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مناطق  من  العديد  يف  دفنهم  مّت  لبنان  �شمال  من  املقاتلني  ع�شرات  اأن  ُعلم 

عــدداً  اأن  واأفــيــد  لهما،  التابعة  واالأريــــاف  والق�شري،  حم�س  يف  الــدائــر  القتال 

يحيط  فيما  اأبنائهم،  دفــن  ومكان  مبقتل  اإعامهم  مت  العائات  من  حمـــدوداً 

هواتفهم،  »ال�شلفيون«  امل�شايخ  ُيقفل  وقت  يف  الكثريين،  م�شري  التام  الغمو�س 

هرباً من غ�شب االأهايل.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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دفن مقاتلي »الشمال« في حمص وجوارها

3

7 السعودية تستلم الملف السوري من قطر.. وتبدأ بإعادة الهيكلة

»القصير« أسقطت أوهام استباحة لبنان
الطريق إلى 

»جنيف« معبَّدة 
باأللغام

تونس.. هل تدخل 
أتون »الجهاد«؟

فشل »إسرائيل« 
في خداع روسيا.. 

والنتائج المربحة

اشتباكات 6
طرابلـس.. 

لتحويل األنـظـار 
عن هزيمة 
المسلحـين 
في الـجارة 

األقرب



اإن��ه اجل��ن��ون.. ه��ذه هي اخلال�صة التي يخرج 

ب��ه��ا ك���ل ال��ع��ق��الء ال���ذي���ن ي��ت��اب��ع��ون ال���ت���ط���ورات يف 

لها  ل  ي�صجَّ مل  بريوتية  �صخ�صية  وتذهب  البالد، 

موقف �صد »تيار امل�صتقبل« منذ انبعاث احلريرية 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، اإىل ح��د االع�����راف ب��ت��دم��ري احل��ي��اة 

ال�صيا�صية، واإلغاء االآخر على قاعدة »اأنا اأو ال اأحد«.

ع��ودة  ال�صيا�صية  احل��ري��ري��ة  حتملت  م��ا  ه��ك��ذا 

احلكومة  رئا�صة  اإىل  احل�ص  �صليم  الربوفي�صور 

ترك  ومل  حملة،  اأو���ص��ع  عليه  ف�صّنت   ،1998 ع��ام 

و���ص��ي��ل��ة اإال وا���ص��ت��غ��ل��ت��ه��ا م��ن اأج����ل حم��ارب��ت��ه؛ من 

االإعالم، اإىل ا�صتعمال املال احلرام ل�صراء النفو�ص 

و�صلت  التي  البغي�صة  املذهبية  اإىل  وال�صمائر، 

اإىل حد الت�صكيك باإ�صالم الرجل النزيه واملتنور.. 

وال�صمري.

ال�صيا�صية  احل��ري��ري��ة  ه��ذه  ت�صتطع  مل  اأي�����ص��اً 

و�صل  حينما   ،2011 يف  وجنيبها  حليفها  ��ل  حت��مُّ

اإىل ال�صراي احلكومي، فكان يوم الغ�صب امل�صوؤوم، 

و»امل���������ارد« ال�����ذي خ����رج م���ن ق��م��ق��م��ه، م���ع اأن�����ه يف 

التجربة العملية قّدم هذا »النجيب« ما عجز عنه 

احلريريون اخُللَّ�ص.

واأخرياً، بلغت النقمة امل�صتقبلية مداها باإ�صهار 

العداء ملفتي اجلمهورية، الأنه ممنوع على اأي فرد 

حد  له  يكون  اأن  وبيئتهم  طينتهم  من  يح�صبونه 

اأو ال��راأي، فكانت  اأدنى من اال�صتقاللية يف املوقف 

احلملة ال�صعواء على مقام االإفتاء، الذي مل يتجّراأ 

االأمر  الفرن�صي، وما هم يف  اال�صتعمار  عليه حتى 

ال�صنطية  امل��وت��ى يف مقربة  دام��ت حرمة  م��ا  �صيء 

فيها  الأن  رمب��ا  »�صوليدير«،  ج��راف��ات  جرفتها  قد 

ورمب��ا  فيها،  مدفونني  ب���ريوت  م��ن  مفتني  �صبعة 

الأن اأهل بريوت قد جعلوا �صواهد على قبور اأهلهم 

من  نبعت  ال�صيا�صية  احلريرية  والأن  واأج��داده��م، 

ال�صحراء »الوهابية«، فهي بعرفهم ال ت�صتحق اإال 

جرافات »�صوليدير«.

البريوتية  ال�صخ�صية  ح�صب  اجل���ن���ون..  اإن���ه 

املرموقة التي توؤكد هنا اأنه حتى متام �صالم ع�صو 

اأن  اإىل  اأواًل« مل يعد ير�صيها، فتلفت  كتلة »لبنان 

املحركات  اأن  اإىل  ت�صري  لديه  املتوافرة  املعلومات 

االع��ت��ذار عن  اإىل  لدفعه  تعمل  ب���داأت  احل��ري��ري��ة 

التمديد  نحو  تتجه  ال��ري��اح  اأن  خ�صو�صاً  املهمة، 

وال  و�صنتني،  اأ�صهر  ثمانية  بني  النيابي  للمجل�ص 

بد من �صعد، واإن طال �صفر، الأن قاعدتهم الثابتة 

هي: »اأنا اأو ال اأحد«، لكن يبدو هنا اأنهم �صي�صابون 

امليدانية  التطورات  اأمل كبرية على قاعدة  بخيبة 

يف �صورية، والتي يح�صمها اجلي�ص ال�صوري يف اأكرث 

والق�صري  حم�ص  حمافظة  يف  ولي�ص  ميدان،  من 

امل�صتقبل« مع  »ت��ي��ار  وال��ت��ي ح��اول وي��ح��اول  فقط، 

ي�صّوروها  اأن  واالإقليميني  املحليني  جبهة حلفائه 

الق�صري،  اأر���ص  على  لبنانية   - لبنانية  حرب  اأنها 

اال�صتباكات  فكانت  طرابل�ص،  يف  اأ�صعلوها  ول��ه��ذا 

ال�صابقة، و�صارك  املعارك  التي فاقت �صراوتها كل 

م��ا ُي�����ص��م��ى »اجل��ي�����ص ال�����ص��وري ح���ر« وم��ت��ط��رف��ون 

ت��ك��ف��ريي��ون ف��ي��ه��ا، وا���ص��ت��ه��دف��ت ف��ي��م��ا ا���ص��ت��ه��دف��ت 

اجلي�ص اللبناين.

للجنون  ب��د  ال  ت��ك��ف��ي،  ال  واح����دة  جبهة  والأن 

���ص��ي��دا، من  ف��ك��ان��ت  اآخ�����ر،  م��ك��ان  اإىل  ي��ن��ت��ق��ل  اأن 

خ�����الل امل�����ع�����ارك ال���ت���ي اف���ُت���ع���ل���ت يف خم���ي���م ع��ني 

ال�صام«  »جند  وبقايا  جهة،  من  »فتح«  بني  احللوة 

اأخ���رى. والأن العقالء  و»ف��ت��ح االإ���ص��الم« م��ن جهة 

ب�صرعة  ي�صبطوها  اأن  ا�صتطاعوا  الفل�صطينيني 

اأن تتطور االأم��ور اإىل االأ���ص��واأ، كان ال بد من  قبل 

اأُخ����رى يجري  �صاحة  اآخ���ر، والأن  م��ك��ان  ج��ن��ون يف 

ال��ت��ح�����ص��ري ل��ه��ا، ق���د ت��ك��ون يف ال��ب��ق��اع، ال ب���د من 

مناو�صات م�صتمرة على ال�صاحة ال�صيداوية، والأن 

وقتاله  همومه  يف  غ���ارق  اجل��ن��وب  عا�صمة  اأ���ص��ري 

اأزمة دار الفتوى يف �صيدا على  يف الق�صري، ُبعثت 

قاعدة من هو املفتي ال�صرعي للمدينة، وللم�صاألة 

على ما يبدو ملحق يجري االإعداد له.

وباملنا�صبة، رمبا كان �صرورياً التذكري هنا على 

قاعدة »ذّكر اإن نفعت الذكرى«، فاإن املفتي �صو�صان 

عّينه قرار �صادر عن مفتي اجلمهورية، فكيف كان 

هذا القرار مقبواًل فيما م�صى، واأ�صبح االآن غري 

مقبول..؟!

اللبنانيني  ال�صيا�صيني  متابعة  ب��ني  ك��ل،  على 

على  كونيللي  م��ورا  وح��رك��ة  ال�صورية،  للتطورات 

امل�������ص���وؤول���ني ل��ت��ب��ل��ي��غ االأوام�������ر االأم���ريك���ي���ة، وب��ني 

امل�صتجدة يف ط��راب��ل�����ص، ورمب��ا  االأم��ن��ي��ة  االأو����ص���اع 

�صت�صل �صظاياها اإىل اأكرث من منطقة، ثمة �صوؤال: 

ترك  التي  النيابية،  االنتخابات  م�صري  عن  ماذا 

�صيا�صيي البلد تائهني يف البحث عن خيار اأف�صل، 

الطبقة  اأن  ي��ب��دو  ال����ذي  ال��ق��ان��ون  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

اأمامهم  يبقى  فال  اإنتاجه،  عن  عاجزة  ال�صيا�صية 

�صوى التمديد.. وقانون ال�صتني؟

�أحمد �شحادة

 استهداف 
الجيش

ت���راق���ب اأج���ه���زة اأم��ن��ي��ة 

وا����ص���ت���خ���ب���اري���ة ب��ق��ل��ق 

ب��ال��غ ق��ي��ام امل��ج��م��وع��ات 

امل�����ص��ل��ح��ة »ال���وه���اب���ي���ة« 

با�صتهداف  ال�صمال  يف 

اجل����ي���������ص ال����ل����ب����ن����اين، 

معلوماتها  اأن  وت��اأك��دت 

ال�������ص���اب���ق���ة ح�����ول ق����رار 

هذه املجموعات ب�صرب 

اأك������رث م��ن  اجل���ي�������ص يف 

مكان كان دقيقاً.
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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

قوة من اجلي�ص 

اللبناين يف 

طرابل�ص

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

 تحذير أمني
اأّكدت معلومات اأمنية متقاطعة ر�صد جماعات اأ�صولية متطرفة ل�صخ�صيات من قوى 8 اآذار، خ�صو�صاً 

يف املناطق التي يكرث فيها وجود تلك اجلماعات، وقد حّذرت القوى االأمنية بع�ص تلك ال�صخ�صيات، 

وطلبت منها اأخذ احليطة واحلذر.

 بانتظار الوقائع الخارجية
قال مرجع �صيا�صي اإن رئي�ص جمل�ص النواب نبيه بري يدير لعبة الوقت برباعة، بانتظار وقائع �صيا�صية خارجية، 

الخراق اجلدار امل�صدود، واإن خطته قد توؤتي ثمارها يف وقت قريب، بهدف اإنقاذ الو�صع ال�صيا�صي من املاأزق احلايل.

 تشكيلة الحكومة جاهزة
ذكرت بع�ص امل�صادر اأن الرئي�ص املكلف متام �صالم ي�صع يف درج مكتبه ت�صكيلة حكومية موؤلفة من 

اأ�صماء ثالث  بينهم  القدمية،  لل�صيغة  تبعاً  اأي  ثمانات«،  »ثالث  توزيع  وفق  وزي��راً،  وع�صرين  اأربعة 

ن�صوة، اإحداهن املحامية روال عبد ال�صاتر.

www.athabat.net

ألن الحريرية السياسية تقوم على قاعدة »أنا أو ال أحد«

»حفالت الجنون« متواصلة.. وقد تنتقل إلى أكثر من موقع

في عيد المقاومة والتحرير
■ بقلم الرئيس العماد إميل لحود

ت�شّكل ذكرى التحرير احلدث الأبرز، لي�س يف تاريخنا الوطني 

لأن  ذلك  اأي�شًا،  املعا�شر  العربي  التاريخ  جممل  يف  بل  فح�شب، 

 ،2000 �أيار   25 يف  »الإ�شرائيلي«  العدو  على  حتقق  الذي  الن�شر 

لأن   ،1948 �أي��ار   15 يف  فل�شطني  اغت�شاب  منذ  مثيل  له  يكن  مل 

جي�س الحتالل »الإ�شرائيلي« مل ي�شبق اأن خرج من اأر�س احتلها، 

بال قيد اأو �شرط وتوقيع اتفاقيات تكّر�س م�شالح الدولة العربية 

ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية، وتعك�س ميزان القوى الذي مييل دائمًا 

ل�شاحلها..

عام  للبنان  »الإ�شرائيلي«  الجتياح  البال  يف  طرّيًا  ي��زال  ما 

1982، وتوقيع اتفاق 17 اأيار املذل الذي اأ�شقطه ال�شعب اللبناين.
عام   425 رقم  الأمم��ي  القرار  الذاكرة  يف  حا�شرًا  يزال  وما 

اأر�شنا،  من  الحتالل  قوات  ان�شحاب  على  ين�ّس  والذي   ،1978
تّوجتها  التي  عدوانيتها  وت��رة  من  زادت  بل  تن�شحب،  مل  لكنها 

بالجتياح الذي و�شل اإىل العا�شمة يف حزيران 1982.

ن�شاأل يف املنا�شبة: ماذا حققت التفاقيات التي وّقعتها بع�س 

وقومية،  وطنية  �شيادة  من  العربية  ال��دول��ة  مع  العربية  ال��دول 

وانتهاء  عربة،  ب��وادي  م���رورًا  دايفيد،  كامب  اتفاقية  من  ب��دءًا 

باأو�شلو، والتفاقيات ال�شرية والعلنية مع بع�س العوا�شم العربية، 

وال�شيا�شية  الدبلوما�شية  العالقات   من  اأ�شكاًل  اأوج���دت  التي 

والقت�شادية، والتي هي يف حقيقتها تطبيع مع العدو واعرتاف به، 

واإنهاء املقاطعة ومده باأ�شباب القوة والعدوان؟

واإرادت��ه��ا  حريتها  امتلكت  التي  لبنان  يف  املقاومة  وح��ده��ا 

�شعبها  بالتفاف  النوعية  قوتها  تراكمت  واإمي��ان��ه��ا..  وعزميتها 

والإرادة  ال��وح��دة  ج�ّشد  ال��ذي  الوطني  جي�شها  وق��ي��ام  حولها، 

الوطنيتنينْ احلقيقّيتنينْ بحماية ظهرها من عبث العابثني، وبذلك 

النت�شار  وك��ان   ،2000 اأي��ار  يف  الكبر  النوعي  النت�شار  ك��ان 

العظيم يف حرب متوز 2006.

»الإ�شرائيلي«  العدو  كان  لبنان،  املقاومة يف  انبعاث فجر  قبل 

منذ العام 1948 يعربد ب�شكل دائم يف لبنان، ومن يراجع يوميات 

العدوان »الإ�شرائيلي« منذ ذاك التاريخ، ل يحتاج اإىل كثر عناء 

قرارهم  اأخ��ذ  لبنان  مقاومو  ق��رر  اأن  بعد  لكن  ذل��ك..  ليكت�شف 

احلا�شم بتحرير اأر�شهم، حظيوا باحرتام �شعبهم واحت�شانه لهم، 

وبتقدير جي�شهم الوطني، والذي جت�ّشد بوحدة الدم يف كثر من 

الوقائع واملواقع، وبدعم غر حمدود من �شورية العروبة، �شارت 

املقاومة حركة حترير وطني حقيقية، �شيبقى لبنان بحاجة دائمة 

وم�شتمرة اإليها، ما دام هذا العدو قائمًا، وما دام هذا اخللل يف 

التوازن الدويل ل�شاحله.

بحتمية  موؤمنًا  دائمًا  كنت  وكما  والتحرير،  املقاومة  عيد  يف 

لت�شحياتها  واإج���الل  تقدير  حتية  القلب  من  اأوّج���ه  النت�شار، 

اأوجه حتية  كما  اأي�شًا،  ول�شّيدها  و�شهدائها وجرحاها،  وجهادها 

حب واحرتام وتقدير اإىل رفاق ال�شالح يف جي�شنا الوطني، وقبل 

واجلي�س  امليامني،  املقاومني  احت�شن  الذي  �شعبنا  اإىل  �شيء  كل 

البا�شل..

وكل عام واجلميع بخر
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املحاذية  ال�����ص��وري��ة،  الق�صري  مدينة  حت��ري��ر  اأ�صقط 

للحدود اللبنانية يف البقاع ال�صمايل، من اأيدي املجموعات 

توا�صلها  مفا�صل  وقطع  �صورية  تق�صيم  خطة  امل�صلحة، 

التي  املتورمة  االأوه���ام  معه  واأ�صقط  وموؤ�ص�صات،  كدولة 

البع�ص منها عدم  التزم  لبنانية،  �صيا�صية  اأطرافاً  تراود 

البع�ص  وراه��ن  دم�صق،  اإال عرب مطار  لبنان  اإىل  العودة 

االآخر على »انت�صارات« كان يتوقعها لتحمله نتائجها اإىل 

ق�صر بعبدا.

1984؛   - 1982 اأع���وام  مل يتعلم ه���وؤالء م��ن جت��ارب 

ع��ن��دم��ا راه����ن غ��ريه��م ع��ل��ى االج���ت���ي���اح »االإ���ص��رائ��ي��ل��ي« 

للبنان، لتحمله دبابات العدو اإىل كر�صي بعبدا، فكان له 

مدعومني  باملر�صاد،  اللبنانيون  والوطنيون  املقاومون 

بالقرارات اجلريئة التي اتخذها الرئي�ص الراحل حافظ 

االأ���ص��د ب��اإ���ص��ق��اط ات��ف��اق ال��ع��ار امل��ع��روف ب��ات��ف��اق 17 اأي���ار، 

وبدعم كل لبناين ي�صعى الإ�صقاط ذلك االتفاق، الذي كان 

ي�صكل اأر�صية لتحالف لبناين - »اإ�صرائيلي« يف املنطقة.

اليوم، يكرر الزمان نف�صه؛ االأوهام نف�صها واإن تغرّي 

اأ�صخا�صها، والرجال ال�صامدون العازمون على اإ�صقاطها 

احلالتني  ويف  ال��راي��ات،  بع�ص  غ��اب��ت  واإن  اأنف�صهم،  ه��م 

قوى  دعم  يف  موقفهما  على  وال�صيني  الرو�صي  احلليف 

التحرر من الهيمنة االإمربيالية واال�صتعمارية.. باالأم�ص 

بجي�صه  املقاتل  االأ���ص��د  جانب  اإىل  يقف  ان��دروب��وف  ك��ان 

على ت��الل ج��ب��ال ل��ب��ن��ان، ي�صقط ال��ط��ائ��رات االأم��ريك��ي��ة 

التي  املعادية  للبوارج  ويت�صدى  االأخ���رى،  تلو  ال��واح��دة 

غّطت ال�صواطئ اللبنانية، ويدمر حلفاوؤه مقرات القوات 

يقف  واليوم  والفرن�صية،  االأمريكية  اجلن�صيات  املتعددة 

بوتني اإىل جانب االأ�صد، ومعهما اإيران االإ�صالم، يت�صدون 

للحرب الكونية التي ت�صتهدف �صورية، ومن خاللها كل 

العرب وامل�صلمني.

على  رهاناتهم  اأن  اإىل  لبنان  يف  املراهنون  يتنبه  مل 

الو�صائل،  بكل  فيها  وم�صاركتهم  ���ص��وري��ة،  �صد  احل���رب 

�صتجعلهم جزءاً اأ�صا�صياً من حتالف املهزومني فيها، كما 

مل يتنبهوا اإىل عقم م�صروعهم بت�صكيل حكومة عرجاء، 

اإث����ر ا���ص��ت��ق��ال��ة ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����ص جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي، تتيح 

 ،2005 ع��ام  فعلوه  م��ا  طريقة  على  لبنان  ا�صتباحة  لهم 

�صالم  مت��ام  النائب  حملها  التي  ال�صروط  اأن  خ�صو�صاً 

التي  واالإلغائية  اال�صتئثارية  العقلية  بّينت  تكليفه،  اإث��ر 

ا�صُرطت عليه يف هذا التكليف، الذي قام يف االأ�صا�ص على 

م اأن احتالل دم�صق �صيتم من قبل الع�صابات امل�صلحة  توهُّ

واملدعومة من  الكون،  اأ�صقاع  كل  �صراذمها من  القادمة 

كل من ين�صوي حتت خيارات الهيمنة االأمريكية، فكان 

اإىل حماولة فر�ص  اأوغلوا يف هذه الرهانات، و�صواًل  اأن 

��ل��ة ع��ل��ى م��ق��ا���ص��ات��ه��م، واإج�����راء  ق���وان���ني ان��ت��خ��اب��ي��ة م��ف�����صَّ

انتخابات يف االأوقات التي تنا�صبهم، خ�صو�صاً اأن الرئي�ص 

يت�صالن  برحا  ما  لبنان  و�صفريته يف  اأوب��ام��ا  االأم��ريك��ي 

ب��اإج��راء االنتخابات  اآم��ري��ن  ب���ريوت،  »ب��اأ���ص��دق��ائ��ه��م« يف 

وق��ت،  اأق���رب  يف  حكومة  وبت�صكيل  موعدها،  يف  النيابية 

الزمن  الوقت، فهم يريدون �صرقة  �صباق مع  وكاأنهم يف 

قبل اأن تظهر اأكرث هزمية امل�صروع االأمريكي يف �صورية، 

وقبل اأن ياأت وقت تقدمي التنازالت من قَبلهم.

امل�صتحيلة،  �صورية،  هزمية  اأن  البع�ص  م  توهَّ كذلك 

ق�صر  دخ��ول  ل��ه  يتيح  مب��ا  اللبنانية،  ال��ت��وازن��ات  �صتغرّي 

ب��ع��ب��دا م��ن��ت�����ص��راً يف ال��ع��ام 2014، ف��خ��ان ت��ع��ه��دات��ه اأم���ام 

مراجعه الدينية واأنداده يف طائفته، ظناً منه اأن ح�صول 

قوى 14 اآذار على اأكرثية ب�صيطة من النواب يف املجل�ص 

املقبل، �صتتيح له حتقيق اأحالمه، لكن هوؤالء املراهنني، 

اتفاق  فاإ�صقاط  ال�صحيحة،  القراءة  كعادتهم، ال يتقنون 

العدو  اأنف  مّرغت  مقاومة  انطالق  عنوان  كان  اأيار   17
»االإ�صرائيلي« يف الوحل، وما تزال له باملر�صاد، وانت�صار 

للمقاومة  اآل��ي��ة ج��دي��دة  �صُيطلق  ال��ي��وم  امل��ق��اوم��ة  حم��ور 

ملتلّقي  مكان  فيها  يكون  لن  املنطقة،  عموم  يف  ال�صاملة 

العاملون على اعتبار لبنان  اأوام��ر وا�صنطن، مبن فيهم 

ورقة بيد اأمريكا.

االنتخابات  اإج��راء  ف��اإن  تقنياً،  اأم��ا  ال�صيا�صة،  ه��ذا يف 

يعد  مل  ال��وق��ت  الأن  ممكن،  غ��ري  ب��ات  لبنان  يف  النيابية 

ي�����ص��م��ح ب���اإجن���از م���ا حت��ت��اج اإل���ي���ه ه����ذه االن��ت��خ��اب��ات من 

اإلغاء  مثل  قانونية،  وحتى  ومالية،  ميدانية  ا�صتعدادات 

ب��ن��د م�����ص��ارك��ة امل��غ��رب��ني ف��ي��ه��ا، ح��ت��ى االأ����ص���ات���ذة ال��ذي��ن 

االنتخابية  العملية  الإدارة  الداخلية  وزارة  بهم  ت�صتعني 

داخل اأقالم االقراع وعلى ال�صناديق ي�صتعّدون ملواجهة 

هذا التكليف باإعالن االإ�صراب، الأن احلكومة مل ت�صُدق 

اأ�صهر  ط��وال  يعانون  جعلتهم  مثلما  مطالبهم،  تلبية  يف 

على  للح�صول  ي�صعون  وه��م  امل��ا���ص��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات  اإث���ر 

هذا  االن��ت��خ��اب��ات،  اإدارة  يف  امل�صاركة  ب���دالت  يف  حقوقهم 

لن  �صمااًل  ال�صائدة  االأمنية  االأو���ص��اع  اأن  كما  جهة،  من 

نغفل  اأن  دون  االنتخابات، من  ه��ذه  ب��اإج��راء مثل  ت�صمح 

اأمنياً  عامل وجود النازحني ال�صوريني الكثيف، وتاأثريه 

واجتماعياً.

ل����ذا، ي��اأت��ي ا���ص��ت��ب��ع��اد اإج�����راء االن��ت��خ��اب��ات واأرج��ح��ي��ة 

حملها  التي  الفكرة  لُي�صقطا  النيابي  للمجل�ص  التمديد 

املزمعة هي  اأن حكومته  املكلف متام �صالم، من  الرئي�ص 

حكومة اإ�صراف على االنتخابات فقط.

هي رياح اأرادها االأمريكيون عا�صفة بكل من يرف�ص 

اخل�صوع اأمامهم، لكن ال�صحر انقلب على ال�صاحر، حيث 

�صتبقى االأوهام اأوهاماً.

عدنان ال�ساحلي
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يـقــــال

 المشنوق أم سالم؟
ال�صعودية  اأن  امل�صتقبل«،  �صّربت هيئة قيادية يف »تيار 

قد تلجاأ اإىل تبديل الرئي�ص املكلف ت�صكيل احلكومة 

»اأج��راأ«  متام �صالم بالنائب نهاد امل�صنوق، الأن الثاين 

من االأول يف طرح املوقف املطلوب، وقال »امل�صتقبلي« 

كامت  اإن  االث��ن��ني،  ب��ني  عنرية  م�صاهد  تهّمه  ال���ذي 

االأنفا�ص ال�صعودي اأفرج عن مفتاح »فم« امل�صنوق.

 المحّبة من الله
�صليم  ال�صابق  النائب  بني  اخل��الف  ا�صتفحل  اأن  بعد 

دياب و»تيار امل�صتقبل«، لوحظت مالزمة دياب يف هذه 

االأيام للرئي�ص املكلَّف متام �صالم، بالرغم من العداوة 

الطويلة بني دياب و�صالم، ب�صبب التناف�ص على ب�صط 

اخل��ريي��ة  امل��ق��ا���ص��د  جمعية  ع��ل��ى  وال��ن��ف��وذ  ال�صيطرة 

البيارتة  بع�ص  جعل  ما  �صابقاً،  لبنان  يف  االإ�صالمية 

ي�صتغربون حر�ص دياب على ح�صور معظم اللقاءات 

مع العائالت البريوتية.

 زمن الضيق
الحظ بع�ص املتابعيني اأن »تيار امل�صتقبل« يحاول حّل 

منا�صريه  لبع�ص  االإي��ع��از  خ��الل  من  املادية  م�صاكله 

اإليها  واالن�صمام  املخزومي«،  »موؤ�ص�صة  اإىل  بالتوّجه 

االن��ت��خ��اب��ات..  وق��ت  يحني  ريثما  م��ال��ي��اً،  لال�صتفادة 

»و�صاعتها لكل حادث حديث«. 

 انخفاض سعر السالح
الحظ بع�ص الُتجار انخفا�ص اأ�صعار ال�صالح يف �صمال 

اأن ق��ام��ت ج��م��اع��ات »اأ���ص��ول��ي��ة« ب�صحب  ل��ب��ن��ان، ب��ع��د 

اجلي�ص  عليها  �صيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  م��ن  اأ�صلحتها 

العربي ال�صوري يف �صورية، ما جعل البع�ص يتخّوف 

من اأن يكون الهدف اإغراق ال�صمال اللبناين بال�صالح 

حت�صرياً لفتنة ما.

 تحسبهـم جميعًا.. 
ى

ّ
وقـلـوبهـم شت

مل تنجح حماوالت اإ�صالح العالقة بني مكونات 

كتلة »امل�صتقبل« النيابية، خ�صو�صاً يف عكار، حيث 

اجتماعية،  منا�صبة  خ��الل  واٍد  كل منهم يف  ب��دا 

م��ا دف���ع اأح���د احل��ا���ص��ري��ن ل��ل��ق��ول ت��ه��ك��م��اً: »اإذا 

ال�صباب م�ص طايقني بع�صهن، كيف بدها النا�ص 

تطيقن«.

 »مماحكات« داخلية
ال�صابق  امل�صوؤول  العميد حممود اجلمل؛  يقوم 

ب��ال��ت��ح��ري�����ص على  ب�����ريوت،  يف »امل�����ص��ت��ق��ب��ل« يف 

امل�����ص��وؤول احل����ايل ل���»ال��ت��ي��ار«؛ ب�����ص��ري ع��ي��ت��اين، 

يف  االأخ����ري،  علم  دون  م��ن  اجتماعات  وتنظيم 

حماولة للتعّدي على �صالحيات عيتاين، الذي 

تذّمر قادته من كرثة �صكاويه منذ تعيينه بدل 

اجلمل. 

 ردُّ المعروف
ت��ق��وم ���ص��رك��ة »اجل���ه���اد« ل��ل��ت��ج��ارة وال��ت��ع��ه��دات، 

ب من رئي�ص »تيار  ل�صاحبها جهاد العرب، املقرَّ

م�صتحقات  بدفع  ال�صابعة،  وللمرة  امل�صتقبل«، 

وروات����ب م��وظ��ف��ي م��وؤ���ص�����ص��ات ت��اب��ع��ة ل���»ال��ت��ي��ار« 

ال�صركة  اأن  ع��ل��م��اً  م��ب��ا���ص��رة،  و���ص��ع��د احل��ري��ري 

املذكورة هي الوحيدة التي مّت تلزميها م�صاريع 

»جم��ل�����ص االإمن������اء واالإع����م����ار« اإب�����ان ح��ك��وم��ات 

احلريري االبن وفوؤاد ال�صنيورة.

 أسباب غامضة
م��ا ت���زال ال��زي��ارة ال��ت��ي ق��ام بها وزي���ر ال�����ص��وؤون 

وائل  االأعمال  االجتماعية يف حكومة ت�صريف 

اأب��و ف��اع��ور ل���الأردن، حم��ل متابعة ل��دى دوائ��ر 

التوقف  ت�صتحق  ورود معلومات  بعد  خمت�صة، 

وال���ت���دق���ي���ق، وت��ن��اق�����ص االأج��������واء امل��ع��لَ��ن��ة عن 

االأ�صباب املروَّجة ر�صمياً لتلك الزيارة.

 كّبارة.. والمرفأ
امل�صوؤولني يف مرفاأ طرابل�ص من  ا�صتكى بع�ص 

ك��ب��ارة وج��م��اع��ت��ه على  ال��ن��ائ��ب حم��م��د  هيمنة 

اأم��ور عدة  اإدخ��ال واإخ��راج  املرفاأ، ومن عمليات 

من دون ح�صيب اأو رقيب.

 مال قطري في المخيمات
اأك�����دت اأو�����ص����اط م��ت��اب��ع��ة مل��ج��ري��ات االأم������ور يف 

تعمل  قطر  دول���ة  اأن  الفل�صطينية،  املخيمات 

بقوة لالإم�صاك مبلف املخيمات يف لبنان، عرب 

قوى وحركات تكفريية، واأنها حققت تقدماً يف 

هذا املجال، حيث املال هو ال�صالح االأفعل.

 قرار التصفية
اتخذت جماعات متطّرفة يف خميم عني احللوة 

حممود  العميد  بت�صفية  ق���راراً  لبنان  بجنوب 

ب ب�»اللينو«؛ امل�صوؤول  عبد احلميد عي�صى، امللقَّ

عنه  ُي��ع��رف  وال���ذي  �صابقاً،  امل�صلح  الكفاح  ع��ن 

عداوؤه مل�صلك ونهج اجلماعات االأ�صولية.

 إشارة جديدة
ت��وّق��ف امل��راق��ب��ون ع��ن��د ك���الم وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

االأم��ريك��ي ج��ون ك��ريي على هام�ص موؤمتر يف 

ا�صتوكهومل، من اأنه »اإذا رف�ص )الرئي�ص( ب�صار 

االأ�صد امل�صاركة يف املوؤمتر الدويل، فمن الوا�صح 

اأن املعار�صة �صتحظى بدعم اإ�صايف، ومع االأ�صف 

جديدة  اإ���ص��ارة  فيه  وراأوا  العنف«..  يتوقف  لن 

اأن  امل��وق��ف االأم��ريك��ي، فبعد  اإىل االن��ق��الب يف 

كانت وا�صنطن ترف�ص م�صاركة الرئي�ص االأ�صد 

م�صاركته،  على  ت�صّر  اليوم  باتت  ح��وار،  اأي  يف 

العنف بهذه  امل��وؤمت��ر ووق��ف  ب��ل ترهن عقد  ال 

امل�صاركة.

اجل���دي���ر ذك����ره اأن ك����ريي ك�����ص��ف اأي�������ص���اً اأم����ام 

نظريه  بحوزة  اأن  عن  ال�صويد  يف  ال�صحافيني 

ال���رو����ص���ي ���ص��ريغ��ي الف�����روف الئ���ح���ة ق��دم��ت��ه��ا 

دم�����ص��ق ت�����ص��م »اأ���ص��م��اء اأ���ص��خ��ا���ص ق��د ميكنهم 

هذا  خالل  ال�صوري  الرئي�ص  با�صم  التفاو�ص« 

املوؤمتر املحتمل لل�صالم يف �صورية.

لل�صالم يف  املقرح  امل��وؤمت��ر  ك��ريي عقد  وتوقع 

�صورية يف اأوائل حزيران، م�صرياً اإىل اإجناز قْدٍر 

كبري بالفعل من العمل جتاه اإجراء املفاو�صات.

تأجيل االنتخابات النيابية بات أمرًا واقعًا
»القصير« أسقطت أوهام استباحة لبنان
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حم����َرج����ون وم���رَب���ك���ون الأع�������راب، 

والأت��راك  منهم،  اخلليجيون  حتديداً 

ال�سورية  التطورات  من  والأوروب��ي��ون 

ال���ت���ي حت���ّق���ق ف��ي��ه��ا ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة 

ال�سورية انت�سارات ا�سرتاتيجية هامة، 

واأك����ر م��ن ي��ب��دو م��رت��اح��اً يف اجلبهة 

ال��ع��امل��ي��ة م��ن ال��ت��ط��ورات امل��ي��دان��ي��ة هي 

اأع��داء  اأي��ق��ن ك��ل حلف  اأن  رو���س��ي��ا، بعد 

�سورية اأن فالدميري بوتني اأكر واأ�سد 

كانوا  مما  دم�سق  مع  بتحالفه  �سالبة 

ي��ت��وق��ع��ون، ول���ه���ذا ب����داأ دب��ل��وم��ا���س��ي��ون 

وم���وف���دون وخم��اب��رات��ي��ون م��ن ال���دول 

ال����ع����رب����ي����ة، خ�������س���و����س���اً اخل���ل���ي���ج���ي���ة، 

اإىل  اأي ���س��وء  ع���ن  ب��ع��ي��داً  ي���ت���واف���دون 

م��و���س��ك��و، ل��ي��ع��رف��وا ع��ل��ى وج����ه ال��دق��ة 

هو  ما  وحتى  املنطقة،  يف  يحدث  م��اذا 

م�سريهم.

»حّجهم«  �سار  بدورهم  الأورب��ي��ون 

اإىل الكرملني �سبه دائم، فهم يرون اأن 

بالوقائع،  ي�سارحونهم  الأمريكيني ل 

يجّرونهم  ب��ل  الأو����س���اع،  بحقيقة  ول 

كاأتباع ليدفعوا كامل الُغرم، ليكت�سفوا 

اأنهم اأمام �سخ�سية رو�سية نادرة، فيها 

ال��ك��ث��ري م��ن ان��دف��اع��ة ب��ط��ر���س الأك���ر 

واأحالم كاترين الثانية، و�سالبة يوري 

اأندروبوف.. كما فيها الكثري من ايفان 

الرهيب.

اخل���ال����س���ة ال���ع���ام���ة ل��ك��ل ه����ذا هو 

اأن ���س��ي��د ال��ك��رم��ل��ني داه���ي���ة وحم��ّن��ك، 

ويعرف  الرفيع،  ال��ط��راز  وحم���اِور من 

كل تفا�سيل اخلارطة العاملية جغرافياً 

و�سيا�سياً وتاريخياً.. واقت�سادياً اأي�ساً.

ك����ل ه��������وؤلء امل����وف����دي����ن وال���ر����س���ل 

وال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ني ك��ان��وا ق��د »ح��ّج��وا« 

لكنهم  وا���س��ن��ط��ن،  اإىل  وم����رات  م����رات 

مل ي��ف��ه��م��وا م�����اذا ي���ري���د ���س��ي��د ال��ب��ي��ت 

ال�سيا�سية  ب��اأزم��ات��ه  امل��ه��م��وم  الأب��ي�����س 

والق��ت�����س��ادي��ة اخل���ان���ق���ة.. ب��ب�����س��اط��ة، 

اكت�سفوا اأن وا�سنطن عا�سمة ال�سباب 

اإىل  هرولتهم  كانت  ولهذا  ال�سيا�سي، 

يعرف  اأن���ه  اكت�سفوا  ال���ذي  ال��ك��رم��ل��ني 

متاماً ما يريد، من دون كثري �سجيج، 

يتوجهون نحو  ب����داأوا  ك��ث��ريون  ول��ه��ذا 

دم�سق، واآخر املعلومات تفيد اأن ثالث 

اأملانيا واإيطاليا  دول اأوروبية هامة هي 

عا�سمة  مع  ات�سالتها  ب��داأت  وبلجيكا 

اأخ��رى  دول  الطريق  وعلى  الأم��وي��ني، 

اإىل  املو�سلة  ال�سبل  ع��ن  تبحث  ب���داأت 

اأول عا�سمة يف التاريخ.

ح���ت���ى ال��ف��رن�����س��ي��ني ب������داأ ال�������س���وؤال 

عندهم: اإىل اأين قادهم هوؤلء الروؤ�ساء 

اجلبناء؛  وحتى  وال�سعفاء،  الهزيلون 

ف���رن�������س���وا  اإىل  ������س�����رياك،  ج������اك  م�����ن 

ال�سخ�سية  ت��ل��ك  وب��ي��ن��ه��م��ا  ه����ولن����د، 

من  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ت��اري��خ  اإىل  املت�سللة 

نيكول  به  وعَنْينا  ال�سهيونية  مواخري 

�ساركوزي.

دبلوما�سي فرن�سي حمنَّك يتحدث 

»لي�س غريباً  اأنه  باأمل و�سخرية فريى 

اأن ي��وّرط الأم��ريك��ي��ون الأوروب��ي��ني يف 

يتخلون  ث��م  وم�����س��اري��ع��ه��م،  م��ع��ارك��ه��م 

امل��رة  لي�ست  وه���ي  وي��ب��ي��ع��ون��ه��م،  عنهم 

فمنذ  ذل��ك،  فيها  يح�سل  التي  الأوىل 

ي��ال��ط��ا يف م��ط��ل��ع اأرب��ع��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن 

�سيداأب  بعد،  وم��ا  ال��ي��وم،  حتى  املا�سي 

الأمريكيون على ذلك«.

 اخلال�سة اأي�ساً اأن هوؤلء الأعراب 

والأوروب������ي������ني ال����ذي����ن ه����رول����وا ن��ح��و 

ما  املذهلة:  اكت�سفوا احلقيقة  مو�سكو، 

الكرملني،  ب��ق��وة يف  راب�����س��اً  ب��وت��ني  دام 

ف��ب�����س��ار الأ�����س����د ق����وي ل ي���ت���زح���زح ول 

يتنازل، ل بل يتقدم نحو الن�سر.

الدبلوما�سيني  اأح��د  يتنّدر  وهنا 

ال���ب���ارزي���ن، ح��ي��ن��م��ا خاطبه  ال���رو����س 

معظم  ت��ع��ادون  »ب��اأن��ك��م  عربي  موفد 

الأ���س��د«،  لب�سار  اإك��رام��اً  ال��ع��امل  دول 

ف��ج��اء رد الأخ�����ري احل��ا���س��م احل����ازم 

ب���ت���ع���داده اأ����س���م���اء خ��م�����س��ني دول�����ة يف 

املحور املعادي ل�سورية، ل يبلغ تعداد 

���س��ك��ان��ه��ا ح���ي م���ن اأح���ي���اء ال��ع��ا���س��م��ة 

ال�سينية بكني، لفتاً نظر هذا املوفد 

والهند  ال�سني  �سكان  »ع���دد  اأن  اإىل 

ل��وح��ده��م��ا اأك����ر م���ن ن�����س��ف ���س��ك��ان 

ال��ك��رة الأر���س��ي��ة، ف��م��اذا ل��و اأ�سيفت 

والرازيل،  اأفريقيا،  وجنوب  رو�سيا، 

واإي����ران، وغ��ريه��ا الكثري م��ن ال��دول 

ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب���الإن���ت���اج وب��ال�����س��ع��وب 

احلية التي مت�سك قراراتها باأيديها 

ال��دول  من  الكثري  بعك�س  وعقولها، 

املعادية ل�سورية، التي ل متتلك حتى 

امل�سلحة،  ق��وات��ه��ا  وق���ي���ادة  ق��رارات��ه��ا 

اأ�سراب  يقود  من  املوفد:  هذا  �سائاًل 

الطائرات احلربية يف بالده؟ وما اإذا 

كانوا من الأمريكيني اأم ل؟«.

الوطنية  ال��دول��ة  ف���اإن  ع���ام،  ب�سكل 

املتحدة  الأمم  �سّلمت  اأن  بعد  ال�سورية 

اإرهابيني خطريين من  باأ�سماء  لوائح 

القلق  ب��داأ  واأجنبية،  عربية  دول��ة   28
ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى ال��ع��وا���س��م الأوروب����ي����ة، 

وب��������داأت الن����ت����ق����ادات ع���ل���ى امل�����س��ت��وى 

ال��دول  اإىل  ��ه  ت��وجَّ وال�سعبي  الر�سمي 

الداعمة لالإرهاب يف �سورية، كما بداأت 

الأ�سئلة ُتطرح حول الأن�سطة القطرية 

كانت حتت  واإن  اأوروب���ا،  وال�سعودية يف 

الأن��دي��ة  متويل  اأو  ال�ستثمار،  اأ���س��م��اء 

الريا�سية، اأو حتى الن�ساط ال�سياحي..

ب���ب�������س���اط���ة، ب��������داأت احل�������س���اب���ات 

املتولدة من رحم اخلوف..

ماذا بعد؟

ال����رو�����س  اأن  امل���ع���ل���وم���ات  ت����وؤك����د 

وال�����س��ي��ن��ي��ني اأف���ه���م���وا الأوروب�����ي�����ني 

والأع������راب ب���اأن ���س��وري��ة ل��ن ت�سري يف 

غ���ري الجت�����اه ال����ذي ت���ري���ده ال��دول��ة 

الأمريكيني  باأن  واأعلموهم  الوطنية، 

وبدقة،  جيداً،  الكرملني  على  فهموا 

تاأجيل م��وؤمت��ر جنيف  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل 

البيت  لأن  ���س��دف��ة،  ي����اأت  مل  ال��ث��اين 

الأب���ي�������س ب��ح��اج��ة م��ا���س��ة اإىل ت��ه��ي��اأة 

ال��ع��ام ع��ن��ده له�سم حت��ولت��ه  ال����راأي 

نحو الت�سوية من جهة، وانت�سار ب�سار 

الأ�سد من جهة ثانية.

ف���ال�������س���ورة ه��ن��ا ب���ات���ت وا���س��ح��ة: 

لي�س  احل�سم،  ق��رر  ال�����س��وري  اجلي�س 

اأك��ر من  ب��ل يف  الق�سري وح�سب،  يف 

مكان، ول تفاو�س اأبداأ قبل ح�سم عدد 

من اجلبهات.

الأطل�سي  احللف  اأفهمت  مو�سكو 

���س��وري��ة  ف���وق  �ست�سقط  ط��ائ��رات��ه  اأن 

والأم��ريك��ي��ون  التحليق،  ح��اول��ت  اإن 

ب��ذل��ك، ول��ع��ل م��ا ع��رت عنه  اقتنعوا 

���س��ح��ي��ف��ة »ل����و ف���ي���غ���اردو« ال��ف��رن�����س��ي��ة 

ق��ب��ل اأي������ام ي��و���س��ح ال�������س���ورة مت���ام���اً، 

حيث اأك��دت »اأن��ه مل يعد اأم��ام اأمريكا 

ال��رو���س��ي��ة،  اإىل اخل���ي���ارات  ال��ع��ودة  اإل 

م  ب�سبب �سالبة موقف مو�سكو، وتقدُّ

اجلي�س ال�سوري على كل اجلبهات«.

الفرن�سي  الدبلوما�سي  اإىل  ع���ودة 

ال�����ذي حت����دث ع���ن ب��ي��ع الأم���ريك���ي���ني 

ل������الأوروب������ي������ي������ني، ح����ي����ث ي�����ق�����ول ع��ن 

امل��ع��ار���س��ات ال�����س��وري��ة: »ل���و اأن الأ���س��د 

ملا وجد  تنا�سبه،  اخ��رتاع معار�سة  اأراد 

اأف�����س��ل م��ن ه���ذه ال��ت��ي ت��ق��ات��ل��ه.. اإن��ه��م 

مهوو�سون  املعار�سات(  )اأي  باخت�سار 

امل��ال.. وامل��ال وامل���ال.. وال�سلطة  بجمع 

على ح�ساب بالدهم وجماجم �سعبهم، 

ب�سراعاتها  الآم���ال  خّيبت  فهي  ل��ه��ذا 

واأط�����م�����اع�����ه�����ا، وب�����ال�����ت�����ايل ت���ق���ّدم���ت 

»ال��ق��اع��دة«، ال��ت��ي ك��ان��ت اأح���الم اأوروب���ا 

واأمريكا معقودة عليها.. اأحالم اخليبة 

والياأ�س.. لقد َهَزمنا ب�سار الأ�سد، لكن 

ل نعلم متاماً متى الإعالن احلا�سم«.

اأحمد زين الدين

بعد اإلنجازات الميدانية للجيش السوري

عرب وغرب يتوافدون إلى موسكو لمعرفة المصير
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معارك القصير دفاٌع 
نة«.. والوطن عن »السُّ

بعد تطهري ريف �لق�سري من �مل�سلحني، 

دة،  حم��دَّ جغر�فية  م�ساحة  يف  و»ح�سرهم« 

�ت��خ��ذت ق��ي��ادة �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل�����س��رك��ة بني 

�جلي�س �ل�سوري وحزب �هلل قر�رً� ب�سرورة 

�لق�سري  منطقة  و»تطهري«  �لقتال  متابعة 

ف�سادً�  عاثو�  �لذين  �مل�سلحني  من  باأكملها 

وتخريبًا يف �لبلد، وفتكًا وقتًل بالعباد.

�هلل  ح���زب  ��ل  ت��دخُّ �ل��ك��ث��ريون  ��ستنكر 

بهذه �ل�سورة �ملبا�سرة يف �لقتال �لد�ئر يف 

لكن  حتديدً�،  �لق�سري  ويف  عمومًا،  �سورية 

�أهمية م�ساركة »�حلزب«  �إىل  �سريعة  نظرة 

يف معارك �لق�سري، ت�ساعد يف فهم �أ�سباب 

نو�ح �مل�سلحني متعّددي �جلن�سيات من جهة، 

و�لدول �لعربية و�لغربية من جهة �أخرى.

�أوًل: يف حقيقة �لأمر، يقاتل حزب �هلل 

نة ونيابة عنهم يف �ملقام  دفاعًا عن �أهل �ل�سُّ

�لأول، فلو �أن �ملجموعات �لتكفريية �مل�سلحة 

لوّجهت  تريد،  ما  لها  وك��ان  �أهد�فها  بلغت 

و�أبلغ  �أوًل،  نة«  �ل�سُّ »ُمعتديل  �إىل  �سلحها 

مثال على ذلك عمليات �لقتل و�لإعد�م بحق 

�ل�سنة و�جلماعة« قبل  »�أهل  خمالفيهم من 

بافتعال  �لعدو  �آم��ال  ُينع�س  وه��ذ�  غريهم، 

�ملجموعات  فيها  تقاتل  �ملنطقة،  يف  حروب 

�لتكفريية بدًل عنه.

ثانيًا: م�ساركة حزب �هلل يف �ملعارك هي 

حماية للبنان من حرب »�إ�سر�ئيلية« منتَظرة 

ويعترب  �لفر�سة،  يتحنّي  فالعدو  لبنان،  على 

لقوة  �ختبار  �سورية  يف  �لد�ئرة  �حلرب  �أن 

فالنت�سار  و�سورية،  �هلل  حزب  لدى  �لردع 

يبّدد  �سورية  يف  �مل�سلحة  �ملجموعات  على 

على  بالنق�سا�س  »�لإ�سر�ئيلي«  �لعدو  �آمال 

لبنان ومقاومته.

ثالثًا: كما �أن حرب متوز عام 2006 كانت 

�لتحرير،  �سنو�ت على  �سرورية بعد مرور 6 

ك��ون��ه��ا ك��ان��ت مب��ن��زل��ة ت��دري��ب و�ك��ت�����س��اب 

خرب�ت ومهار�ت قتالية جديدة للمقاومني، 

ك��ذل��ك ف���اإن م�����س��ارك��ة �حل���زب يف �حل��رب 
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�سنو�ت على �نت�سار متوز، لناحية �جلهوزية 

�لعدو يف معركة حمتمَلة،  للقاء  و�ل�ستعد�د 

خ�سو�سًا �أن مقاتلي »�حلزب« يحظون �أي�سًا 

للعدو،  لوج�ستية  و�أجهزة  ع�سكرية  باآليات 

�لذي  �لأمر  �مل�سلحة،  �ملجموعات  ت�ستعملها 

�أكدته �سحيفة »هاآرت�س«.

��ل ح���زب �هلل يف م��ع��ارك  ت��دخُّ ر�ب���ع���ًا: 

باملحاولة  و�سفه  ميكن  حت��دي��دً�،  �لق�سري 

�ملر�سوم  �لتق�سيم  خمطط  ملنع  �ملتو��سعة 

للمنطقة، حيث يجهد �مل�سلحون منذ �لبد�ية 

حتى  طر�بل�س  من  �ملمتد  �لطريق  لتاأمني 

حم�س؛ ح�سب �ملخطط.

خام�سًا: مع �قر�ب موعد �نعقاد موؤمتر 

�لأك��ر  �لق�سري  معركة  تبدو   ،»2 »جنيف 

وحتقيق  �مل��ع��ارك،  من  غريها  بني  ���س��ر�وة 

�ملقاومة  حم��ور  ي�ساعد  فيها  كا�سح  ن�سر 

و�لد�عم له يف فر�س �ل�سروط �لتي يريدها، 

ل �سيما مع �إدر�ك جميع �لأطر�ف �ملتنازعة 

دون  �مليد�ن  هو  �لفرة  هذه  يف  �حَلَكم  �أن 

غريه.

عبد اهلل جربي



مل يكن يت�سور اأكر املتفائلني ب�سقوط 

اإىل  الأم��ريك��ي��ون  يهرع  اأن  ال�سوري  النظام 

�سيا�سي  ح��ل  اإىل  ب��ال��ذه��اب  وال��ق��ب��ول  رو�سيا 

التطورات  وطاأة  يخّفف من  لالأزمة،  �سلمي 

خ�سائر  من  ويحّد  املت�سارعة،  الدراماتيكية 

املعار�سة التكفريية امل�سلحة يف الداخل.

ب��ات��وا مقتنعني  وق��د يكون الأم��ريك��ي��ون 

اأن ت�سل  ي��ج��ب  امل��ط��اف -  ن��ه��اي��ة  ب��اأن��ه - يف 

املفاو�سات،  اإىل طاولة  اإىل اجللو�س  الأم��ور 

الأو�سط  ال�سرق  يف  النفوذ  مناطق  لتقا�سم 

م���ع ال����رو�����س، واإت����اح����ة امل���ج���ال ل��ل�����س��وري��ني 

ل��ل��خ��روج م���ن امل������اأزق ب��ح��ل ���س��ي��ا���س��ي �سلمي 

تقا�سمها  خ��الل  م��ن  ال�سلطة  ترتيب  يعيد 

املقابل،  يف  ال�سوري.  والنظام  املعار�سة  بني 

اأن  ال�����س��وري  ي���درك احل��ل��ف ال��داع��م للنظام 

اإىل  �ستدفع  ال��غ��رب��ي  ال��رتاج��ع  مرحلة  ب��دء 

ت���راج���ع اأك������ر، خ�����س��و���س��اً يف ظ���ل احل�����س��م 

التي يتكبدها  الأمني والع�سكري واخل�سائر 

امل��ق��ات��ل��ون ع��ل��ى الأر�������س، وخ�����س��ي��ة اجلميع 

م��ن ت��ع��اظ��م ن��ف��وذ »ال��ق��اع��دة« واأخ��وات��ه��ا يف 

ب���الد ال�����س��ام، م��ا ���س��ي��دف��ع الأم��ريك��ي��ني اإىل 

الطاولة،  اإىل  حلفائهم  ودف��ع  »العقالنية« 

اأماًل يف حتديد اخل�سائر، واإدراك��اً منهم باأن 

ما ميكن اأن ياأخذوه من مكا�سب الآن قد ل 

ي�ستطيعون حت�سيله غداً.

ي�ستنفد  الذي مل  الأمريكي  العقل  لكن 

اإمكانياته بعد، بدليل الدخول »الإ�سرائيلي« 

ع��ل��ى خ���ط الأزم��������ة،  ق���د ي��ك��ون راه����ن على 

خ���داع ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري وح��ل��ف��ائ��ه ب��الدع��اء 

باأن التوافق مع الرو�س بات كاماًل، واإعالنه 

انعقاد موؤمتر »جنيف 2« يف وقت قريب جداً، 

وذلك اأماًل باإدخال اجلي�س ال�سوري يف فرتة 

ه��دوء على اجلبهات،  اأو  القتال،  اإحجام عن 

لإع���ط���اء ال��ف��ر���س��ة ل��ل��م��ق��ات��ل��ني امل��دع��وم��ني 

الأن��ف��ا���س، وا�ستيعاب  ال��غ��رب لل��ت��ق��اط  م��ن 

ال�سربات التي وّجهها لهم اجلي�س ال�سوري 

يف ال��ق�����س��ري وغ���ريه���ا، ول��ت��خ��ط��ي الإح��ب��اط 

الذي ُمنيت به هذه املجموعات بعد ف�سلها يف 

الق�سف  مع  بالتزامن  دم�سق،  على  الهجوم 

ا�سرتاتيجية  مل��واق��ع  اجل���وي  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي« 

ك��ا���س��ف��ة يف ج��ب��ل ق���ا����س���ي���ون، ل��ك��ن ع��ل��ى ما 

ي���ب���دو، وم����ن م��ن��ط��ل��ق اأن »امل����وؤم����ن ل ي��ل��دغ 

م��ن ج��ح��ر م��رت��ني«، مل ت��ن��ط��ِل ه���ذه احل��َي��ل 

ا�ستمر  ب��ل  وحلفائه،  ال�����س��وري  النظام  على 

مناطق  ويف  الق�سري  يف  الع�سكري  احل�سم 

�سفوف  ب��ني  هائلة  خ�سائر  مكبدين  ع���ّدة، 

ال��ت��ك��ف��ريي��ني، ال���ذي���ن ي��ق��ات��ل��ون ن��ي��اب��ة عن 

التدخل  ا�ستدعى  ما  العرب،  وبع�س  الغرب 

املعركة  حجم  اأظهر  ما  وه��و  »الإ�سرائيلي«، 

واأهميتها، وحجم التعاون والتن�سيق الغربي 

يف  امل�سلحة  املجموعات  م��ع  و»الإ���س��رائ��ي��ل��ي« 

الداخل ال�سوري.

ولعل ف�سل اخلطة الأوىل، وعدم تراخي 

اجل��ي�����س ال�������س���وري يف احل�����س��م ال��ع�����س��ك��ري، 

وت�سارع اإيقاع اجلبهات، حيث ي�سرب اجلي�س 

هوادة،  دون  الإرهابيني من  ال�سوري معاقل 

ف��ر���س على الأط����راف ال��داع��م��ة ل��ه��وؤلء اأن 

ُت�سارع اإىل تدارك الو�سع، وحتاول اللتحاق 

 - لفظياً   - املطالب  �سقف  رفع  بالركب، مع 

اإىل حدها الأق�سى، لتح�سيل اأكر ما ميكن 

حت�سيله يف اأي م�سار تفاو�سي مقبل.

وهكذا، جند اأردوغ��ان املُحرج يف �سورية، 

اإىل  ال�سوري  احلريق  انتقال  يخ�سى  وال��ذي 

ال���داخ���ل ال���رتك���ي، ح����اول ب���داي���ة م��ع��ار���س��ة 

اأن  ع��ل��م��اً   ،»2 اإىل م��وؤمت��ر »ج��ن��ي��ف  ال��ذه��اب 

الأتراك هم اأحوج من غريهم ملخرج م�سّرف 

ي��خ��رج��ه��م م���ن ال���وح���ل ال�������س���وري وي��ح��ف��ظ 

ا���س��ت��ق��رار ال���دول���ة ال��رتك��ي��ة، وي��ح��رره��ا من 

الل��ت��زام��ات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ب���اأن اأ�سبحت 

ق���اع���دة خ��ل��ف��ي��ة ل����»اجل���ه���ادي���ني« يف ���س��وري��ة 

وممولهم، لكن بعد زيارة اأردوغان لأمريكا، 

جنيف،  اإىل  ال��ذه��اب  نيتهم  الأت����راك  يعلن 

م���وح���ني ب���اأن���ه���م مل ي���ب���ّدل���وا راأي�����ه�����م، ومل 

ي��رتاج��ع��وا ع��ن اإ���س��ق��اط الأ���س��د، اإمن���ا تبّدل 

الأ���س��ل��وب »ج���زئ���ي���اً«؛ ب����اأن حت����ّول م��ن خيار 

اإ���س��ق��اط ال��ن��ظ��ام ب��ال��ق��وة اإىل اإ���س��ق��اط��ه عر 

عملية �سيا�سية توؤدي يف النهاية اإىل رحيله، 

وه��و املوقف نف�سه ال��ذي ع��ّر عنه »اإخ��وان« 

وحل  �سيا�سية  عملية  ع��ن  فتحدثوا  م�سر، 

الأ���س��د،  دون  م��ن  ���س��وري��ة  اإىل  ي��ق��ود  �سلمي 

موحني باأن احللف الغربي - العربي الداعم 

اأن  للمجموعات امل�سلحة ما زال با�ستطاعته 

ياأخذ  اأن  تخّوله  �سيا�سية  ���س��روط��اً  يفر�س 

اأن ي��ح��ق��ق��ه يف  ب��ال�����س��ي��ا���س��ة م���ا مل ي�����س��ت��ط��ع 

امليدان. 

اإذاً، ل يبدو اأن اأياً من اأطراف ال�سراع 

ق���د اأق�����ّر مب���وازي���ن ق���وى ج���دي���دة، اأو ب��ات 

م�ستعداً لالإقرار بالهزمية يف جنيف ال�سهر 

املقبل، فاملعار�سات الذاهبة اإىل املوؤمتر ما 

الأ�سد، وتطمح م�سبقاً  زالت حتلم برحيل 

اإىل اإلغاء بع�سها البع�س، والدول الداعمة 

للمجموعات امل�سلحة م�ستعدة للقتال حتى 

يبدو  بينها  فيما  والتناف�س  ���س��وري،  اآخ���ر 

ال�سري نحو جنيف.. يف  اأ���س��ّده خ��الل  على 

اأن يكون  ال�سوري  للنظام  املقابل، ل ميكن 

وقت  يف  �سعبة،  ت��ن��ازلت  لتقدمي  م�ستعداً 

ا�ستطاع اأن يح�سم ع�سكرياً ويفّوت الفر�سة 

ع��ل��ى ال��ت��ك��ف��ريي��ني ب��اإ���س��ق��اط دم�����س��ق، فما 

مل ي��ك��ن م��ق��ب��وًل وق���ت ال�����س��ع��ف، ل ميكن 

ل��ذا هناك  الن��ف��راج،  اأن يكون مقبوًل بعد 

احتمال وارد جداً باأل تكون ثمرة احلل يف 

اأينعت وحان وقت  جنيف ال�سهر املقبل قد 

قطافها بعد، اإل اإذا انتهت معركة الق�سري 

قبلها.

د. ليلى نقوال الرحباين
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الطريق إلى »جنيف« معبَّدة باأللغام

الرو�سي على عقد موؤمتر  الأمريكي  التفاهم  طرح 

دويل ي��ج��م��ع مم��ث��ل��ي امل��ع��ار���س��ة م��ع مم��ث��ل��ي ال��ن��ظ��ام يف 

على  العمل  �سياق  يف  م�سبقة،  �سروط  دون  من  �سورية، 

تطبيق ب��ن��ود ت��ف��اه��م��ات ج��ن��ي��ف، الأ���س��ئ��ل��ة ب�����س��اأن م��دى 

ج��دي��ة اجل��ان��ب الأم���ريك���ي يف الل���ت���زام ب��ه��ذا التفاهم، 

وعدم التهّرب من تعهداته التي قطعها وزير اخلارجية 

ووزي��ر  بوتني  الرو�سي فالدميري  للرئي�س  ك��ريي  ج��ون 

خارجيته �سريغي لوفروف يف مو�سكو.

ج��اّدة يف  امل��رة  ه��ذه  وا�سنطن  �ستكون  وبالتايل: هل 

تذليل العقبات التي تعرت�س تطبيق التفاق؟

واأين تكمن هذه اجلدية؟

لقد كان لفتاً م�سارعة وا�سنطن اإىل الت�سليم بوجهة 

بعد  خ�سو�ساً  �سورية،  يف  الأزم��ة  حلل  الرو�سية  النظر 

الغارة ال�سهيونية، الأمر الذي دفع املراقبني واملحللني 

اإىل ال��ت�����س��اوؤل ع��ن �سر ه��ذا ال��رتاج��ع، وب��ال��ت��ايل ماهية 

الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  اأج����رت  ال��ت��ي  احلقيقية  ال���دواف���ع 

اأنه �سيكّر�س رو�سيا لعباً  على ذلك، رغم علمها امل�سبق 

و�سريكاً دولياً ل ميكن جتاهل م�ساحله يف العامل، ول 

العاملي،  امل�ستوى  �سائكة على  اأ�سا�سية  جتاوزه يف ملفات 

فما هي هذه الدوافع؟

املتتبع مل�سار التطورات يلحظ العوامل الآتية:

بف�سل  م��و���س��وع��ي��ة  ق��ن��اع��ة  اإىل  وا���س��ن��ط��ن   و�سول 

م��ي��داين،  اخ����رتاق  اأي  حت��ق��ي��ق  يف  امل�سلحة  اجل��م��اع��ات 

ف��اإن  وبالتايل  امل�ستقبل،  يف  ذل��ك  اإمكانية  م��ن  وال��ي��اأ���س 

املراهنة على تغيري ميداين يعزز موقفها التفاو�سي مع 

مو�سكو اإمنا هي مراهنة على وهم، خ�سو�ساً بعد الغارة 

ال�سهيونية على دم�سق، والتي مل توؤدِّ اإىل اإرباك اجلي�س 

ال�سوري، ول اإىل تعديل موازين القوى يف امليدان، وعليه 

اأ�سبح اأي تاأخري للتفاهم مع مو�سكو �سيوؤدي اإىل جناح 

امل�سلحة،  اجلماعات  على  الق�ساء  يف  ال�سوري  اجلي�س 

يف  ال�سورية  الأزم���ة  ورق��ة  ا�ستخدام  وا�سنطن  وف��ق��دان 

اأخ��رى ل تقل  التفاو�س مع مو�سكو على ملفات عاملية 

اأهمية بالن�سبة اإليها.

الوا�سعة يف  اإىل احلرب  الذهاب  اأن  وا�سنطن  اإدراك 

�سورية �سيجّر املنطقة اإىل املواجهة ال�ساملة، وهو ما ل 

واملالية  القت�سادية  ظروفها  ب�سبب  حتّمله،  ت�ستطيع 

حتقيق  يف  ال��ن��ج��اح  �سمان  وع���دم  ن��اح��ي��ة،  م��ن  ال�سعبة 

اأهدافها من احلرب من ناحية اأخرى، يف حني �سيتعر�س 

املنطقة خلطر حقيقي،  وم�ساحلها يف  »اإ�سرائيل«  اأمن 

وم��ا ي��زي��د م��ن �سعوبة وخ��ط��ورة ال��ل��ج��وء اإىل احل��رب، 

»اأ�س300«  ب�سواريخ  �سورية  ت��زوي��د  على  رو�سيا  اإق���دام 

امل�سادة للطائرات، و�سواريخ »ياخونت« امل�سادة لل�سفن، 

وهي �سواريخ ت�سنَّف »اإ�سرائيلياً« واأمريكيا باأنها كا�سرة 

ل��ل��ت��وازن، وجت��ع��ل م��ن ال�����س��ع��وب��ة اأن حت��ّل��ق ال��ط��ائ��رات 

الأمريكية و»الإ�سرائيلية« يف �سماء دم�سق.

موا�سلة  عن  بعجزها  قناعة  اإىل  و�سول وا�سنطن 

القرار الدويل، خ�سو�ساً  التفرد والهيمنة على  �سيا�سة 

بعد ف�سلها يف اإخ�ساع اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية 

وك����وري����ا ال�����س��م��ال��ي��ة، وف�����س��ل ح��رب��ه��ا يف ال����ع����راق بعد 

رو�سيا  تعاون  اإىل  املا�سة  حاجتها  وبالتايل  اأفغان�ستان، 

معها ملعاجلة هذه امللفات، يجعلها جمَرة على التعاون 

مع مو�سكو ملعاجلة الأزمة يف �سورية، بعيداً عن التدخل 

يف �سوؤونها الداخلية.

على  ال�سلبية  النعكا�سات  من  املتزايد  اأمريكا  قلق 

الدول احلليفة لها واملجاورة ل�سورية، وبالتايل خ�سيتها 

من انتقال الأزمة اإليها، الأمر الذي ي�سكل تهديداً لهذه 

اإحدى دعائم النفوذ الأمريكي يف  الأنظمة التي تعتر 

داخ��ل��ي،  ا���س��ط��راب  م��ن  تركيا  يف  يح�سل  وم��ا  املنطقة، 

والنق�سام  ا�ستقراره،  على  الأردين  النظام  قلق  وتزايد 

ال��ق��رار  ل��دوائ��ر  ب��داي��ات مقلقة  ي�سكل  اإمن���ا  ل��ب��ن��ان،  يف 

الأمريكي.

ان���ط���الق���اً مم���ا ت���ق���دم، مي��ك��ن ال���ق���ول اإن ال��ت��ف��اه��م 

»جنيف«،  تفاهمات  تطبيق  على  الرو�سي   - الأم��ريك��ي 

ت��ف��اه��م ج�����دي، ولأم����ريك����ا م�����س��ل��ح��ة يف الل����ت����زام ب��ه، 

اأم����ام تنفيذه،  ال��ع��ق��ب��ات  ت��ذل��ي��ل  ول��ذل��ك م��ط��ل��وب منها 

ويف م��ق��دم��ه��ا رف���ع ال��غ��ط��اء ع��ن اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة 

اإلزام  ال�سام(، وكذلك  واأح��رار  الن�سرة،  امل�سلحة )جبهة 

الدول التابعة لوا�سنطن بوقف دعمها املايل والع�سكري 

لهذه اجلماعات، واإقفال احلدود يف وجهها، وهنا تكمن 

الدولة  لأن  عليه،  فق  اتُّ ما  ترجمة  يف  الفعلية  اجلدية 

اأن  اأ�سا�س  على  امل��وؤمت��ر  يف  للم�ساركة  ج��اه��زة  ال�سورية 

يكون البند الأول يف جدول اأعمال »موؤمتر جنيف« اإلزام 

اجلماعات امل�سّلحة بوقف العنف.

ح�سني عطوي

هل تلتزم واشنطن بتطبيق التفاهم مع موسكو؟
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اجلي�ش  حققه  ال���ذي  اال�سرتاتيجي  ل���إجن��از  اأن  ري��ب  ال 

ال�سوري يف مدينة »الق�سري« وريفها، وْقع �سلبي على الو�سع 

االأمني يف طرابل�ش، خ�سو�ساً بعد �سقوط قتلى لبنانيني بني 

�سفوف امل�سلحني يف املدينة، ُعرف منهم حتى ال�ساعة ث�ثة، 

»ال�سيخ عيا�ش«  م��ن قرية  واآخ���ر  »اأك����روم«،  م��ن منطقة  اث��ن��ان 

اأ�سهم يف عودة اال�ستباكات على خمتلف  الذي  االأم��ر  يف عكار، 

حماور »جبل حم�سن« واملناطق املجاورة، كرّد »فعل ياأ�ش« على 

هزمية املجموعات امل�سلحة يف الريف الغربي ملحافظة حم�ش 

ال�سورية.

ل��ستباكات  ا�سرتاتيجية  قيمة  اأال  ي��وؤك��د  اأم��ن��ي  م�سدر 

»الق�سري«،  على  ال�سوري  اجلي�ش  �سيطرة  بعد  طرابل�ش  يف 

و�سبطه املناطق املحاذية لعكار، الأنه بذلك قطع طرق اإمداد 

حم�ش،  وري��ف  لبنان  �سمال  يف  املناطق  بع�ش  بني  امل�سلحني 

كبرية  ا�سرتاجتية  اأهمية  م��ن  لها  مل��ا  »الق�سري«،  خ�سو�ساً 

االرت��ب��اط  اأح���د  ���س��وري��ة، وال يخفى على  امل��ع��ارك يف  يف �سري 

بلبنان،  الق�سري  مل��دي��ن��ة  وال��ع�����س��ك��ري  وال�سيا�سي  اجل��غ��رايف 

وحتديداً القرى احلدودية ال�سمالية، وتكت�سب بذلك املدينة 

يف  مم��رات  عرب  االأ�سلحة  لتهريب  مم��راً  �سّكل  اإ�سافياً،  ُبعداً 

القرى املذكورة، قبل اأن يطبق اجلي�ش ال�سوري هذه املمرات، 

ويكون بذلك قد اأجه�ش اأي حماولة الإن�ساء »منطقة عازلة 

»جبهة  و���س��ل  اإم��ك��ان  اأو  اللبنانية،  االأرا����س���ي  على  واق��ع��ي��ة« 

حم�ش« بطرابل�ش وعكار.

م��ع��رك��ة  ب��ن��ت��ائ��ج  م��رت��ب��ط��ة  ط���راب���ل�������ش«  »ا����س���ت���ب���اك���ات  اإذاً، 

هزمية  عن  االأن��ظ��ار  لتحويل  حماولة  اأي�ساً  وه��ي  »الق�سري«، 

اأن  امل�سلحني واإدارتهم اخلارجية يف اجلارة االأق��رب، خ�سو�ساً 

اأفرقاء لبنانيني راهنوا على �سقوط احلكم يف دم�سق، وحددوا 

له مهلة زمنية انق�ست منذ عامني تقريباً، ف� �سك اأن انت�سار 

أخرجت القوات المسلحة 
السورية بعض بأسها وثقلها في 

ميدان القتال، وليس كل ثقلها 
العسكري، وحققت معركة مدينة 

القصير، وبزمن قصير، إنجازات 
سريعة الفتة، أعادت رسم 

المعادالت اإلقليمية في الصراع 
الذي يدور بين قوى المقاومة 

في المنطقة، والحلف المعادي 
لها في العالم كله.

اإذن ����س���ارت حم��ور  ال��ق�����س��ري  مل�����اذا م��دي��ن��ة 

تكمن  ال��ق�����س��ري  الأن  االآن؟  ال����دائ����ر  ال�������س���راع 

ما  امل���ع���ادالت،  لر�سم  مت�سل  �سياق  يف  اأهميتها 

لهذه املنطقة املحورية واملف�سلية يف اجلغرافية 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن م��وق��ع خ��ا���ش ي��رب��ط اأواًل 

دم�سق  لربط  مقدمة  وحم�ش  حم�ش،  مدينة 

ب��ال�����س��ي��ا���س��ة، فمعركة  اأم����ا  ب��ال�����س��اح��ل وال��ب��ح��ر، 

الق�سري هي ورقة قوية على طاولة »جنيف2-«، 

حيث من ميلك القوة واجلغرافية معاً ي�ستطيع 

وامل�سلحة  ال�سيا�سة  حم���ددات  وف��ق  امل�سار  اأخ��ذ 

ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة.. ويف اال���س��رتات��ي��ج��ي��ا ف��اإن 

ال���رو����ش م��ع��ن��ّي��ون بعمق م��ن اأج���ل ف��ت��ح ال��ط��رق 

حيث  وطرطو�ش،  القرار(  )عا�سمة  دم�سق  بني 

مر�سى البحرية الرو�سية، ومنها اإىل املتو�سط.. 

ويف ال��ب��ع��د امل���ق���اوم، ف����اإن م��ع��رك��ة ال��ق�����س��ري هي 

معركة ذات مغزى بكل ما للكلمة من معنى، لتوكيد 

ال��ع��رب��ي، وم��ن هنا  ال��وع��ي  امل��ق��اوم��ة املتجذر يف  فعل 

احل���ر����ش ع��ل��ى اأن ت��ك��ون م��ع��رك��ة ال��ق�����س��ري م��ع��رك��ة 

الدالالت العميقة، اأواًل لتاأثريها املعنوي الهائل على 

كل االأ�سعدة، ويف االجتاهات كافة، ومن البديهي اأن 

اجلنوب،  واأر����ش  البقاع  بني  االأهمية  ه��ذه  للق�سري 

واأي�ساً و�سواًل اإىل البحر.

 ويف االجت���اه االآخ����ر، ف���اإن ه��ذه امل��ع��رك��ة مبعناها 

القوى  هائلة و�سعبة على  كانت  والع�سكري  القتايل 

املتاآمرة �سد �سورية على مدى عامني، واأريد لها اأن 

6w w w . a t h a b a t . n e t

أحــداث األسـبـوع

اقتراب اآلجال 
يفضح اآلمال

 

�أن  �لآن  �لدنيا  ل ميكن حلدث يف 

مهما  �ل�����س��وري،  �حل���دث  على  يتقدم 

لو كان زلز�ًل  كان ذلك �حلدث، حتى 

يدمر ن�سف �لوليات �لأمريكية ويرتك 

ن�سفها �لآخر بني �أيدي �لل�سو�ص نهبًا 

وتقتياًل، مثلما تنبئنا �لأفالم �لأمريكية 

�لف�ساد  من  ي�سريً�  ج��زءً�  تك�سف  �لتي 

�لذي  و�لإن�ساين  و�ل��روح��ي  �لأخ��الق��ي 

يطبع �ملجتمعات �لأمريكية.

ب��ال��ط��ب��ع، ف���اإن �حل���دث �ل�����س��وري 

�لذي يكتب بالدم م�ستقبل �ملنطقة، ل 

بل �لب�سرية كلها، ل يجوز ف�سله، حتت 

�أي م�سوغ، عما يدور يف �ملحيط �لقريب 

مع  �سيما  ف��الأب��ع��د،  �لبعيد،  و�ملحيط 

تلك  بكل  و�مل��وؤ�م��ر�ت  �خليانات  ظهور 

و�لتي  و�لأط���ر�ف،  و�لأح��ج��ام  �لن�سب 

�إىل  دوم��ًا  �لحتالل..  كما  طريقها  يف 

�لزو�ل.

�ل�سورية  �لعربية  �لقو�ت  هي  ها 

�ملعتَقلة،  �ل��ق�����س��ري  م��دي��ن��ة  ت�ستعيد 

وم�ستبيحي  �لقتلة  فلول  من  وحتّررها 

جمموعات  ومن  و�لأم��الك،  �لأعر��ص 

و�ل���د�ين:  للقا�سي  لتقول  �مل��رت��زق��ة، 

نفد،  قد  و�سربنا  ح��دود،  لل�سرب  �إمن��ا 

م�ساماتها،  كل  ��ستنفدت  و�مل�ساحمة 

�لنظر  بغ�ص  �حل�����س��اب،  وق��ت  وح���ان 

�إذ� �نعقد �ملوؤمتر �لدويل �أو مل ينعقد، 

ترتفع  �خل��ي��ان��ات  تظهر  عندما  لأن���ه 

�ل�سريف  �ل��وط��ن��ي  ووح���ده  �ل��ربك��ات، 

موعد  وح��ان  يح�سدها،  �أن  ي�ستحق 

�لقطاف �لوطني، رغم �أن �ملو�سم تاأخر 

مبا فيه �لكفاية.

�سي�سمع  �ل��ق�����س��ري  حت���ري���ر  م���ع 

 ، م�سبوقنينْ غ��ري  وع���و�ء  نباحًا  �ل��ع��امل 

منهما  �أي��ن  وت�سليل  تهويل  ير�فقهما 

ع�سية  جنبالط  وليد  �لنائب  ���س��ر�خ 

تطهري »بابا عمرو« يف حم�ص، للتغطية 

هو  كما  لأن��ه  و�ل��ت��ورط،  �لعمالة  على 

�فُت�سحت  �لآجال  ح�سرت  »�إذ�  معلوم 

�لآمال«.

�سورية  باغت�ساب  �لآم����ال  ولأن 

من  �لكثري  ف�سن�سهد  حتت�سر،  ب��د�أت 

ما  طالئعها  ولعل  �ل�سياطني،  ق��ذ�رة 

�لتدمريي  �مل�سروع  �أدو�ت  به  تقدمت 

يف لبنان، لالنتخابات �لنيابية وجوهره 

�إل��غ��اء �لآخ����ر، ب��اع��ت��ق��اد و�ه���م �أن��ه��م 

قادرون على غ�ص �لآخرين كما د�أبهم.

�جلعاجعة  رفعه  �سعار  �أ���س��و�أ  �إن 

ولي�ص  ح��ري��ات،  معركة  �مل��ع��رك��ة  »�إن 

�سخرية  �أث��ار  ما  وهذ�  حقوق«،  معركة 

وبع�سهم  �لقو�تي،  �جل�سم  من  �لكثري 

قالها بالفم �ملالآن �إن جعجع تقدم على 

جنبالط يف حل�ص وعوده و�لتفاقات.

ق��دمي��ًا ق��ي��ل يف و���س��ف �ل��رج��ال: 

»�لرجل قد كلمته«، و�ليوم يقال »�لرجل 

قد �سنتطو.. و�أكل �لزمل قد �أفعالها«.

يون�س

اشتبـاكـات طـرابـلـس.. لتحـــــويـــل األنـظـــــار 
عـن هـزيمــة المسلحـين فــــــي الـجــارة األقـــرب

»القصير«.. لإلطاحة بمنظومة الشر األميركية - »اإلســـــــرائـيلـيــة« - الخليجـيـة

م�سلحون يعّزون بع�سهم جراء اخل�سائر الب�سرية والع�سكرية التي حلقت بهم يف الق�سري

 ضلوع أردوغان
اأكد م�سدر بريطاين ر�سمي معني بامللف ال�سوري اأن لدى حكومته قرائن ومعلومات ت�سري 

ذت بغطاء من املخابرات  اإىل اأن التفجريات االإرهابية التي وقعت يف 11 من اأيار اجلاري ُنفِّ

الرتكية، واأن رئي�ش الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان »�سالع فيها �سخ�سياً على االأرجح«. 

وقال امل�سدر العامل يف مكتب ال�سفري »جون ويليك�ش«؛ م�سوؤول امللف ال�سوري يف اخلارجية 

الربيطانية، اإن هدف اأنقرة كان ت�سعري التحري�ش �سد نظام االأ�سد ع�سية زيارة رجب طيب 

اأن  اإىل  املبا�سر يف �سورية«، م�سرياً  التدخل  اإىل  االأخ��رية  اإىل وا�سنطن، ودفع هذه  اأردوغ��ان 

ذت من قبل جهات اإ�س�مية �سورية معار�سة،  التفجريات »وفق املعطيات املتوفرة لدينا، ُنفِّ

بت�سهيل من املخابرات الرتكية، اأو بغ�ش نظر منها«.

 »جبهة النصرة«.. جبهات
بة من »جبهة الن�سرة« اأن ان�سقاقاً عمودياً واأفقياً ح�سل خ�ل  ذكرت مواقع اإلكرتونية مقرَّ

اأنه مل يعلَن عنه  ال�سورية، بالرغم من  االأي��ام االأخ��رية بني �سفوفها على امتداد االأرا�سي 

حتى االآن. وطبقا لهذه امل�سادر، فاإن التنظيم اأ�سبح حالياً تنظيمني، االأول يحمل ا�سم »جبهة 

الن�سرة - الدولة االإ�س�مية يف العراق وال�سام«، بينما احتفظ اجلزء االآخر باال�سم االأ�سلي، 

رغم اأن هناك توجهاً لت�سميته »جبهة الن�سرة - قاعدة ب�د ال�سام«. ويتزّعم التنظيم االأول 

)دولة العراق االإ�س�مية( اأبو بكر البغدادي؛ اأمري »دولة العراق االإ�س�مية«، بينما احتفظ 

الثاين مببايعته للظواهري.

 تنافس على تخريب سورية
ت�سّدرت �سحيفة »فاينن�سال تاميز« الربيطانية منذ اأيام ث�ثة عناوين بارزة هي: »قطر.. من 

اإمرباطورية«، و»قطر متّول الثوار ال�سوريني باملال وال�س�ح«، و»كيف �سيطرت قطر  اإىل  اإمارة 

على املعار�سة ال�سورية.. باملال و�سراء الذمم«. ال�سحيفة الربيطانية ك�سفت اأن االإمارة القطرية 

ال�سوريني، وهو ما  املعار�سني  املا�سينْي لدعم  العامنْي  اأنفقت نحو ث�ثة مليارات دوالر خ�ل 

»لكن  بالقول  ا�ستدركت  التي  ال�سحيفة  وف��ق  االأخ���رى،  ال��دول  قّدمته  ما  جمموع  بكثري  يفوق 

ال�سعودية تناف�سها االآن على مركز ال�سدارة من بني الدول التي متّد هوؤالء املعار�سني بال�س�ح«.
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اأنقرة - الثبات

و�سعت زيارة ويل العهد ال�سعودي االأمري �سلمان 

على  االأخ���رية«  »اللم�سات  اأن��ق��رة  اإىل  العزيز  عبد  بن 

انتقال قيادة امللف ال�سوري عربياً اإىل ال�سعودية، التي 

اأمريكي، عن  وبدعم  كامل،  �سبه  ب�سكل  اأزاح��ت قطر 

هذا امللف.

زيارة  اإن  االط���ع،  وا�سعة  تركية  م�سادر  وتقول 

اإىل  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكية  احلكومة  رئي�ش 

االنتقال،  ال�زمة لعملية  االأ�س�ش  وا�سنطن، و�سعت 

اإزاحة قطر  اأمرهم جلهة  اأن ح�سم االأمريكيون  بعد 

ع��ن ه���ذا امل��ل��ف احل�����س��ا���ش، رغ���م امل��م��ان��ع��ة القطرية، 

التي متثلت بتحّول الفت يف موقف قناة »اجلزيرة« 

»ن�سر غ�سيل«  اإىل  وانتقالها  �سورية،  »الثورة« يف  من 

مع  اأجرتها  التي  ال�سهرية  املقابلة  ولعل  املعار�سني، 

اأب��رز  اأح��د  اأح��م��د معاذ اخلطيب  »االئ��ت���ف«  رئي�ش 

الدالئل على ذلك.

االنفتاح  ت��ع��ار���ش  مل  تركيا  اإن  امل�����س��ادر  وق��ال��ت 

ت��اأم��ل  اإىل ح��د ك��ب��ري، وه���ي  ب��ل ت�سّجعه  ال�����س��ع��ودي، 

اأنقرة  خ�لها  من  ت�ستفيد  ال�سعودية،  مع  ب�سراكة 

قدراتها  تعزيز  يف  امل��ال��ي��ة  ال�سعودية  ال��ق��درات  م��ن 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف ال����دور ال���ذي ت��رغ��ب��ه يف 

وقد  ال�سورية،  االأزم���ة  ملف  يف  خ�سو�ساً  املنطقة، 

املطلوبة  االأوىل«  »الدفعة  بالفعل  الريا�ش  دفعت 

ب��رف��ع ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن اإىل 

للرقم احل��ايل،  وف��ق��اً  م��ل��ي��ارات دوالر،  ال�7  ف��وق  م��ا 

ب���االإ����س���اف���ة اإىل ت��وق��ي��ع��ه��ا ع��ق��د »ت����ع����اون ���س��ن��اع��ي 

دون  من  طيارات  �سراء  ي�سمل  اأن��ق��رة،  مع  ع�سكري« 

طيار، وتقول امل�سادر اإن ال�سفقة من �ساأنها اأن ترفع 

من قدرات القطاع الع�سكري الرتكي.

هذا  ث��م��ار  بقطف  ال�سعودية  �ستبداأ  امل��ق��اب��ل،  يف 

تركيا،  اإىل  و»رج��ال��ه��ا«  ا�ستخباراتها  بعودة  التعاون 

االأ�سهر  الرتكية يف  اال�ستخبارات  اأن »طردتهم«  بعد 

لت عودة ظهور نائب لبناين �ساب  املا�سية، حيث �ُسجِّ

يف تركيا للتن�سيق مع املعار�سة ال�سورية. 

بني  الع�قات  تطبيع  كان  ال�سيا�سية  الثمار  ومن 

حت�ّسن  االأق��ل  على  اأو  ال�سعودي،  والنظام  »االإخ����وان« 

يف ه���ذه ال��ع���ق��ات، مت��ّث��ل ب��زي��ارة وف���د م��ن »املجل�ش 

ال��وط��ن��ي« اإىل ال���ري���ا����ش، ول���ق���اءات���ه م���ع امل�����س��وؤول��ني 

الزيارة  ه��ذه  اأث��م��رت  وق��د  االأوىل،  للمرة  ال�سعوديني 

اأي�ساً،  ال�سورية  املعار�سة  يف  قطر  ب��رم��وز  االإط��اح��ة 

هيتو،  غ�سان  احلكومة«  »رئي�ش  اإزاح���ة  �سيتم  بحيث 

املدعوم اإخوانياً - قطرياً، ل�سالح �سخ�سية من »اإع�ن 

بة من الريا�ش، و�سيتم اأي�ساً اإطاحة رجل  دم�سق« مقرَّ

م�سطفى  ال��ع��ام  اأمينه  »االئ���ت����ف«؛  يف  ال��ق��وي  قطر 

ال�سباغ، من االنتخابات التي يجريها هذا »االئت�ف«، 

كما �سيظهر النفوذ ال�سعودي من خ�ل ا�سم الرئي�ش 

اجلديد ل�»االئت�ف«.

اإن قطر قد  وتقول االأو�ساط ال�سورية املعار�سة، 

لكنها  ال�سعودية،   - االأمريكية  للريح  راأ�سها  اأح��ن��ْت 

من  دوره����ا  ال���س��ت��ع��ادة  �ست�سعى  وه���ي  ت�ست�سلم،  مل 

ال�سورية  ا�ستمرارها يف دعم بع�ش اجلماعات  خ�ل 

مراجعة  حالياً  جُت��ري  قطر  اأن  واأو�سحت  امل�سلحة، 

دعمها  اأخ��اف  اأن  بعد  ال�سورية،  االأزم��ة  ملواقفها من 

ال��والي��ات  ال��غ��رب، ودف���ع  ال���� حم���دود للتكفرييني 

املتحدة اإىل التباطوؤ يف هذا امللف.
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�جلهاد  حركة  ممثل  الرفاعي؛  عماد  اأب��و  احل��اج    ■
عني  خميم  �أحياء  ق�سف  رف�ص  لبنان،  يف  �لإ�سالمي 

�حللوة بقذ�ئف �لهاون و�لقذ�ئف �ل�ساروخية، معتربً� 

فاعليه،  وحما�سبة  توقيف  ينبغي  م�سبوهًا  عمال  �إي��اه 

هذه  يف  كاملة،  �مل�سوؤوليات  حتّمل  �إىل  �جلميع  د�عيًا 

�للحظة �حلرجة من تاريخ ق�سيتنا، وب�سبط �لعنا�سر 

�أمن  عن  بعيدً�  �لد�خلية  خالفاتها  وبحل  �مل��وت��ورة، 

�أهلنا، ورفع �لغطاء عن كل خمل بالأمن.

�أن �لعتد�ء �لذي  امل�سلمني �عترب  العلماء  جتّمع    ■
�آية  �سماحة  منزل  على  �لبحرين  �سلطات  به  قامت 

�هلل �ل�سيخ عي�سى قا�سم ميّثل قمة �لإجر�م و�لعتد�ء 

�مل�سمونة  �ل��ر�أي  �لتعبري عن  �لفردية يف  على �حلرية 

هي  �أين  �لتجمع:  وت�ساءل  �لإن�سان،  حقوق  �سرعة  يف 

�لإن�سانية  �لقيم  على  �حلر�ص  تدعي  �لتي  �ملنظمات 

لالأمم  �لتابعة  �ملنظمات  تتعامى  ومل��اذ�  و�لأخالقية؟ 

�ملتحدة عما يح�سل لل�سعب �لبحريني من قتل و�سلب 

للحقوق �ملدنية و�سجن وتعذيب؟!

�ل�سالمي  �ل��ل��ق��اء  رئي�ص  غ���ن���دور؛  ع��م��ر  احل����اج    ■
على  يقوم  �نتخابي  قانون  �ملطلوب  �أن  �أكد  �لوحدوي، 

�لن�سبية �سمن لبنان د�ئرة و�حدة، وعلى �لأقل قانون 

�لقائمة  �ملحافظات  �سمن  د�ئرة  لكل  ن�سبي  �نتخابي 

حاليًا.

ال�����س��ي��خ د. ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر ج�����ربي؛ �لأم���ني    ■
�قتحام  عملية  ��ستنكر  �لأم����ة،  حل��رك��ة  �ل��ع��ام 

مبحتوياته  و�لعبث  قا�سم،  عي�سى  �ل�سيخ  منزل 

هذ�  معتربً� �أن  �لبحرينية،  �ل�سلطات  قبل  م��ن 

و�نتهاكًا  جتاوزً� �سافرً�  ُي��ع��ّد  �جل��ب��ان  �لع��ت��د�ء 

�ل��دول  م��ن��ا���س��دً�  و�مل��ق��ام��ات،  للحرمات  خ��ط��ريً� 

هذه  مثل  تكر�ر  ملنع  و�لإ�سالمية �لتدخل  �لعربية 

�لتجاوز�ت. وعلى �ل�سعيد �لد�خلي، ر�أى �سماحته 

�أن �ت�سال �أوباما بالرئي�ص مي�سال �سليمان و�سكو�ه 

مما �سّماه تدخل »حزب �هلل« يف �سورية، و�إ�سر�ره 

موعدها،  يف  �لنيابية  �لن��ت��خ��اب��ات  �إج����ر�ء  على 

�عتد�ء �سافر على �ل�سيادة �للبنانية.

■  ال�سيخ ماهر حمود �أكد �أن كل ما يحدث يف �ملنطقة 
�لهادفة  �لغربية  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�سيا�سة  على  يرتكز 

وتفوقه  �ل�سهيوين  �لكيان  و�سالمة  �أم��ن  تاأمني  �إىل 

�لع�سكري و�لأمني، و�أن �ملقاومة، �إ�سافة �إىل �لتدريب 

�لع�سكري، حتاول �خرت�ق هذ� �جلد�ر، من  و�لإعد�د 

خالل �جناز�ت تقنية يف �جلو و�لرب و�ل�سالح �لنوعي، 

وهذ� �أمر نعّول عليه كثريً�.

على  �أن �حلمالت  ر�أى  اللبناين  ال�سعبي  املوؤمتر    ■
لبنان،  على  »�لفيدر�لية«  �أب��و�ب  تفتح  �لطائف  �تفاق 

ر�ف�سًا �أي دعوة لعقد موؤمتر تاأ�سي�سي للنظام �للبناين، 

�أو �إدخال �أي تعديالت على بنود �لطائف قبل تطبيقها 

لأي  حقوقًا  يهدر  مل  �لطائف  �تفاق  �أن  موؤكدً�  كاملة، 

بت�سلط  فئويًا  ت�سلطًا  ي�ستبدل  ومل  لبنان،  يف  طائفة 

�آخر، بل �أنهى عهد �لمتياز�ت، و�أدخل �إ�سالحات على 

�ل�سيا�سية  و�لعد�لة  �ملنا�سفة  وحقق  �لقدمي،  �لنظام 

بني كل مكونات �ل�سعب �للبناين.

■  لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات االإ�س�مية يف لبنان، 
�لفتوى،  ل��د�ر  �لد�خلية  بالأمور  �لتدخل  بعدم  طالب 

�لأوق���اف  ق�سايا  ت�سيي�ص  وع���دم  �ل��ق��ان��ون،  و�ل��ت��ز�م 

و�لإفتاء.

السعودية تستلم الملف السوري 
من قطر.. وتبدأ بإعادة الهيكلة

اشتبـاكـات طـرابـلـس.. لتحـــــويـــل األنـظـــــار 
عـن هـزيمــة المسلحـين فــــــي الـجــارة األقـــرب

»القصير«.. لإلطاحة بمنظومة الشر األميركية - »اإلســـــــرائـيلـيــة« - الخليجـيـة
تكون تر�سانة وقاعدة لوج�ستية، حيث يوجد قربها 

الزمنية  امل��دة  هذه  خ�ل  ا�سُتخدم  ع�سكري  مطار 

ك  حترُّ م�ساحة  وه��ي  االأوج���ه،  متعددة  عمليات  يف 

وبع�ش  واالأم��ريك��ي��ني،  ل���»االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني«  عملية 

تكون  كي  �سخمة  اأم���وااًل  فيها  اأنفقوا  اخلليجيني 

و»جبهة  »اجلي�ش احلر«  ي�سمى  ملا  قاعدة ع�سكرية 

الن�سرة«، ومنها تنطلق كل اأمواج ال�سر اإىل دم�سق 

واملحافظات الكربى، كحم�ش وحلب، عرب احلدود 

اللبنانية ال�سمالية.

منظومة  تلقتها  التي  ال�سربة  ف��اإن  ل��ذل��ك، 

االأوج��ه؛  اأنها خ�سارة متعددة  �سك  ال�سر هذه ال 

تدحرج  بداية  وهي  ومعنوياً،  وع�سكريا  �سيا�سياً 

ك���رة ال��ث��ل��ج ل���إط��اح��ة ب��ك��ل امل��رت��ك��زات االأم��ن��ي��ة 

ل���ه���وؤالء احل���امل���ني ب���ث���ورة يف ���س��وري��ة، وم���ن ه��ذا 

العوا�سم  وبقية  وا�سنطن  يف  الهلع  دب  املنطلق 

اأ�سفل  يف  اللبنانية  امل��ح��ط��ة  تعترب  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

ب��ات�����س��ال م��ف��اج��ئ م���ن رئ��ي�����ش  اأول���وي���ات���ه���ا، واإذ 

الواليات املتحدة باراك اأوباما بالرئي�ش اللبناين 

�سيء،  وفعل  الإنقاذ  حماولة  يف  �سليمان،  مي�سال 

هذا اخلوف كان ين�سحب على كل ال�سالعني يف 

فلك املوؤامرة ال�سريرة على هذه املوؤامرة، لذلك 

فاإن ا�ستعادة الق�سري وريفها هي مرحلة اأ�سا�سية 

وهامة لتغيري خريطة ال�سراع املقبلة، حيث يتم 

العمل حالياً ب�سكل من�سق ودقيق ل�نتهاء قريباً 

ال��ك��ربى، حيث تفيد  امل��دن  ب��وؤر ال�سر يف  من كل 

املعلومات املوؤكدة اأن حلب ُتَعّد لها العدة املنا�سبة، 

واجلي�ش يتابع تقدمه ال�سرتجاعها قريباً، فيما 

الريف  تنظيف  عمليات  و�ساق  ق��دم  على  جت��ري 

ال�سيطرة  اإحكام  بعد  وحماه،  واإدل��ب  الدم�سقي، 

على ال�سريط ال�ساحلي كله، بينما متت ال�سيطرة 

عرب  ودرع���ا  دم�سق  ب��ني  ال��ط��ري��ق  على  وب�سرعة 

قرية خربة غزالة اال�سرتاتيجية، وو�سع اجلي�ش 

العربي ال�سوري يده باملطلق على كامل احلدود 

ال�����س��وري��ة - االأردن���ي���ة، وم���وؤخ���راً مت رب���ط امل��دن 

الكربى ببع�سها؛ من معرب ن�سيب يف اجلنوب، 

اإىل باب الهوى يف اأق�سى ال�سمال، بعد ال�سيطرة 

على االأوت�سرتودات الرئي�سية.

تعزيز  يف  ك��ب��رياً  دوراً  ت��ل��ع��ب  االإجن������ازات  ه���ذه 

املحافظات،  اأك���ر  يف  ال�����س��وري��ة  ال�سلطات  ح�سور 

ومعنويات  ق���درات  م��ن  نف�سه  ال��وق��ت  يف  وُت�سعف 

امل��ج��م��وع��ات االإره���اب���ي���ة امل�����س��ل��ح��ة، وت���وّج���ه ر���س��ال��ة 

ب�سعوبة حتقيق  والدولييني  االإقليميني  ل�عبني 

النظر  وجهة  تدعم  وبالتايل  القتال،  يف  اأهدافهم 

الإط���ق  والداعمة  الداعية  االإيرانية   - الرو�سية 

عملية ح��وار �سيا�سي ج��اد، ووق��ف ال��ن��ار ف���وراً بني 

اأطراف ال�سراع الدائر.

امل�ستوى،  هذ  على  ا�ستمر  اإذا  امليداين  التطور 

وه����و ب��ال��ت��اأك��ي��د م��ر���س��ح ل��ل��ت�����س��اع��د، ف����اإن ال��ن��ظ��ام 

ال�سوري قادر على قلب التوازنات اأكر من اأي وقت 

ال�سوري،  الو�سع  بكل  جم���دداً  واالإم�����س��اك  م�سى، 

عرب  خارجي  ع�سكري  تدخل  الأي  ت��ام  عجز  و�سط 

جمل�ش االأمن وغري جمل�ش االأمن.

بهاء النابل�سي

) �لعدد 264(  �جلمعة - 24 �أيار - 2013

بحالة  االأف��رق��اء  ه��ذه  اإ�سابة  اإىل  �سيوؤدي  �سورية 

مقدمهم  ويف  وه��م��ه��م،  ت��ب��دد  بعدما  »ه�ستريية«، 

»تيار امل�ستقبل«، الذي انزلق ب�سكل مبا�سر اإىل اأتون 

االأزم���ة ال�سورية حت��ت ذرائ���ع واه��ي��ة، وه��ي تقدمي 

»امل�ساعدات االإن�سانية« لل�سعب ال�سوري، الذي قتل 

منه »امل�ستقبل« واأتباعه ع�سرات العمال االأبرياء يف 

لبنان غداة اغتيال الرئي�ش رفيق احلريري، ذنبهم 

الوحيد اأنهم يحملون الهوية ال�سورية، ال غري.

وما يثري الريبة يف حوادث طرابل�ش، هو تكّون 

لبنان  يف  امل�سلحة  للمجموعات  اخلارجية  االإدارة 

احلرب  با�ستكمال  اأوامرها  اأعطت  والتي  و�سورية، 

لبنان  من  انط�قاً  واملمانعة  املقاومة  حمور  على 

املرة، من خ�ل حماولة تكوين بيئة معادية  هذه 

واأتباعه،  »امل�ستقبل«  نفوذ  مناطق  يف  املحور  لهذا 

يف  الب�د  اإق��ح��ام  وبالتايل  طرابل�ش،  يف  خ�سو�ساً 

فتنة مذهبية، عرب جتدد اال�ستباكات بني »اجلبل« 

و»التبانة«، بعدما اأدركت االإدارة املذكورة ف�سلها يف 

اإ�سقاط �سورية، من دون اأن تاأخذ باحل�سبان النتائج 

اأي  ومل�سلحة  م�سّلح،  �سراع  الأي  املرتَقبة  امليدانية 

ف��ري��ق متيل م��وازي��ن ال��ق��وى، ف��ال��ه��دف ق��د يكون 

وحماولة  املقاومة،  الإ�سعاف  مذهبية  فتنة  اإ�سعال 

العدو  م��ق��ارع��ة  يف  ال�سحيح  م�سارها  ع��ن  حرفها 

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي«، واإخ��راج��ه��ا م��ن م��ع��ادل��ة ال�����س��راع 

معه، خ�سو�ساً بعد فتح »جبهة اجلوالن«، واإع�ن 

املقاومة ا�ستعدادها لدعم العمل املقاوم يف �سورية، 

لل�سعب  اجلميل  ورّد  باملثل،  املعاملة  ق��اع��دة  على 

ال�سوري وقيادته.

اأم���ا م��ا يثري اال���س��م��ئ��زاز يف احل���وادث امل��ذك��ورة 

اآن���ف���اً، ف��ه��و ان���خ���راط اأف���رق���اء ط��راب��ل�����س��ي��ني فيها، 

االآنّية على ما يبدو،  خدمة مل�ساحلهم االنتخابية 

قفد ك�سفت م�سادر مطلعة اأن املجموعات امل�سلحة 

على  م��وزع��ة  ال��ت��ب��ان��ة  ب���اب  يف  الرئي�سية  ال��ث���ث��ة 

ال�سكل االآتي:

جمموعة تابعة ل�»تيار امل�ستقبل« بقيادة العقيد 

املتقاعد عميد حمود.

جم���م���وع���ة حم�����س��وب��ة ع���ل���ى ال���رئ���ي�������ش جن��ي��ب 

ميقاتي، بقيادة �سعد امل�سري، الذي اأعلن يف االأيام 

القليلة الفائتة اأنه »قطع زيارته لرتكية من اأجل 

الدفاع عن اأبناء التبانة«.

امل��ق��ات��ل��ون »ال��ت��ك��ف��ريي��ون« ال��ذي��ن ي�����س��ّم��ون يف 

�سفوفهم عنا�سر من امل�سلحني ال�سوريني.

ال�سمال  يف  االأو����س���اع  اأن  �سك  ال  املح�سلة،  يف 

ا�ستهداف  بعد  خ�سو�ساً  اإط���ق��اً،  مطمئنة  غ��ري 

اجلي�ش اللبناين �سيا�سياً وع�سكرياً لثنيه عن دوره 

يف احلفاظ على الوحدة الوطنية، ويف هذا ال�سدد 

االأو�ساع  اأن  يرى قطب لبناين قريب من دم�سق، 

مبدياً  واال�ستقرار،  التح�سن  اإىل  متيل  �سورية  يف 

خ�سو�ساً  لبنان،  يف  االأو���س��اع  انفجار  م��ن  تخوفه 

يف �سوء االنق�سام ال�سيا�سي حول االأزمة ال�سورية، 

الو�سع  �ساأن  يف  �سيما  ال  ال�سيا�سي،  القرار  وغياب 

االأمني املتدهور، ما ينذر بعواقب وخيمة على حد 

قول املرجع.

ح�سان احل�سن
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يف جييعييبييتييه الييكييثيير مييين الييتييفيي�ييسييرات 

للم�ؤكد  التحليل فت�أكيد  اأم��� يف  والأرق����م، 

»م�������س���روع ال���ل���ق����ء الأرث����ذك�������س���ي« وح���ده 

ن���ئ��ب���ً  ال�64  امل�سيحيني  ب���إع��ط���ء  ال��ك��ف��ي��ل 

اآخ��ره  ق���ن���ن  واأي  نق�س�ن،  دون  ب�لك�مل 

الذي  املن��سفة احلقيقية  ت�أمني  ل ميكنه 

اللبن�ين، وب�أف�سل  الد�ست�ر  يتحدث عنه� 

الأح��������ال ب����إم���ك����ن اإع��ط���ئ��ه��م 53 ن���ئ��ب���ً. 

عن  لال�ستف�س�ر  �سعت  »ال��ث��ب���ت«  ج��ري��دة 

هذه املعطي�ت، وك�ن هذا احل�ار: 

اأّي  ك��ّف��ة  ي��رّج��ح���ن  امل�����س��ي��ح��ي��ني  لأن 

ف���ري���ق ���س��ي������س��ي ���س��ي��ف���ز يف الن��ت��خ���ب���ت 

ال��ن��ي���ب��ي��ة، ي�����س��ر ال��ب���ح��ث يف »امل��ع��ل���م���ت 

كرثة  اإىل  الدين،  �سم�س  حممد  للدولية« 

جت�������ال ����س���رك����ت الإح���������س�����ء يف خم��ت��ل��ف 

الع�م  املزاج  ل�ستعالم  امل�سيحية،  الأق�سية 

ل���دى امل�����س��ي��ح��ي��ني؛ ي��ع��زو ال�����س��ب��ب ل���ج���د 

ا�سطف�ف ط�ئفي  ن�جت عن  الأول  �سببني، 

ل����دى ال��ط���ئ��ف��ت��ني ال�����س��ن��ي��ة وال�����س��ي��ع��ي��ة، 

ومت����ر�����س اأغ���ل���ب���ي���ة ال�����س��ن��ة خ���ل���ف »ت���ي����ر 

»ح��زب  وراء  ال�سيعة  واأغلبية  امل�ستقبل«، 

اهلل« و»حركة اأمل«، ف�ملن�طق ذات الأغلبية 

حم�س�مة  نت�ئجه�  ال�سيعية  اأو  ال�سنية 

م�����س��ب��ق���ً، ك��م��� ه��ي ح����ل ���س��ي��ط��رة »احل���زب 

معظم  على  اأي�س�ً  الإ���س��راك��ي«  التقدمي 

وي�سيف  ال��درزي��ة،  الأغلبية  ذات  املن�طق 

�سم�س الدين: »الأم��ر الآخ��ر ال��ذي يغري 

�سرك�ت الإح�س�ء ملعرفة ت�جه الراأي الع�م 

لديهم،  �سي��سي  تن�ف�س  وج���د  امل�سيحي، 

فهذه الظ�هرة التي ت�سّكل ظ�هرة �سحية 

للحف�ظ على نظ�من� الدميقراطي، جتعل 

حم�س�مة  غر  الني�بية  النتخ�ب�ت  نت�ئج 

لأي من الفريقني امل�سيحيني الكبرين.. 

املن�طق  انتخ�ب�ت  ت�ستح�ذ  ال�سبب  ولهذا 

ال�سي��سي، لأن  امل�سيحية كّل هذا الهتم�م 

���س��ي��ح��دده��� ت�جه�ت  الأك���رثي���ة والأق��ل��ي��ة 

اقراع امل�سيحيني ب�سكل ع�م«.

٪25

ن�س�أله عن ن�سب امل�سيحيني الذين يت�أثرون 

ب����أج����اء احل���م���الت الإع���الم���ي���ة وال��ظ��رف 

اأّن  الدين  �سم�س  ي��رّد  الط�رئ،  النتخ�بي 

امل�سيحيني  وان��ق�����س���م  ال��ت��ن���ف�����س  »اح���ت���دام 

ال�طني  التي�ر  هم�  كبرين،  تي�رين  بني 

احلّر وحلف�ئه والق�ات اللبن�نية والكت�ئب 

وح��ل��ف���ئ��ه��م���، ت��ب��ق��ى ن�����س��ب امل�����س��ت��ق��ل��ني اأو 

ن�����س��ب��ة رب��ع  امل���ت����أرج���ح���ني  اأو  امل���ح����ي���دي���ن، 

امل�سيحيني«.

وعن ت�قعه ملزاج هذه الفئة بعد تراجع 

امل�سيحي  الإج��م���ع  ع��ن  اللبن�نية  ال��ق���ات 

ح�ل  يف  الأرث�ذك�سي،  اللق�ء  م�سروع  على 

»ال�ستني«،  النتخ�ب�ت وفق ق�ن�ن  ح�سلت 

يق�ل: »التي�ر واملردة والط��سن�ق اأق�ي�ء يف 

والق�ات  الكت�ئب  وحزب�  الأق�سية،  بع�س 

ال��دوائ��ر  بع�س  اأق���ي���ء يف  امل�ستقبل  وت��ي���ر 

ي��ك���ن لهذه  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  الأخ������رى، م��ن 

احل���د بني  النق�س�م  ال�ازنة يف ظل  الق�ة 

انتخ�ب�ت  نت�ئج  على  ال��ت���أث��ر  الفريقني 

ب�إمك�نه�  ال��ق���ة  وه���ذه  الأق�����س��ي��ة،  بع�س 

اأن  ب�إمك�نه�  كم�  الفريقني،  �سّد  تك�ن  اأن 

تنح�ز لأحد الطرفني«.

ي���ع����د ال���ب����ح���ث ���س��م�����س ال����دي����ن اإىل 

انتخ�ب�ت ع�م 2009، ليق�ل: »ق�سٌم ل ب�أ�س 

به من هذه الفئة يت�أثر براأي البطريركية 

انتخ�ب�ت ع�م  مل�سن�ه يف  امل�رونية.. هذا م� 

2009، ونحن �س�هدن� ب�أّم العني ت�أثر كالم 
من  ي���م  قبل  �سفر  ال�س�بق  البطريرك 

الن�خب  ت�جه�ت  على  النتخ�ب�ت  اإج���راء 

وخ�س��س�ً  ال�سرفة،  املن�طق  يف  امل�سيحي 

يف ق�س�ئي امل��ن وك�����س��روان.. وه��ذا الأم��ر 

براأيي ل اأظنه اإىل تراجع ح�لي�ً، لأّنه ومع 

املنطقة  يف  امل�سيحي�ن  به�  مي��ّر  اأزم���ة  ك��ّل 

بخطر، يلتّف امل�سيحي�ن، ل �سيم� امل�ارنة، 

ح�ل مرجعيتهم الدينية«. 

للكني�سة ر�أي

ولكن، هل �ستكرر الكني�سة امل�رونية، خطيئة 

يجيبن�  امل������س��ي��ة؟  الن��ت��خ���ب���ت  يف  �سفر 

�سم�س الدين: »ب�لطبع لن تقحم الكني�سة 

واملر�سحني،  ال�سي��سة  �سج�لت  يف  نف�سه� 

لكن يكفي اإعط�ء بع�س الإ�س�رات اأو قلياًل 

على  للت�أثر  والتلميح�ت  الإي��ح���ءات  من 

امل�سيحي لينتخب يف اجت�ه  الن�خب  �س�ت 

والأ�س�قفة  امل�سيحيني  واأّن  �سيم�  م��ع��نّي، 

اأحداث  نتيجة  حقيقي�ً  ي�ست�سعرون خطراً 

�س�رية واملنطقة«.

»ال��دول��ي��ة  �سركة  يف  ال��ب���ح��ث  ويعترب 

مل  امل�سيحي  الع�م  ال��راأي  اأّن  للمعل�م�ت«، 

ي��ت��غ��ّر ب�سكل لف���ت، وف���ق م��ع��ط��ي���ت اآخ��ر 

منذ  امل�ؤ�س�سة  اأج��رت��ه���  راأي  ا�ستطالع�ت 

اأ�سهر، يق�ل: »ل تزال الق�ت�ن امل�سيحيت�ن 

الفريق  امل��ن���ط��ق،  معظم  يف  ح�لهم�  على 

بت�أييد  يزال يحظى  الق�ي يف منطقته ل 

مل  ح�سلت،  ب�سيطة  تعديالت  من��سريه، 

امل�سيحي  الع�م  ال��راأي  ندر�س بعد حت�لت 

ب��ع��د ت���راج���ع ح����زب ال����ق�����ات ع���ن دع��م��ه��� 

ل��ل��ق���ن���ن الأرث���ذك�����س��ي«، وي�����س��ي��ف: »م��ن 

ولكنن�  م����،  ت���ب���ّدل  ي��ح�����س��ل  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

العلمية  ال���درا����س����ت  جن���ِر  مل  الآن  ح��ت��ى 

لك�سف ه���ذا ال��ت��ح���ل، ون��ح��ن ك��خ��رباء يف 

جم���ل الإح�����س���ء، ن��ع��رف ج��ي��داً اأن ال���راأي 

يتبّدل  وم��زاج��ه  م��ت��ح��ّرك  امل�سيحي  ال��ع���م 

ب�ختالف الأو�س�ع ال�سي��سية«.

 قانون �لقو�ت

من  امل��ق��ّدم  املختلط،  ال��ق���ن���ن  بخ�س��س 

و»التقدمي«،  و»امل�ستقبل«  »ال��ق���ات«  قبل 

غر  ق���ن���ن  اأي  اأّن  ال��دي��ن،  �سم�س  ي���ؤك��د 

ال���ل���ق����ء الأرث����ذك�������س���ي ل مي��ك��ن��ه اإع���ط����ء 

دوائر  »وف��ق  ب�ملن��سفة،  حقهم  امل�سيحيني 

ق�ن�ن ال�ستني، ت�ؤثر الط�ائف الإ�سالمية 

ب�سكل كبر على م�س�ر الت�س�يت امل�سيحي، 

م�سيحي�ً  ن�ئب�ً   24 اأو   22 هن�ك  وب�لت�يل 

امل�سلمني،  من  مب��سر  بت�أثر  �سُينتخب�ن 

ق���ت��ني  اإىل  امل�����س��ي��ح��ي��ني  ان��ق�����س���م  يف ظ����ّل 

الدميغرايف،  التحّ�ل  ظّل  ويف  مت�ازنتني، 

ينعك�س  اأّن  ج���داً  الطبيعي  م��ن  وب���ل��ت���يل 

امل�سلمني على  الن�خبني  ت�س�يت 63٪ من 

امل�سيحيني،  الن�خبني  على   ٪37 ت�جه�ت 

وح���ده ف��ق��ط ق���ن���ن ال��ل��ق���ء الأرث���ذك�����س��ي 

يحرر الن�خب امل�سيحي ب�لتم�م من ت�أثر 

ال�س�ت امل�سلم �س�اء ك�ن �سني�ً اأو �سيعي�ً اأو 

درزي�ً، لأنه ل يخ�سع ملنطق الدميغرافي�«، 

الق�انني  عن  حديثه  الدين  �سم�س  يت�بع 

اأخذن� مب�سروع  »�س�اء  ق�ئاًل:  النتخ�بية، 

ق���ن���ن  ف�����ؤاد ب��ط��ر���س، اأو م�����س��روع ق���ن���ن 

ميكن  ل  خمتلط،  ق�ن�ن  اأي  اأو  احلك�مة 

ت�جه  ت�أثر  امل�سيحية من  املق�عد  حترير 

ح�ل  ب�أف�سل  وه��م  الإ�سالمية،  الط�ائف 

 50 اأو  م�سيحي�ً  ن�ئب�ً   48 ت�أمني  ب�إمك�نهم 

اأو 52 ن�ئب�ً.. من هن� نرى اأّن عيب ق�ن�ن 

كّل  على  خمتلفة  بن�سب  ينعك�س  ال�ستني 

ال��ق���ان��ني الن��ت��خ���ب��ي��ة، وم���ن ���س��م��ن ه��ذه 

املق�ربة عينه� ب�إمك�نن� اإدراج ق�ن�ن الق�ات 

- امل�ستقبل بخ�نة تراجع حتمي عم� ي�ؤمنه 

ق�ن�ن الأرث�ذك�سي للم�سيحيني«.

وم�ذا عن غي�ب املع�ير؟ ي�سرح �سم�س 

ل  مف�سّ اأّن��ه  الق�ن�ن  هذا  »م�سكلة  الدين: 

وا�سح  غي�ب  هن�ك  وا�سعيه،  قي��س  على 

للمع�ير، وهن�ك ا�ستن�س�بية ن�فرة ومعيبة 

والأك��رثي��ة،  الن�سبية  ق�عدة  اعتم�د  جلهة 

ول��ي��د جنبالط،  ال��ن���ئ��ب  اإر���س���ء  اأو جلهة 

فتق�سيم الدوائر ج�ء على قي��س مر�سحي 

الإ���س��راك��ي،   - امل�ستقبل   - ال��ق���ات  ف��ري��ق 

اعتم�د  مّت  ق�ة �س�ربة  فحيث هم حتديداً 

التي�ر وحزب  الأك��رثي، وحيث ه�  النظ�م 

ال��ن��ظ���م  اع���ت���م����د  مّت  اأق������ي������ء  واأم�������ل  اهلل 

»هن�ك  ال��دي��ن،  �سم�س  ي�سيف  الن�سبي«، 

امل�سيحيني،  ب�إرادة  تق�سيم�ت ف�قعة تفّرط 

ق�س�ء  احل�سر،  ل  امل��ث���ل  �سبيل  على  لأن��ه 

ني�بية، مت  �سبعة مق�عد  امل�ؤلف من  زحلة 

مراع�ة فريق »الرابع ع�سر من اآذار« ب�سكل 

وا�سح، فبدل ت�زيع 4 مق�عد وفق النظ�م 

تق�سيم  ج���ء  ن�سبي،  مق�عد  و3  الأك����رثي 

الق�ات - امل�ستقبل 5 مق�عد وفق الأكرثي 

ومقعدين فقط وفق الق�عدة الن�سبية، م� 

يعني اأن فريق الق�ات - امل�ستقبل ونتيجة 

ت���ازن الق�ى يف الق�س�ء �سيحظى مبقعد 

النظ�م  الث��ن��ني وف��ق  املقعدين  واح��د م��ن 

والكت�ئب  الق�ات  واأن  خ�س��س�ً  الن�سبي، 

ال�سني  الثقل  نتيجة  على  بق�ة  �ست�ستند 

املرّجح«، ويعطي �سم�س الدين مثاًل اآخراً، 

يق�ل: »يف دائرة ح��سبي� - مرجعي�ن التي 

واح��د  ن�ئب  و�سع  ني�بية،  مق�عد   5 فيه� 

وفق ق�عدة الأكرثي و4 مق�عد على ق�عدة 

اأي�س�ً على دائرة  الن�سبي، وهذا م� انطبق 

م�سروع  ق�عدة  لت�سبح  الهرمل،   - بعلبك 

»حيث  ق���ع��دة  تطبق  امل�ستقبل   - ال��ق���ات 

فريقهم ال�سي��سي يهيمن، نطّبق الن�سبي، 

الأك����رثي..  نطّبق  م��رت���ح  فريقن�  وح��ي��ث 

قي��س  على  مف�سل  الق�ن�ن  هذا  وب�لت�يل 

اإع���ط����ء ال��رب��ح ل��ف��ري��ق ال���راب���ع ع�����س��ر اآذار 

ب�سكل وا�سح«.

ي�سقط الب�حث املخت�ّس يف »الدولية 

للمعل�م�ت« نت�ئج انتخ�ب�ت 2009، على 

ك�نت  ���س���اء  ال��ي���م  املعرو�سة  الق�انني 

يق�ل:  خمتلطة،  اأو  ن�سبية  اأو  اأك��رثي��ة 

تف�سيل  تريد  ال�سي��سية  الق�ى  »ك�فة 

ال���ق����ان���ني الن��ت��خ���ب��ي��ة ع��ل��ى م��ق��ي������س 

من�طق نف�ذهه�، ويف ح�ل ق�ن�ن املقدم 

من الق�ات - امل�ستقبل، �سيحظى فريق� 

ن�ئب�ً   58 ح���ايل  على  اآذار«  و»8  التي�ر 

 58 على  اآذار«  و»14  امل�ستقبل  وف��ري��ق 

جنبالط  الن�ئب  فريق  ليحظى  ن�ئب�ً 

ليحظى  11 مقعداً،  اأو  10 مق�عد  على 

اأو  مقعد  على  ميق�تي  جنيب  الرئي�س 

مقعدين«.

امل�ستقبل،   - ال��ق���ات  ق���ن���ن  ه��دف 

»ال�ست�تيك�«  اإع���دة  الدين  �سم�س  ب��راأي 

جنبالط  »وليد  يق�ل:  ح�لي�ً،  امل�ج�د 

ر�����س����ي ب�����ل����ق�����ن�����ن، لأن�������ه مت ت����أم���ني 

م�سلحته النتخ�بية يف دائرتي ال�س�ف 

وع�ليه، وهكذا بكل ب�س�طة ُيريد زعيم 

اأه���ائ��ه  وف��ق  البلد  دّف���ة  اإدارة  امل��خ��ت���رة 

ال�سي��سية«.

م�سكلة  اأّن  ال��دي��ن  �سم�س  ويعترب 

الق�انني النتخ�بية املختلفة، بج�هره� 

تط�ل رف�س ال�سي��سيني احتم�ل خ�س�رة 

الأح���داث  ت��ط���رات  النتخ�ب�ت يف ظ��ّل 

»اأح��د، غر م�ستعد  يق�ل:  املنطقة،  يف 

للخ�س�رة، لهذا ال�سبب ا�ستبعد ال��س�ل 

القريب  يف  انتخ�بي  ق���ن���ن  ات��ف���ق  اإىل 

املتب�دلة،  الت�س�ي�ت  بلد  لبن�ن  الع�جل، 

والي�م يف ح�ل ح�سلت النتخ�ب�ت وفق 

م�  اإىل  نت�ئجه  �ستعلق  ال�ستني،  ق�ن�ن 

�س�بق�ً  اإن تذكرن�  بعد النتخ�ب�ت، لأّنه 

وبعد ف�ز فريق »الرابع ع�سر من اآذار« 

يف انتخ�ب�ت 2013 مل ت�ؤِد اإىل اأي اإجن�ز 

يذكر«.

�ملغرتبون

وم��������ذا ع����ن م��������س����ع امل���غ���رب���ني، ه��ل 

ب���دّل���ت   2009 ع������م  اق���راع���ه���م  ن�����س��ب��ة 

مل  املغربني  »ج��ل��ب  ي��ق���ل:  ب�لنت�ئج؟ 

بن�سب ف�ز  الع�مة، غّر  ب�لنت�ئج  يعدل 

املث�ل،  �سبيل  على  �سيدا  يف  املر�سحني، 

ف�رق  على  �سعد  اأ�س�مة  يخ�سر  اأن  ب��دل 

ب�����س��ي��ط اأ���س��ب��ح ال���ف����رق ك���ب���راً، مت���م���ً 

وك�سروان  زغرت�  اأق�سية  يف  ح�سل  كم� 

وجبيل«.

اأم املع�رك �ستك�ن  براأي �سم�س الدين 

الأوىل  »يف  الأوىل،  ال����دائ����رة  ب�����روت  يف 

ل وج����د مل��ع��رك��ة ع��ل��ى الأك���ي���د، يف ب��روت 

مرجح�ً  �سيك�ن  الجت����ه  الث�نية  ال��دائ��رة 

املتح�لف  الط��سن�ق   - التي�ر  فريق  لف�ز 

اأم��� يف بروت  اأم��ل،  مع ح��زب اهلل وحركة 

الدائرة الأوىل.. هن�ك �ستحدد الأغلبية«. 

ي��ن��ه��ي ���س��م�����س ال����دي����ن ح���دي���ث���ه جل���ري���دة 

»الثب�ت«.

�أجرى �حلو�ر: بول با�سيل

شمس الدين: وحده األرثوذكسي يعيد المناصفة للمسيحيين
 ودائرة بيروت األولى تحدد األكثرية لمن

بعيدًا عن ال�صخب 

الإعالمي و»بروباغاندا« 

التيارات احلزبية، واأمنيات 

ال�صيا�صيني، ي�رشّح الباحث 

يف �رشكة »الدولية 

للمعلومات«؛ حممد 

�صم�س الدين، خمتلف 

م�صاريع القوانني النتخابية 

املعرو�صة نيابيًا واإعالميًا.. 

مشروع »14 آذار« 
المختلط مفّصل على 
قياسهم.. إلعطائهم 
األكثرية
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م��ع ه���دم امل��ب��ن��ى ت��ل��� الآخ����ر، وا���س��ت��ح���اذ ال�سرك�ت 

اإىل مت�جر  املتعددة اجلن�سي�ت عليه� لتح�يله�  الكربى 

اأو فن�دق، تتجه مب�ين بروت القدمية الأنيقة  اأو مق�ه 

للخطر،  املعر�سة  الك�ئن�ت  اأن���اع  ك�أحد  النقرا�س  نح� 

ومع طفرة البن�ء التي ن�سهده� الي�م يف �س�ارع بروت، 

الآخ��ر  ه�  غ���ب  قد  الراثي  العمراين  اأن ط�بعه�  يبدو 

ل��ت��ح��ل حم��ل��ه الأب�������راج ال�����س���ه��ق��ة يف اأن���ح����ء ال��ع������س��م��ة 

اللبن�نية، وكثر منه� بني على اأطالل الراث املعم�ري 

اجلميل الذي يفتقد الكب�ر وكذلك اجليل اجلديد.

ال��راث  على  ب�حلف�ظ  املهتمني  م��ن  قلة  وحت����ول 

اإنق�ذ م� ميكن اإنق�ذه من الدم�ر، لكن يف مدينة يحكمه� 

امل����ل ع����دة م��� ي��ق���دون م��ع���رك خ������س��رة، م��ب���ن ت��راث��ي��ة، 

ق��دمي��ة، بي�ت م��ن طبقة واح���دة، كله�  ق�س�ر، م��دار���س 

التخل�س  اأو  لهدمه�  ا�ستمالكه�  يجري  تراثية  بي�ت 

اجلراف�ت  اإيق�ف  حت���ول  التي  احلمالت  كل  رغم  منه�، 

عن العمل.

يف امل���ق����ب���ل، ل ت���ج��د يف ب����روت ح��رك��ة ع��م��ران��ي��ة 

حت�فظ  الأق���ل  على  اأو  ال�����س��يء،  بع�س  تراثية  اأو  راق��ي��ة 

التي يجري  املب�ين  ال��راث، فكل  ذلك  القليل من  على 

املعم�رية احلديثة  الهند�سة  تعتنق  وهند�سته�  ت�سييده� 

وامل���درن بعيداً عن مل�س�ت تراثية ب�سيطة تعطيه� بع�س 

الرونق اأو اله�ية املميزة.

اإىل  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  م��ن  اللبن�نيني  بع�س  وت��ن��ب��ه 

التغرات املف�جئة يف ن�سيج املدينة التي يعي�س به� نح� 

اأطلقت جم�ع�ت  الأخرة،  الآونة  ن�سمة، ويف  1.5 ملي�ن 
ح��م���ي��ة ال����راث ح��م��ل��ة ت���ع��ي��ة حت��م��ل ���س���رة ل�س�اهد 

ن�طح�ت  اأم����م  هدمت  التي  القدمية  للمب�ين  اأ�سرحة 

�سح�ب داكنة تخنق �سم�ء بروت ل تزينه�، خ�س��س�ً اأنه� 

عب�رة عن مدن اأ�سب�ح كبرة.

ميكن احلديث عن جن�ة ب�سعة مب�ن لبن�نية قدمية 

املك�س�ة  واأ�سطحه�  ال�ا�سعة  و�سرف�ته�  املميزة  بن�افذه� 

�سكنية  م��ب���ن  الآن  حتجبه�  ل��ك��ن  الأح���م���ر،  ب���ل��ق��رم��ي��د 

يف  اأنه�  الآن  الإهم�ل  على  عالمة  اأي  وتعني  خر�س�نية، 

طريقه� للزوال.

العق�رات  اأ�سح�ب  الب�هظة  الأرا�سي  اأ�سع�ر  وتغري 

معم�رية  قيمة  ذات  ك�نت  واإن  حتى  لبيعه�،  ب��روت  يف 

ذات  و�سيق  القت�س�دية  الأح�����ال  ���س���ء  اأن  كم�  ك��ب��رة، 

اليد يدفع بع�س مالكي البي�ت القدمية التي ل ت�سلح 

لل�سكن اإىل بيعه�، كم� يحدث الي�م يف اخلندق الغميق، 

اإن الكثر من العم�رات الراثية القدمية يجري  حيث 

بيعه� بعد اأن تعر�ست لدم�ر جزئي اأثن�ء احلرب الأهلية، 

م�لكيه�  ق��درة  لعدم  ل�سن�ات  ح�له�  على  ظلت  اأن  وبعد 

على ترميمه�، وهم طبع�ً ير�سخ�ن لع�مل امل�ل الكثر 

انتظ�ر  ك�ن�ا قد مل�ا من  اأن  بعد  اأم�مهم  ال��ذي ي��سع 

رع�ية الدولة اأو دعمه� لهم لإع�دة بن�ء ممتلك�تهم بعد 

احلرب. 

ورغم اأن لديهم الكثر من املخ�وف، اإل اأن اأم�مهم 

للمط�رين  القدمية  امل��ن���زل  لبيع  احل���اف��ز  م��ن  الكثر 

دون  �س�هقة  مب�ن  لإق�مة  يهدم�نه�  الذين  العق�ريني، 

التقيد بق�اعد تق�سيم املدينة اإىل من�طق، ودون اعتب�ر 

من�طق  اإىل  ح�جتهم  اأو  للب�سر  املن��سبة  ل��الرت��ف���ع���ت 

خ�سراء حتى يف و�سط الع��سمة.

وت�س�رعت وترة طفرة البن�ء يف الع�مني الأخرين، 

اأن مدينة  اإل  اأزم�����ت،  م��� ع�سف يف لبن�ن م��ن  ك��ل  رغ��م 

بروت ظلت ت�ستقطب حركة عمرانية وا�سعة، لكن ومع 

الأ�سف، ك�نت كله� حركة جت�رية بحتة من دون اأي ح�س 

تراثي معم�ري.

لبن�ن، الذي ل يزال يق�م بعملي�ت اإع�دة اإعم�ر بعد 

الع�م  اإىل   1975 الع�م  من  ا�ستمرت  التي  الأهلية  حربه 

يبدو مالذاً غر م�ستقر لال�ستثم�ر، لكن هذا  1990، قد 
اكت�س�ح  بن�ء، ومن  اإىل خلية  ب��روت  ل مينع من حت�ل 

���س���ارع��ه��� م��ن ق��ب��ل ���س���ح��ن���ت ن��ق��ل ال���رم����ل واحل��ج���رة 

واحلديد.

الي�م،  تخرق مب�ن �س�هقة جديدة اأفق بروت، من 

ال��ذي يعد  50 ط�بق�ً،  املك�ن من  ب��روت  �سم�  بينه� برج 

ارتف�عه  �سيبلغ  حيث  اللبن�نية،  الع��سمة  يف  ب��رج  اأعلى 

اأتربته�  وتث�ر  البن�ء  اأعم�ل  �سخب  ويهدر  مر،   200
ال�����س��غ��رة واحل��دائ��ق  ال�����س���ارع ال�سيقة وامل���ن����زل  ف����ق 

التي ك�نت متثل ي�م�ً زواي� تراثية جميلة، والكثر من 

الأبراج الف�خرة يف بروت، اإن مل تكن كله�، �سبه خ�وية، 

لبن�نيني  مغربني  اأو  خلليجيني  ممل�كة  ال�سقق  اإن  اإذ 

يقدر  ول  ال��ع���م،  يف  اأ�س�بيع  ب�سعة  اإل  ي�ستخدم�نه�  ل 

امل�اطن�ن اللبن�ني�ن الع�دي�ن على ثمنه� اخلي�يل الذي 

ي�سعى فيه امل�ستثمر اإىل رد اأ�سع�ف اأم�اله.

على  احل��م��را  منطقة  �سك�ن  م��ن  م�سن  رج��ل  وعلق 

ه��دم ال��ب��ي���ت ال��ق��دمي��ة يف ب���روت ق���ئ��اًل: »ل��ط���مل��� ك�نت 

املميزة، لكن  و�س�ارعه�  بعمرانه� اجلميل  تتميز  بروت 

حتى  اأك��رث،  ل  خر�س�نية  كتل  عن  عب�رة  اأ�سبحت  الي�م 

على  يقت�سر  بقي  ترميمه،  ج��رى  ال���ذي  ب���روت  و���س��ط 

اأمن�ط معينة دون الأخرى، وبقي جتربة حم�س�رة لي�س 

اإل«.

اأ�س�ف: »للعم�رة الراثية اجلميلة من�ذج من اأبرز 

املزرعة  يف  ب��روت:  اأنح�ء  جميع  يف  املنت�سرة  الت�س�ميم 

واحل���م���را وال��ظ��ري��ف وراأ�������س ال��ن��ب��ع وال��ق��ن��ط���ري وم����ر 

خم�يل واجلميزة والأ�سرفية وغره� من اأحي�ء املدينة، 

املعم�ري بني  وهي تظهر وت�ثق جم�لي�ت تراث بروت 

اأواخر الثالثيني�ت وحتى ال�ستيني�ت، اأي فرة احلداثة 

ان��دلع احل��رب، منذ القرن  التي تغلغلت يف املدينة قبل 

الت��سع ع�سر اإىل فرة احلداثة، ميكن مالحظة كيف اأن 

الدرابزين ح�فظ على ط�بعه الفني واملزخرف، واأعطى 

لأبنية املدينة واأحي�ئه� ط�بع�ً مميزاً مثاًل، كذلك ميكن 

البي�ت  م��ن  كبر  ع��دد  يف  اجلميلة  القن�طر  مالحظة 

القدمية التي حتيط به� احلدائق املزخرفة اجلدران«.

وقبل 13 ع�م�ً �سجلت جم�عة للحف�ظ على الراث 

عليه�،  احل��ف���ظ  ت�ستحق  مبنى   520 ب��ه���  اأح��ي���ء  اأرب��ع��ة 

البقية يف الطريق،  70 من هذه هدم،  اأن  وق�لت: »نعلم 

ل��ك��ن ح��ت��ى ال��ي���م ج���رى ه���دم ال��ك��ث��ر منه� م��ن دون اأن 

يحرك �س�كن�ً للجه�ت املعنية.

ال��راث  على  احلف�ظ  ق�سية  ت�سبح  اأن  من  وب��دًل 

ت��دارك���ً  امل���ؤ���س�����س���ت احل��ك���م��ي��ة  ب��ه���  تعنى  ه���ي��ة  ق�سية 

لأخط�ء ال�سنني امل��سية، ف�إن الدف�ع عم� تبقى من ن�سيج 

واجلمعي�ت  الأف��راد  على  يقت�سر  ب�ت  ت�ريخي  معم�ري 

الأه��ل��ي��ة، ال��ت��ي مل ي��ع��د اأم���م��ه��� ���س���ى اإط����الق ن����داءات 

عطف  ت�سرعي  عله�  والآخ����ر،  احل��ني  ب��ني  ال�ستغ�ثة 

امل�ستثمرين اجلدد، لكن هذا ب�لطبع ل يح�سل. 

على ال�سفة الأخرى، هن�ك من ي�س�أل اأنه اإن ك�نت 

فلم�ذا ل  والتملك،  ال��ه��دم  ع��ن عملي�ت  ع���ج��زة  ال��دول��ة 

تفر�س على امل�ستثمرين اجلدد بع�س بديهي�ت العم�رة، 

بع�س  على  تراثية  ب�سم�ت  ي�سع�ا  اأن  عليهم  وت�سرط 

مب�نيهم وعم�راته� ال�س�هقة؟!

هبة �صيداين
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�أن��ف��اق قطاع  ع��اد معرب رف��ح، ومعه 

غ��زة اإىل واج��ه��ة الأح����داث م��ن جديد، 

هذه العودة بداأت مع اإعالن جمموعات 

م�����ص��ل��ح��ة يف ����ص���ي���ن���اء امل�������ص���ري���ة، ع��ن 

اختطاف عدد من اجلنود ورجال الأمن 

امل�صريني، اأثناء عودتهم من �صيناء اإىل 

القاهرة لتم�صية اإجازاتهم.

اجلي�ش  ق��ب��ل  م��ن  الأويل  ال��ف��ع��ل  رد 

واأج���ه���زة الأم����ن امل�����ص��ري��ة ع��ل��ى جرمية 

الخ��ت��ط��اف، مت��ث��ل يف ف��ر���ش اإج�����راءات 

و�صوًل  رف��ح،  معرب  على  م�صددة  اأمنية 

اأن��ف��اق  اإغ���الق���ه ب��ال��ك��ام��ل، وق��ب��ال��ة  اإىل 

غزة مع الأرا���ص��ي امل�صرية، وذل��ك حتت 

�صعار منع تهريب اجلنود ورجال الأمن 

امل�صريني اإىل القطاع من خالل الأنفاق.

ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة  ال�������ق�������وى  اأن  وم���������ع 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة يف غ�����زة دان������ت ج��رمي��ة 

اخ��ت��ط��اف اجل���ن���ود، واأب�����دت ا���ص��ت��ع��داده��ا 

للتعاون مع الأجهزة امل�صرية، اإل اأن هذا 

الأم���ر مل يخفف م��ن الإج�����راءات التي 

اتخذت على املعرب، وب�صاأن الأنفاق، واإذا 

اأم��ن��ي مينع  اإج���راء  فر�ش  ك��ان مفهوماً 

تهريب املختطفني عرب الأنفاق، فاإن ما 

املعرب ومنع  اإغ��الق  ل ميكن فهمه، هو 

بالجتاهني،  عبوره  من  الفل�صطينيني 

وق����د ط�����اول ه����ذا الإج��������راء وف������داً من 

ال�صخ�صيات الفل�صطينية القيادية التي 

ك��ان��ت حت�صر م���وؤمت���راً يف م�����ص��ر، وم��ن 

ه��وؤلء وزراء يف حكومة غ��زة، ون��واب يف 

الف�صائل  الت�صريعي، وقادة من  املجل�ش 

الفل�صطينية. 

املتكد�صني على املعرب  وقد بلغ عدد 

اأكرث من  الأ�صبوع اجلاري  حتى مطلع 

ثالثة اآلف فل�صطيني، قامت ال�صلطات 

امل�صرية بنقلهم اإىل مراكز اإيواء موؤقتة 

يف مدينتي رفح امل�صرية العري�ش، حتى 

اإيجاد حل مل�صاألة دخولهم اإىل القطاع.

يف الأثناء بداأ اجلي�ش امل�صري حملة 

لتدمري الأنفاق بني قطاع غزة وم�صر، 

وق������ال م���واط���ن���ون ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون، اإن 

جرافات �صخمة تابعة للجي�ش امل�صري، 

منطقة  يف  اأن���ف���اق  ت��دم��ري  يف  ���ص��رع��ت 

���ص��الح ال���دي���ن، وق��ب��ال��ة خم��ي��م »ي��ب��ن��ا« 

عدد  انهيار  اإىل  اأدى  ما  القطاع  داخ��ل 

كبري من الأنفاق ب�صكل كلي اأو جزئي، 

وع��م��ل��ي��اً مي��ك��ن اع���ت���ب���ار ه����ذه احل��م��ل��ة 

ا���ص��ت��ك��م��اًل مل��ا ق���ام ب��ه اجل��ي�����ش امل�صري 

اأغ��رق عدداً  الأنفاق، حيث  �صابقاً جتاه 

كبرياً منها باملياه العادمة، بدعوى منع 

تهريب ال�صالح من القطاع اإىل �صيناء.

ت��ن�����ص��ط يف ����ص���ب���ه ج����زي����رة ���ص��ي��ن��اء 

جم���م���وع���ات م�����ص��ل��ح��ة ك����ث����رية، ب��ي��ن��ه��ا 

ج��م��اع��ات ت��ك��ف��ريي��ة، واأخ����رى تعمل يف 

ت��ه��ري��ب ال�����ص��الح وامل����خ����درات، و���ص��وًل 

اخلارجني  من  خمتلفة  ت�صكيالت  اإىل 

ال�صلطة  على  والناقمني  القانون،  على 

خمتلفة  لأ�صباب  القاهرة  يف  املركزية 

ومتعددة.

وم��ن��ذ ب��ع�����ش ال��وق��ت جن��ح الإع����الم 

احلثيثة  ج���ه���وده  اإط�����ار  ويف  امل�������ص���ري، 

وقطاع  الفل�صطيني  ال�صعب  ل�صيطنة 

غ����زة، يف اإح�����داث رب���ط ب��ني اجل��م��اع��ات 

امل�صلحة يف �صيناء، وف�صائل املقاومة يف 

القطاع، وب�صبب ال�صتباك احلا�صل بني 

جماعة  وب��ني  م�صرية،  �صيا�صية  ق��وى 

»الإخ������وان« وال��رئ��ي�����ش امل�����ص��ري حممد 

م���ر����ص���ي، ج����رى ك��ي��ل ات���ه���ام���ات ك��ث��رية 

حلركة حما�ش، لكونها جزءاً من جماعة 

يف  احلركة  م�صاركة  ومنها  »الإخ����وان«، 

اإر���ص��ال �صبعة  حماية مر�صي من خ��الل 

اآلف من مقاتليها اإىل م�صر، ومنها ما 

هو اأخطر من قبيل الدعاء مب�صوؤولية 

ح��م��ا���ش ع���ن ج���رمي���ة اغ��ت��ي��ال اجل��ن��ود 

امل�����ص��ري��ني يف رف����ح، وات���ه���ام���ات اأخ���رى 

ي�صعب على العقل ت�صديقها.

التهامات  ه��ذه  وراء  م��ن  الأه���داف 

ال��ظ��اه��ر  ب���دت يف  واإن  وا���ص��ح��ة، وه���ي 

موجهة اإىل حما�ش، فقد طاولت ال�صعب 

البع�ش  ك���ان  واإذا  ك��ل��ه،  الفل�صطيني 

الداخلية  ال�صراعات  خانة  يف  ي�صعها 

تلك  جت��اوزت  اأنها  فاحلقيقة  امل�صرية، 

ال�صراعات لت�صبح نوعاً من حرب على 

اأن الرئا�صة امل�صرية  القطاع، خ�صو�صاً 

املرتبكة، ف�صلت يف حتديد موقف وا�صح 

جتاه غزة، فهي اأعلنت التزامها اتفاقية 

اإغ�صاب  ترد  ال�صيت، ومل  �صيئة  املعابر 

دول���ة الح���ت���الل، ف��اأب��ق��ت ع��ل��ى الو�صع 

ال�����ذي حت�����دده الت��ف��اق��ي��ة مل��ع��رب رف���ح، 

ح����اول اأم����ني ع����ام »ج��ام��ع��ة ال����دول 

بنف�صه«  »الناأي  العربي  نبيل  العربية« 

وج��ام��ع��ت��ه ع���ن ج���رمي���ة »ت���ع���دي���ل« ما 

ال��ع��رب��ي��ة، عرب  ال�����ص��الم  ت�صمى م��ب��ادرة 

اإعالن القبول مببداأ »تبادل الأرا�صي«، 

اأن اجل��ام��ع��ة مل ت��ق��دم ت�����ص��وراً  زاع���م���اً 

يتعلق بتعديل املبادرة.

العربي،  تراجع  �صبب  وا�صحاً  لي�ش 

ف��ه��و ب��ال��ت��اأك��ي��د لي�ش م��ن ال��ن��وع ال��ذي 

ميكن اأن يكون قد اأ�صغى لرف�ش ال�صعب 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ه����ذا ال���ت���ن���ازل امل���ج���اين، 

وبالتاأكيد فاإنه ل ي�صعر باخلزي جراء 

ا�صتخفاف حكومة نتنياهو بالتعديالت 

العربية، واعتبارها بال قيمة، مطالبة 

ب��امل��زي��د، وعليه رمب��ا ي��ك��ون ال��ن��اأي عن 

امل��ق��رح ال���ذي ق��دم��ه حمد ب��ن جا�صم، 

متهيداً  منه،  والتن�صل  اجلامعة  با�صم 

مل��ا ه��و اأ���ص��واأ م��ن ال��ت��ن��ازلت، خ�صو�صاً 

م��ع ت��زاي��د ال��ك��الم ع��ن ت��وج��ه اأم��ريك��ي 

لإط��������الق م���ف���او����ص���ات ب����ني ال�����ص��ل��ط��ة 

وا�صنطن  وحاجة  الح��ت��الل،  وحكومة 

املطلوبة،  للتنازلت  عربي  غطاء  اإىل 

دون  التفاو�ش  عملية  بدء  جلهة  �صواء 

اأو ح��ت��ى جت��م��ي��د ال���ص��ت��ي��ط��ان،  وق����ف، 

العملية  لتلك  امل��ت��وق��ع  امل����اآل  جل��ه��ة  اأم 

والنتائج التي �صت�صفر عنها.

ع��م��وم��اً، وك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��اً، فقد 

با�صتخفاف  الحتالل  حكومة  تعاملت 

�صديد مع التقدميات املجانية من قبل 

قطر، واجلامعة ووفدها الوزاري، وهي 

ط��رح��ت م���ن ج��ان��ب��ه��ا ت�����ص��ورات حت��دد 

ت�صعى  ال���ذي  ال��ت��ف��او���ش  نتائج  م�صبقاً 

ذلك  ومن  لإطالقه،  املتحدة  الوليات 

غور  منطقة  على  ال�صيطرة  ا�صتمرار 

ملدة  الفل�صطيني،  اجل��ان��ب  م��ن  الأردن 

مناطق  �صفة  واإع���ط���اء  ع��ام��اً،  اأرب��ع��ني 

م��وؤج��رة ل���الأغ���وار، يف ا���ص��ت��ع��ادة مل��ا ك��ان 

عربة  وادي  اتفاقية  يف  اإم����راره  ج��رى 

ب�صاأن اأرا�ش اأردنية جرى تاأجريها.

اق�����راح  ه�����ذا  اإن  ت���ق���ول  ال�����ص��ل��ط��ة 

منطقة  اأرا���ص��ي  وا�صتئجار  م��رف��و���ش، 

الغور يزيد من حالة ال�صكل امل�صخ الذي 

يف  الفل�صطينية  ال��دول��ة  عليه  �صتبدو 

الأمر  هذا  �صاأن  ومن  الغربية،  ال�صفة 

اأن يحدث تطويقاً كاماًل »للدولة« من 

جهة الأردن، ويبقيها يف ح�صار حمكم، 

وحتت �صيطرة دولة الحتالل بالكامل.

ل مي��ك��ن ال��ت��ع��وي��ل ك��ث��رياً ع��ل��ى رف�ش 

مع  »التكّيف«  على  عودتنا  التي  ال�صلطة 

ال�����ص��روط ال��ت��ي ت��ط��رح ع��ل��ي��ه��ا م���ن اأج���ل 

م���ع���اودة امل��ف��او���ص��ات، ورمب����ا ي��ت��م اإدخ����ال 

الأرا�صي،  تبادل  �صفقة  يف  الغور  منطقة 

با�صتمرار  ق��دمي  اح��ت��اليل  ه��دف  خلدمة 

ال�صيطرة على هذه املنطقة احليوية وذات 

املكانة املركزية يف املخططات ال�صهيونية.

ووفق ما يتم تداوله يف العديد من 

لر�صوة  وا�صنطن  تعد  الإع���الم،  و�صائل 

اق���ت�������ص���ادي���ة، ي���ك���ون ه��دف��ه��ا ت��ع��وي�����ش 

»اآثار  واإظهار  املتوقع،  ال�صيا�صي  الف�صل 

تنعك�ش  ال�صيا�صية  للعملية  حم�صو�صة« 

يف  للفل�صطينيني  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة  يف 

ال�صفة والقطاع اأي�صاً. 

ن�صاط  اإىل  ت�صري  اإعالمية  م�صادر   

25 خ���ب���رياً وخم��ت�����ص��اً من  ف���ري���ق م���ن 

العامل، يعكف على و�صع  اأنحاء  خمتلف 

خطة ا�صتثمارية حمددة لل�صفة الغربية 

ال��دولرات  مليارات  بقيمة  غ��زة،  وقطاع 

ي�صتغرق تنفيذها نحو 3 �سنو�ت.

ه���ذه  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ال�������ص���ر  ك��ل��م��ة 

اخلطة هي اإطالق م�صار �صيا�صي ناجح 

و»الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني«،  الفل�صطينيني  ب��ني 

اإىل اخلطة  ينظر  الفريق  ف��اإن  ولذلك 

على اأنها مكون يف الإط��ار، الذي يعمل 

الأمريكي جون كريي  وزير اخلارجية 

ع��ل��ى ط��رح��ه يف م��ط��ل��ع ���ص��ه��ر ح��زي��ران 

اأن يركز  امل��رت��ق��ب  امل��ق��ب��ل، وال����ذي م��ن 

اأ�صا�صاً على امل�صار ال�صيا�صي مع م�صارين 

اقت�صادي واأمني داعمني.

وت���ن���ق���ل امل�������ص���ادر الإع����الم����ي����ة ع��ن 

حتذيرها  م�صوؤولة  فل�صطينية  م�صادر 

م��ن الإف���راط يف احل��دي��ث ع��ن اجلانب 

اأي موؤ�صرات  القت�صادي، يف ظل غياب 

ع��ل��ى ا����ص���ت���ع���داد »اإ����ص���رائ���ي���ل« ل��ت��وف��ري 

ال�صالم،  مفاو�صات  ا�صتئناف  متطلبات 

قد  البع�ش  اإن  امل�����ص��ادر:  ه���ذه  وق��ال��ت 
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احل��ايل،  ال��ع��ام  خ��الل  الثالثة  للمرة 

ت��ط��ل ال��ف��ت��ن��ة ب��راأ���ص��ه��ا م���ن خم��ي��م عني 

اأت��ون  يف  الفل�صطينيني  لإق��ح��ام  احل��ل��وة، 

ول جمل،  ناقة  ل  فيه  �صراع ل ميكلون 

دائ��م��اً من وعي  ياأتي  الأم���ان  لكن �صمام 

وموؤ�ص�صات  ف�صائل  الفل�صطيني،  ال�صعب 

واأف�����راداً، والإج��م��اع على رف�ش الإ���ص��اءة 

يف  امل��خ��ي��م��ات  ول�����ص��ورة  للفل�صطينيني، 

ل��ب��ن��ان، وب��ال��ت��ايل رف�����ش ال��ع��ب��ث ب��الأم��ن 

وال�صتقرار، وجتنب املزيد من ال�صرذمة  

الفل�صطينية،  ال��داخ��ل��ي��ة  الأو�����ص����اع  يف 

يف  الفل�صطيني  املجتمع  و�صع  وحم��اول��ة 

و���ص��ط دائ���رة ال���ص��ت��ه��داف امل��ت��وا���ص��ل من 

بعيدة  لتحقيق مكا�صب  اأكرث من طرف، 

عن م�صلحة ال�صعب الفل�صطيني. 

منظمة  قيادة  ع�صو  يو�صف؛  عدنان 

يقول:  لبنان،   يف  الفل�صطينية  التحرير 

الأح���داث  ه��ذه  »اإن��ن��ا نطالب بوقف مثل 

ب�����ص��ك��ل ن��ه��ائ��ي، و���ص��م��ان ع���دم ت��ك��راره��ا، 

الأر����ش من  على  لتحرك عاجل  ون��دع��و 

وال��ت��ي��ارات  الفل�صطينية  الف�صائل  قبل 

ال��و���ص��ع  لتنظيم  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

مثل  اأ���ص��ب��اب  جميع  ون���زع  الفل�صطيني، 

هذه الأح��داث، و�صوًل اإىل ت�صكيل قيادة 

���ص��ي��ا���ص��ي��ة م���وح���دة ت�����ص��ارك ف��ي��ه��ا جميع 

اأج��ل  م��ن  ال�صيا�صية  وال��ت��ي��ارات  ال��ق��وى 

باعتباره  الفل�صطيني،  ال��وج��ود  حماية 

بيئة وطنية تنا�صل من اأجل حق العودة، 

لبنان،  يف  الإن�صانية  حقوقها  اأج��ل  وم��ن 

�صعبية  جل��ان  ت�صكيل  على  اأي�صاً  والعمل 

وجل���ان اأم��ن��ي��ة م��وح��دة وق��وي��ة، وتفعيل 

اإ�صراك  بهدف  ال�صعبية  املوؤمترات  �صيغة 

ال���ق���رارات  ���ص��ي��اغ��ة  يف  ال�صعبية  احل��ال��ة 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال���ت���وج���ه���ات الج��ت��م��اع��ي��ة 

وغريها«.

واأ�����ص����اف ي���و����ص���ف: »ن��ح��ي��ي احل����راك 

ال�����ص��ع��ب��ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف خم���ي���م ع��ني 

تلك  لوقف  منتف�صاً  ه��ب  ال��ذي  احل��ل��وة، 

ال�صعبية  احل��ال��ة  اأن  ون��ع��ت��رب  الأح������داث، 

حقيقية  �صمانة  ت�صكل  مكوناتها  بجميع 

الو�صع،  لتنظيم  الن��ق�����ص��ام  ح��ال  ظ��ل  يف 

م�صوؤولية  ذلك  كون  املخيمات،  وحت�صني 

اأمن  جماعية، ونوؤكد يف الوقت ذاته على 

املتينة  وع��الق��ت��ه��ا  امل��خ��ي��م��ات  وا���ص��ت��ق��رار 

باجلوار اللبناين، وهو جزء من اأمن عموم 

الهيئات،  جميع  وعلى  اللبنانية،  املناطق 

بذل  م�صوؤولية  واللبنانية،  الفل�صطينية 

املزيد من اجلهود لتعزيز حالة ال�صتقرار 

يف املخيمات«. 

املواقف  من  العديد  هناك  كانت  كما 

ال�صعبية وال�صيا�صية اأجمعت على حت�صني 

امل��خ��ي��م��ات، واإب���ع���اده���ا ع���ن اأي ت��داع��ي��ات 

والإقليمية،  الداخلية  ل��الأزم��ات  �صلبية 

طرفاً  لي�صوا  لبنان  يف  الالجئني  باعتبار 

يف ه����ذه ال�������ص���راع���ات، واأول���وي���ت���ه���م هي 

ق�صيتهم الوطنية، خ�صو�صاً حق العودة، 

وال�صيا�صية  ال�صعبية  ال��ق��وى  ون��ا���ص��دت 

ال����روؤ�����ص����اء ال���ث���الث���ة، وج��م��ي��ع ال���ت���ي���ارات 

اإل��غ��اء  على  العمل  اللبنانية،  ال�صيا�صية 

الغنب التاريخي بحق ال�صعب الفل�صطيني 

ع���رب امل����ب����ادرة م���ن اأج�����ل اإق������رار احل��ق��وق 

كل  العمل يف  قوانني  وت�صريع  الإن�صانية، 

املهن، وال�صماح بالتملك والإ�صراع باإعمار 

خميم نهر البارد.

�سامر ال�سيالوي

الفل�صطينيون ملنا�صبة  نفذ الالجئون 

ع���دداً  ف��ل�����ص��ط��ني،  ل��ن��ك��ب��ة  ال�65  ال���ذك���رى 

م���ن ال��ن�����ص��اط��ات امل��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى خمتلف 

التم�صك  على  تاأكيداً  اللبنانية،  الأرا�صي 

كانت  الن�صاطات،  تلك  اأب��رز  العودة،  بحق 

م�����ص��رية ال���ع���ودة اإىل امل��ن��ط��ق��ة احل��دودي��ة 

الناقورة  بلدة  عند  املحتلة  فل�صطني  مع 

بالقرب من املقر العام لقوات اليونيفيل، 

ت��خ��ل��ل��ه��ا اع��ت�����ص��ام رف���ع���ت ف��ي��ه الأع�����الم 

الفل�صطينية، و�صعارات تدعو بالعودة اإىل 

جم�ّصمات  الالجئون  رفع  كما  فل�صطني، 

و�صعارات ملفاتيح منازلهم مزينة بالأعالم 

الفل�صطينية.

وط��ال��ب��ت ال��ك��ل��م��ات امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

ب��اخل��روج م��ن دائ����رة ال��ت��خ��اذل وال�صمت 

مع  مبكيالني  الكيل  ب�صيا�صة  والتعاطي 

الق�صية الفل�صطينية، حيث تطبق قرارات 

الأمم املتحدة يف كل مكان يف العامل، اإل يف 

فل�صطني، فتعجز الأمم املتحدة عن اتخاذ 

الفل�صطيني  ال�صعب  ين�صف  م��وق��ف  اأي 

ويعيد له حقوقه.

ال��ظ��ل��م  اأن ه����ذا  امل�������ص���ارك���ون  واع���ت���رب 

الأن��ظ��م��ة  ���ص��م��ت  ل���ول  لي�صتمر  ك���ان  م���ا 

ال��ر���ص��م��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��اج��زة ع��ن ات��خ��اد 

على  امل���ت���ح���دة  الأمم  ي��ج��رب  م���وق���ف  اأي 

بتطبيق  وي��ل��زم��ه��ا  ال�صيا�صة،  ه���ذه  وق���ف 

القرار  مقدمتها  ويف  الدولية،  ال��ق��رارات 

ال��ع��دوان ون��ه��ب الأرا���ص��ي  وب��وق��ف   ،194
وال���ص��ت��ي��ط��ان وف���ك احل�����ص��ار ع��ن قطاع 

الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود  ويدعم  غ��زة، 

غزة  وق��ط��اع  الغربية  ال�صفة  مناطق  يف 

والقد�ش.

وللمنا�صبة ذاتها، نظمت جلنة م�صرية 

ب��ل��دة  اإىل  زي�����ارة  ف��ل�����ص��ط��ني،  اإىل  ال���ع���ودة 

م����ارون ال��را���ش احل���دودي���ة م��ع فل�صطني 

���ص��ف��ري فل�صطني  ف��ي��ه��ا  ����ص���ارك  امل��ح��ت��ل��ة، 

اأ���ص��رف دب���ور، ووف���ود قيادية م��ن ف�صائل 

اللبنانية،  والأح��زاب  الفل�صطينية  الثورة 

لبنان،  خميمات  م��ن  جماهريية  ووف���ود 

تتقدمهم عائالت �صهداء م�صرية العودة. 

وق���د جت��م��ع امل�����ص��ارك��ون ع��ن��د م��دخ��ل 

ال���ب���ل���دة، وت���ق���دم���وا يف م�������ص���رية ب���اجت���اه 

احل��دي��ق��ة ال��ع��ام��ة ح��ي��ث ال��ت��ج��م��ع ال��ع��ام، 

الفل�صطينية  الأع������الم  امل�����ص��رية  وت���ق���دم 

واللبنانية، و�صور �صهداء العودة، ولفتات 

ال��ع��ودة، بعد ذل��ك توجه  ت��وؤك��د على ح��ق 

امل�صاركني، وعدد من اجلماهري  وفد من 

ال��ع��ودة  ل�����ص��ه��داء  ال��ت��ذك��اري  الن�صب  اإىل 

 2010 ال���ذي���ن ���ص��ق��ط��وا خ����الل م�����ص��رية 

بالقرب من ال�صريط ال�صائك، ومت و�صع 

اأكاليل من الزهور.

اأن  اأك���دت  الكلمات  واأل��ق��ي��ت ع��دد م��ن 

ا�صت�صهدوا  ال��ذي  ال��ع��ودة  م�صرية  �صهداء 

قبل ث��الث��ة اأع����وام ب��ال��ق��رب م��ن اأر���ص��ه��م، 

ك��ت��ب��وا ب��ال��دم ت��اري��خ��اً ج��دي��داً يف م�صرية 

ال��ن�����ص��ال ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، واأب��������ْوا ج��م��ي��ع��اً 

الك��ت��ف��اء ب��ال��ع��ودة ���ص��ع��اراً وح��ق��اً ُي�صهر يف 

الكلمات على رف�ش  اأكدت  املنا�صبات، كما 

اأي م��ف��او���ص��ات م��ع ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين، 

وو�صع ا�صراتيجية وطنية تعزز مقومات 

اإىل  و�صوًل  الفل�صطيني،  ال�صعب  �صمود 

املقاومة  وا�صتنها�ش  الفل�صطيني  الربيع 

ال�صعبية مبختلف اأ�صكالها.
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الن�صب التذكاري ل�صهداء م�صرية العودة عند تلة بلدة مارون الرا�ش

الق��ت�����ص��ادي  الأف����ق  لتعظيم  ي��ل��ج��اأ 

يف  حمتمل  اإخ��ف��اق  ع��ل��ى  للتغطية 

توفري اأفق �صيا�صي. 

اخلطة التي يجري اإعدادها يف 

اإطار مكتب املبعوث اخلا�ش للجنة 

م�صاريع  رزم����ة  ت�صمل  ال��رب��اع��ي��ة، 

ت�صتقطب  واإج��������راءات  وم����ب����ادرات 

العامل  اأنحاء  اأعمال من كل  رج��ال 

بال�صراكة مع رجال اأعمال حمليني، 

ح�����ص��ب م����ن ي���ق���وم���ون ب�����الإع�����داد، 

وي��������دور احل����دي����ث ع����ن م�����ص��اري��ع 

ال���ق���ط���اع���ات  حم��������ددة يف ج���م���ي���ع 

الزراعة،  والقت�صادية:  الإنتاجية 

تكنولوجيا  الت�صالت،  ال�صياحة، 

امل��ع��ل��وم��ات، الإ���ص��ك��ان وغ��ريه��ا من 

القطاعات.

الأف��ك��ار  بتحليل  الفريق  وي��ق��وم 

للتطبيق  وف��ر���ص��ه��ا  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

يف  الزده����ار  لتحقيق  وانعكا�صاتها 

و�صعها  ثم  الفل�صطيني،  القت�صاد 

يف رزمة م�صاريع يوؤمل اأن ت�صتقطب 

وبالتايل  للتنفيذ  الأم����وال  روؤو�����ش 

خلق فر�ش العمل.

اإذا �صحت هذه املعلومات، فرمبا 

ي��ظ��ه��ر ه���ن���ا ال�������دور امل���ط���ل���وب م��ن 

الغنية:  دولها  وخ�صو�صاً  اجلامعة، 

وتظهري  املطلوبة،  الر�صوة  تقدمي 

ناجح،  كم�صروع  ال�صيا�صية  العملية 

ه����وؤلء ي��ح�����ص��ن��ون ال��ب��ي��ع وال�����ص��راء، 

ول��ك��ن��ه��م ي��ف�����ص��ل��ون دوم�����اً، امل���وؤام���رة 

م�صريها  فل�صطني  على  اجل��دي��دة 

الف�صل اأي�صاً.

نافذ اأبو ح�سنة
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وهذا بدوره اأبقى على دور الأنفاق 

عليها، وجعل  ت�صن احلمالت  التي 

القطاع يف موقع ال�صتهداف، كلما 

وقع حادث اأمني يف �صيناء.

غزة،  يف  الفل�صطينية  احلكومة 

ت����زال  ل  الت���������ص����الت  اإن  ت����ق����ول: 

يف  امل�����ص��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  م��ع  م�صتمرة 

م�����ص��ر ل��ف��ت��ح م���ع���رب رف�����ح وع�����ودة 

اأو  ال���ع���ال���ق���ني، �����ص����واء م���واط���ن���ني 

وكيل  واأع���رب  م�صوؤولني،  اأو  ن��واب��اً 

احل���ك���وم���ة؛  يف  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 

غ���ازي ح��م��د، ع��ن اأم��ل��ه بحل اأزم��ة 

املختطفني  امل�����ص��ري��ني  امل��ج��ّن��دي��ن 

»احلكومة  اأن  موؤكداً  وق��ت،  باأقرب 

باإجراءات مكثفة يف منطقة  قامت 

احل������دود والأن�����ف�����اق ل��ت��ط��وي��ق اأي 

تداعيات اأمنية وميدانية«.

ال��ع��ام��ة  الإدارة  م���دي���ر  وق�����ال 

للمعابر واحلدود يف غزة؛ ماهر اأبو 

امل�صرية  اجلهود  ف�صل  اإن  �صبحة، 

ال�صبعة  امل��ج��ن��دي��ن  ع���ن  ب����الإف����راج 

امل��خ��ت��ط��ف��ني ب�����ص��م��ال ���ص��ي��ن��اء يبقي 

حتى  مغلقاً  حاله  على  رف��ح  معرب 

اإ�صعار اآخر.

على  ال�صائد  الو�صع  اأن  ويبدو 

البع�ش  ب��داأ يثري حفيظة  احل��دود 

للرئي�ش  ال��ت��ه��ل��ي��ل  اع����ت����ادوا  مم���ن 

امل�صري، يف كل منا�صبة، وحتى دون 

ي�صمى  مبا  الإ���ص��ادة  �صوى  منا�صبة 

ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي و»ث����ورات����ه«، فقد 

لرئي�ش  ال�صيا�صي  امل�صت�صار  طالب 

احل��ك��وم��ة يف غ����زة؛ ي��و���ص��ف رزق���ة، 

امل�����ص��ري حم��م��د مر�صي،  ال��رئ��ي�����ش 

بفتح احلدود بني غزة وم�صر، كما 

ه���ي م��ف��ت��وح��ة ب���ني م�����ص��ر ول��ي��ب��ي��ا، 

وم�صر وال�صودان، معترباً اأن م�صر 

حقيقية،  ث��وري��ة  ل��ق��رارات  بحاجة 

وت�����ص��اءل رزق����ة: م��ت��ى ت��ع��ام��ل غ��زة 

ب���اح���رام؟ وم��ت��ى ي��ع��ام��ل امل��واط��ن 

الغزي باحرام؟

عبد الرحمن نا�صر

فعاليات إحياء الذكرى الـ65 للنكبة
عهد متجدد على العودة وإقامة الدولة المستقلة



»يهودية الدولة«.. 
وحق العودة

ركز اخلطاب ال�سيا�سي »الإ�سرائيلي« 

يف كللل املللفللاو�للسللات وحملللادثلللات اللل�للسللام 

يللهللوديللة  فللكللرة  املللزعللومللة حلللول جت�سيد 

الللدولللة، يف حمللاولت م�ستميتة لنتزاع 

يللدعللم هللذا  فللللل�للسللطلليللنللي ودويل  مللوقللف 

التوجه. 

ملللنلللذ علللللقلللللود، حتللللللللاول احللللكلللوملللات 

»الإ�سرائيلية« املتعاقبة اأن تنتزع اعرتافاً 

فل�سطينياً ودولياً بيهودية الدولة، وذلك 

اأهمها ف�سل  يعود على اعتبارات عديدة، 

»الإ�سرائيليني«  تثبيت  يف  املوؤ�س�سة  هذه 

ا�ستقطاب  وف�سل  »اإ�سرائيل«،  يف  للبقاء 

مللللهللللاجللللريللللن جلللللللللدد، واملللللللللخللللللللاوف مللن 

الفل�سطينيني العرب على الأرا�سي التي 

الللذي  الأول  اخلللطللر  ولللعللل  اغت�سبتها، 

الللدولللة،  بيهودية  العلللرتاف  عللن  ينجم 

هللو نلل�للسللف حللق اللللعلللودة متللامللاً وحللرمللان 

مرة  وطنهم  اإىل  الللعللودة  مللن  الاجئني 

اأخرى.

اأعداد الالجئني

مبلللنلللا�لللسلللبلللة اللللللللذكلللللللرى اخللللامللل�لللسلللة 

واللل�للسللتللني لغللتلل�للسللاب فللللل�للسللطللني، ذكللرت 

الاجئني  عللدد  اأن  الإح�سائيات  اإحللدى 

الفل�سطينيني ي�سل اإىل خم�سة مايني 

لجئ، وكان عددهم يف العام 1948 لدى 

األف،   800 نحو  ال�سهيوين  الكيان  قيام 

اليهود  امل�ستوطنني  عللدد  كللان  املقابل  يف 

األلللفلللاً، واللليللوم ي�سل   750 يف ذللللك الللعللام 

علللددهلللم يف »اإ�لللسلللرائللليلللل« وملل�للسللتللوطللنللات 

القد�س وال�سفة اإىل نحو خم�سة مايني 

ون�سف.

اإذن  الفل�سطينية  الللقلل�للسلليللة  جللوهللر 

�سعب مكان  اإحللال  وا�سح، وهللو معركة 

اإحلللال الأ�للسللطللورة التي  اأي  اآخلللر،  �سعب 

تلللزعلللم بللللللاأن فللللل�للسللطللني لللللليللهللود بلللديلللًا 

للللللللواقلللع الللللللذي يللللوؤكللللد بللللللاأن فللللل�للسللطللني 

وللليلل�للسللت »اإ�لللسلللرائللليلللل« هلللي اجلللغللرافلليللا 

والللدميللوغللرافلليللا والللتللاريللخ، والللواقللع اأن 

مللعللارك »اإ�للسللرائلليللل« وحللروبللهللا مللنللذ اأن 

الأوىل:  اأجل م�ساألتني:  وجدت هي من 

ونفي  وتهجريهم  الفل�سطينيني  طللرد 

وجلللودهلللم وهللويللتللهللم، والللثللانلليللة: جلب 

املللهللاجللريللن اللليللهللود ملللن جللملليللع اأنللحللاء 

فللللل�للسللطللني،  للللا�لللسلللتللليلللطلللان يف  اللللللعلللللامل 

الفل�سطيني  لتطرد  حتللارب  »اإ�سرائيل« 

عن اأر�سه، ولكي تبعث ر�سائل اإىل اليهود 

يف كل مكان باأن اأر�س امليعاد بانتظارهم، 

وذلك يكون طبعاً عرب العرتاف الدويل 

والفل�سطيني بيهودية الدولة.

»الإ�لللسلللرائللليللللللليلللون« مل يلللغلللريوا اأبلللللداً 

الللهللدف امللللركلللزي حلللروبللهللم ومللعللاركللهللم 

وحللمللاتللهللم اللل�للسلليللا�للسلليللة، وهللللو مللعللركللة 

جللللذب املللهللاجللريللن اللليللهللود واإحللالللهللم 

مكان الفل�سطينيني، وفيما ي�سلي العرب 

والللفللللل�للسللطلليللنلليللني اأنللفلل�للسللهللم بللاأحللجلليللات 

احلللللدود وتلللبلللادل الأرا�لللسلللي وغلللري ذلللك 

الللتللي �سبعت  اللل�للسللام  اأوهللللام عملية  مللن 

بعد  التقدم  »اإ�سرائيل« حترز  فاإن  موتاً، 

الآخر يف ا�ستقطاب العرتاف بها كدولة 

واآخللللر هلللذه العللرتافللات  فللقللط،  لليهود 

جللللاء علللللى للل�للسللان الللرئلليلل�للس الأملللريكلللي 

باراك اأوباما خال زيارة الولء الأخرية 

لل»اإ�سرائيل«، وهذا العرتاف بها كدولة 

لليهود ي�سطب حق العودة ويلغي ق�سية 

الاجئني بالطبع.

اأهللم من حدود  عللودة الاجئني  حق 

اأر�سها  تتاآكل  التي  الفل�سطينية  الدولة 

وحدودها كل يوم بال�ستيطان والتهويد، 

كامب  مللنللذ  اللل�للسللام  عملية  كللانللت  واإذا 

واأو�للسلللللو  ملللدريلللد  وحللتللى  الأول  ديللفلليللد 

قلللرار  اإىل  ا�للسللتللنللدت  قلللد  علللربلللة  ووادي 

فللاإن اأهللم بللنللوده هللي »حللل م�سكلة   ،242
الاجئني«، ومن املهم العودة اإىل اأ�سول 

الللقلل�للسلليللة، فلللعلللودة الللاجللئللني اأهلللللم من 

احلدود، وعودة الآلف منهم اإىل ديارهم 

ولقاءات  بيانات  اأهللم من  يافا وحيفا  يف 

تبيع الأحام ل غري.

خلللللال الللللذكللللرى الأخللللللللللرية، رفللعللت 

اجلماهري الفل�سطينية يف ال�سفة وغزة 

�سعارات حق العودة، ولعل ذلك هو اأف�سل 

واأقللللللوى رد علللللى ملللا تلل�للسللمللى »اإ�للسللرائلليللل 

دوللللللة لللللليللهللود«، يللجللب بللعللث الللر�للسللائللل 

واملللجللتللمللع  اأبلللليللللب  وتلللللل  وا�لللسلللنلللطلللن  اإىل 

اليهود مكان  اإحال  باأن جرائم  الدويل 

الللفللللل�للسللطلليللنلليللني ونللفلليللهللم وتلل�للسللريللدهللم 

وتللغللريللب ملللن تللبللقللى مللنللهللم علللن وطللنلله 

بتاأييد  ول  بالتقادم  ت�سقط  ل  وهويته 

اأوباما وغريه ليهودية »اإ�سرائيل«.

�ضرط املفاو�ضات

بجرمية  ال�سهيوين  الكيان  يكتف  مل 

واإقللامللة   1948 الللعللام  فل�سطينيي  ت�سريد 

دوللللللللة احللللتللللال علللللللى اأرا�للللسلللليللللهللللم الللتللي 

اغت�سبوها منهم، ثم مبطالبة �سلطة رام 

اهلل بالعرتاف بل»يهودية الدولة« العربية 

ك�سرط لقبول ا�ستئناف ما ت�سمى »عملية 

اللل�للسللام« فللقللط، بلللل خللطللا علللدة خللطللوات 

من  الللواقللع،  هللذا  تكري�س  بق�سد  عملية 

خلللللال املللل�لللسلللادقلللة علللللللى جللملللللة قلللوانلللني 

الفل�سطيني  الللوجللود  ت�ستهدف  عن�سرية 

املتبقي يف الأرا�سي التي احتلت قبل اأكرث 

مللن �ستة عللقللود، وكلللل ذللللك طللبللعللاً بهدف 

تكري�س يهودية الدولة ون�سف حق العودة 

وتهجري ما تبقى من عرب.

وافللق  اأوىل اخلللطللوات حينما  وكللانللت 

الللكللنلليلل�للسللت علللللى ملل�للسللروع قللللرار يق�سي 

بال�سجن ملدة عام كامل لكل من يرف�س 

العلللللرتاف بللالللكلليللان اللل�للسللهلليللوين »دوللللة 

يللهللوديللة دميللقللراطلليللة«، والللتللي ت�ستطيع 

حللكللومللة الحلللتلللال مبللوجللبللهللا ماحقة 

التي احتلتها  الأرا�سي  اأي فل�سطيني يف 

بيهودية  يللعللرتف  ل  اأنللله  بتهمة   48 عللام 

الدولة العربية، رغم اأنه �ساحب الأر�س 

ال�سرعي.

الداخل  يف  لاأو�ساع  متابعني  وح�سب 

اللل�للسللهلليللوين، فلللاإن الأمللللر لللن يللتللوقللف عند 

قوانني  بللل هناك جملة  احلللد فقط،  هللذا 

يجري  الل48  فل�سطينيي  ت�ستهدف  اأخللرى 

قانون  مقدمتها  يف  يللاأتللي  لها،  التح�سري 

من  ويللعللاقللب  النكبة،  ذكلللرى  اإحلليللاء  مينع 

يللقللوم بللذلللك، وقللانللون »الللللولء واملللواطللنللة« 

الذي يلزم اأي فل�سطيني عند ح�سوله على 

ال�سراع  نقل  يعني  يهودية،  دولللة  بل»اإ�سرائيل«  العللرتاف  طلب 

اأن  »اإ�سرائيلي« - �سهيوين، مفاده  باّدعاء  الديني  اإىل  القومي  من 

والتوراتي،  الديني  املركب  من  واأبعد  اأكللرب  هي  اليهودية  القومية 

بل اإنها حتتويه لكنها ل تقت�سر عليه، وبح�سب هذا الدعاء، ي�سكل 

اليهودية،  ن�سوء  وي�سبق  الللقللدم  يف  موغلة  اإثللنلليللة  جماعة  اللليللهللود 

حيث مت تبني الللديللن اللليللهللودي مللن قبل هللذه اجلللمللاعللة، وهللو ما 

والديني،  الإثللنللي  بللني  الهوياتي  التطابق  لحقة  مرحلة  يف  اأنللتللج 

اإىل هذا، فاإن  ولكن لي�س التاريخي لأن البدايات خمتلفة، ا�ستناداً 

املطالبة لي�ست بالعرتاف بالبعد الديني اأو الروحاين، بل بالذات 

اأن على  باحلق التاريخي الذي ي�سبق الديني، وهو ما يعني عملياً 

اأن يعرتف باأن نكبته  اأر�سه و�سرد ونكب،  الفل�سطيني الذي �سلبت 

ا�للسللرتداد حللق تاريخي حلللق امتلكه على غللري وجلله حق،  نتاج  هللي 

اأخذنا هذا املنطق بعني اجلد �سيكون على الفل�سطيني اعتبار  واإن 

عللادل هو  عار�ساً مت ت�سحيحه يف عمل  وجللوده يف فل�سطني حدثاً 

نكبته، وهو بال�سبط ما يعنيه نتنياهو يف ما يكرره من ت�سريحات.

ل تللطللالللب الللللدول عللللادة اأعلللداءهلللا بلللالعلللرتاف بللغللري حللقللهللا يف 

الللوجللود، وهللو مللا حللدث مللثللًا خللال معاهدة ال�سام مللع كللل من 

الللوجللود، غري  »اإ�سرائيل« يف  العللرتاف بحق  اإذ مت  والأردن،  م�سر 

اإن »الإ�سرائيليني« يقولون اليوم باأن العرتاف بحق »اإ�سرائيل« يف 

اّدعــاءات »إسـرائيليـة«

12w w w . a t h a b a t . n e t

مــلــــف الـعـــدد

) �لعدد 264(  �جلمعة - 24 �أيار - 2013



بطاقة هوية باأداء ق�سم الولء لل»اإ�سرائيل«، 

اإ�للسللافللة اإىل قللانللون مللقللدم مللن قللبللل وزيللر 

ليربمان  اأفلليللغللدور  ال�سهيوين  اخلارجية 

مينح وزير الداخلية يف حكومة الحتال 

اأي مواطن  �ساحية �سحب اجلن�سية من 

واآخللر يلزم من  الدولة«،  بل»يهودية  ل يقر 

ميتنع عن اأداء اخلدمة الع�سكرية يف جي�س 

الحتال بدفع ال�سرائب.

ويرى مراقبون اأن الكيان ال�سهيوين 

بهذه القوانني ل ي�ستهدف فقط اإ�سقاط 

حق العودة للفل�سطينيني يف ال�ستات، بل 

»اإ�سرائيل« مما  يتجه حتت مربر خ�سية 

للفل�سطينيني  ال�سكاين  التفوق  ت�سميه 

يف الللداخللل علللللى اللليللهللود، وامللللللاأزق الللذي 

اإجللراءات ت�سهم  تعي�سه ب�سبب ذلك، اإىل 

يف نهاية املطاف يف طرد الفل�سطينيني يف 

اأو ممار�سة   ،1948 عام  املحتلة  الأرا�سي 

مزيد من ال�سغوط عليهم حلملهم على 

الرحيل.

انتقال اأر�ض املعركة

ا�للسللتللفللزاز  اإىل  »اإ�لللسلللرائللليلللل«  تلل�للسللعللى 

عليهم  اخلناق  وت�سييق  الفل�سطينيني 

ال�ستات  فل�سطينيي  لللدى  اأمللل  اأي  لقتل 

اأرا�لللسللليلللهلللم،  اإىل  علللودتلللهلللم  بلللاحلللتلللملللال 

فللالللعللاقللة بلللني فللللل�للسللطلليللنلليللي اللللداخلللل 

وامللللوؤ�لللسللل�لللسلللة اللل�للسللهلليللونلليللة، هلللي عللاقللة 

له  يتعر�سون  مللا  ب�سبب  اأ�للسللًا  متوترة 

ملللن اعللتللقللالت ومللاحللقللات وا�للسللطللهللاد 

اإل  ومتييز، وما القوانني »الإ�سرائيلية« 

حماولت لتطبيق �سيا�سة التهجري التي 

ال�سعب  اأبللنللاء  بحق  الكيان  لها  يخطط 

عام  املحتلة  الأرا�سي  داخل  الفل�سطيني 

حماولة  متثل  اأنللهللا  عللن  ف�سًا   ،1948
ي�ستطع  مل  اللللذي  اللللعلللودة  حللق  ل�سطب 

ذاكلللرة  الإ�للسللرائلليلللللي ن�سفه مللن  الللكلليللان 

ال�سعب الفل�سطيني بطول الزمن، وهذه 

الللقللوانللني ل �للسللك متللثللل حتللديللاً �للسللافللراً 

وللقانون  الللدوللليللة  ال�سرعية  لللقللرارات 

اتفاقية  خلل�للسللو�للسللاً  الإنلل�للسللاين،  الللللدويل 

»جنيف« الرابعة.

ت�ضريد الفل�ضطينيني

تللللل�لللللسلللللرتط �للللسلللللللللطللللات الحللللللتللللللال 

العلللرتاف بللل»اإ�للسللرائلليللل« كللدولللة يهودية 

الفل�سطينيني  ملللع  امللللفلللاو�لللسلللات  اأثلللنلللاء 

و�للسللرطللاً لللهللا، وهلللي مللطللالللبللة حممومة 

 ،2000 الللللعللللام  اإىل  تلل�للسللريللعللهللا  يللللعللللود 

وطابعها  الللدولللة  يهودية  تاأكيد  بغر�س 

بالقانون،  اليهودية  واأغلبيتها  اليهودي 

مللقللابللل اإ�لللسلللقلللاط حلللق علللللودة الللاجللئللني 

واأرا�سيهم  ديللارهللم  اإىل  الفل�سطينيني 

العدوان  بفعل  ق�سراً  منها  هجروا  التي 

وحللللرمللللان   ،1948 �لللسلللنلللة  الللل�لللسلللهللليلللوين 

الأرا�للسللي  يف  الفل�سطينيني  املللواطللنللني 

الإقللامللة يف  1948 مللن حللق  املحتلة عللام 

وطنهم، واإ�سفاء ال�سرعية على القوانني 

الللعللنلل�للسللريللة »الإ�لللسلللرائللليللللللليلللة« �للسللدهللم، 

وت�سعى الديبلوما�سية »الإ�سرائيلية« اإىل 

تدويل مو�سوع يهودية الدولة من خال 

مطلب العرتاف الفل�سطيني بها �سرطاً 

العبارة  واإكلل�للسللاب  املفاو�سات  ل�ستئناف 

والعلللرتاف  بللالتللفللاقللات  دوللليللة  �سرعية 

الدويل طرح  القانون  ال�سائد يف  الدويل 

الأجنع  ال�سعار  الدولة هو  يهودية  �سعار 

يف  الفل�سطينيني  الاجئني  حق  لإنللهللاء 

واإزاحللللة  وت�سفية  وطللنللهللم،  اإىل  اللللعلللودة 

الأ�للسللا�للس الللقللانللوين لللهللذا احللللق واحللللللم 

والأملللللللل، واملللقلل�للسللد هللنللا �للسللطللب الللقللرار 

العامة لهيئة  ال�سادر عن اجلمعية   194
الأمم املتحدة يف 1848/12/11 والداعي 

يف  الفل�سطينيني  الللاجللئللني  علللودة  اإىل 

اأقللللرب فللر�للسللة ممللكللنللة، والللتللعللويلل�للس عن 

الأ�للسللرار التي حلقت بهم جللراء اللجوء 

الق�سري، اإن اجلانب الفل�سطيني يرف�س 

اليهودية، لأنلله يرى  بالدولة  العللرتاف 

حتى  الللعللودة  حللق  عللن  علنياً  تخلياً  فيه 

الكيان  مطالبة  اإن  اإذ  املفاو�سات،  قبيل 

»الإ�لللسلللرائللليلللللللي« بللللالعللللرتاف بللله كللدولللة 

يللهللوديللة تللتللنللاقلل�للس كللللليللاً ملللع ملللبلللداأ حق 

ون�سفاً  للله  اإ�سقاطاً  تعني  مثلما  الللعللودة، 

بلله،  لأي مللطللالللبللة فللللل�للسللطلليللنلليللة عللربلليللة 

لللكللن »اإ�للسللرائلليللل« ل متللل مللن املللحللاولت 

املللتللكللررة لنلللتلللزاع مللثللل هلللذا العللللرتاف، 

 وذللللللك علللرب مملللار�لللسلللة �للسللغللوط كللثللرية.

من الوا�سح اأن هدف نتنياهو وحكومته 

القدمي  »الإ�سرائيلي«  احللم  تنفيذ  هو 

العام  فل�سطينيي  باإ�سعاف  يكمن  الللذي 

1948 دميغرافياً و�سيا�سياً وتقوية الطابع 
و�سعي  جهة،  من  لل»اإ�سرائيل«  اليهودي 

املوؤ�س�سة »الإ�سرائيلية« اإىل ت�سويق فكرة 

ودولياً،  واإقليمياً  عربياً  الأرا�سي  تبادل 

الللذي  الللدميللغللرايف  بالهاج�س  مللدفللوعللة 

تتعامل  »اإ�سرائيل«  اأن  �سيما  ل  يوؤرقها، 

مللع عللرب الللداخللل على اأنللهللم خطر على 

التخل�س  يجب  الللدولللة  يهودية  مفهوم 

منه من جهة اأخرى وباأي طريقة.

اإعداد: هناء عليان
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و�سوريللللة  ردن  الأ بللني  الللاجللئللون  يللتللوزع 

ولبنان )59 يف املئة( وال�سفة الغربية )17 يف 

املئة( وقطاع غزة )24 يف املئة(، ويعي�س نحو 

29 يف املئة منهم يف 58 خميماً، تتوزع بواقع 
ردن و9 خميمات يف �سورية  10 خميمات يف الأ
ال�سفة  و12 خميماً يف لبنان و19 خميماً يف 

الغربية و8 خميمات يف قطاع غزة.

ومتثل هذه التقديرات احلد الأدنللى لعدد 

العدد  ي�سمل  ل  اإذ  الفل�سطينيني،  الاجئني 

من مت ت�سريدهم بعد العام 1949 حتى ع�سية 

1967 والللذيللن رحلللللوا اأو مت  حللرب حللزيللران 

ترحيلهم عام 1967.

وقلللللدر عللللدد الللفللللل�للسللطلليللنلليللني اللللذيلللن مل 

األللفللاً،   154 بنحو   1948 عام  وطنهم  يللغللادروا 

اخلام�سة  الللذكللرى  يف  يقدر عددهم  يف حني 

وال�ستني للنكبة بنحو 1.4 مليون ن�سمة نهاية 

عام 2012.

وغللزة  وال�سفة  املحتلة  فل�سطني  يف  اأملللا 

فقدر عدد ال�سكان بنحو 4.4 مايني ن�سمة يف 

نهاية العام 2012 منهم 2.7 مليون يف ال�سفة 

الغربية ونحو 1.7 مليون يف قطاع غزة.

املواقع  عدد  اأن  اإىل  الللبلليللانللات  وتلل�للسللري 

ال�سفة  يف   2012 العام  نهاية  الحتالية يف 

الغربية قد بلغ 482 موقعاً، يف حني بلغ عدد 

امل�ستعمرين يف ال�سفة الغربية 537 م�ستعمراً 

نهاية العام 2011.

وح�سب املعطيات، فاإنه مع �سدور القرار 

الثاين  ت�سرين   29 بتاريخ   181 رقللم  الللدويل 

اإىل  فللللل�للسللطللني  تللقلل�للسلليللم  اأعلللللللللن   1947 علللللام 

يف   54.7 على  تقوم  يهودية  الأوىل  دولللتللني: 

املئة من الأرا�سي الفل�سطينية وي�سكن فيها 

498 األف م�ستوطن يهودي و497 األف عربي 
نحو  على  تقوم  عربية  والثانية  فل�سطيني، 

الأرا�سي ي�سكن فيها 725  من  املئة  يف   44.8
األف فل�سطيني و10 اآلف م�ستوطن يهودي.

املللئللة  يف   93 اأن  اإىل  اللللتلللقلللريلللر  ويللل�لللسلللري 

مللن جمللمللل ملل�للسللاحللة »اإ�للسللرائلليللل« تللعللود اإىل 

من  املللئللة  يف  و78  الفل�سطينيني  الللاجللئللني 

قامت  التاريخية،  فل�سطني  م�ساحة  جممل 

عليها »اإ�سرائيل« يف العام 1948.

احــصــــائـيـــــات عـــــن الــــالجــئــــيـن

اأ�سبح �سيئاً غري كاف، واأن املطلوب هو العرتاف بحقها  الوجود 

باأن  الدولة ل تكتفي  اأن  الوجود كدولة يهودية، وهو ما يعني  يف 

بلللاأن وجللودهللا هللذا لي�س  بللل  بللوجللودهللا،  يقر اجلللانللب الفل�سطيني 

الواقع بل بحكم احلق والعدل، وهو ما يعني عملياً  الأمللر  بحكم 

اأن يعيد الفل�سطيني النظر يف كل املواقف التاريخية التي اتخذها 

اأن  بللاده والإقللرار برواية الآخللر لل�سراع، ما يعني  ا�ستعمار  �سد 

معار�سته منذ بلفور كانت خاطئة، ولذا فاإنه لن يوافق اأو يدعم اأو 

يفكر حتى م�ستقبًا باأي عمل من �ساأنه اأن يهدد البنية اليهودية، 

حتى لو �سار هو اأكرثية. 

يعني ذلك فيما يعنيه اأن »اإ�سرائيل« التي ت�سيطر عملياً اليوم 

على كامل تراب فل�سطني مبن فيه من �سكان فل�سطينيني يعي�س 

ل  حريتهم،  على  بقيتهم  ت�ساوم  فيما  الحللتللال  حتللت  معظمهم 

اإنتاج  تعيد  اأن  تريد  بللل  مبكا�سبه،  ول  احلا�سر  ح�سم  يف  تكتفي 

ح�سم  يتم  حيث  واحللدة،  �سربة  يف  وامل�ستقبل  املا�سي  يطال  ح�سم 

املا�سي من خال مطالبة �سحيتها ب�سرعنة عملية ا�ستعمار بلدها 

ونكبتها، لأنها يف النهاية كانت الو�سيلة التي اأدت اإىل حتقيق حلم 

»احلللق«،  لهذا  الفل�سطيني  مللعللاداة  عن  ونتجت  اليهودية  الللدولللة 

»اإ�سرائيل«  لتحول  اإمكانية  اأي  اإغاق  امل�ستقبل من خال  وح�سم 

اإىل دولة طبيعية ت�ساوي بني مواطنيها، �سواء اأكانوا عرباً اأم يهوداً 

من غري اأن حت�سم التعامل مع 20 يف املئة على اأ�سا�س كونهم خطراً 

اآخر، بدل مترت�سها يف هويات قبلية  دميغرافيا حيناً واأمنياً حيناً 

وتراتبية جهوية.
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اأزهرت ثورة البحرين يف مو�سم جديد 

ق��ب��ل ع���ام���ن واأك������ر، ث���ائ���رة ع��ل��ى ال��ظ��ل��م 

وال��ت��م��ي��ي��ز واح���ت���ك���ار ال�����س��ل��ط��ة ل��ع��ائ��ل��ة اآل 

 675 ح��وايل  م�ساحتها  جزيرة  ويف  خليفة، 

كلم مربع، وعدد �سكانها ال يتجاوز مليون 

املجن�سون  بينهم  م��واط��ن،  مليون  ون�سف 

متعددي  الع�سكرية  القمع  اأجهزة  يف  زوراً 

لدعم  االأج��ان��ب،  العاملن  م��ن  اجلن�سيات 

حتري�سها  وا���س��ت��ث��م��ار  احل��اك��م��ة  ال�����س��ل��ط��ة 

امل��ذه��ب��ي وات��ه��ام��ات��ه��ا ال��ب��اط��ل��ة وع��ج��زه��ا 

مواجهة  يف  البحريني  ال�سعب  ح�سد  ع��ن 

اإن  حيث  مذهبية،  فتنة  يف  البع�ض  بع�سه 

يتعر�ض  و�سيعة(  )�ُسنة  البحريني  ال�سعب 

رحمة،  دون  ال�سلطة  عن  واالإق�ساء  للظلم 

ومنذ عهد اال�ستعمار الربيطاين للمملكة 

مبا  خليفة  اآل  لوكالئه  لل�سلطة  وت�سليمه 

وان��ت��ق��ال   ،1971 ع���ام  اال���س��ت��ق��الل  ي�����س��م��ى 

ل��الأ���س��ط��ول اخلام�ض  ال��رع��اي��ة واحل��م��اي��ة 

االأم����رك����ي ال����ذي ي��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ب��ح��ري��ن 

كقاعدة ع�سكرية وترفيهية لقوات املارينز.

ل��ق��د ظ��ل��م��ت ال���ث���ورة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة من 

العائلة املالكة وقمعتها وحا�سرتها حلماية 

املوؤ�س�سات  م��ن  وظلمت  وحكمها،  عر�سها 

الدولية التي اأغم�ست عينيها عن انتهاكات 

وح�سار  االأط��ب��اء  واعتقال  االإن�سان  حقوق 

واحل�سينيات،  امل�ساجد  وه��دم  امل�ست�سفيات 

واع��ت��ق��ال ال��ن�����س��اء وق��ت��ل االأط���ف���ال وط���رد 

امل���وظ���ف���ن م���ن اأع���م���ال���ه���م وال����ط����الب من 

واالأ���س��ات��ذة  العلماء  واع��ت��ق��ال  جامعاتهم، 

ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، و�سجن  وال��ن��خ��ب 

ب��ع�����ض امل����دون����ن ع���ق���اب���اً ل��ن��ق��ده��م امل��ل��ك، 

الدميقراطية  اأم��رك��ا  ت��دع��م��ه  ذل���ك  وم���ع 

املخادعة!

باملذهبية،  البحرينية  ال��ث��ورة  اتهمت 

واح��داً  مذهبياً  �سعاراً  ترفع  مل  التي  وه��ي 

اأو ت��ت�����س��رف ب�����س��ل��وك م��ذه��ب��ي، ب���ل ���س��ارت 

الوطنية  وال��وح��دة  امل��واط��ن��ة  �سمن ح��دود 

واالإ�سالمية، لكنها �سربت و�سمدت الأكر 

م���ن ع���ام���ن، وان��ت�����س��رت ع��ل��ى م���وؤام���رات 

�سلمية  ع��ل��ى  امل���ال���ك���ة، وح��اف��ظ��ت  ال��ع��ائ��ل��ة 

حتركاتها، ومل ت�ستدرج مع كل ما تعر�ست 

اأع���م���ال ع��ن��ف وان��ت��ه��اك للحرمات  ل��ه م��ن 

وتدخل من قوات درع اجلزيرة.

ثورة البحرين اأ�سقطت النفاق واخلداع 

الغربي واالأمركي، وتاآمر و�سمت اجلامعة 

ال���ع���رب���ي���ة وجم���ل�������ض االأم��������ن وامل���وؤ����س�������س���ات 

اأمركا  ت�سمح  ال  مل��اذا  وال�سوؤال:   الدولية.. 

باالإ�سالح وامل�ساركة يف البحرين، ملاذا متنع 

ومل��اذا  البحرين،  يف  الدميقراطية  العملية 

يحمي االأ�سطول القمع ال�سلطوي؟

مل��اذا يحمي االحت��اد االأوروب���ي انتهاكات 

ت�سكت  ومل���اذا  البحرين،  يف  االإن�����س��ان  حقوق 

اجل���ام���ع���ة ال��ع��رب��ي��ة ع���ن ق��م��ع ال�����س��ل��ط��ات، 

ال�سورية  املعار�سة  ت�سليح  اأي��دت  التي  وه��ي 

و�سجعت القتل والتخريب يف ليبيا و�سورية؟

القيم  ك��ل  املالكة  العائلة  جت���اوزت  لقد 

اآية  منزل  مبداهمة  والقانونية  االأخالقية 

عائلته  وت��روي��ع  ق��ا���س��م،  عي�سى  ال�سيخ  اهلل 

الإجباره على ال�سمت عن جرائمها، واإخماد 

واإط��ف��اء  الوطنية  ل��ل��وح��دة  ال��داع��ي  �سوته 

ال�سيا�سي  واحل��ل  واحل���وار  املذهبية  الفتنة 

لالأزمة يف البحرين.

الثورة  اإذالل  ال�سلطة  لقد حاولت 

مر�سدها  على  باالعتداء  البحرينية 

الروحي، وامل�ض بكرامته وو�سعها اأمام 

خيارين:

واالع����ت����داء  االإذالل  ع���ن  ال�����س��ك��وت 

الإجبارها على التقهقر والرتاجع.

ال������رد ب�����س��ك��ل ان���ف���ع���ايل وع��اط��ف��ي 

ي��ت��ج��اوز امل��ظ��اه��رة ال�����س��ل��م��ي��ة واإع���ط���اء 

امل���ربر ل��ل��ق��وى االأم��ن��ي��ة الأخ���ذ امل��ب��ادرة 

ا�ستنزاف  لوقف  الثورة  على  والق�ساء 

ال�سلطة ومن يدعمها اإقليمياً ودولياً.

املالكة،  العائلة  الثورة  اأنهكت  لقد 

وبداأت اخل�سائر االقت�سادية، واهتزاز 

وعزل  ال�سياحة  وتراجع  الدولة  بنية 

ال�سلطة عن ال�سعب.

يعني  البحرين،  يف  ال��ث��ورة  انت�سار  اإن   

اأن ت��اب��وت ت�سييع امل��ال��ك واالإم����ارات ق��د ب��داأ 

اأن واحات الدميقراطية  جتهيزه، خ�سو�ساً 

يف  ال�سلطة  وت���داول  ال�سيا�سية  وال��ت��ع��ددي��ة 

الكويت  يف  املقيدة  والدميقراطية  ال��ع��راق 

الزيت  بقع  �ستو�سع  م�ستقباًل  وال��ب��ح��ري��ن 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة وت��غ��رق ق��ط��ر وال�����س��ع��ودي��ة، 

وبالتايل ت�سقط اآخر قالع النفوذ االأمركي 

الطاقة  االأو�سط، وت�سقط مراكز  ال�سرق  يف 

)ال����غ����از وال���ن���ف���ط( ب��ي��د ال���ق���وى اجل���دي���دة 

مما  اإقليمياً،  معها  واحل��ل��ف��اء  )ال��ربي��ك�����ض( 

واالأم��رك��ي  االأوروب������ي  االق��ت�����س��اد  �سيجعل 

ال��ق��وة اجل��دي��دة، والتي  حت��ت �سيطرة ه��ذه 

متلك من قدرات القوة الع�سكرية والب�سرية 

يف  ونفوذها  قراراتها  حماية  ت�ستطيع  التي 

املنطقة.

ث���������ورة ال����ب����ح����ري����ن ره����ي����ن����ة امل�������س���ال���ح 

خليفة  اآل  وع��ائ��ل��ة  وال��غ��رب��ي��ة،  االأم��رك��ي��ة 

جمرد اأداة اأو وكيل ومقاول وناطور لقاعدة 

البحرين االأمركية، والنفاق الدميقراطي 

واالأم�����راء مقابل  امل��ل��وك  االأم��رك��ي يحمي 

ال��ن��ف��ط، وي��ق��ات��ل االأن��ظ��م��ة اجل��م��ه��وري��ة يف 

�سورية واإيران حلفظ االأمن »االإ�سرائيلي«.

ثورة البحرين )املووؤدة( بجاهلية العرب 

والغرب �ستنت�سر يف نهاية الطريق باإذن اهلل، 

فال�سعوب �ستنت�سر وامللوك �سيهزمون، ولن 

املتجن�سن  ب��ن��ادق  وال  االأ���س��اط��ي��ل  حتميهم 

املرتزقة.

و�سيعة(  )�ُسنة  امل�سلم  البحرين  �سعب 

امل�سرة،  واإن طالت  على جالديه،  �سينت�سر 

و���س��ي��ح��ف��ظ ب��ل��ده م���ن ال��ت��دم��ر واحل���رائ���ق 

احلقيقي  وا�ستقالله  �سيادته  و�سي�ستعيد 

اأطفاله  وت�سحيات  اأبنائه  وحناجر  ب�سواعد 

ون�سائه و�سيوخه.

اأن يكونوا  وعلى كل االأح��رار وال�سرفاء، 

�سوت احلق ملنا�سرته ودعمه.

د. ن�سيب حطيط

�سنعاء - الثبات 

ثمة اأ�سئلة عديدة يطرحها اليمنيون، ما اإذا كان اليمن 

وحتديدًا  عربي  بغطاء  مقنع،  اأمريكي  احتالل  حتت  يقع 

ملا  قطري  ومتويل  �سعودي،  غطاء  اأدق  وب�سكل  خليجي، 

ت�سمى العنا�سر املتطرفة من تنظيمات القاعدة التي توفر 

الأ�سباب للتحركات الأمريكية لت�سرب هنا وهناك، والتي 

مع  تعاطفًا  اأحيانًا  يخلق  مما  املدنيني،  ت�سيب  ما  غالبًا 

جديرون،  اأنهم  العاديني،  للنا�س  يتهياأ  الذين  املتطرفني 

ال�سعودي  ال��ه��دف  بينما  الأم���ريك���ي،  املحتل  مب��واج��ه��ة 

والقطري خمتلف متامًا، فال�سعودي كل هدفه هو اأن تبقى 

عبد  بو�سية  عماًل  م�ستمرة،  قالقل  ويف  �سعيفة  اليمن 

العزيز اآل �سعود لأبنائه »خريكم و�سركم من اليمن«، فيما 

بالوكالة عنه،  اأنه جدير  لالأمريكي  ليوؤكد  يلهث  القطري 

باب   - العربية، من مدخلها اجلنوبي  املنطقة  ل�سع�سعة 

املندب - من اأجل اأن تكون فناء اأماميًا، ل يخدم امل�سالح 

الأمريكية فح�سب، بل ي�سكل حماية للكيان ال�سهيوين.

متتلك  ل  �سعيفة،  مينية  حكومة  ظل  ويف  ول��ه��ذا، 

قرارها ول تتحلى بالإرادة الوطنية، �سار هناك نوع من 

واعتقالت..  اغتيالت  ينفذ  الذي  الأمريكي  الحتالل 

ون�ساء  اأطفاًل  تقتل  جماعية  وجرائم  اختطاف،  وحتى 

وهدم املنازل على روؤو�س �ساكنيها با�ستخدام طائرات 

الأمريكي ووجود  تابعة لقوات الحتالل  من دون طيار 

بحرية  ع�سكرية  وقطع  ب��وارج  من  والع�سرات  الآلف 

وحتويل  اليمنية،  املياه  يف  اأمريكية  طائرات  وحامالت 

اجلزر وال�سواحل اليمنية اإىل قواعد ع�سكرية لها .

املحتل  املارينز  جنود  من  الآلف  تواجد  وكذلك 

العند ثاين  الذين حولوا قاعدة  اليمنية،  الأر�سي  على 

قاعدة  اإىل  الأو�سط،  ال�سرق  يف  حم�سنة  قاعدة  اأكرب 

والربية،  اجلوية  بعملياتهم  اليمنيني  على  لعتدائهم 

وجتاهل  احلكومة  غياب  حقيقة  يظهر  امل�سهد  وه��ذا 

اأحزابها و�سحفها.

الأحزاب  وقيادات  وحكومته  هادي  عبده  نظام  اإن 

من  هي  و»الإخ��وان��ي��ة«،  الإ�سالمية  فيها  مبا  التقليدية 

لقوات  و�سلمتها  اليمن  اأب��واب  وفتحت  وهياأت  مهدت 

ابتداء  و�سرية  علنية  باتفاقيات  الأم��ريك��ي  الحتالل 

وم��رورًا  لأم��ريك��ا،  وال�سواحل  اجل��زر  ت�سليم  باتفاقية 

بت�سليم قاعدة العند الع�سكرية، وال�سماح با�ستخدامها 

لقتل اليمنيني برًا وجوًا، وال�سماح بدخول اآلف اجلنود 

ال�ساحلية  العا�سمة وبع�س املحافظات  اإىل  الأمريكيني 

ب��ك��ام��ل ع��ت��اده��م ال��ع�����س��ك��ري، وت��ع��ه��د وزي����را ال��دف��اع 

والداخلية بتاأمني �سالمة و�سول اأرتال الحتالل جنودًا 

للقوات  الأعلى  القائد  مهام  بت�سليم  وانتهاء  واآل��ي��ات 

والأم��ن   امل�سلحة  ال��ق��وات  هيكلة  بخ�سو�س  امل�سلحة 

لل�سفري الأمريكي مبباركة �سعودية.

على اأن اأغرب ما يرويه املواطنون اليمنيون املقيمون 

راأوا  اأنهم  �سنعاء،  يف  الأمريكية  ال�سفارة  من  بالقرب 

اأمريكيون  عنا�سر  ي�ستقلها  اأمريكية  �سيارات  خ��روج 

منطقة  اإىل  يتجهون  وه��م  م��رات،  لعدة  ال�سفارة  من 

منازل  عند  فتقف  احل���ارات،  لتلك  امل��ج��اورة  �سعوان 

للدولة بال�سم  ي�سكنها عنا�سر قيادية كبرية ومعروفة 

يك�سف  وهذا  القاعدة،  لتنظيم  وانتمائهم  وباأن�سطتهم 

حقيقة لعبة اأمريكا بورقة القاعدة ومدى الرتباط بني 

القاعدة وال�ستخبارات الأمريكية.

القاعدة  عنا�سر  قيام  عدم  �سبب  ذلك  يظهر  كما 

با�ستهداف جنود املارينز، رغم قدرتهم على ذلك، ولو 

كان الأمر غري ذلك، ل�ستغلت عنا�سر القاعدة فر�سة 

وجود املارينز على بعد اأمتار من ال�سارع العام، والذي 

خالل  من  اأو  �ساروخية  بقذائف  ا�ستهدافهم  ميكنها 

جنود  ت�ستهدف  انتحارية  عمليات  وتنفيذ  قن�سهم 

الحتالل.

وما يثري املخاوف، ما اأكده اأهايل احلارات املجاورة 

لل�سفارة الأمريكية عن مالحظتهم منذ اأكرث من ن�سف 

�سنة، حلركة مكثفة وم�ستمرة لل�ساحنات الكبرية التي 

تدخل ال�سفارة حمملة مبواد خر�سانية، وتخرج حمملة 

بالرتاب وخملفات احلفر من اأجل عمليات حفر خنادق 

و�سراديب واأنفاق تربط ال�سفارة الأمريكية )باعتبارها 

قيادة عامة ع�سكرية وا�ستخباراتية( باملنازل املجاورة 

الحتالل  جنود  فيها  يتمرت�س  ال��ذي  �سرياتون  وفندق 

لتاأمني  وذل���ك   / متقدمة  قتالية  كمواقع  الأم��ريك��ي 

القوات  تلك  تنقل  يوؤكد ذلك، هو عدم  وما  تنقالتهم، 

من ال�سفارة اإىل ثكناتهم والعك�س  عرب ال�سوارع العامة، 

بل اأ�سبحت عرب طرق جمهولة .

عربي  بغطاء  مقنع  لحتالل  تتعر�س  فاليمن  اإذًا، 

ب�سكل عام و�سعودي قطري ب�سكل خا�س..

14w w w . a t h a b a t . n e t
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هل جتاوز �سلفيو تون�ض اأخ��راً اخلط 

ه��م يف طريقهم المت�ساق  وه��ل  االأح��م��ر؟ 

ال�سالح لتطبيق ال�سريعة بالقوة؟

ه�������ذان ال�����������س�����وؤاالن ُط����رح����ا ب����ق����وة يف 

وما  االأخ����رة  االأح����داث  وق��ع  على  تون�ض 

»اأن�سار  تخللها من �سدامات بن جماعة 

اأن دعت  بعد  التون�سي،  واالأم��ن  ال�سريعة« 

اإىل عقد م��وؤمت��ره��ا، رغم  ه��ذه اجل��م��اع��ة 

اأن���ه���ا مل حت�����س��ل ع��ل��ى ت��رخ��ي�����ض ر���س��م��ي 

ترخي�ساً  تطلب  مل  كما  ن�ساطها،  مل��زاول��ة 

الذي قررته يف  املوؤمتر،  لعقد هذا  ر�سمياً 

العا�سمة، ثم يف القروان.

ال�سريعة«  »اأن�سار  من  االإ�سرار  بهذا 

ع��ل��ى ع��ق��د م��وؤمت��ره��م ال�����س��ن��وي، يكونوا 

ق��د دف��ع��وا االأم����ور اإىل ح���دود امل��واج��ه��ة، 

ال��ت��ي جت��ل��ت ب��امل��واج��ه��ات ال��ع��ن��ي��ف��ة التي 

»االأن�سار«، واأجهزة  وقعت بن منا�سري 

االأم����ن ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة التي 

)االإخ��وان��ي��ة(،  النه�سة«  »حركة  تقودها 

م���ا ���س��ي��ف��ر���ض يف ال��ن��ت��ي��ج��ة خم��ا���س��اً قد 

ي��ك��ون ع�����س��راً ل��ت��ح��دي��د ���س��ك��ل ال��ع��الق��ة 

ال�سيا�سي«  »االإ���س��الم  ت��ي��ار  ب��ن م��ك��ون��ات 

ب��ج��ن��اح��ْي��ه »االإخ�����������واين« و»ال�������س���ل���ف���ي«، 

خ�سو�ساً اأن الوقائع ت�سر اإىل اأن »اأن�سار 

االإ�سالمين  مع  خ��الف  على  ال�سريعة« 

ال�سريعة« يقودهم  ف�»اأن�سار  »العلمّين«، 

���س��ي��ف اهلل ب����ن ح�����س��ن امل���ل���ق���ب ب�����»اأب����ي 

الذين  العرب  االأفغان  عيا�ض«، وهو من 

قاتلوا اإىل جانب »القاعدة«، و�سبق له اأن 

باإعالن احلرب  املا�سي،  اأي��ار   13 ه��دد يف 

النه�سة  ح��رك��ة  متهماً  احل��ك��وم��ة،  ع��ل��ى 

احلاكمة باتباع �سيا�سة منافية لالإ�سالم، 

كما قال يف حينه.

كل  على غرار  ال�سريعة«  ف�»اأن�سار  اإذا، 

اإىل  اللجوء  يعتربون  املتطرفة  احلركات 

اأه���داف  لتحقيق  �سرعية  و�سيلة  ال�سالح 

»العلميون«  االإ�سالميون  بينما  تنظيمهم، 

بالو�سائل  ال�سريعة  اإق��ام��ة  على  ي��دع��ون 

»النه�سة«  حركة  اأن  وخ�سو�ساً  ال�سلمية، 

هي التي ترتبع على عر�ض حكم تون�ض.

ه����ذه ال����ت����ط����ورات، ب���ق���در م���ا ت��وح��ي 

ب��ات��خ��اذ االأم����ور ط��اب��ع��اً غ��ام�����س��اً منحاه 

التون�سين  ق��ل��ق  ت��زي��د  االن��ف��ج��ار،  ن��ح��و 

نحو  ���س��ق��وط  ب��ع��د  خ�سو�ساً  وخ��وف��ه��م، 

رجال االأمن، مع �سعف  من  �سخ�ساً   16

ال�����س��ي��ط��رة االأم��ن��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��اط��ق التي 

تتح�سن فيها اجلماعات املتطرفة.

وما يزيد من قلق التون�سين اأي�ساً، اأن 

اجلهات احلاكمة تزيد االلتبا�سات حن ال 

حتدد هوية اجلماعات امل�سلحة، واأهدافها، 

ح��ي��ث ال ي���زال اخل��ط��اب ال��ر���س��م��ي ع��ائ��م��اً، 

ويكتفي بالو�سف العام لها باأنها جماعات 

ج��داً،  هامة  م�ساألة  وه��ذه  دينياً،  مت�سددة 

واأ�سلوب  واأه���داف  هوية  حتديد  ع��دم  الأن 

القوى  الأن  القلق،  يزيد  اجل��م��اع��ات  تلك 

اأهدافها وحتالفاتها  اأمام ات�ساح  احلاكمة 

العربية والدولية، جعلها يف موقع ال�سعف 

التاأييد  ت��راج��ع  ب��ع��د  خ�سو�ساً  وال���وه���ن، 

نف�سها،  ���س��رتى  وب��ال��ت��ايل،  ل��ه��ا،  ال�سعبي 

كما يحدد العديد من املتابعن للتطورات 

ال��ق��وى،  ل��ه��ذه  ال��ي��د  م��د  اأم����ام  التون�سية، 

وخ�سو�ساً ل�»اأن�سار ال�سريعة« الذين على 

الوا�سع،  ال�����س��دام  نحو  يتجهون  يبدو  م��ا 

الذي  احل��اك��م،  احل��زب  ي�ستهيه  ما  يعك�ض 

�سكري  اغ��ت��ي��ال  ح��ادث��ة  ي�سيع  اأن  ح����اول 

مل  التون�سين  اأن  حتى  ف��رتة،  قبل  بلعيد 

جرمية  وراء  يقف  من  االآن  حتى  يعرفوا 

االغ��ت��ي��ال، واإن ك��ان��ت االإج��اب��ة ع��ام��ة على 

تيارات  وراء اجلرمية  ب��اأن من يقف  ذل��ك 

دينية مت�سددة، دون اأن حتدد من هي هذه 

اأم  ال�سريعة،  اأن�����س��ار  ه��ي  وه��ل  ال��ق��ي��ادات، 

القاعدة، اأم جبهة الن�سرة؟

رج������ال االأم�������ن واجل���ي�������ض ال��ت��ون�����س��ي 

ال���ذي���ن ي��ت��خ��وف��ون م���ن حت���ول ح����راك ما 

»الدينية  التيارات  احلاكم  احل��زب  ي�سفه 

املت�سددة« ال يلقون الدعم الالزم والكامل 

ال��ذي يبدو م�سغواًل  من احل��زب احل��اك��م، 

يتخوفون  ال�سلطة،  يف  تكري�سه  بكيفية 

م��ن جماعة  املتطرفن  م��ن جل��وء  ك��ث��راً 

م�ستقات  م��ن  غرها  اأو  ال�سرعية  اأن�سار 

القاعدة اإىل اأعمال العنف الوا�سعة، بحيث 

وموؤ�س�سات  جت��اري��ة،  م�ساحات  ي�ستهدف 

اإعالمية واإعالمين ورجال ثقافة وفكر.

واجلي�ض  االأم��ن  فقوى  هنا،  باخت�سار 

بداأوا يعربون علناً عن قلقهم، وخ�سو�ساً 

ت��داب��ر  اأي  يتخذ  مل  احل��اك��م  احل���زب  اأن 

ع��م��ل��ي��ة ل��ل��ج��م ال��غ��ل��ي��ان، وال���ت���ده���ور، كما 

غ�ض الطرف عن مئات التون�سين الذين 

املغرب  ب��الد  ال��ق��اع��دة يف  تنظيم  اأر���س��ل��ه��م 

وال��دول��ة  ال�سوري  ال�سعب  لقتال  العربي 

الوطنية ال�سورية.

�سحيح اأن »اأن�سار ال�سريعة« ف�سلوا يف 

الأن اجلي�ض  ال��ق��روان  عقد موؤمترهم يف 

�سخمة،  تعزيزات  ن�سروا  االأمنية  والقوى 

لكن املواجهات مل يلغ احتمال ح�سولها.. 

باتت  وه��ي  م��وج��ودة،  قطر  اأن  وخ�سو�ساً 

اإ�سعال  دون  اال�ستمرار  ت�ستطيع  ال  دول��ة 

امل����ع����ارك وال����ف����ن يف ك����ل دول������ة ع��رب��ي��ة، 

بن  حمد  ات�سال  حركة  تابعوا  وب��ال��ت��ايل، 

خ��ل��ي��ف��ة، وح��م��د ب���ن ج��ا���س��م، م���ع ق��ي��ادات 

العربي،  امل��غ��رب  ب��الد  يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم 

وت��اب��ع��وا ح��رك��ة احل���زب احل��اك��م يف تون�ض 

رئي�ض  م��اذا فعل  ت��رى  امل�سيخة،  مع حكام 

احل��ك��وم��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة ع��ل��ي ال��ع��ري�����ض يف 

زيارته اإىل الدوحة؟ االأيام املقبلة وحدها 

�ستحمل االإجابة.

اأحمد الطب�ش

ع��ن��وان  ����س���ئ���ت«..  م���ا  ف��اف��ع��ل  ت�����س��ت��ِح  »اإذا مل 

ال�سيا�سات القطرية يف ال�سرق االأو�سط االآن، واإن 

الفل�سطينية  امل�ساألة  يف  فهو  هكذا،  عموماً  ك��ان 

اأك������ر �����س����وءاً وخ�����ط�����ورة؛ ب��ان��ت��ق��ال��ه��ا م����ن دور 

التحري�ض والت�سجيع والتمويل اإىل دور العّراب 

جلهة  الفل�سطينية،  االأرا���س��ي  على  )ال�سم�سار( 

ال��ك��ارث��ة، بعدما  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  دف��ع��ه��ا اجل��ام��ع��ة 

ال�سورية  الدولة  بغياب  عليها  �سيطرتها  اأحكمت 

وال�سعودي  امل�سري  امل��وق��ف��ْن  ع  وت�سع�سُ عنها، 

على �سوء ما ي�سهده العامل العربي من تطورات، 

وا�سطخاب اجتماعي و�سيا�سي.

ع��ن اأي م��ب��ادرة ���س��الم ع��رب��ي��ة ي��ت��ح��دث��ون؟ واأي���ن 

هو مبداأ االأر���ض مقابل »ال�سالم«؟ بل مّت جت��اُوز كل 

نتنياهو  بنيامن  العدو  وزراء  رئي�ض  ق  ليت�سدَّ ذل��ك، 

اأ�سا�ض  على  يقوم  ال  الفل�سطينين  مع  اخل��الف  ب��اأن 

الفل�سطينين  اع��رتاف  اأ�سا�ض عدم  بل على  االأر���ض، 

بقيام »الدولة اليهودية«!

والتي  العربية،  للجامعة  الر�سمية  ال�سيا�سة  اإن 

الفل�سطيني  ال�ساأن  يف  االأخ��رة  ال�سنوات  يف  تخاذلت 

ظروف،  باعتبارات،  الفل�سطينية  ال�سيا�سة  اأدخل  مبا 

الوزن  ال�سلل وفقدان  وانق�سام وحالة من  اختالفات 

ب��ل�����س��ان امل��ت��زع��م وزي��ر  �سمتت ده����راً ون��ط��ق��ت ك��ف��راً 

خارجية قطر. 

»االأر�ض  الرئي�ض  العربية قوامها  ال�سالم  مبادرة 

مقابل ال�سالم«، اأي اعرتاف ر�سمي عربي ب�»اإ�سرائيل«، 

الفل�سطينية  االأرا�سي  اإع��ادة  مقابل  معها  والتطبيع 

اأنف�سهم  ال��ع��رب  ي��ك��ون  وب��ذل��ك   ،1967 ل��ع��ام  املحتلة 

الفل�سطينين،  الالجئن  ع���ودة  ح��ق  ع��ن  تخلوا  ق��د 

ال�سلطة  ل��ك��ن  ال�����س��راع،  ه��م ج��وه��ر عملية  وال��ذي��ن 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وامل���ف���او����ض ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، اأي�����اً ك��ان��ت 

مبوافقتهم  االأك���رب  امل�سوؤولية  يتحمالن  دوافعهما، 

على التفاو�ض مع »االإ�سرائيلين« حول فكرة القبول 

بالطلب »االإ�سرائيلي« حينذاك جلهة تبادل االأرا�سي، 

االأ�سا�ض  التي يتحدثون عنها، الأن  الن�سب  كانت  واأياً 

هو مبداأ تبادل االأرا�سي، مبا ي�سّهل لل�سهاينة ق�سم 

املزيد من االأرا�سي الفل�سطينية، خ�سو�ساً يف القد�ض 

وما يحيط بها، جلهة �سعيهم الإقامة القد�ض الكربى، 

عا�سمة  القد�ض  لتكون  اإمكانية  اأي��ة  دون  يحول  م��ا 

للدولة الفل�سطينية. 

ه��ب��وط امل���وق���ف ال��ت��ف��او���س��ي ه���ذا ا���س��ت��ف��ادت منه 

والفل�سطينين  ب��ال��ع��رب  ل��ل��دف��ع  ال��ق��ط��ري��ة  ال��ق��ي��ادة 

ل�سالح  والتنازالت  ال�سيا�سي  الهبوط  املزيد من  اإىل 

»اإ���س��رائ��ي��ل« وال���ق���راءات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة االأم��رك��ي��ة 

ال�سرق اأو�سطية.. لكن اأين موقف اأوباما ومن خلفه 

اخلارجية االأمركية التي �سّمت اآذاننا وهي تتحدث 

ال��ق��راءة االأم��رك��ي��ة«  ع��ن »اأن ح��ل ال��دول��ت��ن ح�سب 

م�����س��ل��ح��ة ق���وم���ي���ة اأم����رك����ي����ة؟ وك����ي����ف ���س��ت��ت��ح��ق��ق 

يطالب  ك��ري  وج��ون  االأم��رك��ي��ة  القومية  امل�سلحة 

املفاو�سات،  الفل�سطينين باالنتظار مدة عامن من 

على اأمل الو�سول اإىل حل للق�سية الفل�سطينية؟!

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« - االأم��رك��ي��ة ت�سهد  ال��ع��الق��ات 

تطوراً ملحوظاً بعد والية اأوباما الثانية، فهي حتظى 

منقطع  غ��ر  بالدعم  االأم��رك��ي��ة  االإدارة  م��ن  يومياً 

متطورة  واأ�سلحة  ع�سكرية«  »هدايا  بن  ما  النظر؛ 

مبليارات ال��دوالرات، وجتديد االتفاق اال�سرتاتيجي 

بن البلدين ليمتد حتى العام 2017، والذي ي�سمن 

ل�»اإ�سرائيل التفوق الع�سكري - اال�سرتاتيجي النوعي 

بقاء  �سمان  على  التاأكيد  مع  املنطقة،  دول  كل  على 

وحماية اأمن دولة الكيان.

كما  املبكية،  امل�سحكة  اأو  املحزنة،  املفارقات  من  اإن 

الر�سمية  احل���ج  حم��ط��ة  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ت�سبح  اأن  ي��ق��ال، 

وا�سنطن  باتت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  االأم��رك��ي��ن،  لل�سا�سة 

واالأردن  ق��ط��ر  ال����ع����رب، خ�����س��و���س��اً  ال���زع���م���اء  حم��ج��ة 

واجلامعة العربية )الوفد العربي(، وكاأن القرار ال�سرق 

اأو�سطي ُي�سنع بعد الت�ساور االأمركي - »االإ�سرائيلي«، 

والقرار العربي ُي�سنع يف وا�سنطن، عرب احلج الر�سمي 

العربي لها، وهنا الفرق بن َمن ي�سنع القرار، وبن من 

يتلّقى االأوامر واملواقف غر القابلة للمراجعة.

ب��اخ��ت�����س��ار، ل��ق��د ك�سفت االأزم�����ة ال�����س��وري��ة ع��ورة 

ال�سيا�سات الر�سمية العربية، والتي مل تكن مفاجئة، 

لكنها بدل اأن تبقى حتت الطاولة، باتت علنية، ومن 

دون حياء.

جممود مرع�شلي
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الرئي�ض االأمركي باراك اأوباما م�ستقباًل اأمر قطر يف البيت االأبي�ض

تونس.. هل تدخل أتون »الجهاد«؟

قطر.. عّراب السياسة األميركية في المنطقة

تشهد تونس مخاضًا 
عسيرًا لتحديد شكل 
العالقة بين مكّونات 
تيار »اإلسالم 
السياسي« 
بجناحْيه »اإلخواني« 
و»السلفي«
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ل فائدة من �ملحاولة يف هذ� �لإطار، كما �أن وزير 

�أعلنها  ���س��رغ��ي الف����روف  �ل��رو���س��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 

�سريحة �أن مو�سكو تعتزم �إمتام �سفقة �سو�ريخ 

��س ��س 300 �ملوقعة عام 2010.

�ل�سديدة  �لرو�سية  �لر�سالة  و�سول  ومبجرد 

نتنياهو  ��ستدعى  �لدبلوما�سي،  بالعرف  �للهجة 

�فيف  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �ال���س��ت��خ��ب��ار�ت  �سعبة  رئ��ي�����س 

�لنظر  وج��ه��ة  تغير  يف  ب��ه  لال�ستعانة  ك��وخ��ايف 

�ل��ع��دو�ن على �سورية  ب���اأن  �ل��ر����س��خ��ة  �ل��رو���س��ي��ة 

�الأمركية  �خلارجية  وزي��ر  موقع  تعزيز  هدفه 

يف �للقاء مع نظره �لرو�سي قبيل �التفاق على 

دويل،  موؤمتر  عرب  �ل�سورية  لالأزمة  �سلمي  حل 

�أ�سلحة  ن��ق��ل  م��ن��ع  ه��دف��ه��ا  �ل���غ���ار�ت  �إن  و�ل���ق���ول 

متطورة �إىل »حزب �هلل«، وكذلك ت�سليل �لرو�س 

�ل�سوري  �جلي�س  �أن  قو�مها  مزيفة   مبعلومات 

بينما  �ملعار�سة،  �سد  كيمياوية  �أ�سلحة  ��ستخدم 

يطرح �الأمر نف�سه رئي�س �ل��وزر�ء �لرتكي رجب 

�أوباما،  ب��ار�ك  �أم��ام �لرئي�س �الأمركي  �أردوغ��ان 

وب��ال��ت��ايل �الن��ت��ق��ال �إىل �مل��ل��ف �ل��ن��ووي �الإي���ر�ين 

�ل���رو����س���ي م���ن ق�سيتني  �مل���وق���ف  ك�����س��ر  ب���ه���دف 

جوهريتني بالن�سبة ملو�سكو.

�سحيح �أن »�إ�سرئيل« لديها قلق غر م�سبوق 

يف  ت��ط��ور�ً  �الأك����ر  م��ن ���س��و�ري��خ �����س �����س 300 

فائقة  بقدر�ت  تتميز  �إذ  �جل��وي،  للدفاع  �لعامل 

على مو�جهة �ل�سو�ريخ �لبال�ستي، كما �لطائر�ت 

�خل��ف��ي��ة، ل��ك��ن غ���اب ع��ن ب���ال ن��ت��ن��ي��اه��و و�أج��ه��زة 

�سورية،  يف  م��وج��ودون  �ل��رو���س  �أن  ��ستخبار�ته، 

و�لقيادة �لرو�سية متتلك معلومات كافية وو�فية 

عن �أي مو�سوع �أكر من �أي طرف �آخر يف  �لعامل 

كله، ولذلك ف�سل نتنياهو ورئي�س ��ستخبار�ته يف 

�ال�ستخبار�ت  �أمام بوتني بوجود مدير  �لتمرير 

�لرو�سية �أي�ساً، ما يرمي �إليه، ال بل �إن �لرئي�س 

�لرو�سي �أفهم �لز�ئر �خلبيث �أن مو�سكو ال ميكن 

خد�عها وكان �الأف�سل عدم �للجوء �إىل ��ستخد�م 

حماوالت ت�سليل فا�سلة، و�أن بوتني �سخ�سياً ال 

يقبل باأي معيار �أن يتذ�كى عليه �أحد.

�أما �خلال�سات �مل�ستقاة من �لزيارة، فهي على 

�ل�سكل �لتايل:

�إن �الأك����اذي����ب »�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« ل���ن مت���ر على 

حتذير�ً  هناك  ف��اإن  وبالتايل،  �لرو�سية،  �لقيادة 

و��سحاً وقوياً باأن �أي عدو�ن على �سورية، وحتت 

�أي ذريعة، �سيكون هناك رد لن يعجب تل �أبيب، 

�سيما �أنها ت�ساند �الإرهابيني يف �سورية.

م��و���س��ك��و ال ول���ن ت��ث��ق ب���»�إ���س��ر�ئ��ي��ل«، وه���و ما 

�أكادميية �لدر��سات �جليو�سيا�سية؛  �أعلنه رئي�س 

تلتزم  ال  �أنها  �سيما  �يفا�سوف،  ليونيد  �جل��ر�ل 

�ملبادئ �لعاملية لالأمن.

منها  و���س��ل��ت   )300 �����س  )������س  م��ن��ظ��وم��ة  �إن 

�أربع بطاريات �إىل �سورية بعد �سو�ريخ ياخونت 

�ملدمرة للبو�رج وقطع حربية بحرية، ف�ساًل عن 

�سو�ريخ قاتلة �لدبابات، ما يعني ذلك �أن رو�سيا 

ال متزح وال ت�ست�سيغ �ملز�ح �أ�ساًل.

لقد ر�سخت مو�سكو - بوتني مفهوماً �سيا�سياً 

يعد  ومل  وىلىّ  ع���امل���ي  ����س���اأن  ب�����اأي  جت����اوزه����ا  �أن 

م�سموحاً، خ�سو�ساً يف �ل�سرق �الأو�سط.

�إىل  بقوة  �لعائدة  رو�سيا  �إن  �الأم���ر،  خال�سة 

�الآن يف و�سع  باتت  ��ستثناء،  �ل��دويل بال  �مل�سرح 

�لدفاع عن حلم حتقق.

يون�س عودة

فشل »إسرائيل« في خداع روسيا.. 
والنتائج المربحة

إقليمي

يف مقالة ن�سرها جيالد �أت�سمون، يف مطلع �ل�سهر �حلايل، يف �سحيفة �لكرتونية، 

يف  غرهم،  دون  موقعهم،  �سنىّفو�  �لذين  �ملفكرين،  من  نخبة  على  حملة  فيها  �سن 

دعاة  طويلة،  عقود  ط��و�ل  �أنف�سهم،  بو�  فن�سىّ �ملتنورة«،  �لتقدمية  »�ل�سخ�سيات  ع��د�د 

»�حلرية، و�مل�ساو�ة، و�لدفاع عن �ملر�أة، وحقوق �الإن�سان«، وك�سف �لكاتب نفاقهم، وكيف 

 - �الأمركي  �لعدو�ن  م�سوغات  مع  �لفكرية  ومقوالتهم  �ل�سيا�سية،  مو�قفهم  تلتقي 

�سعار�ت حتريرها  �لعربي و�الإ�سالمي، حتت  �لعاملنينْ  �ل�سهيوين على �سعوب وبلد�ن 

من �الأنظمة �لديكتاتورية ون�سر �لدميقر�طية �لغربية.

�أت�سمون لي�س نا�سطاً �سيا�سياً باملعنى �لتقليدي، بل هو جمرد عازف �سك�سفون من 

�أ�سل يهودي، ترك �لكيان �ل�سهيوين و��ستقر يف بريطانيا، و�كت�سب �سهرته من خالل 

مو�قفه �ملعادية للحركة �ل�سهيونية، و�نتقاد�ته �لعميقة للهوية �ليهودية، وخلفياتها 

اً  �لدينية، وت�سكيكه �لد�ئم برو�ية »�ملذبحة - �لهولوكو�ست«، �أكر من كونه مو�سيقيىّ

حمرتفاً، يعمل يف �أرقى نو�دي لندن وم�سارحها، وجتذب مقاالته عادة عدد�ً كبر�ً من 

�لقر�ء يف �لعامل �لعربي، كما ي�ساهد مقابالته �لتلفزيونية جمهور و��سع من متابعي 

�لرب�مج �ل�سيا�سية على �ل�سا�سات �لعربية.

كاأمثلة  �لكاتب  ذك��ره��م  �ل��ذي��ن  �لتقدميني«،  »�ملثقفني  �أن  �لبع�س  يتفاجاأ  وق��د 

يف  و�ل�سيا�سيني  و�ملفكرين  �ملثقفني  معظم  ل��دى  جيدة  ب�سمعة  يحظون  مقالته،  يف 

و�ل�سينمائي  و�ل�سحايف  �لكاتب  علي؛  ط��ارق  فمنهم  و�الإ���س��الم��ي،  �لعربي  �لعاملني 

�الأم��رك��ي،  �الأدب���ي  �لناقد  جيم�سون؛  وفريدريك  باك�ستاين،  �أ�سل  من  �لربيطاين 

ر �ل�سيا�سي �ملارك�سي، و�إيالن بابيه؛ �ملوؤرخ »�الإ�سر�ئيلي« و�لنا�سط �الإ�سرت�كي،  و�ملنظىّ

ونورمان فينكل�ستاين؛ �ملوؤلف �الأمركي و�أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية، و�ملخت�س ب�»�لنز�ع 

�لفل�سطيني - �الإ�سر�ئيلي« و�لهولوكو�ست، وغرهم من �لكتاب و�لنا�سطني.

�نحر�فهم  على  كمثل  اً،  هامىّ ماأخذ�ً  »�لتقدميني«  ه��وؤالء  مثل  على  �ت�سمون  ياأخذ 

نر  من  �ل�سوري  �ل�سعب  ب�»حترير  �ملت�سددة  مطالبتهم  وهو  و�الأخ��الق��ي،  �ل�سيا�سي 

في�سعهم  وق��ت«،  �أق��رب  يف  �حلكم  عن  �الأ�سد  ب�سار  )�لرئي�س(  ي  وتنحىّ �لديكتاتورية، 

�عتدت  �ل��ذي  نتانياهو،  بنيامني  �ل�سهيوين،  �لكيان  وزر�ء  رئي�س  ح�سن  يف  جميعاً 

�لعربية  �ل��دول  وجهود  و�ملرتزقة،  �ل��رتوي��ع،  لع�سابات  دعماً  �سورية،  على  طائر�ته 

�ملتاآمرة مع قوى �لعدو�ن على �سورية و�سد م�سالح �سعوبها بالذ�ت.

 قد يعتقد �لبع�س �أن مو�قف هوؤالء »�لتقدميني« تنبع بب�ساطة من تاأييدهم 

يتحم�س  �أي�����س��اً  ه��ذ�  ويف  دم��وي��ة«،  ح��رب  �إىل  �لنظام  لها  حوىّ �سلمية  ل�»معار�سة 

�لكثرون من مثقفي �لعامل �لعربي �لذين يعار�سون �لنظام من موقع »ي�ساري 

ووطني«، ولكن �أت�سمون ذهب �إىل ما هو �أبعد من ذلك، مفند�ً �لتذرع بحرية �لر�أي 

و�ختيار �ملو�قف، فن�سب هذ� �لتيار »�لتقدمي« �إىل ما يعرف يف �أدبيات �ل�سهاينة، 

ب�»تيكون عوالم«، �أو »�إ�سالح �لكون«، و�تباع مبادئ »جميلوت هز�غيم«، �أو »�ملعاملة 

باحل�سنى و�ملحبة«.

�ل�سامية، و�ملبادئ �الإن�سانية  �لعاملية �الأهد�ف  �إىل حركتهم  �إن �ل�سهاينة ين�سبون 

ويوؤكدون  �لب�سرية«،  »ي�سب يف م�سلحة  فل�سطني  فعلوه يف  ما  �أن  ويعلنون  �لر�قية، 

م�ساركة  ب���دون  �الأه����د�ف  تلك  تتحقق  �أن  �مل�ستحيل،  م��ن  ب��ل  �مل��م��ك��ن،  غ��ر  م��ن  �أن���ه 

يلتزمون  »�لتقدميني«  �أن  �أت�سمون  وي��رى  وق��ي��ادي،  ري��ادي  ب��دور  �ليهودي«  »�ل�سعب 

�ل�سهاينة  بقيادة  حركاتهم،  باطن  يف  ويوؤمنون،  خالفه،  �أو  وع��ي  عن  �مل��ب��ادئ،  بهذه 

للحركات »�ملنا�سلة من �أجل حتقيق �الأهد�ف �لكونية �لعليا«، ويف مقالة �أخرى، ي�سف 

�لكاتب حركة »�لتنوير و�حلد�ثة« باأنها جمرد حركة »تهويد« للمجتمعات �لب�سرية، 

يعتمدها  �لتي  بن�سو�سه �جلديدة،  �لتلمود،  بل على خطى  �لتور�ة،  لي�س على هدي 

�ل�سهاينة دليل ن�ساطهم. 

لي�س م�ستغرباً، يف �سوء هذه �لروؤية، �أن ينتهي �الأمر ببع�س »�لتقدميني �لثوريني« 

باأن يهللو� وي�سفقو�  �ملت�سهينني،  �لي�سار �الأمركي، و�الإ�سالميني  �لعرب، من قوى 

لتعجيل  منها  مبزيد  ويب�سرو�  �ل�سوري،  �لعربي  �جلي�س  �سد  �ل�سهيونية  للغار�ت 

»�ل��ت��ق��دم��ي«،  ي��ك��ون  �أن  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة«، ول��ي�����س م�ستغرباً  �ل��ن��ظ��ام، ون�����س��ر  »�إ���س��ق��اط 

و�لفيل�سوف �ل�سهيوين �لفرن�سي؛ برنارد هري ليفي، هو �ملر�سد �لروحي لثور�ت ما 

ي�سمى »�لربيع �لعربي«، و�أن يعينه على هذ� �لدور علماء »�الإ�سالميني �جلدد«، ممن 

»يحتلون �أعلى �ملر�تب يف �الأمة«.

دع��اة  م��ن  �ملثقفة  �لنخب  ت�سر  �ل��ي��وم،  وحتى  ع�سر  �لتا�سع  �ل��ق��رن  نهاية  منذ 

�ملثقفني  م��ن  قلة  نهج  على  و�الإ���س��الم��ي،  �لعربي  �لعاملنينْ  يف  و�لتنوير،  �حل��د�ث��ة 

و�الأكادمييني يف �لغرب، وتعتمدهم مرجعاً �ساحلاً للفكر و�لعقيدة، دون �لتدقيق 

نكبات  م��ن  �ل��ف��رتة  تلك  �الأم���ة ط��و�ل  �أ���س��اب  �لفكر وخلفياته، وم��ا  ه��ذ�  مب�سادر 

ه، مما يفر�س على �ملثقفني �أن يبحثو� عن مرجع  و�رتد�د�ت يثبت خطاأ هذ� �لتوجىّ

�أكر م�سد�قية لت�سحيح �مل�سار.

عدنان حممد العربي

ناشط »يهودي« يضع  »المثقفين التقدميين« في حضن 
نتانياهو.. والفكر الصهيوني

وزر�ء  رئي�س  زي��ارة  تقييم  دق��ة  على  �ثنان  يختلف  مل 

بف�سل  منيت  �أن��ه��ا  وعلى  رو�سيا،  �إىل  �ل�سهيوين  �لكيان 

ذري�����ع، ق��ي��ا���س��اً ع��ل��ى �الأه�������د�ف �ل���ت���ي و���س��ع��ت��ه��ا �ل��ق��ي��ادة 

»�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« وت��رج��م��ه��ا �إع��الم��ه��ا ب��ف��روع��ه��ا �لعربية 

�أ�سبه  كانت  �لتي  �لزيارة  �أعطى  باأن  و�لدولية،  و�لعربية 

�ساعات  ث��الث  مل��دة  نتنياهو  لبنيامني  رو���س��ي  با�ستدعاء 

�لرو�سي  �لرئي�س  �أج��ر�ه��ا  �ل��ت��ي  �لهاتفية  �ملكاملة  خ��الل 

فالدمير بوتني معه قبل �سويعات قليلة، وبعيد �لعدو�ن 

كبر�ً  عنو�ناً  دم�سق،  حميط  على  »�الإ�سر�ئيلي«  �جل��وي 

حيث  من  �لفتية  مو�سكو  مع  �أبيب  تل  حجم  �إىل  قيا�ساً 

��ستعادة دورها �لدويل.

�لعنو�ن »�الإ�سر�ئيلي« للزيارة، هو �سعي نتنياهو لدى 

للدفاع  �ل�ساروخية  �ملنظومة  �إجها�س �سفقة  �إىل  رو�سيا 

�جلوي )��س ��س 300(، و�أن ذلك هو �لد�فع �لوحيد ور�ء 

�لزيارة، ال بل �سرت ت�سريبات م�سدرها تل �أبيب �أن زيارة 

نتنياهو جاءت لتحذير بوتني �أن تلك �ل�سو�ريخ لن تردع 

»�إ�سر�ئيل« عن مهاجمة �سورية م�ستقباًل.

�سخ�سياً  بوتني  الأن  بكثر،  �أع��م��ق  ه��ي  �حلقيقة  لكن 

�أن  �ل��رو���س��ي��ة،  �الأج����و�ء  �إىل  نتنياهو  و���س��ول  ���س��رب قبيل 

وهذ�  �ساروخية،  مبنظومة  �سورية  فعاًل  زودت  مو�سكو 

يعني �أن ال معنى من طرح هذه �مل�ساألة، ومبعنى �آخر، �أن 
رئي�س وزر�ء �لعدو بنيامني نتنياهو و�لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتن يف مو�سكو            )�أ.ف.ب.(
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عن  و�لتعبر  �لت�سكي  يف  �ملُ�����س��نىّ  �ل��رج��ل  �أ�سهب 

�ل��غ�����س��ب، ك���اأمن���ا ي����ودع �أط�����الل م��ت��ج��ره ب���ال �أم���ل 

�سارح  ف���ر�آه  جُمال�سه  �ىل  ��ت��ف��ت  و�لنْ �أب����د�ً،  باإحيائها 

��ِن  �أجنْ »�أن��ا مل  �لذهن، كمن ملىّ من رتابة �حلديث، 

ع��ل��ي��ك، ب���ل �أن����ت م���ن �أل�����حىّ يف �ل�������س���وؤ�ل ع��م��ا ُي�سغل 

، وهمىّ  �ل��ردىّ ب��ايل«، قالها �لرجل غر عابئ بانتظار 

على  �مل�سافر  �أ�سرىّ  �أن  ل��وال  كر�سيىّه،  عن  بالنهو�س 

�سورة  �ملجروحة  �أناته  ��سرتجعت  فقد  ��ستبقائه، 

�حلنني،  ي�سد  �ملفقود  �سحره  ز�ل  ما  ملا�ٍس  جميلة 

ويد�عب �خليال.

»حالك يا �ساح مثل حايل... �أنا مل �أخ�سر حماًل 

م��ث��ل��ك، ول��ك��ن��ي �أف��ت��ق��د حل��ي��وي��ة �ل�����س��وق �ل��ق��دمي، 

�ملت�سوقون و�لباعة من كل �سوب وناحية،  يق�سده 

�إل��ي��ه �ل��ف��الح��ون مب��ا زرع����وه، و�ل�سناع مبا  ف��ي��اأت��ي 

من  �أ�سفارهم  يف  حملوه  مبا  و�لتجار  فيه،  �أب��دع��و� 

����س���رور�ت �حل���و�ئ���ج، ون��ف��ائ�����س �مل��ق��ت��ن��ي��ات«، قالها 

�مل�سافر بعبار�ت ملوؤها �ل�سوق، ويف قلبه نزعة �الأمل. 

ي����ودىّ �ل��ع��ج��ائ��ز �أن ي�����س��ردو� الأب��ن��ائ��ه��م و�أح��ف��اده��م 

�لق�س�س و�حلكايات، وينقلو� �إليهم، كما فعل �جليل 

�الأ�سبق، خفايا �لدنيا ودرو�س �حلياة، في�سدمهم �أن 

�أمام  رين  �أو مت�سمىّ اء،  باآالت �سمىّ يجدوهم من�سغلني 

�سا�سات بلورية، يغو�سون، وهم جامدون يف كر��سيىّهم، 

ُيجنى  وال  بالزخارف،  تزدحم  �فرت��سية،  ع��و�مل  يف 

من ثمارها �سوى �لفر�غ و�لعدم، وعالت �لبدن. 

كعادته عند كل �نعطافة يف ترحاله، ��ستعاد �مل�سافر 

ث عن جيل ال يربطه  عظة �ل�سيخ �جلليل حني حتدىّ

باالآباء و�الأجد�د حبل �لذ�كرة، وال خربة من لهم يف 

ه من تفا�سيل  غمار �لعي�س �سوالت وجوالت، وال يهمىّ

و�أق�سى  �لر�هنة،  �للحظة  حياته �سوى ما يجري يف 

�لبدعة  �سكل  م��ا  ي��ت�����س��اءل  �أن  �ل��غ��د،  ن��ح��و  تطلعاته 

�جل���دي���دة، وم���ا ل��ون��ه��ا، وم���ا ���س��وف ت�سفيه ع��ل��ى ما 

رته به �لبدعة �لتي بني يديه من رفاهية خادعة.  �أَغنْ

�ل�سبية و�ل�سبايا يتلقون  باأيام كان فيها  �ل�سيخ  ر  ذكىّ

�لعلم حتت ظل �سجرة، وعند كل »��سرت�حة«، ي�سرحون 

��ي �ل��ق��درة  ��ون مب���ا ُي��ن��مىّ يف �ل�����س��اح��ات و�حل�������و�ري، ي��ت��ل��هىّ

تنع�س  م��وروث��ة  وت�سليات  ودي����ة،  م���ب���ارز�ت  يف  و�مل���ه���ارة، 

يغيبون  و�حل�ساد،  �لَبذر  مو��سم  ويف  و�الإدر�ك،  �حل�سىّ 

رزق��اً  �ل��رتب��ة، ويجمعون منها  ي��ب��ذرون  ول��ي��ايل،  �أي��ام��اً 

دت �لقرى و�ملد�ئن ما بني �لعلم و�للهو  مباركاً: »لقد وحىّ

و�لعمل، ف�ساغت �أجمل �حلكايات و�لق�س�س و�خلرب�ت، 

وطورتها عرب �الأجيال حتى و�سلت �إىل ع�سرنا �ملفجوع 

هذ�، فقطعنا ما �ت�سل منها، و�أ�سعناه باأبخ�س �الأثمان«. 

 �إن �أح�سن �لق�س�س، بح�سب �ل�سيخ �جلليل، ال تو�ريخ 

لها، وال مو�قع مو�سوفة الأحد�ثها، فهي عابرة للمكان 

�سرور  عنىّا  ومتنع  �لزمن،  كبو�ت  من  رنا  حتذىّ و�ل��زم��ان، 

�لبطر يف �لرخاء، وتلهمنا �ل�سرب يف �لنكبات و�ملحن، �إن 

كل �أمة تتنكر الأ�ساطرها وحكاياها �ملعا�سة، ال م�ستقبل 

و�جلهل  �لظلمة  يف  و�ستحيا  �لتالية،  الأجيالها  م�سرقاً 

و�ل�سالل، حتى ت�ستعيد خز�ئن �إرثها �ل�سائع.

�س  وحتمىّ �مل�����س��اف��ر،  لتو�سيف  �مل�����س��نىّ  �ل��رج��ل  ��ستمع 

بعثت يف  »ل��ق��د  ل��ه،  ف��ق��ال  و�ل�����س��رد،  �ل�سرح  حلما�سته يف 

َت مبا عجز  نف�سي ر�حة مل �أذقها منذ �سنني طويلة، وعربىّ

�أب��ِك  �أن��ا مل  ع��ن��دي...  �لغيظ   بو�عث  تبيان  ل�ساين عن 

�الأط��الل، بل خفت �أالىّ ين�ست �أبناء �الأمة ل�سوت �لفوؤ�د 

و� مبا ي�سطنعه �لطاغوت  �لذي �أف�سحَت عنه، و�أن يتلهىّ

من مباهج بر�قه تبعدهم عن جذورنا �الأ�سيلة«.

ق��ي��ام  ع��ل��ى  ع���ام���اً  و���س��ت��ون  خ��م�����س��ة   ..2013  -  1948
»�إ�سر�ئيل« وخ�سارة فل�سطني، وهذ� يعني خم�سة و�ستون 

�أر�سه  عاماً على �قتالع �ل�سعب �لعربي �لفل�سطيني من 

�لتاريخية، وت�سريده يف �أربع �أ�سقاع �الأر�س، وتوزيعه يف 

�لبلد�ن  �أع��دت يف بع�س  �لتي  و�لبوؤ�س،  �للجوء  خميمات 

�أ���س��ك��ال  ك��اف��ة  لفل�سطني، ومم��ار���س��ة  �مل���ج���اورة  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لتمييز �لعن�سري بحق �الأقلية �لتي بقيت منه م�ستمرة 

يف فل�سطني، باالإ�سافة �إىل �أربعة حروب ح�سلت وخا�ستها 

بع�س �جليو�س �لعربية ومل تغرىّ يف و�قع �حلال �سيئاً، بل 

�أجز�ء  ى من فل�سطني، ومعها  �إىل �حتالل ما تبقىّ �نتهت 

كبرة من �أر��سي بع�س �لدول �لعربية �ملحيطة بها.

بني  �لع�سكرية  �لقوى  وم��ي��ز�ن  ع��ام��اً،  و�ستون  خم�سة 

»�إ�سر�ئيل« و�سائر �لدول �لعربية �لتي ز�دت تعد�د�ً ماز�ل 

مل�سلحة »�إ�سر�ئيل«، بالرغم من �الإمكانات �ملالية �لهائلة 

�لتي تزيد وتغطي على �إمكانيات �لعامل �ملالية جمتمعة.

بغالبيتها  �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل�����دول  ع���ام���اً،  و���س��ت��ون  خ��م�����س��ة 

�لغربي  �ل��ع��امل  دول  م��ع  �ل��وط��ي��دة  بالعالقات  متم�سكة 

من�سئة �ال�ستعمارين �لقدمي و�حلديث، الأن �أور�ق �للعبة 

فى هذ� �ل�سر�ع �لعربي -  »�الإ�سر�ئيلي« بن�سبة 99٪ هو 

يف يد هذ� �لعامل �لغربي، وتتم�سك �ليوم �لدول �لعربية 

تغفل  �الأق���ل  على  �أو   - وتتعامى  �ل��ق��ول،  ب��ه��ذ�  جمتمعة 

�لنظر - عن �أن هذ� �لعامل �لغربي يوؤمن باأن »�إ�سر�ئيل« 

ي��ت��ج��ز�أ من  99٪ ج�����زء�ً ال  ب��ن�����س��ب��ة  ��ل  ف��ل�����س��ط��ني مت��ثىّ يف 

��سرت�تيجية هذ� �لغرب �لعاملية، وموقفاً متقدماً يف دنيا 

�لعرب الأمته ور�أ�س حربته ال�ستمر�ر ودو�م �سيطرته على 

�الأر�س �لعربية وثرو�تها ودولها، ومنعها على �لدو�م من 

�لعربية  �الأمة  بطموح  فكيف  وثرو�تها،  �سيادتها  حتقيق 

موؤ�س�سات  يف  وجت�����س��ي��ده��ا  �ل��ق��وم��ي��ة،  وح��دت��ه��ا  لتحقيق 

و�إز�لة  و�ح��دة،  وثقافية  و�جتماعية  و�قت�سادية  �سيا�سية 

»�إ�سر�ئيل« من فل�سطني؟!

يف  �ل�سهيوين  �لكيان  قيام  على  عاماً  و�ستون  خم�سة 

فل�سطني، وهذ� �حللف �جلهنمي �لر��سخ بني هذ� �لكيان 

�لغربي  و�لعامل  جهة،  من  �لعاملية  �ل�سهيونية  و�حلركة 

ه �لقدمي و�حلديث من جهة �أخرى..  �ال�ستعماري بوجهينْ

 ،1948 �سنة  »�إ�سر�ئيل«  بقيام  يقم  مل  �ل��ذي  �حللف  ه��ذ� 

بل بد�أ قبل ذلك بكثر مع موؤمتر »بال« يف �سوي�سر� �سنة 

1897 فكرة، ثم وعد�ً بلفورياً �سنة 1917، ثم دولة 1948 
�لطويلة  �مل�سرة  ه��ذه  ف��ى  ت�سافرت  وق��د  فل�سطني،  يف 

جهود كل هذه �لدول �ال�ستعمارية �لغربية، وعلى �الأخ�س 

منها بريطانيا وفرن�سا و�لواليات �ملتحدة �الأمركية على 

مدى هذه �مل�ساحة �لزمنية، وماز�لت قائمة يف هذه �الأيام، 

وباأ�سد مما كانت عليه فيما م�سى، وتتمثل �ليوم باجلد�ر 

�لعازل، و�ال�ستيطان، و��ستهد�ف �لقد�س بكل مقد�ساتها 

و�أر�سها للو�سول �إىل �إعالن »�لدولة �ليهودية«.

يف �مل��ق��اب��ل، ك��ان��ت �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة )وع���دده���ا �سبع يف 

1948( دخلت �حلرب � كما قالت جمتمعة � �سد �لع�سابات 
�إال  حت�سد  مل  و�ل��ت��ي  �لنظامية،  بجيو�سها  �ل�سهيونية 

باالأ�سلحة  مدججة  كانت  الأنها  ذلك  )وطبيعي  �لهزمية 

�أو�م��ر(، ما  �لقدمية وتعليمات ماكو  �لفا�سدة و�الأ�سلحة 

�حل�سري  �ساطع  �لعربي  �لقومي  و�ملفكر  �ملنا�سل  دف��ع 

�لعرب معركة فل�سطني  �أن يقول مت�سائاًل: »كيف خ�سر 

»لقد  مك�سور:  بقلب  و�أج��اب  دول«؟  �سبع  كانو�  �أنهم  مع 

دول«..  �سبع  كانو�  الأنهم  فل�سطني  معركة  �لعرب  خ�سر 

فما قولنا �ليوم بغياب �أبو خلدون �ساطع �حل�سري وقد 

دول��ة،  وع�سرين  �ثنتني  �لعربية  �ل��دول  ع��دد  �ليوم  �سار 

و�أعالمها خفاقة �أمام جامعة �لدول �لعربية، ومع �أعالم 

�ملتحدة،  ل��الأمم  �لعامة  �أم��ام مبنى �جلمعية  �لعامل  دول 

�أخ���رى،  م���رة  وتق�سيمها  تفتيتها  ع��ل��ى  �ل��ي��وم  وي��ع��م��ل��ون 

�لطائفية  �لنعر�ت  ب��اإث��ارة  دوي��ل��ة،  �ل�50  عددها  ليتعدى 

و�ملذهبية و�لع�سائرية و�ملناطقية!

يف �لذكرة �خلام�سة و�ل�ستني لقيام »�إ�سر�ئيل« وخ�سارة 

1948، تبد�أ �حلكاية  فل�سطني بهزمية �جليو�س �لعربية 

من جديد، بل تتو��سل بتفكر وعمل جديدينْن، يدعو�نا 

�إىل حت�سيد كل �الإمكانيات �لب�سرية و�لرو�ت �لطبيعية، 

وتكتيكية  ��سرت�تيجية  عمل  خطة  و�سع  على  و�الإ�سر�ر 

»�إ�سر�ئيل«  بني  �لقائم  �جلهنمي  �لتحالف  هذ�  لتفكيك 

و�ل�سهيونية �لعاملية وقوى �ال�ستعمار �ملعومل.

يف �لذكرى �خلام�سة و�ل�ستني خل�سارة فل�سطني، نرفع 

�ل�سوت قوياً وهادر�ً: �لوحدة �لعربية �أواًل و�أخر�ً، �ذهبو� 

هو  فل�سطني  ب���اأن حت��ري��ر  �لفعلي  و�ل��ع��م��ل  �الإمي����ان  �إىل 

�لعاملية،  �لعربية و�الإ�سالمية و�الإن�سانية  قبلة توجهاتنا 

وع���ن���و�ن ع��الق��ات��ن��ا �ل��دول��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة، و»�إ���س��ر�ئ��ي��ل« 

بل  �أب���د�ً،  �لعربي  �ل�سرق  ه��ذ�  �حلقائق يف  �إح��دى  لي�ست 

كل  ولتحقيق  �ل���زو�ل،  �إىل  وم�ستبد م�سره  باطل  و�ق��ع 

على  و�لعمل  �مل��ق��اوم��ة،  ثقافة  تعميم  و�ج��ب  علينا  ذل��ك 

�لوحدة  هو  �لوحيد  فالطريق  ودعمها،  �ملقاومة  وح��دة 

�لوطنية �لفل�سطينية، و�أن تبقى فل�سطني بو�سلة �لعرب 

وق�سيتهم �ملركزية.

 املحامي عمر زين

�الأمني �لعام الحتاد �ملحامني �لعرب
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65 عامًا على النكبة
»الدولة اليهودية« رهن التجزئة والتقسيم

التكاذب على الذات..
أو الذات الكاذبة!

ر بحثًا، استوقفتني ظاهرة اإلثراء السراب، وجمهورها 
ِّ

فيما كنت أحض
الغفير، مساكين هؤالء الذين يعيشون السعادة الوهم..»فحبتهم قّبة.. 
ون لياًل ونهارًا في الترويج للوهم - الس���راب.. ما  وبرغوثهم جمل«، يجدُّ
ذكّرني برواية كان يقّصها علينا جدي، عن ذاك االتكالي الكسول، الذي 
 
ً
كان يصعد سطح منزله مع صبيحٍة كل يوٍم مشمس.. زارعًا السطح روحة

���ه الطويل، الذي كان يغطي 
ّ
 متمطي���ًا، ماغطًا قامته، مزهوًا بظل

ً
وجيئة

بعض ال���وادي، مطلقًا العنان لخياله الواس���ع.. فهو القادر على التقاط 
السبع من أذنيه لترويضه وتأديبه..

ه شيًا، 
ّ
وتصعد الش���مس إلى كبد الس���ماء رويدًا، رويدًا، فيتقاصر ظل

فش���يئًا، وكلما قصر الظل، تواضعت الطموحات، فمن ترويض الس���بع 
وتأديبه، ينتهي المط���اف بصاحبنا إلى ترويض هّرته وتأديبها! تلك 
 ذيلها اعتزازًا وتكّبرًا كحال 

ً
الهّرة التي كانت تمش���ي إلى جانبه رافعة

صاحبه���ا، والتي كثيرًا ما تنبه���ه بماوئها إلى أنه حان وقت النزول عن 
م الخشبي، ليستلقي مجددًا على »الدشك« 

َّ
السطح، فيلحق بها على السل

مستغرقًا بأوهامه!
ر بثمن،  صاحبنا هذا ربما ورث كنزًا، أو عثر هو نفس���ه على كنز، ال يقدَّ
بحسب خبرته واطالعه وحنكته وزعمه.. يعرض بعض الكنز لنقل ثالثة 
أخماس���ه للبي���ع، إذ إن الخمس���ين الباقين »للعق���ب الصالح« يعرضها 
بعش���رة آالف دينار، فُيدفع له الثمن المطلوب.. فإذا به »يشنك« برأسه 
إلى األعلى قائاًل: »ال.. بيس���وي خمس���ة عش���ر ألفًا«، وُيعرض عن البيع 
ويمشي.. وتكرُّ األيام والس���نون، وصاحبنا على »الطرقة« عينها، الحال 

حال، والمال مال.. والوهم جاثم في البال.
إنه صورة تجس���د واقع بعض الساس���ة في لبنان.. الذين ورثوا كنزًا، 
أضاع���وه مع األيام جّراء تجملهم بعقول راجح���ة، ورؤى ثاقبة، فقعدت 
بهم الهمم، واستسلموا لألضغاث األحالم.. فهم يقبضون على الريح.. 

فإذا براحاتهم مملوءة بالهباء، أو بالزؤان في أحسن األحوال.
فعلى طليع القوم التواضع قلياًل.. فيعود بأحالمه وأخيلته – السراب 
ر بنفسه أنه األذكى، أو األبرع.. 

ّ
- إلى دائرة العقل والموضوعية، فال يغت

ى باقضماني.. »فإذا كان بوس���عك 
ّ
فزم���ن مقايضة الحديد بقضامي، ول

خداع كل الناس لبعض الوقت، فإنه يستحيل عليك خداع بعض الناس 
كل الوقت!

يا ناس.. هذه عّينة م���ن واقعنا األليم المعاش في وطن، اختلط فيه 
األمر علينا.. هل هو الوطن - الوهم؟ أم أنَّ بعض أهله هم الواهمون؟

ة القطاع – الوهم - 
َّ
غالبي���ة اللبنانيين وضعوا كل »بيضهم« في س���ل

الس���ياحة، وراحوا يرفعون القصور والعاللي، وينسجون في مخيلتهم 
اإلقب���ال المفرط لألخوة العرب هذا الصيف.. وقد فاتهم أنَّ الساس���ة – 
»الحرابيق« - في الوطن – المزرعة - وضعوا بيضهم في قطاع آخر، ليس 

بحاجة ماسة لألمن واالستقرار حتى يجنوا الخير العميم!
في النهاية: حتمًا هناك جناة وجانون ومجني عليهم ومجانين!

فإذا كان المجني عليهم: االنتخابات النيابية في موعدها.. وتشكيل 
الحكوم���ة العتيدة في األم���د المنظور واألمن والرغي���ف والدواء.. فمن 

برأيك يا قضماني الجناة والجانون والمجانين؟

نبيه الأعور

) �لعدد 264(  �جلمعة - 24 �أيار - 2013
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لييييي�ييس هييينييياك �يييشييييء ميييي�ؤكييييد عيييليييى وجيييييه اليييييقيين، 

فاحتماالت اال�شتفتاء ال�شعبي لي�شت م�ؤكدة مئة يف املئة، 

على اعتبار اأن كامريون رمبا ال يك�ن يف من�شب رئي�س 

ال�زراء بعد عام 2015، لكن ال�شغ�ط على حزب العمال 

املعار�س لتقدمي العر�س نف�شه ق�ية، ومن هذا املنطلق، 

من  اخلييروج  مل�شلحة  بريطانيا  ت�ش�ت  اأن  احتمال  فيياإن 

االحتيياد االأوروبييي ق�ي بالنظر اإىل التده�ر املتزايد يف 

اأن  يف  املتمثلة  امليي�ؤكييدة  �شبه  والنتيجة  الييييي�رو،  منطقة 

بريطانيا �شرتف�س العملة امل�حدة يف امل�شتقبل املنظ�ر.

خارج املنطقة

عدد  يف  واملالية  االقت�شادية  االأزميية  احتدام  خالل 

لي�شت  بريطانيا  اأن  بييدا  االأوروبييييية،  الييدول  متزايد من 

�ش�ى متفرج على الهام�س يف دراما منطقة الي�رو.

ي�شر فرقاء بريطاني�ن كرث على اأن م�قع بريطانيا 

هيي� خييارج االحتييياد االأوروبييييي، ويييجييادليي�ن بيياأن بريطانيا 

طم�حاتها  يف  االأوروبيييييي  االحتييياد  بقية  مييع  ت�شرتك  ال 

االقت�شادي  االأثر  واأن  واالقت�شادية،  املالية  واجتاهاتها 

ال�شايف لالحتاد االأوروبي اأثر �شلبي عليها، ولن ت�شتفيد 

ثمانية  البالغة  ال�شافية  الربيطانية  فامل�شاهمة  منه، 

حيي�ل  خيي�ييشيي��ييشيياً  التنظيمي،  واليييعيييبء  جيينيييييه،  مييليييييارات 

ال�ش�ؤون املالية، تف�ق املنافع التي ميكن احل�ش�ل عليها 

اأن من االأف�شل  من ال�ش�ق امل�حدة، لذلك يرى هيي�ؤالء 

بالن�شبة لربيطانيا، اأن تتبنى االنفتاح العاملي.

يف ال�اقع، تنظر بريطانيا اإىل الع�ش�ية االأوروبية 

ب�ش�رة متزايدة على اأنها م�شاألة م�شالح ولي�شت م�شاألة 

بع�شهم  يعترب  ذلك  لكن مع  اأو م�شري م�شرتك،  ه�ية 

بيييياأن بييريييطييانيييييا حييين تييكيي�ن خييييارج االحتييييياد االأوروبييييييي، 

لي�شت حجة مقنعة،  وهيييذه  عيياملييي،  نييفيي�ذ  لها  يييكيي�ن  ليين 

اأقيييي�ى بكثري  بيينييفيي�ذ عيياملييي  املييتييحييدة تتمتع  فيياليي�اليييات 

اأن  يييريييدون  الكندين  اأن  يعني  هييذا ال  لكن  كيينييدا،  ميين 

ي�شبح�ا اأمريكين من اأجل احل�ش�ل على نف�ذ اأق�ى، 

يتمتع�ن  الكندين  اأن  اإىل  ت�شري  االإح�شاءات  اإن  بل  ال 

�شيا�شات  را�ش�ن عن  واأنهم  اأف�شل،  مب�شت�يات معي�شية 

على  منها،  واخلييارجييييية  االقت�شادية  �شيما  ال  بييالدهييم، 

كذلك  الييربيييطييانييييي�ن  يختار  رمبييا  االأمييريكييييين،  عك�س 

وجيي�د  خييالل  ميين  بالنف�ذ  الت�شحية  منطقية  ب�ش�رة 

بريطانيا يف احتاد اأو�شع، الأنهم بكل ب�شاطة ال ي�شعرون 

بيياأنييهييم اأوروبييييييييييي�ن، فيي�ييشيياًل عييين ذلييييك، عييييدم االكييييرتاث 

بالدميقراطية يف منطقة الي�رو، الذي يظهر االآن يعد 

حد  اإىل  الييييي�رو  منطقة  تبدو  اإذ  للقلق،  مثرية  ظاهرة 

من  اأكرث  الق�ية  البلدان  اإرادة  لفر�س  باآلة  اأ�شبه  كبري 

ك�نها احتاداً دميقراطياً.

مييييع ذلييييييك، هييينييياك ميييين ييييييرى اأن بيييرييييطيييانيييييييا قييد 

تخ�شر امييتيييييازات اليي�ييشيي�ق امليي�حييدة لييالحتيياد االأوروبيييييي، 

تعطي  ليين  العاملية  الييتييجييارة  منظمة  اأن  هييي�ؤالء  ويعترب 

�شامل  ب�شكل  حيييرة  وجتييييارة  وخييدمييات  منا�شبة  حييميياييية 

والأن  االأوروبييييي،  لييالحتيياد  امليي�حييدة  ال�ش�ق  تفعل  مثلما 

من  �شادراتها  من  املئة  يف   46 تر�شل  تييزال  ال  بريطانيا 

ال�شلع واخلدمات اإىل االحتاد االأوروبييي، فمن امل�ؤكد اأن 

اخلروج من االحتاد �شيعر�س ق�شماً كبرياً من جتارتها 

اأنه هجرة مكلفة،  النا�س على ما يرون  للخطر، ويركز 

لكن الع�ش�ية ت�شمح كذلك بال�شفر والعمل والعي�س يف 

االحتاد االأوروبي بحرية، وهذه نقطة اإيجابية �شخمة.

مهتمن  االأجيييانيييب  امليي�ييشييتييثييمييرون  �شيك�ن  هييل  لييكيين 

بييالييقييدر نييفيي�ييشييه بييربيييطييانيييييا، اإذا عييلييميي�ا اأنييييه لييين يييكيي�ن 

مبيييقيييدورهيييا تييياأمييين الييي��يييشييي�ل اإىل اليي�ييشيي�ق االأوروبييييييييية 

واأنها  االأخييرى،  االأوروبية  البلدان  بال�شروط نف�شها مع 

تخلت عن اأي نف�ذ على االأنظمة االأوروبية امل�شتقبلية؟ 

ي�شك اخلرباء يف ذلك.

ني�ي�رك  مبنزلة  لندن  تعترب  احلا�شر  ال�قت  يف 

ال�شيا�شة  �ييشيينيياع  طييميي�حييات  �شت�شمح  هييل  لييكيين  اأوروبييييييا، 

الكبرية  املالية  لل�شركات  الذاتية  وامل�شالح  االأوروبييييين 

اأن تييكيي�ن ليينييدن مييركييزاً  بييياأن تظل ليينييدن كييذلييك؟ ميكن 

لالأوف�ش�ر، لكن هل ت�شتطيع اال�شتمرار عا�شمة مالية 

الأوروبا اإذا قررت بريطانيا مغادرة االحتاد االأوروبي؟

نقطة  ن�شف  ت�فر  اأن  ميكن  بريطانيا  اأن  �شحيح 

لكن  االإجييمييايل،  املحلي  اليينيياجت  ميين  الر�ش�م  ميين  مئ�ية 

هذا لي�س مبلغاً كبرياً، وبالن�شبة للعبء التنظيمي من 

االحتاد االأوروبييي، فاإنه مل مينع اأملانيا من اأن تك�ن من 

بريطانيا  وحتتل  العاملية،  ال�شادرات  يف  البلدان  اأجنييح 

تي�شري  الدويل ح�ل  البنك  ا�شتبيان  ال�شابعة يف  املرتبة 

اأن  ييي�ييشييري اإىل  بييالييتيياأكيييييد ال  ممييار�ييشيية االأعييييمييييال، وهييييذا 

فالع�امل  باهظة،  تنظيمية  تكاليف  تفر�س  الع�ش�ية 

�شيا�شاته  هييي  معن  بلد  ازدهيييار  حتييدد  التي  الرئي�شية 

وم�ارده.

االحتيياد،  من  اخلييروج  لفكرة  الراف�ش�ن  يييرى  اإذاً، 

قريبة  لي�شت  بريطانيا  خييروج  اإىل  الداعية  احلجة  اأن 

من الربهان، يف هذه احلالة ينبغي عدم ممار�شة خيار 

لندن  تتجنب  اأن  اإذاً  االأفيي�ييشييل  ميين  �ييشيييييكيي�ن  اخليييييروج، 

الدخ�ل يف ا�شتفتاء عام، لكن هذا مل يعد ممكناً، فقد اآن 

االأوان التخاذ قرار. لكن النتيجة احلكيمة �شتك�ن يف اأن 

تظل بريطانيا �شبه مرتبطة باالحتاد، ولي�شت منف�شلة 

الذي  اخليار  لكنه  جريئاً،  خياراً  لي�س  هذا  متاماً،  عنه 

يدل على احلكمة والتعقل.

مييع ذلييييك، يييبييدو اأن رئييييي�ييس اليييييي�زراء الييربيييطيياين؛ 

واأن ميهد  االأمييي�ر  ي�شتبق  اأن  يييحيياول  كييامييريون،  ديفيد 

خلروج بريطانيا من االحتيياد، وقد قال يف كلمة اأخرية 

يف  عيي�ييشيي�اً  بريطانيا  ت�شبح  اأن  امل�شتبعد  »ميين  اإنيييه  لييه: 

منطقة الي�رو«، م�شرياً اإىل »اأن اخلط�ات جتاه مركزية 

لها  االأوروبيييي،  االحتيياد  يف  واملالية  امل�شرفية  ال�شيا�شات 

تداعيات على دول مثل بريطانيا، التي لي�شت ع�ش�اً يف 

منطقة الي�رو«.

ودافع عن خططه الإجراء ا�شتفتاء يف بريطانيا على 

»امل�شاألة  اإن  قائاًل  االأوروبيييي،  بييالده يف االحتيياد  ع�ش�ية 

اإنها تتعلق  العك�س،  بيياإدارة ظهرنا الأوروبيييا، بل  ال تتعلق 

ومرونة،  وانفتاحاً  تناف�شية  اأكييرث  اأوروبيييا  جعل  بكيفية 

و�شمان مكان اململكة املتحدة فيها«.

واأو�يييشيييح اأنييييه يييريييد »ميينيياقيي�ييشيية اتيييفييياق جيييدييييد« مع 

ويك�ن مقب�اًل من  بريطانيا  ينا�شب  االأوروبييي  االحتيياد 

لي�س جيداً  »هذا  اأن  واأكييد  الربيطانين،  امل�اطنن  قبل 

فح�شب للمملكة املتحدة، بل �شروري اأي�شاً الأوروبا«.

من جهته، اأكد الرئي�س الفرن�شي فران�ش�ا ه�الند 

ليين يخ�شع  االأوروبيييييي  اأن االحتيييياد  كييياميييريون،  عييلييى  رداً 

لييليي�ييشييغييط مييين اأجييييل اإعييييييادة الييتييفيياو�ييس عييلييى اتييفيياقييييياتييه 

االأ�شا�شية من خالل خطط لندن الإجراء ا�شتفتاء.

اأوروبيييا كما هييي، ميكننا  اأن ت�ؤخذ  واأ�ييشيياف: »يجب 

نقلل  اأو  قدرها  من  نحط  اأن  ميكننا  ال  لكن  تط�يرها، 

منها بذريعة اال�شتمرار داخلها اأو ال«.

ا�شتفتاء  خييالل  ميين  بريطانيا  تقرر  »رمبييا  وتييابييع: 

اأو اخلييروج منه، هييذا قرار  البقاء يف االحتيياد االأوروبيييي 

حلكام البالد وللربيطانين اأنف�شهم«.

لكن اأو�شاط اقت�شادية يف اأملانيا حذرت من ع�اقب 

خييروج حمتمل لربيطانيا من االحتيياد االأوروبيييي، وقال 

رئي�س غرفة ال�شناعة والتجارة االأملانية؛ هانز هايرني�س 

الأملانيا،  م�جعة  �شتك�ن  اخلط�ة  هذه  »مثل  دريفتمان، 

فربيطانيا يف النهاية من اأكرب خم�شة �شركاء جتارين 

�شتت�شرر  نف�شها  بريطانيا  اأن  دريفتمان  وذكر  الأملانيا«، 

اأن �ش�ت  االأوروبييييي، م�شيفاً  االحتيياد  من خروجها من 

اأهميته،  ميين  الييكييثييري  �شيفقد  الييعييامل  يف  الييربيييطييانييييين 

م��شحاً يف ال�قت نف�شه اأن الع�اقب االقت�شادية ال�شلبية 

على الربيطانين يف هذه احلالة �شتك�ن وخيمة.

وقيييييال: »�ييشييييي�ييشيييييع خييييروج بييريييطييانيييييا مييين االحتييياد 

االأوروبية  ال�ش�ق  مميزات  الربيطانين  على  االأوروبييي 

اإبييييييرام عييييدد كييبييري من  امليي�ييشييرتكيية، و�ييشييييي�ييشييطييرون اإىل 

االتفاقيات التجارية، �ش�اء مع دول االحتاد االأوروبي اأو 

دول اأخرى اأبرم االحتاد معها اتفاقيات من قبل«.

األييفييي بريطاين  املييئيية ميين نح�  40 يف  واأبيييدى نح� 

رغبتهم يف خييروج بالدهم من االحتيياد االأوروبيييي، طبقاً 

مل�شح اأعلنت نتائجه اأخرياً وهي ن�شبة ال ي�شتهان بها على 

االإطالق.

»ي�غ�ف«  �شركة  اأجرته  الييذي  امل�شح  نتائج  واأكييدت 

لييالأبييحيياث، عييلييى اجتيييياه قييائييم ميينييذ فيييرتة طيي�يييليية حيي�ل 

االأوروبيييي،  االحتييياد  ميين  اخليييروج  الربيطانين  تف�شيل 

واأبدى 37 يف املئة ممن �شملهم امل�شح رغبتهم يف البقاء 

�شمن االحتاد.

هنا مرت�ضى

بريطانيا تخسر اقتصاديًا 
بخروجها من االتحاد

يعود إلى الواجهة اآلن السؤال الخاص 
بوضع بريطانيا في ما خص عالقتها، 

ال سيما االقتصادية والمالية منها، مع 
االتحاد األوروبي، يأتي هذا في أعقاب 
احتدام األزمة في منطقة اليورو، وقرار 

رئيس الوزراء البريطاني؛ ديفيد كاميرون، 
تنظيم استفتاء عام حول عضوية االتحاد 

األوروبي في الفترة البرلمانية المقبلة، 
وكذلك بعد نجاح حزب االستقالل في 

بريطانيا، وبالنسبة لبلد كان شبه منفصل 
عن أوروبا، خصوصًا منذ أن قرر عدم 

الدخول في منطقة اليورو، ربما يصبح 
منفصاًل عما قريب.
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

وال�شالة  وكفى  احلييمييدهلل 

والييي�يييشيييالم عييلييى عيييبييياده الييذييين 

ا�شطفى وبعد:

االأجالء،  العلماء  ف�شاداتي 

الييي�يييشيييالم عييليييييكييم ورحييييميييية اهلل 

ال�قت،  على  حر�شاً  وبييركيياتييه، 

جتيياوزت  النقاط،  بع�س  دونييت 

عيييين اليييبيييييييان واال�ييييشييييتييييدالل يف 

وهييي  االإطيييياليييية،  لييعييدم  بع�شها 

لييذلييك عيينيياوييين كييبييرية حتييتيياج 

اإىل زمن ومال وجهد ومتابعة، 

واأقييدمييهييا يف هييذا الييلييقيياء، الأين 

ُمتبنى  الييعييمييل  هيييذا  اأن  اأعييتييرب 

قيييييادة علمية حكيمة  ِقييبييل  ميين 

اآييييية اهلل  �ييشييميياحيية االإميييييام  اأال وهييي�  بييهييا،  نيي�ؤميين  خمل�شة 

الييي�افييير، وكييذلييك  ال�شيد اخليياميينييئييي دام ظييلييه  الييعييظييمييى؛ 

ونحن  الكرمية،  والييدوليية  العزيز  االإييييراين  ال�شعب  من 

ماأم�رون بها من ِقبل احلق تبارك وتعاىل، ونبيه االأكرم 

�شلى اهلل عليه واآله و�شلم من قبل وبعد، وهذه النقطة 

جزء ال تتجزاأ عما بعده.

بالق�ة، {واأعيييدوا لهم ما  اإال  اأن ال ن�شر  نعلم  اأواًل: 

ا�شتطعتم من ق�ة ومن رباط اخليل ترهب�ن به عدو اهلل 

اإال بال�حدة، {وال تنازع�ا فتف�شل�ا  وعدوكم}، وال ق�ة 

وتذهب ريحكم}.

ق�شت  والتمزق  الفرقة  بيياأن  جميعنا  يعرتف  ثانياً: 

عقر  اإىل  و�ييشييلييت  حييتييى  اأوطييانيينييا  وا�ييشييتيياحييت  م�شاجعنا 

الدامي،  الداخلي  واالقتتال  اخل�شام  فاعرتانا  ديارهم، 

العلي العظيم، وذلييك لي�س  بيياهلل  اإال  قيي�ة  فييال حيي�ل وال 

على خلفية مذهبية اأو عرقية، بل ه� �شيا�شي بحت، ول� 

ب�شبب  قبلياً  اأو  عرقياً  اأو  اأو طائفياً  مذهبياً  لب��شاً  اأخذ 

ثالثي،  ا�شتكباري  وتخطيط  اأمييريكييي،   - ال�شهي�  املكر 

وفل�شطن  م�شر  والييدليييييل  اأوروبييييي،  اأمييريكييي  �شهي�ين 

وال�ش�دان ودارف�ر، وكذلك ال�شمال االأفريقي وباالأماكن 

الييتييي فيييييهييا تييعييدد مييذهييبييي اأو عيييرقيييي، لييعييبيي�ا عييلييى هييذه 

اخللفية.

ثييالييثيياً: نييحيين الييييييي�م اأميييييام تييعييطييل الييعييمييل بييامليينييقيي�ل، 

اإىل  ف��شلنا  العباد}  على  ح�شرة  {يا  باملعق�ل،  وكذلك 

املختبئ  الفا�شد  العقلي  واال�ييشييتييدالل  الفكر  ي�شمى  مييا 

حتى  والييغييرائييز،  االأهييييي�اء  ح�شب  للن�ش��س  فييهييم  وراء 

اإىل ظالم دام�س يف بع�س االأماكن، ويف االأخرى  و�شلنا 

واأفغان�شتان  )الييعييراق  والياب�س  االأخ�شر  وتاأكل  حتييرتق 

 - اهلل  قييدر  ال   - �ش�رية  لت�شقط  وينتظر  وبيياكيي�ييشييتييان..( 

لتدحرج الكرة وت�شتعل كل املنطقة.

بييدعيي�ة كييرمييية ميين جممع  الييعييلييميياء،  اأيييهييا  فالتقينا 

اأ�ييشيياأل اهلل عييز وجييل لهم االأجييير واملييثيي�بيية، من  التقريب، 

خالل املنط�ق القراآين الكرمي الذي ت�ؤ�شل�ن بها لعملكم 

املبارك، قال اهلل تعاىل: {اإن تربوا وتتق�ا وت�شلح�ا بن 

هم  وال  عليهم  خ�ف  فال  واأ�شلح  اتقى  {فمن  النا�س}، 

يحزن�ن}، {اإنا ال ن�شيع اأجر امل�شلحن}، {فاتق�ا اهلل 

القرى  ليهلك  ربييك  كييان  {ومييا  بينكم}،  ذات  واأ�شلح�ا 

امل�ؤمنن  من  طائفتان  {واإن  م�شلح�ن}،  واأهلها  بظلم 

اقييتييتييليي�ا فيياأ�ييشييلييحيي�ا بييييينييهييمييا}، {اإمنيييييا املييي�ؤمييينييي�ن اأخييي�ة 

جن�اهم  من  كثري  يف  خري  {ال  بينكم}،  ذات  فاأ�شلح�ا 

النا�س}،  اإ�شالح بن  اأو  اأو معروف  اأمر ب�شدقة  اإال من 

وقد ورد عن النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم اأنه قال: اأال 

اأخربكم باأف�شل من درجة ال�شيام وال�شدقة وال�شالة؟ 

يا  اليييدرداء، قلنا بلى  اأبيي�  فقال 

ر�ش�ل اهلل، فقال عليه ال�شالة 

البن«،  ذات  »اإ�ييشييالح  وال�شالم 

مالك،  ابيين  اأنيي�ييس  �شيدنا  وقيييال 

ميين اأ�ييشييلييح بيين اثيينيين اأعييطيياه 

وقد  رقبة،  ِعتق  كلمة  بكل  اهلل 

ورد عيين االإمييييام االأوزاعيييييي اأنييه 

قال، ما خط�ة اأحب اإىل اهلل عز 

وجل من خط�ة يف اإ�شالح ذات 

الييبيين، وميين اأ�ييشييلييح بيين اثنن 

كتب اهلل له براءة من النار.

اإليه  و�شلنا  مييا  اإن  رابييعيياً: 

الييييييييي�م يف عييياملييينيييا االإ�يييشيييالميييي 

خ�ش��شاً والعامل عم�ماً، خرج 

الفتنة  الأن  الفتنة،  دائيييرة  ميين 

حميي�ييشيي�رة يف املييكييان والييزمييان، 

وما ن�شاهده تعدى هذا مع االأ�شف، فه� م�ؤامرة متن�عة 

النا�س  �شريحة من  النجا�شات، واالأخطر من ذلك، ظن 

با�شم  واأخيييرى  احلييرييية،  با�شم  تيييارة  �شنعاً،  يح�شن  بيياأنييه 

الدميقراطية، اأو با�شم جتاوز ال�شلطة اأو غري ذلك.

خيياميي�ييشيياً: االنييتييقييال ميين النحيب والييبييكيياء، حيييييث ال 

اإىل  يحتاج  عظيم  اأميير  هييذا  واملتابعة،  العمل  اإال  يجدي 

اإال  �شكر هلل تبارك وتعاىل والقب�ل منه، وال يتقبل اهلل 

من املخل�شن، ونحن املخل�ش�ن اإن �شاء اهلل، والثاين ال 

بد من ح�شن العمل بكل ج�انبه، وهذا يحتاج اإىل درا�شة 

ثابتة  اخلييطييى  تييكيي�ن  حتى  ج�انبها  جميع  ميين  عميقة 

اأنييه يح�شن وهيي� ال  وبيياالجتيياه ال�شحيح، وال يظن ظييان 

اأعمااًل الذين ظل  ي�شيب، {قل هل ننبئكم باالأخ�شرين 

يح�شن�ن  اأنهم  يح�شب�ن  وهيي�  الدنيا  احلياة  يف  �شعيهم 

�شنعاً}.

�شاد�شاً: اأقرتح تك�ين وفد علماء خمتلط، مناطقياً 

ومذهبياً، لزيارة احل�ا�شر العلمية االإ�شالمية )القاهرة 

العربي  املغرب  دول   - النجف   - بغداد   - دم�شق   - - قم 

- اخلليج( وكذلك يف ما بعد، زيييارة امل�شلمن يف الغرب 

الييزيييارات،  فت�شتمر  يتيمة،  زيييارة  تك�ن  وال  مكان،  وكييل 

اليينيي�ييشيياط لتفعيله  بيييهيييذا  امليي�ييشيياركيية  عييليييييهييم  واليييعييير�يييس 

واإ�شماعهم وال�شماع منهم والذهاب اإليهم، فلي�ش�ا باأ�ش�اأ 

عليه  م��شى  اهلل  نبي  ميين  باأف�شل  ول�شنا  فييرعيي�ن،  ميين 

ال�شالم.

�شماحة  اأ�شار  كما  اهلل  بيياإذن  اأثيير طيب  العمل  ولهذا 

واقييرتح  امللتقى  بافتتاح  اهلل  حفظه  الت�شخريي  ال�شيخ 

اإدارة  تك�ن  واأن  اجلليل،  الت�جه  لهذا  م�ؤ�ش�شات  ت�شكيل 

هذه الن�شاطات متن�عة جغرافياً ومناطقياً مع مراقبتها 

ومتابعتها، حتى ال حت�شب ملكيتها على فئة دون فئة.

بد من  الهج�م، ال  الييدفيياع  اإن خري  واأخيييرياً  �شابعاً: 

من  بتنظيم  معنى،  ميين  للكلمة  مييا  بكل  جي�س  ت�شكيل 

اأبناء  اأوروبييا واأمييريكييا، �ش�اء من  العلماء والييدعيياة، لغزو 

املهاجرين هناك اأو من  خارجها، لتغيري الثقايف والعمل 

على اأ�شلمة اأهل تلك البالد، تهيئة لظه�ر االإمام املهدي 

الييذي �شيملئ االأر�ييس عداًل  عليه ال�شالم ر�شي اهلل عنه 

بعد اأن ملئت ج�راً وظلماً، واأت�ش�ر هذا غري مكلف، فال 

يتجاوز تكلفة �شعر �شاروخ عابر للم�شافات، اأ�شاأل اهلل عز 

وابتغاء مر�شاته، وال�شالم  ي�شتعملنا يف طاعته  اأن  وجل 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة ال�ضيخ د. عبد النا�ضر جربي

يف اجتماع جلنة امل�شاعي احلميدة املنبثقة عن

جممع التقريب بن املذاهب االإ�شالمية
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�أي���ام���يم���ع���ل���ٌق ب����ن ت���اري���خ���ي و�أح����ام����ي وو�ق����ع����ي خ��ن��ج��ٌر يف ����ص���در 

غايته دون  خ���ْط���وي  ف���رت���دُّ  وم���ا ب��اأف��ق��ي ���ص��وى �أن��ق��ا���ض �أن��غ��ام��ي!�أخ���ط���و 

ويف دم��ائ��ي مَن���ت �أ���ص��ج��ار �أوه���ام���ي!ت��ن��اث��رْت يف ���ص��ع��اب �حل��ل��م �أوردت����ي

لقافلتي ُت��ف��ت��ح  مل  �ل��ف��ج��ر  �م���يم���د�ئ���ُن  و�خل���ي���ل و�ل��ل��ي��ل و�ل���ب���ي���د�ُء ُق���دَّ

زمن م��ن  ��يَّ  ك��فَّ يف  و�ل��رم��ح  ل��ك��ن��ن��ي مل �أغ��������ادْر وْق�����ع �أْق����د�م����ي!و�ل�صيف 

ي�����ص��ب��ه��ا ����ص���رط���ان �حل�����رة �ل���د�م���يت�������ص���دين مل�������د�ر �جل�������دي �أ����ص���ئ���ل���ة

�أ�صرعتي �ل��ري��ح  ب��ا���ص��ت��و�ء  و�مل�������وج ي��ق��ذف��ن��ي �أ�����ص����اء �ن�����ص��اموحت��ت��م��ي 

د�ئ���رت���ي غ���ر  يف  م��ن��ق�����ص��م��ًا  �آالم������ي�أدور  ظ����ل  �إال  �أب���������ص����ر  ول�������ص���ت 

تلقفني �مل���ن���ك���وب  �ل���زم���ن  �أرق������امودورة  ب��ع�����ض  و�إن����ن����ي يف دج����اه����ا 

و�أح���ام���ي�الأرب������ع������ون ت���و�ف���ي���ن���ي وم�����ا ب��ل��غ��ت �أ����ص���ف���اري  م�����ص��رق  روؤ�ي 

فابت�صمت جئت  �أين  �أع��ل��ن  �أم�����ي ل�����ص��ب��ح �أت����اه����ا ج���د �ل�����ص��ام��ي�صرخت 

م����ن �الأم��������ان وم�����ا ن������اءت ب��اأ���ص��ق��اموي��ب�����ص��ر �ل��ط��ف��ل يف �ل��ع��ي��ن��ن �أودي����ة

ي��ن�����ص��ب يف �الأي��������ام روؤي���ت���ه ي����رى م���ر�ي���ا �مل���ن���ى �أوه�������ام �أق����اموح�����ن 

�ل��ر�م��يم����ا ك����ل م����ا ي��ت��م��ن��ى �مل������رء ي���درك���ه يبتغي  ال  م��ا  يطعن  ف��ال��رم��ح 

�ُصفني ��م��ت  ُح��طِّ �مل��ر�ي��ا  �نك�صار  ويف �ن��ح��ر�ف �ل��زو�ي��ا غ��اب �إق��د�م��ي!ويف 

��ُت��ُه و�الأر������ضُ ت��ْن��ُب�����ُض ع��ن �أ���ص��اء �أق���و�م!وغ���ب���ت ي���ا وط���ن���ًا ����ص���اَع���ْت ه��ويَّ

م���و�ق���ف �ل���وه���م م���ن زي���ف و�إح���ج���امه�����ذ� ل�������ص���اُن���ك م�������ص���ج���ون ت���ق���ّي���ده

ي�صاحبها درب  ب���ا  خ��ط��اك  و�أع��������اموذي  ل������ون  ب�����ا  روؤ�ك  وذي 

م�صرمة ب���ال���ن���ر�ن  ح�����دودك  وخ��ل��ف��ه��ا �ل��ن��ا���ض ت��رع��ى م��ث��ل �أع��ن��اموذي 

ب����ه ����ص���وى �أن������ه م����ن ���ص��ن��ع �أع���ج���امغ������ّر جت�����ل�����دك،ال������ص�����يء �أم�����ّي�����زه

�لنامي�أع���رت���ه���م م��ن��ك �أُذن�������ا غ����َر و�ع��ي��ة �ل�صاعد  وق��ال��و�:  فحّنطوك، 

فل�صفة �أم�������ص���اج  ����ص���وى  ر�موم���اوع���ي���َت  ي���رم���ه  مل  ب���ه���ا  ���ص��ه��م��ًا  وك���ن���ت 

��ع��دً� �ل�صاميوك��ن��َت ق����ردً� من��ت �أظ���ف���اره ���صُ �لعن�صر  دجاها  يف  غد�  حتى 

منطلقًا �الأرج�����اء  يف  ت��خ��ط��ر  ف�صرت »عبَد�حلدود« �حلار�ض �حلاميوك��ن��ت 

ياوطنا �ل�����ص��ط��اآن  ع��ل��ى  ُرم��ي��َت  �آك������امف��ك��م  ت���ي���ه  ه����وّي����ت����ه يف  ����ص���اع���ت 

م���ن �مل��ج��ان��ن ع��ا���ص��و� م���ث���َل �أن��ع�����اموك����م ���ص��ق��ت��ك ���ص��اف �ل�����دّر ط��ائ��ف��ة  

يحركه�����ا  ن��ب�����ض  ب���ا  ق��ل��وب  فحامل��ه��م  ك���ّف  يف  �صقطت  �ل��دم��ى  م��ث��َل 

�لظام���يع��ي��ون��ه��م م���ن زج����اج ال ت���رى وه��ج��ًا  �ل��ع��امل  ي��روي  �حلقيقة  م��ن 

ل��ه��م نغم  ي��ح��ل��و  �ل��ط��ن ال  ���ص��وى �ن��ف��ج��ار �ل���رز�ي���ا ف���وق �أي��ت�����اميف ح��م��اأة 

موكبه��م �ل�����ص��ي��ط��ان  ف��ل��ك  يف  ه������د�مود�ر  �ل��ن��ب��ع  لقيط  بفكر  ُي�����ص��َق��ى 

لهبًا  و�متطو�  ط��ارو�  �ل�صم�ض  و�أم��������ط��������روك ب�����اأح�����ق�����اد و�آث���������امملركب 

�صاحتنا  �حل��م��ر  ب��امل��ن��اي��ا  ول�����ون�����ت ب�����دم�����اء �حل������ر �أع����ام����يف���اأورق���ت 

و�مل�������وت ط������ارد �أط�����ف�����ااًل ب����اأرح����امو���ص��وع��ت �أوج����ه �الأط���ف���ال ي��ا وطني

ق�صام؟ف���ه���ل ن����ع����ود ك���م���ا ك���ن���ا ب���ن���ي رح���م �لنف�ض  يف  هاتف  على  نق�صي 

ون���رق���ب �ل��ف��ج��ر ي���اأت���ي ب��ع��د �إظ����امن���ع���ود م����ن غ���رب���ة ل��ل��ت��ي��ه ت��ط��ع��م��ن��ا

ت������ذود ع����ن وط�����ن يف ف����ك �إج������ر�مون��ح��م��ل �ل�����ص��ي��ف يف ك���ف م��وح��دة

ق�����ص��امت���رن���و ل���ب���در وف���ج���ر �حل����ق يف �أح���د ل��ل�����ص��رك  �أ����ص���د  �إىل  ت��ه��ف��و 

ق��اف��ل��ت��ي �الآن  ت���ع���ود  ه���ن���اك  وت��ب�����ص��ر �ل��ف��ج��ر يف �آف�����اق �إ���ص��ام��يف���م���ن 

���ص��اب��ح��ة ث���ب���ج �الإمي���������ان  و�مل������وج ح����ول ���ص��ي��اه��ا م��ث��ل �أع����امت���ع���ود يف 

ي�صكننا ب��ال��ع�����ص��ق  ح��د�ئ��ق��ه��ا  وف���ي���ه ن�����ص��ك��ن ق����وم����ًا ب���ع���د �أق������و�مم����اأى 

�ل���ع���امه����ذه �الأم�������اين ال ت��خ��ب��و ب��ذ�ك��رت��ي �أول  �إل���ي���ه���ا  ت����د�ع����ت  وق�����د 

�أق��ب��ل��ت م���ن �صفري �أظ����ل ك��م��ا  م��ع��ل��ق��ًا ب����ن ت���اري���خ���ي و�أح����ام����ي؟ف��ه��ل 

�أوردت�����ي ت���ن���د�ح  �مل��ن��ى  ���ص��ع��اب  ويف دم��ائ��ي ت���رى �أ���ص��ج��ار �أوه���ام���ي؟ويف 

زمن م��ن  كفي  يف  و�ل��رم��ح  �أق����د�م����ي!و�ل�صيف  ل��ك��ن��ن��ي مل �أغ��������ادر وق�����ع 

الدكتور �ضابر عبد الدامي



ك��ث��ر م���ن �ل���زوج���ات م����ررن ب��ت��ج��رب��ة �خل��ي��ان��ة يف �أح���د 

�أخالقية،  بكارثة  �نتهى  �أو  عابر  ب�شكل  كان  �شو�ء  �أ�شكالها، 

�لتكنولوجيا  بف�شل  �شهلة  �خليانة  باتت  �أن  بعد  خ�شو�شاً 

�ل��و���ش��ائ��ل النتهاز  ل��ل��رج��ال جميع  وّف����رت  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة، 

�لفر�ص، من خالل �لتو��شل عن طريق �ملو�قع �الجتماعية، 

�أو عرب �لهاتف.

�أن تغفرها  �أن �خليانة �شدمة للزوجة ال ميكن  ال �شك 

رة نتيجة تق�شري منها يف  ب�شهولة، ال�شيما �إذ� كانت غري مربَّ

حق زوجها، لكن يبدو �أن �لرجل د�ئماً ي�شري خلف �ل�شر�ب، 

باحثاً عن �شيئ جمهول، الأن��ه يف معظم �الأح��و�ل يعود �إىل 

زوجته تائباً و�شاعر�ً بالندم، �شو�ء �كت�شفت �لزوجة ذلك �أم 

ال.

اهتمامات خمتلفة

�أن  و�ل�شلوكي  �لنف�شي  �لعالج  �خت�شا�شّيي  بع�ص  يرى 

»�لرجل �شهو�ين بطبعه، لكنه لي�ص خائناً بطبعه كما تعتقد 

�م��ر�أة  م��ن  �أك��ر  وج��ود  حالة  يف  بال�شعادة  ي�شعر  �لن�شاء.. 

حوله«.

�لرجل  ب��ن  �ختالفاً  هناك  �أن  �الخت�شا�شيون  وي��وؤك��د 

حّيز  م��ن   ٪90 ي�شغل  فاجلن�ص  �لتفكري،  حيث  م��ن  و�مل���ر�أة 

�مل��ر�أة، لكنها تذهب �إىل  تفكري �لرجل، ونف�ص �لن�شبة لدى 

�لزو�ج،  ُيْقدم �لرجل على  غريزة �الأمومة، وبد�فع �جلن�ص 

�الأ���ش��رة  و�أع��ب��اء  وتكلفته  وم�شوؤولياته  �شغوطه  ويتحّمل 

على  تفكريها  ين�شب  �ل��ت��ي  �مل����ر�أة  بعك�ص  �الأب���ن���اء،  وت��رب��ي��ة 

�الأ���ش��رة، وه��ذه حكمة  �الأط��ف��ال ورعايتهم ومّل �شمل  تربية 

�إلهية، لذلك �شرع �هلل للرجل �لتعدد، وخلق �ملر�أة بطبيعتها 

وتهتم برتبية  و�ح��د فقط يف حياتها،  رج��ل  �شوى  تقبل  ال 

�أطفالها �أكر من �أي �شيء �آخر.

ال  �ل�شريعة  يخالف  ما  كل  �أن  �الخت�شا�شيون  ويو�شح 

يتو�فق مع علم �لنف�ص، فبداًل من �خليانة �شرع �هلل للرجل 

�ل��رج��ل �خل��ائ��ن ال  ي��ت��الءم م��ع فطرته، لكن  �ل���ذي  �لتعدد 

يتذكر حديث �لر�شول �شلى �هلل عليه و�آله و�شلم: »�فعل ما 

�شئت.. فكما تدين ُتد�ن«، ومن يبحث عن �خليانة مري�ص 

نف�شي ي�شتبدل �حلر�م باحلالل، ويذهب للّم �لننت بداًل من 

�للحم �لنظيف، كما �شبههم �حلبيب �مل�شطفى عليه �ل�شالة 

و�ل�شالم.

ويبّن �الأطباء �لنف�شيون �أن جمرد تفكري �لزوج يف �مر�أة 

�أخرى غري زوجته ُتعترب خيانة بالن�شبة �إىل �لزوجة، �أما �إذ� 

كان ي�شتمتع بجمع �لن�شاء حوله و�لت�شلية، فهذ� �لنوع من 

�لرجال يحتاج �إىل م�شاعدة طبيب نف�شي، �أما يف حالة علم 

جتاُهل  ب�شرورة  فُين�شح  �لعالقة،  من  �لنوع  بهذ�  �لزوجة 

�الأمر، و�أال ُت�شعره بعلمها باملو�شوع، الأن �لرجل يف �لنهاية 

�جلديدة،  لعبته  من  بامللل  �شي�شعر  ما  �شرعان  كبري  طفل 

وهذ� ما يحدث بالفعل يف معظم �حلاالت، �أما �ملر�أة، وبحكم 

وت�شامح وحتتويه،  ت�شفح  لديها،  و�حلنان  �الأمومة  غريزة 

�أن  �لزوجة  ندماناً، ولذلك يجب على  �شيعود  �لنهاية  وفى 

تت�شرف بحكمة يف مثل هذه �لظروف.

البحث عن الأ�سباب

من جهتهم، يرى �ملتخ�ش�شون يف حل �مل�شكالت �الأ�شرية 

ب��اأي  يخونها  زوج��ه��ا  �أن  �ل��زوج��ة  �كت�شفت  ل��و  و�لعاطفية: 

�شكل �أو و�شيلة، عليها �أن تت�شرف وفق طاقتها وما ت�شتطيع 

لها  �إال كونه خادماً  �ل��زوج  فعله، فهناك زوج��ة ال ترى من 

والأوالدها، وينفق عليها، فتهمله وال تبايل به، فما د�م ينفق 

عليها، فليفعل ما بد� له.. وهناك زوجة ترى �أنه ما د�م مل 

يتزوج عليها فهي �الأ�شل، وليفعل ما يحلو له ما د�م يعود 

�أن��ه��ا تتفانى يف خدمته  �إليها ك��ل ي��وم، وه��ن��اك زوج��ة ت��رى 

�لكلب  »دي��ل  �ملثل  عليه  ينطبق  كمن  لكنه  �أب��ن��ائ��ه،  وخ��دم��ة 

عمره ما يتعدل«!

�أن��ه يف كل �الأح��و�ل على �لزوجة  وي��رى �الخت�شا�شيون 

�أن تر�جع نف�شها �أواًل، وتتبن مو��شع �لتق�شري لديها، فاإن 

متّكنت من عالجها و�ل�شرب على زوجها، و�حتو�ئه و�حتمال 

بنف�شها  تتبن  مل  و�إن  وبيتها،  حياتها  ربحت  فقد  ن��زو�ت��ه، 

مو��شع �لتق�شري فعليها �أن تو�جهه ب�شجاعة، وتعرف منه 

�أ�شباب �خليانة، فاإن �أقنعها ووعدها بالتغيري فهي من يقّر 

�أنها ال تتحمل مر�رة �خليانة، والأن  �أم  �إن كانت �شت�شاحمه 

كل �مر�أة تختلف عن �الأخرى، فهناك من ال تتحمل �خليانة 

مطلقاً، وهناك من تتحمل مرة وتعتربها جمرد نزوة، �أما 

�إذ� تكررت فيكون لها موقف. 

ووفق  بزوجها  عالقتها  وفق  تقرر  �م��ر�أة  كل  باخت�شار، 

قدرتها على حتّمل خياناته، وح�شب ما تعرف كيف �شت�شري 

حياتها، وماذ� �شتفعل �إن هي قررت �النف�شال عنه تاأديباً له.

رمي اخلياط

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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خسارته ثقتك؟
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خمسون فكرة 
لتعزيز ثقة الطفل بنفسه

مقومات  وتعزيز  طفلك  لرتبية  �الأمثل  �لطريقة  يف  يوماً  فكرِت  هل 

دون  م��ن  �لب�شيطة  �لرتغيبية  �ل��ط��رق  بتعلم  ترغبن  ه��ل  �شخ�شيته؟ 

�للجوء �إىل �لعنف؟

�شّيدتي، لتعزيز ثقة �لطفل بنف�شه �إليِك خم�شن فكرة:

�مدحي طفلك �أمام �الآخرين.. 1

ال جتعليه ينتقد نف�شه.. 2

خاطبيه ب�»لو �شمحت« و»�شكر�ً«.. 3

عامليه ح�شب عمره، و�جعليه يعي�ص طفولته.. 4

�شاعديه يف �تخاذ �لقر�ر بنف�شه.. 5

عّلميه �ل�شباحة.. 6

�جعليه �شيف �ل�شرف يف �إحدى �ملنا�شبات.. 7

��شاأليه عن ر�أيه يف �الأمور.. 8

�جعلي له ركناً يف �ملنزل الأعماله، وليكتب ��شمه على �إجناز�ته.. 9

يختارون . 10 كيف  يعرفون  ال  ف��االأط��ف��ال  �ل�شد�قات،  ك�شب  يف  �شاعديه 

�أ�شدقاءهم.

�جعليه ي�شعر باأهميته ومكانته، و�أن له قدر�ت وهبها �هلل تعاىل له.. 11

علميه �أن ي�شّلي معك، و�غر�شي فيه مبادئ �الإميان باهلل عز وجل.. 12

�أم��ام . 13 ويعر�ص  يتكلم  وكيف  و�ل��ت��ق��دمي،  �ل���ر�أي  �إب���د�ء  م��ه��ار�ت  عّلميه 

�لنا�ص.

عّلميه كيف يقر�أ �لتعليمات ويتبعها.. 14

عّلميه كيف ي�شع لنف�شه مبادئ وو�جبات يتبعها وينفذها.. 15

عّلميه مهارة �الإ�شعافات �الأولية.. 16

حاويل �أن جتيبي على جميع �أ�شئلته.. 17

عّلميه �لوفاء بالوعود، وكوين منوذجاً �شاحلاً له.. 18

وغري . 19 �خلبز،  وت�شخن  �لبي�ص،  ك�شلق  �لطبخ،  مهار�ت  بع�ص  عّلميه 

ذلك.

عّرفيه بقوة �لربكة و�أهمية �لدعاء.. 20

عّلميه كيف يعمل �شمن �لفريق �لو�حد.. 21

�شّجعيه على توجيه �الأ�شئلة.. 22

�جعليه ي�شعر �أن له مكانة بن �أ�شدقائه.. 23

�أف�شحي عن �أ�شباب �أي قر�ر تتخذيه.. 24

كوين �إىل جانبه يف �أول يوم من �أيام �ملدر�شة.. 25

�روي له ق�ش�شاً من �أيام طفولتك.. 26

�جعلي طفلك يلعب دور �ملدّر�ص و�أنِت دور �لتلميذ.. 27

عّلمي طفلك كيف ميكن �لعثور عليه عندما ي�شيع.. 28

علميه كيف يرف�ص ويقول »ال« للخطاأ.. 29

عّلميه كيف ُيعطي.. 30

�أعطيه مااًل يكفي ليت�شّرف به عند �حلاجة.. 31

�شّجعيه على �حلفظ و�ال�شتذكار.. 32

عّلميه كيف يد�فع عن نف�شه وج�شده.. 33

��شرحي له ما ي�شاأل عنه من �شبهات و�شكوك يف نف�شه.. 34

جتّنبي ��شتخد�م �أ�شلوب �لتهديد معه.. 35

�أعطيه حتذير�ت م�شبقة.. 36

عّلميه كيف يو�جه �لف�شل.. 37

عّلميه كيف ي�شتثمر ماله.. 38

جّربي �شيئاً جديد�ً عنك وعنه يف �آن معاً مع معرفة �لنتائج م�شبقاً.. 39

عّلميه كيف ي�شلح �أغر��شه ويرّتبها.. 40

ور�ء . 41 و�ل�شعي  �لتمّني  على  و�شجعيه  �أحالمه وطموحاته،  �شاطريه يف 

�أمنياته.

عّلميه عن �ختالف �جلن�شن بن �لذكر و�الأنثى من وحي �آيات �لقر�آن . 42

�لكرمي.

عّلميه �لقيم و�ملبادئ �ل�شليمة و�لكرمية.. 43

عّلميه كيف يتحمل م�شوؤولية ت�شرفاته ويكون قيادّياً.. 44

�مدحي �أعماله و�إجناز�ته.. 45

عّلميه كيف يتعامل مع �حليو�ن �الأليف.. 46

�عتذري له عن �أي خطاأ و��شح ي�شدر منك.. 47

خ�ش�شي له يوماً مليئاً باملفاجاآت �ل�شعيدة.. 48

عّوديه على قر�ءة �لقر�آن �لكرمي كل يوم.. 49

�أخربيه �أنك حتّبيه و�شّميه �إىل �شدرك، فهذ� يعزز ثقته بنف�شه.. 50

تواجه الحياة الزوجية بين 
الحين واآلخر مشكالت 
تمّر بسالم أحيانًا، وقد 
تعصف بها في أحيان 
أخرى، وُتعّد »الخيانة« 
من أخطر الكوارث التي 
تزلزل عش الزوجية، بعد 
لجوء الزوج إلى امرأة أخرى، 
بحجة تجديد حياته بعيدًا 
عن الروتين والملل والنكد، 
لتبرير فعلته.

) �لعدد 264(  �جلمعة - 24 �أيار - 2013

أنـِت وطــفـــــلك



هل ُت�شاب كل مرة بالف�شل �لذريع 

وكل  و�آخ��ر؟  رجيم  بن  �لتنويع  عند 

بالياأ�ص  وُت�شاب  بالفعل  تف�شل  م��رة 

و�الإحباط؟ قد يكون �ل�شبب خمتلفاً 

�لنف�شية،  �إىل حالتك  م��رة، ويعود  يف 

ع���اد�ت���ك �خل��اط��ئ��ة،  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

�الأمر �لذي يف�شد عليك كل �شيء.

خرب�ء �ل�شحة يوؤكدون �أن �لتوتر 

و�ل��ت��ع��ا���ش��ة ه��م��ا م���ن �أل�����ّد �أع�����د�ء �أي 

عليه  يرتتب  فالتوتر  غ��ذ�ئ��ي،  نظام 

��شتجابات كيميائية يف �جل�شم، توؤدي 

�إىل زيادة �لرغبة يف تناول �ل�شكريات، 

و�حل�����ل ي���ك���ون م���ن خ����الل �ل��ت��ن��ف�����ص 

�لبحث عن قطعة  ب��داًل من  ب�شهولة 

من �لب�شكويت؛ تنف�ص 10 مر�ت بعمق 

لتهدئة �ملخ، �أو مت�ّشى مدة 10 دقائق 

�ل���»�ن��دورف��ن«،  �إف���ر�ز م��ادة  لتن�شيط 

م�شتويات  خف�ص  على  ت�شاعد  �لتي 

�لقلق.

رجيم الالرجيم

�ع��ت��م��د ���ش��ت��ي��ف��ن ه��وك�����ص؛ �أ���ش��ت��اذ 

�ل�شحية يف جامعة بريجهام،  �لعلوم 

�أو �الأك����ل  �ل���الرج���ي���م«  ع��ل��ى »رج���ي���م 

�ل��ر���ش��اق��ة،  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �حل��د���ش��ي 

باالأطعمة  نف�شه  هوكي  يحيط  حيث 

ب�شورة  ي�شتهيها  �لتي  �ل�شحية  غري 

كبرية  كمية  ر  توفُّ �إّن  ويقول  خا�شة، 

�ملاأكوالت �ملمنوعة لديه ي�شاعده  من 

على كبح رغبته يف �أن يلتهم �لطعام.

م��ن ح�شنات  �أن  ه��وك�����ص،  وي���ردف 

�الأكل �حلد�شي، هو �أنك تاأكل �الأ�شياء 

�أك���ر م��ن غ��ريه��ا لي�ص  �ل��ت��ي حتبها 

ولي�ص  و�ن��ف��ع��ال��ي��ة،  نف�شية  الأ���ش��ب��اب 

الأنها موجودة وطعمها لذيذ.

»�إن������ك تخفف  ه���وك�������ص:  وي���ق���ول 

وزن������ك ح���ت���م���اً ب���ه���ذ� �ل���رج���ي���م، ل��ك��ن 

مقاومة �ل�شغوط �لبيولوجية �شائرة 

�إىل �لزو�ل يف نهاية �ملطاف«.

�أن  ي�����وؤك�����دون  �ل���ت���غ���ذي���ة  خ�������رب�ء 

�ل��ق��ا���ش��م �مل�����ش��رتك ب��ن ك��ل �حلميات 

�أنها تفر�ص تخفي�ص كمية  �لغذ�ئية 

ولهذ�  ت��ن��اول��ه،  ينبغي  �ل���ذي  �لطعام 

�ل�شبب تف�شل عادة، »ويف مرحلة من 

�ملر�حل تريد �أن تاأكل �لطعام �ملمنوع، 

لكن �الأكل �حلد�شي منطقي كمفهوم 

�إذ� كنت تعرف ما تفعله«.

ويف در��شة حديثة تبّن �أن �لذين 

ي��ج��وع��ون  ع���ن���دم���ا  �إاّل  ي����اأك����ل����ون  ال 

ه���م ع����ادة �أخ����ف وزن�����اً و�أق�����ل ع��ر���ش��ة 

�لقلبية  �الأوع��ي��ة  باأمر��ص  لالإ�شابة 

من �الآخرين، ما يوؤ�شر �إىل �أن �الأكل 

�حلد�شي هو مقاربة �شاحلة ملعاجلة 

�لوزن �لز�ئد على �ملدى �لطويل.

رجيم الك�ساىل

وي����ق����رتح �خ��ت�����ش��ا���ش��ي��و �ل��ن��ظ��ام 

�ل��غ��ذ�ئ��ي ع���دد�ً م��ن �خل��دع �أو �حليل 

�لتي  �لفرتة  يف  تفيد  �لتي  �لب�شيطة 

لت�شاعد  �لرجيم،  �النتهاء من  تعقب 

ع��ل��ى �حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل�������وزن ،  وع���دم 

�كت�شاب وزن ز�ئد، من بينها ما يلي : 

�إىل  ي������دك  م�����د  �إىل  ت���������ش����ارع  ال 

�أط��ب��اق �ل��ط��ع��ام �مل��ر���ش��و���ش��ة �أم��ام��ك 

ع��ل��ى �مل����ائ����دة ،  ب���ل ف���ّك���ر ل��ل��ح��ظ��ات يف 

وتذّكر  عليك،  �شتعود  �لتي  �لعو�قب 

ذلك،  بعد  �شعادتك  �شتكون  كم  �أي�شاً 

الإح�شا�شك بقوة �إر�دتك �لتي منعتك 

من �خل�شوع لرغباتك . 

يف �ل���ف���رتة �ل��ت��ي ت��ع��ق��ب �ل��رج��ي��م 

�ل���ن���اج���ح ت��خ��ّل�����ص م���ن ك���ل �مل��الب�����ص 

ترتديها  كنت  �لتي  �حلجم  �لكبرية 

وب���ن نف�شك  ق��ب��ل، وق����ّرر بينك  م��ن 

جل�شمك  �ملنا�شبة  باملالب�ص  �الكتفاء 

�جل����دي����د، الأن����ه����ا ���ش��ت�����ش��اع��دك ع��ل��ى 

�ل�����ش��ع��ور ب�����اأي زي������ادة ت���ط���ر�أ ع��ل��ي��ك، 

فت�شارع �إىل �لتخل�ص منها . 

�ل���ف���رتة على  �ح���ر����ص يف ه����ذه   -

�أينما  �ملجففة  �ل��ف��و�ك��ه  بع�ص  حمل 

توجهت، لتتناولها يف حالة �الإح�شا�ص 

باجلوع، فت�شبعك وال تزيد وزنك .

- يف �أوقات �لفر�غ حاول �أن ت�شغل 

يديك ب�شفة م�شتمرة، فهذ� يفيد يف 

�إبعاد تفكريك عن �لطعام . 

- �أو�����ش����ي زوج���ت���ك ب��ج��م��ع �أك���رب 

�لغذ�ئية  �لو�شفات  م��ن  ممكن  ق��در 

�ل��ب�����ش��ي��ط��ة و�ل���ف���ق���رية يف �ل�����ش��ع��ر�ت 

�حل���ر�ري���ة ل��ت��ك��ون يف م��ت��ن��اول ي��ده��ا 

وهي ُتعّد �لطعام، حتى ال ت�شطر �إىل 

�إعد�د �لطعام بالو�شفات �لتقليدية.

�إىل حفل غد�ء  �إذ� كنت مدعو�ً   -

�أو ع�شاء، �حر�ص على و�شع قر�شن 

�ل��ن��ع��ن��اع يف ف��م��ك حت��ت ل�شانك،  م��ن 

هما ببطء، فيمنعان �الإح�شا�ص  لتمت�شّ

مبذ�ق �أي طعام بعد ذلك . 

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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اأفــقــي

كلثوم �أم  �شعره  من  غنت  �لذي  �حلمد�ين   1
�شندوق �شغري  / يبني  من   2

و�الإ�شالم �جلاهلية  �أدرك  من   / �ل�شماء  من   3
ح�شم  / و�لتايل  �لنتيجة   4

�أد�ة نفي جازمة / عبء ثقيل  5

طــريـقـة اللعـب

و�أفقياً  9 عامودياً  �إىل   1 �الأرق��ام من  تو�شع 

على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

م��ن  م�������ش���ري���ة  مم���ث���ل���ة   6
�أف��������الم��������ه��������ا ج�����م�����ي�����ل�����ة / 

مت�شابهان

�أبنائي  7
ور�ء  / و�نتهى  ن�شب   8

وفيل�شوف  وعامل  طبيب   9
وتويف  دم�شق  يف  ولد  م�شلم 

يف �لقاهرة

بناها  �أفريقية  مدينة   10
عقبة بن نافع

عـــامـــودي

ع��ل��م  �أ����ش���ا����ص  م��ق��دم��ت��ه   1
�الجتماع

�ألو�ن �خل�شب /  2 لون من 
توقع �خلري �أو �ل�شر

م��ا   / م����وؤن����ب  م����ر�ق����ب   3
لذيذ  �شاخن  ل�شق4�شر�ب 

/ غري نا�شج

م��وؤن��ث  ����ش��م   / ف���رع���ون   5
�أعجمي

 / �أب����د�  ك�����ش��ره  مي��ك��ن  ال   6
ليت

 / و���ش��خ��ة  م��ائ��ي��ة  ن��ق��ع��ة   7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

بد�نة )مبعرة(

ي�شبح عفنا  / بي�شة  ن�شف   8
ط��رف   / �أح����ده����م  ع��ن��د  ت���رب���ى  م���ن   9

)معكو�شة(.

حاجز  / �لعرب  �شعر�ء  �شاعر   10
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ت�صدر  املا�صي، حني  املو�صم  قريب من 

النجمة ترتيب الدوري معظم املراحل، 

قبل اأن ينهار يف الأ�سابيع الأخرية، ويف 

بنقاط  النجمة  ف��رط  احل���ايل،  املو�سم 

حيث  الإي���اب،  مرحلة  يف  للغاية  ثمينة 

خ�سر اأم��ام الرا�سينغ 1 – 2 يف املرحلة 

– 2 يف   0 ال�����س��اح��ل  ���س��ب��اب  واأم�����ام   16
يف   1 –  0 ال��ع��ه��د  18 واأم�����ام  امل��رح��ل��ة 

الإخ��اء  مع  يتعادل  اأن  قبل   20 املرحلة 

املرحلة  �سمن  املا�سي،  الأح��د   2 –  2
م��ب��اري��ات،   4 يف  نقطة   11 ليهدر   ،21
الأم������ر ال�����ذي ك����ان ك��ف��ي��ًا ب��خ�����س��ارت��ه 

اللقب.

وبدوره، اأهدر ال�سفاء نقاطاً ثمينة يف 

الإي��اب، وهو كاد يفقد فر�سة الحتفاظ 

النجمة  عن  متيز  لكنه  البطولة،  بكاأ�س 

ب���ف���ارق اأ����س���ا����س���ي، ه���و خ�����زان ال��اع��ب��ن 

الحتياطين يف �سفوفه، بوجود لعبن 

القدرة  لديهم  البدلء،  دكة  على  اأكفياء 

اأي حل��ظ��ة، واحل��ل��ول  امل�����س��ارك��ة يف  ع��ل��ى 

م���ك���ان الأ���س��ا���س��ي��ن يف خم��ت��ل��ف امل���راك���ز 

واخلطوط.

قدير  ح��ار���س  ب��وج��ود  ال�سفاء  ويتمتع 

ال�����س��م��د، الأول يف  زي���اد  يحمي ع��ري��ن��ه ه��و 

مركزه من دون منازع على امل�ستوى املحلي، 

وم���ن م��ك��ا���س��ب ال��ف��ري��ق ه���ذا امل��و���س��م، ب��روز 

احل��ار���س الح��ت��ي��اط��ي م��ه��دي خليل، ال��ذي 

�سارك الفريق يف مبارياته يف كاأ�س الحتاد 

منها  �سي�ستفيد  خربة  اأك�سبه  ما  الآ�سيوي، 

يف املراحل املقبلة على ال�سعيد املحلي.

با�ستقرار  امل��و���س��م  ه���ذا  ال�����س��ف��اء  ون��ع��م 

خط دفاعه بقيادة املغربي طارق العمراتي، 

ال����ذي حت��م��ل ع��ب��ئ��اً م�����س��اع��ف��اً ب��ع��د توقيف 

الآم��ال  ق��در  على  ك��ان  لكنه  ال�سعدي،  علي 

جانب  اإىل  امل�سوؤولية  وحتمل  عليه  معلقة 

بتنفيذ  والخت�سا�سي  املتاألق  من�سور  نور 

امتاك  الأرق����ام  وتظهر  اجل����زاء،  ���س��رب��ات 

ال��دوري )19  ال�سفاء لأف�سل خط دفاع يف 

ه��دف��اً(، اأم��ام النجمة )20 ه��دف��اً( والإخ��اء 

هدفاً(. الأهلي والأن�سار )22 

ممتاز  و���س��ط  خ��ط  الفريق  ميتلك  كما 

ب��ق��ي��ادة خ�����س��ر ���س��ام��ي وع���ام���ر خ����ان اإىل 

حيدر  حممد  ال���دويل  املميزين  اجلناحن 

وحممد زين طحان امل�ستدعى اإىل املنتخب 

ب��ع��د م�����س��ت��وى رائ����ع ه���ذا امل��و���س��م، ف��ي��م��ا مل 

اأداء  �سامويل  اأو�سينا  نغو  النيجريي  يقدم 

ال�سفاء  هجوم  ويعترب  املو�سم،  هذا  مميزاً 

ث���اين اأق����وى خ��ط��وط ال��ه��ج��وم يف ال���دوري 

جاءت نهايات الدوري اللبناين لكرة 

القدم عا�سفة ومثرية، خ�سو�ساً بعد اأن 

العهد بهدف  اأم��ام  تاأخره  ال�سفاء  حول 

وت��ع��ر   ،1 –  3 ث��م��ن  ف���وز  اإىل  ن��ظ��ي��ف 

النجمة اأم���ام الإخ���اء الأه��ل��ي 2 – 2 يف 

اإثر  وم��رج  هرج  اأعقبها  �ساخبة،  مباراة 

اع���ت���داء ج��م��ه��ور ال���ن���ادي اجل��ب��ل��ي على 

لع���ب���ي واإداري���������ي ال���ف���ري���ق ال���ب���ريوت���ي، 

وهاتان النتيجتان كانتا كفيلتن بح�سم 

اللبناين  ال�����دوري  ل��ق��ب  امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى 

النجمة  وا���س��ت��ب��ع��اد  ال�����س��ف��اء،  مل�سلحة 

�سيناريو  يف  البطولة،  على  ال�سراع  من 

22

أحداث األسبوع
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هداف الفريق حممد حيدراملدرب اأكرم �سلمان

فريق ال�سفاء

لهذه األسباب استحق الصفاء 
االحتفاظ بلقب الدوري
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السجل الذهبي للدوري اللبناني 

ميلك الأن�سار الرقم القيا�سي يف عدد مرات الفوز بلقب الدوري اللبناين )13 

مرة( يليه النجمة والهومنتمان )7( والنه�سة )5( والرا�سينغ واجلامعة الأمريكية 

بريوت  والأوملبيك   )2( وال�سفاء  و�سكك احلديد واملرفاأ والعهد والهومنمن )3(  

)1(. وهنا ال�سجل:

 :1936/1935 الأم��ريك��ي��ة،  اجلامعة   :1935/1934 النه�سة،   :1934/1933
1938/1937: اجلامعة  الأمريكية،  1937/1936: اجلامعة  واملرفاأ،  �سكك احلديد 

احلديد  �سكك   :1941/1940 وامل��رف��اأ،  احل��دي��د  �سكك   :1939/1938 الأم��ريك��ي��ة، 

واملرفاأ، 1942/1941: النه�سة، 1943/1942: النه�سة، 1944/1943: الهومنتمان، 

النه�سة،   1947/1946 الهومنتمان،   1946/1945 الهومنمن،   1945/1944
الهومنتمان،   :1951/1950 النه�سة،   :1949/1984 الهومنتمان،   :1948/1947
الرا�سينغ،   :1956/1955 الهومنتمان،   :1955/1954 الهومنمن،   :1954/1953
الهومنتمان،   :1963/1962 الهومنمن،   :1961/1960 الهومنمن،   :1957/1956
 :1969/1968 امل���زرع���ة،  ال�����س��ب��ي��ب��ة   :1967/1966 ال��را���س��ي��ن��غ،   :1965/1964
 :1975/1974 ال��ن��ج��م��ة،   1973/1972 ال��را���س��ي��ن��غ،   :1970/1969 ال��ه��وم��ن��ت��م��ان، 

الأن�سار،   :1991/1990 الأن�سار،   :1989/1988 الأن�سار،   :1988/1987 النجمة، 

1992/1991: الأن�سار، 1993/1992: الأن�سار، 1994/1993: الأن�سار، 1995/1994 
الأن�سار،   :1998/1997 الأن�سار،   :1997/1996 الأن�سار،   :1996/1995 الأن�سار، 

األغيت، 2002/2001:   :2001/2000 2000/1999: النجمة،  1999/1998 الأن�سار، 
 2005/2004 ال��ن��ج��م��ة،   :2004/2003 ب����ريوت،  اأومل��ب��ي��ك   2003/2002 ال��ن��ج��م��ة، 

العهد،   :2008/2007 الأن�سار،   :2007/2006 الأن�سار،   :2006/2005 النجمة، 

 :2012/2011 العهد،   :2011/2010 العهد،   :2010/2009 النجمة،   :2009/2008
ال�سفاء، 2013/2012: ال�سفاء.



���س��ال��ت ال��دم��اء ب��غ��زارة يف ماعب 

املا�سي،  الأ�سبوع  ختام  يف  القدم،  كرة 

فريق  جمهور  اع��ت��دى  بحمدون  ففي 

الإخ������اء الأه���ل���ي ع��ل��ى ���س��ي��وف��ه��م من 

الأم��ر  النجمة،  واإداري���ي فريق  لعبي 

الذي اأدى اإىل اإ�سابة عدد كبري منهم 

بجروح ور�سو�س وك�سور خمتلفة، ويف 

طرابل�س نال امللعب البلدي يف املدينة 

ن�����س��ي��ب��ه م���ن ر����س���ا����س ال���س��ت��ب��اك��ات 

اأحد  باإ�سابة  ت�سبب  ما  هناك،  الدائرة 

اإىل  اأثرها  على  نقل  بجروح  املتفرجن 

امل�ست�سفى.

ول يعترب ما �سهده ملعبا بحمدون 

الإط���اق،  على  ع��اب��راً  اأم���راً  وطرابل�س 

احت��اد  على  اأ�سا�سية  م�ساألة  ط��رح  فهو 

اأم��ن املاعب  ك��رة ال��ق��دم، وه��ي م�ساألة 

ع���م���وم���اً وج���م���ه���ور ال��ل��ع��ب��ة ع��ل��ى وج��ه 

اخل�سو�س. 

وق���رر الحت����اد ن��ق��ل ك��اف��ة م��ب��اري��ات 

اإط���ار بطولة  الأه��ل��ي عاليه يف  الإخ����اء 

ال������دوري ل��ل��م��و���س��م امل��ق��ب��ل م���ن ملعب 

بلدية بحمدون، ويف حال تكرار ت�سرف 

ج��م��ه��وره ب�سكل غ��ري لئ���ق، ت��ق��ام كافة 

مباريات الإخاء بدون جمهور، كما غرم 

ماين  خم�سة  مبلغ  الإخ����اء  الحت����اد 

ب�سكل  جمهوره  لت�سرف  لبنانية  ل��رية 

ي��ت��ن��اق�����س م��ع ال����روح ال��ري��ا���س��ي��ة، كما 

حمله تكاليف عاج الاعبن امل�سابن 

جراء اأحداث مباراته مع النجمة.

اأن ق��رارات الحتاد  ويرى املراقبون 

ه����ول ما  اإىل  ت����رق  ب��اه��ت��ة ومل  ج�����اءت 

املا�سي،  الأح��د  بحمدون  ملعب  �سهده 

اخليبة  خلفت  م��اأ���س��اوي��ة،  م�ساهد  م��ن 

والإحباط يف ال�سارع الكروي املحلي. 

وي��ت��ح��م��ل الحت�����اد م�����س��وؤول��ي��ة ع��دم 

الأخ����ذ ب��ع��ن الع��ت��ب��ار ب���ن���داءات ن��ادي 

النجمة املتكررة له، حن طالبه النادي 

بعدم نقل املباراة من املدينة الريا�سية 

اإىل بحمدون، حمذراً من اإجراء املباراة 

ه���ن���اك، ول��ك��ن ه���ذه ال����ن����داءات مل تلق 

اأ����س���داًء ل���دى احت���اد ك���رة ال��ق��دم، علماً 

ع�سفت  ���س��اب��ق��ة  ك���ث���رية  اإ����س���ك���الت  اأن 

امللعب  على هذا  اأقيمت  التي  باملباريات 

يف ال�سابق.

وكان النجمة تعادل الأحد على اأر�س 

لل�سفاء  ال��ل��ق��ب  م��ن��ح  م��ا   ،2-2 الإخ����اء 

للمو�سم الثاين على التوايل قبل انتهاء 

الدوري مبرحلة وحيدة، و�سهدت نهاية 

ال��ل��ق��اء ه���ج���وم ج��م��اه��ري الإخ������اء على 

امل��درب - الاعب مو�سى حجيج، وعلى 

عدد من لعبي النجمة، ل �سيما منهم 

ق��ا���س��م ال��زي��ن واأح���م���د ط��ه��م��از واأح��م��د 

الزعزع، ومل  اإبراهيم  والإداري  مغربي 

تقت�سر العتداءات على اأر�س امللعب، اإذ 

انتقلت اإىل غرف املاب�س التي اقتحمها 

على  بال�سرب  واعتدى  الإخ��اء  جمهور 

من  الفني  اجل��ه��از  واأع�����س��اء  الاعبن 

دون اأي حماية اأمنية!

وقرر الحتاد تاأجيل مباراة النجمة 

والأخ���رية   22 املرحلة  �سمن  وال�سفاء 

املقبل  ح���زي���ران   16 اإىل  ال�����دوري  م���ن 

النجمة  لع��ب��ي  ب��ع�����س  اإ���س��اب��ة  ب�سبب 

ونقلهم اإىل امل�ست�سفى.

وع���ق���ب الإ�����س����ك����الت ق�����دم ح��ج��ي��ج 

النبيذي  النادي  تدريب  من  ا�ستقالته 

ع��رب ق��ن��اة »امل���ن���ار« وب��رره��ا ب��اأن��ه اإن مل 

يقدر على حماية لعبيه، فهو ل يريد 

املهمة، متمنياً حظاً  ال�ستمرار يف هذه 

طيباً لاعبيه يف ال�ستحقاقات املقبلة.

ويف ظ����ل احل����دي����ث ع����ن م�����س��ارك��ة 

جماهري ال�سفاء بالعتداء على لعبي 

ال��دوري  لقب  حامل  ا�ستنكر  النجمة، 

يف اآخ�����ر م��و���س��م��ن، م���ا ح�����س��ل الأح����د 

وا���س��ت��غ��رب »زج ا���س��م ال��ن��ادي ف��ي��ه، كما 

ي�����س��ت��غ��رب ال��ه��ج��م��ة غ���ري امل�����ربرة ال��ت��ي 

طويلة،  فرتة  منذ  النادي  لها  يتعر�س 

م����ن ج���ان���ب ب��ع�����س و����س���ائ���ل الإع�������ام، 

مذكراً باأن نادي ال�سفاء هو من حافظ 

على لعبة كرة القدم يف لبنان يف الأيام 

العجاف«. 

واأك�����د ال�����س��ف��اء »ع�����دم م�����س��وؤول��ي��ت��ه 

ال��ذي ح�سل يف  ع��ن  اأو جمهور  كفريق 

ت��وق��ي��ت  ويف  ج��م��ه��وره  لأن  ب���ح���م���دون، 

مباراة بحمدون كان موجوداً يف �سيدا 

ملواكبة الفريق وت�سجيعه اأمام العهد«.

.. ويف مالعب �ل�ضلة �أي�ضًا

ول تقت�سر الإ�سكالت الأمنية على 

مباراة  من  فاأكر  القدم،  كرة  مباريات 

ال�سلة  لكرة  لبنان  بطولة  مناف�سات  يف 

كادت تولد انفجاراً هذ املو�سم، واآخرها 

مباراة ال�سانفيل وعم�سيت التي حتولت 

اأزم���ة دخ��ل على خ��ط احل��ل فيها وزي��ر 

الداخلية مروان �سربل.

ب��ع�����س  ي���ن���ب���ه  ال���������س����ي����اق،  ه������ذا  ويف 

بع�س  تتحول  اأن  مغبة  م��ن  امل��راق��ب��ن 

لبع�س  ومنطلقاً  للتوتر  ب��وؤراً  املاعب 

ال���ف���ن امل��ت��ن��ق��ل��ة، ف��ه��ي م�����س��ي��ب��ة ت��اأت��ي 

وما  امل�سوؤولون،  يحت�سب  مل  حيث  من 

ك��رة  بطولتي  م��ب��اري��ات  بع�س  ت�سهده 

دليل  ���س��وى  لي�س  ال�سلة،  وك���رة  ال��ق��دم 

ع��ل��ى اأه���م���ي���ة الأم������ن اجل���م���اه���ريي يف 

املاعب.

ال�سلة  مناف�سات  يف  الت�سيي�س  وبلغ 

اأ�سده هذا املو�سم يف نادي احلكمة، الذي 

يعي�س مو�سماً ع�سيباً يف ظل التجاذبات 

ال�سيا�سية بن القوات اللبنانية والتيار 

ال���وط���ن���ي احل����ر ل��اإم�����س��اك مب��ف��ا���س��ل 

القرار يف النادي. 

املباريات،  اأم��ن  من  القلق  ويتعاظم 

يف وق����ت ����س���ارت ف��ي��ه ب��ع�����س الأن���دي���ة 

ت��رت��دي ال��زي احل��زب��ي ومتتثل لأوام��ر 

وب��رز  ذاك،  اأو  ال�سيا�سي  ال��زع��ي��م  ه���ذا 

النجمة  م��ب��اراة  وا���س��ح، يف  ب�سكل  ذل��ك 

والأن�سار الأخ��رية يف ال��دوري اللبناين 

لكرة القدم، حيث رفع جهمور النجمة 

ال��ع��ل��م ال�����س��وري، يف ح��ن رف���ع جمهور 

الأن�سار علم اجلي�س احلر!

باتت  الأن��دي��ة  بع�س  ه��ن��اك  اأن  كما 

ب�سكل  �سيا�سية  طائفة  اأو  ح��زب��اً  متثل 

اأن ج��م��ي��ع لع���ب���ي���ه���ا ل  ع���ل���ن���ي، ح���ت���ى 

ي�سريهم اإذا ك�سفوا انتماءاتهم احلزبية 

اأو الطائفية، وهناك قلة باتت نادرة من 

الأندية تتباهى بتوحد لعبيها.

وال����وا�����س����ح اأن������ه ك��ل��م��ا ت���و����س���ع ���س��ق 

الأن��دي��ة يف  توغلت  ال�سيا�سي،  اخل��اف 

جر لعبيها اإىل �سفة التفرقة، واأظهر 

 – الأخ����رية  امل��وا���س��م  يف  ال�سلة  جمهور 

ع���دة للتعبري  اأ���س��ال��ي��ب   - الآ����س���ف  م���ع 

ال�ستم  ح��ي��ث  امل���اع���ب،  يف  غ�سبه  ع��ن 

وال�������س���ب���اب ورم������ي ال���ق���ن���اين ال���ف���ارغ���ة 

�سري  حيث  وخارجها  احل��ادة،  والأدوات 

ال�����س��ب��ان ف���وق ال�����س��ي��ارات، ورف����ع �سور 

بحركات  والقيام  ال�سيا�سين  الزعماء 

غري اأخاقية، مما يثري غ�سب ال�سكان 

والأه������ايل امل��ج��اوري��ن ل��ل��م��اع��ب التي 

تقام فيها املباريات.

�سيا�سياً،  امل��ت��وت��رة  الأج����واء  وو���س��ط 

ي��ن��ظ��ر امل����راق����ب����ون ب���ع���ن احل������ذر اإىل 

م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ت��ي ك���رة ال��ق��دم وك��رة 

زلة  اأو  ه��ف��وة  اأي  اإن  اإذ  املحلية،  ال�سلة 

قدم �سواء من الحتادين اأو من القوى 

الأمنية �ستكلف كثرياً.

جالل قبطان
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الفلتان األمني 
يهدد المالعب 

اللبنانية

اجلمهور اخلا�سر الأكرب

حتى املرحلة 21، ب�45 هدفاً خلف النجمة 

.)46(

وتنتظر ال�سفاء فر�سة تاريخية هذا 

النهائية  امل���ب���اراة  �سيخو�س  اإذ  امل��و���س��م، 

ل��ك��اأ���س ل��ب��ن��ان اأم�����ام ���س��ب��اب ال�����س��اح��ل يف 

جن��ح يف  ح���ال  ويف  امل��ق��ب��ل،  ح���زي���ران   23
لقب  �سيحرز  ف��اإن��ه  ال�ساحل،  على  ال��ف��وز 

»الدوبليه« للمرة الأوىل يف تاريخه.

و���س��ي��خ��و���س ال�����س��ف��اء ن��ه��ائ��ي ال��ك��اأ���س 

على ملعب »املدينة الريا�سية« مبعنويات 

عالية بعد اأن �سمن لقب الدوري، وتاأهل 

بعد  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  جم��ه��ود  ب��اأق��ل 

فوزه على الت�سامن �سور 2 - 0 يف ن�سف 

النهائي.

اأن ت�سهد �سفوف فريق  املنتظر  ومن 

جذرية  تغيريات  الفني  وجهازه  ال�سفاء 

ال��رح��ي��ل املرتقب  امل��ق��ب��ل، م��ع  امل��و���س��م  يف 

ل��ل��م��دي��ر ال��ف��ن��ي اأك�����رم ���س��ل��م��ان، وان��ت��ق��ال 

الكويتي  الكويت  اإىل فريق  حممد حيدر 

اإىل  امل��ت��األ��ق  ال��اع��ب  ل�سم  ي�سعى  ال���ذي 

���س��ف��وف��ه، وي��ف��او���س ال�����س��ف��اء يف امل��ق��اب��ل، 

وه���داف  مهاجمه  ل�سم  ال�����س��اح��ل  ���س��ب��اب 

الدوري اأولي�سيه ديالو.

ال�سفاء  فريق  عن  امل�سوؤولون  ويوؤكد 

ق��ادراً على حتقيق نتائج  اأن فريقهم كان 

اأف�����س��ل يف ك��اأ���س الحت���اد الآ���س��ي��وي حيث 

خرج من الدور الأول.

وك���ان ال�����س��ف��اء ق��ري��ب��اً ج���داً م��ن بلوغ 

ال���دور ال��ث��اين ل��ك��اأ���س الحت���اد الآ���س��ي��وي، 

ل��ك��ن��ه ف�����رط ب��ن��ق��ط��ت��ن ث��م��ي��ن��ت��ن اأم�����ام 

ب��ريوت  يف  الطاجيك�ستاين  ت����اداز  ري��غ��ار 

اإىل  ي�����س��اف   ،1 –  1 ت���ع���ادل م��ع��ه  ح��ي��ث 

ال��ك��وي��ت يف م��ب��ارات��ه  ف��ري��ق  ذل���ك ت�ساهل 

يف  خ�سرها  والتي  البحريني،  الرفاع  مع 

رئي�سين يف  �سببن  كانا   ،3 –  2 الكويت 

خروج بطل لبنان من البطولة.

ال�سفاء  نتائج  اإن  ال��ق��ول  وب��الإم��ك��ان 

مل تكن �سيئة قارياً، حيث فاز بطل لبنان 

اللقب  حامل  كالكويت  عريقة  ف��رق  على 

والرفاع البحريني، وفر�س احرتامه بن 

فرق جمموعته على رغم خروجه املبكر.

اأن ال�����س��ف��اء ق���ادر  وي����رى امل���راق���ب���ون 

اللبنانية  الكرة  على  هيمنته  فر�س  على 

لأعوام عدة قادمة بف�سل خزان الاعبن 

ال�سباب يف �سفوفه، ومن اأبرز ال�ساعدين 

يف ����س���ف���وف ال�������س���ف���اء لع�����ب الرت����ك����از 

اأح��م��د ج��ل��ول )20 ع��ام��اً( وق��ل��ب ال��دف��اع 

من  ال��ق��ادم  ع��ام��اً(   24( الري�سوين  منري 

هناك،  احرتافية  جتربة  بعد  �سنغافورة 

الأمي��ن  اجلناح  الأومل��ب��ي  املنتخب  ولعبو 

واملهاجم عاء  ع��ام��اً(  ال��ك��ردي )19  عمر 

ال��ب��اب��ا )19 ع���ام���اً( وح�����س��ن ه��زمي��ة )19 

عاماً( والظهري الأي�سر ب�سار املقداد )19 

عاماً(  �سومان )20  ج��اد  وامل��داف��ع  ع��ام��اً( 

قان�سوه  م�سطفى  الو�سط  خ��ط  ولع��ب 

اإىل  ان�سموا  ه���وؤلء  وجميع  ع��ام��اً(،   20(

ب��ط��ل ل��ب��ن��ان م��ن ���س��ف��وف ف��ري��ق ال�سباب 

ال���ع���رب���ي، امل���ت���األ���ق يف ب����ط����ولت ال��ف��ئ��ات 

ال��ع��م��ري��ة، وال����ذي ي��خ��رج خ��ام��ات واع���دة 

الو�سط علي  ك��ل مو�سم، ولع��ب خ��ط  يف 

حيث  فرن�سا  من  ال��ق��ادم   )19( اإ�سماعيل 

ك��ان يعي�س م��ع ذوي���ه، واحل��ار���س مهدي 

خليل )21 عاماً( القادم من �سيرياليون، 

ف����ارع )1،90(،  ب��ط��ول  ي��ت��م��ت��ع  والأخ������ري 

وموؤهات تر�سحه ليكون خليفة حلار�س 

املرمى الأول يف لبنان زياد ال�سمد.
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كاريكاتير

تــــــطــــــرح لــــلــــبــــيــــع �ــــشــــريــــحــــتــــان 

جمـــهـــريـــتـــان عــلــيــهــمــا اآثـــــــار مــــن دم 

املــهــامتــا غـــانـــدي؛ الــزعــيــم الــروحــي 

حلـــركـــة اال�ـــشـــتـــقـــال يف الـــهـــنـــد، يف 

جتلبا  اأن  ع  املتوقَّ ومــن  بلندن،  مــزاد 

جنيه  األــف  و15  اآالف  ع�شرة  بني  ما 

ا�شرتليني.

ومــــن املــعــتــقــد اأنــــه مت احلــ�ــشــول 

على ال�شريحتني عندما كان غاندي 

اأن خــ�ــشــع  بـــعـــد  ــفــاء،  ــ�ــش لــل يــتــمــاثــل 

جلراحة ال�شتئ�شال الزائدة الدودية 

قرب مومباي.

بروك�س؛  و�شتوود  ريت�شارد  وقــال 

الـــتـــاريـــخـــيـــة  الــــوثــــائــــق  اخلــــبــــري يف 

مبـــزاد »مـــالـــوك« الـــذي �ــشــُتــطــرح فيه 

ال�شريحتان للبيع: »اإنهما قطعة فنية 

خ�شو�شاً  غــانــدي،  تاميذ  يقّد�شها 

يف الــهــنــد«. والــ�ــشــريــحــتــان جـــزء من 

جمــمــوعــة اأكــــر حــ�ــشــل عــلــيــهــا مـــزاد 

»مالوك« ملمتلكات غاندي، وتت�شمنان 

خّفْيه، وثوبه، وماءة فرا�شه.

التذكارات  على  الطلب  ويتزايد 

اأن بــاع مــزاد  اخلــا�ــشــة بــغــانــدي منذ 

»مــــــالــــــوك« عـــّيـــنـــات تـــــــراب وبــعــ�ــس 

ُيعتقد  دمـــاء  بــقــع  عليها  احل�شائ�س 

اأنـــهـــا مـــن املـــكـــان الـــــذي اغــتــيــل فيه 

غاندي عام 1948، مقابل ع�شرة اآالف 

جنيه ا�شرتليني العام املا�شي.

دم »غاندي« للبيع

تــ�ــشــود فــنــزويــا حــالــة غــ�ــشــب بــني املــواطــنــني، ل�شبب قــد يــبــدو غــريــبــاً 

للكثريين، وهو نق�س ورق التواليت.

تعاين  حيث  احلــمــام،  يف  �شعبة  اأوقــاتــاً  يعانون  فنزويا  �شكان  اأن  ويــبــدو 

حمات ال�شوبر ماركت من عدم وجود ورق تواليت لديها، االأمر الذي ا�شطر 

اأجل احل�شول على  �شاعات طويلة يف طوابري من  الوقوف  اإىل  الفنزويليني 

عبوة ورق تواليت واحدة. و�شارعت احلكومة اإىل االإعان عن عزمها ا�شترياد 

ب�شدة،  املواطنني  غ�شب  تثري  التي  االأزمـــة،  هــذه  ملواجهة  عبوة  مليون   50
العا�شمة كاراكا�س. ويقول فنزويلي يدعى مانويل فاجاندي�س،  خ�شو�شاً يف 

عمره 71 عاماً، اإنها املرة االأوىل يف حياته التي يرى فيها اأزمة من هذا النوع، 

فيما قالت كري�شتينا رامو�س: »اأبحث عن ورق التواليت منذ اأ�شبوعني، وعلمُت 

اأن هذا املحل لديه كمّية منها، لذلك اأتيُت الأقف يف الطابور«.

فنزويال تعاني عجزًا في »ورق التواليت«
اأم بولندية بعد عودتها من رحلة �شياحية،  فوجئت 

اأن  بعد  حامل،  عاماً،   20 العمر  من  البالغة  ابنتها  بــاأن 

ال�شياحية يف  الفنادق  اأحد  اأيــام يف  االأ�شرة ب�شعة  ق�شت 

م�شر.

املراهقة  امل�شرية خر  االإعــام  و�شائل  تناقلت  وقد 

�شد  ق�شائية  دعــــوى  االأم  رفــعــت  اأن  بــعــد  الــبــولــنــديــة، 

�شكل،  باأي  اأي عاقة  ابنتها مل تقم  اأن  الفندق، موؤكدة 

ال�شباحة  اأن �شبب احلمل هو عدم نظافة حمام  واأكــدت 

املختلط، و»احليوانات املنوية« الهائمة فيه اأدت اإىل حمل 

ابنتها، مطالبة بتعوي�س مادي عن االأ�شرار التي حلقت 

بها وبابنتها من جراء ذلك احلمل.

فتاة تحمل في حوض السباحة!


