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عّلقت �سخ�سية رفيعة يف قوى �لثامن من �آذ�ر على حماولة �سخ�سية »و�سطية« 

تزين فكرة حكومة من »ثاث ثمانات« بالقول: »�أعطني ��سماً و�حد�ً من �لثمانية 

تريد«..  ما  ولك  ووطنية،  فعًا حيادية  وتكون  �آذ�ر،   14 خ��ارج حتالف  �لو�سطية 

وحن ُطرح �أمامه ��سم رئي�ض �حلكومة �ملكلَّف قال: هو من كتلة »لبنان �أوًل«، �لتي 

�أوًل«،  ب�»�سيناء  لبنان، مذّكر�ً  على  �لنحو خطر�ً  ت�سميتها على هذ�  ُيعتر جمرد 

و»غزة �أريحا �أوًل«، و»�لأردن �أوًل«.. حيث مل جتلب هذه �ل�»�أوًل« �إل �خلر�ب على 

�لأمة.

ألمـــــــة واحـــــــدة

278A T H A B A T

أين هم »الوسطّيون«؟

6 توقيف منقارة والغريب.. سيناريو فاشل جديد لـ»المـعلـومات«

أوباما بين االنهزام والهزيمة
»النأي بالنفس«.. 

بين التواطؤ 
والخيانة

عشرة أيام 
سورية مقبلة قد 

 العالم
ّ
تهز

العدوان على 
سورية.. 

عدوان على 
فلسطين

مصر تستعيد نبضها 
العربي بمعارك 

الجبهتْين

أنيس النقاش: 8
»إسرائيل« 
مجَبرة على 

شّن الحرب.. 
وستخسر
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من 2006 إلى 2013.. 
ما أشبه اليوم باألمس

»�سرب���ة اأو ال �سرب���ة«؟ تل���ك ه���ي امل�س�ألة الت���ي حتيرّ جميع 

�م. املعنيرّني ب�ل�س�أن ال�سوري يف هذه االأيرّ

قراأن� موؤخراً الكثي من التحليالت ب�س�أن االعتداء الغربي 

���ة ين���دى له���� اجلبني  عل���ى �سوري���ة، و�سمعن���� مواق���ف عربيرّ

خج���اًل، الأنرّ بع����ض الع���رب بلغ���وا مرتبة غ���ي م�سبوقة من 

رن� مب���� ح�سل من  الت�آم���ر والتن����زل، لع���لرّ هذا امل�سه���د يذكرّ

�سبع �سنوات، ب�لتم�م والكم�ل.

���ة« على لبن�ن يف متوز  ال يختل���ف حدث احلرب »االإ�سرائيليرّ

واآب م���ن الع����م 2006، عن ح���دث التلويح ب�سرب���ة ع�سكريرّة 

عل���ى �سورية، ق�م حينه�، م���ن اللبن�نيرّني والعرب، من راهن 

���ل ال�سحيرّة  ره����، بل وم���ن حمرّ عل���ى ه���ذه ال�سرب���ة وم���ن بررّ

– املت�آمري���ن  د بع����ض املتخ�ذل���ني  م�سوؤوليرّته����، ومل ي���ردرّ

�ه���م يف التوا�س���ل م���ع امل�سوؤولني االأميكي���ني واال�ستم�ع  اإيرّ

»اإ�سرائي���ل«  ح���ثرّ  ومن��سدته���م  ����ت  العمليرّ اأم���ر  اإىل  منه���م 

عل���ى موا�سل���ة هجم�ته���� حت���ى الق�س����ء عل���ى »ح���زب اهلل«، 

عل���ى الرغ���م مم� خلرّفته ه���ذه الهجم�ت م���ن خ�س�ئر ف�دحة 

���ة، ومل ن�سم���ع �سوت����ً  يف االأرواح واملن�س����آت الع�م���ة واخل��سرّ

داً برم���ي »االإ�سرائيليرّني« قن�بل  يرتف���ع من قبل ه���وؤالء مندرّ

بطريق���ة  لالألغ����م  زرعه���م  اأو  ���ة،  فو�سفوريرّ اأو  ���ة  ان�سط�ريرّ

���ة م� تزال حت�سد ال�سح�ي� حتى االآن، وواكبت تلك  ع�سوائيرّ

���ة انطلقت من لبن����ن لت�سمل اأكرث  الف���رة حمالت اإعالميرّ

م���ن بلد عربي وا�ستهدف���ت املق�ومة، لي�ض فقط كتنظيم بل 

كمبداأ وعقيدة، حتت �سع�ر »االعتدال العربي«.

م���� اأ�سب���ه االأم�ض ب�ليوم، ه� هي حلقة احلق���د نف�سه� تتكترّل 

حول �سورية، التي تك�د تكون املعقل العربي الوحيد الب�قي 

ملم�نعة »اإ�سرائيل« التي تخ��ض املعركة �سدرّ �سورية ب�لني�بة 

���ى م���ن كرام���ة بع����ض احل���ك�م  عنه����، منع����ً الإح���راج م���� تبقرّ

���ة نف�سه���� تطل���ق غ�ز  الع���رب، وه���� ه���ي احلم���الت االإعالميرّ

�سمومه� الذي يذهب �سحيرّته ماليني العرب.

وكم���� يف الع����م 2006 كذل���ك الي���وم، ي�سع���ر بع����ض املوؤمن���ني 

، لذلك ال ب���درّ من تذكي  بخ���طرّ املق�وم���ة ب�ل�سع���ف وال�س���كرّ

 ،2006 الع����م  م���ن  واآب  مت���وز  ب�نت�س����ر  ���ة،  مبحبرّ ه���وؤالء، 

وب�نك�س����ر املت�آمري���ن عل���ى �سوري���ة الي���وم اأنف�سه���م، انت�س�ر 

ران مت���ى ح�سلت ال�سرب���ة الغربيرّة الغبيرّة،  وانك�س����ر �سيتكررّ

فلنتحلَّ ب�الإمي�ن مبب�دئن� ولنت�سلرّح بوطنيرّتن�.

يبق���ى اأن ن�س���ي اإىل اأنرّ م���� ح�سل ويح�س���ل يف �سورية اأظهر 

اإىل العل���ن حقيق���ًة ال َلب�ض فيه�: »الق�عدة« التي ب�تت رمزاً 

لالإره�ب الع�ملي، والتي وقفت وراء ا�ستهداف مركز التج�رة 

الع�ملي يف نيويورك، متح�لفة مع من يفر�ض اأنرّه ال�سحيرّة 

يف ه���ذا اال�سته���داف، اأي الوالي����ت املتح���دة االأميكي���ة، اأم� 

ه���دف احلليف���نينْ فه���و �سرب �سوري���ة؛ �سورية الت���ي �ستبقى 

ع�سيرّة على االثنني، اأتت ال�سربة اأم مل ت�أِت..

�لنائب �ل�سابق �إميل �إميل حلود

ال�سي��سي  ال��ف��راغ  ح���ل��ة  اأ���س��ي  ال��ب��ل��د  ي�ستمر 

ب�سل�سلة  جتلى  اأمني  انك�س�ف  و�سط  واحلكومي، 

من التفجيات واحلوادث االأمنية، اأدت اإىل تف�قم 

خمتلف  ال�سلل  واأ�س�ب  اأبع�ده�،  بكل  االأزم��ة  حدة 

القط�ع�ت.

رئي�ض جمل�ض  اأط��ل��ق  االأو���س���ع  ه��ذه  يف خ�سم 

ال��ن��واب نبيه ب��ري يف ذك��رى تغييب االإم����م مو�سى 

ة للغ�ية، لعل اأبرزه� دعوته اإىل  ال�سدر مواقف ه�مرّ

حوار وا�سع و�سريح ملدة خم�سة اأي�م متت�لية برع�ية 

رئي�ض اجلمهورية مي�س�ل �سليم�ن، وذلك ا�ستكم�اًل 

مل��� ب����داأه ���س��ل��ي��م���ن ومل ي��ح��َظ ب�����أي جن�����ح، وبقيت 

مقررات بعبدا حرباً على ورق. ي�سررّ الرئي�ض بري 

ال�سعب،  �سي��سية يف الظرف  اإط��الق حيوي�ت  على 

توؤدي مبغزاه� وُبعده� ال�سي��سي اإىل اإبق�ء الو�سل 

مع االآخ��ر، بهدف اإح��داث اخراق يف جدار االأزمة 

ُبعده�  يف  ال��ن��واب  جمل�ض  موؤ�س�سة  واإب��ق���ء  املقفل، 

الد�ستوري وال�سعبي يف موقع املب�در الذي ال ي�سلرّم 

ب�نهزامية اأم�م الطرق املقفلة، واإبق�ء البلد يف ح�لة 

تف�عل اأم�م ح�لة اجلمود وانتظ�ر الو�سع االإقليمي 

م�  خ�سو�س�ً  مت�س�عد،  ب�سكل  اأزم�ته  تتعقد  الذي 

يجري االآن يف �سورية.

ه���ذه امل��ح���ول��ة وامل���ب����درة اجل��دي��دة م��ن ج�نب 

اإىل  ه��دف��ت  فيم�  ه��دف��ت  الني�بي  املجل�ض  رئي�ض 

اإىل ت�سكيل  ال��و���س��ول ع��رب ط��روح���ت��ه احل���واري���ة 

حكومة وف�قية ج�معة ال ُي�ستثنى منه� اأي طرف، 

وبث روح جديدة يف رئ��سة اجلمهورية يف اأ�سهره� 

االأخ�����ية، للتف�عل اأك���رث واأو����س���ع م��ع ه���ذا امل��وق��ع 

زاوي��ة  يف  نف�سه�  ح�سرت  بعدم�  ال��دول��ة،  يف  االأول 

ت�ستمر  التي  اآذار،   14 قوى  منه�  ا�ستف�دت  �سيرّقة 

دون  االإقليمية  امل��ت��غ��يات  اأج��ن��دة  على  ب���مل��راه��ن��ة 

غيه�، واأراد الرئي�ض بري اإخراج هذه القوى من 

ح�لة التورط ال�سوري اإىل رح�ب القراءة يف الكت�ب 

اللبن�ين املوحد، ب�عتب�ر اأن توررّط دول مثل تركي� 

م��ن قدرتهم  اأك���رب  ل��ه��و  اخل��ل��ي��ج  وب��ع�����ض  واالأردن 

واإم��ك���ن��ي���ت��ه��م، ف��ك��ي��ف ب��ق��وى ���س��ي������س��ي��ة وت���ي����رات 

�سغية ي�سعب اأن جتد ان�سج�م�ً ت�م�ً فيم� بينه�، 

اأح���زاب مثل  اإىل خ��روج  اأدت  بل وج��ددت خالف�ت 

»الكت�ئب« عن احل�لة »االآذاري��ة«، ويف ذلك واقعية 

�سي��سية جعلت من الرئي�ض نبيه بري يتنبه اإىل اأن 

ا�ستمرار الره�ن على اإنه�ء النظ�م ال�سوري بقي�دة 

الرئي�ض ب�س�ر االأ�سد بن�ء الأجندات خ�رجية، �س�ر 

حجة واهية ومنطق غي ق�بل للتنفيذ والت�سويق، 

ومل يعد له مك�ن.

الرئي�ض  مبنطوق  ال��ع��ودة  م��ن  من��ض  ال  اإذاً، 

بري اإىل ط�ولة حوار �ستوؤدي اإىل اجلمع ولي�ض اإىل 

ع��زل »ح��زب اهلل« حت��دي��داً، ال��ذي ال ميكن ت�سكيل 

االأح���داث �سوابية  اأثبتت  وق��د  دون��ه،  حكومة من 

املنطق الذي يقول اإن عزل اأي فريق عن امل�س�ركة 

يف القرار ال�سي��سي هو لعب ب�مليزان الوطني، الذي 

يوؤدي حكم�ً اإىل اختالل اأ�س�ض البن�ء الع�م للبلد.

وج���والت  ���س��والت  ب���ري  للرئي�ض  اأن  ُي��ح�����س��ب 

يف ه��ذا ال�����س��دد م��ع ق��وى 14 اآذار، ال��ت��ي م��� ت��زال 

ة على امل�سي يف اختالق العراقيل وا�ستمرار  م�سررّ

ال��واق��ع  �سلاًل يف  ينعك�ض  م���  االن��ت��ظ���ري��ة،  احل���ل��ة 

ال�سي��سي امل�أزوم اأ�ساًل نتيجة الراكم�ت الداخلية 

غربية  دول  من  امل�ستوَردة  اخل�رجية  والت�أثيات 

وعربية نفطية.

للمب�درة  ط��رح��ه  يف  ب���ري  ال��رئ��ي�����ض  اأراد  ل��ق��د 

�سم  الذين  االآخرين  على  احلجة  اإلق�ء  املتجددة 

واإع�����دة  »امل�����س��ت��ق��ب��ل«،  خ�����س��و���س���ً  االآذان،  بع�سهم 

موقع رئ��سة اجلمهورية اإىل موقع احلكم، واأي�س�ً 

ال�ستع�دة  �سالم  مت���م  املكلف  الرئي�ض  اإىل  ر�س�لة 

اأن  دون  له  اأُعطي  ال��ذي  الوطني  والغط�ء  الزخم 

من  لبن�ن  الإخ���راج  الكبي  االإجن����ز  ه��ذا  ي�ستثمر 

العزل  ح�لة  اأم���م  الطريق  وقطع  االنتظ�ر،  ح�لة 

البيت  ���س��وؤون  يف  اخل���رج��ي  والتدخل  واال�ستفراد 

اللبن�ين.

احلقيقي  احل�����وار  ه���و  امل��ط��ل��وب  احل�����وار  اإذاً، 

احل��وار  اأن  ب��ري  الرئي�ض  يعتقد  حيث  واجل����دي، 

اليوم ولي�ض غداً، �سون�ً للبلد واأمنه.

اأن  ترى  �سي��سية  الأو�س�ط  واقعية  ق��راءة  لكن 

كالم  ه��و  م�سداقيته،  رغ��م  ب���ري،  الرئي�ض  ط��رح 

تلوح يف  وق��ت حتى  و���س��راء  بل  ال�س�ئع،  الوقت  يف 

بكثي  اأعمق  دولية  ت�سوية  ب��وادر  برمته�  املنطقة 

ب�قية  اآذار   14 ق��وى  اأن  وت��رى  املحلي،  الواقع  من 

اإ�سق�ط  تنتظر  التي  وروؤيته�  القدمي  طبعه�  على 

حكم الرئي�ض االأ�سد لتح�سني �سروطه� الداخلية، 

الكفة  اأن  رغ���م  ب����ري،  ل��دع��وة  متحم�سة  ول��ي�����س��ت 

ت�أجيل  بعد  اآذار  م��ن  الث�من  لقوى  االآن  راج��ح��ة 

بعد  اأ�س�بتهم  التي  واخليبة  االأميكية  ال�سربة 

التعبي،  ج���ز  اإذا  ���س��وري��ة،  على  ال�سربة  خ�����س���رة 

املتحدة  ال��والي���ت  وتتمكن  االأم���ور  تنجلي  وحتى 

ورو�سي� واأطراف دولية واإقليمية ف�علة من اإجن�ز 

وال  مي�سي  ح��وار  فال  وجنيف،  الت�سوية  ترتيب�ت 

حكومة �ستب�سر النور يف لبن�ن.

بهاء �لنابل�سي
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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

الرئي�ض نبيه بري م�ستقباًل وفداً من نواب »14 اآذار«

◄رسالة »طائشة«
�سي��سية  اأو�����س�����ط  ���س���أل��ت 

اأراد  ال�����ذي  ال���ع���ن���وان  ع���ن 

مي�س�ل  اجلمهورية  رئي�ض 

���س��ل��ي��م���ن اإي�����س���ل ر���س���ل��ت��ه 

اإل���ي���ه ب����إدان���ت���ه ا���س��ت��خ��دام 

االأ�����س����ل����ح����ة ال���ك���ي���م����وي���ة 

�سيم�  امللتب�سة،  ب�ل�سي�غة 

اأي جهة  »ع��ن  اأن���ه مل يقل 

القبيل،  ه��ذا  مثل  اأو  ك���ن« 

االأميكي،  االته�م  عز  ويف 

ولو  التدقيق،  ج��الء  وقبل 

ب�سورة اأولية.

◄ الكوابيس مستمّرة
ع�دت الك�آبة على وجه الرئي�ض �سعد  بيوت،  اإىل  للعودة  حق�ئبه  حزم  تبلرّغه  على  �س�عة  بعد اأقل من 24 

واأن  ب���ٍق،  االأ�سد  الرئي�ض  اأن  وال�سبب  اإق�مته يف مغربه،  انته�ء  بقرب  تعليم�ت  ب�سبب �سدور  احلريري، 

االإ�س�رات التي ك�ن تلق�ه� ك�نت جمرد اأمني�ت، نتيجة الكوابي�ض امل�ستمرة.

◄ من هو؟
نية يف بيوت، الت�بعة ل�سراي� املق�ومة، يتجه نحو اإعالنه التوقف عن  يردد اأن اأحد اأبرز ق�دة الف�س�ئل ال�سُّ

مم�ر�سة العمل احلزبي وال�سي��سي، ب�سبب خالف�ت داخلية ع��سفة.

◄ فتوحات إنسانية
يك�بر م�سوؤولون ر�سميون وكذلك فريق 14 اآذار، ويف مقدمته »اال�سراكي احلديث«، على االإقرار ب�سحة 

الطرح الذي ك�ن قدمه »التي�ر الوطني احلر« ب�س�أن عدم القدرة على ا�ستيع�ب الالجئني ال�سوريني، وق�ل 

ذلك من  ونعترب  التنفيذ،  �سرعن� يف  نحن  بينم�  الت�سريح،  على  ب�لعن�سرية  »اتهمن�هم  االآذاري��ني:  اأحد 

الفتوح�ت االإن�س�نية«.

www.athabat.net

هل ينجح بّري في مبادرته الجديدة
أم هو شراء للوقت بانتظار تسوية كبيرة؟

قوى 14 آذار ستبقى 
منتظرة إسقاط 

حكم الرئيس األسد.. 
لتحسين شروطها 

الداخلية

  همسات
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من امل�سلَّم به اأن ين�أى املرء عن 

اأمر ال يعنيه، لكن كيف له اأن ين�أى 

بنف�سه عن حريق م�ستعر اأم�م بيته، 

هذا  يكون  وكيف  �رشفته؟  على  بل 

االأمر اإذا ك�ن احلريق يف جوار دولة 

يتعلق  م�  بكل  حم�لة  ال  �ستت�أثر 

ب�أ�سب�ب هذا احلريق ونت�ئجه؟

احلرب  مع  لبن�ن  ح�ل  هو  هذا 

�سورية،  �سد  ُت�َسّن  التي  العدوانية 

العربية  املنطفة  ت�ستهدف  والتي 

اأمد  ا�ستط�لة  �سمحت  وقد  برمته�، 

من  الكثري  بت�رشب  احل���رب  ه��ذه 

االأطراف  ا�ستعدادات  ومن  اأ�رشاره�، 

وزي��ر  ق�له  وم���  فيه�،  امل��ت��ورط��ة 

روالن  االأ�سبق  الفرن�سي  اخل�رجية 

والتدريب  التح�سري  اأن  عن  دوم���، 

ح�ول  التي  احلرب  لهذه  والت�سليح 

البع�ض خداعن� بت�سميته� »ثورة«، 

بدئه�،  من  طويلة  فرتة  قبل  حدث 

وهو قليل من املخفي الكثري، ي�س�ف 

ال�سعودي  والتمويل  التحري�ض  اإليه 

�سدمة  عقب  انطلق  الذي  املرتاكم، 

بخط�ب  اأمريك�«  »عرب  ي�سمى  م� 

»اأن�س�ف  عن  االأ�سد  ب�س�ر  الرئي�ض 

لعبد  امل�أمور  و»العبد  ال��رج���ل«، 

م�أمور«، وكذلك التحري�ض واحلمالت 

�سد  لبن�ن  �سهده�  التي  العن�رشية 

�سورية من قبل قوى 14 اآذار، بتوجيه 

ال�سف�رة  على  القيمني  من  مب��رش 

من  وغريه�  ب��ريوت،  يف  االأمريكية 

والعربي  الغربي  النفوذ  م��راك��ز 

النفطي يف لبن�ن.

م��ن خ��الل ه��ذه االأج����واء، �سدر 

بع�ض  عن  ب�لنف�ض«  »الن�أي  �سع�ر 

ال�سلطة يف لبن�ن، ليكون يف حقيقة 

اخلبث  من  ملرحلة  عنوانً�  االأم��ر 

»الن�أي  اإن  اإذ  املك�سوف،  والتواطوؤ 

يف  يجري  ك�ن  م�  جت�ه  ب�لنف�ض« 

�سورية خالل الثالثني �سهراً امل��سية، 

ك�ن يف حقيقته »ن�أيً�« عن حم�ية 

ال�سورية،   - اللبن�نية  العالق�ت 

واإغم��سً� لالأعنُي عن م� ك�ن يجري 

على االأرا�سي اللبن�نية، والذي متثل 

بتحويل من�طق وا�سعة من لبن�ن اإىل 

التي  امل�سلحة  للع�س�ب�ت  ح��سنة 

داخل  والتخريب  القتل  يف  اأوغلت 

لعن��رش  للراحة  مك�ن  واإىل  �سورية، 

م�ست�سفي�ت  واإىل  الع�س�ب�ت،  تلك 

وت�سليح  تدريب  ومراكز  جلرح�هم، 

لبن�ن  ب���ت  وه��ك��ذا  لهم،  ومت��وي��ل 

لكل  وممراً  مقراً  الواقع  هذا  ظل  يف 

مب�  �سورية،  �سد  العدوانية  االأعم�ل 

واملع�هدات  االتف�قي�ت  مع  يتن�فى 

التي تربط البلدين، وترعى العالق�ت 

اإذا  فكيف  جم�ورين،  بلدين  اأي  بني 

ك�ن� بلدين �سقيقني وتواأمني؟

الواقع، م� جرى يف لبن�ن  يف 

ب�لنف�ض«  »الن�أي  مرحلة  خالل 

م�س�ركة  اإىل  ال��ت��واط��وؤ  تخّطى 

وعديدة  معروفة  لبن�نية  ق��وى 

ال�سورية،  الدولة  �سد  احلرب  يف 

وت�رشيح�ت  اأ�سوات  دّلت  وك�نت 

تلك  ب��سم  الن�طقني  ال�سي��سيني 

وم�س�ركتهم  اأفع�لهم  على  القوى 

يف  االأوج���ه  املتعددة  العملية 

ال�سهيوين   - االأمريكي  امل�رشوع 

- التكفريي الذي ي�ستهدف �سورية 

واملنطقة العربية برّمته�.

م��وؤخ��راً،  ���س���ه��دن���ه  م���  لكن 

االأمريكي  الرتاجع  قبل  خ�سو�سً� 

عن االنخراط املب��رش يف العدوان 

من  كثرياً  اأن  ب��نّي  �سورية،  على 

اللبن�نيني،  وامل�سوؤولني  ال�س��سة 

ال�سي��سية،  القوى  بع�ض  ومعهم 

يراهنون على نت�ئج العدوان على 

�سورية، وك�سف عن حتول �سي��سة 

»الن�أي ب�لنف�ض« من التواطوؤ اإىل 

اخلي�نة، اإذ اإن هذه القوى خ�رشت 

ت�سرت  ك�نت  التي  التوت«  »ورقة 

تن�دي  ك�نت  عندم�  عورته�،  به� 

املق�ومة يف  �سالح  ل�سحب  وُتلّح 

لبن�ن، ثم وقفت يف م� بعد تط�لب 

يف  اهلل«  »حزب  م�س�ركة  بوقف 

داخل  للم�رشوع املع�دي  الت�سدي 

�سورية، فهذه املط�لبة التي بّحت 

تن�دي  وهي  اآذار   14 قوى  اأ�سوات 

االأم��ر  حقيقة  يف  تكن  مل  به�، 

دف�عً� عن فكرة »الن�أي ب�لنف�ض«، 

لبن�ن  ع��ل��ى  ح��ر���س��ً�  ول��ي�����ض 

مل�رشح  حت�سرياً  بل  واللبن�نيني، 

االإ�رشائيلي  االأمريكي -  العملي�ت 

يتح�رش  ك���ن  ال��ذي  التكفريي   -

»لل�رشبة الكربى« التي مل يجروؤ 

حتى  تنفيذه�  على  اأوب�م�  ب�راك 

ال�س�عة.

لذلك، اإن م� ك�ن قبل اإعالن موعد 

�سورية  على  االأم��ريك��ي  ال��ع��دوان 

عن  تخلٍّ  فكل  بعده،  م�  غري  هو 

�سورية  ج�نب  اإىل  الوقوف  واجب 

ال�س�بر  �سعبه�  مع  والت�س�من 

وقي�دته�  امل�سّحي  وجي�سه� 

للبن�ن  خي�نة  ه��و  ال�سج�عة، 

ووق��وف  ول��ل��ع��روب��ة،  ول�سورية 

واملعتدين،  العدوان  ج�نب  اإىل 

فهو  املت�آمرين  و�سد  القت�ل  اأم� 

بع�ض  اأم�  الرج�ل،  الرج�ل  ح�ل 

مع  واملتواطئ  املت�آمر  ال�سلطة 

ولبن�ن،  �سورية  �سد  امل�ستعمرين 

اللبن�ين،  ال�سعب  عند  فح�س�به 

الت�ريخ  وعند  يرحمه،  لن  ال��ذي 

الذي �سيلعنه.
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قوى »14 اآذار« خالل اأحد اجتم�ع�ته� يف بيت الو�سط

يـقــــال

◄ 14 آذاري يلعن أميركا
ذك��ر ن��دمي دائ��م الأح��د ق���دة 14 اآذار ممن 

ك����ن ي��ه��دد وي��ت��وع��د االأ���س��ب��وع امل������س��ي مع 

االأميكي  االعتداء  عن  احلديث  ت�س�عد 

ب��ع��د التلكوؤ  اأن����ه  ���س��وري��ة،  ال��و���س��ي��ك ع��ل��ى 

التي جتعلهم  اأميك�  اأب��و  لعن  االأم��يك��ي 

يف كل مرة يخبطون روؤو�سهم ب�حليط�ن.

 مدوٍّ
ٌ

◄ صمت
و�سف اأحد ال�سي��سيني �سمت »حزب اهلل« 

ط����وال ف����رة ال��ت��ه��دي��د االأم����يك����ي ب�سن 

عدوان على �سورية ب�أنه �سمت مدوٍّ �سمع 

بقوة يف دوائر اأميكية و»اإ�سرائيلية«.

◄ سوء أمانة
اأن ال��وزي��ر وليد جنبالط ط��رد من  ت��ردد 

منزله يف املخت�رة �سريك اأعم�له التج�رية 

ب�����س��وء  ات��ه��م��ه  اأن  ب��ع��د  اأب����و ح���م���زة«،  »ب. 

الذي  امل�سركة  االأم��الك  اإدارة  االأم�نة يف 

ح��م��زة«،  »اأب���و  م��ع  جنبالط  فيه�  ي�س�هم 

���س��ي��م��� ال�����س��رك��ة ال��ن��ف��ط��ي��ة، وغ���يه���� من 

اال�ستثم�رات الكثية يف لبن�ن وخ�رجه.

◄ العين بالعين..
»فتح« يف خميم  اأحد م�سوؤويل حركة  اأكد 

عني احللوة، اأنه اإذا اأقدمت حكومة حركة 

من��سري  واعتق�ل  مداهمة  على  حم��ض 

»فتح« وق�دته� يف قط�ع غزة، ف�إنه �سيداهم 

لبن�ن؛  يف  »حم��ض«  حركة  مك�تب  جميع 

داخل املخيم�ت وخ�رجه�.

◄ الثلث الضامن
ب����رز يف ق���وى ال��ث���م��ن من  ح�سم م�����س��در 

ب�لثلث  م��ت��م�����س��ك��ة  ال���ق���وى  ه����ذه  اأن  اآذار 

ال�س�من، وال جم�ل للراجع عنه�، حتى 

على طريقة »الوزير امللك«، كم� ك�ن ح�ل 

حكومة  يف  ح�سني  ال�سيد  ع��دن���ن  ال��وزي��ر 

�سعد احلريري.

 ◄ كيماوي سعودي
ن��ق��ل��ت »دي����ل غ����ف���الك«؛ م��را���س��ل��ة وك���ل��ة 

عم�ن،  يف  االأم��يك��ي��ة  ب��ر���ض«  »اأ�سو�سييتد 

عن  ع��ب���ب��ن��ة«،  »ي��ح��ي��ى  االأردين  وزم��ي��ل��ه��� 

ال���ع���دي���د م����ن ����س���ك����ن واأط�����ب������ء امل��ن��ط��ق��ة 

امل�ستهدفة ب�ل�سالح الكيمي�ئي يف الغوطة 

م�سلحني  عن  وكذلك  بدم�سق،  ال�سرقية 

الكيمي�ئي  ال�سالح  اإن  قولهم  املنطقة،  يف 

من   21 يف  منطقتهم  يف  ا���س��ُت��خ��دم  ال���ذي 

ال�����س��ه��ر ال��ف���ئ��ت اأر���س��ل��ت��ه ال�����س��ع��ودي��ة اإىل 

ا�ستخدامه،  يف  ف�سلوا  لكنهم  املمتمردين، 

���س��ف��وف  يف  جم�����زرة  وق�����وع  اإىل  اأدى  م���� 

املدنيني وامل�سلحني على ال�سواء.

◄ استعدادًا للتطورات
ك�����س��ف ���س���ب��ط من�����س���وي ���س���ب��ق يف ق���وات 

ال��ط��وارىء ال��دول��ي��ة يف اجل���والن املحتل، 

ب������الده م�����وؤخ�����راً، ع����ن ح�����س��ول  اإىل  ع������د 

اج���ت���م����ع ب���ني »اأب������و حم��م��د اجل������والين«؛ 

زعيم »جبهة الن�سرة«، واثنني من �سب�ط 

وك����ل���ة امل���خ����ب���رات امل���رك���زي���ة االأم��يك��ي��ة 

ب��ن �سلط�ن  ���س��ل��م���ن  ال�����س��ع��ودي  واالأم�����ي 

ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز يف ف��ن��دق »ال��ف��ور���س��ي��زن« 

االأردن��ي��ة  ب�لع��سمة  ال��ك��ن��دي«  »���س���رع  يف 

ن��ه���ي��ة االأ����س���ب���وع امل��������س���ي، ج����رى خ��الل��ه 

اإب��رام »�سفقة ع�سكرية - م�لية« يف �سي�ق 

»اال���س��ت��ع��داد مل��الق���ة ال��ت��ط��ورات االأم��ن��ي��ة 

والع�سكرية املعتقد ح�سوله� خالل االأي�م 

القليلة املقبلة على م�ستوى �سوري� عموم�ً، 

ويف جنوب �سورية على وجه اخل�سو�ض«.

»النأي بالنفس«.. بين التواطؤ والخيانة

تصريحات بعض 
السياسيين اللبنانيين 

ليست دفاعًا عن فكرة 
»النأي بالنفس«.. 
بل تحضيرٌ لمسرح 

العمليات األميركي - 
اإلسرائيلي - التكفيري

◄»السلفيون«.. و»الحزب«
يف  »ال�سلفية«  االإ�سالمية  الهيئ�ت  روؤ���س���ء  اأح��د  طلب 

طرابل�ض من اأحد اأ�سدق�ئه يف ال�سم�ل، التو�سط لعقد 

لق�ء مع »حزب اهلل«، من اأجل بحث الو�سع ال�سي��سي 

ومن  وطرابل�ض،  ال�س�حية  تفجيات  بعد  وال��ت��ق���رب 

اأن����ه ل��وح��ظ يف ال��ف��رة  دون ����س���روط م�����س��ب��ق��ة، ع��ل��م���ً 

بع�ض  م��ن  التحري�سي  اخل��ط���ب  انخف��ض  االأخ����ية 

اأ�سح�ب الروؤو�ض احل�مية ب�سكل وا�سح.

◄ توجيه ذو مغزى
طلب حزب ف�عل من موؤ�س�س�ته االإعالمية عدم التعر�ض 

وعدم  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإىل  ال�سي��سي  ب�لنقد 

اإلزام �سيوف احللق�ت احلوارية بذلك.

◄ عود على بدء
ع�سيي  ع��وا���ض  علي  ال�����س��ع��ودي  ال�سفي  اأن  ل��وح��ظ 

ا�ستهل لق�ءاته ال�سي��سية - بعد اإج�زة ا�ستمرت �سهرين 

ال�سنيورة،  امل�ستقبل« فوؤاد  - ب�جتم�ع مع رئي�ض »كتلة 

اأع��ق��ب��ه��� ل��ق���ء م��ع ول��ي��د ج��ن��ب��الط، م��ن دون ت�سريب 

معلوم�ت عن فحوى اللق�ءينْن.

◄ سفير مشغول
اإدارت����ه  اإىل  خليجية  دول���ة  يف  ل��ب��ن���ين  �سفي  ا���س��ُت��دع��ي 

ب�سل�سلة  ت��ت��ع��ل��ق  م��ع��ل��وم���ت  ع���ن  مل�����س���ءل��ت��ه  ب�����يوت  يف 

اأع��م���ل خ��سة يقوم به� يف ه��ذه ال��دول��ة، واإه��م���ل بعثته 

الدبلوم��سية، وعدم ت�سيي مع�مالت اجل�لية اللبن�نية، 

التي رفعت بدوره� تق�رير ت�سكو من و�سع هذا ال�سفي.

◄ حاميها حراميها
ل  ُع��ل��م اأن����ه ���ُس��رق��ت م���ن خم�����زن ه��ي��ئ��ة اإغ����ث���ي���ة مت���ورّ

الالجئني ال�سوريني يف ال�سم�ل اللبن�ين، كمي�ت كبية 

من املواد التموينية والطبية، وتعمل االأجهزة االأمنية 

على مالحقة املرتكبني.

◄ استقالة الوزراء الشيعة
رئي�ض  نبيه بري،  اللبن�ين  النواب  رئي�ض جمل�ض  اأبلغ 

ح���زب ال��ت��ق��دم��ي اال���س��راك��ي ال��ن���ئ��ب ول��ي��د جنبالط 

وزراء  اأي  واأن  واق���ع،  اأم���ر  حكومة  ت�سكيل  ب��ستح�لة 

�سيعة �سيعيَّنون يف احلكومة املذكورة �سي�ستقيلون بعد 

�س�ع�ت قليلة، وال ميكن اأن تكون حكومة يف لبن�ن اإال 

من خالل التوافق والعمل الوطني امل�سرك.
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ق���ب���ل ن���ح���و ع�������ش���رة اأ����ش���ه���ر، ك�����ان ه���ن���اك اج��ت��م��اع 

تدّخل  تفا�شيل  يف  للبحث  الأطل�شي  احللف  لقيادة 

حينها  احل��دي��ث  وت��رّك��ز  ���ش��وري��ة،  يف  ع�شكري  عمل  اأو 

معها،  التعامل  وكيفية  الكيميائية،  الأ�شلحة  ح��ول 

وا�شتغاللها لتوجيه الأحداث والتطورات وفق امل�شالح 

الأم��رك��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة يف ظ��ل ال�����ش��م��ود الأ���ش��ط��وري 

اأف�����ش��ل  ال����ذي  ال�����ش��وري وق���ي���ادت���ه،  لل�شعب واجل��ي�����ش 

من  والأج��ن��ا���ش  الأع���راق  املتعددة  امل�شلحة  الع�شابات 

و»اإ�شرائيل«  وتركيا  املتحدة  الوليات  اأه��داف  حتقيق 

وال�شعودية واأعراب الكاز عليه، كانت لدى حلف اأعداء 

�شورية نقا�شات وات�شالت ولقاءات بالغة ال�شرية منذ 

عدة اأ�شابيع، ترتكز حول تو�شيع دائرة التوتر يف اجلوار 

وا�شتباكات  توتر  بوؤر  خلق  حم��اولت  فكانت  ال�شوري، 

اإىل عر�شال، فكان  يف لبنان، بداأت من �شيدا وامتدت 

احل�شم يف �شيدا مع جماعة الأ�شر من قَبل اجلي�ش 

اللبناين، بعد اأن كانت معركة الق�شر قد فر�شت على 

جبهة عر�شال التهدئة بعد �شل�شلة التوترات املفتعلة، 

ث��م ك���ان ت��ف��ج��ري ب��ئ��ر ال��ع��ب��د وال��روي�����ش وت��ف��ج��ري 

طرابل�ش، وقبلها وخاللها �شل�شلة ال�شواريخ اللقيطة، 

التي مل تاأت اأكلها كما ي�شتهي م�شروع الأمر ال�شعودي 

الأ�شمر املائل للزرقة بندر بن �شلطان.

وترافق ذلك مع التفجرات الدموية اليومية يف 

اأن  بو�شوح  العراقية  ال�شلطات  اأعلنت  العراق، حيث 

لون  ال�شعودية وبندر بن �شلطان هم امل�شوؤولون واملموِّ

لهذه الأعمال الإجرامية.

بت�شعيد على  ال��دم��وي  امل��خ��ط��ط  ه���ذا  وت��راف��ق 

خمتلف اجلبهات ال�شورية، فكانت عمليات الت�شفية 

امل�شلحة يف ريف  الع�شابات  بها  التي قامت  العرقية 

الالذقية ويف بع�ش الريف احللبي، والرقة وغرها، 

حول  اخل��ن��اق  لت�شديد  دم�شق  ري��ف  يف  ت�شعيد  م��ع 

العا�شمة دم�شق.

وت��راف��ق كل ذل��ك مع زي���ارات ق��ام بها م�شوؤولون 

اأمركيون واأوروبيون وموظفون مرموقون يف هيئة 

�شن  اإمكانية  يف  للبحث  املنطقة،  اإىل  املتحدة  الأمم 

عدوان اإرهابي وا�شع على بالد الأمويني.

وتوؤكد املعلومات اأن الزيارات والت�شالت بحثت 

يف حتقيق تعاون دويل خلطط ع�شكرية �شد �شورية، 

اإمكانية  ال�شوري  اجل��وار  دول  مع  اأي�شاً  بحثت  كما 

اإليها يف حال  ال�شوريني  النازحني  اأع��داد من  تدفق 

ال��وا���ش��ع مو�شع  ال��ع��دواين  و���ش��ع املخطط احل��رب��ي 

هذا  يف  الأردن��ي��ة  احل��رك��ة  لوحظت  وعليه  التنفيذ، 

اللبناين  الجتماعية  ال�شوؤون  وزير  وحركة  املجال، 

وائ���ل اأب���و ف��اع��ور يف ه���ذا الجت����اه وع��ق��ده م��وؤمت��راً 

�شحافياً يف هذا ال�شبيل.

ب��ي��د اأن احل���رك���ة ال�����ش��ري��ع��ة واحل��ا���ش��م��ة ل��ل��ق��وات 

امل�شلحة ال�شورية يف ريف الالذقية وتوجيهها �شربات 

وال��ري��ف  ال��دم�����ش��ق��ي،  ال���ري���ف  يف  للم�شلحني  ق��ات��ل��ة 

احللبي ويف اأكرث من مكان حيث امل�شلحون موجودون، 

اأن  خ�شو�شاً  امل�شروع،  يف  ا�شرتاتيجياً  مقتاًل  اأ���ش��اب 

امل��ي��دان بني  ك��ان يفرت�ش حتقيق تغير يف  امل�����ش��روع 

الكيميائية  العملية  فكانت  واأي��ل��ول،  حزيران  �شهري 

قبل  من  بها  وامل��زودة  امل�شلحة  للع�شابات  الإجرامية 

اأدق ح�شب  وبتعبر  وتركيا،  وقطر  ال�شعودية  اململكة 

خ��ب��ر ا���ش��رتات��ي��ج��ي ل��ل��و���ش��ول ب��ال��ت��ه��دي��د ب���الإره���اب 

الأمركي، الذي يرى فيه هذا اخلبر اإرهاباً نف�شياً، 

ل بد من  اإرهاباً حقيقياً خطراً  براأيه  وال��ذي يبقى 

مواجهته مبختلف الأ�شكال، معترباً اأنه اأ�شيب مبقتل 

�شّوت  ال��ذي  الربيطاين  العموم  جمل�ش  واق��ع��ة  بعد 

للم�شاركة  ك��ام��رون  داي��ف��ي��د  حكومة  ان��دف��اع��ة  �شد 

ل�شورية  املعادي  الغربي  اأ�شاب احللف  يف احل��رب، ما 

على  للعدوان  الرف�ش  موجة  ت�شاعد  ظل  يف  مبقتل 

�شورية من قَبل عدد من احلكومات الغربية.
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أحداث األسبوع

آمال أردوغان بالعودة إلى المنطقة على صهوة »الضربة األميركية« تتراجع

»العدالة والتنمية« يخشى العودة إلى البرلمان خوفًا من »االنقسامات الداخلية«
◄تحضيرات شيطانية ضد سورية

اأع��ّد له خرباء �شهاينة  �شيناريو  اأمركي ترتافق مع  بعدوان  �شورية  ا�شتهداف  اأن خطة  ُعلم 

واأمركيون وعرب، يق�شي ب�شن حملة اإعالمية وا�شعة ترتكز على:

- بث اأخبار كاذبة عن تقدم للع�شابات امل�شلحة على حماور معينة، اأو تراجع اجلي�ش ال�شوري عن 

حماور حمدودة.

- بث اأحاديث وان�شقاقات عن �شخ�شيات بارزة من النظام يقوم بها بدلء )دوبلر(.

- عر�ش �شور ملظاهرات وجم�شمات اأعدت �شلفاً عن تقدم للمعار�شات وو�شولها اإىل �شاحات معينة 

يف دم�شق اأو يف املدن ال�شورية الأخرى.

بغداد،  ويف  الليبية،  الغرب  م�شتوحى مما جرى يف طرابل�ش  من هذه اخلطة  جانباً  اأن  وُعلم 

واللتني اأُ�شقطتا اإعالمياً، و�شّدقها الليبيون والعراقيون والعامل.

وامل�شاريع  اخل��ط��ط  ه��ذه  لف�شح  وح��ل��ف��اوؤه��ا  دم�شق  بها  ت��ق��وم  ه��ام��ة  ا���ش��ت��ع��دادات  اأن  ُع��ل��م  كما 

ال�شيطانية يف حينه.

◄واشنطن: مرسي قّدم خدمة ثمينة
ك�شف م�شدر اأمركي يف وا�شنطن عن تفا�شيل خطرة يف واقعة موافقة الرئي�ش املعزول حممد مر�شي 

على و�شع جم�شات مراقبة يف �شيناء تدار باإ�شراف اأمركي، موؤكداً اأن هذه العملية دخلت بالفعل حّيز التنفيذ.

وقال امل�شدر اإن مر�شي وافق على �شروط واإج��راءات كان الرئي�ش الأ�شبق ح�شني مبارك يرف�شها، رغم 

حتالفه الوثيق مع الوليات املتحدة و»اإ�شرائيل«، واأثنى على حممد مر�شي قائاًل: »لقد قدم لنا خدمة ثمينة«.

التي متنعه من ذلك  ال�شابقة  اإىل طبيعة وظيفته  ا�شمه نظراً  الك�شف عن  الذي رف�ش  امل�شدر  واأ�شاف 

ملدة ع�شر �شنوات، اأن مر�شي وافق على اأن تتحمل م�شر م�شوؤولية منع تهريب ال�شالح واملعدات وقطع الغيار 

وال�شواريخ عرب الأنفاق اإىل غزة، كما وافق على اأن تتوىل القوات املتعددة اجلن�شيات، حتت القيادة الأمركية، 

التقدم  فائقة  اإلكرتونية  ا�شتثمار  واأجهزة  لها احلق يف و�شع جم�شات  ويكون  ال�شالح،  تهريب  مراقبة منع 

قادرة على الر�شد الدقيق ل�شيناء بالكامل على مدار ال�شاعة. 

وك�شف امل�شدر عن وجود خرباء يف م�شر من الوليات املتحدة وبريطانيا لالإ�شراف على هذه العملية، 

اأن ثالث طائرات حمملة بهذه املعدات انطلقت من قاعدة »اندروز« اجلوية الأمركية قبل اأ�شابيع،  موؤكداً 

وو�شلت اإىل م�شر على اأن تلحق بها طائرتان اأخريان لي�شر املجموع 5 طائرات، ومل ُيعرف ما اإذا كان هذا 

الأمر قد ح�شل بعد تطورات 30 حزيران.

اأنقرة - الثبات

ال���ذي ي��ع��رب عنه  ال���ع���ارم  ال��غ�����ش��ب  ���ش��يء يف�شر  ل 

الأم��رك��ي -  ال��رتاج��ع  اأم��ام  رئي�ش احلكومة الرتكية 

الذي  فاأردوغان  �شورية،  �شرب  اإىل  ال�شعي  يف  الغربي 

وجد يف ال�شربة الغربية »خمرجاً اآمناً« له وحلزبه من 

املاأزق الذي وقعت فيه �شيا�شاته الإقليمية وتراجع دور 

الكاملة،  العزلة  اإىل  و�شوًل  املنطقة  يف  الكبر  ب��الده 

يرى اآماله تت�شاءل مع كل ت�شويت اأو ت�شريح اأوروبي 

اأراد  التي  احل��رب  احتمالت  ب��رتاج��ع  ينبئ  واأم��رك��ي 

ال��ق��رار  �شهوة  على  املنطقة  اإىل  ال��ع��ودة  خاللها  م��ن 

الأمركي.

اأردوغ���ان،  على  بدورها  الرتكية  املعار�شة  وحتمل 

وزعيم �شيا�شته اخلارجية اأحمد داود اأوغلو، لدورهما 

ت��راه ه��ذه املعار�شة »ع��زل��ة« لرتكيا ودوره���ا يف  يف م��ا 

حول  اأردوغ����ان  »اإن  ت��رك��ي:  معار�ش  وي��ق��ول  املنطقة، 

�شيا�شة »�شفر م�شاكل« التي اأعلنها لك�شب ود اجلران 

التي  �شورية  ع���ادى  فهو  اأ���ش��دق��اء«،  »�شفر  واق���ع  اإىل 

و�شاهم  املنطقة  اإىل  و�شيا�شياً  اقت�شادياً  مم��راً  كانت 

التاأثر القت�شادي  اإي��ران �شاحبة  يف خرابها، وعادى 

مع  تعترب  التي  رو�شيا  ع��ادى  كما  تركيا،  يف  احل��ي��وي 

اإيران امل�شدر الأكرب للطاقة لبالده«، ويتابع املعار�ش 

اأردوغ�����ان يف م�شر التي  »اإخ��ف��اق��ات«  ���ش��ارح��اً  ال��رتك��ي 

تعامل  نتيجة  ل��الأت��راك  م��ع��ادي��ة«  »دول���ة  اإىل  حت��ول��ت 

اأنها »ولي��ة تركية« فيما ف�شل يف  اأردوغ���ان معها على 

تون�ش الأقل تاأثراً، ناهيك عن ف�شله يف لبنان ب�شبب 

حمايته خاطفي اللبنانيني، ما اأوقع املواطنني الأتراك 

يف م�شر جمهول، بالإ�شافة اإىل معاداته اخلليج من 

التفّرد  التي يحاول  خالل �شيا�شاته يف م�شر و�شورية 

بقيادة معار�شتها ودخوله يف حرب غر معلنة حولها 

بداأت ت�شحب  التي  ال�شعودية وحلفائها كالإمارات  مع 

ا�شتثماراتها من تركيا. 

ال�شيا�شات  انتقد  م��ن  وح��ده��م  املعار�شون  ولي�ش 

والتنمية  العدالة  ح��زب  نائب  فقد عرب  الأردوغ��ان��ي��ة، 

احل��اك��م يف ت��رك��ي��ا؛ اإدري�������ش ب����ال، ع��ن اأ���ش��ف��ه ل��رتاج��ع 

مع  »عالقتنا  ق��ائ��ال:  ال��رتك��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة 

واليونان  واأرمينيا  واإ�شرائيل  و�شورية  والعراق  اإي��ران 

اأ�شبح  ال��ت��ي  م�شر  اإليها  ي�شاف  ف���رتة،  منذ  متوترة 

اأن  معترباً  احل���ايل«،  ال��وق��ت  يف  معها  م�شاكل  لرتكيا 

»ال�شيا�شة اخلارجية الرتكية �شيئة التوجه«.

امل��ع��ار���ش ال��رتك��ي اإىل مقال  اأ����ش���ار  وب�����دوره 

عنوان  حتت  الفرن�شية  فيجارو«  »ل��و  ل�شحيفة 

»تركيا تريد اأن تكبح تدهور �شيا�شتها اخلارجية«، 

التي  »تركيا  اأن  من  ال�شحيفة  قالته  ما  متبنياً 

ال�شرق  منطقة  يف  �شيا�شياً  م��ع��زول��ة  اأ���ش��ب��ح��ت 

الأو�شط، جتعل من م�شاركتها يف تدخل ع�شكري 

�سواريخ ا�سكندر الرو�سية 

يف �أعلى جهوزيتها
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اأمام املاأزق الذي و�شلت اإليه الإدارة الأمركية، هل اإنها فعاًل حتتاج 

ومل��اذا و�شل  الأم��وي��ني،  ب��الد  ع��دوان على  اأو  لتوجيه �شربة  ذريعة  اإىل 

باراك اأوباما اإىل اجلدار؟ وملاذا �شار يحتاج اإىل �شرعنة لعمله الإرهابي؟

وتكّر اأي�شاً الأ�شئلة حول النوايا العدوانية الأمركية: هل اأوباما - 

بعد اأن يوفر الذريعة ويفتعل الأ�شباب للعدوان - قادر على مللمة تبعات 

وملحقات هذا العدوان؟

ب����راأي خ����رباء ع�����ش��ك��ري��ني، ف����اإن اأوب���ام���ا يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف مل ي��ل��ّوح 

ال�شورية،  الوطنية  الدولة  اأجل خلق حالة �شاغطة على  بالعدوان من 

بل من اأجل �شرف هذا ال�شغط والعدوان بال�شيا�شة، ولهذا بداأ العامل 

وال�شني  رو�شيا  مع  وال�شم�شرة  للم�شاومة  الأمركي  حماولة  يكت�شف 

الأبي�ش  البيت  �شيد  اأن  العلم  مع  مبتغاه،  له  حتقق  مل  والتي  واإي���ران، 

ومع  امل�شتوى،  رفيعي  املخابرات  ورج��ال  النفط،  خ��رباء  ويلتقي  التقى 

م�شت�شارين اأمركيني واأوروبيني، ومع اأتباع بارزين من الأعراب، حيث 

يكت�شف اأنه لن ي�شتطيع اأن يحيط بتفاعالت ما بعد العدوان.

تبداأ  اأي��ل��ول  م��ن  اخلام�ش  )اخلمي�ش(  ال��ي��وم  امل�شل�شل:  ه��ذا  لنتابع 

روؤ�شاء  �شيح�شرها  التي  مو�شكو  يف  القت�شادية  الع�شرين  قمة  اأعمال 

قد  ال��ذي  ال�شعودية،  وملك  واأمل��ان��ي��ا  وتركيا  وفرن�شا  املتحدة  ال��ولي��ات 

ميثله بندر بن �شلطان اأو ابنه عبد العزيز.. يعني كل حلف اأعداء �شورية 

�شيكون يف العا�شمة الرو�شية.

الأمركي  الكونغر�ش  مناق�شة  ب��دء  املقبل،  الإثنني  اأي  اأي��ل��ول،   9 يف 

لطلب التفوي�ش للحرب على �شورية، و�شيكون املال ال�شعودي والقطري 

اأع�����ش��اء يف ال��ك��ون��غ��ر���ش، ك��م��ا ���ش��ي��ك��ون ال�شغط  ل��ع��ب ل��ع��ب��ت��ه يف ر����ش���وة 

ال�شهيوين على اأ�شده..

لحظوا املناورة الفا�شلة لل�شاروخ البال�شتي الأمركي - »الإ�شرائيلي« 

يف املتو�شط، كيف ُك�شفت وكيف ارتبك من يف تل اأبيب ووا�شنطن؟

بوتني يحّذر الغرب من اأي عمل اأحادي �شد �شورية، واجلي�ش العربي 

فيها  ق�شى  نوعية  عمليات  �شل�شلة  نّفذ  الأخ���رة  ال�شاعات  يف  ال�شوري 

وليبية  و�شي�شانية  وتركية  �شعودية  جن�شيات  من  امل�شلحني  مئات  على 

ومغربية.. ع�شرة اأيام مقبلة قد تهز العامل..

اأحمد زين الدين
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موضوع الغالف

به  �شيخرج  ال���ذي  ال��ق��رار  ع��ن  النظر  بغ�ش 

الكونغر�ش الأمركي حول ال�شماح لأوباما ب�شّن 

اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن  ���ش��وري��ة،  على  ع�شكرية  عملية 

�شعبة جداً،  باتت  الأمركية  الع�شكرية  العملية 

للرئي�ش  الأمركي  الكونغر�ش  اأعطى  ولو  حتى 

ب�شّنها، ولعل ما يجعل من ذلك  اأوباما تفوي�شاً 

عوامل  ال�شتحالة  اإىل  اأق��رب  الع�شكري  التدخل 

عّدة، اأهمها:

اأوًل: تغررُّ موازين القوى الدولية، فالنظام 

ال�����ذي ك����ان ����ش���ائ���داً يف م��ط��ل��ع ال���ق���رن احل����ادي 

والع�شرين، والذي �شمح لالأمركيني ب�شن حرب 

وال��ذي  واحتاللهما،  وال��ع��راق  اأفغان�شتان  على 

اإطاحة  بعملية  ذل��ك  قبل  »ال��ن��ات��و«  حللف  �شمح 

مل   ،1999 ع��ام  كو�شوفو  وق�شف  مولو�شوفيت�ش 

يعد ذاك النظام كما هو، بل �شهد تبدلت جذرية، 

اأه��م��ه��ا ت���راج���ع ق���وة ون���ف���وذ ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، 

وقيام  بقوة،  العاملية  ال�شاحة  اإىل  رو�شيا  ودخ��ول 

اإىل  بالإ�شافة  دولية جديدة،  تكتالت وحتالفات 

فر�ش نفوذ قوى اإقليمية وازنة يف مناطق عدة يف 

العامل، ومنها منطقة ال�شرق الأو�شط.

ث���ان���ي���اً: ل��ع��ل ال���غ���رب اف���رت����ش اأن�����ه مب��ج��رد 

فاإن  ع�شكرية،  ب�شربة  ال�شوري  للنظام  تهديده 

النظام �شينهار، اأو على الأقل �شي�شهد ان�شقاقات 

هامة بني �شفوفه، ويف �شفوف اجلي�ش ال�شوري، 

بداية  منذ  وكما  النظام،  انهيار  من  ي�شّرع  مما 

ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  ف���اج���اأ  الأزم������ة ول��غ��اي��ة الآن، 

ان�شقاقات  فيه  حت�شل  فلم  بتما�شكه،  اجلميع 

هامة دراماتيكية كما ح�شل للنظام الليبي، ومل 

ب��ارزة من النظام الهروب والنفاذ  حت��اول وج��وه 

وتوؤدي  النظام  ُت�شقط  من �شربة  بجلدها خوفاً 

بهم اإىل املحاكم كما ح�شل يف العراق.

�شورية،  ح��ول  امللتّف  احللف  �شالبة  ثالثاً: 

وعدم قدرة الغرب اأو العرب اللعب على امل�شالح 

املتعددة،  اأطرافه  التناق�شات فيما بني  اإدخال  اأو 

وه��ك��ذا ت��ب��نّي م��ن احل���رب الإع��الم��ي��ة والنف�شية 

قوته  ل��ل��غ��رب  اأن  امل��ا���ش��ي،  الأ���ش��ب��وع  دارت  ال��ت��ي 

اأي�����ش��اً، وه��و  وق���درت���ه، وللحلف امل��ق��اوم ق��درات��ه 

احللف  اأن  وال��الف��ت  وي���ردع،  ي��ه��دد  اأن  ي�شتطيع 

الغربي - الرتكي - العربي املوؤيد للعدوان على 

ب�شرعة،  انفراط عقده  �شهد  اأن  لبث  �شورية، ما 

بينما بقي احللف املواجه ثابتاً على مواقفه، ومل 

يتفّلت منه اأحد، على الرغم من �شراوة احلرب 

املحتملة، والتي كانت �شت�شعل املنطقة، وهكذا، يف 

لعبة ع�ش الأ�شابع التي ينت�شر فيها من ي�شمد 

خ�شر  اأوًل،  ين�شحب  م��ن  ويخ�شر  النهاية،  اإىل 

املحور الغربي وبقي املحور املقاوم �شامداً.

حول  احل��ّي��ة  العاملية  ال��ذاك��رة  تلعب  راب��ع��اً: 

اخل��دي��ع��ة الأم��رك��ي��ة يف ال��ع��راق دوراً م��ه��م��اً يف 

يذكر  زال  م��ا  فالعامل  الغربية،  اخل��ط��ة  اإف�����ش��ال 

اإىل  اأّدت  تقارير  الأم��رك��ي��ون  وف��ربك  زّور  كيف 

اأ�شلحة  امتالكه  بذريعة  �شيادة،  ذي  بلد  احتالل 

الأوروب��ي��ة  ال�شعوب  زال��ت  وم��ا  ال�شامل،  ال��دم��ار 

وال�شعب الأمركي يدفع ثمن الفاتورة الباهظة 

ال��دولرات  باإنفاق مليارات من  العراق  لحتالل 

على احلرب فيه، وقتل اجلنود، وتهجر ماليني 

بالإ�شافة  منهم،  اآلف  مئات  وقتل  العراقيني، 

التفجرات  جعل  ما  فيه،  »القاعدة«  تغلغل  اإىل 

النتحارية حدثاً يومياً يح�شد اأرواح العراقيني، 

ويقّو�ش الدولة لغاية الآن.

باتهام  للغربيني  امل�شبوه  الت�شّرع  خام�شاً: 

الكيماوية  الأ�شلحة  با�شتخدام  ال�شوري  النظام 

قبل انتهاء مفت�شي الأمم املتحدة من حتقيقاتهم 

واإ�����ش����دار ت��ق��ري��ره��م ح����ول امل���و����ش���وع، ويف ه��ذا 

الت�شرع بدا املو�شوع وكاأنه ا�شتباق لنتائج تقرير 

النظام  ي��دي��ن  اأن  ب��دل  ال��غ��رب  ي��دي��ن حلفاء  ق��د 

ال�شوري، ما يجعلهم حمَرجني يف توجيه �شربة 

اإ�شعافه ومنعه من  اإىل  »تاأديبّية« للنظام، توؤدي 

احل�شم الع�شكري الذي يقوم به على الأر�ش.

حول  والفيديوهات  ال�شور  انت�شار  �شاد�شاً: 

وانت�شار  والأك��ب��اد،  القلوب  واأك��ل  ال��روؤو���ش  قطع 

و»جبهة  »ال��ق��اع��دة«  و�شيطرة  التكفري،  الفكر 

توؤثر  �شورية،  املعار�شة يف  الن�شرة« على مناطق 

ب�شكل كبر يف ال��راأي العام العاملي، وعلى تفكر 

ال��ع��ق��الء م��ن ال��ن��واب و���ش��ّن��اع ال��ق��رار يف اأوروب����ا، 

اإل  ال�شهولة  بهذه  التحالف  عقد  ان��ف��راط  وم��ا 

ر  تهورُّ ثمن  يكون  اأن  من  يخ�شون  الغربيني  لأن 

اأن ُتعطى احلركات  الإدارة الأمركية يف �شورية 

الإره���اب���ي���ة ف��ر���ش��ة الن��ق�����ش��ا���ش ع��ل��ى ال���دول���ة 

احتماًل  الأكرث  عليها، وهو  وال�شيطرة  ال�شورية 

يف حال �شقوط النظام ال�شوري.

ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة، ك���ل ه����ذه الأ����ش���ب���اب جت��ع��ل من 

ال�شربة الأمركية على �شورية نوعاً من �شرب 

اجل��ن��ون ال���ذي ق��د ي���وؤدي اإىل خ�����ش��ارة ك��ل �شيء، 

بعد  ما  اإىل  ال�شربة  تاأجيل  ف��اإن  الأح���وال  وبكل 

اجتماع الكونغر�ش يف التا�شع من اأيلول اجلاري، 

ارت��ف��اع  ال���ذي ح�شل بعد  وال��رتاج��ع الأم��رك��ي 

�شقف التهديدات اإىل درجة غر م�شبوقة، يجعل 

للهيبة  وف��اق��داً  للم�شداقية  خ��ا���ش��راً  الأم��رك��ي 

اأن  مهيمنة  عظمى  بقوة  ُيفرت�ش  التي  الردعية 

تتحلى ب��ه��ا، وب���ات احل��ل اأن ي��ح��اول ق���ادة ال��دول 

ه��ذا  رو���ش��ي��ا  يف  �شيجتمعون  ال���ذي���ن  ال��ع�����ش��ري��ن 

الأ���ش��ب��وع، اأن ي��ج��دوا خم��َرج��اً م�����ش��ّرف��اً لأوب��ام��ا 

ويجنبوا  وج��ه��ه،  وم���اء  م�شداقيته  ل��ه  يحفظ 

املنطقة انفجاراً كبراً قد يوؤدي اإىل حرب عاملية 

ثالثة.

د. ليلى نقوال الرحباين

آمال أردوغان بالعودة إلى المنطقة على صهوة »الضربة األميركية« تتراجع

»العدالة والتنمية« يخشى العودة إلى البرلمان خوفًا من »االنقسامات الداخلية«

التراجع بعد ارتفاع سقف 
التهديدات أفقد األميركي 

المصداقية والهيبة الردعية 
التي ُيفترض بقوة عظمى 

مهيمنة أن تتحلى بها

أوباما بين االنهزام والهزيمة
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دويل يف �شورية نقطة ل�شتعادة مكانتها يف املنطقة«.

احلكومة  على  املعار�ش  اجلمهوري  ال�شعب  ح��زب  وي�شغط 

�شد  املحتملة  الع�شكرية  ال�شربة  ح��ول  ال��ربمل��ان  م��ع  للت�شاور 

امل�شاركة يف �شربة  الربيطاين  الربملان  رف�ش  �شورية، خ�شو�شاً 

ع�شكرية �شد �شورية، واإعالن الرئي�ش الأمركي »باراك اأوباما« 

اأنه �شي�شعى للح�شول على موافقة الكوجنر�ش الأمركي ب�شاأن 

ال�شربة الع�شكرية �شد �شورية.

وي��وؤك��د امل��ع��ار���ش��ون اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ام��ت��الك اأردوغ����ان 

انق�شام داخلي يف احلزب  اأنه خائف من  اإل  الأكرثية الربملانية، 

احلاكم قد يوؤدي اإىل »نتائج كارثية« حتى لو فاز يف اأي ت�شويت، 

وي�شر هوؤلء اإىل وجود »اهتزاز داخلي« يف احلزب احلاكم نتيجة 

ت��داع��ي��ات اأي م�����ش��ارك��ة ت��رك��ي��ة يف ح���رب ���ش��د ب��ل��د ج���ار م��ن دون 

ال�شعب  القيادي بحزب  اأردوغ��ان توبراك؛  اأمم��ي، وقال  تفوي�ش 

عاملية  ح��رب  اإىل  ي��وؤدي  قد  �شورية  يف  التدخل  »اإن  اجلمهوري: 

يكون  ول��ن  كله،  للعامل  امل�شرتك  العقل  تن�شيط  ويجب  ثالثة، 

اأن اجلهات الفاعلة  هناك فائز يف هذه احل��رب، على الرغم من 

امل�شاألة  ه���ذه  تناق�ش  ���ش��وري��ة  يف  ال��ت��دخ��ل  ق�شية  يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

التاريخية يف برملاناتها، فاإن حزب العدالة والتنمية يتجنب هذا، 

لقد مت جتاهل الربملان«، وراأى توبراك اأن حزب العدالة والتنمية 

يحاول الجنراف بالبالد اإىل حرب بتجاهل اإرادة الأمة، وم�شدر 

القلق الرئي�شي حلزب العدالة والتنمية هو عدم انق�شامه )خالل 

الت�شويت على احلرب(، اإنه )اأردوغان( ي�شحي مب�شتقبل البالد 

من اأجل م�شتقبل حزبه«.



ف�صول  ك��ان��ت  الع�صرين،  ال��ق��رن  ب��داي��ة  م��ع 

فالإنكليز  تتكامل،  العربية  منطقتنا  تفكيك 

له  وي��وّف��رون  �صعود،  اآل  العزيز  عبد  يدعمون 

احتالل جند  اأج��ل  واحل�صد من  القوة  اأ�صباب 

ح�صني  ال�صريف  على  وي�صحكون  واحل��ج��از، 

الكاذبة، يف ظل  الوعود  ويغرقونه يف  وعائلته 

)ال��دول��ة  امل��ري�����ض  ال��رج��ل  وت�صع�صع  تهلهل 

العاملية  احل���رب  يف  ُه��زم��ت  ال��ت��ي  العثمانية(، 

الأوىل مع حليفتها اأملانيا.

وقبيل نهاية هذه احلرب وحتديداً يف العام 

الربيطانية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأط��ل��ق   ،1917
وعده امل�صهور الذي �صمي با�صمه »وعد بلفور«؛ 

لليهود«،  قومي  »وط��ن  اإىل  فل�صطني  بتحويل 

والذي كان �صبقه امل�صروع اجلهنمي ال�صيطاين، 

ومارك  الفرن�صي  بيكو  جورج  و�صعها  اتفاقية 

 1915 من  حمادثات  بعد  الربيطاين  �صايك�ض 

بيكو«  »���ص��اي��ك�����ض  ب��ا���ص��م  و���ص��م��ي��ت   ،1916 اإىل 

وق�صت بتق�صيم الهالل اخل�صيب بني فرن�صا 

غرب  يف  النفوذ  مناطق  لتحديد  وبريطانيا 

اآ�صيا بعد تهاوي الإمرباطورية العثمانية.

مت  ال�صيطانية،  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  ومب��وج��ب 
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لبنانيات

هروب بهدايا ملغومة
بعد  الثقيل  ال��وزن  من  ت�سا�ؤالت  ثمة 

من  الثاين  الف�سل  يف  الغربية  االنعطافة 

العد�ان على �سورية، �سيما اأن الف�سل االأ�ل 

ا�ستنزف معظم العمالء الذين ت�سرت�ا ردحًا 

�راء البهارج الكاذبة للحرية �الدميقراطية 

الغربية.

الرتاجعات  ع��ن  جن��م  االأ�ل  ال�����س��وؤال 

املتتالية عن مواعيد جرى حتديدها لتنفيذ 

�اأماكن  احلجم  عن  النظر  بغ�ض  العد�ان، 

اال�ستهداف،  كيفية  اأ�  �نوعية  اال�ستهداف 

منها،  املتوقعة  �النتائج  �التداعيات 

على  �ال�سادمة  عة،  املتوقَّ غري  �املفاجاآت 

االأرجح.

بذاته  يكون  �رمب��ا  الثاين،  �ال�سوؤال 

اأنه يف جوهره يتناق�ض  �سادمًا، خ�سو�سًا 

عن  ف�ساًل  امل���د�ن،  التاريخ  �ق��ائ��ع  م��ع 

املور�ث �الوعي ال�سعبي، �خال�سة االأمر اأن 

»ال �سيء ياأتي من الغرب ي�رس القلب، لكن 

هل دخل ال�رس�ر اإىل قلوب امل�رسقيني بعد 

د�لتني  اأكرب  لزعيمي  االندحاري  الرتاجع 

بريطانيا  �هما  اال�ستعماري  الغرب  يف 

)فاقدة العظمة اإىل االأبد( �الواليات املتحدة 

اإال  �سفعة  من  ت�سحو  ال  التي  االأمريكية، 

انتظارها، لي�سبح فيما  االأعنف يف  �تكون 

بعد اأهم اأ�سدقاء زعماء الغرب نكرة يدعى 

اأحمد اجلربا؟

يحمل  الذي  �هو  الثالث،  ال�سوؤال  اأما 

تكن  مل  اإذ  ذات��ه��ا،  بحد  الغرابة  جينات 

يريدان  عندما  تاريخهما  يف  �سابقة  هناك 

ُيلقيا  اأن  اإع��داد،  اأميا  له  �ُيعّدان  العد�ان 

من  خوفًا  برملاناتهم  على  بامل�سوؤ�لية 

ال�سالحيات  اأن  رغ��م  امل�سوؤ�لية،  ل  حتمُّ

ميكن  فقط  �هنا  بالتجا�ز،  لهما  ت�سمح 

القول: هل  اإىل  لن�سارع  نفتح مزد�جني  اأن 

اإىل  كامري�ن  �قبله  اأ�باما  هر�ب  امل�ساألة 

احللف  تفكفك  من  تيقنهما  �سببه  االأم��ام، 

الغربي الذي اأ�سبح زعما�ؤه »جنبالطيني« 

من حيث الثبات على املوقف، اأم اأن قناعة 

الغربية  الدميقراطية  باأن  لديهما  تبلورت 

ميكن امتطا�ؤها �لو جزئيًا عند احلاجة، اأم 

اجلرنال  به  قام  ملا  فا�سل  ا�ستن�ساخ  االأمر 

ال�سعب  دعا  عندما  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

اال�ستالب  �سد  التحرك  اأجل  من  للموؤازرة 

»االإخواين« مل�رس؟

ال�سوؤال اأ� الت�سا�ؤل االأخري، �عليه ُتبنى 

الواليات  بقيادة  الغرب  ُيقدم  هل  ال�سورة: 

�اأع��وان��ه  ت�رسه  ملغومة  هدية  املتحدة 

اأح�ض  عندما  جم��دداً،  ليغدرنا  �دمياته 

حمور  من  املعركة  �متني  اجلهوزية،  باأن 

�سحق  خال�سته  يقني  اإىل  ت�ستند  املقا�مة 

اأب�سع موؤامرة يف التاريخ، مكوناتها �ا�سحة، 

�ال�سهيونية  االأطل�سية  االإمربيالية   �هي 

الكافرة  �الوهابية  املتجددة  �العثمانية 

يف تكفرياتها؟

الأنه   ،ّ ُي�رسرَ اأن  ل�رسقنا  يريد  ال  الغرب 

يدرك اأن قلوب رجال م�سارق االأر�ض ترق�ض 

االأح��وال،  �بكل  ال�رسف،  �ملعارك  للحرية 

االأ�ان مل يفت بعد.

يون�س

لبنانيون يحتفلون بذكرى »وعد غورو«

يوماً بعد يوم يّت�صح اأكرث فاأكرث اأن ق�صية 

التدخل  بتهمة  منقارة  ها�صم  ال�صيخ  توقيف 

الأخريْين هي  يف جرمية تفجريي طرابل�ض 

»ف��رع  م��ن  فا�صلة  وحم��اول��ة  �صيا�صي،  اعتقال 

ني،  املعلومات« تهدف اإىل حتري�ض ال�صارع ال�صُّ

ل�صّيما الطرابل�صي منه، �صّد �صورية و»حزب 

ال�صيد  للحزب  العام  الأم��ني  ك��الم  بعد  اهلل«، 

ح�صن ن�صراهلل، والذي رّجح فيه توّرط بع�ض 

ال�صاحية  بتفجريي  ال��ت��ك��ف��ريي��ة«  »اجل��ه��ات 

يف  املن�صوي  الفريق  اأن  واع��ت��ب��اره  اجلنوبية، 

تاأمني  يف  اأ�صهم  اخلليجي   - الغربي  امل��ح��ور 

نفوذه،  مناطق  يف  للتكفرييني  حا�صنة  بيئة 

املقاومة  ملحور  امل�صتمر  ال�صتهداف  �صياق  يف 

يف املنطقة، وهكذا جاء الرّد على اتهام ال�صيد 

ل�»حركة  تهمة  تلفيق  خ��الل  م��ن  اهلل،  ن�صر 

املقاومة  لنهج  امل��وؤي��دة  الإ���ص��الم��ي«  التوحيد 

حماولة  يف  طرابل�ض،  تفجريْي  يف  ب�صلوعها 

لدح�ض كالم الأمني العام ل�»حزب اهلل«.

ولتنفيذ هذا ال�صيناريو، ا�صتعاد »املعلومات« 

اأ�صلوبه املعتاد يف »فربكة التهامات« وال�صتناد 

منذ  ا�صتخدمه  وال���ذي  ال����زور«،  »���ص��ه��ود  اإىل 

اعتقال القادة الأمنيني الأربعة غداة اغتيال 

م�صهد  فا�صتح�صر  احلريري،  رفيق  الرئي�ض 

وميالد  ه�صام  وه�صام  ال�صديق  زهري  حممد 

م�صل�صله  يف  ل��ال���ص��ت��م��رار  و���ص��واه��م  ك���ف���وري 

امل���ق���اوم���ة،  ا����ص���ت���ه���داف حم����ور  اإىل  ال����رام����ي 

2005، لكن - وك��ع��ادة  ال��ع��ام  ب���داأه يف  وال���ذي 

ومماثاًل  فا�صاًل  الإخ���راج  ج��اء   - »املعلومات« 

املرة  وه��ذه  الأمنيني،  ال��ق��ادة  توقيف  ل��رواي��ة 

عرب �صاهد زور جديد، هو خمرب »املعلومات« 

اأ�صرف  اأخ��رب ال��ل��واء  م�صطفى ح��وري، ال��ذي 

ريفي قبل اأربعة اأ�صابيع من وقوع النفجارين 

يف  ي�صاهم  اأن  منه  مطلوب  اأن���ه  طرابل�ض  يف 

عملية اغتياله واغتيال ال�صيخ �صامل الرافعي، 

واأن ال�صيخ اأحمد الغريب هو الذي طلب ذلك، 

املخابرات  �صباط  اأح��د  هو  بذلك  املكّلف  واأن 

ال�صورية يف فرع طرطو�ض، وما كان من املدير 

اأن  اإّل  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  ل��ق��وى  ال�صابق  ال��ع��ام 

عثمان  عماد  العقيد  »املعلومات«  رئي�ض  اأبلغ 

ال�صحف  بالأمر، بح�صب كالم ريفي لإحدى 

املحلية.

لكن يف هذه احلالة األ يتحّمل »املعلومات« 

م�����ص��وؤول��ي��ة ت��ق�����ص��ريي��ة ب��ع��دم اإج�����راء ال���الزم 

لتفادي وقوع التفجريين، طاملا اأن لديه علماً 

م�صبقاً باإمكان وقوعهما؟!

يف  قيادي  يوؤكد  ريفي،  ك��الم  على  وتعليقاً 

الغريب غري  اأن  الإ�صالمي«  التوحيد  »حركة 

»هل  وي�صاأل:  اأمنية،  بعمليات  للقيام  ��ل  م��وؤهَّ

ُيعقل اأن ُي�صرف �صابط اأمني برتبة نقيب على 

تنفيذ عملية اأمنية كتفجريي طرابل�ض«؟!

وينتقد القيادي الأداء ال�صيا�صي للمكّونات 

»المـعلـومات« توقيف الشيخْين منقارة والغريب.. سيناريو فاشل جديد لـ
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الطرابل�صية يف فريق الثامن من اآذار، معترباً 

اأن هذا الأداء يفتقد اإىل املبادرة والقوة، وهما 

ركيزتا العمل ال�صيا�صي، واأنه مكبَّل باحل�صابات 

املذهبية، على حّد قوله.

ويف ����ص���ي���اق م��ت�����ص��ل، ي�����ص��ري ال����ق����ي����ادي يف 

»التوحيد« اإىل اأن لدى بع�ض امل�صايخ املعادين 

ل�صورية واملقاومة امتعا�صاً من ق�صية توقيف 

بداية  ي�صّكل  توقيفهما  لأن  والغريب،  منقارة 

بغ�ّض  امل�صايخ،  ع��ن  احل�صانة«  »رف��ع  لعملية 

ال��ن��ظ��ر ع��ن ت��وّج��ه��ه��م ال�����ص��ي��ا���ص��ي، وي���وؤك���د اأن 

ملف منقارة الق�صائي فارغ من اأي اإدانة، واأن 

بنظر  وه��و  قانوين،  م�صوغ  اأّي  لتوقيفه  لي�ض 

احلقوقيني اأ�صبه ب�»حجز حرية«.

ويختم القيادي بالقول: »اإن اتهام ال�صيخني 

م��ن��ق��ارة وال��غ��ري��ب م���ن ق��ب��ل ف���رع امل��ع��ل��وم��ات 

بال�صلوع يف جرمية تفجريي طرابل�ض، ي�صّكل 

اإّل،  لي�ض  ال��ف��رع  ه��ذا  �صجل  يف  ج��دي��داً  ف�صاًل 

خ�صو�صاً بعد �صدور القرار الق�صائي باإخالء 

�صبيل منقارة«.

ح�سان احل�سن
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���ص��در عن  م��ا  ا�صتغربت  الإ����ص���الم���ي  ال��ع��م��ل  ج��ب��ه��ة   ■
القا�ضي  الع�ضكرية  املحكمة  لدى  الأول  احلكومة  مفو�ض 

ق��رار  ع��ن  ���ض��در  م��ا  ا���ض��ت��ئ��ن��اف  ق���رار  �ضقر �ضقر من 

ال�ضيخ  ق�ضية  مطالعته  بعد  غيدا  اأب��و  ري��ا���ض  القا�ضي 

ها�ضم منقارة وطلبه اإخالء �ضبيله ب�ضند اإقامة، مت�ضائلة: 

ال�ضيخ  بحق  �ضقر �ضقر ال�ضتئنايف  القا�ضي  ق��رار  هل 

ا�ضتكمال  اأم  مهني،  ق�ضائي  ق���رار  ها�ضم منقارة هو 

لال�ضتهداف ال�ضيا�ضي الكيدي ال�ضابق كما هو معلوم؟

املوؤمتر  قيادة  ع�ضو  الطرابل�صي؛  �صمري  املهند�ض   ■
اللبناين  اخلارجية  وزي��ر  مبوقف  ن��ّوه  اللبناين،  ال�ضعبي 

اخلارجية  وزراء  جمل�ض  اج��ت��م��اع  يف  من�ضور  ع��دن��ان 

يوافق  �ضورية، ومل  اأي عدوان على  والذي رف�ض  العرب، 

الكيماوي،  ال�ضالح  با�ضتخدام  املتعلق  القرار  ن�ض  على 

�ضراحة  بالإعالن  واحلكومة  اجلمهورية  رئي�ضي  مطالبًا 

اأنهما ل يقبالن مرور اأي �ضاروخ اأو طائرة يف �ضماء لبنان 

�ضد �ضورية.

ال��ع��ام حلركة  ال��ن��ا���ص��ر ج���ربي؛ الأم���ن  ال�صيخ ع��ب��د   ■
ت�ضرفًا  ُيعّد  منقارة  ها�ضم  ال�ضيخ  اعتقال  اأن  اأكد  الأمة، 

تاريخ حافل يف فربكة  لديه  اأمني  قبل جهاز  تع�ضفيًا من 

امللفات، فما ح�ضل مع ال�ضباط الأربعة يف جرمية اغتيال 

اإر�ضاء جلهات  يتكرر،  اأن  رفيق احلريري ميكن  الرئي�ض 

�ضيا�ضية تعتمد �ضيا�ضة الفرتاء والغتيال ال�ضيا�ضي بحق 

املقاومن ال�ضرفاء.

اأمريكية  اأن �ضورية تتعر�ض لهجمة  اأكد  حزب الحت��اد   ■
�ضرب  �ضبقت  التي  نف�ضها  امل��ربرات  حتت  �ضر�ضة  غربية 

العراق، وراأى يف هذا التهديد خطوة توؤكد اأنه من الوا�ضح 

دور  فبداأ  خمططه،  تنفيذ  على  ق��ادرًا  يعد  مل  الوكيل  اأن 

امل�����ض��روع الأم��ريك��ي  ت��غ��ريات مل�ضلحة  الأ���ض��ي��ل لإح���داث 

الكيان  اأح���الم  وحتقيق  جمتمعاتنا  لتق�ضيم  ال�ضاعي 

ال�ضهيوين، وذلك لمتالك القرار العربي امل�ضتقل.

■ جتمع العلماء امل�صلمني دعا الأمتن العربية والإ�ضالمية 
للوقوف �ضفًا واحدًا يف وجه الهجمة �ضد �ضورية، والقيادة 

التي  اجلهة  يطال  ونوعيًا  حا�ضمًا  الرد  يكون  اأن  ال�ضورية 

انطلق منها العدوان، وكذا عمق الكيان ال�ضهيوين، الذي 

هو اخلا�ضرة التي توجع الغرب امل�ضتكرب كثريًا، لفتًا اإىل 

م�ضار  وح��دة  وهناك  يطالنا،  �ضورية  يطال  خطر  اأي  اأن 

وم�ضري، ولن نقف مكتويف الأيدي اإذا ما تعر�ضت �ضورية 

للخطر، بل �ضنهّب للدفاع عنها بكل ما اأوتينا من قوة، لأنه 

دفاع عن اأنف�ضنا حيث اإن الهجمة �ضتطالنا لحقًا.

لبنان  يف  الإ�صالمية  وال�صخ�صيات  اجلمعيات  لقاء   ■
اعترب اأن ا�ضتهداف ال�ضيخ ها�ضم منقارة جزء من عملية 

ا�ضتهداف املقاومة وحلفائها وموؤيديها، لفتًا اإىل اأن هناك 

رهانًا على تدمري �ضورية دائم من كل احللف املعادي ملحور 

املقاومة، لأنه بذلك يحا�ضر وي�ضتنزف املقاومة وكل تطلع 

معادي للكيان ال�ضهيوين، موؤكدًا على اأن الأزمة يف �ضورية 

اأ�ضقطت الأقنعة عن كل اأدوات الفتنة حمليًا وعربيًا. 

■ ال�صيخ �صهيب حبلي؛ اإمام م�ضجد �ضيدنا اإبراهيم، نفى 
ما اأورده اإعالم »تيار امل�ضتقبل« حول الإ�ضكال الذي وقع يف 

�ضرايا �ضيدا، والذي حاول ت�ضويره على اأنه اإ�ضكال بن حبلي 

اأن هذا  من جهة والعنا�ضر الأمنية من جهة ثانية، معتربًا 

الأمر ياأتي يف اإطار املمار�ضات التي يقوم بها بع�ض العنا�ضر 

الأمنية، والتي باتت حمط ا�ضتنكار لدى اجلميع.

تق�صيم منقطتنا، فح�صلت فرن�صا على اجلناح 

ال��غ��رب��ي م���ن »ال���ه���الل اخل�����ص��ي��ب« )���ص��وري��ة 

ول��ب��ن��ان( وم��ن��ط��ق��ة امل��و���ص��ل يف ال���ع���راق، اأم���ا 

بريطانيا فامتدت مناطق �صيطرتها من طرف 

�صرقاً،  بالجتاه  متو�صعاً  اجلنوبي  ال�صام  بالد 

لت�صم بغداد والب�صرة وجميع املناطق الواقعة 

الفرن�صية يف  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��ع��رب��ي  ب��ني اخل��ل��ي��ج 

�صورية، مبا فيها فل�صطني. 

ال���ع���رب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون وال�������ص���وري���ون ق��اوم��وا 

مبختلف الأ�صكال والو�صائل عملية »الترتيك« 

يف البداية، وكانت حركة جمال با�صا ال�صفاح يف 

حملة الإعدامات يف �صاحات املرجة يف دم�صق، 

وع��ال��ي��ه، وال����ربج )ال�����ص��ه��داء( يف ب���ريوت ع��ام 

وكان م�صلمون وم�صيحيون قاوموا من   ،1916
الغربية، فامتدت  ال�صتعمارية  جديد احلملة 

اإىل  اللبناين  اجل��ن��وب  اأق�صى  م��ن  امل��واج��ه��ات 

�صيدا اإىل بريوت اإىل ال�صمال وقلبها طربل�ض، 

اإىل ���ص��وري��ة ق��ل��ب ال��ع��روب��ة ال��ن��اب�����ض، وك��ان��ت 

م��ع��رك��ة »م��ي�����ص��ل��ون« ال�����ص��ه��رية ب��ق��ي��ادة وزي���ر 

احلربية ال�صورية ال�صهيد يو�صف العظمة.

وع��ل��ى ه��ذا ال��وق��ع، ج��اء وع��د �صباق اخليل 

الأول من  ال�����ص��ن��وب��ر يف  ق�����ص��ر  م���ن  ب��ال��ق��رب 

اأعلن اجل��رال غورو  1920، حينما  اأيلول عام 

وه��و ك��ان ق��د خ�صر ذراع���ه يف ال��دردن��ي��ل اأثناء 

اجليو�ض  مواجهة  يف  الفرن�صي  اجلي�ض  قيادة 

الأمل��ان��ي��ة، واأُع��ل��ن��ت م��ن م��ي��دان ���ص��ب��اق اخليل 

عام  اأيلول  من  الأول  يف  الكبري«  لبنان  »دول��ة 

بهية  النائب  ب��ذك��راه  احتفلت  وال���ذي   ،1920
بيت  ال�صيفي يف  الرئا�صة  ق�صر  احلريري، يف 

الدين بعد 93 عاماً من الوعد امل�صوؤوم.

اأحد وا�صعي  اأن جورج بيكو  ُيذكر باملنا�صبة 

احتالل  مع  ُع��نينِّ  قد  كان  امل�صوؤومة  التفاقية 

الفرن�صي  ال�صتعمار  قبل  من  و�صورية  لبنان 

مفو�صاً �صامياً على البلدين يف 9 ني�صان 1918، 

اجل���رال   1919 الأول  ت�صرين   8 يف  ليخلفه 

املقطوع ال��ذراع هري غ��ورو، ال��ذي اأعلن بعد 

احتالل دم�صق وا�صت�صهاد يو�صف العظمة عن 

»دولة لبنان الكبري«.

وليعني من قبله حاكماً ع�صكرياً على لبنان 

امل�����ص��وؤوم نف�صه ج��ورج  اإع����الن ال��وع��د  ي���وم  يف 

اأي��ار   12 ا�صتمر يف من�صبه حتى  ال��ذي  ت��راب��و، 

.1922
بعد هذا، ماذا يعني الحتفال بهذه الذكرى 

اللبنانيني،  اأكرث من ثلثي  التي كان يرف�صها 

وواج���ه���وه���ا مب��خ��ت��ل��ف الأ����ص���ك���ال والأ���ص��ال��ي��ب 

والو�صائل، ومل تتكر�ض اإل بعد موافقة القوى 

وال�صخ�صيات الوطنية يف �صورية ولبنان، والتي 

ترجمت يف اأحد اأ�صكالها بامليثاق الوطني، حيث 

اأمثال مفتي طرابل�ض  ظل قادة عروبيون من 

الرئي�ض  الكبري  الوطني  وال��زع��ي��م  وال�صمال 

عبد احلميد ر�صيد كرامي، ومفتي اجلمهروية 

خالد،  توفيق  حممد  ال�صيخ  الأك��رب  اللبنانية 

والزمنيون، من  الروحيون  وق��ادة جبل عامل 

اأمثال ال�صيد عبد احل�صني جعفر �صرف الدين 

وال�صهيدين اأدهم خنجر و�صادق حمزة، وقادة 

اأمثال جميل  اللبناين من  وطنيون يف اجلبل 

اللبناين  اجلي�ض  ت��رك  ال���ذي  حل��ود  جرج�ض 

الكربى..  العربية  بالثورة  ليلتحق   1925 عام 

ويتم�صكون  »غ��ورو«  وع��د  يرف�صون  وغريهم، 

بالعروبة و�صورية الكربى..؟!

ولولهم، ملا كان لبنان الذي انتزع ا�صتقالله 

بع�ض  يحتفل  حينما  للهول  فيا   ..1943 ع��ام 

اإح��دى عالئم  كانت  ذك��رى  اللبنانيني يف  من 

تفتيت الأمة وانق�صامها وانحاللها!

اأحمد �سحادة

ما هو الهدف من احتفال 
بعض اللبنانيين بذكرى 

كانت إحدى عالئم 
تفتيت األمة وانقسامها 

وانحاللها؟!

أال يتحّمل »المعلومات« 
مسؤولية تقصيرية لعدم 
إجراء الالزم لتفادي وقوع 

التفجيرين مادام لديه عْلم 
مسبق بإمكان وقوعهما؟!

العربي«  ب�»الربيع  ي�ضمى  ما  بداية  منذ  اأمريكا  ت�ضعى 

وال�ضيطرة  واإذللهم  وامل�ضلمن،  العرب  �ضوكة  ك�ضر  اإىل 

الأمن  زعزعة  العام  توجههم  فكان  الأم��ة،  مكونات  على 

وال�ضتقرار، والتفتيت، ليبقى العدو ال�ضهيوين قويًا.

عاثت  التي  الإرهابية  للجماعات  م�ضبوق  غري  دع��م 

اأن  والعجب  و�ضورية،  وليبيا  العراق  يف  وف�ضادًا  خرابًا 

بع�ض هذه اجلماعات، وبحجة ن�ضر الإ�ضالم، ُقتل و�ضّرد 

الآلف، وهدمت البيوت وامل�ضاجد، بل حتّولت الأ�ضرحة 

هدفًا  ال�ضاحلن  اهلل  اأولياء  فيها  يرقد  التي  واملقامات 

ا�ضرتاتيجيًا للجماعات املتطرفة.

ما تتعر�ض له بع�ض الدول العربية، خ�ضو�ضًا �ضورية، 

اإّل العتداء   على   ذاكرة   الهدف منها  من اعتداءات،  ما 

بعقول  تلعب  خفّية،  باأياٍد  ومدبرة  ممنهجة   الأمة ،  وهي 

اأبنائنا الذين يتحركون عن جهل.

نعم، تتعّر�ض �ضورية اليوم ملوؤامرة كونية كربى، ت�ضارك 

فيها قوى ودول ا�ضتكبارية وعربية واإقليمية، لت�ضكيل حزام 

اآمن حول الكيان العربي، فالتهديدات الأمريكية واحل�ضد 

الع�ضكري املت�ضارع خطوة متهيدية لإ�ضعافها ثم تق�ضيمها، 

مت لي�ضت اإل تكرارًا لتلك  وكل الذرائع الأمريكية التي ُقدِّ

املزاعم والذرائع التي �ضبقت احتالل العراق واأفغان�ضتان.. 

الأمريكية  التهديدات  م��ن  وامل�ضلمون  ال��ع��رب  اأي��ن  لكن 

اأين  العامل؟  واأح��رار  �ضرفاء  اأين  �ضورية؟  على  بالعدوان 

يجب  والتي  والإ�ضالمية،  العربية  الأم��ة  يف  احلّية  القوى 

اأن تكون على قدر من الوعي واليقظة من هذه التهديدات 

والإ�ضتهداف اخلطري الذي ي�ضّب يف خدمة اأعداء الأمة.

بالعدوان  التهديدات  من  العربية  ال��دول  جامعة  اأين 

على �ضورية؟ األي�ضت �ضورية بلدًا عربيًا؟ اأين دول جمل�ض 

اأين  الإ�ضالمي؟  املوؤمتر  منظمة  اأين  اخلليجي؟  التعاون 

املنت�ضبون اإىل الإ�ضالم الذين يقاتلون ويدمرون وي�ضعون 

وم��وؤخ��رًا  �ضورية  اإىل  ال��ع��راق  من  املتنقلة،  التفجريات 

ال�ضعب  األي�ض  الأمريكية؟  الإدارة  تهديدات  من  لبنان، 

ال�ضوري م�ضلمًا؟

الأم��ة،  على  ع��دوان  هو  عربي  بلد  اأي  على  ال��ع��دوان 

وهزمية اأي بلد عربي هو هزمية لالأمة، والعك�ض �ضحيح؛ 

الن�ضر هو ن�ضر لالأمة كلها، فعندما انت�ضر لبنان على 

ال�ضهاينة عام 2006 كان الن�ضر لالأمة كلها.

ونت�ضدى  نتنا�ضى اخلالفات،  اأن  علينا  ال�ضدائد  عند 

بالعراق  ح�ضل  ما  مثل  ب�ضورية  يح�ضل  ل  كي  للعدوان، 

الأبرياء،  املدنين  بحق  فظيعة  جمازر  من  واأفغان�ضتان 

على  اعتداء  هو  اليوم  �ضورية  على  الأمريكي  فالعدوان 

الإدارة  اأح��الم  منعهم من حتقيق  الغيارى  وعلى  الأم��ة، 

يجب  لهذا،  ال�ضهيوين،  اللوبي  ورائها  ومن  الأمريكية 

على  تكون  اأن  والإ�ضالمية  العربية  اأمتنا  �ضعوب  على 

اأن  اأهبة ال�ضتعداد ملواجهة العدوان، وعلى زعماء الأمة 

يراجعوا ح�ضاباتهم ويعلنوا موقفهم ال�ضريح باأنهم �ضد 

هذا العدوان.

وهنا ل بد من تذكري الأمة بتاريخ عظمائها، فبعد اأن 

اأبي  بن  معاوية  وكان  ال�ضام،  بالد  باحتالل  ال��روم  هدد 

علّي  الإم��ام  قال  عليها،  واليًا  عنه(  اهلل  )ر�ضي  �ضفيان 

)ر�ضي اهلل عنه(: »واهلل لو فعلها بنو الأ�ضفر )الروم( 

لو�ضعت يدي بيد معاوية، وقاتلت بجي�ضه«.

ال�ضهيو-اأمريكي  العدو  نف�ضه؛  يعيد  التاريخ  والآن، 

الغربي املدعوم من بع�ض الدول العربية والإ�ضالمية يهدد 

اخلالفات،  كل  على  م  مقدَّ الأع��داء  هجوم  وردُّ  ويتوعد، 

عدو  �ضد  نتوحد  اأن  بدل  بيننا،  فيما  نتقاتل  نحن  بينما 

الأمة، ونكون جدار الوحدة واملمانعة واملقاومة.

�سعيد عيتاين
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مقابلة

ع���ن ه���ذه الأ���ش��ئ��ل��ة وغ���ره���ا ناق�شت 

ج����ري����دة »ال����ث����ب����ات« ت���داع���ي���ات ا���ش��ت��م��رار 

املنطقة  على  وانعكا�شها  ال�شورية  الأزم���ة 

وال��ع��امل، واإل��ي��ك��م ه��ذا احل���وار ال�شّيق مع 

والدرا�شات  للبحوث  الأمان  »�شبكة  من�ّشق 

ال�شرتاتيجية«؛ اأني�ش النقا�ش:

التف�شرالأويل الذي يخرج به النقا�ش 

ال���دف���اع  وزارة  اإع������ان  م���ن  ����ش���اع���ات  ب��ع��ي��د 

يف  بال�شتيينْ  ���ش��اروخ��ي  �شقوط  الرو�شية 

امل��ن��اورة  اإىل ف�شل  اإ���ش��ارت��ه  امل��ت��و���ش��ط،  ب��ح��ر 

الع�شكرية امل�شرتكة بي »اإ�شرائيل« واأمركا، 

البحر  يف  ال�شاروخي  �شقوط  ب��راأي��ه  لأّن���ه 

اأّن ال�����ش��اروخ ال���ذي يجب اع��رتا���ش  م��ف��اده 

الآخر مل ي�شب هدفه، ويقول النقا�ش: »من 

الوا�شح جداً اأّن الأمركيي والإ�شرائيليي، 

على  الع�شكرية  اإمكاناتهم  اختبار  يريدون 

الأر�������ش، ه��ي ر���ش��ال��ة م��وّج��ه��ة اأ���ش��ا���ش��اً اإىل 

لإب���راز  ت��اأك��ي��د  وه��ن��اك  املنطقة،  يف  املعنيي 

ح��ج��م ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ي ال��دول��ت��ي 

احلليفتي، لأّنه وراء الكوالي�ش هناك ماأزق 

بنيامي  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�ش  يعي�شه 

الرئي�ش  دع��م  ي�شتطيع  ل  اإّن��ه  اإذ  نتانياهو، 

الأمركي باراك اأوباما عانية ل�شّن عدوان 

احل��رب  �شتعترب  عندئذ  لأّن���ه  ���ش��وري��ة،  على 

اإ�شرائيل بنظر  الأمركية كرمى عي دولة 

ال�شعب الأمركي، ولأّنه بذلك اأي�شاً ي�شّرع 

ملحور املقاومة �شرب اإ�شرائيل بال�شواريخ«.

» لي�سا »بال�ستيينْ

 وي�شيف النقا�ش: »القول باأّن ال�شاروخ 

لأّن  دق��ي��ق��اً،  لي�ش  بال�شتي  ه��و  اأط��ل��ق  ال���ذي 

ال�����ش��واري��خ ال��ب��ال�����ش��ت��ي��ة ت��ف��رت���ش خ��روج��ه 

ل��ي��دور  ال��ع��ل��م��ي(  ال��ف�����ش��اء )ب��امل��ع��ن��ى  اإىل 

وي��ن��ح��ن��ي ب��ع��ده��ا ���ش��وب ال���ه���دف، م��ت��ج��اوزاً 

متعارف  ه��و  م��ا  لكن  الكيلومرتات..  اآلف 

الإيرانية  »�شهاب«  �شواريخ  اأّن  �شعبياً  عليه 

تعترب  ك��ل��م   3000 م���داه���ا  ي���ت���ج���اوز  ال���ت���ي 

»جاريكو«  �شواريخ  اأّن  كما  اأي�شاً،  بال�شتية 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ب��اإم��ك��ان��ه��ا ���ش��رب الأه�����داف 

ولكنهم  كلم،   3000 اأي�شاً  بعد  على  املحددة 

ل ي���ت���ج���اوزون ال���غ���اف اجل�����وي، م���ا يعني 

بال�شتية،  لي�شت  ال�شواريخ  ه��ذه  اأّن  علمياً 

امل��دى،  بعيدة  ���ش��واري��خ  ه��ي حقيقة جم��رد 

وال�شحافة  ي��ب��دو  م��ا  على  اإع��ام��ي��اً  ولكنه 

الإ�شرائيلية يريدان اإبراز ع�شاتها وتقوية 

املو�شوع اأكرث من اللزوم«.

الأم��رك��ي��ي  اأّن  اإىل  ال��ن��ق��ا���ش  ي�����ش��ر 

و»الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ي« ك��ان��ا ي��خ��ت��ربان اإط���اق 

ال�������ش���اروخ م���ن ج��ه��ة واع���رتا����ش���ه م���ن جهة 

ف�شل  دل��ي��ل  ال��ب��ح��ر  يف  »�شقوطهما  اأخ����رى: 

اإ���ش��رائ��ي��ل  ع�����ش��ك��ري، لأّن م���ا حت��دث��ت ع��ن��ه 

ومل  تفلح،  مل  لل�شاروخ  ت�شٍد  عن  واأم��رك��ا 

ي��ح�����ش��ل الن���ف���ج���ار وف����ق امل�������ش���ار امل��ط��ل��وب، 

وب���ال���ت���ايل ع��ل��ي��ه��م��ا اإع������ادة ت��ق��ي��ي��م و���ش��ع��ه��م 

الأمني والع�شكري املهتّزة اأ�شًا يف املنطقة«.

���ش��األ��ن��ا ال��ن��ق��ا���ش ع���ن م��ع��ن��ى اإج�����راء 

�شاخنة،  منطقة  يف  الع�شكرية  الإختبارات 

وم�����ن اإع�������ام ال����ق����وى امل�����وج�����ودة ف��ي��ه��ا؟ 

الختبار  اإج���راء  اإ�شرائيل  »تق�شد  يقول: 

ال���ش��ت��ع��را���ش��ي يف ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ش��ط، هي 

اإنها  ولاإيرانيي،  للرو�ش  وا�شحة  ر�شالة 

القواعد  خ��رق  لناحية  مو�شوفة  عملية 

امل��ت��ع��ارف عليها دول���ي���اً، لأن���ه ع��ن��د اإج���راء 

املناورات البحرية عادة، يتّم اإباغ البواخر 

ب��احل��دث ل���ش��ل��ك��ي��اً، ملنعهم من  ال��ت��ج��اري��ة 

ال����وج����ود يف م��ن��اط��ق حم������ددة، ل��ك��ن ع��دم 

التجارية  البواخر  ع��ّر���ش  اأح���داً  تبليغهم 

للخطر، ويف ذلك تعّنت اإ�شرائيلي وا�شح«.

الع�شكرية  ال��ت��ه��دي��دات  وب��خ�����ش��و���ش 

الأم���رك���ي���ة ع��ل��ى ����ش���وري���ة، وت��ع��دي��ل راأي 

اأوب��ام��ا م��ع ت��ه��دي��دات اإي��ران��ي��ة ب���رّد قا�شي 

وحتذيرات رو�شية، يقول النقا�ش: »جاءت 

�شلطان  زي��ارة  بعد  الأمركية  التهديدات 

ج�ّش  بخلفية  وك��ان��ت  اإي����ران،  اإىل  قابو�ش 

نب�ش اإيران مبو�شوع توجيه ال�شربة على 

مبوا�شيع  اإي���ران  ترغيب  وراف���ق  ���ش��وري��ة، 

نفطية.. ترغيب رو�شي لفك ترابطها مع 

الدولة ال�شورية، بيد اأّن جواب الإيرانيي 

ق��اب��و���ش وجل��ف��ري  ل�شلطان  وا���ش��ح��اً  ك���ان 

على  ���ش��رب��ة  ت��وج��ي��ه  بخ�شو�ش  فيلتمان 

اإ�شرائيل، وهذا  �شيكون على  الرّد  �شورية: 

الأمر يعني حرباً اإقليمية«.

وه����ل ال��رئ��ي�����ش اأوب����ام����ا ال�����ذي اأ���ش��ب��ح 

حم�����ّط ����ش���خ���ري���ة، مل ي���ك���ن م��ط��ل��ع��اً ع��ل��ى 

وال�شتخبارية،  الأم��ن��ي��ة  اأج��ه��زت��ه  ت��ق��اري��ر 

�شورية  �شتتخلى عن  اإي��ران  اأن  فكيف يظن 

بهدوء:  النقا�ش  يجيب  املثال؟  �شبيل  على 

»ره���ان���ات ال��غ��رب يف ك��ث��ر م��ن الأح���ي���ان ل 

باإمكان  اأّن��ه  تكون �شحيحة، من قبل ظنوا 

����ش���راء رو���ش��ي��ا ب�����ش��ف��ق��ات جت���اري���ة.. ورغ���م 

مع  التجربة  تكرار  حاولوا  القطري  ف�شل 

ال�����ش��ع��ودي��ة.. ال����دول ك����الأف����راد؛ ق��د ت��اأت��ي 

حت��ل��ي��ات��ه��م غ���ر ���ش��ل��ي��م��ة، وم���ن ال��وا���ش��ح 

م���وؤخ���راً اأن وزي����ر خ��ارج��ي��ة اأم���رك���ا ج��ون 

ك����ري ���ش��ع��ى اإىل اإي���ج���اد خم����رج لأم��رك��ا 

يفلح..  ومل  �شورية  اأزم��ة  ب�شاأن  رو�شيا  مع 

ف��و���ش��ع ال��رئ��ي�����ش ب�����ش��ار الأ���ش��د ي����زداد ق��وة، 

فيما اجلماعات امل�شلحة تزداد حالتها بوؤ�شاً، 

من  بكثر  اأف�شل  رو�شية  و�شعية  وبالتايل 

و�شعية اأمركا، لهذا ال�شبب لوحت اأمركا 

ب��ال��ت��دخ��ل لإع�����ادة ال���ت���وازن ع��ل��ى الأر������ش، 

دم�شق،  �شقوط  املواعيد عن  كّل  ف�شل  ومع 

جاءت حّجة تهمة ا�شتخدام النظام لل�شاح 

الكيماوي منفذاً لتدخل اأمركي، وجتربتنا 

م��ع ال��غ��رب والأم��رك��ي��ي ت��ق��وم ع���ادة على 

وال��ي��وم  ت�شخيمها،  اأو  الأح������داث  ف��ربك��ة 

ال�شيناريو  مت��ري��ر  اإىل  الأم���رك���ي  ي�شعى 

دبلوما�شياً  رو�شيا  وق��وف  لكن  ���ش��وري��ة،  يف 

واإي��ران ع�شكرياً وحلفاء �شورية يف مرتا�ش 

واح�����د، ع����ّدل م���ن م��وق��ف اأم���رك���ا امل��ت��ه��ّور 

على  ع�شكرية  ���ش��رب��ة  ت��وج��ي��ه  بخ�شو�ش 

�شورية، فطلب اأوباما الإذن من الكونغر�ش، 

اإع������ادة تقييم  وال���ه���دف احل��ق��ي��ق��ي ب���راأي���ي 

الو�شع اأمنياً وع�شكرياً وا�شتخبارياً«. 

قرار عمليات

وم������اذا ���ش��ي��ت��غ��ر م���ن م��ع��ط��ي��ات بعد 

يرد:  النقا�ش،  �شاألنا  اأي��ل��ول؟  من  الثامن 

واحلر�ش  العلنية،  ر�شالتها  »اإي��ران وجهت 

الثوري الإيراين تلقى تعليمات بالتحّرك.. 

و����ش���درت ق������رارات ب��و���ش��ع اأم����ر ع��م��ل��ي��ات، 

و���ش��ك��وت ح����زب اهلل ح����ّر الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ي 

ملعب  يف  ال��ي��وم  فامل�شاألة  جهوزيته،  رغ��م 

يفرت�ش  العقاين  والتوّجه  الأمركيي، 

اآخر،  اأمراً  منهم تراجعاً، ولعلهم يريدون 

ال�شوري  الرئي�ش  لقتل  ���ش��اروخ  كتوجيه 

فامل�شائل  ال��ن��ظ��ام،  واإ���ش��ق��اط  الأ���ش��د،  ب�شار 

ولكن  الإع���ام،  ي�شّرح عنها يف  اخلفية ل 

�شراع املحورين م�شتمر مبختلف اأوجهه«.

اأّن����ه يف ح���ال ح�شول  ي��ج��زم ال��ن��ق��ا���ش 

املعركة، اأّن حمور املمانعة �شينت�شر حتماً، 

»���ش��رب��ة اأم��رك��ي��ة على ���ش��وري��ة، ل��ن تغّر 

من موازين القوى الإقليمية، ي�شتطيعون 

ف��ت��ح م��ع��رك��ة، ب��اإم��ك��ان��ه ك�����ش��ب م�����ش��اح��ات 

حم����ددة وجم������الت، ل��ك��ن اإق���ف���ال امل��ع��رك��ة 

و�شمان جناحها لي�شت بيد الأمركي ول 

اإ�شرائيل  تاأكيد  عن  �شاألناه  الإ�شرائيلي«، 

وجبهة  ���ش��وري��ة  بانت�شار  ت�شمح  ل��ن  اأن��ه��ا 

للغاية،  خ��ط��رة  تداعياتها  لأن  امل��ق��اوم��ة 

فهل ُيفهم من الكام »الإ�شرائيلي« اأّنه يتّم 

تاأجيل املعركة ملزيد من ال�شتعداد؟ يرد: 

اإ�شقاط �شورية بالطرق  »هم عاجزون عن 

حديث  هناك  ال�شبب  لهذا  املبا�شرة،  غر 

بالغة  امل�شاألة  مبا�شرة،  حرب  عن  متنامي 

اخل���ط���ورة، ه��م ي���ري���دون ت��وري��ط اأم��رك��ا 

والناأي باأنف�شهم، لكن امل�شائل اليوم لي�شت 

اأي��ام نظام »�شدام ح�شي«،  كما هي احلال 

بتوجيه  الأم���رك���ي���ي  ع��ل��ى  رّد  ف���الأخ���ر 

ع����دة ����ش���واري���خ ����ش���وب اإ����ش���رائ���ي���ل، ول��ك��ن 

اأّم����ا معطيات  اإم��ك��ان��ي��ات��ه ه���ذه حم�����دودة، 

حمور املقاومة اليوم فهي تتجاوز اإ�شقاط 

ع�����ش��رات اآلف ال�����ش��واري��خ ع��ل��ى اإ���ش��رائ��ي��ل 

اإمكانات  لديها  و�شورية  جبهات،  عدة  من 

النقا�ش:  امل��ج��ال«، وي�شيف  ه��ذا  كبرة يف 

�شربة  اأي  النت�شار،  من  متاأكدون  »نحن 

اأم��رك��ي��ة ع��ل��ى ���ش��وري��ة م��ن ���ش��اأن��ه��ا تغير 

نهائياً  �شتتغّر  الأو���ش��ط  ال�شرق  خريطة 

تقديراتنا  وك��ّل  �شر�شمها،  ينت�شر  وم��ن 

الع�شكرية والأمنية وال�شتخباراتية ت�شر 

اإىل انت�شارنا«، قاطعناه لن�شاأله عن القول 

بتوجيه  ���ش��روع��ه��م  ع���دم  ع��ن  يفيد  ال���ذي 

الثقة  دام��ت  م��ا  »اإ���ش��رائ��ي��ل«  ال�شربة على 

اإىل ه���ذا احل����ّد؟ ي���رّد ال��ن��ق��ا���ش: »ك���ّل ي��وم 

فاإن  وق��وة،  ا�شتعداداً  املقاومة  ت��زداد جبهة 

55٪ مع الأيام  كانت ن�شبة الفوز تتخطى 

ال�٪60،  تتجاوز  وغلبتنا  قدرتنا  �شت�شبح 

احل���رب..  ع��ل��ى  م�شتعجلي  ل�شنا  فنحن 

وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى ن��ح��ن ن��راق��ب م��ا ل��دى 

اإمكانات،  من  والإ�شرائيليي  الأمركيي 

لأننا  املعركة،  اإىل  الأ�شيل  ن��زول  وننتظر 

لن نتلّهى بالوكيل.. و�شورية مل ت�شتخدم 

احتياط  م��ن  كبر  وق�شم  ال��ن��اري��ة  قوتها 

الأ���ش��ي��ل..  م���ب���ارزة  ت��ري��د  لأّن���ه���ا  جي�شها، 

ول��ه��ذا ال�����ش��ب��ب رف�����ش ال��رئ��ي�����ش ال�����ش��وري 

ب�����ش��ار الأ���ش��د ا���ش��ت��خ��دام ف��ائ�����ش ق��وت��ه مع 

اجلماعات امل�شلحة«.

الكونفدرالية امل�شرقية

لكن األ ي�شوب النت�شار ال�شرتاتيجي 

»فرو�ش«  ت�شلل  املمانعة،  لفريق  الوا�شح 

جت��زئ��ة امل��ج��ت��م��ع��ات لإن��ه��اك��ه��ا واإ���ش��ع��اف��ه��ا 

بحيث  بينها،  فيما  قوتها  واإدخ��ال م�شادر 

تناحر  م�شاألة  املنطقة  يف  ال��ت��ن��وع  اأ���ش��ب��ح 

وروي���ة:  ب��ه��دوء  النقا�ش  يجيبنا  وت��ق��ات��ل، 

»اأحد الأمرا�ش التي عمل على ت�شنيعها، 

ع����ودة ال��ه��وي��ات ال��ف��رع��ي��ة واإب����رازه����ا على 

ال���ه���وي���ات اجل���ام���ع���ة، ف��ال��ع��راق��ي مل يعد 

وك��ردي��اً،  و�شيعياً  �شنياً  اأ�شبح  بل  عراقياً، 

ع�شكرياً  فريقنا  ان��ت�����ش��ار  ال�شبب  ول��ه��ذا 

�شرافقه انت�شار روؤيتنا ال�شيا�شية، ونحن 

ب�شدد اإبراز اأّن هويتنا اخلا�شة ل تتناق�ش 

مع هويتنا الأك��رب، فمحورنا يعي خطورة 

اأطياف  خمتلف  بي  التمايزات  �شعور  بّث 

ب����وارد ح��دي��ث عن  امل��ج��ت��م��ع، ون��ح��ن ل�شنا 

خطابات �شعرية رنانة، نحن لدينا م�شروع 

اأقلية  اأّي  ط��م��اأن��ة  ي�شتطيع  ج��ام��ع  ك��ب��ر 

اأو طائفية، وبهذا ال�شدد  اأو عرقية  دينية 

»الكونفدرالية  ه��و  قبلنا  م��ن  نطرحه  م��ا 

امل�����ش��رق��ي��ة« ال��ت��ي وح��ده��ا ب��اإم��ك��ان��ه��ا مللمة 

ال���ك���ردي وال���رتك���ي والإي������راين وال��ع��رب��ي، 

وال��ع��ل��وي..  وال�شني  وال�شيعي  وامل�شيحي 

يريح  امل��ك��ون��ات  تلك  ب��ي  وال��ت��داخ��ل فيما 

والعراق.. ووحدها  و�شورية  واإيران  تركيا 

�شاأنها  م��ن  اإقليمية  جت��م��ع��ات  ه��ك��ذا  م��ث��ل 

ح��م��اي��ة ال��ك��ي��ان��ات احل��ال��ي��ة ورف�����ع زي����ادة 

والقت�شادية  امل�شلحية  العاقات  اأوا�شر 

فيما بينها، كما فعلت قبلنا اأوروبا«.

لبنان.. والتفجريات

وه�����ل ت����راج����ع م���ن�������ش���وب ا����ش���ت���ه���داف 

امل���دن���ي���ي ب���ال���ت���ف���ج���رات الإره����اب����ي����ة م��ع 

يف  اإقليمية  ح��رب  ان���دلع  من�شوب  ارت��ف��اع 

املنطقة، يرّد النقا�ش: »ال�شبب الأول لعدم 

اإث�����ارة ال��ف��ت��ن��ة بي  ال���ش��ت��م��رار ب��ه��ا، ف�شل 

يف  ا�شتهدافهم  م��ع  فال�شيعة  اللبنانيي، 

الفعل،  رّد  ال�شاحية مل يت�شرفوا مبنطق 

وال�شّنة مع تفجري طرابل�ش مل يتحركوا 

املنطق ذاته.. اأّما ال�شبب الآخر، فهو الكام 

اجل���ّدي ع��ن هجوم حقيقي لأم��رك��ا �شّد 

الإرهابية  التفجرات  ي�شع  فمن  �شورية، 

لديه رعاية ا�شتخباراتية اإقليمية ودولية، 

ما  لنق�شاع  الوقت  بع�ش  انتظار  باإمكانه 

�شتوؤول عليه الأمور يف املنطقة«.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

رأى أن »الكونفدرالية« المشرقية ستعيد إلى المنطقة أمانها
أنيس النقاش: »إسرائيل« مجَبرة على شّن الحرب.. وستخسر

ال يبدو اأّن اأزمة املنطقة متجهة اإىل احللحلة، فا�ستعداد 

رجال الع�سكر تت�سارع ورقعتها تت�سع، وجوالت ال�رصاع 

اخلفية واملعلنة تزيد ال�رصخ بني حمور اأمريكا و»اإ�رصائيل« 

وحلفائها من جهة، ورو�سيا واإيران وحلفائها من جهة اأخرى.. 

وبانتظار معرفة قرارات كوالي�ض غرف البيت االأبي�ض 

ومن يحركها، تظّل منطقة ال�رصق االأدنى على حالها من 

االرجتاجات.. 

أي ضربة أميركية على 
سورية ستغّير خريطة 
الشرق األوسط.. وكّل 
تقديراتنا العسكرية 

واألمنية واالستخباراتية 
تشير إلى انتصارنا
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تحقيق

خ����ال ال��ع��ق��د امل���ا����ش���ي، ك���ان���ت ب�����روت ال��وج��ه��ة 

ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��ك��ث��ر م���ن اخل��ل��ي��ج��ي��ي واخل��ل��ي��ج��ي��ات 

جراحية،  عمليات  طبية،  فحو�شات  باإجراء  الراغبي 

لكن  ال�شحية،  احل��اج��ات  اأط��ف��ال، وغرها من  اإجن��اب 

كانت بروت الوجهة املف�شلة لكل من يرغب  حتديداً 

باإجراء عملية جتميل. 

خ����ال ال��ع��ام��ي امل��ا���ش��ي��ي، وم����ع ت���راج���ع اإق��ب��ال 

اخلليجيي على زيارة بروت لدواع اأمنية، اأو بالأ�شح 

اإذعاناً لأوامر عليا من حكومات بلدانهم، ا�شتكى الكثر 

ب��روت من  اأ�شحاب ع��ي��ادات وم��راك��ز التجميل يف  من 

اأن »الزبائن  العائدات والأرب��اح، واأكد معظمهم  تراجع 

زبائنهم،  قائمة  راأ���ش  كانوا على  القادمي من اخلليج 

واأن كرثاً ل يكتفون بعملية واحدة، ف�شًا عن خدمات 

الدهون،  و�شفط  ال��وزن  واإنقا�ش  الب�شرة  ك�شد  اأخ��رى 

قليلة«،  اأ�شهر  غ�شون  يف  تتكرر  دوري���ة  خ��دم��ات  وه��ي 

لكن اليوم، وب�شبب قرارات احلكومات اخلليجية مبنع 

العيادات  ب��روت، فقدت هذه  اإىل  التوجه  رعاياها من 

واملراكز التجميلية جزءاً كبراً من زبائنها وعائداتها، 

يف امل��ق��اب��ل، خ�����ش��رت امل��ه��ت��م��ات ب��ت��ع��دي��ل ج��م��ال��ه��ن من 

اخلليجيات خدمات كن يعتربنها اأ�شا�شية بالن�شبة لهن، 

وبات عليهن اليوم البحث عن بديل، اإل اأن الكثر من 

اأك��رث كلفة،  ب��روت هو  البديل عن  اأن  توؤكد  املعلومات 

ورمبا اأقل جودة، وهو ما يدفع ببع�ش اخلليجيات اإىل 

حتدي اأوامر حكوماتهن واملجيء اإىل بروت ولو ليوم 

واحد فقط للعناية بجمالهن، لكن مع ذلك فاإن ن�شبة 

من  ب��روت خوفاً  اإىل  القدوم  كبرة منهن متتنع عن 

يتم  ب��اأن  اأمنياتهن  تعربن عن  الأمنية، وهن  الأو���ش��اع 

حل كافة امل�شائل الأمنية وال�شيا�شية لي�شبح باإمكانهن 

خدمات  من  وال�شتفادة  لهن  يحلو  كما  ب��روت  زي��ارة 

التجميل املختلفة التي تقدمها لهن.

وم����ع ب�����روز ظ���اه���رة امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 

ب��ال��ت��ج��م��ي��ل، اإ���ش��اف��ة اإىل ال���ع���ي���ادات ال���ك���ربى وم��راك��ز 

الأرق���ام  باتت  التجهيزات،  ب��اأح��دث  املجهزة  التجميل 

عن  اأنف�شهم  الأط���ب���اء  م��ن  ت�شريحاً  وتتطلب  ���ش��ري��ة 

على  اإجماع  �شبه  هناك  اأن��ه  اإل  يق�شدونهم،  من  ن�شبة 

40 يف  ن��ح��و  ي�شكلن  ع��ام��ي  ق��ب��ل  ك��ن  اخل��ل��ي��ج��ي��ات  اأن 

وال��ع��ي��ادات  امل�شت�شفيات  يق�شدن  م��ن  ن�شبة  م��ن  امل��ئ��ة 

التجميلية الكربى، وبخا�شة مع الرتفيه الذي اأ�شبح 

يف متناولهن، ووجود موا�شفات عالية اجلودة لناحية 

اخ��ت��ي��ار امل��ك��ان وال��ت��ج��ه��ي��زات اإىل درج���ة و���ش��ف بع�ش 

املراكز ب�»فنادق جتميل خم�ش جنوم«، بحيث قد ت�شل 

كلفة بع�ش عاجاتها اإىل 20 األف دولر، كحقن اجل�شم 

اأن  عليه  املتعارف  ومن  الب�شرة،  خايا  يجدد  بهرمون 

التي  الأن��ف  تعديل  هي عملية  �شيوعاً  الأك��رث  العملية 

باتت �شائعة للغاية بي الكثر من اخلليجيات، ل �شيما 

كلفة  وه��ي  كلفتها،  ت��اأم��ي  على  ق���ادرات  معظمهن  اأن 

اأنها  رغ��م  ب���روت  واأق���ل يف  دولر  األ��ف��ي  اإىل  انخف�شت 

اآلف  اآلف دولر يف الوليات املتحدة و7   9 اإىل  ترتفع 

دولر يف اأوروبا على �شبيل املثال. 

ومن الإح�شاءات غر الر�شمية املتداولة اأن لبنان 

بعد  ال�شكان،  ع��دد  اإىل  بالن�شبة  الثانية،  املرتبة  يحتل 

الربازيل يف عدد اجلراحات التجميلية التي جترى على 

اأر�شه، ويقدم البع�ش بروت على اأنها العا�شمة الأوىل 

يق�شدونها  الذين  العرب  للم�شاهر  ا�شتقطاباً  الأكرث 

اأقل  تقدمه  ما  لأن  لي�ش  الطلة  لتجديد  اأو  للتجميل 

كلفة من الغرب بكثر، بل لأن فيها الكثر من اخلرباء 

ومواكبتهم  بكفاءتهم  لهم  امل�شهود  املهرة  واجلراحي 

للمو�شة يف عامل التجميل ولكل ما هو جديد.

وقد اأكد اأحد اأطباء التجميل امل�شهورين يف بروت 

لإج��راء  خليجية  عربية  دول��ة  ب��زي��ارة  عر�شاً  تلقى  اأن��ه 

�شل�شلة من عمليات التجميل، لقاء �شعفي ما يتلقاه يف 

والفتيات  ال�شيدات  بع�ش  تخوف  ب�شبب  وذل��ك  ب��روت، 

م��ن امل��ج��يء اإىل ب���روت بعد اأن اأ���ش��درت دول��ه��م ق���راراً 

بذلك، لكن الطبيب املعروف اأكد اأنه امتنع عن ذلك لأنه 

يريد ت�شجيع ال�شياحة العاجية والتجميلية يف بروت.

للرجال  بالن�شبة  اأم���ا  الن�شاء،  اإىل  بالن�شبة  ه��ذا 

من  التجميلية  ال��ع��اج��ات  اأ�شبحت  فقد  اخلليجيي 

ال�شر،  يف  واإن  بكرثة  اإليها  اللجوء  يتم  التي  الأ�شاليب 

الأم��ع��اء، يف  اأو رب��ط  ال��ده��ون  ول �شيما عمليتي �شفط 

امل��ا���ش��ي، ���ش��اد اع��ت��ق��اد اأن ال��رج��ال ال��ذي��ن ي��ع��ت��ربون اأن 

اأج��ل اخل�شوع جل��راح��ة جتميل  م��ن  امل�شت�شفى  دخ��ول 

اأمر »ينتق�ش من رجولتهم«، واإن كانت الأرقام العامة 

ت�شر اإىل �شيوع هذه العمليات بي اخلليجيي الذين 

هذا  يف  لكن  منهم،  ال�شبان  �شيما  ل  ب��روت  يق�شدون 

الإطار يحر�ش اأطباء التجميل على ال�شرية التامة مبا 

يتعلق بعملهم، حفاظاً على خ�شو�شية زبائنهم.

ومع كل ما تقدم، لعله لي�ش من امل�شتغرب معرفة 

بنحو  �شاهمت  والتجميلية«  العاجية  »ال�شياحة  اأن 

لبنان  يف  ال�شياحي  الإن��ف��اق  جمموع  من  املئة  يف   15
الن�شف واأكرث  اإىل  الن�شبة هذه تدنت  2010، لكن  عام 

بح�شب ما يتم تداوله.

يف الواقع، مل تكن اجلراحة التجميلية يوماً اأمراً 

اأن  �شبق  خا�شة  �شركة  اأن  حتى  ب���روت،  يف  حم��ظ��وراً 

ال�شياحة، مبادرة جتمع بي  اأطلقت حتت رعاية وزارة 

النقاهة ما  والتجميل وتت�شمن ق�شاء فرتة  ال�شياحة 

خميمات  عن  ف�شًا  فاخرة  منتجعات  يف  العملية  بعد 

�شيفية لأطفال املر�شى.

وتولت �شركة »اإميج كون�شبت« ومقرها دبي جميع 

ي��روم��ون  ال��ذِي��ن  اإج�����راءات احل��ج��ز والإق���ام���ة لل�شياح 

ال�����ش��ه��رة مب��ه��ارة  ب����روت،  يف  عمليات جتميل  اإج����راء 

اأمنت  ال�شركة  اأن  وت��ردد  اأ�شعارها،  وباعتدال  جراحيها 

اإق��ام��ة الكثر م��ن ال��ف��ن��ان��ات ال��ع��رب يف ب���روت اأي�����ش��اً، 

ومتثل فنانات اخلليج جزءاً كبراً من زبائن العيادات 

التجميلية يف بروت.

الفن  تهافت جنمات  و���ش��وح  بكل  ي��رى  يتابع  م��ن 

ورك�شهم  ب���روت،  يف  التجميل  خ���رباء  اإىل  اخلليجي 

واإب����راز اخل���دود و�شفط  الأن����وف  اجل��ام��ح نحو تعديل 

الدهون، وذلك لرغبتهم الكبرة يف الت�شبه بالفنانات 

اللبنانيات، ولعل اإقبال الفنانات اخلليجيات على زيارة 

بروت لإجراء العمليات التجميلية كان الدافع الأبرز 

عمليات  لإج���راء  لبنان  على  اخلليجيات  تهافت  وراء 

على  مقت�شراً  لي�ش  فالأمر  بالفنانات،  ت�شبهاً  مماثلة 

اخلليجيات  ب��ل  اخل��ل��ي��ج��ي،  والتمثيل  ال��غ��ن��اء  جن��م��ات 

بوجه عام ق�شدن بروت لهذا الغر�ش وهن اليوم واإن 

كن يتخوفن من زيارة بروت، اإل اأنهن يتقن اإىل عودة 

ع��ي��ادات جتميل  اأن ج��رب��ن  بعد  اإىل جم��اري��ه��ا  الأم����ور 

ول  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  ن��وع��ي��ة  تعجبهن  اأخ����رى ومل 

اخلليجية  للحكومات  حافزاً  ذلك  يكون  فهل  الأ�شعار، 

لبنان؟ وهل  اإىل  رعاياها  �شفر  ب�شاأن  لتعديل قراراتها 

ق���رارات  لت��خ��اذ  الن�شاء  قبل  م��ن  عليها  ال�شغط  يتم 

مماثلة؟

هبة �شيداين

عيادات التجميل تفتقد زبائنها الخليجيين
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العدوان على سورية.. عدوان على فلســطــين
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كبري  ع��دد  على  �سديد  قلق  ي�سيطر 

م����ن �ل����ق����ي����اد�ت �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ج����ر�ء 

على  عدو�ن  ب�سن  �لأمريكية  �لتهديد�ت 

�سورية، ومن �ملفارقات �لالفتة لالنتباه، 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  �لجت�����اه�����ات  مم��ث��ل��ي  �أن 

باأن  ذ�ته  �لإح�سا�س  يت�ساركون  �ملختلفة، 

�إن وق����ع، ميثل  ���س��وري��ة،  �ل���ع���دو�ن ع��ل��ى 

فل�سطني  ع��ل��ى  وج����دي����اً  د�ه����م����اً  خ���ط���ر�ً 

و�لق�سية �لفل�سطينية.

و�إذ� كانت �مل�ساعر �لقومية، و�لقناعة 

�ل���ر�����س���خ���ة ب�����اأن �ل����رو�ب����ط ب���ني ���س��وري��ة 

و�سفت  ولطاملا  ج��د�ً،  عميقة  وفل�سطني 

تلعب  ���س��وري��ة،  ج��ن��وب  ب��اأن��ه��ا  فل�سطني 

�أ�سا�سياً، يف رف�س �لعدو�ن و�عتباره  دور�ً 

عدو�ناً مبا�سر�ً على فل�سطني، فاإن حتليل 

�لوقائع يف�سي �إىل �لنتيجة ذ�تها.

غزة.. خطوة تالية

غ��زة،  يف  فل�سطينية  ق���ي���اد�ت  ت���رى 

�ل���ع���دو�ن  ل�����س��ن  �ل��ت��ال��ي��ة  �أن �خل���ط���وة 

عدو�ناً  �ستكون  دم�سق،  على  �لأمريكي 

�سهيونياً و��سع �لنطاق على قطاع غزة، 

يهدف �إىل ت�سفية بنية �ملقاومة �لقائمة 

فيه �لآن، لقد �سكل �لقطاع على مدى 

حمور  م��ن  ج���زء�ً  �ملن�سرمة  �ل�����س��ن��و�ت 

�ملقاومة، ومنظومة �ملمانعة، ونظر �إليه 

دوماً من قبل �لحتالل، بو�سفه خطر�ً 

يف  �ملقاومة  جبهات  من  وجبهة  ماثاًل، 

�لقطاع  تعر�س  وقد  �أي �سر�ع مفتوح، 

ل�سرب  متالحقة  �سهيونية  لعتد�ءت 

بنية �مل��ق��اوم��ة، و�إخ��ر�ج��ه��ا م��ن د�ئ���رة 

�ل�سر�ع، و�أقله �سل قدرتها على �لتاأثري 

و�لفعل.

وع��ل��ى �ل���رغ���م مم���ا ���س��اب ����س��ط��ف��اف 

�مل���ح���ور �مل���ق���اوم م���ن �إ����س���ك���الت، ف��م��ا ز�ل 

ويعامل  �مل��ح��ور،  ه��ذ�  م��ن �سمن  �لقطاع 

ويتعامل بو�سفه كذلك، بهذ� �ملعنى يبدو 

على  �لقلق  ي�سيطر  �أن  مت��ام��اً  مفهوماً 

�لقياد�ت �لفل�سطينية يف �لقطاع.

ووفق م�سادر فل�سطينية مقربة من 

ق���ي���اد�ت �مل��ق��اوم��ة، ف����اإن �لأخ�����رية تعترب 

بد�ية �أن �لعدو�ن على �سورية، هو عدو�ن 

مبا�سر على �لقطاع، وترى �أن �لحتالل 

بعدو�ن  للقيام  �سانحة  �لفر�سة  �سيعترب 

ج��زء�ً  �أك��ان��ت  �سو�ء  غ��زة،  ي�ستهدف  كبري 

من �ملو�جهة �ل�ساملة، منذ حلظة بدئها 

�أم ل، ففي كيان �لحتالل يتحدثون دوماً 

عن »�سوكة يف �خلا�سرة، وتهديد ماثل«. 

ويف ظ�����روف �ل��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع 

و�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف �لأ����س���ه���ر �لأخ�����رية، 

وب�������س���رف �ل��ن��ظ��ر ع���ن دو�ف������ع �ل��ب��ع�����س 

يت�سور  �لتحري�س،  ه��ذ�  م��ن  و�أغ��ر����س��ه 

ماحقة  »���س��رب��ة  ت��وج��ي��ه  �أن  �ل�����س��ه��اي��ن��ة 

لها  تتوفر  �ملقاومة يف قطاع غزة«  لبنية 

بيئة منا�سبة.

ورغم ت�سديد �مل�سادر على �أن �لقطاع 

�مل��ق��اوم��ة  ق���وى  و�أن  ���س��ائ��غ��ة،  لقمة  لي�س 

قادرة على �إيالم �لعدو كثري�ً، �إل �أن هذ� 

ل يخفف من �لإح�سا�س �ملتز�يد مبخاطر 

���س��دي��دة وث��ي��ق��ة �لرت���ب���اط ب��ال��ت��ه��دي��د�ت 

�لأمريكية ل�سورية.

و�أكرث من ذلك، فاإن هناك من ي�سري 

�سيفتح  ���س��وري��ة،  ع��ل��ى  �ل���ع���دو�ن  �أن  �إىل 

ت�سفية  خمططات  �أم��ام  و��سعاً  �لطريق 

ن��ه��ائ��ي،  ب�سكل  �لفل�سطينية،  �ل��ق�����س��ي��ة 

وذل����ك ع��رب ���س��رب �أح����د �أه����م م��رت��ك��ز�ت 

و�سعب  �لفل�سطينية  للق�سية  �ل���دع���م 

فل�سطني.

نقطة التقاء.. ور�شوة

عند هذه �لنقطة �ملت�سلة مبخططات 

ميكن  �لفل�سطينية،  �لق�سية  ت�سفية 

◄ خطوط التفاوض.. صهيونيًا
�ل�سلطة  وفود  تو��سل  �سورية،  على  �حلرب  ب�سن  �لأمريكية  �لتهديد�ت  وقع  على 

�لفل�سطينية وحكومة �لحتالل �ل�سهيوين، عقد �للقاء�ت يف �إطار مفاو�سات �لت�سوية، 

كما �أن �لعتد�ء�ت �ل�سهيونية �لأخرية، وب�سمن ذلك �قتحام خميم قلنديا و��ست�سهاد 

ثالثة فل�سطينيني، مل يوؤد �إىل وقف �ملفاو�سات �جلارية باإ�سر�ف �أمريكي.

مل���اآلت  �مل�����س��وؤول��ني �ل�سهاينة يف ر���س��م خ��ط��وط وح����دود  ����س��ت��م��ر�ر  �إىل ذل���ك، ف���اإن 

�لتفاو�س، ت�سكل �نتقا�ساً كبري�ً من �حلقوق �لفل�سطينية، حتى باملعايري �لتي يتحدث 

عنها �ملفاو�سون، ل يرتك �أثر�ً على �ل�ستمر�ر يف هذ� �مل�سار �لبائ�س.

»�إن ح��زب �لليكود  ���س��اع��ر« ق���ال:  �ل��د�خ��ل��ي��ة يف حكومة �لح��ت��الل »ج��دع��ون  وزي���ر 

ونقلت �سحيفة  �لقد�س«،  �لتخلي عن  �أو   ،1967 �لعام  ح��دود  قاعدة  على  يفاو�س  لن 

»�جلريوز�ليم بو�ست« عن �ساعر قوله خالل �حتفال �حلزب ع�سية ر�أ�س �ل�سنة �لعربية 

يف تل �أبيب: »علينا يف كل �لأوقات �ملحافظة على حكمنا وقيمنا، و�أن طريق �لليكود كان 

و�سيبقى �لأ�سوب«.

�لليكود وب�سمنهم وزير  ن�سطاء  �ملئات من  �لذي ح�سره  �ساعر يف �حلفل  و�أ�ساف 

�ملو��سالت  وزي��رة  ونائبة  �كوني�س،  �وف��ري  �لكني�ست  وع�سو  �سالوم،  �سيلفان  �لطاقة 

ت�سيبي هوتوفلي، وع�سو �لكني�ست حاييم كات�س، »مع �أنه لي�س من م�سلحة �إ�سر�ئيل 

يف  به  قامت  عما  مغاير  ب�سكل  بذلك  �لقيام  عليها  لكن  �سالم،  مفاو�سات  يف  �لدخول 

�ملا�سي«، وقال �ساعر، »حكومتنا لن تعود �إىل حدود �لعام 67، حتى مع تبادل �لأر��سي، 

و�ستبقى  للدفاع،  قابلة  غري  ح��دود  على  �إ�سر�ئيل  ح�سول  �ملطلب  ه��ذ�  من  فالهدف 

جللب  �آخ��ر  طريق  يوجد  ول  �لليكود،  طريق  ه��و  فهذ�  تق�سم،  ول��ن  م��وح��دة  �لقد�س 

�ل�سالم«.

الفصائل الفلسطينية.. 
والعدوان األميركي على سورية

�سحيح اأن عالقات بع�ض الف�سائل الفل�سطينية مع �سورية 

لي�ض على ما يرام، بل و�سلت اإىل حد القطيعة، على خلفية ما 

يزيد على  وبعد مرور ما  اأح��داث،  �سورية من  وت�سهده  �سهدته 

عامني ون�سف هاهي الإدارة الأمريكية ومعها كل املتدخلني من 

دول عربية و�سواها وبكل اأ�سكال وعناوين التدخل يف هذا البلد 

العربي، تعد العدة من اأجل �سن عدوان، طبول احلرب ت�سمع يف 

اأرجاء املنطقة، و�سداها يرتدد يف كل اأرجاء العامل.

موقع  اأي��ن  الكثري؛  ل�سان  على  ي��رتدد  ب��داأ  ال��ذي  وال�سوؤال 

الفل�سطينيني من هذا العدوان الأمريكي املرتقب على �سورية؟

�سوؤال كبري غاية يف الأهمية يف اللحظة ال�سيا�سية املف�سلية 

التي متر بها املنطقة، والتي على اأ�سا�سها �سيتقرر وجه املنطقة 

وم�ستقبلها لعقود قد متتد لنحو قرن من الزمن، هو عمر اتفاق 

العربية  البالد  ق�سمت  مبوجبه  والتي  وبيكو،  �سايك�ض  من  كل 

الغت�ساب  كيان  منها  القلب  ويف  ومم��ال��ك،  واإم���ارات  ل��دول 

»الإ�سرائيلي« وعلى ح�ساب وطن ا�سمه فل�سطني.

اإذا ما اأجمعنا من خالل قراءة متاأنية ومتفح�سة ملجريات 

ثالث  من  املنطقة  ب��دول  تع�سف  التي  واملتغريات  الأح���داث 

�سنوات، وال�ستهداف من وراء اإبقائها مندلعة ومتدرجة، فاإن 

هي  بل  �سحاياها،  اأوىل  من  فقط  لي�ض  الفل�سطينية  الق�سية 

ال�سحية الأول ولرمبا الأخرية، فعلى وقع هذه الأحداث ازداد 

امل�سبوقة  غري  للوقائع  فر�سه  يف  »الإ�سرائيلي«  الكيان  تفلت 

وما  وا�ستيطانًا،  تهويدًا  الفل�سطينية  الأرا�سي  ح�ساب  وعلى 

م��وؤخ��رًا وجن��اح��ه يف جلب  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«  الأم��ريك��ي  ال�سعي 

يف  املفاو�سات  طاولة  اإىل  جديدة  مرة  الفل�سطينية  ال�سلطة 

توظيف وا�ستغالل مك�سوف لالأو�ساع التي تعي�سها املنطقة، اإل 

والكيان  الأمريكية  الإدارة  من  كل  له  تخطط  ما  على  ال�ساهد 

تبقى من  ما  وعلى ح�ساب  نهائية  ت�سوية  لفر�ض  »الإ�سرائيلي« 

لهذه  وم�سافًا  الوطنية،  وثوابتها  الفل�سطينية  الق�سية  عناوين 

قبل  من  امل��دب��رة  الأح���داث  ه��ذه  ل��ق��راءة  امل�ستندة  اخلال�سة 

الإدارة الأمريكية وحلفائها يف دول املنطقة، فاإن الدولة العربية 

احت�سنت  التي  �سورية،  هي  املرتقب  العدوان  من  امل�ستهدفة 

 ،1948 العام  نكبة  منذ  الوطنية  وق�سيته  الفل�سطيني  ال�سعب 

ولطاملا �سكلت وما زالت العمق ال�سرتاتيجي احلا�سن والداعم 

مواقفها  خلفية  وعلى  بال�سيا�سة  اليوم  تدفع  وه��ي  ملقاومته، 

الوطنية والقومية يف مواجهة الأطماع ال�سهيو - اأمريكية على 

ح�ساب امل�سالح العليا لأمتنا العربية والإ�سالمية.

تفاوتت  واإن  الف�سائل،  ك��ل  عنها  ع��رت  التي  فاملواقف 

هذه  جميع  ف��اإن  ومفرداتها،  �سياغاتها  وم�ستويات  �سقوفها 

املواقف تقاطعت عند نقطة واحدة، هي رف�ض العدوان الأمريكي 

على �سورية، وهذا موقف بحد ذاته مهم، والذي حتمًا �سيتطور 

تباعًا يف حال اأن هذا العدوان املرتقب حتول لفعل عملياتي �سد 

اأوباما  القرار مبنح  الأمريكي  الكونغر�ض  اتخذ  اإذا ما  �سورية، 

املوافقة على توجيه �سربات ع�سكرية �سماها »حمدودة«، ونحن 

نعترها عدوانًا بكل ما يحمله من معنى، وبذلك يكون اجلواب 

ال�سيا�سي  طيفهم  األ��وان  وبكل  الفل�سطينيني  اأن  ال�سوؤال،  على 

اأمريكي  ع��دوان  اأي  مواجهة  يف  ت��ردد  دون  ومن  بحزم  يقفون 

�سيطال �سورية ومقدراتها وموقعها اجليو�سيا�سي ال�سرتاتيجي 

يف مواجهة امل�سروع الأمريكي - »الإ�سرائيلي« يف املنطقة.

ال�ستفهام  يزال هناك من يطرح عالمات  ورغم ذلك، ل 

باب  من  واإنها  املواقف،  هذه  بع�ض  ب�سدقية  للت�سكيك  و�سوًل 

وبانتظار  اإل،  لي�ض  الإن�سائي  والكالم  العيون  يف  الرماد  ذر 

دراماتيكية  تطورات  من  �ستحمله  وما  القادمة،  القليلة  الأيام 

ا�ستعجال  علينا عدم  �سورية،  على  املرتقب  العدوان  على خط 

اإذا  العدوان  ال�سكوت عن  اأن  ب�سيط،  ل�سبب  امل�سككة،  املواقف 

ما بداأ �سيكون عندها هو ال�سراكة له يف مكان ما، وعليه فاإن 

املدوي،  بال�سقوط  م�ستقبله  �سيعّر�ض  املواجهة،  عن  املتخلف 

وحتميل  النقدية  املراجعات  كل  معها  تنفع  لن  عندها  والتي 

امل�سوؤوليات.

رامز م�شطفى

�أولئك �لذين  �لعثور على �إجماع فل�سطيني، حتى من قبل 

طيبة  ع��الق��ة  تربطهم  ل  �ل��ذي��ن  �أو  بالتفاو�س،  يقومون 

�أن  ع��ن  �ل�سلطة،  دو�ئ���ر  م��ن  م��ق��رب��ون  وي��ت��ح��دث  بدم�سق، 

�لأخرية كانت تخو�س �ملفاو�سات، وهي مدركة لأهمية ودور 

�لحتالل  ح�سابات  يف  موؤثر  عامل  وه��و  �ل�سوري،  �لعامل 

�ل��ع��ام��ل،  �أي�����س��اً، و�أن تغييب ه���ذ�  �لأم���ريك���ي  و»�ل��و���س��ي��ط« 

ومتهيد�ً  ومفاو�سيها،  لل�سلطة  ك��ام��اًل  ����س��ت��ف��ر�د�ً  �سيعني 

لفر�س تنازلت قا�سية عليها.

�لظاهرة،  �لنطباعات  بخالف  �أن��ه  �إىل  ه��وؤلء  وي�سري 

ف�����اإن �لح����ت����الل و�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة، ي��ت�����س��رف��ون جت��اه 

�لفل�سطينيني و�لعرب على �أنهم »كتلة و�حدة« ويدركون �أن 

�إ�سعاف �سورية، هو �إ�سعاف مبا�سر لفل�سطني، و�أن ما ميكن 

عدم  ينبغي  لدم�سق،  دور  ب��وج��ود  للفل�سطينيني  تقدميه 

�لتفكري بتقدميه، حني غياب دم�سق عن �ملعادلة.

بعد  �ل�سهرية،  �لأم��ريك��ي��ني  بكلمات  �أي�����س��اً،  وي��ذك��رون 

�لعرب  خماطباً  �أم��ريك��ي،  م�سوؤول  ق��ال  لقد  ب��غ��د�د،  �سرب 

ج��م��ي��ع��اً، »�أن����ت����م م���ه���زوم���ون.. و�مل����ه����زوم ل مي��ك��ن��ه و���س��ع 

يف �سرب  �سريكاً  �ل��ع��رب  م��ن  ك��ان كثري  �ل�����س��روط«، حينها 

�لأمريكيني، معتقد�ً  قبل  و�لتمهيد لحتاللها من  بغد�د، 

�أن و��سنطن تعد مكافاأة له على ذلك، �أما �لنتيجة �حلقيقية 

و�لفعلية فمعروفة للجميع.

�لفل�سطيني �جل��ام��ع يف  �مل��وق��ف  ك��ان ور�ء  �ل��و�ق��ع  ه��ذ� 

رف�س �لعدو�ن �لأمريكي، )�سدرت بيانات بهذ� �ملعنى عن 

و�لأر����س��ي  و�لقطاع  �ل�سفة  يف  �لفل�سطينية  �لقوى  كافة 

عرب  ل��ه،  �لر�ف�س  �ل�سعبي  و�لتحرك   )1948 ع��ام  �ملحتلة 

�سل�سلة من �لأن�سطة يف �أماكن متعددة.

�لفعلية  �ملو�قف  �إن  �لقول:  تقت�سي  �حلقيقة  ولكن 

مع  من�سجمة  تكن  مل  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  قبل  م��ن 
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عدة  �لدولية  �لعمل  منظمة  عقدت 

ور����س���ات ع���م���ل  ح����ول م��و���س��وع ���س��م��ان 

وع���م���ل �ل���الج���ئ���ني �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

�سندوق  مندوبو  ��ستعر�س  وقد  لبنان، 

�أب��رزت  �إح�����س��اء�ت  �لجتماعي  �ل�سمان 

يف  �مل�����س��رتك��ني  �لفل�سطينيني  ع���دد  �أن 

يدفعون  ع�����س��و،   2300 ب��ل��غ  �ل�����س��ن��دوق 

كامل �لر�سوم �مل�ستوجبة عليهم مبوجب 

�لقانون، وقد تر�كمت هذه �ل�سرت�كات 

من  �أك���رث  بلغت  حتى   1992 �ل��ع��ام  منذ 

مليون دولر. 

وق����د �أف�������ادت م���ر�ج���ع ق��ان��ون��ي��ة �أن 

�ل�����س��م��ان �لج��ت��م��اع��ي �إل���ز�م���ي جلميع 

على  ر���س��م��ي  ق��ان��وين  ب�سكل  �ل��ع��ام��ل��ني 

�لأر������س����ي �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، م��ه��م��ا �خ��ت��ل��ف��ت 

حتى  مذ�هبهم   �أو  �أديانهم  �أو  �ألو�نهم 

جن�سياتهم، لكن ذلك ل يعني م�ساو�تهم 

يف �ل��ت��ع��ام��ل مب��ع��ادل��ة دف���ع �لل��ت��ز�م��ات 

م��ق��اب��ل �ل����س���ت���ف���ادة م���ن �ل��ت��ق��دمي��ات، 

لكن  �لدفع،  عليهم  ��سرتط  فالأجانب 

باملعاملة  م�سروطة  ت��ك��ون  ��ستفادتهم 

مدفوعاً  �لفل�سطيني  كان  وبهذ�  باملثل، 

ب���ال����س���ت���ف���ادة،  ل����ه  ح����ق  �أي  �إن����ك����ار  �إىل 

وع��ل��ي��ه ن��ف��ه��م ت��ر�ك��م م��ب��ل��غ م���ايل كبري 

ومل  دولر  مليون   14 �إىل  ي�سل  ن�سبياً 

ي�ستفيدو� منه �أبد�ً. 

حم��م��د ب��ه��ل��ول؛ �ل��ن��ا���س��ط يف جم��ال 

�ملطلوب  »�إن  ي��ق��ول:  �ل��الج��ئ��ني  ح��ق��وق 

�إط������ار �ل��ع��م��ل ع��ل��ى حت�سني  �ل����ي����وم  يف 

�ل����ع����الق����ات �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

��ستكمال خطوة جمل�س �لنو�ب �للبناين 

ب��ت��ط��ب��ي��ق �ل��ت��ع��دي��الت �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي 

�لعمل  �إىل  بالإ�سافة   ،2010 عام  �أقرها 

ع��ل��ى �إل���غ���اء ���س��رط �مل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل، �أي 

منحى  ذ�ت  �جل��دي��د  �لتطبيق  يكون  �أن 

�لفل�سطينيني،  حقوق  لتعزيز  �إي��ج��اب��ي 

�أن������ه ل ج���دي���د يف ���س��ي��غ��ة  خ�������س���و����س���اً  

�للتز�مات �لتي يتوجب دفعها، و�لفائدة 

من �لعائد�ت تنح�سر بتعوي�سات نهاية 

ما �حلافز  �سوؤ�ل:  وهنا نطرح  �خلدمة، 

�إذ�  �للتز�م  ي�سجع على  �أن  �ل��ذي ميكن 

كان �مل�سمون �أو �ساحب �لعمل يدفعون 

�لر�سوم ول ي�ستفيدون منها«.

وي�سيف: »معلوم �أن �أ�سحاب �لعمل 

�ل�سمان  م��ع  �سليمة  ع��الق��ة  يف�سلون 

�لجتماعي من جهة، و�ل�سمان ي�سمن 

ج�������زء�ً م����ن ح���ق���وق �ل���ع���م���ال م����ن ج��ه��ة 

م�ساألة  �ل��دول��ة  نظمت  ل��ذل��ك  �أخ����رى، 

لأرب��اب  ��ستن�سابي  حتكم  ملنع  �ل�سمان 

�لعمل بعمالهم، ل بل �سنعت �خلدمات 

�لتي يجب �أن يوفرها �ل�سمان وحددت 

يف  لكن  عليها،  للر�سوم  �ملالية  �لن�سب 

�سمان  ر���س��م  ي��ك��ون  �لفل�سطيني  ح��ال��ة 

ن���ه���اي���ه �خل����دم����ة م�������س���اوي���اً ل��ل��ب��ن��اين، 

ل��ك��ن م���اذ� ع��ن ر���س��وم ���س��م��ان �لأم��وم��ة 

و�لتعوي�سات �لعائلية«؟

»وهنا �بتدع �مل�سرع �للبناين حرماناً 

�م��ت��ن��اع  �إىل  �أدى  مم���ا  ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

�لعذر  تقدميها،  عن  �ل�سمان  �سندوق 

ملزم  �ل����دويل  �ملجتمع  �أن  ه��و  �ملعتمد 

�لالجئني  �إىل  ه��ذه  �خل��دم��ات  بتوفري 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، وق����د �أن�������س���اأ �لأون������رو� 

لتقدم  �لتربعات  دولية جتمع  كمنظمة 

خ����دم����ات �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل����ع����الج �ل�����س��ح��ي 

�أن م��ي��ز�ن��ي��ة  وغ����ريه ل��الج��ئ��ني، ع��ل��م��اً 

�لأونرو� �سئيلة جد�ً مقارنة باحتياجات 

�لفل�سطيني، وهي خدمات تقدم للعموم 

�أو غري عاملني، وكل  �سو�ء كانو� عماًل 

فل�سطيني م�سجل ر�سمياً لدى �لأونرو� 

�إذ�  ل��ه �حل��ق بال�ستفادة م��ن �خل��دم��ات 

�سيء،  �أي  جيبه  من  يدفع  �أن  دون  �ساء 

�لفل�سطيني  �لأج��ري  �أن  �سارت  �ملفارقة 

�لذي ي�سكو� مثل غريه من �سح حتويل 

للح�سول  �لأم��ّرْي��ن  ويعاين  �خل��دم��ات، 

ب���ات عليه  ع��ل��ى ع���الج �سحي م��ن��ا���س��ب، 

�إذن  على  يح�سل  �أو  عماًل  يجد  �أن  بعد 

من وز�رة �لعمل �للبنانية، وبت�سجيل يف 

يدفع  �أن  �لجتماعي  �ل�سمان  �سندوق 

ر�سوماً خلدمات ميتنع  �ل�سندوق  لهذ� 

�ل�����س��ن��دوق ع��ن ت��وف��ريه��ا«، ك��م��ا ي��وؤك��د 

�خلبري �لقانوين �سهيل �لناطور. 

�لدفع  مل��اذ�  »�إذ�ً  �لناطور:  ويت�ساءل 

و�ل��ت�����س��ج��ي��ل يف �ل�������س���م���ان ����س��ت��ج��اب��ة 

�سيكون  �حل���رم���ان  ك����ان  �إذ�  ل��ل��ق��ان��ون، 

�لأج��ري  يدفع  �أن  �لأف�سل  �ألي�س  �أ���س��و�أ، 

�لفل�سطيني ورب عمله ماًل لال�سرت�ك 

م��ث��اًل؟  بال�سمان  خمت�سة  ���س��رك��ات  يف 

قانوناً  ي��وؤخ��ذ  �أن ماله  ي��رى  وب��ذل��ك ل 

ثم  وك��اأن��ه �سريبة ظ��امل��ة،  م����ردود،  دون 

�لفائ�س لهذين  �مل���ال  ي��ذه��ب ه��ذ�  �أي���ن 

�أي  منهما  يدفع  ل��ن  �للذين  �لق�سمني 

قر�س للفل�سطينيني؟ هل يبقى جممد�ً 

حالة  كما  ل��الأب��د،  �ل�سمان  �سندوق  يف 

�ملرت�كمة  دولر،  مليون  ع�سر  �لأرب��ع��ة 

لدى �ل�سندوق«؟

ي�����س��اف ل��ذل��ك �ل�����س��ع��ف و�ل��رت�ج��ع 

جمال  يف  �لأون����رو�  خل��دم��ات  �ملتو��سل 

�لغوث  وكالة  �أن  �أي  �ل�سحي،  �ل�سمان 

ق��د ع��ق��دت �ت��ف��اق��اً م��ع ���س��رك��ات ت��اأم��ني 

�ل�سحية  ل��ت��ق��دمي �خل��دم��ات  ل��ب��ن��ان  يف 

عقد  عرب  وموظفيها  لعمالها  �ملنا�سبة 

ج��م��اع��ي ي�����س��اه��م ب��ه �مل��وظ��ف��ون، فكيف 

ي�����س��اه��م �أج�����ري يف ����س���ن���دوق �ل�����س��م��ان 

بخدمات!  مثله  يقابل  ول  �لجتماعي، 

ك��ذل��ك ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���رت�ج���ع �ل��ت��ق��دمي��ات 

�ل�����س��ح��ي��ة جل��م��ع��ي��ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 

�لفل�سطيني، هنا �أمام ��ستع�ساء �لقانون 

�للبناين �جلديد، ميكن �لتفكري بحلول 

�أكرث منطقية منها:

�ل�����س��م��ان  ����س���ن���دوق  ي��ت��ح��م��ل  ل  �أن 

�لجتماعي تقدمي �خلدمات يف �ل�سحة 

و�لأم���وم���ة و�ل��ع��ائ��ل��ي��ة، ومب���ا �أن����ه ملزم 

بجمع �لر�سوم عنها، ودرء�ً لعدم �تهامه 

بات  �لفل�سطينيني،  �لأج��ر�ء  مال  باأخذ 

يحّول هذه �ملبالغ �إىل �سركات �لتاأمني.

�لإن���������س����اين  �مل����ل����ف  يف  �حل���������و�ر  �إن 

لالجئني �لفل�سطينيني يف لبنان يحتاج 

جميع  ل����دى  �لإر�دة  م���ن  م���زي���د  �إىل 

�لأطر�ف �للبنانية، و�حللول �ملطروحة 

ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق يف معظم  وق���اب���ل���ة  ب�����س��ي��ط��ة 

�لعمل  مو�سوعي  خ�سو�ساً  �لق�سايا، 

و�ل�سمان �لجتماعي.

�شامر ال�شيالوي

11

الضمان االجتماعي  للفلسطينيينالعدوان على سورية.. عدوان على فلســطــين

أكثر من 13 مليون دوالر حجم المبالغ المتراكمة

�مل��خ��اط��ر  حل��ج��م  �مل��ع��ل��ن  �لإدر�ك 

�ل���ت���ي ت���ت���ه���دد ف��ل�����س��ط��ني، ج����ر�ء 

�سورية،  على  ب��ال��ع��دو�ن  �لتهديد 

�جلامعة  يف  �لفل�سطيني  فاملوقف 

�مل�������س���ت���وى  دون  ك�������ان  �ل����ع����رب����ي����ة 

�أق��ل��ه �لق��ت��د�ء باملوقف  �مل��ط��ل��وب، 

�ل��ر���س��م��ي �ل��ل��ب��ن��اين، وه����و م���ا مل 

�سعودية  ر�سوة  �أن  يحدث، ويرتدد 

�لت�سويت،  ع�سية  تقدميها  ج��رى 

ح����ي����ث وج�������ه �مل�����ل�����ك �ل�������س���ع���ودي 

مب�����س��اع��دة ب��ق��ي��م��ة م��ئ��ت��ي م��ل��ي��ون 

قد  �لفل�سطينية،  للبلديات  دولر 

فعلت فعلها يف تغيري �ملوقف �لذي 

كان �أعلنه وزير خارجية �ل�سلطة، 

ري����ا�����س �مل���ال���ك���ي، ق��ب��ي��ل ت��وج��ه��ه 

ف��ي��ه برف�س  وق���ال  �ل��ق��اه��رة،  �إىل 

�ل���ع���دو�ن و�ل��ت��دخ��ل �خل���ارج���ي يف 

�سورية.

ج����������رى ت�������ق�������دمي �لأم���������������و�ل 

�ل�����س��ع��ودي��ة ع���رب ���س��ن��دوق »�مل���دن 

�لإ����س���الم���ي���ة«، و�ل���ت���وق���ي���ت لف��ت 

ج�������د�ً، م�����س��ى وق�����ت ط���وي���ل ع��ل��ى 

�لأزم�������ة �مل���ال���ي���ة �ل��ط��اح��ن��ة �ل��ت��ي 

ت��و�ج��ه��ه��ا �ل�����س��ل��ط��ة، وق����د طلبت 

�لدول  هذه م�ساعد�ت عاجلة من 

�ل��ع��رب��ي��ة وغ���ري �ل��ع��رب��ي��ة، ل��ت��اأت��ي 

�سكل  على  �ل�سعودية  �ل�ستجابة 

ر�سوة مك�سوفة.

قيمة الت�شويت الفل�شطيني

كبري  ل  �أن  �لبع�س،  يعترب  رمب��ا 

قيمة للت�سويت �لفل�سطيني يف جامعة 

�لدول �لعربية، ويقولون: �إن فل�سطني 

لي�ست دول��ة حتى يتجاهل ه��وؤلء عن 

و�لأث��ر  �لهائلة،  �ملعنوية  �لقيمة  عمد 

�لذي يحدثه موقف فل�سطيني حا�سم 

مو�جهة  ويف  �لأج��ن��ب��ي،  �لتدخل  �سد 

�لعدو�ن، من قدمو� �لر�سوة �لأخرية، 

يدركون  �ل�سابقة  �لر�سو�ت  قدم  كمن 

�إليها، ورمبا �أكرث  �لقيمة �مل�سار  جيد�ً 

�لفل�سطيني  �ل��ر���س��م��ي  �جل���ه���از  م���ن 

�ملتهالك نف�سه.

وخ�����ي�����ار ف��ل�����س��ط��ني �حل���ق���ي���ق���ي، 

ي��ت��ح��دد يف ����س���وء ���س��ال��ح �ل��ق�����س��ي��ة 

برف�س  هنا  و�ملتمثل  �لفل�سطينية، 

ع���رب���ي،  ب���ل���د  �أي  ع���ل���ى  �ل������ع������دو�ن 

خ�سو�ساً �سورية، �حلا�سنة للق�سية 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، و�ل���د�ع���م���ة مل��ق��اوم��ة 

تاريخ  مر  على  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 

على  بالإ�سر�ر  يتمثل  كما  �لق�سية، 

خ���ي���ار �مل���ق���اوم���ة، خ����ي����ار�ً وح����ي����د�ً يف 

�ملو�جهة مع �لحتالل، ويف مو�جهة 

با�ستهد�فه  و�لذي  �لغربي،  �لعدو�ن 

�سورية، �إمنا ي�ستهدف فل�سطني.

عبد الرحمن نا�شر
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كيف تتصرف لحظة 
وقوع االنفجار؟

م�����ع ت�����زاي�����د امل�����خ�����اوف م�����ن ���ش��ب��ح 

بني  يتنقل  ال���ذي  املفخخة  ال�����س��ي��ارات 

ال�سائعات  وتنامي  اللبنانية،  املناطق 

حول ح�سول تفجريات اأو هزات اأمنية 

اللبنانيني  م��ن  الكثري  �سلم  مفتعلة، 

وانعدام  الأمنية  الأو�ساع  ب�سوء  جدًل 

ال���س��ت��ق��رار، وه���م ل ي��ن��ت��ظ��رون ال��ي��وم 

عن  يبحثون  ب��ات��وا  ب��ل  اأم��ن��ي��ة،  حماية 

ن�سائح  جم��م��وع��ة  اأو  اإر�����س����ادات  دل��ي��ل 

مل�ساعدتهم على الت�سرف حال ح�سول 

طارئ اأمني ما اأياً يكن. 

اأنه من ال�سعب على  اجلميع يعلم 

ال�سيارات  خطر  تاليف  العادي  املواطن 

امل��ف��خ��خ��ة وال���ت���ف���ج���ريات امل��و���س��وع��ة 

قادر  غري  كونه  الطرقات،  جانب  على 

املعدات  م��ن  ميلك  ول  اكت�سافها  على 

فهي  ذل��ك،  فعل  يخوله  م��ا  والو�سائل 

م��روره  بانتظار  ه��ن��اك  ت���زرع  بب�ساطة 

الوحيدة  الو�سيلة  فاإن  لذا  على غفلة، 

خروجه  من  احل��د  هي  اعتمدها  التي 

عائلته،  مع  املنزل  والتزام  ال�سارع  اإىل 

اإل عند ال�سرورة وموجبات العمل.

يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��اح��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة، 

���س��اه��دن��ا ال��ك��ث��ري م���ن احل���واج���ز ال��ت��ي 

اأقامها »حزب اهلل« بالتعاون مع ال�سكان 

ال�سوارع  ومراقبة  ال�سيارات  لتفتي�ش 

م�سبوهة،  ���س��ي��ارة  اأو  غ��ر���ش  اأي  م���ن 

تبث  ك��ان��ت  واإن  ه����ذه احل���واج���ز  ل��ك��ن 

الطماأنينة يف نفو�ش املواطنني وتعرقل 

اإل  وخمططاتهم،  الإره��اب��ي��ني  حركة 

اأن���ه���ا غ���ري ك��اف��ي��ة ب��ال��ط��ب��ع، اإذ ه��ن��اك 

حاجة ما�سة لأجهزة ومعدات متطورة 

تك�سف املتفجرات، هناك حاجة لوجود 

ج��ه��از اأم��ن��ي ر���س��م��ي جم��ه��ز وم��ت��ع��اون 

ع��ل��ى ك��اف��ة الأرا����س���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ق��ادر 

العبوات  واكت�ساف  الأم��ن  �سبط  على 

الإرهابيني  ومنع  واملتفجرات  النا�سفة 

من التجول بُحرية وزرعها يف املناطق. 

م���ع ذل����ك، ه��ن��اك ب��ع�����ش ال��و���س��ائ��ل 

ال��ت��ي ي��ع��ت��م��ده��ا ال��ن��ا���ش ل��ت��اليف خطر 

على  املفخخة،  وال�سيارات  التفجريات 

�سبيل املثال، يبدو اأن بع�ش اللبنانيني 

اأ����س���ب���ح���وا ي��ف�����س��ل��ون ال�������س���ري و���س��ط 

ال�������س���وارع، ب����دًل م��ن الأر����س���ف���ة، لي�ش 

يت�سور  كما  للمخالفة  حبهم  ب�سبب 

العبوات  لنفجار  جتنباً  اإمن��ا  البع�ش، 

داخل  ت��زرع  التي  واملتفجرات  النا�سفة 
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مــلــــف الـعـــدد

الوقائي  »التدبري  ه��ذا  اأن  ورغ��م  ال�سيارات، 

ال�سيء،  بع�ش  منطقي  غ��ري  يبدو  الأم��ن��ي« 

اإذ اإن قوة التفجري لن ترحم كل من حولها 

ولن يقت�سر �سررها على جانب الطريق بل 

ي�سر  البع�ش  اأن  اإل  برمتها،  املنطقة  على 

على ال�سري و�سط ال�سارع باعتبار اأن ال�سيارة 

وبالتايل  مبا�سرة،  ب��ه  تنفجر  ل��ن  املفخخة 

قد يتعر�ش لالإ�سابة اأو رمبا املوت لكنه لن 

يتحول اإىل اأ�سالء. 

م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ي��ب��دو اأن ك����راً ب��ات��وا 

ي��ت��ج��ن��ب��ون ال��ط��رق��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة وامل��ن��اط��ق 

اأعمالهم  اإىل  التوجه  ويف�سلون  املزدحمة، 

وقت  اإىل  حتتاج  فرعية  ط��رق��ات  �سلك  ع��ر 

اأط������ول، ل��ك��ن��ه��ا اأك�����ر اأم���ن���اً ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ه��م، 

الرئي�سية  ال��ط��رق��ات  اإىل  ال��ل��ج��وء  م��ن  ب���دًل 

والأوت������و�������س������رادات وامل����ن����اط����ق ال���ت���ي ت��ع��ج 

ال���زواري���ب  اإىل  ي��ل��ج��اأ ه�����وؤلء  ب���امل���واط���ن���ني، 

ال���داخ���ل���ي���ة وال����ط����رق ال���ف���رع���ي���ة، وي�����ررون 

ال��رئ��ي�����س��ي  ال���ه���دف  اإن  ب���ال���ق���ول،  ق����راره����م 

ل����الإره����اب����ي����ني ه�����و ق����ت����ل اأك��������ر ع�������دد م��ن 

اللبنانيني، وبالتايل هم ي�ستهدفون املناطق 

الأك����ر ازدح���ام���اً، ل��ذل��ك فتجنب امل����رور يف 

ال�سوارع املكتظة هو احلل بالن�سبة لهم. 

اإر�شادات اخلرباء

للتعامل  اإر���س��ادات  ع��ن  البحث  �سياق  يف 

م���ع خ��ط��ر ال���ت���ف���ج���ريات، ع��ل��ى الأق������ل بعد 

اأن��ه يف حال  اأمنيون  خ��راء  ي��وؤك��د  وقوعها، 

ب��ال��ق��رب م��ن �سخ�ش ما،  اأي ع��ب��وة  ان��ف��ج��ار 

ف��وراً  منبطحاً  لالأ�سفل  ينخف�ش  اأن  عليه 

ويداه فوق راأ�سه، اأو اأن يتخذ و�سعية اجلنني 

بثني قدميه وحماية راأ�سه بيديه، كما عليه 

الدخان  اأو  الغاز  ا�ستن�ساق  ع��دم  يحاول  اأن 

ال�����س��ادر ع���ن ال��ت��ف��ج��ري ف��ق��د ي��ك��ون ���س��ام��اً، 

لذلك عليه حماية اأنفه وفمه بقطعة قما�ش 

اأو بب�ساطة مبالب�سه، واأن يبتعد بالطبع عن 

ت�سقط  ق��د  التي  ولفتاتها  امل��ح��ال  واج��ه��ات 

عليه يف حال ت�سدعها، ويف حال كان يف منزل 

قريب من وقوع النفجار، على املرء اأن يبلل 

قطعة قما�ش باملاء وي�سعها على اأنفه وفمه 

ليتنف�ش عرها حلني زوال الدخان، وعليه 

الزجاجية،  الأب��واب  اأو  الزجاج  عن  البتعاد 

لأنها رمبا تكون ت�سدعت جراء النفجار، اإن 

مل تكن �سقطت، وبالتايل فقد ت�سقط عليه 

يف اأي حلظة.

يف  �سحايا  اأو  ج��رح��ى  وق���وع  ح���ال  ويف 

بالإ�سعاف،  الت�سال  اأوًل  عليه  النفجار، 

ثم بالأجهزة الأمنية املخت�سة، واأن يحاول 

اأن ل يحرك امل�ساب من اأر�سه اإن كان على 

اأنه يعاين من ك�سر ما، لأن  اأو بدا  ظهره، 

�سلله يف  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  امل�����س��اب  حت��ري��ك 

دائمة،  باإعاقة  اإ�سابته  اأو  الأح��ي��ان  بع�ش 

املحتم  م��ن  ي��ك��ون  الأح��ي��ان  بع�ش  لكن يف 

مبنى  يف  كوجوده  مكانه،  من  امل�ساب  نقل 

ج��راء  لل�سقوط  اآي��ل  مبنى  اأو يف  ي��ح��رق، 

قوة النفجار، اأو حتت د�سم وحجارة تهدد 

حياته، اأو اأي �سرورة اأخرى، يف هذه احلالة 

من  امل�ساب  نقل  كيفية  اإىل  النتباه  يجب 

ال�سحية  الأ�����س����رار  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  خ����الل 
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الطرف  ك�سور  ح��ال  يف  ال�سليم،  ال��ط��رف 

العلوي يجب تعليق الطرف بحامل ذراع 

وتثبيته على اجل�سم.

اإ�شعافات اأولية

ي���خ�������س���ع ال�����ك�����ث�����ريون ل������������دورات يف 

الإ����س���ع���اف���ات الأول����ي����ة، وع���ن���د وق�����وع اأي 

ان����ف����ج����ار ي����ج����ب مت����ا�����س����ك الأع���������س����اب 

وا�ستغالل هذه املعرفة مل�ساعدة امل�سابني 

والتخفيف من اآلمهم قدر الإمكان، على 

بالإ�سعافات  القيام  ميكن  امل��ث��ال،  �سبيل 

ل��ل��ج��رح��ى كتطهري  ال��ب�����س��ي��ط��ة  الأول���ي���ة 

اجل�����رح وت�����س��م��ي��ده م��ن��ع��اً لل��ت��ه��اب��ه اأو 

التقاط فريو�ش ما. 

ويف حال غاب امل�ساب عن الوعي، على 

املرء اأن يحافظ على هدوئه قدر الإمكان 

والت�سال بالإ�سعاف وامل�سعفني، ويف حال 

تعذر و�سولهم م�سرعاً، ميكن اأن يتوا�سل 

كيفية  اإىل  لإر���س��اده  الهاتف  ع��ر  معهم 

اإىل  التحدث  كما يجب  املري�ش،  اإ�سعاف 

واإل  الإم��ك��ان،  ق��در  واعياً  ليبقى  امل�ساب 

من  يتاأكد  واأن  اإيقاظه  يحاول  اأن  يجب 

وغاب  يتنف�ش  ك��ان  ف��اإذا  ونب�سه،  تنف�سه 

عن الوعي، يجب التاأكد من اأن ل�سانه ل 

املهم  من  يعيقه،  ك��ان  واإذا  تنف�سه،  يعيق 

اأو اإىل  اإىل اليمني  اأن يدير راأ�سه جانبياً 

الي�سار، واأن تتم اإزالة الدم املوجود بالفم 

والأنف مل�ساعدته على التنف�ش، اأما اإذا مل 

يقوم  اأن  يف�سل  يتنف�ش  ال�سخ�ش  يكن 

يقوم  بينما  ال�سطناعي،  بالتنف�ش  املرء 

ال��ن��زي��ف وذل����ك مل�سابقة  اآخ����ر مب��ع��اجل��ة 

الوقت والتقليل من الأ�سرار.

يجب  املتعددة،  الإ�سابات  ح��الت  ويف 

م�����س��اع��دة امل�����س��اب��ني ب���ح���الت واإ���س��اب��ات 

اإىل  اأخ��ط��ر م��ن غ��ريه��م، وي��ج��ب التنبه 

اأو  اأي طعام  بنزيف  امل�ساب  اإع��ط��اء  ع��دم 

�سراب اأثناء اإ�سعافه، والأهم هو الركيز 

من  توفر  ما  وا�ستخدام  الرتباك  وع��دم 

على  اجل��روح،  لت�سميد  ومعدات  و�سائل 

القمي�ش  ا���س��ت��خ��دام  ميكن  امل��ث��ال  �سبيل 

القطني ك�سماد �ساغط اأو رباط.

اإ����س���اب���ات الأط���������راف، يجب  يف ح����ال 

ال�سغط ب�سكل ب�سيط على اجلرح بوا�سطة 

رف��ع الطرف  ق��م��ا���ش، م��ع  اأو قطعة  ال��ي��د 

النزيف،  ملنع  القلب  امل�ساب فوق م�ستوى 

ويف ح���ال اإ���س��اب��ات ال��وج��ه وال��ع��ن��ق يجب 

ال�سغط املبا�سر على مكان الإ�سابة ورفع 

الراأ�ش، ويجب النتباه لعدم ال�سغط على 

اإ�سابات  اأو ال�سريان، ويف  جمرى التنف�ش 

ال�سدر من املهم و�سع امل�ساب يف و�سعية 

ن�سف اجللو�ش، لأن ذلك يح�سن التنف�ش 

ويجب عدم رفع الطرفني ال�سفليني، لأن 

ذلك �سيزيد من النزيف، ويف حال اإ�سابات 

املبا�سر  ال�سغط  مم��ار���س��ة  يجب  البطن 

للتنف�ش،  النتباه  الإ�سابة مع  على مكان 

وذلك ملنع النزيف.

اأنواع النزيف

ومن املهم النتباه اإىل نوعية النزيف، 

اإذ قد يكون النزيف من ال�سريان ولونه 

اأحمر فاحت، وقد يكون من الوريد  عادة 

ول��ون��ه اأح��م��ر داك���ن، ويف ح��ال الإ���س��اب��ة 

ب�����س��ظ��ي��ة يف ال����وري����د م���ث���اًل ي��ج��ب ع��دم 

حم��اول��ة حت��ري��ك��ه��ا م��ن م��ك��ان��ه��ا، وذل��ك 

اأك����ر، وب��ال��ت��ايل  لتجنب ح���دوث مت���زق 

نزيف اأكر، اإذاً، لدى وجود �سظية يجب 

على  ال�سغط  ع��دم  ���س��رورة  اإىل  التنبه 

اجلرح وحماولة اإزالتها.

انت�ساراً  ال��ن��زي��ف  اأك���ر ح���الت  وم��ن 

ل���دى وق���وع اأي ان��ف��ج��ار، ن��زي��ف الأن���ف، 

وذل������ك ج������راء ق�����وة ال����دف����ع ل��الن��ف��ج��ار 

وت���ع���ر����ش امل�������س���اب���ني ل���ه���زة ك���ب���رية اأو 

وق��وع��ه��م م���ن م��ك��ان��ه��م، ول���ع���الج ن��زي��ف 

اإىل  املهم النتباه  الفور من  الأن��ف على 

ال�سغط على جانبي  التالية:  اخلطوات 

بال�سباب والإبهام مع  الأعلى  الأنف من 

جعل راأ�ش امل�ساب مائاًل اإىل الأمام وهو 

جال�ش، وذلك ملنع دخول الدم اإىل احللق 

نظيف  �سا�ش  و���س��ع  بالغثيان،  في�ساب 

امل�����س��اب، غ�سل وج��ه امل�ساب  اأن���ف  داخ���ل 

بال�سغط ملدة  ال���س��ت��م��رار  ال��ب��ارد،  ب��امل��اء 

ع�سر دقائق على اأنف امل�ساب ثم تخفيف 

النزيف  زوال  ح��ت��ى  ت��دري��ج��ي��اً  ال�سغط 

ب�سكل نهائي.

بالإ�سعافات  دراي��ة  اأي  له  لي�ست  ومل��ن 

الأول����ي����ة، ي��ف�����س��ل ع����دم ال��ت��ج��م��ه��ر اأم����ام 

التفجري  م��ك��ان  يف  اأو  ال��ب��ن��اي��ات  اأن��ق��ا���ش 

لإف�ساح املجال اأمام فرق الإنقاذ بالتدخل 

من  وامل�سابني  اجل��رح��ى  لإن��ق��اذ  ال�سريع 

مكان النفجار.

اإث����ر  ويف ح�����ال وق�������وع ح����ري����ق ك���ب���ري 

املباين  جمموعة  يف  وانت�ساره  النفجار، 

واحل��ذر  ت��وخ��ي احليطة  امل���ج���اورة، يجب 

خ����الل م�����س��اع��دة الآخ����ري����ن، ف��الن��ب��ط��اح 

وال�سري زحفاً  وق��وع احلريق  ل��دى  اأر���س��اً 

ن��ح��و ال���داخ���ل اأف�����س��ل ب��ك��ث��ري ك���ون كمية 

اأكر  تكون  الغرفة  اأ�سفل  يف  الأوك�سجني 

واللهب  احل��ري��ق  اإن  اإذ  الأع��ل��ى،  يف  منها 

ع����ادة م��ا ي��ت��ج��ه��ان ل��الأع��ل��ى، ك��م��ا يف�سل 

اأو قطعة قما�ش مبللة باملاء  و�سع كمامة 

لتنظيف الهواء قبل تن�سقه.

م��ن  اأي  اأو  امل������رء  ت���ع���ر����ش  ح�����ال  ويف 

النفجار،  ج��راء  للحروق  منه  القريبني 

احل��رق  ل��درج��ة  وف��ق��اً  يت�سرف  اأن  ميكن 

درج��ة  احل���روق  فاإ�سعافات  �سوئه،  وم��دى 

احل��رق  م��ك��ان  بغ�سل  ي��ك��ون  وث��ان��ي��ة  اأوىل 

مب��اء ب���ارد وج���ار مل��دة 10 دق��ائ��ق، وك�سط 

مكان اجللد بلطف �سديد، ثم و�سع مرهم 

خ��ا���ش ب���احل���روق، اأم����ا اإ���س��ع��اف احل���روق 

احل��رق  بتغليف  فيكون  الثالثة،  ال��درج��ة 

بقطعة قما�ش نظيفة ملنع الهواء عنه قبل 

و�سول  اأو  م�ست�سفى  لأق��رب  امل�ساب  نقل 

امل�سعفني.

اأم�������ا يف ح������ال ت���ع���ر����ش ����س���خ�������ش م��ا 

لال�ستعال، فيجب منع ال�سخ�ش املحرق 

امل�ساب  دحرجة  املهم  وم��ن  الرك�ش،  من 

على الأر�ش مع تغطيته مبا ي�ساعد على 

املالب�ش  اأو  البطانيات  مثل:  النار  اإطفاء 

الأح���وال  ك��ل  ويف  ال�سوفية،  اأو  القطنية 

اإىل  الو�سول  اأم��ك��ن  م��ا  ال��ن��ار  ينبغي منع 

راأ�����ش امل�����س��اب، وب��ع��د ت��وق��ف ال��ن��ار يجب 

ات���ب���اع الإج��������راءات الإ���س��ع��اف��ي��ة اخل��ا���س��ة 

ب���احل���روق، وم���ن امل��ه��م جت��ن��ب ا���س��ت��خ��دام 

واأن  ال��ب��ودرة ملعاجلة احل���روق،  اأو  ال��زي��ت 

اإذا  الع�سري  اأو  امل��اء  بع�ش  امل�ساب  يعطى 

م�سر  لل�سوائل  فقدانه  لأن  عط�ساً،  ك��ان 

ل��ل��غ��اي��ة، ك��م��ا ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��دف��اأت��ه 

بتغطيته ببطانية، اإذ اإن فقدانه لل�سوائل 

�سي�سعره بالرد.

الأج�شام امل�شبوهة

اأي ج�سم م�سبوه �سواء  وعند اكت�ساف 

اآخ��ر،  اأي م��ك��ان  اأو يف  يف م��ك��ان الن��ف��ج��ار 

يجب األ يقوم املرء بدور املنقذ، واأن يرك 

اإذ  بعملها،  لتقم  املخت�سة  للجهات  الأم��ر 

اإن اأي ت�سرف خاطئ قد ل يودي بحياته 

فقط بل بحياة كل من حوله، يف البداية 

يجب عدم القراب من اجل�سم اإطالقاً، 

وعدم مل�سه اأو حتريكه، يف حماولة لإبعاده 

ينفجر  قد  كونه  النا�ش  جتمع  مكان  عن 

ب���اأي وق���ت، الت�����س��ال ب��الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة 

املعنية وانتظار قدومها بعيداً عن الغر�ش 

مع  امل�سبوهة،  ال�����س��ي��ارة  حتى  اأو  امل�سبوه 

الآون���ة الأخ���رية مت ال�ستباه  الأ���س��ف، يف 

قبل  من  املفخخة  ال�سيارات  من  بالكثري 

الالفت كان جتمهر عدد  لكن  املواطنني، 

امل�سبوهة  ال�سيارة  قرب  ال�سبان  كبري من 

من  ب���دًل  وتفتي�سها،  فح�سها  وحم��اول��ة 

الأمنية  الأج��ه��زة  وانتظار  عنها  البتعاد 

ملنع انفجارها ولو عن طريق اخلطاأ.
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احلريق  تكافح  اأن  يجب  املفتوحة  الأم��اك��ن  يف 

اأم���ا يف الأم��اك��ن  ال��ري��ح ولي�ش عك�سها،  م��ع اجت���اه 

املغلقة، يجب مكافحة احلريق بحيث يكون املهرب 

البتعاد  اأم��ام��ه، يجب  واحل��ري��ق  يكافح  خلف من 

عن احلريق بنحو 3 اإىل 5 اأمتار والبدء باملكافحة، 

يجب عدم مكافحة احلريق من منت�سفه، بل من 

لليمني  امل��ط��ف��اأة  وي��ج��ب حت��ري��ك  الأم����ام للخلف، 

املهم مكافحة  من  ودائماً  املكافحة،  اأثناء  والي�سار 

من  والتاأكد  اأع��ل��ى،  اإىل  اأ�سفل  من  دائ��م��اً  احلريق 

اإطفائه  من  التاأكد  قبل  احلريق  مكان  ترك  عدم 

متاماً حتى ل ينتقل اإىل اأماكن اأخرى.

ح���ري���ق، يجب  اأي  ان�����دلع  ع��ن��د  ال���ب���داي���ة  ويف 

ال�سلوك  لتحديد  وم�����س��دره  خ�سائ�سه  حت��دي��د 

الواجب على املرء اتباعه، بالإ�سافة اإىل اأنه يجب 

و�سبط  ال�سجاعة  ب��ال��ه��دوء،  الإن�����س��ان  يتحلى  اأن 

النف�ش، فالعمل املبني على قواعد علمية وال�سلوك 

الواعي قد ينقذ حياة الكثريين، مثاًل عند احلريق 

باملا�ش الكهربائي اإثر وقوع انفجار ما، يجب قطع 

الكهرباء عن املبنى اأو املحل ب�سكل فوري.

الن��ف��ج��ار،  ع��ن  الناجمة  ويف ح���الت احل��رائ��ق 

ي��ج��ب ت��وخ��ي اأرب��ع��ة ع��ن��ا���س��ر: احل��م��اي��ة، الإب����الغ، 

الإخ��الء، الإطفاء، ويف كل املراحل يجب احلر�ش 

ع��ل��ى ع���دم اإث�����ارة ال��ه��ل��ع وال��ت�����س��رف ب���ه���دوء، عند 

بتاأمني  م��ب��ا���س��رة  التفكري  ي��ج��ب  احل��ري��ق  ان����دلع 

كما  للخطر،  التعر�ش  وعدم  ال�سخ�سية  احلماية 

ي��ج��ب حت��دي��د م�����س��در وح��ج��م احل��ري��ق وم��ع��رف��ة 

مدى القدرة على اإطفائه، ففي حال كان احلريق 

�سغرياً ويف بدايته، يجب مبا�سرة البدء بالإطفاء 

قبل اأن تنت�سر النريان.

اإىل  اأح����د  ي���ب���ادر  اأن  ي��ج��ب  ذات�����ه،  ال���وق���ت  ويف 

وال�سليب  امل��دين  الدفاع  الإطفاء،  بفوج  الت�سال 

اأو  امل��ن��زل  اإخ���الء  على  وال��ع��م��ل  اللبناين  الأح��م��ر 

النجاة  خم��ارج  عر  املواطنني  من  مبا�سرة  املبنى 

وعدم ا�ستعمال امل�ساعد الكهربائية.

من  للوقاية  اللبنانية  اللجنة  ت�سدد  هنا  م��ن 

احلرائق على �سرورة الحتفاظ مبطفاأة للحريق 

وجت��در  ب�سرعة،  ل�ستخدامها  وامل��ح��ل  امل��ن��زل   يف 

الإطفاء  يف  املياه  ا�ستعمال  ميكن  اأن��ه  اإىل  الإ�سارة 

�سرط اأن ل يكون احلريق من م�سدر كهربائي اأو 

ب�سبب مادة �سائلة اأو غازية.

ويف حال وجود دخان كثيف داخل املنزل، يجب 

تكميم الفم والأنف مبن�سفة مبللة وربطها جيداً، 

بلوغ مكان  والركبتني حتى  اليدين  والزحف على 

الأ�سفل  يف  يكمن  النقي  ال��ه��واء  لأن  وذل��ك  اآم���ن، 

كثافته  اأق�سى  ويبلغ  الأعلى  اإىل  ي�سعد  والدخان 

عند �سقف الغرفة.

لفها  فيجب  امل���رء  بثياب  ال��ن��ار  حلقت  اإذا  اأم���ا 

�سيء  يتوافر  مل  واإن  الأوك�سيجني،  لقطع  بغطاء 

م���ن ذل����ك، ف��ع��ل��ي��ه ال���ت���دح���رج ع��ل��ى الأر�������ش حتى 

تنطفئ النار، مع التنبيه اإىل اأن الهرولة والرك�ش 

�سيزيدان من ا�ستعال النريان. 

املمكنة، يف البداية، يجب التاأكد من 

اإ�سناد الرقبة لكي ل يحدث اختناق، 

ويجب تثبيت اجل�سم كو�سع امل�ساب 

وع��دم  خ�سب  قطعة  اأو  حمالة  على 

نقله،  اأثناء  الرك�ش  اأو  ب�سرعة  هزه 

اإىل  ي��وؤدي  احلركة  التقليل من  لأن 

تقليل النزف والأمل.

وع���ن���د ال�������س���ك ب���اإ����س���اب���ة ال��ع��م��ود 

ونقله  امل�ساب  تثبيت  يجب  الفقري، 

حمموًل على �سطح �سلب، ويف حالة 

ميكن  ما  وهو  وال�ساق،  الفخذ  ك�سور 

ال�ستدلل عليه بت�سوه وتورم الطرف 

امل�ساب، ميكن تثبيت الطرف املك�سور 

ب��ل��ف��ه ب��ق��ط��ع��ة م��الب�����ش ورب���ط���ه مع 

قــواعــد عــامـة إلطـفــاء الحـرائــق
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القبائل  بف�ضل  الإ���ض��ام��ي��ة،  املعار�ضة  وج��ه  يف 

الأردن����ي����ة، م��ع دع���م م���ايل م��ن ال����دول الغربية 

ت�ضوية  بانتظار  الأوان  قبل  التاج  ي�ضقط  ل  كي 

ب��دي��ل عنه  ال���ذي ل  الأردن  ال��ب��دي��ل يف  ال��وط��ن 

للفل�ضطينيني.

اأربع دول تعي�ش ما ي�ضبه ال�ضتقرار  خام�ضاً: 

امل��م�����ض��وك، وه���ي امل���غ���رب واجل���زائ���ر والإم������ارات 

و���ض��ل��ط��ن��ة ع���م���ان، رمب���ا لأن���ه���ا مت���ار����ش �ضيا�ضة 

العتدال بني املحاور العربية املتناحرة، ونتيجة 

ع���دم ت�����ض��ري��ع اأب��واب��ه��ا ل���اأي���ادي ال��غ��رب��ي��ة التي 

متتهن اإ�ضعال النريان. 

���ض��اد���ض��اً: دول��ت��ان ع��ل��ى م��ذب��ح ال��ن��ح��ر العربي 

حالياً، �ضوريا التي اجتمع عليها الكون لنحرها، 

ال�ضكني  ارت����داد  بانتظار  م��رت��ع��داً  يقف  ول��ب��ن��ان 

عليه، رغ��م حم���اولت ���ض��ّد الرت������دادات، لن�ضل 

دولتني  قبل  م��ن  النحر  �ضكاكني  متعّهدي  اإىل 

ب�»الربيع  ي�ضمى  ما  ورعاية  اإدارة  تتوليان حالياً 

العربي«، على اأمل اأّل تبداأ معركة الأحجام بني 

حملة ال�ضكاكني يف نزاع بني ال�ضعودية وقطر يف 

�ضاحات نحر العروبة وميادين الدّم.

ه���ذه ح��ك��اي��ة اث��ن��ت��ني وع�����ض��ري��ن دول���ة عربية، 

ت�ضّكل جمتمعة ج�ضم ناقة حتت�ضر، فا تطلبوا 

م��ن اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ���ض��وى ان��ح��ن��اءة ال��راأ���ش 

لأوامر »الناتو« يف العراق وليبيا و�ضورية، وماذا 

اأن يفعل، مادام ي�ضحب نف�ضه  باإمكان ذيل ذليل 

خلف ناقة ك�ضيحة حتت�ضر.. كانت منذ اأمد بعيد 

اأّمة عربية؟!

اأمني اأبو را�شد

كان العرب يف اجلاهلية يئدون بناتهم خوف 

مرتكزاً  العر�ش  وك��ان  لل�ضرف  وحماية  ال��ع��ار 

اأ���ض��ا���ض��ي��اً يف امل��ن��ظ��وم��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����ض��ل��وك��ي��ة 

وعززها  الإ���ض��ام،  قبل  اجلاهليني  العرب  عند 

الإ�����ض����ام وق��ون��ن��ه��ا مب���ا ي��ح��ف��ظ ح���ق الأن���ث���ى 

كاإن�ضانة ولي�ضت »عورة«، وما زالت بع�ش الدول 

وامل��م��ال��ك ل حت��ا���ض��ب ع��ل��ى »ج���رائ���م ال�����ض��رف« 

وتعطيها الأ�ضباب املخففة والعقوبات الرمزية.

ك����ان ل��ل��ع��رب ن��خ��وت��ه��م و���ض��رف��ه��م وع��زت��ه��م 

الإ�����ض����ام.. لكن  ووف����اوؤه����م يف اجل��اه��ل��ي��ة ويف 

الكوفية  يلب�ش  ي��زال من  الآن: هل ما  ال�ضوؤال 

جاهلني  عرباً  والد�ضدا�ضة  »وال�ضماغ«  والعقال 

اأو عرباً م�ضلمني اأم عرباً؟

ل��ق��د ���ض��اع��د ب��ع�����ش ال���ع���رب ع��ل��ى اغ��ت�����ض��اب 

فل�ضطني م��ن ق��ب��ل ال��ي��ه��ود ال���غ���زاة، واأم�����ض��ك��وا 

وم��ا  الغ��ت�����ض��اب،  لت�ضهيل  فل�ضطني  ب��ذراع��ي 

وراعيه  ال�ضهيوين  للمغت�ضب  يدفعون  زال��وا 

على  ليبقى  يغذيه،  ما  ل�ضراء  امل��ال  الأم��ريك��ي 

فل�ضطني  �ضقيقتهم  اغت�ضاب  لي�ضتمر يف  قوته 

دول  من  العربيات  �ضقيقاتها  بباقي  ويتحر�ش 

ال���ط���وق وب��ع�����ش ال���ع���رب ���ض��ي��ف��رح��ون ل�����ض��راخ 

فل�ضطني و�ضقيقاتها!

ال�����ض��ح��ن��ة  ذوي  ال�����ع�����رب  ب���ع�������ش  ت�����ن�����ادى 

ال�������ض���ح���راوي���ة وامل���ت���ن���ازل���ني ع����ن ق���ي���م ال���ب���دو 

واأخ�����اق�����ه�����م، وج���م���ع���وا �����ض����ذاذ الأف���������اق م��ن 

املجرمني  من  �ضجونهم  واأف��رغ��وا  التكفرييني 

و»ال��ق��اع��دة« واأر���ض��ل��وه��م اإىل ���ض��وري��ة، واأّم��ن��وا 

لهم فتاوى »جهاد النكاح« كا�ضم رمزي »جلهاد 

�ضورية  ت��اأم��ني  حتى  ملذاتهم  لتاأمني  ال��زن��ا«، 

كلها لاغت�ضاب، وما يزالوا يدفعون!

اأوم��������اأ الأم����ريك����ي����ون مل����ا ي�����ض��م��ى ال���زع���م���اء 

التي  العربية  للجامعة  اجتماع  لعقد  ال��ع��رب 

لإنهاء  ليبيا  ال�ضقيقة  باغت�ضاب  الإذن  اأعطت 

واأوم��اأ  ال�ضتعمار،  وع��ودة  ال��ق��ذايف  ديكتاتورية 

�ضورية  اغت�ضاب  لتغطية  للعرب  الأمريكيون 

م����ن ج����دي����د، ف��اج��ت��م��ع��ت اجل���ام���ع���ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال��دخ��ول  اإذن  لإع��ط��اء  ال��ق��اه��رة  يف  على عجل 

ال��دي��ن  ���ض��اح  ق��ر  لنب�ش  ال��غ��رب��ي  الع�ضكري 

ال�ضابط  روح  عن  والتفتي�ش  العظمة  ويو�ضف 

ال�ضهيد جو جمال.

مل يبَق من بع�ش العرب اإل بع�ش اأ�ضفافهم 

اأو  للرق�ش  �ضيوفهم  وحتولت  العربي،  وزيهم 

ل  التي  ال�ضقيقات  لذبح  اأو  الظهر  يف  للطعن 

لاغت�ضاب،  ال�ضت�ضام  اأو  الزنا«  »جهاد  تقبل 

ف��ب��ع�����ش ال���ع���رب ي��ب��ي��ع ���ض��ق��ي��ق��ات��ه ل���»امل��اري��ن��ز« 

واإم��ارت��ه،  بعر�ضه  الحتفاظ  مقابل  الأم��ريك��ي 

ف�»العر�ش مقابل ال�ضلطة«!

ل��ك��ن م���ا ي�����زال الأم������ل ب��ال��ن��خ��وة ال��ع��رب��ي��ة 

احل��ق��ي��ق��ي��ة، وم���ا زال الأم�����ل ب��ب��ق��ي��ة ال�����ض��ع��وب 

العزة  ا�ضرتداد  التي حتاول  العربية وجيو�ضها 

من  تبقى  م��ا  م��ع  املغت�ضبة  والأر�����ش  العربية 

حركات املقاومة، والتي رحل بع�ضها اإىل فنادق 

يف  ال�ضاح  رف��اق  لطعن  �ضاحه  ووج��ه  قطر، 

اأولوية  �ضورية  اإ�ضقاط  �ضورية ولبنان، وجعلت 

تتجاوز اجلهاد يف فل�ضطني!

ما زال قلب العروبة ينب�ش وفيه بع�ش حياة 

وك��رام��ة، وم��ا زال��ت بنادق ال��ث��وار جاهزة ل�ضد 

الثالثة  للمرة  ا�ضتطاعت  وقد  الغزاة،  هجمات 

فبعد  الأم��ريك��ي��ة،  الغطر�ضة  ج��م��اح  تكبح  اأن 

حترير عام 2000 وانت�ضار متوز 2006 وانت�ضار 

يرتاجع  والآن  حما�ش(  تدجن  اأن  )قبل  غ��زة 

الأمريكي وحلفاوؤه ويرتدد و�ضار دميقراطياً، 

حتت وطاأة ال�ضمود و�ضجاعة حمور املقاومة.. 

الق�ضف  وح��ري��ة  التهديدات  ع�ضر  وىل  فلقد 

واتخاذ القرارالأحادي. 

اإن راأي املقاوم يف خنادق لبنان وغزة و�ضورية 

و���ض��واري��خ القد�ش م��ن ط��ه��ران ودم���اء �ضهداء 

تعادل  القوة  من  منظومة  اإىل  حتولت  العراق 

جم��ل�����ش الأم�����ن واأ���ض��اط��ي��ل ال���غ���زاة، وت��ف��ر���ش 

�ضروطها بالتحالف مع رو�ضيا وال�ضني واأحرار 

العامل، وبداأ ع�ضر التوازن الدويل من جديد، 

ال�ضاحة  ع��ل��ى  اأوح����د  كقطب  اأم��ريك��ا  وان��ت��ه��ت 

الدولية.. 

على  ال��دويل  ر�ضيدها  للمقاومة  �ضار  لقد 

واإمكانياتها  وال�ضيا�ضي  الع�ضكري  امل�ضتوينينْ 

ت��ه��دي��د »ال���ن���ف���ط واأم������ن اإ����ض���رائ���ي���ل« اأي��ق��ون��ة 

والتلف..  بالك�ضر  املهددة  الأمريكية  ال�ضيا�ضة 

ل نبالغ اإن طلبنا من الأ�ضقاء العرب ال�ضرفاء 

�ضر  اإل  ال��ن�����ض��ر  ف��م��ا  ق��ل��ي��ًا،  ي�����ض��م��دوا  اأن 

وي�ضطادكم  ثمن  با  تقتلوا  اأن  وب��دل  �ضاعة، 

الأمريكي بطائراته دون طيار اأو عر منظومة 

وا�ضت�ضهدوا  ق��ات��ل��وا  امل�ضللني،  »التكفرييني« 

لنكتب تاريخاً جميداً لاأمة ونحمي م�ضتقبلها 

ون���ح���ن واإي����اك����م ن�����ض��ت��ط��ي��ع ذل����ك ب������اإذن اهلل.. 

بذلك  ي�ضهد  وال��ع��رب��ي  الإ���ض��ام��ي  وت��اري��خ��ن��ا 

و�ضهداوؤنا يوؤكدون النتائج.

ال��راب��رة  اأم���ام هجمات  ���ض��وري��ة  ت�ضقط  ل��ن 

من الفرجنة والتكفرييني، ولن ي�ضقط �ضرف 

�ضورية اأمام »القوادين« العرب و�ضينت�ضر الدم 

على  ال��راق�����ش  ال��ع��رب��ي  ال�ضيف  على  ال�����ض��وري 

اأبيه«  »ابن  الثكاىل.. ولن ي�ضتطيع  اآهات  اأنغام 

مهما كان ا�ضمه الأول اأن يهزم العرب والإ�ضام 

الأ�ضيل يف �ضورية، �ضواء كان »ابن اأبيه« اأمرياً 

اأو ملكاً اأو رئي�ضاً اأو معار�ضاً مرتزقاً اأو اإعامياً 

من  تخرج  قد  مفكراً  اأو  ف�ضائية  يف  �ضيخاً  اأو 

الكني�ضت »الإ�ضرائيلي«!

وبع�ش  للغرب  وال��ه��زمي��ة  ق��ري��ب..  الن�ضر 

العرب الأ�ضقياء، و�ضتعود م�ضر و�ضورية لع�ضر 

وحدة املو�ضلة لإعادة حترير فل�ضطني وحماية 

الأمة من ذئاب الع�ضر.

د. ن�شيب حطيط

اث��ن��ت��ان وع�����ض��رون دول���ة تن�ضوي 

حتت م�ضمى جامعة الدولة العربية، 

ي���ب���دو اأن���ه���ا اأج��م��ع��ت ع��ل��ى ال��ط��اق 

ال���ب���ائ���ن ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا م��ن��ذ ارت���ك���اب 

احل��دود  بت�ضريع  العظمى  اخل��ي��ان��ة 

وامل��ي��اه والأج�����واء ل��ل��غ��زو الأم��ريك��ي 

للعراق، ي�ضاف اإليها �ضطب الق�ضية 

الفل�ضطينية كق�ضية قومية جامعة 

ل����ل����ع����رب، ودخ�������ل ال����ع����رب����ان ع�����ض��ر 

ح��ّل  اأن  اإىل  ال���ق���وم���ي  الن���ح���ط���اط 

ج�ضم  عى  كاللعنة  العربي«  »الربيع 

اأّمة باتت كالناقة املحت�ضِرة! 

م�������ض���ر ان���ت�������ض���رت ع���ل���ى ن��ف�����ض��ه��ا 

ي�ضبهها  ل  واق�����ع  ع��ل��ى  وان��ت��ف�����ض��ت 

ول ي���ت���واءم م���ع ت��اري��خ��ه��ا ال��ق��وم��ي 

وح�����ض��ارت��ه��ا ال��ع��ظ��ي��م��ة، ع��ل��ى اأم���ل 

ت��ون�����ش ح���ذو م�����ض��ر، لأن  اأن حت���ذو 

لن  م��ت��و���ض��ط��ي��ة  الأورو-  ث��ق��اف��ت��ه��ا 

ت��ت��ق��ب��ل ع���ل���ى الأم�������د ال��ب��ع��ي��د ح��ك��م 

»حزب النه�ضة« بعد ال�ضقوط املريع 

لتجربة »الإخوان« يف م�ضر.

ع�����ض��رون دول�����ة ب��ق��ي��ت يف ر���ض��ي��د 

اجل��وج��ل��ة، ن��ك�����ض��ف واق��ع��ه��ا احل���ايل 

وم�ضتقبلها املرئي ونبداأ يف ت�ضنيفها 

وفق ظروفها وحجم م�ضائبها:

يف  اأع���������ض����اء  دول  ث������اث  اأوًل: 

�ضف�ش  ما  »�ضاهد  فئة  اجلامعة، من 

ع�ضويتها  نتذّكر  ما  ون��ادراً  حاجة«، 

لأن���ه���ا ع��ل��ى ه��ام�����ش ال��ائ��ح��ة، وق��د 

�ضعوبها،  ح��ّظ  ه��ذا من ح�ضن  يكون 

وه����ي ج��ي��ب��وت��ي وم��وري��ت��ان��ي��ا وج���زر 

القمر.

منها  كل  باتت  دول  ث��اث  ثانياً: 

ب��ات  ال���ع���راق  لأن  دول،  ع���دة  ح��ك��م��اً 

ث�����اث دوي��������ات )ك�����ردي�����ة و���ض��ّن��ي��ة 

اأو  لاأقليات  تهجري  م��ع  و�ضيعية(، 

ت�ضنيفهم �ضمن اأهل الذّمة، واليمن 

�ضتكون حتماً ثاث دول بعد اأن اأعلن 

الرئي�ش ال�ضابق لليمن اجلنوبي علي 

اأن  �ضامل البي�ش من بريوت موؤخراً 

احلراك اجلنوبي قرر النف�ضال عن 

دولته،  اإقامة  واإع��ادة  املوّحدة  اليمن 

وت�ضاف دولة احلوثيني يف حمافظة 

لتكتمل  التقا�ضم،  ماأدبة  اإىل  �ضعدة 

اإىل  ننتقل  ثم  اليمن،  تق�ضيم  حلقة 

وباتت  اأمرها  ح�ضمت  التي  ال�ضودان 

دولة يف ال�ضمال ودولة انف�ضالية يف 

اجلنوب.

ثالثاً: ثاث دول لن تكون يف املدى 

دول، لع��ت��ب��ارات  م�����ض��اري��ع  امل��ن��ظ��ور 

داخلية وتدّخات خارجية، من ليبيا 

القبائل امل�ضرذمة، اإىل فل�ضطني ذات 

والتي  م�ضّتتاً،  ف�ضيًا  ع�ضر  ال�ضبعة 

ل���ن حت��ل��م ب���دول���ة رغ����م امل��ف��او���ض��ات 

العقيمة، اإىل ال�ضومال التي حتكمها 

ف��و���ض��ى ����ض���اح ال��ق��را���ض��ن��ة وح���ّك���ام 

الأم���ر ال��واق��ع وف��ت��اوى التكفري من 

اأمراء احلرب.

على  ت��ع��ي�����ش  دول  ث����اث  راب����ع����اً: 

�ضفيح �ضاخن نتيجة توترات داخلية 

�ضيا�ضية و�ضعبية ما زالت حتى الآن 

الربيعي«،  »الن��ف��ج��ار  ع��ن  مم�ضوكة 

وال��ك��وي��ت، والأردن  ال��ب��ح��ري��ن  وه���ي 

ح��ي��ث ال���وج���ود ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي ال���ذي 

ي���ق���ارب ال��ث��م��ان��ني ب��امل��ئ��ة م���ن ع��دد 

الها�ضمي  ال��ت��اج  و���ض��م��ود  ال�����ض��ك��ان، 

14

عربي

العرب يدعون الغتصاب سورية

»الجــامـعــة الـعـربـيـــة«.. ذيـــــل ذلـيــــل

ماذا بإمكان ذيل ذليل أن 
يفعل مادام يسحب نفسه 
خلف ناقة تحتضر.. كانت منذ 
أمد بعيد أّمة عربية؟!

كر�ضي �ضورية �ضاغر 

يف ظل ا�ضتجداء عربي 

لعتداء اأمريكي عليها 

)اأ.ف.ب.(
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التفجريات  حرب  يف  الت�ضعيد  توقيت  اأن  الوا�ضح  من 

حرب  م��ن  �ضورية  يف  ي��ج��ري  مب��ا  مرتبط  ن��اره��ا  وت�ضعري 

اإرهابية ُت�ضّن بالوكالة، وتزامنه مع بدء الأ�ضيل الوليات 

بعد  �ضورية،  للعدوان على  بالتح�ضري  الأمريكية  املتحدة 

الإره��اب��ي��ة  للجماعات  امل�ضتمر  والإخ��ف��اق  ال��وك��ي��ل،  ف�ضل 

امل�ضلحة يف امليدان، وتعر�ضها لنتكا�ضات وهزائم م�ضتمرة 

العربي  التي وجهها لها اجلي�ش  النوعية  ال�ضربات  بفعل 

ال�ضوري يف العديد من املناطق.

على اأن هذه اجلماعات التي تفّجر يف العراق هي نف�ضها 

اأ�ضاليب قتل  التي تفّجر يف �ضورية، وت�ضتخدم فيها نف�ش 

النا�ش والتدمري، وبالتايل فاإن ال�ضلة وا�ضحة املخططني 

واملنفذين، والذين ينتمون اإىل ما ي�ضمى »تنظيم الدولة 

ل�»القاعدة«،  التابع  ال�ضام«،  وب��اد  العراق  يف  الإ�ضامية 

الأمريكية  ال�ضتخبارات  ب��اأج��ه��زة  قيادتها  ترتبط  ال��ت��ي 

قياداتها  وتدريب  اإن�ضائها  على  اأ�ضرفت  التي  وال�ضعودية 

وكوادرها يف الثمانيات يف القرن املا�ضي، واأر�ضلتهم للقتال 

يف اأفغان�ضتان.

رئ��ي�����ش  ب��ق��ي��ادة  ال�����ض��ع��ودي��ة،  دور  خ��اف��ي��اً  ي��ع��د  مل  اإذاً، 

ا�ضتخباراتها بندر بن �ضلطان، يف تغذية ومتويل وحتري�ش 

يف  التفجري  عمليات  ت�ضعيد  على  الإرهابية،  التنظيمات 

العراق واملنطقة، وبالتوقف اأمام الأهداف املراد حتقيقها 

من وراء هذه احلرب، ميكن ر�ضد الأهداف الآتية:

ال���ه���دف الأول:  ال�������ض���غ���ط ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة 

للر�ضوخ لراية ال�ضرتاتيجية الأمريكية يف املنطقة، وفك 

عرى عاقاتها مع �ضورية، وبالتايل الن�ضمام اإىل حمور 

دول الأنظمة اخلليجية، والنخراط يف احلرب الإرهابية 

واأمنياً، وحتويل  التي ت�ضن �ضد �ضورية �ضيا�ضياً وع�ضكرياً 

الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  ت�ضتخدمها  ق���اع���دة  اإىل  ال���ع���راق 

لاعتداء على �ضورية، وا�ضتطراداً اإقدام العراق على وقف 

اإ�ضعافها  يف  اأ�ضهمت  وال��ت��ي  اجل��م��اع��ات،  ه��ذه  �ضد  حربه 

و�ضل جزء كبري من حركتها واأثر كثرياً على عملياتها يف 

الداخل ال�ضوري.

عاقاته  عرى  فك  على  العراق  الثاين: اإجبار  الهدف 

التحالفية مع ايران، ودفعه للم�ضاركة يف جهود وا�ضنطن 

ط��ه��ران،  ع��ل��ى  احل�����ض��ار  لت�ضييق  ال��غ��رب��ي��ة  وال��ع��وا���ض��م 

وا����ض���ت���ط���راداً ا���ض��ت��خ��دام الأرا�����ض����ي ال��ع��راق��ي��ة م���ن قبل 

ال�ضتخبارات الأمريكية للعبث باأمن وا�ضتقرار اإيران عر 

ا�ضطرابات،  باإثارة  للقيام  ماأجورة  جماعات  وتغذية  دعم 

وخراء  لعلماء  اغتيال  عمليات  وتنفيذ  تخريب،  واأعمال 

اإيرانيني.

لإع��ادة  العراق  جهود  واإحباط  الثالث: تدمري  الهدف 

ب��ن��اء دول��ت��ه امل��رك��زي��ة ومنعه م��ن ال���ض��ت��ق��رار، واإدخ��ال��ه يف 

الطائفية  الفتنة  م�ضتنقع  واإغراقه يف  الهدامة،  الفو�ضى 

للحكم  �ضيغة  فر�ش  اإىل  و���ض��وًل  وال��ع��راق��ي��ة،  واملذهبية 

ت��ق��وم ع��ل��ى ت��ك��ري�����ش ال��ط��ائ��ف��ي��ة امل��ذه��ب��ي��ة ت�ضكل م��دخ��ًا 

لتعزيز النفوذ الأمريكي اخلليجي يف العراق.

الأكيد اأن لطلبات وا�ضنطن وحلفائها لن يخرج العراق 

من الأزمة، ويجعله قادراً على التما�ضك، بل �ضينقله اإىل 

قاتل  ال���ذي  �ضعبه  م��ع  م��واج��ه��ة  اأزم����ة ج��دي��دة ت�ضعه يف 

للتحرر  كبرية  اأثماناً  ودفع  الغربي،  الأمريكي  الحتال 

م��ن��ه، ب��ل ���ض��ي��ق��ود اأي�����ض��اً اإىل دف��ع��ه ل��ي��ك��ون يف ���ض��راع مع 

اأ�ضدقائه واأ�ضقائه احلقيقيني، اإيران و�ضورية.

ولهذا، فاإن الطريق الأجدى والأقل كلفة والذي 

ين�ضجم مع خيار العراق الوطني والقومي، ويحفظ 

وحدته وا�ضتقاله و�ضيادته، اإمنا يكون يف:

احلرب  هذه  لأه��داف  وال�ضت�ضام  الر�ضوخ  رف�ش   -1
اأمريكية خليجية لانتقام من العراق  باأوامر  التي تنفذ 

لإحلاقه الهزمية باجلي�ش الأمريكي.

2- التن�ضيق الأمني والع�ضكري بني اجلي�ضني العراقي 
امل�ضلحة،  الإره��اب��ي��ة  للجماعات  ال��ت�����ض��دي  يف  وال�����ض��وري 

البلدين  ال�ضعب يف  وا�ضتقرار ووحدة  اأمن  ت�ضتهدف  التي 

الأمريكية  الهيمنة  وم�ضروع  ال�ضهيوين،  الكيان  مل�ضلحة 

يف املنطقة.

3- احتواء التناق�ضات ال�ضيا�ضية العراقية، والعمل على 
ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  يف  ال��رمل��ان  يف  املمثلة  القوى  اإ���ض��راك 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة، وت��ك��وي��ن حت��ال��ف وط��ن��ي ع��ري�����ش 

لإحباط اأهداف احلرب الإرهابية.

كما اأن على احلكومة بذل اجلهود لتنوير الراأي العام 

ال��ع��راق، وف�ضح اجلهات  ملخاطر ه��ذه احل��رب على وح��دة 

ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة ال��ت��ي ت��غ��ذي ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ف��ج��ري، 

وتقدمي الأدلة التي تثبت ذلك.

4- اإياء احلكومة العراقية الهتمام الكايف ملطالب 
تلبيتها،  اإىل  امل�ضارعة  على  وال��ع��م��ل  ال��ع��ادل��ة،  ال�ضعب 

وانتهاج �ضيا�ضة حتقق العدالة الجتماعية.

ح�شني عطوي

م��ع ا���ض��ت��م��رار ال��ف��رز ال��ت��اري��خ��ي يف 

ال���ع���امل اأج���م���ع، ل���ض��ي��م��ا يف امل��ن��ط��ق��ة 

ال��ع��رب��ي��ة، ت��ب��ق��ى م�����ض��ر ب��ح��د ذات���ه���ا، 

حموراً رئي�ضياً، ورمبا حجر الرحى يف 

واجتاهاتها،  القوى  موازين  ح�ضابات 

لي�ش على �ضعيد املنطقة فح�ضب، بل 

ا�ضتناداً  كافة،  الدولية  احل�ضابات  يف 

نف�ضها  تفر�ش  متعددة  معطيات  اإىل 

على الوقع الدويل بغ�ش النظر عمن 

ي�ضالح اأو يعادي.

جغرافياً  املتميز  م�ضر  م��وق��ع  اإن 

من حيث ال�ضيطرة املنفردة على قناة 

ق�ضوى  اأف�ضلية  مينحها  ال�ضوي�ش، 

ل�����دى ال���ع���دي���د م����ن ال�������دول امل����وؤث����رة 

ال��دول��ي��ني،  والق��ت�����ض��اد  ال�ضيا�ضة  يف 

النفط  ت��دف��ق  يف  ال��ق��ن��اة  خل�ضو�ضية 

ال��دول  طليعتها  ويف  العامل،  دول  اإىل 

ال�ضناعية.

ورغ�����م خ���ط���ورة ال���و����ض���ع امل�����ض��ري 

داخ����ل����ي����اً، ت�����ض��ع��ى ال���ق���ي���ادة امل�����ض��ري��ة 

اإن  القاهرة،  دور  ا�ضتعادة  اإىل  املوؤقتة 

الإقليمي  اأو  ال��ع��رب��ي،  امل�ضتوى  على 

وال�������دويل، ب��ع��د م��رح��ل��ت��ي ال��ت��ف��ري��ط 

ب������اأوراق ال��ق��وة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى امل��ذب��ح 

اأي���ام  اأي  »الإ����ض���رائ���ي���ل���ي«،  الأم���ريك���ي 

حكم ح�ضني مبارك، اأو خال مرحلة 

اأي��دي »الإخ��وان  اختطاف الثورة على 

ب���»ق��ي��ادت��ي«  اأدت  وال���ت���ي  امل�����ض��ل��م��ني«، 

ال�ضجون  ن��زي��ل��ت��ي  ل��ت��ك��ون��ا  امل��رح��ل��ت��ني 

وع���ل���ى راأ����ض���ه���م���ا ال��رئ��ي�����ض��ان م��ب��ارك 

ومر�ضي.

ل��ق��د ب�����داأت ت��ت��ك��ون ل����دى ال��ق��ي��ادة 

امل�ضرية، خ�ضو�ضاً املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

اقت�ضادية ووطنية موؤثرة  قوة  كاأكر 

يف ال���واق���ع ال�����ض��ي��ا���ض��ي والج��ت��م��اع��ي 

امل�ضري، قناعات اأن البوابة احلقيقية 

ل���ض��ت��ع��ادة ال�����دور ل��ي�����ض��ت ب��ع��ي��دة عن 

ب��ه��ا،  ل�����ض��ي��ق��ة  ت��ك��ن  مل  اإذا  ����ض���وري���ة، 

�ضراحة  عنه  التعبري  ج��رى  م��ا  وه��و 

اأي  رف�����ش  يف  الر�ضمي  امل�ضتوى  على 

ع�����دوان خ���ارج���ي ع��ل��ى ���ض��وري��ة، رغ��م 

وزير  ترجمه  ال��ذي  ال�ضعودي  ال�ضعار 

اخل���ارج���ي���ة ����ض���ع���ود ال��ف��ي�����ض��ل خ���ال 

يف  العربية  اجلامعة  جمل�ش  اجتماع 

القاهرة.

ب�ضطوته  الأزه��ر  اأن  الوا�ضح  وم��ن 

ال���دي���ن���ي���ة وامل���ع���ن���وي���ة ك����ّر�����ش رف�����ض��ه 

���ض��وري��ة  ع���ل���ى  اأج���ن���ب���ي  اع����ت����داء  لأي 

العربية  الأم��ة  على  اع��ت��داء  باعتباره 

والإ����ض���ام���ي���ة، وم����رك����وزاً ع��ل��ى اأك���ر 

ق����وت����ني يف م�������ض���ر، وه����م����ا ال�����ض��ع��ب 

ال�ضيا�ضية  ال���ق���وى  اإن  اإذ  واجل��ي�����ش، 

املحركة لل�ضارع امل�ضري هددت باإقفال 

ب��اأ���ض��ال��ي��ب جترتحها  ال�����ض��وي�����ش  ق��ن��اة 

ال�������ض���رورة اأم�����ام ال�����ض��ف��ن ال��ع��دوان��ي��ة 

امل��دوي  التعبري  وكذلك  �ضورية،  على 

اأم�������ام اجل���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة، وك���ذل���ك 

اأم�������ام ال�������ض���ف���ارة الأم����ريك����ي����ة، ح��ي��ث 

بالتهديدات  منددين  الآلف  احت�ضد 

العدوانية الأمريكية على �ضورية.

اإن العاملني الأخريين - اأي موقف 

الأزهر ال�ضريف، والتعبريات ال�ضعبية 

الثاثني  امل��اي��ني  اآم���ال  تعك�ش  التي 

ل�ضتعادة  ال�����ض��ارع  اإىل  ن��زل��وا  ال��ذي��ن 

 - جانبها  اإىل  اجلي�ش  ووق���ف  ال��ث��ورة 

هما ال��ورق��ت��ان الأث��م��ن ال��ل��ت��ان ميكن 

انت�ضال م�ضر من  ال�ضيا�ضية  لل�ضلطة 

ال��ه��وة ال��ت��ي اأن��زل��ت��ه��ا اإل��ي��ه��ا ال��ولي��ات 

امل����ت����ح����دة ع���ل���ى امل�������ض���ت���وى ال���وط���ن���ي 

وال�����ض��ي��ا���ض��ي مب�����ض��اع��دة ال��ذي��ن �ضطو 

على الباد منذ وفاة الرئي�ش الراحل 

جمال عبد النا�ضر.

امل�����ض��ري��ة  ال�������ض���ل���ط���ات  اأن  ل����ض���ك 

اأ�ضرع  بخطى  ال�ضري  ميكنها  احلالية 

واأ�ضلب بعد معاجلة الو�ضع الداخلي 

ع���ل���ى ت���ع���ق���ي���دات���ه، ول����ك����ن ي����ب����دو اأن 

املفتوحة  املواجهة  اختارت  ال�ضلطات 

اأن رف�ضت  بعد  امل��ت��م��ردة،  ال��ق��وى  م��ع 

لإ�ضراكها  دوؤوب���ة  الأخ���رية حم���اولت 

يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، وق���د جتلى 

حممد  املعزول  الرئي�ش  باإحالة  ذل��ك 

م���ن »الإخ������وان  م��ر���ض��ي و14 ق���ي���ادي���اً 

عن  ف�ضًا  املحاكمة،  اإىل  امل�ضلمني« 

ت��و���ض��ي��ة م��ن امل��ح��ك��م��ة الإداري������ة بحل 

بتهمة  امل�ضلمني«  »الإخ�����وان  ج��م��اع��ة 

خم��ال��ف��ة ال��ق��ان��ون وت��خ��زي��ن ال�����ض��اح 

والتعدي على املواطنني وقتل البع�ش 

م��ق��رات��ه، وهي  داخ���ل  اأ�ضلحة  ووج���ود 

خمالفة فا�ضحة للقانون، ف�ضًا عن 

ال�ضيخ  بحق  توقيف  م��ذك��رة  اإ���ض��دار 

اخل��ي��ان��ة  بتهمة  ال��ق��ر���ض��اوي  ي��و���ض��ف 

ال��ق��ت��ل، ومطالبة  ع��ل��ى  وال��ت��ح��ري�����ش 

النرتبول بالقب�ش عليه وت�ضليمه.

امل�ضلمني«  »الإخ��وان  اأن قوة  ل�ضك 

اإىل ت��راج��ع ك��ب��ري، وان��ع��ك�����ش ذل���ك يف 

ال��ت��ظ��اه��رات ال��ه��زي��ل��ة ال��ت��ي خ��رج��ت 

حت��ت �ضعار »الن��ق��اب ه��و الإره���اب«، 

اإىل  حمكمة  �ضربات  توجيه  مب���وازاة 

امل�����ض��ل��ح��ني يف ���ض��ي��ن��اء وال��ع��ري�����ش، ول 

�ضتوقف  امل�ضرية  ال�ضلطات  اأن  يبدو 

املذكورة  بالجتاهات  املفتوحة  حربها 

والأم���ن،  ال�ضتقرار  ت�ضتعيد  اأن  قبل 

ك��م��ح��ف��زي��ن م��رك��زي��ني ل���اإ����ض���راع يف 

ا�ضتعادة الدور الإقليمي.

يون�س عودة

15

مصر تستعيد نبضها العربي بمعارك الجبهتْين

من يقف وراء حرب التفجيرات في العراق؟
لم يعد خافيًا دور بندر بن 
سلطان في تمويل وتحريض 
التنظيمات اإلرهابية على 
تصعيد عمليات التفجير في 
العراق والمنطقة

م�ضريات �ضعبية تغ�ّش بها �ضوارع القاهرة رف�ضاً لاعتداء على �ضورية )اأ.ف.ب.(
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ت�أثري  وال��درا���س���ت  الأب��ح���ث  تتن�ول  اأن  ي��ن��در 

دول����ة »اإ����س���رائ���ي���ل«، وال��ل��وب��ي ال�����س��ه��ي��وين، على 

���س��ع��ي��دي ع��ق��ي��دة الأم����ن ال��داخ��ل��ي يف ال��ولي���ت 

املتحدة الأمريكية، وتركيبة وزارة الداخلية التي 

اأث��ر  ال��ب��اد على  ت���ري��خ  م��رة يف  ا�ستحدثت لأول 

اأحداث اأيلول/�سبتمرب 2001، فقد تبني اأن الكي�ن 

الداخلي  الأم���ن  »ي�سنع«  ال���ذي  ه��و  ال�سهيوين 

والأه��داف،  العمل  ب�أ�س�ليب  ويتحكم  الأم��ريك��ي، 

على  وامل�ستقبلية  الآن��ي��ة  املهم�ت  نوعية  وي��ح��دد 

ال�سواء. 

يف م��ق���ل��ة ن�����س��رت ع��ل��ى امل��واق��ع الإل��ك��رون��ي��ة، 

ك�����س��ف ف��ي��ل��ي��ب ج����ريال����دي؛ ال��ع�����س��و ال�����س���ب��ق يف 

الوق�ئع  بع�ض  الأمريكية«،  اإيه  اأي  »ال�سي  وك�لة 

ت��وج��ي��ه  يف  »اإ�����س����رائ����ي����ل«  دور  اإىل  ت�����س��ري  ال���ت���ي 

وغري  مب��سرة  ب�سورة  القومي  الأم���ن  �سي��س�ت 

مب��سرة، ب��ستغال »خم�طر الإره���ب« على اأمن 

املواطنني الأمريكيني، واملب�لغة ب�ّدع�ءات الكي�ن 

والنج�ح�ت  الغنية  »خ��ربات��ه  ح��ول  ال�سهيوين 

التي حققه� ملك�فحة الإره�بيني«.  

اإن م���ن اأخ���ط���ر ال���وج���وه اخل��ف��ي��ة ل��ل��ن��ف��وذ 

ال�������س���ه���ي���وين، ي��ت��م��ث��ل يف ه��ي��م��ن��ة ال�����س��رك���ت 

الأم���ن���ي���ة »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« ع��ل��ى ���س��وق الأم����ن 

وع���مل��ي���ً، فقد قدمت  ال��رائ��ج حملي�ً  اخل������ض، 

ه���ذه ال�����س��رك���ت ع��رو���س��ه��� يف ك��ل امل��ن������س��ب���ت، 

العقود  90٪ م��ن  اأك���ر م��ن  وا���س��ت��ح��وذت على 

واملختربات  ال�سن�عية،  امل��راك��ز  اأك��رب  حلم�ية 

العلمية، وغريه� من املوؤ�س�س�ت احل�س��سة مب� 

الأم��ريك��ي��ة،  ال��ن��ووي��ة  الر�س�نة  حم�ية  فيه� 

وامل��ع��دات  ال��ق��واع��د  وت�سغيل  �سي�نة  وك��ذل��ك 

وم��راق��ب��ة  الأج��ن��ب��ي��ة،  ال��ب��ل��دان  يف  الع�سكرية 

�سبك�ت الإنرنيت الع�ملية.

وي�س�ف اإىل هذا التغلغل الأمني اخلطري، 

م� يق�بله من النفوذ ال�سي��سي يف كل الأجهزة 

الأم��ن��ي��ة، ف�أ�سبح اأم��ن »اإ���س��رائ��ي��ل« ج���زءاً من 

الأم����ن ال��ق��وم��ي، وال����ولء ل��دول��ة »اإ���س��رائ��ي��ل« 

الأمنيني  وامل�����س��وؤول��ني  ال��ق���دة  لتعيني  �سرط�ً 

يف امل���واق���ع احل�����س������س��ة، وع��ل��ى ك���ل امل��ر���س��ح��ني 

ولئهم  من  للت�أكد  اختب�ر  بعملية  مي��روا  اأن 

ُي��ط��رد من  اأح��ده��م  ف�سل  واإذا  ل���»اإ���س��رائ��ي��ل«، 

جميع الوظ�ئف الر�سمية، وي�سّهر ب�سمعته.

خطورة  النفوذ  لهذا  العلني  ال��وج��ه  يقل  ول 

اليهودية  املنظم�ت  تتبنى  اإذ  اخلفي،  وجهه  عن 

املخت�سة  »الإ�سرائيلية«  وال�سرك�ت  الأم��ريك��ي��ة، 

ب����خل���دم����ت الأم���ن���ي���ة، ب���رام���ج خ������س��ة ل��ت��ب���دل 

اخلربات يف جم�ل احلف�ظ على الأمن الداخلي، 

وتنظيم الزي�رات لكب�ر رج�ل ال�سرطة اإىل الكي�ن 

املكثفة  ال��ت��دري��ب���ت  »ت��ل��ق��ي  ب��ه��دف  ال�����س��ه��ي��وين 

وال�سراتيجية  التكتيكية  ال��و���س���ئ��ل  لتح�سني 

حل���م����ي���ة امل����واط����ن����ني الأم����ريك����ي����ني م����ن خ��ط��ر 

الإره�ب«. 

املعهد  امل��ج���ل،  ه��ذا  الن��سطني يف  اأب���رز  وم��ن 

ال��ي��ه��ودي ل�����س��وؤون الأم����ن ال��ق��وم��ي، وم���رك���زه يف 

»اجلمعية  م��ع  ب��راجم��ه  ين�سق  ال���ذي  وا���س��ن��ط��ن، 

ال��ولي���ت  يف  ال�سرطة«  اأق�س�م  ل��روؤ���س���ء  القومية 

املتحدة، لعقد املوؤمترات التي ت�ست�سيف اخلرباء 

الأمنيني من »اإ�سرائيل« ون�سر الدرا�س�ت املخت�سة 

ه�م�ً  دوراً  اإيب�ك  منظمة  وتلعب  الأم��ن،  ب�سوؤون 

يف اجل���ن��ب ال��ع��م��اين ل��ق��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي، 

على  موقع  خ��ال  م��ن  الداخلية  وزارة  وهيكلية 

الإنرنيت يتن�ول �سوؤون الأمن القومي، وي�سكل 

مل تكتف الوليات املتح���دة الأمريكية على 

مر تاريخها باخرتاع الأكاذيب لتربير تدخالتها 

يف �شوؤون ال���دول الأخرى، وقهر اإرادة ال�شعوب، 

ب���ل و�شلت بها الأمور اإىل ح���د التج�ش�س على 

املنظم���ات الدولية وعلى راأ�شها الأمم املتحدة، 

وحول���ت �شفاراتها يف العامل اإىل اأوكار جت�ش�س 

على امل�شالح الوطنية للدول وال�شعوب.

ووفق���ًا للوقائع املثبتة، ف���اإن وكالة الأمن 

القوم���ي الأمريك���ي »اأن اأ����س اإي���ه«، اخرتقت 

املوؤمت���رات وجت�ش�ش���ت على املق���ر الرئي�شي 

ملنظم���ة الأمم املتح���دة يف نيويورك، وجعلت 

اأك���ر من 80 �شفارة م���ن �شفاراتها حول العامل 

مراكز للتج�ش�س دون علم البلد امل�شيف.

واإذا كانت جملة »دي���ر �شبيغل« الأملانية، 

ق���د ك�شفت على بع�س هذا اجلانب، ا�شتناداً اإىل 

وثائق ادوارد �شنودن العمي���ل ال�شابق لوكالة 

املخاب���رات املركزية، ف���اإن جانب���ًا مثرياً من 

هذا الك�شف، جتلى يف اخ���رتاق مقر املوؤمترات 

بالفيدي���و التابع لالأمم، حي���ث جنحت يف فك 

ال�شيفرة اخلا�شة يف املق���ر، وو�شلت الوقاحة 

على ح���د التج�ش�س على حلف���اء وا�شنطن من 

خ���الل اخرتاقها على �شبيل املث���ال ل احل�رص 

بعثات الحتاد الأوروبي لدى الأمم املتحدة.

كما اأن الوثائ���ق تك�شف على مراكز اأمريكية 

للتن�ش���ت يف العدي���د من مدن الع���امل ومنها 

فرانكف���ورت الأملاني���ة، وجني���ف ال�شوي�رصية، 

وفيينا النم�شاوية.

اإذا كان���ت هذه مناذج عن الأخالق الأمريكية 

وتعاملها م���ع الدول الأخ���رى، وخ�شو�شًا مع 

الدول احلليفة لها، فاإن وا�شنطن يف ذات احلني 

ل تقيم وزنًا للمنظمات الدولية، وحتاول دائمًا 

بحكم تطوره���ا وتقدمها يف عامل التكنولوجيا 

اندفاعاته���ا  يف  تتخط���ى  اأن  والت�ش���الت، 

العدواني���ة هذه املنظمات، وعل���ى راأ�شها الأمم 

املتحدة التي وج���دت يف العام 1945 من اأجل 

حفظ و�شيانة ال�شالم والنظام الدوليني.

واملفارق���ة هنا، اأن الوليات املتحدة يف كل 

اأعمالها العدوانية، كانت دائمًا تفربك �شهادات 

و�شه���ود الزور لتربي���ر غطر�شته���ا وجربوتها 

وعدوانيتها، بيد اأنها يف معظم معاركها، كانت 

تخ���رج يف النهاية مهزومة مع توليدها املزيد 

من الأزمات القت�شادية واملالية اخلانقة التي 

ته���دد ال�شالمة الجتماعي���ة الدولية والوطنية 

عل���ى م�شت���وى كل بل���د م���ن بل���دان العامل، 

وخ�شو�ش���ًا يف البلدان الت���ي ت�شمى متقدمة، 

ناهيك ع���ن املاآ�شي التي تخلفه���ا يف البلدان 

النامية.

نع���ود اإىل مطل���ع ال�شتيني���ات م���ن القرن 

املا�ش���ي، وحتدي���داً اإىل 17 اآذار 1960 حينم���ا 

واف���ق الرئي�س الأمريك���ي اأيزنهاور على اقرتاح  

ال����»C.I.A«، ودون الع���ودة اإىل الأمم املتحدة 

بدعم املعار�شة �شد النظ���ام الثوري يف كوبا 

بزعامة فيدل كا�شرتو، فقاموا بتدريب وت�شليح 

املعار�ش���ة الكوبية العميلة الت���ي ا�شتطاعت 

»KGB« ال�شوفياتية معرفة تفا�شيلها، فاأعلمت 

الكوبيني بها.. فكان���ت عملية الإنزال الأمريكي 

مع الكوبيني العمالء يف اخلليج العربي، وكانت 

املفاجاأة بالت�ش���دي احلا�شم الذي هز الوليات 

املتح���دة، وخ�شو�شًا اأن النظام الثوري الكوبي 

ا�شتطاع اإ�شق���اط طائرات حربية اأمريكية كانت 

تعترب درة تاج �شالح اجلو الأمريكي، وقتل اأكر 

م���ن 16 �شخ�شًا من اأطقم هذه الطائرات، واأغرق 

�شفن���ًا حربية وقتل اأكر من مئة جندي اأمريكي 

واأ����رص نحو مئتي جندي ع���دا القتلى والأ�رصى 

واجلرحى من العمالء الكوبيني.

واإذا كانت الب�رصية قد �شهدت منذ خم�شينيات 

حتى بداية ت�شعينيات القرن املا�شي نوعًا من 

التوازن ال���دويل، كانت تفر����س على الوليات 

املتحدة الهروب من الأمم املتحدة ل�شن حروبها 

العدواني���ة عل���ى دول العامل، كم���ا ح�شل يف 

فيتن���ام وكوريا واإي���ران )النقالب على م�شدق 

عام 1953( واأحالفه���ا ال�شتعمارية والعدوانية 

التي ب���داأت تطل على منطق���ة ال�رصق الأو�شط 

منذ الأربعينيات م���ن القرن املا�شي، كم�رصوع 

حلف الدفاع امل�شرتك عام 1949، وحلف بغداد 

ع���ام 1954، وحل���ف ال�شنت���و 1958 وم�رصوع 

اأيزنه���اور 1958 اأي�شًا، واحلل���ف الإ�شالمي عام 
1968 الذي ق���ام �شد عبد النا����رص الخ.. فاإنها 
من���ذ ت�شعيني���ات الق���رن املا�شي بع���د زوال 

الحت���اد ال�شوفياتي اأخذت ت�شخ���ر املنظمات 

الدولي���ة وخ�شو�ش���ًا الأمم املتحدة يف خدمة 

اأهدافها العدواني���ة والتو�شعية، كما فعلت يف 

الحتاد اليوغو�شاليف وفكفكته وما �شمي باأزمة 

كو�شوف���و، ويف ال�شوم���ال، واأفغان�شت���ان، اإىل 

الكذبة الكربى يف العراق عام 2003.

يف ه���ذه احل���روب، كانت وا�شنط���ن تفر�س 

على الأمم املتحدة اأكاذيبها يف ظل �شخ�شيات 

�شعيف���ة اأو�شلتها اإىل راأ����س املنظمة الدولية، 

كبطر�س بطر�س غايل، وكويف اأنان، وكجا�شو�س 

لدى خمابراتها ال�»C.I.A« مثل بان كي مون، 

فكان���ت تغطي على اجلرائ���م الأمريكية يف كل 

البلدان التي غزتها، والتي طاولت حتى اجلنود 

الأمريكيني امل�شاركني يف هذه احلروب القذرة.

ه���ل و�شل ع����رص اجلم���وح الأمريك���ي اإىل 

نهايته؟ تابعوا جيداً الأزمة القت�شادية املالية 

الأمريكي���ة حتى اأك���ر م���ن 30 تريليون دولر 

دين على اخلزان���ة، وتابعوا الأزمة القت�شادية 

العميق���ة يف دول الحت���اد الأوروب���ي.. تابعوا 

امل�شل�ش���ل ال�شوري حيث ي�شج���ل بداية نهاية 

القطب الأوحد.. وقريبًا �شيكون اجلواب ال�شايف.

حممد �شهاب
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م���رج���ع����ً ه�����م�����ً ل���ر����س���م ال��ع��ق��ي��دة 

الأمنية.

وب���ف�������س���ل اإي�������ب��������ك، ت�����س��خ��م 

ب���إن�����س���ء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ح��ج��م 

فيه�  تتمثل  ارت��ب���ط  م��رك��ز   73
املوؤ�س�س�ت الأمنية »الإ�سرائيلية«، 

واجلمعي�ت اليهودية الأمريكية، 

ل���ن���ق���ل امل�����ع�����ل�����وم������ت، واإط���������اق 

»الإن��ذارات املبكرة« حول عملي�ت 

تكرث  ومل  مفر�سة،  اإره���ب��ي��ة 

بع�ض  لتذمر  الأمريكية  الإدارة 

هذه  فع�لية  ع��دم  من  امل�سوؤولني 

املراكز، واعتب�ره� »تبذيراً للم�ل 

ال���ع����م، ال����ذي ي��ذه��ب لإ���س��رائ��ي��ل 

ك��م��خ�����س�����س���ت ل���ل���خ���رباء، وك��ب���ر 

الع�سكريني املتق�عدين«. 

وع����ل����ى ����س���ع���ي���د اآخ����������ر، ت��ن��ظ��م 

لا�ست�س�رات  ال��دول��ي��ة  »امل��وؤ���س�����س��ة 

»اإ�سرائيل«،  يف  ومركزه�  الأمنية«، 

اخلليل  مدينة  اإىل  خ��سة  زي����رات 

املحتلة يف ال�سفة الغربية، لإطاع 

رج�����ل ال�����س��رط��ة ع��ل��ى ال�����س��ي��ن���ري��و 

م�ستوطن  األ���ف  فيه  يتمّكن  ال���ذي 

ف��ق��ط م��ن اح��ت��ال و���س��ط ال��ب��ل��دة، 

 250 و���س��ب��ط الأم�����ن يف م��واج��ه��ة 

يرف�سون  فل�سطيني،  مواطن  األف 

بني  ���س��ده  وينتف�سون  الح���ت���ال 

احلني والآخر. 

 وي��ت�����س���ءل ال��ك���ت��ب ج���ريال���دي 

الأم���ن تطبيق  ل��رج���ل  كيف ميكن 

املدن  على  اخلليل  احتال  جتربة 

التجربة  ت�سري  رمب����  الأم��ريك��ي��ة، 

اإىل احتم�ل كونه� حت�سرياً م�سبق�ً 

مقبوًل  اأم���راً  فيه�  ي�سبح  لأج���واء 

ال��داخ��ل��ي يف  اأن تلج�أ ق��وى الأم���ن 

اأمريك� اإىل قمع الكتل ال�سك�نية، يف 

تن�مي  اأو  امل��دين،  الع�سي�ن  ح���لت 

يف  امل�سلحة  الإنف�س�لية  احل��رك���ت 

فيه�  يتع�ظم  التي  الولي�ت  بع�ض 

ال�سعور ب�لغنب والإهم�ل.

���ب����ً ل����ه����ذا ال�������س���ي���ن����ري���و،  وحت�������سّ

ف��رق���ً  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت�����س��ت��خ��دم 

 ،SWAT ب��������س���م  ت����ع����رف  خ��������س���ة 

اجلي�ض  ب���أ���س��ل��وب  مهم�ته�  وتنفذ 

وت��ك��ت��ي��ك���ت��ه ون��وع��ي��ة اأ���س��ل��ح��ت��ه، يف 

ح���ل امل�����س��ك��ات ال���داخ���ل���ي���ة، وب����ت 
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ال��ع������س��م��ة حمطة  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  ال���رف���ي���ق����ن  ات���ف���ق 

احلدودية  البلدة  من  امل�س�فة  وك�نت  الت�لية،  ترح�لهم� 

ومن  اأر���ض �سحراوية حمفوفة مبخ�طر جّمى،  تغطيه� 

البديهي اأن تكون �سي�رات الأجرة و�سيلة النقل الوحيدة، 

على  امل�س�فر  اقرح  احل�فات،  اإىل موقف  ويف طريقهم� 

البدوي  ال��رج��ل  دع��وة  ويلّبي�  اخل��ط��ة،  ي��ب��ّدل  اأن  �س�حبه 

امللّحة ل�ست�س�فتهم� يف م�س�رب جم�عته، وك�ن� قد تعّرف� 

وا�ست�أن�س� حلديثه حول غرائب م�  �سعبي،  اإليه يف مقهى 

يجري يف طول الباد وعر�سه�. 

قبل و�سولهم� اإىل موطن الع�سرية، توقع ال�سح�يف اأن 

يكون واحة فيح�ء، ف�إذا به قرية بيوته� من الطني والق�ض، 

ومن حوله� خيم مهلهلة، اأُحيكت من ال�سعر، وقد خربطت 

تراتب خيوطه� رقع مق�سو�سة من اأكي��ض اخلي�ض ون�سيج 

ب�سيء من  الب�ب  ل��دى  بقدومهم�  البدوي  رّح��ب  اجل��وت، 

احلم��ض والرتب�ك، ودع�هم� لدخول بيته املتوا�سع، وق�ل 

جم�مًا، »اإن مل ت�سعكم� الدار، ن�سكنكم� يف قلوبن�.. اأهًا 

بكم� �سيوف�ً اأعزاء، حلت بن� الربك�ت، تف�سا ب�جللو�ض«.

�سرد البدوي ق�سة التحول التدريجي من حي�ة البداوة 

ي�سرحوا  اأن  ال�سنني،  لع�سرات  اعت�دوا،  فقد  احل�سر،  اإىل 

ال�سفوح  ه���ذه  اإىل  ال��ب��اد  ���س��رق  م��ن  ع����م  ك��ل  مبوا�سيهم 

ومنتج�ت  اللحوم  جت���رة  تراجع  ولكن  اخل�سبة،  الغربية 

احل��ل��ي��ب، وت�����س���ع��ف ا���س��ت��رياده��� م��ن ال��ب��ل��دان ال��ب��ع��ي��دة، 

اخل������ض  وال��ت��م��ل��ك  الإه���م����ل،  ب�سبب  الأرا����س���ي  وت�سحر 

الآف���ت والعلل، ب�ت  املي�ه والآب����ر، وغري ذلك من  مل�س�در 

على اأبن�ء القبيلة اأن يخت�روا اأهون ال�سرين، ف�آثروا البق�ء 

يف املراعي، رغم موته� البطيء، على العودة اإىل ال�سحراء 

الق�حلة.

»م� زلن� نعت��ض على تربية الأغن�م وامل�عز، ولكنن�، مع 

ونح�فظ  منه�،  الكثري  منلك  ل  الأع����اف،  كلفة  ارت��ف���ع 

ب���ل��ك���د ع��ل��ى ع��ي�����ض ال��ك��ف���ف«، ق����ل ال���ب���دوي، ث��م اأ���س���ف، 

تغريهم  اأو  فيه�جرون،  �سب�بن�  الي�أ�ض  ي�سيب  اأن  »خوفن� 

الع�س�ب�ت امل�سلحة ب�لتمرد وامل�ل، فيفلتون اإىل ع�مل التيه 

وال�سال«. 

القرية  اأب��ن���ء  اأك��ري��ة  اأن  وامل�س�فر  ال�سح�يف  نظر  لفت 

وامل�����س��د���س���ت  ال��ب��ن���دق  ال��ف��ردي��ة م��ن  الأ���س��ل��ح��ة  ميت�سقون 

يفر�ض  بلد  يف  الت�سلح  ه��ذا  �سر  عن  ف��ستف�سرا  عانية، 

الق�س�ئية،  وموؤ�س�س�ته  الأمنية  بقواه  يحتفظ  زال  م�  اأنه 

ف����أج����ب ال���ب���دوي ب�����أن م��ن ع���دات��ه��م اق��ت��ن���ء ال�����س��اح منذ 

ب��داأوا  ح��ني  ال�سكل  بهذا  ظ���ه��راً  اأ�سبح  ولكن  بعيد،  زم��ن 

ي�س�هدون عبور الغرب�ء قرب من�زلهم، ف��ستنفروا حت�سب�ً 

لرد التحر�س�ت وال�ستفزازات التي اأخذت تتك�ثر يف املن�طق 

املحيطة. 

الذاتي �سيحمي  الأم��ن  ب���أن  البدوي ثقة ك�ملة  مل يبد 

ع�����س��ريت��ه م��ن ك��ل الأخ���ط����ر ح��ت��ى تنتهي الأزم�����ة، ولي�ض 

م�سمون�ً اأن يردع العتداءات اإذا �س�ءت الأو�س�ع، وت�س�عفت 

وتفكك  الدولة  انحال  احتم�لت  وتزايدت  الفلت�ن،  حدة 

ب�سام«،  العي�ض  لقمة  نح�سل  اأن  هّمن�  »ج��ّل  املوؤ�س�س�ت، 

اأ�س�ف البدوي، »ويبدو اأنن� �سنفقد نعمة الأمن وال�سام، 

وي�سيع م�سدر العي�ض و�سر البق�ء بعزة وكرامة«.

اأمة  ق���ل، »ل تخ�سر  ال�سيخ حني  امل�س�فر عظة  ا�ستذكر 

على  منه�  ُت�سلب  بل  مقدم�ت،  وب��ا  فج�أة  قوته�  عن��سر 

ويفقد  ال��زائ��ف��ة،  للمف�هيم  نخبه�  تنبطح  ح��ني  م��راح��ل، 

ق�داته� العزم، ويتلهون جميع�ً بلعبة الراء وال�سلطة، عند 

هذا احلد من التدهور، ي�سبح الن�سر اأ�سعب من�ًل، ويكلف 

مع�ً:  اآن  يف  جبهتني  على  ك�ملة  بكف�ءة  تق�تل  اأن  الأم���ة 

مت�سك  ب�سواعد  ال��ع��دوان،  و�سد  البق�ء  مقوم�ت  ترميم 

املعول بيد وال�ساح ب�ليد الأخرى«.
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رأي

�شادمة كانت اإطاللة اأوباما يوم ال�شبت 

لكل من كان ينتظر �شاعة ال�شفر للهجوم 

الأمريكي عل����ى �شوري����ة، والبع�س تلقى 

�شفعات عل����ى عدد الكلم����ات، واإذا اأردنا 

البدء من لبنان، فاإن اأحد قادة »14 اآذار« 

ممن كان اأ�ش����ّد املتحّم�شني لل�رصبة، وبدا 

وكاأن����ه ي�شع �شّفارة احَلَك����م بني �شدقيه 

وي�رصخ »هّيا اأوباما«، قد ُي�شلح اأن يكون 

منوذج����ًا ع����ن املراهن����ني اخلائبني على 

امتداد العامل.

�شوريًا، التق����اط اأنفا�س، رغم اأن ال�شعب 

ال�ش����وري اأخطاأ يف ا�شتع����دادات املواجهة، 

وكان حرّيًا به و�ش����ط التهديدات بالعتداء 

على اأر�شه اأن ين�شب اخليام ويجعلها طوقًا 

مدنيًا اعرتا�شيًا حول كل من�شاأة وردت يف 

بنك الأهداف الأمريكي����ة �شبه امُلعلنة، يف 

معركة وطنية هي اأ�شمى واأنبل من املعركة 

الداخلية.

»الإ�رصائيليون«  تنّف�����س  »اإ�رصائيليًا«، 

ب����ال كّمامات واقي����ة تهافت����وا عليها اأكر 

مّما تهافتوا على امل����واد الغذائية، ورمّموا 

املالجئ اأكر مّما رمّم����وا الُد�َشم والو�شائل 

الدفاعي����ة، لأن ال�شعب »الإ�رصائيلي« بات 

يعي�س ياأ�شًا من خوف مل يكن يعرفه طيلة 

احلروب مع العرب، ولأنه اعتاد اأن ُيحارب 

الآخرين يف اأر�شهم وما ذاق طعم الختباء 

يف املالج����ئ �شوى منذ العام 2000، عندما 

غرّي اأمني عام »حزب اهلل« قواعد اللعبة مع 

»الإ�رصائيليني« اإىل الأبد، وبات امللجاأ يف 

لبنان ُيقابُله ملجاأ يف »اإ�رصائيل«، ومدينة 

يف لبنان ُتقابلها مدينة يف »اإ�رصائيل«.

تركيًا، َحِنق اأردوغان، لأنه مل يكن اأ�شاًل 

را�شيًا ب�رصبة حم����دودة ل�شورية، بل كان 

ُيطالب دون �ش����واه من قادة الدول املوؤيدة 

لل�رصب����ة الأمريكية باأن تكون قا�شية على 

النظام، وكذل����ك كانت كل الدول اخلليجية، 

با�شتثن����اء ُعمان، واأ�شي����ب �شقيق بندر بن 

�شلطان بالإحباط لأنه كان منتَدبًا من قَبل 

�شقيق����ه لريب�س ويرابط يف الأردن، ويتابع 

جمريات احلرب ميداني����ًا لتحقيق خريطة 

الأهداف التي و�شعها بندر بالت�شاور مع ما 

ُت�شّمى »املعار�شة ال�شورية«.

ظّن اأوباما اأن ال�رصبة املحدودة التي هي 

من �شالحيته دون الرجوع اإىل الكونغر�س، 

�شتبقى حمدودة، وظ����ن اأن مباركة نعامة 

غارق����ة يف رم����ال ال����ذّل العرب����ي ُت�شمى 

اجلامعة العربية �شتكون غطاء واقيًا له يف 

مغامرة اأ�شبه مبغامرات »كاوبوي« الغرب 

الأمريكي، لكن الدّب الرو�شي خدعه، واإيران 

ك�رّصت عن اأنياب التحّدي املعَلن، وارتعدت 

فرائ�����س الكيان »الإ�رصائيل����ي«، وكان ما 

كان من حم����اولت ابت����داع �شيناريوهات 

»اإنزال القرد عن ال�شجرة«..

توّهم اأوبام����ا اأن زي����ارة �شلطان ُعمان 

لإيران وتزامنها مع زيارة جيفري فيلتمان 

ب�شفتيه الأممية والأمريكية، �شتمّهد الطريق 

ب�شوء اأخ�رص اإي����راين ل�رصبة حمدودة جداً 

حلفظ ماء الوجه الأمريكي لي�س اأكر، ُمقابل 

ليون����ة يف امللف الن����ووي الإيراين، فكانت 

النتيج����ة الويل والثبور وعظائم الأمور من 

اإيران، ون�شائ����ح لأي جندي اأمريكي يخرج 

من بارجة اأن يحمل »تابوته« على كتفه، 

و�ش����وًل اإىل »كل �ش����اروخ عل����ى �شورية 

ُيقابل����ه �شاروخ على ت����ل اأبيب«، وانتهاء 

باإنذار اإيراين اأخري ب����زوال »اإ�رصائيل« يف 

حال مّت �رصب �شورية.

اأوبام����ا، ب����ني »مكان����ك راوح« و»اإىل 

ال����وراء دّر«، بانتظار اأن جت����د اأمريكا حاًل 

مع حلفائها قب����ل خ�شومها خالل اجتماع 

ال����دول الع�رصين يف رو�شيا ه����ذا الأ�شبوع 

ولقاء الرئي�س الأمريكي بنظريه الرو�شي يف 

�شان بطر�شربغ على مائدة تبادل امل�شالح، 

والتي لي�س من �شمنها مراعاة خاطر َحَكم 

لبناين هزيل، ول �رصذمة معار�شني �شوريني 

اأقاموا حفالت الدبك����ة على ال�شا�شات قبل 

اأوانها بانتظار »الن�رص«.

�أمني يو�شف

طلق إلى الخلف 
ُ
طواحين العجز تنتج فتنًاأوباما المترّدد.. بندقيته ت

»اإذا كنت ذا راأي فكن ذا عزمية          اإّن ف�س�د الراأي يف اأن ترّددا« 

)اأبو الطيب املتنبي(

طواحني العجز اأ�س�بت حمرك�ت الرئي�ض املكلف ب�لعدوى، ف�أطف�أته�، بل اأحدثت 

فيه� عطًا، ا�ستع�سى على اأ�سح�ب اخلربة والخت�س��ض الوقوف على ماب�س�ته، 

ال��وط��ن ولدة حكومة ك���ن »َط��ْل��ق« التكليف وزخ��م��ه يب�سر  األ��غ���زه، م��� ح��رم  وح��ّل 

بقدومه� قبل اإمت�م فرة احلمل الطبيعية! 

128 ماك�ً  اإق�مة  عليه متديد  فر�ست  بل  الوطن،  على  اأملت  العجز  طواحني 

ب�لنفع على الوطن  املنتج الذي يعود  العمل  ُن��دوٍة مغلقٍة حمظوٌر عليهم  خفي�ً يف 

واملواطنني!

طواحني العجز ا�ستبقت حكومة معتلة �سقيمة يف العن�ية املركزة ل هي ميتة، ول 

هي حّية.. كثرية اجلعجعة قليلة الطحن.

ال��دام��ي ووجهه�  بقرنه�  امل��دّل��ل��ة، تطّل  العجز  ول��ي��دة ط��واح��ني  الفتنة  وح��ده��� 

الوطن، غري ع�بئة  تتبخر على م�س�حة  املميتة،  الب�سعة  ب�أ�سم�له�  رافلة  القبيح، 

بهيبة دولته، �س�ربة عر�ض احل�ئط خم�فة اهلل والقيم والقوانني.. متجّرئة على 

حرمة النف�ض الإن�س�نية، متط�ولة على حرمة الدم والعر�ض يف ال�ّسرائع ال�سم�وية، 

ُمبيحة لنف�سه� املحظورات واملمنوع�ت.

مولود العجز اأم�سى �سّف�ح�ً، ي�سفُح الدم�ء، ُيروُع الأبري�ء، يتهّدد اأمن وا�ستقرار 

الوطن برّمته، من غري وازع اأخاقي اأو ديني اأو اإن�س�ين..

هذا املولود الع�ق لن ُيبقي على �سيء من �سمة لبن�ن ووجهه احل�س�رّي..

هذا الع�ق.. وجب علين� واأُده! كيف؟

»كيف«!! هي مع�سلة هذا الوطن املكّبل ب�سا�سل »األن�«. 

لقد اأفلحت ال�سهيونية حّتى ال�س�عة يف زرع بذور ال�سق�ق والتفرقة والتن�بذ يف 

اإىل اجتث�ث هذه الفطري�ت من جذوره�، وحرقه� يف مطهر  م� بينكم.. ف�س�رعوا 

الوطنية املّح�سن ب�لتعّقل والوعي واحلكمة وال�سرب والّتع�يل على اجلراح..

اأّيه� الغي�رى على الوطن.. ل تنحنوا اأم�م اإع�س�ر الفتنة، بل واجهوه�.. ب�لفكر، 

ب�لعقل، ب�حلوار، بو�سع الندى يف مو�سع الندى، وو�سع ال�سيف يف مو�سع ال�سيف.. 

اإىل ج�نب  تقفون  ف�إمّن�   - املوّحد  الواحد  الوطن   - لبن�ن  اإىل ج�نب  تقفوا  اأن 

كربي�ئكم،  قيمكم،  �سم�ئركم،  اأدي���ن��ك��م،  اإن�س�نيتكم،  ج�نب  اإىل  احل��ي���ة،  ن�مو�ض 

عّزتكم، �سه�متكم، وب�لّت�يل تقفون اإىل ج�نب هوّيتكم ورمزيته�.. ف�سعب با اأر�ض، 

با وطن.. �سعٌب با هوّية، با كرامة..

اأث�ره� وتداعي�ته� مقيمة يف  ملّ� تزل  لبن�ن  التي مّرت على  العج�ف   ف�ل�سنوات 

واأ�سغ�ث  والأوه���م  امل�س�لح  اأ�سح�ب  اأم�  اّتعظوا واعتربوا..  الذين  عقول احلكم�ء 

الأحام فا م�نع عندهم ول وازع على م� يبدو اأن يكرروا التجربة ث�نية وث�لثة.. 

فهم اأحّلوا الغرائز وخبثه� مك�ن العقل واأنواره.. يرون اإىل ك�نتون�ت م�سّلعة، هزيلة، 

ت�بعة حدوده� الريح، قوته� فت�ت املوائد، �سّممه� ك�سينجر وينّفذه� برن�رد لوي�ض. 

 ي� اأ�سح�ب الق�م�ت واله�م�ت واملق�م�ت الرفيعة والو�سيعة.. لبن�ن ي�ست�سرخكم 

اأن جّنبوه �سّر البلّية.. غري اأن امل�سحك املبكي، اأنكم اأنتم املعوقون �سرُّ بلّيته.. هذا م� 

ُتنبئن� به، وتعك�سه لن� مراآة اأفع�لكم.. تب�ً لكم.

نبيه �لأعور

غريبة  اأخ��ب���ر  �سم�ع  يتقبل  امل��واط��ن 

على املجتمع الأمريكي، مثل اقتح�م 

م��������زارع خم����ل���ف���ة ل���ل���ق����ن���ون ال���ع����م، 

ب�أ�سلوب يق�رب الغ�رات على الرم�دي 

اأو الفلوجة يف العراق املحتل.  

ال�سهيونية  احلركة  ا�ستغلت  لقد 

م��وج��ة ال��ت��خ��وي��ف م��ن الإره������ب اإىل 

اأب��ع��د احل���دود، حتى حت��ول��ت ال��دول��ة 

الأم��ريك��ي��ة، خ��ال �سنوات م��ع��دودة، 

اإىل دولة بولي�سية ك�»اإ�سرائيل«، تقوم 

والغتي�لت  التع�سفية،  ب�لعتق�لت 

امل�������س���ب���ق���ة ب������ا حم�����ك����م����ة لأف���������راد 

وج��م���ع���ت مل��ج��رد ال�����س��ب��ه��ة ب���ع��ت��م���د 

الأمنية  والتق�رير  النمطية،  ال�سور 

امل��ل��ف��ق��ة، ي�����س���ف ه���ذا اإىل »اح��ت��ال« 

القرار  �سنع  مراكز  لأه��م  ال�سه�ينة 

اأ�سبحت  ح��ت��ى  والأم���ن���ي،  ال�سي��سي 

ال�����ولي������ت امل����ت����ح����دة، ب���ن���ظ���ر ب��ع�����ض 

امل��ف��ك��ري��ن الأم��ريك��ي��ني، وامل��واط��ن��ني 

ال��ع���دي��ني، »م�����س��ت��ع��م��رة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« 

تخ�سع لل�سلب والإبتزاز. 

عدنان حممد �لعربي
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�أن  �لأخ���رة،  و�لأب��ح��اث  �لتقارير  �لكثر من  تبني 

�أفغان�ستان جتل�س على حميط كبر من �ملعادن و�ملو�رد 

�لطبيعية، مما �سي�سهم برث�ئها يف حال �أح�سن ��ستخر�ج 

هذه �ملو�د وت�سديرها و��ستغاللها، وبالفعل، فقد �أعدت 

�ملعادن  رو��سب لبع�س  �أفغان�ستان حديثاً خر�ئط تظهر 

و�مل��و�د �ل��ن��ادرة، �لتي ميكن �أن تعزز �لأم��ل يف �أن يحقق 

هذ� �لبلد �لذي مزقته �حلرب �ل�سالم و�لزده��ار بفعل 

�لعو�ئد �ملادية �لكثرة �ملنتظرة.

�ليوم، تظهر هذه �لتقارير يف وقت تتجه فيه قو�ت 

�لأمركية  �لقو�ت  طليعتها  ويف  �لأطل�سي  �سمال  حلف 

�أك��رث من  2014، بعد  �ل��ع��ام  �ل��ب��الد بحلول  �إىل م��غ��ادرة 

ع�سر �سنو�ت من �حلرب وحماولت �إعادة �لبناء، �سحيح 

�أن �لو�سع �لذي �ستخلفه هذه �لقو�ت ور�ءها �أف�سل من 

�لو�سع �لذي كان قائماً هناك يف �لعام 2001، لكن تبقى 

ذلك،  رغم  و�لقتال،  �لعنف  يجتاحها  �ساحة  �أفغان�ستان 

قد توفر �ملو�رد �لكامنة يف �أر��سي �أفغان�ستان من نحا�س، 

وزن��ك،  وف�سة،  ور�سا�س،  وكربيت،  وحديد،  وكوبالت، 

ب�سي�س �أمل فعلي.

�مل��ع��دن��ي��ة  �مل�����و�د  ق��ي��م��ة  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  ت�����س��ر 

�لرتيليون  ح��دود  �إىل  ت�سل  قد  �أفغان�ستان  يف  �ملكت�سفة 

معلومة  لي�س  باملعادن  �أفغان�ستان  غنى  �أن  علماً  دولر، 

رو��سب معدنية  �ل�سوفييت  �إذ ر�سد  بال�سرورة،  جديدة 

د�م��ت ع�سر  �لتي  �لح��ت��الل  �أفغان�ستان خ��الل حقبة  يف 

���س��ن��و�ت، ل��ك��ن �خل���رب �جل��دي��د يتعلق ب��دق��ة �مل��ع��ل��وم��ات 

�ملرتبطة باملعادن وحجمها، وبح�سب �خلر�ئط �لدقيقة، 

فاإن �أفغان�ستان قد »ت�سبح ر�ئدة عاملياً يف قطاع �ملعادن«.

�ليوم،  �ملتو�فرة  �لعو�مل  �أخرى من  ثمة جمموعة 

وهي مل تكن موجودة خالل �حلقبة �ل�سوفييتية: يرتفع 

ثروة  تتمكن  وق��د  �ل��ن��ادرة،  �لأر�سية  �مل��و�د  على  �لطلب 

�أفغان�ستان �ملعدنية من �مل�ساهمة يف �إعادة �لتما�سك �إىل 

ث��روة معدنية  تو�فر  لكن  بعد عقود من �حل��رب،  �لبلد 

�أف��غ��ان�����س��ت��ان ���س��ت��ح��ر���س على  ل ي��ع��ن��ي ب��ك��ل ب�����س��اط��ة �أن 

مع  �سيما  ل  كثرة  �لتحديات  تبقى  �سريعاً،  ��ستغاللها 

�نت�سار �لف�ساد ووجود �لطامعني.

م�شاكل عديدة

بالن�سبة  �ملكت�سفة  �مل��و�د  �ملبالغة يف تقدير  ل ميكن 

�مل��و�د  ه��ذه  �إن  �لقول  ميكن  لكن  �لعاملي،  �لقت�ساد  �إىل 

�لتقنيات  م��ن  جمموعة  لت�سنيع  �أ�سا�سية  عنا�سر  ه��ي 

�خللوية،  �لهو�تف  ذل��ك  يف  مبا  �ملعا�سرة  �لتكنولوجية 

و�أج���ه���زة �ل��ت��ل��ف��از، و�مل���ح���رك���ات، وم��ك��ون��ات �حل��و����س��ي��ب، 

و�أج���ه���زة �ل��ل��ي��زر، و�ل��ب��ط��اري��ات، و�لأل���ي���اف �ل��ب�����س��ري��ة، 

�لدفاع  وعنا�سر  �ملقاتلة،  �لنفاثة  �لطائر�ت  وحمركات 

�ل�ساروخي، و�لأقمار �ل�سطناعية، ومعد�ت �لت�سالت 

�لع�سكرية، كل ذلك يعني �أن مردودها �سيكون عالياً.

�أ�سا�سية  تعترب  �ملماثلة  �ملعادن  �إم���د�د�ت  �أن  �سك  ل 

ي��ت��ك��ل على  �ل�����ذي  �ل����ر�ه����ن  �إىل �لق���ت�������س���اد  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

�أن����ه ي��ع��ت��م��د ب�����س��دة ع��ل��ى �سل�سلة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ع��ل��م��اً 

�أه��م جهة منتجة وم��زودة  �إم��د�د موثوقة، لكن �ل�سني، 

�ملو�د  �ملئة من  97 يف  �ل�سينيون  ينتج  �لنادرة،  للعنا�سر 

�ليابان،  م��ع  ب��ح��ري  ن���ز�ع  ن�سوب  بعد  �ل��ع��امل،  يف  �ملهمة 

�أوقفت �ل�سني توفر هذه �لعنا�سر للعمالء �ليابانيني 

وخف�ست جمموع �ل�سادر�ت �لعاملية.

�أخ��رى، هناك حتركات عاملية ل�ستك�ساف  من جهة 

عمليات  لإط���الق  �أ���س��رت�ل��ي��ا  ت�ستعد  �مل��ع��ادن،  ه��ذه  مثل 

تنقيب جديدة عن �لعنا�سر �لأر�سية �لنادرة، وقد تبد�أ 

�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  وفيتنام  وكند�  �ل��رب�زي��ل  يف  �ملناجم 

�ملتوقع  2015، ومن  �لنادرة بحلول عام  �لعنا�سر  باإنتاج 

منغوليا  يف  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يرتفع  �أن  �أي�����س��اً 

بثالثة �أ�سعاف خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملقبلة.

قد تكون �أفغان�ستان جزء�ً من �حلل لتجنب م�سكلة 

توفر هذه �لعنا�سر على �ملدى �لطويل، لكن بناء نظام 

تنقيب عنها من �ل�سفر يف �أحد �أكرث �لبلد�ن �نهيار�ً يف 

�لعامل لن يح�سل بني ليلة و�سحاها.

لالأمن  وج���ود  ول  �أ�سا�سياً  ع��ائ��ق��اً  �لف�ساد  ي���ز�ل  ل 

�ل�ستثمار�ت  ت�سجع  �لتي  �لعو�مل  وتبقى  و�ل�ستقر�ر، 

�خللل  ي��ع��ي��ق  �مل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى  �سحيحة،  �خل��ارج��ي��ة 

�ل�سيا�سي �جلهود �لر�مية �إىل بناء خطوط �سكك حديد 

ما  لكن  �ملعدنية،  �أفغان�ستان  ث��روة  لنقل  �أ�سا�سية  تعترب 

�لتحتية  �لبنى  م�ستوى  على  �أفغان�ستان  �إل��ي��ه  تفتقر 

تعو�س عنه �ل���رثو�ت �لأر���س��ي��ة �ل��ن��ادرة، ه��ذ� م��ا يف�سر 

��ستعد�د بع�س �حلكومات للتغا�سي عن عو�ئق �لتنمية، 

ول �سك �أن تلك �لعو�ئق كبرة و�ستتطلب �إز�لتها �لتز�ماً 

لكن  �لقت�سادية،  بتبني مبد�أ �حلرية  �أفغان�ستان  د�خل 

من �لو��سح �أن �أ�س�س ذلك �ملبد�أ مل ترت�سخ بالكامل بعد.

تطوير الرثوات

»خم��ازن  �لطاقة  وز�رة  ت�سميه  ما  بناء  بكني  تريد 

�سخمة« م��ن �مل����و�د �لأر���س��ي��ة �ل���ن���ادرة، وه���ي ت��ت��وق �إىل 

تطوير ثروة معدنية يف �أفغان�ستان، فازت �ل�سني بحقوق 

و�لليثيوم  و�لنفط  و�لفحم  �لنحا�س  رو��سب  ��ستك�ساف 

يف �أنحاء �أفغان�ستان، وقد ن�سرت تقارير مفادها �أن بكني 

فازت بحقوق تطوير منجم للنحا�س عرب تقدمي �لر�سى 

للم�سوؤولني �لأفغان يف قطاع �لتنقيب.

�أفغان�ستان  �أد�ء دور مهم وبناء يف  �ل�سني  ت�ستطيع 

حتماً، ميكن تعزيز �لتنمية عرب �ل�ستثمار�ت �خلارجية، 

مهمة  با�ستثمار�ت  للقيام  �لالزمة  �مل��و�رد  بكني  ومتلك 

قب�سة  �إح��ك��ام  �إىل  ن��ظ��ر�ً  لكن  �أفغان�ستان،  م�ستقبل  يف 

�ل�سني على �سوق �ملو�د �لأر�سية �لنادرة، �سيكون �ل�سماح 

�ل��رثو�ت �لأر�سية �لنادرة بكل �سهولة يف  لل�سني بجمع 

�أن ت�ستعمل  ع��ادل، يجب  �أم��ر�ً متهور�ً وغر  �أفغان�ستان 

لعقد  فاعلة، ل  �أور�ق �سغط  �ن�سحابها  �لناتو قبل  دول 

بل  �ل��غ��رب��ي��ني،  و�ملتعهدين  �مل�ستثمرين  تفيد  �سفقات 

�مل�ستعدة لأخذ  ل�سمان مناف�سة مت�ساوية بني �ل�سركات 

�ملجازفة من �أجل تطوير ثروة �أفغان�ستان �ملعدنية.

�لتنقيب  قطاع  فتح  �أن  من  �ملر�قبني  بع�س  يحذر 

»لعنة  ي�سمى  ما  �سحية  �لبلد  يجعل  قد  �أفغان�ستان  يف 

�إن ثروة �مل��و�رد �لطبيعية قد  �مل��و�رد« �أي �ملفهوم �لقائل 

�أخ��رى  قطاعات  ح��رم��ان  ع��رب  �لقت�سادي  �لنمو  تعيق 

من �ل�ستثمار�ت و�لت�سجيع على زيادة م�ستوى �لإنفاق 

�حلكومي.

ثمة طريقتان للرد على �ملت�سائمني �لذين يركزون 

�لعملية،  �لناحية  من  �أوًل،  �مل��و�رد«:  »لعنة  مفهوم  على 

�سيكون �لعامل حمظوظاً جد�ً �إذ� حتولت لعنة �ملو�رد �إىل 

�أفغان�ستان، ذلك �لبلد �لذي حتمل  �أبرز مو�سوع ي�سغل 

و�سبب م�ساكل كثرة.

لعنة  على  �ل��رتك��ي��ز  يف  �لبع�س  يبالغ  رمب��ا  ث��ان��ي��اً، 

�ل���ك���ث���رة، فبح�سب  �مل�������و�رد، وي��ت��غ��ا���س��ى ع���ن م��ن��اف��ع��ه��ا 

�خلرب�ء، فاإن »عدد �لبلد�ن �لتي �سهدت �زدهار�ً بف�سل 

تو�فر �ملو�رد هو �سعف عدد �لبلد�ن �لتي تدهور و�سعها 

ع��ن ه�سا�سة  ي��ت��ح��دث��ون  �جل��م��ي��ع  �مل�����و�رد«،  ت��ل��ك  ب�سبب 

�لأمية و�سعف �حلكومة  �لتحتية وتو�سع ظاهرة  �لبنى 

�ملركزية ب�سبب �نت�سار �لفو�سى، ويعتربون �أن »�ملك�سيك 

�أفغان�ستان قبل �زده��ار قطاع  مل تكن خمتلفة جد�ً عن 

�لنفط و�ملعادن يف �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�سر«.

لكن مل ت�ساهم �كت�سافات �لنفط و�ملعادن يف معاجلة 

تو�جه  �ل��ي��وم،  ه��ذ�  حتى  طبعاً،  �ملك�سيك  �سو�ئب  جميع 

حتل  وه��ي  �لف�ساد،  ��ستفحال  ب�سبب  �مل�ساكل  �ملك�سيك 

176 دول��ة على لئحة »موؤ�سر  �أ�سل  105 من  �ملرتبة  يف 

�مل��و�رد �لطبيعية يف  �لعاملي«، لكن �ساهمت ثروة  �لف�ساد 

��ستقر�ر �لنظام �ل�سيا�سي �ملك�سيكي وت�سريع �لدولة.

�عتبار  م��ن  متنعنا  �لتي  �لتحديات  تتعدد  ك��ذل��ك، 

�ل�����س��ايف مل�ساكل  �ل���ع���الج  �ل����ن����ادرة  �ل��ع��ن��ا���س��ر �لأر����س���ي���ة 

كابل،  يف  �ل�سيا�سي  �لف�ساد  من�سوب  يرتفع  �أفغان�ستان، 

د�ئماً، ومن  �لبعد �جلغر�يف لأفغان�ستان عائقاً  و�سيبقى 

»مزعجون«  وغرباً  �سرقاً  �أفغان�ستان  �أن جر�ن  �ملعروف 

ي�سبه منوذج  ما  هناك  تر�سخ  �إذ�  لكن  تقدير،  �أق��ل  على 

�مل��ك�����س��ي��ك، ف��ق��د ي�����س��اه��م �ل���ع���امل يف ح���ل م�����س��ك��ل��ة ع��دم 

�أفغان�ستان �لعامل  �أفغان�ستان، وقد ت�ساعد  �ل�ستقر�ر يف 

�إم������د�د�ت �مل����و�د �لأر���س��ي��ة  يف �مل��ق��اب��ل ع��ل��ى ح��ل م�سكلة 

�لنادرة.

�لأم��رك��ي��ة  �لهيئة  جت��ري��ه  تقييم  �أول  ك�سف  وق��د 

للم�سح �جليولوجي ووز�رة �ملناجم و�ل�سناعة �لأفغانية، 

�أن قاعدة �ملو�رد �لنفطية يف �أفغان�ستان �أكرب بكثر مما 

ك��ان يعتقد ���س��اب��ق��اً، �ل��ت��ق��دي��ر�ت ت��دل على وج���ود زي��ادة 

�أ�سعاف يف  �لنفطية وثالثة  �مل��و�رد  18 �سعفاً يف  قدرها 

�لذي ل �سك فيه �سيجعل  �لأمر  �لغاز �لطبيعي،  مو�رد 

�لتنقيب  �سركات  قبل  من  بالهتمام  جديرة  �أفغان�ستان 

عن �لنفط و�لغاز.

وقد �أجري هذ� �لتقييم فوق م�ساحة تبلغ 86 �ألف 

و�لتنمية  �ل��ت��ج��ارة  وك��ال��ة  م��ن  بتمويل  م��رب��ع  كيلومرت 

يف  �ملكت�سفة  غر  �لبرتولية  �مل���و�رد  وتقدر  �لأم��رك��ي��ة، 

بكمية  �أفغان�ستان  �سمال  يف  تقييمها  مت  �لتي  �ملنطقة 

ترت�وح بني 100 مليار مرت مكعب �إىل �أكرث من تريليون 

مرت مكعب من �لغاز �لطبيعي.

هنا مرت�شى

بين الحديد والنحاس والكبريت

أفغانستان غنية بالموارد الطبيعية النادرة

اقتصاد
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ت�����س��رق �أ����س���ع���ة �ل�����س��م�����س ط���ري���ق���اً بني 

�لبنايات �ملرتفعة �ملتز�حمة يف كل �سباح من 

�سباحات �ل�سياح، �سحكات �لأطفال، �أ�سو�ت 

من  �لآتية  �لقهوة  ر�ئحة  و�ل��رج��ال،  �لن�ساء 

�سرفات �ملنازل، وكاأن �جلنوب قد حط رحاله 

�ل�سو�رع، قد نف�ست عنها غبار �حلرب  بني 

�مل�سرتك  �لعي�س  �ساحات  من  �ساحة  لرتجع 

بعد �أن كانت خط متا�س ل�سنو�ت طو�ل.

�ساحية بروت  �ل�سياح يف  تقع منطقة 

�أق�سية  �أح����د  ب��ع��ب��د�،  ق�����س��اء  �جل��ن��وب��ي��ة، يف 

حم��اف��ظ��ة ج��ب��ل ع��ام��ل و�ح�����دة م���ن ث��م��اين 

حمافظات يت�سكل منها لبنان �لإد�ري، تبعد 

عن �لعا�سمة بروت 6 كلم وترتفع 50 مرت�ً 

م�ساحة  على  متتد  كما  �ل��ب��ح��ر،  �سطح  ع��ن 

هكتار�ً.   845
ك��ان��ت �ل��ب��ل��دة يف �أو�خ����ر �ل��ق��رن �لتا�سع 

�لكني�سة«  »ح��ّي  �إىل  بالإ�سافة  ت�سم  ع�سر، 

�لأح���ي���اء  �ل�����س��ي��اح،  خم��اي��ل  م���ار  �أي كني�سة 

حارة  �لرمانة،  عني  �لزيتون،  ك��رم  �لتالية: 

�مل��ج��ادل��ة، ب��ر �ل��ع��ب��د، �ل��غ��ب��ري، ب��ر ح�سن 

للبحر  �مل��ح��اذي��ة  �لرملية  �جل��ن��اح  ومنطقة 

و�لأوز�ع���ي  �لبي�ساء  �لرملة  ب��ني  و�ل��و�ق��ع��ة 

وهي منطقة يعود رعيها �إىل �لوقف �ملاروين 

يف �ل�سياح و�إىل بلدتي �ل�سياح وحارة حريك.

�لرمانة  �ليوم، وبعد �سّم حّي عني  �أما 

�لغبري  حّي  �قتطاع  مت  �ل�سباك،  فرن  �إىل 

م��ن �جل��ن��اح، وجعلت  م��ع ق�سم  وب��ر ح�سن 

�خلا�سة،  بلديتها  لها  ب��ذ�ت��ه��ا  قائمة  ب��ل��دة 

و�لغبري  �ل�سياح  بني  �مل�ساع  �قت�سام  مت  ثم 

�مل���اروين يف �ل�سياح،  وح��ارة حريك و�ل��وق��ف 

وفرن  ب��روت  �سماًل  �ل�سياح  ح��دود  فاأ�سبح 

�ل�����س��ب��اك، �حل��ازم��ي��ة ���س��رق��اً، ج��ن��وب��اً �حل��دث 

�ل��غ��ب��ري، و�أ�سبحت  وح���ارة ح��ري��ك وغ��رب��اً 

�سمن بروت �لكربى.

�ل�سياح، فتتعدد  ����س��م  �أ����س���ل  ع���ن  �أم����ا 

عن  فيقول  �لكلمة،  معنى  حول  �لتف�سر�ت 

ذل���ك �ل��ك��ات��ب و�ل�����س��ح��ايف �أن��ي�����س ف��ري��ح��ة يف 

كتابه »معجم �أ�سماء �ملدن«، �إن �ل�سم يحتمل 

�ل�سم  م�سدر  ي��ك��ون  �أن  �لأول  تف�سرين؛ 

فيكون  ومن���ا،  و�أف���رخ  نبت  �أي  »�سياحا«  م��ن 

�ل�سم �لنبت �حل�سن و�لزرع �جليد، و�لثاين 

�حلديد،  و�سهر  ذوب  ومعناه  �ساح،  م�سدره 

�أما ريا�س حنني �ساحب كتاب »�أ�سماء قرى 

ميكن  �ل�سياح  ��سم  �إن  فيه،  فيقول  وم���دن« 

�أن يكون عائد�ً �إىل نبتة �ل�سيح وهو �لغ�سن 

يحيك  �ل���ذي  �لطبق  بعيد�نه  ي�سنع  �ل���ذي 

�لقز �سرنقته عليه، و�ل�سيح كما ورد  دي��د�ن 

يف �مل��ع��ج��م �ل��ل��غ��وي »�مل��ن��ِج��د«، ن��ب��ات �أن��و�ع��ه 

�ل�سابق  ك��ان يف  �ل��ر�ئ��ح��ة،  ك��ث��رة، كله طيب 

متوفر�ً يف منطقة �ل�سياح.

�ل�سابق، على زر�عة  �ل�سياح يف  �عتمدت 

�ل��ف��اك��ه��ة و�خل�����س��ار وت��رب��ي��ة �ل���دو�ج���ن، �إذ 

كانت ب�ساتينها غنية باحلم�سيات و�لليمون 

و�ل���رم���ان و�لأك�����ي دن��ي��ا و�ل��ع��ن��ب و�ل��زي��ت��ون 

و�لنعنع  �لبقدوني�س  وباخل�سار من  و�للوز، 

و�مل���ل���وخ���ي���ة و�خل����ي����ار و�ل����ف����ول و�ل���ب���ن���دورة 

كانت  �لتي  �ملنتوجات  و�سو�ها من  و�للوبية، 

ت��ب��اع يف ���س��وق �خل�����س��ار يف ب���روت، كما كان 

و�لدو�جن  �ملو��سي  يهتمون برتبية  �لأهايل 

�للنب  و�سنع  �لبي�س  و�إن��ت��اج  �حلليب  وبيع 

و�للبنة.

�أم���ا ت��رب��ي��ة دي����د�ن �ل��ق��ز ف��ك��ان��ت ر�ئ��ج��ة 

لإن��ت��اج خ��ي��ط �حل��ري��ر، ك��م��ا ك��ان��ت �حلياكة 

�لنول متوفرة يف تلك �ملنطقة يف ذلك  على 

�حلني.

عرفت  �ل�سناعية،  �لنه�سة  ع��ه��د  ويف 

�ل�سناعات  لإنتاج  و�ملعامل  �مل�سانع  �ل�سياح 

�لغذ�ئية وتو�سيب  و�ملو�د  و�لن�سيج  �ملعدنية 

باإنتاجها  عرفت  كما  وت�سديرها،  �لفاكهة 

�خل�سبية  وب��ال�����س��ن��اع��ات  و�ل��ب��وي��ا،  �ل���زي���وت 

و�مل�سروبات  و�لأملنيوم  و�جلز�دين  و�لأحذية 

�لكحولية و�لغازية.

ون���ظ���ر�ً مل��وق��ع �ل�����س��ي��اح �ل��و���س��ط��ي بني 

�ل���ع���ا����س���م���ة و�جل����ب����ل و�جل������ن������وب، حت��ول��ت 

�أب��ن��ي��ة ل��ل�����س��ك��ن، و�أ���س��ب��ح��ت  ب�����س��ات��ي��ن��ه��ا �إىل 

من  ل��ل��ق��ادم��ني  �ملف�سلة  �ل�سكنية  �مل��ن��ط��ق��ة 

�جلبال و�لأري��اف، حيث �سكن �أهايل �ل�سياح 

بنو�  �لتي  �لأ�سا�سية  �ملنطقة  يف  باأكرثيتهم 

ه��ذ� �حلي  ف�سمي  م��ار خمايل،  كني�سة  فيها 

�مل���ع���روف �إىل �ل���ي���وم ب��ح��ّي �ل��ك��ن��ي�����س��ة، وق��د 

وحرفياً  �ملزدهر جتارياً  �لبلدة  و�سط  �عترب 

وتعليمياً يف حني كانت �سائر �لأحياء ب�ساتني 

و�أر��سي زر�عية قليلة �ل�سكن، وما ز�لت �إىل 

حد �لآن ت�ستهر باأ�سو�قها وحمالها �لتجارية 

وحم����ال �ل��ث��ي��اب و�مل���ج���وه���ر�ت و�ل��ك��اف��ي��ه��ات 

�إن حركة  �لنا�س دوم��ا، حيث  �لتي يق�سدها 

�لتجارة ل تنتهي هناك على مد�ر �ل�ساعة. 

عام  لها  بلدي  �أول عمل  �ل�سياح  عرفت 

1889 با�سم بلدية �ل�سياح وحارة حريك، ويف 
وح��ارة  �ل�سياح  بلدية  �إىل  �سم   1906 �ل��ع��ام 

�حل��رب  وبعد  �أي�����س��اً،  �لرب�جنة  ب��رج  حريك 

�لعاملية �لأوىل تو�لت �ملجال�س �لبلدية �لتي 

��ستمرت منذ �لعام 1920 لغاية 1963، حيث 

جرت يف تلك �ل�سنة �نتخابات بلدية، وت�سكل 

جم��ل�����س ب���ل���دي ب��ق��ي ط�����و�ل ف����رتة �حل���رب 

�للبنانية لغاية �لعام 1998.

�أول جمل�س  �نتخاب  �ل��ع��ام، مت  ذل��ك  يف 
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فتاألف  �ل�سابق،  �لبلدي  �ملجل�س  على  �سنة 

�لبلدية  رئي�س  ر�أ�سهم  على  ع�سو�ً   18 م��ن 

�دمون غاريو�س �لذي فاز بثقة �أبناء �ل�سياح، 

ل��ي��ت��م �ل��ت��ج��دي��د ل��ه ل��ولي��ة ث��ان��ي��ة يف �ل��ع��ام 

��ستعد�د  2010، وهو على  فثالثة عام   2004
�لبلدية  �لنتخابات  �أخ��رى يف  ليرت�سح مرة 

�ملقبلة.

�أك���رث  م���ن  ه���و  �ل���ب���ل���دي  �ل��ع��م��ل  ولأن 

�مل��و�ط��ن،  بحياة  �لت�ساقاً  �لعامة  �خل��دم��ات 

ي��ع��م��ل ج��م��ي��ع �أ����س���ح���اب �لخ���ت�������س���ا����س يف 

�مل��ج��ل�����س �ل��ب��ل��دي ب��ت��ن��اغ��م وجت��ان�����س �سمن 

تخدم  �لتي  �مل�ساريع  تدر�س  خمتلفة،  جلان 

�ملو�طنني وحتر�س على �سالمتهم ور�حتهم، 

من خالل رفع م�ستوى �خلدمات �حلياتية 

�لتي تهمهم، فهناك جلنة �لتطوير �لإد�ري، 

جل��ن��ة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ري��ا���س��ة، جل��ن��ة �ل�����س��وؤون 

و�لتجميل،  �لتح�سني  جل��ن��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 

جلنة �لإعالم، جلنة �ل�سحة، جلنة �لأ�سغال 

تقف  كلها جلان  �ملالية،  و�للجنة  و�ل��زر�ع��ة، 

ع��ل��ى م�ساحة و�ح����دة م��ن �جل��م��ي��ع، ���س��غ��ار�ً 

و�سباباً و�سيوخاً لتحقيق �أهد�فهم يف خمتلف 

�لنو�حي �ل�سحية و�لإمنائية وغرها.

�لبلدية  قامت  �ل�سحي،  �ل�سعيد  على 

للمر�قبة  �خل��ا���س��ع��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  ب��اإح�����س��اء 

عليها،  �ل��دوري��ة  �مل��ر�ق��ب��ة  و�إج����ر�ء  �ل�سحية 

كما  �حللويات،  ومعامل  و�ملالحم  كاملطاعم 

�ل�سبل  ملياه  �أجرت فح�س جمرى جرثومي 

�إىل  بالإ�سافة  بالكالونات،  تباع  �لتي  و�ملياه 

�ل�سخ�سية  �ل��ن��ظ��اف��ة  م��ر�ق��ب��ة  مت���ت  ذل����ك، 

للعاملني باملاأكولت و�إخ�ساعهم لفحو�سات 

�أمر��س معدية، كما  �أي  توؤكد �سحتهم من 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة �ل��ربغ�����س و�جل�����رذ�ن 

ب��ا���س��ت��ع��م��ال �مل���ب���ي���د�ت �ل���الزم���ة و�له��ت��م��ام 

على  �مل��و�ط��ن��ني  وتوعية  �ل�سحي  ب��الإر���س��اد 

�ملطبوعة  �مل��ن�����س��ور�ت  بو��سطة  ذل��ك  �أهمية 

و�لإعالم.

�ج��ت��م��اع��ي��اً وث��ق��اف��ي��اً، �أج�����رت �ل��ب��ل��دي��ة 

م�سحاً �ساماًل لل�سكان لتحديد �حتياجاتهم 

�لجتماعية و�ل�سحية، وهي تدر�س �حلالت 

�لج���ت���م���اع���ي���ة �ل���ت���ي ت�����س��ت��ح��ق �مل�������س���اع���د�ت 

تتابع  ك��م��ا  �ل��ب��ل��دي،  �ملجل�س  �إىل  لإح��ال��ت��ه��ا 

�سوؤون �مل�سنني طو�ل �أيام �ل�سنة، وهي جتعل 

من ثالثة �أعياد حمطات �جتماعية ثابتة يف 

�ملنطقة، هذه �لأعياد �لثالثة هي عيد �لم، 

بالإ�سافة  �مل��ي��الد،  وعيد  �لعاملي  �مل�سن  عيد 

لتعليم  م��رك��ز�ً  �ل��ب��ل��دي��ة  �أن�����س��اأت  ذل���ك،  �إىل 

�ملجمع  و�أن�ساأت  �لبلدية،  مقر  يف  �ملو�سيقى 

�ل��ث��ق��ايف �ل��ري��ا���س��ي �ل���ذي ك��ان��ت ق��د و�سعت 

على  لإن�سائه  �لالزمة  �لدر��سة  له  �لبلدية 

ل�500 �سخ�س، ميكن  ��ستملكته، يت�سع  عقار 

و�سالة  للمعار�س  وقاعة  كم�سرح  ��ستعماله 

�ملو�سيقية  و�ملهرجانات  �لريا�سية  لالألعاب 

و�ل��ف��ن��ي��ة، م���ع م��ك��ت��ب��ة ت�����س��م يف ق�����س��م منها 

مكتبة �لكرتونية.

وق��د �أخ���ذت �لريا�سة ح��ي��ز�ً ه��ام��اً من 

�ه��ت��م��ام��ات �ل��ب��ل��دي��ة، ف��ق��ام��ت ب��ب��ن��اء ع��دة 

م��الع��ب ك��رة �سلة )ق���رب م��ار جرج�س، يف 

ك��رم �ل��زي��ت��ون، يف ح��ارة �مل��ج��ادل��ة(، وملعب 

�ل��ب��ل��دي��ة مت ت�سميمه  خ��ل��ف  �ل���ق���دم  ل��ك��رة 

وفقاً للمو��سفات �لدولية، كما تنظم جلنة 

�ل�����دو�م دور�ت وم��ب��اري��ات  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���س��ة 

�أ�س�ست  �لتي  وه��ي  �ل�سلة،  ك��رة  يف  مدر�سية 

�إىل عدد  �نت�سب  �ل���ذي  �ل��ري��ا���س��ي،  �ل��ن��ادي 

تاأ�سي�سه  ف��ك��ان  �لريا�سية،  �لحت����اد�ت  م��ن 

ح���ل���م���اً لأك������رث م����ن خ��م�����س��ة ع�����س��ر ع���ام���اً، 

�لريا�سية  �ل��ف��رق  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  وجت���در 

كرة  كالتايل:  موزعة  �لنادي  ي�سمها  �لتي 

�ل�سباب  �إىل فريقي  �ل�سلة ذكور، بالإ�سافة 

و�لإن��������اث، ف����رق ل��ك��رة �ل���ق���دم و�آخ�����ر ل��ك��رة 

�لطائرة.

�إمن��ائ��ي��اً وب��ي��ئ��ي��اً، ق��ام��ت �ل��ب��ل��دي��ة على 

ب��زرع �لأ���س��ج��ار و�لأزه����ار على  م��ر �ل�سنو�ت 

و�إن�ساء عدة حد�ئق عامة يف عدة  �لطرقات 

مو�قع موزعة يف �سارع م��ار م��ارون ويف حي 

وغ��ره��ا..  �لرمانة  ع��ني  وم��دخ��ل  �مل�سرفية 

ك��م��ا ت��ه��ت��م �ل��ب��ل��دي��ة ب��ك��ن��ي�����س��ة م����ار خم��اي��ل 

�سبيل  يف  حثيثة  ج��ه��ود�ً  فتبذل  وحميطها 

على هذ�  للحفاظ  �لالزمة  �لأم��و�ل  توفر 

�لكني�سة  وم���وق���ع  ي���ت���الءم  ب�����س��ك��ل  �مل��ح��ي��ط 

�لبلدية  تنظم  ذل��ك،  جانب  �إىل  ومكانتها، 

للبنى  تاأهيل  و�إع��ادة  و��سعة  نظافة  حمالت 

�ل��ت��ح��ت��ي��ة م����ن ���س��ب��ك��ات جم������اري �ل�����س��رف 

�ل�����س��ح��ي وم���ي���اه �لأم���ط���ار وجت���دي���د �سبكة 

�إنارة �ل�سو�رع وتركيب �أعمدة وملبات جديدة 

وتبليط �لأر�سفة، �إ�سافة �إىل تاأمني �لآليات 

و�ل�سرطة  ل�����الإد�رة  �ل��الزم��ة  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 

ق��درت��ه��م و�حل��ف��اظ على  لتفعيل  و�حل��ر���س 

�ل�����س��الم��ة �ل��ع��ام��ة ع���رب ���س��ب��ط �مل��خ��ال��ف��ات 

و�حلفاظ على �لأمن.

وع�����ل�����ى �ل������رغ������م م������ن ك������ل �مل�������س���اري���ع 

تبقى  �ل��ب��ل��دي��ة،  حققتها  �ل��ت��ي  و�لإجن������از�ت 

ه��ن��اك م��ط��ب��ات وع���و�ئ���ق ت��ق��ف ب��وج��ه تطور 

عملها، منها م�سكلة �لتمويل وعدم ح�سولها 

�لبلدية،  وز�رة  من  �ملخ�س�سات  كامل  على 

�لبلديات  بحق  �إجحافاً  ي�سكل  �ل��ذي  �لأم��ر 

�ملو�طنني  جميع  جت��اوب  وع��دم  و�ملو�طنني، 

�إ�سافة  �لبلدية،  م�ستحقات  حت�سيل  جلهة 

�إىل غ���ي���اب �ل��ت��ن��ا���س��ق ب���ني ح��ج��م �مل��ن��ط��ق��ة 

�ملوظفني  ع��دد  بني  وم��ا  و�ل�سكني  �جلغر�يف 

يف �لبلدية، مما يعود �إىل �أ�سل �مل�سكلة وهي 

قلة �ملو�رد �لبلدية.

غدير حامد
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بلديات

قــانــون البـلديـــات
البلديات - تعريفها - إنشاؤها

املادة 5: تن�ساأ �لبلدية بقر�ر من وزير 

��سم  �لإن�ساء  بقر�ر  يحدد  �لد�خلية 

�لبلدية ومركزها ونطاقها.

�ل��ن��ط��اق  حت���دي���د  �إن   :6 امل�������ادة   •
�إد�ري ل عالقة  ت��دب��ر  ه��و  �ل��ب��ل��دي 

ل���ه ب��ق��ي��ود �ل�����س��ج��ل �ل���ع���ق���اري، ت�سم 

�إىل  �لبلدي  �لنطاق  حتديد  خر�ئط 

�لعملية  وتعفى  �لبلدية  �إن�ساء  ملف 

�لطوبوغر�فية من �لر�سوم.

من  �لبلدية  جهاز  ياألف   :7 • املادة 
�سلطة تقريرية و�سلطة تنفيذية.

• املادة 8: يتوىل �ل�سلطة �لتقريرية 
�ملجل�س �لبلدي.

�لبلدي،  �ملجل�س  يتاألف   :9 امل��ادة   •
من �أع�ساء يحدد عددهم كما يلي:

اأ - 9 �أع�ساء للبلدية �لتي ل يتجاوز 

عدد �أهاليها 2000 �سخ�س.

�لتي يرت�وح  للبلدية  12 ع�سو�ً   - ب 

�أهاليها بني 2001 و4000 �سخ�س.

يرت�وح  �لتي  للبلدية  ع�سو�ً  ج - 15 

و12000   4001 ب���ني  �أه��ال��ي��ه��ا  ع����دد 

�سخ�س.

ي��رت�وح  �لتي  للبلدية  ع�سو�ً   18  - د 

و24000   12001 ب��ني  �أه��ال��ي��ه��ا  ع���دد 

�سخ�س.

يزيد  �ل��ت��ي  للبلدية  ع�����س��و�ً   21  - ه��� 

�سخ�س،   24000 ع��ل��ى  �أه��ال��ي��ه��ا  ع���دد 

»و«  �لفقرة  يف  و�رد  ه��و  م��ا  با�ستثناء 

من هذه �ملادة.

ب�����روت  ل���ب���ل���دت���ي  ع���������س����و�ً   24  - و 

وطر�بل�س.

�ملجال�س  ولي���ة  م���دة   :10 امل����ادة   •
�لبلدية �ست �سنو�ت.

�أع�����س��اء  ينتخب   -  1  :11 امل����ادة   •
�مل��ج��ل�����س �ل��ب��ل��دي ب��ال��ت�����س��وي��ت �ل��ع��ام 

�ملن�سو�س  ل��الأ���س��ول  وف��ق��اً  �مل��ب��ا���س��ر 

ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون �ن���ت���خ���اب �أع�����س��اء 

جمل�س �لنو�ب ويف هذ� �لقانون.

�نتخابية  د�ئ��رة  �لبلدية  توؤلف   -  2
و�حدة.

بالقانون 665/97 ملغاة   :12 •املادة 
�لق����رت�ع  ي�����س��رتك يف  ل   :13 امل�����ادة 

�لقائمة  يف  ��سمه  �مل��دون  �لناخب  �إل 

�لن��ت��خ��اب��ي��ة �أو �حل��ا���س��ل ع��ل��ى ق��ر�ر 

بتدوين ��سمه يف جلنة قيد �لأ�سماء.
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ال�صعوبات  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 

وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا امل���راأة 

الع�صبية  الناحية  م��ن  العاملة 

جانب  اإىل  النف�صية،  وال�صغوط 

التزاماتها االأ�صرية، اإال اأن بع�ض 

الن�صاء ال يقدرن على حتّمل هذا 

االأمر نهائياً، ولكنها لي�ض قاعدة 

ع���ام���ة، ف��ه��ن��اك م���ن ت�����ص��ت��ط��ي��ع، 

واأخرى ال تقوى على ذلك.

اأك����������دت ب���ع�������ض ال�����درا������ص�����ات 

احل��دي��ث��ة اأن م��ن اأه���م االأ���ص��ب��اب 

التي توؤدي اإىل االنهيار الع�صبي 

عند العديد من ال�صيدات، احلياة 

العمل  مثل  املفرو�صة،  الع�صرية 

خارج املنزل، باالإ�صافة اإىل العمل 

داخله.

واأ��������ص�������ارت درا�������ص������ة ح��دي��ث��ة 

اأخرى اإىل اأن املراأة العاملة التي 

تعاين  نف�صية  ل�صغوط  تتعر�ض 

ال���دورة  ت�صاحب  ���ص��دي��دة  اآالم����اً 

ال�صهرية، تكون اأكرب مرتني من 

املراأة غري العاملة.

من   ٪45 اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

ال�����ص��ي��دات ال��ل��وات��ي ي��ع��ان��ني من 

ال�����ص��غ��ط ال��ع�����ص��ب��ي ي���ك���ّن اأك���ر 

للدورة  امل�صاحبة  ل���آالم  عر�صة 

بالن�صاء  ب�٪22  مقارنة  ال�صهرية 

ال����ل����وات����ي ي���ع���ان���ني م�����ن ���ص��غ��ط 

ع�صبي معتدل.

�مر�أة قادرة

ل�أ�صباب ال�صابقة وغريها، ال 

م�صوؤولية  حتّمل  امل��راأة  ت�صتطيع 

ال��ع��م��ل وت��رب��ي��ة االأب����ن����اء، ل��ذل��ك 

ُيجربون  ال�صباب  بع�ض  اأن  جند 

زوج���ات���ه���ن ع���ل���ى ت�����رك ال��ع��م��ل، 

ل��ك��ن ه���ن���اك وج���ه���اً اآخ�����ر ل��ل��ف��ت��اة 

ال��ن��ا���ص��ج��ة، ل��ك��ن م��ا ه��ي اأ���ص��ب��اب 

ت��ردد بع�ض �صبان ه��ذه االأي���ام يف 

ع�صرية،  عاملة  بفتاة  االق���ران 

اأن حققت مكا�صب  بعد  خ�صو�صاً 

يف جم���ال ال��ع��م��ل، وخ��ط��ت نحو 

واثقة،  خطوات  بالرجل  امل�صاواة 

مع �صعوبة يف العثور على الزوج 

املنا�صب.

يقول خ��رباء ���ص��وؤون االأ���ص��رة، 

امل��راأة  اأن  ي��رون  ال�صبان  اإن بع�ض 

يف  وج��وده��ا  ي�صكل  ق��د  امل�صتقلة 

ت��ه��دي��داً وحت��ّدي��اً  ك��زوج��ة  البيت 

ل��رج��ول��ت��ه��م، ك��م��ا ت��ك��ون اأح��ي��ان��اً 

ح��اج��زاً  ال��ق��وي��ة  امل����راأة  �صخ�صية 

اإق��ام��ة ع�قة  وب��ني  بينها  يحول 

وثيقة بالرجال.

اآخرين  �صباناً  اأن  وي�صيفون 

ي���واج���ه���ون يف ال��ع��م��ل ال��زم��ي��ل��ة 

على  تناف�صهم  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ة 

ال�����ع������وة، واأح����ي����ان����اً ال��رئ��ي�����ص��ة 

يدفعهم  وه���ذا  العنيدة،  القوية 

املطيعة،  بالزوجة  االق��ران  اإىل 

وي��ح��ل��م��ون ب��ج��و ال��ب��ي��ت ال��ه��ادئ 

وامل��واج��ه��ة  املناف�صة  ع��ن  البعيد 

واملجادلة.

ا�صركت  درا�صة  اأجريت  وقد 

من  اأ�����ص����رة  اآالف   3 ن��ح��و  ف��ي��ه��ا 

خم����ت����ل����ف ط����ب����ق����ات امل���ج���ت���م���ع، 

الزوجة واالأم  اأن تكون  وا�صُرط 

تتمتع  ام�������راأة  االأ�����ص����رة  ه����ذه  يف 

نتائج  الذاتي، ودّلت  باال�صتق�ل 

التي  الزيجات  اأن  الدرا�صة  ه��ذه 

تتمتع فيها الزوجة باال�صتق�لية 

تكون اأكر ا�صتقراراً من غريها، 

يهدد  ال  امل���راأة  ا�صتق�ل  اأن  كما 

ك��ي��ان االأ����ص���رة، ب��ل ي��ع��ود بالنفع 

ل��ي�����ض ف���ق���ط ع��ل��ي��ه��ا، ل���ك���ن ع��ل��ى 

اإن  االأ����ص���رة، ح��ي��ث  اأف�����راد  جميع 

م��ن غريها  اأق���در  امل�صتقلة  امل���راأة 

ع��ل��ى ح���ل امل�����ص��ك���ت وم��واج��ه��ة 

االأزمات..

امل�����راأة  اأن  االأب����ح����اث  واأك������دت 

ال����ت����ي مت���ت���ل���ك زم��������ام ح��ي��ات��ه��ا 

وم�����ص��ريه��ا، ت���ك���ون اأك�����ر ق���درة 

اأن ثقتها  اإ�صعاد زوجها، كما  على 

اأب���داً  حت���اول  ال  جتعلها  بنف�صها 

ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه، ب��ع��ك�����ض بع�ض 

اللواتي  املتفرغات  البيوت  رب��ات 

ال��زوج،  على  اال�صتحواذ  يحاولن 

بالغرية ال�صديدة  اأحياناً  وت�صاب 

اأنها  اإىل  باالإ�صافة  زوج��ه��ا،  على 

وت�صاأل  باملر�صاد،  لزوجها  تقعد 

اأي  يكرهه  ال��ذي  املعتاد  ال�����ص��وؤال 

رجل: »راي��ح وين وجاي منني«؟ 

وت�صتعل ناراً لو تاأخر عن موعده 

اأو ان�صغل عنها، وحتا�صره ب�صيل 

م���ن االأ���ص��ئ��ل��ة ل���و ����ص���رح ب��ف��ك��ره، 

ال  جحيم  اإىل  الع�قة  وتتحول 

يطاق.

م�شاركة فعالة

وم�����ن ف����وائ����د خ������روج امل������راأة 

ل���ل���ع���م���ل، م���������ص����ارك����ة ال����������زوج يف 

�صيحجم  ك���ان  اأ���ص��ري��ة  جم����االت 

ع���ن اال�����ص����راك ف��ي��ه��ا ل���و ك��ان��ت 

ل�أبناء،  امل��ذاك��رة  مثل  متفرغة، 

وامل�������ص���ارك���ة يف اإع������داد ال��وج��ب��ات 

االأ�صرة  حاجات  و�صراء  الغذائية 

ال�����ص��وق، ك��م��ا يتعلم االأب��ن��اء  م��ن 

ق�صاء  يف  النف�ض  على  االع��ت��م��اد 

حاجاتهم..

اأم������ا م����ن ال���ن���اح���ي���ة امل����ادي����ة، 

ف����اإن االأ�����ص����رة ال��ت��ي ي��ع��م��ل فيها 

الزوجان تتمتع عادة بدخل اأكرب 

م���ن االأ�����ص����رة ال���ت���ي ي��ع��م��ل فيها 

ال�����زوج ف��ق��ط، واإح�����ص��ا���ض ال���زوج 

ال�صعي  ت�����ص��اع��ده يف  ب���اأن زوج��ت��ه 

عنه  يخفف  العي�ض  لقمة  وراء 

على  امل��راك��م��ة  ال�صغوط  بع�ض 

عاتقه، واأي�صاً ي�صعر الزوج الذي 

املادي  باال�صتق�ل  تتمتع زوجته 

ح��ال��ة  يف  اأن�����ه  اإىل  ب��االط��م��ئ��ن��ان 

ل�أ�صرة  ميكن  مب��ك��روه  اإ�صابته 

االعتماد على دخل الزوجة.

ك����م����ا ي���ف���ت���ح جم�������ال ال���ع���م���ل 

ال�صبيل خللق حوار بني الزوجني 

ب��داًل  العمل  م��ن  ي��وم طويل  بعد 

الزوجي  باخلر�ض  االإ���ص��اب��ة  م��ن 

امل��ع��ه��ود ال����ذي ي�����ص��اب ب���ه بع�ض 

وي��ج��ع��ل  وال������زوج������ات،  االأزواج 

امل��راأة تفرغ طاقتها يف العمل مع 

زم��ي���ت��ه��ا ب��ال��ك���م وال��ن��ّم ال��ذي 

اأو  الركيز فيه  الرجل  ال يطيق 

حتى �صماعه.
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كيف توفقين بين العمل داخل المنزل.. وخارجه؟

باالأمومة  وت�صعر  اإاّل  اإليها  طفلها  االأم  ت�صم  اأن  م��ا 

واحلنان الذي قد ال ي�صاويه �صيء اأمام كل امل�صاعر، فكيف 

يكون احلال عند نوم طفلها اإىل جانبها؟!

على الرغم مما قد ت�صعر به االأم من في�ض يف امل�صاعر 

االإيجابية، اإال اأن العلماء اأطلقوا حتذيرات تتعلق مبخاطر 

اأمه، منها زيادة درجة حرارة ج�صمه،  نوم الطفل بجانب 

فقد  قلبه،  نب�صات  معدل  يف  ارتفاع  عليها  يرتب  والتي 

الح��ظ العلماء م��ن خ���ل ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اأج��روه��ا على 

اأمهاتهم  عن  منف�صلة  اأ���ِص��ّرة  يف  ينامون  الذين  االأط��ف��ال 

مع  ي��ن��ام��ون  م��ق��ارن��ًة مب��ن  ت��ت��اأث��ر  قلوبهم مل  نب�صات  اأن 

والداتهم ب�صرير واحد.

اأن معدل  اأم���ه،  اإىل ج��ان��ب  ن��وم الطفل  وم��ن خم��اط��ر 

اأمهاتهم نف�ض  �صع الذين �صاركوا  الرُّ نب�صات القلب عند 

النوم  مرحلة  يف   ٪8.8 بنحو  اأع��ل��ى  ك��ان��ت  فقد  ال�صرير، 

اخلفيف، و2.9٪ يف مرحلة النوم العميق، و5.5٪ يف مرحلة 

النوم املتو�صطة.

كما اأو�صى العلماء باحلذر جتاه هذه النتائج اإىل حني 

اإىل  التجارب حول خماطر نوم الطفل  املزيد من  اإج��راء 

جانب اأمه، نتيجة م�صاركة االأم والطفل يف �صرير واحد.

أنـِت وطــفـــــلك

مخاطر نوم الطفل إلى جانب أمه

وامل��راأة امل�صتقلة عادة ال تلّح على زوجها 

الناحية  م��ن  م�صتقبلها  ب��ت��اأم��ني  وتطالبه 

امل����ادي����ة، وال ت��ره��ق��ه ب��ط��ل��ب��ات��ه��ا امل�����ص��ت��م��رة 

مع  تعي�ض  اأن��ه��ا  كما  النقود،  قيمة  وت���درك 

زوجها الأنها حتبه ل�صخ�صه، ولي�ض الأنها يف 

حاجة اإىل َمن يعولها.

ك��م��ا اأن ال���رج���ل ال����ذي ي��ق��رن ب���ام���راأة 

بالراحة، الأن زوجته ت�صتمد  ناجحة ي�صعر 

جزءاً من �صعادتها من خ�ل حتقيق ذاتها 

يف جم���ال ال��ع��م��ل، وب��ذل��ك ال ت��ط��ال��ب��ه ب��اأن 

ال�صعادة  الإ�صفاء  الوحيد  امل�صدر  هو  يكون 

عليها..

ومطلوب من الرجل التخلي قليً� عن 

ا�صطرتها  ام��راأة  اأم��ام كل  واأنانيته  غ��روره 

ال�صغط  م��ن  تعاين  فهي  للعمل،  ظروفها 

واالأوالد،  وامل��ن��زل  ال��زوج  ال��واق��ع عليها من 

فرئي�صها يف العمل يطلب منها اأف�صل جهد 

تق�صري  اأي  ل��ه��ا  يغفر  ال  وزوج��ه��ا  مم��ك��ن، 

الوقت  نف�ض  اأوالده، ويف  اأو يف حق  يف حقه 

نف�صه،  م�صاعدة  اأو  م�صاعدتها  ي��ح��اول  ال 

اأن تعاين من هذه  وكل ام��راأة عاملة ال بد 

التجربة.. لكن ما هو احلل؟

ي��ن�����ص��ح اخل�����رباء ك���ل ام������راأة ب��امل��ح��اول��ة 

غ��روره  عن  قليً�  بالتخلي  الرجل  باإقناع 

وال��ق��ي��ام ب����اأي دور ول���و ���ص��غ��رياً يف امل��ن��زل، 

للمائدة  اإع����داده  ب��رق��ة  منه  تطلب  فمثً� 

االأطفال  تهدئة  اأو  للطعام،  اإع��داده��ا  اأثناء 

الذهاب  اأو  امل��ن��زل،  اأع��م��ال  تنتهي من  حتى 

بهم للمدر�صة �صباحاً والعودة بهم، اأو �صراء 

اأن  اأي�صاً  وعليها  ال�صوق،  من  االحتياجات 

تقبل  ميكنه  االأع���م���ال  اأي  م��ع��رف��ة  حت���اول 

فكرة اأدائها حتى ال ين�صاأ خ�ف.

ن�شاء عامالت

وق�����د اأج�������رت ع���امل���ة ن��ف�����ص��ي��ة ع�����دة اأب���ح���اث 

ال��ع��ام���ت و�صاألتهن  ال��ن�����ص��اء  ع��ل��ى من���اذج م��ن 

من   ٪80 ف��اأج��اب��ت  احل���ي���اة،  يف  متاعبهن  ع��ن 

امل��راأة  ي�صايق  اأك��ر ما  ب��اأن  للبحث  اخلا�صعات 

العاملة هو حتملها مل�صوؤولية العمل واملنزل يف 

اآن واحد، ودون اأي م�صاعدة من اأحد، كما ذكرن 

اأو  منزلية  اأعباء  اأي  يتحملون  ال  اأزواج��ه��ن  اأن 

ي�صعرهن  مما  عملهم،  نطاق  خارج  م�صوؤوليات 

اللذين  والتعاون  امل�صاركة  عن  بعيداً  بالوحدة 

ورونقه..  حيويته  لتجديد  ال��زواج  يحتاجهما 

واأجابت 10٪ من الن�صاء العام�ت باأنهن رغم 

متاعبهن يرف�صن م�صاعدة االأزواج لهن بحجة 

اأن املراأة تريد اأن ت�صعر دائماً اأنها �صيدة بيتها..

ومن خ�ل بحث لدرا�صة واقع حياة الن�صاء 

ال���ع���ام����ت، ظ��ه��ر اأن احل���ي���اة امل����زدوج����ة ال��ت��ي 

تعي�صها املراأة العاملة بني عملها ومنزلها جتعل 

كافة  تتحمل  ال��ت��ي  فهي  خمتلفة،  طبيعة  لها 

م�صوؤوليات املنزل والزوج واالأطفال، وال تتذمر 

اأف�صل  ع��ل��ى  عملها  ت��اأدي��ة  وحت����اول  ت�صكو  وال 

متطلباتها،  يف  اقت�صادية  تكون  اأنها  كما  وجه، 

الأنه بحكم عملها تعرف قيمة النقود جيداً.

رمي اخلياط
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متتاز الفواكه بعدد من احل�صنات على 

امل�صتوى الغذائي، لكنها يف املقابل تت�صمن 

عدداً اآخر من االأ�صرار وال�صيئات التي من 

املهم اأن نعرفها.

ُي��ع��ت��رب جت��ف��ي��ف ال��ف��واك��ه اإح����دى اأق���دم 

ال���ط���رق ال��ت��ي ي��ت��م ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا م���ن اأج���ل 

حفظ الطعام، فمن اأجل حفظ املوؤن ملوا�صم 

النق�ض واحلاجة، كانت املجتمعات القدمية 

تقوم بتجفيف الفواكه من خ�ل تعري�صها 

)ن�������ص���ره���ا( الأ����ص���ع���ة ال�����ص��م�����ض، ك����ان تبخر 

انخفا�ض  اإىل  ي��وؤدي  الفواكه  من  ال�صوائل 

اأن  كما  نقلها،  ال�صهل  م��ن  في�صبح  وزن��ه��ا، 

اأيامنا هذه  اأما يف  لونها وطعمها يتغريان، 

ال��ت��ج��ف��ي��ف ���ص��ن��اع��ي��اً،  اإج�����راء عملية  ف��ي��ت��م 

اأف���ران ك��ب��رية، حيث تتم اإ���ص��اف��ة امل��واد  ويف 

االأل��وان  اإىل  باالإ�صافة  للفواكه،  احلافظة 

واملنكهات، بهدف اإطالة عمرها االفرا�صي 

)التخزين(، وجعلها اأكر جاذبية للعني.

ح�شنات �لفو�كه �ملجففة

ُي��ن�����ص��ح ب���اأك���ل ال���ف���واك���ه امل��ج��ف��ف��ة قبل 

انخفا�ض  ح��ال  اأو يف  ب��دين،  بن�صاط  القيام 

خمزون ال�صكر يف اجل�صم، وذلك الحتوائها 

من  ميكنها  ال�صكر  من  مرتفع  تركيز  على 

توفري الطاقة الفورية واملتاحة، اإ�صافة اإىل 

باالألياف  غنية  املجففة  الفواكه  فاإن  ذلك، 

ال��غ��ذائ��ي��ة ال���ت���ي ت�����ص��اع��د يف ع�����ج ح���االت 

ن�صاط  وت�صاهم يف احلفاظ على  االإم�صاك، 

معوي �صليم. 

مب����وازاة ال��ف��واك��ه امل��ج��ف��ف��ة، م��ن املهم 

اأن يقوموا  االإم�صاك  يعانون من  ملن  جداً 

ب�صرب املاء.

م�����ن احل�������ص���ن���ات االإ�����ص����اف����ي����ة، ك���رة 

الفو�صفات،  املجففة:  الفواكه  يف  امل��ع��ادن 

وامل��غ��ن��زي��وم،  والكال�صيوم،  وال��ب��وت��ا���ص��ي��وم، 

وفيتامني »a« و»b«، واحلديد، واالأحما�ض 

واملك�صرات،  اجل���وز  يف  امل��وج��ودة  الدهنية 

حيث تعترب هذه االأحما�ض حيوية ل�صحة 

الفواكه  اأن  بالذكر  جدير  كذلك  القلب، 

ب�صورة  تناولها  عند  واملك�صرات،  املجففة 

خفيفة  وجبة  تكون  اأن  ميكنها  مدرو�صة، 

ومغذية، لي�ض هذا فح�صب، بل اإن الفواكه 

املجففة من املمكن اأن تكون م�صدر طاقة 

ال�صوكوالتة  ع��ن  بكثري(  )واأف�����ص��ل  بديل 

واحللويات ملن يعانون من نق�ض الوزن.

�سيئات الفواكه املجففة

اإن��ت��اج  ال��ت��ط��رق لعملية  م��ن  لنا  ب��د  ال 

ي��ت��م يف بع�صها  ال��ت��ي  امل��ج��ف��ف��ة،  ال��ف��واك��ه 

لتح�صني  الكربيت  اأك�صيد  ثنائي  اإ�صافة 

ل��ون��ه��ا ب��ع��د عملية ال��ت��ج��ف��ي��ف، ق��د ي���وؤدي 

يعانون  من  لدى  الكربيت،  اأك�صيد  ثنائي 

م���ن م�����ص��اك��ل م��زم��ن��ة يف ال��ت��ن��ف�����ض، اإىل 

اأو  التهاب يف ال�صعب الهوائية  نوبات ربو 

ذلك،  اإىل  باالإ�صافة   ،)bronchitis(

الفواكه  تفقد  التجفيف،  عملية  واأث��ن��اء 

يتحلل  حيث  فيها،  املوجود   »c« فيتامني 

اأن  اإىل  التنبه  من  بد  ال  كذلك  ويتحول، 

الفواكه املجففة غنية بال�صعرات احلرارية 

وزن���ه���ا،  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة   )calories(

وت�صل كمية ال�صعرات احلرارية فيها اإىل 

امل��وج��ودة يف  الكمية  اأ�صعاف  5 و7  ما بني 

الفواكه الطازجة. 

يف امل�صم�ض املجفف هناك 238 �صعرة 

حرارية لكل 100 جرام، بخ�ف امل�صم�ض 

الطازج الذي يحوي 48 �صعرة فقط لكل 

جرام.  100
اأف�����ص��ل خ���ي���ار ال���ص��ت��ه���ك ال��ف��واك��ه 

امل��ج��ف��ف��ة، ه���و ذل����ك ال�����ذي ي���اأخ���ذ بعني 

االعتبار جودة الفواكه املجففة، والكمية 

التي يتم ا�صته�كها.

ُي�������ص���ت���ح�������ص���ن ا����ص���ت���ه����ك ال���ف���واك���ه 

بعملية  م��رت  التي  فواكه  اأي  الع�صوية، 

حافظة،  م��واد  اإ�صافة  دون  م��ن  جتفيف 

املح�ة  ال��ف��واك��ه  جتنب  ي�صتح�صن  كما 

وا���ص��ت��ه���ك امل��ك�����ص��رات، ال���ل���وز واجل����وز، 

���ص��واء  دون  م��ن  الطبيعية  ب�����ص��ورت��ه��م��ا 

الدهنية  االأحما�ض  حلفظ  )حتمي�ض(، 

وفيتامني »b« دون اإ�صافة اأم�ح.

ُي�صتح�صن االمتناع  اإىل ذلك،  اإ�صافة 

عن ا�صته�ك الفواكه املجففة ذات اللون 

اإليها  م�صافة  ف��واك��ه  اإن��ه��ا  اإذ  ال�����ص��اط��ع، 

 ،)e905�ب اإل��ي��ه��ا  )ي�����ص��ار  �صناعية  م���واد 

��ذ ا���ص��ت��ه���ك ال��ف��واك��ه  ك��ذل��ك م��ن امل��ح��بَّ

قدر  وا�صعة  وبت�صكيلة  باعتدال،  املجففة 

االإمكان. 

واأخرياً، ال بد من االإ�صارة اإىل اأن 100 

املجففة حتتوي على  ال��ف��واك��ه  م��ن  ج��رام 

 100 حتتوي  بينما  ح��راري��ة،  �صعرة   270
 700-600 ال��ل��وز واجل���وز على  ج���رام م��ن 

�صعرة.

  مــــنــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــات
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اأف��ق��ي

معتزل م�صلم  اأمريكي  م�كم   1
اكت�صف  من  اأول   / القدمية  الفرعونية  باللغة  جديد   2

كروية االأر�ض عمليا

ال�صحك �صوت   / مقابل  ب�  يهنب   3
خل�صة �صيئا  يخبئ   / البئر(  )فى  الراب  هلن   4

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرق��ام من  تو�صع 

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

جزم حرف   / مار�صن   5
وال�����ذه�����ب  امل���������ال  ي���ج���م���ع���ون   6

)معكو�صه ( / دار حول ا�صيء

م��واط��ن��و   / )م��ب��ع��رة(  ح��ي��اه   7
اأكرب دولة اآ�صيوية م�صاحة

 / املطلوب  ال�صيء  اإىل  اأر���ص��د   8
 40 ح���رب  ت�صببت يف  ف��ر���ض  ا���ص��م 

�صنة بني القبائل العربية

9 ع�صر مئات / – ما يدره الثدي 
قبيل الوالدة وبعدها مبا�صرة

ونق�صه  ال����دم  م��ك��ون��ات  م��ن   10
ناجت عن االنيميا

ع���ام���ودي

1 على راأ�ض العمل / �صرخ با�صمه
2 عامل م�صري حا�صل على نوبل
3 ن�صاحك ونلقي الطرائف بيننا

ومودة حنان  ذات   4
اجتماعي  ن��ظ��ام  ذات  ح�صرات   5
ن��ظ��ف  ق���ال���ت /  ن�����ص��ف  دق���ي���ق / 

القطن من البذور

ع��ل��م��ه  ي��ن��ف��ي   / م��ت�����ص��اب��ه��ان   6
بال�صيء / ثلثا ثلة

م����ادة   / وك�����د  ب���ت���ع���ب  ي���ع���م���ل   7
م��ط��ه��رة ل��ل��ج��روح ت��وج��د يف م��اء 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

البحر

اأق��ط��اب  م���ن   / م��ت�����ص��اب��ك��ة  م��ع��دن  ح��ل��ق��ات   8
البطارية

ودى  / �صئم   / واحد  ن�صف   9
راجلني غري  مقاتلون   / االأو�صاخ  نزيل   10

الفواكه المجففة.. بين الفوائد واألضرار
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على  قا�سية  املا�سية  املوا�سم  م��رت 

بعودة  احل���امل  الأن�����س��ار  ن���ادي  جمهور 

فريقه زعيماً لكرة القدم اللبنانية، كما 

كان يف الت�سعينات، حني اأهلته بطولته 

م���و����س���وع���ة  دخ�������ول  اإىل  واإجن�������ازات�������ه 

فوز  بعد  القيا�سية،  للأرقام  »غيني�س« 

ال��دوري  بلقب  ال�سرقي«  عدنان  »اأبناء 

اللبناين 11 مرة متتالية.

وت���ع���ددت اأ���س��ب��اب اإخ���ف���اق الأن�����س��ار 

بطولة  من�سة  اإىل  ال��ع��ودة  يف  امل�ستمر 

ال������دوري م��ن��ذ ف�����وزه ب���ه اآخ�����ر م����رة يف 

مو�سم 2006 – 2007.

ويقف وراء النتائج املخيبة للفريق 

الأخ�����س��ر يف امل��وا���س��م الأخ���رة م�ساكل 

اإداري�����ة وف��ن��ي��ة، اأب���رزه���ا الأزم����ة املالية 

املا�سي،  املو�سم  يف  ذروت��ه��ا  بلغت  ال��ت��ي 

الإدارة ع��ن دف���ع روات���ب  ح��ني ع��ج��زت 

ال�����لع�����ب�����ني، ومل جت����د ه�����ذه الأزم�������ة 

طريقها اإىل احلل، اإل بعد تغير اإداري 

متثل يف ا�ستقالة ثلثة اأع�ساء، بينهم 

رئ��ي�����س ال���ن���ادي ال�����س��اب��ق ك���رمي دي���اب، 

وتويل نبيل بدر رئا�سة النادي.

التي  الفنية  ال�سلبيات  ب��ني  وم���ن 

طبعت اأداء الأن�سار يف املوا�سم الأخرة، 

غ����ي����اب ال�����س����ت����ق����رار ع�����ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة 

�سمة  حتول  فيها  فالتغير  الأ�سا�سية، 

ملزمة للفريق يف خمتلف املراكز. 

امل�ستمرة  التغيرات  �سريبة  ودف��ع 

يف الت�سكيلة لعبون من طراز رفيع، يف 

مقدمتهم املهاجم حممود كجك، الذي 

ا�ستدعي اإىل �سفوف املنتخب الوطني، 

وت��وج��ه م���وؤخ���راً ل��لح��راف يف فريق 

العلم  م��ع  ال��ه��ن��دي،  ب����راذرز«  »ت�سر�سل 

رئي�سية  ت�سكيلة  على  الثبات  ع��دم  اأن 

اإىل  يعود  الفريق  هو مر�س مزمن يف 

على  يقت�سر  ول  �سابقة،  ع��دة  موا�سم 

املو�سم املا�سي.

م�ساكله  ���س��ري��ب��ة  الأن�������س���ار  ودف����ع 

الإداري���������ة وال��ف��ن��ي��ة م��و���س��م��اً ك���ارث���ي���اً، 

ترتيب  يف  متوا�سعاً  م��رك��زاً  فيه  احتل 

ال�����دوري )ال�����س��اب��ع( وخ���روج���اً م��ب��ك��راً 

وكاأ�س  الثمانية(  )دور  لبنان  كاأ�س  من 

الأول(، ما  الآ���س��ي��وي )ال����دور  الحت���اد 

يجعل املو�سم املا�سي اأحد اأ�سواأ موا�سم 

الفريق �ساحب الرقم القيا�سي يف عدد 

اللبناين  ال����دوري  بلقب  ال��ف��وز  م���رات 

)13 مرة(.

و����س���ه���دت ���س��ف��وف الأن�������س���ار ه��ذا 

امل��و���س��م ت��غ��ي��رات ج���ذري���ة، ب��ع��د ت��ويل 

العراقي هاتف �سمران مهمة الإ�سراف 

على الفريق، وو�سول موجة الحراف 

ركبها  حيث  »الأخ�����س��ر«،  ���س��واط��ئ  اإىل 

ق��ل��ب ال���دف���اع امل��ع��ت��ز ب����اهلل اجل��ن��ي��دي، 

م��ت��ج��ه��اً اإىل دب���ا ال��ف��ج��رة الإم���ارات���ي 

قا�سداً  كجك  حم��م��ود  الهجوم  وق��ل��ب 

�سيحرف  حيث  الهند  هي  اأبعد،  جهة 

ال��ذي لعب  ب���راذرز«  مع فريق ت�سر�سل 

له يف املو�سم املا�سي قلب دفاع النجمة 

ال�����س��اب��ق ب���لل ���س��ي��خ ال��ن��ج��اري��ن، قبل 

انتقاله اإىل الظفرة الإماراتي.

ي��ع��و���س  اأن  الأن�������س���اري���ون  وي���اأم���ل 

الرئي�س  اأمنه  ال��ذي  امل��ادي  ال�ستقرار 

ال��ت��ي مرت  ال�سعبة  الأوق����ات  احل���ايل، 

ع���ل���ى ال����ف����ري����ق، وع���ج���ز خ���لل���ه���ا ع��ن 

الرتقاء اإىل م�ستوى املناف�سة على لقب 

ال��دوري، ب�سبب القلق الذي عانى منه 

املالية  الأزم���ات  خلفية  على  اللعبون 

ال�سابقة.

ووج�������د ج���م���ه���ور »الأخ�����������س�����ر« يف 

مناف�سات كاأ�س التحدي احلالية بع�س 

الإيجابيات يف اأداء فريقه منحته �سيئاً 

»اأبناء املدرب هاتف  من الثقة يف قدرة 

ال��ن��ادي  اأجم���اد  ا�ستعادة  على  ���س��م��ران« 

البروتي العريق.

وح��ق��ق الأن�����س��ار ف����وزاً ع��ري�����س��اً يف 

املرحلة الأوىل من كاأ�س التحدي على 

ق��درات  ع��ن  مربهناً   ،1 –  4 طرابل�س 

فنية طيبة يف طريقه ل�ستعادة هيبته 

وذلك  املحلية،  ال�ساحة  على  وح�سوره 

ق��ب��ل اأن ي��ف��وز ع��ل��ى ال�����س��لم زغ��رت��ا يف 

ليحجز  نظيف،  بهدف  الثانية  املرحلة 

بطاقته اإىل ن�سف نهائي امل�سابقة التي 

القدم  لكرة  اللبناين  الحت��اد  ينظمها 

الفرق  فيها  وتتناف�س  الأوىل،  للمرة 

ال��ت��ي اح��ت��ل��ت امل���راك���ز م���ا ب���ني ال�����س��اب��ع 

والعا�سر يف الرتيب النهائي للدوري، 

من  ال�ساعدين  الفريقني  عن  ف�سًل 

الدرجة الثانية اإىل الأوىل وهما املربة 

وال�سلم زغرتا.

الأن�سار  يواجه  ل  اأن  املرجح  ومن 

ل��ق��ب  ن����ح����و  �����س����ع����وب����ات يف ط����ري����ق����ه 

اأم����ام  اأن م���ب���ارات���ه  »ال���ت���ح���دي«، ع��ل��م��اً 

ال�سلم رمبا كانت الأ�سعب يف امل�سابقة، 

لأن مم��ث��ل م��دي��ن��ة زغ��رت��ا، ه��و الأك���ر 

للمو�سم اجلديد، بني الفرق  ا�ستعداداً 

امل�ساركة يف البطولة.

ويرجح املراقبون اأن يلعب الأن�سار 

»التحدي«،  نهائي  يف  �سور  والت�سامن 

ل �سيما اأن »�سفر اجلنوب« برهن عن 

قدرات طيبة بف�سل جمموعته ال�سابة، 

الآن  امل�سابقة حتى  القوية يف  ونتائجه 

بقيادة املدرب ال�ساب حممد زهر.

وتعترب م�سكلة الدفاع الأب��رز التي 

�سمران،  هاتف  العراقي  امل��درب  تواجه 

الفريق  ق��ائ��د  اح���راف  بعد  خ�سو�ساً 

معتز ب��اهلل اجلنيدي يف الإم���ارات، من 

اأج���ل ذل���ك اأع����اد الأن�����س��ار ق��ل��ب دف��اع��ه 

مركز  لي�سغل  �سفوفه  اإىل  ال��ربازي��ل��ي 

قائد هذا اخلط.

املحليون.. والأجانب

دعم  املحليني،  ال��لع��ب��ني  ملف  يف 

الأن�سار �سفوفه مبكراً بلعبي النادي 

�سالح،  وو���س��ام  ع��و���س  عبا�س  ال��ع��رب��ي 

املنتخب  يف  ال�سابة  امل��واه��ب  م��ن  وهما 

الأوملبي. 

و���س��م الأن�����س��ار اأي�����س��اً لع���ب خط 

و����س���ط ال�������س���ف���اء ح���م���زة ع����ب����ود، ب��ع��د 

���س��ه��راً ون�سف  ا���س��ت��غ��رق��ت  م��ف��او���س��ات 

بينه وبني حامل لقب الدوري، وا�ستعاد 

نبيل  ال�سابق  و�سطه  لعب  »الأخ�سر« 

الأه��ل��ي  الإخ�����اء  ���س��ف��وف  م���ن  بعلبكي 

عاليه. 

عن  الأن�����س��ار  ا�ستغنى  امل��ق��اب��ل،  يف 

و���س��ي��م ع��ب��د ال���ه���ادي ل��ل�����س��اح��ل وع��ل��ي 

يف  اأجانبه  وع��ن  لل�سفاء  الدين  نا�سر 

امل��و���س��م امل��ا���س��ي ال��ربازي��ل��ي��ني رام��و���س 

وم��ار���س��ي��ل��و ب���ري���را ���س��ي��ل��ف��ا وال���غ���اين 

ويزدوم اأجبليك�سو.

ويف ملف اللعبني الأجانب، تعاقد 

ق��وي��دار،  ب���لل  الأردين  م��ع  الأن�����س��ار 

الثالث،  اللعب  فيما مل حت�سم هوية 

املايل  التعاقد مع  يف ظل احلديث عن 

عبد اهلل كونتيه.

الكولومبي  ال��ف��ري��ق  م��ع  وي���ت���درب 

الذي  كانوتي  وامل��ايل عبد اهلل  اد���س��ون 

ان�سم  كما  ال��ت��ح��دي،  ك��اأ���س  يف  ي�سارك 

يا�سر  ال�سوري  اللعب  التمارين  اإىل 

ال��لع��ب��ني  م���ل���ف  اأن  ع���ل���م���اً  ����س���اه���ني، 

الأجانب من املتوقع اأن يتم اإقفاله هذا 

الأ�سبوع، ليتفرغ �سمران لإعداد فريقه 

قبل اأ�سابيع من انطلق الدوري العام 

يف 21 اجلاري.

التحدي  كاأ�س  يف  الأن�سار  ويجرب 

روزا  ميندون�سا  دي  اأبولو  الربازيليني 

فيليبي  ب��ي��ن��ي��رو  وف���ري���را  غ��اب��ري��ال 

والنيجري جويل ديجي مايووا الذي 

غ��ادر اإىل ب��لده لإج��راء جتربة كروية 

ب����روت،  اإىل  ب��ع��ده��ا  ه���ن���اك و���س��ي��ع��ود 

وامل�����ايل ع��ب��د اهلل ك��ان��وت��ي وال�����س��وري 

حممد عدي عيد. 

اأن��دي��ة  اأن��ف��ق��ت  اإن��ك��ل��را، حيث  اإن���ه �سيف ملتهب يف  ح��ق��اً 

745 مليون يورو يف �سوق النتقالت، لتحطم  ال��دوري املمتاز 

رقمها ال�سابق والبالغ 588 مليون يورو عام 2008.

الأندية  اأق��دم��ت  العاملية،  القت�سادية  الأزم���ة  رغ��م  وعلى 

فيها  تخطت  نارية،  تعاقدات  على  مفاجئ  ب�سكل  الإنكليزية 

بن�سبة 30 % قيمة تعاقداتها يف املو�سم املا�سي.

عندما  الأ�سواء  بايل خطف  غاريث  الويلزي  اأن  و�سحيح 

اأن  اإل  يورو،  مليون   91 اإىل ريال مدريد مقابل  ودع توتنهام 

ال�ساعات الأخرة  اأندية الربمير ليغ لعبت دور البطولة يف 

لناحية النجوم املنتقلني.

 66 منفقاً  الأر���س��ن��ال  عقدها  الأخ���رة  اخلاطفة  ال�سفقة 

مليون دولر للتعاقد مع �سانع الألعاب الأملاين م�سعود اوزيل 

من ريال مدريد، وهي قيا�سية للنادي اللندي الذي مل يدفع 

اأكر من 23 مليون دولر �سابقاً للتعاقد مع اأي لعب.

2010 من  انتقل �سيف  ال��ذي  ع��ام��اً(،  اوزي��ل )24  واأ�سبح 

برمين الأملاين اإىل ريال مدريد )نحو 15 مليون يورو(، اأغلى 

لعب اأملاين على الإطلق، وجاء تخلي النادي امللكي عن لعب 

الو�سط الأملاين بعد تعاقده مع بايل.

ميتد  بعقد  »املدفعجية«  اإىل  ال���دويل  الأمل���اين  و�سين�سم 

كراتب  ي��ورو  مليني   7 على  ح�سوله  مقابل  اأع���وام  خلم�سة 

22

أحداث األسبوع

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

»األنصار« يبحث عن سكة األلقاب 
في الموسم الجديد

األندية اإلنكلـيـــــزيــة تلهب »الميركاتو«.. وبــايـل »نجم الشباك«

اجلنيدي غيابه �سيخلف فراغاً يف دفاع »الأخ�سر«فريق الأن�سار احلايل

غاريث بايل من توتنهام اإىل ريال مدريد
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اإىل  الإم�������ارات«  »ا���س��ت��اد  يف  و�سيلعب  ���س��ن��وي، 

بر  امل��داف��ع  ب��رمي��ن  يف  ال�سابق  زميله  ج��ان��ب 

مرتي�ساكر ورفيق الدرب يف املنتخب الأملاين 

املهاجم لوكا�س بودول�سكي.

واأ���س��ب��ح اأوزي�����ل امل��ت��وج م��ع ال���ن���ادي امللكي 

والكاأ�س   2012 ع��ام  الإ���س��ب��اين  ال���دوري  بلقب 

الإ���س��ب��ان��ي��ة ع���ام 2011 وال��ك��اأ���س ال�����س��وب��ر ع��ام 

امل��ل��ك��ي،  ال���ن���ادي  يبيعه  لع���ب  اأغ��ل��ى   ،2012
انتقل  ال��ذي  روبينيو  الربازيلي  على  متفوقاً 

 38 مقابل  الإن��ك��ل��ي��زي  �سيتي  مان�س�سر  اإىل 

مليون يورو عام 2008، كما اأ�سبح اأغلى لعب 

ماريو  املنتخب  يف  زميله  على  متفوقاً  اأمل���اين 

انتقاله من  قيمة �سفقة  بلغت  ال��ذي  غوت�سه 

هذا  ميونيخ  ب��اي��رن  اإىل  دورمت��ون��د  بورو�سيا 

ال�سيف 37 مليون يورو.

وبرز يف ال�ساعات الأخرة تعاقد مان�س�سر 

البلجيكي  ال��دويل  ال��دوري مع  يونايتد بطل 

مروان فيليني من ايفرتون مقابل 43 مليون 

دولر، وجاء التعاقد مع فيليني )25 عاماً( 

كان  ال��ذي  اإيفرتون  مع  �ساقة  مفاو�سات  بعد 

حتت اإ�سراف ديفيد مويز قبل اأن يبداأ الأخر 

يونايتد  مان�س�سر  م��ع  مهمته  امل��و���س��م  ه���ذا 

خلفاً لل�سكوتلندي اليك�س فرغي�سون الذي 

التعاقد  تاأخر يف  يونايتد  لكن  العتزال،  قرر 

مع الربتغايل فابيو كوينراو من ريال وف�سل 

هريرا  اندير  الإ�سباين  الو�سط  لعب  ب�سم 

من اتلتيك بلباو، وكان يونايتد تعاقد خلل 

الثاين  ك��ان��ون  يف  ال�ستوية  الن��ت��ق��الت  ف��رة 

 20( زاه��ا  ويلفريد  ال�ساب  املهاجم  يف  املا�سي 

عاماً( من كري�ستال بال�س.

وف��ر���س��ت الأن��دي��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة هيبتها يف 

املا�سية، ف�سم توتنهام لعب و�سط  الأ�سابيع 

روما الهجومي الإيطايل الدويل الأرجنتيني 

اريك لميل )21 عاماً(، وتعاقد نادي �سمال 

الوحيدين يف  اأي�ساً مع �ساحب هدفيه  لندن 

الإ�سباين  ج��زاء  �سربتي  م��ن  احل��ايل  املو�سم 

روب�����رت�����و �����س����ول����دادو م�����ن، ولع������ب ال��و���س��ط 

الفرن�سي اتيان كابوي امل�ساب حالياً من تولوز 

اياك�س  من  اريك�سن  كري�ستيان  وال��دمن��ارك��ي 

الهولندي.
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األندية اإلنكلـيـــــزيــة تلهب »الميركاتو«.. وبــايـل »نجم الشباك«

كاكا من ريال اإىل ميلن

م�سعود اأوزيل من ريال مدريد اإىل الأر�سنال

غاريث بايل من توتنهام اإىل ريال مدريد

) �لعدد 278(  �جلمعة - 6 �أيلول - 2013

ا�ستعادة  عن  الباحث  ت�سل�سي  و�سرب 

لقب الدوري مع مدربه اجلديد - القدمي 

الربتغايل جوزيه مورينيو، فخطف لعب 

الو�سط الربازيلي ويليان من فم توتنهام 

من اجني حمج قلعة الرو�سي الذي �سفى 

ولل�سبب  مالية،  لأ���س��ب��اب  النجوم  لعبيه 

ع��ي��ن��ه، ت����رك اجن����ي ه���داف���ه ال��ك��ام��روين 

املخ�سرم �سامويل ايتو اإىل ت�سل�سي الذي 

البلجيكي  م��ه��اج��م��ي��ه  ع���ن  ب�����دوره  ت��خ��ل��ى 

والنيجري  ايفرتون  اإىل  لوكاكو  روميلو 

ل���ي���ف���رب���ول، وم��ن  اإىل  م���وزي�������س  ف��ي��ك��ت��ور 

ال�سفقات الناجحة للبلوز، ا�ستقدام لعب 

الو�سط الأملاين الدوي اندري �سوريل )22 

عاماً( من ليفركوزن.

ويف �سعيه ل�ستعادة لقب املو�سم املا�سي، 

الو�سط  �سيتي مع لعب  مان�س�سر  تعاقد 

جانب  اإىل  ليكون  فرناندينيو،  الربازيلي 

جنم الو�سط اليفواري يحيى توريه، كما 

اجلديد  م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة  »�سيتيزنز«،  �سم 

الت�سيلي مانويل بيليغريني الذي حل بدًل 

من الإيطايل روبرتو مان�سيني املقال من 

الإيطايل  املهاجمني  رحيل  وبعد  من�سبه، 

والأرجنتيني  ميلن  اإىل  بالوتيلي  ماريو 

الإيطايل،  جوفنتو�س  اإىل  تيفيز  كارلو�س 

ال��دويل  الإي��ط��ايل  و�سط فيورنتينا  لع��ب 

ولعب  يوفيتيت�س،  �ستيفان  املونتينيغري 

و�سط ا�سبيلية الإ�سباين خي�سو�س نافا�س، 

ج��ان��ب  اإىل  ���س��ي��ل��ع��ب  ت��ي��ف��ي��ز،  غ���ي���اب  ويف 

والبو�سني  اغ��وي��رو  �سرخيو  الأرجنتيني 

ادي����ن دي��ج��ك��و، امل��ه��اج��م دويل الإ���س��ب��اين 

الفارو نيغريدو )القادم من ا�سبيلية(.

ه�����داف�����ه  ع�����ل�����ى  ح������اف������ظ  اأن  وب������ع������د 

�سرع  ال��ذي  �سواريز  لوي�س  الوروغ��وي��اين 

ل��ه اأر���س��ن��ال اأب���واب���ه، اأع��ل��ن ل��ي��ف��رب��ول عن 

تعاقده مع قلب دفاع باري�س �سان جرمان 

ليفربول  واأك���د  �ساخو،  م��ام��ادو  الفرن�سي 

اأي�������س���اً ت���ع���اق���ده م���ع م���داف���ع ���س��ب��ورت��ي��ن��غ 

ل�����س��ب��ون��ة ال���ربت���غ���ايل ت��ي��اغ��و اي����ل����وري، اإذ 

الفرن�سي  اإ�سابة  بعد  دفاعه  تقوية  يريد 

�سيبا�ستيان  والوروغوياين  �سي�سوكو  علي 

ك��وات��ي�����س، وت��ع��اق��د »احل���م���ر« ���س��اب��ق��اً مع 

من  مينيوليه  �سيمون  البلجيكي  احلار�س 

�سندرلند، ليحل بدًل من الإ�سباين بيبي 

ري��ن��ا امل��ع��ار اإىل ن��اب��ويل الإي��ط��ايل ليلتقي 

ال�����س��اب��ق يف ليفربول  م��ع م��درب��ه  جم����دداً 

ليفربول  و�سم  بينيتيز،  رافايل  ومواطنه 

اأي�ساً املهاجمني الإ�سبانيني لوي�س الربتو 

م���ن ا���س��ب��ي��ل��ي��ة وي���اغ���و ا���س��اب��ا���س م���ن �سلتا 

�ستيورات  فيغو، وتخلى عن لعبي و�سطه 

دوانينغ اإىل و�ست هام وجوجنو �سلفي اإىل 

�سوان�سي، كما �سم فريق املدرب اليرلندي 

النيجري  الو�سط  لعب  رودج��رز  برندن 

فيكتور موزي�س من غرميه املحلي ت�سل�سي 

على �سبيل الإعارة حتى نهاية املو�سم.

�إ�سبانيا

انتظر ريال مدريد حتى اليوم الأخر 

ل���لإع���لن ع���ن ���س��م ب��اي��ل ب��رق��م خ��ي��ايل، 

ب��ل��غ 101 م��ل��ي��ون ي�����ورو ب��ح�����س��ب و���س��ائ��ل 

الإع�����لم ال��ربي��ط��ان��ي��ة و91 م��ل��ي��ون ي��ورو 

اأقل  اأي  الإ�سبانية  الإعلم  بح�سب و�سائل 

القيا�سي  الرقم  بثلثة مليني يورو من 

الربتغايل  اجل��دي��د  زميله  يحمله  ال���ذي 

ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو ال����ذي ان��ت��ق��ل اإىل 

مان�س�سر  م��ن   2009 ع��ام  »مرينغي�س« 

يونايتد الإنكليزي مقابل 94 مليون يورو.

واأ���س��ب��ح ب��اي��ل ال��لع��ب ال��راب��ع ال��ذي 

ي�سمه ريال مدريد خلل وليات رئي�سه 

فلورنتينو بريز ب�سفقة قيا�سية يف حال 

يف  الربيطانية  الإع���لم  و�سائل  اأ���س��اب��ت 

فيغو  لوي�س  الربتغايل  بعد  تقديراتها، 

والفرن�سي  ي��ورو(  2000 )61 مليون  عام 

زين الدين زيدان عام 2001 )75 مليون( 

ورونالدو.

م��ل��ي��ون   100 امل��ب��ل��غ  جت�����اوز  م���ا  واإذا 

ف�����س��ي�����س��ك��ل اأك�����رب ���س��ف��ق��ة يف ت���اري���خ ك��رة 

ال��ذي  القيا�سي  ال��رق��م  و�سيحطم  ال��ق��دم 

الإنكليزي  ليونايتد  م��دري��د  ري��ال  دفعه 

كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  ع��ل��ى  للح�سول 

رونالدو وهو 94 مليون يورو عام 2009.

وي������ن�������������س������م ال����������ربازي����������ل����������ي ك�����اك�����ا 

والأوروغ����وي����اين ادي��ن�����س��ون ك��اف��اين اإىل 

ال��لع��ب��ني اخل��م�����س��ة الأع���ل���ى يف ال��ع��امل، 

عام  مدريد  ري��ال  اإىل  الأول  انتقل  حيث 

من  قادماً  يورو  مليون   67 مقابل   2009
باري�س  اإىل  وال��ث��اين  الإي���ط���ايل،  م��ي��لن 

2013 مقابل  الفرن�سي عام  �سان جرمان 

مليون يورو.    64
ون�����س��اأ ب��اي��ل يف ���س��اوث��م��ب��ت��ون، وب���رزت 

م��واه��ب��ه م��ع ت��وت��ن��ه��ام يف م��و���س��م 2009-

الو�سط  لعب  مركز  �سغل  اأن  بعد   2010
الأي�����س��ر ب���دًل م��ن م��رك��ز اجل��ن��اح، وت��األ��ق 

على ال�سعيد الأوروب��ي يف مو�سم 2010-

اإىل  2011، حيث �ساهم يف قيادة توتنهام 
واختر  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري  نهائي  ربع 

الإنكليزي  ال��دوري  اأف�سل لعب يف  بايل 

عام 2011 ويف املو�سم املا�سي حيث �سجل 

امل�سابقات. جميع  يف  هدفاً   26
وك������ان ري������ال م����دري����د ال���ب���اح���ث ع��ن 

ك���ان ن�سطاً  ال������دوري،  ل��ق��ب��ه يف  ا���س��ت��ع��ادة 

للغاية بعد رحيل مورينيو وقدوم املدرب 

اأن��ف��ق  اإذ  ان�����س��ي��ل��وت��ي،  الإي����ط����ايل ك���ارل���و 

ا�ستقدام  بعد  ي��ورو  مليون   180 باملجمل 

لع��ب��ي ال��و���س��ط اي�����س��ك��و م���ن م��ل��ق��ة )27 

م��ل��ي��ون ي����ورو( وا���س��ي��ر اي���ارام���ن���دي من 

�سو�سييداد مقابل 30 مليون يورو.

وكان بر�سلونة حامل اللقب قد �سوى 

الربازيلي  ال��ه��داف  م��ع  بالتعاقد  اأم���وره 

مليون   57 م��ق��اب��ل  �سانتو�س  م��ن  ن��ي��م��ار 

مباريات  على  الأ���س��واء  وتت�سلط  ي���ورو، 

م�سر  ملعرفة  م��دري��د  وري���ال  بر�سلونة 

ال��ع��لق��ة ال��ف��ن��ي��ة ب���ني جن��م��ي ب��ر���س��ل��ون��ة 

الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي اأف�����س��ل 

ال���ع���امل يف الأع��������وام الأرب���ع���ة  لع����ب يف 

الربتغايل  ريال  ونيمار، وجنمي  املا�سية 

كري�ستيانو رونالدو وبايل الذي مل يعلن 

رج��ح  ل�سبب  ان��ت��ق��ال��ه  قيمة  ع��ن  ر���س��م��ي��اً 

البع�س اأنه يعود لعدم رغبة النادي امللكي 

لعب  اأغلى  ال�ساب  الويلزي  ي�سبح  ب��اأن 

من  اللقب  ه��ذا  وي�سرق  اللعبة  تاريخ  يف 

رونالدو بالذات.

�إيطاليا

ك�������ان م�����ي�����لن ون������اب������ويل م������ن اأك������ر 

ال��ن��ا���س��ط��ني ع��ل��ى ���س��ع��ي��د الن���ت���ق���الت يف 

لعب  اأع��اد  اللومباردي  فالنادي  اإيطاليا، 

الو�سط الربازيلي كاكا اإىل منزله من دون 

مقابل بعد اأن باعه اإىل ريال مدريد مقابل 

يورو عام 2009. مليون   65
وت���وج ك��اك��ا م�����س��واره يف »���س��ان ���س��رو« 

والكاأ�س  الإي��ط��ايل  ال���دوري  لقب  ب��اإح��راز 

ودوري   2004 ع����ام  الإي���ط���ال���ي���ة  ال�����س��وب��ر 

ال�سوبر الأوروب��ي��ة  اأوروب����ا وك��اأ���س  اأب��ط��ال 

اأي يف   ،2007 ع��ام  ال��ع��امل للأندية  وك��اأ���س 

الكرة  ن��ال خلله لقب جائزة  ال��ذي  العام 

الذهبية لأف�سل لعب يف العامل.

و�سي�سطر املدرب احلايل ما�سيميليانو 

واعتماد  الفريق  �سكل  تغير  اإىل  اليغري 

ب��ال��وت��ي��ل��ي  ي��ل��ع��ب  ل��ك��ي   4-3-3 ت�����س��ك��ي��ل��ة 

و�ستيفان ال�سعراوي كمهاجمني م�ساندين 

ماتري  الي�ساندرو  اأو  باتزيني  وجامباولو 

ي��ورو(  مليون   12( جوفنتو�س  من  ال��ق��ادم 

كراأ�س حربة، فيما �سيتعاون كاكا وريكاردو 

م��ون��ت��ول��ي��ف��و يف م��ه��م��ة ���س��ن��اع��ة الأل���ع���اب 

الهولندي نايجل دي يونغ  اأن يتوىل  على 

ان��دري��ا بويل  اأو  وال��غ��اين �سويل م��ون��ت��اري 

مهمة الو�سط الدفاعي.

اجلنوبي  الفريق  ا�ستقدم  ن��اب��ويل،  يف 

ه�����داف ري�����ال م���دري���د ال�����س��اب��ق غ��ون��زال��و 

هيغواين من ريال مدريد )نحو 37 مليون 

البيول  راوول  الإ���س��ب��اين  وامل��داف��ع  ي���ورو( 

امل��ه��اج��م  ي������ورو( وم���واط���ن���ه  )12 م��ل��ي��ون 

من  ي��ورو(  مليني   10( كايخون  خو�سيه 

ري����ال م��دري��د اأي�����س��اً، وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي دري�����س 

م��ارت��ن�����س م��ن اي��ن��ده��وف��ن ال��ه��ول��ن��دي )9 

مليني يورو(.

وعزز جوفنتو�س حامل اللقب يف اخر 

الأرجنتيني  باملهاجم  �سفوفه  مو�سمني 

�سيتي  مان�س�سر  م��ن  تيفيز  ك��ارل��و���س 

)16 م��لي��ني ي�����ورو( وامل���داف���ع ال���دويل 

مليون   15( تورينو  اوغبونا من  اجنيلو 

الدويل  املهاجم  فيورنتينا  و�سم  ي��ورو(، 

الأملاين ماريو غوميز من بايرن ميونيخ 

)18 م��ل��ي��ون ي�����ورو(، وروم����ا م��ع م��درب��ه 

لعب  غار�سيا  رودي  الفرن�سي  اجلديد 

ال��و���س��ط ال��ه��ول��ن��دي ك��ي��ف��ن ���س��رومت��ان 

من ايندهوفن )16 مليون يورو(، لعب 

لييايت�س  اآدم  ال�سربي  املهاجم  الو�سط 

من فيورنتينا )11 مليون يورو(، املدافع 

اودينيزي  من  عطية  بن  مهدي  املغربي 

ال��و���س��ط  ي������ورو( ولع�����ب  )10 م���لي���ني 

 8 اأر�سنال مقابل  العاجي جرفينيو من 

مليني يورو. واكتفى اإنر ميلن بطل 

ال��دول��ي��ني  م��ع  بالتعاقد   2010 اأوروب�����ا 

بلف�سيل  ا���س��ح��اق  امل��ه��اج��م  اجل��زائ��ري��ني 

م��لي��ني   10( ب���ارم���ا  م���ن  ع����ام����اً(   21(

تايدر من  �سفر  الو�سط  ي��ورو( ولع��ب 

ب��ول��ون��ي��ا )6 م��لي��ني ي�����ورو( وامل��ه��اج��م 

عاماً(   20( اي��ك��اردي  م��اورو  الأرجنتيني 

من �سمبدوريا.

جالل قبطان



ه��������ل �����س����م����ع����ت م��������ن ق���ب���ل 

باملرحا�ض �لإلكرتوين؟ �إن كنَت 

لك  ن��ق��ّدم  �أن  فعلينا  م��ن��ده�����س��اً 

�ملزيد من �ملعلومات �لتي تخفف 

من ده�ستك، وتريك �إىل �أّي حّد 

ميكن �أن تدخل �لتكنولوجيا يف 

حياتنا �ليومية.

ه���ذ� �ل���ن���وع م���ن �مل��ر�ح��ي�����ض 

وغريها من �لتجهيز�ت �ملنزلية 

تقوم  بالتكنولوجيا،  �ملدموجة 

 »lixil« ����س���رك���ة  ب���اإن���ت���اج���ه���ا 

�لتكلفة،  عالية  وه��ي  �ليابانية، 

حيث يبلغ �سعر �لقطعة �لو�حدة 

ما يقارب �ل�6000 دولر. 

ت���ت���م���ي���ز ه�������ذ� �مل���ر�ح���ي�������ض 

ع�����ن غ����ريه����ا م�����ن �مل���ر�ح���ي�������ض 

ت��ع��م��ل ب�سكل  ب��اأن��ه��ا  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

ت��ك��ن��ول��وج��ي ك���ام���ل م���ن خ��ال 

 »my satis« ب��ا���س��م  ت��ط��ب��ي��ق 

�مل��خ�����س�����ض ل���اأج���ه���زة �ل��ع��ام��ل��ة 

بنظام »�أندرويد«. 

مي��ك��ن��ك م���ن خ���ال تطبيق 

»my satis« �أن تتحّكم ب�سكل 

�لإلكرتوين،  مبرحا�سك  كامل 

بهاتفك  ب��رب��ط��ه  ت��ق��وم  �أن  ب��ع��د 

ع������ن ط�����ري�����ق »�ل�����ب�����ل�����وت�����وث«، 

بكمية  �لتحّكم  ميكنك  وعندها 

�مل��ي��اه �مل�����س��ت��خ��َدم��ة، و�إط��اق��ه��ا، 

وت���ن���ظ���ي���ف �مل����رح����ا�����ض، ك��ذل��ك 

�إطاق �لعطر.

�أّن ه��ذ�  �مل��ث��ري يف �لأم����ر ه��و 

�مل���رح���ا����ض �لإل�����ك�����رتوين ق��اب��ل 

�أن���ه م��ن �ملمكن  �أي  ل��اخ��رت�ق، 

ل��ل��م��ط��ّوري��ن و�خل�����ر�ء يف ه��ذ� 

»�لبلوتوث«  �أن يخرتقو�  �ملجال 

�ل�������و���������س�������ل ب��������ن �ل���ت���ط���ب���ي���ق 

فيتمكنو�  �ل���ذك���ي،  و�مل���رح���ا����ض 

ب����ذل����ك م����ن �ل���ت���ح���ك���م �ل���ك���ام���ل 

ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق، وت��وج��ي��ه �لأو�م�����ر 

ح�سب رغبتهم، ما قد ي�ساعد يف 

ذلك هو �أن �لتطبيق و�ملرحا�ض 

ْين باأي تقنيات  نف�سه غري جمهزَّ

مل��ق��اوم��ة ع��م��ل��ي��ات »�لخ������رت�ق«، 

�لتي قد متنح »�ملخرتق« �لقدرة 

على هدر �ملياه ب�سكل كبري، مما 

ي���زي���د م����ن م�������س���روف ���س��اح��ب 

�ملرحا�ض.

»�خ�����������رت�ق«  ي�����ك�����ون  ل  ق������د 

م����رح����ا�����ض �إل������ك������رتوين �أم��������ر�ً 

ث��م��ي��ن��ة  ف���ري�������س���ة  �أو  م�������س���ّج���ع���اً 

حم��رتف،  م��ط��ّور  �إىل  بالن�سبة 

�أ�سدقائك  �أح���د  ي��ق��وم  ق��د  لكن 

�أ�سباح  بوجود  بذلك  باخرت�قه 

يف حمامك مثًا.

�ل�م��دي��ر �ل��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ
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كاريكاتير

مراحيض إلكترونية تعمل بنظام »أندرويد«

��سرتكت �سيدة �سينية يف لعبة على �لإنرتنت وتزوجت من خال 

�سخ�سيتها �لوهمية من زميل �بنها يف �ل�سكن، لرت�قب �أد�ء ولدها يف 

�جلامعة.

�سعت  حيث  �للعبة،  �إىل  �ن�سمت  »ل��ي��و«  و�ل���دة  �أن  �لتفا�سيل  ويف 

للتقّرب من �سديق �بنها، لأنها كانت قلقة من �أن �بنها يق�سي �لكثري 

من  يكفي  م��ا  يخ�س�ض  ول  �لفيديو،  �أل��ع��اب  ممار�سة  يف  �ل��وق��ت  م��ن 

وتزوجت  �للعبة  يف  �لأم  �ن�سجمت  ما  �سرعان  لكن  للدر��سة،  �جلهد 

�إلكرتونياً من »يل« �سديق �بنها »ليو«.

وقد ثار غ�سب »ليو« حن عرف �أن زوجة �سديقه على �لإنرتنت 

دم  �إن��ه لن يتمكن من م�ساحمتها، فيما �سُ �أم��ه، وق��ال  �لو�قع  هي يف 

»يل« حن عرف �حلقيقة.

أرادت مراقبة ابنها.. فتزوجت صديقه


