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كبري  مــرجــع  ا�شتعجال  �شر  عــن  وطنية  �شيا�شية  مــراجــع  ت�شاءلت 

حلث وزير اخلارجية اللبنانية عدنان من�شور على تقدمي احتجاج اإىل 

�شورية، بعد اأنباء عن ق�شف جتّمع للم�شلحني يف املناطق احلدودية، من 

دون اأن ي�شري باأي كلمة اإىل اخلرق »االإ�شرائيلي« الفا�شح للقرار 1701؛ 

باإلقاء بالونات �شوئية مقابل مدينة �شور، والذي تزامن مع احلديث 

عن »الق�شف ال�شوري«.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ل االعتداءات »اإلسرائيلية« على لبنان
ُ

تجاه

5

2 ـنـة ضحــايــا الـفـتـاوى و»الـفـتـَونـة« والـِفـتـنـة أهـل الـسُّ

محاولة غربية إلدخال معادلة »الكيميائي« في الصراع مع سورية
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ُ
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والقضية 
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 الحكومة مسؤولة
ن����ائ����ب ووزي����������ر �����س����اب����ق م��ن 

ت��ي��ار الأك���ري���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة حّمل 

احل��ك���م��ة م�����س���ؤول��ي��ة ال��ف��ل��ت��ان 

اأن  اأم���ام زواره  الأم��ن��ي، م���ؤك��داً 

ال�طني  ال�سيا�سي  القرار  غياب 

وتاأمني غطاء اخلطاب الطائفي 

- امل��ذه��ب��ي وح���ي���اد اجل��ي�����ش ه� 

الذي اأدى اإىل الك�ارث يف لبنان، 

على  املعطيات  ح�سب   - مت�قعاً 

اأن ت�سهد معظم  اأر�ش ال�اقع - 

امل���ن���اط���ق ت�����ت����راً مل ي�����س��ب��ق ل��ه 

مثيل.

القر�ساوي  ي��سف  ال�سيخ  ارت��ه��ن  اأن  منذ 

ال�سالطني«؛  »مفتي  وب��ات  ال��ق��ط��ري،  للبالط 

ما  وي��ح��ّرم  ح���الًل،  نعمته  ويّل  ي���راه  م��ا  يحّلل 

م، ُف��ت��ح ال��ب��اب اأم���ام ن�سر  ُي��ل��ى عليه اأن���ه ُم����رَّ

ت�سميتها  ي�سّح  ل��ل��ح��دود،  ع��اب��رة  غريبة  ثقافة 

ب����»ال���ف���ت���اوى امل���ب���اَح���ة«، ب��ح��ي��ث ب����ات اأي ُم��ل��ت��ٍح 

»وّه����اب����ي«، ومب���ع���زل ع���ن الأزه������ر ال�����س��ري��ف اأو 

القر�ساوي،  تقليد  لنف�سه  يبيح  البالد،  مفتي 

معترباً اإياه مرجعاً ي�سري على »ُهداه« يف اإ�سدار 

العلم،  اأهل  ال�سيخ من  �س�اء كان هذا  الفتاوى، 

اأو جاهاًل باأب�سط ال�س�ابط التي حتدد »اأحقّية 

اإ�سدار الفتاوى«.

جن����ح ال���ق���ر����س���اوي يف ت�����س���ي��ق ال�����س��ي��ا���س��ة 

التكفريية،  و»ال���ه��اب��ي��ة«  امل��ن��ح��رف��ة،  القطرية 

النار،  على  الزيت  و�سّب  للعراق،  بداية  فاأفتى 

لأنهم  ال�سيعة  على  نة  ال�سُّ حتري�ش  خالل  من 

»�سنيعة اإيران«، ثم واكب »ث�رات« العرب، ووّزع 

الت�ن�سية،  الث�رة  من  ب��دءاً  التحري�ش،  فتاوى 

الأح��ق��اد  وزرع  ليبيا،  ال��ن��ات���« يف  »م��ف��ت��ي  وب���ات 

وال���ف���ن يف م�����س��ر م��ن��ذ ب���داي���ة ث�����رة اخل��ام�����ش 

والع�سرين من يناير، ثم رفع وترية التحري�ش 

نة على  اإىل اأعلى درجاتها، من خالل تاأليب ال�سُّ

من  فتاويه  ت�سمنته  ما  مع  �س�رية،  يف  احُلكم 

حتليل لهدر الدّم وذبح الأبرياء.

اإىل  ال�سم�م  ه��ذه  ت�سل  اأن  اأح��د  يت�قع  مل 

بالدنا بهذه ال�سرعة، عرب َمن اأباح�ا لأنف�سهم 

نة يف  كل املحّرمات، حتت ذريعة »ُن�سرة اأهل ال�سُّ

�س�ارع  من  �سرعيتهم  م�ستمّدين  ال�سام«،  ب��الد 

ومناطق  طرابل�ش  يف  واجل��ه��ل  وال��ب���ؤ���ش  الفقر 

ع���ك���ار، وك���ان���ت ب���داي���ة ال��ت��ف��ّل��ت م���ن ال�����س���اب��ط 

الدينية وال�طنية، وباتت م�ساألة ت�سّيب ال�سارع 

اأو �سبطه رهينة من ُيفرت�ش اأنهم دعاة تقارب 

ون�سر ف�سيلة، فبات�ا اأمراء حرب ي�ّجه�ن ُقّطاع 

الطرق يف وجه الدولة واجلي�ش والعلماء الكبار، 

ال�سعار،  ال�سيخ مالك  ب��دءاً من مفتي طرابل�ش 

الذي ارت�سى الرحيل عن طرابل�ش م�ؤقتاً، بعد 

�سعيه  نتيجة  تلقاها  التي  املبا�سرة  التهديدات 

بطرابل�ش،  ع�سفت  كلما  الفتنة  ن���ار  واأد  اإىل 

خ�س��ساً بني باب التبانة وجبل م�سن.

وق���د ي��ك���ن دخ�����ل اأح���م���د الأ����س���ري، ال��ق��ادم 

م��ن ق��ط��ر، على خ��ط ال��ع��زف امل��ذه��ب��ي، ليالقي 

ب��داأه عمر بكري  من م�قعه يف ج���ار �سيدا ما 

م�سافة«  »قيمة  طرابل�ش،  يف  وال�سّهال  ف�ستق 

لتعميم ثقافة التكفري والتحري�ش وزرع الفتنة 

املتنقّلة، ما وجده »وهابي� ال�سيا�سة« فر�سة لهم 

للدخ�ل على خط ت�تري الأج���اء، وهم الذين 

ال�سارع  يف  �س�اء  يخ�سرونه،  ما  لديهم  يعد  مل 

طرابل�ش،  اإىل  ع��ك��ار  م��ن  ال��ل��ب��ن��اين،  اأو  ��ن��ي  ال�����سُّ

مروراً ببريوت والبقاع، ولي�ش انتهاء ب�سيدا.

�سعد  الرئي�ش  اأن  اأح��د  على  خافياً  يعد  مل 

الأخ��رية،  اخلا�سرة  ورقته  يلعب  ب��ات  احلريري 

ع���رب ال���دخ����ل ع��ل��ى خ���ط ال���ت����ت���ري، وق����د ك��ان 

��ن��ي، وت�سريع  ال�����سُّ ال�����س��ارع  ���س��رذم��ة  ال�����س��ّب��اق يف 

اأب�ابه على النق�سامات، وحتديداً يف ا�ستهداف 

ا�سُت�يل على عقارات  اأن  الفت�ى، بعد  دار  مقام 

ل���الأوق���اف ب��اأب��خ�����ش الأث����م����ان، وب�����داأ مب��ق��ارع��ة 

اأ�سنع حملة  و�سيا�سياً، يف  اإعالمياً  املفتي قباين 

الطاعة  الفت�ى، على خلفية عدم  دار  ت�اجهها 

ل��ل��ح��ري��ري��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وامل�����اق����ف ال�����س��ج��اع��ة 

ب�سالحياته  يتعلق  م��ا  يف  املفتي  اتخذها  التي 

الإ�سالمي  املجل�ش  انتخابات  باإجراء  القان�نية 

ال�سرعي الأعلى.

وم���ن الع���ت���داء ���س��ي��ا���س��ي��اً ع��ل��ى ���س��الح��ي��ات 

اإىل العتداء على كل من له �سلة بدار  املفتي، 

نة  ال�سُّ اأهل  بتاريخ  املتم�ّسكني  وامل�سايخ  الفت�ى، 

وثقافتهم العروبية، عرب اأعمال »الفتَ�نة« التي 

ب��دءاً من انتهاك  »ُف��ت��ّ�ات« احل��ري��ري،  يار�سها 

الأم��ني )�سلى اهلل عليه  حرمة م�سجد ممد 

ال�سيخ ه�سام خليفة خطبة  اإلقاء  و�سلم( خالل 

ال��ت��ع��ّر���ش للرئي�ش  ب��ع��دم  وت��ه��دي��ده  اجل��م��ع��ة، 

احلريري يف كالمه، ثم التعّر�ش لإمام م�سجد 

ال�سيخ ماهر حّم�د، وال�سيخ  القد�ش يف �سيدا؛ 

م�سجد  يف  اجلمعة  �سالة  خ��الل  عثمان  خالد 

���س��ل��ي��م ����س���الم، ح��ت��ى ح���ّل���ل م���ن خ����الل »ث��ق��اف��ة 

الع��ت��داء  »ح�ّسا�س�ن«  عنهم  يقال  مل��ن  ال�����س��ارع« 

على امل�سايخ الأربعة ي�م الأحد املا�سي.

�س�رية«،  يف  نة  ال�سُّ اأهل  »ُن�سرة  ذريعة  حتت 

ي��دف��ع ���ُس��ّن��ة ل��ب��ن��ان م���ن ك��ب��ار ع��ل��م��ائ��ه��م وك��ب��ار 

ورجال  ومثّقفيهم  �سيا�سييهم  وكبار  عائالتهم 

�سريبة  العادي،  امل�اطن  اإىل  و�س�ًل  اأعمالهم، 

فتاوى التكفري ورف�ش الآخر، و�سريبة ال�سالح 

ال��ذي  احل���ري���ري،  �سعد  للرئي�ش  امليلي�سياوي 

وّزعه النائب ال�سابق �سليم دياب يف اأزّقة بريوت 

يف 7 اأيار 2008، واأحد ال�سباط املتقاعدين من 

اأ�ّس�سها  ال��ت��ي  امليلي�سيا  على  اللبناين  اجلي�ش 

امل�ستقبل بثالثة اآلف عن�سر يف طرابل�ش.

يغلي،  ني  ال�سُّ ال�����س��ارع  وح���ده  لة،  املح�سّ يف 

نف�سه  �سّد  التحري�ش  ف��ت��اوى  حُت��ّرك��ه  ووح���ده 

و�سّد ال�سركاء يف ال�طن، فما على العقالء من 

ملنع  ال��سائل  بكل  التدّخل  �س�ى  الأط���راف  كل 

حريق وطن.

اأمني اأبو را�شد
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنــاشـر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

املفتي قباين يف م�ست�سفى املقا�سد يطمئن على �سحة ال�سيخنينْ املعتدى عليهما

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

 إعالم الِفتنة
اأبدى م�س�ؤول غري مدين ا�ستغرابه ال�سديد من بع�ش املح�س�بني على اجل�سم 

اإعالميني،  اأ�سحاب م�ؤ�س�سات وم�س�ؤولني  الإعالمي، ومتنى يف لقاء خا�ش مع 

النتباه اإىل ما يق�م به اإعالمي�ن يف م�ؤ�س�ساتهم من تدوير لالأخبار ي�مياً على 

طريقة تدوير القمامة، لأنهم - وقد �سماهم بال�سم - ل يختارون �س�ى الأخبار 

املحّر�سة على الفتنة.

 كذبة نيسان
�سعر الرئي�ش ف�ؤاد ال�سني�رة باإحراج كبري عندما مل ي�ستطع اأن يعطي ج�اباً 

�سافياً مل�س�ؤول »ي�ن« من خارج ال�سرب، عن م�عد ع�دة الرئي�ش �سعد احلريري 

فمرر  ني�سان..  اأول  يف  �ستك�ن  الع�دة  ب��اأن  بالرتجيح  الأم��ر  وح�سر  لبنان،  اإىل 

ما  اإىل  م�سرياً  عادته«..  يغرّي  بيقدر  ما  ب�ش  »ف���ؤاد مه�س�م،  اأن  امل�س�ؤول لحقاً 

يرمز اإليه الأول من ني�سان يف امل�روث ال�سعبي.

www.athabat.net

نة ضحايا الفتاوى و»الفتَونة« والِفتنة أهل السُّ

ال يخفى على أحد 
أن الرئيس الحريري 

يلعب ورقته الخاسرة 
األخيرة.. عبر الدخول 

على خط التوتير

االعتراف األميركي 
بالحوار مع الرئيس األسد

لتنحي  السابقة  محاوالتها  عن  أوباما  إدارة  تراجعت  أخيرًا 
الرئيس األسد كشرط ألي حل سياسي في سورية، فقبل الدعوة 
كيري  ج��ون  األميركي  الخارجية  لوزير  والواضحة  الصريحة 
المعارضة السورية إلى الحوار المباشر مع النظام في ظل الرئيس 
األسد، كانت الواليات المتحدة تريد اإلطاحة بالنظام، ثم تراجعت 
إلى  ثانية  مرة  تراجعت  ثم  السياسي،  الحل  بفكرة  القبول  إلى 

التخلي عن شرط التنحي.
يدفع هذا التراجع إلى تسجيل المالحظتين اآلتيتين:

أواًل: أن الواليات المتحدة التي شنت مع حلفائها هجومًا قويًا 
في سورية بكل أنواع األسلحة العسكرية واإلعالمية واألمنية، لم 

تتمكن من تحقيق هدف إسقاط النظام كما كانت تتوقع.
ثانيًا: أنها لم تتمكن بمفردها من تقرير مستقبل سورية، ولو 
استطاعت لفعلت، لذا قبلت واشنطن بالدور الروسي ليس كشريك 

أساسي فقط، إنما كمرجعية للحل في سورية.
ماذا يعني هذا التراجع بالنسبة إلى األزمة السورية؟

هنا أيضًا يمكن تسجيل اآلتي:
عن  التخلي  يعني  ال  النظام  مع  بالحوار  واشنطن  قبول  إن   -
مع  واشنطن  ستعمل  بل  واألمنية،  العسكرية  األخرى  القنوات 
حلفائها على تقديم الدعم العسكري إلى المجموعات المسلحة 
في سورية، كما أعلنت دول الخليج وفرنسا وبريطانيا، وما كشف 
ممارسة  أي  األردن..  في  سورية  لمجموعات  أميركي  تدريب  عن 
أو  الطرف  أي��دي  في  القوة  أوراق  لتعزيز  الميدانية  الضغوط 
المعارك  أن  يعني  وهذا  النظام،  مع  ستتفاوض  التي  األط��راف 

ستستمر بضراوة على األراضي السورية في المرحلة المقبلة.
- إن النظام السوري الذي دعا المعارضة إلى الحوار منذ أشهر 
طويلة، يبدو بعد سنتين من الضغوط والمواجهات أكثر تماسكًا 
ليس  ومشتتة،  منقسمة  األخيرة  فهذه  نفسها،  المعارضة  من 
وبشأن  االنتقالية،  الحكومة  بشأن  بل  نفسه،  الحوار  بشأن  فقط 
المجموعات المسلحة، مثل »جبهة النصرة« و»القاعدة« وسواهما، 
وكذلك بشأن المواقع والمناصب بين الكتل واالتجاهات السياسية 

واأليديولوجية المختلفة.
- إن فكرة الحوار مع النظام أصبحت فكرة مركزية في البحث عن 
الحل في سورية، وهذا يعني ضربة كبيرة وخسارة استراتيجية 
دعم  وف��ي  بالنظام،  اإلط��اح��ة  مشروع  في  بعيدًا  ذهبت  ل��دول 
ومهما  وتركيا..  والسعودية  قطر  مثل  معه  المسلحة  المواجهة 
حاولت هذه الدول تأخير الحوار أو تخريبه، فإنها بال شك خسرت 
الرهان الذي قامرت به في سورية، ولن يقتصر أمر هذه الخسارة 
على تلك الدول لوحدها، بل سيشعر بصدمة تلك الخسارة أيضًا 
لبنان تحديدًا ربطت مستقبلها السياسي  قوى أخرى كثيرة في 
اإلقليمية  الحرب  في  بمشاركتها  األيديولوجي  وصعودها 

والدولية على سورية..

طالل عتريسي
أستاذ علم االجتماع
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بح�سب  مف�سلينينْ  امل��ق��ب��الن  ال�����س��ه��ران  ُي��ع��ت��رب 

عامني  بعد  الدامي،  ال�س�ري  امل�سهد  وقائع  ق��راءة 

ع��ل��ى ان������دلع احل�����رب ���س��د ���س���ري��ة و���س��ع��ب��ه��ا بكل 

ح�سارتها ال�ساربة يف اأعماق التاريخ واجلغرافيا.

م���ّر ع���ام���ان ع��ل��ى امل�����ؤام����رة ال���ك���ربى ���س��ّد ه��ذا 

وثقافته  وقيمه  وت��راث��ه  باإن�سانه  العظيم؛  البلد 

وت��ن���ع��ه ال��ف��ك��ري وال���دي���ن���ي وال���ع���رق���ي وامل��ذه��ب��ي 

والطائفي، الذي تناغم وان�سجم مع الأر�ش واملياه 

وال���ه����اء، ف��اأع��ط��ى ث��م��اره ال��ط��ي��ب��ة يف ك��ل امل��ي��ادي��ن 

يف اأ�سقاع الأر����ش، اإىل اأن ج��اء وح�ش امل��ال احل��رام 

��ر ال��ظ��الم م��ن الأق��ب��ي��ة، وعقل  م��ن ال�سحراء، وف��كنْ

ال�سهي�نية اخلبيث، فاجتمع ه�ؤلء ال�سياطني من 

اأجل تدمري هذا البلد اجلميل. 

�سعيد  على  ج��داً  هامان  املقبالن  ال�سهران  اإذاً، 

ترتيب و�سع املنطقة وخما�سها، رمبا يك�ن م�جعاً، 

الذين  اأح��د، حتى  بح�سبان  يكن  ما يجري مل  لأن 

خ��ط��ط���ا ون���ف���ذوا ك���ان����ا ي��ع��ت��ق��دون الأم�����ر جم��رد 

اأ�سابيع اأو اأ�سهر قليلة وت�سبح �س�رية يف قب�ستهم، 

ل�سيناري�هات  تكرار  ال�سلطة؛ يف  الأ�سد من  وُي��زاح 

اأرادوا،  ت�ن�ش وليبيا وم�سر.. لكن مل يكن لهم ما 

لهذا يبحث�ن لياًل ونهاراً عن و�سيلة للتخل�ش من 

ومن  القاتل،  م�سروعهم  اأم��ام  ال��ك��اأداء  العقبة  هذه 

الطبيعي اأن نرى ا�ستعار جذوة احلرب والتفاو�ش 

املكا�سب  نيل  بهدف  ال�سروط  لتح�سني  النار  بلغة 

كل  ل��الإره��اب  الراعية  ال���دول  وت��دف��ع  امل�ستقبل،  يف 

و�سائلها الإعالمية والع�سكرية وال�سيا�سية لتحقيق 

اأن الأم���ر لي�ست بال�سه�لة التي  هذا الهدف، غري 

امل�����س��ّت��ت��ة مت��ت��ح��ن نف�سها  ي��ع��ت��ق��دون��ه��ا، ف��امل��ع��ار���س��ة 

اأي  لإخ���راج  تركي   - قطري  ب�سغط  ا�سطنب�ل  يف 

حك�مة  من  الإع��الم��ي؛  الف�ساء  حّيز  اإىل  م�سّمى 

منفى وغريها، رغم علم ال�سانعني الأ�سا�سيني باأن 

اأي حك�مة من هذا القبيل لن يك�ن مبقدورها فعل 

�سيء �س�ى التنّقل بني الع�ا�سم والفنادق واإ�سدار 

بالف�سل  مك�مة  عملية  فهي  وبالتايل  البيانات، 

م�����س��ب��ق��اً، وق����د ظ��ه��رت اأوىل ث��م��اره��ا ب��اخل��الف��ات 

العلنية بعد الجتماع مبا�سرة.

تتبل�ر  اأن  املنتَظر  م��ن  املقبلنينْ  ال�سهرين  يف 

ماآل العالقة الرو�سية - الأمريكية ب�ساأن الت�س�ية 

يف ����س����ري���ة، ب��ع��دم��ا دف����ع الأم����ريك����ي ب��ال��ف��رن�����س��ي 

وال���ربي���ط���اين اإىل ����س����ق امل����زاي����دة ال���ف���ارغ���ة، يف 

ماولة رمبا لقطع طريق التفاو�ش الفعلي بني 

العمالقني.

طرفا  ي�ستعد  ال�����س��ي��ا���س��ي،  التعقيد  ه���ذا  اإزاء 

امل���اج��ه��ة امل��ي��دان��ي��ة جل���ل��ة ج��دي��دة م��ن امل��ع��ارك 

الت�سعيد  و�سفري  ع���دة،  جبهات  على  الع�سكرية 

الر�سمي  التحذير  بعد  لبنان،  يطال  قد  امليداين 

الكالم  وبعد  الدبل�ما�سية،  الطرق  عرب  ال�س�ري 

ال�ا�سح عرب طرق اأخرى، حيث ا�ستخدمت دم�سق 

البع�ش  جت���اوز  ب��ع��دم��ا  احل���م���راء،  ال��ع��ني  �سيا�سة 

اللبناين،  ال�سمال  جبهة  على  مة  املحرَّ اخلط�ط 

من دون اأن يردعهم اأحد، ما و�سع الدولة بكامل 

ال��ن��ريان  و���س���ل  ملنع  ا�ستنفار  ح��ال��ة  اأج��ه��زت��ه��ا يف 

اللبناين، وبناًء على ما جرى م�ؤخراً  اإىل الرتاب 

م��ن ق�سف ج���ي لأح���د م���اق��ع الإره��اب��ي��ني قرب 

احلدود، ل بد من طرح ال�س�ؤال الأهم: هل �ستبقى 

النار �سمن اجلغرافية ال�س�رية، اأم �سيطال لهيبها 

الإطار الإقليمي هذه املرة؟

اإقليمية حّذرت  م�سادر معنّية متابعة يف دولة 

من رفع م�ست�يات الت�سّلح والنغما�ش يف امل�اجهة 

الربيطاين  الفرن�سي  ال��ط��رح  اأن  وراأت  امل�سلحة، 

لت�سليح املعار�سة ه� خّطة اأمريكية لإلقاء هذين 

وه� ماولة  ال�س�رية،  النريان  اأت���ن  يف  البلدين 

الفرن�سية  امل�����س��ت��ع��م��رات  اأجم�����اد  ل���س��ت��ع��ادة  رمب���ا 

وال��ربي��ط��ان��ي��ة، وال���س��ت��ف��ادة م��ن »حل�����س��ة« اأ�سبع، 

ح�س�ش  ع��ل��ى  ال��ك��ربى  ال�����س��رك��ات  ح�سلت  م��ا  اإذا 

بعد  الإعمار وغريها  واإع��ادة  النفط  اقت�سادية يف 

مهني  ا�ستخدام  احلقيقة  يف  وه���  احل��رب،  انتهاء 

جداً لدولتني و�سعتا نف�سيهما يف مزاد ال�ستهالك 

العاملي.

وامل�قف  ال��رتق��ب واحل���ذر،  م��ن  الكل يف حالة 

ال��ر���س��م��ي ال�����س���ري م���ا زال ���س��ل��ب��اً وق����ي���اً، وث��م��ة 

اأن اجلي�ش ال��ع��رب��ي ال�����س���ري يف  خ���رباء ي���ؤك��دون 

و�سعية قتالية مهمة للغاية، م�ستفيداً من جتربة 

تقّدر  ال�سيا�سية  القيادة  واأن  الفائتني،  العامنينْ 

وبكني  م��سك�  تقدمه  ال��ذي  الهائل  الدعم  حجم 

وط��ه��ران وغ��ريه��ا، وم��ن املت�قع يف الأي���ام املقبلة 

الأر���ش،  للنظام على  اأرجحية  املتابع�ن  يلم�ش  اأن 

بداأت مالمها تظهر يف امليدان الع�سكري، وبكلمة 

مهما  تنك�سر..  اأن  �س�رية  على  ممن�ع  خمت�سرة: 

ا�ستدت الع�ا�سف.

بهاء النابل�سي
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يـقــــال

 »الجزيرة« متورطة
لتلفزي�ن  ت��اب��ع��ني  اأ���س��خ��ا���س��اً  اأن  اإىل  امل��ت���ف��رة  وامل��ع��ط��ي��ات  ال��ت��ق��اري��ر  ت�سري 

فل�سطيني؛  اأ�سل  من  الأوكرانية  ال�سحافية  اختطاف  يف  مت�ّرط�ن  »اجلزيرة« 

بتهمة  »اجل��زي��رة«  على  لالدعاء  م��ام  ت�كيل  يف  �سرعت  التي  ك�ت�سنيفا،  اأنهار 

الت�رط يف اختطافها. فما تبنّي حتى الآن ه� اأن اأحد ال�سالعني يف اختطافها؛ 

الفريق  يعمل �سمن  ال��ف��اروق« يف حم�ش(  »ل���اء  م�ؤ�س�سي  )اأح��د  البقاعي  عمار 

املكلف الت�سال اإعالمياً بقناة »اجلزيرة«، وكان يف عداد فريق »خالد اأب� �سالح« 

مّت  ك�ت�سنيفا  اأن��ه��ار  اختطاف  اأن  يعني  ما  املا�سي،  العام  مطلع  عمرو«  »بابا  يف 

الب��سي  ب��راء  قبل  من  »الإخبارية«  فريق  فيها  اخُتطف  التي  نف�سها  بالطريقة 

)عمر احلم�ي(؛ مرا�سل »اجلزيرة« يف ريف دم�سق، والناطق با�سم »ل�اء اأحفاد 

اأن قناة »اجلزيرة« كانت تت�سل بعمار البقاعي يف حم�ش من  الر�س�ل«، ل�سيما 

اأنهار ك�ت�سنيفا، تعرتف  ل مع الرهينة  اأجل احل�س�ل على �سريط فيدي� م�سجَّ

فيه اأنها تعمل مع املخابرات الرو�سية، وفق ما طلبته القناة من فريق اخلاطفني!

 ضحايا السياسة
ال�سابق  العام  الأم��ني  ك��الم  من  امل�ستقبل«  »تيار  يف  ق��ي��ادات  ا�ستاءت 

حلزب اهلل ال�سيخ �سبحي الطفيلي، باأن �سفة ال�سهادة ل ُتعطى �س�ى 

ف�ّسره  ال��ذي  الأم���ر  ال��ع��دو،  م��ع  القتال  م���اج��ه��ات  ي�سقط�ن يف  للذين 

البع�ش عدم اعرتاف باأن الذين اغتيل�ا من الرئي�ش رفيق احلريري اإىل 

وليد عيدو لي�س�ا من بني ال�سهداء، اإمنا �سحايا لعبة �سيا�سية عنيفة.

 لماذا؟
ت�ساءل اأحد الن�اب اجلن�بيني م�ستغرباً اأمام جمم�عة من طالب 

اجلامعة اللبنانية - احلدث: ملاذا ي�سّر رئي�ش اجلمه�رية على اإجراء 

الن�اب  معظم  اأن  م��ع  ال�ستني،  بقان�ن  املقبلة  النيابية  النتخابات 

يريدون  امل�ستقبل«،  و»تيار  »التقدمي«  با�ستثناء  والأح��زاب،  وال���زراء 

تاأجيل النتخابات لعدم اعتماد قان�ن ع�سري وعادل؟!

 غرفة سرّية للتخريب
الرئي�سي  امل��ق��ر  يف  �سرية  عمليات  غ��رف��ة  ه��ن��اك  اأن  ت��ب��نّي 

لأحد الأحزاب ال�سيا�سية يف بريوت، لإدارة النزول اإىل �س�ارع 

والظه�ر  النفايات،  وم�ست�عبات  الدواليب  وح��رق  العا�سمة 

امل��زرع��ة  امل�����س��ّل��ح، خ�����س������س��اً يف م��ن��اط��ق ق�سق�ش وك���رن��ي�����ش 

والك�ل، ي�سرف عليها �سابط متقاعد من اجلي�ش اللبناين.

 خالفات أوالد العم
النائبني  العم؛  اأولد  بني  ال�ستداد  اإىل  اخلالفات  عادت 

الكتائبني �سامي وندمي اجلميل، على خلفية امل�اقف والنظرة 

والرت�سيحات  جهة،  م��ن  النيابية  النتخابات  م�سروع  اإىل 

احلزبية من جهة اأخرى، انطالقاً من اعتبار اأن لبن ب�سري 

اجلميل احلق يف »ح�سة من اجلبنة«.

 سوريون.. وفلسطينيون
، ل�حظ انت�سار م�سلح يف  بعد حادثة العتداء على ال�سيخنينْ

مناطق عديدة يف بريوت، والالفت للنظر اأن اأكر من ن�سفهم 

كان�ا ملّثمني، لأنهم من التابعّيتنينْ ال�س�رية والفل�سطينية.

 ملف »المدينة«
ق���ال م��ت��اب��ع���ن مل��ل��ّف »ب��ن��ك امل��دي��ن��ة«، اإن���ه يف ح���ال فتح 

التحقيق ع��ل��ى م�����س��راع��ي��ه، ف��اإن��ه ل ب���ّد م��ن ���س���ؤال ق��ا���ٍش 

امللّف،  بهذا  ال�سالعني  اأح��د  من  اأخذها  �سقة  عن  متقاعد 

وه� رجل اأعمال معروف.

 إصرار غريب
بريوت،  يف  ال�ستئنافية  العامة  النيابة  ق�ساة  اأح��د  اأ�سّر 

ع��ل��ى اق��ت��ط��اع »���س��ل��ف��ة اأج���ن���ب���ي« مب��ل��ي���ين ل����رية يف اإح����دى 

الدعاوى، خالفاً لقان�ن اأ�س�ل املحاكمات اجلزائية، علماً اأن 

ال�سكاوى التي تقّدم اأمام النيابة العامة ل ُت�ست�فى الر�س�م 

عليها، حتى ول� كان املدعي اأجنبياً.

 عشر سنوات للتحرر من بصماته
اإّن الق�ساء بحاجة اإىل ع�سر  قال ق�ساة يف جمل�ش خا�ش، 

�سن�ات لكي يتطّهر من ب�سمات قا�ش متقاعد، ُيعترب ال�سبب 

الرئي�سي لالإطاحة بالت�سكيالت الق�سائية التي كانت منتَظرة.

 أين التعويضات؟
قان�ن  ���س��دور  �سن�ات على  �سبع  م��رور  م��ن  ال��رغ��م  على 

اللبناين  اجلي�ش  على  العتداء  بق�سّية  املتهمني  عن  العف� 

ال�سّق  يف  املحاكمات  وا�ستمرار   ،2000 عام  ال�سنية  ج��رود  يف 

املدين املتعلق بالتع�ي�سات املالية ل�رثة ال�سهداء، من جي�ش 

لبناين ومدنيني، اإل اأن املتهّمني ما يزال�ن ياطل�ن جلهة 

ح�سم اأمرهم ودفع التع�ي�سات املادية، من دون وج�د م�سّ�غ 

منطقي لهذه اخلط�ة، علماً اأّن دفع هذه التع�ي�سات اإلزامي 

يف نهاية املطاف، ودفعها قبل حتديد قيمتها من قبل املجل�ش 

العديل ي�فر الكثري من امل�سّقات على املتهمني اأنف�سهم.

دمشق في مرحلة التفاوض األصعب 

لهب المنطقة؟
ُ

هل ستبقى النار ضمن الجغرافيا السورية.. أم ست
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  دعم »إسرائيل« تجاريًا

قالت �سحيفة »�سندي تايز« الربيطانية، اإن حك�مة قطر تدر�ش 

اأند  »مارك�ش  �سل�سلة متاجر  ل�سراء  باجلريء،  و�سفته  تقدمي عر�ش 

�سبن�سر« الربيطانية الأكر �سهرة، مببلغ 8 مليارات جنيه ا�سرتليني 

)اأكر من 12 مليار دولر(. وبح�سب ال�سحيفة فاإن هيئة ال�ستثمار 

اأجرت  اخلليجية،  لالإمارة  ال�سيادية  الروة  �سندوق  وهي  القطرية، 

يف  اخلا�سة  الأ�سهم  جم��ال  يف  ب��ارزة  و�سركات  م�سارف  مع  ات�سالت 

املخازن.  ل�سراء  عر�ش  تقدمي  بغية  »ك�ن�س�رتي�م«  لتجميع  لندن، 

م�ؤ�س�سة  �سيجعل  ذلك  فاإن جناح قطر يف  ال�سحيفة،  تعبري  وبح�سب 

بريطانية كربى اأخرى تقع يف اأيدي القطريني، بعد متجر »هارودز« 

1.5 مليار  2010 بقيمة  ال�سهري و�سط لندن، والذي ا�سرتته يف العام 

اأن��د  »م��ارك�����ش  اأن  جلهة  الأم���ر  رم��زي��ة  ع��ن  ف�ساًل  اإ�سرتليني،  جنيه 

�سبن�سر« ُتعترب اأكرب �سركة داعمة ل�»اإ�سرائيل« يف بريطانيا.



يف العا�شر من اآذار من عام 2012 حتدثت 

»ذي دي���ل���ي ����ش���ت���ار« ع���ن مت���وي���ل ب��ري��ط��اين 

للمعار�شات ال�شورية بقيمة ع�شرين مليون 

جنيه ا�شرتليني.

»نيوز  حت��دث��ت  ال��ف��رتة،  تلك  نف�س  ويف 

�شعودية  اأ�شلحة  �شفقة  ع��ن  اإي�شت«  ميدل 

ا�شتعمال  مع  ترافقت  امل�شلحني،  اإىل  ثقيلة 

امل�شلحني ب�شكل وا�شع النطاق �شواريخ »الو« 

»اإ�شرائيلية« ال�شنع.

وكما ك�شفت الكثري من و�شائل االإعالم 

ال��ع��امل��ي��ة وامل����واق����ع االل���ك���رتون���ي���ة ب��ال�����ش��ور 

يجرون  �شورية  يف  امل�شلحني  اأن  وال��وث��ائ��ق، 

م��ن��ذ اأك���ر م��ن ع���ام جت���ارب ع��ل��ى ا�شتعمال 

االأ�شلحة الكيميائية.

ت��ه��دي��د وا�شنطن  وم���وؤخ���راً، ك���ان الف��ت��اً 

لق�شف  طيار  دون  م��ن  ط��ائ��رات  با�شتعمال 

ما و�شفته مبواقع االإرهابيني من القاعدة 

يف ���ش��وري��ة، يف نف�س ال��وق��ت، ال��ذي حتدثت 

فيه �شحيفة اأوكرانية عن اأكرب ج�شر جوي 

عرب  امل�شلحة  املجموعات  اإىل  ال�شالح  لنقل 

و�شعودي،  قطري  بتمويل  واالأردن،  تركيا 

وب���ال���ت���ايل ي��ت�����ش��ح مت���ام���اً اأب���ع���اد ا���ش��ت��ع��م��ال 

خان  ق�شف  يف  كيماوية  الأ�شلحة  امل�شلحني 

الع�شل يف حلب.

باأ�شى  فرن�شي  ديبلوما�شي  ي�شاأل  وهنا 

يتمنى  الذين  اللبنانيني  من  معارفه  اأم��ام 

ينقلون عنه  وه��م  ا���ش��م��ه،  ذك��ر  ع��دم  عليهم 

و���ش��ول خائن  م��ع  ت��اري��خ فرن�شا حت���ّول  اأن 

�شدة  اإىل  ���ش��رياك  ج���اك  االأول  ال��دي��غ��ول��ي��ة 

على  ���ش��رف  �شيف  ي�شبه  م��ا  اإىل  ال��رئ��ا���ش��ة، 

ما �شهده العامل من اأح��داث، وعلى التاريخ 

اأي�شاً.

فمع جاك �شرياك تعزز النفوذ املا�شوين 

ل��ي��ت��ح��ول م��ع خليفته  ال��ع��ل��ي��ا،  ال���دوائ���ر  يف 

جمرد  اإىل  ���ش��ارك��وزي،  نيكوال  ال�2007  يف 

�شيف على ماأوى العجزة، الأن ابن املهاجر 

الكاثوليكية،  اعتنق  الذي  اليهودي  املجري 

حّول بالد العطر فعاًل اإىل ذيل، جمرد ذيل 

لل�شيد االأمريكي الذي يرتنح حتت �شربات 

اأزماته الراأ�شمالية العاتية، وبهذا قد نفهم 

اأو�شطية  ال�شرق  الفرن�شية  ال�شيا�شة  �شر 

ال��ت��ي حت����اول اأن ت��ث��ري ال�����ش��ج��ة يف ���ش��راع 

امل�شالح، لعل وع�شى يلحقها بع�س الُفتات، 

مع  »حميمة«  عالقات  بن�شج  اأن��ه  خ�شو�شاً 

م�شايخ و�شالطني ال�شحراء العربية، توؤّهل 

فرن�شوا  ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة؛  امل��ي��ول  ذا  خليفته 

وامل�شايخ  لالأمراء  البيع  يبداأ  الأن  هوالند، 

م��ن هدايا  م��ا يقدمونه  م��ع  وال�����ش��الط��ني، 

ب��روين )عقيلة  ك��ارال  اأن  ف��ارق  �شخية، م��ع 

فيما  �شرعية،  زوج��ة  اأ�شبحت  ���ش��ارك��وزي( 

ب�شكل غري �شرعي،  هوالند ما زال م�شاكناً 

واإن اأ�شبح يف االإليزيه.

����ش���ارك���وزي  خ���ارج���ي���ة  وزي�������ري  اإن  ث����م 

وه��والن��د ه��م��ا م��ن نف�س ال��ط��ي��ن��ة؛ ف��ل��وران 

فابيو�س وزير �شاركوزي اعتنق الكاثوليكية 

معجب  جوبيه  واآالن  ال��ي��ه��ودي��ة،  م��ن  ب���داًل 

ب��ال��ع��ق��ي��دة ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة، وم��ن��ت��ٍم اإىل اأح���د 

نف�شه  يعترب  وكالهما  املا�شونية،  املحافل 

دور�شيه،  الكي  يف  ولي�س  االإليزيه  يف  مكانه 

وال���رج���الن ي�����ش��اوره��م��ا االإح�����ش��ا���س ال��دائ��م 

بال�شباق نحو االإليزيه.

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ال��ف��رن�����ش��ي ال ي��ن�����ش��ى اأن 

ال���ق���ارة  ي��ت��ط��رق اإىل اجل���ن���اح االآخ������ر م���ن 

االأوروبية، حيث يرتبع رجالن من اأ�شحاب 

امل���ي���ول ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة ع��ل��ى خ��ن��اق احل��ك��م يف 

ب��ري��ط��ان��ي��ا، وه��م��ا رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ديفيد 

كامريون ووزير خارجيته وليم هيغ.. ولهذا 

جند هذا التطابق يف �شيا�شة لندن وباري�س 

يف ما يخ�س �شورية وتطورات االأزمة فيها، 

ول����ذا ف��ال��ط��رف��ان ي��خ��و���ش��ان احل����رب على 

واأه���وال���ه���ا، وي�����ش��ّران  ب��ك��ل جنونها  ���ش��وري��ة 

اأن��واع  بكل  امل�شلحة  املجموعات  ت�شليح  على 

االأ�شلحة، وحتى املحّرمة دولياً.

وي�����ش��األ ه���ذا ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ال����ذي ي��ُع��ّد 

حملة  وليقود  التقاعد،  اإىل  ليتحّول  االأي��ام 

فرن�شا  مب�شالح  ت�شر  ال��ت��ي  حكومته  �شد 

الوطنية قبل اأي �شيء اآخر، من اأجل هدايا 

ال�����ش��الط��ني وامل�����ش��اي��خ: ه���ل ي��ع��ل��م ه��والن��د 

���ش��وري��ة  اأن يف  وج��وب��ي��ه وك���ام���ريون وه��ي��غ 

واالأج��ن��ا���س؛  ال��ن��وع��ي��ات  ك��ل  م��ن  م�شلحني 

ومن  واالأف��غ��ان،  وال�شومال  ال�شي�شان  م��ن 

فرن�شا  من  وحتى  واجل��زائ��ر،  وتون�س  ليبيا 

وب��ري��ط��ان��ي��ا وال����دمن����ارك وال�����ش��وي��د، وه��م 

ي��خ��و���ش��ون ك��ل اأن����واع اأع��م��ال ال��ق��ت��ل وقطع 

الروؤو�س واالأيدي؟

الفرن�شيني  اأن  الدبلوما�شي  هذا  يجزم 

واالإن��ك��ل��ي��ز اأ����ش���ح���اب امل���ي���ول ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة، 

واالأع�������ش���اء ال��ك��ب��ار يف امل��ح��اف��ل امل��ا���ش��ون��ي��ة، 

ي����درون مت��ام��اً م���اذا ي��ف��ع��ل��ون، وي��ع��ل��م��ون اأن 

االأ�شلحة الفّتاكة التي ير�شلونها اأو ي�شّهلون 

الأ���ش��ت��اذ  لي�شت  ال�����ش��ام،  ب���الد  اإىل  اإر���ش��ال��ه��ا 

ال�شوربون برهان غليون، وال لكاتب ق�ش�س 

االأط��ف��ال ج��ورج ���ش��ربا، وال حتى للمعجبة 

ب��ال��ك��ي��ان ال�����ش��ه��ي��وين ب�����ش��م��ة ال��ق�����ش��م��اين، 

»الفكر  واأدع��ي��اء  املقاهي  رّواد  من  وغريهم 

والثقافة« يف باري�س ولندن، بل هي ملن ينّفذ 

بحذافريه،  �شهيون  بني  حكماء  بروتوكول 

وامل�����ش��ل��م��ني بفطري  امل�����ش��ي��ح��ي��ني  دم  ب��خ��ل��ط 

االأمم  وتفتيت  واجلنون،  وال�شلطة  ال�شهوة 

وال�شعوب.

على  بقب�شته  الدبلوما�شي  هذا  يخبط 

اأ�شّد حاالت الغ�شب،  اأمامه، وهو يف  طاولة 

م�����ش��رياً اإىل اإج������رام ه���ذا ال���غ���رب واأت��ب��اع��ه 

االأع�������راب واالأت��������راك، ع��ن��د ���ش��م��اع��ه ب��ق��ي��ام 

االإره��اب��ي��ني ب��اإط��الق ���ش��اروخ يحتوي م��واد 

النريب  منطقة  يف  داع��ل  كفر  من  كيماوية 

والتي  ح��ل��ب،  يف  الع�شل  خ��ان  منطقة  على 

اأ����ش���ارت امل��ع��ل��وم��ات االأول���ي���ة اإىل اأن����ه ذه��ب 

�شحيتها اأكر من 25 �شهيداً، واأ�شيب اأكر 

اأغلبهم يف  من مئة من املدنيني واالأطفال، 

حالة خطرة.

اأن  على  بالتاأكيد  هنا  امل�شوؤولية  ويحدد 

اأدواتها جمرمو حرب، لكن املجرمني الكبار 

ال��ف��رن�����ش��ي��ون وال��ربي��ط��ان��ي��ون، ومعهم  ه��م 

ال��ق��ط��ري��ون وال�����ش��ع��ودي��ون، وج��ام��ع��ة دول 

اأول  ال��ت��ي تعترب ه���ذه اجل��رمي��ة  االأع�����راب، 

الذين  واالأت�����راك  جمل�شها،  ق���رار  مفاعيل 

امل�شلحني،  ل��ك��ل  االآم���ن���ة  امل�����الذات  ي���وف���رون 

امل�شوؤولية يف هذه  راأ���س  اأن على  ويجزم هنا 

يريد  الذي  االأمريكي،  ال�شيد  اجلرمية هو 

»ن��وع��ي«  ن�شر  اأي  يحققوا  اأن  للم�شلحني 

ب�شاأن  الرو�س  مع  مفاو�شته  يف  لي�شتخدمه 

االأزمة ال�شورية..

واملجرمون  القتلة  ه��وؤالء  �شيقول  م��اذا 

حم��ظ��وراً  ���ش��الح��اً  امل�شلحني  ا�شتخدام  م��ن 

وف�����ق ال����ق����ان����ون ال���������دويل؟ وم�����ن ي��ت��ح��ّم��ل 

م�������ش���وؤول���ي���ة اإي���������ش����ال ه������ذا ال���������ش����الح اإىل 

يف  م�شنَّف  وبع�شها  امل�شلحة،  امل��ج��م��وع��ات 

التعريف االأمريكي اأنها »اإرهابية«؟

ال����ذي يو�شف  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  وي�����ش��ي��ف 

ب��امل��ث��ق��ف وال�����ه�����ادئ: ه����ل ي��ع��ت��ق��د ه���والن���د 

ب�شريخه عن حقوق ال�شوريني، اأنه ديكارت 

ع�����ش��ره؟ وه���ل ي��ظ��ن ك��ام��ريون اأن���ه ب��رن��ارد 

را�شل؟

ال.. فاالأول اأقرب اإىل املرتزق بوب دينار، 

اإىل ح��رب االأف��ي��ون..  وال��ث��اين ما زال يحّن 

وب���ال���ت���ايل ع��ل��ى ك���ل م��ف��ك��ر و���ش��اح��ب عقل 

يقوم  واأن  ي��ت��ح��رك،  اأن  واإن��ك��ل��ي��زي  فرن�شي 

اأ�شبحوا  ال���ذي  ل��ه��وؤالء  ح��د  لو�شع  ب���دوره 

العربي،  ال��ك��از  بائعي  عند  مماليك  جم��رد 

يحتملون  ي���ع���ودوا  اأن���ه���م مل  ي��ب��دو  ال���ذي���ن 

تاريخ  يختزنها  التي  احل�شارية  القيم  كل 

يتذكروا  مل  ولهذا  والرافدين،  ال�شام  بالد 

م��ن ال��ت��اري��خ ال��ق��دمي ���ش��وى ه��والك��و، وم��ن 

احلديث �شوى اجل��رال غ��ورو، ال��ذي وقف 

على قرب �شالح الدين يف دم�شق عام 1919 

ل��ي��ق��ول: »ه��ا ق��د ع��دن��ا ي��ا ���ش��الح ال��دي��ن«.. 

وهم بالتاأكيد لن يعودوا.

هيغ  الك�شندر  و�شفها  كما  اأوروب���ا،  الأن 

عند غزو العراق عام 2003، قارة عجوز، مل 

واإن  �شاأن،  لها  يعد  ومل  عاملي،  دور  لها  يبق 

ال�����ش��ه��اي��ن��ة امل��رته��ل��ني ه��والن��د وك��ام��ريون 

واأت��ب��اع��ه��م االإق��ل��ي��م��ي��ني ل��ن ُي��ع��ي��دوا اإل��ي��ه��ا 

بتاتاً  ي��ج��دد  ل��ن  ال�شفاه  فاأحمر  ن�شارتها، 

�شباب العجائز، ولن يبعدهم عن مقابر.. اأو 

مزابل التاريخ.

اأحمد زين الدين

هوالند وكاميرون وأردوغان وحمد
 يشجعون على مزيد من الجرائم في سورية
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مــن هنـــا وهنــاك

 الصحافة الفرنسية تعترف
اإطالق »معركة  اأ�شهر من   8 اأنه بعد نحو  الفرن�شية،  ال�شحافة  اأكد تقرير لوكالة 

حترير دم�شق«، مل يتعدَّ وجود املقاتلني املعار�شني جيوباً يف جنوب العا�شمة و�شرقها، 

ويتح�شنون يف �شواحيها ال�شرقية واجلنوبية، اأما العا�شمة فتحولت اإىل ثكنة ع�شكرية. 

واعرتف التقرير باأن النظام ي�شيطر على دم�شق وو�شط �شورية وغربها، واإن كان قد 

زعم اأن املعار�شة ت�شيطر على ال�شمال وال�شرق، اإال اأنه اعرتف اأن غالبية اأرجاء حمافظة 

النظامية، وي�شود هدوء ن�شبي يف غالبية مناطق حمافظة  القوات  درعا حتت �شيطرة 

ال�شويداء، اأما املحافظات الغربية ف�»ال تزال حتت ال�شيطرة الكاملة للنظام«.

 أستراليا.. و»النصرة«
قررت احلكومة االأ�شرتالية و�شع »جبهة الن�شرة« يف �شورية على قائمة االإرهاب، يف 

ثاين اإجراء من نوعه عاملياً �شد هذه املنظمة التكفريية. ونقلت وكالة »اأ�شو�شييتد بر�س 

اأ�شرتاليا  »اإن  ال�شيناتور بوب كار قوله  اأوف ا�شرتاليا« عن وزير اخلارجية االأ�شرتايل 

املايل«،  الدعم  اأجل حرمانها من  اإرهابية من  كمنظمة  الن�شرة  ت�شنيف جبهة  قررت 

والتفجريات«،  االنتحارية  بالهجمات  حافل  تاريخ  لديها  اأ�شبح  املنظمة  ب���»اأن  معلاًل 

�شد  بل  فقط،  ال�شوري  اجلي�س  �شد  لي�س  اإرهابية  بعمليات  »قامت  اأنها  اإىل  وم�شرياً 

�شواء يف  الن�شرة،  املتطرفة مثل جبهة  واأ�شاف: »ال مكان للجماعات  اأه��داف مدنية«، 

�شورية اأو اأي مكان اآخر«، كا�شفاً اأن جلبهة الن�شرة »روابط مبا�شرة مع تنظيم القاعدة 

يف العراق، الذي ميّدها باملقاتلني واالأ�شلحة واملعدات«.

م�سلح من »اجلي�ش احلر« 

يطلق النار من اأحد الأزقة 

رة يف ريف اإدلب  املدَمّ

)اأ.ف.ب.(
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تعي�س ال�شاحة ال�شورية �شباقاً حمموماً 

امل��ت��ع��ددة  ال�����ش��راع  اأط����راف  وت��ب��اي��ن م�شالح 

ف��ال��والي��ات  ال�����ش��وري��ة.  الق�شية  ال��الع��ب��ة يف 

املتحدة ال�شاعية اإىل حل �شلمي، ال ي�شريها 

اإعطاء حلفائها بع�س الوقت ملحاولة الك�شب 

النظام  تغيري  اإىل  ال�شاعون  بينما  االإ�شايف، 

اإراقة  ي�شريهم  ال  والقوة،  بالعنف  ال�شوري 

املزيد من الدماء ال�شورية، وتهدمي ما تبقى 

من الدولة ومتزيق املجتمع ال�شوري، مقابل 

بع�س املكا�شب االإ�شافية، ولعل ذلك ال�شباق 

التطورات  بع�س  وراء  ال�شبب  ه��و  املحموم 

التي ح�شلت يف الفرتة االأخرية، واأبرزها ما 

يلي:

- ا�شتخدام ال�شالح الكيميائي الأول مرة 

يف تاريخ احلرب يف �شورية، وهو اإن دّل على 

التغيري  اإمكانية  عدم  من  ياأ�س  فعلى  �شيء، 

امليداين وفر�س واقع جديد على االأر�س، اإال 

تقليدية،  غري  و�شائل  ا�شتخدام  خ��الل  من 

االأر�س  على  القوى  موازين  تغيري  اأن  علماً 

يدعمها،  وَم��ن  للمعار�شة  ُملّحة  حاجة  هو 

بعدما �شجل النظام انت�شاراً هاماً يف ال�شباق 

نحو فر�س القوة، باأن اأقّر اجلميع بحقه يف 

اأ�شا�شياً  باملفاو�شات، ووجوده العباً  امل�شاركة 

قد  اجلميع  ك��ان  واإن  مقبلة،  �شلطة  اأي  يف 

اأن  اإال  ال�شاروخ،  تن�شلوا من م�شوؤولية هذا 

احلي الذي �شقط فيه، و�شقوط الع�شكريني 

�شور  اإىل  باالإ�شافة  ال�����ش��وري،  اجلي�س  م��ن 

االأق����م����ار ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة ت�����ش��ري اإىل 

م�������ش���دره، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن�����ه ال ميكن 

قبل  من  ال�شاروخ  اإط��الق  فر�شية  ا�شتثناء 

ف�شائل »جهادية تكفريية«، وعدم معرفة - 

اأو عدم موافقة - االأطراف املعار�شة االأخرى 

ا�شتعمال  على  ال��دول��ي��ني  رعاتهم  بع�س  اأو 

هذا النوع من االأ�شلحة املحرمة دولياً، ملا يف 

القانون  �شعيد  على  �شلبية  نتائج  من  ذل��ك 

ال���دويل، وعلى �شعيد ال���راأي ال��ع��ام ال��دويل 

اأي�شاً.

اأ�شل  االأم��ريك��ي من  امل��واط��ن  انتخاب   -

كردي - �شوري، و»االإخواين« الهوى؛ »غ�شان 

ل�»االئتالف  العامة  الهيئة  قبل  من  هيتو« 

الوطني ال�شوري«، لرئا�شة حكومة االئتالف 

املناطق  »تدير  اأن  املنتظر  من  التي  املوؤقتة 

امل�شلحة«،  املعار�شة  �شيطرة  حتت  هي  التي 

وذل�������ك ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ك����ل اخل����الف����ات 

وامل���م���اط���ل���ة، وال���ت���ح���ذي���رات ال���ت���ي اأط��ل��ق��ه��ا 

تق�شيم  يف  �شي�شهم  ه��ذا  اأن  م��ن  معار�شون 

بعد  فاأكر،  اأكر  املعار�شة  وتفتيت  �شورية، 

حت��ي��ي��د رئ��ي�����س االئ���ت���الف م��ع��اذ اخل��ط��ي��ب، 

وال�شخ�شيات  القوى  من  اأ�شا�شّية  ومكّونات 

املعار�شة.

وق���د ���ش��اه��م��ت ت��رك��ي��ا وق��ط��ر يف اإن�����ش��اج 

تقليد  اأن حم���اول���ة  ع��ل��م��اً  االن���ت���خ���اب،  ه���ذا 

انتقالية  حكومة  بتاأليف  الليبي  ال��ن��م��وذج 

ال�شفارات  با�شتالم  تقوم  املنفى،  يف  �شورية 

ال�����ش��وري��ة يف اخل�����ارج، دون���ه ع��ق��ب��ات ك��ث��رية، 

من  احلكومة  بتلك  االع���رتاف  يتم  ال  وق��د 

ق��ب��ل ال�����دول ال���داع���م���ة ل��ل��م��ع��ار���ش��ة، وذل���ك 

ل�شعوبة �شبط حركة املعار�شني ال�شوريني، 

على  �شي�شيطر  وم���ن  ت��وج��ه��ات��ه��م  وم��ع��رف��ة 

الدول  ت�شتطيع  لن  ال�شفارات، وهو ما  تلك 

ت�شبح  ب���اأن  ب�شهولة؛  تتحمله  اأن  الغربية 

ال�������ش���ف���ارات ال�����ش��وري��ة م��ل��ج��اأ ل�����ش��ت��ى اأن�����واع 

االإرهابيني بذريعة حماربة النظام ال�شوري.

وال��ربي��ط��اين  الفرن�شي  االق���رتاح���ان   -

االحت��اد  ودع��وة  ال�شورية،  املعار�شة  بت�شليح 

ت���وري���د  اإىل رف�����ع احل���ظ���ر ع����ن  االأوروب����������ي 

ه��ذي��ن  اأن  ع��ل��م��اً  ����ش���وري���ة،  اإىل  االأ����ش���ل���ح���ة 

االقرتاحني يبدوان لزوم ما ال يلزم، ولهما 

خلفية اقت�شادية ال تخفى على اأحد. 

امل��ع��ار���ش��ة، ف���اإن  ت�����ش��ل��ي��ح  ب��ال��ن�����ش��ب��ة اإىل 

من  الرغم  وعلى  واالأمريكيني،  االأوروبيني 

احلظر االأوروبي واالأمريكي املعلَن، يقومون 

م��ن��ذ زم����ن ب���ت���دري���ب امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة، 

واإمدادها باالأ�شلحة والعتاد واملال، وقد يكون 

»ق�شف  على  االأم��ريك��ي  اال�شتنكاري  البيان 

م��ف��رت���س« ل��ل��ط��ريان ال�����ش��وري ع��ل��ى ج��رود 

ال�شورية  اخلارجية  نفته  وال��ذي   - عر�شال 

اجلي�س  ملنع  ا�شتباقية  خطوة  مبنزلة  هو   -

يف  جمموعاتها  على  الق�شاء  م��ن  ال�����ش��وري 

اأ���ش��ي��ع ع��ن وج��ود  بعد م��ا  ال��ب��ق��اع، خ�شو�شاً 

لبنان،  يف  ت��درب��وا  مقاتل  األ��ف  ع�شر  خم�شة 

ان��ط��الق��اً من  ���ش��وري��ة  وي�����ش��ت��ع��دون ملهاجمة 

االأرا�شي اللبنانية.

الفرن�شية  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  اأن  وال���الف���ت 

�شحفية  تقارير  م��ع  تزامنت  والربيطانية 

ع���ن ا���ش��ت��ث��م��ارات ق��ط��ري��ة ب��ق��ي��م��ة ع�����ش��رات 

البلدين، فقد ك�شفت  ال��دوالرات يف  مليارت 

ب��داأت  قطر  اأن  ت��امي��ز«  »فاينن�شال  �شحيفة 

حم����ادث����ات م����ع ح���ك���وم���ة امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

جنيه  م��ل��ي��ارات   10 اإىل  ي�شل  م��ا  ال�شتثمار 

ا�شرتليني يف م�شاريع حيوية للبنية التحتية 

بقيمة  م�شروع  اإىل  باالإ�شافة  بريطانيا،  يف 

14 مليار ا�شرتليني، الإن�شاء مفاعل نووي يف 
الذي تعتزم  »هينكلي بوينت« يف �شومر�شت، 

للمرافق  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  »اإي.دي.اف«  ���ش��رك��ة 

اإن�شاءه.

وتبلغ قيمة م�شاهمة قطر يف ال�شركات 

مليارات  �شتة  من  اأك��ر  الكربى  الفرن�شية 

ي������ورو، ك��م��ا ا����ش���رتت ق��ط��ر ف���ن���ادق فخمة 

ع��ري��ق��ة يف ب��اري�����س، اإ���ش��اف��ة اإىل ن���ادي ك��رة 

ال���ق���دم ال��ب��اري�����ش��ي االأ���ش��ه��ر »ب��اري�����س ���ش��ان 

جرمان«، كما ت�شتثمر بقوة يف �شراء حقوق 

وع��دت  وق��د  ال��ف��ن��ون،  ���ش��وق  تلفزيونية ويف 

اأنها  فرن�شا،  يف  �شفريها  ل�شان  على  قطر، 

يورو  مليارات  ع�شرة  مبلغ  تخ�ش�س  �شوف 

فرن�شية  جمموعات  يف  لال�شتثمار  اأخ���رى 

كبرية.

تقوم  دول��ي��ة  �شيا�شية  خ��دم��ات  ه��ي  اإذاً، 

دولة قطر ب�شرائها باأموال النفط من دول 

حلقوق  الداعم  بتاريخها  و�شهرية  عريقة 

االإن�������ش���ان واحل���ري���ات ال��ع��ام��ة، وق���د ي��ك��ون 

ه��ذا  م��ن  امل�شتفيدين  اأك����ر  االأم���ريك���ي���ون 

العربي   - الربيطاين   - الفرن�شي  التهويل 

الذي يجعل موقعهم اأقوى يف اأي مفاو�شات 

قادمة مع الرو�س لتقا�شم النفوذ يف منطقة 

ال�شرق االأو�شط. 

وه����ك����ذا، وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ك����ل ه���ذا 

التهويل، ي�شتمر احلل ال�شلمي بالتقدم ولو 

اأط���راف  على  امل�شيطر  فاملاي�شرتو  ب��ب��طء، 

املتحدة  ال���والي���ات  اأي  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة 

االأمريكية، تعطي هام�شاً للدول الدائرة يف 

فلكها للعب يف الوقت ال�شائع، والقيام بكل 

التفاو�شية  قدراتها  يزيد  اأن  �شاأنه  من  ما 

واأوراق القوة لديها، ويبقى ال�شعب ال�شوري 

ال���دول نحو  ه��و اخلا�شر االأك���رب م��ن �شباق 

ولو   - اجللو�س  وحم��اول��ة  وال��ق��وة،  النفوذ 

طرفاً ثانوياً - اإىل طاولة املفاو�شات.

د. ليلى نقوال الرحباين
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محاولة غربية إلدخال معادلة »الكيميائي« في الصراع مع سورية

ّجار دم.. وقطر تشتري
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فرنسا وبريطانيا ت

»هيتو« يفر�ش الفيتو على »اخلطيب«                                       )اأ.ف.ب.(

أتراك تظاهروا أمام الفندق القطري.. وهتفوا: ارحلوا يا عمالء أميركا و»إسرائيل«
قطر سّمت رئيس »الحكومة«.. والسعودية سحبت عنها »الدعم العسكري«
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اأنقرة - الثبات

املتفاقم  القطري   - ال�سعودي  اخلالف  نتيجة  ميتة،  ال�سورية  التق�سيم«  »حكومة  ُولدت 

يف مقاربة »غنائم« الأزمة ال�سورية. ففيما جنحت قطر يف الفوز على ال�سعودية يف معركة 

اأن ترد ب�سرعة، عرب  التاأليف التي �سهدت �سراعًا خفيًا بني الطرفني، ا�ستطاعت الريا�ش 

تاأليب اجلماعات امل�سلحة املدعومة منها على هذه »احلكومة« ورئي�سها 

الأمريكي اجلن�سية غ�سان هيتو.

فبعد تاأجيل ملّرتني، اجتمع »الئتالف« املعار�ش يف فندق متتلكه قطر 

يف ا�سطنبول، وا�ستطاع »الإخوان« مرة جديدة اأن يفر�سوا منطقهم على 

اجلميع، باإقرار مبداأ تاأليف حكومة يراها حتى بع�ش املعار�سني م�سروعًا 

على جزء  ولو  �سلطتهم  لإقامة  »الإخ��وان«  �سورية، وحماولة من  لتق�سيم 

من �سورية، بعد اأن ف�سلوا يف ال�سيطرة عليها بالكامل، ثم ا�ستطاعوا اأن 

غادر  الذي  هيتو،  غ�سان  هو  احلكومة  هذه  لرئا�سة  مر�سحهم  يفر�سوا 

الع�سكرية، ول يعرف �سيئًا  دم�سق منذ �سنوات طويلة هربًا من اخلدمة 

عن معاناة اأهلها.

الفندق،  خ��ارج  جتّمعوا  الذين  الأت��راك  مئات  اأ�سوات  وقع  وعلى 

م��ن��ادي��ن امل��ع��ار���س��ني ال�����س��وري��ني ب��اأن��ه��م »خ���ون���ة« وع��م��الء لأم��ريك��ا 

و»اإ�سرائيل«، وبعد يوم من املناق�سات غري املُجدية يف اأروقة الجتماع، 

قام »الإخوان« بحركة ت�سلل غريبة، اإذ فاجاأوا اجلميع بالت�سويت على 

ا�سم املر�سح يف الثانية فجرًا، بعد اأن كانوا وعدوا بانتخابات �سفافة اأمام و�سائل الإعالم، 

وقد ان�سحب من اجلل�سة 23 �سخ�سًا ميثلون يف غالبيتهم »التيار ال�سعودي« يف »الئتالف«، 

والذي كان يريد انتخاب اأ�سعد م�سطفى لرئا�سة هذه احلكومة.

اأتى الرد ال�سعودي على الت�سلل القطري �سريعًا، فما ي�سمى ب�»اجلي�ش احلر« الذي كان 

ل »الرتيث« يف اإعالن املوقف، بعد  اأعلن قبل يوم واحد ا�ستعداده حلماية هذه احلكومة، ف�سّ

حتت  رف�سها،  ب�سرورة  اإليهم  مبا�سرة  اإن��ذارات  ال�سعوديون  وّجه  اأن 

طائلة وقف الدعم املايل، فتهافت امل�سلحون على التربوؤ من »احلكومة« 

التي وعدوا قبل يوم واحد بحمايتها.

وبالرغم من اأن قطر ا�ستطاعت، عرب رجلها القوي يف »الئتالف« 

رئي�سه  على  املر�سحني  من  تريد  ما  تفر�ش  اأن  ال�سباغ،  م�سطفى 

لكرامته يف  يثاأر  اأن  اإل  اأبى  الأخري  اأن  اإل  معاذ اخلطيب،  »ال�سوري« 

كلمة  ل�»رئي�ش احلكومة«، فارجتل  رًا  الذي كان مقرَّ ال�سحايف  املوؤمتر 

لذعة  انتقادات  لتوجيه  �سها  خ�سّ الربنامج،  يف  ملحوظة  غري  كانت 

الذين  اإىل �سحب م�سلحيها  اأن ي�سميها،  التي دعاها، من دون  لقطر، 

تدفع عليهم ماليني الدولرات من الأرا�سي ال�سورية.

وتقول امل�سادر اإن قرارًا قطريًا اتُّخذ بالإطاحة باخلطيب يف اأقرب 

الأحوال  اأح�سن  ويف  لال�ستقالة،  عليه  �ست�سغط  واإنها  ممكنة،  فر�سة 

بات يف حكم املوؤكد اأنه لن ُيختار مرة جديدة لرئا�سة »الئتالف« بعد 

انتهاء مدته خالل ال�سهرين املقبلني.

 من أفغانستان 
إلى سورية

اأون  ����ش���ت���ار  ق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة »دي����ل����ي 

ح��ك��وم��ة  اإن  ال����ربي����ط����ان����ي����ة،  �����ش����ن����دي« 

كامريون ب�شدد �شحب »القوات اخلا�شة« 

و»ال�������ق�������وات ال���ب���ح���ري���ة اخل����ا�����ش����ة« م��ن 

���ش��ري��ة يف  ع��م��ل��ي��ات  لتنفيذ  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 

يف  م�شدر  عن  ال�شحيفة  ونقلت  �شورية. 

قدامى  اإن  ق��ول��ه  الربيطانية  احل��ك��وم��ة 

يجري  املذكورتني  اجلهتني  يف  املحاربني 

اأجل  من  اأفغان�شتان،  من  بهدوء  �شحبهم 

اإع���داده���م ل��ل��م��ه��ام اجل���دي���دة يف ���ش��وري��ة. 

اجلديدة  املهمة  ف��اإن  لل�شحيفة،  وطبقاً 

»اإم  اخلارجية  املخابرات  باإ�شراف  �شتكون 

الفرن�شية،  اخلارجية  واملخابرات   ،»6 اآي 

من اأجل تاأمني نقل كميات من االأ�شلحة 

احلكومة  كانت  جنيه  مليون   20 قيمتها 

وتركيا  االأردن  اإىل  نقلتها  الربيطانية 

اإىل  تهريبها  تاأمني  ب�شدد  وه��ي  �شابقاً، 

امل�شلحني االأ�شوليني داخل �شورية.

قطر اتخذت قرارًا 
باإلطاحة بالخطيب 

في أقرب فرصة 
ممكنة وستضغط 

عليه لالستقالة



ل��و ُق���ّدر لأخ�����ش��ام ق��وى ال��راب��ع ع�شر 

يحّطون  اح��ت��ف��اًل  ي��ن��ّظ��م��وا  اأن  اآذار  م��ن 

فيه من ق��در ه��ذه ال��ق��وى، لأب��دع��وا لهم 

اأقاموه يف  ال��ذي  من  اأق��ل �شرراً  احتفاًل 

قاعة »البيال« منذ اأيام.

يبداأ الحتفال  اأن  اأم��راً م�شحكاً  كان 

مب��ق��ط��ع م���ن ك��ل��م��ة ق��دمي��ة ج����داً لوليد 

ال�شوري،  النظام  فيها  يهاجم  جنبالط 

ترى كيف �شيكون امل�شهد لو حدث خطاأ 

واأذي�����ع م��ق��ط��ع اآخ����ر م��ن اخل��ط��اب ذات���ه، 

طالته تقلبات زعيم املختارة؟

حتى خطابات �شعد احلريري ال�شائح 

وال��ري��ا���ض، و�شمري جعجع  ب��اري�����ض  ب��ن 

امل�شدود اإىل م�شروع »اللقاء الأرثوذك�شي«، 

امل�شتقبل«،  »تيار  حليفه  عن  اأبعده  الذي 

ارة ت�شري  واأمن اجلميل الباحث عن ب�شّ

عليه مع من يتحالف، كانت تلك اخلطب 

لوقت  واألقيت  لة،  وم�شجَّ قدمية  بدورها 

خمتلف.

عن  ك��ل��ه��ا  اآذار   14 »زع���ام���ات«  غ��اب��ت 

ل��ي�����ض ف��ق��ط لأن الأو�����ش����اع  الح���ت���ف���ال، 

الأمنية هي التي متنع لقاء هذه الرموز، 

بل لأن لكل طرف �شببه ال�شخ�شي املانع 

يبدو،  ال��ذي  ال��ود  حلبل  والقاطع  للقاء، 

اإل ظرفياً  اأن��ه مل يكن  الأي���ام،  كما بّينت 

الرنانة  ال�شعارات  عن  بعيداً  وم�شلحياً، 

بع�ض  اأن  حتى  الأي����ام،  ا�شتهلكتها  ال��ت��ي 

القول  م��ن  غ�شا�شة  يجد  مل  امل��راق��ب��ن 

اإنه جمرد احتفال »فوتو كوبي« يف كل ما 

�شهده من ح�شور وكلمات.

»ق�شية«  عن  الحتفال  منظمو  بحث 

وعن خطباء، فلم يجدوهم اإل يف خطب 

قدمية م�شتهلَكة مل تعد تعرب عن حقائق 

ويف  منها،  وامل��واق��ف  وحتدياتها  املرحلة 

ال��ق��ي��ادات  ل��ق��اء  ب�شعوبة  اع����راف  ذل���ك 

واجتماعها على برنامج جديد.

غابت عنه رموزه،  باهتاً  كان احتفاًل 

ف��ا���ش��ت��ع��ي�����ض ع��ن��ه��م ب��ع��ّي��ن��ة ع�����ش��وائ��ي��ة 

م��ن ���ش��ب��اب و���ش��ب��اي��ا ج��م��ه��وره��م، وغ��اب 

ت�شور  بلوحة  عنه  فا�شتعي�ض  اجلمهور، 

�شيا�شية  وب��وج��وه  »ال�����ش��اب��ق«،  اجل��م��ه��ور 

اخللفية،  ال�شفوف  م��ن  كلها  وفاعليات 

الذي  ال�شنيورة،  ف��وؤاد  الرئي�ض  با�شتثناء 

حاول تقّم�ض دور الزعامة ال�شعبية التي 

تلّوح بيديها للجماهري، متجاهاًل اأنه مل 

ي��وم، ويف ذلك  يكن �شخ�شية �شعبية ذات 

»ا�شتح�شار«  على  القدرة  بعدم  اع��راف 

اجلمهور والقيادة املتفاعلة معه.

اأم������ا اخل����ط����ب، ف���ك���الم م���غ���رب ع��ن 

الرابع  اأمور قوى  اإليه  اآلت  الذي  الواقع 

ال�شتحقاق  جعلها  التي  اآذار،  م��ن  ع�شر 

النتخابي تتخبط ما بن قانون ال�شتن، 

واخل��م�����ش��ن دائ������رة وم�������ش���روع »ال��ل��ق��اء 

الأرث����وذك���������ش����ي«، وت��ب��ح��ث ع���ن ���ش��ع��ارات 

جرفتها الرياح العابثة يف املنطقة، فبات 

كل طرف فيها يخّون الطرف الآخر على 

قاعدة »يا روح ما بعدك روح«.

مكانهم  فح�شر  اآذار   14 رم��وز  غابت 

يتحدثون  ج��م��ه��وره��م  م��ن  خطيباً   14
هواج�شه  يف  يغو�ض  ك��ل  ع�����ش��واء؛  خبط 

ال�شخ�شية، بل تتناق�ض بع�ض �شعاراتهم 

ت��وؤم��ن  ال��ت��ي  ال�شيا�شات  م��ع  ومطالبهم 

اإذ ك��ي��ف ت��ط��ال��ب دع���اة  ب��ه��ا ق���ي���ادات���ه���م، 

اخل�����ش��خ�����ش��ة م���ث���اًل ب���ت���اأم���ن امل���در����ش���ة 

والطبابة  التعليم  وجم��ان��ي��ة  الر�شمية 

وحق العمل؟ 

كان من حظ املحتفلن واحل�شور اأن 

هذه القوى مل تكن ت�شمى قوى 30 اآذار، 

واإل لكان اخلطباء ثالثن!

املتكلمن يف دعوتهم  يتنبه بع�ض  مل 

اأن  وامل��ذه��ب��ي��ة«  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  »رف�������ض  اإىل 

وم��ول��ت  �شجعت  ال��ت��ي  ه��ي  مرجعياتهم 

ورع����ت امل��ت��ط��رف��ن وامل��ذه��ب��ي��ن، ال��ذي��ن 

حّولوا البلد اإىل متاري�ض جاهزة لإ�شعال 

احل���رب الأه��ل��ي��ة.. ه��ل ي�شدق ع��اق��ل اأن 

اإىل  يدعو  من  بن  يجمع  بعينه  حتالفاً 

»م��دن��ي��ة ال���دول���ة« وب���ن م���ن ي��دع��و اإىل 

»اإح��ي��اء دول���ة اخل��الف��ة« يف وق��ت واح��د؟ 

اأمل يقل �شمري جعجع »ليحكم الإخوان«؟ 

اإ�شرائيل  »مواجهة  تكون  اأن  يعقل  وه��ل 

لعله هذيان  �شيا�شياً؟  برناجماً  بالكلمة« 

�شيا�شي يعرّب عن و�شول هذه القوى اإىل 

جمرد  خطابها  جعل  مم��ا  ال��ع��م��ر،  اأرذل 

»زهامير �شيا�شي«. 

ك������ان اح����ت����ف����ال »ال�����ب�����ي�����ال« م�������ش���ه���داً 

فولكلورياً، بل حفل هروب نحو املجهول، 

جتنباً لالعراف باأن ما زرعته قوى 14 

اآذار يف ما �شمي »ثورة الأرز« من حتري�ض 

ط���ائ���ف���ي وم���ذه���ب���ي، وم�����ن ����ش���ع���ارات مل 

ي�شدقوا يف تبنيها، ومن تبعية ل�شديقهم 

واقعاً  اأنتج  واأمثاله،  فيلتمان«  »جيفري 

ا���ش��ت��غ��الل��ه  ح���اول���وا  واإن  ي��ت��وق��ع��وه،  مل 

انتزع  املح�شلة  يف  لكنه  منه،  وال�شتفادة 

التي  وامل��ن��اب��ر،  وال�����ش��اح��ة  ال�����ش��ارع  منهم 

ب��ات��ت م��ع��ق��ودة مل��ت��ط��رف��ن اأم���ث���ال اأح��م��د 

ال�شهال وخالد  الإ���ش��الم  الأ���ش��ري وداع���ي 

من  الرغم  على  املرعبي،  ومعن  �شاهر 

حم������اولت اأح���م���د احل����ري����ري ال��ف��ا���ش��ل��ة 

لتقليدهم.

م��اأث��ور:  ق��ول  م��ن  ه��و م�شهد ينطلق 

»ال��زم��ان ك��اأه��ل��ه، واأه��ل��ه كما ت���رى«، لعل 

اإح��دى  ال��دمي��وق��راط��ي«  الي�شار  »ح��رك��ة 

ف�شرته  التجمع،  ل��ه��ذا  املوؤ�ش�شة  ال��ق��وى 

عندما  الحتفال،  من  ان�شحابها  بيان  يف 

يحتمل  »ل  ب��اأن��ه  منظميه  بع�ض  اتهمت 

الراأي املختلف«... م�شكن لبنان!

عدنان ال�ساحلي
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لبنانيات

ال�شيخ د. عبد النا�شر جربي يلقي كلمته خالل الحتفال

عة فرص مضيَّ
 - بالدعوة  ينطق  كيري  جون  األميركية  الخارجية  وزير  كاد  ما 
التمني بأن تتحاور القيادة السورية بزعامة الرئيس بشار األسد مع 
المعارضة السورية، حتى فقد الجزء الموتور من المعارضة أعصابه 
بشكل غير مسبوق، بينما الجزء المحسوب على »المتعقلنين« أصيب 
بصدمة، وكأن على رأسهم الطير، أما الجزء الذي اعتاش بشكل كلي 
على حّمام الدم الذي يضرب سورية منذ سنتين، فقد انبرى شاتمًا 
المناوئين لسياسة التدمير، حتى وصل به األمر إلى نعت الشعوب 
العربية التي قاست المعاناة الكبرى جراء السياسات االستعمارية 
األميركية، بأنها »تخزن األحقاد على أميركا«، وكأن األخيرة ليست إال 
الحمل الوديع مكتشف الديمقراطية الكونية، ولم تكن حتى مجرد 
يريد سلب  وقاتاًل  إال لصًا  ليست  نقول  الظل، حتى ال  ضيف ثقيل 
خيرات األمة وقتل شعوبها بما يشبه وحشًا يقود قطيع ذئاب فاغر 
األفواه، يتقدمهم وهو ممسك بيد ضار  يماثله وحشية ويزيد هو 

الكيان الصهيوني.
في حقيقة األمر، ما أراده الوزير األميركي هو منح األدوات التي 
جرى تصنيعها طوال الفترة الماضية، وتلك التي كانت في الخدمة، 
التجربة،  بعد  للخدمة  أهليته  وفقد  صالحًا  يعد  لم  الذي  والبعض 
فرصة لالعتراف بهم من الدولة السورية كفرقاء لهم وزنهم، وإن 
كانوا قد اعتمدوا على عديد المرتزقة في الميدان للتدمير والقتل، 
وقضيضها  بقضها  وتركيا  والسعودية  قطر  وأم��وال  عدة  وعلى 
لسورية  المعادية  ال��دول  على  وكذلك  الميدان،  حاجات  لتامين 

ودورها المحوري في المنطقة، لالستمرار في الصورة.
الوعود  على  بالرهان  التشكيالت  تلك  تستمر  أن  الغباء  من 
مة،  المقدَّ األسلحة  ونوعية  زيادة  بضرورة  والبريطانية  الفرنسية 
وتلك التي يأملون في الحصول عليها، من دون االلتفات إلى الماضي 
فيهما  المسؤولون  يتصرف  اللتين  الدولتين  لهاتين  االستعماري 

بأسلوب زعماء المافيات والعصابات.
يسّمون  َمن  يلتقط  أن  الدنيا،  حدوده  في  ولو  العقل،  من  كان 
التي  الفرصة  »معارضات«،  وطورًا  و»ث��ورة«  »ث��وارًا«  تارة  أنفسهم 
يتحولون  والفرنسيين  البريطانيين  ألن  األميركي،  الوزير  أتاحها 
إلى مجرد ملحقات بالسياسة األميركية، والسوابق كثيرة وحديثة، 

ألنهم، أي المعارضين، سيذهبون »فرق عملة« لحظة الحقيقة.
و»أول  ذلك،  لفهم  األميركي  الموقف  تدرج  إلى  النظر  يكفي 

الرقص حنجلة«.

يون�س
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لإعادة  الإيرانية  الهيئة  رئي�س  ل�شت�شهاد  الأربعني  ذكرى  ملنا�شبة 

الأم��ة  حركة  اأق��ام��ت  نوي�س،  خو�س  ح�سام  املهند�س  لبنان؛  اإع��م��ار 

ح�سرته  تاأبينيًا  احتفاًل  الإ�سالمية،  وال�سخ�سيات  اجلمعيات  ولقاء 

وح�سد  واإعالمية،  وع�سكرية  ودبلوما�سية  ودينية  �سيا�سية  �سخ�سيات 

العربي؛  اللبناين  الن�سال  حركة  رئي�س  فيه  حت��دث  املواطنني،  من 

النائب ال�سابق في�سل الداود الذي قال: »ال�سهيد ح�سام خ�سارة لبنانية 

من ر�سيد �سرفاء لبنان، كما هو خ�سارة من ر�سيد �سرفاء اجلمهورية 

�سهيد  هو  غا�سم؟  لقتل  هدفًا  النبيل  ه��ذا  يكون  فكيف  الإ�سالمية، 

واأخرى،  منطقة  بني  متييز  بال  كله،  املقاوم  الوطن  و�سهيد  اجلنوب، 

والإي��راين،  اللبناين  �سعبينا  بني  البناءة  التاريخية  العالقة  فاأر�سى 

ُمظهرًا ال�سورة احلقيقية للجمهورية الإ�سالمية اأنها للبنان كل لبنان، 

كما هي لفل�سطني كل فل�سطني، كما هي ل�سورية كل �سورية، ولو ر�سقها 

اجلهالء من هنا وهناك«.

ولفت الداود اإىل اأن �سمود �سورية بقيادتها ال�سيا�سية، وعلى راأ�سها 

الرئي�س ب�سار الأ�سد، وجي�سها العربي ال�سوري وغالبية �سعبها الوطني 

ودولية  وطنية  حقيقة  نف�سها  فر�ست  املقاومة،  بقيادته  املتم�سك 

تعززها عالقة ا�سرتاتيجية مع اجلمهورية، مدعومة من منظمة »دول 

الربيك�س«، على راأ�سها رو�سيا وال�سني.

ثم كانت كلمة ال�سفري الإيراين غ�سنفر ركن اأبادي، والتي األقاها 

امل�ست�سار ال�سيا�سي يف ال�سفارة حممد ح�سن جاويد، فقال: ا�ستكمال 

كانت  �ساماًل،  الدمار  كان  وكما  الإعمار..  باإعادة  يكون  اإمنا  الن�سر 

اأن خّلف  فبعد  اأي�سًا..  �ساملة  ال�سهيد ح�سام  وحما�سة  واإرادة  عزمية 

بكل ما ميلك من  ال�سهيد ح�سام  ت�سّرف  الدمار،  ال�سهيوين  العدوان 

ال�سعب  يكون يف خدمة  باأن  العزيز  البلد  لهذا  وعزمية وحمبة  اإميان 

لبنان  اأعّزت  التي  ال�سريفة،  ومقاومته  ال�سعب  لهذا  تقديرًا  اللبناين، 

والأمة الإ�سالمية وكل الأحرار بانت�ساراتها، التي اأرخت لبداية زوال 

دولة بني �سهيون، الذين مار�سوا الظلم وال�سطهاد بحق اأبناء ال�سعب 

زارعني  ال�سرفاء،  املقاومني  لأبنائه  واأ�سرًا  وتدمريًا  قتاًل  الفل�سطيني 

الفنت يف منطقتنا وبني اأبناء اأمتنا، بهدف النيل من املقاومة يف لبنان 

وفل�سطني، التي لن تعود اإل بالوحدة واجلهاد  واملقاومة.

ويف اخلتام كانت كلمة اأمني عام حركة الأمة ال�سيخ عبد النا�سر 

جربي، الذي �سدد على وحدة الأمة الإ�سالمية يف ظل التحديات التي 

تواجهها من قوى ال�ستكبار وال�سهيونية، التي تهدف اإىل تفتيتها اإىل 

على  وم�سيطرًا  قويًا،  ال�سهيوين  العدو  ليبقى  ودوي��الت،  وفرق  �سيع 

خريات الأمة وقوتها.

اأن �سورية تتعر�س ملوؤامرة كونية ت�سارك فيها  واأكد ال�سيخ جربي 

النهائي ت�سكيل حزام  واإقليمية، هدفها  ا�ستكبارية وعربية  قوى ودول 

العربية  الأمتني  القوى احلية يف  كل  داعيًا  العربي،  الكيان  اآمن حول 

والإ�سالمية للتنبه واليقظة من هذا ال�ستهداف اخلطري الذي ي�سب 

يف النهاية يف خدمة عدو الأمة، عرب متزيقها وتفتيتها وت�ستيتها.

حركة األمة تحيي ذكرى أربعين الشهيد حسام خوش نويس



مل تكن املعلومات التي حتدثت عن اإفراغ طرابل�ض 

اإخراجها عن  املقاومة، ثم  املوؤيدة لنهج  من القوى 

لتكون  ا�شالمية«،  »اإم��ارَة  الدولة، وحتويلها  �شلطة 

»اأر�ض ن�شرة« للمجموعات الإرهابية امل�شلحة التي 

تعمل على تقوي�ض ال�شتقرار ال�شوري، جمرد كالم 

م��واق��ف علنية لبع�ض  تتبلور  ب���داأت  ب��ل  ال��ه��واء،  يف 

التحري�شي  الكالم  اأبرزها  كان  ال�شلفين،  امل�شايخ 

ديني«  »در�ض  الرافعي خالل  �شامل  الوهابي  لل�شيخ 

القليلة  الأي��ام  التقوى يف طرابل�ض يف  له يف جامع 

�شورية  ال��ث��ورة يف  »ن�����ش��رة  اأن  اع��ت��رب فيه  ال��ف��ائ��ت��ة، 

واج���ب ���ش��رع��ي«، لكن الأخ��ط��ر م��ن ذل��ك ه��و دع��وة 

الرافعي اإىل ال�شتعداد ملا اأطلق عليها ا�شم »معركة 

احلق �شد الباطل لإعالء راية الإ�شالم«، والتي تبداأ 

لأجندته، وهذا ما عرّب  ال�شمال، وفقاً  من عا�شمة 

من  طرابل�ض  يف  »يوجد  ق��ال:  عندما  بو�شوح  عنه 

هم اأعداء اأخطر من حركة اأمل وحزب اهلل عليكم، 

وياأكلون  معنا  يجل�شون  الذين  جلدتنا  اأب��ن��اء  وه��م 

يتاآمرون  الذين  ال�شنة  اأهل  وهم من  من خرياتنا، 

ملحاربتنا«،  اأنف�شهم  وُي���ع���ّدون  ال��ب��ل��د،  وع��ل��ى  علينا 

ح�شب ما تناقلته بع�ض املواقع الإكرونية، قا�شداً 

ب��ذل��ك الأح�����زاب الإ���ش��الم��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة امل��وج��ودة 

كحركة  امل�شتقبلي«،   - »الوهابي  ال�شطفاف  خ��ارج 

اخلريية  امل�����ش��اري��ع  وجمعية  الإ���ش��الم��ي،  التوحيد 

الإ�شالمية، واحلزب ال�شوري القومي الجتماعي.

و���ش��األ ال��راف��ع��ي: »ه��ل ُيعقل اأن اأح���داً م��ن اأه��ل 

فرجنية  و�شليمان  عيد  رف��ع��ت  م��ع  يجل�ض  ال�شنة 

والقومين ال�شورين، ويّدعي اأنه �شيخ من م�شايخ 

اأع���داوؤن���ا، ه��وؤلء  البلد؟ ه���وؤلء ه��م  ال�شنة يف  اأه���ل 

اأم��ل وح��زب اهلل يف مناطق  الذين ميّكنون حلركة 

اأه���ل ال�����ش��ن��ة«، م��دع��ي��اً اأن ه��ن��اك اج��ت��م��اع��اً ُع��ق��د يف 

فيه  ���ش��ارك  فرجنية  �شليمان  النائب  عند  بن�شعي 

الأمن العام »للتوحيد« ال�شيخ بالل �شعبان ورفعت 

ع��ي��د واآخ�������رون، ب��ه��دف ال���ش��ت��ع��داد ل��ل��ه��ج��وم على 

امل��ج��م��وع��ات ال��وه��اب��ي��ة«، الأم���ر ال���ذي ن��ف��اه �شعبان 

جملة وتف�شياًل.

اأثار ريبة املواطنن يف الفيحاء، التهديدات  وما 

ب���داأت  »اإذا  ب��ق��ول��ه:  ال��وه��اب��ي  ال�شيخ  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 

حزب  على  ول  حم�شن  بجبل  نبداأها  فلن  املعركة، 

يخونون  ب��ال��ذي��ن  �شنبداأها  لكن  اأم���ل،  وح��رك��ة  اهلل 

اهلل ور�شوله، ويّدعون اأنهم من م�شايخ اأهل ال�ُشنة«، 

اأي الأطراف الطرابل�شين الذين يختلفون معه يف 

الراأي.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ت���ه���دي���دات ال���راف���ع���ي والأج������واء 

علمائي  مرجع  ا�شتهجن  رافقتها،  التي  امل�شحونة 

ط��راب��ل�����ش��ي ه����ذه ال���ت���ه���دي���دات، م����ذّك����راً ب��احل��دي��ث 

ال�����ش��ري��ف: »امل�����ش��ل��م اأخ�����و امل�����ش��ل��م؛ ل ي��ظ��ل��م��ه، ول 

يخذله، ول يكذبه، ول يحقره«، داعياً جميع القوى 

الفتنة  درء  اإىل  الطرابل�شية  والوطنية  الإ�شالمية 

قول  حد  على  والياب�ض«..  »الأخ�شر  تاأكل  قد  التي 

املرجع.

وال�شتعداد  الرافعي  مواقف  تغطية  اأج��ل  وم��ن 

»التيار  من  قريبة  م�شادر  اأ���ش��ارت  العمليات،  لأم��ر 

���ش��ي��اق  يف  ج�����اءت  امل���واق���ف  ه����ذه  اأن  اإىل  ال�����ش��ل��ف��ي« 

التهديدات  بعد  خ�شو�شاً  ال��ه��ج��وم،  ولي�ض  ال��دف��اع 

العربي  احل��زب  يف  ال�شيا�شي  امل�شوؤول  اأطلقها  التي 

الدميقراطي رفعت عيد يف حق اأبناء طرابل�ض، على 

حد قول امل�شادر. 

اأن كاًل من »التوحيد« »وتيار املرده«  اإىل  ولفتت 

مع  واح��د  �شيا�شي  حتالف  يف  من�شوون  و»القومي« 

»العربي الدميقراطي«، معتربة اأن كالم الرافعي هو 

حتذيري حم�ض، لعدم الإجنرار وراء مغامرات عيد 

على ما قالت امل�شادر.

وعن املعلومات التي حتدث عن وجود جمموعات 

ال�شوري احل��ر« يف بع�ض مناطق  »اجلي�ض  ي�شمى  ملا 

املجموعات  ه��ذه  اأن  اإىل  امل�����ش��ادر  اأ���ش��ارت  ال�����ش��م��ال، 

»ح��زب  اأق���دم  اإذا  ال�شنة  اأه���ل  م��وج��ودة حلماية  ه��ي 

اهلل« وح��ل��ف��اوؤه ع��ل��ى مهاجمة ط��راب��ل�����ض وع��ك��ار، يف 

اأجل حماية ظهر  ال�شوري، من  حال �شقوط احلكم 

ت��ك��ون خ�شرت حليفاً  ق��د  اأن��ه��ا  �شيما  ل  »امل��ق��اوم��ة«، 

ا�شرايتجياً.  

من ناحية اأخرى، حّذر مرجع قريب من دم�شق 

من ا�شتخدام اأي منطقة كمن�شة ل�شتهداف اجلارة 

الأقرب، موؤكداً اأن دم�شق لن تتغا�شى عن اأي انتهاك 

اأت��ى، واأي���اً تكن الأث��م��ان،  اأي جهة  لأم��ن �شورية من 

ال��ت��ج��اوزات  ن���اأي احل��ك��وم��ة بنف�شها ع��ن  اأن  م��ع��ت��رباً 

البالد  اأو�شل  من  هو  اللبناين،  الداخل  يف  الأمنية 

اإىل حافة النهيار.

ح�سان احل�سن
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الرافعي: هل ُيعقل أن أحدًا 
يجلس مع رفعت عيد وسليمان 

فرنجية والقوميين السوريين.. 
ثم يّدعي أنه من مشايخ أهل 

نة في البلد؟! السُّ
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بعد مقتل المنفذْين »جوهر« و»القفيل« في سورية
طلق الموقوفون بانفجارْي طرابلس )2/2(

ُ
لهذه األسباب أ

����ش���اري ب�شفته  ن��ب��ي��ل  ال��ق��ا���ش��ي  ي��ن��ت��ه��ي  اأن  ق��ب��ل 

الغني  عبد  �شبكة  اع��ت��داء  ق�شّية  يف  ع��دل��ي��اً  حم��ّق��ق��اً 

التابعة لتنظيم »فتح الإ�شالم« الإرهابي، من  جوهر 

عمد  املوقوفن،  ال�شبكة  ه��ذه  اأع�شاء  مع  حتقيقاته 

اإىل اإخالء �شبيل اأحد ع�شر �شخ�شاً من املدعى عليهم، 

اآخ��رون  ظّل  فيما  اآخرين،  ت�شعة  عن  املحاكمة  ومنع 

قيد التوقيف الحتياطي بذّمة املجل�ض العديل الذي 

اثنن  اأف��ع��ال  ع��ن  م��وق��وف��ن، حتدثنا  اأخ��ل��ى خم�شة 

منهم يف احللقة املا�شية، وهنا تذكري باأدوار الثالثة 

الباقن:

مل ينكر رزان مفيد اخلالد )مواليد العام 1991( 

اأّن  اأ�شرب«، خالل التحقيق الأويل معه،  ب�»اأبي  امللّقب 

عبد الغني جوهر قام بتدريبه على ا�شتعمال ال�شالح 

واأمامة  ال�شب�شبي،  اإ�شحق  من  موؤّلفة  جمموعة  مع 

ال�شب�شبي، وعبد الكرمي امل�شطفى، ور�شيد امل�شطفى، 

اإىل خم��ّي��م عن  ي����رّدد  ك���ان  اأّن ج��وه��ر  اإىل  م�����ش��رياً 

احللوة بهدف تاأمن املال وال�شالح، حيث كان يجتمع 

ب�»اأمري تنظيم القاعدة« اأ�شامة ال�شهابي.

وق���ال اخل��ال��د اإّن���ه ذه��ب م���ّرة اإىل امل��خ��ّي��م امل��ذك��ور 

اأخذ متفّجرات ونقلها معه وقام  الذي  برفقة جوهر 

ثم  ببنن،  قريته  ف��وق  الريحانية  جبل  يف  بتخبئتها 

واأمامة  ال�شب�شبي،  واإ�شحاق  واخلالد،  جوهر  لبث  ما 

ه��ذه  ن��ق��ل��وا  اأن  امل�شطفى،  ال��ك��رمي  وع��ب��د  ال�شب�شبي 

حفرة  يف  وو�شعوها  الريحانية  جبل  من  املتفّجرات 

قرب مطار القليعات.

عبد  اأّن  اخلالد  رزان  عن  الأويل  التحقيق  ونقل 

ال��غ��ن��ي ج��وه��ر، ط��ل��ب م���ن  اأمي���ن ال��ه��ن��داوي مراقبة 

منطقة  اإىل  حت�شر  التي  »اليونيفيل«  ق��ّوات  دوري��ات 

�شّدها،  بعمل  القيام  يريد  كونه  ال�شمالية،  احل��دود 

حول  اخلالد  با�شتجواب  �شاري  القا�شي  قيام  ول��دى 

هذه الواقعة، تراجع عن اإفادته الأّولية.

 )1989 ال��ع��ام  )م��وال��ي��د  ال�شب�شبي  اأم��ام��ة  ت��ع��ّرف 

اإىل عبد الغني جوهر يف اجلامع، ونقل له متفّجرات 

اإىل منزله  ال��ري��ح��ان��ي��ة  داخ����ل ح��ف��رة يف حم��ّل��ة  م���ن 

ال�شب�شبي،  واإ���ش��ح��اق  اخل��ال��د،  رزان  م��ع  ب��ال���ش��راك 

ور�شيد م�شطفى.

 1991 ال��ع��ام  )مواليد  ال�شب�شبي  اإ�شحاق  اع��رف 

ع��ن��د ح�����ش��ول ال��ت��ف��ج��ري( يف التحقيق  وك���ان ق��ا���ش��راً 

و�شام  ال��ل��واء  امل��ع��ل��وم��ات« يف عهد  »ف���رع  ل��دى  الأّويل 

بتفجري  جوهر  الغني  عبد  مع  ا�شرك  اأّن��ه  احل�شن، 

م��رك��ز خم���اب���رات اجل��ي�����ض يف ال��ع��ب��دة، وذل����ك بو�شع 

عبوات نا�شفة داخل املركز مّت تفجريها بوا�شطة �شاعة 

توقيت، كما اعرف بقيامه مع حمّمد جوهر �شقيق 

الكرمي  عبد  م��ن��زل  م��ن  الأ�شلحة  بنقل  ال��غ��ن��ي،  عبد 

بناء  ج��وه��ر  �شقيقة  م��ن��زل  اإىل  ببنن  يف  امل�شطفى 

لطلب هذا الأخري.

اإّن��ه كان يجتمع يف منزل  ال�شب�شبي  اإ�شحاق  وق��ال 

عبد الغني جوهر مع كّل من اأمامة ال�شب�شبي، وعبد 

جوهر،  وحم��ّم��د  اخل��ال��د،  ورزان  امل�شطفى،  ال��ك��رمي 

الغني  عبد  يقوم  حيث  )الك�ّشار(،  امل�شطفى  ور�شيد  

تتناول  ودرو�شاً  واجلهاد،  الدين  يف  درو�شاً  باإعطائهم 

كيفية ا�شتعمال ال�شالح.

واأع������اد »ف�����رع امل���ع���ل���وم���ات« ���ش��م��اع اإف������ادة اإ���ش��ح��اق 

العبدة،  التفجري يف  قبل عملية  اإّن��ه  فقال  ال�شب�شبي، 

الغني جوهر وبح�شور  واأث��ن��اء وج��وده يف غرفة عبد 

النايلون  من  كي�شاً  الغني  عبد  �شّلمه  جوهر،  حمّمد 

يف  باإخفائها  قام  متفّجرة،  على  يحتوي  اللون  اأبي�ض 

منزله، لأّنه اأح�شرها من خمّيم عن احللوة.

ب��اب��ن  م��ع��رف��ت��ه  ع���ن  ال�شب�شبي  اإ���ش��ح��اق  وحت�����ّدث 

يوم  ذات  �شاهده  اإّن��ه  وق��ال  جوهر،  الغني  عبد  بلدته 

ال�شبب،  ف�ش�األه عن  اأرخ��ى حليته و�شار متّديناً،  وقد 

اإىل معهد الإم���ام البخاري  اأّن��ه دخ��ل  ف��اأخ��ربه جوهر 

يف وادي اجلامو�ض، وهو معهد ديني يعطي درو�ش�اً يف 

الدين على الطريقة ال�شلفية، يف �شفوف من املرحلة 

يف  معهم  اختلف  ولكّنه  الثانوية،  وح��ّت��ى  البتدائية 

اآراء فقهية،   املعهد حول  النهاية، خ�شو�شاً مع مدير 

فرك املعهد بعدما بقي فيه �شّتة اأ�شهر.     

واأ�شاف اإ�شحاق ال�شب�شبي اأّنه زار عبد الغني جوهر 

عمليات  عن  مدجماً  قر�شاً  عنده  ف�شاهد  منزله،  يف 

تفجريية،  ع��م��ل��ي��ات  اأّي  ال���ع���راق،  يف  »ل��ل��م��ج��اه��دي��ن« 

وقال له عبد الغني اإّنه »يجب م�شاعدة هوؤلء، لأّنهم 

يرفعون راأ�ض ال�ُشّنة يف العراق، واأّن الأنظمة العربية 

اأه��ل  على  اإّل  يقوى  ل  اللبناين  اجلي�ض  واأّن  ك��اف��رة، 

الإ�شالم«  »فتح  م�شّلحي  قتل  قد  اجلي�ض  واأّن  ال�ُشّنة، 

مع اأّنهم م�شلمون«.

ال�شب�شبي  اإ�شحاق  الغني جوهر على  وعر�ض عبد 

القيام بعملية ع�شكرية �شّد مركز املخابرات يف العبدة، 

فرف�ض يف بادئ الأم��ر، ثّم وافق بعد اأن اأغ��راه مببلغ 

مئتي األف لرية لبنانية، وحمال اأربع عبوات متفجرة 

العبدة حيث  �شاعات منّبه، وو�شعاها يف مركز  واأرب��ع 

من  اجلي�ض  من  عن�شر  ا�شت�شهاد  اإىل  واأّدت  انفجرت 

م�شقط راأ�شيهما بلدة ببنن.

علي املو�سوي

ابية »شمالية« ضد حلفاء المقاومة
ّ

»تعبئة« وه
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مقابلة

د�أب  ه���ا����ش���م  ع���ب���ا����س  �ل����ن����ائ����ب  ي�����ؤك����د 

اال�ستحقاق  تعطيل  على  »امل�ستقبل«  فريق 

تغيري  راأي����ه،  بح�سب  وال��ه��دف  االن��ت��خ��اب��ي، 

م���ع���ادل���ة ال����داخ����ل ان���ط���اق���اً م����ن ال���ب���واب���ة 

ال�����س��وري��ة، ي��ق��ول ن��ائ��ب ج��ب��ي��ل: »م���ن ���س��ّب 

ع��ل��ى ���س��يء ���س��اب ع��ل��ي��ه، م���ع االأ����س���ف »ت��ي��ار 

�سورية  ���س��ق��وط  م��ت��اأم��ًا  يعي�ش  امل�ستقبل« 

هم  اللبنانيني،  م��ن  ق�سم  على  لا�ستقواء 

للتحّكم  ب���اخل���ارج  اال���س��ت��ق��واء  ي�ستطيبون 

مبفا�سل ال�سلطة يف لبنان، ولفر�ش اإرادتهم 

اأي��ام  ك��ان��وا  ال��وط��ن، هكذا  �سركائهم يف  على 

وغ��داً،  اليوم،  هم  وهكذا  ال�سورية  الو�ساية 

ال��ذي��ن مل  ال��ن��ا���ش  وه���ذه باحلقيقة ���س��ورة 

يتعودوا اأن يكونوا اأحراراً«، وي�سيف ها�سم: 

ال�سيا�سية  خ��ي��ارات��ه  ي��رب��ط  امل�ستقبل  »ت��ي��ار 

اأح��داث �سورية، كامهم وا�سح وال  مب�سري 

َلب�ش فيه، منذ اأيام جددوا قدميهم، بقولهم 

اإنهم ينتظرون ما يح�سل يف �سورية ليبنون 

عام  منذ  قالوا  كما  متاماً  لبنان،  يف  الدولة 

مروان  النائبان  حتدث  عندما  ع��ام،  ون�سف 

ح���م���ادة وف������وؤاد ال�����س��ن��ي��ورة م���ن ع��ل��ى منرب 

العامة  اجلل�سات  اإح��دى  يف  النيابي  املجل�ش 

املنقولة مبا�سرة على الهواء، ليقوال ب�سريح 

اأن��ه��م��ا يرف�سان  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني،  اأم����ام  ال��ع��ب��ارة 

اإج�����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة يف ظ���ّل ه��ذه 

لي�ساأل:  للحظات  ها�سم  يتوقف  احلكومة«، 

يريدون  اإنهم  لنقول  خطابهم،  تغرّي  »وه��ل 

اإجراء االنتخابات اليوم«؟

وم���اذا ل��و ط��ال��ت االأزم����ة ال�����س��وري��ة ومل 

ب��وادر ت�سوية ب�ساأن  النظام؟ هل من  ي�سقط 

ينتقل  ال  البلد  اأّن  اأم  االن��ت��خ��اب��ي،  ال��ق��ان��ون 

اإاّل  اآخ��ر  اإىل  ال�سيا�سي  لنظامه  ترقيع  م��ن 

كما  اأمنية،  وخ�سات  اإقليمية  تدخات  بعد 

ي���رّد ها�سم:  وال��ط��ائ��ف؟  ال��دوح��ة  ح�سل يف 

يتنازل  اأن  بالت�سوية،  يق�سدون  ك��ان��وا  »اإن 

اأح����د االأط�����راف ع��ن ح��ّق��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي، فهذا 

االأم�����ر م��رف��و���ش، ب��ن��اء ال���دول���ة ت��ق��وم على 

اإعادة احلق  والعدالة تتطلب  العدالة،  مبداأ 

امل��و���س��وع االن��ت��خ��اب��ي لنختار  الأ���س��ح��اب��ه، يف 

العدالة  اأو  الطوائفية  ال��ع��دال��ة  اإق����رار  ب��ني 

ال��وط��ن��ي��ة، يف االأوىل ال��ع��دال��ة ت��ك��ون ب��اإق��رار 

م�����س��روع ق���ان���ون ال��ل��ق��اء االأرث���وذك�������س���ي، ويف 

الثانية تكون من خال لبنان دائ��رة واحدة 

ع��ل��ى ق���اع���دة ال��ن�����س��ب��ي��ة«، ي�����س��ي��ف ه��ا���س��م: 

»منطق التعدي على حقوق االآخرين وفر�ش 

ع��ل��ي��ه��م،  وال�����س��ط��و  واالإم���������اءات  االإرادات 

يعّر�ش البلد اأمنياً و�سيا�سياً مع اأّي اختال 

اإق��ل��ي��م��ي.. م��ا ه��و خ��ارج��ي م��ت��ب��ّدل، م��ا هو 

داخلي ثابت، وهذه هي حالة اتفاق الطائف 

الذي جاء نتيجة ت�سوية خارجية، وا�ستقواء 

داخلي«، يتابع ها�سم حديثه: »لنوقف الكام 

املنّمق عن الت�سويات يف لبنان، الأّن جوهرها 

تكاذب وغ�ّش ورياء، ولنبادر باإجراء تفاهمات 

عا�سفة  اأّي  ل��ردء  وحقيقية،  �سلبة  وطنية 

جتاربنا  م��ن  ولنتعّلم  حت�سل،  ق��د  خارجية 

املا�سية«.

كفى ت�سويات

ها�سم،  بح�سب  ا�ستثنائي  الظرف  والأّن 

الفر�سة  تفويت  ع��دم  جبيل  ن��ائ��ب  يطالب 

هذا  يف  املفرغة  احللقة  لك�سر  »التاريخية« 

ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ن��وع،  ال��ب��ل��د 

ف��ي��ه، وت��ث��ب��ي��ت اأط����ر ق���واع���ده ال��د���س��ت��وري��ة، 

يقول: »نحن يف االأ�سل ال نتوقع من الذين 

ي�ستفيدون من هذا اخللل اأن يغرّيوا اآراءهم، 

�سواء  الطائف،  ات��ف��اق  م��ن  ا�ستفادوا  ال��ذي��ن 

من خطاأ تف�سريه اأو ممار�سته، يبغون اإطالة 

ن�ستجدي  ال  احل��ّق  با�سرتداد  نحن  نتائجه، 

نف�سه  يعترب  وم��ن  اأح��د،  وال نطلب موافقة 

مت�سرراً من ت�سلّطه على االآخرين عليه اأن 

يعتاد على فكرة »عودة احلقوق الأ�سحابها«، 

ي�ستجدون حقوقهم،  »االأح��رار ال  وي�سيف: 

هذا  يف  املت�سلطني  على  التعويل  ميكن  وال 

اأّن  يفهم  اأن  عليه  امل�ستقبل  وت��ي��ار  امل��ج��ال، 

غري  اإىل  ل��ب��ن��ان  يف  ان��ت��ه��ت  ال�سطو  عمليات 

رجعة«.

بري

وم�����اذا ع���ن دع����وة ال��رئ��ي�����ش ن��ب��ي��ه ب��ري 

اللقاء  ق��ان��ون  على  للت�سويت  جل�سة  لعقد 

االأرثوذك�سي، �سيما اأّن االأخري التزم بو�سوح 

امل�سيحيون؟  ع��ل��ي��ه  ي��ت��ف��ق  مب��ا  �سي�سري  اأّن����ه 

لبنان  تركيبة  نعي  اأن  »علينا  ه��ا���س��م:  ي���رّد 

يف ه���ذا امل���ج���ال، ال��رئ��ي�����ش ب���ري م���ع اإع��ط��اء 

رّده  ويف  االأق�سى..  حلّدها  التوافق  م�ساحة 

�سيعي م�سيحي  ات��ف��اق  م��ن  اأ���س��ي��ع  م��ا  ع��ل��ى 

االأرث���وذك�������س���ي، طالبهم  ال��ل��ق��اء  ب��خ�����س��و���ش 

على  م�سيحي  ���س��ن��ي  ات���ف���اق  ب��ح�����س��ول  ب���ري 

قانون انتخابي لدعمه، وبالتايل بري يحمل 

للمجل�ش  رئي�ساً  كونه  االأوىل  �سخ�سيتني، 

النيابي، والثانية كونه رئي�ساً لكتلة التنمية 

والتحرير، يف احلالة االأوىل عليه اأن يراعي 

م��ن م��وق��ع��ه ال��د���س��ت��وري ك��ل م���ب���ادرة طيبة 

لتقريب وجهات النظر املت�سنجة بني خمتلف 

القوى ال�سيا�سية، ويف احلالة الثانية �سي�سري 

من موقعه كحركة اأمل يف دعم قانون اللقاء 

االأرث���وذك�������س���ي، ك��م��ا ف��ع��ل��ت ك��ت��ل��ت��ه ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ب��ال��ت�����س��وي��ت ل��ق��ان��ون ال��ل��ق��اء االأرث��وذك�����س��ي 

ها�سم:  ي�سيف  امل�����س��رتك��ة«،  ال��ل��ج��ان  داخ���ل 

النيابي؟  املجل�ش  اإىل  بالذهاب  العجلة  »مَل 

ه���ل ا���س��ت��ن��ف��دن��ا ك����ّل ط����رق احل�����ل؟ ل��راع��ي 

�سعور فئة من اللبنانيني اأكرث.. ولنفرت�ش 

�ستح�سل  االأرث��وذك�����س��ي، هل  اللقاء  اأق��ّر  اأّن��ه 

االنتخابات النيابية �ساعتذ«؟

اخلمي�س

ال  ال�سيا�سيني  بع�ش  اأّن  ه��ا���س��م  ي���رى 

ال�ستني،  االآم��ال على قانون  يزالون يعلقون 

احل��ايل،  ال�سهر   21 انق�ساء  م��ع  اأن���ه  ب��راأي��ه 

لقانون  ع��ودة  اأّن��ه ال  القلة  ه��وؤالء  �سيكت�سف 

الفريق  ه��ذا  �سيندفع  حينها  ويف  ال�ستني، 

ها�سم  ي�سري  مقبول،  واق��ع��ي  خم��رج  ل��ط��رح 

كانت  »االأوىل  امل��ج��ال:  ه��ذا  اإىل حادثتني يف 

قبل  من  االأرثوذك�سي  اللقاء  قانون  ب��اإق��رار 

اجلميع  ومبادرة  امل�سرتكة  الفرعية  اللجان 

اإيجاد ت�سوية ما، والثانية مع دعوة احلكومة 

اإج������راء االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة وف���ق ق��ان��ون 

يكمل  الت�سوية«،  مفاو�سات  ووق��ف  ال�ستني 

ه��ا���س��م ح��دي��ث��ه جل���ري���دة »ال���ث���ب���ات« ق��ائ��ًا: 

وليفهم  احل���ال،  ال�سهر   21 م�سي  »لننتظر 

ع��ودة قانون  ال��ذي يراهن على  الفريق  هذا 

الإح��ي��ائ��ه، ويف حينها  اأّن���ه ال جم��ال  ال�ستني 

لنطّبق اإّما العدالة التوافقية اأو الوطنية يف 

النيابي..«، يذّكر ها�سم بالكام  اال�ستحقاق 

املعيب الذي اأطلقه اأمني عام »تيار امل�ستقبل« 

اأح��م��د احل��ري��ري منذ اأي���ام وق��ول��ه: ���س��رباً، 

�سرباً، علينا اأن ننتهي من �سورية ثم لنعود 

الداخل اللبناين لبناء دولتنا«.

الرياح ال�سورية

وفق النائب اجلبيلي، االأحداث ال�سورية 

يقول:  لبنان،  يف  ال�سيا�سيني  اأقنعة  ك�سفت 

»ال�سيا�سيون يف بلدنا �سنفان: منهم من هم 

من  ومنهم  املتزلفني،  املراهنني  طبقة  من 

الوطنية،  اخل��ي��ارات  اأ�سحاب  طبقة  من  هم 

امل�سالح  لتحقيق  بالبلد  ال��ره��ان  ب��ني  وم���ا 

على  للحفاظ  الوطني  واخل��ي��ار  ال�سخ�سية 

البلد فرق كبري و�سا�سع«، وماذا عن احلديث 

ال�سوري احلّر«  املتنامي عن تغلغل »اجلي�ش 

يف لبنان و»جبهة الن�سرة« يف عدٍد من املناطق 

ب��ع��د االع����ت����داءات امل��ب��ا���س��رة ع��ل��ى ���س��ه��اري��ج 

ها�سم:  يجيب  وع��ك��ار؟  طرابل�ش  يف  امل���ازوت 

البع�ش، هدفها  يديرها  الذي  االأم��ن  »لعبة 

ابتزاز العملية االنتخابية، وبراأيي حتى االآن 

ال يوجد قرار اإقليمي دويل باإ�سعال ال�ساحة 

اللبنانية، رغم الرغبة الداخلية لبع�ش هواة 

ال�سا�سة اللبنانيني«.

اأّن امل��ف��او���س��ات ال��دائ��رة  ي��ع��ت��رب ه��ا���س��م 

االأح��داث  من  انطاقاً  واأم��ريك��ا  رو�سيا  بني 

ال��دام��ي��ة يف ���س��وري��ة، ال ت��ع��ن��ي ب�����رودة على 

لبنان  اأو  ال�سام  يف  ���س��واء  امل��واج��ه��ة،  جبهات 

االأم����ر  ن��ه��اي��ة  »يف  ي���ق���ول:  م��ن��ط��ق��ة،  اأّي  اأو 

�سيتفاجاأ اجلميع بعودة بع�ش املوتورين عن 

عقلهم،  اإىل  �سيعودون  االأي���ام  م��ع  ت��وت��ره��م، 

م�سار  الرياح،  اأدراج  �ست�سيع  اأحامهم  الأّن 

�ستفوز  القيم  ومنظومة  �سينت�سر  املمانعة 

ولي�ش امل��راه��ن��ني، على ال��رغ��م م��ن ك��ل هذه 

اجلروحات والندوبات يف ج�سمنا اللبناين اأو 

ال  قرون  امل�ست�سرية  الف�ساد  فاأعوام  العربي، 

تكون اإزالتها باأ�سهر ب�سيطة اأو اأعوام قليلة«.

وم�������اذا ب���ع���د ظ����اه����رة االأ������س�����ري، ي��ق��ول 

يف  تعمّم  اأن  ميكن  ال  احل��ال��ة  »ه��ه��ه  ها�سم: 

على  ت��دّل  فهي  �سيء،  على  دّل��ت  واإن  لبنان، 

الفئات  بع�ش  تعي�سه  التي  احلقيقي  امل���اأزق 

ال�سيا�سية«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

رأى أن األمن المتنقل هدفه االبتزاز انتخابيًا

عباس هاشم: كالم أحمد الحريري معيب 
هناك فر�سة تاريخية باإمكان لبنان اال�ستفادة منها، رغم املطبات 

الد�س��تورية، ورغ��م االألغ��ام االأمني��ة املتنقل��ة.. منظوم��ة املمانعة 

�س��تنت�رص رغ��م نزيف ال��دم والطاقات عل��ى اختالفه��ا، اللتزامها بقيم 

االأخالق.. 

ع�س��و تكّت��ل التغي��ر واالإ�س��الح؛ النائ��ب عبا�س ها�س��م، حتدث 

ب�رصاحة عن اآخر التطورات املت�سارعة يف الوطن، وكان هذا احلوار:

) العدد 255(  اجلمعة - 22 اآذار - 2013

مـواقف
كل  على  اعتداء  هو  امل�شايخ  على  الآثم  العتداء  اأن  اأكد  امل�سلمني  العلماء  جتمع   

عامٍل؛ اإىل اأية طائفة اأو مذهب انتمى، لأنه اعتداء على رمز من رموز الدين، ويوؤدي 

اإىل فتنة اإن مل يبادر العقالء اإىل تالفيها �شتدخل البلد يف اآتون حرب داخلية ل تبقي 

ول تذر.

 ال�سيخ د.عبد النا�سر جربي؛ الأمني العام حلركة الأمة، ا�شتنكر العتداء الآثم 

من  وال�شياح  البالط  زقاق  منطقتي  يف  العلماء  من  عدد  له  تعّر�ض  الذي  واجلبان 

وطالب  طائفة.  ول  دينًا  ميثلون  ل  والذين  ال�شوابق،  اأ�شحاب  املوتورين  بع�ض  قبل 

املتورطني، وبحق كل  العقوبات بحق  اأ�شًد  اإنزال  اللبناين ب�شرورة  الق�شاء  �شماحته 

من ي�شعى اىل اإثارة اأجواء الفتنة بني اللبنانيني.

 ال�سيخ ماهر حمود ا�شتنكر العتداء على علماء الدين يف اخلندق الغميق كما يف 

ال�شياح، واأكد على �شرورة حما�شبة الفاعلني، وطالب اجلميع بالن�شجام مع �شعاراتهم 

التي رفعوها اإزاء احلادثة، خ�شو�شًا جلهة رفع الغطاء عن الفاعلني حتى النهاية.

خندق  يف  ال�شيخان  له  تعّر�ض  الذي  العتداء  دان  ال��وح��دوي  االإ�سامي  اللقاء   

الغميق واآخرين يف حملة ال�شياح، ونّوه بجهود ال�شلطات الر�شمية التي اأدت اإىل توقيف 

اجلناة اخلم�شة.

 ال�سيخ زهري اجلعيد؛ رئي�ض جبهة العمل املقاوم، دان العتداء الآثم الذي قام به 

اأن ما ح�شل  بع�ض امل�شبوهني املوتورين واملد�شو�شني على عدد من العلماء، معتربًا 

مني. هو نتيجة التحري�ض واخلطاب املذهبي الذي مور�ض من بع�ض ال�شيا�شيني واملعمَّ

 حزب االحتاد لفت اإىل اأن العتداء الآثم واملتنقل بني منطقة واأخرى، على لفيف 

من امل�شايخ يف توقيت واحد، هو دليل على اأن العملية خمططة ومق�شودة، من جهات 

منفلتة، تعمل باإمرة اأجهزة تقبع يف غرف �شوداء، حترك تلك الأيدي املجرمة، التي 

ل تقيم وزنًا للوطن ولوحدة اأبنائه.

 جمعية امل�ساريع اخلريية االإ�سامية �شجبت العتداءات التي تعّر�ض لها عدد من 

امل�شايخ، ملا تت�شمنه من تعري�ض ال�شتقرار الداخلي لالنهيار، وما يحمل يف طياته 

من اإثارة للم�شاعر والنعرات، وبذور فتنة يراد لها اأن تكرب وتت�شع لتحدث التهابا يف 

ال�شاحة الإ�شالمية. 
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»اأع��ل��ن��ت ق��ي��ادة ف���وج اإط���ف���اء مدينة 

ب���ريوت، يف بيان ع��ن احل���وادث واملهمات 

�سباط  �سهر  ال��ف��وج خ��ال  بها  ق��ام  التي 

2013 يف مدينة بريوت وهي على ال�سكل 
االآتي: 20 حادث اإخماد حريق، 67 حادث 

حمتجزين  واإن��ق��اذ  م�سابني  ونقل  اإنقاذ 

داخ����ل م�����س��ع��د ك��ه��رب��ائ��ي، م��ه��م��ت��ا قطع 

تاأمني  مهمات   4 م��ي��اه،  و�سحب  اأ���س��ج��ار 

بالتن�سيق  اأم��ن  حفظ  مهمة  و26  م��ي��اه، 

مع اجلي�ش اللبناين واالأمن الداخلي«.

ع����ادة م���ا مي���ر اخل���رب امل���ذك���ور اآن��ف��اً 

اأن����ه ال يحتل  م����رور ال���ك���رام، خ�����س��و���س��اً 

����س���وى م�����س��اح��ة ���س��غ��رية م���ن ���س��ف��ح��ات 

اجلريدة اأو ن�سرات االأخبار.. احلق يقال، 

اإن فوج االإطفاء يف بريوت يقوم مبهمات 

اإن�سانية مت�سعبة، ويف جماالت خمتلفة، 

لكننا ال نتوجه اإليه بالتحية والثناء كما 

يجب، رمبا الأنه ال ينتظر ثناء من اأحد.

ع��ن��دم��ا ت�����س��األ ب��ع�����ش االأط���ف���ال عن 

ال��ع��م��ل ال����ذي ي��ح��ب��ون االن���خ���راط ب���ه يف 

���س��دارة  يف  »االإط��ف��ائ��ي«  ي��ك��ون  امل�ستقبل 

تكتنفه،  ال��ت��ي  البطولة  اإن  اإذ  االأج���وب���ة، 

وع��ادة  ال�سبية،  قلوب  اإىل  حمبباً  جتعله 

تقت�سر  االإط���ف���ائ���ي  م��ه��م��ة  اأن  ن��ظ��ن  م���ا 

م��ع��اجل��ة  اأو  احل������رائ������ق،  اإخ�����م�����اد  ع���ل���ى 

اأن مهامه  الواقع  املتقدمة، لكن  احلروق 

ك��ث��رية وال حت�����س��ى، ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل��ث��ال، 

التي �سربت  »امل��دم��رة«  العا�سفة  وخ��ال 

اإط��ف��اء ب��ريوت  ل��ب��ن��ان، ق���ام عنا�سر ف���وج 

ب�سحب امل��ي��اه م��ن ع��دد كبري م��ن امل��ن��ازل 

يف ال��ع��ا���س��م��ة ب�����ريوت، وب��ع��م��ل��ي��ات اإن��ق��اذ 

داخل  حمتجزين  كانوا  الذين  املواطنني 

م�ساعدة  ويف  ع��دة،  مناطق  يف  �سياراتهم 

بع�ش العائات على اخلروج من منازلها 

التي غمرتها املياه..

رقم طوارئ فوج اإطفاء مدينة بريوت 

ه� 175، وذلك لطلب اأي م�ساعدة، بحيث 

باحلرائق  مهامها  االإطفائية  حت�سر  مل 

اإطفائية  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  ف��ق��ط، وجت���در 

بريوت تعد من اأقدم م�سالح االإطفاء يف 

من  الع�سرينات  اأواخ��ر  يف  اأن�ساأت  لبنان، 

القرن املا�سي خال االنتداب الفرن�سي، 

و�سمت رجاالت املدينة مبا تي�سر لهم من 

لكنها  احلرائق،  ملكافحة  ب�سيطة  معدات 

يف  وعملها  مهامها  و�سعت  البداية  منذ 

وبرز  واالإن�سانية،  العامة  اخلدمات  اإطار 

دورها االإن�ساين يف م�ساعدة النا�ش خال 

احلرب العاملية الثانية، ثم خال احلرب 

العا�سمة  ن��ط��اق  يف  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  االأه��ل��ي��ة 

بريوت  اإطفائية  رج��ال  بذل  و�سواحيها، 

اجلهود  لبنان  يف  احل���رب  �سنوات  خ��ال 

واإنقاذ  احلرائق  مئات  اإطفاء  يف  امل�سنية 

ح��ي��ات��ه��م  م��ع��ر���س��ني  امل����واط����ن����ني،  اآالف 

االإن�سانية،  ر�سالتهم  �سبيل  يف  للخطر 

و�سقط من بينهم �سهداء.

احل������رب مل ت��خ��ل��ف ب���ع���د ان��ت��ه��ائ��ه��ا 

اإال  االإط���ف���ائ���ي���ة،  يف  ع��ن�����س��راً   70 ����س���وى 

ففي  ت��دري��ج��ي��اً،  النمو  م��ن  اأن��ه��ا متكنت 

االإطفائية  ق��ي��ادة  اأ���س��ن��دت   ،1947 ال��ع��ام 

العقيد  وه��و  �سفوفها،  م��ن  �سابط  اإىل 

اأ���س��رف على  عبد اهلل اجل����ارودي، ال���ذي 

تو�سيع مهامها وتدريب عديدها و�سقل 

اخلم�سينات  منت�سف  ويف  م��ه��ارات��ه��م، 

اأن�����س��ئ م��رك��ز ج��دي��د ل��اإط��ف��اء يف حملة 

امللعب البلدي، وجهز هذا املركز باأحدث 

ال��و���س��ائ��ل واالآل���ي���ات وال��ع��ت��اد، وات��خ��ذت 

لها،  املركز مقراً  قيادة االإطفاء من هذا 

اأن  بعد  البا�سورة  يف  اأي�ساً  مقرها  وبقي 

كان يف ريا�ش ال�سلح. 

خ��ا���ش  ن��ظ��ام  و���س��ع   ،1957 ال���ع���ام  يف 

الع�سكري  النظام  مقتب�ش عن  لاإطفائية 

متاماً، كون رجال االإطفاء جمموعة فنية 

وخال  ع�سكرياً،  تنظيماً  ومنظمة  مدربة 

خا�سة  اأكادميية  اأن�ساأت  اأي�ساً،  ال�ستينات 

عنا�سرها،  ل��ت��دري��ب  ب���ريوت  اإط��ف��ائ��ي��ة  يف 

املجاورة،  ال��دول  ذاع �سيتها يف  ما  �سرعان 

وقد مت تدريب العديد من �سباط االإطفاء 

العراقيني وامل�سرين واالأردنيني وغريهم 

يف هذه االأكادميية.

االإنقاذ  على  بالتدريب  يتعلق  وفيما 

واالإطفاء البحري، فقد �ساهمت اأكادميية 

اإطفائية بريوت يف تدريب اأكرث من 2000 

بحار منذ تاأ�سي�سها.

وي�����س��م ف����وج االإط����ف����اء ح���ال���ي���اً اأك���رث 

م���ن 300 اإط���ف���ائ���ي م���وزع���ني ع��ل��ى ث��اث 

البا�سورة  وثكنة  الكرنتينا  ثكنة  ثكنات: 

ثكنة امللعب البلدي، وتغطي هذه الثكنات 

 18 تبلغ م�ساحتها  والتي  االإداري���ة  ب��ريوت 

كيلومرتاً مربعاً.

وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب�����ربام�����ج ال���ت���وع���ي���ة 

اخلا�سة ب��امل��واط��ن��ني، ي��ق��وم ف��وج االإط��ف��اء 

طالب،  اآالف  ع�سرة  نحو  بتدريب  �سنوياً 

ال�سفارات  يف  املوظفني  مئات  ع��ن  ناهيك 

وامل�ست�سفيات والفنادق واالإدارات الر�سمية.

خلطوات  بريوت  اإطفاء  فوج  وي�ستعد 

من �ساأنها اأن متهد الطريق اأمامه لتخريج 

اأبطال يرفعون الراية اللبنانية يف املحافل 

العربية والقارية، وكان فوج االإطفاء، قبل 

امل�����س��ارع��ني  ب��اع��ب��ي��ه  ب�����ارزاً   ،1975 ال��ع��ام 

األ��ق��اب  على  يهيمنون  ال��ذي��ن  وامل��اك��م��ني 

اللعبتني، ف�سًا عن كمال االأج�سام والقوة 

ع��داوؤون  الفوج  فلدى  اليوم  اأم��ا  البدنية، 

و�سباحون الفتون، وفريق كرة يد ي�سارك 

له ح�ساب،  الر�سمية ويح�سب  البطولة  يف 

وفريق كرة قدم ي�سم عنا�سر جيدة، لكنه 

ملواجهته  ال�����س��االت  ب��ط��والت  يف  ي�����س��ارك 

عقبات حتول دون دخوله املعرتك الر�سمي 

من دوري وكاأ�ش.

�سابقاً  االإطفاء  فوج  عنا�سر  كان  وقد 

من نوعية مميزة، لكن االهتمام بالريا�سة 

كان عليه يف  اليوم ت�ساعف عما  الفوج  يف 

وال�سباط  العنا�سر  جميع  اإن  اإذ  ال�سابق، 

فرتتني،  على  يومياً  الريا�سة  ميار�سون 

لكرة  فريق  ول��دي��ه  الظهر،  وبعد  �سباحاً 

ال����ق����دم، واآخ�������ر ل���ك���رة ال����ي����د، و���س��ب��اح��ون 

وغ��ط��ا���س��ون وع������داوؤون ف�����س��ًا ع��ن حكام 

وي�سارك  وامل��اك��م��ة،  امل�سارعة  يف  دول��ي��ني 

ف��ري��ق ك���رة ال��ي��د ب��ال��ب��ط��ول��ة ال��ر���س��م��ي��ة يف 

ال�����دوري امل��م��ت��از، وان��ت�����س��ب اأي�����س��اً الحت��اد 

التجذيف، ويناف�ش العبو الفوج مباراتون 

اأ�سحت  الريا�سة  ف��اإن  باخت�سار،  ب��ريوت، 

املوكلة  الرئي�سية  امل��ه��م��ات  ب��ع��د  اأ���س��ا���س��ي��ة 

لفوج االإطفاء، اإذ املطلوب من كل اإطفائي 

عمله  الأداء  وبدنياً  ذهنياً  جاهزاً  يكون  اأن 

على اأكمل وجه.

وال����ي����وم، ل����دى ف����وج اإط����ف����اء ب���ريوت 

قاعات اأو ماعب ريا�سية يف املراكز كافة، 

ملمار�سة  العنا�سر  اأم���ام  الفر�سة  الإت��اح��ة 

فهناك  عالية،  لياقة  يف  ليكونوا  الريا�سة 

على �سبيل املثال قاعة ريا�سية يف كل ثكنة، 

احلديثة،  التدريب  معدات  فيها  وتتوافر 

كما توجد قاعات ملمار�سة كرة اليد والكرة 

ثكنة  اإىل  وبالن�سبة  القدم،  وك��رة  الطائرة 

ي�ستفيدون  عنا�سرها  فاإن  البلدي،  امللعب 

من ملعب بريوت البلدي املا�سق للثكنة 

ملعب �سغري  اأي�ساً  للتدرب عليه، ويوجد 

ل��ك��رة ال���ق���دم )م��ي��ن��ي ف��وت��ب��ول( ذو اأر����ش 

ثكنة  �سطح  على  اال�سطناعي  الع�سب  من 

على  عنا�سرها  االإدارة  وت�سجع  البا�سورة، 

ممار�سة الريا�سة لا�ستفادة من طاقتهم 

يتطلب  ال��ذي  ال�ساق  عملهم  يف  الق�سوى 

بدنية  لياقة  يف  والبقاء  وال�سجاعة  القوة 

عالية.

هبة �سيداين

رقـــم طوارئ 
فــوج اإلطفاء 
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ن��ق��ل��ت و���س��ائ��ل �إع������ام ع��رب��ي��ة ك��ام��اً 

ي��ح��اول  ز�ل  م��ا  ب����ارز،  فل�سطيني  ل��ق��ي��ادي 

»�لربيع  دول  تعاطي  عن  �لأوه���ام  ت�سويق 

�لعربي« مع �لق�سية �لفل�سطينية و�ل�سعب 

�لفل�سطيني. �لقيادي هذ� يتناول يف كامه 

ل�»�لثور�ت  �لطيبة  بالنعكا�سات  ي�سفه  ما 

�لعربية« على فل�سطني و�لفل�سطينيني.

يف �ملقابل، يروي فل�سطينيون قادمون 

له  تعر�سو�  عما  مرعبة  وقائع  م�سر  من 

من �سوء معاملة و�ستائم، �سو�ء من �لقوى 

�ل�����س��ارع،  رج��ل  م��ن  �أو  �لر�سمية،  �لأم��ن��ي��ة 

�لفل�سطينيني  �أن  ي�سمع  ملن  ليخيَّل  حتى 

ي��ح��دث يف م�سر من  �مل�����س��وؤول��ون عما  ه��م 

�أح������د�ث �أم���ن���ي���ة، وف���ق���ر، وغ���ي���اب ل��ف��ر���ص 

�لعمل، و�نعد�م لا�ستقر�ر، وي�سل �ل�سامع 

�إىل قناعة باأن �لقيادي �لفل�سطيني �لبارز 

�إما منافق، �أو �أنه ل يدري عما يتحدث.

ل��ن��دع ه��ذ� �ل��ق��ي��ادي و�أ���س��ر�ب��ه جانباً، 

�أ�سًا مل يعد �لفل�سطينيون يعولون كثري�ً 

على قياد�تهم، فهي بعيدة عنهم، ول ت�سعر 

�أن  ولنحاول  عنهم،  تد�فع  ول  بهمومهم، 

نقر�أ ونفهم جيد�ً ما �لذي يحدث حقاً.

الطابور اخلام�س

ثمة و�قعة عالقة يف �لذ�كرة، ول باأ�ص 

م��ن ذك��ره��ا �ل��ي��وم، مل��ا تقدمه م��ن دللت 

�آونة �لأح��د�ث �ملت�سلة بغزو �سد�م ح�سني 

لطرد  �لدويل  �لتحالف  وت�سكيل  للكويت، 

�لفل�سطينية  �لقيادة  �تخذت  منها،  قو�ته 

�لتحالف،  لهذ�  مناه�ساً  موقفاً  حينه  يف 

وب�����س��رف �ل��ن��ظ��ر ع��ن ���س��ح��ة ه���ذ� �مل��وق��ف 

من عدمها، فقد �سنت على �لفل�سطينيني 

ك����اف����ة، ح��م��ل��ة ����س���ع���و�ء، و���س��ف��ه��م رئ��ي�����ص 

ك��رى  م�سرية  ر�سمية  �سحيفة  حت��ري��ر 

ب��اأن��ه��م »���س��ع��ب م��ن �ل��ط��اب��ور �خل��ام�����ص«.. 

�له�سيم،  يف  �ل��ن��ار  �نت�سار  �لو�سف  �نت�سر 

ت��ع��ر���ص �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ل�����س��وء م��ع��ام��ل��ة 

�لآلف  م��ئ��ات  ُط���رد  �ملح�سلة  ويف  قا�سية، 

�مل�ساهمني  م��ن  وه���م  �ل��ك��وي��ت،  م��ن  منهم 

ن��ه�����س��ت��ه��ا، خ�سر  ���س��ن��ع  �إع���م���اره���ا، ويف  يف 

ومركز  ه��ام��اً،  مكاناً  �لفل�سطيني  �ل�ستات 

ح����ر�ك ���س��ي��ا���س��ي و�ج��ت��م��اع��ي و�ق��ت�����س��ادي 

فر�ص  �سمان  يف  م�ساهماً  يكن  مل  مميز، 

بل  وح�����س��ب،  �ل��ك��وي��ت  يف  للفل�سطينيني 

ك����ان ل���ه �ن��ع��ك��ا���س��ه �ل��ط��ي��ب ع��ل��ى جممل 

�لفل�سطينيني يف د�خل بادهم، ويف �أمكنة 

�ستاتهم �لق�سري �أي�ساً.

ب�»�لربيع  يو�سف  ما  حتركات  بدء  مع 

غالبية  �أّي��د  م�سر،  يف  خ�سو�ساً  �لعربي«، 

هذ�  وقياد�ت،  وقوى  �سعباً  �لفل�سطينيني، 

لعله  بل  غريباً،  �ملوقف  يكن  مل  �لتحرك، 

يجري  فالتحرك  ومفهوماً،  منطقياً  كان 

�سد نظام ميلك »معاهدة �سلح« مع دولة 

ويف  بها،  قوياً  �لتز�ماً  ويظهر  �لح��ت��ال، 

�ملفرو�ص  �حل�سار  يف  ُي�سهم  نف�سه  �لوقت 

على قطاع غزة، و�أُعلنت حرباً على �لقطاع 

من عا�سمته، ومن على منابره �لر�سمية، 

بو�سفه  �لتحرك  هذ�  �إىل  �لتطلع  وج��رى 

يف�سي  قد  حت��وًل  �أقله  لفل�سطني،  �إن��ق��اذ�ً 

وق�سيتها  فل�سطني  مع  �أف�سل  تعامل  �إىل 

و�سعبها.

جنح �لتحرك يف �إ�سقاط ر�أ�ص �لنظام، 

رغ��م  �ل��ت��وق��ع��ات،  يف  �لفل�سطينيون  ب��ال��غ 

فالنظام  ك��ث��رية،  �سلبية  م��وؤ���س��ر�ت  ت��ر�ك��م 

يلغ  �حل�������س���ار، ومل  ي�����س��ق��ط  �جل���دي���د مل 

�مل��ع��اه��دة م���ع دول����ة �لح���ت���ال، ب���ل �أع��ل��ن 

مت�سكه و�لتز�مه �لكامل بها، دون �أن يتلقى 

�إ�سارة �إىل �إح�سا�ص بال�ستياء من  �أو  نقد�ً، 

�لقياد�ت و�لقوى �لفل�سطينية.

ث���م ج�����اءت ���س��ي��ط��رة »�لإخ���������و�ن« على 

فل�سطينية  ق��وى  هللت  م�سر..  يف  �حلكم 

ع����دي����دة ل���ه���ذ� �ل���ت���ح���ول، ورف����ع����ت ���س��ق��ف 

»�لإخ����و�ن« يف  �أن  �لتوقعات جم���دد�ً، رغ��م 

�ل��ق��دمي��ة،  �ل�سيا�سات  ذ�ت  ت��اب��ع��و�  �حل��ك��م 

�لنقد، وما هو  ي�ستحق  �لكثري مما  وفيها 

�أكرث من �لنقد.

�ل����وق����وف ���س��د ���س��ي��ا���س��ات »�لإخ�������و�ن« 

ب��وج��ه��ي��ه��ا �مل��ح��ل��ي و�خل����ارج����ي ج����اء من 

ق���وى م�����س��ري��ة، وب����دل »�ح�����ر�م خ��ي��ار�ت 

�ل�سعوب« جمدد�ً، �سمت �لكثريون، و�أعلن 

�لبع�ص بطرق غري مبا�سرة تاأييده حلكم 

�لنقطة  »�لإخ��و�ن« وخيار�تهم، ومن هذه 

�لفل�سطينيني  �ت��ه��ام  نحو  �ل��ت��وج��ه  ج��رى 

جميعاً باأنهم »طابور خام�ص«.

حبكة بـ»الأبي�س والأ�سود«

�ل�سينما  �سيناريوهات  غالبية  تو�سف 

وي�سيطر  »بال�سذ�جة«،  �لقدمية  �مل�سرية 

ن�����س��ق حم����دد ع��ل��ى ح��ب��ك��ة ه����ذه �لأف�����ام 

رت ب��الأ���س��ود و�لأب���ي�������ص، حتى  ���وِّ �ل��ت��ي ����سُ

فيلما  قليلة،  ��ستثناء�ت  عد�  ما  لتخالها، 

و�حد�ً مكرر�ً مب�ساهده و�أبطاله، وكادر�ت 

�لت�سوير.. يف هذه �لأفام ب�ساطة �سديدة، 

وميلودر�ما فائقة، �أو تهريج.

�لو�سول �ملتجدد لتهام �لفل�سطينيني 

ب��اأن��ه��م ���س��ع��ب ي�����س��ك��ل مب��ج��م��ل��ه »ط���اب���ور�ً 

�سيناريوهات  ت�سبه  بحبكة  م��ر  خ��ام�����س��اً«، 

�لأبي�ص و�لأ�سود، �تهمت �سحف م�سرية، 

�آلف مقاتل،  �سبعة  باإر�سال  حركة حما�ص 

�مل�سري؛ حممد مر�سي،  �لرئي�ص  حلماية 

�له�سيم،  �ل��ن��ار يف  �ن��ت�����س��ار  �خل���ر  �ن��ت�����س��ر 

ب��ني تنظيمات  �ل��ع��اق��ة  ����س��ت��غ��ال  ج���رى 

لت�سويق  وفل�سطني،  م�سر  يف  »�لإخ����و�ن« 

و�ق��ع  �إىل  لكنها حت��ول��ت  خ��ي��ال��ي��ة،  رو�ي����ة 

�ل�سخ  ب�سبب  �مل�����س��ري  �مل���و�ط���ن  وع���ي  يف 

�لو�سائل  ك��اف��ة  �أن  ب��د�  �مل��رك��ز،  �لإع��ام��ي 

ل�»�لإخو�ن« يف م�سر  �ملناه�سة  �لإعامية 

ق���د ع����رثت ع��ل��ى ���س��ال��ت��ه��ا، وحت����ت وط����اأة 

�حلملة �لإعامية تورطت �أ�سماء �إعامية 

بارزة يف �لنقا�ص، حتى �أ�سحى �لفل�سطيني 

هدفاً، للم�سريني �لعاديني، ولي�ص للنخب 

مع  �سر�عها  يف  �لفل�سطيني  وظفت  �لتي 

�لرئي�ص �مل�سري، وح�سب.

�أغرى �لنجاح يف ت�سويق رو�ية �ملقاتلني 

�ل�سبعة �آلف، بالنتقال �إىل خطوة تالية، 

لن�سر  م�سرية  �سحيفة  تطوعت  جم���دد�ً 

»م��ع��ل��وم��ات« ع��ن ت���ورط ق��ي��اد�ت ع�سكرية 

�جلنود  ��ستهد�ف  يف  ح��م��ا���ص،  ح��رك��ة  م��ن 

�مل�سريني يف رفح، �سيناريو خيايل جديد، 

ومن  للت�سديق،  قابلة  باتت  �لنا�ص  ولكن 

يعرف  �لب�سعة،  �ل�سناريوهات  هذه  ي�سنع 

�لتاأثري �لذي �سيركه �حلديث عن  مدى 

��ستهد�ف �جلنود �مل�سريني.

دون �أوهام من �أي نوع، جنحت �سيطنة 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف م�������س���ر، ي������روي �أح����د 

ز�رو�  �ل��ذي��ن  �لفل�سطينيني  �ل�سحافيني 

نتيجة  �مل��ا���س��ي��ة،  �لقليلة  �لأي����ام  يف  م�سر 

�ل��ق��اه��رة، وم���دن م�سرية  م�����س��اه��د�ت��ه يف 

�أخرى قائًا: »لو �أن غزة تعر�ست لعدو�ن 

يطالب  �أن  ت�ستغرب  فا  �ليوم،  �إ�سر�ئيلي 

بتدمريها، هناك من  �لعاديون  �مل�سريون 

جنح يف ت�سويرها م�سدر�ً لكل �ل�سرور«.

عملياً، فاإن هذ� هو �لهدف �لبعيد لتلك 

من  �سعباً  لي�سو�  �لفل�سطينيون  �حلملة، 

فيهم هذ�  �ل�سعوب،  كل  �ملائكة، هم مثل 

بانتماء�تهم  �ل��ع��رب،  م��ن  ج��زء  ه��م  وذ�ك، 

و�مل�ستقبل،  ل��ل��و�ق��ع  وروؤي��ت��ه��م  و�أح��ز�ب��ه��م 

لكنهم �سعب ي�سهل �تهامه باجلملة، وهذه 

م�سكلة �إ�سافية.

ب���ع���د ����س���ق���وط ������س�����د�م ج������رى �ت���ه���ام 

�لفل�سطينيني، باأنهم جميعاً من موؤيديه، 

وج���رى ط��رده��م م��ن �ل��ع��ر�ق، �ل��ي��وم متنع 

ل��ي��ب��ي��ا، وه���ي م���ن دول »�ل���رب���ي���ع« ت��ذك��ري�ً 

ل���ل���ق���ي���ادي �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي �ل�����ب�����ارز، دخ����ول 

)�لفل�سطينيون  �إل��ي��ه��ا،  �لفل�سطينيني 

م��ت��ه��م��ون ب��ت��اأي��ي��د �ل����ق����ذ�يف؟( وم��ن��ذ �أي���ام 

ت��ظ��اه��ر �ل��ع�����س��ر�ت م��ن��ه��م، ق���رب �حل���دود 

�ل���ت���ون�������س���ي���ة �ل���ل���ي���ب���ي���ة، �ح���ت���ج���اج���اً ع��ل��ى 

�حتجازهم هناك لعدة �أ�سهر.

�أخ���ط���ات ح��م��ا���ص ب���اإع���ان �ن��ح��ي��ازه��ا 

�ل��ق��ي��ادة  �أخ���ط���اأت  مل��ر���س��ي، مثلما  �ل��ك��ام��ل 

ح�سني،  ل�سد�م  بانحيازها  �لفل�سطينية 

�لغزو  �لوقوف �سد  �سعار  رفعت  �أنها  رغم 

�لأج���ن���ب���ي ل��ب��ل��د ع���رب���ي وت����دم����ريه، لكن 

ثمناً  ك��ام��ل  �سعب  ت��دف��ي��ع  يف  ه��ي  �مل�سكلة 

ملوقف قيادي من قيادييه، �أو قوة من قو�ه.

ف��ي��ه  ت����ق����ن����ع  ل  �ل����������ذي  �ل������وق������ت  ويف 

�ل�������س���ي���ن���اري���وه���ات �مل���ن�������س���ورة يف �ل�����س��ح��ف 

يتم  عقله،  ��ستخد�م  يريد  طفًا  �مل�سرية، 

�لتعامل معها بو�سفها حقائق منتهية وغري 

قابلة للنقا�ص، من نخب تدعي �لقدرة على 

�لتحليل و�لفهم �ل�سليم للوقائع.

وراء الأكمة..

�لت�����ه�����ام�����ي  �ل��������روي��������ج  �أدى  ل�����ق�����د 

�تهمو�  للفل�سطينيني وظائف قذرة دوماً، 

ب���د�ي���ة ب��اأن��ه��م ب���اع���و� �أر����س���ه���م، و���س��رف��و� 

مل  ولكنهم  �لفرية،  لدح�ص  وجهد�ً  وقتاً 

و�ل����دم يف تقدمي  ب��امل��ق��اوم��ة  �إل  ي��ن��ج��ح��و� 

�سورتهم.

وت��ك��رر �مل�����س��ه��د م��ع ك��ل �ت��ه��ام ج��دي��د، 

و��سع  نطاق  على  �سيطنتهم  جت��ري  �ليوم 

�أو  ذو�ت��ه��م،  لتطهري  �لكثريين  ج��د�ً، ميل 

لتوظيف �لفل�سطينيني يف �ل�سر�ع، كما يف 

�حلالة �مل�سرية، يخلف نتائج خطرة جد�ً 

و�لتي  وق�سيته،  �لفل�سطيني  �ل�سعب  على 

و�مل�سلمني  �ل��ع��رب  ق�سية  �أن��ه��ا  ي��ف��ر���ص 

هي  بامتياز،  �سحية  �ليوم  لكنها  جميعاً، 

�لفل�سطينية  �لق�سية  على  كبرية  موؤمر�ة 

ك���ل���ه���ا، وم������ن ف�����رك�����و� ت���ل���ك �حل���ك���اي���ات 

�ل�سخيفة، يعرفون جيد�ً �إىل �أين يريدون 

�لو�سول. 

ج��زء�ً  �لفل�سطينية  �ل��ق��ي��اد�ت  تتحمل 

ك���ب���ري�ً م���ن �مل�����س��وؤول��ي��ة ع���ن ه����ذ� �ل���و�ق���ع 

ي��وم��ي��اً  ط��ع��ام��اً  فل�سطني  لي�ست  �ل�����س��يء، 

�أعمال  للنا�ص، ولي�ست �لأوىل على جدول 

حت�سر  فل�سطني  ب���»ث��ور�ت��ه��م«،  �ملن�سغلني 

�أي  عن  ولي�ص  فقط،  باملقاومة  باملقاومة، 

�آخ����ر، مب��ا يف ذل���ك تعليق �لآم����ال  ط��ري��ق 

�لعر��ص على �ل�سيد مر�سي و�سحبه.

عبد الرحمن نا�سر 

10w w w . a t h a b a t . n e t

ع�������س���ف���ت �لت�����ه�����ام�����ات �مل�������س���ري���ة 

بامل�ساحلة �لفل�سطينية ع�سفاً �سديد�ً، 

قّو�ص ما جرى �إجن��ازه وع��ادت �لأمور 

�إىل �ملربع �سفر، ويف حني متلك »فتح« 

و»حما�ص« ما يكفي ويفي�ص من �أ�سباب 

للخاف بينهما، فقد جاءت �لتهامات 

بالتورط  ل�»حما�ص«  �لأخ��رية  �مل�سرية 

لتوّجه  �مل�سري،  �لد�خلي  �ل�سر�ع  يف 

�سربة جديدة قا�سية مل�سروع �مل�ساحلة، 

�سيناريو  رتبت  �لتي  �مل�سرية  �مل�سادر 

�ملعلومات  ن�سبت  �حلم�ساوي،  �لتورط 

����س���ارع���ت  ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي،  ق�����ي�����ادي  �إىل 

»حما�ص« بتحديد هويته على �أنه و�حد 

فرو�  �لذين  �ل�سلطة  �أم��ن  �سباط  من 

من غزة يف وقت �سابق، وقالت �إنه عمل 

ع��ل��ى ف��رك��ة ه���ذه �لت��ه��ام��ات ل�سالح 

قوى م�سرية، مقابل مبالغ مالية.

وك��م��ا ه��و م��ت��وق��ع، ف��ق��د ن��ف��ت فتح 

�إن »حما�ص«  ه��ذه �لت��ه��ام��ات، وق��ال��ت 

حت�������اول �ل��ت��غ��ط��ي��ة و�ل���ت���ع���م���ي���ة ع��ل��ى 

�حل���ق���ائ���ق، وه���ك���ذ� ف�����اإن �ل�����رد �ل���ذي 

ي�����س��ت��ب��ط��ن ���س��ي��غ��ة �ت���ه���ام���ي���ة، ي��ل��ق��ي 

�ملتوترة  �لعاقة  على  قامتة  بظال 

�أ�سًا، بعد ف�سل جولة  بني �جلانبني 

�لج��ت��م��اع��ات �لأخ������رية يف �ل��ق��اه��رة، 

و�تهام »حما�ص« لأمن �ل�سلطة بتنفيذ 

�ع��ت��ق��الت ب��ح��ق م��ن��ا���س��ري و�أع�����س��اء 

و�ت��ه��ام  �ل��غ��رب��ي��ة،  �ل�سفة  �حل��رك��ة يف 

تابعة  ك��و�در  باعتقال  ل�»حما�ص«  فتح 

لها يف قطاع غزة.

�أو  �سفر،  �ملربع  �إىل  متوقعة  ع��ودة 

باإمكان  �ل��ت��وق��ع��ات  تغيب  �إذ  دون���ه،  م��ا 

ع���ق���د �ج���ت���م���اع���ات ق���ري���ب���ة ل��ل��ق��ي��اد�ت 

�لتي  �لأج������و�ء  ظ��ل  يف  �لفل�سطينية، 

و�ن�����س��غ��ال  �لآن،  م�����س��ر  ع��ل��ى  ت�����س��ي��ط��ر 

�ل���ق���ي���اد�ت �مل�����س��ري��ة مب��ت��اب��ع��ة �ل�����س��اأن 

�أولوياتها  �سلم  �لد�خلي، و�لذي يحتل 

يف هذه �ملرحلة.

ذهـبـت مــع الـــريــــح

عربي

مر�سي - هنية.. و�لتفاوؤل �ملفقود

سيناريوهات مصرية باألبيض واألسود
والفلسطينيون يدفعون الثمن مضاعفًا
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 يبدو �أن �لهاج�ص �لأمني بد�أ ياأخذ 

م��ن��ح��اً ح�����اد�ً ل����دى �أه�����ايل �مل��خ��ي��م��ات، 

ي�����ر�ف�����ق م�����ع ت���ع���ق���ي���د�ت �لأو�������س������اع 

حم��اولت  وب���روز  لبنان،  يف  �ل�سيا�سية 

�أت���ون  يف  �لفل�سطينيني  بع�ص  �إق��ح��ام 

�ل�������س���ر�ع���ات �ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل���ارج���ي���ة، 

�أن  و�ملتفق عليه بديهياً،  �لعام  �لجت��اه 

ل �سبيل �إىل �إعادة مر�رة جتربة تدمري 

خميم نهر �لبارد، وما خلفت من ماآ�سي 

لدى جميع �لفل�سطينيني. 

د�خل خميم  �مل�سلحة  �ملظاهر  وقف 

عني �حللوة، كان �ملطلب �لرئي�سي لدى 

�لحتقان  �لأه��ايل، حيث ظهرت حالة 

يف �سرعة حتركهم و�حت�سادهم يف �أزقة 

�ملخيم، و�سريهم يف تظاهر�ت �حتجاج 

�سد �إطاق �لنار من �أي جهة، وح�ص 

�جل��م��ي��ع �حل���ف���اظ ع��ل��ى �أم����ن �مل��خ��ي��م، 

وكانت �لوجوه �ل�سابة �لأكرث فعالية يف 

��سرجاع  �إىل  �لهادفة  �لتحركات  تلك 

�ل���ت���ه���دئ���ة، و�ل���ت���و�����س���ل م���ع �جل��م��ي��ع، 

وت�سكيل مناخ ر�دع لأي �إخال بالأمن.

ع���ا����س���ف م���و����س���ى؛ �أح������د م��ن��ظ��م��ي 

�ل���ت���ح���رك���ات ي����ق����ول: »�أه��������ل �مل���خ���ي���م، 

�إىل  ب����ادرو�  م��ن��ه��م،  �ل�����س��ب��اب  خ�سو�ساً 

و�ساطات  ف�سل  بعد  �لتحركات،  تنظيم 

�ل�ستباكات،  وق��ف  يف  �ل��ق��وى  خمتلف 

دع��ي��ن��ا ع���ر م���ك���ر�ت �ل�����س��وت �أه����ايل 

�مل��خ��ي��م و�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل���ق���وى، وك��ان��ت 

����س��ت��ج��اب��ة �ل���ن���ا����ص ���س��ري��ع��ة ل��ل��ن��زول 

�إىل �أزق����ة و����س���و�رع �مل��خ��ي��م، و�خ����ر�ق 

م��ك��ان �ل���س��ت��ب��اك، وع��ل��ى �ل���رغ���م من 

�مل�سرية  ��ستمرت  عليها،  �ل��ن��ار  �إط���اق 

و��ستطاعت وقف �ل�ستباكات«.

�إىل  �حل���ر�ك  يف  �مل�ساركون  وي�سعى 

�جتماعات،  ع��دة  ع��ر  �أنف�سهم  تنظيم 

�ن���ب���ث���ق م��ن��ه��ا ع�����دة جل�����ان حت����ت ����س��م 

»�حل���م���ل���ة �ل�����س��ع��ب��ي��ة« ب���ه���دف ت���اأم���ني 

�جل���ه���وزي���ة �ل���د�ئ���م���ة ل��ل��ت�����س��دي لأي 

�سر�عات يكون �ملخيم �ساحتها.

�أم �إبر�هيم قا�سم؛ �إحدى �مل�ساركات 

��ستعد�د  على  »ل�سنا  تقول:  �مل�سرية  يف 

�أجل �سر�عات  باأولدنا من  للمخاطرة 

يجب  �ل�����س��اح  ع��اق��ة،  فيها  لنا  لي�ص 

�ل�سهيوين  �لعدو  �إىل  موجه  يكون  �أن 

يف  لإق����ح����ام����ه  حم����اول����ة  و�أي  ف����ق����ط، 

�لعدو  خلدمة  تكون  د�خلية  �سر�عات 

ج��اه��زون  نحن  وع��م��ائ��ه،  �ل�سهيوين 

و�ل��ت�����س��دي لأي  �ل�����س��ارع  �إىل  ل��ل��ن��زول 

ر�سا�سة همجية مهما كان �لثمن«.

�لنازحة وعائلتها من  �إميان حمد؛ 

من  هربنا  »لقد  تقول:  حديثاً  �سوري 

نريد  ول  �سورية،  يف  �ل�سر�عات  �أت��ون 

ب�سبب  ل��ب��ن��ان  خم��ي��م��ات  يف  من����وت  �أن 

ر�سا�سات طائ�سة«.

�إىل  ب��ادر ع��دد من �لتنظيمات  وق��د 

لا�ستباكات  �لإد�ن�����ة  ب��ي��ان��ات  �إ����س���د�ر 

من  �أكرث  ��ستمرت  �لتي  �لتوتر  وحالة 

�لإ�سر�ع يف  �إىل �سرورة  ودعت  يومني، 

لبنان  يف  �لفل�سطينية  �حل��ال��ة  تنظيم 

�لتمثيلية  �مل��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  خ����ال  م���ن 

ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية، وت�سكيل 

فيها  ت�����س��ارك  م��وح��دة  �سيا�سية  ق��ي��ادة 

�ل�سيا�سية  و�ل���ت���ي���ار�ت  �ل��ق��وى  ج��م��ي��ع 

�لفل�سطيني  �ل��وج��ود  حماية  �أج��ل  من 

ب���اع���ت���ب���اره ب��ي��ئ��ة وط��ن��ي��ة ت��ن��ا���س��ل من 

�أج���ل ح��ق �ل��ع��ودة، وم��ن �أج���ل حقوقها 

�لإن�����س��ان��ي��ة يف ل��ب��ن��ان، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 

تفعيل دور �لحتاد�ت و�للجان �ل�سعبية 

و�لأم��ن��ي��ة، ك��ذل��ك �إي��ج��اد �آل��ي��ة ل�سبط 

�ل�������س���اح وت��ن��ظ��ي��م��ه، خ�����س��و���س��اً بعد 

�لإ�سكالت �لفردية �ملتكررة يف خميمات 

�ساتيا وبرج �لر�جنة، و�لتي �أدت �إىل 

�سقوط قتلى وجرحى بدم بارد.

ع��ل��ي ف��ي�����س��ل؛ م�������س���وؤول �جل��ب��ه��ة 

�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة ل��ت��ح��ري��ر ف��ل�����س��ط��ني 

يقول: »هناك �سرورة ملحة لتح�سني 

تد�عيات  �أي  ع��ن  و�إب��ع��اده��ا  �ملخيمات، 

�سلبية لاأزمات �لد�خلية و�لإقليمية، 

طرفاً  لي�سو�  لبنان  يف  �لاجئني  لأن 

يف ه���ذه �ل�����س��ر�ع��ات، و�أول��وي��ت��ه��م هي 

ق�����س��ي��ت��ه��م �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

خ�سو�ساً حق �لعودة، وذلك ما يدعونا 

�لثاثة  �لروؤ�ساء  منا�سدة  �إىل  جمدد�ً 

�للبنانية  �ل�سيا�سية  �لتيار�ت  وجميع 

للعمل على �إلغاء �لغنب �لتاريخي بحق 

�إق���ر�ر  �أج���ل  �مل��ب��ادرة م��ن  �سعبنا، ع��ر 

قو�نني  وت�سريع  �لإن�سانية،  �حل��ق��وق 

بالتملك  و�ل�سماح  �ملهن  كل  يف  �لعمل 

و�لإ�سر�ع باإعمار خميم نهر �لبارد«.

»ق��ي��ادة �جلبهة  �أن  و�أ���س��اف في�سل 

ب�����س��دد �ل��ت��ح�����س��ري لإط������اق م���ب���ادرة 

�سعبنا  �أو���س��اع  ح��ول  �ساملة  �سيا�سية 

�لفل�سطينية  و�ل���ع���اق���ات  ل��ب��ن��ان  يف 

حت�����س��ني  �إىل  ت����ه����دف  �ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة   -

تد�عيات  �أي  ع��ن  و�إب��ع��اده��ا  �ملخيمات، 

�سلبية لاأزمات �لد�خلية و�خلارجية، 

�أمن  ل�سمان  �لعاقات  تلك  ولتنظيم 

و��ستقر�ر �ل�سعبني �ل�سقيقني«، ورحب 

في�سل باحلر�ك �ل�سعبي �لفل�سطيني، 

خ�������س���و����س���اً يف خم���ي���م ع����ني �حل���ل���وة، 

و�عتره ي�سكل �سمانة حقيقية يف ظل 

�سنو�ت  منذ  �مل�ستمرة  �لنق�سام  حالة 

ب���ا ح����ل، ودع�����ا �إىل ت��ن��ظ��ي��م �ل��و���س��ع 

�سد  و�إ�سر�ك �جلميع يف  �لفل�سطيني، 

�أي حم��اول��ة لإق��ح��ام �مل��خ��ي��م��ات، ك��ون 

ذلك يعتر م�سوؤولية جماعية ملختلف 

�لقوى �ملعنية بالفل�سطينيني يف لبنان.

ويجمع �لفل�سطينيون يف لبنان �أن 

هناك حالة من �لفو�سى �لأمنية ت�سود 

�لإهمال  �سيا�سة  عن  ناجتة  �ملخيمات، 

حاجة  وهناك  و�لفو�سى،  و�حل��رم��ان 

�إىل �سبطها عر �إيجاد مرجعية �أمنية 

و�سيا�سية موحدة تكون ر�دعاً لكل من 

�لفل�سطينيني  ��ستخد�م  نف�سه  تخوله 

كوقود لأي فتنة ممكنة.

�سامر ال�سيالوي
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لليوم �لثامن على �لتو�يل، يو��سل �لنازحون �لفل�سطينيون من �سورية �إىل لبنان 

�عت�سامهم �ملفتوح �أمام مقر وكالة �لغوث »�لأون��رو�« �لرئي�سي يف منطقة بئر ح�سن 

ببريوت، ويطالب �ملعت�سمون �لأونرو� بالقيام مب�سوؤولياتها جتاه �لنازحني، �لذين ما 

�ملفتوح  �مل�ساركون يف �لعت�سام  �لغوث، وي�ستنكر  ز�لو� يقيمون �سمن عمليات وكالة 

�لأ�سا�سي �خلدماتي  بو�جبها  �لقيام  �لنازحني وتقاع�سها عن  �لأون��رو� بحق  تق�سري 

و�لإن�ساين بحجج غري منطقية تتناق�ص مع حالة �لنزوح �لطارئة �لتي يعي�سونها.

كما يطالب �ملعت�سمون �لهيئات �ملعنية بق�سية �لإغاثة بالتعاطي مع �لنازحني 

�إد�رة  خ�سو�ساً  �سيا�سية،  ح�سابات  �أي  ع��ن  بعيد�ً  �إن�����س��اين،  ب�سكل  �لفل�سطينيني 

�ل�سريعة عر خطة طو�رئ �ساملة تت�سمن  �مل�ساعد�ت  �لأون��رو� من خال تقدمي 

ق�سايا �ل�سكن، �لتعليم، �ل�ست�سفاء، �لتموين، و�ل�سغط على �جلهات �ملانحة لتاأمني 

�ملو�زنات �لكافية لذلك، وعدم �لتذرع �لد�ئم بنق�ص �لتمويل. 

ويزور �لنازحني يومياً وفود ت�سامنية من �لهيئات �حلقوقية و�لإن�سانية 

و�ل�سيا�سية، حيث �عتر �ملت�سامنون �أن ق�سية �لنازحني �لفل�سطينيني من 

�سورية ق�سية �إن�سانية بالدرجة �لأوىل، ويجب �لتعاطي معها بعيد�ً عن كل 

خ�سو�ساً  �ملعنية،  �جلهات  �لهيئات  هذه  ودعت  و�لتمييز،  �لت�سيي�ص  �أ�سكال 

�ملوؤ�س�سات �لر�سمية �للبنانية ومنظمة �لتحرير �لفل�سطينية ووكالة �لغوث 

و�ملفو�سية �لعليا ل�سوؤون �لاجئني، �إىل تن�سيق جهودها، وب�سكل م�سرك 

�لإن�سانية  �ملعاناة  من  بالتخفيف  �لكفيلة  �لطارئة  �خلطط  و�سع  لناحية 

للعائات، �إىل حني عودتها �ل�سريعة �إىل خميماتها يف �سورية.

يتعاطون مع  �لاجئني،  �سوؤون  �لأون��رو� ومفو�سية  �أن  ذكره  و�جلدير 

م�سوؤوليتهم  نطاق  خ��ارج  باعتبارهم  �سورية  من  �لفل�سطينيني  �لنازحني 

�لقانونية يف ما يخ�ص �لإغاثة و�خلدمات.

اعتصام مفتوح للنازحين الفلسطينيين من سورية

حر�ك �سعبي د�خل خميم عني �حللوة تنديد�ً بالفلتان �لأمني

أهالي المخيمات الفلسطينية ينتفضون على األمن المفقود:
لسنا طرفًا في أي صراع.. واألولوية للقضية الوطنية
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وق��ب��ي��ل االن��ت��ه��اك��ات اجل���وي���ة، ك��ان��ت ق��وة 

30 عن�صراً،  اأك���ر م��ن  »اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« ق��وام��ه��ا 

منطقة  من  تقدموا  مريكافا،  دبابة  تواكبهم 

ال��غ��ج��ر امل��ح��ت��ل��ة ب���اجت���اه م��ن��ح��در م��ن��ت��زه��ات 

متخطني  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وت���وغ���ل���وا  ال��������وزاين، 

االأزرق،  اخل���ط  خ���رق  دون  التقني  ال�����س��ري��ط 

وع��م��ل ع��دد م��ن ج��ن��ود ال��ع��دو على زرع اأوت���اد 

ع��ل��ى تلة  التقني  ال�����س��ي��اج  ح��دي��دي��ة مب��ح��اذاة 

ت�سرف على املنتزهات، مما ا�ستدعى ا�ستنفاراً 

من قبل اجلي�ش اللبناين ا�ستعداداً للرد على 

دوري��ات  املكان  اإىل  ح�سرت  كما  ا�ستفزاز،  اأي 

م��ن ق����وات ال��ي��ون��ي��ف��ل، وع��م��ل��ت ع��ل��ى م��راق��ب��ة 

ب�»االإ�سرائيليني«  االت�سال  وحماولة  املحيط 

امل��ك��ان،  يف  املعدنية  االأوت����اد  زرع  ه��دف  ملعرفة 

املعروفة  االأوت���اد غري  ه��ذه  زرع مثل  اأن  علماً 

االأهداف، ت�سكل ا�ستفزازاً للبنان وتثري القلق.

ك���ذل���ك حت���رك���ت امل���ق���ط���ورات ال��ع�����س��ك��ري��ة 

املريكافا  دبابات  ع�سرات  لنقل  »االإ�سرائيلية« 

واجلرافات وناقالت اجلند اإىل منطقة ت�سرف 

املحتل  ال�سوري  الغربي للجوالن  ال�سفح  على 

من  ال�سرقي  والقطاع  �سبعا  م��زارع  ومنطقة 

البولي�سية  الكالب  م�ستخدمة  لبنان،  جنوب 

وامل���ح���ف���ات ل��ل��ك�����س��ف ع���ن االأل����غ����ام، يف خ��ط��وة 

رفعت من حالة القلق والتوتر، ودفعت بقوات 

اإىل  ال��ل��ب��ن��اين  واجل��ي�����ش  ال��دول��ي��ة  اليونيفيل 

تطورات  الأي  حت�سباً  وت��رق��ب،  ا�ستنفار  حالة 

حمتملة.

يف ال�������س���ي���اق  ذات���������ه، وا�����س����ل����ت ال���ور����س���ة 

العمل  ج��راف��ات   3 من  املوؤلفة  »االإ�سرائيلية« 

على تو�سيع الطريق الع�سكرية التي مت �سقها 

انطالقاً من ال�سياج ال�سائك احلدودي و�سواًل 

حتى ال�سفة ال�سرقية ملجرى نهر الوزاين، يف 

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي«  االح��ت��الل  جي�ش  تكثيف  ظ��ل 

الآلياته املدرعة التي حتمي الور�سة، وتركيز 3 

الوزاين متركزت  نقاط مراقبة قبالة ح�سن 

اإىل  باالإ�سافة  »م��ريك��اف��ا«،  دبابة  منها  كل  يف 

ان��ت�����س��ار ع��ن��ا���س��ر م�����س��اة ف���ى اإح�����دى ال��ت��الل 

امل�سرفة على جمرى النهر.

ال��ذي مت توجيهه  �سبق ذل��ك كله االت��ه��ام 

م��ن ق��ب��ل ب��ل��غ��اري��ا، ب��اإي��ع��از »اإ���س��رائ��ي��ل��ي«، اإىل 

مطار  يف  حافلة  تفجري  بتنفيذ  اهلل«  »ح���زب 

االأنباء  على  معطوفاً  الفائت،  العام  بورغا�ش 

»االإ�سرائيلي«  اجلي�ش  ن�سر  عن  حتدثت  التي 

ل���ب���ط���اري���ات اإ����س���اف���ي���ة م���ن م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ب��ة 

احل��دي��دي��ة يف امل��ن��اط��ق امل��ح��اذي��ة ل��ل��ح��دود مع 

لبنان و�سورية. 

اأن  اإىل  تقارير  اأ���س��ارت  نف�سه،  ال�سياق  يف 

زي��ارة الرئي�ش االأم��ريك��ي ب��اراك اأوب��ام��ا ل�»تل 

ب�ساأن  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«  ال��ق��رار  �ستح�سم  اأب��ي��ب« 

احلرب املحتملة �سد لبنان.

متنامياً  اجت���اه���اً  امل���وؤ����س���رات  ه���ذه  وت����رز 

ل��دى »اإ���س��رائ��ي��ل« ل��زي��ادة امل���ررات التي تتيح 

اهلل«  »ح��زب  �سد  ع�سكرية  عملية  تنفيذ  لها 

اجلهة  من  اللبنانية  ال��دول��ة  و�سد  جهة  من 

االأخ�������رى، ب��ح�����س��ب م���ا ���س��رح ب���ه م�����س��وؤول��ون 

اإ�سرائيليون.

تهديدات »اإ�سرائيلية«

للبنان  »االإ�سرائيلية«  التهديدات  تواترت 

م���ن م�سدر  اأك����ر  ل�����س��ان  ع��ل��ى  و»ح�����زب اهلل« 

����س���ه���ي���وين، وق�����د ه������ددت اجل����ه����ات االأم���ن���ي���ة 

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« ل��ب��ن��ان ب��دف��ع ث��م��ن ب��اه��ظ، يف 

و»اإ�سرائيل«،  لبنان  بني  مواجهات  وقعت  حال 

»االإ�سرائيلي« م�ستعد  اأن اجلي�ش  م�سددة على 

امل�سادر  اأ���س��ارت  فيما  حمتمل،  �سيناريو  الأي 

ي��خ��دم  ال������ذي  اهلل  ح�����زب  »اأن  اإىل  ال���ع���ري���ة 

اإىل  اإ�سرائيل  جر  يحاول  االإيرانية،  امل�سلحة 

العاملية  االأن��ظ��ار  �سرف  بغية  ك��ه��ذه،  مواجهة 

عما يجري يف �سورية«.

�سي�ستخدم  احل��زب  اأن  امل�سادر  ه��ذه  وراأت 

ال�سكان املدنيني دروعاً ب�سرية لعنا�سره، خالل 

ملنظمة  ميكن  »ال  اأ�سافت  لكنها  مواجهة،  اأي 

»حزب اهلل« اأن تخفي حماوالتها للت�سلح ونقل 

عن  اللبنانية  االأرا����س���ي  اإىل  ق��ت��ال��ي��ة  و���س��ائ��ل 

العيون »االإ�سرائيلية« التي تتابع خطوات هذه 

املنظمة وراعيها االإيراين عن كثب«.

لكن هذه التهديدات »االإ�سرائيلية« اأظهرت 

القدرة  وع��دم  االإرب���اك  نف�سه حجم  الوقت  يف 

ع��ل��ى ت��وق��ع ح�����س��م امل��ع��رك��ة، رغ���م ك��ل التبجح 

ال��وا���س��ح يف �سياق ال��ت��ق��ري��ر، وه��ن��اك خم��اوف 

املخاوف  اأي توغل بري، ف�ساًل عن  جلية من 

من القدرات احلربية اجلوية للحزب، ال �سيما 

اال�ستطالعية  اأي���وب  ط��ائ��رة  مهمة  جن��اح  بعد 

التي متكنت من دخول االأجواء »االإ�سرائيلية« 

والتقاط ال�سور قبل اأن يتم تفجريها، وهو ما 

طرح خماوف لدى اجلانب »االإ�سرائيلي« من 

قدرات احلزب ومن امتالكه لطائرات حربية 

من دون طيار، ولي�ش فقط ا�ستطالعية، وهي 

اأن تلعب دوراً كبرياً يف اأي  طائرات من �ساأنها 

مواجهة مقبلة.

وكانت م�سادر ع�سكرية »اإ�سرائيلية« اأخرى 

من  حماولة  اأي  اأن  معاريف  ل�سحيفة  اأك��دت 

جانب »حزب اهلل« لنقل اأ�سلحة »غري تقليدية« 

الع�سكري،  ل��ل��ت��وازن  خ��رق��اً  تعتر  �سورية  م��ن 

اأن  ل�»اإ�سرائيل«  ميكن  ال  اأح��م��ر  خطاً  وت�سكل 

�سي�سكل خطراً  الأن���ه  ال��ك��رام  م���رور  عليه  مت��ر 

وجودياً عليها.

ف���ي���م���ا ذك�����ر م����وق����ع ���س��ح��ي��ف��ة »ي���دي���ع���وت 

اأح���رون���وت« اأن ق��ي��ادة اجل��ي�����ش »االإ���س��رائ��ي��ل��ي« 

احل���دود  »هناحل« على  ب��ل��واء  ق��ري��ب��اً  �ستدفع 

االأك�����ر ���س��خ��ون��ة م���ع ���س��وري��ة و»ح�����زب اهلل«، 

بقيادة اللواء العقيد يهودا فوك�ش الذي قال: 

»اإن ق���رر اجل��ي�����ش االإ���س��رائ��ي��ل��ي ���س��ن احل���رب، 

فنحن  التهديدات،  ملواجهة  م�ستعدون  فنحن 

م�ستعدون نف�سياً للقتال داخل لبنان«.

ووفقاً ل�»يديعوت«، فقد تدرب اجلنود على 

اأن  يتوقعون  وه��م  لبنان،  داخ��ل  قرية  احتالل 

ي�سبح التدريب حقيقة على اأر�ش الواقع، بعد 

ال��ري  ال��ت��وغ��ل  خ��الل  ذري���ع  بف�سل  منيوا  اأن 

يبكون  وه��م  ت�سويرهم  ومت   ،2006 ال��ع��ام  يف 

كاالأطفال، اأو وهم يهرولون هاربني.

ت��وج��د لدينا  ف��وك�����ش: »ال  ال��ع��ق��ي��د  وق����ال 

النية ملهاجمة جنوبي لبنان،  فال�سربة االأكر 

فعالية �سد »حزب اهلل«، حيث اإن وقعت احلرب  

�سنقوم بتفكيك املنظومة ال�ساروخية  وندمر 

ال��ت��اب��ع��ة  ال�سواريخ   اإط�����الق  م��ن�����س��ات  ب��اق��ي 

اإن وقعت  العملية  »تلك  اأن  واأ�ساف   للحزب«، 

�ستمنح اإ�سرائيل الهدوء ل�سنوات طويلة«.

احلرب قريبة

اأن »اإ���س��رائ��ي��ل« ت��ق��رع طبول  ب��ال��رغ��م م��ن 

احل����رب وال�����س��رب��ة اجل��وي��ة ع��ل��ى اإي�����ران منذ 

بهذه  القيام  على  تتجراأ  مل  اأن��ه��ا  اإال  �سنوات، 

اإي��ران  ق��درات  اخلطوة حتى االآن، خمافة من 

الرف�ش  وم��ن  جهة،  من  والع�سكرية  النووية 

االأم���ريك���ي ل��ل��غ��ارة م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، واالأم����ر 

»اإ�سرائيل«  ع��ادة  فمن  للبنان،  بالن�سبة  �سيان 

اأن  اأرادت  كلما  الفارغة  التهديدات  تطلق  اأن 

حت�سد الراأي العام وت�سمن دعمه للحكومة.

ال���ي���وم، وم���ع ق��ي��ام ح��ك��وم��ة »اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« 

بغياب  لكن  نتنياهو  بنيامني  برئا�سة  جديدة 

بع�ش  دينياً، يخ�سى  املت�سددين  االأف��راد  بع�ش 

و�سطي  خ��ط  ان��ب��ث��اق  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  ال�سهاينة 

يوؤثر على �سيا�سات نتنياهو وي�سربها يف مقتل، 

واإيهام  التهديدات باحلرب  اإطالق  فاإن  لذلك 

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني« ب���وج���ود خ��ط��ر داه����م ي��ه��دد 

ل�سمان  اجلديد  احلكومة  �سالح  هو  دولتهم، 

�سعبية احلكومة.

ان���ط���الق���اً م���ن ه���ن���ا، مي��ك��ن ت��ل��م�����ش وف��ه��م 

بلغة احلرب،  تتحدث  التي  التقارير اجلديدة 

علماً اأنه لي�ش من امل�ستبعد اأن تقوم »اإ�سرائيل« 

باأن  ب�سن حرب جديدة �سد لبنان، العتقادها 

املقاومة  ق���درات  �سي�سعف  �سورية  يف  الو�سع 

ذل��ك فر�سة  ت��رى يف  ق��د  وب��ال��ت��ايل  اللبنانية، 

لالنتقام جراء هزميتها يف حرب متوز 2006.

يف هذا االإطار، اأكد تقرير اأمني »اإ�سرائيلي« 

ي�����س��ت��ع��د خل��و���ش  اأن »اجل���ي�������ش االإ����س���رائ���ي���ل���ي 

اهلل«  »ح���زب  م��ع  املقبلة  الع�سكرية  امل��واج��ه��ة 

التقرير  وت�سمن  قريبة«،  اأنها  ي��راءى  التي 

جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��ه��دي��دات »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«، 

املخططات  من  كثري  عن  الك�سف  اإىل  اإ�سافة 

اجلي�ش  �سيعتمدها  التي  احلربية  واالأ�ساليب 

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي« يف امل��واج��ه��ة امل��ق��ب��ل��ة، ول���و اأن 

الثغرات  م��ن  الكثري  تخللها  املخططات  ه��ذه 

واالرتباك بو�سوح.

ون���ق���ل ال���ت���ق���ري���ر ع����ن م�������س���ادر ع�����س��ك��ري��ة 

اجل��ي�����ش  »ق��������ادة  اإن  ق���ول���ه���ا  »اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة« 

االإ�سرائيلي يف ال�سمال على يقني من اأن بذور 

احل���رب ال��ق��ادم��ة مدفونة يف اجل���والن ال��ي��وم، 

ب���ل وي��ت��ح��دث��ون ب��ت�����س��اوؤم ع���ن اإم���ك���ان ت��ده��ور 

االأو�ساع االأمنية خالل اأ�سابيع، اأما املتفائلون 

فيتحدثون عن اأ�سهر«.

ويورد التقرير خطة جرى التداول بها يف 

اجلي�ش »االإ�سرائيلي«، ت�سري اإىل اأنه ال مفر يف 

نهاية املطاف من اجتياح ع�سكري »اإ�سرائيلي« 

ل��الأرا���س��ي ال�����س��وري��ة، واإق���ام���ة منطقة ع��ازل��ة 

عليها  وي�سرف  ي�سغلها  اأن  على  �سورية،  داخ��ل 

م��ت��ع��اون��ون ���س��وري��ون حم��ل��ي��ون، وت���ك���ون ه��ذه 

12w w w . a t h a b a t . n e t

إذا أُطلق من غزة 1500 
صاروخ طوال فترة الحرب  
األخيرة عليها فإن هذا 
العدد سيجري إطالقه 
إلى »إسرائيل« في يوم 
واحد من المواجهة التي 
سيخوضها الصهاينة 
ضد »حزب اهلل«
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تهـديدات »إسرائيلية« بحـرب جديــــدة على لـبــنـان
مــلــــف الـعـــدد

تقاطعت في األسابيع القليلة الماضية المؤشرات التي 
تعّزز احتماالت أن توجه »إسرائيل« ضربة عسكرية إلى لبنان، 

مستفيدة من اشتعال الجبهة السورية، ومتذرعة بأسباب 
واهية، كالمخاوف من انتقال »السالح الكيميائي والثقيل من 

سورية إلى »حزب الله« في لبنان«، التحركات »اإلسرائيلية« 
تمثلت في انتهاكات متواصلة لألجواء اللبنانية، فاستباحت 

الطائرات الحربية والتجسسية السماء اللبنانية من جنوبها إلى 
شمالها، كما حلقت فوق العاصمة بيروت على علٍو متوسط بشكل 

دائري، تاركة وراءها خطوطًا من الدخان األبيض، وكذلك الحال 
في الناقورة، وكفركال، ورياق، وبعلبك والبقاع الغربي والشمالي، 

وإلى جانب الطلعات المكثفة، قام الطيران الحربي بتنفيذ غارات 
وهمية فوق مناطق الجنوب كافة، وصواًل إلى البقاع.



املنطقة �سبيهة مبنطقة احلزام االأمني ال�سابق 

يف لبنان، قبل اأو بعد التوغل يف لبنان«.

تن�ش  مل  »اإ�سرائيل«  اأن  التقرير  يف  ويبدو 

»اإن  اإذ يقول:  امل��وؤمل��ة يف ح��رب مت��وز،  هزميتها 

و�سادمة،  موؤملة  ذك��ري��ات  حتمل  لبنان  ح��روب 

وب��ال��ت��ايل ل��ن ي�����س��ارع اأح���د ل��ل��ع��ودة اإىل قواعد 

�سارية  وك��ان��ت  حينه  يف  ت��ق��ررت  ال��ت��ي  اللعبة 

املفعول، وبالتاأكيد لن ي�سارع اإىل كاآبة اجلنازات 

»الو�سع  اأن  املقابل،  يف  يوؤكد  لكن  الع�سكرية«، 

والتطورات �سمااًل، ت�سري اإىل اأن التهديد قائم 

االأم��ر  اأن��ظ��ار اجلميع،  اأم���ام  ويتعزز  وم��وج��ود 

بعيدة،  غ��ري  زمنية  ف��رة  يف  اأن���ه  يعني  ال���ذي 

مع  �سواء  ع�سكرية،  مواجهة  ال�سمال  �سي�سهد 

اأخ���رى،  اإره��اب��ي��ة  اأو م��ع منظمات  »ح���زب اهلل« 

تثبت نف�سها يف �سورية«، وي�سيف اأن »اإيران من 

جهتها، �ستكون م�ساركة يف هذه املواجهة، �سواء 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، ما يدفع اجلي�ش 

�سريع،  وب�سكل  بق�سوة  الرد  اإىل  »االإ�سرائيلي« 

»ع��م��ود  عملية  ع��ن  ك��ث��رياً  يختلف  وب��اأ���س��ل��وب 

ال�سحاب« االأخرية يف قطاع غزة«.

خالل  من  »االإ�سرائيلية«  الر�سالة  تركيز 

ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر، ي���اأت���ي يف ���س��ي��اق احل���دي���ث عن 

اال�ستعدادات واجلهوزية لليوم الذي تقع فيه 

اإذ يتحدث  »ح��زب اهلل« حت��دي��داً،  املواجهة مع 

ال��ت��ق��ري��ر ع���ن اأن ه��ن��اك »ج�����داًل ب���ني ال��ق��وات 

وبني  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«،  للجي�ش  التابعة  ال��ري��ة 

�سالح اجلو، حول كيفية خو�ش املعركة، ولي�ش 

اأ���س��ل خ��و���س��ه��ا«، ل��الإي��ح��اء ب���اأن ق���رار احل��رب 

اختالف  يوجد  لكن  جاهزة،  واخلطط  متخذ 

فقط، حول من تركز عليه املهمة«.

وي�����س��ي��ف ال��ت��ق��ري��ر، اأن »ال���ق���وات ال��ري��ة 

بتلك  �سبيهة  ال�سمال يحمل حتديات  اأن  ترى 

قطاع  يف  اإ���س��رائ��ي��ل  واجهتها  ال��ت��ي  التحديات 

غ����زة، اإذ ل��ل��ط��رف ال��ث��اين خم����زون ���س��اروخ��ي 

اجلنود  كما  ال�سكان  يهدد  اأن  �ساأنه  من  كبري، 

ب��اأن ه��ذا التهديد  على حد �سواء، مع االإق���رار 

من  اأطلق  و»اإذا  غ��زة،  تهديد  من  بكثري  اأك��ر 

غزة 1500 �ساروخ طوال فرة العملية هناك، 

اإ�سرائيل  فاإن هذا العدد �سيجري اإطالقه اإىل 

يف يوم واحد من املواجهة �سمااًل، تلك املواجهة 

كل  ويف  اهلل«،  »ح����زب  ���س��د  �سنخو�سها  ال��ت��ي 

ال�سواريخ  لهذه  املتفجر  الراأ�ش  اأن  على  ي��وم، 

الغزاوية«،  ال�سواريخ  من  بكثري  اأكر  �سيكون 

يف اعراف وا�سح بقدرات احلزب.

التقرير  يتابع    - ال��ري��ة  ال��ق��وات  بح�سب 

- »ل����دى ا���س��ت��خ��ب��ارات و���س��الح ج��و مم��ت��ازون، 

ل��ك��ن ال��ع��م��ل��ي��ات م��ن اجل���و ل��ن ت��وق��ف اإط���الق 

ال�����س��واري��خ، وب��ال��ت��ايل ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��وع 

كاملة«،  ج���راأة  م��ع  اال�سراتيجيات،  م��ن  اآخ��ر 

اإىل  املواجهة، في�سري  اندالع  اأ�سباب  اأما جلهة 

اأن »ال�ساأن اللبناين يت�سعب يف اجتاهات كثرية، 

الأ���س��ب��اب  ع�سكرية  م��واج��ه��ة  تن�سب  اأن  مي��ك��ن 

خمتلفة: فال�سرارة املحتملة االأوىل هي اإيران 

وب��رن��اجم��ه��ا ال���ن���ووي، وال�����س��رارة ال��ث��ان��ي��ة هي 

�سورية واحلرب االأهلية وم�ستودعات ال�سالح، 

وال�سرارة املحتملة الثالثة هي �سل�سلة عمليات 

اإرهابية يف العامل ت�سل اأ�سداوؤها اإىل هنا«.

ك���ب���رية من  اأن »ق������وات  ال��ت��ق��ري��ر  وي����وؤك����د 

اجلي�ش االإ�سرائيلي تتدرب يف ظروف حقيقية 

ا�ستعداداً ملواجهة ع�سكرية حمتملة، مع علمها 

مع  ال��ق��رى،  يف  ح��رب��اً  �ستخو�ش  باأنها  امل�سبق 

عنفاً،  واأك����ر  الع�سكرية  ل��ل��ق��وة  اأك���ر  تفعيل 

القرى  داخ��ل  �سريعاً  اجلنود  يتحرك  اأن  على 

املهمة فلن تكون احتالل لبنان  اأما  اللبنانية، 

�سل  �ستكون  ب��ل  اهلل«،  »ح��زب  على  الق�ساء  اأو 

»حزب  ح��وزة  يف  امل��وج��ودة  ال�ساروخية  القدرة 

اهلل«، واإ�سابة مقاتليه، واخلروج �سريعاً وب�سكل 

اآمن«.

م���ن ن��اح��ي��ة ���س��الح اجل���و »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«، 

ف��م�����س��ه��د امل���ع���رك���ة امل��ق��ب��ل��ة م����ع »ح������زب اهلل« 

�سالح  يف  »يتحدثون  التقرير:  ويقول  مغاير، 

ال��ت��ه��دي��د  اإن  اإذ  اأخ������رى،  م��ف��اه��ي��م  ع���ن  اجل����و 

م��ن ���س��وري��ة تقل�ش، ل��ك��ن ب��ات��ت ه���ذه ال��دول��ة 

الكثري من  مع  املختلفة،  بالتهديدات  »حبلى« 

العتاد،  ينق�سها  ال  التي  املختلفة  املجموعات 

فعلى عك�ش ما جرى يف العراق، مل يجر �سرب 

اأن  اأي  لن يحدث،  اأم��ر  وهو  ال�سوري،  ال�سالح 

اأي���دي  اإىل  ط��ري��ق��ه  �سيجد  ال�����س��خ��م  ال�����س��الح 

املنظمات االإرهابية، من هنا، ي�سدد �سالح اجلو 

ب�سكل  املعركة  اإ�سرائيل على وج��وب خو�ش  يف 

مغاير ملا تطالب به القوات الرية، اأي التوفيق 

م��ا ب��ني امل��ع��ل��وم��ات اال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة اجل��ي��دة، 

وق����درات ال��ن��ريان ال��دق��ي��ق��ة، مب��ق��ادي��ر كبرية، 

فهذا يعطينا قدرة على اأن نهزم االإرهاب«.

وي�����س��دد اجل��ي�����ش »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«، بح�سب 

احلرب  يف  الرئي�سي  »العدو  اأن  على  التقرير، 

املقبلة، �سيكون ال�سرر الذي �سيلحق باجلبهة 

يكون  ل��ن  وبالتاأكيد  االإ�سرائيلية،  الداخلية 

يف  املا�سي  يف  عرفناه  �سيء  الأي  �سبيهاً  �سرراً 

ال��ر���س��ا���ش  ال��ث��ان��ي��ة، وال عملية  ل��ب��ن��ان  ح���رب 

امل�سكوب اأو عمود ال�سحاب يف غزة«.

�سندعو  امل��واج��ه��ة،  ت��ب��داأ  »حينما  وي��ت��اب��ع: 

ال�����س��ك��ان امل��دن��ي��ني اإىل اخل�����روج م���ن ال��ق��رى، 

و�سيبداأ ذلك بالهجوم على اأهداف يف القرى، 

ال�سواريخ  اإطالق  ا�ستمر  اإذا  بالتدريج  ويزداد 

ع��ل��ى اإ����س���رائ���ي���ل، و���س��ي��ت��م االإ�����س����رار ب��ال��ب��ن��ي��ة 

اأي�����س��اً ف��ه��ن��اك ب��ن��ى حت��ت��ي��ة ت�ساعد  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

اإ�سابتها،  وجت��ب  القتال  على  الثاين  الطرف 

لكن ال يجب ق�سف حمطة توليد طاقة يكلف 

اإ�سقاط  ميكن  بل  ال���دوالرات،  مليارات  بناوؤها 

ثالثة اأعمدة كهرباء ووقف التيار الكهربائي«، 

»�سن�سرب  التقرير:  ي�سيف  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

�سربة قوية جداً ونقف اآنذاك دون اتفاق على 

�سيئاً  ذل��ك  بعد  ال��ن��ار، و�سنطلق  اإط���الق  وق��ف 

ق��ل��ي��اًل، ث��م ن��ك��ف، الأن��ن��ا �سنعلن ب����اأن ال��وج��ب��ة 

التالية �ستكون اأق�سى كثرياً«.

اأما ما الذي يعد له اجلي�ش »االإ�سرائيلي« 

التكتيك،  وه��ذا  املحاولة  ه��ذه  ف�سلت  ح��ال  يف 

ي�سري التقرير اإىل اأنه »يف هذه احلال لن يكون 

القوات  لكن  ال��ري،  ال��دخ��ول  هناك مفر من 

الرية �ستحتاج اإىل زمن طويل لتنظيم نف�سها 

الرية  فاملناورة  منلكه،  ال  ال��ذي  الزمن  وه��و 

حتتاج اإىل اأيام حركة، وال ميكن الو�سول اإىل 

اإدخ���ال جنود يف  نريد  وبالطبع ال  م��ك��ان،  ك��ل 

اإذ �سيطلق »حزب اهلل« يف  بريوت وبنت جبيل، 

احلرب القادمة النار من مركز لبنان و�سماله 

ولن ي�سل اإىل هناك اإال �سالح اجلو«.

ال�سيا�سية،  املوؤ�س�سة  �ستقرره  الذي  ما  اأما 

ما  املقبلة،  امل��واج��ه��ة  يف  �ستعتمد  اأ���س��ل��وب  واأي 

القوات الرية،  بني طرح �سالح اجلو وط��رف 

اإىل  اأق��رب  »ال�سيا�سيني هم  اأن  التقرير  فريى 

ت�����س��ور ���س��الح اجل����و، الأن دخ����ول ق����وات ب��ري��ة 

كبري  عدد  �سي�ساحبه  العدو  اأر���ش  اإىل  كبرية 

اإ�سرائيل  امل�سابني، ويدفعون عن ذلك يف  من 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإدراك  رغم  �سيا�سياً،  ثمناً 

باأنه ال ح�سم من غري القوات الرية«.

هناء عليان

13 w w w . a t h a b a t . n e t ) العدد 255(  اجلمعة - 22 اآذار - 2013

تهـديدات »إسرائيلية« بحـرب جديــــدة على لـبــنـان
ذك�����رت م�������س���ادر اأم���ن���ي���ة يف ج��ن��وب 

التي  »االإ�سرائيلية«  احل�سود  اأن  لبنان، 

ت��راوح��ت  احل����دود  ع��ن��د  ا�ستنفارها  مت 

بينها  م��درع��ة،  اآل��ي��ة   100 اإىل   75 ب��ني 

وناقالت  »مريكافا«  ط��راز  من  دب��اب��ات 

اإىل  باالإ�سافة  »ه��ام��ر«،  و�سيارات  جند 

وجرافات كبرية �سلكت على  حفارات   7
وادي  احلولة،  �سهل  طريق  دفعات،   3
بعدها  لتتوزع  ال��ن��م��رود،  قلعة  الع�سل، 

واجل����والن  �سبعا  م����زارع  جبهتي  ع��ل��ى 

املحتلتني.

وتواكب حترك احل�سود مع حتليق 

م���روح���ي���ات »اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة« وط���ائ���رات 

ا�ستطالع من دون طيار يف اأجواء املزارع 

وف���وق خ��ط ال��ت��م��ا���ش ل��ه��ذه امل����زارع مع 

املناطق املحررة املحاذية.

واع����ت����رت امل�������س���ادر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اأن 

احل�����س��ود »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«، وه��ي االأك��ر 

مقدمة  تكون  رمب��ا  طويلة،  ف��رة  منذ 

وا�سعة يف اجلبهة  »اإ�سرائيلية«  ملناورات 

ال�����س��م��ال��ي��ة، اأو ل��دع��م وت��ع��زي��ز امل��واق��ع 

الع�سكرية على اجلبهة ال�سورية.

استنفار حدودي



�سورية«،  »ذبح  �سعارها  الدوحة  العربية يف  القمة 

»امل��ال  فل�سفة  يعتمد  ال��ذي  القطري  القائد  بقيادة 

الغاز  اآخ��ر،  ي�سرتي كل �سيء«.. ولكل ثمنه، ومبعنى 

ي�����س��رتي ك��ل ���س��يء، وم���ن ي��ق��ّي�����ض »ال���غ���از« فنهايته 

ق��راأوا  واإن  يقراأون،  ال  العرب  اأن  واملوؤ�سف  االنفجار، 

فهم ال يفقهون، ويغم�سون اأعينهم عن الوقائع.

يعي�ض بع�ض احلكام اأ�سغاث االأحالم باأنهم �ساروا 

االإبهام..  بحجم  عظمى  دواًل  واأ�سبحوا  لالأمة،  قادة 

ق���ال���وا اإن »ال����ث����ورات« يف م�����س��ر وت��ون�����ض ول��ي��ب��ي��ا قد 

وال�سعوب  �سقطت  االأنظمة قد  اأن  والواقع  انت�سرت، 

بديلة  اأنظمة  ال��ع��راء، فال  و���س��ارت يف  ا�ستبيحت  قد 

اأمنها  خ�سرت  بل  حقوقها،  اأخ��ذت  �سعوب  وال  قامت، 

يريد  وال  وهويتها،  الوطنية  ووحدتها  واقت�سادها 

ب��ع�����ض ال���واه���م���ن م���ن احل���ك���ام ال���ع���رب ب���االع���رتاف 

بالف�سل يف كل �سيء، ما عدا تخريب االأوطان و�سفك 

االآن  من  �سيئاً  يغريوا  واإن��ه��م مل  ال��دم��اء،  مزيد من 

ي��ّدع��ون،  »ان��ت�����س��روا« فيها كما  ال��ت��ي  ال��ب��الد  حتى يف 

املا�سي، حيث  والدليل ما حدث يف القاهرة االأ�سبوع 

ا�سطر وزراء اخلارجية العرب اإىل نقل اجتماعاتهم 

م��ن م��ق��ر اجل��ام��ع��ة اإىل ف��ن��دق ق��ري��ب م��ن ال��ق��اه��رة، 

اأي ط���ارئ، الأن��ه��م ال  ه��روب��ه��م عند ح���دوث  لت�سهيل 

يثقون بقدرة النظام اجلديد على حماية اأمنهم من 

جماهري »الثورة الثانية«، فاإذا كانت قطر وال�سعودية 

تخافان من الثورة التي دعمتاها و�سادرتاها، فكيف 

ميكنهم االنتقال اإىل �ساحة اأخرى يف �سورية �سمدت 

عامن كاملن، ويلعبون فيها لعبة القمار ال�سيا�سي، 

يخ�سروا  اأو  عرو�سهم،  على  ويبقوا  يربحوا  اأن  فاإما 

فيطردهم ال�سيد االأمريكي لعدم كفاءاتهم، وعليهم 

دفع الثمن. 

ت�سوروا اأن قطر �سارت قائداً لالأمة العربية، واأن 

العربي بذبح �سورية �سي�سدر من مكان حتيط  القرار 

االت�سال  ومكتب  االأم��ريك��ي��ة،  الع�سكرية  ال��ق��اع��دة  ب��ه 

»االإ�سرائيلي«.

ال��ع��رب يف ح��رية م��ن اأم��ره��م، فقد جن��ح لبنان يف 

اإ�سقاط م�سروع ت�سليم املعار�سة ال�سورية ملقعد �سورية 

يف اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، الأن����ه ي��خ��ال��ف ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ة، 

املعار�سات  فهي جامعة الدول العربية ولي�ست جامعة 

ائتالف  على  لل�سغط  االأع����راب  ا�سطر  م��ا  ال��ع��رب��ي��ة، 

باحلد  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ه��ي��ئ��ة  اأو  ح��ك��وم��ة  لت�سكيل  ال���دوح���ة 

اأن  العلم  مع  التمثيلي،  �سورية  مقعد  الإعطاء  االأدن��ى 

احلالة  يف  توؤثر  وال  ت��وؤّخ��ر  وال  تقّدم  ال  كلها  اجلامعة 

ال��ع��رب��ي��ة، واأ���س��ي��ب ال��ق��ط��ري��ون حت��دي��داً بخيبة اأم���ل، 

ال�سيا�سي  احل���وار  ب��دء  قبل  ال��وق��ت  ي�سابقون  ه��م  وه��ا 

�سنع  ويحاولون  واملعار�سة،  النظام  بن  واملفاو�سات 

اأن��ه��م  خ�سو�ساً  ال�����س��وري،  امل��ق��ع��د  ليعطوها  م��ا  ���س��يء 

ك��ام��ل، علهم ي�ستطيعون  ع��ام  ا���س��رتوا اجل��ام��ع��ة م��دة 

الظفر اأو الربح يف االأحداث ال�سورية، وهم يرون اأنهم 

الت�سوية  ال�سعودية، يف حال متت  مع  االأك��ر،  اخلا�سر 

االأم��ريك��ي��ون  ب��ه��م  و�سي�سّحي  ���س��وري��ة،  يف  ال�سيا�سية 

حفظاً مل�ساحلهم، كما فعلوا مع �سدام ح�سن ومبارك 

والقذايف وبن علي و�ساه اإيران.

لقراءة  لديهم  واالأم���راء ال وقت  امللوك  اأن  امل�سكلة 

التاريخ، واإن قراأوا فهم يعتقدون بقدرتهم على تزويره 

اأو تغيريه بال�سيكات املالية اأو الف�سائيات املزورة، لكن 

الواقع والتاريخ يكذبهم باأحداثه ونتائجه.

امل��ع��ادل��ة ال��ت��ي ب���داأ اخل��ل��ي��ج��ي��ون ي��رون��ه��ا ه��ي اأن��ه��م 

�سمدوا  واإن  ���س��وري��ة،  يف  ال��ن��ظ��ام  بقي  اإن  �سي�سقطون 

االأم��ة لالثنن معاً،  النظام، فال مكان بن  ف�سي�سقط 

بعدما ح�سدوا كل اإمكانياتهم الإ�سقاطه بطلب اأمريكي 

بالعظمة  وال�����س��ع��ور  ال��غ��رور  ونتيجة  »اإ���س��رائ��ي��ل��ي«،   -

والقدرة من فّوهات اأنابيب الغاز واآبار النفط.

ال��رد  ال�سوري  النظام  ق��رر  ل��و  وال�����س��وؤال هنا: م��اذا 

باملثل على من ي�سفك دمه؟ وماذا لو انطفاأت الكهرباء 

وان��ق��ط��ع��ت امل��ي��اه يف دول اخل��ل��ي��ج، وط��ب��ع��اً امل��ك��ي��ف��ات يف 

الق�سور امللكية واالأمريية؟ 

ال��ق��د���ض وف��ل�����س��ط��ن ل��ي�����س��ت��ا م���ن اأول����وي����ات القمة 

العربية يف قطر، ف�»اإ�سرائيل« �سديق و�سقيق وحليف، 

عربي  �سيخ  اأو  ح��اخ��ام  ال��ق��د���ض؛  يحكم  م��ن  ف���رق  وال 

يفتي باأن اإ�سقاط االأ�سد اأكرث �سرورة من حترير اأوىل 

بالفتنة  املقاومة  وب��اإع��دام  احلرمن،  وثالث  القبلتن 

وح�سار  واأم��ريك��ا  »اإ�سرائيل«  عجزت  بعدما  املذهبية، 

اإيران بالنيابة عن اأمريكا والغرب.

بالو�سول  ب��داأت  النار  اأن  احلكام  ه��وؤالء  ي��دري  اأال 

واأن  املعتقلن،  اأه���ايل  و���س��رخ��ات  امل��ظ��اه��رات  يف  اإليهم 

لكنه  بطيئاً،  ك��ان  واإن  اأبوابهم،  ي��دق  ال�سعبي  احل��راك 

قد بداأ بعدما انقلب االبن على اأبيه، و�سينقلب ال�سعب 

على اأمريه اأو ملكه، واأمريكا ال حتمي اأحداً لذاته، بل 

حتميه مبا يتوافق مع م�ساحلها، وبالتايل فهي حتمي 

من يوؤّمن م�ساحلها بعيداً عن ا�سمه و�سخ�سه وعائلته، 

ولذا ال اأمان وال �سمان الأحد يف القامو�ض االأمريكي.

���س��ت��ح�����س��د »ق���م���ة ال����غ����از« يف ق��ط��ر ال�������س���الح وامل����ال 

»اإ�سرائيل«،  والإراح��ة  ال�سوري،  ال�سعب  لذبح  والفتاوى 

والنتيجة  حلفائها،  مع  �سمدت  كما  �سورية  و�ست�سمد 

مزيد من نزيف الدماء واخل��راب واإن��ه��اك االأم��ة، مبا 

فيها ال��ع��رب اخل��ل��ي��ج��ي��ون ال��ذي��ن ُي�����س��رم��ون ال��ن��ار يف 

�سورية ولبنان والعراق.

الثورة يف م�سر اأغلقت االأنفاق اإىل غزة، واملقاومة 

وفق  اجل��دي��د،  النظام  حلماية  بنادقها  وّجهت  غ��زة  يف 

م��ط��ال��ب احل���ا����س���ن ال���ق���ط���ري، م��ق��اب��ل امل���الي���ن من 

الدوالرات املوعودة.

ن���داوؤن���ا مل���ا ت��ب��ّق��ى م���ن ن��خ��وة ال���ع���رب و���س��ه��ام��ت��ه��م، 

الإح��الل  املتقاتلن،  االإخ���وة  ب��ن  لل�سلح  يتوجهوا  اأن 

ال�سالم واالأمن، وا�ستعادة وحدة االأمة امل�ستتة واملهم�سة 

وامل�����س��ي��ئ��ة، ف��احل��رب ال��دول��ي��ة ع��ل��ى ���س��وري��ة ل��ن تنتهي 

�سورية،  يف  العربي  ال�سعب  واإخ�ساع  النظام  باإ�سقاط 

واإن عاندمت �ستطول احلرب كما يف اأفغان�ستان والعراق، 

اجل���وار،  اإىل  �ستتمدد  ب��ل  ���س��وري��ة،  يف  تبقى  ل��ن  لكنها 

واأبعد من اجلوار، لتطال النفط والغاز ومن ميلكهما، 

لكن  وتخففها،  النار  لتطفئ  واأنهار  �سجر  �سورية  ويف 

بحر  ومياه  حارقة  و�سم�ض  و�سحراء  رم��ل  بالدكم  يف 

م��احل��ة ت��ه��ي��ج اجل������روح، ف���ال ت�����س��ت��ط��ي��ع��ون ال�����س��ر اأو 

ال�سمود.. فهال رحمتم اأنف�سكم واأنف�سنا وما تبقى من 

»نكاح  بفتاوى  م�سايخكم  �سوهه  ال��ذي  االإ���س��الم  نقاوة 

اجلهاد« وتكفري النا�ض املخالفن؟

جديد،  من  املذهبية  وال��غ��راء«  »داح�ض  ُت�سعلوا  ال 

امل���ذاه���ب  خ���الف���ات  وال  ���ّف���ن«،  »����سِ وال  »اجل���م���ل«  وال 

نائمة وال  الفتنة  اتركوا  البع�ض..  بع�سها  االأربعة مع 

توقظوها.. واتقوا اهلل رب العاملن.

د. ن�سيب حطيط

اليمني  الرئي�ض  اأك��رث من عام على رحيل  بعد 

نائبه  وح��ل��ول  ال�سلطة،  ع��ن  ���س��ال��ح  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي 

خامتة  نحو  ت�سري  البالد  ه��ذه  اأن  يبدو  ال  مكانه، 

�سعيدة، اإذ ما زال كل �سيء يتعرث.

�ستى  يف  ال��ت��ده��ور  م��ن  م��زي��د  نحو  فاالقت�ساد 

ات�ساع  مع  واالإنتاجية،  واملالية  االإمنائية  املجاالت 

الفقر والتهمي�ض، واالأم��ن نحو  خطري يف م�ساحة 

مزيد من االهتزازات، والتدخالت اخلارجية تزداد 

وتريتها �سيا�سياً وع�سكرياً، ف�سيا�سياً يلعب مندوب 

الو�ساية االأممية بن عمر، وهو يف احلقيقة اأقرب 

الأن يكون و�سياً اأمريكياً – خليجياً، دوره يف تغليب 

ت�سويه  اإىل حم��اول��ت��ه  اإ���س��اف��ة  اأخ�����رى،  ع��ل��ى  ف��ئ��ة 

للم�سالح  وف��ق��اً  ل��ي��اأت��ي  ب���ه،  وال��ت��الع��ب  ح����وار  اأي 

االأمريكية، كون هذا البلد يتحكم باملدخل اجلنوبي 

ل��ل��ب��الد ال��ع��رب��ي��ة، وحت���دي���داً مب�سيق ب���اب امل��ن��دب، 

القرن  م��ن  مقربة  على  املميز  موقعه  اإىل  اإ�سافة 

متحكماً  ق��وي��اً،  ع���اد  اإن  يجعله،  ال���ذي  االأف��ري��ق��ي 

مبفا�سله.

اأم���ا ع�����س��ك��ري��اً، فيحكم م��وق��ع ال��ي��م��ن اجل���و – 

قب�ستها  حتكم  اأن  وا�سنطن  حت��اول  ا�سرتاتيجي، 

»ال��ق��اع��دة«،  عنا�سر  تغلغل  ج���راء  ب��ع��د،  ع��ن  عليه 

م��ن املرمج  بتوجيه  وق��ط��ري��اً  ���س��ع��ودي��اً  امل��دع��وم��ة 

اأمريكياً، وهنا تلعب الطائرات من دون طيار دورها 

يف م��ه��اج��م��ة خم��اب��ئ وجت��م��ع��ات »ال���ق���اع���دة«، التي 

غالباً ما ت�سيب املدنين وتوقع ال�سحايا االأبرياء 

االنق�سام  يف  يزيد  مما  واأط��ف��ال،  ون�ساء  �سيوخ  من 

على  ي�����س��رون  اجلنوبين  ويجعل  اليمنين،  ب��ن 

االنف�سال، والعودة اإىل دولتن كما كان احلال عليه 

مما  اأك��رث  االأمريكية  الغارات  الأن   ،1990 عام  قبل 

ت�سهيل  ب�سبب  اجلنوبية،  املحافظات  على  ترتكز 

من  اإل��ي��ه��ا  الت�سلل  امل��ت��ط��رف��ة  للعنا�سر  ال��ري��ا���ض 

حيث  ح�سرموت،  ناحية  من  وخ�سو�ساً  حدودها، 

هي املوطن االأ�سلي الأ�سرة بن الدن، قبل اأن يهاجر 

اجلد اإىل ال�سعودية، ويكت�سب جن�سيتها وي�سري من 

كبار املقاولن ورجال االأعمال.

الوطني  احل����وار  جل�سة  ج���اءت  ذل���ك،  ع��ل��ى 

الدولية  الو�ساية  اأدارها مندوب  التي  االأخرية 

ب��ن ع��م��ر ب��اه��ت��ة وغ���ري جم��دي��ة، ل��ي��اأت��ي موقف 

ال��رئ��ي�����ض ال��ي��م��ن��ي ع��ب��د رب����ه م��ن�����س��ور ه���ادي 

ل���»ي��ع��م��ي��ه��ا ب����دل اأن ي��ك��ح��ل��ه��ا« ب��ق��ول��ه: م���ن ال 

فلين�سرف!  اإليه..  ندعو  ال��ذي  احل��وار  يعجبه 

اأك���رث مم��ن ر���س��ي، وبالتايل  َم��ن غ�سب  ف��ك��ان 

ب��دت االأم����ور وك��اأن��ه��ا م��رجم��ة حل�سور معن 

وحمدد للحوار، يخرج بنتائج اإىل العلن تتوافق 

اخلليجية  واالإرادة  االأم���ريك���ي���ة،  امل�سيئة  م��ع 

اأنها قادمة نحو مزيد من التناف�ض  التي يبدو 

ملن  ال�سعودية وقطر،  بن  والت�سادم، خ�سو�ساً 

تكون الكلمة االأوىل، ما يعني براأي املراقبن اأن 

احلوار الذي اأ�سار اإليه بن عمر ومن�سور هادي 

ولو  �سيئاً  ينتج  مل  »ب���اه���راً«،  جن��اح��اً  حقق  اأن���ه 

ما  اإذ  املحتدم،  ال�سراع  جم��رى  يف  هدنة  حتى 

تزال الف�سائل اجلنوبية م�سّرة على االنف�سال 

والعودة اإىل اال�ستقالل، يف وقت ان�سحبت عدة 

قوى وجتمعات و�سخ�سيات وطنية وقومية من 

�سيئاً  ينتج  مل  ال���ذي  ال����دويل،  الفولكلور  ه��ذا 

عملياً، حيث توؤكد املعطيات على ات�ساع م�ساحة 

اجلوع والفقر يف بالد النب.. والقات و�سيف بن 

ذي يزن..

حممد �شهاب
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ه����ذا ال���ك���الم ل���وزي���ر خ���ارج���ي���ة ال���والي���ات 

امل��ت��ح��دة ج���ون ك���ريي، اأ���س��اب ح��ل��ف��اء اأم��ريك��ا، 

ال ���س��ي��م��ا اأن��ظ��م��ة اخل��ل��ي��ج، وخ�����س��و���س��اً قطر 

وال�سعودية بال�سدمة، وكان وقعه عليهم كبرياً 

كال�ساعقة.

خ�سرت  اأن��ه��ا  ف��ج��اأة  �سعرت  االأنظمة  فهذه 

ال���ره���ان ع��ل��ى اإ���س��ق��اط ال��رئ��ي�����ض االأ����س���د، واأن 

���س��ي��ده��ا االأم���ريك���ي ن��ك��ث ب���وع���وده ل��ه��ا، وب���ات 

عليها، باالأمر االأمريكي، اأن تبداأ م�سرية جترع 

الكاأ�ض املرة، واأن تدفع ثمن ذلك غالياً، الأنها 

�سكلت راأ�ض احلربة يف �سن احلرب على �سورية، 

وف�سلت،  االأ���س��د  ب�سار  الرئي�ض  اإ�سقاط  الأج��ل 

بكل  وراهنت  ال�سفن،  كل  قامت بحرق  اأن  بعد 

ر���س��ي��ده��ا ل��ت�����س��وي��ه ����س���ورة ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة 

ال�سورية املقاومة وتاأليب الراأي العام �سدها.

االأمريكي،  العقل  تقراأ  مل  االأنظمة  فهذه 

مع  التعامل  يف  االأمريكية  االإدارات  تاريخ  وال 

تخلت  وا�سنطن  اأن  وكيف  والعمالء،  االأدوات 

عنهم عندما تتطلب م�ساحلها ذلك، اأو عندما 

ال��ي��وم  ت��دف��ع  ول��ذل��ك  عليها،  ع��ب��ئ��اً  ي�سبحون 

واملراهنة  اأم��ريك��ا،  اأح�����س��ان  ارمت��ائ��ه��ا يف  ثمن 

اإىل جانبها يف  املطاف  نهاية  اإىل  على وقوفها 

�سعيها الإ�سقاط الرئي�ض االأ�سد، دون اأن حت�سب 

للحظة واحدة ح�ساب تراجعها.

ول���ذل���ك م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن ت�����س��اب ه��ذه 

�سيدها  ب��خ��ي��ان��ة  ال�����س��ع��ور  االأن���ظ���م���ة مب��ر���ض 

االأم���ريك���ي ل��ه��ا، وت��رك��ه��ا ت��واج��ه م�سري ف�سل 

على  ذل��ك  وتداعيات  ونتائج  رهانها،  وهزمية 

باتت  ال�سفراء  ف�سحفها  الداخلية،  اأو�ساعها 

وا�سنطن  واأن  اأم��ريك��ي��ة،  خيانة  ع��ن  تتحدث 

يح�سل  م�����اذا  ي��ه��م��ه��ا  وال  ح���ل���ف���اءه���ا،  ب���اع���ت 

لها،  عميلة  ك���اأدوات  معهم  تتعامل  فهي  لهم، 

وظيفتهم تنفيذ اأوامرها، واالن�سباط يف اإطار 

ا�سرتاتيجيتها وتكتيكاتها.

للتفاو�ض  االأمريكية  الدعوة  فاإن  لذلك، 

توجه �سفعة قوية الأنظمة اخلليج التي ذهبت 

بعيداً اأكرث من االأمريكي نف�سه يف الدعوة اإىل 

اإ�سقاط الرئي�ض االأ�سد، يف حن اأن االأمريكي 

الباب  برتك  توحي  اإ�سارات  ير�سل  دائماً  كان 

موارباً الحتمال الت�سوية.

وهي  احل��رب،  قائدة  وا�سنطن  كانت  واإذا 

اأمنت متا�سك احللف  اأهدافها، قد  من و�سع 

موا�سلة  عن  تراجعها  ف��اإن  ل�سورية،  املعادي 

اإىل  احل��رب، لتحقيق ه��ذه االأه���داف، �سيقود 

احللف،  هذا  لتما�سك  موجعة  �سربة  توجيه 

ال��ف��ر���س��ة  الأن  ع���ق���ده،  ان���ف���راط  اإىل  وي�����وؤدي 

ال�سورية  الوطنية  ال��دول��ة  الإ���س��ق��اط  املتاحة 

اال�ستمرار باحلرب  وبات  انتهت،  املقاومة قد 

امل�سالح  على  �سلبية  وانعكا�سات  تداعيات  له 

�سوء  ويف  وا�سنطن،  اأن  ح��ن  يف  االأم��ريك��ي��ة، 

باتت  �سورية،  م��ن  االآت��ي��ة  امليدانية  التقارير 

قلقة م��ن اق���رتاب جن��اح الرئي�ض االأ���س��د من 

احل�����س��م ال��ع�����س��ك��ري، واخل������روج م���ن احل���رب 

منت�سراً من دون مفاو�سات حتفظ لوا�سنطن 

تريد  فاإنها  ذلك  الوجه، ومع  ماء  من  بع�ساً 

ا����س���ت���خ���دام اأن���ظ���م���ة اخل��ل��ي��ج ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة 

االأخرية التي ت�سبق البدء باملفاو�سات، الأجل 

حت�سن �سروط التفاو�ض مع الرئي�ض االأ�سد، 

اإىل موا�سلة متويل  وذل��ك من خ��الل دفعها 

ميزان  تعديل  يف  اأم���اًل  االإره��اب��ي��ن،  وت�سليح 

ال���ق���وى امل���ي���داين ل��ت��ق��وي��ة م��وق��ف وا���س��ن��ط��ن 

التفاو�سي.

اإن اأك���ر اخل��ا���س��ري��ن وامل��ت�����س��رري��ن من 

احلكم،  �سدة  يف  االأ�سد  ب�سار  الرئي�ض  بقاء 

واحل��ك��وم��ة  ال�سهيوين  ال��ع��دو  ج��ان��ب  اإىل 

ولذلك  اخلليج،  اأنظمة  �سيكون  الرتكية، 

واملرارة  االأمل  �سعورها بخيبة  لي�ض غريباً 

م��ن امل��وق��ف االأم��ريك��ي ال��ذي قاتل مبالها 

و���س��الح��ه��ا واإع����الم����ه����ا، وال����ي����وم ُي��دف��ع��ه��ا 

وت�سليمه  ع��ن��ه��ا،  بالتخلي  جم����دداً  ال��ث��م��ن 

و�سيكون  االأ���س��د،  الرئي�ض  م��ع  بالتفاو�ض 

ح�����س��اد ه��زمي��ت��ه��ا ك���ب���رياً ع��ن��دم��ا جت��ري 

 2014 عام  �سورية  الرئا�سية يف  االنتخابات 

ويفوز الرئي�ض االأ�سد، الأن حكام ال�سعودية 

يف  ع����راة،  �سي�سبحون  وال��ب��ح��ري��ن  وق��ط��ر 

ظل �سحرائهم اخلالية من الدميقراطية 

واالإ���س��الح، فيما �سعبهم حم��روم من هذه 

املطالبة  زيفاً،  يزعمون،  كانوا  التي  النعم، 

بها لل�سعب العربي يف �سورية.

ح�سني عطوي

على  واملحللن،  املراقبن  جميع  وباعرتاف  اليوم،  اجلارية  االأح��داث  طبيعة  ت��دّل 

اأن الهدف املرحلي للهجمة امل�ستجدة هو اإعادة تق�سيم بلدان املنطقة، مبا يتوافق مع 

كيانات طائفية، ومذهبية، وعرقية، وقبلية، ومناطقية.. وعليه،  اإىل  �سعوبها،  تفتيت 

ُيفرت�ض توحيد املعايري التي توؤّكد اأو تنفي ما اإذا كانت الهجمة امل�ستجدة قد تقدمت 

االأمة  اإذا كانت  اأو ما  االأخ��رية على طريق حتقيق هدفها،  ال�سنوات  اأو تعرقلت خالل 

ت�سري على طريق خال�سها، اأو اأنها ما تزال ُعر�سة ملزيد من النك�سات وخيبات االأمل.

املعنية  القوى  يتحدد مبدى جناح  االنك�سار  اأو  االنت�سار  اأن مقيا�ض  البديهي  من 

ما  ولكن  االأر����ض،  على  بتحقيقها  االأع���داء  جن��اح  م��دى  اأو  الهجمة،  اأه���داف  بتعطيل 

يزال معظم القادة وال�سيا�سين واملحللن يبنون ا�ستنتاجاتهم على املعايري واملعطيات 

اخلاطئة، وت�سود لديهم لغة اخلطابات احلما�سية، وال�سعارات الف�سفا�سة، والتحاليل 

»االإعالنية اأو الدعائية«. 

االنق�سام  خماطر  م��ن  ملزيد  واالإ���س��الم��ي��ة  العربية  الكيانات  تتعر�ض  ال��واق��ع،  يف 

والتقاتل االأهلي، وتنقلب كافة القوى ال�سيا�سية على نف�سها، وتت�سارع على »مكا�سب« 

اأن  وتتنا�سى  البع�ض،  بع�سها  �سد  وهمية  »انت�سارات«  لنف�سها  وت��ّدع��ي  واآن��ي��ة،  ذاتية 

من  كجزء  االأم��ة،  اأع��داء  �سنع  من  هي  البينية  اخلالفات  و«ق�سايا«  الزائفة  املكا�سب 

مقومات الهجمة امل�ستجدة، وو�سيلة ناجعة الإلهاء القوى الفاعلة عن مهمات الت�سدي 

واملواجهة يف امليدان احلقيقي �سد العدو امل�سرتك. 

كياناتها،  فهّم�ست كرى  االأم��ة،  اخ��رتاق �سفوف  الهجمة  اأدوات  ا�ستطاعت  لقد 

ودّمرت  واالقت�سادية،  وال�سيا�سية  االأمنية  ال�سعد  على  فا�سلة  اأجهزة  دولها  وجعلت 

كل مقومات احلياة يف املجتمعات، وق�ست على عنا�سر اأمنها واأمانها، وفر�ست على 

�سّكلت  االأم��ة، ك�سريك »مغبون« يف احل��رب، كما  ث��روات  املرتهنة توظيف  احلكومات 

وزّودتها  ب�»القاعدة«،  امل�سمى  االفرتا�سي  التنظيم  اإىل  وَن�سبْتها  الرتويع«  »ع�سابات 

باملال وال�سالح والت�سهيالت اللوج�ستية، واأوكلت اإليها مهمات تدمري البنى التحتية، 

التق�سيم  اإع���ادة  اأه���داف  وتهجريهم، مبا يخدم  االآم��ن��ن  وت��روي��ع  ال�سكاين،  وال��ف��رز 

والتفتيت. 

احلروب  يف  تدّخلها  و»انح�سار«  االأجنبية،  القوات  ان�سحاب  تقييم  �سعيد  وعلى 

البينية، تتوهم بع�ض القوى ال�سيا�سية ب�»انك�سار« العدوان، علماً اأن التواجد والتدخل 

قد ت�ساعفا نوعياً مع التغيريات اجلذرية يف الو�سائل والتكتيكات الع�سكرية يف اإطار 

االأم��ريك��ي��ة من  ال��ق��وات  ان�سحاب  ال��ت��ي جتعل  ج��ن��ود«،  ب���دون  احل���رب  »ا�سرتاتيجية 

العراق، واالن�سحاب املنتظر من اأفغان�ستان جمرد ان�سحابات �سكلية وتكتيكية ال اأكرث.

لقد اأبقى االحتالل يف العراق اآالف اجلنود حتت اإمرة وزارة اخلارجية، اإ�سافة اإىل 

مئات اآالف املرتزقة العاملن يف ال�سركات االأمنية اخلا�سة، التي اأوكل بع�سها بحماية 

والزراعة  التجارة  جم��االت  يف  وحرية  ح�سانة  بكل  تتمتع  التي  االأمريكية  ال�سركات 

واالإن�ساءات، كما تعاقد »البنتاغون« مع بع�سها االآخر ل�سيانة وت�سغيل اأطنان املعدات 

الع�سكرية املتطورة، التي ُتركت يف البلد بذريعة »ال�سعوبات« اللوج�ستية. 

ويف اإطار اال�سرتاتيجية اجلديدة نف�سها، ا�ستحدث البنتاغون يف اليمن وال�سعودية 

واالأردن، وبع�ض بلدان �سمال اأفريقيا، العديد من القواعد اجلوية الإطالق »الطائرات 

بال طيار« اأو »الدرونز« �سد �سكان املناطق »ال�ساخنة« يف البلدان امل�ستهدفة حالياً، وتلك 

مراكز  اخلا�سة  االأمريكية  الفرق  اأن�ساأت  كما  اال�ستهداف الحقاً،  على الئحة  املدرجة 

تدريب »الثوار«، ال�سرية منها والعلنية، يف ال�سعودية ولبنان واالأردن، يف الوقت الذي 

يجري االإعداد لغارات الدرونز �سد »املنظمات االإرهابية« يف �سورية.

ا���س��ت��ه��داف »االإره��اب��ي��ن« يف ك��ل االأق��ط��ار  امل��ت��ح��دة لنف�سها ح��ق  ال��والي��ات  حت�سر 

امل�ستهدفة عموماً، وب�سكل خا�ض  يف �سورية، حيث يجري »تطمن« القيادة ال�سورية، 

و»اإقناع« حلفاء �سورية الدولين واالإقليمين بعدم االعرتا�ض اأو الت�سدي لطائراتها، 

وتت�سّبب  املدنين،  �سوى  تقتل  اأنها ال  تثبت  الدرونز،  »املغبونة« مع  ال��دول  اإن جت��ارب 

و»اإ�سرائيل«  اأمريكا  ادع��اء  يف  يرى  من  واإن  االآمنة،  وقراهم  بلداتهم  من  بتهجريهم 

و»انت�ساراً«  العدوانية،  ل�سيا�ساتهما  »انك�ساراً«  واالإره��اب،  العنف  انت�سار  خ�سيتهما من 

للقوى الوطنية، اإمنا يقع يف فخ خداعهما اال�سرتاتيجي.

بع�ض  ال�سحيحة، يجعل  املعايري  اأو منهجي حول  �سيا�سي  اإجماع  اأي  اإن عدم وجود 

الفرقاء »ي�سمتون« بنك�سات خ�سومهم، بينما يبالغ بع�سهم االآخر يف احلديث عن »اندحار 

العربي«، ويف كال  الربيع  انتفا�سات  االإ�سالمية«، و»متجيد  ال�سحوة  و»تنامي  الهجمة« 

نتائج هذه  اأن  »انت�ساراً« يف واقعة معينة ملجرد  اأنه حقق  الواحد  احلالن يرى الطرف 

الواقعة ال تتفق مع »طموحات« الطرف االآخر، الذي يو�سف ب�»املهزوم«، والعك�ض �سحيح.

على جميع الفرقاء اأن يوؤمنوا فعاًل باأن املخاطر م�سرتكة، واأن »هزمية« اأي فريق 

لفريق على  انت�سار  اأي  واأن  باأ�سرها،  لالأمة  انتكا�ساً  االأخ��رية  املح�سلة  يعنى يف  منهم 

العدو احلقيقي، مهما كان �سغرياً اأو متوا�سعاً، اإمنا ي�ساهم يف اإف�سال خمطط التفتيت 

ال�سهيونية  احل��رك��ة  لتنفيذ خمططات  مُي��ّه��د  اأن  امل��ط��اف،  نهاية  منه، يف  ي��راد  ال��ذي 

العاملية يف التو�سع على ح�ساب جميع بلدان املنطقة و�سعوبها من دون ا�ستثناء.

عدنان حممد العربي
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واشنطن تتراجع.. 
وأنظمة الخليج تدفع 
ثمن فشل رهاناتها 
على إسقاط األسد

معايير »االنتصار واالنكسار« في مواجهة الهجمة 
الصهيونية األميركية المستجّدة

ُحكام السعودية وقطر 
لم يقرأوا عقل وتاريخ 

اإلدارات األميركية 
في التعامل مع األدوات 

والعمالء

) العدد 255(  اجلمعة - 22 اآذار - 2013

وأن  العنف،  وقف  بأسره  العالم  ويريده  ويريدونه  نريده  »ما 
نتمكن من رؤية )الرئيس( األسد والمعارضة جالسين إلى الطاولة، 
يتطلب  ال��ذي  جنيف  عمل  إط��ار  حسب  انتقالية  حكومة  إلنشاء 

موافقة متبادلة«.
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روما - حمزة عبا�س جّمول

ع�شر«  ال�شاد�س  »بنديكتو�س  البابا  ا�شتقالة  اأثارت 

ت�����ش��اوؤلت ع��دي��دة ملعرفة الأ���ش��ب��اب ال��ظ��اه��رة، وتلك 

انتخاب  اأث���ار  عينه،  امل��ج��ال  يف  ال��ق��رار،  لهذا  املخفية 

ت�شاوؤلت  الأول«  »فران�شي�س  الأعظم اجلديد  احلرب 

تتناول م�شتقبل الكني�شة والتحديات التي �شتواجهها 

يف الأيام احلرجة املقبلة.

اأن  اع��ت��ربوا  الفاتيكان  ل�����ش��وؤون  املتابعني  اأغلبية 

اختيار البابا الالتيني على راأ�س الكني�شة، له ر�شائل 

الف�شاد،  وحماربة  الإ�شالح  ب�شرورة  تتعلق  داخلية 

ور�شائل خارجية تتعلق بتاأكيد مبداأ عاملية الكني�شة، 

و�شرورة التدخل يف الق�شايا التي توؤثر على ال�شلم 

. والأمن الدولينينْ

دد  يحُعترب العامل الديني من اأهم العوامل التي تحُ

الكر�شي  دولة  كونها  للفاتيكان،  اخلارجية  ال�شيا�شة 

الر�شويل التي متّثل جميع الكاثوليك يف العامل، هذا 

العامل رّجح كفة امليزان لل�شبغة الدينية والإن�شانية 

على تلك ال�شيا�شية يف مواقف الفاتيكان من ق�شايا 

واأزمات منطقة ال�شرق الأو�شط، فالفاتيكان ميتنع - 

اأن ميتنع - عن ال�شيا�شة، لهذا ال�شبب  لب منه  اأو طحُ

ار�س الكني�شة الدين بعيداً عن ال�شيا�شة يف اتخاذه  متحُ

امل��واق��ف م��ن احل���روب والأزم�����ات، وال��ت��اري��خ اأّك���د لنا 

لكن  ظ��ريف،  ب�شكل  �شيا�شته  ير�شم  ل  الفاتيكان  اأن 

تحُ�شّرع  ب��ال��ع��امل ق��د  ال��ت��ي تع�شف  ال��راه��ن��ة  الأو����ش���اع 

اإىل  الن��ت��ق��ال  وب��ال��ت��ايل  التنفيذية،  اخل��ط��وات  م��ن 

ا�شرتاتيجية، حيث ي�شبح الحتواء حاجة م�شريية. 

الأو�شط  ال�شرق  يف  الكني�شة  واأول��وي��ات  م�شالح  اإن 

تحُعترب حمورية يف ال�شيا�شة اخلارجية للفاتيكان، كونها 

ر�س  جزءاً من ا�شرتاتيجيتها الوجودية، لهذا الأمر فحُ

على الفاتيكان تغيري اآلية العمل وطريقة التعامل مع 

هذه امللفات، متا�شياً ملا ت�شهده املنطقة من اأزمات تحُهدد 

اأمن املنطقة والوجود امل�شيحي يف ال�شرق الأو�شط. 

الكني�شة تعطي اأولوية مللف امل�شيحيني يف ال�شرق، 

اإن م��ع��ادل��ة  ب��ل  اأ���ش��ح��اب دور ور���ش��ال��ة،  وت��ع��ت��ربه��م 

امل�ّس  اإن  ال��ت��ايل:  على  مبنّية  ه��ذه  والر�شالة  ال���دور 

ب��ال��وج��ود امل�����ش��ي��ح��ي يف ال�����ش��رق ه���و ت��ه��دي��د ل��الأم��ن 

املعادلة  ال��ع��امل.. ه��ذه  الكن�شي يف  وال��وج��ود  القومي 

الديني  الإطار  الفاتيكان تدخل �شمن  يتبناها  التي 

لل�شيا�شة اخلارجية، ب�شبب هذا البحُعد ال�شرتاتيجي 

للوجود امل�شيحي يف ال�شرق عار�س الكر�شي الر�شويل 

احل������رب ع���ل���ى ال�����ع�����راق، وال����ي����وم ي���ع���ار����س م�����ش��روع 

القومي  لالأمن  �شورية، لأن يف ذلك تهديداً  تق�شيم 

الفاتيكاين وللكني�شة ال�شرقية. 

يف ه���ذا الإط������ار، اإن ال��ت��غ��ي��ري ال���رادي���ك���ايل ال���ذي 

من اخلطة  ج��زءاً  ك��ان  اللبنانية،  الكني�شة  ح�شل يف 

الفاتيكانية يف ال�شرق، والتي ميكن تديد عنا�شرها 

يف »التدخل و�شرورة الحتواء«.

لطاملا اتخذ الفاتيكان موقفاً وا�شحاً من ال�شراع 

تلخي�شه  امل��وق��ف ميكن  ه��ذا  »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي«،  العربي 

ب��رف�����س ال��ع��ن��ف وال���دع���وة اإىل ال�����ش��الم، ف��ال��ك��ر���ش��ي 

حيادياً،  يكون  اأن  مواقفه  جميع  يف  ح��اول  الر�شويل 

فاأوجد يف ذلك تناق�شاً مع معادلة »الدور والر�شالة« 

ل��ل��م�����ش��ي��ح��ي��ني يف ال�������ش���رق الأو�������ش������ط، ف���الح���ت���الل 

اأن�����واع الإره����اب  ك��ل  ���ار����س  ال�����ش��ه��ي��وين لفل�شطني ميحُ

وامل�شيحيني،  امل�شلمني  الفل�شطينيني  بحق  والتع�شف 

وا�شتمرار الحتالل وتهويد القد�س يهددان الوجود 

امل�شيحي يف ال�شرق الأو�شط، وتطبيقاً ملبداأ احليادية 

الإج����راءات  لكل  مناه�شة  م��واق��ف  الفاتيكان  ات��خ��ذ 

التع�شفية التي اتخذتها ال�شلطات »الإ�شرائيلية« �شد 

الفاتيكان  م�شاندة  ع��ن  وع��رّب  الفل�شطيني،  ال�شعب 

اجلهة  ويف  الفل�شطيني،  لل�شعب  امل�شروعة  للحقوق 

املقابلة، كانت زيارة البابا بنديكتو�س للكيان الغا�شب 

بني  امل�����ش��احل��ة  اإىل  وال���دع���وة  ل��الح��ت��الل  كمجاملة 

امل�شيحيني واليهود.

��ع��ت��رب م��ل��ف ح���وار الأدي�����ان واحل����وار م��ع الإ���ش��الم  يحُ

على  يتوجب  ال��ت��ي  الهامة  امللفات  م��ن  خ��ا���س  ب�شكل 

الغو�س فيها، خ�شو�شاً من  الأول«  »فران�شي�س  البابا 

بنديكتو�س  البابا  حديث  �ش�شببها  التي  الأزم���ة  بعد 

»اإن  ق��ال  عندما   2006 يف  باأملانيا  حما�شرة  يف  الثاين 

اإن�����ش��اين«.  الإ���ش��الم مل ي���اأت اإل مب��ا ه��و �شرير وغ��ري 

وتزداد اأهمية هذا امللف مع تزايد القلق يف اأوروبا من 

الدين  ال�شا�شة ورجال  الإ�شالمي، والذي يعتربه  املّد 

يف منطقة اليورو تهديداً للهوية امل�شيحية يف اأوروبا، 

يف بالدنا، حيث  اأي�شاً  نعي�شها  احل��وار  اأولوية  اأن  كما 

وحيث  امل�شيحي،  الإ���ش��الم��ي  التعاي�س  م��ب��داأ  يحُنتهك 

يزداد التطرف والإرهاب با�شم الدين وبا�شم الإ�شالم.

عدة  اأم���ام  ت�شتوقفنا  امل��ط��روح��ة  امللفات  ه��ذه  ك��ل 

الأول:  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا  ب�شخ�شية  متعلقة  اأ�شئلة 

فهل البابا الثائر واملنتف�س على الأعراف والتقاليد 

الإمربيالية  على  اأي�شاً  �شيثور  بالكني�شة،  اخلا�شة 

�شي�شتطيع  وه���ل  اخل��ارج��ي��ة؟  �شيا�شته  يف  ال��ع��امل��ي��ة 

ب��وج��ه الح��ت��الل  اأن يقف  ال��ف��ق��راء وامل��ح��ت��اج��ني  اأب 

»الإ���ش��رائ��ي��ل��ي«، ف��ار���ش��اً ال�����ش��الم، وم��ط��ال��ب��اً ب��ع��ودة 

احلقوق لأهلها؟ وهل �شيكون مبداأ ف�شل الدين عن 

ال�شيا�شي   - الأخ��الق��ي  ال���دور  اأم���ام  عائقاً  ال�شيا�شة 

الذي تننظره فل�شطني من الفاتيكان؟

الفاتيكان.. والتحديات السياسية الخارجية

دولي

بابا روما فرن�صي�س �لأول يطل من نافذته على �مل�صلني                                          )�أ.ف.ب.(

تعي�س �لقيادة �لرتكية �أ�صغاث متنيات بالو�صول �إىل حل يجه�س �لق�صية �لكردية 

�ملوؤرقة لها تاريخيًا، بالرهان على خديعة حزب �لعمال �لكرد�صتاين بزعامة عبد�هلل 

�أوجالن، �لذي �صبق و�ختطفته �ملخابر�ت �لرتكية منذ 13 عامًا يف عملية ��صتخبار�تية 

مرّكبة يف كينيا، مل تكن �ملخابر�ت �لأمريكية و»�لإ�صر�ئيلية« بعيدة عن �لتورط فيها.

تطّوع  �أن  باإمكانها  �أن  �أنقرة  �صلطات  ر�هنت  �لتي  �لطو�ل،  �ل�صنني  تلك  كل  بعد 

�إر�دة �أوجالن وحزبه ومن ور�ئهما �ل�صعب �لكردي يف تركيا، وقد و�صلت �إىل �جلد�ر 

�مل�صدود، بادرت �إىل طرح فكرة �حلو�ر مع �أوجالن، �لذي بقي �صعبه ينظر �إليه �أنه 

�لأب ورمز �لكفاح �لتحرري، رغم وجوده ور�ء �لق�صبان.

قبل �أن ي�صل حزب »�لعد�لة و�لتنمية« �إىل �ل�صلطة، وعد بالعمل على حل �مل�صاألة 

�لكردية، وملّا ت�صلم رجب طيب �أردوغان رئا�صة �حلكومة، كرر وعوده، �إل �أنه ويف ذروة 

حكمه وقعت جمازر �صد �ملدنيني �لأكر�د، ف�صاًل عن مو�جهات �صارية مل يبَق نوع من 

�ل�صالح �إل و��صُتخدم فيها، بالإ�صافة �إىل �لعتقالت �لع�صو�ئية و�لنوعية يف �صفوف 

�لأكر�د، و�لتي مل توفر �لربملانيني، يف وقت كان حزب �لعمال �لكرد�صتاين يلجاأ �إىل 

عمليات نوعية ي�صتهدف فيها �جلنود و�مل�صوؤولني �لأتر�ك.

�أذنيها،  حتى  �ل�صوري  �لدم  يف  �ملتورطة  �لرتكية  �لقيادة  �أمام  �صبيل  من  يعد  مل 

و�صط معار�صة د�خلية متنامية �صد �أد�ء �أردوغان، �لذي بات يو�صف بـ»ل�ّس حلب«، 

�إل ��صتخد�م �لوَتر �لذي �أكرث ما يحاكي �ل�صوفينية �لرتكية �ملتجددة، وذلك عرب ما 

تلقف  وقد  �ل�صتخبار�ت،  �لبحري، وعرب جهاز  معتقله  �أوجالن يف  مع  �صمته حو�رً� 

�أوجالن  وبادر  �ملفقود،  لل�صالم  وتوقهم  �حل�صنة  �لنو�يا  لُيظهرو�  �لفر�صة  �لأكــر�د 

عرب حماميه �إىل دعوة حزبه لإطالق 8 حمتجزين لديه بينهم قائمقام وجنود، وقد 

ح�صل ذلك بالفعل، �لأمر �لذي �أثار ��صتياء �ليمني �لرتكي، �صيما من طريقة �إطالق 

�صر�ح �ملحتَجزين، حيث �أ�صر حزب »�لعمال« على و�صع طاولة �أ�صبه بطاولة �حلو�ر 

�لر�صمي، مع و�صع بريقه فوق �لطاولة و�لإ�صر�ر على توقيع حما�صر ت�صلم وت�صليم، 

وهذ� يك�صبه �نتز�ع �صرعية طاملا �أنكرتها تركيا �لتي ��صتنزفت ثروة هائلة يف �ل�صر�ع 

�لذي قارب عامه �لثالثني، وحتلم تركيا باإنهائه عرب �إلقاء حزب »�لعمال« �صالحه، 

وهو ما د�أبت على ترويجه يف �لآونة �لأخرية، وهو ما مل يوؤكده حزب »�لعمال«.

وقد حاولت �لقيادة �حلاكمة يف تركيا �أن متت�س غ�صب �لد�خل من خالل �إعالن 

�لرئي�س عبد�هلل غول �أن »�نتهاء �أعمال �لعنف ولغة �ل�صالح �صيفتحان �لطريق �أمام 

باإغر�ء  �أ�صبه  �مل�صاألة  لتبدو  و�لإمنائية«،  و�ل�صيا�صية  �لأمنية  �لإ�صالحات  من  �لكثري 

�أتبع كالمه بح�صم �مل�صاألة  �أن غول  �أ�صاًل، �صيما  �أو ر�صوة، ك�صبًا لوقت هو م�صتقطع 

�ملركزية �لتي ينادي بها �لأكر�د �صلبًا، وهي حرية �أوجالن بقوله: »�إن �أوجالن خارج 

�أي م�صاومة �أو �صفقات �صيا�صية، لأن �أحدً� لن يقبل بها يف �لبالد«.

حماولت  �صمن  �إل  لي�س  �لكردي،  �لقائد  �إطالق  عنه  ينتج  ل  حو�ر  �أي  بالطبع، 

�خلد�ع �لتي درجت عليها �حلكومة �لرتكية، ولذلك نزل ع�صر�ت �لآلف من �لأكر�د 

نهاية �لأ�صبوع يف ��صطنبول مطالبني بـ»�حلرية لأوجالن«، �لذي كانت �أخبار �صربت 

رئي�س  يكون  �أن  �حتمال  �إىل  و�صوًل  �إيجابية،  �لأجــو�ء  �أن  معه،  تركي  لقاء  �أول  مع 

�حلكومة �ملقبلة بعد �أن يت�صلم �أردوغان رئا�صة �لبالد يف �أعقاب تعديالت د�صتورية 

متوقعة، يحكم عربها قب�صته على �لبالد.

ما بدد �لآمال �أكرث �إعالن بكري بوزد�غ؛ �أحد بطانة �أردوغان �لقريبني جدً�، �أن »ل 

عفو عن �أوجالن، وهو لن يدخل �لعمل �ل�صيا�صي«، لكن تبقى هناك رهانات باحتمال 

تكرث  حيث  �لــنــوروز،  عيد  يف  متبلورة  مالحمها  تكون  �ل�صلد  �جلــد�ر  يف  كــوة  فتح 

�ل�صو�بق  �أن  �إيجابيًا، رغم  �لأحاديث عن حديث متوقع لأردوغــان، يعلن فيه جديدً� 

خالل �ل�صنو�ت �لع�صر �ملا�صية غري م�صجعة يف �لعالقات و�خلطابات، �لتي �صرعان 

ما كان يتبني �أ�صاليلها، وقد ر�ح �لكثريون �صحاياها.

يعاين  من  وحدهم  �لأكـــر�د  لي�س  �أن  �لإدر�ك  متــام  تــدرك  �لرتكية  �لقيادة  �إن 

�ل�صطهاد، فهناك �لعرب و�ل�صرك�س، و�لأرمن، و�لرتكمان، و�إذ� جرى حل �لق�صية 

حلم  ي�صيع  وبالتايل  �لآخــريــن،  على  �صي�صع  �لأمـــر  ــاإن  ف عــادلــة،  ب�صورة  �لرتكية 

�لمرب�طورية �لتي يحلم �أردوغان وقرينه د�ود �أوغلو بتحقيقها.

�إىل �لأكــر�د، لكنه  �أزمته، فلجاأ  �أردوغــان يريد �خلروج من  �إن  يف حقيقة �لأمر، 

يحرتف  �لذي  �أوجــالن  �أن  يعلم  �أنه  �صيما  �لعتيقة،  دفاتره  يف  يفت�س  �لذي  كالتاجر 

�لتقاط �لفر�س من �أجل م�صلحة �صعبه، لن يحقق له �حللم باإلقاء �ل�صالح، ولو و�فق 

�أو �أعلن هدنة ليمتحن خاللها �صدقية �أردوغان �ملت�صدعة.

يون�س عودة

الخداع التركي.. والقضية الكردية
أردوغان يفتش في الدفاتر العتيقة
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فليعذرين خرباء القت�شاد �شلفاً، لأين اأتناول �شوؤوناً 

مالية تتعلق بكيفية اإدارة »ال�شندوق ال�شيادي القطري« 

ل�شتثماراته يف عوا�شم الدول الكربى، ولأين »اأتطّفل« 

اأي�شاً  ولي�شاحموين  اخت�شا�شهم،  من  هو  جم��ال  على 

لأين اأ�شرب باحلائط  كل القواعد »العلمية«، وموؤ�شرات 

ال��ب��ور���ش��ة،  وم��ق��اي��ي�����س ال��رب��ح��ي��ة، وم���ا اإىل ذل���ك من 

التعابري وامل�شطلحات، معتمداً فقط على وجهة النظر 

احل�س  اإىل  ع���ادة  ت�شتند  ال��ت��ي  وال��ع��ف��وي��ة،  »ال�شعبوية« 

العام، اأو »املنطق« كما يراه جمهور الب�شطاء من النا�س.

ينوي  القطري  ال�شندوق  اأن  الأخ��ب��ار،  اآخ���ر  تفيد 

»مارك�س  ال�شهرية،  الربيطانية  املتاجر  �شل�شلة  �شراء 

اأن  و���ش��ب��ق  دولر،  م��ل��ي��ار   12 م��ق��اب��ل  ���ش��ب��ن�����ش��ر«،  ان����د 

ا�شتحوذت قطر يف 2010 على متاجر »هارودز« الأكرث 

متاجر  �شل�شلة  يف  الأ���ش��ه��م  رب���ع  مت��ل��ك  ك��م��ا  ���ش��ه��رة، 

�شينزبريي، وح�شة كبرية يف م�شرف باركليز، وكذلك 

لندن،  »���ش��ارد« يف  ب��رج  ب��ن��اء   ٪95 بن�شبة  م��ّول��ت قطر 

مع  املباحثات  وجت��ري  اأوروب���ا،  يف  مبنى  اأعلى  لي�شبح 

ال�شتثمار مببالغ  لزيادة حجم  الربيطانية  احلكومة 

ت�شل اإىل 15 مليار دولر اإ�شافية.

قد تبدو هذه ال�شفقات بنظر املخت�شني »اخرتاقاً 

ت��اري��خ��ي��اً«، لأن ف��ي��ه��ا »���ش��ي��ط��رة ق��ط��ري��ة« ع��ل��ى اأع���رق 

م��ت��اج��ر ل��ن��دن، ول��ك��ن ه���ذه الأخ���ب���ار ت�شتفز امل��واط��ن 

العربي العادي، خ�شو�شاً يف ظل احلديث اليومي عن 

التي ت�شطر  اأوروب���ا،  بلدان  املالية اخلانقة يف  الأزم��ة 

اإىل اعتماد اأق�شى درجات التق�شف لإنقاذ اقت�شادياتها 

املنهارة، واأول ما يتبادر اإىل ذهنه اأن يت�شاءل، ملاذا تحُبّذر 

ث��روات الأم���ة، من ع��ائ��دات النفط وال��غ��از، على �شراء 

متاجر هي على عتبة الإفال�س والزوال؟

التي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  ي�شعد  م��ا  اأك����رث  اإن 

اأن ت�شل على ال�شتثمارات  با�شرت �شيا�شة التق�شف، 

كانت  هامة  تتية  بنى  م�شاريع  ل�شتكمال  القطرية 

توليد  حم��ط��ات  وت�شمل  الأزم�����ة،  ب�شبب  ت��وق��ف��ت  ق��د 

الطاقة بالغاز اأو طاقة الرياح، وبناء الطرقات، و�شكك 

منطقة  يف  نووية  حمطة  بناء  راأ�شها  وعلى  احل��دي��د، 

هينكلي بوينت غرب بريطانيا، وكان قد توقف بناوؤها 

الربيطانية من  »�شنرتيكا«  ان�شحاب جمموعة  ب�شبب 

�شراكتها مع �شركة الكهرباء الفرن�شية، ثم جاءت قطر 

لتحل مكانها.

يرى اخلبري القت�شادي، ورجل الأعمال القطري، 

اجلديدة  الغاز  حقول  اكت�شاف  »اأن  اخلاطر،  اهلل  عبد 

ت���وّف���ر ت���دف���ق���ات ن��ق��دي��ة ك���ب���رية ل��ت��ق��وي��ة ال�����ش��ن��دوق 

ت�شكل  التي  اخلارجية،  ا�شتثماراته  وتنويع  ال�شيادي، 

واملواطن  القادمة«،  الأجيال  لحتياطات  كبرياً  دعماً 

العادي ل ي�شاركه هذه الروؤيا، لأن عائدات »التدفقات 

امل���ال���ي���ة« امل�����ش��ت��ث��م��رة يف امل�����ش��اري��ع اخل���ارج���ي���ة، ���ش��وف 

اأن  اأزمتها قبل  اأوروب��ا من  بالكامل لإخ��راج   تحُ�شتهلك 

تتاح الفر�شة لتوريدها اإىل »اأجيالنا القادمة«. 

»ل��و اأن يف ال��غ��راب خ���رياً مل��ا ت��رك��ه ال�����ش��ي��اد«، هكذا 

اأكرث  القطري  الأم��ري  ال�شعبي، فهل كان  املثل  يقول 

حنكة من جمموعة �شنرتيكا املتخ�ش�شة يف امل�شاريع 

اأم اأن غياب من يحا�شبه على تبذير ثروات  النووية، 

مل��ث��ل ه����ذه ال���ش��ت��ث��م��ارات  ال���داف���ع الأول  الأم�����ة ه���و 

الكربى؟ وكيف ت�شتفيد الأمة من ت�شييد »اأعلى برج« 

يف اأوروبا؟ اأمل يتعلم الأمري من عبثية بناء اأعلى برج 

يف العامل يف اإم��ارة دبي، اإب��ان اأكرب »اأزم��ة عقارية« يف 

تاريخ الب�شرية؟

مرحلة  معها  وب��داأت  ت�شافيز،  هوغو  �شفحة  انطوت 

ا�شتحقاق جديدة اأمام ال�شعب الفنزويلي، فالقائد الذي 

بد  �شاباً«، ل  كان ع�شكرياً  »نا�شري منذ  اأن��ه  م��ّرة  اأعلن 

اأن يكون قد غر�س فكراً �شلباً يف منظومته لتتمكن من 

جتذير ما �شماها »الثورة البوليفارية«، ف�شّكل منعطفاً 

تاريخياً �شهدته بالده وعموم اأمريكا الالتينية يف ظّل 

حكمه، انعك�س اإيجاباً على الق�شايا العربية، فا�شتطاع اأن 

ي�شّكل امتداداً اأ�شا�شياً لقائده الأعلى »فيدل كا�شرتو«، يف 

ا�شتعادت  ومعه  العاملية،  الإمربيالية  �شّد  واحدة  جبهة 

الي�شارية مّدها ودعمها لق�شايا امل�شت�شعفني يف العامل.

ودعم  لإ�شقاطه،  احلثيثة  الأمريكية  امل��وؤام��رات  رغم 

الو�شول  من  ت�شافيز  متّكن  للفوز،  اليمينية  املعار�شة 

دميقراطية  انتخابات  بوا�شطة  عّدة  ملرات  الرئا�شة  اإىل 

���ش��ف��اف��ة، اأث���ب���ت م���ن خ��الل��ه��ا اأن�����ه  ق����ادر ع��ل��ى م��واج��ه��ة 

ي�شتمد  ووطني  دميقراطي  لأن��ه  اخلارجية،  التحديات 

قوته من ال�شعب، ويف طليعتهم الفقراء.

�شراع  اإث��ر  ج�شده  يف  غ��اب  »الكومندانتي«  يكون  قد 

ط��وي��ل م���ع امل���ر����س، ل��ك��ّن��ه م���ن امل���وؤك���د اأن����ه ���ش��ك��ل ح��ال��ة 

ثورية يف نفو�س الأح��رار، تخطت حدود وطنه واأمريكا 

ع�شية  باتت  »الت�شافيزية«  فاحلالة  عموماً،  الالتينية 

عن النك�شار، مهما حاولت الوليات املتحدة وحلفاوؤها 

احتواءها.

القمي�س  ���ش��اح��ب  �شجل  يف  دّون����ت  ح��اف��ل��ة  حم��ط��ات 

العامل،  ق��ّوة يف  لأك��رب  ت�شّدى  م��ن  اأول  فكان  الأح��م��ر، 

ووق���ف يف وج���ه ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة، لأج���ل ال��دف��اع عن 

العربية،  ال��ث��ورات  منا�شرة  ح��ّد  اإىل  العربية  الق�شايا 

خوفاً من املوؤامرات اخلارجية التي عا�س مت�شدياً لها.

الرئي�س الفنزويلي كان من اأبرز املدافعني عن الق�شية 

الفل�شطينية، فكان �شّباقاً اإبان العدوان »الإ�شرائيلي« على 

»الإ�شرائيلي«  ال�شفري  اإع��الن  اإىل   2009  -  2008 غزة عام 

�شخ�شاً غري مرغوب يف وجوده على الأرا�شي الفنزويلية، 

ودع����م����ه ل���ت���ل���ك ال���ق�������ش���ي���ة ت���خ���ّط���ى ارت�����������داءه ال��ك��وف��ي��ة 

ب�»اجلبان«،  »الإ�شرائيلي«  للجي�س  وو�شفه  الفل�شطينية، 

وما يفعله يف غزة »اإره��اب دولة«، مما دفع لتخاذ قرارات 

حا�شمة مثل اعرتاف فنزويال ر�شمياً بدولة بفل�شطني ذات 

�شيادة، وفتحه �شفارة لفنزويال بفل�شطني، وكذلك �شفارة 

لن�شمامها  تاأييده  اإىل  بالإ�شافة  كراكا�س،  يف  لفل�شطني 

لالأمم املتحدة.

الق�شية  ت��دري�����س  ت�����ش��اف��ي��ز   ق����رر   2009 ال���ع���ام  ويف 

اأم��ريك��ا  ب����دول  واجل��ام��ع��ات  امل���دار����س  يف  الفل�شطينية 

وطلب  الق�شية،  ت��ل��ك  اأب��ع��اد  اإىل  ل��ل��ت��ع��ّرف  ال��الت��ي��ن��ي��ة، 

لالأرا�شي  خرائط  توزيع  الفنزويلي  التعليم  وزي��ر  من 

احلقيقية  امل�شاحة  ملعرفة  ال��ط��الب،  على  الفل�شطينية 

ال��ت��ي ي��ع��ي�����س ب��ه��ا ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون يف ق��ط��اع غ����زة، بعد 

حما�شرة »اإ�شرائيل« له.

على  يقت�شر  مل  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  ت�����ش��اف��ي��ز  ع����داء 

اأمريكا  خا�شتها  ح��رب  ك��ل  فانتقد  وفل�شطني،  ال��ع��راق 

اأن  عقب اأحداث احلادي ع�شر من اأيلول 2001، معترباً 

الوليات املتحدة »تارب الإرهاب بالإرهاب«.

ويبقى امللف الإيراين، وهو الأهم بني لئحة عالقات 

ف��ن��زوي��ال ب��ب��اق��ي ال�����دول، ف��ن�����ش��اأت ع��الق��ة وط��ي��دة بني 

ال�شيا�شي  امل�شتوى  على  لفت  ب�شكل  لتتعّمق  الدولتني 

اأك��رث  امل��ج��ال  اأف�شح  والق��ت�����ش��ادي، ول��ع��ّل وج���ود النفط 

ل��ل��ت��ع��اون، م��ا اأدى اإىل ت��وق��ي��ع ال��ع��دي��د م��ن الت��ف��اق��ات 

اإىل  و�شاحنات،  ���ش��ي��ارات  م�شانع  واإق��ام��ة  القت�شادية، 

يف  النفط  حقول  يف  العمل  من  طهران  متّكن  اتفاقات 

فنزويال التي كانت بدورها متّد طهران بالبنزين املكرر.

ولطاملا برزت تلك العالقة الوطيدة بني ت�شافيز ونظريه 

يعلنان موقفهما  موؤمتر �شحفي  كل  فكان عقب  الإي���راين، 

اإيران دوراً  العاملية«، ولقد لعبت  الت�شدي »لالإمربيالية  يف 

ال�شند اخل��ف��ي وال��داع��م يف م��واج��ه��ة احل��رب  ب����ارزاً، فكانت 

الباردة بني فنزويال ووا�شنطن، بينما كانت كاراكا�س تاول 

الت�شدي للعقوبات القت�شادية على اجلمهورية الإ�شالمية.

فرح اإبراهيم
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تعــالـوا إلـى مـوقـف ســواءتـشــافــيز.. الـنـــاصـــري
}لو خرجوا فيكم ما زادوكم إالَّ خبااًل وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة 

وفيكم سّماعون لهم والله عليٌم بالظالمين{ »التوبة 47«.
أجـــل إنها الفتنـــة التي تطل برأســـها.. ال بل برؤوســـها من غيرخفٍر 
وال وازٍع! فهـــي على عجلٍة من أمرها لتلهب الســـاحة اللبنانية بســـعير 
نيرانها، كي يكتمل المشـــهد في المنطقة وفقًا للخطة الموضوعة من 

الصهيونية.
فالدراسة لواضعها »عوديد يينون« بعنوان: »استراتيجية إسرائيل 
في الثمانينيات«، إضافـــة إلى خطة »برنارد لويس« الذي يقترح فيها 
تقسيم هذا الشرق إلى أكثر من ثالثين دويلة إثنية ومذهبية.. ال يزال 
نا يعمل من حيث يدري 

ّ
العمل على تنفيذها قائمًا على قدم وساق، وجل

أو ال يدري على خدمة هذه المؤامرة، ألنها تحمل في طياتها الكثير من 
اآلمال التي تدغدغ رغبات ومشاعر، وتحاكي أوهام في مخيالت نفوس 
اســـتبد بها وباء الحقد والحفيظة والكراهيـــة لمجتمعاتها وأوطانها 
وناســـها.. لهؤالء نقول: من ركب ضهر البغي نـــزل به دار الندامة.. أال 

فلتتقوا الله في شعبكم ووطنكم وأرضكم ودينكم..
فليس بالضرورة نصـــب المدافع لتندلع الحـــرب.. فحروب الكالم 
ٌم .. لذا ينبغي 

َ
 بزلته عال

َّ
 العاِلم زل

َّ
أشدُّ وقعًا، وأسوأ عاقبة.. فإذا ما زل

علينا أن نمضغ الكلمـــات أكثر من مضغنا قطعة الخبز، فربَّ مقال ال 
 عثرته!

ُ
قال

ُ
ت

أّيها اللبنانيون.. الحريصون على الوطن، الضنينون بالدين، الغيورون 
على الكرامة اإلنســـانية والحّرية والقيم والفضائل ومســـتقبل األجيال، 
 عن الخير.. فتعالوا نقتلعه من صدورنا إذا ما ُوجَد 

َ
ُوجَد الشـــرُّ ليكشـــف

بجّديـــة وشـــفافية ومصداقيـــة، قبل أن نبـــادر إلى حصـــده من صدور 
اآلخرين.. هؤالء الذين نشكك بهم باســـتمرار، فيما ننزه ذواتنا وننفي 
وجود أي شـــائبة فينا مهما كانت ضئيلة! ناســـين أو متناسين أننا بشر 

نخطئ ونصيب..
فالخطاب الذي يتضمن التحريض أو الوعيد أو النيل من اآلخر لم يعد 
ليقتصر على بعض رجاالت السياسة، بل تعداه ولألسف الشديد ليصبح 
لغة بعض رجال الدين.. فنحن نربأ بخطابنا وخطبائنا أيًا كانوا ساســـة أم 
رجـــال دين، أن ينحدروا إلى هذا الدرك من التخاطب.. فإذا كان من حقنا 

االختالف، فإنه في الوقت عينه وبالتأكيد ليس من حقنا االسفاف..
فالعالـــم الذي يترّبـــص بنا الدوائر هو في قمة الشـــماتة، وغاية في 

السعادة واالنشراح، لهذا األسلوب الذي ننهجه في ما بيننا.
إن هذا ما كان ليحصل لو أنَّ الدولة مارست واجباتها بحزم وموضوعية، 
وابتعدت عن سياســـة التســـويات وتبويس اللحى والمحابـــاة ومراعاة 

خواطر الخارجين على القانون..
في اإلطار عينه، مالحظة أسوقها بمحبة إلى اإلعالم المرئي، أن يتبّصر 
أكثـــر فأكثر في نقـــل تغطياتـــه الميدانية.. وضيوف منابـــره.. فعين 
العدســـة ال ترحم كما أثيـــر الصوت.. والتداعيات علـــى الوطن ما عادت 

طاق..
ُ
لتحتمل أو ت

وعليه نحن مدعوون جميعًا إلى كلمة ســـواء في مـــا بيننا، كذلك إلى 
موقف رصيٍن مســـؤول يتماهـــى وصورة اللبناني فـــي أذهان المجتمع 

العالمي، رحمة بالوطن والمواطن والخير العام.
نبيه الأعور

�لرئي�س �لفنزويلي �لر�حل هوغو ت�صافيز
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ف��ق��د اأ���س��ب��ح��ت ���س��وق ال���ع���ق���ارات ال��رك��ي��ة حمط 

ي�سكلون  ب��ات��وا  ال��ذي��ن  اخلليجيني  م��ن  ك��ث��ر  اه��ت��م��ام 

الأت��راك  من  الكثر  �سجع  ما  فيها،  متزايداً  ح�سوراً 

على افتتاح مكاتب عقارية يف دبي وقطر وغرها من 

املدن اخلليجية ل�ستثمار الإقبال اخلليجي.

ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال، ف���اإن ���س��رك��ة واح����دة ق��د باعت 

ا�سطنبول  يف  �سكنية  وح��دة   1300 نحو   2012 العام  يف 

خليجية  وبلدان  والإم���ارات  ال�سعودية  من  مل�ستثمرين 

اأخرى.

وت��اأت��ي زي����ادة اله��ت��م��ام ال��ت��ي رف��ع��ت امل��ب��ي��ع��ات اإىل 

350 مليون دولر، بعد تغير القوانني يف العام املا�سي 
العقارات يف  ب�سراء  للم�ستثمرين اخلليجيني  وال�سماح 

تركيا.

وبح�سب الإح�ساءات، فاإن معظم املبيعات متت يف 

م�ساريع الأبراج الالمعة، مثل »ماي وورلد يوروب« 

بالتعاون  تنفيذه  مت  م�سروع  وهو   ،»1453 و»م�سلك 

معظم  اأن  الوا�سح  ومن  حكومية،  اإ�سكان  وكالة  مع 

امل�ستثمرين عائالت خليجية ت�سعى لمتالك منزل 

وال��راث  العامة  باحلياة  لال�ستمتاع  ا�سطنبول  يف 

الإ�سالمي للمدينة التاريخية، اأو للمناظر الطبيعية 

وال�سياحية التي اأغرتهم بها امل�سل�سالت الركية.

اأخ��رى،  على جم��الت  العقاري  التعاون  وين�سحب 

التجارة  ت�ساعفت   2012 ع��ام  من  الأول  الن�سف  ففي 

 5.2 اإىل  اأ���س��ع��اف، لت�سل  اأرب��ع��ة  ب��ني تركيا والإم����ارات 

�سريك  اأك���ر  ث��اين  الإم�����ارات  واأ���س��ب��ح��ت  دولر،  مليار 

كبر  ب�سكل  تعود  الظاهرة  وه��ذه  العراق،  بعد  لركيا 

ت�ستخدم  التي  واإي����ران،  تركيا  ب��ني  ال��ذه��ب  اإىل جت��ارة 

الت�سدير،  لإع�����ادة  م���رك���زاً  ت��ق��ل��ي��دي  ب�سكل  الإم������ارات 

اأ�سابت  دولية  عقوبات  تاأثر  تفادي  اإىل  ت�سعى  والتي 

�سناعتها امل�سرفية، وت�سر اإح�ساءات اإىل اأن مثل هذه 

املبيعات تدهورت بعد العقوبات الأمركية التي تهدف 

اإىل و���س��ع ح��د ل��ه��ذه ال��ت��ج��ارة، وه��ب��ط اأي�����س��اً اإج��م��ايل 

ال�سادرات اإىل الإمارات.

ال�سرق  يف  تعمل  خا�سة  اأ�سهم  �سركات  واع��ت��رت 

الأف�سل  البلد  وامل�ستقرة،  ال�سناعية  تركيا  الأو���س��ط، 

اإجناز  على  والقدرة  ال�ستحواذ  اأه��داف  حيث  من  اأداء 

ا�ستثمارات مربحة.

وتقوم احلكومة الركية مب�ساريع كثرة لت�سجيع 

امل�����س��اري��ع مثاًل  ف��ي��ه��ا، م��ن ه���ذه  ال���س��ت��ث��م��ار اخلليجي 

م�سروع »قناة ا�سطنبول«، الذي يعد اأحد اأكرث امل�ساريع 

طموحاً لرئي�س الوزراء الركي، ويهدف اإىل �سق ممر 

البو�سفور،  م�سيق  بجانب  كيلومراً   50 بطول  مائي 

واملنطق  املالية  تكلفته  حول  �سكوكاً  اأث��ار  امل�سروع  لكن 

تركيا  فيه على  يتعذر  وق��ت  ي�سنده يف  ال��ذي  التجاري 

اأحياناً احل�سول على متويل ا�ستثماري.

�ساكن  مليون  ت�سم  مدناً  ف��اإن  امل�سروع،  وبح�سب 

ال�ستثمار  لكن  امل��ائ��ي،  املمر  جانبي  على  تبنى  �سوف 

لزم، خ�سو�ساً من اخلليج، لذلك يتم ت�سجيعهم اليوم 

على �سراء امل�ساكن يف تركيا، وهناك م�سروع اآخر يتمثل 

يف مركز مايل جديد يف ا�سطنبول بداأت فيه الإن�ساءات 

بالفعل يف اجلانب الآ�سيوي يف املدينة، وي�سعى القيمون 

ال�سندات  م��ن  دولر  م��ل��ي��اري  جمع  اإىل  امل�����س��روع  على 

الإ�سالمية مل�سروعهم، الذي ياأمل اأن يجعل من املدينة 

املنطقة،  يف  الأخ����رى  للمراكز  مناف�ساً  م��ال��ي��اً  م��رك��زاً 

ويجري الآن اإعداد اللوائح بحيث �ستكون هناك بع�س 

حتديداً،  للخليجيني  وال�سريبية  القانونية  احلوافز 

دبي،  املايل يف  املركز  �سيكون على غرار  املركز  اأن  علماً 

ي�سع  اإقليمياً  مالياً  دوراً  ت��وؤدي  اأن  ا�سطنبول  وحت��اول 

تركيا يف مناف�سة مبا�سرة مع مراكز اأخرى.

ور���س��خ امل��رك��ز امل���ايل ال��ع��امل��ي ل��دب��ي نف�سه حم���وراً 

مالياً، بعدما اأزاح البحرين، ويقع املركز املايل القطري 

ل��ل��ف��رد يف اخل��ل��ي��ج، وتعكف  اأغ���ن���ى اق��ت�����س��اد  يف و���س��ط 

املايل،  اأي�ساً على بناء جممع ليكون مركزها  الريا�س 

ويبدو اأن تركيا �ستدخل يف املناف�سة وهي حتلم بالتغلب 

عقر  من  ال�ستثمارات  �سحب  خ��الل  من  اجلميع  على 

دارهم.

العربي«،  اأن يعي�س من دون  »الركي ل ي�ستطيع 

ه��ذا ما �سرح به رج��ب طيب اأردوغ���ان، رئي�س ال��وزراء 

ال���رك���ي، يف ال��ف��رة الأخ�����رة، م��ع��راً ع��ن ط��م��وح��ات 

ميتد  الأو���س��ط  ال�سرق  ملنطقة  جمركي  احت��اد  لإن�ساء 

عن  حتدث  لطاملا  وهو  املغرب،  اإىل  الأ�سود  البحر  من 

البلدان  بلده مع  لتعزيز عالقات  جهود منظمة تبذل 

اخلليجية ب�سورة خا�سة.

وي�����س��ك��ل ال���ع���امل ال���ع���رب���ي ح�����س��ة م��ت��ن��ام��ي��ة من 

هيئة  وبح�سب  تركيا،  يف  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 

ال�ستثمار الركية، فاإن امل�ستثمرين اخلليجيني اأبدوا 

اهتماماً باخلطط الرامية اإىل اإن�ساء ج�سر ثالث عر 

م�سيق البو�سفور، واإن كثراً من الدول العربية ذات 

الأرا�سي القاحلة اأبدت اهتماماً هي الأخرى باأمنوذج 

���س��راك��ة م���ن اأج����ل ال���س��ت��ث��م��ار يف الأر�������س ال��زراع��ي��ة 

الركية.

ن�سبياً،  القت�سادية هذه جديدة  الروابط  وتعتر 

ل��ك��ن امل��ق��اول��ني الأت�����راك ل��ه��م ح�����س��ور ق���وي م��ن��ذ عهد 

م�ساريع  وت�سكل  الأو���س��ط،  ال�����س��رق  منطقة  يف  ط��وي��ل 

البنية التحتية يف اخلليج ح�سة متنامية من اأعمالهم 

اخل���ارج���ي���ة، وم���ن ال��ن��اح��ي��ة الأخ������رى، ف�����س��ل��ت ال���دول 

اخلليجية على الدوام اأن ت�ستثمر اأموالها النفطية يف 

البلدان املتقدمة، ومنذ عام 2003 �سكل العامل العربي 

املبا�سر يف  الأجنبي  ال�ستثمار  من  فقط  املئة  يف   7.5
ت��رك��ي��ا، والآن يعتر اق��ت�����س��اد ت��رك��ي��ا الأ����س���رع من���واً يف 

القت�سادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  ت��وق��ع��ات  ح�سب  اأوروب����ا، 

والتنمية، كما اأن حكومتها تتبع �سيا�سة خارجية تقوم 

اإىل  بالن�سمام  اأحالمها  اأن خ�سرت  بعد  التو�سع،  على 

الحتاد الأوروبي كما هو وا�سح.

حلفظ  حم��اول��ة  يف  الأت����راك  امل�ستثمرون  وي��ق��ول 

ماء الوجه: »ما زالت اأوروب��ا واح��داً من اأهم �سركائنا، 

وما زلنا متم�سكني بها بقوة، لكننا نعيد اكت�ساف اأجزاء 

من العامل رمبا كنا قد جتاهلناها من قبل، لنا روابط 

ونقوم  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  مع  وثقافية  تاريخية 

الآن باإعادة اكت�سافها«.

اأت������راك يف ا���س��ط��ن��ب��ول: »اإن  وي���ق���ول م�����س��رف��ي��ون 

���س��ن��ادي��ق خليجية اأخ����رى ت��ع��ك��ف ح��ال��ي��اً ع��ل��ى درا���س��ة 

القطاع ال�سحي يف تركيا«، واأبدى بنك الكويت الوطني 

ب��ال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ال��ب��ن��وك ال��رك��ي��ة  نف�سه اه��ت��م��ام��اً 

ال�سغرة، كما اأن بنوكاً خليجية اأخرى لها ح�س�س يف 

بنوك تركية.

اأك���ر امل��وؤ���س�����س��ات يف  وافتتحت »اأك��ب��ان��ك«؛ اإح���دى 

تعزيز  من  ال�ستفادة  بهدف  دب��ي  يف  لها  مكتباً  تركيا، 

دعائية  حمالت  تنظم  وه��ي  ال�سركات،  م��ع  ال��ع��الق��ات 

لتقدمي ال�سركات الركية لهيئة ال�ستثمار يف اأبو ظبي، 

التي تعتر اأكر �سندوق للرثوة ال�سيادية يف املنطقة، 

على  يعمل  املكتب  اإن  »اأكبانك«،  على  القيمون  ويقول 

الذين  اخلليجيني  بامل�ستثمرين  اخلا�سة  التفاقيات 

الغذائية، وال�سحية،  بالقطاعات  اأبدوا اهتماماً خا�ساً 

واللوج�ستية، والعقارية الركية.

التي  لالت�سالت  اأوجيه  �سركة  متتلك  ذل��ك،  اإىل 

ت�سيطر عليها عائلة احلريري، ومقرها اخلليج، 55 يف 

ترغب  اإنها  وقالت  الركية،  الت�سالت  �سركة  املئة يف 

يف زيادة ح�ستها اإذا باعت احلكومة الركية مزيداً من 

اأ�سهم �سركة اخلط الثابت.

وخارج نطاق الإن�ساءات، فاإن ب�سع �سركات تركية 

اأن  كما  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة  يف  فعلي  ح�سور  لها 

اإىل منطقة  اهتمامها  الركية حولت  ال�سركات  بع�س 

اخلليج، لأن احلكومات تدفع ب�سرعة اأكر من العمالء 

التابعني للدولة يف تركيا، اأو غرها من بلدان املنطقة، 

ل �سيما يف مكة املكرمة، واأبو ظبي وقطر ودبي، ويقول 

ي�ساعد  وال��دي��ن  الثقافة  يف  »الت�سابه  الأت���راك:  بع�س 

على اأن يعي�س النا�س حياة اأكرث راحة، وكثر من النا�س 

يف جنوبي تركيا يتحدثون العربية«.

تركيا اجلديدة على منطقة  �سراكات  تقت�سر  ول 

ال�����س��رق الأو����س���ط: ف��ه��ي ت��رت��ب��ط ب��ات��ف��اق��ي��ات يف جم��ال 

لكن  اجلنوبية،  وكوريا  ورو�سيا،  الرازيل،  مع  الطاقة 

لتقوية  و�سيلة  القت�سادي  التعاون  يف  ي��رى  اأردوغ���ان 

وقت  يف  كانت  دول  مع  والثقافية  ال�سيا�سية  العالقات 

باعتبارها  تركيا،  اإىل  الريبة  بعني  تنظر  الأوق��ات  من 

يف  املنطقة  حكمت  عثمانية  ودول����ة  ع��رب��ي��ة  غ��ر  ق���وة 

ال�سابق.

توقفت  وقت  يف  وال�سياحة،  التجارة  حركة  ومنت 

الأوروب���ي،  الحت���اد  اإىل  تركيا  ان�سمام  حم��ادث��ات  فيه 

غر  ب�»اإ�سرائيل«،  تربطها  �سداقة  عالقات  وتدهورت 

اخلليج  م��ع  الوثيقة  ال��ع��الق��ات  اأن  ي���رون  املحللني  اأن 

وا�سحة  عالقة  اإنها  وثقافية،  اقت�سادية  م��ررات  لها 

اإىل  وتركيا حتتاج  امل��ال،  راأ���س  لديه  اخلليج  وطبيعية، 

راأ�س املال، وهما قريبان جداً من الناحية اجلغرافية، 

وهناك اأوجه �سبه ثقافية ودينية بينهما، وتركيا تعتر 

ق�سة جناح اقت�سادي يف الوقت الراهن.

هنا مرت�ضى

المستثمرون الخليجيون يتجهون نحو تركيا
بعد التقارير الكثيرة التي تحدثت عن قيام الكثير من 
الخليجيين ببيع أراضيهم وممتلكاتهم في لبنان، بناء على 
الخناق  أوامر سرية تلقوها من قياداتهم بهدف تضييق 
على لبنان وإدخاله في فقاعة عقارية هو بغنى عنها، يبدو 
حيث  تركيا،  إلى  اليوم  لتتجه  عادت  الخليجيين  أنظار  أن 
تسهيالت  وسط  العقارات،  من  المزيد  شراء  على  يعملون 
تقدمها الحكومة التركية التي ترغب بفتح قنوات تواصل 

وتعاون مع الخليج.
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تنميط احلرف العربي 

يف الع�ضر احلديث

 اإذا كان املتقدمون من علماء العربية قد عكفوا 

وتنميطه  وت��ط��وي��ره  ال��ع��رب��ي  احل���رف  معاجلة  على 

املخت�سني يف  ف��اإن مهمة  العربية،  اللغة  اإط��ار  �سمن 

البحث اللغوي يف هذا الع�سر اأ�سبحت اأكرث تعقيداً، 

ي���اأخ���ذ يف اع��ت��ب��اره اللغة  ك���ب���راً  وت��ت��ط��ل��ب جم���ه���وداً 

العربية  اللغة  لنت�سار  الأخ����رى؛  وال��ل��غ��ات  العربية 

التي ترتبت على  امل�سوؤوليات  العامل، ومن  اأ�سقاع  يف 

وا�ستوجبت  العامل  يف  العربية  اللغة  بن�سر  املهتمني 

معاجلة احلرف العربي ما يلي:

رغبة ال�سعوب الإ�سالمية يف تعلم اللغة العربية 

ه��ذه  لأن  ف��ي��ه��ا؛  ال��ع��رب��ي  التعليم  ان��ت�����س��ار  اإىل  اأدى 

ال�سعوب لها �سلة قدمية باللغة العربية، ولأن لغاتها 

اإما اأنها ما زالت تكتب بالعربية اأو كتبت يف املا�سي بها، 

واحلرف العربي يف هذه ال�سعوب معروف متداول يف 

املدار�س العامة واخلا�سة وبني خمتلف فئات ال�سعب 

الكبار وال�سغار منهم؛ لذلك راأى امل�سوؤولون يف هذه 

ال�سعوب �سرورة كتابة اللغات املحلية باحلرف العربي 

ل�سمان جناح برنامج حمو الأمية يف بلدانهم.

ك��ت��اب��ة ال���ل���غ���ات الأخ�������رى ب��ال��ع��رب��ي��ة ي�����س��ت��دع��ي 

يف  موجودة  غر  العربي  بالر�سم  ح��روف  ا�ستحداث 

العربية وموجودة يف تلك اللغات، وهذا جهد ا�سطلع 

اأح��د الباحثني وق��دم فيه مقرحات عملية قيمة  به 

�سنتعر�س لها فيما بعد.

ال���درا����س���ة ال�����س��وت��ي��ة ب��ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��غ��ات ال��ع��امل��ي��ة 

العربي؛  بالر�سم  عاملية  اأبجدية  ا�ستحداث  ت�ستدعي 

اإذا ك��ان��ت ه����ذه ال���درا����س���ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ل��غ��ات  خ�����س��و���س��اً 

درا�ستها  لأن  بها،  وطيدة  �سلة  وذات  للعربية  قريبة 

بالأبجدية الدولية �سيبعدها عن حميط العربية.

دق����ة ال��رج��م��ة ت�����س��ت��دع��ي ك��ت��اب��ة امل�����س��ط��ل��ح��ات 

والأعالم الأجنبية بالر�سم العربي.

ك��ت��اب��ة �سوتية  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة يف ح��اج��ة  امل��ع��اج��م 

ُي�ستجلى بها النطق ال�سحيح للكلمة.

ع��ن��د ر����س���م ال��ك��ل��م��ة ب���احل���رف ال���ع���رب���ي امل��ن��م��ط 

ال�سامت،  رم��ز  عن  ال�سائت  ال�سوت  رم��ز  �سينف�سل 

العربي  ب��ال��ر���س��م  ال�����س��وت��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  ت�سبح  وع��ن��ده 

���س��احل��ة ل��درا���س��ة ال��ل��غ��ات الأخ�����رى درا����س���ة �سوتية 

دقيقة.

وق��د ب���داأ العمل اجل���اد يف ه��ذا امل��ج��ال م��ن قبل 

»تب�سيط  ي�سمى  فيما  والباحثني  الثقافية  املوؤ�س�سات 

احل���رف ال��ع��رب��ي«، وامل��ق�����س��ود ب��ه ا���س��ت��خ��دام احل��رف 

ال��ع��رب��ي يف ك��ت��اب��ة ل��غ��ات ال�����س��ع��وب الإ���س��الم��ي��ة، وق��د 

اأهمها  ن��دوات وم��وؤمت��رات يف ه��ذا املجال ك��ان  ُعقدت 

بالنيجر  الإ�سالمية  باجلامعة  عقدت  التي  ال��ن��دوة 

ال�سعوب  ل��غ��ات  »ك��ت��اب��ة  ع��ن��وان��ه��ا:  وك���ان   1999 �سنة 

الإ�سالمية باحلرف القراآين«.

وم���ن الأب���ح���اث امل��ق��دم��ة يف ه���ذه ال���ن���دوة، بحث 

يو�سف اخلليفة اأبو بكر املو�سوم بعنوان:

» اجلوانب ال�سوتية وال�سائتية )املونوفولوجيا( 

لعملية تكييف احلرف القراآين من اأجل كتابة لغات 

قدم  وق��د  دق���ة«،  اأك���رث  ب�سيغة  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سعوب 

الباحث يف بحثه اثني ع�سر معياراً راأى اأنها �سرورية 

لإجن�����اح ع��م��ل��ي��ة ا���س��ت��خ��دام ه����ذه ال���رم���وز يف ك��ت��اب��ة 

املعاير  ه��ذه  ولأه��م��ي��ة  الإ���س��الم��ي��ة،  ال�سعوب  ل��غ��ات 

العربي لنقل الأ�سوات  وفائدتها يف معاجلة احلرف 

العاملية، نورد تلخي�ساً لها فيما يلي:

 املعيار الأول: ل ي�ستخدم رمز له �سكل هند�سي 

يختلف عن �سكل احلرف العربي؛ لأن ال�سكل املخالف 

للحروف العربية ل ين�سجم معها.

غريبة  رم��وز  ابتكار  ع��ن  عو�ساً  ال��ث��اين:  املعيار 

العربية  احل���روف  تغير  ميكن  العربي  احل��رف  ع��ن 

بالإعجام كما يف )ب، و، ج( يف كتابات كثرة يف لغات 

ال�سعوب الإ�سالمية.

اإن الكتابة العربية مملوءة  املعيار الثالث: حيث 

ه��ذه  ب��ني  وم���ن  م��ث��ل )ب،ت،ث،ج(،  امل��م��ي��زة  ب��ال��ن��ق��ط 

احلروف ما هو منقوط ثالث نقاط اأو اثنتني، فمن 

احل��ك��م��ة ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام رم���ز ج��دي��د، األ ن��زي��د فيه 

الرمز  على  النقاط  ك��رثة  لأن  اثنتني،  على  النقاط 

الأي�سي�سكو  منظمة  اختارت  وق��د  اللب�س،  اإىل  ي��وؤدي 

نقط الغني )غ( نقطتني بدل املنقوط ثالثاً يف بع�س 

لغات ال�سعوب الإ�سالمية للدللة على ال�سوت الأنفي 

 Y،الأخرى ال��ل��غ��ات  يف  يكتب  ال���ذي   )ng( احل��ن��ك��ي 

بوا�سطة  ال��ع��رب��ي��ة  احل����روف  لتغير  مت�سع  وه��ن��اك 

الإعجام، حيث اإن كثراً منها غر معجم مثل: )د، ر، 

ك، ل( اأو زيادة نقطتني يف املعجم بنقطة واحدة مثل 

احلروف: )ح، د، ر، �س(.

الإعجام  بوا�سطة  احلرف  تغير  الرابع:  املعيار 

اأ�سهل من اإ�سافة حرف اآخر، وظهرت اأهمية ذلك يف 

لغات ا�ستخدمت احلروف بدل الإعجام، فتطلب ذلك 

الكتابة فيها و�سعب  اأكر للحرف وازدحمت  م�سافة 

ت�سكيلها بوا�سطة الآلة الكاتبة.

املعيار اخلام�س: ل ي�سح ا�ستخدام حرف عربي 

يف  ل��ه  خمالف  اأعجمي  �سوت  على  للدللة  الن�سيج 

على  لتدل  التاء  الهو�سا  لغة  ا�ستخدام  مثل  النمط، 

احلرف  ه��ذا  نطق  ال�سخ�س  يعتقد  فقد  )ج(،  �سوت 

عليه  �سعب  العربية  تعلم  اأراد  ف���اإذا  )ج(،  اأن���ه  على 

التخل�س من العادة القدمية، وهي نطق التاء )ح(.

املعيار ال�ساد�س: يوجد يف كثر من اللغات اأ�سوات 

مركبة ي�سهم يف اإنتاجها خمرجان متتاليان، ويف هذه 

احل��ال��ة ل ب��اأ���س م��ن متثيل ه��ذه الأ���س��وات ب�سوتني 

عربيني، ومن الأمثلة على ذلك ))nz،)nd(،mb(( يف 

لغات غر العربية، وميكن الرمز اإليها بالرموز على 

التوايل )نز، ند، مب(.

املعيار ال�سابع: من املمكن تغير احلرف العربي 

اأو بقلب نظام  بزيادة بع�س الإ�سارات ال�سغرة عليه 

بغر�س  يفي  له  مغايراً  حرفاً  ليعطينا  عليه  النقط 

ال�سعوب  اللغات  م��ن  اأ���س��وات لغة  م��ن  ���س��وت  و���س��ف 

الإ�سالمية.

امل��ع��ي��ار ال��ث��ام��ن: ن��ظ��را لأن ال�����س��وائ��ت يف اللغة 

العربية �ست فقط، وهي الفتحة واألف املد وال�سمة 

تزيد  اللغات  اأغلب  واأن  املد،  وياء  والك�سرة  املد  وواو 

حركاتها على هذا العدد، فال بد من زيادة عدد رموز 

ال�سوائت لتفي بتمثيل اأ�سوات اللغات الأخرى.

للدللة  واح��د  رمز  يخ�س�س  اأن  املعيارالتا�سع: 

ع��ل��ى ال�����س��وت ال���واح���د، وه����ذا ال�����س��رط ات��ف��ق عليه 

علماء الهجاء وجعلوه معياراً يف اجلودة والرداءة يف 

الهجاءات اللغوية، وين�سح باتباع هذا املعيار يف كتابة 

لغات ال�سعوب الإ�سالمية باحلرف العربي.

متثل  ال��ت��ي  ال��رم��وز  اختيار  يف  العا�سر:  املعيار 

الأف�سلية  تكون  اأن  يجب  العربية،  غ��ر  الأ���س��وات 

ل���ل���رم���وز امل�����س��ت��ع��م��ل��ة وال�����س��ائ��ع��ة يف ك���ت���اب���ات ل��غ��ات 

من  اأك��رث  مقبوًل  يكون  امل��ت��داول  فالرمز  امل�سلمني؛ 

)ك(  ال��رم��ز  ي�سل  لذلك  ال�ستعمال،  و�سهل  غ��ره 

باإ�سارات   )b( مقابلة  و)ب(  بالالتيني    )G( ملقابلة 

ب�سيطة تغرهما عن �سورتهما العربية، وذيوع هذه 

الإ�سالمية  ال�سعوب  قبل  من  وا�ستخدامها  الرموز 

لغات  يف  ت�ستخدم  عاملية  هجائية  قائمة  ت��وؤل��ف  ق��د 

اأخرى ميكن ت�سميتها بالأبجدية ال�سوتية الدولية 

العربية.

اللغات  ال��ن��ر يف بع�س  امل��ع��ي��ار احل����ادي ع�����س��ر:   

يكون فونيميا، اأي اأنه يفرق بني معاين الكلمات، غر 

الإ�سارة  عدم  الهجاء  علماء  عند  ال�سائد  الجت��اه  اأن 

يف  لي�سوا  لأن��ه��م  للمتكلمني،  ذل��ك  وت��رك  النر  اإىل 

يف  متعدداً  ك��ان  ف��اإذا  التنغيم،  اأم��ا  تعلمه،  اإىل  حاجة 

فوق  رم��زاً  فيعطى  اإليه  الإ���س��ارة  بد من  الكلمة فال 

اإذا ك��ان قلياًل اعتمد فيه على  اأم��ا  اأو حتته،  احل��رف 

�سليقة املتكلم.

اإىل الأم����ام يف  امل��ع��اي��ر تعد خ��ط��وة نوعية  ه��ذه 

معاجلة احلرف العربي يف الع�سر احلديث، والرقي 

به لي�ستعمل اأداة للتمثيل ال�سوتي عند نقل الأ�سوات 

ال��ع��امل��ي��ة ودرا���س��ت��ه��ا ب��ال��ع��رب��ي��ة، غ��ر اأن ال��ب��اح��ث مل 

للعربية،  اإ�سافتها  يجب  التي  ال�سوائت  رموز  يحدد 

مع  ال�سائت  رتبة  م�سكلة  ح��ل  كيفية  اإىل  ي�سر  ومل 

ال�سامت.

ويف ه����ذا ال��ب��ح��ث ���س��ن��ق��دم اق����راح����اً مي��ك��ن اأن 

م��ن تطوير  ي��و���س��ف اخل��ل��ي��ف��ة  ب����داأه  م��ا  ب��ه  ي�ستكمل 

ومعاجلة للحرف العربي ليكون مهياأ لنقل الأ�سوات 

العاملية، ويتلخ�س هذا القراح يف الآتي:

اأن  يف  اب��ن جني  نظر  وجهة  على  اع��ت��م��اداً  اأوًل: 

ف�سل  ميكن  العربية  اللغة  يف  احل��رف  بعد  احل��رك��ة 

بعده مبا�سرة؛ وتبعاً  واعتبارها  احلرف عن احلركة 

النحو  على  �سوتياً  )كتب(  كلمة  كتابة  ميكن  لذلك 

التايل )ك- ت - ب-( وبهذه الطريقة مييز ال�سوت 

الدرا�سة  يف  ج��داً  مهم  وذل��ك  رتبته  ونحدد  املنطوق 

ال�سوتية.

 ث���ان���ي���اً: و����س���ع م��ق��اي��ي�����س ل��ل�����س��وائ��ت ال��دول��ي��ة 

اإ�سافة  ي�ستدعي  وه���ذا  ال��ع��رب��ي  ب��احل��رف  مر�سومة 

امل��وج��ودة يف  الأ���س��وات  رم��وز ذات ر�سم عربي لتمثل 

اللغات الأخرى وغر موجودة يف العربية.

ي��ع��ت��م��د ال��ت��م��ث��ي��ل ال�������س���وت���ي ع���ل���ى ال�����س��وام��ت 

لل�سوائت  اأ�سكال  و�سع  من  بد  ل  لذلك  وال�سوائت، 

وقد  العربية  يف  ح��روف  لها  يوجد  ل  التي  الدولية 

قدم ذلك يف البحث.

من موؤمتر »اللغة العربية.. من 

خماطر اجلمود اإىل تداعيات التجديد«
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�ل���غ���رة ل����دى �ل��ن�����ش��اء �أم�����ر ���ش��ائ��ع 

وم����ع����روف، وه���ن���اك م���ن ي��ن��ت��ق��د �مل�����ر�أة 

لها فوق  ق��د يحمِّ �ل��ب��اب ن��ق��د�ً  م��ن ه��ذ� 

�مل��ر�أة د�ئماً  طاقتها وفوق فطرتها، لأن 

هي �لأك��ر غ��رية يف �أم��ور كثرية، منها 

على  �أو  زوجها  �أو  حبيبها  على  غريتها 

�لو�صول  على  وغريتها  �أم��ه��ا،  �أو  �أبيها 

�إىل هدفها باأن تكون د�ئماً هي �لناجحة 

و�ملتفوقة د�ئماً، لذلك جند �لكثري من 

�مل��ت��ف��وق��ن يف ك��ث��ري م���ن �مل���ج���الت من 

�ملر�أة.

وه��ن��اك ن��وع �آخ��ر م��ن �ل��غ��رية، مثل 

�أو  �أ�صحابها وزميالتها  �ملر�أة من  غرية 

�لتي جعلت  �لغرية هي  جري�نها، وتلك 

غيورة  �مل���ر�أة  �إن  يقولون  �لنا�س  جميع 

جد�ً على �أمور �صغرية وتافهة، و�أن �ملر�أة 

م�صابة مبر�س �لغرية، وكاأن �لرجل ل 

ي�صعر وي�صاب بالغرية، فد�ئماً معروف 

�أن��ه  �ل�����ص��رق��ي  �ل��رج��ل يف جمتمعنا  ع��ن 

زوجته..  �أو  حبيبته  �أو  �أهله  على  غيور 

و�ل�صوؤ�ل �ملطروح: هل �ملر�أة وحدها هي 

من ُت�صاب بالغرية؟

عدم الأمان

�لجتماع  علماء  ي�صفها  كما  �لغرية 

ح��ال��ة �إح�����ص��ا���س ب��ع��دم �لأم����ان، وه��ي دليل 

ن���ار ت�صتعل يف  ع��ل��ى �حل����ب، وع���ب���ارة ع���ن 

�ل��ق��ل��ب، وت��ت��ف��اوت �ل��غ��رية يف �حل����دة بن 

تكون  �لن�صاء  بع�س  فعند  و�أخ���رى،  �م��ر�أة 

�لغرية معتدلة ومقبولة ومعقولة، وعند 

�لبع�س �لآخر تكون ز�ئدة وغري طبيعية، 

وت�����ص��ب��ب م�����ص��ك��الت �أُ����ص���ري���ة و�ج��ت��م��اع��ي��ة 

ومهنية كثرية.

و�ل���غ���رية ح��ال��ة م���ن �ل�����ص��ع��ف حت��ت��اج 

فيها �مل��ر�أة �إىل �لحتو�ء، ولذلك فاإن من 

�لرجل  بها  يقوم  �لتي  �ل�صائعة  �لأخ��ط��اء 

يحاول  �أن���ه  زوج��ت��ه،  غ��رية  يلم�س  عندما 

تهدئتها مبدح كاذب �أو ت�صويغ غري مقنع، 

باأنها  يتهمها  �أو  ��صتعاًل،  �لغرية  يزيد  ما 

ل تثق بنف�صها �أو بقلة �لعقل، وهناك من 

�ل��رج��ال م��ن يثري غ��رية زوج��ت��ه م��ن باب 

��صت�صفاف  �أو حماولة  �ل�صتفز�ز  �أو  �مل��ز�ح 

م���دى ح��ّب��ه��ا ل���ه، وق���د ي��ح��دث �أح��ي��ان��اً �أن 

�أدن��ى  دون  من  مذيعة  �أو  مبمثلة  يقارنها 

معرفة مبا يرتكه ذلك من �أثر يف قلبها، 

من  بقليل  ذل��ك  يتقبلن  �لن�صاء  فبع�س 

�حل�����ص��ا���ص��ي��ة وب��ال�����ص��م��ت وه����ن ك���اره���ات، 

و�لبع�س �لآخر ل يتقبلن �لأمر، ويدخلن 

يف ن��وب��ات م��ن �ل��ث��ورة و�ل��غ�����ص��ب وف��ق��د�ن 

�لأع�صاب، ولذلك فعلى كل رجل �أن يعمل 

�لتي  ف��ع��ل زوج��ت��ه  �م��ت�����ص��ا���س ردود  ع��ل��ى 

ي�صعر فيها بدرجة من �لغرية، و�أن يبتعد 

عن مقارنتها بغريها، �أو مدح �مر�أة �أخرى 

�لهتمام  �أو  فيها،  مبالغ  بطريقة  �أمامها 

باأي �مر�أة �أخرى �أكر من زوجته و�أمامها، 

ف��ه��ي ق���د ت�����ص��م��ت، ل��ك��ن��ه��ا غ���ري ر����ص��ي��ة، 

و�صتنفجر معرت�صة يف حلظة معينة.

وف���ّرق علماء �لج��ت��م��اع ب��ن �ل��غ��رية، 

مذمومة،  وغ���رية  حم��م��ودة  غ��رية  فمنها 

وم����ن �ل���غ���رية �مل���ح���م���ودة �أي�������ص���اً: �ل��غ��رية 

�أهله  يف  ير�صى  ل  فالرجل  �لعر�س،  على 

�هلل عز وجل،  يبغ�صه  �أم��ر  وه��و  �لفح�س، 

�أي�صاً  وج���ل،  ع��ز  �هلل  يحّبها  غ��رية  وه���ذه 

�نُتهكت حم��ارم �هلل ع��ز وج��ل،  �إذ�  �ل��غ��رية 

يغ�صب،  �هلل  حم��ارم  ُتنتهك  حينما  فاملرء 

وغ�صبه هذ� �أمر حممود، �صببه �إميان هذ� 

�ل�صخ�س.

جت�ّس�س.. وخيانة

�أم��ر  �مل��ذم��وم��ة، ف�صببها  �ل��غ��رية  �أم���ا 

يبغ�صه �هلل عز وجل، ومثال ذلك: �لغرية 

�ل���ز�ئ���دة م��ن �ل��رج��ل ع��ل��ى �أه��ل��ه م��ن دون 

يتج�ص�س  لأن  �لأم��ر  به  ي�صل  حتى  ريبة، 

ع��ل��ي��ه��م وي��ت��ه��م��ه��م ب���اخل���ي���ان���ة م����ن غ��ري 

نوع  وهناك  �ل�صك،  ه��ذ�  توجب  ت�صرفات 

�آخر من �لغرية، وهو �لغرية �لطبيعية )ل 

مذمومة ول حممودة(، وهذه كغرية �ملر�أة 

على زوجها �لغرية �ملعتدلة، �لتي ل تنتج 

عنها �آثار �صارة.

�لنف�س:  علماء  ي�صفها  كما  فالغرية 

�لإن�صان، وهي كاحلب  �صعور طبيعي عند 

من  وغ��ريه��ا  و�لغ�صب،  و�لأمل  و�لبغ�س 

ُتعّد  ل  ف��ال��غ��رية  ل��ذ�  �لطبيعية،  �مل�صاعر 

به  نّتهم  نف�صياً  �نحر�فاً  ولي�صت  مر�صاً، 

�لرجل �أو �ملر�أة، وما د�مت �لغرية مل تخرج 

عن و�صعها �لطبيعي، فهي �صفة موجودة 

ع��ن��د �ل���رج���ال وع���ن���د �ل��ن�����ص��اء، وت��خ��ت��ل��ف 

ويختلف  م�����ص��ب��ب��ات��ه��ا،  ب��اخ��ت��الف  �ل���غ���رية 

و�صفها باملدح �أو �لذم تبعاً لذلك.

الرجل اأي�ضًا يغار

�مل��ر�أة،  قا�صرة على  لي�صت  �لغرية 

تتنوع،  وغريته  يغار،  �أي�صاً  فالرجل 

فقد  ف��ق��ط،  �م��ر�أت��ه  على  لي�صت  فهي 

تكون من زمالئه و�أقاربه ومناف�صيه، 

�أمهم  عناية  ز�دت  �إذ�  �أولده  وم��ن  بل 

بهم على ح�صابه، و�أهم نوع من غرية 

زوج��ت��ه من  على  يغار  عندما  �ل��رج��ل 

�ل��رج��ال �لآخ��ري��ن، ول ي��رغ��ب يف �أي 

ت�صرف ي�صعره باأنه رمبا ز�حمه رجل 

على �مر�أته، لي�س على �مر�أته، بل يف 

خاطر و�صعور �مر�أته من �لد�خل.

و�لجتماع  �لنف�س  علماء  و�أ���ص��ار 

يف  يتمثل  ع���الج  ل��ه��ا  �ل��غ��رية  �أن  �إىل 

ل؛  ب��ال روّي����ة ول تعقُّ ع���دم �لن���دف���اع 

و�ل��ت��ح��ري خ��ري م��ن �لن���دف���اع و���ص��وء 

�لظن، و�لبتعاد عن كّل �صبب مبا�صر 

�مل��ذم��وم��ة يف نف�س  �ل��غ��رية  ق��د ي�صعل 

بع�س  ف  تت�صرَّ ك���اأن  �لآخ���ر،  �ل��ط��رف 

فات �لتي تثري �ل�صك و�لظنون. �لت�صرُّ

ع��ل��ى زوج��ت��ه،  يثني  �أن  �ل����زوج  وع��ل��ى 

ب��اأن  د�ئ��م��اً  وي�صعرها  معنوياتها،  وي��رف��ع 

لديها �صفات جميلة لي�صت موجودة عند 

�أ�صباب �لغريه من  غريها، و�أن يبتعد عن 

باب �أوىل بدًل من �ل�صكوى من غريتها.

حالة فطرية

�لغرية حالة  �إن  �لدين،  يقول علماء 

ُي�صتثنى  ل  مكت�صبة،  غري  وع��ادة  فطرية 

�لب�صر، وهي موجودة  بني  �أحد من  منها 

�أماكن  �أ�صرة، ويف كل  بيت، ويف كل  يف كل 

طيب،  �أم��ر  �لإخ���وة  ب��ن  فالغرية  �لعمل، 

لبع�صهم  حبهم  ز�د  بينهم  ُوج��دت  فكلما 

ب���ع�������ص���اً، و�ل����غ����رية ب����ن �ل����رج����ال جم���رد 

�لن�صاء  بن  �لغرية  �أم��ا  غ��ري،  ل  مناف�صة 

�أن ت��ك��ون �إي��ج��اب��ي��ة �أو  ف��م��ن �ل���ن���ادر ج����د�ً 

تكون  م��ا  وغ��ال��ب��اً  �ملناف�صة،  على  تقت�صر 

�صلى  �ل��ك��رمي  ور�صولنا  �صلبية،  �آث���ار  لها 

�لغرية  �أن  لنا  �أك��د  و�صلم  و�آل���ه  عليه  �هلل 

موجودة، بل قال �أكر من ذلك، �إذ �أكد يف 

و�ملوؤمن  يغار  �هلل  »�إن  �ل�صريف:  �حلديث 

�ملوؤمن ما حّرم  ياأتي  �أن  يغار، وغرية �هلل 

�هلل«.

كما �أن �لغرية يف مو�صعها مظهر من 

مظاهر �لرجولة �حلقيقية، وفيها �صيانة 

ل��الأع��ر����س، وح��ف��ظ ل��ل��ُح��ُرم��ات، وتعظيم 

ل�صعائر �هلل وحفظ حلدوده، وهي موؤ�صر 

ع��ل��ى ق���وة �لإمي������ان ور���ص��وخ��ه يف �ل��ق��ل��ب، 

ولذلك ل عجب �أن ينت�صر �لتحلل و�لتربج 

و�لتهتك و�لفجور يف �أنحاء �لعامل �لغربي 

وما ي�صابهه من �ملجتمعات، ل�صعف معاين 

�لغرية �أو فقد�نها.

رمي اخلياط
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الغيرة شعور فطري مطلوب 
لكنه مدّمر أحيانًا

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

ـبـين ابــنـك مـســـاوئ التـبذيـــر
ّ
كـيـف تجـن

قدوة • كوين 
بالتفا�صيل..  �لحتفاظ  على  مده�صة  بذ�كرة  �لطفل  يتمتع 

ب��امل��ال، طفلك  �لأم��ر  تعّلق  كلما  �لعبارة يف ذهنك  ه��ذه  �صعي 

فاإن كنت مبذرة ول  �ملالية،  �لأم��ور  �صيتعلم منك ويقلدك يف 

�ملنو�ل،  هذ�  على  �صين�صاأ  �مل��ال،  �إنفاق  يف  بعقالنية  تخططن 

فاحرت�صي، فالالعقالنية يف �لتعامل مع �ملال، مثل �لفريو�س؛ 

ميكن �أن تنتقل �إىل طفلك.

املماطلة فّن  • ا�ضتخدمي 
�صر�ء كل �صيء  �أب��د�ً، فهم يريدون  تنتهي مطالبهم  �ل�صغار ل 

يف هذ� �لعامل، عندما يطلب منك طفلك �صر�ء �صيء، ل تنفذي 

طلبه على �لفور، بل �طلبي منه �أن يوّفر ولو جزء�ً من ثمن ما 

يريد �صر�ءه من م�صروفه �خلا�س، قويل له: »دعنا نوؤجل �لأمر 

�إىل �لأ�صبوع �لقادم، ونرى هل �صتنزل �لأ�صعار«، �أو »�نتظر حتى 

عقل  يف  ب��ذرة  يغر�س  بذكاء  �ملماطلة  ففن  �لتنزيالت«،  مو�صم 

طفلك، وهي �أن يكون عقالنياً د�ئماً قبل �لإقد�م على �ل�صر�ء.

»امل�ضروف« • امنحيه 
من �أف�صل �لأ�صياء �لتي ميكن من خاللها تدريب �لطفل على 

كان  �صو�ء  م�صروفاً،  منحه  وعقالنية  مب�صوؤولية  �مل��ال  �إنفاق 

�أن يحدد  �أو �صهرياً، �جل�صي مع طفلك و�طلبي منه  �أ�صبوعياً 

و�حل��ل��وى،  �لأل��ع��اب  م��ن  �ل�صهرية  �أو  �لأ�صبوعية  �حتياجاته 

وتعّريف �إىل خططه لكل �لفرتة.

�طلبي منه �أن يقرتح مبلغاً من �ملال يكفي هذه �لحتياجات، 

و�منحيه ما طلب �إن كان يف حدود �ملعقول، لكن �عقدي معه 

�تفاقاً باأنه لو �أنفق م�صروفه بطريقة �صيئة قبل حلول موعد 

و�إن  �إ�صافية،  �أم��و�ل  �أي  متنحيه  لن  فاإنك  �ل��ق��ادم،  �مل�صروف 

حدث �لعك�س فتعطيه مكافاأة.

الة • احل�ضّ
م��ن �أك���ر �ل��و���ص��ائ��ل �ل��ت��ي ت��ع��ّل��م �ل��ط��ف��ل قيمة �مل����ال، وكيفية 

�لأج��د�د  ي�صتخدمها  ك��ان  �لتي  �حل�صالة،  هي  عليه  �حلفاظ 

�أن ي�صرتي ثالثاً منها ويخ�ص�س  و�لآب��اء، �طلبي من طفلك 

و�حدة للتوفري، و�أخرى لالإنفاق، وثالثة لالأعمال �خلريية.

• ميزانية املنزل
من  �لأ���ص��رة  ميز�نية  بنود  وو�صع  �لبيت  ميز�نية  يف  �إ�صر�كه 

�أكر �لأ�صياء �لتي تفيد طفلك يف ما يتعلق بقيمة �ملال و�إد�رته 

بطريقة �صليمة، �أ�صعريه �أنه فرد من �أفر�د �لأ�صرة، ول بد �أن 

ي�صارك يف و�صع بنود �مليز�نية، فهذ� من �صاأنه �أن مينحه �لثقة 

�ل�صخ�صية  ميز�نيته  يبدد  �أل  يف  بامل�صوؤولية  ي�صعر  ويجعله 

بطريقة خاطئة.
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هناك بع�س �لأعر��س �لو��صحة، مثل �أمل �صديد 

�أو �آلم �صديدة بالبطن، تتطلب عناية طبية  بال�صدر 

فورية، لكن �لأعر��س �لع�صرة �لتي �صيتم �صردها �لآن، 

�ملري�س يت�صاءل  ل تكون مبثل هذ� �لو�صوح، وجتعل 

�إىل �حل�����ص��ول على  �ل��ع��ر���س بحاجة  ك��ان ه��ذ�  �إذ� م��ا 

�لرعاية �لطبية.

دون حماولة منك قد يبدو �صيئاً  �لوزن من  • فقد�ن 

جيد�ً، لكنه يف و�قع �لأمر قد ي�صري �إىل م�صكلة �صحية، 

�لأ�صهر  خ��الل  وزن��ك  من   ٪10 ف��اإذ� كنت قد فقدت 

مر�جعة  فعليك  �مل��ث��ال،  �صبيل  على  �مل��ا���ص��ي��ة،  �ل�صتة 

ط��ب��ي��ب��ك، لأن ذل���ك ق���د ي��ك��ون ن��اج��م��اً ع���ن ع���دد من 

�حلالت، مثل زيادة ن�صاط �لغدة �لدرقية، و�لكتئاب، 

�لتي  �ل���ص��ط��ر�ب��ات  �أو  و�ل�����ص��رط��ان،  �لكبد  و�أم��ر����س 

�ملغّذية  للمو�د  �جل�صم  �مت�صا�س  كيفية  مع  تتد�خل 

)��صطر�بات �صوء �لمت�صا�س(.

ُت��ع��ّد �حلمى  ل  �حل���ر�رة:  درج��ة  �رت��ف��اع  ��صتمر�ر   •
مر�صاً، لكنها غالباً ما تكون عالمة على �لإ�صابة باأحد 

فريو�صية  ب��ع��دوى  �جل�صم  ي�صاب  حينما  �لأم��ر����س، 

مثل  مقاومة  على  �ملناعي  �جلهاز  يعمل  بكتريية،  �أو 

ه��ذه �ل��ع��دوى، ف���اإذ� ��صتمر وج��ود �حل��م��ى، ول��و كانت 

ذ�ت درجة منخف�صة، ملدة ثالثة �أيام �أو �أكر، فيجب 

��صت�صارة �لطبيب.

و�إذ� كانت لديك م�صكلة يف �جلهاز �ملناعي، �أو كنت 

ممن يتعاطون �لأدوية �ملثبطة جلهاز �ملناعة، يف هذه 

�حلالة قد تكون �لإ�صابة باحلمى عر�صاً و�رد�ً حدوثه، 

ولكن ينبغي �صوؤ�ل �لطبيب �ملعالج عن كيفية �لتعامل 

معها.

على  ق�����ادر  غ���ري  ك��ن��ت  �إذ�  �ل��ت��ن��ف�����س:  يف  ���ص��ي��ق 

�حل�صول على �لتنف�س، �أو كنت تلهث، �أو يوجد �صوت 

كاأزيز �أثناء �لتنف�س، فال بد من �حل�صول على رعاية 

�لتنف�س  ي�صعرون ب�صيق  �لذين  �أن  طبية طارئة، كما 

�أي�صاً  جم��ه��ود،  دون  م��ن  �أو  ب��ذل  م��ع  �ل�صتلقاء،  عند 

يحتاجون �إىل تقييم طبي من دون تاأخري.

�لن�صد�د  ت�صمل مر�س  �لتنف�س قد  �أ�صباب �صيق 

�ل��رئ��وي �مل��زم��ن، و�ل��ت��ه��اب �ل�صعب �ل��ه��و�ئ��ي��ة �مل��زم��ن، 

و�ل��رب��و، و�لل��ت��ه��اب �ل��رئ��وي، وجت��ل��ط �ل���دم يف �لرئة 

)�لن�������ص���د�د �ل���رئ���وي(، وك��ذل��ك �ل��ق��ل��ب وغ��ريه��ا من 

م�صاكل يف �لرئة.

�مل��ربرة يف ع��اد�ت �لأمعاء: ترت�وح  غري  • �لتغيري�ت 
من  �لطبيعي  �لإن�����ص��ان  فيها  يتربز  �لتي  �مل���ر�ت  ع��دد 

ث��الث م���ر�ت يف �ل��ي��وم �إىل ث��الث م���ر�ت يف �لأ���ص��ب��وع، 

فاعرف ما هو �حلال بالن�صبة �إليك.

تغرّي�ت  لحظت  �إذ�  لزم��ة  �لطبيب  ��صت�صارة 

رة، م��ث��ل: وج����ود دم يف  غ���ري ع���ادي���ة �أو غ���ري م�����ربَّ

�لإم�صاك  �أو  �لأ���ص��ب��وع،  يف  د�ئ��م  �إ�صهال  �أو  �ل���رب�ز، 

�لذي ي�صتمر �أكر من ثالثة �أ�صابيع، �أو بر�ز �أ�صود 

�للون.

�ل���ه���ذي���ان: ه���و �لرت���ب���اك �ل�����ص��دي��د �مل��ف��اج��ئ، 

�لتغرّي  مثل  �لنف�صية،  �حلالة  يف  �ل�صريع  و�لتغرّي 

من �لهدوء �ل�صديد �إىل �لنفعال �ل�صديد، فال بّد 

للمري�س  ف���وري  طبي  تقييم  على  �حل�صول  م��ن 

�لتبا�س  �لتالية:  �لأع��ر����س  م��ن  �أي  لوحظت  �إذ� 

حول زمان �أو مكان، �أو حدوث تغري�ت مفاجئة يف 

�ل�صلوك �أو �ل�صخ�صية من دون وجود �صبب لذلك، 

م�صاكل  ظهور  �أو  ف��ج��اأة،  ع��دو�ن��ي��اً  ي�صبح  �أن  مثل 

مفاجئة يف �لقدرة على �لرتكيز �أو �لذ�كرة.

�صائعاً،  ُيعّد �ل�صد�ع عَر�صاً  • �صد�ع حاد مفاجئ: 
ذل���ك ميكن  للقلق، وم���ع  م��دع��اة  لي�س  ع���ادة  وه���و 

�إىل  �إ���ص��ارة  مفاجئ  ح��اد  ب�صد�ع  �لإ�صابة  تكون  �أن 

م�صكلة �صحية خطرية، لذلك ينبغي طلب عناية 

مفاجئاً،  ح���اد�ً  ���ص��د�ع��اً  و�ج��ه��َت  �إذ�  عاجلة  طبية 

�أو  �لرقبة  تيّب�س  �أو  باحلمى  م�صحوباً  �صد�عاً  �أو 

�لطفح �جللدي، �أو عدم �لرتكيز �أو ت�صنجات.

�إذ�  �ل��ك��الم:  �أو  �ل���روؤي���ة  وف��ق��د�ن  م��ف��اج��ئ،  �صعف   •
حدثت مثل هذه �لأعر��س و��صتمرت ولو ملجرد ب�صع 

�حتمالية  م��ن  �لتحذير  ع��الم��ات  متّثل  فقد  دق��ائ��ق، 

ينبغي �حل�صول على  ب�صكتة دماغية، لذلك  �لإ�صابة 

عناية طبية طارئة فورية �إذ� كان لديك:

- �صعف مفاجئ �أو خدر على جانب و�حد من ج�صمك.

- فقد�ن مفاجئ حلظي للب�صر �أو عتامة حلظية.

فهم  وج��ود �صعوبة مفاجئة يف  �أو  �ل��ك��الم،  ف��ق��د�ن   -

�لآخرين.

�إغماء  �أو ح��دوث  �ملفاجئة،  �أو  �مل��ربرة  �ل��دوخ��ة غري   -

مفاجئ.

�لإح�����ص��ا���س �مل��ف��اج��ئ ل��روؤي��ة  ���ص��وئ��ي��ة:  • وم�����ص��ات 
�ل�صبكية،  �نف�صال  �إىل  ي�صري  رمبا  �ل�صاطعة  �لأ�صو�ء 

�إل �أن �لرعاية �لطبية �لفورية قد متنع حدوث فقد�ن 

�لروؤية �لد�ئم.

�إذ�  ج����د�ً:  �ل��ق��ل��ي��ل  �لأك����ل  ب��ع��د  ب��ال�����ص��ب��ع  • �ل�����ص��ع��ور 
��صتمرت هذه �حلالة �أكر من �أ�صبوع ينبغي ��صت�صارة 

باأعر��س  م�صحوبة  تكون  وق��د  �أجلها،  م��ن  �لطبيب 

و�حلمى،  و�لن��ت��ف��اخ،  و�لتقيوؤ،  �لغثيان،  مثل  �أخ���رى، 

وفقد�ن �أو �كت�صاب �لوزن..

�لأ���ص��ب��اب �مل��ح��ت��َم��ل��ة حل���دوث م��ث��ل ه���ذه �لتخمة 

�أك��ر  م�صاكل  �أو  �لع�صبي،  �ل��ق��ول��ون  �أع��ر����س  ت�صمل 

�أو  �مل���ريء،  �أو �صرطان  �مل��ع��دة،  �ن�����ص��د�د  خ��ط��ورة، مثل 

م�صاكل يف �ملعدة.

وجود مف�صل �صاخن �أو حممر �أو متوّرم: قد يكون 

موؤ�صر�ً على وجود عدوى و�لتهابات �صديده باملف�صل، 

�لأمر �لذي يتطلب �لرعاية يف حالت �لطو�رئ.
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طــريـقـة اللعـب
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/ م��ن ���ص��روط �حلج  �لأط����ر�ف  م��ن   9
و�لعمرة

10 ثمرة حتتاج �إىل �صنة كاملة لتن�صج
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w w w . a t h a b a t . n e t

أعراض غير مسموح تجاهلها صحيًا

) العدد 255(  اجلمعة - 22 اآذار - 2013



يغيب احل��دي��ث ع��ن جن��م ك��رة ال��ق��دم الربازيلية 

اأن ي��ع��ود جم������دداً، وع��ل��ى �شكل  ن��ي��م��ار، وم����ا ي��ل��ب��ث 

ال��ذي �شيظفر  ال��ن��ادي  ت�����ش��اوؤالت مثرية ح��ول هوية 

النجم  اأي��ن  لكن  حالياً،  االأول  ال�شامبا  ب��اد  بنجم 

الربازيلي ال�شاعد من هذا ال�شراع، وملاذا مل يقدم 

على االحرتاف حتى االآن يف اأحد االأندية االأوروبية 

ت�شعى للح�شول على خدماته ليحذو  التي  الكربى 

ح��ذو م��ن �شبقوه م��ن ك��ب��ار ب���اده، اأم��ث��ال روم��اري��و 

ورونالدو وريفالدو وروبينيو ورونالدينيو وغريهم؟

اإث���ارة ه��ذه الق�شية م��ع امل�شتوى  وت��زام��ن جت��دد 

ال��ودي االأخ��ري  اللقاء  ال��ذي قدمه نيمار يف  ال��ع��ادي 

للمنتخب الربازيلي مع نظريه االإنكليزي على ا�شتاد 

منتخب  مع  ال��ف��ارق  حتقيق  يف  ف�شل  حيث  وميبلي، 

به  ال��ذي ظهر  للم�شتوى  ام��ت��داداً  يعد  ب��اده، فيما 

يف االألعاب االأوملبية »لندن - 2012« وف�شله يف قيادة 

منتخب »ال�شيلي�شاو« لفوز بامليدالية الذهبية، التي 

مل ي�شبق للمنتخب الربازيلي الفوز بها، اإذ خ�شر يف 

املباراة النهائية اأمام نظريه املك�شيكي 0 - 2. 

ومم����ا ي���زي���د م���ن وج���اه���ة ال�������ش���وؤال ال�����ذي ي��رى 

اأن احرتاف نيمار االأوروب��ي خطوة تاأخرت  اأ�شحابه 

 - نيمار  – فريق  ال��ربازي��ل��ي  �شانتو�س  غياب  ك��ث��رياً 

حتى االآن عن واجهة القارة الاتينية. 

وال���واق���ع اأن����ه ع��ل��ى رغ���م وج���اه���ة ال�������ش���وؤال، ف���اإن 

�شبه  فهناك  ال�شهلة،  بالعملية  لي�شت  عليه  االإجابة 

اأن��ه رغم اأهمية االح��رتاف االأوروب���ي يف  اإجماع على 

رفع م�شتوى الاعبني القادمني من اجلانب االآخر 

املربر  اأن  ي��وؤك��دون  اأنهم  اإال  االأطلنطي،  املحيط  من 

القارة  الاتينية يف  اأم��ريك��ا  االأول الح��رتاف جن��وم 

تتمثل يف  التي  املالية،  االإغ���راءات  يتمثل يف  العجوز 

ع��ق��ود ال��رع��اي��ة واالإع����ان، ال��ت��ي ت��ف��وق يف كثري من 

االأن��دي��ة  م��ع  يربمونها  التي  العقود  قيمة  االأح��ي��ان 

االأوروبية. 

ع��ك�����س كثري  ع��ل��ى  ف��ه��و  ل��ن��ي��م��ار،  بالن�شبة  ول��ك��ن 

امل��ادي  االإغ���راء  ه��ذا  ف��اإن  الاتينيني،  من الاعبني 

املا�شي  العام  ففي  املحيط،  لعبور  له  دافعاً  ميثل  ال 

ن��ي��م��ار يف امل��رك��ز  �شنفت جم��ل��ة »ف��ران�����س ف��وت��ب��ول« 

اأك��ر العبي كرة القدم دخ��ًا بعد  ال�شابع من حيث 

)ال��ث��ال��ث(،  رون���ال���دو  وكري�شتيانو  )االأول(  مي�شي 

وقدرت دخله من الراتب واملكافاآت وما يح�شل عليه 

من خارج امل�شتطيل االأخ�شر، بنحو 11 مليون جنيه 

ا�شرتليني �شنوياً.

اأن��ه وقع عقوداً مع  وما يزيد على روات��ب نيمار، 

الرعاة البارزين، يف ظل تزايد �شهرته �شريعاً  11 من 
يف  اإن��ه  حيث  ال��ي��وم،  وحتى  ع�شرة  ال�شابعة  �شن  م��ن 

اآذار 2011 وقع عقداً ملدة 11 عاماً مع �شركة »نايكي« 

ال�شهرية للماب�س الريا�شية، ويف ال�شهر عينه، وقع 

 2.4 مقابل  العماقة  »بانا�شونيك«  �شركة  مع  عقداً 

مليون دوالر ملدة عامني ووقع عقود رعاية مع عدة 

�شركات بارزة مثل »فول�س فاغن« و»ريد بولز«.

نيمار  »�شبورتربو«  2012 �شنفت جملة  اأي��ار  ويف 

م�شتوى  ع��ل��ى  ت�شويقاً  ال��ري��ا���ش��ي��ني  اأك���ر  اأن���ه  ع��ل��ى 

العامل متقدماً على مي�شي، الذي احتل املركز الثالث، 

وكري�شتيانو رونالدو الذي جاء خام�شاً، ويف ت�شرين 

اأن��ت��ج��ت ���ش��رك��ة »ل���ودوك���ا« للدعاية  ال��ث��اين امل��ا���ش��ي، 

عامة جتارية �شخ�شية با�شم نيمار وقمي�شه الذي 

يحمل رقم 11 يف املنتخب الربازيلي.

واإذا كان الدافع املادي ال يجرب نيمار على االإقدام 

على االحرتاف االأوروب��ي، فاإن بع�س اخلرباء يرون 

اأن هناك اأي�شاً اأ�شباباً فنية جتعل نيمار يف�شل البقاء 

يف ناديه �شانتو�س، على رغم ابتعاده هذا املو�شم عن 

البطوالت، ورمبا يبقى يف الربازيل حتى انتهاء كاأ�س 

باده.  ت�شت�شيفها  التي  العامل املقبلة 2014 

ويقول اخلرباء اإن امل�شتوى الذي ظهر به نيمار 

اأن��ه يف كل  يف مباراة اإنكلرتا االأخ��رية، يوؤكد جم��دداً 

امل�شاحات  مرة يواجه فيها مناف�شني ي�شيقون عليه 

ويلتزمون معه بالرقابة الل�شيقة، فاإنه يجد �شعوبة 

اأم��ريك��ا  »ك��وب��ا  التعامل معهم، وه��و م��ا ح��دث يف  يف 

العام املا�شي.  االأوملبية،  لندن  دورة  ويف   ،»2011
اإىل ج��ان��ب فني،  امل�شكلة  وي��رج��ع ج��زء م��ن ه��ذه 

يلتزم  وال  االأ�شا�س،  يف  هجومية  الربازيلية  فالكرة 

امل��ت��ق��دم ويكتفون  ال��دف��اع  ب��اأ���ش��ل��وب  امل��داف��ع��ون فيها 

ب���ال���دف���اع م���ن اخل���ل���ف، مم���ا ي��ع��ن��ي وج�����ود م�����ش��اح��ة 

بحرية من  للعب  الو�شط  للمهاجمني والعبي خط 

والتمرير  باال�شتحواذ  لهم  ي�شمح  مما  �شغط،  دون 

وهو  ال��رق��اب��ة،  م��ن  والتخل�س  والت�شديد  وامل��راوغ��ة 

االأم�����ر ال����ذي ل���ن ي��ك��ون م��ت��وف��راً ل��ن��ي��م��ار يف ال��ك��رة 

االأوروبية التي تعتمد على ال�شغط البدين وت�شييق 

امل�شاحات على املناف�س. 

اأن هناك  ويف الوقت عينه، يرى بع�س اخل��رباء، 

من  ال��رغ��م  فعلى  الق�شية،  يف  نف�شياً  ج��ان��ب��اً  اأي�����ش��اً 

اأن  البع�س  تدفع  التي  العالية  باملوهبة  نيمار  متتع 

فاإن العباً  يقارب جنومية مي�شي،  تاألقاً  له  يتوقعوا 

على  يفتقده  ما  وهو  للثقة،  يحتاج  نيمار  عّينة  من 

قوي  مدافع  مع  فردية  مواجهة  كل  ففي  يبدو،  ما 

ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي ت���رى ن��ي��م��ار ي��ع��اين، ويعتقد 

البع�س اأنه ال يتمتع بالثقة الكافية على التغلب على 

اأن��ه يف ظل وجوده  املدافعني، كما  النوعية من  هذه 

ظل  يف  ال��ق��دم،  لكرة  متوج  كملك  يعامل  بالربازيل 

امل�شاحة،  توفر  مع  وامل��راوغ��ة  الت�شجيل  على  قدرته 

مقارنة مما ميكن اأن يتاح له يف الكرة االأوروبية. 

ولكن ومع كل هذه االأم��ور، ف��اإن نيمار يجد من 

يدافع عن اأ�شباب البقاء يف الربازيل حتى االآن، ويف 

لوي�س  الربازيلي  للمنتخب  الفني  املدير  مقدمهم 

اإن��ك��ل��رتا  اأن م��ب��اراة  ي���رى  ال���ذي  ���ش��ك��والري،  فيليبي 

لنيمار،  بالن�شبة  ���ش��يء  ت��وق��ي��ت  يف  ج���اءت  االأخ����رية 

اأنهوا مو�شمهم موؤخراً  الذين  وغريه من الاعبني 

االإنكليز،  الاعبني  عك�س  على  الاتينية  القارة  يف 

ال��ذي��ن خ��ا���ش��وا ال��ل��ق��اء وه���م يف ق��م��ة م�����ش��ت��واه��م يف 

معكو�شاً  �شيكون  ال��ذي  االأم��ر  وهو  املو�شم،  منت�شف 

�شيكون  حيث  املقبل،  حزيران  يف  املنتخبني،  لقاء  يف 

الاعبون القادمون يف اأوروبا قد اأنهوا املو�شم، بينما 

���ش��ي��ك��ون ال��اع��ب��ون امل��ح��ل��ي��ون ال��ربازي��ل��ي��ون يف اأول 

املو�شم. 

على  ينطبق  عينه  االأم���ر  اأن  �شكوالري  وي�شيف 

الربازيل،  ت�شت�شيفها  التي  العامل  كاأ�س  يف  الو�شع 

ورمبا يكون هذا هو ال�شبب يف بقاء نيمار يف الربازيل 

منتخب  ل��ي��ق��ود   ،2014 ال���ع���امل  ك���اأ����س  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 

ال�شامبا للمجد ويعيد اإليه الكاأ�س الغائبة منذ اآخر 

مرة فاز بها منتخب ال�شامبا يف كوريا واليابان عام 

 .2002
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ب��ع��د اأن اأ���ش��ك��ت ب��ر���ش��ل��ون��ة م��ن��ت��ق��دي��ه يف 

م��ب��اراة م��ي��ان، و���ش��رب ري���ال م��دري��د بقوة 

اأمام مان�ش�شرت يونايتد، وبعد اخلروج املهني 

االإ�شبانية  الكفة  تبدو  االإنكليزية،  لاأندية 

راجحة يف ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

تتجه  ال��ق��وى،  مل��وازي��ن  دقيقة  وب��ق��راءة 

االأن����ظ����ار ل��ف��ري��ق��ي ج��وف��ن��ت��و���س االإي���ط���ايل 

االأق��در  بو�شفهما  االأمل��اين،  ميونيخ  وبايرن 

املتمثلة  االإ�شبانية«  »االأرم��ادا  مواجهة  على 

وملقة،  والريال  بر�شلونة  هي  فرق،  بثاث 

واالأخري مفاجاأة هذا املو�شم.

وللمرة االأوىل منذ 17 عاماً، لن تتمثل 

ال��ك��رة االإن��ك��ل��ي��زي��ة يف امل�����ش��اب��ق��ة االأوروب���ي���ة 

اللقب  ح��ام��ل  ت�شل�شي  اأن  علماً  امل��رم��وق��ة، 

خرجا  �شيتي  ومان�ش�شرت  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م 

بهما  ح���ني حل���ق  امل��ج��م��وع��ات، يف  دور  م���ن 

ري���ال م��دري��د  ي��د  ع��ل��ى  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت 

من الدور الثاين واالأر�شنال على يد بايرن 

ميونيخ.

جرمان  �شان  باري�س  مواجهة  و�شتكون 

وبايرن  االإ���ش��ب��اين،  بر�شلونة  مع  الفرن�شي 

االإي��ط��ايل  جوفنتو�س  م��ع  االأمل���اين  ميونيخ 

اأم��ا املباراتان  االأب��رز يف ال��دور ربع النهائي، 

االأخريان فتجمعان ملقة االإ�شباين مفاجاأة 

املو�شم مع برو�شيا دورمتوند بطل اأملانيا يف 

املو�شمني املا�شيني، وريال مدريد االإ�شباين 

مع غلطة �شراي الرتكي.

االأوىل  املباراة  جرمان  �شان  و�شيخو�س 

على ملعبه بارك دي بران�س يف غياب هدافه 

املوقوف  ابراهيموفيت�س؛  زالتان  ال�شويدي 

الذهاب �شد  مباراة  اإثر طرده يف  مباراتني 

وقد  ال�شابق،  ال���دور  يف  االإ���ش��ب��اين  فالن�شيا 

غاب عن لقاء االإياب �شد الفريق االإ�شباين، 

اأ���ش��ك��ت جميع  ب��ر���ش��ل��ون��ة  امل���ق���اب���ل، ف�����اإن  يف 

النقاد الذين اعتربوا باأنه انتهى، خ�شو�شاً 

�شد  ال�شابق  ال���دور  ذه���اب  يف  خ�شارته  بعد 

ميان 0-2، لكنه انتف�س ب�شكل رائع وقلب 

النجم  بقيادة  اإي��اب��اً  مناف�شه  على  الطاولة 

االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ال��ف��ذ ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي؛ ال��ذي 

ن�شر  اإىل  فريقه  ليقود  رائعة  ثنائية  �شجل 

مدو برباعية نظيفة.

ري�����ال م��دري��د  اإىل م����ب����اراة  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 

وغلطة �شراي، فاإن مهاجم االأخري العاجي 

يف  ال�شابق  مدربه  �شيواجه  دروغبا  ديدييه 

ت�شل�شي الربتغايل جوزيه مورينيو، واالأمر 

ن��ف�����ش��ه ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ���ش��ان��ع األ���ع���اب غلطة 

�شنايدر  وي�شلي  ال���دويل  الهولندي  ���ش��راي 

كان  عندما  مورينيو  ب��اإ���ش��راف  عمل  ال���ذي 

ب�شكل  و�شاهم  االإيطايل،  االإن��رت  يف �شفوف 

عام  تاريخية  بثاثية  الفريق  فوز  يف  كبري 

ودوري  املحليان  والكاأ�س  )ال���دوري   2010
اأبطال اأوروبا(.

لقبه  اإح����راز  اإىل  م��دري��د  ري���ال  وي�شعى 

العا�شر واالأول منذ عام 2002، يف حني ياأمل 

يحرز  م����درب  اأول  ي�شبح  اأن  يف  م��وري��ن��ي��و 

ال��ل��ق��ب ال���ق���اري امل���رم���وق م��ع ث��اث��ة اأن��دي��ة 

بورتو  م��ع  االإجن����از  حقق  اأن  بعد  خمتلفة، 

اأنه  2010، علماً  2004 ومع االإن��رت عام  عام 

املدربني  مع  حالياً  القيا�شي  الرقم  يتقا�شم 

ال��ن��م�����ش��اوي ال���راح���ل ارن�����ش��ت ه��اب��ل )اأح����رز 

ال��ل��ق��ب م��ع ف��ي��ن��ورد ال��ه��ول��ن��دي وه��ام��ب��ورغ 

هي�شتفيلد  اومت������ار  واالأمل��������اين  االأمل���������اين(، 

)اأحرزه مع دورمتوند وبايرن ميونيخ(.

وتبدو الكفة مت�شاوية بني بايرن ميونيخ 

وجوفنتو�س، وكان الفريق البافاري مر�شحاً 

بقوة الإحراز اللقب، لكن �شقوطه على اأر�شه 

ا�شتفهام  ع��ام��ة  ر���ش��م   2-0 االأر���ش��ن��ال  اأم���ام 

ك���ب���رية ح����ول ق���درت���ه يف رف����ع ال���ك���اأ����س ذات 

االأذنني الكبريتني، لكنه يبقى فريقاً خبرياً 

اأما جوفنتو�س  الكتف،  توؤكل  اأين  يعرف من 

العائد بقوة اإىل ال�شاحة االأوروبية، فهو اأحد 

امل�شابقة يف  ه��ذه  بعد يف  يخ�شرا  فريقني مل 

املو�شم احلايل، وميتاز ب�شابة دفاعية كونه 

االإي��ط��ايل،  املنتخب  اأف���راد  معظم  ي�شم 

العماق  احلار�س  وج��ود  اإىل  باالإ�شافة 

جانلويجي بوفون.

�صراع ثالثي

اأن ه��ن��اك  ت��اري��خ��ي��ة، جن���د  ب���ق���راءة 

االإ�شبانية  االأن��دي��ة  ب��ني  �شاخناً  �شراعاً 

البطولة،  على  واالإنكليزية  واالإيطالية 

ح�شدت  الثاثة  ال��دول  اأندية  اإن  حيث 

ت��ق��ري��ب��اً ث��ل��ث��ي األ����ق����اب ال��ب��ط��ول��ة منذ 

ان��ط��اق��ه��ا، ف��االإ���ش��ب��ان اأ���ش��ح��اب امل��ق��ام 

ب�12،  الطليان  يليهم  لقباً،  ب�13  الرفيع 

االأن���دي���ة  ت���اأت���ي  ث���م  ب�11،  االإن��ك��ل��ي��ز  ث���م 

لكل  ب��ط��والت  ب�6  والهولندية  االأمل��ان��ي��ة 

م��ن��ه��م��ا، و4 األ���ق���اب ل��ل��ف��رق ال��ربت��غ��ال��ي��ة، ثم 

و�شربيا  ورومانيا  فرن�شا  لفرق  واح��د  لقب 

وا�شكوتلندا.

وك��ان��ت ال��ب��داي��ة م��ع ال��ن��ادي امللكي ال��ذي 

عام  كانت  اأول��ه��ا  متتالية،  بطوالت   5 ح�شد 

يف  الفرن�شي  رمي�����س  على  ف��از  ح��ني   1956
بعدها  و�شيطر   ،)3  -  4( النهائية  امل��ب��اراة 

الريال على البطوالت املتبقية يف خم�شينات 

القرن املا�شي. 

�شراعاً  لت�شهد  ال�شتينات  حقبة  وجائت 

– اإي��ط��ال��ي��اً، ح��ي��ث متكنت ال��ف��رق  ب��رت��غ��ال��ي��اً 

االإي����ط����ال����ي����ة م��ت��م��ث��ل��ة يف ف���ري���ق���ي م��دي��ن��ة 

اأربعة  ميانو )ميان واالإن��رت( من حتقيق 

على  ودخ��ل  فريق،  لكل  لقبني  بواقع  األ��ق��اب 

بنفيكا  ف��ري��ق  اأي�����ش��اً  بلقبني  امل��ن��اف�����ش��ة  خ��ط 

خما�شية  ب��ع��د  ب��ط��ل  اأول  وه���و  ال���ربت���غ���ايل، 

الريال.

و����ش���ه���دت ال�����ش��ت��ي��ن��ات ح�������ش���ول ال���ف���رق 

ط��ري��ق  ع����ن  ل���ق���ب  اأول  ع���ل���ى  االإن���ك���ل���ي���زي���ة 

مان�ش�شرت يونايتد، وح�شد كل من ال�شلتيك 

اأول  اأي�شاً  الهولندي  وفينورد  اال�شكوتلندي 

األ��ق��اب��ه��م، واأب���ى ري���ال م��دري��د اأن مت��ر حقبة 

ال�شتينات دون احل�شول على لقبه ال�شاد�س.

و���ش��ه��دت ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ات ���ش��راع��اً م���ن ن��وع 

مع  وهولندا،  واأملانيا  اإنكلرتا  ف��رق  بني  اآخ��ر 

اختفاء تام للعماقني االإ�شباين واالإيطايل، 

األ��ق��اب   4 االإنكليزية  االأن��دي��ة  حققت  اإذ 

األ���ق���اب لكل  واالأمل���ان���ي���ة وال��ه��ول��ن��دي��ة 3 

م��ن��ه��م��ا، ويف ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ع���اد ال��ع��م��اق 

األقاب يف ظل مناف�شة  االإيطايل بثاثة 

ق��وي��ة م���ن االإن��ك��ل��ي��ز ب��ن��ف�����س ال���ع���دد من 

االأل����ق����اب م���ع ل��ق��ب ل��ك��ل م���ن االأن���دي���ة 

االأمل����ان����ي����ة وال���ه���ول���ن���دي���ة وال���روم���ان���ي���ة 

والربتغالية.

ظهور  لت�شهد  الت�شعينات  وج����اءت 

املغمور  الفريق  اأبطال جدد، حيث حقق 

بلقب  وف��از  املفاجاأة  ال�شربي  �شتار«  »رد 

اإىل  االإ�شباين  بر�شلونة  وان�شم   ،1991
 ،92 بن�شخة  ب���اإح���رازه  االأب���ط���ال  ق��ائ��م��ة 

بح�شوله  للواجهة  امللكي  الفريق  وع��اد 

ع��ل��ى ب��ط��ول��ت��ني، ك��م��ا ح�����ش��ل��ت االأن���دي���ة 

عن  وال��وح��ي��د  االأول  لقبها  على  الفرن�شية 

لكل  ل��ق��ب  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  مر�شيليا،  ط��ري��ق 

االأمل��اين وميان وجوفنتو�س  دورمتوند  من 

االإي���ط���ال���ي���ني، ول���ق���ب مل��ان�����ش�����ش��رت ي��ون��اي��ت��د، 

ول���ق���ب الأج���اك�������س اأم���������ش����رتدام ال��ه��ول��ن��دي، 

عليها  يطلق  اأن  الت�شعينات  ف��رتة  وت�شتحق 

اأوروب��ا،  اأبطال  ل��دوري  ال�شهرة واملجد  بداية 

من  البطولة  وا���ش��م  �شكل  تغيري  �شهدت  اإذ 

اأب��ط��ال  اإىل دوري  ال����دوري  اأب��ط��ال  االأن���دي���ة 

املجموعات،  نظام  م��رة  الأول  وطبق  اأوروب����ا، 

اأك�شب البطولة �شهرة ومناف�شة  االأمر الذي 

على  بل  العجوز،  القارة  م�شتوى  على  اأو�شع 

م�شتوى العامل.

م��ع االأل��ف��ي��ة اجل��دي��دة، ع��اد ال�����ش��راع اإىل 

الثاثي ال�شهري »اإ�شبانيا، اإيطاليا، اإنكلرتا«، 

األقاب،   4 على  االإ�شبانية  االأندية  ح�شلت  اإذ 

لكل  األ��ق��اب   3 على  واالإنكليزية  واالإيطالية 

ميونخ  بايرن  من  لكل  واح��د  ولقب  منهما، 

االألفية  و�شهدت  الربتغايل،  وبورتو  االأمل��اين 

اجلديدة تاألق بر�شلونة بثاثة األقاب جعلته 

االألفية اجلديدة..  املتوجة يف  الفرق  يتزعم 

ال�شراع  الذي ُيطرح، هل �شي�شتمر  وال�شوؤال 

للمناف�شة  جديدة  ق��وى  �شتظهر  اأم  تقليدياً 

القطريني  اأم��وال  �شتلعب  اللقب؟ وهل  على 

دوراً يف ظهور اأبطال جدد، ال �شيما بعد �شراء 

فريق باري�س �شان جرمان الفرن�شي؟

جالل قبطان

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

برنامج ربع النهائي

ملقة )اإ�شبانيا( - برو�شيا دورمتوند )اأملانيا(

ريال مدريد )اإ�شبانيا( - غلطة �شراي )تركيا(

باري�س �شان جرمان )فرن�شا( - بر�شلونة )اإ�شبانيا(

بايرن ميونيخ )اأملانيا( - جوفنتو�س )اإيطاليا(

تقام مباريات الذهاب يف 2 و3 ني�شان، واالإي��اب يف 

و10 منه.  9

بايرن ميونيخ

بر�شلونة 

جوفنتو�س

ريال مدريد 

أبطال أوروبا: جوفنتوس وبايرن في مواجهة »اآلرمادا اإلسبانية«
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كاريكاتير

قــــراأت مــذيــعــة عــلــى قــنــاة حملية يف الـــواليـــات املــتــحــدة، خــراً 

يف  تقراأ  اأنها  مدركة  غري  اأمامها،  املو�شوعة  ال�شا�شة  عر  عاجاًل 

الواقع ن�شاً كتبه حبيبها ليطلب يدها للزواج.

وكانت جوليان بافليكا، وهي مذيعة على قناة )فوك�س 54( 

االإخبارية،  الن�شرة  تقراأ  اأالباما،  يف مدينة هانت�شفيل بوالية 

القراءة  فتابعت  اأمامها،  ال�شا�شة  على  عاجل  خر  ورد  حني 

اأخبار  ن�شرة  مقدمة  اأن  للتّو   54 فوك�س  قناة  »علمت  قائلًة: 

الهواء  على  مبا�شرًة  للزواج  يدها  طلب  �شيتم  هانت�شفيل،  يف 

التلفزيون،  �شا�شة  على  حبيبها  ظهر  مــا  و�ــشــرعــان  االآن«.. 

وطلب منها الزواج.. فوافقت.

»خبر عاجل« مذيعة تقرأ خطبتها كـ

اخلم�شة  اأزواجها  مع  عاماً(   21( راجــو فريما  الهندية  تعي�س 

االأ�شقاء يف غرفة واحدة يفرت�شون فيها احل�شائر على االأر�س.

تق�شي االأم ليلة مع كل زوج على التوايل، وهي ال تعلم بال�شبط 

اأيَّ االأ�شقاء اخلم�شة هو والد طفلها الوحيد البالغ من العمر )18 

�شهراً(.

هندو�شية  قرية  تتبعه  قــدمي  تقليد  هو  االأ�شقاء  من  الـــزواج 

تتزوج  بــاأن  الهند، يق�شي  �شمال  دهــرادون؛  بالقرب من  �شغرية 

املراأة جميع اإخوة زوجها االأول، وما يزال هذا التقليد متَّبعاً عند 

بع�س العائالت، خ�شو�شاً يف املناطق التي يكرث فيها عدد الذكور 

عن االإناث.

ــاأ مـــن مــلــحــمــة مــاهــابــهــاراتــا  ــعــتــقــد اأن هــــذا الــتــقــلــيــد نــ�ــش وُي

ال�شن�شكريتية ال�شهرية، التي تروي ق�شة زواج دروبادي؛ ابنة ملك 

البان�شا خلم�شة اأ�شقاء، وُيعتقد اأي�شاً اأن هذا التقليد و�شيلة حلفظ 

االأرا�شي الزراعية يف االأ�شرة.

اإنها �شعرت ببع�س  ويف مقابلة �شحفية، قالت الزوجة »راجو« 

ل اأياً من  االإحراج يف البداية، لكنها اعتادت على االأمر، وهي ال تف�شّ

اأزواجها على االآخر.

تزوجت »راجــو« من زوجها االأول »جــودو« قبل اأربع �شنوات يف 

عر�س تقليدي هندو�شي، وبعدها تزوجت اأخاه »بايجو« )32 عاماً(، 

واأخــرياً  عاماً(،   26( »جوبال«  تاله  عاماً(،   28( رام«  »�شان  وبعده 

»ديني�س« )19 عاماً(، والذي تزوجها مبا�شرة بعد بلوغه �شن الـ18.

ويقول االأزواج اإنهم ال ي�شعرون بالغرية من بع�شهم، ويعي�شون 

كعائلة كبرية �شعيدة.

وذكـــرت »راجــــو« اأنــهــا توقعت الــــزواج مــن اأ�ــشــقــاء زوجــهــا، الأن 

والدتها اتبعت نف�س التقليد وتزوجت من ثالثة اأ�شقاء.

امرأة متزوجة من خمسة أشقاء


