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قـــال دبــلــومــا�ــشــي اأمـــريكـــي �ــشــابــق مــقــّرب مــن الــنــظــام الــ�ــشــعــودي، اإن 

»اإ�شرائيل«، واإن هذا القرار  الريا�س �شتعلن قريباً عن تطبيع �شامل مع 

بتنفيذ  املخت�شة  الدوائر  و�شتقوم  ال�شعودي،  امللك  عليه  �شادق  املرتقب 

جوانبه، وهو ثمرة العالقات املتقدمة بني الريا�س وتل اأبيب يف اجلوانب 

واالإيرانية  ال�شورية  امللفات  اإزاء  موقفهما  وتطابق  واالأمنية،  الع�شكرية 

والفل�شطينية.

ألمـــــــة واحـــــــدة

292A T H A B A T

تطبيع العالقات بين الرياض وتل أبيب؟

5 َمن يحاول توريط »إسرائيل« في الحرب؟

لبـنان.. 
التمديد أو 

الفوضى؟
»الحر« ينازع.. والواليات المتحدة 

تبحث عن البديل بين »المتشددين«

ك مجلس 
ّ
»الخريف العربي« يفك

التعاون الخليجي 

جمـال واكيـم: لبـنان إلى مـزيـد من 
الخلـل األمني.. وال رئيس للجمهورية

6تركيا.. الهدف التالي بعد سورية



2

تابعوا جيدًا.. 
وستعـرفون الجواب

م���ن  نهر الب���ارد ع���ام 2007.. اإىل توترات طرابل����س على مدى 

ثالثة اأعوام، و18 جول���ة ا�شتباكات جمنونة بني باب التبانة وجبل 

حم�شن، يدفع ثمنها الفقراء، �شواء با�شتعمالهم كوقود جلنون بع�س 

ال�شيا�شيني وم���ا يتبعهم من قادة املحاور، اأو باخل�شائر يف الأرواح 

واملمتلكات، مروراً بجمهورية علي احلجريي يف عر�شال، وا�شتفزازات 

اأحم���د الأ�شري يف �شيدا، ولي�س انتهاء با�شتهداف اجلي�س على الأويل 

ومفرق جمدليون موؤخراً، عرب عمليتني انتحاريتني، وبتفجري ال�شيارة 

املفخخة يف منطق���ة �شبوبا غربي بلدة اللبوة، وبال�شواريخ ال�شتة 

الت���ي �شقطت يف مدينة الهرمل يف البقاع ال�شمايل، اإحداها ا�شتهدف 

ثكن���ة للجي����س يف املدينة.. وما ب���ني هذه الأح���داث من تفجريي 

امل�شجدي���ن يف طرابل�س، وتفجريي ال�شاحي���ة اجلنوبية، وما ُك�شف 

ومل ُيك�شف، وما قد ياأتي بعدها، خ�شو�شًا جلهة ا�شتهداف املوؤ�ش�شة 

الوطنية الكربى – اجلي�س اللبناين.

ثم���ة حقائق تتك�ش���ف، وب�رصف النظر عن الأ�شم���اء التي تتبنى 

العملي���ات الإجرامية، �شواء كانت وهمي���ة اأو حقيقية؛ اأن هناك من 

يري���د اأن يكرّ�س لبنان خا�رصة رخ���وة يف جانب �شورية، حل�شابات 

حملي���ة واإقليمية ودولية يح�شد فيها كل مرتزقة العامل والعرب، من 

اأجل عدة اأهداف اأبرزها:

- ا�شتمرار القتال يف �شورية.

- خل���ق املزيد من بوؤر التوتر يف لبنان، لإنهاك اجلي�س اللبناين 

من جهة، ولإ�شغال املقاوم���ة باأزمات داخلية خطرية متهيداً ملا هو 

اأكرث من ا�شتهدافها.

- حتوي���ل بوؤر التوت���ر التي يحاولون جت�شيده���ا الآن يف �شيدا 

وطرابل����س وعر�شال، وغداً رمبا متتد اإىل عكار والعرقوب، اإىل مالذات 

للمجموعات امل�شلحة الآتية من كل فج عميق اإىل �شورية.

وهنا ي�شبح طرح ال�ش���وؤال اأو الأ�شئلة م�رصوعًا عن حقيقة حركة 

جماع���ة 14 اآذار، الذين ما حطوا يف مكان للت�شامن اإل وكانت اإيذانًا 

خلط���وة ت�شعيدية جمنونة.. فحبذا ل���و نتذكر بع�س هذه التحركات 

وما تبعها من ت�شعيد وتوتر �شواء كان �شيا�شيًا اأو اأمنيًا..

هل تذكرون لق���اءات الربي�شتول بني 2006 و2008 والت�شعيد �شد 

الرئي�س اإميل حلود، وال���ذي و�شل مرة اإىل حد الدعوة لحتالل ق�رص 

بعبدا؟

هل تذكرون زحفهم »امليمون« اإىل عر�شال قبل اأ�شهر، والتطورات 

الالحقة؟

هل تذك���رون زغاريدهم يف جمدلوين ت�شامنًا مع بهية احلريري، 

وهو يف احلقيقية كان مع اأحمد الأ�شري؟

- تذكروا الآن اأنهم اجتمعوا يف طرابل�س.

هل ت�شدق���ون بياناتهم املت�شامنة مع اجلي�س..؟ تابعوا حركتهم 

واندفاعتهم.. ول تن�ش���وا بتاتًا دعوات فوؤاد ال�شنيورة و�شمري جعجع 

حلكومة حيادية يف لبنان.. 

تابعوا جيداً و�شتعرفون اأو تتلقون اجلواب يف الوقائع ولي�س يف 

البيانات الرخي�شة!

حممد �شهاب

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

www.athabat.net

الحوار الصعب ممر إلزامي لخالفة سليمان وميقاتي

م���ن الآن ف�شاع���داً لن يعود 

ممكنًا التعاط���ي ب�شكل منف�شل 

يف ملف ت�شكيل حكومة لبنانية 

الرئي�س جنيب  تخلف حكوم���ة 

ميقات���ي امل�شتقيل���ة، من دون 

معاجل���ة ملف انتخ���اب رئي�س 

جديد للجمهورية يخلف الرئي�س 

مي�ش���ال �شليم���ان، املفرت�س اأن 

تب���داأ مهلة انتخ���اب خلفه يف 

نهاي���ة اآذار املقب���ل، لأن الوقت 

، وبات التفاهم  دهم ال�شتحقاقنينْ

على اأي من امللفني يفتح طريق 

التفاهم عل���ى حل امللف الآخر، 

والعك�س �شحيح. 

حت���ى الآن، مل يخ���رج من 

الأفق ما يوحي باأن هذا التفاهم 

بات ممكنًا، وغياب هذا التفاهم 

اأبق���ى الرئي����س املكل���ف متام 

�شالم اأكرث من ثمانية اأ�شهر يف 

دوامة النتظ���ار، ورغم التهويل 

اأمر  الفارغ بت�شكي���ل »حكومة 

الأو�شاط  بع����س  ت�شري  واقع«، 

اإىل اأن رئي����س اجلمهورية يلّوح 

باإعالنه���ا، ُملقي���ًا التبعة فيها 

عل���ى عاتق الرئي����س املكلّف، 

يف ح���ني يكرر �ش���الم يف اأكرث 

م���ن منا�شبة اأن���ه يريد ت�شكيل 

»حكومة واقع« ل »حكومة اأمر 

اأجواء مقلقة مترّ  واقع«، و�شط 

على البالد، و�شل فيها النق�شام 

تب���ادل  ح���د  اإىل  ال�شيا�ش���ي 

من  والتحذي���رات  التهدي���دات 

فوق �شطوح اجلهات ال�شيا�شية، 

وو�شل اخلط���ر الأمني فيها اإىل 

مرحل���ة تكرر اأعم���ال التفجري 

ا�شتخدام  و�شي���وع  والتفخيخ، 

الأحزم���ة النا�شفة يف عمليات 

لن�رص  التكفريية،  القوى  تنّفذها 

الفو�شى يف لبنان، ونقل احلرب 

الدائرة �شد �شورية اإليه. 

الأو�شاط  كانت خمتلف  واإذا 

املتابعة لل�ش���اأن اللبناين حتّذر 

اأم���ام �شهرين  اأّن لبن���ان  م���ن 

بالغي اخلطورة �شيا�شّيًا واأمنيًا 

القلمون«  دخول »معرك���ة  مع 

ال�شوري���ة ف�شله���ا الأخري، بعد 

اأن ب���ات حترير بلدة يربود، اآخر 

الوهابيني«  »امل�شلحني  معاقل 

اململك���ة  م���ن  املدعوم���ني 

ال�شعودية م���ن اأولويات اجلي�س 

العرب���ي ال�شوري، ف���اإن �شيئًا ل 

اأن الق���وى ال�شيا�شية  يدل على 

اللبناني���ة التي تعّط���ل ت�شكيل 

احلكومة، وبالتايل متنع اإمكانية 

التو�ّشل اإىل توافق على انتخاب 

رئي�س جدي���د للجمهورية، وهي 

بالتحدي���د ق���وى الراب���ع ع�رص 

م���ن اآذار، يف وارد التملّ����س من 

ال�شغ���وط اخلارجي���ة، والقبول 

وعادل���ة  متوازن���ة  ب�شيغ���ة 

لت�شكيل حكوم���ة، تكون منطلقًا 

لتواف���ق ل ب���د من���ه لنتخاب 

خليف���ة للرئي����س �شليمان، من 

دون اأن نغف���ل ات�شاع املخاوف 

من انفال����س م�شلّحي املعار�شة 

الأرا�ش���ي  باجت���اه  ال�شوري���ة 

ملنطقة  املحاذي���ة  اللبناني���ة 

انهزامها  بعد  ال�شورية،  القلمون 

اأم���ام اجلي����س ال�ش���وري، وهذا 

الأمر ب���داأت اهتزازات���ه الأمنية 

مبكراً، من خالل ال�شيارات التي 

تفخخها املعار�شة ال�شورية يف 

بلدة يربود وتر�شلها عرب عر�شال 

اإىل خمتل���ف املناطق اللبنانية، 

وكذلك م���ن دون اإغفال احتمال 

ع�شكري���ة  مواجه���ات  ح���دوث 

على حدود لبن���ان ال�رصقية يف 

املواق���ع املمتدة م���ن الزبداين 

اإىل عر�شال، لأن ه���ذه املناطق 

�شتكون طريق���ًا اإجبارية لهروب 

فلول املعار�شة ال�شورية باجتاه 

احلدود اللبنانية.

 جت���اه ه���ذا النغ���الق يف 

اأف���ق احلل���ول اللبناني���ة، ترى 

اأو�ش���اط لبنانية متابعة اأن هذا 

اإعادة  ي�شتدع���ي  ب���ات  الواقع 

فتح اأب���واب احلوار بني خمتلف 

اللبنانية،  ال�شيا�شية  املكونات 

فاإذا كانت الأزمة ال�شورية، بكل 

الدم والدم���ار اللذين �شهدتهما، 

تتج���ه - ب�شغط القوى الدولية 

الكربى - نحو احلوار يف موؤمتر 

»جني���ف - 2«، ف���اإن لبن���ان 

اأوىل مبث���ل هذا احل���وار، جتنبًا 

لنغما�ش���ه يف ما مياثل احلرب 

املعلنة عل���ى �شورية من جهة، 

وقطع���ًا للطري���ق عل���ى توّجه 

التكفريي���ة« لإ�شعال  »اجلهات 

النار يف لبنان، بعد اأن اأجمعت 

كل الأط���راف اللبناني���ة عل���ى 

اإدانة تفجرياتها الإجرامية التي 

ت�شتهدف به���ا اجلي�س اللبناين 

بالدرجة الأوىل.

وت���رى الأو�شاط ذاتها اأن من 

اأوىل مقدم���ات احل���وار اأن تكف 

بت�شكيل  ته���ّول  الت���ي  اجلهات 

»حكوم���ة اأمر واق���ع« عن هذه 

اللعبة اخلطرة، لأن قوى 14 اآذار، 

اجلمهورية،  رئي�س  اإليها  م�شافًا 

تدرك متام���ًا اأنه���ا ل متلك يف 

الظرف احل���ايل اأكرثية برملانية 

متّكنه���ا م���ن تاأمني ثق���ة لأي 

حكوم���ة ل تر�ش���ى عنها قوى 

فاإن  اآذار، وبالتايل  الثامن م���ن 

ت�شيكل حكومة فئوية عرجاء هو 

واأ�شبه  ال�شلطة،  اغت�شاب  رديف 

بانق���الب ع�شك���ري يتكامل مع 

»الغزوات« التي ت�شنها »جبهة 

الن�رصة« و»تنظيم داع�س« يف 

�شوري���ة، تنفيذاً ل���ذات الأجندة 

الت���ي و�شعتها الق���وى الدولية 

والإقليمية للمنطقة برّمتها، وهو 

ما ي�شتدعي من القوى املت�رصرة 

منها مواجهتها بكل ما لديها من 

قوة، ول�شان حاله���ا يقول: »اإن 

من ُهزم يف �شوري���ة لن ُي�شمح 

ل���ه بجائزة تر�شية يف لبنان«، 

كما »اأن من قاتل و�شمد وانت�رص 

على اأبواب دم�شق لن ُي�شمح باأن 

يوؤخذ غيلة يف بريوت«.

عدنان ال�شاحلي

من ُهزم في سورية لن ُيسمح له 
بجائزة ترضية في لبنان.. ومن صمد 

وانتصر على أبواب دمشق لن يؤخذ 
غيلة في بيروت

عنا�شر من �جلي�ش �للبناين �أمام »�لفان« �لذي �نفجر بني �للبوة و�شبوبا �شرق بعلبك                                                     )�أ.ف.ب.(

) العدد 292(  اجلمعة - 20 كانون الأول - 2013
أحــداثاألســــــبـوع
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برئي����س  الأج���دى  كان 

اجلمهورية اأن مُيعن النظر باأفق 

اأو�شع واأرح���ب اإىل الو�شع يف 

لبن���ان من كاف���ة جوانبه قبل 

اأن يق���رر امل�ش���ي يف رحلت���ه 

العالجية اإىل فرن�شا، والتحديق 

الطائفي���ة  بالأمرا����س  ملي���ًا 

ال�شيا�شية  والأزمات  واملذهبية 

يف لبن���ان، ل اأن ي���رى فقط اأن 

الو�شع املعق���د يتطلب متديداً 

ل���ه يف �ش���دة الرئا�ش���ة، واأنه 

الوحيد القادر على اإنقاذ الدولة 

والكيان.

فخامت���ه  اأن  يب���دو  لك���ن 

بحر  يف  لالإبح���ار  اجته 

متالط���م، وهو ي���درك اأن 

يلقى  ل���ن  �شيفعله  م���ا 

القب���ول بالتمديد لولية 

اأو ن�ش���ف ولية، اأو حتى 

�شنتني، حيث بداأ وفريقه 

وال�شيا�ش���ي  الإعالم���ي 

يف  بذل���ك  املجاه���رة 

ال�شيا�شي���ة  الأو�ش���اط 

املحلية  الق���وى  ومراكز 

واخلارجية، رغم اأنه قال 

يف اأك���رث من منا�شبة اإنه 

البتة بالتمديد،  ل يرغب 

ويغادر  اأيامه  و�شُيم�شي 

اإىل منزله، اإل اأن اأحداً مل 

يقتنع بهذه الت�رصيحات، 

اإن م���ا يقال يف  حي���ث 

اجلل�ش���ات املغلق���ة �شيء وما 

يعلن���ه اأمام الإعالم �شيء اآخر، 

معتق���داً اأن ابت�شام���ة الرئي�س 

هولن���د  فرن�ش���وا  الفرن�ش���ي 

الإيجاب���ي  ل���دوره  ومدح���ه 

كافياين للتمديد، اأو حتى قول 

جيفري فيلتمان اإن اإدارته توؤيد 

التمدي���د، لكن غ���اب عن باله 

اأن الأمريكي���ني حاليًا يرون اأنه 

يجب ال�شري بال�ش���اأن اللبناين 

وفق مقيا�س التوازن الدويل مع 

الرو�س، وهذا الأمر ل يتم بهذه 

ال�شعوديون  وحت���ى  الب�شاطة، 

املندفعون ل�»تعومي« الرئي�س 

�شليم���ان ل ميك���ن ال�شتنتاج 

اأنهم قرروا ال�شري بالتمديد، لأن 

املوقف ال�شع���ودي يف�رصرَّ على 

اأوجه ع���دة، رغ���م اأن م�شتوى 

اتخ���اذ القرار ال�شعودي مير يف 

مرحلة حرجة.

م�ش���ادر بعب���دا تق���ول اإن 

الرئي����س منزع���ج حق���ًا م���ن 

الت���داول ال�شيا�ش���ي الراف����س 

لفك���رة التمدي���د، وطموحه مل 

يُع���د يتع���دى التمديد لعامني 

يف اأح�شن الأحوال، باعتبار اأن 

الو�شع امل���اأزوم يتطلب تربيد 

الأج���واء، واأنه الوحي���د القادر 

على تاأمني التوازن، ولذلك جهد 

و�شعى اإىل ت�شكيل حكومة توؤّمن 

ي�شمن  د�شتوري���ًا  تعدي���ال  له 

الثلثني. عر�س الأمر على متام 

�شالم غري اجلاهز لأي ت�شكيلة، 

ال�شعودي���ني طلبوا  اأن  وفه���م 

ال�شنيورة  الرئي�ش���نينْ  منه عرب 

واحلري���ري الإ�رصاع يف ت�شيكل 

حكومة اأمر واقع وفق ح�شابات 

ال�رصاع على الأر�س ال�شورية. 

و�شل���ت  احل���ال  بطبيع���ة 

فريق  اإىل  �رصيع���ًا  الت�رصيبات 

الثام���ن م���ن اآذار، ف���رّد نائب 

ال�شيخ  العام حلزب اهلل  الأمني 

نعيم قا�شم مبوقف جازم با�شم 

الفري���ق كل���ه: ل ت�شلي���م لأي 

وزارة م���ن وزارتن���ا اإذا �ُشّكلت 

حكومة من ه���ذا النوع.. وقبله 

كان الأم���ني العام يف مقابلته 

حا�شمًا  ال�شه���رية  التلفزيونية 

و�شبقت  التمديد،  برف�س 

ذل���ك ات�ش���الت �رصيعة 

مع الرئي�س بري والعماد 

فرجنية،  و�شليمان  عون 

واتُّخذ ق���رار وا�شح بهذا 

موقف  وبق���ي  ال�ش���اأن، 

ولي���د جنب���الط، والذي 

ودقيقًا..  ح�شا�ش���ًا  ب���دا 

دع���اه رئي�س اجلمهورية 

اإىل ع�ش���اء م�شاء ال�شبت 

فك  املا�ش���ي، حم���اوًل 

»رموزه«، اإل اأن جنبالط 

اأّكد اأنه ل ي�شمن ا�شتمرار 

اأي حكوم���ة اأم���ر واقع، 

وينبغ���ي عدم ال�شطدام 

مع ح���زب اهلل، وبالتايل 

ف���اإن ال�شيغ���ة الأمث���ل 

الوطنية تبقى  ال�رصاكة  لتاأمني 

.»9-9-6«

م���ا كان يقال هم�ش���ًا بات 

يق���ال على املالأ: ل حكومة اأمر 

واقع مهم���ا كانت قوة ال�شغط 

ال�شع���ودي، ول قانوني���ة لأي 

�شيغة، رغم البدع التي ي�شّوقها 

فريق رئي�س اجلمهورية من اأجل 

ما ي�شمى تاأم���ني ال�شتمرارية 

يف الرئا�ش���ة الأوىل، لأن هناك 

يقول  قانوني���ًا وجمل�شيًا  راأيًا 

اإن حكوم���ة ت�رصي���ف الأعمال 

ت�ش���د الف���راغ الد�شتوري حتى 

يت���م انتخ���اب رئي����س جديد، 

ف���اإن اجلميع  اآخر  ومن جانب 

ي���درك اأن الرئا�ش���ة يف لبنان 

هي قرين���ة املعادلت الدولية، 

حالي���ًا  القائم���ة  واملعادل���ة 

ه���ي رو�شي���ا واإي���ران و»دول 

الوليات  مقاب���ل  الربيك����س« 

املتحدة وفرن�ش���ا وال�شعودية، 

كما اأن �شوري���ة لعب اأ�شا�شي، 

واأي رئي�س لبن���اين يف الفرتة 

املقبل���ة يجب اأن يك���ون قادراً 

التع���اون م���ع �شورية  عل���ى 

الإرهاب بعد  اجلديدة ملحاربة 

اأن �شارت اأولوية دولية، وهذه 

املّي���زة مل تع���د تنطبق على 

مر�شح  �ش���ار  الذي  �شليم���ان، 

»14 اآذار«، مثل���ه مثل بطر�س 
حرب اإن مل نقل �شمري جعجع، 

وبالتايل ف���اإن معادلة التمديد 

الرئي�س احل���ايل ت�شاوي  م���ع 

�شفر، والتعام���ل يتم معه من 

ه���ذه اخللفية، وُحكم���ًا خيار 

التمديد �شاقط، وهم يعرفون اأن 

كلفة اأي قرار بهذا احلجم يعني 

اإىل �شدام داخلي كبري  الذهاب 

وا�شتع�شاء د�شتوري ل ُيحل اإىل 

مبوؤمتر تاأ�شي�شي يعتقد الكل اأن 

لبن���ان لي�س مبقدوره حتّمل اأي 

تفجري داخلي، من اأجل ذلك فاإن 

منطق التوازن املحلي القليمي 

ال���دويل �شينعك����س على قيام 

رئي�س جدي���د وحكومة جديدة 

نيابي جديد،  وبالتايل جمل�س 

اأن لبنان حاجة  اعتب���ار  على 

دولي���ة وحال���ة خا�ش���ة على 

الدوام.

بهاء النابل�شي

همسات

◄ سبب جوهري
قال م�شدر مطلع اإن رئي�س اجلمهورية كان ير�شل 

موفدي���ن اإىل ح���زب اهلل موؤكداً التزام���ه باملقاومة 

وبثالوث »اجلي�س وال�شع���ب واملقاومة«، لكنه يف 

العلن يهاجم املقاومة وحزب اهلل، وهذه الزدواجية 

يف اخلط���اب، بح�ش���ب امل�شدر، ه���ي التي جعلت 

العالقة �شيئة بني احلزب والرئا�شة الأوىل، واأو�شلت 

اإىل فقدان الثقة.

◄ موسكو بدل واشنطن
ق��ال رئي���س ح��زب م�شيح��ي اإن الرئي���س مي�شال 

�شليمان قد يفّكر بزيارة رو�شيا للقاء الرئي�س بوتني، 

بعدم��ا اقتن��ع م�شت�ش��اروه اأن��ه مل يعد هن��اك رهان 

غربي عليه، خ�شو�شًا اأمريكا.

◄ المصري مطمئّن
قال اأحد ق���ادة امليل�شي���ات الطرابل�شية من اآل 

امل�ش��ري متفاخراً اأم���ام بع�س مقاتليه، اإن مرجعًا 

حكوميًا ات�شل به بعد خروجه من الق�رص اجلمهوري، 

حي���ث ُعقدت جل�ش���ة هامة لو�شع خط���ة ع�شكرية 

واأمني���ة لطرابل����س، وطماأنه باأن���ه ل �شحة اإطالقًا 

ملا ُحك���ي عن جعل »طرابل����س منطقة ع�شكرية«، 

وعلى ذم���ة امل�رصي فاإن املرجع قال له: »�شو بدك 

باحلكي.. كلو حكي فا�شي«.

◄ السبب الرئيسي لالستقالة
ق��ال اأح��د املتابع��ني ملل��ف احلكوم��ة املكلَّف��ة 

بت�رصي��ف االأعم��ال، اإن ال�شب��ب الرئي�ش��ي ال�شتقالة 

الوزي��ر غ��ازي العري�شي لي�س كما ذك��ر حول كيفية 

اإدارة الب��اد االقت�شادي��ة وال�شيا�شي��ة، ولي���س كم��ا 

ُيقال ب�شب��ب اخلافات بني العري�ش��ي والنائب وليد 

جنباط حول االأموال التي اأخذها من بع�س االأجهزة 

ال�شعودي��ة دون علم جنباط، بل ال�شبب الرئي�شي هو 

ط  امللفات الدرزي��ة، خ�شو�شًا ال�شوري��ة منها، وتورُّ

االأخ��ري باأمور ال يعلمها جنب��اط، وعاقاته اجليدة 

مع بع�س ال�شباط االأمنيني الكبار يف �شورية.

◄ الزعيم يقاضي الوكيل
اأكدت م�شادر زعيم �شيا�شي اأن مدير اأعمال �شابق 

�شُي�شتدع���ى اإىل الق�شاء باأربع ق�شايا رفعها الزعيم 

على وكيله، تتعل���ق بعمليات اختال����س واحتيال 

ور�ش���اوى �رصية من خلف ظه���ر الزعيم، الذي رف�س 

و�شاطة �شيدة مقربة، رغم »�شيا�شة« نف�شه.

◄ تجار لبنانيون يمّولون »النصرة«
ذك��رت بع���س امل�ش��ادر االأمني��ة اللبناني��ة اأن 

جت��ار اآث��ار خليجيني موجودين يف لبن��ان، واآخرين 

لبناني��ني، غط��وا ق�شم��ًا م��ن تكاليف »غ��زوة جبهة 

الن���رصة« الثاني��ة لبلدة معل��وال ال�شوري��ة، من اأجل 

احل�شول على قطع اأثري��ة لبيعها، ال�شيما االأيقونات 

والنواوي���س والتح��ف وال�شلب��ان القدمي��ة، لكونه��ا 

االأكرث رواجًا واالأغلى ثمنًا يف اأ�شواق االآثار. وك�شفت 

امل�ش��ادر ذاتها اأنها التقط��ت ات�شاالت بني م�شلحي 

»الن���رصة« يف معل��وال ومهرب��ني وجت��ار يف لبنان، 

توؤك��د اأن »ن�ش��ف مقتني��ات معل��وال من ه��ذه االآثار 

واملقتنيات باتت يف لبنان«.

◄ سقط الحلف وأهله
حت���ت عنوان »�شقط احللف واأهل���ه« مّت موؤخراً 

توّقف الجتماعات التي كانت ُتعقد بني »اجلماعة 

الإ�شالمية« و»تي���ار امل�شتقبل« و»جمعية التقوى 

الإ�شالمية« و»جمعية الحتاد الإ�شالمي« و»حزب 

التحري���ر يف لبنان«، ب�شبب اخلالف���ات اجلوهرية 

بني ال�شعودية وقطر وتركيا على الأزمتنينْ ال�شورية 

وامل�رصية.

التوازنات المحلية والدولية تمنع التمديد للرئاسة األولى

معادلة »التمديد 
لسليمان.. أو الفوضى 

السعودية في لبنان« لن 
ُيكتب لها النجاح

�لرئي�ش مي�شال �شليمان م�شتقباًل �لنائب وليد جنبالط يف بعبد�
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الذي  الرتمان،  جون  الأمريكي 

ان�سم اإىل »مركز الدرا�سات الدولية 

عام  وا�سنطن  وال�سرتاتيجية« يف 

مدير  من�سب  ت��وىلىّ  حيث   ،2002
برنامج ال�رشق الأو�سط، و�سبق له 

العمل لدى اإدارة التخطيط يف وزارة 

اخلارجية الأمريكية، وعمل م�ساعداً 

ل�سوؤون  اخلارجية  وزي��ر  لنائب 

يعمل  كان  كما  الأو���س��ط،  ال�رشق 

باحثًا يف »معهد ال�سالم الدويل« 

و»معهد وا�سنطن ل�سيا�سات ال�رشق 

ي�سخر  وا���س��ن��ط��ن،  يف  الأدن����ى« 

ي��ري��دون حترير  ال��ذي  اأول��ئ��ك  من 

الديكتاتورية، مت�سائاًل  �سورية من 

التي  الأخ��رى  الديكتاتورية  عن 

�ستحل يف �سورية، وكاأنه يقول اإن 

بالقتل  ذلك  يريدون  البدلء  هوؤلء 

قبائل  ثمة  لأن  وال��دم،  وال�سحل 

تفعيل  تريد  الو�سطى  القرون  من 

اإىل  ويخل�ص  غابرة..  قرون  ثقافة 

بب�ساطة  امل�ساألة  بال�سوؤال:  نتيجة 

باتت وا�سحة متامًا، من ي�سع يده 

اأن  بذلك  يعني  كاأنه  �سورية  على 

قاع  العرب يف  يبقى  اأن  املطلوب 

الأزمنة.

وال�سوؤال هنا: هل بداأ هذا الغرب 

املتوح�ص واملت�سهني يفهم معنى 

وقدراته  ودعمه  خرباته  كل  و�سع 

يف خدمة تلك القبائل القادمة اإىل 

الأزمنة  ع�سور  من  الأمويني  بالد 

املتخلفة؟

اجلرنال الأمريكي مايكل هايدن 

الوطنية  للوكالة  مديراً  عمل  الذي 

لوكالة  مديراً  ثم  لال�ستخبارات 

 ،»C.I.A« املركزية  ال�ستخبارات 

راأى اأن �سورية اأمام ثالثة خيارات:

اأولها: تفتيت �سورية.

ثانيها: انفجار املنطقة وظهور 

للفو�سى  العنان  تطلق  خرائط 

الأيديولوجية.

ثالثها: بقاء الرئي�ص الأ�سد.

راأى  قد  »ه��اي��دن«  ك��ان  واإذا 

�سيناريو ملا  الأولني  يف اخليارين 

وحتى  ع��ام،  املئة  ح��رب  اعتربه 

اأن  لأحد  ميكن  ل  التي  عام  الألف 

ح�سمها  �ست�سل،  اأين  اإىل  يت�سور 

باأن بقاء الأ�سد هو اخليار الأف�سل 

لي�ص ل�سورية وح�سب، اإمنا للمنطقة 

برمتها والعامل.

وبراأي كثري من مراكز الدرا�سات 

هذيانًا  ثمة  اأن  واخلرباء  العاملية 

ثمة  بل  ل  م��وؤخ��راً،  ب��داأ  اأمريكيًا 

م�سلحو  حت��ول  اأن  بعد  �سياع، 

اإىل  ���س��وري��ة  يف  امل��ع��ار���س��ات 

على  وتتناف�ص  تتقاتل  ع�سابات 

الغنائم والرثوات والفتاوى.

بني  ح���روب  اأو  ح��رب  ه��ن��اك 

وهناك  و»ال��ن�����رشة«،  »داع�����ص« 

هاتني  ب��ني  وت�سفيات  ح���روب 

»اجلي�ص  ي�سمى  وما  املنظمتني 

قادته  و�سار  حتلل  ال��ذي  احل��ر«، 

يف  لهم  اآم��ن  م��الذ  عن  يفت�سون 

وا�سح  ه��ك��ذا،  ال��دن��ي��ا..  عوا�سم 

و»الن�رشة«  »داع�ص«  اأن  متامًا 

�سيكونان خارج »جنيف - 2«.

الوطني«  ما ي�سمى »الئتالف 

»اجلي�ص  زوال  بعد  قيمة  بال  بات 

البديل  منه  ب��دًل  ليتقدم  احل��ر«، 

علو�ص  زه��ران  بقيادة  ال�سعودي 

»اجلبهة  ي�سمى  م��ا  راأ����ص  على 

اعتربته  م��ا  وه��و  الإ���س��الم��ي��ة«، 

�سعودية  الأخرى حماولة  الأطراف 

وحماوراً  مفاو�سًا  علو�ص  لفر�ص 

توؤكد  كما  ف��اأم��دت��ه  جنيف،  يف 

�سابط  األفي  من  باأكرث  املعلومات 

ال�سعودي،  اجلي�ص  م��ن  وعن�رش 

وب���اأك���رث م���ن األ����ف ع��ن�����رش من 

من  لي�ص  ال�سعودية،  املخابرات 

وح�سب،  بالقوة  علو�ص  مد  اأج��ل 

بل حماولة منها لتطمني وا�سنطن 

و»اجل��ب��ه��ة  ع��ل��و���ص  زه����ران  اأن 

الإ�سالمية« حتت ال�سيطرة، لكن هل 

�سُيكتب لهذه املحاولة النجاح؟

لقد خرج معاذ اخلطيب واأحمد 

املعادلة،  من  اأ�سابيع  منذ  اجلربا 

اجلي�ص  �سُيخرج  ج���داً  وق��ري��ب��ًا 

علو�ص  زه��ران  ال�سوري  العربي 

بالقوة، لأن معركتْي عدرا العمالية 

رجل  م�سري  �ستح�سمان  وي��ربود 

ال�سعودية وامتدادات مملكة الرمال.

بيد اأن ال�سوؤال الآخر الذي ُيطرح 

رجل  اأن  ال��غ��رب  ي��دري  ه��ل  هنا: 

ارتكب  علو�ص  زه��ران  ال�سعودية 

الإن�سانية يف  بحق  املجازر  اأفظع 

عدرا، واأنه وعنا�رشه الذين ارتكبوا 

هذه املجازر كانوا يحملون لوائح 

ال�سالني«  نة  »ال�سُّ وه  �سمىّ مب��ا 

وال��ك��ف��ار م��ن ال��ط��وائ��ف الأخ���رى 

لنحرهم؟!

من  ملوا  الأمريكيني  اأن  يبدو 

ما  وه��ذا  ال�سعودية،  الغطر�سة 

الذي  ال�سهيوين،  الكيان  تلقفه 

للعائلة  وامل�ساعدة  العون  يد  مد 

احلاكمة يف جند واحلجاز، فتعددت 

لقاء  وبعد  الطرفني،  بني  اللقاءات 

بندر بن �سلطان بنيامني نتينياهو 

وفرن�سوا هولند يف تل اأبيب، كان 

لقاء بني ال�سفري ال�سعودي ال�سابق 

ال�ستخبارات  ورئي�ص  وا�سنطن  يف 

نظريه  مع  الفي�سل  تركي  ال�سابق 

نف�ص  �سغل  ال���ذي  ال�����س��ه��ي��وين 

ال�سهيوين؛  الكيان  يف  املن�سبني 

مونت  يف  رابينوفيت�ص،  ايتمار 

الإذاع���ة  و�سفته  وال���ذي  ك��ارل��و، 

العربية ب�»التاريخي«.

�سكل  الجتماع  هذا  اإن  ويقال 

ملتابعة  م�سرتكة  عمليات  غرفة 

وبع�ص  بها،  والتاأثري  التطورات 

التطورات  يف�سلون  ل  املراقبني 

التي ح�سلت يف لبنان موؤخراً عن 

خ�سو�سًا  الجتماع،  هذا  جمريات 

اللبناين  اجلي�ص  ا�ستهداف  جلهة 

واشنطن تسمح للرياض بمّد المسلحين بعناصر من الجيش والمخابرات السعودية

اأنقرة - الثبات

النزع  دخلت ميل�سيا »اجلي�ص احلر« يف 

من  معاقبة  يف  قطر  جنحت  اأن  بعد  الأخ��ري 

ال�سمال  يف  قادته  من  اإرادت��ه��ا  عن  خرجوا 

عرب  عنهم  الكامل  الإم���داد  بقطع  ال�سوري 

»اجلبهة  وا���س��ت��ي��الء  ال��رتك��ي��ة،  الأرا����س���ي 

الأت��راك،  ومن  منها  املدعومة  الإ�سالمية«، 

وال�سالح  اجلبهة وخمازنها  هذه  مقرات  على 

الأمريكي املوجود فيها.

ومل يفلح حتى ال�ساعة العميد »املن�سق« 

�سليم اإدري�ص - املوجود يف ما ي�سبه الإقامة 

اجلربية يف الأرا�سي الرتكية - يف فك عزلته، 

رغم الوعود ال�سعودية بتاأمني الدعم وح�سد 

احللفاء لإنقاذه، فاملقاتلون الذين ا�ستطاعت 

لإدري�ص  ودعمهم  ولئهم  تاأمني  الريا�ص 

اأي  يف  ذخائر  من  لديهم  ما  نفاد  يخ�سون 

موجة عنف قد تندلع يف املنطقة، وبالتايل 

الهجوم،  ل  الدفاع  مبداأ  اعتماد  يف�سلون 

وهم غري قادرين على القيام باأي مبادرة اإل 

ي�سدر  عندما  اأنف�سهم  عن  الدفاع  يف جمال 

قرار الإجهاز النهائي عليهم، وهو ما حتاول 

الت�سالت اجلارية تفاديه.

خط  على  الأم��ريك��ي��ون  دخ��ل  وفيما 

املعتمد  الأمريكي  ال�سفري  عرب  الت�سالت 

يقيم يف  ال��ذي  ف��ورد،  روب��رت  دم�سق  يف 

املفاجاأة  لكن  اأ�سبوع،  نحو  منذ  تركيا 

اجتاه  فورد يف  ذهاب  كانت يف  ل�»احلر« 

فتح قنوات مع »اجلبهة الإ�سالمية«، التي 

ب�»القاعدة«  ف�سائلها  من  العديد  يرتبط 

فكراً وبع�سها تنظيمًا، ما ترك عالمات من 

امل�سري  على  خوفًا  هوؤلء  و�سط  ال�ستفهام 

ال�سعوديني  اأن  والالفت  املقبلة،  الأيام  يف 

عرب  حلفائهم  مع  مبا�رش  ات�سال  اأي  فقدوا 

مع  معلنة  غري  حربًا  تخو�ص  التي  تركيا، 

بدعم  ال�سعودية  الأرا�سي  على  ال�سعودية 

قطري وت�سجيع اأمريكي ظهرت مالحمه يف 

الإ�سالمية«،  »اجلبهة  مع  احل��وار  دع��وات 

اإىل  يتجهون  ال�سعوديني  اأن  يبدو  فيما 

»الحر« ينازع.. والواليات المتحدة تبحث عن البديل بين »المتشددين«
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يف �سيدا، ومتفجرة �سبوبا غربي 

اللبوة يف البقاع ال�سمايل، و�سوًل 

حتى اإىل تطورات راأ�ص الناقورة.

اأن  اإىل  هنا  املراقبون  ويلفت 

فرتة  تعطي  اأن  حت��اول  وا�سنطن 

�سماح للجنون ال�سعودي، وجتلى 

با�سم  الناطقة  حديث  يف  ذل��ك 

هارف  ماري  الأمريكية  اخلارجية 

بت مبا ي�سمى  قبل اأيام، حيث رحىّ

»اجلبهة الإ�سالمية« وو�سفها لها 

باملعتدلة.

املوقف  ه��ذا  �سبق  قد  وك��ان 

ال�سفري  ب��ني  ج���رت  ات�����س��الت 

دم�سق  يف  ال�سابق  الأم��ريك��ي 

وزه��ران  ف��ورد،  روب��رت  الإرهابي 

علو�ص، وقياديني من هذه اجلبهة 

احل��ر«،  »اجل�����ص  ابتعلت  التي 

و�سار عنا�رشه وكتائبه ينتظرون 

اآخر  �سوري  رئا�سي  عفو  فر�سة 

�سورية  ح�سن  اإىل  ل��ي��ع��ودوا 

وجي�سها.

معلومات  ثمة  ح���ال،  ب���اأي 

ح�سا�سة  ل��ق��اءات  ح��ول  ك��ث��رية 

ي�سارك فيها م�سوؤولون ع�سكريون 

ودبلوما�سيون  وا�ستخباراتيون 

لبلورة ت�سوىّر ما للحل يف �سورية 

قبل انعقاد موؤمتر »جنيف - 2« 

املقرر مبدئيًا يف 22 كانون الثاين 

املقبل، واحلقائق هنا تقول:

الأم����ريك����ي����ون م��رت��ب��ك��ون 

كيف  يعرفون  ول  و�سائعون، 

ي�ستقرون على راأي اأو موقف.

الأعراب بال عافية ول وزن، ول 

من  اأكرث  فهم  قوة،  ول  لهم  حول 

�ساروا  ورمبا  وتائهني..  �سائعني 

خ��ارج  العربية  جامعتهم  م��ع 

التاريخ.. والتداول.

»اجل���ب���ه���ة الإ����س���الم���ي���ة« 

علو�ص  زهران  بقيادة  ال�سعودية 

بحق  اجلرائم  من  املزيد  ترتكب 

اإىل  ت�ساف  وال��ت��ي  الإن�سانية، 

ج��رائ��م اأخ��وات��ه��ا يف »داع�����ص« 

و»الن�رشة« وغريهما..

مقابل ذلك ثمة موقف رو�سي 

دم�سق  عن  التخلي  يعترب  �سلب 

اأين  ب��رغ..  بطر�ص  عن  كالتخلي 

العرب؟ اإنهم ذاهبون اإىل الن�سيان!

اأ�سواتًا  ثمة  اأن  ولنالحظ 

عوا�سم  يف  تخرج  بداأت  عديدة 

وا�سنطن،  يف  خ�سو�سًا  الغرب، 

ب�رشورة تهذيب النظام ال�سعودي، 

الأ�سوات  هذه  معظم  اأن  �سحيح 

يف  التاأثري  يف  ثقل  ذات  لي�ست 

الأمريكية،  اخلارجية  ال�سيا�سة 

ب�سبب  حمرتمة  اأ���س��وات  لكنها 

اجلامعية،  الأكادميية  مواقعها 

يف  وتاأثريات  ب�سمات  ترتك  وقد 

مل  لأنه  املقبلة،  القريبة  الفرتة 

يعد جائزاً من وجهة نظر هوؤلء 

عائلة  تبقى  اأن  الأك��ادمي��ي��ني 

�سعب،  اأو  بلد،  مب�سري  تتحكم 

بالطائرات  تتحرك  منطقة  اأو 

الرفاهية،  و�سائل  وبكل  اخلا�سة 

اأن  مقتنعة  ت���زال  م��ا  لكنها 

امل�ستقبل تر�سمه عقلية الكهوف 

والع�سور احلجرية.

اأحمد زين الدين

أحــداثاألســــــبـوع
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الأمنية يف لبنان،  الأحداث  تتواىل 

وبالرغم م���ن اأن الهدوء ع���مىّ اجلبهة 

الطرابل�سية، اإل اأن ل �سيء ُينبئ فعليًا 

با�ستمرار ه���ذا الهدوء، م���ا مل تنجِل 

الغي���وم املحيطة باملنطق���ة، ويومًا 

بع���د يوم يدخل اجلي����ص اللبناين يف 

دائرة ال�ستهداف، فبعد عر�سال وعكار 

وطرابل����ص، ها هو اجلن���وب يعود اإىل 

الواجه���ة جمدداً، من خ���الل حادثنْي 

خطريي���ن )تفج���ريْي �سي���دا وحادثة 

الناق���ورة( مل تك�سف قي���ادة اجلي�ص 

لغاي���ة الآن اإن كان���ا منف�سل���ني اأو 

مرتابطني.

وملعرف���ة م���دى تراب���ط هذي���ن 

احلادث���ني اأو اأن ال�سدفة لعبت دورها، 

يجب بداي���ة معرفة تفا�سيل ما حدث 

ليل الأحد على احل���دود اللبنانية مع 

فل�سطني املحتلة، ويف هذا ترجيحات 

ع���دىّة، �ستك�سف حقيقته���ا التحقيقات 

التي يقوم به���ا اجلي�ص اللبناين، ومن 

هذه الفر�سيات:

- اأن يك���ون العم���ل انتقامًا ملقتل 

القيادي يف حزب اهلل ح�سان اللقي�ص، 

كم���ا روىّجت بع����ص ال�سح���ف. هذه 

الفر�سية تزي���ل مبداأ التزامن املق�سود 

بني العمليتنْي، وُتدخل عامل ال�سدفة، 

لكنه���ا ل تبدو واقعي���ة، فحزب اهلل ل 

يلجاأ اإىل جندي يف اجلي�ص اللبناين اإن 

اأراد قن�ص اأحد اجلنود »الإ�رشائيليني« 

وراء احلدود، كم���ا اأن حزب اهلل - يف 

ه���ذا الظرف بال���ذات - ل يب���دو اأنه 

بحاج���ة اإىل فتح معركة م���ع العدو، 

كما اأنه ل���ن يقدم على توريط اجلي�ص 

اللبناين يف معركة م���ع »اإ�رشائيل«، 

خ�سو�سًا اأن اجلي�ص يقود معركة كربى 

�سد الإرهاب يف الداخل.

- اأن يكون اجلن���دي قام بالعملية 

مببادرة فردية لأ�سباب �سخ�سية خا�سة، 

وهذه فر�سية غريبة نوعًا ما، ول تبدو 

منطقية، مع العلم اأن الع�سكريني ب�سكل 

عام، ويف جمي���ع اجليو�ص يف العامل، 

ل ُي�سم���ح له���م باملب���ادرات الفردية، 

القيادة والأمرة  ويعتادون على مب���داأ 

ب�سكل �سارم ودقيق.

- اأن يكون ما ح�سل لي�ص �سدفة 

ط اأراد اأن يزجىّ  على الإط���الق، واملخطِّ

»اإ�رشائي���ل« يف ح���رب م���ع لبنان، 

وبالتحدي���د م���ع اجلي����ص اللبناين 

وحزب اهلل، لإرباكهما معًا يف الداخل، 

فتخ���فىّ �سيطرة اجلي����ص الأمنية يف 

املناطق التي ينت�رش فيها الإرهابيون 

وحيث يجدون بيئة حا�سنة، وي�سحب 

حزب اهلل جنوده م���ن �سورية لقتال 

»اإ�رشائيل«، وميكن اأن يكون للمكان 

الذي ح�سل فيه العتداء على اجلي�ص 

اأهمية من ناحي���ة اإ�رشاك املخيمات 

الفل�سطيني���ة بالقتال �س���د اجلي�ص 

وح���زب اهلل، اأو ا�ستخدامه���ا لتاأمني 

التح�سيد والدعم لالإرهابيني.

اإن ال�سيناري���و التزامني وحماولة 

جرىّ »اإ�رشائيل« اإىل احلرب يعيدان اإىل 

الأذه���ان حماولة ا�ست���دراج الوليات 

���ل  التدخىّ اإىل  الأمريكي���ة  املتح���دة 

الع�سكري املبا����رش يف �سورية، والذي 

اأدىّى اإىل م���ا اأدىّى اإلي���ه م���ن ت�سوي���ة 

ارتدىّت �سلبًا على م�ستدرجي  كيمائية 

التدخل الع�سكري.

ت هذه الفر�سية، فعندها  اإن �سحىّ

يك����ون بندر بن �سلط����ان هو املحرىّك 

الفعلي لكل ه����ذه التوترات املتنقلة 

يف لبن����ان، منه����ا اإدخ����ال ظاه����رة 

ني����ة  النتحاري����ني اإىل البيئ����ة ال�سُّ

اللبنانية لأول مرة، ويكون التحالف 

ال�سع����ودي - »الإ�رشائيل����ي« الذي 

حتدىّثت عن����ه العديد م����ن التقارير، 

وما اأعلنه الوليد ب����ن طالل قد ارتدىّ 

على »اإ�رشائيل« مبحاولت التفافية 

ال�سعودية، يف  من قبل املخاب����رات 

حماول����ة لتوري����ط »اإ�رشائيل« يف 

حرب مع لبنان، اأي حزب اهلل واجلي�ص 

اللبناين بالوكالة عن ال�سعوديني.

منطقي����ًا، ل ميك����ن لأي حملل اأو 

مراق����ب مو�سوعي ترجي����ح كفىّة اأي 

م����ن الفر�سيات م����ن دون معلومات 

كافية م����ن اجلي�ص اللبن����اين الذي 

يق����وم بالتحقيق����ات، ويج����ب عدم 

ا�ستباقه����ا بالتاأكي����د، لك����ن يف كل 

الظروف والفر�سي����ات من املوؤكد اأن 

ال�سعب اللبن����اين م�ستهَدف من قبل 

»القاعدة«،  وتنظي����م  الإرهابي����ني 

واأمن اللبنانيني مهدَّد ولقمة عي�سهم 

اأي�سًا، وهذا لي�ص يف منطقة واحدة، 

ب����ل يف جميع املناط����ق اللبنانية، 

وطرابل�����ص  �سي����دا  يف  خ�سو�س����ًا 

وعر�سال، وعكار التي يئنىّ اأهلها من 

اجل����وع وقلة فر�ص العم����ل، ب�سبب 

التوترات الأمنية ومناف�سة ال�سوريني 

لهم، ومع التاأكيد اأن اجلي�ص اللبناين 

م�ستهَدف، لوقوفه يف وجه الإرهاب 

وحلمايت����ه اللبناني����ني، علم����ًا اأن 

املخطط����ني ين����وون �����رشب وحدة 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اجلي�ص و�رشب 

كموؤ�س�س����ة جامعة يف ه����ذا الوطن 

بعد انف����راط املوؤ�س�س����ات جميعها، 

اأما حزب اهلل فلي�ص خافيًا على اأحد 

ال�ستهداف املزدَوج الذي يتعر�ص له 

من قبل »الإ�رشائيليني« والإرهابيني 

على حد �سواء.

وهكذا، وبن���اًء على ما �سبق، يبدو 

اأن املخط���ط ق���د حقق م���ن حيث ل 

يدري عودة ثالثية »ال�سعب واجلي�ص 

واملقاومة« يف وجه الإرهاب كما يف 

وجه »اإ�رشائي���ل«، فهل انتبه خ�سوم 

ح���زب اهلل يف الداخل لهذا الأمر؟ وهل 

اأدرك���وا اأن �سيا�ستهم التي ترتاوح بني 

التغا�س���ي اأو الت�سرتىّ اأو الإيواء اأو منح 

الغط���اء ال�سيا�س���ي لالإرهابي���ني، قد 

اأع���ادت الثالثية التي لطامل���ا اأرادوا 

التخل�ص منه���ا واإزالتها م���ن البيان 

الوزراي؟!

د. ليلى نقول الرحباين

n اجتماع »تاريخي«َمن يحاول توريط »إسرائيل« في الحرب؟
»الإ�رشائيلية«  الإذاع���ة  و�سفت 

ال�سعودي  الأم���ري  اجتماع  العام���ة 

م���ع م�سوؤول���ني  الفي�س���ل  ترك���ي 

اإمارة »موناكو«، على  �سهاينة يف 

ال�سنوية  العمومية  اجلمعية  هام�ص 

ب�»التاريخ���ي«،  ل�»الإنرتب���ول«، 

م�سرية اإىل اأن الأمري ال�سعودي التقى 

كاًل من ال�سفري »الإ�رشائيلي« ال�سابق 

يف وا�سنط���ن؛ اإيتم���ار رابينوفيت�ص، 

وع�سو الكني�ست مئري �سرتيت.

n ا�ستبدال »احُلر« 
ب�»اجلبهة«

اأكتتدت وكالتتة »رويتترز« انعقاد 

لقتتاءات بتتن »اجلبهتتة الإ�سالميتتة«، 

التتتي ت�ستتكل »حركتتة اأحتترار ال�سام« 

الفقتتري،  عمودهتتا  الوّهابيتتة 

تركيتتا  يف  اأمريكيتتن  وم�سوؤولتتن 

خالل الأيام القليلة املقبلة. واأ�سارت 

الت�ستتالت  هتتذه  اأن  اإىل  الوكالتتة 

املتوقعة »تعك�س مدى تفّوق حتالف 

اجلبهتتة الإ�سالمية على األوية اجلي�س 

ال�ستتوري احلتتر، والتتتي حاولت قوى 

غربية وعربية دون جدوى اأن ت�سنع 

منهتتا قوة قادرة علتتى ال�سيطرة على 

�سورية«.

n تركيا م�ستمرة باإر�سال 
ال�سالح

ك�سف���ت �سحيف���ة »حريي���ت« 

الرتكية، اأن ادع���اءات حكومة اأنقرة 

اأنه���ا ل تر�سل ال�س���الح اإىل �سورية 

الأمم  ووثائ���ق  الوقائ���ع  تكذىّبه���ا 

املتحدة وموؤ�س�سة الإح�ساء الرتكية، 

بالإ�ساف���ة اإىل وثائق هيئة اجلمارك 

الرتكي���ة على احل���دود، والتي توؤكد 

كلها اأن تركي���ا اأر�سلت منذ حزيران 

املا�سي اأكرث من 47 طنًا من الأ�سلحة 

اإىل �سورية.

n �سواريخ لل�سعودية
ذكتترت جملتتة »فتتورن بولي�سي« 

الأمريكيتتة اإن ال�سعوديتتة طلبتتت 15 

األف �ساروخ للدبابات من الوليات 

املتحدة. واأ�ستتارت ال�سحيفة اإىل اأن 

قيمتتة ال�سفقة املطلوبتتة تبلغ مليار 

�سبتتب هتتذه  دولر، وت�ساءلتتت عتتن 

ال�سفقتتة ال�سخمة التتتي يطلبها بلد 

ل ُيتوقتتع اأحتتد اأن ي�سهتتد يف اأي يوم 

قريب معارك برّية بالدبابات، لفتة 

اإىل  اإر�سالهتتا  منهتتا  الغايتتة  اأن  اإىل 

املتمردين »الوهابين« يف �سورية. 

التتتي  ال�سفقتتة  اإن  التقريتتر  وقتتال 

حولتها وزارة الدفاع اإىل الكونغر�س 

للبتتت فيهتتا، تقدمت بهتتا ال�سعودية 

مطلتتع ال�سهتتر اجلتتاري، ناقتتاًل عتتن 

جيفتتري وايتتت؛ الباحتتث يف »معهد 

وا�سنطن لدرا�ستتات ال�رشق الأدنى«، 

قولتته اإن »هتتذا العتتدد ال�سختتم متتن 

ال�سواريتتخ، وهي ن�سخة متقدمة من 

�سواريخ تاو )بي جتتي اإم ت 71 تاو(، 

يطتترح ت�ستتاوؤًل كبتترياً عتتن التهديد 

الذي تتعر�س له ال�سعودية«.

w w w . a t h a b a t . n e t
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ط للتوترات  المخطِّ
المتنقلة يرّسخ من حيث 

ال يدري عودة ثالثية 
»الشعب والجيش 

والمقاومة« 

دورية ع�سكرية �سهيونية عند �حلدود �لفل�سطينية مع لبنان             )�أ.ف.ب.(

حليف اآخر هو الفرن�سي الذي تاأمل 

الريا�ص اأن يغطي الثغرة الأمريكية.

يقوم  التي  الزيارة  انتظار  ويف 

بها الرئي�ص الفرن�سي فرن�سوا هولند 

اجل��اري،  ال�سهر  نهاية  الريا�ص  اإىل 

من  ا�ستياء  اإ�سارات  باري�ص  اأطلقت 

»اخلدعة الأمريكية« بالتفاو�ص �رشاً 

من وراء ظهر حلفائها، موؤكدة التزامها 

الأركان«  »هيئة  دعم  يف  ال�ستمرار 

التي يقودها اإدري�ص.

معار�سة  �سورية  م�سادر  اأن  غري 

الفرن�سيون  ي�ستطيع  اأن  ت�ستبعد 

وال�����س��ع��ودي��ون ال��وق��وف يف وج��ه 

 - ال��رتك��ي   - الأم��ريك��ي  التحالف 

اأبرزها العامل  اأ�سباب،  القطري لعدة 

اللوج�ستي املتمثل باحلدود الرتكية، 

بالإ�سافة اإىل عدم قدرة فرن�سا - ول 

نيتها - حتدي الأمريكيني يف اأي قرار 

جدي قد يتخذونه.

 - فقدت  قد  الريا�ص  اأن  ويبدو 

�سماًل،  التاأثري  على  قدرتها   - نظريًا 

بقوة  بالدخول  اآمالها  على  مبقية 

على امللف من خالل احلدود اجلنوبية 

عنا�رش  تخ�سع  حيث  الأردن،  مع 

للتدريب   - �سورية  وغري   - �سورية 

املرتزقة  من  خرباء  باإ�رشاف  املكثف 

يعملون  العامل  من  دول خمتلفة  من 

ياأمل  مقاتل«  »جي�ص  ت�سكيل  على 

ال�سعوديون من خالله حتقيق الفارق.

بع�ص  تقول  نف�سه،  الوقت  ويف 

اأنف�سهم  ال�سعوديني  اإن  املعلومات 

»اجلبهة  مع  خط  فتح  اإىل  ب��ادروا 

اأحد  علو�ص،  زهران  عرب  الإ�سالمية« 

اأبرز القادة الذين حظوا يف وقت �سابق 

انتقاله  الكبري قبل  ال�سعودي  بالدعم 

اإىل التحالف مع القطريني من دون اأن 

�ستبقى  فيما  ال�سعوديني،  مع  يقطع 

الأخري  ال�سعودي  اخليار  »داع�ص« 

بحذر  الريا�ص  معه  تتعامل  ال��ذي 

الأمريكي«  »الغ�سب  خ�سية  �سديد 

القاعدة  اأطراف  اأكرث  مع  التعامل  من 

على  موؤ�رشات  ثمة  اأن  علمًا  ت�سدداً، 

دعم �سعودي غري مبا�رش لهذا التنظيم 

من  امل��ايل  دعمه  معظم  يلقى  ال��ذي 

وهوؤلء  وكويتيني،  �سعوديني  م�سايخ 

عملهم  بعيداً يف  يذهبوا  اأن  ل ميكن 

هذا من دون غ�ص نظر - على الأقل - 

من ال�ستخبارات ال�سعودية.

) العدد 292(  اجلمعة - 20 كانون الأول - 2013



سالح للبيع
تت�س���ارع خطى الأحداث عل���ى ال�ساحات 

املعب���وث بها اأمريكيًا، بالتكاف���ل والت�سامن 

م���ع وارثي العق���ل الع�سابات���ي ال�رشير من 

بني �سهي���ون، اإىل بقاي���ا »القري�سيني« يف 

بالد الع���رب وامل�سلمني، والأهم على ال�ساحة 

ال�سورية، حيث ُيكتب تاريخ �سيكون بنتائجه 

الأه���م يف تاريخ املنطقة من���ذ ما بعد نزول 

الر�س���الت ال�سماوي���ة على الب����رش، لأن تلك 

النتائج �ستكون الب�سارة النهائية يف تخلي�ص 

الأديان من الذين عبث���وا ب�سماحتها، وك�سف 

الذين زوروا ما اأنزل للب�رش اأمام اأعني اخلليقة 

م���ن اأجل التحك���م بالذين ولدته���م اأمهاتهم 

اأحراراً، واأولئك عند اأ�سيادهم هم العبيد.

ث���الث حمطات تعط���ي ال�س���ورة الكاملة 

مل���ن يريد اأن يقراأ الع���ر دون اأحكام م�سبقة، 

وكاأنه يقراأ املعطي���ات بالتحليل دون اإ�سقاط 

العواطف التي حول���ت البع�ص اإىل غرائزيني 

اأكرث من الغرائزية الفطرية.

الأوىل م���ا جرى يف ال�سم���ال ال�سوري بني 

الع�ساب���ات التي تديره���ا الوليات املتحدة 

وبريطاني���ا وال�سعودي���ة وتركي���ا، حيث اإن 

الأفاعي واملرب���ني مل يرحموا بع�سهم بع�سًا، 

ف�»رئي����ص الأركان« امليلي�سي���ات الأمريكية 

�سليم اإدري�ص، توارى عن الأنظار بعد ا�ستيالء 

»اجلبهة الإ�سالمي���ة« على مواقعه، وخمازن 

الأ�سلحة »غري الفتاك���ة« التي �سلمته اإياها 

وا�سنط���ن، و�سمنها �سواريخ �س���د الطائرات 

واأخرى م�سادة للدروع وهي »غري قاتلة«.

مبعنى اآخر، اإذا �سّحت رواية اإدري�ص نف�سه، 

�سلّم الأ�سلح���ة عر ابن عمه، يكون العم �سام 

»اأكل ال����رشب«، والع���م اإدري����ص اأكل الطعم 

»وعمله���ا َع ال�سن���ارة«.. و�سحتني لالثنني، 

اأخ���ذاً بع���ني العتبار ما اعترت���ه ال�سحافة 

الأمريكي���ة اأن م���ا ح�سل لي�ص فق���ط خ�سارة 

اأ�سلحة، بل خ�س���ارة كل اخلطة الأمريكية يف 

�سورية.

اأم���ا الثاني���ة، فهي جزم عدد م���ن القادة 

»الإ�رشائيلي���ني« اأن احل���رب املقبل���ة م���ع 

املقاوم���ة يف لبنان بات���ت حتمية، و»حزب 

اهلل« العدو الأكرث ذكاء.

 اكت�س���اف ال�سهاين���ة اأن احل���رب حتمية 

ي�س���اوي اكت�س���اف ع�ساق اأم���ريكا يف لبنان 

اأن ال���دولر الأمريكي قيمته اأك���رث من الريال 

ال�سعودي يف ال�س���وق، وكاأن {واأعّدوا لهم} 

على طريقة قبيلة اآل �سعود يف اإجبارهم على 

دفع اأثم���ان �سفقات ال�س���الح.. طبعًا حتمية 

و�سينهزمون.

اأم���ا الثالثة فهي تراجع احرتام اأمريكا يف 

العامل بح�سب ا�ستطالع اأمريكي، وات�ساع الهوة 

بني اأغنياء اأم���ريكا، وفقرائها، وهم الأغلبون، 

والدع���وة اإىل وجوب اأن تهتم اأمريكا ب�سوؤونها 

اخلا�سة، ما يعني ترك العمالء مل�سريهم كي 

يتدبروا اأمورهم، واإن على مراحل.

هن����اك �سعور ميك����ن اأن يتلم�سه املرء 

عند �سماع اأي متع����اون حملي جدي مع 

الأمريكيني، ب����اأن النهاية تقرتب، ومل يعد 

ينفع الت�ساط����ر، والذكي من يبيع ال�سالح 

الأمريكي، ولكن ل يوجد �ساري.

يون�ص
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موضوع 

الغالف

للدر�سات  اجلامعي  الدعوة  معهد  وف��د  ع��اد 

النا�رش  د. عبد  ال�سيخ  الإ�سالمية برئا�سة �سماحة 

الإيرانية،  الإ�سالمية  جري من زيارته للجمهورية 

وتعليمية  تربوية  لقاءات  ب�سل�سلة  قام  اأن  بعد 

اأثمرت توقيع اتفاقية تعاون علمي واأكادميي بني 

املعهد وجامعة املذاهب الإ�سالمية ممثلة برئي�سها 

ال�سيخ الدكتور اأحمد مبلغي.

جممع  املرافق  والوفد  جري  ال�سيخ  زار  وقد 

الر�سوية  للعتبة  التابع  الإ�سالمية  البحوث 

العام  مديره  والتقى  م�سهد،  مدينة  يف  الطاهرة 

�سماحة ال�سيخ واعظ زاده اخلرا�ساين، حيث اطلع 

الوفد عن كثب على الن�ساطات العلمية والبحثية 

يف هذا املجمع، وزار اأي�سًا اإدارة التبليغ يف احلوزة 

التابعة  الإعالمية  والو�سائل  م�سهد،  يف  العلمية 

الإ�سالمية  البحوث  جممع  باإجنازات  م�سيداً  لها، 

التوا�سل  من  مزيداً  متمنيًا  العلمية،  ون�ساطاته 

للدر�سات  اجلامعي  الدعوة  معهد  بني  والتعاون 

الإ�سالمية وجممع البحوث الإ�سالمية.

يف  واملذاهب  الأدي��ان  جامعة  الوفد  زار  كما 

جري حما�رشة  د.  ال�سيخ  األقى  حيث  قم،  مدينة 

�سّدد  والدكتوراه،  املاج�ستري  �سهادتي  طالب  على 

فيها على �رشورة الوحدة بني امل�سلمني، والوقوف 

تريد  التي  ال�ستكبارية  والدول  ال�سهاينة  بوجه 

الهيمنة على ثروات الأمة. 

اللجنة  حت�سريات  على  �سماحته  اطلع  كذلك 

التكفريني  على  الرّد  يف  العلمي  للموؤمتر  املعّدة 

وامل�سللني.

ويف ختام الزيارة التقى ال�سيخ جري والوفد 

مكارم  نا�رش  ال�سيخ  اهلل  اآي��ة  باملرجع  املرافق 

ال�سريازي، وتبادل اجلانبان عدّة موا�سيع ل �سيما 

املتعلقة بوحدة الأمة الإ�سالمية، والأو�ساع الراهنة 

�رشورة  على  م�سّددين  تواجهها،  التي  والتحديات 

بّث  وحماولت  والتفتيت  الفتنة  ملوؤامرة  الت�سدي 

الفرقة املذهبية بني امل�سلمني.

لبنان.. التمديد أو الفوضى؟
من هو ذاك الذي يحاول اأن ي�سع 

ثالث  ل  خيارين  بني  اللبنانيني 

للرئا�سة،  التجديد  اأو  التمديد  لهما: 

ال�ساملة  ال�سعودية  الفو�سى  واإما 

على  تقت�رش  لن  التي  لبنان،  يف 

والعمليات  املفخخة  ال�سيارات 

النتحارية، اإمنا قد متتد اإىل اإ�سعال 

حماور ا�ستباكات على طريقة جبل 

اأك��رث  يف  التبانة  ب��اب   - حم�سن 

اإىل  اجلنوب  اأق�سى  من  منطقة؛  من 

اأق�سى البقاع.

ويجيب  ذلك،  رفيع  م�سدر  يطرح 

اأن ثمة من ي�ستغل على ذلك  موؤكداً 

يحدد  ك��ان  واإذا  ودول��ي��ًا،  اإقليميًا 

اإقليميًا ال�سعودية التي تبدو مندفعة 

لتمديد الولية بكل قوتها ال�سيا�سية 

ويتجلى  وال�ستخباراتية،  والأمنية 

الأمنية  الهتزازات  �سل�سلة  يف  ذلك 

�سهدها  التي  الإرهابية  والتفجريات 

لبنان موؤخراً، واآخرها انفجار ال�سيارة 

البقاع  اللبوة يف  غربي  �سبوبا  يف 

ال�سمايل، و�سقوط �ستة �سواريخ على 

مدينة الهرمل، ا�ستهدف اأحدها ثكنة 

للجي�ص، و�سقط فيها جريحان..

الثكنة  ا�ستهداف  لف��ت��ًا،  ك��ان 

الع�سكرية يف الهرمل بعد اأقل من 48 

�ساعة من ا�ستهداف اجلي�ص اللبناين 

يف الأويل عند مدخل عا�سمة اجلنوب 

ال�سمايل وعلى مفرق جمدليون على 

ال�رشقية ل�سيدا، مع ما تردد  اجلهة 

من  اأربعة  هم  الهجومني  منفذي  اأن 

فاإن  اإذن  لبنانية،  غري  جن�سيات 

النماذج  بتقدمي  ب��داأت  ال�سعودية 

الدموية لتمرير م�رشوعها، وهو يقوم 

على ثالثة اأمور:

ال�سيارات  تفجري  ا�ستمرار  اأولها: 

النتحارية  والعمليات  املفخخة 

التي قد تتوزع على خمتلف املناطق 

اإنها ل تقت�رش على  اللبنانية، حيث 

منطقة حمددة بعينها.

ثانيها: اإ�سعال خطوط متا�ص عر 

ل  بحيث  ق��ذرة،  وا�ستباكات  حروب 

تقت�رش فقط على باب التبانة – جبل 

حم�سن.

ثالثها: ا�ستهداف اجلي�ص اللبناين 

على نحو ما جرى يف �سيدا موؤخراً، 

ب�سفته  وع��را،  عر�سال  يف  وقبلها 

ال�سامنة  الكرى  الوطنية  املوؤ�س�سة 

اأحد  ت�سكل  والتي  الأه��ل��ي،  لل�سلم 

اأعمدة الثالوث الذهبي مع »املقاومة 

وال�سعب«.

من  الرفيع  امل�سدر  ويتخوف 

قد  ال�سعودية  الندفاعة  تكون  اأن 

�سل�سلة  بعد  بعيد،  مدى  اإىل  ذهبت 

انتكا�سات اأخذت تتلقاها يف اأكرث من 

التعاون  مكان، خ�سو�سًا يف جمل�ص 

تفتح  دول��ة  اأخ��ذت  ال��ذي  اخلليجي، 

ال�سعودية  العدوانية  على  عيونها 

الهتزاز  من  حالة  يف  �سارت  التي 

والنفالت املر�سي التي مل تُعد ُتبقي 

على  الآخ��ري��ن،  مع  مكانًا  لل�سلح 

طريقة »اأنا اأو ل اأحد«.

اأما على امل�ستوى الدويل، فيلفت 

الفرن�سي  ال�سفري  موقف  اإىل  امل�سدر 

يف ب���ريوت ب��ات��ري��ك ب���اويل، ال��ذي 

�رشح ومن خارج اأي �سياق �سيا�سي، 

التمديد  بني  ت  ُخ��ريرِّ اإذا  باري�ص  اأن 

والفو�سى، فاإنها مع التمديد بالتاأكيد، 

موجوداً  كان  الذي  نف�سه  الوقت  يف 

فيه رئي�ص اجلمهورية يف فرن�سا يف 

طبية،  مراجعة  لإجراء  خا�سة  زيارة 

اأجرى ات�ساًل هاتفيًا بالرئي�ص  حيث 

 - تناول  هولند  فرن�سوا  الفرن�سي 

 - بعبدا  لق�رش  بيان  يف  ج��اء  كما 

حاجز للجي�ش اللبناين و�صط مدينة �صيدا
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وفد معهد الدعوة الجامعي عائدًا من طهران: 

 الفرقة بين المسلمين
ّ

لضرورة التصدي لمحاوالت بث

لقاء ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي مع رئي�ش جامعة املذاهب الإ�صالمية ال�صيخ الدكتور اأحمد مبلغي



لبنانيات

والو�سع يف  الثنائية  العالقات 

وامل�ساورات  واملنطقة،  لبنان 

موؤمتر  عقد  ب�����س��اأن  اجل��اري��ة 

»جنيف - 2«.

فرن�سا  اأن  ال��وا���س��ح  م��ن 

منذ  ب��روؤ���س��ائ��ه��ا  امل��ري�����س��ة 

مروراً  �سرياك،  جاك  املرت�سي 

الأ���س��ل  امل��ج��ري  باليهودي 

وانتهاء  ���س��ارك��وزي،  نيكول 

فرن�سوا  املتع�سب  باملا�سوين 

اأنها  تثبت  اأن  حتاول  هولند، 

فتتمّثل  عرجاء،  بطة  تعد  مل 

اأنيابه  يغرز  الذي  النمر  بدور 

ال�����س��وداء  ال��ق��ارة  يف  الآن 

حل�ساب وا�سنطن، ولهذا حتاول 

اأن توؤكد ح�سورها يف امللعب 

ال�سوري من خالل دفاعها عن 

الإرهاب، ويف لبنان من خالل 

التمديد  لعبة  على  ا�ستغالها 

اأو التجديد..

بني  الرفيع  امل�سدر  ويربط 

املعركة التي خا�سها امل�سلحون 

والتي  الدم�سقية  الغوطة  يف 

الأخ��ري  الربع  يف  يخو�سونها 

نف�سه  الوقت  يف  القلمون،  من 

لعمليات  فيه  يتح�رشون  الذي 

مكان،  م��ن  اأك��رث  اإج��رام��ي��ة يف 

للم�سلحني  �سعودية  واأوام���ر 

دائمة  عمليات  ل�سن  لال�ستعداد 

من �سورية اإىل لبنان مهما كانت 

الفرتة  يف  والكلفة  ال��ظ��روف 

الفا�سلة عن »جنيف - 2«، لأن 

لتكري�ص  انت�سار  اأي  املطلوب 

التطلعات ال�سعودية يف ال�ساحة 

اللبنانية – ال�سورية.

اللبنانيني  فاإن  حال،  باأي 

ق��رار  م��ن  اخل����وف  يتملكهم 

والإرهابي  العبثي  ال�ستهداف 

الذي اتُّخذ �سد اجلي�ص اللبناين، 

اخلال�ص  خ�سبة  يبقى  لأن���ه 

لل�سلم  ال�سامنة  ال��وح��ي��دة 

على  الإ���رشار  ظل  يف  الأهلي، 

لبنان،  يف  الفو�سى  تعميم 

ال�سيا�سيني  بع�ص  وا�ستغالل 

لهذا القرار لتكري�ص بقائهم على 

كرا�سيهم اأطول فرتة ممكنة.

اأحمد �سحادة

ن��َر  ومل  جعجعة  »�سمعنا 

طحينًا«.. هذه الكلمات القليلة قد 

تخت�رش حيزاً كبرياً من موؤمتر قوى 

الأ�سبوع  طرابل�ص  يف  اآذار   »14«
ل  منه،  اجل��دوى  هي  فما  الفائت، 

�سيما اأنه ياأتي يف اإطار العمل على 

يف  �ساملة  وطنية  م�ساحلة  اإجراء 

فعاليات  اإليه  تدع  ومل  املدينة، 

لتحا�سي  فاعلة  ودينية  �سيا�سية 

العلوي؟  الإ�سالمي  املجل�ص  دعوة 

اإذاً مع من تكون امل�ساحلة؟!

من  اأم��ا  ال�سكل،  حيث  من  هذا 

هذا  اأن  فيبدو  امل�سمون،  حيث 

براقًا  عنوانًا  يحمل  الذي  املوؤمتر 

فريق  ���س��ورة  تلميع  اإىل  يهدف 

العام،  ال��راأي  اأم��ام  »امل�ستقبل« 

باململكة  الفريق  ه��ذا  لرت��ب��اط 

للمجموعات  الداعمة  ال�سعودية 

�سورية،  يف  امل�سلحة  التكفريية 

رقعة  تو�سيع  بداأت  بدورها  التي 

لبنان  لتطال  عمليًا  اأن�سطتها 

النتقام  عر  ا�ستقراره،  من  للنيل 

احلا�سنة  البيئة  ومن  اجلي�ص  من 

اإ�سقاط  اأ�سهمت يف  التي  للمقاومة 

�سورية  يف  التكفريي  امل�����رشوع 

مرجع  يوؤكد  ما  ح�سب  واملنطقة، 

معتراً  وا�سرتاتيجي،  �سيا�سي 

باإبقاء  اإقليميًا  ق���راراً  هناك  اأن 

وحتويل  نازفًا«،  »خا�رشاً  لبنان 

وممرات  مقرات  اإىل  اأرا�سيه  بع�ص 

ال�سوري،  ال�ستقرار  ل�ستهداف 

الدولة  على  لل�سغط  حماولة  يف 

لتعزيز  اهلل«،  و«ح��زب  ال�سورية 

لالإرهاب  الداعمة  ال��دول  ح�سور 

اأي ت�سوية  الأق��رب يف  يف اجل��ارة 

الإجن��ازات  بعد  �سيما  ل  مرتقبة، 

القوات  حتققها  التي  امليدانية 

ال�سورية.

»امل�ستقبل«  اأن  املرجع  ويرى 

بعقد  عمليات  اأمر  تلقى  يكون  قد 

»م��وؤمت��ر رف�����ص الإره�����اب« يف 

عيد  �سجرة  واإ���س��اءة  طرابل�ص، 

ال���راأي  ت�سليل  ب��ه��دف  امل��ي��الد، 

وامل�سيحي  عمومًا  اللبناين  العام 

فريق  خ�سو�سًا عن حقيقة تغطية 

التكفرييني،  لالأن�سطة  احل��ري��ري 

�سوؤلن  ُيطرح  وهنا  املرجع،  يقول 

بديهيان: ملاذا ل ين�سط التكفرييون 

لنفوذ  اخلا�سعة  املناطق  يف  اإل 

»التيار الأزرق« كطرابل�ص وعر�سال 

اأن  ال�سدفة  قبيل  و�سيدا؟ وهل من 

ياأتي ا�ستهداف اجلي�ص يف جمدليون 

وبعد »حزب اهلل« يف �سبوبا غداة 

»موؤمتر رف�ص الإرهاب«؟

ال�ساحة  اإب��ق��اء  املطلوب  اإذاً، 

اللبنانية ملتهبة يف انتظار ت�سوية 

يف  ال�رشاع  تنهي  �ساملة  اإقليمية 

املنطقة.

ح�سان احل�سن

■  حزب الحتاد دان العتداء امل�سبوه على اجلي�ص اللبناين يف �سيدا، والذي اأتى 
يف ظروف دقيقة مير بها لبنان، م�سرياً اإىل اأنه لي�ص بريئًا وحتيط به �سكوك كثرية 

م���ن ناحية التوقيت؛ بالتزامن مع العت���داء ال�سهيوين على اجلي�ص يف الناقورة، 

بعد حمالت ت�سكيك باجلي�ص وبدوره الوطني.

■  جتّم���ع العلماء امل�سلمني ا�ستنكر ما تعرّ�ص له اجلي�ص اللبناين على حواجزه 
يف منطقة �سيدا واجلوار، لفتًا اإىل اأنه يهدف اإىل �رشب املوؤ�س�سة الوحيدة القادرة 

على حفظ اأمن البلد واملواطن ومنع الفتنة، وحمّييًا اجلي�ص اللبناين الذي ت�سدى 

للقوة ال�سهيونية الغازية عند احلدود مع فل�سطني املحتلة.

■  النائب ال�سابق في�سل الداود؛ الأمني العام حلركة الن�سال اللبناين العربي، راأى 
اأنه لي�ص م�سادفة اأن يتزامن العتداء الإرهابي الغادر على حواجز اجلي�ص اللبناين 

عن���د الأويل وجمدليون وبق�سطا يف �سيدا و�رشقه���ا، مع العدوان ال�سهيوين على 

ال�سي���ادة اللبنانية وحماولة اخرتاق للحدود عن���د اخلط الأزرق، ويف العتداءين 

ت�سدى اجلي�ص الوطني لهما، م�سجاًل مزيداً من البطولت ومقدمًا ال�سهداء واجلرحى، 

كم���ا يف م�سريته مبواجهة العدو »الإ�رشائيلي« والإرهاب التكفريي، وهما وجهان 

لعملة واحدة، واملعركة �سدهما واحدة مع يهود اخلارج ويهود الداخل.

■  لق���اء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية نّدد بالعتداء الذي تعرّ�ص له اجلي�ص 
اللبن���اين يف �سيدا، معتراً اأنه ي�سّكل تهديداً ل���كل اللبنانيني، فاملجرمون الذين 

ي�ستهدف���ون اجلي�ص ل ينتم���ون اإىل دين، وتوّجههم هو للخ���راب والدمار والقتل، 

والتزام اأوامر اأ�سيادهم عمالء دول ال�ستكبار العاملي.

■  املوؤمت���ر ال�سعبي اللبناين راأى اأن �سج���ال وزيري الأ�سغال واملالية يك�سف 
مزيداً من ف�ساد الطبقة احلاكم���ة، م�سدداً على اأن الإ�سالح ال�سيا�سي وقانون 

انتخابي ن�سبي هما اأ�سا�ص الإ�سالح املايل والإداري.

■  ال�سي���خ ماهر حمود راأى اأن »مهزلة ال�سجال احلاد بني الوزيرين العري�سي 
وال�سف���دي هي اإحدى الكوارث الكب���رية التي ل نرى لها اأي مرر، والأ�سد �سوءاً 

يف الأم���ر اأنه ل يوجد جهة حتك���م بينهما، ويبقى املواطن يتفرج ويعاين من 

الرد«.

■  احل���اج عمر غندور؛ رئي����ص اللقاء الإ�سالمي الوحدوي، ت�س���اءل: اإذا كانت 
الأزم���ات امل�سريية الكب���رية، كالنك�ساف الأمني اخلط���ري، وماأ�ساة النازحني 

ال�سوري���ني الإن�سانية، وتعطيل ملف النف���ط والغاز، وا�ستفحال الف�ساد يف كل 

مفا�سل الدولة ل ي�ستدعي عقد جل�سة حلكومة ت�رشيف الأعمال، فكيف نقتنع 

ب�رشورة تاأليف حكومة اأمر واقع يف بلد ماأزوم لي�ص فيه حيادي واحد؟!

■  حركة الأم���ة ا�ستنكرت العتداء على حاجزي اجلي����ص اللبناين يف �سيدا، 
وا�سفة اإياه بالعم���ل الإجرامي الذي يهدف اإىل زعزع���ة الأمن وال�ستقرار يف 

لبنان، داعيًة الأجهزة الأمنية اإىل ك�سف املجرمني واملمّولني واملحر�سني على 

اجلي�ص اللبناين، و�سوقهم اإىل الق�ساء.

■  جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان لفتت اإىل اأّن العتداء املزدوج على اجلي�ص 
اللبناين يف �سيدا وعند احلدود مع فل�سطني املحتلة ي�ستهدف عقيدة اجلي�ص 

الوطني���ة، وي�ستهدف اإ�سعافه و�رشب الأمن وال�ستق���رار يف البلد، وي�ستهدف 

كذلك وحدة اللبنانيني ووقوفهم م���ع املوؤ�س�سة الع�سكرية يف ت�سديها للعدو 

ال�سهيوين الغا�سم، ولالإجرام والإرهاب الداخلي.

مني ت�سوير املجرمني  ■  ال�سي���خ �سهيب حبلي ا�ستنكر حماولت بع�ص املعمَّ
الذين اعت���دوا على اجلي�ص اللبن���اين يف �سيدا وكاأنهم ال�سحي���ة، م�ستغربًا 

مطالب���ة البع�ص باإدانة اجلي�ص بدل الوق���وف اإىل جانبه ودعمه يف الت�سدي 

لالإرهابيني.

n عر�ص رئا�سي مرفو�ص
ق���ال �سح���ايف مع���روف اإن مرجعًا 

اأحد  رئا�سي���ًا عر����ص علي���ه ع���ر 

م�ست�ساريه من�س���ب الناطق الر�سمي 

با�سم الرئا�سة اللبنانية، يف حماولة 

ل�سم���ه اإىل فريق���ه الإعالم���ي الذي 

�سه���د يف الف���رتة الأخ���رية ت�سّخمًا 

وخط���ة عمل جدي���دة قائم���ة على 

اإب���راز املرج���ع يف املحافل الكبرية، 

والرتوي���ج لت�رشيحات���ه واأف���كاره.. 

فرف�ص ال�سحايف العر�ص، رغم تكرار 

املحاولت والت�سالت.

n م�سطوب
ق��ال نائ��ب يف »تي��ار �مل�ستقب��ل« �إن 

�متح��ان  يف  ف�س��ل  �سع��ادة  »�سام��ر 

كب��ر، ولذل��ك لن يكون عل��ى الئحتنا 

طالب��ي  �أن  خ�سو�س��ًا  �ل�سمالي��ة، 

�الن�سم��ام ك��ر، و�أق��وى م��ن �سعادة 

و�أكر �إخال�سًا«.

n اأقرب اإىل 14 اآذار
اعتر اأك���رث من �سيا�س���ي �سمايل اأن 

ال�ستخبارات  منهجية عم���ل مدي���ر 

الع�سكري���ة يف ال�سمال؛ العميد عامر 

احل�س���ن، ه���ي اأق���رب ما تك���ون اإىل 

�سيا�سة فريق 14 اآذار، حتى بدا وكاأن 

خمابرات اجلي����ص هناك ل تعمل ول 

تنف���ذ متام���ًا ما تطلب���ه القيادة يف 

وزارة الدفاع.

 80٪ من خارج طرابل�ص
�إن  �ل�سم��ال،  �أمن��ي يف  ق��ال م�س��در 

�ح�ساء و�سعته قيادة �جلي�ش ثبت من 

خالل��ه �أن 80٪ من �لذين يقاتلون يف 

طر�بل�ش، مب��ن فيهم قادة �مللي�سيات، 

�أخ��رى،  و�أق�سي��ة  ع��كار  م��ن  ه��م 

مب�سارك��ة عدد كب��ر م��ن �ل�سوريني، 

و�لباقي هم من باب �لتبانة.

n َع �سنوبر بريوت
علّق معار�ص بقاع���ي معروف بثقل 

دم���ه عل���ى ال�سجال ب���ني الوزيرين 

العري�سي  ال�سف���دي وغ���ازي  حممد 

بالقول: »من اجلبل اإىل ال�سمال على 

ا�ستفاد  �سنوبر بريوت، والبق���اع ما 

رغم الهمهمة«.

n ال�سيخ يبحث عن الفخامة
ق��ال و�سي��ط عق��اري �إن �ل�سي��خ �سامل 

�لر�فعي طلب منه باأ�رسع وقت تاأمني 

�سق��ة ذ�ت مو��سف��ات فخم��ة يف �أحد 

�أرق��ى �الأحي��اء �لطر�بل�سي��ة، و�أك��دت 

م�س��ادر متابعة �أن �ل�سيخ �بتاع فعاًل 

�سقة فخمة بعد جتهزيها و�نتقل �إليها 

موؤخ��ر�ً بعد عودته م��ن رحلة ُو�سفت 

ب�»�خلا�سة« �إىل �ل�سعودية.

n �سكوى اإىل ال�سعودية
ق���ال متخ�س�ص ب�س���وؤون اجلماعات 

اإن ال�سي���خ داعي الإ�سالم  الإ�سالمية 

طلبًا  ال�سعودي���ة موؤخراً  زار  ال�سهال 

للمال، وهناك ا�ستكى اأن اأ�رشف ريفي 

و»تي���ار امل�ستقب���ل« ل يدفعون له 

�سيئًا، وطلب م���ن ال�سعوديني »فتح 

خط مبا�رش« معه.

نشاطات التكفيريين 
في لبنان.. ومؤتمرات »14 آذار«

w w w . a t h a b a t . n e t
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قــــال ـُ ي

أوامر سعودية 
باالستعداد 

لشن عمليات في 
لبنان.. مهما كانت 
الظروف والكلفة 

في الفترة الفاصلة 
عن »جنيف - 2«
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مقابلة8
تحت الضوء

»توك شو« غابة الـ
تثريك برامج الـ»توك �سو« ال�سيا�سية 

وحتتار مبقدميها الذين ال يرتكون �سيفهم 

يكمل فكرة اأو راأيًا فيتحّول الربنامج اأو 

احللقة اإىل ما ي�سبه واقع »احلمام املقطوعة 

ماوؤه«، على حد املثل الذي يرتدد يف ُقرانا 

خالل ال�سهرات اأو اللقاءات القروية، حيث كل 

يغّني على لياله..

واالأنكى حينما »يت�ساطر« بع�ض اأو 

معظم مقدمي هذه الربامج، في�سعون 

حتاليلهم اأو تفا�سريهم ال�سخ�سية اأو ميولهم 

يف املقام االأول، فيتحول ال�سوؤال اإىل جواب 

طويل ممل، وكاأنهم مل يتعلموا اأن من 

اأبرز خ�سال من امتهن »رحلة البحث عن 

املتاعب« اأن يجيد االت�ساالت واال�ستماع«، 

ليبقى مواكبًا ومتابعًا ل�سيفه.

وما يثريك اأي�سًا اأن بع�ض �سيوف الـ»توك 

�سو« ال يلفتون »عمالق« اأو »عمالقة« اأو 

»عمالق« املحاورات ال�سيا�سية ب�رضورة 

اأال يقاطعونهم، اأو على االأقل لفت النظر اإىل 

�رضورة اإكمال فكرته اأو راأيه.

ويثريك اأي�سًا يف بع�ض الربامج، تعدد 

ال�سيوف، و»فهلوة« مقدم اأو مدير احلوار 

حينما يربز ميوله اأو انحيازه اإىل هذا ال�سيف 

اأو ذاك، في�سري واحد �سد اثنني اأو ثالثة.. 

ورمبا يتحول الربنامج اإىل حلبة �رضاع ديوك، 

اأو مرمح �رضاع الثريان.

ويقززك اأي�سًا واأي�سًا »فهلوي« ما 

حينما »ت�ساطر« ويت�سنع معار�سة ال�سيف 

حتت عنوان خطاأ وخطري؛ اأنه يريد اإبراز 

الراأي االآخر، اأو بذريعة ما ي�سمى »حمامي 

ال�سيطان«، وهي نظرية بال قيمة وال معنى 

وال حمتوى.

حبذا لو ينتبه مديرو الربامج اإىل هذه 

الوقائع اململة، فيحرتمون عقل امل�ساهد، حتى 

ال تتحول هذه الربامج اإىل تكري�ض اأيديولوجيا 

الف�ساد والر�ساوى، واملناظرات الغوغائية.. 

ورمبا تاأتي حلظة نتحدث فيها عن هذه 

الربامج بالوقائع واالأ�سماء واحلقائق.. فلرتحم 

ولتحرتم حمطات التلفزة عقول النا�ض..

�أحمد

النظام العالمي الجديد 
يحتاج إلى سنوات لتستقر 
معالمه في الشرق األوسط.. 

اختبار القدرات والنوايا 
بين مختلف القوى ال يزال 

في بداياته.. تقاسم النفوذ 
بحاجة إلى مزيد من الخضات 

األمنية والسياسية، ومزيد 
من شد حبال الدبلوماسية 

لتستقر المنطقة وتنعكس 
أجواء إيجابية على سورية.. 

أما لبنان فمتجه إلى فراغ 
رئاسي، وساحته األمنية إلى 

مزيد من عدم االستقرار. 
عن  اأفق هادئـــة بعيـــداً  جولـــة 

العواطـــف واالأمنيات، هـــي خال�سة 

حـــوار جمع فريـــق »الثبـــات« مع 

اخلبـــري اال�سرتاتيجي د. جمال واكيم، 

واإليكم اأبرز ما فيه: 

ال يعـــري الدكتـــور واكيـــم اأهمية 

لتحليالت االإعالميـــني بالعموم، هم 

ياأخـــذون موؤيديهم عـــن ق�سد لعي�ض 

حالـــة ُت�سمى »االأمل الكاذب«، براأيه 

التقـــارب االأمريكي - االإيراين ال يزال 

يف بداياته ومن املبكر جداً اكت�ساف 

خفاياه، يقول: »يتعاطون مع النا�ض 

على اأنهـــم جماهري حلظة، يبهرونهم 

بالـــكالم وباجتماع ح�ســـل.. االإعالم 

اللبناين حتديـــداً »�سغال« على هذا 

امل�سمار، وهنا عتاب اأكيد على بع�ض 

املحللـــني ال�سيا�سيني الأنهم يرّكبون 

املوجات االإعالمية بدل تف�سري االأمور 

على حقيقتها«.

براأي واكيم، الذي ح�سل بني اأمريكا 

واإيران هو ج�ض نب�ض لي�ض اأكرث، يقول: 

»هناك اختبار للنوايا بني الفريقني، 

واالإعالم ت�ـــرضع بت�سويـــق التوافق، 

االنفراج  �سيناريوهـــات  بخـــط  وبداأ 

والتاأثري والتداعيـــات«، يعود واكيم 

اإىل العالقـــة املاأزومة بـــني البلدين 

منذ حوايل �ستني عامًا لي�رضح االأمور 

علـــى حقيقتهـــا: »باالأ�ســـل تاريخ 

انعدام الثقة بني اإيران واأمريكا يعود 

اإىل اأيـــام االنقالب على حممد م�سدق 

والثـــورة الوطنيـــة التـــي نفذها يف 

حينه، وا�ستمر التاأزم مع حتول اإيران 

م�ستعمرة بريطانيـــة ملدة 20 عامًا، 

و�ســـواًل اإىل الثـــورة االإ�سالمية، وما 

رافقها من تاآمر غربي، وما رافق ذلك 

مـــن اغتياالت، العالقـــة بني البلدين 

ي�سوبهـــا احلـــذر، وال ميكـــن حـــذف 

هذه الريبة مبجـــرد ح�سول اجتماع 

ونوايا اأظهـــرت اإعالميـــًا، يف لبنان 

يتم تب�سيط االأمـــور كثرياً«، وي�سيف 

واكيم، »اأن ائتـــالف القوى املت�سابك 

بني اإيـــران ورو�سيا وال�سني و�سورية 

مينع ويعيق اإىل حد ما التقدم ب�سكل 

�رضيـــع، واأمريكا التـــي ت�سعى فر�ض 

وامربطوريتها  »اليوتوبية«  عوملتها 

على الكرة االأر�سية، تواجه ممانعات 

عديدة يف عـــدة اأمكنة مـــن العامل، 

وبالتـــايل هذا التحالـــف بني القوى 

)اإيران - �سوريـــة - العراق - رو�سيا 

- ال�سني( واملدعوم من »الربيك�ض« 

ي�سكل قـــوة موازية للمـــد االأمريكي، 

واإيـــران يف هذه البقعـــة اجلغرافية 

ت�سكل نقطة تقاطـــع رئي�سية ونقطة 

ت�سابك دويل بني كال الفريقني، متامًا 

كاأوكرانيا يف بقعة جغرافية اأخرى«.

بـــراأي واكيم، ما اأثـــري يف االإعالم 

من حتليالت وتف�ســـريات م�سخمة ال 

تغري من املو�سوع ب�سيء، »اأمريكيون 

كانوا ي�سعـــون اإىل اأخذ جملة ق�سايا 

عالقة بتقربهم من االإيرانيني، وكانوا 

يريـــدون و�سع اتفاق يطـــال ملفات 

�رضق اأو�سطية اأخـــرى من بينها اأمور 

لها عالقة ب�سورية ولبنان، ومع رف�ض 

االإيرانيني ذلـــك مت تو�سيع العقوبات 

بـــدل اإزالتهـــا، ومـــا يجـــري باإيران 

ين�سحب على اأوكرانيا«.

�ل�سعودية م�ستعمرة

انطالقـــًا مما �سبـــق، �ساألنا واكيم 

عن الدور ال�سعودي، يقول: »لنتحدث 

ال�سعودية هي  اململكـــة  ب�سفافيـــة، 

جمـــرد م�ستعَمرة اأمريكيـــة، وهي ال 

متلـــك من قرارها �سيئـــًا، وكل الكالم 

عـــن »زعل« بندر ومـــا �ساكل جمرد 

كالم اإعالمـــي، وهو ُي�ستخدم يف اإطار 

ال�سغط هنا اأو هنـــاك، باملفاو�سات 

ال يتم ت�سليم كافـــة االأوراق للخ�سم 

ال�سيا�سي، فكيـــف اإذا كنا �سمن اإطار 

اختبار النوايا وفتح نافذة للحوار مع 

اإيران؟ وهـــذا االأ�سلوب متعارف عليه 

يف ال�سا�ســـات الدولية ومـــا تفعله 

اأمـــريكا من خـــالل ال�سعودية م�ساٍع 

الأخذ اأثمـــاٍن اأعلى من اإيران«، يتابع 

واكيم �رضد املعطيات يف هذا املجال: 

»حتى االآن هذه ال�سيا�سة مل تنجح، 

الأنـــه يف �سورية علـــى �سبيل املثال 

هناك تقدم وا�ســـح للجي�ض ال�سوري 

على امل�سلحني، وبالتايل ميكن ترقب 

تعوي�ـــض لهذه اخل�سائـــر يف مناطق 

اأخرى، كاأن يح�سل تفجريات اإرهابية 

يف العـــراق ولبنان، وهـــذه االأعمال 

االإرهابية ال ميكنها اأن حت�سل مبعزل 

عن املخابرات ال�سعودية«.

مزيد من �لتفجري�ت يف لبنان

انتقال  اأ�سباب  �ساألنا واكيم عـــن 

لبنان من �ساحـــة تخريب ومواجهة 

للمنطقـــة اإىل �ساحة تفجـــري، �سيما 

اأن منه تعمل خمتلـــف قواعد اأجهزة 

واكيم: ما حصل 
بين أميركا وإيران 

هو جس نبض ليس 
إال.. واإلعالم تسّرع 
بتسويق التوافق

) العدد 292(  اجلمعة - 20 كانون الأول - 2013

نّظمـــت اللجنـــة الثقافيـــة يف االحتاد 

البريوتي حما�ـــرضة بعنوان »تيار العروبة 

املقـــاوم.. نحـــو جمتمع مـــدين دميقراطي 

عـــادل«، األقاهـــا االأ�ستاذ عبـــد اهلل خالد؛ 

رئي�ـــض منتدى احلوار الوطنـــي الدميقراطي 

يف ال�سمال وع�ســـو االأمانة العامة للحركة 

الوطنية للتغيري الدميقراطي.

خالـــد لفت اإىل اأنه يف ظـــل التنازل عن 

الثوابت، والتفريط يف احلقوق، واللهاث وراء 

الت�سويات اال�ست�سالمية مع العدو، واإ�سقاط 

خيـــار املواجهة، والتم�ســـك االأعمى باحلل 

االأمريكـــي )كامب دايفيد ومدريـــد واأو�سلو، 

ووادي عربـــه..( ي�سبح واقعنـــا الرديء اأمراً 

طبيعيًا، وت�سبح املقاومة هي احلل، ولذلك 

كان اإطالق »تيار العروبة املقاوم«، و�سعاره 

»نحو جمتمع مدين دميقراطي عادل«.

واعترب خالـــد اأن اإطالق هـــذا التيار هو 

اأمر هام يف مرحلـــة ا�سُتنفرت فيها الغرائز 

وغّيـــب عنهـــا العقـــل، واأ�سبـــح التناق�ض 

الطائفـــي واملذهبي والعن�ـــرضي والعرقي 

يحكـــم ت�رضفاتنا، ويحـــرف البو�سلة التي 

تر�ســـم خريطة طريـــق م�ستقبلنـــا وحتدد 

اأولويات جديدة يرتاجع فيها العداء للكيان 

ال�سهيوين اإىل الوراء، مل�سلحة عداء مفتَعل 

مـــع دولة كل ذنبهـــا اأنها اأغلقـــت ال�سفارة 

ال�سهيونيـــة وحولتها اإىل �سفارة لفل�سطني، 

ومقاومـــة جتـــرّاأت على مواجهـــة العدوان 

ال�سهيوين واأوقعت به خ�سائر اأجربته على 

االن�سحاب مـــن الق�سم االأكرب مـــن اأرا�سينا 

املحتلة دون قيـــد اأو �رضط، بعد اأن حطمت 

جربوته.

وختم اآمـــاًل التعاون يف حـــراك �سعبي 

ينقلنا مـــن اخلطب واملحا�ـــرضات - على 

اأهميتهـــا - اإىل العمـــل امليـــداين اجلـــاد، 

للخال�ـــض من حالـــة الت�سيـــب واالإحباط 

وال�رضذمة.

االتحاد البيروتي ينظم محاضرة حول »تيار العروبة المقاوم«

جانب من احل�ضور
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ب�رضف النظر عن �سحة خرب هرب قائد 

»اجلي�ض احلـــر« �سليم اإدري�ـــض اإىل قطر، 

بعد الهزمية التـــي حلقت بجي�سه على يد 

االإ�سالميـــني و�سيطرتهم على مباين قيادة 

»احلر« وم�ستودعـــات الذخرية، اأم اأنه ما 

زال يف تركيـــا، فاإن العميد العواك ب�سفته 

من جتمـــع »ال�سباط االأحرار« يف اجلي�ض 

املذكور، يوؤكد اأن اإدري�ض يقود جناحًا �سغرياً 

من هذا اجلي�ض، ميثل »االإخوان امل�سلمني 

املوالـــني الأمريكا«، واأن اإدري�ض مّت تعيينه 

على راأ�ـــض هيئة اأركان هـــذا اجلي�ض بعد 

اإق�ساء ريا�ـــض االأ�سعد يف �رضاع بني قطر 

وال�سعوديـــة، واأن اإدري�ض يتباهى اأنه رجل 

اأمـــريكا منذ التقى ال�سيناتـــور اجلمهوري 

جون ماكـــني والُتقطـــت �ســـور تذكارية 

«، يـــوم كانت اأمريكا  للرجلني »احلليفنينْ

 ت�ستعر�ـــض بوارجهـــا لل�رضبـــة اخلائبة. 

اأمـــا وقـــد وىّل ع�رض اأمريكا قـــي املنطقة 

كقوة عظمـــى منذ لقاء بوتـــني - اأوباما 

علـــى هام�ض قمـــة �ســـان بطر�سربغ، يف 

ت�سويـــة بني الدولتني علـــى اأمور تتجاوز 

م�سالح العـــرب وثوراتهـــم »الربيعية«، 

و�ســـواء اأكملـــت اإيـــران انت�ساراتها على 

م�ستوى امللف النووي ورفع العقوبات عن 

كاهلها، اأو اأن مفاو�ســـات النووي تعرثت 

بع�ض ال�سيء، فهـــذا االأمر ال ينفي اعرتاف 

اأمريكا والغرب باحلجـــم االإقليمي الإيران، 

واأن ال عـــودة اإىل الـــوراء يف هـــذا ال�ساأن، 

خ�سو�ســـًا اأن دول اخلليج قد اأدت ق�سطها 

للعلى االأمريكـــي واأبرمت اتفاقيات ت�سلّح 

مع اأمريكا بقيمـــة 128 مليار دوالر خالل 

ال�سنوات التي لّوحـــت فيها اأمريكا بحرب 

على اإيران، ومل تعـــد دول اخلليج حاجة 

اأمريكية �ســـوى عرب ال�ـــرضكات االأمريكية 

التي تنّفذ عقودها دون عوائق، اإ�سافة اىل 

 القواعد االأمريكية الباقية يف دول اخلليج.

واإذا كانت جامعة الدول العربية قد �سقطت 

ككيان منذ بداية »الربيع العربي«، فقد اآن 

االأوان لدول اخلليـــج العربي اأو الفار�سي، 

ال فـــرق، اأن تـــدرك اأن ال اأطماع الإيران يف 

الـــدول اخلليجيـــة، لكن هـــذا ال ينفي اأن 

قوة اإيـــران وموؤيديها بـــداأت ترت�سم اأكرث 

و�سوحـــًا، واأن دول اخلليـــج اأعجز من اأي 

وقـــت م�سى عن مواجهة اإيران ومنعها من 

تكون القوة االأقـــوى املدعومة رو�سيًا من 

طهـــران اإىل جنوب لبنان، علـــى اأن تبقى 

العرو�ـــض العائلية اخلليجية اإىل اأجل غري 

م�سمـــى، رغم اأن »الربيـــع العربي« ال بد 

اأن ميـــر يف �سماء بع�ض هـــذه البلدان مع 

بـــدء انهيار مـــا ي�سمى بــــ»دول جمل�ض 

التعـــاون اخلليجـــي« كوحـــدة م�سالح 

 عائلية و�سيا�سية واأمنية بني هذه البلدان.

واإذا كان غياب العاهل ال�سعودي عن القمة 

اخلليجيـــة االأخرية يف الكويت له مربراته 

ال�سحية، فاإن غياب رئي�ض دولة االإمارات 

و�سلطـــان عمان عن هـــذه القمة حماولة 

متايز اإماراتية عـــن مواقف ال�سعودية من 

اإيـــران النووية، ورف�ـــض �رضيح من عمان 

للوحـــدة ال�سيا�سيـــة التـــي تدعـــو اإليها 

اململكة، الأن الدعوة اإىل هذه الوحدة جاءت 

مرجتلة علـــى خلفية الرغبـــة ال�سعودية 

مبواجهة اإيران بدول خليجية متحدة، لكن 

 هذه الوحـــدة م�ستحيلـــة الأ�سباب كثرية.

اإن اأيًا مـــن دول اخلليج لن تر�سى بوحدة 

�سيا�سية من البديهـــي اأن تقودها اململكة 

العربيـــة ال�سعودية، التي تعاين اأ�ساًل من 

العائلة املالكة،  اأجنحة داخـــل  �رضاعات 

هـــذا من جهة، ومن جهة ثانية لي�ض هناك 

جتان�ض بني هذه الدول يف طبيعة االأنظمة 

ال�سيا�سية، وال يف االقت�ساد، وال يف التعداد 

الدميغرايف، وال يف م�ستوى الدخل القومي، 

وال يف احليـــاة االجتماعية، وهذه الوحدة 

مـــا هي �سوى م�ـــرضوع »زواج متعة« لن 

يكتمل، وكيف ميكن دمج الريا�ض التي مُتنع 

فيها املراأة من قيـــادة ال�سيارة يف القرن 

نِّفت  الواحد والع�رضين، مع املنامة التي �سُ

موؤخـــراً �سمن العوا�ســـم العاملية الع�رض 

 االأوىل علـــى م�ستوى »جتـــارة اجلن�ض«؟!

ختامـــًا، اإذا �سّح ما ت�رضب من اأروقة �سنع 

القـــرار يف اأمريكا اأن اأحـــد ال�سيناريوهات 

االأمريكيـــة لـ»الربيع العربي« هو اإ�سعال 

نـــة«، وزرع  ال�ـــرضق و»حتجيـــم اأهل ال�سُّ

املنطقـــة   يف  مت�سارعـــني   » »هاللـــنينْ

ل�سمـــان ا�ستمرار الكيـــان »االإ�رضائيلي« 

كعن�رض قوة موحدة و�سط »اإ�رضائيليات« 

عربية مذهبية، فها هو »الربيع العربي« 

يتمّخ�ض عن قوة عظمـــى لتيار املقاومة 

ذي االأهـــداف املحـــددة، اأبرزهـــا حتريـــر 

فل�سطـــني، ومـــا علـــى دول اخلليج �سوى 

�سحب نف�سها من امل�ستنقع ال�سوري اأ�سوة 

باأمريكا، بانتظار اأن تلملم اململكة العربية 

ال�سعودية اأ�سالءها وتعيد التمو�سع، وهذا 

ما لن يتحقق يف املدى املنظور.

�أمني �أبو ر��سد

املخابـــرات الدولية، فهل التـــوازن االإقليمي 

والدويل ي�سمح بذلك؟ يقول: »التفجري االأمني 

االأخـــري من �سغل االأمريكيني، ولو جاء تنفيذه 

علـــى عاتـــق ال�سعوديني، هم يريـــدون ترك 

النزيف ال�سوري م�ستمر وي�سعون اإىل تدعيمه 

يف �ساحات اأخرى.. رو�سيا واإيران وحتى حزب 

اهلل مـــاذا مبقدورهـــم اأن يفعلوا مـــع مدار�ض 

وظيفتهـــا اإر�ســـال اإرهابيني يريـــدون تفجري 

اأنف�سهـــم يف النا�ض واملمتلـــكات حتت غطاء 

دينـــي«، وي�سيـــف واكيم: »مـــا دام التمويل 

متوفراً، والفقـــر واجلهل متوفريـــن، ومنافقو 

ال�سيا�سة موجودين يف لبنان، �ستبقى القنابل 

االإرهابية �سغالة يف لبنان واملنطقة اإىل اأجٍل 

غري م�سمى«.

فر�غ �أمني

براأي واكيم لـــن ي�ستقر الو�سع االأمني يف 

لبنان واملنطقـــة يف القريب العاجل، �ستبقى 

فـــرتة املراوحة هذه لعـــدة �سنـــوات، يقول: 

»النظام الدويل يتبدل من اأحادي اإىل تعددي، 

ونحن يف ظـــل مرحلة هـــذه التحوالت على 

ال�ساحة الدولية، ما علينا اإال انتظار انعكا�سها 

اإقليميًا ولبنانيًا فيما بعد، ولهذا ال�سبب اأرجح 

توجه ال�ساحة املحليـــة اإىل مزيد من الفراغ 

املوؤ�س�ساتـــي، وبالتايل لن يكـــون هناك من 

انتخابات رئا�سية«.

براأي واكيم ال�رضاع اجليو�سيا�سي دائمًا هو 

الذي ُيرتجم الحقًا �رضاعًا اقت�ساديًا و�سيا�سيًا 

ودينيـــًا، وعن موقع ال�سني من احلراك الدويل 

يقول واكيم: »اهتمام دولة ال�سني اليوم متجه 

اإىل املحيط الهـــادئ، هناك حتالف مو�سوعي 

مع رو�سيا واإيـــران يف جمال ال�رضق االأو�سط، 

حماية ظهر ال�سني على عاتق هذين الدولتني، 

ويجـــب اأال يغيب عـــن بالنـــا اأن االأمريكيني 

و�سعـــوا 60٪ مـــن اأ�سطولهـــم الع�سكري يف 

مقابل ال�سواطئ ال�سينية، الأن ال�رضاع املقبل 

�سينتقل من منطقة ال�رضق االأو�سط اإىل منطقة 

املحيط الهادئ، والكل يرتقب هذا ال�رضاع على 

ال�ساحـــة الدولية، حتى اأوروبا ت�سهد باخلفاء 

�رضاعًا بني خطـــني، اأحدهما فرن�سي بريطاين 

يحركه االأمريكي ل�رضب اخلط االأملاين«.

»اإ�سرائيل« اإىل زوال

�ساألنا واكيـــم عن مواجهـــة الفريق الذي 

يواجه اأمـــريكا، اأنه يكتفي ب�ســـد الهجمات، 

فلماذا ال يواجهون اإليها ال�رضبات على ملعبها 

وعلى »اإ�رضائيل«؟ بـــراأي واكيم »اإ�رضائيل« 

الدولـــة املدللة الأمـــريكا �ستنتفي مع تراجع 

الدور االأمريكي علـــى امل�ستوى الدويل، يقول: 

»العرب لي�سوا بحاجـــة اإىل �سن حرب عليها 

الإ�سقاطهـــا، اأي كيان يفقد القيمة العليا يزول، 

هكـــذا �سقطـــت اإمربطورية النم�ســـا – املجر 

تاريخيًا، وهكذا ت�سقط اإ�رضائيل.. ولهذا ال�سبب 

بـــداأت الهجرة املعاك�سة ليهـــود اإ�رضائيل اإىل 

خمتلف اأ�سقاع العامل«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

الوحدة الخليجية ما هي 
سوى مشروع »زواج 

متعة« لن يكتمل

دولة العدو وسط »إسرائيليات« عربية مذهبية

) العدد 292(  اجلمعة - 20 كانون الأول - 2013

الرئي�س الإيراين ال�ضيخ ح�ضن روحاين زائراً الكويت عام 2005



قناة البحرين وخطة األغوار

»السالم االقتصادي«.. واألمن

منتدى »سابان«.. وتقاطعات 
أوباما - نتنياهو

ُعق���د يف وا�سنطن الأ�سب���وع املا�سي منت���دى �سابان، 

الذي ُيعقد �سنوي���ًا وخم�س�ص لبحث العالق���ات الأمريكية 

»الإ�رسائيلي���ة«، ومن اأبرز امل�سارك���ن لهذا العام، الرئي�ص 

الأمريكي اأوبام���ا ووزير خارجيته جون ك���ريي، ونتنياهو 

رئي�ص حكوم���ة كيان الحتالل ووزي���ر خارجيته ليربمان، 

بالإ�سافة حلايي���م �سابان امللياردير اليه���ودي الأمريكي ، 

الذي ميول اأعمال املنتدى �سنويًا.

وقد األق���ى نتنياهو كلمة يف املنتدى ا�ستخدم فيها لغة 

ت�ساحلية م���ع الإدارة الأمريكية، عندما اأك���د على العالقة 

املتينة ب���ن كيانه باأمريكا ورئي�سها، حيث اأقر له نتنياهو 

باأن���ه من اأك���ر الروؤ�ساء الأمريكين الذي���ن اأعطوا للتعاون 

امل�س���رك يف الدفاع والأم���ن والعمل ال�ستخب���اري زخمًا 

غ���ري م�سبوق، واأ�ساف اأن »الرئي����ص اأوباما يدرك اأن الدولة 

اليهودي���ة هي دميقراطي���ة حما�رسة يف منطق���ة معادية 

تتعرَّ����ص لتهدي���دات ل مثيل لها يف اأي دول���ة اأخرى على 

وجه الأر����ص«، وتابع كلمته »ل اأعرف م���ا اإذا كان هناك 

زعيم���ان اآخران يف العامل حاليًا لطاملا يتحادثان بانفتاح 

عن م�سائل م�سريية كهذه«، واعترب نتنياهو »اأن لّب النزاع 

مل يكن قط ق�سايا احلدود وامل�ستوطنات، بل اإنه يدور حول 

م�ساأل���ة واحدة دون غريها، وهو الرف�ص املتوا�سل للت�سليم 

بوجود دولة يهودي���ة مهما كانت حدوده���ا«، وتابع »اإن 

املفت���اح احلقيقي لل�سالم ما هو اإل الع���راف الفل�سطيني 

بحق ال�سع���ب اليهودي يف تقرير م�س���ريه يف هذه البقعة 

من العامل«، وهو بهذا الكالم يحمل الفل�سطينين م�سوؤولية 

التع���ر احلا�س���ل يف املفاو�سات، وخت���م نتنياهو كلمته 

»باأننا يج���ب اأن جنع���ل الفل�سطينين يدرك���ون احلقيقة 

القائل���ة، اإنه �سوف تكون هناك دولة يهودية قومية هنا اإىل 

جانب دولتهم، لي�ص من املبالغة اأن نطلب هذا الأمر، بل اإنه 

ميثل حداً اأدنى من متطلبات ال�سالم«.

يف املقابل اأدىل اأوباما يف املنتدى بت�رسيحات تتقاطع 

مع نتنياهو ويتبنى روؤيته يف اأن الأمن والرتيبات الأمنية 

ه���ي الأ�سا�ص الذي يجب تنفي���ذه والتفاق عليه قبل تناول 

الق�سايا الأخ���رى املتعلقة مبفاو�سات احلل النهائي، قائاًل: 

»اإن هن���اك تقدمًاَ باملفاو�سات ميك���ن اأن ي�سمح بالتو�سل 

اإىل اتفاق اإطار على طريق الت�سوية النهائية على مراحل«، 

واأ�س���ار اإىل اأن »احلل ميكن اأن يبداأ يف ال�سفة ويتم تاأجيله 

يف قطاع غزة وعندما يرى اأبن���اء القطاع الزدهار النا�سئ 

يف دول���ة ال�سفة �سيثورون لكي يلتحقوا به«، واأ�ساف »اأن 

عل���ى الفل�سطينين املوافقة على رغب���ة اإ�رسائيل يف قيام 

ف���رة انتقالّية للتاأكد من اأن ال�سفة لن ت�سكل م�سكلة اأمنية 

م�سابه���ة لتلك التي �سكله���ا قطاع غ���زة«، وطالب اأوباما 

الفل�سطيني���ن ب�رسورة �سب���ط النف�ص، لأنه���م ل ميكن اأن 

يح�سلوا على كل ما يريدونه يف اليوم الأول«. 

وم���ن كلمة نتنياه���و وت�رسيح الرئي����ص اأوباما يت�سح 

اأن التقاطع���ات الأمريكي���ة »الإ�رسائيلي���ة« يف روؤيتهم���ا 

للمفاو�سات، ثم احلل، يقوم على اتفاق اإطار ولي�ص على حل 

نهائ���ي، واأ�سبح وا�سحًا اأن الإطار اأقله يف حدود من 10 اإىل 

15 عامًا، وه���و العمر الزمني الفرا�سي للرتيبات الأمنية، 
التي ج���اء لي�سوق له���ا الوزير ك���ريي يف زيارته الأخرية 

لفل�سطن املحتلة، ممار�سًا ال�سغوط والبتزاز على ال�سلطة 

يف تاأخ���ري الإفراج ع���ن الدفعة الثالثة م���ن الأ�رسى حلن 

موافق���ة ال�سيد اأبو مازن على ال�سق الأمني للمفاو�سات، مع 

م�سعى اأمريك���ي اأ�سبح الهدف من���ه، اأوًل تكري�ص الحتالل 

وت�رسيعه، وثانيًا تكري�ص حالة النق�سام الفل�سطيني ح�سب 

ما �رسح به اأوباما يف منتدى �سابان.

وح���ن مل تف�ِص جولة الوزير ك���ريي اإىل نتائج عملية، 

يجه���د حالي���ًا يف اإقن���اع كل م���ن عبا����ص ونتنياهو اإىل 

����رسورة عقد قم���ة يف ح�سور اأوباما به���دف مترير الروؤية 

»الإ�رسائيلية« بالن�سخة الأمريكية ملا �سمي بال�سق الأمني 

وال�سق ال�سيا�سي للمفاو�سات.

رامز م�صطفى 

قب���ل اأن تت�سح على نحو كامل 

معامل ال�سفقة اخلا�سة بتوقيع ما 

البحرين«،  »قن���اة  باتفاق  يعرف 

بن كل من ال�سلط���ة الفل�سطينية، 

واحلكومة الأردنية، ودولة الحتالل، 

�رسبت �سحف عربية معلومات عما 

قال���ت اإنها خطة وزي���ر اخلارجية 

الأمريكي جون كريي، التي عر�سها 

عل���ى رئي�ص ال�سلط���ة الفل�سطينية 

حمم���ود عبا�ص، ورئي����ص حكومة 

م�سرية  نتنياهو،  بنيامن  الحتالل 

اإىل اأنها لقت موافقة من الأخري.

وهو  لالنتب���اه،  لف���ت  ت�سارع 

يج���د انعكا�سًا وا�سح���ًا يف حركة 

الوزي���ر الأمريكي، ال���ذي كثف من 

زياراته لفل�سطن املحتلة والأردن، 

وزاد م���ن لقاءاته م���ع امل�سوؤولن 

�ساربًا  وال�سهاينة،  الفل�سطيني���ن 

مواعيد لتف���اق بن اجلانبن، يتم 

اإجن���ازه مع نهاية ني�س���ان/ اأبريل 

اإىل  الإ�سارة  عل���ى  القادم، ومثابراً 

حدوث تقدم يف املفاو�سات.

قناة البحرين اأ�سا�ص 

ال�سالم القت�سادي

عملي���ًا ل ميكن ف�س���ل التفاق 

حول الو�سل ب���ن البحرين الأحمر 

واملي���ت، اأو م���ا يع���رف »بقن���اة 

البحرين«، عن املفاو�سات اجلارية 

والعدو  الفل�سطينية  ال�سلط���ة  بن 

ال�سهي���وين، حت���ى م���ع حماولة 

تظهري التف���اق امل�سار اإليه، وكاأنه 

�سمن �سي���اق منف�سل ع���ن م�سار 

حمادث���ات الت�سوي���ة التي ترعاها 

وا�سنطن، وتتدخ���ل يوميًا من اأجل 

دفعه���ا وا�ستمراره���ا، فقد حتدثت 

الفل�سطينية عما  ال�سلط���ة  م�سادر 

اإقليمي، ل عالقة  و�سفته باتف���اق 

ل���ه مبندرج���ات اأو�سل���و اأو حتى 

املفاو�سات اجلاري���ة حاليًا، ولكن 

�رساحة  حت���دث  �سهيونيًا  وزي���راً 

عن »اتفاق تاريخ���ي«، حيث قال 

�سيلفان �سالوم: »هذا اتفاق تاريخي 

يحقق حل���م هرت���زل باإقامة قناة 

البحرين، نح���ن نتحدث عن مكون 

جدي���د لل�سالم م���ع الفل�سطينين، 

هذا ي���وم عيد، نقوم بتنفيذ التفاق 

الثالثي، مل�ساع���دة �سكان املنطقة 

لإنقاذ البح���ر امليت، لتوفري املياه 

تع���اون  ولتحقي���ق  والكهرب���اء، 

اإ�سراتيجي اقت�سادي و�سيا�سي«.

مراكز الأبحاث ال�سهيونية اأبرزت 

مواقف متطابقة مع ما قاله �سالوم، 

فقد حت���دث مدير مرك���ز »دانيئيل 

اإبراه���ام« »روؤبن بدهت�سور« عما 

اعت���ربه »اأول م����رسوع �رساكة من 

نوعه ب���ن الأط���راف الثالثة، وله 

دللت �سيا�سي���ة مقرون���ة مب�سرية 

املفاو�سات املتجددة، بن اإ�رسائيل 

وال�سلط���ة الفل�سطيني���ة، حتى واإن 

حمل يف ظاه���ره جدوى اقت�سادية 

عل���ى جمي���ع  بالنف���ع  �ستع���ود 

الأطراف«، واأ�سار مديرو مراكز اأخرى 

اإىل »اأن ه���ذا الن���وع من امل�ساريع 

وال�ستثمارات الت���ي يدعمها البنك 

الدويل، قد ت�سهم يف حتريك عجلة 

وال�سلطة  اإ�رسائيل  بن  املفاو�سات 

وزي���ر  واعت���رب  الفل�سطيني���ة«، 

اخلارجي���ة الأمريكي ج���ون كريي 

التوقيع على التفاق عاماًل حيويًا 

يف التنمي���ة القت�سادية التي ترى 

فيها وا�سنطن، اأمراً جوهريًا لإحالل 

ال�سالم يف ال�رسق الأو�سط«.

وا�س���ح اأن توقيت التو�سل اإىل 

ه���ذا التفاق، ل يرتب���ط مبا تركز 

عليه امل�سادر الأردنية مثاًل، جلهة 

الحتياج���ات اخلا�س���ة باملي���اه 

وتوليد الطاقة الكهربائية )التفاق 

ين�ص عل���ى اإقام���ة اأنابيب بطول 

180 كيلوم���راً يتم من خاللها جر 
املياه من البحر الأحمر اإىل البحر 

امليت، وتقام حمطة لتحلية املياه 

يف العقبة، وحمطة لتوليد الطاقة 

الكهربائية(، بل هو اتفاق �سيا�سي 

اأ�سا�سًا  ي�س���كل  الأوىل،  بالدرج���ة 

لرزمة م���ن الت�س���ورات الأمريكية 

ح���ول م���ا ي�سم���ى ب�»ال�س���الم 

القت�س���ادي«، وح�س���ب م�س���ادر 

متابع���ة، فاإن امل�رسوع الذي جرى 

التفاق عليه، »يتقاطع مع رهان 

التنمية  الأمريكي���ة عل���ى  الإدارة 

القت�سادية كجوهر رئي�سي لإحالل 

ال�س���الم وال�ستق���رار يف ال����رسق 

وزير �لزر�عة �لأردين حازم �لنا�شر متو�شطاً وزير �لتنمية يف حكومة �لعدو �شيلفان �شالوم ورئي�س �شلطة �ملياه �لفل�شطينية �شد�د عتيلي  )�أ.ف.ب.(
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ضد االنتفاضة

جدد رئي�ض ال�سلطة الفل�سطينية، حممود عبا�ض، موقفه الراف�ض لأي 

انتفا�سة م�سلحة يف الأرا�سي الفل�سطينية، ففي حوار مع »�سكاي نيوز 

عربي��ة«، ورداً على �سوؤال عن ت�رصيح �ساب��ق قال فيه اإنه �سيعمل على 

منع قيام »انتفا�سة ثالثة«، اأكد رئي�ض ال�سلطة الفل�سطينية على موقفه، 

م��رراً ذلك ب��اأن النتفا�س��ة امل�سلحة لي�س��ت مل�سلح��ة الفل�سطينيني، 

واأو�س��ح اأن النتفا�س��ة امل�سلح��ة التي اندلعت ع��ام 2000 �سد اجلي�ض 

الإ�رصائيل��ي ت�سببت يف خ�سائر هائل��ة لل�سعب الفل�سطيني ودمار كبري، 

م�س��رياً اإىل تدمري مق��رات ال�سلطة يف رام اهلل وغ��زة، واإذ اأ�ساف قائاًل: 

»اإن الق��وة الع�سكرية الإ�رصائيلية تفوق ق��درات الفل�سطينيني«، فقد اأكد 

عبا�ض »حق ال�سعب الفل�سطيني يف اخلروج مبظاهرات �سلمية للمطالبة 

بحقوقه التي تنتهكها اإ�رصائيل«.

) العدد 292(  اجلمعة - 20 كانون الأول - 2013

حصة االحتالل في ميزانية الحرب األميركية

اأعل��ن م�رصعون يف الكونغر���ض الأمريكي عن اإجماع ج��ارف على ميزانية 

الدف��اع للع��ام 2014، والت��ي ت�س��ل اإىل 552.1 ملي��ار دولر، والت��ي �ستعر���ض 

للم�سادق��ة عليها يف الأيام القريبة، ونقلت »يديعوت اأحرونوت« النباأ، م�سرية 

اإىل اأن ذلك »يعني بالن�سبة لإ�رصائيل امل�سادقة على امل�ساعدة اخلا�سة لإنتاج 

وتطوي��ر اأنظمة دفاعي��ة م�سادة لل�سواريخ، والتي ت�س��ل قيمتها اإىل نحو 400 

ملي��ون دولر، لي�س��ت م�سمولة �سم��ن امل�ساع��دات الأمنية ال�سنوي��ة لإ�رصائيل 

والتي ت�سل اإىل 3.1 مليار دولر«.

واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأن »امل�ساع��دة يف تطوي��ر واإنتاج اأنظم��ة دفاعية 

م�س��ادة لل�سواريخ هي م�ساعدة خا�سة، ومرتبطة مبيزانية الدفاع الأمريكية، 

ورغ��م التقلي�سات التي اأجريت على امليزانية، فاإن اإ�رصائيل �ستوا�سل احل�سول 

على امل�ساعدة الأمريكية ال�سخية حلماية اأجواء اإ�رصائيل«.



خالل جل�سات احلوار التي تعقدها 

حملة ح���ق العم���ل للفل�سطينين يف 

لبن���ان، ح�س���ل نقا�ص ب���ن حقوقي 

فل�سطيني وحقوقية لبنانية حول فكرة 

لأ�سحاب  لل�سم���اح  القوانن  تعدي���ل 

املهن احلرة من الفل�سطينين بالعمل، 

وهل اجله���ة امل�ستهدفة لإقرار التعديل 

النقاب���ات اللبنانية اأم جمل�ص النواب؟ 

وبينم���ا ط���رح احلقوق���ي الفل�سطيني 

اأن جمل����ص الن���واب ه���و املعني بهذا 

املو�سوع، عار�ست املحامية اللبنانية 

لتوؤكد اأن املو�س���وع مرتبط بالأنظمة 

الداخلي���ة للنقابات فق���ط، ول عالقة 

ملجل�ص النواب بذلك.

عندما �سدر قان���ون جديد بتعديل 

حق العم���ل لالجئن الفل�سطينين يف 

لبنان )رق���م 129 يف 17 اآب/ اأغ�سط�ص 

2010(، كر�ص مب���داأ اأن من م�سموح لهم 
العمل كاأجراء هم فقط امل�سجلون وفقًا 

الداخلية  لالأ�سول يف �سج���الت وزارة 

والبلديات - مديرية ال�سوؤون ال�سيا�سية 

والالجئن، ويعفون من �رسط املعاملة 

ال�سادرة  العمل  اإج���ازة  باملثل ور�سم 

عن وزارة العمل.

اأما يف حال امله���ن احلرة التي مل 

ي���رد ذكرها يف ن�ص التعديل القانوين، 

ف���اإن لبن���ان داأب عل���ى تطبي���ق حق 

ممار�سة هذه املهن مثل الطب والهند�سة 

واملحاماة وال�سيدلة وغريها بح�رسها 

باأع�ساء النقاب���ات املهنية، هذا الأمر 

ا�ستمر متييزيًا �سلبيًا �سد الفل�سطيني، 

لأن هذه النقابات يف اأنظمتها الداخلية، 

اإما ت�سرط اأن يكون الع�سو لبنانيًا منذ 

اأكر من ع�رس �سن���وات، اأو التزام دولة 

طالب النت�ساب مبداأ املعاملة باملثل، 

وه���ذا يتم ع���ادة باتف���اق ر�سمي مع 

الدولة اللبنانية من دولة طالب الإذن 

بالعم���ل، ويف احلالتن ي�ستحيل على 

الفل�سطيني تطبيق اأي من ال�رسطن.  

املتابع���ن  املعني���ن  بع����ص 

حلق���وق عم���ل الفل�سطين���ي طرح���وا 

اأهمية التوا�سل م���ع النقابات املهنية 

اإمكانات تعديل  اللبنانية، وا�ستك�ساف 

اأنظمتها مبا ميلكه الالجئ الفل�سطيني 

خ�سو�سية  ب�سب���ب  ال�ستف���ادة  م���ن 

و�سع���ه، البع����ص الآخر م���ن اخلرباء 

حاول التوا�سل م���ع الهيئات النقابية 

ليخرج مبح�سلة �سلبية، اإذ اكت�سف اأن 

كثرياً منها ل يري���د مناف�سن يدخلون 

جمال العمل ويف�سلون احتكار املهنة، 

ويقبل���ون اأن يك���ون الفل�سطيني اأجرياً 

لديهم دون حق قانوين مكر�ص، كما يف 

حالة املهند�ص الفل�سطيني الذي يعمل 

for e )��رسفًا لدى �رسك���ة هند�سة 

man( ولي����ص مهند�سًا، مب���ا ينق�ص 
حقوقه يف الأجر وال�سمان وثبات عقد 

العم���ل ويعر�سه لأق�سى اأنواع التمييز، 

وبذلك دخ���ل عامل ال�س���وق والأرباح 

واملنافع ال�سخ�سي���ة بدًل من القانون 

العادل الذي يخول اأي موؤهل فل�سطيني 

بال�سهادات العلمية واخلربات املطلوبة 

ملمار�س���ة العمل، كما تب���ن اأي�سًا اأن 

حلق���ة التربير متبادل���ة، فبينما يرى 

بع����ص الن���واب )وه���م امل�رسوع���ون 

الفل�سطيني���ن  عل���ى  اأن  للقوان���ن(، 

التوا�سل مع النقابات لتعديل اأنظمتها، 

ي���رى اأع�س���اء الهيئ���ات الإدارية اأنهم 

ل ي�ستطيع���ون حتى ل���و اأرادوا اإجراء 

تعديالت عل���ى ما ي�سرط���ه القانون 

التبادلية،  اأو  اللبنانية  �سواء اجلن�سية 

واأن الربمل���ان هو املخول بذلك، وعليه 

ل ب���د للمهني���ن الفل�سطيني���ن من 

الع���ودة ملطالب���ة امل�سرعن بتعديل 

ال���واردة على  القان���ون العام  مبادئ 

نقابات املهنين.

دائرة الفراغ هذه لعبة قد يجيدها 

البع�ص، لك���ن الفل�سطينين يف لبنان 

يرف�سونه���ا لأ�سب���اب منه���ا اأن مهمة 

اأو ال����رسوط التي  تعدي���ل القوان���ن 

ت�سعه���ا اإلزامًا عل���ى النقابات )التي 

هي منظم���ة بقوانن( ه���ي م�سوؤولية 

جمل�ص الن���واب، الذي يجب اأن يطالبه 

ن�سي  ا�ستثناء  باإج���راء  الفل�سطينيون 

وا�سح من هذي���ن ال�رسطن لالنت�ساب 

وممار�س���ة املهنة، واأن اإبق���اء الو�سع 

عل���ى قبول ح���ق العم���ل يف نوع من 

املهن ت�سم���ى »عادية«، وعمليًا حظر 

العم���ل يف امله���ن العليا، ه���و متييز 

�س���د اأي فل�سطيني باملطل���ق مبداأيًا، 

وتخ�سي�ص املتعلم جامعيًا باحلرمان 

الأق�سى، فبدًل م���ن مكافاأته على الكد 

والدرا�س���ة للرقي بعمله وتاأهيل نف�سه 

لدور ح�ساري اأف�سل، ُيعاقب باملنع من 

ممار�سة املهنة، لكن���ه اإذا كان اأميًا اأو 

اأقل تعليمًا فيمكنه العمل يف مهن تدر 

ماًل اأقل عموم���ًا وحتتاج جلهد وتعب 

اأكر.

ثم اإنه ل ميكن الركود اإىل معطيات 

ال�سوق لتحديد احلقوق، فاإذا كان �سوق 

العم���ل يف لبنان يحت���اج يف القطاع 

ال�سحي، خ�سو�سًا التمري�ص والتحاليل 

املخربية اإىل عاملن بعد هجرة وا�سعة 

اإغراءات  للعن����رس اللبن���اين ب�سب���ب 

خارجية تف�سيلية، فاإن ا�ستيعاب جزء 

من الطاق���ات الفل�سطينية الكفوءة يف 

هذا امل�سمار، ل ميك���ن قبول ت�سغيله 

�سداداً للفراغ موؤقتًا، بل ل بد من تعديل 

قوانن واأنظمة املهنة جلعل هذا احلق 

مكر�س���ًا على الدوام حتقيق���ًا للعدالة، 

عرب ال�ستقرار الوظيفي املهني.

باملح�سلة، هناك حاجة اإىل قوانن 

تكر�ص احلق���وق، واإىل قي���ام الربملان 

بواجبات���ه اإزاء الالجئن الفل�سطينين 

يف لبن���ان، وعدم دف���ع املهنين اإىل 

متاه���ة بن هذه النقابة وتلك، كما يف 

واملمر�سات  املمر�س���ن  ت�سغيل  حال 

ب�س���كل قانوين ب�سب���ب حاجة ال�سوق، 

كذلك يج���ب اإنهاء الإرب���اك يف وزارة 

العمل حول اأذون���ات العمل، خ�سو�سًا 

الت���ي حتتاج مل�سارك���ة وزارات اأخرى 

باملوافقة.

�صامر ال�صيالوي

الفلسطينيون أصحاب المهن الحرة 

بين أنظمة النقابات.. وروح القوانين التشريعية

الأو�سط، ومع جهود وا�سنطن ل�ستمرار 

دوران عجلة املفاو�سات.

خطة كريي ومواعيده

جهود الوزي���ر الأمريكي مل تتوقف 

عند دفع الأط���راف الثالثة اإىل توقيع 

التف���اق، فقد عاد م�رسعًا اإىل الأرا�سي 

الفل�سطيني���ة املحتل���ة، ويف جعبته 

تف�سيالت ح���ول خط���ة كان عر�سها 

بعناوينها الأولية يف زيارته ال�سابقة، 

ومل يعلم عل���ى وجه الدقة يف حينه، 

ما اإذا كان���ت حظيت مبوافقة الطرفن 

اأم ل.

يف زيارت���ه التا�سعة من���ذ توليه 

من�سب���ه، والتي ف�سلته���ا عن زيارته 

ال�سابق���ة اأي���ام فق���ط، حم���ل وزي���ر 

اخلارجية الأمريك���ي، ما قالت �سحف 

عربي���ة و»اإ�رسائيلية« اإنها خطة »اأو 

)م�رسوع اتف���اق( نال عليه���ا موافقة 

رئي����ص حكوم���ة الحت���الل بنيامن 

نتنياهو«، بح�س���ب �سحيفة »القد�ص 

العربي«.

اخلطة اأو )م�رسوع التفاق( وفق ما 

ج���اء يف ال�سحيفة نف�سها، تن�ص على 

» بق���اء ال�سيط���رة الإ�رسائيلية على 

املواق���ع الع�سكري���ة احلالية يف غور 

الأردن لع�رس �سن���وات قابلة للتجديد، 

بدًل من الع�رسين �سنة التي اأعلن عنها 

واإقامة حمطات لالإنذار املبكر  �سابقًا، 

عل���ى قمة جبل العا�س���ور يف ال�سفة 

الغربية، وهو ثاين اأعلى قمة بعد جبل 

ال�سي���خ، واحتف���اظ »اإ�رسائيل« بحق 

الرف����ص وامل�ساءلة ب�س���اأن اأي دخول 

اأو عب���ور من خالل املعابر مع الأردن، 

اإ�ساف���ة اإىل ت�سيري دوري���ات م�سركة 

عل���ى ط���ول نه���ر الأردن«، وتتحدث 

اخلطة عن تدوي���ل البلدة القدمية من 

ال�سلطة  القد����ص، ومد ح���دود  مدينة 

الفل�سطيني���ة اإىل مناطق »ب« و»ج« 

املحددة يف اتف���اق اأو�سلو، مع تبادل 

لالأرا�سي املتف���ق عليها على جانبي 

اجلدار الع���ازل، الذي ي�س���كل احلدود 

الدائمة بن الدولتن.

ويف اخلطة ن����ص ميكن اأن يو�سف 

الفل�سطيني  العراف  على  باللتفايف 

ب�»يهودية  »اإ�رسائيلي���ًا«  املطل���وب 

دولة اإ�رسائيل«، حي���ث اأ�سري اإىل »اأن 

لإ�رسائي���ل احل���ق يف الت�سمي���ة التي 

تريدها هي لدولتها اأ�سوة بغريها من 

الدول«.

التفاق  م����رسوع  يتح���دث  كم���ا 

ال�ستيطانية  امل�ساري���ع  عن »جتميد 

املتعلق���ة بعدد من الب���وؤر املقرة من 

قبل احلكوم���ة الإ�رسائيلية، ول ينطبق 

ه���ذا الإجراء عل���ى امل�ساريع القائمة 

يف التجمع���ات ال�ستيطاني���ة الكربى 

الواقعة يف حميط مدينة القد�ص وغور 

الأردن، مبا فيه���ا م�ستوطنات معاليه 

اأدومي���م وزفعات جئي���ف وهارحوما 

وجيلو ونيفي يعقوف ورامات �سلومو 

ورامات األ���ون وكريات اأرب���ع، وكذلك 

امل�ستوطنات ذات الكثافة ال�سكانية«.

وفيما يتعل���ق مبو�سوع الالجئن، 

ي���دور احلديث »ع���ن ال�سماح لبع�ص 

العائالت الفل�سطينية بجمع ال�سمل يف 

ال�سّفة ورف���ح وغزّة، ومينح الالجئون 

حق التعوي�ص اأو الهجرة، بحيث تفتح 

الدول العربي���ة - خ�سو�سًا اخلليجية 

الفل�سطين���ي فيه���ا -  ذات الوج���ود 

اأبوابه���ا لت�سهيل ذلك واإعادة تاأهيلهم 

اأو جتني�سهم مع منا�سدة عدد من دول 

اخلليج كال�سعودية والإمارات العربية 

املتحدة والكويت وقطر متويل �سندوق 

»حق العودة املتعلق بذلك«.

بع���د وق���ت ق�سري من ن����رس هذه 

املعلوم���ات، ع���ن خطة ك���ريي، نقل 

م�سوؤول���ون فل�سطيني���ون ع���ن رئي�ص 

ال�سلط���ة رف�س���ه اأي وج���ود ع�سكري 

وق���ال  الأردن،  غ���ور  يف  لالحت���الل 

حلرك���ة  املركزي���ة  اللجن���ة  ع�س���و 

فتح حمم���ود العال���ول: »اإن املوقف 

الفل�سطيني ه���و رف�ص بقاء اأي جندي 

اإ�رسائيلي على احلدود ال�رسقية لدولة 

فل�سط���ن«، موؤك���داً تعر����ص القيادة 

الفل�سطيني���ة ل�سغوط كب���رية للقبول 

باخلطة الأمريكية الت���ي حملها وزير 

اخلارجي���ة الأمريك���ي ج���ون كريي«، 

وطل���ب م���ن الفل�سطيني���ن املوافقة 

عل���ى ال�سق الأمن���ي منه���ا، واأ�سارت 

م�سادر فل�سطيني���ة اإىل تقدمي ال�سلطة 

الفل�سطينية اأفكاراً بديلة، وفيما حتدث 

الوزي���ر الأمريك���ي عن اتف���اق ينجز 

يف ني�س���ان/ اأبريل الق���ادم، ت�ستبعد 

امل�سادر الفل�سطيني���ة اإمكان الو�سول 

اإىل اتفاق قريب، ب�سبب مواقف حكومة 

الحتالل.

اللتزام ب�»اأمن اإ�رسائيل«

تر�س���م الإدارة الأمريكية خطواتها 

جت���اه الت�سوي���ة، وكما ه���و معروف 

ومتوقع، وفق متطلبات دولة الحتالل 

ال�سهي���وين، فال�سهاينة هم من حتدث 

عن »ال�سالم القت�سادي«، والأمريكيون 

يتبنون هذا الت�سور كاماًل، وت�رسيحات 

ك���ريي املتعددة تب���ن ذلك على نحو 

جل���ي، كم���ا اأن ال�سهاين���ة ه���م من 

مت�سكوا على ال���دوام ببقاء قواتهم يف 

غور الأردن، وها ه���و الوزير الأمريكي 

يقدم »خطة« اأو م�رسوع اتفاق يحمل 

املوقف ال�سهيوين كاماًل.

والوزي���ر الأمريك���ي ل يرك جماًل 

لتوقع���ات اأخرى، هو يق���ول �رساحة: 

»اأتفهم التح���دي الأمني الذي تواجهه 

اإ�رسائي���ل، واأ�س���م �سوت���ي اإىل �سوت 

الرئي�ص اأوباما يف التعبري عن التزامنا 

العمي���ق باأم���ن اإ�رسائي���ل، واحلاجة 

لإيجاد ال�سالم الذي يعرف باإ�رسائيل 

كدول���ة يهودية، ميك���ن اأن تدافع عن 

نف�سها وبقائها الذاتية«.

العب���ارة الأخرية تعن���ي املوافقة 

الأمريكي���ة على بقاء ق���وات الحتالل 

يف غور الأردن، بعد اأن رف�ص نتنياهو 

اقراح���ًا اأمريكيًا �سابق���ًا بن�رس قوات 

دولية يف الغور، واأ�رس على اأن كيانه 

يريد بق���اء جي�سه يف ه���ذه املنطقة، 

وهن���ا ميكن اأن نتخيل �س���كل التفاق 

الذي يتحدث كريي )واثقًا( عن التو�سل 

اإليه يف ني�سان/ اأبريل القادم.

عبد الرحمن نا�صر

w w w . a t h a b a t . n e t
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�لدولة �إال يف حاالت قليلة.

هذ�  على  �لتطور�ت  ومن 

�مل�ستوى �أن �خلاطفني باتو� 

�لفي�سبوك  من  ي�ستفيدون 

ومو�قع �لتو��سل �الجتماعي 

على  للح�سول  �الأخ����رى 

م���ع���ل���وم���ات �أك������ر ع��ن 

�أواًل  ويختارون  �سحاياهم، 

ي�ستطيعون  �لذين  �أول��ئ��ك 

�لدفع نقد�ً.

�رشكات �لتاأمني

عند  قوم  م�سائب  والأن 

ق��وم ف��و�ئ��د، �رت���اأت بع�ض 

حتل  �أن  �لتاأمني  ���رشك��ات 

حمل �لدولة، فاأطلقت خدمة 

�خلطف«،  �سد  »�ل��ت��اأم��ني 

و�قعًا  بات  �خلطف  �أن  ومبا 

للكثري  بالن�سبة  خميفًا 

مل  �ملي�سورة،  �لعائالت  من 

عن  �لعائالت  ه��ذه  ت��ت��و�َن 

�ال�ستعانة ب�رشكات �لتاأمني 

يف ظل �سعف ثقتها بالدولة 

�لقادرة على  و�أجهزتها غري 

للمو�طن،  �حلماية  توفري 

�الأوىل  �لفئة  �أن  و�ل��الف��ت 

�لتي جلاأت �إىل �لتاأمني �سد 

�ل�سيا�سيني،  �سمت  �خلطف 

لتليها فئة �لفنانني ورجال 

وقعت  حال  ويف  �الأع��م��ال، 

اخلط��ف  ع�صاب��ات  اأن  امل�ؤ�ص��ف  م��ن  |
ت�صتبي��ح بع�ض املناط��ق اللبناني��ة وحتاول اأن 

ت�صبغ عليها �صفات اإجرامية ال �صلة لها بعادات 

وتقالي��د اأهله��ا، م��ن دون �ص�اب��ط اأو اك��راث 

ملخ��اوف النا���ض، ت�صيء ع�صاب��ات اخلطف اإىل 

ا�صتقرار البقاعيني.

ال ي��زال البق��اع اأ�ص��ر ع�صاب��ات، امتهن��ت 

تروي��ع النا���ض، وامل�صاوم��ة عل��ى حريتهم، من 

دون اأن يردعه��ا اأي عام��ل اأخالق��ي اأو ظ��رف 

اأمني، فيم��ا حالة الت���رذم ال�صيا�صي ت�صهم يف 

ت��صي��ع هام�ض حترك ع�صاب��ات اخلطف، فتنفذ 

مهماته��ا ب�صه�لة، وت�صاوم عل��ى »�صعر �صلعتهم 

املخط�ف��ة«، ويج��د اأفرادها ف���ق كل ذلك بيئة 

معني���ن  ي�صره��ا  املالحق��ات،  م��ن  حتميه��م 

بال�ص��اأن العام وظيفته��م تقبيل حلية املخط�ف 

وعائلت��ه، يف وقت ين�رف اخلاطف للبحث عن 

�صحيته اجلديدة.

يف ه��ذا ال�صي��اق، ي��رى م�ص��در اأمن��ي معني 

اأن معظ��م ه��ذه العملي��ات تق���م به��ا ع�صاب��ة 

معروف��ة من ُقّط��اع الط��رق، واالأجه��زة االأمنية 

تعرفها باالأ�صماء وتر�صده��ا بدقة، لكن اأفرادها 

م�ج���دون يف ب���ؤرة معين��ة هي �صاح��ة للطفار 

واملطل�ب��ني تاريخي��ًا، وعلي��ه فقد بات��ت ت�صكل 

ح�صا�صية معينة تراعيها االأجهزة، لكن اأفراد هذه 

الع�صابة مت��ادوا كثراً وبات االأم��ر يحتاج حاًل 

جذري��ًا، و�ص��ار من واجبن��ا امُلل��ح اأن ن�صع حداً 

له��م، ومل يع��د يف اإمكانن��ا اأن نتحملهم اأكرث من 

ذل��ك، ومن غر امل�صم���ح اأن ي�صتمر ال��صع على 

م��ا ه� عليه، وبالت��ايل لدينا خط��ة ونعمل على 

اإنهاء هذه الظاهرة قريبًا لكي ال ي�صتباح البلد.

�هتماماتهم  �خ��ت��الف  على 

ي�سعى  ما  غالبًا  وتخ�س�ساتهم، 

�الأرق��ام  حتطيم  �إىل  �للبنانيون 

�إىل  بلدهم  ودف���ع  �لقيا�سية 

ع�سابات  حال  �الأوىل،  �ملر�تب 

�خلطف ال ي�سذ عن هذه �لقاعدة، 

�لع�سابات  هذه  �أن  �لو��سح  من 

�لعامني  مر  على  جاهد�ً  �سعت 

�ملا�سيني لرتفع مرتبة لبنان �إىل 

�ملرتبة �ل�ساد�سة عامليًا من بني 

�لدول �لتي ح�سلت فيها حاالت 

خطف مقابل فدية.

»خريطة  عن  لتقرير  وفقًا   

و�لذي   »2014 للعام  �ملخاطر 

 control« موؤ�س�سة  �أعدته 

risks« �لعاملية، تفوق لبنان 
على �لعر�ق و�سورية و�ليمن يف 

�سجلت  �لتي  �خلطف  عمليات 

�أر��سيه، ومت ت�سنيفه على  على 

خطر�ً  �الأكر  �لدول  بني  من  �أنه 

و�ل��زو�ر  �ملو�طنني  �سالمة  على 

على حد �سو�ء.

يهرب  �أن  ع��ج��ب  ال  �إذ�ً، 

�للبنانيون من وطنهم نحو دول 

�ل�سياح  يحجم  و�أن  �الغ���رت�ب، 

�لعرب و�الأجانب عن زيارة لبنان، 

زيار�تهم  �ملغرتبون  يوؤجل  و�أن 

فهناك  �حل��ب��ي��ب،  ب��ل��ده��م  �إىل 

حتر�ض  متتخ�س�سة  ع�سابات 

على ت�سويه �سمعته وبث �لرعب 

بع�ض  و��ستغالل  مناطقه  يف 

و�أحيانًا  �ملي�سورة،  �لعائالت 

هام�ض  لتو�سيع  �ملي�سورة،  غري 

�أرباحها ونفوذها وعنا�رشها.

ظاهرة �خلطف

�الأه��ل��ي��ة  �حل�����رب  يف 

عمليات  �ساعت  �للبنانية 

�مل�ساد  و�خل��ط��ف  �خل��ط��ف 

�ختالفها،  على  �الأحز�ب  بني 

�الأخ���رية،  �الأع����و�م  يف  لكن 

وب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �الأزم����ات 

و�القت�سادية  �ل�سيا�سية 

و�الأمنية يف لبنان و�ملنطقة، 

ظاهرة  جديد  م��ن  �نطلقت 

وقد  �لفدية،  مقابل  �خلطف 

بحيث  ف�سولها  ��ستفحلت 

�إىل  �ملخطوفني  عدد  �رتفع 

من  �لكثري  و�أطلت  كبري،  حد 

بر�أ�سها  �خلطف  ع�سابات 

ل��ت��ك��ر���ض وج���وده���ا رغ��م 

�الأمنية  �ل��ق��وى  حم���اوالت 

�أن  �سحيح  لها،  حد  و�سع 

يف  �نح�رشت  �لظاهرة  هذه 

�إال  �ملا�سية،  �لقليلة  �الأ�سهر 

ماأ�سويًا  و�قعًا  كانت  �أنها 

هذ�  من  �الأوىل  �الأ�سهر  يف 

�أ�سدرته  تقرير  ففي  �لعام، 

�للبنانية  �لد�خلية  وز�رة 

�ملا�سي،  �سباط  �سهر  نهاية 

�الأمنية  �لقوى  �أن  �إىل  ي�سري 

�أوقفت حتى ذلك �لتاريخ 47 

�سخ�سًا م�ستبهًا بهم للتورط 

�أن  علمًا  خطف،  �أعمال  يف 

يتمكن  مل  ر�سمي  مرجع  �أي 

حول  دقيق  رق��م  �إعطاء  من 

يوؤكد  �إذ  �خل��ط��ف،  عمليات 

حاالت  وجود  �أمني  م�سوؤول 

�لكتمان،  ط��ي  تبقى  ع��دة 

ويف�سل �سحاياها عدم �إبالغ 

�ل�سلطات بها، و�لتفاو�ض �رش�ً 

ي�سجع  وم��ا  �خلاطفني،  مع 

على ذلك عجز �لقوى �الأمنية 

يف معظم �حلاالت عن حترير 

عجزها  وحتى  �ملخطوفني، 

توقيف  عن  �لفدية  دفع  بعد 

�خلاطفني، غري �أن �ملعلومات 

�لر�سمية �ملن�سورة، ت�سري �إىل 

خطف  حادثة   65 من  �أك��ر 

يف  لبنان  يف  �لفدية  بد�فع 

غ�سون �سنتني، وهو رقم يبدو 

�لتي  �حلاالت  من  بكثري  �أقل 

يتناولها �الإعالم. 

مو�سوع  يف  �مل��وؤ���س��ف 

�الأمنية  �جلهات  �أن  �خلطف، 

عادة ما توؤكد �أنها متكنت من 

حتديد روؤو�ض هذه �لع�سابات 

و�أماكن وجودها و�لعدد �الأكرب 

حاالت  ويف  عنا�رشها،  من 

باأ�سماء  �ل��ت��د�ول  مت  كثرية 

لكن  وخمابئهم،  �خلاطفني 

ت�ستطع  �الأمنية مل  �ل�سلطات 

ج��رت  وق���د  تعتقلهم،  �أن 

ذهب  كثرية  ده��م  عمليات 

�لقوى  من  �أف���ر�د  �سحيتها 

�الأمنية يف �أحيان كثرية.

وقد درجت �لعادة �أن تقوم 

باأهل  باالت�سال  �لع�سابة 

بامل�ساومة  و�لبدء  �ل�سحية، 

عالية  مالية  ف��دي��ة  على 

�ل��دوالر�ت  ماليني  �إىل  ت�سل 

�أحيانًا يف حال كانت عائلة 

قبل  م��ي�����س��ورة،  �ملختطف 

�إىل  �ملفاو�سات  تنتهي  �أن 

�آالف  �أو ب�سعة  �آالف  ع�رش�ت 

حالة،  لكل  وفقًا  �ل���دوالر�ت 

تهديد�ً  ذلك  ير�فق  وطبعًا، 

للعائلة باإيذ�ء �بنها  مبا�رش�ً 

�أو  �ل�رشطة  �أخطرت  حال  يف 

مل�ساعدتها،  �الأمنية  �الأجهزة 

�لعائالت  بع�ض  �أن  ورغ��م 

�لقوى  �إىل  بالفعل  جل���اأت 

�إىل  ��سطرت  �أنها  �إال  �الأمنية، 

ت�سرتجع  ومل  �لفدية  دف��ع 

�إن  �إذ  ذل���ك،  بعد  �أم��و�ل��ه��ا 

�خلاطفني مل يقعو� يف قب�سة 
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وردع  م��ايل،  �أ�سا�ض  على  تقع  �لتي 

ومعاقبة منفذيها، على �سبيل �ملثال، 

يتوزعون  لبنان  37 خاطفًا يف  متكن 

على جمموعة ع�سابات من �حل�سول 

على مبلغ تخطى �ل�50 مليون دوالر 

عام 2012، جر�ء عمليات خطف رجال 

�كت�سبو�  �لتجار، حتى  �الأعمال وكبار 

لقب »ع�سابات من �سريبح �ملليون«، 

و�نتقلت ظاهرة �الختطاف من ظاهرة 

على �أ�سا�ض �النتماء �لديني و�حلزبي 

على  خطف  ظاهرة  �إىل  �حلرب،  �أيام 

�ل�سلم،  �أي��ام  �ملالية  �مل��الءة  �أ�سا�ض 

وبد�أت �أوىل حلقات �سل�سلة �الختطاف 

�آذ�ر   23 يف  لبنان  يف  فدية  مقابل 

�الأ�ستونيني  خطف  ت��اري��خ   ،2011
�ل�سبعة من و�دي �لبقاع ب�رشق لبنان، 

�لذين �سغلت عملية �ختطافهم �الحتاد 

وت�سبح  ذلك  بعد  لتتكرر  �الأوروب��ي، 

هاج�سًا يوميًا يوؤرق حياة �للبنانيني.

�لذي  �لتهاون  �أن  �خل��رب�ء  وي��رى 

�لتعامل  �للبنانية يف  �لدولة  �أظهرته 

�أجهزتها  ك��رة  على  �لق�سية  م��ع 

�الأمنية، وما يرتدد دومًا عن دفع فدية 

مالية للخاطفني، فتح �سهية �لبع�ض 

�خلطف  قو�مها  ر�بحة،  جت��ارة  على 

مقابل فدية مالية.

وقد ك�سفت م�سادر �أمنية �أن �أبطال 

معروفون  وهم   ،37 �لع�سابات  هذه 

حلركة  تامة  معرفة  مع  باالأ�سماء، 

تنقالتهم بني منازلهم و�أماكن �أخرى، 

�سريبح  »من  ع�سابات  عن  �ملعروف 

�ملالءة  تر�سد  �أنها  ه��ذه،  �ملليون« 

�الإقد�م  قبل  جيد�ً،  ل�سحيتها  �ملالية 

على خطفه، وال تتعقب �سوى �أ�سحاب 

�ملي�سورين  �الأعمال  رجال  من  �ملال 

للظروف  تاأبه  وال  �لتجار،  وكبار 

�ملحيطة مبكان ��سطيادها لفري�ستها.

�لفتك  �خلطف،  ع�سابات  وتو��سل 

باأع�ساب �للبنانيني �ملي�سورين، �لذين 

�سفوفهم،  يف  �لهلع  من  حالة  ت�سود 

وعلى  �أنف�سهم  على  خوفهم  نتيجة 

�أبطالها  يبقى  ع�سابات  من  �أوالدهم 

من  وميرحون  وي�رشحون  جمهولني، 

�جلنوب،  �أق�سى  �إىل  �ل�سمال  �أق�سى 

ويلزمون  ب��ريوت،  بالعا�سمة  م��رور�ً 

ذوي �ملخطوف بدفع فدية مالية، بعد 

ترهيبه، يف مقابل �إطالق �لرهينة.

و�خلطري �أن بع�ض �لعمليات يبقى 

�الأمنية،  �الأجهزة  به  تعلم  وال  �رشيًا، 

ي��ري��دون  ال  �مل��خ��ط��وف  �أه���ايل  الأن 

كل  عاي�سو�  �أنهم  �سيما  ال  �سجيجًا، 

عمليات �خلطف �ل�سابقة، �لتي �نتهت 

�أو  �ملالية،  �لفدية  بدفع  مبجملها 

بتدخل و�ساطة ر�سمية لبنانية كبرية 

و�لع�سكرية  �الأمنية  للقوى  ت�سمح 

�ملخطوف  فيرتك  �ل�سغط،  من  بقليل 

�ملعروفون  خاطفوه  ي�سلمه  �أو  حر�ً، 

بتحركاتهم،  و�ملر�سودون  باأ�سمائهم، 

و�لبعيدون عن يد وهيبة �ملوؤ�س�سات 

و�لع�سكرية  �الأم��ن��ي��ة  و�الأج���ه���زة 

�للبنانية.

�إعد�د هناء عليان

ح���دد �لقانون عقوب���ة فعل �خلطف من �ستة �أ�سهر و�س���واًل �إىل �ل�سجن مدى 

�حلي���اة يف بع�ض �حل���االت، كا�ستمر�ر مدة �الحتجاز الأك���ر من �سهر وتعذيب 

�ملخط���وف ج�سديًا �أو معنوي���ًا، وت�سدد �لعقوبة بح�سب �مل���ادة 257 »�إذ� نتج 

ع���ن �خلطف وفاة �ملخطوف ب�سبب �لرع���ب فت�سبح �لعقوبة �الإعد�م«، وتخفف 

�لعقوب���ة وفقًا للم���ادة 570 �إىل فرتة ترت�وح بني 6 �أ�سه���ر و3 �سنو�ت �إذ� �أطلق 

�خلاطف �ملخطوف خالل 3 �أي���ام، وتخفف �أي�سًا �إىل �لن�سف �إذ� �إطلقه خالل 24 

�ساعة من دون �أن يكون قد تعر�ض �ملخطوف للتعذيب.

قــانــون العقـوبــات �إب��الغ  على  يحملونها  �ل��ذي��ن 

�أي  �ل�رشكة �ملقدمة للخدمات عن 

��ست�سعار مبكر للخطف، �الأمر �لذي 

�أ�رشع  يف  تتحرك  �ل�رشكة  يجعل 

مع  �لتعاون  �أن  حني  ويف  وقت، 

�رشكات �لتاأمني لن يقلل من ن�سبة 

�أنه  �إال  �خلطف،  عمليات  ح��دوث 

�مل�سرتكني  حظوظ  من  يح�سن  قد 

عندما  �أحياء  �خلروج  �خلدمة  يف 

�خلاطفني  �إن  �إذ  �ل��و�ق��ع��ة،  تقع 

�سي�سعرون بالطماأنينة باأن �لفدية 

�لتي طلبوها �ست�سلهم.

علمًا �أن �سعر بولي�سة �لتاأمني 

يف لبنان يختلف بني �سخ�ض �إىل 

قيمتها ح�سب  تقييم  يتم  �إذ  �آخر، 

قد  �لذي  �إن�سان و�خلطر  موقع كل 

يحيط به.

�الأجهزة �الأمنية

غا�سبة  �أمنية  م�سادر  تنتف�ض 

كتق�سري  تعليقات  �سماعها  عند 

تقوم  �أنها  موؤكدة  �لدولة،  �أجهزة 

بكل ما يف و�سعها للحد من ظاهرة 

�لتقرير  ���س��دور  ورغ��م  �خل��ط��ف، 

للمرتبة  لبنان  و�حتالل  �الأخ��ري 

�ل�ساد�سة، تعمد هذه �مل�سادر �إىل 

ت�سليط �ل�سوء على خفوت ظاهرة 

�خلطف مقابل �لفدية يف �ل�سهرين 

هو  تنكره  ال  ما  لكن  �ملا�سيني، 

ير�أ�سها  متجذرة  ع�سابات  وجود 

لبنانيون يف �أحيان كثرية، وجتند 

لديها  كعمال  �ل�سوريني  بع�ض 

لتنفيذ حاالت �خلطف، وقد �سكلت 

�لعامني  مر  على  �لع�سابات  هذه 

تن�سط  نائمة  خاليا  �ملا�سيني 

وكلما  �لفر�سة،  لها  �سنحت  كلما 

وبظروف  �أمني  باختالل  �سعرت 

موؤ�تية ت�ساعدها على �ل�رشب من 

جديد.

ي�ستغرب بع�ض �للبنانيني خرب 

رفيعة  مرتبة  على  لبنان  ح�سول 

يف عمليات �خلطف، وعدم ح�سوله 

على لقب مماثل يف جمال �رشقة 

�ل�سيار�ت و�إعادة بيعها ل�ساحبها 

�أن  ويوؤكدون  وبيعها،  تفكيكها  �أو 

بع�ض �لع�سابات هي عينها تقوم 

لكن  �ل�سيار�ت،  و�رشقة  باخلطف 

�لو��سح �أن عمليات �خلطف مقابل 

من  بكثري  �أك��ر  مربحة  �لفدية 

�رشقة �ل�سيار�ت �أو �ل�سطو �مل�سلح 

على �لبنوك، وهي ظاهرة �سجلت 

يف لبنان كذلك منذ فرتة.

عاملية  منظمات  وتتهم  ه��ذ� 

يف  بالف�سل  �للبنانية  �حلكومة 

حلماية  �لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ 

�الختطاف  عمليات  من  �لنا�ض 

تعمد  �خل���ط���ف،  ع��م��ل��ي��ة 

توفري  �إىل  �لتاأمني  �رشكات 

ولكن  �مل��ط��ل��وب��ة،  �ل��ف��دي��ة 

يتم  م��ع��ني  �سقف  �سمن 

حتديده بالرت��سي.

�أن  �إىل  �الإ���س��ارة  جت��در 

خدمات �لتاأمني �سد �خلطف 

من  �لعديد  يف  برزت  كانت 

تعاين من خلل  �لتي  �لدول 

���رش�ع  �أو  ح��رب  �أو  �أم��ن��ي 

�أعمال  �زدهرت  فقد  م�سلح، 

توفر  �لتي  �لتاأمني  �رشكات 

�سد  وتعوي�سات  �سمانة 

بالفدية  و�ملطالبة  �خلطف 

حيث  �أواًل،  �ل�سومال  يف 

بلغت كلفة بو�لي�ض �لتاأمني 

دوالر،  مليون   200 نحو 

�الأمر على كل من  و�ن�سحب 

نيجرييا ونيكارغو� و�جلز�ئر 

و�لعر�ق، ومع تكاثر عمليات 

�أن  يبدو  لبنان،  يف  �خلطف 

على  �ستنت�رش  �خلدمة  هذه 

�لو�سائل  نطاق مت�سع، ومن 

تزويد  �أي�سًا  �مل�ستعملة 

�لكرتونية  باأزر�ر  �الأ�سخا�ض 

لتحديد مو�قعهم �جلغر�فية، 

�الأزر�ر  ه���ذه  وت�����س��اع��د 

�الل��ك��رتون��ي��ة �الأ���س��خ��ا���ض 
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لـبــنـان في الـمـراتب األولـى لـعـمليـــات الخطف عالميًا

| الئـحـــة الــدول
مل يكن لبنان وحده من بني �لدول �لعربية �لتي �سملها �لتقرير 

ع���ن �أعمال �خلطف، �إذ ح���ل �لعر�ق يف �ملرتب���ة �لعا�رشة، وتلته 

�سوري���ة يف �ملرتبة �ل�11، وتربعت عل���ى �ملر�كز 13 - 14 - 15، 

�ليمن، ثم ليبي���ا فم�رش، وبح�سب �لتقرير، فاحلاالت �لعديدة �لتي 

�سجل���ت يف �ل����رشق �الأو�سط، ح�سلت ب�سبب �ملن���اخ �الأمني غري 

�مل�ستق���ر �لذي ولدته �حلرب يف �سوري���ة، و�أن �خلطف مقابل فدية 

هو من �مل�ساكل �مل�سرتكة بني �سورية ولبنان، وفيما يلي �لالئحة 

�لتي ت�سم �أكر من 20 دولة ح�سل فيه�ا خطف خ�الل �لعام 2013: 

1 - �ملك�س�ي���ك 2 - �لهند 3 - نيجرييا 4 - باك�ستان 5 - فنزويال 
6 - لبنان 7 - �لفلبني 8 - �أفغان�ستان 9 - كولومب�يا 10 - �لعر�ق 
11 - �سوري��ة 12 - غو�تي�م�����اال 13 - �ليمن 14 - لي�ب���ي���ا 15 
- م����رش 16 - �لرب�زيل 17 - كيني���ا 18 - �لنيبال 19 - ماليزيا 

20 - جنوب �إفريقيا.



تاأ�س����س جمل�س التع���اون اخلليجي 

ع���ام 1981 من ال�سعودية وقطر والكويت 

وا�سُتثني  وعم���ان،  والإمارات  والبحرين 

العراق م���ن ع�سويته. وبع���د م�سي 32 

عامًا على تاأ�سي�سه، وب���دل اأن ي�سل اإىل 

م�ست���وى »الحتاد اخلليجي« كما تطرح 

التفكك  ال�سعودي���ة، فاإن���ه ي�سري نح���و 

والت�سدع، وننتظر بي���ان نعيه يف وقت 

قريب، حي���ث ل جتمع ُدَول���ه اأيُّ �رشاكة 

�سيا�سي���ة عل���ى م�ست���وى املنطق���ة اأو 

التحالف���ات الدولية، كم���ا تتمثل عوائق 

قيام الحتاد باأ�سباب داخلية وخارجية، 

منها:

على ال�سعيد الداخلي:

تباي���ن عل���ى امل�ست���وى العقائدي، 

فتت���وزع معتق���دات اخلليجي���ن ب���ن 

املذاه���ب اخلم�س���ة والفك���ر الوهاب���ي 

وال�سلف���ي التكف���ريي والإبا�سية، وعلى 

الوهابية  ال�سيا�سي بن  الإ�سالم  م�ستوى 

وال�سلفي���ة  امل�سلم���ن«  و»الإخ���وان 

التكفريية )القاعدة(.

البحرين  ب���ن  اخلالف���ات احلدودية 

وقطر، واخلالفات احلدودية بن ال�سعودية 

من جهة وعمان والكويت والإمارات وقطر 

من جهة اأخرى.

ان�سحاب الإمارات من الإحتاد النقدي 

اخلليجي.

العملة  ان�سحاب عمان من م����رشوع 

اخلليجية املوحدة.

اخلليجية  التاأ�س���رية  وج���ود  ع���دم 

املوح���دة، ومنع الإماراتي���ن من دخول 

ال�سعودية ببطاقة الهوية، ب�سبب خريطة 

الإمارات.

الختالف بن اأنظمة احلكم، فبع�سها 

الدميقراطي���ة  ظواه���ر  بع����س  يعتم���د 

)انتخاب���ات برملاني���ة( واأكرثها ما يزال 

ملكيًا اأو وراثيًا.

تباي���ن يف ال�سلوكي���ات واحلري���ات 

العام���ة وال�سخ�سي���ة، فب���ن الكوي���ت 

والإمارات والبحري���ن وال�سعودية فوارق 

�سا�سعة ومتناق�س���ة؛ بن ال�سباحة على 

ال�ساطىء، ومنع املراأة من قيادة ال�سيارة.

اأما على ال�سعيد اخلارجي :

تتج���اذب جمل����س التع���اون ع���دة 

اجتاهات ومواق���ف متعددة، وتغيب عنه 

وحدة املوقف ووحدة ال�سلوك والأهداف.

تنق�س���م دول جمل����س التعاون حول 

املوق���ف م���ن »الإخ���وان امل�سلم���ن«، 

فبع�سها يوؤيد )قط���ر( والآخرون يقودون 

احلمل���ة امل�س���ادة لإ�سق���اط الإخ���وان 

)ال�سعودية والإمارات..(.

يختل���ف اخلليجي���ون ح���ول اإيران، 

للعداء  فبع�سهم يدعو للحوار، وبع�سهم 

وح�سار اإيران و�رشبها ع�سكريًا.

ب���دء التذبذب وال�سي���اع مما ي�سمى 

قط���ر  فتتح���د  العرب���ي«،  »الربي���ع 

وال�سعودي���ة خ�سو�سًا �س���د النظام يف 

�سوري���ة، وتختلف���ان يف م����رش، وب���داأ 

الخت���الف اأي�س���ًا يف لبن���ان، واملوقف 

من ح���زب اهلل، فال�سعودي���ة ت�سن حملة 

�سيا�سي���ة واأمنية �سد احلزب، وقطر تعيد 

احلياة لعالقتها مع احلزب.

بداأت ن����ار الفتنة والفرز املذهبي 

التي ن�رشتها ال�سعودية بالرتداد على 

�ساحات دول اخلليج لتحرق �سعوبها 

بالنار التي اأ�سعلتها ال�سعودية وقطر 

يف �سوري����ة والعراق واليمن ولبنان، 

وب����داأ الفرز والتع�سب املذهبي يظهر 

يف الكويت وال�سعودية والبحرين..

يتفق اأكرث اخلليجين حول التفاو�س 

مع »اإ�رشائيل« وبناء عالقات معها، ويف 

مقدمتهم قطر، وتليه���ا ال�سعودية، وكان 

اآخر ف�سولها العلني���ة لقاء الأمري تركي 

الفي�س���ل مع الوزي���ر ال�سهيوين ودعوته 

للخطابة يف الكني�ست، بينما يلوذ بع�س 

اخلليجي���ن بال�سم���ت دون اأخذ موقف 

وا�سح على م�ستوى املجل�س.

يظ���ن اخلليجيون اأن اأم���ريكا حترتم 

»اأدواته���ا« اأو حلفاءه���ا، معتقدي���ن اأن 

من يرق�س معه���م بال�سيف لن ي�ستعمله 

�سدهم للحفاظ على م�ساحله.

ا�ستفاقت ال�سعودية على واقع جتاوز 

اأمريكا لدورها وع���دم ال�ستئنا�س براأيها 

بالنفتاح على اإي���ران اأو احلل ال�سيا�سي 

يف �سوري���ة، ومل يفه���م ال�سعوديون ما 

فعلت���ه اأم���ريكا ب�»احلمدي���ن« يف قطر 

وا�ستبدالهما كما ُت�ستبدل اإطارات ال�سيارة 

وُيرمى امل�ستعمل منها يف مزابل التاريخ.

ه���ل �سي�ستيقظ ال�سعودي���ون بعدما 

خ�رشوا جمل�س التع���اون اخلليجي، ومت 

تفريغه، وفقدت ال�سعودية قيادة املجل�س، 

و�سقطت م�ساريعها على اأعتاب »عمان« 

وت�سديها لإعالن الحتاد اخلليجي، وعند 

اأعتاب قطر الت���ي تناف�سها وا�ستدرجتها 

فانك�سفت  »اإ�رشائي���ل«،  نح���و  للهرولة 

عورة ال�سعودية وت�ساوت مع قطر.

لق���د ا�ستدرج الأمريكي���ون ال�سعودية 

بوا�سطة بندر ب���ن �سلطان، وبداأ الحرتاق 

ال�سع���ودي يف �سوري���ة واخلليج ولبنان 

وم����رش واليم���ن بالتزامن م���ع الو�سع 

ب���ن تيارات  الداخلي احل���رج واخلطري 

العائلة املالك���ة واملعار�سة ال�سعودية، 

واإرها�س���ات النق���الب عل���ى املوؤ�س�سة 

الديني���ة، وتغلغ���ل »القاع���دة« والفكر 

التكفريي الذي يهدد وحدة اململكة.

جمل����س التعاون اخلليج���ي يت�سدع 

ويتفكك بعدما ت�سدعت اجلامعة العربية 

مقدمة مل�رشوع ال����رشق الأو�سط اجلديد 

ال���ذي ر�سمته اأمريكا، ومل ت�ستطع اإجنازه 

بالغزو املبا�رش اأو احلروب »الإ�رشائيلية« 

»التكفريي���ن«  فاعتم���دت  املبا����رشة، 

و»الوهابين« لتفتي���ت العامل العربي، 

مبا فيها ال�سعودية واخلليج.

وارتباك  بانفعال  ال�سعودية  تت�رشف 

اأخرجاها عن عقالنيتها وهدوئها؛ كنظام 

انقالبي مراهق يعتم���د الأ�سلوب العنفي 

اآرائه���ا و�سيا�ستها  الإرهاب���ي لفر�س   -

يف املنطق���ة، فهي ب���داأت ترحيل العمال 

الأفارق���ة واليمنين وبع����س ال�سورين، 

وته���دد برتحي���ل اللبناني���ن املوؤيدين 

للمقاومة، وتعي�س هاج�س اخلوف وال�سك 

والريبة من اجلميع.. ال�سعودية يف حلظة 

انفع���ال يهدده���ا بالتفج���ري والفو�سى 

نتيج���ة القم���ار ال�سيا�س���ي والأمني يف 

ال���دول العربي���ة، مرتك���زة عل���ى الفكر 

التكفريي واحل�سابات امل�رشفية وبراميل 

النفط، وكلها اأوه���ن من بيت العنكبوت، 

و�ست�ستيق���ظ ال�سعودية من �رشاب اأحالم 

الزعامة العربية والإ�سالمية لتجد نف�سها 

عل���ى هاوية التف���كك والتق�سيم و�سياع 

احلكم امللكي، لأن من يعتدي على اأحكام 

اهلل )جهاد الن���كاح( وعب���اد اهلل )الذبح 

والغت�ساب وتدم���ري امل�ساجد والبيوت( 

فاإن اهلل �سبحانه ميهل وليهمل.

د. ن�سيب حطيط

ك مجلس التعاون الخليجي 
ّ

»الخريف العربي« يفك

كلُّ مواط��ن يحلم ب�أن يك��ون وطنه بطعم حلو 

ي��روق له، في�ش�ب بخيبة اأمل حني يكرب ويكت�شف 

 ك�لعلق��م، ف�لأوط���ن ه��ي 
ٌّ
اأن طع��م موطن��ه م��ر

احل�ش��ن الأول الذي ي�شعر في��ه املواطن ب�لأم�ن، 

وهي ال�شقف الذي يظلله من كل م� يهدر عليه هذه 

احل�جة التي يجب اأن تكون مرادفًة لكلمة وطن.

وله��ذا؛ ف���إن الكث��ر م��ن ال�شع��وب ترك��ن اإىل 

��ق له��� ه��ذه  قِّ الن��زوح ع��ن اأوط�نه��� ح��ني ل تحُ

النعمة، كم��� يحدث يف ح�لت احل��روب وح�لت 

ال�شطراب�ت الأمنية التي ترافق الثورات امل�شلحة 

مث��ًا، كم��� يح��دث الآن لفئ�ت كثرة م��ن ال�شعب 

ال�ش��وري، التي ه�ج��رت بحثً� عن ال�شل��م والأمن، 

ح��ني اأهدرهم��� ال�رصاع املحتدم ب��ني املع�ر�شة 

امل�شلحة وال�شلطة، ف��راح �شحيته اأبري�ء كثرون، 

ر كثر  جِّ وكم��� يح��دث كذلك يف الع��راق، ال��ذي هحُ

م��ن اأبن�ئ��ه بحثً� ع��ن ذات ال�ش�لة الت��ي ين�شده� 

الب���رصي حني يكون طبيعيً� عل��ى فطرته، بعد كل 

ال�شع���ر الط�ئف��ي ال��ذي يقت��ل ع���رصات ال�شح�ي� 

يف كل اأ�شب��وع، وه��و نف�شه الدافع ال��ذي من اأجله 

يه�جر اأبن�ء اأي وطن حني يبخل عليه بخره كم� 

يحدث م��ع اأبن�ء بع�ض الدول العربية التي اعتدن� 

روؤيته��م يف كل الأقط���ر العربي��ة، وه��م يعملون 

ويبنون بلدانً� غر بادهم بحثً� عن رزقهم ورزق 

من يعيل��ون، ف�لفقر يف الأوط���ن غربة ل يتحقق 

معه� الأم���ن، لأن املواطن �شيكون م�شغوًل بقلقه 

طوال حي�ته.

 مرور 
ّ
يف بادن��� �ش�ر الف�ش�د اأمراً طبيعيً� مير

الك��رام يف �شفح�ت تق�رير اأخ��ذت الوقت واجلهد 

الكب��ر لإعداده��� وكت�بته���، لتخ��رج يف كل ع�م 

مبئ���ت الف�ش�ئ��ح املك�شوفة التي تخف��ي وراءه� 

مئ�ت اأخرى مل يعَل��ن عنه� اأو مل ي�شتطع الآخرون 

ك�شفه��� لأنه��� من�ط��ق حمرم��ة عليه��م وحم��رٌم 

عل��ى اأي مواطن اخلو�ض فيه��� ودخول حميطه�، 

ف�ش���ر الف�ش�د مدع���ة اأخرى لنع��دام الأم�ن مل� 

يتبعه من �رصقة لأم��وال املواطن وخر الباد يف 

و�شح النه���ر، ومبب�ركة ر�شمي��ة، يف ظل �شي��شة 

الإف��ات من العق�ب الت��ي عرفن�ه� منذ اأن فهمن� 

معن��ى الف�ش�د بع��د اأن انق�شع ال�شب���ب عن اأعينن� 

لإ�رصارن� على الروؤية من غر حج�ب. 

ف�ل��وزراء الذي��ن يب�ركون كل ه��ذه ال�رصق�ت 

ويوّقعون الأوراق م�زالوا على مق�عدهم، واملدراء 

الذين �رصقوا م�زالوا حممي��ني، واملوظفون الذين 

نف��ذوا يتمتعون حتى اليوم ب�ملك�فئ�ت والهب�ت، 

بينم��� املواط��ن ال�رصي��ف يبح��ث عن عم��ل يليق 

ب�شه�داته و�رصفه واإخا�شه فا يجد.

يف بادن��� العربي��ة يعج��ز امل��رء ع��ن تع��داد 

مواط��ن ال�شعف، وتع��داد مواطن الف�ش���د، وتعداد 

مواط��ن القه��ر الت��ي يعي�شه��� املواط��ن، ويعج��ز 

عن تع��داد ع��دد املواطنني املحرومني م��ن اأب�شط 

حقوقهم، ك�ل�شكن املائم لتكون اأرق�م املنتظرين 

من اأبن�ء الوطن الأ�شليني وعدد �شنوات انتظ�رهم 

دليًا عل��ى عجز امل�شوؤولني عن حل هذه امل�شكلة، 

والعم��ل املن��شب، واخلدم���ت ال�شحية املن��شبة، 

تت��ل  م�زال��ت  املتك��ررة  الطبي��ة  والأخط���ء 

ال�شفح�ت الأوىل من ال�شحف اليومية، كم� يعجز 

امل��رء مت�مً� عن تع��داد عدد الأرا�ش��ي امل�رصوقة، 

وع��دد الأم��وال املنهوب��ة، وع��دد ال�شفق���ت غر 

الق�نونية، التي تتم من تت الط�ولة ومن فوقه�، 

ويف الظام والنور.

ت طعمك ي��� وطن��ي لت�شب��ح بطعم 
رَّ

 غ��ر
رَّ

ه��ا

ال�شهد بدًل من طعم قهوتهم التي ل اأحب.

اأحمد الطب�س

بــالد الفســاد والـمفـسـديــن

14
عـربـي

مـصـر.. شـهـر الحسـم مـــــع »اإلســالمــيـــين«
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ج���ءت دع��وة الرئي���ض امل���رصي املوؤق��ت عديل 

دة الد�شت��ور اجلديد 
ّ
من�ش��ور لا�شتفت���ء عل��ى م�ش��و

يومي الرابع ع�رص واخل�م�ض ع�رص من ين�ير/ ك�نون 

الث���ين املقب��ل، لتوؤك��د مب� ل يقب��ل ال�ش��ك اأن م�رص 

ق��د حزم��ت اأمره� وق��ررت اإغاق �شفح��ة »الإ�شام 

ال�شي��ش��ي« من ت�ريخه�، وح�شم��ت املعركة ل�ش�لح 

الإ�شام املعتدل واملن�شج��م مع نف�شه ومع ال�رصيعة 

الإمي�ني��ة، نظراً اإىل م� ت�شمن��ه الد�شتور اجلديد من 

ت  م��واد توؤكد على حقوق غ��ر امل�شلمني، بحيث ن�شّ

امل���دة الث�ني��ة عل��ى اأن الإ�ش��ام ه��و دي��ن الدولة، 

ومب���دئ ال�رصيع��ة الإ�شامية هي امل�ش��در الرئي�ض 

للت�رصيع، فيم��� اأتت امل�دة الث�لث��ة مب�رّصة لاأقب�ط 

وخميِّب��ة لآم�ل »حزب النور ال�شلفي«، الذي »ج�هد« 

ملنعه���، والتي تقول: »مب�دئ �رصائع امل�رصيني من 

امل�شيحي��ني واليه��ود امل�شدر الرئي�ش��ي للت�رصيع�ت 

م��ة لأحواله��م ال�شخ�شي��ة و�شوؤونه��م الديني��ة  املنظِّ

واختي�ر قي�داتهم الروحية«.

اأم��� امل�دة الث�نية م��ن الد�شتور امل�رصي اجلديد 

نه د�شتور الع�م 2012 الذي  فقد ج�ءت لتلغي م� ت�شمّ

مت ال�شتف���ء علي��ه يف ظ��ّل حكم »الإخ��وان«، والذي 

ك�نت امل���دة 219 منه تن�ض عل��ى تطبيق ال�رصيعة 
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لي�س امل�سهد العربي احلايل 

م���ن �سم���ن ال����رشاع الدويل، 

�س���وى احللق���ة الأ�سع���ف يف 

الآخذة يف  ال�سل�سلة ال�رشاعية 

التبلور حالي���ًا، ومع ذلك، فاإن 

بع����س الأنظمة رغم الإمكانات 

القت�سادي���ة الهائل���ة، ل تزال 

غارق���ة يف مفاهيم من الأزمنة 

ال�سحيق���ة، وتتمنع عن مواكبة 

املفاهي���م الواقعي���ة حتى يف 

ال�سيا�سة، وتاأخ���ذ يف طريقها 

القت�سادي���ات  ذوي  البل���دان 

ن�رش  طري���ق  ع���ن  الب�سيط���ة 

الفو�سى والقتل والدمار فيها.

ال�ساطع  الدويل  امللمح  يف 

حاليًا، فاإن ال�رشاع بن املحور 

ال�ساعد بق���وة وثبات ورموزه 

ير�سخ  واإيران،  دول »بريك�س« 

مفاهيم���ه عرب ق���وة القت�ساد 

على  والأدل  الق���وة،  و�سط���وة 

اليومي  التاأكي���د  ذلك، ورغ���م 

عل���ى ال�رشاك���ة م���ع الغ���رب 

الدولي���ة،  الأزم���ات  ح���ل  يف 

�سواري���خ  منظوم���ات  ن����رش 

يف  ال�سرتاتيجية  »ال�سكندر« 

الغرب الرو�سي، ملواجهة الدرع 

الأطل�سي، وجوهره  ال�ساروخي 

ال�سن  رف�س  وكذلك  الأمريكي، 

امل�ساومة على اجلزر ال�سخرية 

التي تعتربها �سم���ن ال�سيادة 

الوطني���ة، ودف���ع امل�ساألة اإىل 

الواجه���ة يف الوقت التي تقوم 

حليف���ة  املتح���دة  الولي���ات 

الياب���ان - �ساحبة امل�سكلة - 

بال�ست���دارة لالهتمام يف تلك 

املنطقة من العامل.

املوؤ����رشان  يك���ون  رمب���ا 

املذكوران م���ن ال�سطوع مبكان 

يوؤك���د اأن بن���اء الق���وة ب���كل 

عناوينه���ا وماآلتها، هي التي 

جتعل لل���دول والأمم مكاناتها 

خ�سومه���ا  ب���ن  املرموق���ة 

�سواء،  ح���د  على  والأ�سدق���اء 

ولي�س الدر����س الإيراين الأخري 

ول ي���زال طازجًا، اإل مثاًل حيًا 

على ذلك، فاإيران وعرب تغريدة 

غا�سبة لوزير خارجتها حممد 

ج���واد ظريف تنم ع���ن غ�سب 

املتحدة  الولي���ات  من  طهران 

ب�سبب اإجراءات عقابية جديدة، 

واإن كان���ت �سخيف���ة باملعنى 

تاأثريه���ا  وانع���دام  امل���ادي 

مهند����س  جعل���ت  الواقع���ي، 

جون  الأمريكية  الدبلوما�سي���ة 

كريي يت�سل على جناح ال�رشعة 

بنظريه الإي���راين للوقوف على 

خاط���ره، رغ���م ف�س���ل ظريف 

املوقف الغا�س���ب عن ا�ستمرار 

واللتزام  الن���ووي  التفاو����س 

بالتفاق املعق���ود يف جنيف، 

ولي����س ه���ذا وح�سب، ب���ل اإن 

الأوروبية  الدبلوما�سية  من�سقة 

كاترين اآ�ستون ات�سلت بدورها، 

فيما كان وزراء خارجية اأوروبا 

يعلنون تعهداً ل َلب�س فيه برفع 

اإيران فور حتقق  العقوبات عن 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

من تطبيق اإيران التزاماتها.

م���ن الوا�س���ح اأن كل دول 

الع���امل ت�ستخ���دم اأوراق القوة 

خدم���ة  يف  متتلكه���ا  الت���ي 

ب���ن  ومكانته���ا  �سعوبه���ا 

ال���دول، بينما ال���دول العربية 

يف غالبيته���ا تف���رط باأوراقها 

القوي���ة، ل ب���ل حتوله���ا اإىل 

اأوراق �سف���راء م���ا دام احلاكم 

يتوج�س خيف���ة منها، لأنه يف 

الواقع ل يح�سن ا�ستثمارها يف 

الوجهة ال�سحيحة، فال�سعودية 

مثاًل ت�رش عل���ى متويل واإدارة 

لأ�سباب،  �سوري���ة  الإرهاب يف 

اأهمها عقد النق�س يف مواجهة 

وكذلك  تاريخي���ًا،  »اإ�رشائيل« 

كوظيف���ة مت اختيارها لها منذ 

التاأ�سي����س اأ�سبه مب�سمار جحا 

غب الطل���ب، ولذلك تعبث يف 

وحتر�س  ال�سوري���ة  ال�ساح���ة 

على اإيران وتعمل على هز اأمن 

لبنان عرب التفجريات املتنقلة، 

مواق���ع  ا�سته���داف  واآخره���ا 

بالنتحارين  اللبناين  اجلي�س 

وال�سواري���خ، وهناك من ي�ستم 

اأن ه���ذه العتداءات التي جرى 

التمهيد لها بخطابات وبيانات 

على األ�سنة �سعد احلريري قبل 

نح���و �سه���ر وف���وؤاد ال�سنيورة 

مبوازاته وقبلهما عمة احلريري 

املتواري عن لبنان النائب بهية 

ومنذ ح���وادث ع���ربا وانت�سار 

ه���وؤلء جميع���ًا للف���ار اأحمد 

احلملة  ا�ستكمل���ت مع  الأ�سري، 

التكفرييون  ي�سنه���ا  كان  التي 

اأن  اإل  ال�سم���ال،  منطق���ة  يف 

توقيت ه���ذه الهجم���ات طلب 

ت�رشيعها بعد ثوران احلقد يف 

ال�س���دور ال�سعودي ب�سبب عدم 

ال�سدام بن اجلي�س واملقاومة، 

ول���ذا املطلوب اإهدار دمهما من 

ال�سعب اللبناين كثالثي مقد�س 

�س���كل �سخ���رة حتط���م عليها 

علمًا  »الإ�رشائيلي«،  اجلربوت 

اأن امللك ال�سع���ودي كان طلب 

وح�س���ب م�س���ادر متعددة من 

�سليمان خالل  مي�سال  الرئي�س 

زيارته الأخ���رية اإىل ال�سعودية 

العمل على �رشب »حزب اهلل«.

م���ع الذك���رى الثالثة لأول 

ح���راك عربي ب���داأ يف تون�س، 

اأكرث  العرب���ي  الع���امل  يب���دو 

ب�سب���ب  ومتزق���ًا،  ت�رشذم���ًا 

للتط���ور  املانع���ة  املعان���دة 

الطبيعي من جه���ة، واملفرطة 

باأوراق القوة يف الوطن العربي 

اإ����رشار، وال�سعودي  عن �سابق 

ما  بح�سب  خط���رياً،  منوذج���ًا 

يق���ول ا�سرتاتيجي غربي، لكنه 

لأن  غالي���ًا،  الثم���ن  �سيدف���ع 

ثابتة  بخطى  ذاهب���ة  املنطقة 

اإىل ا�سطفافات جديدة، عنوانه 

العقل والعقالنية، وهو ما ترنو 

اإلي���ه وا�سنطن، وم���ن �سيكون 

خ���ارج ذل���ك �سيك���ون خارج 

اأقل  اأو منب���وذاً على  اللعب���ة، 

تقدير، �سيما اإذا بقيت عناوينه 

م�سبعة بال���دم، اأو اأنه �سيذهب 

حتت �سنابك اخليل.

يون�س عودة

المشهد العربي في الصراع الدولي - السعودية نموذجًا

تون�سيون يتظاهرون يف بد�يات ما كانو� يظنون �أنه »ربيع عربي«
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الإ�شامي��ة، عل��ى اأن »ت�شم��ل اأدّلته��� الكلية 

وقواعده��� الأ�شولية والفقهي��ة وم�ش�دره� 

املعتربة يف مذاهب اأهل ال�شّنة واجلم�عة«.

كم��� حف��ظ الد�شت��ور اجلديد حق��وق غر 

امل�شلم��ني �شم��ن امل��واد 50 و53 و64 و180 

و235 و244، ولع��ل امل���دة 235 ج�ءت الأبرز 

ت �رصاحة على اإل��زام اأول جمل�ض  لأنه��� ن�شّ

نتخب بعد اإق��رار الد�شت��ور ويف اأول  ن��واب محُ

جل�ش��ة ل��ه، ب�إ�ش��دار ق�ن��ون لتنظي��م بن���ء 

وترميم الكن�ئ�ض مب� يكفل حرية امل�شيحيني 

يف مم�ر�شة �شع�ئرهم الدينية.

رئي���ض  وق��د ح��زم  للح�ش��م،  واح��ٌد  �شه��ٌر 

ال��وزراء ح�زم البب��اوي اأمره واأك��د جهوزية 

احلكومة امل�رصية لت�أمني اأف�شل الأجواء لهذا 

ال�شتفت���ء، يف مواجه��ة اأن�ش���ر »الإخ��وان« 

الذي��ن جعل��وا م��ن اجل�مع���ت امل�رصي��ة بوؤر 

توتر �شي��شية واأمنية �شي�شتغله� ال�شيخ يو�شف 

القر�ش�وي كم� ورد يف بع�ض و�ش�ئل الإعام، 

لإعان نف�شه ح�لة جديدة متم�يزة عن الأزهر 

ومن�وئة مل�شرة »خريطة امل�شتقبل« وق�عدته 

ال�شعبية �شتكون بق�ي� »الإخوان«.

�شه��ر واح��د اأم���م م���رص لت�شتعي��د دوره� 

القوم��ي والإقليم��ي، �شيم��� اأن ق�ش���ء م���رص 

عل��ى الفكر الإلغ�ئي �شين�شح��ب اندح�راً للفكر 

ف خ�رج م�رص، وم� ح�شل 
ّ
»الوّه�بي« املتطر

يف تون���ض م��ن توافق اللحظ���ت الأخرة على 

مه��دي جمع��ة لت�شكي��ل حكوم��ة ت��ّل مك�ن 

حكوم��ة ح��زب النه�ش��ة الإ�شام��ي �شوى من 

املوؤ���رصات اله�م��ة عل��ى انكف���ء ه��ذا الفك��ر 

واإع���دة ح��زب النه�ش��ة التون�ش��ي اإىل حجمه 

احلقيقي بني �ش�ئر الأحزاب التون�شية ب�نتظ�ر 

انتخ�ب�ت الع�م 2014.

ا�شتع�دت م�رص الإ�شام املحمدي الأ�شيل، 

وم�رص الأزه��ر ال�رصيف وم�رص عب��د الن��رص، 

وت�شتعي��د  وت�ريخه���،  ح�ش�رته���  روحي��ة 

حجمه��� املوؤث��ر كدول��ة عربية حموري��ة، وم� 

طرد ال�شفر الرتكي من الق�هرة منذ نحو �شهر، 

�ش��وى ر�ش�ل��ة وا�شح��ة لأردوغ���ن وحللف�ئه 

مل�ش�ري��ع  الداعم��ني  والدولي��ني  الإقليمي��ني 

الإ�شاميني امل�شبوه��ة يف تقوي�ض الكي�ن�ت، 

وه��� هو اأردوغ���ن قد ب��داأ بدف��ع الأثم�ن من 

خ��ال اجلل�ش��ة ال�ش�خب��ة وامل�ش�حن���ت التي 

ح�شلت يف الربمل�ن الرتك��ي اأم�ض، ومط�لبته 

بتق��دمي ميزاني���ت ث��اث �شن��وات تخّل��ف عن 

اته�م��ه  خلفي��ة  عل��ى  للربمل���ن،  تقدميه��� 

ب�إخف���ء ه��در ال�رصائ��ب التي يدفعه��� ال�شعب 

الرتكي، وي�شتخدمه� اأردوغ�ن وحزبه لتمويل 

الإره�بيني يف �شورية ويف دعم حزب النه�شة 

التون�شي، اإ�ش�فة اإىل دعمه جلم�عة »الإخوان« 

يف م���رص، حت��ى ن���ل ن�شيبه م��ن الإجراءات 

اإىل  اإ�ش�ف��ة  تركي���،  مواجه��ة  يف  امل�رصي��ة 

الأثم���ن التي �شيدفعه��� نتيج��ة الهزائم التي 

تلحق بحلف�ئه من املع�ر�شة ال�شورية.

�شن�دي��ق  ب�إقف���ل  ينته��ي  واح��د  �شه��ر 

الق��رتاع ي��وم اخل�م���ض ع���رص م��ن ين�ي��ر/ 

ك�ن��ون الث���ين 2014، وتطوي م���رص �شي��شيً� 

حقبة »الإخ��وان« اإىل الأبد يف م�رص والإقليم، 

�شح��ب الب�ش���ط ال�شعب��ي م��ن ت��ت اأق��دام  ويحُ

فل��ول التط��رُّف الت��ي ق�شت وت���ول الق�ش�ء 

على الكي�ن���ت الوطنية ت��ت م�شمى »الربيع 

العربي«.

اأمن يو�سف

مـصـر.. شـهـر الحسـم مـــــع »اإلســالمــيـــين«
العالم العربي يبدو 
أكثر تشرذمًا وتمزقًا 

مع الذكرى الثالثة 
ألول حراك عربي بدأ 
في تونس.. بسبب 

المعاندة المانعة 
للتطور الطبيعي 
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حتدي��د موعد لعقد »جني��ف- 2« من دون �رشوط 

م�سبق��ة، وما ت��اه من مواقف وخط��وات دولية تعزز 

ه��ذا االجت��اه، يوؤ���رشان اإىل ب��دء مرحلة جدي��دة من 

االأزم��ة ال�سورية، �ستك��ون �ِسمته��ا االأ�سا�سية االجتاه 

نح��و ت�سكيل جبه��ة دولي��ة ملحاربة ق��وى االإرهاب 

والتطرف، التي باتت ت�س��كل خطراً داهمًا على الدول 

التي اأر�سل��ت االإرهابيني اإىل �سوري��ة، بعد ف�سلهم يف 

املهم��ة الت��ي اأر�سل��وا الأجله��ا، اأال وه��ي العم��ل على 

اإ�سقاط نظامها الوطني املقاوم.

غ��ر اأنه م��ا كان باالإم��كان حتديد موع��د موؤمتر 

جنيف اثنني، من دون �رشوط م�سبقة، لوال االإجنازات 

امليداني��ة املتتالي��ة الت��ي حققه��ا اجلي���ش العرب��ي 

ال�سوري يف مواجهة اجلماع��ات االإرهابية امل�سلحة، 

ومتكن��ه م��ن حتري��ر الكث��ر م��ن امل��دن والبل��دات 

واملناط��ق احليوي��ة االإ�سرتاتيجي��ة يف اأرياف دم�سق 

الق��وى  مراهن��ات  كل  واإ�سقاط��ه  وحل��ب،  وحم���ش 

ال�سعودي��ة،  مقدمه��ا  �سوري��ة، ويف  عل��ى  املتاآم��رة 

عل��ى اإحداث تغير يف ميزان الق��وى امليداين لفر�ش 

�رشوطها لعقد املوؤمتر.

فم��ن يف�س��ل يف املي��دان ال ي�ستطي��ع اأن يفر���ش 

�رشوط��ه يف ال�سيا�سة، وه��ذا يعني ب�رشي��ح العبارة 

اأن��ه ال ميكن ترجمة احل��ل ال�سيا�سي اإىل �سيغ عملية، 

ما مل يتم املوافقة م��ن جميع االأطراف امل�ساركة يف 

املوؤمت��ر على دعم الدولة الوطني��ة ال�سورية وجي�سها 

االإرهابي��ة  اجلماع��ات  عل��ى  للق�س��اء  حربه��ا  يف 

التكفري��ة، وال��ذي ي�ستدعي قي��ام ال��دول املجاورة 

ل�سوري��ة باتخ��اذ االإج��راءات العملي��ة الت��ي توق��ف 

تهريب ال�ساح واالإرهابيني من اأرا�سيها اإىل �سورية، 

واإغ��اق كل املع�سك��رات الت��ي يج��ري فيه��ا تدريب 

ه��وؤالء االإرهابي��ني، الذي��ن ال ي�سكل��ون خط��راً عل��ى 

�سوري��ة و�سعبه��ا وح�س��ب، واإمن��ا اأي�سًا عل��ى جميع 

دول الع��امل، ويف مقدمها الدول التي �سهلت دخولهم 

اإىل �سوري��ة ومكنتهم من امت��اك عنا�رش القوة، عرب 

توفر املال وال�ساح لهم.

انطاق��ًا م��ن ذل��ك يب��دو اأن �سمان جن��اح موؤمتر 

جني��ف اثن��ني يف التو�س��ل اإىل احل��ل ال�سيا�سي الذي 

يخرج �سوري��ة من اأزمتها، ويحق��ق االأمن واال�ستقرار 

واالنتق��ال اإىل ور�سة االإ�ساح الوطن��ي، واإعادة بناء 

�سوري��ة عل��ى اأ�س���ش تعي��د تعزي��ز وحدته��ا الوطني��ة 

وتخل�سها من اآثار احل��رب االإرهابية التكفرية، بات 

رهنًا بتحقيق االآتي:

اأواًل: ا�ستكم��ال اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري تطه��ر 

م��ا تبقى م��ن االأرا�س��ي ال�سورية اخلا�سع��ة ل�سيطرة 

االإرهابيني، والق�ساء عليهم.

ثانيًا: تواف��ر ق��رار دويل وا�س��ح وح��ازم يف دعم 

جهود �سورية يف حماربتها لقوى االإرهاب والتطرف.

ثالثًا: ح�س��م الق��وى، الت��ي ت�سن��ف نف�سه��ا باأنها 

رف���ش  ع��رب  الوطن��ي  خياره��ا  وطني��ة،  معار�س��ة 

اال�ستق��واء باخلارج للو�س��ول اإىل ال�سلطة، واالحتكام 

اإىل ق��رار ال�سع��ب ال��ذي وح��ده ت�ستم��د من��ه ال�رشعية 

الوطنية احلقيقية الأي حكم.

فاملراهن��ة على التدخل اخلارج��ي ف�سلت، والدول 

الغربي��ة، الت��ي ا�ستخدمت ق��وى املعار�سة اخلارجية 

واجلماعات االإرهابية لتحقيق غاياتها اال�ستعمارية، 

بات��ت اليوم م�ستعدة للتخلي عن موا�سلة حربها، بعد 

اأن و�سل��ت اإىل طري��ق م�س��دود، وهي ل��ن تتوانى عن 

التخل��ي عن من دعمتهم خلدم��ة �سيا�ساتها العدوانية 

�س��د �سوري��ة، انطاق��ًا م��ن م�ساحلها، الت��ي وحدها 

حترك �سيا�ساتها، وما االتفاق النووي االإيراين واإدارة 

الظه��ر لاعرتا���ش ال�سع��ودي »االإ�رشائيل��ي«، واإقدام 

وا�سنطن على رفع الغطاء عن »االإخوان امل�سلمني« يف 

م���رش، اإال دليل جديد �  قدمي على مث��ل هذه ال�سيا�سة 

الرباغماتية التي تتبعها الواليات املتحدة.

ه��ذا التوج��ه االأمرك��ي كان وا�سح��ًا وجلي��ًا يف 

تعليق م�سوؤول اأمني اأمركي على اخلطة التي عر�سها 

االأم��ر بندر بن �سلط��ان الإ�سقاط النظ��ام يف �سورية، 

خ��ال اجتماع عق��د يف »كان« الفرن�سي��ة، حيث قال 

امل�سوؤول االأمركي: »اإن اأموراً مهمة م�ستجدة ح�سلت 

يف املنطقة ال ميك��ن جتاهلها، بل ترغمنا على اإعادة 

النظر يف ح�ساباتنا ويف �سيا�ساتنا«، واأ�ساف نا�سحًا 

بندر: »اأطالبك��م باملزيد من التاأين وا�ستخا�ش العرب 

)مم��ا يج��ري يف �سورية(.. فاال�ستق��رار اله�ش االآن يف 

اخللي��ج ميكن اأن ينفج��ر يف اأي حلظة، علينا اأن نكون 

يقظني لنخرج من هذه االأزمة باأقل اخل�سائر«.

ح�سني عطوي

مل يع���د مت���دد الع�سابات امل�سلح���ة من �سورية 

اإىل تركي���ا جمرد خم���اوف وتكهنات، ب���ل اأ�سبحت 

الدول���ة الرتكية موؤهلة لتك���ون الهدف التايل ملوجة 

التخريب والتفتيت املتوافقة مع الهجمة ال�سهيونية 

- الأمريكية امل�ستجدة �سد بلدان املنطقة و�سعوبها، 

واأدركت حكومة رجب طيب اأردوغان، ب�سورة متاأخرة، 

اأنه���ا وقعت �سحية تورطها حت���ى الغرق يف تدمري 

الكي���ان ال�سوري، وبداأت الي���وم، بعد ما يقارب ثالث 

�سنوات، حت�سد �رشور ما زرعته بيديها على حدودها. 

اإبان غزو العراق عام 2003، ُمنعت تركيا من لعب 

اأي دور رئي�سي، والي���وم، ل ت�سمح الوليات املتحدة 

الأمريكي���ة ودولة الكيان ال�سهيوين باأن تلعب تركيا 

اأي دور اإقليمي يعود عليه���ا بالنفع، اأو ي�ساهم، ولو 

قلياًل، يف حتقي���ق طموحات واأحالم اأردوغان وحزبه 

بقيادة املنطقة، بل اأعطيت دوراً ل يليق بدولة اإقليمية 

ذات �ساأن، واقت�رش على فتح احلدود على م�رشاعيها، 

دون اأدنى مراعاة لأمنه���ا اخلا�ص اأو ل�سيادتها على 

اأرا�سيه���ا، فاأن�ساأ حل���ف الناتو مراك���ز م�ستقلة عن 

�سيادة الدولة امل�سيفة، لتدريب امل�سلحني، وتخزين 

الذخائر، واملوؤن، واملعدات احلربية. 

لقد توهمت احلكوم���ة الرتكية بولء »اجلهاديني 

الإ�سالمي���ني« لروؤيتها اخلا�سة لالإ�س���الم، ف�سّخرت 

جهودها ل�ستقبالهم، وت�سهي���ل عبورهم اإىل �سورية 

به���دف تغيري النظ���ام مبا يتالءم مع مت���دد نفوذها 

يف املنطق���ة، غري اأن املح�سل���ة الأخرية جاءت على 

�سكل مغاير، فتم تخري���ب البنية التحتية لالقت�ساد 

ال�سوري، وتعطيل دورة الإنت���اج، وتفكيك موؤ�س�سات 

الدولة، وتدمري امل���دن والأري���اف، وت�رشيد الأهايل، 

فتحملت تركيا ح�سة كبرية من اخل�سائر مقارنة مع 

المتيازات الت���ي متتعت بها يف عالقاتها ال�سيا�سية 

والتجاري���ة والثقافية ال�سابقة م���ع حكومة الرئي�ص 

ال�سوري ب�سار الأ�سد. 

وبع���د اأن اأدت ال�رشاع���ات الأخ���رية بني اأجنحة 

املعار�س���ة ال�سوري���ة امل�سلح���ة اإىل غلبة »اجلبهة 

الإ�سالمية« التي ل تخ�سع جماعاتها لإرادة احلكومة 

الرتكي���ة، حتول���ت املناط���ق احلدودية، ب���ني ليلة 

و�سحاه���ا، اإىل معاقل م�سلحة ته���دد عمق الأرا�سي 

هل يشكل »جنيف – 2« بوابة لمحاربة اإلرهاب؟

تركيا.. الهدف التالي بعد سورية في مسلسل التخريب والتفتيت

جنود اأتراك عند معرب حدودي مع �سورية
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الرتكي���ة، ت�ساف اإىل املعاقل الأخرى يف املناطق 

ال�سمالي���ة املتاخمة للحدود الرتكية - ال�سورية، 

والت���ي تتنامى فيها ق���وة التنظيم���ات الكردية 

املت�سلة مبناطق وجود اجلزء الأكرب من املواطنني 

الأتراك من العرق الكردي. 

يرى املراقب���ون اأن تقرب تركي���ا من العراق، 

واإقليم كرد�ست���ان، ومن اإيران ب�سكل خا�ص، ياأتي 

يف �سياق ن���دم احلكومة الرتكي���ة على تعجلها 

يف اتخ���اذ املوقف اخلاطئ جت���اه ما يجري يف 

�سورية، وخ�سيتها بالتايل »من ت�رشب اجلماعات 

املتطرفة يف �سورية اإىل الداخل الرتكي، خ�سو�سًا 

بع���د املناو�س���ات الأخرية بني اجلي����ص الرتكي 

و»داع�ص«، على احلدود الرتكية - ال�سورية.

غ���ري اأن املخ���اوف الرتكي���ة ل تقت�رش على 

احتم���ال انتق���ال امل�سلحني اإىل تركي���ا فح�سب، 

ب���ل اإن احلكوم���ة الرتكية يتح�س���ب اأي�سًا ملئات 

الأتراك الذين ان�سموا، بغري اإرادة النظام وتدبريه، 

اإىل املقاتل���ني الأجان���ب يف �سف���وف املعار�سة 

امل�سلح���ة، ويخ�سى بع�ص ال�سيا�سيني الأتراك من 

خطر عودتهم يومًا ل�س���ن هجمات على الأرا�سي 

الرتكي���ة حني ي�سبحون اأكرث ت�س���دداً ومتر�سًا يف 

القت���ال، وتاأتي هذه املواق���ف �سمن املاآخذ التي 

ت�ستخدمه���ا املعار�س���ة الرتكي���ة لإزاحة حزب 

»العدالة والتنمية« ع���ن احلكم يف النتخابات 

الرئا�سية يف العام املقبل.

اإن اإطالة اأمد الأزمة ال�سورية قد �سمح بتهيئة 

الظ���روف املالئمة لنتقال ن���ار احلرب اإىل الدول 

املجاورة، وبالتحدي���د اإىل تركيا، ذلك اأن الو�سع 

اله����ص يف العراق ولبنان والأردن نا�سج مبا فيه 

الكفاية من���ذ �سنوات لالنفجار مع اإطالق ال�رشارة 
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عمل العراق جاهداً على نف�ص اآثار 

الغزو الأمريكي عن خمتلف القطاعات، 

وق���د مت تن�سيط قطاع الطاقة العراقي 

طوال ال�سنوات اخلم�ص املا�سية، بحيث 

ينتج حاليًا م���ا يقرب من 3.5 مليون 

برميل يوميًا، وقد و�سعت وزارة النفط 

العراقية العديد من الأهداف الطموحة، 

مبا يف ذلك رف���ع الإنتاج اإىل 9 اأو 10 

مالي���ني برميل يوميًا بحل���ول العام 

2020، لك���ن يف الوق���ت نف�سه، هناك 
تكهنات باأن بع�ص العقبات قد توؤخر 

ه���ذه اخلطوة قلياًل اأو على الأقل متنع 

الو�سول اإىل الكمية املرجوة، وتعتمد 

كمي���ة الإنتاج يف العراق اإىل حد كبري 

عل���ى عاملني، الأول يتمثل يف النظام 

ال�سيا�س���ي وقوانينه املتعلقة ب�رشعة 

ال�ستثمار والإجراءات التنظيمية، مثل 

اإ�س���دار العق���ود والرتاخي�ص، والثاين 

والأه���م، يتعلق بالقي���ود اللوج�ستية 

والأمني���ة التي حتد م���ن الو�سول اإىل 

ه���ذا امل�ستوى من الإنت���اج  يف حال 

مل يت���م التغلب عليها ع���رب التن�سيق 

ال�سليم بني ال�رشكات العاملية للنفط، 

و�ستى  النفطي���ة  اخلدمات  ومقدم���ي 

وال�سيا�سية يف  الطائفية  املجموعات 

بغداد.

اأهداف موؤجلة

براأي بع�ص املراقبني، فاإن العراق 

قا����رش ع���ن حتقي���ق الأه���داف التي 

و�سعها، ولكن اإنت���اج النفط ميكن اأن 

ي�س���ل اإىل نحو 5 اإىل 6 ماليني  برميل 

يومي���ًا بحلول العام 2020، واأقرب اإىل 

اإنت���اج م���ن 6 اإىل 6.5 ماليني برميل 

يوميًا يف غ�سون ع����رش �سنوات وهو 

اأمر جي���د للغاية بالنظر اإىل ما مر به 

من اأحداث.

وكم���ا يح���دث يف بل���دان اأخرى، 

فاإنه م���ن املعتاد األ يع���ود الإنتاج 

النفطي اإىل م�ستويات���ه ال�سابقة بعد 

اأن يتع���رث نتيج���ة الغ���زو اأو تغيري 

اأو ال�سطرابات  اأو العقوب���ات  النظام 

الأمني���ة والتفج���ريات اأو غريه���ا من 

الأ�سب���اب، فقد كانت هذه ال�سنة الأكرث 

دموية منذ الع���ام 2008 وامتد العنف 

اإىل اجلن���وب وهو املنطق���ة الرئي�سية 

املنتجة للنفط يف الع���راق، واجتاح 

التوت���ر ال�سناع���ة النفطي���ة، عندما 

اأوقفت �رشكة بيك���ر هيوزال الأمريكية 

خلدمات حقول النفط عملياتها، فيما 

هاجم متظاهرون غا�سبون للموظفني 

يف �رشك���ة �سلومبريغر، وه���ي اأي�سًا 

مزود خدم���ات، واإىل جان���ب م�ساكل 

الأم���ن، تقول �رشكات النف���ط الدولية 

اإن البني���ة التحتي���ة املتهالكة جتعل 

م���ن ال�سعب عليها رف���ع الإنتاج اإىل 

م�ستوي���ات مت التف���اق عليه���ا م���ع 

احلكوم���ة، وتظل حمطة ت�سدير النفط 

العراق���ي الأ�سا�سي���ة، القريب���ة م���ن 

الب�رشة، عر�سة لالأعطال، ففي ت�رشين 

الث���اين املا�س���ي توقف���ت ال�سادرات 

عندما حال طق����ص �سيئ دون حتميل 

ال�سف���ن، ووفقًا مل�سادر ال�سناعة، ذلك 

يعن���ي اأنه كان ل ب���د من اإغالق حقل 

نفط الرميلة ب�سع���ة اأيام، وهو حقل 

العراق الأكرب باإنت���اج يزيد على 1.3 

مليون برميل يومي���ًا، وت�ستكي اإحدى 

�رشكات النف���ط قائلة: »مبجرد وجود 

اأي م�سكل���ة اأخ���رى اأ�سف���ل ال�سل�سلة، 

عليك اإيق���اف الإنتاج يف احلقل حيث 

يتطلب الأمر اأ�سابيع لإعادة الت�سغيل، 

لأن املعدات قدمي���ة ومتهالكة«، وقد 

اأعلن���ت م�سادر نفطي���ة اأن واحدة من 

املن�س���ات النفطية العائمة الأربع يف 

مرفاأ الب����رشة النفطي من املتوقع اأن 

تظل خارج اخلدم���ة ب�سكل دائم حتى 

نهاية 2013. 

تناف�ص اإيراين- عراقي

وي�سهد لبغ���داد اأنه بعد عقود من 

احل���رب والعقوبات ب���داأ اإنتاج النفط 

يف العراق ث���اين اأكرب منت���ج للخام 

يف منظمة اأوبك يتعافى �رشيعًا، ويف 

2010 بعدما اأبرمت البالد �سفقات مع 
�رشكات نف���ط عاملية كربى ل�ستغالل 

حقول النفط يف اجلنوب.

ودفعت عمليات �رشكات كربى مثل 

بي.ب���ي الربيطانية واإك�س���ون موبيل 

الأمريكية اإنتاج الع���راق اإىل الرتفاع 

بنحو 600 األف برميل يوميًا ليتجاوز 

ثالثة ماليني برميل يوميًا يف 2012.

ورغم ال�سعوب���ات التي قد تواجه 

الع���راق عل���ى املدى الق�س���ري، ت�سري 

التوقعات اإىل اأنه وخالل العقد املقبل 

النفط  اأ�سواق  الكث���ريون يف  �سيعتمد 

عل���ى الع���راق، فاحل���رب والعقوبات 

الإنتاجية حمدودة يف  جعلتا الطاقة 

الفرتة م���ن الع���ام 1990 حتى العام 

باحتياطيات  الع���راق  تارك���ة   ،2008
وف���رية وزهيدة الثمن ن�سبيًا من حيث 

ا�ستغالله���ا، وجت���اوز الع���راق اإيران 

لي�سبح ث���اين اأكرب منت���ج يف اأوبك، 

وتتوق���ع وكال���ة الطاق���ة الدولية اأن 

يت�ساعف اإنتاجه.

واإذا جنحت خطط زي���ادة الإنتاج 

النفطي يف العراق واإيران، فاإن منظمة 

الأوبك �ستجابه حت���دي ت�رشيف هذه 

الإ�سافات اجلديدة يف ال�سوق العاملية 

من دون تخفي����ص الأ�سعار، و�سي�سطر 

اأع�س���اء املنظم���ة اإىل اإع���ادة توزيع 

ح�س����ص البيع، ولكن ه���ذه املرة لن 

تك���ون �سهلة، ال�سعودية لن توافق عن 

التخلي عن ح�ستها اإىل العراق واإيران، 

ولن يتخلى الع���راق واإيران من زيادة 

اإنتاجه���م النفط���ي، وبالتايل املردود 

امل���ادي، كذلك ل���ن تك���ون الوليات 

املتحدة امل�سرتي الرئي�سي من منظمة 

اأوب���ك، وبالتايل على ه���ذه املنظمة 

تقوي���ة عالقاتها م���ع دول اآ�سيا لأنها 

متثل اأكرب م�ستورد للطاقة يف العامل.

ه���ذا التوجه نحو اآ�سي���ا �سي�سكل 

خمرج���ًا مهم���ًا لت�رشيف نف���ط اأوب 

من دون تخفي����ص اأ�سعارها يف الأمد 

الق�س���ري، وعليه ي�سب���ح من م�سلحة 

دول اأوبك ع���دم رفع اأ�سعار نفطها اإىل 

درج���ة متنع امل�ستوردي���ن الآ�سيويني 

من �رشائ���ه وت�سجي���ع الآخرين على 

ا�ستخدام الطاقة البديلة.

اإعداد هنا مرت�ضى

يف خ���راج البلدة اجلبلية، �رشب املوفدون خيامهم 

يف �سه���ل ي�سمي���ه الأهايل راأ�ص الع���ني، حيث تنت�رش 

الأ�سجار البا�سقة عل���ى جانبي جدول ي�سح فيه املاء 

ع���ادة يف مثل هذه الأيام، ويحيط به ب�ساط من ع�سب 

�سامر، مييل لونه اإىل ال�سفرة مع اقرتاب ال�سيف، انبهر 

الب���دوي بلطافة الطق�ص وجمال املوقع، فا�ستاأذن كبري 

الع�س���رية امل�سيف���ة كي ين�سب خيمت���ه �سمن حدود 

املخي���م، كي يبيت فيه���ا مع رفيقي���ه اللذين ميثالن 

ع�سريته، فكان له ما اأراد. 

راجع الب���دوي اأ�سماء املندوبني، وق���د بلغ عددهم 

ت�سعمئ���ة �سخ����ص، ميثل���ون قرابة ثالثمئ���ة ع�سرية 

وعائلة، تنح���در بالأ�سل من اإح���دى وع�رشين قبيلة، 

وينت����رش اأبناوؤه���ا يف كل اأرجاء الوط���ن الأكرب، حيث 

ينخرط بع�سهم يف عي�س���ة الأرياف واملدن، ب�سوؤونها 

و�سجونه���ا، دون اأن َتف�س���د لديهم عالئ���ق الن�سب اإىل 

ح���د القطيعة، بينما يحاف���ظ البع�ص الآخر على منط 

البداوة، بانتحال املعا����ص الطبيعي، والقت�سار على 

ال�رشوري من املاأكل وامللب�ص وامل�سكن.

التّف���ت اخليام على �س���كل دائرة كب���رية، و�رُشَّعت 

مداخلها م���ن جانب واح���د نحو ال�ساح���ة، واختلط 

املجتمع���ون حتت ظلّها بال تراتبي���ة، ودون اأي التزام 

بالألق���اب واحل�سب والن�س���ب، وافرت�ص اجلميع الأر�ص 

على ب�سط واأرائك م���ن ن�سيج القطن وال�سوف والق�ص، 

خ���رج كبري الع�سرية من بني اجلم���ع وتو�سط الباحة، 

واألق���ى حتية ال�سالم، مرحب���ًا ب�سيوفه، ف�سكرهم على 

تلبيتهم الدعوة بال تلكوؤ اأو مماطلة، راجيًا من الهادي 

اأن ين���ري لهم �سبل اخلري وال�س���الح، ثم افتتح اجلل�سة 

باإعالن املوا�سيع املطروحة للتداول، وقد �سارك البدوي 

ب�سياغتها �سمن جلنة الإعداد، وتلخ�ست  بثالثة بنود. 

ج���اء يف البن���د الأول: »ي�ساع عّنا، اأبن���اء القبائل 

والع�سائ���ر، باأننا مبتل���ون بع�سبي���ة الن�سب، كنزعة 

طبيعي���ة مغرو�س���ة يف تكويننا ول �سبي���ل للتخل�ص 

منها، ويف هذه املنا�سب���ة نوؤكد باأننا نح�سن النتماء 

اإىل الأمة، ونقدمه على ما دونه من ن�سب وقرابة، ويف 

الوقت نف�سه، نحتفظ بروحية العونة واإغاثة امللهوف 

ونعلي من �ساأن �سلة الرحم..

»لقد ح���ان الوقت لنعل���ن على امل���الأ باأننا ننبذ 

الع�سبية، قوًل وفعاًل، منذ اأن ُجعلنا اأمة واحدة، وندرك 

اأن الأع���داء داأبوا، من���ذ قرون، على ا�ستث���ارة الغرائز 

الع�سبي���ة عند �سعفاء النفو����ص، وجنحوا بزرع بذور 

الفرق���ة وال�سقاق، فلن نلدغ من اجلحر مرتني، ما دمنا 

موؤمنني ن�ستم�سك بالعروة الوثقى«. 

ويف البن���د الثاين ج���اء: »طاملا جل���اأ الأعداء اإىل 

حتري�ص روؤ�ساء الع�سائر، وتوريطهم يف �رشاعات بينية 

لغايات ال�ستئثار بال�سلطة وال���رثوة، واليوم يثريون 

الفتن���ة بخلفي���ات مذهبية وطائفي���ة واإثنية، ونحن؛ 

اأبناء الع�سائ���ر والقبائل، �سنكون جنوداً متفانني لدرء 

اخلط���ر، اإن اأبناءنا املتحدرين م���ن بطوننا، واأفخاذنا، 

واأحيائنا، ممن ل يلتزمون باإغاثة ذوي القربى فح�سب، 

بل كل ملهوف على ح���د �سواء، هم بطبيعة انت�سارهم 

واختالطهم، عابرو الطوائف واملذاهب والأعراق«.

واأخرياً، نّدد املوؤمترون بع�سابات الرتويع املاأجورة 

الت���ي تن���ّكل بالآمن���ني، وتبعدهم ع���ن ديارهم، ومل 

يرت�س���وا اأن يتحول النازح���ون اإىل لجئني يف وطنهم 

الأكرب، و�سط اأهلهم واإخوانهم، فارتاأوا ت�سكيل جلان يف 

املدن والأرياف والواحات، جلمع الأموال من كل مقتدر، 

وتوفري امل�س���ادر العينية لتاأمني امل���اأكل، وامللب�ص، 

وامل�سكن ل���كل املهجرين، وت�سغي���ل املعيلني منهم، 

وحمايتهم بالدرج���ة الأوىل من د�سائ����ص ال�سما�رشة 

واملنتفعني، وجمعيات الإغاثة امل�سبوهة.

م »الجبهة  بعد تقدُّ
اإلسالمية« التي 

ال تخضع إلرادة 
حكومة أنقرة تحولت 
المناطق الحدودية 
إلى معاقل مسلحة 

تهدد عمق تركيا

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

17 اقتصاد

العراق: لتحفيز قطاع النفط

الأوىل، والي���وم، بعد جن���اح الهجمة �سد 

�سوري���ة بو�سع البالد على حافة التق�سيم 

والتفتيت، بلغت الأو�ساع يف تركيا مرتبة 

حرجة اأ�سب���ح ممكنًا معه���ا العمل على 

واملذهبية،  العرقي���ة  مكوناتها  توظي���ف 

لت�سل اإىل م�ست���وى الأو�ساع ال�سائدة يف 

�سورية والعراق ولبنان.

ي�ستبعد الكثري من املحللني واملراقبني 

ه���ذا ال�سيناري���و لأنه���م ل يعتق���دون اأن 

للحركة ال�سهيونية اأهدافًا تو�سعية قابلة 

اأنه���ا ممكنة على  للتحقي���ق، ويتنا�سون 

اأنقا����ص الكيان���ات العربي���ة والإ�سالمية 

التي تق���ع �سمن املجال احلي���وي لدولة 

»اإ�رشائي���ل«، اإن تدمري ال���دول الإقليمية 

الك���ربى، كم����رش، وتركيا، واإي���ران، �رشط 

التو�سعي، �رشط  �رشوري لنجاح املخطط 

ي�ساه���م بتوف���ريه ع���دم اإدراك القيادات 

وت�سابقهم  احلقيق���ة،  له���ذه  ال�سيا�سي���ة 

عل���ى الأدوار امل�سبوه���ة يف لعبة اخلداع 

الإ�سرتاتيجي.

عدنان حممد العربي
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تحقيق18
الكفر يجتاح لبنان

اأ�س���خ ال�سمَع ملّي���ًا واأنعم النظ���ر جلّيًا.. 

فال���كالم اأحلى م���ن الع�سل، والأفع���ال اأمرّ من 

ال�س���ر، فالإعالم ل �سيم���ا املرئي منه، ما عاد 

ليت�س���ع اإل للتحري�سي���ن املت�سددي���ن، الذين 

يوؤججون الن���ران، ويوغرون ال�سدور، ول نعلم 

ما اإذا كان هوؤلء يقفون خلف اإع�سار الكفر الذي 

يجتاح لبن���ان! فللق�ساء والأجه���زة اأمر جالء 

احلقائق..

يف ح���ن اأن حرمًا ما! وق���ع على احلكماء 

والعق���الء، فاأق�سيوا ع���ن ال�سا�سات، اإذ ل مكان 

لالعت���دال واملنط���ق واملو�سوعي���ة يف الوقت 

الراهن على م���ا يبدو، لذا اأهي���ب باللبنانين 

كافة، واأنا�سدهم الن���زول اإىل ال�سارع، يف ثورٍة 

بي�ساء، ت�س���ع حداً لهذا اجلن���ون الدامي، لهذا 

الكفر بالقيم والإن�سان والوطن، باإحداث  �سدمة 

اإيجابي���ة تعيد النا�س املغ���رر بهم اإىل ر�سدهم 

واأهداب دينه���م، فهذا الإج���رام املنظم اجلوال، 

ما عادت لتنفع مع���ه املعاجلات الرتيبة التي 

تعودناها من نظاٍم ينخ���ُر ال�سو�ُس يف عظامه 

التي �ساخت وترققت من غر اأن يفلَح ولو مرة 

واحدة يف ت�سذيب و�سقل النتوؤات بن مكونات 

هذا الوطن الإثنية والطائفية واملذهبية.. لبعث 

مواطن جديد يقدم النتماء للبنان، على ما عداه 

من انتم���اءات واأهواء وم�سارب، فلبنان الطاقة.. 

غر لبنان الطاقة!

لبنان الطاق���ة - احلمراء اللهب - من نفٍط 

وغ���از يف عيون العامل.. غ���ر لبنان - النافذة 

- املف�سي���ة اإىل العلب احلمراء امللتهبة، حيث 

يتنف�س فيها ال�سياح ال�سعداء!

لذا بات���ت م�سوؤوليات اللبناين تتطلب قدراً 

اأعل���ى من اليقظ���ة والوعّي والثق���ة بالنف�س.. 

ومزيداً من القوة وال�سالبة وال�سجاعة للت�سدي 

للم�ساري���ع التدمرية، التي حت���اك للوطن يف 

الداخ���ل واخل���ارج، وعل���ى اأي���دي بع�ٍس ممن 

ينتحلون جن�سيته، وهم يف حقيقة الأمر غرباء 

عنه وعن تقاليده ور�سالته..

الدع���وة اإىل ال�س���ارع، لي�س م���ن اأجل حث 

املعني���ن عل���ى ت�سكيل حكوم���ة على جناح 

ال�رسع���ة وح�سب، اإنه���ا دع���وة اإىل العت�سام 

يف �س���وارع لبن���ان ود�ساكره، امل�س���اءة منها 

واملظلم���ة.. بهدف اإ�سقاط ورقة التن - البالية 

- عن عورة ه���ذا النظام، والدع���وة اإىل موؤمتر 

تاأ�سي�سي.. ُي�ساغ فيه �سكل وم�سمون ودور لبنان 

ال���ذي نريد.. فال ُيعقل ال�سك���وت »والتطني�س« 

بعد اليوم على واقع مزر معيب.

�سبع���ون �سنة م���ن ال�ستق���الل، خم�سون 

منها حروبًا داخلي���ة.. بنهاية كل جولة نبتدع 

م�سطلحات، نتكاذب فيها على اأنف�سنا »ل تركب 

عل���ى قو�س قزح« ومن جديد ندفن روؤو�سنا يف 

ال���رتاب.. فاإذا بهذا الرتاب رم���اداً، يكتنف جمراً 

�رسعان ما يتاأجج نرانًا، بفعل رياح خم�سينية، 

اأو غربية، اأو ه���واء اأ�سفر! ودائمًا ننحو بالأئمة 

على الطليان. 

كفى مهازل.. اأيها اللبنانيون حتلوا باجلراأة 

والإق���دام والب�سرة والعقل ونب���ذ الأنا، وملرة 

واح���دة، واأنقذوا لبن���ان اإىل الأبد.. فال ي�ستحن 

اأحد من املكا�سفة وامل�سارحة، فالطاقة باأم�س 

احلاجة اإىل طاقة حتميها يف الرحم، من غائلة 

الذين يعيثون يف الأر�س ف�ساداً وكفراً، ويقرتفون 

اأب�سع الكبائر واأقذرها بحق الإن�سانية جمعاء.

نبيه الأعور

ال�سورية  الأ�����رس  تع����اين  فيما 

الأو�س����اع  ت����ردي  م����ن  الالجئ����ة 

امل�ساع����دات  وغي����اب  املعي�سي����ة 

وا�ستغالل بع�س اجلمعيات اخلرية 

لها، حت����اول بع�س اجلهات املدنية 

تخفي����ف ه����ذه املعان����اة ومن����ح 

اأمل وفر�سة بحياة  العائالت بريق 

اأف�سل عر فتح الباب اأمامها للعمل 

والإنتاج.

اأطلقت موؤ�س�سة  الإطار،  يف هذا 

»اأطايب زمان«، املوؤلفة من �رساكة 

بن »كاريتا�س« و»�سوق الطيب« 

بدعم من مفو�سي����ة الأمم املتحدة 

ل�س����وؤون الالجئن، »�سوق الطيب« 

يف اأ�س����واق بروت، وهو �سوق يقدم 

والتقليدية  النموذجي����ة  الأطب����اق 

ال�سورية الت����ي حت�رسها الالجئات 

ال�سوريات.

زم����ان«  »اأطاي����ب  وتتمي����ز 

والتقليدية  الرتاثية  الأطباق  بتنوع 

الغذائي����ة ال�سورية ف�ساًل عن بع�س 

الأطب����اق اللبناني����ة، فه����ي متكن 

الالجئات ال�سوري����ات من ا�ستخدام 

واإحي����اء اأ�ساليب الطه����و التقليدية 

م�ستواهن  وحت�س����ن  بهن  اخلا�سة 

اإيجاد طريقة  املعي�سي من خ����الل 

لتق����دمي الطع����ام تع����ود عليه����ن 

بامل����ردود امل����ادي، وجت����د هوؤلء 

الن�س����اء يف الطبخ فر�ستهن لإظهار 

خراته����ن يف الطهو ومنفذ عالجي 

للرتكيز على اجلوانب الإيجابية يف 

حياتهن، والأهم اأنهن يعملن ب�سغف 

واتق����ان ويحققن امل����ردود املادي 

الالزم لإعالتهن وعائالتهن بدًل من 

انتظ����ار امل�ساعدات ال�سحيحة التي 

تقدم لهم.

يف الي���وم الأول لفتتاح �سوق 

الطيب، عملت 18 نازحة �سورية على 

طبخ وتق���دمي جمموعة من الأطباق 

ال�سوري���ة التقليدي���ة يف تظاه���رة 

حملت عن���وان »كان يا م���ا كان... 

اأطايب زمان من �سورية«.

وكان���ت املبادرة الت���ي اأطلقت 

اأخ�سعت الن�س���اء امل�ساركات لدورة 

الفائت لإحياء  اأيلول  انطلقت مطلع 

اخلا�سة  التقليدية  الطه���و  اأ�ساليب 

ا�ستعدت  وق���د  وقراه���ن،  مبدنه���ن 

النازحات يف مطب���خ كاريتا�س يف 

ال�سبتي���ة على م���دى ثالث���ة اأ�سهر 

لطهو الأطباق التقليدية ب�سكل متقن 

ولذيذ.

ال���ذي حتقق  النج���اح  وبع���د 

يف ي���وم الفتتاح، �ستك���ون الن�ساء 

الطاهيات عل���ى موعد اأ�سبوعي يف 

مطعم »الطاولة« ويف �سوق الطيب، 

لتق���دمي اأطباقهن كاللحم���ة بالكرز 

من حلب، وكوي�س���ات واخل�سار من 

احل�سكة، وكباب الباذجنان من اإدلب، 

وكب���ة الراه���ب من ج����رس ال�سغور، 

واملحمرية من دير الزور، وحما�سي 

بالفريك���ة واللحم���ة م���ن ال�س���ام، 

وكبة بيت التقليدي���ة الآ�سورية من 

احل�سك���ة، كم���ا �سي�سارك���ن بها يف 

معر�س »اأفكارت« يف فرتة الأعياد.

وبدا وا�سحًا من تعليقات الن�ساء 

امل�س���اركات يف الطه���و فرحهن مبا 

يقمن ب���ه، كثرات رددن اأنهن اأحبنب 

العمل با�ستقاللي���ة من دون انتظار 

من يطرق بابه���ن لتقدمي امل�ساعدة، 

وبالتايل ا�ستطعن جتنب العوز.

اأما �ساحب �سوق الطيب ومطعم 

»الطاولة«، كم���ال مزوق، فلفت اإىل 

اأن »الن�ساء اأتن اإىل لبنان حامالت 

معاناته���ن، فكان ل بد من اإعطائهن 

معنى لوجوده���ن، وتذكرهن باأنهن 

منتجات«.

ورغم اأن الدافع الأول للعامالت 

يف ه���ذا املطب���خ م���ادي مل�ساعدة 

الالجئات على ك�س���ب رزقهن بعرق 

جبينه���ن، لكن هذا امل����رسوع اأتاح 

لالجئات، ومعظمهن ربات منازل، اأن 

ي�سعرن بقدرتهن على القيام ب�سيء 

مفيد ين�سيهن قلياًل ماأ�ساتهن، اإ�سافة 

اإىل تعري���ف الالجئات املقيمات يف 

لبنان من مناطق خمتلفة من �سورية 

على بع�سهن البع�س.

ويلفت م���زوق الذي �سبق وعمل 

مع �سي���دات فل�سطينيات وعراقيات 

على تق���دمي اأطباقهن التقليدية، اإىل 

اأنهم من خالل هذه املبادرة، اأعادوا 

مع النازحات ر�س���م خريطة بلدهن 

من خالل الطعام وتقاليد مطبخهن.

ويعل���ق »اأعدنا ر�س���م خريطة 

�سورية من خ���الل اأطباق من دم�سق 

وحلب وحم�س وغرها من البلدات، 

وتقاليد  تاري���خ  يعك�س  فالطع���ام 

البل���د، ومطبخ كل بل���د بات هوية 

املواطن اأينما يحل يف الغرتاب«.

ويخت���م باإ�سارته »نحن فتحنا 

له���وؤلء الن�س���اء الب���اب وذكرناهن 

باأهميته���ن، وعليهن اليوم التحليق 

يف عملهن اجلديد«، اأما جيهان �سهال 

امل�رسفة عل���ى امل�ساريع يف مطعم 

»الطاول���ة« و�س���وق الطي���ب الذي 

اأطلق امل����رسوع فتقول: »نحاول اأن 

ن�ساعدهن عل���ى امتالك القدرة على 

املبادرة، وخلق م���ا ي�سبه العالمة 

التجارية ملنتجاتهن، مما �سيخولهن 

مثاًل تلقي طلبات لإعداد الطعام يف 

املنا�سبات والأعرا�س«.

وفيم���ا تعمل الن�ساء على اإعداد 

الأطب���اق، وهن يرتدين ماآزر بي�ساء، 

ويهتممن بالنظاف���ة واجلودة، تقول 

رمي ع���ازوري امل�ست�سارة يف �سوؤون 

الطبخ: »ينبغ���ي اأن نذكرهن ب�سكل 

دائ���م باأنه���ن ل يطبخ���ن للعائلة، 

اأن يتعلم���ن كيفية حفظ  فعليه���ن 

املاأكولت، وكيفية اإعداد املائدة«.

ول يهتم العار�سون يف »�سوق 

ال�سيا�سية  بال�سطراب���ات  الطيب« 

والأمني���ة الت���ي ه���زت الب���الد يف 

الطوائف  وو�سعت  الأخرة  ال�سنوات 

مواجهة  املختلف���ة يف  واملذاه���ب 

بع�سه���ا، بل تتمح���ور اهتماماتهم 

حول كل ما له عالق���ة بالغذاء: من 

يقدم اأف�سل �سحن م���ن الكبة اأو األذ 

�سحن من التبولة اأو من يزرع ب�سكل 

اأف�سل الفواكه واخل�سار.

ويج���د زوار »�س���وق الطي���ب« 

ت�سكيلة وا�سعة م���ن املنتجات من 

نوعي���ة جيدة جداً: خ�س���ار وفواكه 

ع�سوي���ة، ع�سل وحلوي���ات واأجبان 

وخب���ز و�ساب���ون الغ���ار، اإ�ساف���ة 

اإىل مكون���ات املون���ة البيتية التي 

اللبناني���ون يف املا�سي على  درج 

تخزينها لف�سل ال�ستاء.

ويف اإط���ار م�سع���اه للحف���اظ 

عل���ى الرتاث، ي���روج كم���ال مزوق 

ملاأكولت تقليدية قل تناولها ومنها 

الفا�سولي���ا احلماني���ة )ن�سب���ة اإىل 

والعكوب  بلدة حمانا �رسق بروت( 

)نوع من الثم���ار ينبت يف الأحراج( 

واملورقة وهي حلوى ت�سبه البقالوة.

»�سوق  رواد  معظ���م  وينتم���ي 

الطيب« اإىل الطبق���ة املي�سورة لأن 

منتوجاته تب���اع باأ�سعار اأغلى من 

الأ�سواق الأخ���رى، ورغم ذلك، يزداد 

الإقب���ال عليه، ما دف���ع مبزوق اإىل 

للماأكولت  متنقلة  احتفالت  تنظيم 

يف مناطق لبنانية متعددة.

الذي  الطي���ب  �س���وق  ويق���دم 

يق���ام يف باحة كب���رة يف و�سط 

العا�سم���ة نه���ار ال�سب���ت، خ�سار 

وفواكه طبيعية، ع�سل وزيت زيتون 

تقليدية  ماأكولت  بيتية،  ومربيات 

ت�سل جميعها من املزارع اأو املنتج 

اإىل امل�ستهل���ك مبا����رسة من دون 

و�سيط.

هبة �سيداين

»سوق الطيب« في بيروت.. 
بارقة أمل لالجئات السوريات
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»الكلية الشرعية« مركز علم وتنوير
اإدارة الكلية  قد تعاق���ب عل���ى 

ال�رسعية ع���دد من رج���ال الرتبية 

والتعليم لبناني���ن وغر لبنانين: 

عب���د العزيز اأحم���د )م�رسي( حممد 

عمر منيمنة )لبناين( ال�سيخ حممود 

طرة )م�رسي( حممد توفيق حمادة 

)لبناين( جنيب بليق )لبناين( ال�سيخ 

ط���ه ال�سابوجني )لبن���اين( ال�سيخ 

فيه���م اأب���و عبيه )م����رسي( ال�سيخ 

ها�س���م الدفرتدار )دم�سق���ي( ال�سيخ 

ح�سن دم�سقي���ة ال�سيخ عمر قيمري 

)فل�سطين���ي( ال�سي���خ خليل املي�س 

)لبن���اين( ال�سي���خ حمم���د الداعوق 

ال�سيخ اأحم���د العجوز ال�سيخ حممد 

الغزال وغرهم.

ولقد انت�سب اإىل الكلية بالإ�سافة 

اإىل اللبنانين عدد من اأبناء الأقطار 

منها  وتخرجوا  والإ�سالمية  العربية 

حاملن �سهادتها النهائية.

وميك���ن الق���ول اإن ه���ذا املعهد 

اأعطى املجتمع الإ�سالمي يف لبنان 

نخب���ة كرمية من العلم���اء والأدباء 

البارزة بع�سهم  القيادية  والعنا�رس 

اختاره اهلل اإىل جواره الكرمي واآخرون 

مد اهلل يف اأعمارهم وما زالوا ي�سعون 

م���ا اأتاهم اهلل من العلم والف�سل يف 

خدمة الأمة وامللة والدين: نذكر من 

بن الذين توفاهم اهلل واختارهم اإىل 

جواره الكرمي:

الدكتور ح�سن �سعب الذي �سغل 

العديد م���ن املنا�سب الديبلوما�سية 

والأكادميية واجلامعية والجتماعية، 

وترك ع����رسات املوؤلفات والكتب ما 

ب���ن اإنتاجه ال�سخ�س���ي وترجمات 

نقلها اإىل اللغة العربية من اأ�سولها 

الأجنبية.

الذي  عثم���ان  بهيج  والأ�ست���اذ 

للعمل الإن�ساين  عرفته بروت رائداً 

الإ�سالمية  املوؤ�س�سات اخلري���ة  يف 

وموؤ�س�س���ًا مع رفيق درب���ه وعمره 

الع���امل املو�سوع���ي الأ�ست���اذ منر 

البعلبكي، دار العلم للمالين.

والأ�ستاذ بهيج عثمان �سارك يف 

تاأليف العديد م���ن الكتب املدر�سية 

املقررة يف مناهج التعليم الر�سمية، 

ورئ��س اأول نقاب���ة لن�رس الكتب يف 

لبنان وعمل يف الإذاع���ة اللبنانية 

مدة ث���م ا�ستق���ال منه���ا راغبًا يف 

ممار�س���ة الن�ساط الفك���ري والأدبي 

والإن�س���اين طليقًا م���ن القيود التي 

تفر�سها الوظائف احلكومية.

ويقول ال�سيخ اأحمد عبد الروؤوف 

الق���ادري »وب�سب���ب عالقت���ه م���ع 

القيادات امل�رسية، كان التفاق الذي 

ح�سل مع وزير املع���ارف امل�رسي 

اآنئذ ع�سماوي با�سا، مقت�ساه معادلة 

�سهادة الكلي���ة ال�رسعية بالثانوية 

العامة امل�رسية«.

ويف كتي���ب �سادر ع���ن الكلية 

يف العام 1357ه���� - 1938م وحتت 

عنوان »املق�سد من تاأ�سي�س الكلية 

ال�رسعية« جاء الآتي:

اأت���ى عل���ى العل���م الديني يف 

املدين���ة حن م���ن الده���ر تقل�س 

يف �ساأن���ه و�سعف اأم���ره، ومل يبق 

بع���د ذل���ك للعلم���اء اإل وظائ���ف 

الإمام���ة والتدري����س واخلطابة يف 

امل�ساجد، وبع���د اأن كان يف البلدة 

نخبة خمتارة م���ن العلماء الأعالم، 

اأمث���ال: ال�سيخ اجلليل عبداهلل خالد، 

والعالمة الورع ال�سيخ حممد احلوت، 

واملحدث الفقيه ال�سيخ عبد البا�سط 

ال�سالح  ال�سلف  وبقي���ة  الفاخوري، 

ال�سيخ عبد الرحمن احلوت وغرهم 

من كبار العلم���اء والفقهاء العالمة 

ال�سيخ م�سطفى جن���ا و�سواهم، من 

الذين كانت تعرف بروت يف عهدهم 

مبدين���ة العل���م، اأ�سبح���ت العلوم 

ال�رسعية يف ه���ذا البلد و�سيلة بعد 

اأن كانت غاية، واأخ���ذ عدد العلماء 

اإىل قل���ة م�ستمرة  الأفا�س���ل ي�سر 

يخ�سى بها على م�سرنا اإذا ازدادت 

وا�ستفحلت ل قدر اهلل.

املفتي  ال�سماحة  �ساح���ب  فكر 

الأكر للجمهورية اللبنانية العالمة 

اجلليل ال�سيخ حمم���د توفيق خالد 

يف ه���ذه احلالة املوؤملة وما و�سلت 

اإليه ب���روت يف الوقت احلا�رس من 

التده���ور، ف���راأى باأن م���ا منيت به 

طائفتنا هي:

تطاحن الزعماء و�سعف العلماء 

وجهل العام���ة، وبعد اأن عالج هذه 

الق�سية باهتم���ام واإخال�س، راأى اأن 

احلاجة ما�سة اإىل من يجراأ يف احلق 

وياأمر بالع���دل، ويق�سي بامل�ساواة 

ول يف���رق ب���ن الكب���ر وال�سغر، 

ول يغ�س���ي على تع���دي حدود اهلل 

وانته���اك حرمات���ه، �س���اأن ال�سلف 

ال�سال���ح يف �سدر الإ�سالم ويف اأيام 

عزته ومنعته، فن�سط بعد اأن �سخ�س 

ال���داء ووف���ق اإىل اكت�س���اف الدواء، 

وق���رر بعد التكال عل���ى اهلل تعاىل 

اأن ين�سئ طبق���ة منتقاة من ال�سبان 

النجباء، اختارهم بعد اختبار دقيق، 

واأخذ يتعاون مع �سفوة خمتارة من 

العلماء العاملن، على اإعداد اأولئك 

الطالب ليكونوا يف امل�ستقبل القريب 

من خ���رة العلماء الأحرار العاملن 

بكتاب  املتم�سكن  الدارين،  ل�سعادة 

اهلل، املحين ل�سن���ة ر�سوله الأعظم 

�سلى اهلل عليه و�سلم، يقولون احلق 

غ���ر هيابن ول وجل���ن، وياأمرون 

باملع���روف وينهون ع���ن املنكر، ل 

يع�سون اخلالق يف طاعة املخلوق، 

ول يق����رسون يف وع���ظ اخلا�س���ة 

واإر�ساد العامة وا�ست�سالحهم.

ملثل ه���ذا املق�سد ال�سامي اأن�ساأ 

�سماحة املفتي الأكر، كلية داخلية 

�سماه���ا »الكلي���ة ال�رسعية« تنهج 

نه���ج الأزهر الأنور، وه���و اأ�سمى ما 

يتطلبه رجال الإ�سالح يف كل ع�رس، 

خ�سو�سًا يف هذا الع�رس الذي طغت 

في���ه موجة الإحل���اد وتفاقم �رسها، 

واأ�سبحت احلاج���ة ما�سة اإىل اإعداد 

جي���ل متدي���ن متمدن، ي���درب منذ 

ن�ساأته عل���ى تفه���م واجباته نحو 

نف�سه واأ�رسته ووطنه واأمته.

ويتعهد �سماحته باختيار نخبة 

الناجح���ن لإر�سالهم  الط���الب  من 

على نفقة الكلية اإىل جامعة الأزهر 

ال�رسي���ف للتخ�س����س يف كليات���ه 

اأو غرها م���ن اجلماعات  الديني���ة 

الراقية، على اأن يكون منهم الق�ساة 

واملفت���ون والوع���اظ واخلطباء يف 

امل�ستقبل، كم���ا اأن �سماحته ي�سعى 

لتعين فريق من الطالب املتخرجن 

م���ن الكلي���ة يف املراك���ز الديني���ة 

واملعاهد الإ�سالمية.

ومل يت���كل �سماحته يف حتقيق 

ه���ذا امل�رسوع اجللي���ل اإل على اهلل 

مبنا����رسة نخب���ة من اأه���ل الف�سل 

اآزروه يف ه���ذه اخلدم���ة  وال���راأي، 

اخلال�س���ة لوج���ه اهلل، حتقيقًا لهذا 

العمل ال�سالح الذي ي�رسف عليه من 

ريع الوقفية التي حب�سها يف �سبيل 

التعلي���م الديني، وم���ن امل�ساعدات 

امل�سكورة ع���ن طريق دائرة الأوقاف 

وغرها فجزاهم اهلل خر اجلزاء.

هذا ه���و الهدف الأ�سم���ى الذي 

ال�رسعية،  الكلية  اأجل���ه  اأ�س�ست من 

و�ست�سر موفقة اإىل الأمام اإن �ساء اهلل 

تعاىل، بف�سل اإر�ساد رئي�سها اجلليل 

وح�س���ن تدريبه ال���ذي يدفعها نحو 

التق���دم التدريج���ي بعزمية �سادقة 

وهمة ثابتة، واهلل ويل التوفيق.

ورغ���م ال�سائق���ة احلالية وقلة 

م���وارد الكلية، فقد متك���ن �ساحب 

ال�سماحة املفت���ي الأكر من ابتياع 

دار وا�سع���ة م���ع اآلف الأذرع التي 

حتي���ط بها م���ن اأر����س، وخ�س�سها 

للكلي���ة ال�رسعي���ة، وه���ي واقع���ة 

يف بقع���ة �سحي���ة يف حمل���ة رمل 

الزيدانية، وقد و�سع بنايتها بطريقة 

هند�سية حديثة تتالءم مع حاجيات 

الكلية وفروعها الداخلية.

وع���زم على ت�سيي���د م�سجد لها 

�سيبن���ى عل���ى طرز جدي���د، يجمع 

ب���ن الطابع الإ�سالم���ي وفن البناء 

احلدي���ث و�ستحيط بها حديقة غناء 

من كل جانب، كم���ا اأنه �ستخ�س�س 

قطعة كبرة من الأر�س تكون ملعبًا 

وا�سع���ًا، ميار�س فيه ط���الب الكلية، 

الريا�سة البدنية على اأنواعها.

وللكلية قطع���ة اأر�س رملية يف 

حملة الإم���ام الأوزاع���ي م�ساحتها 

خم�سة اآلف ذارع ترع بها املرحوم 

ال�سي���د م�سطفى رم�س���ان فا�ستحق 

ال�سكر واجلزاء تغمده اهلل برحمته.

اأخ���رى يف حملة  ولها قطع���ة 

املرفاأ ح�سبها املرحوم ن�سوحي بك 

وايل بروت ال�سابق مل�رسوع التعليم 

الديني، كما اأن لها ح�س�سًا معلومة 

يف بناي���ة زنتوت الكائنة يف حملة 

املرفاأ �سارع فو�س.

جه���وده  ي���وايل  و�سماحت���ه 

بالتعاون مع جمل����س اإدارة الكلية 

ال�رسعية لتنمية م���وارد الكلية عن 

طريق الإن�ساء والبناء وامل�ساعدات.

وللكلية ال�رسعية رئي�س يرعاها 

وي�رسف عليها، وجمل�س يدير حركة 

التعلي���م فيه���ا، وينم���ي مواردها، 

ولها مدير ي����رسف �سوؤونها الإدارية 

والتعليمية، كما اأن لها ناظراً يتوىل 

مراقبة الطالب وينفذ قرارات الإدارة، 

وهيئة تعليمية توؤمن حت�سيل املواد 

التي تدر�س فيها.

ورئي�س الكلية الدائم هو �ساحب 

للجمهورية  الأكر  املفتي  ال�سماحة 

اللبناني���ة، كما اأن���ه الرئي�س الدائم 

ملجل�س اإدارة الكلي���ة الذي يختاره 

بنف�س���ه من ذوي الكفاي���ة والدراية، 

ول�سماحته حق الت�رسف مبمتلكاتها 

�سمن ����رسط الواقف، فهو الذي ميثل 

جمل����س اإدارة الكلي���ة يف جمي���ع 

ال�سوؤون ب�سفة املرجع الأعلى الذي 

له وحده ح���ق الإ�رساف على الكلية 

وتنفيذ ما يقرره جمل�سها الإدراي«.

اإذاً الكلية ال�رسعية التي انطلقت 

اأوًل م���ن منطق���ة احل���رج، وحتديداً 

من امل���كان الذي تق���وم عليه الآن 

الآن  الربر، والتي حتمل  م�ست�سفى 

ا�سم »اأزهر لبن���ان«، »اأنفق عليها 

من الأوق���اف التي حب�سه���ا الوايل 

العثم���اين ن�سوحي ب���ك بتاريخ 9 

ذي القع���دة 1312ه���� با�س���م وقف 

العلماء مل�ساعدة طلبة العلم الديني 

البروت���ي اأثناء درا�ستهم يف بروت 

اأو متابع���ة الدرا�س���ة يف اجلام���ع 

الأزهر مب�رس، ومن هذا املعهد تخرج 

العديد من الطالب اللبنانين الذين 

اأهلتهم كفاءته���م العلمية واخللقية 

كتويل املنا�سب العالية يف الق�ساء 

املوؤ�س�سات  وكذل���ك يف  ال�رسع���ي، 

اجلامعي���ة وغر ذلك م���ن الأعمال 

احلكومية وبقية املرافق املفيدة يف 

خمتلف جمالت الن�ساط الجتماعي 

والتجاري والثقايف«.

يتبع

اإعداد: اأحمد زين الدين

املفتي ال�سيخ حممد توفيق خالد والرئي�س ريا�س ال�سلح اأمام مدخل دار الفتوى 
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»�إمييالتك« �لكث���رة، فمن �ملمكن �أن 

تن�سي �أن تقر�أي �أحد »�لإمييالت« �لتي 

تقول لِك �إن هناك م�سكلة يف �سيء ما.

- علي���ِك �أن تخططي ل�سهر �لع�سل 

قب���ل �لزف���اف بوق���ت كاٍف، وُتعلمي 

ب  �أهلك و�أهل زوجك بذلك، حتى ل ترتَّ

�لزي���ار�ت �لعائلية لكم بع���د �لزو�ج 

مبا����رة، ومتنعك م���ن �ل�سفر لق�ساء 

�سهر �لع�سل.

- عندما ت�سرتين ف�ستانك ل بد �أن 

تختاري موعد�ً منا�سب���ًا قبل �لزفاف، 

و�إذ� كان �سّيقًا بع�ض �ل�سيء يف �إحدى 

مناطق �جل�سم فكوين حذرة للغاية يف 

نظام �أكل���ك، حتى ل تتفاجئي باأنك ل 

ت�ستطيع���ن �رت���د�ءه بُحرية يف حفل 

�لزفاف.

- حاويل �أن تنّظمي �مل�ساريف �أنِت 

وعري�سك، وتوفر جزء من �ملال لق�ساء 

�سهر �لع�سل، فبع�ض �لعر�سان ي�رفو� 

�لكثر من �ملال على جتهيز�ت �لفرح، 

ويف �لنهاي���ة ل يجدون �ملبلغ �لكايف 

لق�ساء �سهر �لع�سل.

- ل ت�ريف يف �لإنفاق على حفل 

�لزفاف، فالفرح هو �حتفال ل�سخ�سننْ 

�أنِت وزوج���ك ولي�ض لال�ستعر��ض �أمام 

�لنا����ض، ففي �لنهاية ل���ن تتمّكنا من 

�إر�ساء �جلميع، ولو وّزعتما لرة ذهب 

�سي�ساألون عن �لثانية.

رمي �خلياط

خطوات تضمن لِك حفل زفاف ممّيز

ت�سر �لدر��س���ات �حلديثة ح���ول �سلوك �لطفل 

يف عام���ه �لثالث، �ل���ذي يغلب علي���ه �لعدو�نية 

و�ل�ر��سة، �إىل �أن هذ� �ل�سلوك يف مثل هذ� �لعمر هو 

طبيعي �إىل حد م���ا، ويعطي �نطباعًا عن �سخ�سية 

�لطفل �مل�ستقبيلة، وطريق���ة تعامله مع �لآخرين، 

و�أن كل ما ي�سدر عنهم م���ن ق�سوة ونوبات غ�سب 

هو نتيجة لن�ساط مف���رط يف �ملخ، فيما ي�ستدعي 

ذل���ك �لتدخل �لطبي للتاأكد من �أن مثل هذه �حلالة 

قد تكون متغّرة طبقًا للظ���روف �ملحيطة، �أو �أنها 

ت�سر �إىل خلل ما يف �جل�سم.

ق���د يبدو �سلوك �لطفل يف عام���ه �لثالث �سيئًا، 

فهو مث���اًل يق�سو عل���ى �لكائن���ات �ل�سعيفة، مثل 

�حليو�ن���ات �لأليفة، ول ي�سع���ر بال�سفقة عليها، �أو 

يلجاأ �إىل �لك���ذب �أو �ل�رقة، كل ه���ذه �لت�رفات 

وغرها ت�ستدعي �لت�رف معها ب�سكل �ريع، حتى 

ل تتط���ور مع �لوقت وت�سبح ع���ادة وطبع ي�سعب 

�لتخلّ�ض منه.

�أو�س���ح �لكثر م���ن �لأطب���اء �لباحثن يف هذ� 

�ملجال �أن �ل�سف���ات �ملزعجة ميكن �أن تتحول �إىل 

»��سط���ر�ب �سلوكي« كامل يف مرحلة �لبلوغ، لكن 

يف حال تدخل �لأهل لتعديل �سلوك �لطفل يف عامه 

�لثالث ب�س���كل وّدي، بعيد�ً ع���ن �أ�سلوب �لتعنيف، 

�سيكون هو �لع���الج �لأمثل ل�سمان �سلوك �سوي له 

فيما بعد.

قد يكون م���ن �لأف�سل �أن ي�ستخ���دم �لآباء ذلك 

�لأ�سل���وب �للّن، فالطفل يف عام���ه �لثالث ما ز�ل 

غر ق���ادر على فهم كل ما ي���دور حوله، وما ز�لت 

م�ساعره غر من�سبطة جتاه �لآخرين و�لأ�سياء، لذ� 

ُي�ستح�س���ن �أن ي�سوي �لآب���اء �سلوك طفلهم يف مثل 

ه���ذ� �لعمر ب�س���كل طفويل يالم�ض عقل���ه وقدر�ته، 

فمث���اًل باإمكانهم مكافاأة �لطفل كنوع من �لت�سجيع 

على �ل�سلوك �ل�سليم.

ول نن�سى �أن ل�سلوك �لآباء �أثر�ً و��سحًا و�نعكا�سًا 

عل���ى �سلوك �أطفالهم، لذ� يجدر بالأهل �لنتباه �إىل 

هذه �لنقط���ة، و�أن يكونو� مثاًل لل�سلوك �جلّيد، و�إذ� 

ما ز�د �سلوك �لأطفال عن �حلّد �ملقبول �أو �لطبيعي 

يج���ب ��ست�س���ارة طبيب، فهذ� من �ساأن���ه �أن يكون 

ناجتًا عن خلل معّن يف �جل�سم، و�لدماغ حتديد�ً.

• �آد�ب �لزيارة
�لزيار�ت و�حدة من �أهّم مميز�ت جمتمعاتنا �لعربية و�لإ�سالمية، ومن �أهّم عو�مل �حلفاظ 

عل���ى �للحمة بن �لأقارب و�لأ�سدقاء و�أف���ر�د �لعائلة �لو�حدة، ولكن كي تتقنيها على �أكمل 

وجه عليك �لتنّبه �إىل بع�ض �لأخطاء حن تكونن �سيفة �أو ُم�سيفة.

حن تكونن �ل�سيفة:

- من �أبرز �لأخطاء �لتي قد يرتكبها �ل�سيوف هي �ملجيء يف �لوقت غر �ملنا�سب، كوقت 

تناول �لوجبات �لأ�سا�سية، �أو يف وقت مبّكر من �ل�سباح �أو متاأّخر يف �لليل.. كي تتاليف هذ� 

�خلطاأ �ّت�سلي قبل �حل�سور.

- مهم���ا كانت �لعالق���ة وطيدة بينك و�ملنزل �لذي تزورينه، فّك���ري كثر�ً قبل �لت�رّف؛ 

وكاأّنك يف منزلك.. ل ميكنك �جللو�ض على �لكنبة ورفع رجليك عليها مثاًل، �أو فتح �لرب�د من 

دون ��ستئذ�ن..

- لي����ض لدى �ل�سيف �أي عذر ك���ي يتبع �أ�سحاب �ملنزل �إىل �ملطبخ مثاًل، �أو غرفة �لنوم، 

�إلّ �إذ� طلبو� منه ذلك.

- رف����ض كّل ما يقّدم �إىل �ل�سيف من م�روب���ات �أو فو�كه �أو حلويات ُيعترب ت�رّفًا غر 

م�ستحّب �أبد�ً، وغر لئق، وميكنه �أن يجرح �أ�سحاب �ملنزل ب�سورة مبا�رة. 

حن تكونن �مل�سيفة:

- ��ستقب���ال �ل�سي���ف و�لرتحيب به من �أهّم قو�عد �ل�سيافة، �إّي���اك �أن ُتهمليه.. ل تطيلي 

�لنتظ���ار عل���ى �سيوفك قبل فتح �لباب، و�إّي���اك �ملماطلة قبل دعوته���م �إىل �لد�خل ثّم �إىل 

�جللو�ض.

- �حرت�م �سيوفك من �حرت�مك لنف�سك ومنزلك؛ ل ت�ستقبليهم مبالب�ض �لنوم، ول تن�سغلي 

بهاتفك �أو بالتلفزيون، بل تباديل معهم �أطر�ف �حلديث، و�أعطيهم كّل �هتمامك.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك
سلوك الطفل في عامه الثالث

20
عالم المرأة

تعرّ�س���ِت بالطبع �إىل �لكثر من 

�لن�سائح و�مل�س���ور�ت و�لتنبيهات، 

وبع�سها غر مرغوب بها حول حفل 

�لزفاف �خلا�ض بك، لكن يف بع�ض 

�لأحيان تاأتي �لن�سائح �لهامة من 

�لذين عا�سو� �لتجربة نف�سها قبلك، 

لذ� حاولنا تلخي�سها يف ما يلي:

- قوم���ي بدعوة م���ن تعرفيهم 

جي���د�ً يف حف���ل زفاف���ك، فاحلفل 

�خلا�ض بك يجب �أل يكون �جتماعًا 

للتع���ارف على �لغرب���اء.. �قت�سمي 

�سعادت���ك مع من حتب���ن يف هذ� 

�ليوم.

- م���ن �ملف�ّس���ل �أن يكون لديك 

عمة �أو خالة تثقن بها كي تعطي 

�هتمامها لل�سيوف لعدد كبر منهم 

كي تكوين مطمئنة طو�ل �لفرح ول 

ت�سابي بالتوتر و�لقلق، فعّمتك من 

�ملمكن �أن تهتم لأمر 6 طاولت يف 

�لزفاف.

- �لعثور على م�سور جيد حقًا.. 

قومي باإجر�ء �لبحث عرب �لإنرتنت 

وم�ساه���دة �أعم���ال ه���ذ� �مل�سور، 

و��ست�سري �سديقاتك ممن تزوجو�، 

فاأن���ِت لدي���ك فر�سة و�ح���دة فقط 

لتح�سلي على �س���ور زفاف ر�ئعة، 

لذ� فال جم���ال للندم على �لختيار 

�خلط���اأ، فحف���ل زفافك و�رت���د�وؤك 

للف�ست���ان �لأبي�ض ل���ن يتكرر مرة 

�أخرى، �إل �إذ� تزوجتي مرة �أخرى!

- تذكري د�ئمًا �أن عليك ح�ساب 

�لتو�يل،  جلو�س���ك ووقوفك عل���ى 

خ�سو�سًا يف �ل�س���ور �خلا�سة بك 

�أنِت وزوجك، ف�س���ور حفل �لزفاف 

وليلة   ، �لعرو�س���ننْ عل���ى  ترّك���ز 

زفاف���ك هي ليلة لعر����ض جمالك 

و�أناقتك �أنِت وزوجك، فكوين و�ثقة 

من نف�سك، و�جعل���ي ليلة عر�سك 

مثالية.

�أن مت�س���ي بب���طء  - ح���اويل 

�أثناء �لزفة وخ���الل م�سيك باملمر، 

ت�ستجع���ل  �لعرو�س���ات  فبع����ض 

ومت�س���ي ب�رعة من ك���رة قلقهن 

وتوترهن ويزيد �رتباكهن عن روؤية 

كل �ملعازمي، لك���ن عليِك �أن مت�سي 

ببطء، فاجلميع �سر�ك و�أنِت عرو�ض 

�لي���وم، ول تن�سي �أنك �أجمل من يف 

�ملكان.

- قبل يوم �لزف���اف، حاويل �أن 

ت�ستخدم���ي �حلمام و�أن���ِت ترتدين 

ف�ست���ان �لف���رح، كي تع���ريف هل 

باإمكانك �لذه���اب �إىل �حلمام �أثناء 

�لف���رح �أم ل، وجت���دي ح���اًل لهذ� 

قبل يوم �لزف���اف، حتى ل ت�سعري 

بالتوتر و�لقلق.

- ل ت�ستخدمي يف فرحك �أ�سياء 

كث���رة ل حاجة لها �أو مل تكوين قد 

ر�أيته���ا من قبل يف حفالت �لزفاف.. 

ل جتازيف يف هذ� �ليوم.

- يج���ب �أن تعريف عدد معازمي 

�ملنا�سبة،  �لطع���ام  وكميات  �حلفل 

وعدد من يخدمون يف �لفرح، حتى 

ل ينتظ���ر �ملعازمي دورهم يف �لأكل 

وي�سعرو� باجلوع، ومن ثم �ستكونن 

�أنِت وعري�سك يف موقف حمرج.

- �فتح���ي ح�ساب���ًا �إلكرتوني���ًا 

كالتفاق  �لزو�ج،  )�إمييل( ملعامالت 

مع قاعات �لأفر�ح و�مل�سور، و�أماكن 

�ملطاعم �لتي تاأتي بالطعام للفرح، 

حتى ل يفوت���ك �أي »�إمييل« و�سط 
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منوعات

هناك حماذير كث����رة قد تقع 

فيه����ا �ملر�أة �أثناء �إع����د�د �أو طهو 

�أو غ�سل �لطع����ام، ما قد يعر�سها 

و�أ�رته����ا لالإ�ساب����ة بالأمر������ض 

»�لثبات«  و�ل�رطانات،  �خلطرة 

تق����دم ل����ك �سيدتي ه����ذه �لطرق 

�لأطب����اء  ون�سائ����ح  �خلاطئ����ة، 

لتجنبها، وكي����ف ميكن ��ستبد�لها 

بطرق �سحية.

�أغذية �ملوت

�أن هن���اك بع�ض  �لأطب���اء  يوؤك���د 

�أن���و�ع �لأطعمة �لتي يف���رّط �لإن�سان 

�لإ�سابة  ل���ه  يف تناوله���ا، فت�سب���ب 

بالكثر م���ن �لأمر��ض �خلطرة، ومنها 

�ل�رطانات، م�سري���ن �إىل �أن من بن 

هذه �لأطعمة ه���ي �لوجبات �ل�ريعة 

�لتي يتم �إعد�دها بطريق خمالفة لكل 

�ملعاير �ل�سحية �ل�سليمة، مما يعرّ�ض 

حياة من يتناوله���ا �إىل �خلطر، وكذلك 

�لأطعم���ة �ملعلّبة، و�لتي يتم ��ستخد�م 

مو�د حافظة باإف���ر�ط فيها لتجّنب �أن 

�أطعمة �ملوت  تف�سد، فت�سبح مبنزل���ة 

لالإن�سان، وذل���ك لحتو�ئها على مو�د 

م�رة، مثل �لنرت�ت �لتي حتفز من منو 

�خلاليا �ل�رطانية يف �جل�سم.

زيت �لقلي

م���ن  �لأطب���اء  يح���ذر  كم���ا 

��ستخد�م زيت �لقلي، و�لتحمي�ض 

و»�لتحم���ر« يف عملي���ات طهو 

بع�ض �أنو�ع �لأطعمة �أكر من مرة، 

لفتن �إىل �أن هذ� �خلطاأ �ل�سحي 

يحفز منو �خلاليا �ل�رطانية يف 

�جل�س���م، ويعزز فر����ض �لإ�سابة 

باأمر��ض �لربو، وذلك لأن تعرّ�ض 

زي���ت �لطعام للغلي �أكر من مرة 

ينت���ج فيه م���و�د هيدروكربونية 

ت�سب���ب �ل�رطان���ات، و�أمر�����ض 

�ل�سدر.

ن�سائح ل�ر�ء �خل�سار

ويو�سي �لأطباُء رباِت �لبيوت 

بن�سائح هامة عند �ر�ء �خل�سار 

و�لفو�كه، منها �حلر�ض على �ر�ء 

�خل�سار �لطازج���ة �لتي ل تكون 

كب���رة �حلجم، و�لبتعاد عن تلك 

�لتي غ���ر معتاد عل���ى �سكلها، 

لأن مث���ل ه���ذه �لأطعمة حتتوي 

على مو�د معّدل���ة ور�ثيًا مليئة 

بالأمر�����ض �خلطرة، �لتي مبجرّد 

تناولها تدّمر كل �أجهزة �لإن�سان، 

كما ين�سحون بعدم �ر�ء كميات كبرة 

من �خل�سار و�لفو�ك���ه و�لعتماد على 

فكرة �لتخزي���ن، لأن ذلك �لأمر يفقدها 

�أهميتها �لغذ�ئية، ويجعلها ُم�رّة.

�للحوم �مل�سنَّعة

يوؤك���د خ���رب�ء �لتغذي���ة �لعالجية 

�أن �لنظ���ام �لغذ�ئ���ي �خلاطئ هو �أوىل 

�خلطو�ت �لتي يج���ب جتنبها للوقاية 

من �لإ�ساب���ة بال�رط���ان، ل�سيما �أن 

كث���ر�ً من���ا ق���د يعتق���د �أن �لهتمام 

و�لنقانق،  �مل�سنَّع���ة،  �للحوم  بتناول 

تفيد �أكر من تناول �خل�رو�ت، فُيكر 

من تناوله���ا، �لأمر �ل���ذي يعزز فر�ض 

خ�سو�س���ًا  بال�رطان���ات،  �لإ�ساب���ة 

�لقولون و�لربو�ستاتا.

��ستبد�ل �لقلي بالبخار

يوؤكد �لخت�سا�سيون �أن هناك طرقًا 

خط���رة ت�ستخدمه���ا رب���ة �ملنزل يف 

�إعد�د �لطعام، مثل �لقلي و»�لتحمر«، 

و��ستخد�م ط���رق بد�ئية وغر �سحية، 

مثل �س���ّي �للحوم و�لأ�سماك على قطع 

�لفح���م ب�سكل مبا�ر، مما ي�ساعد على 

تعرّ�سها �إىل �ملرّكبات �لهيدروكربونية 

�ملت�رطنة، �لتي تنتج نتيجة ت�ساعد 

�لأبخ���رة وتفاع���ل �لفحم م���ع �لنار، 

و�لدهون �لتي تخرج من �لأطعمة، مما 

يع���زز فر�ض �لإ�ساب���ة باأمر��ض �لقلب 

وتلّيف �لكب���د، وكذلك �رطان �لقولون 

��ستبد�ل  ب����رورة  ويو�س���ون  و�لفم، 

هذه �لطرق �خلطرة بالطهو عن طريق 

�لبخار و�سلق �لأطعمة، لأن هذه �لطرق 

�أكر �أمنًا و�سحة.

�أف��ق��ي

اأم القرى / عميد الأدب العربي يف القرن املا�ضي  1
اآخر يف مهمة ما 2 توق وا�ضتياق / يقوم مقام �ضخ�ص 
3 مهمة ار�ضال وا�ضتقبال الوفود / يف ال�ضلم املو�ضيقي

4 التفاف / ن�ضف مزاح

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �لأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

اأو  الطعن  يقبل  ل   / الكتفاء  حلد  اطعمه   5
التغيري

6 ثني / متميزون
7 بكاء ب�ضوت مرتفع حزنا على �ضيء ما / 

يحاول الهروب من م�ضوؤولية

8 مالمح / ن�ضف ترام
اأو التمكن منه 9 �ضعب احل�ضول عليه 

يدور  كوكب   –  / فو  الكونغ  يف  رتبة   10
كواكب  عك�ص  ال�ضاعة  عقارب  حركة  مع 

املجموعة ال�ضم�ضية

ع��م���ودي

1 اأديب م�رصي راحل مل يتخرج من اجلامعة 
كتب العبقريات

الثقافة  يف  اإثر  له  كان  �ضيني  فيل�ضوف   2
ال�ضينية دهرا من الزمن

 / )معكو�ضة(  حادا  الر�ضا�ص  قلم  جلعل   3
جهة اأو ق�َضم

الأر���ص  م��ن  ن�ضتخرجها  التي  امل���واد   4
ون�ضتخدمها يف ال�ضناعات )معكو�ضة(

باخل�ضارة  دعاء   –  / )معكو�ضة(  حرفة   5
والهالك وجاء يف �ضورة امل�ضد

6 ن�ضف تيمن

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ويحبها  م�ضورة  خا�ضة  حديقة  يف  جتدها   7
الأطفال / ندر وقل

8 �رص�ص / اأ�ضم علم ويعني من يتمتع باحلزم 
والقوة / – ا�ضم فعل مبعنى اأ�ضكت ممر

9 مادة موجودة يف البحر وت�ضتعمل يف عالج 
عا�ص  فرن�ضي  وفيل�ضوف  اأدي���ب   / اجل���روح 

ع�رص التنوير

بن�ضاطاته  ا�ضتهر  عظيم  بابلي  ملك   10
العمرانية ووا�ضتهر ببناء حدائق بابل املعلقة

عند استخدام الخضار أغذية الموت
المحفوظة.. احذري

هناك جمموعة من �لقو�عد 

با�ستخد�م  �ملتعلقة  �خلا�سة 

دة  جممَّ �ملحفوظة؛  �خل�سار 

�أما عن هذه  �أو معلّبة،  كانت 

�لقو�عد فهي كالآتي:

�خل�سار  ����ر�ء  �ح����ذري 

ل �ملجّمدة. �ملعلّبة، ويف�سَّ

�خل�سار  �إذ�ب��ة  عدم  ر�عي 

ل  حتى  قليها،  عند  �ملجمدة 

تفقد قيمتها �لغذ�ئية.

فيها  �خل�سار  �سلق  م��اء 

�لفيتامينات  م��ن  �ل��ع��دي��د 

و�ملعادن، لذ� ��ستخدميها يف 

عمل �لأرز �أو �ل�سوربة.

من  قليل  ��ن  ط��حنْ ج��رّب��ي 

�لزجنبيل مع �لثوم و�سعيه يف 

و��ستخدميه  بال�ستيك،  علبه 

ُي�ستخدم  �لتي  �لأك���الت  يف 

و�ستح�سلن  �ل��ث��وم،  فيها 

بف�سل  جد�ً  ر�ئعة  نكهة  على 

�لزجنبيل.

�ل��ب��ق��دون�����ض  جت��ّم��دي  ل 

و�لكزبرة، لأن �لنكهة �ستتغر.

عند جتميد بع�ض �خل�سار، 

و�لبازلياء  �لفا�سوليا  مثل 

ن�سف  �سلقها  يجب  و�لبامية، 

تن�سف  حتى  تركها  ثم  �سلقة 

ثم  ت�سفيتها،  بعد  �مل��اء  من 

توّزع باأكيا�ض حمكمة �لغلق.

�كتبي على كل كي�ض تاريخ 

�لنتهاء، فاخل�سار مثاًل تبقى 

مفرزة مدة �سهرين.

w w w . a t h a b a t . n e t
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مل ينج���ح تعادل العهد م���ع ال�صفاء 

1–1 يف قمة املرحلة العا�رشة من الدوري 
اللبن���اين لك���رة القدم، يف ف����ض �رشاكة 

الفريق���ن يف �صدارة الرتتي���ب، فحافظ 

حامل اللقب على املركز الأول ب�20 نقطة 

وبقي العه���د ثانيًا بر�صيد النقاط نف�صه، 

متاأخراً عن الأ�صفر، بفارق الأهداف.

وتبدو املناف�صة بن الفريقن مر�صحة 

ملزي���د من ال�صخونة والإثارة يف املراحل 

املقبل���ة، لأنهما ميلكان الع���دة الالزمة 

للو�صول اإىل كاأ�ض الدوري، بوجود جنوم 

من طراز زياد ال�صمد، والروماين ق�صطنتن 

توب���ا، وحم���زة �صالمي، ون���ور من�صور، 

واإبراهيم���ا توري���ه )ال�صف���اء(، وعبا�ض 

عطوي وح�صن دقيق وهيثم فاعور وعلي 

الأثاث )العهد(.

وميتاز ال�صفاء ال�صاعي للقب الدوري 

للمو�صم الثالث على التوايل، باأنه الأقوى 

هجوم���ًا ب�22 اإ�صاب���ة، وهو مل يذق طعم 

اخل�ص���ارة بع���د، يف حن تلق���ى العهد 

خ�صارت���ن اأم���ام الرا�صين���غ 1 – 2 يف 

الأ�صبوع الثاين واأمام النجمة يف الأ�صبوع 

اخلام����ض 0 – 3، لكنه الفريق الأكرث فوزاً 

يف الدوري مع الرا�صينغ ب�6 انت�صارات.

ويعول م���درب ال�صفاء الروماين تيتا 

فالرييو عل���ى الأداء الالفت ملواطنه توبا 

ولالإيف���واري اإبراهيما توريه، ثاين ترتيب 

الهدافن ب�6 اإ�صاب���ات، وعلى دفاع قوي 

بقيادة علي ال�صعدي ونور من�صور، علمًا 

اأن ه���ذا اخلط اأظهر متا�ص���كًا يف الدوري 

حت���ى الآن، حيث منيت �صباك الفريق ب�8 

اأهداف، يف 10 مباريات. 

و�صيح���اول ال�صف���اء ف����ض ال�رشاكة 

م���ع العه���د قب���ل توق���ف ال���دوري بن 

مرحلتي الذهاب والإياب واإطالق العنان 

لتح�صرياته القارية، حيث يلعب يف كاأ�ض 

الحت���اد الآ�صي���وي يف املجموعة الأوىل 

اإىل جان���ب ذات راأ����ض الأردين والفائ���ز 

من مب���اراة الريموك اليمن���ي ووراف�صان 

العمانين  الفريق���ن  واأحد  الطاجيك���ي 

ال�صويق اأو �صحم.

يف املقاب���ل ميل���ك العه���د القدرات 

الالزم���ة للمناف�صة، بوجود القائد عبا�ض 

عطوي )اأونيكا( وح�ص���ن �صعيتو وح�صن 

دقي���ق، ولك���ن م���ا يقل���ق العهدين هو 

امل�صت���وى املتوا�ص���ع الذي ظه���ر عليه 

مهاجم الفريق الت�صيكي دافيد �صرتيهافكا 

الذي بدا يف املباريات التي خا�صها حتى 

الآن بطيئ���ًا، ومل ينج���ح يف تقدمي اأوراق 

اعتم���اده كه���داف للفري���ق الفائز بلقب 

ال���دوري اللبناين 3 مرات موا�صم 2007 – 

2008 و2009–2010 و 2011-2010.
ويبدو الرا�صينغ اأكرث الفرق قدرة على 

تهديد ال�صفاء والعهد يف ال�صدارة، وبعد 

الأ�صب���وع العا�رش يحت���ل فريق »القلعة 

البي�صاء« املركز الثالث يف الرتتيب ب�19 

نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ال�صفاء 

املت�ص���در وو�صيفه العه���د، متقدمًا فرقًا 

بارزة مثل �صباب ال�صاحل ح�صان الدوري 

الأ�ص���ود، والأن�ص���ار والنجمة املر�صحن 

البارزين لإحراز اللقب.

وب���رز يف اأداء الرا�صين���غ هذا املو�صم 

ال���روح العالية لدى لعبي���ه واإ�رشارهم 

على حتقيق النتائ���ج اجليدة، ول يوجد 

فيها جن���وم، وميل���ك الرا�صين���غ ثنائيًا 

هجومي���ًا هو الأكرث فعالي���ة يف الدوري 

اللبن���اين، بوجود عدن���ان ملحم مت�صدر 

هدايف ال���دوري ب�8 اأه���داف، والإيفواري 

ل�صينا �ص���ورو، وجنح ه���ذا الثنائي يف 

ت�صجي���ل 14 هدف���ًا من اأ�ص���ل 16 اإ�صابة 

�صجلها الرا�صينغ يف الدوري حتى الآن. 

معاناة القطبن

تعمق���ت اأزمات الأن�صار والنجمة بعد 

املرحل���ة العا�رشة التي �صه���دت �صقوط 

الأول يف فخ اخل�صارة اأمام املربة متذيل 

الرتتيب 0 – 1، والثاين يف �رشك التعادل 

مع الإخاء الأهلي 1 – 1، يف مباراة اأنقذ 

فيها عبا�ض عطوي الفري���ق النبيذي من 

خ�صارة حمققة، بعد م�صاركته يف ال�صوط 

الثاين حن كان النجم���ة متاأخراً بهدف 

�صجله علي حمام ع���ن طريق اخلطاأ يف 

مرمى فريقه.

ويب���دو اأن اإدارة النجم���ة تتج���ه اإىل 

تغيري اجلهاز الفني، حيث من املرجح اأن 

يت�صلم دفة الفريق لعبه ال�صابق املدرب 

الأرمين���ي ارمن �صنامي���ان الذي �صاهد 

املباراة مع الإخاء الأهلي من املدرجات 

اإىل جان���ب رئي����ض الن���ادي حممد اأمن 

الداعوق.

وف�ص���ل النجم���ة يف حتقي���ق الفوز 

للمب���اراة اخلام�صة عل���ى التوايل، وهو 

الأم���ر الذي يثري �صخ���ط جمهور الفريق 

ال���ذي تلقى خ�صارت���ن يف الدوري اأمام 

ال�صفاء 0 – 3 والرا�صينغ 2 – 3.

ويبدو اأداء النجمة مفتقداً اإىل اخلطة 

وال���روح، حي���ث ميي���ل اأداء لعبيه اإىل 

الع�صوائية بغي���اب الرتابط بن الو�صط 

والهج���وم، وابتع���اد املهاجم���ن اأكرم 

املغربي وح�صن املحمد عن الفاعلية يف 

خط الهجوم.

وتنتظ���ر النجمة مهم���ة �صعبة يف 

كاأ�ض الحت���اد الآ�صيوي، حي���ث اأوقعته 

القرعة يف املجموع���ة الثانية ال�صعبة 

للغاية �ص���د فنجاء العم���اين واجلي�ض 

الكويتين  الفريق���ن  واأح���د  ال�ص���وري 

العربي اأو الكويت بطل امل�صابقة.

اأما الأن�صار فيعاين خلاًل وا�صحًا يف 

اأداء هجوم���ه الذي �صج���ل حتى الآن 10 

اأه���داف يف 10 مباريات خا�صها الفريق 

الأخ�رش، يف ظل ابتعاد املهاجم الدويل 

حممود كجك عن م�صت���واه وتذبذب اأداء 

ال�صوري فهد عودة.

ومن اأج���ل حل م�صاكل���ه الهجومية 

ي�صع���ى الأن�ص���ار اإىل ا�صتعادة مهاجمه 

النيجريي برن�ض يف اإياب الدوري، ولعب 

برن����ض )28 عامًا( لفرق لبنانية عدة، اإذ 

دافع عن األوان الرا�صينغ وال�صالم زغرتا 

والأن�صار، كما لعب للريموك والت�صامن 

يف الكويت، وموؤخراً كان يلعب يف ليبيا، 

و�صج���ل برن�ض 10 اأه���داف لالأن�صار يف 

مو�ص���م 2009 – 2010 الذي توج مهاجم 
النجم���ة ال�صاب���ق ال�صنغ���ايل ماكيتي 

يديوب هدافًا له ب� 26 اإ�صابة.

ويحتل الأن�ص���ار املركز اخلام�ض يف 

ترتيب الدوري حالي���ًا ب�14 نقطة من 3 

اأمام  انت�صارات و5 تعادلت وخ�صارتن 

ال�صفاء يف الأ�صب���وع الأول واملربة يف 

الأ�صبوع العا����رش. ويتقدم الأن�صار على 

النجمة ال�صاد����ض بر�صيد النقاط نف�صه 

من 3 انت�صارات و5 تعادلت وخ�صارتن.

ول تب���دو امل�ص���اكل حم�ص���ورة يف 

الأن�ص���ار والنجم���ة، فالت�صام���ن �صور 

العريق يع���اين بدوره اأزم���ة عميقة، اإذ 

يب���دو يف و�صع ل يح�ص���د عليه، حيث 

يتهدده خطر الهبوط اإىل الدرجة الثانية.

ومل ينج���ح الت�صامن �صور �صوى يف 

ت�صجيل هدف واحد يف مبارياته الأربع 

الأخرية، علمًا اأن���ه ميلك اأ�صعف هجوم 

يف الدوري اللبن���اين حاليًا، بح�صيلة 6 

اأهداف من 10 مباريات.

ويتطلع الت�صامن اإىل عودة مهاجميه 

العاج���ي ريت�صمون���د ويو�ص���ف عن���رب 

م���ن الإ�صاب���ة يف اإياب ال���دوري، حيث 

�صيخو����ض 7 مباريات من اأ�صل 11 على 

اأر�صه يف مدينته �ص���ور، وهو ما ي�صكل 

عام���اًل اأ�صا�صيًا يف �صعي���ه حل�صد غلة 

كافية م���ن النقاط، جتنبه خطر الهبوط، 

ال���ذي يته���دده حاليًا، حي���ث يقبع يف 

املركز احلادي ع����رش ما قبل الأخري ب�6 

نقاط.

الشراكة مستمرة بين الصفاء والعهد 
في صدارة الدوري اللبناني.. والراسينغ يطاردهما

فريق ال�صفاء

فريق الرا�صينغ

فريق العهد

الإيطايل  ناب���ويل  فري���ق  ودع 

بطريق���ة  اأوروب���ا  اأبط���ال  دوري 

دراماتيكية، عل���ى رغم فوزه على 

�صيف���ه الأر�صنال مت�ص���در الدوري 

اجلول���ة  يف   0  -  2 الإنكلي���زي 

الأول  ال���دور  واإنهائ���ه  الأخ���رية، 

على نف����ض امل�صافة م���ن الفريق 

اللندين وو�صيف الن�صخة املا�صية 

وذلك  الأملاين،  دورمتوند  بورو�صيا 

ب�صبب ف���ارق املواجهات املبا�رشة 

مع الأخريين.

اأول فري���ق  واأ�صب���ح ناب���ويل 

يودع ال���دور الأول مل�صابقة دوري 

اأبط���ال اأوروب���ا، ويف جعبت���ه 12 

ني النف�ض  نقط���ة، بع���د اأن كان ميمُ

بالذه���اب بعي���داً، كم���ا فعل يف 

اأواخر الثمانينات حن قاده النجم 

الأ�صطوري دييغو مارادونا اإىل لقب 

كاأ�ض الحتاد الأوروبي على ح�صاب 

�صتوتغارت الأملاين.

وم���ن ح���ق ناب���ويل اأن يطمح 

لنتائ���ج جيدة بوج���ود كوكبة من 

الالعب���ن، على غ���رار الأرجنتيني 

واحلار����ض  هيغواي���ن  غونزال���و 

الإ�صباين بيبي رين���ا وال�صلوفاكي 

ماري���ك هام�صيك، وتن���ازل نابويل 

يف املو�صم املا�صي عن جنم خارق 

كافاين  ادين�صون  الأوروغوياين  هو 

اإىل باري����ض �صان جرمان  املنتقل 

الفرن�ص���ي ب�صفقة كب���رية جداً، اإل 

اأن ذل���ك لن ي�صكل عائق���ًا للفريق 

اإىل  اجلنوبي لك���ي يعود جم���دداً 

�صاحة التتويج، حيث لحت اأمامه 

ب�صائر هذه العودة من خالل فوزه 

يف املو�ص���م قبل املا�ص���ي بلقبه 

الأول من���ذ 1990 باإح���رازه الكاأ�ض 

الإيطالية.

وعلى رغ���م اأن نابويل ل ميلك 

اليوم لعبن باإمكانهم اأن ي�صنعوا 

الفارق كما فعل الأرجنتيني الآخر 

 1987 عام���ي  مارادون���ا  دييغ���و 

و1990 ح���ن قاد نابويل اإىل لقبيه 

الوحيدين يف ال���دوري، اإ�صافة اإىل 

لقب كاأ�ض الحت���اد الأوروبي عام 

1989 والكاأ����ض املحلية عام 1987، 
فاإنه ميلك مدربًا مميزاً هو الإ�صباين 

رافايل بينيتي���ز، الذي ميلك القدرة 

على بناء فريق قادر على مقارعة 

الكبار.

و�صج���ل بينيتيز ي�صه���د له اإذ 

الدوري  اأحرز م���ع فالن�صيا لق���ب 

)2002 و2004(  الأ�صب���اين مرت���ن 

وكاأ����ض الحتاد الأوروب���ي )2004( 

وم���ع ليفربول الإنكلي���زي الكاأ�ض 

اأبط���ال  ودوري   )2006( املحلي���ة 

اأوروب���ا وكاأ�ض ال�صوب���ر الأوروبية 

)2005( ومع الإن���رت الإيطايل كاأ�ض 

العامل  وكاأ����ض  املحلية  ال�صوب���ر 

لالأندي���ة )2010( وم���ع ت�صل�ص���ي 
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الإنكليزي الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« 

املو�ص���م املا�ص���ي قب���ل اأن يخلف وولرت 

ماتزاري يف الإ�رشاف على نابويل.

بينيتيز رج���ل قليل الكالم وهو يف�صل 

دومًا اأن ل يك�صف عن خمططاته التكتيكية، 

لأن »ك���رة القدم كذب���ة« بح�صب ما قاله 

املدرب الإ�صباين ل�صحيفة »ل ريبوبليكا« 

الإيطالي���ة، م�صيف���ًا »ل ميكنك اأن تف�صح 

اأمام العام���ة عن بع�ض احلقائق، اأنا اأعلم 

اأي�صًا اإذا كان اأداء اأحد لعبي فريقي �صيئًا، 

لكني ل اأب���وح بهذا الأم���ر اأمام حمطات 

التلفزة اأو يف ال�صحف، لأين �صاأحرقه وهذا 

ل يجوز لأين بحاجة اإليه«.

وقد جنح بينيتيز يف مهمته مع نابويل 

حتى الآن، اإذ مل يذق الفريق اجلنوبي �صوى 

3 هزائ���م يف الدوري ه���ذا املو�صم، اثنتان 
منه���ا كانتا اأم���ام جوفنتو����ض املت�صدر 

وو�صيفه روم���ا، يف املقابل حقق الفريق 

اجلنوبي 11 فوزاً وتع���ادل مرتن يف 16 

مرحلة اأجريت من »ال�صريي اأ« حتى الآن.

وقد اأظه���ر نابويل اأن م�صت���واه ارتفع 

تكتيكيًا بقي���ادة بينيتيز، وذلك من خالل 

الف���وز على بورو�صي���ا دورمتوند الأملاين 

و�صيف بطل املو�ص���م املا�صي )1-2( يف 

اجلول���ة الأوىل من ال���دور الأول مل�صابقة 

دوري اأبط���ال اأوروب���ا، وعل���ى مر�صيليا 

الفرن�صي بالنتيجة عينها ذهابًا، ثم 3 – 

2 اإيابًا قبل الفوز على الأر�صنال 2 – 0 يف 
اجلولة الأخرية.

اأن ال���وداع الدراماتيكي  واأكد نابويل 

لدوري اأبط���ال اأوروبا ل���ن يفقده توازنه 

بفوزه ال�صاحق الأحد املا�صي على الإنرت 

4 – 2، يف مب���اراة �صج���ل فيها هيغواين 
الق���ادم من ري���ال مدريد هدف���ه الثامن 

يف البطول���ة، يف حن اأ�ص���اف الإ�صباين 

خو�صيه ماري���ا كايخون الق���ادم بدوره 

من ريال مدري���د والبلجيكي ديرز مرتنز 

وال�صوي����رشي بل���ريمي دزميايلي الأهداف 

الباقية.

ويب���دو اأن ناب���ويل مرت���اح متام���ًا 

لأ�صلوب بينيت���ز باللعب بتكتيك 4 – 2 

– 3 – 1، وال���ذي يوف���ر م�صاحة كبرية 
لنج���م الفريق هيغواين، م���ع الحتفاظ 

بالن�صباط التكتيك���ي للمجموعة، التي 

ال�صلوفاك���ي ماريك  اأي�ص���ًا  يربز فيه���ا 

هام�صيك، والأخري ه���و عالمة فارقة يف 

ناب���ويل هذا املو�صم وعالم���ة فارقة يف 

�صفوفه، اإذ اإنه املحرك و�صانع الألعاب.

ورمب���ا ي�صكل خ���روج ناب���ويل من 

امل�صابق���ة القارية فر�ص���ة للرتكيز اأكرث 

على ال���دوري، حي���ث ل ت���زال الفر�صة 

متاحة اأم���ام الفريق الأزرق لل�صعود اإىل 

من�صة التتوي���ج للمرة الأوىل منذ مو�صم 

 .1990 – 1989
وباإم���كان ناب���ويل ا�صتغ���الل تراجع 

م�صتوى روما بعد بدايته القوية، واأي تعرث 

جلوفنتو�ض املت�صدر ب�43 نقطة اأمام فريق 

العا�صمة )38( واأبناء بينيتز )35(، وتنتظر 

ناب���ويل مواجهة �صهلة ه���ذا الأ�صبوع مع 

كالياري �صاحب املركز ال�12 يف الرتتيب، 

يف ح���ن يح���ل جوفنتو�ض �صيف���ًا على 

اتالنت���ا، وي�صت�صيف روما كاتانيا الأخري 

يف مباراة �صهلة.

جالل قبطان

w w w . a t h a b a t . n e t
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خيبة اخلروج من »اأبطال اأوروبا«

خيبة اخلروج من »اأبطال اأوروبا«
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ثالثي الفريق 

هيغواين 

وكاليخون 

وماجيو

املدرب رافايل بينيتيز
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كاريكاتير

استخدموا الوقود بداًل من الماء إلخماد حريق

عيونهم  �رشطة  اأف��راد  ي�صّدق  مل 

عندما �صبطوا لوحات معدنية مزّورة 

اخلا�صة  الرباعي  الدفع  �صيارة  على 

ميخالي�س  ال�صابق؛  النقل  ب��وزي��ر 

ليابي�س، يف اإحدى �صواحي العا�صمة 

اأثينا، كما اأعلنت ال�رشطة اليونانية اأن 

الوزير ال�صابق مل يوؤمن على �صيارته.

مل تتوقف املخالفات التي ارتكبها 

اإن  بل  احلد،  هذا  عند  ال�صابق  الوزير 

اأفراد ال�رشطة اكت�صفوا اأن »ليابي�س« 

رخ�صة  دون  من  ال�صيارة  يقود  كان 

قيادة، الأمر الذي جعل ال�رشطة تلقي 

القب�س عليه حيث �صيتم ترحليه اإىل 

الدعاء العام.

الوزير  مكتب  رف�س  جانبه  من 

ال�صابق التعقيب على الواقعة.

ووفقا لت�صورات ال�رشطة اليونانية 

فاإن الوزير ال�صابق الذي �صغل من�صبه 

حتى   2004 بني  الفرتة  يف  ال��وزاري 

�صيارته  لوحات  �صلّم  قد  كان   2007
توقيع  من  خوفًا  ال�رشائب  مل�صلحة 

لكنه  م�صتقباًل،  عليه  �رشيبية  ر�صوم 

قام بعد ذلك بو�صع لوحات معدنية 

مزّورة.

املمكن  من  فاإن  الإدانة  حال  ويف 

الوزير  بحق  مالية  غرامة  توقيع 

ي��ورو،  األ��ف   15 اإىل  ت�صل  ال�صابق 

بالإ�صافة اإىل ال�صجن عدة اأ�صهر.

الوزير السابق يقود سيارة بلوحات مزّورة!

فتحت ال�صلطات يف العا�صمة الأمريكية وا�صنطن حتقيقًا يف الواقعة التي 

ح�صلت يف اأكادميية التدريب على مكافحة احلرائق مبدينة نورث بيند، بعد 

اأن ا�صتخدم بع�س رجال الإطفاء الوقود بدَل من املاء لإطفاء حريق افرتا�صي 

اأثناء التدريب.

وكان رجال الإطفاء يف ح�صة تدريبية على منوذح حلريق طائرة وهمية، 

عندما ت�صبب ر�س وقود طائرات على احلريق اإىل ت�صكل كرة نارية �صخمة، 

اإىل  اأثرها  على  ُنقال  خطرية،  بجروح  الإطفائيني  من  اثنني  اإ�صابة  اإىل  اأدت 

امل�صت�صفى.

شبكة لممارسة 
الرذيلة داخل 

مستشفى
متّكنت الأجهزة الأمنية يف م�رش 

من اإلقاء القب�س على �صبكة منافية 

امل�صت�صفيات  اإح��دى  يف  ل���الآداب 

باملنيا، حيث قامت مباحث الآداب 

 3 داخلها  يف  م�صت�صفى  مبداهمة 

مقابل  الرذيلة  ميار�صون  اأ�صخا�س 

ممر�صة  بينهم  من  مالية،  مبالغ 

وابنتها.

وكان اللواء اأ�صامة متويل؛ مدير 

اأمن املنيا، تلقى اإخطاراً من ماأمور 

معلومة  ب��ورود  يفيد  املنيا  ق�صم 

�صيدة  بقيام  املباحث  وح��دة  اإىل 

املتعة  مائدة  على  ابنتها  بتقدمي 

وذلك  مالية،  مبالغ  مقابل  احلرام 

داخل غرفة يف اإحدى امل�صت�صفيات 

املنافية  لالأعمال  باإدارتها  تقوم 

لالآداب، حيث متّكنت مباحث الآداب 

ح  ع.  املمر�صة  من  كل  �صبط  من 

ربة  �صنة(   34( �س  واإ.  �صنة(،   52(
منزل، وح. ح )31 �صنة(، ومبواجهة 

بارتكابهن  اع��رتف��ن  امل��ت��ه��م��ات 

امل�صت�صفى  من  واتخذن  الواقعة، 

غري  ن�صاطهن  مل��زاول��ة  م��ك��ان��ًا 

امل�رشوع.


