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من السجون السعودية ..إلى سورية
�إثر ف�شل الرهان على اعتداء �أمريكي �« -إ�سرائيلي» على �سورية ،ح�صلت م�صادر
ا�ستخبارية على وثيقة م�سرَّبة من وزارة الداخلية ال�سعودية ،تفيد بت�أهيل 1334
من امل�سجونني يف اململكة من جن�سيات عربية و�أفغانية وباك�ستانية ،بجرائم يطبَّق
عليها «حكم ال�شريعة الإ�سالمية» بقتلهم تعزيراً بال�سيف ،كتهريب املخدرات
والقتل واالغت�صاب ،من �أجل �إر�سالهم �إىل �سورية منت�صف �أيلول اجلاري للقتال
هناك ،بعد االتفاق معهم على �إعفائهم من �إقامة «احلد ال�شرعي» عليهم ،و�صرف
معا�شات �شهرية لعائالتهم وذويهم.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة السادسة  -الجمعة  7 -ذو القعدة 1434هـ  13 /أيلول  2013م.
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تقاريـر تركية تؤكد أن «فـيلم الكيماوي» ُطبخ في أنـطاكـية
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االفتتاحية

تاريخ أميركا حافل بالحروب
االستعمارية المتواصلة
ب�ي�ن ح�ص ��ول ال�ضرب ��ة الع�سكري ��ة الأمريكي ��ة �ض ��د �سورية من
عدمه ��ا ،ن ��رى �أن ال�ضربة قائمة ال حمالة ،لأنها نتاج بنيوي يف
طبيع ��ة ال�سل ��وك الأمريكي الذي يقوم عل ��ى العدوان والإرهاب
حتقيقاً مل�صاحله.
و�إذا كان الوط ��ن العرب ��ي مل ��ا ينف ��رد ب ��ه م ��ن خ�صو�صي ��ة املوقع
وخم ��زون الطاق ��ة ،ق ��د م ّث ��ل نقط ��ة ارت ��كاز يف اال�سته ��داف
اال�سرتاتيج ��ي الأمريك ��ي ،ف إ�ن ��ه ب ��ات يتطل ��ب م ��ن الوالي ��ات
املتح ��دة تكثي ��ف ه ��ذا اال�ستهداف ،يف ظ ��ل اال�ستف ��ادة الق�صوى
من نظام العوملة ،ووجود نظام �إقليمي عربي عميل ي�شكل حالة
عربية غائبة عن الوعي.
وا�شنط ��ن ال ي ��رف له ��ا جف ��ن ب�إب ��ادة �شع ��ب بكامل ��ه ،وه ��و م ��ا
�أقدم ��ت علي ��ه عام � 1865ض ��د الهنود ال�س ��كان الأ�صليني للقارة
الأمريكي ��ة ،لتقي ��م دولته ��ا اال�ستعماري ��ة ،وه ��ي ت�سببت مبقتل
�سبعة ماليني �شخ�ص يف فيتنام بدءاً من العام  ،1964وقد ادعى
يومه ��ا الرئي�س الأمريكي �أن مدمرتني �أمريكيتني هوجمتا يف
خليج تونكن بعيداً عن ال�ساحل الفيتنامي ،ومل يت�أكد ذلك �إىل
الي ��وم ،وقبله ��ا كانت احلرب الأمريكية عل ��ى �إ�سبانيا ،ويف العام
 1961حاول ��ت الوالي ��ات املتح ��دة غ ��زو كوب ��ا بوا�سط ��ة املنفي�ي�ن
الكوبيني يف عملية خليج اخلنازير الفا�شلة.
ومل ين� ��س الع ��امل قنبل ��ة ناكازاك ��ي الت ��ي �أودت بحي ��اة 73884
قتي�ل�اً و 60أ�ل ��ف جريح بناء لأم ��ر الرئي� ��س الأمريكي ترومان
يف التا�س ��ع م ��ن �آب  ،1945ويف الع ��ام  1946ا�ستوىل الأمريكيون
عل ��ى مئت�ي�ن وخم�س�ي�ن أ�ل ��ف طن م ��ن غ ��از التاب ��ون يف منطقة
«جيورجي ��ان» ،وب ��د ًال م ��ن �إتالفه ��ا ث ��م نقله ��ا �إىل الوالي ��ات
املتح ��دة ،و�إذ ال نن�سى غزو الع ��راق بذريعة كذبة �أ�سلحة الدمار
ال�شام ��ل ،ال نتوق ��ع �سلوكاً طوباوياً �أمريكياً ،ب ��ل عدواناً غا�شماً
عل ��ى �سورية ب أ�م ��وال النفط العربي ،ين ��درج يف �سل�سلة الغزوات
اال�ستعماري ��ة الأمريكية التي مل تتوقف يوماً ،من فييتنام �إىل
الفلب�ي�ن �إىل الدوميني ��كان �إىل ال�سلف ��ادور �إىل ليبي ��ا �إىل لبنان
�إىل نيكاراغ ��وا ،والالئحة تطول ،وكل ذلك حتت عنوان «القيم
الإن�سانية» و«توفري الدميقراطيات ل�شعوب العامل»!
�أم ��ا تل ��ك املزحة ال�سمج ��ة التي تطلقها الوالي ��ات املتحدة حول
ا�ستعم ��ال النظ ��ام ال�س ��وري ال�س�ل�اح الكيميائ ��ي ،فه ��ي جم ��رد
كذب ��ة كبرية اعت ��ادت الواليات املتحدة ع�ب�ر تاريخها العدواين
الطويل على ترويجها ،التخاذها ذريعة للعدوان.
�صحي ��ح �أن ��ه ّمت ت�أجيل ال�ضرب ��ة مقابل ت�سليم �سوري ��ة �أ�سلحتها
الكيميائي ��ة ،لكننا نقول �إن ال�ضربة الع�سكرية ل�سورية واقعة ال
حمالة ،عقاباً لها على موقفها الريادي يف جبهة املقاومة ،ولي�س
لأي �سبب �آخر ،ومن املعيب �أن نرى بع�ض الأعراب يهللون لهذا
الع ��دوان على بلد عربي ،و�آخ ��رون ي�ضعون مطاراتهم يف خدمة
العدوان ،وال بد من �أن التاريخ �سيقول كلمته بحقهم.
و�إذا كانت ال�ضربة الع�سكرية قادمة ،فمن امل�ؤكد �أنها من �صنع
�شياطني الإن�س ،وال بد من جمابهتها بكل ما منلك من اقتدار
وعزم وحمية ،واملوت دونها �شرف و�شهادة.

عمر عبد القادر غندور
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رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

«ثعالب الغرب» و«صعاليك العرب»
ينتظرون حصتهم من «فريسة» األميركي
ي�صف بع�ض املتابعني ح��ال ال��دول الغربية
التي ت�سري خلف الإدارة الأمريكية وت�شاركها
يف �شن احل��روب �ضد ال��دول وال���ش�ع��وب ،بحال
حيوانات الغابة ال�ضعيفة ،كالثعالب و�أمثالها،
ينق�ض أ�ح ��د ال �� �ض��واري على
ّ
ال�ت��ي تنتظر �أن
فري�سة ك�ب�يرة ،فتنتظر تلك ال�ضعيفة دوره��ا
اللتهام بقايا اجليفة و�سد رمقها بها.
ه� �ك ��ذا ي �ح �� �ص��ل يف ك ��ل «حت� ��ال� ��ف» ت�ن���ش�ئ��ه
ال��والي��ات املتحدة ل�ضرب دول��ة هنا �أو احتالل
بلد هناك ،و�أب��رز ما ر أ�ي�ن��اه على ه��ذه ال�شاكلة
خالل العقدين الأخريين ما �شهدناه يف احلرب
على العراق ،ويف بع�ض ما �شهدته احلرب �ضد
ليبيا.
ت �ت �ق��دم ال �� �ص �ف��وف يف ال � �ع� ��ادة دول م�ث��ل
بريطانيا وفرن�سا وك�ن��دا و�أ��س�ترال�ي��ا ،وغريها
التي ت�سري خلف القرار الأمريكي «مثل ال�صبي
مع خالته» ،رغم �أن جمل�س العموم الربيطاين
خ��ال��ف امل �ع �ت��اد م� � ؤ�خ ��راً! ك��ذل��ك ت��و��ض��ع �ضمن
ه��ذا الركب ال�ع��دواين «�أ�شباه ال��دول العربية»
اخل��ا��ض�ع��ة ل �ل ��إرادة الأم�ي�رك �ي��ة ،ويف مقدمها
ال�سعودية وقطر والإمارات والأردن.
ل �ك ��ن الأم� � � ��ر ت ��و� � ّ�س ��ع ل �ي �� �ص��ل �إىل ب�ع����ض
ال���س�ي��ا��س�ي�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن ان���ض�م��وا �إىل
«طابوراملتعيّ�شني» على فرائ�س الأمريكي ،رغم
�أن هذا �أمر نرب�أ بهم �أن ي�صلوا �إليه ،و�إن كانوا
ت�خ��طّ ��وا م��رح�ل��ة اخل�ج��ل �إىل واق ��ع الت�صريح
يح�صلونه من
ع��ن املطامح واملطامع مم��ا ق��د ّ
«ا� �س�لاب» احل�م�لات الغربية وامل�ع��ادي��ة عموماً
للقوى احل� ّي��ة ال�ت��ي تقف يف ك��ل ظ��رف وزم��ان
�ضد اال�ستعمار و�أطماعه و�إم�لاءات��ه ،وهو �أمر
لي�س غريباً عن ثقافة العرب وتاريخهم الذي
يذكر �أن «�صعاليكهم»� ،أي املنبوذين من قبائلهم
واملطرودين منها ،كانوا يتحيّنون وقوع حروب
وغزوات ،وينتظرون مغادرة املحاربني ال�ساحة،
ل �ي �ع �م��دوا �إىل ت�ن�ظ�ي�ف�ه��ا م��ن ب �ق��اي��ا اال� �س�لاب
وال�غ�ن��ائ��م ،مثلما تنظّ ف ال�ضباع الأر� ��ض من
بقايا اجليَف.
ه�ؤالء ال�سا�سة اللبنانيون يكررون مبواقفهم
احل��ال�ي��ة م��ا فعله ��س��اب�ق�اً �سيا�سيون لبنانيون
و�� �س ��وري ��ون ،ع �ن��دم��ا اح �ت �ف �ل��وا ب ��دخ ��ول جي�ش
االحتالل اال�ستعماري الفرن�سي �إىل بالدهم ،يف
حني كانت دماء الثوار الأبطال الذين قاوموا
االحتالل يف مي�سلون ومناطق �سورية ولبنانية
عدة ،مل جتفّ بعد.
ه� � ��ؤالء ال���س�ي��ا��س�ي��ون أ�ن�ف���س�ه��م ��ش�ه��دن��اه��م
ينحازون �إىل العدو «الإ�سرائيلي» خالل عدوانه
ع�ل��ى ل�ب�ن��ان يف ال �ع��ام  ،2006وك��ان��وا ي��راه�ن��ون
على «انت�صار» العدو ليحققوا غايتهم وغاية
�أ�سيادهم يف ال�سفارة الأمريكية بالتخل�ص من
املقاومة وجماهديها.
وال� �ي ��وم ،ن ��رى ه� � ��ؤالء ي��رب �ط��ون أ�ن�ف���س�ه��م
ب�ع��جَ �ل��ة ال �ع��دوان الأم�ي�رك��ي ال ��ذي ينتظرونه
على �سورية ،ويطالبون به ب�إحلاح ،لأنه �شرط
لتحقيق رغباتهم و�أطماعهم.
مل ي�ن��� َ�س رئ�ي����س «ح ��زب ال �ق��وات اللبنانية»
�سمري جعجع يف خطابه الأخ�ير و�ضع �شروط
وموا�صفات لرئي�س اجلمهورية املزمع انتخابه
ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،راف���ض�اً رح�ي��ل ال��رئ�ي����س مي�شال
��س�ل�ي�م��ان ،ف�ك��ان �أن اع �ت�برت �أو� �س��اط �سيا�سية
و�إع�ل�ام �ي��ة م �ت �ع��ددة �أن خ �ط��اب��ه ه��و «خ �ط��اب
تر�شّ حه لرئا�سة اجلمهورية» ،و�أن دفاعه عن
الرئي�س �سليمان ورف�ضه لرحيله ال يعني قبوله
بالتمديد ل��ه ،لكنه خ�ط��وة هجومية ،متهيداً
لرت�شّ حه �شخ�صيا للرئا�سة ،فجعجع يجد �أن
الفر�صة قد حانت!
وعلى الرغم من �أن جعجع ا�ستدرك لينفي

الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما والرئي�س �سعد احلريري يف البيت الأبي�ض

تف�سري ما قاله ب�أنه تر�شُّ ح للرئا�سة الأوىل� ،إال
�أن النائب عن حزبه انطوان زهرا كان �صريحاً
عندما قال مبا�شرة عقب نفي جعجع� ،إن «لبنان
بحاجة اليوم �إىل رئي�س ق��وي كجعجع» ،وكان

الساسة اللبنانيون
المشجعون لالعتداء
على سورية انحازوا
للعدو عام ..2006
وراهنوا على انتصاره
ليتخلّصوا من المقاومة
ومجاهديها

(�أر�شيف)

الفتاً �أن زهرا قال يف الت�صريح ذاته« :ال جدوى
من �إعادة �إحياء طاولة احلوار» ،كما �شدد «على
رف�ض القوات امل�شاركة يف �أي حوار بوجود حزب
اهلل» ،وهو �أمر تكرره �أطراف «� 14آذار» ،خ�صو�صا
«القوات» و«حزب امل�ستقبل» ،هذه الأيام.
يراهن ه��ذان احلزبان ه��ذه الأي��ام من دون
م��وارب��ة ع�ل��ى ع ��دوان أ�م�ي�رك��ي ،ت�ك��ون نتيجته
تدمري �سورية ال��دول��ة ولبنان امل�ق��اوم��ة ،حتى
يت�سنى لهما حتقيق م�شروعهما يف الت�سلط
على لبنان واال�ستئثار بحكمه ،وهو ما يريانه
«ن�صيبهما» من الفري�سة الأمريكية املقتولة،
وه��ي املنطقة العربية برمّتها ال�ت��ي ي��راد لها
�أن ت �ك��ون ب��ال�ك��ام��ل حت��ت أ�ق � ��دام الأم�يرك �ي�ين
وال�صهاينة.
ل�ك��ن م�شكلة ه��ذه امل�خ�ل��وق��ات «ال���ص�غ�يرة»
و«ال���ض�ع�ي�ف��ة»� ،أن م��ا ت�سعى �إل �ي��ه ه��و كـ«حلم
�إب�ل�ي����س ب��اجل �ن��ة» ،لأن أ�م�ي�رك��ا ل��ن تنت�صر يف
م��واج�ه��ة حم��ور امل �ق��اوم��ة ،و��س��وري��ة وامل�ق��اوم��ة
ل��ن ُت�ه��زم��ا ،ول��ن تكونا «ج�ي�ف��ة» تتغذى عليها
احل�شرات ،وواعدي النف�س بالأكل من «الفري�سة
الأمريكية» �سيموتون من اجلوع وهم ينتظرون
«طعامهم» من دون طائل.

عدنان ال�ساحلي

همسات
◄عودة
إلى «التكنوقراط»

ب �ع��د �أن ت �ب� نّّين ع �ج��ز الأم�ي�رك��ي
عن ت�أمني دع��م دويل لالعتداء
ع�ل��ى ��س��وري��ة ،ع��اد احل��دي��ث بني
�أو� �س��اط ال�سيا�سيني اللبنانيني
امل� �ع� �ن� � ّي�ي�ن ب� �ت� ��أل� �ي ��ف احل �ك��وم��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ع��ن ت�شكيل حكومة
«ت �ك �ن ��وق ��راط» م ��ؤل �ف��ة م ��ن 18
وزيراً ،عنوانها مواجهة املخاطر
االقت�صادية على لبنان ،على �أن
يكونوا الوزراء غري حزبيني ،وال
ينتمون �إىل �أي فريق �سيا�سي.

◄برفقة أمنية

لوحظ يف �أكرث من منطقة لبنانية جتوُّل
دبلوما�سيني من طاقم ال�سفارة الأمريكية
يف ع ��وك ��ر ب� ��� �س� �ي ��ارات م� ��ن دون ل ��وح ��ات
دبلوما�سية ،وبرفقة عنا�صر �أمنية لبنانية.

◄تركيب المعلومات

�أق��ر �أح��د امل���س��ؤول�ين امل��وت��وري��ن يف «امل�ستقبل»
�أن إ�ط�لاق ال�شيخ ها�شم منقارة بعد ال�سيناريو
ال�ت�ل�ف�ي�ق��ي ب�ح�ق��ه ب �� �ش ��أن ان �ف �ج��اريْ ط��راب�ل����س
ب��ال �ت��وازي م��ع احل�م�ل��ة الإع�ل�ام �ي��ة املمنهجة،
يُعترب �صفعة قوية للجهاز ال��ذي �أوقفه ،حيث
ت�أكد �أن��ه يركب «معلومات» بناء على تو�صيات
غب الطلب من جهات حملية وغري حملية.
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مسيحيو « 14آذار» ..واحتالل معلوال

يـقــــال

«نأي بالنفس» حتى خروج آخر مسيحي من سورية
ال�ص���ور التي نقلتها و�س���ائل الإعالم املتلفزة
ومواقع التوا�ص���ل االجتماعي ،والتي تُظهر ع�رشات
املقاتلني من «جبهة الن�رصة» و«القاعدة» تقتحم
مدينة معلوال ذات الأغلبية امل�س���يحية� ،ص���دمت
الر�أي العام ،خ�صو�ص ًا �أبناء الطوائف امل�سيحية يف
�س���ورية ولبنان وامل�رشق عموم���اً ،نظراً �إىل �أهمية
ه���ذه البلدة الوادعة وال�ضارب���ة يف عمق التاريخ،
والتي تُعترب بحق درة تاج امل�سيحيني يف �سورية،
ومتاثل ب�أهميتها مع �أخته���ا �صيدنايا رمبا �أهمية
بيت حلم يف فل�سطني املحتلة.
هذه الأيقونة التاريخية املحفورة يف ال�صخور،
والتي يتح���دث بع�ض �أهلها اللغ���ة الآرامية التي
تكلم بها ال�سيد امل�سي���ح (عليه ال�سالم) كانت �إىل
وقت قريب حمجة للم�سيحيني ،ويزورها امل�سلمون
مل�شاه���دة �أديرتها ومعابده���ا املده�شة املحفورة
يف اجلب���ال على بعد ع�رشات الأميال من العا�صمة
دم�شق.
املعلوم���ات املت�رسب���ة تفي���د ب����أن مقاتلي
«القاعدة» �رشعوا بع���د الدخول �إليها عرب تفجري
انتحاري حلامية البلدة ،ومقتل العديد من عنا�رص
اجلي�ش ال�سوري� ،إىل ترهيب ال�سكان الآمنني ،و�إزالة
ال�صلبان من �أعلى الكنائ�س ،وحتطيم بع�ض الآثار،
وقتل و�أ�رس العديد من �أبناء معلوال ،وبثّ الرعب بني
ال�سكان ،وقد دخلوا بع�ض الأديرة و�أجربوا الرهبان
عل���ى �صنع الطعام لهم .و�أ�ش���ارت املعلومات �إىل
�أن ما يق���رب من �ألف وخم�سمئة �إرهابي قدموا من
منطقة القلمون على دفع���ات متتالية من منطقة
يربود ورنكو�س ودخل���وا �إىل البلدة ،حيث مل تكن
هناك وحدات قتالية كبرية للجي�ش ال�سوري ،الذي
يعمل الآن على ا�سرتجاعها من «كتائب الفاروق»
الت���ي احتلّت ه���ذه املدينة به���دف التخفيف عن
�ضغ���ط اجلي�ش ال�سوري يف منطق���ة الغوطة ،التي
يحقق فيها �إجنازات �رسيعة .و�أو�ضحت املعلومات
�أن ه����ؤالء املقاتلني هم من فل���ول مدينة الق�صري،
والذين فروا �إىل مدينة عر�سال اللبنانية املتاخمة
للحدود مع �سورية ،والت���ي يدلف منها املقاتلون
�إىل جب���ال القلمون ومنها نحو الغوطة و�صو ًال �إىل
معلوال.
يف عر�سال مت التخطيط لهذه العملية مبجملها،
من �أجل ت�شتيت قدرات اجلي�ش ال�سوري يف الغوطة
الدم�شقية ،حيث مت احتالل املدينة من دون �ضجيج
كبري ،ب�سبب ال�صخ���ب الإعالمي الذي رافق احلملة
الأمريكية و«الإ�رسائيلية» ل�رضب �سورية ،بالتزامن
مع دعوات البابا فرن�سي�س الثاين لإقامة ال�صلوات
يف كل العامل من �أجل �سورية.
�أمام هذه ال�صورة بدا امل�سيحيون يف لبنان �إىل

◄غياب

قاطعت قوى الرابع ع�شر من �آذار االحتفال الذي �أقامه
الأم��ن العام يف مقره الرئي�سي يف املتحف ،على الرغم
من الدعوات الر�سمية التي وُجِّ هت �إليهم ،وبقيت كرا�سي
عدد من املدعوّين «الآذاريني» فارغة ،وقد هم�س رئي�س
اجلمهورية يف �أذن املدير العام للأمن العام قائالً�« :شو
وينن ال�شباب»؟ ف�أجاب« :دعوناهم ومل يح�ضروا».

◄لماذا؟

قدّم رئي�س حزب �أكرث من مئة جهاز كمبيوتر حديث
جلهاز الأمن العام ،ومع ذلك مل يُد َع الرئي�س املذكور
�إىل احلفل املركزي للأمن العام ،حيث ات�صل ب�صديق
م�شرتك م�ستغرباً هذا الت�صرف.

هل منعت إيران مسيحيي
« 14آذار» من استنكار المجازر
التي تُرتكب في معلوال؟

حد ما «باهتني» ومنق�سمني ين�أون ب�أنف�سهم �أمام
هذه الكارث���ة امل�ستمرة �إىل الآن ،وقد حاول العديد
من م�سيحيي «� 14آذار» تب�سيط ما ح�صل� ،إىل حد
تربير هذه اجلرمي���ة ،فاعترب قائد القوات اللبنانية
�سم�ي�ر جعجج �أن الأنباء ع���ن �سيطرة «القاعدة»
على معل���وال «جمرد حك���ي» ،منتقداً م���ا �سمّاه
«حالة االنتهازي���ة للمتاجرة مب�سيحيي �سورية»..
لكن �إذا كان �سمري جعج���ع الذي رفع �سابق ًا �شعار
«فليحك���م الإخ���وان» يربط �ساعت���ه على توقيت
وا�شنطن ،التي تريد تدم�ي�ر الدولة ال�سورية ،فماذا
ع���ن الكني�سة بطوائفها املتع���ددة ،حيث بدت هذه

◄االنتهازيون

◄زيارة سريعة ومفاجئة

الكني�س���ة غري متفاعلة م���ع امل�صيبة ،وردة فعلها
ال ترق���ى �إىل م�ستوى احلدث� ،إذ ت���ذرع العديد من
البطارك���ة والأ�ساقف���ة ب�ضعف املعلوم���ات التي
ترده���م ،وو�صل الأمر بالبطري���رك يوحنا اليازجي
�إىل �أن الأمور �شبه منتهية وعادت �إىل طبيعتها ،ثم
اكت�ش���ف اجلميع �أن معلوماتهم خاطئة ،حيث ت�ؤكد
الأخبار الواردة ح�صول انتهاكات كبرية و�صلت �إىل
حد طل���ب امل�سلحني من ال�س���كان �إ�شهار ا�سالمهم
حتت حد ال�سيف.
من جانبه و�صف م�س�ؤول يف «حزب الكتائب»
�صم���ت م�سيحي���ي لبن���ان بالف�ضيح���ة ،مت�سائ ًال
ب�سخرية :ه���ل منعت �إيران م�سيحي���ي «� 14آذار»
م���ن التحدث؟ لكن���ه يف الوقت عين���ه �أ�شار �إىل �أن
املعلوم���ات الت���ي قدّمته���ا �إح���دى الراهبات عرب
و�سائل الإع�ل�ام كانت حتت ت�أثري ال�ضغط النف�سي،
لكن هذا ال يربر تواط ؤ� البع�ض لتربير قتل م�سلحي
«الن�رصة» لأبناء جلدتهم.
وفيما الذت الكني�سة بال�صمت ،ومل تُ�سمع �سوى
ب�ض���ع كلمات ا�ستن���كار بخجل ظاه���ر ،لوحظ �أن
«التي���ار الوطني احلر» ق���اد حملة متوا�ضعة عرب
و�سائله الإعالمية فقط ،ومل يتجاوب معه �سوى نفر
من ال�شخ�صيات ،وبدا الأمر وك�أنه مزايدة �سيا�سية
مع خ�صمه الل���دود «القوات اللبنانية» ،وين�سحب
هذا امل�شهد على رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان،
الذي اكتفى ب�إثارة املو�ضوع �أمام الرئي�س الفرن�سي
فرن�س���وا هوالند ،على الرغم م���ن �أن مواقف الدول
اال�ستعماري���ة الك�ب�رى معروف���ة جت���اه الأقليات
امل�سيحية يف ال�رشق ،بدليل ما ح�صل ويح�صل يف
العراق.
كان الالف���ت يف ه���ذا ال�سي���اق م�سارعة قوى
و�شخ�صي���ات �إ�سالمي���ة ،من بينه���ا «حزب اهلل»،
ل�شجب وا�ستنكار جرمية معل���وال منذ البداية ،مع
�أن ذل���ك لي�س غاي���ة بحد ذات���ه� ،إال �أن الإدانة هي
«�أق���ل الواجب» كما يقال ،خ�صو�ص ًا �أننا بتنا �أمام
و�ضع خط�ي�ر تتعر�ض له �سورية ب���كل مكوناتها،
حيث الب�رش واحلجر والتاريخ واجلغرافيا مهدَّدون
بالزوال.
�إىل الآن تهجّ ���ر م���ن �سورية �أك�ث�ر من مليونني
�إىل خارجه���ا ،و�أربعة ماليني داخلها ،من بينهم ما
يق���رب ن�صف مليون م�سيحي على يد قوى تكفريية
مدعومة من دول مارقة� ..ألي����س هذا كافي ًا التخاذ
موق���ف حا�سم من العدوان وقوى الظالم لوقف هذه
املذبحة� ،أم ننتظر خروج �آخر م�سيحي من �سورية
ونقف على التل ونبكي على الأطالل؟

بهاء النابل�سي

دير مارتقال يف بلدة معلوال ال�سورية

ْ
◄رزق الوزير

ي�ح�ي��ط م �� �س ��ؤول يف �أح� ��د الأج� �ه ��زة الأم �ن �ي��ة نف�سه
مبجموعة من ال�صحافيني املنتفعني الذين ي�صوّرون
له �أنه «الكل يف الكل» بهذه الدولة ،ومينعون يف الوقت
عينه ان�ضمام �أي �صحايف �إىل جوقتهم االنتهازية.

ُي�ج��ري وزي��ر معني بخدمات �أ�سا�سية ،ات���ص��االت بر�ؤ�ساء
بلديات وخمافر يف مناطق مهمة ترخّ �ص لإعالنات الطرق،
ط��ال�ب�اً منهم منع ال���ش��رك��ات م��ن تركيب ل��وح��ات �ضخمة،
و�ضرورة �إحالتهم �إليه �شخ�صياً ،والباقي معروف �سلفاً.

◄ال للتقارب

◄الوزير «الفقير»

ن �� �ش��ب خ �ل�اف ح� ��اد ب�ي�ن جم �م��وع �ت�ين � �س �ل �ف � ّي �ت� نْْين يف
طرابل�س ك��اد �أن يتطور �إىل ا�ستخدام ال�سالح على
مقربة من �أحد امل�ساجد ،ب�سبب دعوة �أحد م�س�ؤويل
الأجنحة ال�سلفية �إىل التقارب والتحاور م��ع قوى
�إ�سالمية قريبة م��ن ق��وى الثامن م��ن �آذار ،لإن�ه��اء
امل�شاكل بني �أبناء املدينة.
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وزي��ر اغتنى �أك�ث�ر م��ن ال�ل�ازم ،ح�سب ر�أي معلّمه ،فاج�أ
�صديقاً قدمياً ما يزال يعمل وي�أكل من عرق جبينه� ،أثناء
�س�ؤال ال�صديق عن امل�سار االقت�صادي للبالد ،ب��أن ق��ال يا
�صاحبي «م�ش رايحة �إال عالفقري اللي متلك ومتلي» ،فنظر
ال�صديق �إىل �إح��دى التحف امل��رك��ون��ة يف زاوي��ة ال�صالون
�سائالً« :قدي�ش �سعرها»؟ فلم يبلع الوزير «ريقه»!

ق��ام وف��د ع�سكري � -أم�ن��ي فرن�سي
بزيارة �سرية �إىل بريوت ،ثم انطلق
م���س��رع�اً ب��اجت��اه م�ن��اط��ق ال���ش�م��ال
ال �ل �ب �ن��اين ،وحت� ��دي� ��داً �إىل م �ط��ار
ال �ق �ل �ي �ع��ات ،ث ��م ع ��اد م �ب��ا� �ش��رة �إىل
مطار رفيق احلريري الدويل ،من
دون �أي تف�سري �أو ت�بري��ر للزيارة
املفاجئة.

◄عدة الشغل

مبادرة الرئي�س نبيه بري لتح�صني
ال��و��ض��ع ال��داخ �ل��ي ع�بر احل ��وار مل
تُربك قيادات «� 14آذار» واملت�آمرين
معهم من امل�سترتين فقط ،بل �إن
مرجعاً ر�سمياً مل ُي�خ��فِ ا�ستياءه،
م���س�ت�خ��دم�اً �أل �ف ��اظ �اً غ�ي�ر الئ �ق��ة،
الع �ت �ب��ار �أن «ع� ��دة ��ش�غ�ل��ه» ف�ق��دت
�صالحيتها ،رغم املكابرة.

◄«اإلخوان» في بيروت

ا�ستغربت م���ص��ادر متابعة اختيار
ب �ي��روت ل �ع �ق��د اج �ت �م��اع ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م
الدويل لـ«حركة الإخوان امل�سلمني»،
وب �ح �� �ض��ور امل��ر� �ش��د ال �ع��ام اجل��دي��د
حم�م��ود ع ��زت ،حت���ض�يراً للم�ؤمتر
ال� �ع ��ام ال � ��ذي � �س � ُي �ع �ق��د يف م��دي �ن��ة
«ازمري» الرتكية نهاية هذا العام.

◄مطلقو الغاز السام

أ��� �ش ��ارت وك��ال��ة «روي �ت��رز» �إىل �أن��ه
تزامناً مع تهديد الواليات املتحدة
مبهاجمة �سورية ،كان العمل جارياً
ع�ل��ى ق ��دم و� �س��اق م��ن ق � َب��ل �أج �ه��زة
ا� �س �ت �خ �ب��ارات ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
وال � � � ��دول احل �ل �ي �ف ��ة ،مل �ع ��رف ��ة م��ن
�أعطى �أوام��ر الهجوم بالغاز ال�سام
على الأح �ي��اء ال�ت��ي ي�سيطر عليها
املتمردون ق��رب دم�شق ،وتبينّ لها
ب�ع��د التحقيقات ال��دق�ي�ق��ة �أن ��ه مل
تثبت �أي �صلة مبا�شرة بالرئي�س
ب���ش��ار الأ� �س��د �أو ال��دائ��رة القريبة
منه بذلك ،ومن املرجَّ ح  -كما �أفاد
العديد م��ن �ضباط اال�ستخبارات
يف تقاريرهم � -أن يكون املتمردون
ه��م ال��ذي��ن ن � ّف��ذوا ه�ج��وم � 21آب/
�أغ�سط�س املا�ضي.

◄من فرنسا..
إلى األردن والسعودية

أ�ك� � ��دت امل� �خ ��اب ��رات ال �ف��رن �� �س �ي��ة يف
تقرير �سري �أن الرئي�س الفرن�سي
أ�م��ر خ�لال الأي ��ام القليلة املا�ضية
ب�إر�سال وحدة من القوات اخلا�صة
الفرن�سية �إىل �شمال الأردن ،و�سرباً
م��ن ال�ط��ائ��رات �إىل ق��اع��دة «تبوك»
�شمال غ��رب ال�سعودية ،ما ميكّنها
من القيام بعليات ع�سكرية يف العمق
ال���س��وري دون احل��اج��ة �إىل ال�ت��زوّد
ب ��ال ��وق ��ود .وك �� �ش��ف م �� �ص��در يعمل
يف أ�ح ��د م��راك��ز الأب� �ح ��اث ال�ت��اب�ع��ة
لوزارة الدفاع الفرن�سية� ،أن وحدة
ال�ق��وات اخلا�صة التي أ�ُر��س�ل��ت �إىل
الأردن هي الوحدة املعروفة با�سم
«( »légion étrangèreالفيلق
الأجنبي) ،ومكوَّنة من ع�سكريني
فرن�سيني ي�ن�ح��درون يف معظمهم
م��ن أ���ص��ول �أجنبية ،بينما تخ�ضع
قيادتهم ل�ضباط فرن�سيني.
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وزير اخلارجية ال�سعودي �سعود
الفي�صل خالل اجتماع دول
جمل التعاون اخلليجي الأخري
يف جدة (�أ.ف.ب).

أحداث األسبوع

هل يستوعب أعداء سورية درس موسكو  -دمشق؟
قبل �أ�سبوعني ك��ان كل أ�ع��داء �سورية
من لبنانيني وعرب و�سوريني يتح�ضّ رون
لـ«�إعالن االنت�صار» ،و�أذاع ف�ؤاد ال�سنيورة
ب �ي��ان��ه �أو م ��ا �أُط � �ل� ��ق ع �ل �ي��ه «ن � � ��داء �إىل
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين» ،وخم �ت �� �ص��ره «ق� ��رب ��س��اع��ة
احلقيقة»..
ك��ان��وا كلهم ي�ن�ظ��رون �إىل �ساعاتهم،
متوقعني ال�ع��دوان الأم�يرك��ي على ال�شام
ب�ي�ن اخل �م �ي ����س واجل �م �ع ��ة ،واخ �ت�لاف �ه��م
ال��وح�ي��د ك��ان ح��ول ��س��اع��ة ال���ص�ف��ر لبدء
غارات طريان «ال�شبح» الأمريكي و�سقوط
��ص��واري��خ «ت��وم��اه��وك» و«ك� ��روز» ،وبع�ض
َم��ن غالبهم ال�ن�ع��ا���س ك��ان��وا ق��د �ضبطوا
�ساعاتهم �أو هواتفهم على توقيت حمدد،
ل�ي�ب��ا��ش��روا ب�ه�ت��اف��ات�ه��م وزغ��ردات �ه��م قبل
غ�يره��م ،ورمب��ا ق�ب��ل ال�ع��دو ال�صهيوين،
حينما يرمي ا ألم�يرك��ي حمم موته على
جبل قا�سيون� ،أو على مي�سلون ،ورمبا على
قرب �صالح الدين �أو خالد بن الوليد.
يومها كتبت «الثبات» عن ه�ؤالء الذين
«يعومون على �شرب ماء �أمريكي» ،والذين
�ستُ�صدم ر�ؤو��س�ه��م ب��اجل��دران ،وعيونهم
ب��ال �ف��راغ ،و��س�ت���ص��اب �آذان� �ه ��م ب�ط�ن�ين �أو
�ضجيج ل�ه��اث�ه��م حينما �سيكت�شفون �أن
العدوان لي�س قريباً.
ل�ك��ن م��ا احل�ي�ل��ة �إذا ك��ان ج�م��ع كبري
من �أعداء �سورية ي�ؤمن مبقولة الدكتور
اي � ��در؛ رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة يف
�أرب�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ب� ��أن «�أه ��داف
ال�صهيونية هي �إبادة العرب جميعاً»� ،أو �إذا
كان ه�ؤالء يقتنعون بنبوءات بني �إ�سرائيل
اجل ��دد ،ح�ي��ث ي �ق��ول م��و��ش�ي��ه داي ��ان بعد
حرب حزيران « :1967لقد ا�ستولينا على
�أور�شليم ،ونحن لنا يف يرثب ،ويف طريقنا
�إىل بابل».

ب�ب���س��اط��ة ،ك��ل ه � ��ؤالء اك�ت���ش�ف��وا ب ��أن
اندفاعة العدوان الأمريكي على �سورية
و�صلت �إىل طريق م�سدود �أو ما ي�شبهه،
خ�صو�صاً �أن باراك �أوباما  -على حد و�صف
�أح��د املعلّقني الأمريكيني – «حت �وّل من
امرباطور �إىل �شيخ قبيلة �أفريقية خرج
م��ن الأدغ ��ال ،ف�صار ي�ه��رب م��ن طفولته
كما يحاول الهروب من لونه».
ك �م��ا ت���ش�ير امل �ع �ل��وم��ات ،ف � ��إن ح��رك��ة
ك��ان��ت ت��دور يف كوالي�س البنتاغون وتلة
ال �ك��اب �ي �ت��ول (وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة) ،حيث
ك��ان تيار ي��رى ُع�ق��داً و�صعوبات تعرت�ض
ت�صعيد لهجة �سيد البيت الأبي�ض ،الذي
ح��اول وي�ح��اول اخل��روج من م��أزق��ه الذي
و�ضع نف�سه فيه باللجوء �إىل الكونغر�س
وجمل�س ال�شيوخ.
وعلى طريقة بيكر  -هاميلتون اللذين
التقيا ج��ورج بو�ش االب��ن ،وكانا يعمالن
ملعاجلة امل ��أزق ال��ذي و�صلت �إليه �أمريكا
يف العراق ،فكان �أن �صرخ بو�ش ال�صغري:
«�إن�ك��م تقرتحان عليّ �إع�لان الهزمية»..
فلم يكن �أمام هذا الثنائي املعروف �سوى
تطمني مهوو�س البيت البي�ض �آنئذ�« :إن
الهزمية هي اخليار الأهم لتح�سني الأداء،
ولبداية مرحلة ونهو�ض جديديْن».
�شيء من هذا كان بع�ض من يعملون
يف ال �ك��وال �ي ����س ي �ع��ر� �ض��ون��ه ع �ل��ى ب� ��اراك
�أوب��ام��ا ،لكن ك��ان املطلوب املخرج الالئق
لـ«الإمرباطور» الأ�سود يف البيت الأبي�ض،
ال��ذي حتيط به ذئ��اب �شريرة على �شاكلة
جون كريي و�سوزان راي�س.
اال��س�ت���ش�ع��ار ع��ن ُب �ع��د ب��واق��ع ال�ب�ي��ت
الأبي�ض �أح�س به الذئب الإنكليزي ،فكان
«امل�خ��رج» بت�صويت جمل�س ال�ع�م��وم ،بعد
�أن كانت �سبحة ان�سحاب حلفاء وا�شنطن

◄دور أردني
عُلم �أن املخابرات الأردنية قامت بنقل معظم قادة اجلماعات امل�سلحة يف ريف
دم�شق واجلنوب ال�سوري (حمافظتي درعا وال�سويداء) �إىل مقر غرفة العمليات
التي �أن�ش�أتها يف منطقة �سد برقع �شمال بلدة روي�شد الواقعة �شرقي الأردن .وقال
م�صدر �أردين مطلع على عالقة املخابرات الأردنية باملجموعات امل�سلحة�« :إن نقل
ق��ادة اجلماعات امل�سلحة ب��د أ� يف الواقع قبل نحو �أ�سبوعني ،و�أول من ّمت نقله هو
زهران علو�ش؛ زعيم «لواء الإ�سالم» يف ريف دم�شق ،الذي يدير منذ ذلك الوقت
الأعمال الإرهابية جلماعته يف ريف دم�شق بتوجيه مبا�شر من �ضباط اال�ستخبارات
ال�سعوديني والأمريكيني ،بينما ي�شرف �ضباط املخابرات الأردن�ي��ة على عمليات
املجموعات امل�سلحة يف درعا .و ّمت نقل «�أبو حممد اجلوالين» زعيم «جبهة الن�صرة»
�إىل فندق «فور �سيزن» يف عمان ،لالجتماع بنائب وزير الدفاع ال�سعودي �سلمان بن
�سلطان ،الذي ي�شرف على غرفة العمليات املذكورة ،وبعدد من م�ساعدي روبرت
فورد؛ م�س�ؤول «امللف ال�سوري» يف اخلارجية الأمريكية ،وال�سفري ال�سابق يف دم�شق.

◄«شيك» خليجي مقابل إسقاط األسد
ذك ��رت �أو� �س��اط غ��رب�ي��ة مطلعة� ،أن ج��ون ك�ي�ري �أب �ل��غ �أع���ض��اء جل�ن��ة ال���ش��ؤون
اخلارجية يف الكونغر�س بوجود التزام �سعودي  -قطري مفتوح بتمويل العملية
الع�سكرية ،م�شرياً �إىل �أن الرئي�س �أوباما ح�صل �شخ�صياً على هذه االلتزامات من
رئي�س اال�ستخبارات ال�سعودي بندر بن �سلطان ،ووزير اخلارجية �سعود الفي�صل،
و�سمع الكالم نف�سه من �أمري قطر ال�سابق ال�شيخ حمد بن خليفة.
وبح�سب امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��واف��رة ،ف�ق��د منحت ال ��دول اخلليجية �شبكات �أم��ان
اقت�صادية لعدد من الدول التي كانت تنوي امل�شاركة يف احلرب على �سورية ،وفهم
�أع�ضاء الكونغر�س �أن �أوباما ح�صل على «�شيك» على بيا�ض مقابل �إ�سقاط الأ�سد.

من العدوان تكرّ؛ من �إيطاليا �إىل املانيا
�إىل غريهما م��ن ب�ل��دان ال�ق��ارة العجوز،
خ�صو�صاً �أن ه ��ؤالء عرفوا واخ�ت�بروا �أن
ج��ون ك�ي�ري ي �ن��اور وي�ن��اف��ق ،ح�ت��ى �إذا ما
أ�ع�ل��ن قي�صر الكرملني ب�صريح العبارة
�أن «ج��ون ك�يري ك ��ذاب» ،ج��اءه��م ال�ف��رج،
ّ
فانف�ض حلفاء �أمريكا عنها ليبقى معه
ف�ق��ط ذاك ال�شخ�ص الأب �ل��ه يف ا إلل�ي��زي��ه
فرن�سوا ه��والن��د ،املحاط �أي�ضاً ب�شرذمة
من الذئاب اليهودية واملا�سونية.
ووفقاً للمعلومات ،ف�إن فكرة الرقابة
ال ��دول� �ي ��ة ع �ل��ى ال�ت�ر� �س��ان��ة ال �ك �ي �م��اوي��ة
ال�سورية ّمت ت��داول�ه��ا ب�شكل غ�ير ر�سمي
منذ نحو �أرب�ع�ين ي��وم�اً ،وج��رت مناق�شة
االقرتاح الرو�سي مع القيادة ال�سورية.
الرو�سي كان يعرف جيداً امل�أزق الذي
غرقت فيه ال��والي��ات املتحدة ،لكن كيف
لها �أن ت�تراج��ع وه��ي ال�ت��ي قب�ضت ثمناً
ك�ب�يراً م��ن «حلفائها ال �ع��رب» ،خ�صو�صاً
م��ن ال �� �س �ع��ودي وال �ق �ط��ري والإم ��ارات ��ي،
ل �ق��اء ت���ص��اع��د ت�ه��دي��دات�ه��ا ال �ت��ي و�صلت
�إىل ا إلع�ل�ان ع��ن ال�ع��دوان الو�شيك على
ال �� �ش��ام؟ ب�ي��د �أن وا��ش�ن�ط��ن ك��ان��ت ت��درك
مت��ام�اً �أن ثمن امل��واج�ه��ة الع�سكرية هذه
املرة �سيكون باهظاً ج��داً ،و�آثارها �ستمتد
�إىل م�سافات بعيدة ،فلم يكن من ب ّد من
اللجوء �إىل مو�سكو  -مهما ط��ال ال�سفر
 ال�ت��ي و ّف ��رت ه��ذا ا إلخ� ��راج  -ب��االت�ف��اقم��ع احل �ل �ي��ف ال �� �س��وري  -م �ن �ع �اً إلح� ��راج
الإمرباطورية اجلريحة.
�أمام التطورات الأخرية ثمة من يرى
يف وا�شنطن �أن جب ًال م��ن اجلليد �سقط
على الر�ؤو�س احلامية يف وا�شنطن ،علماً
�أن ذلك ال يعني �أن احلل النهائي بات قاب
قو�سني ،ذلك لأن العرو�ض وو�ضع احللول

ع��ادة ت��أخ��ذ وق�ت�اً ط��وي�لاً ،وب��ال�ت��ايل على
هذه الطريق ال بد �أن هناك من �سيدفع
الثمن.
يف �أم�ي��رك� ��ا ،الأم� �ث� �ل ��ة ح ��ا�� �ض ��رة :يف
العام  ،1982يف اندفاعة ق��وات االحتالل
ال�صهيوين بغزو لبنان ،بتغطية كاملة من
وزير اخلارجية الأمريكية �آنئذ اجلرنال
الك�سندر هيغ ،ال��ذي جت��اوز كل احل��دود،
ف �ك��ان ع�ل�ي��ه �أن ي���س�ت�ق�ي��ل م ��ن م�ن���ص�ب��ه،
وال �ت��ي أ�ع�ق�ب�ت�ه��ا ا��س�ت�ق��ال��ة وزي ��ر ال��دف��اع
وينربغر ،بعد ال�ضربات التي وُجِّ هت �إىل
القوات الأمريكية والفرن�سية التي كانت
مرابطة يف بريوت يف �إطار القوات املتعددة
اجلن�سية.
يف احل ��رب ع�ل��ى ال �ع��راق ع ��ام ،2003
كان الثمن ا�ستقالة وزير اخلارجية �أي�ضاً
اجل �ن�رال ك��ول��ن ب ��اول ،ب�سبب ك��ذب��ة ،ثم
ا�ستقالة وزي��ر الدفاع دونالد رام�سفيلد،
ب �� �س �ب��ب امل� � � ��وت ال� � � ��ذي الح � � ��ق اجل� �ن ��ود
الأمريكيني وفظائعه يف بالد الرادفني.
عربياً ،ثمة من �سيدفع الثمن ،فقد
�أ��ص�ي��ب مع�سكر ال �ع��دوان واحل ��روب على
�سورية بنك�سة كبرية وب�صدمة م��د ّوي��ة،
فاخلا�سر يبدو وا��ض�ح�اً؛ حتالف بندر -
��س�ع��ود الفي�صل �آل ��س�ع��ود ،وام�ت��داده�م��ا
اخل �ل �ي �ج��ي  -ال �ت�رك� ��ي ،وت��واب �ع �ه��م م��ن
اللبنانيني..
لكن ال�س�ؤال :هل من يعترب؟
ق��د ي �ك��ون م��ا ق��ال��ه ال �ق��ائ��د ال�ع��رب��ي
ال ��راح ��ل ج �م��ال ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر ح��ا� �ض��راً
ال �ي��وم« :ال�ل�ه��م �أع�ط�ن��ا ال �ق��وة ل �ن��درك �أن
اخلائفني ال ي�صنعون احلرية ،وال�ضعفاء
ال يخلقون الكرامة».

�أحمد زين الدين

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

ُ
تقـاريـر تركية تـؤكـد أن «فـيلم الكيمـاوي» طبـخ في أنـطــ
�أنقرة  -الثبات
ي�ك��اد ي�ك��ون ح��زب «ال�ع��دال��ة والتنمية» ال�ترك��ي بزعامة رئي�س
احل�ك��وم��ة ال�ترك �ي��ة؛ رج��ب ط�ي��ب �أردوغ� � ��ان ،امل�ت���ض��رر ا ألك �ب�ر من
تطورات الأيام املا�ضية يف امللف ال�سوري ،الذي �شهد تراجعاً �أمريكياً
الفتاً جعل الرئي�س ب��اراك �أوب��ام��ا يتم�سك بحبل الإن�ق��اذ الرو�سي
الذي مدته مبادرة مو�سكو �إليه.
فعالوة على �أن �أردوغ��ان خ�سر رهانه امل�صري ل�صالح التحالف
اخلليجي ،فها هو مهدد بخ�سارة فادحة يف ملف مي�س �أمنه القومي،
مع تكرار الت�سريبات عن العالقة املميزة التي جتمع اال�ستخبارات
الرتكية باجلماعات التكفريية املتطرفة التي تعمل يف �سورية ،حيث
تت�سلل هذه اجلماعات �إىل �سورية عرب الأرا�ضي الرتكية ب�إ�شراف
ورعاية مبا�شرة من اال�ستخبارات الرتكية ،وقال عبد اللطيف �شنار
وهو وزير �سابق ومن م�ؤ�س�سي حزب «العدالة والتنمية»� ،إن احلزب
يقوم ب�إر�سال ال�سالح والعتاد لـ«جبهة الن�صرة» ويوجد بيده �أدلة
على ذلك.
غري �أن الأخ�ط��ر ،هو ما يت�سرب عن عالقة حمتملة للجانب
ال�ترك��ي يف �إخ ��راج «ف�ي�ل��م» ال�ضربة الكيماوية ب��ال�ت�ع��اون م��ع هذه

اجلماعات ،ومع ا�ستخبارات عربية خليجية تن�شط يف امللف ال�سوري
بهدف ا�ستجرار ال�ضربة الغربية على �سورية.
وقالت م�صادر تركية معار�ضة� ،إن اجتماع عُقد يف �آب املا�ضي
مل���س��ؤول�ين م��ن اال��س�ت�خ�ب��ارات ا ألم�يرك �ي��ة وال�ترك �ي��ة وال�ق�ط��ري��ة،
وممثلني عن «اجلي�ش احلر» يف مدينة انطاكيا احلدودية ،ونقلت
امل�صادر عن �سوري �شارك يف االجتماع� ،أن الواليات املتحدة م�صرة
على ق�صف �سورية ،ولكن يجب �أن تعد لهذه ال�ضربة �أر�ضيتها،
ولهذا مت �إعداد �سيناريو ال�ضربة الكيماوية.
وك��ان��ت ال���ش�ك��وى يف ت��رك�ي��ا ق��د ب � ��د�أت ت�ت���ص��اع��د ح ��ول رع��اي��ة
اال�ستخبارات لـ«جبهة الن�صرة» بهدف ا�ستغاللها يف حماربة �أكراد
�سورية ملنعهم من �إن�شاء �أي كيان م�ستقل يهدد �أنقرة وم�ساعيها
الحتواء �أكرادها ،و�أوردت �صحيفة «بريجون» حتقيقاً مف�ص ًال عن
هذا التعاون عنوانه «�أرواحنا �أمانة يف يد الع�صابات» ،م�شرية �إىل
�أنه يف �أحد الأماكن ببلدة احلج با�شا مبدينة انطاكيا ،توجد الآالف
من قنابل املدفعية ملقاة على الأر���ض ،ولكن لي�س ال��درك الرتكي
الذي يقوم بحمايتها ،و�إمنا م�س�ؤولون من «اجلي�ش احلر» ،وعندما
ا�ستُدعي امل�س�ؤول ال�سوري �إىل مركز الدرك ،قال «�إن هذه العتاد �أخذ
بطريقة ر�سمية من خمازن الدولة الرتكية» ،وعند ال�س�ؤال كيف
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موضوع الغالف
َّ
بوتين ينقذ أوباما والمنطقة من كارثة محققة

ـــاكـيـــة
متر عرب نقط تفتي�ش احل��دود ،قال «�إننا مل نواجه �أي
�صعوبات على احلدود فقط هذه املرة عند �إدخالنا هذه
الكميات طلب الدرك مقابلتي».
ويف الإط � ��ار ن�ف���س��ه ،ب ��رز ت�ق��ري��ر �آخ ��ر ي�ت�ح��دث عن
م�سعى من �أردوغان لل�ضغط على الق�ضاء لإقفال ملف
تفجريات الريحانية ،بعد �أن قام املفت�شون من رئا�سة
الوزراء ب�إعداد تقرير حول االنفجار الذي وقع يف بلدة
الريحانية يف ل��واء الإ�سكندرون ،حيث �أر�سلوا تقريراً
للمدعي العام يف هاتاي ب�أنه ال يوجد �أي ق�صور لدى
امل�س�ؤولني ا ألم�ن�ين» ،غري �أن النائب عن ح��زب ال�شعب
اجل �م �ه��وري ع��ن م��دي�ن��ة ه �ت��اي؛ رف �ي��ق اي��ري �ل �م��از ،ق��ال
إ�ن��ه رغ��م وج��ود تقارير ا�ستخباراتية للدرك عن وجود
�سيارات مفخخة لـ«جبهة الن�صرة» يف املنطقة� ،إال �أن
قوات الأمن واملخابرات ومكافحة الإرهاب ،مل تعطِ هذا
التقرير �أي اعتبار ،و�أ�شار �إىل �أنه من املعلوم للجميع �أن
«جبهة الن�صرة» تدعم بكل الو�سائل من حكومة العدالة،
وال�سبب من وراء �إغالق امللف هو التغطية على املنفذ
احلقيقي النفجارات الريحانية.

لا
ق��د ي�ك��ون «امل �خ��رج الكيميائي» م��دخ� ً
�أنحاء العامل ،ومل يتبقّ �سوى العدد القليل
مت
ل �ي �ت �ن � ّف ����س ال� �ع ��امل ال� ��� �ص� �ع ��داء ،ب �ع��دم��ا ّ
م��ن ال��دول ال�ت��ي مل ت��دخ��ل �أط��راف �اً ،ومنها
حب�س الأنفا�س لفرتة طويلة ،خ�شية قيام
م�صر و�سورية و«�إ�سرائيل».
الرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا مبغامرة
ب -احل� ��دي� ��ث ع� ��ن خ� ��� �س ��ارة ال � �ت� ��وازن
هل من ضمانات روسية
غ�ير حم�سوبة ال�ن�ت��ائ��ج ،ت� ��ؤدي �إىل �إ�شعال
لسورية بعدم تكرر مشاهد اال�سرتاتيجي مع «�إ�سرائيل» ب�سبب افتقاد
م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط ب���ش�ك��ل ك��ام��ل.
�سورية لل�سالح الكيميائي ،ال يبدو واقعياً،
المفتشين الذين أخ ّلوا
امل� �خ ��رج «ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي» ال��رو� �س��ي ال�ق��ا��ض��ي
فال�سالح الكيميائي ب��ات يعترب عبئاً على
بدخول �سورية �إىل معاهدة حظر الأ�سلحة
بسيادة العراق واستباحوه � �ص��اح �ب��ه ،وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن ام �ت�لاك
الكيميائية يحاول «�ضرب ع�صفوريْن بحجر
ال �� �س�لاح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ال ُي �ع � ّد ج��رمي��ة بحد
لالحتالل؟
واح��د»؛ يخلّ�ص �أوب��ام��ا و�أم�يرك��ا من نتائج
ذاته  -كما هي حال �أ�سلحة الدمار ال�شامل
ك��ارث �ي��ة ل���س�ي��ا��س��ة �أم�يرك �ي��ة ح�م�ق��اء ق��اده��ا
النووية � -إال �أن ا�ستعماله ،وحتت �أي ظرف
تهوّر خليجي  -تركي ،وي�ضمن عدم دخول
من ال�ظ��روف ،يُع ّد جرمية دولية ك�برى ال
املنطقة يف حرب قد ت�ؤدي �إىل ا�شعال نار ال
ميكن الإف�ل�ات م��ن تبعاتها اجلنائية ،كما
ي�ستطيع �أحد ال�سيطرة عليها و�إطفاءها.
�أن ال�ت�ط��ور ال ��دويل يف م�ك��اف�ح��ة ا�ستعمال
بتقييم هذا املخرج الذي ابتدعه الرئي�س � �س��وري��ة ،و�أظ� �ه ��ر ل �ل �ع��امل �أن م ��ن يحفظ الأ�سلحة الكيميائية فر�ض حظر ا�ستخدام
الرو�سي فالدميري بوتني جند ما يلي:
ال�سالم العاملي والقانون الدويل هي رو�سيا تلك الأ�سلحة ،يف �أي ظ��رف ،حتى ك��ر ّد على
 على ال�صعيد الأمريكي والدويل:ولي�ست الدول الغربية ،التي ظهرت وك�أنها هجوم ي�شَ نّ با�ستخدام مثل تلك الأ�سلحة.
ج -بناء على املعاهدة ،يكون على الدولة
�أ -وج��د الرو�سي لأوب��ام��ا املربك داخلياً جم�م��وع��ة م��رت��زق��ة يف ال �� �س��وق اخلليجية،
وخارجياً ،ح ً
ال ي�ستطيع معه �أن يرتاجع عن خ�صو�صاً ب�ع��دم��ا أ�ع �ل��ن ك�ي�ري  -يف جل�سة ال���س��وري��ة �أن تتعهد ب ��أال ت�ق��وم با�ستحداث
تهديداته م��ع حفظ م��اء وج�ه��ه ،خ�صو�صاً اال�ستماع � -أنهم تلقوا عر�ضاً مغرياً جداً ال �أو �إنتاج الأ�سلحة الكيميائية �أو حيازتها �أو
ب �ع��دم��ا ت �ب�ّي�نّ �أن ال �ك��ون �غ��ر���س مب�ج�ل���س� ْي��ه ميكن رف�ضه كثمن لل�ضربة الع�سكرية التي تخزينها �أو االحتفاظ بها �أو نقلها ب�صورة
�سيخذل الرئي�س يف مغامرته املتهورة.
مبا�شرة �أو غ�ير مبا�شرة �إىل �أيٍّ ك��ان ،كما
ت�ؤدي �إىل الإطاحة بالأ�سد.
ب� -أن�ق��ذ ال��رو���س االقت�صاد العاملي من
�أم ��ا � �س��وري �اً ،فيمكن ال �ق��ول �إن اخل�ي��ار يرتتب عليها �أن تدمّ ر خمزونها و�أي مرافق
ك��وارث حتمية ت�ضاف �إىل كوارثه ال�سابقة ال�سوري بالذهاب �إىل توقيع معاهدة حظر لإنتاج الأ�سلحة الكيميائية متتلكها.
د -مب��وج��ب االت �ف��اق �ي��ة ،ي�ت�رت��ب على
التي �سببتها القيادة الأمريكية للعامل ،فها الأ�سلحة الكيميائية ،يفيد مبا يلي:
هي البور�صات العاملية تعود �إىل االرت�ف��اع،
�أ -ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ال ��دخ ��ول يف امل�ع��اه��دة �سورية تقدمي تقارير دوري��ة عن خمزونها
بعدما تراجع خيار احلرب.
واالل� �ت ��زام مب�ترت�ب��ات�ه��ا ،ف�ه��و �أم ��ر مقبول و آ�ل�ي��ات ت��دم�يره ،كما تلتزم با�ستقبال فرق
ج -ع �رّى الرو�سي دول جمل�س التعاون وعادي يف ممار�سات الدول ،وال يُع ّد تراجعاً التفتي�ش ال�ت��اب�ع��ة ملنظمة ح�ظ��ر الأ�سلحة
اخل�ل�ي�ج��ي وت��رك �ي��ا م��ن ورق� ��ة ال �ت��وت ال�ت��ي �أو انهزاماً ،فعدد الدول املن�ضوية يف املعاهدة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ع�ل��ى �أرا� �ض �ي �ه��ا ،ل�ل�ت�ح�ق��ق من
تت�سترّ بها لتنفيذ �سيا�سات عدوانية على ك��ان ق��د ب�ل��غ م ��ؤخ��راً  189دول ��ة م��ن جميع قيامها بتدمري الرت�سانات املوجودة والقيام
بعمليات رق��اب��ة دوري��ة منتظمة يف امل�صانع
الكيميائية ،للتحقق من �أن بع�ض املنتجات
الكيميائية الوا�سعة اال�ستخدام يف �أغرا�ض
م��دن�ي��ة م���ش��روع��ة ،ال ت�ستخدم ب��وج��ه غري
قانوين لإنتاج �أ�سلحة كيميائية.
ه�ـ -اخلطري يف الأم��ر ،وه��و م��ن الأم��ور
التي يجب التنبه �إليها يف املو�ضوع ال�سوري،
وق ��د ت �ك��ون ال ��دول ��ة ال �� �س��وري��ة ق ��د �أخ ��ذت
��ض�م��ان��ات رو��س�ي��ة ج��دي��ة ،ل�ئ�لا ت�ت�ك��رر على
�أر�ضها م�شاهد املفت�شني الذين �أخلّوا ب�سيادة
العراق وا�ستباحوه لالحتالل ،وهو �أنه عند
ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة ،تتعهد ال��دول��ة ال�ط��رف
بالتقيد ب��امل�ب��د أ� ال�ق��ا��ض��ي ب ��إج��راء عمليات
تفتي�ش يف �أرا�ضيها «يف �أي وقت ويف �أي مكان»،
م��ن دون �أن ي�ك��ون لها احل��ق يف �أن ترف�ض
ذلك ،علماً �أن االتفاقية تتيح �إمكانية �إجراء
«تفتي�ش بالتحدي»� ،أي تفتي�ش م�ستعجل
ُي �ج��رى ب �ن��ا ًء ع�ل��ى ��ش�ك��وك (امل� ��ادة التا�سعة
م��ن االت�ف��اق�ي��ة) ،وه��ذا التفتي�ش يتيح لأي
دول��ة ط��رف ت�ساورها �شكوك ب�ش�أن امتثال
�سورية لبنود االتفاقية� ،أن تطلب من املدير
العام ملنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية �أن
يوفد فريق تفتي�ش �إىل الدولة امل�شكوك يف
امتثالها� .إن ع��دم التنبّه �إىل ه��ذا املو�ضوع
ق��د ي�ك��رر ال�سناريو ال�ع��راق��ي ب ��أن ت�ق��وم �أي
دولة طرف يف االتفاقية بالت�شكيك بامتثال
�سورية لبنود املعاهدة ،وبالتايل تطلب من
املنظمة �أن تر�سل مفت�شني للتحقق ،وهو ما
ق��د ينتهك ال�سيادة ال�سورية ويبقي الباب
مفتوحاً للتهديدات ب�ضربات ع�سكرية.
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�ستقب ًال الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما يف �سان بطر�سربغ
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أحداث األسبوع
شرعية ..ومشروعية
مل يع���د من �شك بع���د امل�شهد
الذي تناقلت���ه كل �شا�شات العامل
من �أمام الق��ص�ر ال�صيفي للقي�رص
الرو�سي ق�سطنطني بني الرئي�سني
الرو�سي فالدميري بوتني والأمريكي
باراك �أوباما� ،أن امل�س�ألة ال�سورية
لي�ست وحده���ا «الرمان���ة» ،بل
هن���اك ويف ع���ز مو�س���م الرمان
«قلوب مليانة» تتجاوز املنتوج
ال�رشق �أو�سط���ي للفاكهة املانعة
للت�أك�سد.
لقد بدا �أوباما من خالل �سعيه
طموح���� ًا ل����دى الأوروبي��ي�ن ،ويف
طليعته����م الربيطاني����ون بداية� ،أن
ي�ؤك�سد اجلميع على رو�سيا ،وبوهم
غري م�سبوق� ،أن تكون رو�سيا الرقم
الأخري يف عملية الت�أك�سد للإ�رضار
ب�سورية بع����د �أن وعده «اخلليج»
ب�إ�شباع اخلزان����ة الأمريكية ،الأمر
الذي ج����ون كريي يقول للكونغر�س
�إن «العر�����ض مغرٍ ،وم����ا عليكم �إال
�أن تعطون����ا الإذن ك����ي ننفذ ونبد�أ
بال�رصف».
�أوباما ووزي����ر خارجيته كريي
يت�رصف����ان وك�أنهما «�أزعريْن» يف
الع����امل ي�شبه����ان �أي «فتني» يف
قري����ة يعتمد عل����ى �أكاذيب لتربير
بط�شه ب�����أوادم القرية ،ويف الوقت
نف�س����ه يدف����ع الأم����ور �إىل حدها
الأق�صى خوف ًا م����ن انك�شاف �أمره،
لأن اكت�ش����اف �أعمال����ه �سيودي به
وبـ«ال ُقرْط����ة» امل�ستفي����دة م����ن
فج����وره ،لكن����ه ال ينتب����ه �إىل �أن
يوم ًا �سي�أت����ي ويكون له باملر�صاد
«قب�ضاي» �أ�صيل مبعنى ال�شهامة
يلقّن����ه در�س���� ًا ويقلل قيمت����ه �أمام
اجلميع في�ضطر للهروب من القرية،
وبال رجعة.
طبع����اً ،ل����ن يقتن����ع �أوبام����ا
ب�أن����ه غري قادر عل����ى �إقناع �سوى
املرتزقة �أمثاله ب�صوابية طروحاته
املعجون����ة ب�أكاذي����ب نفطية ،ولذا
جل أ� �شيطان����ه املحامي للتخويف
من �أن عدم الع����دوان على �سورية
يعن����ي ت�شجيع���� ًا لـ«ح����زب اهلل»
و�إي����ران ،وهما يتعامالن مع �سا�سة
الع����امل على �أنهم جمرد �أتباع مثل
هوالند� ،أو قطيع من احلمقى �أمثال
فاحتي اخلزائ����ن اخلليجية لأمريكا
وبالدهم يف ذروة التخلف.
وا�شنطن تدرك ما معنى حتريك
�أ�ساطيل رو�سيا وفخ����ر تقنياتها،
رغم ت�شويه �سمعته����ا ،كما تدرك
ه����ي و«�إ�رسائيل» معن����ى �إدارة
حمركات ال�صواريخ اال�سرتاتيجية
الإيرانية ،ويف �أي اجتاه ،لذلك ف�إن
تلميح كريي للع����ودة �إىل جمل�س
الأم����ن لي�����س �إال �صفع����ة جديدة
لأ�ساط��ي�ن الك����ذب العاملي الذي
�سيج��ب�ر �أوبام����ا «الأزعر» على
الهروب مبعنى تق����دمي اال�ستقالة
بدل احلرب� ،أو �أن هناك من ينتظر
لـ«يقل قيمته».

يون�س

انهزام «الديك الرومي» أمام «الدب» و«التنين» واألسد
يف ب��داي��ة الثمانينات �سئل م��دي��ر �سابق للـ»�سي �آي
�أي» :مل��اذا الف�شل ي�لازم ه��ذا اجلهاز اال�ستخباراتي يف
ك��ل خ��ط��وة ي��ق��دم عليها؟ ف���أج��اب� :أن��ت��م تعرفون فقط
باملحاوالت التي نف�شل بها ،لكن ما ننجح بتحقيقه ل�سنا
ملزمني باحلديث عنه يف الإع��ل�ام ،لكن �إذا ك��ان هذا
اجلهاز قادراً على ت�شغيل عمالء يف اخلفاء ،فهو عاجز
عن دعم �أي مواجهة �سيا�سية �أو ع�سكرية تتورط فيها
�أمريكا.
يف ال��دخ��ول ب���أ���س��ب��اب االن�����س��ح��اب «ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي» امل��ذل
لأوب��ام��ا ،و�إعالنه يف كلمة يوم الثالثاء التي انتظرها
الأم�ي�رك���ي���ون وال���ع���امل �أن����ه ع��اك��ف ع��ل��ى درا����س���ة �ضربة
حم���دودة يف ���س��وري��ة ،وطلبه الح��ق��اً م��ن الكونغر�س يف
اليوم نف�سه ت�أجيل الت�صويت على ال�ضربة التي باتت
كـ»فقاعة ال�صابون» ،خ�صو�صاً بعد «ال�ضربة القا�ضية»
التي وجّ هها برباعة الدب الرو�سي  -بدعم من التنني
ال�صيني  -للديك الأمريكي ،والدهاء ال�سوري بت�شريع
�أب��واب خمازن الأ�سلحة الكيماوية لهيئة دولية ت�شرف
عليها ،وترحيب دويل بقبول �سورية للمبادرة الرو�سية،
�أل��ق��ت امل���دم���رات الأم�يرك��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة مرا�سيها يف
املتو�سط يف ا�سرتاحة قباطنة ،ظنوا �أن املغامرة التي
جرهم �إليها �أوب��ام��ا �ستكون رحلة �صيد موفقة ،بينما
نتائجها معروفة �سلفاً لدى املتابعني لـ»�سريك» عر�ض
الع�ضالت �أن امل��غ��ام��رة ل��ن حتمل يف �شباك الغربيني
�سمكاً من �سورية ،فيما �سارع كريي �إىل حتديد موعد
مع الفروف يف جنيف ،و�سبقه هوالند �إىل �إحالة م�شروع
ق���رار �إىل الأمم املتحدة ُي��ل��زم �سورية ب��ال��ت��زام امل��ب��ادرة
الرو�سية ،وو�ضع �أ�سلحتها الكيماوية حتت �إ�شراف دويل،
و�إال..
امل�ضحك يف ت�صرفات ه��والن��د �أن ل��دي��ه ع��ق��دة «�أن��ا
ه��ن��ا» ،وه��و يف ���ص��راع القُطبني الكبريين جم��رد يافع
لديه �أحالم «الديكنة» ،لكن ال طبيعة ال�شعب الفرن�سي
ت�ساعده يف ط��م��وح��ات��ه ،وال ه��و ق���ادر �أن ي��ك��ون الديك
املنت�صر يف ���س��اح��ات ال��ك��ب��ار ،وذه���ب يف اندفاعته خلف
«م�شاريع» �أوباما ،و�أغفل �أن ال�شعب الفرن�سي غالبيته
غري موافق على م�شاركة فرن�سا يف ال�ضربة ،وامل�ؤيدون

لها مرتددون ب�سبب املماحكات ال�سيا�سية بني الأحزاب،
حيث ال ان�سجام �سيا�سي يف املجتمع الفرن�سي ،ال��ذي
���ص��دق ف��ي��ه ق���ول ���ش��ارل دي��غ��ول يف �أواخ�����ر �أي����ام حياته
ال�سيا�سية عندما ب��دا حمبطاً وق��ال كلمته ال�شهرية:
«كيف يل �أن �أحكم �شعباً يتذوق  600نوع من اجلبنة» ،يف
�إ�شارة �إىل تعدد الأمزجة والآراء يف املجتمع الفرن�سي.
مع ت�سجيل االح�ترام للتحركات ال�شعبية العربية،
خ�����ص��و���ص��اً يف ال�����ش��ارع امل�����ص��ري رف�����ض��اً ل�لاع��ت��داء على
�سورية� ،سواء من ي�ؤيدين الأ�سد �أو املعار�ضة ،ف�إن من
�إيجابيات «فقاعة ال�صابون» الأمريكية �أنها جاءت بالون
اختبار للتدفق ال�شعبي العربي دفاعاً عن الكرامة ،يف
حلظة تفكك العرب على م�ستوى القادة الذين تباهى
الأكرث عمالة منهم ب�ضربة �أوباما املقبلة ،وبد�أوا نتيجة
تخلفهم العقلي وق�صور فكرهم بالتح�ضري لفرتة ما
بعد الأ�سد ،وبد�أت �شراذم املعار�ضات ال�سورية يف اخلارج
تتهي�أ حللقات دبكة االنت�صار ،والالفت �أكرث �أن �صي�صان
ال�سيا�سة يف لبنان ممن اعتادوا �أن يجزموا ب�أوهامهم
بكلمة «حتماً حتماً» ،كانوا من �أوائ���ل متلقي ال�صفعة
نتيجة ت�أجيل بل �إلغاء ال�ضربة الأمريكية على �سورية،
ال��ت��ي �إن ح�صلت ف�ستكون ك��امل��ف��رق��ع��ة امل��ح�����ش��وة فقط
بالبارود رفعاً للعتب.
وب��ال��ع��ودة �إىل عتمة مطابخ �أه��ل ال��ق��رار يف �أمريكا
ورو���س��ي��ا ،ف���إن الأوىل على م�ستوى القيادة ال�سيا�سية
ت�شبه ك��ث�يراً تكتيك ال��ـ»���س��ي �آي �أي» ،و»حت��ك��ي» وتهدد
�أك�ثر مما تفعل ،و�ستبقى �أمريكا نزيلة امل�ستنقعات يف
ك��ل مغامراتها؛ م��ن فيتنام �إىل ال��ع��راق و�أفغان�ستان،
و���ص��و ًال �إىل ال�����ش��ام ،فيما الثانية تعمل ب��ه��دوء وتكتُّم
و���س��ري��ة م��ط��ل��ق��ة ���ش��ب��ي��ه��ة ب��ال��ـ»ك��ي ج���ي ب����ي»���� ،س���واء يف
زم���ن االحت����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي �أو رو���س��ي��ا االحت���ادي���ة ،وم��ا
على ال��راغ��ب يف ال��ت أ���ك��د م��ن ال��ف��ارق ب�ين م��ن ي��دي��رون
ال�سيا�ستني الرو�سية والأمريكية� ،سوى مقارنة �إطاللة
بوتني احلازمة اجلازمة مع �إطاللة �أوباما التي تقت�صر
على اال�ستعرا�ضات على طريقة «الكاوبوبي» يف الغرب
الأمريكي.
وبالعودة �إىل الأمة العربية املنكوبة بخ�صيانها ،تلوح

الف���ق ب��ارق��ة �أم���ل ق��ادم��ة م��ن م�صر ،وك����أن هذه
يف أ
ال��دول��ة ال��ق��ائ��دة ال��رائ��دة وح��ده��ا ال��ق��ادرة �أن تلجم
الأمور ولو جزئياً ومت�سك بزمام املبادرة يف مواجهة
�أي خطر غربي ،وتعيد ترميم بقايا جامعة عربية
رمب��ا حتت م�سمى �آخ��ر ،وم��ا على من توهموا �أنهم

ّ
مستمر
استهداف حلفاء المقاومة في الشمال
لي�س من باب ال�صدفة �أو ردود الفعل �أن يتم ا�ستهداف
خمتلف الأط����راف الطرابل�سية املن�ضوية يف �صفوف
فريق الثامن من �آذار واحد تلو الآخر ،ال�سيما مكونات
احلركة الإ�سالمية ،بعد اتهامهم من قبل «التكفرييني»
و«احل���ري���ري�ي�ن» ت����ارة ب��ـ«ال��ع��م��ال��ة حل���زب اهلل وال��ن��ظ��ام
ال�سوري» ،وط��وراً ب��الإره��اب وتنفيذ �أعمال �إرهابية يف
طرابل�س ،وق��د ارتفعت ح��دة اال���س��ت��ه��داف م ؤ���خ��راً �إىل
�إاللغاء اجل�سدي ،فكان اغتيال ال�شاب ح�سام املوري ،ثم
حم��اول��ة اغتيال ن��ور الن�شّ ار ،جن��ل ال�شيخ عبدالكرمي
الن�شّ ار ،يف منطقة �شكا يف الأيام القليلة الفائتة.
الم��ر مل ينته هنا ،فجاءت حماولة اغتيال ال�شيخ
أ
�سعد ال��دي��ن غ�� ّي��ه ،امل��ق��رّب م��ن ال�شيخ ه��ا���ش��م م��ن��ق��ارة،
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح�����ص��ة ،ن��اه��ي��ك ع���ن ت��ل��ف��ي��ق االت���ه���ام يف
ال�شيخي منقارة و�أح��م��د الغريب ب�ضلوعهما يف
نْ
ح��ق
تفجريي طرابل�س ،بتكليف م��ن امل��خ��اب��رات ال�سورية،
بح�سب اللواء �أ�شرف ريفي.
وال ري���ب �أن ه���ذه اال���س��ت��ه��داف��ات ت��رم��ي �إىل �إ���ش��غ��ال
الأف��رق��اء الطرابل�سيني امل�ؤيدين للمقاومة يف ترتيب
�أو�ضاعهم الأمنية ،لثنيهم عن القيام ب�أي دور �سيا�سي
م�ؤثر ،يف ال�شارع ال�سُّ ني عموماً والطرابل�سي خ�صو�صاً،
وال��ن�� ّي��ل منهم «ب��امل��ف��رق» ،م��ن خ�لال االع��ت��داء على كل
م��ك��ون منهم على ح���دة ،كما ي��ح��دث راه��ن��اً يف عا�صمة

ال�����ش��م��ال ،و���س��ط غ��ي��اب �أي دور تن�سيقي ف��اع��ل لقوى
ال��ث��ام��ن م��ن �آذار ف��ي��ه��ا ،الأم����ر ال���ذي �أف��ق��ده احل�ضور
ال�سيا�سي وال�شعبي يف ال�ساحة الطرابل�سية ،و�أ�سهم يف
�سيطرة الفريق الآخر يف �شكل كامل عليها.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،ي����ؤك���د م�����ص��در ق���ي���ادي �إ���س�لام��ي
طرابل�سي م�ؤيد للمقاومة �أن االعتداءات التي تطاول
�أط��راف فريق الثامن من �آذار الطرابل�سيني ،تعاظمت
وو�صلت �إىل حد الت�صفيات اجل�سدية ،مع تويل الأمري
بندر بن �سلطان �إدارة الأح���زاب التكفريية يف �سورية،
و�إ�سناد �إدارة هذا امللف للواء ريفي يف طرابل�س وبع�ض
مناطق ال�شمال ،بهدف حتويلها �إىل ب�ؤر حا�ضنة و�آمنة
للمجموعات امل�سلحة املنخرطة يف احل��رب على حمور
املقاومة يف املنطقة على حد قول القيادي.
ولتحقيق ذلك ،ي�شري القيادي �إىل �أن الإعالم املعادي
للمقاومة �شن حملة كبرية على احل��رك��ة الإ�سالمية
املعتدلة يف طرابل�س ،لت�شويه �صورتها و�ضرب �صدقيتها
ل����دى ال������ر�أي ال���ع���ام ال��ل��ب��ن��اين ع��م��وم��اً وال��ط��راب��ل�����س��ي
خ�صو�صاً ،عرب اتهامها �أنها جمرد �أداة �أمنية و«مرتزقة»
لدى «ح��زب اهلل» و«النظام ال�سوري» ،وال ريب �أن هذه
احلملة �أ�سهمت باالنك�شاف الأمني لقادة هذه احلركة،
و�شكّلت خ��ط��وة متهيدية لعمليات االغ��ت��ي��ال ،على ما
ي�ؤكد القيادي.

وو���س��ط ه��ذه التحوالت الإقليمية ،ال�سيما بداية
ظهور ب�شائر جناح املبادرة الرو�سية الرامية �إىل وقف
ال��ع��دوان الأم�يرك��ي على �سورية ،ي�شري القيادي �إىل
�أن الإحباط �أ�صاب الفريق الذي راهن على التدخل
الع�سكري يف �سورية ،متوقعاً تراجع الأعمال الأمنية
راه���ن���اً ،وع����ودة ال�����س��ج��ال ال�سيا�سي يف ���ش���أن خمتلف
الق�ضايا العالقة ،خ�صو�صاً ت�شكيل احلكومة ،يختم
القيادي.
يف النتيجة� ،إن عدم قيام احللف املقاوم بدعم �سيا�سي
وت���أم�ين غطاء للقيادات ال�شمالية املتعاطفة وامل ؤ���ي��دة
ل��ه� ،ستجعل منهم �أداة لال�ستهداف ،خ�صو�صاً يف ظل
ما يبدو وا�ضحاً �أنه انك�شاف �سيا�سي �أدى �إىل انك�شاف
�أمني ،وقد يكون الإحراج يف امليدان ال�سوري الذي ي�شعر
به بندر وحلفا�ؤه اللبنانيون� ،سي�ؤدي �إىل حماولة زيادة
ال�ضغط على ه����ؤالء لتحويل طرابل�س وال�شمال �إىل
منطقة �صافية النفوذ لهم تعو�ضهم ع��ن اخل�سارات
امليدانية يف �أكرث من منطقة �سورية ولبنانية ،خ�صو�صاً
بعدما ف�شل املخطط يف تفجري ال�ساحة اللبنانية من
خالل التفجريات الإرهابية التي حاولت ت�أجيج فتنة
�سنية �شيعة.

ح�سان احل�سن
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الرئي�سان الفرن�سي والأمريكي خالل اجتماع على هام�ش قمة «جمموعة الع�شرين» يف رو�سيا (�أ.ف.ب).

ق����ادرون بنفطهم و�أم��وال��ه��م غ�ير النظيفة على �إدارة
�أم���ة��� ،س��وى التخلي ع��ن ق��ي��ادة غ�ير م���ؤه��ل�ين لها ولن
يكونوا يوماً م�ؤهلني ،وليتقاعدوا كما فعل «احلمَدان»
ال��ق��ط��ري��ان ،وي���ع���ودوا �إىل م��ن��ت��ج��ع��ات م��ارب��ي��ا ون��ي�����س،
وجل�سات الكيف والأن�س مع جميالت �أوروبا؛ من مدريد
�إىل باري�س ،وليرتكوا ال�سيا�سة لقادة واعدين ذخريتهم
كرامة.
ختاماً ،و�أم��ام االن�سحاب املهني لأوباما ،واالنتكا�سة
التاريخية لأمريكا ،يبدو �أن الرئي�س الأمريكي بحاجة
�إىل �إعادة نظر وتقييم حلجم �أمريكا على م�ستوى عامل

مل يعد رقعة �شطرجن مفتوحة لأحادية اللعب مب�صائر
ال�����ش��ع��وب ،وب���ات ه��ن��اك الع��ب��ون حتى مب�صري �أم�يرك��ا،
وقبل �أن يتحدى الديك الرومي الدب الرو�سي والتنني
ال�صيني ،عليه �أن يدرك �أن �سورية �آخر موطئ قدم يدب
فيه الدب يف ال�شرق ،وعلى الديك �أي�ضاً قبل �أن يتحدى
التنني �أن يفي على الأق���ل للتنني دي��ون��ه ال��ع��اج��ز عن
ت�سديدها و�أن ال تت�صرف �أمريكا مع ال�صني على قاعدة
املثل القائل�« :شحدين و�أنا �سيدك»..

■ النائب ال�سابق في�صل الداود؛ الأمني العام حلركة
الن�ضال اللبناين العربي ،ا�ستنكر ما تتعر�ض له معلوال
على يد ع�صابات �إرهابية وتكفريية ،بحق املدينة التي
ما زالت تتحدث بلغة ال�سيد امل�سيح الآرامية ،وهي لغة
املحبة وال�سالم ،فجاءها من يحدثها بلغة احلديد
وال�ن��ار التي هي لغة من ال دي��ن لهم ،وال هم �أتباع
الر�ساالت ال�سماوية ،م�ؤكد ًا �أن الهجوم على معلوال
يك�شف �أن الأزمة يف �سورية لي�ست �أزمة �إ�صالح نظام
وال تغيريه ،بل تدمري الدولة ال�سورية التي احت�ضنت
كل �أبنائها ،من جميع الطوائف واملذاهب ،وقد �شكلت
من��وذج � ًا للدولة امل��دن�ي��ة ،التي ي�ح��اول التكفرييون
�إزالتها ل�صالح العدو «الإ�سرائيلي» الذي يريد �إقامة
دولته اليهودية.
■ ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي؛ الأمني العام حلركة
الأم��ة ،ا�ستنكر االع�ت��داءات التي تعر�ضت لها قرية
معلوال ال�سورية ،معترب ًا �أنه عمل �إجرامي ي�ستهدف
التاريخ واحل�ضارة ،ومن فعلوا ذلك ال ميثلون الإ�سالم
وال امل�سلمني ،وم�ؤكد ًا �أن حماولة ج ّر �سورية القتتال
طائفي لن تنجح ،م�شيد ًا مبواقف البابا بنديكتو�س
ال�ساد�س ع�شر والكني�سة بالتحذير من هذا املخطط،
ورف�ضهم دعوات اال�ستقواء باخلارج.
■ كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين،
ر�أى �أنه من املخزي �أن يكون موقف جمل�س العموم
ال�بري�ط��اين أ�ف���ض��ل م��ن اجل��ام�ع��ة العربية ،وبع�ض
�أط ��راف الكونغر�س الأم�يرك��ي �أف�ضل م��ن مواقف
أ�ط��راف تعترب نف�سها عربية ،حم ّم ًال الدول العربية
التي تقام على �أرا�ضيها ق��واع��د ع�سكرية �أجنبية
م�س�ؤولية كربى يف تخريب الأمة ،وت�سهيل الطرق �أمام
«الأو�سط اجلديد» املدّمر للوحدات الوطنية العربية.
■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان دعت اللبنانيني
ليكونوا ي��د ًا واح ��دة و�صف ًا واح ��د ًا يف مواجهة كل
امل�خ�ط�ط��ات وامل � ��ؤام� ��رات اخل��ارج �ي��ة ،و إ�ف���ش��ال�ه��ا
وحتطيمها وتدمريها على �صخرة الوحدة الوطنية.
■ احل����اج ع��م��ر غ���ن���دور؛ رئي�س ال�ل�ق��اء الإ��س�لام��ي
ال��وح��دوي ،ر�أى �أن��ه بعد امل�ؤ�شرات الدولية لإيجاد
حل �سلمي للأزمة ال�سورية ،يجب �أن تتكثف اجلهود
لت�شكيل احل�ك��وم��ة اللبنانية العتيدة ،و�إذا كانت

احلاجة �إىل ت�شكيل احلكومة ا�ستحقاق ًا واجب ًا قبل
«احللحلة» يف امللف ال�سوري ،فهي �أكرث �إحلاح ًا بعد �أن
ر�ست الأمور على معامل تهدئة قد ت�ستمر لعدة �أعوام
ينبغي �أن ي�ستفيد منها لبنان على �سبيل التح�صني
الداخلي ،و�إيجاد التفاهمات املطلوبة ال�ستمرار هذا
الوطن.
■ جت��م��ع ال��ع��ل��م��اء امل�سلمني لفت �إىل �أن اخلطري
يف م�شروع اجلماعات التكفريية يف �سورية هو �إثارة
الفتنة املتنقلة ب�ين ك��ل �أط �ي��اف ال�شعب ال�سوري،
ابتداء من الفتنة املذهبية بني امل�سلمني ولي�س انتهاء
بالفتنة الطائفية مع امل�سيحيني ،وتو�سلوا لذلك تهدمي
وتدني�س كل ما هو مقد�س عند اجلماعات املختلفة
م��ن الن�سيج ال�شعبي يف ��س��وري��ة ،مرتكبني �أب�شع
الأعمال اللإن�سانية من جمازر و�أكل للقلوب والأكباد،
بهدف ت�شويه �صورة الإ�سالم الذي �أتى به حممد �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان
ح�ذّر من املحاوالت ال�صهيونية ا�ستهداف امل�سجد
الأق�صى ،يف ظل انهماك الدول الغربية وبع�ض الدول
العربية با�ستهداف �سورية.
وا�ستهجن اللقاء ع��ودة الأك��اذي��ب الأم�يرك�ي��ة حول
الأ�سلحة الكيماوية ،وال�ت��ي ت�سوغها �إدارة البيت
الأبي�ض للر�أي العام لتربير عدوانها ،وهي الأ�ساليب
نف�سها التي �سوّقتها لتدمري ال�ع��راق و�أفغان�ستان
وليبيا ،م�ؤكد ًا �أن الهدف من العدوان على �سورية هو
خدمة الكيان ال�صهيوين.
■ ال�����ش��ي��خ �صهيب حبلي اعترب �أن لبنان مي��ر يف
مرحلة بالغة الدقة واخلطورة ،ما يحتمّ على جميع
القيادات ال�سيا�سية والروحية حتمّل م�س�ؤولياتها
الوطنية ،بحيث يعمل كل من موقعه لو�أد الفتنة بني
امل�سلمني خ�صو�صاً ،واللبنانيني ب�شكل عام ،م�ؤكد ًا
وجوب توحيد الكلمة وال�صف بوجه امل�ؤامرة ال�ساعية
�إىل النيل م��ن وح��دة لبنان واللبنانيني ،ت��ارة عرب
التفجريات املتنقلة التي ت�ستهدف املدنيني والأبرياء،
وط ��ور ًا ع�بر ب��ث الأ��ض��ال�ي��ل وال�ف�برك��ات الإع�لام�ي��ة
والأم�ن�ي��ة ال�ت��ي ب��ات��ت ت�ستهدف وب�شكل وا��ض��ح كل
املن�ضوين يف املقاومة وم�شروعها.

�أمني �أبو را�شد

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

الـشـيـخ جـبـري :اإلســالم جــاء لـلـوحــدة ال لـلـفــرقـــــة

زار الأمني العام حلركة الأمة ال�شيخ
د .عبد النا�صر جربي كرد�ستان العراق،
يف �إطار حماوالته يف دول العامل العربي
والإ����س�ل�ام���ي لإع������ادة ت��ف��ع��ي��ل وت��ن��م��ي��ة
دور �أه��ل الت�صوف والعلماء يف نهو�ض
الأم���ة ،بعدما انت�شر املنهج التكفريي
الذي �أدى �إىل �إلغاء الآخرين ،و�إ�صدار
الفتاوى بالقتل والذبح.
ج��ه��ود ال�شيخ ج�بري ت��ات��ي يف �إط��ار
الم����ة ،و�إع����ادة �إح��ي��اء دور
�إع����ادة جم��د أ
�أه��ل الرتبية والتزكية يف التاريخ ،من
ال�شيخ عبد ال��ق��ادر اجل��ي�لاين ،وعماد
الدين زنكي ،و�صو ًال �إىل القائد �صالح
الي���وب���ي ،وغ�يره��م م��ن ال��ق��ادة
ال��دي��ن أ
امل�سلمني.
وخ���ل���ال زي�����ارت�����ه لإرب�����ي�����ل���� ،ش���ارك

�سماحته يف م�ؤمتر حتت عنوان« :علماء
الت�صوف ..ودوره��م يف بناء املجتمعات
الإ����س�ل�ام���ي���ة» ،ال�����ذي ح�����ض��ره ع��ل��م��اء
م���ن ال���ع���راق وم�����ص��ر ول��ب��ن��ان و�إي�����ران،
و�ألقيت فيه كلمات ���ش��ددّت على �إع��ادة
امل��ن��ه��ج الأ���ص��ي��ل لأه���ل ال��ت�����ص��وف ،لكي
يقودوا العامل من جديد باجتاه �سم ّو
النف�س وال��ت��ق��رب م��ن اهلل ت��ع��اىل .وقد
ت��ر�أ���س ال�شيخ ج�بري �إح���دى ال��ن��دوات
يف امل���ؤمت��ر ،و�أل��ق��ى كلمة �أك���د فيها �أن
الم��ة
الأك����راد يف ال��ت��اري��خ ك��ان��وا خ���زان أ
خالل امللمات ،كما �أكد �ضرورة توحيد
�صفوف امل�سلمني باختالف مذاهبهم
و�أعراقهم و�ألوانهم ،انطالقاً من قوله
تعاىل }واعت�صموا بحبل اهلل جميعا
والتفرقوا{.

وق���دم ال�����ش��ي��خ ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر ج�بري
�ل��خ���وة الأك����راد
خم�س م��ن��ح درا���س��ي��ة ل إ
ل��ل��درا���س��ة يف كلية ال��دع��وة الإ�سالمية
بهبة من الكلية.
ك���م���ا زار ال�����ش��ي��خ ج��ب��ري حم��اف��ظ
�أرب���ي���ل ال�����س��اب��ق؛ ال�����ش��ي��خ ر���ش��ي��د ك��اك��ا،
وت���ن���اول احل��دي��ث ح���ول كيفية متكني
الك���راد إلع��ادة
العالقات بني العرب و أ
اللُّحمة بني امل�سلمني ،ومت التداول يف
زي���ارة وف��د علمائي كبري م��ن خمتلف
الأق��ط��ار العربية والإ�سالمية لكربى
امل��دن العلمية الدينية ،من �أج��ل �إع��ادة
التوا�صل ب�ين امل�سلمني على اختالف
امل���ذه���ب ،وال��ت���أك��ي��د �أن الإ�����س��ل�ام ج��اء
لين�شر املحبة ال الكراهية والبغ�ضاء،
وجاء بالوحدة ال بالفرقة.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي خالل �إحدى ندوات امل�ؤمتر
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مقابلة
ليون :تقليل بعض « 14آذار» من قيمة
ّ
التعرض للمسيحيين في معلوال« ..ذمية سياسية وقحة»
على تاريخها ومعاملها الأثرية� ،سيما �أ ّن
�أهلها ما ي��زال��ون يتكلمون لغة ال�سيّد
امل�سيح ،وهناك حماوالت لإع��ادة �إحياء
اللغة الأرامية».

رغم تراجع من�سوب العدوان الأمريكي على �سورية،
والكالم املتزايد عن اجتاه ت�سووي رو�سي � -أمريكي،
يبقى الو�ضع امل�سيحي امل�رشقي يف العموم من �سيئ �إىل
�أ�سو�أ ،و�آخر ف�صول فجور «جبهة الن�رصة» وتفرعات تنظيم
«القاعدة» تدني�سهم مقد�سات بلدة «معلوال» ،تلك البلدة
التي حافظت على لغة ال�سيّد امل�سيح ،بالرغم من تقدّ م
الزمن وحتوالته.
ع � ��ن ه � � ��ذه الأج� � � � � � ��واء وغ�ي��ره� ��ا،
ح��اورت جريدة «الثبات» وزي��ر الثقافة
اللبناين؛ غابي ليون ،مطلعة منه �آخر
امل�ستجدات املحلية والإقليمية ،وك��ان
هذا احلوار:
الصالة التي دعا
يخبئ ال��وزي��ر ل�ي��ون خلف هدوئه
و�صالبة موقفه وثبات ر�ؤيته «غ�ضباً إليها قداسة البابا
تلق تجاوبًا بالقدر
م �ق � ّد� �س �اً» ،ه��و ��س�م��ة ن��ا��ش�ط��ي «ال�ت�ي��ار لم َ
الوطني احلر» الذين اعتادوا على قول
المطلوب ..فهل
احل�ق��ائ��ق يف وق�ت�ه��ا ،ال م�ه��ادن��ة ال��واق��ع
تخدرت مجتمعاتنا لهذه
ّ
بالتنكر مب�ساحيق امل�صالح املتبدلة،
ف��اخل�ط��ر ال ��ذي ي�شعر ب��ه امل�سيحيون
الدرجة؟
امل�شرقيون يف ه��ذه ال �ظ��روف ال�صعبة
لي�س بالأمر اجلديد ح�سب ر�أيه ،وهي
ح��ال��ة م�ع�ظ��م الأق �ل �ي��ات ع �ل��ى تنوعها
الطائفي والعرقي ..وه��ي ت�صيب �أول
من ت�صيب الطائفة ال�سُّ نية الكرمية،
يقول« :هذه اجلماعات التكفريية الذي
يُعمل على �إيقاظها من جماهل التاريخ امل���س�ي�ح�ي�ين ولإرث� �ه ��م احل �� �ض��اري كما
ال ت � ؤ�م��ن ب��ال��دمي�ق��راط�ي��ة وال بحقوق ح���ص��ل يف ب �ل��دة م�ع�ل��وال ،ف�ه��ل �سيفرَّغ
الإن���س��ان وال احل��ري��ات ال�ع��ام��ة ،ونحن ال�شرق من م�سيحييه؟ ير ّد ليون« :بادئ
كتيار �سيا�سي كنا نرى خطورة انت�شار الأم ��ر ،يجب �أن ي�ع��رف �أي لبناين �أ ّن
واملطراني لي�ست م�س�ألة
نْ
هذا الفكر يف جمتمعاتنا ال�شرقية ،وكنا خطف الكهنة
نقول �إن ن�شر الدميقراطية بالقوة وفق منف�صلة ع��ن ل�ب�ن��ان ،وب��ال �ت��ايل ��س��واء
منظار بع�ض الغرب هو خطر داهم لأي طالت املحنة الكني�سة الأرثوذك�سية �أو
معتدل ،ونحن نعترب أ� ّن هذا اخلطر ال كني�سة ال�سريان الأرثوذك�س ،فالكني�سة
ميكنه �أن يطال امل�سيحيني يف �سورية الإنطاكية هي واحدة يف لبنان و�سورية،
دون �أن ي�صيب الأذى م�سيحيي لبنان ه ��ؤالء هم مطارنتنا ،والتعر�ض لهذه
وامل�شرق بالعموم».
املقامات �أمر غري مقبول على الإطالق.
ل� �ي ��ون ي ��دع ��و احل ��ري �� �ص�ي�ن ع�ل��ى مع الأ�سف ،بع�ض م�سيحيي � 14آذار ما
م���ص�ل�ح��ة امل���س�ي�ح�ي�ين يف ه ��ذا ال���ش��رق يزال ي�سخّ ف هذه املوا�ضيع ،ويقل ّل من
ال عن
�إىل التنبّه لهذا اخلطر ،مت�سائ ً
م�صري ال��وج��ود امل�سيحي يف فل�سطني
وال� �ع ��راق وم���ص��ر و� �س��وري��ة ..وي�ع� ّل��ق:
«اخل �ط��ر ي �ق�ترب م��ن ل �ب �ن��ان ،فالفكر
ال�ت�ك�ف�يري ال ��ذي أ�� �ص �ب��ح يف حميطنا
دخ ��ل �إىل ب�ي�ئ��ات�ن��ا امل �ت �ع��ددة ،ون�ل�ح��ظ
م�ؤخراً �سهولة العمل العنفي وتزايده
داخ ��ل أ�ح�ي��ائ�ن��ا ..م��ع الأ� �س��ف،
بالرغم ليون :بعض مسيحيي
من تنبيهنا ملخاطر ا�ستقبال النازحني
ال���س��وري�ين م��ن دون ��ض��واب��ط ،اتُّهمنا « 14آذار» ما زال يدافع
كفريق �سيا�سي بالعن�صرية ،واليوم بد أ�
بوقاحة عن «جبهة
اجلميع يق ّر ب�صوابية موقفنا».
ذمّية وقحة
�س�ألناه عن التايل ال��ذي �سي�صيب
امل�سيحيني� ،إذ إ�ن��ه بعد خطف الكهنة
واملطرانني ،وتهجري ح��وايل � 450ألف
م�سيحي �سوري ،ب��د�أ التعرّ�ض ملقامات

النصرة» بطرق مباشرة
أو غير مباشرة

احلكومة

ق�ي�م��ة جم��ري��ات الأح � � ��داث ،وب��وق��اح��ة
بع�ضهم ي��داف��ع ع��ن «ج�ب�ه��ة الن�صرة»
بطرق مبا�شرة �أو غ�ير مبا�شرة ،وهم
ي���ش�ك�ك��ون ب ��الأح ��داث ال �ت��ي حت���ص��ل يف
بلدة معلوال ،وي�شوّ�شون على الأخبار
وم��آ��س��ي ال�ع��امل ،يف ح�ين �أ ّن ك��ل �سكان
معلوال غ��ادروه��ا مع اقتحام امل�سلحني
للبلد ،وه��م ي�شككون ب�إطالق الأ�سئلة
التي ال تفيد ،ك��أن يقولوا« :هل ر�أيتم
ذلك؟ �أو �أن يقولوا �إ ّن «جبهة الن�صرة»
مل تتعر�ض للمقامات ال��دي�ن�ي��ة ،ومل
حت��رق �أو تعبث باملقد�سات ،»..يتوقف
ليون بع�ض اللحظات ويتابع حديثه:
«ال �� �ص��ور ال مي �ك��ن ت�ك��ذي�ب�ه��ا ،و�أق � ��وال
�أه� ��ايل ب �ل��دة م�ع�ل��وال لي�ست م��ن ن�سج
اخليال ،ولنفرت�ض �أ ّن �أحاديثهم لي�ست
دق �ي �ق��ة ،م ��ا م �ع �ن��ى اق �ت �ح��ام ج �م��اع��ات
مقربة من «القاعدة» لبلدة م�سيحية
لها هذا الثقل الديني الهام»؟!
يعترب ليون �أ ّن �أحد الفرقاء الذين
�أي� � ��دوا م ��ع ب ��داي ��ات احل � ��راك ال�ع��رب��ي
�شعار «فليحكم الإخ ��وان» ،ما�ضون يف
خطابهم ال�سيا�سي ،وهم اليوم يدافعون
عن «حكم الن�صرة» يف معلوال و�سورية،
«وهذا الأمر ال ميكن و�ضعه �إ ّال �ضمن
�إطار الذمية ال�سيا�سية الوقحة».
� �س ��أل �ن��اه ع ��ن حت� � �رّك امل���س�ي�ح�ي�ين
اخل �ج��ول يف ه ��ذا امل �ج��ال ،ي ��ر ّد ل�ي��ون:
«ال�سخط لدى اللبنانيني ،وامل�سيحيني
حتديداً ،موجود ،لكنه خجول ،مل يعد
يكفي اال�ستنكار وحده لدرء هذا ال�ش ّر

املحدّق بنا ،فم�شاعر الغ�ضب والنقمة
على و�سائل التوا�صل الإجتماعي يجب
�أن تُ�ستكمل باعت�صامات وتظاهرات �أمام
منظمات املجتمع ال��دويل وال�سفارات
اجلنبية ،ال�صالة �ضرورية ،لكن يجب
�أن تُ�ستكمل ب��الأع �م��ال ،حتى ال�صالة
التي دعا �إليها قدا�سة البابا فرن�سي�س
مل ت �ل � َق جت��اوب �اً ب��ال �ق��در امل �ط �ل��وب من
النا�س ،فهل تخدرت جمتمعاتنا لهذه
ال��درج��ة؟ الإح�ب��اط ال ميكنه �أن يكون
حالة م�سيحية ،وامل�سيحي قبل غريه
م��دع� ّو لرف�ض الظلم وق��ول احلقيقة
ك��ال���س� ّي��د امل���س�ي��ح ،ول�ي����س �صحيحاً �أ ّن
ال� �غ ��رب وو�� �س ��ائ ��ل �إع �ل�ام� ��ه ال ت �ت � أ�ث��ر
ب�ت�ح��رك��ات�ن��ا ،وال �ه��زمي��ة الأوىل نحن
كلبنانيني تبد�أ ب�إقرارنا ب��أن جمريات
الأحداث لي�ست بيدنا».
وع� � ��ن خ� �ط ��ر ال� �ت� �ع ��ر� ��ض ل� �ل ��إرث
احل�ضاري الذي متتاز بها بلدة معلوال،
ر ّد ليون�« :أو ًال حق �أهايل بلدة معلوال
باحلياة الكرمية وبالعي�ش يكفي قبل
احلديث عن �أي �شيء �آخر ،الإن�سان هو
القيمة الأوىل للوجود ،ونحن مع هذه
اجل�م��اع��ات التكفريية بالفعل نخ�شى
التعر�ض لقد�سية املكان ..ونحن نعترب
�أ ّن جم�رّد دخ��ول امل�سلحني هو تدني�س
مل��دي�ن��ة ع��ري�ق��ة وم �� �س��امل��ة� ،إذ ال ي��وج��د
ب��داخ �ل �ه��ا ال م�ق��ات�ل�ين وال ه��ي جبهة
ق�ت��ال ،البلدة ه��ي م��ن ال�ت�راث العاملي،
وه��ي ملك ك � ّل امل�سيحيني امل�شرقيني،
و�أي م�ؤمن يح ّج �إليها ويجب املحافظة

وماذا مع تراجع الكالم عن عدوان
ع �� �س �ك��ري ع �ل��ى � �س��وري��ة؟ ه ��ل ��س� ُت�ف��كّ
عقدة ت�شكيل احلكومة يف لبنان� ،أم �أ ّن
امل�س�ألة تنتظر اكتمال الت�سويات يف ك ّل
الق�ضايا؟ يجيب ليون« :وجود حكومة
ت�صريف أ�ع �م��ال ي�ف�تر���ض اال��س�ت�م��رار
بت�أدية واجباتها� ،سيما املتعلقة ب�ش�ؤون
ال�ن��ا���س ،احل�ك��م ا��س�ت�م��راري��ة ،وال �شيء
ا�سمه «فراغ باحلكم» ،ت�صريف الأعمال
ال يعني جتاهل الأع �م��ال وت�صفريها،
أ�ح� ٌد ال يريد حلكومة ت�صريف �أعمال
ات�خ��اذ ق ��رارات تقريرية ،لكن جتاهل
امل�خ��اط��ر واال� �ض �ط��راب �أم� � ٌر ال ي�ج��وز،
احل �ك��م يف ل�ب�ن��ان ه��و مل�ج�ل����س ال� ��وزراء
جمتمعاً ،وال يجوز و�ضعه بيد �شخ�ص
مهما بلغ �ش�أنه ..مع الأ��س��ف ،الطبقة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ل�ب�ن��ان مت ��دد ا��س�ت�م��رار
الأزم � � � ��ات ف �ي��ه وال ت �ع��اجل �ه��ا ،ب ��د�أن ��ا
بالتمديد للمجل�س النيابي ،ثم انتقلنا
�إىل التمديد لبع�ض املواقع احل�سا�سة
خ�ل�اف �اً ل �ل �ق��ان��ون وال��د� �س �ت��ور ،وال �ي��وم
نخت�صر دور جمل�س ال� ��وزراء ببع�ض
الأ� �ش �خ��ا���ص وال �ه �ي �ئ��ات ..وه ��ذا الأم ��ر
مرفو�ض كلياً من قبلنا ولن نقبل به».
وي��دع��و ل �ي��ون رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة
مي�شال �سليمان �إىل التحرّك يف جمال
مم��ار� �س��ة احل �ك��م ��ص�لاح�ي��ات��ه ،وي��دع��و
رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال جنيب
م �ي �ق��ات��ي �إىل مم��ار� �س��ة � �ص�لاح �ي��ات��ه،
«و�إ ّال نحن �سنحمّلهما م�س�ؤولية هذا
التخاذل يف ممار�سة �ش�ؤون البلد ،لأنّه
ال ي��وج��د ��س�ب��ب وال �أي م�ب�رر ي�سمح
لعدم اجتماع جمل�س الوزراء» ،وي�ضيف
ل �ي��ون« :ال �ي��وم م��ع ا��س�ت�م��رار الأزم� ��ات
وت��داع �ي��ات الأح � ��داث الإق�ل�ي�م�ي��ة على
لبنان ،بات ملحاً ت�شكيل حكومة وحدة
وط�ن�ي��ة ،لأ ّن ��ه مل ي�ع��د ج��ائ��زاً التلطّ ي
وراء �شروط واهية ال تفيد اللبنانيني،
وم ��ن ال���س�ه��ل ج ��داً ت���ش�ك�ي��ل احل�ك��وم��ة
�إن اح�ترم��ت ق��واع��د التمثيل ال�شعبي
ومكونات املجتمع اللبناين».
ويتمنى ليون مع ف�شل رهان بع�ض
اللبنانيني على توجيه �ضربة ع�سكرية
ل�سورية� ،أن يعود هذا الفريق ال�سيا�سي
�إىل اخليار الوطني ال�صحيح ،يقول:
«االتكال على اخلارج املتغري لي�س ثابتاً،
يجب �أن ن�ضع �أيدينا ببع�ضنا لننه�ض
ب��ال �ب �ل��د ..ف �ف��ي ال �ب �ل��د م ��ا ي�ك�ف�ي��ه من
م�شاكل اقت�صادية ،ونازحني ،وخماطر
�أمنية ،و«حلهّم يتعلموا» من رهاناتهم
اخلا�سرة».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

نصب كاميرات مراقبة في شوارع بيروت
مع تزايد املخاوف ب�شان ال�سيارات خارجية �أو �سفارات حملية ،وما الذي
املفخخة وال�ع�ب��وات النا�سفة ،وعقب ي�ضمن �أن هذه الكامريات لن تتحول
ت �ف �ج�يري ب �ئ��ر ال �ع �ب��د وال ��روي� �� ��س يف �إىل �أدوات جت�س�س وا��س�ت�خ�ب��ارات قد
ال���ض��اح�ي��ة اجل �ن��وب �ي��ة ،ث��م تفجريي ت�ستغلها جهات كثرية»؟
ط��راب �ل ����س ال �ل��ذي��ن �أذك � �ي ��ا امل �خ ��اوف
جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن ال�ق��ان��ون
الأمنية لدى اللبنانيني ،قررت بلدية اللبناين ال مينع ا�ستخدام كامريات
بريوت تركيب �شبكة كامريات تغطي امل ��راق� �ب ��ة ال� �ت ��ي ت �ث �ب��ت ع �ل��ى امل �ب��اين
� �ش��وارع ب�ي��روت ،ع�ل��ى �أن ت �ك��ون ه��ذه وامل � ؤ�� �س �� �س��ات ال �ت �ج��اري��ة وامل �� �ص��ارف
الكامريات مت�صلة بغرفة حتكم.
وب�ع����ض امل� ؤ���س���س��ات ال��ر��س�م�ي��ة ،وه��ذا
وق� � ��ال رئ �ي ����س جم �ل ����س ال �ب �ل��دي الأم��ر يبقى م�سموحاً ما دام ال مي�س
ملدينة بريوت؛ بالل حمد� ،إثر جل�سة ب��احل��ري��ة ال �ف��ردي��ة ل�ل�م��واط��ن وال�ت��ي
ا�ستثنائية للمجل�س البلدي خ�ص�صت كفلها ال��د��س�ت��ور ،وي � ؤ�ك��د اخل�ب�راء �أن
لبحث الأو�ضاع الأمنية يف املدينة�« ،إن تثبيت ك��ام�يرات يف ب�ي�روت ال يحتاج
القرار جاء انطالقاً من اعتبار الأمن �إىل ق ��ان ��ون ل �ت �ن �ظ �ي �م��ه مب ��ا ي�خ����ص
يف العا�صمة خطاً �أحمر».
احل��ري��ة ال �ف��ردي��ة ،ل�ك��ون ال�ك��ام�يرات
هكذا يرتقب �أهايل بريوت ن�صب امل �ن��وي ت�ث�ب�ي�ت�ه��ا�� ،س�ت�ك��ون يف ال���ش��ارع
ك��ام�يرات رقمية حديثة يف ال���ش��وارع وه��و مكان ع��ام ،وبالتايل لي�س هناك
وقرب حمالهم ومنازلهم ،كرث �أيدوا م��ا يتعار�ض واحل��ري��ة الفردية �أثناء
ه��ذا ال �ق��رار ب��اع�ت�ب��اره ي�ضمن الأم��ن املراقبة يف �أماكن عامة ،كما �أن عمل
ويخيف الإرهابيني ويعيق حتركاتهم ن�ظ��ام امل��راق�ب��ة �سيكون حت��ت �إ��ش��راف
�أو على الأق��ل يتيح الإم�ساك بهم �أو جهة واحدة ويف مركز موحد.
إ�ح� �ب ��اط خم�ط�ط��ات�ه��م ،ف�ي�م��ا اع�ت�بر
ويرى اخلرباء �أن الواجب الأمني
ق�سم آ�خ��ر �أن الأم ��ر يتعلق بامل�سا�س ي�ستوجب اتخاذ إ�ج ��راءات ا�ستثنائية
ب��احل��ري��ات ال �ف��ردي��ة وخ���ص��و��ص�ي��ات ت� �ه ��دف �إىل ت� �ع ��زي ��ز ث� �ق ��ة امل ��واط ��ن
املواطنني ،ال �سيما �أن هذه الكامريات ب��الأم��ن ،وب��ال �ت��ايل ف� ��إن ال�ل�ج��وء �إىل
ل��ن جت��د م��ن ي��راق �ب �ه��ا ع �ل��ى ال� ��دوام ك��ام�يرات امل��راق�ب��ة يف خمتلف �شوارع
وي�شاهد �أ�شرطتها ،كما �أن كامريات ب�يروت� ،أ�صبح �ضرورة ملحة لتهدئة
امل��راق�ب��ة ال ميكن �أن ت��ردع انتحارياً املخاوف و�إزال��ة �شبح التفجريات من
ع��ن تفجري نف�سه ،لكنها ت�ساهم يف خميلة اللبنانيني ،ال �سيما مع تكاثر
م�ع��رف��ة ه��وي�ت��ه ب�ع��د ال�ت�ف�ج�ير ،وه��ذا ال�شائعات بهذا ال�ش�أن.
الأم � ��ر ال ي �ح��د م ��ن اخل �� �س��ائ��ر ال�ت��ي
�إذن ،مل يعد تركيب كامريا مراقبة
ت �ك��ون ق ��د وق �ع��ت ب��ال �ف �ع��ل ،ومي���ض��ي حم �� �ص��وراً ع�ل��ى ال �ب �ن��وك وامل�ج�م�ع��ات
البع�ض يف ن�ظ��ري��ة امل ��ؤام ��رة في�س�أل التجارية وحمال الذهب واملجوهرات
«ماذا لو مت ت�سريب املعلومات وال�صور وال �� �ص �ي��دل �ي��ات وامل �ق ��اه ��ي وامل �ط��اع��م
التي تلتقطها الكامريات �إىل جهات وامل � ��والت ال �ت �ج��اري��ة وال���س��وب��رم��اك��ت

الكبرية ،بعد �أن تعر�ضت كثري منها
حل � ��االت � �س��رق��ة ،ب ��ل �أ� �ص �ب �ح��ت ه��ذه
الكامريات �ضرورة �أمنية ملنع انتحاري
م ��ا م ��ن ت �ف �ج�ير ن �ف �� �س��ه� ،أو �إره ��اب ��ي

مت�شدد من تفخيخ �سيارة وتفجريها،
ب��ات��ت ال� �ك ��ام�ي�رات و� �س �ي �ل��ة إ�� �ض��اف �ي��ة
لي�شعر املواطن اللبناين بالأمان و�إن
كانت كل حتركاته م�سجلة.

أهميـة الكــامــيرات
تتميز كامريات املراقبة الأمنية بعدة خ�صائ�ص �ساهمت يف خف�ض
ن�سبة اجلرائم دول�ي�اً ،حيث تعترب تلك الكامريات �شاهداً حياً ميكن
االعتماد عليه على مدار ال�ساعة يف املراقبة وت�سجيل جميع الأحداث،
مم��ا ي�سهل ع�م��ل اجل �ه��ات الأم �ن �ي��ة م��ن خ�ل�ال ال�ت�ع��رف ع�ل��ى اجل�ن��اة
واملجرمني و�إلقاء القب�ض عليهم وتقدميهم للعدالة ،وتتميز كامريات
املراقبة الأمنية بدقة الت�صوير بال�صوت وال�صورة ،كما �أن ن�سبة اخلط�أ
القليلة فيها ي�سهم يف �إي�ضاح معامل اجلرمية والتعرف على حيثياتها
و�أركانها وكيفية ارتكابها.
�إن م��ن �أه ��م امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ت��ي حتتاجها �أي منظمة ك�ب�يرة كانت
�أم �صغرية وحتى على م�ستوى املنازل �أو املحال التجارية ،هو الأمن
جلميع املمتلكات التي تخ�صها ،ومع تطور العامل يف يومنا هذا ب�شكل
مت�سارع يف جميع املجاالت ،خا�صة تلك التي ت�ساهم يف ت�سهيل �أمور
احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة ،ت ��زداد وت�ت�ع��دد �أ��س��ال�ي��ب اجل��رائ��م وكيفية ارتكابها
وطريقة انت�شارها مما يتطلب من اجلهات الأمنية املخت�صة العمل
ج��اه��دة للحيلولة دون انت�شارها وال�سيطرة عليها ال�ستتباب الأم��ن
والأمان ،وتعد كامريات املراقبة الأمنية من �أهم الأجهزة امل�ستخدمة
حديثاً ملراقبة الو�ضع الأمني ،فهي تعترب مبنزلة املراقب اخلفي الذي
لا مهماً لدعم
لديه ال�ق��درة على مراقبة ع��دة مناطق ،وكونها ع��ام� ً
ق��درات اجلهات الأمنية لتعزيز م�ستوى الأم��ن واال�ستقرار و�إ�شاعة
�أجواء الطم�أنينة بني املواطنني ،وذلك حفاظاً على �سالمتهم و�سالمة
ممتلكاتهم.

لكن احل��ق ي�ق��ال� ،إن الكثري من
ك��ام�ي�رات امل��راق �ب��ة اخل���ص��و��ص�ي��ة قد
أ�ت ��ت ث �م��اره��ا ،ف�ق��د مت ك���ش��ف الكثري
م��ن ح ��االت ال���س��رق��ة وال�ق�ب����ض على
الفاعلني ،كما مت التعرف �إىل بع�ض
القتلة ال��ذي��ن قتلوا �أ��ص�ح��اب املحال
بدافع ال�سرقة ،ويتعمد بع�ض �أ�صحاب
امل�ح��ال وامل�ت��اج��ر ال�ي��وم كتابة لوحات
حتذيرية للزبائن ب�أن املحل مراقب،
ف �ي �م��ا ي �� �ض��ع آ�خ � � ��رون � �ش��ا� �ش��ة ك�ب�يرة
ي�شاهدها اجلميع تو�ضح جميع �أركان
املتجر ،حتى يعلم اجلميع �أن املكان
مراقب.
ويوافق كثريون اليوم على خيار
ن���ص��ب ك ��ام�ي�رات م��راق �ب��ة يف � �ش��وراع
ب�يروت باعتبار �أن «الوقاية خري من
ال�ع�لاج» ،فكامريات املراقبة الأمنية
باتت اليوم تلعب دوراً مهماً يف ك�شف
مالب�سات �أي ق�ضية ،و�أ�صبحت و�سيلة
ت�ستخدم يف ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة حلفظ
الأم � � ��ن وال �ق �ب ����ض ع �ل��ى ال �ل �� �ص��و���ص
واملجرمني.
م� ��ن ب�ي��ن الأ�� �س ��ال� �ي ��ب ال �ت �ق �ن �ي��ة
امل�ستخدمة والقائمة يف الغرب واملتعلقة
بالكامريات الأمنية ،تقنية ال�سيارات
الأمنية املزودة ب�أجهزة و�شا�شات مراقبة
م�غ�ل�ق��ة ت �ك��ون م��و��ص��ول��ة ب��ال�ك��ام�يرات
ال�ت��ي يتم ن�صبها يف ال �� �ش��وارع ،تعتمد
هذه ال�سيارات على تقنية تخول �أجهزة
امل��راق �ب��ة ف�ي�ه��ا االت �� �ص��ال ب��ال�ك��ام�يرات
الأمنية املثبتة فوق املباين والأعمدة،
وهو ما يخول رجال الأمن املوجودين
داخ� ��ل ه ��ذه ال �� �س �ي��ارات م��راق �ب��ة م��دن
ب� أ�ك�م�ل�ه��ا أ�ث �ن��اء تنقلهم يف ��ش��وارع�ه��ا،
ومبجرد �أن يلحظوا ت�صرفاً م�شبوهاً،
�سرعان ما يتوجهون �إىل املوقع املحدد،
�أو ي�ت���ص�ل��ون ب ��دوري ��ة �أم �ن �ي��ة ق��ري�ب��ة
لتتوجه �إىل هناك.
و�سائل الر�صد واملراقبة الأمنية
تطورت ب�شكل كبري يف الآونة الأخرية،
ومل ي�ع��د م��ن ال�صعب ال�ت�ع��رف على
ه� ��وي� ��ات م� ��ن ي ��رت �ك �ب ��ون ج� ��رائ� ��م يف
ال�شوارع والطرقات وال�ساحات يف حال
مت ا��س�ت�خ��دام ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ات بطرق
ف�ع��ال��ة ،ك��ل م��ا ه��و م�ط�ل��وب ف�ق��ط هو
اقتناء التقنيات الأمنية ،وا�ستخدامها
ب�شكل �صحيح ،وتدريب رج��ال الأمن
عليها ،يف ال ��دول الأوروب� �ي ��ة ،تنت�شر
كامريات املراقبة الأمنية يف كل مكان،
حتى داخل القطارات وحافالت النقل
ال�ع��ام ،ففي بريطانيا وح��ده��ا ،توجد
كامريا �أمنية لكل � 11شخ�صاً ،مبعنى
�آخ��ر ،ال يوجد �أح��د يخرج من منزله
�إال وت�ت��م م��راق�ب�ت��ه ،وتعلم ال�سلطات
الأمنية أ�ي��ن ي�سري ،و�إىل �أي��ن يذهب،
وم ��اذا ي�ف�ع��ل ،ط�ب�ع�اً ن�ح��ن ال نطالب
بذلك يف لبنان ،لكن على الأق��ل ،ف�إن
وجود الكامريات قد يكون مبعث �أمان
وطم�أنينة لأهل بريوت.
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عربي
على من تقرأ «مزاميرك»
يا عريقات؟

رامز م�صطفى

توا�صل الإدارة الأمريكية ح�شد الأ�ساطيل
يف البحر املتو�سط ،وجتهيز �آلتها احلربية يف
ال�ق��واع��د القريبة م��ن ��س��وري��ة� ،أي القواعد
يف ق �ط��ر والإم � � � ��ارات امل �ت �ح��دة وال �� �س �ع��ودي��ة
والأردن وتركيا ،ف�ض ًال عن ا�ستنفار قاعدتها
ال�ضخمة� ،أي دولة االحتالل ال�صهيوين.
ومب� � ��وازاة احل���ش��د ال�ع���س�ك��ري ،ي�ت�ح��رك
الرئي�س الأم�ي�رك��ي ،و�أرك ��ان �إدارت ��ه باجتاه
ال�ك��ون�غ��ر���س الأم�ي�رك��ي مبجل�سيه (ال �ن��واب
وال �� �ش �ي��وخ) ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ت �ف��وي ����ض ب�ش
العدوان ،وهو التفوي�ض الذي طلبه �أوباما،
رغم امتالكه �صالحيات تخوله �شن احلرب،
الأمر الذي كان له تف�سريان :الأول يتحدث
عن ت��ردد الرئي�س الأم�يرك��ي يف اتخاذ قرار
ال�شروع يف احلرب ،والثاين يذهب نحو رغبة
�أوباما يف احل�صول على تفوي�ض �أو�سع نطاقاً،
ويعطيه �صالحية ال�ق�ي��ام ب �ع��دوان مفتوح،
م�سلحاً مبوافقة الكونغر�س.
ع�ل��ى ك��ل ح ��ال ،ينبغي االن�ت�ظ��ار لبع�ض
الوقت ملعرفة امل�سار ،ال��ذي �سي�سلكه ال�شيوخ
وال�ن��واب ،يف ال��والي��ات املتحدة ،بوجود حالة
اع�ترا���ض �شعبية متنامية ،ب ��د�أت تعرب عن
نف�سها يف خمتلف الواليات الأمريكية ،و�أي�ضاً
بوجود حملة �إعالمية ،و�ضغوط هائلة على
النواب ،من قبل الإدارة واللوبيات اليهودية،
حتى �أن رئي�س حكومة االح �ت�لال بنيامني
نتنياهو� ،أجرى ات�صاالت مبا�شرة مع �أع�ضاء
يف الكونغر�س حلثهم على منح التفوي�ض،
ال��ذي طلبه رئي�سهم للقيام ب��ال�ع��دوان على
�سورية.
الث�ن��اء ،تتحرك الإدارة الأمريكية،
ويف أ
نحو احللفاء من �أجل ت�أمني ح�شد كبري من
امل�شاركني يف ال �ع��دوان� ،أو داعميه �سيا�سياً،
الم�ي�رك��ي ج��ون
ف�ق��د ق��ام وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة أ
ك�يري بجولة �أوروب �ي��ة ،ح�صل خاللها على
ما ميكن و�صفه بالت�أييد ال�سيا�سي مل�شروع
العدوان الأمريكي ،ف�ض ًال عن حما�سة فرن�سا
الفائ�ضة �أ��ص�لاً ،لأن تكون �شريكاً مبا�شراً
يف احلرب العدوانية ،وملزيد من الدقة ،ف�إن

ف��رن���س��ا ه��ي ال��دول��ة ال��وح �ي��دة ،ال�ت��ي �أعلنت
موقفاً وا�ضحاً و�صريحاً مب�شاركة الواليات
املتحدة يف احلرب التي تعتزم القيام بها.
ويف ب��اري����س املتحم�سة ل �ل �ع��دوان ،التقى
ك�ي�ري وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال �� �س �ع��ودي ،ووزي ��ر
اخلارجية امل�صري ،والوزير القطري ،وعدداً
�آخ��ر م��ن ال ��وزراء ال�ع��رب ،كما التقى رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،ورمبا
يلتقي مزيداً من امل�س�ؤولني العرب يف �أوروبا،
�أو حتى يف بلدانهم خالل الأيام القادمة.
املوقف العربي
ل �ق ��اءات ك�ي�ري ال�ع��رب�ي��ة ت ��أت��ي م��ن ب��اب
حت�صيل احل��ا��ص��ل ،لي�س لأن الكثريين من
ه � ��ؤالء جم��رد متلقي �أوام� ��ر م��ن وا�شنطن
ف�ق��ط ،ب��ل لأن الكثريين منهم �أي���ض�اً� ،أ�شد
حما�سة م��ن �أوب��ام��ا نف�سه ،ورمب��ا حتى من
نتنياهو ل�شن العدوان على �سورية.
الدالئل على ذلك كثرية جداً ،ففي الوقت
ال ��ذي ي�ت�ح��دث ف�ي��ه الأوروب � �ي� ��ون ��ص��راح��ة،
ع��ن � �ض��رورة �إك �م��ال املحققني ال��دول�ي�ين يف
اال�ستخدام املزعوم لل�سالح الكيماوي عملهم،
وال��ذه��اب ب�ه��ذه النتائج �إىل جمل�س الأم��ن
ال � ��دويل ،ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى ق ��رار م�ن��ه ب���ش��أن
التحرك املطلوب ،فقد عقد جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي اج�ت�م��اع�اً خ�ل�ال وج ��ود ك�ي�ري يف
�أوروب� ��ا ،و�أ� �ص��در ب�ي��ان�اً يطالب فيه بتعجيل
العدوان على �سورية.
وكانت جامعة الدول العربية ،قد �أ�صدرت
موقفاً م�سبقاً بتحميل احلكومة ال�سورية
م�س�ؤولية الهجوم الكيماوي ،و�شكلت غطاء
مبكراً للعدوان على بلد عربي ،دون �س�ؤال،
ودون حت �ق �ي �ق��ات ،ودون ت�ف�ك�ير يف ع��واق��ب
الكارثة التي �ستنجم عن �إط�لاق يد احلرب
الم�يرك�ي��ة على بلد ع��رب��ي ع�ضو وم�ؤ�س�س
أ
للجامعة.
� �ص��درت ب�ع��د ذل��ك م��واق��ف وت�صريحات
حت ��اول التن�صل م��ن ال �ق��رار /ال �ع��ار ،ولكن

◄ المفاوضات العقيمة ..والمستمرة
� �ش��دد وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك ��ي ج ��ون ك�ي�ري ،ع�ل��ى �أن امل�ف��او��ض�ين الفل�سطينيني
و«الإ�سرائيليني» ،يظهرون ت�صميماً على متابعة املفاو�ضات ،وقد جاءت هذه الت�صريحات
يف �أعقاب و�صف �أم�ين �سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية للمفاو�ضات
بـ«العقيمة» ،وتزايد التعليقات امل�شككة باجلدوى من املفاو�ضات امل�ست�أنفة بني ال�سلطة
الفل�سطينية وحكومة االحتالل.
نتنياهو اتهم ال�سلطة بت�سريب فحوى املحادثات لو�سائل الإع�لام ،ما اعتربه م�سبباً
لف�شلها ،ل�ك��ن م��ا ي�ط��رح��ه امل�ف��او��ض��ون ال�صهاينة ي�ب�ين م��واق��ف ال مي�ك��ن للمفاو�ضني
الفل�سطينيني القبول بها ،ومن ذلك الطلب «الإ�سرائيلي» بال�سيطرة على املعابر مع الأردن،
واالحتفاظ مبحطات للإنذار املبكر يف ال�ضفة الفل�سطينية.
�إذا �أ�ضيفت هذه الطروحات �إىل ما هو معروف م�سبقاً ،عن رف�ض العودة �إىل حدود
ال�ع��ام  ،1967والإ� �ص��رار على امل��واق��ف امل�ع��روف��ة ب�ش�أن ق�ضايا القد�س وال�لاج�ئ�ين واملياه
وغريها ،ف�إن التفاو�ض ي�صبح عقيماً وعبثياً يف الوقت نف�سه ،ووا�ضح �أن حكومة االحتالل،
توا�صل مع وجود املفاو�ضات ،ما تو�صف بعمليات «املطاردة ال�ساخنة» يف �أنحاء خمتلفة من
ال�ضفة الغربية ،وخالل هذه العمليات تقوم بالقتل (على غرار ما حدث يف خميم قلنديا)
واالعتقال الذي يطاول �أعداداً متزايدة من الفل�سطينيني.
ت�صر وا�شنطن على ا�ستمرار املفاو�ضات ،وت�ضغط باجتاه �إبقاء الطرفني داخل مربع
التفاو�ض ،ب�صرف النظر عن النتائج املتح�صلة عنها ،عادة يكون االهتمام الأمريكي من�صباً
على وجود «العملية» ولي�س على حت�صيل نتائج منها.
تعرف ال�سلطة مدى «العقم» يف هذه املفاو�ضات ،وحجم العبث فيها ،وت�صر على موا�صلتها.

جل�سة لوزراء اخلارجية العرب خم�ص�صة للتحري�ض على االعتداء على �سورية (�أ.ف.ب).

بعد �أن دخلت املفاو�ضات بني اجلانبني الفل�سطيني
«والإ�سرائيلي» �شهرها الثاين برعاية ومواكبة الأمريكي
ال�صهيوين مارتن �أنديك ،ها هو الدكتور �صائب عريقات؛
كبري املفاو�ضني يف منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية،
يك�شف عن الأ�سباب الت�سعة التي وقفت وراء عودة املنطمة
وال�سلطة �إىل املفاو�ضات ،يف حماولة منه لذر الرَّماد يف
العيون ،وللتغطية على الرتاجع عن الثوابت التي �صاغتها
تنفيذية امل�ن�ظ�م��ة ك �م �ح��ددات ل �ل �ع��ودة ل�ل�م�ف��او��ض��ات مع
«الإ�سرائيليني».
�إن الأ�سباب ال��واردة يف ر�سالة عريقات ،والتي جاءت
يف درا�سة مت ن�شرها قبل �أيام ،مل ت�ؤكدها �أي من الف�صائل
�أو ال�شخ�صيات املن�ضوية يف �إط��ار منظمة التحرير ،بل
على العك�س م��ن ذل��ك فهي جميعها اع�ت�برت �أن حممود
ع�ب��ا���س ت��راج��ع ع��ن ق� ��رارات تنفيذية امل�ن�ظ�م��ة والأط ��ر
القيادية ،وا�ستجاب لل�ضغوط والإمالءات الأمريكية وذهب
للمفاو�ضات جم��دد ًا من دون �ضمانات ،وه��ذا ما �أكدته
حنان ع�شراوي يف مقابلة لها على �إحدى الف�ضائيات حني
ق��ال��ت« :مل يعر�ض علينا ال�سيد الرئي�س يف اجتماعات
القيادة الفل�سطينية ورقة ال�ضمانات ،و�أ�شك �أن تكون هناك
�ضمانات قد تقدم بها الوزير كريي للرئي�س».
وعلى الرغم من مواقف الف�صائل وال�شخ�صيات مبا فيها
حركة فتح الداح�ضة ملا ورد يف ر�سالة عريقات ،ي�أتي اجلانب
«الإ�سرائيلي» مبمار�ساته اليومية يف العمل على عناوين
الق�ضية الفل�سطينية وتفريغها من م�ضامينها وجوهرها،
وه��ذا ما هو م�ؤكد من خ�لال اندفاعه يف تهويد القد�س
وامل�سجد الأق�صى وا�ستباحته قبل �أيام والدعوات القتحامه،
و�أكرث من ذلك ،فمفو�ض �شرطة االحتالل؛ «يوحنان دانينو»
�أكد موافقة ال�شرطة لدخول اليهود �إىل امل�سجد الأق�صى
ب�صفته �ساحات «جبل الهيكل» ،واعترب ذلك «حق ًا م�ضمون ًا
لليهود ال يجوز النقا�ش فيه �أب��داً» ،وا�ستمراره يف ت�شريع
اال�ستيطان وت�سريعه مبئات بل ب�آالف الوحدات اال�ستيطانية،
وع�ل��ى �سمع وب���ص��ر ال��وزي��ر ك�ي�ري ال ��ذي ط��ال��ب االحت��اد
الأوروبي يف جولته الأخرية ب�ضرورة ت�أجيل حظر مزمع على
امل�ساعدات املالية الأوروبية للم�ؤ�س�سات «الإ�سرائيلية» وعلى
خلفية اال�ستيطان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مما
ي�ؤكد �أن االعرتا�ض الأمريكي يف هذا ال�سياق ال يعدو كونه
�شكلياً ،واحلديث املتكرر لقادة الكيان والأح��زاب اليمينية
املتطرفة و�ضمنها امل�ؤتلف يف حكومة نتنياهو ع��ن عدم
�إمكانية حتقيق حل نهائي كنتيجة للمفاو�ضات الدائرة الآن،
بل ما هو متاح هو اتفاق مبادئ ،وهذا ما ورد على ل�سان
ت�سيبي ليفني وم�ست�شارها ال�سيا�سي «تال باكار» يف �أكرث من
منا�سبة ،حيث عزيا الأمر للخالفات اجلوهرية مع الطرف
الفل�سطيني� ،أما احلديث عن الأ�سرى يف �سجون االحتالل،
فقد ربط «الإ�سرائيلي» �سلف ًا الأمر بتقدم عملية املفاو�ضات،
ولأجل ذلك ،كانت الدفعة الأوىل من الإفراج عن � 26أ�سري ًا
كبادرة ح�سن نية اجتاه املفاو�ض الفل�سطيني ،وتعزيز �أوراقه
�أمام خ�صومه ال�سيا�سيني من داخل املنظمة وخارجها ،يف
خطوة ت�ضفي على �سلوك املفاو�ض الفل�سطيني امل�صداقية يف
التم�سك بثوابت العودة للمفاو�ضات� ،أما اعتبار عريقات �أن
مواقف الدول العربية والدولية الداعية والداعمة ال�ستئناف
املفاو�ضات ،فهي مواقف تقليدية ال تقدم �إ�ضافات ،ميكن
�أن يوظفها املفاو�ض الفل�سطيني ل�صاحله ،وهو ال��ذي يف
الأ�سا�س كان وال ي��زال م�صر ًا على التخلي عن كل �أوراق
و�أ�سباب ال�ق��وة ،بل �إن مواقف الكثريين من ه��ذه ال��دول
وحتديد ًا العربية منها ،تلعب دور ًا ل�صالح ممار�سة ال�ضغوط
على املفاو�ض الفل�سطيني لتقدمي امل��زي��د م��ن التنازالت
املجانية للمحتل «الإ�سرائيلي» على ح�ساب حقوقنا وثوابتنا.
و�أتوجه ختام ًا للدكتور عريقات بالقول« ،على من تقر�أ
مزامريك» ،و�أنت من اعرتفت وبل�سانك بعد م�ؤمتر �أنابولي�س
العام  2007بف�شل  18عام ًا من املفاو�ضات.

«الجامعة» أكثر حماسة للعدوان من االتــح

اجلامعة �أثبتت مرة �أخ��رى ،حقيقة كونها م�ؤ�س�سة �أكرث من
عاجزة ،بل مرتهنة وتعمل �ضد امل�صالح العربية ،يف خدمة ما
تريده وا�شنطن ،وما تريده وا�شنطن هو بال�ضبط ما تطلبه
تل �أبيب.
ح �ت��ى ك �ت��اب��ة ه ��ذه ال �� �س �ط��ور ،ي �ت �ح��دث وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة
الأمريكي عن موافقة ع�شر دول على امل�شاركة يف احلرب على
�سورية ،وعند التدقيق يف املواقف املعلنة للدول ،نعرث على �أربع
فقط ،هي الواليات املتحدة ،فرن�سا ،تركيا ،كندا ،ورمبا دولة
خام�سة ،مل يتم حتديدها بعد ب�شكل كامل ،و�إذا �أ�ضفنا �إىل
ه�ؤالء «�إ�سرائيل» ف�إن الدول الباقية هي دول عربية�( ،أعلنت
ثالث منها عن و�ضع قواعدها الع�سكرية بت�صرف وا�شنطن).
ت�ت�ن��اق��ل و��س��ائ��ل �إع�ل�ام م�ت�ع��ددة م�ع�ل��وم��ات ع��ن ا��س�ت�ع��داد
الدول النفطية اخلليجية ،لدفع فاتورة العدوان كاملة ،وعدم
حتميل االقت�صاد الأمريكي ،تكاليف تدمري بلد عربي �آخر،
بعد العراق وليبيا ،كذلك تتحدث هذه الو�سائل ،عن حترك
دول�ت�ين خليجيتني نحو ال �ن��واب الأم�يرك�ي�ين وع��ر���ض ر�شى
عليهم من �أجل الت�صويت ل�صالح تفوي�ض �أوباما ب�شن احلرب.
بالطبع لي�س يف كل هذا ما ي�شكل �أدنى مفاج�أة ،بالعودة
�إىل احلربني على العراق وليبيا ،ميكن العثور على م�شهد
لا ب��احل��رب على
مم��اث��ل ،كما �أن ه��ذه ال ��دول م�ت��ورط��ة ف�ع� ً
�سورية منذ �أكرث من عامني ،ولو �أنها قامت بالتحرك الذي
تفرت�ضه الروابط العربية ،خ�صو�صاًَ تلك التي ت�سهب يف
احلديث عنها ،لأمكن جتنيب �سورية الكثري من الويالت،
وجلرى �إنتاج حل عرب احلوار ،ولكن هذه الدول اختارت �أن
تتورط �أكرث ف�أكرث يف احلرب على �سورية ،وهذه املرة ب�شكل
مبا�شر ،لي�س �إىل جانب وا�شنطن وح�سب ،بل �إىل جانب
الكيان ال�صهيوين �أي�ضاً.
الدور «الإ�سرائيلي»
ي �غ �ف��ل الأم�ي��رك � �ي� ��ون مت� ��ام � �اً احل� ��دي� ��ث ع� ��ن ال � ��دور
«الإ�سرائيلي» يف ال�ع��دوان على �سورية ،ولكنهم يف املقابل
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يركزون على كون حماية «�إ�سرائيل»
�أح ��د �أه � ��داف ال� �ع ��دوان ،ج ��رى ذك��ر
« �إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» و»�أم� � � ��ن �إ� �س ��رائ �ي ��ل»
ع�شرات املرات على ل�سان امل�س�ؤولني
الأم�يرك�ي�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا يدافعون
عن قرار العدوان على �سورية� ،أمام
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س
ال �� �ش �ي ��وخ ،حت � ��دث ك �ي��ري ،وه��اغ��ل
(وزي ��ر احل ��رب) ودمي�ب���س��ي (رئي�س
الأركان) باللغة ذاتها ،بدا �أمن كيان
االح�ت�لال �شاغلهم الأ�سا�سي ،وبني
«دمي�ب���س��ي» �أن��ه ج��رى و��ض��ع خطط
حلماية �إ�سرائيل».
وب� �ع ��د �أن ك � ��اد امل� ��� �س� ��ؤول ��ون يف
دول� � ��ة االح � �ت�ل��ال ي �ف �� �ض �ح��ون دور
ك�ي��ان�ه��م يف احل � ��رب� ،أم� ��ر ن�ت�ن�ي��اه��و
وزراءه ب��ال�ت��زام ال���ص�م��ت ،ح��ول كل
م��ا يت�صل ب��ال �ع��دوان ع�ل��ى ��س��وري��ة،
ول� �ك ��ن م ��ن ي �ت��اب��ع و� �س ��ائ ��ل �إع �ل��ام
االحتالل ال�صهيوين ،ولو باحلدود
ال��دن �ي��ا ،ي���س�ت�ط�ي��ع ت�ل�م����س ح�م��ا��س��ة
ال���ص�ه��اي�ن��ة ل �ل �ع��دوان ،وحتري�ضهم
وا�شنطن على ال�ق�ي��ام ب��ه ،معددين
ما ي�صفونه باملزايا الإ�سرتاتيجية،
واالن �ع �ك��ا� �س��ات الإي �ج��اب �ي��ة ل�ل�ح��رب
الأمريكية على كيان االحتالل ،لكن
اجلمل امل�ستبطنة يف كل هذا ال�ضخ
الإعالمي ،تظهر «�إ�سرائيل» �شريكاً
لا يف احل ��رب وال �ع ��دوان ،وه��ذا
ك��ام� ً
يف احلقيقة �أم��ر متوقع ،وه��ذه هي
�إح��دى الوظائف الأ�سا�سية لوجود
الكيان ال�صهيوين �أ�صالً.
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أهم األهداف :التخلص من قضية الالجئين

ث�م��ة ح��دي��ث ك�ث�ير ع��ن �أن دول��ة
االح� � �ت �ل��ال � �س �ت �ك��ون ه� ��دف � �اً ل �ل��رد
ال�سوري على ال�ع��دوان ،هنا يت�ساءل
البع�ض عن �سر حما�سة ال�صهاينة
ل �ل �ح ��رب ،وه� ��م ال ��ذي ��ن ��س�ي�ت�ل�ق��ون
م�ئ��ات ورمب ��ا �آالف ال���ص��واري��خ ،ويف
الإجابة على ال�س�ؤال ،يجب االنتباه
�إىل �أن ال�صهاينة ي��رون يف التورط
الم �ي��رك � ��ي امل� �ب ��ا�� �ش ��ر يف احل � ��رب،
أ
ت�ع��وي���ض�اً ع��ن ع�ج��زه��م يف م��واج�ه��ة
مفتوحة مع �سوريا وحمور املقاومة.
بالطبع تغفل غالبية الإع�ل�ام
ال � �ع � ��رب � ��ي ،احل � ��دي � ��ث ع � ��ن ال � � ��دور
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،وتكتفي ب�ت�ك��رار ما
ي���ض�خ��ه امل �� �س ��ؤول��ون الأم�ي�رك �ي��ون
ح� ��ول الأه� � � ��داف امل �ع �ل �ن��ة ل �ل �ع��دوان
على ��س��وري��ة ،وم��ع �أن�ه��ا لي�ست امل��رة
الأوىل التي يتبنى فيها ج��زء كبري
م ��ن ال��ر� �س �م �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة ،امل��واق��ف
«الإ�سرائيلية» ذاتها ،ف�إنها حقاً املرة
الأوىل التي تكون فيها الأم��ور على
هذه الدرجة من الو�ضوح.
ه ��ي �أي � ��ام ف��ا� �ص �ل��ة ،ل�ي����س فقط
ب��ان �ت �ظ��ار ق �ي ��ام وا� �ش �ن �ط��ن ب�ج��ول��ة
ج��دي��دة م��ن �أف�ع��ال القتل وال�ع��دوان
ال �ل ��ذي ��ن ك ��ان ��ا ع �ل��ى ال� � � ��دوام ��ص�ن��و
وجودها� ،أو تراجعها مرغمة ،اتقاء
للف�شل ،ولكن �أي�ضاً لتغيري كثري من
التو�صيفات وامل�ف��اه�ي��م ال�ت��ي �سادت
لعقود طويلة.

نافذ �أبو ح�سنة

دان ��ت الف�صائل وال �ق��وى الفل�سطينية
يف لبنان على خمتلف م�شاربها �أي ع��دوان
�أم�ي�رك ��ي حم �ت �م��ل ع �ل��ى � �س ��وري ��ة ،ورف ����ض
خم�ت�ل��ف ال �ت�ب�ري��رات ال �ت��ي ت �ق��دم م��ن دول
غربية و�إقليمية وعربية لأه��داف ال تخدم
�سوى الكيان ال�صهيوين ،الذي كان له الدور
الأ�سا�سي يف عملية التحري�ض �ضد �ضرب
��س��وري��ة ،وت��دم�ير رك��ائ��ز ال���ص�م��ود الوطني
ال���س��وري ،و�أك ��دت ه��ذه ال�ق��وى وق��وف�ه��ا �إىل
جانب ال�شعب ال�سوري يف خياراته ال�سيا�سية
وحقه يف حياة كرمية ،كما �أكدت وقوفها يف
وجه القوى التي ت�سعى �إىل �إ�سقاط الدولة
ال�سورية و�إ�شاعة الفو�ضى الهدامة يف هذا
البلد ال�شقيق ويف عموم املنطقة.
ودع��ا اجلمي ُع ال��دو َل العربية واجلامعة
ال �ع ��رب �ي ��ة �إىل رف� �� ��ض ال� � �ع � ��دوان وحت �م��ل
امل���س��ؤول�ي��ات التاريخية برف�ض و�إدان ��ة كل
�أ� �ش �ك��ال ال �ع ��دوان ال�ع���س�ك��ري وال���س�ي��ا��س��ي -
الم�ي�رك��ي ع�ل��ى � �س��وري��ة ،وع ��دم ت��وف�ير �أي
أ
غطاء لهذا العدوان اجلديد والإ�صرار على
احللول ال�سيا�سية للأزمة ال�سورية ،ودعم
�سيا�سة احل��وار بني جميع مكونات املجتمع
ال�سوري ،وهي الطريق الأ�سرع حلل الأزمة
ب�ع�ي��داً ع��ن �أ��س�ل��وب ال�ق�ت��ل ال�ت��ي ت �ن��ادي بها
الإدارة الأمريكية وحلفا�ؤها.
ومت ال �ت ��أك �ي��د �أن احل �ل ��ول ال�ع���س�ك��ري��ة
وال�سيا�سية والتدخالت الأمريكية مل تنتج
�سوى الكوارث والنكبات يف البالد العربية،
و�أدت �إىل الإخ�ل�ال �أك�ث�ر ف� أ�ك�ثر يف ميزان
القوى بال�شرق الأو�سط ل�صالح «�إ�سرائيل»
التي حتتل الأر���ض الفل�سطينية واجل��والن
ومزارع �شبعا ،وتوا�صل تهويد القد�س وزرع
امل���س�ت��وط�ن��ات يف ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وح���ص��ار
قطاع غزة.
ومت��ت الإ� �ش��ارة �إىل �أن م�ب�ررات الإدارة
الأم �ي�رك � �ي ��ة ب ��ال ��دف ��اع ع ��ن ق �ي��م احل��ري��ة
والدميقراطية والعدالة وحقوق الإن�سان،
لي�س �سوى ادعاءات كاذبة تدح�ضها مواقف

هذه الإدارة من حقوق ال�شعب الفل�سطيني،
التي تتعر�ض كل ي��وم لالنتهاك من قوات
االحتالل ال�صهيوين يف ظل احلماية الكاملة
ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ه ��ذه الإدارة ل �ـ«�إ� �س��رائ �ي��ل»،
وتعاملها معها باعتبارها دولة فوق القانون،
وتدح�ضها كذلك جتربة �شعوب املنطقة مع
ال�سيا�سة العدوانية التي مار�ستها الواليات
املتحدة �ضدها التي ذهب �ضحيتها ماليني
القتلى واجلرحى ،خ�صو�صاً يف العراق على
امتداد �سنوات االحتالل الأمريكي.
ويف م��ا يخ�ص ال�لاج�ئ�ين ،مت التذكري
بال�سيناريوهات الأمريكية  -ال�صهيونية،
وحم ��اوالت �إ��س�ق��اط حم��ور املمانعة املتمثل
ب��احل �ل��ف الإي� � � � ��راين وال � �� � �س ��وري ل �ت �م��ري��ر
ال �� �س �ي �ن ��اري ��و الأم �ي��رك � ��ي  -ال �� �ص �ه �ي��وين
وال�ت�خ�ل����ص م��ن ال�لاج �ئ�ين ،ح�ي��ث �ستت�أثر
ث�لاث دول عربية م��ن م ��آل ك�ه��ذا للق�ضية
الفل�سطينية ،هي الأردن ولبنان و�سورية،
والتي �ستجد نف�سها م�ضطرّة للتعامل مع
م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني على �أ�سا�س
الم�يرك�ي��ة �أي التوطني
م��ا ح�دّدت��ه الإدارة أ
والتعوي�ض.
ويرتافق ذلك مع التعديالت القانونية
ب�ش�أن ال��دع��م امل��ايل ال��ذي تقدمه ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية لوكالة الغوث  -الأونروا،
والبدء بتطبيقها تدريجياً ،ومبوجب هذه
التعديالت يتعني على اخلارجية الأمريكية
�أن تقدم للكونغر�س تقريراً تف�صيلياً حول 5
مليون الجئ فل�سطينيي ،منهم من يتلقى
املعونات من «الأون ��روا» ،هم �أبناء �أو �أحفاد
لالجئني منذ عام .1948
من الناحية النظرية ،ميكن اعتبار هذا
الأمر م�ؤ�شراً خطرياً ،ور�سالة �إىل الأطراف
املعنية بق�ضية ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني،
رغ��م �أن��ه ال يحمل �أي ج��دي��د ،وه��و م�شروع
على غ��رار ع�شرات امل�شاريع ال�سابقة التي
ط��رح��ت خ�ل�ال ال���س�ن��وات ال�ع���ش��ر امل��ا��ض�ي��ة،
والتي ك��ان م�صريها الف�شل الذريع نتيجة

امل��وق��ف الإج �م��اع��ي ل�ل���ش�ع��ب الفل�سطيني
بجميع فئاته وت�ي��ارات��ه ووج��ود دول داعمة
وم���س��ان��دة حل�ق��وق ال�شعب الفل�سطيني يف
العودة وتقرير امل�صري ك�سورية و�إيران.
�إن مثل هذه امل�شاريع اخلطرية ،وح�صر
م�ساعدات الوكالة باجليل الأول� ،إمن��ا هو
عمل جرى التن�سيق فيه مع وزارة اخلارجية
ال�صهيونية ،وي�شكل متهيداً لوقف متويل
ال��وك��ال��ة ب�ح�ج��ة وف ��اة م�ع�ظ��م �أب �ن��اء اجليل
الأول من الالجئني ،يف خطوة الحقة حللها
ولالدعاء ب�أن الزمن ح َّل ق�ضية الالجئني،
و�أن �أن �� �س��ال ال��ذي��ن ه �ج��روا ع ��ام  1948ال
ينطبق عليهم الو�ضع القانوين لالجئني،
خ���ص��و��ص�اً �أن ذل ��ك ي�ت�راف��ق م��ع ال�ه�ج�م��ة
العنيفة على ال�شرق الأو�سط وحماولة قلب
الطاولة على �سورية وفر�ض اتفاقات �سالم
مع الكيان ال�صهيوين على ح�ساب الالجئني
وق�ضيتهم ،وقد بد�أ العمل فعلياً على الأر�ض
مب�ث��ل ه ��ذه امل �� �ش��اري��ع ب���ش�ك��ل غ�ي�ر م�ب��ا��ش��ر،
حيث الرتاجع املتوا�صل بخدمات الأون��روا
الغ��اث�ي��ة والرتاجع
ال�صحية والتعليمية و إ
ع��ن االل �ت��زام��ات يف م��ا ي�خ����ص خم�ي��م نهر
ال �ب��ارد و�أزم� ��ة ن��ازح�ي��ه ون�ك��ث وع ��ود ت� أ�م�ين
اخلدمات والإج��ارات واال�ست�شفاء والتعليم
ل�ل�ن��ازح�ين الفل�سطينيني م��ن ��س��وري��ة بعد
اعت�صام دام �أكرث من ثالثة �أ�شهر.
الم�ي�رك ��ي ال��داع��ي حلجب
�إن امل��وق��ف أ
امل���س��اع��دات ووق��ف االل�ت��زام��ات املالية جتاه
وكالة الغوث الدولية «الأون��روا»� ،إمنا يعرب
الم�يرك��ي
ع��ن ا��س�ت�م��رار امل��وق��ف ال�سيا�سي أ
املتحالف م��ع الكيان ال�صهيوين ،ويق�ضي
بالتن�صل من االلتزامات الدولية وم�س�ؤولية
الأمم امل �ت �ح��دة وامل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل ع�م��وم�اً
جت��اه احلقوق الوطنية وال�سيا�سية الثابتة
لل�شعب الفل�سطيني ،ورف����ض حل��ق ال�ع��ودة
الفل�سطينية للديار واملمتلكات.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

مصالح «إسرائيل»
في ضرب سورية
ت�ن�ف�ي��ذاً مل�صاحلها وم�ط��ام�ع�ه��ا يف
امل�ن�ط�ق��ة ،ورغ �ب��ة م�ن�ه��ا يف التخل�ص
م ��ن خ �� �ص��م ق � ��وي وم �ت �م �ك��ن ،ت��دف��ع
«�إ�سرائيل» بكل قوتها حليفتها املقرَّبة
(ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة) �إىل ت��وج �ي��ه
�ضربة ع�سكرية �إىل ��س��وري��ة ،حت��اول
احلكومة ال�صهيونية �أن حترج الإدارة
الأمريكية و�أن ت�ستفزها لتقوم بهذه
ال�ضربة.
مما ال يقبل ال�شك� ،أن «�إ�سرائيل»
ق��ررت منذ اللحظة الأوىل �أن على
ال��والي��ات املتحدة توجيه �ضربة �إىل
�سورية ،وهي منذ ذلك الوقت ،حت�ض
�أوب ��ام ��ا ع �ل��ى ات �خ ��اذ ه ��ذه اخل �ط��وة،
فعلى الرغم من غياب الأدل��ة وكرثة
االتهامات الباطلة� ،أ�صرت «�إ�سرائيل»
منذ ال�ب��داي��ة على ت��أك�ي��د م�س�ؤولية
الرئي�س ب�شار الأ� �س��د ع��ن ا�ستخدام
الكيماوي يف جم��زرة الغوطة ،وزعم
ال �ت �ل �ف��زي��ون ال� �ع�ب�ري �أن الأ� �س �ل �ح��ة
الكيميائية التي ا�ستخدمت يف قتل
امل �ئ��ات م��ن امل��دن �ي�ين ال �� �س��وري�ين من
جانب النظام ال���س��وري� ،أطلقت من
ج��ان��ب ال�ك�ت�ي�ب��ة رق ��م  155ال�ت��اب�ع��ة
ل�ل�ف��رق��ة امل��درع��ة رق ��م  4يف اجلي�ش
ال�سوري ،والتي يقودها ماهر الأ�سد
� �ش �ق �ي��ق ال��رئ �ي ����س ال� ��� �س ��وري ،ول �ف��ت
ال �ت �ل �ف��زي��ون �إىل �أن اال� �س �ت �خ �ب��ارات
«الإ�سرائيلية» متلك ت�سجيالت لقادة
يف جي�ش الأ�سد وهم يطلقون �أوام��ر
ا��س�ت�خ��دام ال���س�لاح الكيميائي ،لكن
ه��ذه الأ� �ش��رط��ة امل��زع��وم��ة مل تظهر
ع�ل��ى الإط �ل��اق ،لأن �ه��ا ب��ال�ط�ب��ع غري
موجودة.
يف الإط ��ار عينه� ،أع��رب��ت ت��ل �أبيب
ع��ن خيبة �أملها ب�ع��دم ق�ي��ام وا�شنطن
ب�ت��وج�ي��ه ��ض��رب��ة ف��وري��ة ��ض��د ��س��وري��ة،
و�أك ��دت ال�ق�ن��اة ال�ث��ان�ي��ة يف التلفزيون
ال � �ع �ب�ري �أن ال �� �ض ��رب ��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة
ل�سورية مل تعد �أم ��راً ال ب��د م�ن��ه ،مع
م��رور ال�ساعات والأي ��ام ،و�أك��د تقرير
للقناة «�أن الدماغ بد أ� بالعمل ،وات�ضح
للأمريكيني �أن الهجوم على �سورية
هو م�س�ألة �أكرث تعقيداً مما بدت عليه
يف الوهلة الأوىل ..النتائج والأه��داف
ل�ي���س��ت وا� �ض �ح��ة ب��ال���ض�ب��ط ،ون�ت�ي�ج��ة
ل��ذل��ك ،ف� ��إن جميع الأط � ��راف حت��اول
ك�سب الوقت للبت فيما يجب الإقدام
عليه ،على �أن يكون القرار �أكرث وعياً
و�إدراكاً و�أقل عاطفة».
و�أ�شارت القناة �إىل وجوب التوقف
ع�ن��د الأج � ��واء ال���س��ائ��دة يف وا��ش�ن�ط��ن،
ال�ت��ي ت�شري �إىل �أن ال��والي��ات املتحدة
�أي�ضاً ،تبدو ك�أنها ترتاجع �إىل الوراء،
ن��وع�اً م��ا ،م��ع لهجة �أق��ل �صخباً ،وهو
م��ا ي���س��يء �إىل ��ص��ورت�ه��ا يف ال �ع��امل يف

حم� ��اول� ��ة ح �ث �ي �ث��ة م� ��ن «�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل»
ال� �س �ت �خ��دام ال�ب�روب ��اغ� �ن ��دا وو� �س��ائ��ل
ا إلع�ل�ام ملحا�صرة الإدارة الأمريكية
و�إحراجها ودفعها �إىل االلتزام باخلط
الأحمر الذي حدده الرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما العام الفائت.
وختمت القناة «ميكن لأوب��ام��ا �أن
ي�ستخدم الكثري من ال�سالمل واحلبال،
للنزول عن ال�شجرة التي �صعد �إليها»،
يف �إ��ش��ارة منها �إىل �إم�ك��ان �أن يرتاجع
�أوباما عن قرار ال�ضربة �ضد �سورية،
وهو ا�ستفزاز وا�ضح للأمريكيني.
وفد «�إ�سرائيلي»
�إىل ذل � � ��ك ،مل ي� �ك ��ن م� ��ن ق�ب�ي��ل
ال���ص��دف��ة ع�ل��ى الإط �ل��اق �أن ت�ت��زام��ن
الرتتيبات الأمريكية لتوجيه �ضربة
�إىل � �س��وري��ة م ��ع وج � ��ود وف� ��د �أم �ن��ي
«�إ�سرائيلي» رفيع يف الواليات املتحدة
برئا�سة ك��ل م��ن يعكوف عامي درور؛
م���س�ت���ش��ار الأم � ��ن ال �ق��وم��ي ،ومن ��رود
�شيفر؛ رئي�س �شعبة العمليات يف هيئة
�أرك � ��ان اجل�ي����ش «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،فمن
ال��وا��ض��ح �أن «الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» ح��اول��وا
بكل ق��وة ،الت�أثري على م�سار العملية
الع�سكرية الأمريكية املرتقبة ،بحيث
حتقق خارطة امل�صالح «الإ�سرائيلية».
�إن «�إ�سرائيل» تنطلق من افرتا�ض
مفاده �أن احلملة الع�سكرية الأمريكية

امل��رت�ق�ب��ة ��ض��د ��س��وري��ة �ست�ضعها �أم��ام
جملة من الفر�ص و�ست�سهم يف حتقيق
الكثري من م�صاحلها.
ف � � �ع � � �ل� � ��ى �� � �ص� � �ع� � �ي � ��د ال � � �ف� � ��ر�� � ��ص
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ف� ��إن ت��ل أ�ب �ي��ب ت��رى
�أن �أي �ضربة ع�سكرية على �سورية،
ميكن �أن تخدم «�إ�سرائيل» يف حتقيق
الأهداف التالية:
�أوالً :تدمري �أك�بر ق��در م��ن القوة
الع�سكرية ال�سورية� ،سواء على �صعيد
ال�ت�ق�ل�ي��دي وغ�ي�ر ال �ت �ق �ل �ي��دي ،وت��رى
ال ��دوائ ��ر «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» �إن ت��دم�ير
الدفاعات اجلوية ال�سورية ،وخم��ازن
ال�سالح الكيماوي وخمازن ال�صواريخ
ب � �ع � �ي� ��دي امل � � � � ��دى ،مي � �ث� ��ل م �� �ص �ل �ح��ة
«�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» م��ن ال �ط��راز الأول ،مع
ت �� �ش��دي��د «ا إل� �س ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن» ع �ل��ى �أن
ا�ستهداف هذه ا أله��داف ال ي�ؤثر على
موازين القوى بني النظام والثوار.
ث ��ان �ي �اً :ت�ن�ط�ل��ق «�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» من
افرتا�ض مفاده� ،أن ال�ضربة الع�سكرية
حتمل يف طياتها ر�سالة ردع لإي��ران،
وه��ذا م��ا ع�بر عنه داين دان ��ون؛ نائب
وزي� ��ر «ال ��دف ��اع ا إل� �س��رائ �ي �ل��ي« ،حيث
ق��ال�« ،إن العملية الع�سكرية املرتقبة
�ضد �سورية �ستحمل يف طياتها ر�سالة
وا�ضحة إلي��ران ب��أن العامل لن ي�سمح
لها مبوا�صلة م�شروعها لإنتاج �سالح
ن��ووي» ،معترباً �أن العملية الع�سكرية
يف حال متت «�ستعزز من �صدقية قيادة

الرئي�س �أوباما الذي اعترب �أن ح�صول �إيران
على �سالح نووي ميثل خطاً �أحمر لن ي�سمح
بتجاوزه«.
ي��ذك��ر �أن «�إ� �س��رائ �ي��ل» ت�ع�ت�بر ال�برن��ام��ج
النووي الإيراين ميثل خطراً وجودياً عليها،
لأنه ي�سمح ب�سباق ت�سلح نووي يف املنطقة.
ثالثاً :ترى «�إ�سرائيل» �أن جناح الواليات

املتحدة يف تنفيذ ال�ضربة الع�سكرية �سي�ؤدي
ب�شكل خ��ا���ص �إىل ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة وا�شنطن
يف املنطقة ،وه��ذا بحد ذات��ه ميثل م�صلحة
ا�سرتاتيجية من الطراز الأول لـ«�إ�سرائيل»،
حيث ت��رى ت��ل �أب�ي��ب �أن ا��س�ت�ع��ادة ال��والي��ات
املتحدة مكانتها يف املنطقة �سيعزز من املكانة
الإقليمية لـ«�إ�سرائيل» كونها حليفتها ،لكن
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تهديد «القاعدة»
تخوفت م�صادر «�إ�سرائيلية« من وجود �أكرث من ع�شرات �آالف املقاتلني من تنظيم «القاعدة» م�سلحني ومدربني جيداً
يف �سورية يف �صفوف الثوار ،ومن �أن ه�ؤالء باتوا يعرفون منذ الآن كيف ي�ستخدمون �أنظمة الدفاع اجلوي وال�صواريخ
املتطورة ،معتربة �أنه كلما ا�ستمر القتال �ضد نظام الأ�سد �سرتتفع �أعداد امل�سلحني جداً ،و�سي�شكلون تهديداً �أكرب على
خط احلدود.
ولفتت امل�صادر �إىل �أن �سورية �أ�صبحت نقطة جذب لن�شطاء «اجلهاد العاملي» ،من بينها اليمن والعراق وال�سودان
ولبنان و�أوروبا ،ال �سيما من ال�شي�شان ،حمذرة من �أن تتحول �سورية �إىل «ب�ؤرة للجهاد العاملي».
ووفقاً لرئي�س �شعبة اال�ستخبارات ،ف�إن هدف �آالف الن�شطاء الإ�سالميني املتطرفني الذين يندفعون �إىل �سورية،
لي�س فقط �إ�سقاط الأ�سد ،بل والدفع �إىل الأمام بنظرية دولة ال�شريعة الإ�سالمية ،وقال«على �أبوابنا تتطور ب�ؤرة للجهاد
العاملي بحجم وا�سع ،وهو كفيل ب�أن ي�ؤثر لي�س فقط على �سورية وال على حدود دولة �إ�سرائيل بل وعلى لبنان والأردن
و�سيناء ،ومن �ش�أنه �أن ين�شر ت�أثريه على املنطقة ب�أ�سرها».

م��ع الأ� �س��ف ،ف� ��إن ال�ك�ث�ير م��ن ال ��دول العربية
الداعمة لل�ضربة ،والتي تر�صد مبالغ خيالية
لتمويلها ،ال تدرك هذه احلقيقة ،وت�سعى ب�شكل
حثيث �إىل خدمة امل�صالح «الإ�سرائيلية» بد ًال
من ا�ستثمار هذه الأموال لدعم الدول العربية
وت�ن�م�ي�ت�ه��ا وال �ق �� �ض��اء ع�ل��ى ال�ف�ق��ر والأم ��را� ��ض
والتخلف.

على �سبيل املثال ،ي�ؤكد حمللون �أن ال�سعودية
لعبت دوراً كبرياً يف دفع وزراء خارجية جامعة
الدول العربية �إىل الطلب من املجتمع الدويل
م�ع��اق�ب��ة � �س��وري��ة ب���س�ب��ب اال� �س �ت �خ��دام امل��زع��وم
ل�ل���س�لاح ال �ك �ي �م��اوي ،وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن ت��وظ��ف
اململكة مواردها املالية الهائلة التي قد تخفف
م��ن الأع �ب ��اء امل�ترت �ب��ة ع�ل��ى ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة

رفض الشعب «اإلسرائيلي» للضربة
ع�ّب�رّ ت غالبية �ساحقة من «الإ�سرائيليني»
عن معار�ضتها الدخول باحلرب يف �سورية ،يف
وق��ت �سيطرت فيه على امل�شهد «الإ�سرائيلي»
� �ص��ورة �آالف ا أل��ش�خ��ا���ص ب��ال�ق��د���س وت��ل أ�ب�ي��ب
وحيفا يقفون يف طوابري للح�صول على �أقنعة
واقية من �أ�سلحة غري تقليدية.
و أ�ظ � � �ه � ��ر ا�� �س� �ت� �ط�ل�اع ل � � �ل � ��ر�أي ال� � �ع � ��ام يف
« إ��� �س ��رائ� �ي ��ل» �أن أ�ك �ث��ر م ��ن  77يف امل �ئ ��ة م��ن
الإ�سرائيليني يعار�ضون تدخل «�إ�سرائيل» يف
القتال الدائر يف �سورية ،وقال  11يف املئة فقط،
�إن على «�إ�سرائيل» التدخل ،بينما �أجاب  12يف
املئة �أنه لي�ست لديهم �إجابة على �س�ؤال كهذا.
ويف ال��وق��ت ال ��ذي ي���س��ود ف�ي��ه ال���ش�ع��ور ب ��أن
نتنياهو ي� ؤ�ي��د عملية ع�سكرية �ضد �سورية،
«يبدو �أن ق�سماً من امل�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى
يف حميطه �أق��ل حما�سة» ،و«فيما نتنياهو ال
ي�ترك �شيئاً للخيال عندما يهدد ب��ال��رد على

�أي �صواريخ تطلق من �سورية ،يبدو �أن ق�سماً
م��ن زم�لائ��ه ح��ول ط��اول��ة امل �� �ش��اورات الأم�ن�ي��ة
يعتقدون �أن على «�إ�سرائيل» �أن ت�صمت وت�ضبط
النف�س».
ويعترب الراف�ضون للتدخل أ�ن��ه «بينه وبني
نف�سه يدرك نتانياهو� أن عليه �أن ي��در���س رد
الفعل «الإ�سرائيلي» جيداً� ،إذ �إن �سورية لي�ست
منظمة �إره��اب�ي��ة ،و�إمن ��ا ه��ي دول��ة ع��دو بحجم
�آخر».
و�أك ��دت م�صادر «�إ�سرائيلية» �أن م�س�ؤولني
يف امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية والأم�ن�ي��ة يعتقدون �أن
«نتنياهو يرتكب خط�أ ا�سرتاتيجياً عندما يهدد
بتدمري �سورية رداً على �إطالق �صواريخ» ،و�أنه
يت�صرف مثل الرئي�س الأمريكي ،باراك �أوباما،
«ال��ذي و�ضع خطاً �أحمر �أم��ام ال�سوريني و�أوقع
نف�سه بفخ ،و�سي�ضطر يف �ساعة االمتحان �إىل
ك�سر كلمته والت�صرف من خالل �ضبط النف�س».

جراء ال�ضربة ،وهو �أمر �سبق �أن �أملح
�إليه وزير اخلارجية الأمريكي جون
كريي حني قال� ،إن هناك دو ًال عربية
عر�ضت متويل ال�ضربة على �سورية،
م�ؤكداً �أن ال�سعودية والإمارات وقطر
و�أي���ض�اً تركيا أ�ع��رب��ت ع��ن رغبتها يف
التحرك.
ومل ي� ��� �س� � ِّم وزي� � � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة
ا ألم �ي��رك � ��ي ال � � ��دول ال� �ت ��ي ع��ر� �ض��ت
حتمّل نفقات العملية الع�سكرية� ،إال
�أن امل��راق�ب�ين ي ��ؤك��دون �أن ال�سعودية
وال��دول العربية النفطية يف اخلليج
ال �ع��رب��ي ه ��ي ال �ت��ي ��س�ت��دف��ع ف��ات��ورة
العملية الع�سكرية �ضد �سورية من
دون �أن ت�ت�ح�م��ل ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
و�أوروب��ا و«�إ�سرائيل» تكاليف احلرب،
وهكذا يكون �ضرب بلد عربي ممول
من بلد عربي �آخر من دون �أن يتكبد
ال�غ��رب يف ه��ذه العملية �أي خ�سارة،
وهو �أمر معيب بالفعل ،لكنه يجري
على مر�أى من اجلميع ومن دون �أن
تخجل دول جمل�س التعاون اخلليجي
التي دعت �أخرياً �إىل �ضرورة الإ�سراع
يف «م�ع��اق�ب��ة ا أل� �س ��د» غ�ي�ر آ�ب �ه��ة مبا
��س�ت���س�ف��ر ع �ن��ه �أي � �ض��رب��ة �أم�يرك �ي��ة
�صهيونية من خ�سائر يف الأرواح.
وك � ��ان رئ �ي ����س �أرك � � ��ان اجل �ي��و���ش
الأمريكية؛ اجلرنال مارتن دميب�سي،
أ�ك��د �صراحة �صعوبة تنفيذ العملية
��ض��د � �س��وري��ة ،حم� ��ذراً م��ن �ضخامة
تكلفتها املالية ،والتي تقدر مبليارات
ال��دوالرات ،وثقل عبئها الكبري على
االق �ت �� �ص��اد ا ألم�ي�رك ��ي ال� ��ذي ي�ع��اين
�صعوباتٍ مالية ،ومن �أجل عدم �إثارة
ال �� �ش��ارع ا ألم�ي�رك ��ي ،ك ��ان ال ب��د من
�أن يلج أ� الرئي�س ب ��اراك �أوب��ام��ا �إىل
�شركائه يف حلف ا ألط�ل���س��ي لتحمل
نفقات احل��رب ،ويبدو �أن ما ينطبق
على ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ينطبق على
الأوروب �ي�ين ال��ذي��ن ال ي��ري��دون تكبد
موقف الواليات املتحدة
�أي ف ��ات ��ورة ع���س�ك��ري��ة �أو م��ال�ي��ة قد
يحا�سبون عليها انتخابياً م��ن قبل
من جهتهم ،وعلى الرغم من �أن
مواطنيهم ،وحل��ل امل�شكلة ،وحر�صاً
ع�ل��ى ت � أ�م�ين امل���ص��ال��ح امل���ش�ترك��ة لكل الأمريكيني قد �أبلغوا «الإ�سرائيليني»
ال �ف��رق��اء امل �ع �ن �ي�ين ،ب � ��رزت ك��ال �ع��ادة �أن احلملة الع�سكرية على �سورية يف
م �� �س � أ�ل��ة االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ال �ت �م��وي��ل حال متت �ستكون حمدودة ولن ت�ؤثر
اخلليجي من عائدات النفط ،بعدما على موازين القوى بني النظام وبني
أ�ب� ��دت ه ��ذه ال� ��دول ت�ع��اون�ه��ا ال�ك��ام��ل ال �ث��وار� ،إال �أن « إ���س��رائ�ي��ل» تخ�شى �أن
�ضد �شعب عربي �شقيق ومل يرف لها ت�خ��رج ا ألم ��ور ع��ن ن�ط��اق ال�سيطرة،
جفن ،وه��ي تعلن موافقتها على �أي بحيث ت�سفر احلملة عن تغيري جذري
�ضربة ع�سكرية ،خ�صو�صاً �أن �أحداث يف م���س��ار احل� ��رب ،وه ��و �أم ��ر يخيف
احل ��رب ب�ح��د ذات �ه��ا �ست�ساهم برفع «�إ�سرائيل» كذلك الأمر� ،إذ �إنها تخ�شى

�سعر برميل النفط الذي قد يتجاوز
يف تقدير البنك الفرن�سي �سو�سيتيه
ج�نرال م�ستوى  125دوالراً� ،إذا �شن
الغرب غارات جوية على �سورية ،وقد
يرتفع ب��درج��ة أ�ك�بر �إذا ات�سع نطاق
ال�صراع لي�شمل باقي منطقة ال�شرق
الأو��س��ط ،وبالتايل ففي الأم��ر إ�ف��ادة
لدول النفط.
ويف ه��ذا املجال ك�شف دبلوما�سي
عربي يف الأمم املتحدة ع��ن �أن دو ًال
عربية يف اخلليج العربي �أبلغت وزارة
الدفاع الأمريكية ،ب�أنها م�ستعدة لأن
تتحمل جمتمعة ن�صف تكاليف �أي
م�شاركة أ�م�يرك�ي��ة فاعلة يف احل��رب
ال � ��دائ � ��رة يف � �س ��وري ��ة �� �ش ��رط �أن ال
تتجاوز تلك امل�شاركة الأ�شهر الثالثة
لإ�سقاط نظام الأ�سد.
ويجب �أال ن�ستغرب هذه اخلطوة
اخل�ل�ي�ج�ي��ة� ،إذ ��س�ب��ق ل ��دول جمل�س
ال �ت �ع��اون �أن ��س��اه�م��ت يف ال�ع�م�ل�ي��ات
�ط� ��اح� ��ة ب �� �ص ��دام
ال �ع �� �س �ك ��ري ��ة ل�ل � إ
ح�سني يف ال �ع��راق ،وذل ��ك مب�شاركة
ميدانية وبتمويل مايل لنفقات تلك
العمليات ،وكانت تقارير غربية �أكدت
�أن دو ًال عربية قد دفعت �أثمان كميات
كبرية ومتطورة م��ن الأ�سلحة التي
تلقاها م��ا ي�سمى «اجل�ي����ش ال�سوري
احلر» بالتن�سيق اجلزئي مع الواليات
املتحدة .
وقالت التقارير «�إن بع�ض الدول
اخل�ل�ي�ج�ي��ة دف �ع��ت ت�ك��ال�ي��ف أ���س�ل�ح��ة
تزود بها املعار�ضة ال�سورية بالتن�سيق
م��ع وا��ش�ن�ط��ن ،و�إن ت��دف��ق الأ�سلحة
التي يتم �شراء معظمها من ال�سوق
ال �� �س��وداء م��ن ال ��دول امل �ج��اورة ازداد
ب���ش�ك��ل ك �ب�ير ب �ع��د ق� ��رار ال���س�ع��ودي��ة
وق �ط ��ر وغ�ي�ره ��ا م ��ن دول اخل�ل�ي��ج
العربي بتخ�صي�ص متويل مباليني
الدوالرات كل �شهر.

من و�صول املجاهدين املت�شددين �إىل
خمازن ال�سالح املتطورة.
ل ��ذل ��ك ت ��وج ��د يف « إ��� �س ��رائ� �ي ��ل»
ن�ظ��ري��ة �أخ� ��رى خم�ت�ل�ف��ة ت��دع��و �إىل
ع��دم �ضرب �سورية ع�سكرياً ،وهناك
يف الداخل «الإ�سرائيلي» ر�أي مغاير
لر�أي حكومة بنيامني نتنياهو يدعو
الأمريكيني �إىل ع��دم توجيه �ضربة
ل�سورية �أو حماولة �إ�سقاط النظام،
�إذ �إن ال�ف��و��ض��ى واخل� ��راب ينتظران
��س��وري��ة يف ح��ال ��س�ق��وط ا أل� �س��د كما
ي� ��رى ه� � � ��ؤالء ،وق� ��د ح� ��ذروا م ��ن �أن
�إ��س�ق��اط النظام يعني ال�سماح ببناء
ق��واع��د ل �ـ»ح��رك��ات اجل �ه��اد ال�ع��امل��ي»
بالقرب من حدود «�إ�سرائيل».
وي���س�خ��ر بع�ض «الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين»
م ��ن احل �ج��ج ال �ق��ائ �ل��ة ب � ��أن �إ� �س �ق��اط
ال �ن �ظ��ام الأ�� �س ��د ��س�ي�ب�ع��د �إي� � ��ران عن
املنطقة ،م�شريين �إىل �أن التنظيمات
امل�ت���ش��ددة ��س�ت�ه��دد ال �ن �ظ��ام الأردين،
�أوثق حلفاء «�إ�سرائيل» ،و�ستعمل من
داخل الأرا�ضي الأردنية ،عالوة على
�أنها �ستح�سن من قدرتها على العمل
انطالقاً من الأرا�ضي اللبنانية ،لكن
حكومة نتنياهو ترف�ض الإ�صغاء �إىل
هذا الر�أي وتعترب �أن تنفيذ ال�ضربة
�سيحقق م�صالح �أكرب لها.
�ضرب «�إ�سرائيل»
ُي� ��ذك� ��ر أ�ن � � ��ه ق� �ب ��ل ج ��ول ��ة ال ��وف ��د
«الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي» يف وا� �ش �ن �ط��ن ال ��ذي
�أج��رى ل �ق��اءات م��ع م���س�ت���ش��ارة الأم��ن
ال�ق��وم��ي؛ � �س��وزان راي ����س ،وم���س��ؤول�ين
�أم�ي�رك �ي�ي�ن ك �ث�ر ،ك� ��ان رئ �ي ����س �شعبة
اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال�ع���س�ك��ري��ة؛ اجل�ن�رال
أ�ف� �ي ��ف ك� ��وخ� ��ايف ،ق ��د ت ��وج ��ه يف وق��ت
��س��اب��ق ل��وا��ش�ن�ط��ن ل�ت�ق��دمي م�ع�ل��وم��ات
ا�ستخبارية ت�ساعد الأم�يرك�ي�ين على
حت ��دي ��د ق��ائ �م��ة الأه � � � ��داف امل��ر� �ش �ح��ة
لل�ضرب.
وجراء تهديدات املتحدثني با�سم
النظام ال�سوري بالرد عرب ا�ستهداف
«�إ��س��رائ�ي��ل« يف ح��ال تعر�ضت �سورية
ل �ل �ه �ج��وم ،ع �م��دت «�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» �إىل
حت���ض�ير امل�ل�اج ��ئ ،ك �م��ا �أن اجل�ي����ش
ال�صهيوين قام بتوزيع نحو ع�شرين
�ألف كمامة واقية من الغازات ال�سامة
على النا�س ع�شية احلديث عن هجوم
�أمريكي مرتقب على �سورية.

�إعداد هناء عليان
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عربي
َ
أين يقف «اإلخوان» من العدوان األميركي المحتمل ضد سورية؟
ف�شل اجلماعات امل�سلحة يف حتقيق ب���ش��أن م��وق��ف «الإخ� � ��وان امل���س�ل�م�ين»،
هدفها يف �إ�سقاط النظام يف �سورية ،و�أين هم من هذا العدوان؟
وظ�ه��ور م��ؤ��ش��رات ق��وي��ة على اق�تراب
ي �ب��دو وا� �ض �ح �اً �أن امل ��وق ��ف امل�ع�بر
اجلي�ش العربي ال�سوري م��ن حتقيق عن جوهر الإ��س�لام ال يكون فقط يف
ال�ن���ص��ر ،خ���ص��و��ص�اً م��ع ب��دء هجومه رف�ض العدوان الأمريكي على �سورية،
الوا�سع يف ريف دم�شق ،دفع وا�شنطن ب��ل يف �إع�ل�ان ال��وق��وف �إىل جانبها يف
�إىل ال �ت �ح��رك ل �� �ش��ن ال � �ع� ��دوان ��ض��د جم��اب�ه��ة ال� �ع ��دوان ،وه ��ذا امل��وق��ف ال
�سورية ملنع نظام الرئي�س الأ�سد من يحتمل ال�ت�ردد وال�ت��أوي��ل� ،أو املواقف
حتقيق الن�صر ،لأن��ه ي�شكل انت�صاراً الرمادية ،وهو ي�ستدعي من كل جهة
حللف املقاومة ،وهزمية ا�سرتاتيحية حري�صة على م�صالح الأم��ة ،وت��درك
ل�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل» وامل���ش��روع الأم�يرك��ي يف اخلطر الآت��ي من امل�شروع الأمريكي
املنطقة.
ال�صهيوين� ،أن تبادر �سريعاً �إىل و�ضع
ع� �ل ��ى �أن ال� �ت� �ه ��دي ��د الأم �ي��رك � ��ي ال�صراعات العربية الداخلية جانباً،
ب��ال�ع��دوان على �سورية ط��رح الأ�سئلة وتعلن �أن الأول��وي��ة التي ال تتقدمها

�أي �أولوية ،تقت�ضي اال�ستنفار وح�شد
طاقات الأمة لدعم �سورية والت�صدي
للعدوان الأم�يرك��ي عليها ،وجمابهة
الأن�ظ�م��ة واجل �م��اع��ات ال�ت��ي تنخرط
يف العدوان وت�ؤيده وتدعمه ،لكن ما
ه��و امل��وق��ف ال ��ذي ات �خ��ذت��ه ج�م��اع��ات
«الإخوان امل�سلمني»؟
م��ن خ�لال م��راق�ب��ة م��ا ��ص��در حتى
تبي:
الآن ،علناً �أو عرب م�صادر ،نّ
�أوالً :م� ��وق� ��ف «رم � ��ادي» ع�ّب�رّ عنه
ح ��زب «ج�ب�ه��ة ال�ع�م��ل الإ� �س�ل�ام��ي» يف
الأردن ،ال ��ذي �أع �ل��ن «�أن ال�ت�ح��ال��ف
الع�سكري ال��ذي يعد لتوجيه �ضربات
ع�سكرية �ضد �سورية ،لن يكون تدخله

مظاهرات جتوب �شوارع القاهرة رف�ضاً لالعتداء الأمريكي على �سورية (�أ.ف.ب).

مل�صلحة ال�شعب ال�سوري� ،إمنا ي�ستهدف
ب ��ال ��درج ��ة الأوىل حت �ق �ي��ق امل �� �ص��ال��ح
ال�صهيونية والأمريكية ،وذلك ب�إ�ضعاف
هذا البلد ومتزيقه» ،غري �أنه يف الوقت
نف�سه ع�م��د �إىل �إدان ��ة م��ا زع�م��ه �إق ��دام
النظام ال�سوري على ارتكاب «اجلرائم»
بحق املدنني ،مبا فيها جرمية ا�ستخدام
الكيماوي..
ثانياً :موقف حركة «حما�س» �أُعلن
عرب م�صدر يف احلركة  لـ«�سالب  نيوز»،
ومتثل يف القول�« :إن احلركة مل تتخ َّل
عن حمور املقاومة ،رغم رف�ضها املطلق
لعمليات القتل التي جت��ري يف �سورية،
�إال �أنها لن تقف �صامتة �أمام �أي عدوان
خ��ارج��ي على ��س��وري��ة تخو�ضه �أم�يرك��ا
و�إ�سرائيل ،وقد يدفع احلركة نحو الرد
كونها متثل �إحدى دول حمور املقاومة،
والذي ما زالت تعترب نف�سها �ضمنه».
ثالثاً :موقف ال���ص�م��ت امل�ط�ب��ق من
قبل جماعة «الإخ ��وان» يف بقية ال��دول
العربية ،ال �سيما تون�س ،وم�صر.

أنصاف المواقف أو
الصمت مرفوضان
عندما يتعلق األمر
بالجهاد الحقيقي
ضد أعداء األمة

هذه املواقف ت�ؤكد ما يلي:
� -1أن م��وق��ف «الإخ � � � ��وان» يف الأردن
مل ي ��ر َق �إىل م�ستوى �إع�ل�ان ال��وق��وف
�إىل ج��ان��ب � �س��وري��ة يف ال �ت �� �ص��دي لأي
ع��دوان �أم�يرك��ي ،بل ان�ضم �إىل حتالف
ق��وى ال�ع��دوان باتهام النظام يف �سورية
با�ستخدام ال�سالح الكيماوي.
ما يعني �أن موقفه مل يتبدل �إمن��ا جاء
«رم��ادي �اً» نتيجة ال��و��ض��ع احل��رج ال��ذي
وج��د نف�سه فيه ،والنابع من املعار�ضة
ال�شعبية القوية للعدوان.
 -2م��وق��ف ب��اه��ت وخ� �ج ��ول م ��ن ق� َب��ل
«ح �م��ا���س» ،ال�ت��ي مل جت ��ر ؤ� ع�ل��ى �إع�ل�ان
م��وق��ف ع�ل�ن��ي ب��اال� �س �ت �ع��داد ل �ل��رد على
العدوان على �سورية ،وبالتايل مراجعة
موقفها من النظام امل�ق��اوم ال��ذي وقف
�إىل جانبها يف �أ�شد املراحل التي كانت
فيه قياداتها عر�ضة للمالحقة دولياً
عربياً.
� -3إن � �ص �م��ت ج �م ��اع ��ات «الإخ � � � ��وان»
الأخ� � ��رى ي�ع�ك����س ت � أ�ي �ي��ده��ا ل �ل �ع��دوان،
لتمكني «الإخوان» يف �سورية ،وحلفائهم
من تعديل موازين القوى مل�صلحتهم،
غري �أن جماعات «الإخ��وان» املذكورة ال
تريد �إع�لان موقفها هذا بهدف جتنب
ن�ق�م��ة ال � ��ر�أي ال �ع��ام ال �ع��رب��ي امل�ع��ار���ض
للحرب واملعادي ب�شدة لأمريكا.
وه �ك ��ذا مي �ك��ن ال �ق ��ول �إن ال�ت�ه��دي��د
الأمريكي ب�شن العدوان على �سورية مل
يدفع «الإخ��وان» �إىل مراجعة موقفهم
مما يجري يف �سورية ،يف وق��ت ال يقبل
�أن�صاف املواقف وامل�ساومة على املبادئ،
�أو ال�صمت واتخاذ موقف احلياد عندما
ي�ت�ع�ل��ق الأم� ��ر ب��اجل�ه��اد احل�ق�ي�ق��ي �ضد
�أع ��داء الأم��ة وال��دائ��ري��ن يف فلكهم من
حكام وقوى.

ح�سني عطوي

مـصـر ..والـدور الـقـومـي الـممـنــوع
ل �ي �� �س��ت ه� �ن ��اك �أوج� � � ��ه � �ش �ب��ه ب�ين
التفجريات وحماوالت االغتيال التي
ك��ان��ت حت���ص��ل يف م���ص��ر خ�ل�ال ف�ترة
ثمانينات وت�سعينات ال�ق��رن املا�ضي،
وب�ين ما يح�صل ال�ي��وم ،رغ��م خطورة
الو�صول �إىل موكب وزي��ر الداخلية،
�إث � �ب� ��ات � �اً ل� � �ق � ��درات م� ��ن ي �خ��طّ �ط��ون
وي �ن � ّف��ذون ،وال جم��ال للمقارنة بني
ال�غ��اي��ات والأه � ��داف ،ح�ت��ى ول��و كانت
�أدوات الإره ��اب ه��ي نف�سها ،لأن من
�سعوا خ�لال حكم ال���س��ادات وم�ب��ارك
�إىل �أعمال التفجري واالغتيال كانوا
ي��رف �ع��ون راي� ��ات امل �ع��ار� �ض��ة ال���ش��ر��س��ة
الت�ف��اق�ي��ات ال���س�لام م��ع «�إ� �س��رائ �ي��ل»،
وي��رف���ض��ون �أي ت�ط�ب�ي��ع م�ع�ه��ا ،لي�س
م��ن منطلق قومي م�صري �أو عربي
�أو دي �ن ��ي ،ب ��ل مل �م��اح �ك��ة ن �ظ��ام ك��ان��ت
بع�ض احلركات ،ويف طليعتها جماعة
«الإخوان» ،ت�شعر حتت �سلطته بالغنب

يف ممار�سة دورها ال�سيا�سي ،وغالبية
قادتها نزالء ال�سجون و�ضحايا القمع
الأم�ن��ي ،وبالتايل ف��إن ادع��اء العداوة
لـ«�إ�سرائيل» مل يكن �أك�ثر من ذريعة
مل �ق��ارع��ة ن �ظ��ام��ي ال �� �س��ادات وم �ب��ارك
للح�صول على مكا�سب �سلطوية من
خالل امل�شاركة يف احلكم لي�س �أكرث.
ردّة ال �ف �ع ��ل ال �ع �ن �ي �ف��ة ال �ن��اجت��ة
ع��ن ان �ه �ي��ار ح�ك��م «الإخ � � ��وان» ل�ه��ا ما
ي�ب�رّ ره��ا ل��دي �ه��م ،ب�ع��د ث�م��ان�ي��ة ع�ق��ود
م��ن ال�ع�م��ل ال �� �س �رّي ع�ل��ى امل�ستويني
ال�سيا�سي والأم �ن��ي ،وال�ع�م��ل العلني
على امل�ستويني االجتماعي واخلريي،
و��س�ق�ط��وا ب�ه��ذه ال���س��رع��ة لأن ثقافة
مدر�ستهم غ�ير �صاحلة حلكم دول��ة
مب�ستوى م�صر عرب مكتب �إر�شاد ديني
منغلق على �أهدافه وم�صاحله ،حيث
خ�لال �سنة واح ��دة م��ن احل�ك��م ك��ادوا
«ي�أخونون» كافة القطاعات ال�سيا�سية

والإداري� � � � � � ��ة وال �ق �� �ض ��ائ �ي ��ة و�� �ص ��و ًال
ل�ل��إع�ل�ام ،وال�ت�م�ث�ي��ل ال��دب�ل��وم��ا��س��ي
ك��ان على و��ش��ك �أن تطاله ت�شكيالت
ُت �ع �ط��ي ال �� �ص��ورة ال�ن�ه��ائ�ي��ة مل���ص��ر يف
اخل � � ��ارج ك ��دول ��ة �إ� �س�ل�ام �ي��ة ت��ر��ض��ي
�أمريكا وتركيا و«�إ�سرائيل» ،وكل من
يحلم ب�إعادة ر�سم الكيانات ال�سيا�سية
العربية دوي�ل�ات �أو «�سناجق» ي�سهل
تطويعها ،كما يح�صل اليوم يف العراق
وليبيا واليمن ،ويحاولونه يف �سورية.
اخلوف على م�صر اليوم مل يعد من
«الإخ ��وان» ،لأن احل��زم ال��ذي اعتمده
الفريق عبد الفتاح ال�سي�سي وفريقه
�أذه� ��ل ال �ع��امل ع�ب�ر ال���س�ير بخريطة
امل�ستقبل بخطواتها املو�ضوعة دون �أي
تعديل ،ودون �أي تنازالت �أمام الوفود
ال�غ��رب�ي��ة والإف��ري �ق �ي��ة ال �ت��ي ح��اول��ت
ت���س��وي��ق احل �ل��ول ال��و��س�ط�ي��ة� ،إ��ض��اف��ة
�إىل ال �ك �ف��اءة ال�ع��ال�ي��ة يف ام�ت���ص��ا���ص

نقمة «الإخ� ��وان» والقب�ض على قياداتهم و�إحالتهم
�إىل ال �ق �� �ض��اء ،م��ع وج ��ود �أم �ن��ي ع�ل��ى الأر� � ��ض ح��جَّ ��م
مظاهراتهم و�شتّتها� ،إ�ضافة �إىل اجلبهة التي فُتحت يف
�سيناء ،وا�ستنفر لها اجلي�ش امل�صري ليتلقّف غدرها،
لأن من �سيناء حتديداً ي�أتي مكمن اخلطر وحماوالت
منع م�صر من القيام من كبوتها عرب جماعات لي�س
بال�ضرورة �أن تكون حليفة لـ«الإخوان» ،ومهامها تدخل
�ضمن «خريطة م�ستقبل» م�غ��اي��رة�� ،ش��ارك ب��إع��داده��ا
وي�شارك بتمويل �أدواتها كل من ال يرغب بعودة م�صر
�إىل موقعها القومي ،وبالتايل �إىل �إعادة �إحياء ما تبقى
من جامعة عربية دخلت يف موت �سريري منذ منت�صف
عهد م�ب��ارك ،وك��ادت تجُ ��رى لها مرا�سم اجل�ن��ازة لوال
الأم ��ل ال �ق��ادم م��ن م���ص��ر ،ع�بر روح ال �ث��ورة القومية
بالنفحة النا�صرية ،التي جتلّت يف ثورتي يناير ويونيو
وردود الفعل التي حت�صل حالياً للت�ضامن مع �سورية
�ضد العدوان الأمريكي املرتقب عليها.
نعم ،اجلامعة العربية  -بزعامة م�صر  -ممنوعة
عودتها حتت راية �إحياء القومية العربية ،لأن جامعة
�أخ ��رى حت��ت م���س� ّم��ى «ج��ام�ع��ة دول ��ش��رق امل�ت��و��س��ط»،

ت�ض ّم «�إ��س��رائ�ي��ل» وتركيا ودول اخلليج العربي وكل
دول��ة متو�سطية ت��دور يف الفلك الأم�يرك��ي ،هي التي
ك��ان يت ّم التح�ضري لها خلف كوالي�س �صُ نّاع ال�شرق
الأو��س��ط اجل��دي��د خ�لال �سنة م��ن حكم مر�سي ،وهي
ال�سنة نف�سها ال�ت��ي ك��ان��وا ي�ت��و ّق�ع��ون خاللها �سقوط
الأ�سد ،بحيث تغدو كافة الدول العربية عرب «حتنيط»
دور م�صر و«تركيع» الأ��س��د ،قد باتت خا�ضعة مل�شيئة
واق ��ع ج��دي��د ت ��ذوب ف�ي��ه ال�ق��وم�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة وتن�صهر
مع القوميات الأخ��رى �ضمن بوتقة �شرق متو�سطية،
تكون فيها «�إ�سرائيل» العقل امل��د ّب��ر وامل�شغّل ،وتركيا
متعهّد اال�ستثمارات ،وما على عربان النفط �سوى دفع
ال��دوالرات مقابل احلفاظ على «قومياتهم العائلية»
و«دميقراطية بالن�سخة اخلليجية».
على م�صر وحدها يبقى الرهان يف القيادة ،وعلى
�سورية وحلفائها الإقليميني وال��دول�ي�ين امل��زي��د من
ال�صمود ،على �أمل �أن تعود م�صر دولة ترمز �إىل قومية
عربية تذوب فيها وحتت لوائها كل املذهبيات.

�أمني �أ .ر.
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متظاهرون و�سط ع ّمان
رف�ضاً لالعتداء على �سورية
(�أ.ف.ب).

األردن ..والرهانات الخاطئة
انتقل امل��وق��ف الأردين م��ن الأح��داث
ال �� �س��وري��ة م��ن امل��وق��ف امل�ل�ت�ب����س وح��ال��ة
الوجهني والل�سانني اللذين اعتمدهما
ط ��وال الأزم � ��ة ال �� �س��وري��ة وف ��ق م�ع��ادل��ة
ت�أمني متطلبات فريقي النزاع ،الدولة
ال���س��وري��ة وامل �ح��ور ال�غ��رب��ي – ال�ع��رب��ي،
ب �ح �ي��ث ي �ل �ب��ي امل� �ط ��ال ��ب الأم�ي�رك� �ي ��ة
واخل �ل �ي �ج �ي��ة ب��اح �ت �� �ض��ان ال�ت�ك�ف�يري�ين
وم�سلحي امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ،وي��ؤم��ن
طرق الإم��داد والت�سلل ويحت�ضن غرف
ال �ع �م �ل �ي��ات وال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى اخل�لاي��ا
الأم�ن�ي��ة واال��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة ،مقابل دعم
م��ايل خليجي ،و�ضغوط �أمريكية على
جماعة «الإخ ��وان امل�سلمني» يف الأردن
ل�ع��دم التحرك �ضد النظام وامل�ل��ك كما
ح�صل بالتزامن م��ع ا�ستالم «الإخ ��وان
امل�سلمني» للحكم يف م�صر ،وق��د ح��اول
اجلي�ش واملخابرات الأردنية �إقامة توازن
مع النظام يف �سورية ،بحيث �أع�ط��وا يف
ال�ي��د الأخ ��رى بع�ض امل�ع�ل��وم��ات و�أب ��دوا
بع�ض التعاون ،لكن الأم��ور بد�أت تخرج
عن �سياقها املتوازن ،وب��د�أ الأردن يلعب
دوراً مك�شوفاً لتعوي�ض ال��دور الرتكي
الذي ينوء حتت عبء الو�ضع الداخلي،
فرتكز التعاون الأردين – الأمريكي –
«الإ�سرائيلي» واخلليجي لت�أمني جبهة
درع ��ا ال�ت��ي تعترب اخل��ا��ص��رة ال�ضعيفة
للجبهة ال�سورية عند احل��دود ال�سورية
 الأردن �ي��ة – الفل�سطينية ،وال�ت��ي ب��د�أال �ع �م��ل ل �ت �ك��ون ن �ق �ط��ة الإن � �ط �ل�اق مبا
�سميت «معركة دم���ش��ق» ،حيث �إن هذه
اجلهة تتميز بالت�سهيالت التالية:
ت��أم�ين ت��دف��ق امل�سلحني م��ن اجلبهة
الأردنية من ناحية درعا باجتاه دم�شق،
والتي ال تبعد �أكرث من  100كلم وتتميز
امل�سافة الفا�صلة بعدم الكثافة ال�سكانية
�سواء يف البادية �أو الغوطة ال�شرقية.
ت�أمني الإمداد والتدخل «الإ�سرائيلي»

للم�سلحني ع�ب�ر اجل�ب�ه��ة امل �م �ت��دة من
ب�ح�يرة ط�بري��ا حتى اجل ��والن لتتكامل
م ��ع خ ��ط الإم � � � ��داد الأردين وت � أ�م�ي�ن
التغطية لال�ستخبارات والكوماندو�س
«الإ�سرائيلي» للعمل ميدانياً يف �سورية،
ح�ي��ث �إن امل���س��اف��ة ب�ين ال�ق�ن�ي�ط��رة على
احلدود ودم�شق ال تتجاوز الـ 70كلم.
تق�صري امل�سافات للو�صول �إىل دم�شق
مب��ا يتنا�سب م��ع ق���ص��ر امل�ه��ل الزمنية
امل �ع �ط��اة ل�ل���س�ع��ودي�ين ب �ق �ي��ادة ب �ن��در بن
� �س �ل �ط��ان ،وال� �ت ��ي ال ت �ت �ج��اوز الأ� �ش �ه��ر
امل �ع��دودة ،وذل��ك بعد ف�شل الهجوم من
اجلبهة ال�ترك�ي��ة ،وال ��ذي ي ��راوح مكانه
منذ ثالثني �شهراً عند �أ�سوار حلب وال
ي�ستطيع جت��اوزه��ا ،وك��ذل��ك ب�ع��د ف�شل
ال �ه �ج��وم م ��ن احل � ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة بعد
�سقوطه على �أ�سوار حم�ص والق�صري.
يلعب النظام الأردين لعبة «القمار»
ال�سيا�سي برهانه على امل�شروع الأمريكي
– اخل �ل �ي �ج��ي ،ح �ي��ث ي �ع �ي ����ش �أح�ل��ام
حفظ دوره املحوري يف �ساحتي العراق
وفل�سطني و�ضمان بقائه على العر�ش
يف ح��ال جن��اح م�شروع �إ��س�ق��اط �سورية،
لكن ما ال يح�سبه النظام الأردين �أو مل
يتوقعه ،هو �صمود �سورية مع حلفائها
وف�شل امل�شروع الأم�يرك��ي ،مما �سريتب
ع �ل��ى الأردن خ �� �س��ائ��ر ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى
الداخلي وبنية النظام و�سقوط العر�ش
(ال �ه��ا� �ش �م��ي) ،لأن ج ��ائ ��زة ال�تر��ض�ي��ة
لـ«�إ�سرائيل» يف حال ف�شل �إ�سقاط النظام
يف � �س��وري��ة ��س�ي�ك��ون ب���ش�ط��ب «ح �م��ا���س»
كحركة مقاومة ،وبالتايل �إل�غ��اء دوره��ا
ال�سيا�سي ،وكذلك �شطب الدور الأردين
و�إي�صال املفاو�ضات لإقامة كونفدرالية
فل�سطينية � -أردنية يف ال�ضفة الغربية
(ال �� �س �ل �ط��ة ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة) وال �ن �ظ��ام
الأردين اجل��دي��د (م�ل�ك�ي��ة د��س�ت��وري��ة)
مع �أرجحية للدور الفل�سطيني بحجة

الغلبة ال�سكانية والإم�ساك بكل مفا�صل
االق�ت���ص��اد الأردين� ،أي �إق��ام��ة ال��وط��ن
البديل ،ب�أ�سماء م�ضللة وخادعة  ،ولذا
ف��إن النظام الأردين يحفر قرب النظام
بيديه ومل ي�أخذ العربة ممن تعاملوا مع
�أم�يرك��ا وتخلت عنهم حفظاً مل�صاحلها
م��ن � �ش��اه �إي � ��ران �إىل � �ص��دام و�آخ��ره��م
مر�سي.
ن ��د ؤا�ن ��ا ل�ل���ش�ع��ب ال �ع��رب��ي الأردين
وق� ��وات� ��ه امل �� �س �ل �ح��ة� ،أن ت� �ك ��ون م �ث��ا ًال
للوطنية والقومية ،و�أن يكونوا �أحفاد
�أب �ط��ال م�ع��رك��ة «ال �ك��رام��ة» ��ض��د ال�ع��دو
«الإ�سرائيلي» ،وال يكونوا �أبناء اتفاقية
(وادي عربة) ،و�أن يقفوا �ضد ا�ستخدام
الأردن ل��ذب��ح � �س��وري��ة ،و�أن ي���س��اع��دوا
ال� �ن� �ظ ��ام ل �ل �ت �خ �ل ����ص م� ��ن ال �� �ض �غ��وط
والإغ� � � � � � ��راءات ،و�أن ال ي �� �س �م �ح��وا ل��ه
باالنتحار الذاتي ،وذلك لإنقاذ الأردن
و�سورية والق�ضية الفل�سطينية.
الزمن الآن ال ي�سمح بالرق�ص على
احل � �ب ��ال ،وال ب��امل �ج��ام�ل�ات اخل ��ادع ��ة،
ه��و زم��ن امل��واق��ف ال�شجاعة وال�صادقة
وم�ستقبل الأم ��ة حت ��دده �أ��ش�ه��ر قليلة،
ف� إ�م��ا �أن يعاد تركيب امل�شهد ال�سيا�سي
العاملي على �أنقا�ض الع�صر الأم�يرك��ي
والغطر�سة «الإ�سرائيلية» ،و�إم��ا ندخل
يف ع�صر ا�ستعماري جديد ي�سلبنا كل ما
منلك حتى �إن�سانيتنا وحريتنا وديننا.
ق� � ��ال ر� � �س � ��ول اهلل ع �ل �ي ��ه ال �� �ص�ل�اة
وال���س�لام�« :إمن ��ا الن�صر �صرب �ساعة»،
فلن�صرب ونثبت على مبادئنا ،فالن�صر
قريب ،ونحن ن�ستطيع ب�إذن اهلل حتقيق
االنت�صار ،واخلطوة الأوىل �أن نثق باهلل
�سبحانه ،ث��م ب�أنف�سنا ،لنكون م�صداقا
ل�ل�آي��ة ال �ك��رمي��ة} :ك ��م م��ن ف�ئ��ة قليلة
غلبت فئة كثرية ب�إذن اهلل{.

د .ن�سيب حطيط

بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني

هل يتجاوز اليمن مخطط تقسيمه إلى دويالت متناحرة؟
�صنعاء  -الثبات
م��ع اق�ت�راب «م��ؤمت��ر احل��وار الوطني» يف اليمن من
ن�ه��اي�ت��ه ،ه��ل مي�ك��ن ال �ق��ول �إن ال�ي�م�ن�ي�ين ق��د جت ��اوزوا
خ�لاف��ات�ه��م وت�غ�ل�ب��وا ع�ل��ى ع��وار���ض ال�ف��رق��ة واالن�ق���س��ام
والت�شرذم الداخلي ال��ذي �أخ��ذ يف التمدد خالل الفرتة
امل��ا��ض�ي��ة ب �� �ص��ورة ت �ه��دد وح ��دة وط �ن �ه��م ،وت �ن��ذر ب ��إع��ادة
تق�سيمه �إىل مينني يف ال�شمال واجلنوب؟ وهل اليمنيون
�أ�صابوا الهدف حينما تركوا البنادق جانباً واجتهوا �إىل
احلوار لبحث م�شاكلهم و�أزماتهم واملع�ضالت التي كادت
�أن تع�صف بهم عام  ،2011وتنزلق بهم �إىل حرب �أهلية
كارثية و�سنوات عجاف من القتل والتدمري الع�شوائي
والعبثي؟
ن�ستطيع �أن نقول ذلك و�أكرث �إذا ما خرجت �أطراف
احل��وار من حواراتها باتفاق على طي �صفحة املا�ضي
والقطيعة مع موروثاته من الأمرا�ض والعُقد والثارات
وال �� �ص��راع��ات ال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة وال���س�ل��وك�ي��ات
اخلاطئة ،وانتقلوا �إىل �صياغة مالمح م�ستقبلهم على

�أ�سا�س خ��ارط��ة الطريق التى �سيتوجون بها حوارهم
الذي �سينتهي يف منت�صف ال�شهر اجل��اري ،وا�ستوعبوا
�أي�ضاً �أن الو�صول �إىل ه��ذا امل�ستقبل لن يكون �سهالً،
وط��ري�ق��ه ل��ن ت�ك��ون م�ف��رو��ش��ة ب��ال��ورود ،وع�م�ل��وا ب��روح
الفريق الواحد يف مواجهة كل التحديات التي قد حتول
دون بلوغهم ذلك الهدف ،عرب ملء كل الفراغات التي
ظلت تت�سلل منها الفنت واالحتقانات وبواعث ال�صراع
والأزم��ات مب�صاحلة وطنية ت�شمل الت�صالح مع الذات
والآخر والوطن.
ل�ق��د ك ��ان م��ن ح���س��ن ح��ظ ال�ي�م�ن�ي�ين �أن امل�ح�ي�ط نْ�ْين
الإقليمي والعربي واملجتمع ال��دويل كذلك قد اتفقوا
على منع حتوُّل اليمن �إىل دولة فا�شلة ،مع �أنهم الذين
مل ي�سبق و�أن اتفقوا على ق�ضية مبثل اتفاقهم على دعم
وم�ساندة ه��ذا البلد ،ال��ذي راه��ن البع�ض عند ا�شتعال
ثورات «الربيع العربي» �أنه ي�سري على خطى ال�صومال
ب�ح�ك��م طبيعته ال�ق�ب�ل�ي��ة وان�ت���ش��ار ال���س�لاح ب�ين �أب�ن��ائ��ه
وان�شداده �إىل املا�ضي �أكرث منه �إىل امل�ستقبل� ،إىل درجة ان
�أحداً مل يكن يتوقع جناح املبادرة اخلليجية  -املدعومة

ما لم يدركه «الحراك
الجنوبي» أن مطالبه
بالفصل هي لعبة عبثية
وخطيرة على الجنوب ذاته

�إقليمياً ودولياً  -يف تطويق ال�صراع يف هذا البلد ،ومع
ذلك يبقى من امل�ؤكد ان كل ما مت التو�صل �إليه يف اليمن
ماهو �إال بداية م�شوار الألف ميل ،الذي كان له �أن يبد�أ

بجلو�س الفرقاء على طاولة احلوار ملناق�شة ا�ستحقاقات
التحوّل الذي ين�شدونه.
وفيما بد�أت ال�ساحة اليمنية م�ستعدة ال�ستقبال نتائج
احلوار ،ف�إن ما مل يكن يف احل�سبان هو �أن يعلن «احلراك
اجل �ن��وب��ي» يف ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة احل��ا��س�م��ة وامل�ف���ص�ل�ي��ة عن
ان�سحابه من «م�ؤمتر احل��وار الوطني» ،واملطالبة بنقل
احل��وار �إىل خ��ارج ال�ب�لاد ،وجعله ن� ّدي�اً بني ممثلني من
ال�شمال واجلنوب بالت�ساوي.
ل�ك��ن م��ا مل ي��درك��ه «احل ��راك اجل�ن��وب��ي» �أن مطالبه
بف�صل اجلنوب هي لعبة عبثية وخطرية على اجلنوب
ذاته ،الذي �إذا ما حتقق االنف�صال ف�إنه �سينغم�س يف �إعادة
�إن�ت��اج �صراعاته القدمية ،التي من �ش�أنها متزيقه �إىل
عدة كيانات ودوي�لات متناحرة ،و�إذا ما �أخذ املعنيون يف
هذا احلراك مثل هذا الأمر يف احل�سبان وحكّموا العقل
واملنطق ف�إنهم �سي�ضطرون �إىل االع�تراف ب��أن الوحدة
ه��ي م�صدر ا�ستقرار للجنوب قبل ال�شمال ،و�أن �أب�ن��اء
اجل�ن��وب ل��ن ير�ضوا �إال ب ��أن تكون اليمن رق�م�اً ال يقبل
الق�سمة على اثنني.
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دولي
«قمة العشرين» ..وسقوط القطبية األميركية

قادة دول جمموعة الع�شرين يف مدينة �سان بطر�سربغ الرو�سية (�أ.ف.ب).

ال �شك �أن املنطقة وم�صريها مت��ر ب�ساعات
ح��ا��س�م��ة ،ورك �ي��زة ذل ��ك الأزم � ��ة ال���س��وري��ة التي
تزايدت العقد يف حبل �أوردتها �إىل درجة جعلت
كل املتورطني يف الدم ال�سوري مكبلني يف الزوايا
�إىل درجة خيار من اثنني� ،إما االنتحار ال�سيا�سي
جراء الرتاجع املهني ملروجي احلرب عن العدوان
ال��ذي رب�ط��وا خال�صهم ع�ب�ره� ،أو الإق ��دام على
عدوان غري معروف النتائج م�سبقاً رغم ما ميكن
�أن يح�شد له من قدرات تن�شر املوت والدمار.
ل�ق��د ج� ��اءت ق�م��ة «ال �ع �� �ش��ري��ن» ع�ل��ى الأر�� ��ض
الرو�سية واملخ�ص�صة ملعاجلات اقت�صادية عاملية
لت�سجل نقطتني كبريتني يف املرمى الأمريكي،
وهما ما �سيلم�س العامل �أهميتهما يف ال�سنوات
القليلة املقبلة.
الأوىل� ،أن دول العامل مل تعد �أ�سرية �شعارات
ال�غ��رب االق�ت���ص��ادي��ة الناهبة ل �ل�ثروات الكونية
با�سم تعزيز النمو وت�أمني فر�ص العمل ،و�إعادة
العافية لالقت�صاد العاملي وتطوير �أداء �صندوق
النقد الدويل ،ال بل �إن مواجهة جريئة �آخذة يف
التبلور �أك�ثر مع ف�شل تنظيم و�ضبط ا أل��س��واق
امل��ال �ي��ة ،وغ �ي��اب ال���ش�ف��اف�ي��ة ،وال��دل �ي��ل الأ��س�ط��ع
على ف�شل ال ��ر�ؤى الغربية كنماذج للحلول هو
الأزمات املتتالية مالياً واقت�صادياً التي اجتاحت
ال��والي��ات املتحدة ك��ر�أ���س مدبر للغرب ،وكذلك
الف�شل يف �إنعا�ش االقت�صاد املرتنح مع ا�ستمرار
�أعا�صري ال��دي��ون ال�سيادية التي جتتاح �أوروب��ا،
وهذه امل�س�ألة على وجه اخل�صو�ص كانت يف �صلب
البيان اخلتامي للقمة ،حيث �أظهر �أن االنتعا�ش
االق�ت���ص��ادي ال�ع��امل��ي يبقى �ضعيفاً ج ��داً ب�سبب
املخاطر املرتبطة باقت�صادات ال��دول النا�شئة،
مع االع�ت�راف غري القابل للجدل ب��أن اخلاطر
ال تزال قائمة ،ال �سيما املرتبطة بالنمو البطيء
ال ��ذي يعك�س ت ��أث�ير ت�ق�ل�ب��ات ت��دف��ق الر�ساميل
وال�ظ��روف املالية الأك�ثر �صعوبة وتقلب �أ�سعار
املواد الأولية.
يف كل الأح��وال و�إن مل يكن اخلالف حمورياً

على ت�شخي�ص الأم��را���ض االقت�صادية العاملية،
ف ��إن ال��وا��ض��ح �أن ال�ع�لاج��ات احلقيقية مل تكن
قيد النقا�ش ��س��وى تلك املخ�ص�صة للمظاهر،
ولي�س الظاهر باعتبار �أن التكتالت دولية يف طور
الن�شوء ،مثل دول الربيك�س التي ت�سري بخطى
حثيثة نحو ب�ل��ورة �سوق م��ايل ق��وي ،وق��د �أعلن
الرئي�س الرو�سي �أن ق��ادة ال��دول امل�شكلة لهذه
القوة الدولية اتفقوا على اتخاذ كل ال�ق��رارات
الأ�سا�سية املتعلقة بن�شاط م�صرف التنمية التابع
للمجموعة «بالإجماع».
�إن التكتالت االقت�صادية النا�شئة بخطى واثقة

�أكرث ما تخيف الدول ذات اجلوهر اال�ستعماري،
وهو ما �سينعك�س حتماً على التوجهات ال�سيا�سية،
الأمر الذي جتلى يف القمة ،حيث كان التناق�ض
يف �أكرث �صوره و�ضوحاً عند اخلتام ،ال �سيما فيما
يتعلق ب�شن ع��دوان �أمريكي على �سورية يف ظل
�ضغط �أمريكي غري م�سبوق على احللفاء والدمى
يف �آن ملنا�صرة الغزوة الأمريكية� ،إذ قال الرئي�س
الرو�سي مبا ميثل �أن قيام �أمريكا ب�ضرب �سورية،
يعترب ع��دوان �اً ويجعل م��ن الرئي�س الأم�يرك��ي
خارجاً على القانون ،وهذا الأم��ر يعني �أن لدى
رو�سيا نية يف حماكمة أ�م�يرك��ا فيما لو �أقدمت

على مغامرة رعناء ،ويبدو �أن هذا التلويح �أجرب �أوباما ،الذي
كان متمنعاً عن لقاء بوتني وهو راغب ،على مراجعة �سريعة
واجللو�س لال�ستماع ،ثم االندفاع �إىل البحث عن خمرج ،وهو
ما بدا الحقاً �أو متظهر بالدعوة �إىل و�ضع ال�سالح الكيماوي
ال�سوري حتت رقابة دولية� ،سرعان ما و�صف �أوباما �شخ�صياً
االقرتاح على �أنه �إيجابي ،و�أنه كلف وزير خارجيته جون كريي
البحث مع الرو�س جدية ذلك.
يف احلقيقة مل تكن الواليات املتحدة لتتعاطى ب�أي �إيجابية
لو مل تكن تدرك �أنها و�ضعت نف�سها يف �شرنقة مزدوجة ،عندما
ظهرت م�صممة على احل��رب ،وق��د �أدرك ��ت �أن امل�ح��ور املعادي
ل�سيا�ساتها اال�ستعمارية كان يف جهوزية تامة ،حيث �إن �إيران

«إعادة ترتيب» العالقات األميركية الروسية تتراجع إلى نقطة الصفر
� �س��اد االع �ت �ق��اد ل�ب���ض��ع � �س �ن��وات �أن ال �ع�لاق��ات
الأمريكية الرو�سية قد ا�ستكملت �إع��ادة ترتيبها
ب�ع��د �سل�سلة ل �ق��اءات وم �ف��او� �ض��ات ت��راوح��ت بني
احلدة واللني ،و�أدت �إىل �شراكة بدت ك�أنها متكافئة
يف معاجلة امل�شكالت الدولية على خمتلف ال�صعد،
تبي �أن تعار�ض امل�صالح والتناق�ضات بني
ولكن نّ
ال��دول�ت�ين العظميني ،ك��ان��ت وال ت��زال ن ��اراً حتت
ال��رم��اد ،ف�تراج�ع��ت عملية التطبيع املعلنة من
ال�ط��رف�ين �إىل نقطة ال���ص�ف��ر ،لتحكم أ�ج�ن��دت�ه��ا
بع�ض الوقائع العاملية امل�ستجدة ،خ�صو�صاً منذ
عودة فالدميري بوتني �إىل الرئا�سة العام املا�ضي.
نظراً لعدم توافق «مزاجه» مع �أطباع بوتني،
��س�ع��ى ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي ب � ��اراك �أوب ��ام ��ا اىل
اال�ستفادة من ا ألي��ام الأخ�يرة من حكم الرئي�س
الرو�سي ال�سابق؛ دميرتي ميدفيديف ،وقدمت
�إدارت ��ه م���ش��روع�اً لتخفي�ض ال�تر��س��ان��ة النووية
ل��دى الطرفني ،ا�ستكما ًال للمعاهدات ال�سابقة
منذ �سبعينيات القرن املا�ضي يف هذا اخل�صو�ص،
وا�ستجابت رو��س�ي��ا ف��أُب��رم��ت ات�ف��اق�ي��ات ب�ش�أنها،
ول�ك�ن�ه��ا مل ت �ك��ن ذات �أث� ��ر ك �ب�ير ع �ل��ى ال �ت��وازن
الإ�سرتاتيجي.

وم ��ع ب��داي��ة والي� ��ة ب��وت�ي�ن ال �ث��ان �ي��ة ،رف���ض��ت املعروف با�سم «ماغنيت�سكي» ،القا�ضي مبالحقة
رو�سيا االق�تراح��ات الأم�يرك�ي��ة ب�ش�أن تخفي�ض ��ش�خ���ص�ي��ات رو� �س �ي��ة م�ت�ه�م��ة ب��ان �ت �ه��اك ح�ق��وق
الأ� �س �ل �ح��ة ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة ال �ن��ووي��ة ،لأن �ه��ا مل تكن الإن�سان ،واغتيال �أع�ضاء يف املعار�ضة الرو�سية،
بالأ�صل ت�شكل تهديداً هجومياً �ضد �أح��د ،من ولكن مو�سكو مل تعر هذا القانون اهتماماً كافياً،
وج �ه��ة ن�ظ��ر م��و��س�ك��و ،ول�ك�ن�ه��ا ت�ب�ق��ى ال���ض�م��ان��ة وتعاملت معه ك�أنه مل ي�صدر �أبداً.
الدفاعية الوحيدة ،وج��اء الرف�ض ب�شكل خا�ص
يف تلك الأث �ن��اء ،جت��اوز ب��وت�ين ك��ل املماحكات
ر ّداً على �إ�صرار وا�شنطن ال�سابق على ن�شر الدرع ال�سيا�سية ،وغ�يره��ا م��ن اخل�لاف��ات «ال�ث��ان��وي��ة»،
ال�صاروخي يف �أوروب ��ا ال�شرقية ،وب�سبب تخلف وات�صل ب�أوباما هاتفياً ،وناق�ش معه مطو ًال فر�ص
الإمكانيات الع�سكرية يف املجاالت الأخرى قيا�ساً حت�سني ال�ع�لاق��ات ،واق�ت�رح «�أن يتعاون ال��وزراء
بالقوة الأمريكية وحلف الناتو.
املعنيون يف البلدين ،خ�صو�صاً وزيري اخلارجية،
يف �ضوء ه��ذه ال�ب�رودة امل�ت��زاي��دة يف العالقات يف معاجلة امل�شكالت الأك�ث�ر �أهمية وح�سا�سية
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ،جل� ��أت وا��ش�ن�ط��ن �إىل دع ��م امل���س�يرات على ال�صعيد الدويل».
يف ال ��واق ��ع ال ي��وج��د ح��ال �ي �اً �أي ت�ف��اه�م��ات
االح �ت �ج��اج �ي��ة � �ض��د ان �ت �خ��اب ب ��وت�ي�ن م ��ن ق�ب��ل
الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين املوالية للغرب م�شرتكة ب�ين وا�شنطن ومو�سكو على جممل
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ال�ت��ي اع�تر���ض ب��وت�ين على ال�صعد ،غ�ير �أن جل��وء مطلق الإن ��ذار؛ �إدوارد
تدخلها يف ال�ش�ؤون الداخلية ،فحل التنظيمات �سنودن� ،إىل مو�سكو ،جاء مبنزلة «ال�شعرة التي
املدنية التي تتلقى متوي ًال من وا�شنطن ،و�أقفل ق�سمت ظهر ال�ب�ع�ير» ،ف� ��أدى �إىل ق��رار �أوب��ام��ا
مكاتب اجلمعيات الأم�يرك�ي��ة يف مو�سكو ،ومنع ب� إ�ل�غ��اء لقائه م��ع ب��وت�ين ،وك��ان وزي��را خارجية
ممثليها املحليني وا ألج��ان��ب م��ن الن�شاط على البلدين ق��د �أع �دّا ل��ه بعناية ،على �أن يتم على
هام�ش قمة جمموعة الدول الع�شرين الأ�سبوع
الأرا�ضي الرو�سية.
وجاء رد الكونغر�س الأمريكي ب�إ�صدار القانون املا�ضي يف بطر�سبورغ.

يرى املراقبون �أن الواليات املتحدة تتوقع �أن يركز البلدان
على حل الق�ضايا الدولية التي تعتربها وا�شنطن ذات �أولوية
دون �أخ��ذ امل��واق��ف الرو�سية يف احل�سبان ،الأم��ر ال��ذي ي�ضطر
رو�سيا �إىل عدم الر�ضوخ لإرادة الغرب ،وال�سعي ملراعاة م�صاحلها
�ضمن ع�لاق��ات دول�ي��ة ج��دي��دة ،يف ظ��ل ا ألج ��واء امل�شحونة التي
�سادت يف ظروف احلرب الباردة �إبان العهد ال�سوفياتي ،ومن �أبرز
الق�ضايا املطروحة ،بح�سب املراقبني:
�أوالً ،كيفية �ضبط النمو املت�صاعد لقوة ال�صني الع�سكرية
واالقت�صادية يف منطقة تتفاقم فيها امل�شكالت الأمنية والنزاعات
الإقليمية ب�ين ال�ك��وري�ت�ين وم��ع ال�ي��اب��ان ،وث��ان�ي�اً� ،ضبط إ�ي�ق��اع
الأحداث اجلارية يف بلدان ال�شرق الأو�سط ،ومنع انتقال لهيبها
�إىل الدول املجاورة ،وثالثاً ،احلد من انت�شار الأ�سلحة النووية،
و أ�خ �ي�راً ،تكثيف اجل�ه��ود ال��دول�ي��ة ل��وق��ف ال�ت��ده��ور احلا�صل يف
جماالت البيئة ،وجرائم الإنرتنيت ،وما �إىل ذلك.
يف ظ��ل تعنت الإدارة ا ألم�يرك�ي��ة ،و إ���ص��راره��ا على الت�صرف
�ضمن مفهوم �أحادية القطب الواحد ،واال�ستمرار ب�شن احلروب
العدوانية ،وع��دم اعرتافها بامل�ستجدات احلا�صلة على �صعيد
العالقات الدولية املغايرة ،التي ت�شهد والدة القطب الآخر ،كلها
عوامل ت�شري �إىل تفاقم الأزم��ات الدولية ،على جميع ال�صعد،
االقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والبيئية ،حيث ال تلوح يف الأفق املنظور
بوادرالوفاق الدويل.
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رأي
َّ
«مجموعة العشرين» تترك أوباما «معلقًا»
مو�ضعت �صواريخها اال�سرتاتيجية يف
ح��ال��ة امل �ي��دان ،و�شغلت حمركاتها قبيل
�إع �ل��ان رو� �س �ي��ا اك �ت �� �ش��اف ال �� �ص��اروخ�ين
ال�ب��ال���س�ت�ي�ين ال �ت��ي ت�ب�ن�ت�ه��م «�إ� �س��رائ �ي��ل»
لإنقاذ وجه �أمريكا.
مل تنجح وا�شنطن يف ت��روي��ج كذبتها
ب�أن القوات ال�سورية ا�ستخدمت ال�سالح
الكيماوي ،وهي تدرك هذا الف�شل لكنها
تعتمد �سيا�سة الل�ص الذي ينكر ال�سرقة
املو�صوفة خوفاً من الف�ضيحة ،ولعل ما
نقل ب�أن اخلرباء الدوليني عر�ضوا �أدلة
مقنعة ب�أن مواد الفيديو كانت مفربكة،
�ستزيد من امل�أزق الذي حتاول �إدارة �أوباما
اخلروج منه ب�أي ثمن ،مع العلم ،وللعلم
�أي�ضاً� ،أن الواليات املتحدة ت��درك متاماً
�أن �أي ع� ��دوان ب��ال���ص��وراي��خ م��ن البحر
املتو�سط �سيكت�شف قبل و�صول ال�صواريخ
�إىل الأه ��داف قبل ن�صف �ساعة تقريباً،
م��ا يجعل فعاليتها ت ��وازي  5يف امل�ئ��ة يف
�أح�سن ا ألح ��وال ،وكذلك �إن ا�ستخدمت
من قواعد �أر�ضية �إن يف تركيا �أو اخلليج،
وبالتايل �إن امل�ك��ان الوحيد لال�ستخدام
امل�م�ك��ن م��ع ��ص�ع��وب��ة االك�ت���ش��اف ه��ي من
البحر الأحمر مروراً فوق خليج العقبة،
وهذا دونه عوائق ال �ضرورة لذكرها.
�إن �أهم ما خل�صت �إليه قمة الع�شرين
هو �أن الواليات املتحدة مل تعد وحدها يف
العامل تقول وتفعل ما تريد من دون �أن
يقف �أح��د ويقول «ال»� ،إن العامل ي�شهد
ال �ي��وم امل�خ��ا���ض الأخ�ي�ر إلع� ��ادة ال �ت��وازن
ال � ��دويل ،وذل ��ك مل ي�ك��ن ل�ي�ح��دث ب�ه��ذه
امل���ش�ه��دي��ة ل ��وال � �ص �م��ود � �س��وري��ة وف���ش��ل
وا�شنطن يف دب ال��رع��ب يف ثنايا املحور
املقاوم رغم بع�ض املت�ساقطني.

يون�س عودة

رغ � ��م الآف� � � ��ات وال� �ع� �ل ��ل ال� �ت ��ي حت�ك��م
ال ��دول� �ت�ي�ن ال �ع �ظ �م �ي�ين وح �ل �ف��اءه �م��ا،
ك�ل� ًا ع �ل��ى ح� ��دة ،ي�ن�ق���س��م ال �ع��امل ال �ي��وم
ب��و��ض��وح �إىل ج�ب�ه�ت�ين� ،أواله �م��ا ت�شمل
رو� �س �ي��ا االحت ��ادي ��ة و إ�ي � ��ران وب�ق�ي��ة دول
ال�ب�ري �ك ����س ،وه� ��ي ج �ب �ه��ة «ال �ف �� �ض �ي �ل��ة»،
بالقيا�س الن�سبي ،والأخرى متثل جبهة
«ال�شر املطلق» ،التي ت�شمل قوى الناتو،
وحلفاءها الإقليميني بقيادة ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ،ال�ت��ي ت�سيطر عليها وتبتزها
احلركة ال�صهيونية العاملية.
ويبقى �أمل ال�شعوب احلرة ،ب�أن تعدد
الأق�ط��اب �سيبقي التناف�س امل�شروع بني
اجل�ب�ه�ت�ين يف إ�ط � ��اره ال���س�ل�م��ي ،ويلجم
ال���س�ب��اق ع�ل��ى الت�سلح ،وي���س��اع��د يف ردع
احل��روب العدوانية ،و�إف�شال خمططات
ال �ق��وى ال �ظ�لام �ي��ة ،وم�ن�ع�ه��ا م��ن إ�ث ��ارة
ال�ق�لاق��ل والأزم � ��ات ال �ت��ي ت �ه��دد ال�سلم
العاملي.

عدنان حممد العربي

م�شكلة �أوباما �أنه توقع من «جمموعة
الع�رشي���ن» االقت�صادي���ة �أن تك���ون
خلْف���ه �سيا�سي���اً ،و�أغفل �أنه���ا منق�سمة
�إىل جمموع���ات وف���ق و�ضعه���ا اجليو-
�سيا�سي/االقت�صادي على ال�شكل الآتي:
�أوالً :خم�س دول من�ضوية يف «جمموعة
الع�رشي���ن» كتحال���ف اقت�ص���ادي ،هي
نف�سها ت�شكل جمموعة دول «الربيك�س»
املناه�ضة �سيا�سي ًا لأمريكا ،وهي ت�شكّلت
�أ�ص�ل�اً لك�رس �أحادية �أم�ي�ركا يف العامل،
وهي حكم��� ًا معار�ض���ة لأي �رضبة على
�سورية خارج نطاق الأمم املتحدة ،علم ًا
�أن دول «الربيك����س» اخلم�س هذه متتلك
ن�صف االقت�صاد العاملي ،وت�ض ّم  ٪47من
�سكان الكرة الأر�ضية.
ثانياً� :أربع دول لي�س لديها ثقل على
م�ست���وى ال�سيا�س���ات الدولية والأحالف
الع�سكرية ،رغم قوّتها االقت�صادية ،وهي
� :أندوني�سيا والياب���ان وكندا و�أ�سرتاليا،
وهي حكم��� ًا ال تر�ضى ب�أي عمل ع�سكري
�أح���ادي اجلانب م���ن قِبل �أم�ي�ركا دون
موافق���ة الأمم املتح���دة ع�ب�ر ق���رار من
جمل�س الأمن.
ثالثاً :ثالث دول ال و�ضعها االقت�صادي
وال موقعها ال�سيا�س���ي ي�سمحان لها �أن
تبارك خطوة �أوباما ،وال م�صلحة لها يف
توجيه �رضبة �إىل �سورية وهي :املك�سيك،
وكوريا اجلنوبية والأرجنتني.
رابعاً :ث�ل�اث دول متثّل نف�سها ومتثّل
�أي�ض��� ًا االحتاد الأوروب���ي يف «جمموعة
الع�رشي���ن» ،وهي �إيطالي���ا التي �أعلنت
منذ البداي���ة معار�ضتها لق���رار �أوباما،
وكذلك �أملانيا ،ث���م بريطانيا التي خذل
جمل�س العموم رئي�س وزرائها.
خام�س���اً :تبقى �أم�ي�ركا و�إىل جانبها
فرن�س���ا وتركيا وال�سعودي���ة يف ميدان
املُغام���رة ،و�إذا كان���ت �أم�ي�ركا ما زالت
متار�س �سيا�سة �إحداث الفو�ضى اخلالّقة
يف ال��ش�رق و�رشذمة دول���ه �إىل دويالت
مذهبي���ة «م�شلّع���ة» ،ل�ضم���ان �أم���ن

«�إ�رسائيل» التي تن���زف هجرة �سكانية
ملن ا�ستوردتهم و�أغرَتهُم بامل�ستوطنات،
ف�إن «�إ�رسائيل» هذه خائفة على الدوام
ومنذ الع���ام � 2000أن تثور ثائرة �سكان
مالجئها عندم���ا تلعلع ال�صواريخ وتد ّك
الداخل «الإ�رسائيلي».
و�إذا كانت فرن�س���ا جمرّد ذيل لأمريكا
يف �أوروب���ا ،وال�سعودية �سلكت من زمان
دروب االرتهان للغ���رب ،الذي كلما حرّك
بارجة يف املتو�سط �سحب منها توقيع ًا
على �صفقة �سالح مبلي���ارات الدوالرات،
ف�إن تركيا هي املعنية قوم ّي ًا بزوال نظام
الأ�س���د ،الذي يقف حائ ًال دون �إعادة جمد
امرباطوري���ة بني عثم���ان ،و�إبعاد �شبح
الهالل ال�شيعي املزعوم عن حدودها.
لذل���ك ،ف�إن ملجموع���ة دول الع�رشين
ح�ساباته���ا املُخالف���ة ،وال م�صلحة لها
ب����أن تدفع من جديد ويدفع معها العامل
ثمن كذبة من �صنع �أم�ي�ركا ،كتلك التي
ُلفّقت يف الع���راق �أو تلك التي ُركّبت يف
�أفغان�ستان ،ولن تك���ون هذه املجموعة
جاهزة لتب�صم على مغامرات �أوباما كي
يحفظ ماء وج���ه �أمريكا ،لأنه كان حري ًا
ب���ه الت�شاور معها قب���ل �أن ي�ست�رصخها
لنجدت���ه ،وتركت���ه وحي���داً معلّق ًا على
ال�شج���رة ،لأن لديها �أولوي���ات �أخرى ال
تتواءم مع مغامرات «كاوبوي» �أمريكي
م���ا زال يعي����ش وه���م �أحادي���ة �أمريكا
و�سلطانها على العامل.
مع تبدّل م�ستج ّد يف مواقف الكونغر�س
ال���ذي ب���ات �أق��� ّل ت�أيي���داً لل�رضبة بعد
انتهاء قمّة الع�رشي���ن ،ال ن�ستبعد تهوّراً
من �أوباما ،رغ���م املعار�ضة يف جمل�سي
ال�شيوخ والنواب ،لأن �أوباما د�أبه ك�سائر
ر�ؤ�ساء �أم�ي�ركا عندما يكونون على �سدّة
احلكم يف واليته���م الثانية ،بحيث يبدو
�أي رئي����س غري مهت���م بتقلّ����ص قاعدة
�شعبي���ة لي�س بحاجة �إليها انتخابي ًا يف
امل�ستقبل.

قبيل التقاء البدوي برفيقي ال�سفر ،كان قد عاد لتوه
غا�ضباً وم�شمئزاً� ،أو رمب��ا حزيناً ،من ب�شاعة ما �شاهده
يف «ال�سوق» امل�ستحدث لبيع الأغ�ن��ام ،مل يفلح مب�سح �آثار
االمتعا�ض عن وجهه ،وظل يتمتم بعبارات اال�ستغفار يف
نف�سه ،فتقدم منه امل�سافر بال تردد ،و�ألقى التحية ،بلهجة
من يريد موا�ساته مب�صاب �أليم ،فتابع البدوي متتماته
ب�صوت وا�ضح ،قائالً« ،ح�سبته �سوق احلالل ف�إذا به احلرام
بعينه� ..أ�ستغفر اهلل ربي ،و�أتوب �إليه».
ترك امل�سافر الرجل على �سجيته ،ومل يقاطعه حتى هد�أ
باله ،و�أطلق زفرة م�سموعة ر ّد بعدها التحية بهدوء معتذراً
على انفعاله ،وعرّفه بنف�سه ،علت وج��ه امل�سافر ابت�سامة
الر�ضى ،والتفت نحو �صديقه ال�صحايف ودع��اه للجلو�س
�إليهما ،وبعد التعارف ،امتد جتاذبُ احلديث �ساعاتٍ  ،يف جو
من الودّ ،ك�أمنا تربط بينهم عالقة حميمة منذ زمن بعيد.
وج��د ال�ب��دوي القطعان جممعة يف «ب��واك��ي» مك�شوفة،
وق��د ح���ش��رت فيها �آالف ال��ر�ؤو���س حت��ت �شم�س حم��رق��ة،
ف�أنهكها العط�ش ،وبدت عليها �آثار املر�ض ،ثم �شاهد �أكواماً
م��ن الأغ�ن��ام وق��د نفقت ب�سبب م��ا ُق �دّم لها م��ن «ف�ضالت

ْأسودُ ..
وأسود
�إن ��ه ال�ف�ك��ر ال�صهيوين ال�ق�م��يء ،ال ��ذي ينا�صب ا إلن���س��ان�ي��ة ال �ع��داء ..الفكر
ُقي�ض له
ال�سوداوي ه��ذا ..ال��ذي ال يفقه وال يعرف �سوى لغة ال��دم وال��دم��ار ..ي ُ
مهوو�س بالفوقية!! فهو ع��از ٌم على العدوان
ٌ
ال�ي��وم� ،أ��س��و ُد ب�شر ٍة ول��بٍ وق�ل��ب..
ب�إ�صرا ٍر م�شوبٍ بالقلق والرتدد يح�شد الأن�صار ،من هنا وهناك وهنالك ..البع�ض
يلبي ،والبع�ض الآخر يعزف عن التلبية ..ما �أوقع الأ�سو َد يف حري ٍة وارتباكٍ وعدم
اتزان.
فهو وع َد �أتباعه وزبانيته من العاربة ال�سو ُد ال�ضمائر والطوية بتلقني �سورية
�ضربة ع�سكرية تق�صم �ضهرها ..وقد يذهب �أبعد من ذلك طاملا التمويل والنفقات
على عاتق هذه الأقطار ،التي ترى الأخطار عليها وعلى م�ستقبل عرو�شها� ،آتية
عاج ًال �أم �آجالً ،من �سورية وحلفائها الإقليميني على وجه اخل�صو�ص ،فراحت
ترتجى �أوباما ومن هم من طينته من ال�صهيونية وت�ستعجلهم �ضرب اخلطر
الداهم للتع�صب والأ�صوليات والتكفرييني ون�صر ٍة وقاعدة و�شذاذ �آفاق قتلة.
ال �أدري ما �إذا كان �أوباما من غمز كامريون البتداع مرب ٍر يحفظ له ما تبقى
من ماء الوجه� ..أم �أنها ال�صدفة انت�شلته من ورطته! فكانت ر�صانة وعقالنية
جمل�س ال�ع�م��وم ال�بري�ط��اين ال�ت��ي منعت ك��ام�يرون م��ن ال�ت�م��ادي وا إلن� ��زالق يف
م�ستنقع الدم ال�بريء الذي ينوي �أوباما ال�سباحة فيه والتلذذ بلعقه وطعمه!
فهل يحذو الكونغر�س حذ َو جمل�س العموم؟ ليته يفعل! ويف حني ال ننتظر غيثاً
من جامعة الغربان ..كنا نتمنى لو �سمع روادها كالم �أحمد الطيب �شيخ الأزهر..
واعتربوا!
نقولها على امللأ ،وللتاريخ� ..إن مواقف بع�ض الدول الأوروبية ،ويف مقدمها
�أملانيا و�إيطاليا� ،شكل رادع�اً الندفاعة �أوباما وتهوره ،لكن يبقى ال��رادع الأقوى
هو خوفه على �أمن «�إ�سرائيل» ،فهو يعلم علم اليقني �أن «�إ�سرائيل» �ستكون املكان
الأمثل ،والهدف الأف�ضل والأن�سب ،للر ّد على العدوان ،واالنتقام من غدر الإدارة
الأمريكية وزبانيتها ،كما �أن املحر�ضني واملمولني من العاربة اخل�صيان الرعاديد
لن يكونوا يف من�أى من اخلطر.
�إنه زمن معادلة الرعب� ..إنه زمنك حزب اهلل زمنك ن�صراهلل ،زمن رعد وزلزال
و�سواهما ..زمن ما بعد ،بعد حيفا وتل �أبيب« ..فالرطل يلزمه رطل و�أوقية» ،فال
نفع لالنكفاء �أو االنحناء� ،أو دفن الر�ؤو�س يف الرمال� ،أو الهروب �إىل الأمام! �إنه
زمن املواجهة والك�شف عن اجلبني ،زمن ف�صل الغثِ من ال�سمني.
كما ونثمن عالياً موقف ال�صني ورو�سيا وكل العامل الذي يقف �ض ّد العدوان
وي�شجبه ..لكننا يف الوقت عينه نعول على الدول التي تنخرط فعلياً يف الت�صدي
لهذه الغزوة الرببرية ال�سافرة ،التي ت�أتي وعلى عينك يا تاجر من غري خف ٍر �أو
تكبيتٍ من �ضمري.
�صحي ٌح �أننا يف ليل ٍة ظلماء ..لكننا ال نفتقد فيها البدر ..ففي �سمائنا �أكرث من
بدر ،و أ�ك�ثر من معت�صمٍ ،يف ليلنا احلالك هذا �أ�سو ٌد ون�ص ٌر من اهلل مبنيٌ ،على
التجرب والبغي والغطر�س ِة ينتظر ال�شرفاء من بني الإن�سانية ،ومن بني �أمتي
الذين يرددون ما قاله �أبو الطيب املتنبي:
«ال ت�شرتي العبد �إال والع�صا معه
أجنا�س مناكيدُ».
		�إن العبيد ل ٍ

�أمني يو�سف

الدجاج» وامل��واد الهرمونية ،كبديل عن الأع�لاف املركزة،
وك��ان��ت روائ ��ح ال�ن�ف��اي��ات ،واجل��راث�ي��م ال���ض��ارة واحل���ش��رات
الطائرة ،ت�صل الأحياء ال�سكنية ،رغم بعدها عن احلظائر
الع�شوائية.
«كنا نعلم �أن م�صادر ال�سوق ال�سوداء م�سروقات هرّبها
امل�سلحون م��ن البلد امل�ج��اور ،فقاطعناها ط��وال العامني
املا�ضيني» ،قال البدوي ،و�أ�ضاف« ،ثم �سُ رّبت �إلينا م�ؤخراً
م�ع�ل��وم��ات ،ب� ��أن ��س�ل�ط��ات احل ��دود ق��د ن��ظّ �م��ت ال���ش�ح�ن��ات،
و�أ�صبحت جت��ارة ا ألغ�ن��ام �شرعية تراعى فيها املوا�صفات
املطلوبة ،وح�ين �شاهدت امل�ج��زرة – امل�ه��زل��ة� ،أدرك ��ت �أنها
خدعة ي��راد منها ت�صريف القطعان امل��وب��وءة بثمن بخ�س
قبل �أن تنفق».
ا�ستذكر البدوي عهداً رغب فيه التجار ا�سترياد املوا�شي
من هذا البلد املجاور ،نظراً جلودتها ،وح�سن رعايتها ،ولكن
املعامالت الر�سمية املعقدة ،وارتفاع الر�سوم اجلمركية فوق
املمكن واملعقول ،حرمت الكثريين من االنتفاع من وفرة
الأغنام واملاعز ،وقرب من�شئها ،و�سهولة نقلها ،والنتيجة
النهائية �أن م�أ�ساة حقيقية �أ�صابت البلدين ،حيث �سُ لب

نبيه الأعور

الرعاة حاللهم بقوة ال�سالح يف جانب ،وملأ الطفيليون،
يف اجلانب ا آلخ��ر ،بطونهم من ح��رام ،و�أ�ضافوا �إىل ب�ؤ�س
احلال �شرور فلتان يفوق االحتمال.
بعد ثالثة �أيام ق�ضاها الرفيقان يف �ضيافة البدوي ،مل
ين�س هذا عزم �ضيفيه على ال�سفر �إىل العا�صمة ،ومل يفته
�أن امل�سافر يتحا�شى و�سائل النقل العامة ،فدعاهما لزيارة
كبري الع�شرية لعله يوفّر لهما رفقة درب موثوقة ،ورَكوباً
منا�سباً ،وعند الفجر ،انطلق امل�سافر وال�صحايف يف القافلة
املتجهة جنوباً نحو �سوق احلالل ،الذي اعتاد على تنظيمه
�أبناء البادية يف منت�صف كل �شهر على مدار العام.
�أثناء امل�سرية ،مل يطق ال�صحايف كبت �س�ؤال ظل يرتدد
يف ط��رح��ه ط ��وال ال��رح �ل��ة ،ف�ق��ال خم��اط�ب�اً ��ص��اح�ب��ه�« ،أن��ا
�أتفهم ال�سري على ا ألق��دام عرب اله�ضاب حتا�شياً ل�سلطات
احلدود ،ولكني مل �أدرك �سر �إ�صرارك على التنقل بالو�سائل
البدائية داخل البلد مع توفر ال�سيارة والطائرة والقطار»؟
�ضحك امل�سافر وق ��ال« ،ال تف�سد ع�ل��يّ ه��دوء ه��ذا الليل،
و�ضياء ال�ن�ّيررّ ات يف �سمائه ال�صافية� ،س�أحدثك بالأمر يف
�ساعة �أخرى».
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اقتصاد

نفط ليبيا ما بعد القذافي
ت��واج��ه ليبيا أ�� �س ��و أ� �أزم��ات �ه��ا ال�ن�ف�ط�ي��ة منذ
��س�ق��وط م�ع�م��ر ال �ق��ذايف ع ��ام  ،2011م��ع ت��راج��ع
�صناعة النفط يف البالد �إىل حد كبري ب�سبب قيام
جماعات �إقليمية وقبلية يف مواجهة احلكومة،
وبالتايل حرمان ال��دول��ة من إ�ي ��رادات الت�صدير
الأ�سا�سية.
ووف�ق�اً للحكومة ،انخف�ض إ�ن�ت��اج النفط من
 1.4مليون برميل يومياً يف بداية ال�سنة �إىل ربع
مليون برميل ف�ق��ط ،وح�ت��ى أ�ق��ل م��ن ذل��ك وفقاً
جلهات م�ستقلة ،يف الوقت ال��ذي �أغلق فيه جزء
�أ�سا�سي من البنية التحتية النفطية.
ويف بلد �شكلت فيه ع��ائ��دات ت�صدير النفط
ث�لاث��ة �أرب� ��اع ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإج �م��ايل يف ال�ع��ام
املا�ضي ،ف�إن �آثار ذلك �ستكون هائلة ،حيث هناك
�شعور حقيقي بغياب القانون ،ولي�س لدى الدولة
امل ��وارد �أو ال�سلطة لفعل �أي �شيء حيال ذل��ك �أو
للحد من الأ�ضرار وتقييد حركة من يواجهها.
وب ��د�أت امل�شاكل يف �صناعة النفط منذ عدة
�أ�شهر مع �إ�ضرابات ب�ش�أن الأجور وظروف العمل
يف بع�ض احلقول ،ويف نهاية متوز املا�ضي� ،أقدمت
ميلي�شيات ا�ستقدمتها احلكومة حلماية املن�ش�آت
ال�ن�ف�ط�ي��ة ع�ل��ى إ�غ�ل��اق ع ��دة حم �ط��ات لت�صدير
النفط يف �شرق ليبيا.
تعك�س اال��ض�ط��راب��ات م�ط��ال��ب تت�سلل �شيئاً
ف�شيئاً من �أجل الفيدرالية من بع�ض املناطق يف
البالد ،يف الوقت الذي يتال�شى فيه ما تبقى من
وهج الإطاحة بالقذايف.
ويقول اخلرباء �إن جمموعات امليلي�شيا تعمل
على بيع �شحنات من النفط اخلام بطريقة غري
��ش��رع�ي��ة ،واع�تر� �ض��ت ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة الليبية
ال ناقلة نفط ،و�أطلقت عيارات
الأ�سبوع املا�ضي مث ً
نارية حتذيرية عليها ،بعد �أن قالت احلكومة �إنها
�ستهاجم �أي ناقلة نفط ت�سعى لتحميل �شحنات
غري م�صرح بها.
وب �ح �� �س��ب وزارة ال �ن �ف��ط ال �ل �ي �ب �ي��ة ،ت�ك�ل��ف
الإ�ضرابات وح��االت الإغ�لاق البالد  100مليون
دوالر من الإي ��رادات يومياً ،م�ضيفة �أن التكلفة
الإجمالية بلغت  4.5مليار دوالر منذ بداية العام
حتى الآن.
وق� ��ال رئ �ي ����س ال�ع�م�ل�ي��ات يف إ�ح � ��دى ��ش��رك��ات
النفط العاملية يف ليبيا« :احلكومة تتحدث �إلينا
بانتظام ،لكنها ال تنطق با�سم امليلي�شيات ،اجلهة
التي نتعامل معها على �أ�سا�س ي��وم��ي» ،و أ���ض��اف
أ�ح��د امل�شغلني الدوليني �أن �شركته تو�صلت �إىل
تفاهم مع امليلي�شيات لتوفري الأمن ب�شكل م�ستقل
عن احلكومة.
يف املقابل ،هددت ليبيا ب�أنها �ستهاجم وتدمر
�أي ناقلة ت�صدر النفط بطريقة غري قانونية بعد
�أن �أطلقت قوات النار على ناقلة ترفع علم ليبيا
بالقرب من �أكرب مرف�أ لت�صدير النفط اخلام يف
البالد.
و أ�ك � ��دت وزارة ال��دف��اع ال�ل�ي�ب�ي��ة �أن ال �ق��وات
امل�سلحة الليبية كثفت دوري ��ات خفر ال�سواحل
وو�ضعت ث�لاث ق��واع��د جوية يف حالة ت� أ�ه��ب مع
تعليمات �إىل ط��ائ��رات حربية ب ��أن «تق�صف» �أي
�سفينة تقرتب من املياه الليبية ملنع املبيعات غري
القانونية من النفط الليبي ،وبالتايل �سيتم �ضرب
وتدمري �أي ناقلة نفطية ال يكون لديها اتفاقات
تعاقدية مع �شركة النفط الوطنية يف البالد.
وق��د أ�ع�ل��ن وزي��ر النفط الليبي عبد الباري
ال �ع��رو� �س��ي �أن ب �ل�اده خ���س��رت  1.6ب�ل�ي��ون دوالر
م��ن ال �ع��ائ��دات ال�ن�ف�ط�ي��ة م�ن��ذ  25مت ��وز امل��ا��ض��ي

ب�سبب �إغ�لاق املرافئ النفطية الأ�سا�سية نتيجة
الإ�ضرابات ،وحذر من �أن ا�ستمرار الو�ضع على ما
هو قد يغرق ليبيا يف الظالم ويدهور الأو�ضاع يف
ليبيا.
وي �� �ش�ير ال �ك �ث�ير م��ن اخل �ب��راء �إىل �أن� ��ه ��س��اد
االرتياح يف العامل عند تخل�ص هذا البلد الغني يف
�شمال �أفريقيا من نظام معمر القذايف ،الذي حكم
ليبيا أ�ك�ثر من �أرب�ع��ة عقود ،لكن اليوم ال�صورة

قامتة والبع�ض يرتحم على �أي��ام ال�ق��ذايف ،فقد
كانت ليبيا قبل ال�ث��ورة ت�صدر �أك�ثر م��ن مليون
ون���ص��ف م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل م��ن ال�ن�ف��ط ،يف ح�ين �أن
الإ�ضرابات و إ�غ�لاق املوانئ الت�صديرية �أدت �إىل
انخفا�ض �صادراتها النفطية �إىل � 330ألف برميل
يف ال�ي��وم ،وك��ل ال�شركات النفطية التي تعمل يف
ليبيا من �أملانية و�إيطالية وفرن�سية تتوقع املزيد
من امل�شاكل يف قطاع النفط ب�سبب الإ��ض��راب��ات،

و�أي�ضاً ب�سبب عدم توافر الأم��ن يف البلد ،فليبيا
ما بعد الثورة مل تنه�ض ب�سبب الع�صابات امل�سلحة
التي مت�سك بزمام الأمور ،ومل تت�شكل حتى الآن
حكومة قوية و�شرطة وجي�ش ينزع ال�سالح من
هذه الع�صابات.
� �ص �ح �ي��ح �أن ال �ت ��دخ ��ل ال �ع �� �س �ك��ري جن ��ح يف
�إط��اح��ة ال �ق��ذايف ،ول�ك��ن ال �ث��ورة ف�شلت يف �إر��س��اء
خطة �سيا�سية لدولة قوية تبد�أ بت�أمني �سالمة
امل��واط��ن الليبي ،ع�بر ت�أ�سي�س جي�ش نظامي �أو
��ش��رط��ة تتمكن م��ن ن��زع ��س�لاح ال�ع���ص��اب��ات التي
ت�ف��ر���ض حكمها ع�ل��ى ال �ب �ل��د ،ك ��ان الأم� ��ل ك�ب�يراً
ل��دى �إطاحة القذايف ب��أن املعار�ضة الليبية التي
متكنت مب�ساعدة الغرب من قلب نظامه �ستعمل
على بناء جي�ش ق��وي ي�ستطيع ت�سلم �أم��ن البلد
و�إطاحة الع�صابات وقادتها واال�ستفادة من عامل
النفط لإعادة بناء البالد� ،إال �أنها ف�شلت يف ذلك،
وبلغ م�ستوى انعدام الأمن يف ليبيا حداً خطرياً،
ف��ال �ع �� �ص��اب��ات امل ��وج ��ودة م �ك��ون��ة م ��ن �إره��اب �ي�ي�ن
يزعمون احلديث با�سم الإ�سالم ،بينما هم دعاة
�إرهاب وتخويف و�سرقة لرثوة بلدهم� ،إن القطاع
النفطي يف ليبيا هو الع�صب الأ�سا�سي القت�صاد
البلد ،و�إذا تدهور هذا القطاع� ،سي�ستمر تراجع
ال�ب�ل��د �إىل الأ�� �س ��و�أ ،ف�م��ن ال �� �ض��روري �أن يتمكن
الليبيون من اال�ستفادة من ثروتهم الطبيعية،
واملهمة �صعبة ومعقدة يف بلد غابت عنه امل�ؤ�س�سات
و�أي نظام دول��ة ،ولكن عائدات النفط ينبغي �أن
تكر�س يف ه��ذه امل��رح�ل��ة لت�أ�سي�س جي�ش �أو قوة
حقيقية تت�سلم الأم ��ن ،و�إال حت��ول��ت ليبيا �إىل
دويالت ت�سيطر عليها هذه الع�صابات.

هنا مرت�ضى
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بلديات

الطيبة ..أرض تاريخ وحضارة
هناك ،يف �أح�ضان جبل عامل اجلنوبي
تقبع بلدة الطيبة� ،إحدى القرى اللبنانية
احلدودية ،ترتبع على عر�شها الذي يطل
ك�شرفة على املناطق املحيطة ،وعلى بحر
ي�لام ����س ع��ر���ش � �س �م��اء ل �ب �ن��ان ال���ص��اف�ي��ة
فتكتمل روع��ة ال���ص��ورة ،حتمل يف طيات
��ش��وارع�ه��ا و�أح�ي��ائ�ه��ا وب�ساتينها ت��اري�خ�اً
لا بقيت أ�ج ��زاء منه مبهمة خب�أته
ط��وي� ً
الأر� ��ض ��س��راً يف �أعماقها ،و�أج ��زاء أ�خ��رى
ظ �ل��ت حم �ف��ورة يف ال ��ذاك ��رة ،ج�ع�ل��ت من
ا�سمها ومكانتها على مر عقود عدة تربزان
جلياً ،ال �سيما على ال�صعيد ال�سيا�سي� ،إذ
لقبت بـ«كعبة ال�سيا�سة» يف لبنان ملا كان
لبع�ض من رجاالتها دور �أ�سا�سي يف اتخاذ
القرارات ال�سيا�سية� ،إ�ضافة �إىل �أنها منبع
لعدد من العلماء واملثقفني والفنانني.
ت�ق��ع ال�ط�ي�ب��ة يف ق���ض��اء م��رج�ع�ي��ون؛
التابعة ملحافظة النبطية ،حيث ترقد على
تلتني متقابلتني يف ال���ش�م��ال واجل �ن��وب،
يحدها م��ن ال�شمال وادي وجم��رى نهر
الليطاين و�أر���ض بلدة دير ميما�س ،ومن
ال�شرق �أرا�ضي بلدتي العدي�سة وكفركال
ومن اجلنوب بلدات العدي�سة ،رب ثالثني،
بني ح� َّي��ان ،طلو�سة ،وم��ن الغرب �أرا�ضي
ب�ل��دات دي��ر��س��ري��ان وعد�شيت والقنطرة،
وتتميز ب�ع��دد م��ن امل��داخ��ل ال�ت��ي تربطها
بجريانها ،كما ترتفع القرية ع��ن �سطح
البحر  725م ،وتبعد عن العا�صمة بريوت
 89كلم ،وعن مركز الق�ضاء نحو  18كلم،
يف حني تبعد  30م عن مركز املحافظة.
وال ��ش��ك �أن الطيبة ت�ستمد ا�سمها
من طيبة �أهلها و�أر�ضها ،وهنا نذكر بع�ض
االح �ت �م��االت ال �ت��ي ت�ف���س��ر م�ع�ن��ى و�أ� �ص��ل
ت�سميتها ،فهناك اعتقاد ب�أن الكلمة حرفت
م��ن ال�سريانية والآرام �ي��ة وتعني اجل��ود
واحل�سن والنعمة ،و�آخر يعترب �أن معناها
هو الأر�ض املهيئة واملعدة.
�أما كيف �أ�صبحت اليوم مقراً وم�سكناً
ملا بني �ستة �آالف وع�شرة �آالف ن�سمة من
املقيمني ،فيذكر التاريخ �أن �أهايل الطيبة
يف ال �� �س��اب��ق ك ��ان ��وا ي�ع�ي���ش��ون يف منطقة
�سميت فيما بعد اخل��رب��ة ،ه�ج��روه��ا بعد
�أن �ضربها زل��زال قوي �أدى �إىل تدمريها
وردم بيوتها ،فانتقل �ساكنوها �إىل مكان
الطيبة احل��ايل ،يف حني �أ�صبحت اخلربة
�ضمن ملكية ال�ب�ل��دة ،وحت��وي الطيبة يف
خراجها �آثار القرية القدمية التي ال تزال
ت�شهد على تاريخ البلدة من خالل املغاور
وامل �ق��اب��ر وال �� �س��رادي��ب وال �ع �ي��ون وامل �ن��ازل
العتيقة� ،إ�ضافة �إىل املعبد الكبري املوجود
حتتها ،حتى �أن �أبناءها �أ�صبحوا ي�أخدون
احلجارة القدمية لبناء بيوتهم اجلديدة .
وم��ن ال�ب�ل��دة �أ��س�م��اء ع��دي��دة مل�ع��ت يف
ال�سيا�سة والعلم وال��دي��ن وال�ف��ن ك�أمثال
الفنان الت�شكيلي امل�شهور وجيه نحلة� ،أما
يف عامل ال�سيا�سة فلع ّل أ�ب��رز ال�شخ�صيات
ك��ان��ت م��ن عائلة الأ��س�ع��د ال�ت��ي ب ��د�أت مع
خليل الأ�سعد م��روراً بولديه كامل الذي
ك��ان ع�ضو جمل�س املندوبني يف احلكومة
العثمانية ،ت�لاه بعدها عبد اللطيف ثم
�أح �م��د ال ��ذي ك��ان ن��ائ�ب�اً ووزي � ��راً ورئ�ي���س�اً
ملجل�س ن��واب (ت��ويف ع��ام  ،)1961و��ص��و ًال

�إىل ابنه كامل ( )1932-2010الذي تر�أّ�س �ضبط الو�ضع الأم�ن��ي ،الأم��ر ال��ذي ينتج
جمل�س النواب م�دّة  18عاماً حتى العام عنه �أعباء �إ�ضافية على البلديات من دون
 ،1983ومن البلدة �أي�ضاً النائب ال�سابق تقدمي �أي ت�شجيع �سواء مادياً �أو معنوياً،
نزيه من�صور ،وحالياً النائب علي فيّا�ض .ونحن مع تعزيز ال�شرطة والأمن ،لكن مع
وع� ��ن ت ��اري ��خ ال �ب �ل��دي��ة يف ال �ط �ي �ب��ة ،الأ�سف ،الإمكانيات ال ت�سمح بذلك».
وع ��ن امل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي �أجن � ��زت �أو ما
�أ�س�س �أول جمل�س بلدي فيها ع��ام ،1964
وك��ان ي�ت��أ ّل��ف م��ن �سبعة �أع���ض��اء برئا�سة زال ��ت ق�ي��د الإجن � ��از ،فمعظمها ج��اء من
ح�سن حممود الأ�سعد ،حل جمل�سها بعد م�ساعدات قدمتها جهات �أوروبية على حد
وف��ات��ه ،وب �ق��ي ال�ق��ائ�م�ق��ام ي �ق��وم ب��أع�م��ال ق��ول رئي�س البلدية ،خ�صو�صاً بعد حرب
الت�سجيل وما �شابه طوال فرتة االحتالل متوز� ،إذ �ساهمت عدة دول �أوروبية بدخول
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ل �ل �ق��ري��ة ل �ي �ع��اد ان�ت�خ��اب اليونيفيل �إىل اجل �ن��وب ب�شكل ف�ع��ال يف
امل�ج�ل����س ال �ث��اين يف ال �ع��ام  ،2001وح��ال�ي�اً بع�ض امل���ش��اري��ع امل�ه�م��ة ،خ�صو�صاً الأمل��ان
ي�تر�أ���س املجل�س البلدي الرئي�س عبا�س الذين قدموا م�ساعدات مادية كبرية تقدر
ذياب وهو �أي�ضاً نائب رئي�س احتاد بلديات قيمتها بـ� 350ألف يورو ،ف�ض ًال عن �إيران
جبل عامل التي اتخذت من الطيبة مركزاً التي �ساهمت بتعزيز و�ضع البنى التحتية
يف املنطقة كافة ،الأمر الذي �شجع النا�س
لها.
هذه البلدية قدمت على مر ال�سنوات لل�صمود والبقاء يف املنطقة.
ب�ي�ئ�ي�اً وج�م��ال�ي�اً �أول ��ت ب�ل��دي��ة الطيبة
ع� ��دداً م��ن الإجن� � ��ازات وامل �� �ش��اري��ع املهمة
للبلدة و�أهاليها ،فعمل جمل�سها البلدي النظافة وج�م��ال الطبيعة وال�ب�ل��دة �أهمية
ال � ��ذي ي �ج �م��ع  18ع �� �ض ��واً م ��ن خم�ت�ل��ف خ��ا� �ص��ة ،وج�ع�ل�ت�ه��ا م��ن ��ض�م��ن �أول��وي��ات �ه��ا،
االنتماءات والأط�ي��اف يف الطيبة بتوافق ف�أن�ش�أت بع�ض احل��دائ��ق العامة يف القرية
وان���س�ج��ام حتى قبل ح�صول التحالفات وق��ام��ت ب��ال �ت �ع��اون م��ع ج�م�ع�ي��ة G.T.Z
الأم��ان�ي��ة ب��إجن��از م�شروع جتميلي لل�ساحة
ال�سيا�سية واحلزبية فيه.
ول � �ك � ��ن ق � �ب ��ل احل � ��دي � ��ث ع � ��ن ه ��ذه ال�ع��ام��ة ،ال��ذي ي�ضم حديقة ع��ام��ة و�سوقاً
الإجنازات التي تطال عدة جوانب مهمة� ،شعبياً بقيمة � 100ألف يورو ،وقد مت �إجناز
يبد�أ رئي�س البلدية بطرح بع�ض امل�شاكل  ٪75م��ن امل �� �ش��روع ال ��ذي ي���ش�م��ل م���س��رح�اً
التي كانت وما زالت تواجه البلدية وتقف �صغرياً وبركة مياه ون�صباً ل�شهداء البلدة،
حاجزاً �أمام �إمتامها الكثري من املتطلبات ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أع �م��ال ال �ب��اط��ون لتوحيد
ا ألخ��رى التي ت�شكل عبئاً أ�ك�بر من حجم مداخل املحال يف ال�ساحة ،كما قامت البلدية
ال�ب�ل��دي��ة وق ��درة حتملها ،ف�ي�ق��ول يف ه��ذا ب�ب�ن��اء ر��ص�ي��ف م��ن ال �ب��وردي��ر ع�ل��ى ط��ري��ق
ال�سياق «و�ضع البلديات اليوم مت�أزم جداً ،الطيبة دير�سريان وزرع � 5000آالف �شجرة
ف��اخل�ط��ط وال�ب�رام��ج ال �ت��ي ن�ضعها كلها خ ��روب ع�ل��ى وادي ال �ن �ه��ر ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ب�ل�ا ج ��دوى ب���س�ب��ب ع ��دم ح���ص��ول�ن��ا على �أن��واع �أخ��رى من ال�شجر كالتني وال�صنوبر
الأموال الالزمة من الدولة التي ال تدفع والكينا.
لكن الإجن��از الأهم املتعلق بالبيئة ،هو
م�ستحقاتها يف املواعيد الالزمة ،والبلدية
خ�لال العام  2013مل تنفذ خطة واح��دة معمل فرز وتخمري النفايات الذي متتاز به
م��ن خطتها ب�سبب ع ��دم ال �ت��زام ال��دول��ة الطيبة عن باقي القرى� ،إذ كان من �أوائ��ل
جت��اه�ن��ا� ،أ� �ض��ف �إىل ذل��ك ال �ع��بء الأك�ب�ر م�ع��ام��ل ال�ن�ف��اي��ات يف امل�ن�ط�ق��ة ،لكنه ي�شكل
التي تريد إ�ل��زام�ن��ا ب��ه الآن ،خ�صو�صاً يف اليوم م�شكلة للبلدية ب�سبب كلفته العالية
ظ��ل ال��و� �ض��ع الأم �ن��ي امل �ت��زع��زع� ،أال وه��و التي ت�ستحوذ على معظم ميزانيتها ،مبا �أن
ت�ع��زي��ز ال���ش��رط��ة ال�ب�ل��دي��ة للم�ساهمة يف الدولة ال تتحمل واجبها كما وع��دت� ،إذ �إن

هناك قراراً من جمل�س النواب يق�ضي ويلزم
مب�ضاعفة ميزانية كل بلدية متتلك معم ًال
لفرز النفايات ع�شرة �أ�ضعاف ،لكنه قانون ال
يطبق.
تربوياً ،يوجد يف البلدة ثالث م�ؤ�س�سات
تعليمية �أهلية ور�سمية� ،أثبتوا جناحهم على
�صعيد املنطقة ،وجعلوا من الطيبة جممعاً
تعليمياً لكل ال�ق��رى امل�ج��اورة ب�سبب ن�سبة
النجاح املرتفعة فيها ،ه��ذا واف�ت�ت��ح معهد
امل�سار �أبوابه التعليمية فيها هذا العام.
على ال�صعيد ال�صحي ،يوجد يف البلدة
�أرب �ع��ة م��راك��ز �صحية تلبي معظم حاجات
الأه��ايل من ال��دواء واال�ست�شفاء ،بالإ�ضافة
�إىل م��رك��ز ط ��وارئ دائ ��م يعمل ع�ل��ى م��دار
ال�ساعة.
وق��د �أدرك ��ت البلدية �أه�م�ي��ة الريا�ضة
�صحياً و أ�خ�لاق �ي �اً وح�ي��ات�ي�اً ف��أن���ش��أت ن��ادي�اً
ري��ا��ض�ي�اً لأل �ع��اب ال �ق��وى ون��ادي �اً ل�ك��رة ق��دم
مرخ�صاً من قبل وزارة ال�شباب والريا�ضة،
وب�ن��ت ملعب ميني ف��وت�ب��ول تلبية ملطالب
�شباب الطيبة.
ث �ق��اف �ي �اً ،ع��رف��ت ال �ب �ل��دي��ة ك �ي��ف تهتم
بالثقافة العامة ،فقامت وبالتعاون مع وزارة
الثقافة برتميم املكتبة العامة وجتهيزها
بالكتب الالزمة التي يحتاجها الطالب يف
بحثه ،والقارئ يف �إغناء معلوماته ،كما تعمل
ب�شكل دائم بتن�شيط املكتبة وتعزيز امل�ستوى
ال �ث �ق��ايف يف ال �ب �ل��دة ،ف�ت�ه�ت��م بالن�شاطات
الثقافية على اختالف� أنواعها م��ن خالل
املحا�ضرات والنقا�شات بني الأهايل وال�شباب
واملحا�ضرين.
وال بد �أن نذكر نادي العطاء للم�سنني
ال�ن�ه��اري ،وه��ي ف�ك��رة تتطلب �صفحة بحد
ذات �ه��ا ،ول �ك��ن ب��اخ�ت���ص��ار �أ��س����س ه��ذا امل��رك��ز
وال � �ن� ��ادي ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ج�م�ع�ي��ة ال �ع �ط��اء
اخل�يري��ة ،ويف ك��ل ��ص�ب��اح مت��ر حافلة على
ك�ب��ار وم�سني ال�ب�ل��دة م��ن ال��ذك��ور والإن ��اث،
وي� ��أت ��ي ب �ه��م �إىل امل ��رك ��ز ح �ي��ث ي�ن�ت�ظ��ره��م
برنامج خا�ص ثقايف ترفيهي يت�ضمن ،عالج
فيزيائي ،ريا�ضة ،بيئة ،درد�شات وغريها من
الن�شاطات امل�سلية.

قــانــون البـلديـــات
البلديات  -تعريفها  -إنشاؤها

امل ��ادة  :14ت��دع��ى ال�ه�ي�ئ��ات الناخبة
ال�ب�ل��دي��ة ب �ق��رار م��ن وزي ��ر الداخلية
خ�ل�ال ال�شهرين ال�سابقني لنهاية
والي ��ة امل�ج��ال����س ال �ب �ل��دي��ة ،ي��ذك��ر يف
القرار مراكز االق�تراع وتكون املهلة
ب�ي�ن ت��اري��خ ن���ش��ره واج �ت �م��اع الهيئة
االنتخابية ثالثني يوماً.
امل��ادة  :15ل��وزي��ر الداخلية �أن يعني
موعد االنتخاب يف يوم واحد جلميع
ال �ب �ل��دي��ات� ،أو ي�ع�ين م��وع��داً خ��ا��ص�اً
ل �ك��ل ب �ل��دي��ة �أو جم �م��وع��ة ب �ل��دي��ات،
�إذا اقت�ضت ذل��ك �سالمة العمليات
االنتخابية ،على �أن تتم االنتخابات
يف جميع البلديات خالل املهل املبينة
يف املادة  14من قانون البلديات.
امل ��ادة  :16ت���س��ري ع�ل��ى االن�ت�خ��اب��ات
البلدية �أحكام قانون انتخاب �أع�ضاء
جمل�س النواب يف كل ما ال يتعار�ض
و�أحكام هذا القانون.
املادة  :17تعتمد يف انتخابات املجال�س
البلدية القائمة االنتخابية املعتمدة
النتخاب �أع�ضاء املجل�س النيابي.
امل��ادة  - 1 :18على كل من يرغب يف
تر�شيح نف�سه لع�ضوية بلدية ما� ،أن
يقدم �إىل القائمقامية �أو املحافظة
يف م ��راك ��ز امل �ح��اف �ظ��ات ق �ب��ل م��وع��د
االن�ت�خ��اب ب�ع���ش��رة أ�ي ��ام ع�ل��ى الأق ��ل،
ت�صريحاً م�سج ًال لدى كاتب العدل
ينطوي على ا�سمه وعلى ا�سم البلدية
التي يريد �أن ير�شح نف�سه فيها.
ي�ستويف الكاتب العدل ر�سماً مقطوعاً
مقداره ع�شرة �آالف لرية لبنانية عن
كل ت�صريح.
 - 2ال يقبل الرت�شيح �إال �إذا كان
املر�شح ناخباً مدوناً ا�سمه يف القائمة
االنتخابية اخلا�صة بالبلدية التي
يرغب �أن يكون ع�ضواً يف جمل�سها،
و�أودع ت�أميناً قدره خم�سمئة �ألف لرية
لبنانية وتتوفر فيه �أهلية الع�ضوية
للمجال�س البلدية املن�صو�ص عنها
يف املر�سوم اال�شرتاعي رقم 118/77
(قانون البلديات).
وتود البلدية �إجناز م�شاريع م�ستقبلية
ع��دي��دة ،ك�ح��ل م�شكلة ال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي،
و إ�ع ��ادة تدوير النفايات ب�أقل كلفة معينة،
وت�أهيل موتريات الكهرباء لت�صبح اخلدمة
� 24ساعة ،وغ�يره��ا الكثري م��ن اخلدمات
والأمور التي ت�ساهم يف تطور وازدهار البلدة
على جميع الأ�صعدة ،لكن لكي يتحقق ذلك،
على ال��دول��ة �أن ت��دف��ع م�ستحقات البلدية
وم�ستحقات ال�ه��ات��ف اخل �ل��وي ال�ت��ي �إذا ما
��س�ل�م��ت ل�ل�ط�ي�ب��ة ،ك�م��ا ي �ق��ول احل ��اج عبا�س
ذي ��اب ،فهي كفيلة بتحقيق �إجن ��ازات لي�س
�ضمن نطاق البلدة ،بل على �صعيد املنطقة
كافة ،كما يطمح �أي�ضاً بتطبيق الالمركزية
الإداري � � � ��ة وه� ��و ال� �ه ��دف ال �� �س��ام��ي جل�م�ي��ع
البلديات ،لأن «العمل البلدي ال يتطور من
دون الالمركزية».

غدير حامد
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نصائح تسهل مهام العروس المنزلية

يف بداية حياتك الزوجية قد تواجهني
ب�ع����ض ال���ص�ع��وب��ات ال�ب���س�ي�ط��ة ال �ت��ي ميكن
التعامل معها ب�سهولة ..يكفي �أن تقرئي
هذه الأ�سطر لتثبتي جدارتك �أم��ام زوجك
ب�أنك زوجة مثالية.
«ال�ث�ب��ات» تقدم لكل ع��رو���س ملفاً كام ًال
ي���ش�م��ل ن���ص��ائ��ح الأم� �ه ��ات واجل � ��دات ب�ط��رق
ب�سيطة ،للتعامل م��ع الأ��ش�ي��اء الب�سيطة يف
حياتك اليومية يف املطبخ وامل�ن��زل وال�سوق،
وغريها من اخلربات احلياتية التي ت�ساعدك
على اكت�ساب مهارات ربات البيوت �سريعاً.

عند �شرائك الأ�سماك ،اختاري ال�سمك
امل��رن ال��رط��ب ذا اللحم املتما�سك وال�ل��ون
ال��وا� �ض��ح وال��رائ �ح��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ،و�إذا ك��ان
ال�سمك ال �ط��ازج اجل�ي��د غ�ير م�ت��وف��ر ،فال
مانع من ا�ستهالك الأ�سماك املجمدة.

الأثاث اخل�شبي

تقطيع اللحم

�إذا كان �أثاث منزلك من اخل�شب الالمع
فيمكنك �إعطا�ؤه عمراً �إ�ضافياً مبراعاة الآتي:
 يجب عدم تعري�ضه للحرارة ،لأنها ترتكعالمات عليه.
 جتنّبي ا�ستعمال املاء يف تنظيفه. �إزال��ة الغبار ع��ن الأث��اث بوا�سطة فوطةناعمة.
 عدم ا�ستعمال م�ستح�ضرات الكلور ،لأنهات�ؤدي �إىل ت�شقق اخل�شب.

ح�ت��ى ال جت��رح��ي ي��دك بال�سكني �أث�ن��اء
ت�ق�ط�ي��ع اخل �� �ض��ار ،ت� ��أك ��دي م ��ن �أن ت�ك��ون
ال�سبابة على �شكل زاوي��ة قائمة ،وكذلك ال
ت�ستخدمي �سكني اخل�ضار لتقطيع اللحم،
فذلك مدعاة لنقل جرثومة ال�سلمونيا.

تلميع الزجاج والكري�ستال
لتلميع الأك � ��واب والأواين ال��زج��اج�ي��ة
اغ�سليها مب��اء ف��ات��ر م��ذاب فيه ملح رط��ب،
وتُغ�سل جيداً وال جتفَّف� ،أما �أكواب الكر�ستال
فتُغ�سل مباء فاتر م�ضافة �إليه قطرات من
ال�سبريتو ،وتُرتك حتى جتفّ طبيعياً.
ولتنظيف ال�صيني والبور�سالن من بقع
ال���ش��اي ،دعيها تغلي يف م��اء فيه قليل من
ال�صودا ملدة  10دقائق ،وتُغ�سل وجتفَّف.

ِ
أنـت

�أم ��ا �إذا �أردت امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى الأواين
املذهَّبة فال تغ�سليها مبحلول ال�صودا ،بل
ا�ستعملي اخلل الأبي�ض يف ماء الغ�سيل.
اختيار ال�سمك

للتخل�ص من الرطوبة
ت� ��أك ��دي م ��ن ت���ش�غ�ي��ل م ��روح ��ة ال�ت�ه��وي��ة
«ال�شفاط» للحمام ،وافتحي النافذه �أو اتركي
باب احلمام مفتوحاً بعد اال�ستحمام ،فبذلك
ت�سمحني بالتخل�ص من الرطوبة ،كما ميكنك
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى احل��ائ��ط وب �ل�اط الأر� �ض �ي��ة
ومم�سحات الأرجل بتجفيفها با�ستمرار.
جودة الباذجنان
ع �ن��د ت�ق�ط�ي��ع ال� �ب ��اذجن ��ان ،ا��س�ت�ب�ع��دي
ال�ق�ط��ع امل�ح�ت��وي��ة ع�ل��ى ك�ث�ير م��ن ال �ب��ذور،
فطعمها مي�ي��ل �إىل امل � ��رارة ،وب�ع��د تق�شري

وطــفـــــلك

تنظيف البقع

األعشاب المفيدة لألطفال الرضع
غ ��ال �ب �اً م ��ا ي� �ك ��ون الأط � �ف � ��ال ال � ُّر� َّ��ض ��ع
ُع��ر��ض��ة ل�ل��وق��وع يف ف � ّخ الأم ��را� ��ض الأك�ث�ر
انت�شاراً بينهم ،كال�سعال وال�برد والإ�سهال
والإم���س��اك وغ�يره��ا ،وال�ت��ي ت�ك��ون حا�صلة
ب�سبب اجل��راث�ي��م التي ق��د يتعر�ضون لها،
وخ�شية على �صحتهم ،ت��رغ��ب الكثري من
الأم �ه��ات ب��ا��س�ت�ب��دال الأدوي� ��ة ال�ت��ي حتتوي
على م��واد كيميائية مركزة بتلك الأع�شاب
الطبيعية واملتوفرة دائماً.
ل ��ذا ت�ت���س��اءل الأم� �ه ��ات دائ� �م� �اً :م��ا هي
الأع�شاب املفيدة للأطفال الرُّ�ضَّ ع؟
يف ب��ادئ الأم��ر ،على الأم �أن تكون على
دراية تامّة بكيفية معاجلة طفلها الر�ضيع
بتلك الأع�شاب ،والتي غالباً ال تكون �ضارّة
�إن مل ت� ُع��د بالنفع ،ويف م��ا يلي ن�ضع بني
�أيدي الأمهات الئحة حتتوي على الأع�شاب
املفيدة للأطفال الر�ضع وا�ستخداماتها:
 الزجنبيل :يُ�ستخدم يف ع�لاج حاالتالغثيان وارت�ف��اع درج��ات احل��رارة و�أمرا�ض
ال�برد وال�صداع وغ��ازات البطن ،وه��و �آمن
بالن�سبة �إىل الأطفال الر�ضع.
 -ال�ن�ع�ن��اع :ي�ستخدم يف ع�لاج الغثيان

ال� �ب ��اذجن ��ان ��ض�ع�ي��ه يف وع � ��اء ك�ب�ير
مملوء باملاء اململح لتتجنبي حتوله
�إىل اللون البني الغامق.
ل � �ك� ��ي ت� �ت� �ج� �ن� �ب ��ي ام� �ت� ��� �ص ��ا� ��ص
ال �ب��اذجن��ان لكثري م��ن ال��زي��ت �أث�ن��اء
جت �ه �ي��زه� ،أخ��رج �ي��ه م��ن امل ��اء اململح
وجففيه يف فرن منخف�ض احلرارة.

والإم �� �س��اك ،وه��و جيد ل�ع�لاج الأط �ف��ال ما
مل ي �ك��ن ال �ط �ف��ل م �� �ص��اب �اً ب ��اجل ��زر امل �ع��دي
البلعومي.
 ال �ب��اب��وجن :ي�ستخدم ل�ع�لاج الغثيانوال�ت��وت��ر (ارت �ف��اع �ضغط ال ��دم) وم�شكالت
النوم.
 الكراوية :ت�ستخدم الكراوية يف عالجح ��االت االن �ت �ف��اخ وال� �غ ��ازات ع�ن��د الأط �ف��ال
ويف�ضل ا�ستخدام ب�ضع نقاط من
الر�ضعّ ،
زي��ت الكراوية مُ�ضافة �إىل ملعقة �صغرية
من املاء الدافئ.
 اليان�سون :يع ّد اليان�سون م��ن �أك�ثرالأع�شاب املهدئة ب�شكل عام وامل�سكنة حلاالت
املغ�ص وال�سعال للأطفال ب�شكل خا�ص ،كما
ي�ساعد على �إخراج البلغم.
 ال��زي��زف��ون :ي���س�ت�خ��دم ط�ب�ي�اً كعاملم �ه��دئ وم �� �س��اع��د ل �ع�ل�اج ع �� �س��ر ال�ه���ض��م،
والربد والإنفلونزا ،و�آالم املغ�ص املعوي عند
الأطفال الر�ضع خا�صة.
 ال �ك �م��ون :ي���س�ت�خ��دم ال �ك �م��ون ك�ع�لاجللمغ�ص وط� ��ارد ل �ل �غ��ازات وك �ع�ل�اج ل�ضيق
التنف�س والربو وال�سعال والتبول الال�إرادي.

ال ت�ستخدمي امل ��اء ال���س��اخ��ن يف
غ�سل بقع الدماء �إذا ما �أ�صيب طفلك
بجرح �أدى �إىل ات�ساخ مالب�سه� ،إذ �إن
املاء ال�ساخن ي�ساعد على تثبيت بقع
ال��دم والأف���ض��ل غ�سلها ب��امل��اء البارد
وال�صابون ،مع �إ�ضافة ماء التبيي�ض
�إىل م ��اء ال �غ �� �س �ي��ل ،ه ��ذا �إذا ك��ان��ت
املالب�س غري ملوّنة.
ل�ت�ن�ظ�ي��ف امل �ك��واة م��ن ال���ش��وائ��ب
ال�ع��ال�ق��ة ب �ه��ا ،ام�ل�ئ��ي خ ��زان ال�ب�خ��ار
ب��اخل��ل ح �ت��ى م�ن�ت���ص�ف��ه ث��م �سخني
املكواة ،ا�ضغطي على زر البخار حتى
يتبخر اخلل متاماً ،فتلك الطريقة
كفيلة بالتخل�ص من ال�شوائب ووبر
الأن�سجة امللت�صقة بها.
ميكنك �إزال��ة بقع �أق�لام التلوين
«الفلوما�سرت» بر�شّ ها مبثبت ال�شعر،
وغ�سلها مباء دافئ.
�أم��ا بقع احل�بر اجل��اف ف�إزالتها
تكون بفركها بـ«ال�سبريتو» �أو مباء
ك��ول��ون�ي��ا ال�ل�ي�م��ون ،ث��م تُغ�سل ب��امل��اء
وال�صابون.
ب �ق��ع م �� �س �ت �ح �� �ض��رات ال�ت�ج�م�ي��ل
ميكنك تنظيفها مب�ن��ظّ ��ف ال��زج��اج،
وذل��ك بر�شها فيه قبل �أن تغ�سليها

ب��امل��اء وال���ص��اب��ون ،ث��م ُت�ف��رك بفر�شة
املوكيت ،ثم جتفَّف بفوطة �صغرية.
ميكن �إزالة البقع الدهنية بو�ضع
كمية قليلة من م��اء الفول املدمّ�س
(الذي يتم طهيه و�إعداده يف املنزل)
ع�ل��ى ال�ب�ق�ع��ة امل ��راد �إزال �ت �ه��ا وتركها
حتى جت��فّ  ،ثم تُفرك ب�أ�صابع اليد،
فتزول البقعة يف احلال.
ب�إمكانك �إزال��ة بقع ال�سبانخ من
امل�لاب ����س ع ��ن ط��ري��ق ف ��رك ال�ب�ق�ع��ة
بقطعة بطاط�س نيئة.
�إذا ك�ن��ت ت��رغ�ب�ين ب � ��أن يعطيكِ
الليمون كمية ك�ب�يرة م��ن الع�صري،
�ضعيه يف امل��اء املغلي م��دة دقيقتني،
ثم انقعيه لليلة كاملة يف املاء البارد.
بعد انتهائك م��ن الأط�ب��اق التي
حت �ت��وي ع �ل��ى ال� �ث ��وم ،ت�خ�ل���ص��ي من
رائحة يديكِ عن طريق و�ضع اليد
حتت املاء البارد دون فركها و�سرعان
ما تزول الرائحة.
ن�صائح مطبخية متنوعة
ميكنك نزع ق�شر الثوم عن طريق
و�ضع الثوم املراد تق�شريه يف ماء بارد
قبل التق�شري.
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ن �ك �ه��ة ال �ف �ل �ف��ل
الأ� �س ��ود امل�ط�ح��ون و�إ� �ض��اف��ة الطعم
الطازج �إليه ،يتم و�ضع بع�ض حبات
ال�ف�ل�ف��ل الأ� �س ��ود ال���ص�ح�ي��ح يف علبة
املطحون.
ل���ص�ن��ع ك�ي�ك��ة ه���ش��ة ي�ت��م �إ��ض��اف��ة
قليل من امللح �إىل البي�ض عند خفقه
ومي �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام ال �ل�ب�ن ب� ��د ًال من
احلليب ،و�سيعطي النتيجة نف�سها.

ال ترتكي العلبة اخلا�صة بحفظ
ال��زب��دة يف الثالجة م��ن دون غطاء،
لأن الدهون �ستتحد مع الأوك�سجني
املوجود بالهواء ،ويرتتب على ذلك
�أن ال��زب��دة �ست�صبح ك��ري�ه��ة امل ��ذاق
ب�سبب ف�سادها.
ع�ن��د �إع � ��داد ال���س�ل�ط��ة ال ت�ضعي
ع �ل �ي �ه��ا ال �ل �ي �م��ون وامل � �ل ��ح �إال وق��ت
التقدمي حتى ال تذبل خ�ضارها.
�أزيلي رمي اللحم كلما ظهر حتى
ال ي�سود لون اللحم.
عند تق�شري الفاكهة �ضعي عليها
 4كا�سات ممزوجة مع ن�صف ليمونة
حتى ال ي�سود لونها.
�ضعي قلي ًال م��ن �أي زي��ت نباتي
ع �ل��ى ال ��زب ��دة ع �ن��د ق��دح �ه��ا ح �ت��ى ال
حترتق.
ال تقلي ال�ب�ط��اط����س �إال يف زي��ت
حار حتى ال ميت�ص الزيت.
عندما تزيد كمية امللح يف الطعام
�ضعي حبة بطاط�س يف الإناء.
عند قيا�س مقدار كا�سة الدقيق
�أو الأرز يجب م�سح فوهة الكا�سة من
�أعلى بح ّد ال�سكني حتى يكون لديك
املقدار املطلوب.
يجب ع��دم ا�ستخدام زي��ت القلي
�أكرث من ثالث مرات.
ل �ت �ط��ري��ة حل ��م ال���س�ت�ي��ك ت�ف��رك
كل قطعة مبزيج من اخل��ل والزيت
وترتك ملدة �ساعتني.
ع � �ن ��د االن� � �ت� � �ه � ��اء م � ��ن ت �ق �� �ش�ير
الباذجنان الأ��س��ود �ضعيه يف ق��در به
ماء وملح حتى ال ي�سود لونه.
رمي اخلياط
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ِّ
الخضار الجافة مصدر للبروتينات المعوضة عن اللحوم
حتى ال حترمي نف�سك من متعة
الإج��ازة وفوائدها ،فكري يف الفواكة
واخل�ضار اجلافة ،لأن  -على خالف
ال �ف �ك��رة ال �� �س��ائ��دة  -ه ��ذه امل�ن�ت�ج��ات
ال ��زراع� �ي ��ة ال ت��زي��د م ��ن وزن � ��ك ،مع
م�ع��اون�ت��ك ع�ل��ى االح �ت �ف��اظ بالطاقة
املكت�سبة من ال�شم�س.
فالفا�صوليا ال�سوداء �أو احلمراء
وغريها من خ�ضار �أو �أغذية جملوبة
تنتمي �إىل ف�صيلة اخل�ضار اجلافة،
غري �أن كلها بالن�سبة �إىل الكثري منها
ترتبط بيخنة الفا�صوليا �أو ح�ساء
العد�س اللذين كانت تعدهما جداتنا،
و�إن ك ��ان ��ت ه� ��ذه الأط� �ع� �م ��ة ل��ذي��ذة
يف م��ذاق �ه��ا� ،إال أ�ن �ه��ا غ�ير م�ستحبَّة
م��ن أ�ج��ل زي��ادة �أوزان �ن��ا ،كما �أن عدم
اال� �س �ت �ح �� �س��ان ه � ��ذا ،ال � ��ذي م��رت�ب��ط
بتطور العادات الغذائية خالل القرن
الأخ�ير ،لكن حل�سن احل��ظ ،وبف�ضل
تدخل نظام الرجيم املخت�ص بالبحر
املتو�سط ،عادت حالياً �إىل قوتها.
حتتوي اخل�ضار اجلافة على قدر
كبري من الأمالح املعدنية وفيتامينات
م � ��ن امل � �ج � �م ��وع ��ة «ب» والأل � � �ي� � ��اف
وال�ب�روت �ي �ن��ات ( )٪25وال �� �س �ك��ري��ات
احل�سا�سية باملر�صاد
امل��رك �ب��ة ،ك�م��ا �أن ف��ائ��دت�ه��ا ال�غ��ذائ�ي��ة
معروفة كم�صدر للربوتينات النباتية
ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ف� ��وائ� ��د ه ��ذه
ال�شائعة يف كل احل�ضارات ،باال�شرتاك
مع احلبوب التي تُعترب قاعدة الغذاء اخل �� �ض��ار اجل ��اف ��ة ،ه �ن��اك م��ن يجب
يف ال�ع��امل ،م��ع ن�سبة مئوية مرتفعة عليهم االمتناع عنها ،لأنهم يعانون
متاعب ال�ق��ول��ون ،وم��ع ذل��ك �إذا كان
من الـ«ليزين» (حم�ص �أميني).
وال ن �غ �ف ��ل ع� �م ��ا حت� �ت ��وي ��ه ه ��ذه لديك �أطفال ف�أدخلي اخل�ضار اجلافة
اخل�ضار اجلافة من بروتينات تكفي يف غ��ذائ �ه��م ع�ل��ى ن�ح��و م �ت �ق��دم ،لكي
للتعوي�ض ع��ن ال�ل�ح��م ،وك��ذل��ك من تتفادي �إ�صابتهم باحل�سا�سية.
تذكري �أن التفاعل مع فول ال�صويا �أو
أ�ل �ي ��اف غ��ذائ �ي��ة م �ت �غ�يرة ،خ���ص��و��ص�اً
الف�ستق (الفول ال�سوداين) نادر احلدوث.
الألياف القابلة للذوبان.

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�أثبتت درا� �س��ات مو�سعة �أن تناول
اخل�ضار اجلافة مع طعام �ضعيف يف
الدهون كفيل بتجنب فر�ص الإ�صابة
ب��أم��را���ض القلب وال���ش��راي�ين ،يرجع
ذلك �إىل ما لها من خوا�ص يف الت�أثري
وموازنة ن�سبة الكولي�سرتول بالدم،
وك ��ذل ��ك الح �ت��وائ �ه��ا ع �ل��ى م �� �ض��ادات
الأك���س��دة وفيتامني «ب ،»B9-9كما

ال�ق��ول��ون ،لأن�ه��ا غنية ب��الأل�ي��اف غري
ق��اب�ل��ة ل �ل��ذوب��ان وم ��ن ال�ن���ش��ا امل �ق��اوم
(ال��ذي ال متت�صه الأمعاء الدقيقة)،
و�أك�ثر من ذلك ،فهي ت�ساعد الأف��راد
امل���ص��اب�ين ب��الإم �� �س��اك ع�ل��ى الإخ� ��راج
الطبيعي.
�إن ت�ن��اول اخل���ض��ار اجل��اف��ة كفيل
أ�ي �� �ض �اً مب �ن��ع ه���ش��ا��ش��ة ال �ع �ظ��ام ،ويف
الواقع – حتى لو مت تناولها بكميات
ك�ب�يرة – ال�بروت�ي�ن��ات النباتية التي
حتتوي عليها ال ت�سبب يف ارتفاع ن�سبة
فقْد الكال�سيوم على عك�س الربوتينات
احل�ي��وان�ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن ن�سبة
البوتا�سيوم تت�صدى لعامل الأك�سدة
ال��ذي يت�سبب يف فقد الكال�سيوم من
العظام.
ب�خ�لاف م��ا �أث�ي�ر ب���ش��أن اخل�ضار
اجل ��اف ��ة ب � أ�ن �ه��ا ت��زي��د ال� � ��وزن ،ف��إن�ه��ا
ت���س��اع��د ع�ل��ى االح �ت �ف��اظ بر�شاقتك،
وواف �ق ��ت ب�ع����ض ال��درا� �س��ات �أن ه��ذه
الأطعمة م�شبعة �أكرث من غريها ،كما
�أنها كفيلة باحلد من كميات الأطعمة
التي يتناولها ال�شخ�ص يومياً ،وهي
�أي�ضاً مفيدة للقلب وملر�ضى ال�سكر
وللأمعاء ..ومع ذلك يبتعد البع�ض
�أن اخل�ضار اجلافة تُعترب �أي�ضاً جزءاً ع��ن اخل�ضار اجل��اف��ة ه��رب�اً م��ن طول
من الأغذية التي حتتوي على ن�سبة م ��دة إ�ع� ��داده� ��ا ،ل �ك��ن ه �ن��اك بع�ضها
��ض�ع�ي�ف��ة م��ن ال ��ده ��ون ،وه ��ي لي�ست (مثل العد�س) �سريعة الطهي (�أق��ل
ف �ق��ط ق � ��ادرة ع �ل��ى ت�خ�ف�ي����ض ف��ر���ص من ع�شرين دقيقة).
التعر�ض للإ�صابة مبر�ض ال�سكر ،بل
ي�ج��ب أ�ي �� �ض �اً االع �ت�راف ب ��أن��ه من
�أي�ضاً بالإنذار مبقاومة «الأن�سولني» ،املمكن تخفي�ض فر�ص االنتفاخ بنقع
الذي ميثل املرحلة ال�سابقة للإ�صابة احلبوب قبل طهيها ،و�إ�ضافة بع�ض
بال�سكر يف املرحلة الثانية.
ال �ت��واب��ل وم �ك �� �س �ب��ات ال �ط �ع��م �إل �ي �ه��ا،
التي
التجارب
هناك �أي�ضاً بع�ض
بالإ�ضافة �إىل �أن خمتلف املطاعم يف
ت�سهم
قد
اجلافة
تقرتح �أن اخل�ضار
العامل اعتادت تقدمي �أطباق متنوعة
�ان
�
ط
�ر
�
س
�
�
�
ب
�ة
�
ب
�ا
�
ص
�
�
ل
إ
يف ال��وق��اي��ة م��ن ا
من اخل�ضار اجلافة.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحل السابق

فوائد الفواكه
واخل�ضار اجلافة

�أفــقــي
 1لقبها الفني دلوعة االغنية العربية.
 2احدى احلموات الفاتنات يف ال�سينما العربية.
 3ح�صل على  /ثلثا �أبي
 4لقب ماجدة الرومي الفني « --- ---العربي» (كلمتان)

 5قر أ� القر�آن قراءة مت�أنية  /ما
يربط به احل�صان لتوجيهه.
 6حت �� �س ����س  /ط ��ري �ق ��ة جت�م��ع
ال�شيء عرب الوقت.
 7ان �ت �ق��ال وت �ق��دم ال �� �ش��يء مثل
نقا�ش مو�ضوع ما
� 8شرفة يف البناء  /ياب�سة
 9لقبها الفني �صوت الكري�ستال
 10لقبه الفني العندليب الأ�شقر
(لبنان)
عـــامـــودي
� 1أو�شك على القيام بال�شيء /
من انواع الزهور  /حرف نفي.
 2نهر يف ال�صني  /ن�صف رباح.
 3جهاز اي�ق��اف ال�سيارة  /عقد
(ك�صفقة ما)
 4على و�شك �أن يحدث لها �شيء
 /حماكاة
 5ث�ل�ث��ا م ��رء  /ك��ان��ت ع��ا��ص�م��ة
ل�ل���س��وم��ري�ين ع ��ام  2100ق.م /
عك�س راج
 6ل� ��ه ج� ��ائ� ��زة ع ��امل� �ي ��ة ب��ا� �س �م��ه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(مبعرثة)  /مركبة ورحلة �أمريكية للقمر.
� 7ضمري غائب � /أ�صابك بالغرور  /ا�سم �أحد
احلروف (معكو�سة).
 8مت�شابهان  /هبة خفيفة م��ن ال �ه��واء /
حرف نفي.
 9ا�سم علم مبعنى هني العي�ش  /ظهر
 10غري نا�ضج  /تنور
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أحداث األسبوع

تــصــفــيـــــ

جيانيني يبدأ بثقة مسيرته مع منتخب لبنان

مدرب منتخب لبنان جيو�سيبي جيانيني

وك ��ان امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ب�ن��اين خ���ض��ع ل�ف�ترة �سبق له الفوز عليه مرتني وبنتيجة واحدة
إ�ع��داد يف مدينة فلورن�سا الإيطالية بقيادة ( 1ـ  ،)0يف ت�صفيات الدور الآ�سيوي احلا�سم
جانيني ،وخ�ص�ص املع�سكر ال��ذي �أقيم على امل�ؤهل �إىل مونديال الربازيل  ،2014لذلك
م��دى  13ي��وم�اً ،مبجمله ل�ت�ع�رّف جيانيني ف ��إن ه��ذا االحتكاك ق��د يعود بالفائدة على
واجل� �ه ��از ال �ف �ن��ي امل� �ع ��اون ع �ل��ى �إم �ك��ان �ي��ات تفكري جيانيني وق��د ميهّد �أي�ضاً �إىل و�ضع
ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ف �ن �ي��ة وال �ب��دن �ي��ة ،م ��ن خ�لال م���س��ودات يف م��ا يخ�ص الت�شكيلة ،للو�صول
م�ب��اري��ات جت��ري�ب�ي��ة ،ت�ب�رز م �ه��ارات ال�لاع��ب �إىل معاملها النهائية.
�سواء الفردية �أو على م�ستوى املجموعة.
و� �س �ب��ق ل�ل�م�ن�ت�خ�ب�ين �أن ال �ت �ق �ي��ا ث�ل�اث
وم��ن بني امل�شاكل التي تواجه جيانيني م ��رات ه��ذا ال �ع��ام ،م��رت�ين ��ض�م��ن ت�صفيات
خ �� �س��ارة ال�ت���ش�ك�ي�ل��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ك �ث�ير من ك�أ�س العامل وم��رة واح��دة يف مباراة ودي��ة يف
الالعبني� ،سواء ب�سبب االعتزال �أو الإ�صابة ،ال��دوح��ة ،وف��از املنتخب القطري باملباريات
�أو ب�ف�ع��ل ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ط��ال��ت باجلملة الثالث بالنتيجة ذاتها  ،0 – 1واملفارقة أ� ّن
ال�ل�اع �ب�ي�ن امل �ت��ورط�ي�ن يف م �ل��ف امل��راه �ن��ات الأهداف كافة كانت للمهاجم الأوروغوياين
والتالعب ،عدا الذين ان�ضموا حديثاً.
املجنّ�س �سيبا�ستيان �سوريا.
وي �ح��اول ج�ي��ان�ي�ن��ي ج�م��ع �أك �ب�ر ع��دد
وال �ث��اب��ت �أن امل��واج �ه �ت�ين �أم � ��ام ��س��وري��ة
وقطر ،فتحتا الآفاق جليانيني وفريق عمله ،من الالعبني الأ�سا�سيني ،على �أن يكون
لتكوين فكرة �شاملة وواف�ي��ة عن الت�شكيلة اجلميع مب�ستوى متقارب م��ا ي�سمح له
ب�إجراء التبديالت التي ميكن �أن تفيده
التي �سيواجه بها الكويتيني.
و�أب��دى جيانيني ارتياحه لال�ستعدادات يف �أي مباراة ،و�أن يكون هناك يف كل مركز
مل�ب��ارات��ي الكويت ومل�ستوى العبيه ،معترباً العبان جاهزان وهو ما ات�ضح يف املباريات
�أن الأم ��ور ت�سري بال�سكة ال�صحيحة ،لكنه الودية التي خا�ضها لبنان خالل مع�سكره
رف�ض احلديث عن مباراتي «الأزرق» �ضمن يف �إي�ط��ال�ي��ا ،حيث �أج ��رى اجل�ه��از الفني
ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا ،م�شرياً �إىل �أنه من املبكر �أكرث من ت�سعة تبديالت ،بهدف الوقوف
احل��دي��ث ع��ن ذل ��ك لأن ه �ن��اك م�ت���س�ع�اً من على م�ستويات الالعبني و�إمكانياتهم،
الوقت للتح�ضري لهما ،والأه��م هو الرتكيز وم � ��ا مي �ك��ن �أن ي �ف �ع �ل��وه يف اخل �ط��وط
الثالثة.
واالن�ضباط.
ويف مباراة قطر جل�أ جيانيني �إىل �إجراء
وبعد مباراتي �سورية وقطر ،باتت الكرة
يف ملعب جيانيني ل�صقل املجموعة الكبرية تبديالت معينة يف عدد من املراكز ،ف�أ�شرك
امل ��وج ��ودة ع �ل��ى ال �ق��ائ �م��ة احل��ال �ي��ة لتنفيذ ح���س��ن �شعيتو ك��ر�أ���س ح��رب��ة ب��دي�ل ًا ملحمد
برنامج إ�ع��دادي ،بد�أت ب�شائره تطل بر�أ�سها ح�ي��در امل���ص��اب وال ��ذي ف�ضل اجل�ه��از الفني
م��ن خ�ل�ال م��ا ق��دم��ه امل�ن�ت�خ��ب كمجموعة �إراح �ت��ه خ��وف �اً م��ن ت�ف��اق��م الإ� �ص��اب��ة ،ولعب
يف امل�ب��ارات�ين ا ألخ�يرت�ين ،اللتني اعتربهما ح�سني عوا�ضة على اجلهة اليمنى وح�سن
الكثريون مبنزلة جتربة جيدة ،خ�صو�صاً يف معتوق على الي�سرى ،مع م�ساندة من عبا�س
ظل التغيريات يف الت�شكيلة ،والطريقة التي عطوي «اونيكا» ،وعطوي (النجمة) يف خط
لعب بها املنتخب اللبناين ،وحتوله من حالة الو�سط.
ويف خ��ط ال��دف��اع ،لعب بالعنا�صر ذاتها
دفاعية بحتة �إىل خطة هجومية تثمر عن
ال �ت��ي ب ��د�أ ف�ي�ه��ا م �ب��اراة � �س��وري��ة وه ��م ول�ي��د
تفوق ميداين و�أهداف.
واع�ت�برت م�ب��اراة قطر ،اخ�ت�ب��اراً جديداً �إ�سماعيل وبالل جنارين وحممد علي خان
ل�ق��درات املنتخب لكونه لعب �أم��ام منتخب وع�ل��ي ح�م��ام ،و�أ� �ش��رك جيانيني يف ال�شوط

ال �ث��اين ح�سن ��ض��اه��ر وحم�م��د زي��ن طحان
ومعتز باهلل اجلنيدي.
وب �ع��د م� �ب ��اراة ال ��دوح ��ة ،ع ��اد امل�ن�ت�خ��ب
اللبناين مبا�شرة �إىل بريوت للبدء باملرحلة
الثالثة من اال�ستعدادات.
و�سينخرط املنتخب اللبناين يف مع�سكر
�إعدادي �أول يف بريوت بني الرابع واخلام�س
ع���ش��ر م��ن ت���ش��ري��ن الأول ،يتخلله م �ب��اراة
ودي��ة �ضد نظريه العماين يف الثامن منه،
ثم يتجه �إىل البحرين بني ال�سابع والثاين
ع�شر من ت�شرين الثاين املقبل ملع�سكر �آخر
يتخلله لقاء البحرين يف التا�سع منه ،وذلك
�ضمن ا�ستعداداته ملواجهة نظريه الكويتي
يف اجلولتني الثالثة والرابعة من ت�صفيات
ك��أ���س آ���س�ي��ا  ،2015يف  15ت�شرين الأول يف
بريوت و 15ت�شرين الثاين يف الكويت.
املنتخب اللبناين
حلرا�سة املرمى :عبا�س ح�سن (حمرتف
يف ال�سويد) وربيع الكاخي (الإخ��اء الأهلي)
والري م �ه �ن��ا (الأن� ��� �ص ��ار) وم� �ه ��دي خليل
(ال�صفاء).
ل �ل��دف��اع :ول �ي��د �إ��س�م��اع�ي��ل وع �ل��ي ح�م��ام
(ال� �ن� �ج� �م ��ة) وب� �ل ��ال جن� ��اري� ��ن (ال� �ظ� �ف ��رة
الإم ��ارات ��ي) ،وحم�م��د ع�ل��ي خ��ان (حم�ترف
يف ال�سويد) ،وج��وان العمري (حم�ترف يف
أ�مل��ان �ي��ا) ،وح���س��ن ��ض��اه��ر (��ش�ب��اب ال���س��اح��ل)،
ومعتز اجلنيدي (دب��ا الفجرية الإم��ارات��ي)،
ونور من�صور (ال�صفاء).
ل �ل��و� �س��ط :حم �م��د زي ��ن ط �ح��ان وح �م��زة
�سالمي (ال�صفاء) ،وربيع عطايا (الأن�صار)
وعبا�س عطوي وحممد �شم�ص (النجمة)،
وع �ب��ا���س ع �ط��وي «�أون� �ي� �ك ��ا» وه �ي �ث��م ف��اع��ور
(العهد) ونادر مطر (حمرتف يف �إ�سبانيا)،
للهجوم :ح�سن معتوق (الفجرية الإماراتي)،
وحممد حيدر (االحتاد ال�سعودي) ،وح�سني
ع��وا��ض��ة ،وح���س��ن �شعيتو (ال�ع�ه��د) ،وح�سن
املحمد (النجمة).

ال بهدفه يف مرمى جزر فارو
جنم منتخب �أملانيا توما�س مولر حمتف ً

ب �ف��وز ع�ل��ى ��س��وري��ة يف ب �ي�روت ،بهدفني
نظيفني ،وتعادل مع قطر يف الدوحة (– 1
 ،)1بد�أ املدرب الإيطايل جيو�سيبي جيانيني
بثقة ،م�سريته ال�صعبة مع منتخب لبنان.
وتعترب هذه البداية مثالية جليانيني ،يف
مهمة �شاقة ومعقدة ،خ�صو�صاً بعد اجلدل
الذي رافق تعيينه يف ال�شارع الكروي املحلي،
حيث �شكك كثريون يف قدرة املدرب الإيطايل
ال�شاب� ،صاحب ال�سجل املتوا�ضع ،على تكرار
م�سرية الت�ألق اللبنانية ،التي بلغت ذروتها يف
ت�صفيات املونديال ،حيث تخطى لبنان دو ًال
�آ�سيوية من «ال�صف الأول» ككوريا اجلنوبية
و�إيران والكويت والإمارات.
وت�سلم جيانيني قيادة ال�سفينة اللبنانية
ب��د ًال م��ن «الثعلب» الأمل��اين ثيو بوكري بعد
م��رح�ل��ة م�ت��أل�ق��ة ب�ل��غ ف�ي�ه��ا م�ن�ت�خ��ب لبنان
املرحلة احلا�سمة لت�صفيات �آ�سيا املونديالية
للمرة الأوىل يف تاريخه.
وي �ع �تب��ر ج �ي��ان �ي �ن��ي ( 49ع ��ام� �اً) ال ��ذي
ل �ع��ب م ��ع امل �ن �ت �خ��ب الإي � �ط� ��ايل ب�ي�ن 1985
و 1991ون� � ��ادي روم � ��ا ب�ي�ن 1981و،1996
و�شتورم غرات�س النم�سوي ونابويل وليت�شي
الإيطاليني ،متوا�ضع التجربة تدريبياً �إذ قاد
فرق مغمورة يف �إيطاليا �إىل الدرجة الثالثة
�أو الثانية منذ عام  2004و�أبرزها فريونا عام
 2010و�آخر فريق �أ�شرف عليه هو غرو�سيتو
الذي هبط �إىل الدرجة الثالثة الإيطالية.
واخ �ت�بر ج�ي��ان�ي�ن��ي ،يف م�ب��ارات��ي �سورية
وق �ط��ر ،الع�ب�ين حم�ترف�ين ج��دي��دي��ن ،هما
حممد علي خ��ان ال��ذي يلعب يف مركز قلب
الدفاع ،وهو حمرتف يف الدوري ال�سويدي،
وج��وان العمري ال��ذي يلعب يف �أملانيا ،وهو
مدافع �أي�ضاً.
و�أظ �ه��ر ال�لاع �ب��ان ،وخ���ص��و��ص�اً خ��ان
�إم �ك��ان��ات ط�ي�ب��ة يف خ��ط ال ��دف ��اع ،وم��ن
املتوقع �أن ي�ضعهما جيانيني ،يف ح�ساباته،
يف الفرتة املقبلة ،خ�صو�صاً يف غياب قائد
الفريق وقلب دفاعه يو�سف حممد ،الذي
يتعر�ض ب�شكل متكرر للإ�صابات.

منتخب لبنان قبل مباراته مع �سورية
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ــات أوروبـــا :هولندا وإيطاليا أول المتأهلين إلى البرازيل

فان بري�سي ورفاقه انتزعوا ب�سهولة بطاقة الت�أهل �إىل الربازيل

ال بر�أ�سه لإيطاليا يف مرمى ت�شيكيا
كيلليني م�سج ً

الــتـرتــيب الـكــامـــل للمجمـوعـــات
املجموعة الأوىل – 1 :بلجيكا  22نقطة – 2 ،ك��روات�ي��ا 17
نقطة� - 3 ،صربيا  11نقطة – 4 ،ا�سكوتلندا  8نقاط– 5 ،
مقدونيا  7نقاط – 6 ،ويلز  6نقاط.
وهنا ترتيب املجموعة الثانية� – 1 :إيطاليا  20نقطة (ت�أهلت
لك�أ�س العامل) - 2 ،بلغاريا  13نقطة – 3 ،الدمنارك  12نقطة،
 - 4ت�شيكيا  9نقاط� – 5 ،أرمينيا  9نقاط – 6 ،مالطا  3نقاط.
املجموعة الثالثة� – 1 :أملانيا  22نقطة – 2 ،ال�سويد  17نقطة،
 – 3النم�سا  14نقطة - 4 ،جمهورية ايرلندا  11نقطة– 5 ،
كازاخ�ستان  4نقاط - 6 ،جزر فارو بال نقا.
املجموعة الرابعة - 1 :هولندا  22نقطة (ت�أهلت) - 2 ،املجر 14
نقطة – 3 ،تركيا  13نقطة - 4 ،رومانيا  13نقطة - 5 ،ا�ستونيا
 7نقاط - 6 ،اندورا بال نقاط.
املجموعة اخلام�سة� – 1 :سوي�سرا  18نقطة - 2 ،اي�سلندا 13
نقطة� - 3 ،سلوفينيا  12نقطة - 4 ،ال�ن�روج  11نقطة– 5 ،
�ألبانيا  10نقاط – 6 ،قرب�ص  4نقاط.
املجموعة ال�ساد�سة - 1 :رو�سيا  18نقطة - 2 ،الربتغال 17
نقطة�« – 3 ،إ��س��رائ�ي��ل»  12نقطة - 4 ،إ�ي��رل�ن��دا ال�شمالية 6
نقاط – 5 ،لوك�سمبورغ  6نقاط - 6 ،اذربيجان  5نقاط.
املجموعة ال�سابعة - 1 :البو�سنة  19نقطة - 2 ،اليونان 19
نقطة� - 3 ،سلوفاكيا  12نقطة - 4 ،ليتوانيا  8نقاط - 5 ،التفيا
 7نقاط - 6 ،لي�شتن�شتاين نقطتان.
املجموعة الثامنة� - 1 :إنكلرتا  16نقطة� - 2 ،أوك��ران�ي��ا 15
نقطة - 3 ،مونتينيغرو  15نقطة - 4 ،بولندا  13نقطة- 5 ،
مولدافيا  5نقاط� - 6 ،سان مارينو بال نقاط.
املجموعة التا�سعة� - 1 :إ�سبانيا  14نقطة - 2 ،فرن�سا 14
ن�ق�ط��ة - 3 ،ف�ن�ل�ن��دا  9ن �ق��اط - 4 ،ج��ورج �ي��ا  5ن �ق��اط- 5 ،
بيالرو�سيا  4نقاط.

ب��ات��ت �إي�ط��ال�ي��ا وه��ول�ن��دا �أول املنتخبات
الأوروب�ي��ة املت�أهلة �إىل مونديال «ال�برازي��ل
–  ،»2014فيما اق�ترب��ت �أمل��ان�ي��ا و�سوي�سرا
وبلجيكا كثرياً من النهائيات.
وج ��اء ت ��أه��ل �إي�ط��ال�ي��ا ،ب�ع��د ف��وزه��ا على
�ضيفتها ت�شيكيا  ،1 – 2ال�ث�لاث��اء املا�ضي،
لريفع «الآوزري» ر�صيده �إىل  20نقطة من
 8مباريات ،بفارق  7نقاط عن بلغاريا الثانية
وذل ��ك ق�ب��ل ج��ول�ت�ين ع�ل��ى ن�ه��اي��ة مناف�سات
املجموعة الثانية.
وه��ذه امل��رة الأوىل تنجح فيها �إيطاليا
ب�ح�ج��ز ب�ط��اق�ت�ه��ا ق �ب��ل ن �ه��اي��ة ال�ت���ص�ف�ي��ات
ب�ج��ول�ت�ين ،وه ��ذه امل ��رة الـ 18ت �ت ��أه��ل فيها
�إيطاليا �إىل النهائيات ،حيث �أح��رزت اللقب
أ�ع ��وام  1934و 1938و 1982و 2006وحلت
و��ص�ي�ف��ة ع��ام��ي  1970و 1994وث��ال �ث��ة ع��ام
.1990
وت � �ع� ��ززت ح� �ظ ��وظ �إي �ط ��ال �ي ��ا يف ب �ل��وغ
ال�ن�ه��ائ�ي��ات م��ع ع ��ودة م�ه��اج�م�ه��ا امل���ش��اك����س
ماريو بالوتيلي وزميله يف خط املقدمة بابلو
او��س�ف��ال��دو ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ��ص��ان��ع الأل �ع��اب
ريكاردو مونتوليفو �إىل �صفوف الفريق.
وخ��ا���ض احل��ار���س الإي �ط ��ايل امل�خ���ض��رم
ج��ان�ل�ي��وي�ج��ي ب��وف��ون ( 35ع��ام �اً) م�ب��ارات��ه
ال��دول �ي��ة الـ 136م �ع ��اد ًال ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي
للمدافع ال�سابق فابية كانافارو.
وخ ��ا� ��ض امل �ن �ت �خ��ب الإي � �ط� ��ايل امل� �ب ��اراة
الأخ�ي�رة و��س��ط احل��دي��ث ع��ن �أن برانديلي
�سيتخلى عن مهامه بعد مونديال الربازيل
وب��د�أت ال�صحف الإيطالية تر�شح الأ�سماء
املحتملة خلالفة م��درب فيورنتنيا ال�سابق
الذي ا�ستلم مهامه بد ًال من مارت�شيلو ليبي
�إثر خروج �إيطاليا من الدور الأول ملونديال
 2010يف جنوب �أفريقيا.
ويف  45م �ب��اراة حت��ت إ�� �ش��راف برانديلي
ال ��ذي ق ��اد ب�ل�اده �إىل ن�ه��ائ��ي ك ��أ���س �أوروب� ��ا
ال�صيف املا�ضي ،ف��از «�سكوادرا ازورا» يف 21
مباراة ،تعادل يف  14وخ�سر  10م��رات ،ومن
الأ��س�م��اء امل�ط��روح��ة خل�لاف�ت��ه ،ي�برز م��درب
اليابان احلايل الربتو زاكريوين الذي �أ�شرف
ع�ل��ى م �ي�لان والإن�ت��ر والزي ��و وج��وف�ن�ت��و���س
�سابقاً ،بالإ�ضافة �إىل م��درب ميالن احلايل
ما�سيميليانو ال�ي�غ��ري وروب��رت��و مان�شيني

املدرب املقال من مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي.
�أما هولندا فجاء ت�أهلها ،من بوابة �أندورا
ال���ض�ع�ي�ف��ة� ،إذ ه��زم�ت�ه��ا ب�ه��دف�ين نظيفني،
ورفعت هولندا ر�صيدها يف املجموعة الرابعة
�إىل  22نقطة من  24ممكنة يف  8مباريات،
وبفارق  8نقاط عن املجر الثانية.
وه ��ذه امل ��رة ال�ع��ا��ش��رة ال�ت��ي ي�ت� أ�ه��ل فيها
املنتخب الربتقايل �إىل املونديال بعد 1934
و 1938و 1974و 1978و 1990و 1994و1998
و 2006و ،2010علماً أ�ن��ه حل و�صيفاً أ�ع��وام
 1974و 1978و.2010
يف املقابل ،توا�صل �أملانيا م�شوارها ال�سهل
يف النهائيات ،و آ�خ��ر حلقة كانت فوزها على
م�ضيفتها جزر فارو  .0 - 3وحافظ املنتخب
الأمل��اين على عرو�ضه القوية يف الت�صفيات
التي �شهدت ف��وزه يف  7مباريات وتعادله يف
واحدة كانت �أمام ال�سويد .4-4
وحت �ت��اج �أمل��ان �ي��ا �إىل ال �ف��وز يف م�ب��ارات�ه��ا
املقبلة �ضد اي��رل�ن��دا يف  11ت�شرين الأول ،
قبل �أن حتل على ال�سويد يف املباراة الأخرية،
وي�ت�رق��ب ج�م�ه��ور امل�ن�ت�خ��ب الأمل � ��اين ح��دث�اً
تاريخياً يف هاتني املباراتني ،حيث من املمكن
�أن ي�سجل امل�ه��اج��م امل�خ���ض��رم م�يرو��س�لاف
ك �ل��وزه ه��دف��ه ال� ��دويل الـ ،60م��ا ي�سمح له
باالنفراد بالرقم القيا�سي ال��ذي يتقا�سمه
مع الأ�سطورة غريد مولر.
و�أ�صبحت �سوي�سرا على م�شارف الت�أهل
ب�ع��د ف��وزه��ا ع�ل��ى م�ضيفتها ال �ن�روج 0 - 2
الثالثاء يف �أو�سلو.
وع ��و�� �ض ��ت � �س��وي �� �س��را ب� �ه ��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة
��س�ق��وط�ه��ا يف ف ��خ ال �ت �ع��ادل امل �ث�ي�ر  4-4مع
اي�سلندا يف اجلولة ما قبل الأخ�ي�رة ،و�سبق
ل�سوي�سرا �أن خا�ضت نهائيات ك� أ����س العامل
�أع��وام  1934و 1938و 1950و 1954و1962
و 1966و 1994و 2006و.2010
وت �ب��دو بلجيكا يف و��ض��ع مم�ت��از للت�أهل
�إذ حت �ت��ل �� �ص ��دارة امل �ج �م��وع��ة الأوىل بـ22
نقطة ،بفارق  5نقاط أ�م��ام كرواتيا (،)17
و�ستخو�ض بلجكيا النهائيات للمرة الـ11
ب�ع��د  1930و 1934و 1938و 1954و1970
و 1982و 1986و 1990و 1994و ،1998علماً
�أن �أف�ضل مركز لها هو الرابع عام .1986
وي�خ��و���ض امل�ن�ت�خ��ب الإن�ك�ل�ي��زي ��ص��راع�اً

مريراً يف املجموعة الثامنة التي يت�صدرها
بـ 16ن�ق�ط��ة أ�م� ��ام �أوك��ران �ي��ا وم��ون�ت�ي�ن�ي�غ��رو
( ،)15و��س�ت�ل�ع��ب إ�ن �ك �ل�ترا ع�ل��ى �أر� �ض �ه��ا مع
م��ون�ت�ي�ن�ي�غ��رو يف  11ت���ش��ري��ن الأول ال �ق��ادم
عندما تلعب �أوكرانيا مع بولندا ،ويف اجلولة
اخلتامية بعد  4أ�ي��ام �ستلعب إ�ن�ك�ل�ترا على
�أر�ضها مع بولندا وحتل �أوكرانيا �ضيفة على
��س��ان م��اري�ن��و فيما تلتقي مونتينيغرو مع
مولدوفا.
ويف املجموعة التا�سعة ،ي�سري املنتخب
الإ�سباين على ال�سكة ال�صحيحة ،يف م�شواره
نحو الدفاع عن اللقب الذي توج به يف جنوب
�أفريقيا عام  2010للمرة الأوىل يف تاريخه،
�إذ رفع ر�صيده �إىل  14نقطة قبل مباراتني
على انتهاء الت�صفيات.
و�أ�صبح منتخب فرن�سا �شريكاً لنظريه
الإ� �س �ب��اين يف � �ص��دارة امل�ج�م��وع��ة �إث ��ر ف��وزه
ال�ك�ب�ير ع�ل��ى م�ضيفه ال�ب�ي�لارو��س��ي 2 – 4
الثالثاء املا�ضي ،وج��دد منتخب «ال��دي��وك»
الفرن�سي فوزه على البيالرو�سي بعد �أن كان
هزمه قبل عام  1 - 3يف بداية الت�صفيات.
وميكن القول �إن مهمة «ال فوريا روخا»،
�أ�صبحت �سهلة ن�سبياً �إذ يخو�ض مباراتيه
الأخ�يرت�ين يف  11و 15ت�شرين الأول على
�أر�ضه �ضد بيالرو�سيا وجورجيا التي �أجربت
فرن�سا على االكتفاء بالتعادل معها .0 - 0
وه �ن ��اك ج ��دل ك �ب�ير يف إ�� �س �ب��ان �ي��ا ح��ول
هوية احلار�س الأ�سا�سي يف «ال فوريا روخا»
بعد �أن ق��رر امل ��درب اجل��دي��د ل��ري��ال مدريد
الإي�ط��ايل كارلو ان�شيلوتي �أن يبقي القائد
ضال
ايكر كا�سيا�س على مقاعد االحتياط مف� ً
عليه دييغو لوبيز ،وذلك على غرار ما فعل
�سلفه ال�برت�غ��ايل ج��وزي��ه م��وري�ن�ي��و .ورغ��م
اكتفائه باجللو�س على مقاعد االحتياط
م��ع ف��ري�ق��ه ري ��ال م��دري��د ،ق��رر دل بو�سكي
االعتماد على كا�سيا�س يف ك�أ�س القارات التي
و�صل الإ�سبان �إىل مباراتها النهائية قبل �أن
يخ�سروا �أمام الربازيل امل�ضيفة ( ،)3-0لكن
الأداء املميز الذي قدمه فيكتور فالدي�س مع
فريقه بر�شلونة يف بداية املو�سم قد يجعل
منه اخليار الأول يف املنتخب الإ�سباين.

جالل قبطان

( العدد  )279اجلمعة � 13 -أيلول 2013 -

كاريكاتير

ّ
حول حاوية النفايات إلى شقة سكنية
ق��د مي��ر ال�شخ�ص بالقرب
م��ن م�سكن ال�ف�ن��ان غريغوري
كلوين يف بروكلني من دون �أن
ي��راه ،فهو ح�وّل حاوية نفايات
� �ش �ق��ة ت�ت���س��ع ل���ش�خ���ص�ين ،مع
م�ساحة ل�شواء اللحم و�شرفة
على ال�سطح.
ي �ق��ول ال �ف �ن��ان (� 42سنة
متحدر م��ن كاليفورنيا) عن
�شقته امل��راع�ي��ة للبيئة« :م��ن
مي � � ّر يف ال �� �ش ��ارع ال ي �� �ش��ك يف
أ�ن �ه��ا ��ش�ق��ة ،ب��ل يظنها ح��اوي��ة

ُّ
توسع تجارة الجنائز في أفريقيا
ت��واب�ي��ت فخمة و أ�خ ��رى على �شكل �سمكة ،حفلة وداع و أ�ل �ب��وم � �ص��ور ..ه��ي جت��ارة مربحة
ومزدهرة يف �إفريقيا تُعرف با�سم «جتارة اجلنائز» ،يجني مُالكها من ورائها املاليني ،وتوفر
فر�صة مربحة ل�شركات الت�أمني التي ت�سعى لتو�سيع جتارتها يف واحدة من �أ�سرع االقت�صادات
منواً يف العامل.
ي�شتهر الأفارقة بالبذخ يف اجلنائز ،فكثرياً ما جتدهم يبالغون يف الإنفاق بنيّة تكرمي موتاهم.
من جانبها ،تعمل الور�شات املتوزعة يف جميع �أنحاء البالد يف ابتكار خمتلف الت�صاميم للتوابيت،
وتوفري طاقم كامل ملرا�سيم الدفن ،ي�ضم فرقة مو�سيقية وم�صورين وغريهم يهتمون ب�أدق التفا�صيل.
ويف ه��ذا البلد ال��ذي ي�شهد أ�ك�بر ع��دد من الوفيات يف العامل ،رغ��م انخفا�ضه يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،توفر �شركات الت�أمني املاليني لعدم ا�ضطرارها للدفع على بولي�صة ال�شخ�ص ملدة طويلة.
ومع ارتفاع معدالت البطالة من جهة ،ومعدالت املواليد من جهة �أخ��رى ،يلج�أ املوظفون الذين
يعيلون �أ�سرة كبرية للت�أمني على جنائز ذويهم.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

نفايات» .فبعدما حوّل كلوين
ح � ��اوي � ��ات ل �ل �ن �ق��ل ال �ب �ح ��ري
م�ساكن ،طر�أ على باله تطبيق
هذه الفكرة على حاويات �أ�صغر
ح �ج �م �اً ،وب �ن��ى ال �ف �ن��ان غ��رف��ة
اال� �س �ت �ح �م��ام وم��وق��ع ال �� �ش��واء
خ � ��ارج ال �� �ش �ق��ة� ،أم � ��ا ال��داخ��ل
ف�ي���ض��م م�ط�ب�خ�اً � �ص �غ�يراً مع
ف�سحة من الغرانيت ومغ�سلة
وف� ��رن وخ ��زان ��ات وب� � ��راد ،ويف
اجلهة املقابلة و�ضع غريغوري
و� �س��ادات م��ز َّي�ن��ة ب��اجل�ل��د على
طول ال�شقة.
وحتت املقاعد و�ضع الفنان
خ��زان��ات ك �ث�يرة ي�سهل ال�ن�ف��اذ
�إليها ،بالإ�ضافة �إىل مراحي�ض
مي �ك��ن و� �ص �ل �ه��ا ب �ن �ظ��ام ل�ط��رد
الف�ضالت ،م��ن دون �أن ين�سى
املواد العازلة.
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن ��ص�غ��ر
م � �� � �س� ��اح� ��ة ال � �� � �ش � �ق� ��ة ،ي� �ق ��ول
غريغوري كلوين �إنه يف �إمكان
�شخ�صني اثنني النوم فيها� ،أما
ال�شرفة ال�صغرية على ال�سطح،
فهي ت�سمح ب��الإف��ادة من �أ�شعة
ال���ش�م����س وم �� �ش��اه��دة ا ألم��اك��ن
املجاورة.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل
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