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املقبل  االأ�سب�ع  يف  واالإ�سالمية  العربية  االأم��ة  على  يحّل 

عيد االأ�سحى املبارك، ولهذا حتتجب »الثبات« عن ال�سدور، 

على اأن تع�د اإىل قرائها االأعزاء االأ�سب�ع الذي يليه.. راجية 

باخلري  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ده  اأن  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  م��ن 

والربكات.. وكل عام واأنتم بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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أضـحــى مـبــارك

15 السعودية.. صراع اإلخوة األعداء على مملكة بال هوية وطنية

رعب الجوار
ُ
سورية تشهد المرحلة الثانية من الحرب.. والثالثة ت

إصرار سعودي 
على إبعاد 

»حزب الله« عن 
الحكومة

»اإلسالميون 
الجدد«.. 

وسياسة االنتحار 
الجماعي

»14 آذار«.. آن 
أوان التنازالت

روح تشرين.. 
ومخططات التقسيم

◄ الواليات المتحدة 
أمام أزماتها المالية

◄ توازن دولي جديد 
يعيد الحرب الباردة
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ليس دفاعًا عن اإلعالم السوري
بقدر ما أثارت االهتمام تلك الورش���ة اإلعالمية التي 
ش���هدتها دمش���ق تحت عنوان »اإلع���الم الوطني.. 
والتحدي���ات الراهنة«، وضّمت حش���دًا من إعالميين 
سوريين وعرب، وقررت في بيانها الختامي »توسيع 
القاع���دة الجماهيرية وتعزي���ز دور اإلعالم الوطني 
باعتباره إع���الم الدولة والمجتمع«، أثارت الدهش���ة 
مقابالت ولقاءات مع مش���اركين، لم ت���رَق تجاربهم 
إلى مس���توى األحداث والتحديات التي كانت تواجه 
ش���عوبنا أو أوطاننا العربية في العديد من المراحل 
والمحطات، باستثناء تجربة إعالم المقاومة اإلسالمية 
الفذة والرائدة في عدوان تموز – آب 2006، فالبعض 
كانت لديه »إمبراطوريات« أو تجارب إعالمية سابقة، 
وربم���ا حالية في اإلع���الم المكتوب أو المس���موع أو 
المرئي، كانت بداياتها مقبولة، لكنها لم تتطور إلى 
لة المزيد من التقهقر والتراجع، وصواًل  األمام، مسجِّ
إل���ى االختفاء، من دون أن تترك أي بصمة ُيعتّد بها 
في تاريخ اإلع���الم الوطني والقوم���ي والمقاوم، في 
وقت نس���تحضر فيه الكثير م���ن التجارب المضيئة 
من فت���رة الثالثينيات حتى الس���تينيات، وما نزال 
نعتبرها مرجعًا في مسيرة النضال الوطني والقومي 

التقدمي.
وهن����ا ال نقص����د االنتقاص بتات����ًا من هذه الورش����ة 
وأعمالها ونتائجه����ا، إنما ذاك الكالم والنصائح الذي 
كان يوّجهها بعض »العباقرة« إلى اإلعالم الس����وري، 
خصوصًا إلى المرئي منه، لالرتقاء والنهوض لمواكبة 
النضاالت والمواجهات الكبرى التي تقوم بها الدولة 
الوطنية الس����ورية وش����عبها وجيش����ها، في الحرب 
اإلمبريالي����ة - الرجعي����ة - التكفيري����ة الت����ي ُتخاض 
ضده وتس����تهدف في النتيجة كل حل����ف المقاومة 
والممانع����ة والصمود والتصدي.. بع����ض ذاك الكالم 
كان مقبواًل لو كان مطلقوه ه����م من أصحاب التجارب 
الرائدة والطليعية، لكن في ظل ما تمر به سورية، وما 
اس����تطاع اإلعالم الوطني الس����وري، وتحديدًا المرئي، 
أن يقوم به، يفت����رض كلمة حق أنه كان إلى حد كبير 
على قدر التحديات، ولهذا استحق القصاص من حلف 
أعداء س����ورية من غرب وأعراب، فكان هذا اإلعالم وما 
زال محط اس����تهداف، فتعّرض لحرمان����ه من األقمار 
االصطناعية، وللتفجير والقصف والخطف واالغتياالت 
والتشويش والتزوير، وتزييف الحقائق وفبركتها من 
قب����ل إعالم الخليج والعرب، ومحطات عالية وش����بكات 

المخابرات..
ببس����اطة، كفى اإلعالم السوري دروس����ًا ونظريات من 
بع����ض »جهابذة« اإلعالميين الع����رب الحلفاء، وتحية 

لكل شهداء اإلعالم السوري وتضحياته..

أحمد شحادة

ولي���د  النائ���ب  فيه���ا  ق���ّرر  الت���ي  اللحظ���ة  من���ذ 

جنب���الط اإلغاء �سيغة »الثالث ثمان���ات« وا�ستبدالها 

ب�»ت�صع���ة ت�صع���ة �صت���ة«، اأ�صي���ب »الآذاري���ون« بال���دوار 

ال���ذي م���ا زال يالزمه���م لغاي���ة الآن، بعدم���ا اأيقن���وا 

هيمنتهم على �سكل وم�سمون حكومة كان على و�سك 

اأن ي�سكله���ا الرئي����س املكلَّ���ف مت���ام �س���الم، ويدعمه���ا 

الرئي�س مي�سال �سليمان.

مثّمن���ة  �سع���ب  ب�»ث���الث  حكوم���ة  الواق���ع،  يف 

الأ�س���الع« كاد اأن ي�سكله���ا حم���ور الإلغ���اء، ال���ذي اأراد 

لي�س اإبعاد »حزب اهلل« وقوى الثامن من اآذار فح�سب، 

ب���ل هذه املرة �سطب واإلغاء احلزب من معادلة القرار 

الق���رار اللبن���اين ال�سي���ادي،  احلكوم���ي، وا�ستط���راداً 

باعتبار اأن احلزب خرج عن الإجماع اللبناين و�سيا�سة 

الناأي بالنف�س وذهب للقتال يف �سورية، وهي الذريعة 

الت���ي �سّوقته���ا الريا�س وعوا�سم غربي���ة، لكن فاتهم 

اأن الن���اأي بالنف�س اخرتقه »م�ستقبليون« واجلماعات 

املتطرفة الدائرة يف فلكهم منذ بدء النزاع يف �سورية، 

وهن���اك دول خليجي���ة اأر�سل���ت اأم���واًل طائل���ة ومئ���ات 

املقاتل���ن عرب لبنان يف الأ�سابيع والأ�سهر الأوىل من 

الأزمة ال�سورية.

املتوف���ر حت���ى الآن م���ن معلوم���ات ح���ول تاألي���ف 

احلكوم���ة �سحيح جداً، ب�سب���ب توّقف دوران اأي عجلة 

نح���و اإيج���اد �سيغة توافقية توؤّم���ن ال�سراكة الوطنية 

بح�س���ب ال�سع���ارات التي رفعها �س���الم يف اأيامه الأوىل 

لال�سته���الك،  كالم  اأنه���ا  تب���ّن  والت���ي  للتكلي���ف، 

فالرج���ل الذي انُتخب يف بي���ت الو�سط كممّثل لقوى 

اآذار، واملق���رب م���ن ال�سعودي���ة، م�س���ى �سريع���اً يف   14
ن�س���ف خط���وط التوا�س���ل مع بقي���ة مكون���ات ال�ساحة 

اللبناني���ة، مبتع���داً يف الوقت نف�سه ع���ن التوافق، لأن 

ال���كل ب���ات يع���رف اأن الق���رار وكلم���ة ال�س���ر تاأت���ي من 

ال�سعودي���ة، حي���ث ل حكومة يتمثل فيه���ا »حزب اهلل« 

والأبواب مقفلة حالياً بهذا ال�ساأن من قَبل الريا�س، 

الت���ي األغت زي���ارة رئي�س اجلمهوري���ة مي�سال �سليمان 

م���ن دون �سب���ب وا�سح، علم���اً اأن الرئي�س �سليمان كان 

ق���د التق���ى يف نيوي���ورك وزي���ر اخلارجي���ة ال�سع���ودي 

�سع���ود الفي�سل، وتباحث مع���ه بالو�سع اللبناين دون 

���ل اإىل تفاهم وا�س���ح، ويومها ُو�سف الجتماع  التو�سّ

بغ���ر املري���ح والباه���ت، اإل اأن رئي����س اجلمهورية اأكد 

لل�سحافي���ن يف نيوي���ورك عزم���ه عل���ى الذه���اب اإىل 

ال�سعودي���ة لبح���ث امللف اللبن���اين، فجاء ال���رد �سريعاً 

م���ن جانب ال�سعودين باإلغاء الزي���ارة، ما �سّكل اإهانة 

كبرة للبنان، ولرئي�س البالد.

دموا  خال�س���ة الأم���ر اأن ال�سعودي���ن الذي���ن �سُ

م���ن عج���ز اأم���ركا م���ن �س���ن احل���رب عل���ى �سورية، 

بالرئي����س  ال�سه���ر  اأوبام���ا  ات�س���ال  م���ن  ُفجع���وا 

الإي���راين يف نيوي���ورك، ما زاد م���ن غ�سبهم، لذلك 

يت�سرف���ون يف هذه املرحلة بكيدي���ة وا�سحة، جتّلت 

مبحاول���ة من���ع »ح���زب اهلل« م���ن دخ���ول احلكوم���ة، 

وب���راأي املراقبن فاإن اإلغاء زي���ارة �سليمان للريا�س 

ب�س���دد  �سليم���ان  كان  لبناني���ة  باأجن���دة  مربوط���ة 

اأهمه���ا �س���كل احلكوم���ة اللبناني���ة،  بحثه���ا معه���م، 

عل���ى اأن يتم بحث ه���ذه الأجندة لحقاً مع الرئي�س 

الإي���راين ح�سن روحاين من �سمن ملفات املنطقة، 

ذكي���ة؛  بدبلوما�سي���ة  رد  الإي���راين  الرئي����س  لك���ن 

باأن���ه ل���ن ي�ستطي���ع اأداء منا�س���ك احلج ه���ذه ال�سنة، 

ب�سب���ب ج���دول مواعي���د مثق���ل بامللف���ات الداخلي���ة 

واخلارجي���ة، اإل اأن حقيقة الأم���ر هو اأن روحاين ل 

يري���د اأن تكون زيارته بروتوكولية، و�سمن منا�سبة 

يح�سره���ا العديد من م�سوؤويل ال���دول الإ�سالمية 

ي�ستقبله���م املل���ك عبداهلل يف مك���ة املكرمة، بل يريد 

زي���ارة دولة كامل���ة املعاين يناق�س فيها ملفات هامة 

واأ�سا�سي���ة ته���م دول املنطقة و�سعوبه���ا، ومنها امللف 

اللبناين.

وبح�س���ب ه���وؤلء املراقب���ن، ف���اإن املل���ك عب���د اهلل 

يدع���م فك���رة ت�سوي���ة وتربي���د كل امللف���ات ال�ساخن���ة، 

ومنه���ا العالق���ة م���ع امل�سلم���ن ال�سيع���ة يف ال�سعودية 

والبحري���ن، حي���ث ا�ستقب���ل موؤخ���راً وف���داً كب���راً من 

املنطق���ة ال�سرقي���ة، ووعدهم باإط���الق معتقلن وبدء 

�سفح���ة جدي���دة معه���م، اإ�ساف���ة اإىل املل���ف ال�س���وري 

وت�سعبات���ه الكب���رة، عل���ى عك����س توجه���ات الكثرين 

يف الأ�س���رة احلاكم���ة، وعل���ى راأ�سهم بالطب���ع بندر بن 

�سلطان.

اإذاً، ل �س���ك اأن الو�س���ع يف لبن���ان يتاأث���ر مبلف���ات 

املنطق���ة التي ترتتب �سيئاً ف�سيئاً، بدءاً من التفاعهم 

الإي���راين،  الأمرك���ي -  ث���م  الأمرك���ي،  الرو�س���ي - 

فال�سع���ودي - الإيراين، والكل ينتظ���ر ما �ستتمخ�س 

عنه زيارة روحاين املرتَقبة اإىل الريا�س بعد احلج.

عبد اهلل نا�صر
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االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

الرئي�س مي�سال �سليمان م�ستقباًل الرئي�س املكلَّف متام �سالم يف ق�سر بعبدا

◄ بصيص أمل
تالعب بع�س امل�ست�سارين 

ب�����اآم�����ال م���������س����وؤول ك��ب��ر 

بت�سريح  دق��ق��وا  ع��ن��دم��ا 

ل���ل�������س���ف���ر الأم�������رك�������ي 

اعترب  لبنان،  يف  الأ�سبق 

مي�سال  الرئي�س  اأن  فيه 

»وحيداً«  ممثاًل  �سليمان 

درج����ة  اإىل  ل��ل�����س��رع��ي��ة، 

اع�����ت�����ربوا اأن����ه����ا ر����س���ال���ة 

ال���ت���م���دي���د الأم����رك����ي����ة 

التي مل ي�سمعها �سليمان 

خالل لقائه باأوباما.

◄ شهامة
ُعلم اأن �سغوطاً �سيا�سية من دول خليجية وغربية متاَر�س على 

دولر  مليون   35 بقيمة  مالية  �سلفة  لتوقيع  حكومي  مرجع 

لتمويل املحكمة الدولية، حيث تعّهد »دولته« - ح�سب مقّربن 

بالتمويل،  ي�سمح  قانون  لتمرير  بامل�ستحيل  يقوم  ب��اأن   - منه 

وبالتفاق مع رئي�س اجلمهورية طبعاً. من جانب اآخر، �ُسمع 

املرجع احلكومي ذاته وهو يهم�س اأمام وفد دويل قائاًل: »لقد 

ُبحَّ �سوتنا كي تعطونا املال لالجئن ال�سورين.. هل تريدون 

اأن ن�سحد منكم وتذّلونا«؟

◄ دفاعًا عن العهر
طالب نائب »م�ستقبلي« خالل اجتماع قوى 14 اآذار الأخر يف 

الأمانة العامة يف الأ�سرفية، الدولة اللبنانية بال�سماح للعاهرة 

امل�ساجعة  ملهرجان  وال��رتوي��ج  لبنان  اإىل  باملجيء  البولونية 

وامل�سورين  زم��الئ��ه  م��ن  ع��دد  م�سمع  على  منتقداً  ال����دويل، 

واملرا�سلن �سيا�سة الدولة فيما �سّماه »تقييد احلريات العامة«، 

وكان  اللبناين، على حد و�سفه.  املجتمع  اأ�س�س  التي هي من 

الأمن العام اللبناين قرر منع العاهرة البولونية من الو�سول 

من  وات�سالت  اعرتا�سات  ورود  اإث��ر  اللبنانية  الأرا���س��ي  اإىل 

مرجعيات روحية و�سيا�سية يف لبنان.

◄ إخفاق وفشل
قال �سيا�سي بروتي اإن �سعد احلريري ومتام �سالم ي�سبهان 

بع�سهما متاماً يف ال�سيا�سة والتجارة، ووراثة الزعامة، وقد 

طائلة،  اأم��واًل  وب��ّددا  والقت�ساد  التجارة  يف  كالهما  اأخفق 

وهذه اأمور خا�سة ل تعنينا، اإمنا يف ال�سيا�سة انعك�س ف�سلهما 

ني ب�سكل خا�س. على الواقع اللبناين، وعلى الواقع ال�سُّ

www.athabat.net

كلمة السر في الرياض

إصرار سعودي على إبعاد »حزب الله« عن الحكومة

الرياض تتذّرع بأن 
»الحزب« خرج عن 

سياسة النأي بالنفس 
وقاتل في سورية.. 

متجاهلة األموال الطائلة 
ومئات المقاتلين الذين 
أرسلتهم منذ األسابيع 

األولى لألزمة

  همسات
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تبدو قوى الراب���ع ع�رش من اآذار ن�صخة طبق الأ�صل 

عن دويالت وحمميات اخلليج النفطية؛ خارج الع�رش. 

الأخ���رة ما زال���ت ت�رشّ على الذه���اب اإىل احلرب �صد 

�صورية وال�صتمرار فيها، فيما راعيها الدويل وويل اأمرها 

وحامي ا�صتمرارية حكمها، الوليات املتحدة الأمركية، 

ب���داأت عمليًا تنفيذ اتفاقها م���ع الرو�س، وها هو وزير 

خارجيتها جون ك���ري يوؤكد اأن »ال�صيناريو الع�صكري 

يف �صورية غر ممكن وغر مقبول«، وبداأ ب�»مغازلة« 

�صورية ورئي�صها، بعد اأن �صبقه رئي�صه باراك اأوباما اإىل 

»ا�صتجداء« اللقاء بالرئي����س الإيراين ح�صن روحاين، 

وا�صتلح���ق متنع الأخر بات�ص���ال هاتفي معه وهو يف 

ال�صيارة متوجهًا اإىل املطار ملغادرة نيويورك.

تتم�ص���ك قوى الراب���ع ع�رش م���ن اآذار ب�رشوط غر 

عادل���ة لت�صكي���ل احلكومة، وتف�صح خلفي���ات موقفها 

املفرط باحلقوق الوطني���ة يف ملف النفط، وهي اأدرى 

بعجزها عن فر�س تلك املواقف، كانت غر قادرة على 

فر�صه���ا عندم���ا كانت مع دويالت اخللي���ج تعلن عن 

مواعيد متالحقة غر متحققة ل�صقوط الدولة ال�صورية، 

وكذل���ك عندما راوده���ا حلم بحدوث �رشب���ة اأمركية 

ل�صورية وحم���ور املقاومة، فكيف احلال بعد اأن تراجع 

الأمركي وعج���ز عن تنفيذ وعده له���ا باحلرب نيابة 

عنها؟ ومل���ن يكابر يف قبول ه���ذا ال�صتنتاج، لراجع 

اعرتاف الفرن�صيني باأن اأوباما ات�صل برئي�صهم هولند، 

قبل �صاعتني من املوعد املعلن م�صبقًا ل�رشب �صورية، 

طالبًا اإلغاء كل ال�صتعدادات الع�صكرية لتلك ال�رشبة!

تزيد ق���وى 14 اآذار باأحالمه���ا بالت�صلط والهيمنة 

والع���ودة اإىل ال�صلطة باأي ثمن، م���ن تعقيدات ت�صكيل 

حكومة لبنانية جامعة، و�ص���ط ا�صتفحال اأزمة احلكم 

الت���ي ت�صيب ال�صلط���ات اللبناني���ة يف كل مفا�صلها، 

علمًا اأن اأولياء اأمر ه���ذه القوى يف اململكة ال�صعودية 

اأثبت���وا اأنهم ميك���ن اأن يكون���وا »براغماتيني« عندما 

تتطل���ب م�صاحلهم ذل���ك، على الرغم م���ن اأنهم اأ�رشى 

التطرف التكفري الذي يقا�صمهم ال�صلطة واحلكم، لكن 

اململك���ة »تفّوقت على نف�صه���ا« يف الأزمة امل�رشية، 

عندما وجدت اأن م�صلحته���ا تتقاطع مع م�صالح قوى 

»غر موالي���ة«، فتعاونت مع وطني���ني و»قوميني« 

و»ليرباليني« ملنع »الإخوان امل�صلمني« من ال�صيطرة 

عل���ى احلكم يف م�رش، مل���ا ي�صكله ه���وؤلء من تهديد 

للحكم ال�صعودي، لأن حكم »الإخوان« �صيكون �رشيكًا 

بًا  م�صاربًا لالأ�رش احلاكمة يف اخلليج، و»حليفًا« مرحَّ

به من قبل »ال�صيد الأمركي«، على ح�صاب تلك الأ�رش 

واأنظمتها التي حتكمها عقليات القرون الو�صطى.

عملت ال�صعودية يف الأزمة امل�رشية على »اإنقاذ ما 

ميكن اإنقاذه«، بعد اأن خ�رشت حليفها ال�صعيف ح�صني 

مبارك، و�صاهمت يف اإ�صقاط حك���م »الإخوان«، لعلها 

حتت���وي امل�صكلة التي تراها قادمة م���ن البعيد، وهي 

عودة م�رش اإىل ممار�صة دوره���ا العربي، الذي �صيكون 

عل���ى ح�صاب ال���دور ال�صع���ودي وكل دور حاول وراثة 

زعام���ة م�رش العربية بعد رحيل جم���ال عبد النا�رش، 

ووجود »حكم مدين« يف م�رش اأق���ل �صوءاً لل�صعودية 

م���ن وجود نظ���ام يزاحمها »النطق با�ص���م الإ�صالم«، 

خ�صو�ص���ًا اأن ال�صعودية ُتعترب من اأكرب اخلا�رشين على 

�صعيد النفوذ وتكوين ال�صلط���ات يف العراق و�صورية، 

وهي راأت اأنها م�صتهَدفة باإطاحة حكومة �صعد احلريري 

يف لبنان. 

الرتاج���ع يف املحور الداعم لقوى 14 اآذار كان عامًا 

و�صاماًل، وت�صّمن �صقوط »احلمَدْين« يف قطر، يف حني 

اأن اأردوغ���ان الرتكي يعم���ل على بناء ج���دار يف�صله 

ع���ن �صورية، بع���د اأن كان يخطط جلعله���ا »حديقته 

اخللفية«، واحلرب على �صورية باتت يف عرف اجلميع 

حم�صومة ل�صال���ح دولتها وجي�صها، بعد اأن عال �صوت 

اقتتال امل�صلحني على اأ�صوات قتالهم للدولة ال�صورية، 

وانقل���ب ال�صحر على ال�صاحر، فهل يعترب رموز »لبنان 

اأوًل« الذي مل يحمل م���ن »اللبنانية« اإل ال�صم؟ وهل 

تب���ادر اململكة ال�صعودية اإىل اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من 

دور ونفوذ لها يف لبنان؟

هذان ال�صوؤالن بات ُملحًا طرحهما على قوى الرابع 

ع�رش م���ن اآذار، الت���ي تكابر يف قب���ول عرو�س القوى 

املناوئ���ة لها، والقب���ول مببداأ امل�صارك���ة يف ت�صكيل 

احلكومات، واحرتام اأوزان القوى ال�صيا�صية.

���ل ل�صمر جعجع اأنه خط���ى خطوة اإىل  هنا ي�صجَّ

ال���وراء، اعرتافًا بتغي���ر امل�صهد الع���ام يف املنطقة، 

فاأعل���ن اأنه غر مر�صح لرئا�صة اجلمهورية، رغم اأن هذا 

اأم���ر كان ي�صبه »حلم اإبلي����س يف اجلنة«، بينما بات 

كث���رون يرون اأن اإحجام �صعد احلريري عن العودة اإىل 

لبن���ان، لي�س خوفًا من قوى الثامن م���ن اآذار، بقدر ما 

هو خ���وف من املتطرفني والتكفري���ني الذين �صبق اأن 

دعمهم ورعاهم اآل احلريري، واعتربهم جعجع حلفاءه، 

لأن اأولئك املتطرفني هم »داع����س لبنان«، واحلريري 

وجعجع بات���وا مبنزلة »اجلي�س احل���ر«، فهل يوا�صل 

»امل�صتقبل« وبقية مكونات 14 اآذار التم�صك بعقليتهم 

ال�صتئثاري���ة والإلغائية، والتكفرية �صمنًا، وهذا خيار 

قاتل، اأم ينتقل���ون اإىل �صفة التعاون لبناء وطن بعيداً 

عن اللتحاق بامل�صاريع الأمركية والتبعية لإمالءاتها؟

عدنان ال�ساحلي

3

�سعد احلريري و�سمر جعجع.. تراجع ملحوظ

يـقــــال

◄ تجارة موسمية
لبنان  يف  العام  هذا  احلج  تاأ�سرة  �سعر  و�سل 

ال�سما�سرة  ���س��وق  يف  دولر  اآلف  ث��الث��ة  اإىل 

وجتار احلج، من دون اأن تبادر الأجهزة املعنية 

اإىل  ال�سعودية  وال�سفارة  احل��ج  �سوؤون  وهيئة 

و�سع حد للمتاجرة بحجاج بيت اهلل احلرام.

◄ هروب »دبلوماسي«
ك��م��ا ذك�����رت »ال���ث���ب���ات« م����وؤخ����راً، ف�����اإن �سفر 

يف  الأخ��ري��ن  الأ�سبوعن  اأم�سى  ال�سعودية 

املت�سلة  الأم��ور  بع�س  متابعة  بداعي  اململكة 

والتي  اللبنانية،  اجلمهورية  رئي�س  ب��زي��ارة 

اأن �سعادته  األغتها الريا�س، لكن احلقيقة هو 

غادر يف اليوم التايل لحتفال العيد الوطني 

ال�����س��ع��ودي ل��ع��دم اإح������راج ن��ف�����س��ه اأم�����ام م��ئ��ات 

الأ�سدقاء وامل�سوؤولن ال�سيا�سين والروحين 

والأم���ن���ي���ن ال���ذي���ن ي��ط��ل��ب��ون ت���اأ����س���رات حج 

داأب��ت  ال�سفارة  اأن  علماً  عليهم،  للمح�سوبن 

تاأ�سرات  اإعطاء  على  املا�سية  ال�سنوات  طيلة 

الذريعة  لكن  �سوؤون احلج،  خارج ح�سة هيئة 

ق��ررت  ال�سعودية  احل��ج  وزارة  اأن  ال�سنة  ه��ذه 

ب�سبب  ال��ق�����س��وى،  احل���د  اإىل  ال��ع��دد  تقلي�س 

تو�سعة احلرم املكي، وبالرغم من ذلك متّكن 

من  اآذار«   14« وم�����س��وؤويل  �سيا�سيي  م��ن  ع��دد 

احل�سول على عدد ل باأ�س به من التاأ�سرات.

◄ تخطيط النقالب سعودي
ال�سعودية  العائلة  من  بة  مقرَّ م�سادر  ذك��رت 

�سيناريو  اأن  ل���»امل��ن��������ارامل��ق��د���س��ي��ة«،  احل��اك��م��ة، 

الريا�س  يف  احلاكمة  العائلة  داخ��ل  النقالب 

ال�سيناريو  ه��ذا  مثل  وترجمة  م�ستبَعد،  غر 

على الأر�س لن تفاجىء الدوائر ال�ستخبارية 

التي تتحدث ب�سورة  الغربية،  والدبلوما�سية 

جريئة وعلنية عن وجود تناف�س و�سراع قوي 

ال�سعودي،  النظام  داخل  ال�سباب  الأم��راء  بن 

بنفوذ  ت��ت��م��ت��ع  وال���ت���ي���ارات  امل���ح���اور  ه���ذه  واأن 

و���س��الح��ي��ات ك��ب��رة. واأو���س��ح��ت امل�����س��ادر اأن��ه 

التيارات  ه��ذه  تتحالف  اأن  امل�ستبَعد  غر  من 

القدمي،  احلر�س  على  لالنقالب  بع�سها  مع 

واإق�ساء امللك املري�س وويل عهده الذي يعاين 

من و�سع �سحي ل يح�سد عليه.

»السالم« ◄ »تضحيات« سعودية ل�
اأك�������دت م�������س���ادر مل���وق���ع »امل���ن�����������ار امل��ق��د���س��ي��ة« 

مقدمتها  يف  خليجية،  دوًل  اأن  الإل��ك��رتوين، 

بخطوات  للقيام  ا�ستعدادها  اأب��دت  ال�سعودية، 

غطاء  حتت  »اإ���س��رائ��ي��ل«،  مع  علنية  تطبيعية 

دعم امل�ساعي الأمركية لتحقيق ال�سالم بن 

وت�سجيع  و»الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن«،  الفل�سطينين 

املجتمع ال�سهيوين على دعم تلك امل�ساعي.

◄ فضائية لمواجهة الفاتيكان
ك�سف م�سدر مقّرب من ع�سو »الئتالف 

ال�سوري« مي�سيل كيلو، اأن رئي�س ال�ستخبارات 

كيلو  م��ن  طلب  �سلطان  ب��ن  ب��ن��در  ال�سعودية 

اإع�������داد درا�����س����ة م��ال��ي��ة وف��ن��ي��ة لإن�������س���اء ق��ن��اة 

مهمتها  ب��اري�����س،  م��ن  ت��ب��ث  ���س��وري��ة  ف�سائية 

ال�سيا�سي للفاتيكان« فيما  »مواجهة اخلطاب 

الأوىل،  ب��ال��درج��ة  ���س��وري��ة  مب�سيحيي  يتعلق 

وم�سيحيي العامل العربي بالدرجة الثانية. 

وق����ال امل�����س��در اإن ب��ن��در حت����ّدث م��ع كيلو 

ع��ن ����س���رورة وج����ود م�����س��روع اإع���الم���ي ي��اأخ��ذ 

ما  جلهة  اأ�سا�سية  مهمات  ث��الث  عاتقه  على 

»مواجهة  هي:  ال�سورين،  بامل�سيحين  يتعلق 

اخل����ط����اب ال�����س��ي��ا���س��ي ل���ل���ف���ات���ي���ك���ان، واإق����ن����اع 

الإ�سالمين  الثوار  باأن  ال�سورين  امل�سيحين 

ما  اإذا  م�ستقبلهم  ع��ل��ى  خ��ط��راً  ي�����س��ك��ل��ون  ل 

موؤازة  ال�سلطة، وحتري�سهم على  اإىل  و�سلوا 

الثورة امل�سلحة �سد النظام يف �سورية«.

»14 آذار«.. آن أوان التنازالت

◄ ضحايا الرهانات الخاطئة
يتداول بع�س »الكوادر« يف قوى 14 اآذار ب�سرورات 

ال��ه��ج��رة م��ن ل��ب��ن��ان ك��ي ل ي��ك��ون��وا ���س��ح��اي��ا »ب��ن 

البع�س  هجر  مثلما  املقبلة،  املرحلة  يف  الأرج���ل« 

قبيل 7 اأيار من القوى نف�سها، كي ل يكونوا �سحية 

التهّور الذي يخدم امل�سروع »الإ�سرائيلي« مبا�سرة.

◄ دعمًا للمقاومة وسالحها
ل��ل��ق��اء يجمع  ب���روت  التح�سر يف  ي��ت��م  اأن���ه  ُع��ل��م 

الأم����ن����اء ال���ع���اّم���ن ل����الأح����زاب وال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة 

املجتمعن  ع��ن  و�سي�سدر  والتقدمية،  والقومية 

�سيا�سي متفق عليه حتت عناوين وطنية،  برنامج 

اأ�سا�سها دعم املقاومة يف لبنان، وحماية �سالحها.

ة«
ّ
◄ من آثار »القل

رئا�سة  مب��وق��ع  يحلم  اآذار«   14« �سقور  م��ن  ن��ائ��ب 

احلكومة، وله ح�سور خا�س لدى بع�س اأمراء اآل 

�سعود، عاد بانطباع من الريا�س بعد مقابلته �سعد 

احلريري باأن »القّلة تولد النقار«.

◄ سبب الهجوم على سالمة
�سعيد حملة  ال�سنيورة وفار�س  فوؤاد  الرئي�س  ي�سن 

�سالمة،  ريا�س  لبنان؛  على حاكم م�سرف  �سعواء 

الأمركية،  �سيما  ل  املالية،  الدولية  املوؤ�س�سات  يف 

ان��ط��الق��اً م��ن رف�����س��ه اخل�����س��وع ل���الإم���الءات منذ 

اإميل حلود »�سواب«، وتبّن  اعتماده روؤية الرئي�س 

اأن الهدف هو العمل على ا�ستبدال �سالمة ب�سقيق 

���س��ع��ي��د، ال����ذي ي��ع��م��ل يف جم���ال امل����ال يف اأم���رك���ا.. 

و»فهم النا�س كفاية«، كما قال را�سد الن�ساط.

◄ تأكيد مصري
لفت حا�سري مهرجان ذكرى حرب ت�سرين الذي 

اأقيم يف الأوني�سكو ببروت، اأن امللحق الع�سكري يف 

با�سمها،  الكلمة  األقى  ال��ذي  هو  امل�سرية  ال�سفارة 

وهو ك�سر للتقاليد والربتوكول الدبلوما�سي، وبعد 

الدفاع  وزارة  من  ج��اء  التكليف  اأن  تبّن  التحري 

امل�����س��ري��ة ع��رب وزارة اخل��ارج��ي��ة، م��ن ب���اب اإع��ط��اء 

اأهمية لهذه املنا�سبة، التي ت�سكل ملحمة تاريخية 

بالن�سبة اإىل اجلي�س امل�سري، وتالزمه باحلرب مع 

على  التاأكيد  ب��اب  وم��ن  ال�سوري،  العربي  اجلي�س 

العالقة التاريخية امل�سرتكة بن �سورية وم�سر.
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»م����رت����اح مت����ام����اً ال���رئ���ي�������س ب�����ش��ار 

ال��ع��ب��ارة امل�شرتكة بني  الأ����ش���د«.. ه��ذه 

كل من زار اأو ات�شل بالرئي�س ال�شوري، 

التي  امل�شرتكة  اخلال�شة  اأي�شاً  وه��ي 

اأج��روا  الذين  ال�شحافيون  بها  يخرج 

لقاءات معه.

هذا  �شر  هو  ما  هنا:  ال�شوؤال  لكن 

الرتياح؟

وامل��ت��اب��ع��ني  دم�������ش���ق،  زوار  ح�����ش��ب 

ع��ن ق���رب ل��ل��ت��ط��ورات ال�����ش��وري��ة، ه��ذه 

اأ���ش��ب��اب،  ع���دة  اإىل  م��رّده��ا  الطماأنينة 

اأبرزها:

- ال��و���ش��ع امل����ي����داين: ح��ي��ث حقق 

اجل��ي�����س ال���ع���رب���ي ان���ت�������ش���ارات ن��وع��ي��ة 

واملناطق،  امل��واق��ف  وب��اه��رة يف خمتلف 

واآخرها فك احل�شار عن مدينة حلب، 

والذي كان امل�شلحون قد فر�شوه على 

اأن  يعني  ما  اأ�شابيع،  ع��دة  منذ  املدينة 

جديدة  مبرحلة  اإي��ذان��اً  �شيكون  ذل��ك 

م����ن ال��ع��م��ل��ي��ات امل���ي���دان���ي���ة ل��ل��ج��ي�����س، 

�شتتدحرج ككرة الثلج، �شواء يف املدينة 

الوقت  نف�س  ريفها، يف  اأو  اأو حميطها 

ال�����ذي ي��ح��ق��ق اإجن�������ازات وان��ت�����ش��ارات 

خ�شو�شاً  امل��ن��اط��ق،  خمتلف  يف  نوعية 

يف ريف دم�شق، ودرعا وريفها، واأرياف 

حم�س وال��الذق��ي��ة واإدل����ب، وغ��ره��ا.. 

مع ت�شجيل مزيد من الف�شل الع�شكري 

يف خمتلف امليادين للع�شابات امل�شلحة 

ال���ت���ي اأخ������ذت ت��ن��ه�����س ب��ع�����ش��ه��ا ب��ع�����ش��اً 

والنهب  ال�شرقة  اأعمال  على  وتت�شابق 

وف��ر���س اخل�����وات، مم��ا اأح����دث حت���ّوًل 

ن��وع��ي��اً ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال�����ش��ع��ب��ي ال��ذي 

الوطنية  ال��ق��ي��ادة  ح��ول  التفافاً  ي���زداد 

اأخ��ذ  ال��ذي  ال��وق��ت  نف�س  يف  ال�شورية، 

ال���ع���دي���د م���ن امل�����ش��ل��ح��ني ي����ف����ّرون من 

بع�شهم  واأخ��ذ  الع�شكرية،  التنظيمات 

ي��ل��ت��ح��ق ب��اجل��ي�����س ال���ع���رب���ي ال�����ش��وري 

م��ق��ات��اًل، وب��ع�����ش��ه��م م���ن ا���ش��ت�����ش��ه��د يف 

م��واج��ه��ة ال��ع�����ش��اب��ات امل�����ش��ل��ح��ة، ال��ت��ي 

اأ�شبح اأكرث من 60 باملئة من عنا�شرها 

من جن�شيات عربية واأجنبية.

احل����ل����ف����اء،  مل�����وق�����ف  الرت�������ي�������اح   -

خ�������ش���و����ش���اً ال�����رو������ش�����ي والإي������������راين 

واملقاومة، حيث بات موؤكداً اأن احلليف 

ال��رو���ش��ي اأب��ل��غ الأب��ع��دي��ن والأق���رب���ني 

وقيادة  ال�شورية  الوطنية  ال��دول��ة  اأن 

اأن  حتى  اأحمر«،  »خط  الأ�شد  الرئي�س 

اأن  اللذين ح��اول  الرتكي والأم��رك��ي 

الرئي�س  ان�شحاب  ب��ط��رح  »يت�شاطرا« 

تلقيا  ت��دري��ج��ي��اً،  ال�شلطة  م��ن  الأ���ش��د 

من مو�شكو جواباً حا�شماً باأن �شناديق القرتاع 

م���ع ن��ه��اي��ة ولي�����ة الأ�����ش����د احل���ال���ي���ة ه���ي ال��ت��ي 

من  وغرهما  واأن��ق��رة  وا�شنطن  واأُبلغت  تقرر، 

اأن افرتا�س الن�شحاب  عوا�شم العداء ل�شورية 

التدريجي اأو غره لي�س وارداً ولي�س له تعريف 

يف قامو�س الدبلوما�شية الرو�شية.

اأم���������ا احل����ل����ي����ف الإي��������������راين ف�����اإن�����ه مت��ك��ن 

بدبلوما�شيته الثابتة والهادئة والقوية من خلق 

توازنات هامة على م�شتوى املنطقة، �شواء جراء 

الإ�شالمية  للدولة  املتناميتنينْ  والقوة  القدرة 

ات�شال  اأو يف متّكنها من فتح قنوات  الإيرانية، 

خ�شو�شاً  املنطقة،  دول  م��ن  ع��دد  م��ع  متنوعة 

اخلليجية منها، قد حُتدث يف امل�شتقبل القريب 

اأن  حتوًل نوعياً ميكن ال�شتثمار عليه، ل�شيما 

طهران جنحت يف احتواء التهديدات الأمركية 

ب�������ش���اأن م��ل��ف��ه��ا ال�����ن�����ووي، وح�����ّول�����ت ال�������ش���راخ 

»الإ�شرائيلي« اإىل عويل يف الوادي.

عا�شمة  ح��ل��ف��اء  ف���اإن  دم�����ش��ق،  زوار  وب�����راأي 

القوة  وه��ذه  ال�شمود  بهذا  كانوا  ما  الأم��وي��ني 

ل���ول ال��ن��ت��ائ��ج امل��ي��دان��ي��ة احل��ا���ش��م��ة ال��ت��ي متّكن 

اجلي�س العربي ال�شوري من حتقيقها، خ�شو�شاً 

زّوار دمشـق: األســد مــرتـــــاح
حلفاء سورية مخلصون وأوفياء.. واألعداء مرَبكون بعد نكساتهم في الميدان
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حدث األسبوع

السعودية وفرنسا وتركيا 
»لم يهضموا« انتصارات 

الجيش العربي السوري.. 
بالرغم من الخوف الذي بدأ 

يدّب فيهم من إمكانية 
ارتداد اإلرهاب عليهم

◄ توالي انكشاف الحقائق
ك�شفت نتائج التحقيق الذي اأجرته جلنة دولية خا�شة تابعة لالأمم 

املتحدة ب�شاأن »املجزرة الكيميائية« التي ح�شلت يف غوطة دم�شق يف 21 

اآب/ اأغ�شط�س املا�شي، اأن اآثار »ال�شارين« ُوجدت يف العّينات التي اأُخذت 

من اأج�شام »الناجني« فقط، بينما انعدم وجودها يف البيئة التي قيل 

اإنها كانت م�شرحا للهجوم الكيميائي. و�شّكلت هذه النتيجة »مفارقة 

�شاأنها قلب  �شروط معّينة من  اإل �شمن  مذهلة غر ممكنة منطقياً 

ال�شورة راأ�شا على عقب«، ح�شب م�شدر يف »ال�شكرتاريا التقنية« ملنظمة 

حظر الأ�شلحة الكيميائية، التي اأ�شرفت تقنياً على التحقيق، و�شارك 

خرباوؤها فيه على نطاق وا�شع.

◄ شهادة بلغارية
روت مرا�شلة قناة »تي يف 7« البلغارية؛ دليانا كاتي تين�شيبا، بع�س 

احلقائق حول ما يرتكبه تنظيم »القاعدة« و»جبهة الن�شرة« وامل�شلحون 

املتحالفون معهما يف �شورية من جرائم اإرهابية وقتل وتدمر للبنى 

التحتية وتهجر لالأهايل من منازلهم. واأ�شارت »تين�شيبا« يف تقريرها 

القتال،  على  الأط��ف��ال  ت��دّرب  �شورية  يف  الإره��اب��ي��ة  الع�شابات  اأن  اإىل 

وتقوم باغت�شاب الن�شاء وتقطيع روؤو�س املدنيني باأعداد كبرة. واأكدت 

املرا�شلة البلغارية التي قامت بجولة يف مدينة معلول بريف دم�شق، اأن 

املدينة مكتظة بقنا�شي »جبهة الن�شرة« الذين يعتدون على الكنائ�س 

تعر�شوا  لها  املرافق  والطاقم  اأنها  اإىل  م�شرة  التاريخية،  والأدي���رة 

لهجوم من قبلهم، لكن بف�شل قوات اجلي�س ال�شوري النظامي مّت �شد 

الهجوم.

اأنقرة - الثبات

ف��ي��م��ا ك����ان اأرك�������ان امل���ع���ار����ش���ة ال�����ش��وري��ة 

ي��ج��ت��م��ع��ون يف م��دي��ن��ة ا���ش��ط��ن��ب��ول ب��رئ��ا���ش��ة 

ال�شعودية،  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  يف  ك��ب��ر  م�����ش��وؤول 

لبحث كيفية اخلال�س من اأزمتهم الداخلية 

ومترد اأركان امل�شلحني عليهم، كانت »الدولة 

الإ�شالمية يف العراق و ال�شام« )داع�س( ُتثبت 

ركائز حكمها اجلديد املمتد من حدود العراق 

�شرقاً حتى احلدود الرتكية �شماًل.

اأن ياأ�س ه��وؤلء من »ال��ث��وار« الذين  فبعد 

الع�شكرية،  عمليتها  اأنف�شهم  اإىل  ين�شبون 

بث  م�شور  �شريط  يف  ق��ادت��ه��ا  اأح���د  ق��ال  كما 

وا�شعة  عملية  »داع�س«  ب��داأت  الإنرتنت،  على 

يف م��ن��اط��ق امل�����ش��ل��ح��ني، ح��ي��ث ا���ش��ت��ول��ت على 

عن  ال�شلبان  واأزال��ت  بالكامل،  الرقة  مدينة 

�شكان  املدينة، وعندما تظاهر �شدها  كنائ�س 

اأطلق  بالرحيل،  ملطالبتها  �شوريون  م�شلمون 

املتظاهرين،  على  مبا�شرة  ال��ن��ار  عنا�شرها 

فقتلوا ثالثة منهم وجرحوا الع�شرات دابني 

الرعب يف �شفوفهم.

ال��زور  دي��ر  يف  فكانت  الثانية  املرحلة  اأم��ا 

حمافظة  اإىل  انتقلت  ثم  النفطية،  وحقولها 

بهدف  الرتكية،  احل��دود  اإىل  للو�شول  حلب 

ت��اأم��ني ع��ب��ور »ن��ف��ط��ه��ا« امل�����ش��ت��وىل ع��ل��ي��ه من 

احلقول ال�شورية اإىل تركيا، لتاأمني مداخيل 

للدولة التي يعتزمون اإن�شاءها.

����ش���م يف  ال�������ذي  الج����ت����م����اع  اأن  وي�����ب�����دو 

لل�شعودية،  املوالني  امل�شلحني  قادة  ا�شطنبول 

مف�شلية  نقطة  كانت  اجلربا،  اإىل  بالإ�شافة 

املعار�شة،  داخ��ل �شفوف  يف تو�شيح اخل��الف 

ح��ني ب���دا اأن ال��ع��ام��ل ال��ق��ط��ري مل ي��رتاج��ع 

متاماً، واأن الأمني العام ال�شابق ل�»الئتالف« 

م�شطفى ال�شباع يقف وراء حمالت ت�شتهدف 

»الئتالف« والدور ال�شعودي املكلف به مرجع 

لبناين �شابق.

بتاأليب  بداأ  ال�شباغ  اإن  املعلومات  وتقول 

اأج��ل  ق���ادة امل�شلحني ع��ل��ى »الئ���ت���الف« م��ن 

امل��ال  ت��اأم��ني  »ال�شرعية« ع��ن ط��ري��ق  اإف��ق��اده 

ه���وؤلء ع��رب احل��دود  اإىل  وال�����ش��الح مبا�شرة 

اأي  الأردن مت��ري��ر  رف�����س  اأن  بعد  ال��رتك��ي��ة، 

���ش��يء ل��ه��وؤلء حت��ت �شغط ���ش��ع��ودي، وتقول 

قطرية  وج��م��اع��ات  ال�����ش��ب��اغ  اإن  امل��ع��ل��وم��ات 

اأخ������رى اأع�������ادت ف��ت��ح ق���ن���وات الت�������ش���ال مع 

ق�����ادة امل��ت�����ش��ددي��ن م���ن اأج�����ل ال�����ش��غ��ط على 

اإقناع  حماولته  اإىل  بالإ�شافة  ال�شعوديني، 

معهم،  ب��ال��ت��ع��اون  الآخ��ري��ن  امل�شلحني  ق���ادة 

اإىل  وتبنّي من خالل ر�شالة وجهها ال�شباغ 

يطالبها  املعار�شة  العلمانية  للقوى  موؤمتر 

لو  »حتى  الراديكاليني،  مع  بالتوا�شل  فيها 

غ��اب الت��ف��اق ال��ف��ك��ري اأو )الأي��دي��ول��وج��ي( 

مع تلك املكونات«، وداهم اإىل »ا�شتخدام كل 

الفاعلة  القوى  مع  للتوا�شل  املمكنة  ال�شبل 

على الأر�س ال�شورية، والتي �شيكون لها دور 
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موضوع الغالف

رئي�س يف �شورة احلا�شر وامل�شتقبل بحكم الأمر الواقع، 

�شاء من �شاء واأبى من اأبى«.

ورغم اأن ال�شعوديني ا�شتطاعوا اإعادة بع�س التوازن اإىل 

ائتالفهم من خالل �شراء ولء القادة امليدانيني من جهة، 

ومن خالل اتفاقات حتت الطاولة مع »داع�س« على التهدئة 

يعتربون  كويتيون  اأعمال  رج��ال  بها  ق��ام  كويتية  بو�شاطة 

املمول الرئي�شي ل�»داع�س«، اإل اأن الواقع ال�شيا�شي املهرتئ 

يف  بالنفجار  تتهدده  درج��ة  اإىل  ه�شاً  ي��زال  م��ا  لالئتالف 

بوعود  اأن هوؤلء ل يثقون كثراً  اإىل  اأي حلظة، بالإ�شافة 

»داع�س« وقدرتها على تفجر الو�شع يف اأي حلظة.

م�شايقات  واج��ه��وا  ال�شعوديني  اأن  املعلومات  واأف����ادت 

ت��رك��ي��ة يف امل��ل��ف ال�����ش��وري نتيجة ال��ع��الق��ات امل��ت��وت��رة بني 

اإىل  تركيا  امل�شري، وقد عمدت  امللف  البلدين على خلفية 

اإقفال مكتب الت�شال ال�شعودي يف تركيا، وهو مركز كانت 

التن�شيق  بتاأمني  ال�شعودية  ال�شتخبارات  خالله  من  تقوم 

هذا  اأن  اإىل  امل�شادر  واأ���ش��ارت  امل�شلحة،  القوى  مع  امليداين 

الواقع جعل ال�شعوديني اأقل قدرة على احل��راك، لكنه مل 

مينعهم من تقدمي »الدعم املادي« لقادة امل�شلحني نقداً.

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

وحتديداً  املناطق،  خمتلف  يف  ال�شرتاتيجية  املحاور  على 

اإدل��ب والرقة  يف ري��ف دم�شق وحلب وحم�س ودرع��ا وري��ف 

العديد  على  وق�شي  امل�شلحني  من  اآلف  ُقتل  حيث  ال��خ..، 

من قياداتهم الأ�شا�شية.

هذا التحّول والتقدم النوعينينْ لدم�شق وحلفائها جعل 

اأعداءها واأخ�شامها يف تباين وارتباك، فال�شعودية وفرن�شا 

وتركيا مل يتمّكنوا حتى الآن من »ه�شم« انت�شارات اجلي�س 

ال�شوري، بالرغم من الإرب��اك واخلوف اللذين بداأا يدّبان 

يتجلى  وال��ذي  الإره���اب عليهم،  ارت��داد  اإمكانية  فيهم من 

التي �شرعت يف ن�شب جدار فا�شل  ب�شكل خا�س يف تركيا، 

منطقة  يف  ال�شورية   - الرتكية  احل��دود  على  مرتين  بعلو 

ن�شيبني، ملنع ت�شلل ال�شالح وامل�شلحني اإليها، بعد اأن اأ�شهمت 

حكومة اأردوغان يف توريدهم اإىل �شورية، وبالتايل ماداموا 

مل يتخلوا عن اأوهام اإ�شقاط الدولة الوطنية ال�شورية، فال 

2«، وبذلك ي�شبح حالهم  ح�شاب لهم يف موؤمتر »جنيف - 

كحال املجموعات امل�شلحة من »القاعدة« وفروعها؛ ل مكان 

لهم يف »جنيف«.

الكيميائية  الرت�شانة  ب�شاأن  الأمم���ي  ال��ق��رار  ك��ان  واإذا 

ال�����ش��وري��ة ق���د ن�����س ع��ل��ى ����ش���رورة وق���ف ت��ه��ري��ب ال�����ش��الح 

اأي  ح�شور  تر�شى  لن  دم�شق  ف��اإن  �شورية،  اإىل  وامل�شلحني 

دول���ة اإىل »ج��ن��ي��ف« اإل مب��وج��ب ال��ت��زام��ه��ا ال��وا���ش��ح بوقف 

التمويل والت�شليح وتهريب امل�شلحني، كما اأنها لن تت�شامح 

بح�شور معار�شة مل توقف القتال والن�شمام اإىل احلرب 

�شواء  ل�شورية،  امل��ع��ادي��ة  ال���دول  اأن  علماً  »ال��ق��اع��دة«،  واإىل 

يف  الأخ��رة  فر�شتها  كانت  فرن�شا،  اأو  تركيا  اأو  اخلليجية 

ال�شورية  الوطنية  ال��دول��ة  على  ن�شر حم��دود  ول��و  حتقيق 

�شورية،  على  واأطل�شية  اأمركية  بحرب  الرهان  على  تقوم 

لكن مع تراجع فر�س هذا العدوان، فاإن ح�شتها من كعكة 

العدوان اأ�شبحت �شفراً.

ثمة حقيقة هنا باتت وا�شحة، وهي اأن احلل ال�شيا�شي 

قادم اإىل �شورية طال الوقت اأم ق�شر، لكن الوا�شح اأن هذا 

اأول��ه ع�شكري، واآخ��ره ح�شم ع�شكري، وه��و ما ب��داأت  احل��ل 

با�شتثمار  ت��ق��وم  ودم�����ش��ق  و�شتنجزه،  ب��ه  ال�شورية  ال��ق��ي��ادة 

حلفائها  مع  فر�شتها  التي  اجل��دي��دة  التوازنات  يف  متميز 

ودول��ي��اً،  اإقليمياً  اجل��اري��ة  ال��ت��ح��ولت  ظ��ل  ويف  املخل�شني، 

اإدارة  الأ�شد  ب�شار  برئا�شة  ال�شورية  القيادة  توا�شل  وبهذا 

ال�شراع بذكاء �شيا�شي نادر، وا�شرتاتيجي مميز، وحزم يثر 

الده�شة والإعجاب... والحرتام اأي�شاً.

اأحمد زين الدين

انتفاضة قطرية في صفوف »المعارضة السورية«
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اأ���ش��ع��ل��ت اأم���رك���ا واأت��ب��اع��ه��ا ال���ن���ار يف ���ش��وري��ة 

ع���ل���ى ح���ط���ب امل���ط���ال���ب ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف الإ�����ش����الح 

ك حق  وال��دمي��ق��راط��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد، حت���رُّ

حقوقه،  املواطن  ياأخذ  اأن  فاحلق  باطل،  به  ي��راد 

املتاآمرون  وي�شتغلها  مطالبه  ت�شاَدر  اأن  والباطل 

خارج احلدود، ف�شاعت »الثورة« و�شاعت املطالب 

والدولة،  واجلي�س  لل�شعب  حمرقة  اإىل  وحتولت 

والع�شابات  التكفريني  النار من  ومعهم حاملوا 

امل�شلحة والو�شوليني من املقاولني الثوريني.

انتقلت ما �شمي ب�»الثورة ال�شورية« من املطالبة 

كمرحلة  �شورية  تدمر  واق��ع  اإىل  النظام  باإ�شالح 

اأوىل من خمطط تدمر حمور املقاومة واملمانعة 

ال����ذي ���ش��م��د ع�����ش��ري��ن ع���ام���اً يف م��واج��ه��ة اأم��رك��ا 

و»اإ�شرائيل«، حتى ا�شتفاق الرو�س وال�شني حلماية 

اأنف�شهم وا�شتعادة دورهم على ال�شاحة الدولية.

ب��ع��د ث���الث���ني ���ش��ه��راً م���ن ال��ت��دم��ر امل��ن��ه��ج��ي 

ال�شمود  وح��ل��ف��اوؤه��ا  دم�شق  ا�شتطاعت  ل�شورية، 

وع���رق���ل���ة امل�������ش���روع الأم�����رك�����ي - ال�����ش��ه��ي��وين، 

والتكفري  »الإخ���واين«  الدومينو  اأحجار  وب��داأت 

التي  خمالبها  اأم��رك��ا  تخ�شر  وب��ذل��ك  تت�شاقط، 

مع  طويلة  بلحية  وتتزين  الأف��غ��اين  ال��زي  تلب�س 

للرتاجع  رت  فا�شطُّ بحة،  ال�شُّ بدل  للذبح  �شاطور 

وب����دء امل��ف��او���ش��ات م���ع رو���ش��ي��ا ك��م��م��ث��ل ل�����ش��وري��ة 

وحلفائها، وك��ان ال��رتاج��ع ع��ن ال��ع��دوان م��ن باب 

الكيماوي  ال�����ش��الح  ت��دم��ر  ���ش��وري��ة على  م��واف��ق��ة 

الذي لن ت�شتعمله مبواجهة الإرهابيني، كونه ل 

يقدم اأو يوؤخر يف الداخل ال�شوري، بل كانت مهمته 

التوازن ال�شرتاتيجي مع النووي »الإ�شرائيلي«.. 

���ش��وري��ة، تنازلت  ال��ب��دي��ل م��ن حلفاء  ت��وف��ر  وب��ع��د 

قبل  وقائية  وك�شربة  عبئه،  م��ن  للتخل�س  عنه 

الإ�شالمية يف  »ال��دول��ة  اإرهابيي  اأي��دي  يقع يف  اأن 

يف  الن�شرة«  و»جبهة  )داع�����س(،  وال�����ش��ام«  ال��ع��راق 

���ش��وري��ة ول��ب��ن��ان، و»ال��ق��اع��دة« يف امل��غ��رب العربي، 

و»القاعدة« فرع اليمن، و»بوكوحرام« يف نيجريا، 

و»اأن�����ش��ارال�����ش��ري��ع��ة ت���ون�������س«، و»ح���رك���ة ال�����ش��ب��اب 

واأتباع  ليبيا،  و»القاعدة« يف  ال�شومال،  امل�شلم« يف 

»الإخوان« يف دول اخلليج.

ت��رك��ي��ا ���ش��ت��ب��داأ ح�����ش��اد م��ا زرع��ت��ه يف ���ش��وري��ة، 

اأر����س »ن�شرة«  ك��ان��ت  اأر����س ج��ه��اد بعدما  وت��ك��ون 

حتت  و�شت�شبح  ���ش��وري��ة،  اإىل  امل�شلحني  لتهريب 

�شربات اجلماعات التكفرية من جهة، و�شربات 

الأك������راد م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، م���ع ب���دء ولدة جبهة 

نة  وال�شُّ العلويني  م��ن  طائفية   - �شيا�شية  ثالثة 

الأت������راك، ب��ع��دم��ا اأ���ش��ع��ل اأردوغ������ان ف��ت��ي��ل الفتنة 

العنف  اإره��ا���ش��ات  الأردن  يف  و���ش��ت��ب��داأ  امل��ذه��ب��ي��ة، 

ال��ت��ك��ف��ري م��ت��ع��دد الأ���ش��ال��ي��ب وامل����ع����ارك، ���ش��واء 

ب��ني ال��ق��ب��ائ��ل وال��ع�����ش��ائ��ر، اأو ب��ني »الإ���ش��الم��ي��ني« 

حيث  والأردنيني،  الفل�شطينيني  بني  اأو  والنظام، 

ليوؤ�ش�شوا دولتهم  �شورية  التكفريون من  �شيعود 

يف  وكذلك  ال�شيا�شية،  منهجيتهم  وفق  الأردن  يف 

لبنان وال�شعودية واخلليج واأوروبا.

»الإن���ف���ل���وان���زا ال��ت��ك��ف��ري��ة« يف ���ش��وري��ة وب���اء 

والإ�شالمي  العربي  العامل  كل  ب��ع��دواه  �شي�شيب 

�����ش��ني  امل��ج��نَّ ع���رب  و���ش��ي��ن��ت��ق��ل  الأوىل،  امل��رح��ل��ة  يف 

الغربية  الذين ح�شدتهم و�شمحت لهم املخابرات 

بالنتقال اإىل �شورية، وذلك بعد عودتهم اإما هرباً 

اأ�شيبوا  ال��ت��ي  الأم���ل  خليبات  وتعوي�شاً  ث����اأراً،  اأو 

ال��رو���ش��ي -  ب��ن��ود الت��ف��اق  اأه���م  اأن  ب��ه��ا، خ�شو�شاً 

اجلماعات  م��ن  للتخل�س  التعاون  ه��و  الأم��رك��ي 

الإرهابية التكفرية.

ال�شورية  املحرقة  م��ن  الأوىل  املرحلة  انتهت 

والنظام  الأ���ش��د  الرئي�س  وب��ق��اء  ���ش��وري��ة  ب�شمود 

و�شقط  الأم���رك���ي،  امل�����ش��روع  وتقهقر  ال��دول��ة،   -

»احلَمدان« يف قطر، و»الإخوان« يف م�شر، و»م�شعل« 

ف�شائل  بتقاتل  الثانية  امل��رح��ل��ة  وب����داأت  غ���زة،  يف 

واأجنحة »الثورة« ال�شورية؛ بني متطرفني اأجانب 

وبني  )الن�شرة(،  ال�شوريني  واأمثالهم  )داع�����س( 

ال�شوري«  و»الئتالف  والإ�شالميني،  العلمانيني 

والع�شكريني،  وال�شيا�ش�شني  احل����ر«،  و»اجل��ي�����س 

وق���ط���ر وال�����ش��ع��ودي��ة وت���رك���ي���ا و»الإخ����������وان« عرب 

�شورية،  داخ��ل  الع�شكرية  الف�شائل  يف  ممثليهم 

اقرتبنا  كلما  الدموية  ال�شراعات  ه��ذه  و�شتزداد 

من الت�شوية ال�شيا�شية، لأن »جنيف - 2« ل يّت�شع 

بع�س  على  ال�شيطرة  ت��ري��د  دول���ة  وك��ل  للجميع، 

جنيف،  يف  �شيا�شياً  ل�شرفها  ال�شورية،  اجلغرافيا 

وُتنبت الدور ال�شيا�شي لهذه الدول.

اأم����ا امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة ف�����ش��ت��ب��داأ ب��ان��ت��ق��ال ه��ذه 

ال�شاملة  احل��رب  اإع���الن  اإىل  امل�شلحة  اجل��م��اع��ات 

)الأردن  ل�شورية  امل��ج��اورة  ال���دول  م�شتوى  على 

وت���رك���ي���ا ول���ب���ن���ان وال�������ع�������راق..(، وال���ت���و����ش���ع اإىل 

ال�شاحتني الأوروبية والأمركية، فكما توؤمن هذه 

ال�شيا�شي  امل�شتوى  على  ب���»اخل��الف��ة«  اجل��م��اع��ات 

واإدارة احلكم وعدم العرتاف باحلدود ال�شيا�شية 

ل���ل���دول، ف��اإن��ه��ا ت���وؤم���ن ب���وح���دة ���ش��اح��ات امل��ع��رك��ة 

مفتوحة  الإ���ش��الم��ي��ة  ال�شاحات  فكل  و»اجل���ه���اد«، 

خ�شو�شاً  »اجل��ه��ادي«،  والعمل  امل�شلحني  لتجنيد 

القيادية  ال��الم��رك��زي��ة  ا�شرتاتيجية  اتبعت  اأن��ه��ا 

والتنظيمية، فلم تعد »القاعدة« بقيادة الظواهري 

يف  متعددة  اأذرع  هناك  ب��ل  الأوح���د،  التنظيم  ه��ي 

الذي  الكيماوي  ال�شالح  �شورية والعامل، وتدمر 

ملنع  لي�س  ك��ت��ن��ازل  وق���دم���وه  ال���رو����س  عليه  واف���ق 

ال���ع���دوان الأم���رك���ي، ب��ل م��ق��اب��ل ت��دم��ر ال�شالح 

كمقاي�شة  اأم��رك��ا  عليه  وافقت  ال��ذي  التكفري 

مع ال�شالح الكيماوي ال�شوري.

ال�شوفياتي  الغزو  بعد  العرب  الأفغان  جتربة 

لأف��غ��ان�����ش��ت��ان ���ش��ت��ت��ك��رر مب��رح��ل��ة »ال��ت��ك��ف��ري��ني« 

العرب الذين �شيعودون اإىل بالدهم، اأو اإىل الذين 

احت�شنوهم، لُي�شعلوا �شاحات املتاآمرين.

اإن ب���داي���ة ���ش��ف��اء ���ش��وري��ة م���ن »الإن���ف���ل���وان���زا« 

اآخ��ري��ن  اإ���ش��اب��ة  ب��داي��ة  م��ع  �شتتزامن  التكفرية 

طبخوه  ما  ال�شم  طابخو  و�شي�شرب  املر�س،  بهذا 

اأن��ه��م ل��ن ي�شتطيعوا  ل�����ش��وري��ة، م��ع ف���ارق وح��ي��د 

اأوه��ن  فاأنظمتهم  ���ش��وري��ة،  �شمدت  كما  ال�شمود 

م���ن ب��ي��ت ال��ع��ن��ك��ب��وت، ول مي��ل��ك��ون ال���ق���درة على 

ا�شتغاثاتهم،  تلبية  ت�شتطيع  ل  واأم��رك��ا  القتال، 

فهي غارقة يف اأزمتها املالية، ويف مرحلة الت�شّحر 

العامل  ع�شر  وب���دء  ال���دور  وان��ك��م��ا���س  ال�شيا�شي، 

املتعدد الأقطاب.

اإن ���ش��ب��ح ���ش��وري��ة ل��ق��ري��ب، ول��ي��ل امل��ت��اآم��ري��ن 

قريب اأي�شاً، لكن �شرون جنوم الظهر بدل جنوم 

النكاح«  ب�»جهاد  الإ�شالم  اعتدى على  الليل، فمن 

لن  الأبرياء  دم  و�شفك  »اإ�شرائيل«  مع  والتحالف 

ينجو من عدالة ال�شماء باأيدي من يف الأر�س.

د. ن�سيب حطيط

سورية تشهد المرحلة الثانية من الحرب.. 
ــرعـب الــجــوار

ُ
والثـالـثــة ت

عن�سر�ن من »د�ع�ش« خالل �ملعارك مع »�جلي�ش �حلر« يف دير �لزور                                       )�أ.ف.ب.(

تجربة »األفغان العرب« بعد الغزو 
السوفياتي ألفغانستان ستتكرر 

بمرحلة »التكفيريين« العرب 
الذين سيعودون إلى بالدهم.. 

لُيشعلوا ساحات المتآمرين



6

أحداث األسبوع

العالم يتمرد 
على أميركا

يف ذروة الأزمة ال�سجالية بني الفكني 

املفرت�سني يف الوليات املتحدة الأمريكية 

عل���ى اإق���رار امليزانية وبرنام���ج اأوباما 

ال�سح���ي، مل يالحظ اأح���د راأي اجلهابذة 

املنبطحني دوًل وجماعات واأحزابًا واأفراداً 

يلمحن عربه اإىل »البع���د الإن�ساين« يف 

ال�سيا�سات الأمريكية، اللهم اإل اإذا اعتربوا 

�سلفًا ولي�س منعًا للح���رم، اأنها »م�ساألة 

داخلي���ة« �رصفة وه���م ل يتدخلون يف 

�سوؤون ال�سيطان الداخلية، وملَزمون فقط 

بتنفيذ رج�س���ه واإيحاءات���ه، ولي�س فقط 

تعليماته واأوامره املدمرة واملقيتة.

»ماما« اأم���ريكا قالتها ب�»اأفيالها« 

و»حمريه���ا«، اإن اأزمته���ا احلالي���ة لها 

تداعي���ات على الع���امل كله، وه���ذا اأمر 

طبيع���ي ما دامت تتدخل يف كل �س���وؤون 

الع���امل ابتزازاً وتهديداً وترويعًا وقتاًل بال 

رحمة، لكن التداعيات الأق�س���ى هي على 

الأمريكيني اأنف�س���هم، وعلى الإمرباطورية 

التي �ُس���يِّدت على جماجم الآخرين، ومن 

اقت�ساديات ال�س���عوب املقهورة، ولذا من 

حق �سعوب الأر�س ودولها اأن تقول كلمة 

ل بل كلمات باأن الأمل املوهوم يف اأمريكا 

بتح�س���ني العي�س قد تبدد اإىل غري رجعة، 

لأن منطلقات���ه كانت جمموع���ة اأكاذيب 

عل���ى امل�ستوى الإن�س���اين، وقد افت�سحت 

الأ�ساليل على اأي���دي واأل�سنة خمرتعيها، 

بع���د اأن انق���ادت اإىل فتناته���ا جماعات 

باجلملة واملفرق.

اأم���ريكا الي���وم، ولي�س مهم���ًا اأكانت 

جمهورية اأم دميقراطي���ة، تدافع عن مالذ 

اأخ���ري، وهو الذي تعت���ربه احل�سن الأهم، 

بينما ينظر العامل بفقرائه قبل املي�سورين 

ب�سخرية اإىل نظريات العدالة الجتماعية 

يف ال�سيا�س���ة الأمريكية، بغ�س النظر عن 

اأمام  احلرية والدميقراطية اللت���ني تبدتا 

العامل اأنهما رهينت���ا التج�س�س الأمريكي 

يف الع���امل كله.. وهل اأح���د يجادل اليوم 

با�ستباحة اأمريكا لكل احلريات يف العامل، 

وبع���د خر����س اأوبام���ا يف الأمم املتحدة 

عندما اأهانه زعماء ال���دول الفقرية على 

خلفية انته���اك »الدميقراطية الأمريكية« 

لأبخ�س احلريات لدى �سعوب الأر�س.

الع���امل الي���وم اأم���ام انتفا�سة وعي 

جماع���ي، اإل من بع�س عمي���ان الب�سرية 

يف ال�سيا�س���ة والقت�س���اد والجتم���اع، 

وعن���وان النتفا�س���ة اأن وا�سنطن مل تعد 

تخيف اأحداً، بع���د تداعي النظريات التي 

بني���ت عليه���ا الإمرباطوري���ة الأكرث �رصاً 

يف تاري���خ الب�رصي���ة، واأن �سعوب العامل 

املقهورة ت�ستعد وقد بداأت فعاًل، لتحطيم 

القيد الأمريكي املذل، حتت عنوان الكرامة 

واحلرية.

اإن م���ا �سهدته ذكرى ح���رب ت�رصين، 

ول�سيم���ا يف م����رص من خط���اب من�سف 

للرئي����س جمال عبد النا����رص ودوره يف 

نه�سة م����رص والعرب كعن���وان للتحرير 

الإن�س���اين  والإن�س���اف  وال�ستق���الل 

الجتماع���ي، يوؤ����رص اإىل مرحل���ة ل ريب 

اأن���ه من دوام احلال م���ن املحال، ومزابل 

التاريخ ماأوى الأنذال.

يون�س
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يوماً بعد يوم تتك�صف ف�صول جديدة 

والذي  �صورية،  الدامي يف  ال�صراع  من 

بات اأ�صبه بعملية انتحار جماعية يقاتل 

فيها الكل �صد الكل، يف حرب قد يكون 

ُع���رف م�صدر ���ص��رارت��ه��ا، وك��ي��ف ب���داأت، 

بنهايتها  التكّهن  لأح���د  ميكن  ل  لكن 

ال�صورية  الأزم��ة  باأ�ص�س حّلها. ولعل  اأو 

نظام  حققه  ال��ذي  وال�صمود  الطويلة 

الأ���ص��د يف ���ص��وري��ة، وال��ت��ح��ال��ف ال��دويل 

القوي الذي مل ينف�ّس من حوله على 

ال��رغ��م م��ن ك��ل ال���ظ���روف، ه��و م��ا ع��اد 

انتف�س  عربي  ع��امل  يف  الأوراق  وقلب 

ف���ج���اأة ع��ل��ى ح��ك��ام��ه ال��دي��ك��ت��ات��وري��ي��ن 

واقتتال  ع��ارم��ة  فو�صى  حملهم  ليحّل 

وعنف واإرهاب، ولي�صرب احللم الرتكي 

باإعادة زمن »اخلالفة«، وليحطم احللم 

ال�����ص��ع��ودي ب��ا���ص��ت��ع��ادة زم����ن ال�����ص��ري��ف 

ح�����ص��ن واأح���الم���ه ب��ح��ك��م دول����ة عربية 

كربى.

وهكذا، ويف زمن التغيريات ال�صريعة 

تخيل  مما  اأ���ص��رع  بوترية  ح�صلت  التي 

ي����وم����اً، مي��ك��ن ر����ص���د م�صهد  اجل��م��ي��ع 

م�صهد  خ�صو�صاً  اجل��م��اع��ي،  الن��ت��ح��ار 

بفروعهم  »الإ�صالمين اجلدد«  انتحار 

املختلفة:

امل�����ص��ل��م��ون« يف  ي���ق���وم »الإخ��������وان  اأ- 

م�صبوقة،  غ��ري  ان��ت��ح��ار  بعملية  م�صر 

بال�صلطة  مم�صكن  م��ن  حت��ّول��وا  ف��ه��م 

ب��ط��ري��ق��ة ت��ع�����ص��ف��ي��ة دي��ك��ت��ات��وري��ة، اإىل 

النتحار اجلماعي من  ممار�صة عملية 

خ����الل مم��ار���ص��ة ال��ع��ن��ف ���ص��د اجل��ي�����س 

�صفو  وتعكري  ال�صعب،  و�صد  امل�صري، 

م�صهد  يف  الكربى،  الوطنية  املنا�صبات 

اأن ه��وؤلء ل يتمتعون بح�س  اإىل  ي�صري 

وطني ول قومي، واأن امل�صالح ال�صيقة 

وطمعهم بال�صلطة قد اأعمى ب�صريتهم 

وب�����ص��ره��م، وج��ع��ل��ه��م ي��ت��خ��ط��ون جميع 

اخلطوط احلمراء.

عن  امل�صلمون«  »الإخ���وان  ك�صف  لقد 

فقدانهم  بعد  ج��داً  خطري  عنفي  وج��ه 

يتورعوا  مل  ك��ان��وا  واإن  وه��م  ال�صلطة، 

الثورة  مرحلة  يف  العنف  ا�صتعمال  عن 

وما بعدها، اإل اأن ما يقومون به اليوم 

يف م�صر من قتل واإج���رام  ي�صقط عن 

اأو  م�صلوب،  بحق  اّدع���اء  اأي  حتركاتهم 

�صرعية حكم اأو �صواها.

ب- ولعل تخطي اخلطوط احلمراء 

»اإخ��وان��ي��ة«  �صيا�صة  ب���ات  م��ق��ل��ق،  ب�صكل 

ب���ام���ت���ي���از، ف���ه���ا ه����و ح������زب »ال���ع���دال���ة 

ت�صهيل  اإىل  يندفع  الرتكي  والتنمية« 

م���رور »ال��ق��اع��دة« واأخ��وات��ه��ا للقتال يف 

���ص��ي��ا���ص��ة خ��ط��رية ومميتة  ���ص��وري��ة، يف 

ي��ع��رف الأت�����راك ق��ب��ل غ��ريه��م خ��ط��ورة 

ال�صوري   - العراقي  فامل�صهد  نتائجها، 

�صورية  وت��دف��ع  للعيان،  م��اث��اًل  زال  م��ا 

ث��م��ن��اً ه���ائ���اًل ل���وج���ود »ال���ق���اع���دة« على 

حدودها، ولعل �صيا�صة النتحار تتجلى 

اأي�صاً يف دفن الروؤو�س يف الرمال، ففي 

»اإلسالميون الجدد«.. وسياسة االنتحار الجماعي

جاءت اخليبة بحجم الرهان، �سيما اأن املراهنني كانوا 

واملواقع  الأمريكية  ال�ضربة  بتفا�ضيل  فقط  يتنباأون 

املُدرجة على لئحة الأهداف، وو�ضل التفاوؤل مبعار�ضة 

ال�ضربة  �ضمول  بوجوب  م�ضبقًا  ت�ضرتط  اأن  اإىل  اخلارج 

كونه  احل��ّر«،  »اجلي�ش  بها  التي طالب  الأه��داف  كاملة 

والتي  النظام،  وجع  مبكامن  والأخ��ر  بها  علمًا  الأك��ر 

بالتقّدم  الأردن  يف  تدريبهم  مت  الذين  امل�ضّلحني  ُتّكن 

الري خالل العدوان وبعده، لإ�ضقاط دم�ضق.

خالل  ال�ضعودي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن�ضاط  واك���ب  وَم���ن 

اأجواء  ي�ضود  كان  الذي  والتفاوؤل  ال�ضربة،  انتظار  فرتة 

املعار�ضني ال�ضوريني يف اخلارج، اعتر ال�ضربة واقعة ل 

حمالة، وانتقل اإىل ا�ضت�ضراف ما بعدها، و�ضيناريوهات 

والقواعد  وقطر  »اإ�ضرائيل«  ق�ضف  عر  الإي��راين  ال��رّد 

الأمريكية يف اخلليج.

�ضادمة كانت للمعار�ضة ال�ضورية يف اخلارج وحللفائها 

على  كانت  وقا�ضية  الوهمية،  ال�ضربة  تلك  الإقليميني 

اأياديهم  اخل��ارج  معار�ضو  ك��ان  واإذا  احل��ر«،  »اجلي�ش 

لي�ضت يف النار، فقد ُفتحت النار على »احلر« من كافة 

الجتاهات، من منطلق رّدة الفعل العفوية والفورية من 

الف�ضائل الإ�ضالمية امل�ضلحة للتمركز والتمو�ضع واإقامة 

»ال��دول��ة  طليعتها  ويف  ال�����ض��وري،  ال��داخ��ل  يف  دويالتها 

الإ�ضالمية يف العراق وال�ضام« )داع�ش(، التي ا�ضتبكت 

مع »اجلي�ش احلر« يف اأكر من موقع وكانت الغلبة لها، 

وعلى  »احلّر«  على  الع�ضكري  احل�ضم  اأيام  منذ  واأعلنت 

كافة الف�ضائل التي ل تن�ضوي حتت جناحها يف �ضمال 

التي تتد  الإ�ضالمية«  »الإمارة  لإعالن  �ضورية، تهيدًا 

مع  ال�ضورية  احل��دود  حتى  غربًا  الالذقية  اأط��راف  من 

العراق �ضرقًا، تهيدًا ل�ضّم الأنبار العراقية اإىل الإمارة 

املوعودة لحقًا، رغم اأن هذه »الإمارة« لن تلقى الرتحيب 

با�ضر بناء جدار عازل على  من اجلانب الرتكي، الذي 

الكردي،  الرتحيب  تلقى  ولن  �ضورية،  مع  احلدود  طول 

الدولة  باإقامة  التاريخي  للحلم  تدمري  حماولة  لأنها 

الكردية التي ي�ضكل اإقليم كرد�ضتان العراق نواة لها.

و�ضاعقة �ضتكون النهاية على »اجلي�ش احلّر«، �ضيما بعد 

اأ�ضلحته  اإنذار »داع�ش« الذي مّددته له �ضاعات لت�ضليم 

معارك  و�ضط  الإن����ذار،  ج��اء يف  كما  ال��ت��وب��ة،  واإع���الن 

يخو�ضها يف كل مكان �ضد الت�ضكيالت امل�ضّلحة الأخرى 

الن�ضقاقات  اإىل  اإ�ضافة  اإمرته،  حتت  تن�ضوي  ل  التي 

لوا الن�ضمام اإىل »داع�ش«  املفاجئة عنه من ِقَبل من ف�ضّ

اأو العمل »اجلهادي« امل�ضتقّل، علمًا اأن عددًا كبريًا ممن 

والتحقوا  النظامي  ال�ضوري  اجلي�ش  عن  �ضابقًا  ان�ضقوا 

مع  ال��رتك��ي��ة  املخيمات  يف  ق��اب��ع��ون  احل���ر«  ب���»اجل��ي�����ش 

عائالتهم، ويرف�ضون اللتحاق بجبهات القتال. 

و�ضعية  يف  وه��و  احل��ّر«  ال�ضوري  »اجلي�ش  على  �ضنتان 

عر  وال��دويل  الإقليمي  الدعم  ينتظر  راوح«،  »مكانك 

والدوحة،  اأنقرة  بني  الورقية  املقررات  ذات  املوؤترات 

وو�ضلت  العوا�ضم،  ومعار�ضة اخلارج جتول يف  و�ضنتان 

اإىل احلّد الأق�ضى عندما ح�ضلت على الدعم ال�ضيا�ضي 

ل  الأ�ضد  اإ�ضقاط  من  تتمكن  ومل  دول،  واأرب��ع  مئة  من 

اآخ��ر؛  ن��وع  من  بدعم  ج��اءت  بل  ع�ضكريًا،  ول  �ضيا�ضيًا 

عر ع�ضرات الآلف من امل�ضلحني املرتزقة من اأكر من 

واأهدافهم  اإيديولوجياتهم  تناق�ضات  مع  دولة،  ثمانني 

وتبعيتهم مل�ضادر التمويل، ووقعت هذه املعار�ضة ومعها 

»اجلي�ش احلّر« يف املحظور الأدهى، وبات هذا اجلي�ش 

ف�ضيل  لها، جمّرد  الوحيد  الع�ضكري  الذراع  كان  الذي 

من الف�ضائل التي تناهز الألفني ومئتني، وبات يف دائرة 

بالأر�ش  الإم�ضاك  على  قدرته  جلهة  الغربية  ال�ضّك 

»يت�ضّلع«  نف�ضه  فوجد  الأ�ضد،  لإ�ضقاط  احلرب  ومتابعة 

على  َمن  كل  ويقاتل  م�ضبوقة،  غري  ان�ضقاقات  ويواجه 

والإقليميني  الدوليني  �ضادته  لإر���ض��اء  ك�ضرط  الأر���ش 

اأن  خ�ضية  بال�ضالح،  دعمه  عن  بداية  انكفاأوا  الذين 

م�ضروطًا  الدعم  بات  ثم  اخلطاأ،  بالأيدي  ال�ضالح  يقع 

ُيقاتل  »احلّر«  املتطّرفة، وغدا  بق�ضائه على اجلماعات 

الكّل اإل »جي�ش ب�ضار الأ�ضد«!

كل ما تورده و�ضائل الإعالم عن تعاون يح�ضل يف بع�ش 

ملواجهة  النظامي  واجلي�ش  احلّر«  »اجلي�ش  بني  املواقع 

»الجيش الحّر«.. بين مكانك راوح وإلى الوراء ُدّر

مقاتلون يرفعون رايات »اأن�صار ال�صريعة« يف دير الزور
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على  ج��دار  بناء  ع��ن  الرتكية  ال�صلطات  تعلن  وق��ت 

اأ�صالك  بارتفاع مرتين، وو�صع  �صورية  احل��دود مع 

�صائكة فوقه ملنع العبور غري القانوين ووقف حركة 

اإر�صال اجلي�س  التهريب، يتّم ت�صريب معلومات عن 

ال��رتك��ي ط���ائ���رات م��ق��ات��ل��ة اإىل احل����دود ال�����ص��وري��ة، 

الق��رتاب  من  ال�صورية  اجلوية  القوات  منع  بهدف 

من  منعها  ثم  البلدين،  بن  احلدودية  املناطق  من 

�صن غارات على هذه املناطق، وهي باملنا�صبة املناطق 

التي تتمركز فيها »داع�س«، وحتاول ال�صيطرة عليها 

لإن�صاء »دولة القاعدة« على احلدود مع تركيا.

التقارب  بداية  هالهم  الذين  الوهابيون  اأم��ا  ج- 

الأم���ريك���ي - الإي������راين، والب��ت�����ص��ام��ات امل���وزَّع���ة يف 

ومن  ثمنها،  يدفعون  ت�صوية  من  وخ�صوا  نيويورك، 

اأم���ريك���ي ع��ن��ه��م ب�����ص��ب��ب اإخ��ف��اق��ه��م يف تنفيذ  ت��خ��لٍّ 

هياكل  تفكيك  اإىل  فاندفعوا  اإليهم،  املكولة  املهمة 

فق�صوا  والع�صكرية،  ال�صيا�صية  ال�صورية  املعار�صة 

على »اجلي�س احلر« وكّفروه، وعّروا معار�صة اخلارج 

وجّردوها من اإمكانية الّدعاء بتمثيل - ولو حمدود 

- للقوى ال�صعبية يف �صورية.

اجلماعي  النتحار  م��وؤ���ص��رات  م��ن  يكون  وق��د  د- 

الأطراف  الذي تعي�صه  الواقع  اأي�صاً، النف�صال عن 

يف �صورية، خ�صو�صاً املعار�صة منها. لقد كان موؤكداً 

قبل  ل  حت���ارب،  اأن  ت��ري��د  ل  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  اأن 

بعدها، وقد ظهر جلياً  الداخلية ول  املالية  الأزم��ة 

الأمريكية  الإدارة  اأن  ال�صوري  الكيماوي  اأزم��ة  من 

���ص��ت��ف��ع��ل اأي ���ص��يء ل��ت��ت��ج��ّن��ب امل���واج���ه���ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

املبا�صرة، وهكذا دفعت املعار�صة ال�صورية ثمناً للوهم 

املتمثل بالقدرة على دفع الكربى لأن تكون اأدوات يف 

اأن تهدد  ت�صتطيع  باأنها  اإقليمية توهمت  اأي��دي دول 

اإىل تبني خ��ي��اره��ا يف  اأوب��ام��ا  وت��دف��ع  ب��وت��ن،  وتبتز 

اإ�صقاط ب�صار الأ�صد بالقوة الع�صكرية.

مقابل كل هذا النتحار، حتاول اإيران الدفع نحو 

هي  فها  الإي��ج��اب��ي«،  »الن���خ���راط  �صيا�صة  مم��ار���ص��ة 

بدورها الإقليمي،  اإق��راراً  ال��دول الكربى  تنتزع من 

والتعهد بعدم العمل على تغيري نظامها، والعرتاف 

بحقها يف امتالك التقنية النووية ال�صلمية، وهناك 

م���وؤ����ص���ران ه���ام���ان ي����دلن ع��ل��ى ع��م��ق الأزم������ة ال��ت��ي 

تواجهها الدول الإقليمية املواجهة لإيران:

احل��ل��ف��اء  ن��ح��و  اأوب����ام����ا  اإدارة  ���ص��ي��ا���ص��ة  ت���ب���ّدل   -

فالرئي�س  املتحدة،  للوليات  التقليدين  النفطين 

اأنه  ا�صتنتاج  اإىل  تو�صل  وك��اأن��ه  يت�صرف  الأم��ريك��ي 

لي�س يف حاجة اإىل اإر�صاء الدول النفطية اخلليجية.

القيام  وع��دم  لالأ�صيل،  بالتوّجه  اإيرانية  رغبة   -

الذي  فالثمن  للوكيل،  تنازلت  اإىل  توؤدي  مببادرات 

للت�صوية،  ث��م��ن��اً  دف��ع��ه  ع��ل��ي��ه  اأن  الإي������راين  ي��ع��ت��ق��د 

على  وم���ا  الأم��ريك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  �صيدّفعه 

الوكيل حينئذ اإل القبول بنتائج الت�صوية.

اأن  ان��ت��ح��اري��ة  ل�صيا�صات  مي��ك��ن  ل  اأن���ه  النتيجة 

ت�صنع م�صتقباًل، وال�صوؤال الأخطر: ما الذي ميكن 

اأن يقدم عليه هوؤلء يف حال اقتنع الأمريكيون باأن 

اإيران قادرة على حتقيق التوازن وال�صتقرار وتاأمن 

م�صاحلهم يف املنطقة؟

د. ليلى نقوال الرحباين

ما هو مستقبل 
»اإلسالميين الجدد« في 
حال اقتنع األميركيون بأن 

إيران قادرة على تحقيق 
التوازن واالستقرار في 

المنطقة؟

هجن خليجي واأوروبي وغربي لتدمري �صورية

املرتزقة هو موؤكد، ويف اأكر من جبهة ا�ضتنجد الأول 

»احل��ّر«  من  وف��ود  اإىل  العالقة  »تطّورت«  ثم  بالثاين، 

اأبعد  هو  مبا  بل  بامليدانيات،  النظامي  مع  للتباحث 

النهيار  نحو  مت�ضارعة  ت�ضري  الأم��ور  اأن  ويبدو  منها، 

الدراماتيكي جلماعة اخلارج، ل بل باتوا بالن�ضبة اإىل 

كل الداخل من »جماعة اخلوارج«، بعد اأن باءت بف�ضل 

ُيقارب الهزمية النكراء كل حماولتهم ملحاكاة امليدان 

بالدعم، وال�ضعب املح�ضوب عليهم عر اإدارة »املناطق 

املحّررة«، لي�ش لأنهم اأ�ضاعوا البو�ضلة اخلارجية، بل 

لأن البو�ضلة الداخلية تتحّرك ب�ضرعة قيا�ضية، وباتت 

رون لإدارتها عر حكومة  املناطق املوعودة التي يتح�ضّ

لتحكمها،  ثابتة  اأر���ض��ًا  جتد  ل  العتيدة  طعمة  اأحمد 

جمازيًا  تعبريًا  امل��ح��ّررة«  »املناطق  كلمة  واأ�ضبحت 

غري مرتجم جغرافيًا، واإن ح�ضل اخرتاق اآين ولفرتة 

ولي�ش  امل�ضّلحة  الف�ضائل  �ضيطرة  حتت  فهو  حم��ددة 

»اجلي�ش احلّر«.

جزيرة  يف  لف��روف  مع  اجتماعه  بعد  كريي  ت�ضريح 

بالء  اأبلى  ال��ذي  ال�ضوري  بالنظام  واإ�ضادته  ب��ايل، 

ال��ن��ازح��ن  ا���ص��ت��ق��ب��ال  اأن  ري���ب  ل 

ال�������ص���وري���ن ال����ذي����ن اأُج���������ربوا ع��ل��ى 

م�����غ�����ادرة م���ن���ازل���ه���م ق���������ص����راً، ه���رب���اً 

م��ن اأع���م���ال ال��ق��ت��ل وخم��ت��ل��ف اأن���واع 

حم�س،  اإن�صاين  �صاأن  هو  الإره���اب، 

والأع���راف  املواثيق  اأي�صاً  ب��ه  اأق���ّرت 

الدولية.

ف��ال يجوز اأب���داً اإغ���الق احل��دود 

يف وجه النازحن، جراء التجاوزات 

بع�صهم،  عليها  اأقدم  التي  الأمنية 

و���ص��وري��ة  ل��ب��ن��ان  ب��ن  اأن  خ�صو�صاً 

روابط تاريخية وجغرافية، اإ�صافة 

اإىل اأوا����ص���ر ال��ق��رب��ى ت��رب��ط ع���دداً 

ك���ب���رياً م���ن ال���ع���ائ���الت ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ب��ع��ائ��الت ����ص���وري���ة، ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت هي 

م��ن  الآلف  ع���������ص����رات  ب������دوره������ا 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ال����ذي����ن ن����زح����وا ع��ن 

اللبنانية يف  اإب���ان احل���رب  دي��اره��م 

العتداءات  وج��راء  الفائت،  القرن 

والتي  لبنان،  على  »الإ�صرائيلية« 

كان اآخرها عدوان متوز 2006.

وع���ن���دم���ا ح�����اول ت��ن��ظ��ي��م »ف��ت��ح 

الإ�صالم« النيل من ا�صتقرار لبنان 

وج��ي�����ص��ه وع��ي�����ص��ه ال�����واح�����د، ع��رب 

�صمال  وه��اب��ي��ة« يف  »دول�����ة  اإق���ام���ة 

عما  بنف�صها  �صورية  تناأَ  مل  لبنان، 

ي��ج��ري يف ل��ب��ن��ان اآن�����ذك، وق��دم��ت 

للجي�س  ال��الزم  اللوجت�صي  الدعم 

اللبناين، حتى متّكن من ا�صتئ�صال 

ال����ب����وؤر الإره����اب����ي����ة م���ن ال�����ص��م��ال، 

ل�»فتح  الرئي�صي  املعقل  خ�صو�صاً 

الإ�صالم« يف خميم نهر البارد.

راه�����ن�����اً، وب���ع���د ان�������دلع الأزم������ة 

ت���ت���ب���ع احل���ك���وم���ة  ال���������ص����وري����ة، مل 

باملثل،  املعاملة  �صيا�صية  اللبنانية 

ب����ل ق������ررت ال����ن����اأي ب��ن��ف�����ص��ه��ا ع��م��ا 

ي��ج��ري يف اجل���ارة الأق����رب، تفادياً 

تتهدد  ق��د  ان��ع��ك��ا���ص��ات خ��ط��رة  لأي 

يف  والجتماعي  الأمني  الو�صعن 

لبنان.

وق������د ن����ال����ت ����ص���ي���ا����ص���ة »ال�����ن�����اأي 

ال��ق��وى  غالبية  م��واف��ق��ة  بالنف�س« 

يجنب  اأن���ه  اع��ت��ب��ار  على  اللبنانية، 

ال��ن��ار  اأت������ون  اإىل  ل��ب��ن��ان الن�������زلق 

ال�����������ص�����وري�����ة، ل����ك����ن ه�����ل ان���ت���ه���ج���ت 

ق��وًل  امل��ذك��ورة  ال�صيا�صة  احل��ك��وم��ة 

ال�صيا�صة  وفعاًل؟ و»هل ت�صمل هذه 

اأماكن وجود النازحن ال�صورين يف 

ل��دى الأجهزة  اأي�����ص��اً«؟ وه��ل  لبنان 

املخت�صة قوائم عن الأعداد الدقيقة 

ل��ل��ن��ازح��ن وع���ن اأم���اك���ن اإق��ام��ت��ه��م، 

على  اأن�صطتهم  عن  اأمنية  وتقارير 

الأرا������ص�����ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ح�����ص��ب م��ا 

تقت�صي الأنظمة والقوانن؟

بع�س  ت���ق���وم  ال�������ص���دد،  ه����ذا  يف 

البلديات القريبة من الأكرثية يف 

عدد  لتبيان  م�صح  عمليات  اإج���راء 

النازحن واأماكن اإقامتهم، يف وقت 

تتغا�صى البلديات التابعة لالأقلية 

عن هذا الأمر.

م��ن امل���وؤك���د اأن����ه ل ي��وج��د ل��دى 

ال����دوائ����ر امل��خ��ت�����ص��ة ق���وائ���م حت��دد 

ول  دق��ي��ق،  ب�صكل  النازحن  اأع���داد 

الأمنية  للمراقبة  اأي�صاً  يخ�صعون 

تقارير  تتحدث  حن  يف  الدقيقة، 

اآلف  وج���ود  ع��ن  غربية  �صحافية 

امل�صلحن التكفريين يف لبنان من 

غالبيتهم  لبنانية  غ��ري  جن�صيات 

من التابعية ال�صورية، خ�صو�صاً يف 

منطقتي ال�صمال وعر�صال.

يف امل��ح�����ص��ل��ة، امل��ط��ل��وب اإي���ج���اد 

ح�����ل ج�������ذري لأزم���������ة ال���ن���ازح���ن 

يعيدهم  ل��ب��ن��ان،  اإىل  ال�����ص��وري��ن 

���ص��وء  يف  ل���ص��ي��م��ا  ب����الده����م،  اإىل 

حيث  اخلطرة،  الأمنية  التطورات 

تعمل  اإره��اب��ب��ة  �صبكات  توقيف  مت 

ال��ل��ب��ن��ان��ب��ة ت�صم  ع��ل��ى الأرا�����ص����ي 

فمو�صوع  ال�����ص��وري��ن،  م��ن  ع����دداً 

مقبوًل،  يعد  مل  ال��ي��وم  ال��ن��ازح��ن 

اأّن  عن  كالماً  هناك  اأّن  خ�صو�صاً 

عددهم �صي�صبح نحو ال�4 مالين 

يف العام املقبل، وهذا الأمر خطري 

ال�ّصورين  تهجري  اأ�صبح  اإذ  ج��ّداً، 

م��ن��ه��ج��ي��اً ول���ي�������س اأم����ن����ي����اً ف��ق��ط، 

و�صينجم عن ذلك تداعيات خطرة 

ج����داً ع��ل��ى الأو����ص���اع يف ل��ب��ن��ان، ل 

ال�صعيدين الجتماعي  �صيما على 

والدميغرايف.

ح�سان احل�سن

آالف المسلحين التكفيريين السوريين 
ينتشرون في الشمال وعرسال

الكيماوية،  اأ�ضلحته  تدمري  مو�ضوع  يف  ح�ضنًا 

للرئي�ش  ك���ريي  اأ����ض���اف  ك��م��ا  ي��ع��ود  وال��ف�����ض��ل 

امل�ضاركة  املعار�ضة  على  قطع  ولف��روف  الأ�ضد، 

اأن  اإىل  ي�ضري  ذلك  كل  ب�ضروط،  »جنيف2-«  يف 

باتت  وال�ضرق  ال��غ��رب  واأول��وي��ة  انتهت،  اللعبة 

واإتالف  �ضورية،  يف  املتطّرفة  اجلماعات  �ضحق 

لتمرير  ذريعة  �ضوى  لي�ش  الكيماوية  الأ�ضلحة 

اأخرية  فر�ضة  وهي  للنظام،  ال�ضتمرار  ترياق 

اأن  ال��داخ��ل  يف  احل���ّر«  »اجلي�ش  عنا�ضر  اأم���ام 

ومن  اخل����ارج،  معار�ضة  م��ن  ب��راءت��ه��م  يعلنوا 

واأن  تركيا،  طليعتهم  ويف  الإقليميني،  داعميها 

اأنقرة  يف  القابعة  قيادتهم  من  براءتهم  يعلنوا 

باأقرب وقت، وت�ضكيل جمل�ش قيادة من ال�ضباط 

اأن  الأولويات  واأوىل  �ضوؤونهم،  لإدارة  امليدانيني 

راوح«  »مكانك  و�ضعية  من  اجلي�ش  هذا  ينتقل 

اإىل  وعودة حتمية  ُدّر«،  الوراء  »اإىل  و�ضعية  اإىل 

عملية  يف  النظامي  ال�ضوري  اجلي�ش  اأح�ضان 

طويلة  ���ض��ه��ورًا  ت�ضتغرق  ق��د  وا���ض��ع��ة  تنظيف 

القيادة  املرتزقة، وحتت  ال�ضورية من  لالأرا�ضي 

وخالف  الأ���ض��د،  لب�ّضار  وال�ضيا�ضية  الع�ضكرية 

اإما  اأمام خيارين،  »اجلي�ش احلّر«  �ضيكون  ذلك 

هذا  على  واإم��ا  للنظام،  وال�ضالم  التوبة  يد  مّد 

الرحمة  واملُعار�ضني  املُعار�ضات  وك��ل  اجلي�ش 

وال�ضالم..

اأمني اأبو را�شد

الشيخ جبري 
التقى الشيخ قاسم

عر�س وفد من حركة الأمة برئا�سة اأمني 

عام احلركة ال�سي���خ د. عبد النا�رص جربي 

م���ع نائب اأمني عام حزب اهلل ال�سيخ نعيم 

قا�سم التطورات املحلية والإقليمية، وكانت 

وجهات النظر متطابقة يف جممل الق�سايا 

الت���ي مت بحثها، وقد اأكد ال�سيخ جربي بعد 

اللقاء اأن التطورات التي مير بها لبنان، وما 

يواجهه من تهدي���دات، خ�سو�سًا التهديدات 

ال�سهيوني���ة التي ت�ستهدف ثرواته النفطية 

والغازي���ة، تفرت�س اتخ���اذ مواقف �رصيعة 

وحا�سمة للحفاظ عليها، خ�سو�سًا يف وجه 

الأطماع ال�سهيونية، مما يجعل من املثلث 

واملقاومة«  وال�سع���ب  الذهبي »اجلي����س 

حقيقة را�سخة ل ميكن لأي كان اأن يتجاهل 

دوره���ا وتاأثريها يف منح البلد قوة ومنعة 

واإرادة �سلبة.

ودع���ا ال�سيخ ج���ربي اإىل الإ�رصاع يف 

ت�سكي���ل حكوم���ة وح���دة وطني���ة، تتمثل 

فيها كل مكونات ال�سع���ب اللبناين ح�سب 

الأحج���ام التمثيلية، وهو اأمر اأُقرّ يف اتفاق 

الطائف، ومل يع���د جائزاً التالعب والهروب 

منه اإىل الأمام، اأو الرتاجع اإىل اخللف.
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لبنانيات

�أن خّطة دخول  �أخ��ب��ار طر�بل�س  �آخ��ر 

ُو�ضعت  قد  و�أزّقتها  �ضو�رعها  �إىل  �لدولة 

ع��ل��ى ث���اث م��ر�ح��ل، ل��ك��ن �ل��ت��ج��زئ��ة بحد 

ذ�ت����ه����ا ع���رق���ل���ة م��ك�����ض��وف��ة م����ن ف���ري���ق ال 

ي�ضتطيع علناً منع �لدولة من �لعبور �إليه، 

�ملم�ضكني  »�مل��ون��ة« على  ع��ن  ك��ون��ه ع��اج��ز�ً 

وم��ن  �أواًل،  م�ضّلحيه  ق����ادة  م��ن  ب���االأر����س 

�أهل  باتو� وحدهم  �لذين  �الآخرين  �لقادة 

�لد�خلية  وزير  �أن  خ�ضو�ضاً  ثانياً،  �لقر�ر 

�ضّرح بعد �إعان موعد �خلّطة �أنه ينتظر 

ع�����ودة �ل��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي ل��ل��ت��ب��اح��ث معه 

يف  �جتماع  وُع��ق��د  �ضبق  �أن��ه  علماً  ب�ضاأنها، 

�ل�ضر�ي برئا�ضة ميقاتي ب�ضفته �لر�ضمية 

كرئي�س حكومة.

يف  �ضمالية  �ضاحية  طر�بل�س  »ُنعلن 

َدحت  �ضَ �جل��ن��وب��ي��ة«،  �ل�ضاحية  م��و�ج��ه��ة 

�الأزّق��ة عزل  �ملنابر عندما قرر زعماء  بها 

عكار،  على  وفتحها  �ل��دول��ة  عن  طر�بل�س 

ب��ان��ت��ظ��ار �ل��ن�����ض��ر يف �ل��ق�����ض��ر، وب��ال��ت��ايل 

ك���ام���ل حم��اف��ظ��ة ح��م�����س، و�إع������ان دول���ة 

�مل���وع���ودة، لكن  »�الإم�������ارة«  �أو  »�خل���اف���ة« 

�ل��ق�����ض��ر ُح�����ض��م��ت وح��م�����س ب��اق��ي��ة �ضمن 

باقية  وطر�بل�س  �ل�ضورية،  �لدولة  ح��دود 

�الع��ت��د�ء  و�أح����ام  لبنانها،  ح���دود  �ضمن 

مبنتهى  دخلت  و�لدولة  �نتهى،  �الأمركي 

�إىل  �ضاعة  �أرب��ع وع�ضرين  �ل�ضا�ضة خال 

يف  ن�����ض��ر�هلل«  ح�ضن  »�إم����ارة  ُي�ضّمونها  م��ا 

�لدولة  عبور  ُيعيق  �ل��ذي  فما  �ل�ضاحية، 

�إليهم �أوالئك �ملُنادون بالعبور �إىل �لدولة!

�ل�ضارع  ميلكون  ال  ب��اأن��ه��م  �الع����ر�ف 

و�الأر���س لي�س عيباً، لكن يجب �العر�ف 

�إىل  ع��ب��ور  م�ضتنقع  �أر�دوه�����ا  �لق�ضر  �أن 

�ل��وط��ن وغ��رق��و� ف��ي��ه، و�أن »�ل��ب��ط��ان��ي��ات« 

و�إن ���ض��رت ت��دّخ��ل��ه��م خ���ارج �حل����دود فلن 

�لنهم  ي���دور يف فلك  �ل���ذي  �أد�ءه����م  ت�ضر 

�أن  �أعجز من  �ل�ضلطوي �ل�ضخ�ضي، و�أنهم 

�ل�ضلطة  �عتربنا  �إذ�  �ضلطة،  �أه��ل  يكونو� 

ل��ن تكون  �ل��ع��ام، وه��ي  �ل�����ض��اأن  �إد�رة  ح�ضن 

و�إذ� ال قّدر �هلل  �ليوم،  للبع�س منهم بعد 

يف  �ضلطان  �أه��ل  يكونو�  فلن  �إليهم  و�آل���ت 

�ل���وط���ن، ط��امل��ا ال ���ض��ل��ط��ة ل��ه��م ح��ت��ى على 

�لبيت �لد�خلي �له�ّس �لذي بنوه.

قبل �لدخول يف تفا�ضيل �لدخول �إىل 

طر�بل�س نت�ضاءل: من �لذي مينع �لدولة 

للقب�س على  ع��ر���ض��ال  م��ع��ق��ل  دخ����ول  م��ن 

�لع�ضكريني  بقتل  �ملّتهم  �الأط��ر���س؛  عمر 

يف ع��ر���ض��ال، و�ل��ت��خ��ط��ي��ط ل��ت��ف��ج��ري بئر 

�لعبد و�لروي�س؟ عمر �الأطر�س �لذي هّدد 

�لدولة عرب فيديو م�ضّجل بعدم �القر�ب 

من عر�ضال �أو حماولة �لقب�س عليه، الأن 

�الأم����ر ل��ن ي��ك��ون ���ض��ه��ًا ع��ل��ى �ل���دول���ة، �أو 

�أحمد  �ل�ضيخ  عملية  يف  ح�ضل  ملا  م�ضابهاً 

�الأطر�س  ُقب�س على  لو  �أنه  �الأ�ضر، علماً 

�ملحامني  م��ن  »ف�����ض��ي��ل«  ل��ه  �س  ف�ضُيخ�ضّ

للدفاع عنه، كما ح�ضل لاأ�ضر وجماعته.  

لفريق  يكون  ل��ن  �ل��دول��ة  �إىل  �لعبور 

ال ي�����ض��م��ح ل��ل��دول��ة ب��ال��ع��ب��ور �إل���ي���ه، ب��د�ي��ة 

�إىل  وو���ض��واًل  بطر�بل�س  م���رور�ً  عكار  م��ن 

عر�ضال، و�لكام موّجه �إىل �أمني عام تيار 

�ضّرح  �ل���ذي  �حل��ري��ري،  �أح��م��د  �مل�ضتقبل؛ 

م���ن �ل����رب�زي����ل يف �ل���ي���وم �ل���ت���ايل ل��دخ��ول 

�جلنوبية  �ل�ضاحية  �إىل  �الأم��ن��ي��ة  �ل��ق��وى 

بقوله: عادت �لدولة �إىل �ل�ضاحية، ويبقى 

�أن تعود �ل�ضاحية �إىل �لدولة.

ُن����ي����ب �ل�������ض���ي���د �أح�����م�����د �حل����ري����ري 

ونقول: �ضكان �ل�ضاحية، �أو »�إمارة �ل�ضّيد« 

يف  �ل�ضياديني  وك��ل  �لبع�س،  ي�ضّميها  كما 

لكنهم  �ل��وط��ن،  وح��ده��م  لي�ضو�  �ل��وط��ن، 

�لدولة،  هم  ولي�ضو�  حمايته،  �ضرف  نالو� 

حلفائهم  مع  �لدولة  دخلو�  عندما  لكنهم 

و�ضكان  �لنظيف،  ب����االأد�ء  �ل��دول��ة  ���ض��ّرف��و� 

�ل�ضاحية لبنانيون �أكرث ممن �ضعو� خلف 

�جل��ن�����ض��ي��ة �مل����زدوج����ة، و���ض��ك��ان �ل�����ض��اح��ي��ة 

لبنان  يف  �لوطنيني  كل  ومعهم  و�جل��ن��وب 

�ضكنو� بر�كني �للهب وما غادرو� لبنان، وال 

�أر�ضلو� عائاتهم خارج لبنان، وال �أوالدهم 

يف �ملد�ر�س �لفرن�ضية، وال هم قابعون على 

�أر�ضفة �ملقاهي �لباري�ضية..

يّدعي  ك��ان  �لتي  طر�بل�س  �إىل  ونعود 

ولر�فقنا  معاقله،  م��ن  �أن��ه��ا  »�مل�ضتقبل« 

�أح��م��د �حل���ري���ري وم��ع��ه �لرئي�س  �ل�����ض��ي��د 

�لدولة  �إىل  �لعبور  فريق  وك��ل  �ل�ضنيورة 

يف ج��ول��ة م��ي��د�ن��ي��ة د�خ��ل��ه��ا، ول��ر���ض��دون��ا 

�إىل ز�وية و�حدة ميون »تيار �مل�ضتقبل« �أن 

�إليها، �ضو�ء يف �لقّبة  ي�ضّهل دخول �لدولة 

���ض��و�ه��ا،  �أو  ���ض��م��ر�  �أب���ي  �أو  �ل��ت��ب��ان��ة  ب���اب  �أو 

��ضتديوهات  ولي�ضمحو� لنا ويخرجو� من 

�ل��ت��ل��ف��زة و�الإذ�ع��������ة وم����ن ع��ل��ى ���ض��ف��ح��ات 

���ض��ح��اف��ت��ه��م، ول��ي��ع��اي��ن��و� ع��ل��ى �الأر�������س، 

وليعربو� �إىل �لدولة على �الأر���س، الأن ال 

عبور لهم �إىل �لدولة قبل تنظيف �الأر�س 

م���ن �مل���رت���زق���ة �ل���غ���رب���اء �مل��ع�����ّض�����ض��ني ح��ول 

و�ضواًل  عر�ضال  �إىل  �ضيد�  م��ن  �إم��ار�ت��ه��م 

�إىل طر�بل�س وعكار.

فريق �لعبور �إىل �لدولة! نعجب من 

فريق  ع��ن  ك��اف��ة  �للبنانية  �ل��ق��وى  �ضمت 

�رت��ك��ب م��ا �رت��ك��ب م��ن��ذ �ل��ع��ام 1990 وم��ا 

بال�ضرقة  �ملّتهم  ال  �الرت��ك��اب،  مُي��ار���س  ز�ل 

ُي��ح��ا���ض��ب، وال �مل����زّور �ل���ذي ُي�����ض��ّف��ر �أرق���ام 

ميز�نية دولة عن بكرة �أبيها ُيحا�ضب، وال 

�لوطن  �لذي يتخّلى عن و�جباته ويهُجر 

ل��ي��دع��م »�ل����ث����ور�ت« يف �أوط������ان �الآخ���ري���ن 

دوره  �أد�ء  عن  يتخّلف  �ل��ذي  وال  ُيحا�َضب، 

ُيحا�ضب،  �أجله  من  �ل�ضعب  �نتخبه  �ل��ذي 

�الأمنية  �الأجهزة  بع�س  ِمن  جعل  َمن  وال 

ميلي�ضيا له ُيحا�ضب، وال من يرغي ويلوك 

�ملك�ضوف  بالكذب  �لدولة  �إىل  �لعبور  كلمة 

�ضباحاً وم�ضاء ُيحا�ضب وُي�ضطب �إىل �الأبد 

من �ملعادلة �لوطنية ومن تاريخ وطن..

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية

فريق »العبور إلى الدولة« يمنع عبور الدولة إليه

من الذي يمنع الدولة 
من دخول معقل عرسال 

للقبض على عمر 
األطرش المّتهم بقتل 
العسكريين والتخطيط 

لتفجيرْي بئر العبد 
والرويس؟
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■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�شيات الإ�شالمية حّيا اجلي�شينْ 
مثل  يف  �شنعا  »ال��ل��ذي��ن  وامل�����ش��ري،  ال�����ش��وري  العربيينْ 

العدو  على  الكبري  الن�شر  عامًا  اأربعي  قبل  الأي��ام  هذه 

ال�شهيوين«.

من جهة اأخرى، دان اللقاء �شل�شلة التفجريات النتحارية 

التي ت�شرب العراق، والتي اأوقعت ع�شرات القتلى ومئات 

اجلرحى، موؤكدًا على اأن هذه الأعمال الإجرامية ل متت 

اإىل دين الإ�شالم احلنيف ور�شالته ال�شمحة ب�شلة.

■ النائب ال�شابق في�شل الداود؛ اأمي عام حركة الن�شال 
اللبناين العربي، اأر�شل برقية تهنئة للرئي�س ال�شوري ب�شار 

الأ�شد مبنا�شبة ذكرى حرب ت�شرين، راأى فيها اأن اجلي�س 

الحتالل  جي�س  مع  والقوة  ال��ردع  ت��وازن  على  بني  ال��ذي 

حرب  يف  عام  ون�شف  عامي  منذ  ُينهك  »الإ�شرائيلي«، 

اأنه  موؤكدًا  والتكفرييي،  الإره��اب  على  للق�شاء  داخلية 

�شينت�شر فيها، وهي حرب ل تقل اأهمية عن املواجهة مع 

م�شمى  اأي  الداخل وحتت  لأن �شهاينة  ال�شهيوين،  العدو 

هم اأ�شد خطرًا من �شهاينة اخلارج.

■ جتمع العلماء امل�شلمي لفت اإىل اأن الن�شر يف ت�شرين 
ال�شوري وامل�شري على ق�شية  التقى اجلي�شان  حتقق يوم 

فل�شطي  ق�شية  ل��الأم��ة،  امل��رك��زي��ة  الق�شية  ه��ي  واح���دة 

والحتالل ال�شهيوين لالأر�س العربية، موؤكدًا اأننا لن نعود 

للن�شر مرة اأخرى اإل اإذا عادت اللُّحمة بي اجلي�شي على 

نف�س الق�شية املركزية، مبديًا ا�شتغرابه من الذي ح�شل 

تكون  اأن  يجب  كان  التي  املنا�شبة  اإحياء  خالل  م�شر  يف 

�شببًا للّم ال�شمل ل �شببًا للتقاتل والتنافر.

■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�شالمي الوحدوي، 

اجلل�شة  وتطيري  النفط  ملف  يف  البحث  جتميد  يف  راأى 

ال�شتثنائية ملجل�س الوزراء للبحث يف هذا امللف ا�شتخفافًا 

ك��وارث  من  البلد  يعاين  ال��ذي  الوقت  يف  امل�شوؤولي،  من 

اقت�شادية بداأت تطال رغيف العي�س، بينما ثروات لبنان 

يف مياهه الإقليمية تنتظر من ي�شتخرجها.

الحتفالت  ب�شخامة  اأ�شاد  اللبناين  ال�شعبي  املوؤمتر   ■
وال��ق��وات  الوطنية  وق���واه  امل�شري  ال�شعب  نظمها  التي 

اأنها  اإىل  م�شريًا  اأكتوبر،  من  ال�شاد�س  ذكرى  يف  امل�شلحة 

من نتاج ثورة 30 يونيو، وتعك�س توجهات الإدارة امل�شرية 

اجلديدة، منددًا مبحاولة »الإخوان امل�شلمي« تعكري �شفو 

»يوم اأكتوبر العظيم«.

الأمريكي  النق�شام  اأن  اإىل  اأ�شار  حمود  ماهر  ال�شيخ   ■
جتعلنا  اأمريكا  يف  تربز  اأن  وميكن  ب��رزت  التي  والأزم��ات 

نتفاءل يف كثري من الأمور، خ�شو�شًا على �شعيد �شراعنا 

قوة  اأن  اأح��د  على  يخفى  ل  حيث  ال�شهيوين،  الكيان  مع 

من  م�شتوردة  قوة  هي  اإمنا  امل�شطنعة  ال�شهيوين  الكيان 

اأمريكا ومن بقية العامل الغربي.

ون��دمي  العربي  التيار  ح��زب  رئي�س  ب��رج��اوي  �شاكر   ■
قيادة  ع�شو  زارا  العربي  لبنان  �شبيبة  رئي�س  ال�شمايل 

مقر  ها�شم منقارة، يف  ال�شيخ  الإ�شالمي  العمل  جبهة 

الإ�شراع  ب�شرورة  املجتمعون  طالب  اللقاء  وبعد  اجلبهة. 

القوى  كافة  فيها  تتمّثل  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�شكيل  يف 

اأحجامها  بح�شب  الفاعلة  ال�شيا�شية  والتيارات  والأطياف 

وكتلها النيابية، لإنقاذ الوطن ومعاجلة الأزمات ال�شيا�شية 

يعاين  التي  واملعي�شية  والأمنية  والجتماعية  والقت�شادية 

منها الوطن واملواطن يف اآن معًا.

■ ال�شيخ �شهيب حبلي دعا اأ�شحاب الكيديات ال�شيا�شية 
امل�شالح  فوق  والتعايل  الوطنية،  بامل�شوؤولية  التحّلي  اإىل 

ال�شخ�شية، لفتًا اإىل اأن �شيدا لي�شت ملكًا لفئة بعينها اأو 

لتيار �شيا�شي يظن اأنه قادر على ب�شط نفوذه وهيمنته على 

معروف،  �شيدا  فتاريخ  املقاومة،  وعا�شمة  اجلنوب  بوابة 

لبو�س  املدينة  ه��ذه  باإلبا�س  البع�س  ينجح  ل��ن  ول��ذل��ك 

الطائفية البغ�شاء.

ال�شاد�س  انت�شار  اأن  اإىل  لفت  العرب  املحامي  احتاد   ■
القوات  حققته  فقط  ع�شكريًا  يكن  مل   73 اأك��ت��وب��ر  م��ن 

قوات  فيه  و�شاركت  ال�شوري،  واجلي�س  امل�شرية  امل�شلحة 

العدو  ق��وات  على  انت�شرت  عربية  دول  ع��دة  من  رمزية 

ُيقهر،  ل  الذى  اجلي�س  اأ�شطورة  فيه  وحطمت  ال�شهيوين 

اإمنا كان اأي�شًا انت�شارًا لالإرادة العربية واإعالء لها.

بالأ�شول  لبنان، وعماًل  ال�شينمائيي يف  الفنيي  نقابة   ■
على  �شنتي  م�شي  وبعد  ال��داخ��ل��ي،  بالنظام  وال��ت��زام��ًا 

املجل�س احلايل، قررت اإجراء انتخابات ل�شتة اأع�شاء جدد 

بعد ا�شتقالة �شتة من املجل�س احلايل. لذلك، دعت نقابة 

الفنيي ال�شينمائيي يف لبنان جميع الأع�شاء اإىل الت�شال 

مبكتب النقابة يوميًا من ال�شاعة العا�شرة والن�شف �شباحًا 

وحتى الثالثة بعد الظهر، للقيام بت�شديد الر�شوم امل�شتحقة 

اأو الرت�شح لع�شوية  القيام بالقرتاع  ليت�شنى لهم  عليهم، 

دت يوم الأحد يف 2013/11/10، ال�شاعة  املجل�س التي ُحدِّ

النقابة  مقر  يف  ظهرًا،  ال��واح��دة  حتى  �شباحًا  العا�شرة 

�شارع احلمرا، بناية البافيون الطابق الأول، ويف حال عدم 

2013/11/24 يف  اإىل يوم  ل املوعد  يوؤجَّ اكتمال الن�شاب 

نف�س املكان والزمان، مبن ح�شر.

م�ضلحون عند �ضاحة »�لنور« يف طر�بل�س �ضمال لبنان
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w w w . a t h a b a t . n e t

ف��ي��م��ا ي���ت���وق���ع خ������رب�ء �الأر�����ض����اد 

ف�ضل  ي���ك���ون  �أن  �ل���ع���امل  يف  �جل���وي���ة 

عام،   100 منذ  �الأق��وى  �ملقبل  �ل�ضتاء 

ل��ب��ن��ان،  يتج�ضد يف  �ل��ت��وق��ع  ه���ذ�  ب����د�أ 

لكن لي�س من خال درج��ات �حل��ر�رة 

�ملتدنية، بل من خال ما �ضهدناه من 

مع  طبيعية  تكون  قد  غزيرة،  �أمطار 

�أو�ئل ف�ضل �خلريف، لكننا ال ن�ضهدها 

كل عام، لذلك كانت �الأمطار �لغزيرة 

للمو�طنني  مفاجاأة  مبنزلة  �أيلول  يف 

وللدولة على حد �ضو�ء.

�إي���ذ�ن���اً  �أن ه��ط��ل��ت �الأم����ط����ار  م���ا 

�لكثر  غ��رق��ت  ح��ت��ى  ع��ا���ض��ف،  ب�ضتاء 

م���ن ����ض���و�رع ب�����روت مب��ي��اه��ه��ا ج���ر�ء 

تنظيف  وع��دم  �لتحتية  �لبنى  تدهور 

م�ضادر  �أن  حتى  ي��ج��ب،  كما  �مل��ج��اري 

���ض��ت��غ��رق  ب�����روت  �أن  �أك������دت  ر���ض��م��ي��ة 

ب�ضكل  �لتحرك  يجر  مل  �إن  بال�ضيول 

�ضريع لتنظيف �ملجاري وتاأهيلها منعاً 

لتفاقم �مل�ضكات خال �ل�ضتاء.

�إذ�ً زخات �خلريف �الأوىل حتولت 

ب�����ض��ت��اء غزير  ي��ن��ذر  ب���اغ ر���ض��م��ي  �إىل 

�الأمطار من �ضاأنه �أن يحول �لعا�ضمة 

�إىل م�ضتنقع.

ح���ت���ى �ل����ي����وم، ال مي���ك���ن حت��دي��د 

�مل�ضوؤوليات، ففي كل عام �لكل يتقاذف 

�مل�ضوؤوليات كالعادة، و�حللول مفقودة، 

وبالتايل ال يوجد �أي �أمل للمو�طنني 

ب��اأن��ه��م ل���ن ي��ع��ل��ق��و� يف زح��م��ة �ل�����ض��ر 

و�الأم���ط���ار  �ل�����ض��ي��ول  ب�ضبب  ل�����ض��اع��ات 

�أ����ض���ح���اب �ل��ب��ي��وت  �أن  �ل���غ���زي���رة، ك��م��ا 

عليها  �لفقرة  و�لعائات  �ملتو��ضعة 

�أن ت�ضتعد ملو�ضم �الأمطار �لتي �ضتغزو 

منازلها كما درجت �لعادة.

م�������ض���وؤول،  �جل���م���ي���ع  �أن  ����ض���ك  ال 

عاتق  على  فقط  تقع  ال  و�مل�����ض��وؤول��ي��ة 

�أواًل  م�ضوؤولية  ه��ن��اك  ب���روت،  بلدية 

ع��ل��ى �مل��و�ط��ن��ني �ل���ذي���ن ال ي��ت��ق��ي��دون 

بقو�نني �لنظافة �لعامة، لذلك ال بد 

رمي  ملنع  �لد�خلية  وز�رة  تدخل  م��ن 

�ل��ن��ف��اي��ات و�الأو�����ض����اخ ع��ل��ى �ل��ط��رق��ات 

لت�ضكرها،  ت��ف��ادي��اً  �مل�����ض��ايف،  وق����رب 

�لطرقات  على  �ملياه  تر�كم  وبالتايل 

ك���م���ا ه����ي �حل������ال يف ب��ع�����س م��ن��اط��ق 

بعربات  ت��ع��ج  �ل��ت��ي  �ل�ضعبية،  ب���روت 

وحمال �خل�ضار، وال يتو�نى �أ�ضحابها 

عن رمي كل ما تي�ضر من �لف�ضات، 

ف���ت���وؤدي �إىل ت��ر�ك��م��ه��ا و���ض��د �مل��ج��اري 

و�الأقنية �لد�خلية.

�إىل م�ضاألة �لنفايات �لتي ال متثل 

�الأ�ضغال  وز�رة  �أم���ام  �لوحيد  �لعائق 

�حلفريات  م�ضكلة  ت�ضاف  و�لبلديات، 

�ل����ت����ي ت��خ��ل��ف��ه��ا م�������ض���اري���ع �جل�������ض���ور 

غالباً  �لتي  وتاأهيل طرقات،  و�الأنفاق 

ما تطر�أ يف كل �ضتاء بداًل من �أن يتم 

�النتهاء منها يف �ل�ضيف، فاحلفريات 

�إىل ج��رف  ت����وؤدي  �أن  ب��د  �مل���وج���ودة ال 

وبالتايل  �ل�ضتاء،  ت�ضاقط  مع  �الأتربة 

حميط  يف  في�ضانات  ح��دوث  �إمكانية 

�الأ�ضغال، ما قد ي�ضفر عن زحمة �ضر 

و�ختناقات مرورية وحو�دث باجلملة. 

وبئر  كالكوال  �أخ���رى  مناطق  ويف 

�مل�ضكلة  ت���ربز  �مل���ط���ار،  ح�����ض��ن وج�����ض��ر 

���ض��ب��ك��ات  م��ع��ظ��م  �إن  �إذ  �آخ������ر،  ب���وج���ه 

�ل�����ض��رف �ل�����ض��ح��ي غ���ر ���ض��احل��ة �أو 

يت�ضبب  ما  تاأهيل،  �إع���ادة  �إىل  بحاجة 

يف ع���ج���زه���ا ع����ن �����ض���ت���ي���ع���اب ك��م��ي��ات 

�الأمطار �لهاطلة وت�ضريفها بطريقة 

برك  �إىل  بتحولها  وينتهي  �ضحيحة، 

كبرة تغمر �لطرقات و�ل�ضو�رع وتهدد 

�لو�قعة على م�ضتوى  �لبيوت و�ملحال 

كانت  و�إذ�  ب��امل��ي��اه،  وتغمرها  �الأر�����س 

�لنفايات و�ل�ضبكة �ملهرئة و�لردميات 

�للبنانيون  عليه  �ع��ت��اد  طبيعياً  �أم���ر�ً 

م��و�ط��ن��ون وم�����ض��وؤول��ون، ف���اإن ظاهرة 

�ضرقة �أغطية �الأقنية �أمر غر ماألوف 

وياأتي ليزيد �لطني بلة، �إذ �إن ما يزيد 

ع��ل��ى 90 غ��ط��اء ع��ل��ى ط��ري��ق خ��ل��دة - 

�الأوز�ع�������ي ���ض��رق��ت ويف و���ض��ح �ل��ن��ه��ار 

�ل�300  نحو  منها  �لو�حد  كلفة  وتبلغ 

دوالر، هذ� ويوؤدي غياب تلك �الأغطية 

�لعامة،  بال�ضبكة  �ل�ضرر  �إحل���اق  �إىل 

ب�ضتى  لتمتلئ  مك�ضوفة  تبقى  �إنها  �إذ 

�لطرقات  وخملفات  �لردميات  �أن���و�ع 

وعدم  بان�ضد�دها  ينتهي  �ل��ذي  �الأم��ر 

ت�ضريب �ملياه عربها.

م�ضاألة  �أن  �إىل  �الإ����ض���ارة  وجت����در 

�ضمن  تقع  �لد�خلية  �لطرق  تنظيف 

بتنظيفها  تقوم  �لتي  �لبلديات  مهام 

ووز�رة  د�ئ��م  بتن�ضيق  دوري���ة،  ب�ضورة 

�الأ�ضغال وطلب �مل�ضاعدة منها للتدخل 

�لتي  عند �حلاجة، خ�ضو�ضاً مع تلك 

�ل��ازم��ة، ولعل  �الإم��ك��ان��ات  ال متتلك 

ب��ل��دي��ة ب�����روت ه���ي �أك�����رث �ل��ب��ل��دي��ات 

�أك��ربه��ا  م��ن  كونها  ب��امل��و���ض��وع  �ملعنية 

مبا ت�ضم من مناطق كثرة وو��ضعة، 

ف���ال���ت���ح�������ض���ر�ت ع���ل���ى ���ض��ع��ي��د ه���ذه 

�لبلدية قد بو�ضرت منذ �أ�ضهر عديدة، 

كما ي�ضر رئي�ضها �لدكتور بال حمد، 

كبرة  ور�ضة عمل  يتحدث عن  �ل��ذي 

طالت �لبنى �لتحتية ل�ضيانتها و�إعادة 

و�لتاأكد  وتنظيفها،  �ل�ضبكات  تاأهيل 

من معاجلة �مل�ضاكل �لقائمة، ال �ضيما 

�ملنت�ضرة،  و�حل��ف��ري��ات  �الأ���ض��غ��ال  بعد 

يتحدث حمد عن »وجود جلنة طو�رئ 

ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ض��اع��ة م�����ض��ت��ن��ف��رة حلل 

�أن �مل�����ض��ح ق��د مت  �أي ط����ارئ«، م���وؤك���د�ً 

�إىل  �لنويري  من  �ملناطق  خمتلف  يف 

���ض��رب� و�الأ���ض��رف��ي��ة وغ��ره��ا، وق��د مت 

لكل  �ل�ضيانة  عقد  �إن��از  على  �لعمل 

بعد  ج��رى  م��ا  لكن  �لتحتية«،  �لبنى 

جيدة  �أخ���ب���ار�ً  يحمل  ال  »���ض��ت��وة«  �أول 

رغم كل �لتطمينات و�لوعود.

ب�����ض��ام،  �الأوىل  �ل�����ض��ت��وة  مت���ر  �أم 

نتيجة  �ل��ط��رق��ات  يف  جتمعت  ف��امل��ي��اه 

لتعود  �الأم��ط��ار،  م��ن  �لهائلة  �لكمية 

�أمر طبيعي  وتت�ضرب بعد وقت، وهذ� 

كثرة  مناطق  ه��ن��اك  كلبنان،  بلد  يف 

غ���رق���ت ل�������ض���اع���ات و�����ض����ي����ار�ت ك��ث��رة 

على  ت��ع��وي�����س  �أي  دون  م��ن  ت�����ض��ررت 

ب���روت ه��ن��اك مناطق  �أ���ض��ح��اب��ه��ا، يف 

و�إ�ضاح كمنطقة  �إىل متابعة  بحاجة 

�ل���زي���د�ن���ي���ة ب��ج��ان��ب �ل�����ض��ن��ائ��ع �ل��ت��ي 

حتتاج بدورها �إىل حل جذري.

حال �لطو�رئ و�لتاأهب ال تقت�ضر 

على بلدية بروت فقط، �إمنا تن�ضحب 

ع��ل��ى جم��م��ل �ل��ب��ل��دي��ات �ل��ت��ي ت��ع��اين 

ومتاعب  �ل�ضتاء  م��اأ���ض��اة  م��ن  ع��ام  ك��ل 

توؤكد  �لبلديات  م��ن  �لكثر  �أم��ط��اره، 

�أ���ض��ه��ر و�ضمل  م��ن��ذ  ب��و���ض��ر  �ل��ع��م��ل  �أن 

و�إز�ل���ة  �مل��ج��اري  لكل  ع��ام��ة  تنظيفات 

�لر�ضبات، عرب فريق عمل و��ضع جهز 

باآالت و�ضمل عمله كل �الأحياء �لتابعة 

لنطاق �لبلديات، على �أن يكون هناك 

�إذ�  �ل�ضيول  ملنع  لل�ضتاء  فريق ط��و�رئ 

ما وقعت، لكن هذه �لت�ضريحات تبقى 

جمرد وعود وكام ال �أكرث.

خر  ف�ضل  �ل�ضتاء  �أن  �مل��وؤك��د  م��ن 

وب����رك����ة، ي��ن��ت��ظ��ره �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون ب��ف��ارغ 

�ل�����ض��رب، خ�����ض��و���ض��اً م���ع ت���ز�ي���د م��وج��ة 

�جلفاف وتغير مو�زين �ملناخ، لكن من 

�ملوؤكد �أي�ضاً �أن �لكثرين منهم يخ�ضون 

�أن تتحول �لنعمة �إىل نقمة بعد �أن تعم 

�لفي�ضانات بيوتهم ومنازلهم لتحولها 

»�ل�ضتوة«  كانت  و�ذ�  عائمة،  ب��رك  �إىل 

�الأوىل قد مرت باأ�ضر�ر ميكن حتملها، 

ف��ه��ل ت���ك���ون �حل�����ال ك���ذل���ك م���ع ب��اق��ي 

حجم  بر�ضم  يبقى  ���ض��وؤ�ل  »�ل�ضتو�ت«؟ 

�ملت�ضاقطات لهذ� �لعام. 

هبة �شيداين

رجعت الشتوية إلى بيروت
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كان   ،1973 ال��ع��ام  يف مثل ه��ذه الأي���ام م��ن 

رمب��ا  ح��ق��ي��ق��ي،  ن�صر  اأج�����واء  يعي�صون  ال��ع��رب 

لأنه  واأي�صاً  الأول منذ وق��ت طويل،  ك��ان  لأن��ه 

الهزمية، فقد  الأول على عقود من  ال��رد  ك��ان 

���ص��ن اجل��ي�����ص��ان ال��ع��رب��ي��ان ال�����ص��وري وامل�����ص��ري، 

اجلي�صان  ب��ادر  الح��ت��ال،  جي�ش  على  هجوماً 

املبادرة وحدها كافية  اإىل �صن احل��رب، وكانت 

اأي���ام جميدة  ال���دللت،  لتقدمي ك��م هائل م��ن 

فيها ال��ك��ث��ر م��ن الآم�����ال، وف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ر من 

مل�صتقبل  والتاأ�صي�ش  بالنف�ش،  وال��ث��ق��ة  ال��ع��زة 

عربي اأف�صل.

اأمركية مقالة  ن�صرت �صحيفة  اأي��ام  وقبل 

لتق�صيم عدد  تتحدث من جديد عن خمطط 

اإىل دوي��ات، لي�صبح عدد  ال��دول العربية  من 

32 دولة، يتكرر ن�صر مثل هذه املقالت  الدول 

بني وقت واآخر، ويكاد املرء يخالها واقعاً قائماً، 

بالنظر اإىل احلالة ال�صيئة التي يعي�صها العرب، 

ووطنهم من اأق�صاه اإىل اأق�صاه.

ت��ع��ام��ل ال��ب��ع�����ش م���ع امل���ق���ال���ة الأم���رك���ي���ة 

عما  يبحث  وب���داأ   منه،  ل مفر  ق���دراً  بو�صفها 

اأن ي�����ص��ن��ده��ا م���ن م��ع��ط��ي��ات يف ال��واق��ع  مي��ك��ن 

بكثر  اآخ��رون، مذكرين  بها  وا�صتخف  املعي�ش، 

جرى  التي  وامل�صاريع  والدرا�صات  املقالت  من 

ن�صرها �صابقاً، عن التق�صيم واخلرائط املتوقعة.

املخططات  ه��ذه  ن�صر مثل  اأن  املاحظ  من 

العربية،  اأمتنا  ت�صيب  التي  بالنكبات  مرتبط 

�صبيل  على  ع�صكرية،  اأم  �صيا�صية  اأك��ان��ت  ���ص��واء 

املثال، يف اأعقاب توقيع اتفاق اأو�صلو )وهو نكبة 

�صيا�صية ثقيلة( واحلرب على العراق )وهي نكبة 

كثراً  احلديث  ج��رى  معاً(  و�صيا�صية  ع�صكرية 

ع��ن اخل��رائ��ط اجل���دي���دة، وخم��ط��ط��ات تق�صيم 

ال���وط���ن ال��ع��رب��ي، واأ���ص��ه��م ال�����ص��ه��اي��ن��ة يف ن�صر 

املو�صوعات  درا�صات ومقالت كثرة، حول هذه 

يف اإطار احلديث عن �صرق اأو�صط خمتلف.

ال�����ص��ه��اي��ن��ة اق����رح����وا يف ح��ي��ن��ه ت��ق�����ص��ي��م��اً 

ت��ك��ل��م��وا  ع���ي���ن���ه،  الآن  يف  خم��ت��ل��ف��ة  وحت���ال���ف���ات 

اأو����ص���ط ت��ق��وم ف��ي��ه دول ع��ل��ى قيا�ش  ع���ن ���ص��رق 

ال��ط��وائ��ف وع��دده��ا، والإث��ن��ي��ات وع��دده��ا اأي�صاً، 

ال�صعب  م��ه��م��ة  »اإن  ن�����ص��ه:  م���ا  اأح���ده���م  وك��ت��ب 

ال��ي��ه��ودي، ه��ي حت��ري��ر ال�����ص��ع��وب ال��واق��ع��ة حتت 

الح��ت��ال الإ���ص��ام��ي ال��ع��رب��ي«، وع��دد م��ن هذه 

عددها  بلغ  واإثنيات،  ومذاهب  طوائف  ال�صعوب 

الوقت  ذلك  اأي�صاً، ومما كتب يف   32 للم�صادفة 

دول��ة  اإ���ص��رائ��ي��ل  »اإن  ك��ذل��ك:  ال�صهاينة  ب��اأق��ام 
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التغريبة الفلسطينية وإسقاط 
حق العودة.. ومسؤولية الفصائل

التغريب���ة الفل�سطيني���ة.. م�سل�س���ل درام���ي الم�س يف 

حلقاته املعان���اة الفل�سطينية زمن االحتالل الربيطاين، ثم 

مذابح الع�سابات ال�سهيونية، لتمتد امل�ساحة الزمنية التي 

عاجلها امل�سل�سل حتى �ستينيات القرن املا�سي، ولكن فات 

الكاتب اأن ي�سع يف ح�سبانه اأن امل�سل�سل مل يقف عند حدود 

احلقبة الزمنية التي ر�سدها امل�سل�سل بعني املنحاز لق�سية 

فل�سط���ني؛ ق�سية العرب املركزي���ة، ولكن على ما يبدو كان 

ياأمل اأن تتوقف التغريبة الفل�سطينية عند حدود النكبة، واإذ 

بها ت�سبح ومع كل منعطف تاريخي مف�سلي تغريبة جديدة 

بحاجة مل�سل�سل يوؤرخ لها ويتناول ف�سولها.

م���ن فل�سطني يف الع���ام 1948 حي���ث التغريبة الكربى، 

ونتيجة ح���رب حزيران العام 1967 واحت���الل »اإ�رسائيل« 

لباقي االأر����س الفل�سطينية يف قطاع غزة وال�سفة الغربية، 

وب�سبب احلرب االأهلية يف لبنان العام 1975 وبط�س القوى 

االإنعزالي���ة الت���ي انته���ت اإىل ارتكابهم جم���ازر تل الزعرت 

وال�سبية، مما ا�سطر ال�سكان اإىل املغادرة باجتاه خميمات 

بريوت والدام���ور يف تغريبة جدي���دة، وكان قد �سبقها يف 

العام 1974 تغريبة الأهلنا م���ن �سكان خميم النبطية الذي 

ترك���ه اأهله بفع���ل التدمري الكلي للمخي���م نتيجة العدوان 

املتوا�سل عليه من قبل العدو ال�سهيوين، لتم�سي التغريبة 

يف طريقه���ا لتحط يف العام 1982 يف خميم �سربا و�ساتيال 

جم���ازر من اأب�س���ع ما ارتكب من مثيالته���ا على يد القوات 

»االإ�رسائيلية« وعمالئه���ا، وعندما احتلت القوات العراقية 

الكويت يف الع���ام 1990، طردت جم���وع الفل�سطينيني من 

الكويت يف تغريبة خليطها اأ�س���ى ومعاناة وظلم، وعندما 

احت���ل الغا�سم جورج بو�س االبن بقواته العراق العام 2003 

مل ي�سل���م فل�سطينيو العراق على قلتهم من تغريبة البط�س 

واالنتقام والتنكيل والت�رسيد اإىل خارجه، وهم اليوم هائمون 

يف العدي���د من الدول، ومل تتوق���ف التغريبة عند حدود ما 

م�سى وحل بال�سعب الفل�سطيني لتجدد التغريبة نف�سها يف 

خميم نهر البارد العام 2007 ليجد الفل�سطينيون باأعدادهم 

ال���ذي يزيد عل���ى 32 األفًا خارج خميمه���م، وال تزال ف�سول 

معاناتهم متوا�سلة حتى اليوم، وما مل يكن يف احل�سبان، اأن 

التغريبة هذه املرة قد وجدت من خميمات �سورية و�سكانها 

الفل�سطينيني االآمنني يف ظل ما وفرته الدولة ال�سورية لهم 

من رغد العي�س واحلياة الكرمية وح�سن ال�سيافة واملعاملة 

االأخوية، ومن دون انتظار لقرار معاملة رعايا الدول باملثل، 

لتج���د هذه التغريبة حمطة فتبداأ رحل���ة الت�رسد من جديد 

يف اأكرب تغريبة ي�سهدها ال�سعب الفل�سطيني منذ النكبة يف 

العام 1948، حيث تفي���د التقارير اأن ما يزيد على 250 األفًا 

ه���م اليوم خارج املخيمات، اإما داخل الدولة ال�سورية، واإما 

خارجها حيث ينتظرهم املجه���ول يف طريقهم للبحث عن 

االأمان.

اإن ال�سعب الفل�سطيني الذي ُظلم على مدار عمر ق�سيته 

من����ذ وعد بلفور الع����ام 1917، يقف الي����وم وحيداً من بني 

ال�سع����وب الذي ال يزال يئن حت����ت نري االحتالل الوحيد يف 

الع����امل يواجه موؤامرة �سطب حقه يف العودة، واإن كنا على 

ثقة اأن احلق ال ميوت بتق����ادم الزمن، وال�سعب الفل�سطيني 

�سيجرتح من اأمله ومعانات����ه املعجزات لينه�س من جديد 

منت�����رساً حلق����ه يف وطنه، يبق����ى ن�ساأل مل����اذا ُت�ستهدف 

املخيمات والوج����ود الفل�سطين����ي يف كل مرحلة ومف�سل 

تاريخي؟ وَم����ن امل�سوؤول عن حماي����ة ال�سعب الفل�سطيني 

واأمنه؟ األي�ست الف�سائل الفل�سطينية جمتمعة اليوم مطالبة 

باإيج����اد الو�سائ����ل الكفيل����ة ب�سون الن�سي����ج االجتماعي 

والوطني لل�سعب الفل�سطيني املهدد اليوم اأكرث من اأي وقت 

م�سى عرب وحدة املوقف والروؤية، وتوحيد اجلهود وحتقيق 

امل�ساحل����ة؟ الأن ما يجري ميثل يف ه����ذه الظروف التحدي 

االأك����رب الذي يواج����ه ويتهدد الق�سي����ة الفل�سطينية يف ظل 

ال�سعي االأمريكي – ال�سهي����وين لالإجهاز على ما تبقى من 

عناوين الق�سية، على وقع ما تعي�سه املنطقة من تطورات 

واأحداث.

[رامز م�صطفى

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

التنسيق األمني.. وإشادة صهيونية
اعتقال  يف  جنح  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأم��ن  اإن  العربية  ال�صحافة  قالت 

اأ�صخا�ش عجز اجلي�ش عن اعتقالهم، وكانت هنا تتحدث عن واقعة حمددة 

بال�صفة  ال�صلطة يف خميم جنني  اأمن  �صنها  التي  العتقالت  بحملة  تت�صل 

الثاثة  اأبنائه  اعتقال  بعد  ال�صعدي،  �صليمان  اعتقال  واأ�صفرت عن  الغربية، 

مطلع هذا الأ�صبوع، وهم من كوادر حركة اجلهاد الإ�صامي.

كان امل�صهد خمزياً يف ذلك الوقت، ففي الآن عينه كانت قوات الحتال 

�صارية �صد  ال�صلطة حملة  اأم��ن  ي�صن  البرة، يف حني  اأحياء مدينة  تقتحم 

اأبناء خميم جنني الذين حاولوا منع اأمن ال�صلطة من الو�صول اإىل ال�صعدي 

واأولده.

وكانت اأجهزة ال�صلطة قد ادعت باأنها تتحرك من اأجل »فر�ش الأمن يف 

املدينة التي اأثارت قلق القادة وامل�صوؤولني، و�صهدت حوادث متفرقة يف ال�صهور 

املا�صية، اأثارت �صكوكاً حول قدرة ال�صلطة على فر�ش الأمن، وهددت باإحداث 

توتر كبر«، وقالت م�صادر ال�صلطة: »ظهرت موؤخراً جمموعات م�صلحة يف 

خميم جنني، ومناطق اأخرى يف املدينة، اأطلقت النار على م�صوؤولني �صيا�صيني 

اإىل  الإ���ص��ارة  ه��و  ال�صلطة،  ت�صريحات  يف  لانتباه  ال��اف��ت  لكن  واأم��ن��ي��ني«، 

»ا�صتباكات مع اجلنود الإ�صرائيليني يف م�صهد مل يتكرر من وقت طويل«.

ويبدو اأن هذه هي كلمة ال�صر، فاحلملة ت�صتهدف جمموعات ا�صتبكت مع 

اأخ��ذوا  والذين  الأمني،  التن�صيق  ق��ادة  به  ي�صمح  ما ل  الحتال، وهو  جنود 

يفاخرون مبا �صموه »احلملة الأمنية لإع��ادة فر�ش الأم��ن يف جنني وقراها 

وخميماتها«.

عمليات  »نفذنا  ق��ال:  دويكات،  اللواء طال  ال�صلطة؛  يف  حمافظ جنني 

البحث عن مطلوبني  اأج��ل  القرى والأح��ي��اء ويف خميم جنني من  يف بع�ش 

اأن احلملة  اإىل  للعدالة، وجنحنا يف اعتقال جمموعة منهم«، واأ�صار دويكات 

بداأت باأوامر من رئي�ش ال�صلطة حممود عبا�ش.

الفرقة  ا�صم  جنني  يف  القتحامات  نفذت  التي  الفرقة  حتمل  باملنا�صبة، 

يف جي�ش الحتال، حتمل ا�صم  خا�صة  فرقة  يقود  �صارون  اآريئيل  كان   ،101
واإع����دام اجلنود  ق��ا���ص��م،  ال��ك��ث��رة جم���زرة كفر  101، وم��ن جرائمها  ال��ف��رق��ة 

امل�صريني الأ�صرى عام 1956، غروا ا�صمها اأقله.
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اأكد مركز اأحرار لدرا�صات الأ�صرى وحقوق الإن�صان، اأن ت�صعة اأ�صرى فل�صطينيني يق�صون اأطول اأحكام بال�صجن على م�صتوى العامل، وذلك �صمن 537 اأ�صراً 

حمكومني بال�صجن املوؤبد �صمن اأكرث من 5 اآلف اأ�صر يف �صجون الحتال ال�صهيوين، وكان مدير املركز؛ فوؤاد اخلف�ش �صرح باأنه ل يوجد اأي ق�صاء يف العامل 

يحكم باأكرث من )موؤبد( اإل الق�صاء يف كيان الحتال، وهو الوحيد اأي�صاً الذي ل يحدد مدة حكم املوؤبد ويركها مفتوحة اإىل ما ل نهاية، ويف ال�صياق ذاته، 

ذكر املركز اأن انتفا�صة الأق�صى التي اندلعت يف اأيلول عام 2000، كان ح�صيلتها احلكم على اأكرث من 700 اأ�صر فل�صطيني باحلكم املوؤبد مدى احلياة ملرة اأو لعدة 

مرات، واأ�صار اخلف�ش اإىل وجود 430 اأ�صراً حمكومني باملوؤبد، من املعتقلني فقط خال انتفا�صة الأق�صى، مبيناً اأن اأكرث من ن�صف املعتقلني املحكومني باملوؤبد 

ينتمون حلركة فتح، والتي متّثل وحدها ما يزيد على ال�60٪ من جمموع املعتقلني، منّوهاً اإىل وجود عدد كبر من الأ�صقاء املحكومني باملوؤبد.

أطول أحكام بالسجن في العالم



م��ا زال���ت ع�����ص��رات امل���ن���ازل يف خميمات 

اإع��ادة الإع��م��ار بعد موافقة  ب��روت تنتظر 

وك�����ال�����ة ال�����غ�����وث ع���ل���ى ال�����ب�����دء مب�������ص���روع 

اإع����ادة ت��اأه��ي��ل��ه��ا، ح��ي��ث ومب��راج��ع��ات اأهلها 

�صوى  يتلقون  ل  الأون����روا  يف  للم�صوؤولني 

بالإ�صافة  والت�صويف،  واملماطلة  ال��وع��ود 

اإىل جتاهل اإدارة الأونروا يف منطقة بروت 

- ق�صم الهند�صة للمطالب بح�صب الأهايل.

وتتلخ�ش املطالب باإر�صال مهند�صني 

باإعادة  ال��ف��وري  وال��ب��دء  امل��ذك��ورة  للبيوت 

ت��اأه��ي��ل��ه��ا ووق�����ف ���ص��ي��ا���ص��ة ال���ص��ت��ن�����ص��اب 

واملح�صوبيات، وكانت الأونروا قد اأقّرت يف 

الن�صف الأول من العام 2012 بناء وتاأهيل 

وحدة   750 اأ�صل  من  �صكنية  وح��دة   132
ومبتابعة  ال��ت�����ص��دع،  م��ن  ت��ع��اين  �صكنية 

امل�����ص��روع ت��ب��نّي اأن ه��ن��اك ع�����ص��رات امل��ن��ازل 

مما  امل�صروع  يطالها  مل  لل�صقوط  الآيلة 

يهدد اأهلها ب�صقوط املنازل على روؤو�صهم، 

املنازل  من  العديد  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

ال�صدف  ولعبت  الت�صدع  نتيجة  �صقطت 

دورها يف عدم اإ�صابة اأ�صحاب املنازل.

الوكالة  من  ومببادرة  للمياه،  بالن�صبة 

ال�����ص��وي�����ص��ري��ة ان���ط���ل���ق ال���ع���م���ل ل��ت��ح�����ص��ني 

خميمات  �صبعة  يف  املياه  م�صكلة  ومعاجلة 

ب��رج  ب����روت  خم��ي��م��ات  م��ن��ه��ا  فل�صطينية، 

ال���رباج���ن���ة و���ص��ات��ي��ا وم����ار ال���ي���ا����ش، وب����داأ 

مندوبون عن الوكالة ال�صوي�صرية والأونروا 

واللجان ال�صعبية يف بروت مبناق�صة اآليات 

تطبيق امل�صروع، وعلى اأثر مفاو�صات معينة 

�صراكة  لتفاق  املذكورة  الأط��راف  تو�صلت 

والوكالة  والأون����روا  ال�صعبية  اللجان  ب��ني 

على اأ�صا�ش اأن يتم النتهاء من امل�صروع يف 

حزيران 2013، وت�صكيل جلنة اإدارة م�صروع 

ت�صغيل حمطات  تتوىل  كل خميم  املياه يف 

تكرير املياه، ويخ�صع العاملون يف امل�صروع 

اأن يقدم املجتمع  لدورات ملدة �صنتني، على 

املحلي م�صاهمة يف ت�صغيل املحطات وتقدم 

وامل���ازوت...  ال�صيانة  الأون���روا م�صاهمة يف 

بح�صب ما اأكد اأحمد م�صطفى امل�صوؤول يف 

اللجان ال�صعبية.

من  ع���دداً  هناك  اأن  م�صطفى  وي��وؤك��د 

امل��اح��ظ��ات اجل���دي���رة ب��ال��ذك��ر م��ن��ه��ا: اأن 

كافية  غ��ر  املخيمات  يف  امل��وج��ودة  الآب����ار 

اأن يتم  امل��ط��ل��وب  ل��ذل��ك  امل���ي���اه،  ل��ت��ك��ري��ر 

ح��ف��ر اآب�����ار ج���دي���دة، ب��ئ��ر يف م����ار ال��ي��ا���ش 

الرباجنة،  ب��رج  يف  واآخ���ر  �صاتيا  يف  وبئر 

اإدارة  ت��ن��وي  ال��ت��ي  امل���ول���دات  اأن  ت��ب��ني  ك��م��ا 

غر  اأو  م�صتعملة  اإم���ا  ���ص��راءه��ا،  امل�����ص��روع 

م�صتوفية ال�صروط، وهذا يتطلب اللتزام 

باملوا�صفات، كذلك تواجه امل�صروع م�صكلة 

تكفي  ل  ح��ي��ث  ال���ك���ه���رب���اء،  حم���ط���ات  يف 

اح��ت��ي��اج��ات امل��خ��ي��م��ات، وع��ل��ي��ه امل��ط��ل��وب 

كهرباء  ب�صركة  املعنية  باجلهات  الت�صال 

ل��ب��ن��ان م��ن اأج���ل زي����ادة ك��م��ي��ات ا���ص��ت��ج��رار 

ال��ك��ه��رب��اء اأو ب��ن��اء حم��ط��ة ج��دي��دة يف كل 

التكاليف وامل�صاريف  اأن  خميم، كما يربز 

ل ت��خ�����ص��ع ل���رق���اب���ة ال���ل���ج���ان ال�����ص��ع��ب��ي��ة، 

العديد  ب�صيانة  اللجان  هذه  قامت  حيث 

بتكليف  ال��ث��اث��ة  املخيمات  يف  الآب����ار  م��ن 

الأون���روا  تلتزمه  ال���ذي  الن�صف  م��ن  اأق���ل 

وباملوا�صفات املطلوبة.

اأنه وحتى الآن مل  كما يوؤكد م�صطفى 

ُت�صكَّل جلاُن اإدارة م�صروع املياه يف املخيمات، 

اللجان  م�صوؤوليته  تتحمل  ت��اأخ��ر  وه���ذا 

ال�صعبية، وهذا الأمر يعيق تنفيذ امل�صروع، 

التي قامت بها  التمديدات  اأن  كذلك يربز 

الأون���روا مب�صروع الحت��اد الأوروب���ي فيها 

الكثر من امل�صاكل، وبالتايل حتى الآن مل 

جترب ومل يتم التاأكد من �صاحيتها، واإن 

ال�صبكات  اأن  ت��وؤك��د  للمنجز  اأول��ي��ة  معاينة 

غر �صاحلة لا�صتعمال.

اأن خم���اط���ر ج��دي��ة  وي��ج��م��ع الأه������ايل 

تقف اأمام النتهاء عن م�صروع تكرير املياه 

يف امل��خ��ي��م��ات ال��ث��اث��ة، وي��خ�����ص��ون م���ن اأن 

تذهب وعود الأونروا بتنفيذ امل�صروع اأدراج 

ال�صعبية  اللجان  يطالبون  لذلك  ال��ري��اح، 

وامل���وؤ����ص�������ص���ات وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي واأه�����ايل 

اأجل ال�صغط على  املخيمات بالتحرك من 

الأونروا للوفاء بالتزاماتها ووعودها وحل 

خميمات  يف  امل��ن��ازل  وترميم  امل��ي��اه  م�صكلة 

ب�����روت، ووق����ف ���ص��ي��ا���ص��ة ت��ق��دمي ال���ذرائ���ع 

الواهية ويف مقدمتها نق�ش التمويل.

�صامر ال�صيالوي
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جانب  اإىل  العي�ش  ميكنها  ل  �صغرة، 

وم�����ص��ر  ����ص���وري���ة  م���ث���ل  ك�������ربى،  دول 

اإ�صرائيل  اإن  واجل��زائ��ر...  وال�صعودية 

من  وكيانات  دول  مع  العي�ش  ت�صتطيع 

والأردن  الفل�صطينية  ال�صلطة  حجم 

من  املق�صود  املعنى  وك��ان  والبحرين«، 

هذا اأن الدول اجلديدة املطلوبة يجب 

ال��دول  قيا�ش  وع��ل��ى  بحجم،  ت��ك��ون  اأن 

التي ت�صتطيع »اإ�صرائيل« العي�ش معها، 

وت���ب���دو ك���ب���رة وم�����ص��ي��ط��رة ب��ال��ق��ي��ا���ش 

اإليها، ولذلك اقرح ال�صهاينة حتالفاً 

الفل�صطينية  ال�صلطة  م��ع  اق��ت�����ص��ادي��اً 

والأردن.

يف حينه كتب البع�ش عن اخلطر 

الداهم، وا�صتخف البع�ش مبا يجري 

اأن هذه جمرد  عنه، معترباً  احلديث 

اأح��ام  خمططات وه��م��ي��ة، واأ���ص��غ��اث 

لا�صتعماريني الذين يريدون تق�صيم 

املق�صم، وجتزئة املجزاأ.

اأن م���ا ج����رى احل��دي��ث  ���ص��ح��ي��ح 

قائماً  واقعاً  عنه، وحددت لتج�صيده 

يتحقق  مل  وح�����ص��ب،  قليلة  ���ص��ن��وات 

ب��ال��ك��ام��ل، ول��ك��ن ه���ذا ل ي��ع��ن��ي اأن���ه 

م��ن��ه  ����ص���يء  ي���ح���دث  مل  اأو  ت����وق����ف، 

تق�صيم  مت  لقد  ال��واق��ع،  اأر����ش  على 

ال���������ص����ودان، وي���ب���دو ���ص��م��ال ال���ع���راق 

العراق،  داخ��ل  م�صتقلة  بدولة  اأ�صبه 

بلد  تق�صيم  بكثر من  الأخطر  لكن 

اآخ��ر،  بلد  يف  التق�صيم  و�صبه  واح���د، 

على  تق�صيمي  لنف�ش  التاأ�صي�ش  ه��و 

واحل��ف��اظ  ال��وح��دة،  بديهية  ح�صاب 

التق�صيم  ح��دي��ث  اأن  ح��ت��ى  ع��ل��ي��ه��ا، 

م��رف��و���ص��اً،  اأو  م�����ص��ت��ن��ك��راً،  ي��ع��د  مل 

ب��ل م���ادة ل��ل��ن��ق��ا���ش، ووج��ه��ة ن��ظ��ر يف 

غ��ال��ب الأح���ي���ان، وه����ذا اأم����ر خطر 

الواقع(  اأن ي�صجل )يف  جداً، وميكن 

ل�������ص���ال���ح الأع�����������داء وم�������ص���اري���ع���ه���م، 

م��وازي��اً  )حم��ق��اً(  البع�ش  وي��ع��ت��ربه 

ملخاطر التق�صيم الفعلي.

م���ق���ال ال�����ص��ح��اف��ي��ة الأم���رك���ي���ة، 

العرب  وقا�ش،  �صعب  توقيت  يف  ياأتي 

منكوبون، وهذا هو التوقيت التقليدي 

والتفتيت،  التق�صيم  خمططات  لن�صر 

ي��ب��ن��ون ه��ذه  اأن الأع�����داء  ���ص��ك يف  ول 

امل���رة ع��ل��ى م��ا حت��ق��ق م��ن خ��ل��ق امل��ن��اخ، 

ولذلك  التق�صيمي،  النف�ش  واإ���ص��اع��ة 

امل��ق��ال  ه���ذا  لتوقيت  الن��ت��ب��اه  ينبغي 

القائمة  املعطيات  ور�صد  وم�صمونه، 

حقيقة، وتلك التي يجري التو�صع يف 

احلديث عنها كنوع من الأمنيات التي 

جت���ول يف خم��ي��ل��ة امل��خ��ط��ط��ني، وم��ن 

يجهدون لتويل التنفيذ.

ا�صتعادة  يف  يظل  الأ���ص��ا���ش  الأم���ل 

م��ا ي��ع��رف ب���روح اأك��ت��وب��ر، تلك ال��روح 

العظيمة التي اأنتجها الن�صر، لقد بداأ 

احل��رب،  وامل�صري  ال�صوري  اجلي�صان 

ول���ك���ن امل�����ص��اه��م��ة ات�����ص��ع��ت ب��ع��د وق��ت 

امل��ع��رك��ة جيو�ش  ل��ت�����ص��ارك يف  ق�����ص��ر 

ع��رب��ي��ة ع����دة ب��ن�����ص��ب خم��ت��ل��ف��ة، ك��ان 

اإ���ص��اف��ة م���ع اجلي�صني  ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة 

فل�صطينيون  ال��ك��ب��ري��ن،  ال��ع��رب��ي��ني 

وع��راق��ي��ون وج��زائ��ري��ون وم��غ��ارب��ة... 

اأبعد  ت�صرين، وما هو  روح  كانت  هذه 

م���ن امل�����ص��اه��م��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة اأي������اً ك��ان 

لوقت  ال���روح  ه��ذه  �صيطرت  حجمها، 

طويل معيدة العتبار لي�ش للجندي 

العربي وح�صب، بل للعروبة اأي�صاً.

تكن  مل  املعركة  نهاية  اأن  �صحيح 

التي  ال��ت��وق��ع��ات  ح��ج��م  م��ع  متنا�صبة 

الكثرة،  اأ�صبابه  ولذلك  عليها،  بنيت 

لكن ذلك الن�صر كان تاأ�صي�صياً، وبداية 

لانت�صارات التي حققتها املقاومة يف 

فل�صطني ولبنان بعد ذلك.

اف��را���ص��اً  ي�صع  اأن  للمرء  وي��ح��ق 

ي�صهل الربهان عليه، باأن هذه الروح 

ما  واأن  ال��وق��ت،  ذل��ك  منذ  م�صتهدفة 

جرى التخطيط له، وب�صمنه اأحاديث 

التق�صيم التي تعود بقوة اليوم، تريد 

وط��ن��اً م�����ص��ت��ت��اً، واأم����ة حم��رب��ة، ففي 

ه����ذا امل���ن���اخ ي��ن��ت��ع�����ش ال���ع���دو وي��ق��وى 

ولي�ش  ومتزقنا،  �صعفنا  ح�صاب  على 

اختربت  التي  قوته  ه��و،  قوته  ب�صبب 

يف امل����ي����دان م�������راراً وك���ان���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة 

الروح  ل�صالح  املقاومة،  ل�صالح  دوم��اً 

املوؤمنة باإمكان اإحلاق الهزمية بالعدو 

املغت�صب لاأر�ش واحلقوق.

ل���ي�������ص���ت ا�����ص����ت����ع����ادة ت���ل���ك ال������روح 

قائماً  اإم��ك��ان��اً  ت�صبح  ه��ي  م�صتحيلة، 

الأم�������ور وج��ه��ت��ه��ا  ت��وج��ي��ه  اأع���ي���د  اإن 

ال�صحيحة، اأن يعود العتبار لل�صراع 

ق�صية  فل�صطني  تعود  اأن  الأ���ص��ا���ص��ي، 

وف���ع���ًا، خ��ط��اب��اً  ق����وًل  الأوىل  الأم�����ة 

و�صلوكاً عملياً.

عبد الرحمن نا�صر 

رئي�ش  تقدمه  واأج��ن��ب��ي،  ع��رب��ي  وط��اب��ي  �صبابي  وف��د  زار 

احتاد ال�صباب الدميقراطي العاملي وقيادة الحتاد واأمني عام 

احتاد الطلبة العرب، واأكرث من 25 منظمة �صبابية وطابية 

عربية واأجنبية، خيمة العت�صام التي يقيمها اأبناء خميم نهر 

اأم��ام املقر الرئي�صي لوكالة الأون��روا يف ب��روت، رف�صاً  البارد 

وال��ب��طء بعملية  ال��ط��وارئ  واإل��غ��اء خطة  الأون���روا  لتقلي�صات 

اإعمار املخيم، وكان يف ا�صتقبال الوفد وفد قيادي من ف�صائل 

املعت�صمني  ال��ب��ارد  نهر  خميم  واأه���ايل  الفل�صطينية  املقاومة 

فل�صطينية  وط��اب��ي��ة  ���ص��ب��اب��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ات  اخل��ي��م��ة  داخ�����ل 

وفعاليات.

البارد،  اأبناء  مطالب  دعم  على  ال�صبابية  الوفود  و�صددت 

وعلى �صرورة توفر مقومات احلياة الكرمية لهم، موؤكدين 

�صرورة قيام املوؤ�ص�صات الدولية واملجتمع الدويل مب�صوؤولياته 

املجتمع  لأن  الأم����وال،  نق�ش  بحجة  التهرب  وع��دم  جتاههم 

ال�����دويل ي��ت��ح��م��ل امل�����ص��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ع���ن م���اأ����ص���اة ال�����ص��ع��ب 

الفل�صطيني، وبالتايل عليه القيام بواجباته جتاههم.

واأك�����د اأه�����ايل ال���ب���ارد م���ن ج��ه��ت��ه��م م��وا���ص��ل��ة حت��رك��ات��ه��م 

ون�صالهم حتى ت�صتجيب وكالة الأونروا ملطالبهم جلهة توفر 

الأموال الازمة ل�صمان الإ�صراع يف اإعمار املخيم وعودة اأهله 

والكاملة لأنها حق  ال�صاملة  الطوارئ  وا�صتمرار خطة  اإليه.. 

لأبناء املخيم، ولي�صت ِمّنة من اإدارة الأون��روا، ويجب اإعادتها 

بل وزيادتها حتى النتهاء من اإعمار كل املخيم.

االتحادات الشبابية والطالبية العربية واألجنبية تتضامن مع أبناء مخيم نهر البارد
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لة.. وتصفية الفصائل المســـلحة في ســوريـــة أجندات الدول المموِّ
املجموعات  بيين  اخلييافييات  تطفو 

امل�سلحة يف �سورية على ال�سطح، لكنها 

لي�ست جم���رد خ��اف��ات وت��ب��اي��ن��ات يف 

بل  ال�سيا�سية،  والآراء  النظر  وجهات 

ن��زاع��ات عنيفة ودم��وي��ة،  اإىل  حت��ول��ت 

اأ����س���ف���رت ع���ن ت�����س��ف��ي��ات م��ت��ب��ادل��ة يف 

وريف  اأبرزها حلب،  لعل  عدة  مناطق 

اإدل���ب، وال��اذق��ي��ة، واأع���زاز واحل�سكة، 

ودير الزور.

تعاين  ال���ذي  النق�سام  اأ�سهم  وق��د 

حالة  زي���ادة  يف  امل�سلحة  املعار�سة  منه 

الأرا�سي  الفو�سى يف مناطق عدة من 

من  احلكومة،  �سيطرة  خ��ارج  ال�سورية 

اإىل تنامي  امل�سادر  املنطلق، ت�سري  هذا 

حت��رك��ات اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة ب�سكل 

كبري يف الآونة الأخرية، ل �سيما اأن هذه 

اجلماعات تعترب نف�سها م�ستهَدفة من 

ت�سعى  اأنها  كما  ت�سوية قد حت�سل،  اأي 

لكت�ساب املغامن وحتقيق اأجندتها.

يف ه���ذا الإط������ار، اأع��ل��ن��ت »ال��دول��ة 

الإ�سامية يف العراق وال�سام« املعروفة 

ب���»داع�����ش« ع��ن اإط����اق م��ع��رك��ة »نفي 

اخل���ب���ي���ث« ����س���د ك����ل م����ن ي��ع��ار���س��ه��ا، 

ومنهم ما ي�سمى »اجلي�ش احلر«، ويف 

50 ف�سيًا م�سلحاً  املقابل، تكتل نحو 

الإ���س��ام«،  »جي�ش  �سموه  ما  لي�سكلوا 

يعرف  م��ا  تهمي�ش  ازداد  ذل��ك  وج���راء 

ب�»اجلي�ش ال�سوري احلر« يف اأجزاء من 

�سورية كانت تعترب معقله. 

وع����ل����ى غ�������رار »داع�������������ش«، ت��ق��ات��ل 

تطبيق  اأج���ل  م��ن  املت�سددة  الف�سائل 

غري  �سورية،  يف  الإ�سامية  ال�سريعة 

املنتمني  اجل��ه��ادي��ني  ت�ساطر  ل  اأن��ه��ا 

اأج��ان��ب،  وغالبيتهم  »ال��ق��اع��دة«،  اإىل 

طموحهم يف اجلهاد العاملي. 

الطاغية،  النق�سامات  على  وبناء 

خ��ا���س��ت امل��ج��م��وع��ات امل�����س��ل��ح��ة اأع��ن��ف 

ق���ت���ال ���س��م��ن ���س��ف��وف��ه��ا، وذل�����ك �سد 

على  ب���»ال��ق��اع��دة«  مرتبطني  مقاتلني 

احلدود ال�سمالية وال�سرقية ل�سورية، 

وك���ان���ت حم��ط��ة ال��ق��ت��ال الأب������رز ب��ل��دة 

اأعزاز �سمايل حلب، اندلعت مواجهات 

دامية بني »تنظيم القاعدة يف العراق 

وال�����س��ام« وب��ني ق���وات م��ت��م��ردة اأخ��رى 

احل��ر«،  ال�سوري  »اجلي�ش  ي�سمى  مما 

ومل تتمكن ه��ذه ال��ق��وات م��ن ال��دف��اع 

�ساعات  اإذ خ���ال  اأع�����زاز،  ع��ن م��دي��ن��ة 

قليلة ا�ستطاع مقاتلو تنظيم »داع�ش« 

عنا�سر  وط��رد  املدينة  على  ال�سيطرة 

وعلى  منها،  ال�سمال«  »عا�سفة  ل���واء 

ا���س��ت��م��ر الق��ت��ت��ال بني  اأخ�����رى،  جبهة 

وم�سلحي  ال�����س��م��ال«  »عا�سفة  كتائب 

ال�سيطرة  ي��ح��اول��ون  ال��ذي��ن  »داع�����ش« 

على معرب باب ال�سامة ال�سرتاتيجي 

اإغ���اق هذا  اأدى اإىل  م��ع ت��رك��ي��ا، مم��ا 

املعرب احليوي.

 وم���ن���ذ ���س��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ى اأع������زاز، 

اأق����ام م��ق��ات��ل��و »داع�������ش« ح��واج��ز ح��ول 

البلدة و�سيطروا على قواعد لف�سائل 

حفيظة  واأث���������اروا  اأخ������رى  م��ع��ار���س��ة 

ال�����س��ك��ان مب��م��ار���س��ات��ه��م ال��وح�����س��ي��ة، 

ث���وار م��ن »عا�سفة  امل��ق��اب��ل، ر���ش  ويف 

�سفوفهم  اأخ���رى  وف�سائل  ال�����س��م��ال« 

ع���ن���د م���ع���رب ب������اب ال���������س����ام����ة، ع��ل��ى 

م�����س��اف��ة ك��ي��ل��وم��رتات ق��ل��ي��ل��ة ح��ت��ى ل 

فيما  ه��ذا  املعرب،  على  ال�ستياء  يتم 

مبعارك  م�ستعًا  احللبي  الريف  بقي 

»داع�ش« و»املرتدين« لتكري�ش النفوذ، 

من  م�سلحة  جم��م��وع��ة  دخ��ل��ت  ح��ي��ث 

الباب  مدينة  يف  اأح��ي��اء  اإىل  »داع�����ش« 

التي ي�سيطر عليها م�سلحون اآخرون، 

واأي�����س��اً يف ري��ف حلب ه��اج��م م�سلحو 

الكردية  قطمة  بلدة  الن�سرة«  »جبهة 

وا�ستبكوا مع مقاتلني معار�سني.

اإدل���������ب اجل���ن���وب���ي  اأم��������ا يف ري������ف 

»داع�ش«  املناو�سات بني  فارتفعت حدة 

�سيما  ل  امل�سلحة،  الف�سائل  وبع�ش 

»ك��ت��ي��ب��ة اأح������رار ال�����زاوي�����ة«، ويف ري��ف 
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�سيطرة  عن  املعار�سة  م�سادر  حتدثت  احل�سكة، 

م�سلحي »داع�ش« على مقر تابع ل�»جبهة الن�سرة« 

بني  عنيفة  ا�ستباكات  بعد  ال�����س��دادي  منطقة  يف 

الطرفني، كما وقعت بع�ش املواجهات بني »جبهة 

ال��ع��راق  يف  ال��ق��اع��دة  »تنظيم  ومقاتلي  الن�سرة« 

احل�سكة  مقاطعة  يف  النفط  حقول  على  وال�سام« 

التي تقع يف ال�سمال ال�سرقي من الباد.

اأع��زاز هي الأعنف التي  مل تكن املواجهات يف 

وقعت ما بني »تنظيم القاعدة يف العراق وال�سام« 

وب���ني م��ق��ات��ل��ي »اجل��ي�����ش ال�����س��وري احل����ر«، فبعد 
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ال��ن�����س��رة« م�سنفة  »ج��ب��ه��ة  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 

حتظى  فاإنها  الإرهابية،  اجلماعات  بني  من  اأمريكياً 

»داع�ش«،  اأكرث من  ال�سوري  املجتمع  �سعبي يف  بقبول 

على  اإل��ي��ه��ا،  ال�سوريني  م��ن  كبري  ع��دد  انتماء  ب�سبب 

نقي�ش »داع�ش« التي ي�سكل »الأجانب« الن�سبة الأكرب 

من مقاتليها. 

و�سهدت العاقة بني »داع�ش« والن�سرة ان�سقاقات 

العراق  »دول��ة  تنظيم  اأم��ري  اأعلن  اإذ  ع��دة،  و�سراعات 

التا�سع من  البغدادي يف  بكر  اأبو  الإ�سامية«  وال�سام 

العراق  »دول��ة  تنظيم  من  كل  حل  عن  املا�سي  ني�سان 

»جبهة  وت��ن��ظ��ي��م  بنف�سه  ي��ق��وده  ال����ذي  الإ���س��ام��ي��ة« 

اأبو حممد اجلولين  يقوده  الذي  ال�سام  الن�سرة« يف 

»الدولة  �سماه  ال��ذي  اجلديد  التنظيم  يف  لدجمهما 

الإ���س��ام��ي��ة يف ال��ع��راق وال�����س��ام«، وان�����س��ق نحو 70 يف 

املئة من اأع�ساء جبهة »الن�سرة« مبحافظة اإدلب اإثر 

اإعان البغدادي هذا، لين�سموا اإىل التنظيم اجلديد، 

و����س���ارع اجل�����ولين يف ال���ي���وم ال���ت���ايل ل���س��ت��ن��ك��ار ق���رار 

اإن��ه مت من دون م�سورته، معلناً  ال��ذي قال  البغدادي 

اأمين  القاعدة«  »تنظيم  اإل لأمري  تكون  بيعته لن  اأن 

الظواهري باعتباره القائد الأعلى. 

عاتب  بياناً  ال��ظ��واه��ري  اأ���س��در  اخل���اف،  وحل�سم 

اإع��ادة الأم��ور اإىل ما كانت عليه  فيه الطرفني، وقرر 

يكون  بحيث  التنظيمني،  دم��ج  البغدادي  اإع��ان  قبل 

تفيد  تقديرات  لكن  تنظيمه،  على  اأم���رياً  منهما  كل 

بان�سمام نحو 90 يف املئة من املقاتلني غري ال�سوريني 

هذا  لي�سبح  الإ���س��ام��ي��ة«  وال�سام  ال��ع��راق  »دول���ة  اإىل 

بني  الأق���وى  »القاعدة«  من  بقربه  امل��ع��روف  التنظيم 

الكتائب الإ�سامية. 

ويف ح����ني ي���ع���رف ع����ن امل���ق���ات���ل���ني الإ����س���ام���ي���ني 

القتال،  يف  و�سابتهم  وق��وت��ه��م  ال�سديد  تنظيمهم 

ف���اإن تنامي وج��وده��م وق��وت��ه��م يثري خم���اوف ال��دول 

وخرباء  حمللني  وفق  ويثنيها  خا�ش،  ب�سكل  الغربية 

عن تقدمي الدعم الازم اأو الأ�سلحة لقوات املعار�سة 

ال�سورية املتمثلة يف كتائب »اجلي�ش احلر«.

بين »النصرة« و»داعش«



وغ���ريه���ا، دع����وا »ال���ق���وى وال��ف�����س��ائ��ل 

جميع اجلهات الع�سكرية واملدنية اإىل 

يقوم  اإ���س��ام��ي  اإط����ار  ال��وح��دة �سمن 

وجعلها  ال�سريعة  حتكيم  اأ�سا�ش  على 

امل�سدر الوحيد للت�سريع«.

اأنها  اأك��دت  اأمريكية  جهات  وكانت 

»ط��ل��ب��ت م���ن اجل��ي�����ش ال�����س��وري احل��ر 

اج���ت���ث���اث ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة واأذي���ال���ه���ا 

املرتبطة بالقاعدة قبل اأي �سيء اآخر«.

املعابر احلدودية

على  الن��ق�����س��ام��ات  اإىل  ب���ال���ع���ودة 

املعابر احلدودية  �سكلت  الأر���ش، فقد 

ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي يف ت��اأج��ي��ج ���س��راع 

اع��ت��ربت  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى  ال��ن��ف��وذ، 

الفاروق  لكتائب  اأن  الن�سرة«  »جبهة 

�سيطرت  اأن  بعد  خ�سو�ساً  الأف�سلية، 

الأخرية على معرب تل اأبي�ش، ومنعت 

حماولت الن�سرة من ا�ستبدال علمها 

كتائب  �سيطرة  وبعد  »القاعدة«،  بعلم 

الهوى  باب  معرب  على  اأي�ساً  الفاروق 

ال��ق��ري��ب م��ن م��دي��ن��ة ري��ح��ان��ل��ي، وه��و 

ب���واب���ة ت��رك��ي��ا ع��ل��ى حم��اف��ظ��ة اإدل�����ب، 

م��ا دف��ع ق��ي��ادة »ال��ن�����س��رة« اإىل توجيه 

اأن��ظ��اره��ا ن��ح��و م��ن��اط��ق اأك���رب م�ساحة 

ف�سيطرت  ملناف�سيها،  ح�����س��وراً  واأق���ل 

على مدينة الرقة.

املعابر  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  واأه��م��ي��ة 

احل����دودي����ة، ت��ت��م��ث��ل يف ك��ون��ه��ا ممر 

بكل  وامل�ساعدات  والأ�سلحة  املقاتلني 

من  ال�ستفادة  اإىل  اإ�سافة  اأن��واع��ه��ا، 

ت��رك��ي��ا  واإىل  م���ن  ال��ت��ه��ري��ب  ع���وائ���د 

وال����ع����راق، وب���ال���ت���ايل ف�����اإن ال�����س��راع 

ب��ج��زء م��ن��ه ه��و ���س��راع ع��ل��ى امل��غ��امن، 

وت����وؤم����ن امل���ع���اب���ر ج������زءاً ك���ب���رياً من 

ال���ع���ائ���دات اجل��م��رك��ي��ة ل��ل��م��ع��ار���س��ة 

امل�سلحة وممراً اآمناً ل�سهاريج النفط 

املنهوب من دير الزور، نحو الداخل 

ل�»داع�ش«  املعابر  متنح  كما  الرتكي، 

اأف�سلية الإ�سراف على طرق ال�ساح 

ال�������س���ع���ودي وال���ق���ط���ري وال���غ���رب���ي، 

بني  اجل��ه��اد  طريق  على  وال�سيطرة 

من  تبقى  ما  ومعها  وتركيا،  �سورية 

»اجلي�ش احلر«.

التي ي�سعى  الإم���ارة  ومتتد ح��دود 

اإل���ي���ه���ا »داع���������ش« وزع��ي��م��ه��ا اأب�����و بكر 

البغدادي على طول اخلط املمتد من 

الرقة يف ال�سمال ال�سرقي فريف اإدلب 

حتى املعرب ال�سوري ال�سرتاتيجي مع 

»ل��واء  تركيا، وك��ان »داع�����ش« ق��د اتهم 

ر باألف مقاتل،  عا�سفة ال�سمال«، املقدَّ

ال�ستخبارات  قبل  م��ن  خم���رَتق  ب��اأن��ه 

وال��ربي��ط��ان��ي��ة،  والأمل��ان��ي��ة  الفرن�سية 

ل��ي��ربر ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا يف 

ب�سل�سلة  الهجوم  وي�ستكمل  ال�سمال، 

»اجلي�ش  �سد  »داع�ش«  بداأها  عمليات 

ل��ل�����س��ي��ط��رة على  ال�����س��م��ال  احل�����ر« يف 

الأ�سا�سية  املعابر  القريبة من  املناطق 

يف ال�����س��م��ال ال�����س��وري م��ع ت��رك��ي��ا، من 

ت��ل اأب��ي�����ش ف��ب��اب ال��ه��وى فمعرب ب��اب 

ال�������س���ام���ة، وك����ان����ت ال����س���ت���خ���ب���ارات 

ال��رتك��ي��ة ق��د و���س��ع��ت »اأح�����رار ال�����س��ام« 

ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��اب��ر، واأق��ف��ل��ت م��ع��رب تل 

اأب��ي�����ش ع��ن��دم��ا اق���رتب »داع�������ش« منه 

خال معاركه مع الأكراد.

يذكر اأنه من ال�سمال حتى ال�سرق، 

ت��ق��ي��م »ال���دول���ة الإ���س��ام��ي��ة« ح��واج��ز 

ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن احل����دود ال�����س��وري��ة، 

معركتها  عن  بعيداً  معارك  وتخو�ش 

الأ���س��ا���س��ي��ة م���ع ال��ن��ظ��ام ال�������س���وري، يف 

اأخ���رى  م�سلحة  م��واج��ه��ة جم��م��وع��ات 

كردية  وجمموعات  للنظام  معار�سة 

ونا�سطون  �سكان  يفيد  فيما  مقاتلة، 

اأن���ه���ا حت���ر����ش اأي�������س���اً ع��ل��ى ال��ت��واج��د 

يف ن���ق���اط ح���ي���وي���ة، ك���اأم���ك���ن���ة ت���واف���ر 

الرئي�سية،  وال��ط��رق  النفطية  امل���وارد 

وع��ل��ى اإخ�����س��اع ال�����س��ك��ان ول���و ب��ال��ق��وة، 

ب��ات��ه��ام جم��م��وع��ات مقاتلة  ت���رتدد  ل 

���س��د ال��ن��ظ��ام، وم��ع��ظ��م��ه��ا ذات ت��وج��ه 

اأحفاد الر�سول«  اإ�سامي مثل »كتائب 

ت�سبه  باأنها  ال�سمال«،  عا�سفة  و»ل��واء 

»جم��ال�����ش ال�����س��ح��وة« ال��ت��ي اأن�����س��اأت��ه��ا 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف ال���ع���راق، وذل��ك 

اأو  م���ع دول غ��رب��ي��ة  ت��ع��اون��ه��ا  ب�����س��ب��ب 

قبولها دعماً غربياً.

ويف حني التزمت املعار�سة ال�سورية 

امل��ن��او���س��ات  اإزاء  م��ا  ح��د  اإىل  ال�����س��م��ت 

ال��ت��ي ح�سلت  ال���ع���دي���دة  وامل���واج���ه���ات 

خال الأ�سهر املا�سية بني جمموعات 

خم��ت��ل��ف��ة وامل��ق��ات��ل��ني اجل���ه���ادي���ني، اإل 

اأث��ارت  اأع��زاز  اأن �سيطرة »داع�ش« على 

غ�سب الئتاف الوطني لقوى الثورة 

وامل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة، ف��اأ���س��در ب��ي��ان��اً 

لهذه  القمعية«  ب�»املمار�سات  فيه  ن��دد 

مع  تتناق�ش  اأن��ه��ا  معترباً  املجموعة، 

»مبادئ الثورة ال�سورية«.

وطلبت �ستة األوية وكتائب اأ�سا�سية 

م��ق��ات��ل��ة ���س��د ال��ن��ظ��ام اأب���رزه���ا »ح��رك��ة 

اأح�������رار ال�������س���ام« و»ج���ي�������ش الإ�����س����ام« 

الدولة  »ف�سيل  من  التوحيد«  و»ل��واء 

�سحب  وال�����س��ام  ال��ع��راق  يف  الإ�سامية 

قواته واآلياته« من اأعزاز.

وبعد �سيطرة اجلي�ش ال�سوري على 

القتال  املبادرة يف معظم مناطق  زمام 

اجل��ب��ه��ات،  ع��ل��ى  ل��ه  امل�ستمر  وال��ت��ق��دم 

نف�سها  امل�سلحة  الف�سائل  هذه  وجدت 

يف موقف حرج، فاأخذ كل منها ي�سعى 

واإن على  البقاء وتنفيذ م�ساحله  اإىل 

ح�ساب الآخر.

اإعداد هناء عليان
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»جي�ش  ت�سكيل  ال�سورية  املعار�سة  من  ف�سائل  اأعلنت 

ت�سكيًا   43 اإن اجلي�ش ي�سم  �سورية«، وقالت  الإ�سام يف 

ع�سكرياً بني لواء وكتيبة، وقد بايعوا القائد العام جلي�ش 

الإ�سامية؛  �سورية  حت��ري��ر  جبهة  ع��ام  واأم���ني  الإ���س��ام 

ال�سيخ حممد زهران بن عبد اهلل علو�ش، وي�سم اجلي�ش: 

-3 لواء جي�ش  لواء جي�ش الإ�سام   2- الإ�سام  لواء   1-

امل�سلمني -4 لواء �سيف احلق -5 لواء ن�سور ال�سام -6 لواء 

الغوطة  درع  ل��واء  ال�سام -8  فتح  ل��واء   7- الن�سر  ب�سائر 

-10 لواء توحيد الإ�سام -11 كتائب  ال�سديق  كتائب   9-

العزيز  -13 عمر بن عبد  -12 لواء بدر  العا�سمة  جنوب 

-14 لواء جند التوحيد -15 لواء �سيف الإ�سام -16 عمر 

بن اخلطاب -17 لواء معاذ بن جبل -18 لواء الفاروق -19 

لواء   21- النورين  ذي  ل��واء   20- العوام   بن  الزبري  ل��واء 

الأن�����س��ار -22 ل��واء حمزة -23 ل��واء ال��دف��اع اجل��وي -24 

لواء   26- امل��درع��ات  ل��واء   25- وال�سواريخ  املدفعية  ل��واء 

-28 ل��واء �سيف احلق  -27 ل��واء الظاهر بيرب�ش  الإ���س��ارة 

الرحمن -31  عباد  لواء   30- القلمون  مغاوير  لواء   29-

ال�سنة  اأن�سار  لواء   33- البادية  لواء   32- املرابطني  لواء 

لواء   36- الأتارب  �سهداء  لواء   35- البيت  اأهل  لواء   34-

اأن�سار  كتائب   38- ل��واء عني جالوت   37- ال�ساحل  جبهة 

اأبي  �سقور  كتائب   40- املجاهدين  كتائب   39- التوحيد 

دجانة -41 كتائب ال�سنة -42 كتائب الأن�سار -43 كتائب 

الرباء بن عازب. 

تغ�ش  املعار�سة  اأط��راف  كانت  الأخ��رية  اللحظة  وحتى 

الأرا�سي  على  املت�سدد  الإ�سامي  التكاثر  ه��ذا  عن  النظر 

مرتزقة  ميثل  ب��ه  ب��اأ���ش  ل  ج���زءاً  اأن  خ�سو�ساً  ال�����س��وري��ة، 

ال�سوري  »اجلي�ش  جانب  اإىل  للقتال  �سورية  اإىل  ح�سروا 

احل���ر« ال���ذي ي���رى ال��ي��وم ق��وت��ه تن�سطر ب��ني ال��ق��ت��ال �سد 

الإ�ساميني  املت�سددين  و�سد  جهة  من  النظامي  اجلي�ش 

اأع��زاز، وبالتايل  اأخ��رى، ومنها ما عا�سته مدينة  من جهة 

ليزيد خماوف »اجلي�ش  الإ�سام« جاء  ت�سكيل »جي�ش  فاإن 

ال�سوري احلر« وي�سعف �سفوفه لي�ش اإل.

»جيش اإلسالم«

�سيطرة  حتت  ال�سمالية  الرقة  مدينة  وقعت  اأن 

اأحفاد  و»ل���واء  احل��ر«  »اجلي�ش  ي�سمى  م��ا  كتائب 

الر�سول«، وهي جماعة اإ�سامية م�ستقلة، �سرعان 

»تنظيم  مقاتلي  من  للهجوم  الثنان  تعر�ش  ما 

ال��ق��اع��دة يف ال��ع��راق وال�����س��ام«، ال��ذي��ن متكنوا يف 

النهاية من ال�سيطرة على زمام الأمور يف البلدة.

يف  القاعدة  »تنظيم  يتبنى  ال�سكان،  وبح�سب 

يقتلون  فهم  عن�سرية،  اأج��ن��دة  وال�����س��ام«  ال��ع��راق 

ويذبحون اأي اأحد »ل ي�سبههم«.

بداية االنق�سامات

املجموعات  بني  ال�سراع  بداية  حم�ش  كانت 

اغتيال  الن�سرة«  »جبهة  حاولت  حيث  امل�سلحة، 

اأح���د ق���ادة »اجل��ي�����ش ال�����س��وري احل���ر« يف حم�ش؛ 

 26 بتاريخ  ال��دي��ن«،  �سعد  »ق��ا���ش  املن�سق  العقيد 

وانتقل  باأعجوبة  جنا  وال��ذي   ،2012 ع��ام  اأي��ل��ول 

اإىل تركيا.

�سبباً  ك���ان  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  امل��ن��ع��ط��ف  اأن  غ���ري 

الطرفني  ال�سدام بني  وترية  ت�سريع  يف  مبا�سراً 

ك���ان يف ���س��ي��ط��رة »ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة« ع��ل��ى مدينة 

الرقة يوم 5 اآذار املا�سي، التي تعترب اأول مدينة 

�سورية تخرج عن �سيطرة الدولة ع�سكرياً وب�سكل 

اإن�ساء  اإىل  الن�سرة«  »جبهة  �سعت  حيث  ك��ام��ل، 

اإم����ارة خ��ا���س��ة ب��ه��ا يف امل��دي��ن��ة، وح��اول��ت اغتيال 

موؤ�س�ش »اجلي�ش احلر« ريا�ش الأ�سعد عندما زار 

حماولة  وكانت  نف�سه،  ال�سهر  من  املدينة يف 23 

الغتيال هذه بداية حتول نوعي يف العاقة بني 

الطرفني.

الن�سرة«؛  »جبهة  يف  ال��ق��ي��ادي  اغتيال  وك��ان 

اأبو حممد ال�سامي العب�سي، قد اأ�سفر عن ن�سوب 

اإدلب  ريف  تقاتل يف  التي  الف�سائل  داخل  �سراع 

اغتيال  جاء  ثم  الأ�سد،  ب�سار  الرئي�ش  نظام  �سد 

ال�����س��وري  »اجل��ي�����ش  يف  الع�سكري  املجل�ش  ع�سو 

ال���اذق���ي���ة، مبنزلة  احل�����ر«؛ ك��م��ال ح��م��ام��ي، يف 

اإعان حرب من »جبهة الن�سرة« على املجموعات 

امل�سلحة الأخرى.

�ش النق�سام الأكرب يف �سفوف املقاتلني  وتكرَّ

اإ�سامية  جمموعة   13 اأعلنت  عندما  املعار�سني 

اأن��ه��ا ل ت��ع��رتف ب���اأي جم��م��وع��ة م��ع��ار���س��ة خ��ارج 

ال��وط��ن��ي واحلكومة  ال��ب��اد مب��ا فيها الئ��ت��اف 

امل��وؤق��ت��ة ال��ت��ي ان��ت��خ��ب اأح��م��د طعمة رئ��ي�����س��اً لها، 

الن�سرة«  »جبهة  واأبرزها  املجموعات  ودعت هذه 

و»لواء التوحيد« و»لواء الإ�سام« و»حركة اأحرار 

ال�سام« و»الفرقة التا�سعة ع�سر« و»لواء الأن�سار« 
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امل�سلحة  ال�سورية  املعار�سة  ف�سائل  اأظهرت 

ه�سا�سة  تك�سف  ال��ت��ي  الن��ق�����س��ام��ات  م��ن  امل��زي��د 

منها  ك��ًا  اأن  تبني  حيث  جتمعها،  التي  النقاط 

يبحث عن م�ساحله اخلا�سة على اأبواب الت�سوية 

املزعومة يف موؤمتر جنيف الثاين.

م���ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق، ب������داأت ال��ف�����س��ائ��ل تعلن 

املمثلة  امل��ع��ار���س��ة،  ل��ق��وى  ال�سيا�سية  الهيئة  اأن 

ب�»الئتاف الوطني ال�سوري املعار�ش«، ل متثلها 

اتخاذ  �سلطة  متلك  ول  الأ�سكال،  من  �سكل  ب��اأي 

القرار عنها.

يف هذا ال�سياق، راأى وزير اخلارجية الرو�سي؛ 

اأن يعقد  ال�����س��روري  اأن���ه م��ن  �سريغي لف���روف، 

وقت،  اأق��رب  يف  ب�سورية  اخلا�ش  ال�سام  موؤمتر 

لأن تاأجيله يخدم م�سلحة املتطرفني، ويفرت�ش 

2 مفاو�سات   - م��وؤمت��ر جنيف  اإط���ار  ت��ب��داأ يف  اأن 

غري  ومعار�سني  ال�سورية  احلكومة  ممثلي  بني 

األ ن�سيع  »ع��ل��ي��ن��ا  م��ت��ط��رف��ني، وق���ال لف�����روف: 

ال���وق���ت ون�����س��رع ب���اإج���ا����ش ���س��ل��ي��م��ي ال��ع��ق��ل من 

املعار�سني حول طاولة املفاو�سات مع احلكومة«، 

العقل«  ب�»�سليمي  املق�سود  اأن  لف���روف  واأو���س��ح 

ال�سلطة  ع��ل��ى  ال���س��ت��ي��اء  اإىل  يتطلعون  ل  م��ن 

ل��ك��ي ي�����س��ت��غ��ل��وه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه���م واإق���ام���ة 

اإىل  يتطلعون  واإمن���ا  �سورية،  يف  اإ�سامية  دول��ة 

كل  كنفها  تعي�ش يف  م��وح��دة  دول��ة  �سورية  اإب��ق��اء 

املجموعات الدينية والإثنية، وعرب عن اأمله باأن 

يح�سر ممثلون عن املعار�سة ال�سورية »يتحلون 

بامل�سوؤولية« موؤمتر جنيف - 2.

وك����ان ���س��ريغ��ي اإي���ف���ان���وف؛ م��دي��ر ال���دي���وان 

ال�سورية  امل��ع��ار���س��ة  اإن  ق��ال  ال��رو���س��ي،  ال��رئ��ا���س��ي 

تكره  جماعات  خم�ش  اإىل  الأق���ل،  على  مق�سمة، 

اإمكانية  ذل���ك،  م��ع  ي���رى،  واإن���ه  البع�ش،  بع�سها 

اإ����س���راك م��ع��ار���س��ني غ��ري م��ت��ط��رف��ني يف احل���وار 

ال�سوريني لإخراج بادهم  املطلوب تنظيمه بني 

من اأزمتها.

جنيف الثاني



م�صر،  يف  امل�صلمون«  »الإخ���وان  اأ�صبح  فج�أة 

ي��ن�����ص��دون الح���ت���ف����ل ب���ذك���رى ح����رب ت�����ص��ري��ن 

الذين  الرموز  ك�نوا من  اأنهم  التحريرية، مع 

من  وك���ن��وا  وحق�ئقه�،  نت�ئجه�  على  انقلبوا 

اأن���ور  ع��ل��ي��ه���  ارت���ك���ز  ال��ت��ي  الأ���ص������ص��ي��ة  الأدوات 

ال�������ص����دات يف ان��ق��اب��ه ع��ل��ى ال��ن������ص��ري��ة، وم��� 

الأم��وال  ت�صغيل  �صرك�ت  الب�ل ق�ص�ي�  ت��زال يف 

الع�م  منذ  م�صر  يف  نبتت  ال��ت��ي  »الإ���ص��ام��ي��ة« 

مل��دخ��رات  ن��ه��ب  ع���م��ل  اأك����ر  و���ص��ك��ل��ت   ،1974
امل�صريني، خ�صو�ص�ً من يعمل يف اخلليج، جراء 

ال�صرك�ت،  لهذه  الحتي�لية  الإف��ا���س  اأع��م���ل 

وك�ن ق�صم كبري من ع�ئداته� ي�صب يف خزائن 

التنظيم ال��دويل ل���»الإخ��وان«، ويف ب��روز رج�ل 

اأع���م����ل ب�����ص��ك��ل م��ف���ج��ئ، دون م��ع��رف��ة اأ���ص��ول 

ثرواتهم.

املهم اأن »الإخوان« هذه املرة اأرادوا املزايدة 

والتظ�هر  امل�����ص��ري،  اجلي�س  ت�صحي�ت  على 

ال�صرعية«  على  »احل��ف���ظ  ع��ن��وان  �صده حت��ت 

بذكرى حرب الن�صر، فنزلوا اإىل ال�صوارع من 

الق�هرة اإىل ال�صكندرية و�صوًل اإىل ال�صعيد 

املي�دين  اقتح�م  فح�ولوا  و�صين�ء  وال�صوي�س 

و�صنوا الهجم�ت، م� اأدى اإىل �صقوط اأكرث من 

50 قتيًا ومئ�ت اجلرحى، لكن هذه املن��صبة 
املجيدة التي اأراده� »الإخوان« نوع�ً من ت�أكيد 

لعزلته�  تكري�ص�ً  ك�نت  اجلم�هريي  احل�صور 

ع���ن امل��ج��ت��م��ع امل�������ص���ري، لأن اأع��م���ل��ه��� ك���ن��ت 

ت��ع��ك��رياً ل��اح��ت��ف���لت، ال��ت��ي ك���ن يفرت�س اأن 

تكون ج�معة وموحدة لكل امل�صريني.

بيد اأنه على الرغم من الدم�ء التي اأ�صيلت 

ع��ل��ى ام��ت��داد ع���دد م��ن امل��ح���ف��ظ���ت امل�صرية، 

اأرب��ع��ني ع�م�ً  مل��رور  الأج���واء الحتف�لية  ف���إن 

لعبور اجلي�س امل�صري لقن�ة ال�صوي�س ح�صرت 

اأر�س  ل�صل  »الإخ���وان«،  م�صعى  واأف�صلت  بقوة، 

اأن م�صر ف��ع��ًا مت��ر يف  اأك���دت  ال��ك��ن���ن��ة.. كم� 

»الإخ���وان«،  اأ�صقطت  اأن  بعد  انتق�لية  مرحلة 

ل��ت��ب��داأ يف م�����ص��رية ح��ك��م دمي��ق��راط��ي ج��دي��د، 

يظهر احلكم اجلديد قدراً كبرياً خاله� على 

ك�د  اأن  بعد  وال���دويل،  الإقليمي  م�صر  موقع 

يتا�صى على مدى ع�م من حكم »الإخ��وان«، 

ب��دت خ��ال��ه ك���أن��ه��� ت���ب��ع مل�صيخة ق��ط��ر، التي 

وهو  »الإخ��وان��ي��ة«،  للقي�دات  امل��اي��ني  �صخت 

م� مل ت�صتطع اأن تتحمله اجلم�هري امل�صرية 

ونب�صه� اجلي�س امل�صري، الذي وجد اأنه ل بد 

من التج�وب مع حركة ال�صعب غري امل�صبوقة 

امل��صي،  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران   30 ي��وم  ال��ت���ري��خ  يف 

لتبداأ ب�لت�يل، مرحلة جديدة يف م�صرية م�صر 

عاق�ته�  يف  حرجة  مبرحلة  الآن  مت��ر  التي 

����ص���واء م���ع ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة اأو م���ع ال��ك��ي���ن 

ال�صهيوين، حيث ترتقب وا�صنطن وتل اأبيب 

امل�صرية  ال��ت��ط��ورات  م�ص�ر  القلق  م��ن  بكثري 

فتقف�ن ع�جزتني اأم�م مف�ج�آته� امل�صتمرة.

اأم� يف م� يتعلق يف دول اخلليج العربي، ف�إن 

ال��دول ترتقب بكثري  اأن هذه  الوق�ئع توؤكد 

من القلق التطورات املت�ص�رعة، وهي مدركة 

وفعًا على  ت�أثرياً  اأكرث  �صتكون  الق�هرة  اأن 

كلم� عمقت  ال��دول،  ه��ذه  و�صي��ص�ت  مواقف 

ولهذا  والتنمية،  وال�صتقرار  الأم��ن  م�صرية 

ل ه���ي ق������درة ع��ل��ى ات���خ����ذ م���واق���ف م��ع���دي��ة 
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ب�لأمن اخل��س، ومن  قي��ص�ً  ال��ذات��ي،  الأم��ن  اأن  �صك  ل 

ال��دول��ة احل�����ص��ري يف  م��ع ح��ق  كلي�ً  يتع�ر�س  امل��ب��داأ،  حيث 

ولكن  العنف،  و�ص�ئل  واحتك�ر  الع�صكرية  القوة  ا�صتخدام 

ال�صراع�ت  ي��رره يف ظ��روف  التي مت�ر�صه جتد م�  القوى 

واحل��رب  امل�صلح،  وال��ت��م��رد  ال�صعبية،  ك���ل��ث��ورات  ال��داخ��ل��ي��ة، 

الأه���ل���ي���ة، ويف احل������لت الأخ������رى، ث��م��ة ����ص���رورات ل��ل��دف���ع 

الوطني ت�صفي على الأمن الذاتي »�صرعية« لفرتات زمنية، 

ق��درات  تتح�صن  اأو  ت��رتاج��ع  م���  ب��ق��در  تق�صر  اأو  متتد  ق��د 

وجه  اأرا�صيه� يف  وح��رم��ة  �صي�دته�  ع��ن  ال��دف���ع  ال��دول��ة يف 

اخلطر اخل�رجي، اأو الحتال الأجنبي.

 ويف ���ص��ي��ن���ري��وه���ت م���� ي��ح�����ص��ل يف ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة 

والإ�صامية التي تتعر�س للهجمة ال�صهيونية - الأمريكية، 

الداخلية مع اخلطر اخل�رجي، بحيث  ال�صراع�ت  تتداخل 

التي  ال�صعبية«،  »ال��ث��ورات  ت�صمى  م���  ب��ني  الف�صل  ي�صعب 

حت�����ص��ل يف اإط������ر »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي« امل���زع���وم م���ث���ّا، وب��ني 

املخطط�ت املع�دية التي تعمل على تعطيل فر�س التوا�صل 

واحل�����وار ال��وط��ن��ي، ودف���ع ال�����ص��راع اإىل م�����ص��ت��وى احل���روب 

ال��ذات��ي،  الأم���ن  اإىل  اللجوء  ف���إن  وعليه،  العبثية،  الأهلية 

اأو خ��اف��ه، يف خدمة  ع��ن وع���ي  الأح���ي����ن،  اأك���رث  ي�صب يف 

خمطط التفتيت، وب�لت�يل اإف�ص�ل الدولة امل�صتهدفة.

اأدت تداعي�ت »الربيع العربي« اإىل انت�ص�ر الفو�صى  لقد 

الأم��ن��ي  ال��ف��ل��ت���ن  يقت�صر  ل  اإذ  ���ص��وره���،  ب���أب�����ص��ع  ال��ع���م��ة 

فيه�  مت���ر���س  خ��صة  نفوذ  من�طق  اإن�ص�ء  على  ب�ل�صرورة 

القوى املت�ص�رعة �صلط�ته� الإدارية والق�ص�ئية على ال�صك�ن 

�صوري�،  يف  يح�صل  كم�  وبدائية،  ع�صوائية  ب�صورة  املحللني 

وليبي�، وب�ك�صت�ن، وال�صوم�ل، بل تنتع�س اأن�صطة الع�ص�ب�ت 

»التح�لف«  خال  من  اأنواعه�،  على  وامل�في�ت  الإجرامية، 

مع الأجنحة الف��صدة يف �صفوف القوى الأمنية الر�صمية، 

اأو اخل�صوع لإرادة اأجهزة املخ�برات املع�دية، وهذا م� يجري 

يف م�صر، وتون�س، وال�صودان، واليمن، والعراق، ولبن�ن. 

الهيبة  ي��ف��ق��ده���  ال���ب���ل���دان،  ت��ل��ك  ال���دول���ة يف  ���ص��ع��ف  اإن 

والقدرة على مم�ر�صة �صلط�ته� على ك�مل اأرا�صيه�، فتن�ص�أ 

الأح��ي���ء  يف  اأو  الن�ئية  املن�طق  يف  خ�صو�ص�ً  الإف�����ص���د،  ب��وؤر 

الع�صوائية املكتظة ب�ل�صك�ن، حيث يتعر�س املواطن الع�دي 

لابتزاز، وتنهب ممتلك�ته اخل��صة، وتتف�صى ح�لت الفقر 

والبط�لة، وتنتع�س جرائم القتل وال�صطو، وجت�رة املخدرات 

تدريجي�ً،  املجتمع  تفكيك  ي�صهل  مم���  ن��ط���ق،  اأو���ص��ع  على 

وي�ص�هم يف تفتيت الكي�ن.

اإن الأمن الذاتي ل يكت�صب اأدنى مراتب ال�صرعية اإذا مل 

العدوان  الوطن �صد  اأن يدافع عن  يكن من �صمن غ�ي�ته 

اخل�رجي، ويحفظ ال�صلم الأهلي، ومينع اجلرمية، وي�صون 

مع  اأو  امل��ن���ط��ق،  بقية  م��ع  مهم�ته  يف  ويتوا�صل  الأم����اك، 

ا�صتع�دة  على  ليعينه�  ال�صرعية،  ال�صلط�ت  من  يتبقى  م� 

قدراته�، وبن�ء موؤ�ص�ص�ته�، ولو على اأ�ص�س جديدة تتح��صى 

اأدت اإىل ا�صت�صع�فه� يف املق�م الأول،  العيوب البنيوية التي 

اإن ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأم���ن ال��ذات��ي غ��ري متوفر ال��ي��وم - مع 

الأ�صف ال�صديد - يف عموم امل�صهد العربي والإ�صامي.

حرك�ت  يف  يتمثل  املنكوب  امل�صهد  يف  الوحيد  ال�صتثن�ء 

وحزب  الأمريكي،  الحتال  اأثن�ء  العراق  يف  كم�  املق�ومة، 

اهلل يف م��ق���رع��ة الح��ت��ال »الإ���ص��رائ��ي��ل��ي« يف ل��ب��ن���ن، حيث 

ت�مة  ب��صتقالية  اخل��صة  ق��درات��ه���  امل��ق���وم��ة  ا�صتخدمت 

املع�دية حت�ول  للهجمة  املحلية  الأدوات  الدولة، ولكن  عن 

�صعفه�  نق�ط  م�صتغّلة  ال�صرعية،  �صفته�  ان��ت��زاع  ج���ه��دة 

احل��صنة،  لبيئ�ته�  العرقية  اأو  املذهبية  ب�لهوية  املتمثلة 

ك�لبيئة »ال�صيعية« يف لبن�ن، و»ال�صنية« يف العراق، و»القبلية 

- املن�طقية« يف ب�ك�صت�ن واأفغ�ن�صت�ن، وغريهم�.

ال��ع��رب��ي��ة والإ����ص���ام���ي���ة يف وج��ه  ال��ك��ي���ن���ت  اإن ���ص��ع��ف 

الأوىل  ب�لدرجة  يت�أتى  الأمريكية،   - ال�صهيونية  الهجمة 

م�  كل  عن  وابتع�ده�  امل�صرتك،  ال��دف���ع  ملبداأ  افتق�ده�  من 

والع�صكرية،  ال�صي��صية  الوحدة  نحو  يقربه�  اأن  �ص�أنه  من 

وال��ت��ك���م��ل الق��ت�����ص���دي، وت��ق������ص��م ال�����رثوات ال��وط��ن��ي��ة، اأو 

توظيفه� يف م�ص�ريع تنموية حت�صن كي�ن�ت املنطقة، وتدعم 

اكتف�ءه� الذاتي على جميع ال�صعد. 

يف املق�بل، ف�إن الع�ص�ب�ت امل�صلحة املتمردة، خ�صو�ص�ً يف 

بلدان م� ي�صمى »الربيع العربي«، ومعه� الأحزاب ال�صي��صية 

عن  ومم�ر�ص�ته�  املعلنة  ب�صي��ص�ته�  تختلف  ل  التقليدية، 

مت�ر�س  لأنه�   منه�،  اأ���ص��واأ  هي  بل  امل�صت�صعفة،  احلكوم�ت 

الأم�����ن ال���ذات���ي يف م��ن���ط��ق ن��ف��وذه��� ب���أب�����ص��ع ����ص���وره، ومب��� 

ي��ت��ع���ر���س م��ع حت��ق��ي��ق ط��م��وح���ت واآم������ل ���ص��ع��وب املنطقة، 

ومل��ق��درات��ه  للمجتمع  امل��ن��ه��ج��ي  ال��ت��ه��دمي  م��ه��م���ت  وت��ن��ف��ذ 

ت�صكيل  عن  الوا�صح  عجزه�  مع  والقت�ص�دية،  ال�صي��صية 

�صلطة مركزية بديلة، نظراً لرتك�ب املج�زر بحق ال�صك�ن، 

وت�صريدهم، وفرزهم على اأ�ص�س مذهبية، وعرقية، وقبلية، 

ويف هذا اأف�صل خدمة ملخطط�ت التفتيت ال�صهيونية.

عدنان حممد العربي

الشركات األمنية الخاصة و»األمن الذاتي« أدوات صهيونية لمخطط التفتيت )2/2(

القاهرة تبدو حريصة 
على دور طهران المحوري 

في الشرق األوسط.. 
والمؤثر في مواجهة 

الخطر الصهيوني
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ل��ل��ق���ه��رة، ول ه��ي ق�����درة ع��ل��ى م��واق��ف 

م��وؤي��دة، لكنه� يف كل احل���لت م�صطرة 

مل�����ص���ي��رة م�����ص��ر.. وح���ت���ى م�����ص���ع��دت��ه���، 

قرو�س،  ب�صكل  ���ص��واء  الأم���وال  بتقدمي 

اأم ب�صكل ودائ��ع، ب��صتثن�ء م�صيخة قطر 

اإىل  اأق���رب  �صي��صة  تنتهج  التي  ب�لطبع 

الكي�ن ال�صهيوين.

وب��������أي ح�������ل، ت���ب���دو م�����ص��ر م��ر���ص��ح��ة 

املواجهة  حمنة  يف  وقت  اأط��ول  ل�صتغراق 

مع »الإخ���وان«، مم� قد يحول دون اتخ�ذ 

الق�ص�ي�  م��ن  ووا�صحة  �صريحة  م��واق��ف 

والدولية، وخ�صو�ص�ً  والإقليمية  العربية 

ب���ل��ن�����ص��ب��ة ل�����ص��وري��ة واإي�������ران وع��اق���ت��ه��� 

اأظ��ه��رت  احل���ني  ذات  يف  لكنه�  ال��دول��ي��ة، 

اإ����ص����رات اإي��ج���ب��ي��ة وا���ص��ح��ة ن��ح��و ال��دول��ة 

الوطنية ال�صورية اإزاء التطورات اجل�رية 

ب�لن�صبة  اأم���  ل��اإره���ب،  دم�صق  وحم���رب��ة 

لإي������ران، ف�����إن م�����ص��ر يف ع��ه��ده��� اجل��دي��د 

ات��خ���ذ موقف  على  ت��ب��دو حري�صة مت���م���ً 

اإي��ج���ب��ي م��ن ط���ه���ران، وت��ظ��ه��ر اله��ت��م���م 

ال���ك���ب���ري ل��ب��ق���ئ��ه��� يف حم����وري����ة ال�����ص��رق 

الأو����ص���ط، ل��ت��وؤدي دوره���� ال��ف���ع��ل وامل��وؤث��ر 

على  اأم���  ال�صهيوين،  اخلطر  مواجهة  يف 

املتحدة،  ال��ولي���ت  م��ع  ال��ع��اق��ة  م�صتوى 

والحت�د الأوروبي، ف�إن الق�هرة اإذ مل تبد 

ترف�س  الآن  حتى  لكنه�  لهم�،  ع��داء  اأي 

�صواء  ت�صعه�،  اأن  حت���ول  التي  ال�����ص��روط 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال�����دول اأم ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 

م��وؤ���ص�����ص���ت��ه���، ك�����ص��ن��دوق ال��ن��ق��د وال��ب��ن��ك 

ال���دول���ي���ني، يف ال���وق���ت ال����ذي ت��ب��دي فيه 



اآل �صعود لكل  ب��داأ احلديث عن متغرّيات تط�ل حكم 

اإىل اجل��دي��ة يف ���ص��وء �صراع  م��ن جن��د واحل��ج���ز ينحو 

الأق����وي�����ء ال��ث��اث��ة، م���ع مت���ي��ز ه���ذه امل����رة اأن ال�����ص��راع 

اإىل ح���د ك��ب��ري، بحيث  ال��ت��ن���ق�����ص��ي ال����ذي ك����ن ب���ط��ن��ي���ً 

ح��دود  اإىل  علني�ً  ب���ت  امل��ت�����ص���رع��ون،  اإل  كنهه  ي��ع��رف  ل 

معروفة لدى الكثريين بفعل التوح�س يف امل�صروع الكبري 

املعد لكل املنطقة العربية.

ف�ل�صلطة، ولي�س الدولة؛ لأن لي�س من دولة مبعنى 

امل��ت��ع���رف ع��ل��ي��ه ك���دول���ة، ط���مل��� ق���م��ت ع��ل��ى اأر������س جند 

على  ال�صعودية  العربية  اململكة  م�صمى  حت��ت  واحل��ج���ز 

ع�م  الإح�ص�ء  منطقة  احتال  منذ  متازَمنينْ  ��ن  ادع���ءينْ

1902، عندم� جّهز الريط�نيون جي�ص�ً لآل �صعود، وحتى 
 ،1933 �صعود  اآل  حكم  اإر�ص�ء  ثم   ،1924 احلج�ز  اإ�صق�ط 

اأن��ه  ع��ل��ى  ال��ري��ط���ن��ي��ون  ن�صجه  ال���ذي  الأول  والدع������ء 

ت�ريخي هو ملكية تلك الأر�س تعود للع�ئلة املذكورة اأب�ً 

عن جد، وب�لت�يل ف�لدولة ملك لآل �صعود.

دولة  تكون  اأن  على  الديني،  العقدي  فهو  الث�ين  اأم��� 

دي��ن��ي��ة ا���ص��ت��ن���داً اإىل ال��ت��ح���ل��ف امل��ع��ق��ود ب��ني حم��م��د عبد 

الوه�ب وحممد اآل �صعود ع�م 1774.

اأم� املحددات الث�بتة لل�صي��صة اخل�رجية التي ليج�دل 

اأحد فيه�، فهي النفط، ب�عتب�ره لعب�ً اأ�ص��صي�ً بني الدول، 

داخلي�ً  ال��ق��وة  وم�����ص��در  ال��ن��ف��وذ  �صعود  اآل  ي�صتمد  وم��ن��ه 

ت�صتخدم  �صلعة  اإىل  النفط  ل  �صيم� مع حتوُّ وخ�رجي�ً، ل 

موارده يف اجلرائم �صد ال�صعوب وتطلع�ته� الإن�ص�نية.

- املحدد الث�ين هو الأيديولوجية الدينية من خال 

ا�صتح�ص�ر احلرمني ال�صريفني. 

- واملحدد الث�لث هو العاقة مع اأمريك�؛ كم�صدر قوة 

و�صعود  روزفلت  لق�ء  اأي منذ   ،1946 الع�م  وحم�ية منذ 

واتف�ق »الدف�ع امل�صرتك« واملتجدد يف العهود الأمريكية 

املتع�قبة حتى اليوم.

اليوم، ومنذ الع�م 2006، تاَحظ متغريات على الأداء 

اأق����رب اإىل حت���ول درام���ت��ي��ك��ي اأح��دث��ت��ه ط��م��وح���ت بندر 

لكرثة خدم�ته  دلًل،  الأك��رث  اأمريك�  رجل  �صلط�ن؛  بن 

نه من ن�صج عاق�ت عر الر�ص�وى امل�لية،  القذرة، ولتمكُّ

وعلن�ً، بعد اأن ك�نت ال�صي��ص�ت ال�صعودية تعتمد املواربة 

ال�صراع  ب��داأ  ولذلك  الإث����رة،  وع��دم  الظام،  والعمل يف 

ت�����ص���رع ت��ده��ور ���ص��ح��ة امللك  ي��ت��خ��ذ م��ظ���ه��ر علنية م��ع 

عبداهلل، ويف �صوء اأ�صئلة ُتطرح جدي�ً حول اإمك�نية تنّحي 

امللك، ولو من خال اإلزامه بذلك عنوة، وب�صيغة ه�دئة.

البيت  �صعودية غ�ية يف الط��اع على  وتوؤكد م�ص�در 

الداخلي، اأن هن�ك �صعوبة مبك�ن ترتيب امل�ص�ألة، مثلم� 

ال�صراع  ال�صلطة، لأن  اإع���دة تكوين  ع���دة يف  ك�ن يحدث 

ح�لي�ً بني اأجنحة ثاثة، اأوله� جن�ح امللك عبداهلل، الذي 

يحوز على اأقوى القوى الع�صكرية، املتمثلة اأوًل ب�حلر�س 

من  م�صنوداً  متعب،  جنله  قي�دته  يتوىل  الذي  الوطني، 

�صقيقه ح�كم جنران ون�ئب وزير اخل�رجية عبد العزيز 

بن عبداهلل.

اجلن�ح الث�ين بقي�دة ويل العهد الأمري �صلم�ن، الذي 

من حقه - ح�صب الرتتيب ال�صعودي - اأن يتوىل احلكم، 

ع�صكرية  ق��وة  ول  ق���درات  ميلك  ل  بحيث  �صعيف  لكنه 

ت�صنده، وهو اأي�ص�ً من اجليل الهرم جداً.

ال��ث���ل��ت، وه��و م��ن الأق��وي���ء، ويتمثل ب�أبن�ء  واجل��ن���ح 

الأمري ن�يف، ل �صيم� حممد بن ن�يف، ال�صهري ب�ل�صف�ح 

كم� و�صفه �صعد احلريري، وهو الآن وزير الداخلية التي 

ترّوع املواطنني، وهو ي�صتند - ف�صًا اإىل قوة الداخلية - 

اإىل اأخيه ح�كم املنطقة ال�صرقية.

يع�صكر  اأن  البع�س  ي��ح���ول  ال��ث��اث��ة  الأج��ن��ح��ة  وب��ني 

ب��ن��در،  وم��ن��ه��م  ال��ف��ر���ص��ة،  ل��ه��م  ت�صّنت  اإذا  لانق�ص��س 

به يف  ال��ذي حل  املريع  الف�صل  بعد  ال��ذي فقد حظوظه 

ب��ع��د ات��ف���ق��ه مع  اإدارة احل���رب »ال��ق���ع��دي��ة« يف ���ص��وري��ة، 

ذل��ك،  ب��رتاي��و���س على  الأم��ريك��ي ديفيد  الأرك�����ن  رئي�س 

وهن� تتقدم حظوظ رئي�س ال�صتخب�رات ال�ص�بق الأمري 

مقرن، اإذا غ�ب �صلم�ن عن ال�صورة ل�صبب م�.

اإل اأن امل�صكلة احلقيقية لي�صت يف ذلك، اإمن� يف اإمك�نية 

جند  اأه���ل  على  املفرو�صة  الإج��ب���ري��ة  ال�صيغة  ان��ف��راط 

ب��داأت تاقي مت��رداً يف �صيغ خمتلفة،  واحل��ج���ز، والتي 

هو  املن�طقي  ال�صعور  لأن  وطني�ً،  ط�بع�ً  تتخذ  ل  لكنه� 

يف  ال�صراع  يطيف  وال��ذي  الع�ص�ئري،  وكذلك  الط�غي، 

كثري من الأوجه، ليمنع توحيد املع�ر�ص�ت يف وجه احلكم 

الظ�مل من خال تكفري املذاهب غري الوه�بية.

اإن م� يعرف اليوم ب�ل�صعودية اأقرب اإىل باد قد تكون 

وهي  ال�صلبي،  ب�ملعنى  العج�ئب  باد  اجلوهر  حيث  من 

تقف الآن على ح�فة اله�وية، لكنه� مثبتة وهمي�ً ب�لنفط 

وامل�ل الذي يجند جح�فل من املرتزقة لرتويج نظ�م من 

امل��صي ال�صحيق، �صيكون اأكرث ا�صتح�لة للقبول اإذا قّي�س 

لدول مثل لبن�ن و�صورية ا�صتخراج ثرواتهم براً وبحراً، 

للنفط  كبديل  ال�صخري  النفط  و�صع  ب��دا  اإذا  وك��ذل��ك 

ال�صحراوي.

يون�س عودة
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أحرار البحرين.. و»ديمقراطية« أميركا
ان��زع���ج��ه م��ن خط�ب  ال��ن��ظ���م البحريني  اأب���دى  ح��ني 

اأوب�م� يف اجلمعية الع�مة لاأمم املتحدة، رّكز املتحدثون 

ب��صم النظ�م على بعد واحد؛ اأن »البحرين ل تعي�س توتراً 

الأوىل:  عديدة،  نق�ط  عن  حتدث  اأوب�م�  لكن  ط�ئفي�ً«، 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة«، وه���ذا يعني  اإىل  »ال��ب��ح��ري��ن حت��ت���ج  اأن 

املواطنني  تطلع�ت  عن  يعّر  ول  دكت�توري،  نظ�مه�  اأن 

والقوى ال�صي��صية. 

ب�لُبعد  تتعلق  اأوب����م����  اأث����ره����  ال��ت��ي  ال��ث���ن��ي��ة  النقطة 

الط�ئفي، اأو م� �صم�ه توتراً ط�ئفي�ً، وهو يف ذلك يختلف 

اأن  اأك��دت  ف�ملع�ر�صة لط�مل�  وال�صلطة،  املع�ر�صة  روؤي��ة  مع 

البحريني يتمثل يف �صراع بني نظ�م دكت�توري  الإ�صك�ل 

له اأن�ص�ر من ال�صيعة وال�صنة، ومط�لب �صعبية ب�لتحول 

ال��دمي��ق��راط��ي ل��ه��� اأن�����ص���ر م��ن ال��ط���ئ��ف��ت��ني اأي�����ص���ً، اأم��� 

ال�صلطة فت�صف ال�صراع ال�صي��صي يف البحرين ب�أنه �صراع 

اأهلي�ً بني ال�صيعة  مذهبي، واإ�صك�ل ح�د قد يتحول عنف�ً 

»الربيع  من  جزء  اأو  �صي��صي  ب�إ�صك�ل  لي�س  وهو  وال�صنة، 

العربي«.

اأوب�����م����� يف خ��ط���ب���ت��ه ي��رف�����س ال��ت��و���ص��ي��ف ال��ر���ص��م��ي 

اأن  على  معه  اأتفق  واأراين  املحقة،  ال�صلمية  للتظ�هرات 

احلدث البحريني �صد الدكت�تورية خّلف توتراً مذهبي�ً، 

امل�صتفيد  اأن  ذلك  بجراأة،  مواجهته�  يجب  اإ�صك�لية  وهي 

الدكت�تورية  اأن احلقيقة  واأظن  النظ�م،  الأكر منه� هو 

يف البحرين اأفرزت قنبلة التجني�س امل�صرة، وروح ومزاج 

 - والع�مل  واإقليمه�  مواطنوه�  يعرفه�  كم�   - البحرين 

يجب  ال�صيعة  املواطنني  اأن  قبيحة؛  نظرية  اإىل  ت�صتند 

النه�ية  ويف  والأم��ن��ي،  الع�صكري  ال�صلك  ع��ن  اإق�ص�وؤهم 

الدكت�تورية البحرينية �صي��صة متييزية مري�صة  اأفرزت 

�صد الأغلبية ال�صيعية، ت�صتدعي عدم الرتدد يف طرح م� 

�صميه »الق�صية ال�صيعية يف البحرين«، دون تقدميه� على 

اأن  املع�ر�صة  على  لذلك  الأو���ص��ع،  الدميقراطي  التحدي 

تقر ب�أن نظ�م احلكم متّكن من بن�ء قوى �صي��صية �ُصنية 

وف������ص��داً،  دك��ت���ت��وري���ً  ت��راه نظ�م�ً  ل��ه، حتى وه��ي  موالية 

لكنه� ترى يف نف�صه� �صريك�ً، واإن �صغرياً، يف ال�صلطة، م� 

يجعل من املع�ر�صة خ�صم�ً للنظ�م وله�.

الدميقراطية  اأن  اأوب�م�،  ذكره�  التي  الث�لثة  النقطة 

ال��ب��ح��ري��ن و����ص���وري���ة وال����ع����راق حت���ت����ج اإىل وق����ت كي  يف 

ال��ذي  ال��ن��ظ���م،  م�صلحة  يف  نقطة  تلك  اأن  واأظ���ن  ُتنجز، 

مع  والتكّيف  ال�صرب�ت،  امت�ص��س  على  بقدرته  يتميز 

التقلب�ت ليخرج يف نه�ية الأمر وقد قويت �صوكته، ولي�س 

ب�ل�صرورة �صرعيته املت�آكلة.

النقطة الرابعة، اأن اأمريك� م�صتعدة للم�ص�عدة يف ذلك 

ل الدميقراطي يف البحرين.. وي�صعب على املت�بع  التحوُّ

للنظ�م  م�����ص���داً  ح��راك���ً  ذل��ك  اعتب�ر  الأم��ريك��ي  لل�صلوك 

احل�كم ب�ل�صرورة، لأن جممل امل�ص�عدات املرتَقبة �صتكون 

يف �صكل منع اأ�صلحة ق�تلة للمتظ�هرين، ميكن لل�صلط�ت 

�صراوؤه� من من�فذ بيع اأخرى. 

احلل  اأن  اإىل  اجللية  اأوب�م�  اإ�ص�رة  اخل�م�صة،  النقطة 

يف البحرين هو بيد البحرينيني، وذلك مربط الفر�س؛ 

يتقدم  ول��ن  البحرين،  �صعب  مهمة  الدميقراطية  اأن  يف 

اأه��داف��ه غري  ف���إن  واإذا تقدم  الأم��ريك��ي خطوة يف ذل��ك، 

الدميقراطية املرفوعة ب�تت �صع�راً اأحي�ن�ً. 

لة، ل بد من اإدراك اأن الت�صريح�ت الأمريكية  يف املح�صّ

يندر اأن تتحول اأفع�ًل، ومع ذلك يتوجب الإ�ص�رة اإىل اأن 

الأمريكي الراغم�تي يتحرك وفق موازين القوى التي 

اإذا م�لت مل�صلحة املع�ر�صة، كم� ك�ن احل�ل يف مطلع 2011، 

ف�إن خط�ب الأمريكي واأداءه �صيكون�ن اأكرث توازن�ً، لكن يف 

كل الأحوال ف�إن اأوب�م� ك�صر التعتيم على ربيع البحرين، 

لكنه رمى بثقل حتريك هذا الربيع على املع�ر�صة، التي 

ف�صيت�صل  انت�صرت،  واإذا  النظ�م،  مواجهة  وحده�  عليه� 

به� اأوب�م� مهنئ�ً، اأم� اإذا انت�صر النظ�م فلن يعزي اأوب�م� 

جمهور املع�ر�صة.

اأحمد الطب�س

أوباما كسر التعتيم على 
ربيع البحرين.. لكنه رمى 

بثقل تحريك هذا الربيع على 
المعارضة

وال�صني  رو�صي�  على  النفت�ح  من  الكثري 

ودول الريك�س، وتعميق العاق�ت معه�.

ب������أي ح������ل، اح���ت���ف����لت ان��ت�����ص���ر ح��رب 

تعكري  رغ��م  م�صر،  يف  ال��ع���م  ه��ذا  ت�صرين 

»الإخ��وان« له�، اإل اأن الأج��واء الحتف�لية 

واأه��م م� برز فيه� الرتكيز  ح�صرت بقوة، 

وال�����ص��وري  امل�����ص��ري  اجلي�صني  وح���دة  على 

التي �صنعت الن�صر الت�ريخي.

حممد �شهاب



كل �مل�ؤ�شر�ت و�ل�قائع ت�ؤكد �أن �لعامل بد�أ بالتغيري، 

ب��د�أت تر�شم معاملها، و�أن ما جرى  و�أن مرحلة جديدة 

يف �لأمم �ملتحدة من �نحناء �أمريكي جتاه �جلمه�رية 

�إع���ادة  �لإ���ش��ام��ي��ة �لإي���ر�ن���ي���ة، وم���ن جن���اح م��شك� يف 

ق����ر�ر، بعد  �أي  و����ش��ن��ط��ن �إىل جم��ل�����س �لأم����ن لت��خ��اذ 

هذ�  على  دليل  �إل  ه�  ما  �لرو�شي،  �لأم��ريك��ي  �لتفاق 

التغري.

ت��ز�ل يف  �أن ولدة ه��ذه �ملرحلة �جلديدة ل  ول �شك 

ب��د�ي��ات��ه��ا، وه��ي ن��اجت��ة ع��ن ه��زمي��ة �أم��ريك��ا يف �ختبار 

�إع��ادة  يف  ف�شلها  وبالتايل  �ش�رية،  �شد  �لق�ة  ��شتخد�م 

تع�مي م�شروع هيمنتها �لأحادي على �لعامل.

على �أن �لت��زن �لدويل �جلديد متخ�س عن معادلة 

�مل��ق��اوم��ة  ح��ل��ف  ف��ر���ش��ه��ا  �ل��ت��ي  �لردع  و�لرعب  ت������زن 

لنتائج  وتثبيتاً  تت�يجاً  وك��ان��ت  رو���ش��ي��ا،  م��ن  م��دع���م��اً 

�نت�شار�ت ق�ى �ملقاومة يف لبنان وفل�شطني عام 2006 

وعام 2008 - 2009.

�أن ه���ذه هي  �مل��ه��م فيما ح�����ش��ل، ه���  �أن �لأم����ر  غ��ري 

من  بتحري�س  و��شنطن،  فيها  تقرر  �لتي  �لأوىل  �مل��رة 

�ل��ع��امل،  م�شتقبل  �شتقرر  ح��رب��اً  ت�شن  �أن  »�إ���ش��ر�ئ��ي��ل«، 

�لرت�جع عن  �لإق���د�م عليها، وجت��ر على  وتخاف من 

عن  �لباحث  �لعاجز  ب�ش�رة  وتظهر  غ��م��اره��ا،  خ������س 

خمرج من ورطته �لتي وجد نف�شه فيها.

�لن�عي،  �لتط�ر  ي���ؤدي هذ�  �أن  �لطبيعي  لذلك من 

�أ�شا�شي  مف�شل  يف  �لأمريكية  �لق�ة  �ختبار  عن  �لناجت 

�شيا�شية  نتائج  �إىل  و�لعامل،  �ملنطقة  على  �ل�شر�ع  من 

و�لتي  للت�،  �لنا�شئة  �جل��دي��دة  �ملرحلة  مامح  تر�شم 

�لكرى  �ل���دول  ب��ني  �ل�شر�عات  و�شمة  وجهة  �شتحدد 

ناحية  �ملحلية من  و�ل�شر�عات  ناحية،  و�لإقليمية من 

�أخرى.

ج��دي��دة  حقبة  يف  �ل��ع��امل  �لأوىل: دخ��������ل  �لنتيجة 

ترتكز على ت��زن دويل جديد، بد�أ �لي�م م�شار ولدته 

ب�شل نظام �لهيمنة �لأمريكي �لأحادي �لقطب، وفر�س 

ب����دًل م��ن��ه ت�����زن���ات دول��ي��ة حم��ك���م��ة ب��ع��ق��د تفاهمات 

�ملبا�شر  غري  �ل�شر�ع  و��شتمر�ر  ناحية،  من  وت�ش�يات 

من ناحية �أخرى.

�لنتيجة �لثانية:  �إن هذ� �لت��زن �لدويل �جلديد ل 

ي�شبه �أي نظام دويل �شابق، لأنه يق�م على ��شطفافات 

وت��زنات دولية و�إقليمية متعددة �مل�شالح.

�لنتيجة �لثالثة: �إن �لمرط�رية �لأمريكية دخلت 

بعد  ب���د�أت  �لتي  و�ل��رت�ج��ع،  �لتقهقر  مرحلة  يف  فعلياً 

هز�ئمها يف �لعر�ق وف�شلها يف �أفغان�شتان، ومل تعد قادرة 

�لأزم���ة  نتيجة  و�ل��ب��اه��ظ��ة،  �ملكلفة  �حل���روب  �شن  على 

مبزيد  وتنذر  بها  تع�شف  �لتي  �لبني�ية  �لقت�شادية 

من �لتفاقم بعد �أن ف�شلت يف �إعادة تع�مي هيمنتها على 

حلل  �لقت�شادية  وحركته  مب�����رده  و�لتحكم  �ل��ع��امل 

�أزمتها �لقت�شادية.

ب����اردة  ح����رب  يف  �ل���ع���امل  �لر�بعة: دخ�ل  �ل��ن��ت��ي��ج��ة 

�ل�شر�ع �شمة غري مبا�شرة، وتك�ن  جديدة يتخذ فيها 

عن  �لدفاع  يف  هج�مية  �أك��ر  �لر�أ�شمالية  رو�شيا  فيها 

�أمنها  تخ�س  �لتي  �جلي��شيا�شية  �حلي�ية  م�شاحلها 

�لق�مي.

�جل��دي��دة  �ل���ب���اردة  �حل���رب  �خلام�شة:  �إن  �لنتيجة 

دول  ون��ف���ذ  و�شع�د ق�ة  تقدم  ظ��روف  ظ��ل  يف  حت�شل 

�مل�شتمر يف ق�ة  �لرت�جع  و�إي��ر�ن، يف مقابل  »�لرك�س« 

ونف�ذ �أمريكا وحلفائها �لغربيني.

من  �لأك��ر  �خلا�شر  �ل�شاد�شة: »�إ�شر�ئيل«  �لنتيجة 

ن�����ش���ء ه���ذ� �ل���ت�����زن �ل����دويل، مل ت��ع��د ق����ادرة ع��ل��ى �شن 

م����ج��ه��ة معادلة  ب��ات��ت يف  �أم��ريك��ي،  بتم�يل  �حل���روب 

وتتمثل   ،1948 ع��ام  منذ  لها  مثيًا  ت�شهد  مل  جديدة، 

بتز�يد ق�ة حلف �ملقاومة )�إير�ن و�ش�رية وحزب �هلل( 

لأمريكا  �لتبعية  قي�د  من  �لتحرر  نح�  م�شر  و�جت��اه 

يف  �لتحرري  �لعربي  م�قعها  �إىل  و�لع�دة  و»�إ�شر�ئيل« 

جمابهة �لكيان �ل�شهي�ين.

�ل��دول��ي��ة  �ل����ت������زن����ات  �ل�شابعة:  تخلق  �ل��ن��ت��ي��ج��ة 

�أف�شل  �جلديدة، �لتي متنع �لتدخل �خلارجي، ظروفاً 

�لع�دة  من  متكنها  �لحتال،  �شد  �مل�شلحة  للمقاومة 

�ل�شهي�ين،  �لعدو  �شد  ن�شالها  وكفاحها  تزخيم  �إىل 

�لق�ى  م����زي��ن  �خ��ت��ال  م��ن  �ل�شابق  ��شتفاد يف  �ل��ذي 

�ملقاومة  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  م��ع  �أم��ريك��ا،  ل�شالح  �لعاملية 

�لنت�شار�ت يف  لبنان وفل�شطني متكنتا من حتقيق  يف 

�لجتياح  وذروة  �لعامل،  على  �لأمريكية  �لهيمنة  زمن 

�لع�شكري �لأمريكي للمنطقة من �لب��بة �لعر�قية.

�لنتيجة �لثامنة:  �إن �ل�شر�عات �ملحلية، يف ظل �شل 

حمك�مة  �شت�شبح  �ملبا�شر،  �خلارجي  �لتدخل  �إمكانية 

للق�ى  �ملنا�شب  �ملناخ  ي�فر  مما  �لد�خلية،  بالت��زنات 

كي  ن�شالها  ت�شعيد  �أج���ل  م��ن  �لتغيري  �إىل  �ل�شاعية 

�لجتماعية،  �لعد�لة  �أنظمة  �إقامة  يف  �أهد�فها  حتقق 

بدًل من �أنظمة �لني�لير�لية �لتي �أ�شاعت �لفقر.

ح�سني عطوي

م�����ا ت���������ز�ل �ل��������لي�������ات �مل���ت���ح���دة 

�لأزم��ة  �رت���د�د�ت  ت��جه  �لأمريكية 

قبل  و�جهتها  �لتي  �لعميقة  �ملالية 

�أك����ر م��ن خ��م�����س ���ش��ن����ت، و�أدت يف 

عماقة  ب��ن���ك  �إف��ا���س  �إىل  حينها 

و���ش��رك��ات ك���رى، وي��ج��د �لق��ت�����ش��اد 

�لأول عاملياً نف�شه �أمام ماآزق جديدة 

يف ل��ع��ب��ة �ل����ت������زن����ات �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 

�لأمريكي،  �لك�نغر�س  يف  خ�ش��شاً 

حيث ل ميلك �لرئي�س بار�ك �أوباما 

�لتي  �لأغلبية  �لدميقر�طي  وحزبه 

ت�شمح له مترير م��زنة �لدولة للعام 

2014، وفيها رفع �شقف �لدين �لعام 
لتلبية متطلبات �لإد�رة �لفيدر�لية.

�لآن  �ل����ق��ع حتى  ه��ذ�  �أن��ت��ج  و�إذ� 

ت�قف �لعديد من �لد�ر�ت �لحتادية 

�إجبارية  �إج���از�ت  ومنح  �لعمل،  ع��ن 

�مل�شتخدمني  م��ن  �لآلف  ل��ع�����ش��ر�ت 

و�لعمال و�مل�ظفني، فاإن هذ� �مل�ؤ�شر 

�ل�شيئ قد يتح�ل �إىل كاب��س خطري 

ب��ع��د 17 �جل������اري، ���ش��ت��ت��ع��دى �أث����اره 

�ل����لي���ات �مل��ت��ح��دة ل��ت��ط��ال �ل��ع��امل، 

وه� ما بد�أ يرز يف �أكر من مكان، 

خ�ش��شاً يف �أوروبا و�آ�شيا، حيث بد�أت 

�لأ�ش��ق �ملالية تتاأثر �شلبياً، وت�شجل 

تر�جع م�ؤ�شر�ت �لأ�شهم فيها.

�لنقد  �شندوق  ت�قعات  �آخ��ر  ويف 

�لدويل، فاإن �خل�شائر �ملالية يف حال 

تعطل �أو ت�قف �لد�ر�ت �لأمريكية، 

�أكر من 8 مليار�ت  �شتبلغ �أ�شب�عياً 

دولر�ت، وللعلم فقط فاإن �ل�ليات 

عرفت  قد  كانت  �لأمريكية  �ملتحدة 

�لأ�شبق  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  عهد  يف 

ب��ي��ل ك��ل��ي��ن��ت���ن �أزم������ة �أق�����ل خ��ط���رة 

�لعامة  �لفيدر�لية  �مل��زنة  وحدة يف 

جزئي  �شلل  يف  ت�شببت   ،1996 ع���ام 

ل��اإد�ر�ت يف �لدولة �لأمريكية، نتج 

م���ظ��ف عن  �أل���ف   800 ت���ق��ف  عنها 

�لأزمة  �لعمل، فكيف �حلال يف هذه 

�ملفت�حة على �أو�شع �لحتمالت؟!

�ل��دويل  �لنقد  �شندوق  ن��ّب��ه  وق��د 

�لعاملي  �لقت�شاد  �أن  �إىل  تقريره  يف 

م��ا ي���ز�ل ي����ج��ه خم��اط��ر �لإف��ا���س 

منذ �ول �نهيار لبنك ليمان بر�ذر يف 

�ل�ليات �ملتحدة قبل خم�س �شن��ت، 

وب��ال��ت��ايل ل��ي�����س م�����ش��ت��ب��ع��د�ً �إف��ا���س 

�أخ��رى، رغم  م�ؤ�ش�شات مالية كبرية 

�لتد�بري �لحرت�زية �ل�شارمة �لتي 

�أق���ره���ا ب��رن��ام��ج �لإ����ش���اح �مل�����ش��ريف 

�لدويل »بال 3«.

ب�����اأي ح�����ال، ف�����اإن م��ن��ت�����ش��ف �شهر 

مع  ي��ت��ز�م��ن  �حل���ايل  �لول  ت�شرين 

�ل�شقف  �لأمريكي  �لحتياطي  بل�غ 

�مل�������ش���م����ح ب����ه ل���ل���دي���ن �ل���ف���ي���در�يل، 

ب���د م���ن م��ع��اجل��ت��ه ورف����ع �شقف  ول 

ت�ش�ية  ي�����ش��ت���ج��ب  �مل��دي���ن��ي��ة، مم���ا 

�لدميقر�طي  �حل��زب��ني  ب��ني  عاجلة 

و�مل����ف��ق��ة  للت�ش�يت  و�جل��م��ه���ري 

ع��ل��ى �مل�����زن���ة �جل���دي���دة، ل��ك��ن دون 

ذل���ك ���ش��ع���ب��ات، لأن �جل��م��ه���ري��ني 

يعتره  م��ا  �أب����رز  لتق�ي�س  ي�شع�ن 

�أوباما �إجناز�ً له وه� ملف �لإ�شاح 

�ل�����ش��ح��ي �ل�����ذي �أق������ره �ل��ك���ن��غ��ر���س 

�أن  2010، و�ل��ذي ك��ان يفرت�س  ع��ام 

ي��دخ��ل ح��ي��ز �ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل��ع��م��ل��ي مع 

�أول ت�شرين �لأول/ �كت�بر �جلاري، 

لنح�  �شحية  تغطية  ي�شمن  وه���� 

�أم���ريك���ي مم����ل���ة، من  م��ل��ي���ن   30
ويفر�س  �لفيدر�لية،  �ل���لي��ة  قبل 

�لقان�ن �أن يك�ن كل مقيم م�شتفيد�ً 

من  �ب��ت��د�ء  �ل�شحية  �لتغطية  م��ن 

هذه  فاإن  وبالتايل   ،2014 �لعام  �أول 

يتم  �إذ� مل  تق��س  قد  �لإ���ش��اح��ات 

�لت��شل �إىل �تفاق قبل 17 �جلاري، 

�شلبية  تاأثري�ت  �شترتكه من  ما  مع 

ع��ل��ى جم��م��ل �لق��ت�����ش��اد �لأم���ريك���ي 

�إذ� مل تقر �مليز�نية �لعامة، يف وقت 

�رتفعت فيه م�شت�يات �لفقر يف باد 

 46 �أك��ر من  �لعم �شام، حيث هناك 

�أمريكي  �شخ�س  �أل��ف  و500  ملي�ن 

حتت خطر �لفقر، �أي مبا يبلغ نح� 

من تعد�د �ل�شكان. باملئة   15
وب����اخ����ت���������ش����ار، ف���������اإن �حل���ك����م���ة 

�لأم��ريك��ي��ة ت����ج��ه ه��اج�����س �لأزم���ة 

�لأول/ ت�شرين  �نتهى  ما  �إذ�  �ملالية، 

لعام  م��زنة  وبا  �تفاق  با  �أكت�بر 

.2014

حممود مرع�شلي

توازن دولي جديد يشل األحادية األميركية.. ويعيد الحرب الباردة
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أكثر من 46 مليون 
و500 ألف شخص 
أميركي تحت خطر 

الفقر.. أي نحو %15 
من تعداد السكان

) العدد 283(  اجلمعة - 11 ت�شـرين الأول - 2013



و�ضل الرفاق اإىل �ضاحي���ة راقية، ودخلوا 

منزاًل �ُضّيد باأناقة ف���وق مرتفع ي�رشف على 

اأط���راف املدينة غربًا، وعل���ى رمال البادية 

�رشقًا، وا�ضتقبله���م امل�ضيف بغبطة و�رشور، 

ودعاهم فوراً اإىل ع�ضاء متاأخر، وكان يتوقع 

قدومهم يف اأي حلظة، فجّهز �ضفرة من طعام، 

اأُع���ّد على طريق���ة البدو، ُمّتخ���ذ من اللحم 

رّقه  والربغل وال�ضمن، مل يخِف ال�ضحايف تحَ

لوجبة د�ضم���ة، بعد اأ�ضابيع م���ن التق�ضف، 

وتناول االأع�ض���اب الربية، ووجبات املطاعم 

ال�رشيعة، وراح يرق���ب رفيقه امل�ضافر لريى 

اإن كان �ضيق���اوم �ضهيته، وي�ضتمر على زهده 

املتزايد مع االأيام.

اقرتب ال�ضحايف من رفيق���ه الواقف على 

ال�رشف���ة يتاأمل اأ�ض���واء املدين���ة عن بعد، 

وهم����س يف اأذنه، قائاًل، »راأيتك تتلّذذ مباآكل 

�ضاحبن���ا، رغم اعرتايف باأن���ك مل تكرث منه، 

ْكفك فنج���ان واحد من قهوته املرّة، اأال  ومل يحَ

تخ�ضى اأن يبعدك ه���ذا عن عي�س الكفاف«؟ 

فرّد امل�ضاف���ر بال ت���ردد، »الحظتك ت�ضي 

عل���ّي اللّقم، وعرفت ما دار يف ذهنك.. ولكنك 

اأخطاأت يف تف�ضري زهدي الذي طاملا حدثتك 

عنه، فاأنا مل اأزهد يف الطيبات، بل اأحذر من 

اخلبائث التي تند����س يف ماأكلنا وم�رشبنا، 

و�ضتان ما بني الّنعم والّنقم«.

مل ي�ضاأ امل�ضافر يف حينها اأن يطيل احلديث 

يف املو�ضوع، و�رشعان ما ان�ضم اإليهما البدوي 

وامل�ضيف، وجل�س اجلميع يف �ضمت وهدوء، 

يتمتع���ون ب�ضكون اللي���ل ون�ضائمه العليلة، 

حتى بانت عليهم عالئ���م النعا�س والتعب، 

بعد ي���وم طويل م���ن »اجل���دال، والتظاهر، 

ال�ضح���ايف وامل�ضافر يف  ا�ضتفاق  ر«،  وال�ّضمحَ

�ضاعة متاأخ���رة من ال�ضباح، بعد نوم مريح، 

على و�ضادات من ري����س النعام، وفرا�س من 

الكتان وال�ضوف، وبدا على وجهيهما ارتياح 

مل ينعما به منذ �ضهور. 

تت �ضج���رة وارفة الظ���الل يف احلديقة 

اخللفية، قاد البدوي احلديث باإطالع �ضديقيه 

على وم�ض���ات �رشيعة من �ض���رية م�ضيفهم 

الك���رمي، الذي ب���دا عليه التحف���ظ بالكالم، 

وا�ضتعر����س الوقفات امل�رشفة اإبان ان�ضغاله 

يف ال�ض���اأن العام، »ال ت�ضتعجل يف احلكم«، 

قال البدوي خماطب���ًا ال�ضحايف، وقد �ضارع 

بت�ضجيل مالحظاته، »لق���د ورث ثروته عن 

ْجنها م���ن منا�ضبه الر�ضمية، بل  اأبيه، ومل يحَ

اأج���زم اأنه �ضخ���ا يف اإنفاقها عل���ى رعيته، 

واأقربائ���ه املعوزين، واأبن���اء منطقته التي 

تنتخبه نائبًا عن االأمة«.

مل ي�ضكك امل�ضافر بكلم���ة مما �ضمعه عن 

خ�ضال امل�ضيف، فه���و يوؤمن بالقول ال�ضديد 

باأن »�ضيماه���م يف وجوههم«، وقد راأى يف 

وجهه مالم���ح الطيبة، واالأ�ضالة، والتوا�ضع، 

ومل يلحظ، يف كل هذا، ما ي�ضري اإىل الت�ضنع 

واالدعاء، كم���ا مل يتح�ض�س من كالم البدوي 

معاين التملق واملديح الزائف، ولكن ت�ضاوؤاًل 

دار يف ذهنه يف تلك اللحظات، �ضيظل يقلقه 

اإن مل يعرف له جواب���ًا قاطعًا قبل اأن يوطد 

ثقته املطلقة بالوزير ال�ضابق.

»نعلم االآن اأنك اعتكفت عن العمل ال�ضيا�ضي 

منذ زمن، وتفرغت لتج���ارة ورثتها عن اأبيك«، 

قال امل�ضافر خماطبًا م�ضيف���ه، واأ�ضاف، »فلو 

ت�ضّنت لك روؤية جديدة، وُدعيتحَ اإىل االنخراط يف 

�ض���وؤون االأمة، فهل جتيب النداء وتعيد النظر«؟ 

ابت�ضم الوزير وقال بهدوء، »لقد اأفحمني البدوي 

مبا نقله م���ن اأخبارك وخ�ضال���ك، فا�ضتب�رشت 

خرياً ب�ضعيك، وي�ضعدين اأن تثق بي، وت�ضبني 

من رف���اق الدرب، و�ضاأبذل مايل ونف�ضي الأخفف 

عنا من موقعي م�ضقات الرتحال ال�ضفر«.
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مل ت���اأت »نيوي���ورك تامي���ز« بجدي���د 

بت�رشيبها م���ا خرج من الغرف ال�ضوداء يف 

م  وا�ضنطن، عن م�رشوع ����رشق اأو�ضطي يق�ضِّ

دواًل عربية خم�س اإىل اأربع ع�رشة دولة، يف 

حماولة اأمريكية اأوىل لزرع »اإ�رشائيليات« 

تمي بت�رشذمها الكيان ال�ضهيوين.

لكن الالفت اأن لبن���ان الذي �ضهد وي�ضهد 

جتاذبات طائفية ومذهبية منذ قيامه ككيان، 

لي�س ملحوظًا �ضمن اخلطة االأمريكية، لي�س 

م���ن منطلق اأمريكي يحرتم �ضعار »اأكرب من 

م«، بل الأن امل�ضاألة  ُيبلع واأ�ضغر من اأن ُيق�ضَّ

ترتبط بالداخ���ل اللبناين غري املهياأ لقيام 

دويالت »درزي �ضت���ان« و»�ضيعة �ضتان« 

و»م�ضيح �ضت���ان« و»�ضنة �ضتان«، ونورد 

االأ�ضباب التي تول دون ان�ضياق اأمريكا يف 

التخطيط لتحقيق ه���ذه املوؤامرة، نظراً اإىل 

ا�ضتحالة اأن يتمزق لبنان اإىل »�ضتانات«: 

نب���داأ ب�»الدول���ة الدرزية« فنق���ول اإن 

اخل�ضو�ضية التي يرغبها املواطن الدرزي يف 

جبل���ه هي �ضعور طبيعي لدى اأية اأقلية يف 

هذا ال�رشق، لكن رغم تهجري امل�ضيحيني من 

اجلبل واإقامة ما ي�ضمى »االإدارة املدنية«، 

فاإن م�رشوع الكانتون الدرزي مل يكن قائمًا 

بجدية يف يوم من االأيام اإال على الورق.

�ضيعي���ًا االأم���ر حم�ضوم؛ وح���دة دينية 

من�ضجمة تت ل���واء مدر�ضة االإمام ال�ضدر، 

والتباين بني »اأم���ل« و»حزب اهلل« حول 

النظ���رة اإىل عقيدة واإمي���ان احلزب بوالية 

الفقيه هو اأي�ضًا حم�ضوم، الأن ال�ضيد ن�رشاهلل 

اأو�ضح عدة مرات اأن تطبيقها يف لبنان غري 

وارد، نظراً اإىل التنوع الطائفي لل�ضعب.

اإ�ضاف���ة اإىل ذلك، فاإن الق���وة التي باتت 

متتلكها الطائفة ال�ضيعية على امل�ضتويات 

الدميغرافي���ة وال�ضيا�ضي���ة واالقت�ضادي���ة، 

جتعله���ا كاأكرثية يف لبن���ان وكاأقلية يف 

ال�رشق، واأكرث الطوائف مت�ضكًا بلبنان الواحد 

املوحد وطنًا لها.

م�ضيحي���ًا، االأمر اأكرث م���ن حم�ضوم، رغم 

هلو�ضات »الكنتنة« عن���د البع�س و�ضعار 

»اأمن املجتمع امل�ضيحي فوق كل اعتبار«، 

الأن دويل���ة م���ن كفر�ضيم���ا اإىل املدفون مل 

توؤّم���ن لل�ضع���ب امل�ضيحي يوم���ًا اأمنه وال 

عي�ض���ه وال ان�ضجامه االجتماع���ي، اإ�ضافة 

اإىل املناط���ق امل�ضيحية البعي���دة عن هذا 

الكانتون واملت�ضبثة ببيئتها.

من جهة اأخرى، فاإن امل�ضيحيني يعتربون 

الوط���ن اللبناين معقله���م ال�ضيادي يف هذا 

ال�رشق، رغم اأنهم غري مغالني يف التدين، ال 

بل اإن العلمانية طاغية على فكرهم املنفتح 

على ال�رشي���ك االآخر، وثقافته���م ال�ضيا�ضية 

ال تتقبل فكر الدويل���ة االنعزالية، خ�ضو�ضًا 

بعد العام 2005، واالنطالقة امل�ضيحية على 

»ب�ضاط برتقايل« �ضوب لبنان، كل لبنان.

�ُضنيًا، لي�س الو�ضع مر�ضيًا على م�ضتوى 

هذه الطائفة الوطنية الكبرية التي �رشذمها 

غياب الكب���ار، وقد يكون زمن الرئي�س رفيق 

نية على مدى  احلريري وتفرده بالزعامة ال�ضُّ

خم�ضة ع�رش عامًا، جعل ال�ضنة ينامون على 

حري���ر االطمئنان لوجود زعي���م لهم، �ضواء 

كان يف ال�رشاي اأو خارجها، لكن مع االأ�ضف 

بعد اغتيال احلريري وجدت الطائفة نف�ضها 

تبح���ث دون جدوى عن زعي���م جتمع عليه، 

لي�س ب�ضبب خالف���ات �ضيا�ضية فح�ضب، بل 

رمب���ا لعدم توف���ر من ميتلك حج���م االإرث، 

ومن جهة اأخ���رى ميكن القول اإن اأهل ال�ضنة 

متنوع���ون يف انتماءاتهم اإىل ح���د الفرقة، 

ولي����س هن���اك من قا�ض���م م�ض���رتك بينهم 

ليجتمعوا عل���ى دويلة �ُضني���ة، اأو م�رشوع 

زعيم يجمعون عليه.

وردت،  الت���ي  االأ�ضب���اب  اإىل  ن�ضي���ف 

والتداخل الدميغ���رايف يف املناطق، وجود 

�ضخ�ضيات تدرك كيفية احلفاظ على وحدة 

لبنان، رغم »الري���اح الربيعية«، وح�ضبنا 

اأن لدينا القامات والهامات والهاالت، وهي 

عل���ى قلتها، تاول �ضم���ن اإمكاناتها جلم 

ال�ضغار عن جمرد التفكري باأوهام الدويالت.

�أمني يو�شف

طبخة بحصخصوصية الطوائف تمنع قيام »لبنانستان« 
�حل��ر �ملُرجتى - �ملُعّ�ق - بني �ملقاطعات �للبنانية، �أو �ملقاطعجية �للبنانني.. 

بات �أ�شبه ما يك�ن بلقاء�ت وح��ر�ت، خمتار �ملخاتري - �لرحباين - �ل�شعيد �لذكر.. 

كلمة ف�ق �لطاولة، وكام حتت �لطاولة، و�لنتيجة �شفر، »و�شفربرلك«.. لأن ما 

بني ف�ق وحتت م�شافات حتتاج �إىل �شن��ت �ش�ئية لقطعها!

   قد ُيف�ّشر كامنا عند �لبع�س �شخرية، وعند �لبع�س �لآخر جتنياً و�نتقا�شاً 

من وزن وقيمة �حل��ر..

بكّليته،  �ل�طن  لكن يحدونا �حلر�س على   .. ذ�ك  لأ.. ل هذ� ول  بالتاأكيد   

و�شعبه  �لدنيا بريوت،  �شت  �لع�شماء،  وبقاعة، وعا�شمته  �شماله وجن�به، جبله 

�لعنيد و�لبليد و�ل�شعيد، و�أخري�ً ولي�س �آخر�ً، �ل�شّن مبا تبقى من ذكاء وكر�مة 

وحّرية �إن�شانه.

وم�شاربكم  ونرج�شيتكم،  و�أديانكم، ومذ�هبكم،  �أطيافكم  بكل  �للبناني�ن  �أّيها 

�ملفرو�س  �ل�شبات  من  ��شتيقظ��  و�رتباطاتكم،  و�أه��ئكم  و�ل�شيا�شية،  �حلزبية 

و�لف�شاد  �لكرياء  ود�ء  �لآخ��ر،  ببع�شكم  �أمّل��ت  �لتي  �ل�شكرة  وم��ن  بع�شكم،  على 

و�لرتهل و�لامبالة �لذي �شّل فكر وحركة، وكّم �أف��ه �ش��دكم، فقبع�� يف زو�يا 

�لن�شيان، ينه�ش�ن �لفاقة و�ل�قت، ويلعق�ن �ل�شر�ب �ملتجلبب بالطهارة و�حلياد، 

ي�شّبح�ن بحمد جاديهم، ي�شتعجل�ن �لق�شاء و�لقدر لنجاتهم وخا�شهم.

مل  ما  وه��ذ�  �لتفاهم..  م�شاف  �إىل  �لرت��ق��اء  �لبديهية،  �حل����ر  �شروط  من 

ولن يح�شل يف جمه�رية �مل�ز.. لأّن وج�ه �لطاولة �ملتد�برة ل ميكن لأب�شارها 

وب�شائرها �أن تلتقي، ولن ُي�ؤذن بالتايل للتفاهم بالرتقاء �إىل ف�ق على ح�شاب 

�لتباعد و�لتنابذ و�لتحاقد..

لذلك تعال�� نفّت�س عن حّل ُيجّنبنا �ملزيد من �لنزلق و�ل�شق�ط يف مهاوي 

�ملجه�ل - �ملعل�م- )حرب �أهلية جديدة(، معروفة �ملر�مي و�لأبعاد..

تعال�� �إىل م�ؤمتر تاأ�شي�شي، ل�طِن �أ�ّش�س له حتى �لي�م، �لنتد�ب وما ماثله 

وو�فقه، يف �لروؤية �إىل كياِن مهي�ِس ُقّ�ته يف �شعفه، عر تاريخه، قريبه وبعيده.

ط���ي��ِة،  ���ش��دُق  وط��ن��ي،  �شمري  و�آل��ي��ات��ه:  مق�ماته  تاأ�شي�شي..  م���ؤمت��ر  �أج���ل 

�شر�حة، مكا�شفة، م��ش�عية، عقانية..

هدفه وغايته: لبنان و�حد م�حد، �أر�شاً، �شعباً م�ؤ�ش�شات، عزيز�ً، �شيد�ً، حّر�ً، 

م�شتقًا، ينعم بالأمن و�لرخاء، وُيعنى باإن�شانية �إن�شانه على �ل�شعد كافة، مف�شحاً 

باملجال لأدمغته بتفجري طاقاتها �لإبد�عية، م�شتفيد�ً، ومفيد�ً.. فكم �أفقدنا هذ� 

 6 6و  �عتماده  ج��ّر�ء  ُحرمنا من عباقرة  ن�عه.. وكم  �لفريد من  �ملرّكب  �لنظام 

مكّرر، �شارباً مببد�أ �لكفاءة و�جلد�رة عر�س �حلائط، و�إن زعمها �أحياناً..

�ملجتمع  وعلى  �لد�خل،  يف  �جلميع  م�ش�ؤولية  و�مل��طني  �ل�طني  �لعقد  هذ� 

ع��ام.. لأن  ��شتفتاء  �إبر�مه ب�شدقية  وم��ش�عية، من خال  �أن يرعى  �ل��دويل 

�شندوقة �لقرت�ع من خلف �ل�شتارة، باتت تفتقر �إىل �ل�شدقية، فهي مقم�عة 

�لأث��م��ان  ب�شبب  �ل���ج���ه،  م�شم�نة  �لنتائج،  م�شب�قة  و�لتعبري،  �ل���ر�أي  ح��ّري��ة 

بهتاناً  وننعتها   - �أنف�شنا  على  نتكاذب   - ق�ًى  �شلفاً.. م�ُشخرة حل�شاب  �ملدف�عة 

وزور�ً باخلفّية..

�أجل.. �ل�طن بحاجة �إىل ح��ِر فعلي، و�حل��ر يلزمه �شمري وطني خال�س، ل 

�شائبة فيه.. »فالعني مليانة و�حلمدهلل« �إذن ملاذ� �لبح�س/ ث؟

نبيه �لأعور
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استمرار السياسات التقشفية في ألمانيا
ال���ذي  ال��ك��ب��ر  اأن االن���ت�������ص���ار  ي���ب���دو 

�مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيال مريكل  حققته 

يف �لنتخابات �لعامة �أخري�ً �شيكون مفيد�ً 

للعالقات بني بالدها و�لحت��اد �لأوروب��ي 

ككل، فقد ر�أى عدد كبري من  �ملر�قبني �أن 

فيها  يثقون  �لناخبني  ب��اأن  تظهر  �لنتائج 

�آخ��ر، و�شيعني  �أي زعيم �شيا�شي  �أكرث من 

�مل���زي���د م���ن �ل����ش���ت���م���ر�ري���ة يف �ل��ع��الق��ات 

مبادرة  رمبا  وبالتايل  �لأوروبية،  �لأملانية 

�أقوى نحو �لحتاد �مل�شريف �لأوروبي.

باخت�شار  يعني  مريكل  جناح  �أن  كما 

و�أن  �لتق�شفية،  ل�شيا�شتها  �شعبياً  تاأييد�ً 

هناك قناعة �أملانية باأن �لتق�شف هو �لذي 

�أن���ق���ذ �لق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي م���ن م��و�ج��ه��ة 

�لبلد�ن  يف  �ل�شيئة  �لقت�شادية  �لأو���ش��اع 

�ملجاورة، مثل �إيطاليا وفرن�شا، وهذ� يعني 

يف  تاأثري�ً  »�أك��رث  �شتكون  مريكل  �أن  �أي�شاً 

�لحتاد �لأوروبي«، و�شت�شتطيع �أن ت�شغط 

لل�شيا�شات  �مل��ع��ار���ش��ني  �لفرن�شيني  ع��ل��ى 

�لتق�شفية، وهي �شت�شري على ذ�ت �خلطى، 

لكن بدرجة �أعلى من �لثقة.

مع�سكر�ن �أوروبيان

���ش��ي��ك��ون ل���ف���وز �مل�����ش��ت�����ش��ارة �لأمل��ان��ي��ة 

�أجن���ي���ال م��ريك��ل يف �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ع��ام��ة 

ت��د�ع��ي��ات ك��ث��رية على �لحت���اد �لأوروب����ي، 

ح��ي��ث ���ش��ت��رز م��و�ق��ف ك��ث��رية م��ن ف��وزه��ا 

وهي تختلف باختالف �لدول و�شيا�شاتها.

م��ن �مل���ع���روف �أن �لحت����اد �لأوروب�����ي 

يتنازعه مع�شكر�ن، �لأول ينادي بالتق�شف 

ل���ل���خ���روج م����ن �لأزم����������ة، ت����ق����وده �أمل���ان���ي���ا 

وبريطانيا، و�لآخر يرف�ض هذه �ل�شيا�شات 

�لنموذج  يف  يجد  و�لأخ���ري  فرن�شا،  تقوده 

�لأم���ريك���ي  ب��ال��دع��م من��وذج��اً يحتذى به 

للخروج من �لأزمة �لقت�شادية.

ف���وز م��ريك��ل ي��ع��ن��ي �أن �ل���ش��ت��ق��ط��اب 

�شيتز�يد بني �ملع�شكرين يف �ملرحلة �ملقبلة، 

وم����ن �مل��ت��وق��ع �أن ت�����ش��ه��د �ل��ق��م��م �مل��ق��ب��ل��ة 

بني  ح���ادة  م�شاحنات  �لأوروب�����ي  ل��الحت��اد 

قادتها.

مع فرن�سا

ت��اري��خ��ي��اً ك���ان���ت �ل���ق���اط���رة �لأمل��ان��ي��ة 

�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ه����ي �ل���ت���ي جت�����ذب �لحت�����اد 

�ل��دول��ت��ني  �إن ه���ات���ني  �لأوروب����������ي، ح��ي��ث 

�لتقدم  حيث  من  �لطليعة  يف  دوم��اً  كانتا 

�لقت�شادي و�لرثو�ت و�لثقل، يف �ل�شنو�ت 

�أكرث  كدولة  نف�شها  �أملانيا  �أثبتت  �ملا�شية 

ث��ق��اًل وم��ك��ان��ة وه��ي��ب��ة، وذل����ك م��ن خ��الل 

ف����اإىل ج��ان��ب تفوقها  ���ش��ي��ا���ش��ات م���ريك���ل، 

�ملو�قف  من  �شل�شلة  �تخذت  �لقت�شادي، 

و�أزم�����ات �لحت���اد  �حل��ازم��ة ح��ي��ال ق�شايا 

�إىل حد  م��ريك��ل  وق���د متكنت  �لأوروب������ي، 

جانبها  �إىل  بريطانيا  ��شتمالة  من  كبري 

لكن  للتق�شف،  فرن�شا  معار�شة  وج��ه  يف 

�ملهمة  ب��ه��ذه  ت��ق��وم  �أن  م��ريك��ل  ع��ل��ى  �لآن 

مبفردها، فاجلانب �لريطاين مل يح�شم 

�أم��ره بعد يف �لبقاء من عدمه يف �لحتاد 

�شيغري  م��ريك��ل  ف���وز  ك���ان  و�إن  �لأوروب������ي 

�لكثري يف هذ� �لإطار �إي�شاً.

موقف بريطانيا

ب��ال��ن�����ش��ب��ة �إىل ب��ري��ط��ان��ي��ا، ف����اإن ف��وز 

بقاء  ب�شكل كبري على  ينعك�ض  مريكل قد 

�أو  �لأوروب�����ي  �لحت����اد  �مل��ت��ح��دة يف  �ململكة 

م��ن��ه، م��ن وج��ه��ة نظر بريطانيا  �خل���روج 

�أم��ر�ً  �إع��ادة �نتخاب مريكل قد يكون  ف��اإن 

بالغ �لأهمية، فمع وجود مريكل يف موقع 

�لقيادة باأوروبا، فاإن �ملحافظني �ملت�شككني 

�ل���ي���ورو مثل  م��ن��ط��ق��ة  �إىل  �لن�����ش��م��ام  يف 

كامريون،  ديفيد  بريطانيا  وزر�ء  رئي�ض 

ل��دي��ه��م ���ش��خ�����ض مي��ك��ن��ه��م �ل��ت��ع��ام��ل معه 

بالن�شبة  و�أن���ه  حقيقية،  �شلطة  وميتلك 

مع مريكل  �أوروبياً  �تفاقاً  فاإن  لكامريون 

على  �ل�شتفتاء  يف  ن�شر  حتقيق  �شيجعل 

�لبقاء بالحتاد �لأوروبي �أمر�ً مرجحاً.

تعني  ك��ان��ت  و�إذ�  م��ريك��ل  �أر�دت  �إذ� 

ح��ق��اً م��ا ت��ق��ول��ه ع��ن��دم��ا �أب����دت رغ��ب��ت��ه��ا يف 

ب���ق���اء ب��ري��ط��ان��ي��ا يف �لحت������اد �لأوروب��������ي، 

�لآن يف  بذلك، فهي  �لقيام  عليها  فيتعني 

�لنقا�ض  على  بالتاأثري  لها  ي�شمح  م��وق��ع 

�أك��رث  �أوروب����ا بطريقة  �ل��ري��ط��اين ب�����ش��اأن 

�إيجابية من �أي م�شوؤول �أوروبي �آخر.

ب�شخ�شية  تتمتع  مريكل  �أن  �شك  ل 

للم�شتوى  ن���ظ���ر�ً  �أوروب������ا  يف  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

�ل�شعبي �لتي تتمتع بها قيا�شاً بغريها من 

ف��اإن مريكل  وبالتايل  �أوروب���ا،  �لزعماء يف 

�ملعززة بالفوز يف �لنتخابات، رمبا ت�شاعد 

�أنف�شهم،  من  �لريطانيني  �إنقاذ  يف  حتى 

�شارة  �أنباء  فاإن فوزها جاء مبنزلة  لذلك 

لديفيد كامريون.

يف �إيطاليا

وع��ق��ب ف����وز م���ريك���ل، ك����ان لف���ت���اً ما 

ج���رى يف �إي��ط��ال��ي��ا، ف��ق��د ت�����ش��درت ���ش��ور 

�ل�شفحات  �لبا�شم  م��ريك��ل  �أجن��ي��ال  وج��ه 

ي��وم  ب��ع��د  �لإي���ط���ال���ي���ة  ل��ل�����ش��ح��ف  �لأوىل 

و�ح���د م��ن �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ع��ام��ة �لأمل��ان��ي��ة، 

�إي��ط��ال��ي��ا بزعيمة ح��زب �لحت��اد  و�أ����ش���ادت 

قبيل  من  بعبار�ت  �مل�شيحي  �لدميقر�طي 

مريكل  �أجنيال  و»ف��وز  تاريخي«  »�نت�شار 

�ل���������ش����ارخ« و»م����ريك����ل ت���ف���وز ب�����ش��ه��ول��ة«، 

�ل��ذي عر  �ل��ق��وي  �خل��ي��ار  �أ�شباب  وحللت 

�إن  بالقول،  �لأمل��ان  �لناخبني  جمهور  عنه 

و�إن��ه��ا  ق��ي��ادي��ة،  ب�شخ�شية  تتمتع  م��ريك��ل 

لأملانيا  ك��ب��رية  �إي��ج��اب��ي��ة  �إجن����از�ت  حققت 

وحت�شني  �لقت�شادي  �لتقدم  �أقلها  لي�ض 

�ل�����ش��ي��ا���ش��ي  و�لأد�ء  �مل��ع��ي�����ش��ة  م�����ش��ت��وى 

�خلارجي لأملانيا.

�لإيطالية  �ل�شحف  ك��ري��ات  وكتبت 

���ش��ي��ك��ون لها  ب��رل��ني  �إن »ح��ك��وم��ة  ق��ائ��ل��ة، 

ه��ي  �لآن..  م����ن  ف���ق���ط  و�ح�������دة  زع���ي���م���ة 

م���ريك���ل«، وق���د ب���د� �لرت���ي���اح ع��ل��ى وج��وه 

�ل�����ش��ا���ش��ة �لإي���ط���ال���ي���ني ك�����ون ح��ل��ي��ف��ت��ه��م 

�ل��ق��وي��ة ق��د ف���ازت ب�شكل ك��ب��ري، و�ع��ت��رو� 

�أن ه���ذ� �ل��ت�����ش��وي��ت ي��ع��د م��و�ف��ق��ة  ق��وي��ة 

�مل�شتقر  توجيهها  وع��ل��ى  �شيا�شتها  ع��ل��ى 

�لأزم��ة  بها  تدير  �لتي  و�لطريقة  للبالد 

ربط  �أ�شا�ض  على  �لأوروب��ي��ة  �لقت�شادية 

�لتكافل بالإ�شالحات.

�لنتخابات  �لإي��ط��ال��ي��ون  ر�ق���ب  لقد 

�لأمل���ان���ي���ة ع���ن ك���ث���ب، وك�����ان ف����وز م��ريك��ل 

�أن  �لو��شح  من  َبيد  كبري،  ب�شكل  متوقعاً 

�إذ  �ل��ف��وز،  ه��ذ�  بحجم  فوجئو�  �لكثريين 

ذكرت �إحدى �ل�شحف �أنه �إذ� كانت رئي�شة 

وزر�ء بريطانيا مارغريت تات�شر على قيد 

وهي  �أخ��رى  �شيدة  �شت�شهد  فاإنها  �حلياة، 

�أجنيال مريكل تقوم بدورها ب�شكل �أف�شل 

كزعيمة لدولة �أوروبية كبرية وهو ما قد 

ي�شهم يف حجب �أ�شطورتها.

كما �شلطت و�شائل �لإعالم و�ملحللون 

�لإي�����ط�����ال�����ي�����ون �ل�����������ش�����وء ع����ل����ى ه���زمي���ة 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني �لأح��������ر�ر، وه����م ���ش��رك��اء 

�لحتاد �لدميقر�طي �مل�شيحي �للير�ليني 

�أي مقاعد  �لذين ف�شلو� يف �حل�شول على 

يف �لرملان �لحتادي، وحزب »�حلل �لبديل 

لأملانيا« �لذي يدعو لالن�شحاب من �لعملة 

4.7 يف �ملئة  �لأوروب��ي��ة و�ل��ذي ح�شل على 

�لرملان  لدخول  كافية  لي�شت  ن�شبة  وه��ي 

�لذي يتطلب 5 يف �ملئة.

ومن وجهة نظر �إيطالية، فاإن �لفوز 

ت�شاوؤًل  يثري  �لآن  مريكل  حلزب  �ل�شاحق 

�آخ���ر »م���ا ه��ي ت��د�ع��ي��ات ه���ذ� �ل��ف��وز د�خ��ل 

�شياق �لحتاد �لأوروب��ي«، وتوقع حمللون 

�أن������ه »ل�����ن ي���ح���دث �أم������ر ك���ب���ري ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

مريكل  مع  �لقوي  �حللف  ك��ون  لإيطاليا 

ل���ن ي��ت��غ��ري ع��ل��ى �لإط�����الق ك��ون��ه ي�شمن 

م�شالح �إيطاليا«.

�أن  �أكرث من معلق �إىل  �أ�شار  و�أخ��ري�ً، 

�إيطاليا  لقنت  ق��د  �لرملانية  �لنتخابات 

�شيا�شياً،  �ل�شتقر�ر  فو�ئد  يف  قا�شياً  در�شاً 

قيادي  �شيا�شي  زع��ي��م  وج���ود  ���ش��رورة  ويف 

ي��ت��م��ت��ع ب�����ش��ع��ب��ي��ة ك���ب���رية د�خ������ل �ل���ب���الد 

�نطالقاً من �إجناز�ته على �لأر�ض، ولي�ض 

من خطاباته و�شعار�ته فقط.

�أن  ���ش��ك  ف���ال  ت��رك��ي��ا،  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

�ن��ت��خ��اب م��ريك��ل م���رة ج��دي��دة ك���ان خ��ر�ً 

�شيئاً، كونها من �أ�شد �ملعار�شني لن�شمام 

تركيا �إىل �لحتاد �لأوروبي.

العامل العربي

�قت�شادية  �شيا�شة  مريكل  تتبنى  �إذ 

ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �ل��ت��ق�����ش��ف و���ش��غ��ط �ل��ن��ف��ق��ات 

�حل��ك��وم��ي��ة، ف����اإن �أغ��ل��ب �ل��ت��وق��ع��ات تعني 

�لثالثة  ل��ل��م��رة  �ل�شلطة  �إىل  ع��ودت��ه��ا  �أن 

ل���ن حت����دث ت���غ���ري�ت ت��ذك��ر يف �ل��ع��الق��ات 

ب��ني �أمل��ان��ي��ا و�ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي، يف �ملجالني 

�لتجاري و�لقت�شادي.

�إف��ري��ق��ي��ا وم��ن��ط��ق��ة �خلليج  ف�����ش��م��ال 

�ل����ع����رب����ي ����ش���ي���و�����ش���الن �إم����������د�د �أمل���ان���ي���ا 

ب��اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م��ن �ل��ط��اق��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 

بينما  و�ل��ف��و�ك��ه،  �ملن�شوجات  �أن���و�ع  بع�ض 

�شتو��شل �أملانيا ت�شدير �ل�شيار�ت و�ملعد�ت 

�لهند�شية و�لكيماويات للعامل �لعربي.

للمنطقة  �لأملانية  �ل�شادر�ت  وكانت 

�ل��ع��رب��ي��ة، وف��ق��ا لإح�����ش��ائ��ي��ات ت��ع��ود �إىل 

ز�دت  قد  �ملا�شي  �لعام  من  �لأول  �لن�شف 

 15.7 نحو  �إىل  لت�شل  �ملئة  18.8 يف  بنحو 

مليار يورو.

�لعربية لأمل��ان��ي��ا فقد  �ل�����ش��ادر�ت  �أم��ا 

�رتفعت �أي�شاً بنحو 18.5 يف �ملئة يف �لفرتة 

ي��ورو، وبناء  7.3 مليار  �إىل  نف�شها، لت�شل 

فاإن  �لأملانية،  �لر�شمية  �لإح�شاء�ت  على 

�ل�شعودية و�لإم��ار�ت  جتارتها مع كل من 

�ملئة. يف  قد ز�دت بن�شبة 30 

ب��اق��ي��ة يف  �أن م��ريك��ل  ك��ل ذل���ك يعني 

قبل،  ذي  من  �أق��وى  باتت  و�أنها  من�شبها، 

�أن���ه���ا ت���اأك���دت م���ن �أن���ه���ا تتمتع  خ�����ش��و���ش��اً 

ب�شعبية ك��ب��رية ب��ني �لأمل����ان �ل��ذي��ن ي��رون 

�ل��ب��الد  يف  �شيا�شية  �شخ�شية  �أه����م  ف��ي��ه��ا 

يف �ل���ف���رتة �ل���ر�ه���ن���ة، ومي��ك��ن �ل���ق���ول �إن 

وقدرتها  بذكائها  ��شتهرت  �لتي  مريكل 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ع �لأم����ور ل�شالح ب��الده��ا لن 

�شت�شعى  بل  �لقائمة،  تغري من حتالفاتها 

على  ب��الده��ا  ن��ف��وذ  لتقوية  تو�شيعها  �إىل 

�ل�شعيد �خلارجي.

هنا مرت�ضى
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المفتي محمد توفيق خالد.. سيرة علم وجهاد
حقل  يف  قدمها  �لتي  �جلهود  �إن 

عبدهلل  �ل�شيخان  �مل�شجدي  �لتعليم 

خ��ال��د وحم��م��د �حل�����وت، ق���د �أع��ط��ت 

ثمارها، �إذ هياأت للبلد جمموعة من 

للتعليم  ن��و�ة  كانو�  �لذين  �لأ���ش��ات��ذة 

يف م���در����ش���ة ج���ام���ع �ل���ن���وف���رة، وه��ي 

�ملدر�شة �لتي ح�شنت نا�شئة �مل�شلمني 

�ل��وق��وع  م��ن  وح�شنتهم  ب����ريوت،  يف 

�لتي  �لأجنبية  �لإر�شاليات  �شرك  يف 

ك���ان���ت ت��ت��خ��ذ م���ن م��د�ر���ش��ه��ا ذري��ع��ة 

ل��غ�����ش��ل �أدم���غ���ة ه�����وؤلء �ل��ن��ا���ش��ئ��ة من 

�لوطني،  وتر�ثهم  وتاريخهم  دينهم 

�ملعلمني  م���ن  �لأول  �ل��رع��ي��ل  وك����ان 

�ل�شيخ  �مل���در����ش���ة  يف  ت��ع��ل��م��و�  �ل���ذي���ن 

ع��ب��د �ل��ب��ا���ش��ط �ل���ف���اخ���وري و�ل�����ش��ي��خ 

عمر  و�ل�شاعر  �حل��وت  �لرحمن  عبد 

و��شتمل  و�ل�شيخ عمر خالد،  �لأن�شي 

�ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  ع��ل��ى  �آن��ئ��ذ  �لتعليم 

�للغة  وت��الوة وجتويد�ً، وعلى  حفظاً 

�لعربية كتابة وق��ر�ءة، مع ما يت�شل 

بها من مو�د �ل�شرف و�لنحو وعلوم 

�ل��ع��رو���ض و�ل����ق����و�يف، وك���ذل���ك م���و�د 

�حل�شاب و�جلغر�فية و�لتاريخ.

وم����ا ز�ل�����ت �ل���غ���رف �ل���ت���ي ك��ان��ت 

تتاألف منها هذه �ملدر�شة �ملوجودة يف 

مكانها مل يطر�أ عليها �أي تغيري عما 

وهي  ق��دمي��اً،  بنائها  عند  عليه  كانت 

�ل�شمالية  �ل�شرقية  �لناحية  يف  تقع 

من �جلامع، وُي�شعد �إليها ب�شلم من 

�حل��ج��ر ع��ل��ى �رت���ف���اع ن��ح��و م���رت من 

�شنفت  وق���د  �جل��ام��ع،  �أر�����ض �شحن 

هذه  ومعه  �لنوفرة  جامع  �حلكومة 

�لغرف يف جملة �ملباين �لأثرية �لتي 

معاملها  ت��غ��ي��ري  �أو  ه��دم��ه��ا  ي��ج��وز  ل 

خالد  خم��ت��ار  �أح��م��د  و�إن  �ل��ق��دمي��ة، 

توفيق  حممد  �ل�شيخ  �بن  �هلل  رحمه 

خالد مفتي �جلمهورية �للبنانية قال 

يل، �إن �لأمري موري�ض �شهاب؛ �ملدير 

كان  ���ش��اب��ق��اً،  �للبنانية  ل��الآث��ار  �ل��ع��ام 

جدي  عمامة  »�إن  له  ويقول  ميازحه 

مدفونة يف تر�ب هذ� �جلامع«، ومن 

�لعمامة  ه���ذه  ك��ان��ت  ف��ل��رمب��ا  ي����دري 

�لتي دفن �شاحبها �لأمري عبد �لقادر 

�ل�شهابي يف تر�ب �ملكان �لذي �أقيمت 

ه��ذ�  ح��م��اي��ة  يف  �شبباً  �مل��در���ش��ة  عليه 

�ملكان من معاول �لتهدمي حتى �لآن.

ب����اأن م��در���ش��ة  �ل��ق��ول  ب��ق��ي علينا 

�لد�ر�شة  عن  تعطلت  �لنوفرة  جامع 

بعد �أن تكاثرت �ملد�ر�ض �لأهلية �لتي 

�أ�ش�شها �مل�شلمون يف بريوت، وحتولت 

غرف هذه �ملدر�شة �إىل مركز لل�شيخ 

عبد �لرحمن �شالم �لذي كان يتوىل 

�ملفتي  �أي��ام  �لفتوى يف  �أم��ني  من�شب 

�أن  �إل  خ��ال��د،  توفيق  حممد  �ل�شيخ 

عندما  ���ش��الم  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  �ل�شيخ 

من  يتعب  و�أ�شبح  �ل�شن  به  تقدمت 

كان  ث��م  تركها،  �شلم �جل��ام��ع  �رت��ق��اء 

رحمه  دوغ���ان  �ل��دي��ن  حميي  �ل�شيخ 

ويعلم  �ل���غ���رف  ه���ذه  يف  ي��ج��ل�����ض  �هلل 

ب��ع�����ض جت���ار �ل�����ش��وق ق�����ر�ءة �ل���ق���ر�آن 

�لكرمي وجتويده، ثم حتولت �لغرفة 

�إىل م�شكن يقيم فيه �إمام �جلامع. 

وك�����ان�����ت وف��������اة �ل�������ش���ي���خ حم��ي��ي 

1350ه� )1975م(  �لدين دوغان �شنة 

وه���و �آخ���ر م��ن ع��رف��ن��ا يف �أي��ام��ن��ا من 

�مل��در���ش��ني يف ج��ام��ع �ل��ن��وف��رة �ل���ذي 

ي�شمى �ليوم جامع �لأمري منذر.

�أ�شرة خالد توّلت  �أن  ومما يذكر 

منذ مئات �ل�شنني �شرف حر��شة باب 

�ل�����ش��ر�ي �أح��د �أب���و�ب ب��ريوت �ل�شبعة 

�ل��ت��ي ك��ان��ت م��ع��روف��ة ق���دمي���اً، وذل��ك 

نظر�ً ملكانتها و�أهميتها.

�أن  �أي�شاً  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  وي��ذك��ر 

���ش��ت��ة م��ن ه���ذه �لأب������و�ب ك��ان��ت تغلق 

عند �ملغرب، فيما �لباب �ل�شابع �لذي 

كان يحمل مفاتيحه �لعالمة �ل�شيخ 

عبد�هلل خالد كان يغلق عند �لع�شاء.

وك�������ان �ل�������ش���ي���خ ع����ب����د�هلل خ��ال��د 

�ل�شدر  ب�شعة  يتميز  ك��ل��ه،  ذل��ك  �إىل 

�مل�شهود  �ل����دور  ل��ه  ك���ان  و�ل��ت�����ش��ام��ح، 

ب��ح��م��اي��ة �ل��ع��ائ��الت �مل�����ش��ي��ح��ي��ة �ل��ت��ي 

ه��رب��ت م��ن جبل ل��ب��ن��ان، �أث��ن��اء حرب 

�لعائالت من  ه��ذه  وم��ن   ،1860 ع��ام 

دخل �لإ�شالم على يد �لعالمة �ل�شيخ 

عبد�هلل خالد.

�ل�شيخ  �ل��ع��الم��ة  �ن��ت��ق��ل  �أن  ب��ع��د 

�لعام  �إىل جو�ر ربه يف  عبد�هلل خالد 

1862م، تابع م�شرية �خلري و�لتقوى 
جن��ل��ه �ل�شيخ ع��م��ر خ��ال��د، وك���ان من 

�ل��ذي��ن  �ملعلمني  م��ن  �لأول  �ل��رع��ي��ل 

ع��ل��م��و� يف م��در���ش��ة �ل��ن��وف��رة، ومنهم 

�حل��وت،  �لرحمن  عبد  �ل�شيخ  �أي�شاً 

�لفاخوري،  �لبا�شط  عبد�هلل  �ل�شيخ 

�ل�شيخ عمر �لأن�شي.

وق����د مت��ي��ز �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر خ��ال��د 

بالتقوى و�ل��ورع، وت��زوج من �ل�شيدة 

عبد  �ل�شيخ  �شقيقة  �حل���وت،  فاطمة 

�ل��رح��م��ن �حل���وت �ل���ذي ك���ان مو�شع 

ث��ق��ة �مل�����ش��ل��م��ني و�ح������رت�م �مل��و�ط��ن��ني 

حمل  �هلل  رح��م��ه   وك���ان  �مل�شيحيني، 

�ع���ت���ق���اد �ل���ب���ريوت���ي���ني �ل���ذي���ن ك��ان��و� 

ي��ن��ظ��رون �إل��ي��ه ع��ل��ى �أن���ه م��ن �أول��ي��اء 

و�أن دعاءه م�شتجاب  �ل�شاحلني،  �هلل 

عند ربه، ولذلك كان �لنا�ض يزورونه 

لهم  �ل��دع��اء  منه  ويطلبون  للترك 

بال�شحة و�لنجاح يف �أعمالهم.

�مل�شند  �مل��ح��دث  �لعالمة  وي��ق��ول 

�ل�����ش��ي��خ حم��م��د �ل��ع��رب��ي �ل���ع���زوزي: 

»مم���ن �ج��ت��م��ع��ن��ا �إل���ي���ه، وت��رك��ن��ا ب��ه، 

و�ل�شورية،  بل  �للبنانية،  �لبالد  علم 

و���ش��احل��ه��ا و�ب�����ن ���ش��احل��ه��ا )ي��ع��ن��ي 

�ل�شيخ حممد �حلوت �لكبري( �شيدي 

ع���ب���د �ل���رح���م���ن ب����ن حم���م���د �حل����وت 

�ل��ب��ي��ت  �آل  �إىل  �مل��ن�����ش��وب  �ل���ب���ريوت���ي 

�لأ�شر�ف، زرته مر�ر�ً يف بيته وتركت 

به ودعا يل مبا نرجو قبوله من �هلل 

تعاىل«.

خالد  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �أن  ي��ذك��ر 

خ�شر،  و�ل�شيخ  عمر،  �ل�شيخ  �أجن��ب 

وعبد �حلميد.

�أم���������������ا �ل�����������ش�����ي�����خ ع������م������ر ف���ق���د 

�أجن�����������������ب ع������������ب������������د�هلل، و�أح���������م���������د 

خم����ت����ار، و�أم��������ني، وك����ام����ل، وب��ه��ي��ة، 

 وت����وف����ي����ق �ل��������ذي ك������ان �أ����ش���غ���ره���م.

جو�ر  �إىل  عمر  �ل�شيخ  رح��ل  وحينما 

���ش��غ��ار�ً  ز�ل�����و�  م���ا  �أولده  ك����ان  رب�����ه، 

ف��ت��ح��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م وت��رب��ي��ت��ه��م 

�شقيقهم �لأكر �ل�شيخ عبد�هلل خالد.

لل�شيخني  ك��ان  فقد  ع��ام  وب�شكل 

عبد�هلل وعمر خالد دور بارز وهام، يف 

و�حلث  �لإ�شالمي،  �لديني  �لتوجيه 

على �ل��ت��ق��وى وم��ك��ارم �لأخ����الق، ويف 

�شهادة لأبي على �شليم �شالم �أنه قال 

يوماً: »لول �آل خالد لندثر �لإ�شالم 

يف بريوت«.

عمر  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  متيز  وق��د 

خ��ال��د ب��ال��ت��ق��وى و�ل����ورع م��ن��ذ ري��ع��ان 

�شبابه، كما عرف عنه �لعزمية و�لقوة 

و�لإر�دة و�لكرم، فكان له دور بارز يف 

�إىل  يتوجهون  �ل��ذي  �حلجاج  حماية 

مكة �ملكرمة.

�ل�شيخ  ���ش��رية  ي����روى ع���ن  ومم���ا 

عمر  �ل�شيخ  و�ل��ده  �أن  خالد  عبد�هلل 

�حلوت  فاطمة  �ل�شيدة  لزوجته  ق��ال 

�أن تطعم �ل�شيخ عبد�هلل ما يبقى عن 

�إخوته، كما �أن �ل�شيخ عمر قال لبكره 

�ل�شيخ عبد�هلل من �لآن ف�شاعد�ً �أنت 

من  �ملنزل  م�شروف  تاأمني  �شتتوىل 

عملك.

�ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل لطلب  �م��ت��ث��ل 

ول��و  و�ل��دت��ه  ك��م��ا مل يناق�ض  �ل��و�ل��د 

م���رة ب�����ش��اأن م��ع��ام��ل��ت��ه، ومت��ي��ي��زه عن 

�شائر �أ�شقائه.

����ش��ت��م��ر ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ن��ح��و ثالثة 

مع  عمر  �ل�شيخ  جل�ض  حينما  �أ�شهر، 

جن��ل��ه �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل، ف��ق��ال �لأب 

�أق��ول  �أن  بني  يا  �لآن ميكنني  لالبن 

و�أم���ك،  �أ���ش��ق��ائ��ك  �إىل  مطمئن  �إن��ن��ي 

فقد جنحت يف �لم��ت��ح��ان، وق��دم له 

�لتي كان قد �شرفها على  �ملبالغ  كل 

�لعائلة طو�ل ثالثة �أ�شهر.

قليلة  �أ���ش��ه��ر  وه���ك���ذ� مل مت�����ض 

حتى �نتقل �ل�شيخ عمر �إىل جو�ر ربه.

وم����ن ذري�����ة �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر جنله 

�أح���م���د �ل�����ذي ت����ويف يف ���ش��ن م��ب��ك��رة 

�أولد هم: �شعد �لدين،  �أربعة  خملفاً 

وي��ح��ي��ى، وزك����ري����ا، وحم���م���د، ف��ت��وىل 

�ل�شقيق �لأكر �شعد �لدين �لهتمام 

باأ�شقائه �لذين كانو� ما يز�لون على 

مقاعد �لدر��شة يف مدر�شة �لالييك.

لأحد  مدير�ً  زكريا  عمل  بعدها، 

عاد  ثم  ودم�شق،  ب��ريوت  يف  �مل�شارف 

بعدها �إىل لبنان لي�شغل مركز مدير 

عام بنك م�شر ولبنان.

ع���ني يف وز�رة  ف��ق��د  ي��ح��ي��ى  �أم�����ا 

�ملعارف، ثم �نتقل �إىل وز�رة �لقت�شاد 

وه��و  �ل���ت���ق���اع���د،  �إىل  �أح���ي���ل  �أن  �إىل 

ك����ان م���ق���رب���اً يف م��ط��ل��ع ���ش��ب��اب��ه �إىل 

ع���م���ه ���ش��م��اح��ة م��ف��ت��ي �جل��م��ه��وري��ة 

خالد،  توفيق  حممد  �ل�شيخ  �لأك���ر 

وك���ان ي��ق��دم ل��ه �مل�����ش��ورة ع��ن �ل��و�ق��ع 

�لبالد،  يف  و�لجتماعي  �لقت�شادي 

كما كان مقرباً فيما بعد من �لدكتور 

حممد توفيق خالد فوقف �إىل جانبه 

يف ن�شاطاته �لإن�شانية و�لجتماعية.

�إىل حممد فقد توجه  وبالن�شبة 

�لعلم  �إىل  �لالييك  بعد تخرجه من 

للدر��شة  يخ�شع  ل  وحتى  �ل�شرعي، 

�ل���ن���ظ���ام���ي���ة، �أخ�������ذ ي��ت��ل��ق��ى درو�����ش����اً 

يد  على  �ل�شرعي  بالعلم  خ�شو�شية 

�ل�شيخ خمتار �لعاليلي، وهكذ� �أ�شبح 

حممد �أ�شغر �شيخ يف بريوت.

���ش��ن��و�ت ق���رر �ل�شيخ  وب��ع��د ع���دة 

مل��ت��اب��ع��ة  �إىل م�����ش��ر  �ل�����ش��ف��ر  حم��م��د 

حت�شيله �لعلمي يف �لأزهر �ل�شريف، 

�لأك��ر  �ملفتي  ر�أى  حينما  خ�شو�شاً 

حممد  �ل�شيخ  �للبنانية  للجمهورية 

عند  �لكبري  �ل�شتعد�د  خالد  توفيق 

�بن �خيه �ل�شيخ حممد لتلقي �لعلم، 

ف�شاهم يف �إر�شاله �إىل �لقاهرة، حيث 

غادر بريوت بو��شطة �لقطار لإكمال 

در��شته.

�ل�����ش��ي��خ  �أن���ه���ى   1946 �ل���ع���ام  يف 

تعليمه،  �ل�شريف  �لأزه���ر  يف  حممد 

�أثناء وج��وده يف  �أن��ه  باملنا�شبة  ويذكر 

م�شر عمل �لطالب �للبنانيون وكان 

بينهم �لرئي�ض �ل�شهيد ر�شيد كر�مي 

ع��ل��ى ت�����ش��ك��ي��ل جت��م��ع ل���ه���م، و�خ���ت���ار 

�ل���ط���الب �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون حم��م��د خ��ال��د 

ليكون رئي�شاً لهذ� �لتجمع.

ح��ني ع���اد �ل�����ش��ي��خ حم��م��د �أح��م��د 

خالد �إىل بريوت، و�شع ن�شب عينيه 

حت�شيله  ملتابعة  باري�ض  �إىل  �ل�شفر 

فرن�شا  �إىل  ف�شافر  �ل��ع��ايل،  �لعلمي 

و�ل��ت��ح��ق ب��ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ورب��ون حيث 

مت��ت م��ع��ادل��ة ���ش��ه��ادت��ه، ودخ����ل كلية 

�حل���ق���وق �ل��ت��ي ت��خ��رج م��ن��ه��ا ح��ام��اًل 

�شهادة �لدكتور�ه بدرجة �متياز..

يتبع

�إعد�د: �أحمد زين �لدين



اأن ال��رج��ال  رغ��م وج���ود درا���س��ات تثبت 

هناك  لكن  اأ���س��ي��اء،  يف  الن�ساء  م��ن  اأف�سل 

اأف�سل من  الن�ساء  اأن  تثبت  اأكرث  درا�سات 

الرجال، واإليكم بع�ساً منها.

ي��ت��ع��ّل��م��ن اأف�������س���ل: اأُج����ري����ت درا����س���ة يف 

اأن  وج��دت  وكولومبيا،  جورجيا  جامعتْي 

اأف�سل  ولديهّن  تعلُّم،  اأف�سل  هن  الن�ساء 

نهج لتو�سيع مدراكهن وعقولهّن، كونهّن 

ومرونة  انتباهاً  اأك��رث  يكّن  اأن  اإىل  ميْلن 

وتنظيماً يف العمل.

لدرا�سات اختبارات  الأك��رث ذك��اء: وفقاً 

اأن  تبّي  العامل،  اأنحاء  جميع  من  الذكاء 

من  اأع��ل��ى  ال��ذك��اء  م��ع��دل  لديهن  الن�ساء 

الرجال.

على  م�سح  اإج���راء  بعد  نظافة:  الأك��رث 

اأن  ُوج����د  ع���دة دول،  ال���رج���ال يف  م��ك��ات��ب 

اأك��رث بكرتيا من مكاتب  ال��رج��ال  مكاتب 

ال��ن�����س��اء، ال��ل��وات��ي ت��ب��ّي اأن���ه���ّن مي��ْل��ن اإىل 

ال�سحة والنظافة.

اأثبتت  ال��ع��م��ل:  الأف�����س��ل يف م��ق��اب��ات 

درا�������س������ة ج�����دي�����دة جل���ام���ع���ة »وي�������س���رتن 

التعامل  يف  اأف�سل  الن�ساء  اأن  اأون��ت��اري��و«، 

اأن  خال مقابلة العمل، ووجد الباحثون 

من  اأك��رث  والتوتر  بالقلق  ُي�َسنب  الن�ساء 

احلدث  خال  لكن  املقابلة،  قبل  الرجال 

ي��ب��ل��ي ب����اء ح�����س��ن��اً اأف�������س���ل ب��ك��ث��ر من 

الرجل.

درا���س��ة  الأج��م��ل: ك�سفت  اإىل  ي��ت��ط��ّورن 

اأغلب الن�ساء يزددن جماًل مع  اأن  حديثة 

الرجل  وق��ت يهمل  ال�����س��ن، يف  ال��ت��ق��دم يف 

م��ظ��ه��ره اخل��ارج��ي وي��ب��ق��ى ك��م��ا ه��و عليه 

طوال حياته.

اأكرث جناة من حوادث ال�سيارات: هذا 

اأم���ر حم���زن ول��ك��ن��ه ح��ق��ي��ق��ي، ف��ال��رج��ال 

ه���م الأك���رثع���ر����س���ة ل��ل��وف��اة يف ح����وادث 

لدرا�سة  ووف��ق��اً  الن�ساء،  م��ن  ال�����س��ي��ارات 

اأُج���ري���ت يف ج��ام��ع��ة »ك��ارجن��ي م��ي��ل��ون«، 

77 يف املئة من الرجال ميوتون يف  ف��اإن 

حوادث �سيارات اأكرث من الن�ساء.

ال�سغوط  م��ن  التخل�ص  يف  الأف�سل 

ق��درة  اأك���رث  الن�ساء  اأن  ت��اأّك��د  النف�سية: 

ال��رج��ال،  م��ع  مقارنة  امل�ساكل  ح��ل  على 

مع  يتحدثن  الن�ساء  م��ن  امل��ئ��ة  يف  ف�53 

الأ�سدقاء عن م�ساكلهن، مما يقلل من 

م�ساعر التوتر وال�سغط النف�سي، بينما 

يتحدث 29 يف املئة فقط من الرجال عن 

م�ساكلهم.

اأقل تعر�ساً للك�ساد القت�سادي: وفقاً 

لعدة مكاتب اإح�سائيات العمل الدولية، 

الذين  الأ�سخا�ص  م��ن  املئة  يف   80 ف��اإن 

ي��ف��ق��دون وظ��ائ��ف��ه��م ه���م رج�����ال، بينما 

الن�ساء  م��ن  ال��ع��دي��د  وتتم�سك  حت��اف��ظ 

على راأ�ص عملهن.

اأك���رث واأ����س���رع يف ال��ت��خ��رج ال��درا���س��ي: 

يتابعن  ع���ام  ب�����س��ك��ل  الإن�����اث  اأن  م��ع��ل��وم 

م�سرتهن الأكادميية اأكرث من الذكور، 

كما اأن الرجال ي�ستغرقون وقتاً اأطول يف 

التعليم اجلامعي من زمياتهن، فكثراً 

كي  �سنوات  اخلم�ص  ال�ساب  يتجاوز  م��ا 

يتخّرج.

اأكرث ميًا لاأطعمة ال�سحية: وفقاً 

�سخ�ص،   14000 م���ن  اأك����رث  ���س��ّم  مل�����س��ح 

�سحية  اأطعمة  يخرتن  الن�ساء  اأن  تبّي 

يعتمد  بينما  الرجال،  مع  مقارنة  اأك��رث 

اأطعمة غر �سحية،  على  اأكرث  الرجال 

الأح��م��ر،  واللحم  املجمدة  البيتزا  مثل 

ل غالبية الن�ساء تناول الثمار  بينما تف�سّ

واخل�سار ب�سكل عام، )قد ل ت�سمل هذه 

اإدمان  املعروف  النقطة احللويات، فمن 

الن�ساء على ال�سوكولته(.

ميتلكن نظام مناعة اأق��وى: ل عجب 

الأط��ف��ال  مثل  ال��رج��ال  يت�سرف  اأن  يف 

ع��ن��دم��ا ي�����س��اب��ون ب���ال���زك���ام، ف��ال��ن�����س��اء 

يتمتعن بنظام مناعة اأقوى من الرجال، 

وعندهن �ساح �سري هو الأ�سرتوجي، 

ال�����ذي مي��ن��ح ال��ن�����س��اء ال���ق���وة ع��ل��ى �سد 

الإ�سابات. 

ي��ع�����س��ن اأط�����ول م���ن ال���رج���ال: م���ن بي 

�سكان العامل الذين جتاوزوا املئة عام، 85 

مئوية  لدرا�سة  وفقاً  ن�ساء،  املئة منهن  يف 

يع�سن  فالن�ساء  اإنكلرتا،  اأجرتها  جديدة 

من 5 اإىل 10 �سنوات اأطول من الرجال.

اأك����رث ك���ف���اءة يف ال��ع��م��ل: ب��ال��رغ��م من 

اأن  اإل  م���ا،  اإىل ح��د  اأم���ر ج���دايل  ه���ذا  اأن 

ع����دداً ك��ب��راً م��ن اخل����راء ي��ع��ت��ق��دون اأن 

عموماً،  الإدارة  م��راك��ز  يف  اأف�سل  الن�ساء 

ويتمتعن  جيدات،  م�ستمعات  لأنهن  رمبا 

مب���رون���ة اأك�����رث م���ن ال����رج����ال يف ت��ق��دمي 

الن�سائح واحللول للم�ساكل.

اأن  تبّي  لأم��وال��ه��ن:  ا�ستثماراً  اأف�سل 

ا�ستثمارات الن�ساء تفّوقت على ا�ستثمارات 

وقد  امل��ئ��ة،  يف   11 اإىل   18 بن�سبة  ال��رج��ال 

ي��ك��ون ال�����س��ب��ب ح��ر���ص ال��ن�����س��اء ع��ل��ى ع��دم 

الدخول يف خماطرات كبرة مثل الرجال، 

يف  للتفكر  اأط��ول  وقتاً  ياأخذن  اأنهن  كما 

الختيارات ال�ستثمارية طويلة املدى.

رمي اخلياط
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زات تجعل النساء يتفوقن على الرجال مميِّ

بي  وامل��ب��اع��دة  احل��م��ل  تنظيم  م�ساألة  ُت��ع��ّد 

الأحمال اأمراً مهماً ل بّد لكل عائلة مناق�سته 

وم��ع��رف��ة الأن�����س��ب ل��ه��م، لأن ذل���ك م��ن اأك��رث 

واجلني،  الأم  �سحة  على  توؤثر  التي  الأم���ور 

�سواء كان الوقت بي احلمل والآخ��ر متقارباً 

جداً اأم متباعداً جداً، فعليه يرتتب الكثر من 

الأمور املتعلقة بقرار احلمل.

اأو�سحت بع�ص الدرا�سات اأنه اإذا كان الوقت 

ال��ف��ا���س��ل ب��ي الأح���م���ال 6 اأ���س��ه��ر ف��ق��ط، فقد 

تتعر�ص الأم اإىل:

عن  للم�سيمة  ك��ل��ي  اأو  ج��زئ��ي  ان��ف�����س��ال   -

اجلدار الداخلي للرحم قبل موعد الولدة.

- رمبا تتعر�ص الأم للولدة املبكرة.

ل   - ال��رح��م  يف  لتمزق  الأم  تتعر�ص  ق��د   -

ر اهلل - اأثناء الولدة الطبيعية بعد الولدة  قدَّ

القي�سرية.

للتعايف من  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  الأم  ت��اأخ��ذ  - ل 

ل  فمثًا  الأول،  احلمل  من  البدين  الإج��ه��اد 

من  فقدت  ما  لتعوي�ص  فر�سة  عندها  يكون 

خمزون ج�سمها يف حملها الأول، مثل احلديد 

وال��ك��ال�����س��ي��وم وغ�����ره، وق���د ي���وؤث���ر ذل���ك على 

�سحتها اأو �سحة طفلها.

وعن املخاطر التي تدور حول �سحة اجلني 

يف ح��ال ك��ان الفا�سل الزمني بي الأح��م��ال 6 

اأ�سهر فما اأقل، يتاأثر اجلني مبا يلي:

- خطر الإ�سابة بالتوحد.

- رمب������ا ي����زي����د م����ع����دل خ���ط���ر الإ�����س����اب����ة 

بانخفا�ص وزن الطفل عند الولدة.

- �سغر حجم الطفل عند الولدة.

اأما يف حال كان قرار الزوجي باملبعادة بي 

عليه  يرتتب  فهذا  طويلة،  لفرتات  الأح��م��ال 

واجلني،  الأم  �سحة  على  اأي�ساً،  �سلبية  اآث��ار 

اإذا كان الفا�سل الزمني اأكرث من 5  خ�سو�ساً 

�سنوات:

- ت�سمم احلمل )ارتفاع �سغط الدم وزيادة 

الروتي يف البول بعد الأ�سبوع الع�سرين من 

احلمل(.

- �سعوبة الولدة.

- الولدة املبكرة.

وزن��ه  يف  انخفا�ص  اإىل  الطفل  يتعر�ص   -

و�سغر حجمه عند الولدة.  

اأما عند ال�سوؤال حول الوقت الأمثل بي كل 

الوقت  اأن��ه  اإىل  الأب��ح��اث  واآخ���ر، فت�سر  حمل 

 18 اأن يكون من  ب��ّد  الفا�سل بي الأح��م��ال ل 

�سنوات  خم�ص  على  ي��زي��د  ول  ���س��ه��راً،   24 اإىل 

ك��ح��ّد اأق�����س��ى، وذل����ك ل��ت��ف��ادي خ��ط��ر ح���دوث 

التي  امل�ساكل  من  وغرها  احلمل  م�ساعفات 

ميكن اأن تتعر�ص لها الأم واجلني.

املنا�سبات ب�سيوف  • االهتمام 

ت��خ��ت��ل��ف ق��ل��ي��ًا ق���واع���د ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ي��وف 

وم��راف��ق��ت��ه��م اإىل اأم��ك��ن��ت��ه��م واله���ت���م���ام ب��ه��م يف 

امل��ن��ا���س��ب��ات ال�����س��خ��م��ة، اإذ ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ك الأم����ر 

الهتمام باأكرث من �سخ�ص، وح�سن تق�سيم وقتك 

مب�ساعدة هذه الن�سائح:

ي�����س��ل، مهما كنت  ل��ك��ّل �سيف  اأه��م��ي��ة  اع��ط��ي 

للدعوة  تلبيته  اأن  ك��م  ي��ع��رف  ودع��ي��ه  منهمكة، 

تعنيك.

ما  لهم  حي  تو�سّ اأن  قبل  ال�سيوف  ترتكي  ل 

اأي��ن  م��ن  �سيجل�سون،  اأي��ن  التالية:  اخل��ط��وة  ه��ي 

يح�سلون على الأطباق، امل�سروبات، اأو اأي خدمة 

اأخرى يحتاجون اإليها.

ح��اف��ظ��ي ع��ل��ى ه���دوئ���ك خ����ال احل���ف���ل���ة، ول 

اأي م�سكلة تواجهك  جتعلي ال�سيوف ياحظون 

وقتك  م��ن  ت�ستفيدي  اأن  عليك  ب��ل  كم�سيفة، 

معهم كي مترحوا قدر امل�ستطاع.

اأو  ب�سواهم  من�سغلة  اأن���ك  �سيوفك  يفهم  ل��ن 

باأي اأم��ور ترتيبية اأخ��رى، لذا ل تهملي اأي اأحد 

اأن جتل�سي مع كّل �سخ�ص منهم  منهم، وح��اويل 

اأو جمموعة ولو لدقائق معدودة.

اه��ت��م��ام��اً م��ن��ك ب��ت��ك��رمي ���س��ي��وف��ك، ع��ل��ي��ك اأن 

رتها  ح�سّ التي  الأ�سناف  كّل  ليتذّوقوا  تدعيهم 

اأو ابتعتها للمنا�سبة، اإ�سافة اإىل دعوتهم لنتظار 

تقدمي الفواكه واحللويات.

الدّوارة • االأبواب 

ة  اهتّم الإتيكيت باإر�ساء بع�ص القواعد اخلا�سّ

بالأبواب الدوارة لأ�سباب عّدة، اأهّمها انت�سار هذه 

وامل�ست�سفيات  ال��ت��ج��اري��ة،  امل��ج��ّم��ع��ات  يف  الأب�����واب 

النا�ص من  وانزعاج  ال�سخمة من جهة،  واملباين 

الدخول واخلروج بوا�سطتها من جهة اأخرى. 

األقي نظرة على هذه النقاط كي تّت�سح لديك 

الروؤية:

اإذا  م��ا  ال��ب��اب  اأق�سام  حجم  م��ن  �ستاحظي   -

كانت تّت�سع ل�سخ�ص اأو اأكرث، فا حتاويل مطلقاً 

بوقوعك  الأم���ر  ت�سبب  واإّل  ال��ع��دد،  تخرقي  اأن 

اأر�ساً، اأو على الأقّل باإحراجك.

- ع��ل��ى عك�ص الأب�����واب ال��ع��ادي��ة، ع��ل��ى ال��رج��ل 

الدخول اأوًل قبل املراأة حي يتعّلق الأمر بالأبوب 

على  وي�����س��اع��ده��ا  ي�سعفها  ك���ي  وذل����ك  ال�������دوارة، 

الدخول واخلروج.

اأّن�����ك م�سطرة  واك��ت�����س��ف��ت  دخ��ل��ت  ح����ال  - يف 

مبا�سرًة  اأدراج���ك  تعودي  اأن  ميكنك  ل  للخروج، 

اأن  عليك  ب��ل  ال��ع��ادي��ة،  الأب�����واب  تفعلي يف  ك��م��ا 

من  وت��خ��رج��ي  ال��ب��اب  دورة  تكتمل  ك��ي  تنتظري 

حيث دخلت.

- ل تقفي اأمام عتبة الباب، واإل ت�سببت بتعرّث 

ال��داخ��ل��ي واخل��ارج��ي م��ن ال��ب��اب، ك��ون احلركة 

حوله تكون �سريعة نوعاً ما.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك
الوقت األمثل بين كل حمل وآخر
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اأن تناول  ك�سفت درا�سة حديثة 

الأ�سماك الزيتية، ك�سمك ال�ساملون 

وال��ت��ون��ة، مرتي يف الأ���س��ب��وع على 

الأقل، قد مينع الإ�سابة بالأزمات 

ال��ق��ل��ب��ي��ة، ووج�����د الأط����ب����اء دل��ي��ًا 

اأو   »3 »الأوم���ي���ج���ا  م�����ادة  اأن  ع��ل��ى 

امل��وج��ودة يف ه��ذا النوع من   »3 »اإن 

احلركة  متنع  اأن  ميكن  الأ���س��م��اك 

قد  وال��ت��ي  ل��ل��ق��ل��ب،  املنتظمة  غ��ر 

توؤدي اإىل اأزمة قلبية.

اأن الأ���س��م��اك  ووج����د الأط���ب���اء 

نب�سات  مت��ن��ع  اأن  مي��ك��ن  ال��زي��ت��ي��ة 

حتول  واأن  املنتظمة،  غ��ر  القلب 

م��ن  زائ��������دة  ك���م���ي���ات  وج�������ود  دون 

القلب،  يف  والكال�سيوم  ال�سوديوم 

الكهربية  الإف���رازات  لهذه  وميكن 

ع�سبية  تغرات  ت�سبب  اأن  الزائدة 

خطرة يف القلب.

ت��ن��ت��ج زي����وت ال�����س��م��ك م���ن ن��وع 

امل��واد  ه��ذه  من  �سل�سلة   »3 »اأوميغا 

تقلل  اأن��ه��ا  ثبت  )اإي��ك��و���س��ان��وي��دز(، 

م����ن خ���ط���ر الإ�����س����اب����ة ب���اأم���را����ص 

اأن��واع  وبع�ص  واللتهابات،  القلب، 

ال�����س��رط��ان، وت���وف���ر ه���ذه ال��زي��وت 

خال  م��ن  للقلب  اإ�سافية  ف��وائ��د 

ما يلي:

يف  ال���ده���ون  م�����س��ت��وى  تخفي�ص   -

الدم )الكول�سرتول، والكول�سرتول 

ال�سار والدهون الثاثية(.

ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  تخفي�ص   -

على تخرث الدم.

- زي���ادة ارت��خ��اء الأوع��ي��ة الدموية 

وال�������س���راي���ي ال���ك���ب���رة ب��ط��ري��ق��ة 

مفيدة.

الأوع��ي��ة  الل��ت��ه��اب��ات يف  - تخفيف 

الدموية.

الأغ���ذي���ة يف  ل حت��ت��وي معظم 

كافية  كمية  على  احلا�سر  ال��وق��ت 

م���ن زي�����وت ال�����س��م��ك »اأوم���ي���غ���ا 3« 

ال�سحية،  املنافع  اأق�سى  لتحقيق 

ومي���ك���ن ال���ق���ول ب��ك��ل ب�����س��اط��ة اإن 

مرتي  البحرية  امل��اأك��ولت  ت��ن��اول 

اأ�سبوعياً يوؤدي اإىل  اأربع مرات  اإىل 

ل����دى معظم  ال�����س��ح��ة  حت�����س��ن يف 

النا�ص.

»اأوميغا  زي��وت  اأن  ُوج��د  كذلك 

ح���دوث  م��ن��ع  يف  ف���ائ���دة  ذات   »3
والتهاب  ال�سرطان،  ح��الت  بع�ص 

ال���ق���ول���ون، وال�������س���دف���ي���ة، ال��ت��ه��اب 

املفا�سل، والربو، وبع�ص الأمرا�ص 

النف�سية.

ومن فوائد زيت ال�سمك الذي 

3« يف حماية  »اأوميغا  يحتوي على 

القلب اأنه يقلل من خطر الإ�سابة 

زيادة  خال  من  القلبية  بالنوبات 

يف  الدهنية  الأح��م��ا���ص  م�ستويات 

غ�����س��اء خ���اي���ا ال�����دم وال���ت���ي تقلل 

ال��دم،  �سفائح  جتمع  م��ن  ب��دوره��ا 

وكذلك ت�سنجات ال�سريان التاجي، 

ك���ذل���ك ف������اإن ك��م��ي��ة م��ع��ت��دل��ة م��ن 

اأن تقلل  الأحما�ص الدهنية ميكن 

بالرتعا�ص  لاإ�سابة  القابلية  من 

ال��ب��ط��ن��ي وب��ذل��ك ت��ق��ل��ل م��ن خطر 

امل����وت ب�����س��ب��ب اأم���را����ص ال�����س��راي��ي 

التاجية.

اأن  ال���ب���اح���ث���ون  ك����ذل����ك وج�����د 

امل��ر���س��ى ال���ذي���ن ي��ت��ن��اول��ون اأدوي����ة 

ال���دم ميكن  ارت���ف���اع �سغط  ل��ع��اج 

من  نهائياً  يتخل�سوا  اأو  يقللوا  اأن 

احلاجة اإىل هذه الأدوية من خال 

ت��غ��ر اأمن�����اط ح��ي��ات��ه��م ون��ظ��ام��ه��م 

الغذائي.

ي�����س��ر  م���ت�������س���ل،  ����س���ي���اق  ويف 

درا�سة  ع��ن  التغذية  اخت�سا�سيو 

ح����دي����ث����ة اأج�������ري�������ت ع����ل����ى ك���ب���ار 

اأعمارهم  جت���اوزت  ال��ذي��ن  ال�سن، 

الثماني، وبّينت الدرا�سة اأن زيت 

ال�سمك يزيد ب�سكل كبر م�ستوى 

ال���ذك���اء ع���ن الإن�������س���ان ح��ت��ى واإن 

جت���اوز ع��م��ره ال�80 ���س��ن��ة، وي��زي��د 

من �سرعة ا�ستيعابه للمعلومات.

ف��وائ��د زي���ت ال�����س��م��ك ل تقف 

ع����ن����د ه�������ذا احل��������د، ف����ق����د ن�����س��ح 

ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة »ك���اردي���ف« 

امل�سابي  امل��ر���س��ى  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 

بالتهاب املفا�سل بتناول كب�سولت 

زيت ال�سمك لتخفيف الآلم التي 

ي��ع��ان��ون م��ن��ه��ا، ووج����د ه����وؤلء اأن 

الغذائية  ال�سمك  زي��ت  لأق��را���ص 

اآثاراً اإيجابية على املفا�سل ب�سبب 

املفيدة  الدهنية  الأحما�ص  وجود 

»اأوميغا3-«، التي تدخل يف تكوين 

خ���اي���ا ال��غ�����س��اري��ف امل���ت���اآك���ل���ة يف 

العظمي،  املفا�سل  التهاب  مر�ص 

وه�������ي اأن���������س����ج����ة واق�����ي�����ة حت��ي��ط 

ب��ال��ع��ظ��ام يف امل���ن���اط���ق امل��ف�����س��ل��ي��ة 

فتقلل  ببع�سها،  احتكاكها  ومتنع 

امل�����س��وؤول��ة عن  الأن���زمي���ات  ن�ساط 

تلف اخلايا وحدوث اللتهاب.

اأن  اإىل  اخل����������راء  واأ��������س�������ار 

ه����ذه الأح���م���ا����ص ت��ث��ب��ط ن�����س��اط 

الإن���زمي ال��ذي ي�سبب اإن��ت��اج امل��ادة 

وزي��ادة  ل��اأمل  امل�سببة  الكيميائية 

اللتهاب، منوهي اإىل اأن مر�سى 

امل��ف��ا���س��ل ال��ذي��ن اع���ت���ادوا تعاطي 

ي�سعرون  ال�����س��م��ك  زي���ت  اأق���را����ص 

بالراحة ب�سورة اأف�سل من الذين 

ل يتناولنها.

  مــــنــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــات
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اأف��ق��ي

من  ال�سوت  عا  اأو  �سوته  عا   / النا�ص  اعتزل  متعبد   1
حوله / انه�ص

والهداية. النور  مركز   / عن  ادافع   2
اأجاز.  / النخل  ثمر   / )اأذنيه(  اأغلق   3

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�سع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ما  جم���ال  يف  ك��ف��اءة  ل�ساحب  ا���س��م   4
من  متقدمة  جمموعة   / )معكو�سة( 

اخليل اأو النا�ص اأو نحوها

اأدواره  ابرز   / كالذباب  �سوتا  اأ�سدر   5
القرمو�سطي.

حب  / )معكو�سة(  متحلل   6
البيوت  جم��م��وع��ة   / م��ل��ف��ات  �سجل   7

والدور واأهلها التي متثل الوطن.

من  ع���دد  ل��ه  ل��ل��ج��دل  م��ث��ر  خم���رج   8
الأفام منها حي مي�سرة

9 مظلة هبوط / �سرب برغبة �سديدة.
امل�����س��ري��ي  اآث�������ار  م����ن   / ي����دري����ن   10

القدماء.

ع���ام���ودي

م�سل�سل  يف  �سعودي  كوميدي  ممثل   1
طا�ص ما طا�ص.

ولكنه  يكذب  ل  راحل  م�سري  ممثل   2
يتجمل. / ا�سهر الفراعنة واكر بناء

اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  نقل   / مميتة  م���ادة   3
احلا�سوب عر اأجهزة يدوية.

العزيز  عبد  حممود  فيه  ج�سد  فيلم   4
النظر.  كفيف  ح�سني  ال�سيخ  �سخ�سية 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

/ 3 حروف من ها�سم

الأ�سياء. ناقلو   5
)معكو�سة(. تر�سد   / حجمه  تقل�ص   6

ما لأ�سئلة  ا�ستجابتي   / اجلنون  اأ�سابه   7
الظل خفيفة  كوميدية  م�سرية  ممثلة   8

 / اب�سط  املائلة  الأ�سطح  بها  تغطى  قطع   9
واأقل تعقيدا.

متثيل  ال��ف��ات��ن��ات  احل���م���وات  ف��ل��م  خم���رج   10
ماري منيب وميمي �سكيب يف 1953

زيت السمك يقي من اإلصابة باألزمات القلبية
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أحداث األسبوع
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لبنان أفضل المنتخبات العربية في بطولة آسيا للكرة الطائرة

) العدد 283(  اجلمعة - 11 ت�شـرين الأول - 2013

الطائرة  للكرة  لبنان  منتخب  اأك���د 

ق���ادرة  ت���زال  ال  اللبنانية  ال��ري��ا���ض��ة  اأن 

النك�ضات  رغم  عالياً، على  التحليق  على 

املتتالية التي حلق بها، واآخرها ال�ضربة 

التي منيت بها كرة ال�ضلة، حيث حتولت 

يف  الريا�ضة  درب  تنري  رائ���دة  لعبة  م��ن 

لبنان اإىل قف�ض اجلمود املفرو�ض بفعل 

قرار احلظر ال�ضادر عن االحتاد الدويل 

)الفيبا(.

اآ���ض��ي��ا االأخ������رية يف دب��ي  ويف ب��ط��ول��ة 

للكرة  لبنان  منتخب  اأعلن  )االإم���ارات(، 

ال��ط��ائ��رة ع���ن ن��ف�����ض��ه وب�����ض��ر ب��ان��ط��اق��ة 

واع�������دة، ك�����ض��ف ف��ي��ه��ا ع���ن ال��ك��ث��ري من 

كل  ميتلك  بفريق  تعد  التي  االأم��ن��ي��ات، 

توؤهله ليكون مناف�ضاً  التي قد  املقومات 

اآ���ض��ي��وي��اً ���ض��ر���ض��اً، ورمب���ا حقق اأك���ر مما 

ربع  ال��دور  بلغ  هو مطلوب منه، عندما 

النهائي، ليكون ممثل العرب الوحيد يف 

هذا الدور.

واأكد منتخب الطائرة تطور م�ضتواه، 

احتل  بعدما  الثامن  امل��رك��ز  يف  بحلوله 

املركز العا�ضر يف بطولة اآ�ضيا التي جرت 

يف الفيليبني يف العام 2009  يف م�ضاركة 

هي االأوىل على �ضعيد بطولة اأمم اآ�ضيا 

بعد غياب الأكر من ثاثني عاماً.

ما  م��ع  متا�ضياً  النتائج  ه��ذه  وت��اأت��ي 

ي���وؤك���ده رئ��ي�����ض احت�����اد ال��ل��ع��ب��ة ورئ��ي�����ض 

همام،  ج��ان  اللبنانية؛  االأوملبية  اللجنة 

ال���ذي ق��ال اإن ال��ه��دف ه��و ال��دخ��ول اإىل 

امل��رّب��ع ال��ذه��ب��ي يف ال��ب��ط��ول��ة االآ���ض��ي��وي��ة 

ا�ضتحقاقات  املنتخب  وتنتظر  امل��ق��ب��ل��ة، 

م��ه��م��ة م��ق��ب��ل��ة وع���ل���ى راأ����ض���ه���ا ب��ط��ول��ة 

وال��دورة  املقبل  العام  العربية  املنتخبات 

الريا�ضية العربية عام 2015.

وقد حل منتخب لبنان ثامناً يف دبي 

بعدما خ�ضر اأمام الهند 2 - 3 )27 - 25 

 - و17   25  - و21   23  - و25   25  - و23 

15(، يف مباراة حتديد �ضاحبي املركزين 
ال�ضابع والثامن.

وا���ض��ت��ه��ّل م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان م��ب��اري��ات��ه 

يف ال���ب���ط���ول���ة ب���خ�������ض���ارة غ����ري م��ت��وق��ع��ة 

1-3، �ضمن  ال��ت��اي��ان��دي  ن��ظ��ريه  اأم����ام 

خ�ضارته،  رغم  وعلى  الثامنة،  املجموعة 

تاأهل منتخب لبنان للدور الثاين الذي 

واجه فيه منتخب االإمارات.

ويف الدور الثاين اأظهر منتخب لبنان 

نظريه  ح�ضاب  على  احلقيقي  م�ضتواه 

ب��ث��اث جم��م��وع��ات نظيفة  االإم����ارات����ي 

مباراة جنح فيها منتخب االأرز  يف   ،0-3
بها  التي ظهر  املهزوزة  يف حمو �ضورته 

كبري  ب�ضكل  العبوه  وب��رز  تاياند  اأم��ام 

ال�ضيطرة  امل��راك��ز وجن��ح��وا يف  يف جميع 

اخل��ط��وط  جميع  يف  جتان�ضهم  بف�ضل 

م��ن امل�����وّزع اإىل ال�����ض��ارب��ني ف��امل��داف��ع��ني 

و»البلوك« الناجح. 

وت���اب���ع م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان ت���األ���ق���ه اأم����ام 

تاياند حيث �ضمح له الفوز باأن ي�ضبح من 

بني اأف�ضل ثمانية منتخبات يف قارة اآ�ضيا 

االأوزبك�ضتاين  نظريه  على  الكبري  بفوزه 

منتخب  العبي  من  كبري  اأداء  بعد   ،0-3
تدريجياً  م�ضتواهم  ارت��ف��ع  ال��ذي��ن  لبنان 

العربي  لبنان  منتخب  وك��ان  امل�ضابقة،  يف 

ال��وح��ي��د امل��ت��اأه��ل ل��رب��ع ال��ن��ه��ائ��ي بعدما 

خ��رج��ت ج��م��ي��ع امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة من 

املناف�ضات الواحد تلو االآخر.

اإي���ران حاملة اللقب على  وج��اء ف��وز 

ل��ب��ن��ان ب���ث���اث جم���م���وع���ات ن��ظ��ي��ف��ة، يف 

بالنظر  ومنطقياً،  طبيعياً  النهائي،  ربع 

الفنية  واالإم���ك���ان���ات  اخل����رة  ف����ارق  اإىل 

والب�ضرية بني الفريقني.

هيمنة اإيرانية 

من جهة اأخ��رى، اأك��د منتخب اإي��ران 

باحتفاظه  ق��اري��اً،  اللعبة  على  هيمنته 

اآ�ضيا بعد فوزه على كوريا  بلقب بطولة 

اجلنوبية 3 - 0 يف املباراة النهائية.

واأك������دت اإي������ران ه��ي��م��ن��ت��ه��ا وت��ف��وق��ه��ا 

ب��ع��دم��ا اأح�����رزت ال��ل��ق��ب للمرة  اآ���ض��ي��وي��اً 

ع��ام  االأول  ب��ع��د  ت��اري��خ��ه��ا،  يف  ال��ث��ان��ي��ة 

2011 يف طهران بفوزها يف النهائي على 
ال�ضني 3 - 1.

وف�����ض��ل��ت ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة يف اإح���راز 

اللقب اخلام�ض يف البطولة لكنها �ضمنت 

املركز  اأح���رزت  التي  وال�ضني  اإي���ران  م��ع 

 - 3 الثالث بفوزها على اليابان الرابعة 

كاأ�ض العامل التي  نهائيات  اإىل  التاأهل   1
تقام يف اليابان يف ت�ضرين الثاين املقبل.

يذكر اأن بطولة كاأ�ض اآ�ضيا للكرة الطائرة 

وحتمل   1975 ع��ام  االأوىل  للمرة  انطلقت 

 7( االأل��ق��اب  بعدد  القيا�ضي  ال��رق��م  اليابان 

مرات( مقابل 4 لكوريا اجلنوبية و3 لل�ضني 

و2 الإيران ولقب الأ�ضرتاليا.

نه�ضة بقيادة همام

يعتر وج��ود رئي�ض االحت���اد احل��ايل 

ك��رة  للعبة  حقيقية  راف��ع��ة  ه��م��ام  ج���ان 

الطائرة يف لبنان، يف ظل الرامج التي 

منتظمة  وبطريقة  االحت����اد،  يعتمدها 

واحرتافية.

وي���وؤك���د ال��ق��ي��م��ون ع��ل��ى االحت�����اد اأن 

يف  االأوىل  م��راح��ل��ه  يف  ي���زال  ال  املنتخب 

 ،2015 ع��ام  اإىل  االإع���داد و���ض��واًل  طريق 

حيث �ضيناف�ض بقوة يف الدورة الريا�ضية 

اأر�ضه. على  �ضي�ضت�ضيفها  التي   العربية 

وك����ان ه��م��ام اأط���ل���ق يف وق���ت ���ض��اب��ق ه��ذا 

ال��ذي  ال��ردي��ف،  منتخب  تدريبات  ال��ع��ام 

ال��دورة  يف  جاهزاً  ليكون  فعلياً  يتح�ضر 

العربية، كما ت�ضمل حت�ضريات البطولة 

�ضي�ضت�ضيفها  التي  للمنتخبات  العربية 

م�ضاركة  املقبل  العام  من  اأي��ار  يف  لبنان 

�ضيكون  حيث  منتخباً،  و12   10 ب��ني  م��ا 

 نواة منتخب لبنان االأول من »الرديف«.

من جانب اآخر و�ضع احّتاد اللعبة موازنة 

املنتخبات  الإع�����داد  دوالر  م��ل��ي��ون  ت��ب��ل��غ 

2015 والتي تهدف  العام  الوطنية حتى 

ال��ت��ام��ة  ع��ل��ى اجل���ه���وزي���ة  االإب����ق����اء  اإىل 

ل��اع��ب��ني واجل���ه���از ال��ف��ن��ي يف م��واج��ه��ة 

اال�ضتحقاقات املقبلة.

وت���اري���خ���ي���اً، ك���ان���ت اأب������رز م�����ض��ارك��ات 

والعاملية  العربية  ال����دورات  يف  املنتخب 

يف: بطولة اأوروبا عام 1952، روما 1960، 

وال����دورة   ،1961 ال��ب��ي�����ض��اء  ال����دار  دورة 

ال���ري���ا����ض���ي���ة ال���راب���ع���ة الأل����ع����اب ال��ب��ح��ر 

االأبي�ض املتو�ضط 1963 يف مدينة نابويل 

االإيطالية، ودورة بريوت والاذقية عام 

 ،1965 عام  الدولية  رو�ضيا  دورة   ،1964
وال�����دورة ال��ري��ا���ض��ي��ة اخل��ام�����ض��ة الأل��ع��اب 

يف   1967 ع��ام  املتو�ضط  االأب��ي�����ض  البحر 

تون�ض، وبطولة العامل املدر�ضية لل�ضباب 

عاَمي 1967 و1968.

و�����ض����ارك ل��ب��ن��ان ال��������دورات ال��ع��رب��ي��ة 

 ،1967 دم�ضق   ،1970 الكويت  التالية: 

 ،1994 ال��ب��ح��ري��ن   ،1994 ال�����ض��ع��ودي��ة 

 ،2006 ع���ام  ال��ب��ح��ري��ن   ،2004 اجل��زائ��ر 

2006 يف  ع���ام  االآ���ض��ي��وي��ة  االأل���ع���اب  دورة 

 ،2008 قطر، دورة م�ضقط العمانية عام 

2009 يف  ع���ام  االآ���ض��ي��وي��ة  االأمم  ب��ط��ول��ة 

املنتخب  ا�ضت�ضافة  ع��ن  ف�����ض��ًا  اإي�����ران، 

ل����ل����دورات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ن���ّوع���ة، وخ���ال 

الفرتة بني 1961 و1975.
رئي�ض االحتاد جان همام

منتخب لبنان للكرة الطائرة يف بطولة اآ�ضيا يف دبي



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

تصفية حساب بين لبنان والكويت في تصفيات كأس آسيا

م����ع اق�������رتاب م����ب����اراة ل���ب���ن���ان وال���ك���وي���ت 

ي�ضتعيد  اآ���ض��ي��ا،  ك��اأ���ض  ت�ضفيات  يف  احلا�ضمة 

مباريات  ب��ال��ذاك��رة  لبنان  يف  اللعبة  جمهور 

كثرية بني منتخبني حفلت مواجهاتهما، يف 

كثري من املنا�ضبات، بالندية واالإثارة واالأداء 

القوي.

ول���ع���ل م����ب����اراة امل��ن��ت��خ��ب��ني ال�����ض��ه��رية يف 

حزيران  يف  ب���ريوت،  يف  اآ�ضيا  ك��اأ���ض  ت�ضفيات 

االأجمل  هي  حمود،  برج  ملعب  على   1996
وغ��زارة  باللمحات  غني  اأداء  م��ن  تخللها  مل��ا 

باالأهداف.

امل���ب���اراة فر�ضة  والح����ت ل��ل��ب��ن��ان يف ت��ل��ك 

احل�������ض���م ع���ل���ى زع����ام����ة امل���ج���م���وع���ة امل���وؤه���ل���ة 

كانون  يف  االإم����ارات  يف  اآ�ضيا  ك��اأ���ض  لنهائيات 

ال��ذي  ال��ف��ري��ق  لكن  نف�ضه،  ال��ع��ام  م��ن  االأول 

قاده الويلزي تريي يوراث حينذاك، تعر�ض 

املنتخب  اأن  وي��ك��ف��ي   ،5 –  3 م��وؤمل��ة  خل�����ض��ارة 

اللبناين كان متقدماً بهدفني نظيفني لوائل 

ال�ضاعة  رب���ع  غ���ازاري���ان يف  ن��زه��ة ووارط������ان 

ب��ق��وة  ال��ك��وي��ت��ي��ون  ينتف�ض  اأن  ق��ب��ل  االأول، 

ويردون بخم�ضة عر في�ضل بو رقبة واأحمد 

حجي  وب��در  الهندي  العزيز  وعبد  ال�ضليمي 

الكويت،  ال��رد يف  وب���ران، ويف لقاء  وعبد اهلل 

ت���ع���ادل امل��ن��ت��خ��ب��ان ���ض��ل��ب��اً ف��ان��ت��زع��ت ال��ك��وي��ت 

�ضدارة املجموعة يف طريقها اإىل النهائيات. 

والكويت  لبنان  يتواجه  اأن  ال��ق��در  و���ض��اء 

اأي�������ض���اً وب���ع���د اأق������ل م����ن ���ض��ن��ة يف ت�����ض��ف��ي��ات 

امل��ج��م��وع��ة االآ���ض��ي��وي��ة ال�����ض��اب��ع��ة امل��وؤه��ل��ة اإىل 

الكويت  وك��ررت   ،1998 العامل  كاأ�ض  نهائيات 

فوزها على لبنان 3 - 1 ذهاباً يف بريوت و2 - 

يف الكويت.  اإياباً   0
لبنان  منتخبي  ب��ني  امل��واج��ه��ة  و�ضتتكرر 

الثالث  اأن تقابا �ضمن الدور  والكويت بعد 

»ال��رازي��ل  ملونديال  املوؤهلة  الت�ضفيات  م��ن 

يف  رئي�ضياً  �ضبباً  االأول  ك��ان  حيث   ،»2014  -

بتعادله معه  االإق�ضائيات،  الثاين من  خروج 

2 - 2 ذهاباً على اأر�ضه وفوزه عليه 1 - 0 اإياباً 
يف الكويت.

وع���دد م��واج��ه��ات ل��ب��ن��ان وال��ك��وي��ت لي�ض 

اأي��ل��ول   6 ب��ني  ال��ّاف��ت��ة م��ا  ق��ل��ي��ًا، ونتائجها 

مت�ضاوية   ،2012 االأول  ك��ان��ون  و14   1961
فوزاً وخ�ضارة وتعاداًل واإ�ضابات، فهما التقيا، 

حتى اليوم، 26 مرة، فاز لبنان يف ع�ضر منها، 

والكويت يف ع�ضر اأي�ضاً، وتعادال 6 مرات. 

الكويتي  امل��رم��ى  يف  اللبنانيون  و���ض��ّج��ل 

اللبناين  املرمى  يف  والكويتّيون  هدفاً،   41
املنتظر  اللقاء  اأن  يعني  ذلك  وكل  هدفاً،   41
االأول  ت�ضرين  منت�ضف  والكويت،  لبنان  بني 

�ضمعون  كميل  م��دي��ن��ة  ملعب  ع��ل��ى  اجل����اري 

اآن  يف  ومرتقباً،  م�ضهوداً  �ضيكون  الريا�ضية، 

واحد، الأن الفائز �ضيتفوق على اخلا�ضر بعد 

و�ضيوؤهله  املا�ضي،  القرن  ن�ضف  يف  تعادلهما 

فوزه بن�ضبة كبرية لنهائيات كاأ�ض اآ�ضيا التي 

ت�ضت�ضيفها اأ�ضرتاليا �ضنة 2015.

مفاجاآت جيانيني

ت��ع��ت��ر امل��واج��ه��ة اأم�����ام ال��ك��وي��ت مبنزلة 

اختبار حقيقي ملدرب منتخب لبنان االإيطايل 

جيو�ضيبي جيانيني، وت�ضكل خيارات جيانيني 

م��و���ض��ع ج���دل يف ال�����ض��ارع ال���ك���روي امل��ح��ل��ي، 

النجمة  مهاجم  ا�ضتدعى  اأن  بعد  خ�ضو�ضاً 

ف��رتة طويلة من  بعد  غ��دار،  ال�ضابق حممد 

االب��ت��ع��اد ع��ن امل��ب��اري��ات ال��ر���ض��م��ي��ة، واأ���ض��رك 

االأخري يف املباراة الودية اأمام العراق الثاثاء 

املا�ضي، والتي انتهت بالتعادل 1 – 1.

حممد  املدافع  جيانيني  ت�ضكيلة  و�ضمت 

ع��ل��ي خ���ان امل��ح��رتف يف ف��ري��ق ب��ي ك��ي هاكن 

بداًل  خ��ان  يحل  اأن  املنتظر  وم��ن  ال�ضويدي، 

م���ن ق��ائ��د امل��ن��ت��خ��ب امل�����ض��اب ي��و���ض��ف حممد 

الت�ضكيلة  �ضمت  كما  ال��دف��اع،  قلب  مركز  يف 

امل��ه��اج��م ع��دن��ان ح��ي��در امل��ح��رتف يف ال���روج 

الواليات  يف  املحرتف  �ضعد،  �ضوين  واملهاجم 

النجمة  مهاجم  جيانيني  وا�ضتبعد  املتحدة، 

املتاألق ح�ضن املحمد وربيع عطايا ونادر مطر 

وفايز �ضم�ضني.

عبا�ض  احلار�ض  ي�ضارك  اأن  املنتظر  ومن 

ح�ضن اأ�ضا�ضياً يف مباراة الكويت، ومن اأمامه 

حم��م��د ع��ل��ي خ���ان وح�����ض��ن ���ض��اه��ر يف مركز 

حمام  وع��ل��ي  اإ�ضماعيل  وول��ي��د  ال��دف��اع،  قلب 

جيانيني  ميلك  الو�ضط  ويف  االأط���راف،  على 

خ�����ي�����ارات ك���ث���رية ب����وج����ود ع���ب���ا����ض ع��ط��و���ض 

وخ�ضر  )العهد(  عطوي  وعبا�ض  )النجمة( 

وح��م��زة ���ض��ام��ي )ال�����ض��ف��اء( وه��ي��ث��م ف��اع��ور 

منتخب  ويعتمد  )ال��ع��ه��د(،  �ضعيتو  وح�ضن 

ال�����ض��ع��ودي حممد  االحت���اد  على جن��م  لبنان 

ال��ه��ج��وم وح�����ض��ن م��ع��ت��وق مهاجم  ح��ي��در يف 

ال���ف���ج���رية االإم������ارات������ي وم���ه���اج���م ���ض��ت��اب��ي��ك 

الروجي عدنان حيدر. 

وقد ف�ضل جيانيني اإجراء املباراة الودية 

اال���ض��ت��ع��دادي��ة االأخ�����رية اأم����ام ال���ع���راق خلف 

ع��دم دخول  اأ�ضر على  اأب��واب مو�ضدة، حيث 

اجل��م��ه��ور ف�����ض��ًا ع���ن ك���ام���ريات ال��ت��ل��ف��زة! 

وه����و ق�����رار ت�����ض��ب��ب اأي�������ض���اً يف م��ن��ع م��درب��ي 

والكويت  لوبيز  ك���ارو  االإ���ض��ب��اين  ال�ضعودية 

امللعب،  دخول  فيريا من  الرازيلي جورفان 

اإذ كان ياأمان مبتابعة املباراة قبل اللقاءين 

امل�ضرييني بني ال�ضعودية والعراق، والكويت 

ولبنان، �ضمن ت�ضفيات كاأ�ض اآ�ضيا.

ال��ع��راق، غدار  اأم��ام  واأ���ض��رك جيانيني 

للوقوف على م�ضتواه قبل مباراة الكويت، 

امل��ح��رتف حممد  ال��ث��اث��ي  اإب��ق��اء  وف�ضل 

ح���ي���در )االحت��������اد ال�������ض���ع���ودي( وحم��م��د 

ع��ل��ي خ���ان وع���دن���ان ح��ي��در، ع��ل��ى مقاعد 

االحتياط، علماً اأنه بدا يف هذا اللقاء غري 

املباراة  قبل  اأوراق���ه  كامل  لك�ضف  م�ضتعد 

امل�ضريية مع الكويت.

ت�ضكيلة لبنان

حل����را�����ض����ة امل������رم������ى: ع����ب����ا�����ض ح�����ض��ن 

م��ه��ن��ا  الري  ال�������ض���وي���دي(  )ال���ف�������ض���ب���ورغ 

)االأن���������ض����ار( رب���ي���ع ال���ك���اخ���ي )االإخ���������اء(، 

ل���ل���دف���اع: ع��ل��ي ح���م���ام وول���ي���د اإ���ض��م��اع��ي��ل 

ال�ضاحل(  )�ضباب  )النجمة( ح�ضن �ضاهر 

نور من�ضور وحممد زين العابدين طحان 

)ال�������ض���ف���اء( م��ع��ت��ز ب����اهلل اجل��ن��ي��دي )دب���ا 

الفجرية االإماراتي( بال �ضيخ النجارين 

)ال��ظ��ف��رة االإم����ارات����ي( حم��م��د ع��ل��ي خ��ان 

حمود  حممد  ال�ضويدي(  هاكن  ك��ي  )ب��ي 

)االأن�ضار(.

ل���ل���و����ض���ط: ح����م����زه وخ�������ض���ر ���ض��ام��ي 

اأح��م��د  )ال�����ض��ف��اء( حم��م��د �ضم�ض ع��ب��ا���ض 

وهيثم  �ضعيتو  ح�ضن  )ال��ن��ج��م��ة(  ع��ط��وي 

فاعور وعبا�ض علي عطوي )العهد(. 

ل��ل��ه��ج��وم: ح�����ض��ني ع��وا���ض��ة )ال��ع��ه��د( 

ال�ضعودي( عدنان  حممد حيدر )االحت��اد 

حيدر )�ضتابيك الروجي( حممود كجك 

�ضيتي  )كن�ضا�ض  �ضعد  ح�ضن  )االأن�����ض��ار( 

االأم����ريك����ي( حم��م��د غ�����دار )الع�����ب ح��ر( 

ح�ضن معتوق )الفجرية االإمارتي(.

.. وت�ضكيلة الكويت

ح�����ض��ني ف��ا���ض��ل )ال����وح����دة االإم�����ارات�����ي(، 

خالد  االإم���ارات���ي(،  )ع��ج��م��ان  نا�ضر  يو�ضف 

االإنكليزي(،  فور�ضت  )نوتنغهام  الر�ضيدي 

الت�ضيكي(،  )ب��رب��ريام  امل�ضعان  ال��ع��زي��ز  عبد 

ن���واف اخل���ال���دي، ب���در امل��ط��وع، م�ضاعد ن��دا، 

عجب،  اأحمد  العامر،  ط��ال  �ضعيد،  �ضاري 

�ضعود االأن�ضاري، فهد احل�ضان، �ضالح ال�ضيخ، 

عامر املعتوق، واأحمد الظفريي )القاد�ضية(، 

وفهد عو�ض، ح�ضني حاكم، وليد علي، جراح 

ال��ع��ت��ي��ق��ي، و���ض��ري��دة ال�����ض��ري��دة )ال��ك��وي��ت(، 

حممد  الر�ضيدي،  فهد  عبدالغفور،  �ضليمان 

ف����ري����ح، وط������ال ن���اي���ف )ال����ع����رب����ي(، وف��ه��د 

الهاجري )ال�ضاملية(.

جالل قبطان

من املباراة الودية بني لبنان والعراقمنتخب لبنان قبيل مباراته االأخرية مع العراق اجلمهور الاعب رقم واحد يف منتخب لبنان
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غدار خرج بعد مباراة لبنان والكويت يف ت�ضفيات املونديال.. فهل يعود اإىل املبارة عينها يف ت�ضفيات اآ�ضيا ؟



الذي  �س�ؤال: ما  ياباني�ن عن  اأجاب باحث�ن 

ت��سل�ا  اأن  ب��ع��د  ال���ق���دم،  اأو  ال��ي��د  اأواًل،  ت��ط���ر 

مهارة  اكت�سب  االإن�����س��ان  ب��اأن  يفيد  ا�ستنتاج  اإىل 

على  ال�سري  من  يتمكن  اأن  قبل  يديه  ا�ستخدام 

قدمني.

الب�سر  اإن  »ريكني«،  باحث�ن من معهد  وقال 

االأوائل طّ�روا مهارة ا�ستعمال االأ�سابع والقدرة 

امل�����س��ي على  ا���س��ت��خ��دام االأدوات ق��ب��ل ق���درة  ع��ل��ى 

قدمني.

ال�سائد  االأب���ح���اث م��ع االع��ت��ق��اد  وت��ت��ن��اق�����ض 

بات�ا  اأن  اليدوية، بعد  املهارة  الب�سر ط��ّ�روا  باأن 

مي�����س���ن ع��ل��ى ق��دم��ني، الأن ذل���ك ح���رر اليدين 

واالأ�سابع حتى يت�سّنى لها التحّكم باالأدوات.

وح���دد ال��ب��اح��ث���ن م��ن��اط��ق يف دم���اغ االإن�����س��ان 

باأ�سابع  اللم�ض  اإدراك  ع��ن  م�����س���ؤول��ة  وال��ق��ردة 

ب���»اخل��رائ��ط  ُت��ع��رف  القدمني  واأ���س��اب��ع  اليدين 

تدمج  فيما  اأن���ه  ووج����دوا  ال��ت��م������س��ع«،  ج�سدية 

اأ�سابع قدمّي القردة يف خريطة واحدة، ظهر اأن 

اأ�سبع القدم الكبري لدى االإن�سان لديه خريطة 

خا�سة به غري م�ج�دة لدى القردة.

ط���ّ�روا  االأوائ����ل  الب�سر  اأن  اإىل  ذل��ك  وي�سري 

ما  كان�ا  حني  اليدين،  اأ�سابع  ا�ستخدام  مهارة 

يزال�ن مي�س�ن على اأربع ق�ائم، وفيما مل تتط�ر 

القردة،  لدى  ج��داً  كبري  ب�سكل  اليدوية  القدرة 

باأ�سابع  ج��ي��دة  حت��ّك��م  ق���درة  على  الب�سر  ح�سل 

يف  مل�ساعدتهم  كبري  ق��دم  اإ�سبع  وع��ل��ى  اليدين 

ال�سري على قدمني.

وتدعم هذه النظرية عظام يد وعظام قدمني 

حمف�ظة ب�سكل جيد تع�د لهيكل عظمي ل�سبيه 

الب�سر هي�ميناي ينتمي اإىل االأرديبيتيك�.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م���الك م�ح����ف���ظ

info@athabat.net :بريوت امل�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ض: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج�����د م��س�ك��ل��ة ف�ي الت�زيع الرجاء االت�سال:  هاتف: 01/666314ت������������زي�����������ع االأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

دراسة: اإلنسان استخدم يديه قبل قدميه

عروس تدخل حفل زفافها داخل تابوت
اختارت  الت�ا�سل االجتماعي �س�رة عرو�ض  تداول م�ستخدم� م�اقع 

اأن تك�ن زفتها بالتاب�ت، بداًل من الفرقة امل��سيقية املعتادة.

اأنه مت  الن�سطاء  ويف تفا�سيل الق�سة التي حدثت يف قطاع غزة، روى 

اإطفاء اأن�ار �سالة االأفراح يف انتظار دخ�ل العرو�ض مع الزفة، وقد ف�جئ 

ال�س�داء،  املالب�ض  يلب�سن  ن�ساء   4 دخ���ل  تالها  �سياح  باأ�س�ات  املدع�ون 

ويحملن تاب�ت ويف داخله العرو�ض.

العرو�ض،  وقّبل  التاب�ت  وفتح  ال��زوج  دخ��ل  املن�سة  اإىل  و�سل�ا  اأن  وم��ا 

من  وخرجت  العرو�ض  ا�ستفاقت  حتى  وال��ف��رح  امل��سيقى  اأ���س���ات  وب���داأت 

اأن قّبلها الزوج على طريقة فيلم  التاب�ت معلنة ع�دتها اإىل احلياة، بعد 

الر�س�م املتحركة »فلة واالأقزام ال�سبعة«.


