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اإثر ف�شل الرهان على اعتداء اأمركي - »اإ�شرائيلي« على �شورية، ح�شلت م�شادر 

بة من وزارة الداخلية ال�شعودية، تفيد بتاأهيل 1334   ا�شتخبارية على وثيقة م�شرَّ

من امل�شجونني يف اململكة من جن�شيات عربية واأفغانية وباك�شتانية، بجرائم يطبَّق 

املخدرات  كتهريب  بال�شيف،  تعزيراً  بقتلهم  االإ�شالمية«  ال�شريعة  »حكم  عليها 

والقتل واالغت�شاب، من اأجل اإر�شالهم اإىل �شورية منت�شف اأيلول اجلاري للقتال 

هناك، بعد االتفاق معهم على اإعفائهم من اإقامة »احلد ال�شرعي« عليهم، و�شرف 

معا�شات �شهرية لعائالتهم وذويهم.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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من السجون السعودية.. إلى سورية

4 تقاريـر تركية تؤكد أن »فـيلم الكيماوي« ُطبخ في أنـطاكـية

قة
َّ

بوتين ينقذ أوباما والمنطقة من كارثة محق

»ثعالب الغرب« 
و»صعاليك العرب«

ينتظرون حصتهم 
من »فريسة« 

األميركي

مـصـر.. 
والـدور 

الـقومي 
الممنـوع 

األردن.. 
والرهانات 

الخاطئة

8
ليون: تقليل بعض 
»14 آذار« من قيمة

التعّرض للمسيحيين 
في معلوال.. »ذمية 

سياسية وقحة«
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تاريخ أميركا حافل بالحروب 
االستعمارية المتواصلة

ب���ن ح�س���ول ال�سرب���ة الع�سكري���ة الأمريكي���ة �س���د �سورية من 

عدمه���ا، ن���رى اأن ال�سربة قائمة ل حمالة، لأنها نتاج بنيوي يف 

طبيع���ة ال�سل���وك الأمريكي الذي يقوم عل���ى العدوان والإرهاب 

حتقيقاً مل�ساحله.

واإذا كان الوط���ن العرب���ي مل���ا ينف���رد ب���ه م���ن خ�سو�سي���ة املوقع 

ال�سته���داف  يف  ارت���كاز  نقط���ة  مّث���ل  ق���د  الطاق���ة،  وخم���زون 

ب���ات يتطل���ب م���ن الولي���ات  ال�سرتاتيج���ي الأمريك���ي، فاإن���ه 

املتح���دة تكثي���ف ه���ذا ال�ستهداف، يف ظ���ل ال�ستف���ادة الق�سوى 

من نظام العوملة، ووجود نظام اإقليمي عربي عميل ي�سكل حالة 

عربية غائبة عن الوعي. 

وا�سنط���ن ل ي���رف له���ا جف���ن باإب���ادة �سع���ب بكامل���ه، وه���و م���ا 

اأقدم���ت علي���ه عام 1865 �س���د الهنود ال�س���كان الأ�سلين للقارة 

الأمريكي���ة، لتقي���م دولته���ا ال�ستعماري���ة، وه���ي ت�سببت مبقتل 

�سبعة مالين �سخ�ص يف فيتنام بدءاً من العام 1964، وقد ادعى 

يومه���ا الرئي�ص الأمريكي اأن مدمرتن اأمريكيتن هوجمتا يف 

خليج تونكن بعيداً عن ال�ساحل الفيتنامي، ومل يتاأكد ذلك اإىل 

الي���وم، وقبله���ا كانت احلرب الأمريكية عل���ى اإ�سبانيا، ويف العام 

1961 حاول���ت الولي���ات املتح���دة غ���زو كوب���ا بوا�سط���ة املنفي���ن 
الكوبين يف عملية خليج اخلنازير الفا�سلة.

ومل ين����ص الع���امل قنبل���ة ناكازاك���ي الت���ي اأودت بحي���اة 73884 

قتي���اًل و60 األ���ف جريح بناء لأم���ر الرئي����ص الأمريكي ترومان 

يف �لتا�س���ع م���ن �آب 1945، ويف الع���ام 1946 ا�ستوىل الأمريكيون 

عل���ى مئت���ن وخم�س���ن األ���ف طن م���ن غ���از التاب���ون يف منطقة 

الولي���ات  اإىل  نقله���ا  ث���م  اإتالفه���ا  م���ن  وب���دًل  »جيورجي���ان«، 

املتح���دة، واإذ ل نن�سى غزو الع���راق بذريعة كذبة اأ�سلحة الدمار 

ال�سام���ل، ل نتوق���ع �سلوكاً طوباوياً اأمريكياً، ب���ل عدواناً غا�سماً 

عل���ى �سورية باأم���وال النفط العربي، ين���درج يف �سل�سلة الغزوات 

ال�ستعماري���ة الأمريكية التي مل تتوقف يوماً، من فييتنام اإىل 

الفلب���ن اإىل الدوميني���كان اإىل ال�سلف���ادور اإىل ليبي���ا اإىل لبنان 

اإىل نيكاراغ���وا، والالئحة تطول، وكل ذلك حتت عنوان »القيم 

الإن�سانية« و»توفري الدميقراطيات ل�سعوب العامل«!

اأم���ا تل���ك املزحة ال�سمج���ة التي تطلقها الولي���ات املتحدة حول 

ا�ستعم���ال النظ���ام ال�س���وري ال�س���الح الكيميائ���ي، فه���ي جم���رد 

كذب���ة كبرية اعت���ادت الوليات املتحدة ع���ر تاريخها العدواين 

الطويل على ترويجها، لتخاذها ذريعة للعدوان.

�سحي���ح اأن���ه مّت تاأجيل ال�سرب���ة مقابل ت�سليم �سوري���ة اأ�سلحتها 

الكيميائي���ة، لكننا نقول اإن ال�سربة الع�سكرية ل�سورية واقعة ل 

حمالة، عقاباً لها على موقفها الريادي يف جبهة املقاومة، ولي�ص 

لأي �سبب اآخر، ومن املعيب اأن نرى بع�ص الأعراب يهللون لهذا 

الع���دوان على بلد عربي، واآخ���رون ي�سعون مطاراتهم يف خدمة 

العدوان، ول بد من اأن التاريخ �سيقول كلمته بحقهم.

واإذا كانت ال�سربة الع�سكرية قادمة، فمن املوؤكد اأنها من �سنع 

�سياطن الإن�ص، ول بد من جمابهتها بكل ما منلك من اقتدار 

وعزم وحمية، واملوت دونها �سرف و�سهادة.

عمر عبد القادر غندور

الغربية  ال��دول  ح��ال  املتابعن  بع�ص  ي�سف 

وت�ساركها  الأمريكية  الإدارة  خلف  ت�سري  التي 

ال���دول وال�����س��ع��وب، بحال  يف �سن احل���روب �سد 

واأمثالها،  كالثعالب  ال�سعيفة،  الغابة  حيوانات 

على  ال�����س��واري  اأح���د  ينق�ّص  اأن  تنتظر  ال��ت��ي 

دوره��ا  ال�سعيفة  تلك  فتنتظر  ك��ب��رية،  فري�سة 

للتهام بقايا اجليفة و�سد رمقها بها.

ه���ك���ذا ي��ح�����س��ل يف ك����ل »حت�����ال�����ف« ت��ن�����س��ئ��ه 

احتالل  اأو  هنا  دول��ة  ل�سرب  املتحدة  ال��ولي��ات 

ال�ساكلة  ه��ذه  راأي��ن��اه على  واأب���رز ما  بلد هناك، 

خالل العقدين الأخريين ما �سهدناه يف احلرب 

العراق، ويف بع�ص ما �سهدته احلرب �سد  على 

ليبيا. 

م��ث��ل  دول  ال�����ع�����ادة  يف  ال�������س���ف���وف  ت���ت���ق���دم 

وغريها  واأ���س��رتال��ي��ا،  وك��ن��دا  وفرن�سا  بريطانيا 

التي ت�سري خلف القرار الأمريكي »مثل ال�سبي 

مع خالته«، رغم اأن جمل�ص العموم الريطاين 

خ��ال��ف امل��ع��ت��اد م����وؤخ����راً! ك��ذل��ك ت��و���س��ع �سمن 

العربية«  ال��دول  »اأ�سباه  ال��ع��دواين  الركب  ه��ذا 

ويف مقدمها  الأم���ريك���ي���ة،  ل�����الإرادة  اخل��ا���س��ع��ة 

ال�سعودية وقطر والإمارات والأردن.

ب��ع�����ص  اإىل  ل��ي�����س��ل  ����ع  ت����و�����سّ الأم��������ر  ل���ك���ن 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ال��ذي��ن ان�����س��م��وا اإىل 

»طابوراملتعّي�سن« على فرائ�ص الأمريكي، رغم 

اأن هذا اأمر نرباأ بهم اأن ي�سلوا اإليه، واإن كانوا 

الت�سريح  واق���ع  اإىل  اخل��ج��ل  م��رح��ل��ة  ت��خ��ّط��وا 

من  لونه  يح�سّ ق��د  مم��ا  واملطامع  املطامح  ع��ن 

عموماً  وامل��ع��ادي��ة  الغربية  احل��م��الت  »ا���س��الب« 

للقوى احل��ّي��ة ال��ت��ي تقف يف ك��ل ظ��رف وزم��ان 

اأمر  وهو  واإم��الءات��ه،  واأطماعه  ال�ستعمار  �سد 

الذي  العرب وتاريخهم  لي�ص غريباً عن ثقافة 

يذكر اأن »�سعاليكهم«، اأي املنبوذين من قبائلهم 

واملطرودين منها، كانوا يتحّينون وقوع حروب 

وغزوات، وينتظرون مغادرة املحاربن ال�ساحة، 

ل��ي��ع��م��دوا اإىل ت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا م���ن ب��ق��اي��ا ال���س��الب 

من  الأر�����ص  ال�سباع  تنّظف  مثلما  وال��غ��ن��ائ��م، 

بقايا اجلَيف.

هوؤلء ال�سا�سة اللبنانيون يكررون مبواقفهم 

لبنانيون  �سيا�سيون  ���س��اب��ق��اً  فعله  م��ا  احل��ال��ي��ة 

و����س���وري���ون، ع��ن��دم��ا اح��ت��ف��ل��وا ب���دخ���ول جي�ص 

الحتالل ال�ستعماري الفرن�سي اإىل بالدهم، يف 

قاوموا  الذين  الأبطال  الثوار  دماء  كانت  حن 

الحتالل يف مي�سلون ومناطق �سورية ولبنانية 

عدة، مل جتّف بعد.

ه�����وؤلء ال�����س��ي��ا���س��ي��ون اأن��ف�����س��ه��م ���س��ه��دن��اه��م 

ينحازون اإىل العدو »الإ�سرائيلي« خالل عدوانه 

2006، وك���ان���وا ي��راه��ن��ون  ع��ل��ى ل��ب��ن��ان يف ال��ع��ام 

وغاية  غايتهم  ليحققوا  العدو  »انت�سار«  على 

بالتخل�ص من  الأمريكية  ال�سفارة  اأ�سيادهم يف 

املقاومة وجماهديها.

وال����ي����وم، ن����رى ه������وؤلء ي���رب���ط���ون اأن��ف�����س��ه��م 

ال���ذي ينتظرونه  الأم���ريك���ي  ال���ع���دوان  ب��ع��َج��ل��ة 

�سرط  لأنه  باإحلاح،  به  �سورية، ويطالبون  على 

لتحقيق رغباتهم واأطماعهم.

اللبنانية«  ال��ق��وات  »ح���زب  رئ��ي�����ص  ي��ن�����َص  مل 

�سروط  الأخ��ري و�سع  �سمري جعجع يف خطابه 

وموا�سفات لرئي�ص اجلمهورية املزمع انتخابه 

ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، راف�����س��اً رح��ي��ل ال��رئ��ي�����ص مي�سال 

�سيا�سية  اأو����س���اط  اع��ت��رت  اأن  ف��ك��ان  ���س��ل��ي��م��ان، 

واإع���الم���ي���ة م��ت��ع��ددة اأن خ��ط��اب��ه ه���و »خ��ط��اب 

عن  دفاعه  واأن  اجلمهورية«،  لرئا�سة  تر�ّسحه 

الرئي�ص �سليمان ورف�سه لرحيله ل يعني قبوله 

متهيداً  هجومية،  خ��ط��وة  لكنه  ل��ه،  بالتمديد 

اأن  يجد  فجعجع  للرئا�سة،  �سخ�سيا  لرت�ّسحه 

الفر�سة قد حانت!

وعلى الرغم من اأن جعجع ا�ستدرك لينفي 

ح للرئا�سة الأوىل، اإل  تف�سري ما قاله باأنه تر�سُّ

اأن النائب عن حزبه انطوان زهرا كان �سريحاً 

عندما قال مبا�سرة عقب نفي جعجع، اإن »لبنان 

وكان  كجعجع«،  ق��وي  رئي�ص  اإىل  اليوم  بحاجة 

لفتاً اأن زهرا قال يف الت�سريح ذاته: »ل جدوى 

من اإعادة اإحياء طاولة احلوار«، كما �سدد »على 

رف�ص القوات امل�ساركة يف اأي حوار بوجود حزب 

اهلل«، وهو اأمر تكرره اأطراف »14 اآذار«، خ�سو�سا 

»القوات« و»حزب امل�ستقبل«، هذه الأيام.

يراهن ه��ذان احلزبان ه��ذه الأي��ام من دون 

م��وارب��ة ع��ل��ى ع����دوان اأم���ريك���ي، ت��ك��ون نتيجته 

حتى  امل��ق��اوم��ة،  ولبنان  ال��دول��ة  �سورية  تدمري 

الت�سلط  يف  م�سروعهما  حتقيق  لهما  يت�سنى 

يريانه  ما  وهو  بحكمه،  وال�ستئثار  لبنان  على 

املقتولة،  الأمريكية  الفري�سة  من  »ن�سيبهما« 

لها  ي���راد  ال��ت��ي  برّمتها  العربية  املنطقة  وه��ي 

اأن ت��ك��ون ب��ال��ك��ام��ل حت���ت اأق������دام الأم��ريك��ي��ن 

وال�سهاينة.

»ال�����س��غ��رية«  امل��خ��ل��وق��ات  ه���ذه  ل��ك��ن م�سكلة 

ك�»حلم  ه��و  اإل��ي��ه  ت�سعى  م��ا  اأن  و»ال�����س��ع��ي��ف��ة«، 

تنت�سر يف  ل��ن  اأم���ريك���ا  لأن  ب��اجل��ن��ة«،  اإب��ل��ي�����ص 

م��واج��ه��ة حم���ور امل��ق��اوم��ة، و���س��وري��ة وامل��ق��اوم��ة 

عليها  تتغذى  »ج��ي��ف��ة«  تكونا  ول��ن  ُت��ه��زم��ا،  ل��ن 

احل�سرات، وواعدي النف�ص بالأكل من »الفري�سة 

الأمريكية« �سيموتون من اجلوع وهم ينتظرون 

»طعامهم« من دون طائل. 

عدنان ال�ساحلي

2

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�ص الأمريكي باراك اأوباما والرئي�ص �سعد احلريري يف البيت الأبي�ص                             )اأر�سيف(

◄عودة 
إلى »التكنوقراط«

اأن ت��ب��ّن ع��ج��ز الأم���ريك���ي  ب��ع��د 

لالعتداء  دويل  دع��م  تاأمن  عن 

ع��ل��ى ���س��وري��ة، ع���اد احل��دي��ث بن 

اللبنانين  ال�سيا�سين  اأو���س��اط 

امل���ع���ن���ّي���ن ب���ت���األ���ي���ف احل���ك���وم���ة 

حكومة  ت�سكيل  ع��ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

»ت���ك���ن���وق���راط« م���وؤل���ف���ة م���ن 18 

وزيراً، عنوانها مواجهة املخاطر 

اأن  على  لبنان،  على  القت�سادية 

يكونوا الوزراء غري حزبين، ول 

ينتمون اإىل اأي فريق �سيا�سي.

◄برفقة أمنية
ل  اأكرث من منطقة لبنانية جتوُّ لوحظ يف 

دبلوما�سين من طاقم ال�سفارة الأمريكية 

ل���وح���ات  دون  م�����ن  ب���������س����ي����ارات  ع����وك����ر  يف 

دبلوما�سية، وبرفقة عنا�سر اأمنية لبنانية.

◄تركيب المعلومات
»امل�ستقبل«  امل��وت��وري��ن يف  امل�����س��وؤول��ن  اأح���د  اأق���ر 

ال�سيناريو  بعد  منقارة  ها�سم  ال�سيخ  اإط��الق  اأن 

ال��ت��ل��ف��ي��ق��ي ب��ح��ق��ه ب�����س��اأن ان���ف���ج���ارْي ط��راب��ل�����ص 

املمنهجة،  الإع���الم���ي���ة  احل��م��ل��ة  م���ع  ب���ال���ت���وازي 

حيث  اأوقفه،  ال��ذي  للجهاز  قوية  �سفعة  ُيعتر 

تو�سيات  على  بناء  »معلومات«  يركب  اأن��ه  تاأكد 

غب الطلب من جهات حملية وغري حملية.

www.athabat.net

»ثعالب الغرب« و»صعاليك العرب«
ينتظرون حصتهم من »فريسة« األميركي

الساسة اللبنانيون 
المشجعون لالعتداء 
على سورية انحازوا 
للعدو عام 2006.. 

وراهنوا على انتصاره 
ليتخّلصوا من المقاومة 

ومجاهديها

  همسات
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ال�س���ور التي نقلتها و�س���ائل الإعالم املتلفزة 

ومواقع التوا�س���ل الجتماعي، والتي ُتظهر ع�رشات 

املقاتلني من »جبهة الن�رشة« و»القاعدة« تقتحم 

مدينة معلول ذات الأغلبية امل�س���يحية، �س���دمت 

الراأي العام، خ�سو�سًا اأبناء الطوائف امل�سيحية يف 

�س���ورية ولبنان وامل�رشق عموم���ًا، نظراً اإىل اأهمية 

ه���ذه البلدة الوادعة وال�سارب���ة يف عمق التاريخ، 

والتي ُتعترب بحق درة تاج امل�سيحيني يف �سورية، 

ومتاثل باأهميتها مع اأخته���ا �سيدنايا رمبا اأهمية 

بيت حلم يف فل�سطني املحتلة.

هذه الأيقونة التاريخية املحفورة يف ال�سخور، 

والتي يتح���دث بع�ض اأهلها اللغ���ة الآرامية التي 

تكلم بها ال�سيد امل�سي���ح )عليه ال�سالم( كانت اإىل 

وقت قريب حمجة للم�سيحيني، ويزورها امل�سلمون 

مل�ساه���دة اأديرتها ومعابده���ا املده�سة املحفورة 

يف اجلب���ال على بعد ع�رشات الأميال من العا�سمة 

دم�سق. 

ب���اأن مقاتلي  املعلوم���ات املت�رشب���ة تفي���د 

»القاعدة« �رشعوا بع���د الدخول اإليها عرب تفجري 

انتحاري حلامية البلدة، ومقتل العديد من عنا�رش 

اجلي�ض ال�سوري، اإىل ترهيب ال�سكان الآمنني، واإزالة 

ال�سلبان من اأعلى الكنائ�ض، وحتطيم بع�ض الآثار، 

وقتل واأ�رش العديد من اأبناء معلول، وبّث الرعب بني 

ال�سكان، وقد دخلوا بع�ض الأديرة واأجربوا الرهبان 

عل���ى �سنع الطعام لهم. واأ�س���ارت املعلومات اإىل 

اأن ما يق���رب من األف وخم�سمئة اإرهابي قدموا من 

منطقة القلمون على دفع���ات متتالية من منطقة 

يربود ورنكو�ض ودخل���وا اإىل البلدة، حيث مل تكن 

هناك وحدات قتالية كبرية للجي�ض ال�سوري، الذي 

يعمل الآن على ا�سرتجاعها من »كتائب الفاروق« 

الت���ي احتلّت ه���ذه املدينة به���دف التخفيف عن 

�سغ���ط اجلي�ض ال�سوري يف منطق���ة الغوطة، التي 

يحقق فيها اإجنازات �رشيعة. واأو�سحت املعلومات 

اأن ه���وؤلء املقاتلني هم من فل���ول مدينة الق�سري، 

والذين فروا اإىل مدينة عر�سال اللبنانية املتاخمة 

للحدود مع �سورية، والت���ي يدلف منها املقاتلون 

اإىل جب���ال القلمون ومنها نحو الغوطة و�سوًل اإىل 

معلول.

يف عر�سال مت التخطيط لهذه العملية مبجملها، 

من اأجل ت�ستيت قدرات اجلي�ض ال�سوري يف الغوطة 

الدم�سقية، حيث مت احتالل املدينة من دون �سجيج 

كبري، ب�سبب ال�سخ���ب الإعالمي الذي رافق احلملة 

الأمريكية و»الإ�رشائيلية« ل�رشب �سورية، بالتزامن 

مع دعوات البابا فرن�سي�ض الثاين لإقامة ال�سلوات 

يف كل العامل من اأجل �سورية. 

اأمام هذه ال�سورة بدا امل�سيحيون يف لبنان اإىل 

حد ما »باهتني« ومنق�سمني يناأون باأنف�سهم اأمام 

هذه الكارث���ة امل�ستمرة اإىل الآن، وقد حاول العديد 

من م�سيحيي »14 اآذار« تب�سيط ما ح�سل، اإىل حد 

تربير هذه اجلرمي���ة، فاعترب قائد القوات اللبنانية 

�سم���ري جعجج اأن الأنباء ع���ن �سيطرة »القاعدة« 

على معل���ول »جمرد حك���ي«، منتقداً م���ا �سّماه 

»حالة النتهازي���ة للمتاجرة مب�سيحيي �سورية«.. 

لكن اإذا كان �سمري جعج���ع الذي رفع �سابقًا �سعار 

»فليحك���م الإخ���وان« يربط �ساعت���ه على توقيت 

وا�سنطن، التي تريد تدم���ري الدولة ال�سورية، فماذا 

ع���ن الكني�سة بطوائفها املتع���ددة، حيث بدت هذه 

الكني�س���ة غري متفاعلة م���ع امل�سيبة، وردة فعلها 

ل ترق���ى اإىل م�ستوى احلدث، اإذ ت���ذرع العديد من 

البطارك���ة والأ�ساقف���ة ب�سعف املعلوم���ات التي 

ترده���م، وو�سل الأمر بالبطري���رك يوحنا اليازجي 

اإىل اأن الأمور �سبه منتهية وعادت اإىل طبيعتها، ثم 

اكت�س���ف اجلميع اأن معلوماتهم خاطئة، حيث توؤكد 

الأخبار الواردة ح�سول انتهاكات كبرية و�سلت اإىل 

حد طل���ب امل�سلحني من ال�س���كان اإ�سهار ا�سالمهم 

حتت حد ال�سيف. 

من جانبه و�سف م�سوؤول يف »حزب الكتائب« 

�سم���ت م�سيحي���ي لبن���ان بالف�سيح���ة، مت�سائاًل 

ب�سخرية: ه���ل منعت اإيران م�سيحي���ي »14 اآذار« 

م���ن التحدث؟ لكن���ه يف الوقت عين���ه اأ�سار اإىل اأن 

املعلوم���ات الت���ي قّدمته���ا اإح���دى الراهبات عرب 

و�سائل الإع���الم كانت حتت تاأثري ال�سغط النف�سي، 

لكن هذا ل يربر تواطوؤ البع�ض لتربير قتل م�سلحي 

»الن�رشة« لأبناء جلدتهم. 

وفيما لذت الكني�سة بال�سمت، ومل ُت�سمع �سوى 

ب�س���ع كلمات ا�ستن���كار بخجل ظاه���ر، لوحظ اأن 

»التي���ار الوطني احلر« ق���اد حملة متوا�سعة عرب 

و�سائله الإعالمية فقط، ومل يتجاوب معه �سوى نفر 

من ال�سخ�سيات، وبدا الأمر وكاأنه مزايدة �سيا�سية 

مع خ�سمه الل���دود »القوات اللبنانية«، وين�سحب 

هذا امل�سهد على رئي�ض اجلمهورية مي�سال �سليمان، 

الذي اكتفى باإثارة املو�سوع اأمام الرئي�ض الفرن�سي 

فرن�س���وا هولند، على الرغم م���ن اأن مواقف الدول 

ال�ستعماري���ة الك���ربى معروف���ة جت���اه الأقليات 

امل�سيحية يف ال�رشق، بدليل ما ح�سل ويح�سل يف 

العراق. 

كان الالف���ت يف ه���ذا ال�سي���اق م�سارعة قوى 

و�سخ�سي���ات اإ�سالمي���ة، من بينه���ا »حزب اهلل«، 

ل�سجب وا�ستنكار جرمية معل���ول منذ البداية، مع 

اأن ذل���ك لي�ض غاي���ة بحد ذات���ه، اإل اأن الإدانة هي 

»اأق���ل الواجب« كما يقال، خ�سو�سًا اأننا بتنا اأمام 

و�سع خط���ري تتعر�ض له �سورية ب���كل مكوناتها، 

حيث الب�رش واحلجر والتاريخ واجلغرافيا مهدَّدون 

بالزوال.

اإىل الآن تهّج���ر م���ن �سورية اأك���ر من مليونني 

اإىل خارجه���ا، واأربعة ماليني داخلها، من بينهم ما 

يق���رب ن�سف مليون م�سيحي على يد قوى تكفريية 

مدعومة من دول مارقة.. األي����ض هذا كافيًا لتخاذ 

موق���ف حا�سم من العدوان وقوى الظالم لوقف هذه 

املذبحة، اأم ننتظر خروج اآخر م�سيحي من �سورية 

ونقف على التل ونبكي على الأطالل؟

بهاء النابل�سي
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دير مارتقال يف بلدة معلول ال�سورية

يـقــــال

◄زيارة سريعة ومفاجئة
اأم��ن��ي فرن�سي   - وف��د ع�سكري  ق��ام 

بزيارة �سرية اإىل بريوت، ثم انطلق 

م�����س��رع��اً ب���اجت���اه م��ن��اط��ق ال�����س��م��ال 

م��ط��ار  اإىل  وحت�����دي�����داً  ال���ل���ب���ن���اين، 

ال��ق��ل��ي��ع��ات، ث���م ع����اد م��ب��ا���س��رة اإىل 

مطار رفيق احلريري الدويل، من 

للزيارة  ت��ري��ر  اأو  تف�سري  اأي  دون 

املفاجئة.

◄عدة الشغل
مبادرة الرئي�ص نبيه بري لتح�سن 

ال��و���س��ع ال��داخ��ل��ي ع��ر احل����وار مل 

اآذار« واملتاآمرين   14« ُتربك قيادات 

اإن  بل  فقط،  امل�سترتين  من  معهم 

ا�ستياءه،  ُي��خ��ِف  مل  ر�سمياً  مرجعاً 

م�����س��ت��خ��دم��اً األ���ف���اظ���اً غ���ري لئ��ق��ة، 

���س��غ��ل��ه« ف��ق��دت  اأن »ع�����دة  لع��ت��ب��ار 

�سالحيتها، رغم املكابرة.

◄»اإلخوان« في بيروت
اختيار  متابعة  م�����س��ادر  ا�ستغربت 

ب������ريوت ل��ع��ق��د اج���ت���م���اع ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 

الدويل ل�»حركة الإخوان امل�سلمن«، 

وب��ح�����س��ور امل��ر���س��د ال���ع���ام اجل��دي��د 

للموؤمتر  ع���زت، حت�����س��رياً  حم��م��ود 

ال����ع����ام ال������ذي ���س��ُي��ع��ق��د يف م��دي��ن��ة 

»ازمري« الرتكية نهاية هذا العام.

◄مطلقو الغاز السام
اأن���ه  اأ����س���ارت وك���ال���ة »روي������رتز« اإىل 

تزامناً مع تهديد الوليات املتحدة 

مبهاجمة �سورية، كان العمل جارياً 

ع��ل��ى ق���دم و���س��اق م��ن ق��َب��ل اأج��ه��زة 

ا����س���ت���خ���ب���ارات ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 

وال����������دول احل���ل���ي���ف���ة، مل���ع���رف���ة م��ن 

ال�سام  بالغاز  الهجوم  اأوام��ر  اأعطى 

عليها  ي�سيطر  ال��ت��ي  الأح��ي��اء  على 

لها  وتبّن  دم�سق،  ق��رب  املتمردون 

مل  اأن���ه  ال��دق��ي��ق��ة  التحقيقات  ب��ع��د 

بالرئي�ص  مبا�سرة  �سلة  اأي  تثبت 

القريبة  ال���دائ���رة  اأو  الأ���س��د  ب�����س��ار 

ح - كما اأفاد  منه بذلك، ومن املرجَّ

ال�ستخبارات  �سباط  م��ن  العديد 

املتمردون  يكون  اأن   - تقاريرهم  يف 

ه��م ال��ذي��ن ن��ّف��ذوا ه��ج��وم 21 �آب/ 

اأغ�سط�ص املا�سي.

◄من فرنسا.. 
إلى األردن والسعودية

اأك�������دت امل����خ����اب����رات ال��ف��رن�����س��ي��ة يف 

الفرن�سي  الرئي�ص  اأن  �سري  تقرير 

املا�سية  القليلة  الأي���ام  خ��الل  اأم��ر 

القوات اخلا�سة  باإر�سال وحدة من 

الفرن�سية اإىل �سمال الأردن، و�سرباً 

م��ن ال��ط��ائ��رات اإىل ق��اع��دة »تبوك« 

ميّكنها  ما  ال�سعودية،  غ��رب  �سمال 

من القيام بعليات ع�سكرية يف العمق 

ال��ت��زّود  اإىل  ال�����س��وري دون احل��اج��ة 

ب���ال���وق���ود. وك�����س��ف م�����س��در يعمل 

يف اأح����د م���راك���ز الأب���ح���اث ال��ت��اب��ع��ة 

اأن وحدة  الفرن�سية،  الدفاع  لوزارة 

اإىل  اأُر���س��ل��ت  التي  اخلا�سة  ال��ق��وات 

با�سم  املعروفة  الوحدة  هي  الأردن 

)الفيلق   »légion étrangère«

ع�سكرين  من  نة  ومكوَّ الأجنبي(، 

معظمهم  يف  ي��ن��ح��درون  فرن�سين 

تخ�سع  بينما  اأجنبية،  اأ���س��ول  م��ن 

قيادتهم ل�سباط فرن�سين.

مسيحيو »14 آذار«.. واحتالل معلوال

»نأي بالنفس« حتى خروج آخر مسيحي من سورية

هل منعت إيران مسيحيي
»14 آذار« من استنكار المجازر 

التي ُترتكب في معلوال؟

◄غياب
قاطعت قوى الرابع ع�سر من اآذار  الحتفال الذي اأقامه 

الرغم  على  املتحف،  يف  الرئي�سي  مقره  يف  العام  الأم��ن 

هت اإليهم، وبقيت كرا�سي  من الدعوات الر�سمية التي ُوجِّ

عدد من املدعّوين »الآذارين« فارغة، وقد هم�ص رئي�ص 

اجلمهورية يف اأذن املدير العام لالأمن العام قائاًل: »�سو 

وينن ال�سباب«؟ فاأجاب: »دعوناهم ومل يح�سروا«.

◄لماذا؟
قّدم رئي�ص حزب اأكرث من مئة جهاز كمبيوتر حديث 

جلهاز الأمن العام، ومع ذلك مل ُيدَع الرئي�ص املذكور 

اإىل احلفل املركزي لالأمن العام، حيث ات�سل ب�سديق 

م�سرتك م�ستغرباً هذا الت�سرف.

◄االنتهازيون
اأح����د الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة نف�سه  ي��ح��ي��ط م�������س���وؤول يف 

مبجموعة من ال�سحافين املنتفعن الذين ي�سّورون 

له اأنه »الكل يف الكل« بهذه الدولة، ومينعون يف الوقت 

عينه ان�سمام اأي �سحايف اإىل جوقتهم النتهازية.

◄ال للتقارب
ن�����س��ب خ����الف ح����اد ب���ن جم��م��وع��ت��ن ���س��ل��ف��ّي��ت��ْن يف 

على  ال�سالح   ا�ستخدام  اإىل  يتطور  اأن  ك��اد  طرابل�ص 

اأحد م�سوؤويل  دعوة  ب�سبب  امل�ساجد،  اأحد  مقربة من 

قوى  م��ع   والتحاور  التقارب  اإىل  ال�سلفية  الأجنحة 

لإن��ه��اء  اآذار،  م��ن  الثامن  ق��وى  م��ن  قريبة  اإ�سالمية 

امل�ساكل بن اأبناء املدينة. 

ق الوزير
ْ
◄رز

بروؤ�ساء  ات�����س��الت  اأ�سا�سية،  بخدمات  معني  وزي���ر  ُي��ج��ري 

بلديات وخمافر يف مناطق مهمة ترّخ�ص لإعالنات الطرق، 

�سخمة،  ل��وح��ات  تركيب  م��ن  ال�����س��رك��ات  منع  منهم  ط��ال��ب��اً 

و�سرورة اإحالتهم اإليه �سخ�سياً، والباقي معروف �سلفاً.

◄الوزير »الفقير«
فاجاأ  معّلمه،  راأي  ح�سب  ال����الزم،  م��ن  اأك���رث  اغتنى  وزي���ر 

�سديقاً قدمياً ما يزال يعمل وياأكل من عرق جبينه، اأثناء 

يا  ق��ال  ب��اأن  للبالد،  القت�سادي  امل�سار  عن  ال�سديق  �سوؤال 

�ساحبي »م�ص رايحة اإل عالفقري اللي متلك ومتلي«، فنظر 

ال�سالون  زاوي���ة  يف  امل��رك��ون��ة  التحف  اإح���دى  اإىل  ال�سديق 

�سائاًل: »قدي�ص �سعرها«؟ فلم يبلع الوزير »ريقه«!
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�سورية  اأع���داء  كل  ك��ان  اأ�سبوعني  قبل 

رون  من لبنانيني وعرب و�سوريني يتح�سّ

ال�سنيورة  فوؤاد  واأذاع  االنت�سار«،  ل�»اإعالن 

اإىل  »ن�������داء  ع��ل��ي��ه  اأُط�����ل�����ق  م����ا  اأو  ب���ي���ان���ه 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني«، وخم��ت�����س��ره »ق����رب ���س��اع��ة 

احلقيقة«..

�ساعاتهم،  اإىل  ي��ن��ظ��رون  كلهم  ك��ان��وا 

ال�سام  االأم��رك��ي على  ال��ع��دوان  متوقعني 

ب���ني اخل��م��ي�����س واجل���م���ع���ة، واخ��ت��الف��ه��م 

ال��وح��ي��د ك���ان ح���ول ���س��اع��ة ال�����س��ف��ر لبدء 

غارات طران »ال�سبح« االأمركي و�سقوط 

���س��واري��خ »ت��وم��اه��وك« و»ك�����روز«، وبع�س 

�سبطوا  ق��د  ك��ان��وا  ال��ن��ع��ا���س  غالبهم  َم���ن 

�ساعاتهم اأو هواتفهم على توقيت حمدد، 

ل��ي��ب��ا���س��روا ب��ه��ت��اف��ات��ه��م وزغ���ردات���ه���م قبل 

ال�سهيوين،  ال��ع��دو  ق��ب��ل  غ��ره��م، ورمب���ا 

على  االأم��رك��ي حمم موته  يرمي  حينما 

جبل قا�سيون، اأو على مي�سلون، ورمبا على 

قرب �سالح الدين اأو خالد بن الوليد.

يومها كتبت »الثبات« عن هوؤالء الذين 

»يعومون على �سرب ماء اأمركي«، والذين 

وعيونهم  ب��اجل��دران،  روؤو���س��ه��م  �سُت�سدم 

ب���ال���ف���راغ، و���س��ت�����س��اب اآذان����ه����م ب��ط��ن��ني اأو 

اأن  �سيكت�سفون  حينما  ل��ه��اث��ه��م  �سجيج 

العدوان لي�س قريباً.

اإذا ك���ان ج��م��ع كبر  ل��ك��ن م��ا احل��ي��ل��ة 

اأعداء �سورية يوؤمن مبقولة الدكتور  من 

اي������در؛ رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة يف 

اأرب��ع��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن امل��ا���س��ي ب���اأن »اأه����داف 

ال�سهيونية هي اإبادة العرب جميعاً«، اأو اإذا 

كان هوؤالء يقتنعون بنبوءات بني اإ�سرائيل 

اجل����دد، ح��ي��ث ي��ق��ول م��و���س��ي��ه داي����ان بعد 

حرب حزيران 1967: »لقد ا�ستولينا على 

اأور�سليم، ونحن لنا يف يرثب، ويف طريقنا 

اإىل بابل«.

ب��ب�����س��اط��ة، ك���ل ه�����وؤالء اك��ت�����س��ف��وا ب���اأن 

�سورية  على  االأمركي  العدوان  اندفاعة 

ي�سبهه،  ما  اأو  م�سدود  طريق  اإىل  و�سلت 

خ�سو�ساً اأن باراك اأوباما - على حد و�سف 

– »حت��ّول من  املعّلقني االأمركيني  اأح��د 

خرج  اأفريقية  قبيلة  �سيخ  اإىل  امرباطور 

ي��ه��رب م��ن طفولته  م��ن االأدغ����ال، ف�سار 

كما يحاول الهروب من لونه«.

ك��م��ا ت�����س��ر امل���ع���ل���وم���ات، ف�����اإن ح��رك��ة 

وتلة  البنتاغون  كوالي�س  يف  ت���دور  ك��ان��ت 

حيث  اخل����ارج����ي����ة(،  )وزارة  ال��ك��اب��ي��ت��ول 

و�سعوبات تعرت�س  ُع��ق��داً  ي��رى  تيار  ك��ان 

ت�سعيد لهجة �سيد البيت االأبي�س، الذي 

ح��اول وي��ح��اول اخل��روج من م��اأزق��ه الذي 

الكونغر�س  اإىل  باللجوء  فيه  نف�سه  و�سع 

وجمل�س ال�سيوخ.

وعلى طريقة بيكر - هاميلتون اللذين 

يعمالن  وكانا  االب��ن،  بو�س  ج��ورج  التقيا 

اأمركا  اإليه  و�سلت  ال��ذي  امل���اأزق  ملعاجلة 

اأن �سرخ بو�س ال�سغر:  يف العراق، فكان 

الهزمية«..  اإع��الن  علّي  تقرتحان  »اإن��ك��م 

فلم يكن اأمام هذا الثنائي املعروف �سوى 

اآنئذ: »اإن  تطمني مهوو�س البيت البي�س 

الهزمية هي اخليار االأهم لتح�سني االأداء، 

ولبداية مرحلة ونهو�س جديدْين«.

�سيء من هذا كان بع�س من يعملون 

يف ال��ك��وال��ي�����س ي��ع��ر���س��ون��ه ع��ل��ى ب����اراك 

الالئق  املخرج  املطلوب  ك��ان  لكن  اأوب��ام��ا، 

ل�»االإمرباطور« االأ�سود يف البيت االأبي�س، 

ال��ذي حتيط به ذئ��اب �سريرة على �ساكلة 

جون كري و�سوزان راي�س.

اال���س��ت�����س��ع��ار ع���ن ُب���ع���د ب���واق���ع ال��ب��ي��ت 

االأبي�س اأح�س به الذئب االإنكليزي، فكان 

بعد  ال��ع��م��وم،  جمل�س  بت�سويت  »امل��خ��رج« 

وا�سنطن  ان�سحاب حلفاء  �سبحة  كانت  اأن 

املانيا  اإىل  اإيطاليا  تكّر؛ من  العدوان  من 

العجوز،  ال��ق��ارة  ب��ل��دان  م��ن  غرهما  اإىل 

اأن  واخ��ت��ربوا  عرفوا  ه��وؤالء  اأن  خ�سو�ساً 

ج���ون ك���ري ي��ن��اور وي��ن��اف��ق، ح��ت��ى اإذا ما 

العبارة  ب�سريح  الكرملني  قي�سر  اأع��ل��ن 

اأن »ج���ون ك��ري ك����ذاب«، ج��اءه��م ال��ف��رج، 

معه  ليبقى  عنها  اأمركا  حلفاء  فانف�ّس 

االإل��ي��زي��ه  يف  االأب��ل��ه  ال�سخ�س  ذاك  ف��ق��ط 

ب�سرذمة  اأي�ساً  املحاط  ه��والن��د،  فرن�سوا 

من الذئاب اليهودية واملا�سونية.

الرقابة  فكرة  فاإن  للمعلومات،  ووفقاً 

ال���دول���ي���ة ع���ل���ى ال���رت����س���ان���ة ال��ك��ي��م��اوي��ة 

ر�سمي  غ��ر  ب�سكل  ت��داول��ه��ا  مّت  ال�سورية 

ي��وم��اً، وج��رت مناق�سة  اأرب��ع��ني  منذ نحو 

االقرتاح الرو�سي مع القيادة ال�سورية.

املاأزق الذي  الرو�سي كان يعرف جيداً 

كيف  لكن  املتحدة،  ال��والي��ات  فيه  غرقت 

ثمناً  قب�ست  ال��ت��ي  وه��ي  ت��رتاج��ع  اأن  لها 

خ�سو�ساً  ال��ع��رب«،  »حلفائها  م��ن  ك��ب��راً 

م���ن ال�����س��ع��ودي وال��ق��ط��ري واالإم����ارات����ي، 

ل��ق��اء ت�����س��اع��د ت��ه��دي��دات��ه��ا ال��ت��ي و�سلت 

الو�سيك على  ال��ع��دوان  االإع���الن ع��ن  اإىل 

ال�����س��ام؟ ب��ي��د اأن وا���س��ن��ط��ن ك��ان��ت ت���درك 

هذه  الع�سكرية  امل��واج��ه��ة  ثمن  اأن  مت��ام��اً 

�ستمتد  واآثارها  ج��داً،  باهظاً  �سيكون  املرة 

بّد من  اإىل م�سافات بعيدة، فلم يكن من 

ال�سفر  ط��ال  مهما   - مو�سكو  اإىل  اللجوء 

- ال��ت��ي وّف����رت ه���ذا االإخ�����راج - ب��االت��ف��اق 

م���ع احل��ل��ي��ف ال�������س���وري - م��ن��ع��اً الإح�����راج 

االإمرباطورية اجلريحة.

اأمام التطورات االأخرة ثمة من يرى 

�سقط  اجلليد  م��ن  جباًل  اأن  وا�سنطن  يف 

على الروؤو�س احلامية يف وا�سنطن، علماً 

اأن ذلك ال يعني اأن احلل النهائي بات قاب 

قو�سني، ذلك الأن العرو�س وو�سع احللول 

ع���ادة ت��اأخ��ذ وق��ت��اً ط��وي��اًل، وب��ال��ت��ايل على 

�سيدفع  اأن هناك من  بد  الطريق ال  هذه 

الثمن.

يف اأم�����رك�����ا، االأم���ث���ل���ة ح���ا����س���رة: يف 

االحتالل  ق��وات  اندفاعة  يف   ،1982 العام 

ال�سهيوين بغزو لبنان، بتغطية كاملة من 

اآنئذ اجلرنال  االأمركية  اخلارجية  وزير 

احل��دود،  ال��ذي جت��اوز كل  الك�سندر هيغ، 

ف���ك���ان ع��ل��ي��ه اأن ي�����س��ت��ق��ي��ل م���ن م��ن�����س��ب��ه، 

وال���ت���ي اأع��ق��ب��ت��ه��ا ا���س��ت��ق��ال��ة وزي����ر ال��دف��اع 

هت اإىل  وينربغر، بعد ال�سربات التي ُوجِّ

كانت  التي  والفرن�سية  االأمركية  القوات 

مرابطة يف بروت يف اإطار القوات املتعددة 

اجلن�سية.

 ،2003 ال���ع���راق ع���ام  يف احل����رب ع��ل��ى 

كان الثمن ا�ستقالة وزير اخلارجية اأي�ساً 

ب����اول، ب�سبب ك��ذب��ة، ثم  اجل����رنال ك��ول��ن 

رام�سفيلد،  دونالد  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقالة 

ب�������س���ب���ب امل���������وت ال���������ذي الح�������ق اجل����ن����ود 

االأمركيني وفظائعه يف بالد الرادفني.

فقد  الثمن،  �سيدفع  من  ثمة  عربياً، 

ال��ع��دوان واحل����روب على  اأ���س��ي��ب مع�سكر 

م��دّوي��ة،  وب�سدمة  كبرة  بنك�سة  �سورية 

 - بندر  حتالف  وا���س��ح��اً؛  يبدو  فاخلا�سر 

وام��ت��داده��م��ا  ���س��ع��ود،  اآل  الفي�سل  ���س��ع��ود 

اخل��ل��ي��ج��ي - ال����رتك����ي، وت���واب���ع���ه���م م��ن 

اللبنانيني..

لكن ال�سوؤال: هل من يعترب؟

ق���د ي���ك���ون م���ا ق���ال���ه ال��ق��ائ��د ال��ع��رب��ي 

ال����راح����ل ج���م���ال ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر ح��ا���س��راً 

ال��ي��وم: »ال��ل��ه��م اأع��ط��ن��ا ال��ق��وة ل��ن��درك اأن 

اخلائفني ال ي�سنعون احلرية، وال�سعفاء 

ال يخلقون الكرامة«.

اأحمد زين الدين

هل يستوعب أعداء سورية درس موسكو - دمشق؟
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أحداث األسبوع

»النصرة« أردوغان يأمر بإقفال ملف تفجيرات »الريحانية« لمنع انكشاف دعمه لـ

بـخ في أنـطــــاكـيـــة
ُ
تقـاريـر تركية تـؤكـد أن »فـيلم الكيمـاوي« ط

◄دور أردني
اأن املخابرات االأردنية قامت بنقل معظم قادة اجلماعات امل�سلحة يف ريف  ُعلم 

العمليات  اإىل مقر غرفة  وال�سويداء(  درعا  ال�سوري )حمافظتي  واجلنوب  دم�سق 

التي اأن�ساأتها يف منطقة �سد برقع �سمال بلدة روي�سد الواقعة �سرقي االأردن. وقال 

م�سدر اأردين مطلع على عالقة املخابرات االأردنية باملجموعات امل�سلحة: »اإن نقل 

نقله هو  مّت  واأول من  اأ�سبوعني،  الواقع قبل نحو  ب��داأ يف  امل�سلحة  ق��ادة اجلماعات 

زهران علو�س؛ زعيم »لواء االإ�سالم« يف ريف دم�سق، الذي يدير منذ ذلك الوقت 

االأعمال االإرهابية جلماعته يف ريف دم�سق بتوجيه مبا�سر من �سباط اال�ستخبارات 

عمليات  على  االأردن��ي��ة  املخابرات  �سباط  ي�سرف  بينما  واالأمركيني،  ال�سعوديني 

املجموعات امل�سلحة يف درعا. ومّت نقل »اأبو حممد اجلوالين« زعيم »جبهة الن�سرة« 

اإىل فندق »فور �سيزن« يف عمان، لالجتماع بنائب وزير الدفاع ال�سعودي �سلمان بن 

روبرت  م�ساعدي  من  وبعدد  املذكورة،  العمليات  غرفة  على  ي�سرف  الذي  �سلطان، 

فورد؛ م�سوؤول »امللف ال�سوري« يف اخلارجية االأمركية، وال�سفر ال�سابق يف دم�سق.

◄»شيك« خليجي مقابل إسقاط األسد
ذك���رت اأو����س���اط غ��رب��ي��ة مطلعة، اأن ج���ون ك���ري اأب��ل��غ اأع�����س��اء جل��ن��ة ال�����س��وؤون 

العملية  بتمويل  مفتوح  قطري   - �سعودي  التزام  بوجود  الكونغر�س  يف  اخلارجية 

الع�سكرية، م�سراً اإىل اأن الرئي�س اأوباما ح�سل �سخ�سياً على هذه االلتزامات من 

الفي�سل،  �سعود  اخلارجية  ووزير  �سلطان،  بن  بندر  ال�سعودي  اال�ستخبارات  رئي�س 

و�سمع الكالم نف�سه من اأمر قطر ال�سابق ال�سيخ حمد بن خليفة.

اأم���ان  �سبكات  اخلليجية  ال����دول  منحت  ف��ق��د  امل��ت��واف��رة،  امل��ع��ل��وم��ات  وبح�سب 

اقت�سادية لعدد من الدول التي كانت تنوي امل�ساركة يف احلرب على �سورية، وفهم 

اأع�ساء الكونغر�س اأن اأوباما ح�سل على »�سيك« على بيا�س مقابل اإ�سقاط االأ�سد.

اأنقرة - الثبات

رئي�س  بزعامة  ال��رتك��ي  والتنمية«  »ال��ع��دال��ة  ح��زب  ي��ك��ون  ي��ك��اد 

احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة؛ رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان، امل��ت�����س��رر االأك����رب من 

تطورات االأيام املا�سية يف امللف ال�سوري، الذي �سهد تراجعاً اأمركياً 

الرو�سي  االإن��ق��اذ  بحبل  يتم�سك  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الرئي�س  جعل  الفتاً 

الذي مدته مبادرة مو�سكو اإليه.

اأردوغ��ان خ�سر رهانه امل�سري ل�سالح التحالف  اأن  فعالوة على 

اخلليجي، فها هو مهدد بخ�سارة فادحة يف ملف مي�س اأمنه القومي، 

مع تكرار الت�سريبات عن العالقة املميزة التي جتمع اال�ستخبارات 

الرتكية باجلماعات التكفرية املتطرفة التي تعمل يف �سورية، حيث 

باإ�سراف  الرتكية  االأرا�سي  �سورية عرب  اإىل  تت�سلل هذه اجلماعات 

ورعاية مبا�سرة من اال�ستخبارات الرتكية، وقال عبد اللطيف �سنار 

وهو وزير �سابق ومن موؤ�س�سي حزب »العدالة والتنمية«، اإن احلزب 

اأدلة  بيده  ويوجد  الن�سرة«  ل�»جبهة  والعتاد  ال�سالح  باإر�سال  يقوم 

على ذلك.

للجانب  حمتملة  عالقة  عن  يت�سرب  ما  هو  االأخ��ط��ر،  اأن  غر 

م��ع هذه  ب��ال��ت��ع��اون  الكيماوية  ال�سربة  »ف��ي��ل��م«  اإخ����راج  يف  ال��رتك��ي 

اجلماعات، ومع ا�ستخبارات عربية خليجية تن�سط يف امللف ال�سوري 

بهدف ا�ستجرار ال�سربة الغربية على �سورية.

املا�سي  اآب  يف  ُعقد  اجتماع  اإن  معار�سة،  تركية  م�سادر  وقالت 

مل�����س��وؤول��ني م��ن اال���س��ت��خ��ب��ارات االأم��رك��ي��ة وال��رتك��ي��ة وال��ق��ط��ري��ة، 

ونقلت  انطاكيا احلدودية،  »اجلي�س احلر« يف مدينة  وممثلني عن 

اأن الواليات املتحدة م�سرة  امل�سادر عن �سوري �سارك يف االجتماع، 

اأر�سيتها،  ال�سربة  لهذه  تعد  اأن  يجب  ولكن  �سورية،  ق�سف  على 

ولهذا مت اإعداد �سيناريو ال�سربة الكيماوية.

وك���ان���ت ال�����س��ك��وى يف ت��رك��ي��ا ق���د ب�����داأت ت��ت�����س��اع��د ح����ول رع��اي��ة 

اأكراد  ا�ستغاللها يف حماربة  اال�ستخبارات ل�»جبهة الن�سرة« بهدف 

وم�ساعيها  اأنقرة  يهدد  م�ستقل  كيان  اأي  اإن�ساء  من  ملنعهم  �سورية 

مف�ساًل عن  »برجون« حتقيقاً  واأوردت �سحيفة  اأكرادها،  الحتواء 

اإىل  م�سرة  الع�سابات«،  يد  يف  اأمانة  »اأرواحنا  عنوانه  التعاون  هذا 

اأنه يف اأحد االأماكن ببلدة احلج با�سا مبدينة انطاكيا، توجد االآالف 

من قنابل املدفعية ملقاة على االأر���س، ولكن لي�س ال��درك الرتكي 

الذي يقوم بحمايتها، واإمنا م�سوؤولون من »اجلي�س احلر«، وعندما 

ا�سُتدعي امل�سوؤول ال�سوري اإىل مركز الدرك، قال »اإن هذه العتاد اأخذ 

ال�سوؤال كيف  الدولة الرتكية«، وعند  بطريقة ر�سمية من خمازن  

وزير اخلارجية ال�سعودي �سعود 

الفي�صل خالل اجتماع دول 

جمل التعاون اخلليجي الأخري 

يف جدة )اأ.ف.ب.(
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موضوع الغالف

م��دخ��اًل  الكيميائي«  »امل��خ��رج  ي��ك��ون  ق��د 

ل��ي��ت��ن��ّف�����س ال����ع����امل ال�������س���ع���داء، ب���ع���دم���ا مّت 

قيام  خ�سية  طويلة،  لفرتة  االأنفا�س  حب�س 

اأوب��ام��ا مبغامرة  ب���اراك  االأم��رك��ي  الرئي�س 

اإ�سعال  اإىل  ت���وؤدي  ال��ن��ت��ائ��ج،  حم�سوبة  غ��ر 

م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق االأو�����س����ط ب�����س��ك��ل ك��ام��ل. 

امل���خ���رج »ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي« ال���رو����س���ي ال��ق��ا���س��ي 

االأ�سلحة  اإىل معاهدة حظر  �سورية  بدخول 

الكيميائية يحاول »�سرب ع�سفورْين بحجر 

اأوب��ام��ا واأم��رك��ا من نتائج  واح���د«؛ يخّل�س 

ك��ارث��ي��ة ل�����س��ي��ا���س��ة اأم��رك��ي��ة ح��م��ق��اء ق��اده��ا 

- تركي، وي�سمن عدم دخول  تهّور خليجي 

املنطقة يف حرب قد توؤدي اإىل ا�سعال نار ال 

ي�ستطيع اأحد ال�سيطرة عليها واإطفاءها.

بتقييم  هذا املخرج الذي ابتدعه الرئي�س 

الرو�سي فالدمير بوتني جند ما يلي:

- على ال�سعيد االأمركي والدويل:

داخلياً  املربك  الأوب��ام��ا  الرو�سي  وج��د  اأ- 

وخارجياً، حاًل ي�ستطيع معه اأن يرتاجع عن 

خ�سو�ساً  وج��ه��ه،  م��اء  حفظ  م��ع  تهديداته 

ال��ك��ون��غ��ر���س مب��ج��ل�����س��ْي��ه  اأن  ت���ب���نّي  ب��ع��دم��ا 

�سيخذل الرئي�س يف مغامرته املتهورة.

من  العاملي  االقت�ساد  ال��رو���س  اأن��ق��ذ  ب- 

ال�سابقة  كوارثه  اإىل  ت�ساف  حتمية  ك��وارث 

التي �سببتها القيادة االأمركية للعامل، فها 

االرت��ف��اع،  اإىل  تعود  العاملية  البور�سات  هي 

بعدما تراجع خيار احلرب.

التعاون  جمل�س  دول  الرو�سي  ع��ّرى  ج- 

اخل��ل��ي��ج��ي وت��رك��ي��ا م���ن ورق����ة ال���ت���وت ال��ت��ي 

على  عدوانية  �سيا�سات  لتنفيذ  بها  تت�سرّت 

يحفظ  م���ن  اأن  ل��ل��ع��امل  واأظ����ه����ر  ����س���وري���ة، 

الدويل هي رو�سيا  العاملي والقانون  ال�سالم 

التي ظهرت وكاأنها  الغربية،  ولي�ست الدول 

اخلليجية،  ال�����س��وق  يف  م��رت��زق��ة  جم��م��وع��ة 

جل�سة  يف   - ك���ري  اأع��ل��ن  ب��ع��دم��ا  خ�سو�ساً 

اال�ستماع - اأنهم تلقوا عر�ساً مغرياً جداً ال 

ميكن رف�سه كثمن لل�سربة الع�سكرية التي 

توؤدي اإىل االإطاحة باالأ�سد.

اخل��ي��ار  اإن  ال��ق��ول  فيمكن  ���س��وري��اً،  اأم����ا 

اإىل توقيع معاهدة حظر  بالذهاب  ال�سوري 

االأ�سلحة الكيميائية، يفيد مبا يلي:

امل��ع��اه��دة  يف  ال���دخ���ول  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأ- 

واالل����ت����زام مب��رتت��ب��ات��ه��ا، ف��ه��و اأم����ر مقبول 

وعادي يف ممار�سات الدول، وال ُيعّد تراجعاً 

اأو انهزاماً، فعدد الدول املن�سوية يف املعاهدة 

189 دول���ة م��ن جميع  ك���ان ق��د ب��ل��غ م���وؤخ���راً 

اأنحاء العامل، ومل يتبّق �سوى العدد القليل 

م��ن ال���دول ال��ت��ي مل ت��دخ��ل اأط���راف���اً، ومنها 

م�سر و�سورية و»اإ�سرائيل«.

ال�����ت�����وازن  خ���������س����ارة  ع�����ن  ب- احل�����دي�����ث 

افتقاد  ب�سبب  »اإ�سرائيل«  مع  اال�سرتاتيجي 

واقعياً،  يبدو  ال  الكيميائي،  لل�سالح  �سورية 

على  عبئاً  يعترب  ب��ات  الكيميائي  فال�سالح 

اأن ام��ت��الك  ���س��اح��ب��ه، وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن 

ال�����س��الح ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ال ُي���ع���ّد ج��رمي��ة بحد 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل  ذاته - كما هي حال 

النووية -  اإال اأن ا�ستعماله، وحتت اأي ظرف 

ُيعّد جرمية دولية ك��ربى ال  ال��ظ��روف،  من 

كما  اجلنائية،  تبعاتها  م��ن  االإف���الت  ميكن 

ا�ستعمال  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال����دويل  ال��ت��ط��ور  اأن 

ا�ستخدام  حظر  فر�س  الكيميائية  االأ�سلحة 

تلك االأ�سلحة، يف اأي ظ��رف، حتى ك��رّد على 

هجوم ي�َسّن با�ستخدام مثل تلك االأ�سلحة.

ج- بناء على املعاهدة، يكون على الدولة 

با�ستحداث  ت��ق��وم  ب���اأال  تتعهد  اأن  ال�����س��وري��ة 

اأو  حيازتها  اأو  الكيميائية  االأ�سلحة  اإنتاج  اأو 

ب�سورة  نقلها  اأو  بها  االحتفاظ  اأو  تخزينها 

كما  ك��ان،  اأيٍّ  اإىل  مبا�سرة  غ��ر  اأو  مبا�سرة 

يرتتب عليها اأن تدّمر خمزونها واأي مرافق 

الإنتاج االأ�سلحة الكيميائية متتلكها.

على  ي���رتت���ب  االت���ف���اق���ي���ة،  د- مب���وج���ب 

خمزونها  عن  دوري��ة  تقارير  تقدمي  �سورية 

فرق  با�ستقبال  تلتزم  كما  ت��دم��ره،  واآل��ي��ات 

االأ�سلحة  ح��ظ��ر  ملنظمة  ال��ت��اب��ع��ة  التفتي�س 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��ا، ل��ل��ت��ح��ق��ق من 

قيامها بتدمر الرت�سانات املوجودة والقيام 

امل�سانع  يف  منتظمة  دوري���ة  رق��اب��ة  بعمليات 

املنتجات  بع�س  اأن  من  للتحقق  الكيميائية، 

اأغرا�س  يف  اال�ستخدام  الوا�سعة  الكيميائية 

ب��وج��ه غر  ت�ستخدم  ال  م�����س��روع��ة،  م��دن��ي��ة 

قانوين الإنتاج اأ�سلحة كيميائية.

ه���- اخلطر يف االأم���ر، وه��و م��ن االأم��ور 

التي يجب التنبه اإليها يف املو�سوع ال�سوري، 

وق����د ت���ك���ون ال����دول����ة ال�������س���وري���ة ق���د اأخ����ذت 

���س��م��ان��ات رو���س��ي��ة ج��دي��ة، ل��ئ��ال ت��ت��ك��رر على 

اأر�سها م�ساهد املفت�سني الذين اأخّلوا ب�سيادة 

العراق وا�ستباحوه لالحتالل، وهو اأنه عند 

ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة، تتعهد ال��دول��ة ال��ط��رف 

عمليات  ب���اإج���راء  ال��ق��ا���س��ي  ب��امل��ب��داأ  بالتقيد 

تفتي�س يف اأرا�سيها »يف اأي وقت ويف اأي مكان«، 

ترف�س  اأن  يف  احل��ق  لها  ي��ك��ون  اأن  دون  م��ن 

ذلك، علماً اأن االتفاقية تتيح اإمكانية اإجراء 

م�ستعجل  تفتي�س  اأي  بالتحدي«،  »تفتي�س 

���س��ك��وك )امل�����ادة التا�سعة  ب��ن��اًء ع��ل��ى  ُي��ج��رى 

الأي  يتيح  التفتي�س  وه���ذا  االت��ف��اق��ي��ة(،  م��ن 

امتثال  ب�ساأن  �سكوك  ت�ساورها  ط��رف  دول��ة 

�سورية لبنود االتفاقية، اأن تطلب من املدير 

اأن  الكيميائية  االأ�سلحة  حظر  ملنظمة  العام 

امل�سكوك يف  الدولة  اإىل  يوفد فريق تفتي�س 

املو�سوع  ه��ذا  اإىل  التنّبه  ع��دم  اإن  امتثالها. 

اأي  ت��ق��وم  ب���اأن  ال��ع��راق��ي  ال�سناريو  ي��ك��رر  ق��د 

دولة طرف يف االتفاقية بالت�سكيك بامتثال 

من  تطلب  وبالتايل  املعاهدة،  لبنود  �سورية 

املنظمة اأن تر�سل مفت�سني للتحقق، وهو ما 

الباب  ويبقي  ال�سورية  ال�سيادة  ينتهك  ق��د 

مفتوحاً للتهديدات ب�سربات ع�سكرية.

د. ليلى نقوال الرحباين

»النصرة« أردوغان يأمر بإقفال ملف تفجيرات »الريحانية« لمنع انكشاف دعمه لـ

بـخ في أنـطــــاكـيـــة
ُ
تقـاريـر تركية تـؤكـد أن »فـيلم الكيمـاوي« ط

هل من ضمانات روسية 
لسورية بعدم تكرر مشاهد 

المفتشين الذين أخّلوا 
بسيادة العراق واستباحوه 

لالحتالل؟

قة
َّ

بوتين ينقذ أوباما والمنطقة من كارثة محق

الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني م�صتقباًل الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما يف �صان بطر�صربغ         )اأ.ف.ب.(

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

متر عرب نقط تفتي�س احل��دود، قال »اإننا مل نواجه اأي 

�سعوبات على احلدود فقط هذه املرة عند اإدخالنا هذه 

الكميات طلب الدرك مقابلتي«.

ويف االإط�����ار ن��ف�����س��ه، ب���رز ت��ق��ري��ر اآخ����ر ي��ت��ح��دث عن 

م�سعى من اأردوغان لل�سغط على الق�ساء الإقفال ملف 

رئا�سة  من  املفت�سون  قام  اأن  بعد  الريحانية،  تفجرات 

الوزراء باإعداد تقرير حول االنفجار الذي وقع يف بلدة 

تقريراً  اأر�سلوا  حيث  االإ�سكندرون،  ل��واء  يف  الريحانية 

لدى  ق�سور  اأي  يوجد  ال  باأنه  هاتاي  يف  العام  للمدعي 

ال�سعب  ح��زب  النائب عن  اأن  االأم��ن��ني«، غر  امل�سوؤولني 

اجل��م��ه��وري ع��ن م��دي��ن��ة ه��ت��اي؛ رف��ي��ق اي��ري��ل��م��از، ق��ال 

وجود  عن  للدرك  ا�ستخباراتية  تقارير  وج��ود  رغ��م  اإن��ه 

اأن  اإال  املنطقة،  يف  الن�سرة«  ل�»جبهة  مفخخة  �سيارات 

قوات االأمن واملخابرات ومكافحة االإرهاب، مل تعِط هذا 

التقرير اأي اعتبار، واأ�سار اإىل اأنه من املعلوم للجميع اأن 

»جبهة الن�سرة« تدعم بكل الو�سائل من حكومة العدالة، 

اإغالق امللف هو التغطية على املنفذ  وال�سبب من وراء 

احلقيقي النفجارات الريحانية.
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�آي  للـ«�سي  �سابق  مــديــر  �سئل  �لثمانينات  بــد�يــة  يف 

يف  �ال�ستخبار�تي  �جلهاز  هــذ�  يــازم  �لف�سل  ملــاذ�  �أي«: 

�أنــتــم تعرفون فقط  فــاأجــاب:  يــقــدم عليها؟  كــل خــطــوة 

باملحاوالت �لتي نف�سل بها، لكن ما ننجح بتحقيقه ل�سنا 

هذ�  كــان  �إذ�  لكن  �الإعــــام،  يف  عنه  باحلديث  ملزمني 

�جلهاز قادر�ً على ت�سغيل عماء يف �خلفاء، فهو عاجز 

�أو ع�سكرية تتورط فيها  �أي مو�جهة �سيا�سية  عن دعم 

�أمريكا.

يف �لــدخــول بــاأ�ــســبــاب �النــ�ــســحــاب »�لــتــكــتــيــكــي« �ملــذل 

�نتظرها  �لتي  �لثاثاء  يوم  كلمة  يف  و�إعانه  الأوبــامــا، 

�الأمـــريكـــيـــون و�لـــعـــامل �أنــــه عــاكــف عــلــى در��ـــســـة �سربة 

�لكونغر�س يف  مــن  �ــســوريــة، وطلبه الحــقــاً  حمـــدودة يف 

باتت  �لتي  �ل�سربة  على  �لت�سويت  تاأجيل  نف�سه  �ليوم 

�لقا�سية«  »�ل�سربة  بعد  �ل�سابون«، خ�سو�ساً  كـ«فقاعة 

�لتي وّجهها برب�عة �لدب �لرو�سي - بدعم من �لتنني 

�ل�سيني - للديك �الأمريكي، و�لدهاء �ل�سوري بت�سريع 

ت�سرف  دولية  لهيئة  �لكيماوية  �الأ�سلحة  �أبــو�ب خمازن 

عليها، وترحيب دويل بقبول �سورية للمبادرة �لرو�سية، 

و�لــفــرنــ�ــســيــة مر��سيها يف  �الأمــريكــيــة  �ملـــدمـــر�ت  �ألــقــت 

�لتي  �ملغامرة  �أن  ظنو�  قباطنة،  ��سرت�حة  يف  �ملتو�سط 

بينما  موفقة،  �سيد  رحلة  �ستكون  �أوبــامــا  �إليها  جرهم 

نتائجها معروفة �سلفاً لدى �ملتابعني لـ«�سريك« عر�س 

�لغربيني  �سباك  يف  حتمل  لــن  �ملــغــامــرة  �أن  �لع�سات 

�إىل حتديد موعد  �سارع كريي  �سورية، فيما  �سمكاً من 

مع الفروف يف جنيف، و�سبقه هوالند �إىل �إحالة م�سروع 

�ملــبــادرة  بــالــتــز�م  �سورية  ُيــلــزم  �ملتحدة  �الأمم  �إىل  قـــر�ر 

�لرو�سية، وو�سع �أ�سلحتها �لكيماوية حتت �إ�سر�ف دويل، 

و�إال..

»�أنــا  عــقــدة  لــديــه  �أن  هــوالنــد  ت�سرفات  يف  �مل�سحك 

يافع  �لكبريين جمــرد  �لُقطبني  �ــســر�ع  وهــو يف  هــنــا«، 

لديه �أحام »�لديكنة«، لكن ال طبيعة �ل�سعب �لفرن�سي 

�لديك  يــكــون  �أن  قـــادر  هــو  وال  طــمــوحــاتــه،  ت�ساعده يف 

خلف  �ندفاعته  يف  وذهـــب  �لــكــبــار،  �ــســاحــات  يف  �ملنت�سر 

غالبيته  �لفرن�سي  �ل�سعب  �أن  و�أغفل  �أوباما،  »م�ساريع« 

غري مو�فق على م�ساركة فرن�سا يف �ل�سربة، و�ملوؤيدون 

لها مرتددون ب�سبب �ملماحكات �ل�سيا�سية بني �الأحز�ب، 

�لــذي  �لفرن�سي،  �ملجتمع  يف  �سيا�سي  �ن�سجام  ال  حيث 

�ــســدق فــيــه قـــول �ــســارل ديــغــول يف �أو�خـــــر �أيــــام حياته 

�ل�سهرية:  كلمته  وقــال  حمبطاً  بــد�  عندما  �ل�سيا�سية 

»كيف يل �أن �أحكم �سعباً يتذوق 600 نوع من �جلبنة«، يف 

�إ�سارة �إىل تعدد �الأمزجة و�الآر�ء يف �ملجتمع �لفرن�سي.

�لعربية،  �ل�سعبية  للتحركات  �الحــرت�م  ت�سجيل  مع 

خــ�ــســو�ــســاً يف �لــ�ــســارع �ملــ�ــســري رفــ�ــســاً لــاعــتــد�ء على 

�ملعار�سة، فاإن من  �أو  �الأ�سد  �سورية، �سو�ء من يوؤيدين 

�إيجابيات »فقاعة �ل�سابون« �الأمريكية �أنها جاءت بالون 

يف  �لكر�مة،  عن  دفاعاً  �لعربي  �ل�سعبي  للتدفق  �ختبار 

تباهى  �لذين  �لقادة  �لعرب على م�ستوى  حلظة تفكك 

�الأكرث عمالة منهم ب�سربة �أوباما �ملقبلة، وبد�أو� نتيجة 

ما  لفرتة  بالتح�سري  فكرهم  وق�سور  �لعقلي  تخلفهم 

بعد �الأ�سد، وبد�أت �سر�ذم �ملعار�سات �ل�سورية يف �خلارج 

تتهياأ حللقات دبكة �النت�سار، و�لافت �أكرث �أن �سي�سان 

باأوهامهم  يجزمو�  �أن  �عتادو�  ممن  لبنان  يف  �ل�سيا�سة 

�ل�سفعة  متلقي  �أو�ئـــل  من  كانو�  حتماً«،  »حتماً  بكلمة 

نتيجة تاأجيل بل �إلغاء �ل�سربة �الأمريكية على �سورية، 

فقط  �ملــحــ�ــســوة  كــاملــفــرقــعــة  ف�ستكون  ح�سلت  �إن  �لــتــي 

بالبارود رفعاً للعتب.

�أمريكا  �لــقــر�ر يف  �أهــل  عتمة مطابخ  �إىل  وبــالــعــودة 

�ل�سيا�سية  �لقيادة  م�ستوى  على  �الأوىل  فــاإن  ورو�ــســيــا، 

وتهدد  و«حتــكــي«  �أي«،  �آي  �لـــ«�ــســي  تكتيك  كــثــري�ً  ت�سبه 

يف  �مل�ستنقعات  نزيلة  �أمريكا  و�ستبقى  تفعل،  مما  �أكــرث 

و�أفغان�ستان،  �لــعــر�ق  �إىل  فيتنام  مــن  مغامر�تها؛  كــل 

م  وتكتُّ بــهــدوء  تعمل  �لثانية  فيما  �لــ�ــســام،  �إىل  و�ــســواًل 

و�ــســريــة مــطــلــقــة �ــســبــيــهــة بــالـــ«كــي جـــي بــــي«، �ـــســـو�ء يف 

زمـــن �الحتــــاد �لــ�ــســوفــيــاتــي �أو رو�ــســيــا �الحتـــاديـــة، ومــا 

على �لــر�غــب يف �لــتــاأكــد مــن �لــفــارق بــني مــن يــديــرون 

�ل�سيا�ستني �لرو�سية و�الأمريكية، �سوى مقارنة �إطالة 

بوتني �حلازمة �جلازمة مع �إطالة �أوباما �لتي تقت�سر 

�لغرب  »�لكاوبوبي« يف  �ال�ستعر��سات على طريقة  على 

�الأمريكي.

وبالعودة �إىل �الأمة �لعربية �ملنكوبة بخ�سيانها، تلوح 
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أحداث األسبوع

شرعية.. ومشروعية
مل يع���د من �شك بع���د امل�شهد 

الذي تناقلت���ه كل �شا�شات العامل 

من اأمام الق����رص ال�شيفي للقي�رص 

الرئي�شني  بني  ق�شطنطني  الرو�شي 

الرو�شي فالدميري بوتني والأمريكي 

باراك اأوباما، اأن امل�شاألة ال�شورية 

بل  »الرمان���ة«،  وحده���ا  لي�شت 

هن���اك ويف ع���ز مو�ش���م الرمان 

املنتوج  تتجاوز  مليانة«  »قلوب 

املانعة  للفاكهة  اأو�شط���ي  ال�رصق 

للتاأك�شد.

لقد بدا اأوباما من خالل �شعيه 

طموح����ًا ل����دى الأوروبي����ني، ويف 

طليعته����م الربيطاني����ون بداية، اأن 

يوؤك�شد اجلميع على رو�شيا، وبوهم 

غري م�شبوق، اأن تكون رو�شيا الرقم 

الأخري يف عملية التاأك�شد لالإ�رصار 

ب�شورية بع����د اأن وعده »اخلليج« 

الأمر  الأمريكية،  اخلزان����ة  باإ�شباع 

الذي ج����ون كريي يقول للكونغر�س 

اإن »العر�����س مغٍر، وم����ا عليكم اإل 

اأن تعطون����ا الإذن ك����ي ننفذ ونبداأ 

بال�رصف«.

اأوباما ووزي����ر خارجيته كريي 

يت�رصف����ان وكاأنهما »اأزعرْين« يف 

الع����امل ي�شبه����ان اأي »فتني« يف 

قري����ة يعتمد عل����ى اأكاذيب لتربير 

بط�شه ب����اأوادم القرية، ويف الوقت 

اإىل حدها  الأم����ور  يدف����ع  نف�ش����ه 

اأمره،  الأق�شى خوفًا م����ن انك�شاف 

لأن اكت�ش����اف اأعمال����ه �شيودي به 

م����ن  امل�شتفي����دة  وب�»الُقْرط����ة« 

فج����وره، لكن����ه ل ينتب����ه اإىل اأن 

يومًا �شياأت����ي ويكون له باملر�شاد 

ال�شهامة  مبعنى  اأ�شيل  »قب�شاي« 

يلّقن����ه در�ش����ًا ويقلل قيمت����ه اأمام 

اجلميع في�شطر للهروب من القرية، 

وبال رجعة.

طبع����ًا، ل����ن يقتن����ع اأوبام����ا 

باأن����ه غري قادر عل����ى اإقناع �شوى 

املرتزقة اأمثاله ب�شوابية طروحاته 

املعجون����ة باأكاذي����ب نفطية، ولذا 

للتخويف  املحامي  �شيطان����ه  جلاأ 

من اأن عدم الع����دوان على �شورية 

يعن����ي ت�شجيع����ًا ل�»ح����زب اهلل« 

واإي����ران، وهما يتعامالن مع �شا�شة 

الع����امل على اأنهم جمرد اأتباع مثل 

هولند، اأو قطيع من احلمقى اأمثال 

فاحتي اخلزائ����ن اخلليجية لأمريكا 

وبالدهم يف ذروة التخلف.

وا�شنطن تدرك ما معنى حتريك 

تقنياتها،  وفخ����ر  رو�شيا  اأ�شاطيل 

رغم ت�شويه �شمعته����ا، كما تدرك 

اإدارة  معن����ى  و»اإ�رصائيل«  ه����ي 

ال�شرتاتيجية  ال�شواريخ  حمركات 

الإيرانية، ويف اأي اجتاه، لذلك فاإن 

تلميح كريي للع����ودة اإىل جمل�س 

الأم����ن لي�����س اإل �شفع����ة جديدة 

لأ�شاط����ني الك����ذب العاملي الذي 

اأوبام����ا »الأزعر« على  �شيج����رب 

الهروب مبعنى تق����دمي ال�شتقالة 

بدل احلرب، اأو اأن هناك من ينتظر 

ل�»يقل  قيمته«.

يون�س

انهزام »الديك الرومي« أمام »الدب« و»التنين« واألسد

لي�س من باب �ل�سدفة �أو ردود �لفعل �أن يتم ��ستهد�ف 

�سفوف  يف  �ملن�سوية  �لطر�بل�سية  �الأطــــر�ف  خمتلف 

فريق �لثامن من �آذ�ر و�حد تلو �الآخر، ال�سيما مكونات 

�حلركة �الإ�سامية، بعد �تهامهم من قبل »�لتكفرييني« 

و»�حلـــريـــريـــني« تــــارة بـــ»�لــعــمــالــة حلـــزب �هلل و�لــنــظــام 

يف  �إرهابية  �أعمال  وتنفيذ  بــاالإرهــاب  وطــور�ً  �ل�سوري«، 

�إىل  مــوؤخــر�ً  �ال�ــســتــهــد�ف  حــدة  �رتفعت  وقــد  طر�بل�س، 

�إاللغاء �جل�سدي، فكان �غتيال �ل�ساب ح�سام �ملوري، ثم 

عبد�لكرمي  �ل�سيخ  جنــل  �لن�ّسار،  نــور  �غتيال  حمــاولــة 

�لن�ّسار، يف منطقة �سكا يف �الأيام �لقليلة �لفائتة.

�ل�سيخ  �غتيال  حماولة  فجاءت  هنا،  ينته  مل  �الأمــر 

�ملــقــّرب مــن �ل�سيخ هــا�ــســم مــنــقــارة،  �لــديــن غــّيــه،  �سعد 

يف مــنــطــقــة �لــبــحــ�ــســة، نــاهــيــك عـــن تــلــفــيــق �التـــهـــام يف 

يف  ب�سلوعهما  �لغريب  و�أحــمــد  منقارة  �ل�سيخنينْ  حــق 

�ل�سورية،  �ملــخــابــر�ت  مــن  بتكليف  طر�بل�س،  تفجريي 

بح�سب �للو�ء �أ�سرف ريفي.

�إ�ــســغــال  �أن هـــذه �ال�ــســتــهــد�فــات تــرمــي �إىل  وال ريـــب 

ترتيب  يف  للمقاومة  �ملوؤيدين  �لطر�بل�سيني  �الأفــرقــاء 

�سيا�سي  دور  باأي  �لقيام  لثنيهم عن  �الأمنية،  �أو�ساعهم 

ني عموماً و�لطر�بل�سي خ�سو�ساً،  موؤثر، يف �ل�سارع �ل�سُّ

و�لــنــّيــل منهم »بــاملــفــرق«، مــن خــال �العــتــد�ء على كل 

ر�هــنــاً يف عا�سمة  يــحــدث  حـــدة، كما  مــكــون منهم على 

لقوى  فــاعــل  تن�سيقي  دور  �أي  غــيــاب  و�ــســط  �لــ�ــســمــال، 

�أفــقــده �حل�سور  �لـــذي  �آذ�ر فــيــهــا، �الأمــــر  �لــثــامــن مــن 

يف  و�أ�سهم  �لطر�بل�سية،  �ل�ساحة  يف  و�ل�سعبي  �ل�سيا�سي 

�سيطرة �لفريق �الآخر يف �سكل كامل عليها.

ويف هـــذ� �لــ�ــســيــاق، يـــوؤكـــد مــ�ــســدر قـــيـــادي �إ�ــســامــي 

تطاول  �لتي  �العتد�ء�ت  �أن  للمقاومة  موؤيد  طر�بل�سي 

تعاظمت  �لطر�بل�سيني،  �آذ�ر  �لثامن من  �أطــر�ف فريق 

وو�سلت �إىل حد �لت�سفيات �جل�سدية، مع تويل �الأمري 

�سورية،  يف  �لتكفريية  �الأحـــز�ب  �إد�رة  �سلطان  بن  بندر 

وبع�س  ريفي يف طر�بل�س  للو�ء  �مللف  �إد�رة هذ�  و�إ�سناد 

مناطق �ل�سمال، بهدف حتويلها �إىل بوؤر حا�سنة و�آمنة 

حمور  على  �حلــرب  يف  �ملنخرطة  �مل�سلحة  للمجموعات 

�ملقاومة يف �ملنطقة على حد قول �لقيادي.

ولتحقيق ذلك، ي�سري �لقيادي �إىل �أن �الإعام �ملعادي 

�الإ�سامية  �حلــركــة  على  كبرية  حملة  �سن  للمقاومة 

�ملعتدلة يف طر�بل�س، لت�سويه �سورتها و�سرب �سدقيتها 

لــــدى �لــــــر�أي �لـــعـــام �لــلــبــنــاين عــمــومــاً و�لــطــر�بــلــ�ــســي 

خ�سو�ساً، عرب �تهامها �أنها جمرد �أد�ة �أمنية و»مرتزقة« 

�أن هذه  ريب  �ل�سوري«، وال  و»�لنظام  �هلل«  »حــزب  لدى 

�أ�سهمت باالنك�ساف �الأمني لقادة هذه �حلركة،  �حلملة 

ما  على  �الغــتــيــال،  لعمليات  متهيدية  خــطــوة  و�سّكلت 

يوؤكد �لقيادي.

بد�ية  ال�سيما  �الإقليمية،  �لتحوالت  هــذه  وو�ــســط 

ظهور ب�سائر جناح �ملبادرة �لرو�سية �لر�مية �إىل وقف 

�إىل  �لقيادي  ي�سري  �سورية،  على  �الأمــريكــي  �لــعــدو�ن 

�لتدخل  على  ر�هن  �لذي  �لفريق  �أ�ساب  �الإحباط  �أن 

تر�جع �الأعمال �الأمنية  �لع�سكري يف �سورية، متوقعاً 

خمتلف  �ــســاأن  يف  �ل�سيا�سي  �لــ�ــســجــال  وعــــودة  ر�هـــنـــاً، 

يختم  �حلكومة،  ت�سكيل  خ�سو�ساً  �لعالقة،  �لق�سايا 

�لقيادي.

يف �لنتيجة، �إن عدم قيام �حللف �ملقاوم بدعم �سيا�سي 

و�ملــوؤيــدة  �ملتعاطفة  �ل�سمالية  للقياد�ت  غطاء  وتــاأمــني 

ظل  يف  خ�سو�ساً  لا�ستهد�ف،  �أد�ة  منهم  �ستجعل  لــه، 

�نك�ساف  �إىل  �أدى  �سيا�سي  �نك�ساف  �أنه  و��سحاً  يبدو  ما 

�أمني، وقد يكون �الإحر�ج يف �مليد�ن �ل�سوري �لذي ي�سعر 

به بندر وحلفاوؤه �للبنانيون، �سيوؤدي �إىل حماولة زيادة 

�إىل  و�ل�سمال  طر�بل�س  لتحويل  هـــوؤالء  على  �ل�سغط 

�خل�سار�ت  عــن  تعو�سهم  لهم  �لنفوذ  �سافية  منطقة 

�مليد�نية يف �أكرث من منطقة �سورية ولبنانية، خ�سو�ساً 

من  �للبنانية  �ل�ساحة  تفجري  يف  �ملخطط  ف�سل  بعدما 

فتنة  تاأجيج  حاولت  �لتي  �الإرهابية  �لتفجري�ت  خال 

�سنية �سيعة.

ح�سان احل�سن

استهداف حلفاء المقاومة في الشمال مستمّر

w w w . a t h a b a t . n e t2013 - لعدد 279(  �جلمعة - 13 �أيلول� (

يف �الأفـــق بــارقــة �أمـــل قــادمــة مــن م�سر، وكـــاأن هذه 

�لــدولــة �لــقــائــدة �لــر�ئــدة وحــدهــا �لــقــادرة �أن تلجم 

�الأمور ولو جزئياً ومت�سك بزمام �ملبادرة يف مو�جهة 

عربية  جامعة  بقايا  ترميم  وتعيد  غربي،  خطر  �أي 

�أنهم  �آخــر، ومــا على من توهمو�  رمبــا حتت م�سمى 
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■ �لنائب �ل�سابق في�سل �لد�ود؛ الأمني العام حلركة 
الن�سال اللبناين العربي، ا�ستنكر ما تتعر�ض له معلول 

على يد ع�سابات اإرهابية وتكفريية، بحق املدينة التي 

ما زالت تتحدث بلغة ال�سيد امل�سيح الآرامية، وهي لغة 

احلديد  بلغة  يحدثها  من  فجاءها  وال�سالم،  املحبة 

اأتباع  هم  ول  لهم،  دي��ن  ل  من  لغة  هي  التي  وال��ن��ار 

معلول  على  الهجوم  اأن  موؤكدًا  ال�سماوية،  الر�سالت 

يك�سف اأن الأزمة يف �سورية لي�ست اأزمة اإ�سالح نظام 

التي احت�سنت  ال�سورية  الدولة  ول تغيريه، بل تدمري 

كل اأبنائها، من جميع الطوائف واملذاهب، وقد �سكلت 

التكفرييون  ي��ح��اول  التي  امل��دن��ي��ة،  للدولة  من��وذج��ًا 

اإزالتها ل�سالح العدو »الإ�سرائيلي« الذي يريد اإقامة 

دولته اليهودية.

■ �ل�سيخ د. عبد �لنا�سر جربي؛ الأمني العام حلركة 
قرية  لها  تعر�ست  التي  الع��ت��داءات  ا�ستنكر  الأم��ة، 

ي�ستهدف  اإجرامي  عمل  اأنه  معتربًا  ال�سورية،  معلول 

التاريخ واحل�سارة، ومن فعلوا ذلك ل ميثلون الإ�سالم 

لقتتال  �سورية  جّر  اأن حماولة  وموؤكدًا  امل�سلمني،  ول 

بنديكتو�ض  البابا  مبواقف  م�سيدًا  تنجح،  لن  طائفي 

ال�ساد�ض ع�سر والكني�سة بالتحذير من هذا املخطط، 

ورف�سهم دعوات ال�ستقواء باخلارج.

اللبناين،  ال�سعبي  املوؤمتر  رئي�ض  �ساتيا؛  كمال   ■
العموم  جمل�ض  موقف  يكون  اأن  املخزي  من  اأنه  راأى 

وبع�ض  العربية،  اجل��ام��ع��ة  م��ن  اأف�����س��ل  ال��ربي��ط��اين 

مواقف  م��ن  اأف�سل  الأم��ريك��ي  الكونغر�ض  اأط���راف 

العربية  الدول  حمّماًل  عربية،  نف�سها  تعترب  اأط��راف 

اأجنبية  ع�سكرية  ق��واع��د  اأرا�سيها  على  تقام  التي 

م�سوؤولية كربى يف تخريب الأمة، وت�سهيل الطرق اأمام 

»الأو�سط اجلديد« املّدمر للوحدات الوطنية العربية.

■ جبهة �لعمل �الإ�سامي يف لبنان دعت اللبنانيني 
كل  مواجهة  يف  واح���دًا  و�سفًا  واح���دة  ي���دًا  ليكونوا 

امل��خ��ط��ط��ات وامل����وؤام����رات اخل��ارج��ي��ة، واإف�����س��ال��ه��ا 

وحتطيمها وتدمريها على �سخرة الوحدة الوطنية. 

الإ���س��الم��ي  ال��ل��ق��اء  �حلــــاج عــمــر غـــنـــدور؛ رئي�ض   ■
لإيجاد  الدولية  املوؤ�سرات  بعد  اأن��ه  راأى  ال��وح��دوي، 

تتكثف اجلهود  اأن  ال�سورية، يجب  �سلمي لالأزمة  حل 

كانت  واإذا  العتيدة،  اللبنانية  احل��ك��وم��ة  لت�سكيل 

قبل  واجبًا  ا�ستحقاقًا  احلكومة  ت�سكيل  اإىل  احلاجة 

»احللحلة« يف امللف ال�سوري، فهي اأكرث اإحلاحًا بعد اأن 

ر�ست الأمور على معامل تهدئة قد ت�ستمر لعدة اأعوام 

التح�سني  �سبيل  على  لبنان  منها  ي�ستفيد  اأن  ينبغي 

املطلوبة ل�ستمرار هذا  التفاهمات  واإيجاد  الداخلي، 

الوطن.

اخلطري  اأن  اإىل  لفت  �مل�سلمني  �لــعــلــمــاء  جتــمــع   ■
اإثارة  هو  �سورية  التكفريية يف  م�سروع اجلماعات  يف 

ال�سوري،  ال�سعب  اأط��ي��اف  ك��ل  ب��ني  املتنقلة  الفتنة 

ابتداء من الفتنة املذهبية بني امل�سلمني ولي�ض انتهاء 

بالفتنة الطائفية مع امل�سيحيني، وتو�سلوا لذلك تهدمي 

املختلفة  اجلماعات  عند  مقد�ض  هو  ما  كل  وتدني�ض 

اأب�سع  مرتكبني  ���س��وري��ة،  يف  ال�سعبي  الن�سيج  م��ن 

الأعمال الالإن�سانية من جمازر واأكل للقلوب والأكباد، 

بهدف ت�سويه �سورة الإ�سالم الذي اأتى به حممد �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم.

■ لقاء �جلمعيات و�ل�سخ�سيات �الإ�سامية يف لبنان 
امل�سجد  ا�ستهداف  ال�سهيونية  املحاولت  من  ح��ّذر 

الأق�سى، يف ظل انهماك الدول الغربية وبع�ض الدول 

العربية با�ستهداف �سورية.

حول  الأم��ريك��ي��ة  الأك��اذي��ب  ع��ودة  اللقاء  وا�ستهجن 

البيت  اإدارة  ت�سوغها  وال��ت��ي  الكيماوية،  الأ�سلحة 

الأبي�ض للراأي العام لتربير عدوانها، وهي الأ�ساليب 

واأفغان�ستان  ال��ع��راق  لتدمري  �سّوقتها  التي  نف�سها 

وليبيا، موؤكدًا اأن الهدف من العدوان على �سورية هو 

خدمة الكيان ال�سهيوين.

يف  مي��ر  لبنان  اأن  اعترب  حبلي  �سهيب  �لــ�ــســيــخ   ■
جميع  على  يحتّم  ما  واخلطورة،  الدقة  بالغة  مرحلة 

م�سوؤولياتها  حتّمل  والروحية  ال�سيا�سية  القيادات 

الفتنة بني  لواأد  يعمل كل من موقعه  الوطنية، بحيث 

موؤكدًا  عام،  ب�سكل  واللبنانيني  خ�سو�سًا،  امل�سلمني 

وجوب توحيد الكلمة وال�سف بوجه املوؤامرة ال�ساعية 

عرب  ت��ارة  واللبنانيني،  لبنان  وح��دة  م��ن  النيل  اإىل 

التفجريات املتنقلة التي ت�ستهدف املدنيني والأبرياء، 

وط����ورًا ع��رب ب��ث الأ���س��ال��ي��ل وال��ف��ربك��ات الإع��الم��ي��ة 

كل  وا���س��ح  وب�سكل  ت�ستهدف  ب��ات��ت  ال��ت��ي  والأم��ن��ي��ة 

املن�سوين يف املقاومة وم�سروعها.

�إد�رة  على  �لنظيفة  غــري  و�أمــو�لــهــم  بنفطهم  قــــادرون 

�أمـــة، �ــســوى �لتخلي عــن قــيــادة غــري مــوؤهــلــني لها ولن 

موؤهلني، وليتقاعدو� كما فعل »�حلَمد�ن«  يكونو� يوماً 

�لــقــطــريــان، ويـــعـــودو� �إىل مــنــتــجــعــات مــاربــيــا ونــيــ�ــس، 

وجل�سات �لكيف و�الأن�س مع جميات �أوروبا؛ من مدريد 

�إىل باري�س، وليرتكو� �ل�سيا�سة لقادة و�عدين ذخريتهم 

كر�مة. 

و�النتكا�سة  الأوباما،  �ملهني  �الن�سحاب  و�أمــام  ختاماً، 

�لتاريخية الأمريكا، يبدو �أن �لرئي�س �الأمريكي بحاجة 

�إىل �إعادة نظر وتقييم حلجم �أمريكا على م�ستوى عامل 

مل يعد رقعة �سطرجن مفتوحة الأحادية �للعب مب�سائر 

�لــ�ــســعــوب، وبـــات هــنــاك العــبــون حتى مب�سري �أمــريكــا، 

وقبل �أن يتحدى �لديك �لرومي �لدب �لرو�سي و�لتنني 

�ل�سيني، عليه �أن يدرك �أن �سورية �آخر موطئ قدم يدب 

فيه �لدب يف �ل�سرق، وعلى �لديك �أي�ساً قبل �أن يتحدى 

عن  �لــعــاجــز  ديــونــه  للتنني  �الأقـــل  على  يفي  �أن  �لتنني 

ت�سديدها و�أن ال تت�سرف �أمريكا مع �ل�سني على قاعدة 

�ملثل �لقائل: »�سحدين و�أنا �سيدك«..

اأمني اأبو را�سد
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ز�ر �الأمني �لعام حلركة �الأمة �ل�سيخ 

د. عبد �لنا�سر جربي كرد�ستان �لعر�ق، 

يف �إطار حماوالته يف دول �لعامل �لعربي 

و�الإ�ـــســـامـــي الإعــــــادة تــفــعــيــل وتــنــمــيــة 

نهو�س  يف  و�لعلماء  �لت�سوف  �أهــل  دور 

�لتكفريي  �ملنهج  �نت�سر  بعدما  �الأمـــة، 

�إلغاء �الآخرين، و�إ�سد�ر  �لذي �أدى �إىل 

�لفتاوى بالقتل و�لذبح. 

�إطــار  جــهــود �ل�سيخ جــربي تــاتــي يف 

�إعــــادة جمــد �الأمــــة، و�إعــــادة �إحــيــاء دور 

�لتاريخ، من  و�لتزكية يف  �لرتبية  �أهــل 

وعماد  �جلــيــاين،  �لــقــادر  عبد  �ل�سيخ 

�لدين زنكي، و�سواًل �إىل �لقائد �ساح 

�لــديــن �الأيـــوبـــي، وغــريهــم مــن �لــقــادة 

�مل�سلمني.

وخـــــــال زيـــــارتـــــه الإربـــــيـــــل، �ـــســـارك 

�سماحته يف موؤمتر حتت عنو�ن: »علماء 

�ملجتمعات  بناء  يف  ودورهــم  �لت�سوف.. 

�الإ�ـــســـامـــيـــة«، �لـــــذي حــ�ــســره عــلــمــاء 

مـــن �لـــعـــر�ق ومــ�ــســر ولــبــنــان و�إيـــــر�ن، 

�إعــادة  على  �ــســدّدت  كلمات  فيه  و�ألقيت 

�ملــنــهــج �الأ�ــســيــل الأهـــل �لــتــ�ــســوف، لكي 

�سمّو  باجتاه  جديد  من  �لعامل  يقودو� 

تــعــاىل. وقد  �لنف�س و�لــتــقــرب مــن �هلل 

�إحـــدى �لــنــدو�ت  تــر�أ�ــس �ل�سيخ جــربي 

�أن  فيها  �أكـــد  كلمة  و�ألــقــى  �ملــوؤمتــر،  يف 

�الأكــــر�د يف �لــتــاريــخ كــانــو� خـــز�ن �الأمــة 

�أكد �سرورة توحيد  �مللمات، كما  خال 

مذ�هبهم  باختاف  �مل�سلمني  �سفوف 

و�أعر�قهم و�ألو�نهم، �نطاقاً من قوله 

جميعا  �هلل  بحبل  {و�عت�سمو�  تعاىل 

والتفرقو�}.

وقـــدم �لــ�ــســيــخ عــبــد �لــنــا�ــســر جــربي 

خم�س مــنــح در��ــســيــة لـــاإخـــوة �الأكــــر�د 

�الإ�سامية  �لــدعــوة  كلية  يف  لــلــدر��ــســة 

بهبة من �لكلية.

جـــــربي حمــافــظ  �لــ�ــســيــخ  ز�ر  كـــمـــا 

�أربـــيـــل �لــ�ــســابــق؛ �لــ�ــســيــخ ر�ــســيــد كــاكــا، 

كيفية متكني  حـــول  �حلــديــث  وتـــنـــاول 

الإعــادة  و�الأكـــر�د  �لعرب  بني  �لعاقات 

يف  �لتد�ول  ومت  �مل�سلمني،  بني  �للُّحمة 

خمتلف  مــن  كبري  علمائي  وفــد  زيـــارة 

لكربى  و�الإ�سامية  �لعربية  �الأقــطــار 

�إعــادة  �أجــل  �لدينية، من  �لعلمية  �ملــدن 

�ختاف  على  �مل�سلمني  بــني  �لتو��سل 

�ملـــذهـــب، و�لــتــاأكــيــد �أن �الإ�ــــســــام جــاء 

و�لبغ�ساء،  �لكر�هية  ال  �ملحبة  لين�سر 

وجاء بالوحدة ال بالفرقة.

مشاركًا في مؤتمر »علماء التصوف.. ودورهم في بناء المجتمعات اإلسالمية«

الـشـيـخ جـبـري: اإلســالم جــاء لـلـوحــدة ال لـلـفــرقـــــة

�ل�سيخ د. عبد �لنا�سر جربي خال �إحدى ندو�ت �ملوؤمتر
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مقابلة

ع������ن ه�������ذه الأج��������������واء وغ�����ره�����ا، 

الثقافة  وزي��ر  »الثبات«  ح��اورت جريدة 

اللبناين؛ غابي ليون، مطلعة منه اآخر 

وك��ان  والإقليمية،  املحلية  امل�ستجدات 

هذا احلوار:

هدوئه  خلف  ل��ي��ون  ال��وزي��ر  يخبئ 

»غ�سباً  روؤيته  وثبات  موقفه  و�سالبة 

م���ق���ّد����س���اً«، ه���و ���س��م��ة ن��ا���س��ط��ي »ال��ت��ي��ار 

الوطني احلر« الذين اعتادوا على قول 

احل��ق��ائ��ق يف وق��ت��ه��ا، ل م��ه��ادن��ة ال��واق��ع 

املتبدلة،  امل�سالح  مب�ساحيق  بالتنكر 

امل�سيحيون  ب��ه  ي�سعر  ال���ذي  ف��اخل��ط��ر 

ال�سعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  امل�سرقيون 

لي�س بالأمر اجلديد ح�سب راأيه، وهي 

ع��ل��ى تنوعها  الأق���ل���ي���ات  ح��ال��ة م��ع��ظ��م 

اأول  ت�سيب  وه��ي  والعرقي..  الطائفي 

الكرمية،  نية  ال�سُّ الطائفة  ت�سيب  من 

يقول: »هذه اجلماعات التكفرية الذي 

ُيعمل على اإيقاظها من جماهل التاريخ 

بحقوق  ول  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ت��وؤم��ن  ل 

الإن�����س��ان ول احل��ري��ات ال��ع��ام��ة، ونحن 

انت�سار  خطورة  نرى  كنا  �سيا�سي  كتيار 

هذا الفكر يف جمتمعاتنا ال�سرقية، وكنا 

نقول اإن ن�سر الدميقراطية بالقوة وفق 

منظار بع�س الغرب هو خطر داهم لأي 

معتدل، ونحن نعترب اأّن هذا اخلطر ل 

�سورية  يف  امل�سيحيني  يطال  اأن  ميكنه 

لبنان  م�سيحيي  الأذى  ي�سيب  اأن  دون 

وامل�سرق بالعموم«.

ل����ي����ون ي����دع����و احل���ري�������س���ني ع��ل��ى 

م�����س��ل��ح��ة امل�����س��ي��ح��ي��ني يف ه����ذا ال�����س��رق 

عن  مت�سائاًل  اخلطر،  لهذا  التنّبه  اإىل 

فل�سطني  يف  امل�سيحي  ال��وج��ود  م�سر 

وال���ع���راق وم�����س��ر و����س���وري���ة.. وي��ع��ّل��ق: 

ل��ب��ن��ان، فالفكر  ي��ق��رب م���ن  »اخل���ط���ر 

اأ���س��ب��ح يف حميطنا  ال����ذي  ال��ت��ك��ف��ري 

امل���ت���ع���ددة، ون��ل��ح��ظ  ب��ي��ئ��ات��ن��ا  دخ����ل اإىل 

وتزايده  العنفي  العمل  �سهولة  موؤخراً 

داخ���ل اأح��ي��ائ��ن��ا.. م��ع الأ����س���ف، بالرغم 

من تنبيهنا ملخاطر ا�ستقبال النازحني 

همنا  اتُّ ���س��واب��ط،  دون  م��ن  ال�����س��وري��ني 

كفريق �سيا�سي بالعن�سرية، واليوم بداأ 

اجلميع يقّر ب�سوابية موقفنا«.

ذّمية وقحة

�سي�سيب  ال��ذي  التايل  عن  �ساألناه 

الكهنة  خطف  بعد  اإن���ه  اإذ  امل�سيحيني، 

األف   450 ح��وايل  وتهجر  واملطرانني، 

ملقامات  التعّر�س  ب��داأ  �سوري،  م�سيحي 

امل�����س��ي��ح��ي��ني ولإرث���ه���م احل�����س��اري كما 

غ  �سيفرَّ ف��ه��ل  م��ع��ل��ول،  ب��ل��دة  ح�����س��ل يف 

ال�سرق من م�سيحييه؟ يرّد ليون: »بادئ 

اأّن  لبناين  اأي  ي��ع��رف  اأن  يجب  الأم���ر، 

خطف الكهنة واملطراننينْ لي�ست م�ساألة 

���س��واء  وب��ال��ت��ايل  ل��ب��ن��ان،  ع��ن  منف�سلة 

اأو  الأرثوذك�سية  الكني�سة  املحنة  طالت 

كني�سة ال�سريان الأرثوذك�س، فالكني�سة 

الإنطاكية هي واحدة يف لبنان و�سورية، 

لهذه  والتعر�س  مطارنتنا،  هم  ه��وؤلء 

املقامات اأمر غر مقبول على الإطالق. 

مع الأ�سف، بع�س م�سيحيي 14 اآذار ما 

يزال ي�سّخف هذه املوا�سيع، ويقلّل من 

ق��ي��م��ة جم���ري���ات الأح�������داث، وب��وق��اح��ة 

الن�سرة«  »ج��ب��ه��ة  ع��ن  ي��داف��ع  بع�سهم 

وهم  مبا�سرة،  غ��ر  اأو  مبا�سرة  بطرق 

ي�����س��ك��ك��ون ب����الأح����داث ال��ت��ي حت�����س��ل يف 

الأخبار  على  وي�سّو�سون  معلول،  بلدة 

اأّن ك��ل �سكان  وم��اآ���س��ي ال��ع��امل، يف ح��ني 

امل�سلحني  اقتحام  مع  غ��ادروه��ا  معلول 

الأ�سئلة  باإطالق  ي�سككون  وه��م  للبلد، 

راأيتم  »هل  يقولوا:  ك��اأن  تفيد،  التي ل 

ذلك؟ اأو اأن يقولوا اإّن »جبهة الن�سرة« 

ومل  ال��دي��ن��ي��ة،  للمقامات  تتعر�س  مل 

يتوقف  باملقد�سات..«،  تعبث  اأو  حت��رق 

حديثه:  ويتابع  اللحظات  بع�س  ليون 

»ال�������س���ور ل مي��ك��ن ت��ك��ذي��ب��ه��ا، واأق�����وال 

ن�سج  م��ن  لي�ست  م��ع��ل��ول  ب��ل��دة  اأه����ايل 

اخليال، ولنفر�س اأّن اأحاديثهم لي�ست 

دق���ي���ق���ة، م���ا م��ع��ن��ى اق���ت���ح���ام ج��م��اع��ات 

م�سيحية  لبلدة  »القاعدة«  من  مقربة 

لها هذا الثقل الديني الهام«؟!

يعترب ليون اأّن اأحد الفرقاء الذين 

اأي�������دوا م���ع ب����داي����ات احل������راك ال��ع��رب��ي 

يف  ما�سون  الإخ����وان«،  »فليحكم  �سعار 

خطابهم ال�سيا�سي، وهم اليوم يدافعون 

عن »حكم الن�سرة« يف معلول و�سورية، 

اإّل �سمن  »وهذا الأمر ل ميكن و�سعه 

اإطار الذمية ال�سيا�سية الوقحة«.

����س���األ���ن���اه ع���ن حت�����ّرك امل�����س��ي��ح��ي��ني 

اخل���ج���ول يف ه���ذا امل���ج���ال، ي����رّد ل��ي��ون: 

اللبنانيني، وامل�سيحيني  »ال�سخط لدى 

حتديداً، موجود، لكنه خجول، مل يعد 

ال�سّر  يكفي ال�ستنكار وحده لدرء هذا 

والنقمة  الغ�سب  فم�ساعر  بنا،  املحّدق 

على و�سائل التوا�سل الإجتماعي يجب 

اأن ُت�ستكمل باعت�سامات وتظاهرات اأمام 

وال�سفارات  ال���دويل  املجتمع  منظمات 

لكن يجب  �سرورية،  ال�سالة  اجلنبية، 

ال�سالة  حتى  ب��الأع��م��ال،  ُت�ستكمل  اأن 

فرن�سي�س  البابا  قدا�سة  اإليها  دعا  التي 

مل ت��ل��َق جت���اوب���اً ب��ال��ق��در امل��ط��ل��وب من 

لهذه  جمتمعاتنا  تخدرت  فهل  النا�س، 

اأن يكون  ال��درج��ة؟ الإح��ب��اط ل ميكنه 

غره  قبل  وامل�سيحي  م�سيحية،  حالة 

احلقيقة  وق���ول  الظلم  لرف�س  م��دع��ّو 

اأّن  �سحيحاً  ول��ي�����س  امل�����س��ي��ح،  ك��ال�����س��ّي��د 

ال����غ����رب وو����س���ائ���ل اإع����الم����ه ل ت��ت��اأث��ر 

نحن  الأوىل  وال���ه���زمي���ة  ب��ت��ح��رك��ات��ن��ا، 

جمريات  ب��اأن  باإقرارنا  تبداأ  كلبنانيني 

الأحداث لي�ست بيدنا«.

وع������ن خ���ط���ر ال���ت���ع���ر����س ل������الإرث 

احل�ساري الذي متتاز بها بلدة معلول، 

اأهايل بلدة معلول  »اأوًل حق  رّد ليون: 

قبل  يكفي  وبالعي�س  الكرمية  باحلياة 

احلديث عن اأي �سيء اآخر، الإن�سان هو 

القيمة الأوىل للوجود، ونحن مع هذه 

نخ�سى  بالفعل  التكفرية  اجل��م��اع��ات 

التعر�س لقد�سية املكان.. ونحن نعترب 

امل�سلحني هو تدني�س  اأّن جم��ّرد دخ��ول 

اإذ ل ي��وج��د  مل��دي��ن��ة ع��ري��ق��ة وم�����س��امل��ة، 

جبهة  ه���ي  ول  م��ق��ات��ل��ني  ل  ب��داخ��ل��ه��ا 

العاملي،  ال���راث  البلدة ه��ي م��ن  ق��ت��ال، 

امل�سرقيني،  امل�سيحيني  ك��ّل  ملك  وه��ي 

واأي موؤمن يحّج اإليها ويجب املحافظة 

على تاريخها ومعاملها الأثرية، �سيما اأّن 

ال�سّيد  لغة  يتكلمون  ي��زال��ون  ما  اأهلها 

اإحياء  امل�سيح، وهناك حماولت لإع��ادة 

اللغة الأرامية«.

احلكومة

وماذا مع تراجع الكالم عن عدوان 

ع�����س��ك��ري ع��ل��ى ����س���وري���ة؟ ه���ل ���س��ُت��ف��ّك 

اأّن  اأم  عقدة ت�سكيل احلكومة يف لبنان، 

امل�ساألة تنتظر اكتمال الت�سويات يف كّل 

الق�سايا؟ يجيب ليون: »وجود حكومة 

ال���س��ت��م��رار  ي��ف��ر���س  اأع��م��ال  ت�سريف 

املتعلقة ب�سوؤون  بتاأدية واجباتها، �سيما 

ال��ن��ا���س، احل��ك��م ا���س��ت��م��راري��ة، ول �سيء 

ا�سمه »فراغ باحلكم«، ت�سريف الأعمال 

وت�سفرها،  الأع��م��ال  جتاهل  يعني  ل 

اأعمال  ت�سريف  يريد حلكومة  اأح��ٌد ل 

جتاهل  لكن  تقريرية،  ق����رارات  ات��خ��اذ 

امل��خ��اط��ر وال���س��ط��راب اأم����ٌر ل ي��ج��وز، 

احل��ك��م يف ل��ب��ن��ان ه���و مل��ج��ل�����س ال�����وزراء 

جمتمعاً، ول يجوز و�سعه بيد �سخ�س 

الطبقة  الأ���س��ف،  مع  �ساأنه..  بلغ  مهما 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ل��ب��ن��ان مت���دد ا���س��ت��م��رار 

ب���داأن���ا  ت���ع���اجل���ه���ا،  الأزم����������ات ف���ي���ه ول 

بالتمديد للمجل�س النيابي، ثم انتقلنا 

احل�سا�سة  املواقع  لبع�س  التمديد  اإىل 

خ���الف���اً ل��ل��ق��ان��ون وال���د����س���ت���ور، وال��ي��وم 

ببع�س  ال�����وزراء  جمل�س  دور  نخت�سر 

الأ���س��خ��ا���س وال��ه��ي��ئ��ات.. وه����ذا الأم���ر 

مرفو�س كلياً من قبلنا ولن نقبل به«.

وي��دع��و ل��ي��ون رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 

التحّرك يف جمال  اإىل  مي�سال �سليمان 

مم��ار���س��ة احل��ك��م ���س��الح��ي��ات��ه، وي��دع��و 

رئي�س حكومة ت�سريف الأعمال جنيب 

���س��الح��ي��ات��ه،  مم���ار����س���ة  اإىل  م��ي��ق��ات��ي 

هذا  م�سوؤولية  �سنحّملهما  نحن  »واإّل 

البلد، لأّنه  التخاذل يف ممار�سة �سوؤون 

ي�سمح  م����ربر  اأي  ول  ���س��ب��ب  ي��وج��د  ل 

لعدم اجتماع جمل�س الوزراء«، وي�سيف 

ل��ي��ون: »ال���ي���وم م��ع ا���س��ت��م��رار الأزم����ات 

وت��داع��ي��ات الأح������داث الإق��ل��ي��م��ي��ة على 

لبنان، بات ملحاً ت�سكيل حكومة وحدة 

التلّطي  ي��ع��د ج��ائ��زاً  وط��ن��ي��ة، لأّن����ه مل 

وراء �سروط واهية ل تفيد اللبنانيني، 

وم���ن ال�����س��ه��ل ج����داً ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة 

ال�سعبي  التمثيل  ق��واع��د  اح��رم��ت  اإن 

ومكونات املجتمع اللبناين«.

ويتمنى ليون مع ف�سل رهان بع�س 

اللبنانيني على توجيه �سربة ع�سكرية 

ل�سورية، اأن يعود هذا الفريق ال�سيا�سي 

يقول:  ال�سحيح،  الوطني  اخليار  اإىل 

»التكال على اخلارج املتغر لي�س ثابتاً، 

لننه�س  ببع�سنا  اأيدينا  ن�سع  اأن  يجب 

ب��ال��ب��ل��د.. ف��ف��ي ال��ب��ل��د م���ا ي��ك��ف��ي��ه من 

ونازحني، وخماطر  اقت�سادية،  م�ساكل 

يتعلموا« من رهاناتهم  اأمنية، و»حلّهم 

اخلا�سرة«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

ليون: تقليل بعض »14 آذار« من قيمة
التعّرض للمسيحيين في معلوال.. »ذمية سياسية وقحة«

رغم تراجع من�سوب العدوان الأمريكي على �سورية، 

والكالم املتزايد عن اجتاه ت�سووي رو�سي - اأمريكي، 

يبقى الو�سع امل�سيحي امل�رشقي يف العموم من �سيئ اإىل 

اأ�سواأ، واآخر ف�سول فجور »جبهة الن�رشة« وتفرعات تنظيم 

»القاعدة« تدني�سهم مقد�سات بلدة »معلول«، تلك البلدة 

التي حافظت على لغة ال�سّيد امل�سيح، بالرغم من تقّدم 

الزمن وحتولته.

الصالة التي دعا 
إليها قداسة البابا 

لم تلَق تجاوبًا بالقدر 
المطلوب.. فهل 

تخّدرت مجتمعاتنا لهذه 
الدرجة؟

ليون: بعض مسيحيي 
»14 آذار« ما زال يدافع 

بوقاحة عن »جبهة 
النصرة« بطرق مباشرة 

أو غير مباشرة
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تحقيق

مع تزايد املخاوف ب�سان ال�سيارات 

وعقب  النا�سفة،  وال��ع��ب��وات  املفخخة 

ت��ف��ج��ري ب��ئ��ر ال��ع��ب��د وال���روي�������س يف 

ث���م تفجري  ال�����س��اح��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة، 

ط���راب���ل�������س ال���ل���ذي���ن اأذك����ي����ا امل���خ���اوف 

الأمنية لدى اللبنانيني، قررت بلدية 

بروت تركيب �سبكة كامرات تغطي 

����س���وارع ب�����روت، ع��ل��ى اأن ت��ك��ون ه��ذه 

الكامرات مت�سلة بغرفة حتكم.

وق������ال رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��ب��ل��دي 

ملدينة بروت؛ بالل حمد، اإثر جل�سة 

البلدي خ�س�ست  ا�ستثنائية للمجل�س 

لبحث الأو�ساع الأمنية يف املدينة، »اإن 

القرار جاء انطالقاً من اعتبار الأمن 

يف العا�سمة خطاً اأحمر«.

هكذا يرتقب اأهايل بروت ن�سب 

ال�����س��وارع  يف  حديثة  رقمية  ك��ام��رات 

اأيدوا  ومنازلهم، كرث  وقرب حمالهم 

ه��ذا ال��ق��رار ب��اع��ت��ب��اره ي�سمن الأم��ن 

ويخيف الإرهابيني ويعيق حتركاتهم 

اأو  بهم  الإم�ساك  يتيح  الأق��ل  على  اأو 

اإح���ب���اط خم��ط��ط��ات��ه��م، ف��ي��م��ا اع��ت��رب 

بامل�سا�س  يتعلق  الأم���ر  اأن  اآخ���ر  ق�سم 

ب���احل���ري���ات ال���ف���ردي���ة وخ�����س��و���س��ي��ات 

املواطنني، ل �سيما اأن هذه الكامرات 

ل���ن جت���د م���ن ي��راق��ب��ه��ا ع��ل��ى ال�����دوام 

كامرات  اأن  كما  اأ�سرطتها،  وي�ساهد 

انتحارياً  ت���ردع  اأن  ميكن  ل  امل��راق��ب��ة 

يف  ت�ساهم  لكنها  نف�سه،  تفجر  ع��ن 

م��ع��رف��ة ه��وي��ت��ه ب��ع��د ال��ت��ف��ج��ر، وه��ذا 

الأم������ر ل ي��ح��د م���ن اخل�����س��ائ��ر ال��ت��ي 

ت���ك���ون ق���د وق���ع���ت ب��ال��ف��ع��ل، ومي�����س��ي 

في�ساأل  امل���وؤام���رة  ن��ظ��ري��ة  يف  البع�س 

»ماذا لو مت ت�سريب املعلومات وال�سور 

جهات  اإىل  الكامرات  تلتقطها  التي 

خارجية اأو �سفارات حملية، وما الذي 

ي�سمن اأن هذه الكامرات لن تتحول 

قد  وا���س��ت��خ��ب��ارات  جت�س�س  اأدوات  اإىل 

ت�ستغلها جهات كثرة«؟

ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 

كامرات  ا�ستخدام  مينع  ل  اللبناين 

امل����راق����ب����ة ال���ت���ي ت��ث��ب��ت ع���ل���ى امل���ب���اين 

وامل���وؤ����س�������س���ات ال���ت���ج���اري���ة وامل�������س���ارف 

وب��ع�����س امل��وؤ���س�����س��ات ال��ر���س��م��ي��ة، وه��ذا 

الأم��ر يبقى م�سموحاً ما دام ل مي�س 

ب��احل��ري��ة ال��ف��ردي��ة ل��ل��م��واط��ن وال��ت��ي 

اأن  ال��د���س��ت��ور، وي��وؤك��د اخل���رباء  كفلها 

ب���روت ل يحتاج  ك��ام��رات يف  تثبيت 

ي��خ�����س  ل��ت��ن��ظ��ي��م��ه مب����ا  ق����ان����ون  اإىل 

احل��ري��ة ال��ف��ردي��ة، ل��ك��ون ال��ك��ام��رات 

امل���ن���وي ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا، ���س��ت��ك��ون يف ال�����س��ارع 

لي�س هناك  وبالتايل  ع��ام،  وه��و مكان 

اأثناء  الفردية  واحل��ري��ة  يتعار�س  م��ا 

اأن عمل  اأماكن عامة، كما  املراقبة يف 

اإ���س��راف  امل��راق��ب��ة �سيكون حت��ت  ن��ظ��ام 

جهة واحدة ويف مركز موحد. 

ويرى اخلرباء اأن الواجب الأمني 

ا�ستثنائية  اإج���راءات  اتخاذ  ي�ستوجب 

امل����واط����ن  ث���ق���ة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ت����ه����دف 

ب���الأم���ن، وب��ال��ت��ايل ف����اإن ال��ل��ج��وء اإىل 

�سوارع  امل��راق��ب��ة يف خمتلف  ك��ام��رات 

لتهدئة  اأ�سبح �سرورة ملحة  ب��روت، 

التفجرات من  �سبح  واإزال��ة  املخاوف 

خميلة اللبنانيني، ل �سيما مع تكاثر 

ال�سائعات بهذا ال�ساأن.

اإذن، مل يعد تركيب كامرا مراقبة 

حم�����س��وراً ع��ل��ى ال��ب��ن��وك وامل��ج��م��ع��ات 

التجارية وحمال الذهب واملجوهرات 

وال�����س��ي��دل��ي��ات وامل���ق���اه���ي وامل��ط��اع��م 

وامل������ولت ال��ت��ج��اري��ة وال�����س��وب��رم��اك��ت 

منها  كثر  تعر�ست  اأن  بعد  الكبرة، 

حل�����الت ����س���رق���ة، ب���ل اأ���س��ب��ح��ت ه��ذه 

الكامرات �سرورة اأمنية ملنع انتحاري 

اإره���اب���ي  اأو  م���ا م���ن ت��ف��ج��ر ن��ف�����س��ه، 

مت�سدد من تفخيخ �سيارة وتفجرها، 

ب���ات���ت ال���ك���ام���رات و���س��ي��ل��ة اإ���س��اف��ي��ة 

واإن  بالأمان  اللبناين  املواطن  لي�سعر 

كانت كل حتركاته م�سجلة.

من  الكثر  اإن  ي��ق��ال،  احل��ق  لكن 

ك���ام���رات امل��راق��ب��ة اخل�����س��و���س��ي��ة قد 

اأت����ت ث��م��اره��ا، ف��ق��د مت ك�����س��ف الكثر 

م���ن ح����الت ال�����س��رق��ة وال��ق��ب�����س على 

بع�س  اإىل  التعرف  مت  كما  الفاعلني، 

املحال  اأ���س��ح��اب  قتلوا  ال��ذي��ن  القتلة 

بدافع ال�سرقة، ويتعمد بع�س اأ�سحاب 

كتابة لوحات  ال��ي��وم  وامل��ت��اج��ر  امل��ح��ال 

مراقب،  املحل  باأن  للزبائن  حتذيرية 

ف��ي��م��ا ي�����س��ع اآخ�������رون ���س��ا���س��ة ك��ب��رة 

ي�ساهدها اجلميع تو�سح جميع اأركان 

املكان  اأن  اجلميع  يعلم  حتى  املتجر، 

مراقب.

ويوافق كثرون اليوم  على خيار 

ن�����س��ب ك���ام���رات م��راق��ب��ة يف ���س��وراع 

»الوقاية خر من  اأن  باعتبار  ب��روت 

الأمنية  املراقبة  فكامرات  ال��ع��الج«، 

تلعب دوراً مهماً يف ك�سف  اليوم  باتت 

مالب�سات اأي ق�سية، واأ�سبحت و�سيلة 

حلفظ  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول  يف  ت�ستخدم 

الأم�������ن وال���ق���ب�������س ع���ل���ى ال��ل�����س��و���س 

واملجرمني.

 م�����ن ب�����ني الأ�����س����ال����ي����ب ال��ت��ق��ن��ي��ة 

امل�ستخدمة والقائمة يف الغرب واملتعلقة 

ال�سيارات  تقنية  الأمنية،  بالكامرات 

الأمنية املزودة باأجهزة و�سا�سات مراقبة 

م��غ��ل��ق��ة ت��ك��ون م��و���س��ول��ة ب��ال��ك��ام��رات 

تعتمد  ال�����س��وارع،  يف  ن�سبها  يتم  ال��ت��ي 

هذه ال�سيارات على تقنية تخول اأجهزة 

امل��راق��ب��ة ف��ي��ه��ا الت�����س��ال ب��ال��ك��ام��رات 

والأعمدة،  املباين  فوق  املثبتة  الأمنية 

وهو ما يخول رجال الأمن املوجودين 

داخ����ل ه����ذه ال�����س��ي��ارات م��راق��ب��ة م��دن 

���س��وارع��ه��ا،  يف  تنقلهم  اأث���ن���اء  ب��اأك��م��ل��ه��ا 

م�سبوهاً،  ت�سرفاً  يلحظوا  اأن  ومبجرد 

�سرعان ما يتوجهون اإىل املوقع املحدد، 

ق��ري��ب��ة  اأم���ن���ي���ة  ب����دوري����ة  ي��ت�����س��ل��ون  اأو 

لتتوجه اإىل هناك.

الأمنية  واملراقبة  الر�سد  و�سائل 

تطورت ب�سكل كبر يف الآونة الأخرة، 

على  ال��ت��ع��رف  ال�سعب  م��ن  ي��ع��د  ومل 

ه����وي����ات م����ن ي���رت���ك���ب���ون ج����رائ����م يف 

ال�سوارع والطرقات وال�ساحات يف حال 

ال��ت��ق��ن��ي��ات بطرق  ا���س��ت��خ��دام ه���ذه  مت 

ف��ع��ال��ة، ك��ل م��ا ه��و م��ط��ل��وب ف��ق��ط هو 

اقتناء التقنيات الأمنية، وا�ستخدامها 

الأمن  رج��ال  وتدريب  �سحيح،  ب�سكل 

تنت�سر  الأوروب���ي���ة،  ال����دول  يف  عليها، 

كامرات املراقبة الأمنية يف كل مكان، 

حتى داخل القطارات وحافالت النقل 

توجد  وح��ده��ا،  بريطانيا  ال��ع��ام، ففي 

كامرا اأمنية لكل 11 �سخ�ساً، مبعنى 

اآخ��ر، ل يوجد اأح��د يخرج من منزله 

ال�سلطات  وتعلم  م��راق��ب��ت��ه،  وت��ت��م  اإل 

اأي��ن يذهب،  اأي��ن ي�سر، واإىل  الأمنية 

ن��ح��ن ل نطالب  وم����اذا ي��ف��ع��ل، ط��ب��ع��اً 

بذلك يف لبنان، لكن على الأق��ل، فاإن 

وجود الكامرات قد يكون مبعث اأمان 

وطماأنينة لأهل بروت.

هبة �سيداين

نصب كاميرات مراقبة في شوارع بيروت

w w w . a t h a b a t . n e t ) �لعدد 279(  �جلمعة - 13 �أيلول - 2013

أهميـة الكــامــيرات
تتميز كامرات املراقبة الأمنية بعدة خ�سائ�س �ساهمت يف خف�س 

ميكن  حياً  �ساهداً  الكامرات  تلك  تعترب  حيث  دول��ي��اً،  اجلرائم  ن�سبة 

العتماد عليه على مدار ال�ساعة يف املراقبة وت�سجيل جميع الأحداث، 

مم��ا ي�سهل ع��م��ل اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة م��ن خ���الل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اجل��ن��اة 

واملجرمني واإلقاء القب�س عليهم وتقدميهم للعدالة، وتتميز كامرات 

املراقبة الأمنية بدقة الت�سوير بال�سوت وال�سورة، كما اأن ن�سبة اخلطاأ 

القليلة فيها ي�سهم يف اإي�ساح معامل اجلرمية والتعرف على حيثياتها 

واأركانها وكيفية ارتكابها.

كانت  ك��ب��رة  منظمة  اأي  حتتاجها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ل��ب��ات  اأه���م  م��ن  اإن 

الأمن  هو  التجارية،  املحال  اأو  املنازل  م�ستوى  على  وحتى  �سغرة  اأم 

جلميع املمتلكات التي تخ�سها، ومع تطور العامل يف يومنا هذا ب�سكل 

اأمور  ت�سهيل  يف  ت�ساهم  التي  تلك  خا�سة  املجالت،  جميع  يف  مت�سارع 

ارتكابها  اأ���س��ال��ي��ب اجل��رائ��م وكيفية  وت��ت��ع��دد  ت����زداد  ال��ي��وم��ي��ة،  احل��ي��اة 

العمل  املخت�سة  الأمنية  اجلهات  من  يتطلب  مما  انت�سارها  وطريقة 

الأم��ن  ل�ستتباب  عليها  وال�سيطرة  انت�سارها  دون  للحيلولة  ج��اه��دة 

والأمان، وتعد كامرات املراقبة الأمنية من اأهم الأجهزة امل�ستخدمة 

حديثاً ملراقبة الو�سع الأمني، فهي تعترب مبنزلة املراقب اخلفي الذي 

لدعم  مهماً  ع��ام��اًل  وكونها  مناطق،  ع��دة  مراقبة  على  ال��ق��درة  لديه 

واإ�ساعة  وال�ستقرار  الأم��ن  م�ستوى  لتعزيز  الأمنية  اجلهات  ق��درات 

اأجواء الطماأنينة بني املواطنني، وذلك حفاظاً على �سالمتهم و�سالمة 

ممتلكاتهم.
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عربي

»الجامعة« أكثر حماسة للعدوان من االتــحاد األوروبي
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تو��سل �الإد�رة �الأمريكية ح�سد �الأ�ساطيل 

يف �لبحر �ملتو�سط، وجتهيز �آلتها �حلربية يف 

�لقو�عد  �أي  ���س��وري��ة،  م��ن  �لقريبة  �ل��ق��و�ع��د 

يف ق��ط��ر و�الإم����������ار�ت �مل���ت���ح���دة و�ل�����س��ع��ودي��ة 

و�الأردن وتركيا، ف�ساًل عن ��ستنفار قاعدتها 

�ل�سخمة، �أي دولة �الحتالل �ل�سهيوين.

ومب�������و�ز�ة �حل�����س��د �ل��ع�����س��ك��ري، ي��ت��ح��رك 

باجتاه  �إد�رت����ه  و�أرك����ان  �الأم���ريك���ي،  �لرئي�ض 

)�ل��ن��و�ب  مبجل�سيه  �الأم���ريك���ي  �ل��ك��ون��غ��ر���ض 

و�ل�������س���ي���وخ( ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ت��ف��وي�����ض ب�ض 

�أوباما،  طلبه  �لذي  �لتفوي�ض  وهو  �لعدو�ن، 

رغم �متالكه �سالحيات تخوله �سن �حلرب، 

�الأمر �لذي كان له تف�سري�ن: �الأول يتحدث 

قر�ر  �تخاذ  �الأم��ريك��ي يف  �لرئي�ض  ت��ردد  عن 

�ل�سروع يف �حلرب، و�لثاين يذهب نحو رغبة 

�أوباما يف �حل�سول على تفوي�ض �أو�سع نطاقاً، 

مفتوح،  ب��ع��دو�ن  �ل��ق��ي��ام  �سالحية  ويعطيه 

م�سلحاً مبو�فقة �لكونغر�ض.

لبع�ض  �الن��ت��ظ��ار  ينبغي  ح���ال،  ك��ل  ع��ل��ى 

�ل�سيوخ  �سي�سلكه  �ل��ذي  �مل�سار،  ملعرفة  �لوقت 

بوجود حالة  �ملتحدة،  �ل��والي��ات  و�ل��ن��و�ب، يف 

عن  تعرب  ب���د�أت  متنامية،  �سعبية  �ع��ر����ض 

نف�سها يف خمتلف �لواليات �الأمريكية، و�أي�ساً 

على  هائلة  و�سغوط  �إعالمية،  بوجود حملة 

�لنو�ب، من قبل �الإد�رة و�للوبيات �ليهودية، 

بنيامني  �الح��ت��الل  حكومة  رئي�ض  �أن  حتى 

نتنياهو، �أجرى �ت�ساالت مبا�سرة مع �أع�ساء 

�لتفوي�ض،  منح  على  حلثهم  �لكونغر�ض  يف 

على  ب��ال��ع��دو�ن  للقيام  رئي�سهم  طلبه  �ل���ذي 

�سورية.

�الأمريكية،  �الإد�رة  تتحرك  �الأث��ن��اء،  ويف 

نحو �حللفاء من �أجل تاأمني ح�سد كبري من 

�سيا�سياً،  د�عميه  �أو  �ل��ع��دو�ن،  يف  �مل�ساركني 

ف��ق��د ق���ام وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �الأم���ريك���ي ج��ون 

على  خاللها  ح�سل  �أوروب��ي��ة،  بجولة  ك��ريي 

مل�سروع  �ل�سيا�سي  بالتاأييد  و�سفه  ميكن  ما 

�لعدو�ن �الأمريكي، ف�ساًل عن حما�سة فرن�سا 

مبا�سر�ً  �سريكاً  تكون  الأن  �أ���س��اًل،  �لفائ�سة 

فاإن  �لدقة،  وملزيد من  �لعدو�نية،  يف �حلرب 

ف��رن�����س��ا ه��ي �ل���دول���ة �ل��وح��ي��دة، �ل��ت��ي �أعلنت 

�لواليات  مب�ساركة  و�سريحاً  و��سحاً  موقفاً 

�ملتحدة يف �حلرب �لتي تعتزم �لقيام بها.

�لتقى  ل��ل��ع��دو�ن،  �ملتحم�سة  ب��اري�����ض  ويف 

ك���ريي وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل�����س��ع��ودي، ووزي���ر 

�خلارجية �مل�سري، و�لوزير �لقطري، وعدد�ً 

�لتقى رئي�ض  �ل��ع��رب، كما  �ل����وزر�ء  م��ن  �آخ���ر 

ورمبا  عبا�ض،  حممود  �لفل�سطينية  �ل�سلطة 

يلتقي مزيد�ً من �مل�سوؤولني �لعرب يف �أوروبا، 

�أو حتى يف بلد�نهم خالل �الأيام �لقادمة.

املوقف العربي

ل���ق���اء�ت ك����ريي �ل��ع��رب��ي��ة ت���اأت���ي م���ن ب��اب 

من  �لكثريين  الأن  لي�ض  �حل��ا���س��ل،  حت�سيل 

و��سنطن  م��ن  �أو�م�����ر  متلقي  جم���رد  ه����وؤالء 

�أ�سد  �أي�����س��اً،  منهم  �لكثريين  الأن  ب��ل  ف��ق��ط، 

من  حتى  ورمب���ا  نف�سه،  �أوب��ام��ا  م��ن  حما�سة 

نتنياهو ل�سن �لعدو�ن على �سورية.

�لدالئل على ذلك كثرية جد�ً، ففي �لوقت 

�ل����ذي ي��ت��ح��دث ف��ي��ه �الأوروب�����ي�����ون ���س��ر�ح��ة، 

�إك��م��ال �ملحققني �ل��دول��ي��ني يف  ع��ن ���س��رورة 

�ال�ستخد�م �ملزعوم لل�سالح �لكيماوي عملهم، 

�الأم��ن  جمل�ض  �إىل  �لنتائج  ب��ه��ذه  و�ل��ذه��اب 

�ل������دويل، ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ق����ر�ر م��ن��ه ب�����س��اأن 

�لتعاون  �لتحرك �ملطلوب، فقد عقد جمل�ض 

�خل��ل��ي��ج��ي �ج��ت��م��اع��اً خ���الل وج����ود ك���ريي يف 

بتعجيل  فيه  يطالب  ب��ي��ان��اً  و�أ���س��در  �أوروب�����ا، 

�لعدو�ن على �سورية.

وكانت جامعة �لدول �لعربية، قد �أ�سدرت 

�ل�سورية  �حلكومة  بتحميل  م�سبقاً  موقفاً 

غطاء  و�سكلت  �لكيماوي،  �لهجوم  م�سوؤولية 

�سوؤ�ل،  دون  عربي،  بلد  على  للعدو�ن  مبكر�ً 

ع��و�ق��ب  يف  ت��ف��ك��ري  ودون  حت��ق��ي��ق��ات،  ودون 

يد �حلرب  �إط��الق  �ستنجم عن  �لتي  �لكارثة 

وموؤ�س�ض  ع�سو  ع��رب��ي  بلد  على  �الأم��ريك��ي��ة 

للجامعة.

وت�سريحات  م��و�ق��ف  ذل���ك  ب��ع��د  ���س��درت 

ولكن  �ل���ع���ار،  �ل���ق���ر�ر/  م��ن  �لتن�سل  حت���اول 

◄ المفاوضات العقيمة.. والمستمرة
�لفل�سطينيني  �مل��ف��او���س��ني  �أن  ع��ل��ى  ك����ريي،  �الأم���ريك���ي ج���ون  ���س��دد وزي����ر �خل��ارج��ي��ة 

�لت�سريحات  �ملفاو�سات، وقد جاءت هذه  و»�الإ�سر�ئيليني«، يظهرون ت�سميماً على متابعة 

للمفاو�سات  �لفل�سطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �سر  �أم��ني  و�سف  �أعقاب  يف 

�ل�سلطة  بني  �مل�ستاأنفة  �ملفاو�سات  من  باجلدوى  �مل�سككة  �لتعليقات  وتز�يد  ب�»�لعقيمة«، 

�لفل�سطينية وحكومة �الحتالل.

م�سبباً  �عتربه  ما  �الإع��الم،  لو�سائل  �ملحادثات  فحوى  بت�سريب  �ل�سلطة  �تهم  نتنياهو 

للمفاو�سني  مي��ك��ن  ال  م��و�ق��ف  ي��ب��ني  �ل�سهاينة  �مل��ف��او���س��ون  ي��ط��رح��ه  م��ا  ل��ك��ن  لف�سلها، 

�لفل�سطينيني �لقبول بها، ومن ذلك �لطلب »�الإ�سر�ئيلي« بال�سيطرة على �ملعابر مع �الأردن، 

و�الحتفاظ مبحطات لالإنذ�ر �ملبكر يف �ل�سفة �لفل�سطينية.

حدود  �إىل  �لعودة  رف�ض  عن  م�سبقاً،  معروف  هو  ما  �إىل  �لطروحات  هذه  �أ�سيفت  �إذ� 

و�ملياه  و�ل��الج��ئ��ني  �لقد�ض  ق�سايا  ب�ساأن  �مل��ع��روف��ة  �مل��و�ق��ف  على  و�الإ���س��ر�ر   ،1967 �ل��ع��ام 

وغريها، فاإن �لتفاو�ض ي�سبح عقيماً وعبثياً يف �لوقت نف�سه، وو��سح �أن حكومة �الحتالل، 

تو��سل مع وجود �ملفاو�سات، ما تو�سف بعمليات »�ملطاردة �ل�ساخنة« يف �أنحاء خمتلفة من 

�ل�سفة �لغربية، وخالل هذه �لعمليات تقوم بالقتل )على غر�ر ما حدث يف خميم قلنديا( 

و�العتقال �لذي يطاول �أعد�د�ً متز�يدة من �لفل�سطينيني.

د�خل مربع  �لطرفني  �إبقاء  باجتاه  وت�سغط  �ملفاو�سات،  ��ستمر�ر  على  و��سنطن  ت�سر 

�لتفاو�ض، ب�سرف �لنظر عن �لنتائج �ملتح�سلة عنها، عادة يكون �الهتمام �الأمريكي من�سباً 

على وجود »�لعملية« ولي�ض على حت�سيل نتائج منها.

تعرف �ل�سلطة مدى »�لعقم« يف هذه �ملفاو�سات، وحجم �لعبث فيها، وت�سر على مو��سلتها.

على من تقرأ »مزاميرك« 
يا عريقات؟

الفل�سطيني  اجلانبني  بني  املفاو�سات  دخلت  اأن  بعد 

الأمريكي  ومواكبة  برعاية  الثاين  �سهرها  »والإ�سرائيلي« 

الدكتور �سائب عريقات؛  اأنديك، ها هو  مارتن  ال�سهيوين 

الفل�سطينية،  وال�سلطة  التحرير  املفاو�سني يف منظمة  كبري 

يك�سف عن الأ�سباب الت�سعة التي وقفت وراء عودة املنطمة 

يف  ماد  الرَّ لذر  منه  حماولة  يف  املفاو�سات،  اإىل  وال�سلطة 

�ساغتها  التي  الثوابت  عن  الرتاجع  على  وللتغطية  العيون، 

مع  ل��ل��م��ف��او���س��ات  ل��ل��ع��ودة  ك��م��ح��ددات  امل��ن��ظ��م��ة  تنفيذية 

»الإ�سرائيليني«.

جاءت  والتي  عريقات،  ر�سالة  يف  ال��واردة  الأ�سباب  اإن 

يف درا�سة مت ن�سرها قبل اأيام، مل توؤكدها اأي من الف�سائل 

بل  التحرير،  منظمة  اإط��ار  يف  املن�سوية  ال�سخ�سيات  اأو 

حممود  اأن  اع��ت��رت  جميعها  فهي  ذل��ك  م��ن  العك�س  على 

والأط���ر  امل��ن��ظ��م��ة  تنفيذية  ق�����رارات  ع��ن  ت��راج��ع  ع��ب��ا���س 

القيادية، وا�ستجاب لل�سغوط والإمالءات الأمريكية وذهب 

اأكدته  ما  وه��ذا  �سمانات،  دون  من  جم��ددًا  للمفاو�سات 

الف�سائيات حني  اإحدى  على  لها  مقابلة  حنان ع�سراوي يف 

اجتماعات  يف  الرئي�س  ال�سيد  علينا  يعر�س  »مل  ق��ال��ت: 

القيادة الفل�سطينية ورقة ال�سمانات، واأ�سك اأن تكون هناك 

�سمانات قد تقدم بها الوزير كريي للرئي�س«.

وعلى الرغم من مواقف الف�سائل وال�سخ�سيات مبا فيها 

حركة فتح الداح�سة ملا ورد يف ر�سالة عريقات، ياأتي اجلانب 

عناوين  على  العمل  يف  اليومية  مبمار�ساته  »الإ�سرائيلي« 

وجوهرها،  م�سامينها  من  وتفريغها  الفل�سطينية  الق�سية 

القد�س  تهويد  يف  اندفاعه  خ��الل  من  موؤكد  هو  ما  وه��ذا 

وامل�سجد الأق�سى وا�ستباحته قبل اأيام والدعوات لقتحامه، 

واأكرث من ذلك، فمفو�س �سرطة الحتالل؛ »يوحنان دانينو« 

الأق�سى  امل�سجد  اإىل  اليهود  لدخول  ال�سرطة  موافقة  اأكد 

ب�سفته �ساحات »جبل الهيكل«، واعتر ذلك »حقًا م�سمونًا 

ت�سريع  يف  وا�ستمراره  اأب���دًا«،  فيه  النقا�س  يجوز  ل  لليهود 

ال�ستيطان وت�سريعه مبئات بل باآلف الوحدات ال�ستيطانية، 

وع��ل��ى �سمع وب�����س��ر ال��وزي��ر ك���ريي ال���ذي ط��ال��ب الحت���اد 

الأوروبي يف جولته الأخرية ب�سرورة تاأجيل حظر مزمع على 

امل�ساعدات املالية الأوروبية للموؤ�س�سات »الإ�سرائيلية« وعلى 

مما  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  ال�ستيطان  خلفية 

يعدو كونه  ال�سياق ل  الأمريكي يف هذا  اأن العرتا�س  يوؤكد 

اليمينية  والأح��زاب  الكيان  لقادة  املتكرر  واحلديث  �سكليًا، 

عدم  ع��ن  نتنياهو  حكومة  يف  املوؤتلف  و�سمنها  املتطرفة 

اإمكانية  حتقيق حل نهائي كنتيجة للمفاو�سات الدائرة الآن، 

ل�سان  على  ورد  ما  وهذا  مبادئ،  اتفاق  هو  متاح  هو  ما  بل 

ت�سيبي ليفني وم�ست�سارها ال�سيا�سي »تال باكار« يف اأكرث من 

منا�سبة، حيث عزيا الأمر للخالفات اجلوهرية مع الطرف 

الفل�سطيني، اأما احلديث عن الأ�سرى يف �سجون الحتالل، 

فقد ربط »الإ�سرائيلي« �سلفًا الأمر بتقدم عملية املفاو�سات، 

ولأجل ذلك، كانت الدفعة الأوىل من الإفراج عن 26 اأ�سريًا 

كبادرة ح�سن نية اجتاه املفاو�س الفل�سطيني، وتعزيز اأوراقه 

املنظمة وخارجها، يف  ال�سيا�سيني من داخل  اأمام خ�سومه 

خطوة ت�سفي على �سلوك املفاو�س الفل�سطيني امل�سداقية يف 

التم�سك بثوابت العودة للمفاو�سات، اأما اعتبار عريقات اأن 

مواقف الدول العربية والدولية الداعية والداعمة ل�ستئناف 

ميكن  اإ�سافات،  تقدم  ل  تقليدية  مواقف  فهي  املفاو�سات، 

يف  ال��ذي  وهو  ل�ساحله،  الفل�سطيني  املفاو�س  يوظفها  اأن 

اأوراق  كل  عن  التخلي  على  م�سرًا  ي��زال  ول  كان  الأ�سا�س 

ال��دول  ه��ذه  من  الكثريين  مواقف  اإن  بل  ال��ق��وة،  واأ�سباب 

وحتديدًا العربية منها، تلعب دورًا ل�سالح ممار�سة ال�سغوط 

التنازلت  م��ن  امل��زي��د  لتقدمي  الفل�سطيني  املفاو�س  على 

املجانية للمحتل »الإ�سرائيلي« على ح�ساب حقوقنا وثوابتنا.

 واأتوجه ختامًا للدكتور عريقات بالقول، »على من تقراأ 

مزامريك«، واأنت من اعرتفت وبل�سانك بعد موؤمتر اأنابولي�س 

العام 2007  بف�سل 18 عامًا من املفاو�سات.

رامز م�صطفى

�أكرث من  �أخ��رى، حقيقة كونها موؤ�س�سة  �أثبتت مرة  �جلامعة 

عاجزة، بل مرتهنة وتعمل �سد �مل�سالح �لعربية، يف خدمة ما 

تريده و��سنطن، وما تريده و��سنطن هو بال�سبط ما تطلبه 

تل �أبيب.

ح��ت��ى ك��ت��اب��ة ه����ذه �ل�����س��ط��ور، ي��ت��ح��دث وزي�����ر �خل��ارج��ي��ة 

�الأمريكي عن مو�فقة ع�سر دول على �مل�ساركة يف �حلرب على 

�سورية، وعند �لتدقيق يف �ملو�قف �ملعلنة للدول، نعرث على �أربع 

فقط، هي �لواليات �ملتحدة، فرن�سا، تركيا، كند�، ورمبا دولة 

�إىل  �أ�سفنا  و�إذ�  كامل،  ب�سكل  بعد  حتديدها  يتم  مل  خام�سة، 

هوؤالء »�إ�سر�ئيل« فاإن �لدول �لباقية هي دول عربية، )�أعلنت 

ثالث منها عن و�سع قو�عدها �لع�سكرية بت�سرف و��سنطن(.

ت��ت��ن��اق��ل و���س��ائ��ل �إع����الم م��ت��ع��ددة م��ع��ل��وم��ات ع��ن ����س��ت��ع��د�د 

�لدول �لنفطية �خلليجية، لدفع فاتورة �لعدو�ن كاملة، وعدم 

�آخر،  عربي  بلد  تدمري  تكاليف  �الأمريكي،  �القت�ساد  حتميل 

�لو�سائل، عن حترك  �لعر�ق وليبيا، كذلك تتحدث هذه  بعد 

ر�سى  وع��ر���ض  �الأم��ريك��ي��ني  �ل��ن��و�ب  نحو  دول��ت��ني خليجيتني 

عليهم من �أجل �لت�سويت ل�سالح تفوي�ض �أوباما ب�سن �حلرب.

بالطبع لي�ض يف كل هذ� ما ي�سكل �أدنى مفاجاأة، بالعودة 

�إىل �حلربني على �لعر�ق وليبيا، ميكن �لعثور على م�سهد 

مم��اث��ل، كما �أن ه��ذه �ل���دول م��ت��ورط��ة ف��ع��اًل ب��احل��رب على 

�سورية منذ �أكرث من عامني، ولو �أنها قامت بالتحرك �لذي 

يف  ت�سهب  �لتي  تلك  خ�سو�ساًَ  �لعربية،  �لرو�بط  تفر�سه 

�حلديث عنها، الأمكن جتنيب �سورية �لكثري من �لويالت، 

وجلرى �إنتاج حل عرب �حلو�ر، ولكن هذه �لدول �ختارت �أن 

تتورط �أكرث فاأكرث يف �حلرب على �سورية، وهذه �ملرة ب�سكل 

جانب  �إىل  بل  وح�سب،  و��سنطن  جانب  �إىل  لي�ض  مبا�سر، 

�لكيان �ل�سهيوين �أي�ساً.

الدور »الإ�صرائيلي«

ي���غ���ف���ل �الأم�����ريك�����ي�����ون مت�����ام�����اً �حل�����دي�����ث ع�����ن �ل������دور 

�ملقابل  يف  ولكنهم  �سورية،  على  �ل��ع��دو�ن  يف  »�الإ�سر�ئيلي« 
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�لفل�سطينية  و�ل��ق��وى  �لف�سائل  د�ن���ت 

ع��دو�ن  �أي  م�ساربها  خمتلف  على  لبنان  يف 

�أم����ريك����ي حم��ت��م��ل ع��ل��ى ����س���وري���ة، ورف�����ض 

خم��ت��ل��ف �ل���ت���ربي���ر�ت �ل��ت��ي ت��ق��دم م���ن دول 

تخدم  ال  الأه��د�ف  وعربية  و�إقليمية  غربية 

�سوى �لكيان �ل�سهيوين، �لذي كان له �لدور 

�سرب  �سد  �لتحري�ض  عملية  يف  �الأ�سا�سي 

���س��وري��ة، وت��دم��ري رك��ائ��ز �ل�����س��م��ود �لوطني 

�ل�����س��وري، و�أك����دت ه��ذه �ل��ق��وى وق��وف��ه��ا �إىل 

جانب �ل�سعب �ل�سوري يف خيار�ته �ل�سيا�سية 

وحقه يف حياة كرمية، كما �أكدت وقوفها يف 

وجه �لقوى �لتي ت�سعى �إىل �إ�سقاط �لدولة 

هذ�  يف  �لهد�مة  �لفو�سى  و�إ�ساعة  �ل�سورية 

�لبلد �ل�سقيق ويف عموم �ملنطقة.

�لعربية و�جلامعة  �ل��دوَل  ودع��ا �جلميُع 

وحت��م��ل  �ل������ع������دو�ن  رف���������ض  �إىل  �ل���ع���رب���ي���ة 

كل  و�إد�ن����ة  برف�ض  �لتاريخية  �مل�����س��وؤول��ي��ات 

�أ���س��ك��ال �ل���ع���دو�ن �ل��ع�����س��ك��ري و�ل�����س��ي��ا���س��ي - 

�الأم���ريك���ي ع��ل��ى ���س��وري��ة، وع����دم ت��وف��ري �أي 

غطاء لهذ� �لعدو�ن �جلديد و�الإ�سر�ر على 

ودعم  �ل�سورية،  لالأزمة  �ل�سيا�سية  �حللول 

�ملجتمع  مكونات  جميع  بني  �حل��و�ر  �سيا�سة 

�ل�سوري، وهي �لطريق �الأ�سرع حلل �الأزمة 

ب��ع��ي��د�ً ع��ن �أ���س��ل��وب �ل��ق��ت��ل �ل��ت��ي ت��ن��ادي بها 

�الإد�رة �الأمريكية وحلفاوؤها.

�ل��ع�����س��ك��ري��ة  �حل���ل���ول  �أن  �ل���ت���اأك���ي���د  ومت 

تنتج  �الأمريكية مل  و�لتدخالت  و�ل�سيا�سية 

�لعربية،  �لبالد  يف  و�لنكبات  �لكو�رث  �سوى 

ميز�ن  يف  ف��اأك��رث  �أك���رث  �الإخ����الل  �إىل  و�أدت 

»�إ�سر�ئيل«  ل�سالح  �الأو�سط  بال�سرق  �لقوى 

و�جل��والن  �لفل�سطينية  �الأر���ض  حتتل  �لتي 

ومز�رع �سبعا، وتو��سل تهويد �لقد�ض وزرع 

�مل�����س��ت��وط��ن��ات يف �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة وح�����س��ار 

قطاع غزة.

�الإد�رة  م���ربر�ت  �أن  �إىل  �الإ���س��ارة  ومت��ت 

�الأم����ريك����ي����ة ب����ال����دف����اع ع����ن ق���ي���م �حل���ري���ة 

�الإن�سان،  وحقوق  و�لعد�لة  و�لدميقر�طية 

لي�ض �سوى �دعاء�ت كاذبة تدح�سها مو�قف 

هذه �الإد�رة من حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني، 

قو�ت  من  لالنتهاك  ي��وم  كل  تتعر�ض  �لتي 

�الحتالل �ل�سهيوين يف ظل �حلماية �لكاملة 

ل���»�إ���س��ر�ئ��ي��ل«،  �الإد�رة  ه���ذه  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 

وتعاملها معها باعتبارها دولة فوق �لقانون، 

وتدح�سها كذلك جتربة �سعوب �ملنطقة مع 

�لواليات  مار�ستها  �لتي  �لعدو�نية  �ل�سيا�سة 

�ملتحدة �سدها �لتي ذهب �سحيتها ماليني 

�لعر�ق على  �لقتلى و�جلرحى، خ�سو�ساً يف 

�متد�د �سنو�ت �الحتالل �الأمريكي.

�لتذكري  مت  �ل��الج��ئ��ني،  يخ�ض  م��ا  ويف 

�ل�سهيونية،   - �الأمريكية  بال�سيناريوهات 

�ملتمثل  �ملمانعة  �إ���س��ق��اط حم��ور  وحم���اوالت 

ب���احل���ل���ف �الإي����������ر�ين و�ل���������س����وري ل��ت��م��ري��ر 

�ل�����س��ه��ي��وين  �الأم������ريك������ي -  �ل�������س���ي���ن���اري���و 

�ستتاأثر  ح��ي��ث  �ل��الج��ئ��ني،  م��ن  و�ل��ت��خ��ل�����ض 

للق�سية  ك��ه��ذ�  م���اآل  م��ن  دول عربية  ث��الث 

و�سورية،  ولبنان  �الأردن  هي  �لفل�سطينية، 

مع  للتعامل  م�سطّرة  نف�سها  �ستجد  و�لتي 

م�سكلة �لالجئني �لفل�سطينيني على �أ�سا�ض 

�لتوطني  �أي  �الأم��ريك��ي��ة  �الإد�رة  ح��ّددت��ه  م��ا 

و�لتعوي�ض.

�لقانونية  �لتعديالت  وير�فق ذلك مع 

�ل��والي��ات  �ل��ذي تقدمه  �مل��ايل  �ل��دع��م  ب�ساأن 

�ملتحدة �الأمريكية لوكالة �لغوث - �الأونرو�، 

هذه  ومبوجب  تدريجياً،  بتطبيقها  و�لبدء 

�لتعديالت يتعني على �خلارجية �الأمريكية 

�أن تقدم للكونغر�ض تقرير�ً تف�سيلياً حول 5 

يتلقى  من  منهم  فل�سطينيي،  الجئ  مليون 

�أحفاد  �أو  �أبناء  هم  »�الأون���رو�«،  �ملعونات من 

لالجئني منذ عام 1948.

من �لناحية �لنظرية، ميكن �عتبار هذ� 

�الأمر موؤ�سر�ً خطري�ً، ور�سالة �إىل �الأطر�ف 

�لفل�سطينيني،  �ل��الج��ئ��ني  بق�سية  �ملعنية 

�أن��ه ال يحمل �أي ج��دي��د، وه��و م�سروع  رغ��م 

�لتي  �ل�سابقة  �مل�ساريع  ع�سر�ت  غ��ر�ر  على 

ط��رح��ت خ���الل �ل�����س��ن��و�ت �ل��ع�����س��ر �مل��ا���س��ي��ة، 

نتيجة  �لذريع  �لف�سل  م�سريها  ك��ان  و�لتي 

�لفل�سطيني  ل��ل�����س��ع��ب  �الإج���م���اع���ي  �مل���وق���ف 

د�عمة  دول  ووج���ود  وت��ي��ار�ت��ه  فئاته  بجميع 

يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حل��ق��وق  وم�����س��ان��دة 

�لعودة وتقرير �مل�سري ك�سورية و�إير�ن.

�إن مثل هذه �مل�ساريع  �خلطرية، وح�سر 

هو  �إمن��ا  �الأول،  باجليل  �لوكالة  م�ساعد�ت 

عمل جرى �لتن�سيق فيه مع وز�رة �خلارجية 

متويل  لوقف  متهيد�ً  وي�سكل  �ل�سهيونية، 

�ل��وك��ال��ة ب��ح��ج��ة وف����اة م��ع��ظ��م �أب���ن���اء �جليل 

�الأول من �لالجئني، يف خطوة الحقة حللها 

�لزمن حلَّ ق�سية �لالجئني،  باأن  ولالدعاء 

ال   1948 ع���ام  ه���ج���رو�  �ل���ذي���ن  �أن�����س��ال  و�أن 

لالجئني،  �لقانوين  �لو�سع  عليهم  ينطبق 

�أن ذل����ك ي���ر�ف���ق م���ع �ل��ه��ج��م��ة  خ�����س��و���س��اً 

�لعنيفة على �ل�سرق �الأو�سط وحماولة قلب 

�لطاولة على �سورية وفر�ض �تفاقات �سالم 

مع �لكيان �ل�سهيوين على ح�ساب �لالجئني 

وق�سيتهم، وقد بد�أ �لعمل فعلياً على �الأر�ض 

مب��ث��ل ه���ذه �مل�����س��اري��ع ب�����س��ك��ل غ���ري م��ب��ا���س��ر، 

�الأون��رو�  بخدمات  �ملتو��سل  �لر�جع  حيث 

و�لر�جع  و�الإغ��اث��ي��ة  و�لتعليمية  �ل�سحية 

ع���ن �الل���ت���ز�م���ات يف م���ا ي��خ�����ض خم��ي��م نهر 

�ل��ب��ارد و�أزم����ة ن��ازح��ي��ه ون��ك��ث وع���ود ت��اأم��ني 

و�لتعليم  و�ال�ست�سفاء  و�الإج���ار�ت  �خلدمات 

بعد  ���س��وري��ة  م��ن  �لفل�سطينيني  ل��ل��ن��ازح��ني 

�عت�سام د�م �أكرث من ثالثة �أ�سهر.

�ل���د�ع���ي حلجب  �الأم���ريك���ي  �مل��وق��ف  �إن 

�ملالية جتاه  �الل��ت��ز�م��ات  �مل�����س��اع��د�ت ووق���ف 

وكالة �لغوث �لدولية »�الأون��رو�«، �إمنا يعرب 

�الأم��ريك��ي  �ل�سيا�سي  �مل��وق��ف  ����س��ت��م��ر�ر  ع��ن 

ويق�سي  �ل�سهيوين،  �لكيان  م��ع  �ملتحالف 

بالتن�سل من �اللتز�مات �لدولية وم�سوؤولية 

�ل�����دويل ع��م��وم��اً  �مل��ت��ح��دة و�مل��ج��ت��م��ع  �الأمم 

�لثابتة  و�ل�سيا�سية  �لوطنية  �حلقوق  جت��اه 

�ل��ع��ودة  حل��ق  ورف�����ض  �لفل�سطيني،  لل�سعب 

�لفل�سطينية للديار و�ملمتلكات.

�صامر ال�صيالوي

11

إدانة فلسطينية للعدوان األميركي المحتَمل على سورية»الجامعة« أكثر حماسة للعدوان من االتــحاد األوروبي

أهم األهداف: التخلص من قضية الالجئين

يركزون على كون حماية »�إ�سر�ئيل« 

�أح����د �أه�����د�ف �ل����ع����دو�ن، ج���رى ذك��ر 

�إ����س���ر�ئ���ي���ل«  �إ�����س����ر�ئ����ي����ل« و«�أم���������ن   «

�مل�سوؤولني  ل�سان  على  �ملر�ت  ع�سر�ت 

�الأم��ريك��ي��ني �ل��ذي��ن ك��ان��و� يد�فعون 

�أمام  �لعدو�ن على �سورية،  عن قر�ر 

جمل�ض  يف  �خلارجية  �ل�سوؤون  جلنة 

�ل�������س���ي���وخ، حت�����دث ك������ريي، وه���اغ���ل 

)وزي����ر �حل����رب( ودمي��ب�����س��ي )رئي�ض 

�الأركان( باللغة ذ�تها، بد� �أمن كيان 

وبني  �الأ�سا�سي،  �ساغلهم  �الح��ت��الل 

»دمي��ب�����س��ي« �أن���ه ج���رى و���س��ع خطط 

حلماية �إ�سر�ئيل«.

�مل���������س����وؤول����ون يف  ك�����اد  �أن  وب����ع����د 

دول�������ة �الح�����ت�����الل ي��ف�����س��ح��ون دور 

ك��ي��ان��ه��م يف �حل������رب، �أم�����ر ن��ت��ن��ي��اه��و 

كل  ح���ول  �ل�����س��م��ت،  ب��ال��ت��ز�م  وزر�ءه 

���س��وري��ة،  ع��ل��ى  ب��ال��ع��دو�ن  م��ا يت�سل 

ول���ك���ن م����ن ي���ت���اب���ع و����س���ائ���ل �إع�����الم 

باحلدود  ولو  �ل�سهيوين،  �الحتالل 

�ل���دن���ي���ا، ي�����س��ت��ط��ي��ع ت��ل��م�����ض ح��م��ا���س��ة 

وحتري�سهم  ل��ل��ع��دو�ن،  �ل�����س��ه��اي��ن��ة 

معددين  ب��ه،  �ل��ق��ي��ام  على  و��سنطن 

�الإ�سر�تيجية،  باملز�يا  ي�سفونه  ما 

و�الن��ع��ك��ا���س��ات �الإي���ج���اب���ي���ة ل��ل��ح��رب 

�الأمريكية على كيان �الحتالل، لكن 

�ل�سخ  هذ�  كل  �مل�ستبطنة يف  �جلمل 

�سريكاً  »�إ�سر�ئيل«  تظهر  �الإعالمي، 

ك��ام��اًل يف �حل���رب و�ل���ع���دو�ن، وه��ذ� 

هي  وه��ذه  متوقع،  �أم��ر  �حلقيقة  يف 

لوجود  �الأ�سا�سية  �لوظائف  �إح���دى 

�لكيان �ل�سهيوين �أ�ساًل.

ث��م��ة ح��دي��ث ك��ث��ري ع��ن �أن دول��ة 

�الح�����ت�����الل ����س���ت���ك���ون ه�����دف�����اً ل���ل���رد 

يت�ساءل  هنا  �ل��ع��دو�ن،  على  �ل�سوري 

�ل�سهاينة  حما�سة  �سر  عن  �لبع�ض 

ل���ل���ح���رب، وه�����م �ل����ذي����ن ���س��ي��ت��ل��ق��ون 

�ل�����س��و�ري��خ، ويف  م��ئ��ات ورمب���ا �آالف 

�النتباه  �ل�سوؤ�ل، يجب  على  �الإجابة 

�لتورط  يف  ي��رون  �ل�سهاينة  �أن  �إىل 

�مل���ب���ا����س���ر يف �حل������رب،  �الأم������ريك������ي 

ت��ع��وي�����س��اً ع��ن ع��ج��زه��م يف م��و�ج��ه��ة 

مفتوحة مع �سوريا وحمور �ملقاومة.

�الإع���الم  غالبية  تغفل  بالطبع 

�ل�����ع�����رب�����ي، �حل������دي������ث ع������ن �ل�������دور 

ما  ب��ت��ك��ر�ر  وتكتفي  »�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي«، 

ي�����س��خ��ه �مل�������س���وؤول���ون �الأم���ريك���ي���ون 

ح�����ول �الأه���������د�ف �مل��ع��ل��ن��ة ل���ل���ع���دو�ن 

�مل��رة  �أن��ه��ا لي�ست  ���س��وري��ة، وم��ع  على 

كبري  ج��زء  فيها  يتبنى  �لتي  �الأوىل 

م���ن �ل��ر���س��م��ي��ة �ل���ع���رب���ي���ة، �مل���و�ق���ف 

�ملرة  »�الإ�سر�ئيلية« ذ�تها، فاإنها حقاً 

�الأم��ور على  �لتي تكون فيها  �الأوىل 

هذه �لدرجة من �لو�سوح.

ه���ي �أي������ام ف��ا���س��ل��ة، ل��ي�����ض فقط 

ب���ان���ت���ظ���ار ق���ي���ام و�����س���ن���ط���ن ب��ج��ول��ة 

ج��دي��دة م��ن �أف��ع��ال �لقتل و�ل��ع��دو�ن 

�ل���ل���ذي���ن ك���ان���ا ع���ل���ى �ل��������دو�م ���س��ن��و 

�تقاء  مرغمة،  تر�جعها  �أو  وجودها، 

للف�سل، ولكن �أي�ساً لتغيري كثري من 

�سادت  �ل��ت��ي  و�مل��ف��اه��ي��م  �لتو�سيفات 

لعقود طويلة.

نافذ اأبو ح�صنة
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مصالح »إسرائيل« 
في ضرب سورية

يف  وم��ط��ام��ع��ه��ا  مل�صاحلها  ت��ن��ف��ي��ذاً 

التخل�ص  يف  م��ن��ه��ا  ورغ���ب���ة  امل��ن��ط��ق��ة، 

م����ن خ�������ص���م ق�����وي وم���ت���م���ك���ن، ت��دف��ع 

بة  »اإ�صرائيل« بكل قوتها حليفتها املقرَّ

ت��وج��ي��ه  اإىل  امل����ت����ح����دة(  )ال������والي������ات 

حت��اول  ���ص��وري��ة،  اإىل  ع�صكرية  �صربة 

احلكومة ال�صهيونية اأن حترج االإدارة 

بهذه  لتقوم  ت�صتفزها  واأن  االأمريكية 

ال�صربة.

مما ال يقبل ال�صك، اأن »اإ�صرائيل« 

على  اأن  االأوىل  اللحظة  منذ  ق���ررت 

اإىل  �صربة  توجيه  املتحدة  ال��والي��ات 

�صورية، وهي منذ ذلك الوقت، حت�ص 

اأوب����ام����ا ع��ل��ى ات���خ���اذ ه����ذه اخل���ط���وة، 

فعلى الرغم من غياب االأدل��ة وكرثة 

االتهامات الباطلة، اأ�صرت »اإ�صرائيل« 

م�صوؤولية  ت��اأك��ي��د  على  ال��ب��داي��ة  منذ 

ا�صتخدام  ع��ن  االأ���ص��د  ب�صار  الرئي�ص 

وزعم  الغوطة،  جم��زرة  يف  الكيماوي 

االأ���ص��ل��ح��ة  اأن  ال���ع���ري  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

قتل  يف  ا�صتخدمت  التي  الكيميائية 

امل���ئ���ات م���ن امل��دن��ي��ن ال�����ص��وري��ن من 

من  اأطلقت  ال�����ص��وري،  النظام  جانب 

ال��ت��اب��ع��ة   155 ال��ك��ت��ي��ب��ة رق����م  ج���ان���ب 

4 يف اجلي�ص  رق���م  امل���درع���ة  ل��ل��ف��رق��ة 

االأ�صد  ماهر  يقودها  والتي  ال�صوري، 

���ص��ق��ي��ق ال���رئ���ي�������ص ال���������ص����وري، ول��ف��ت 

اال���ص��ت��خ��ب��ارات  اأن  اإىل  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

»االإ�صرائيلية« متلك ت�صجيالت لقادة 

اأوام��ر  يطلقون  وهم  االأ�صد  يف جي�ص 

لكن  الكيميائي،  ال�����ص��الح  ا���ص��ت��خ��دام 

ه���ذه االأ���ص��رط��ة امل��زع��وم��ة مل تظهر 

ع��ل��ى االإط������الق، الأن��ه��ا ب��ال��ط��ب��ع غري 

موجودة.

اأبيب  ت��ل  اأع��رب��ت  االإط����ار عينه،  يف 

وا�صنطن  ق��ي��ام  ب��ع��دم  اأملها  خيبة  ع��ن 

ب��ت��وج��ي��ه ���ص��رب��ة ف��وري��ة ���ص��د ���ص��وري��ة، 

التلفزيون  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ق��ن��اة  واأك����دت 

االأم����ريك����ي����ة  ال�������ص���رب���ة  اأن  ال����ع����ري 

م��ن��ه، مع  ب��د  ال  اأم���راً  تعد  ل�صورية مل 

تقرير  واأك���د  واالأي����ام،  ال�صاعات  م��رور 

للقناة »اأن الدماغ بداأ بالعمل، وات�صح 

�صورية  على  الهجوم  اأن  لالأمريكين 

هو م�صاألة اأكرث تعقيداً مما بدت عليه 

واالأه��داف  النتائج  االأوىل..  الوهلة  يف 

ل��ي�����ص��ت وا���ص��ح��ة ب��ال�����ص��ب��ط، ون��ت��ي��ج��ة 

ل��ذل��ك، ف���اإن جميع االأط�����راف حت��اول 

االإقدام  للبت فيما يجب  الوقت  ك�صب 

وعياً  اأكرث  القرار  يكون  اأن  عليه، على 

واإدراكاً واأقل عاطفة«.

التوقف  اإىل وجوب  القناة  واأ�صارت 

ع��ن��د االأج�����واء ال�����ص��ائ��دة يف وا���ص��ن��ط��ن، 

املتحدة  ال��والي��ات  اأن  اإىل  ت�صري  ال��ت��ي 

الوراء،  اإىل  كاأنها ترتاجع  اأي�صاً، تبدو 

اأق��ل �صخباً، وهو  م��ا، م��ع لهجة  ن��وع��اً 

م��ا ي�����ص��يء اإىل ���ص��ورت��ه��ا يف ال��ع��امل يف 

حم�����اول�����ة ح���ث���ي���ث���ة م�����ن »اإ�����ص����رائ����ي����ل« 

ال����ص���ت���خ���دام ال���روب���اغ���ن���دا وو����ص���ائ���ل 

االأمريكية  االإدارة  ملحا�صرة  االإع���الم 

واإحراجها ودفعها اإىل االلتزام باخلط 

االأحمر الذي حدده الرئي�ص االأمريكي 

باراك اأوباما العام الفائت.

اأن  الأوب��ام��ا  »ميكن  القناة  وختمت 

ي�صتخدم الكثري من ال�صالمل واحلبال، 

للنزول عن ال�صجرة التي �صعد اإليها«، 

اأن يرتاجع  اإم��ك��ان  اإىل  اإ���ص��ارة منها  يف 

�صورية،  �صد  ال�صربة  قرار  عن  اأوباما 

وهو ا�صتفزاز وا�صح لالأمريكين.

وفد »اإ�سرائيلي«

ق��ب��ي��ل  م�����ن  ي���ك���ن  مل  ذل��������ك،  اإىل 

ال�����ص��دف��ة ع��ل��ى االإط�����الق اأن ت��ت��زام��ن 

�صربة  لتوجيه  االأمريكية  الرتتيبات 

اأم���ن���ي  ����ص���وري���ة م����ع وج������ود وف�����د  اإىل 

املتحدة  الواليات  يف  رفيع  »اإ�صرائيلي« 

درور؛  عامي  يعكوف  م��ن  ك��ل  برئا�صة 

م�����ص��ت�����ص��ار االأم������ن ال���ق���وم���ي، ومن����رود 

�صيفر؛ رئي�ص �صعبة العمليات يف هيئة 

اأرك�����ان اجل��ي�����ص »االإ���ص��رائ��ي��ل��ي«، فمن 

ال��وا���ص��ح اأن »االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن« ح��اول��وا 

العملية  م�صار  على  التاأثري  ق��وة،  بكل 

بحيث  املرتقبة،  االأمريكية  الع�صكرية 

حتقق خارطة امل�صالح »االإ�صرائيلية«.

اإن »اإ�صرائيل« تنطلق من افرتا�ص 

مفاده اأن احلملة الع�صكرية االأمريكية 

اأم���ام  �صت�صعها  ���ص��وري��ة  ���ص��د  امل��رت��ق��ب��ة 

جملة من الفر�ص و�صت�صهم يف حتقيق 

الكثري من م�صاحلها.

ف������ع������ل������ى �������ص������ع������ي������د ال������ف������ر�������ص 

اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، ف����اإن ت���ل اأب���ي���ب ت��رى 

�صورية،  على  ع�صكرية  �صربة  اأي  اأن 

حتقيق  يف  »اإ�صرائيل«  تخدم  اأن  ميكن 

االأهداف التالية:

القوة  م��ن  ق��در  اأك��ر  اأواًل: تدمري 

على �صعيد  �صواء  ال�صورية،  الع�صكرية 

ال��ت��ق��ل��ي��دي وغ����ري ال��ت��ق��ل��ي��دي، وت���رى 

ت��دم��ري  اإن  »االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة«  ال����دوائ����ر 

وخم��ازن  ال�صورية،  اجلوية  الدفاعات 

ال�صواريخ  وخمازن  الكيماوي  ال�صالح 

ب����ع����ي����دي امل������������دى، مي����ث����ل م�����ص��ل��ح��ة 

االأول، مع  ال��ط��راز  م��ن  »اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة« 

ت�����ص��دي��د »االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ن« ع���ل���ى اأن 

يوؤثر على  االأه��داف ال  ا�صتهداف هذه 

موازين القوى بن النظام والثوار.

ث���ان���ي���اً: ت��ن��ط��ل��ق »اإ����ص���رائ���ي���ل« من 

افرتا�ص مفاده، اأن ال�صربة الع�صكرية 

الإي���ران،  ردع  ر�صالة  طياتها  يف  حتمل 

وه��ذا م��ا ع��ر عنه داين دان���ون؛ نائب 

وزي�����ر »ال����دف����اع االإ����ص���رائ���ي���ل���ي»، حيث 

املرتقبة  الع�صكرية  العملية  »اإن  ق��ال، 

�صد �صورية �صتحمل يف طياتها ر�صالة 

ي�صمح  العامل لن  ب��اأن  الإي��ران  وا�صحة 

�صالح  الإنتاج  م�صروعها  مبوا�صلة  لها 

الع�صكرية  العملية  اأن  معتراً  ن��ووي«، 

يف حال متت »�صتعزز من �صدقية قيادة 

12

مــلــــف الـعـــدد

الرئي�ص اأوباما الذي اعتر اأن ح�صول اإيران 

على �صالح نووي ميثل خطاً اأحمر لن ي�صمح 

بتجاوزه».

ي��ذك��ر اأن »اإ���ص��رائ��ي��ل« ت��ع��ت��ر ال��رن��ام��ج 

النووي االإيراين ميثل خطراً وجودياً عليها، 

الأنه ي�صمح ب�صباق ت�صلح نووي يف املنطقة.

ثالثاً: ترى »اإ�صرائيل« اأن جناح الواليات 

املتحدة يف تنفيذ ال�صربة الع�صكرية �صيوؤدي 

وا�صنطن  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  خ��ا���ص  ب�صكل 

م�صلحة  ميثل  ذات��ه  بحد  وه��ذا  املنطقة،  يف 

ا�صرتاتيجية من الطراز االأول ل�»اإ�صرائيل«، 

حيث ت��رى ت��ل اأب��ي��ب اأن ا���ص��ت��ع��ادة ال��والي��ات 

املتحدة مكانتها يف املنطقة �صيعزز من املكانة 

لكن  حليفتها،  كونها  ل�»اإ�صرائيل«  االإقليمية 
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اأملح  اأن  جراء ال�صربة، وهو اأمر �صبق 

االأمريكي جون  اإليه وزير اخلارجية 

كريي حن قال، اإن هناك دواًل عربية 

عر�صت متويل ال�صربة على �صورية، 

موؤكداً اأن ال�صعودية واالإمارات وقطر 

اأع��رب��ت ع��ن رغبتها يف  تركيا  واأي�����ص��اً 

التحرك.

اخل����ارج����ي����ة  وزي���������ر  ي���������ص����مِّ  ومل 

االأم�����ريك�����ي ال��������دول ال����ت����ي ع��ر���ص��ت 

اإال  الع�صكرية،  العملية  نفقات  حتّمل 

ال�صعودية  اأن  ي��وؤك��دون  امل��راق��ب��ن  اأن 

اخلليج  يف  النفطية  العربية  وال��دول 

ال��ع��رب��ي ه���ي ال���ت���ي ���ص��ت��دف��ع ف���ات���ورة 

من  �صورية  �صد  الع�صكرية  العملية 

امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  ت��ت��ح��م��ل  اأن  دون 

تكاليف احلرب،  و»اإ�صرائيل«  واأوروب��ا 

بلد عربي ممول  �صرب  يكون  وهكذا 

من بلد عربي اآخر من دون اأن يتكبد 

خ�صارة،  اأي  العملية  ه��ذه  يف  ال��غ��رب 

بالفعل، لكنه يجري  اأمر معيب  وهو 

على مراأى من اجلميع ومن دون اأن 

تخجل دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

التي دعت اأخرياً اإىل �صرورة االإ�صراع 

يف »م��ع��اق��ب��ة االأ����ص���د« غ���ري اآب���ه���ة مبا 

اأم��ريك��ي��ة  اأي ���ص��رب��ة  ���ص��ت�����ص��ف��ر ع��ن��ه 

�صهيونية من خ�صائر يف االأرواح.

وك������ان رئ���ي�������ص اأرك��������ان اجل��ي��و���ص 

االأمريكية؛ اجلرنال مارتن دميب�صي، 

العملية  تنفيذ  �صعوبة  �صراحة  اأك��د 

م���ن �صخامة  ���ص��وري��ة، حم�����ذراً  ���ص��د 

تكلفتها املالية، والتي تقدر مبليارات 

على  الكبري  عبئها  وثقل  ال���دوالرات، 

االق��ت�����ص��اد االأم����ريك����ي ال����ذي ي��ع��اين 

�صعوباٍت مالية، ومن اأجل عدم اإثارة 

ال�������ص���ارع االأم����ريك����ي، ك����ان ال ب���د من 

اإىل  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�ص  يلجاأ  اأن 

لتحمل  االأط��ل�����ص��ي  حلف  يف  �صركائه 

ينطبق  ما  اأن  ويبدو  احل��رب،  نفقات 

على  ينطبق  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  على 

االأوروب��ي��ن ال��ذي��ن ال ي��ري��دون تكبد 

قد  م��ال��ي��ة  اأو  ع�����ص��ك��ري��ة  ف���ات���ورة  اأي 

قبل  م��ن  انتخابياً  عليها  يحا�صبون 

وحر�صاً  امل�صكلة،  وحل��ل  مواطنيهم، 

ع��ل��ى ت��اأم��ن امل�����ص��ال��ح امل�����ص��رتك��ة لكل 

ال���ف���رق���اء امل��ع��ن��ي��ن، ب�����رزت ك��ال��ع��ادة 

م�������ص���األ���ة االع����ت����م����اد ع���ل���ى ال��ت��م��وي��ل 

النفط، بعدما  اخلليجي من عائدات 

اأب����دت ه���ذه ال����دول ت��ع��اون��ه��ا ال��ك��ام��ل 

�صد �صعب عربي �صقيق ومل يرف لها 

اأي  على  موافقتها  تعلن  وه��ي  جفن، 

اأحداث  اأن  �صربة ع�صكرية، خ�صو�صاً 

برفع  �صت�صاهم  ذات��ه��ا  ب��ح��د  احل����رب 

�صعر برميل النفط الذي قد يتجاوز 

�صو�صيتيه  الفرن�صي  البنك  تقدير  يف 

�صن  اإذا  دوالراً،   125 م�صتوى  ج��رنال 

الغرب غارات جوية على �صورية، وقد 

نطاق  ات�صع  اإذا  اأك��ر  ب��درج��ة  يرتفع 

ال�صراع لي�صمل باقي منطقة ال�صرق 

اإف��ادة  االأو���ص��ط، وبالتايل ففي االأم��ر 

لدول النفط.

دبلوما�صي  ك�صف  املجال  ه��ذا  ويف 

دواًل  اأن  ع��ن  املتحدة  االأمم  يف  عربي 

عربية يف اخلليج العربي اأبلغت وزارة 

الدفاع االأمريكية، باأنها م�صتعدة الأن 

اأي  تكاليف  ن�صف  جمتمعة  تتحمل 

احل��رب  يف  فاعلة  اأم��ريك��ي��ة  م�صاركة 

ال  اأن  ����ص���رط  ����ص���وري���ة  يف  ال�����دائ�����رة 

تتجاوز تلك امل�صاركة االأ�صهر الثالثة 

الإ�صقاط نظام االأ�صد.

ن�صتغرب هذه اخلطوة  اأال  ويجب 

جمل�ص  ل����دول  ���ص��ب��ق  اإذ  اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 

ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  ���ص��اه��م��ت  اأن  ال���ت���ع���اون 

ال���ع�������ص���ك���ري���ة ل�����الإط�����اح�����ة ب�������ص���دام 

مب�صاركة  وذل���ك  ال���ع���راق،  يف  ح�صن 

ميدانية وبتمويل مايل لنفقات تلك 

العمليات، وكانت تقارير غربية اأكدت 

اأن دواًل عربية قد دفعت اأثمان كميات 

التي  االأ�صلحة  م��ن  ومتطورة  كبرية 

ال�صوري  »اجل��ي�����ص  ي�صمى  م��ا  تلقاها 

احلر« بالتن�صيق اجلزئي مع الواليات 

املتحدة .

»اإن بع�ص الدول  التقارير  وقالت 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة دف���ع���ت ت��ك��ال��ي��ف اأ���ص��ل��ح��ة 

تزود بها املعار�صة ال�صورية بالتن�صيق 

االأ�صلحة  ت��دف��ق  واإن  وا���ص��ن��ط��ن،  م��ع 

ال�صوق  من  معظمها  �صراء  يتم  التي 

ال�����ص��وداء م��ن ال����دول امل���ج���اورة ازداد 

ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري ب��ع��د ق�����رار ال�����ص��ع��ودي��ة 

اخل��ل��ي��ج  دول  م����ن  وغ����ريه����ا  وق���ط���ر 

مبالين  متويل  العربي بتخ�صي�ص 

الدوالرات كل �صهر.

موقف الواليات املتحدة

اأن  من  الرغم  وعلى  جهتهم،  من 

االأمريكين قد اأبلغوا »االإ�صرائيلين« 

يف  �صورية  على  الع�صكرية  احلملة  اأن 

حال متت �صتكون حمدودة ولن توؤثر 

على موازين القوى بن النظام وبن 

اأن  تخ�صى  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  اأن  اإال  ال��ث��وار، 

ال�صيطرة،  ن��ط��اق  ع��ن  االأم����ور  ت��خ��رج 

بحيث ت�صفر احلملة عن تغيري جذري 

اأم����ر يخيف  يف م�����ص��ار احل�����رب، وه���و 

»اإ�صرائيل« كذلك االأمر، اإذ اإنها تخ�صى 

من و�صول املجاهدين املت�صددين اإىل 

خمازن ال�صالح املتطورة.

»اإ�����ص����رائ����ي����ل«  ت����وج����د يف  ل����ذل����ك 

ن��ظ��ري��ة اأخ�����رى خم��ت��ل��ف��ة ت��دع��و اإىل 

وهناك  ع�صكرياً،  �صورية  �صرب  ع��دم 

مغاير  راأي  »االإ�صرائيلي«  الداخل  يف 

لراأي حكومة بنيامن نتنياهو يدعو 

�صربة  توجيه  ع��دم  اإىل  االأمريكين 

النظام،  اإ�صقاط  حماولة  اأو  ل�صورية 

ينتظران  واخل����راب  ال��ف��و���ص��ى  اإن  اإذ 

���ص��وري��ة يف ح���ال ���ص��ق��وط االأ����ص���د كما 

ي����رى ه�������وؤالء، وق�����د ح�����ذروا م���ن اأن 

ببناء  ال�صماح  يعني  النظام  اإ���ص��ق��اط 

ق���واع���د ل����«ح���رك���ات اجل���ه���اد ال��ع��امل��ي« 

بالقرب من حدود »اإ�صرائيل«. 

»االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن«  بع�ص  وي�����ص��خ��ر 

م���ن احل���ج���ج ال��ق��ائ��ل��ة ب�����اأن اإ���ص��ق��اط 

ال��ن��ظ��ام االأ����ص���د ���ص��ي��ب��ع��د اإي������ران عن 

املنطقة، م�صريين اإىل اأن التنظيمات 

االأردين،  ال��ن��ظ��ام  ���ص��ت��ه��دد  امل��ت�����ص��ددة 

اأوثق حلفاء »اإ�صرائيل«، و�صتعمل من 

على  عالوة  االأردنية،  االأرا�صي  داخل 

اأنها �صتح�صن من قدرتها على العمل 

انطالقاً من االأرا�صي اللبنانية، لكن 

حكومة نتنياهو ترف�ص االإ�صغاء اإىل 

هذا الراأي وتعتر اأن تنفيذ ال�صربة 

�صيحقق م�صالح اأكر لها.

�سرب »اإ�سرائيل«

ُي�����ذك�����ر اأن��������ه ق���ب���ل ج����ول����ة ال���وف���د 

»االإ�����ص����رائ����ي����ل����ي« يف وا����ص���ن���ط���ن ال����ذي 

اأج���رى ل���ق���اءات م��ع م�����ص��ت�����ص��ارة االأم���ن 

ال��ق��وم��ي؛ ���ص��وزان راي�����ص، وم�����ص��وؤول��ن 

رئ��ي�����ص �صعبة  ك����ان  ك����رث،  اأم���ريك���ي���ن 

اال���ص��ت��خ��ب��ارات ال��ع�����ص��ك��ري��ة؛ اجل���رنال 

اأف����ي����ف ك����وخ����ايف، ق����د ت���وج���ه يف وق���ت 

���ص��اب��ق ل��وا���ص��ن��ط��ن ل��ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات 

على  االأم��ريك��ي��ن  ت�صاعد  ا�صتخبارية 

حت���دي���د ق���ائ���م���ة االأه���������داف امل��ر���ص��ح��ة 

لل�صرب.

وجراء تهديدات املتحدثن با�صم 

النظام ال�صوري بالرد عر ا�صتهداف 

�صورية  تعر�صت  ح��ال  يف  »اإ���ص��رائ��ي��ل» 

ل��ل��ه��ج��وم، ع���م���دت »اإ����ص���رائ���ي���ل« اإىل 

اأن اجل��ي�����ص  حت�����ص��ري امل���الج���ئ، ك��م��ا 

ع�صرين  نحو  بتوزيع  قام  ال�صهيوين 

األف كمامة واقية من الغازات ال�صامة 

على النا�ص ع�صية احلديث عن هجوم 

اأمريكي مرتقب على �صورية.

اإعداد هناء عليان
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تخوفت م�صادر »اإ�صرائيلية» من وجود اأكرث من ع�صرات اآالف املقاتلن من تنظيم »القاعدة« م�صلحن ومدربن جيداً 

يف �صورية يف �صفوف الثوار، ومن اأن هوؤالء باتوا يعرفون منذ االآن كيف ي�صتخدمون اأنظمة الدفاع اجلوي وال�صواريخ 

اأكر على  اأنه كلما ا�صتمر القتال �صد نظام االأ�صد �صرتتفع اأعداد امل�صلحن جداً، و�صي�صكلون تهديداً  املتطورة، معترة 

خط احلدود.

وال�صودان  والعراق  اليمن  بينها  من  العاملي«،  »اجلهاد  لن�صطاء  جذب  نقطة  اأ�صبحت  �صورية  اأن  اإىل  امل�صادر  ولفتت 

ولبنان واأوروبا، ال �صيما من ال�صي�صان، حمذرة من اأن تتحول �صورية اإىل »بوؤرة للجهاد العاملي«.

�صورية،  اإىل  يندفعون  الذين  املتطرفن  االإ�صالمين  الن�صطاء  اآالف  هدف  فاإن  اال�صتخبارات،  �صعبة  لرئي�ص  ووفقاً 

لي�ص فقط اإ�صقاط االأ�صد، بل والدفع اإىل االأمام بنظرية دولة ال�صريعة االإ�صالمية، وقال»على اأبوابنا تتطور بوؤرة للجهاد 

العاملي بحجم وا�صع، وهو كفيل باأن يوؤثر لي�ص فقط على �صورية وال على حدود دولة اإ�صرائيل بل وعلى لبنان واالأردن 

و�صيناء، ومن �صاأنه اأن ين�صر تاأثريه على املنطقة باأ�صرها«.

تهديد »القاعدة«

»االإ�صرائيلين«  من  �صاحقة  غالبية  ع��ّرت 

عن معار�صتها الدخول باحلرب يف �صورية، يف 

»االإ�صرائيلي«  امل�صهد  على  فيه  �صيطرت  وق��ت 

���ص��ورة اآالف االأ���ص��خ��ا���ص ب��ال��ق��د���ص وت���ل اأب��ي��ب 

وحيفا يقفون يف طوابري للح�صول على اأقنعة 

واقية من اأ�صلحة غري تقليدية.

واأظ������ه������ر ا�����ص����ت����ط����الع ل������ل������راأي ال�����ع�����ام يف 

م��ن  امل���ئ���ة  يف   77 م����ن  اأك������رث  اأن  »اإ�����ص����رائ����ي����ل« 

يف  »اإ�صرائيل«  تدخل  االإ�صرائيلين يعار�صون 

القتال الدائر يف �صورية، وقال 11 يف املئة فقط، 

12 يف  اأجاب  اإن على »اإ�صرائيل« التدخل، بينما 

املئة اأنه لي�صت لديهم اإجابة على �صوؤال كهذا.

ويف ال��وق��ت ال���ذي ي�����ص��ود ف��ي��ه ال�����ص��ع��ور ب��اأن 

�صورية،  �صد  ع�صكرية  عملية  ي��وؤي��د  نتنياهو 

اأن ق�صماً من امل�صوؤولن رفيعي امل�صتوى  »يبدو 

ال  نتنياهو  و»فيما  حما�صة«،  اأق��ل  حميطه  يف 

على  ب��ال��رد  يهدد  عندما  للخيال  �صيئاً  ي��رتك 

اأن ق�صماً  يبدو  �صورية،  اأي �صواريخ تطلق من 

م��ن زم��الئ��ه ح���ول ط��اول��ة امل�����ص��اورات االأم��ن��ي��ة 

يعتقدون اأن على »اإ�صرائيل« اأن ت�صمت وت�صبط 

النف�ص«.

وبن  »بينه  اأن��ه  للتدخل  الراف�صون  ويعتر 

رد  ي��در���ص  اأن  عليه  يدرك نتانياهو اأن  نف�صه 

لي�صت  �صورية  اإن  اإذ  جيداً،  »االإ�صرائيلي«  الفعل 

منظمة اإره��اب��ي��ة، واإمن���ا ه��ي دول���ة ع��دو بحجم 

اآخر«. 

م�صوؤولن  اأن  »اإ�صرائيلية«  م�صادر  واأك���دت 

اأن  يعتقدون  واالأم��ن��ي��ة  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صة  يف 

»نتنياهو يرتكب خطاأ ا�صرتاتيجياً عندما يهدد 

اإطالق �صواريخ«، واأنه  بتدمري �صورية رداً على 

يت�صرف مثل الرئي�ص االأمريكي، باراك اأوباما، 

واأوقع  ال�صورين  اأم��ام  اأحمر  »ال��ذي و�صع خطاً 

اإىل  االمتحان  �صاعة  يف  و�صي�صطر  بفخ،  نف�صه 

ك�صر كلمته والت�صرف من خالل �صبط النف�ص«.

م��ع االأ����ص���ف، ف���اإن ال��ك��ث��ري م��ن ال����دول العربية 

خيالية  مبالغ  تر�صد  والتي  لل�صربة،  الداعمة 

لتمويلها، ال تدرك هذه احلقيقة، وت�صعى ب�صكل 

بداًل  »االإ�صرائيلية«  امل�صالح  خدمة  اإىل  حثيث 

من ا�صتثمار هذه االأموال لدعم الدول العربية 

وت��ن��م��ي��ت��ه��ا وال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ال��ف��ق��ر واالأم���را����ص 

والتخلف.

على �صبيل املثال، يوؤكد حمللون اأن ال�صعودية 

لعبت دوراً كبرياً يف دفع وزراء خارجية جامعة 

الدول العربية اإىل الطلب من املجتمع الدويل 

م��ع��اق��ب��ة ���ص��وري��ة ب�����ص��ب��ب اال���ص��ت��خ��دام امل��زع��وم 

ل��ل�����ص��الح ال��ك��ي��م��اوي، وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ت��وظ��ف 

تخفف  قد  التي  الهائلة  املالية  مواردها  اململكة 

م��ن االأع���ب���اء امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

رفض الشعب »اإلسرائيلي« للضربة
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مل�سلحة �ل�سعب �ل�سوري، �إمنا ي�ستهدف 

�مل�����س��ال��ح  حت���ق���ي���ق  �لأوىل  ب����ال����درج����ة 

�ل�سهيونية و�لأمريكية، وذلك باإ�سعاف 

هذ� �لبلد ومتزيقه«، غري �أنه يف �لوقت 

�إق���د�م  �إد�ن����ة م��ا زع��م��ه  �إىل  نف�سه ع��م��د 

»�جلر�ئم«  �رتكاب  على  �ل�سوري  �لنظام 

بحق �ملدنني، مبا فيها جرمية ��ستخد�م 

�لكيماوي..

�أُعلن  »حما�س«  حركة  ثانياً: موقف 

عرب م�سدر يف �حلركة  ل�»�سالب  نيوز«، 

ومتثل يف �لقول: »�إن �حلركة مل تتخلَّ 

عن حمور �ملقاومة، رغم رف�سها �ملطلق 

�سورية،  يف  جت��ري  �لتي  �لقتل  لعمليات 

�إل �أنها لن تقف �سامتة �أمام �أي عدو�ن 

�أم��ريك��ا  تخو�سه  ���س��وري��ة  على  خ��ارج��ي 

و�إ�سر�ئيل، وقد يدفع �حلركة نحو �لرد 

كونها متثل �إحدى دول حمور �ملقاومة، 

و�لذي ما ز�لت تعترب نف�سها �سمنه«.

من  �مل��ط��ب��ق  �ل�����س��م��ت  ثالثاً: موقف 

�ل��دول  بقية  »�لإخ����و�ن« يف  قبل جماعة 

�لعربية، ل �سيما تون�س، وم�سر.

هذه �ملو�قف توؤكد ما يلي:

�لأردن  يف  »�لإخ���������و�ن«  م���وق���ف  �أن   -1
�ل��وق��وف  �إع����الن  م�ستوى  �إىل  ي���رَق  مل 

لأي  �ل��ت�����س��دي  يف  ���س��وري��ة  ج���ان���ب  �إىل 

�إىل حتالف  �ن�سم  �أم��ريك��ي، بل  ع��دو�ن 

�سورية  �لنظام يف  باتهام  �ل��ع��دو�ن  ق��وى 

با�ستخد�م �ل�سالح �لكيماوي.

�إمن��ا جاء  �أن موقفه مل يتبدل  ما يعني 

»رم���ادي���اً« نتيجة �ل��و���س��ع �حل���رج �ل��ذي 

�ملعار�سة  من  و�لنابع  فيه،  نف�سه  وج��د 

�ل�سعبية �لقوية للعدو�ن.

2- م���وق���ف ب���اه���ت وخ����ج����ول م����ن ق��َب��ل 
»ح��م��ا���س«، �ل��ت��ي مل جت���روؤ ع��ل��ى �إع���الن 

م���وق���ف ع��ل��ن��ي ب��ال���س��ت��ع��د�د ل���ل���رد على 

�لعدو�ن على �سورية، وبالتايل مر�جعة 

�ل��ذي وقف  �مل��ق��اوم  �لنظام  موقفها من 

كانت  �لتي  �ملر�حل  �أ�سد  يف  جانبها  �إىل 

دولياً  للمالحقة  عر�سة  قياد�تها  فيه 

عربياً.

»�لإخ����������و�ن«  ج���م���اع���ات  ���س��م��ت  �إن   -3
�لأخ�������رى ي��ع��ك�����س ت���اأي���ي���ده���ا ل���ل���ع���دو�ن، 

لتمكني »�لإخو�ن« يف �سورية، وحلفائهم 

مل�سلحتهم،  �لقوى  مو�زين  تعديل  من 

�ملذكورة ل  »�لإخ���و�ن«  �أن جماعات  غري 

�إع��الن موقفها هذ� بهدف جتنب  تريد 

ن��ق��م��ة �ل������ر�أي �ل���ع���ام �ل��ع��رب��ي �مل��ع��ار���س 

للحرب و�ملعادي ب�سدة لأمريكا.

�ل��ت��ه��دي��د  �إن  �ل���ق���ول  وه���ك���ذ� مي��ك��ن 

�لأمريكي ب�سن �لعدو�ن على �سورية مل 

�إىل مر�جعة موقفهم  »�لإخ���و�ن«  يدفع 

مما يجري يف �سورية، يف وق��ت ل يقبل 

�ملبادئ،  على  و�مل�ساومة  �ملو�قف  �أن�ساف 

�أو �ل�سمت و�تخاذ موقف �حلياد عندما 

ي��ت��ع��ل��ق �لأم�����ر ب��اجل��ه��اد �حل��ق��ي��ق��ي �سد 

�أع���د�ء �لأم���ة و�ل��د�ئ��ري��ن يف فلكهم من 

حكام وقوى.

ح�سني عطوي

ف�سل �جلماعات �مل�سلحة يف حتقيق 

�سورية،  يف  �لنظام  �إ�سقاط  يف  هدفها 

وظ��ه��ور م��وؤ���س��ر�ت ق��وي��ة على �ق��ر�ب 

حتقيق  م��ن  �ل�سوري  �لعربي  �جلي�س 

�ل��ن�����س��ر، خ�����س��و���س��اً م��ع ب���دء هجومه 

و��سنطن  �لو��سع يف ريف دم�سق، دفع 

���س��د  �ل�����ع�����دو�ن  ل�����س��ن  �ل���ت���ح���رك  �إىل 

من  �لأ�سد  �لرئي�س  نظام  ملنع  �سورية 

�نت�سار�ً  ي�سكل  لأن���ه  �لن�سر،  حتقيق 

��سر�تيحية  �ملقاومة، وهزمية  حللف 

ل���»�إ���س��ر�ئ��ي��ل« و�مل�����س��روع �لأم��ريك��ي يف 

�ملنطقة.

�لأم�����ريك�����ي  �ل����ت����ه����دي����د  �أن  ع����ل����ى 

�لأ�سئلة  ط��رح  �سورية  على  ب��ال��ع��دو�ن 

ب�����س��اأن م��وق��ف »�لإخ�������و�ن �مل�����س��ل��م��ني«، 

و�أين هم من هذ� �لعدو�ن؟

�مل��ع��رب  �مل���وق���ف  �أن  ي���ب���دو و�����س���ح���اً 

�لإ���س��الم ل يكون فقط يف  عن جوهر 

رف�س �لعدو�ن �لأمريكي على �سورية، 

�ل��وق��وف �إىل جانبها يف  �إع���الن  ب��ل يف 

جم��اب��ه��ة �ل����ع����دو�ن، وه����ذ� �مل���وق���ف ل 

�ملو�قف  �أو  و�ل��ت��اأوي��ل،  �ل���ردد  يحتمل 

�لرمادية، وهو ي�ستدعي من كل جهة 

وت��درك  �لأم���ة،  م�سالح  على  حري�سة 

�لأمريكي  �مل�سروع  من  �لآت��ي  �خلطر 

�ل�سهيوين، �أن تبادر �سريعاً �إىل و�سع 

جانباً،  �لد�خلية  �لعربية  �ل�سر�عات 

تتقدمها  ل  �لتي  �لأول��وي��ة  �أن  وتعلن 

وح�سد  �ل�ستنفار  تقت�سي  �أولوية،  �أي 

طاقات �لأمة لدعم �سورية و�لت�سدي 

وجمابهة  عليها،  �لأم��ريك��ي  للعدو�ن 

�لأن��ظ��م��ة و�جل��م��اع��ات �ل��ت��ي تنخرط 

ما  لكن  وتدعمه،  وتوؤيده  �لعدو�ن  يف 

ه���و �مل���وق���ف �ل����ذي �ت��خ��ذت��ه ج��م��اع��ات 

»�لإخو�ن �مل�سلمني«؟

م��ن خ��الل م��ر�ق��ب��ة م��ا ���س��در حتى 

: �لآن، علناً �أو عرب م�سادر، تبنينّ

�أوًل: م����وق����ف »رم������ادي« ع���ربنّ عنه 

ح���زب »ج��ب��ه��ة �ل��ع��م��ل �لإ����س���الم���ي« يف 

�ل��ت��ح��ال��ف  »�أن  �أع���ل���ن  �ل����ذي  �لأردن، 

�سربات  لتوجيه  يعد  �ل��ذي  �لع�سكري 

ع�سكرية �سد �سورية، لن يكون تدخله 
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عربي

أين يقف »اإلخوان« من العدوان األميركي المحتَمل ضد سورية؟
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ل��ي�����س��ت ه����ن����اك �أوج��������ه ����س���ب���ه ب��ني 

�لتي  �لتفجري�ت وحماولت �لغتيال 

ك��ان��ت حت�����س��ل يف م�����س��ر خ���الل ف��رة 

�ملا�سي،  �ل��ق��رن  وت�سعينات  ثمانينات 

�ل��ي��وم، رغ��م خطورة  وب��ني ما يح�سل 

�لد�خلية،  وزي��ر  موكب  �إىل  �لو�سول 

���ط���ون  �إث�����ب�����ات�����اً ل�����ق�����در�ت م�����ن ي���خ���طنّ

بني  للمقارنة  جم���ال  ول  ��ذون،  وي��ن��فنّ

�ل��غ��اي��ات و�لأه������د�ف، ح��ت��ى ول���و كانت 

من  لأن  نف�سها،  ه��ي  �لإره����اب  �أدو�ت 

وم��ب��ارك  �ل�����س��اد�ت  حكم  خ��الل  �سعو� 

كانو�  و�لغتيال  �لتفجري  �أعمال  �إىل 

ي��رف��ع��ون ر�ي�����ات �مل��ع��ار���س��ة �ل�����س��ر���س��ة 

لت��ف��اق��ي��ات �ل�����س��الم م��ع »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«، 

لي�س  م��ع��ه��ا،  ت��ط��ب��ي��ع  �أي  وي��رف�����س��ون 

عربي  �أو  م�سري  قومي  منطلق  م��ن 

�أو دي���ن���ي، ب���ل مل��م��اح��ك��ة ن���ظ���ام ك��ان��ت 

بع�س �حلركات، ويف طليعتها جماعة 

»�لإخو�ن«، ت�سعر حتت �سلطته بالغنب 

وغالبية  �ل�سيا�سي،  دورها  ممار�سة  يف 

قادتها نزلء �ل�سجون و�سحايا �لقمع 

�لعد�وة  �دع��اء  ف��اإن  وبالتايل  �لأم��ن��ي، 

ذريعة  من  �أك��ر  يكن  مل  ل�»�إ�سر�ئيل« 

مل��ق��ارع��ة ن��ظ��ام��ي �ل�������س���اد�ت وم���ب���ارك 

من  �سلطوية  مكا�سب  على  للح�سول 

خالل �مل�ساركة يف �حلكم لي�س �أكر.

�ل���ن���اجت���ة  �ل���ع���ن���ي���ف���ة  �ل���ف���ع���ل  ة  ردنّ

ع���ن �ن��ه��ي��ار ح��ك��م »�لإخ�������و�ن« ل��ه��ا ما 

ره���ا ل��دي��ه��م، ب��ع��د ث��م��ان��ي��ة ع��ق��ود  ي���ربنّ

�مل�ستويني  ع��ل��ى  ي  �ل�����س��رنّ �ل��ع��م��ل  م���ن 

�لعلني  و�ل��ع��م��ل  و�لأم���ن���ي،  �ل�سيا�سي 

�مل�ستويني �لجتماعي و�خلريي،  على 

ثقافة  لأن  �ل�����س��رع��ة  ب��ه��ذه  و���س��ق��ط��و� 

دول��ة  حلكم  �ساحلة  غ��ري  مدر�ستهم 

مب�ستوى م�سر عرب مكتب �إر�ساد ديني 

حيث  وم�ساحله،  �أهد�فه  على  منغلق 

خ��الل �سنة و�ح���دة م��ن �حل��ك��م ك��ادو� 

»ياأخونون« كافة �لقطاعات �ل�سيا�سية 

و�لإد�ري���������������ة و�ل���ق�������س���ائ���ي���ة و�����س����وًل 

ل����الإع����الم، و�ل��ت��م��ث��ي��ل �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي 

ت�سكيالت  تطاله  �أن  و���س��ك  على  ك��ان 

ُت��ع��ط��ي �ل�������س���ورة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة مل�����س��ر يف 

�خل�������ارج ك����دول����ة �إ����س���الم���ي���ة ت��ر���س��ي 

من  وكل  و»�إ�سر�ئيل«،  وتركيا  �أمريكا 

�ل�سيا�سية  �لكيانات  باإعادة ر�سم  يحلم 

ي�سهل  »�سناجق«  �أو  دوي���الت  �لعربية 

تطويعها، كما يح�سل �ليوم يف �لعر�ق 

وليبيا و�ليمن، ويحاولونه يف �سورية.

�خلوف على م�سر �ليوم مل يعد من 

»�لإخ����و�ن«، لأن �حل��زم �ل��ذي �عتمده 

وفريقه  �ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �لفريق 

�ل�����س��ري بخريطة  �ل���ع���امل ع���رب  �أذه�����ل 

�مل�ستقبل بخطو�تها �ملو�سوعة دون �أي 

تعديل، ودون �أي تنازلت �أمام �لوفود 

�ل��غ��رب��ي��ة و�لإف���ري���ق���ي���ة �ل��ت��ي ح��اول��ت 

ت�����س��وي��ق �حل��ل��ول �ل��و���س��ط��ي��ة، �إ���س��اف��ة 

�م��ت�����س��ا���س  �ل��ع��ال��ي��ة يف  �ل��ك��ف��اءة  �إىل 

و�إحالتهم  قياد�تهم  على  و�لقب�س  »�لإخ�����و�ن«  نقمة 

��م  �إىل �ل��ق�����س��اء، م���ع وج����ود �أم���ن���ي ع��ل��ى �لأر�������س ح��جَّ

مظاهر�تهم و�ستنّتها، �إ�سافة �إىل �جلبهة �لتي ُفتحت يف 

غدرها،  ف  ليتلقنّ �مل�سري  �جلي�س  لها  و��ستنفر  �سيناء، 

لأن من �سيناء حتديد�ً ياأتي مكمن �خلطر وحماولت 

لي�س  كبوتها عرب جماعات  �لقيام من  منع م�سر من 

بال�سرورة �أن تكون حليفة ل�»�لإخو�ن«، ومهامها تدخل 

ب��اإع��د�ده��ا  ���س��ارك  م��غ��اي��رة،  م�ستقبل«  »خريطة  �سمن 

وي�سارك بتمويل �أدو�تها كل من ل يرغب بعودة م�سر 

�إىل موقعها �لقومي، وبالتايل �إىل �إعادة �إحياء ما تبقى 

من جامعة عربية دخلت يف موت �سريري منذ منت�سف 

عهد م��ب��ارك، وك��ادت جُت��رى لها مر��سم �جل��ن��ازة لول 

�لأم����ل �ل��ق��ادم م��ن م�����س��ر، ع��رب روح �ل��ث��ورة �لقومية 

بالنفحة �لنا�سرية، �لتي جتلنّت يف ثورتي يناير ويونيو 

وردود �لفعل �لتي حت�سل حالياً للت�سامن مع �سورية 

�سد �لعدو�ن �لأمريكي �ملرتقب عليها.

ممنوعة   - م�سر  بزعامة   - �لعربية  �جلامعة  نعم، 

عودتها حتت ر�ية �إحياء �لقومية �لعربية، لأن جامعة 

��ى »ج��ام��ع��ة دول ���س��رق �مل��ت��و���س��ط«،  �أخ����رى حت��ت م�����س��منّ

وكل  �لعربي  �خلليج  ودول  وتركيا  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«  ت�سمنّ 

�لتي  �لأم��ريك��ي، هي  �لفلك  ت��دور يف  دول��ة متو�سطية 

�ل�سرق  ننّاع  �سُ كو�لي�س  خلف  لها  �لتح�سري  يتمنّ  ك��ان 

�لأو���س��ط �جل��دي��د خ��الل �سنة م��ن حكم مر�سي، وهي 

�سقوط  خاللها  ��ع��ون  ي��ت��وقنّ ك��ان��و�  �ل��ت��ي  نف�سها  �ل�سنة 

�لأ�سد، بحيث تغدو كافة �لدول �لعربية عرب »حتنيط« 

مل�سيئة  خا�سعة  باتت  قد  �لأ���س��د،  و»تركيع«  م�سر  دور 

و�ق���ع ج��دي��د ت���ذوب ف��ي��ه �ل��ق��وم��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة وتن�سهر 

�سرق متو�سطية،  بوتقة  �لأخ��رى �سمن  �لقوميات  مع 

وتركيا  ل،  و�مل�سغنّ ��ر  �مل��دبنّ �لعقل  »�إ�سر�ئيل«  فيها  تكون 

د �ل�ستثمار�ت، وما على عربان �لنفط �سوى دفع  متعهنّ

�لعائلية«  »قومياتهم  على  �حلفاظ  مقابل  �ل���دولر�ت 

و»دميقر�طية بالن�سخة �خلليجية«.

وعلى  �لقيادة،  يف  �لرهان  يبقى  وحدها  م�سر  على 

من  �مل��زي��د  و�ل��دول��ي��ني  �لإقليميني  وحلفائها  �سورية 

�ل�سمود، على �أمل �أن تعود م�سر دولة ترمز �إىل قومية 

عربية تذوب فيها وحتت لو�ئها كل �ملذهبيات.

�أمني �أ. ر.

مـصـر.. والـدور الـقـومـي الـممـنــوع 

أنصاف المواقف أو 
الصمت مرفوضان 
عندما يتعلق األمر 
بالجهاد الحقيقي 
ضد أعداء األمة



�سنعاء - �لثبات

�ق���ر�ب »م��وؤمت��ر �حل���و�ر �لوطني« يف �ليمن من  م��ع 

ن��ه��اي��ت��ه، ه���ل مي��ك��ن �ل���ق���ول �إن �ل��ي��م��ن��ي��ني ق���د جت����اوزو� 

خ��الف��ات��ه��م وت��غ��ل��ب��و� ع��ل��ى ع���و�ر����س �ل��ف��رق��ة و�لن��ق�����س��ام 

�لفرة  �لتمدد خالل  يف  �أخ��ذ  �ل��ذي  �لد�خلي  و�لت�سرذم 

�مل��ا���س��ي��ة ب�����س��ورة ت��ه��دد وح����دة وط��ن��ه��م، وت���ن���ذر ب���اإع���ادة 

تق�سيمه �إىل مينني يف �ل�سمال و�جلنوب؟ وهل �ليمنيون 

�أ�سابو� �لهدف حينما تركو� �لبنادق جانباً و�جتهو� �إىل 

�حلو�ر لبحث م�ساكلهم و�أزماتهم و�ملع�سالت �لتي كادت 

�أهلية  �إىل حرب  2011، وتنزلق بهم  �أن تع�سف بهم عام 

�لع�سو�ئي  و�لتدمري  �لقتل  من  عجاف  و�سنو�ت  كارثية 

و�لعبثي؟

ن�ستطيع �أن نقول ذلك و�أكر �إذ� ما خرجت �أطر�ف 

�ملا�سي  �سفحة  طي  على  باتفاق  حو�ر�تها  من  �حل��و�ر 

و�لقطيعة مع موروثاته من �لأمر��س و�لُعقد و�لثار�ت 

و�ل�����س��ل��وك��ي��ات  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�سيا�سية  و�ل�����س��ر�ع��ات 

�خلاطئة، و�نتقلو� �إىل �سياغة مالمح م�ستقبلهم على 

حو�رهم  بها  �سيتوجون  �لتى  �لطريق  خ��ارط��ة  �أ�سا�س 

و��ستوعبو�  �جل��اري،  �ل�سهر  �سينتهي يف منت�سف  �لذي 

�سهاًل،  يكون  لن  �مل�ستقبل  ه��ذ�  �إىل  �لو�سول  �أن  �أي�ساً 

وط��ري��ق��ه ل��ن ت��ك��ون م��ف��رو���س��ة ب���ال���ورود، وع��م��ل��و� ب��روح 

�لفريق �لو�حد يف مو�جهة كل �لتحديات �لتي قد حتول 

دون بلوغهم ذلك �لهدف، عرب ملء كل �لفر�غات �لتي 

ظلت تت�سلل منها �لفنت و�لحتقانات وبو�عث �ل�سر�ع 

�لذ�ت  �لت�سالح مع  و�لأزم��ات مب�ساحلة وطنية ت�سمل 

و�لآخر و�لوطن.

ل��ق��د ك���ان م���ن ح�����س��ن ح���ظ �ل��ي��م��ن��ي��ني �أن �مل��ح��ي��ط��نينْ 

�تفقو�  قد  كذلك  �ل��دويل  و�ملجتمع  و�لعربي  �لإقليمي 

ل �ليمن �إىل دولة فا�سلة، مع �أنهم �لذين  على منع حتوُّ

مل ي�سبق و�أن �تفقو� على ق�سية مبثل �تفاقهم على دعم 

��ستعال  عند  �لبع�س  ر�ه��ن  �ل��ذي  �لبلد،  ه��ذ�  وم�ساندة 

�ل�سومال  ي�سري على خطى  �أنه  �لعربي«  »�لربيع  ثور�ت 

�أب��ن��ائ��ه  ب��ح��ك��م طبيعته �ل��ق��ب��ل��ي��ة و�ن��ت�����س��ار �ل�����س��الح ب��ني 

و�ن�سد�ده �إىل �ملا�سي �أكر منه �إىل �مل�ستقبل، �إىل درجة �ن 

�أحد�ً مل يكن يتوقع جناح �ملبادرة �خلليجية - �ملدعومة 

ومع  �لبلد،  �ل�سر�ع يف هذ�  - يف تطويق  ودولياً  �إقليمياً 

ذلك يبقى من �ملوؤكد �ن كل ما مت �لتو�سل �إليه يف �ليمن 

ماهو �إل بد�ية م�سو�ر �لألف ميل، �لذي كان له �أن يبد�أ 

بجلو�س �لفرقاء على طاولة �حلو�ر ملناق�سة ��ستحقاقات 

ل �لذي ين�سدونه.  �لتحونّ

وفيما بد�أت �ل�ساحة �ليمنية م�ستعدة ل�ستقبال نتائج 

�حلو�ر، فاإن ما مل يكن يف �حل�سبان هو �أن يعلن »�حلر�ك 

�جل��ن��وب��ي« يف ه���ذه �ل��ل��ح��ظ��ة �حل��ا���س��م��ة و�مل��ف�����س��ل��ي��ة عن 

بنقل  و�ملطالبة  �لوطني«،  �حل��و�ر  »موؤمتر  �ن�سحابه من 

ي��اً بني ممثلني من  �حل��و�ر �إىل خ��ارج �ل��ب��الد، وجعله ن��دنّ

�ل�سمال و�جلنوب بالت�ساوي.

�أن مطالبه  ل��ك��ن م��ا مل ي��درك��ه »�حل����ر�ك �جل��ن��وب��ي« 

�جلنوب  على  وخطرية  عبثية  لعبة  هي  �جلنوب  بف�سل 

ذ�ته، �لذي �إذ� ما حتقق �لنف�سال فاإنه �سينغم�س يف �إعادة 

�إىل  متزيقه  �ساأنها  من  �لتي  �لقدمية،  �سر�عاته  �إن��ت��اج 

�أخذ �ملعنيون يف  عدة كيانات ودوي��الت متناحرة، و�إذ� ما 

مو� �لعقل  هذ� �حلر�ك مثل هذ� �لأمر يف �حل�سبان وحكنّ

�لوحدة  ب��اأن  �لع��ر�ف  �إىل  �سي�سطرون  فاإنهم  و�ملنطق 

�أب��ن��اء  و�أن  �ل�سمال،  قبل  للجنوب  ��ستقر�ر  م�سدر  ه��ي 

رق��م��اً ل يقبل  �ليمن  ب��اأن تكون  �إل  ل��ن ير�سو�  �جل��ن��وب 

�لق�سمة على �ثنني.

�لأح���د�ث  م��ن  �لأردين  �مل��وق��ف  �نتقل 

�ل�����س��وري��ة م���ن �مل���وق���ف �مل��ل��ت��ب�����س وح��ال��ة 

�عتمدهما  �للذين  و�لل�سانني  �لوجهني 

ط����و�ل �لأزم������ة �ل�����س��وري��ة وف���ق م��ع��ادل��ة 

�لدولة  �لنز�ع،  فريقي  متطلبات  تاأمني 

�ل�����س��وري��ة و�مل���ح���ور �ل��غ��رب��ي – �ل��ع��رب��ي، 

ب���ح���ي���ث ي���ل���ب���ي �مل����ط����ال����ب �لأم����ريك����ي����ة 

و�خل��ل��ي��ج��ي��ة ب��اح��ت�����س��ان �ل��ت��ك��ف��ريي��ني 

وي��وؤم��ن  �ل�����س��وري��ة،  �مل��ع��ار���س��ة  وم�سلحي 

طرق �لإم��د�د و�لت�سلل ويحت�سن غرف 

�ل��ع��م��ل��ي��ات و�ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى �خل��الي��ا 

دعم  مقابل  و�ل���س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة،  �لأم��ن��ي��ة 

على  �أمريكية  و�سغوط  خليجي،  م��ايل 

�لأردن  يف  �مل�سلمني«  »�لإخ����و�ن  جماعة 

كما  و�مل��ل��ك  �لنظام  �سد  �لتحرك  ل��ع��دم 

»�لإخ���و�ن  ��ستالم  م��ع  بالتز�من  ح�سل 

ح��اول  وق��د  م�سر،  يف  للحكم  �مل�سلمني« 

�جلي�س و�ملخابر�ت �لأردنية �إقامة تو�زن 

يف  �أع��ط��و�  بحيث  �سورية،  يف  �لنظام  مع 

�ل��ي��د �لأخ����رى بع�س �مل��ع��ل��وم��ات و�أب���دو� 

بع�س �لتعاون، لكن �لأم��ور بد�أت تخرج 

يلعب  �لأردن  وب��د�أ  �ملتو�زن،  �سياقها  عن 

�لركي  �ل���دور  لتعوي�س  مك�سوفاً  دور�ً 

�لذي ينوء حتت عبء �لو�سع �لد�خلي، 

فركز �لتعاون �لأردين – �لأمريكي – 

جبهة  لتاأمني  و�خلليجي  »�لإ�سر�ئيلي« 

�ل�سعيفة  �خل��ا���س��رة  تعترب  �ل��ت��ي  درع���ا 

�ل�سورية  �حل��دود  �ل�سورية عند  للجبهة 

ب��د�أ  و�ل��ت��ي  – �لفل�سطينية،  �لأردن��ي��ة   -

�ل��ع��م��ل ل��ت��ك��ون ن��ق��ط��ة �لإن����ط����الق مبا 

هذه  �إن  حيث  دم�����س��ق«،  »معركة  �سميت 

�جلهة تتميز بالت�سهيالت �لتالية:

�جلبهة  م��ن  �مل�سلحني  ت��دف��ق  ت��اأم��ني 

�لأردنية من ناحية درعا باجتاه دم�سق، 

و�لتي ل تبعد �أكر من 100 كلم وتتميز 

�مل�سافة �لفا�سلة بعدم �لكثافة �ل�سكانية 

�سو�ء يف �لبادية �أو �لغوطة �ل�سرقية.

تاأمني �لإمد�د و�لتدخل »�لإ�سر�ئيلي« 

من  �مل��م��ت��دة  �جل��ب��ه��ة  ع���رب  للم�سلحني 

لتتكامل  �جل���ولن  ب��ح��رية ط��ربي��ا حتى 

وت���اأم���ني  �لأردين  �لإم����������د�د  خ����ط  م����ع 

و�لكوماندو�س  لال�ستخبار�ت  �لتغطية 

»�لإ�سر�ئيلي« للعمل ميد�نياً يف �سورية، 

�مل�����س��اف��ة ب��ني �ل��ق��ن��ي��ط��رة على  �إن  ح��ي��ث 

�حلدود ودم�سق ل تتجاوز �ل�70 كلم.

تق�سري �مل�سافات للو�سول �إىل دم�سق 

�لزمنية  �مل��ه��ل  ق�����س��ر  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 

�مل��ع��ط��اة ل��ل�����س��ع��ودي��ني ب��ق��ي��ادة ب��ن��در بن 

����س���ل���ط���ان، و�ل����ت����ي ل ت���ت���ج���اوز �لأ����س���ه���ر 

من  �لهجوم  ف�سل  بعد  وذل��ك  �مل��ع��دودة، 

ي���ر�وح مكانه  و�ل���ذي  �ل��رك��ي��ة،  �جلبهة 

�أ�سو�ر حلب ول  عند  منذ ثالثني �سهر�ً 

ف�سل  ب��ع��د  وك��ذل��ك  جت���اوزه���ا،  ي�ستطيع 

�ل���ه���ج���وم م���ن �حل������دود �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة بعد 

�سقوطه على �أ�سو�ر حم�س و�لق�سري.

»�لقمار«  لعبة  �لأردين  �لنظام  يلعب 

�ل�سيا�سي برهانه على �مل�سروع �لأمريكي 

�أح�����الم  ي��ع��ي�����س  ح���ي���ث  – �خل���ل���ي���ج���ي، 
�لعر�ق  �ساحتي  يف  �ملحوري  دوره  حفظ 

�لعر�س  على  بقائه  و�سمان  وفل�سطني 

�سورية،  �إ���س��ق��اط  م�سروع  جن��اح  ح��ال  يف 

لكن ما ل يح�سبه �لنظام �لأردين �أو مل 

حلفائها  مع  �سورية  �سمود  هو  يتوقعه، 

�سريتب  مما  �لأم��ريك��ي،  �مل�سروع  وف�سل 

�مل�����س��ت��وى  ع���ل���ى  خ�����س��ائ��ر  �لأردن  ع���ل���ى 

�لعر�س  و�سقوط  �لنظام  وبنية  �لد�خلي 

�ل��ر���س��ي��ة  ج���ائ���زة  لأن  )�ل���ه���ا����س���م���ي(، 

ل�»�إ�سر�ئيل« يف حال ف�سل �إ�سقاط �لنظام 

يف ���س��وري��ة ���س��ي��ك��ون ب�����س��ط��ب »ح��م��ا���س« 

دوره��ا  �إل��غ��اء  وبالتايل  مقاومة،  كحركة 

�ل�سيا�سي، وكذلك �سطب �لدور �لأردين 

كونفدر�لية  لإقامة  �ملفاو�سات  و�إي�سال 

�لغربية  �ل�سفة  يف  �أردنية   - فل�سطينية 

)�ل�������س���ل���ط���ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة( و�ل���ن���ظ���ام 

د���س��ت��وري��ة(  )م��ل��ك��ي��ة  �جل���دي���د  �لأردين 

بحجة  �لفل�سطيني  للدور  �أرجحية  مع 

�لغلبة �ل�سكانية و�لإم�ساك بكل مفا�سل 

�ل��وط��ن  �إق��ام��ة  �أي  �لأردين،  �لق��ت�����س��اد 

ولذ�   ، وخادعة  م�سللة  باأ�سماء  �لبديل، 

�لنظام  قرب  يحفر  �لأردين  �لنظام  ف��اإن 

بيديه ومل ياأخذ �لعربة ممن تعاملو� مع 

مل�ساحلها  حفظاً  عنهم  وتخلت  �أم��ريك��ا 

م���ن ����س���اه �إي������ر�ن �إىل ����س���د�م و�آخ���ره���م 

مر�سي.

�لأردين  �ل���ع���رب���ي  ل��ل�����س��ع��ب  ن����د�وؤن����ا 

م���ث���اًل  ت���ك���ون  �أن  �مل�������س���ل���ح���ة،  وق�����و�ت�����ه 

�أحفاد  يكونو�  و�أن  و�لقومية،  للوطنية 

�أب��ط��ال م��ع��رك��ة »�ل��ك��ر�م��ة« ���س��د �ل��ع��دو 

�تفاقية  �أبناء  »�لإ�سر�ئيلي«، ول يكونو� 

)و�دي عربة(، و�أن يقفو� �سد ��ستخد�م 

ي�����س��اع��دو�  و�أن  ���س��وري��ة،  ل��ذب��ح  �لأردن 

�ل����ن����ظ����ام ل��ل��ت��خ��ل�����س م�����ن �ل�������س���غ���وط 

ل��ه  ي�����س��م��ح��و�  ل  و�أن  و�لإغ���������������ر�ء�ت، 

�لأردن  لإنقاذ  وذلك  �لذ�تي،  بالنتحار 

و�سورية و�لق�سية �لفل�سطينية.

على  بالرق�س  ي�سمح  ل  �لآن  �لزمن 

�خل����ادع����ة،  ب���امل���ج���ام���الت  �حل����ب����ال، ول 

و�ل�سادقة  �ل�سجاعة  �مل��و�ق��ف  زم��ن  ه��و 

قليلة،  �أ���س��ه��ر  حت���دده  �لأم����ة  وم�ستقبل 

�ل�سيا�سي  �مل�سهد  تركيب  يعاد  �أن  ف��اإم��ا 

�لأم��ريك��ي  �لع�سر  �أنقا�س  على  �لعاملي 

ندخل  و�إم��ا  »�لإ�سر�ئيلية«،  و�لغطر�سة 

يف ع�سر ��ستعماري جديد ي�سلبنا كل ما 

منلك حتى �إن�سانيتنا وحريتنا وديننا.

�ل�������س���الة  ع���ل���ي���ه  �هلل  ر������س�����ول  ق�������ال 

�ساعة«،  �سرب  �لن�سر  »�إمن���ا  و�ل�����س��الم: 

فالن�سر  مبادئنا،  على  ونثبت  فلن�سرب 

قريب، ونحن ن�ستطيع باإذن �هلل حتقيق 

�لنت�سار، و�خلطوة �لأوىل �أن نثق باهلل 

م�سد�قا  لنكون  باأنف�سنا،  ث��م  �سبحانه، 

ل��الآي��ة �ل��ك��رمي��ة: {ك���م م��ن ف��ئ��ة قليلة 

غلبت فئة كثرية باإذن �هلل}.

د. ن�سيب حطيط
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األردن.. والرهانات الخاطئة

بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني
هل يتجاوز اليمن مخطط تقسيمه إلى دويالت متناحرة؟

ما لم يدركه »الحراك 
الجنوبي« أن مطالبه 
بالفصل هي لعبة عبثية 
وخطيرة على الجنوب ذاته

ان  متظاهرون و�سط عمنّ

رف�ساً لالعتد�ء على �سورية 

)�أ.ف.ب.(
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����س���اد االع���ت���ق���اد ل��ب�����س��ع ���س��ن��وات اأن ال��ع��اق��ات 

ترتيبها  اإع��ادة  ا�ستكملت  قد  الرو�سية  االأمريكية 

ت���راوح���ت بني  وم��ف��او���س��ات  ل���ق���اءات  �سل�سلة  ب��ع��د 

احلدة واللني، واأدت اإىل �سراكة بدت كاأنها متكافئة 

يف معاجلة امل�سكات الدولية على خمتلف ال�سعد، 

بني  والتناق�سات  امل�سالح  تعار�ض  اأن  تبنينّ  ولكن 

ن���اراً حتت  ت���زال  ك��ان��ت وال  العظميني،  ال��دول��ت��ني 

من  املعلنة  التطبيع  عملية  ف��راج��ع��ت  ال���رم���اد، 

اأج��ن��دت��ه��ا  لتحكم  ال�����س��ف��ر،  نقطة  اإىل  ال��ط��رف��ني 

منذ  خ�سو�ساً  امل�ستجدة،  العاملية  الوقائع  بع�ض 

عودة فادميري بوتني اإىل الرئا�سة العام املا�سي. 

بوتني،  اأطباع  مع  »مزاجه«  توافق  لعدم  نظراً 

���س��ع��ى ال��رئ��ي�����ض االأم����ريك����ي ب������اراك اأوب����ام����ا اىل 

اال�ستفادة من االأي��ام االأخ��رية من حكم الرئي�ض 

وقدمت  ميدفيديف،  دميري  ال�سابق؛  الرو�سي 

النووية  ال��ر���س��ان��ة  لتخفي�ض  م�����س��روع��اً  اإدارت����ه 

ال�سابقة  للمعاهدات  ا�ستكمااًل  الطرفني،  ل��دى 

منذ �سبعينيات القرن املا�سي يف هذا اخل�سو�ض، 

ب�ساأنها،  ات��ف��اق��ي��ات  ف��اأُب��رم��ت  رو���س��ي��ا  وا�ستجابت 

اأث�����ر ك��ب��ري ع��ل��ى ال���ت���وازن  ول��ك��ن��ه��ا مل ت��ك��ن ذات 

االإ�سراتيجي.

وم����ع ب���داي���ة والي�����ة ب���وت���ني ال��ث��ان��ي��ة، رف�����س��ت 

تخفي�ض  ب�ساأن  االأم��ريك��ي��ة  االق��راح��ات  رو�سيا 

االأ���س��ل��ح��ة ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ال���ن���ووي���ة، الأن���ه���ا مل تكن 

من  اأح���د،  �سد  هجومياً  تهديداً  ت�سكل  باالأ�سل 

وج��ه��ة ن��ظ��ر م��و���س��ك��و، ول��ك��ن��ه��ا ت��ب��ق��ى ال�����س��م��ان��ة 

خا�ض  ب�سكل  الرف�ض  وج��اء  الوحيدة،  الدفاعية 

اً على اإ�سرار وا�سنطن ال�سابق على ن�سر الدرع  ردنّ

تخلف  وب�سبب  ال�سرقية،  اأوروب���ا  يف  ال�ساروخي 

االإمكانيات الع�سكرية يف املجاالت االأخرى قيا�ساً 

بالقوة االأمريكية وحلف الناتو. 

العاقات  امل��ت��زاي��دة يف  ال���رودة  يف �سوء ه��ذه 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة، جل����اأت وا���س��ن��ط��ن اإىل دع���م امل�����س��ريات 

االح���ت���ج���اج���ي���ة ����س���د ان���ت���خ���اب ب���وت���ني م����ن ق��ب��ل 

االأحزاب ومنظمات املجتمع املدين املوالية للغرب 

وال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ال��ت��ي اع��ر���ض ب��وت��ني على 

التنظيمات  فحل  الداخلية،  ال�سوؤون  يف  تدخلها 

املدنية التي تتلقى متويًا من وا�سنطن، واأقفل 

ومنع   مو�سكو،  يف  االأم��ريك��ي��ة  اجلمعيات  مكاتب 

على  الن�ساط  م��ن  واالأج��ان��ب  املحليني  ممثليها 

االأرا�سي الرو�سية. 

وجاء رد الكونغر�ض االأمريكي باإ�سدار القانون 

القا�سي مباحقة  با�سم »ماغنيت�سكي«،  املعروف 

���س��خ�����س��ي��ات رو����س���ي���ة م��ت��ه��م��ة ب���ان���ت���ه���اك ح��ق��وق 

الرو�سية،  املعار�سة  يف  اأع�ساء  واغتيال  االإن�سان، 

ولكن مو�سكو مل تعر هذا القانون اهتماماً كافياً، 

وتعاملت معه كاأنه مل ي�سدر اأبداً. 

املماحكات  ك��ل  ب��وت��ني  االأث��ن��اء، جت���اوز  يف تلك 

»ال��ث��ان��وي��ة«،  اخل��اف��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سيا�سية، 

وات�سل باأوباما هاتفياً، وناق�ض معه مطواًل فر�ض 

ال���وزراء  يتعاون  »اأن  واق���رح  ال��ع��اق��ات،  حت�سني 

املعنيون يف البلدين، خ�سو�ساً وزيري اخلارجية، 

وح�سا�سية  اأهمية  االأك���ر  امل�سكات  معاجلة  يف 

على ال�سعيد الدويل«.

ت��ف��اه��م��ات  اأي  ح���ال���ي���اً  ي���وج���د  ال  ال����واق����ع  يف 

جممل  على  ومو�سكو  وا�سنطن  ب��ني  م�سركة 

اإدوارد  االإن����ذار؛  مطلق  جل��وء  اأن  غ��ري  ال�سعد، 

�سنودن، اإىل مو�سكو، جاء مبنزلة »ال�سعرة التي 

اأوب��ام��ا  ق���رار  اإىل  ف���اأدى  ال��ب��ع��ري«،  ق�سمت ظهر 

ب��اإل��غ��اء لقائه م��ع ب��وت��ني، وك���ان وزي���را خارجية 

على  يتم  اأن  على  بعناية،  ل��ه  ا  اأع���دنّ ق��د  البلدين 

هام�ض قمة جمموعة الدول الع�سرين االأ�سبوع 

املا�سي يف بطر�سبورغ.

ب�ساعات  مت��ر  وم�سريها  املنطقة  اأن  �سك  ال 

ح��ا���س��م��ة، ورك���ي���زة ذل���ك االأزم�����ة ال�����س��وري��ة التي 

اإىل درجة جعلت  اأوردتها  العقد يف حبل  تزايدت 

كل املتورطني يف الدم ال�سوري مكبلني يف الزوايا 

اإىل درجة خيار من اثنني، اإما االنتحار ال�سيا�سي 

جراء الراجع املهني ملروجي احلرب عن العدوان 

االإق����دام على  اأو  رب��ط��وا خا�سهم ع���ره،  ال���ذي 

عدوان غري معروف النتائج م�سبقاً رغم ما ميكن 

اأن يح�سد له من قدرات تن�سر املوت والدمار.

ل��ق��د ج����اءت ق��م��ة »ال��ع�����س��ري��ن« ع��ل��ى االأر�����ض 

عاملية  اقت�سادية  ملعاجلات  واملخ�س�سة  الرو�سية 

االأمريكي،  املرمى  يف  كبريتني  نقطتني  لت�سجل 

ال�سنوات  يف  اأهميتهما  العامل  �سيلم�ض  ما  وهما 

القليلة املقبلة.

االأوىل، اأن دول العامل مل تعد اأ�سرية �سعارات 

الكونية  ل��ل��روات  الناهبة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��غ��رب 

واإعادة  العمل،  النمو وتاأمني فر�ض  با�سم تعزيز 

اأداء �سندوق  العاملي وتطوير  العافية لاقت�ساد 

النقد الدويل، ال بل اإن مواجهة جريئة اآخذة يف 

االأ���س��واق  و�سبط  تنظيم  ف�سل  مع  اأك��ر  التبلور 

امل��ال��ي��ة، وغ��ي��اب ال�����س��ف��اف��ي��ة، وال��دل��ي��ل االأ���س��ط��ع 

هو  للحلول  كنماذج  الغربية  ال���روؤى  ف�سل  على 

التي اجتاحت  االأزمات املتتالية مالياً واقت�سادياً 

وكذلك  للغرب،  مدبر  ك��راأ���ض  املتحدة  ال��والي��ات 

ا�ستمرار  مع  املرنح  االقت�ساد  اإنعا�ض  يف  الف�سل 

اأوروب���ا،  جتتاح  التي  ال�سيادية  ال��دي��ون  اأعا�سري 

وهذه امل�ساألة على وجه اخل�سو�ض كانت يف �سلب 

البيان اخلتامي للقمة، حيث اأظهر اأن االنتعا�ض 

ب�سبب  ج���داً  �سعيفاً  يبقى  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��ادي 

النا�سئة،  ال���دول  باقت�سادات  املرتبطة  املخاطر 

ب��اأن اخلاطر  للجدل  القابل  االع���راف غري  مع 

ال تزال قائمة، ال �سيما املرتبطة بالنمو البطيء 

الر�ساميل  ت��دف��ق  ت��ق��ل��ب��ات  ت��اأث��ري  يعك�ض  ال����ذي 

اأ�سعار  وتقلب  �سعوبة  االأك��ر  املالية  وال��ظ��روف 

املواد االأولية.

يف كل االأح��وال واإن مل يكن اخلاف حمورياً 

العاملية،  االقت�سادية  االأم��را���ض  ت�سخي�ض  على 

تكن  مل  احلقيقية  ال��ع��اج��ات  اأن  ال��وا���س��ح  ف���اإن 

للمظاهر،  املخ�س�سة  تلك  ���س��وى  النقا�ض  قيد 

ولي�ض الظاهر باعتبار اأن التكتات دولية يف طور 

بخطى  ت�سري  التي  الريك�ض  دول  مثل  الن�سوء، 

اأعلن  وق��د  ق��وي،  م��ايل  �سوق  ب��ل��ورة  حثيثة نحو 

لهذه  امل�سكلة  ال���دول  ق��ادة  اأن  الرو�سي  الرئي�ض 

ال��ق��رارات  كل  اتخاذ  على  اتفقوا  الدولية  القوة 

االأ�سا�سية املتعلقة بن�ساط م�سرف التنمية التابع 

للمجموعة »باالإجماع«.

اإن التكتات االقت�سادية النا�سئة بخطى واثقة 

اأكر ما تخيف الدول ذات اجلوهر اال�ستعماري، 

وهو ما �سينعك�ض حتماً على التوجهات ال�سيا�سية، 

االأمر الذي جتلى يف القمة، حيث كان التناق�ض 

يف اأكر �سوره و�سوحاً عند اخلتام، ال �سيما فيما 

�سورية يف ظل  اأمريكي على  ع��دوان  ب�سن  يتعلق 

�سغط اأمريكي غري م�سبوق على احللفاء والدمى 

يف اآن ملنا�سرة الغزوة االأمريكية، اإذ قال الرئي�ض 

الرو�سي مبا ميثل اأن قيام اأمريكا ب�سرب �سورية، 

االأم��ريك��ي  الرئي�ض  م��ن  ويجعل  ع��دوان��اً  يعتر 

اأن لدى  االأم��ر يعني  القانون، وهذا  على  خارجاً 

اأقدمت  لو  فيما  اأم��ريك��ا  حماكمة  يف  نية  رو�سيا 

»إعادة ترتيب« العالقات األميركية الروسية تتراجع إلى نقطة الصفر
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البلدان  يركز  اأن  تتوقع  املتحدة  الواليات  اأن  املراقبون  يرى 

اأولوية  ذات  وا�سنطن  تعترها  التي  الدولية  الق�سايا  حل  على 

ي�سطر  ال���ذي  االأم���ر  احل�سبان،  يف  الرو�سية  امل��واق��ف  اأخ���ذ  دون 

رو�سيا اإىل عدم الر�سوخ الإرادة الغرب، وال�سعي ملراعاة م�ساحلها 

�سمن ع��اق��ات دول��ي��ة ج��دي��دة، يف ظ��ل االأج���واء امل�سحونة التي 

�سادت يف ظروف احلرب الباردة اإبان العهد ال�سوفياتي، ومن اأبرز 

الق�سايا املطروحة، بح�سب املراقبني:

الع�سكرية  ال�سني  لقوة  املت�ساعد  النمو  �سبط  كيفية  اأواًل، 

واالقت�سادية يف منطقة تتفاقم فيها امل�سكات االأمنية والنزاعات 

اإي��ق��اع  وث��ان��ي��اً، �سبط  ال��ي��اب��ان،  ال��ك��وري��ت��ني وم��ع  ب��ني  االإقليمية 

االأحداث اجلارية يف بلدان ال�سرق االأو�سط، ومنع انتقال لهيبها 

النووية،  االأ�سلحة  انت�سار  املجاورة، وثالثاً، احلد من  الدول  اإىل 

واأخ����رياً، تكثيف اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة ل��وق��ف ال��ت��ده��ور احلا�سل يف 

جماالت البيئة، وجرائم االإنرنيت، وما اإىل ذلك.

الت�سرف  على  واإ���س��راره��ا  االأم��ريك��ي��ة،  االإدارة  تعنت  ظ��ل  يف 

�سمن مفهوم اأحادية القطب الواحد، واال�ستمرار ب�سن احلروب 

�سعيد  على  احلا�سلة  بامل�ستجدات  اعرافها  وع��دم  العدوانية، 

العاقات الدولية املغايرة، التي ت�سهد والدة القطب االآخر، كلها 

ال�سعد،  جميع  على  الدولية،  االأزم��ات  تفاقم  اإىل  ت�سري  عوامل 

االقت�سادية، وال�سيا�سية، والبيئية، حيث ال تلوح يف االأفق املنظور 

بوادرالوفاق الدويل. 
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على مغامرة رعناء، ويبدو اأن هذا التلويح اأجر اأوباما، الذي 

كان متمنعاً عن لقاء بوتني وهو راغب، على مراجعة �سريعة 

واجللو�ض لا�ستماع، ثم االندفاع اإىل البحث عن خمرج، وهو 

اإىل و�سع ال�ساح الكيماوي  اأو متظهر بالدعوة  ما بدا الحقاً 

اأوباما �سخ�سياً  �سرعان ما و�سف  ال�سوري حتت رقابة دولية، 

االقراح على اأنه اإيجابي، واأنه كلف وزير خارجيته جون كريي 

البحث مع الرو�ض جدية ذلك.

يف احلقيقة مل تكن الواليات املتحدة لتتعاطى باأي اإيجابية 

لو مل تكن تدرك اأنها و�سعت نف�سها يف �سرنقة مزدوجة، عندما 

املعادي  امل��ح��ور  اأن  اأدرك���ت  وق��د  احل���رب،  ظهرت م�سممة على 

اإيران  اإن  ل�سيا�ساتها اال�ستعمارية كان يف جهوزية تامة، حيث 



لتوه  عاد  قد  كان  ال�سفر،  برفيقي  البدوي  التقاء  قبيل 

�ساهده  ما  ب�ساعة  من  حزيناً،  رمب��ا  اأو  وم�سمئزاً،  غا�سباً 

اآثار  يفلح مب�سح  االأغ��ن��ام، مل  لبيع  امل�ستحدث  »ال�سوق«  يف 

يف  اال�ستغفار  بعبارات  يتمتم  وظل  وجهه،  عن  االمتعا�ض 

نف�سه، فتقدم منه امل�سافر با تردد، واألقى التحية، بلهجة 

البدوي متتماته  فتابع  األيم،  يريد موا�ساته  مب�ساب  من 

ب�سوت وا�سح، قائًا، »ح�سبته �سوق احلال فاإذا به احلرام 

بعينه.. اأ�ستغفر اهلل ربي، واأتوب اإليه«. 

ترك امل�سافر الرجل على �سجيته، ومل يقاطعه حتى هداأ 

باله، واأطلق زفرة م�سموعة ردنّ بعدها التحية بهدوء معتذراً 

ابت�سامة  امل�سافر  وج��ه  علت  بنف�سه،  فه  وعرنّ انفعاله،  على 

للجلو�ض  ودع��اه  ال�سحايف  �سديقه  نحو  والتفت  الر�سى، 

اإليهما، وبعد التعارف، امتد جتاذُب احلديث �ساعاٍت، يف جو 

، كاأمنا تربط بينهم عاقة حميمة منذ زمن بعيد. من الودنّ

مك�سوفة،  »ب��واك��ي«  يف  جممعة  القطعان  ال��ب��دوي  وج��د 

حم��رق��ة،  �سم�ض  حت��ت  ال���روؤو����ض  اآالف  فيها  ح�����س��رت  وق���د 

فاأنهكها العط�ض، وبدت عليها اآثار املر�ض، ثم �ساهد اأكواماً 

م لها م��ن »ف�سات  ُق���دنّ م��ن االأغ��ن��ام وق��د نفقت ب�سبب م��ا 

املركزة،  االأع��اف  عن  كبديل  الهرمونية،  وامل��واد  الدجاج« 

وك��ان��ت روائ���ح ال��ن��ف��اي��ات، واجل��راث��ي��م ال�����س��ارة واحل�����س��رات 

الطائرة، ت�سل االأحياء ال�سكنية، رغم بعدها عن احلظائر 

الع�سوائية.

بها  هرنّ م�سروقات  ال�سوداء  ال�سوق  م�سادر  اأن  نعلم  »كنا 

العامني  ط��وال  فقاطعناها  امل��ج��اور،  البلد  م��ن  امل�سلحون 

موؤخراً  اإلينا  بت  �ُسرنّ »ثم  واأ�ساف،  البدوي،  قال  املا�سيني«، 

��م��ت ال�����س��ح��ن��ات،  م��ع��ل��وم��ات، ب����اأن ���س��ل��ط��ات احل����دود ق��د ن��ظنّ

املوا�سفات  فيها  تراعى  �سرعية  االأغ��ن��ام  جت��ارة  واأ�سبحت 

اأنها  اأدرك���ت  – امل��ه��زل��ة،  امل��ج��زرة  �ساهدت  وح��ني  املطلوبة، 

بخ�ض  بثمن  امل��وب��وءة  القطعان  ت�سريف  منها  ي��راد  خدعة 

قبل اأن تنفق«. 

ا�ستذكر البدوي عهداً رغب فيه التجار ا�سترياد املوا�سي 

من هذا البلد املجاور، نظراً جلودتها، وح�سن رعايتها، ولكن 

املعامات الر�سمية املعقدة، وارتفاع الر�سوم اجلمركية فوق 

وفرة  من  االنتفاع  من  الكثريين  حرمت  واملعقول،  املمكن 

والنتيجة  نقلها،  و�سهولة  من�سئها،  وقرب  واملاعز،  االأغنام 

�ُسلب  حيث  البلدين،  اأ�سابت  حقيقية  ماأ�ساة  اأن  النهائية 

ال�ساح يف جانب، وماأ الطفيليون،  الرعاة حالهم بقوة 

بوؤ�ض  اإىل  واأ�سافوا  االآخ��ر، بطونهم من ح��رام،  يف اجلانب 

احلال �سرور فلتان يفوق االحتمال.

بعد ثاثة اأيام ق�ساها الرفيقان يف �سيافة البدوي، مل 

ين�ض هذا عزم �سيفيه على ال�سفر اإىل العا�سمة، ومل يفته 

اأن امل�سافر يتحا�سى و�سائل النقل العامة، فدعاهما لزيارة 

ر لهما رفقة درب موثوقة، وَركوباً  كبري الع�سرية لعله يوفنّ

منا�سباً، وعند الفجر، انطلق امل�سافر وال�سحايف يف القافلة 

املتجهة جنوباً نحو �سوق احلال، الذي اعتاد على تنظيمه 

اأبناء البادية يف منت�سف كل �سهر على مدار العام.

اأثناء امل�سرية، مل يطق ال�سحايف كبت �سوؤال ظل يردد 

يف ط��رح��ه ط����وال ال��رح��ل��ة، ف��ق��ال خم��اط��ب��اً ���س��اح��ب��ه، »اأن���ا 

ل�سلطات  اأتفهم ال�سري على االأق��دام عر اله�ساب حتا�سياً 

احلدود، ولكني مل اأدرك �سر اإ�سرارك على التنقل بالو�سائل 

البدائية داخل البلد مع توفر ال�سيارة والطائرة والقطار«؟ 

الليل،  ه��ذا  ه���دوء  ع��ل��ينّ  تف�سد  »ال  وق���ال،  امل�سافر  �سحك 

يف  باالأمر  �ساأحدثك  ال�سافية،  �سمائه  يف  ات  ال��ن��رينّ و�سياء 

�ساعة اأخرى«.
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م�شكلة �أوباما �أنه توقع من »جمموعة 

تك���ون  �أن  �القت�شادي���ة  �لع�رشي���ن« 

خْلف���ه �شيا�شي���ًا، و�أغفل �أنه���ا منق�شمة 

�إىل جمموع���ات وف���ق و�شعه���ا �جليو- 

�شيا�شي/�القت�شادي على �ل�شكل �الآتي:

�أواًل: خم�س دول من�شوية يف »جمموعة 

�لع�رشي���ن« كتحال���ف �قت�ش���ادي، هي 

نف�شها ت�شكل جمموعة دول »�لربيك�س« 

�ملناه�شة �شيا�شيًا الأمريكا، وهي ت�شّكلت 

�أ�ش���ًا لك�رش �أحادية �أم���ريكا يف �لعامل، 

وهي حكم���ًا معار�ش���ة الأي �رشبة على 

�شورية خارج نطاق �الأمم �ملتحدة، علمًا 

�أن دول »�لربيك����س« �خلم�س هذه متتلك 

ن�شف �القت�شاد �لعاملي، وت�شّم 47٪ من 

�شكان �لكرة �الأر�شية.

ثانيًا: �أربع دول لي�س لديها ثقل على 

م�شت���وى �ل�شيا�ش���ات �لدولية و�الأحاف 

�لع�شكرية، رغم قّوتها �القت�شادية، وهي 

: �أندوني�شيا و�لياب���ان وكند� و�أ�شرت�ليا، 

وهي حكم���ًا ال تر�شى باأي عمل ع�شكري 

�أح���ادي �جلانب م���ن ِقبل �أم���ريكا دون 

مو�فق���ة �الأمم �ملتح���دة ع���رب ق���ر�ر من 

جمل�س �الأمن.

ثالثًا: ثاث دول ال و�شعها �القت�شادي 

وال موقعها �ل�شيا�ش���ي ي�شمحان لها �أن 

تبارك خطوة �أوباما، وال م�شلحة لها يف 

توجيه �رشبة �إىل �شورية وهي: �ملك�شيك، 

وكوريا �جلنوبية و�الأرجنتني.

ر�بعًا: ث���اث دول متّثل نف�شها ومتّثل 

�أي�ش���ًا �الحتاد �الأوروب���ي يف »جمموعة 

�لع�رشي���ن«، وهي �إيطالي���ا �لتي �أعلنت 

�أوباما،  منذ �لبد�ي���ة معار�شتها لق���ر�ر 

وكذلك �أملانيا، ث���م بريطانيا �لتي خذل 

جمل�س �لعموم رئي�س وزر�ئها.

خام�ش���ًا: تبقى �أم���ريكا و�إىل جانبها 

فرن�ش���ا وتركيا و�ل�شعودي���ة يف ميد�ن 

�مُلغام���رة، و�إذ� كان���ت �أم���ريكا ما ز�لت 

�لفو�شى �خلاّقة  �إحد�ث  متار�س �شيا�شة 

يف �ل����رشق و�رشذمة دول���ه �إىل دويات 

�أم���ن  ل�شم���ان  »م�شلّع���ة«،  مذهبي���ة 

»�إ�رش�ئيل« �لتي تن���زف هجرة �شكانية 

بامل�شتوطنات،  و�أغَرتُهم  ��شتوردتهم  ملن 

فاإن »�إ�رش�ئيل« هذه خائفة على �لدو�م 

ومنذ �لع���ام 2000 �أن تثور ثائرة �شكان 

ماجئها عندم���ا تلعلع �ل�شو�ريخ وتدّك 

�لد�خل »�الإ�رش�ئيلي«.

و�إذ� كانت فرن�ش���ا جمرّد ذيل الأمريكا 

يف �أوروب���ا، و�ل�شعودية �شلكت من زمان 

دروب �الرتهان للغ���رب، �لذي كلما حرّك 

بارجة يف �ملتو�شط �شحب منها توقيعًا 

على �شفقة �شاح مبلي���ار�ت �لدوالر�ت، 

فاإن تركيا هي �ملعنية قومّيًا بزو�ل نظام 

�الأ�ش���د، �لذي يقف حائًا دون �إعادة جمد 

�مرب�طوري���ة بني عثم���ان، و�إبعاد �شبح 

�لهال �ل�شيعي �ملزعوم عن حدودها.

لذل���ك، فاإن ملجموع���ة دول �لع�رشين 

ح�شاباته���ا �مُلخالف���ة، وال م�شلحة لها 

ب���اأن تدفع من جديد ويدفع معها �لعامل 

ثمن كذبة من �شنع �أم���ريكا، كتلك �لتي 

ُلّفقت يف �لع���ر�ق �أو تلك �لتي ُرّكبت يف 

�أفغان�شتان، ولن تك���ون هذه �ملجموعة 

جاهزة لتب�شم على مغامر�ت �أوباما كي 

يحفظ ماء وج���ه �أمريكا، الأنه كان حريًا 

ب���ه �لت�شاور معها قب���ل �أن ي�شت�رشخها 

لنجدت���ه، وتركت���ه وحي���د�ً معلّقًا على 

�ل�شج���رة، الأن لديها �أولوي���ات �أخرى ال 

تتو�ءم مع مغامر�ت »كاوبوي« �أمريكي 

م���ا ز�ل يعي����س وه���م �أحادي���ة �أمريكا 

و�شلطانها على �لعامل.

مع تبّدل م�شتجّد يف مو�قف �لكونغر�س 

�ل���ذي ب���ات �أق���ّل تاأيي���د�ً لل�رشبة بعد 

�نتهاء قّمة �لع�رشي���ن، ال ن�شتبعد تهّور�ً 

من �أوباما، رغ���م �ملعار�شة يف جمل�شي 

�ل�شيوخ و�لنو�ب، الأن �أوباما د�أبه ك�شائر 

روؤ�شاء �أم���ريكا عندما يكونون على �شّدة 

�حلكم يف واليته���م �لثانية، بحيث يبدو 

�أي رئي����س غري مهت���م بتقلّ����س قاعدة 

�شعبي���ة لي�س بحاجة �إليها �نتخابيًا يف 

�مل�شتقبل.

�أمني يو�سف

قًا«
َّ
أْسود.. وأُسود»مجموعة العشرين« تترك أوباما »معل

الفكر  ال���ع���داء..  االإن�����س��ان��ي��ة  ينا�سب  ال���ذي  ال��ق��م��يء،  ال�سهيوين  ال��ف��ك��ر  اإن���ه 

ال�سوداوي ه��ذا.. ال��ذي ال يفقه وال يعرف �سوى لغة ال��دم وال��دم��ار.. ُيقي�ُض له 

العدوان  على  ع��ازٌم  فهو  بالفوقية!!  مهوو�ٌض  وق��ل��ب..  ول��ٍب  ب�سرٍة  اأ���س��وُد  ال��ي��وم، 

باإ�سراٍر م�سوٍب بالقلق والردد يح�سد االأن�سار، من هنا وهناك وهنالك.. البع�ض 

يلبي، والبع�ض االآخر يعزف عن التلبية.. ما اأوقع االأ�سوَد يف حريٍة وارتباٍك وعدم 

اتزان.

فهو وعَد اأتباعه وزبانيته من العاربة ال�سوُد ال�سمائر والطوية بتلقني �سورية 

�سربة ع�سكرية تق�سم �سهرها.. وقد يذهب اأبعد من ذلك طاملا التمويل والنفقات 

على عاتق هذه االأقطار، التي ترى االأخطار عليها وعلى م�ستقبل عرو�سها، اآتية 

عاجًا اأم اآجًا، من �سورية وحلفائها االإقليميني على وجه اخل�سو�ض، فراحت 

وت�ستعجلهم �سرب اخلطر  ال�سهيونية  اأوباما ومن هم من طينته من  ترجى 

الداهم للتع�سب واالأ�سوليات والتكفرييني ون�سرٍة وقاعدة و�سذاذ اآفاق قتلة.

ال اأدري ما اإذا كان اأوباما من غمز كامريون البتداع مرٍر يحفظ له ما تبقى 

اأنها ال�سدفة انت�سلته من ورطته! فكانت ر�سانة وعقانية  اأم  من ماء الوجه.. 

جمل�ض ال��ع��م��وم ال��ري��ط��اين ال��ت��ي منعت ك��ام��ريون م��ن ال��ت��م��ادي واالإن�����زالق يف 

بلعقه وطعمه!  والتلذذ  فيه  ال�سباحة  اأوباما  ينوي  الذي  ال��ريء  الدم  م�ستنقع 

فهل يحذو الكونغر�ض حذَو جمل�ض العموم؟ ليته يفعل! ويف حني ال ننتظر غيثاً 

من جامعة الغربان.. كنا نتمنى لو �سمع روادها كام اأحمد الطيب �سيخ االأزهر.. 

واعتروا!

نقولها على املاأ، وللتاريخ.. اإن مواقف بع�ض الدول االأوروبية، ويف مقدمها 

االأقوى  ال��رادع  اأوباما وتهوره، لكن يبقى  رادع��اً الندفاعة  �سكل  واإيطاليا،  اأملانيا 

هو خوفه على اأمن »اإ�سرائيل«، فهو يعلم علم اليقني اأن »اإ�سرائيل« �ستكون املكان 

االأمثل، والهدف االأف�سل واالأن�سب، للردنّ على العدوان، واالنتقام من غدر االإدارة 

االأمريكية وزبانيتها، كما اأن املحر�سني واملمولني من العاربة اخل�سيان الرعاديد 

لن يكونوا يف مناأى من اخلطر.

اإنه زمن معادلة الرعب.. اإنه زمنك حزب اهلل زمنك ن�سراهلل، زمن رعد وزلزال 

و�سواهما.. زمن ما بعد، بعد حيفا وتل اأبيب.. »فالرطل يلزمه رطل واأوقية«، فا 

نفع لانكفاء اأو االنحناء، اأو دفن الروؤو�ض يف الرمال، اأو الهروب اإىل االأمام! اإنه 

زمن املواجهة والك�سف عن اجلبني، زمن ف�سل الغِث من ال�سمني.

كما ونثمن عالياً موقف ال�سني ورو�سيا وكل العامل الذي يقف �سدنّ العدوان 

وي�سجبه.. لكننا يف الوقت عينه نعول على الدول التي تنخرط فعلياً يف الت�سدي 

لهذه الغزوة الربرية ال�سافرة، التي تاأتي وعلى عينك يا تاجر من غري خفٍر اأو 

تكبيٍت من �سمري.

�سحيٌح اأننا يف ليلٍة ظلماء.. لكننا ال نفتقد فيها البدر.. ففي �سمائنا اأكر من 

اأ�سوٌد ون�سٌر من اهلل مبنٌي، على  بدر، واأك��ر من معت�سٍم، يف ليلنا احلالك هذا 

اأمتي  بني  االإن�سانية، ومن  بني  ال�سرفاء من  ينتظر  والغطر�سِة  والبغي  التجر 

الذين يرددون ما قاله اأبو الطيب املتنبي:

اإن العبيد الأجنا�ٍض مناكيُد«. »ال ت�سري العبد اإال والع�سا معه  

نبيه �لأعور

رغ�����م االآف���������ات وال���ع���ل���ل ال���ت���ي حت��ك��م 

ال����دول����ت����ني ال��ع��ظ��م��ي��ني وح���ل���ف���اءه���م���ا، 

ك����ًا ع��ل��ى ح����دة، ي��ن��ق�����س��م ال���ع���امل ال��ي��وم 

ت�سمل  اأواله���م���ا  ج��ب��ه��ت��ني،  اإىل  ب��و���س��وح 

رو���س��ي��ا االحت���ادي���ة واإي������ران وب��ق��ي��ة دول 

ال���ري���ك�������ض، وه����ي ج��ب��ه��ة »ال��ف�����س��ي��ل��ة«، 

بالقيا�ض الن�سبي، واالأخرى متثل جبهة 

الناتو،  ت�سمل قوى  التي  املطلق«،  »ال�سر 

ال��والي��ات  بقيادة  االإقليميني  وحلفاءها 

وتبتزها  عليها  ت�سيطر  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 

احلركة ال�سهيونية العاملية.

اأمل ال�سعوب احلرة، باأن تعدد  ويبقى 

بني  امل�سروع  التناف�ض  �سيبقي  االأق��ط��اب 

ال�����س��ل��م��ي، ويلجم  اإط�����اره  اجل��ب��ه��ت��ني يف 

ردع  يف  وي�����س��اع��د  الت�سلح،  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اق 

خمططات  واإف�سال  العدوانية،  احل��روب 

ال���ق���وى ال��ظ��ام��ي��ة، وم��ن��ع��ه��ا م���ن اإث����ارة 

ال��ق��اق��ل واالأزم������ات ال��ت��ي ت��ه��دد ال�سلم 

العاملي.

عدنان حممد �لعربي
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يف  اال�سراتيجية  �سواريخها  مو�سعت 

قبيل  حمركاتها  و�سغلت  امل��ي��دان،  ح��ال��ة 

اإع������ان رو����س���ي���ا اك��ت�����س��اف ال�����س��اروخ��ني 

ال��ب��ال�����س��ت��ي��ني ال��ت��ي ت��ب��ن��ت��ه��م »اإ���س��رائ��ي��ل« 

الإنقاذ وجه اأمريكا.

كذبتها  ت��روي��ج  يف  وا�سنطن  تنجح  مل 

ال�ساح  ا�ستخدمت  ال�سورية  القوات  باأن 

الف�سل لكنها  الكيماوي، وهي تدرك هذا 

تعتمد �سيا�سة الل�ض الذي ينكر ال�سرقة 

الف�سيحة، ولعل ما  املو�سوفة خوفاً من 

اأدلة  الدوليني عر�سوا  باأن اخلراء  نقل 

كانت مفركة،  الفيديو  باأن مواد  مقنعة 

�ستزيد من املاأزق الذي حتاول اإدارة اأوباما 

اخلروج منه باأي ثمن، مع العلم، وللعلم 

متاماً  ت��درك  املتحدة  الواليات  اأن  اأي�ساً، 

البحر  م��ن  ب��ال�����س��وراي��خ  ع����دوان  اأي  اأن 

املتو�سط �سيكت�سف قبل و�سول ال�سواريخ 

تقريباً،  �ساعة  ن�سف  قبل  االأه���داف  اإىل 

يف  امل��ئ��ة  يف   5 ت���وازي  فعاليتها  يجعل  م��ا 

ا�ستخدمت  اإن  وكذلك  االأح���وال،  اأح�سن 

من قواعد اأر�سية اإن يف تركيا اأو اخلليج، 

لا�ستخدام  الوحيد  امل��ك��ان  اإن  وبالتايل 

امل��م��ك��ن م��ع ���س��ع��وب��ة االك��ت�����س��اف ه��ي من 

البحر االأحمر مروراً فوق خليج العقبة، 

وهذا دونه عوائق ال �سرورة لذكرها.

اإليه قمة الع�سرين  اإن اأهم ما خل�ست 

هو اأن الواليات املتحدة مل تعد وحدها يف 

العامل تقول وتفعل ما تريد من دون اأن 

ي�سهد  العامل  اإن  »ال«،  ويقول  اأح��د  يقف 

ال��ي��وم امل��خ��ا���ض االأخ����ري الإع����ادة ال��ت��وازن 

ال�����دويل، وذل����ك مل ي��ك��ن ل��ي��ح��دث ب��ه��ذه 

امل�����س��ه��دي��ة ل����وال ���س��م��ود ���س��وري��ة وف�����س��ل 

املحور  ثنايا  يف  ال��رع��ب  دب  يف  وا�سنطن 

املقاوم رغم بع�ض املت�ساقطني.

يون�س عودة
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ال��ن��ف��ط��ي��ة منذ  اأزم��ات��ه��ا  اأ����س���واأ  ليبيا  ت��واج��ه 

���س��ق��وط م��ع��م��ر ال���ق���ذايف ع���ام 2011، م���ع ت��راج��ع 

�سناعة النفط يف البالد اإىل حد كبري ب�سبب قيام 

احلكومة،  مواجهة  يف  وقبلية  اإقليمية  جماعات 

الت�سدير  اإي���رادات  من  ال��دول��ة  حرمان  وبالتايل 

الأ�سا�سية.

من  النفط  اإن��ت��اج  انخف�ض  للحكومة،  ووف��ق��اً 

يومياً يف بداية ال�سنة اإىل ربع  برميل  مليون   1.4
اأق���ل م��ن ذل��ك وفقاً  ف��ق��ط، وح��ت��ى  مليون برميل 

جزء  فيه  اأغلق  ال��ذي  الوقت  يف  م�ستقلة،  جلهات 

اأ�سا�سي من البنية التحتية النفطية.

النفط  ت�سدير  ع��ائ��دات  فيه  �سكلت  بلد  ويف 

ث��الث��ة اأرب�����اع ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل يف ال��ع��ام 

اآثار ذلك �ستكون هائلة، حيث هناك  املا�سي، فاإن 

�سعور حقيقي بغياب القانون، ولي�ض لدى الدولة 

اأو  ذل��ك  حيال  �سيء  اأي  لفعل  ال�سلطة  اأو  امل���وارد 

للحد من الأ�سرار وتقييد حركة من يواجهها.

عدة  منذ  النفط  �سناعة  يف  امل�ساكل  وب���داأت 

العمل  الأجور وظروف  ب�ساأن  اإ�سرابات  اأ�سهر مع 

يف بع�ض احلقول، ويف نهاية متوز املا�سي، اأقدمت 

املن�ساآت  حلماية  احلكومة  ا�ستقدمتها  ميلي�سيات 

اإغ�����الق ع���دة حم��ط��ات لت�سدير  ال��ن��ف��ط��ي��ة ع��ل��ى 

النفط يف �سرق ليبيا.

�سيئاً  تت�سلل  م��ط��ال��ب  ال���س��ط��راب��ات  تعك�ض 

املناطق يف  بع�ض  الفيدرالية من  اأجل  من  ف�سيئاً 

البالد، يف الوقت الذي يتال�سى فيه ما تبقى من 

وهج الإطاحة بالقذايف.

ويقول اخلرباء اإن جمموعات امليلي�سيا تعمل 

النفط اخلام بطريقة غري  على بيع �سحنات من 

الليبية  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ق���وات  ���س��رع��ي��ة، واع��ر���س��ت 

الأ�سبوع املا�سي مثاًل ناقلة نفط، واأطلقت عيارات 

نارية حتذيرية عليها، بعد اأن قالت احلكومة اإنها 

�سحنات  لتحميل  ت�سعى  نفط  ناقلة  اأي  �ستهاجم 

غري م�سرح بها.

ت��ك��ل��ف  ال���ل���ي���ب���ي���ة،  ال���ن���ف���ط  وزارة  وب���ح�������س���ب 

مليون   100 البالد  الإغ��الق  وح��الت  الإ�سرابات 

التكلفة  اأن  م�سيفة  يومياً،  الإي����رادات  من  دولر 

الإجمالية بلغت 4.5 مليار دولر منذ بداية العام 

حتى الآن.

وق����ال رئ��ي�����ض ال��ع��م��ل��ي��ات يف اإح�����دى ���س��رك��ات 

اإلينا  »احلكومة تتحدث  ليبيا:  العاملية يف  النفط 

امليلي�سيات، اجلهة  با�سم  تنطق  لكنها ل  بانتظام، 

واأ���س��اف  ي��وم��ي«،  اأ�سا�ض  على  معها  نتعامل  التي 

اإىل  تو�سلت  �سركته  اأن  الدوليني  امل�سغلني  اأح��د 

تفاهم مع امليلي�سيات لتوفري الأمن ب�سكل م�ستقل 

عن احلكومة.

يف املقابل، هددت ليبيا باأنها �ستهاجم وتدمر 

اأي ناقلة ت�سدر النفط بطريقة غري قانونية بعد 

اأطلقت قوات النار على ناقلة ترفع علم ليبيا  اأن 

اأكرب مرفاأ لت�سدير النفط اخلام يف  بالقرب من 

البالد. 

ال��ق��وات  اأن  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  واأك�����دت   

ال�سواحل  خفر  دوري����ات  كثفت  الليبية  امل�سلحة 

ت��اأه��ب مع  ق��واع��د جوية يف حالة  ث��الث  وو�سعت 

اأي  »تق�سف«  ب���اأن  حربية  ط��ائ��رات  اإىل  تعليمات 

�سفينة تقرب من املياه الليبية ملنع املبيعات غري 

القانونية من النفط الليبي، وبالتايل �سيتم �سرب 

اأي ناقلة نفطية ل يكون لديها اتفاقات  وتدمري 

تعاقدية مع �سركة النفط الوطنية يف البالد.

الباري  عبد  الليبي  النفط  وزي��ر  اأع��ل��ن  وق��د 

دولر  ب��ل��ي��ون   1.6 خ�����س��رت  ب����الده  اأن  ال��ع��رو���س��ي 

م���ن ال���ع���ائ���دات ال��ن��ف��ط��ي��ة م��ن��ذ 25 مت���وز امل��ا���س��ي 

نتيجة  الأ�سا�سية  النفطية  املرافئ  اإغ��الق  ب�سبب 

الإ�سرابات، وحذر من اأن ا�ستمرار الو�سع على ما 

هو قد يغرق ليبيا يف الظالم ويدهور الأو�ساع يف 

ليبيا.

وي�����س��ري ال��ك��ث��ري م���ن اخل�����رباء اإىل اأن����ه ���س��اد 

الرتياح يف العامل عند تخل�ض هذا البلد الغني يف 

�سمال اأفريقيا من نظام معمر القذايف، الذي حكم 

ال�سورة  اليوم  لكن  عقود،  اأرب��ع��ة  من  اأك��ر  ليبيا 

فقد  ال��ق��ذايف،  اأي���ام  على  يرحم  والبع�ض  قامتة 

مليون  م��ن  اأك��ر  ت�سدر  ال��ث��ورة  قبل  ليبيا  كانت 

ون�����س��ف م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل م��ن ال��ن��ف��ط، يف ح��ني اأن 

اإىل  اأدت  الت�سديرية  املوانئ  واإغ��الق  الإ�سرابات 

األف برميل  انخفا�ض �سادراتها النفطية اإىل 330 

يف  تعمل  التي  النفطية  ال�سركات  وك��ل  ال��ي��وم،  يف 

اأملانية واإيطالية وفرن�سية تتوقع املزيد  ليبيا من 

الإ���س��راب��ات،  ب�سبب  النفط  قطاع  يف  امل�ساكل  من 

فليبيا  البلد،  الأم��ن يف  توافر  ب�سبب عدم  واأي�ساً 

ما بعد الثورة مل تنه�ض ب�سبب الع�سابات امل�سلحة 

التي مت�سك بزمام الأمور، ومل تت�سكل حتى الآن 

من  ال�سالح  ينزع  وجي�ض  و�سرطة  قوية  حكومة 

هذه الع�سابات.

ال��ع�����س��ك��ري جن����ح يف  ال���ت���دخ���ل  اأن  ���س��ح��ي��ح 

اإط��اح��ة ال��ق��ذايف، ول��ك��ن ال��ث��ورة ف�سلت يف اإر���س��اء 

�سالمة  بتاأمني  تبداأ  قوية  لدولة  �سيا�سية  خطة 

اأو  نظامي  جي�ض  تاأ�سي�ض  ع��رب  الليبي،  امل��واط��ن 

ن���زع ���س��الح ال��ع�����س��اب��ات التي  ���س��رط��ة تتمكن م��ن 

ت��ف��ر���ض حكمها ع��ل��ى ال��ب��ل��د، ك���ان الأم����ل ك��ب��رياً 

التي  الليبية  املعار�سة  ب��اأن  القذايف  اإطاحة  ل��دى 

متكنت مب�ساعدة الغرب من قلب نظامه �ستعمل 

البلد  اأم��ن  ت�سلم  ي�ستطيع  ق��وي  بناء جي�ض  على 

واإطاحة الع�سابات وقادتها وال�ستفادة من عامل 

النفط لإعادة بناء البالد، اإل اأنها ف�سلت يف ذلك، 

وبلغ م�ستوى انعدام الأمن يف ليبيا حداً خطرياً، 

ف��ال��ع�����س��اب��ات امل����وج����ودة م��ك��ون��ة م���ن اإره���اب���ي���ني 

دعاة  هم  بينما  الإ�سالم،  با�سم  يزعمون احلديث 

اإرهاب وتخويف و�سرقة لروة بلدهم، اإن القطاع 

لقت�ساد  الأ�سا�سي  الع�سب  هو  ليبيا  يف  النفطي 

تراجع  �سي�ستمر  القطاع،  هذا  تدهور  واإذا  البلد، 

يتمكن  اأن  ال�����س��روري  ف��م��ن  الأ����س���واأ،  اإىل  ال��ب��ل��د 

الطبيعية،  ثروتهم  من  ال�ستفادة  من  الليبيون 

واملهمة �سعبة ومعقدة يف بلد غابت عنه املوؤ�س�سات 

اأن  ينبغي  النفط  عائدات  ولكن  دول��ة،  نظام  واأي 

قوة  اأو  جي�ض  لتاأ�سي�ض  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  تكر�ض 

اإىل  ليبيا  حت��ول��ت  واإل  الأم����ن،  تت�سلم  حقيقية 

دويالت ت�سيطر عليها هذه الع�سابات.

هنا مرت�ضى

نفط ليبيا ما بعد القذافي

اقتصاد
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هناك، يف اأح�سان جبل عامل اجلنوبي 

تقبع بلدة الطيبة، اإحدى القرى اللبنانية 

احلدودية، تربع على عر�سها الذي يطل 

املحيطة، وعلى بحر  املناطق  ك�سرفة على 

ي��الم�����ض ع���ر����ض ���س��م��اء ل��ب��ن��ان ال�����س��اف��ي��ة  

طيات  يف  حتمل  ال�����س��ورة،  روع���ة  فتكتمل 

ت��اري��خ��اً  وب�ساتينها  واأح��ي��ائ��ه��ا  ���س��وارع��ه��ا 

خباأته  مبهمة  منه  اأج����زاء  بقيت  ط��وي��اًل 

اأخ��رى  واأج����زاء  اأعماقها،  ���س��راً يف  الأر����ض 

ظ��ل��ت حم���ف���ورة يف ال����ذاك����رة، ج��ع��ل��ت من 

ا�سمها ومكانتها على مر عقود عدة تربزان 

اإذ  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على  �سيما  ل  جلياً، 

كان  ملا  لبنان  يف  ال�سيا�سة«  ب�»كعبة  لقبت 

لبع�ض من رجالتها دور اأ�سا�سي يف اتخاذ 

القرارات ال�سيا�سية، اإ�سافة اإىل اأنها منبع 

لعدد من العلماء واملثقفني والفنانني.

ت��ق��ع ال��ط��ي��ب��ة يف ق�����س��اء م��رج��ع��ي��ون؛ 

التابعة ملحافظة النبطية، حيث ترقد على 

واجل��ن��وب،  ال�����س��م��ال  يف  متقابلتني  تلتني 

نهر  وجم���رى  وادي  ال�سمال  م��ن  يحدها 

ومن  ميما�ض،  دير  بلدة  واأر���ض  الليطاين 

وكفركال  العدي�سة  بلدتي  اأرا�سي  ال�سرق 

ومن اجلنوب بلدات العدي�سة، رب ثالثني، 

اأرا�سي  الغرب  وم��ن  طلو�سة،  ��ان،  ح��َيّ بني 

والقنطرة،  وعد�سيت  دي��ر���س��ري��ان  ب��ل��دات 

تربطها  ال��ت��ي  امل��داخ��ل  م��ن  ب��ع��دد  وتتميز 

�سطح  ع��ن  القرية  كما ترتفع  بجريانها، 

البحر 725 م، وتبعد عن العا�سمة بريوت 

89 كلم، وعن مركز الق�ساء نحو 18 كلم، 
يف حني تبعد 30 م عن مركز املحافظة.

ا�سمها  ت�ستمد  الطيبة  اأن  ���س��ك  ول 

من طيبة اأهلها واأر�سها، وهنا نذكر بع�ض 

الح���ت���م���الت ال��ت��ي ت��ف�����س��ر م��ع��ن��ى واأ���س��ل 

ت�سميتها، فهناك اعتقاد باأن الكلمة حرفت 

اجل��ود  وتعني  والآرام���ي���ة  ال�سريانية  م��ن 

واحل�سن والنعمة، واآخر يعترب اأن معناها 

هو الأر�ض املهيئة واملعدة.

اأما كيف اأ�سبحت اليوم مقراً وم�سكناً 

ن�سمة من  اآلف  اآلف وع�سرة  �ستة  ملا بني 

املقيمني، فيذكر التاريخ اأن اأهايل الطيبة 

منطقة  يف  ي��ع��ي�����س��ون  ك���ان���وا  ال�����س��اب��ق  يف 

بعد  ه��ج��روه��ا  اخل��رب��ة،  بعد  فيما  �سميت 

اإىل تدمريها  اأدى  زل��زال قوي  اأن �سربها 

مكان  اإىل  �ساكنوها  فانتقل  بيوتها،  وردم 

اأ�سبحت اخلربة  الطيبة احل��ايل، يف حني 

يف  الطيبة  وحت���وي  ال��ب��ل��دة،  ملكية  �سمن 

خراجها اآثار القرية القدمية التي ل تزال 

ت�سهد على تاريخ البلدة من خالل املغاور 

وامل��ق��اب��ر وال�����س��رادي��ب وال��ع��ي��ون وامل��ن��ازل 

العتيقة، اإ�سافة اإىل املعبد الكبري املوجود 

ياأخدون  اأ�سبحوا  اأبناءها  اأن  حتتها، حتى 

احلجارة القدمية لبناء بيوتهم اجلديدة .

وم���ن ال��ب��ل��دة اأ���س��م��اء ع��دي��دة مل��ع��ت يف 

كاأمثال  وال��ف��ن  وال��دي��ن  والعلم  ال�سيا�سة 

الفنان الت�سكيلي امل�سهور وجيه نحلة، اأما 

ال�سخ�سيات  اأب��رز  فلعّل  ال�سيا�سة  عامل  يف 

ك��ان��ت م��ن عائلة الأ���س��ع��د ال��ت��ي ب���داأت مع 

الذي  كامل  بولديه  م��روراً  الأ�سعد  خليل 

احلكومة  يف  املندوبني  جمل�ض  ع�سو  ك��ان 

ثم  اللطيف  عبد  بعدها  ت��اله  العثمانية، 

اأح��م��د ال����ذي ك���ان ن��ائ��ب��اً ووزي�����راً ورئ��ي�����س��اً 

و���س��وًل   ،)1961 ع��ام  )ت���ويف  ن���واب  ملجل�ض 

اإىل ابنه كامل )2010-1932( الذي تراأّ�ض 

العام  حتى  عاماً   18 م��ّدة  النواب  جمل�ض 

ال�سابق  النائب  اأي�ساً  البلدة  ومن   ،1983
نزيه من�سور، وحالياً النائب علي فّيا�ض.

وع�����ن ت����اري����خ ال���ب���ل���دي���ة يف ال��ط��ي��ب��ة، 

 ،1964 ع��ام  فيها  بلدي  جمل�ض  اأول  اأ�س�ض 

برئا�سة  اأع�����س��اء  �سبعة  م��ن  ي��ت��اأّل��ف  وك���ان 

بعد  جمل�سها  حل  الأ�سعد،  حممود  ح�سن 

وف���ات���ه، وب��ق��ي ال��ق��ائ��م��ق��ام ي��ق��وم ب��اأع��م��ال 

الت�سجيل وما �سابه طوال فرة الحتالل 

»الإ����س���رائ���ي���ل���ي« ل��ل��ق��ري��ة ل��ي��ع��اد ان��ت��خ��اب 

2001، وح��ال��ي��اً  ال��ع��ام  ال��ث��اين يف  امل��ج��ل�����ض 

عبا�ض  الرئي�ض  البلدي  املجل�ض  ي��راأ���ض 

ذياب وهو اأي�ساً نائب رئي�ض احتاد بلديات 

جبل عامل التي اتخذت من الطيبة مركزاً 

لها.

هذه البلدية قدمت على مر ال�سنوات 

ع�����دداً م���ن الإجن�������ازات وامل�����س��اري��ع املهمة 

البلدي  جمل�سها  فعمل  واأهاليها،  للبلدة 

ال������ذي ي��ج��م��ع 18 ع�������س���واً م����ن خم��ت��ل��ف 

بتوافق  الطيبة  يف  والأط��ي��اف  النتماءات 

التحالفات  ح�سول  قبل  حتى  وان�����س��ج��ام 

ال�سيا�سية واحلزبية فيه.

ول�����ك�����ن ق����ب����ل احل������دي������ث ع������ن ه����ذه 

الإجنازات التي تطال عدة جوانب مهمة، 

امل�ساكل  بع�ض  بطرح  البلدية  رئي�ض  يبداأ 

التي كانت وما زالت تواجه البلدية وتقف 

حاجزاً اأمام اإمتامها الكثري من املتطلبات 

اأك��رب من حجم  الأخ��رى التي ت�سكل عبئاً 

ه��ذا  ف��ي��ق��ول يف  وق����درة حتملها،  ال��ب��ل��دي��ة 

ال�سياق »و�سع البلديات اليوم متاأزم جداً، 

كلها  ن�سعها  ال��ت��ي  وال���ربام���ج  ف��اخل��ط��ط 

ب���ال ج����دوى ب�����س��ب��ب ع����دم ح�����س��ول��ن��ا على 

الأموال الالزمة من الدولة التي ل تدفع 

م�ستحقاتها يف املواعيد الالزمة، والبلدية 

واح��دة  تنفذ خطة  2013 مل  العام  خ��الل 

ال��دول��ة  ال���ت���زام  ع���دم  ب�سبب  خطتها  م��ن 

جت��اه��ن��ا، اأ���س��ف اإىل ذل���ك ال��ع��بء الأك���رب 

يف  خ�سو�ساً  الآن،  ب��ه  اإل��زام��ن��ا  تريد  التي 

ظ���ل ال��و���س��ع الأم���ن���ي امل���ت���زع���زع، األ وه��و 

يف  للم�ساهمة  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����س��رط��ة  ت��ع��زي��ز 

ال��ذي ينتج  �سبط الو�سع الأم��ن��ي، الأم��ر 

عنه اأعباء اإ�سافية على البلديات من دون 

اأو معنوياً،  اأي ت�سجيع �سواء مادياً  تقدمي 

ونحن مع تعزيز ال�سرطة والأمن، لكن مع 

الأ�سف، الإمكانيات ل ت�سمح بذلك«.

اأو ما  امل�����س��اري��ع ال��ت��ي اأجن�����زت  وع����ن 

ج���اء من  الإجن������از، فمعظمها  ق��ي��د  زال����ت 

م�ساعدات قدمتها جهات اأوروبية على حد 

حرب  بعد  خ�سو�ساً  البلدية،  رئي�ض  ق��ول 

متوز، اإذ �ساهمت عدة دول اأوروبية بدخول 

يف  ف��ع��ال  ب�سكل  اجل��ن��وب  اإىل  اليونيفيل 

الأمل���ان  خ�سو�ساً  امل��ه��م��ة،  امل�����س��اري��ع  بع�ض 

الذين قدموا م�ساعدات مادية كبرية تقدر 

قيمتها ب�350 األف يورو، ف�ساًل عن اإيران 

التي �ساهمت بتعزيز و�سع البنى التحتية 

يف املنطقة كافة، الأمر الذي �سجع النا�ض 

لل�سمود والبقاء يف املنطقة. 

ب��ل��دي��ة الطيبة  اأول����ت  ب��ي��ئ��ي��اً وج��م��ال��ي��اً 

اأهمية  وال��ب��ل��دة  الطبيعة  وج��م��ال  النظافة 

خ��ا���س��ة، وج��ع��ل��ت��ه��ا م���ن ���س��م��ن اأول��وي��ات��ه��ا، 

القرية  يف  العامة  احل��دائ��ق  بع�ض  فاأن�ساأت 

 G.T.Z  وق���ام���ت ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��م��ع��ي��ة

لل�ساحة  جتميلي  م�سروع  ب��اإجن��از  الأم��ان��ي��ة 

و�سوقاً  ع��ام��ة  حديقة  ي�سم  ال���ذي  ال��ع��ام��ة، 

األف يورو، وقد مت اإجناز   100 �سعبياً بقيمة 

75٪ م���ن امل�����س��روع  ال����ذي ي�����س��م��ل م�����س��رح��اً 
البلدة،  ل�سهداء  ون�سباً  مياه  وبركة  �سغرياً 

لتوحيد  ال��ب��اط��ون  اأع���م���ال  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

مداخل املحال يف ال�ساحة، كما قامت البلدية 

ب��ب��ن��اء ر���س��ي��ف م���ن ال���ب���وردي���ر ع��ل��ى ط��ري��ق 

�سجرة  اآلف   5000 وزرع  دير�سريان  الطيبة 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ن��ه��ر،  ع��ل��ى وادي  خ����روب 

وال�سنوبر  ال�سجر كالتني  اأخ��رى من  اأن��واع 

والكينا.

لكن الإجن��از الأهم املتعلق بالبيئة، هو 

معمل فرز وتخمري النفايات الذي متتاز به 

اأوائ��ل  كان من  اإذ  القرى،  باقي  الطيبة عن 

ي�سكل  لكنه  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال��ن��ف��اي��ات  م��ع��ام��ل 

العالية  كلفته  ب�سبب  للبلدية  م�سكلة  اليوم 

التي ت�ستحوذ على معظم ميزانيتها، مبا اأن 

اإن  اإذ  الدولة ل تتحمل واجبها كما وع��دت، 

هناك قراراً من جمل�ض النواب يق�سي ويلزم 

مب�ساعفة ميزانية كل بلدية متتلك معماًل 

لفرز النفايات ع�سرة اأ�سعاف، لكنه قانون ل 

يطبق.

تربوياً، يوجد يف البلدة ثالث موؤ�س�سات 

تعليمية اأهلية ور�سمية، اأثبتوا جناحهم على 

�سعيد املنطقة، وجعلوا من الطيبة جممعاً 

ن�سبة  ب�سبب  امل��ج��اورة  ال��ق��رى  لكل  تعليمياً 

معهد  واف��ت��ت��ح   ه��ذا  فيها،  املرتفعة  النجاح 

امل�سار اأبوابه التعليمية فيها هذا العام.

على ال�سعيد ال�سحي، يوجد يف البلدة 

حاجات  معظم  تلبي  �سحية  م��راك��ز  اأرب��ع��ة 

بالإ�سافة  وال�ست�سفاء،  ال��دواء  الأه��ايل من 

اإىل م��رك��ز ط����وارئ دائ����م  يعمل ع��ل��ى م��دار 

ال�ساعة.

الريا�سة  اأه��م��ي��ة  البلدية  اأدرك����ت  وق��د 

ن��ادي��اً  ف��اأن�����س��اأت  وح��ي��ات��ي��اً  واأخ��الق��ي��اً  �سحياً 

ري��ا���س��ي��اً لأل��ع��اب ال��ق��وى ون���ادي���اً ل��ك��رة ق��دم 

والريا�سة،  ال�سباب  وزارة  قبل  من  مرخ�ساً 

ملطالب  تلبية  ف��وت��ب��ول  ميني  ملعب  وب��ن��ت 

�سباب الطيبة.

ث��ق��اف��ي��اً، ع���رف���ت ال��ب��ل��دي��ة ك��ي��ف تهتم 

بالثقافة العامة، فقامت وبالتعاون مع وزارة 

وجتهيزها  العامة  برميم املكتبة  الثقافة 

يف  الطالب  التي يحتاجها  الالزمة  بالكتب 

بحثه، والقارئ يف اإغناء معلوماته، كما تعمل 

ب�سكل دائم بتن�سيط املكتبة وتعزيز امل�ستوى 

ف��ت��ه��ت��م  بالن�ساطات  ال���ب���ل���دة،  ال���ث���ق���ايف يف 

خالل  م��ن  اختالف اأنواعها  على  الثقافية 

املحا�سرات والنقا�سات بني الأهايل وال�سباب 

واملحا�سرين.

اأن نذكر نادي العطاء للم�سنني  ول بد 

بحد  تتطلب �سفحة  ف��ك��رة  وه��ي  ال��ن��ه��اري، 

ذات���ه���ا، ول��ك��ن ب��اخ��ت�����س��ار اأ���س�����ض ه���ذا امل��رك��ز 

وال����ن����ادي ب���ال���ت���ع���اون م���ع ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ط��اء 

اخل��ريي��ة، ويف ك��ل ���س��ب��اح  مت��ر حافلة على 

ك��ب��ار وم�سني ال��ب��ل��دة م��ن ال��ذك��ور والإن����اث، 

وي����اأت����ي ب��ه��م اإىل امل���رك���ز ح��ي��ث ي��ن��ت��ظ��ره��م 

برنامج خا�ض ثقايف ترفيهي يت�سمن، عالج 

فيزيائي، ريا�سة، بيئة، درد�سات وغريها من 

الن�ساطات امل�سلية.

وتود البلدية اإجناز م�ساريع م�ستقبلية 

ال�����س��ح��ي،  ال�����س��رف  م�سكلة  ك��ح��ل  ع���دي���دة، 

معينة،  كلفة  باأقل  النفايات  تدوير  واإع���ادة 

الكهرباء لت�سبح اخلدمة  وتاأهيل موتريات 

اخلدمات  م��ن  الكثري  وغ��ريه��ا  �ساعة،   24
والأمور التي ت�ساهم يف تطور وازدهار البلدة 

على جميع الأ�سعدة، لكن لكي يتحقق ذلك، 

البلدية  م�ستحقات  ت��دف��ع  اأن  ال��دول��ة  على 

ما  اإذا  ال��ت��ي  اخل��ل��وي  ال��ه��ات��ف  وم�ستحقات 

���س��ل��م��ت ل��ل��ط��ي��ب��ة، ك��م��ا ي��ق��ول احل����اج عبا�ض 

لي�ض  اإجن����ازات  بتحقيق  كفيلة  فهي  ذي���اب، 

�سمن نطاق البلدة، بل على �سعيد املنطقة 

كافة، كما يطمح اأي�ساً بتطبيق الالمركزية 

الإداري����������ة وه�����و ال����ه����دف ال�������س���ام���ي جل��م��ي��ع 

البلديات، لأن »العمل البلدي ل يتطور من 

دون الالمركزية«.

غدير حامد
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بلديات

قــانــون البـلديـــات
البلديات - تعريفها - إنشاؤها

الناخبة  ال��ه��ي��ئ��ات  ت��دع��ى   :14 امل����ادة 

الداخلية  ب��ق��رار م��ن وزي���ر  ال��ب��ل��دي��ة 

لنهاية  ال�سابقني  ال�سهرين  خ���الل 

ولي����ة امل��ج��ال�����ض ال��ب��ل��دي��ة، ي��ذك��ر يف 

املهلة  وتكون  الق��راع  القرار مراكز 

ن�����س��ره واج��ت��م��اع الهيئة  ت���اري���خ  ب���ني 

النتخابية ثالثني يوماً.

يعني  اأن  الداخلية  ل��وزي��ر   :15 امل���ادة 

موعد النتخاب يف يوم واحد جلميع 

ال��ب��ل��دي��ات، اأو ي��ع��ني م���وع���داً خ��ا���س��اً 

ب��ل��دي��ات،  اأو جم��م��وع��ة  ب��ل��دي��ة  ل��ك��ل 

العمليات  �سالمة  ذل��ك  اقت�ست  اإذا 

النتخابات  تتم  اأن  على  النتخابية، 

يف جميع البلديات خالل املهل املبينة 

يف املادة 14 من قانون البلديات.

امل����ادة 16: ت�����س��ري ع��ل��ى الن��ت��خ��اب��ات 

البلدية اأحكام قانون انتخاب اأع�ساء 

جمل�ض النواب يف كل ما ل يتعار�ض 

واأحكام هذا القانون.

املادة 17: تعتمد يف انتخابات املجال�ض 

املعتمدة  النتخابية  القائمة  البلدية 

لنتخاب اأع�ساء املجل�ض النيابي.

امل��ادة 18: 1 - على كل من يرغب يف 

اأن  ما،  بلدية  لع�سوية  نف�سه  تر�سيح 

املحافظة  اأو  القائمقامية  اإىل  يقدم 

يف م���راك���ز امل���ح���اف���ظ���ات ق��ب��ل م��وع��د 

الن��ت��خ��اب ب��ع�����س��رة اأي����ام ع��ل��ى الأق���ل، 

العدل  كاتب  لدى  م�سجاًل  ت�سريحاً 

ينطوي على ا�سمه وعلى ا�سم البلدية 

التي يريد اأن ير�سح نف�سه فيها.

ي�ستويف الكاتب العدل ر�سماً مقطوعاً 

مقداره ع�سرة اآلف لرية لبنانية عن 

كل ت�سريح.

كان  اإذا  اإل  الر�سيح  يقبل  ل   -  2
املر�سح ناخباً مدوناً ا�سمه يف القائمة 

التي  بالبلدية  اخلا�سة  النتخابية 

جمل�سها،  يف  ع�سواً  يكون  اأن  يرغب 

واأودع تاأميناً قدره خم�سمئة األف لرية 

الع�سوية  اأهلية  فيه  وتتوفر  لبنانية 

عنها  املن�سو�ض  البلدية  للمجال�ض 
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الزوجية قد تواجهني  بداية حياتك  يف 

ب��ع�����ض ال�����س��ع��وب��ات ال��ب�����س��ي��ط��ة ال��ت��ي ميكن 

تقرئي  اأن  يكفي  ب�سهولة..  معها  التعامل 

اأم��ام زوجك  لتثبتي جدارتك  الأ�سطر  هذه 

باأنك زوجة مثالية.

كاماًل  ملفاً  ع��رو���ض  لكل  تقدم  »ال��ث��ب��ات« 

ي�����س��م��ل ن�����س��ائ��ح الأم����ه����ات واجل������دات ب��ط��رق 

يف  الب�سيطة  الأ���س��ي��اء  م��ع  للتعامل  ب�سيطة، 

وال�سوق،  وامل��ن��زل  املطبخ  يف  اليومية  حياتك 

وغريها من اخلربات احلياتية التي ت�ساعدك 

على اكت�ساب مهارات ربات البيوت �سريعاً.

الأثاث اخل�شبي

اأثاث منزلك من اخل�سب الالمع  اإذا كان 

فيمكنك اإعطاوؤه عمراً اإ�سافياً مبراعاة الآتي:

- يجب عدم تعري�سه للحرارة، لأنها ترتك 

عالمات عليه.

- جتّنبي ا�ستعمال املاء يف تنظيفه.

بوا�سطة فوطة  الأث���اث  ع��ن  الغبار  اإزال���ة   -

ناعمة.

- عدم ا�ستعمال م�ستح�سرات الكلور، لأنها 

توؤدي اإىل ت�سقق اخل�سب.

تلميع الزجاج والكري�ستال

ال��زج��اج��ي��ة  والأواين  الأك������واب  لتلميع 

رط��ب،  ملح  فيه  م���ذاب  ف��ات��ر  مب��اء  اغ�سليها 

ف، اأما اأكواب الكر�ستال  وُتغ�سل جيداً ول جتفَّ

اإليه قطرات من  فاتر م�سافة  فُتغ�سل مباء 

ال�سبريتو، وُترتك حتى جتّف طبيعياً.

ولتنظيف ال�سيني والبور�سالن من بقع 

من  قليل  فيه  م��اء  يف  تغلي  دعيها  ال�����س��اي، 

ف. ال�سودا ملدة 10 دقائق، وُتغ�سل وجتفَّ

الأواين  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأردت  اإذا  اأم����ا 

بل  ال�سودا،  مبحلول  تغ�سليها  فال  بة  املذهَّ

ا�ستعملي اخلل الأبي�ض يف ماء الغ�سيل.

اختيار ال�سمك

ال�سمك  اختاري  الأ�سماك،  �سرائك  عند 

وال��ل��ون  املتما�سك  اللحم  ذا  ال��رط��ب  امل���رن 

ك��ان  واإذا  ال��ن��ظ��ي��ف��ة،  وال���رائ���ح���ة  ال���وا����س���ح 

ال��ط��ازج اجل��ي��د غ��ري م��ت��وف��ر، فال  ال�سمك 

مانع من ا�ستهالك الأ�سماك املجمدة.

تقطيع اللحم

اأث��ن��اء  بال�سكني  ي���دك  ح��ت��ى ل جت��رح��ي 

ت��ق��ط��ي��ع اخل�������س���ار، ت����اأك����دي م���ن اأن ت��ك��ون 

ال�سبابة على �سكل زاوي��ة قائمة، وكذلك ل 

اللحم،  لتقطيع  اخل�سار  �سكني  ت�ستخدمي 

فذلك مدعاة لنقل جرثومة ال�سلمونيا.

للتخل�ص من الرطوبة

ت����اأك����دي م���ن ت�����س��غ��ي��ل م���روح���ة ال��ت��ه��وي��ة 

»ال�سفاط« للحمام، وافتحي النافذه اأو اتركي 

بعد ال�ستحمام، فبذلك  باب احلمام مفتوحاً 

ت�سمحني بالتخل�ض من الرطوبة، كما ميكنك 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى احل���ائ���ط وب����الط الأر���س��ي��ة 

ومم�سحات الأرجل بتجفيفها با�ستمرار.

جودة الباذجنان

ع��ن��د ت��ق��ط��ي��ع ال����ب����اذجن����ان، ا���س��ت��ب��ع��دي 

ال��ق��ط��ع امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى ك��ث��ري م���ن ال���ب���ذور، 

تق�سري  وب��ع��د  امل�����رارة،  اإىل  مي��ي��ل  فطعمها 

عـــــــــــالـــــــــم الــــمــــــــــــــرأة
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ل مهام العروس المنزلية
ّ

نصائح تسه

���ع  ����سَّ غ���ال���ب���اً م����ا ي���ك���ون الأط�����ف�����ال ال���رُّ

ُع��ر���س��ة ل��ل��وق��وع يف ف���ّخ الأم���را����ض الأك���ر 

والإ�سهال  وال��ربد  كال�سعال  بينهم،  انت�ساراً 

والإم�����س��اك وغ��ريه��ا، وال��ت��ي ت��ك��ون حا�سلة 

لها،  يتعر�سون  ق��د  التي  اجل��راث��ي��م  ب�سبب 

من  الكثري  ت��رغ��ب  �سحتهم،  على  وخ�سية 

الأم���ه���ات ب��ا���س��ت��ب��دال الأدوي�����ة ال��ت��ي حتتوي 

الأع�ساب  بتلك  مركزة  كيميائية  م��واد  على 

الطبيعية واملتوفرة دائماً.

ل���ذا ت��ت�����س��اءل الأم���ه���ات دائ���م���اً: م���ا هي 

ع؟ �سَّ الأع�ساب املفيدة لالأطفال الرُّ

اأن تكون على  الأم  الأم���ر، على  ب��ادئ  يف 

دراية تاّمة بكيفية معاجلة طفلها الر�سيع 

تكون �ساّرة  ل  والتي غالباً  الأع�ساب،  بتلك 

بني  ن�سع  يلي  م��ا  ويف  بالنفع،  ت��ُع��د  مل  اإن 

اأيدي الأمهات لئحة حتتوي على الأع�ساب 

املفيدة لالأطفال الر�سع وا�ستخداماتها:

حالت  ع��الج  يف  ُي�ستخدم  الزجنبيل:   -

واأمرا�ض  الغثيان وارت��ف��اع درج��ات احل��رارة 

اآمن  وه��و  البطن،  وغ���ازات  وال�سداع  ال��ربد 

بالن�سبة اإىل الأطفال الر�سع.

الغثيان  ع��الج  يف  ي�ستخدم  ال��ن��ع��ن��اع:   -

والإم�����س��اك، وه��و جيد ل��ع��الج الأط��ف��ال ما 

مل ي��ك��ن ال��ط��ف��ل م�����س��اب��اً ب���اجل���زر امل��ع��دي 

البلعومي.

الغثيان  ل��ع��الج  ي�ستخدم  ال��ب��اب��وجن:   -

وم�سكالت  ال���دم(  �سغط  )ارت��ف��اع  وال��ت��وت��ر 

النوم.

- الكراوية: ت�ستخدم الكراوية يف عالج 

ح����الت الن��ت��ف��اخ وال����غ����ازات ع��ن��د الأط���ف���ال 

نقاط من  ب�سع  ا�ستخدام  ل  ويف�سّ الر�سع، 

�سغرية  ملعقة  اإىل  ُم�سافة  الكراوية  زي��ت 

من املاء الدافئ.

اأك��ر  م��ن  اليان�سون  يعّد  اليان�سون:   -

الأع�ساب املهدئة ب�سكل عام وامل�سكنة حلالت 

املغ�ض وال�سعال لالأطفال ب�سكل خا�ض، كما 

ي�ساعد على اإخراج البلغم.

كعامل  ي�����س��ت��خ��دم ط��ب��ي��اً  ال���زي���زف���ون:   -

م���ه���دئ وم�����س��اع��د ل���ع���الج ع�����س��ر ال��ه�����س��م، 

والربد والإنفلونزا، واآلم املغ�ض املعوي عند 

الأطفال الر�سع خا�سة.

- ال��ك��م��ون: ي�����س��ت��خ��دم ال��ك��م��ون ك��ع��الج 

ل�سيق  وك���ع���الج  ل��ل��غ��ازات  وط�����ارد  للمغ�ض 

التنف�ض والربو وال�سعال والتبول الالاإرادي.

أنـِت وطــفـــــلك

األعشاب المفيدة لألطفال الرضع

ال����ب����اذجن����ان ���س��ع��ي��ه يف وع������اء ك��ب��ري 

حتوله  لتتجنبي  اململح  باملاء  مملوء 

اإىل اللون البني الغامق.

ل�����ك�����ي ت����ت����ج����ن����ب����ي ام����ت���������س����ا�����ض 

ال��ب��اذجن��ان لكثري م��ن ال��زي��ت اأث��ن��اء 

جت��ه��ي��زه، اأخ��رج��ي��ه م���ن امل����اء اململح 

وجففيه يف فرن منخف�ض احلرارة.

تنظيف البقع

يف  ال�����س��اخ��ن  امل����اء  ت�ستخدمي  ل 

غ�سل بقع الدماء اإذا ما اأ�سيب طفلك 

بجرح اأدى اإىل ات�ساخ مالب�سه، اإذ اإن 

املاء ال�ساخن ي�ساعد على تثبيت بقع 

البارد  ب��امل��اء  غ�سلها  والأف�����س��ل  ال��دم 

وال�سابون، مع اإ�سافة ماء التبيي�ض 

ك��ان��ت  اإذا  ه����ذا  ال��غ�����س��ي��ل،  م����اء  اإىل 

املالب�ض غري ملّونة.

ل��ت��ن��ظ��ي��ف امل���ك���واة م���ن ال�����س��وائ��ب 

ال��ع��ال��ق��ة ب��ه��ا، ام��ل��ئ��ي خ����زان ال��ب��خ��ار 

ب���اخل���ل ح��ت��ى م��ن��ت�����س��ف��ه ث���م �سخني 

املكواة، ا�سغطي على زر البخار حتى 

الطريقة  فتلك  متاماً،  اخلل  يتبخر 

ال�سوائب ووبر  بالتخل�ض من  كفيلة 

الأن�سجة امللت�سقة بها.

ميكنك اإزال��ة بقع اأق��الم التلوين 

»الفلوما�سرت« بر�ّسها مبثبت ال�سعر، 

وغ�سلها مباء دافئ.

فاإزالتها  اجل��اف  احل��رب  بقع  اأم��ا 

مباء  اأو  ب�»ال�سبريتو«  بفركها  تكون 

ب��امل��اء  ُتغ�سل  ث��م  ال��ل��ي��م��ون،  ك��ول��ون��ي��ا 

وال�سابون.

ب���ق���ع م�����س��ت��ح�����س��رات ال��ت��ج��م��ي��ل 

ال��زج��اج،  مب��ن��ّظ��ف  تنظيفها  ميكنك 

تغ�سليها  اأن  قبل  فيه  بر�سها  وذل���ك 

ب��امل��اء وال�����س��اب��ون، ث��م ُت��ف��رك بفر�سة 

ف بفوطة �سغرية. املوكيت، ثم جتفَّ

ميكن اإزالة البقع الدهنية بو�سع 

املدّم�ض  الفول  م��اء  من  قليلة  كمية 

)الذي يتم طهيه واإعداده يف املنزل( 

اإزال��ت��ه��ا وتركها  ع��ل��ى ال��ب��ق��ع��ة امل����راد 

اليد،  باأ�سابع  ُتفرك  ثم  حتى جت��ّف، 

فتزول البقعة يف احلال.

من  ال�سبانخ  بقع  اإزال��ة  باإمكانك 

امل��الب�����ض ع���ن ط���ري���ق ف����رك ال��ب��ق��ع��ة 

بقطعة بطاط�ض نيئة.

يعطيِك  ب����اأن  ت��رغ��ب��ني  ك��ن��ت  اإذا 

الع�سري،  م��ن  ك��ب��رية  كمية  الليمون 

دقيقتني،  م��دة  املغلي  امل��اء  يف  �سعيه 

ثم انقعيه لليلة كاملة يف املاء البارد.

التي  الأط��ب��اق  م��ن  انتهائك  بعد 

حت���ت���وي ع��ل��ى ال���ث���وم، ت��خ��ل�����س��ي من 

اليد  و�سع  طريق  عن  يديِك  رائحة 

حتت املاء البارد دون فركها و�سرعان 

ما تزول الرائحة.

ن�سائح مطبخية متنوعة

ميكنك نزع ق�سر الثوم عن طريق 

و�سع الثوم املراد تق�سريه يف ماء بارد 

قبل التق�سري.

ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ن���ك���ه���ة ال��ف��ل��ف��ل 

امل��ط��ح��ون واإ���س��اف��ة الطعم  الأ����س���ود 

بع�ض حبات  و�سع  يتم  اإليه،  الطازج 

ال�����س��ح��ي��ح يف علبة  ال��ف��ل��ف��ل الأ����س���ود 

املطحون.

ل�����س��ن��ع ك��ي��ك��ة ه�����س��ة ي��ت��م اإ���س��اف��ة 

قليل من امللح اإىل البي�ض عند خفقه 

ومي���ك���ن ا���س��ت��خ��دام ال���ل���ن ب�����دًل من 

احلليب، و�سيعطي النتيجة نف�سها.

ل ترتكي العلبة اخلا�سة بحفظ 

غطاء،  دون  م��ن  الثالجة  يف  ال��زب��دة 

لأن الدهون �ستتحد مع الأوك�سجني 

ذلك  على  ويرتتب  بالهواء،  املوجود 

امل���ذاق  ك��ري��ه��ة  �ست�سبح  ال���زب���دة  اأن 

ب�سبب ف�سادها.

ال�����س��ل��ط��ة ل ت�سعي  اإع�����داد  ع��ن��د 

وق���ت  اإل  وامل����ل����ح  ال���ل���ي���م���ون  ع��ل��ي��ه��ا 

التقدمي حتى ل تذبل خ�سارها.

اأزيلي رمي اللحم كلما ظهر حتى 

ل ي�سود لون اللحم.

عند تق�سري الفاكهة �سعي عليها 

4 كا�سات ممزوجة مع ن�سف ليمونة 
حتى ل ي�سود لونها.

نباتي  زي��ت  اأي  م��ن  قلياًل  �سعي 

ع��ل��ى ال���زب���دة ع��ن��د ق��دح��ه��ا ح��ت��ى ل 

حترتق.

زي��ت  يف  اإل  ال��ب��ط��اط�����ض  تقلي  ل 

حار حتى ل ميت�ض الزيت.

عندما تزيد كمية امللح يف الطعام 

�سعي حبة بطاط�ض يف الإناء.

الدقيق  كا�سة  مقدار  قيا�ض  عند 

اأو الأرز يجب م�سح فوهة الكا�سة من 

اأعلى بحّد ال�سكني حتى يكون لديك 

املقدار املطلوب.

القلي  زي��ت  ا�ستخدام  ع��دم  يجب 

اأكر من ثالث مرات.

ل��ت��ط��ري��ة حل���م ال�����س��ت��ي��ك ت��ف��رك 

والزيت  اخل��ل  من  مبزيج  قطعة  كل 

وترتك ملدة �ساعتني.

ع����ن����د الن�����ت�����ه�����اء م������ن ت��ق�����س��ري 

به  ق��در  الأ���س��ود �سعيه يف  الباذجنان 

ماء وملح حتى ل ي�سود لونه.

رمي اخلياط
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متعة  من  نف�سك  حترمي  ل  حتى 

الفواكة  وفوائدها، فكري يف  الإج��ازة 

على خالف   - لأن  اجلافة،  واخل�سار 

ال���ف���ك���رة ال�����س��ائ��دة - ه����ذه امل��ن��ت��ج��ات 

ال���زراع���ي���ة ل ت���زي���د م���ن وزن������ك، مع 

بالطاقة  الح��ت��ف��اظ  ع��ل��ى  م��ع��اون��ت��ك 

املكت�سبة من ال�سم�ض.

احلمراء  اأو  ال�سوداء  فالفا�سوليا 

وغريها من خ�سار اأو اأغذية جملوبة 

اجلافة،  اخل�سار  ف�سيلة  اإىل  تنتمي 

غري اأن كلها بالن�سبة اإىل الكثري منها 

ح�ساء  اأو  الفا�سوليا  بيخنة  ترتبط 

العد�ض اللذين كانت تعدهما جداتنا، 

ل���ذي���ذة  الأط���ع���م���ة  ه�����ذه  ك���ان���ت  واإن 

م�ستحبَّة  غ��ري  اأن��ه��ا  اإل  م��ذاق��ه��ا،  يف 

م��ن اأج���ل زي���ادة اأوزان���ن���ا، كما اأن عدم 

ال���س��ت��ح�����س��ان ه������ذا، ال������ذي م��رت��ب��ط 

بتطور العادات الغذائية خالل القرن 

الأخ��ري، لكن حل�سن احل��ظ، وبف�سل 

تدخل نظام الرجيم املخت�ض بالبحر 

املتو�سط، عادت حالياً اإىل قوتها. 

حتتوي اخل�سار اجلافة على قدر 

كبري من الأمالح املعدنية وفيتامينات 

والأل�������ي�������اف  »ب«  امل����ج����م����وع����ة  م������ن 

وال�����س��ك��ري��ات   )٪25( وال���ربوت���ي���ن���ات 

امل��رك��ب��ة، ك��م��ا اأن ف��ائ��دت��ه��ا ال��غ��ذائ��ي��ة 

معروفة كم�سدر للربوتينات النباتية 

ال�سائعة يف كل احل�سارات، بال�سرتاك 

مع احلبوب التي ُتعترب قاعدة الغذاء 

مرتفعة  مئوية  ن�سبة  م��ع  ال��ع��امل،  يف 

من ال�»ليزين« )حم�ض اأميني(.

ه����ذه  ع����م����ا حت����ت����وي����ه  ن���غ���ف���ل  ول 

تكفي  بروتينات  من  اجلافة  اخل�سار 

من  وك��ذل��ك  ال��ل��ح��م،  ع��ن  للتعوي�ض 

األ���ي���اف غ��ذائ��ي��ة م��ت��غ��رية، خ�����س��و���س��اً 

الألياف القابلة للذوبان.

احل�سا�سية باملر�ساد

ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن ف�����وائ�����د ه���ذه 

اخل�����س��ار اجل���اف���ة، ه��ن��اك م���ن يجب 

يعانون  لأنهم  عنها،  المتناع  عليهم 

كان  اإذا  ذل��ك  وم��ع  ال��ق��ول��ون،  متاعب 

لديك اأطفال فاأدخلي اخل�سار اجلافة 

يف غ��ذائ��ه��م ع��ل��ى ن��ح��و م��ت��ق��دم، لكي 

تتفادي اإ�سابتهم باحل�سا�سية.

تذكري اأن التفاعل مع فول ال�سويا اأو 

الف�ستق )الفول ال�سوداين( نادر احلدوث.

فوائد الفواكه 

واخل�سار اجلافة

تناول  اأن  مو�سعة  درا���س��ات  اأثبتت 

يف  �سعيف  طعام  مع  اجلافة  اخل�سار 

الدهون كفيل بتجنب فر�ض الإ�سابة 

يرجع  وال�����س��راي��ني،  القلب  ب��اأم��را���ض 

ذلك اإىل ما لها من خوا�ض يف التاأثري 

بالدم،  الكولي�سرتول  ن�سبة  وموازنة 

وك���ذل���ك لح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ادات 

كما   ،»B9-9ب« وفيتامني  الأك�����س��دة 

اأن اخل�سار اجلافة ُتعترب اأي�ساً جزءاً 

ن�سبة  على  حتتوي  التي  الأغذية  من 

���س��ع��ي��ف��ة م���ن ال���ده���ون، وه���ي لي�ست 

ف��ق��ط ق������ادرة ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����ض ف��ر���ض 

التعر�ض لالإ�سابة مبر�ض ال�سكر، بل 

اأي�ساً بالإنذار مبقاومة »الأن�سولني«، 

الذي ميثل املرحلة ال�سابقة لالإ�سابة 

بال�سكر يف املرحلة الثانية.

التي  التجارب  بع�ض  اأي�ساً  هناك 

ت�سهم  قد  اجلافة  اخل�سار  اأن  تقرتح 

يف ال��وق��اي��ة م���ن الإ����س���اب���ة ب�����س��رط��ان 

ال��ق��ول��ون، لأن��ه��ا غنية ب��الأل��ي��اف غري 

ق��اب��ل��ة ل��ل��ذوب��ان وم���ن ال��ن�����س��ا امل��ق��اوم 

الدقيقة(،  الأمعاء  متت�سه  ل  )ال��ذي 

واأك��ر من ذلك، فهي ت�ساعد الأف��راد 

امل�����س��اب��ني ب��الإم�����س��اك ع��ل��ى الإخ����راج 

الطبيعي.

ت��ن��اول اخل�����س��ار اجل��اف��ة كفيل  اإن 

اأي�������س���اً مب��ن��ع ه�����س��ا���س��ة ال���ع���ظ���ام، ويف 

الواقع – حتى لو مت تناولها بكميات 

التي  النباتية  – ال��ربوت��ي��ن��ات  ك��ب��رية 

حتتوي عليها ل ت�سبب يف ارتفاع ن�سبة 

فْقد الكال�سيوم على عك�ض الربوتينات 

ن�سبة  اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  احل��ي��وان��ي��ة، 

الأك�سدة  لعامل  تت�سدى  البوتا�سيوم 

من  الكال�سيوم  فقد  يف  يت�سبب  ال��ذي 

العظام.

اأث���ري ب�����س��اأن اخل�سار  ب��خ��الف م��ا 

اجل���اف���ة ب��اأن��ه��ا ت���زي���د ال������وزن، ف��اإن��ه��ا 

بر�ساقتك،  الح��ت��ف��اظ  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د 

وواف���ق���ت ب��ع�����ض ال���درا����س���ات اأن ه��ذه 

الأطعمة م�سبعة اأكر من غريها، كما 

اأنها كفيلة باحلد من كميات الأطعمة 

وهي  يومياً،  ال�سخ�ض  يتناولها  التي 

ال�سكر  وملر�سى  للقلب  مفيدة  اأي�ساً 

البع�ض  يبتعد  ذلك  ومع  ولالأمعاء.. 

ع��ن اخل�سار اجل��اف��ة ه��رب��اً م��ن طول 

ل��ك��ن ه��ن��اك بع�سها  اإع����داده����ا،  م����دة 

)اأق��ل  الطهي  �سريعة  العد�ض(  )مثل 

من ع�سرين دقيقة(.

ي��ج��ب اأي�����س��اً الع����رتاف ب��اأن��ه من 

املمكن تخفي�ض فر�ض النتفاخ بنقع 

بع�ض  واإ�سافة  طهيها،  قبل  احلبوب 

ال���ت���واب���ل وم��ك�����س��ب��ات ال��ط��ع��م اإل��ي��ه��ا، 

يف  املطاعم  اأن خمتلف  اإىل  بالإ�سافة 

اأطباق متنوعة  العامل اعتادت تقدمي 

من اخل�سار اجلافة.
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ب��ف��وز ع��ل��ى ���س��وري��ة يف ب����روت، بهدفني 

 – نظيفني، وتعادل مع قطر يف الدوحة )1 

1(، بداأ املدرب الإيطايل جيو�سيبي جيانيني 
بثقة، م�سرته ال�سعبة مع منتخب لبنان.

وتعترب هذه البداية مثالية جليانيني، يف 

اجلدل  بعد  خ�سو�ساً  ومعقدة،  �ساقة  مهمة 

الذي رافق تعيينه يف ال�سارع الكروي املحلي، 

حيث �سكك كثرون يف قدرة املدرب الإيطايل 

ال�ساب، �ساحب ال�سجل املتوا�سع، على تكرار 

م�سرة التاألق اللبنانية، التي بلغت ذروتها يف 

دوًل  لبنان  تخطى  حيث  املونديال،  ت�سفيات 

اآ�سيوية من »ال�سف الأول« ككوريا اجلنوبية 

واإيران والكويت والإمارات.

وت�سلم جيانيني قيادة ال�سفينة اللبنانية 

بعد  بوكر  ثيو  الأمل���اين  »الثعلب«  م��ن  ب��دًل 

م��رح��ل��ة م��ت��األ��ق��ة ب��ل��غ ف��ي��ه��ا م��ن��ت��خ��ب لبنان 

اآ�سيا املونديالية  املرحلة احلا�سمة لت�سفيات 

للمرة الأوىل يف تاريخه.

ال����ذي  ع����ام����اً(  وي���ع���ت���رب ج��ي��ان��ي��ن��ي )49 

ل���ع���ب م����ع امل��ن��ت��خ��ب الإي�����ط�����ايل ب����ني 1985 

1981و1996،  ب���ني  روم�����ا  ون������ادي  و1991 

النم�سوي ونابويل وليت�سي  و�ستورم غرات�س 

الإيطاليني، متوا�سع التجربة تدريبياً اإذ قاد 

فرق مغمورة يف اإيطاليا اإىل الدرجة الثالثة 

اأو الثانية منذ عام 2004 واأبرزها فرونا عام 

2010 واآخر فريق اأ�سرف عليه هو غرو�سيتو 
الذي هبط اإىل الدرجة الثالثة الإيطالية.

�سورية  م��ب��ارات��ي  واخ��ت��رب ج��ي��ان��ي��ن��ي، يف 

وق��ط��ر، لع��ب��ني حم��رف��ني ج��دي��دي��ن، هما 

ال��ذي يلعب يف مركز قلب  حممد علي خ��ان 

الدفاع، وهو حمرف يف الدوري ال�سويدي، 

وهو  اأملانيا،  يف  يلعب  ال��ذي  العمري  وج��وان 

مدافع اأي�ساً.

واأظ��ه��ر ال��اع��ب��ان، وخ�����س��و���س��اً خ��ان 

اإم���ك���ان���ات ط��ي��ب��ة يف خ���ط ال����دف����اع، وم��ن 

املتوقع اأن ي�سعهما جيانيني، يف ح�ساباته، 

يف الفرة املقبلة، خ�سو�ساً يف غياب قائد 

الفريق وقلب دفاعه يو�سف حممد، الذي 

يتعر�س ب�سكل متكرر لاإ�سابات.

وك����ان امل��ن��ت��خ��ب ال��ل��ب��ن��اين خ�����س��ع ل��ف��رة 

بقيادة  الإيطالية  فلورن�سا  مدينة  يف  اإع��داد 

على  اأقيم  ال��ذي  املع�سكر  وخ�س�س  جانيني، 

جيانيني  ل��ت��ع��ّرف  مبجمله  ي��وم��اً،   13 م��دى 

واجل����ه����از ال���ف���ن���ي امل����ع����اون ع���ل���ى اإم���ك���ان���ي���ات 

ال���اع���ب���ني ال��ف��ن��ي��ة وال���ب���دن���ي���ة، م���ن خ��ال 

م��ب��اري��ات جت��ري��ب��ي��ة، ت���ربز م��ه��ارات ال��اع��ب 

�سواء الفردية اأو على م�ستوى املجموعة.

جيانيني  تواجه  التي  امل�ساكل  بني  وم��ن 

خ�����س��ارة ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ك��ث��ر من 

الاعبني، �سواء ب�سبب العتزال اأو الإ�سابة، 

باجلملة  ط��ال��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  ب��ف��ع��ل  اأو 

ال���اع���ب���ني امل���ت���ورط���ني يف م��ل��ف امل���راه���ن���ات 

والتاعب، عدا الذين ان�سموا حديثاً.

اأم�����ام ���س��وري��ة  اأن امل��واج��ه��ت��ني  وال���ث���اب���ت 

وقطر، فتحتا الآفاق جليانيني وفريق عمله، 

الت�سكيلة  عن  وواف��ي��ة  �ساملة  فكرة  لتكوين 

التي �سيواجه بها الكويتيني.

لا�ستعدادات  ارتياحه  جيانيني  واأب��دى 

معترباً  لعبيه،  ومل�ستوى  الكويت  مل��ب��ارات��ي 

لكنه  ال�سحيحة،  بال�سكة  ت�سر  الأم���ور  اأن 

»الأزرق« �سمن  رف�س احلديث عن مباراتي 

ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا، م�سراً اإىل اأنه من املبكر 

احل���دي���ث ع���ن ذل���ك لأن ه��ن��اك م��ت�����س��ع��اً من 

الوقت للتح�سر لهما، والأه��م هو الركيز 

والن�سباط.

وبعد مباراتي �سورية وقطر، باتت الكرة 

يف ملعب جيانيني ل�سقل املجموعة الكبرة 

لتنفيذ  ال��ق��ائ��م��ة احل��ال��ي��ة  ع��ل��ى  امل����وج����ودة 

اإع��دادي، بداأت ب�سائره تطل براأ�سها  برنامج 

امل��ن��ت��خ��ب كمجموعة  م���ن خ����ال م���ا ق��دم��ه 

اعتربهما  اللتني  الأخ��رت��ني،  امل��ب��ارات��ني  يف 

الكثرون مبنزلة جتربة جيدة، خ�سو�ساً يف 

ظل التغيرات يف الت�سكيلة، والطريقة التي 

لعب بها املنتخب اللبناين، وحتوله من حالة 

عن  تثمر  هجومية  خطة  اإىل  بحتة  دفاعية 

تفوق ميداين واأهداف.

اخ��ت��ب��اراً جديداً  واع��ت��ربت م��ب��اراة قطر، 

منتخب  اأم���ام  لعب  لكونه  املنتخب  ل��ق��درات 

واحدة  وبنتيجة  الفوز عليه مرتني  له  �سبق 

)1 � 0(، يف ت�سفيات الدور الآ�سيوي احلا�سم 

لذلك   ،2014 الربازيل  مونديال  اإىل  املوؤهل 

على  بالفائدة  يعود  ق��د  الحتكاك  ه��ذا  ف��اإن 

و�سع  اإىل  اأي�ساً  ميّهد  وق��د  جيانيني  تفكر 

للو�سول  الت�سكيلة،  يخ�س  م��ا  يف  م�����س��ودات 

اإىل معاملها النهائية.

ث���اث  ال��ت��ق��ي��ا  اأن  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ني  و����س���ب���ق 

م����رات ه���ذا ال���ع���ام، م��رت��ني ���س��م��ن ت�سفيات 

كاأ�س العامل وم��رة واح��دة يف مباراة ودي��ة يف 

باملباريات  القطري  املنتخب  وف��از  ال��دوح��ة، 

اأّن  – 0، واملفارقة   1 ذاتها  بالنتيجة  الثاث 

الأهداف كافة كانت للمهاجم الأوروغوياين 

املجّن�س �سيبا�ستيان �سوريا.

وي���ح���اول ج��ي��ان��ي��ن��ي ج��م��ع اأك����رب ع��دد 

يكون  اأن  على  الأ�سا�سيني،  الاعبني  من 

له  ي�سمح  م��ا  متقارب  مب�ستوى  اجلميع 

تفيده  اأن  ميكن  التي  التبديات  باإجراء 

يف اأي مباراة، واأن يكون هناك يف كل مركز 

لعبان جاهزان وهو ما ات�سح يف املباريات 

الودية التي خا�سها لبنان خال مع�سكره 

اأج���رى اجل��ه��از الفني  اإي��ط��ال��ي��ا، حيث  يف 

اأكرث من ت�سعة تبديات، بهدف الوقوف 

واإمكانياتهم،  الاعبني  م�ستويات  على 

اخل���ط���وط  يف  ي���ف���ع���ل���وه  اأن  مي���ك���ن  وم�����ا 

الثاثة. 

ويف مباراة قطر جلاأ جيانيني اإىل اإجراء 

تبديات معينة يف عدد من املراكز، فاأ�سرك 

ملحمد  ب��دي��ًا  ح��رب��ة  ك���راأ����س  �سعيتو  ح�����س��ن 

امل�����س��اب وال���ذي ف�سل اجل��ه��از الفني  ح��ي��در 

اإراح���ت���ه خ��وف��اً م��ن ت��ف��اق��م الإ���س��اب��ة، ولعب 

وح�سن  اليمنى  اجلهة  على  عوا�سة  ح�سني 

معتوق على الي�سرى، مع م�ساندة من عبا�س 

عطوي »اونيكا«، وعطوي )النجمة( يف خط 

الو�سط.

ذاتها  بالعنا�سر  لعب  ال��دف��اع،  خ��ط  ويف 

ال��ت��ي ب����داأ ف��ي��ه��ا م���ب���اراة ���س��وري��ة وه���م ول��ي��د 

خان  علي  وحممد  جنارين  وبال  اإ�سماعيل 

ال�سوط  يف  جيانيني  واأ���س��رك  ح��م��ام،  وع��ل��ي 

زي���ن طحان  ال��ث��اين ح�سن ���س��اه��ر وحم��م��د 

ومعتز باهلل اجلنيدي.

وب���ع���د م����ب����اراة ال����دوح����ة، ع����اد امل��ن��ت��خ��ب 

اللبناين مبا�سرة اإىل بروت للبدء باملرحلة 

الثالثة من ال�ستعدادات.

اللبناين يف مع�سكر  املنتخب  و�سينخرط 

اإعدادي اأول يف بروت بني الرابع واخلام�س 

م��ب��اراة  يتخلله  الأول،  ت�����س��ري��ن  م���ن  ع�����س��ر 

منه،  الثامن  يف  العماين  نظره  �سد  ودي��ة 

والثاين  ال�سابع  البحرين بني  اإىل  يتجه  ثم 

اآخر  ملع�سكر  املقبل  الثاين  ت�سرين  من  ع�سر 

يتخلله لقاء البحرين يف التا�سع منه، وذلك 

الكويتي  نظره  ملواجهة  ا�ستعداداته  �سمن 

ت�سفيات  من  والرابعة  الثالثة  اجلولتني  يف 

يف  الأول  ت�سرين   15 يف   ،2015 اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س 

بريوت و15 ت�سرين الثاين يف الكويت.

املنتخب اللبناين

حلرا�سة املرمى: عبا�س ح�سن )حمرف 

الأهلي(  الكاخي )الإخ��اء  ال�سويد( وربيع  يف 

خليل  وم���ه���دي  )الأن���������س����ار(  م��ه��ن��ا  ولري 

)ال�سفاء(.

ل��ل��دف��اع: ول��ي��د اإ���س��م��اع��ي��ل وع��ل��ي ح��م��ام 

)ال����ن����ج����م����ة( وب��������ال جن�����اري�����ن )ال���ظ���ف���رة 

الإم����ارات����ي(، وحم��م��د ع��ل��ي خ���ان )حم��رف 

يف  )حم��رف  العمري  وج���وان  ال�سويد(،  يف 

اأمل��ان��ي��ا(، وح�����س��ن ���س��اه��ر )���س��ب��اب ال�����س��اح��ل(، 

الإم��ارات��ي(،  الفجرة  )دب��ا  ومعتز اجلنيدي 

ونور من�سور )ال�سفاء(. 

ل��ل��و���س��ط: حم��م��د زي����ن ط���ح���ان وح��م��زة 

�سامي )ال�سفاء(، وربيع عطايا )الأن�سار( 

)النجمة(،  �سم�س  وحممد  عطوي  وعبا�س 

وع���ب���ا����س ع���ط���وي »اأون���ي���ك���ا« وه��ي��ث��م ف��اع��ور 

اإ�سبانيا(،  )العهد( ونادر مطر )حمرف يف 

للهجوم: ح�سن معتوق )الفجرة الإماراتي(، 

وحممد حيدر )الحتاد ال�سعودي(، وح�سني 

وح�سن  )ال��ع��ه��د(،  �سعيتو  وح�����س��ن  ع��وا���س��ة، 

املحمد )النجمة(.
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املنتخبات  اأول  وه��ول��ن��دا  اإي��ط��ال��ي��ا  ب��ات��ت 

»ال��ربازي��ل  مونديال  اإىل  املتاأهلة  الأوروب��ي��ة 

و�سوي�سرا  اأمل��ان��ي��ا  اق��رب��ت  فيما   ،»2014  –
وبلجيكا كثراً من النهائيات.

وج���اء ت��اأه��ل اإي��ط��ال��ي��ا، ب��ع��د ف��وزه��ا على 

املا�سي،  ال��ث��اث��اء   ،1  –  2 ت�سيكيا  �سيفتها 

20 نقطة من  اإىل  لرفع »الآوزري« ر�سيده 

8 مباريات، بفارق 7 نقاط عن بلغاريا الثانية 
وذل���ك ق��ب��ل ج��ول��ت��ني ع��ل��ى ن��ه��اي��ة مناف�سات 

املجموعة الثانية.

اإيطاليا  فيها  تنجح  الأوىل  امل���رة  وه���ذه 

ب��ح��ج��ز ب��ط��اق��ت��ه��ا ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ت�����س��ف��ي��ات 

فيها  ت��ت��اأه��ل  ال�18  امل����رة  وه����ذه  ب��ج��ول��ت��ني، 

اللقب  اأح��رزت  النهائيات، حيث  اإىل  اإيطاليا 

وحلت  و2006  و1982  و1938   1934 اأع���وام 

ع��ام  وث��ال��ث��ة  و1994   1970 ع��ام��ي  و���س��ي��ف��ة 

.1990
اإي���ط���ال���ي���ا يف ب��ل��وغ  وت�����ع�����ززت ح����ظ����وظ 

ال��ن��ه��ائ��ي��ات م���ع ع����ودة م��ه��اج��م��ه��ا امل�����س��اك�����س 

ماريو بالوتيلي وزميله يف خط املقدمة بابلو 

او���س��ف��ال��دو، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ���س��ان��ع الأل��ع��اب 

ريكاردو مونتوليفو اإىل �سفوف الفريق.

وخ���ا����س احل���ار����س الإي���ط���ايل امل��خ�����س��رم 

ج��ان��ل��ي��وي��ج��ي ب���وف���ون )35 ع���ام���اً( م��ب��ارات��ه 

ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���رق���م  م���ع���ادًل  ال�136  ال��دول��ي��ة 

للمدافع ال�سابق فابية كانافارو.

وخ����ا�����س امل��ن��ت��خ��ب الإي�����ط�����ايل امل����ب����اراة 

برانديلي  اأن  ع��ن  احل��دي��ث  و���س��ط  الأخ����رة 

�سيتخلى عن مهامه بعد مونديال الربازيل 

الأ�سماء  تر�سح  الإيطالية  ال�سحف  وب���داأت 

ال�سابق  فيورنتنيا  م��درب  خلافة  املحتملة 

الذي ا�ستلم مهامه بدًل من مارت�سيلو ليبي 

اإثر خروج اإيطاليا من الدور الأول ملونديال 

اأفريقيا. جنوب  يف   2010
برانديلي  اإ���س��راف  م��ب��اراة حت��ت   45 ويف 

ال����ذي ق���اد ب����اده اإىل ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س اأوروب�����ا 

 21 يف  ازورا«  »�سكوادرا  ف��از  املا�سي،  ال�سيف 

10 م��رات، ومن  14 وخ�سر  مباراة، تعادل يف 

الأ���س��م��اء امل��ط��روح��ة خل��اف��ت��ه، ي��ربز م��درب 

اليابان احلايل الربتو زاكروين الذي اأ�سرف 

ع��ل��ى م��ي��ان والإن�����ر ولزي����و وج��وف��ن��ت��و���س 

احلايل  ميان  م��درب  اإىل  بالإ�سافة  �سابقاً، 

مان�سيني  وروب���رت���و  ال��ي��غ��ري  ما�سيميليانو 

املدرب املقال من مان�س�سر �سيتي النكليزي.

اأما هولندا فجاء تاأهلها، من بوابة اأندورا 

نظيفني،  ب��ه��دف��ني  ه��زم��ت��ه��ا  اإذ  ال�����س��ع��ي��ف��ة، 

ورفعت هولندا ر�سيدها يف املجموعة الرابعة 

مباريات،   8 يف  24 ممكنة  نقطة من  اإىل 22 

وبفارق 8 نقاط عن املجر الثانية.

وه���ذه امل���رة ال��ع��ا���س��رة ال��ت��ي ي��ت��اأه��ل فيها 

 1934 املونديال بعد  اإىل  املنتخب الربتقايل 

و1938 و1974 و1978 و1990 و1994 و1998 

اأع��وام  و�سيفاً  حل  اأن��ه  علماً  و2010،  و2006 

1974 و1978 و2010.
يف املقابل، توا�سل اأملانيا م�سوارها ال�سهل 

فوزها على  كانت  واآخ��ر حلقة  النهائيات،  يف 

املنتخب  م�سيفتها جزر فارو 3 - 0. وحافظ 

الت�سفيات  يف  القوية  عرو�سه  على  الأمل���اين 

وتعادله يف  7 مباريات  ف��وزه يف  �سهدت  التي 

واحدة كانت اأمام ال�سويد 4-4.

اأمل��ان��ي��ا اإىل ال��ف��وز يف م��ب��ارات��ه��ا  وحت��ت��اج 

 ، الأول  ت�سرين   11 يف  اي��رل��ن��دا  �سد  املقبلة 

قبل اأن حتل على ال�سويد يف املباراة الأخرة، 

وي���رق���ب ج��م��ه��ور امل��ن��ت��خ��ب الأمل�����اين ح��دث��اً 

تاريخياً يف هاتني املباراتني، حيث من املمكن 

م��رو���س��اف  امل��خ�����س��رم  امل��ه��اج��م  ي�سجل  اأن 

له  ي�سمح  م��ا  ال�60،  ال����دويل  ه��دف��ه  ك��ل��وزه 

يتقا�سمه  ال��ذي  القيا�سي  بالرقم  بالنفراد 

مع الأ�سطورة غرد مولر.

التاأهل  م�سارف  على  �سوي�سرا  واأ�سبحت 

 0  -  2 ال����روج  ع��ل��ى م�سيفتها  ف��وزه��ا  ب��ع��د 

الثاثاء يف اأو�سلو.

وع���و����س���ت ����س���وي�������س���را ب����ه����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة 

4-4 مع  امل���ث���ر  ال���ت���ع���ادل  ف���خ  ���س��ق��وط��ه��ا يف 

و�سبق  الأخ���رة،  قبل  ما  اجلولة  اي�سلندا يف 

العامل  ك��اأ���س  نهائيات  خا�ست  اأن  ل�سوي�سرا 

و1962  و1954  و1950  و1938   1934 اأع���وام 

و1966 و1994 و2006 و2010.

للتاأهل  مم��ت��از  و���س��ع  يف  بلجيكا  وت��ب��دو 

ب�22  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  �����س����دارة  حت��ت��ل  اإذ 

 ،)17( كرواتيا  اأم��ام  نقاط   5 بفارق  نقطة، 

ال�11  للمرة  النهائيات  بلجكيا  و�ستخو�س 

و1970  و1954  و1938  و1934   1930 ب��ع��د 

علماً  و1998،  و1994  و1990  و1986  و1982 

اأن اأف�سل مركز لها هو الرابع عام 1986.

وي��خ��و���س امل��ن��ت��خ��ب الإن��ك��ل��ي��زي ���س��راع��اً 

يت�سدرها  التي  الثامنة  املجموعة  يف  مريراً 

اأوك���ران���ي���ا وم��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو  اأم�����ام  ن��ق��ط��ة  ب�16 

اأر���س��ه��ا مع  اإن��ك��ل��را ع��ل��ى  )15(، و���س��ت��ل��ع��ب 

ال��ق��ادم  الأول  ت�����س��ري��ن   11 يف  م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو 

عندما تلعب اأوكرانيا مع بولندا، ويف اجلولة 

على  اإن��ك��ل��را  �ستلعب  اأي���ام   4 بعد  اخلتامية 

اأر�سها مع بولندا وحتل اأوكرانيا �سيفة على 

مع  مونتينيغرو  تلتقي  فيما  م��اري��ن��و  ���س��ان 

مولدوفا.

املنتخب  ي�سر  التا�سعة،  املجموعة  ويف 

الإ�سباين على ال�سكة ال�سحيحة، يف م�سواره 

نحو الدفاع عن اللقب الذي توج به يف جنوب 

2010 للمرة الأوىل يف تاريخه،  اأفريقيا عام 

14 نقطة قبل مباراتني  اإىل  اإذ رفع ر�سيده 

على انتهاء الت�سفيات.

لنظره  �سريكاً  فرن�سا  منتخب  واأ�سبح 

الإ���س��ب��اين يف ����س���دارة امل��ج��م��وع��ة اإث����ر ف��وزه 

 2 –  4 ال��ب��ي��ارو���س��ي  ع��ل��ى م�سيفه  ال��ك��ب��ر 

»ال��دي��وك«  منتخب  وج��دد  املا�سي،  الثاثاء 

الفرن�سي فوزه على البيارو�سي بعد اأن كان 

هزمه قبل عام 3 - 1 يف بداية الت�سفيات. 

وميكن القول اإن مهمة »ل فوريا روخا«، 

مباراتيه  يخو�س  اإذ  ن�سبياً  �سهلة  اأ�سبحت 

على  الأول  ت�سرين  و15   11 يف  الأخ��رت��ني 

اأر�سه �سد بيارو�سيا وجورجيا التي اأجربت 

فرن�سا على الكتفاء بالتعادل معها 0 - 0.

وه���ن���اك ج����دل ك��ب��ر يف اإ���س��ب��ان��ي��ا ح��ول 

»ل فوريا روخا«  الأ�سا�سي يف  هوية احلار�س 

ل��ري��ال مدريد  امل���درب اجل��دي��د  اأن ق��رر  بعد 

القائد  يبقي  اأن  ان�سيلوتي  كارلو  الإي��ط��ايل 

ايكر كا�سيا�س على مقاعد الحتياط مف�سًا 

عليه دييغو لوبيز، وذلك على غرار ما فعل 

ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و. ورغ��م  �سلفه 

الحتياط  مقاعد  على  باجللو�س  اكتفائه 

م��ع ف��ري��ق��ه ري����ال م���دري���د، ق���رر دل بو�سكي 

العتماد على كا�سيا�س يف كاأ�س القارات التي 

و�سل الإ�سبان اإىل مباراتها النهائية قبل اأن 

يخ�سروا اأمام الربازيل امل�سيفة )0-3(، لكن 

الأداء املميز الذي قدمه فيكتور فالدي�س مع 

يجعل  قد  املو�سم  بداية  يف  بر�سلونة  فريقه 

منه اخليار الأول يف املنتخب الإ�سباين.

جالل قبطان

 17 ك��روات��ي��ا   –  2 نقطة،   22 – بلجيكا   1 الأوىل:  املجموعة 

 –  5 نقاط،   8 – ا�سكوتلندا   4 نقطة،   11 �سربيا   -  3 نقطة، 

مقدونيا 7 نقاط،  6 – ويلز 6 نقاط.

وهنا ترتيب املجموعة الثانية: 1 – اإيطاليا 20 نقطة )تاأهلت 

لكاأ�س العامل(، 2 - بلغاريا 13 نقطة، 3 – الدمنارك 12 نقطة، 

4 - ت�سيكيا 9 نقاط، 5 – اأرمينيا 9 نقاط، 6 – مالطا 3 نقاط.
املجموعة الثالثة: 1 – اأملانيا 22 نقطة، 2 – ال�سويد 17 نقطة، 

 –  5 11 نقطة،  14 نقطة، 4 - جمهورية ايرلندا  – النم�سا   3
كازاخ�ستان 4 نقاط، 6 - جزر فارو با نقا.

املجموعة الرابعة: 1 - هولندا 22 نقطة )تاأهلت(، 2 - املجر 14 

نقطة، 3 – تركيا 13 نقطة، 4 - رومانيا 13 نقطة، 5 - ا�ستونيا 

نقاط. با  اندورا   -  6 نقاط،   7
املجموعة اخلام�سة: 1 – �سوي�سرا 18 نقطة، 2 - اي�سلندا 13 

 –  5 نقطة،   11 ال���روج   -  4 نقطة،   12 �سلوفينيا   -  3 نقطة، 

األبانيا 10 نقاط، 6 – قرب�س 4 نقاط.

 17 الربتغال   -  2 نقطة،   18 رو�سيا   -  1 ال�ساد�سة:  املجموعة 

 6 ال�سمالية  اإي��رل��ن��دا   -  4 نقطة،   12 – »اإ���س��رائ��ي��ل«   3 نقطة، 

نقاط، 5 – لوك�سمبورغ 6 نقاط، 6 - اذربيجان 5 نقاط.

 19 اليونان   -  2 نقطة،   19 البو�سنة   -  1 ال�سابعة:  املجموعة 

نقطة، 3 - �سلوفاكيا 12 نقطة، 4 - ليتوانيا 8 نقاط، 5 - لتفيا 

نقطتان. لي�ستن�ستاين   -  6 نقاط،   7
 15 اأوك��ران��ي��ا   -  2 نقطة،   16 اإنكلرا   -  1 الثامنة:  املجموعة 

 -  5 13 نقطة،  4 - بولندا  15 نقطة،  3 - مونتينيغرو  نقطة، 

مولدافيا 5 نقاط، 6 - �سان مارينو با نقاط.

 14 فرن�سا   -  2 نقطة،   14 اإ�سبانيا   -  1 التا�سعة:  املجموعة 

 -  5 ن���ق���اط،   5 ج��ورج��ي��ا   -  4 ن���ق���اط،   9 3 - ف��ن��ل��ن��دا  ن��ق��ط��ة، 

بيارو�سيا 4 نقاط.

  الــتـرتــيب الـكــامـــل للمجمـوعـــات

فان بر�سي ورفاقه انتزعوا ب�سهولة بطاقة التاأهل اإىل الربازيل

كيلليني م�سجًا براأ�سه لإيطاليا يف مرمى ت�سيكيا



بالقرب  ال�شخ�ص  مي��ر  ق��د 

غريغوري  ال��ف��ن��ان  م�شكن  م��ن 

اأن  كلوين يف بروكلني من دون 

ي��راه، فهو ح��ّول حاوية نفايات 

���ش��ق��ة ت��ت�����ش��ع ل�����ش��خ�����ش��ني، مع 

و�شرفة  اللحم  ل�شواء  م�شاحة 

على ال�شطح. 

�شنة   42( ال���ف���ن���ان  ي���ق���ول 

عن  كاليفورنيا(  م��ن  متحدر 

»م��ن  للبيئة:  امل��راع��ي��ة  �شقته 

مي����ّر يف ال�������ش���ارع ال ي�����ش��ك يف 

ب��ل يظنها ح��اوي��ة  ���ش��ق��ة،  اأن��ه��ا 

كلوين  حّول  فبعدما  نفايات«. 

ح������اوي������ات ل���ل���ن���ق���ل ال���ب���ح���ري 

م�شاكن، طراأ على باله تطبيق 

هذه الفكرة على حاويات اأ�شغر 

ح��ج��م��اً، وب��ن��ى ال��ف��ن��ان غ��رف��ة 

اال���ش��ت��ح��م��ام وم���وق���ع ال�����ش��واء 

خ������ارج ال�������ش���ق���ة، اأم������ا ال���داخ���ل 

ف��ي�����ش��م م��ط��ب��خ��اً ���ش��غ��راً مع 

ومغ�شلة  الغرانيت  من  ف�شحة 

وف�����رن وخ����زان����ات وب�������راد، ويف 

اجلهة املقابلة و�شع غريغوري 

��ن��ة ب��اجل��ل��د على  و����ش���ادات م��زيَّ

طول ال�شقة.

الفنان  املقاعد و�شع  وحتت 

ال��ن��ف��اذ  ي�شهل  ك��ث��رة  خ���زان���ات 

اإليها، باالإ�شافة اإىل مراحي�ص 

مي��ك��ن و���ش��ل��ه��ا ب��ن��ظ��ام ل��ط��رد 

ين�شى  اأن  دون  م��ن  الف�شالت، 

املواد العازلة. 

وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ���ش��غ��ر 

م���������ش����اح����ة ال�����������ش�����ق�����ة، ي����ق����ول 

اإمكان  يف  اإنه  كلوين  غريغوري 

�شخ�شني اثنني النوم فيها، اأما 

ال�شرفة ال�شغرة على ال�شطح، 

اأ�شعة  ب��االإف��ادة من  ت�شمح  فهي 

ال�����ش��م�����ص وم�����ش��اه��دة االأم���اك���ن 

املجاورة.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.
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كاريكاتير

حّول حاوية النفايات إلى شقة سكنية

مربحة  جت���ارة  ه��ي  ���ش��ور..  واأل��ب��وم  وداع  حفلة  �شمكة،  �شكل  على  واأخ����رى  فخمة  ت��واب��ي��ت 

با�شم »جتارة اجلنائز«، يجني ُمالكها من ورائها املاليني، وتوفر  ُتعرف  اإفريقيا  ومزدهرة يف 

فر�شة مربحة ل�شركات التاأمني التي ت�شعى لتو�شيع جتارتها يف واحدة من اأ�شرع االقت�شادات 

منواً يف العامل.

ي�شتهر االأفارقة بالبذخ يف اجلنائز، فكثراً ما جتدهم يبالغون يف االإنفاق بنّية تكرمي موتاهم.

اأنحاء البالد يف ابتكار خمتلف الت�شاميم للتوابيت،  من جانبها، تعمل الور�شات املتوزعة يف جميع 

وتوفر طاقم كامل ملرا�شيم الدفن، ي�شم فرقة مو�شيقية وم�شورين وغرهم يهتمون باأدق التفا�شيل.

القليلة  ال�شنوات  انخفا�شه يف  رغ��م  العامل،  الوفيات يف  ع��دد من  اأك��ر  ي�شهد  ال��ذي  البلد  ه��ذا  ويف 

املا�شية، توفر �شركات التاأمني املاليني لعدم ا�شطرارها للدفع على بولي�شة ال�شخ�ص ملدة طويلة.

الذين  املوظفون  يلجاأ  اأخ��رى،  املواليد من جهة  البطالة من جهة، ومعدالت  ارتفاع معدالت  ومع 

يعيلون اأ�شرة كبرة للتاأمني على جنائز ذويهم.

ع تجارة الجنائز في أفريقيا توسُّ


