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لــوحــظ اأن وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي �ــشــمــري مــقــبــل عــــّدد يف الــلــقــاء 

الــوزاري الــدويل لدعم اجلي�س اللبناين الذي ُعقد يف رومــا، بح�شور 

االأوروبي وجامعة الدول العربية،  واالحتاد  املتحدة  واالأمم  دولة   43
ت  تن�شّ باأجهزة  االحتياجات  حا�شراً  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  احتياجات 

»ال�شمالية  لبنان  حلــدود  متطورة  اإنـــذار  واأجــهــزة  ورادارات،  حديثة، 

وال�شرقية«، وا�شفاً موقع لبنان باأنه بني »جارْين ينتميان اإىل حمورْين 

متخا�شمنْي«.

ألمـــــــة واحـــــــدة

315A T H A B A T

يا عيب الشوم

14 هل يتكرر سيناريو الحرب اإليرانية - العراقية؟

حنا العتيق: انقالبات جعجع الدموية على 
نته من السيطرة على »القوات« 

ّ
رفاقه مك

»اإلخوان« يدفعون الثمن في ليبيا

� على وقع دعسات داعش.. 
إيران: األمر لي

� احتالل الموصل خطوة 
باتجاه الضغط أم التقسيم؟

5

هكذا ساند 
الموساد السعودية 
فـي »غـزوة داعـش«
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دولة المواطن ال دولة المسؤول
يخطئ من يظ���ن اأن هناك عراقيًا واحداً يت�شّفى بجي�شه 

حينما ي�شق���ط، وبدولته حينما تنهار، لك���ن النقد وو�شع 

الأ�شب���ع عل���ى مكان العطب ب���ات يف زمننا ه���ذا مدعاة 

م والتخوين. للتهجُّ

اأت�ش���اءل با�شتغراب: مل���اذا مل اأ�شمع �شوت���ًا واحداً من 

جمهور احلكومة ينتقد اأداءه���ا وي�شّخ�ص عيوبها؟ فلم ميرّ 

العراق بيوم دون ع�رشات اخلروقات الأمنية والف�شاد املايل 

والتكا�ش���ل يف الأداء احلكوم���ي.. مل���اذا اخلدمات يف اأدنى 

م�شتوياته���ا، والأم���ن مفقود، مع كل ه���ذا الكم من اجلي�ص 

وال�رشطة؟ على مدى 8 �شنوات كنا ن�شمع من يردد الأ�شطوانة 

املعتادة »الإرهاب مينع الإعمار«، لكنهم مل ينتبه اأحد اإىل 

اأن املحافظات اجلنوبية الت�شع ت�شهد ا�شتقراراً اأمنيًا كبرياً، 

اإل اأنها ت�شكو العوز وقلة اخلدمات..

امل�شح���ك املبكي اأن ع���دداً من الإخ���وة يدعونني اإىل 

النقا�ص، وحني اأطلب منهم تعداد اإجنازات احلكومة، اأتفاجاأ 

برد اأغرب م���ن اخليال: »املالكي ق�شى عل���ى الإرهاب«! 

وح���ني اأ�شاأله عن اخلدمات يعود للق���ول: »الإرهاب يوؤخر 

الإعمار«.

حتى بال�شقوط امل���دّوي للمنظومة الأمنية والع�شكرية، 

جند التاريخ يعيد نف�ش���ه؛ فحني خرج اجلي�ص مهزومًا يف 

حرب اخللي���ج الثانية، كان التلف���از احلكومي وقتها يبث 

املرا�ش���ات ويتغّنى ببطولة اجلي�ص املنك�رش، ويطلق عليه 

انت�ش���اراً تاريخيًا.. واليوم اأ�شاهد قنوات احلكومة والداعمة 

لها ُتنتج الأغ���اين »الثورجية« عن اإجن���ازات وماحم ل 

ميكن روؤيتها بالعني املجردة.

ل نري���د تك���رار الأخط���اء، ول�شن���ا م�شتعدي���ن لتقبل 

»دكتات���ور« جديد يح�ش���ل على �رشعيته م���ن الراق�شني 

عل���ى كل وتر، وامل�شّفقني لكل زعيم، نريد دولة ُتبنى على 

احلر�ص ل على احلقد، يتناف�ص قادتها على كرثة الإجنازات 

ل كرثة ال�رشقات وتكدي�ص الرثوات، يكون رجل الأمن ح�شنًا 

للوط���ن واملواطن، ولي����ص اأ�شداً عليه���م يف الرخاء، ويف 

ال�شدائد يطلب منهم احلماية.

ل�شت مع ع�شك���رة املجتمع، ول اأحّب���ذ روؤية رجل دين 

يحمل ال�شاح، بينما مل يرف���ع اأ�شبعه يوم كان املحتلون 

يجوبون بادنا طوًل وعر�شًا.

احل���ل ملا ت�شهده الباد وا�شح ول يحتاج اإل اإىل الإرادة 

والعرتاف بالإخفاق، احلل ب���كل ب�شاطة يتمّثل يف ت�شكيل 

حكومة اإنقاذ وطني من �شخ�شيات م�شتقلة، واإعادة هيكلة 

اجلي�ص، وو�شع قادة للجي�ص من كبار اجلرنالت املتقاعدين، 

ومراقبة احلكومة من قَب���ل الربملان الذي �شيكون اأقوى يف 

اأدائه اإذا ابتعد عن امل�شاومة وال�شفقات وبيع الذمم..

احل���ل اأن نراقب من ُنخا�شم م���رة، ومن نحّب األف مرة.. 

فلي�ص لنا اإل العراق، ولي�ص للعراق اإل نحن..

منتظر الزيدي

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

النظام شاغر... ال الرئاسة
�شبق م�شطلح »اللبننة« يف الظهور 

باقي امل�شطلح���ات امل�شابهة له، مثل 

»ال�شوملة« و»العرقنة« و»ال�شورنة« 

والليبنة« )من ليبيا(، وهي م�شطلحات 

لي�ص من امل�شادف���ة اأنها عربية، ت�شف 

اأحوال بلدان عربي���ة، وهي يف املفهوم 

املق�شود منها لها معنى واحد: الحرتاب 

والتفتي���ت، والرتاج���ع ع���ن متطلبات 

املخططات  �رشب���ات  الع����رش، حت���ت 

الغربية وال�شهيونية الرامية اإىل تدمري 

كل البيئ���ة التي ميك���ن اأن ت�شّكل خطراً 

على حا�رش وم�شتقبل الكيان ال�شهيوين 

الذي يحت���ل فل�شطني وي����رشد �شعبها، 

ويهدد كل البلدان املحيطة بها.

ترى اأو�شاط متابعة اأن هذه احلقيقة 

يجب األ تغيب عن بال اللبنانيني، بعد 

كل ما �شاهدوه من ك���وارث متنقلة يف 

�شورية والعراق وم����رش واليمن وليبيا 

وغريها، تقف وراءها علنًا ع�رشات الدول 

الأجنبية، ومن يتواطاأ معها من »اأعراب 

النف���ط«؛ يف حتال���ف �شيطاين ل يدري 

اأحد اأين �شيحّط وباوؤه.

اكت�ش���ف  الوب���اء  ه���ذا  جرثوم���ة 

امل�شتعمرون م���دى تغلغلها يف اجل�شد 

الفتك  العرب���ي، وم���دى قدرتها عل���ى 

به و����رشب مناعت���ه، فرَعْوها ومنوها، 

وجعل���وا من لبنان حقا لتجاربها، منذ 

اأيام املت�رشفية، اإىل »اإعان دولة لبنان 

الكب���ري«، الت���ي ما تزال ُتنت���ج حروبًا 

داخلية كل عقد من الزمان اأو اأكرث.

هي جرثومة تعي�ص على الع�شبويات 

ال�شيق���ة: طائفية ومذهبي���ة ومناطقية 

وعرقي���ة، خ�شو�ش���ًا اأن جمتمعن���ا هو 

نت���اج »اإمرباطوري���ات« ت�شّمت با�شم 

الإ�شام، و�شّمت ن�شيجًا من كل ال�شعوب 

الإ�شامية، وم���ن كل الأديان واملذاهب، 

فكان هذا التنوع حين���ًا غنى، واأحيانًا 

بابًا للفتنة والت�شارع.

ه���ذا الت�شارع، ال���ذي يعي�ص لبنان 

هذه الأيام بع�شًا من اأ�شواأ مظاهره التي 

تدور حول املواق���ع الرئا�شية واأدوارها، 

يعيد لبنان اإىل م���ا ي�شبه زمن »الدول 

ال�شب���ع«، حيث مي���ّد اخل���ارج اأياديه 

للتدخل بحج���ة حماية هذه الطائفة اأو 

تلك، وتعل���و الأ�شوات الطائفية على ما 

عداها من اأ�شوات جامعة وغري فئوية.

مل يكف لبنان يف ال�شابق »تطييف« 

كل �ش���يء فيه، حت���ى كان يقال اإن لكل 

منتج زراع���ي هوية طائفي���ة، فللقمح 

طائفة، وللتفاح طائف���ة اأخرى، وللتبغ 

كذلك.. وجرت الت�شحية بزراعة ال�شمندر 

ال�شك���ري عندم���ا مل تتوف���ر مرجعية 

طائفية حتميه!

اأما اليوم، فالكبا����ص الطائفي بات 

يدور ح���ول تربئة عم���اء »اإ�رشائيل«، 

اأو نزع �شفة »الإره���اب« عن البع�ص، 

اأو حماية الزراع���ات املمنوعة وغريها، 

فل���كل مرجعي���ة طائفي���ة م�شلحة يف 

مكان، بغ����ص النظر عن م�شلحة الوطن 

واأبنائه باعتباره���م جمموعة اإن�شانية 

واحدة، ل قطعان طوائف وقبائل.

هل ُيعقل اأن الذي كان يقال اإن »جمد 

لبن���ان اأعطي له«، اأي بطريرك املوارنة، 

ُي�شقط مبداأ اإدانة التعامل مع العدو، لأن 

له م�شلحة يف ا�شتعادة ب�شع مئات من 

الذين تعاملوا مع العدو »الإ�رشائيلي«، 

وقتل���وا واأ�شاوؤوا لإخوانه���م يف الوطن، 

فباتو بعرفه »�شحايا«؟

وه���ل ُيعق���ل اأن ه���ذه املرجعي���ة 

الروحي���ة تطالب بوق���ف الت�رشيع، اأي 

اإ�شق���اط الد�شتورية ع���ن ال�شلطة كلها، 

لأن التوافق غري متوفر لنتخاب رئي�ص 

للجمهوري���ة؟ وهل متثي���ل الطوائف يف 

ال�شلطة اأهّم من بقاء البلد ومن ا�شتمرار 

احلد الأدنى من موؤ�ش�شاته الر�شمية؟ وقد 

بتنا ن�شاهد »قي���ادة« كل طائفة تريد 

تعطيل عم���ل املوؤ�ش�شة املح�شوبة على 

الطائفة الأخرى، وب���ات �شعار املرحلة 

التعطيل ولي�ص البناء.

الأم���ر نف�ش���ه يق���ال ع���ن مواقف 

املرجعيات ال�شيا�شي���ة الطائفية جتاه 

خمتل���ف الق�شايا التي ته���ّم املواطن، 

باعتب���اره اإن�شانا قب���ل اأن يكون رقمًا 

يف �شج���ات الطوائ���ف واملذاهب، وهذا 

الأم���ر �شاهدناه يف ت�ش���ارب املواقف 

جتاه تثبيت �رشيحة من املوظفني هنا، 

اأو اإن�شاف عامل���ني هناك، حتى اقرتب 

الأمر من اإعطاء �شبغة طائفية ملوظفي 

الدولة املطالب���ني باإن�شافهم عرب اإقرار 

�شل�شل���ة جديدة للرت���ب والرواتب، مبا 

يعني اإعطاء �شفة طائفية للراأ�شماليني 

وامل�شتغل���ني حتميه���م م���ن امل�شاءلة 

واملحا�شبة ودفع حقوق الدولة والنا�ص. 

اأين ه���ذا الكام مما ت�شهده املنطقة 

برّمته���ا على وقع الف���ن التي ين�رشها 

الغرب ال�شتعماري واأتباعه؟

 من املوؤك���د اأن التحالف ال�شيطاين 

ال���ذي اأحرق لبنان يف �شبعينيات القرن 

املا�شي، لي�ش���ّكل دخانه �شتارة لزيارة 

اأنور ال�ش���ادات اإىل الكي���ان ال�شهيوين، 

وال���ذي احت���ل العراق �شابق���ًا، وها هو 

يحرقه اليوم، كم���ا اأ�شعل م�رش واأحرق 

�شوري���ة وليبي���ا، لي�ص حري�ش���ًا على 

لبن���ان، ول ميكن الرك���ون اإليه يف عدم 

حتويل »الكبا����ص« الطائفي الدائر فيه 

على م�شتوى ال�شلطات العليا، اإىل فتنة 

يف ال�شارع. 

هذا الأمر يدفعن���ا للقول اإن م�شكلة 

لبنان لي�ش���ت يف �شغور موقع رئا�شته، 

لأن ال�شغور هو يف نظامه الذي ل يوؤّمن 

اأبنائه، ول يحميه���م ويوؤّمن  م�شال���ح 

حا�رشهم وم�شتقبلهم. 

عدنان ال�ساحلي

التصارع الذي يعيشه لبنان 
يعيده إلى ما يشبه زمن 

»الدول السبع«.. حيث يمّد 
الخارج أياديه للتدخل بحجة 

حماية هذه الطائفة أو 
تلك

قيادة كل طائفة تعّطل عمل املوؤ�ش�شة املح�شوبة على الطائفة الأخرى.. و�شعار املرحلة التعطيل ولي�س البناء
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) العدد 315(  اجلمعة - 20 حزيران - 2014



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

3

يف خط���وة لفتة، تق���دَّم اجلي�ص 

ال�شوري ميدانيًا هذا الأ�شبوع، ف�شيطر 

عل���ى مواق���ع ا�شرتاتيجي���ة هام���ة، 

اأهمه���ا مدينة ك�شب يف ريف الاذقية 

ال�شمايل، وبع�ص مناطق ريف حم�ص 

ال�شمايل. تاأت���ي اأهمية ال�شيطرة على 

املحاذي  اجلغ���رايف  ملوقعها  ك�شب، 

لاأرا�شي الرتكية، والتي �شّكلت عمقًا 

للم�شلحني،  ا�شرتاتيجي���ًا  جغرافي���ًا 

ورافداً ب�رشيًا ولوج�شتيًا لهم، وهو ما 

اأّكدته التقارير ال�شحفية التي اأ�شارت 

اإىل وج���ود �شيارات تركي���ة ع�شكرية 

ا�شتخدمها اجلي����ص الرتكي املتدّخل 

يف �شوري���ة ع�شكري���ًا، بالإ�شافة اإىل 

�شي���ارات اإ�شعاف تركي���ة ا�شتخدمها 

امل�شلحون لنقل جرحاهم اإىل الداخل 

الرتكي.

وهكذا، ت�شتمرّ الإ�شارات امليدانية 

والتقاري���ر الع�شكري���ة وال�شحفي���ة 

الرتكي  الع�شك���ري  ل  التدخُّ بتاأكي���د 

املبا����رش وغ���ري املبا����رش على خط 

املع���ارك يف �شوري���ة، من���ذ بداي���ة 

ل اجلي�ص  الأزم���ة ولغاية اليوم، فتدخُّ

الرتك���ي ب���داأت ماحم���ه الوا�شحة 

تظهر منذ ب���دء املعارك على احلدود 

ب���ني البلدين، واأهمه���ا معارك ج�رش 

بالق�شف الرتكي  ال�شغور، ثم م���روراً 

التي  ال�شورية  الع�شكري���ة  للطائرات 

كانت تقوم ب�رشب معاقل امل�شلحني، 

و�شوًل اإىل منطق���ة ك�شب، التي ظهر 

ل الأتراك الع�شكري املبا�رش  جليًا تدخُّ

فيه���ا، بالإ�شاف���ة اإىل تاأم���ني الدعم 

للم�شلحني وت�شهيل مرورهم، وتاأمني 

وتاأمني ماذ  اللوج�شتية،  متطلباتهم 

اآمن للمجموعات الإرهابية لتتح�ّشن، 

الأرا�شي  لانق�شا�ص عل���ى  متهي���داً 

ال�شورية.

الع�شكري  التدخ���ل  رغم كل هذا 

اإىل  بالإ�شاف���ة  الوا�ش���ح،  الرتك���ي 

التدخل ال�شيا�شي لأنقرة، الذي متظهر 

باإي���واء املعار�ش���ة ال�شورية وتاأمني 

امل���اذ والدع���م ال�شيا�ش���ي واملايل 

لها، اأ�شف اإىل ذل���ك التقارير املوؤكدة 

التي تفي���د با�شتف���ادة - اإن مل يكن 

ت�شجي���ع وم�شاركة - تركية من نهب 

امل�شان���ع ال�شورية يف حلب، ثم نهب 

النف���ط ال�ش���وري يف املناط���ق التي 

ت�شيطر عليه���ا املجموعات امل�شلحة 

بعد اإعان الحت���اد الأوروبي رغبته 

ب�رشاء النف���ط امل�رشوق ال���خ... رغم 

كل ذل���ك، كان لفت���ًا توجيه الرئي�ص 

التهام  الأ�ش���د موؤخراً  ال�شوري ب�شار 

اإىل ال�شعودية باأنها الدولة الإقليمية 

ا�شتمراراً يف عدائيتها ل�شورية  الأكرث 

بع���د »اإ�رشائيل«، رغ���م اأنه مل ينِف 

عدائية كل من تركيا وقطر لدولته.

ه���ذا  تف�ش���ري  حماول���ة  ويف 

ر الأ�شباب  الت�شنيف، ميكن لن���ا ت�شوُّ

الآتية:

»الإخ���وان  م����رشوع  ف�ش���ل   -

���ح  امل�شلم���ني« يف املنطق���ة، وترنُّ

و�شقوطهم  امل����رشوع  ه���ذا  اأ�شحاب 

رغم بق���اء بع�ص ركائ���زه على قيد 

احلياة، لذا ل ميلك م�رشوع »الإخوان 

امل�شلمني« �ش���وى اأن ميّد اليد لإيران 

لتنق���ذه من املوت املحّت���م، ومبا اأن 

الوحيدة  اإيران باتت خ�شبة اخلا�ص 

مل�رشوعه���م، يحاول الرئي����ص الأ�شد 

اأن يعط���ي الإيراين فر�ش���ة ملحاولة 

تعديل املوقف »الإخواين« من احلرب 

الدائ���رة يف �شورية، ما �شيوؤدي حكمًا 

اإىل تفكك اجلبهة املعادية باأكملها.

- يعرف الأ�شد اأنه يف ظل �رشاع 

»اإخواين - وهاب���ي« يتجلى اقتتاًل 

م�شلَّح���ًا يف �شورية، ومعارك اإلغائية 

يف كل م���ن م����رش وتون����ص واليمن 

وغريها، يجب عدم فتح املجال لهذين 

املحوري���ن باللتقاء عل���ى م�شلحة 

واحدة، كما ح�شل �شابقًا حني تكاتفا 

للنيل من الدول���ة ال�شورية يف بداية 

املعارك، بل م���ن م�شلحته وم�شلحة 

املحور املقاوم اأن يزيد ال�رشخ بينهما 

وتو�شيع هام�ص القتتال.

- يدرك الأ�ش���د اأن ما قامت به 

الع���راق كان بدعم  »داع����ص« يف 

ترك���ي و�شع���ودي مع���ًا، لتقاط���ع 

م�شاحلهما �ش���د احلكومة العراقية، 

لكن لكل منهم���ا منطلقاته يف دعم 

العراق،  امل�شلح���ة يف  املجموعات 

ت�شتعي���د  اأن  تري���د  فال�شعودي���ة 

ال�شاح���ة العراقي���ة بعدما خ�رشت 

يف �شوري���ة، بينما تري���د تركيا اأن 

تدفع الوليات املتحدة اإىل التعاون 

والتن�شيق معه���ا ملكافحة الإرهاب، 

م���ا يعي���د العتب���ار اإىل دور تركيا 

يف الرتتيب���ات الإقليمي���ة اجلديدة، 

لأردوغان  اأمريكي���ًا  دفع���ًا  ويعطي 

يف  والتنمية«  »العدال���ة  وح���زب 

بعدما  الداخليني،  مواجهة خ�شومه 

تبنّي اأن الأمريكيني غري بعيدين عما 

يح�شل يف تركيا منذ حزيران 2013 

ولغاية الآن.

بكل الأحوال، وبغ�ص النظر عن 

حج���م العداء ال�شع���ودي اأو الرتكي 

ل�شورية اأو مركزيته، يبقى اأن املنطقة 

اليوم، وبعد �شيطرة »داع�ص« على 

اأجزاء وا�شع���ة من العراق، لن ت�شهد 

اقتتاًل طائفيًا �ُشنيًا �شيعيًا فح�شب 

كم���ا يري���د البع����ص، ب���ل �شت�شهد 

املنطق���ة العربية باأكلمه���ا اقتتاًل 

اأ�شّد بني »الإخوان« و»الوهابيني«، 

واأب���رز الدول املتاأث���رة فيه �شتكون 

الأردن، واململكة العربية ال�شعودية، 

وباقي الدول اخلليجية.

د. ليلى نقوال الرحباين

همسات
n ت�رشُّع خطري

لفت���ت قي���ادات حزبية نظ���ر رئي�ص احلزب 

ال�شرتاك���ي النائب وليد جنب���اط باأنه ت�رشّع 

يف و�شع فيتو »م�ص ق���دو« على قائد اجلي�ص 

العم���اد جان قهوج���ي، لأنه رمب���ا ي�شطر اإىل 

الرتاجع وقت القرار اجلدي، لأن هناك تف�شريين 

لاأم���ر؛ اإما اأنه �شد املوؤ�ش�ش���ة الع�شكرية، وهذا 

خطر، لأنه اأّيد �شابقًا الرئي�ص ال�شابق، وكان من 

اأكرب »حلفائه«، واإما اأنه يكّن كراهية �شخ�شية 

للعماد قهوجي، لأن���ه من منطقة ال�شوف، وهذا 

يعني اأ�شياء واأ�شياء.

n ف�شل الو�شاطة
ف�ص��ل و�صطاء يف اإع��ادة و�صل ما انقطع بني 

الرئي�صنينْ نبيه بري وفوؤاد ال�صنيورة، لأن الأخري 

كم��ا قال العاملون على خط الو�صاطة »بوجهني 

اأو اأك��ر، وهو ال�صبب الذي ا�صط��ر اأ�صاًل الرئي�س 

بري اإىل زجره«.

n احتمال التمديد
لح���ظ اأحد الن���واب انخفا����ص احلديث يف 

املحافل املحلي���ة والإقليمية ع���ن كيفية �شد 

ال�شغ���ور يف الرئا�شة، ولهذا فاإن ق�شية التمديد 

ملجل�ص النواب �شارت مطروحة مرة اأخرى بقوة 

اإذا مل ُينتخب رئي�ص نهاية ال�شيف احلايل.

n التعليمات م�شتمرة
انتقد اأحد الوزراء عالنية اأداء رئي�س حكومته 

الب��الد،  الع��ام يف  للو�ص��ع  اإدارت��ه  يف كيفي��ة 

وق��ال: »مع الأ�ص��ف، اإنه يتل��قَّ التعليمات يوميًا 

م��ًا على والده  م��ن ال�صني��ورة واحلريري«، مرتحِّ

الرئي�س �صائب �صالم، وجّده اأبو علي �صليم �صالم.

n حبل »امل�شنوق«.. مقطوع
قال اأح���د م�شت�شاري وزي���ر الداخلية نهاد 

امل�شنوق بعد زيارته العم���اد مي�شال عون يف 

الرابي���ة، اإنه ج���اء للقاء اجل���رنال بتكليف من 

الرئي����ص �شعد احلري���ري، ولي����ص رئي�ص كتلة 

امل�شتقبل فوؤاد ال�شني���ورة، حيث حبل التفاهم 

مقطوع بني امل�شنوق وال�شنيورة منذ توزيره يف 

الداخلية.

n ج�ّص نب�ص
اأج��رت جه��ة �صيا�صي��ة ات�صالت م��ع بع�س 

امل�رشف��ني ال�صابق��ني عل��ى القتت��ال وت�صع��ريه 

يف طرابل���س، وا�صتعلم��ت عن م��دى ا�صتعدادهم 

املي��داين يف حال ُطلب منهم ذلك مرة اأخرى بعد 

املالحق��ات التي مّتت بحقه��م، �صيما اأن الو�صع 

يف العراق »ميكن ال�صتفادة منه«.

n ملاذا؟
اأك����د اأحد �شب����اط الإدارة يف ق����وى الأمن 

الداخل����ي اأن هن����اك ع�����رشات املخافر التي 

متلك �شي����ارات معطلة، وتتكل����ف ل�شيانتها 

مببالغ كب����رية، بينما يوجد يف امل�شتودعات 

ع�����رشات ال�شيارات اجلدي����دة املتوقفة التي 

جاءت بهبات خارجي����ة، وُيخ�شى اأن تتعطل 

نهائيًا يف ظل عدم ا�شتخدامها وبالتايل عدم 

�شيانتها.

n »املطلق« يف بريوت
و�ص��ل اإىل ب��ريوت نائ��ب رئي���س احلكوم��ة 

العراقية �صالح املطلق، ومكث فيها ب�صعة اأيام 

بعي��داً عن الإع��الم، ناق�س خاللها م��ع عدد من 

امل�صوؤولني تداعي��ات الو�صع اخلطري يف العراق، 

و�ُصُبل خمارج احلل ال�صيا�صي.

ع وتصاُدم
ُ
المصالح السعودية – التركية في سورية.. تقاط

كني�شة للأرمن يف ك�شب اأحرقها امل�شلحون قبل اندحارهم عن املدينة                                                                                )اأ.ف.ب.(

لن تشهد المنطقة 
بعد اليوم خالفًا 

ُسنيًا - شيعيًا فحسب 
كما يريد البعض.. بل 

اقتتاالً بين »اإلخوان« 
و»الوهابيين«
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ك بعد اإلنجازات النوعية للجيش السوري.. الخوف يدّب في الرُّ
»من ال�سخريات املحتَملة التي قد تقع 

ه���و اأن نرى احلر�س الثوري الإيراين يقاتل 

جنبًا اإىل جنب مع الطائرات الأمريكية دون 

طيار لقتل العراقيني.. هذا �سيء يفقد املرء 

�سوابه ويجعله يت�ساءل: اإىل اأين نتجه«؟

ه���ذا ال���كالم ه���و ملدي���ر املخابرات 

ال�سعودية الأ�سب���ق الأمري ال�سعودي تركي 

الفي�س���ل، يف كلم���ة ل���ه خ���الل اجتماع 

اخلارجية  للعالقات  الأوروب���ي  للمجل�س 

يف روم���ا يف 13 حزي���ران اجل���اري، وهو 

اإن دّل عل���ى �سيء فاإمنا ي���دل على مدى 

التوّرط ال�سع���ودي يف ما ت�سهده املنطقة 

العربي���ة، خ�سو�س���ًا �سورية، م���ن اإرهاب 

تكفريي يتنامى ب�س���كل ه�ستريي، ويتوزع 

يف كل الجتاه���ات، لت�سي���ب �رشارات���ه 

وخماطره الأقرب���ني والأبعدين، كما يوؤ�رش 

اإىل حقيق���ة تع�سع����س يف عق���ول هوؤلء 

الذين �سار اخل���وف ي�سكنهم، على ملكهم 

وا�ستمرارهم، حيث ت�س���ري املعلومات اإىل 

اأن »مملكة الرمال« كانت مع بداية العام 

2011 ُحبل���ى بالتناق�سات والأحداث التي 
كانت تنتقل من منطق���ة اإىل اأخرى، وكان 

يزيده���ا بلة الف�سائح الت���ي �سارت تزكم 

الأنوف؛ من �سم����رشات الأمراء العالية يف 

�سفق���ات ال�س���الح، اإىل ف�سائ���ح ه�سا�سة 

البن���ى التحتية، حي���ث اإن ربع �ساعة من 

املط���ر يف الع���ام 2010 دّم���رت وخرّبت 

الطرق���ات واجل�سور وم�س���ارف املياه يف 

هذه الدولة فاح�سة الرثاء.. وغريها الكثري 

من الف�سائح.

اإذاً، كانت »اململك���ة الوهابية« على 

و�س���ك اأن ت�سهد »ربيعًا عربي���ًا« يتمثل 

يف حت���ركات �سعبي���ة متنوع���ة، تطالب 

بالعدال���ة الجتماعي���ة واحلري���ات؛ من 

املطالبة باإنارة القرى النائية، اإىل حت�سني 

الأو�ساع املعي�سي���ة، وتوفري م�ساكن، اإىل 

ال�سماح للمراأة بقيادة ال�سيارة، و�سوًل اإىل 

املطالبة بالدميقراطية.. وهلمًّ جرا.

كان على »مملكة الرمال« التي كانت 

اأجهزة خمابراتها واأمنها، ومعها املخابرات 

الأمريكية والغربية و»الإ�رشائيلية«، ترى 

ك���رة الثلج تتدح���رج، اأن تتحرك ب�رشعة، 

وله���ذا عملت عل���ى ا�ستغ���الل ف�سائيات 

قائمة، واأن�س���اأت اأخرى على عجل، ل�سنع 

ق�سية بديلة، فتبّنت �سعار ابن الإنكليزية 

حاك���م الأردن »اله���الل ال�سيع���ي«، يف 

التحري�س على اإيران واملقاومة يف لبنان، 

وطّورتها اإىل مذهبية �سد �سورية.

�ست  �سارك يف هذه الندفاعة التي ُخ�سِّ

لها املليارات، خ���راء اأمنيون واإعالميون 

من خمتلف اجلن�سيات، وهكذا ميكن القول 

اإن النا�س يف مملكة الذهب الأ�سود ن�سيت 

ق�سيتها الأ�سا�سي���ة يف حقها يف العي�س 

الكرمي، وانخرط���ت يف امل�رشوع الأمريكي 

ال�سهي���وين الرجعي لإ�سق���اط �سورية   -

ونظامها الوطن���ي التقدمي واملقاوم، واإن 

كان���ت يف املرحلة الأوىل قد اأطلت الدولة 

الفرتا�سية قطر اإىل الواجهة بحكم عالقتها 

واحت�سانها  امل�سلم���ني«  مع »الإخ���وان 

له���م، وبحكم عالقته���ا الوطيدة مع حزب 

»العدالة والتنمية« الرتكي »الإخواين«..

هكذا على مدى ثالثة اأعوام ونيف كرثت 

وك���رت ومنت وتع���ددت فقاعات التطرف 

التي تت�سابه يف اأهدافها واأعمالها، وكلها 

م�ستوح���اة من اأفكار وعقائ���د �سهيونية، 

بدءاً من هرتزل مروراً بجابوتن�سكي ولي�س 

انتهاء بهرني كي�سنجر.

مب���وازاة هذه الهجم���ة املتعددة، ثمة 

رج���ال �سيا�س���ة و»ث���ورة« و»ثقاف���ة« 

�سوري���ون ومعه���م اأترابه���م م���ن العرب، 

وبالطب���ع معه���م دائم���ًا عق���ل �سهيوين 

وغربي من اأمثال برنار هرني ليفي، طرحوا 

اأ�س���واق النخا�سة »الثورية«  اأنف�سهم يف 

والدولي���ة،  الإقليمي���ة  و»الإ�سالمي���ة« 

فتحّولوا اإىل منّظرين وقادة لربيع الهوى.. 

وترفي���ه »جهاد الن���كاح«.. ف�ساروا دمى 

يف قب�سة الأتراك والأعراب وبائعي الكاز.. 

واملو�ساد اأي�سًا.

ومع كل عملي���ة قتل وتدمري وتخريب 

يف �سوري���ة، كان كل ه���ذا احللف يتحرك 

عل���ى خمتل���ف اجلبه���ات للحدي���ث عن 

»الن����رش امل���وؤّزر«، كما راأين���ا و�سمعنا 

و�ساهدن���ا يف ن�سخة اجتي���اح جماعات 

التكفري ملنطقة ك�س���ب قبل اأ�سابيع، حيث 

�ست  قامت حمل���ة �سيا�سية واإعالمية ُخ�سِّ

لها مئ���ات ماليني ال���دولرات لتقدمي ما 

جرى اأن���ه انت�س���ار نوعي حلل���ف اأعداء 

�سورية، �سيبلغ منطق���ة ال�ساحل، ويعطي 

للع�سابات امل�سلحة منفذاً بحريًا، وو�سل 

بالبع�س حد الهو�س حني ربطه بتطورات 

جزيرة القرم.. وانهيار �سورية القريب.

مل يط���ل بهم التحلي���ل والن�سوة، فقد 

حقق اجلي�س ال�س���وري ن�رشاً جديداً باهراً 

ونوعيًا يف ك�سب وال�سمرا واملعر يف ريف 

الالذقية، وقرى وبلدات حل���م بها الأتراك 

والدول الداعم���ة ل�»الن�رشة« و»داع�س« 

و»اجلي�س احلر«، وغريها من املجموعات 

امل�سلحة.

جاءها اجلرب���ا ليلتقط ال�سور، وحترّك 

فيه���ا ريا����س الأ�سع���د داعي���ًا للوحدة.. 

وتعددت اأ�سماء املعارك ومواعيداحل�سم.

انت�سار جدي���د حققه ال�سعب واجلي�س 

ال�س���وري، و�سقوط مدوٍّ حلل���م امل�سلحني 

وداعميه���م، الذي���ن ف���روا يف كل اجتاه، 

خملفني جثث قتالهم، ومتبادلني حلمالت 

الته���ام وحتميل بع�سهم بع�سًا م�سوؤولية 

الهزمية.

ثم���ة حقيق���ة ل يريد ه���وؤلء الأعراب 

ومن يحركه���م اأن يفهموه���ا، رغم العديد 

من الن�سائح التي تلقوه���ا، فوفق م�سدر 

دبلوما�سي عربي، فاإن دبلوما�سيًا �سينيًا 

مرموقًا التقى قبل نح���و عام ونيف وزير 

ها، واإن  خارجية دولة عربية كرى مل ي�سمِّ

ح اأنه �سع���ود الفي�سل، وقال له:  كان يرجَّ

»اإذا بقيتم تر�سلون ه���وؤلء املجانني اإىل 

�سورية، ف�ستكت�سفون بعد حني اأنهم باتوا 

يف بالدكم، ل بل يف عقر داركم«.

بع���د النت�س���ارات النوعي���ة للجي�س 

العرب���ي ال�س���وري وبدء تطوي���ق ظاهرة 

الجتياح »الداع�سي« للعراق، بداأ اخلوف 

ي���دّب يف كل ال���دول الراعي���ة والداعمة 

لالإرهاب يف �سورية.. ولك���ن ال�سوؤال: ماذا 

�سيكون حال ه���وؤلء العراب حني تنت�رش 

�سورية؟

بالتاأكي���د، �سيك���ون املغ���ول والتتار 

يرتعون يف ديارهم..

اأحمد زين الدين

�سيارة اإ�سعاف مل ي�ستطع امل�سلحون نقلها اإىل تركيا اإثر فرارهم من �سربات اجلي�ش ال�سوري يف ك�سب )�أ.ف.ب.(
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اأنقرة - الثبات

غريَّ تر�سيح املعار�س���ة الرتكية، الإ�سالمي اجلذور 

اإكمل الدين اإح�سان اأوغلي، من قواعد اللعبة النتخابية 

يف تركيا، وزاد يف اإرباكات رئي�س الوزراء الرتكي رجب 

طيب اأردوغان الذي يقوم بتاأجيل يليله تاأجيل لإعالن 

تر�سيح���ه لالنتخابات الرئا�سي���ة الرتكية التي باتت 

على الأبواب.

وفيما يرّد كثريون يف تركيا الرتدد الأردوغاين اإىل 

ال�رشب���ات التي تتعر�س لها �سعبيته جراء احلمالت 

التي ُت�سّن عليه ب�س���كل ممنهج واإخفاقات حكومته، 

يتح���دث البع�س ع���ن �رشاعات داخلي���ة يف حزب 

»العدالة والتنمية« حول ا�س���م خليفته يف رئا�سة 

الوزراء واحلزب احلاكم، ما يجعل اأردوغان مرتدداً يف 

اإعالن تر�سيحه، خ�سو�س���ًا اأن خليفته »الطبيعي« 

يف موقع رئا�سة احلكوم���ة؛ الرئي�س احلايل عبد اهلل 

غول، رف�س ب�سكل كامل اق���رتاح اأردوغان توليه هو 

رئا�س���ة احلكومة على الطريق���ة الرو�سية التي يتم 

فيه���ا تبادل املنا�س���ب بني الرجل���ني يف رئا�ستي 

احلكومة والوزراء.

م�سادر تركية تق���ول اإن اأردوغان يرتيث يف اإعالن 

تر�سحه، بانتظ���ار ات�ساح الروؤية يف ال�ساحة الرتكية، 

واأت���ى تر�سيح اإح�س���ان اأوغلي ليزيد الأم���ور تعقيداً، 

فالرج���ل ذو اجل���ذور الإ�سالمية ي�ستطي���ع اأن يناف�س 

اأردوغان يف عقر داره، بالإ�سافة اإىل اأ�سواته امل�سمونة 

من داخل اأحزاب املعار�سة وجماعة الداعية الإ�سالمي 

فتح اهلل غول���ن، ال���ذي ي�ستطيع اأن�س���اره الت�سويت 

لإح�س���ان اأوغلي ب���دون عن���اء، فيم���ا �سي�سوت كل 

املعار�س���ني العلماني���ني والقوميني ل���ه من منطلق 

العداء ال�سديد لأردوغان.

اأم���ا العام���ل الأ�سا�س فيبقى اخل���وف على وحدة 

احلزب احلاك���م، خ�سو�سًا يف ظ���ل عجقة املر�سحني 

لهذا املن�سب من قبل عدة �سخ�سيات نافذة، واأردوغان 

يطمح - كما يقول معار�س���وه - اإىل ا�ستعادة جتربة 

الرئي����س الرتكي ال�ساب���ق تورغ���وت اأوزال الذي عنّي 

�سخ�سًا من معاونيه رئي�سًا للحكومة مار�س من خالله 

�سالحيات���ه بع���د انتقاله من من�سب رئي����س الوزراء 

الوا�س���ع ال�سالحي���ات اإىل من�سب الرئي����س املحدود 

ال�سالحي���ات، لك���ن مكونات ائتالف ح���زب »العدالة 

والتنمي���ة« ال���ذي يتكّون م���ن جتار وروؤو����س اأموال 

وبريوقراطيني ومنتفعني ل ت�ساعد اأردوغان الذي يريد 

تعيني نائبه احلايل بولند اأرينج رئي�سًا للوزراء لفرتة 

اإنتقالي���ة، يتم بعدها تعيني نعم���ان كرتلم�س الزعيم 

املن�سق عن حزب »ال�سعادة«، والذي دخل حديثًا اإىل 

احل���زب احلاكم بطلب من اأردوغ���ان، بعد النتخابات 

النيابية املقبلة ودخوله الرملان.

اأم���ا اخليار الثاين لأردوغان فه���و وزير اخلارجية 

اأحم���د داود اأوغل���و، الذي يتعرّ�س لنتق���ادات وا�سعة 

داخ���ل احلزب نتيجة الف�س���ل يف ال�سيا�سة اخلارجية، 

خ�سو�س���ًا يف �سورية، ويبقى اخلي���ار الثالث هو بقاء 

اأردوغان يف هذا املن�سب، وبقاء رئي�س الدولة عبد اهلل 

غ���ول يف من�سبه، ممدداً الت���وازن القائم �سبع �سنوات 

اإ�سافي���ة، وترجح م�س���ادر يف املعار�سة الرتكية هذا 

اخلي���ار، كون غول، هو اأكرث قب���وًل يف ال�سارع الرتكي 

املعار�س من اأردوغان احلاد الطباع واملواقف، وقالت 

امل�سادر اإن ا�ستفتاء اأجرت���ه موؤ�س�سات دولية ل�سالح 

املعار�سة بني اأن غول قادر على احل�سول على تاأييد 

41 يف املئة من الناخبني الأتراك على الأقل، يف حني 
اأن اأردوغان لن يح�سل على اأكرث من 35 يف املئة.

ويب���دو اأن خ���وف اأردوغان على حزب���ه قد يكون 

عاماًل اأ�سا�سيًا يف خياره النتخابي، ما �سيجره على 

التخلي عن حلمه برتوؤ�س البالد، اأو و�سعه على الرف 

عدة �سنوات اإ�سافية.

ترشيح إحسان أوغلي يربك حساباته

أردوغان قد يتخلى عن حلمه الرئاسي حرصًا على وحدة الحزب الحاكم

دبلوماسي صيني 
للفيصل: إذا بقيتم 

ترسلون المجانين إلى 
سورية فستكتشفون بعد 
حين أنهم باتوا في دياركم

أحــداث
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يف وقت خطفت »غزوة« تنظيم 

الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام 

»داع�س« الفجائي���ة لأجزاء وا�سعة 

من العراق، اأنظار العامل باأ�رشه، اأكد 

خراء ا�سرتاتيجيون اأن �سوءاً اأخ�رش 

للتنظيم »القاعدي«  اأُعطي  �سعوديًا 

للقيام بزحفه يف املناطق العراقية، 

عق���ب �سحنات ت�سليحي���ة هائلة مّت 

تاأمينها ملقاتلي���ه قبيل النتخابات 

ال�سوري���ة، لت�س���ّب ه���ذه الغزوة - 

ح�س���ب اخل���راء - يف خان���ة الرد 

ال�سع���ودي عل���ى ف���وز املالك���ي - 

الأ�س���د يف النتخاب���ات، والإجنازات 

امليدانية الالفت���ة واملت�سارعة التي 

ال�سوري يف اجلبهات  حققها اجلي�س 

ال�سرتاتيجي���ة، التي اأحرقت بالتايل 

كل الأوراق ال�سعودي���ة يف املنطقة، 

و�س���ط تواتر معلوم���ات ا�ستخبارية 

اإقليمية اأ�س���ارت اإىل دور كبري جلهاز 

م�ساندة  يف  الإ�رشائيلي«  »املو�ساد 

ال�سعودي���ة  باملخاب���رات  �سب���اط 

لوج�ستي���ًا  دعم���وا  والفرن�سي���ة 

مقاتل���ي  »زح���ف«  وا�ستخباري���ًا 

»داع�س« العاب���ر ملناطق هامة يف 

العراق، وتعاون بارز من امل�سوؤولنينْ 

���ن ع���زت الدوري  العراقي���نينْ الفارينْ

وطارق الها�سم���ي، و�سباط عراقيني 

كب���ار مت جتنيده���م لإمت���ام اأهداف 

»الغزوة«، اإل اأن حدثًا اأمنيًا �سوريًا 

خرق امل�سهد العراقي مبا�رشة، ومتثل 

ال�سوري ملدينة  اجلي����س  با�ستعادة 

ك�س���ب بالكامل، عر عملية ع�سكرية 

لفتة ومباغتة ن�سفت اأحالم املقاتلني 

املت�سددين بفت���ح منفذ بحري على 

اأمنية  املتو�سط، مب���وازاة معلومات 

اأخرى اأ�س���ارت اإىل »�سلة« مفاجاآت 

ميدانية قادم���ة يف امليدان ال�سوري، 

كم���ا العراقي، �ستكون مبنزلة ر�سالة 

عة« متع���ددة الروؤو�س،  »غ���ري متوقَّ

اأبيب،  الريا����س وتل  اأحدها باجتاه 

عقب اإجناز تن�سي���ق اأمني �سوري - 

عراقي ع���ايل امل�ست���وى، بالت�ساور 

احلثيث مع طهران.

ووف���ق معلوم���ات اأكده���ا اأكرث 

من م�س���در غربي، ف���اإن ال�سعودية 

با�رشت قبي���ل النتخابات الرئا�سية 

يف �سورية ب�س���ّخ كميات هائلة من 

الأ�سلح���ة ملقاتل���ي »داع����س« يف 

ال�سم���ال ال�سوري، واأّمنت عر �سباط 

وفرن�سيني  �سعودي���ني  ا�ستخباريني 

نق���ل املئات م���ن ه���وؤلء اإىل داخل 

احل���دود العراقي���ة، وح�س���ب ه���ذه 

املعلوم���ات ف���اإن ال�س���وء الأخ�رش 

ال�سعودي لقياديي »التنظيم« بالبدء 

بالزحف نحو املناطق العراقية التي 

احتلها، اأُعطي لهم عقب فوز الرئي�س 

ال�سوري ب�سار الأ�سد ورئي�س احلكومة 

العراقي���ة نوري املالك���ي، يف وقت 

ك�س���ف خبري ع�سك���ري »اإ�رشائيلي« 

يف حدي���ث للقناة العا�رشة العرية، 

اأن ال�سعودي���ة و»اإ�رشائي���ل« ن�ّسقتا 

زح���ف  عالي���ة«  درج���ة  »عل���ى 

الع���راق،  يف  »داع����س«  مقاتل���ي 

واأك���دت معلوماته لحق���ًا �سحيفة 

الريطانية، الت���ي  »اإندبندن���ت« 

اأ�س���ارت اأي�س���ًا - وفق���ًا لتقاري���ر 

اإىل دور  ا�ستخباري���ة بريطاني���ة - 

بارز للبعث���ي الفار عزت الدوري يف 

»غزوة التنظي���م« املت�سدد، وطارق 

الها�سمي املتواري يف قطر، كا�سفة اأن 

الدوري يقيم يف بلدة »حفر الباطن« 

على احل���دود العراقية - ال�سعودية، 

باإيعاز �سعودي، كما لفتت ال�سحيفة 

- نقاًل عن الكات���ب روبرت في�سك - 

اإىل اأن ال�سعودي���ة التي اأقلقها ب�سدة 

ب�سكل  امليداني���ة  املوازين  انق���الب 

كبري ل�سال���ح الرئي�س ال�سوري ب�سار 

الأ�سد، والتقارب اجلاري بني وا�سنطن 

وطه���ران، وم���ا تخلله م���ن انفتاح 

متبادل ب���ني الأخرية و�سلطنة عمان 

والإمارات والكوي���ت، وموؤخراً تركيا، 

ترجم���ت امتعا�سها ببع���ث ر�سالة 

دموي���ة متع���ددة الروؤو����س »مل���ن 

يعنيهم الأمر« عر »فزاعة داع�س« 

من داخل الع���راق، واإي�سال مقاتليه 

حتى احلدود الإيرانية.

وربط���ًا بالأمر، توّق���ف مراقبون 

دوليون اأم���ام عملية اختطاف ثالثة 

م�ستوطن���ني »اإ�رشائيليني« يف هذا 

»زحف«  مبواكبة  الالف���ت  التوقيت 

مقاتلي »داع����س« يف العراق، وما 

�سابها من �سبابية يف تبني العملية، 

ففي وقت �سارع الأخري اىل الإعالن عن 

م�سوؤوليته يف اختطاف امل�ستوطنني، 

اتهمت »اإ�رشائيل« حركة »حما�س« 

بالوق���وف وراءها، يف ح���ني اأعلنت 

التابعة  الأق�س���ى«  »�سهداء  كتائب 

لفت���ح م�سوؤوليتها ع���ن العملية، اإل 

اأن املراقب���ني �سّكك���وا مب���ا �سموها 

التي  ال�ستخباري���ة«  »امل�رشحي���ة 

»الإ�رشائيل���ي«  املو�س���اد  حاكه���ا 

ال�ستخب���ارات  م���ع  بالتع���اون 

رغب���ة  فيه���ا  وراأوا  ال�سعودي���ة، 

»اإ�رشائيلي���ة« بتمري���ر �رشبة تبداأ 

بقطاع غزة وت�سل اإىل جنوب لبنان، 

يف ظ���ل ان�سغال الع���امل بتداعيات 

»ال�ستعرا�س الداع�سي« يف العراق، 

و�سط معلومات ا�ستخبارية اأكدت اأن 

امل�ستوطنني الثالث���ة اأ�سبحوا داخل 

الأرا�سي الأردنية!

نع���م، ل �سوت يعل���و الآن على 

�س���وت قرقع���ة �سي���وف مقاتل���ي 

للح���دود  العاب���رة  »داع����س« 

العراقية، يف ظ���ل تاأكيدات ملحللني 

ا�سرتاتيجيني مفادها اأن رداً م�ساداً بداأ 

الإعداد له لالنق�سا�س على »الزحف 

الداع�س���ي«، عر غرف���ة عمليات مت 

ا�ستحداثه���ا ت�سّم قيادي���ني اأمنيني 

وخراء ع�سكريني من �سورية والعراق 

واإيران ورو�سيا، ُترجمت اأوىل اإ�ساراته 

با�ستع���ادة الق���وات العراقية لزمام 

الأمور �رشيع���ًا على الأر�س، مرتافقة 

مع عمليات ت�سفية طالت ما ي�سمى 

»وايل نين���وى« ال�سي�س���اين حممد 

ميالدوف، بعملي���ة خا�سة ونوعية، 

اأعقب���ت ت�سفي���ة الرج���ل الثاين يف 

»داع�س«؛ اأبو عبد الرحمن البيالوي، 

يف عملية مماثل���ة يف املو�سل، وما 

�سيليها من عمليات نوعية اأخرى لن 

تكون مغايرة ملفاجاآت الكمائن التي 

هزت �سباك التكفرييني يف �سورية - 

وفق ما اأكدت م�سادر غربية متابعة 

يف  »العتيب���ة«  كم���ني  - ولع���ل 

الغوطة ال�رشقية الذي �سحق اأكرث من 

180 م�سلحًا غالبيته���م من »جبهة 
الن�رشة«، م���ا زال كابو�سًا ماثاًل يف 

اأذهان رجال ال�ستخبارات ال�سعودية 

»والإ�رشائيلية« حتى الآن.

ماجدة احلاج

| هل تنقلب قطر؟هكذا ساند الموساد السعودية في »غزوة داعش«
حت���ت عن���وان »ال�سعودي���ة مت���ّول اخلالف���ة 

ال�سالمية« كتب روبرت في�سك مقاًل يف �سحيفة 

»الإندبندن���ت« الريطاني���ة، لفت في���ه اإىل اأن 

ال�سعودي���ة الت���ي كان���ت وراء تاأ�سي�س »حركة 

طالبان«، هي نف�سها التي اأ�ّس�ست ورعت تنظيم 

»القاعدة« الذي تزّعم���ه اأ�سامة بن لدن، مذّكراً 

ب���اأن 15 من اأ�سل 19 من منّفذي هجمات احلادي 

ع�رش م���ن اأيل���ول يف الوليات املتح���دة كانوا 

�سعوديني، ومعت���راً اأن تقدُّم »داع�س« لحتالل 

املو�س���ل وتكريت ياأت���ي الآن ليت���ّوج القائمة 

ال�سابق���ة من امل�ساهم���ة ال�سعودية يف التاريخ 

العاملي. ويلفت في�سك اإىل اأن هناك نقاط ت�سابه 

بني و�سع العراق و�سوري���ة، ففي العراق يحكم 

ن���وري املالكي ويحظى بدعم الوليات املتحدة، 

بينما يحكم �سورية ب�س���ار الأ�سد الذي تعار�سه 

الولي���ات املتح���دة، بالرغم م���ن اأن الزعيمنينْ 

اأ�سبح���ا الآن »اأخوين يف ال�سالح« يف مواجهة 

تهدي���د »داع����س«، متنبِّئًا باإمكاني���ة اأن ي�سهد 

العامل حتّوًل يف موقف قطر الداعمة للمعار�سة 

ال�سورية وانتقاله���ا اإىل �سف الأ�سد، انطالقًا من 

كراهية ال�سعودية واخلوف منها.

| اأملانيا ت�سعر باخلطر
اأعل��ن رئي�س جهاز الأمن الداخلي الأملاين )جهاز 

حماي��ة الد�ست��ور(؛ هان��ز جورج ما�س��ن، اأن اأكرث 

هوا اإىل 
ّ

م��ن 320 »جهادي��ًا مت�سدداً« اأملاني��ًا توج

�سورية للقت��ال منذ اندلع النزاع هناك قبل اأكرث 

من ثالث �سنوات، كا�سفًا اأن نحو 100 منهم عادوا 

حت��ى الآن اإىل اأملانيا، »بينه��م ع�رشة على الأقل 

لهم خ��رة قتالية«، واأن هن��اك دلئل على مقتل 

25 اإ�سالميًا اأملانيا على الأقل يف �سورية. واعتر 
امل�س��وؤول الأمني الأملاين الكب��ر اأن »اجلهاديني 

ي�سّكل��ون  �سوري��ة  م��ن  العائدي��ن  الإ�سالمي��ني« 

»خطراً كبراً« على الأمن داخل اأملانيا.

�س ل�سالح العدو | جت�سُّ
ك�س���ف ال�سح���ايف كول���وم لين�س ع���ن وجود 

»اتفاق �سمني« بني كيان العدو »الإ�رشائيلي« 

واملجموعات امل�سلحة يف �سورية املوجودة قرب 

اخلط الفا�سل مع اجل���ولن ال�سوري املحتل يف 

عدة جمالت، بينها اإعطاء معلومات ا�ستخبارية 

عن حتركات اجلي�س ال�س���وري الع�سكرية، ونقل 

الإرهابيني امل�سابني للعالج يف م�سايف العدو. 

وق���ال »لين�س« يف مقال ن�رشته جملة »فورين 

بولي�س���ي« الأمريكية نقاًل ع���ن املتحدث با�سم 

جي����س العدو؛ بي���رت لرينري، اإن »هن���اك اتفاقًا 

�سمني���ًا بني اجلي�س الإ�رشائيل���ي واملجموعات 

امل�سلحة على احل���دود لتوفري الرعاية ال�سحية 

لأفراد املجموع���ات امل�سلحة وتزويدهم مبعدات 

جمهولة«، كا�سفًا اأن م�سوؤويل الكيان ال�سهيوين 

يح�سل���ون من الإرهابي���ني املرتزقة يف �سورية 

على »معلومات ا�ستخبارية قّيمة حول ن�ساطات 

اجلي�س العربي ال�سوري«.

| موت التق�سيم القدمي
كت��ب روب��رت في�س��ك يف �سحيف��ة »الإندبندنت« 

الريطاني��ة ع��ن م��وت التق�سي��م الق��دمي لل���رشق 

الأو�س��ط ح�سب معاهدة �سايك���س - بيكو، معتراً 

لدت، 
ُ
اأن اخلالفة الإ�سالمي��ة للعراق و�سورية قد و

وقد حّققها، ول��و ب�سكل موؤقت، مقاتلو »القاعدة« 

بع��د ا�ستيالئهم عل��ى مدينة املو�س��ل، والذين ل 

يعرتفون باحلدود اجلغرافية بني �سورية والعراق 

والأردن ولبنان. 

من هنا   وهناك

ما سّر تزامن اختطاف 
ثالثة مستوطنين 

»إسرائيليين« مع زحف 
»داعش« في العراق؟

موضوعالغالف

عائالت عراقية تنزح اإىل بلدة املوفقية غرب اربيل اإثر �سيطرة »داع�ش« على حمافظة نينوى                                                                     )اأ.ف.ب.(
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خروج عن السيطرة
لدى  �أطنابه���ا  �حل���رة  �رضب���ت 

كثرين من �ضكان �لكرة �لأر�ضية مع 

»د�ع�ش«  مل�ضلحي  �ملفاجئ  �لتمدد 

و�نهي���ار  �لع���ر�ق،  �لإرهابي���ن يف 

دفاعات �جلي�ش �لعر�قي �لتي �ضّخ�ش 

�أ�ضبابها رئي�ش �لوزر�ء �لعر�قي نوري 

�ملالكي، لك���ن �إذ� �جته���د  �لبع�ش 

قلي���ًا وعملو� على �ضح���ذ ذ�كرتهم، 

فاإن �حلرة �ضتزول حتم���ًا �إذ� دققو� 

يف ت�ضكيل و�إطاق حركة »طالبان« 

بتمويل �ضع���ودي و�إد�رة ��ضتخبارية 

باك�ضتانية، ومبظل���ة �ضيدة �لإرهاب 

�لعاملي؛ »ماما �أمركا«، كما �ضّماها 

�ضاخري���ن �مل�رضي���ون يف عز حكم 

ح�ضني مبارك.

ومن �لغري���ب �أن �لإعد�د و�لإطاق 

مت�ضاب���ه �إىل ح���د بعي���د، رغ���م �أن 

عدو�ً  باك�ضت���ان  بات���ت  »طالبان« 

له���ا، وكذلك �أمركا، وه���ذه �لأخرة 

مل تقط���ع �ضاته���ا بها �أب���د�ً، رغم 

�حل���روب على �أر����ش �أفغان�ضتان، ل 

بل متال���ئ �ليوم �أكرث م���ن �أي وقت 

م�ض���ى »�لطالباني���ن« لعقد حلف 

معه���م، رغم »�جلر�ئم« �ملرتَكبة من 

�جلانبن بح���ق �أفغان�ضتان و�ل�ضعب 

�لأفغ���اين، و�مل�ضوؤولي���ة �مل�ضرتك���ة 

عن ت�ضدير �لإره���اب �إىل كل �أ�ضقاع 

�لأر�ش.

وحده���ا مملكة �آل �ضعود مل تتاأثر 

بكل �لتبدلت، وما ز�لت عاقتها وفق 

�لدور �ملر�ضوم لها من »�ل�ضيد« �لذي 

�لبحار،  �لبي���ادق من خل���ف  يحرك 

وير�ض���ل قر��ضنت���ه للتهديد كل مرة 

ح�ضب م�ضاحله.

�أيدي  �إن �لفظائع �ملرتَكب���ة على 

»�لدو�ع����ش« يف �لع���ر�ق من نهب 

وقتل و�رضق���ة �لبنوك حت���ت ذر�ئع 

»�لدِّين«، و�لدِّي���ن منهم بر�ء، متامًا 

كما �لل�ضو�ضية �لأمركية �لتي تنهب 

ث���رو�ت �ل�ضعوب وت�ض���ع يدها على 

�أي بل���د ميكنها ذل���ك، با�ضم �حلرية 

و�لدميقر�طي���ة �ملحمولة على نع�ش 

متهالك.

�إن كل م���ا يح�ض���ل يف �ملنطق���ة 

من ح���روب ودماء تق���ع م�ضوؤوليته 

عل���ى عاتق �ل�ضيا�ضة �لأمركية �لتي 

تعّمم �لفو�ضى �أينما تتمّكن باعتقاد، 

و�أهم، �أنها تبقى حتت �ل�ضيطرة )�أندر 

كونرتول(.

�لو�ق���ع �أن عل���ى �لأر����ش ب�رض�ً 

وغ�ضل  �لرتبي���ة  وف���ق  ي�ضبح���ون، 

�لعقول، مث���ل �لوحو�ش، �ضيما �أولئك 

�لذين ي�ضاب���ون بجنون �لعظمة مثل 

�أم���ركا، وعندها يخ���رج �أولئك عن 

�ل�ضيطرة، �أي »�لكونرتول«.

يون�ش

■ �ل�سي��خ د. عبد �لنا�رص جربي؛ عميد كلي��ة �لدعوة �لإ�سالمية و�أمني عام حركة 
ني��ة و�ل�سخ�سيات �لوطني��ة �إىل و�سع حّد 

ُّ
�لأم��ة، نا�س��د �لعقالء يف �لطائف��ة �ل�س

لالنق�سامات �حلا�سلة بخ�سو���ص د�ر �لفتوى، و�إىل �لتعاطي بحكمة وم�سوؤولية 

بعي��د�ً ع��ن �لتجاذب��ات. ودع��ا �سماحت��ه �إىل حتيي��د د�ر �لفتوى ع��ن �لتدخالت 

�ل�سيا�سي��ة، لأنها د�ر �جلميع وفوق �جلمي��ع، ومطالبًا بالعمل على �نتخاب مفٍت 

للجمهورية �للبنانية عند �ل�ستحقاق باإجماع ور�سى من كل �لأطر�ف.

■ �لنائ��ب �ل�ساب��ق ح�س��ن يعقوب �عت��رب �أن »غزوة د�ع�ص« يف نين��وى و�ملو�سل 
يف �لع��ر�ق �أت��ت لاللتفاف على �نت�س��ار�ت حمور �ملقاومة يف �لع��ر�ق و�سورية 

ولبنان، موؤكد�ً �أن تد�عيات ما ح�سل له تاأثري قوي على كل �مللفات يف �ملنطقة، 

ومنها �مللف �للبناين، ما �سُيدخل �ل�ستحقاقات يف مرحلة �نتظارية. 

■ جمعي��ة �مل�ساري��ع �خلريي��ة �ل�سالمي��ة، و�إحي��اء لليل��ة �لن�س��ف م��ن �سعبان 
و��ستقب��اًل ل�سهر رم�سان �ملب��ارك، �أقامت �حتفالني حا�سدي��ن يف م�سجد زقاق 

�لب��الط ببريوت، ويف م�سجد �لهدى يف ب�سامون، ح�رصتهما �سخ�سيات علمائية 

ني.
ّ
و�جتماعية وح�سد من �ملوؤمنني و�ملحب

■ �لعالم��ة �ل�سي��خ عفيف �لنابل�س��ي ر�أى �أن ما ح�سل يف �لع��ر�ق ي�سع �ملنطقة 

باأ�رصه��ا �أمام م�سهد من �حلري��ق، ل �أحد يعرف كيف ي�سيطر عليه، د�عيًا �جلميع 

�إىل �أعلى م�ستوى من �جلهوزية و�لوعي.

■ �ل�سي��خ ماهر حم��ود �عترب �أن دعوة مفتي �جلمهوري��ة �إىل �نتخاب مفٍت جديد 
يف 31 �آب �ملقب��ل وتعدي��ل قانون �لهيئة �لناخبة و�إعادت��ه �إىل �لأ�سل �لذي كان 

علي��ه ت�سكل خط��وة �سليمة يف �لجتاه �ل�سليم ينبغ��ي �أن ت�ساعد يف عودة �لأمور 

�إىل ن�سابه��ا، و�إىل تعزيز دور د�ر �لفتوى لت�ستاأنف دورها �لهام و�لرئي�سي على 

ن �لإ�سالمي و�لوطني.
ْ
�ل�سعيدي

■ �ل�سيخ �سهيب حبلي �عترب �أن من ي�سعى �إىل توتري �لأجو�ء قبل �أ�سهر قليلة من 
�نته��اء ولي��ة مفتي �جلمهورية �إمن��ا ي�سعى ل�سق �لد�ر، وتنفي��ذ �أجندته �خلا�سة 

لإبق��اء �سطوت��ه قائمة، وم��ا ن�سه��ده يف �نتخاب��ات �ملقا�سد ياأت��ي يف �ل�سياق 

�ل�سيا�سي �ل�سيق عينه �لذي ي�سعى للهيمنة على د�ر �لإفتاء.

ف من �نعكا���ص ما يحدث يف 
ّ
■ لق��اء �جلمعي��ات و�ل�سخ�سي��ات �لإ�سالمي��ة تخو

�لع��ر�ق �سلبيًا على لبنان، د�عيًا جميع �أطياف �ل�سعب �للبناين و�لقوى �ل�سيا�سية 

�إىل دع��م �لق��وى �لأمني��ة و�جلي�ص �للبن��اين، لأنهم �سمام �لأم��ان حلماية �لأمن 

و�ل�ستقر�ر يف �لبالد.

لبنانيات

يف ظل �للحظ���ة �لتحّولية �لتي �أعقبت �ملفاعيل 

�ل�ضيا�ضية و�ل�ضرت�تيجية �مل�ضاحبة لإعادة �نتخاب 

�لرئي�ش ب�ضار �لأ�ضد لولية رئا�ضية ثالثة، ومع �قرت�ب 

حلظة �لتوقيع �لنهائي لاتف���اق �لنووي �لأمركي - 

�لإي���ر�ين، يف ظل مناخ �إيجابي وتر�جع �حتمالت �أي 

تاٍق �ضعودي - �إي���ر�ين يف �ملدى �ملنظور، و��ضتمر�ر 

تر�ك���م �لإجن���از�ت �لع�ضكرية �لنوعي���ة يف �مليد�ن 

�ل�ضوري، كل هذه �لتطور�ت �حلا�ضلة لّوثها »د�ع�ش«؛ 

ذل���ك �لف�ضيل �لدم���وي �لذي يريد بن���اء دولته على 

�أج�ض���اد �لنا�ش، عرب قيامه ب�ض���ن �ضل�ضلة »غزو�ت«، 

�أكربها ح�ضل يف �ملو�ض���ل؛ عا�ضمة �ل�ضمال �لعر�قي 

وثاين �أكرب �ملدن، وهو ح���دث �عتربته بغد�د موؤ�مرة 

ثاثي���ة قطري���ة - تركية - �أمركي���ة كاملة �ملعاين 

و�لرتتي���ب بال�رض�كة مع م�ضعود �لربز�ين، �لذي ذهبت 

�إليه كركوك كجائزة تر�ضية على دوره يف ما حدث.

ل �ض���ك �أن �لهدف �لأ�ضا�ش م���ن هذه »�ملوؤ�مرة« 

�لتي ��ضُتخدم���ت فيها كل �ضنوف �لأ�ضلحة، و�أخطرها 

�لأ�ضلحة �لإعامية و�لنف�ضية لهزمية �ل�ضعب �لعر�قي، 

هو موؤ�ض�ضات �لدولة �لعر�قية �له�ّضة، و�أهّمها �جلي�ش 

�لعر�ق���ي ذو �لبناء �حلديث، و��ضتطر�د�ً ن�ضف �لعملية 

�ل�ضيا�ضية و�إع���ادة ر�ضم جديد للكيان �لعر�قي، لقلب 

كل �لوقائ���ع �حلاكمة على م�ضت���وى �لإقليم باللجوء 

�إىل »�خلا����رضة �لعر�قية �لرخ���وة«، وبالتايل فر�ش 

ترتيب لأجندة �ملنطقة و�أولوياتها مبا يخدم �مل�رضوع 

�خلليج���ي - »�لإ�رض�ئيلي« مبو�جهة حمور �ملقاومة 

�ملمت���د من طهر�ن �إىل بغد�د ع���رب دم�ضق و�ضوًل �إىل 

بروت وحتى غزة.

و�إز�ء دور�ن »مرجل �لنار« يف �لعر�ق، لحت من 

جديد بو�عث �أمل يف �ضورية، عرب ��ضتعادة مدينة ك�ضب 

درة تاج جبال �لاذقية، بع���د �أربعة �أ�ضهر من �لقتال 

�ل�رض����ش و�لك���رّ و�لفرّ مع �ملجموع���ات �لكبرة �لتي 

تاهت يف �جلبال، و�ضّدت �ل�ضلطات �لرتكية �لأبو�ب يف 

وجه �لهاربن، �ضوى ب�ضع ع�رض�ت من �لأجانب.

ومم���ا ل �ضك في���ه �أي�ضًا �أن ��ضتع���ادة ك�ضب هو 

مك�ضب مه���م ذو دللت ��ضرت�تيجي���ة يف لعبة �لأمم 

�جلاري���ة على �أر�ش �ضورية، وم���ن �لبديهي �أن يطرح 

�ل�ض���وؤ�ل: كيف تعاملت �أنقرة م���ع �إجناز ك�ضب �لكبر 

بعد خم�ضة �أيام من مغ���ادرة �لرئي�ش �لإير�ين ح�ضن 

روحاين �لأر��ضي �لرتكية؟ وما هي �ملفاعيل و�لنتائج 

�لتي �نته���ت �إليها هذه �لزي���ارة �لتاريخية؟ على �أن 

�جلهاز �حلاكم يف تركيا ما ز�ل بطيئًا يف �لتفاعل مع 

ق�ضية �حلل �ل�ضيا�ضي ل�ضورية مبو�ز�ة �لتحرك �لدويل، 

ورمبا ميرّ وقت طويل حتى ي���درك �ضا�ضة تركيا ماذ� 

ي���دور يف �ملنطقة، خ�ضو�ضًا بن طه���ر�ن وو��ضنطن، 

وكذلك �حلال بالن�ضبة �إىل �لريا�ش.

يف ظل هذه �لتطور�ت وت�ض���اُرع حركة �للقاء�ت 

و�لت�ضالت بن عو��ضم �لقر�ر، ��ضتمرّ �لو�ضع �للبناين 

مفتوح���ًا على ��ضتم���ر�ر �لفر�غ يف من�ض���ب �لرئا�ضة 

�لأوىل، و�ن�ض���د�د �لأفق حلدوث �أي خ���رق �أو ��ضتجر�ر 

�لطاق���ة �إىل حمطاته �ل�ضيا�ضية �ملعطلة، لذلك يجري 

�لعمل على تثبيت »�ل�ضتاتيكو« �لأمني يف حموريه 

�ل�ضمايل و�لبقاعي، مع �رتف���اع وترة �حل�ش �لأمني 

و�حل���ذر �ملتز�يد، كي ل توؤدي �ملوج���ة »�لد�ع�ضية« 

يف �لع���ر�ق �إىل �إع���ادة حتريك بع����ش �ملجموعات 

�لإرهابية �لكامنة يف �ل�ضمال �أو يف بع�ش �ملخيمات 

�لفل�ضطينية، و�لتي �ضبق و�نكفاأت �أمام ثنائية �خلطة 

�لأمنية ذي �لأبعاد �ل�ضيا�ضية �ملعروفة، و�لتي جاءت 

غد�ة ت�ضكيل حكومة متام �ضام.

�أم���ا يف �ملحور �لبقاعي، وبع���د �زدياد �لفعالية 

�لأمنية ل�»جبه���ة �لن�رضة« وحلفائه���ا يف عر�ضال 

وجروده���ا �ملرت�مية، فقد فوج���ئ �ملتابعون بتحرُّك 

له���ذه �ملجموعات �مل�ضلحة �لتي �ختباأت بعد حترير 

يربود و�أخو�ته���ا يف جبال �لقلمون، وقامت بعمليات 

ع�ضكرية مباغتة يف رنكو����ش وع�ضال �لورد وفليطا، 

ورمب���ا كان �ل�ضبب يف ذل���ك �ن�ضغال �جلي�ش �ل�ضوري 

مبحاور �أخ���رى، �أهمها �ملليحة ودوم���ا وحر�ضتا يف 

�لغوط���ة �لدم�ضقي���ة �مللتهب���ة حت���ى �لآن، لذ� �ضار 

م���ن �ل�رضوري ��ضتكمال معرك���ة �لقلمون يف �أهد�فها 

لة وعمقه���ا و�ضوًل حتى و�دي بردى  �للبنانية �ملوؤجَّ

و�لزبد�ين، وهذ� ما بد�أت مفاعيله على �لأر�ش ب�ضل�ضلة 

عملي���ات و�إجر�ء�ت عاجلة بد�أها �جلي�ش �للبناين من 

جهة حدود عر�ضال �لطويلة، و�جلي�ش �لعربي �ل�ضوري 

و»ح���زب �هلل« من �جله���ة �ملقابلة، و�ل���ذي �ضتكون 

نتائجه حا�ضم���ة على مئات �ملقاتل���ن �لإرهابين 

�لذين م���ا ز�لو� يتحركون عل���ى جغر�فيا و��ضعة من 

�لأر��ضي �للبنانية - �ل�ضورية �ملتد�خلية و�ملتقاربة، 

وذلك حتى �نتهاء معركة �لقلمون يف غ�ضون �أيام.

بهاء �لنابل�ضي

تثبيت الدعائم األمنية اللبنانية خشية تحرك مجموعات »داعشية«

مقاتلون �سوريون ينت�سرون يف جرود عر�سال

أحــداث
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»X« ل�ضيدة� n
قامت موؤخر�ً �ضيدة من �لعائات �لبروتية 

�ملعروف���ة، وه���ي م�ضوؤول���ة يف �إح���دى 

�جلمعي���ات �لإ�ضامي���ة �لنا�ضطة يف ملف 

م�ضاعدة �لنازح���ن �ل�ضورين، با�ضتئجار 

عدة �ضق���ق �ضكنية فخم���ة مببالغ كبرة، 

يف ب���روت و�ملناطق �ملختلف���ة، ما لفت 

�ملر�قب���ن �لذين �ضاألو�: م���ن �أين لها هذه 

�لرثوة �ملالي���ة �لطارئ���ة؟ ومل�ضلحة َمن 

تقوم با�ضتئجار �لبيوت؟ وما هي جن�ضيات 

�ل�ضّكان �لذين �ضيقطنون يف تلك �ل�ضقق؟

n �نتهازية »مونديالية«
ق��ال �أح��د �ملطلعني عل��ى تفا�سي��ل �تفاق 

�إىل  »�ملوندي��ال«  مباري��ات  وقائ��ع  نق��ل 

�مل�ساهدي��ن يف لبن��ان، �إن �لرئي���ص �سع��د 

�حلري��ري �ت�سل بوزير �لت�س��الت بطر�ص 

بع��د  �ملالي��ة،  م�ساهمت��ه  عار�س��ًا  ح��رب 

وز�رة  م��ن  �ملالي��ة  �مل��و�رد  تاأّمن��ت  �أن 

�لت�سالت و�رصكتي �خلل��وي، وما �ت�سال 

�حلري��ري �إل كما يقول �ملث��ل �ل�سعبي »ملا 

ل تغد� عندي«. ت�سبع من �لتني تف�سّ

n عمليات �رضية
�أ�ضدر رئي�ش وزر�ء �لعدو بنيامن نتنياهو 

عدة قر�ر�ت منذ ماي�ضمى ب�»ثور�ت �لربيع 

�لعرب���ي«، للقيام بعملي���ات �رضية د�خل 

م�رض، ح�ضب ما �أّكد �ملحلل �لع�ضكري �ألون 

ديفي���د خال مقابلة م���ع �لقناة �لعا�رضة 

»�لإ�رض�ئيلي���ة« موؤخر�ً، �إ�ضافة �إىل �ضورية 

و�ل�ضود�ن و�إير�ن.

n �لأيادي �ل�ضود�ء يف �لعر�ق
�أّكد م�س��در دبلوما�سي �أوروب��ي �أن �أجنحة 

��ستخبارية �أمريكي��ة وبريطانية و�سعودية 

ك �لأ�سا�سي 
ّ
وتركية و�سهيونية ه��ي �ملحر

لتخريب وتدمري �لعر�ق مرة �أخرى، ��ستناد�ً 

�إىل خمط��ط مدرو���ص مت و�سع��ه من��ذ ع��دة 

�سن��و�ت، كا�سف��ًا �أن �ملم��ّول �لأك��رب له��ذ� 

�ملخط��ط ه��ي �ل�سعودي��ة، يف �إط��ار تنمية 

�لعالقات بني تل �أبيب و�لريا�ص، ومو�سحًا 

�أن �لوليات �ملتحدة، وبعد �ن�سحاب قو�تها 

�ست �إىل �نتق��اد�ت عنيفة 
ّ
م��ن �لع��ر�ق، تعر

من جان��ب »�إ�رص�ئي��ل« و�للوب��ي �ليهودي، 

ل��دوره،  �لع��ر�ق  ��ستع��ادة  م��ن  خل�سيته��م 

و�إع��ادة بن��اء جي�س��ه، فاخت��ريت »د�ع�ص« 

للقي��ام به��ذ� �ل��دور، بتع��اون تركي��ا �لتي 

ط، ل �سيما مما 
ّ
مل يعفه��ا قلقها م��ن �لت��ور

قّدمت��ه تقاري��ر مزعج��ة ومقلق��ة فحو�ه��ا 

�أن تق�سي��م �لع��ر�ق ق��د ينتق��ل �إىل �لأر��سي 

�لرتكي��ة، بفع��ل تنام��ي مطالب��ة �لأقليات 

بال�ستقالل و�حلكم �لذ�تي.

n �أخطر من »�لقاعدة«
ر�أت �ضحيف���ة »�لإندبندن���ت« �لربيطانية 

يف مو�ضوع حتت عنو�ن »معركة تاأ�ضي�ش 

�أر�����شٍ عر�قية  �لدول���ة �لإ�ضامية عل���ى 

و�ضورية« �أن »�لهجمات �لتى �ضّنها تنظيم 

�لدولة �لإ�ضامية يف �لعر�ق و�ل�ضام خال 

�لأي���ام �ملا�ضية �أظهرت بو�ض���وح �أن هذ� 

�لتنظيم قد حّل حمل تنظيم �لقاعدة كاأكرب 

و�أخطر تنظي���م �إ�ضامي متطرّف يف �لعامل 

باأ�رضه«.

قــــال ـُ ي هل يتمّدد »داعش« إلى لبنان؟
ل ريب يف �أن لبن���ان لي�ش بعيد�ً 

عم���ا يح���دث حول���ه يف �ملنطقة، ل 

�ضيم���ا بع���د �لتم���دد »�لد�ع�ضي« يف 

�لعر�ق، ويف �ض���وء حمات �لتحري�ش 

و�إث���ارة �لنعر�ت �ملذهبي���ة فيه، �لتي 

بد�أت تردد�تها ت�ض���ل �إىل لبنان، نظر�ً 

�إىل عنا����رض �لت�ضابه ب���ن �لو�ضع يف 

�لبلدين.

و�ض���ط ه���ذه �لأج���و�ء، ت�ضعى 

بع����ش �جله���ات �ملت����رضرة م���ن 

�لتهدئ���ة �لر�هنة يف �لبل���د، و�لتي 

تعت���رب �أن �لتفاهم �ل���ذي �أف�ضى �إىل 

مّت  �ل�ضامي���ة«  »�حلكوم���ة  ولدة 

عل���ى ح�ضابها، �إىل �إ�ضف���اء �لطابع 

�ملذهبي على �حل���ود�ث يف �لعر�ق، 

وبالتايل حماولة ت�ضويق »�لإرهاب 

�لد�ع�ضي« عل���ى �أنه »�نت�ضار لأهل 

نة و�جلماعة«، وبد�ية ل�ضتعادة  �ل�ضُّ

حقوقهم بعد �ضق���وط حكم �لرئي�ش 

�ضد�م ح�ضن، ح�ضب ما توؤكد م�ضادر 

�إ�ضامية متابعة لنب�ش �ل�ضارع، لفتت 

�إىل �أن هن���اك تعاطفًا لدى »�ل�ضارع 

�لد�ع�ضية«،  »�حلال���ة  مع  ني«  �ل�ضُّ

لكنها ل تز�ل حتى �ل�ضاعة يف �إطار 

�لت�ضامن و�لتعاطف، ومل يتبلور �إىل 

عمل تنظيمي لإعادة هيكلة »�لو�قع 

ني �ملتطرف«. �ل�ضُّ

لكن ما يثر �لريبة هو �أن ت�ضتغل 

�إح���دى �جلهات �ملحلي���ة �أو �لإقليمية 

�لتي ت�ضعى �إىل ت�ضعر �لفنت �ملذهبية 

يف لبن���ان و�ملنطقة، �إىل ��ضتغال هذ� 

�أطر تنظيمية  �لتعاطف، وو�ضع���ه يف 

ترم���ي �إىل خل���ق »حال���ة متطرفة« 

ت�ضتح����رض �مل�ضهد �لعر�قي �إىل لبنان، 

ل �ضيم���ا �أن �لف���نت �ملذهبي���ة �أ�ضبه 

»بك���رة �لثلج«، وتنت����رض »كانت�ضار 

�لنار يف �له�ضيم«.

وتتوق���ع �مل�ض���ادر �أن يتفاعل 

ن���ي �أكرث فاأكرث  �ملز�ج �ل�ضعبي �ل�ضُّ

مع »�حلال���ة �لد�ع�ضية«، خ�ضو�ضًا 

يف �ض���وء �لنق�ض���ام �ل�ضيا�ضي يف 

لبنان، �ل���ذي ياأخذ ُبع���د�ً مذهبيًا، 

�إ�ضافة �إىل ��ضتمر�ر �لأزمة �ل�ضورية.

و�ملوؤ�ضف �أن بقايا »حزب �لبعث 

�لعر�ق���ي يف لبن���ان«، �لذين يّدعون 

�أنه���م يحمل���ون فكر�ً قومي���ًا عربيًا، 

�ضاقهم حقدهم �إىل تاأييد »د�ع�ش«.

�نطاقًا مم���ا �ضبق، تتطلب هذه 

�ضيا�ضيًا كبر�ً، جتمع  �ملرحلة قر�ر�ً 

عليه خمتلف �ملكون���ات �للبنانية، 

�لتكف���ري«،  »للفك���ر  للت�ض���دي 

�لأمنية  �لإج���ر�ء�ت  �أن  �عتبار  على 

�لوقائية وحده���ا ل تكفي ملو�جهة 

»�لتط���رف«، �إن مل حت���َظ بالغطاء 

�ل�ضيا�ضي �لازم لذلك.

وما ي�ضتدعي �جلهوزية �ل�رضيعة 

ل�ضبط �لأمن ومكافحة �لإرهاب، هو 

�لنت�ض���ار �لكثيف لغ���ر �للبنانين 

عل���ى �لأر��ضي �للبناني���ة، و�رتباط 

بع�ضهم بت�ضكيات تكفرية م�ضلحة 

خارج �حل���دود، بح�ض���ب �لبيانات 

�ل�ض���ادرة عن قي���ادة �جلي�ش، بعد 

�لتي  و�لدهم  �لتوقيف���ات  �ضل�ضل���ة 

�أجرته���ا وحد�ته يف �لآونة �لأخرة، 

�إ�ضافة �إىل ورود معلومات �إىل جهاز 

�أم���ن �ملقاومة تتحدث ع���ن �إر�ضال 

�ضيار�ت مفخخة ل�ضتهد�ف �ل�ضاحية 

�جلنوبية، وبالتايل فاإن هذه دللت 

و��ضح���ة �إىل �إمكان ت�ضظي »�حلالة 

�لد�ع�ضية« �إىل لبن���ان ومتددها �إن 

مل ُتتخ���ذ �لإج���ر�ء�ت �ل�ضيا�ضية ثم 

�لأمنية للت�ضدي لها.

ح�ضان �حل�ضن

النت�سار الكثيف لغري اللبنانيني ي�ستدعي م�ساعفة اجلهود ل�سبط الأمن وحماربة الإرهاب

المرحلة التي تمّر بها 
المنطقة تتطلب قرارًا 

سياسيًا كبيرًا تجمع 
عليه مختلف المكونات 

اللبنانية للتصدي 
لـ»الفكر التكفيري«
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ملنا�ضب���ة �ضهر رم�ضان �ملب���ارك، نّظمت �للجنة 

�لن�ضائية يف حركة �لأمة ن���دوة �ضحية حتت عنو�ن 

»�لتغذي���ة �ل�ضليم���ة يف �ضه���ر رم�ض���ان �ملبارك«، 

ح�رضتها ممثات عن �جلمعيات و�لأحز�ب و�لفاعليات 

�لن�ضائية و�لثقافية و�لجتماعية �للبنانية.

ب���د�أت �لندوة بكلمة ترحيبية م���ن قَبل م�ضوؤولة 

�للجنة �لن�ضائية يف �حلركة، رّحبت خالها باحل�ضور 

وباملر�ض���دة و�لنا�ضطة يف مركز �مل�ضاعد�ت �ل�ضعبية 

لاإغاث���ة و�لتنمية �ضعاد �ل�ضعب���ي، �لتي �أ�ضارت �إىل 

�أن �ضهر رم�ض���ان يعود علينا بفو�ئد �ضحية، ونف�ضية 

وتربوية، فهو �ضهر لتدريب �لنف�ش و�جل�ضد على �ل�ضرب 

و�للتز�م، وكبح جماح �لنف�ش وتربيتها.. 

و�أ�ضارت �ل�ضعبي �إىل �أن هناك عاد�ت غذ�ئية يجب 

�أن ميتنع عنها  �ل�ضائم، منها �رضب �ملاء �ملثلّج عند 

بد�ية �لإفطار، �لأمر �لذي يوؤدي �إىل �لإ�ضابة بتقل�ضات 

لة تق�ضيم وجبة �لإفطار  و�ضوء ه�ضم لدى �ملعدة، مف�ضِّ

، حيث يتّم تناول بع�ش �حلّبات من �لتمر،  �إىل ق�ضمننْ

و�رضب �ملاء، وبعد ذلك يتّم تناول �حل�ضاء، مما ي�ضاعد 

م بكمية �لطعام �لتي يتناولها �ل�ضائم، �أما  على �لتحكُّ

�ملرحلة �لثانية فمن �ملحّبذ �أن تكون بعد �إمتام �ضاة 

�لرت�ويح، وحتتوي هذه �لوجبة على �لطبق �لرئي�ضي.

وبع���د �إنتهاء �لندوة ُدعيت جميع �حلا�رض�ت �إىل 

مائدة �لفطور.

اللجنة النسائية في حركة األمة تنظم  ندوة
تحت عنوان »التغذية السليمة في شهر رمضان المبارك«

احلا�سرات ي�ستمعن اإىل ندوة املر�سدة �سعاد ال�سعبي
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د أن حسابه مفتوح مع قيادة جعجع
ّ
أك

نته من الـسيـطـــــرة على »القوات« 
ّ

حنا العتيق: انقالبات جعجع الدموية على رفاقه مك

تحت الضوء

الخطوة األولى 
في رحلة المليار ميل

ن بتاتًا اإذا ما كانت  ال ميكن التكهُّ

الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية قادرة 

على حل االأزمات وامل�ساكل الوطنية 

واالقت�سادية واالجتماعية، ف�سلطتها 

اأثبتت حتى االآن اأنها ناجحة جداً 

يف ت�سخيم املديونية العامة وزيادة 

العجز، وهي ال جتد عالجًا ملا 

�سنعته اأيديها اإال مبزيد من املديونية 

وفر�ض ال�رشائب املبا�رشة على 

النا�ض الغالبة.

ال نود يف هذه العجالة اخلو�ض 

يف غمار كيفية تراكم الدين والعجز 

منذ نهاية العام 1992 وحتى اليوم، 

وال يف نّيتنا البحث يف اأ�سباب 

ال�سغور الرئا�سي، وحديث بيزنطي 

عن حدود و�سالحيات رئا�سية 

جمل�ض الوزراء مللء هذا الفراغ، وال 

يف الق�سية املحقة؛ �سل�سلة الرتب 

والرواتب وحقوق االأ�ساتذة وموظفي 

القطاع العام، كما ال نريد اأن نقرتب 

من بعيد اأو قريب النتقاد ال�سيا�سة 

املالية واالقت�سادية واالجتماعية 

للنهج »ال�سنيوري«، الذي رمبا ما 

يزال �ساحبه يتذكر قول الرئي�ض 

الراحل رفيق احلريري له يف 

منا�سبات خمتلفة: »ا�سكت يا فوؤاد«..

رغم كل هذا، لن ن�ساأل ملاذا هذا 

البلد املبتَلى ب�سيا�سييه »االأفذاذ« مل 

يَر موازنة عامة للدولة منذ ت�سع اأو 

ع�رش �سنوات، كما لن نثبت ببنت �سفة 

عن نوابنا امليامني، وعملهم ودورهم 

وح�سورهم اجلل�سات، وكيف اأنهم 

منذ اللحظة االأوىل الإعالنهم ممثلني 

لل�سعب يبا�رشون قب�ض الرواتب 

وي�ستمرون ما بعد النيابة يقب�سون 

اإىل يوم الدين.

لن ن�ساأل عن كل ذلك، لكننا نوّجه 

�سوؤااًل ب�سيطًا، ورمبا تافهًا: ال�سلطة 

العجيبة بكل موؤ�س�ساتها وقواها 

وهيئاتها، ملاذا هي عاجزة عن �سبط 

وتنظيم عمل الدراجات النارية، التي 

يطالعك �سائقوها يف الليل والنهار، 

يف عز ال�ستاء، اأو يف حر ال�سيف، 

يطلعون اإليك عن �سمالك وميينك على 

االأر�سفة والطرقات، بعك�ض ال�سري اأو 

باجتاهه، ورمبا حتى من حتت االأر�ض 

اأو زاوية خمفية، قد ي�سطدمونك اأو 

قد ين�سلونك، اأو ي�ستمونك و»يعمون 

قلبك ونظرك«؟

بب�ساطة، حينما ت�ستطيع ال�سلطة 

لة« تنظيم عمل  اللبنانية »املبجَّ

الدراجات، تكون قد بداأنا اخلطوة 

االأوىل يف رحلة املليار ميل لبناء 

الدولة.

�أحمد

»الق����وات« خمطوف����ة من قبل 

رئي�سه����ا �سم����ري جعج����ع، ويجب 

ولكننا  تاأخرنا  امل�س����ار..  ت�سحيح 

ننمو بقوة، َم����ن غريه حنا العتيق 

يف امليدان وجه����ًا لوجه مع قائد 

مع����راب؟ يحّذره ويج����روؤ حيث ال 

يجروؤ االآخ����رون.. وللقواتيني يقول 

»احلنون« �ساأق����ف اإىل جانبكم ما 

دمت حي����ًا.. واإليكم م����ا ك�سفه يف 

حديثه جلريدة الثبات:

الت����ي  الت�سحيحي����ة  احلرك����ة 

اأطلقه����ا حن����ا العتيق من����ذ اأيلول 

2012 م����ن دي����ر �سي����دة »اجلبل« 
اإنق����اذ »القوات  اإىل  فتقا، هدف����ت 

اللبناني����ة« م����ن قف�����ض �سم����ري 

جعجع، براأي قائد فرقة »ال�سدم« 

االأمور م����ع قيادة معراب  احلنون: 

ال�سكل  ناحي����ة  م����ن  »خمربطة« 

وامل�سم����ون، م�ساأل����ة التخلّي عن 

قادة الق����وات وكبارها ومنا�سليها 

خط اأحم����ر بالن�سبة لن����ا، �سربنا 

كث����رياً على هذا املو�س����وع، ولكن 

الي����وم ا�ستمرار هذا النهج من قبله 

يعيدنا النطالق����ة جعجع احلزبية 

من����ذ العام 1985 وم����ا قبل، ونحن 

كقواتي����ني نريد لبيتن����ا اال�ستمرار 

وه����ذا االأمر ال ميكن����ه اأن يكون من 

خالل �سخ�سنة احلزب بل من خالل 

ماأ�س�ست����ه، وب����ني االأوىل والثانية 

هن����اك فرق كب����ري، الأن����ه اإن ر�سي 

البع�ض اأن يرتدع����وا اأو اأن يكونوا 

اأتباعًا.. ف�سخ�سي����ة »احلنون« مل 

تتعود اأن تك����ون تابعة الأحد، ولو 

كّنا م����ن اأتباع اأ�سخا�����ض لغادرنا 

القوات مع ا�ست�سهاد الرئي�ض ب�سري 

اجلمي����ل، وتغرّي القي����ادة الأكرث من 

رئي�����ض.. �سربن����ا وحملن����ا اأخطاء 

جعج����ع ونفذنا اأوام����ره، الأننا كنا 

نعت����رب اأنف�سنا ع�سك����راً وال جمال 

لالعرتا�����ض.. ولك����ن اليوم يف زمن 

ال�سلم على القيادة اأن تعرف اأّن يل 

راأيًا وحقوق����ًا، ويل حقًا يف معرفة 

املطلوب  وبالت����ايل  االأمور،  بع�ض 

م�ساركة القواعد يف اتخاذ القرارات 

واالنتخابات«.

ن�س����األ احلنون عن الفتوى التي 

يواج����ه بها جعجع ق����ادة القوات، 

القدام����ى، املوؤ�س�س����ني؟ يرّد: »ظهر 

لنا م����ع الوقت اأّن َه����ّم �سمري فقط 

الو�س����ول اإىل ال�سلط����ة، و�سيناريو 

حماربت����ه االإقطاع ال�سيا�سي داخل 

ح����زب الكتائب كانت ته����دف اإىل 

التجيي�ض فقط لبناء قوته الذاتية، 

و�سم����ن ه����ذا االإطار نفه����م مترّده 

الرببارة،  على ب�س����ري يف حاج����ز 

وانتفا�سات����ه املتالحقة على فوؤاد 

اأبي نا�رش وحبيقة«.

براأي العتيق، انتفا�سات جعجع 

الدموية عل����ى رفاق����ه مّكنته من 

ال�سيطرة على القوات، »هذا املخطط 

القدمي ما زال �ساري املفعول اليوم، 

ملكًا  لي�س����ت  »الق����وات«  ولك����ن 

ل�سخ�����ض مهما عال �ساأنه، »القوات 

اللبناني����ة« بالن�سبة يل ولكثريين 

ه����ي بيتن����ا وحلمن����ا وذكرياتنا.. 

ونحن نرف�����ض تاأ�سي�ض حزب اآخر 

اأو االن�سمام اإىل اأي حزب اآخر، الأنه 

دارنا، وت�سمية احلركة الت�سحيحية 

ل�»القوات اللبنانية« حق م�رشوع 

الق�ساء، ونحن م�ستمرون يف  اأكده 

وت�سحيح  الق����رار  ال�سرتداد  عملنا 

االعوجاج، واالأي����ام االآتية �ستثبت 

للجميع من ه����ي القوات اللبنانية 

وملن �ستكون«.

األي�ست  ن�س����األ احلنون، ولك����ن 

ظروف ال�سلم خمتلف����ة عن اأحوال 

وظ����روف احل����رب؟ ي����رّد العتي����ق 

باملبا�����رش: »عندما ح����ّل جعجع 

الق����وات اللبنانية كان زمن �سلم اأم 

حرب؟ عندما احتل اجلي�ض ال�سوري 

ق�رش بعبدا ووزارة الدفاع كان زمن 

�سلم اأم حرب؟ املقاومة امل�سيحية 

اللبنانية قامت على اأ�سا�ض الدفاع 

ع����ن لبنان من االحت����الالت، فكيف 

يتّم حّل ح����زب القوات وملاذا ُتباع 

االأ�سلحة«؟

ن�ساأله ع���ن موقف���ه يف حينه؟ 

ي�س���ري موؤك���داً: »ليع���رف اجلميع، 

مواقف���ي هذه هي نف�سه���ا منذ ذلك 

الوقت، وه���ذه املواقف م�سجلة لدى 

جمل�ض القي���ادة، املحا�رش موجودة 

لنعد اإليه���ا، مواقفه اأ�س���اءت اإلينا 

اعرتا�سنا  �سجلّنا  نح���ن  كقواتيني.. 

يف حين���ه ومل نكن يومًا غنمًا ن�سري 

وراء اأح���د«، ن�س���األ احلنون، ولكنك 

اليوم تنق����ض بال�سيا�سة كّل مواقف 

جعج���ع؟ يجيبن���ا: »ذهاب جعجع 

اإىل ال�س���ام لتعزية الرئي�ض ال�سوري 

حافظ االأ�سد مل اأوافق عليها.. كثرية 

االعرتا�سات الت���ي �سجلتها بوجهه، 

كّل ال�سب���اب تعرف هذا االأمر.. بيتي 

الق���وات ول���ن اأتخلى عن���ه، ولهذا 

ال�سب���ب �سكتنا عن الكث���ري، واليوم 

اأقولها بو�س���وح، جعجع هو خارج 

خي���ارات الق���وات احلقيقية، ونحن 

ممثلوها ال�رشعيون«. 

ويك�سف احلن���ون اأّن هدف �سمري 

جعجع مل يكن يوم���ًا موجهًا جتاه 

القوات كحزب، »هدفه وعينه كانت 

م�سوبة على اجلبهة اللبنانية، وكان 

الكتائب،  اال�ستيالء على حزب  يريد 

ليلي ذلك اإن�ساء عدة اأحزاب م�سيحية 

بجان���ب الكتائب.. ليتزعم فيما بعد 

اجلبه���ة اللبناني���ة، وللي���وم نحن 

نعت���رب اأّن رئي�ض القوات هو اجلرنال 

فوؤاد مالك، الذي مّت تخوينه من قبله 

بذريعة تعامله مع ال�سوريني، وهذا 

االأمر جاء بطلب من جعجع نف�سه.. 

فكيف يت���ّم اأبل�سته وي�سبح جعجع 

قدي�سًا؟ هناك و�سفة �سحرية لقوات 

جعجع، هي اتهام كّل �سخ�ض لي�سوا 

بحاجة اإىل خدماته، ولهذا ال�سبب مّت 

تخوين كّل هذه ال�رشائح القيادية«.

»احلن���ون« ال يري���د حماكم���ة 

التي  اجلرائ���م  بخ�سو�ض  جعج���ع 

نفذها واالإعدامات التي �سدرت بحقه 

من قب���ل املجل�ض العديل، حماكمته 

�سمن االأطر احلزبية، »نحن نريد اأن 

للقواتيني م���اذا فعل جعجع  نقول 

بن���ا وبن�س���االت رفاقن���ا.. اأين هي 

اأهداف القوات اليوم؟ واأين املوؤ�س�سة 

واالأم���وال واملمتل���كات؟ وليع���رف 

اجلميع اأّن هذا املو�سوع لن ترتاجع 

واملعركة  الت�سحيحية  احلركة  عنه 

مع معراب مفتوحة يف هذا املجال، 

وكلّه يف حينه«.

ن�ساأله عن خطر ت�سيي�ض الق�ساء؟ 

يقول: »ببع�ض االأمور اأن�سفنا الق�ساء.. 

ويف حال مل ين�سفنا، �سناأخذ حقوقنا 

غداً، ملاذا اال�ستعج����ال.. �سربنا كثرياً 

وقدرتنا على التحّمل كبرية، والق�ساء 

اأثب����ت اأحقيتن����ا يف ت�سمي����ة احلركة 

اللبنانية،  القوات  الت�سحيحية حلزب 

ونحن اليوم حرك����ة حزبية من داخل 

حزب القوات«.

اإىل  ق����د وجه����ت  اإذا كان  وعم����ا 

»احلن����ون« ر�سائل ترغيب اأم ترهيب 

يوؤك����د لن����ا اأّن �سم����ري جعجع يعرف 

جيداً اأّنه م����ع احلركة الت�سحيحية ال 

ت�س����ري على هذا املنوال، ويعرف جيداً 

اأّن �ساح����ب حق، و�ساأظل وراء حقي.. 

و�ساأموت مطالبًا به.. وهذا الكالم قلته 

له باملبا�����رش يف اأح����د اجتماعاتي، 

ورغ����م كّل ت�سحياتي بتوا�سع اأقولها، 

حنا العتيق ال يريد م����ااًل وال �سلطة، 

ال يريد اأن يكون نائبًا وال وزيراً.. واأنا 

اأتخلّى عن حقوق����ي ال�سخ�سية داخل 

الحنون: االنسحابات 
بالجملة.. وآخرها 

انسحاب 122 قواتيًا 
من تالل معراب

كلماته ال جترح اأحداً.. 

حقيقتها، نعم، حركيته 

لي�ست مدعومة، بيد اأّنه 

يخيفهم بقوة، نعم.. اإنها 

»القوات اللبنانية«.. لندع 

جانبًا الت�سميات والتفا�سيل 

و»قيل وقال« واملماحكات 

املقولبة.. هم اأبناء مقاومة 

لبنانية منبثقة من بيئة 

املجتمع امل�سيحي اأيام 

اندالع احلرب اللبنانية يف 

اأوا�سط �سبعينات القرن 

املا�سي..

) العدد 315(  اجلمعة - 20 حزيران - 2014



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

9

4/1 د أن حسابه مفتوح مع قيادة جعجع
ّ
أك

نته من الـسيـطـــــرة على »القوات« 
ّ

حنا العتيق: انقالبات جعجع الدموية على رفاقه مك
القوات، ولكّن����ي عازم على اأخذ اآخر نقطة 

ع����رق ودم �سقطت من رفاق����ي.. الأّن ن�سال 

ال�سب����اب مل يك����ن ل�سخ�ض ب����ل لق�سية، 

وي�سحك جيداً من ي�سحك اأخرياً«.

وماذا عن تالق����ي احلركة الت�سحيحية 

يعت����رب  االأخ����رى؟  امل�سيحي����ة  والق����وى 

»احلنون« اأّن هدفه الرئي�سي طي �سفحة 

املا�س����ي والتعلّم من جتاربه����ا القا�سية.. 

امل�سكلة التي ح�سلت بني القوات والتيار 

الوطن����ي احل����رّ علينا تخطيه����ا.. واأقولها 

بالفم املالآن: لتو�سع يف مكانها ولنتعلّم 

من اأخطائنا، واإالّ بقينا يف ما�سي معارك 

ح�سل����ت بني الق����وات واجلي�����ض واملردة 

والكتائب، وفيما ب����ني القواتيني اأنف�سهم، 

واإذا مل نتج����اوز اأح����داث املا�سي، نكون 

كقوات معراب، وبراأينا ما من �سيء ال ميكن  

ت�سحيح����ه اإن توفرت النواي����ا ال�سليمة.. 

وكحرك����ة ت�سحيحي����ة هذا ه����و خيارنا 

وح�سل التالقي مع تيار املردة والكتائب 

واالأحرار مذ كنت يف اأمريكا، رغم ما �ساب 

العالق����ة م����ن تنافر من قبلن����ا، والرئي�ض 

اأمني اجلميل كان منفيًا اإىل اخلارج ب�سبب 

قيادة جعج����ع، ودوري �سمعون ت�ساحلنا 

معه رغ����م اأّن للقوات يداً يف مقتل �سقيقه 

وعائلت����ه.. واأ�سكر الرب عل����ى القوة التي 

وهبني اإياها الأقوم بهذا التالقي.. ف�سخ�سيًا 

اأملك اجلراأة الكافية للرتاجع عن اأخطائي 

وعن اأخطاء غ����ريي الأّن روؤيت����ي البعيدة 

ومقاربتي للملفات جترب امل�سيحيني على 

اتخاذ قرارات جريئة..

ويقول احلنون للقواتيني الذين ياأمترون 

لقي����ادة مع����راب: »ع����ودوا اإىل وراء عدة 

خطوات، و�سرتون ب�سهول����ة ما هو م�سري 

الذين �سحوا وكان����وا بجانبكم اأو اأمامكم، 

النهاية  م�سريكم �سيكون كم�سرين����ا.. يف 

اأينم����ا كنت����م �ساأك����ون اإىل جانبكم مهما 

فعلتم، اأنتم �ستبقون رفاقًا لنا، ولن اأتخلّى 

عنك����م ال يف اأيام ال�سي����ق وال يف االأيام 

ال�سعي����دة«، وي�ساأل »احلن����ون« قيادات 

معراب: »ا�ساأل����وا اأنف�سكم، ملاذا ياأتي اإىل 

احلرك����ة الت�سحيحية، هذا الكّم الكبري من 

�سباب القوات، اآخر �سفعة وجهناها لقيادة 

معراب كان����ت يف منطقة ري����اق والفرزل 

وابل����ح يف البق����اع، وبنتيجتها مّت �سحب 

122 �سخ�سًا لبطاق����ة انت�سابهم.. امل�ساألة 
م�ساأل����ة وع����ي، وال�سباب عندم����ا نريهم 

احلقيقة ال ميكنهم جتاهلها.. ونحن حاليًا 

يف بع�ض املناطق امل�سيحية ال�رشفة بات 

املنت�سبون اإلينا ي����وازي اأعداد املنت�سبني 

ملعراب.. امل�ساألة ت�سري وفق توجهنا العام، 

وجهدنا رغم اإمكانياتنا املحدودة، التي ال 

تقا�ض بقدرات معراب، ت�سري اأف�سل مما كنا 

القواتية  الت�سحيحية  فاحلرك����ة  نعتقده، 

قيا�س����ًا للوقت والظرف ه����ي اليوم االأكرث 

تو�سعاً ومتدداً �سمن املناطق امل�سيحية..

اأجرى احلوار بول با�سيل

احلمد هلل رب العاملني، واأف�سل ال�سالة واأمت 

الت�سلي���م على �سيدنا حمم���د واآله واأ�سحابه 

والتابعني لهم باإح�سان اإىل يوم الدين.. ال�سالم 

على ال�سيدة فاطمة بنت االإمام مو�سى الكاظم، 

من نح���ن اليوم ب�سيافته���ا، ال�سالم على من 

حّل بفنائها ون���زل �سيفًا بجواره���ا، ال�سالم 

على االإم���ام اخلميني �ساحب الثورة من هذه 

املدين���ة العلمية »قم«، ال�س���الم على �سهداء 

مدر�س���ة »الفي�سي���ة«، وكل ال�سه���داء الذين 

ارتفعت اأرواحهم ن�رشة لثورة االإمام اخلميني، 

الذي اأ�سقط العلم ال�سهي���ون »االإ�رشائيلي« 

ورف���ع العل���م الفل�سطيني، من خ���الل وقوف 

ال�سع���ب االإيران العزيز مع���ه، وال�سالم على 

م���ن عمل ونادى على وحدة االأمة مع اختالف 

مذاهبه���ا واألوانه���ا، ال�س���الم عل���ى اأ�سحاب 

الف�سيلة وال�سماحة واملراجع الكرام، وال�سالم 

على احل�سور الكرمي، اأما بعد:

ف���ال ب���د يف البداي���ة اأن اأ�سك���ر جامع���ة 

امل�سطفى �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، واالأخوة 

العامل���ني على هذا املوؤمتر الكرمي، واملهم يف 

هذه الظروف ال�سعبة وبالعنوان الهام »االأمة 

اال�سالمية.. مقوماتها ومرتكزاتها«. 

تاأت���ي اأهمية ه���ذا املوؤمتر م���ن حمورين؛ 

املح���ور االأول: اأمام املوج���ة التكفريية التي 

ه���ي نوع من اأنواع العن�رشي���ة، وال عن�رشية 

يف االإ�س���الم، فالتكفرييون فكر غريب على اأمة 

االإ�سالم، وهو ببع���ده �سهيون - يهودي، الأن 

النبي �سل���ى اهلل عليه واآله و�سل���م اأ�سار اإىل 

اأن من قال »ال اإل���ه اإال اهلل حممد ر�سول اهلل« 

فهو مع�سوم النف�ض )ال���دم( واملال والعر�ض، 

حيث ال عن�رشي���ة يف االإ�سالم، اإمنا هو رحمة 

للعاملني، لذلك كانت فكرة املوؤمتر للرد على 

هوؤالء التكفرييني العن�رشيني.

اأما املحور الثان، فالأهمية هذا املوؤمتر اأنه 

ُيعقد يف مدينة »ق���م« العلمية، التي تخرّج 

طلبة العلوم الدينية، ونحن بحاجة للخروج 

اإىل النا����ض لي�ض مبنط���ق مذهبي، بل مبنطق 

اإ�سالمي، {اإن هذه اأمتكم اأمة واحدة واأنا ربكم 

فاعبدون}، فاخلروج واالنفتاح على االأمة ال 

من اأجل حتويلها اإىل مذهب اأو اإىل ملة، بل من 

اأج���ل اأن ن�سّدر لها فكرة الث���ورة؛ ثورة االإمام 

احل�سني على الظلم، ثورة االإمام اخلميني على 

اال�ستكب���ار، من اأج���ل امل�ست�سعفني بالعودة 

اإىل االإ�سالم االأ�سيل، من اأجل ن�رشه يف اأوروبا 

واأمريكا وال�س���ني واليابان، وغريها من الدول 

والق���ارات، ويع���ود امل�سلم���ون للتم�سك بهذا 

االإ�سالم ويعي�سوا يف رحابه وظالله.

اأرجو املعذرة اإن اأطل���ُت يف هذه املقدمة، 

لك���ن ال ب���د منه���ا، واالآن اأدخ���ل يف عنوان 

مداخلتي: »االأّمة ومرتكزاتها«.

معنى االأّمة: وردت كلم����ة االأّمة يف القراآن 

الكرمي مبعن����ى االإن�سان والر�سال����ة يف اأربعة 

واأربع����ني مو�سع����ًا، وبع�ض االأحي����ان يطَلق 

عل����ى اجلماعة من النا�����ض، كما جاء يف قوله 

تعاىل على ل�س����ان نبيه اإبراهي����م واإ�سماعيل 

عليهما ال�سالم: {ربن����ا واجعلنا م�سلمنينْ لك 

ومن ذريتنا اأّمة م�سلمة لك}، وبع�ض االأحيان 

تطَلق على فرد له عمل اجلماعة ويوؤدي دورها، 

كما قال تعاىل: {اإن اإبراهيم كان اأمة قانتًا هلل 

حنيف����ًا ومل يكن من امل�رشكني}، ويطَلق على 

جماعة يحمل����ون ر�سالة كقوله تعاىل: {ومن 

قوم مو�سى اأّمة يهدون باحلق وهم يعدلون}، 

{ولتك����ن منكم اأّمة يدعون اإىل اخلري وياأمرون 

باملعروف}، ويطَلق على قبيلة لها معتقدها 

ونهجها، كقوله تعاىل: {وقطعناهم يف االأر�ض 

اأممًا منه����م ال�ساحلون ومنهم دون ذلك}، وقد 

يك����ون جياًل له فكر واحد ولون ح�ساري واحد، 

كقوله تعاىل: {تلك اأمة قد خلت لها ما ك�سبت 

ولكم م����ا ك�ستبم}، وقد يت�س����ع مفهوم االأمة 

حتى ي�سم����ل االإن�سانية كلها اإذا اجتمعت على 

فكرة واحدة ومنه����اج واحد، مثل قوله تعاىل: 

{وما كان النا�ض اإال اأّمة واحدة فاختلفوا}.

املعن���ى الثان: ورد م�سطل���ح اأّمة ليعني 

منهاج حياة، وما يت�سمن���ه هذا املنهاج من 

معتق���دات وقَيم وممار�س���ات وتقاليد، كقوله 

تعاىل: {اإنا وجدنا اآباءنا على اأمة واإنا على 

اآثارهم مهتدون}.

املعنى الثال���ث: ورد م�سطلح اأّمة ليعني 

فرتة زمنية، مثل قوله تع���اىل: {وقال الذين 

جنا منها واّدكر بعد اأمة}.

املعن���ى الرابع: ورد م�سطل���ح اأّمة ليعني 

جمموع���ة من النا�ض لهم مهن���ة واحدة، مثل 

قول���ه تعاىل: {وملا ورد ماء مدين وجد عليه 

اأّمة من النا�ض ي�سقون}.

املعنى اخلام����ض: ورد م�سطلح اأّمة لي�سري 

اإىل املخلوقات االأخرى من احليوانات والطيور 

واحل�رشات الت���ي تنتمي اإىل جن�ض واحد، مثل 

قوله تع���اىل: {وما من داب���ة يف االأر�ض وال 

طائر يطري بجناحيه اإال اأمم اأمثالكم}.

ميك���ن مما مرّ اأن نخ���رج مبالحظات حول 

مفهوم االأّمة، واأهمها:

1- اإن عنا�رش االأم���ة االإن�سانية املطلوبة 
تت�سمن:

اأ- العن�رش الب�رشي، ب- العن�رشي الفكري، 

ج- العن�رش االجتماعي، د- العن�رش الزمني.

وممك���ن اأن نعرّف االأّم���ة ا�سطالحًا مطلقًا 

باأنها جمموعة من النا�ض حتمل فكرة وجتتمع 

عليه���ا، وممكن اأن نع���رّف االأم���ة ا�سطالحًا 

اإ�سالمي���ًا باأنه���ا جمموعة م���ن النا�ض حتمل 

ر�سالة وتعمل لن�رشها بكل الو�سائل.

2- العن�رش الرئي�سي يف مفهوم االأّمة هي 
الر�سال���ة التي توؤمن بها جماع���ة من النا�ض 

وتعم���ل بها، وتري���د ن�رشه���ا يف املجموعة 

الب�رشية لُت�سعد بها االإن�سانية.

3- ال ُي�سرتط يف الن����رش الب�رشي املكّون 
لالأّم���ة اأن يكون بينه رواب���ط دموية اأو اأر�ض 

جغرافي���ة اأو كّمية اأو عددي���ة، فمن املمكن اأن 

يكون فرداً اأو اأكرث.

4- تبداأ االأّمة فرداً واحداً ثم ت�سري جمموعة، 
ولعلها ت�سبح قوم���ًا اأو �سعبًا، ولعلها تنتمي 

باالإن�ساني���ة، واأبرز اإ�س���ارات النهج هو حمل 

ر�سالة اخل���ري باملعنى الوا�س���ع، والنهي عن 

املنكر، كذلك باملعنى الوا�سع.

5- ال ين���ال من وحدة االأم���ة تعّدد �سعوبها 
اأو قبائلها اأو تنوع اأجنا�سها اأو اختالف األوانها، 

ما دامت ه���ذه التنوعات ال تخرج عن وظيفتها 

يف ت�سهيل املعارف، وم���ا دامت والءاتها تدور 

يف فلك الر�سالة وحدها، ولو تعددت الزعامات 

والقيادات.

6- ا�ستم���رار االأم���ة يف احلي���اة مره���ون 
با�ستم���رار حملها الر�سالة وم���ا يتفرغ عنها، 

فاإذا �سعف���ت اأو تقلّ�س���ت تطبيقاتها، تقلّ�ض 

وجود االأمة، ولعله���ا حتّل مكانها لغة اأخرى، 

واإن ن���وازع اأه���ل االأه���واء املرتبط���ة باملال 

وال�سلطان كانت وما زالت ت�سّوه مفهوم االأّمة 

الر�سال���ة اأو الفك���رة من املح���ور اأو الهام�ض، 

وحتّل حملها روابط الدم اأو اجلغرافيا، اأو جزء 

من الر�سالة اأو امل�سالح املادية، وبذلك لعله 

يطَل���ق م�سطلح االأمة على من ال تنطبق عليه 

موا�سفات االأم���ة كما حددها الق���راآن الكرمي 

وال�سنة ال�رشيفة.

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي

موؤمتر »االأمة االإ�سالمية.. مقوماتها 

ومرتكزاتها« - مدينة »الُقم« العلمية

الشيخ جبري: التكفيريون عنصريون.. 
وال عنصرية في اإلسالم
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ال�سابق، كما اأخط���اأ املالكي عندما قرر 

تبديل القيادات الع�سكرية اأثناء املعركة 

مع تنظيم »داع�ش«، وعندما ق�سف �سد 

املدنيني، وذكرت بع�ش قيادات املو�سل 

اأن �سباطًا من املو�سل ذوي خربة عر�سوا 

على قادة اجلي�ش احلايل تقدمي خرباتهم 

واأفكارهم ملواجهة املوقف يف املحافظة، 

لكن احلكوم���ة اأ�رصّت عل���ى �سيا�ساتها 

املتعار�سة مع الأ�سول الع�سكرية. 

وبح�س���ب املعلوم���ات، ف���اإن بع�ش 

الوحدات الع�سكري���ة القادمة من بغداد 

ترك���ت جنودها وهرب���ت عندما �سمعت 

بتق���دُّم »داع�ش« يف املو�س���ل، كما اأن 

بع�ش الوحدات رف�ست تنفيذ الأوامر لها 

بالقتال، وهذا كله ينّم عن �سعف �سديد 

اأ�س���اب اجلي�ش العراقي ب�سبب �سيا�سات 

املالكي.

���ع قدرة »داع�ش«  وعن اأ�سباب تو�سُّ

يف املو�سل، يقول عدد من ال�سكان »اإن 

ظلم املالك���ي لأه���ايل املو�سل دفعهم 

اإىل الرتباط م���ع تنظيم داع�ش حلماية 

اأنف�سه���م وعائالته���م«، وبالت���ايل فاإن 

تنظي���م »داع�ش« ا�ستف���اد من تعاطف 

النا����ش معه، حي���ث اإن الكثري من اأفراد 

التنظي���م يف العراق هم م���ن العراقيني 

الذي���ن خدم���وا يف اجلي����ش العراق���ي 

ال�سابق.

ياأ�ش املواطنني

بالإ�سافة اإىل حالة الياأ�ش التي و�سل 

اإليها اأبناء بع����ش املحافظات العراقية 

ج���راء �سيا�سات احلكومة طيلة ال�سنوات 

املا�سي���ة، فقد زاده���م املالك���ي ياأ�سًا 

اآخ���ر عرب ا�ستخدام���ه الأ�سلحة يف وجه 

الذي���ن حاولوا  ال�سلميني  املتظاهري���ن 

اإي�س���ال �سوتهم من���ذ اأ�سهر، وحماولته 

اإذلل اأبناء تلك املناطق، عرب فر�ش حظر 

التج���وال، والتعامل م���ع املدنيني على 

اأنهم اإرهابيون.

و�سب���ق للمالكي اأن عّط���ل جمال�ش 

ط���ردت  الت���ي  العراقي���ة  ال�سح���وات 

»القاع���دة« م���ن الأنب���ار، وتنّكر لتلك 

املجال����ش، وكل ما فعلت���ه بحجة دعم 

اجلي����ش العراقي، بينم���ا يدعو املالكي 

الي���وم لت�سكيل جي�ش ردي���ف، ما يعني 

بب�ساطة ت�سكيل ميلي�سيات على ح�ساب 

اجلي����ش العراقي، الذي ����رصف عليه ما 

�رصف من اأموال العراقيني.

اإذاً، ارتك���ب املالك���ي جمموع���ة من 

الأخط���اء ال�سيا�سي���ة والع�سكرية التي 

اأف�ست اإىل الو�سع الراهن، لعل اأولها اأنه 

نق�ش اتفاق اأربيل الذي خرجت منه هذه 

احلكوم���ة اأو الرئا�سات الثالث مبجملها، 

وهو الأمر الذي جعل من الكتل ال�سيا�سية 

تفقد الثقة ب�سخ�ش رئي�ش جمل�ش الوزراء 

نوري املالكي، م���ا عّمق اخلالف وجعل 

اجل�سيمة،  اأخطائ���ه  ب�سب���ب 

وهفوات���ه الكث���رية يواجه رئي�ش 

ال���وزراء العراقي ن���وري املالكي 

اليوم بلداً ممزَّقًا على �سفا حرب 

اأهلية وحّمام دم ل ميكن اإيقافه. 

كان انهي���ار اجلي�ش يف املو�سل، 

ومتدد ق���وة »داع����ش«، وتوّحد 

الع�سائ���ر مع���ًا يف وجهها ويف 

وج���ه املالكي، مبنزل���ة كابو�ش 

جديد للعراق ي�ساف اإىل �سل�سلة 

من الأهوال التي عانى منها على 

مرّ ال�سنوات املا�سية.

اأمام ما يج���ري، يعزو الكثري 

من املراقبني ال�سبب اإىل الأخطاء 

ارتكبها  التي  الكث���رية  والهفوات 

املالك���ي يف حكمه، ولعل اأبرزها 

اأن���ه تعامل بطائفي���ة كبرية مع 

بع�ش اأطي���اف املجتمع العراقي، 

داخل  كبرية  بانق�سامات  وت�سّبب 

اجلي�ش، وبتفتت الولءات.

املالكي  الواق���ع، ح�س���د  يف 

يف البداي���ة تاأييد فئ���ات كثرية 

ومن خمتل���ف الطوائف العراقية، 

مب���ن فيهم ال�سي���خ علي احلامت؛ 

اأي���ده يف  اأم���ري الدلي���م ال���ذي 

وليته الأوىل، لكن���ه �ساق ذرعًا 

وقرر  لحقًا  املالك���ي  بت�رصفات 

النتفا�ش اأخرياً اإىل جانب الكثري 

من ال�سخ�سي���ات وقادة الع�سائر 

الأخ���رى، ومّلا ق���رر املالكي الرد 

على التظاهرات ال�سلمية بالقوة، 

كان ُي�سه���م بيده يف حرق البالد 

واإ�سعالها.

متدد »داع�ش«

مل يكن انهيار اجلي�ش العراقي 

الأمني���ة يف املو�س���ل  والق���وى 

اأمام »داع����ش« بخطوة مفاجئة 

على الإط���الق، فقد اأع���رب اأبناء 

اأخرى  هذه املنطق���ة وحمافظات 

ا�ستعداده���م  ع���ن  الع���راق  يف 

لتقبُّل »ال�سيط���ان« يف مواجهة 

اإدارته  املالك���ي، ب�سب���ب �س���وء 

ومتييزه املجح���ف بحقهم، ولعل 

ذلك م���ا يف�رص الجتي���اح ال�سهل 

ل�»داع����ش« للمنطقة، واإن كانت 

بع����ش الع�سائر الكربى قد اأعلنت 

اأنها لن ت�سع يدها بيد »داع�ش« 

على الإطالق، و�ستقاتل لإخراجها 

من مناطقها.

يف ه���ذا الإطار، اأرجع عدد من 

ال�سيا�سي���ني واملحللني واخلرباء 

لأخطاء  املو�سل  �سق���وط  اأ�سباب 

قناعتهم  املالك���ي، وعرّبوا ع���ن 

باأن تنظيم »داع����ش« متّكن من 

ال�سيطرة عل���ى املو�سل ومناطق 

اأخرى م�ستفيداً من اأخطاء حكومة 

ن���وري املالك���ي يف تعاملها مع 

ال�سع���ب العراق���ي، وع���دم متتع 

القي���ادات الع�سكري���ة احلكومية 

باحلَرفية واخلربة.

ويلفت ه���وؤلء اإىل اأن حكومة 

ن���وري املالك���ي ارتكب���ت ع���دة 

اأخطاء، منها �سوء معاملة اجلي�ش 

وال�رصطة لأبن���اء املحافظة التي 

ت�سم خرية �سباط اجلي�ش العراقي 

سياسات خاطئة أفضت إلى إشعال العراق

معظ���م وحدات هذا اجلي�ش الذي يناه���ز تعداده )مع قوى الأمن 

الأخ���رى( املليون ع�سكري، والذي اأنف���ق الأمريكيون زهاء 15 مليار 

دولر عل���ى بنائه وتدريب���ه، اأقرب اإىل امليلي�سي���ا منه اإىل اجلي�ش 

النظام���ي، فعنا�رصه اإما ج���اءت اإليه من ميلي�سي���ات ت�سكلت مع 

بداية الغزو الأمريكي عام 2003، واإما من �سبان عاطلني من العمل، 

مهتمني اأ�ساًل باحل�س���ول على راتب ثابت، ويفتقدون اإىل اأي انتماء 

وطن���ي عراقي حقيق���ي، وبالتايل ما تهتم به ه���ذه العنا�رص لي�ش 

ك�سب املعارك، بل احل�سول على املغامن واملكا�سب.

وعلى م���ر ال�سنوات املا�سية، مل يتمّكن املالكي من بناء جي�ش 

ق���وي، رغم وجود الإمكان���ات لتحقيق ذلك، والنتيج���ة اأن اجلي�ش 

العراق���ي يهتم الي���وم اأكرث بحماي���ة م�ساحله اخلا�س���ة كمنظمة 

ولي�ش بالقت���ال من اأجل فكرة جمردة هي الع���راق، بح�سب الكثري 

من املهتم���ني بال�ساأن العراقي الذين هاله���م ا�ست�سالم اجلي�ش يف 

املو�سل.

والواق���ع اأن م�سكلة بناء اجلي�ش تع���ود بجذورها اإىل الحتالل 

الأمريكي، فقد ركز الأمريكيون يف عملية بناء اجلي�ش العراقي على 

الكمية ل النوعية، وعلى التدريبات العاجلة وغري املنا�سبة اإىل حد 

كب���ري، ما ترك املجندين م���ن دون ان�سباط ونظام، وجعلهم عر�سة 

اإىل الذعر ب�رصعة، اإ�سافة اإىل التهرب الدائم من اخلدمة الع�سكرية.

وي���رى املتابع���ون اأن املالكي فاقم كل ه���ذه امل�ساكل بلجوئه 

اإىل تغي���ري قادة اجلي�ش با�ستم���رار، رمبا خوفًا من قيامهم بانقالب 

ع�سك���ري �سده، واأي�سًا لأنه اأم�سى ال�سهور املا�سية وهو ي�سّخم من 

خط���ر »داع�ش«، بهدف تعبئة اأ�س���وات انتخابية �سيعية، ما جعل 

اجلن���ود يف حالة ترقب وقلق، �رصعان ما حتول اإىل ذعر وهرب مع 

اق���راب مقاتلي »داع�ش« من املو�سل واملدن الأخرى، وهو ما دفع 

باجلنود اإىل ترك �سالحهم والهرب.

والآن، وبع���د معركة املو�سل، التي و�سفها املحللون العراقيون 

باأنها »ف�سيحة«، �سيكون ال�سباق وا�سحًا بني املالكي، بو�سفه قائداً 

اأعلى للقوات امل�سلحة ووزيراً للدفاع والداخلية، وبني قادة اجلي�ش 

يف اإلقاء الالئمة على بع�سهم البع�ش: الأول من خالل اتهام ال�سباط 

بالإهم���ال والوهن والعمل كالعادة على عزل بع�سهم وحماكمتهم، 

واأما ال�سباط فرمب���ا يقومون بتحرك ما �سد املالكي نف�سه، اإ�سافة 

طبعًا اإىل حترك القادة ال�سيع���ة املناوئني للمالكي، والذين �ساقوا 

ذرعًا ب�سيا�سات���ه اخلاطئة، واإن لحقًا بعد جالء ال�سورة الع�سكرية 

يف كل م���ن املو�سل وبغ���داد، بيد اأن اخلط���ر الأ�سا�سي بالطبع هو 

اأن توؤدي ال�رصاع���ات الداخلية اإىل تكري�ش حتوُّل العراق اإىل »دولة 

فا�سلة« اأخرى يف ال�رصق الأو�سط بعد ليبيا واليمن.

فمن جانب اآخ���ر، اأدت �سيا�سات املالكي الطائفية الفجة اإىل 

| اجلي�ش العراقي  
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ال����رصاع ال�سيا�سي م�ستمراً منذ 

بداية ت�سكيل احلكومة اإىل الآن، 

وهو �رصاع حاول املالكي قمعه 

ب���ال ج���دوى، رغم جلوئ���ه اإىل 

العنف.

كذلك، احتفظ املالكي بوزارة 

ووزارة  والداخلي���ة،  الدف���اع 

الأم���ن الوطني، وجهاز مكافحة 

الإره���اب وجه���از املخاب���رات 

بيده، وعنّي اأ�سخا�سًا بالوكالة، 

الأمر ال���ذي اأعطى هذه الأجهزة 

الأمني���ة مظهر ال���ولء لرئي�ش 

جمل�ش ال���وزراء ولي�ش للعراق، 

ثم دمج امللي�سي���ات الإرهابية 

يف هذه الأجهزة الأمنية، وعنّي 

اأ�سخا�س���ًا على اأ�سا�ش الولء ل 

على اأ�سا�ش الكف���اءة، حتى اأن 

هنال���ك �سباطَا وق���ادة اأمنيني 

w w w . a t h a b a t . n e t
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بدون رتب مت اإعطاوؤه���م رتبًا ع�سكرية كبرية، 

م���ا اأدى اإىل ف�سله���م يف �سبط الأمن يف البلد، 

بالإ�سافة اإىل اأن هذه الأجهزة الأمنية اأ�سبحت 

اأداة ل�رصب خ�سوم���ه ال�سيا�سيني، وقد ا�ستهر 

املالك���ي بتطبيق نظام »َم���ن لي�ش معي فهو 

�سدي«، وكل �سخ�ش يختلف معه اأو يعار�سه 

يتم ا�ستبعاده.

اإق�ساء �سيا�سي

عملية الإق�س����اء ال�سيا�سي التي مار�ستها 

حكومة املالكي جتاه التيار املعتدل لدى �ُسنة 

العراق، من خالل مالحقة قياداتهم، وتقلي�ش 

دورهم يف امل�ساركة ال�سيا�سية، فتحت الباب 

وا�سعًا اأمام تنام����ي حالة العرا�ش يف تلك 

املناطق، عرّبت عن نف�سها بتحركات �سعبية 

واعت�سام����ات ُقمعت ومل ُي�ستج����ب ملطلبها 

الأ�سا�سي، وهو امل�ساركة ال�سيا�سية يف احلكم 

والق����رار، و�ساه����م ذلك يف نف����اذ التنظيمات 

مثل »داع�����ش« اإىل هذه املناطق وحماولتها 

الناجحة ا�ستغالل الو�سع.

م����ن املوؤ�س����ف اأن املالك����ي ال����ذي مُي�سك 

بزمام ال�سلطة يف الع����راق ثماين �سنوات، مل 

يتمّكن من تطوير موؤ�س�س����ة ع�سكرية عراقية 

قادرة على جعل اجلن����ود العراقيني يقاتلون 

با�ستب�س����ال يف مواجهة تنظي����م »داع�ش«، 

وبالت����ايل فاإن ما قامت ب����ه »داع�ش« لي�ش 

اإل تتويجًا له����ذا الف�سل ال�سيا�سي للحكم يف 

الع����راق، والذي هو لي�����ش اإل نتاج ف�سل بناء 

الدولة وبناء الوطنية العراقية، وهو ما يدفع 

بالبالد اليوم نحو حرب مذهبية مدّمرة.

اإذاً، ي�سهد العراق ح�ساداً موؤملًا ل�سيا�سات 

نوري املالكي اخلاطئة طوال الفرة املا�سية، 

ولت�رصذم واختالف القوى ال�سيا�سية العراقية 

عل����ى خمتلف اأطيافه����ا، وان�سغ����ال اجلميع 

ب����اإدارة ح�ساباته الداخلية م����ن دون النظر 

اإىل م�سال����ح الدول����ة العراقية ب�س����كل اأ�سمل 

واأعم����ق، ف�سيا�سات نورى املالكي الإق�سائية، 

والتي اعتمدت على التهمي�ش وتغذية الروح 

ر الق����وات العراقية يف اإعادة  الطائفية، وتاأخُّ

ال�سيط����رة على ع����دة مناطق الت����ي �سهدت 

حراكًا ثوريًا من����ذ اأكرث من عام، اأتاح املجال 

ب�سورة وا�سحة اأمام تنظيم »داع�ش« لفر�ش 

�سيطرت����ه و�ساعده عل����ى التوا�سل مع بع�ش 

اأبناء الع�سائر والقبائل يف تلك املناطق، مما 

اأ�سهم ب�س����ورة اأو باأخرى يف �سهولة �سيطرته 

واإحكام����ه على تلك املناط����ق، وهو ما حدث 

بالفع����ل م����ع مواجهات »داع�����ش«، ووقوف 

بع�ش اأبن����اء الع�سائر معها، كم����ا اأن �سقوط 

حمافظة نينوى يعد حدثًا بالغ الأهمية �سواء 

من الناحي����ة ال�سراتيجية اأو م����ن الناحية 

ال�سيا�سي����ة، نظ����راً اإىل م�ساح����ة املحافظ����ة 

جغرافيًا، وملوقعها القريب من كرد�ستان، كما 

اأنها ت�ساعد على خلق ممرّ يربط بني املو�سل 

والأنب����ار واحلدود ال�سورية، م����ا ي�سّهل ت�سلل 

املقاتلني وال�سالح والأم����وال، كما اأنها تلقي 

ال�سوء على عجز القوات الأمنية يف وقف هذا 

التدهور الذي ياأم����ل اجلميع األ ي�ستمر، كونه 

�سيجل����ب اله����الك لي�ش للع����راق فح�سب، بل 

للمنطقة ككل، ب�سبب تداعياته.

�سيا�سات خاطئة

يح���اول تنظي���م »داع����ش« رك���وب موجة 

الغ�سب ال�سعب���ي من �سيا�سي���ات رئي�ش الوزراء 

نوري املالك���ي، لذلك يعترب املراقب���ون اأن احلل 

يكم���ن يف ت�سكيل احلكوم���ة امل�ستقبلية من دون 

املالكي الذي ف�سل يف حتقي���ق اأهداف العراقيني 

بع���د وليت���ني متتاليت���ني، داع���ني املالكي اإىل 

 قبول فكرة اأنه لي�ش الالع���ب الوحيد يف العراق.

يف الواقع، ه���ذه ال�سيا�س���ات اخلاطئة هي التي 

اأوجدت مناخًا متوتراً ا�ستفاد منه تنظيم »داع�ش« 

اإىل اأبع���د احل���دود، فالأه���ايل والع�سائر يف هذه 

املحافظات وجدوا اأنف�سهم ب���ني مطرقة املالكي 

الطائفية و�سندان »داع�ش«، وعندما بداأ »داع�ش« 

هجومه يف الرم���ادي والفلوجة، �ساركت الع�سائر 

يف الت�س���دي له���ذا اخلطر، لكنهم كان���وا يريدون 

موؤ����رصاً يعيد لهم الثق���ة يف حكومتهم الوطنية، 

وحدث نوع من الردد والرتباك بني �سفوف هذه 

الع�سائر، ا�ستثمره الإرهابي���ون، وتفاقم الأمر مع 

اخل�سائر التي حلقت بال�سكان املدنيني يف اأحياء 

الفلوج���ة والرمادي جراء ق�سف القوات احلكومية 

الع�سوائي.

اإعداد هناء عليان

سياسات خاطئة أفضت إلى إشعال العراق

نة الذي���ن مل ين�سموا اإليها  فقدان ال�سيا�سيني ال�سُّ

مل�سداقيته���م، واإىل حت���وُّل احلرك���ة الحتجاجية 

ال�سلمية الت���ي انطلقت مع نهاية 2012 نف�سها اإىل 

حركات م�سلحة، فال�سيا�سات ال�ستبدادية الفا�سدة 

التي طبعت م�سارات الدول���ة منذ بداية الحتالل، 

عمل���ت عل���ى اإذلل مكّون���ات كثرية م���ن ال�سعب 

العراق���ي، ومل جتل���ب حماولت ه���وؤلء النخراط 

يف العملي���ة ال�سيا�سية �س���وى مزيد من التهمي�ش 

وال�سع���ور بالظلم والتمييز م���ن قَبل املالكي، وقد 

تنامت هذه امل�ساع���ر وتعززت عقب اقتحام قوات 

املالك���ي خي���م املعت�سمني عل���ى الطريق الدويل 

الرابط ب���ني بغداد وعمان ودم�س���ق، فقد ا�ستخدم 

املالكي كاف���ة الو�سائل املمكنة املغلّفة بالقانون 

وال�رصعي���ة ل�ستبعاد خ�سوم���ه ال�سيا�سيني، ويف 

تر�سي���خ �سلطت���ه الفردية من خ���الل توليه كافة 

امللفات احليوي���ة يف الدولة، فه���و بالإ�سافة اإىل 

توّليه من�سب رئا�سة الوزراء، يتوىل امل�سوؤولية عن 

وزارة الدفاع والداخلي���ة والأمن الوطني، ويتحّكم 

بتف�سري وتاأويل وتطبي���ق جملة من القوانني، بدءاً 

بقانون الإرهاب الذي بات �سيفًا م�سلَّطًا ي�ستخدمه 

للتخل�ش م���ن معار�سيه وخ�سوم���ه ال�سيا�سيني، 

وتدعي���م �سلطت���ه الدكتاتورية، وانته���اء بقانون 

امل�ساءل���ة والعدالة الذي حل مكان قانون اجتثاث 

البعث، ومن خالله مت تهمي�ش وا�ستبعاد �سيا�سيني 

بارزين بحجة وجود ارتباطات مزعومة عليا بحزب 

البعث ال�سابق، كما اأن قوات املالكي كانت تنت�رص 

ب�س���كل ا�ستفزازي يف �سائر الأحياء يف بغداد، ويف 

املحافظات مثل الأنبار، و�س���الح الدين، ونينوى، 

وكركوك، ودياىل.

ُيذك���ر اأن »داع����ش« لي�ش التنظي���م امل�سلح 

الوحي���د، فبع���د اأن تفّجرت الأو�س���اع يف الأنبار 

و�سيطرت ق���وات الع�سائر على الفلوجة والرمادي، 

نة من بع�ش اأفراد  ت�سّكلت جمال�ش ع�سكري���ة مكوَّ

اجلي����ش العراق���ي ال�ساب���ق، وعنا����رص ع�سائرية 

م�سلح���ة واآخرين من بقايا جماع���ات »املقاومة 

العراقية«، اأمثال: »اجلي�ش الإ�سالمي«، و»حما�ش 

الع���راق«، و»كتائب ثورة الع�رصي���ن«، و»جي�ش 

نة«. املجاهدين«، و»اأن�سار ال�سُّ

راأت تقارير غربي���ة اأن ال�سلب رمبا هو م�سدر 

التموي���ل الأ�سا�ش لتنظيم »داع�ش«، واأن التمويل 

قد يك���ون عبارة ع���ن مزيج م���ن عوائد اخلطف 

والتهريب والهبات من موؤيدي التنظيم.

واأوردت املعلومات اأن املو�سل كانت ُتعترب 

من اأكرب ممويل »داع�ش«، واأّمنت له نحو 600 

األف جني���ه ا�سرليني �سهري���ًا للم�ساعدة يف 

�رصاء الأ�سلحة واملعدات احلربية، ومن م�سادر 

متوي���ل »داع����ش« بع�ش حق���ول النفط يف 

العراق و�سوري���ة التي ي�سيطر عليها التنظيم، 

بالإ�سافة اإىل التربعات التي جمعها اإجباريًا، 

وعوائ���د عمليات ابتزاز ال����رصكات يف العراق 

و�سوري���ة، ف�ساًل ع���ن فدى حتري���ر الأجانب 

املختَطفني، ونهب املوارد وال�سلع من الأماكن 

التي ي�سيطرون عليها.

ويف ني�س���ان املا�س���ي، اأعلن���ت ال�سلط���ات 

العراقية عن اعتقالها حممد حممود عمر الدليمي، 

وقالت اإنه اأحد ممويل »داع�ش«، واأعلنت اأنه وزع 

4 مالي���ني دولر �سهريًا بني ولي���ات التنظيم يف 
عموم العراق.
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انتخاب »ريفلين« رئيسًا 
سُيعّمق مأزق السلطة ورئيسها 

م��ع انتخ��اب »روؤوف��ن ريفل��ن« رئي�س��ًا للكيان 

ال�سهي��وين، وهو القادم من ح��زب الليكود املتطرف 

ال��ذي يراأ�سه بنيام��ن نتنياهو، الذي �سم��ن ول�سبع 

�سن��وات قادمة اأن رئي�س الكي��ان يقف اإىل جانبه يف 

كل برناجم��ه اال�ستيطاين الرام��ي اإىل فر�س تكري�س 

»يهودية الدولة«، وب�ستى الطرق والو�سائل، خ�سو�سًا 

اإذا م��ا عرفنا من �سرية احلياة ال�سيا�سية لهذا الرئي�س 

اليميني املتطرف، الذي �سغل �سابطًا يف ا�ستخبارات 

الكي��ان - طبع��ًا كل املجتمع يف الكي��ان من وجهة 

يوؤم��ن  روؤوف��ن  اأن   – واإرهاب��ي  متط��رف  نظ��ري 

ب��»اأر���س اإ�رسائي��ل الكامل��ة، اأي اإ�رسائي��ل الك��رى« 

وه��و �سي�ستغل موؤ�س�سة الرئا�سة ليدفع قدمًا مب�رسوع 

اال�ستيط��ان يف االأرا�سي الفل�سطيني��ة املحتلة، وهو 

ال��ذي اأك��د ذات مرة اأن��ه »يف�سل قب��ول الفل�سطينين 

كمواطن��ن يف اإ�رسائي��ل ب��داًل من تق�سي��م اإ�رسائيل«، 

داعي��ًا اإىل �س��م ال�سف��ة الغربية املحتل��ة، وهو وقف 

معار�س��ًا ب�س��دة االن�سحاب االأحادي م��ن قطاع غزة 

يف العام 2005، واإخالء البوؤر اال�ستيطانية الع�سوائية 

يف ال�سفة الغربية.

وقد كت��ب » اآري �سبيط » يف �سحيفة هاآرت�س عن 

روؤوف��ن ريفلن، اأنه »�سي�سبب �رسراً �سيا�سيًا باهظًا 

الإ�رسائي��ل، و�ستجب��ي �سنوات واليت��ه ال�سب��ع اأثمانًا 

�ست��زداد عل��ى م��ر الوق��ت، وحت��دث تعقي��دات تزداد 

تعقي��داً«، وم��ا �سيزيد من فداحة امل�سه��د، وما ينتظر 

الق�سي��ة الفل�سطيني��ة م��ن عواق��ب وخيم��ة باملعنى 

ال�سيا�س��ي والوطن��ي، ما كتبه الروف�س��ور ال�سهيوين 

»اأرنون �سوفري« وحتت عن��وان »دولة تل اأبيب تهديد 

الإ�رسائيل« عن »اأّن اإ�رسائيل �سُتواجه خالل ال�15 عامًا 

املقبلة خماطر انهيار داخلي مريع يتهددها اأكرث من 

القنبلة النووية االإيرانية واجليو�س العربية جمتمعة، 

يتمظه��ر ذلك يف فقدان ال�سيطرة عل��ى اأطرافها، ويف 

اإط��ار اختزال متركز ذاتها يف دولة تل اأبيب«، وكاأنه 

ا�ستكم��ال مل�سه��د انتخ��اب رئي�س الكي��ان، واخللفية 

ال�سيا�سي��ة واالإيديولوجي��ة التي تق��ف وراءها، فهو؛ 

اأي الروف�س��ور �سوف��ري، يطالب ب���رسورة، ومن اأجل 

اإنقاذ التدهور ال�سكاين اليه��ودي يف الكيان، بالعمل 

عل��ى ا�ستيع��اب اأكرث م��ن 200 األف يه��ودي كل �سنة، 

ة، 
ّ
وه��ذا يتطّلب ب��راأي �سوف��ري اتخاذ ق��رارات �سيا�سي

واإن كانت �سعبة، بدءاً من طرد الفل�سطينين وب�سكل 

جماعي، الذين قال عنهم �سوفري وب�سيء من التحقري 

اإمكاني��ة ال�ستخدامه��م يف جم��ع القمام��ة  »هن��اك 

والعم��ل يف البني��ة التحتية الرث��ة، وكذلك يف توفري 

اخل�س��ار والفواكه لن��ا، وكذلك اخلدم��ة يف املقاهي 

واملطاعم«.

اإذن، نح��ن يف املرحلة القادمة اأمام ما ي�سبه اجلدار 

الع��ازل باملعن��ى ال�سيا�سي داخل الطبق��ة ال�سيا�سية يف 

الكي��ان ومكوناته��ا النيابي��ة يف الكني�س��ت وخارج��ه، 

االأمر الذي ي�سعب احلديث معه من قبل ال�سلطة برئي�سها 

وفريقه��ا، ع��ن رهان��ات ما على م��ا ي�سم��ى »معتدلن 

اإ�رسائيلي��ن« - الذين ال وج��ود لهم يف االأ�سا�س - وهو 

م��ا �سُيعمق م��ن امل��اأزق ال�سيا�س��ي لهذه ال�سلط��ة، التي 

فق��دت الق��درة عل��ى املب��ادرة ب�سب��ب ال�سيا�س��ات التي 

ينتهجه��ا رئي�س ال�سلطة وفريق��ه، رغم وجود الكثري من 

اأوراق وموا�س��ع الق��وة، الت��ي ال ي��راد ا�ستخدامه��ا، الأن 

االإرادة ال�سيا�سي��ة، ث��م الوطنية، مغيب��ة بالعمد امل�ستند 

على اخليارات ال�سيا�سية لهذه ال�سلطة.

رامز م�صطفى 

12
عربي

أمعاء خاوية.. وقبضات مقاومة
م���ن اأط���رف التعليق���ات الت���ي ميكن 

اأن ن�سمعه���ا يف ه���ذه الأي���ام، اأن حكومة 

نتنياه���و »قام���ت بخط���ف امل�ستوطنني 

الثالث���ة، للت�سوي�ش عل���ى امل�ساحلة بني 

فتح وحما�ش«، اأما اأكرثها مدعاة للمرارة، 

فتلك اخلا�سة بالقل���ق ال�سديد الذي يعرب 

عنه بع�ش رج���الت ال�سلطة، على م�سري 

امل�ستوطن���ني، وجتديد ال�ستع���داد الكبري 

ملزيد م���ن التن�سيق الأمني مع اأجهزة اأمن 

الحتالل.

الأوىل حتاول اإ�سف���اء قيمة على ما ل 

قيمة جدية له، والثاني���ة تظهر امل�ستوى 

املري���ع من النهيار الذي و�سل اإليه بع�ش 

رج���الت ال�سلط���ة، واإىل ح���د اأن ه���وؤلء 

املولع���ني بالتن�سي���ق الأمن���ي )العمالة 

املبا�رشة لالحتالل(، مل يجدوا وقتًا كافيًا 

للتذك���ري، ب���اأن عملية اأ����رش امل�ستوطنني 

اجلن���ود، ج���اءت ب�سبب م���ا يتعر�ش له 

الأ����رشى يف �سجون الع���دو، وب�سبب عدم 

الإف���راج حتى عن الدفع���ة املتفق عليها، 

بناء على �سفقة ا�ستئناف املفاو�سات.

لنرتك عباق���رة اخلوف على امل�ساحلة، 

واخل�سية م���ن اأن تك���ون »موؤامرة خطف 

امل�ساحلة،  �س���د  امل�ستوطن���ني« موجهة 

و�ساأنهم، ولن���دع جماعة التن�سيق الأمني، 

ملطخ���ني بعاره���م ال���ذي �سيبقى جرمية 

م�سجلة با�سمهم على مدى الأيام.

 

اأمعاء خاوية.. وقب�سات مقاومة

بداية ينبغي التاأكي���د على اأن ما حدث )اإن 

ثب���ت قيام رج���ال املقاومة ب���ه( لي�ش عملية 

خطف، بل عملية اأ����رش، وهي ا�ستهدفت جنوداً، 

ولي�ش م�ستوطنني، اأقله بني هوؤلء امل�ستوطنني 

جن���ود، بح�س���ب و�سائل اإعالم الع���دو، فتعبري 

اخلط���ف يذهب باجت���اه العمل اجلنائ���ي، اأما 

م���ا حدث فهو فع���ل مقاوم، والرتكي���ز على اأن 

املاأ�سورين الثالثة هم من امل�ستوطنني حماولة 

للقول: اإن املقاومة ت�ستهدف »مدنيني«.

الفل�سطينية لي�سوا  ال�سفة  امل�ستوطنون يف 

مدنيني، هم جمموعات من الع�سابات الإرهابية 

املتوح�س���ة واملتطرفة، واأكرث ه���ذه الع�سابات 

تطرف���ًا ووح�سي���ة، ه���ي تل���ك املتمركزة يف 

مدينة اخلليل وحوله���ا، )من بني هوؤلء باروخ 

الإبراهيمي(،  غولد�ستاين منفذ جمزرة احل���رم 

وعدا ه���ذه ال�سمة العام���ة للم�ستوطنني، فاإن 

م���ن هم يف الأ�رش اليوم، م���ن اجلنود العاملني 

يف جي�ش الحت���الل، واإن مل يكونوا كذلك، فاإن 

امل�ستوطنني يف الأر�ش املحتلة، ح�سب القانون 

الدويل، هم جزء مكون اأ�سا�سي من قوة الحتالل. 

وهوؤلء ه���م من يعت���دون على اأهلن���ا ب�سكل 

يومي، ويقطعون الطرق، ويحرقون املحا�سيل، 

ويقتلعون الأ�سج���ار، واحلق يف مقاومة الغزاة 

هو حق م�رشوع، ول يحتمل اأي نوع من النقا�ش.

وقد جاءت العملي���ة، بعد اأكرث من خم�سني 

يومًا من اإ�رشاب الأ����رشى الإداريني يف �سجون 

الحت���الل عن الطعام، وان�سمام قطاعات اأخرى 

من الأ�رشى لالإ����رشاب، رف�سًا لالعتقال الإداري، 

وه���و نوع من العتقال ال���ذي يتيح لل�سهاينة 

توقي���ف اأي �سخ����ش واعتقال���ه دون اتهام اأو 

حماكمة.

م�ست اأيام الإ����رشاب مرتافقة مع فعاليات 

�سعبي���ة مواكبة، يف الأثناء طارت وزارة �سوؤون 

الأ����رشى من حكوم���ة التوافق، واأك���دت الأنباء 

الواردة م���ن ال�سجون، تده���ور �سحة عدد من 

الأ����رشى امل�رشبني، ونقل الكثريي���ن منهم اإىل 

امل�ست�سفيات.

مل يح���رك اأح���د �ساكن���ًا، وب���دا اأن الأ�رشى 

مرتوكون ملواجهة املوت البطيء، فال موؤ�س�سات 

دولية حترك���ت ول �سغط جدي���ًا، مور�ش �سد 

حكومة القتلة ال�سهاين���ة، وهي ذات احلكومة 

الت���ي رف�ست الإف���راج عن دفعة م���ن الأ�رشى 

القدامى، مبوجب اتفاق ا�ستئناف املفاو�سات.

وق���وى  عموم���ًا،  الفل�سطيني���ون  يع���رف 

مقاومتهم على نحو خا����ش، وبحكم التجربة 

الطويل���ة م���ع الحتالل ال�سهي���وين، اأن حترير 

الأ����رشى من ال�سج���ون له طري���ق واحد فقط: 

التبادل مع اأ�رشى �سهاينة، يف كل املرات التي 

حتقق فيها وعد احلري���ة لالأ�رشى الأبطال، كان 

هناك �سهاين���ة يف اأيدي رجال املقاومة ومتت 

عملي���ات تبادل، ويف واحدة من هذه العمليات 

)عملي���ة اجلليل( عام 1985 جرى حترير املئات 

م���ن الأ�رشى الفل�سطينيني الأبط���ال، واآخر هذه 

العمليات كانت �سفقة تب���ادل �ساليط )عملية 

وف���اء الأح���رار( مت حترير مئات م���ن الأ�رشى 

الأبطال اأي�سًا.

ويعرف كل متابع لل�ساأن الفل�سطيني، مدى 

الأثر الكبري للحركة الوطنية الأ�سرية على م�سار 

الأحداث يف فل�سطني، فالأ�رشى يف حال ا�ستباك 

دائم مع الحت���الل، ولأكرث من مرة جنح هوؤلء 

الأبط���ال، وم���ن زنازينهم يف حتري���ك ال�سارع 

الفل�سطيني، واإطالق انتفا�سات �سعبية.

م���ن جانب اآخر، يع���اين الأ�رشى من ظروف 

اعتقال قا�سية، الحت���الل يطبق �سيا�سة العزل 

على املئات منهم يف زنازين منفردة، ولفرتات 

طويل���ة، ويح���رم املئ���ات من تلق���ي العالج 

املنا�س���ب، ومينع الزيارات عن املئ���ات اأي�سًا، 

يعتق���ل اأطفاًل ون�ساء، وم�س���ى على الع�رشات 

اأكرث من خم�سة وع�رشين عامًا يف الأ�رش.

لكل ذلك، فاإن التحرك لأ�رش �سهاينة من اأجل 

مبادلته���م بالأ�رشى الفل�سطينيني يف ال�سجون، 

هو حق لالأ�رشى الذين اعتقلوا ب�سبب مقاومتهم 

لالحت���الل، وهو واجب على الق���وى والف�سائل 

الفل�سطينية الت���ي تقاوم الحتالل، باأن تنت�رش 

لالأ�رشى يف ال�سجون.

م���رة اأخرى، فاإن الأ����رشى يعيدون ت�سويب 

البو�سل���ة الفل�سطينية، فاإن جنحت عملية اأ�رش 

ال�سهاين���ة على يد رجال املقاومة، �سينتج عن 

ه���ذا لي�ش حتري���ر املئات من اأ�رشان���ا الأبطال 

وح�سب، بل �سيعاد العتبار لفل�سطني وق�سيتها 

ومقاومتها.

يف الوقائع

ت�سيط���ر حالة م���ن الغمو����ش ال�سديد 

على عملية اأ�رش ال�سهاينة الثالثة، وتطلق 

�سلط���ات الحت���الل بالون���ات اختبار يف 

�ستى الجتاهات، علها تنجح يف اقتنا�ش 

معلومة حول ما حدث.. ما هو موؤكد حتى 

الآن اأن عملي���ة اأ�رش قد وقعت، واأن حكومة 

الحتالل حتم���ل ال�سلطة امل�سوؤولية عنها، 

كما جرت الع���ادة، فقد قال رئي�ش حكومة 

العدو بنيامني نتنياهو: »نعترب اأبو مازن 

وال�سلط���ة الفل�سطيني���ة م�سوؤولني عن كل 

الهجمات التي ت�سن على اإ�رشائيل من يهودا 

الغربية( وقطاع غزة«،  )ال�سفة  وال�سامره 

امل�ستوطنني  اختف���اء  نتنياهو  وا�ستغ���ل 

للتحري�ش على اتفاق امل�ساحلة وحكومة 

الوفاق الوطني قائ���اًل اإن »التحالف الذي 

عق���د بني اأبو مازن وحما����ش يفتح الباب 

ل�سل���ب حما����ش ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة 

ال�سيط���رة على يه���ودا وال�سامره«، ولعل 

هذا ما جعل البع����ش يتحدث عن موؤامرة 

عل���ى حكومة الوفاق وامل�ساحلة بني فتح 

وحما�ش.

قوات الحت���الل فر�ست طوق���ًا م�سدداً 

على مدينة اخللي���ل، وت�سن عمليات دهم 

�شلطات االحتالل ُتطلق بالونات اختبار يف �شتى االجتاهات.. القتنا�ص معلومة حول ما حدث
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ب���داأ ع����رشات اآلف الط���الب اللبنانيني 

امتحانات  تقدمي  وال�سوريني  والفل�سطينيني 

ال�سه���ادات املحلي���ة والر�سمي���ة يف لبنان 

و�سورية يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية، 

غري اأن مئات الطالب الفل�سطينيني الالجئني 

م���ن �سوري���ة مهددي���ن ب�سي���اع عامه���م 

الدرا�سي، ب�سبب ق���رار منع دخول الالجئني 

الفل�سطيني���ني من �سوري���ة اإىل لبنان، وما 

يرتت���ب عليه من م�س���اكل واأزمات قانونية 

واجتماعية ومعي�سية، ويعي�ش هوؤلء حالة 

من اخل���وف والقل���ق ب�سبب ع���دم قدرتهم 

على العودة لاللتح���اق بعائالتهم الالجئة 

يف لبن���ان اإذا غادروا لتق���دمي المتحانات 

الر�سمي���ة يف �سوري���ة من جه���ة، وظروف 

الأو�ساع الأمني���ة والقت�سادية اخلانقة من 

جهة اأخرى، مم���ا يخالف جمي���ع ال�رشائع 

والقوان���ني املحلية والدولي���ة، حيث تن�ش 

منظوم���ة حقوق الإن�سان على اأهمية ق�سايا 

التعليم يف امل���ادة 26 من الإعالن العاملي 

حلق���وق الإن�سان، الذي اأك���د اأن لكل �سخ�ش 

حقًا يف التعليم، كذلك تعار�ش العهد الدويل 

للحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 

يف املادة 13 واملادة 14 واملادة 15 لق�سايا 

التعليم، كم���ا يتعار�ش مع مقدمة الد�ستور 

اللبن���اين الت���ي تن�ش على اح���رتم حقوق 

الإن�سان.

وقد دعت اجلمعيات واملوؤ�س�سات احلقوقية 

الفل�سطينية  ال�سبابي���ة  والأندية  والحتادات 

الدولة اللبناني���ة اإىل التعاطي الإن�ساين مع 

الطلبة، واتخاذ الإجراءات والت�سهيالت الالزمة 

التي تكفل له���م التقدم لالمتحانات الر�سمية 

يف لبن���ان و�سورية، كما دع���وا وكالة الغوث 

- الأونروا ومنظم���ة التحرير الفل�سطينية اإىل 

حتمل امل�سوؤولي���ة الكاملة واإيج���اد احللول 

املنا�سبة وال�رشيع���ة، والعمل على التخفيف 

من معاناة الالجئني الفل�سطينيني من �سورية، 

وعدم  ت�سيي�سها، واإعفاء الالجئني من بدلت 

الإقام���ة وم�ساواته���م بالالجئ���ني ال�سوريني 

و�سمولهم بجميع التقدميات ورفع الت�سييقات 

عنهم.

ويف لبنان يعاين الط���الب الفل�سطينيون 

من اأزم���ات مرتاكمة: اقت�سادي���ة واجتماعية 

وتربوي���ة، اإ�ساف���ة اإىل غي���اب املوؤ�س�س���ات 

الرتبوي���ة الفل�سطينية، ل �سيما املعنية منها 

باأو�ساع ال�سباب والطلب���ة، وب�سبب �سعوبة 

اللتح���اق مبعظ���م اجلامع���ات يف لبن���ان، 

يوؤك���د اخل���رباء الفل�سطيني���ون اأهمية وجود 

جامع���ة فل�سطينية ملعاجلة اأزم���ة التعليم 

الفل�سطيني���ني، خ�سو�سًا  اجلامعي للطلب���ة 

عل���ى �سعيد الكلّيات العلمي���ة، حيث ارتفاع 

تكاليف الأق�س���اط اجلامعية يف تلك الكلّيات 

باجلامع���ات اخلا�سة، و�سعوب���ة الإجراءات 

يف كلّي���ات اجلامع���ة اللبناني���ة، وبالتايل 

هن���اك �رشورة لوج���ود ه���ذه اجلامعة دون 

اإعفاء الأونروا م���ن م�سوؤولياتها جتاه الطلبة 

الفل�سطيني���ني، كما اأن ع���دم وجود مرجعية 

فل�سطيني���ة ترعى عملي���ة التعليم توؤدي اإىل 

توّقف الطالب عن متابعة درا�ستهم، وبالتايل 

النظ���ر اإىل التعليم كاأداة تعيق تقّدمهم، الأمر 

الذي يدفعه���م اإىل البحث عن فر�سة عمل يف 

اخلارج مم���ا ي�ساعف من اأزمة الهجرة ويهدد 

حق العودة.

ويعترب الفقر واحلاجة اإىل العمل من اأبرز 

امل�س���اكل التي يعانيها الطالب الفل�سطينيون 

اليوم، خ�سو�سًا بعد ت�سديد �رشوط اللتحاق 

الإلزامي وفقًا  باجلامعات لناحية احل�س���ور 

للنظام الأكادمي���ي اجلديد، حيث يفر�ش على 

الطال���ب احل�سور بن�سب���ة 70 يف املئة على 

الأقل، ما يحّتم على الطالب التفرّغ  للجامعة 

واإلغ���اء فكرة امل�سان���دة للعائل���ة بالعمل، 

حيث اإن معظم الطالب الفل�سطينيني يعملون 

مل�ساندة عائالتهم ودفع التكاليف اجلامعية، 

الت���ي ل �س���ك يف اأنها �ستزداد م���ع احل�سور 

اليوم���ي، جلهة اأجور النقل املرتفعة اليومية، 

وامل�ساريف ال�سخ�سي���ة اليومية، وي�سع ذلك 

الطالب اأمام خيارين اإما العمل واإما الدرا�سة.

اإن هج���رة وعمل ال�سب���اب الفل�سطينيني 

من الأ�سباب الرئي�س���ة التي تدفعهم اإىل ترك 

مقاع���د الدرا�سة، مما يخّف����ش ن�سبة ال�سباب 

اجلامعي يف مقابل ن�سبة الفتيات، وبالن�سبة 

اإىل الأون���روا، يقع التعلي���م اجلامعي خارج 

براجمه���ا، اأما اخلي���ار املهن���ي فمتوافر يف 

»مركز �سبلني املهني« التابع  لوكالة الغوث 

)الأون���روا( واملتخ�س����ش بالتعليم والتدريب 

املهني من���ذ الع���ام 1961، ويعتمد جّمانية 

التعلي���م املهن���ي، ويقّدم فر����ش تعلّم مهن 

متنوع���ة و�سلت اإىل ت�سع ع����رشة مهنة، وقد 

انت�س���ب اإىل هذا املركز منذ اإن�سائه الآلف من 

الطالب والطالبات الذين/ اللواتي اعتربوا اأن 

معهد �سبلني خيارهم الأخري يف اإكمال التعليم، 

وذلك لأ�سب���اب عدة منها: عدم القدرة املادية 

على متابع���ة الدرا�سة اجلامعية، والف�سل يف 

احل�سول على ال�سه���ادة الر�سمية يف التعليم 

الثانوي، كذلك الرغبة لدى البع�ش يف �سلوك 

طريق التعليم ال�رشيع من اأجل امل�ساعدة يف 

اإعالة عائالت���ه، رغم عدم �سمان توافر فر�ش 

عمل لطلبة املركز بعد تخرّجهم. 

وحفل الأ�سبوع املا�سي بخطوة هامة يف 

ما يخ����ش معهد �سبلني، حيث ح�سلت وكالة 

الأونروا على مر�سوم وترخي�ش ر�سمي للمركز 

موّقع من رئي�ش اجلمهورية اللبنانية ال�سابق 

مي�سال �سليم���ان بتاريخ 21 اأي���ار املا�سي، 

مت م���ن خالله تر�سيم كلي���ة �سبلني »كمركز 

تدريب مهني«، ومبوجب هذا الإجراء الر�سمي، 

�سيتمكن طالب املعهد من التقدم لالمتحانات 

BT  والبكالوريا الفنية BP املهنية الر�سمية

والمتياز الفني TS، وامل�رشف الفني/ ماي�سرت 

واحل�س���ول على �سهادة ر�سمي���ة تعرتف بها 

املوؤ�س�سات اللبنانية للتعليم العايل.

�صامر ال�صيالوي

معاناة الطالب الفلسطينيين في سورية ولبنان

انخفاض قياسي في مستوى التعليم.. وإنجاز في »معهد سبلين«

w w w . a t h a b a t . n e t
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أمعاء خاوية.. وقبضات مقاومة
واعتق���ال، كم���ا حا�رشت بيت حل���م، واأعلنت 

فر����ش الطوق ال�سامل على كافة اأنحاء ال�سفة 

الغربية، وا�ستهدفت قيادات وكوادر يف حركتي 

اجلهاد الإ�سالمي وحما�ش، لتطاول العتقالت 

اأع�ساء يف املجل�ش الت�رشيعي، ووزراء �سابقني، 

ف�ساًل عن اأ�رشى حمررين من �سجون الحتالل.

ال�سهاينة اأطلق���وا ما �سموه عملية »اإعادة 

الأخ���وة«، وتتحدث بع�ش امل�سادر عن عملية 

ال�س���ور الواقي رقم 2، والت���ي �ستكون �سبيهة 

بتلك التي �سنها ال�سهاين���ة على ال�سفة عام 

2002، كما ت�سري امل�س���ادر اإىل ح�سود �سخمة 
قبالة قطاع غزة، وتتوق���ع اأن ي�سن ال�سهاينة 

عدوانًا عل���ى القط���اع، و�سط الإ�س���ارات اإىل 

احتمال اأن يك���ون الآ�رشون قد نقلوا ال�سهاينة 

الثالثة اإىل مكان م���ا يف غزة، و�سنت طائرات 

الحتالل عدداً من الغارات على اأماكن متفرقة 

يف القط���اع، وردت املقاومة با�ستهداف مواقع 

الحتالل بال�سواريخ.

م�سدر ع�سكري �سهيوين ادعى بوجود تقدم 

يف التحقيقات املكثف���ة اجلارية يف الق�سية، 

اإل اأنه رجح ا�ستمرار اأعمال البحث وقتًا طوياًل 

حتى تف�سي اإىل نتائ���ج، وذلك وفق ما نقلته 

و�سائل اإعالم العدو، ومن الوا�سح اأن ال�سهاينة 

يركزون كثرياً على اأهمية التن�سيق الأمني يف 

اإحراز نتائج فعلية على الأر�ش.

�سحيفة »يديعوت اأحرن���وت« نقلت عمن 

و�سفت���ه »مب�سدر ع�سك���ري اإ�رشائيلي رفيع« 

قول���ه: »اإن التن�سي���ق الأمن���ي م���ع ال�سلطة 

الفل�سطيني���ة وثي���ق وجوهري وه���ام« وقال 

امل�سدر الع�سكري »يوجد تن�سيق اأمني على كل 

امل�ستويات ورجال الأمن وال�سلطة الفل�سطينية 

يدركون متامًا ب���اأن احلديث ل يدور عن جمرد 

عملية اأخ���رى تقع يف ال�سف���ة، واأ�ساف »اأن 

ق�سي���ة املفقودين لن تنتهي خ���الل �ساعات، 

وميك���ن اأن نواجه عملية معق���دة ومركبة لن 

تقف عند حدود ال�ساعات املعدودة، رغم كافة 

الإجراءات والعمليات التي نقوم بها«.

وتبدي اأطراف يف ال�سلطة حر�سًا �سديداً، على 

الظهور مبظهر احلري�ش على حياة امل�ستوطنني 

اجلنود ال�سهاينة، اأكرث من احلر�ش على م�سري 

الأ�رشى يف �سج���ون الحتالل، فقد اأ�سدر ع�سو 

اللجنة املركزية حلركة فتح و»م�سوؤول جلنة 

التوا�سل م���ع الإ�رشائيلي���ني« حممد املدين، 

بيان���ًا، طالب في���ه اجلان���ب »الإ�رشائيلي« 

ب�»وقف اإطالق التهام���ات ُجزافًا فيما يخ�ش 

اختف���اء ثالث���ة م�ستوطن���ني ق���رب اخلليل، 

خ�سو�سًا اأن احلادث ح���دث يف منطقة واقعة 

حتت ال�سيطرة الإ�رشائيلية التامة«.

وقال املدين اإن »ال�سلطة الفل�سطينية تعرب 

عن )عمي���ق اأملها( بعودة امل�ستوطنني الثالثة 

الذين فق���دت اآثارهم جنوب ال�سفة اإىل اأ�رشهم 

ب�س���الم«، و�س���دد على اأن »الأجه���زة الأمنية 

بال�سفة لن تدخ���ر اأي جهد ي�ساعد يف العثور 

على الفتي���ان الثالثة واإعادته���م اإىل اأ�رشهم 

ب�سالم«.. يا �سالم.

عبد الرحمن نا�صر

) العدد 315(  اجلمعة - 20 حزيران - 2014
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دولتها  خريط���ة  »داع����ش«  ن����رت 

االفرتا�شي���ة يف الع���راق وب���اد ال�ش���ام، 

وت�شّم الع���راق و�شورية ولبنان وفل�شطني 

واالأردن، واأعلن���ت اأنها موجودة يف �شورية 

)الرق���ة ودير الزور وغريه���ا(، وها هي يف 

املو�شل ويف االأردن متلك البيئة واحلا�شنة 

الب�رية، �شواء عرب املجموعات االإرهابية 

الت���ي يحت�شنه���ا االأردن الإر�شالها للقتل 

يف �شورية، اأو ع���رب »االإخوان امل�شلمني« 

وبع����ش الف�شائ���ل الفل�شطيني���ة. اأما يف 

لبنان فاإن »داع����ش« موجودة بجناحها 

ال�شيا�ش���ي يف لبنان، واملتمث���ل بالقوى 

الت���ي ت�شانده���ا وتدعمه���ا، وموج���ودة 

»داع����ش« عرب خاياه���ا امل�شتيقظة من 

اللبنانيني والنازح���ني ال�شوريني، وبع�ش 

الفل�شطينيني.

لكن ما هي اأه���داف اجتياح »داع�ش« 

للع���راق؟ هل هي مب���ادرة »داع�شية« من 

الزعي���م املفرت����ش الوهم���ي، اأو الواقعي 

لتنظيم »داع����ش« اأبو بكر البغدادي، الذي 

كان معتقًا عن���د االأمريكيني؟ هل ما جرى 

انقاب وحتال���ف متع���دد اجلن�شيات؛ من 

العراقي���ني اإىل »داع����ش« اإىل »القاعدة« 

ودول االإقليم؟ هل ما جرى حماولة اأمريكية 

الإ�شعال الفتنة املذهبي���ة ال�شاملة وحرب 

املئ���ة عام التي ب�ّر به���ا وزير اخلارجية 

االأمريكي���ة االأ�شب���ق ه���ري كي�شنجر؟ هل 

ا�شتخدم���ت ال�شعودي���ة »الفيتو الدموي« 

لوقف املفاو�شات االأمريكي���ة - االإيرانية؟ 

هل �شتكرر اأمريكا �شيناريو احلرب االإيرانية 

- العراقية الإعادة ح�شار اإيران؟ هل تواطاأ 

االأكراد م���ع املهاجمني ال�شتغال االأو�شاع 

وتو�شي���ع دولتهم املفرت�ش���ة، و�شيدفعون 

الثم���ن الحقًا بع���د نزوح اأك���ر من ن�شف 

ملي���ون عربي اإىل مناطقه���م، بعدما عجز 

�شدام ح�شني عن تغيري دميوغرافيا االإقليم؟

ه���ل اأخط���اأ املالكي بطريق���ة تعامله 

واإدارت���ه للخ���اف ال�شيا�ش���ي ومل ينجح 

يف توثيق الوحدة الوطني���ة؟ ما هو الدور 

االأمريك���ي يف ه���ذا االنق���اب الداخل���ي 

واخلارج���ي عل���ى احلكوم���ة املركزية يف 

العراق؟ وما هي مكا�شب اأمريكا من ذلك؟

»الغ���زو الداع�شي« للو�ش���ط العراقي 

مناورة خادعة لتربئة الدور الداخلي للقوى 

ال�شيا�شية املتحالفة مع تركيا وال�شعودية،  

الت���ي ا�شتعجل���ت يف اإع���ان االنت�ش���ار 

ودعوتها الإعادة ت�شكيل العملية ال�شيا�شية 

يف العراق وحفظ ح�شتها واإعان �راكتها 

عرب ودائعها ال�شيا�شية املذهبية.

ال���دور االأمريك���ي وا�ش���ح ومك�ش���وف 

لتحقيق االأهداف االآتية:

- اإعادة احتال العراق، وبطلب من احلكومة 

العراقي���ة، لتعوي�ش الف�ش���ل االأمريكي يف 

�شورية.

- فت���ح الباب جمدداً للتدخل االأمريكي يف 

�شورية بذريعة حماربة االإرهاب يف العراق، 

وماحقت���ه اإىل الداخل ال�ش���وري، وحل�شار 

�شوري���ة من ثاث جهات )الع���راق واالأردن 

وفل�شطني املحتلة(.

- ا�شتعادة ال�شاحة العراقية الإ�شافة اأوراق 

جديدة �ش���د اإي���ران يف ذروة املفاو�شات 

االأمريكي���ة - االإيراني���ة واملل���ف النووي 

االإيراين.

- اإع���ادة التمو�ش���ع الع�شكري بالقرب من 

ال�شعودية حلماية العائلة املالكة وحماية 

انتقال ال�شلطة بعد املل���ك عبد اهلل، و�شط 

خاف���ات العائل���ة املالك���ة وال�شغوطات 

الداخلية املعار�شة. 

اال�شرتاتيجي  النفط���ي  تاأمني االحتياط   -

والغ���از اخلليجي واحت���كاره والتحكم به 

لاإم�ش���اك باأوروب���ا، بعد التوت���ر الرو�شي 

الغرب���ي وتهديد م�شادر الطاقة التي تغذي 

اأوروبا من رو�شيا.

اأم���ا يف حال ف�شل امل����روع االأمريكي 

- »الداع�شي« ف���اإن اأمريكا �شتقود حتالفًا 

دولي���ًا واإقليميًا للتخل����ش من اجلماعات 

التكفريية الت���ي �شنعتها بتمويل خليجي 

وفك���ر وهاب���ي واحت�ش���ان غرب���ي، وذلك 

اتق���اًء للخطر االرتدادي الن���اجت عن عودة 

التكفريي���ني العائدين اإىل دولهم يف الغرب 

اأو يف اخلليج.

قد تلجاأ اأمريكا اإىل نقل جحافل املارينز 

التكفريي اإىل مناطق اأخرى، �شواء يف اإيران 

اأو يف ب���اد القوق���از، مل�شاغل���ة رو�شيا؛ 

االأعداء اجلدد الذين ينازعونها قيادة العامل 

ويت�شدون مل�روعه���ا االأحادي واملطالبة 

بال�راكة معها.

لقد جن���ح ال�شيناري���و االأمريكي بغزو 

العامل عرب هذه القوى التكفريية كبديل عن 

اجلي�ش االأمريكي، ما �شّجع االأمريكيني على 

تعميم ا�شرتاتيجية التفجري الداخلي للعامل 

االإ�شام���ي عرب فريو����ش التكفري وعوار�شه 

االأ�شا�شي���ة من الفنت املذهبي���ة والقومية 

والطائفية ون�ر الفو�شى الدموية، و�شواًل 

اإىل التفتي���ت والتق�شي���م، من خ���ال ر�شم 

مناطق جغرافية نقية مذهبيًا واإثنيًا، ووفق 

ا�شرتاتيجية اإطالة االأزمات، فيتحول الطارئ 

واملوؤقت اإىل دائم وثابت، وتنق�شم الكيانات 

والدول احلالية اإىل اأقاليم م�شتقلة بعنوان 

احلكم الذاتي، لر�شم خريطة ال�رق االأو�شط 

اجلديد ال���ذي ب�ّر به ال�شهي���وين برنارد 

لوي�ش واأعلنته اأمريكا يف العام 2006 اأثناء 

احلرب »االإ�رائيلية« على لبنان.

»داع����ش« لي�شت تنظيم���ًا عامليًا، بل 

منهج �شلوكي ووجهة نظ���ر دينية يتلطى 

وراءه���ا التحال���ف االأمريك���ي - الوهابي، 

ويتظلل حتت راياته���ا كل مذهبي وطامح 

م���ع  متواط���ئ  اأو  م�شلّ���ل  اأو  لل�شلط���ة، 

اال�شتعمار.

»غزوة داع����ش« يف الع���راق �شتوؤدي 

اإىل انتح���ار امل�روع التكف���ريي، بالتازم 

مع تطاي���ر �شظاي���اه اإىل االأردن والكويت 

االأبرياء  املدني���ني  ليح�شد  وال�شعودي���ة، 

م���ن كل املذاه���ب واجلماع���ات، ويف���رح 

البع����ش بوح�شي���ة »داع����ش« وي�شّميها 

»ثورة �شعبية« الأخ���ذ حقوقها املفرت�شة، 

بينما يقمع الث���ورة ال�شعبية يف البحرين، 

وير�شل »درع اجلزيرة«، ويقمع املعار�شة 

الداخلية يف بلده، وميد املعار�شة ال�شورية 

بال�شاح وامل���ال ويغيب عنه اأنه �شيتلقى 

م���ا يفعله باالآخري���ن، الأن العدالة �شتاأخذ 

حق املظلومني من �شحايا النفاق والتكفري.

د. ن�شيب حطيط

هل يتكرر سيناريو الحرب اإليرانية - العراقية؟

دولة »داعش«.. والدفرسوار العراقي

»اإلخوان« يدفعون الثمن في ليبيا
ليبي��ا  يف  الع��ام  امل�ؤمت��ر  انتخاب��ات  بانتظ��ار 

)الربمل��ان(، ُت�ا�صل الق�ى املتناح��رة يف على الأر�ض 

الليبي��ة �صحذ اأ�صلحتها وا�صتخدامها بال رحمة �صد اأبناء 

اجلل��دة ال�اح��دة، كجزء م��ن التاأ�صي���ض التناحري الذي 

ن��ر بذوره حلف النات� ونبت �رسيعًا يف ال�صحراء وبني 

قبائله��ا، متامًا مثلما اأينع ب�رسعة يف املدن احل�رسية، 

ل �صيما املدن الأبرز؛ بنغازي وطرابل�ض .

من املقرر اأن جتري النتخابات يف الأيام اخلم�صة 

الأواخر من حزيران احلايل، مع ت�صعيد متعاظم للهج�م 

ال��ذي يق�ده الل���اء املتقاعد خليفة حف��ر - امل�صتدَعى 

على عجل من مق��ر اإقامته يف ال�ليات املتحدة - �صد 

»الإ�صالمي��ني«، ل �صيما »الإخ���ان امل�صلمني«، الذين ل 

يزال�ن مي�صك�ن مبفا�ص��ل ح�صا�صة من ال�صلطة، رغم اأن 

املحكمة الد�صت�رية العليا اأ�صدرت قراراً اأبطلت مب�جبه 

اختي��ار اأحمد معيتيق رئي�صًا للحك�مة، وه� اأحد الرم�ز 

ال�صلبة ل�»الإخ���ان امل�صلمني«، والذي حاولت اجلماعة 

املذك���رة ترئي�ص��ه ب��دًل من عب��داهلل الثني، ال��ذي لي�ض 

ببعي��د اإطالقًا ع��ن »الإخ���ان« اإمنا ���رسورات التحدي 

حّتمت ال�صتبدال، وقد اأف�صل، �صيما اأن البالد على اأب�اب 

انتخاب��ات نيابي��ة، مع اإ�ص��ارة مهم��ة اأن معيتيق اأعلن 

عل��ى املالأ اأن��ه يريد ت�صلم احلك�م��ة، والتي جعل مقرها 

حلظ��ة انتخابه يف اأحد الفن��ادق ملدة ع�رس دقائق فقط، 

ك��ي يت�صلم امليزانية البالغة 54 ملي��ار دينار، من اأجل 

ت�زيعه��ا منا�صف��ة ب��ني ق���ات ال��دروع واجلماع��ات 

املتطرف��ة الت��ي ت���ايل »الإخ���ان«، ك��ي يق�ص���ا عل��ى 

»عملية الكرامة« التي يق�دها حفر.

اإل اأن امتثال معيتي��ق لقرار اإبطال رئا�صته يف ظل 

ال��ص��ع الأمن��ي املتده�ر ُفه��م على اأن��ه م�ؤّقت لإعادة 

عملي��ة التم��ص��ع، واإيج��اد اآلي��ة جدي��دة لالنق�صا�ض، 

�صيم��ا اأن حف��ر كاد يدف��ع حيات��ه يف تفج��ر جنا منه 

باأعج�بة.

م��ن ال�ا�ص��ح اأن ا�صت��داد القت��ال فج��اأة يف ليبي��ا 

وا�صتدعاء حفر من املخزن مرّدهما اإىل تفاعل ال�صدام 

ال�صع���دي - القطري، وهذا الأم��ر تعك�صه م�صادر ليبية 

حرفي��ًا: »اإن ال�رساع امل�صتميت والرباغماتي يف اآن بني 

الإخ���ان امل�صلمني املدع�مني م��ن قطر، وبني ال�هابي 

الغازية بلبا�ض الكرامة بدعم �صع�دي«.

خ�ص�م »الإخ���ان« يف ليبيا ا�صتّد ع�دهم وعزمهم 

مع ف�ز امل�صر عبد الفتاح ال�صي�صي بالرئا�صة امل�رسية، 

حت��ى بداأ البع���ض ت�ص�ير حفر على اأن��ه �صي�صي ليبيا، 

خ�ص��ص��ًا بع��د اأن اأطلق املتحدث با�ص��م اجلي�ض الليبي 

جه��اراً و�صف »املجرم« عل��ى املراقب لعام ل�»الإخ�ان 

امل�صلم��ني« يف ليبيا، وق��ال اإن »املطل�ب القب�ض عليه، 

واإننا نهدف اإىل تطهر ليبيا من حكم الإخ�ان«.

ل �ص��ك اأن »اإخ���ان« ليبيا يتح�ص�ص���ن رقابهم بعد 

الدر���ض امل���رسي، بغ�ض النظر ع��ن ال�ص�ائب التي غرق 

فيه��ا، ويعتقدون اأن �صبح ال�صق���ط يف البلد الري بات 

يخّي��م عليه��م، وبت�اط�ؤ اأمركي، بع��د اأن كان�ا قد قبل�ا 

المتث��ال ملا تري��ده اأمركا، ومل ي��ردوا على الأو�صاف 

التي اأطلقت عليهم مثل »عمالء النات�«.

امل�صه��د الليبي املقبل �صتظهر مالحمه دفعة واحدة 

مع ف��رز نتائج النتخاب��ات اإن ح�صل��ت يف م�اعيدها، 

�صيما اأن »الإخ�ان« �صيقاتل�ن من اأجل ال�صلطة، ما يزيد 

الرغبة املناوئة لإزاحته��م، وقد قال نائب حفر؛ الل�اء 

ع��ز ال�صن��صي: »ل��ن ن�صمح لالإرهابي��ني بالع�دة جمدداً 

اإىل امل�صهد ال�صيا�صي الليبي«.

يون�ش عودة
�متثال معيتيق لقر�ر �إبطال رئا�ضته يف ظل �لو�ضع �لأمني �ملتدهور ُفهم على �أنه موؤّقت لإعادة عملية �لتمو�ضع                     )�أ.ف.ب.(
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زيارة الرئي����ش االإيراين ح�شن روحاين 

الأنق���ره، مع م���ا رافقه���ا م���ن اتفاقيات 

اقت�شادية طويلة االأمد، توؤ�ر اإىل عاقات 

غ���ري ظرفية اأّجج���ت الن���ار املذهبية يف 

العراق، الأنها ن�ر اإي���راين وانكفاء تركي 

على م�ش�ش.

لي�شت م�شادفة اأن تكون اأوىل ارتدادات 

هذه الزي���ارة الهادفة للحد من االإرهاب - 

بتمنٍّ دويل - قد ه���زت العراق، بل زلزلت 

الكيان املهتز اأ�شًا عرب فورة مذهبية غري 

م�شبوقة، بحيث قام���ت القيامة ومل تقعد 

خ���ال 48 �شاع���ة يف املو�ش���ل وكركوك 

وتكريت، وتنّقل���ت دع�شات »داع�ش« بني 

حمافظ���ات نينوى و�ش���اح الدين ودياال، 

اإ�شاف���ة اإىل االأنب���ار الثائ���رة اأ�شًا على 

نة م���ن تهمي�ش ال�شيعة  خلفي���ة تظلُّم ال�شُّ

لهم، فتبّخ���ر من املو�شل فج���اأة 70 األف 

رج���ل من اجلي�ش وال�رط���ة اقرتعوا فيها 

يف االنتخابات االأخرية، يف مواجهة 3000 

عن�ر م���ن داع�ش �شيط���روا على معدات 

واآلي���ات اجلي�ش، وباتت �شي���ارات الهامر 

والدف���ع الرباع���ي االأمريكي���ة يف الرق���ة 

ال�شورية خال �شاعات.

�شيخ ع�شرية �رح ما ح�شل يف املو�شل 

قائًا: اآالف املقاتلني ظهروا فجاأة، ال عاقة 

ملعظمهم ب�تنظيم »داع�ش«، بينهم �شباط 

�شابق���ون من جي�ش �شدام ح�شني قادوا ما 

ي�شب���ه االنتفا�شة انتقامًا ملا يح�شل الأهل 

نة، ورف�شًا لرت�شيخ ما اأفرزته �شناديق  ال�شُّ

االق���رتاع للمالكي وهيمنت���ه على امل�شهد 

العراق���ي لوالية ثالثة، وه���ذه االنتفا�شة 

نية مت العمل عليها ا�شتباقيًا منذ �شنة  ال�شُّ

ون�شف داخل خيم اعت�شام االأنبار لتحقيق 

نة. مطالب ال�شُّ

تاق���ت م�شال���ح بع�ش �ُشن���ة العراق 

واأ�شياده���م اخلليجي���ني م���ع »داع�ش«، 

واإذا كان���ت اأق�شى غاي���ات العراقيني راأ�ش 

املالك���ي، ف���اإن ل�»داع����ش« م�شالح مع 

رجب طيب اأردوغان اأكنز واأد�شم، �شواء عرب 

احل���دود مع �شورية، اأو مع العراق، مادامت 

غالبي���ة امل�شان���ع واملعام���ل وماكينات 

االإنتاج يف حلب بيعت باأ�شعار اخلردة يف 

اأ�شواق تركيا، و�شع���ر �راء برميل البرتول 

ال�شوري ال���ذي تنهبه »داع����ش« من اآبار 

الرقة واحل�شكة ودير ال���زور تبيعه لرتكيا 

ب�شبع���ة دوالرات للربمي���ل، والهجوم يف 

نينوى و�شاح الدين ياأتي من �شمن اأهدافه 

ال�شيطرة على حقول نفط املو�شل وتكريت 

واحلويج���ة، وتلك املحيط���ة ب�شامراء، مع 

تهدي���دات بال�شيطرة على دي���اال، لتكتمل 

جغرافية »دولة العراق وال�شام االإ�شامية« 

التي اأعلن���ت حدودها يف ني�ش���ان 2013، 

ومتتد من الرقة اإىل دي���ر الزور و�شواًل اإىل 

احل�شك���ة ال�شورية، ومن هن���اك عرب معرب 

اليعربي���ة اإىل نينوى، مع تواجد �شابق يف 

�شاح الدي���ن واأطراف االأنبار ال�شمالية يف 

الفلوجة والرمادي.

»داع�ش«، الدول���ة الوليدة ميتة، مهما 

زرعت املوت اأينم���ا حلّت، ومهما جمعتها 

بدول اخلليج كراهية »الرواف�ش«، وبرتكيا 

م�شال���ح النهب وال�شلب خل���ريات �شورية 

والعراق، فا عت���ب عليها اأمام ما ميار�شه 

ا�شتقالي���ة بلغت  م���ن  اإقلي���م كرد�شتان 

حدود التعاقد مبا�رة مع �ركات اأجنبية 

لت�شدير نفط االإقلي���م عرب تركيا، وال عتب 

عل���ى »داع�ش« مت���ى خنقت اأه���ل الرقة 

ودير ال���زور ومنعتهم م���ن ممار�شة حقهم 

االنتخاب���ي، بل العتب عل���ى اأكراد �شورية 

الذين قاطع معظمهم هذه االنتخابات طمعًا 

بكيان ك���ردي م�شتقل يجم���ع �شملهم من 

�شمال �شورية اإىل �شمال العراق يف التوقيت 

اخلط���اأ، �شمن دول���ة ولو كان���ت حلمهم 

التاريخي �شتكون اأي�ش���ًا وليدة ميتة، الأن 

القومية الرتكية لن تفتح ذراعيها جلريتهم، 

وال »داع����ش« �شرتح���م خ�شو�شيتهم، وال 

الع���رب اأهل للحفاظ عل���ى الوحدة معهم 

وحماية روؤو�شهم ما بقي���ت روؤو�ش بع�ش 

العرب يف �شوق املزاد الغربي، وعلى ب�شطة 

بائع البطيخ رجب طيب اأردوغان، بانتظار 

اأن تنقلب الب�شطة عل���ى البائع، وال يبقى 

بائع وال يبقى بطي���خ وتتدحرج الروؤو�ش 

عند اأقدام »حمور ال�ر«، واالأمر بات اليوم 

للفار�ش الفار�ش���ي بتفوي�ش دويل، ولاأ�شد 

ال�شوري ح�ش���ة االأ�شد، مببارك���ة وا�شحة 

م���ن الدب الرو�ش���ي، للتعوي�ش عن كبوات 

اجلياد العربية الذليلة يف ميادين االنتحار 

واأقحوان الدم.

اأمني اأبو را�شد

على وقع دعسات داعش.. إيران: األمر لي

مما ال �شك فيه اأن ال���ذي حدث يف املو�شل موؤامرة 

كبرية  نتيجة االخرتاق���ات الكبرية يف قيادات اجلي�ش 

املعنية باملحافظة عل���ى الو�شع االأمني يف حمافظة 

نينوى وبع�ش املحافظات االأخرى التي خانت عقيدتها 

القتالي���ة، وتاآمرت على الدول���ة، وتواطاأت مع تنظيم 

»داع�ش«، ف�شلّمته املو�شل من دون اأي مواجهة.

اأّدت �شيط���رة »داع�ش« ال�ريع���ة للمو�شل ومعها 

بع����ش التنظيمات التكفريية وفلول النظام البعثي يف 

املو�ش���ل اإىل التقدُّم نحو ع���دة مناطق، ك�شاح الدين، 

والتم���دد اإىل احلدود العراقية ال�شورية، واإزالة احلواجز 

احلدودي���ة بينهما، ع���رب منطقة احل�شك���ة، وحماولة 

د بال�شيطرة على بغداد  ال�شيط���رة على �شامراء، والتوعُّ

والنج���ف وكرب���اء، واال�شتفادة من املن���اخ االإقليمي 

املع���ادي للعراق، وم���ن االأجواء املذهبي���ة البغي�شة، 

لتحقي���ق م�روعه���ا باإقامة »الدول���ة االإ�شامية يف 

العراق وال�شام«.

ه���ذا العمل االإرهابي بداأت اإرها�شاته يف حمافظة 

االأنبار، بعد اأن احتلتها »داع�ش«، وقد حاول اجلي�ش 

الق�شاء عليه���ا وا�شتعادة االأنب���ار اإىل كنف ال�شلطة. 

ني  ا�شتطاعت »داع����ش« اأن ت�شلل ال���راأي العام ال�شُّ

يف العراق، واأن ت�شّور ال���ذي حدث يف الفلوجة باأنه 

نة، فا�شتفادت مذهبيًا من هذه  حرب ال�شيعة �شد ال�شُّ

االأجواء يف حربها يف املو�شل بتعاون بع�ش الع�شائر 

معها.

هذه االأحداث املت�شارعة جاءت يف �شياق ال�راعات 

االإقليمي���ة يف املنطقة وتطوره���ا، خ�شو�شًا بعد فوز 

ب�شار االأ�شد بالرئا�ش���ة يف �شورية بر�شيد �شعبي فاق 

التوقع لدى ال�شديق والعدو، وفوز نوري املالكي باأكرب 

كتلة برملانية يف الع���راق، االأمر الذي قد يعطيه حظًا 

اأوفر الأن ي�شبح رئي�شًا للحكومة، رغم معار�شة الكثري 

من الكتل النيابية لت�شديه للرئا�شة، ومعار�شة غالبية 

الدول اخلليجية.

ه���ذا االأمر دفع بالاع���ب االإقليم���ي اإىل ا�شتباحة 

ال�شاحة الداخلي���ة اأمنيًا وع�شكري���ًا، ودعم »داع�ش« 

م���ن اأجل اإح���كام ال�شيط���رة على املناط���ق العراقية 

نية، عل���ه ي�شتطيع  حت�شني موقعه  ذات االأغلبي���ة ال�شُّ

التفاو�شي يف االأزمة ال�شورية.

لكن هل �شتبقى »داع����ش« اأ�شرية لتوجيهات هذه 

الق���وى االإقليمي���ة، اأم اأنه���ا �شتفلت م���ن العقال بعد 

�شيطرته���ا على مناطق عدة واإع���ان دولتها بحدودها 

واالأردن،  وال�شعودي���ة  و�شوري���ة  برتكي���ا  املت�شل���ة 

و�شيطرتها على احلق���ول النفطية التي اأ�شبحت ت�شكل 

مورداً اأ�شا�شيًا حلركتها؟

تقول التجربة اإن احل���ركات االإ�شامية التي ُموِّلت 

من الغرب والدول اخلليجي���ة الأهداف حمددة، حتّولت 

اإىل حركات تكفريية، و�شّكلت خطراً على الدول الداعمة 

لها، وه���ذا ما حدث يف �شورية واأفغان�شتان وليبيا، ما 

دفع بتلك الدول اإىل حماربتها توقيًا خلطرها.

م مبجريات االأحداث  فهل با�شتطاعة اأم���ريكا التحكُّ

يف الع���راق، بعد غ����ش الطرف عن دع���م بع�ش دول 

اخللي���ج لهذه احلركات، من اأج���ل ال�شغط على طاولة 

املفاو�شات االإيرانية - االأمريكية يف ما يتعلق باأزمات 

املنطقة وحتديداً االأزمة ال�شورية؟

املواق���ف الدولي���ة مل تك���ن بحجم م���ا يجري يف 

العراق، فاإعان اأمريكا قلقها من �شقوط املو�شل، وكام 

ل الع�شكري املحدود  الرئي�ش اأوباما عن اإمكانية التدخُّ

مل يعك�ش حرارة �شدي���دة يف املوقف االأمريكي، واالأمر 

نف�شه بالن�شب���ة اإىل املوقف الربيط���اين الذي ا�شتبعد 

اإمكاني���ة اإر�شال قوات���ه، وكذلك اكتف���اء جمل�ش االأمن 

باإدانة ت�شعيد العنف يف املو�ش���ل، بينما راأينا قبواًل 

عربيًا ملا حدث، وحما�شة تركي���ة ملخطوفيها، مقابل 

موق���ف اجلمهورية االإ�شامية الداع���م للعراق، وموقف 

�شورية كذلك.

اأي���ن دعوة الغرب ملحاربة االإره���اب؟ وهل الرتيُّث 

االأمريك���ي �شياأخذ وقته؟ واإىل مت���ى؟ فهل تريد اأمريكا 

العودة بجي�شه���ا اإىل العراق، وهو احتمال م�شتبَعد، اأم 

اأنها تري���د بع�شًا من الوقت ت�شتفي���د منه قبل قرارها 

م�شاعدة العراق يف �رب���ه لاإرهاب، اأم اأنها تريد من 

الع���راق مدخًا ل�رب االإره���اب يف املناطق ال�شورية 

املتاخمة للحدود العراقية؟

اإع���ان املالك���ي ت�شكيل جي�ش ردي���ف للدفاع عن 

الوط���ن، ودعوة املرجع ال�شي�شتاين اإىل ت�شكيل ال�رايا 

املقاتل���ة للدفاع عن النف�ش، خط���وات تعترب جزءاً من 

املواجهة، لكنها حتتاج اأي�شًا اإىل جهود جميع مكونات 

املجتم���ع العراق���ي، بعيداً ع���ن امل�شال���ح االإقليمية 

وح�شابات الت�شفي، فاحلرب املذهبية فتنة ا�شتخدمها 

الغ���رب و�ُش���ذاذ االآف���اق من زعم���اء الع���امل العربي 

واالإ�شامي لتمزيق وح���دة امل�شلمني وتق�شيم اأوطانهم 

واإ�شعافه���م، لتبقى »اإ�رائي���ل« املغت�شبة لفل�شطني 

وحدها القوي���ة وامل�شيطرة على املنطق���ة وخرياتها، 

وكذلك اأمريكا، فعل���ى امل�شلمني اأن يحذروا الفتنة واأن 

يتحدوا ويحاربوها، فاإنها ال ُتبقي وال َتذر.

هاين قا�شم

احتالل الموصل خطوة باتجاه الضغط أم التقسيم؟
�أوىل �رتد�د�ت زيارة �ل�ضيخ ح�ضن روحاين لأنقرة �حلد من �لإرهاب.. بتمنِّ دويل

مهما جمعتها المصالح 
بدول الخليج وتركيا.. 

»داعش« دولة ُولدت ميتة
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بيروتيات

الالفتات اإلعالنية في بيروت.. ال تنظيم
�أ�ص���در حماف���ظ مدين���ة بريوت 

�جلدي���د �لقا�صي زي���اد �صبيب قر�ر�ً، 

ق�ص���ى ب�»�إز�ل���ة �ليافط���ات غ���ري 

�ملرخ�ص���ة يف �لعا�صمة، وطلب �إىل 

�جله���ات �لتي و�صعتها �إز�لتها خالل 

مهل���ة 48 �صاع���ة، عل���ى �أن تتوىل 

�لنظاف���ة يف بلدية بريوت  م�صلحة 

�إز�لة تلك �ليافط���ات عند �القت�صاء، 

على نفقة من و�صعها«.

يبدو �أن �ملحافظ قد قرر �أن ي�صع حد�ً 

لق�صي���ة جتاوزت كل ح���دود �ل�صالمة يف 

�لعا�صمة، بحيث باتت �لالفتات �الإعالنية 

جتتاح �لطرقات من دون ح�صيب �أو رقيب 

ومن دون �أي �عتبار للقو�نني �لناظمة لها.

�أ�صبح���ت �لالفت���ات �الإعالنية جزء�ً 

ال يتج���ز�أ م���ن بيئة �لطري���ق �لعام يف 

ب���ريوت، بحي���ث ميكن �إيج���اد �لالفتات 

�ملتنوع���ة �الأحجام �أينم���ا نظرت، على 

جو�ن���ب �لطرق���ات �أو و�جه���ات �الأبنية 

و�مل�صتدير�ت، ولكن يبقى �لت�صاوؤل قائمًا، 

ه���ل تر�عي كاف���ة �للوح���ات �الإعالنية 

�ملعايري �الأخالقي���ة و�لذوق �الجتماعي؟ 

وهل يت���م �لتقيد عن���د و�صعها مبعايري 

�الأمن و�ل�صالمة �لعام���ة؟ من هنا يتولد 

�الهتم���ام �لكب���ري �لذي يج���ب �أن توليه 

�ل�صلط���ات �ملخت�ص���ة بتل���ك �الإعالنات 

ملنعها من ت�صويه مالمح بريوت و�لتاأثري 

�صلب���ًا على �صح���ة و�صالم���ة �ل�صائقني 

و�ملارة.

�صحي���ح �أن �لدول �ملتط���ورة تعترب 

�أ�صا�صي���ًا  م���ورد�ً  �الإعالن���ات  �ص���وق 

لالقت�صاد �لوطن���ي، �إىل جان���ب �أهميته 

�لتثقيفي���ة و�الإر�صادية، ملا ينطوي عليه 

من �أبعاد جمالية و�إبد�عية مو�كبة الآخر 

�مل�صتجد�ت، لكن���ه يف لبنان يتحول �إىل 

�صوق ع�صو�ئي ي���وؤدي �إىل نتائج عك�صية 

يف ظل �لرت�خي بتطبيق �لقو�نني.

يف �لو�ق���ع، وّقع���ت وز�ر�ت �لع���دل 

�لعامة يف  و�الأ�صغال  و�لبيئة  و�لد�خلية 

�للوحات  1996 مر�صوم تنظي���م  �لع���ام 

�الإعالنية، وح���دد �لقانون ث���الث فئات 

م���ن �للوحات �الإعالني���ة، �للوحات 3*4 

يج���ب �أن تف�صله���ا عن �الإع���الن �لثاين 

م�صافة 100 م���رت، و�لفئة �الأكرب يجب �أن 

يف�صلها عن �الإعالن �لذي يليها 200 مرت، 

و�لفئة �لثالثة وهي �الأكرث �صخامة يجب 

�إبعادها عن �أقرب �إعالن م�صافة كيلومرت 

و�حد، لكن �لو�قع خمالف متامًا للقو�نني، 

بحيث �إنه من �أ�صل ثمانية �أو ت�صعة �آالف 

لوحة متالأ طرق لبنان هناك نحو خم�س 

ع�رشة لوحة قانونية فقط.

م���ن هنا، ال ب���د من تدخ���ل �جلهات 

�ملخت�صة من �أجل �ملحافظة على �لبيئة 

�أواًل، و��صتيفاء عائد�ت يحددها �ملر�صوم 

�جلدي���د ب�صكل جدي، الأن���ه �إذ� طبق هذ� 

�لبند بطريقة �صحيحة لن تعود �لبلديات 

بحاجة �إىل دعم من �صناديق �أخرى.

يذكر �أن وزير �لد�خلية �ل�صابق مرو�ن 

�رشب���ل كان قد �أطل���ق حملة م���ن �أجل 

�لق�صاء عل���ى �لالفتات غ���ري �لقانونية 

و�لت�صدد يف ��صتيفاء �لعو�ئد و�لنظر يف 

�رشوط �ل�صالمة، حتى �أنه �أو�صى حمافظ 

بريوت باإكم���ال �حلملة لتطال �الإعالنات 

�ملو�صوعة عل���ى �الأمالك �خلا�صة، موؤكد�ً 

�أن تكلف���ة ��صتئجارها تف���وق باأ�صعاف 

تكلف���ة �لرتخي����س للوح���ة يف �الأمالك 

�لعامة.

�الإعالنات  ����رشكات  �أ�صحاب  ويعترب 

�لطرقية �أنهم غري م�صوؤولني عن �لفو�صى 

�لتي �أ�صاب���ت �لقطاع، وه���م يحملونها 

للمعتدين على �ملهنة و�جلهات �مل�صوؤولة 

�لقانون،  �لقطاع وتطبي���ق  عن مر�قب���ة 

وهي �لبلدي���ات ووز�رة �لد�خلية، وهناك 

م���ن يعترب �أن بع����س �لبلديات م�صوؤولة 

ع���ن �لفو�ص���ى »لكونها �صمح���ت بزرع 

�إعالن���ات �أكرث مما تتحم���ل بهدف جني 

مردود �أكرب«، ويتحدث هوؤالء عن مافيات 

توؤ�ص����س ����رشكات وهمي���ة �أو تتقا�صى 

ن�صبًا مئوي���ة مقابل ترخي����س لوحات 

غ���ري م�صتوفية �ل�رشوط، علم���ًا �أن هناك 

نحو �ألف وخم�صمئ���ة عائلة تعتا�س من 

ه���ذ� �لقطاع، و�أن �ملدخول �لعام للقطاع 

يناهز �الأربعني مليون دوالر.

وحددت �مل���ادة �لر�بعة من �ملر�صوم 

8861 قيا�س �للوحات �الإعالنية و�مل�صافة 
�لو�جب تركها بني �للوحة و�الأخرى )100 

مرت(، و�الأهم من ذلك �أن �للوحة �الإعالنية 

يجب �أن تبعد من �لر�صيف م�صافة ت�صل 

�إىل 25 مرت�ً، و�ملفارقة �أن بع�س �للوحات 

�الإعالنية »مزروعة« يف �الأر�صفة وتعوق 

حركة �مل���ارة، �أما �مل���ادة �خلام�صة من 

�الإعالنات  فاأكدت من���ع و�صع  �ملر�صوم، 

و�للوح���ات �الإعالنية عل���ى �أنو�عها يف 

�الأماكن �الآتية:

�لعام���ة  �الإد�ر�ت  مب���اين  عل���ى   -

و�ملوؤ�ص�صات �لعامة و�لبلديات.

- يف �الأماك���ن وعلى �ملباين �الأثرية 

و�ل�صياحية و�صمن �صعاع 100 مرت منها.

- عل���ى دور �لعبادة وتو�بعها وعلى 

�ملد�فن و�أ�صو�رها.

- عل���ى �أعم���دة �الإن���ارة و�لكهرباء 

و�لهاتف و�الأ�صجار.

لك���ن �لالفت �أن �للوح���ات �الإعالنية، 

يف معظ���م �الأحيان، يتم و�صعها يف تلك 

�الأماك���ن، وخ�صو�ص���ًا عن���د �لتقاطعات 

و�ملنعطفات و�جل�ص���ور و�صمن �لفو��صل 

و�جل���زر يف و�صط �لط���رق وعلى مد�خل 

�الأنف���اق وخمارجها.. ما ي�ص���كل �نتهاكًا 

فا�صح���ًا للمر�صوم �ملذك���ور من دون �أي 

ح�صي���ب �أو رقي���ب، مع �الإ�ص���ارة �إىل �أن 

�الأنظمة متنع و�صع لوحتني متال�صقتني 

لكن �حلال على عك�س ذلك.

هناك �صعوب���ة يف �صبط �ملخالفات 

وفق بع�س �مل�صوؤولني يف �لبلديات، الأن 

�رشكات �الإعالنات تلجاأ �أحيانًا �إىل طلب 

�لرتخي����س لعدد حمدد من �للوحات، يف 

�لوق���ت �لذي تعمد تركي���ب �صعف �لعدد 

�مل�ص���ار �إلي���ه، م���ن دون �أن ت�رشح عنه 

للبلدية �ملعنية، علمًا �أن �ملد�خيل �لتي 

حت�ص���ل عليها �لبلديات م���ن �الإعالنات 

ت�صكل، �أحيانًا، تعوي�صًا عن عدم ��صتيفاء 

�لر�ص���وم من �ملو�طنني، م���ا يدفع بع�س 

�لبلدي���ات �إىل غ�س �لنظر عن �ملخالفات 

يف �صوق �الإعالنات.

هبة �صيداين

) العدد 315(  اجلمعة - 20 حزيران - 2014

�صارك���ت �لفنانة �لت�صكيلية رجاء حطي���ط يف �ملعر�س �لفني 

�لذي �أقامته جمعية �لفنان���ني �للبنانيني للر�صم و�لنحت بعنو�ن 

»معر����س ن����و�ر« يف مقرها �لرئ�صي يف ب���ريوت، مب�صاركة عدد 

من �لفنانني �لت�صكيلي���ني، مبنا�صبة �إعالن �نت�صابهم �إىل �جلمعية، 

وذلك برعاية رئي�س �جلمعية د. �ليا�س ديب، وح�صور عدد كبري من 

�ملهتمني و�ملتابعني.

وق���د كان���ت للفنانة حطي���ط عدة لوح���ات ت���وؤّرخ للعدو�ن 

�ل�صهيوين يف مت���وز 2006. ورد�ً على �صوؤ�لنا حول �لفكرة �الأ�صا�س 

لهذه �للوحات قالت حطيط: »لقد حاولُت �لتعبري عن �إر�دة �حلياة 

و�ملقاوم���ة لدى �لنا�س، و�لتاأكيد على �أن �لربيع �ل�صادق ُيزهر من 

بني �لدمار و�خلر�ب و�آهات �ل�صحايا �إذ� كان �صادقًا يف منطلقاته، 

ومن�صجمًا مع �أهد�فه، وه���ذه �للوحات توؤرِّخ �حلرب �لظاملة �لتي 

دّمرت �حلجر ولكنها مل تقَو على �إر�دة �لب�رش �لتي مل يقهرها �لعدو 

»�الإ�رش�ئيل���ي«. و�أ�صافت: »هذه �للوحات ت�ص���ري �إىل �أن �ملقاومة 

�لثقافية جزء من منظومة �ملقاومة �ل�صاملة، و�أن �للون ير�صم طيف 

�لر�صا����س �لعادل، وطيف �الأرو�ح �لطاه���رة، و�أن وجوه �ل�صهد�ء ال 

ميُحها  �لغبار«، مطالبة بدعم �لفن �مللتزم و�لهادف.

الفنانة التشكيلية رجاء حطيط: الرسم لتدوين المقاومة

شروط فنية
من �ل�رشوط �لفنية للوحات �الإعالنية:

• �حل�ص���ول على رخ�صة من �لبلدي���ة ملختلف �أنو�ع �للوح���ات �لدعائية، 
و�ملو�فقة على ت�صاميم �للوحات �ملبدئية و�الألو�ن و�ملو�د �مل�صتخدمة.

• �إلتز�م �صاحب �الإعالن بال�صيانة �لدورية و�إ�صالح �الأعطال و�لتلف �لناجت 
عن �حلو�دث �ملرورية و�لعو�مل �لطبيعية، ورفع �ملخلفات �لناجتة عن ذلك، 

و�لتاأكد من �صالمة �لرتكيبات �لكهربائية.

• ع���دم �إعاقة لوحات �الإعالنات حلركة �مل���رور �أو حجب �لروؤية يف �لطرق 
�لعامة و�أر�صفة �مل�صاة.

• �أال تكون �ملو�د �لتي تدخل يف �صناعة �للوحات �الإعالنية من مو�د قابلة 
لالحرت�ق، و�أن تكون �للوحات �ملثبتة على �الأ�صطح مرتفعة عن �ل�صطح مبا 

ال يقل عن 1.20م.

• �ختيار �ملوقع �ملنا�صب للوحات �الإعالنية، بحيث تكون بعيدة عن �أماكن 
�خلطر كقربها من �ملو�د �لقابل���ة لال�صتعال �أو مناطق �لتخزين، و�أال ت�صكل 

نقاط جذب لالأطفال، و�أال توؤثر على درجة �نتباه �ل�صائقني.

• �أال تكون �للوحات �الإعالنية م�صدر �إزعاج �صوتي �أو �صوئي.
• �أال توؤث���ر �للوح���ات �الإعالنية على �لب����رش من جر�ء تركيب���ات �الألو�ن 

وتنا�صقها.

• مر�عاة تركي���ب �للوحات و�إبر�زها ب�صكل فني ي�صمن تنا�صقها مع غريها 
م���ن �للوحات �الأخرى، كما يجب �أال توؤث���ر �للوحة على �لو�جهة �حل�صارية 

للمبنى �أو �ل�صارع.

• �الأخذ يف �العتبار �إيج���اد م�صاحة كافية للوحات �الإعالنات عند ت�صميم 
مبنى جديد يحتوي على حمال جتارية.

• قيام �لبلدية مبر�قبة �للوحات �الإعالنية يف ما يتعلق بال�صيانة و�لنظافة.
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رئاسيات

�لل���و�ء جميل حل���ود، �ل���ذي عرفنا 

جانبًا كبري�ً من �صلوكه �لوطني و�لقومي 

�الإ�صار�ت  بع����س  تبقى  و�الجتماع���ي، 

�إليها يف �مل�صاأل���ة �الأخرية، �أي �لق�صية 

�الجتماعية هامة، فقد كان �للو�ء حلود 

منحاز�ً �إىل ق�صايا �لفقر�ء و�رشورة خلق 

تنمية �جتماعية متو�زنة على �مل�صتوى 

�الجتماع���ي،  و�مل�صت���وى  �ملناطق���ي 

وهو م���ا ر�أينا مالحم���ه يف مناق�صاته 

للبيان���ات �حلكومية بعد �نتخابه نائبًا 

�ملختلف���ة  مو�قف���ه  1960، ويف  ع���ام 

فيقول عل���ى �صبيل �ملثال ال �حل�رش يف 

مناق�صة بي���ان حكومة �صائب �صالم يف 

10 كانون �لثاين 1960 »�إ�رش�ب �لعمال 
يف �مل�صالح �حلكومية و�خلا�صة، ماذ� 

فعل���ت �حلكومة الإنهاء مع�صلة خطرية 

ال يج���وز �أن تعال���ج باإن�صاف �حللول 

وبالتخدير �ملوؤقت، فت�صتع�صي وت�صبح 

نتائجها �صديدة �خلطورة يف جمتمعنا 

�ل�صغري ويف �قت�صاديات �لبالد«.

يتابع: »�حلديث عن ق�صايا �لعمال 

يجرن���ا �إىل �صغ���ار �ملوظف���ني.. فمن 

�ل�رشوري �أن يع���اد �لنظر يف �لرو�تب 

عل���ى �صوء غ���الء �مل���و�د �ملعي�صية 

وم�صتوى �حلياة يف هذه �لبالد«.

�لذي نحتم  ويقول: »�إن �ملوظ���ف 

و�لنز�هة  �ل�صه���ر على و�جب���ه  عليه 

و�لبع���د ع���ن �الإغ���ر�ء�ت، علين���ا �أن 

نوفر له ر�حة �لب���ال، ناحية عائلته، 

و�أن نوؤم���ن له �أ�صب���اب �حل�صول على 

حاجات���ه ليعي����س بكف���اف وكر�م���ة 

وي�صتطيع �الن�رش�ف بكليته �إىل حتقيق 

�ملهام �مل�صندة �إليه..« – الحظو� �ليوم 

�ملتوح�صة  �للبنانية  �لليرب�لية  مو�قف 

من �صل�صلة �لرتب و�لرو�تب - . 

�لهامة  �الجتماعية  �لق�صاي���ا  ومن 

�لتي بقي���ت يف �هتمام �لل���و�ء جميل 

حلود ه���ي ق�صية �صم���ان �ل�صيخوخة 

�لتي ظل���ت حلمًا ي���ر�وده من���ذ �أيام 

�جلندية، حيث كان قد حلظ يف �لدور�ت 

�لع�صكرية �لت���ي خ�صع لها يف �أوروبا، 

وخ�صو�ص���ًا يف لن���دن وباري����س، هذه 

�مل�صاألة، وجمع معلومات عنها و�طلع 

عل���ى جتاربها، ونادى به���ا، �صو�ء يف 

عمله �لنيابي، �أو يف �حلكومة �لتي كان 

فيها وزير�ً للعمل و�ل�صوؤون �الجتماعية 

ع���ام 1966، ومل تعمر طوي���اًل.. وظلت 

للبنانيني  �ل�صيخوخة  �صم���ان  م�صاألة 

�أحد �أحالمه، وو�صاياه �لكربى.

 باأي حال، بع���د هذه �للمحات عن 

�للو�ء جميل حلود، ق���د يكون �رشوريًا 

معرف���ة موقف���ه م���ن �إح���دى �الأزمات 

�لكربى �لتي م���رّ بها لبن���ان، وعنينا 

به���ا �أح���د�ث �لع���ام 1958، حني كان 

�للو�ء حلود ي�صغ���ل موقع قائد منطقة 

ب���ريوت �لع�صكرية، حي���ث حر�س على 

إميل لحود يتذكر

كيف قصف اللواء جميل لحود األسطول السادس

مل تكن �حلقبة �لتي مرّ بها �لرئي�س �إميل حلود 

�صهلة ال يف قيادة �جلي�س وال يف �صدة �مل�صوؤولية 

�الأوىل يف �لبالد.

يف قيادة �جلي�س توىل �مل�صوؤولية، وكان �جلي�س 

مفككًا ومق�صمًا على �ألوية يغلب على كل منها 

�للون �لطائفي �أو �ملذهبي، كان عليه �أن يعيد 

بناءه لبنة لبنة، على �أ�ص�س وطنية �صليمة، وجنح 

يف �ملهمة، وبنى �جلي�س �لوطني �للبناين، مما 

يجعله حقيقة باين هذ� �جلي�س �حلديث و�لوطني 

�لذي يعرف �ل�صديق من �لعدو.

ويف �صدة �لرئا�صة، ��صتلم �مل�صوؤولية �الأوىل يف 

�لبالد، وكان خطاب �لق�صم منوذجيًا يف معانيه 

ودالالته و�أهد�فه �لتي تركز على بناء �لدولة 

�حلديثة �لقوية و�لعادلة، مع �لعلم �أن �لرئي�س 

حلود ت�صلم �حلكم و�لبلد يرتع حتت دين ثقيل، 

كانت فو�ئده ترتفع ب�صكل خميف، وت�صاعف �أرقام 

�ملديونية و�لعجز �لعام.. وحينما حاول �أن يقوم 

مبهمة �الإ�صالح �ملايل و�ل�رشيبي و�الإد�ري، كان 

ما ي�صبه �النقالب عليه يف �نتخابات �لعام 2000، 

�لتي مل تعك�س بتاتًا، �الإجناز �لنوعي و�لكبري 

�لذي يتحقق للمرة �الأوىل يف تاريخ »�ل�رش�ع 

�لعربي � �الإ�رش�ئيلي«، وهو �النت�صار على �لعدو 

»�الإ�رش�ئيلي« و�ندحاره عن معظم �الأر��صي 

�للبنانية بفعل �رشبات وت�صحيات �ملقاومة يف 

�أيار 2000.. وهو ما ي�صع عالمات ��صتفهام حول 

هذه �النتخابات قانونًا، ونتائج ومفاعيل.

من هو �لرئي�س �إميل حلود؟ هذ� ما �صنحاول 

�لتعرف عليه، فماذ� يتذكر من م�صريته �لعامرة 

باملناقبية و�الأخالق؟ و�لبد�ية �صتكون عن و�لده 

�لعماد جميل حلود وبع�س �أ�رشته وعائلته.

�أن ال يتخ���ذ �أي تدب���ري ال يتف���ق مع 

�مل�صلحة �لوطني���ة ومتنع ��صتخد�م 

�جلي����س �للبن���اين مل���اآرب خا�صة، 

فحافظ بذل���ك على وح���دة �جلي�س 

وجترده و�أبعده عن مز�لق �ل�صيا�صة، 

وتطاح���ن �ل�صيا�صي���ني وم�صاحلهم، 

ورعونة �حلكام �ل�صيا�صيني وطي�صهم 

ل���زج جي�س  �لبائ�صة  وحماوالته���م 

�لوطن يف نز�ع �أهلي.

موقف قائد موقع بريوت �لع�صكري 

�إبان �أح���د�ث �لع���ام 1958، كان ينبع 

؛ �الأول: �أن �جلي�س هو  م���ن �إح�صا�ص���نينْ

موؤ�ص�ص���ة وطنية ك���ربى ال يجوز زجها 

يف �أتون �أزم���ة د�خلية، هي نتاج فعل 

وتط���ور�ت �أكرب من لبن���ان، ولذ� كانت 

�أو�م���ره ل�صباط���ه وجن���وده ب�رشورة 

منع ��صط���د�م وحجب دماء �للبنانيني 

�لغالية، و�لثاين: ع���دم �الأخذ بو�صائل 

�ملتاآمرون  يتعمده���ا  �لت���ي  �الإث���ارة 

�إخو�ن  بنظ���ره  وعمالوؤه���م، فاجلميع 

و�أبن���اء وطن و�ح���د �أع���ز�ء على كل 

قلب، وال ب���د �أن يبقى �جلي�س وي�صتمر 

كموؤ�ص�ص���ة وطني���ة ون���و�ة �لوح���دة 

�لوطنية.

وبف�صل هذ� �ملوقف �لنبيل �حلازم 

�مل�صتوحى من قل���ب ي�صطرم حمبة 

و�إخال�صًا للبنان و�للبنانيني، �حتفظ 

�لفئات  لبنان مبحب���ة جميع  جي�س 

�للبنانية وتوقريه���ا و�نتزع �إعجاب 

�ن�صباطه  حل�ص���ن  وتقدي���ره  �لعامل 

ووعيه �لوطني.

ومن �أنب���ل �ملو�قف �لوطنية �لتي 

وقفه���ا �للو�ء جميل حلود قائد موقع 

بريوت �لع�صك���ري جتنبه بكل حكمة 

ووعي وطني �لت�ص���ادم بني �جلي�س 

�للبن���اين و�لوطني���ني �لثائرين كما 

وق���ع – م���ع �الأ�ص���ف – يف بع�س 

�ملناطق، نتيجة �نحياز و�صوء تدبري 

بع�س قادة �ملو�ق���ع، �لذين �نحازو� 

�إىل هن���ا �أو هناك، لكن �لنو�ة �ل�صلبة 

يف بريوت كان���ت �ملدماك �لذي بني 

عليه �ملرحلة �لالحقة.

وعندم���ا طلبت ق���و�ت �الأ�صطول 

�الأمريك���ي �ل�صاد����س �حت���الل تل���ة 

�خلياط بع���د نزوله���ا يف �ل�صو�طئ 

�ل�صلطات  �للبنانية عندما ��صتدعتها 

�ل�صمعوني���ة تنفيذ�ً ملب���د�أ �أيزنهاور 

بني  مو��صالته���ا  تاأم���ني  وبحج���ة 

�ل�صو�ط���ئ �للبناني���ة ومطار بريوت 

�ل���دويل، والعتقاده���ا ب���اأن ق���و�ت 

�ملقاومة �ل�صعبية �لثائرة �ملتمركزة 

يف ذ�ك �ملوقع �حل�صني ت�صكل خطر�ً 

على �لق���و�ت �الأمريكية، رف�س �للو�ء 

جميل حلود دهم تلة �خلياط بالقوة، 

وكان فيه���ا �ملئ���ات م���ن �ل�صب���اب 

�للبناين بقي���ادة �أحد قادة �ملقاومة 

)كان  �لدكتور حممد كنيعو  �ل�صعبية 

وزير�ً للد�خلي���ة يف حكومة �لرئي�س 

ح�صني �لعويني ع���ام 1964( وجتنبًا 

�لعليا  �ت�صل بالقيادة  �لدماء،  ل�صفك 

�الأمريكي���ة وعمل وعال���ج �ملو�صوع 

باحلكم���ة و�لروي���ة طبق���ًا لوطنيته 

�ل�صامية وُبع���د نظره وجتنيب وقوع 

�لكارث���ة يف �لعا�صم���ة �للبناني���ة، 

فيما �إذ� ����رشب �جلي�س مو�قع �لثو�ر 

�ملو�طنني.

وبعد �نتخ���اب �للو�ء فوؤ�د �صهاب 

قائد �جلي�س، ورئي�صًا للجمهورية ومن 

�أج���ل �أن يطمئن �ملقاوم���ة �ل�صعبية 

�ملتمرك���زة يف تلة �خلي���اط، �أعطى 

�لل���و�ء جمي���ل حلود �أو�م���ر باإطالق 

�الأ�صطول  قبال���ة  مدفعي���ة،  قذيفتي 

�الأمريك���ي �ل�صاد����س �ملتمركز قبالة 

�صاحل �الأوز�عي، مم���ا جعل �لدكتور 

كنيعو، و�ملقاومة �ل�صعبية يطمئنان 

للدور �لوطني للو�ء حلود، يف �لوقت 

نف�صه �لذي كان فيه �للو�ء حلود يقوم 

بات�صاالت مع كل �الأطر�ف مبن فيهم 

قادة �الأ�صطول �ل�صاد�س، وبقية مو�قع 

�ملقاومة �ل�صعبي���ة م�صتعماًل كل ما 

عنده من حكم���ة ووطنية و�إقناع من 

�أجل جتنيب ��صتعمال �جلي�س �صالحه 

�صد �ملو�طنني.

وهكذ� تو�ص���ل �إىل �إقناع �لطرفني 

باملو�فق���ة عل���ى �إر�صال ق���و�ت من 

�جلي����س �لوطن���ي �إىل تل���ة �خلياط 

�ملو�طن���ني  جان���ب  �إىل  مترك���زت 

�لثائري���ن فاطماأن �الأ�صطول �الأمريكي 

على �صالمة �أفر�ده، و�طماأن �لثو�ر �إىل 

دور �جلي�س �لوطني و�ن�صحبو� الحقًا، 

تاركني �الأمر ��و�ء حلود وحده.

كانت حو�دث �صن���ة 1958 حمكًا 

�ملخل�ص���ني  �لوطني���ني  ملعرف���ة 

�لغيوري���ن عل���ى م�صلح���ة �لب���الد 

�لوطني���ة  ووحدته���ا  و��صتقالله���ا 

ومعرف���ة  �خل���ارج،  و�صمعته���ا يف 

�لعم���الء و�ملاأجوري���ن �لذي���ن �ألفت 

نفو�صهم �لذل وتع���ودو� �لتمرغ على 

�أعت���اب �الأجنبي �مل�صيط���ر، فبهرهم 

ن���ور �حلرية وما ��صتطاع���و� �لعي�س 

�أ�صي���اد�ً �أحر�ر�ً، فا�صتغلو� ظروف تلك 

�حلو�دث �ملوؤملة لال�صرت�ك يف �لتاآمر 

و�صيادتها،  بالده���م  ��صتق���الل  على 

الأحد�ث  �ملث���رية  �ل�صائعات  ون����رش 

�لف���ن وخل���ق �الأحق���اد، ويف ه���ذ� 

�ملجال ن�صط �لوطن���ي �لنبيل �للو�ء 

جميل حلود يعمل لب���ث روح �الألفة 

و�ملحبة ب���ني �أبناء �لوط���ن �لو�حد 

يف ت�صاريح���ه و�أحاديثه وجمال�صه 

�إىل �لوحدة  ون�صاطه وعمله، د�عي���ًا 

�لوطنية و�مليث���اق �لوطني وتنا�صي 

�الأحقاد، وقد كان ن�صاطه �مل�صكور يف 

هذ� �ملجال وجناح���ه يف مهمته �أن 

حتول���ت �ملتاري�س �إىل مكان للتالقي 

وتبديل �الأحقاد و�لبغ�صاء �إىل �ملحبة 

و�لتاآخي �لوطنيني..

اأحمد زين الدين

) العدد 315(  اجلمعة - 20 حزيران - 2014

�للو�ء جميل حلود وعقيلته يتو�صطان جنليهما ن�صري و�أميل
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بعد مرور �سن���وات من الزواج، 

ينطف���ئ وهج احلب �سيئ���ًا ف�سيًا، 

لك���ن هذا ال يعن���ي انتهاءه، كونه 

اأك���ر عقالنية،  اآخر  ياأخد �س���كاًل 

بعي���داً عن اأ�سكال احل���ب النارية 

يف فرتة اخلطوب���ة وبداية الزواج، 

ف�سحي���ح اأن احل���ب موجود لكن 

بدرج���ات، ويختلف بح�سب تفاهم 

الزوجني وتاأقُلم ال�سخ�سيات، لكن 

ُت���رى هل ما ي���زال زوجك يحتفظ 

بحبه ل���ِك يف قلبه، اأم اأنه مل يعد 

يبايل؟

االختب���ار ي�س���م ع���دداً م���ن 

االأ�سئلة، وتبع���ًا الإجاباتك يت�سح 

رد فعل زوجك.

ه���ل تعاملني زوج���ك وكاأنك 

تواعدين���ه الأول م���رة، وت�سع���نينْ 

لك�سب وده؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

ه���ل ت�سعرين بلهف���ة زوجك على 

العودة اإىل املنزل؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

هل تبدو حياتكما طبيعية وعادية 

اأمام النا�س، ويغلّفها احلب والوّد؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

هل حت�سني بج���ّو رومان�سي ُيظلّل 

معي�ستكم���ا رغم وج���ود امل�ساكل 

اليومية املعتادة؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

هل ت�ساهمني يف تهيئة جو ناعم 

لزوجك  الفر�سة  وهادئ، ومتنحني 

ليعي�س احلب بني جدران منزله؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

الزوجية  حياتكم���ا  هل حت�ّسنني 

�س���د املل���ل والغ�س���ب، واأ�سباب 

النفور؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

ه���ل جتدين���ه مفتونًا ب���ك.. حتى 

واأنتم���ا جتل�سان معًا على فنجان 

قهوة؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

ُت�سعري���ن زوج���ك اأن���ك جدي���رة 

بالتطلُّع اإليك، والتعلق بك؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

تعانقينه لثانية.. مقابل ال �سيء، 

اأو ت�سعني يدك عل���ى يديه واأنت 

تتكلمني معه؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

هل تتحكم���ني مب�ساعرك الراف�سة 

واأنت تواجهني امل�ساكل؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

ه���ل ت�ستعّدين الأوقاتك مع زوجك؛ 

االأحمر،  وت�سعني  االأجمل،  ترتدين 

وتتعطرين؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

اإىل ما  حتاولني جاهدة التع���رُّف 

ي�سعد زوجك، وما ي�سعره بال�سالم 

مع العامل؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

هل حترتمني رغبات زوجك اإن كان 

ل الع�ساء على �سوء ال�سموع؟ يف�سِّ

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

وتتحدثني  بعمله،  اهتمامًا  تبدين 

عن هواياته، وزمالئه يف العمل؟

اأ: نعم - ب: غالبًا - ج: اأحيانًا

د: اإىل حدٍّ ما

النتيجة

اإجاباتك »اأ«:  اإذا كانت معظم 

زوجك مفتون ب���ك؛ اإجاباتك توؤكد 

اأن زوجك مفتون بك لدرجة كبرية 

ت�س���ل اإىل 90٪، وهي ن�سبة كبرية 

حالة مرور �سن���وات على زواجك، 

اأو كان هناك اأبناء ينعمون بحياة 

�سعي���دة و�سطكم���ا، وه���ذا يرجع 

بطبيعة احل���ال اإىل اجله���د الذي 

تبذلين���ه ليبق���ى احل���ب م�ستعاًل 

بقل���ب زوج���ك، وهو االأم���ر الذي 

يحت���اج اإىل ذكاء وجداين، وفطنة، 

وحب �س���ادق، ورغب���ة قوية يف 

العي�س بظل اأجواء �سعيدة ُمفعمة 

باللهفة واال�ستياق.

ن�سيحة: ا�ستم���ري يف ما اأنت 

علي���ه، وك���وين املب���اِدرة بتقدمي 

احلب وما ميليه عليك قلبك وعقلك 

وزوجها  لبيته���ا  ُمّب���ة  كزوجة 

املفتون بها.

اإذا كانت معظم اإجاباتك »ب«: 

غالب���ًا.. مفت���ون ب���ك، اختياراتك 

املتنوعة، وتركيزك على »غالبًا« 

ُيطمئن، ويدل على اأن زوجك مفتون 

بك بدرجة معقولة ت�سل اإىل ٪80، 

اأنت زوجة حتملني بداخلك �سفات 

لزوجك  تقّدمينها  جميلة  اإيجابية 

يف �س���كل كلم���ة ح���ب، واهتمام، 

واإن�س���ات مل���ا يق���ول ويحك���ي، 

وتفاوؤل، واحل�ساد يف النهاية حب، 

وافتنان بك، وب�سخ�سك، وباأ�سلوبك 

املوؤثر املثمر.

ن�سيحة: ما راأي���ك لو اعتربت 

تباُدل احلب واالهتمام بينك وبني 

زوجك جتارة؛ تعطني وتبذلني اأكر 

لتجني ثماراً اأكر واأكر؟

اإجابات���ك  اإذا كان���ت معظ���م 

»ج«: ه���و مفتون ب���ك اأحيانًا.. ال 

تبدو ماوالت���ك يف جذب زوجك 

ليتعلق بك وُيفنت بك اأكر اأ�سلوبًا 

ثابتًا، واملحاول���ة وبذل املجهود 

يتوّقفان تبع���ًا لطبيعة م�ساعرك، 

تاأثرك  اأو مبدى  انفعاالتك،  ودرجة 

بكلمة من هنا، اأو ن�سيحة ُمغر�سة 

من هناك، له���ذا ت�سعرين بافتنان 

زوجك بك بع�سًا من الوقت ولي�س 

كل الوقت، رغ���م بقاء حبك بقلبه 

كزوجة اختارها قلبه.

رمي اخلياط

حددي مقدار حب زوجك.. واهتمامه بك

تعتقد بع�س االأمهات اأن ُلَعب طفلها ولهوه لي�س من �ساأنهم اأن يعك�سوا 

اأي اآث���ار جانبية جّيدة به، اإال اأن العك�س ه���و ال�سحيح، فُلَعب الطفل اأحد 

اأقوى املوؤثرات يف تنمية قدراته العقلية والعاطفية.

فما هي فوائد اللعب للطفل؟

يقلل اخلوف والقلق والتوتر والع�سبّية.

يخلق اأجواًء من الفرح وال�سعادة.

ن املرونة اجل�سدية.  يح�سِّ

يح�ّسن االنفتاح العاطفي وال�سعور باالأمان. 

يزيد من الهدوء والقدرة على التكيُّف والقدرة على التعامل مع التغيري. 

�رسعة الت�سايف من االأوجاع، وال�سعور باحليوية. 

يعزز م�ساعر قبول االختالف.

زيادة م�ساعر التعاطف والرحمة واملحبة مع االآخرين. 

يعزز مهارة �سنع البدائل واخليارات. 

تعزيز روح امل�ساركة.

يزي���د من ثق���ة الطفل بنف�سه ومبن حول���ه، خ�سو�س���ًا اإذا �ساركه اأحد 

ن باللعب.  الوالدينْ

• اأغرب اآداب الطعام املنت�رسة يف العامل
الأّن االإتيكي���ت ما هو اإالّ انعكا�س للح�سارات والقواعد، وكون احل�سارات خمتلفة ومتباينة 

بفع���ل التاريخ واجلغرافيا؛ يف كّل بل���د يف العامل اأ�سول واآداب خا�ّسة به قد تكون م�ستهَجنة 

يف البلدان االأخرى، اليوم نتناول اإتيكيت الطعام املختلفة.. اكت�سفيها: 

- اإ�س���دار االأ�س���وات عند تناول احل�ساء واالأطباق ال�ساخن���ة: يف حني اأن هذا الفعل ُيعترب 

غ���ري الئق كلي���ًا يف بلداننا العربية مثاًل، اإالّ اأّنه م�سم���وح وم�ستَحّب يف اليابان، حيث ُيعترب 

اأنه يتي���ح للنا�س تناول »النودلز« ب�سكل اأ�رسع، ويتيح للطب���اخ اكت�ساف اإىل اأي مدى اأحب 

ال�سي���وف اأطباقه وتناولوها ب�سهية! فال ت�ستغرب���ي يف حال زرت هذا البلد االآ�سيوي وق�سدت 

مطعمًا مليًا اأن ت�ستمعي اإىل �سمفونية فموية، حتى يف اأفخم االأماكن. 

- البق�سي����س: رمبا ال تتخّيلني نف�سك خرجت م���ن مطعم من دون اأن تزيدي على الفاتورة 

مبلغ���ًا ب�سيطًا، كاإكرامية للنادل الذي بذل كّل جه���وده كي يحظى بامتنانك، لكن هذه العادة 

يف ال�سني مثاًل ُتعترب عيبًا كبرياً واإهانة للنادل! اأّما اإذا تخلّفت عن دفع ن�سبة 10٪ على االأقّل 

م���ن الفاتورة يف الواليات املتحدة االأمريكية، فال ت�ستغربي يف حال تعرّ�ست لالنتقاد العلني 

من النادل!

- تق�سيم الفات���ورة: قد تعتربين اأّن تق�سيم الفاتورة على املوجودين كلّهم هو احلّل االأكر 

ع���داًل واإن�ساف���ًا، لكن هذا لي�س حقيقيًا يف حال كنت يف فرن�س���ا، اأو مع اأ�سدقاء فرن�سيني يف 

ب���الدك، الأّن هذا االأمر واحد م���ن اأبرز العيوب يف بالد الرومان�سية؛ فاإّم���ا اأن تدفعي الفاتورة 

كاملة، واإّما اأن تنظري حتى يفعلها �سخ�س اآخر!

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

تأثير ألعاب الطفل في شخصيته



منوعات

اأف��ق��ي

1 متعب���د اعتزل النا�س / عال �سوته اأو عال ال�سوت من 
حوله / انه�س

2 ادافع عن / مركز النور والهداية.
3 اأغلق )اأذنيه( / ثمر النخل / اأجاز.

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4 ا�س���م ل�ساحب كف���اءة يف جمال ما 
)معكو�س���ة( / جمموع���ة متقدمة من 

اخليل اأو النا�س اأو نحوها

5 اأ�سدر �سوتا كالذب���اب / ابرز اأدواره 
القرمو�سطي.

6 متحلل )معكو�سة( / حب
7 �سجل ملف���ات / جمموع���ة البيوت 

والدور واأهلها التي متثل الوطن.

8 خمرج مثري للجدل له عدد من االأفالم 
منها حني مي�رسة

9 مظلة هبوط / �رسب برغبة �سديدة.
10 يدرين / من اآثار امل�رسيني القدماء.

ع��م���ودي

1 ممثل كوميدي �سع���ودي يف م�سل�سل 
طا�س ما طا�س.

2 ممث���ل م�رسي راح���ل ال يكذب ولكنه 
يتجمل. / ا�سهر الفراعنة واكرب بناء

3 م���ادة مميتة / نق���ل املعلومات اإىل 
احلا�سوب عرب اأجهزة يدوية.

4 فيلم ج�سد فيه مم���ود عبد العزيز 
�سخ�سية ال�سيخ ح�سني كفيف النظر. / 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
3 حروف من ها�سم

5 ناقلو االأ�سياء.
6 تقل�س حجمه / تر�سد )معكو�سة(.

7 اأ�سابه اجلنون / ا�ستجابتي الأ�سئلة ما
8 ممثلة م�رسية كوميدية خفيفة الظل

9 قطع تغط���ى بها االأ�سطح املائلة اب�سط / 
واأقل تعقيدا.

10 خمرج فل���م احلم���وات الفاتنات متثيل 
ماري منيب وميمي �سكيب يف 1953

أطعمة تمنحنا السعادة.. وتطرد الكآبة
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اّتب���اع نظ���ام غذائي متن���وع �سيفعل 

العجائب يف ج�سمك، لكن من املعروف اأن 

بع�س االأطعمة لها خ�سائ�سها الطبية، وقد 

اك�ستف املخت�سون يف املخ واالأع�ساب اأن 

هناك اأنواعًا م���ن االأطعمة جتلب ال�سعور 

بال�سعادة واالبته���اج لالإن�سان، من خالل 

دوره���ا يف م�ساع���دة امل���خ عل���ى اإفراز 

هرمونات ومواد حت�س���ن احلالة املزاجية 

والنف�سية لل�سخ����س، وُتخلِّ�سه من التوتر 

والكاآبة.

ومن تل���ك االأطعمة الت���ي ت�ساعد يف 

جلب ال�سعادة وال�سعور باالبتهاج:

ال�سكوالت���ه: حتت���وي ال�سكوالته على 

مادة الكافيني، الت���ي ُتعترب من�سطًا فعااًل 

للجه���از الع�سبي، وعام���اًل هامًا يخلّ�سه 

م���ن التعب واالإجهاد، فيتوّل���د على الفور 

اإح�سا�س بالراحة والهدوء وال�سعادة.

كم���ا اأنه���ا حتت���وي عل���ى ن�سبة من 

ال�سكر ت�ساعد يف رف���ع م�ستويات هرمون 

م ملزاج االإن�سان. ال�سريوتونني املنظِّ

االأ�سماك: اأظهرت االأبحاث اأن االأ�سخا�س 

الذي���ن يعي�سون بالقرب من البحار يبدون 

اأكر �سعادة من غريه���م، ويعود ذلك رمبا 

اإىل كرة تناولهم االأ�سماك املحتوية على 

»اأوميج���ا 3«، التي ت�ساع���د بدورها على 

تهدئة االأع�ساب.

كما اأظه���رت اأن املعاجلة م���ن الكاآبة 

بزيت ال�سمك ميكن اأن تك���ون فعالة بقدر 

عق���ار »prozac«، وه���و اأح���د االأدوية 

ال�سائعة لعالج اأمرا�س الكاآبة.

ال�سبان���خ: فهي حتت���وي على حام�س 

»الفولي���ك«، ال���ذي ي���وؤدي اإىل انخفا�س 

االإ�سابة بالتوتر والقلق.

البندورة: حتتوي البندورة على مركب 

»الاليكوبني«، الذي مينحها لونها االأحمر 

الالم���ع، وُيعدُّ عالجًا فع���ااًل يف ماربة 

الكاآب���ة وحت�سني املزاج، كما مينع ت�سكيل 

املرّكب���ات االلتهابية يف الدم���اغ، والتي 

ترتبط بالكاآبة.

وحتتوي البندورة على م�ّسنات اأخرى 

للمزاج، مثل حام�س الفوليك واملغني�سيوم 

واحلديد.

البنجر االأحم���ر: ُيعترب البنجر م�سدراً 

جي���داً لفيتامني »ب« ال����رسوري لعمل 

الذاك���رة، وح�س الفكاه���ة، والقدرة على 

اإيج���اد املعلومات ب�رسع���ة ومعاجلتها. 

 »betaine« ويحتوي البنجر على مركب

اأي�سًا، وهو مرّك���ب ي�ستعمله الدماغ يف 

ماربة الكاآبة طبيعيًا.

الفلف���ل احل���ار: ياأتي الطع���م الالذع 

caps a »للفلف���ل احل���ار م���ن م���ادة 

icin«، الت���ي ت�ساع���د يف اإذابة الدهون 
e a »  الدم، واإنتاج الدم���اغ مركبات 

dorphins«، الت���ي تعم���ل على تهدئة 
االأع�ساب.

الث���وم: نعم، الثوم، فه���و يحتوي على 

كمية كبرية من مع���دن الكروم، الذي يوؤثر 

يف هرم���ون »serotonin«، املع���روف 

باأنه املادة الكيميائية »ال�سعيدة«.

ال�سارة  ال�سكريات  الع�سل: على عك�س 

عدمية الفائ���دة، يحتوي الع�سل على كثري 

من املواد املح�ّسن���ة للمزاج  كفيتامينات 

واحلدي���د،  الفولي���ك،  وحام����س  »ب«، 

واملنجنيز، و181 مركب���ًا حيويًا خمتلفًا، 

.»quercetin« مثل

الكرز: يطلق علي���ه االأطباء يف الغرب 

االأ�سربين الطبيعي؛ حيث مينح َمن يتناوله 

�سعوراً عارمًا بال�سعادة.

امل���وز: يحتوي على مرّك���ب كيميائي 

طبيعي مينح الثقة بالنف�س.

اخلبز االأ�سم���ر: الأن الكربوهيدرات تزيد 

م���ن اإفراز الهرمون امل�س���وؤول عن مقاومة 

االكتئاب.

الدج���اج: باعتب���اره م�س���دراً رئي�سيًا 

لعن�رس ال�سيلينوم، الذي يكفي تناول 100 

غرام منه الإزالة التوتر والغ�سب.

الريح���ان: اإ�ساف���ة نب���ات الريح���ان 

اإىل طعام���ك يغ���رّي امل���زاج اإىل االأف�سل، 

وق���د ا�سُتخدم الريح���ان موؤخراً يف عالج 

االكتئاب .

االأفوكا: هذه الفاكهة اخل�رساء اللذيذة 

حتتوي على م���ادة »ال�سريوتونني«، وهو 

ناقل ع�سبي لل�سعور اجليد، كما اأنها جيدة 

للب�رسة، وال�سعر واالأظافر.

عل���ى  يحتوي���ان  التوت والفري���ز 

 anthocyanidins»االأنثو�سيانيدين�س«

واملواد املغذية التي ت�ساعد على احلد من 

التوتر واالكتئاب. 

الل���نب: الأن »الربوبيوتي���ك« يف اللنب 

ي�ساع���د عل���ى تعزي���ز امل���زاج، واجلهاز 

املناعي اأي�سًا.

ال�ساي االأخ�رس: هو مليء ب�»الثيانني«؛ 

م�ساد لالأك�سدة، ويعمل كمهدِّئ. 



تويف �س���اب �س���يني )25 عامًا( يف مدينة �س���وزهو �رشقي 

�ل�سني، ب�سبب ق�سائه عدة �أي���ام دون نوم مل�ساهدة مباريات 

بطولة كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم بالرب�زيل، وفقًا للأطباء.

وعرث على جثة �ل�ساب يف غرفته �سباح �ل�سبت �أمام �لتلفاز 

بعد �ساعات م���ن مبار�ة �إ�سبانيا وهولن���د�، �لتي �نتهت بفوز 

»�لطو�حني« بخم�سة �أهد�ف له���دف و�حد يف �إطار مناف�سات 

�ملجموعة �لثانية باملونديال.

ي�سار �إىل �أن فرق �لتوقيت بني �ل�سني و�لرب�زيل ي�سل �إىل 11 

�ساعة، ما ي�سطر م�سجعي �ل�ساحرة �مل�ستديرة بالبلد �لآ�سيوي 

�إىل �ل�سهر ملتابعة �ملباري���ات مبا�رشة ما بني منت�سف �لليل 

وحتى �ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحًا بالتوقيت �ملحلي.

و�أوردت وكال���ة �أنباء »�سينخ���و�« �أن �لأطباء ربطو� موت 

�ل�ساب بنق�س ع���دد �ساعات �لنوم، فيما مل يحددو� بعد ما �إذ� 

كان �سبب �لوفاة هو �لإنهاك �جل�سدي �أو �أزمة قلبية حمتَملة.

وبالرغ���م م���ن �أن �ل�سني من �ل���دول غ���ر �مل�ساركة يف 

�ملونديال، �إل �أن �مل�سجع���ني يف �لعملق �لآ�سيوي يحر�سون 

عل���ى متابعة مباري���ات منتخباتهم �ملف�سلة، مث���ل �إ�سبانيا 

و�إيطاليا و�لرب�زيل. 

ُيذكر �أنه مّت ر�سد حالت وفاة مماثلة �أي�سًا يف �ل�سني خلل 

مونديايل 2006 و2010.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 
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كاريكاتير

توفي بسبب مشاهدة مباريات المونديال عدة أيام دون نوم

�أل���زم �س���اب بريط���اين ُيدع���ى 

بالتوقيع  زوجته  جيلي«  »جيم�س 

بًا لإثارة  على عقد من 10 بنود، جتنُّ

بينهما  �ملحتَملة  �لزوجية  �مل�ساكل 

�إىل �أن  خلل فرتة �ملونديال، م�سر�ً 

خمالفة �أي م���ن تلك �لبنود �ستوؤدي 

حتمًا �إىل �لنف�سال.

و��سحة  بن���ود�ً  �لعقد  وت�سّم���ن 

ومثرة لل�سحك يف �لوقت ذ�ته، من 

�سمنها �أن يكون �لتلفزيون و�لرميوت 

كونرتول حتت ت�رشّف »جيلي« منذ 

بد�ية �ملونديال وحتى نهايته.

وع���ّد »جيلي« مب���ار�ة �إجنلرت� 

�أم���ام �إيطاليا، �لت���ي �أقيمت �ل�سبت 

بالن�سبة  �لأب���رز  �حل���دث  �ملا�سي، 

�إلي���ه، حيث منع بتات���ًا �ل�سر �أمام 

�لتلفزيون، �سو�ء يف هذه �ملبار�ة �أو 

جميع مباريات كاأ�س �لعامل.

و��سرتط »جيل���ي« على زوجته 

�لثلج���ة بالطعام و�ل�رش�ب  تعبئة 

طو�ل فرتة �ملونديال، وطالبها بعدم 

تقليدية  بعبار�ت  و�لتفّوه  مو��ساته 

مثرة لل�سفقة �أو �لغ�سب يف �لوقت 

نف�س���ه يف ح���ال خ�س���ارة منتخب 

�إجنل���رت� �أمام �إيطاليا، بالإ�سافة �إىل 

حتذيرها من �سوؤ�له �أثناء �ملباريات 

عن قو�عد لعبة كرة �لقدم، �أو عن �أي 

حدث يتخلل �ملبار�ة نف�سها.

م بالتلفزيون أثناء المونديال
ُّ
َم زوجته بعقد للتحك

َ
ألز


