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ك�سفت دوائر اأمنية اأن الريا�س والدوحة اأر�سلتا اإىل »اإ�سرائيل« ر�سائل »جذب ا�ستخبارية«، 

حتمل يف طياتها ا�ستجداء ومنا�سدة لتل اأبيب من اأجل ا�ستغالل »هذه اللحظة« التاريخية 

دع��وات �سريحة  اأن هذه  الدوائر  وت��رى  عليه.  والنق�سا�س  اهلل،  ل�سرب حزب  وامل�سريية 

الن�سغال«  »حالة  ل�ستغالل  »اإ�سرائيل«  اإىل  قطر،  وم�سيخة  حتديداً،  ال�سعودية  حكام  من 

التي مير بها حزب اهلل، وبالتايل الفر�سة مواتية لها لإغالق احل�ساب مع »احلزب«، والذي 

اإ�سارة معيبة اإىل اأن بع�س الدوائر الأمنية يف  بقي مفتوحاً منذ حرب متوز عام 2006، يف 

ال�سعودية وقطر تعمالن كجهاز ا�ستخباري داخل الدول العربية ل�سالح عدو الأمة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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استخبارات عربية لصالح العدو

2 ـّد تشكيل الحكـومــة المـزاد السـعـودي - الـقـطـــري يعق

صيدا تشهد آخر معارك حمد
سّر ليلة 

االنتحارّيين 
المتآمرين على 

سورية

مصر.. وصراع »اإلخوة«

الصفة الدبلوماسية 
»بعثة طالبان« في  لـ

الدوحة  تكشف 
»سوء النوايا«

8
العالمة النابلسي

والشيخ حمود 
»الثبات«  يتحّدثان لـ

عن عاصمة 
المقاومة و»الظاهرة 
األسيرية« وُحماتها
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األمر لك.. فأنت الضمانة
انته���ت الأح���داث امل�ؤمل���ة يف �صي���دا، لك���ن اآثاره���ا الدامية م���ا زالت 

تنزف من قل���وب اللبنانيني عموماً، واأهل �صيدا خ�صو�صاً، الذين 

تطرق اأذهانهم اأ�صئلة يتمّنون لو يجدون لها الأجوبة التي تهّدئ 

نفو�صهم وت�صفي �صدورهم، اأبرزها: ما هي الق�صية الكربى التي 

ا�صتدعت من »الأ�صري« افتعال هذه املعركة التي �صقط فيها �صهداء 

من اجلي�ش، واأريقت الدماء، وت�صببت بحرق البيوت وخرابها؟

نع���م، م���ا هي الق�صية الت���ي لأجلها بقي اللبناني���ون اأكرث من اأربع 

وع�صري���ن �صاعة حمبو�صي الأنفا�ش واأمام ال�صا�صات، اأو عالقني يف 

املتاجر وعلى الطرقات؟

ه���ل قات���ل من اأج���ل اإخ���اء ال�صقتنينْ يف ع���ربا، اأو م���ن اأجل �صحب 

�ص���اح املقاومة، اأو م���ن اأجل حاجز للجي�ش اللبناين طلب الأوراق 

الثبوتي���ة م���ن اأح���د مرافقي���ه، اأو من اأج���ل دّب الذع���ر يف النفو�ش 

والتاأكي���د عل���ى اأن���ه حا�صر بق���وة، وباإمكان���ه اإحداث »بلبل���ة« يف اأي 

نة لي�ص���وا مك�صر ع�صا«،  وق���ت اأراد، اأو م���ن اأج���ل اإثبات اأن »اأهل ال�صُّ

كما كان يردد يف خطاباته؟

مهما كانت ذرائعه لرفع البندقية يف وجه اجلي�ش اللبناين، فاإنها 

مرفو�ص���ة، خ�صو�ص���اً اأن املوؤ�ص�صة الع�صكرية هي التي يجتمع فيها 

وحوله���ا اللبناني���ون ب���كل اأطيافه���م وانتماءاته���م، بدلي���ل اأن���ه مل 

ي�صتجب اأحد لدعوته الن�صقاق عن اجلي�ش.

لق���د ت�صب���ب الأ�ص���ري بزي���ادة احل���زن والأ�ص���ى والأذى يف نفو����ش 

اللبناني���ني، الذي���ن يعانون اأ�ص���ًا من الركود وتراج���ع القت�صاد، 

وتزاي���د النق�ص���ام ال�صيا�صي احل���اد، على اأثر الأح���داث الدامية يف 

�صورية، فهو حاول جّر الفو�صى اإىل لبنان، بدل العمل على تهدئة 

النفو����ش ووح���دة الكلم���ة وتقري���ب وجه���ات النظر، اأو عل���ى الأقل 

النتظار مع املنتظرين اإىل ما �صتوؤول اإليه الأمور.

من الذي �صي�صّمد للبنانيني جرحهم النازف؟ �صتبقى �صورته يف 

اأذه���ان عائ���ات ال�صه���داء اأن���ه كان �صبب���اً يف مقتل ابنه���ا اأو اأبيها اأو 

اأخيها.. العائات املت�صررة �صتذكر اأي�صاً اأنه ت�صّبب يف دمار بيتها، 

وت�صتُّت اأفرادها، وبقائها �صاعات متوترة اأع�صابها.

ث���م ه���ل من املعقول تخزين تل���ك الأ�صلحة يف بيت م���ن بيوت اهلل، 

من اأجل قتال اأبناء الوطن وترويع النا�ش؟

اأمل يكن من الأجدى اأن ي�صعى لتوحيد البندقية مع املقاومة من 

اأجل حماربة العدو امل�صرتك »اإ�صرائيل«؟

اأح����داث ع����ربا يجب اأن تك����ون عربة ل����كل اللبنانيني لع����دم الندفاع 

وراء الغرائ����ز الطائفي����ة اأو املذهبي����ة، وحما�صب����ة بع�����ش ال�صيا�صيني 

الذي����ن �صكت����وا عن اأفعاله منذ البداية، ب����ل منحوه الغطاء للتمادي 

يف حتركاته وا�صتفزازاته لاآخرين حتى و�صلنا اإىل ما و�صلنا اإليه. 

اأحداث عربا يجب اأن تكون حافزاً للتكاتف والتعاون، فهي حادثة 

األيم���ة تدعون���ا ل�ص���وؤال اأه���ل �صي���دا الذين ت���اأّذت بيوته���م اإن كانوا 

بحاج���ة اإىل م�صاع���دة مادي���ة اأو معنوي���ة.. حي���ث كان اهلل يف ع���ون 

دولتنا.

اأح���داث عربايج���ب اأن تك���ون در�صاً بليغاً لكل م���ن حتّدثه نف�صه يف 

اأن يك���ون »اأ�صرياً« اآخر للفتنة؛ باأن اللبنانيني متفقون على رف�ش 

الفتن���ة واملحّر�صني عليها، وجميعهم ملتفون حول جي�ش الوطن، 

قائلني له: الأمر لك.. فاأنت ال�صمانة.

عبد اهلل جربي

بقدر ما يحتاج لبنان اإىل حكومة قوية وا�صعة 

التمثيل قادرة على وقف التداعيات الأمنية املتنقلة 

يف �صتى اأن��ح��اء ال��ب��اد، بقدر ما ت��وؤدي الإم���اءات 

والتدخات اخلارجية اإىل تعطيل وتعقيد م�صاعي 

الرئي�ش املكلف متام �صام ت�صكيل حكومة جديدة 

تخلف حكومة ت�صريف الأعمال.

خ�صو�صاً  ال���ب���اد،  يف  ي��ج��ري  م��ا  رب��ط��ن��ا  واإذا 

اأحداث �صيدا يف اليومني املا�صيني، باملراوحة التي 

اأن  بداية  نلم�ش  ت�صكيل احلكومة،  ت�صهدها عملية 

»تيار  من ُيح�صب على ال�صعودية وقطر، خ�صو�صاً 

خمتلفون  ف��ل��ك��ه،  يف  ال���دائ���رة  وال��ق��وى  امل�صتقبل« 

مهاجمة  على  اتفاقهم  با�صتثناء  ���ص��يء،  ك��ل  على 

���ص��ري��ح  ت��ظ��ه��ري  يف  دوره،  وت�����ص��وي��ه  اهلل«  »ح�����زب 

لل���ت���زام ه���ذه ال��ق��وى ب��اأم��ر ال��ع��م��ل��ي��ات الأم��ريك��ي 

امل�����ص��ارك��ة يف  ع��ن  احل���زب  ي�صغط ل�صتبعاد  ال���ذي 

احلكومة اللبنانية، وكذلك تلبية للقرار ال�صعودي 

- القطري الذي يحلم وي�صعى ملعاقبة احلزب، رداً 

الق�صري  مدينة  حترير  يف  الفاعلة  م�صاركته  على 

التكفريية،  امل�صلحة  الع�صابات  اأيدي  ال�صورية من 

ل��ة �صعودياً  امل��م��وَّ اأ���ص��ق��ط اخل��ط��ط الأم��ريك��ي��ة  م��ا 

واإخ�صاعها  وتق�صيمها  �صورية  لتدمري  وق��ط��ري��اً 

مل�صيئة املحور الأمريكي - »الإ�صرائيلي«، الذي بات 

مربط ر�صانات »عرب العتدال«.

عن  �صدر  ما  ر�صد  اإىل  تدعو  متابعة  اأو���ص��اط 

ق��ي��ادة »ت��ي��ار امل�����ص��ت��ق��ب��ل«، خ�����ص��و���ص��اً رئ��ي�����ص��ه �صعد 

بهية  والنائب  ال�صنيورة  فوؤاد  والرئي�ش  احلريري، 

اأن هوؤلء مل يدافعوا بكلمة  اإىل  احلريري، لتلفت 

عينه  الوقت  لكنهم يف  الأ���ص��ري،  اأحمد  واح��دة عن 

ح��اول��وا ت��زوي��ر ال��وق��ائ��ع واحل��ق��ائ��ق، ورم��ي اأ�صباب 

حتّرك الأ�صري على عاتق »حزب اهلل«، وهم بالتايل 

الأ���ص��ري ج��راء جرميته بحق  »ُي��ذب��ح«  اأن  كانوا مع 

اجلي�ش، لكن مع دفعهم بالأمور لو�صع املقاومة يف 

قف�ش التهام.

وترى الأو�صاط عينها اأن حترك اأحمد ال�صري 

املفاجئ والدموي �صد اجلي�ش اللبناين يف �صيدا، 

القوى يف مناطق  بع�ش  من  وال��ذي لقى جتاوباً 

ج��اءت  خطوة  ه��و  طرابل�ش،  يف  خ�صو�صاً  اأخ���رى، 

�صمن م�صل�صل حتركاته لفر�ش حالته على الواقع 

اأو  احلا�صلة،  التغيريات  حت�صم  اأن  قبل  اللبناين، 

تلك التي �صتح�صل يف بع�ش دول اخلليج، وتنعك�ش 

اأراد  فالأ�صري  اللبنانية،  ال�صاحة  على  بتداعياتها 

جّر كل القوى اللبنانية املرتبطة مبمالك واإمارات 

نه  ويح�صّ دوره  ي��ع��زز  مب��ا  خ��ل��ف��ه،  لتقف  اخل��ل��ي��ج 

وي��ج��ع��ل م��ن ال��ورق��ة ال��ق��ط��ري��ة يف ل��ب��ن��ان م��وازي��ة 

ت��ت��ف��وق ع��ل��ي��ه��ا، بفعل  اإن مل  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ل��ل��ورق��ة 

تطرف اأدواتها، واأولهم الأ�صري ومن ت�صامن معه 

معتقداً  الأ�صري  غامر  املا�صيني.  اليومني  خ��ال 

راأ���ش  بعدها  �صيكون  ه��ذه اجل��ول��ة  ف��از يف  اإذا  اأن���ه 

حربة املتطرفني والتكفرييني يف لبنان، وقائدهم، 

اأت��ب��اع��اً له  ويجعل م��ن �صعد احل��ري��ري وم��وؤي��دي��ه 

»ق�صر  اإىل  ول��ي�����ش  ع����ربا«  »ج���ام���ع  اإىل  ي��ح��ج��ون 

الو�صط«.

ال�صغوط  اأن  املتابعة  الأو���ص��اط  ترى  من هنا، 

�صورية  اأوجها ملحاربة  تزال يف  ما  التي  اخلارجية 

اهلل«،  »ح���زب  مقدمهم  ويف  ل��ب��ن��ان،  يف  وحلفائها 

وم������زاد ال���ت���ط���رف لأت����ب����اع ال�����ص��ع��ودي��ة وق���ط���ر يف 

تكبيل  يف  �صيزيد  ال�صغوط،  ه��ذه  خلف  الن�صياق 

حكومته  ت�صكيل  يف  �صام  املكلف  الرئي�ش  اأي���دي 

اإ���ص��راره على طرح  م��ن  نلم�صه  م��ا  املزمعة، وه��ذا 

بال�صيا�صة  جاهل  قبل  م��ن  اإىل  تطرح  ل  ���ص��روط 

يرف�ش  اإن��ه  قوله  خ�صو�صاً  وتوازناتها،  اللبنانية 

نقل جمل�ش النواب وطاولة احلوار اإىل احلكومة، 

اإبقاء اخلاف ال�صيا�صي ال�صعب  فهل يريد �صام 

يف ال�صارع؟

من جهة اأخرى، هل يتحّمل �صام اأن يكون بندر 

من �صلطان هو من ي�صّكل له حكومته؟ وهل يظن 

اأن قوى الثامن من اآذار، ويف مقدمها »حزب اهلل«، 

زور«؟  »�صاهد  ت�صارك يف حكومته ب�صفة  اأن  ميكن 

اأن حكومة ل متثل الأحجام احلقيقية  وهل يظن 

اأو  اأن حتكم  لها  البلد، ميكن  الأ�صا�صية يف  للقوى 

اأن تنجح يف اإدارته، اأو اأن اإر�صاء رئي�ش اجلمهورية 

وغريه مبواقع وزاري��ة، ميكن اأن يكون من ح�صاب 

القوى املغ�صوب عليها اأمريكياً و�صعودياً؟

اأن  الأو�صاط من  انطاقاً من كل ذلك، حتّذر 

املراهنة  ل�صيا�صة  ا�صتمرار  الباد هو  ما يجري يف 

�صورية، مرتافقة مع حماولت  التطورات يف  على 

يعمل  فمن  الن��ف��ج��ار،  نحو  الأم����ور  ل��دف��ع  حثيثة 

ج���رى تخريب  اإذا  يهمه  ���ص��وري��ة، ل  ت��دم��ري  ع��ل��ى 

اإع��ان  ا�صتحقاقات  م��ن  ه��روب��اً  وت��دم��ريه،  لبنان 

اإفا�ش وهزمية م�صروعه يف �صورية، وت�صري اإىل اأن 
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اآذار يف حفات اجلنون منذ عام 2005، هو اأعقلهم 

اليوم، بعد اأن قطع ن�صف امل�صافة باجتاه اكت�صافه 

اأت���ب���اع���ه، واأن  اأن الأم���ريك���ي ت��خ��ل��ى ع���ن  م���ت���اأخ���راً 

ال�صقوط، واأن »حزب  ال�صورية ع�صية على  الدولة 

اهلل« اأك���رب واأق����وى م��ن اأح���ام »امل��ت��اأ���ص��رل��ني«، واأن 

امتداد  اأنف�صهم  لتجنيب  التحاور  اللبنانيني  على 

اللهيب امل�صتعر يف املنطقة اإىل بلدهم.

عدنان ال�ساحلي

 لماذا؟
ع�صكري:  م��رج��ع  ���ص��األ 

مل������اذا مل ت���ت���ح���رك ق���وة 

الفهود اخلا�صة يف قوى 

خال  الداخلي  الأم���ن 

بالرغم  �صيدا،  اأح��داث 

ب��ة ب�صكل  م��ن اأن��ه��ا م��درَّ

للمهمات  ة  وُمعدَّ ممتاز 

القتالية الداخلية، وقد 

مايني  عليها  رفت  �صُ

ال����������������������دولرات، ف���ي���م���ا 

اجل��ي�����ش وح����ده حت��ّم��ل 

العبء الأكرب؟! 
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

اللبنانيون بانتظار ال�صورة التذكارية لوزراء احلكومة اجلديدة جمتمعني

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

 ال وقت للرئيس
على  الهجوم  من  �ساعات  بعد  املا�سي  الأحد  يوم  كبري  والأمنية مبرجع  ال�سيا�سية  والقيادات  امل�سوؤولني  من  ات�سل عدد 

اجلي�ش يف عربا، لال�ستح�سال على موقف منه، وطلب عقد اجتماع طارئ ملناق�سة الو�سع، لكنهم فوجئوا برّد من اأحد 

ر لع�ساء عائلي مع رئي�ش حزب وعقيلته،  موظفي الربوتوكول املناوبني بالقول اإن اليوم عطلة نهاية الأ�سبوع، واملرجع يتح�سّ

ول وقت لديه حاليًا.

 حظوظ للرئاسة
قال م�صوؤول بارز اإن حظوظ اجلرنال جان قهوجي يف رئا�صة اجلمهوربة العام املقبل �صارت الآن اأكرب اإليه من 

اأي وقت اآخر، بعد الإجناز الكبري للجي�ش يف عربا. 

 نحن معك
ر�سمية وغري  �سيا�سية  قيادات  ال�سريع ع�سكريًا، من  للح�سم  وموؤيدة  ات�سالت داعمة  تلقى  قائد اجلي�ش جان قهوجي  اأن  ُعلم 

ر�سمية، اأبرزهم الرئي�ش نبيه بري والنواب مي�سال عون و�سليمان فرجنية ووليد جنبالط، وم�سوؤول يف حزب اهلل، وقالو له: »اتكل 

على اهلل.. ونحن معك«.

www.athabat.net

د تشكيل الحكومة
ّ

المزاد السعودي - القطري يعق

هل يتحّمل سالم أن يكون 
بندر بن سلطان هو من 

يشّكل له حكومته؟ وهل 
يظن أن قوى الثامن من 

آذار يمكن أن تشارك في 
حكومته بصفة »شاهد 

زور«؟
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وهكذا، انتهت ظاهرة »الأ�صري«، وتنّف�ش ال�صيداويون 

ة  ال�صعداء بعودة مدينتهم اإىل مدنّيتها، ويف قلوبهم غ�صّ

�صقطوا من  الذين  اللبناين  �صهداء اجلي�ش  وحزن على 

دون �صبب، ويف معركة مل يكن من املفرَت�ش اأن حت�صل، 

خارجية  مل�صاريع  اأدوات  باتوا  اللبنانيني  بع�ش  اأن  ل��ول 

وا�صتقرارها  اأم��ن��ه��ا  م��ن  ت��دف��ع  �صيدا  جعلت  م�صبوهة، 

واقت�صادها وحياة اأبنائها.

ال��ذي دفع  اإىل الذهن: ما  ال��ذي يتبادر  ال�صوؤال  اأم��ا 

الأ�صري للقيام بتخطي اخلطوط احلمراء والعتداء على 

اجلي�ش اللبناين؟ وما الذي كان يهدف اإىل حتقيقه؟

الأ�صري  اأن ظاهرة  اإىل  الإ���ص��ارة  ب��داي��ة، ل بد من 

�صناعة  لي�صت   - التكفريية  الظواهر  م��ن  وغ��ريه   -

هزمية  بعد  اأُ�ص�صت  حركة  هي  اإمن��ا  لبنانية،  حملية 

وت�صليح  ب��ت��م��وي��ل   ،2006 ع���ام  ل��ب��ن��ان  يف  »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

�صورية،  يف  احل���راك  بعد  اأ�صهمها  وارتفعت  خليجي، 

�صورية  يف  يح�صل  م��ا  م��واك��ب��ة  مهمة  اأُع��ط��ي��ت  حيث 

ال�����ص��وري والت�صييق  ال��ن��ظ��ام  م��ن م��ع��رك��ة لإ���ص��ق��اط 

»الأ���ص��ري«  اإق���دام  ف��اإن  وعليه،  لبنان،  يف  حلفائه  على 

اأتى باأمر  اأنه  على اإحراق نف�صه بهذه الطريقة ل بد 

خارجي اأي�صاً، ولي�ش جمرد جنون رجل اأ�صابه الغرور 

حاول  كما  اللبنانية،  الدولة  من  اأكرب  نف�صه  واعتقد 

البع�ش اأن ي�صّوق.

ل �صك اأن املراقب حلركة القوى الداعمة للمجموعات 

تكن  »الأ����ص���ري« مل  ح��رك��ة  اأن  ي���درك  ���ص��وري��ة،  امل�صلحة يف 

ال��ذي يتحرك فيه ه���وؤلء منذ  ال��ع��ام  ال�صياق  ع��ن  خ��ارج��اً 

ومتازمة  مت�صقة  بطريقة  يتحركون  فهم   ،2006 ح��رب 

امليدان  وقع  وعلى  املقاومة،  على  اخلارجية  ال�صغوط  مع 

جبهات  يف  امليدانية  فاخل�صارة  م��وؤخ��راً،  املتفجر  ال�صوري 

اإىل  ���ص��وري��ة ت�صعل جبهة ط��راب��ل�����ش، واحل��اج��ة  ال��ق��ت��ال يف 

جتعل  ���ص��وري��ة  يف  للمقاتلني  ولوج�صتي  ع�صكري  اإم����داد 

اللبنانية يف  ل��ل��دول��ة  وج���ود  اأي  اإزاح����ة  ي��ح��اول��ون  ه����وؤلء 

عر�صال وعكار، وت�صعري ال�صراع املذهبي �صد »حزب اهلل«، 

واإغراق لبنان بخطاب مذهبي مل ي�صهد له لبنان مثيًا.

وتاأ�صي�صاً على ما �صبق، يكون من املوؤكد اأن »الأ�صري« مل 

لة، حددت له  يت�صرف اإل بناء على اأوامر من اجلهات امل�صغِّ

الزمان واملكان والوجهة، وقد اأرادت حتقيق ما يلي:

اإح��راج »ح��زب اهلل« يف فتنة مذهبية داخلية، تخفف   -

اإىل  وتدفعه  �صورية،  يف  امل�صلحة  املجموعات  عن  ال�صغط 

اإعادة النظر يف عملية القتال يف �صورية ككل، ولعل ما اأبداه 

ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل من حر�ش على الو�صع وال�صتقرار 

اللبنانينينْ بدعوته هوؤلء للقتال يف �صورية وحتييد لبنان، 

اللبناين، ت�صّوراً  الداخل  القتال يف  هو ما دفعهم ملحاولة 

منهم اأن يف هذا اإحراجاً للمقاومة واإ�صغالها.

تكون  لبنانية  منطقة  اقتطاع  مبحاولة  ال�صتعجال   -

و»جبهة  امل�صلحة  ال�صورية  للمجموعات  متقدمة  قاعدة 

اجل��ن��وب،  ط��ري��ق  لقطع  اللبنانيني،  وحلفائها  ال��ن�����ص��رة« 

واإ���ص��راك  ع���دة،  ول��اإط��ب��اق على »ح���زب اهلل« م��ن جبهات 

اإىل  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  ودف��ع  ال��ق��ت��ال،  يف  الفل�صطينية  املخيمات 

ي�صيطروا  اأن  بعد  املقاومة،  على  للق�صاء  حم��دودة  ح��رب 

على �صيدا ويطردوا الدولة اللبنانية منها، وهو ما جتلى 

وما  قادم  الع�صكري  الدعم  باأن  ملنا�صريه  الأ�صري  يف وعود 

عليهم اإل ال�صمود.

- ا�صتعجال حمد بن جا�صم للخروج بانت�صار ما يتّوج 

به حياته ال�صيا�صية، ويبقيه ركناً ل ُي�صتغنى عنه يف املعركة 

الدائرة يف �صورية، وهو ما كان قد وعد به من »اإج��راءات 

وتدابري �صرّية« اتخذها املجتمعون يف الدوحة، من �صاأنها 

اأظهر  ���ص��وري��ة«، وه��ن��ا  امل��ع��ادل��ة على الأر�����ش يف  ت��غ��رّي  »اأن 

دراي��ة حقيقية  �صورية، عدم  كما يف  لبنان،  اخلليجيون يف 

التكفريية  ف��الأدوات  اللبناين وال�صوري،  بواقع املجتمعنينْ 

التي ا�صتعملوها، ومنها »الأ�صري«، هي ظواهر غريبة و�صاّذة 

اللبناين  ني  ال�صُّ املجتمع  وعن  ككل،  اللبناين  املجتمع  عن 

لذا ل  الآخرين،  وتعاي�صه مع  وانفتاحه  بعروبته  املعروف 

بد له من اأن يلفظها، وهو بالفعل ما ح�صل يف �صيدا، التي 

فائقة،  ب�صرعة  اللبناين  للجي�ش  وال��دع��م  الغطاء  اأعطت 

ت��اأم��ني  اإىل  ودف��ع��ت��ه��م  اللبنانيني  ال�صيا�صيني  ف��اأح��رج��ت 

الغطاء للجي�ش ولو متاأخرين، كما اأن هوؤلء، ومبحاولتهم 

التاأليب على اجلي�ش اللبناين، وتكرار �صيناريو الن�صقاقات 

فهم  عن  قا�صرون  اأنهم  اأظ��ه��روا  قد  �صورية،  يف  املذهبية 

اأه��م��ي��ة اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين يف ال��وع��ي اجل��م��اع��ي اللبناين، 

دع��م  ع��ل��ى  اإل  ���ص��يء  ك��ل  ع��ل��ى  يختلفون  ق��د  فاللبنانيون 

اجلي�ش اللبناين، لذلك نرى احلاقدين على اجلي�ش من 

والنفاق  الزدواجية  ال�صابقني ميار�صون  امليلي�صيات  اأمراء 

اأن يتم  يف تعاطيهم مع اجلي�ش ودعمه، وذلك خ�صية من 

نبذهم من قبل جمتمعاتهم اإن هم جاهروا بعدائهم له.

وه���ك���ذا، وم�����رة ت��ل��و امل�����رة، ي���دف���ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ب�صكل 

ره��ان��ات اخلليجيني  اأث��م��ان  خ��ا���ش،  ب�صكل  ��ن��ة  وال�����صُّ ع���ام، 

وما  بهم،  والتغرير  لل�صباب  وا�صتغالهم  ومقامراتهم، 

بانتهاء  و���ص��ي��دا  ع��ربا  اأب��ن��اء  على  انعك�ش  ال���ذي  الرت��ي��اح 

ي��دف��ع من  ب��ات  �صاهد على جمتمع  اإل  »الأ���ص��ري«  ظ��اه��رة 

تفوق ما يدفعه  اأثماناً  وا�صتقراره  واأمنه  �صمعته وكرامته 

الآخرون من الطوائف الأخرى، اأو يف املناطق الأخرى.

د. ليلى نقوال الرحباين
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عنا�صر من اجلي�ش اللبناين يواجهون القنا�صة املنت�صرين على اأ�صطح البنايات يف �صيدا                   )اأ.ف.ب.(
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يـقــــال

 فرار العقل المدّبر
قال مرجع اأمني رفيع اإن �صخ�صاً خليجياً ُيعتقد اأنه العقل الأمني املدّبر فّر 

مع الأ�صري وف�صل �صاكر وخم�صة اأ�صخا�ش اآخرين حتت جنح الظام، متوقعاً 

اأن عملية الهروب متت يف ال�صاعات الأوىل لهجوم اجلي�ش.

 طاعة »األمير«
اأحد م�سايخ »الوهابية« يف طرابل�ش منع املقربني من امل�ساركة يف مرا�سم ت�سييع 

اأحد ع�سكريي اجلي�ش الذين ا�ست�سهدوا يف عربا، رغم اأنهم من اأقرباء ال�سهيد، 

ومن بلدته، فلبوا طلبه حتت عنوان »وجوب طاعة الأمري«.

 قبل.. وبعد
ربط بع�ش املراقبني بني معادلة »ما قبل الق�صري غري ما بعد الق�صري«، حيث 

»ما  معادلة  وبني  �صورية،  واجلي�ش يف  الدولة  �صالح  اإىل  مال  القوى  ميزان 

قبل الأ�صري غري ما بعده«، حيث الو�صع مال ب�صكل كبري اإىل �صالح الدولة 

واجلي�ش يف لبنان.

 َجّدوا.. ولم يجدوا
لحظ زوار امل�سيطبة �سبه املقيمني تراجع حركة امل�ستوزرين اإىل دارة اآل �سالم، 

ل  التوزير  اأن  تيّقنوا  عندما  لالأحالم،  الفعلي  التبخر  اإىل  الأ�سباب  هوؤلء  ورّد 

حتّققه زيارات من هذا النوع.

 تشويه إعالمي
وعلى  ل��ب��ن��ان،  يف  اآذار   14 ق��وى  على  املح�صوبة  الإع����ام  و���ص��ائ��ل  معظم  ت��ع��ّم��دت 

اأح��داث  خ��ال  و�صاحه  اهلل  ح��زب  على  الت�صويب  اخل���ارج،  يف  وقطر  ال�صعودية 

بعدائهم  املعروفني  وال�صحافيني  ال�صيا�صيني  من  كبري  عدد  وا�صت�صافة  �صيدا، 

ل�»احلزب«، لكن النتيجة كانت ف�صيحة اإعامية مدّوية بعد انك�صاف غبار املعارك، 

والتاأّكد مبا ل يدع جماًل لل�صك اأن اجلي�ش اللبناين هو الذي ح�صم املعركة.

 مشاكل عدم الفهم
اأن  اأ���س��ب��ق،  حكومي  مرجع  م��ن  مقربون  يجزم 

امل�سوؤولني يف ال�سعودية يوّجهون اإليه كالمًا قا�سيًا، 

وحم��اولت��ه  ال�����س��ادرة،  التعليمات  فهمه  ل��ع��دم 

ي�سقط  جعله  ما  ل�»الجتهاد«،  والفا�سلة  الدائمة 

التي  الأخ��رى  له اخلدمات  تغفرها  ل  اأخطاء  يف 

الفرتة  يف  ت��وت��رًا  انعك�ش  ال��ذي  الأم���ر  يقّدمها، 

الأخرية ب�سورة غري م�سبوقة.

 عندما يرتفع السقف
اأحد  له  قدمها  ن�سيحة  يف  كبري  م�سوؤول  يدقق 

عليه،  جدًا  �سلبية  مفاعيل  اإىل  اأدت  م�ست�ساريه 

ي�سدق  مل  درجة  اإىل  مواقفه  �سقف  رفع  اأن  بعد 

قناعته  من  بالرغم  علنًا،  قائلها  اأن��ه  �سخ�سيًا 

ال�سمنية اأنها لن توؤدي اإىل النتائج املرجّوة، ويقول 

اأحد املقربني وكاأنه مل يّطلع اإىل ال�سرتاتيجيات 

التي كانت من �سلب اخت�سا�سه.

 الله يعّوض
���س��رب��ت م��وج��ة ن���دم ب��ع�����ش ال���ذي���ن ت��ر���س��ح��وا 

اأ�سدقاء  لمهم  عندما  النيابية،  لالنتخابات 

ب�سرف  جتلى  ال��ذي  اندفاعهم  على  حقيقيون 

�سرك  يف  ووق��وع��ه��م  ط��ائ��ل،  دون  م��ن  اأم�����وال 

النيابة معقودة لهم، عرب  باأن  اإقناع  متخ�س�سي 

فتبني  خرقها،  ي�ستحيل  قوية  لوائح  اإىل  �سّمهم 

للخ�سوم  اأنف�سهم  هم  الوعود  مقّدمي  اأن  لهم 

اأي�سًا »نا�سحون«.

مرة«
ُ
 آخر »ن

ال��وزراء املعروفني بع�سق الإط��اللت  اأح��د  ح��اول 

ال�سيا�سيني  املحللني  اأح��د  ا�ستمالة  الإعالمية، 

حمطات  اإحدى  على  بينهما  حامية  مداخلة  بعد 

هدية  بتقدمي  الأ���س��ري،  م��و���س��وع  ح��ول  التلفزة 

»م��ت��وا���س��ع��ة« ع��ب��ارة ع��ن من��رة ���س��ي��ارة مميزة، 

فرف�ش الأخري ب�سكل قاطع.

 قوة أميركية لمظاهرات مصر
الإدارة  اأن  ت��امي��ز«  »وا�سنطن  �سحيفة  ك�سفت 

الأمريكية ب�سدد اإر�سال قوة م�سلحة من جي�سها 

املدربني  من  جندي  اأربعمئة  قوامها  م�سر،  اإىل 

التظاهرات  اأج���ل  م��ن  امل��ظ��اه��رات،  قمع  على 

واملنوي  مر�سي،  نظام  �سد  م�سر  يف  ال�سعبية 

تنظيمها يف 30 من ال�سهر اجلاري، علمًا اأن هذه 

الأمريكية  القوة  تبديل  �ستار  حتت  �ستكون  القوة 

دخول  منذ  هناك  واملوجودة  �سيناء،  �سحراء  يف 

اتفاقية كامب ديفيد حيز التنفيذ يف العام 1979.

 مع »إسرائيل« حتى النهاية
وهو  �سورية«،  اأح��رار  »ل��واء  ي�سمى  ما  رئي�ش  قال 

ي�سمى  ما  يف  امل�سلحة  املجموعات  اأك��رب  اإح��دى 

حمافظة  ل�سيما  ���س��وري��ة،  يف  احل���ر«  »اجل��ي�����ش 

حلب �سماًل: »نحن جنود �سمو امللك )ال�سعودي( 

مع  و�سنقف  احل��ري��ري،  �سعد  وجنود  اهلل،  عبد 

حني  اهلل  وحزب  اإيران  �سد  واأمريكا  »اإ�سرائيل« 

تق�سيان عليهما«!

 تسليح »إسرائيلي«
زّودت  »اإ�سرائيل«  اأن  اإعالمية  م�سادر  ك�سفت 

املعار�سة ال�سورية ب�سحنة اأ�سلحة جديدة بناء على 

طلب من الوليات املتحدة الأمريكية، مو�سحة اأن 

الع�سكرية  ال�سناعات  اإنتاج  املر�َسل من  »ال�سالح 

ع�سكرية  ن��ق��ل  ط��ائ��رات  ونقلته  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

دفعتني،  على  الرتكية  الأرا���س��ي  اإىل  اإ�سرائيلية 

ومنها اإىل خمازن عند احلدود الرتكية ال�سورية، 

لت�سليمها اإىل امل�سلحني وفق اآلية و�سعتها الأجهزة 

قيادات  م��ع  مبا�سر  بتعاون  الأم��ريك��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 

ا�ستخبارتية تركية، واأن هاتني ال�سحنتني ت�سّمان 

املدى،  متو�سطة  وقذائف  ال��دروع،  �سد  �سواريخ 

واأ�سلحة خفيفة، وقنا�سات عالية اجلودة والدقة«.

في قلوب أهلها غصة وحزن
صيدا تشهد آخر معارك حمد

موضوع الغالف
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الرو�سي  الدبلوما�سي  ذاك  ي�سحك 

اأكثثر من عا�سمة عربية،  الثثذي خدم يف 

حينما يقول كنت اأظن اأن الغرب متقدم 

اأو متفوق على العرب بقرن من الزمن، 

لكن بعد هذه الهمجية من احلروب على 

اإن�سانية  حا�سرة  اأول  فيها  التي  �سورية، 

اأن الثثفثثا�ثثسثثل  عثثرفثثتثثهثثا الثثبثث�ثثسثثريثثة، تثثبثثننّ 

الثثزمثثنثثي هثثو األثثثف عثثثام ورمبثثثا اأكثثثثر.. اإذ 

كيف لإن�سان اأن يفهم هذا التلذذ مبراأى 

الأ�سالء الآدمية التي ميار�سها هذا النوع 

كل  املذابح يف  ال�سالعن يف  »الثوار«  من 

مكان من �سورية؟

وكثثثيثثثف يثثفثثهثثم »مثثثتثثثاأ�ثثثسثثثلثثثمثثثو« الثثثقثثثرن 

احلثثثادي والثثعثث�ثثسثثريثثن، الثثديثثن الإ�ثثسثثالمثثي 

الأخثثثرة  الثث�ثثسثثورة  م�ستح�سراً  الثث�ثثسثثمثثح، 

لثثعثثمثثلثثيثثة الثث�ثثسثثحثثل الثثثتثثثي �ثثسثثهثثدتثثهثثا قثثريثثة 

خرج  كيف  وم�ستذكراً  امل�سرية،  اجليزة 

قثثبثثل فثثثرة ذلثثثك »الثثداعثثيثثة« الثثثذي اأفثثتثثى 

بثثاإعثثدام اأبثثو الثثهثثول، وكثثاأنثثه يعلم ويعرف 

اأكثثثثر مثثثن الثث�ثثسثثلثثف الثث�ثثسثثالثثح، بثثثثثدءاً من 

الذي  اخلطاب  بن  عمر  الثاين  اخلليفة 

افتتح م�سر؟

العربية  »النخب«  هذه  عن  ويت�ساءل 

عثثي الثقافة واملثثعثثرفثثة والثثوعثثي،  تثثدنّ الثثتثثي 

الأكثثثثثبثثثثثاد،  اأكثثثثلثثثثة  اإىل  يثثثثنثثثثحثثثثازون  كثثثيثثثف 

الكهوف،  مثثن  الأوامثثثثر  يتلقون  والثثذيثثن 

»�سلطان«  اأو  اخلليجي  ال�سهربار  من  اأو 

هثثثذه  اأن  كثثثيثثثف  ويثثتثثعثثجثثب  الأ�ثثثثسثثثثتثثثثانثثثثة.. 

بالهتمام  تاأخذ  ل  »املتفرجنة«،  النخب 

يرفعوا  اأن  قثثرروا  فرن�سين  مثقفن  اأن 

الثث�ثثسثثوت يف وجثثه »الثثدمثثيثثة« يف الإلثثيثثزيثثه 

فثثرنثث�ثثسثثوا هثثثولنثثثد، لثثيثثقثثولثثوا لثثثه: »كثثفثثانثثا 

التي  ال�سيا�سة اخلثثرقثثاء  عثثثاراً« مثثن هثثذه 

�سُتلحق الندم والعار بتاريخ فرن�سا.

مو�سكو، كما ي�سدد هذا الدبلوما�سي، 

نظامها،  عن  ول  �سورية  عن  تتخلى  لن 

لأن دمثث�ثثسثثق بثث�ثثسثثمثثودهثثا و�ثثسثثمثثود الأ�ثثسثثد 

ثثنثثت الثثكثثرمثثلثثن مثثثن اأن  ومثثواجثثهثثتثثهثثا مثثكنّ

يثثرفثثع كثثفثثه بثثوجثثه الثثبثثيثثت الأبثثيثث�ثثض، واأن 

يعيد رو�سيا اإىل القطب الأول يف العامل، 

قثثدمثثه  بثثثوتثثثن  فثثثالدميثثثر  يثثخثثبثثط  واأن 

اإننا  اأوبثثثامثثثا:  على الأر�ثثثثض بثثوجثثه بثثثاراك 

�ساعن..  اأو  �ساعاً  ال�ساع  لرد  جاهزون 

اأو كما فعل خروت�سوف عام 1961؛ حن 

يف  املتحدة  الأمم  قلب  يف  بحذائه  خبط 

نيويورك يف وجه املندوب الأمركي.

ي�سرنّ  ملثثثاذا  هثثنثثا:  يطرحه  �ثثسثثوؤال  ثمة 

هثثثثوؤلء الأعثثثثثراب يف اأنثثظثثمثثة الثثغثثاز اأو يف 

غثثثرهثثثا مثثثثن الثثثعثثثوا�ثثثسثثثم عثثثلثثثى الثثتثثاأكثثيثثد 

الربابرة  مع  متحالفون  اأو  برابرة  اأنهم 

الطالعن من كهوف الدم اأو التلمود؟

قد تكون هذه الوقائع التي نقلها اإلينا 

�سرورية  بثثروت،  يف  مرموق  دبلوما�سي 

لبع�ض ال�ستنتاجات عن التطورات التي 

موؤمتر  بعد  خ�سو�ساً  �سورية،  ت�سهدها 

»اأعثثثثثداء« �ثثسثثوريثثة الثثثذي عقد يف الثثدوحثثة 

موؤخراً، اإذ اإنه كما اأعلن رئي�ض احلكومة 

ال�سابق حمد  القطرية  ووزير اخلارجية 

بثثن جثثا�ثثسثثم، كثثانثثت هثثنثثاك قثثثثرارات علنية 

واأخرى �سرية.

وهنا ت�سر املعلومات اإىل اأن القرارات 

الأول:  عثثلثثى درجثثثتثثثن:  كثثانثثت  الثث�ثثسثثريثثة 

لثثلثثتثثنثثفثثيثثذ الثثثثفثثثثوري، والثثثثثثثانثثثيثثثة، ملثثثا بعد 

القريب، قبل  بالأدق للمدى  اأو  الفوري، 

عيد  قبل  )اأي  املقبل  اآب  �سهر  منت�سف 

الفطر(.

اأما الفوري فهو اإ�سعال لبنان ودم�سق، 

الأ�سر  الأوامثثثر لأحثثمثثد  ومثثن هنا كانت 

كثثان  اأن  بثثعثثد  �ثثسثثيثثدا،  مثثعثثركثثة  يثثفثثتثثح  اأن 

اأ�ثثسثثبثثوع اإىل هدنة  قثثد مت الثثتثثو�ثثسثثل قثثبثثل 

الر�سمية،  المتحانات  مترير  اأجثثل  من 

الثثتثثي نتجت عن  لكن اخلثثطثثة اجلثثديثثدة 

الثثثدوحثثثة، ق�ست  الثث�ثثسثثريثثة يف  الثثثثقثثثثرارات 

الفتنة من خالل توجيه �سربة  باإ�سعال 

اأنثثه  خ�سو�ساً  الثثلثثبثثنثثاين،  للجي�ض  قثثويثثة 

املدربة  العنا�سر  مبئات  الأ�ثثسثثر  مثثدنّ  مت 

تدريباً جيداً مما ي�سمى »اجلي�ض ال�سوري 

اإىل  بالإ�سافة  عثثرب،  واأ�سولين  احلثثر«، 

والذخائر  الأ�سلحة  من  باأطنان  تزويده 

الثقيلة واملتطورة.

الهدف من ذلك ح�سب اخلطة يرتكز 

اإىل:

سّر ليلة االنتحارّيين 
المتآمرين على سورية
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أحداث األسبوع

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

من  �سيدا  مدينة  له  ت�سكنّ مثثا   -

مثث�ثثسثثاحثثة لثثلثثتثثالقثثي بثثن كثثل الفئات 

الثثلثثبثثنثثانثثيثثة، وحثثتثثى الثثعثثربثثيثثة، بحكم 

وكبوابة  احللوة،  وجثثود خمينّم عن 

للجنوب وعا�سمة له، وبالتايل فاإن 

اأكر  لإ�ستعال  بداية  الفتنة  ا�سعال 

من بوؤرة توتر.

- خلق خط متا�ض �ُسني - �سيعي 

اجلنوبي،  ال�ساحل  خط  كامل  على 

امتداداً �سماًل حتى تخوم ال�ساحية 

اجلنوبية.

ترافق  اأن  تقررت  اخلطة  هثثذه 

 »كوريدور« أردني.. بداًل من التركي
اال�ستخبارات  »اإ�سرائيلية« مقّربة من  اإعالمية  قالت م�سادر 

باأنها قررت  وا�سنطن  اأبلغت  الرتكية  اإن احلكومة  الع�سكرية، 

اإغالق »الكوريدور الرتكي« كمعرب لل�سالح االأمريكي واالأطل�سي 

رئي�س  فاإن  امل�سادر،  وبح�سب هذه  ال�سوريني.  املتمردين  اإىل 

الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان ات�سل بالرئي�س االأمريكي 

هاتفيا واأبلغه »قراره املفاجىء«. من جهة ثانية، اأكدت �سحيفة 

»لو�س اأجنل�س تاميز« االأمريكية، اأن وكالة املخابرات املركزية 

ال�سوريني ب�سكل  والقوات اخلا�سة االأمريكية تدرب امل�سلحني 

اأك��ده  ما  وه��و  ال��ث��اين،  ت�سرين  منذ  وتركيا  االأردن  يف  �سّري 

درعا  حمافظة  يف  املتمردة  االإرهابية  املجموعات  قادة  اأحد 

اأربع  االآن  اأقيمت حتى  اأنه  والذي ك�سف  لل�سحيفة،  اجلنوبية 

من  مل�سلحني  وث��الث  درع���ا،  حمافظة  م��ن  مل�سلحني  دورات 

دم�سق.

 النظام األردني يهّرب السالح
الها�سميني  نظام  اأن  ال�سعودية،  »ال�����س��رق«  �سحيفة  ك�سفت 

اإىل  ذخائرها  م��ن  كبرية  كميات  م��ع  دب��اب��ة  مئة  بتهريب  ق��ام 

من  القريبة  ال�سحراوية  املنطقة  عرب  ال�سوريني،  املتمردين 

احلدود ال�سورية � العراقية � االأردنية. ونقل مرا�سل ال�سحيفة يف 

اأردنية رفيعة قولها  اأمنية  عمان؛ �سامي حما�سنة، عن م�سادر 

اأرا�سيه  ثقيلة عرب  اآليات ع�سكرية  االأردن »�سمح بدخول  اإن  له 

من  االأردين  اجلي�س  �سدد  فيما  ال�سورية،  املعار�سة  قوات  اإىل 

تعزيزاته الع�سكرية، ومن وجود اآلياته الثقيلة وقوات امل�ساة على 

النقاط احلدودية مع �سورية حت�ّسبًا الأي طارئ، واأعلن اجلي�س 

حالة التاأّهب للرد«. 

 »الناتو« يوّرد األسلحة
قالت م�سادر اأمنية وع�سكرية »اإ�سرائيلية«، اإن �سحنة االأ�سلحة 

االأوىل التي اأر�سلها احللف االأطل�سي وعدد من الدول االأوروبية 

و�سلت اإىل ريف حلب، عرب احلدود الرتكية واالأردنية، وت�سمنت 

�سواريخ م�سادة للدبابات والطائرات، ف�ساًل عن مدافع عدمية 

»ج��ي��ب«،  ���س��ي��ارات  على  حممولة  120مم  ع��ي��ار  م��ن  االرت����داد 

دول  وم��ن  اأوروب���ا،  االأطل�سي يف  احللف  اأُخ��رج��ت من خم��زون 

البلقان، وحتديدًا �سربيا واجلبل االأ�سود.

 أدلة مفبَركة ومشبوهة
اأمريكيني  دبلوما�سيني  عن  بو�ست«  »وا�سنطن  �سحيفة  نقلت 

»االأدل��ة«  اإن  قولهم  الكيميائية  االأ�سلحة  يف  وخ��رباء  وغربيني 

ال�سوري  النظام  التهام  االأمريكية  االإدارة  اإليها  ا�ستندت  التي 

اأ�سلحة كيميائية �سد املتمردين، والتي كانت ذريعة  با�ستخدام 

لل�سفافية،  وتفتقر  بها  موثوق  غري  »اأدل��ة«  هي  ه��وؤالء،  لت�سليح 

ف�ساًل عن اأنها ُجمعت بطريقة م�سبوهة.
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فثثثر�ثثثسثثثت جثثمثثلثثة مثثثثن الثثتثثعثثقثثيثثدات 

احلثثل  مثث�ثثسثثار  عثثلثثى  نف�سها  املثث�ثثسثثتثثجثثدة 

ال�سيا�سي يف �سورية، والذي كلما لحت 

بوادر حتى يختفي حتت تاأثر النران 

يف �ساحات القتال، وتراجعت يف الوقت 

اتفاقات  اإىل  التو�سل  فر�ض  احلا�سر 

واإن  للت�سوية،  �سيا�سي  اإطار  تكوين  اأو 

م  كانت التح�سرات اأوحت بوجود تقدُّ

عثثلثثى مثث�ثثسثثتثثوى الثثثثثروؤى والأفثثثكثثثار بن 

الثثرو�ثثض والأمثثركثثيثثن، جتلى رمبثثا يف 

لقاء دول الثماين الذي ُعقد الأ�سبوع 

ايثثرلثثنثثدا،  منتجعات  اأحثثثد  يف  املن�سرم 

بقوة،  الرو�سي  احل�سور  فيها  و�سطع 

من خالل العديد من املعطيات.

اإجنثثثثثثازات  اأن  فثثيثثه  �ثثسثثك  ل  وممثثثثا 

املعارك يف  ال�سوري يف ميدان  اجلي�ض 

اأكر من منطقة، ومعادلة »الق�سر«، 

النظر  اإعثثثثادة  الغربين  على  فر�ست 

اأن  الثثث�ثثثسثثثوري، مثثثن دون  املثثلثثف  بثثثثثثاإدارة 

عن  نهائياً  النظر  �ثثسثثرف  ذلثثك  يعني 

الت�سوية.

وقد جاءت املواقف »احلامية« من 

وا�سنطن ولندن وباري�ض، برفع حظر 

الذين  امل�سلحن  عن  النوعي  ال�سالح 

بالتزامن  ال�سورية،  الثثدولثثة  يقاتلون 

مع اجتماع بن وزير خارجية فرن�سا 

ال�ستخبارات  ومدير  فابيو�ض  لثثوران 

الثث�ثثسثثعثثوديثثة بثثثنثثثدر بثثثن �ثثسثثلثثطثثان، ومثثا 

تزويد  اأهثثمثثهثثا  مثثقثثررات  مثثن  عنه  نتج 

ب�سواريخ  املقاتلن  لهوؤلء  ال�سعودية 

م�سادة للطائرات.

يثثثثاأتثثثثي ذلثثثثثك كثثثلثثثه كثثثثثرد فثثثعثثثل عثثلثثى 

القوى  مثثوازيثثن  يف  احلا�سل  التغير 

وملثثحثثور  الثث�ثثسثثوريثثة،  الثثثدولثثثة  مل�سلحة 

�سراحة  فابيو�ض  عنها  املقاومة، عربنّ 

تثثوازن  اإعثثثادة  حت�سل  مل  »اإذا  بقوله: 

للقوى على الأر�ض، فلن يكون هناك 

موؤمتر يف جنيف«.. هذه املواقف اأتت 

الثماين  دول  مثثوؤمتثثر  انثثعثثقثثاد  ع�سية 

بهدف ال�سغط على الرئي�ض الرو�سي 

ال�سيا�سي  وفريقه  بوتن  فثثالدميثثر 

ال�سلب، وفر�ض تقدمي تنازلت معينة 

يف املثثلثثف الثثث�ثثثسثثثوري، ووقثثثثف انثثدفثثاعثثة 

اجلثثيثث�ثثض الثث�ثثسثثوري يف حثثلثثب وغثثرهثثا، 

الغربيون  املثث�ثثسثثوؤولثثون  يعمل  وقثثت  يف 

جثثثاهثثثديثثثن مثثثن اأجثثثثثل رفثثثثع مثثعثثنثثويثثات 

اإغراءات  وتقدمي  وقادتهم،  امل�سلحن 

ح�سول  من  خوفاً  ولوج�ستية  مالية 

انهيارات متوقعة يف �سفوفهم، فاإذا ما 

ح�سل النهيار الدراماتيكي، على اأي 

الدويل  املوؤمتر  يف  �سيفاو�سون  �سيء 

يف جنيف؟ 

اأمام هذه ال�سورة برزت يف ايرلندا 

اأوراقه  ومتانة  الرو�سي  املفاو�ض  قوة 

التفاو�سية، حيث دخل بوتن حاماًل 

ال�سوري  الوا�سع للجي�ض  التقدم  معه 

بعد  خ�سو�ساً  القتال،  حمثثاور  كل  يف 

ا�ثثثسثثثتثثثعثثثادة الثثقثث�ثثسثثر، مثثقثثابثثل هثثزائثثم 

بثثاجلثثمثثلثثة وتثثقثثهثثقثثر كثثيثثد املثث�ثثسثثلثثحثثن، 

»اآكلي  �سورة  للعامل  تقدميه  والأهثثم 

حلثثوم الب�سر«، وهثثذه مثثوؤثثثرة جثثداً يف 

الغرب، كما اأكد بوتن متا�سك و�سمود 

موؤ�س�سا�ستها،  بكل  ال�سورية  الثثدولثثة 

والثثثثثثثدللت ال�ثثسثثراتثثيثثجثثيثثة لثثنثثتثثائثثج 

الثثقثث�ثثسثثر، وتثثداعثثيثثاتثثهثثا عثثلثثى املثثحثثور 

املعادي برمته.

يف املثثحثث�ثثسثثلثثة، ميثثكثثن ا�ثثسثثتثثنثثتثثاجثثات 

املعطيات الآتية كملخ�ض لنتائج قمة 

ال�سوري،  ال�ساأن  خ�ض  فيما  ايرلندا 

�سرورة  على  باإجماع  اخلثثروج  اأهمها 

�سورية،  يف  »الثثقثثاعثثدة«  تنظيم  اإنثثهثثاء 

وحثثثث دمثث�ثثسثثق عثثلثثى الثثتثثعثثهثثد بتدمر 

وت�ستيت »القاعدة« وجتفيف منابعها، 

يعلمون  عموماً  والثثغثثرب  اأوروبثثثثا  لأن 

اأمان ول  التكفرية ل  اأن املجموعات 

يتعار�ض  وم�سروعها  معها،  مهادنة 

مع اجلميع.

الأمثثثثثثثثر الآخثثثثثثثثر هثثثثو عثثثثثثدم تثثثكثثثرار 

جتثثربثثة الثثثعثثثراق، واعثثتثثبثثار مثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات 

الثثثدولثثثة �ثثسثثمثثانثثة لثثبثثقثثائثثهثثا، حثثتثثى ولثثو 

هثثذا  اأن  علمهم  رغثثثم  الثثنثثظثثام،  �سقط 

الع�سكرية  الذاتية  باإمكانياته  النظام 

قثثثثادر عثثلثثى اإحلثثثثاق الثثهثثزميثثة وتثثدمثثر 

املثثجثثمثثوعثثات الثثتثثكثثفثثريثثة، ولثثهثثذا فقد 

»جنيف2-«  اإبثثقثثاء  على  اجلميع  اتفق 

بعد  ولو  حتقيقه،  على  يعملون  هدفاً 

البيان اخلتامي  اأن  وكثثان لفتاً  حثثن، 

الرئي�ض  تنحي  اإىل  ق  يتطرنّ للقمة مل 

الأ�سد، وهي معزوفة دامت �سنتن، ول 

اإىل م�ساركة »حزب اهلل« يف القتال اإىل 

الق�سر،  يف  الثث�ثثسثثوري  اجلي�ض  جثثانثثب 

هه الرئي�ض  وكان الالفت اأي�ساً ما وجنّ

الثثث�ثثثسثثثوري عثثثرب �ثثسثثحثثيثثفثثة اأملثثثانثثثيثثثة من 

كالم مبا�سر ور�سائل باجلملة، باأن ما 

اإ�سعال النران  يح�سل يف �سورية من 

و�سول  واأن  اأ�سعلها،  مثثن  اإىل  �سيمتد 

ال�سالح اإىل التكفرين يعني ت�سويبه 

نحو اأوروبا، وهذا ما �سيح�سل.

�ثثسثثيثثاغثثة  تثثقثثديثثر  مثثثن  بثثثد  ل  اإذاً، 

املثثثثوقثثثثف الثثثغثثثربثثثي الثثثثثثثذي يثثثثقثثثثول اإن 

امل�سلحة  املثثعثثار�ثثسثثة  تثث�ثثسثثلثثيثثح  قثثثثثثرارات 

هثثثدفثثثه الثث�ثثسثثعثثي ل�ثثثسثثثتثثثعثثثادة الثثثتثثثوازن 

عا�سفة  وبثثدء  الق�سر  معركة  غثثداة 

�سمناً  واحلثث�ثثسثثول  حثثلثثب،  يف  ال�سمال 

واإن  الت�سوية،  نحو  دويل  توافق  على 

كثثثثان الثثثغثثثرب يثثثحثثثاول تثثعثثزيثثز اأوراقثثثثثه 

مثثن ف�سحة  الثثتثثفثثاو�ثثسثثيثثة، مثث�ثثسثثتثثفثثيثثداً 

احلثثثثثايل، مقابل  الثث�ثثسثثيثثف  الثثثوقثثثت يف 

ا�ستفاد  الثثذي  الرو�سي،  املنطق  م  تقدنّ

بثث�ثثسثثكثثل كثثبثثر مثثثن جمثثمثثوعثثة عثثوامثثل 

�سعف  ومنها  ميدانية،  ا�سراتيجية 

تتاآكله اخلالفات  الذي  الآخثثر  املحور 

اأن كل  الثثعثثلثثم  مثثثع  املثثثثجثثثثالت،  كثثثل  يف 

املحور املعادي ل�سورية يعرف بالدليل 

اأن كثثل مثثا يجري  احلثث�ثثسثثي والثثوقثثائثثع 

القوى  مثثيثثزان  اأن  ُيثبت  الأر�ثثثض  على 

مثثثال بثثقثثوة اإىل حمثثثور املثثقثثاومثثة، ول 

عودة اإىل الوراء اإطالقاً.

بهاء النابل�سي
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إغراءات غربية لرفع معنويات المسلحين في سورية

نّية غربية لعدم 
تكرار تجربة العراق.. 
واعتبار مؤسسات 

الدولة السورية 
ضمانة لبقائها

ب�سل�سلة من الهجمات النتحارية 

دم�سق،  الثث�ثثسثثوريثثة؛  الثثعثثا�ثثسثثمثثة  يف 

اأن هثثذه اجلثثرميثثة كان  العلم  مثثع 

ثثثثد لثثثهثثثا بثثثجثثثرميثثثة اأخثثثثثرى  قثثثثد ُمثثثثهِّ

يف الثثبثثقثثاع الثث�ثثسثثمثثايل، حتثثديثثداً يف 

جرود عر�سال، باغتيال املواطنن 

الثثثثثالثثثة مثثثن اآل جثثعثثفثثر واأمثثثهثثثز، 

بثثالإ�ثثسثثافثثة اإىل املثثوطثثن الثثركثثي، 

والثثثثتثثثثي اأعثثثقثثثبثثثتثثثهثثثا �ثثسثثلثث�ثثسثثلثثة مثثن 

حمثثاولت قطع الطرقات يف عدة 

البقاع،  اأو�ثثسثثال  لتقطيع  اأمثثاكثثن 

لكن اجلي�ض اللبناين اأحبط هذه 

د  املحاولت، التي اأريد لها اأن متهنّ

لإ�سعال اأكر من مكان يف لبنان، 

وتوؤدي اإىل مواجهة مع املقاومة، 

ودخول »اإ�سرائيلي« مبا�سر.

وفثثثعثثثاًل، قثثبثثل نثثحثثو �ثثسثثاعثثة من 

بدء جرمية الأ�سر بحق اجلي�ض 

اللبناين يف �سيدا، �سهدت دم�سق 

ثثثثثالث عثثمثثلثثيثثات انثثثتثثثحثثثاريثثثة، ومت 

وبالتايل  اأخثثثرى،  عمليات  اإف�سال 

مل حتقق هذه العمليات اأهدافها، 

فثثيثثمثثا وا�ثثثثسثثثثل اجلثثثيثثث�ثثثض الثثعثثربثثي 

ال�سوري توجيه �سرباته احلا�سمة 

خمتلف  يف  امل�سلحة  للمجموعات 

املثثثثثواقثثثثثع، خثثث�ثثثسثثثو�ثثثسثثثاً يف حثثمثث�ثثض 

وريفها، وحلب وريفها، بالإ�سافة 

اإىل ريف دم�سق والغوطتن.

ثثذه اجلي�ض  نثثفنّ الثثثثذي  احلثث�ثثسثثم 

اللبناين مع اأ�سر �سيدا، واإف�سال 

املثثث�ثثثسثثثروع الإرهثثثثثابثثثثثي يف دمثث�ثثسثثق، 

�سرب م�سروع التنفيذ الفوري يف 

ال�سميم، ما جعل نتائج »الدوحة« 

الوقت  �سريري، يف  مثثوت  حثثال  يف 

الذي بداأت الأزمات احلادة تنتقل 

لثثثالإرهثثثاب  الثثثداعثثثمثثثة  الثثثثثدول  اإىل 

واملثثجثثمثثوعثثات املثث�ثثسثثلثثحثثة، فثثهثثا هي 

املثثثعثثثار�ثثثسثثثة تثثتثث�ثثسثثع يف تثثثركثثثيثثثا، ما 

اإىل  يتحول  لأن  اأردوغثثثان  ا�سطر 

لأن  لثثه،  تاأييداً  مظاهرات  م  منظنّ

كل ر�سائل قمعه لالحتجاجات مل 

تفلح يف اإخماد احلركة املت�ساعدة 

�سد حكمه.

وهثثثثثثا هثثثثثو حثثثمثثثد بثثثثثن خثثلثثيثثفثثة 

يتخلى عن احلكم، يف وقت يزداد 

وي�سطر  ال�سعودية،  يف  النق�سام 

املثثثلثثثك لثثقثثطثثع اإجثثثثثازتثثثثثه املثثغثثربثثيثثة 

جناح  على  الريا�ض  اإىل  والثثعثثودة 

ال�سرعة..

وا�سحة  �ساطعة  حقيقة  ثمة 

اأكثثدتثثهثثا كثثل جتثثثارب الثثتثثاريثثخ منذ 

على  يثثعثثتثثدي  مثثثن  اأن  الثثثثقثثثثدمي: 

دمثثث�ثثثسثثثق يثثثثثثثزول؛ راجثثثثعثثثثوا تثثثاريثثثخ 

هثثثثولكثثثثو واملثثثثثغثثثثثول، جثثثمثثثال بثثا�ثثسثثا 

الريح مع م�سانقه، ول  ذهثثب مع 

وا�ساألوا  اح،  بال�سفنّ اإل  يذكره  اأحد 

اأحثثمثثد مثثعثثاذ اخلثثطثثيثثب كثثيثثف قتل 

الثثدمثث�ثثسثثقثثيثثون جثثثثده تثثثثاج الثثديثثن 

احل�سيني؟ 

مثثيثث�ثثسثثلثثون مثثثثا زالثثثثثثت ذكثثثراهثثثا 

يف الثثثبثثثال، وقثثا�ثثسثثيثثون هثثثو اجلثثبثثل 

الأ�ثثثسثثثم.. لثثقثثد زال كثثل الثثربابثثرة 

والثثثغثثثزاة، وبثثقثثيثثت دمثث�ثثسثثق مدينة 

حمثثيثثي الثثثديثثثن بثثثن عثثربثثي وبثثثالد 

اليا�سمن.

اأحمد زين الدين

جنود اجلي�س العربي ال�سوري يطاردون امل�سلحني يف جوبر بريف دم�سق

) العدد 269(  اجلمعة - 28 حزيران - 2013

 »جهاديون« بدعم من الموساد
اأفادت م�سادر مطلعة ل�سحيفة »الفجر« اجلزائرية، اأن خاليا اجلماعات »اجلهادية« التي تهدف اإىل جتنيد �سباب 

واملعنوي  املادي  الدعم  توفر  التي  »املو�ساد«،  االإ�سرائيلية  اال�ستخبارات  وراءها  تقف  �سورية،  يف  للقتال  اجلزائر 

واحلماية يف بع�س الدول، وهي اخلاليا التي تتخذ من تون�س مقرًا لها. 

 لعنة سورّية
»مول  العامل  يف  احلاويات  �سفن  اأكرب  اإح��دى  اأن  الرو�سي،  االأق�سى  ال�سرق  يف  بحرية  مالحية  معلومات  اأف��ادت 

ذخرية  تنقل  كانت  بينما  الهادي،  املحيط  يف  اليمني  ال�ساحل  قبالة  ن�سفني  اإىل  وانق�سمت  حتطمت  كومفورت« 

اأمريكية اإىل امل�سلحني ال�سوريني من جنوب �سرق اآ�سيا. وبح�سب ما ن�سره موقع »بورت نيوز« الرو�سي املتخ�س�س 

اجلي�س  اإىل  �سالح  حاوية  وخم�سمئة  اآالف  اأربعة  حوايل  تنقل  كانت  ال�سفينة  فاإن  البحرية،  والتجارة  باملالحة 

االأمريكي يف االأردن، من اأجل ت�سليمها للم�سلحني يف �سورية.



22 حزير�ن �جلاري، �أعطى �أحمد  ع�سر �ل�سبت يف 

وعرب  �خل���روب،  �إقليم  يف  كرتمايا  بلدة  م��ن  �حل��ري��ري 

ل�»�أحمد  �ل�سر  كلمة  حروفها،  وم�سّكلة  له  مكتوبة  كلمة 

ب��اأن  �ل�سيا�سيني  م��ن  ول���أت��ب��اع  �ل�����س��ي��د�وي،  �ل��ق��دور« 

يبا�سرو� ��ستعد�د�تهم ملا هو �آت، وبحملتهم على �ملقاومة 

�إىل  �سنكملها  نخو�سها  �لتي  »�ملعركة  بقوله:  و�س�حها 

�لآخر.. وباإذن �هلل فاإن نهاية حزب �هلل �ستكون على �أيدي 

�جلي�ش �ل�سوري �حلر«.

و�لتوتر من  للفنت  »�س�ح حزب �هلل م�سنعًا  و�عترب 

�سيد� �إىل طر�بل�ش �إىل عر�سال �إىل �لعا�سمة بريوت«.

ف��ب��د�أت  و�أط��ره��ا،  �ملعركة  م�ساحة  ح��دد  ه��و  �إذن، 

و�أتباعها  �حلريرية  �سيا�سيي  ت�سريحات  �لأحد  �سبيحة 

بال�سخ، و��ستثارة �لغر�ئز، لأنهم يريدون �أن يربزو� جنوم 

ما  �سرعان  �لتي  �للحظة �حلا�سمة،  �لوغى عند  �ساحات 

بعد  من  دقائق  ع�سر  �إل  �لثانية  عند  فجاأة  نفريها  دق 

�لظهر، حني �ندفع »دنكور« �سيد� يف مهاجمة �جلي�ش.. 

�لبحري ملدينة  �لكورني�ش  �مللثمني على  و�نت�سار م�سلحيه 

فاأُغلقت  �لجت��اه��ات،  كل  يف  نري�نهم  يطلقون  �سيد�، 

وكاأننا  مكان..  كل  يف  و�لفو�سى  �لذعر  ودب  �لطرقات 

�إىل  وحتديدً�  �ل��ور�ء،  �إىل  �سنة  وث�ثني  ثمان  نحو  عدنا 

رئي�ش  �تخذ  حينما   ،1975 �لثاين  كانون  من  �خلام�ش 

�أحمد  ع�سابة  بت�سفية  ق��ر�رً�  �ل�سلح  ر�سيد  �حلكومة 

�لقدور �مللقب ب�»�لدنكور« يف طر�بل�ش، �لتي م�سى عليها 

�أعمالها  و�م��ت��دت  و�أه��ل��ه��ا،  �ملدينة  ت��روع  وه��ي  �سنو�ت 

�لإجر�مية �إىل مناطق �سمالية �أخرى.

�سمد   1975 عام  طر�بل�ش  »ق��دور«  �أن  �ملفارقة  لكن 

مع  �لأول  �إن  �إذ   ،2013 ع��ام  �سيد�  »ق���دور«  م��ن  �أك��ر 

من  م�سرتكة  »ق��و�ت  وجه  يف  يومًا   11 �سمدو�  ع�سابته 

�جلي�ش وقوى �لأمن �لد�خلي«، ومل يرتك �لقدور جماعته 

مل�سريهم، بل ظل يقاتل حتى مت �إلقاء �لقب�ش عليه، فيما 

�لثاين فّر مع بدء �جلي�ش هجومه، تاركًا �أتباعه مل�سريهم 

�لأ�سود.. ومتّكن �جلي�ش من ح�سم �لأمور مع �لع�سابات 

�مل�سلحة خ�ل �أقل من 24 �ساعة، رغم كل �ملحاولت �لتي 

�تبعها �حلريريون، و�سلفيوهم للم�ساومة، �سو�ء بدعوتهم 

�جلي�ش  بني  ي�ساوون  وبذلك  �لنار،  لإط�ق  فوري  لوقف 

باجلي�ش  غ���درو�  �ل��ذي��ن  عميق،  ف��ج  ك��ل  م��ن  و�مل�سلحني 

�أن كانو�  �أهلها، بعد  و��ستباحو� عا�سمة �جلنوب وروعو� 

�لبهلو�نية،  �أكر من عام، قامو� بكل �ملظاهر  على مدى 

و�لع��ت�����س��ام��ات �ل��ف��و���س��وي��ة، و�مل��ظ��اه��ر�ت �ل�����س��ي��ارة، 

وهمية،  بطولت  و�خ��رت�ع  �لنا�ش،  كل  �لنا�ش  و��ستفز�ز 

�سلو� فيها �ملدينة و�سربو� �قت�سادها.

�خ��رتع هذ�  �ل��ذي  ت��ر�ه ذ�ك  م��ن  ���س��وؤ�ل هنا:  ثمة 

�رحت�س�ستا؟  �سخ�سية  تقّم�ش  �أنه  ظن  �لذي  �لبهلو�ن، 

هذه  �سيد�  �أن  ومموليه  ود�عميه  خمرتعيه  فات  لكنه 

�أن  وفاتهم  �لآخرين،  حترق  بل  نف�سها،  حترق  لن  �ملرة 

رغ���م ك��ل امل��خ��اوف م��ن ان��ف��ج��ار ال��و���ض��ع الأم��ن��ي يف 

ط��راب��ل�����س، واإم���ك���ان حت��وي��ل��ه��ا اإىل »اإم�����ارة وه��اب��ي��ة«، ل 

�ضيما ب��ع��د جن���اح اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين يف اإن��ه��اء »ظ��اه��رة 

التكفرييني  ال��ذي قد يدفع  الأم��ر  الأ���ض��ري« يف �ضيدا، 

اإىل القيام بردود فعل انتقامية �ضد اجلي�س، قد يكون 

الوهابية  املجموعات  حيث  ال�ضمال،  عا�ضمة  م�ضرحها 

من جن�ضيات خمتلفة اأُعّدت اأ�ضاًل لالنخراط يف القتال 

ما  على  طرابل�س  يف  الفعل  رد  لكن  �ضورية،  يف  ال��دائ��ر 

���ض��وى ح��رك��ات احتجاج  ي��ع��دو  ك���ان ل  ح�ضل يف ���ض��ي��دا 

حمدودة، لن تغرّي يف الواقع �ضيئاً.

ويف هذا ال�ضدد توؤكد م�ضادر مطلعة اأن املجموعات 

التكفريية يف لبنان تعاين اإرباكاً اإثر تلّقيها الهزمية تلو 

الأخرى، بدءاً من »بابا عمرو«، ثم »الق�ضرّي«، وبالأم�س 

القريب »عربا«، واأن حتركها الأخري يف طرابل�س عقب 

اإزال����ة امل��رّب��ع الأم��ن��ي لأح��م��د الأ���ض��ري ه��و اأ���ض��ب��ه ب��اإث��ارة 

»ال�ضجيج« لإثبات الوجود ل اأكرث.

يتوقعوا  مل  ال��ت��ك��ف��ريي��ني  اأن  اإىل  امل�����ض��ادر  وت�����ض��ري 

�ضيدا،  يف  امل�ضلحة  ال��ظ��واه��ر  م��ع  احل�ضم  ق���رار  ج��دي��ة 

وقف  اإىل  ي���وؤدي  �ضيا�ضي  ت��دّخ��ل  على  ي��ع��ّول��ون  وك��ان��وا 

العملية الأمنية يف عربا، لذا �ضارع رئي�س »هيئة العلماء 

امل�ضلمني« ال�ضيخ �ضامل الرافعي اإىل طلب وقف اإطالق 

النار، فيبدو اأنه كان ينتظر اأن يالقي مطلبه �ضدى لدى 

ال�ضيا�ضي  الغطاء  ياأّمنون  كانوا  الذين  ال�ضا�ضة  بع�س 

لالأ�ضري، فيتدخلون لوقف اإطالق النار يف املربع الأمني 

الرافعي،  لالأ�ضري حتت ذرائع مذهبية، وفقاً حل�ضابات 

ح�ضب ما يقول امل�ضدر، الذي يعترب اأن اجلي�س اللبناين 

الأهلي  ال�ضلم  التي تتهدد  الظواهر  باإزالة  اتخذ قراره 

والعي�س الواحد، ولن يثينه عن ذلك خطب تعبوية من 

هنا، اأو حترك »احتجاجي« من هناك، خ�ضو�ضاً بعدما 

نال اإجماعاً وطنياً تاأييداً لعمليته الأخرية يف عربا.
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هّم البعض تخريب صيدا 
وطرابلس.. من أجل قيام 

»سوليدير« جديدة تتملك 
المدينتْين
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لبنانيات

دروس.. وعَبر
عا�سمة  ���س��ي��د�؛  يف  ح�سل  م��ا  لي�ش 

ق��ر�ر  �إىل  �أدت  �سدفة  �مل��ق��اوم،  �جل��ن��وب 

نتيجة  ب��ل  ج��ذوره��ا،  م��ن  �لفتنة  باجتثاث 

تنبت  �أن  قبل  �أث��ر  �أي  لها  يكن  مل  تر�كمات 

باأحمد  �لتي متثلت  �ملن�ساأ،  �لقطرية  �لبذرة 

�لأ�سري، كاأ�سو�أ ظاهرة �أر�د حمّركوها �إظهار 

�إميان  ر�سالة  حقيقته؛  على  لي�ش  �لإ�س�م 

هة  م�سوَّ ب�سورة  �إمنا  و�س�م،  وعدل وحمبة 

نقي�سة.

�أ�سباه �أحمد �لأ�سري  لقد نّفذ �لفتنويون 

يومهم  من  �أيام  ث�ثة  قبل  �ملذكور،  ومعهم 

على  �نت�سرو�  ميد�نيًا  �خ��ت��ب��ارً�  »�لأك��ح��ل« 

يف  �سيما  ل  �ل���وط���ن،  م��ن  مهمة  م��ف��ا���س��ل 

�سمن  ومنطقتها  ���س��ي��د�  مفا�سل  بع�ش 

�سي�سيطرون  �أن��ه��م  ب��وه��م  مم��ن��ه��ج،  ع��م��ل 

بغطاء  ليحظو�  ثم  ي�����س��اوؤون،  �ساعة  عليها 

�ملحليني،  �لتمويل  ���س��ن��دوق  م��وظ��ف��ي   م��ن 

با�ستثمار  ثم  باملال  �ل�سيا�سة  ت�سلقو�  �لذين 

�ل�سفاهة  حيث  من  حتتمل  ل  ب�سورة  �ل��دم 

�أق��وى  �أملها  م��ر�رة  �أوج��د  ما  وه��و  و�ل�سمية، 

�لديون  م���ر�ر�ت  بعد  �ل�سرطان،  �آلم  م��ن 

وينوء  �للبناين،  �ل�سعب  حتتها  ي��رزح  �لتي 

من  �لأخ��ط��ر  للمخطط  تنفيذً�  باأثقالها، 

بني  �ل���ه��ث��ون  �لأغ��ب��ي��اء  و�عتقد  ���س��ن��و�ت، 

و�ملو�سم  �أينع،  �أن زرعهم  �لأمريكية  �لأرجل 

�آيل �إىل �لقطاف بعد �لتع�سكر، خ�سو�سًا �أن 

�لقوى �ل�سريفة ترف�ش �لتورط يف �لفتنة.

�إن ع�ساق �لعمل حتت �لب�ساطري، �أكانت 

�لب�ساطري خليجية باأم �أمريكية مبا�سرة، �أم 

عرب �لأنابيب، عملو� على تربير �لعتد�ء�ت 

�مل��ت��ك��ررة ع��ل��ى �جل��ي�����ش �ل��ل��ب��ن��اين، وك��اأن��ه 

تقنع  �أن  ُت��رّد ول ميكن  ل  �لتي  �لأق��د�ر  من 

�لتفهم لأ�سحاب  عاقً�، رغم كل حماولت 

�لهو�ج�ش.

لي�ش �أحمد �لأ�سري حالة ت�ستع�سي على 

�أحد، �إمنا �لغطاء �ملمنوح من جماعات حملية 

غطاوؤها خليجي ودويل تكمن �خلطورة على 

و�لتحريفيون  �ملنحرفون،  �أول��ئ��ك  �ل��وط��ن، 

تغطية  مبو��سلة  �أقنعتهم  �سقطت  �ل��ذي��ن 

يدرك  كان  �لتي  �جلي�ش،  على  �لع��ت��د�ء�ت 

عندما  �سبع،  �سنو�ت  منذ  ُكنهها  �لكثريون 

على  »�مل�ستقبل«  جماعة  من  ن��و�ب  تطاول 

تدمري  خمطط  �سمن  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة 

�لهيبة، على طريق هدم �لوطن برمته، و�إما 

ب�سطة يف  �سلعة معرو�سة على  �لوطن  يكون 

»�سوليدير«، و مل�سرت ح�سري.

�أن  �ليوم، ل ميكن  �مل�ستور  �نك�ساف  �إن 

دعو�ت  تفهم  �إىل  �لد�عني  تّرهات  حتجبه 

�أن  بدعوة  �ل��وط��ن،  �لن��ق���ب على  �أ���س��ريي 

�أن  دون  فعل،  على  ردً�  ك��ان  �لأ���س��ري  عمل 

على  �لنار  �إط�ق  �أ�سباب  عن  �سبيًا  يقنعو� 

�جلي�ش من غري �سابق �إنذ�ر.

بني  للعي�ش  ع�����س��ق  للبع�ش  ك���ان  �إذ� 

مو�ساة  كانت  �إن  �لنظر  بغ�ش  �لب�ساطري، 

بر�سوم دميقر�طية �أو يف �أعقابها �مل�سامري، 

�قت�ع  �إمنا  ل�إنقاذ،  بابًا  �ملكابرة  فلي�ست 

�لفتنة من جذورها.. ويجب �أن يكون �لأ�سري 

كدر�ش فاحتة �لقت�ع.

يون�س

»سوليدير« لن تمّر على عاصمتي الشمال والجنوب

»قّدور« صيدا؟ من أعطى كلمة السر لـ

واقع طرابلس بعد انتهاء »الظاهرة األسيريـة«

م�ضلحون ينت�ضرون يف �ضوارع طرابل�س

�ضيدا لن 

تتمّلكها 

�ضركة
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عام  »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي«  �ل��ع��دو  ق��اوم��ت  �سيد� 

�ملدينة،  وبقيت  �ل��ع��دو  فاندحر   ،1982
�لأو�ئ���ل  �ملقاومة  ق��ادة  �أح��د  �أجن��ب��ت  �لتي 

�سكل  �لذي  �سعد  معروف  وهو   ،1948 عام 

�لعمليات  من  �لعديد  نفذت  �سعبية  كتائب 

حالة  �أ�سحاب  لكن  �ملحتلة..  فل�سطني  يف 

»�لقدور« �جلديدة، ما همهم، �سوى تخريب 

�سيد� وطر�بل�ش، من �أجل قيام »�سوليدير« 

يف  فعلت  كما  �مل��دي��ن��ت��ني،  تتملك  ج��دي��دة 

من  �أهاليهما  بريوت، وحترم  مدينة  و�سط 
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■ حركة الأم��ة �عتربت �أن �لأح��د�ث �ملتنقلة يف لبنان ت�سري 
بع�ش  قبل  من  �لب�د  لإ�سعال  وجمهزة  مربجمة  خطة  �إىل 

ولول  �مل�سلمني،  بني  فتنة  لإحد�ث  يعمدون  �لذين  �ملاأجورين، 

و�أك��دت  يف �ملجهول.  �ل��ب���د  لدخلت  �لعق�ء  ووع��ي  حكمة 

�أن  للجميع  ك�سف  �ملا�سيني  �ليومني  ما ح�سل يف  �أن  �حلركة 

�لفو�سى،  �إ�سعال  على  يعملون  �ملذهبي  �خلطاب  �أ�سحاب 

فحقدهم على �ملقاومة وحلفائها ظهر للعيان، و�س�ح �لفتنة 

و�لفو�سى ظهر و�نت�سر بني �لأزقة و�لأحياء، د�عيًة �لدولة بكل 

�أجهزتها �لأمنية �إىل �سبط �ل�س�ح �ملتفلت.

■ جتمع العلماء امل�ضلمني �عترب �أن ما قام به �أحمد �لأ�سري 
�لإن�سانية  �لقيم  �أب�سط  يناق�ش  �سرعي  وغ��ري  �أرع���ن  عمل 

تد�عياته.  �لوقوف يف وجه  و�لدينية، ما يفر�ش على �جلميع 

�ل�سر  بوؤرة  �إلغاء  عمله حتى  �إكمال  �إىل  �جلي�َش  �لتجمُع  ودعا 

نهائيًا، و�سوق �لأ�سري و�أركان قيادته ملحاكمة عادلة. 

■ النائب ال�ضابق في�ضل الداود؛ �لأمني �لعام حلركة �لن�سال 
�للبناين،  �جلي�ش  على  �لع��ت��د�ء  ��ستنكر  �لعربي،  �للبناين 

م�سريً� �إىل �أن ��ستهد�فه هو جلر لبنان �إىل فتنة د�خلية وحرب 

�ملوؤ�س�سة  �إىل جانب  �لذين هم  �للبنانيون  بها  يقبل  لن  �أهلية 

تقع  ل  كي  م�ذهم  لأنها  ويحت�سنونها،  يدعمونها  �لع�سكرية 

�حلرب �لأهلية.

املحامي عمر زين؛ �لأمني �لعامة لحتاد �ملحامني �لعرب؛   ■
ب�سهد�ء  معزيًا  قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�ش  قائد  �إىل  �أب��رق 

�سيد�،  مدينة  يف  �ل�سرف  �ساحة  يف  �سقطو�  �لذين  �جلي�ش 

�للبناين  �إىل جانب �جلي�ش  �لعرب  �ملحامني  موؤكدً� وقوف كل 

�لعامل على حفظ �سيادة لبنان من �أعد�ئه يف �خلارج و�لد�خل.

■ ج��ب��ه��ة ال��ع��م��ل الإ����ض���الم���ي يف ل��ب��ن��ان ح���ّذرت م��ن قلب 
هو  �للبناين  �جلي�ش  �أن  موؤكدة  �لوقائع،  وتزوير  �حلقائق 

�لد�خلي  �ل�ستقر�ر  وعودة  �لأمن  حلفظ  �لوحيد  �ل�سامن 

وحماية �ل�سلم �لأهلي و�حلفاظ على �سيغة �لعي�ش �مل�سرتك، 

ود�عية جميع �للبنانيني �إىل �للتفاف حول �جلي�ش �للبناين، 

ر�ف�سة �لدعو�ت �لد�عية �إىل �نف�سال �مل�سلمني �ل�سنة عن 

�ل�سنة عن �جلي�ش  و�لع�سكريني  �ل�سباط  و�ن�سقاق  �لدولة، 

�للبناين، معتربة �إياها دعو�ت م�سبوهة.

�جلي�ش  على  �لع��ت��د�ء  ��ستنكرت  امل���ق���اوم  ال��ع��م��ل  جبهة   ■
�لكربى  �لفتنة  �إىل  لبنان  جلر  فا�سحة  حماولة  يف  �للبناين، 

حق  يف  للبع�ش  �ملعيبة  �ملو�قف  م�ستغربة  �لأهلية،  و�حل��رب 

�للبناين، و�تهامه باملذهبية و�لطائفية، و�لتي حتاول  �جلي�ش 

�مل�ساو�ة بني �ل�سحية و�جل�د، طمعًا يف ك�سب �سعبية وور�ثة 

حالة �سقطت، على �أ�س�ء جي�سنا و�ل�سباب �ملغرر بهم نتيجة 

�ل�سحن و�لكذب و�لت�سليل.

■ اللقاء الإ�ضالمي الوحدوي �عترب �أن ما تعر�ش له �جلي�ش 
�لفتنة  �أدو�ت  �رتكبتها  �للبناين يف �سيد� هو جرمية مو�سوفة 

من  �لعامل، حمذرً�  وم�سمع  مر�أى  على  �لأ�سري  �أحمد  جلماعة 

وطر�بل�ش،  �لبقاع  يف  و�أمثالهم  �سيد�  م�سلحي  بني  �لتناغم 

�لإ�س�م«  »فتح  من  لعنا�سر  �حللوة  عني  خميم  مد�خل  وعلى 

و»جند �ل�سام«.

�أكد  لبنان  يف  الإ�ضالمية  وال�ضخ�ضيات  اجلمعيات  لقاء   ■
�جلنوب  بو�بة  و�ستبقى  للفتنة،  �أ���س��رية  تكون  لن  �أن �سيد� 

�ل�سيا�سية  �لقوى  لبع�ش  �خلا�سرة  و�أن �لرهانات  �مل��ق��اوم، 

يكونو�  �أن  و�إما  �جلي�ش،  �إىل جانب  يكونو�  �أن  �ست�سقط، فاإما 

�لوطنية  و�لفو�سى، فالقوى  �لفتنة  م��رّوج��ي  ج��ان��ب  �إىل 

باإدخال  لهم  ت�سمح  لن  لبنان  على  �حلري�سة  و�لإ�س�مية 

�لب�د يف �ملجهول.

د�ن  �للبناين،  �ل�سعبي  �مل��وؤمت��ر  رئي�ش  ���ض��ات��ي��ال؛  ك��م��ال   ■
�أنه عدو�ن  �للبناين، معتربً�  �لإجر�مي على �جلي�ش  �لعتد�ء 

�ل�سهيوين  للعدو  مبا�سرة  وخدمة  ووح��دت��ه،  لبنان  كل  على 

وطني  �لتفاف  �أو�سع  �إىل  ود�عيًا  �لأمريكي،  �لفتنة  وم�سروع 

حول �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية.

�أن �لعتد�ء على  النائب ال�ضابق بهاء الدين عيتاين ر�أى   ■
�جلي�ش مرفو�ش ومد�ن، فاجلي�ش هو خط �لدفاع عن �حلدود 

نهائي  ح��د  لو�سع  �لأو�ن  �آن  وق��د  �مل��و�ط��ن��ني،  �أم��ن  و�سيانة 

لظاهرة �لفلتان �لأمني.

واقع طرابلس بعد انتهاء »الظاهرة األسيريـة«
وت����رى امل�����ض��ادر اأن احل�����وادث الأم��ن��ي��ة 

الأخرية يف عا�ضمة ال�ضمال افُتعلت ملحاولة 

اإظهار اأن »احلالة التكفريية« ما تزال فاعلة 

واأنها  لبنان،  ني يف  ال�ضُّ ال�ضارع  وحا�ضرة يف 

احل���دود، ل  وراء  غري مرتبطة مبا يجري 

ال�ضوري يف �ضبط  بعد جناح اجلي�س  �ضيما 

حدود بالده مع لبنان.

املذكورة لن  املحاولة  اأن  امل�ضادر  وتوؤكد 

جت��دي ن��ف��ع��اً، ول��ن ت��ب��دل يف ال��واق��ع �ضيئاً، 

الناحية  م��ن  اإن  طرابل�س؛  لي�ضت  ف�ضيدا 

ف��ه��ي لي�ضت ع��ل��ى مت��ا���س مع  اجل��غ��راف��ي��ة، 

اإم��ك��ان وج��ود »ح��زب اهلل« و»ح��رك��ة واأم���ل«، 

واإن من الناحية الدميغرافية، فاإن غالبية 

��ن��ي��ة،  ���ض��ك��ان ط��رب��ل�����س م���ن ال��ط��ائ��ف��ة ال�����ضُّ

وال�����وج�����ود ال�����ض��ي��ع��ي ف��ي��ه��ا خ���ج���ول ج�����داً، 

وخم��ت��ل��ف ع��ن ���ض��ي��دا، ح��ي��ث ت��رت��ف��ع ن�ضبة 

الختالط املذهبي، ومن الناحية ال�ضيا�ضية 

ت�����ض��ّك��ل ع��ا���ض��م��ة اجل���ن���وب ث��ق��ل امل��ع��ار���ض��ة 

نية »لتيار احلريري«، وبالتايل فاإن هذه  ال�ضُّ

ع��ن طرابل�س  �ضيدا  ال��ت��ي مت��ّي��ز  ال��ن��واح��ي 

التكفرييون  عليه  ي��ق��دم  حت���ّرك  اأي  جتعل 

مذهبية،  فتنة  اإىل  ي����وؤدي  ول���ن  حم�����دوداً، 

ظاهرة  اجلي�س  ا�ضتئ�ضال  بعد  خ�ضو�ضاً 

قول  ح��د  على  ع���ربا،  يف  الفتنوية  الأ���ض��ري 

امل�ضادر.

اأن ال��ن��ج��اح ال���ذي حققه  وه��ك��ذا، ي��ب��دو 

ظاهرة  على  الق�ضاء  يف  اللبناين  اجلي�س 

الأهلي  لل�ضلم  امل��ه��ّددة  التكفريية،  الأ���ض��ري 

ب��ت��داع��ي��ات��ه��ا عن  ق��د ل تختلف  ال��ل��ب��ن��اين، 

تداعيات جناح اجلي�س ال�ضوري يف ال�ضيطرة 

ع��ل��ى الق�ضري واق��ت��الع احل��ال��ة الإره��اب��ي��ة 

للحلف  املعلن  ال��ه��دف  يكون  وه��ك��ذا  منها، 

الغربي باإعادة التوازن امليداين على الأر�س 

بعد الق�ضري قد ُمني بف�ضل جديد، فكانت 

الق�ضري وبعدها �ضيدا وتلكلخ، وغداً حلب، 

ل��ت��وؤك��د اأن ال���ت���وازن امل��ي��داين ال���ذي ي��ري��ده 

به  يعو�س  اأن  يريد  الأق���ل  على  اأو  ال��غ��رب، 

ي����وؤدي اإىل هزمية  ب���ات ك��اب��و���ض��اً  ال��ه��زمي��ة، 

ال��وق��ت  ي��ن��دم ع��ل��ى  ت��ل��و الأخ�����رى، �ضتجعله 

كانت  ت�ضوية  م��ن  ي�ضتفد  ���ض��اع، ومل  ال��ذي 

�ضتوؤّمن له بع�س امل�ضالح التي لن ي�ضتطيع 

احل�ضول عليها فيما بعد.

ح�سان احل�سن
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مطّول  �جتماع  بعد  �سادرً�  بيانًا  ن�سمع  �أمني،  حادث  وقع  كلما 

وق��ي��اد�ت  و�ل��ن��و�ب  و�ل����وزر�ء  �ل�سيا�سية،  �لفعاليات  حت�سره 

�لأحز�ب، معلنني رفع �لغطاء عن �مل�سلحني، ود�عني �ل�سلطات 

وبعدين  »بيخربوها  �لوطن..  باأمن  �لعابثني  ملحا�سبة  �لأمنية 

بريفعو� �لغطاء، �أزلمهم يف �ل�سو�رع بيقتلو� وبيتزعرنو�.. و�آخر 

�سي بريفعو� �لغطاء«.

ولية  لأنف�سهم  مّددو�  �لذين  �ل�سيا�سيني  هوؤلء  بع�ش  �أمر  غريب 

�لطرقات..  وُتغلق  �ملعارك  فتندلع  �مل�سلحني،  ين�سرون  �أم��ورن��ا؛ 

�خلام�ش  �لطابور  ويتهمون  ب��الأم��ر،  لهم  ع�قة  ل  �لبد�ية،  يف 

و�ل�ساد�ش و�ل�سابع، ثم بعد ذلك ب�ساعات �أو �أيام يرفعون �لغطاء.. 

كيف ترفعون �لغطاء بعدما �أعلنتم �أل ع�قة لكم باملقاتلني؟! من 

�لذي ميّولهم وي�سلحهم وي�سدر �لأو�مر باإط�ق �لنار؟

ورفع  �لنار  �إط�ق  وقف  �إع�نكم  �ملحرتمون،  �ل�سيا�سيون  �أيها 

هذه  تغّطون  و�أنكم  �لنار،  باإط�ق  تاأمرون  �أنكم  يعني  �لغطاء 

�لأفعال، و�أنكم �سركاء، باعرت�ف �سريح منكم.

عن  �ل�سيا�سي  �لغطاء  رفعنا  عبارة  �مل�سكني  �ملو�طن  ي�ستغرب 

�مل�سلحني، �أي من �لأ�سا�ش هناك غطاء خلربطة �لو�سع، وبعده 

رفع.. �إنهم يدينون �أنف�سهم باأنف�سهم.

قابل  �أو  باأيديكم،  لعبة  �أو  منكم  مّنة  لي�ش  و�لعباد  �لب�د  �أمن 

للمز�يد�ت بينكم، »بتولعوها �إميتني ما بدكن، وبعدين بت�سحكو� 

علينا: ما خ�سنا.. ورفعنا �لغطاء«.

على  وقنا�سون  �لأحياء،  م�سلحون يف  كامل يف طر�بل�ش؛  فلتان 

�لأ�سطح، و��ستباكات بني تنظيم ف�ن وجمموعة ع�ن، ما يعني 

»ل  �لنهاية  ويف  �ل���زم،  �ملايل  �لدعم  وبالتايل  �ل�س�ح،  توّفر 

ع�قة لنا ورفعنا �لغطاء«! 

كم هي م�سحكة تلك �لبيانات �لتي ت�سدر عن �ل�سيا�سيني باأن 

يف  ترفرف  �أحز�بهم  و�أع���م  و�سورهم  ب�سيء،  لهم  ع�قة  ل 

�ساحات �ملعارك، ي�سقط �لقتلى ويتبنونهن و�سورهم �إىل جانب 

�سورهم، ويف �لنهاية »ل ع�قة لنا.. و�سرنفع �لغطاء«.

ثمة  و�لعنفو�ن،  �لن�سال  وعنو�ن  �ملقاوم،  �جلنوب  بو�بة  �سيد� 

من يعلن فيها »�جلهاد« �سد �أهلها.. تهديد ووعيد ل�سرب �أهل 

�س�ح،  وتوزيع  مال  ودفع  �سارع  و��ستنها�ش  �سيد�،  من  �سيد� 

»ل  �لنهاية  ويف  وجرحى،  قتلى  و�سقوط  ��ستباكات  و�لنتيجة 

ع�قة لنا بدعمهم، ونرفع �لغطاء«!

لكي  و�مل�سلحني،  �ل�سيا�سني  بني  متينة  ع�قة  وجود  �ملوؤكد  من 

لكن  �لأ�سكال،  من  �سكل  باأي  �لتاأثري  من  �لزعيم  ذ�ك  يتمّكن 

هذه �لع�قة بني �لطرفني يجب �أن تنتهي، لأنها باتت تهدد هيبة 

�لدولة  تثني  �أل  يجب  �لنتخابية  و�حل�سابات  ووحدتها،  �لدولة 

يد  و�إط���ق  بالأمن،  يخّل  من  كل  قمع  يف  بو�جبها  �لقيام  عن 

و�ل�ستقر�ر،  �لأمن  على  ليحافظ  �لدعم  كل  و�إعطائه  �جلي�ش 

وزّج �مل�سلحني يف �ل�سجون. 

�لغطاء  »رف��ع  ت��رددون  �ل�سيا�سيون  �أيها  تبقو�  �أن  جيدة  فكرة 

ما  كرة  ومن  تورطكم،  وتوؤكد  مك�سوفة  �أنها  غري  �ل�سيا�سي«، 

�أ�سدلتم �لغطاء ورفعتموه بَرَد �ل�سعب و�نك�سف �أمن �لبلد.

�سعيد عيتاين

الشعب اللبناني.. بين رفع الغطاء وإسداله

حقوقهم �لتي ورثوها �أبًا عن جد.. فانتبهو� 

جيدً� �إىل ما يجري يف �لعا�سمة �لثانية.

ُت��رى م��ن �أي��ن ج��اء ه��ذ� �لأ���س��ري بكل 

بد�  �ل���ذي  و�مل�سلحني،  �مل��رت��زق��ة  ه���وؤلء 

و��سحًا �أنهم تلقو� تدريبات عالية ودقيقة 

�ل�سو�رع،  وحرب  و�لتفجري  �لتفخيخ  على 

ومن �أين له بهذ� �ملال »�حلر�م«؟

ي�سمى  م��ا  ويحمي  م��ن مي��ّول  ُت��رى 

ق�����ادة �مل���ح���اور يف ط��ر�ب��ل�����ش؟ وم��ن 

عليهم  ُيطلق  �ل��ذي��ن  ه���وؤلء  ج��اء  �أي��ن 

»�سلفيون« بكل هذه �لإمكانيات، ليحّولو� 

طر�بل�ش �إىل قندهار وتور� بور�..

 - ���س��ي��د�  �أن  وه���ي  �أخ�����ريً�،  حقيقة  ث��م��ة 

�لطفيليون  �أولئك  عنها  ويزول  �ستبقى  �لقلعة 

�ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ون �ل��ذي��ن ي��ح��اول��ون �أن ي��دّم��رو� 

ن�سيجها �لجتماعي، باأ�سري �أو باأبي عري�سة.. 

ومتامًا هو حال طر�بل�ش.. �للتني لن متر فيهما 

»�سوليدير«، و�ستبقيان لوؤلوؤتْي �لبحر �ملتو�سط.

اأحمد �سحادة
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مقابلة

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

�ضرب  وتداعيات  �ضيدا  اأح���داث  عن 

اجل���ي�������ش ال���ل���ب���ن���اين اأوك��������ار الإره���اب���ي���ن 

املتعددة اجلن�سيات، حاورت »الثبات« اإمام 

ماهر  ال�سيخ  �سيدا؛  يف  القد�ش  م�سجد 

حمود، والعالمة ال�سيخ عفيف النابل�سي، 

واإليكم احلوار:

ال��ورم  داب���ر  اللبناين  اجلي�ش  ���س��رب 

اأن  عليه  اأهميته،  على  �سيدا  يف  الأم��ن��ي 

القوم  اأ�سحاب  ب��اإرادة طيبة من  ي�ستكمل 

ال�����س��ي��خ م��اه��ر ح��م��ود.  وال�������س���اأن، بح�سب 

اإم��ام م�سجد القد�ش يف �سيدا من  يحّذر 

الفتنوي  بالتحري�ش  ال���س��ت��م��رار  مغّبة 

يقول: »�سرب هذه احلالة ال�ساذة يف عربا 

اأنها  رغم  »متو�سطة«  بخ�سائر  اإزالته  مت 

ف��ادح��ة للجي�ش وال���وط���ن، ورغ���م جت��اوز 

هذا القطوع ما يزال املواطن ال�سيداوي 

ي�سعر ب��ال��ق��ل��ق، م��ع زع���م ب��ع�����ش امل��واق��ف 

على  للتاأكيد  ال�سيا�سين،  لبع�ش  ال�سيئة 

�سيدا  وم��دي��ن��ة  م�ستهدفون،  ال�سّنة  اأّن 

م�ستهدفة«.

اإذا كان ا�سئ�سال الورم الأمني  وعما 

ُي�����س��ت��ل��ح��ق ب��ا���س��ت��ئ�����س��ال ال���ورم  ي��ج��ب اأن 

ال��ف��ت��ن��وي ال��ت��ح��ري�����س��ي، ي���ق���ول ح��م��ود: 

ا�سئ�ساله  ميكن  ل  الفتنوي  »اخل��ط��اب 

على الطريقة الأمنية، ما ُيحكى من كالم 

خمتلفة،  �سغل  ع���ّدة  ي�ستلزم  حتري�سي 

والنقا�ش،  احل��وار  هي  العمل  اأدوات  لأن 

والبيانات، وهو ي�ستلزم وعياً ووقتاً واإرادة 

طيبة من ال�سيا�سين والفعاليات، ونحن 

ال�سيا�سية  مواقفنا  نطلق  املجال  هذا  يف 

املتزنة لتهدئة الأمور، واإيقاف الت�سليل 

الإعالمي باإبراز احلقائق«.

���س��األ��ن��ا ال�����س��ي��خ ح���م���ود ع���ن و���س��ف 

الرئي�ش فوؤاد ال�سنيورة، اأعمال »الأ�سري« 

ب��الإج��رام��ي��ة، م��ن اأم����ام م��رّب��ع��ه الأم��ن��ي 

يف ع������ربا، ي���ج���ي���ب: »ك����الم����ه ا���س��ت��ل��ح��اق 

امل�ستقبل  تيار  واأق��وال  وا�ستدراك ملواقفه 

اخل���ج���ول���ة يف اإدان��������ة ت���ع���ّر����ش الأ����س���ري 

ل��ل��ج��ي�����ش ال���ل���ب���ن���اين«، وي�����س��ي��ف ح��م��ود: 

»م�����س��اواة م��رب��ّع »ع����ربا« الأم���ن���ي ب�سقق 

ب��اأّن  ل��الإي��ح��اء  اللبنانية  امل��ق��اوم��ة  �سرايا 

ذرائ����ع الأ����س���ري ���س��ح��ي��ح��ة، ك���الم خطري 

رجل  ال�سنيورة  اأّن  نعترب  نحن  للغاية، 

ات���زان، التحدث عن ال�سقق  دول��ة ورج��ل 

يف ع����ربا اأم�����ر ل ي���ج���وز، ك����الم الأ����س���ري 

ب���امل���و����س���وع ك���ل���ّه اف���������راءات واأك�����اذي�����ب، 

وت�سويه للحقائق«، يتابع حمود حديثه: 

»القول اأن �سرايا املقاومة اأخطاأت ببع�ش 

اأم��ر غري �سحيح،  الأم��ور، وبحّق �سيدا، 

وف��ي��ه م��ن اخل��ط��ورة اأي�����س��اً، لأن���ه للذين 

ل ي���ع���رف���ون ع��ن��ا���س��ر ����س���راي���ا امل��ق��اوم��ة 

�سبان  املوجودين يف �سيدا، هم  اللبنانية 

�سيداويون، ولي�سوا من خارج ن�سيج اأهلنا 

يف املدينة«.

ل��الإ���س��ارة  التحري�سي  ال��ك��الم  وع���ن 

يقول  ال�سنية،  للطائفة  ا���س��ت��ه��داف  اإىل 

ا�ستهداف  اإن  ال��ق��ول  ي��ج��وز  ح��م��ود: »ه��ل 

ال�سيخ  ي��ق��ول  اأن  جم���ّرد  م��وج��ود،  ال�سنة 

املثال  �سبيل  على  ال�سهال،  الإ�سالم  داعي 

عن عدم جتديد القوى الأمنية تراخي�ش 

بع�ش قطع احلربية التابعة له؟ باملنا�سبة 

ماذا نفعل باأخطاء بع�ش اأهل ال�سنة، هل 

للطائفة؟  التعّر�ش  ع��دم  بحّجة  نركها 

وم����اذا ن��ف��ع��ل ب��ال��ت��ح��ري�����ش ع��ل��ى اجلي�ش 

والعي�ش امل�سرك وال�سلم الأهلي كظاهرة 

اإي��ق��اف��ه��ا و���س��رب��ه��ا؟  الأ����س���ري، األ ي��ج��ب 

ن�ساأت هكذا ح��الت عند طوائف  لو  م��اذا 

ال���دروز،  اأو  امل��وارن��ة  اأو  كال�سيعة  اأخ���رى، 

عدم  بحّجة  وحمايتها  رعايتها  يتّم  ه��ل 

التعّر�ش للطائفة ال�سيعية اأو املارونية اأو 

الدرزية؟ لنوقف هذا الكالم التحري�سي 

اأج����اري����ه����م  اأن  اأري��������د  ال�������س���ح���ي���ح،  غ����ري 

ي��ق��ول��ون��ه  م���ا  اأّن  ل��ن��ف��ر���ش  ب���اأق���وال���ه���م، 

ا���س��ت��ه��داف��اً  اأّن ه��ن��اك  ���س��ح��ي��ح، ول��ن��ع��ت��رب 

من  يوم  يف  امل�سيحيون  ال�سنية،  للطائفة 

الأي������ام اع��ت��ق��دوا ذل����ك، ه���ل ا���س��ت��خ��دم��وا 

اأطلقوا  هل  حقوقهم،  ل�ستعادة  ال�سالح 

ال��ر���س��ا���ش ع��ل��ى اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين؟ ويف 

كرامتها  طائفة  اأّي  ت�ستعيد  ل  النهاية، 

ب�سوق الأكاذيب وقلب احلقائق ول ب�سوق 

من  بالعك�ش،  الآخ���ري���ن..  على  ال�ستائم 

اأن ي�سّحي  �ساأن طائفته، عليه  عليه رفع 

من اأجل طائفته، وعليه احرام الطوائف 

الأخرى، وعليه اأن يتحّلى بروؤية وا�سحة 

وهذا  بالكالم،  لالإ�سفاف  ل  للم�ستقبل.. 

الأمر من م�سوؤولية كل م�سوؤول خرّي.

اللبنانين  ك��اف��ة  م��ن  ح��م��ود  يتمنى 

ق�������راءة الأح���������داث ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ع��ي��ن��ن 

م��ف��ت��وح��ت��ن، ���س��ي��م��ا ل��ل��ذي��ن ي��وؤج��ج��ون 

امل�����س��اع��ر، ي��ق��ول: »ع��ل��ي��ن��ا ال��ت��ح��ّل��ي بعقل 

نكرّر  والتعّلم من جتاربنا، كي ل  منفتح 

تذهب  ل  وك��ي  ب�سعة،  جت��ارب  هكذا  مثل 

دماء �سهداء جي�سنا واأهلنا �سدى، لأّنه ل 

يحّق لنا تغطية املجرمن ول املخطئن، 

والبدايات اخلاطئة �ستو�سلنا اإىل نهايات 

غري �سعيدة«.

اأّن  الأ�سري، يعترب حمود  عن اختفاء 

الأم��ن��ي��ن،  عند  �سيكون  ال�����س��ايف  اجل���واب 

»ا���س��ت��ع��ل��م��ت ع���ن م��ق��ول��ة وج�����ود �سفقة 

دقيق،  غري  الكالم  هذا  الأ�سري،  لتهريب 

وال��رج��ي��ح الأب�����رز اأن ي��ك��ون الأ����س���ري يف 

منطقة عربا اأو جوارها«.

العالمة  اهلل  اآي���ة  يقّيم  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

ال�����س��ي��خ ع��ف��ي��ف ال��ن��اب��ل�����س��ي م���ا ج����رى يف 

اأّن  التاأكيد  اأوًل، ل بد من  �سيدا بقوله: 

ر له منذ اأعوام  م�سروعاً للفتنة كان يح�سَّ

املقاومة  انت�سار  بعد  خ�سو�ساً  ما�سية، 

ال���ع���دو »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«،  2006 ع��ل��ى  ع���ام 

اإىل حم��ا���س��رة  امل�������س���روع  ه�����ذا  وي����ه����دف 

امل��ق��اوم��ة، وب���داأ ف��ري��ق م��ا ُي��ع��رف بالرابع 

ع�سر من اآذار تنفيذ هذا امل�سروع �سيا�سياً 

واإع��الم��ي��اً ح��ت��ى ك��ان��ت اأح����داث اخلام�ش 

ف�سلوا وجدوا  وبعدما  اأي��ار،  وال�سابع من 

اأّن اأف�سل اأ�سلوب لعرقلة م�سرية املقاومة 

واإن��ه��اك��ه��ا، اإمن���ا ي��ك��ون ع��ن ط��ري��ق الفتنة 

امل�سايخ  م��ن  العديد  ف�سخروا  املذهبية، 

وخلقوا العديد من الظواهر التي عملت 

ع��ل��ى ال��ت��ح��ري�����ش، ح��ت��ى ب��ل��غ الأم�����ر اإىل 

اقتناع جماهري اإىل اأّن امل�سكلة يف املنطقة 

ه��ي م�سكلة م��ذه��ب��ي��ة، وه���ذه الت��ه��ام��ات 

العديد  وقع  الأ�سف،  ومع  وباطلة،  زائفة 

منهم يف فخ الدعاية ال�ستعمارية واجنّر 

ُت�����س��ن على  ال��ت��ي  اإىل احل���م���الت  ال��ن��ا���ش 

هي  الأ�سا�ش  امل�سكلة  اأّن  ون�سوا  املقاومة، 

جتاهل  يتم  فلماذا  و»اإ���س��رائ��ي��ل،  اأم��ريك��ا 

الإ�سالم  على  التاآمرية  املخططات  ه��ذه 

والأمة؟ من هنا جاءت الأحداث يف �سيدا 

وم��ن��ط��ق��ة ع����ربا ل��ت��ل��ب�����ش ل��ب��و���ش ال��ف��ت��ن��ة 

هل  ح��ق��اً  و���س��وؤايل  واملفتعلة،  امل�سَطنعة 

ت�ستحق  ال�سقق هي ق�سية  اإغالق  ق�سية 

فقد  ال��ب��ع�����ش  اإّن  ال��ت��ح�����س��ي��د؟  ه����ذا  ك���ل 

والوطنية  ال�سرعية  املوازين  وفقد  عقله 

والأخ��الق��ي��ة، ذه��ب اإىل اأول��وي��ات وهمية، 

ف��ي��م��ا ي��ج��ب اأن ت��ك��ون اأول��وي��ت��ه احل��ف��اظ 

ع��ل��ى وح�����دة ال��ك��ل��م��ة ووح������دة امل�����س��ل��م��ن 

الأمن  على  واحلفاظ  اللبنانين  ووح��دة 

التحري�ش  هذا  بعد  واليوم  وال�ستقرار، 

اع��ت��دى ه����وؤلء امل�����س��ل��ح��ون ع��ل��ى عنا�سر 

واأي  �سريعة  واأي  منطق  ف��ب��اأي  اجلي�ش، 

دين يجوز هذا العمل؟

اأّن العتداء على اجلي�ش كان  اأعتقد 

ي��ق��ف عليه  ال���ذي  ال��ع��م��ود  بق�سد ���س��رب 

ال���وط���ن، وح�����س��ن��اً ف��ع��ل اجل��ي�����ش ع��ن��دم��ا 

تدخل مانعاً هذه الفتنة من التمدد.

للظاهرة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل��ق��ارب��ات  وع���ن 

الأ�����س����ريي����ة، ي����وؤك����د ����س���م���اح���ة ال��ع��الم��ة 

ال��ت��ي  الإ���س��ك��ال��ي��ات  اأك����ر  اأّن  ال��ن��اب��ل�����س��ي 

ت��واج��ه��ه��ا امل���ق���ارب���ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف ع��امل��ن��ا 

الإ�سالمي اإ�سكالية املفاهيم وامل�سطلحات 

لخ���ت���الل امل��ع��اي��ري ال��ق��ي��م��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة 

وال����دي����ن����ي����ة، ح���ي���ث ت���ت���ع���دد اخل���ل���ف���ي���ات 

وراءه��ا  التي يقف  والأه��داف  والتحّيزات 

اأ�سحابها.

بالن�سبة  ك��ان��ت  ال��رج��ل  ه���ذا  ق�سية 

اأن  اأردن��ا  واإذا  البداية،  وا�سحة منذ  اإلينا 

نعرف الرجل اإن كان ينطق حقاً اأو باطاًل، 

فعلينا اأن ندر�ش مفردات حركته وعنا�سر 

خ��ط��اب��ه، ف��ه��ل ك���ان ���س��احل��اً و����س���ادق���اً يف 

اأقواله واأفعاله، اأم اأّن �سلوكه ميثل �سياقاً 

خطرياً على م�ستوى احلياة الجتماعية، 

ُي�ستدل  »اإمن��ا  ال�سريف:  احلديث  يف  ورد 

على ال�ساحلن مبا يجري اهلل لهم على 

األ�سن عباده.«

واإنني اأت�ساءل ملاذا يتم متويل حركات 

الفتنة ب�سكل وا�سع من قبل دول خليجية، 

ول يتم متويل حركات الوحدة واجلمع يف 

هذه الأمة.

لواء  وحمل  بالدين  تغطى  هو  نعم، 

ثم  نف�سه،  الدين  اأه���داف  ل�سرب  الدين 

اإّن من يقول اإّن هذا الرجل جاء لي�ستعيد 

عزة الطائفة ال�سنية، فاإننا نقول اإن عزة 

ال�سنة من عزة ال�سيعة وعزتهما معاً من 

بالتفرقة  العزة  تكون  ول  الإ���س��الم،  ع��زة 

وال�������س���رذم���ة ب���ل ب���ال���وح���دة وال��ت�����س��ام��ن 

وال�سالم.

وعن ما بعد حالة الأ�سري، واحتمال 

اأج��واء  ا�ستمرار  اآخ���ر، م��ع  »اأ���س��ري«  ظهور 

اإعالمية فتنوية يتمنى العالمة النابل�سي 

اآخرين،  برجال  الأ�سري  ظاهرة  تكرر  األ 

ر ب��ه��م ق���د ات��ع��ظ��وا  واأن ي���ك���ون ك���ل امل���غ���رَّ

النا�ش،  ننبه  اأن  نحن  وعلينا  واع��ت��ربوا، 

يوؤكد خطورة هذا  �سورية  وما يحدث يف 

اأّن على  ل���الأم���ة، ك��م��ا  ال��ت��دم��ريي  امل�����س��ار 

الدولة اللبنانية اأن حتزم اأمرها وتت�سدد 

يف جلم هذه الظواهر وتئدها يف مهدها.

ر�سيد  ال�سيخ حممد  املفتي  اإذا  وعما 

البغي�ش  الفتنة  دع��وات  ك��ّل  قباين عطل 

يقول: نعم، يجب اأن ننوه مبوقف ال�سيخ 

ق��ب��اين ال���ذي ع��رب ع��ن ح��ر���ش اإ���س��الم��ي 

ووط���ن���ي، وات��خ��ذ م��وق��ف��اً ح��ك��ي��م��اً عندما 

رف�ش دعوات التق�سيم والتمرد واخلروج 

من اجلي�ش اللبناين.

التي حر�ست  والفتاوى  الدعوات  اإّن 

بفعل  اأُجه�ست  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  على 

ال����وع����ي ال����ع����ايل ل��ل��ع��ل��م��اء وامل��خ��ل�����س��ن 

احل���ري�������س���ن ع���ل���ى امل���وؤ����س�������س���ة الأم���ن���ي���ة، 

ويف ال��ن��ه��اي��ة اجل��ي�����ش م��وؤ���س�����س��ة وط��ن��ي��ة 

والتحري�ش �سدها حرام.

ما  ت�سوية  ت�سري  اأن  اح��ت��م��ال  وع��ن 

اجلي�ش  اأّن  اأعتقد  ل  ي��ق��ول  الأ���س��ري،  م��ع 

اأن ي��دخ��ل يف ت�����س��وي��ة ول��ي�����ش من  مي��ك��ن 

تعيد  بت�سويات  ي��ق��وم  اأن  اجلي�ش  �سالح 

اإنتاج احلالة نف�سها واملر�ش نف�سه، ولكننا 

ن��ت��خ��وف م���ن ال��ط��ب��ق��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي 

مريبة،  ب�سفقات  ت��ق��وم  اأن  على  اع��ت��دن��ا 

اأن ل ت�سوية مع هذه الظاهرة  وتقديرنا 

ولكننا قلقون من دول خارجية تعمل على 

خط الفتنة من اأن ت�سطنع رجاًل اآخرين 

ي��ح��ق��ق��ون اأه�������داف امل�������س���روع ال�����س��ه��ي��و- 

اأمريكي.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

تحّدثا عن عاصمة المقاومة و»الظاهرة األسيرية« وُحماتها

العالمة النابلسي: عزة السنة من عزة الشيعة.. وعزتهما معًا من عزة اإلسالم
الشيخ حمود: كالم السنيورة استلحاقي وملغوم

هل جتاوزت �صيدا واللبنانيون قطوع الفتنة مع �رضب 

اجلي�ش اللبناين دابر الفتنة يف عربا، اأم اأّن الذي ا�صتنبط الظاهرة 

الأ�صريية قادٌر على اجرتاح اأخرى، يف ظّل بيئة �صنية تفّت�ش 

نة  عن خال�ش، واإعالم �صغله ال�صاغل ت�صعري الأجواء بني ال�صُّ

وال�صيعة.

الشيخ حمود: استعادة 
الكرامة ال تكون بقلب 

الحقائق وسوق 
الشتائم لآلخرين
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قبل �سنوات، كان يجوب بريوت عدد متوا�سع من 

والنقل  ال�سكك احلديدية  التابعة مل�سلحة  البا�سات 

ومل  تدريجياً،  يتناق�ش  ب��داأ  العدد  اأن  اإل  امل�سرك، 

ال�سداأ  تاآكلها  لوحة  �سوى  امل�سرك  النقل  من  يبق 

وب�سع حافالت يف حالة مزرية يف ظل غياب ال�سيانة 

وعدم توافر امليزانية الكافية لذلك، ما �سرع الأبواب 

جتاه �سركات القطاع اخلا�ش وحافالته حتى تزداد، 

فيما جند حافالت امل�سلحة جمرد قطع خردة.

ت�سغيل  لإع���ادة  ظهرت  وخطط  كثرية  درا���س��ات 

�سكك احلديد ومرو بريوت املتوقف منذ عقود حلل 

م�سكلة ال�سري وغالء املوا�سالت، لكن جميعها مل ير 

النور. 

م��ا ي��ج��ري ع��ل��ى الأر������ش ل ين�سجم م��ع ت��اري��خ 

ول��دت  التي  لبنان،  يف  ال��ع��ام  النقل  م�سلحة  اإط���الق 

لتكون و�سيلة »النقل امل�سرك« الأوىل يف املنطقة، اإل 

اأنه ين�سجم مع الإرادة ال�سيا�سية ال�سائدة يف البالد، 

املجال  واإت��اح��ة  ق��ط��اع��ات اخل��دم��ات  اإه��م��ال  لناحية 

للحيتان وال�سركات اخلا�سة لتح�سد الأرباح. 

اأن  �ساأنه  من  امل�سرك  النقل  تفعيل  اأن  �سك  ل 

يخفف الأعباء عن كاهل املواطنن من ذوي الدخل 

امل���ح���دود، ل ���س��ي��م��ا م���ع ارت���ف���اع اأ���س��ع��ار امل��ح��روق��ات 

ثلث  نحو  لتخ�سي�ش  امل��واط��ن  وا�سطرار  املتوا�سل 

والتاك�سيات  ال�سرفي�سات  يف  للتنقل  ال�سهري  راتبه 

ف��اإن  ل��ذل��ك  اخل��ا���س��ة،  لل�سركات  التابعة  وال��ب��ا���س��ات 

و���س��ع خطة  يكمن يف  ل��ب��ن��ان  يف  ال��ن��ق��ل  م�سكلة  ح��ل 

�ساملة لقطاع نقل م�ستدام وتطبيقها وفقاً للقوانن 

وامل�سالح  للمح�سوبيات  وفقاً  ل  العامة،  وامل�سلحة 

اخلا�سة.

وللمعلومات، ينفق لبنان نحو500  مليون دولر 

لدعم قطاع النقل العام دون اأن ينعك�ش ذلك تطويراً 

فيه، ونق�ش و�سائل النقل ي�سكل �سبباً رئي�سياً لقتناء 

و�سبعمئة  مليون  لنحو  لبناين  من 4 مالين  اأق���ل 

ع��م��وم��ي،  ن��ق��ل  ���س��ي��ارة  بينها 55 األف  ���س��ي��ارة،  األ����ف 

الأم��ر  مرخ�سة،  غري  �سيارة  اإىل 55 األف  بالإ�سافة 

ال���ذي ي��زي��د م��ن اأزم����ات ال�����س��ري وال��ت��ل��وث، ل �سيما 

للجميع  �سهلت  التي  امل�سرفية  القرو�ش  ازدي��اد  مع 

احل�سول على �سيارة.

يف العام 2004 اأقر جمل�ش الوزراء م�سروع النقل 

امل�سرك ل�سراء 250 با�ساً تخ�س�ش لبريوت واملناطق، 

بل  �سيا�سية،  لع��ت��ب��ارات  ينفذ  مل  امل�سروع  ه��ذا  لكن 

اإىل نحو  الدولة  با�سات  انخف�ش عدد  العك�ش،  على 

اأن متكن وزير الأ�سغال يف حكومة  اإىل   ،2010 عام   4

 20 ���س��راء  م��ن  العري�سي،  غ���ازي  الأع��م��ال  ت�سريف 

با�ساً جديداً ثم ت�سغيل 45 با�ساً على اخلط.

للنقل  العامة خطة  الأ�سغال  وقد و�سعت وزارة 

اأخ�����رياً،  تطبيقها  وب������داأت  و���س��واح��ي��ه��ا،  ب����ريوت  يف 

تت�سمن هذه اخلطة �سراء 250 با�ساً لتلبية الطلب 

املناطق،  بع�ش  ويف  ال��ك��ربى  ب���ريوت  يف  النقل  على 

وهي تن�ش على وجود 911 حمطة با�ش واخلطوط 

بلدية بريوت  البا�سات، لكن  تتوزع عليها هذه  التي 

ترف�ش ه��ذا امل�����س��روع وت��ق��دم��ت مب�����س��روع اآخ���ر، كما 

احلديد  ال�سكك  مديرية  اأجرتها  التي  املناق�سة  اأن 

وال��ن��ق��ل امل�����س��رك ف�����س��ل��ت يف ا���س��ت��ق��ط��اب ع��ار���س��ن 

مطابقن للموا�سفات املطلوبة.

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

تحقيق

ال����وزارة أيــن الـنـقـل الـعــام فـي بــيروت؟ م�����س��روع  ع��ن  العري�سي  وي��داف��ع 

بالقول: »النقل العام ي�سهل اأمور النا�ش ويعالج 

اأزمة ال�سري، ويوفر عليهم الكلفة، والكلفة هي 

للنا�ش،  �سمانة  هي  النقل  وخطة  ل��رية،   750
وامل��واط��ن  امل��ق��ل��ق��ة،  اإىل بع�ش احل����الت  ن��ظ��راً 

نعلم  لأننا  العام  النقل  ببا�ش  ال�سعود  يف�سل 

الطمئنان  عنا�سر  ك��ل  اأن  يعني  م��ا  ه���و،  مل��ن 

وحياتهم  تنقالتهم  ت�سهيل  وكذلك  موجودة، 

ال��ي��وم��ي��ة ب��ك��ل��ف��ة م���درو����س���ة، وب���ال���ت���ايل ن��وف��ر 

وتنقالتهم  حياتهم  تنظيم  يف  ون�ساهم  عليهم 

مالئمة،  بيئة  ون��خ��ل��ق  امل��ن��ا���س��ب،  ال��ت��وق��ي��ت  يف 

ونخفف الزدحام«.

فهو  اخل��ا���ش  ال��ق��ط��اع  اإىل  بالن�سبة  اأم����ا 

ق��ط��اع م��ن��اف�����ش، ويف خ��ط��ة ال��ن��ق��ل ه��ن��اك بند 

النيابي  املجل�ش  يف  واأق��ر  اأجن��ز  قانون  م�سروع 

���س��ي��ارات  اأو  ب��ا���س��ات  ���س��واء  لل�سائقن،  ح��واف��ز 

ل��ل��ن��ق��ل، وه����ذه احل���واف���ز ت�����س��م��ح ل��ه��م ب���اإب���دال 

وحديثة  جديدة  ب�سيارات  القدمية  �سيارتهم 

يف  وامليكانيك  اجلمركية  الر�سوم  م��ن  معفية 

مع  اأي�ساً  ال���وزارة  ت�ساهم  كما  معينة،  مرحلة 

امل�سارف يف تاأمن متويل مق�سط.

مع الأ�سف هناك من يدعو اليوم اإىل اإلغاء 

العام  النقل  ومعها  امل�سرك،  النقل  م�سلحة 

رئي�ش  بينهم  وم��ن  ه��وؤلء  ويتنا�سى  لبنان،  يف 

املوؤ�س�سة  اأن  ال�سنيورة،  ف��وؤاد  ال�سابق  احلكومة 

حافالت  �سفقة  م��ع  القا�سية  ال�سربة  تلقت 

اأي���ام ك��ان ال�سنيورة  اأب��رم��ت  »ال��ك��ارو���س��ا« ال��ت��ي 

احلريري  الرئي�ش  حكومة  يف  للمالية  وزي���راً 

يف العام 1997، يومها ا�سرت الدولة اللبنانية 

ت�سيكو�سلوفاكيا،  م��ن  ك��ارو���س��ا  ح��اف��ل��ة  مئتي 

املئة  يف   50 ن�سبة  اأي  ح��اف��ل��ة،  مئة  اأن  والأه����م 

من حافالت ال�سفقة، و�سلتنا معطلة، وجرى 

امل�سلحة  ح��رم  اإىل  ب���ريوت  م��رف��اأ  م��ن  قطرها 

ال��ت��ي حالت  يف م��ار خم��اي��ل، ب�سبب الأع��ط��ال 

اأيام قليلة حتى برزت  دون �سريها، ومل مت�ش 

اأعطال اإ�سافية يف احلافالت الأخرى، ما اأغرق 

امل�سلحة مبزيد من الأعباء املادية، والتعطيل، 

يف ظل نق�ش كبري يف عدد احلافالت امل�سرية.

الفريق  من  ثانية  �سربة  املوؤ�س�سة  وتلقت 

خم�سمئة  تعين  جرى  عندما  عينه  ال�سيا�سي 

يف  اإليهم  احلاجة  دون  من  مالكها  يف  موظف 

���س��راء احل��اف��الت، لتتحمل  ال��وق��ت، بعد  ذل��ك 

بدا  املرافقة، يف ما  وال�سمانات  رواتبهم  اأعباء 

الأط���راف  ب��ن  �سيا�سية  ت��واف��ق  �سفقة  يومها 

امل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وم��ن 

املعني  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  جمل�ش  م��واف��ق��ة  دون 

بالتوظيف.

وامل��خ��ال��ف  ال��ع�����س��وائ��ي  ال��ت��وظ��ي��ف  واأدى 

ن�سبة  و���س��رف  امل�سلحة،  اإره���اق  اإىل  للقانون 

ت�سعن يف امل��ئ��ة م��ن م��وازن��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��روات��ب 

ال�سكك  موظفي  فائ�ش  واأ�سيف  ومتمماتها، 

احل��دي��د  ���س��ك��ك  م�سلحة  ك����ادر  اإىل  احل���دي���د، 

وال��ن��ق��ل امل�����س��رك، ع��ل��م��اً اأن��ه��م م��ت��وق��ف��ون عن 

العمل منذ توقف القطارات. 

موؤ�س�سة  م��ن  امل�سلحة  حت��ول��ت  وب��ذل��ك، 

الأقل مكتفية، خالل منت�سف  اأو على  رابحة، 

احلرب  بداية  وم��ع  املا�سي،  القرن  �سبعينيات 

الأهلية، اإىل م�سلحة مديونة للدولة مبليارات 

العام  يف  امل�سلحة  دي��ن  و���س��ل  بحيث  ال��ل��ريات 

لبنانية. لرية  مليار   151 نحو  اإىل   2002
وال�����ي�����وم، امل���وؤ����س�������س���ة حت�����س��ل ع���ل���ى دع���م 

م��ن ال���دول���ة ل��دف��ع روات����ب امل��وظ��ف��ن وبع�ش 

متى  ف��اإىل  الأخ��رى  وال�ستحقاقات  امل�ساريف 

ي�ستمر الأمر؟

هبة �سيداين
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لي�ش هناك جهة معينة م�سوؤولة عن قطاع النقل يف لبنان، تتوزع �سالحيات 

النقل الربي بن وزارة الداخلية، التي توؤمن الرقابة على املركبات ومتنح الرخ�ش 

موؤ�س�سة  على  الو�سية  النقل،  ووزارة  الطرق،  �سالمة  وتراقب  العمومية  للوحات 

امل��ال  ووزارة  وال��ب��ل��دي��ات،  امل�����س��رك،  ال��ن��ق��ل 

امل�����س��وؤول��ة ع��ن منح امل����وارد امل��ال��ي��ة، ل مظلة 

موحدة للمتدخلن الأربعة، علماً اأن امل�ساريع 

من  ه��ذا  ال���وزراء.  جمل�ش  اإىل  اأحياناً  ترفع 

الناحية املوؤ�س�ساتية، اأما املالية، فقطاع النقل 

للركاب غري مربح، بل هو خدمة للمواطن 

ي��ك��ون هناك  اأن  والق��ت�����س��اد، ل��ذل��ك، ي��ج��ب 

مثاًل  ميكن  التمويل،  عامل  يف  ا�ستمرارية 

اإىل  تدفع  مبا�سرة  ب�سريبة  ال�سركات  اإل��زام 

عبارة عن  للنقل، هي  وتخ�س�ش  امل��ال  وزارة 

اأقل من 1 يف املئة من الكتلة املالية املوجودة 

يف ال�سركة.

حتت  القطاع  يكون  ل  حتى  التمويل،  ا�ستدامة  اأهمية  على  اخل��رباء  وي�سدد 

اخلا�سة،  اأيديولوجياتهم  لل�سيا�سين  اأن  وخ�سو�ساً  ال�سيا�سية،  التبدلت  رحمة 

منهم مثاًل من يطالب بتحديد كامل لقطاع النقل وعدم تدخل الدولة وت�سيري 

ه��ذه  اأن  ي����رون  لكنهم  اخل��ا���س��ة،  ال��ب��ا���س��ات 

القطاع  ه��دف  لأن  ف�سلها  اأث��ب��ت��ت  التجربة 

اخلا�ش هو الربح، ما يعني تاأخري ال�ستثمار 

اأو اخل����وف م��ن��ه لأن����ه غ���ري جم���د يف بع�ش 

الأح����ي����ان، ه��ك��ذا ي��ك��ون امل���واط���ن ق���د �سقط 

ب��ن م�سالح رج���ال الأع���م���ال، يف ظ��ل قطاع 

غ���ري حم��م��ي وغ����ري م���ق���ون���ن، وال���دل���ي���ل اأن 

اإن�����س��اء  خطتها  �سمن  اأدرج����ت  ال��ن��ق��ل  وزارة 

املوافقة  تنتظر  ت��زال  ل  للنقل،  عامة  هيئة 

يكون  لن  الهيئة،  هذه  دون  ومن  ال�سيا�سية، 

هناك نقل ع��ام فعال لن��ع��دام وج��ود متويل 

م�ستدام وحماور م�سوؤول عن القطاع.

 تــــــوزيـــــــــع الـصــــالحـيــــــــــات



اأن وزي��ر اخلارجية الأم��رك��ي، ال��ذي  وك��ان لف��ت��اً 

اأجل حلقة جديدة من العدوان  اإىل الدوحة من  جاء 

على �شورية، قد خ�ص وزير اخلارجية القطري ب�شكر 

خ��ا���ص، ن��ظ��راً جل��ه��وده يف ال��ع��م��ل م��ن اأج����ل حتريك 

تعديل  ب�شاأن  القطري  الوزير  جهود  قا�شداً  ال�شالم، 

املبادرة العربية.

لكن كل ذلك ما يزال غري موؤثر يف اإقناع حكومة 

االح���ت���الل ب��ال��ق��ي��ام ب���اخل���ط���وات امل��ط��ل��وب��ة اأم��ريك��ي��اً 

وفق  نتنياهو  حكومة  وتت�شرف  املفاو�شات،  لتحريك 

ياأتي  ���ش��وف  ال��ت�����ش��دد،  م��ن  اإن م��زي��داً  ت��ق��ول:  فر�شية 

ال�����ش��روط  »وف����ق  ال��ت��ف��او���ص،  اإىل  ���ش��اغ��رة  بال�شلطة 

والعربية،  االأمريكية  ال�شغوط  ب�شبب  االإ�شرائيلية« 

الوفد  قدمه  ال��ذي  الكبري  التنازل  من  الرغم  فعلى 

من  ال�شكر  وا�شتحق  قطر،  بزعامة  العربي  ال���وزاري 

ك��ي��ان  ف����اإن وزارة اخل��ارج��ي��ة يف  االأم����ريك����ي،  ال���وزي���ر 

اإطالق  ال�شديدة لدعوات  اأبدت معار�شتها  االحتالل، 

املفاو�شات مع اجلانب الفل�شطيني على اأ�شا�ص مبادرة 

بني  االأرا���ش��ي  مبادلة  ح��ول  املعّدلة،  العربية  ال�شالم 

اجلانبني.

وان��ت��ق��د امل�����ش��م��ى ن��ائ��ب وزي����ر اخل���ارج���ي���ة »زئ��ي��ف 

ال�شابق  اإلكني«، ت�شريحات رئي�ص جهاز اال�شتخبارات 

التي ت�شّمنت دعوة ال�شتئناف  داغ��ان،  »املو�شاد« مئري 

العملية التفاو�شية مع الفل�شطينيني بناء على املبادرة 

على  امل�شوؤولة«،  ب�»غري  الدعوة  هذه  وا�شفاً  العربية، 

حد تقديره.

ومع اأن رئي�ص حكومة االحتالل »بنيامني نتنياهو« 

امل��ف��او���ش��ات مع  »اإ���ش��رائ��ي��ل« م�شتعدة خل��و���ص  اأن  اأك���د 

اأن  الفل�شطينيني من دون اأي �شروط م�شبقة، متمنياً 

بالتحديد  يق�شد  فاإنه  حذوها،  الفل�شطينيون  يحذو 

تنازل ال�شلطة عن طلبها، بوقف اأو جتميد اال�شتيطان 

�شرطاً  ي�شع  بذلك  وهو  املفاو�شات،  اإىل  التوجه  قبل 

قا�شياً، ولدعم موقفه فقد طلب من مفو�شة االحتاد 

بيان  اإ�شدار  عن  االمتناع  اآ�شتون«  »كاترين  االأوروب��ي 

مثل  �شاأن  اأن من  اال�شتيطان، معترباً  ب��اإدان��ة  اأوروب���ي 

هذا البيان اإعاقة جهود ال�شالم.

وك���ال���ع���ادة، ف����اإن احل���دي���ث ع���ن امل��ف��او���ش��ات يطلق 

م���زاي���دات ب���ني م��ك��ون��ات االئ���ت���الف احل���اك���م يف ك��ي��ان 

االحتالل، دون اأن يعني يف الواقع اأي اإقرار باحلقوق 

اإخ�شاع  على  قائماً  االإج��م��اع  يظل  ب��ل  الفل�شطينية، 

ال�شعب الفل�شطيني، وا�شتمرار غ�شب اأر�شه وحقوقه.

فقد قال زعيم حزب »ي�ص عتيد« وزير املال يئري 

اأن  يدركوا  اأن  االإ�شرائيليني  على  »يتحتم  اإن��ه  لبيد، 

اأن  اأمامهم �شوى حل الدولتني«، واإن��ه »يجب  ال حل 

»اأن  واأ�شاف  بهم«،  خا�شة  دولة  للفل�شطينيني  تكون 

االأمريكي جون  وزي��ر اخلارجية  اإع��الن  ع�شية 

فل�شطني  اإىل  ال��ت��وج��ه جم�����دداً  ن��ي��ت��ه  ع���ن  ك����ريي 

املحتلة، ملتابعة اجلهود اخلا�شة باإطالق املفاو�شات 

االح��ت��الل،  وح��ك��وم��ة  الفل�شطينية،  ال�شلطة  ب��ني 

ت�����ش��ب��ب��ت ت�����ش��ري��ح��ات ل�����ش��اب��ط رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى يف 

بالعا�شفة  يو�شف  اأن  ميكن  مبا  االحتالل،  جي�ص 

واخل��ط��رية  امل��ث��رية  النقطة  اأن  وي��ب��دو  ال�شيا�شية، 

التي ال يريد ال�شهاينة ال�شماع بها، تتعلق باندالع 

انتفا�شة ثالثة يف ال�شفة الغربية.

حتذيرات

ما ي�شمى »قائد املنطقة الع�شكرية الو�شطى« يف 

جي�ص االحتالل، واملكلفة م�شوؤولية ال�شفة الغربية 

املحتلة اللواء نيت�شان األون، اأطلق ت�شريحات حذر 

اأنه من �شاأن ف�شل وزير اخلارجية االأمريكي  فيها 

ج���ون ك���ريي يف ج���ه���وده »الإح���ي���اء ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��الم 

اإىل  ي��وؤدي  اأن  الفل�شطينية  وال�شلطة  اإ�شرائيل  بني 

ت�شعيد االأو�شاع االأمنية يف ال�شفة الغربية ب�شكل 

اإىل اأن جهود كريي »تنطوي على  خطري«، م�شرياً 

ال�شفة  بالهدوء يف  يتعلق  ما  اإيجابي يف كل  تاأثري 

الغربية«.

م�شوؤولون �شهاينة اعتربوا هذه الت�شريحات 

وجت���اوزاً  ع�شكري  �شابط  ل�شالحيات  »جت����اوزاً 

ال�����ش��ب��اط  اأن  اإىل  اإ�����ش����ارة  يف  ح���م���ر«،  خل���ط���وط 

ت�شريحات  اإط��الق  خمولني  لي�شوا  الع�شكريني 

�شيا�شية، واأ�شارت و�شائل اإعالم يف كيان االحتالل، 

اإج�����راءات  ات��خ��اذ  ت��ع��ت��زم  اأن ق��ي��ادة اجل��ي�����ص  اإىل 

كتلة  رئي�ص  واع��ت��رب  األ���ون،  ال��ل��واء  بحق  تاأديبية 

»ي�ص عتيد« الوزير عوفر �شيلح هذه الت�شريحات 

اإنذاراً مهماً ل�شناع القرار ال�شيا�شي وتاأكيداً على 

اأهمية اإجناح جهود وزير اخلارجية االأمريكي. 

اإن  اأح����رون����وت«  »ي��دي��ع��وت  �شحيفة  وق���ال���ت 

هناك من عمل على اإيقاع اجلرنال األون، املر�شح 

االأب��رز خلالفة اجل��رنال بيني غانت�ص يف رئا�شة 

االأرك�����ان ال��ع��ام��ة جلي�ص االح���ت���الل، واأ���ش��اف��ت: 

»اإن اأق��وال األ��ون زجت به يف مواجهة جديدة مع 

االأ�شهر  خالل  تلقى  اأنه  اإىل  الفتة  امل�شتوطنني« 

االأخ������رية ان���ت���ق���ادات الذع����ة م���ن ج��ه��ات ميينية 

تعليماته  ب�شبب  مهاجمته  ومتت  وم�شتوطنني، 

والأن���ه حذر  ال�شفة،  العنف يف  اأح���داث  ب��اح��ت��واء 

من مقتل فل�شطينيني يف االأح��داث التي جتري 

يف ال�شفة.

يو�شي  ال�شحيفة؛  الع�شكري يف  املحلل  وراأى 

�شيثري  األ��ون  اجل��رنال  ت�شريحات  اأن  يهو�شواع، 

غ�شب امل�شتوطنني يف ال�شفة الغربية، وحتديداً 

اأن هوؤالء يرونه �شخ�شية تتخذ قرارات �شيا�شية 

يحظى  األ���ون  اأن  غ��ري  اال�شتيطان،  �شد  ويعمل 

الذين  امل�شتوطنات،  ق��ادة  م��ن  بدعم  املقابل،  يف 

ويرف�شون  ومنا�شباً،  مهنياً  �شابطاً  فيه  ي��رون 

االتهامات املوجهة اإليه، ومن الالفت اأن �شاوؤول 

موفاز ع�شو الكني�شت، ورئي�ص كتلة كادميا، حذر 

اأن  انتفا�شة جديدة، دون  ان��دالع  االآخ��ر من  هو 

تثري ت�شريحاته ردود فعل ت�شبه تلك التي اأعقبت 

األ��ون، وقال موفاز اإن »اتفاقاً مع  كالم اجل��رنال 

الفل�شطينيني هو �شرورة حيوية ملحة بالن�شبة 

الذي  الن�شبي  الهدوء  اأن  اإىل  الإ�شرائيل« م�شرياً 

نتنياهو ال يريد  اأن  زائ��ف«، معترباً  ي�شود حالياً 

التفاو�ص الأن الو�شع الراهن يخدم م�شاحله. 

التحذيرات التي يطلقها م�شوؤولون �شهاينة، 

من انتفا�شة قادمة لي�شت جديدة، ولكن اجلديد 

�شعبية  حملة  ه��ن��اك  ناحية  فمن  اأم����ران:  فيها 

�شبابية  مببادرة  انطلقت  قد  وا�شعة  فل�شطينية 

اأخ��رى، يربط  حتت عنوان »مت��رد«، ومن ناحية 

املتحدثون املحذرون من االنتفا�شة الثالثة، بني 

منع حدوثها، وبني جناح م�شاعي وزير اخلارجية 

اإط����الق امل��ف��او���ش��ات ب��ني حكومة  االأم���ريك���ي يف 

االحتالل، وال�شلطة الفل�شطينية.

بني املفاو�ضات واالنتفا�ضة

املفاو�شات،  ت�شريع  نحو  التحركات  فهم  ميكن 

تعتربه  م��ا  ا�شتغالل  يف  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  برغبة 

ال�شهيونية  االأمريكية  وبالرغبة  مالئماً،  ظرفاً 

امل�شرتكة، يف اإحباط التح�شريات القائمة النطالق 

انتفا�شة فل�شطينية جديدة.

10w w w . a t h a b a t . n e t
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السلطة الفلسطينية

ضغوط المفاوضات.. 
وإحباط االنتفاضة

ص
�
با

ع
د 

و
م

حم
ة 

ي
ن
ي
ط

�ش
فل

ل
 ا

ة
ط

شل
�
ل
 ا

ص
�
ي
ئ
ر
و

و 
ه

يا
ن
نت

ني 
م

يا
ن
 ب

و
د

ع
ل
 ا

ء
را

ز
و

ص 
�
ي
ئ
ر

) العدد 269(  اجلمعة - 28 حزيران - 2013

ب��ع��د اأخ����ذ ورّد اأ����ش���ّر رام����ي احل���م���َداهلل؛ 

رئي�ص وزراء ال�شلطة الفل�شطينية يف رام اهلل 

على ا�شتقالته، وقبلها رئي�ص ال�شلطة حممود 

ع��ب��ا���ص، ب��ع��د ف�����ش��ل��ه يف ث��ن��ي احل���م���داهلل عن 

اأعلن حول هذا املو�شوع، يت�شل  مواقفه، ما 

مبطالبة رئي�ص الوزراء بتحديد �شالحياته، 

التي كبلها رئي�ص ال�شلطة عرب قيامه بتعيني 

لل�شوؤون  اأح��ده��م��ا  ال����وزراء،  لرئي�ص  نائبني 

االق��ت�����ش��ادي��ة )حم��م��د م�����ش��ط��ف��ى( واالآخ����ر 

لل�شوؤون ال�شيا�شية )زياد اأبو عمرو(. 

التي  ال�شلطة  ال�شالحيات يف  طريف حديث 

اإما  فاملال  �شيئاً،  ال�شالحيات  اأم��ر  من  متلك  ال 

االحتالل  عند  واإم���ا  و�شروطهم،  املانحني  عند 

الذي يحتجز اأموال ال�شرائب، والتن�شيق االأمني 

»�شغال« مع رئي�ص الوزراء ومن دونه، واالحتالل 

يدخل اإىل حيث ي�شاء، ليقتل اأو ليعتقل، واملغادرة 

حتتاج اإىل اإذن منه يف اآخر املطاف.

���ش��الح��ي��ات؟ ع��ن اأي ���ش��الح��ي��ات ي��دور 

احل���دي���ث ي���ا �����ش����ادة؟ رمب����ا ك����ان ب���االإم���ك���ان 

اآخ���ر، ي��ك��ون مقنعاً،  احل��دي��ث ع��ن اأي ���ش��يء 

���ش��يء لي�ص  ال��ك��الم ع��ن خ��الف على  ولي�ص 

موجوداً اأ�شاًل.

اأن تنزلق نحو  االأو���ش��اع يف قطاع غ��زة  ك��ادت 

قامت  غ��زة  حكومة  �شرطة  عقباه،  حتمد  ال  م��ا 

جندية«،  »رائ��د  القد�ص  �شرايا  يف  القيادي  بقتل 

النار  اأطلق  اأن جندية  فيه  ادع��ت  بياناً  واأ�شدرت 

على نف�شه بطريق اخلطاأ، االأمر الذي اأثار غ�شباً 

�شديداً يف �شفوف ال�شرايا وحركة اجلهاد، لتعود 

ال�شرطة اإىل بث رواية اأخرى، تعرتف فيها بقتل 

جندية.

ح��رك��ة اجل���ه���اد اأ����ش���درت ب��ي��ان��اً ا���ش��ت��ن��ك��رت فيه 

جرمية القتل، واأعلنت عن ا�شتغرابها لقيام ال�شرطة 

اأو  م�شبق،  تن�شيق  دون  ج��ن��دي��ة،  م��ن��زل  مب��داه��م��ة 

اعتماد قنوات معروفة كما جرت العادة، كما اأعلنت 

رد  اأم��ا  حما�ص،  بحركة  ال�شيا�شية  ات�شاالتها  قطع 

الفعل االأعنف فجاء من ال�شرايا التي اعتربت قتل 

»جندية« خدمة جمانية للعدو، �شواء اأكانت بق�شد 

اأو  للفتنة  رف�شها  على  التاأكيد  مع  ق�شد،  دون  اأم 

اأن  على  م�شددة  جانبية،  ا�شتباكات  اإىل  االجن���رار 

�شالحها لن يوجه لغري العدو ال�شهيوين.

رئي�ص احلكومة الفل�شطينية يف غزة؛ اإ�شماعيل 

بالتعزية  �شحفي،  م��وؤمت��ر  خ��الل  م��ن  بعث  هنية، 

ل��ل��ح��رك��ة وع��ائ��ل��ة ال�����ش��ه��ي��د، م���وؤك���داً ع��ل��ى موا�شلة 

التحقيق حتى جالء احلقيقة.

◄ هنية يعزي الجهاد.. والتحقيق مستمر◄ رئاسة قصيرة.. جدًا



منذ اتفاق الطائف ولغاية اليوم، �سادت حالة من 

والأطياف  القوى  خمتلف  لدى  الفل�سطيني  الإجماع 

جنح  وقد  لبنان،  داخ��ل  �سراع  اأي  يف  التدخل  بعدم 

الفل�سطينيون يف جتاوز العديد من الأزمات اللبنانية 

الورقة  اإق��ح��ام  البع�ض  حم���اولت  م��ن  ال��رغ��م  على 

واملراهنة  جهة،  من  اأمنيًا  اأو  �سيا�سيًا  الفل�سطينية 

داخل  خ�سو�سًا  الفل�سطيني،  احلرمان  حالة  على 

اإن  القول  اأخرى، ومن هنا ميكن  املخيمات من جهة 

واإن كان  التي بذلت فل�سطينيًا كانت كبرية،  اجلهود 

الفردية  الفل�سطينية  احل��الت  لبع�ض  ر�سد  هناك 

حالت  هناك  كان  كما  املن�سرمني،  العقدين  خالل 

فردية لبنانية و�سورية وعربية..

لت�سويه  امل���ح���اولت  بع�ض  ه��ن��اك  تبقى  ل��ك��ن، 

يعترب  ال��ذي  الأم��ر  لبنان،  يف  الفل�سطينيني  �سورة 

لقطع  املبذولة  اجلهود  تعيق  التي  املوا�سيع  اأكرث  من 

الفل�سطيني،  للو�سع  اإقحام  اأي حماولة  الطريق على 

العام  الراأي  على  املبا�سر  تاأثريه  لذلك  اأن  خ�سو�سًا 

من الطرفني.

ل �سك اأن الق�سية الأ�سا�سية بالن�سبة للفل�سطينيني 

يف لبنان هي ق�سية وطنية تتجاوز الأزمات الداخلية 

احلقوق  اأج��ل  من  ال�سراع  يف  وتتلخ�ض  اللبنانية، 

العودة،  حق  خا�ض  وب�سكل  الأوىل  بالدرجة  الوطنية 

لي�ض  اأن  على  الفل�سطينيني  من  الدائم  التاأكيد  ويتم 

لهم يف لبنان م�سروع �سيا�سي، والدليل النتظار ل�65 

عامًا يف خميمات تفتقد اإىل احلد الأدنى من مقّومات 

العي�ض الكرمي. 

الف�سائل  م��ع��ظ��م  ف����اإن  م���ع���روف���ًا،  ب���ات  وك��م��ا 

الفل�سطينية تتجنب يف خطابها ال�سيا�سي الدخول يف 

اأتون ال�سراعات اللبنانية، اإ�سافة اإىل انفتاحها على 

خمتلف القوى ال�سيا�سية والجتماعية اللبنانية لطرح 

نف�سها كما ح�سل  واإ�سراراها على حتييد  مطالبها، 

موؤخرًا يف �سيدا واجلهود الكبرية لل�سيطرة على بع�ض 

الفل�سطيني  ال�سيا�سي  القرار  العنا�سر اخلارجة عن 

املّوحد، واإن كان بع�سها من غري الفل�سطينيني.

وخالل فرتة الع�سرين عامًا املا�سية، كان لبع�ض 

يف  الفل�سطينيني  زج  يف  �سلبي  دور  الإع��الم  و�سائل 

وك��اأن  تعميمه  مت  مبا�سر،  غ��ري  ب�سكل  ال�سراعات 

احلالة الفل�سطينية متورطة يف هذا ال�سراع اأو ذاك، 

البارد  نهر  خميم  بكارثة  التذكري  م��ن  ب��د  ل  وهنا 

�سهداء  الثمن من خالل  دفعوا  الذي  اللبنانيني  على 

خميمهم  خ�سروا  ال��ذي��ن  والفل�سطينيني  اجلي�ض، 

وبع�ض اأفراد عائالتهم يف اأتون �سراِع ل ميلكون فيه 

من  يعانون  اليوم  لغاية  زال��وا  وما  جمل،  ول  ناقة  ل 

مرارات النزوح.

مطالبة  اللبنانية  الإع���الم  و�سائل  ف���اإن  ل��ذل��ك 

الأخ��ب��ار،  نقل  واأ���س��ل��وب  طريقة  يف  ال��دق��ة  بتحري 

والبتعاد قدر الإمكان عن التكهنات املرتبطة بنمطية 

الأحزاب  على  كما  الفل�سطينيني،  جتاه  معينة  تفكري 

احل��ايل  ال��واق��ع  تو�سيح  مهمة  اللبنانية  وال��ق��وى 

للفل�سطينيني يف لبنان جلمهورها، وهي مطالبة بخلق 

مناخات جديدة يف العالقة بني الطرفني.

الراأي  مع  فل�سطينيًا  للتوا�سل  طريقة  اأف�سل  اإن 

العام اللبناين، هي بالحتكاك املبا�سر بني الطرفني 

ل�سخ�سيات  اللبنانية  الأحزاب  ا�ست�سافة  خالل  من 

فكرية و�سيا�سية فل�سطينية وفتح منابرها الإعالمية 

الفل�سطينية،  النظر  وجهة  اأمام  والثقافية  واحلزبية 

�سلوك هذه  ب��داأت يف  قد  الأح���زاب  بع�ض  اأن  ورغ��م 

ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  ا�ستثمارها  اأن  اإل  التجربة، 

هذه  تعميم  ���س��رورة  يعني  ما  وه��و  �سعيفًا،  زال  ما 

اللبنانية  والف�سائل  الأح��زاب  جميع  لتطال  الفكرة 

والفل�سطينية.. 

وعلى اأهمية الدور الذي ميكن اأن تلعبه الف�سائل 

الفل�سطينية والأحزاب اللبنانية يف �سياغة راأي عام 

فل�سطيني ولبناين جديد منفتح وقادر على ا�ستيعاب 

الآخر، اإل اأن هذا الدور يبقى ناق�سًا ما مل يواكب من 

الناحية الإعالمية. 

املوؤ�س�سات  م��ن  ك��ب��ريًا  ع���ددًا  هناك  اأن  �سحيح 

ال�ساأن  مع  وتتعاطى  تعنى  التي  اللبنانية  الإعالمية 

ت�سجيل  ميكن  باملقابل  لكن  لبنان،  يف  الفل�سطيني 

ال�سورة  عك�ض  يف  املوؤ�س�سات  هذه  قبل  من  تق�سري 

لبنان،  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  لأو�ساع  احلقيقية 

يف  رئي�سيًا  دورًا  تلعب  الف�سائية  القنوات  كانت  واإن 

مع  تتعاطى  القنوات  ه��ذه  معظم  ف��اإن  املجال،  ه��ذا 

ا�ستخدامية  زاوي��ة  من  اإما  الفل�سطينية،  التجمعات 

تعك�ض موقفًا م�سبقًا وحتاول تاأكيده بال�سورة بهدف 

مغلوطة،  وق��ن��اع��ات  اأف��ك��ار  ذي  ع��ام  راأي  �سناعة 

ويف  معينة،  ملنا�سبات  املبا�سرة  التغطية  عرب  واإم��ا 

لالجئني  احلقيقية  الأو���س��اع  تغيب  احلالتني،  ك��ال 

وخميماتهم.. 

اأما و�سائل الإعالم املقروءة كال�سحافة والن�سرات 

واللبنانية والأجنبية، والتي يفرت�ض بها  الفل�سطينية 

اأو�ساع  عن  واملو�سوعية  الدقيقة  املعلومات  تقدمي 

مق�سرة  فنجدها  لبنان،  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 

يف دورها املن�سود، واإن كانت هناك بع�ض املحاولت 

ال��دور  تو�سيح  من  بد  ل  وهنا  م��ا،  حد  اإىل  اجليدة 

خ�ض  ما  يف  لبنان  يف  املتقدم  الفل�سطيني  والو�سع 

ا�ستخدامات،  اأو  �سراعات  اأي  عن  بالنف�ض  الناأي 

واملقروء  وامل�سموع  املرئي  اللبناين  الإع��الم  ومهمة 

يف  افرتا�سًا  ولو  زجهم  بعدم  الفل�سطينيني  اإن�ساف 

اأي �سورة من �سوره.

اإن الفل�سطينيني يدركون اأن هناك م�سلحة فعلية 

لكن  و�سعبًا،  حكومة  لبنان  مع  �سليمة  عالقات  يف 

يجب الإنطالق دائمًا من قاعدة اإن�سانية بني ال�سيف 

وامل�سيف.. حتى العودة.

�ضامر ال�ضيالوي
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عن الخطاب اإلعالمي اللبناني 
وتحييد الفلسطينيين

اإ���ش��رائ��ي��ل ���ش��ت�����ش��ط��ر ���ش��م��ن االت��ف��اق 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي ب��ي��ن��ه��ا وب������ني ال�����ش��ل��ط��ة 

بع�ص  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  اإىل  الفل�شطينية 

لكن  الغربية،  ال�شفة  يف  امل�شتوطنات 

ل��ي�����ص ع���ن ال��ت��ك��ت��الت اال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

عت�شيون«  و»غ��و���ص  »اأري���ئ���ل«  ال��ك��ربى 

اأن مثل  و»م��ع��ال��ي��ه اأدوم���ي���م«، م��ع��ت��رباً 

ه���ذا ال��ت��ن��ازل ���ش��ي��ك��ون حل��ظ��ة حمزنة 

بالن�شبة له«.

وو�����ش����ل االأم��������ر ب���رئ���ي�������ص ح��ك��وم��ة 

م����ع����اودة  م���ق���اي�������ش���ة  اإىل  االح������ت������الل 

الفل�شطينيني  ب���اع���رتاف  امل���ف���او����ش���ات 

»اإن  نتنياهو:  وق��ال  ال��دول��ة«،  »بيهودية 

ثمة �شبباً يف ا�شتمرار ال�شراع االإ�شرائيلي 

قرن،  ن�شف  اأك��ر من  منذ  الفل�شطيني 

وهو رف�شهم )الفل�شطينيون( االعرتاف 

ب��ح��ق دول���ة ي��ه��ودي��ة يف ال���وج���ود«، وق��ال 

غزة  قطاع  وتركنا  م�شتوطنات  »اأخلينا 

ل��ك��ن ق�����ش��ف ال�������ش���واري���خ مل ي��ت��وق��ف.. 

ويافا  واأ�شدود  ال�شبع  بئر  يريدون  اإنهم 

)ال�شفة  وال�شامرة  ي��ه��ودا  فقط  ولي�ص 

الغربية(«.

ب��و���ش��ف��ه  ي���ع���ر����ص  م����ا  اأن  وا�����ش����ح 

م����ق����دم����ة ل����ل����م����ف����او�����ش����ات، ي��ت�����ش��م��ن 

ال�شلطة  من  كبرية  بتنازالت  املطالبة 

القيام  مبقدورها  لي�ص  الفل�شطينية، 

ال�شلطة  اأن  يف  هي  امل�شكلة  ولكن  بها، 

القوة  اأوراق  ا�شتخدام  تريد  ال  نف�شها 

الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 

ل��ه��ا، ه��ي م�����ش��األ��ة غ��ري��ب��ة، ورمب���ا غري 

تريد  ال��ذي ال  ال��واق��ع  لكنه  م�شبوقة، 

فيه �شلطة تتعر�ص ل�شغوط �شديدة، 

يديها:  ب��ني  اأ�شا�شية  ورق���ة  ا�شتخدام 

التي  الفل�شطيني  ال�شعب  انتفا�شة 

ل��ط��امل��ا ك��ان��ت وح���ده���ا، ال��ت��ي فر�شت 

الرتاجع على االحتالل.

عبد الرحمن نا�ضر
..لالنطالق من القاعدة االإن�شانية يف التعامل مع الفل�شطينيني
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التوتر األمني المتنقل في لبنان.. 
والتردي االقتصادي المتزايد

ال��ب��ع�����ض حت�����دث ع����ن غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات 

التي  الأمنية  الأح���داث  كل  تدير  م�شرتكة 

جت����ري يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 

واح��دة  جهة  ه��ن��اك  وك���اأن  نف�شه،  التوقيت 

ت�شور  �شابق  ع��ن  الأو����ش���اع  بتفجري  ت��ق��وم 

وت�����ش��م��ي��م، ب��ي��ن��م��ا ي��ج��ري ت�����ش��وي��ره��ا على 

اأفرقاء  بني  وانفعالية  عفوية  ح��وادث  اأنها 

زر،  بكب�شة  ال��ن��ظ��ر،  وج��ه��ات  يف  خمتلفني 

والبلدات  و�شيدا  العا�شمة  ت�شتعل طرقات 

ال��ب��ق��اع��ي��ة وت��ق��ف��ل ال���ط���رق���ات يف ال�����ش��م��ال 

من  الفتنة  لتطل  ل��ب��ن��ان  اأو����ش���ال  وت��ق��ط��ع 

الطرقات الفرعية.

يف الآون�������ة الأخ��������رية، ���ش��ه��دت م��ن��اط��ق 

البقاع، خ�شو�شاً عر�شال، الهرمل، وبعلبك، 

�شل�شلة اأحداث عنف اأدت اإىل مقتل العديد 

الطائفية،  النعرات  واإث���ارة  املواطنني،  من 

وال��دع��وات اإىل اجل��ه��اد مم��ا اأث���ار ال��ذع��ر يف 

نفو�ض اأبناء تلك املناطق، و�شبق اأن ا�شتعلت 

عثمان،  والنبي  واللبوة  عر�شال  يف  الأم���ور 

وتطورت يف مرحلة من املراحل اإىل ح�شول 

عندما  واجل��ي�����ض  م�شلحني  ب��ني  ا�شتباكات 

�شقوط  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��ط��ري��ق  فتح  ح���اول 

اأربعة ع�شكريني.

اإث��ر  البقاع  منطقة  لي�شود  التوتر  ع��اد 

طريق  على  مواطنني   4 جثث  على  العثور 

وا�شع  انت�شار  و���ش��ط  ال��ق��اع،   - بعلبك  راأ����ض 

لقوات اجلي�ض باملنطقة، وقد ق�شى الأربعة 

نتيجة كمني ن�شبه لهم جمهولون، ولدى 

معرفة اأقارب ال�شحايا بالأمر انت�شر املئات 

م��ن��ه��م ب�����ش��اح��ه��م ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��دول��ي��ة 
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مــلــــف الـعـــدد

اأثارت الأحداث الأمنية يف اأكرث من منطقة، موجة ا�شتنكارات من ممثلي القطاعات 

القت�شادية والإنتاجية يف لبنان، لي�ض فقط من قبل اأ�شحاب املوؤ�ش�شات، بل اأي�شاً العمال 

واملوظفني و�شائر املواطنني، و�شط دعوات م�شتمرة لتح�شني ال�شاحة الداخلية، والبتعاد 

عن اخلطاب التحري�شي، وتغليب لغة التهدئة لتجنيب الباد اأتون احلرب الأهلية.

وطالب اللبنانيون ال�شلطات املخت�شة ب�شرورة ا�شتنفار الأجهزة الأمنية والق�شائية، 

واجلنوب  وال�شمال  طرابل�ض  بني  املتنقل،  الأمني  الفلتان  مل�شل�شل  حد  و�شع  اأج��ل  من 

والبقاع، وتعقب اجلهات املتورطة بتلك الأحداث، واإن عرب اتخاذ قرارات جريئة ورادعة، 

واإعطاء اجلي�ض ال�شوء الأخ�شر وكامل ال�شاحيات، من اأجل تثبيت الأمن على كامل 

الأرا�شي اللبنانية، فمن ال�شروري منع حتويل لبنان اإىل �شاحة لاقتتال الداخلي.

فمن البديهي القول اإنه كلما تردت الأو�شاع الأمنية زاد ال�شغط على القت�شاد، ففي 

كان  وال�شتقرار،  بالهدوء  ومفعماً  جيداً  ال�شيف  مو�شم  يكون  ب��اأن  اللبنانيون  اأم��ل  حني 

الواقع مغايراً متاماً، فما ي�شجل من اأحداث يوؤكد اأن الو�شع �شيء، ما �شينعك�ض حكماً على 

االضطرابات 
األمنية في 

لبنان لم تعد 
خبرًا جديدًا، 

صارت حكاية 
يومية مّل 

الجميع من 
سماعها 

مرارًا وتكرارًا، 
وسئموا قراءة 

مانشيتات 
الصحف 

وسماع المالحق 
اإلخبارية 
وعواجل 

اإلذاعات، وبات 
جل ما يطمح 
إليه المواطن 

هو غياب هذه 
الغمامة األمنية 

السوداء التي 
تخيم على 

سماء لبنان منذ 
أشهر.

التهام  اأ�شابع  ووجهت  »اللبوة«،  بلدة  يف 

ك��ان ق�شى علي  ع��ر���ش��ال، حيث  ب��ل��دة  اإىل 

م�شطفى  ال�شيخ  �شقيق  وه��و  احل��ج��ريي، 

اإم���ام م�شجد ع��ر���ش��ال، ج��راء  احل��ج��ريي، 

�شاروخ ا�شتهدف �شاحنته، ما ا�شتدعى من 

اإع��ان اجلهاد واتهام »ح��زب اهلل«   �شقيقه 

بقتل اأخيه.

اإن��ذار، تتجدد جولت  �شابق  ومن دون 

ال���ت���وت���ر يف ط��راب��ل�����ض ب���ني حم�����اور جبل 

حم�����ش��ن وب�����اب ال��ت��ب��ان��ة، م���ا ي�����وؤدي ع���ادة 

ال�شمال  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق  ق��ط��ع  اإىل 

اإىل  الأم����ور  وت��ت��ط��ور  ب���ريوت،  بالعا�شمة 

ع��م��ل��ي��ات ق��ن�����ض م���ن دون اأخ����ذ اإج�����راءات 

حازمة من قبل ال�شلطات املخت�شة تق�شي 

بو�شع حد نهائي لها مينع تكرارها، ل بل 

اإن هناك العديد من الأ�شئلة بداأت تطرح 

تو�شعها  اإمكانية  املواطنني حول  قبل  من 

لت�شمل مناطق اأخرى. 

اإىل ذل����ك، ت��رك��زت الأن���ظ���ار يف الأي����ام 

الأخ������رية ع��ل��ى م��دي��ن��ة ���ش��ي��دا، ع��ا���ش��م��ة 

اجل���ن���وب، ح��ي��ث ان��دل��ع��ت ا���ش��ت��ب��اك��ات بني 

اأن�������ش���ار ال�����ش��ي��خ اأح���م���د الأ�����ش����ري وب��ع�����ض 

له  املناه�شني  �شيدا  وح���ارة  �شيدا  اأب��ن��اء 

ولأفكاره، قبل اأن يقرر الأ�شري اأن يتطاول 

من  قتلى  حا�شداً  اللبناين  اجلي�ض  على 

اإىل  لح��ق��اً  ليفر  والع�شكريني  ال�شباط 

جهة جمهولة بعدما بات مطلوباً للعدالة، 

وك����ان اجل��ي�����ض ال��ل��ب��ن��اين ات��ه��م جمموعة 

م�شلحة تابعة لاأ�شري، ومن دون اأي �شبب 

مبهاجمة حاجز تابع للجي�ض اللبناين يف 

ا�شت�شهاد  اإىل  اأدى  بلدة عربا - �شيدا، ما 

عدة �شباط وع�شكريني، واإ�شابة عدد اآخر 

ب��ج��روح، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ت�����ش��رر ع���دد من 

الآليات الع�شكرية.

وق���ال���ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ض يف ب��ي��ان اإن��ه��ا 

ح���اول���ت »م���ن���ذ اأ����ش���ه���ر اإب����ع����اد ل��ب��ن��ان عن 

احلوادث ال�شورية«، و»عدم قمع املجموعة 

�شيدا،  يف  الأ���ش��ري  اأح��م��د  لل�شيخ  التابعة 

ح���ر����ش���اً ع��ل��ى اح����ت����واء ال��ف��ت��ن��ة وال��رغ��ب��ة 

بالتحرك  �شيا�شي  ط���رف  لأي  ب��ال�����ش��م��اح 

وال��ع��م��ل حت��ت �شقف ال��ق��ان��ون«، ل��ك��ن »م��ا 

ح�����ش��ل يف ���ش��ي��دا ف����اق ك���ل ال���ت���وق���ع���ات«، 

ب��ارد  ب��دم  ا�شتهدف  »اجل��ي�����ض  اأن  معتربة 

وبنية مق�شودة لإ�شعال فتيل التفجري يف 

�شيدا«.

وط��ل��ب��ت ال��ق��ي��ادة م��ن »ق���ي���ادات �شيدا 

ال�شيا�شية والروحية ومرجعياتها ونوابها« 

التعبري »عن موقفها علناً ب�شراحة تامة، 

فاإما اأن تكون اإىل جانب اجلي�ض اللبناين 

حل��م��اي��ة امل��دي��ن��ة واأه���ل���ه���ا و���ش��ح��ب فتيل 

التفجري، واإما اأن تكون اإىل جانب مروجي 

الفتنة وقاتلي الع�شكريني«.

الموسم الصيفي
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ح���رك���ات  ����ش���ج���ل���ت  ب�������ريوت  ويف 

اجلديدة،  طريق  يف  طرقات  لقطع 

وطريق  والطيونة  �شربا،  وحميط 

بني  دائ��م��ة  مناو�شات  و�شط  امل��ط��ار، 

امل�شلحني وامللثمني والقوى الأمنية 

التي تريد اأن تفتح الطرقات.

ال�����ش��وؤال ال��وح��ي��د ع��ن��د امل��واط��ن��ني 

التالية،  العنف  ج��ول��ة  م��وع��د  ع��ن  ه��و 

بالرتا�شي  الأم��ن  �شيا�شة  اأن  �شيما  ل 

وغياب احللول التي تعتمدها ال�شلطات 

الر�شمية مل تنجح يف معاجلة خمتلف 

الإ�شكالت ومل تعد جتدي نفعاً.

املقبول  م��ن  يعد  ال��واق��ع، مل  يف 

لاأجهزة  �شيا�شياً  غطاء  األ  القول 

بواجباتها  القيام  اأج��ل  من  الأمنية 

تتناقل  اأن  امل��ق��ب��ول  م���ن  ي��ع��د  ومل 

امل�شلحني  ����ش���ور  الإع������ام  و���ش��ائ��ل 

الأمنية من  الأجهزة  اأم��ام  يتنقلون 

دون اأن حترك تلك الأخرية �شاكناً، 

مع ذلك، يوؤكد املراقبون اأن امل�شكلة 

يف  بل  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  يف  لي�شت 

القرار ال�شيا�شي اللبناين، ويف بع�ض 

املواقع الر�شمية اللبنانية التي تقدم 

غ��ط��اء ل��ب��ع�����ض ال���ظ���واه���ر الأم��ن��ي��ة 

املاألوف، وهناك على  اخلارجية عن 

الدوام من يحارب اجلي�ض اللبناين 

�شيف  وي�شهر  والطائفية  باملذهبية 

املذهبية يف وجهه.

ال�شواريخ  ترافق ذلك مع عودة 

والبلبلة  الرعب  اإث���ارة  اإىل  املتنقلة 

ب����ريوت  يف  امل����واط����ن����ني  ن���ف���و����ض  يف 

وال�شرقية  اجل��ن��وب��ي��ة  و���ش��واح��ي��ه��ا، 

وعاريا،  الكحالة  اأع��ايل  اإىل  و�شوًل 

وبالتحديد  ك�����ش��روان  ج��ب��ال  ك��ان��ت 

جديداً  اآمناً«  »موقعاً  بلونة  منطقة 

التي  الأخ����رى  امل��واق��ع  اإىل  ي�����ش��اف 

ا���ش��ت��خ��دم��ت لإط������اق ال�����ش��واري��خ 

باجتاه ال�شاحية اجلنوبية، فيما مل 

مي�ض �شهر على �شقوط �شاروخني 

يف منطقة مار خمايل.

يقتنع  اأن  ك��ل��ه، ل مي��ك��ن  ل��ذل��ك 

اأح����د ب����اأن ان��ت��ق��ال ق��ط��ع ال��ط��رق��ات 

والإط���������ارات امل�����ش��ت��ع��ل��ة م���ن ال��ب��ق��اع 

اأم��ر  وب���ريوت  و���ش��ي��دا  ال�شمال  اإىل 

ع���������ش����وائ����ي، ب�����ل ح����رك����ة مم��ن��ه��ج��ة 

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

ما اأن انفجرت الأمور يف �شيدا بني ال�شيخ اأحمد الأ�شري واجلي�ض، حتى �شرت تداعيات 

طرق  بقطع  ال�شبان  من  جمموعات  قامت  بحيث  اللبنانية،  املناطق  كافة  على  يجري  ما 

رب��اح يف �شيدا،  ب��ال بن  اإم��ام جامع  مع  لبنان، بع�شهم ت�شامناً  اأك��رث من منطقة يف  يف 

وبع�شهم الآخر ت�شامناً مع اجلي�ض اللبناين على خلفية ا�شتباكات �شيدا، وقام متظاهرون 

بقطع عدد من الطرق يف مدينة طرابل�ض �شماًل، وطريق �شعدنايل يف البقاع �شرق الباد 

بالإطارات امل�شتعلة ت�شامناً مع الأ�شري.

واأقدم مواطنون على قطع طريق الفرزل وطريق دور�ض عند مدخل مدينة بعلبك يف 

البقاع �شرق الباد بالإطارات امل�شتعلة ت�شامناً مع اجلي�ض اللبناين، ويقوم اجلي�ض بت�شيري 

دوريات على اخلط ال�شاحلي الذي يربط العا�شمة بريوت ببلدة الناعمة جنوب العا�شمة 

منعاً لأي حماولة لإقفالها.

انفجار الوضع األمني

اأن  تريد  واح���دة  عمليات  غرفة  تديرها 

تو�شل ر�شالة اإىل اللبنانيني مفادها اأنها 

اأحداث  وافتعال  الباد  �شل  با�شتطاعتها 

حم��اولت  هناك  اأن  جلياً  وي��ب��دو  اأمنية، 

تو�شيع  ع��رب  اجل��ي�����ض  لإرب�����اك  م�شتمرة 

رقعة التوتر.

وي��ت��ن��اق��ل امل���واط���ن���ون م��ع��ل��وم��ات عن 

����ش���ل���وع اأط��������راف خم��ت��ل��ف��ة يف ع��م��ل��ي��ات 

ال��ت�����ش��ل��ي��ح وال���ت���وت���ري الأم����ن����ي يف ل��ب��ن��ان 

امل���خ���ي���م���ات  زج  ع����ل����ى  وال����ت����ح����ري���������ض 

وا���ش��ح��اً  ذل���ك  وب����دا  ف��ي��ه،  الفل�شطينية 

بالقيادات  اأخرياً  الأ�شري  ا�شتنجد  عندما 

يف  »لتن�شره«  الفل�شطينية  املخيمات  يف 

وج���ه اجل��ي�����ض، وجت����در الإ����ش���ارة اإىل اأن 

ب��وؤر  ك��ل  م�شلحي  ب��ني  امل�����ش��رتك��ة  ال�شمة 

الفئة  وغ��ي��اب  التنظيم  قلة  ه��ي  التوتر، 

املحرتفة واختاط جن�شياتهم. 

جنوبه،  اإىل  �شماله  م��ن  يغلي  لبنان 

تطل  والفتنة  �شاحله،  اإىل  بقاعه  وم��ن 

ل  و�شيكة،  اأهلية  بحرب  م��ن��ذرة  براأ�شها 

جماعات  بيد  ال�شاح  انت�شار  م��ع  �شيما 

خمتلفة، وبفعل تغلغل جماعات مت�شددة 

فيها  مب��ا  لبنانية،  منطقة  م��ن  اأك���رث  يف 

�شلفية  بيئات  وهم خليط من  العا�شمة، 

وج��ود  ع��ن  ف�شًا  اجلن�شيات،  خمتلطة 

جمموعة �شبابية طائ�شة م�شتعدة حلمل 

القتال ولو  اإىل �شاحات  ال�شاح والنزول 

ي��وؤث��ر على  يف وج��ه اجلي�ض، وم��ا يجري 

�شيما  ل  اللبنانيني،  حياة  ج��وان��ب  كافة 

اجل���ان���ب امل��ع��ي�����ش��ي والق���ت�������ش���ادي ال���ذي 

يتدهور اأكرث فاأكرث.

 ف�����الأح�����داث ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والأم���ن���ي���ة 

اأ�شباباً  تعد  احل��ك��وم��ة  وغ��ي��اب  املتفجرة 

ك��اف��ي��ة ل��رف��ع ال�����ش��وت ب���ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

وغياب  املتاأزمة،  املعي�شية  الأو�شاع  جراء 

وال�شلل  الأ�شعار،  يف  والرتفاع  الكهرباء، 

الأم��ن  وان��ع��دام  القت�شادية،  احلركة  يف 

والتنافر ال�شيا�شي.

ه����ذا ال����واق����ع ال���وا����ش���ح يف ظ���ل ع��دم 

ال����و�����ش����وح ال�������ذي ي���غ���ط���ي اجل������و ال���ع���ام 

خيارات  اأمام  اللبنانيني  يجعل  اللبناين، 

وطن  يف  ال�شراخ  وي�شتمر  م��ر،  اأح��اه��م 

القت�شادية  �شيا�شاته  ر���ش��م  على  اع��ت��اد 

و�شط ال�شطرابات الأمنية التي تهددها 

على الدوام.

لي�شت هي املرة الأوىل التي تعلو فيها 

�شرخة اللبنانيني والهيئات القت�شادية 

وقطاعاته  القت�شاد  تدهور  من  غ�شباً 

ب�شبب ال�شطرابات الأمنية املتنقلة التي 

املواطنني، ولي�شت  الذعر يف نفو�ض  تبث 

املرة الأوىل التي تطلق فيها التحذيرات 

لي�ض  الن��ه��ي��ار  نحو  ي�شري  البلد  اأن  م��ن 

القت�شادي  اأي�����ش��اً  ب��ل  فح�شب،  الأم��ن��ي 

القدرة  وت��راج��ع  ال�شياحة  غياب  ظ��ل  يف 

ال�شرائية واخلوف من اندلع احلرب.

وهي لي�شت املرة الأوىل التي ي�شارف 

فيها اقت�شاد لبنان على النهيار ما ي�شكل 

يف  املواطنني  وق��وف  ملحاولة  قوياً  داف��ع��اً 

وجه �شيا�شيي البلد للحد من جتاذباتهم 

ت���ودي بلبنان واق��ت�����ش��اده اإىل  ت��ك��اد  ال��ت��ي 

ال��ت��ه��ل��ك��ة، ودع��وت��ه��م اإىل ���ش��ب��ط الأم���ن 

ومنع الأيادي اخلارجية من العبث باأمن 

الداخل.

يف كل �شنة متر يرتحم اللبناين على 

م��و���ش��م �شيف  ك��ل  وم���ع  ال��ف��ائ��ت��ة،  ال�شنة 

اأن ت�����ش��ري الأم�����ور على  ي��ت��اأم��ل امل���واط���ن 

ب�شولت  ي��رام، ليفاجئ جم��دداً  خري ما 

وجولت عنف اأقوى واأ�شد وطاأة.

يف ال�����ش��ارع ال��ل��ب��ن��اين اإج��م��اع ع��ل��ى اأن 

احل��ال  و�شيق  وال��ع��وز  وال��ب��ط��ال��ة  الفقر 

ب��ه��م يف بيوتهم،  ���ش��ي��وف غ��ري م��رغ��وب 

اح��ت��ي��اج��ات��ه اخل��ا���ش��ة وال��ت��ي ل  للبناين 

اأكرث من فئة  تدخل يف فئة الحتياجات 

احل���ق���وق ال��ت��ي م���ن امل��ت��وج��ب احل�����ش��ول 

�شوارع بريوت  على  اأي جولة  ويف  عليها، 

اللبنانيني حول احلركة  اآراء  ل�شتطاع 

الق��ت�����ش��ادي��ة، ف���اإن م��واق��ف ال��ع��دي��د من 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ل ت��خ��ل��و م���ن ال�����ش��ك��وى من 

الو�شع املتاأزم واخلوف من القادم، ارتفاع 

الكهرباء،  غياب  الغذائية،  امل���واد  اأ���ش��ع��ار 

دف���ع ف��ات��ورت��ني ���ش��ه��ري��اً ل��ل��ك��ه��رب��اء، امل���اء، 

الأ�شا�شية  الأم��ور  من  وغريها  اخللوي، 

باتت  اللبناين  املواطن  بها  يطالب  التي 

ما ل يرغب يف  لكن  عليها،  اعتاد  اأم���وراً 

الأح���داث  جمموعة  ه��و  عليه،  الع��ت��ي��اد 

الأمنية املتنقلة بني املناطق، والتي تعيد 

م�شاهد احلرب اإىل الأذهان.

يجتمع  ال��ت��ي  املعي�شية  الأم����ور  ه���ذه 

انتماءاتهم  باختاف  اللبنانيون  عليها 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال���ط���ائ���ف���ي���ة، ت���وؤك���د م��دى 

ال��ظ��روف الأم��ن��ي��ة  ال��ت��اأق��ل��م م��ع  �شعوبة 

ال��ت��ي مت���ر ب��ه��ا ال���ب���اد، وال���ت���ي ل ت��ع��ود 

والت�شرذم  الإقليمية  الأح��داث  اإىل  فقط 

ال�شيا�شي، بل اإىل وجود فئات ت�شللت اإىل 

داخل الوطن وتريد اأن تعيث فيه خراباً.

�شتطغى  متى  الأب��رز،  ال�شوؤال  ويبقى 

ال�شيا�شية  الأجندة  على  املعي�شية  امللفات 

وتطغى  للم�شوؤولني،  الأم��ن��ي��ة  وال��ه��م��وم 

ه��م��وم امل��واط��ن ع��ل��ى ك��اف��ة الأم����ور التي 

ت�شغل بال ال�شيا�شيني؟

اإعداد: هناء عليان

الأحمر،  اخل��ط  حد  اإىل  و�شل  ال��ذي  القت�شادي  الو�شع 

خ�شو�شاً بعد جتديد حتذير الدول العربية لرعاياها من 

املجيء اإىل لبنان، وخماوف اللبنانيني اأنف�شهم من التنقل 

بني املناطق، واأب��دى لذلك فاإن ال�شياحة هذا ال�شيف قد 

غري  الأمني  الو�شع  لأن  ال�شابقة،  ال�شنة  من  اأ�شواأ  تكون 

م�شتتب.

واخلدماتية  ال�شياحية  املوؤ�ش�شات  من  الكثري  وبينما 

كانت تعول على هذا املو�شم للتعوي�ض عن اخل�شائر التي 

ن�شبة احلجوزات  تراجعت  املا�شية،  ال�شنوات  يف  بها  منيت 

اأنه  املبكي  امل�شحك  من  ولعله  متاماً،  الأم��ور  وا�شطربت 

على مر خم�ض �شنوات، ويف مثل هذه الفرتة من كل عام، 

موعد  على  لبنان  يكون  ال�شيفي،  املو�شم  ب��داي��ة  عند  اأي 

اأمنية ت�شر مبو�شم ال�شيف، فاحلالة الأمنية  اأح��داث  مع 

الذين  املغرتبني  اللبنانيني  اإمن��ا  ال�شياح،  فقط  تخيف  ل 

�شلبي،  موؤ�شر  وه��ذا  لبنان،  يف  ال�شيفية  فر�شهم  مي�شون 

التنزه  عن  العائات  وتثني  اللبنانيني  يد  تكبل  اأنها  كما 

بعيداً عن مناطقها خوفاً من قطع الطرقات. 

باخت�شار، يبدو اأن الأو�شاع القت�شادية يف العام 2013 

الأمنية  الأو�شاع  ب�شبب   ،2012 العام  اأف�شل من  تكون  لن 

هو  ال��ذي  القت�شادي  الو�شع  على  كبري  ت��اأث��ري  لها  التي 

اأ�شًا يف تراجع عن العام املا�شي، ومن الوا�شح اأن املعارك 

مو�شم  نع�ض  يف  اإ�شايف  م�شمار  اإل  هي  ما  املفتعلة  الأمنية 

القا�شية  العربية  الفعل  ردات  ظل  يف  لبنان،  يف  ال�شياحة 

جتاه لبنان.
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الدوحة - الثبات

قد تكون الغ�صة الكبرية التي مل يتخل�ص 

خليفة،  بن  حمد  ال�صابق  قطر  اأمييري  منها 

من  اغت�صبها  التي  ال�صلطة  عن  رحييل  اأنييه 

ووزييير  حكومته  رئي�ص  مب�صاعدة  والييييده، 

خييارجيييييتييه حييمييد بييين جييا�ييصييم، وبييقييي ب�صار 

الأ�يييصيييد اليييييذي ييي�ييصيينييع بيي�ييصييمييوده اليييتيييوازن 

الدويل اجلديد.

ييييرحيييل اأميييييري قييطيير اليي�ييصييابييق بييير�يييصييياه اأو 

بعد  اأ�ييصييييياده،  انييتييهيياء خييدميياتييه عند  ب�صبب 

»لنب  اإح�صار  قييادر على  اأنييه  اأن ظن حلني 

الع�صفور«، اأو »�صنع امل�صتحيل«، فهو مبال 

»قارون« الذي يتمتع به، ا�صرتى ا�صت�صافة 

مونديال 2022، وخلع - كما يظن - حكاماً، 

علي،  بن  العابدين  زين  اإطاحة  يف  فاأ�صهم 

وذهييب  الييقييذايف،  ومعمر  مييبييارك،  وح�صني 

�صدام  خلع  يف  اأ�صهم  اأنييه  اإىل  العتقاد  بييه 

ح�صني، وطّوع حركة »حما�ص« واأعادها اإىل 

جذورها »الإخوانية«.

وغربية  �صهيونية  ببدعة  �ُصمي  مييا  لكن 

فظيع،  ب�صكل  يتهاوى  بييداأ  عربياً«  »ربيعاً 

واأخيييييذت �ييصييظيياييياه تييتييوزع يف كييل الأمييكيينيية، 

و�يييصيييار ليييزومييياً عيينييد اليييغيييرب والأميييريكيييي 

تهدئة اللعبة، وهو ما كانت قد اأ�صارت اإليه 

»الثبات« منذ عددين، حينما توقعت نهاية 

حييمييدْي قييطيير قييبييل نييهيياييية �صهر حييزيييران، 

يف  اأو  ب�صيطة،  جتميلية  عملية  اإطييييار  يف 

جراحة مو�صوعية عميقة، من اأجل اإعادة 

على  املتحدة  الوليات  مع  العالقة  هيكلة 

املتطلبات  بحرفية  الكلي  اللييتييزام  اأ�صا�ص 

اليي�ييصيييييا�ييصييييية الأميييريكييييييية، والييتييمييو�ييصييع يف 

اإطييييييار جمييليي�ييص اليييتيييعييياون اخلييليييييجييي حتت 

بدورها  �صت�صهد  التي  ال�صعودية،  العباءة 

بندر  بتحالف  تطيح  قييد  تغيريات  قريباً 

�صعود  الأوىل  زوجييتييه  و�صقيق  �صلطان  بيين 

الفي�صل.

اإن جيياز  نييييوع مييين نييهيياييية اخليييييييال -  ثييميية 

اليييقيييطيييري  »النيييييييقيييييييالب«  يف   - اليييتيييعيييبيييري 

»اليي�ييصييلييمييي«، فيياحلييمييدان اليي�ييصييابييقييان الييلييذان 

عاما بالفوائ�ص املالية ال�صخمة وال�صلطة 

املطلقة يف جمتمع قبلي �صغري، واجلموح 

ودويل  اإقيييليييييييميييي  دور  لييلييعييب  اليي�ييصييخيي�ييصييي 

ميييوؤثيييراً،  تيياريييخيياً  مل�صيخة ل متييلييك  مييوؤثيير 

وبيييروبييياغييينيييدا  حيييجيييميييهيييا،  يييي�يييصييياعيييدهيييا  ول 

اإعييالمييييية ميين خييالل »اجليييزييييرة«، كييل ذلك 

على  ل  الزعامة،  عباءة  اأبييداً  مينحهما  مل 

ل  وبالتايل  الإقليم،  ول  اخلليج،  م�صتوى 

واإن  الييعييامل،  م�صتوى  على  بتاتاً  لهما  دور 

باجلامعة  يتحّكمان  اأنهما  لوهلة  كانا ظنا 

م�صر،  هييي  عربية  دولييية  وبيياأكيير  العربية، 

اليي�ييصيياحييات  عييلييى  يلعبا  اأن  قيييييادران  واأنييهييمييا 

ال�صورية والأردنية واللبنانية واليمنية..

هل  لكن  انتهى،  اإذاً  اجلييمييال«  »قييائييدة  دور 

بن  الييبييكيير حلييمييد  البييين  �صي�صتطيع متيييييم 

خليفة من زوجته الثانية، ال�صيخ موزة، اأن 

يتابع جموح اخليال الذي حتّكم بوالده؟

ثمة يف العائلة احلاكمة من مل ين�ص حلمد 

على  فيه  انقلب  الييذي  ما�صيه  خليفة  بيين 

ي�صّهلوا  ل  لكي  �صيعملون  وهيييوؤلء  واليييده، 

نف�صه  �صيجد  الذي  اجلديد،  ال�صيخ  مهمة 

اأمام عدة حتديات اأبرزها:

- ا�صرتجاع بريق »اجلزيرة«، التي خ�صرت 

اأكرث من خم�صة ماليني م�صاهد.

- هل �صي�صتمر بدعم الع�صابات امل�صلحة يف 

�صورية؟

- هل �صيبقى الدعم لي»الإخوان امل�صلمني«؟

طموح  لعل  جا�صم،  بيين  حمد  ب�صاأن  ومييياذا 

برئا�صة  متحكماً  يبقى  اأن  الآن  الأخييييري 

�ييصيينييدوق ال�ييصييتييثييمييارات الييقييطييرييية، اليييذي 

لكن  دولر،  ملياري  بنحو  راأ�صماله  ر  يييقييدَّ

اإليه من�صب  ُي�صند  اأنه قد  هناك من يرى 

لإبعاده  متهيداً  خارجية،  مللفات  ا�صت�صاري 

نهائياً.

يف كل احلالت، فال�صيخ اجلديد هو خّريج 

»�صاند  الريطانية  الع�صكرية  الأكادميية 

هيييري�يييصيييت«، اليييتيييي هييييي، حيي�ييصييب بييراجمييهييا 

اجلي�ص  ل�صباط  تدريب  مركز  وخططها، 

ال�صفوة  اإل  تختار  ل  لكنها  الييريييطيياين، 

اأو  اأبناءهم،  اأو  الريطانيني  والع�صكريني 

املوالني لريطانيا واأبناءهم واأقاربهم من 

خارج بريطانيا.

وتيي�ييصييكييل هيييذه الأكييادميييييية قيياعيية ع�صكرية 

ومكاناً مثالياً من الناحية الأمنية بالن�صبة 

اإىل اأبناء احلكام والروؤ�صاء للقيام بالدرا�صة 

والييتييدريييب، وتييهييدف »�ييصييانييدهييري�ييصييت« اإىل 

اإعداد »قادة امل�صتقبل«، واأن يكون ال�صابط 

عييلييى درايييييية تيياميية بييياليييظيييروف اليي�ييصيييييا�ييصييييية 

التي  والجتماعية  والبيئية  والقت�صادية 

للعمل  م�صتعداً  يييكييون  واأن  الييعييامل،  ت�صود 

الييتييابييعيية حللف  امليينيياطييق  بييقييعيية مييين  اأي  يف 

ا�صتعداد  على  يكون  واأن  الأطل�صي،  �صمال 

لييالنييتييقييال، خييالل وقييت ق�صري ميين تلقيه 

الييعييامل  مييكييان يف  اأي  اإىل  بيييذليييك،  اإ�يييصيييعييياراً 

الريطانية،  القومية  امل�صالح  فيه  تتهدد 

الإ�ييصيينيياد  لييلييقيييييام مبييهييام  اأو  »اليييدولييييييية«،  اأو 

لعمليات الأمم املتحدة، وال�صتعداد لقيادة 

الآخييييرييييين اأثييينييياء اليييقيييتيييال، والييييتييييدرب على 

ا�ييصييتييخييدام الأ�ييصييلييحيية والييتييكييتيييييكييات، خدمة 

للم�صالح الريطانية العليا.

قيييبيييل عيييييدة اأ�يييصيييهييير الييتييقيييييت بيييياأحييييد قييييادة 

م�صر،  يف  املن�صقني  اأو  ال�صابقني  »الإخييييوان« 

و»الإخيييييييوان«،  ميي�ييصيير  م�صتقبل  عيين  و�ييصيياألييتييه 

فاأجابني باأن م�صر اأمام ثالثة احتمالت:

- انيييتييي�يييصيييار »الإخيييييييييييوان« عيييليييى مييعييار�ييصيييييهييم 

�صعيف  احييتييمييال  وهيييذا  ال�صلطة،  وحتييديييات 

جداً.

- تدّخل اجلي�ص وا�صتالم ال�صلطة. 

فو�صى  اإىل  وحتييّولييهييا  الييفييو�ييصييى  انييتيي�ييصييار   -

م�صلحة متعددة ال�صفات.

فعار�صته بالرتتيب فقط، لأنني اأعتقد اأن 

ال�صيا�صية  القوى  بني  وال�صدامات  الفو�صى 

ومتّهد  اجلي�ص  تييدّخييل  �صت�صبق  و»الإخييييوان« 

له، والظاهر اأن م�صر ت�صري يف نفق الفو�صى، 

امل�صلمني«  »الإخييييوان  حركة  انتظرت  بعدما 

ا�ييصييتييالم احلييكييم يف  ميين  لتتمكن   60 حييييوايل 

املتكررة يف  م�صر وتون�ص وليبيا، واملحاولت 

�صورية منذ الثمانينات وما تزال، وا�صتطاعت 

وفييييق ميينييهييجييييية  »الييتييمييكييني« اليي�ييصيييييا�ييصييي من 

والنظام  الييثييورة  بييني  اليي�ييصييدام  نهاية  انتظار 

احلاكم، وعجز اأي منهما على احل�صم.

اعييتييمييد »الإخيييييييييوان« ميينييهييجييييية الإقييي�يييصييياء 

والإبييييعيييياد، واحييتييكييار اليي�ييصييلييطيية، وال�ييصييتييمييرار 

ال�صلطة،  واأدوات  احلييكييم  اآليييييات  ميي�ييصييادرة  يف 

وت�صادمت مع كل القوى وال�صخ�صيات التي 

امل�صاركة،  عيين  واأبييعييدتييهييا  الييثييورة،  يف  �صاركت 

وارتكبت اخلطايا القاتلة:

- التزمت بال�صروط الأمريكية ل�صمان اأمن 

»اإ�صرائيل«، فاأعلنت التزامها باتفاقية »كامب 

ديفيد«، كما كان نظامي مبارك وال�صادات.

اخلليجي   - الأميييريكيييي  بيياملييحييور  التحقت   -

ال�صعودية  عن  وابتعدت  قطر،  تقوده  الييذي 

بيي�ييصييبييب اخلييييالف الييعييقييائييدي بيييني الييوهييابييييية 

واملنهج »الإخواين«.

- تعاملت مع ال�صعب امل�صري كرعّية واجبها 

الع�صرية  واعتمدت منطق  للمر�صد،  الطاعة 

»الإخوانية«، بعيداً عن مفهوم املواطنة. 

- فوجئت با�صتالمها ال�صلطة دون امتالكها 

اأو  اجييتييميياعييي  اأو  اقييتيي�ييصييادي  بيييرنييياميييج  لأي 

امل�صرية  م�صاكل  حل  على  وراهنت  �صيا�صي، 

ال�صيا�صية«  واملقاي�صة  والت�صول  بييي»الييدعيياء 

فقط. 

- تيي�ييصييادمييت ميييع الييعييلييمييانيييييني والييقييوميييييني 

والليراليني وقوى املجتمع املدين، والقوى 

ال�صلفية واجلي�ص والقوات امل�صلحة.

- تيي�ييصييدع حييركيية »الإخييييييوان« بييني النيي�ييصييقيياق 

والييفيي�ييصييل والنييييقييييالب واحليييييزب واجلييميياعيية 

للت�صتت  عر�صها  مما  ال�صخ�صي،  والطموح 

وال�صعف.

العقائدية  والثوابت  باملبادئ  اللتزام  - عدم 

الإ�ييييصييييالمييييييييية، �يييييصيييييواء جليييهييية الييي�يييصيييليييح مييع 

»اإ�صرائيل«، اأو التع�صب املذهبي، ومنع الفتنة 

الطائفية )الأقباط وامل�صلمني(.

- اليييتيييزميييت مبيينييظييوميية امليي�ييصييالييح الييوهييمييييية 

واليييظيييرفييييييية، حييتييى ظيييهيييرت ميي�ييصيير كييياإحيييدى 

املنطقة،  يف  الأميييريكيييي  امليي�ييصييروع  مييرتييكييزات 

مع  واأبقتها  �ييصييورييية  مييع  الييعييالقييات  فقطعت 

»اإ�صرائيل«.

خييا�ييصيية  حيييركييية  اإىل  »حييييمييييا�ييييص«  حتيييوييييل   -

اأثيييييار ح�صا�صية  ميييا  امليي�ييصييلييمييني«،  بييييي»الإخييييوان 

القوى ال�صيا�صية وال�صعب امل�صري، خ�صو�صاً 

قتل  حييوادث  بعد  امل�صلحة،  والييقييوات  اجلي�ص 

اجلنود امل�صريني واختطاف اآخرين..

- اعييتييمييد »الإخيييييييوان« اأ�ييصييلييوب نييظييام مييبييارك 

يف مييواجييهيية املييعييار�ييصيية؛ بيياتييهييامييهييا بييالييتيياآميير 

اخلارجي وانقالبها على الأكرثية، والتجمع 

وقتل املتظاهرين والعتقالت.

لقد اأفيي�ييصييل »الإخيييييوان« جتييربيية »الإ�ييصييالم 

الأولييويييات«  »فقه  وفق  وابتدعوا  ال�صيا�صي«، 

ونظريات التمكني ما ُيعرف بتطويع الإ�صالم 

خلدمة ال�صيا�صة وال�صلطة، ارتكازاً على مبداأ 

»الإ�صالميني

ما  وهيييذا  الإ�ييصييالم،  ولي�ص  الت�صريع  م�صدر 

ييينيياقيي�ييص جييوهيير الإ�يييصيييالم الأ�ييصيييييل وال�صنة 

»الإ�صالميني  نييرى  حيث  ال�صريفة،  النبوية 

اجلييييدد« يييرتكييون الييدييين واأحييكييامييه مبجرد 

احلكم  بكر�صي  الإم�صاك  اأو  بال�صلطة  الوعد 

�صكاًل ل م�صموناً.

ل�ييصييتييالم  الأوىل  اليي�ييصيينييوييية  اليييذكيييرى  يف 

»الإخيييييييوان« احلييكييم ر�ييصييمييييياً يف ميي�ييصيير، كانت 

ح�صد  حيث  م�صجعة،  وغييري  �صلبية  النتائج 

امل�صريون ومعهم العرب وامل�صلمون الإخفاق 

ال�صيا�صي القت�صادي والديني وفق ما يلي:

- تيييداعيييي وتييي�يييصيييّدع مييوؤ�ييصيي�ييصييات اليييدولييية 

الييتيي�ييصييريييعييييية والييقيي�ييصييائييييية مييين اأحييييكييييام حل 

جمييليي�ييصييي اليي�ييصييعييب واليييي�ييييصييييورى وانييتييفييا�ييصيية 

الق�صاة.

ال�صيا�صي،  امليي�ييصييرح  عيين  اجلييييي�ييص  ابييتييعيياد   -

وعيييييدم ال�ييييصييييرتاك يف ميييغييياميييرات الييرئييييي�ييص 

اأو  امل�صري مر�صي، �صواء للتورط يف �صورية، 

قمع احلركة ال�صعبية.

واملعي�صي  القييتيي�ييصييادي  الييو�ييصييع  تييدهييور   -

ال�صتثمارات  لقطاعي  املوجعة  وال�صربات 

وال�صياحة والإعالم.

- انت�صار الفو�صى وانعدام الأمن وانت�صار 

تبدو م�صر على  اأنييواعييه، حيث  ال�صالح على 

ميي�ييصييارف وقييائييع ميييييدانييييية تيي�ييصييابييه الأو�يييصييياع 

قيي�ييصيياوة  اأكييييرث  وبيي�ييصييكييل  والييتييونيي�ييصييييية،  الليبية 

وخطورة.

- تيييدهيييور احليييرييييات اليييعيييامييية، وزييييييادة 

اأعيييميييال الييقييمييع والعييتييقييال، وميينييع حرية 

اليييتيييعيييبيييري والييييتييييظيييياهيييير، وبيييييييدء مييييفييييردات 

الطائفية والقومية والفرعونية، وغريها 

مما يهدد وحدة املجتمع امل�صري، ويدفع 

من  اليي�ييصييودان  لييه  تعر�صت  مييا  اإىل  م�صر 
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مع اقرتاب موعد النتخابات الرئا�صية يف العراق املقررة 

الرافدين  بييالد  يف  ال�صيا�صية  الأزميية  حتتدم  املقبل،  العام 

املثقلة مبا اأورثه الحتالل الأمريكي، من م�صاكل متعددة، 

واجلن�صيات،  اخللفيات  املتعددة  الأمنية،  امل�صكلة  اأبييرزهييا 

�صامة ملوا�صم ماأمولة يف  بييذوراً  احلاملة يف بع�ص بواطنها 

تق�صيم العراق اأر�صاً و�صعباً.

العملي  املعنى  يف  العراق خالياً  ي�صتمر  الأميير،  واقييع  يف 

دخل  عندما  طويلة،  اأ�صهر  منذ  الرئا�صة  ملوقع  �صاغل  من 

رئي�صه ال�صرعي جالل الطالباين يف غيبوبة، و�صط طموح 

الكردية،  الييقييوى  ميين  �صيما  ل  املن�صب،  ل�صغل  الكثريين 

الييكييردي  ال�صيا�صي  امليينييافيي�ييص  وعييلييى وجيييه اخليي�ييصييو�ييص ميين 

اإقليم  م�صعود الييرازاين الطامح دوميياً، رغم تبوئه رئا�صة 

كرد�صتان ذات احلكم الذاتي، و�صاحب المتيازات الوا�صعة 

النف�صال  روح  ن�صبياً  �صجع  ما  وهو  كافة،  امل�صتويات  على 

لدى بع�ص الأقاليم ولو على ح�صاب قوة الدولة املركزية.

فاإن  كييثييرياً،  املعقدة  الإ�صكالية  هييذه  عن  النظر  وبغ�ص 

الأييييييام الأخيييييرية حييمييلييت تيييطيييوراً نييوعييييياً ميين خيييالل اإقييييرار 

الرملان العراقي قانون املحافظات اجلديد، بعد �صجالت 

اليي�ييصييارع  لييلييرملييان، وحتيييت وطيييياأة  ال�صيا�صية  املييكييونييات  بييني 

يف  التمرد  اإىل  اأقييرب  �صورة  على  يتفاعل  والييذي  امللتهب، 

اأنه �صراع مذهبي  الأميير على  املحافظات، وت�صوير  بع�ص 

حيناً و�صراع اأعراق اأحياناً بدفع من قوى اإقليمية وعربية 

ودولية.

التي خطاها الرملان مبوافقة كتلة  الوا�صعة  واخلطوات 

»دولة القانون« برئا�صة رئي�ص احلكومة نوري املالكي، متنح 

املحافظات واملحافظني �صالحيات وا�صعة لإدارة ال�صوؤون من 

اإىل املركز، بالإ�صافة  جانب احلكومات املحلية، دون العودة 

التنفيذية،  الأجييهييزة  ومراقبة  الت�صريعات،  ب�صن  احلييق  اإىل 

ف�صاًل عن �صالحيات مالية واإدارية وا�صعة، من بينها تعيني 

املوظفني الكبار ومراقبتهم ومعاقبتهم، وكذلك مت مبوجب 

التعديالت اجلديدة على قانون املحافظات نقل �صالحيات 

�صبع وزارات خدمية خالل �صنتني، على اأن تكون من �صمن 

م�صوؤوليات احلكومات املحلية تاأمني اخلدمات ال�صرورية.

على الأرجح اأن املالكي الذي لديه اأولويات اأمنية، ل �صيما 

مواجهة الإرهاب املتمثل باأب�صع �صوره يف ال�صيارات املفخخة 

يومياً،  ال�صحايا  بع�صرات  ييييودوون  بحيث  والنييتييحيياريييني، 

ف�صاًل عن الغتيالت ل�صرائح �صيا�صية واأمنية، فاجاأ القوى 

ال�صيا�صية مبوافقته على تو�صيع �صالحيات املحافظات، واإن 

الأقاليم  بت�صكيل  املطالبني  له تطويق  املركزي  الهدف  كان 

الطائفية بحجة نق�ص ال�صالحيات، وهو �صرب ع�صفورين 

بحجر واحد، فّوت الفر�صة على امل�صطادين يف مياه املذهبية 

العكرة، وامت�ص التحري�ص الرتكي - ال�صعودي يف اآن، �صيما 

والدعوة  العراق  يف  تخريبياً  ن�صاطاً  الأكرث  الطرفان  اأنهما 

اإىل كيانات انف�صالية.

ويرى اأن�صار املالكي، اأن ما وافق عليه الرملان هو جت�صيد 

للنظام الفيدرايل احلقيقي، ولي�ص الهدف منه اإطالقاً كما 

هواج�ص البع�ص، حتويل املحافظات اإىل دول متتلك جيو�صاً 

وقوات �صرطة م�صتقلة.

تاآكل  اإمكانية  حول  ت�صاوؤلت جدية  يطرح  الواقع  اأن  اإل 

املركزية و�صل يدها وح�صرها يف مكان حمدد،  قوة اجلولة 

من  ي�صحب  التعديل  اإن  تييقييول  تف�صريات  هيينيياك  اأن  �صيما 

�صور  اأبيييرز  متثل  التي  والع�صكرية  الأميينييييية  قوتها  الييدوليية 

وحدة العراق.

البع�ص  لدى  جدية  هواج�ص  تن�صحب  الت�صاوؤلت  وهييذه 

اأنييه ميين دون  الييعييراق مييهييددة بالت�صظي، باعتبار  بيياأن وحييدة 

قوة املركز، �صتتحول الدولة اإىل مقاطعات تنتمي اإىل قرون 

ما  اإىل  نظرنا  اإذا  دوليية حديثة، خ�صو�صاً  اإىل  ولي�ص  غابرة 

بهدف  ال�صاعدة  الييدولييييية  التكتالت  ميين  الييعييامل  يف  يجري 

زيادة قوة الدول لتحتل مواقع يف العامل حتت ال�صم�ص.

لعل من�صاأ الهواج�ص جراء ت�صارب امل�صالح ال�صيا�صية بني 

املكونات العراقية لكن الأدفع نحو الهاوية يبقى التحري�ص 

تدمري  اإىل  الرامية  الإرهابية  بالعمليات  اخلارجي مقروناً 

انطلقت  اإذا  هائلة  طيياقييات  يختزن  الييذي  العراقي  الن�صيج 

املتطورة  الدول  اإىل م�صاف  العراق  اأن ترفع  موحدة متنها 

بييزميين قيييييا�ييصييي، وهييييذا مييا يييخيييييف اأعيييييداء اليييعيييراق الييذييين ل 

يريدون اإيقاف عقارب الإرهاب.

يف احلقيقة اإنه مت ت�صخي�ص القوى والع�صابات الإرهابية، 

ومييعييرفيية بييراجمييهييا وارتييبيياطيياتييهييا، ولييذلييك انيييرى اجلي�ص 

العراق  بهدف خال�ص  وا�صعة  اإىل جتريد حمالت  العراقي 

من �صرورها، وهو التحدي الأكر، بعد احتواء حركة التمرد 

املحركة من قوى اإقليمية ودولية، رغم الثمن الباهظ من 

التنازلت.

يون�س عودة

اأن زيارات ويل عهد البحرين املتكررة منذ ثورة  ال �شك 

14 �شباط 2011 للواليات املتحدة بالقيا�س اإىل والده امللك، 
االأخييرة، تنطوي على  الزيارة  الييوزراء، ومنها  وعمه رئي�س 

عدة معاين، من بينها التاأكيد على عمق العالقات التاريخية 

خليفة،  اآل  ونييظييام  املتحدة  الييواليييات  بيين  واال�شرتاتيجية 

لنظام  املتحدة  للواليات  الييالحمييدود  الدعم  على  وكذلك 

القبيلة يف هذا البلد، وتغطية اأزمته ال�شيا�شية امل�شتحكمة مع 

�شعبه على ال�شعيد الدويل. 

املتحدة، مبا  للواليات  العهد  زيييارات ويل  االأهييم يف  لكن 

فيها زيارته االأخرة، هو التدليل على اأن �شلمان بن حمد هو 

ال�شخ�س الذي تعّول عليه اأمركا يف اإحداث تغير �شيا�شي 

ذي معنى على الطريقة االأمركية، وير�شي كل االأطراف. 

يريده ويل  ما  اأما  العهد،  اأمركا من ويل  تريده  ما  هذا 

العهد من زياراته املتكررة للواليات املتحدة فهو اال�شتنجاد 

بها لتقوية و�شعه بن �شقور القبيلة، وفيما يبدو اأنه اأ�شعف 

اأن  بعد  معنى  ذي  �شيء  فعل  ي�شتطع  مل  اأنه  حتى  ال�شقور، 

االأمركيون  كييان  حيث  اليييوزراء،  لرئي�س  اأول  نائبًا  اأ�شبح 

يعتقدون اأنه �شي�شبح الرجل القوي يف اإدارة �شوؤون الدولة، 

زال  فما  لكن ذلك مل يحدث،  يريدونه،  ما  وبالتايل مترير 

والقبيلة،  الدولة  يف  القوي  الرجل  �شلمان  بن  خليفة  عمه 

اأمركيًا،  املبتَكر  املن�شب  هذا  على  االلتفاف  على  والقادر 

خ�شو�شًا  اأمركا،  على  النظام  تطاول  اأّن  املالحظ  بل  ال 

�شفرها يف البحرين، وانتهاكات حقوق االإن�شان واعتقاالت 

املعار�شن قد ازدادت بعد اأن اأ�شبح ويل العهد نائبًا لرئي�س 

الوزراء. 

املتحدة  الواليات  تفعل  اأن  ت�شتطيع  ماذا  ال�شوؤال:  يبقى 

لويل العهد يف ظل �شراع �شقور النظام الذي ميثل فيه ويل 

العهد اأ�شعف ال�شقور؟ 

بالتاأكيد، ت�شتطيع الواليات املتحدة فعل �شيء ذي معنى 

يف البحرين ل�شالح ال�شيخ �شلمان بن حمد اإذا اأرادت، حتى 

العائلة  �شعيد  على  انقالب  برتتيب  تقوم  ان  با�شتطاعتها 

احلاكمة ل�شاحله، لكنها ال تريد هذا اخليار الأ�شباب تتعلق 

مب�شاحلها يف املنطقة من جهة، وعالقاتها بالنظم والقبائل 

ال�شعودية،  خ�شو�شًا  العربية،  اخلليج  دول  يف  احلاكمة 

ال�شخ�شيات  الناعم، عن طريق  التغير  ذلك  على  ل  وتف�شّ

يف  امل�شكلة  اأن  اإال  البحرين،  عهد  ويل  اأمثال  اإليها،  املقربة 

النظام احلاكم يف البحرين بقدر رف�شه للتغير واالإ�شالح 

تقوده  الييذي  الناعم  التغير  يرف�س  فاإنه  الثوري،  العنيف 

اأي  املييتييحييدة وحييلييفيياوؤهييا، وغيير م�شتعد الإجييييراء  الييواليييات 

اإ�شالحات، اأو اال�شتجابة للحراك ال�شعبي. 

التي  وال�شخ�شيات  املتحدة  الييواليييات  ت�شبح  وهنا 

تعّول عليها، وعلى راأ�شها ويل العهد، يف ماأزق �شيا�شي 

يف  النظام  �شقور  اإقناع  على  قييادرة  هي  فال  حقيقي، 

وال  احلقيقية،  للدميقراطية  االنتقال  على  البحرين 

هي قادرة على اإحالل ويل العهد ليقود عملية االنتقال 

االآخرين  ال�شقور  الدميقراطي املطلوب، حيث ممانعة 

قوية. 

ويف �شوء هذه املعطيات الواقعية، رمبا ت�شهد ال�شاحة 

البحرينية حتركات على االأر�س قد تكون مرتبطة بهذه 

الزيارة، ومبا يتم االتفاق عليه بن ويل العهد واالإدارة 

االأمركية بخ�شو�س امللف البحريني، ال �شيما اأن االأزمة 

ال�شيا�شية يف هذا البلد طالت اأكرث مما يجب من وجهة 

النظر االأمركية، واأ�شبح لدى االإدارة االأمركية قناعة 

باأن النظام يلعب يف ك�شب الوقت، واأنه ال بد من تخريجة 

�شمنها  ومن  البحرين،  يف  الو�شع  الإنقاذ  ما  �شيا�شية 

اآخرين،  ب�شقور  والت�شحية  العهد،  ويل  و�شع  تقوية 

لي�شبح الطريق ممهدًا لتنفيذ ما تراه الواليات املتحدة 

يف هذا البلد املهم لال�شرتاتيجية االأمركية يف املنطقة.

اأحمد الطب�س

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

العراق بين تحديات اإلرهاب.. وحكومات األقاليم

ما الذي يدور بين األميركيين وولي عهد البحرين؟

الرئي�ص امل�صري د. حممد مر�صي م�صتقباًل وزير الدفاع عبد الفتاح ال�صي�صي يف مكتبه

رجال اإطفاء يخمدون احلرائق التي خلفها تفجري وقع و�صط بغداد

ال�صودان،  جنوب  وانف�صال  تق�صيم 

يتبعها  اأن  ميييكيين  اأوىل  كييمييرحييليية 

انف�صال دارفور وغريها.

المييييتييييحييييان  ييييييييوم  يييييونيييييييييو   30
بل  لي»الإخوان«،  وال�صعبي  ال�صيا�صي 

هو يوم الف�صل يف امل�صهد ال�صيا�صي 

مليي�ييصيير، فيياإمييا اأن يييحييكييم »الإخييييييوان« 

قييبيي�ييصييتييهييم عييلييى الييي�يييصيييارع امليي�ييصييري، 

متجاوزين اللعبة الدميقراطية، اأو 

الهدامة،  الفو�صى  يف  م�صر  تدخل 

اأو  امل�صلحة،  الفو�صى  اإىل  و�ييصييوًل 

املعار�صة  ير�صخ »الإخييوان« ملطالب 

)وهذا  املبكرة  النتخابات  ويجرون 

يف  اجلي�ص  �صيدفع  ممييا  م�صتبعد(، 

نهاية الأمر اإىل ا�صتالم احلكم حتت 

�صعار حماية الأمن القومي وتهيئة 

اليييظيييروف لنييتييخييابييات جيييدييييدة، يف 

النتقالية  للفرتة  مكرر  �صيناريو 

التي �صغلها املجل�ص الع�صكري.

الييظيياهيير اأن اليي�ييصييعييوب الييعييربييييية ل 

الع�صكر،  اأو  اجليييرالت  من  اإل  حُتكم 

ول  الع�صكري،  اأو  املييدين  بالزي  �صواء 

تيي�ييصييتييطيييييع اليينييخييب اليي�ييصيييييا�ييصييييية اإنييتيياج 

رئييييييي�يييص جيييميييهيييوريييية حيييتيييى يف لييبيينييان 

الدميقراطي واملتعدد �صيا�صياً.

اأبييينيييائيييهيييا  مييييين  مييي�يييصييير  حيييميييى اهلل 

واأعيييييدائيييييهيييييا، وربيييييييييع ميي�ييصيير »خيييرييييف 

منها  حت�صد  مل  بييامييتييييياز،  اإخييوانييهييا« 

والف�صل  اخليبة  �صوى  والأمييية  م�صر 

كما يف ليبيا وتون�ص، دماراً وخراباً كما 

يف �صورية، مما اأ�صاع بو�صلة فل�صطني، 

فاأ�صبحت »اإ�صرائيل« �صديقة للثورات 

واملييييقيييياوميييية عيييييييدواً ليييهيييا، ومييييين كييانييت 

اأمريكا حليفه عليه اأن ي�صكك يف دينه 

وحريته.

د. ن�سيب حطيط
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اتخذت االنتفا�ضة ال�ضعبية �ضد حكومة 

رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان ط��اب��ع��اً ج���دي���داً بعد 

القمع الذي مار�ضته ال�ضرطة الرتكية �ضد 

املعت�ضمني يف �ضاحة »تق�ضيم« با�ضطنبول.

وعلى عك�ض االعتقاد الذي �ضاد باأن ف�ض 

اعت�ضام تق�ضيم �ضيوؤدي اإىل اأنها االنتفا�ضة، 

اأزم��ة �ضاملة،  اإدخ��ال تركيا يف  فاإنه �ضرع يف 

م��ف��ت��وح��ة وم���دي���دة، ب�����ض��ب��ب ع��م��ق االأزم�����ة، 

االإقرار  ورف�ضه  بال�ضلطة  اأردوغ��ان  وت�ضبث 

بف�ضله يف احلكم والت�ضبب باالأزمات لبالده، 

�ضد  العدوانية  احل��رب  يف  توريطها  نتيجة 

���ض��وري��ة وال��ت��ح��ول اإىل راأ����ض ح��رب��ة يف هذه 

اإىل  انقلب  االقت�ضادي  ف��االزده��ار  احل��رب، 

ال��ن��م��و بن�ضبة  ج��م��ود وت���راج���ع يف م��ع��دالت 

مع  العالقات  توتري  نتيجة  ال�٪7  جت��اوزت 

ب��واب��ة  ���ض��وري��ة  �ضيما  ال  ت��رك��ي��ا،  ج���وار  دول 

تركيا اإىل العامل العربي.

ف��ي��م��ا اال����ض���ت���ق���رار االأم����ن����ي ح���ل م��ك��ان��ه 

الرتكية  املناطق  ب�ضبب حتويل  اال�ضطراب 

اإىل قاعدة  القريبة من احلدود مع �ضورية 

اأنحاء  كل  من  االآتية  االإرهابية  للجماعات 

العامل للتدريب والت�ضلل اإىل داخل �ضورية.

انفرط  فقد  االجتماعي،  اال�ضتقرار  اأم��ا 

ع��ق��ده ب��ع��د اأن اأوغ����ل اأردوغ������ان يف ارت��ك��اب 

ح��م��اق��ة ال��ت��ح��ري�����ض ع��ل��ى اإث������ارة ال��ن��ع��رات 

�ضورية،  يف  والعرقية  واملذهبية  الطائفية 

ل��ت��ف��ت��ي��ت ن�����ض��ي��ج��ه��ا االج���ت���م���اع���ي وت��ق�����ض��ي��م 

االجتماعي  الن�ضيج  مياثل  وال��ذي  �ضورية، 

الرتكي.

احلقبة  اإجن������ازات  ك��ل  �ضقطت  وه��ك��ذا 

االأردوغانية دفعة واحدة، بفعل مغامرات 

اإ�ضقاط  على  الفا�ضلة  ورهاناته  اأردوغ���ان 

ال�ضلطان  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ض��ول  ���ض��وري��ة 

العثماين، حاملاً با�ضتعادة اأجماد العثمانية 

يالحق  كابو�ضاً  احل��ل��م  فانقلب  ال��غ��اب��رة، 

اردوغان وحزبه، حيث بات اليوم م�ضوؤواًل 

ب����اراك  االأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����ض  اإدارة  اأم�����ام 

اأوب���ام���ا ع��ن ت��وري��ط��ه��ا ب��ال��وع��ود امل��ت��ك��ررة 

االأ�ضد  ب�ضار  الرئي�ض  نظام  اإ�ضقاط  بقرب 

ال�ضعب  اإغ��راق  عن  وم�ضوؤواًل  ناحية،  من 

با�ضتقراره  واالإط��اح��ة  ب��االأزم��ات  ال��رتك��ي 

ال��داخ��ل��ي وت��ه��دي��د وح��دت��ه ال��وط��ن��ي��ة من 

ن��اح��ي��ة اأخ�������رى، ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك اأ���ض��ب��ح 

وعلى  و�ضعبها،  تركيا  على  عبئاً  اأردوغ���ان 

امل��ن��ط��ق��ة، التي  ال�����ض��ي��ا���ض��ة االأم��ريك��ي��ة يف 

م��ن حزبه  ج��دي��د  ب��وج��ه  ا�ضتبداله  ت��ري��د 

املرحلة  مع  ين�ضجم  دور  لعب  على  ق���ادراً 

املقبلة، التي ال تتطلب روؤو�ضاً حامية غري 

عقالنية كاأردوغان، اإمنا تتطلب �ضخ�ضية 

الوقائع  والتعامل مع  الرباغماتية  جتيد 

اجل����دي����دة ال��ن��ا���ض��ئ��ة ع����ن ف�����ض��ل احل����رب 

�ضورية،  �ضد  »االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة«  االأم��ريك��ي��ة 

ال�ضيا�ضية  بالت�ضوية  ال�����ض��ري  وت�ضتدعي 

ب�ضار  ال��رئ��ي�����ض  م��ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  والت�ضليم 

االأ�ضد.

اإىل  اأردوغ���������ان حت���ت���اج  اإزاح�������ة  اأن  غ���ري 

تعددية  فيه  كبرياً  بلداً  تركيا  معركة، كون 

�ضيا�ضية ومعار�ضة قوية، مقابل حزب حاكم 

بقيادة اأردوغان ما يزال رغم تراجع �ضعبية 

ويريد  ال�ضلطة  وميلك  ق��وي،  بنفوذ  يتمتع 

ا�ضتخدامها لتثبيت حكمه.

ان��ط��الق��اً م��ن ذل����ك، ف����اإن ك��ل امل��وؤ���ض��رات 

اأزم�����ة م��دي��دة  اأن ت��دخ��ل ت��رك��ي��ا يف  ت��رج��ح 

ومفتوحة ريثما يحرتق اأردوغان، ويح�ضل 

واحلزبية  ال�ضعبية  قاعدته  يف  كبري  حت��ول 

املنا�ضرة له، والتي يتوقع اأن تت�ضدع مع كل 

الرعناء  �ضيا�ضته  اأردوغ��ان  فيه  يوم ميار�ض 

يف احلكم، ويوغل يف ممار�ضة �ضلطة القمع 

�ضد الق�ضم االأكرب من �ضعبه.

ل���ك���ن ه������ذا ال������واق������ع ال�����رتك�����ي امل���������اأزوم 

وامل�������ض���ط���رب مت���خ�������ض ع����ن ال���ع���دي���د م��ن 

النتائج:

االإ���ض��الم  »ح��ك��م  �ضمي  م��ا  اأواًل: �ضقوط 

املعتدل« االأمريكي الهوى، الذي كان يراهن 

عليه باأن ي�ضكل منوذجاً يحتذى يف الوطن 

العربي، قادراً على جتديد �ضعبية االأنظمة 

تخدم  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضات  مل��وا���ض��ل��ة  احل��اك��م��ة 

يف  ال�ضهيوين  الغربي  االأم��ريك��ي  امل�����ض��روع 

املنطقة.

اأردوغ�����ان  دمي��ق��راط��ي��ة  ثانياً: انك�ضاف 

م�����زاع�����م�����ه يف دع����م  امل�����زي�����ف�����ة و������ض�����ق�����وط 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة واالإ�������ض������الح يف ����ض���وري���ة، 

وازدواج����ي����ة امل��ع��اي��ري ال��ت��ي ي��ع��ت��م��ده��ا، فهو 

ي�ضف االإرهابيني يف �ضورية باأنهم منا�ضلون 

من اأجل احلرية، فيما يتهم �ضعبه املنتف�ض 

وقطاعي  ب��ال��رع��اع  ال��رع��ن��اء  �ضيا�ضاته  �ضد 

الطرق واالإرهابيني.

حربه  ك��راأ���ض  اأردوغ�����ان  دور  ثالثاً: �ضل 

يف ال��ع��دوان على ���ض��وري��ة وت��ب��دل اأول��وي��ات��ه 

ل��ت�����ض��ب��ح م����رك����زة ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة جم��اب��ه��ة 

»بعثة طالبان« في الدوحة تكشف »سوء النوايا« الصفة الدبلوماسية لـ
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الأ�سبوع  ال�سيا�سي،  مكتبها  طالبان  حركة  افتتحت 

مع  املبا�شرة  للمفاو�شات  حت�شريًا  قطر،  يف  املا�شي 

اخلطوة  ولكن  اأفغان�شتان،  وحكومة  الأمريكية  الإدارة 

كرزاي  حامد  الرئي�س  اعرتا�س  ب�سبب  متعرثة،  ب��داأت 

اأفغان�شتان  لإمارة  ال�شيا�شي  بـ«املكتب  املقر  ت�شمية  على 

»�شرعيتني«  ب�شلطتني  العــــراف  اأي  ــة«،  ــشــامــي الإ�

النية«،  بـ»�شوء  وا�شنطن  متهمًا  احلكم،  على  تتنازعان 

حتكم  التي  التفاقية  ب�شاأن  املحادثات  بتجميد  ومهددًا 

الوجود الأمريكي بعد الن�شحاب، يف نهاية 2014. 

ــر  وزي طــمــاأنــه  الت�شمية،  عــلــى  كــــرزاي  احــتــج  حــني 

اخلارجية الأمريكي، جون كريي، »�شفهيًا« ووعده باإزالة 

على  الدبلوما�شية«  »ال�شفة  باإ�شفاء  يوحي  الذي  العلم 

املكتب، ولكن مل جتر اأي تدابري فعلية على الأر�ض لتغيري 

قبل  ال�شاري،  ارتفاع  عّدلت  التي  طالبان«،  »بعثة  �شفة 

اأن تنك�ض العلم، كا�شفة اأن رفعه مت باتفاق مع قطر، ثم 

الأمور  »ما مل جتر  املكتب  اإغاق  باحتمال  �شرح كريي 

بح�شب ما اتفق عليه«.

املتحدة غايات خفية  الوليات  ُتبّيت  الأمر،  واقع   يف 

هدفها اإجها�ض فر�ض امل�شاحلة الوطنية، ونقل ال�شراع 

احلكومة  فريقي  اإىل  الن�شحاب،  ع�شية  الع�شكري، 

الر�شمية وطالبان، اإ�شافة اإىل جمموعات قتالية اأخرى، 

ومنها �شبكة حقاين، ترف�ض امل�شاركة يف املحادثات، مع 

اختال وا�شح يف ميزان القوى ل�شالح املتمردين، ولكن 

تلغي  ل  ال�شطح  اإىل  الحتال  يخرجها  التي  اخلافات 

حقيقة اأن معظم الأطراف املحلية هم من �شنائعه.

اإن ما تدبره وا�شنطن عن وعي و�شابق ت�شميم، من 

خال ت�شليم املهام الأمنية للجي�ض الأفغاين، يهدف اإىل 

تفوق  م�شوؤوليات  وحتميلها  الأفغانية،  احلكومة  ابتزاز 

طاقاتها الفعلية، ويخطئ من يعتقد اأن قبولها بالتفاو�ض 

اأتى نتيجة لـ»ر�شوخها ل�شروط طالبان، بعد اأن عجزت 

اأو  وع�شكريًا«،  �شيا�شيًا  دحرها  عن  الأمريكية  القوات 

نتيجة »تــراجــع احلــركــة عــن دعــم الــقــاعــدة، واحــرام 

حقوق املراأة يف التعليم«.

اإن عــاقــة حــركــة طــالــبــان، وعــاقــة فــريــق كــرزاي 

ال�شهيوين  واللوبي  حتديدًا،  اإيــه«  اأي  بـ»ال�شي  كذلك، 

اأواخر  اإىل  تعود  بل  العهد،  حديثة  لي�شت  وا�شنطن،  يف 

الأحداث  م�شار  نتفهم  ولكي  املا�شي،  القرن  ت�شعينيات 

املزعومة  احلـــرب  طالتها  الــتــي  الــبــلــدان  يف  الاحقة 

على الإرهــاب، ل بد من التذكري بخلفية العاقات قبل 

اأحداث اأيلول/�شبتمرب وبعدها.

 لقد ركز املراقبون على �شفقات الغاز، واعتقدوا خطاأً 

اأن الغزو هدفه ال�شيطرة على خمزون غاز بحر قزوين يف 

تركمان�شتان، ويف احلقيقة، ا�شتخدمت »الوعود املغرية« 

مل�شروع اأنبوب الغاز كحوافز للك�شب املايل »اخلا�ض« اأكرث 

منها كاأ�شباب للغزو، الذي اأعدت له دوائر ال�شتخبارات 

لأهداف �شهيونية ا�شراتيجية يف املنطقة.

كان جورج بو�ض، حاكم ولية تك�شا�ض اآنذاك، و�شريكه 

»يونوكال«  ب�شركتي  وثيق  ارتــبــاط  على  ت�شيني،  ديــك 

�شركاء  اإىل  اإ�شافة  بامل�شروع،  املهتمتني  و»هاليبورتن« 

الذي  خليلزاد،  زملاي  يونوكال،  م�شت�شار  منهم  اآخرين، 

وكذلك  كــابــل،  يف  خا�شًا  مبعوثًا  بو�ض  الرئي�ض  عينه 

به الحتال رئي�شًا، و�شقيقه الذي ظل  كرزاي، الذي ن�شّ

يف وا�شنطن من�شغًا باإدارة اأعمال ال�شركاء املعنيني يف 

جمال الطاقة والنفط. 

مل   ،2001 متوز/يوليو  �شهر  حتى   1997 عــام  ومنذ 

بو�ض،  مع  طالبان  حركة  ممثلي  بني  اللقاءات  تنقطع 

الأمريكية  الإدارة  ومع  كلينتون،  بيل  الرئي�ض  عهد  يف 

بو�ض  رعى  فقد  ال�شواء،  على  وكلينتون  بو�ض  عهدي  يف 

 1997 عام  يونوكال  وبني  بني طالبان  لقاء  اأول  وت�شيني 

يف ولية تك�شا�ض، ويف العام ذاته، �شمحت اإدارة الرئي�ض 

نيويورك،  يف  خا�ض  مكتب  افتتاح  للحركة  كلينتون  بيل 

اأن الأمم املتحدة مل تكن تعرف بحكومة طالبان  علمًا 

بل بتحالف ال�شمال، بقيادة برهان الدين رباين واأحمد 

�شاه م�شعود.

خبرية  مع  طالبان  مبعوث  تعاقد   ،2000 العام  ويف 

احلركة  �شمعة  لتح�شني  هيلمز،  ليلى  العامة؛  العاقات 

يف الغرب عمومًا، ويف الوليات املتحدة خ�شو�شًا، على 

و�شفينة  اإفريقيا  يف  الأمريكية  ال�شفارات  تفجري  اأثــر 

الذي كان يتخذ  اأ�شامة بن لدن،  واتهام  كول احلربية، 

اإن  يومها  وقيل  الــقــاعــدة،  لتنظيم  مــقــرًا  اأفغان�شتان 

لـ»ت�شهيل« اغتيال بن  كلينتون رف�ض عر�شًا من طالبان 

لدن كجزء من �شفقة »حت�شني العاقات«.

ويف متوز عام 2001، ا�شتكمل ممثل طالبان البحث يف 

اإليه �شجادة  واأهدى  بو�ض  الرئي�ض  وقابل  الغاز،  م�شروع 

اأر�شلها امللا عمر، ويف ات�شالت لحقة، بعد تفجريات 

للمرة  اإيه، عر�شت احلركة  اأي  ال�شي  نيويورك، مبكتب 

الثانية، »ت�شهيل« اغتيال بن لدن، اأو حماكمته يف كابل، 

ومقا�شاته  حيًا،  عليه  القب�ض  لـ»�شرورة  الرف�ض  وجاء 

اأمام املحاكم الأمريكية«.

ت�شمى  ما  �شياق  يف  متناق�شة  تبدو  الوقائع  هذه  اإن 

احلرب على الإرهاب، فبعد �شنوات من القتال ومطاردة 

اأن ا�شتمرار ن�شاط طالبان يف باك�شتان،  القاعدة، نرى 

قد  ــة،  احلــدودي املناطق  يف  حتركها  حرية  خــال  مــن 

ل�شن  الذرائع  وخلق  القبائل،  منطقة  تدمري  يف  �شاهم 

اأفغان�شتان  اإىل  طالبان  �شتعود  واليوم  الدرونز،  غارات 

لن  اأهلية  حــرب  يف  القتال  توا�شل  لكي  قوتها،  بكامل 

تبقي حجرًا على حجر يف بلد مل يعد يحتمل املزيد من 

النكبات واملاآ�شي.

عدنان حممد العربي 
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تكّدر اجلّو فجاأة بغيوم الفتنة والتقاتل، ومل تْخَف 

االأ�ضفل،  ال��درك  اإىل  الهبوط  احتماالت  امل�ضافر  على 

حتى  وال��ُف��رق��ة،  التنابذ  بخطاب  االأدع��ي��اء  مت���ادى  اإذ 

ّيع«،  �ضارت موا�ضيعه املُقّززة حديث »علّية القوم وال�ضِّ

ال�ضفراء،  ال�ضحف  عناوين  وت�ضّدرت  ب�ضواء،  �ضواء 

وف�����ض��ائ��ي��ات ال��ت�����ض��ل��ي��ل امل��رئ��ي��ة، ح��ت��ى اخ��ت��ل��ط نعيق 

التحري�ض بزعيق القذائف، فمالأ االأرجاء، وطغى على 

و�ضاحبه  امل�ضافر  ترك  االأجرا�ض،  ورنني  امل��اآذن  �ضوت 

امل��دي��ن��ة ع��ل��ى ع��ج��ل، ق��ا���ض��داً رب����وة ي�����ض��وده��ا ال��ه��دوء 

وا�ضتخال�ض  للتفكر  ارت��ي��اده��ا  ع��ل��ى  اع��ت��اد  وال��ن��ق��اء، 

العرب، فجل�ضا اإىل جذع �ضجرة ظليلة يتدار�ضان معامل 

الطريق.

�ضاأله رفيق الدرب عن مغزى االبتعاد عن �ضاحة 

ال���ع���راك، واالن����ط����واء ع��ل��ى ال�����ذات يف ق��م��ة اح��ت��دام 

ال�����ض��راع، »األ��ي�����ض لنا دور يف ه��ذه اجل��ول��ة«؟ اأج��اب 

اأتون باغية، حترق كل من يالم�ضها  »اإنها  امل�ضافر: 

حفري  عند  العمل  وخ��ري  م��ع��اً،  اآن  يف  ي�ضعلها  وم��ن 

باأعلى  وت�ضرخ  اآم��ن،  مكان  اإىل  تبتعد  اأن  الهاوية، 

�ضوتك، احل��ذَر احل��ذر! لعل اأويل االأل��ب��اب من بني 

املتناحرين، ي��درك��ون ع��واق��ب م��ا ه��م غ��ارق��ون فيه، 

فياأتون اإىل خ�ضبة اخلال�ض قبل فوات االأوان«.

ل��ق��د الم�������ض امل�����ض��اف��ر يف م�����ض��ار ت��رح��ال��ه االأخ�����ري، 

اإي��الم��اً عما ج��رى يف  م��وا���ض��ع ع��دي��دة للوجع ال تقل 

ال�ضيخ  بو�ضية  عماًل  ولكنه،  الع�ضيبة،  اللحظات  تلك 

اجلليل، مل يح�ضر نف�ضه فيها، فعالجها يتطلب الكثري 

من الت�ضرب على البالء، واإال زاد يف اجلرح تب�ضيعاً بال 

جدوى، هّداأ امل�ضافر فورة ال�ضحايف املتعط�ض للح�ضنى، 

يكتمل  حني  �ضاحبي،  يا  النا�ض،  اإىل  »�ضنخرج  وق��ال: 

ال���روؤي���ة،  ُح��ُج��ب  ال��ب��ح��ث، وت��ت�����ض��ح اخل��ف��اي��ا، فتنجلي 

وتزول اأقنعة االإلتبا�ض عن الوجوه ال�ضافرة«.

بتخفيف وطاأة  اإقناع �ضاحبه  امل�ضافر يف  يفلح  مل 

نف�ضه  يف  يت�ضاءل  وظ��ّل  ال�ضاخن،  باحلدث  ان�ضغاله 

ب�ضوت م�ضموع، »ما خلفية النا�ض الذين يجعلون من 

يتمادون  األهذا احلد  للنار؟  وق��وداً  اأنف�ضهم طواعية 

يعتا�ضون،  كيف  الدماء؟  و�ضفك  احلرمات،  هتك  يف 

اأمل  اأهليهم؟  لرعاية  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  ي��ج��دون  وكيف 

العقود  واأجدادهم طوال  اآباءهم  اأ�ضاب  يعتربوا مبا 

حدة  اأعيته  حتى  امل��ن��وال  ه��ذا  على  وبقي  املا�ضية«؟ 

على  براأ�ضه  واتكاأ  املتعب،  بج�ضمه  فاأرخى  االإنفعال، 

جعبة ال�ضفر، وغا�ض يف �ضبات عميق.

مل ينكر امل�ضافر، يف اأعماق ذاته، اأن ثمة دوافع مربرة 

لت�ضاوؤالت �ضاحبه غري املتناهية، واعرتف بعجزه عن 

اأ�ضئلة  اأي�ضاً  لديه  وب��اأن  املكتملة،  االإج��اب��ات  ا�ضتخراج 

ال�ضيخ يف عظته  ال�ضياق، مل يجب عليها  اأك��ر يف هذا 

اكتفى بتزويده خارطة للطريق �ضتو�ضله  البليغة، بل 

ك��ل منعطف  »يف  ق���ائ���اًل،  ال�����ض��اف��ي��ة،  االإي�����ض��اح��ات  اإىل 

الهواج�ض،  عليك  تغلب  وح��ني  ج��دي��دة،  اأم��ور  تتو�ضح 

ال�ضحيحة،  االأج��وب��ة  �ضتفاجئك  بعينه،  منعطف  عند 

فال تياأ�ض اإن مل تبلغه بعد يف ترحالك املتوا�ضل«.

�ضحب  ف�ضاهد  ال��ب��ع��ي��د،  اإىل  ب��ن��ظ��ره  امل�����ض��اف��ر  األ��ق��ى 

��ت الأ����ض���وات  ال���دخ���ان ت��ع��ل��و امل���ب���اين ال�����ض��ك��ن��ي��ة، وت��ن�����ضّ

الريح  مع  ت�ضافر  وهي  ال�ضوت،  ومكربات  الر�ضا�ض، 

اأن  دون  املكان،  ه��دوء  فتقطع  الطويلة،  امل�ضافات  عرب 

اخلطر،  ب��اق��رتاب  ت��ن��ذر  ول��ك��ن  بالكامل،  �ضفوه  تعّكر 

اإ���ض��ارات  راح يتح�ض�ض  وال���رتق���ب،  م��ن اخل���وف  وب����داًل 

ال��ت��ف��اوؤل واالأم�����ل ع��ن��د امل��ف��رتق ال���ق���ادم، ث��م ا�ضت�ضلم 

لقيلولة الع�ضر ب�ضكينة واطمئنان.
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لي�ض  فهذا  ملحم«،  »اأب��و  بلقب  وزي��ر  ُينعت  اأن 

ع����اراً، ب��ل ال��ع��ار اأال ي��ك��ون ل��دي��ن��ا يف م��واق��ع اإدارة 

واأخالقية  بلبنانية  يتحلى  ال  م��ن  ال��ع��ام،  ال�����ض��اأن 

وطهر �ضخ�ضية ممّثل حمل ر�ضالة ات�ضمت بالنبل 

وال�ضهامة والنخوة واالأ�ضالة اللبنانية، لكن »اأبو 

ملحم« عندما كان ي�ضتع�ضي عليه �ضخ�ض مارق، 

كان يلجاأ اإىل خمفر الدرك لالإبالغ عنه، ومل يكن 

اأو  ير�ضيه،  �ضيء  ال  �ضخ�ض  ا�ضرت�ضاء  يف  يبالغ 

متمرد ال يرى االأمور اإال من خالل عقل متطري 

وقلب اأ�ضود واأفكار �ضيطانية. 

التي ح�ضلت  وامل��ج��ازر  البارد  اأح��داث نهر  منذ 

ب��ح��ق اجل��ي�����ض وح�����ض��دت 180 ���ض��ه��ي��داً م��ن خ��رية 

اأبناء الوطن، كان على دولة »اأبو ملحم« اأن حت�ضم 

بالرتا�ضي  االأم���ن  مهزلة  اأن  وت���درك  خ��ي��ارات��ه��ا، 

و»ت��ب��وي�����ض ال��ل��ح��ى« وم��ف��او���ض��ة م��ن ال »���ض��ن��ب��ات« 

لديهم من اأهل ال�ضيا�ضة مل تعد جمدية.

عندما  االأوىل،  عر�ضال  جرمية  اإىل  وبالعودة 

ُقتل  ال��ذي  حميد  اآل  من  املطلوب  اجلي�ض  ط��ارد 

يف ت��ب��ادل ل��ل��ن��ار م��ع ال���دوري���ة، وذب���ح ع��ل��ى اأث��ره��ا 

�ضابط ورق��ي��ب، واأظ��ه��رت ال��وق��ائ��ع امل�����ض��ورة مبا 

بلدية  رئي�ض  لعبه  ال��ذي  ال���دور  ال�ضك،  يقبل  ال 

عر�ضال وولده يف االعتداء على اجلي�ض، وبدل اأن 

للتحقيق  عر�ضال  اإىل  الع�ضكري  الق�ضاء  يدخل 

�ضامل  برئا�ضة  امل�ضايخ  باجلرمية، و�ضل وفد من 

واأنه  مظلوماً،  مات  حميد  اأن  واعتربوا  الرافعي 

امل�ضجد  اإىل  توّجهه  خ��الل  وُق��ت��ل  ورع  تقي  رج��ل 

الأداء ال�ضالة، وبات اجلي�ض اللبناين هو املعتدي، 

»تيار  م��ن  الرخي�ضة  الطبالني  ف��رق��ة  وه��رول��ت 

امل�����ض��ت��ق��ب��ل« ب��رئ��ا���ض��ة ال��ن��ائ��ب ع��اط��ف جم���دالين 

خواطر  تطييب  عرب  انتخابياً،  احل��ادث��ة  تقطف 

للتحقيق  بلدية  رئي�ض  ا�ضتدعاء  وبات  املجرمني، 

التو�ضل  اأ�ضاليب  ك��ل  رغ��م  الق�ضاء،  على  ممنوع 

ر�ضى  لتك�ضب  ملحم«  »اأب��و  دول��ة  اعتمدتها  التي 

احلجريي!

ق���ب���ل ظ����اه����رة االأ�����ض����ري وال���ك���ان���ت���ون امل��ذه��ب��ي 

اأراده  القيم الدينية، الذي  املتطرف الغريب عن 

يف ع����ربا ح�����ض��رم��ة يف ع���ني ال�����ض��رع��ي��ة وال��ك��ي��ان 

»اأب��و  دول��ة  على  ك��ان  اللبناين،  وال�ضعب  الوطني 

م��ل��ح��م« اأن ت��ك��ون ول���و م���رة »اأب����و زي���د ال��ه��اليل«، 

عندما كان لزاماً عليها تطبيق الناأي بالنف�ض عرب 

ملنع تدفق  ال�ضمالية،  اإىل احلدود  اإر�ضال اجلي�ض 

»ال�ضياطني املرتزقة« الذين عاثوا ف�ضاداً وتكفرياً 

عرب ثقافة م�ضتوردة غريبة عن الثقافة الوطنية 

اجلامعة الأهل ال�ضنة يف لبنان، لكن انهزام دولة 

اأم��ام »اأب��و العبد كبارة« يف طرابل�ض،  »اأب��و ملحم« 

هو الذي جعل »اأبو العبد �ضمندور« �ضقيق ف�ضل 

�ضاكر يتجراأ ويطلق النار على اجلي�ض يف �ضيدا، 

واأدى اإىل هدر الدماء الطاهرة جماناً على مذبح 

ل�ضان  على  اجلي�ض  كفر  م��رة  م��ن  وك��م  ال��وط��ن، 

عن  احل�ضانة  رف��ع  ينفذ  ومل  وال�ضاهر  املرعبي 

نائبنْي من املعيب اأن يبقيا خارج الق�ضبان؟

هنيئاً للجي�ض اللبناين العظيم، دا�ض اأخرياً على 

كل الدجالني من اأهل ال�ضيا�ضة، ورف�ض و�ضاطات 

تطبق  معركة  ميدان  يف  نف�ضه  واعترب  »اللحى«، 

ال�ضعب  امليدانية، وكفى  الع�ضكرية  القرارات  فيها 

اللبناين غياب دولة ال جمل�ض نيابي �ضرعي فيها، 

باملجرمني،  مي�ضك  ق�ضاء  وال  وزراء،  جمل�ض  وال 

ولنعلنها »دولة اجلي�ض اللبناين واالأن�ضار«، واإىل 

اجل��ح��ي��م ك��ل م��ن يجل�ض ع��ل��ى ك��ر���ض��ي وه���و وق��ت 

ال�ضدائد لي�ض اأكر من »اإجر كر�ضي«.

اأمني اأبورا�شد

الجيش يدفع الثمن 
عن دولة »أبو ملحم«

اإىل حماية  وال�ضعي  ال�ضعبية �ضده  االنتفا�ضة 

حكمه ووجوده يف ال�ضلطة.

وقد اأدى ذلك اإىل حدوث خلل كبري يف اإدارة 

احلرب �ضد �ضورية، دفع وا�ضنطن اإىل امل�ضارعة 

االحتياطية،  ورقتها  ا�ضتح�ضار  عرب  لتجاوزه 

امل�ضلمني« يف م�ضر، مللء  »االإخ���وان  وه��ي حكم 

ب����داًل م��ن تركيا  ال��ق��ي��ادة  ال���ف���راغ وت����ويل دور 

النوعية يف  النقلة  اأردوغ���ان، وه��و ما متثل يف 

خطاب مر�ضي املعادي ل�ضورية وقطع العالقات 

�ضد  عدائه  واإ�ضهار  املذهبي  وحتري�ضه  معها، 

املقاومة، االأمر الذي اأدى اإىل حرق »االإخوان« 

اإىل احلكم  ج��اءوا  كونهم  وك�ضف حقيقتهم يف 

ب��ال��ت��ف��اه��م م����ع اأم����ريك����ا خل���دم���ة خم��ط��ط��ه��ا 

اال�ضتعماري يف املنطقة.

ح�سني عطوي

»موسى الفوضى« 
في غير ذقن

وبــــداأت »مــو�ــشــى الــفــو�ــشــى« اخلــّاقــة عملها 

احلا�شن  الإقليميني..  وكائها  اأحـــد  ذقــن  يف 

الهّدامة،  التكفريية  الظامية  للقوى  واملحر�ض 

احلكومة  رئي�ض  ــــان  اأردوغ طيب  رجــب  ال�شّيد 

عليه  خرجت  املتع�ّشف  الفوقي  هــذا  الركية.. 

اجلماهري املثقفة واملتح�شرة يف �شاحة » تق�شيم« 

لتنهيه عن قطع كم »�شجرة«!

لهذه  تو�شيفك  هــو  مــا  اأردوغـــــــان..  الــرئــيــ�ــض 

اأنها  اأم  بها؟  مــغــررٌّ  هــل  احل�شارية؟  اجلماعات 

عقله  اإىل  ليعود  به  املغّرر  الرجل  ل�شفع  انتف�شت 

ور�شده؟

اإ�شبعك  اإليها  توجه  التي  اجلــهــات  هــي  مــن 

عقر  يف  الداخلية  اجلبهة  بتفجري  اإياها  متهمًا 

الإن�شاين   – عملك  موا�شلة  عن  لتثنيك  دارك، 

لطاملا  اإقليمي،  جــاٍر  جتــاه   – والــقــومي  ال�شالح 

ان�شبت اأظافرك الدبلوما�شية وغري الدبلوما�شية 

يف وجهه حماوًل ته�شيمه اأكرث من مرة؟

بعٍد  عن  يرقب  �شالح  راٍع  هناك  اأردوغـــان.. 

وعن كثٍب معًا.. ميهل ول يهمل مكّن من تظافر 

املجّردة  احلقيقة  فكانت  وتزامنها..  الأحــداث 

الق�شري  »يف  وتداعيتها  اأنــوارهــا  �شطعت  التي 

وتق�شيم« يا ق�شري الباع والنظر فهّا تعترب؟

»الفو�شى  و�شلتها  التي  الثانية  الــذقــن  ــا  اأم

اأح�شان  يف  القابع  املليك  ذقــن  هــي  اخلــاقــة« 

ال�شهيونية.. يقتات من فتاتها وينفذ مكائدها..

اأيتها  بالتو�شيف  اأخــطــاأت  كنت  اإذا  مــعــذرًة 

اجلماهري »احلرة« املتفلتة من الأغال والقيود، 

الدرهم  من  والأو�شياء  الو�شايات  على  املتمردة 

والريال اإىل ال�شيكل والدولر، فعلى هذه اخلمرية 

املختزنة يف �شمائر الأمة يتوقف م�شري املنطقة..

اآن لهذه اجلماهري اأن تخرج على م�شاحة العامل 

احلكومات  ونهج  احلكم  م�شار  لت�شوب  العربي 

الناه�شة يف حلم �شعوبها والاعقة لدمائهم.

على عاتق اجلماهري الغفرية ولي�ض الغفورة.. 

اجلــمــاهــري املــتــعــلــمــة املــثــقــفــة غــري اجلــاهــلــة.. 

املــرتــهــنــة.. اجلماهري  اجلــمــاهــري احلــــّرة غــري 

الوطنية والقومية.. ل جماهري امل�شالح واملنافع 

اأن  النخب  هــذه  على  وال�شخ�شانية..  ال�شيقة 

والنقياد  الت�شيب  لهذا  اأوطانها  يف  احلــّد  ت�شع 

الأعمى لدوائر ال�شهيونية، فالأرواح التي زهقت 

ب�شع  اأوطاننا يف  تكبدتها  التي  املادية  واخل�شائر 

على  الب�شرية  تاريخ  لها يف  مثيل  ل  �شنة،  ع�شرة 

الإطاق.. فاإلم هذا ال�شكوت والتباطوؤ واخلجل 

من مواجهة الواقع ال�شرير واملرير؟

يفيد  ل  العا�شفة«   « املــوؤامــرة  اأمــام  الإنحناء 

روؤو�ــشــنــا  �شتدفن  اآجــــًا  اأم  فــعــاجــًا  بــ�ــشــيء.. 

اأمره..  من  عجلٍة  على  بع�شنا  فلماذا  بالراب.. 

ـــرًا اخلــنــوع  ــدفــن هــو راأ�ـــشـــه يف الـــرمـــال مـــوؤث ي

وال�شت�شام، من غري اأن يبدي ولو نزرًا قليًا من 

النف�ض مبا  الدفاع عن  املحاولة.. حماولة  �شرف 

ميلك من و�شائل متاحة.

بال�شمري  يتمتعون  ممن  الأحــيــاء  اأ�ــشــاأل  اإين 

ويوؤثرون  الإن�شانية،  والعّزة  والكرامة  وال�شرف 

واملداهنة  التكاذب  على  وامل�شداقية،  ال�شدق 

العامل،  م�شاحة  على  واإجنــازاتــهــم  اأعمالهم  يف 

الباطل  �شخروا قدراتكم ومقدراتكم يف جبه  اأن 

مبختلف وجوهه واأ�شكاله قبل اأن ياأتي هو على ما 

تبقى من خمزون قيمي وح�شاري فينا.

نبيه الأعور

مواجهة بني املتظاهرين وال�شرطة الركية و�شط ا�شطنبول                                                                                                            )اأ.ف.ب.(

) العدد 269(  اجلمعة - 28 حزيران - 2013



18w w w . a t h a b a t . n e t

رد  م���ن  ب���د  ال  �أن  �خل�������ر�ء،  ب��ع�����ض  ور�أى 

م�����س��ري ح��ا���س��م ع��ل��ى اخل��ط��وة الإث��ي��وب��ي��ة حتى 

بينما  �سدها،  ح��رب  �سن  اإىل  الأم���ر  و���س��ل  واإن 

اإق��ام��ة  لإث��ي��وب��ي��ا احل���ق يف  اأن  اآخ����ر  ف��ري��ق  راأى 

واأن  النيل،  الكهرباء من مياه  م�سروعات توليد 

التفاهم القائم على روح التعاون وتعزيز امل�سالح 

امل�سرتكة هو الأ�سا�س الذي ل بد اأن ينطلق منه 

التحرك امل�سر.

هو  الكبري،  الألفية  �سد  اأو  النه�سة  �سد  اإن 

الأزرق  النيل  على  يقع  البناء  قيد  اإثيوبي  �سد 

بالقرب من احلدود الإثيوبية - ال�سودانية، وعند 

يف  كهرومائي  �سد  اأكرب  �سي�سبح  اإن�سائه  اكتمال 

اأكرب  القارة الإفريقية، والعا�سر عاملياً يف قائمة 

اأربعة  كلفته  وتتجاوز  للكهرباء،  اإنتاجاً  ال�سدود 

مليارات دولر، وهو واحد من ثالثة �سدود ت�سيد 

اإثيوبيا،  يف  الكهرومائية  الطاقة  توليد  لغر�س 

بخ�سو�س  م�سريني  خ��رباء  ل��دى  قلق  وي��وج��د 

تاأثريه يف تدفق مياه النيل وح�سة م�سر منها.

قلق م�صري

اأخ��رى، يرى خرباء متخ�س�سون  من جهة 

منطقة  اختارت  اإثيوبيا  اأن  للخطوة  معار�سون 

النه�سة  �سد  لإق��ام��ة  ال�سودان  ل�سرق  مال�سقة 

ما  وه��و  م��رت مكعب خلفه،  مليار  واح��ت��ج��از  74 

ال�سودان  �سدود  �ستنهار  ال�سد  بانهيار  اأن��ه  يعني 

ال���ث���الث���ة ال����رو�����س����ري�����س، وم���������روي، و����س���ن���ار، 

الوجود متاماً،  و�ستختفي مدينة اخلرطوم عن 

ال�سد  لت�سل  ب�سرعة جنونية  املياه  �ستندفع  كما 

اأقل من ثمانية ع�سر  العايل يف جنوب م�سر يف 

يوماً.

اأك���ر م��ن  100 مليار  اأن  واأو���س��ح اخل���رباء 

بحرية  يف  مليار  اإىل  182  �ست�ساف  مكعب  مرت 

نا�سر، لت�سرب ال�سد العايل وتدمره.

ال���درا����س���ات  اإن ج��م��ي��ع  ال���ب���اح���ث���ون  وق������ال 

ال�سد  انهيار  اأن  اأجمعت على  والفنية  الهند�سية 

العايل �سيغرق م�سر متاماً، واأن املياه �ست�سل اإىل 

�ساعات  �ست  اأمتار خالل  ت�سعة  بارتفاع  القاهرة 

ف��ق��ط، واأن����ه ل��و ت�����س��اف��رت ج��ه��ود ال��ع��امل اأج��م��ع 

لإنقاذ امل�سريني فلن تفلح يف ذلك، اإل مع ب�سعة 

اأن  اآلف من بني  93 مليون م�سري، مو�سحني 

وامل�ستندة  النه�سة  ل�سد  الأث��ي��وب��ي��ة  ال��درا���س��ات 

اإىل بيوت خربة عاملية، تقول اإن معدل اأمان �سد 

العايل،  بال�سد  8.1 درجة مقارنة  النه�سة فقط 

اأن �سرعة تدفق املياه  وهي ثماين درج��ات، علماً 

اأق��ل  اأم����ام ���س��د م�سر ن��ه��اي��ة م�سب ال��ن��ه��ر، ه��ي 

بع�سرات املرات من �سرعة تدفقها من املنبع اأمام 

ال�سد الإثيوبي.

واأك����د اخل����رباء اأن ت��دم��ري م�����س��ر واإغ����راق 

اأف�سح  ا�سرتاتيجي،  »اإ�سرائيلي«  ه��دف  �سعبها 

عنه وزير اخلارجية ال�سابق، اأفيغدور ليربمان، 

اأكر  العايل  ال�سد  ب�سرب  ه��دد  عندما  عالنية 

من مرة، وقال اإن »اإ�سرائيل« �ستدمر ال�سد اإذا مل 

وال�سودان  م�سر  من  للتخل�س  الطبيعة  تدمره 

يف اآن واحد.

وحت������دث اجل����ان����ب امل�������س���ري ع����ن ال��ت��ع��ن��ت 

اأبابا  58  اأدي�س  اإذ رف�ست  القاهرة،  الأثيوبي مع 

تت�سمن  النيل  حو�س  ل��دول  م�سرياً  م�سروعاً 

لتوليد  م�سروعات  واإقامة  احلو�س،  دول  تنمية 

الطاقة واملياه العذبة.

وقالت م�سر اإن اإثيوبيا تعتمد على الأمطار 

بن�سبة  98 يف املئة من احتياجاتها املائية، وتربر 

اإقدامها على اإن�ساء ال�سد بحاجتها اإىل الكهرباء، 

امل�سروعات امل�سرية يف هذا  لكنها رف�ست جميع 

لتوليد  �سدود �سغرية  اإقامة  بينها  ال�ساأن، ومن 

الكهرباء ل حتتجز املياه عن م�سر وال�سودان.

ومن الوا�سح اأن م�سر لن تقوم لها قائمة، 

ينهر،  اإذا مل  ح��ت��ى  ال��ن��ه�����س��ة،  ���س��د  اإمت�����ام  ح���ال 

ال�سد  نا�سر خلف  تلوث مياه بحرية  يعني  لأنه 

وبالتايل  امل��ي��اه،  �سخ  عن  ال�سد  وتوقف  ال��ع��ايل، 

توقف الزراعة وال�سياحة، وهجرة امل�سريني اإىل 

خارج بالد.

ر�أي مغاير

ل��ردود  مغايرة  اآراء  ه��ن��اك  امل��ق��اب��ل،  يف  لكن 

الفعل امل�سرية الغا�سبة على �سد النه�سة، التي 

احل��رب  اإع���الن  ���س��رورة  اإىل  بع�سها  تطرفت يف 

�سد  ت�سييد  يف  البدء  اإعالنها  بعد  اإثيوبيا  على 

النه�سة.

وا�ستنكر هوؤلء جمرد احلديث عن احلرب 

و�سرورة اعتماد واإعالن م�سر طريق التفاو�س 

النيل  حو�س  دول  م��ع  فالعالقات  اإثيوبيا،  م��ع 

اأن تكون  النيل، يجب  التي تنبع منها مياه نهر 

عالقات تعاون وم�سالح م�سرتكة، واحلديث عن 

حلول ع�سكرية يزيد الأمر تعقيداً لي�س اإل.

اأث��ي��وب��ي��ا ودول  م���ن ح���ق  اأن����ه  ه�����وؤلء  وراأى 

ح���و����س ال��ن��ي��ل ت��ن��م��ي��ة ���س��ع��وب��ه��ا، وت��ن��م��ي��ة ه��ذه 

ال�سعوب تعتمد ب�سكل رئي�س على توليد الطاقة، 

مو�سحني اأن �سد النه�سة الإثيوبي ينتج خم�سة 

من  لذلك  الكهرباء،  من  العايل  ال�سد  اأ�سعاف 

م�سر  ب��ني  ات��ف��اق  اإىل  ال��و���س��ول  للغاية  ال�سهل 

التنمية  يف  ال��دول��ت��ني  ح��ق  يت�سمن  واإث��ي��وب��ي��ا 

اأن توليد الطاقة من  واإقامة ال�سدود، خ�سو�ساً 

اإىل  امل��ي��اه  ت��دف��ق  ع��رب  اإل  يتم  ل��ن  النه�سة  �سد 

م�سر.

وق���د دع���ا ال��ب��ع�����س اإىل ق��م��ة اأف��ري��ق��ي��ة يف 

القاهرة ت�سمل جميع روؤ�ساء دول حو�س النيل، 

ل��الت��ف��اق ح����ول ب��ن��د واح�����د، وه����و ت���اأم���ني حق 

امل�سريني يف الوجود عرب تدفق املياه، واحلفاظ 

حق  ت��اأم��ني  نف�سه  ال��وق��ت  ويف  ح�ستهم،  ع��ل��ى 

�سعوبهم،  حاجات  وتلبية  التنمية،  يف  الأفارقة 

على  اتفقت  ك��ان��ت  النيل  ح��و���س  دول  اأن  علماً 

دول  م��ب��ادرة  ت�سمنتها  ب��ن��داً  م��ن  44  ب��ن��داً   43 

اأُ�س�ست عام  1999، لكن بنداً  حو�س النيل التي 

مل  وال�سودان  م�سر  حق  بتاأمني  خا�ساً  وحيداً 

يتفق عليه، ومت حتويله اإىل روؤ�ساء دول حو�س 

النيل، الذين ف�سلوا يف الجتماع والتفاق عليه، 

وال��ي��وم ي��ب��دو اأن ف��ر���س جن��اح الت��ف��اق كبرية، 

خ�سو�ساً اأن موارد حو�س النيل من املياه تبلغ 

 1660 مليار مرت مكعب تذهب كلها اإىل الربك 

وامل�����س��ت��ن��ق��ع��ات، م���اع���دا  84 م��ل��ي��ار م���رت مكعب 

كيف  لذلك  وال�����س��ودان،  م�سر  امل�سب  لدولتي 

الإعالمية  وال�سجة  واحل��دي��ث  البحث  ي��ك��ون 

اإغ��ف��ال احل��دي��ث عن  ع��ن  84 مليار م��رت، ويتم 

 1660 ملياراً.

يف  »اإ���س��رائ��ي��ل«  دور  اخل����رباء  ي�ستبعد  ومل 

اإن  اإذ  النيل،  حو�س  دول  م��ع  ال��ع��الق��ات  ت�سويه 

»اإ����س���رائ���ي���ل« ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى  2 م��ل��ي��ار م���رت مكعب 

ال�سحي،  ال�سرف  مياه  من  معظمها  املياه،  من 

ن��ه��ر النيل  وحت����اول احل�����س��ول ع��ل��ى ح�سة م��ن 

عرب ترعة ال�سالم من ناحية، اإ�سافة اإىل �سحب 

اإىل  ح��دوده��ا  على  ال�سرق  م��ن  امل�سري  اجلي�س 

اجلنوب.

اأن��ه ل بديل مل�سر عن  وجت��در الإ���س��ارة اإىل 

مياه نهر النيل، اإذ اإنها تعتمد على تاأمني  85 يف 

املئة من احتياجاتها املائية من النهر، يف الوقت 

الذي ل حتتاج فيه اإثيوبيا اإىل مياه النيل، اإذ اإنها 

من  املائية  احتياجاتها  من  املئة  يف  ت�ستويف  98 

موقف  يف  م�سر  دخ��ول  مالحظة  ويجب  املطر، 

اإىل  650  الفرد  ن�سيب  تناق�س  بعد  مائياً  حرج 

األف  اإىل  و�سوله  واملطلوب  �سنوياً،  مكعباً  م��رتاً 

مرت مكعب �سنوياً لعبور خط الفقر، ففي العام 

وح�ستهم  مليوناً  امل�سريني  20  عدد  كان   1959 

والآن  ���س��ن��وي��اً،  م��رت مكعب  مليار  امل��ي��اه  55  م��ن 

جتاوزوا ال� 90 مليوناً واحل�سة ل تزال ثابتة.

ملحة تاريخية

كانت الدول امل�ساطئة لنهر النيل يف ال�سابق 

م�ستعمرات لدول اأجنبية، ثم ح�سلت هذه الدول 

على ا�ستقاللها.

النيل  مياه  لتق�سيم  التفاقات  اأول  وظهر 

اأبابا، وعقدت بني بريطانيا  اأدي�س  عام  1902 يف 

ب�سفتها ممثلة مل�سر وال�سودان واإثيوبيا، ون�ست 

على عدم اإقامة اأي م�سروعات، �سواء على النيل 

الأزرق، اأو بحرية تانا ونهر ال�سوباط، ثم اتفاقية 

عام  وظهرت  عام  1906،  وفرن�سا  بريطانيا  بني 

تت�سمن  التفاقية  وه��ذه  اأخ��رى،  اتفاقية   1929 

من  املكت�سبة  م�سر  بح�سة  احلو�س  دول  اإق��رار 

م��ي��اه ال��ن��ي��ل، واأن مل�سر احل��ق يف الع��رتا���س يف 

الدول م�سروعات جديدة على  اإن�ساء هذه  حالة 

النهر وروافده.

وهذه التفاقية كانت بني م�سر وبريطانيا 

ال��ت��ي ك��ان��ت مت��ث��ل ك��ي��ن��ي��ا وت��ن��زان��ي��ا وال�������س���ودان 

بحرية  م��ن  م�سر  ا���س��ت��ف��ادة  لتنظيم  واأوغ���ن���دا، 

املئة من  ن�سبة  7.7 يف  فيكتوريا، ومت تخ�سي�س 

تدفق املياه لل�سودان و 92.3 يف املئة مل�سر.

هنا مرت�صى

سد النهضة قد يثير حربًا بين مصر وأثيوبيا
أثار إعالن 

أديس أبابا عن 
إنشاء سد النهضة 

الذي سيحتجز 
 74 مليار متر 

مكعب من المياه 
المتدفقة لنهر 

النيل ردود فعل 
غاضبة من قبل 

مصر، التي رأت في 
الخطوة اإلثيوبية 

تعديًا على 
مصالحها القومية، 

وضربة لمشروعاتها 
التنموية، ومؤامرة 

لتجفيف مياه 
النيل التي تزود 

مصر بنحو  90 
في المئة من 
احتياجاتها 

المائية، كما أن 
السودان عارضت 

الخطوة تمامًا.

اقتصاد
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تاأهيل العربية

اأهم اخلطوات التي يراد لها اأن حتقق حقيقة 

اأنها  على  اأبناوؤها  لها  ينظر  اأن  هي  للغة،  النتماء 

قيل  وق��د  الأمم،  �سائر  اأم��ام  لهويتهم  مهم  عنوان 

اإن اللغة هي التي تولد الهوية واإن الهوية م�ساألة 

بو�سفها  العربية  تتمثل  وهنا  ج��ذوره��ا،  يف  لغوية 

بل  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�سخ�سية  ت��اأط��ري  يف  م��ه��م��اً  معلماً 

ق���رون لتكون  ���س��واء، طيلة  والإ���س��الم��ي��ة على ح��د 

العلوم  تتج�سد من خالله مبختلف  ال��ذي  الهيكل 

التي اأثرت الدنيا لقرون.

وتتميز العربية عن �سائر اللغات باأنها ركن من 

اأركان وجود الأمة لأن »احلملة على اللغة يف الأقطار 

اأدبها  اأو على  اإمن��ا هي حملة على ل�سانها  الأخ��رى، 

وثمرات تفكريها على اأبعد الحتمال، ولكن احلملة 

وعلى  يعنينا  �سيء  كل  لغتنا نحن، حملة على  على 

كل تقليد من تقاليدنا الجتماعية والدينية، وعلى 

الل�سان والفكر وال�سمري يف �سربة واحدة؛ لأن زوال 

اأكر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غري  اللغة يف 

األفاظها، ولكن زوال اللغة العربية ل يبقي للعربي 

اأو امل�سلم قواماً مييزه عن �سائر الأقوام ول يع�سمه 

اأن يذوب يف غمار الأمم، فال تبقى له باقية من بيان 

ول عرف ول معرفة ول اإميان«.

ل  ق��دره��ا  وي��ع��رف  بلغته  العربي  يفخر  ولكي 

الغربيني  من  املن�سفني  اأق��وال  يتفح�س  اأن  له  بد 

حني يقفون بكل احرتام اأمام لغتنا العظيمة، يقول 

العربية  »اللغة  لو�سل:  هرني  الفرن�سي  امل�ست�سرق 

واحل�سارة العربية الإ�سالمية تزودان الدار�س لهما 

التلميذ  »اإن  وي��ق��ول:  ال��ع��امل«،  عن  جديدة  بنظرة 

تختلف  لغوية  معاين  العربية  يف  يجد  الطالب  اأو 

الالتينية  اأو  الفرن�سية  معاين  عن  كبرياً  اختالفاً 

اأوروب��ي��ة.. و�سرعان ما يجد لها جاذبية  اأي لغة  اأو 

خا�سة ي�ستوقف نظره يف الوقت نف�سه �سري الكتابة 

العربية  وتقدم  ال�سمال..  اإىل  اليمني  من  العربية 

كبري  قدر  وفيه  ب�سيطاً  الإع��راب  قواعد  من  ن�سقاً 

من املرونة«، ثم يقول: »اإن العربية جتعل املالئمة 

ال�سمعية مع اللغات الأخرى مي�سورة جداً«.

وي�����س��ف م��ا���س��ي��ن��ي��ون ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب����اأن لها 

التي  اخل��ل��وة  وط����راز  ال��داخ��ل��ي  تركيبها  »ب��ف�����س��ل 

اإىل  والنزوع  التجريد  على  ق��درة خا�سة  به  توحي 

يف  الف�سل  للعرب  كان  هنا  ومن  وال�سمول،  الكلية 

ا�ستك�ساف رموز اجلرب و�سيغ الكيمياء وامل�سل�سالت 

احل�سابية«.

فهل يحق بعد ذلك، اأن يتنطع املتنطعون من 

ي��ل��وك��ون مب��ا ل يليق ع��ن هذه  اأب��ن��اء جلدتنا وه��م 

اللغة التي يح�سدنا كثري من الأقوام على اأن جعلنا 

اهلل من اأهلها؟

مما ل �سك فيه اأن اللغة العربية لي�ست ك�سائر 

اللغات �سواء اإذا نظرنا على مبناها اأم اإىل ما تعنيه 

لأ�سحابها وهذا بات م�سلماً بعد ما تقدم، واإذا كان 

بنا  فحرّي  لغاتهم،  قدا�سة  بعدم  يقرون  الآخ���رون 

اأن نثبت للجميع قدا�سة لغتنا فذلك حق ل ينبغي 

اأن يكون مدعاة خجل اأو ا�ستحياء، ول بد لنا نحن 

العرب اأن نتجاوز عقدة الدونية اأمام الغرب ونرفع 

جاهدين من اعتزازنا مبا خلفه لنا الأولون، ولعل 

امل�سلمني عن  واأب���ع���د  ان��ف��رط  ع��ق��د الإمي�����ان ح��ني 

ن��ال��ه احل���ظ الأوف���ر  ال��ل��غ��ة مم��ا  ك��ان��ت  مقد�ساتهم 

ف��راح يحوك  لذلك  العدو م�سلكاً  من ذل��ك، فوجد 

خيوط املوؤامرة على اللغة العربية بجهد كبري.

اإىل  الأم���ر  يحتاج  ال��ع��ومل��ة  ع�سر  ويف  وال��ي��وم، 

الكفيلة  الوحيدة  فهي  الإ�سالمية  الهوية  تثبيت 

ب��ذل��ك وامل�����س��ل��م ي��ح��ت��اج ل��ي��ربه��ن ث��ق��ل��ه يف م��ي��دان 

الوجود لغة تعرب عنه ب�سكل يربز هذه الهوية.

ي��ق��ول ال��دك��ت��ور اإب���راه���ي���م اأن��ي�����س: »ل��دي��ن��ا يف 

وو�سائل  الإذاعية  الإمكانيات  من  احلديث  الع�سر 

النية يف  واأُخل�ست  ا�ستخدامه  اأح�سن  اإذا  ما  الن�سر 

كل  ت�سود  م�سرتكة  عربية  لغة  لنا  حقق  توجيهه، 

البالد العربية ويح�سنها قومها كتابة ونطقاً واأداء، 

اإىل بع�س، فتوؤلف جمتمعاً  بع�سهم  اأبناءها  وت�سد 

عربياً حري�ساً على عزته وكرامته«.

ول بد اأن نكون وا�سحني حني نتعر�س ملو�سوع 

عن  نتغافل  اأن  املنطقي  من  فلي�س  الأهمية  بهذه 

�سواء  العربي،  بالفرد  املحيطة  املو�سوعية  امل�ساكل 

بذلك ما يت�سل بذاته اأم ما يحيط به من معطيات 

احلياة ال�سيا�سية والفكرية والجتماعية، ولعل ما 

جممل  اإىل  جلي  ب�سكل  ي�سري  �سفحات  م��ن  تقدم 

العربي،  للفرد  الثقافية  البنية  بناء  على  اأث��ر  م��ا 

التهجم  دع��اة  �ساعدت  التي  ال��ظ��روف  تهياأت  فقد 

ذلك  ي�سمي  اأن  بع�سهم  اأح���ب  كما  اأو  ال��ل��غ��ة،  على 

م�سغية  اآذان����اً  وه��ن��اك  هنا  ي��ج��دوا  اأن  بالتجديد، 

باأ�ساً  اأوا�سط املتعلمني، فظهر من ل يرى  حتى يف 

لتعليم  الع�سر  تنا�سب  ج��دي��دة  ط���رق  ت��وج��د  ب���اأن 

جهة  من  ذاتها  اللغة  على  وتغري  جهة،  من  اللغة 

يعم  ب��اأن اجلهل  تنا�سى  اأو  اأك��ره��م  ون�سي  اأخ���رى، 

ك��ل جم���الت احل��ي��اة، ف��ال جن��د ب��ارع��اً يف الفيزياء 

وال��ك��ي��م��ي��اء وال��ط��ب و���س��ت��ى اأن����واع ال��ع��ل��وم الأخ���رى 

واإن  العربية،  علم  عليه  ا�ستغلق  نف�سه  الوقت  ويف 

التي�سري  ���س��ور  اأم����ام  متع�سبني  ن��ق��ف  ل  ه��ن��ا  ك��ن��ا 

املطلوبة يف اإي�سال املعلومة اللغوية لطالبها؛ لأن 

منهج التعليم يتطلب مرونة عاليه ي�ستند اإليها يف 

مراعاة املتلقي، وهذا ل يقت�سر على اللغة وحدها، 

قليل  اإىل غري  التي حتتاج  الأخ��رى  العلوم  كل  بل 

من عوامل الإي�ساح والإفهام، وحتتاج اإىل �سياغات 

عديدة، وكلها ل ت�ستدعي اإلغاء تلك العلوم اأو ن�سف 

يف  املتاأ�سل  العداء  اأن  اإل  �سعوبتها،  بحجة  مبناها 

نفو�س الكثريين هو الذي دعا هوؤلء اإىل الوقوف 

ال�ساغل  ال�سغل  ���س��ار  حتى  وق��واع��ده��ا  اللغة  �سد 

منهم  ال��واح��د  ف���راح  اجل���دد،  املفكرين  م��ن  لكثري 

يتفنن بكل ما فيه اإق�ساء للغة زاعماً اأنها مما يوؤخر 

عجلة احلياة العربية.

حتى  بالنق�س  ال�سعور  جعل  ه����وؤلء،  ت��اأث��ري  اإن 

الأج��ي��ال  اأذه�����ان  يف  ي�ست�سري  ال��ل��غ��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

و�سرى الأمر لي�سل اإىل كثري من املتعلمني، ولناأخذ 

ل��ذل��ك م���ث���اًل؛ »ي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون امل�����س��ت�����س��رق��ون، اإن 

معبد  )م��ك��وراب��ا(  احلب�سية  م��ن  مقتب�س  م��ك��ة  ا���س��م 

اأين  من  يت�ساءلون  ل  عادتهم  على  لكنهم  هيكل،  اأو 

جاء ا�سم مكورابا، ثم ملاذا مل يقولوا على العك�س، اإن 

ديدنهم  ذل��ك  اأدري  ل  م��ك��ة؟..  م��ن  مقتب�س  مكورابا 

وغريها،  العربية  بني  م�سرتكة  كلمة  �ساهدوا  كلما 

يزعم  اخليمة  حتى  امل�ستفيدة،  هي  العربية  اإن  قالوا 

اللغويون العرب وغريهم اأن ا�سمها هذا م�ستعار من 

ال��ب��داوة ل  ل��وازم  األ��زم  اأن اخليمة من  احلب�سية، مع 

احل�سارة اإن كانت ذريعة احل�سارة هي التي تغريهم.. 

ال�سلة  ه��ذه  اإىل  تفطنوا  الذين  امل�سلمون  ك��ان  ول��و 

اأن  عليهم  لوجب  ومكورابا  مكة  بني  ال�ستقاقية 

فذلك  مكة،  باأ�سبقية  امل�ست�سرقني  عك�س  يقولوا 

للذي  للنا�س  و�سع  بيت  اأول  {اإن  لالآية  تطبيقاً 

ببكة}، ولكن امل�سكلة احلقيقية تظهر على كتابنا 

ال��ع��رب ح��ني ي��ت��ل��ق��ف��ون م��ا ي��ق��ول��ه الآخ������رون من 

منطلق املتلقي الرا�سي مبا يقال من غري اأن تكون 

ما  م��ع  البحث  م��ي��دان  يف  امل��وؤث��رة  ال�سخ�سية  ل��ه 

ميتلكه من مقومات القوة اليقينية يف ال�ستدلل 

وال�ست�سهاد.

ول��ك��ي ت��ك��ون ال��ه��وي��ة ع��ام��اًل م��ه��م��اً يف تركيز 

النتماء للفرد العربي للغته ل بد اأن نزرع يف اأذهان 

مثقفينا قبل غريهم حقيقة القيمة العليا للعربية، 

ونوؤكد على حقيقة اأن النتماء لقومية ما ل ميكن 

اأو  القت�سادية  الأن��ظ��م��ة  م�سرتكات  ب��ه  حتيط  اأن 

اجلغرافية اأو حتى الدينية، فمن املقرر اأن اجلامع 

اأهل تلك  التي يتكلمها  اللغة  املانع لأي قومية هو 

القومية، وعلى الرغم من كل حماولت اجلمع بني 

ال�سعوب الأوروبية حتت غطاء الراأ�سمالية اأو حتى 

بهوية  الج��ت��م��اع  ع��ن  ق��ا���س��راً  بقي  لكنه  امل�سيحية 

واحدة نظراً لتغاير الأل�سنة يف بلدانهم.

يتعلق  فيما  اللغة  توؤديها  التي  الوظيفة  »اإن 

الأهمية،  م��ن  كبري  جانب  على  وظيفة  بالقومية 

وعندما  احلياة..  لها  وتريد  بلغتها  تعتز  اأم��ة  فكل 

امل�ستعمرون  عليها  فر�س  التي  املحتلة  الأمم  تثور 

من  يكون  ال�سيا�سي  بال�ستقالل  مطالبة  لغاتهم 

اأه����م م���ا ت��ط��ال��ب ب���ه ا���س��ت��ع��م��ال ل��غ��ات��ه��ا يف الأم����ور 

التعليم«، ولذلك فاإن »الإ�سرار على  الر�سمية ويف 

وعلى  العربي  الوجود  اإثبات  على  اإ���س��رار  العربية 

تقم  مل  ف��اإن  ال��ع��رب��ي،  والت�سامن  ال��وح��دة  تي�سري 

وقت  يف  العربية  الأق��ط��ار  ب��ني  ال�سيا�سية  ال��وح��دة 

امل�سعى  والثقافية هي  اللغوية  الوحدة  فاإن  قريب، 

اأن يكون ق��ري��ب��اً، ول��ن تتم  ال��ذي يجب  ال�����س��روري 

العربية  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى  باملحافظة  اإل  ال��وح��دة  ه���ذه 

وا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف ك��ل جم���ال، لأن ذل���ك ي����وؤدي اإىل 

وحدة ال�سعور والفكر والجتاه بني العرب«.

ه���ذا م��ن ج��ه��ة ال��ك��ت��اب وامل��ف��ك��ري��ن، وم���ن جهة 

ب�ساطة  كانت  مهما  العربي  ال��ق��ارئ  نعفي  ل  اأخ��رى 

امل�سوؤولية  م��ن  عليه  ه��و  ال���ذي  التعليمي  امل�����س��ت��وى 

امللقاة على عاتقه، فلكي ن�سع اأيدينا على العالج، ل 

بد لنا اأن نقر بحقائق ل مفر منها، ف�سعف التوجه 

على  وا�سح  اأنف�سهم  اأبنائه  عند  العربي  الكتاب  نحو 

عك�س احلال يف الغرب، ولي�س الق�سور يف ما تقدمه 

امل�سكلة بهبوط  اإمنا  الأدبية والفكرية،  العرب  اأقالم 

اأكر،  ودقيقني  �سريحني  ولنكون  الثقايف،  امل�ستوى 

اأ�س�س  يف  وامل��ي��ول  التوجهات  ه��و هبوط  اإمن��ا  ن��ق��ول، 

متكلم  يتكلم  فقلما  اأبنائنا،  لدى  والنبهار  الختيار 

اإل  اأي منتدى ع��ام  اأو يف  اأو ح��وار تلفزيوين  يف لقاء 

وزروق كالمه مبجموعة من الكلمات الإجنليزية اأو 

الفرن�سية وغريها، لأنه يظن اأن ذلك داعماً لثقافته 

اأو  فينبهرون،  ي�سمعون  الذين  العوام  اأم��ام  ومكانته 

اأه���اًل للحوار  اأو  اخل��وا���س ال��ذي��ن ي��رون��ه بذلك ن��داً 

بهذه الثقافة امللمعة مب�سطلحات ال�سرق والغرب.

من م�ؤمتر »اللغة العربية.. من

خماطر اجلم�د اإىل تداعيات التجديد«
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اأقام »حزب �سبيبة لبنان العربي« مهرجاناً يف ذكرى الجتياح 

وم��روان  قان�سوه  عا�سم  النائبني  بح�سور  للبنان،  »الإ�سرائيلي« 

�سورية  �سفراء  وع��ن  احل�س  �سليم  الرئي�س  ع��ن  وممثلني  ف��ار���س، 

اإب��راه��ي��م، وع��ن ح��زب اهلل،  واإي���ران وفل�سطني، وع��ن ال��ل��واء عبا�س 

وممثلي اأحزاب اإ�سالمية ووطنية لبنانية وفل�سطينية.

�سورية  يف  ال��ي��وم  ي��ج��ري  م��ا  اأن  راأى  قان�سوه  عا�سم  ال��ن��ائ��ب 

اآذار،   14 ق��وى  على  عنيفاً  هجوماً  و�سن  ال��ع��روب��ة،  على  ح��رب  ه��و 

واعتربهم اأداة لدى ال�سفارة الأمريكية يف لبنان.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د اأب���و ع��م��اد رام���ز ع��ل��ى ع���دم ت��دّخ��ل الف�سائل 

املخيمات،  يف  عليه  متفق  و»ه��ذا  اللبناين،  ال�سان  يف  الفل�سطينية 

والبو�سلة لن تكون اإل باجتاه القد�س«.

اعترب  ال��ذي  د. علي �ساهر،  »ح��زب اهلل«؛  كلمة ممثل  ثم 

العمود  »�سّكلت  والإ���س��الم��ي��ة  الوطنية  اللبنانية  امل��ق��اوم��ة  اأن 

للهيمنة  ال�سهيوين   - الأمريكي  امل�سروع  مواجهة  يف  الفقري 

تلك  ويف  �ساخمة،  واأمتنا  عزيزاً  وطننا  ليبقى  منطقتنا،  على 

املقاومة، و�سّكل دعمها  اإىل جانب  الأيام وحدها �سورية وقفت 

اخلارجي  ال��ت��اآم��ر  اأ���س��ك��ال  ك��ل  م��ن  ال��واق��ي��ة  املظلة  واحت�سانها 

والإق��ل��ي��م��ي وامل��ح��ل��ي، ب��ال���س��ت��ن��اد اإىل دع���م ل ح����دود ل���ه من 

اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران«.

ويف اخلتام اأّكد الأمني العام حلزب �سبيبة لبنان العربي؛ ندمي 

املقاومة،  العربية  القومية  بالثوابت  ك احلزب  ال�سمايل، على مت�سُّ

وعلى راأ�سها ق�سية الأمة العربية الأ�سا�سية فل�سطني.

حزب شبيبة لبنان العربي: ملتزمون بالقضية األم فلسطين

مقدمة احل�سور يف فندق الكومودور



اجلمال  اإىل  الفتيات  من  كثري  ت�سعى 

يلتفتنْ  وال  واملظهر،  ال�سكل  يف  اخلارجي 

فالفرن�سي  للجمال،  احلقيقي  املعنى  اإىل 

قال:   ع�سر   ال�����س��اد���س  ال��ق��رن  يف  فونتينل 

مل  اللواتي  الن�ساء  حياة  من  اأتع�س  لي�س 

فاجلمال  ج��م��ي��ات،  ي��ك��ّن  اأن  اإال  ي��ع��رف��ن 

عمره ق�سري، وهناك فارق ب�سيط يف عدد 

ال�سنوات بني املراأة اجلميلة واملراأة التي مل 

تعد جميلة.

واأ����س���ار ال��ف��رن�����س��ي ج��وت��ي��ي��ه يف ال��ق��رن 

ال�سابع ع�سر  اإىل  اأن اجلمال غالباً ما يكون 

عباءة رائعة تخفي نقائ�س الروح .

اأ���س��ات��ذة ج��راح��ة ال��ت��ج��م��ي��ل ي����رون اأن 

ال�����س��ف��ات مع  اأه���م  ي��ع��د  ج��م��ال ال�سكل مل 

ومن  املختلفة ،   التجميل  ج��راح��ات  ت��ق��دم 

واق����ع ع��م��ل��ه��ا ت���وؤك���د اأن ه��ن��اك ���س��ل��ة بني 

اجل���م���ال اخل���ارج���ي واجل���م���ال ال��داخ��ل��ي، 

ويجب اأن تدرك كل فتاة اأن اجلمال يعني 

ال��ت��ك��ام��ل ب��ني اجل��م��ال اخل��ارج��ي وج��م��ال 

اأن  ال�سيخوخة  ت�ستطيع  ال  ال��ذي  ال���روح ، 

اإب��راز  م��ن  الفتاة  تتمكن  وعندما  تهزمه ،  

بلقب  فتاة ج��دي��رة  م��ا فيها  ت�سبح  اأج��م��ل 

ام��راأة جميلة، ولتتذكر اجلميات مقولة 

ال�سيء  ه��و  ال���روح  ج��م��ال  وايلد :   اأو���س��ك��ار 

ينال  اأن  الزمن  ي�ستطيع  الذي ال  الوحيد 

منه . 

ل��ذل��ك، ال ت��وج��د ام����راأة غ��ري جميلة، 

بالعديد  حباها  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  الأن 

من املوا�سفات التي ميكن من خالها اأن 

من  العديد  اأثبتت  حيث  جمالها،  ُتظهر 

تتمتع  امل����راأة  اأن  الف�سيولوجية  االأب��ح��اث 

قادرة  فهي  اللغوي،  التعبري  على  بالقدرة 

وعن  نف�سها  ع��ن  التعبري  على  بالفطرة 

تفريغ  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ب�سهولة،  م�ساكلها 

�سحنة معاناتها النف�سية . 

ك��م��ا اأن امل������راأة ت��ت��م��ي��ز ب���درج���ة ع��ال��ي��ة 

البديهة،  و�سرعة  والرتكيز  االنتباه  م��ن 

بالعمليات  ال��ق��ي��ام  على  العالية  وال��ق��درة 

ل  حتمُّ على  الفائقة  وال��ق��درة  احل�سابية، 

ال��ذي  ال��ع��اط��ف��ي،  ب��ال��ذك��اء  وتت�سم  االآالم ، 

عاملة  و�سيدة  ناجحة  زوج��ة  منها  يجعل 

ت�سكل  ال�سمات  ف��ه��ذه  وم��ع��ط��اءة،  موفقة 

�سخ�سية املراأة، وُتظهر جمااًل على وجهها 

ينبع من الروح . 

�صخ�صيتك �أهّم

ن�سائح  عدة  يقدمون  االخت�سا�سيون 

ت�������س���اع���دك يف ال���ت���ح���ل���ي ب���ج���م���ال ال�����روح 

وال�سخ�سية تتلخ�س يف االآتي : 

حتديد االأهداف يف احلياة، واالهتمام 

باالأولويات . 

بداخلك  م��ا  ب��ني  ال��ت��واف��ق  على  العمل 

التوافق  ف��ه��ذا  ل��اآخ��ري��ن،  تظهرينه  وم��ا 

يقلل من ال�سراعات الداخلية ويهدئ من 

على  وال�سماحة  الب�سا�سة  ويظهر  نف�سك 

وجهك.

ال���ت���اأّم���ل ال��ي��وم��ي ف��ي��م��ا ي��ع��ج��ب��ك وم��ا 

يف  ال��ت��اأّم��ل  م��ع  �سخ�سيتك،  يف  يعجبك  ال 

امل�ساكل  عن  والبعد  اليومية،  ت�سرفاتك 

وامل�ساحنات.

يتعر�سن حل��االت  ق��د  ال��ن�����س��اء  ب��ع�����س 

ب�سيطة  الغ�سب واالندفاع يف مواقف  من 

ن��اج��ح��ة يف  امل�����راأة  ت��ك��ون  ال ت�ستحق، وق���د 

عملها، وت�سغل من�سباً مرموقاً، وعلى قدر 

هائل من الذكاء، لكنها تفتقد التحّكم يف 

اأع�سابها يف خافات �سغرية جتعلها تثور 

الأتفه االأ�سباب.. ومثل هوؤالء يطلق عليهن 

يف علم النف�س الباحثات عن تدمري الذات، 

وهن ينتمني اإىل حزب التخريب النف�سي، 

الذي ال مير على ع�سواته يوم دون خاف 

اأو م�سادة على املا�سي اأو م�سادمة عاطفية.

�سرعة  م��ن  للتخل�س  ط��ري��ق��ة  اأ���س��ه��ل 

اأن ت�ساأل املراأة التي ال  الغ�سب واالندفاع، 

الوقوع يف حلظة  اأع�سابها قبل  تتحكم يف 

اخلاف اأربعة اأ�سئلة: هل اأفعل ذلك الأنني 

م�سادر  عن  اأنّف�س  اأنني  اأم  بالفعل،  اأري��ده 

ق��ل��ق اأخ�����رى؟ وم���ا ه��و ال�����س��ب��ب احلقيقي 

وراء هذا القلق اأو االأمل؟ وهل اأ�ستطيع اأن 

اأعالج املوقف دون الدخول يف اأزمة؟ 

اإذا انطلقت ال�سرارة االأوىل يف االأزمة، 

حاويل اأن تخرجي من املكان الذي ا�ستعلت 

فيه النار، حتى تتجنبي امل�ساركة فيها، وال 

يقود  احل��ي��اة  ال��ه��دف يف  اأن حتديد  تن�سي 

االإن�سان اإىل عاج الع�سبية املدفوعة.

�جلاذبية �صر �جلمال

اأهم  اأن  الب�سرية  التنمية  يوؤكد خرباء 

عن�سر يف جمال الروح هو اجلاذبية للرجل 

اأهم  ت�سكل  قواعد  ع�سر  واإليك  للمراأة،  اأو 

مقومات ال�سخ�سية اجلذابة:

عدم البوح ب�املت�اعب اخلا�سة: فاحلزن 

اأ���س��ًا  م��وج��ودة  عنا�سر  وال�سيق  واالأمل 

منها،  التخل�س  له  ميكن  وال  االإن�سان،  يف 

ق��در  تقليلها  اأو  اإخ��ف��ائ��ه��ا  م��ن  الب���د  ل��ك��ن 

االإمكان حتى ال ي�ساأم االآخرون، الأنهم غري 

ومن  اأح��زان��ن��ا،  يف  امل�ساركة  على  جمربين 

امل�ستح�سن حماولة فهم م�ساكل االآخرين، 

لي�س فقط يف  �سخ�ساً جمامًا  تكون  واأن 

اأي�ساً،  ال�سغرية  يف  بل  الكبرية  املنا�سبات 

اأح��زان االآخرين واإبداء  كما يجب احرتام 

ال�سرور يف اأفراحهم.

لاآخرين  اال�ستماع  اال�ستماع:  اإج��ادة 

الذي  ال�سخ�س  للجاذبية، الأن  �سبباً  يكون 

يتقن ف��ن اال���س��ت��م��اع الأح���ادي���ث االآخ��ري��ن 

ترتك  اأن  يجب  كما  منهم،  حمبوباً  يكون 

لاآخرين حرية احلديث، ثم ت�سارك فيه 

بعد ذلك عدم التعايل على االآخرين.

يعتقد الكثريون يف قرار اأنف�سهم اأنهم 

اأي �سي، لذلك  االآخ��ري��ن يف  ال يقلون عن 

عاقتهم  على  يوؤثر  قد  عليهم  فالتعايل 

ب����ك، وي��ت��م��ث��ل ذل����ك يف ط���ري���ق احل��دي��ث 

التوا�سع  بينما  ال��ائ��ق،  غ��ري  والت�سرف 

يعطي �ساحبه دائماً حمبة االآخرين.

اإظهار االإعجاب يف الوقت املنا�سب: كل 

لي�س  لكن  امل��دي��ح،  يتلقى  اأن  يحب  اإن�سان 

اإىل  ف��االإن�����س��ان يحتاج  ال��ن��ف��اق،  درج���ة  اإىل 

امل��ج��ام��ل��ة واإظ���ه���ار االإع���ج���اب ال���ذي يجدد 

تظهري  اأن  ل  يف�سَّ لكن  النف�س،  يف  الثقة 

بكلمة خمل�سة يف  االإعجاب يف حملة  هذا 

. الوقت والطريقة املنا�سبنينْ

ال���ت���ف���اوؤل امل��ع��ق��ول: امل��ت��ف��ائ��ل حم��ب��وب 

دائ��م��اً، فهو يجعل االآخ��ري��ن ي��رون العامل 

ال��ت��ف��اوؤل يجب  ال��واق��ع، لكن ه��ذا  مبنظار 

يتطرق  واأال  امل��ع��ق��ول،  ح���دود  ي��ك��ون يف  اأن 

بالياأ�س،  يعرتف  ال  واملتفائل  اخليال،  اإىل 

االأم��ل يف حل م�ساكله،  دائماً  ولكنه يجدد 

ويف حدود االإمكانيات املوجودة.

اجليد  من  غ��ريك:  ماحظات  تقّبلي 

ا���س��ت��ق��ب��ال م���اح���ظ���ات ون���ق���د االآخ����ري����ن 

اأن���ا����س  ع����ن  �����س����درت  اإذا  ����س���در  ب���رح���اب���ة 

وقد  امل�ساعدة،  �سوى  يبغون  ال  خمل�سني 

ت�سدر هذه املاحظات من اأنا�س حاقدين، 

لكن يف احلالتني من امل�ستح�َسن اأن تتقبل 

اأو نقد  اإل����ي����ِك م���ن م��اح��ظ��ة  ي���وج���ه  م���ا 

بابت�سامة، مهما كان الثمن، مع ما يفر�سه 

على  وال�سيطرة  بالعقل  التحكم  من  ذلك 

امل�ساعر.

���س��خ�����س��ي��ة م���رح���ة: ع��ن��د ال��ت��ف��ك��ري يف 

مو�سوع ما، من االأف�سل اأن تكون نف�سيتك 

مرحة وهادئة، ليت�سنى لك البت يف االأمور 

عندما  اأم��ا  معقدة،  وغ��ري  �سل�سة  بطريقة 

اأن  حت����اويل  ف���ا  ك��ئ��ي��ب��ة،  نف�سيتك  ت��ك��ون 

حت�سمي يف اأمر ما، حتى ال ي�سوب النتيجة 

اخلوف والقلق.

اخل��ري:  بنف�سي�ة  والت�سرف  التفكري 

حتى تكوين جذابة، ال بد اأن تت�سريف دائماً 

بجميع  تتحلنينْ  كنت  واإذا  اخل��ري،  بنف�سية 

�سفة  دون  م��ن  ف��اإن��ك  ال�سابقة  ال�����س��ف��ات 

اخلري �ستفقدين عن�سراً هاماً من عنا�سر 

اجلاذبية.

اأ�سا�سية  �سفة  ال�سراحة  ال�سراح�ة: 

من �سفات اجلاذبية، فهي واجبة التفكري 

مع النف�س ويف التفاوؤل مع الغري.

رمي �خلياط

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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جمالك الحقيقي في جاذبيتها

زة خطوات تساعدك في تكوين شخصيتك المميَّ
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اأطفالهن  بكاء  م��ن  االأم��ه��ات  م��ن  الكثري  تعاين 

امل�ستمر، ويقفن يف دائرة احلرية حول االأ�سباب التي 

فقد  يعرفوها،  اأن  لهم  وكيف  بكائهم،  خلف  تقف 

اأن  اإال  ذل��ك،  ال�سبب ع�سوي، وقد يكون غري  يكون 

ال�سوؤال االأهم يبقى: كيف اأوقف طفلي عن البكاء؟

اإي��ق��اف ن��وب��ة ال��ب��ك��اء ال��ت��ي ت��ن��ت��اب ال��ط��ف��ل لي�س 

باملعجزة، وال باالأمر ال�سعب، فقط حتتاج اإىل طرق 

ب�سيطة، ويف النقاط االآتية تو�سيح لها:

- قد يكون بكاء الطفل ترجمة ل�سعوره باالأمل، 

وي��ك��ون حينئذ اأمل���اً ���س��دي��داً، ف���اإذا ك��ان ك��ذل��ك ال بد 

املنزل،  يف  املتوفرة  الطبية  ب��االإج��راءات  القيام  من 

مراجعة  ثم  املغ�س،  نقاط  اأو  احل���رارة  قيا�س  مثل 

الطبيب.

اأو تناول  - قد يكون الطفل بحاجة اإىل الطعام 

احلليب، اأو تغيري »احلفا�س« اإذا مّر وقت على ذلك.

- ت�ساعد بع�س االأ�سوات ال�سادرة من التلفاز اأو 

ملا  البكاء، واالإن�سات  املذياع على توقف الطفل عن 

يدور حوله من ت�سوي�سات قد ت�سغل تفكريه.

- حمل الطفل و�سمه ُي�سعرانه باالأمان، ويزيان 

م�ساعر اخلوف التي قد تكون �سبباً يف بكائه.

- مام�سة جلد الطفل جللد اأّمه، مثل الكتف اأو 

الطفل  ي�ست�سعر  التي  الطرق  اأكرث  من  الوجنتني، 

بها اأّمه وبحنانها.

هذه  ويف  الطفل،  بكاء  �سبب  يكون  ق��د  امل��ك��ان   -

اأخ��رى  غرفة  اإىل  نقله  جت��ّرب  اأن  االأم  على  احلالة 

ءاً. اأكرث براحاً و�سونْ

ع��ل��ى اللف  اإذا ك���ان ال��ط��ف��ل ر���س��ي��ع��اً وم��ع��ت��اداً   -

اإي��ق��اف  يف  �سبباً  منه  حت���ّرره  ي��ك��ون  فقد  بالقماط، 

ب��داي��ة عمرهم  االأط���ف���ال يف  اأن  خ�����س��و���س��اً  ب��ك��ائ��ه، 

االأي���دي وك��رثة احل��رك��ة ب�سكل  يخافون م��ن حركة 

عام، وقد يزيد اللّف من اإح�سا�سهم باالأمان.

مع  منخف�س  ب�����س��وت  ت��ت��ح��ّدث  اأن  االأّم  ع��ل��ى   -

حمّببة  اأغنية  له  تغّني  وقد  بطيء،  وب�سكل  طفلها 

ميواًل  اأك��رث  الطفل  يجعل  اأن  �ساأنه  م��ن  فهذا  ل��ه، 

للهدوء.

- التدليك )امل�ّساج( اخلفيف جلبهة الطفل، فهو 

على  »امل�ساج«  ي�ساعد  وق��د  لاأع�ساب،  جتمع  مكان 

خف�س حدة التوتر لديه.

أنـِت وطــفـــــلك

كيف توقفين بكاء طفلك؟
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قال تعاىل : {والتني والزيتون • وطور 

�سينني • وه��ذا البلد االأم��ني • لقد خلقنا 

االإن�سان يف اأح�سن تقومي} )�سورة التني(.

لقد اأق�سم اهلل تعاىل بفاكهة التني، واهلل 

�سبحانه وتعاىل ال يق�سم اإال بعظيم، وق�سمه 

عّز وجل لهو دليل حقيقي على اأهمية هذه 

فوائد  لها  اأن  اإىل  ه��ام��ة  واإ���س��ارة  الفاكهة، 

ومنافع جمة.

ُي����ع����ت����رب ال�����ت�����ني م������ن اأك����������رث ال����ف����واك����ه 

واخل�سروات التي حتتوي على االألياف، حيث 

التني على جرامني  حتتوي حبة واح��دة من 

م��ن االأل���ي���اف )20٪ م��ن االح��ت��ي��اج ال��ي��وم��ي 

اأي  يف  ي�سّكل ج���زءاً مهماً  ب���ه(، وه��و  ��ى  امل��و���سَ

الدهون  على  يحتوي  ال  الأن��ه  خا�سة،  حمية 

الكولي�سرتول، لكنه يحتوي  اأو  ال�سوديوم  اأو 

على ن�سب عالية من االألياف، لذا ُيعترب غذاًء 

مثالياً للذين يريدون االإنقا�س من اأوزانهم، 

ك��م��ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة ك��ب��رية م��ن امل��ع��ادن 

اأكرث من اأي فاكهة اأخرى، ون�سبة الكال�سيوم 

املوجودة يف التني عالية جداً، فعلبة من التني 

ما  بنف�س  بالكال�سيوم  اجل�سم  ت���زّود  املجفف 

تزوده علبة من احلليب.

ك��م��ا ي���وج���د يف ال���ت���ني اأك�����رث ال��ع��ن��ا���س��ر 

الغذائية اأهمية، اأال وهو ال�سكر، واأي�ساً فاإن 

التني يدخل يف عاج الربو والكحة والربد.

�ال�صتعماالت �لد�خلية

- معاجلة االإم�ساك: ميكن تناول التني 

حت�سري  اأي  دون  م��ن  ال���ط���ازج،  اأو  امل��ج��ف��ف 

ك��ذل��ك  االإم�������س���اك،  م���ن  للتخفيف  م���ع���نّي، 

ت���ني ط��ازج��ة  ث���م���رات   4 اأو   3 مي��ك��ن ط��ه��و 

كوب  مقدار  يف  زبيب  حبات  وع�سر  مقّطعة 

كبري من احلليب، يتم تناولها �سباحاً على 

الريق، كما ميكن نقع 6 ثمرات تني يف املاء 

الفاتر طوال الليل، ثم يتم تناولها �سباحاً 

على الريق اأي�ساً.

- التخفيف من اال�سطرابات اله�سمية: 

الوجبات  بعد  ال��ط��ازج  ال��ت��ني  ت��ن��اول  ميكن 

ال��ث��ق��ي��ل��ة،  ال����وج����ب����ات  ق���ب���ل  اأو  اخل���ف���ي���ف���ة، 

للتخفيف من ا�سطرابات اجلهاز اله�سمي، 

وهو مفيد يف مكافحة القرحة والطفيليات 

واجلراثيم.

التنف�س:  ا���س��ط��راب��ات  م��ن  التخفيف   -

تخفف  �سافية،  عنا�سر  على  التني  يحتوي 

خ�سو�ساً  املخاطية،  االأغ�سية  تهيجات  من 

يف اجلهاز التنف�سي، لذلك فاإن تناول التني 

الطازج ميكن اأن ي�ساعد على التخفيف من 

دوراً  يلعب  فهو  التنف�سية،  اال���س��ط��راب��ات 

م�سابهاً لدور م�سادات االلتهابات.

التهابات احللق،  اأي�ساً لعاج  وهو يفيد 

ويكفي لذلك اأن يتم غلي 4 اأو 5 ثمرات تني 

امل��اء، ثم  50 مليلرت من  طازجة يف ح��وايل 

ي��ربد، ثم ي�سرب  امل��اء وي��رتك حتى  ى  ي�سفَّ

لعاج اأوجاع احللق.

�ال�صتعماالت �خلارجية

- الإزال��ة »م�سامري« القدمني، يوجد يف 

من  التخل�س  على  ت�ساعد  ان��زمي��ات  التني 

ال��ن��ت��وءات اجل��ل��دي��ة ال���زائ���دة، ل��ه��ذا ميكن 

ا�ستخدامه الإزالة امل�سامري التي تظهر على 

القدمني، فيو�سع لّب الثمرة على امل�سامري، 

ى برباط طوال الليل. ويغطَّ

- لعاج احلبوب والرتحات، يتم ت�سخني 

التني يف املاء اأو احلليب، وُتق�سم كل حبة اإىل 

ن�سفني، بحيث يو�سع لب الثمر على البثور 

فعالة جداً  الطريقة  وتعترب هذه  مبا�سرة، 

يف العاج، خ�سو�ساً تقرحات الفم.

وي��دخ��ل ال��ت��ني - ك��م��ا ه��و م��ع��روف - يف 

العناية  م�ستح�سرات  م��ن  العديد  تركيب 

من  ب��ه  يتمتع  مل��ا  وذل���ك  وال�سعر،  بالب�سرة 

فهو  ومرطبة،  وملطفة  وقائية  خ�سائ�س 

تغريات  ويقيهما من  وال�سعر  اجللد  يغذي 

الطق�س القا�سية، ومن التلوث.

ال��ت��ني ن��اف��ع ل��ع��اج ال��ن��ق��ر���س: النقر�س 

م��ر���س ي��اأت��ي م��ن زي����ادة احل��ام�����س ال��ب��ويل 

اأكل  يف  االإف���راط  نتيجة   ،uriaue acide
امل����واد ال��ربوت��ي��ن��ي��ة، ك��ال��ل��ح��وم وال��ب��ق��ول��ي��ات 

جهاز  يف  خ��ل��ق��ي  خ��ل��ل  نتيجة  اأو  وغ���ريه���ا، 

امل��واد  ا�ستقاب  تتدخل يف  التي  االأن��زمي��ات 

الربوتينية.

املنهجية،  العلمية  ال��درا���س��ات  وبانتظار 

فاإن من فوائد التني الثابتة بحكم التجربة 

اأن���ه م��ن اأغ����ذى ال��ف��واك��ه، و���س��ه��ل اله�سم، 

وم���ان���ع ل��ل��ن��ف��خ��ة م��ن��ظ��م حل���رك���ة االأم���ع���اء، 

وم���ان���ع ل���اإم�������س���اك وب���ق���اء ال��ف�����س��ات يف 

اجلهاز اله�سمي، ومدّر للبول، ونافع للكبد 

ال��غ��ذاء، وط��ارد للرمل  والطحال وجم��اري 

م���ن ال��ك��ل��ى وامل���ث���ان���ة، وم�����س��ك��ن ل��ل�����س��ع��ال يف 

حاالت الت�سمم والقروح النتنة.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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�أفــقــي

�سماء  / املحب�سني  برهني  لقب  فيل�سوف  �ساعر   1
للفل�سفة  اأ�س�س  هولندي   / للجدل  مثري  اأمريكي  رئي�س   2

االأوروبية احلديثة واأبو املذهب العقاين

نقي�س   / وذاكرتنا  حولنا  من  والزمن  لاأ�سياء  ا�ستيعابنا   3
احلرب

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرق��ام من  تو�سع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

كفيها  �سربت   / �سغريا  خطاأ  اأخطاأ   4
معا / قطع االأ�سياء اإىل قطع �سغرية

5 ريا�سة هندية يف القدرة على الرتكيز 
/ تاأدية اعمل بقدرة واقتدار

6 كلمة فرعونية قدمية مبعنى جميل / 
قانون يف اجلرب

يتفاعل( )ال  خامل  غاز   7
االأ�سعة  التقاء  نقطة   / للنا�س  فائدة   8

)اأو االأ�سياء( وتركيزها

اأر�سطو  / ليونة   9
10 نبات طبي ي�ستفاد من بذوره وي�سرب 
ا�سم عربي  ال�ساي /  بغليه وتقدميه كما 

قدمي

عـــامـــودي

اأهل قرطبة  1 �ساعر ووزير اندل�سي من 
برع يف الو�سف والباغة

 / للكتابة  م�سطحة  قطعة   / للتمني   2
املناطق املفتوحة من االأر�س

3 ر�سوم على اجللد )معكو�سة( / ن�ساعد 
يف اأمر ما

4 �سخ�س بنى نف�سه بنف�سه دون االعتماد 
على االآخرين / �سر�س )معكو�سة(.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

وترية مو�سيقية  اآلة   / ومقابل  مواز   5
كيلوجرام األف   / ميزان   / مت�سابهان   6

باملهلبية  �سبيهة  حلوى  لعمل  ت�ستخدم  مادة   7
/ ثلثا باب

العربي النحو  ملك  االأ�سود  اأبو   / ان�سكب   8
اإن��اء   / موكله  ع��ن  دف��اع��ا  املحامي  يقوله  م��ا   9

كبري من الفخار )معكو�سة(.

10 ا�ستخدام االآالت يف اجناز العمل واال�سراع به 
/ تقابلها ع�سر اأمثالها )مبعرثة(.
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التين.. 
طارد للرمل وواٍق 

للكبد والطحال
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اأك����د ال�����ص��ف��اء زع��ام��ت��ه ل��ك��رة ال��ق��دم 

حمققاً  الكاأ�س  لقب  ب��اإح��رازه  اللبنانية 

الثنائية بفوزه على �صباب ال�صاحل 1-2 

يف املباراة النهائية ال�صبت املا�صي.

 13 بعد  لل�صاحل  دي��ن��اً  ال�صفاء  ورد 

لقبه  اأح��رز  الأزرق  الفريق  ك��ان  اإذ  �صنة 

امل�����ص��اب��ق��ة عينها  ال��وح��ي��د يف  ال��ر���ص��م��ي 

مو�صم  يف  ب��ال��ذات  ال�صفاء  ح�صاب  على 

حممد  ال�صوري  بقيادة   2000  -  1999
قوي�س، الذي قاد ال�صاحل وقتئذ للفوز 

الرتجيح  ب�صربات   4  - على ال�صفاء 5 

الوقتني  1 يف   -  1 الفريقني  بعد تعادل 

الأ�صلي والإ�صايف.

وه��������ذا ال����ل����ق����ب ال����ث����ال����ث ل��ل��ف��ري��ق 

 1964-1963 مو�صمي  ب��ع��د  ال��ب��روت��ي 

و1985-1986، وكان ال�صفاء اأحرز لقب 

الدوري للمرة الثانية على التويل قبل 

اأ�صبوعني من نهاية البطولة.

ومت�����ي�����ز ال���������ص����ف����اء ه�������ذا امل����و�����ص����م، 

التي  واملتفاهمة  املتجان�صة  مبجموعته 

قادها املدرب العراقي اأكرم �صلمان الذي 

اأمام ال�صاحل املباراة الأخ��رة له  خا�س 

البطولة  ل��ه  حقق  بعدما  ال�صفاء،  م��ع 

والثنائية  ال��ت��وايل  على  الثانية  للمرة 

م�����ص��رة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

ل��ل�����ص��ف��اء م��ت��وج��اً ج���ه���وده ب��ح��م��ل لقب 

اأف�صل مدرب يف لبنان هذا املو�صم. 

على  امل��و���ص��م،  ه��ذا  ال�صفاء  واعتمد 

حيدر  حممد  راأ�صها  على  �صابة  ت�صكيلة 

الو�صط  لبنان، ولع��ب  اأف�صل لع��ب يف 

عامر  وزميله  �صالمي  خ�صر  املخ�صرم 

خان، ويف الدفاع املغربي طارق العمراتي 

ونور من�صور واحلار�س زياد ال�صمد. 

املخ�صرم  ال��ع��راق��ي  ل��ل��م��درب  وي��ع��ود 

اأك�����رم ���ص��ل��م��ان ف�����ص��ل ك��ب��ر يف اإجن�����ازات 

تاريخ  اأن  �صيما  ل  امل��و���ص��م،  ه��ذا  ال�صفاء 

هذا املدرب مع جميع الأندية التي اأ�صرف 

اأن����ه ك��ان  ب��ال��دل��ي��ل ال��ق��اط��ع  عليها ي��ث��ب��ت 

ال�صخ�س املنا�صب لتويليّ امل�صوؤولية يف هذه 

اإ���ص��اف��ة اإىل خربته  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  امل��رح��ل��ة 

الطويلة يف املالعب اللبنانية، حيث �صبق 

وحقق مع فريق الت�صامن �صور اإجنازات 

كبرة يف مو�صم 2000 – 2001.

ال���ف���ن���ي،  ال����ع����ام����ل  اإىل  وي���������ص����اف 

ي��ع��ي�����ص��ه  ال������ذي  الإداري  ال����ص���ت���ق���رار 

ال�����ص��ف��اء، وه���و م��ا ي��وؤه��ل��ه ل��ل��رتب��ع على 

طويلة  ل�صنوات  اللبنانية  الكرة  �صدارة 

ينح�صر  ل  متيزه  اأن  خ�صو�صاً  مقبلة، 

فقط بالعن�صر الفني، بل بعدة عنا�صر 

�صت�صعى  التي  الأندية  تفتقدها  موؤثرة 

ملناف�صته، كالنجمة والأن�صار والرا�صينغ 

وغرها.

وبعد اإحرازه لقب »الدوبليه« بفوزه 

�صيكون  وال��ك��اأ���س،  ال����دوري  مب�صابقتي 

املو�صم  يف  كثرة  حتديات  اأم��ام  ال�صفاء 

التي  ة  الِقميّ اأهمها احلفاظ على  املقبل، 

حتقيق  نحو  وال�صعي  بجدارة،  اعتالها 

اإجن������از ق�����اري يف م�����ص��ارك��ت��ه امل��ن��ت��ظ��رة 

مب�����ص��اب��ق��ة ك����اأ�����س الحت�������اد الآ����ص���ي���وي، 

وتعوي�س خ�صارته نهائي عام 2008 اأمام 

البحث  ع��ن  ف�صاًل  البحريني،  امل��ح��رق 

عن مدرب جديد بدًل من اأكرم �صلمان 

الذي اأبدى رغبته يف الرحيل والكتفاء 

مبا اأجنزه يف املو�صمني اللذين ق�صاهما 

مع الفريق.

حكاية الألقاب الثالثة

رئي�صياً  لعباً  ال�صفاء  فريق  يعترب 

يف م�����ص��اب��ق��ة ك���اأ����س ل��ب��ن��ان، م��ن��ذ اأوائ����ل 

م��رات   3 اللقب  اأح���رز  حيث  ال�صتينات، 

مرات. وو�صل اإىل النهائي 7 

يف  ل��ل�����ص��ف��اء  الأول  ال���ل���ق���ب  وج������اء 

 1964  –  1963 مو�صم  يف  لبنان  ك��اأ���س 

ربع  ال��دور  يف  النه�صة  على  تغلب  حني 

كميل  �صجلها  باإ�صابة   ،0 –  1 النهائي 

ال�صفاء  فاز  النهائي  ن�صف  ويف  جمول، 

و���ص��ج��ل   ،1 –  3 ال���ه���وم���ن���ت���م���ن  ع���ل���ى 

ح�صن  �صوقي  مهاجمه  ال�صفاء  اإ�صابات 

للهومنتمن  ���ص��ج��ل  ف��ي��م��ا  )ه���ات���ري���ك(، 

ف��از  النهائية  امل���ب���اراة  ويف  ���ص��ك��ر،  راغ���ب 

 28 الأح��د يف  يوم  النجمة  ال�صفاء على 

�صجله  نظيف  ب��ه��دف   ،1964 ح��زي��ران 

من  ركنية  م�صتثمراً  احلريري،  عدنان 

وهيب ن�صر اهلل.

وحقق ال�صفاء لقبه الثاين يف مو�صم 

– 1986، حني فاز يف الدور ال�16   1985
على ال�صالم �صور 6 – 0، �صجلها ب�صام 

ق�����ص��ا���س )2( و���ص��ام��ر ع��رب��ي��د وول��ي��د 

رب��ع  ق���ل���وط. ويف  واأ���ص��ع��د  دح�����روج )2( 

ال��ن��ه��ائ��ي، ف����از ع��ل��ى ال�����ص��ب��ي��ب��ة امل��زرع��ة 

– 2، و���ص��ج��ل ول��ي��د دح�����روج ور���ص��ا   4
ح�صني )2( واأ�صعد قلوط، وبالل �صربا 

ويف  ال�صبيبة،  اإ���ص��اب��ت��ي  �صلوم  وفي�صل 

�صباب  على  ال�صفاء  فاز  النهائي،  ن�صف 

عربيد  �صامر  و�صجل   ،1  –  3 ال�صاحل 

ويو�صف  لل�صفاء،  دح���روج  وول��ي��د   )2(

فاز  النهائية  املباراة  ويف  لل�صاحل،  ديب 

ال�صفاء على الأن�صار 1 – 0 يوم الأحد 

1986، �صجلها حممد بري )116  17 اآب 
بعد التمديد(.

بفوزه  ال��ك��اأ���س  نهائي  ال�صفاء  وبلغ 

ع��ل��ى ال��ع��ه��د 3 ���� 2 ب�����ص��رب��ات ال��رتج��ي��ح 

3 يف الوقتني الأ�صلي   ��  3 بعد تعادلهما 

امل���ربة  وع��ل��ى  ال�16،  دور  يف  والإ�����ص����ايف 

ال������دور رب��ع  0 يف   �����  1 ث���ان���ي���ة(  )درج������ة 

�� 0 يف  النهائي، وعلى الت�صامن �صور 2 

الدور ن�صف النهائي. 

ت�صكيلة ال�صفاء 

ملو�سم 2012 - 2013

حل���را����ص���ة امل����رم����ى: زي�����اد ال�����ص��م��د،  

مهدي خليل، ور�صوان ك�صاب.

ل���ل���دف���اع: ع��م��ر ع��وي�����ص��ة، وحم��م��د 

م�����ص��ط��ف��ى ال������درة، وحم���م���د ق���رح���اين، 

وب�����ص��ار امل���ق���داد، ون����ور م��ن�����ص��ور، وع��ل��ي 

)امل��غ��رب(،  العمراتي  وط���ارق  ال�صعدي، 

واإب���راه���ي���م خ��ر ال��دي��ن وج����اد ���ص��وم��ان 

ومنر الري�صوين.

للو�صط: رامي قدورة، وعامر خان، 

وخ�صر  �صالمي،  وحمزة  عبود،  وحمزة 

���ص��الم��ي وم�����ص��ط��ف��ى ق��ان�����ص��وه وع��ل��ي 

اإ�صماعيل واأحمد جلول.

ل��ل��ه��ج��وم: حم���م���ود ال���زغ���ب���ي، عمر 

ال����ك����ردي، ع����الء ال���ب���اب���ا، ن��غ��و اأو���ص��ي��ن��ا 

�صماكة  وع��م��رو  )ن��ي��ج��ري��ا(،  �صامويل 

)م�صر(، وحممد طحان، وروين عازار، 

وحممد حيدر وح�صن هزمية.
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اللقب الثالث للصفاء 
في كأس لبنان 

بطعم »الدوبليه«

ت�صكيلة فريق ال�صفاء احلالية يف نهائي كاأ�س لبنان اأمام ال�صاحل

فريق ال�صفاء الفائز لقب كاأ�س لبنان عام 1986

حمل فوز فريق الصفاء بلقب كأس لبنان هذا الموسم 
نكهة مختلفة عن المرتين السابقتين اللتين توج فيهما 

النادي البيروتي، والسبب هو أن اللقب الجديد أكمل ثنائية 
تاريخية للصفاء هذا الموسم، حيث جمع النادي البيروتي 

لقبي الدوري والكأس للمرة األولى في تاريخه. 

) العدد 269(  اجلمعة - 28 حزيران - 2013

الـسـجــل

بلقب كاأ�س لبنان )14  يعترب فريق الأن�صار الأك��ر ف��وزاً 

والهومنتمن  ال�صفاء  ث��م   )4( وال��ع��ه��د  النجمة  يليه  م���رة(، 

والنه�صة )3( وحلمي �صبور وال�صبيبة املزرعة )2( والأوملبيك 

والربج وال�صاحل واملربة والت�صامن �صور )مرة واحدة(، وهنا 

ال�صجل الكامل:

حلمي   :1940  -  1939 �صبور،  حلمي   :1939  -  1938
1943: الهومنتمان،   - 1942 1941: النه�صة،   - 1940 �صبور، 

 -  1947 النه�صة،   :1947  -  1946 النه�صة،   :1945  -  1944
1948: الهومنتمان، 1949 - 1950: ال�صبيبة املزرعة، 1950 - 
 1963 الهومنتمان،   :1962  -  1961 املزرعة،  ال�صبيبة   :1951
 :1986  -  1985 النجمة،   :1971  -  1970 ال�صفاء،   :1964  -

الأن�صار،   :1988  -  1987 النجمة،   :1987  -  1986 ال�صفاء، 

 1990 الأن�����ص��ار،   :1990  -  1989 الأن�����ص��ار،   :1989  -  1988
 :1993  -  1992 الأن�صار،   :1992  -  1991 الأن�صار،   :1991  -

الأن�صار،   :1995  -  1994 الأن�صار،   :1994  -  1993 ال��ربج، 

 -  1997 النجمة،   :1997  -  1996 الأن�صار،   :1996  -  1995
 :2000  -  1999 الأن�صار،   :1999  -  1998 النجمة،   :1998
�صباب ال�صاحل، 2000 - 2001: الت�صامن �صور، 2001 - 2002: 

 :2004  -  2003 ب��روت،  اأوملبيك   :2003  -  2002 الأن�����ص��ار، 

 2006 الأن�صار،  العهد، 2004 - 2005: العهد،2005 - 2006: 

 :2009  -  2008 امل����ربة،   :2008  2007- الأن�����ص��ار،   :2007  -

العهد، 2009 - 2010: الأن�صار، 2010 - 2011: العهد،2011 - 

ال�صفاء.  :2013  -  2012 الأن�صار،   :2012

املدرب اأكرم �صلمان



ب���اإع���الن الحت�����اد ال��ل��ب��ن��اين ل��ك��رة 

ال�صلة عن انطالق حت�صرات منتخب 

ب��ط��ول��ة الأمم  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف  ل��ب��ن��ان 

الفيليبني  يف  �صتقام  ال��ت��ي  الآ���ص��ي��وي��ة 

فعلياً  ب�����داأت  امل��ق��ب��ل،  اآب  و11   1 ب���ني 

الأرز« نحو حتقيق حلم  »رج��ال  رحلة 

كاأ�س  اإىل  بالتاأهل  اللبناين  اجلمهور 

تاريخ  يف  الرابعة  للمرة  للعبة  العامل 

منتخب لبنان.  

اأن  بعد  املنتخب  ان��ط��الق��ة  وت��اأت��ي 

ذل���ل���ت ع���ق���ب���ات ع�����دة ك���ان���ت ت��ع��رت���س 

اآ���ص��ي��ا،  ب��ط��ول��ة  يف  اللبنانية  امل�����ص��ارك��ة 

اأب����رزه����ا مت���وي���ل ال���ف���ري���ق، وجت��ن��ي�����س 

جنم  وم�صاركة  وودز  ل��وري��ن  ال��الع��ب 

ل��ب��ن��ان الأول ف���ادي اخل��ط��ي��ب ولع��ب 

احلكمة جوليان خزوع.

تايوان  اإىل  املنتخب  بعثة  و�صتغادر 

كاأ�س  يف  للم�صاركة  املقبل،  مت��وز   5 يف 

يف  تقام  التي  ال�صنوية،  جونز  ويليام 

تايوان، ما بني 6 متوز املقبل و14 منه.

ل��ب��ن��ان منتخب  وي���واج���ه م��ن��ت��خ��ب 

م��ب��اري��ات��ه  اأوىل  يف  ال���ردي���ف  ت���اي���وان 

 9 �صمن كاأ�س ويليام جونز، مب�صاركة 

منتخبات عربية واآ�صيوية اإىل منتخب 

من لعبني اأمركيني، واملنتخبات هي 

ال��ف��ري��ق الأم���رك���ي، منتخب  ل��ب��ن��ان، 

ت��اي��وان )ب(،  ت��اي��وان، منتخب ردي���ف 

اإيران، كوريا اجلنوبية، م�صر  الأردن، 

�صيتوجه  تايبه  وم��ن  وه��ن��ا  وال��ي��اب��ان، 

اإىل  ال�����ص��ه��ر  م��ن��ت�����ص��ف  امل��ن��ت��خ��ب يف 

 15 مل���دة  مع�صكر  خل��و���س  الفيليبني 

قبل  الالعبني،  جميع  بح�صور  يوماً 

امل�����ص��ارك��ة يف ك��اأ���س اآ���ص��ي��ا امل��وؤه��ل��ة اإىل 

املونديال.

مبارياته  ل��ب��ن��ان  منتخب  ويفتتح 

ال�27، مبواجهة هونغ  اآ�صيا  يف بطولة 

كونغ، وذلك يف اليوم الأول للمناف�صات 

املوؤهلة اإىل بطولة العامل لكرة ال�صلة 

يف اإ�صبانيا العام 2014.

الثانية  املجموعة  يف  لبنان  ويلعب 

وال��ي��اب��ان  ق��ط��ر  منتخبات  ج��ان��ب  اإىل 

املجموعة  ت�صم  فيما  ك���وجن،  وه���وجن 
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منتخب لبنان لكرة السلة ينطلق 
في رحلته نحو المونديال الرابع

فادي اخلطيب لورين وودز

املدرب غ�صان �صركي�س

منتخب لبنان

الأوىل ال�صني وتايبيه والأردن وال�صعودية، 

اأم���ا امل��ج��م��وع��ة احل��دي��دي��ة ف��ه��ي املجموعة 

هم  �صابقني  اأب��ط��ال   3 جتمع  ال��ت��ي  الثالثة 

ال�صني وكوريا اجلنوبية واإيران اإىل جانب 

م��ال��ي��زي��ا، ف��ي��م��ا ت�����ص��م امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة 

والبحرين  وك��ازاخ�����ص��ت��ان  الهند  منتخبات 

وتايالند.

ويقام الدور الأول بطريقة الدوري على 

ال��ث��الث��ة الأوىل م��ن كل  ال��ف��رق  ت��ت��اأه��ل  اأن 

�صتق�صم  الثاين، حيث  ال��دور  اإىل  جمموعة 

ف��رق،  �صت  م��ن  جمموعتني  اإىل  املنتخبات 

ث��م ت��ت��اأه��ل ال��ف��رق الأرب���ع���ة الأوىل م��ن كل 

جمموعة اإىل دور الثمانية.

و�صاحب  وو�صيفه  اآ�صيا  بطل  وي��ت��اأه��ل 

ت��ق��ام مرة  ال��ت��ي  امل�صابقة  ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز 

لبنان  م��ق��ررة يف  ك��ان��ت  وال��ت��ي  �صنتني  ك��ل 

قبل نقلها لأ�صباب اأمنية، اإىل نهائيات كاأ�س 

العامل يف اإ�صبانيا العام القادم.

اأن وج���ود وودز )218  امل��راق��ب��ون  وي���رى 

ملنتخب  اأ�صا�صية جداً  ل رافعة  �صنتم( �صي�صكيّ

لبنان الذي مل ي�صبق له اأن �صميّ لعباً بهذا 

الطول، خ�صو�صاً مع امليزات التي يتمتع بها 

ودفاعياً، والتي �صتعطينا  الالعب هجومياً 

»ق��وة رع��ب« حتت ال�صلة اأم��ام الفرق، �صيما 

اجلنوبية  ك��وري��ا  مثل  اآ�صيا  �صرقي  يف  تلك 

واليابان والفليبني وتايوان وغرها.

وخزوع  اخلطيب  ان�صمام  اإنيّ  بالتاأكيد، 

ق���د ل يختلف  ت�����ص��ك��ي��ل��ة  ل��ب��ن��ان  ���ص��ي��ع��ط��ي 

الكثرون على تو�صيفها بالأف�صل يف تاريخ 

املنتخبات ال�صابقة.

وبانتظار التاأكد من ان�صمام خزوع من 

قد  املفرت�صة  املنتخب  ت�صكيلة  ف��اإنيّ  عدمه، 

ت��ت��األ��ف م��ن ع��ل��ي ع��ل��ي حم��م��ود يف �صناعة 

الألعاب مع جان عبد النور وفادي اخلطيب 

يف الأجنحة وعلي كنعان ولورين وودز حتت 

ال�صلة.

ويبقى اأي�صاً انتظار الأداء الذي يقدمه 

ُتعقد  ال��واف��د اجل��دي��د، علي حيدر، وال��ذي 

اآم����ال ك��ب��رة ع��ل��ي��ه، ك��م��ا اأنيّ وج���ود لعبني 

ل عن�صر  مثل اإيلي ر�صتم واأمر �صعود ي�صكيّ

اأداًء  م  ق��ديّ ال��ذي  الأخ��ر  املفاجاأة، خ�صو�صاً 

ب�����ارزاً ه���ذا امل��و���ص��م، وك����ان م��ن ب��ني اأف�����ص��ل 

بني من خط الثالثيات، فيما اإنيّ اإيلي  امل�صويّ

ر�صتم مل ي�صبق له اللعب يف بطولة اآ�صيا بعد 

)تاأليّق ب�صكل لفت يف كاأ�س العامل 2010(.

ل��ب��ن��ان  م��ن��ت��خ��ب  اأنيّ  ه����ي  اخل����ال�����ص����ة 

اإىل  الرابعة  للمرة  للتاأهل  �صيء  كل  ميلك 

بالالعبني  تزخر  فت�صكيلته  ال��ع��امل،  ك��اأ���س 

رحلة  فاإنيّ  وبالتاأكيد  واملتنويّعني،  اجلييّدين 

امل�����ص��ارك��ة يف  ب��ني  اخل����ارج  اإىل  ي��وم��اً  ال�40 

�صيكونان  الفليبني  ومع�صكر  ك��اب«  »ج��ون��ز 

اللياقة  وك��اف��ي��ني ل���ص��ت��ع��ادة  ��ني ج���داً  م��ه��ميّ

البدنية املطلوبة لالعبني وبناء الكيميائية 

للجهاز  اأ���ص��ا���ص��ي  دور  ي��ربز  فيما  ال��الزم��ة، 

ال��ف��ن��ي يف ال���ص��ت��ف��ادة م���ن ع��ن��ا���ص��ر ال��ق��وة 

وم��ع��اجل��ة عنا�صر اخل��ل��ل وال���ص��ت��ف��ادة من 

خربة العامني املا�صيني.

برنامج مباريات لبنان 

يف كاأ�س جونز

ال��ردي��ف  ت��اي��وان   ��� لبنان  مت���وز:   6 ال�صبت 

)8،00 بتوقيت بروت(

الأحد 7 منه: لبنان ��� اليابان )10،00(

الإثنني 8 منه: لبنان �� تايوان )14،00(

اجلنوبية  كوريا   ��� لبنان  منه:   9 الثالثاء 

)10،00(

الأربعاء 10 منه: لبنان ��� م�صر )8،00(

اجلمعة 12 منه: لبنان ��� الأردن )8،00(،

ال�صبت 13 منه: لبنان ��� الفريق الأمركي 

)8،00(

الأحد 14 منه: لبنان ��� اإيران )8،00(

.. ويف كاأ�س اآ�صيا

اخلمي�س 1 اأغ�صط�س 2013: لبنان ��� هونغ 

بتوقيت   17،30 الثانية،  )املجموعة  كونغ 

بروت(. 

لبنان   ��� قطر   :2013 اأغ�صط�س   2 اجلمعة 

ب��ت��وق��ي��ت   17،30 ال���ث���ان���ي���ة،  )امل���ج���م���وع���ة 

بروت(. 

اليابان   ��� لبنان  اأغ�صط�س:  اآب   3 ال�صبت 

ب��ت��وق��ي��ت   12،45 ال���ث���ان���ي���ة،  )امل���ج���م���وع���ة 

بروت(.

جالل قبطان

) العدد 269(  اجلمعة - 28 حزيران - 2013

الت�صكيلة الكاملة 

)الريا�صي( حممود  علي   -  1
عقل )احلكمة( رودريك   -  2

)احلكمة( اإبراهيم  حممد   -  3
)الريا�صي( النور  عبد  جان   -  4

)الريا�صي( �صعود  اأمر   -  5
)ال�صانفيل( �صعيد  ندمي   -  6

ح�صني اخلطيب )ال�صانفيل(  -  7
)ال�صانفيل( اخلطيب  فادي   -  8

)احلكمة( ر�صتم  اإيلي   -  9
)احلكمة( اأ�صطفان  اإيلي   -  10
)بيبلو�س( منيمنة  مازن   -  11

روي �صماحة )احلكمة(  -  12
)الريا�صي( كنعان  علي   -  13

)املتحد( بوجي  با�صل   -  14
)الريا�صي( وودز  لورين   -  15

)احلكمة( تابت  فيليب   -  16
وري )املتحد( ب�صر عميّ  -  17
)الريا�صي( حيدر  علي   -  18

عزير )حمرتف يف الوليات املتحدة( �صامر   -  19
)ال�صانفيل( حاوي  ندمي   -  20

كارل �صركي�س )ال�صانفيل(  -  21
)حمرتف( فاميو�س  جاريد   -  22
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ف��ّج��ر ���س��ي��ا���س��ي ب��ري��ط��اين ق��ن��ب��ل��ة من 

ال�������وزن ال���ث���ق���ي���ل، ح����ن ق�����ال يف م��ق��اب��ل��ة 

اللون  اأخ�سر  اإنه اأجنب طفاًل  تلفزيونية 

ا�سم  عليها  اأط��ل��ق  ف�سائية  خملوقة  م��ن 

»زاركا«.

بارك�س«؛ ع�سو حزب  »�سيمون  واأك��د 

العمال عن منطقة »ويتبي« يف مقاطعة 

مع  عالقته  اإن  ال�سمالية،  »يورك�ساير« 

»ك��ات  ُت��دع��ى  ال��ت��ي  الف�سائية  املخلوقة 

تهدد  ب��ات��ت  ال��ق��ط��ط،  اأي ملكة  ك��وي��ن«، 

زواجه.

اأطفال(  لثالثة  )اأب  »بارك�س«  و�سرح 

اأيدينا  اأن  الأم���ر ف��ق��ال: »م��ا ي��ح��دث ه��و 

تت�سابك، فاأقول نعم اأنا م�ستعد، وبطريقة 

تكنولوجية ل اأفهمها، جند اأنف�سنا داخل 

�سفينة ف�سائية تدور حول الأر�س، تتكرر 

الرحلة اأربع مرات كل عام«.

واأ����س���اف اأن ع��الق��ت��ه م���ع امل��خ��ل��وق��ة 

ال��ف�����س��ائ��ي��ة ���س��ّب��ب��ت ل���ه ب��ع�����س امل�����س��اك��ل 

زوجته غ�سباً  ا�ست�ساطت  فقد  العائلية، 

حن علمت بالأمر، لكن امل�ساألة ل تتعلق 

بالب�سر، ولذلك »ل اأرى فيها اأي خطاأ«.

واأع����������رب ال�������س���ي���ا����س���ي ال���ري���ط���اين 

كانت  اأم���ه احلقيقية  ب���اأن  اع��ت��ق��اده  ع��ن 

خملوقة ف�سائية خ�سراء عمالقة يبلغ 

اأ�سابع يف  ثمانية  ولها  اأق��دام،   9 طولها 

كل طرف.

يزال  ما  اإن��ه  بالقول  كالمه  واختتم 

امل��خ��ل��وق��ة  م���ع  الأوىل  ي��ت��ذّك��ر جت��رب��ت��ه 

التكنولوجيا  رف��ع��ت��ه  ح��ن  ال��ف�����س��ائ��ي��ة، 

الغام�سة من �سريره اأثناء نومه!

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��س�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء الت�سال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع الأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

سياسي بريطاني يفّجر مفاجأة من العيار الثقيل

وجبة  الريطانية  ال�سرطة  ق��ّدم��ت 

دجاج »كنتاكي« ل�سابننْ مطلوبننْ بتهمة 

الع����ت����داء ع��ل��ى اأح����د م��ف��ت�����س��ي��ه��ا، اأث��ن��اء 

 25 مل���دة  ب��ن��اء  �سطح  ع��ل��ى  حما�سرتهما 

�ساعة متوا�سلة.

وذكرت بع�س ال�سحف الريطانية اأن 

عملية حما�سرة ال�سابن كلفت ال�سرطة 

8525 جنيهاً اإ�سرتلينياً، و�سارك فيها 53 
دعم  �سرطة  م��ن  عن�سراً  و41  �سرطياً، 

للكالب  �سغرية  �ساحنات  و6  اجل��ال��ي��ة، 

ال��ب��ول��ي�����س��ي��ة، و3 م��ف��ت�����س��ن، و���س��ي��ارت��ن 

م�سلحتن لعمليات الرد ال�سريع، و�سيارة 

خا�سة مبكافحة اجلرمية.

اعترت  »وي��ل��ز«  �سرطة  اأن  واأ�سافت 

اأن ا�ستخدام كل هذه امل�سادر »كان مرراً 

�سالمة  و�سمان  وا�سعة  منطقة  ملراقبة 

للتعامل مع  ا�ستدعائها  بعد  اجلمهور«، 

حادث اإجرامي من قبل مكاتب حماماة 

يف ب���ل���دة »ري��ك�����س��ه��ام« ال���واق���ع���ة ���س��م��ال 

»ويلز«.

ج��و���س��وا  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ف  واأ����س���ارت 

هيوز )19 عاماً(، و�سديقه جيم�س هادن 

��ن م��ن قَبل  ك��ان��ا م��ط��اردينْ )18 ع���ام���اً(، 

�سجار،  يف  الت�سبب  بُتهم  »ويلز«  �سرطة 

واإحل��اق  �سرطة،  والع��ت��داء على مفت�س 

 5000 من  اأك��ر  قيمتها  باملباين  اأ�سرار 

جنيه اإ�سرتليني.

وي��ن��ت��ظ��ر ك��ل م��ن ج��و���س��وا وجيم�س 

امل���ح���اك���م���ة، ب���ع���د ح��ب�����س��ه��م��ا ع���ل���ى ذم���ة 

التحقيق وتناولهما وجبة »كنتاكي«.

الشرطة تقّدم »كنتاكي« لمطلوبْين أثناء محاصرتهما


