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كّلفت قيادة »فتح الإ�سام« يف خميم عني احللوة، املدعو »هيثم �س.« بجمع 

معلومات عن حترك قوات اليونيفيل يف منطقة �سور وداخل القرى احلدودية. 

ويرى املراقبون اأن رفع م�ستوى عمليات املراقبة هذه يوؤ�سر اإىل احتمال تنفيذ 

عمليات »اإرهابية« ت�ستهدف قوات اليونيفيل يف جنوب لبنان. واأفادت املعلومات 

اأن »هيثم« ين�ّسق مبا�سرة مع املدعو »توفيق م. ط.«، وقد اأوكل ال�سّق التنفيذي 

لهذه العمليات لعنا�سر �سورية التحقت موؤخراً بتنظيم »فتح الإ�سام«.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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»اليونيفيل« تحت أنظار »فتح اإلسالم«

5 سـوريـة.. التسويـة لـم تنضـج والشيطـان فـي الميـدان

ضياع سعودي ُيبعد لبنان عن األولويات والتفاهمات الدولية

رون  المحرَّ
اللبنانيون.. 

والرهان الخائب

سورية تجمع 
أوراق قوة 

جديدة.. وحلف 
أعدائها يصرخ 

قبل الطوفان

سورية تطرد 
السعودية 

من مجلس األمن

8
شريف شحادة: 
انتصار الجيش 
ًالسوري يفرض 

ترتيبًا سياسيًا عاجال
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مفاوضات بائسة.. وأخطار محدقة
على الرغم من المواقف »اإلس���رائيلية« الت���ي تنفي وصول المفاوضات 
مع الس���لطة الفلس���طينية إلى طريق مس���دود، إال أن المعطيات تشير 
بوضوح إلى أن هذه العملية ليس���ت جدية وال يمكن أن تس���فر - بسبب 
تعنت المفاوض »اإلسرائيلي« نفسه - عن نتائج إيجابية لصالح الشعب 
الفلس���طيني الرازح تح���ت نير االحتالل وظل���م ذوي القربى، ال بل تؤكد 
هذه المعطيات أن المفاوضات ليس���ت س���وى طبخة بحص تتكرر كلما 
احتاجت واش���نطن إلى تحييد الملف الفلسطيني عن تطورات المنطقة 
العربية الملتهبة، وكلما احتاجت إلى طمأنة أنصارها باستمرار العملية 
السياسية، بما يساعدهم على التنصل من مسؤولياتهم وإلقائها على 

الفلسطينيين المحاصرين من كل صوب.
ولو كانت اإلدارة األميركية تسعى فعاًل لمفاوضات فعلية بين الطرفين 
الجتهدت قلياًل في وضع جدول أعمال لالجتماعات، وتحديد المرجعيات 
القانوني���ة لها، لك���ن هذه اإلدارة اعتب���رت منذ البداي���ة أن المهم هو 
جلوس الطرفين إلى الطاولة وفتح حوار مباشر بينهما بعيدًا عن اإلعالم 
والرأي العام، وما إن بدأت المفاوضات حتى توارت واش���نطن بناء لرغبة 
»إسرائيل«، وحتى ال تتحمل مسؤولية الفشل المرتقب لهذه المفاوضات.
منذ اليوم األول رفضت تل أبيب تجميد االس���تيطان، حسب ما تعهدت 
واشنطن، وعمدت إلى زيادة وتيرته عموديًا وأفقيًا، السيما في القدس، 
إل���ى ذلك اس���تمرت عمليات الده���م واالعتقال واالغتي���ال للمواطنين 
الفلس���طينيين، وتتالت الغارات المبرمجة على األقصى المبارك بموازاة 

تعبئة برلمانية ودينية محمومة تدعي ملكيته وحق التصرف فيه. 
وف���ي الوقت الذي كانت تتوالى تصريحات قادة »إس���رائيل« مش���ككة 
بالمفاوضات، كانت عمليات التهجير ناشطة في القدس والنقب واألغوار، 
حيث وجدت عائالت فلس���طينية عديدة نفسها في العراء تتدثر بأخبار 

بائسة عن المفاوضات فيتحول بردها إلى صقيع.
والواضح من التجربة الحالية كما الس���ابقة، أن »اإلسرائيلي« ال ُيقبل على 
المفاوضات إال إذا كانت لمصلحته س���لفًا، كما حدث في أوسلو، أو مراعاة 
لواشنطن التي تستخدم هذه المفاوضات لتأمين مصالحها في منطقة 

تريدها دائمًا تحت سيطرتها.
إبان مؤتمر مدريد الشهير قال ش���امير: »لقد أدخلنا الفلسطينيين في 
الدوامة«، وها نحن اليوم بعد ربع قرن نش���عر بثقل الدوامة وتداعياتها، 
أما نتنياهو فيقول تعليقًا على طبخة البحص، إن على الفلسطينيين أال 
يحلموا بش���يء قبل تخليهم عن حق العودة، واعترافهم بيهودية دولة 
»إسرائيل«،  »إس���رائيل«، وتس���ليمهم بالقدس عاصمة أبدية موحدة ل�
بكلم���ة أخرى تقول تل أبيب للفلس���طينيين: »تريدون مفاوضات؟ أهال 
وس���هاًل، لكن المفاوضات أمر ومطالبكم أم���ر آخر، فإذا أذعنتم لمواقفنا 
فس���نرى ما يمكن عمله، أما إذا أصريتم على الطريقة القديمة، فال بأس 

من استمرار المفاوضات، ولكن إلى أجل غير مسمى«.
واليوم، بعد أن تقلص هامش المناورة إلى أدنى مس����توياته، وبعد أن 
انكش����فت اللعبة على حقيقتها، صار من مصلحة الفريق الفلسطيني 
المفاوض، ومعه الفري����ق العربي المؤيد، مراجعة مواقفه التي لم ُتجِد 
نفعًا، وإعادة النظر بالنهج الذي أخفق في إحراز أي مكسب للقضية، في 
وق����ت أخذت فيه األقدام الهمجية تتقدم خطوة إثر خطوة في حملتها 

المرسومة الحتالل المسجد األقصى المبارك، وتقويضه من األساس.

ب�شارة مرهج

بعد 530 يومًا من االختطاف واالحتجاز 

الق����ري، عاد الزوار اللبنانيون الت�س���عة 

اإىل احلري���ة، ل���رْيُووا الكثري م���ن تفا�سيل 

حجز حريتهم واأ�رهم منذ اللحظة االأوىل 

لالختطاف، حتى حلظة بدء م�سريتهم نحو 

احلرية.

امله���م اأن كابو�س���ًا انزاح ع���ن �سدور 

املخطوفني وعائالته���م، لكن ندوب االأ�ر 

وذكرياته ل���ن ُتحى ب�سهولة، اإذ يبقى يف 

بال املخطوف���ني حليب اأطفال عقاب �سقر 

واأمواله وحفا�سات���ه ومقاماته احلريرية، 

والتواطوؤ الرتكي وخداعه، وقبل كل �س���يء 

االأتراك على اخلاطفني،  �س���طوة و�س���لطة 

الذين ال يقطعون �س���عرة من روؤو�س���هم اإال 

باإذن واليهم يف اأنقرة وا�سطنبول.

ويبقى يف بال عائالت واأ�ر املخطوفني 

الكثري من ذكري���ات حركتهم االحتجاجية 

الت���ي مل تهداأ، لكن قد يك���ون االأكرث اإيالمًا 

اإليهم، حينما تتخل���ى دولتهم  بالن�س���بة 

عنه���م وعن اأعزائه���م وراء ج���دران القهر 

واالحتجاز، والتي تّثلت يومًا مع بدايات 

حتركاتهم بقول مرجع كبري: »روحوا لعند 

جماعتكم«.

لكن و�س���ط معمعة اخلط���ف، كان ثمة 

�س���وء يف النفق الطويل، مل يتخلَّ حامله 

عنه، بحكم حت�س�س���ه الكبري مب�س���وؤوليته 

ودوره ومهمت���ه، فثابر على حمل ال�س���وء 

والتقدم ب���ه اإىل االإمام، بحيث اإنه مل يرتك 

ومل يتخلَّ عن فر�سة - مهما كانت �سئيلة 

- للتم�سك بها وتو�سيع دائرتها..

هكذا منذ البدايات ملاأ�س���اة اللبنانيني 

الت�س���عة ثابر مدير عام االأمن العام اللواء 

عبا�س اإبراهيم على العمل الدوؤوب ب�سمت 

وحتركات مكوكي���ة يف كل االجتاهات، اإىل 

اأن حان���ت اللحظة املنا�س���بة التي عرف 

بعقل���ه التحليلي قيمة الفر�س���ة، وكيفية 

اقتنا�سها والذهاب بها حتى نهاية ال�سوط.

منذ بداية هذه املاأ�س���اة كان وا�س���حًا 

اأن ����ركاء العدوان على �س���ورية يريدون 

ثمن���ًا �سيا�س���يًا من ه���ذه الق�س���ية، لكن 

كاًل تبعًا حل�س���اباته، فال�س���عودية حركت 

اآلياتها اللبنانية احلريرية، وكانت احلركة 

ال�س���مال  ويف  ا�س���طنبول  يف  ال�س���قرية 

ال�س���وري، وما حمل من بطانيات وحليب 

اأطفال »و�َسرْت العورات«.

اأما قطر فكان���ت يف عهد حمَدْيها تريد 

تعزي���ز انخراطها ودورها يف �س���ورية، وال 

بد من ثمن يدفعه حلفاء دم�س���ق، وحتديداً 

»حزب اهلل«.

بينما تركيا، بّين���ت الوقائع واالأحداث 

اأنها واخلاطفني جهة واحدة، واأن املخابرات 

الرتكية تظلل عم���ل اخلاطفني وتوؤمن لهم 

املظلة واحلماية والدعم.

ال���كل م���ن حلف اأع���داء �س���ورية كان 

يريد ثمنًا �سيا�س���يًا من املقاومة وحزبها، 

لالنخ���راط العلني اأو ال�ري يف م�س���األة 

اإطالق املخطوفني..

ميكن الزعم اأن اللواء اإبراهيم مل يتاأثر 

بهذه اخلارطة ال�سيا�س���ية، فوا�سل حركته 

الن�سيطة والدوؤوبة ب�سرب واأناة و�رية.

وخالل هذه الرحل���ة امُلرّة، ترك خطف 

الطيارْين الرتكي���نْي - وب�رف النظر عن 

تطورات���ه املحلي���ة البحت���ة - تاأثرياته 

ال�س���لبية يف تركيا، خ�سو�سًا اأن الطيارين 

الط���ريان الرتكي���ة ه���ددوا  يف ����ركات 

باالإ�راب العام ت�س���امنًا م���ع زميلهما، 

مما �س���يرتك اأفدح اخل�سائر على االقت�ساد 

الرتكي، وعلى اأردوغان وحزبه.

ويف وقت كان اجلي�س ال�س���وري يحرز 

جناح���ات ميدانية وا�س���رتاتيجية، يف ظل 

تراجع لهج���ة التهديد والوعي���د الغربية 

واالأمريكية �س���د دم�س���ق، الت���ي كان لها 

تاأثرياتها عل���ى داخل دول �ركاء العدوان 

على �س���ورية، فكان التغيري القطري، حيث 

تراجع دور الدوحة االإقليمي، و�سارت تريد 

اخلروج م���ن امللفات ال�س���اخنة، وحتديداً 

امللف ال�س���وري، خ�سو�س���ًا بع���د هزمية 

»االإخوان« يف م�ر.

كانت  امليدانية  ال�س���ورية  التط���ورات 

توؤ�ر بو�سوح اإىل اإقفال امللفات املفتوحة، 

وكان على الدوحة واأنقرة اأن ُيثبتا قدراتهما 

على اخلروج من املاآزق التي َرَمتا نف�سيهما 

فيها، يف ظل ال�راع الذي اأخذ يحتدم بني 

التي  والنجاحات  امل�س���لحة،  املجموعات 

يحققها م�سلحو »داع�س«، على ما ي�سمى 

»اجلي�س احلر« وامتداداته.

اأما �سوريًا، فكان جتاوب الدولة الوطنية 

ال�س���ورية وا�س���حًا منذ البداي���ة من اأجل 

الو�سول بق�سية املخطوفني اللبنانيني اإىل 

خاتتها ال�سعيدة.

كانت اللحظة املنا�س���بة، عرف اللواء 

اإبراهيم كيف ي�ستخدمها ويوظفها بال�سكل 

االأمثل؛ و�ّس���ع دوائر حركته من بريوت اإىل 

الدوحة اإىل باري�س اإىل دم�س���ق اإىل اأنقرة.. 

لقاءات ولقاءات اأتت اأُُكلها، وعند ال�س���اعة 

احلادي���ة ع����رة واأربع���ني دقيق���ة قبيل 

منت�سف ليل ال�س���بت يف 19 ت�رين االأول 

2013، كان مدي���ر عام االأم���ن العام اللواء 
عبا����س اإبراهي���م يحّط يف مط���ار بريوت 

اللبناني���ني، ليبداأ  الدويل م���ع املحررين 

من جديد، وب�س���مت ومثاب���رة وجد، رحلة 

الرجل امل�س���وؤول من اأجل حترير املطراننْي 

ح�س���ان  االآخرْين  اللبنانينْي  واملخطوفنْي 

املقداد وابن بليبل..

�أحمد �شحادة
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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

ر عبا�س �صعيب اأمام �صورة للواء عبا�س اإبراهيم ُرفعت يف »بئر العبد« املحَرّ

◄ ضيق األفق
رف����س مرج���ع ر�صم���ي ن�صيح���ة م�صت�ص���ار 

ر�ص���ن ب�ص���رورة االت�ص���ال بزعي���م عربي، 

مل���ا قّدمه م���ن م�صاهم���ة فعال���ة يف ا�صتعادة 

اللبناني���ن الت�صع���ة حلرياتهم عرب تركيا، 

املرج���ع يف  فع���ل  ب���ردة  امل�صت�ص���ار  وفوج���ئ 

»نظرت���ه ال�صيق���ة«، وكاأّن العائدين لي�صوا 

لبنانين اأو يف االأمر ت�صديد فاتورة.

◄ انفتاح »اشتراكي«
التقدم���ي  احل���زب  اأع�ص���اء  يجه���د 

اال�صرتاك���ي، وبتوجي���ه م���ن النائ���ب وليد 

جنب���اط، يف االنفت���اح �صيا�صي���اً وحزبي���اً 

عل���ى معظم قوى 8 اآذار، ولوحظ اأن قرار 

الذي اتخذه جنباط جاء رداً على هجوم 

قوى 14 اآذار على مواقفه االأخرية.

◄ اكتئاب »آذاري«
م���ن  اأم���ام جم���ع  »و�صط���ي«  �صيا�ص���ي  ق���ال 

االأن�ص���ار يف منزل���ه، اإن قوى 14 اآذار تعي�س 

حال���ة اكتئ���اب، م���ا ق���د يجعلها ُتق���دم على 

االنتح���ار ال�صيا�صي وغ���ري ال�صيا�صي، الأنها 

مل تتمّك���ن م���ن ه�ص���م عدم �ص���ن وا�صنطن 

عدواناً على �صورية، وال التقارب االأمريكي 

- االإي���راين، واإن كان غ���ري مكتمل، واأخرياً 

اهلل«،  »ح���زب  عل���ى  الفرن�ص���ي  االنفت���اح 

واأ�ص���اف: »اكتم���ل النق���ل بالزع���رور بع���د 

موقف جنباط ب�صاأن احلكومة«.

www.athabat.net

اللواء إبراهيم أنجز المهمة بنجاح

رون اللبنانيون.. والرهان الخائب المحرَّ
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دخ���ول رئي�س احلكوم���ة املكلَّف تام �س���الم اإىل 

امل�ست�سفى قبل اأيام، واإجراوؤه عملية طبية ب�سبب مر�س 

اأمّل ب���ه )مع دعائنا له بال�س���فاء(، ي�س���به »بالتمام« 

حالة ال�س���لل ال�سيا�س���ي واحلكوم���ي يف لبنان، الذي 

يعاين مر�س���ًا مزمنًا مل ُي�سَف منه حتى اليوم، رغم كل 

العالجات التي ُقدِّمت له �سواء من الواليات املتحدة اأو 

من اململكة ال�سعودية، وحتديداً يف الطائف الذي اأنتج 

ذ منها �س���وى وقف موؤقت للحرب  وثيقة وفاقية مل ينفَّ

االأهلية.

هذه احلالة املر�سية ما عادت تنفع معها امل�سّكنات 

اأو االأدوي���ة االآنّية، وقد حان موعد عملية ا�ستئ�س���ال 

ال���ورم اخلبيث من اجل�س���م اللبناين، حي���ث الطائفية 

واملذهبية واملحا�س�س���ة واقت�سام كل �سيء، حتى رمل 

ال�سواطئ واجلبال تنخر هذا البلد ال�سغري الذي ال يقوى 

على لعبة االأمم، فما بالك بالنفط والغاز؛ ت�رئب لهما 

االأعناق وُتفتح لهما االأفواه ل�راهة ما يرون!

اأم���ام هذه املع�س���لة فاإن البلد ي�س���تمر يف حالة 

ال���دوران والفراغ القاتل واملراوحة الدائمة، وال �س���يء 

يوؤ����ر اإىل حلول مقبل���ة يف امل�س���تقبل، حيث لبنان 

ّناع القرار الدوليني  حاليًا خارج ال�سياقات الكربى ل�سُ

واالإقليمي���ني الذين يتحكمون باالأم���ور، والكل منهمك 

بالو�س���ع يف �س���ورية، اأما االأطراف املحلية فما زالت 

حتافظ عل���ى احلد االأدنى من الو�س���ل االإيجابي فيما 

بينهم���ا، لتربيد الوقائ���ع، مع جهوزية تام���ة وتاأّهب 

م�س���تمر يف حال تبّدلت االأو�س���اع اأو ح�س���ل اخرتاق 

ل ثالثة موانع لت�سكيل حكومة وحدة  ما، ولهذا ت�س���جَّ

وطنية:

1- املوقف ال�س���عودي املت�سلب والراف�س لت�سكيل 
حكوم���ة، باعتبار اأن لبن���ان هو يف اآخ���ر االأولويات، 

وبالتايل فهي غري م�س���تعدة يف الوقت الراهن لالإفراج 

عن اأي تطور اإيجابي يف هذا ال�سياق.

2- ال�س���دام الع�س���كري يف �س���ورية مير يف حلظة 
الذروة يف اال�س���تباك الدويل، وه���ذا ينعك�س مزيداً من 

تو�س���ع رقعة النار واال�س���تداد والدم���ار، ولبنان اأكرث 

املتاأثرين مبا يجري.

3- مل يوؤدِّ التفاهم االأمريكي - الرو�سي وال االأمريكي 
- االإيراين لغاية االآن اإىل حّل امللفات �س���ديدة التعقيد 

يف املنطقة.

وعلى هذا االأ�س���ا�س فلبنان اليوم حمكوم بتوترات 

متنقلة، وبخطر اال�س���تهداف االأمني ب�سيارات مفخخة 

اأو �س���واها، وما يحدث يف طرابل�س ياأتي �س���من هذه 

القراءة واملعطيات، لذلك فاإن اأي اخرتاق لن يح�سل يف 

هذه الفرتة، ولقاءات ال�سنيورة مع الرئي�س بري ات�سح 

اأنها لتمرير الوقت، وال دخ���اَن اأبي�س يخرج منها، اأما 

النائب وليد جنبالط، االأك���رث مياًل حاليًا لقوى الثامن 

م���ن اآذار، فلن ياأخذ االأمور اإىل �س���دام مع قوى 14 اآذار، 

رغم ال�سغط الكبري عليه.

اإذاًَ، املرتكز االأ�سا�س���ي هو اأن ال�سعودية ترّ بحالة 

من ال�س���ياع على م�س���توى القرار منذ حلظة االت�سال 

االأمريكي - االإيراين وعدم ح�س���ول ال�ربة االأمريكية 

عل���ى �س���ورية، ولهذا فمن غ���ري املنطق���ي اأن تتمّكن 

ال�س���عودية من حرية الت�رف يف ال�ساحة اللبنانية، 

الأن ركائزها تهم�ست يف امليدان اللبناين، وهي ت�رفت 

منذ حلظة تكليف تام �س���الم باأ�سلوب نظام الو�ساية، 

وهنا ارتكب���ت خطاأ فادحًا و�س���ارت بعدها م�س���األة 

حكومة �سالم جزءاً من اأزمتها على ال�ساحة اللبنانية، 

ما انعك�س حالة من التخبط اأي�س���ًا لفريقها يف لبنان، 

والذي ال ميلك اأجندة �سيا�سية، وال ُيتقن �سوى اخلطاب 

املذهبي الت�سعيدي املعتاد، كما حدث يف ذكرى اللواء 

و�سام احل�سن. 

ويف حماولة من »تيار امل�س���تقبل« لك�ر اجلليد، 

قام بخطوة اللقاء مع رئي�س جمل�س النواب نبيه بري، 

ويف املعلومات اأن ال�س���نيورة ُكلِّف م���ن قبل الرئي�س 

االأ�س���بق �س���عد احلريري بالتحاور، بغ����س النظر عن 

النتائج، وحماولة تنظي���م عنا�ر االختالف اإىل حني 

تبلور و�سع اإقليمي قد ياأتي منه اخرتاق ما، ورغم علم 

هذه اجلهة ال�سيا�س���ية باخلطوط احلمر التي و�سعتها 

اململك���ة ال�س���عودية على �س���كل وت�س���كيل احلكومة 

اللبنانية املفرَت�س���ة يف جميع االأح���وال، فاإن اللحظة 

االإقليمي���ة املنتَظرة هذه ال تبدو اأنها يف مقتبل االأيام، 

وال حتى ال�سهور، حيث ت�سري دوائر االأر�ساد الدولية اإىل 

اأن الغيوم ال�س���وداء ما تزال متلبدة يف �سماء املنطقة، 

ولو ح�سل لقاء جنيف.

بهاء النابل�سي

3

الرئي�س نبيه بري م�صتقبًا الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة يف عن التينة

يـقــــال

◄ عواقب مفاجئة
بع���د اأن ذك���رت عدة و�صائ���ل اإعامية اأن���ه اإذا مّتت 

ال�صيط���رة من قَبل اجلي����س ال�صوري على منطقة 

القلم���ون يف ري���ف دم�ص���ق �صيدخل امل�صلح���ون اإىل 

جب���ل حم�ص���ن يف ال�صمال اللبن���اين، ك�صف م�صدر 

ع�صك���ري لبن���اين كب���ري اأن���ه اإذا ح���اول امل�صلح���ون 

املتطرف���ون اقتح���ام جبل حم�ص���ن، ف���اإن العواقب 

�صتك���ون مفاجئ���ة يف ال�صم���ال اللبن���اين، خ�صو�صاً 

مدينة طرابل�س.

◄ ارتباط عضوي
تب���ّن ل���دى جه���ة تهت���م مبل���ف ق�صي���ة الوزي���ر 

ال�صاب���ق مي�ص���ال �صماح���ة، اأن »ال�صاه���د ال�صري« 

مياد كف���وري لديه ملف اأمني يرتبط ع�صوياً 

ال����150  يتج���اوز  »االإ�صرائيلي���ة«،  باملخاب���رات 

�صفح���ة، وموّثق���ة بالتواري���خ، وقال���ت م�ص���ادر 

مهتّمة اإن اجلهاز الذي يخفي كفوري كان على 

علم بذلك.

◄ عودة إلى التحريض
ل ا�صتخبارتي���اً،  ا�صتاأن���ف موق���ع اإخب���اري كان مي���وَّ

ن�صاط���ه التحري�ص���ي وبث اأخب���ار خمتلقة، بعد اأن 

توّق���ف الأ�صهر من اإر�ص���ال االأخبار الطارئة ب�صبب 

ال�صائقة الناجتة عن غياب الراعي املبا�صر.

◄ ميليشيات فلتانة
جه���ات حزبي���ة تابع���ة لتي���ار �صيا�ص���ي منت�ص���ر يف 

منطق���ة الطريق اجلديدة، وبع���د اأن اأطلقت النار 

عل���ى من���زل اأح���د مرافق���ي مفت���ي اجلمهوري���ة يف 

املنطق���ة املذك���ورة، تق���وم وباأم���ر من عمي���د �صابق 

االأه���ايل  بع����س  بتحذي���ر  اللبن���اين،  اجلي����س  يف 

املختلف���ن معه���م �صيا�صياً ب���اأن »م�صريكم �صيكون 

كم�صري الذي اأُخرج من دياره بقوة ال�صاح«.

◄ مناشدات »حمساوية«
يتاب����ع املراقب����ون التباي����ن اخلط����ري يف املواقف 

ال�صيا�صي����ة والتنظيمية داخ����ل حركة »حما�س« 

ب����ن الداخ����ل واخل����ارج، ال�صيم����ا اأن جه����ات يف 

احلرك����ة داخ����ل القط����اع تته����م رئي�����س املكت����ب 

وقال����ت  الواق����ع.  ع����ن  باالنف�ص����ال  ال�صيا�ص����ي 

م�ص����ادر دبلوما�صي����ة عربي����ة ل�»املناراملقد�صي����ة« 

اإن����ه منذ �صقوط حكم حمم����د مر�صي يف م�صر 

ف����اإن »حما�����س« يف القط����اع تواجه و�صع����اً �صعباً 

ال يق����ل ع����ن ال����ذي تعي�ص����ه قي����ادة »احلركة« يف 

تكت����وي  القط����اع  »حما�����س« يف  اأن  اإال  اخل����ارج، 

بن����ريان ذلك. وت�صري امل�ص����ادر اإىل اأن »حما�س« 

الداخ����ل دع����ت يف ر�صائ����ل عديدة قي����ادة املكتب 

ال�صيا�ص����ي يف اخل����ارج اإىل اإعان مواقف ميكن 

من����ه  تع����اين  ال����ذي  ال�صغ����ط  م����ن  اأن تخف����ف 

احلرك����ة، لي�����س ب�صب����ب حالة احل�ص����ار واإغاق 

االأنف����اق وتراج����ع ال����واردات املالي����ة اإىل خزينة 

»حما�����س« فقط، اإمنا هن����اك حالة من الغ�صب 

ح لانفجار  املت�صاع����د داخل قطاع غزة، واملر�صَّ

يف اأية حلظة.

◄ أشبال »الزرقاوي«
ن�ص���رت �صفح���ات عل���ى »في�صب���وك« واأخ���رى عل���ى 

»توي���رت«، خا�ص���ة مبنظمات »اإ�صامي���ة« معار�صة 

»الدول���ة  اأن�صاأت���ه  ملع�صك���ر  �ص���وراً  �صوري���ة،  يف 

االإ�صامية يف الع���راق وال�صام« )داع�س( يف غوطة 

دم�ص���ق، لتدري���ب االأطف���ال على ال�ص���اح، ُمطلقة 

علي���ه »مع�صك���ر اأ�صب���ال الزرق���اوي«، يف اإ�ص���ارة اإىل 

»اأب���و م�صع���ب الزرق���اوي«، ال���ذي كان اأ�ص����س ف���رع 

»القاعدة« يف الع���راق حتت ا�صم »جماعة التوحيد 

واجله���اد« يف الع���ام 2004، وال���ذي اأ�صب���ح الحق���اً 

»قاع���دة اجله���اد يف ب���اد الرافدي���ن«، ث���م »دول���ة 

االإ�ص���ام يف العراق وال�ص���ام«، التي و�صعت ن�صاطها 

اإىل �صورية، بعد اأن فّرخت »جبهة الن�صرة« اأواخر 

العام 2011.

ضياع سعودي ُيبعد لبنان عن األولويات والتفاهمات الدولية

موضوع الغالف

◄ ضايعة الطاسة
اأب���دت جه���ات �صيا�صي���ة واأمني���ة علي���ا ا�صتغرابه���ا ال�صديد من 

ب���ت اإىل و�صائل  م�صم���ون ر�صال���ة اأمني���ة ذات طاب���ع �ص���ري �ُصرِّ

االإع���ام باإم�ص���اء م�ص���وؤول غري م���دين يف جهاز اأم���ن املطار، 

علم���اً اأن ه���ذا امل�ص���وؤول وجه���ازه ال �صاحي���ة اأمني���ة لهم���ا يف 

االأرا�ص���ي اللبناني���ة اإال يف بقع���ة عملياتهما، اأي يف حرم املطار 

وحميطه، وجُتري اجلهات املعنية حتقيقاً وا�صعاً يف الق�صية، 

خ�صو�ص���اً اأن م�صم���ون الر�صال���ة يتعل���ق مباحق���ة �صي���ارات 

مفخخة.

◄ أموال قطرية.. لليلة واحدة
اأك���دت م�ص���ادر اأمني���ة اأن �صابط���ننْ قطري���ننْ ح�ص���را 

ب�صحب���ة الل���واء عبا����س اإبراهي���م م���ن الدوح���ة وهم���ا 

يحم���ان حقيبت���ننْ ممتلئت���ننْ باالأم���وال ع�صي���ة عي���د 

االأ�صح���ى، واأن ال�صابطن مكث���ا يف بريوت ليلة واحدة 

ث���م غادرا برفق���ة �صابطننْ من االأمن الع���ام اإىل تركيا 

الت���ي  اجله���ات  اإىل  االأم���وال  ت�صلي���م  عملي���ة  ملراقب���ة 

خطف���ت الزوار اللبنانين، وذل���ك بطلب من ال�صلطات 

القطري���ة، خ�صي���ة �صرق���ة االأم���وال، وتثبي���ت الت�صلي���م 

باليد وال�صورة.

◄ عتاب
اإح���دى  ب���ريوت برئي����س حتري���ر  �صف���ري عرب���ي يف  ات�ص���ل 

ال�صح���ف اليومي���ة الك���ربى، معاتب���اً اإي���اه عل���ى ع���دم اإبراز 

م�صم���ون مقابل���ة هام���ة ج���داً اأجراه���ا الرئي����س االأ�صد مع 

حمط���ة تلفزيونية موؤخراً القت اأ�ص���داء وا�صعة يف خمتلف 

دوائ���ر الق���رار واالإعام الغربي، ب���ل اإن ال�صحيفة اأبرزت يف 

�صفحته���ا االأوىل ت�صريح���ات وزي���ر اخلارجي���ة االأمريك���ي 

جون ك���ريي، واأعطت مقابلة الرئي����س االأ�صد ب�صعة اأ�صطر 

يف �صفحاتها االإقليمية.

◄ وزارات سائبة
قال وزير �صيادي يواظب على احل�صور اإىل وزارته، ويحر�س 

عل���ى اإجن���از املعام���ات، اإن لدي���ه تقاري���ر ع���ن غي���اب معظ���م 

الوزراء عن مكاتبهم، ووزارتهم تبقى �صائبة طوال االأ�صبوع.

◄ الزمن الُمر
قال م�صوؤول كبري اإنه مل يفاَجاأ بتعين وزير �صابق على راأ�س 

موؤ�ص�ص���ة اأمني���ة دولي���ة، ف���والوؤه املطل���ق جله���ات ا�صتخباري���ة 

عاملي���ة جعل���ه يكاف���اأ عل���ى عمل���ه بتعيين���ه يف ه���ذه املوؤ�ص�ص���ة 

الدولية ل�صبع �صنوات.
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أحداث األسبوع

الدبلوما�سية  الأروقة  يف  ال�سحك  من  كثري  ثمة 

البع�ض  عند  ي�سل  ال�سعودي،  »احلرد«  على  الدولية 

ال�ستفاقة  ه��ذه  على  ع��اٍل  ب�سوت  ال�سحك  اإىل 

التي  ال�سعودية،  القومية«  ل�»اليقظة  املفاجئة 

جتعلها تتخلى عن الع�سوية غري الدائمة يف جمل�ض 

الأمن الدويل.

على  املفاجئة  الغرية  تلك  هو  يثريهم  ما  اأك��ر 

احلقوق الفل�سطينية التي تنا�ستها على مدى اأكر من 

الوثائق  من  الكثري  هناك  اأن  ل�سيما  عامًا،  �سبعني 

على التعهدات ال�سعودية اأمام الإنكليز ثم الأمريكيني 

اأي  واإح��ب��اط  ال�سهيوين،  الكيان  على  باحلر�ض 

م�رشوع عربي اأو اإ�سالمي من �ساأنه اأن يقوي العرب 

على  ال�سهيونية  التو�سعية  العدوانية  مواجهة  يف 

�ستى امل�ستويات ال�سيا�سية والع�سكرية والقت�سادية، 

حتى اأنها هي من لعبت الدور الأ�سا�سي يف منع قيام 

ال�سوق العربية امل�سرتكة.

واملري�سة  املهزوزة  ودبلوما�سيتها  ال�سعودية 

بقيادة �سعود الفي�سل تريد اإ�سالح الأمم املتحدة؟!

الكبرية  النكتة  كانت  تلك 

ال��ت��ي ت��ن��ّدر ب��ه��ا ال��ك��ث��ري من 

يبدو  بلداً  لأن  الدبلوما�سيني، 

غياهب  يعي�ض يف  يزال  ما  اأنه 

العالقات  يف  الو�سطى  القرون 

حيث  والجتماعية،  الإن�سانية 

تتحكم  اآلف  ب�سعة  من  عائلة 

الأط��راف  مرتامية  غنية  ببالد 

ومتار�ض  ا�سمها،  على  جعلتها 

اأب�سع اأنواع التمييز الذي يقرتب 

النا�ض  بحق  العن�رشية  م��ن 

وال�سعب.

بع�ض  ط���وي���اًل  ي�����س��ح��ك 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني م����ن ه���ذا 

لأن  ال�������س���ع���ودي،  د 
َ
احَل��������ر

�سورية،  ه��و  و�سببه  اأ�سا�سه 

بلد  م��ن  اإ���س��الح��ي��ة  مل��ط��ال��ب  ب��ت��ات��ًا  �سحة  ول 

اإ���س��الح.. اأي  ع��ن  حتكمه  ال��ت��ي  العائلة   ع�سية 

يخ�رش  بداأ  الذي  الفا�سل  امل�سارعة  بطل  غ�سب  اإنه 

النقاط على احللبة، و�سار منهك القوى ويخ�سى من 

ال�رشبة القا�سية، اأو اإعالن احَلَكم خ�سارته، بعد اأن 

ال�سورية، يف  احللبة  يتزايد ويرتاكم على  بداأ عجزه 

من  ينف�ّض  املتهاوي  امل�سارع  جمهور  اأخذ  وقت 

حوله، فلم يعد يجد م�سفقًا له �سوى ال�سهيوين يف 

الدولة العربية.

وحيدة،  نف�سها  جتد  ب��داأت  الهرمة  اململكة  اإذاً، 

قلب  يف  �سهراً   32 نحو  م��دى  على  ف�سلت  اأن  بعد 

عن  تفّت�ض  العامل  عوا�سم  واأخ��ذت  ال�سوري،  النظام 

تبنّي  اأن  بعد  ال�سورية،  الرمال  الن�سحاب من  كيفية 

يعد  فلم  يت�سورون،  مما  اأق��وى  الأ�سد  ب�سار  اأن  لها 

كثريون  �سار  بل  ل  نهايته،  قرب  عن  يتحدث  اأحد 

يخطبون الت�سال به، واإن كان بع�سهم يحاول ذلك 

من حتت الطاولة.

الوقائع  مواجهة  يف  متلك  تعد  مل  ال�سعودية 

والتحولت  ال�سورية  امليدانية 

بح�سب   - والعربية  الغربية 

ال����ع����دي����د م�����ن الأو������س�����اط 

العتب  �سوى   - الدبلوما�سية 

ال�������س���دي���د ع���ل���ى ح��ل��ف��ائ��ه��ا، 

ودبلوما�سيتها ال�سامتة مل تعد 

طموحاتها،  كبت  على  ق��ادرة 

ف��ان��ف��ج��رت ت��ت�����س��اءل ع��ن �رش 

تركها وحيدة، فجاءتها جائزة 

الرت�سية من جون كريي، الذي 

ب�سار  انتخاب  اع��ادة  اأن  اعترب 

احل���رب،  اأج���ل  �سيمدد  الأ���س��د 

الوقائع  مع  يتعار�ض  ما  وهو 

الأزم��ة  لتطورات  اللوج�سيتة 

ال�سورية، والتي تتميز يف الفرتة 

الراهنة بعدة اجتاهات اأبرزها:

كل  تبدو  بحيث  الأمريكي،   - الإي��راين  التقارب   -

ومت�سكه  الإي���راين  امل��وق��ف  �سالبة  اأم���ام  الأم���ور 

بثوابته، اأن وا�سنطن ل هدف لها �سوى اإر�سائه.

اإىل  للو�سول  الأم��ريك��ي   - الرو�سي  التقارب   -

اأن  فيها  وا�سحًا  يبدو  والتي  �سورية،  يف  ت�سوية 

املالية  واأزماته  ال�سابقة  بحروبه  املنَهك  الأمريكي 

والقت�سادية، م�سلِّمًا بدور مو�سكو و�رشوطها، والتي 

�سبق لفالدميري بوتني اأن اأعلنها اأن »اأمن دم�سق من 

اأمن مو�سكو«.

من  يدها  �سحب  يف  ج 
ّ
ت��ت��در الغربية  العوا�سم   -

�سورية، وبع�سها بداأ يطلب وّد دم�سق �رشاً اأو علنًا.

اأخذت تبحث  - عوا�سم عربية، خ�سو�سًا خليجية، 

الأعمى  التاأييد  من  لالن�سحاب  لها  لئق  �سكل  عن 

للموؤامرة على �سورية.

ميدانية  وقائع  �سل�سلة  مع  ذل��ك  كل  ترافق  وق��د 

باهرة اأحرزها اجلي�ض العربي ال�سوري يف امليدان، 

اأبرزها:

وبع�ض  الغرب  عوا�سم  من  احلديث  انتهاء   -

العرب، وحتى من املجموعات امل�سلحة، عن قرب 

لت 
ّ
حتو �سهد  امليدان  اإن  بل  ل  دم�سق،  معركة 

يف  للم�سلحني  قا�سمة  �رشبات  وتوجيه  جذرية، 

الزور  ودير  اأرياف دم�سق ودرعا وحلب وحم�ض 

وغريها.

- اأخذت ال�سورة تتو�سح اأكر فاأكر اأمام الإعالم 
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حلف أعداء سورية 
مصدوم بالتحوالت 

الميدانية.. وباالنقالب 
العالمي على واقع الحرب 

على الدولة الوطنية 
السورية

ر التنسيق 
ّ
◄تجذ

السعودي - »اإلسرائيلي«
لوح��ظ اأن التق��ارب ال�س��عودي - »الإ�رشائيلي« 

خ��الل الأ�س��هر الأخرية و�س��ل اإىل م�س��تويات غري 

م�س��بوقة يف تاريخ العالق��ات ال�رشية بني البلدين، 

ومعلوم اأن العالقات بني الريا�ض وتل اأبيب لي�ست 

وليدة رياح »الربيع العربي«، بل بداأت منذ �س��نوات 

طويل��ة، وهي يف حال��ة تعميق وجتذي��ر، ول تتاأثر 

بالتعليم��ات ال�سيا�س��ية وتبدلت حكوم��ات العدو، 

ب��ل ُبنيت على اأ�س���ض وتع��اون وتن�س��يق اأمني على 

اأعل��ى امل�س��تويات. وتق��ول تقارير خا�س��ة اإنه منذ 

ما ي�س��مى ب�»الربيع العربي« عل��ى املنطقة، عملت 

ال�س��عودية عل��ى ا�س��تغالل العالقة م��ع »اإ�رشائيل« 

وا�س��تهداف  اأهدافه��ا،  بع���ض  حتقي��ق  اأج��ل  م��ن 

خ�س��ومها واأعدائه��ا يف املنطق��ة العربي��ة، وم��ن 

اأكر الق�س��ايا تعاون��ًا بني الدولتني هي التن�س��يق 

ح��ول الن��ووي الإي��راين. وتفي��د ه��ذه التقاري��ر اأن 

العالق��ة ب��ني ال�س��عودية و»اإ�رشائيل« فيه��ا عوامل 

البقاء، وب�سكل خا�ض امل�س��الح امل�سرتكة بينهما، 

فهن��اك ت�س��ابه يف امل�س��الح والأهداف، �س��واء ما 

يتعل��ق باإيران و»حزب اهلل« و�رشورة اإ�س��عافه يف 

ال�ساحة اللبنانية مل�س��لحة من ترعاهم ال�سعودية، 

اأو مايتعّل��ق بتدم��ري الدولة ال�س��ورية، التي ت�س��كل 

ال�رشيان الأهم الذي يزّود »احلزب« بعوامل القوة.

◄تهديد بإيقاف الدعم
اجلي���ض  اأن  الع�س��كرية،  الع��دو  اأك��دت م�س��ادر 

»اإ�رشائيلي��ة«  »لو«  �س��واريخ   6 �س��بط  ال�س��وري 

ال�س��نع، و�س��ناديق ذخرية ور�سا�س��ات، و7 اأجهزة 

ات�س��ال »اإ�رشائيلي��ة« يف قري��ة التبة بوع��ر اللجاة 

بدرعا، ما حذا بامل�س��وؤول الع�س��كري »الإ�رشائيلي« 

عن دعم امل�س��لحني عند احلدود الأردنية - ال�سورية 

اإىل توجيه اإنذار قا�ٍض ب�س��بب ما �س��ّماه »الإهمال«، 

مهدداً باإيقاف مد امل�س��لحني بالأ�سلحة وال�سواريخ 

والأمور اللوج�ستية.

◄»إسرائيل«.. والمخدرات
اعرتف��ت �س��حيفة »هاآرت���ض« اأن »اإ�رشائي��ل« 

بات��ت تلع��ب دوراً مهمًا يف جت��ارة املخدرات يف 

العامل، وحتّولت اإىل ممر ت�س��لكه ع�سابات تهريب 

املخ��درات اإىل اأوروبا. وكان تقرير الأمم املتحدة 

ح��ول جت��ارة املخ��درات يف العامل، والذي �س��در 

ع »اإ�رشائيل« على قائمة الدول  العام احلايل، و�سَ

الت��ي ُت�س��تخدم كمم��رات اآمنة لع�س��ابات تهريب 

املخدرات بني قارات العامل، ذاكراً اأنها اأ�س��بحت 

اأكرب واأهم ال��دول التي متّر بها جتارة الكوكايني. 

الالف��ت اأن الأم��ر ب��ات ل يقت���رش عل��ى تهري��ب 

املخ��درات فقط، بل ارتفعت ح��الت الإدمان بني 

»الإ�رشائيليني«، واأ�س��بح خمدر الكوكايني الأكر 

انت�ساراً يف »اإ�رشائيل« حاليًا.

اأنقرة - الثبات

تتخبط قيادات »املعار�سة ال�سورية« بني 

فكي الكما�سة الأمريكية - ال�سعودية، يف ظل 

عليها  الدولتان  الذي متار�سه  الكبري  ال�سغط 

من اأجل تبني مواقف حمددة، من بينها قرار 

امل�ساركة يف موؤمتر »جنيف - 2« الذي ت�سعى 

الوليات املتحدة اإىل تاأمني ظروف انعقاده، 

انعكا�سات  من  خوفًا  الريا�ض  وت�ساك�سها 

وغري  النووية  املفاو�سات  لتطور  م�ستقبلية 

النووية مع اإيران.

احلثيثة  قطر  حم���اولت  ال��الف��ت  اأن  اإل 

لعبة  يف  ال�����س��اح��ة  اإىل  جم����دداً  ل��ل��دخ��ول 

الدور  با�ستعادة  اأماًل  املعهودة،  التناق�سات 

الذي انتزعته منها الريا�ض بالقوة يف مرحلة 

القطري  اخلارجية  وزير  زار  ولذلك  �سابقة، 

ف�سياًل   13 مع  واجتمع  تركيا،  العطية  خالد 

�سحبوا  ممن  املعار�سة  ف�سائل  من  �سيا�سيًا 

وا�سح  حتدٍّ  يف  »الئتالف«؛  من  »ال�رشعية« 

لل�سعودية التي تدعم قيادة هذا »الئتالف«، 

امل�سلحني،  ق��ادة  م��ع  العطية  اجتمع  كما 

الذي  اإدري�ض،  �سليم  املن�سق  العميد  بح�سور 

هيئة  و�سع  عن  »مطالعة«  للمجتمعني  قدم 

الأركان، التي و�سفها باأنها »اأ�سعف من اأي 

الذي  الدعم  باأن  ذلك  م��ربراً  م«،  منظَّ ف�سيل 

و�سل  ما  اأ�سعاف  �سغري  ف�سيل  لأي  و�سل 

ا�ستلمته  ال��ذي  امل��ال  اأن  كا�سفًا  ل��الأرك��ان، 

دولر،  ماليني   3 هو  التاأ�سي�ض  منذ  الأرك��ان 

وقال اإنه »يعمل جابيًا، فالدول تر�سل ال�سالح 

وتاأمر اأين يجب اأن ي�سلَّم، فال حيلة له اأبداً يف 

التوزيع«.

اإن  اأمام املجتمعني  قال  العطية فقد  اأما   

ال�سوري  امللف  عن  تخلوا  �سورية  »اأ�سدقاء 

ت�سليم  على  ال��ن��ظ��ام  م��واف��ق��ة  بعد  مت��ام��ًا 

الكيماوي، وهذا اأمر خطري، فاملجتمع الدويل 

وطالب  ال��ن��ظ��ام«،  على  ج��داً  حري�سًا  ب��ات 

باحلكمة  )امل�سلحني(  »الكتائب  العطية 

والدهاء ال�سيا�سي الذي يحمي وجودها على 

الأر�ض، لأن الأمر �سيوؤول اإما اأن تكون كتائب 

تكون جي�ض حر، واإما كتائب اإرهابية �ستقاتل 
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من قبل املجتمع الدويل«، واإذ طماأن العطية املجتمعني 

غري  اأمر  وهو  يدوم،  لن  الأمريكي  الإيراين  »الغزل  باأن 

مقلق، لأن العداء متجذر، وامل�ساألة لي�ست بيد اأ�سخا�ض 

اأ�سار  بكثري«،  ذلك  من  اأكرب  هي  بل  العداء،  هذا  ينهون 

اإىل اأن »ما تخ�ساه قطر ب�سكل كبري هو الغزل الأمريكي 

الكيماوي، وقد يكون منفذاً  ليونته بت�سليم  للنظام بعد 

الأول«،  عدوهم  وهو  �سورية،  يف  الإره��اب  لقتل  جيداً 

يد  يطلقون  اإرهابيًا  ي�سبح  اإ�سالمي  »كل  اأن  هًا من 
ّ
منب

النظام يف قتله، فيبداأ الأمر بالدولة الإ�سالمية، وبعدها 

هو  يبقى  حتى  الإ�سالمية،  الكتائب  وبعدها  الن�رشة، 

 عن خ�سيته من �سدور قرارات ت�سم 
ّ

واجلي�ض احلر«، وعرب

ت�ستطيع  لن  ووقتها  الإرهاب،  لالئحة  الف�سائل  بع�ض 

اأن  الإره��اب، مو�سحًا  على لئحة  ج 
َ
يدر من  دعم  قطر 

نقل  يف  الثورة  »دعم  اأثناء  بعراقيل  ت�سعر  ب��داأت  قطر 

ال�سالح و�رشائه، ولول تعاون تركيا ملا مت الأمر، ومع 

بع�ض  و�سول  ومتنع  العمل  توؤخر  عراقيل  هناك  ذلك 

�سمن  الكتائب  جمع  ���رشورة  على  و�سدد  الأ�سلحة«، 

غطاء، ولو �سوريًا، من اأجل تفادي الو�سع على لئحة 

الإرهاب، وهي ل تريد ان�سمام الكتائب اإىل »الئتالف« 

بل اإىل »الأركان« فقط.

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

الغربي عن فظائع امل�سلحني وجرائمهم، وقتل امل�سيحيني اأو 

خطفهم، و�سبي الن�ساء، و»جهاد النكاح« الذي اأخذ يثري موجة 

�سخط عارمة.

- ازدياد ال�رشاع بني املعار�سات ال�سورية؛ كل ح�سب م�سدر 

متويله، فبداأ ال�رشاع يتخذ اأ�سكاًل خمتلفة، منها ك�سب الوقت 

من اأجل اأو�سع عمليات نهب وفر�ض خوات، ما اأدى اإىل معارك 

الواقع  وهو  امل�سلحني،  مئات  على  ق�سى  بينهم  فيما  دموية 

الذي ا�ستغلته »داع�ض« و»جبهة الن�رشة« اللتان بداأتا تتلقيان 

امل�سلحة  املجموعات  بت�سفية  فاأخذت  ال�سعودية،  من  الدعم 

احلر«  »اجلي�ض  ي�سمى  ما  ت�سفية  معارك  فكانت  الأخ��رى، 

وجمموعات م�سلحة اأخرى م�ستقلة.. لكن ال�رشاع اأي�سًا انتقل 

اإىل »جبهة الن�رشة« و»داع�ض« اللتني بداأتا يف اأكر من مكان 

معارك وحروب ت�سفيات.

ويف كل هذه التطورات ثمة تقّدم هائل يحققه اجلي�ض العربي 

ال�سوري يف امليادين..

التحولت  بهذه  �سورية �سار م�سدومًا  اأعداء  الكل من حلف 

على  احلرب  واقع  على  العاملي  وبالنقالب  جهة،  من  امليدانية 

الدولة الوطنية ال�سورية.

العلنية  ر�سائلها  وب��داأت  بالن�سحاب،  ب��داأت  قطر  وهكذا.. 

وال�رشية الودية نحو دم�سق وحلفائها.

يف  فالإرهابيون  اأوغلو،   - اأردوغ��ان  ماأزق  يتو�سع  تركيا.. 

ا�سطنبول واأنقرة واأ�سنة، وهذا الثنائي هو من �سّهل دخولهم اإىل 

التدريب لهم، و�سار يفّت�ض عن  بالد الأمويني، واأقام مع�سكرات 

ن ينقذه من الغرق، فال يجد اأي يد متتد اإليه.
َ
م

هت �رشختها من الأمم املتحدة، لكنها 
ّ

ال�سعودية وحيدة وج

كانت �رشخة يف واٍد اأثارت �سحك الدبلوما�سية الدولية.

بع�سها  اخلارجية،  خ�سو�سًا  ال�سورية،  املعار�سات  اأخرياً، 

مهزوم وبع�سها ماأزوم وبع�سها �سائع، ولكل منها وجهة نظر 

اأن  يحاول  وبع�سها  �سد،  وبع�سها  جنيف  مع  بع�سها  خمتلفة؛ 

ي�سع �رشوطًا..

مطمئنًا،  ال�سعودية  وال�رشخة  القلق  على  كريي  جون  رد 

ويبدو  الثاين،  ت�رشين   23 يف  يكون  لن   »2  - »جنيف  وبالتايل 

اأ�سوات �سعودية  اإ�سايف، لكن ثمة  اأنه ل بد من �رشاخ �سعودي 

عاٍل:  ب�سوت  تنادي  بداأت  العامل  عوا�سم  من  واأ�سوات  داخلية 

ن�سيم  بد من  ل  الغابرة..  القرون  الإ�سالح يف مملكة  بد من  »ل 

احلرية«.

اأحمد زين الدين
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حذ
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ناق�ض وزير اخلارجي���ة الأمريكي جون 

كريي م���ا كان ق���د اأعلنه الرئي����ض باراك 

اأوبام���ا يف خطاب���ه يف الأمم املتحدة، من 

اأن ال�س���عب ال�س���وري يقرر م�سريه بنف�سه، 

حني هدد باأن اإعادة انتخاب ب�س���ار الأ�سد 

لرئا�سة اجلمهورية العربية ال�سورية �سيمدد 

اأجل احلرب، مع العل���م اأن اإعادة النتخاب 

- اإن ح�سلت ب�س���فافية ومبراقبة دولية - 

�ست�سري اإىل اأن ال�سعب ال�سوري قد اختار من 

يريده، وما على ال���دول العامل التي تّدعي 

الدميقراطية �س���وى اأن حترتم خيار ال�سعب 

ال�س���وري وحّقه يف تقرير م�سريه، واختيار 

نظام احلكم الذي ينا�سبه.

الأمريكية ومما  الت�رصيحات  يت�سح من 

يتّم ت�رصيب���ه حول اجتماعات »اأ�س���دقاء 

املعار�س���ة ال�س���ورية«، اأن الأمريكي���ني ل 

يحملون طلبًا عاجاًل وُملحًا للمعار�س���ني 

ال�سوريني الذين يدورون يف فلكهم لدفعهم 

اإىل طاولة املفاو�س���ات يف »جنيف - 2«، 

وما زال كريي يطمح اإىل اأن يكون »الئتالف 

ال�س���وري« - اأو ما ي�س���ميه »املعار�س���ة 

املعتدل���ة« - ه���و املظلة لأي معار�س���ة 

ت�س���طلع مبهمة حماورة النظام والو�سول 

اإىل ت�س���وية مع���ه، بينم���ا ي����رّص الرئي�ض 

ال�سوري ب�سار الأ�سد على جعل »املعار�سة 

الداخلية الوطنية غري املرتبطة باخلارج« 

هي املحاور لل�سلطة ح�رصاً.

الختالف على الطرف املفاو�ض لل�سلطة 

ل يبدو تف�سياًل يف م�سار الت�سوية املت�سورة 

يف �س���ورية، فالأمريكيون ل ميكن اأن يقبلوا 

اإل بطرف حم�س���وب عليهم مئة باملئة، ول 

ميكن لأي �سلطة انتقالية اأن حتظى بثقتهم 

ما مل تكن قد قطعت تعهدات م�س���بقة لهم، 

خ�سو�سًا يف ظل الإدراك الأمريكي اأن تكرار 

�سيناريو العراق يف �سورية يبدو حمتَماًل اإىل 

حد بعيد، ل�سيما مع تزايد نفوذ »القاعدة« 

واحتمال خروجه عن ال�س���يطرة، والو�سول 

اإىل واق���ع تتحقق في���ه ل�«القاعدة« دولة 

تهدد ال�رصق الأو�س���ط برّمت���ه، وقد ينتقل 

مداها اإىل اجلوار الأوروبي.

ولعل اله�سترييا التي اجتاحت اململكة 

العربية ال�سعودية بعد الرتاجع عن ال�رصبة 

الع�س���كرية والإعالن عن �رصورة الو�س���ول 

اإىل ت�س���وية �سلمية، و�سيا�س���ة احَلَرد التي 

ا�س���تخدمتها يف الأمم املتح���دة، هي التي 

تدفع الأمريكيني اإىل الرتّيث قلياًل يف اإعالن 

اخلطط التي اأعّدوها للمرحلة النتقالية، اأو 

ملا بعد موؤمتر جنيف، علمًا اأن اجلميع يدرك 

اأن انعقاد »جنيف - 2« دونه عقبات كربى، 

واإّن جمرد انعقاده ل يعني انتهاء الت�سوية 

والو�سول اإىل حل الأزمة ال�سورية املت�سابكة 

واملعّق���دة، والت���ي تتداخل فيه���ا العوامل 

الإقليمية والدولي���ة، والعوامل الراديكالية 

الأ�س���ولية، والتي جتعل من ال�سعب عودة 

�سورية اإىل ما كانت عليه ب�»كب�سة زر«، اأو 

مبجرد موؤمتر دويل.

وا�ستطراداً، ميكن القول اإن اأي ت�سوية اأو 

اأي لقاء يف جنيف اأو غريها، يجب اأن ياأخذ 

بعني العتبار املحطات التالية:

- وقف العنف، وعمليات نزع ال�س���الح 

واإعادة اإدماج املقاتلني، ودون هذه العملية 

�سعوبات هائلة ترتبط بوجود »القاعدة«، 

ومبقاتلني من دول اأجنبية وعربية ل تريد 

دولهم ا�س���تعادتهم بالتاأكي���د، كما ترتبط 

مب�س���الح الدول التي متّول ه���وؤلء، ومدى 

ا�س���تعدادها لوقف الدع���م والتمويل، اإن مل 

حت�سل على ح�ستها من الت�سوية املقبلة.

- عودة الالجئني، والبدء مب�سرية الإعمار 

وتنمي���ة املناطق، واإعادة بناء موؤ�س�س���ات 

الدولة، وهذه تتطلب جهوداً دولية، واأمواًل 

طائلة، ودونها اأي�سًا تعقيدات ترتبط مب�سار 

الت�س���وية املحتَملة بني الأطراف الدوليني، 

وكيفية تق�س���يم عقود اإعادة الإعمار، وَمن 

يح�سل على ماذا.

- البدء بعمليات الإ�س���الح ال�سيا�سي، 

وال�س���ري بخي���ار »دمقرطة« املوؤ�س�س���ات، 

�س���فافة  رئا�س���ية  انتخابات  اإىل  والذهاب 

ونزيه���ة، تعك����ض فعليًا خيارات ال�س���عب 

ال�س���وري وتف�س���يالته، وتعطيه احلرية يف 

تقرير م�س���ريه بنف�س���ه، ودون هذه اأي�س���ًا 

�س���عوبات هامة واأ�سا�س���ية، ويب���دو اأنها 

ال�س���ابقتني  التقّدم يف املرحلتني  تفرت�ض 

م�س���بقًا، فكيف ميك���ن الو�س���ول اإىل هذه 

اخلط���وة بدون فر����ض الأمن وال�س���تقرار، 

ويف ظل خروج مناطق عديدة عن �س���يطرة 

الدولة؟ وكيف ميكن التاأكد من عدم ممار�سة 

ال�س���غط عل���ى الناخبني يف ظل انت�س���ار 

ال�س���الح يف اأي���دي املواطن���ني يف معظم 

املناط���ق ال�س���ورية؟ وكيف ميك���ن التاأكد 

من �س���حة التمثيل وعدالته يف ظل وجود 

املاليني من ال�سوريني خارج البالد؟

الت�س���وية  اأن  يب���دو  املح�س���لة،  يف 

املرتَقبة، ولو كان ب�سائرها تلوح يف الأفق، 

اإل اأنها ما زالت بعيدة املنال، ول �س���ّك اأن 

ما قاله الرئي�ض ب�س���ار الأ�س���د يف مقابلته 

الأخ���رية يعك����ض ثقة بالنف����ض لن تدفعه 

اإىل تق���دمي تنازلت لفئة معار�س���ة كل ما 

متلكه هو بع�ض العبارات الغربية امل�سيدة 

ب�»اعتداله���ا«، بينم���ا ه���ي يف الواقع ل 

تعك�ض متثياًل على الأر����ض، ل ميدانيًا ول 

�س���عبيًا.. واإىل اأن تن�سج الت�س���وية، يبقى 

امليدان هو احلكم والفا�سل. 

د. ليلى نقول الرحباين

سورية.. التسوية لم تنضج والشيطان في الميدان

اجلي�ش العربي ال�سوري يقوم باإجالء املدنيني من »مع�سمية ال�سام«.. بح�سور الهالل الأحمر ال�سوري                         )اأ.ف.ب.(

تصريحات األميركيين ال 
تحمل طلبًا عاجاًل أو ُملّحًا 

من المعارضين السوريين 
الذين يدورون في فلكهم 

للمشاركة في »جنيف - 2«
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الخطر اللبناني.. ومسؤولية 
محور الشر

يف لبن���ان قلق هذه الأيام ما يزال - اإذا كانت 

امل�ص���األة بح�ص���اب املقايي�س - اأقل اأو اأ�صغر من 

احلقيقة والواقع باأ�ص���عاف م�صاعفة، ولي�س ذلك 

مرده ال�صيا�صيني الذين على غري عادة مل ينفخوا 

الأحداث كما داأبوا، بل لأن معظم هوؤلء ا�ص���تنفدوا 

دوا بجديد،  م���ا لديهم م���ن معطي���ات، ومل ي���زوَّ

وبالتايل اأ�صبحوا غري ذي ثقة عند اأ�صيادهم.

فالفريق ال���ذي ياأمتر من ال�ص���عوديني يجري 

التعامل معه متامًا كما تعاملت الوليات املتحدة 

مع ُحكام جند واحلجاز عندما اتفقت مع رو�ص���يا، 

على اأن احلل ال�صيا�صي وحده الذي يوؤدي اإىل اإنهاء 

الأزمة ال�ص���ورية، اأي اإن وا�صنطن مل تكلف نف�صها 

ول اأيًا من م�صوؤوليها باإبالغ اأولئك احلكام بال�صكل 

ول بامل�صمون عن احلل الذي تبلغوه عرب و�صائل 

الإعالم، مثله���م مثل كل املجرمني والإرهابيني اأو 

املرتزقة املدفوعني اإىل الأر�س ال�صورية.

لق���د ح���اول اآل �ص���عود اأن يوهم���وا النا����س 

»الغالب���ة« باأنهم يثاأرون لكرامتهم املم�ص���وحة 

على اأعتاب »ماما اأمريكا«، باأن األغوا كلمتهم يف 

الأمم املتحدة، وكاأنها كانت كلمة حترر م�صطهدي 

الكرة الأر�ص���ية، ل �ص���يما من جماعات  مطاوعة  

»الأمر باملنكر« التي ل تزال متار�س تقاليد وثنية 

م�ص���تلهمة �رشيعة الغاب يف اأحكامها، فيما يدرك 

العلم كله اأن �ص���بب عدم اإلقاء الكلمة التي كانت 

زاخرة بالتحري�س على موا�ص���لة القتل والدم يف 

�صورية، يعود اإىل عدم �صالحية الن�س وامل�صمون 

مع مزاج العم �صام، واإل لكان احل�صاب ع�صرياً.

لقد توهم حكام جند واحلجاز - كما »دجاجة 

اأم ع�صاف« يف احلكاية ال�صعبية - بقدرة وهمية، 

واأنهم متخمون بالإباء من خالل رف�صهم ع�صوية 

جمل�س الأمن، بعد »اكت�صافهم العبقري« مكاييل 

املجل�س وف�ص���له، وكان من الأجدى األ يرت�ص���حوا 

حتى ل »يت�رش�ص���حوا« اأكرث من ال�صيد الأمريكي 

على موقف ل يدركون معناه، ول يدركون �ص���وى 

اأن الأمريكي يحركهم �صاعة ي�صاء، وكما ي�صاء، واإن 

ترك لهم اأحيانًا هوام�س �ص���يقة للحركة، �رشط األ 

تت�ص���ارب مع م�ص���احله، وميكنه اأي�صًا ال�صتفادة 

منها، مثل املفخخات واحلوادث الأمنية.

وعلي���ه، فاإن الو�ص���ع يف لبن���ان اأخطر بكثري 

مما ُيخيَّل للجميع، ولي�س العثور على ال�ص���يارة 

املفخخة يف ال�ص���احية اجلنوبي���ة واملعلومات 

املتداولة عن متابعة �ص���يارات اأخرى، اإل موؤ�رشات 

عل���ى اأن حم���ور ال����رش املمتد من وا�ص���نطن اإىل 

الريا�س، واملتحدثني بنعمة اآل �ص���عود يف لبنان، 

اأيًا كان موقعهم، هم جميعًا يف امل�صوؤولية عن اأي 

نقطة دم تراق يف لبنان.

يون�س

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

ل ريب اأن احلوادث الأمنية 

لي�س  طرابل����س  الأخ���رية يف 

ا�ص���رتاتيجي  ُبع���د  اأي  له���ا 

باأمر  حتريكها  ومت  اأوع�صكري، 

�صعودي، بق�صد اإثارة ال�صجيج 

والتهويل تزامنًا مع ال�صتعداد 

للهجوم على »جبل حم�صن« 

يف حال بداأ اجلي�س ال�ص���وري 

القلمون«  »جب���ال  بتطه���ري 

الواقعة على �صل�ص���لة اجلبال 

من  للبنان  املحاذية  ال�رشقية 

الإرهابية، وبالتايل فاإن  البوؤر 

احلوادث املذكورة هي حماولة 

�صعودية فا�ص���لة لإيجاد نوع 

من ت���وازن الرعب املفقود بني 

واملجموعات  ال�صورية  القوات 

امل�صلحة، ل �ص���يما يف �صوء 

التقدُّم املي���داين اليومي الذي 

يحقق���ه اجلي�س عل���ى امتداد 

اأرا�ص���ي بالده، ح�صب ما يوؤكد 

مرجع معني.

اأن  املرج���ع  ويعت���رب 

ال�ص���عودية حتاول ا�ص���تخدام 

الورق���ة الأمني���ة اللبناني���ة، 

اإ�ص���افة اإىل تعطيل موؤ�ص�صات 

الدول���ة، لل�ص���غط م���ن اأجل 

حت�صني موقعها يف اأي ت�صوية 

ال�ص���ورية،  لالأزمة  �صيا�ص���ية 

والتي قد ت�ص���مل حل الق�صايا 

العالق���ة يف لبنان، ل �ص���يما 

جدي���دة،  حكوم���ة  ت�ص���كيل 

ووق���ف التوتري الأمن���ي، بعد 

الوحول  يف  ال�ص���عودية  غرق 

تطور  �ص���وء  ويف  ال�ص���ورية، 

العالقات الإيرانية - الأمريكية 

التي ق���د تنعك�س اإيجابًا على 

الأو�ص���اع يف �ص���ورية، الأمر 

ال���ذي اأدى اإىل تدهور العالقة 

بني وا�صنطن والريا�س.

املي���داين،  ال�ص���اأن  ويف 

يوؤك���د املرج���ع بن���اء عل���ى 

معطي���ات متواف���رة لديه، اأن 

ما�ٍس يف  ال�ص���وري  اجلي����س 

عملية تطه���ري بالده من البوؤر 

ف���اإن  وبالت���ايل  امل�ص���لحة، 

غريها  مثل  مثلها  »القلمون« 

من املناطق ال�ص���ورية، وي�صري 

اإىل اأن اجلي�س �صي�ص���ن هجومًا 

ع�ص���كريًا على جبال القلمون 

وحميطه���ا عند اكتمال ظروف 

جن���اح املعركة، معترباً اأن كل 

تثنيه  لن  التهوي���ل  حماولت 

عن ذلك.

وعن ماهية ظروف املعركة، 

اأن القوات  اإىل  يلفت املرج���ع 

خالل  من  ت�ص���عى  ال�ص���ورية 

الهجوم عل���ى »القلمون« اإىل 

اقت���الع املجموعات الإرهابية 

من جذوره���ا� والإجهاز عليها 

داخل الأرا�صي ال�صورية، وعدم 

الإف�صاح يف املجال اأمامها اإىل 

النكف���اء يف اجتاه الأرا�ص���ي 

نح���و  وحتدي���داً  اللبناني���ة، 

»عر�صال« وجرودها، ما يبقي 

ال�ص���وري حتت  القومي  الأمن 

خطر اإرهاب تلك املجموعات.

اأن غياب  ويعترب املرج���ع 

»عر�ص���ال«  ع���ن  الدول���ة 

واملناط���ق املحيط���ة اأ�ص���هم 

يف ت�ص���كيل بيئ���ة حا�ص���نة 

رخوة  وخا�رشة  للم�ص���لحني، 

وهذا  �ص���ورية،  على  لالعتداء 

الأم���ر لن ت�ص���مح ب���ه على 

الإطالق، ح�صب املرجع.

يوؤكد  مت�ص���ل،  �صياق  ويف 

ال�صورية  م�صدر يف املعار�صة 

اأن اأعمال الت�صعيد الأمني يف 

لبن���ان، واملرتافق���ة مع رف�س 

ما ي�ص���مى »الئتالف ال�صوري 

يف  امل�ص���اركة  املعار����س« 

موؤمتر »جنيف - 2« ل معنى 

لها يف �ص���وء التوافق الدويل 

عل���ى ح���ل الأزمة ال�ص���ورية 

�صيا�ص���يًا، اإ�ص���افة اإىل التقدم 

امليداين امللمو�س الذي يحققه 

اجلي����س ال�ص���وري، ويعترب اأن 

هذا التقدم �صيتحكم حتمًا يف 

م�صار اأي ت�صوية مرتقبة.

اأن  اإىل  امل�ص���در  ويلف���ت 

»الئت���الف« ل يحظ���ى باأي 

قوة عل���ى اأر����س الواقع، واأن 

�صلطة  على  اخلارجة  املناطق 

الدول���ة واقع���ة راهن���ًا حتت 

�صيطرة املجموعات التكفريية، 

خ�صو�ص���ًا »داع�س« و»جبهة 

الن�رشة«.

وعن ا�صتمرار الدعم ال�صعودي 

للتكفرييني، الأمر الذي يطيل اأمد 

الأزمة، يرّجح امل�ص���در تو�ص���ل 

الحديث عن معركتي »القلمون« و»جبل محسن« محــاولـــــــة سعودية لخلق توازن رعب

مقاتل عند حمور باب التبانة - جبل حم�سن
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قراءة الفاتحة 
وفاء لذكرى جامع جامع

نعى »حتالف �صباب بريوت« العماد جامع 

كامل جامع، ودعا يف هذه املنا�صبة كل اأحبائه 

لقراءة الفاحتة وفاء لذك����راه من الثالثة حتى 

ال�صاد�ص����ة من بعد ظهر الثالثاء يف 29 اجلاري 

يف قاع����ة اأوتي����ل غولدن تولي����ب - املاريوت 

�صابقًا - يف اجلناح.

◄ »داعش« في عين الحلوة إلدارة »غزوة« لبنان
و�س���ل ثالث���ة قيادي���ني تابعني لتنظي���م »الدول���ة الإ�سالمي���ة يف العراق وال�س���ام« اإىل 

خمي���م ع���ني احلل���وة يف �سيدا، قادمني من الع���راق عن طريق �سوري���ة، لإدارة »غزوة« 

لبنان.

واأفادت املعلومات اأن ح�سام من�سور ووليد خليل وعادل الأحمد اأُر�سلوا من قبل »اأمري 

داع�ش« اأبو بكر البغدادي، ومعهم تعليمات �سريحة للتن�سيق بني املجموعات اخلم�سة 

التي �سبق اأن و�سلت اإىل لبنان بقيادة حممد الروابي، وُكلِّفت مبهمات تخريبية، وقد 

اأُبل���غ كل من ماجد املاج���د وعابد امل�سري ب�سرورة تفعيل العمل اجلماعي، والرتكيز 

على القيام بعمليات ت�ستهدف اجلي�ش اللبناين وقياداته يف منطقة �سيدا.

ومت خ���الل الجتم���اع تق���ومي ظاه���رة ال�سيخ اأحم���د الأ�س���ري، وكان التف���اق تاماً بني 

ره الذي اأدى اإىل الإ�س���رار باحلالة »الإ�سالمي���ة«، ومت التفاق  احلا�سري���ن عل���ى ته���وُّ

عل���ى اإع���ادة العتب���ار للق���وى الإ�سالمي���ة يف املدين���ة، ومالحق���ة م���ن اأ�س���اء اإىل ه���ذه 

»احلال���ة«، كم���ا ُطلب م���ن امل�سري تغيري اأماكن خم���ازن الأ�سلح���ة املوجودة يف خميم 

الطوارىء.

◄ تطاُول النائب المنشق
يحق���ق رئي����ش ح���زب عتيق يف ق�سية �سببت ل���ه اإرباكات، بعد اأن حام���ت ال�سكوك حول 

دور »خبي���ث« لنائ���ب ان�سّق عن كتلته منذ فرتة، ويقول مقربون اإن النائب املذكور مل 

يكف���ه م���ا وّرط احلزب ورئي�سه يف ق�سايا خا�سرة، فبداأ الآن بالتطاول على املحرمات، 

على اأ�سا�ش اأنه يعرف اليد التي توؤمل.

◄ بجهود سورية
ق���ال م�س���در مطلع على العالقة بني رئي����ش التكتل التغيري والإ�س���الح مي�سال عون 

ورئي����ش تي���ار امل���ردة الوزي���ر �سليمان فرجني���ة، اإن �سخ�سي���ة �سورية عمل���ت على جمع 

ج���ت اجله���ود بوليم���ة ع�س���اء اأُقيم���ت يف من���زل �سه���ر  الُقطب���نينْ وم�ساحلتهم���ا، وُتوِّ

اجلرنال؛ العميد �سامل روكز قائد فوج املغاوير يف اجلي�ش اللبناين.

منذ الإطاحة بحكومة �صعد احلريري يف الثلث الأول من �صهر حزيران 

2011، مل يعد ُيعرف الكثري من تفا�صيل حركة و»م�صاوير« نائب رئي�س 
احلكومة ووزير الدفاع ال�ص���ابق والداخلية الأ�صبق اليا�س املر، واإن كان 

قد عاد بعدها لفرتة اإىل ال�ص���وء من خ���الل وثائق »ويكيليك�س«، وما 

اأُثري فيها من و�صو�ص���ات وكالم وم�ص���ارحات مع ال�صفريين الأمريكيني 

ال�ص���ابقنينْ يف بلد الأرز؛ جيفري فيلتمان ومي�ص���يل �صي�ص���ون، التي مل 

يوفر فيها مي�ص���ال �صليمان ول �ص���عد احلريري، حيث راأى يف اأحاديثه 

اأو منيمته اأن اأحداث ال�ص���ابع من اأيار 2008 اأكدت اأن قائد اجلي�س يومها 

مي�ص���ال �ص���ليمان ورئي�س املخابرات هما يف �ص���ف »حزب اهلل«، واأن 

�صليمان جبان و�صعد احلريري يطري ويلعب ك�صبي �صغري.. متحدثًا عن 

اإجنازاته ككا�صف جماعة »عّباد ال�صيطان«، كما �صبكات الإرهاب.

فجاأة بعد هذا البيات الطويل، اأطّل ا�صم اليا�س املر من وراء البحار، 

من خالل منظم���ة »الإنرتبول«، التي تعق���د جمعيتها العمومية يف 

كولومبيا، باختياره بالإجماع ملن�صب »موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة 

�ص���ندوق الإنرتوبول من اأجل عامل اأكرث اأمن���ًا«، كما اختري بالإجماع 

رئي�صًا فخريًا لهذا ال�صندوق اأمري موناكو األبري الثاين.

هدف هذا ال�صندوق اجلديد جمع تربعات ل�صالح »الإنرتوبول«، 

والتخفيف م���ن بع�س الأعباء ومن احتمال ح�ص���ول ت�ص���ارب يف 

امل�صالح عندما ي�صارك الأمني العام ل�»الإنرتوبول« بحمالت جمع 

التربعات املالية..

هل ات�صح �صيء من اأهداف هذا ال�صندوق؟ 

رمبا كان مفيداً الإ�ص���ارة اإىل اأن اأزم���ة مالية تعاين منها منظمة 

ال�رشطة الدولية »الإنرتوبول«.

حممد �صهاب

هل ُينقذ المّر  »اإلنتروبول« من عثراته؟
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■ جتّمع العلماء امل�سلمني اعترب اأن حترير خمطويف اعزاز مل يكن ليتّم 
ل���وال عنا�سر الق���وة التي دخلت على امللف واأخرجته م���ن اإطار االبتزاز 

ال�سيا�س���ي، خ�سو�سًا م���ع بداية انهي���ار منظومة اخلاطف���ني، وتداعي 

جبه���ة الدول املوؤيدة لهم، وبعد االإجن���ازات العملية لقوى ودول املمانعة 

التي حققت اإجنازات مهمة ميدانيًا و�سيا�سيًا.

■ حزب االحتاد راأى اأن حماوالت تعطيل املوؤ�س�سات الر�سمية اللبنانية 
ذ عرب اأدوات داخلية حتت عناوين متعددة،  هو قرار اإقليمي بامتياز، ينفَّ

تهدف اإىل ربط الو�سع اللبناين باإرادات اإقليمية ت�سعى الأن يكون لبنان 

قاع���دة لتعطيل توافقات دولي���ة واإقليمية تعمل الإن�س���اج حلول �سيا�سية 

للعدي���د م���ن االأزمات، داعي���ًا الفريق االآخ���ر الذي اجتم���ع باالأم�س مع 

ال�سفري االأمريكي، اإىل عدم املراهنة على اأدوار اإقليمية. 

■ كم���ال �ساتي���ا؛ رئي����س املوؤمت���ر ال�سعب���ي اللبن���اين، راأى اأن القرار 
االأمريك���ي بتخفي�س املعون���ة ال�سنوية مل�سر لن يحق���ق اأهدافه يف ك�سر 

اإرادة ال�سع���ب امل�سري وقواته امل�سلحة، بل ي�سكل دافعًا جديدًا ل�سابة 

االإرادة امل�سرية يف ك�سر كل قيود التبعية.

■ النائب ال�سابق في�سل الداود؛ االأمني العام حلركة الن�سال اللبناين 
العربي، اأ�ساد باجلهود التي ُبذلت الإطاق �سراح خمطويف زوار العتبات 

املقد�س���ة يف اع���زاز، �سواء على امل�ست���وى اللبن���اين اأو العربي والدويل، 

 منّوه���ًا بال���دور املميز ملدي���ر عام االأمن الع���ام اللواء عبا����س اإبراهيم. 

■ ال�سيخ ماهر حمود ا�ستغ���رب التناق�س بني االهتمام مبنا�سك احلج 
وتعظيم ال�سعائر وتو�سيع احلرم، وهو اأمر عظيم ي�ستحق االحرتام، ويف 

الوق���ت ذاته يتّم االإنف���اق على الفتنة يف �سورية ب�سخ���اء لذبح امل�سلمني 

وتدمري بيوتهم، بنف�س امل���ال الذي يجري من خاله تو�سيع امل�ساعر يف 

البيت احلرام، بالتزامن مع عرقلة ت�سكيل احلكومة يف لبنان، و�سيطنة 

املقاومة، واإث���ارة الفتنة املذهبية حيالها، ومن���ع ا�ستخراج النفط فقط 

الأن���ه ال توجد �سركة تابع���ة لنف�س اجلهة املعرقلة للحل���ول واملنفقة على 

الفنت.

■ النائ���ب ال�سابق ح�سن يعق���وب اأ�سار اإىل اأن م�سه���د الفاعلية والقوة 
الت���ي ظهرت من خ���ال اإدارة ملف املخطوفني من قب���ل وزير الداخلية 

والل���واء مدي���ر االأمن العام، كان نتيجة نقاط الق���وة التي فر�سها لبنان 

من خ���ال العاق���ة املمي���زة مع �سوري���ة، وفر����س تب���ادل املخطوفني، 

ومام���ح انت�سار املحور املقاوم الذي ي�سكل لبن���ان العروة الوثقى فيه، 

مع ثاثيته الذهبية. 

■ اللجن���ة ال�سبابية الطابية يف حرك���ة االأمة هّناأت اللبنانيني باإطاق 
�س���راح خمط���ويف اع���زاز، �ساك���رة كل من �ساه���م باإط���اق �سراحهم، 

خ�سو�س���ًا وزي���ر الداخلية العميد مروان و�سرب���ل، واملدير العام لاأمن 

الع���ام الل���واء عبا�س اإبراهيم، واآمل���ة اأن ت�ستمر امل�ساع���ي لاإفراج عن 

املطرانني املخطوفني يف �سورية.

■ اللق���اء االإ�سامي الوحدوي اأ�س���ف ال�ستمرار املهاترات املتجددة بني 
اأبن���اء العائلة الواحدة حول اأمور دار الفتوى، والرتا�سق باالتهامات، ما 

بات ي�ستدعي و�سع حد لهذه املهزلة التي تطال امل�سلمني وتنال من هيبة 

دار الفت���وى، الفتًا اإىل اأّن من يعار����س ويقف يف وجه امل�سكو منه اليوم، 

ه���م اأنف�سهم الذي���ن �سكتوا عنه ي���وم كان يف �سفه���م ال�سيا�سي مباركًا 

توجهاتهم، وانقلبوا عليه يوم ابتعد عن نهجهم.

■ لق���اء اجلمعيات وال�سخ�سيات االإ�سامية �سدد على �سرورة واأهمية 
اخلروج من املراوحة احلكومية الراهنة يف ظل حكومة ت�سريف اأعمال، 

ورئي����س مكلف، داعيًا فري���ق 14 اآذار اإىل الكف عن الت�ساطر واملراهنة 

واالرتباط بالقوى االقليمية التي حتركها، ليتم اخلروج من هذه االأزمة 

بحكومة وحدة وطنية حقيقية مرتبطة فعًا بالقرار الوطني اللبناين.

■ ال�سيخ �سهيب حبلي اأمل اأن تكتمل فرحة اللبنانيني بتحرير املطراننينْ 
بول�س اليازجي ويوحن���ا اإبراهيم، وباقي املختطفني ال �سيما من �سجون 

الع���دو »االإ�سرائيلي«، متوّجه���ًا بالتحية اإىل �سورية عل���ى دورها يف هذه 

الق�سية. كما متنى حبل���ي اأن يكون الكام عن االأدوار االإيجابية لبع�س 

اجله���ات مقدمة حقيقية للرتاجع عن اأدوارها امل�سبوهة، حيث �ساهمت 

ومّول���ت عمليات القتل واالإجرام التي ارُتكبت بحق ال�سوريني، واأال تكون 

»الو�ساطة القطرية« يف �سياق التناف�س مع دول خليجية اأخرى.

■ جبهة العم���ل االإ�سام���ي يف لبنان هّناأت خمط���ويف اع���زاز واأهلهم 
وجميع اللبنانيني باإطاق �سراحه���م وعودتهم اإىل احلرية، بعد معاناة 

دامت حوايل ال�سبعة ع�سر �سهرًا، وبعد مماطلة طالت جميع اللبنانيني، 

والقت اإجماع اجلميع على حّد �سواء.

حاول البع�س يف لبنان زّج املقاومة و�رشاياها يف اأتون 

�رشاعهم ال�صيا�ص���ي والطائفي، وذلك نتيجة اخل�صائر التي 

تكبدوها بغبائهم وعدم قدرتهم على الإدراك.

لبنان لي����س كباقي البلدان العربية والإ�ص���المية، لأنه 

يحوي اأك���رث من 18 طائف���ة، وكل طائفة فيه���ا الكثري من 

التنوع، ولي�س من ال�ص���هل اأن يخرتق اأحد الآخر، اأو اأن يفرّق 

اأح���د عن الآخر، لكن الق�ص���ية الوحيدة الت���ي جتمع الكل: 

القد�س وفل�صطني.

من غبائهم، خ�صو�صًا يف الآونة الأخرية، اإيهام الراأي العام 

باأن �رشايا املقاومة هي جمموعة تعمل على اإ�ص���عال الفتنة 

والعتداء على املواطنني، وتنزل اإىل ال�ص���وارع  لزرع الرعب 

واخلوف يف الأحياء، وترافق ذلك مع حملة ت�ص���ليل اإعالمية 

لإيه���ام املجتمع العرب���ي والدويل األ ج���دوى من املقاومة 

و�صالحها، بعد اأن حتّول اإىل »�صالح فتنة«، والأخطر من ذلك 

عقده���م ندوات وحلقات لربط املقاومة و�رشاياها بتنظيمات 

متطرفة، ك�»تنظيم الدولة الإ�صالمية يف العراق وال�صام«، اأو 

م���ا يعرف ب�»داع�س«، وهو تنظيم م�ص���لّح تبّنى العديد من 

العمليات الإجرامية داخل العراق و�صورية، ولديهم ممار�صات 

لاإن�صانية، وبعيدة عن جوهر الإ�صالم.

وعلى الرغم من اأن العدو املعَلن للجماعات املتناحرة 

يف �ص���ورية هو النظ���ام ال�ص���وري، اإلّ اأن اخلالفات وقعت 

ب���ني املجموعات، وكانت اآخرها ا�ص���تباكات اعزاز، ومعظم 

مقاتليه���م من الأجان���ب الذين ج���اءوا اإىل »اجلهاد« يف 

�صورية، لكن اأين هم من فل�صطني؟

اأما ال�رشاي���ا اللبنانية ملقاومة الحتالل »الإ�رشائيلي« 

فل���م تكن يف يوم من الأي���ام اإلّ جزءاً م���ن املقاومة التي 

�صنعت الن�رش وحمته، فالهدف من تاأ�صي�صها يف العام 1997 

كان اإ�رشاك اأكرب عدد من اللبنانيني يف العمل املقاوم �ص���د 

العدو »الإ�رشائيلي«، واإيجاد بيئة حا�صنة للمقاومة على 

اأكرب م�ص���احة ممكنة على اأر�س الوطن، وال�رشايا اللبنانية 

ملقاومة الحتالل »الإ�رشائيلي« نفذت اأكرث من 380 عملية 

نوعية �ص���د العدو حتى ع���ام 2000، وبقيت حمافظة على 

اجلهوزية الكاملة حتى بعد التحرير.

�رشاي���ا املقاومة ه���ي للدفاع ع���ن الأر����س والعر�س 

واملقد�صات، وهي مع املقاومة خط الدفاع الأول عن لبنان 

وحمايته من الغطر�ص���ة ال�صهيونية واعتداءاته املتوا�صلة، 

كانت وما زالت و�صتبقى �رشورة وطنية ودينية للدفاع عن 

الأر�س واملقد�صات. 

املقاومة بب�صاطة و�رشاياها باقون، مادام هناك احتالل 

واأ�رشى يف �ص���جون ال�ص���هاينة، ومادام���ت القد�س تنزف، 

والأق�ص���ى يتعر����س خلطة ممنهج���ة ترمي اإىل ال�ص���يطرة 

علي���ه وتغيري معامله، وما دامت القد�س تعاين من التهويد 

والتهجري والطرد، وتغيري البنية الدميغرافية وهدم املنازل 

ومنع البناء، وتدني�س وا�صتهداف املقد�صات.. يف ظل ال�صبات 

العربي القاتل.

نع���م، املقاومة و�رشاياها باقون على نهج وا�ص���ح من 

اأج���ل القد�س والأر�س التي باركنا حولها، و�ص���يبقى الفرق 

بينها وبني »داع�س«.. فل�صطني.

�صعيد عيتاين

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

ما بين سرايا المقاومة »وداعش«.. فلسطين

الق���وى الراعية »جلني���ف - 2« اإىل 

توافِق على وقف الدعم للم�ص���لحني، 

وبالتايل فاإن م�ص���ي ال�صعودية يف 

دع���م امل�ص���لحني املتطرفني مل يعد 

مقبوًل عامليًا، ومل يبق اأمام الريا�س 

اإل القتناع بف�ص���ل حماولة اإ�ص���قاط 

�صورية والدخول يف احلل ال�صيا�صي، 

قبل اأن ترتد �رشارة الأزمة ال�ص���ورية 

اإليه���ا،  وعندها يكون »ق���د انقلب 

ال�صحر على ال�صاحر«، يختم امل�صدر.

ح�صان احل�صن

الحديث عن معركتي »القلمون« و»جبل محسن« محــاولـــــــة سعودية لخلق توازن رعب

ا�ص���تقبل املدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة؛ العميد اإبراهيم 

ب�صبو�س، يف مكتبه بثكنة املقر العام، وفداً من »حركة الأمة« برئا�صة 

اأمينها العام ال�ص���يخ د. عب���د النا�رش جربي، يف زي���ارة قّدموا خاللها 

للعميد ب�ص���بو�س التهاين ملنا�صبة حلول عيد الأ�صحى، كما اأثنوا على 

جهود موؤ�ص�صة قوى الأمن الداخلي يف حفظ الأمن.

العميد بصبوص استقبل 
وفدًا من »حركة األمة«

مقاتل عند حمور باب التبانة - جبل حم�سن

العميد ب�سبو�ش م�ستقباًل ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي
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لبنانيات

جريدة »الثبات« حاورت ع�ضو 

جمل�س ال�ض���عب ال�ضوري؛ �رشيف 

�ض���حادة، ح���ول اآخ���ر التطورات 

ال�ضورية ال�ضيا�ضية والأمنية، وكان 

هذا ال���كالم ال�رشيح وال�ض���فاف.. 

ل  امل�ضريية  ال�ض���تحقاقات  ويف 

يبقى �ضوى الرجال:

يعت���ر �ض���حادة، اأّن تقلب���ات 

املوق���ف الأمريكي جتاه �ض���ورية 

وحديثه���ا تارة عن حّل �ض���لمي، 

وطوراً ع���ن حل���ول تعجيزية، ل 

تغريرِّ يف الواقع اأّي �ض���يء. براأيه، 

موجّهة  ال�ضيا�ض���ية  الت�ض���اريح 

لال�ض���تخدام الإعالم���ي اأكرث منها 

للدول���ة ال�ض���ورية اأو احلكوم���ة: 

»نح���ن اعتدنا على �ض���ماع هذه 

املواقف املتقلبة، وهي كما يبدو 

متبدّلة بح�ض���ب ال�ضيف املوجود 

اأمريكا  ح���اورت  اأرا�ض���يها؛  على 

مغازلته���ا،  اإىل  و�ض���عت  اإي���ران 

ال�ض���عودية  ح���اورت  وعندم���ا 

هاجمت �ضورية، وبالتايل املواقف 

الأمريكي���ة تعلو وتنخف�س بحيث 

امل�ض���لحة الأمريكي���ة، ونحن يف 

النهاي���ة حري�ض���ون ملعرفة اأين 

النظر  بغ����سّ  الأمريكي،  اخلط���ر 

عن مواقفه الدبلوما�ض���ية، كي ل 

نتفاجاأ باأي �ض���يء، ويف النهاية 

ن���درك ك�ض���عب �ض���وري اأّن احلّل 

ال�ضوري هو حل �ضيا�ضي بامتياز، 

وهذا ما اأفهمه الرو�س لالأمريكيني، 

وبالتايل اأي حديث عن خيار غري 

�ضلمي بات وراءنا، ولن ينجح«.

جاهزون لـ»جنيف - 2«

لتقتنع  امل���دة  �ض���تطول  وهل 

اأم���ريكا وحلفاوؤه���ا الإقليمي���ون 

ب�رشورة اإجناح امل�ض���ار ال�ضلمي، 

اأّن الرئي�س ال�ضوري ب�ضار  �ض���يما 

الأ�ض���د مّلح يف اأكرث من منا�ض���بة 

من اإمكانية ف�ضل »جنيف - 2«؟ 

�ض���حادة: »نحن ك�ض���وريني  يرّد 

التفاق، ونعرف  جاهزون لإجناح 

متنوعة،  عراقيل  بوجود  م�ض���بقًا 

خ�ضو�ض���ًا مع م���ا يبديه اجلانب 

ت�ضعيدية  مواقف  من  ال�ض���عودي 

معرقل���ة. نح���ن من�ض���جمون مع 

اأنف�ضنا، ونوايانا �ضليمة، لكن من 

يريد اإف�ض���ال »جنيف - 2«، هذه 

ونحن  م�ضكلتنا،  ولي�ضت  م�ضكلته 

اأّن  كدولة �ضورية و�ض���عب نعرف 

اأمريكا والفريق الذي يعادينا منذ 

3 اأعوام، ل يريد الهدوء ل�ضورية«، 
وي�ض���يف �ض���حادة: »جاه���زون 

لإجن���اح اتفاق »جني���ف - 2«، 

وليذهب من يذهب، وليتخلّف من 

يتخلّف، ويف حال مل يتّم التفاق 

�ض���يظهر وينك�ض���ف م���ن ل يريد 

احلّل وال�ض���الم للوطن وللمنطقة 

ولالأ�رشة الدولية«.

ال�ضربة التي ال تقتل.. تقّوي

�ض���األنا النائب ال�ضوري �رشيف 

�ض���حادة عن حتّول �ض���ورية مع 

اإىل منطقة �رشاع مل�ضالح  الأزمة 

اإقليمية ودولي���ة، مع املّد واجلزر 

بني الأمريكيني والرو�س، وال�رشاع 

ونف���وذ  الرتك���ي،   – الإي���راين 

التكفريية  »القاعدة« واجلماعات 

املدعوم���ة من ال�ض���عودية ودول 

اخلليج، فهل �ض���ورية قادرة على 

جتاوز هذا التق�ض���يم امل�ض���لحي 

املت�ض���ابك واملعّقد؟ يرّد �ضحادة: 

»تق�ضيم �ضورية بات وراءنا، رغم 

�ض���عي ال�ض���عودية الدوؤوب لذلك، 

ال�ض���عب  �رشاحة،  ب���كّل  واأقولها 

ال�ض���وري يرف����س التق�ض���يم، لأّن 

التق�ض���يم يعيدنا اإىل اخللف، وهو 

باملنا�ضبة �ضياأخذ باملنطقة كلّها 

اإىل امل�ضاكل غري املح�ضوبة حتى 

اأمريكي���ًا، والأخرية تريد تق�ض���يم 

�ض���ورية وتخ�ض���اها يف الوق���ت 

عين���ه، لأّن���ه �ضين�ض���حب حتمًا 

على باقي ال���دول العربية وعلى 

املعطيات  وف���ق  واليوم  تركي���ا، 

التي  »ال�رشبة  نقول  املو�ضوعية 

ل تقت���ل تق���ّوي«، والأزمة اأثببت 

قدرات �ض���ورية يف ه���ذا املجال، 

وعل���ى م���دى ثالثة اأع���وام اأثبت 

اقت�ض���ادنا حيوية جبارة، واأثبت 

جي�ض���نا البطل انت�ض���اراته على 

كافة الأ�ض���عدة، فالأمور لي�ض���ت 

بهذا ال�ض���وء الي���وم، ونحن نوؤكد 

اأّن ال�ض���غط الذي حتملته �ضورية 

واقت�ضاديًا  وا�ض���تخباراتيًا  اأمنيًا 

وت�ضليليًا، لو ُوّجه �ضّد فرن�ضا اأو 

الأحوال  اإنكلرتا لنهارتا، ويف كّل 

ال�ض���وريون باتوا مقتنع���ني باأّن 

ما يخط���ط لهم لي����س له عالقة 

بالإ�ض���الح اأو الدميقراطي���ة، لأّنه 

باحلقيقة لي�س �ض���وى اإعادة ر�ضم 

ل�ضيا�ض���ات املنطق���ة، و�ض���ورية 

الي���وم واإن كانت تع���اين من بوؤر 

اإرهابية، فهي ق���ادرة على اإجناز 

ما هو اأ�ض���عب مّم���ا يتوقعونه اأو 

ير�ضمونه«.

وماذا عن املوؤ�رشات التي توؤكد 

حت�ّض���ن الو�ضع الع�ضكري امليداين 

يف �ض���ورية ل�ضالح اجلي�س؟ يقول 

�ض���حادة: »تقهق���ر املجموع���ات 

امل�ض���لّحة ه���و املوؤ����رش الب���ارز 

للمجموع���ات الإرهابي���ة �ض���واء 

يف دم�ض���ق اأو يف درع���ا اأو باقي 

املحافظات، ولكن حتى اليوم يف 

املنطق���ة ال�رشقية ل ت���زال تركيا 

تفتح حدودها لدخول الإرهابيني، 

وهي برغم تقاتل بع�ضهم ببع�س، 

م���ا زال���ت تزّوده���م لوج�ض���تيًا 

وع�ض���كريًا بالعتيد والعتاد، ولكن 

بالعموم الأمور تتجه ميدانيًا نحو 

الأف�ضل، والتقاتل والت�ضفيات فيما 

بينهم يزداد يومًا بعد يوم، ونعتقد 

اأّن �ضورية �ض���تتجاوز هذه الأزمة 

تباعًا وبالتدريج وب�ضكل �رشيع«.

وهل �ض���تطول الأزم���ة الأمنية 

ل�ض���نوات، م���ع وج���ود مرتزق���ة 

بالآلف من كاف���ة الدول؟ يجيبنا 

النائب �ض���حادة: »التفاق الدويل 

�ضتلحظ يف  ال�ضيا�ضية  والت�ضوية 

امل�ض���لحني  لإمداد  وقفًا  النهاية، 

بال�ض���الح، وبالت���ايل يعني ذلك 

لحق���ًا جتفيف اإم���داد الإرهابيني 

بعنا�رش ت�ضعري النار يف �ضورية، 

ال�ض���وري على كّل حال  واجلي�س 

املدعوم من اللجان ال�ض���عبية كّل 

يوم يحقّق انت�ضارات تلو الأخرى، 

وبراأيي يف غ�ضون اأ�ضهر �ضنح�ضم 

الكثري من الب���وؤر الأمنية الهامة، 

و�ض���تكون حافزاً �ضاغطًا لرتتيب 

اأو�ضاع املنطقة«.

حقد ال�ضعودية

وهل يتوّقع �ض���حادة مع تّبدل 

ال�ض���مود  القطري نتيجة  املوقف 

ال�ضوري، اأن ين�ضحب اآجاًل اأم عاجاًل 

ال�ض���عودية  اململكة  مواقف  على 

الذي تبدو الآن اأكرث تعنتًا؟ يعتر 

النائ���ب ال�ض���وري اأّن العالق���ات 

ال�ضعودية قائمة على احلقد، اأكرث 

منها على ال�ضيا�ض���ة، ويعتقد اأّن 

ال�ضعودية لو انطلقت من احلكمة 

والعقالنية جتاه الأزمة ال�ض���ورية 

خلرج���ت منت�رشة.. ال�ض���عوديون 

يتعامل���ون بحق���د كب���ري مي���الأ 

نفو�ض���هم جتاه اأي دولة ل توافق 

�ضيا�ض���اتهم، وهم يري���دون ن�رش 

الفك���ر الوهاب���ي كمذهب وعقيدة 

على �ض���عوب املنطقة، وعلى هذا 

الأ�ض���ا�س يت�رشف���ون ويتحركون، 

ت�ض���وروا اأّن الع���داء ال�ض���عودي 

ل�ضورية اأكرث بكثري منه من العداء 

لدول���ة »اإ�رشائي���ل«، والعالقات 

اأكرث  »اإ�رشائيل«  مع  ال�ض���عودية 

متان���ة م���ن اأي عالقة �ض���عودية 

عربي���ة، وحاليًا نحن ك�ض���وريني 

ن���رى اأّن حكم الب���داوة هم اأنا�س 

اأ�ضاًل، ل ي�ضتطيعون تطوير ذواتهم 

اإلّ مبق���دار ما يرونه يف �ض���حراء 

�ضا�ضعة وقاحلة«.

قطر  دول���ة  بخ�ض���و�س  اأّم���ا 

فيعتر �ض���حادة، رداً على �ضوؤالنا 

م���ن اإمكانية ع���ودة احلرارة بني 

ال�ض���وري مل  البلدين، »ال�ض���عب 

يع���د يثق بالعالق���ات العربية - 

العربي���ة، لأّن هذه العالقات تقوم 

على اخل�ضا�ض���ة بدل ال�ضيا�ض���ة، 

وعل���ى كّل حال وف���ق املعطيات 

احلالي���ة ل جن���د تب���دًل هام���ًا 

باملوقف القطري«.

والأردن،  تركي���ا  ع���ن  وم���اذا 

يقول �ضحادة: »ما تزال ت�رشفات 

اأردوغان اأ�ضرية الإخوان امل�ضلمني، 

فهو مل ي�ضتطع اأن يجعل من نف�ضه 

رئي�س دولة، لأّنه يريد ال�ض���يطرة 

على الوطن العرب���ي بغية اإنتاج 

�ض���لطنة عثمانية جدي���دة، وهذا 

امل�رشوع ف�ض���ل نهائيًا من البوابة 

ال�ضورية اأوًل ومن البوابة امل�رشية 

ثاني���ًا.. اأّم���ا بخ�ض���و�س الأردن، 

فاجلميع يدرك اأّن هذه الدولة ت�ضري 

بالركب الأمريكي اأ�ضاًل، وهي دولة 

غري موجودة لول الدعم الأمريكي، 

وال�ضوريون يعرفون جيداً اأّن امللك 

عبداهلل هو ابن امللك ح�ضني، وعلى 

اأ�ضا�س املعرفة اليقينة نتعامل مع 

الأردن«.

لبنان

وعن عالقة �ض���ورية مع لبنان، 

يرى النائب ال�ضوري �رشيف �ضحادة 

اأّن عالق���ة الدولت���ني اجلارت���ني، 

�ض���تبقى عالق���ة اأخّوة رغ���م اأّن 

م�ضكلة دولة لبنان تبداأ بانق�ضام 

اأبنائه، يق���ول: »نحن كدولة نريد 

ل�ض���ورية،  الأقرب  للدول���ة  اخلري 

فبع�س النا�س فيه يريدونه وطنًا، 

وبع�ض���هم الآخ���ر يري���دوه وطنًا 

للمال.. نحن ك�ض���وريني نتعاطى 

معه كدولة �ضقيقة والعالقة فيما 

بينن���ا قوية ومتينة رغم �ض���عي 

البع�س جل���رّ لبنان اإىل اخلا�رشة 

الإ�رشائيلية، ولكّنه �ضيبقى براأينا 

بلداً قوي���ًا ومتما�ض���كًا ومقاومًا، 

وعالقة �ض���ورية الي���وم باأفرقائه 

الوطنيني، تزداد متانة واحرتامًا«.

اأجرى احلوار: بول با�ضيل

هت أدوات التخريب المستخَدمة ضد سورية على أي دولة النهارت ًلو ُوجِّ
شريف شحادة: انتصار الجيش السوري يفرض ترتيبًا سياسيًا عاجال

�ضورية م�ضتمرة بالدفاع عن م�ضاحلها، بغ�س النظر عن حراك 

الآخرين اأو اقتناع بع�س الدول.. خيارنا ك�ضعب الذود عن ق�ضايانا 

املحّقة، واإل عمَّ �ضورية الدولة والأر�س وال�ضعب التخلّف والت�ّضحر.. 

�ضورية املوحّدة باإرادتها وعزميتها اأحبطت م�رشوع تق�ضيمها، وما 

ُيحكى عن ت�ضويات �ضيا�ضية اإقليمية ودولية مل تكن لتح�ضل لول 

انت�ضار �ضواعد جي�ضنا البطل يف امليدان.

شحادة: تقسيم سورية 
بات وراءنا.. رغم سعي 

المملكة السعودية 
الدؤوب لذلك
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تحقيق

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

منطق���ة  ويف  ب���ريوت،  يف 

املتحف حتدي���داً، متحف وطني قد 

النا�س وجوده، ميرون من  ين�ض���ى 

اأمام���ه يوميًا، يثن���ون على بنائه، 

ي�ضتعينون با�ضمه عندما ي�ضتقلون 

�ضيارة اأجرة اإىل املنطقة.. مع ذلك، 

هم قلما يذكرون���ه، وقلة منهم من 

ق���رر الدخول للتج���ول يف اأرجائه 

وروؤية ما يختزنه من اآثار وذكريات.

متحف ب���ريوت الوطن���ي لي�س 

مبتح���ف ع���ادي، كم���ا املواط���ن 

اللبن���اين، عانى املتحف من اأهوال 

احلرب الأهلية، على وقع الر�ضا�س 

واملدافع، اأغل���ق اأبوابه على تاريخ 

ممعن يف القدم، حاول حماية اآثاره 

ومتاثيله وقطعه الن���ادرة، واختباأ 

بدوره خلف تر�ضانات خر�ضانية عّل 

القنا�ضة يكفون عنه �رشورهم.

عق���ب احلرب، ج���رت حماولت 

ج���ادة لإع���ادة ترمي���م املتح���ف 

واإف�ض���اح املجال للبنانيني للتمتع 

بع���د خطوة،  مبحتويات���ه، خطوة 

ات�ض���ع املتح���ف ورمم���ت طوابقه 

وقاعاته لي�ض���بح الي���وم من اأهم 

ملا  العربي���ة  املنطق���ة  متاح���ف 

يحتويه م���ن اآثار تعود اإىل حقبات 

زمنية وح�ضارات متنوعة.

يف هذا ال�ضياق، مت اأخرياً افتتاح 

�ض���الة الأمري موري�س �ضهاب الذي 

عم���ل جاه���داً مب�ض���اعدة زوجته 

عل���ى تاأم���ني معظ���م ما ي�ض���مه 

املتح���ف الي���وم من روائ���ع وقيم 

تاريخي���ة واأثرية، وعلى اإنقاذه من 

املقاتلني  ووح�ض���ية  احلرب  براثن 

وع�ضابات �رشقة الآثار. 

ملن ل يعرف���ه، فالأمري موري�س 

�ض���هاب كان اأول مدير ع���ام الآثار 

يف اجلمهوري���ة اللبناني���ة، وه���و 

لق���ب ب�»حافظ املتح���ف الوطني 

ومنق���ذه«، حيث اإنه ع���ني حافظًا 

للمتحف منذ العام 1942 بعد اإن�ضاء 

املتح���ف بع����رشة اأع���وام تقريبًا، 

وحر����س منذ ذل���ك الوق���ت على 

اإث���راء املتحف ومتابع���ة البعثات 

الأثرية واحلف���اظ على كل الآثارات 

والقطع  والف�ضيف�ض���اء  والتماثي���ل 

النادرة.

الأم���ري  اآث���ر  احل���رب  وخ���الل 

ال�ض���هابي العي�س يف حرم املتحف 

ه���و وزوجته مما �ض���اهم مبنع اأي 

عمليات نهب اأو تدمري لآثاره.

عام 1975، وم���ع اندلع احلرب 

اأغلق املتحف  لبن���ان،  الأهلية يف 

الوطن���ي اأبوابه، واأ�ض���بح املتحف 

الوطني اأ�ضبه بثكنة ع�ضكرية ومقراً 

املتمرت�ضني  والقنا�ض���ة  للمقاتلني 

وراء جدران���ه، فعاث���وا خرابًا يف 

�ضالته وحمتوياته و�ضوهوا جدرانه 

وف�ضيف�ضاءه، ويف تلك املرحلة برز 

ال���دور الريادي ال���ذي لعبه الأمري 

موري�س �ض���هاب، حيث عمد اأوًل اإىل 

اأمام الزوار،  اأبواب املتح���ف  اإقفال 

ويف اأوقات وق���ف اإطالق النار كان 

يت�ضلل اإىل املتحف ليقوم، مبعاونة 

زوجت���ه اأولغ���ا، بجم���ع واإخف���اء 

موجوداته ال�ضغرية التي كانت اأكرث 

عر�ض���ة للنهب اأو ال�رشقة، لو�ضعها 

يف �ض���ناديق خ�ض���بية فوق رفوف 

ا�ض���تحدثت يف الطبق���ة ال�ض���فلى، 

ثم يعم���ر فوقها حائط���ًا باطونيًا، 

ما يجع���ل عملية اكت�ض���افها اأمام 

املقاتلني �ض���عبة، ل بل م�ضتحيلة، 

لكن بقي���ت عقدة اإخف���اء وحماية 

القطع الأثري���ة ذات احلجم الكبري، 

لذلك ا�ضتعان بعدد قليل من العمال، 

وعم���د اإىل حماية القط���ع الأثرية 

ال�ض���خمة التي ي�ض���مها املتحف، 

ومنها ناوو�س اأحريام  وف�ضيف�ض���اء 

وغريهم���ا،  ال�ض���بعة  احلكم���اء  

من خ���الل تغليف الآث���ار بقوالب 

خ�ضبية، ثم �ضب طبقة من الباطون 

 امل�ض���لح ح���ول القالب اخل�ض���بي.

واإىل ذل���ك، قام���ت زوجت���ه اأولغا 

باإجراء جردة على كل القطع الأثرية 

التي كانت تزي���ن الواجهات، وذلك 

قبل رفعها وتو�ض���يبها ونقلها اإىل 

م�ضتودعات املديرية العامة لالآثار، 

التي اأو�ض���دت اأبوابه���ا بجدار من 

الباطون، ما جعل عملية اكت�ضافها 

اأو الو�ض���ول اإليها من املقاتلني اأو 

ال�ضارقني م�ضتحيلة.

اأما املجوهرات الأثرية التي كان 

ي�ض���مها املتحف، فقد عمدت اأولغا 

�ض���هاب، بعد اإجراء ج���ردة عليها 

وتتدوينها اإىل تهريبها من املتحف 

اإىل بيتها، وحافظت عليها لتعيدها 

اإىل املتح���ف م���ع انته���اء احلرب 

واإع���ادة افتت���اح اأب���واب املتحف 

الوطني.

ومبجه���ود  التداب���ري،  وبه���ذه 

ومبب���ادرة  وعائل���ي،  �ضخ�ض���ي 

�ضخ�ض���ية، متكن الأمري �ضهاب من 

اإنقاذ حمتوي���ات املتحف الوطني، 

وعند انتهاء احلرب عام 1991، كان 

املتحف يعاين م���ن الدمار الهائل 

وت�رشب املي���اه اإىل خمازنه، وكان 

و�ض���ع الآثار خطرياً نظ���راً لرتفاع 

درج���ات الرطوبة فيه بع���د اإقفاله 

ملدة 15 �ضنة، اأما احلريق الناجت عن 
للمتحف،  املال�ض���ق  املبنى  ق�ضف 

فقد اأتى على ق�ضم كبري من اأر�ضيف 

املتحف وعدد م���ن القطع الأثرية، 

لكن مت العمل ب�ض���كل ج���اد واأعيد 

افتتاح املتحف ب�ض���كل رمزي عام 

1994، وترك���زت الأعمال بني عامي 
1995 و1997 عل���ى اإع���ادة تاأهيله 
كتنفي���ذ اأعمال الإن���ارة والتكييف 

وترمي���م القط���ع الأثرية.. ود�ض���ن 

املتحف مرة ثانية بح�ض���ور رئي�س 

اجلمهوري���ة اإليا�س اله���راوي، ويف 

فيلم ق�ضري، يعر�س يف املتحف مع 

بداية كل �ض���اعة، يرى الزوار كيف 

ال�ض���ميكة  الباطونية  الكتل  اأزيلت 

واملتين���ة الت���ي �ض���يدها موري�س 

�ضهاب حول القطع الأثرية حلمايتها 

من التدمري وال�رشقة، وكان ذلك يف 

الع���ام 1995، حيث بدا فريق العمل 

وكاأنه يكت�ضف هذه الآثار من جديد، 

وكانت الفرحة ل ت�ضعه ببقاء هذه 

الآثار حمفوظة وم�ضانة كما لو اأنها 

مل ت�ضهد حربًا دموية عنيفة.

اأبوابه  اأغلق املتحف   1998 عام 

من جديد لإجن���از الأعمال الباقية، 

ليعاد افتتاحه نهائي���ًا عام 1999 

اإميل  اجلمهوري���ة  رئي�س  برعاي���ة 

حلود، اليوم وبعد �ض���نوات طويلة 

اإعادة افتتاح املتحف ب�ضكله  على 

اجلدي���د، وبع����س عر����س كاف���ة 

حمتوياته، مت افتتاح �ضالة موري�س 

�ضهاب، وهذه ال�ضالة هي امل�ضاحة 

املركزي���ة  القاع���ة  الوحي���دة يف 

للمتح���ف التي بقي���ت مغلقة اأمام 

اإعادة  اجلمهور، عل���ى الرغم م���ن 

تاأهيل املتحف بعد نهاية الأحداث 

اللبنانية واإعادة افتتاحه يف العام 

1999، ومت افتتاحها اليوم، ومتا�ضيًا 
مع موجودات باقي اأجزاء املتحف، 

تاأتي جمموعة القط���ع الأثرية يف 

هذه ال�ض���الة من مناط���ق لبنانية 

خمتلفة: طرابل�س، �ضيدا، اأم العامد، 

نيحا، �ض���ور، جبيل، جناح، �ضحيم، 

بريوت.. وهذه ال�ض���الة هي امتداد 

الزمني للقاعة املركزية،  للم�ض���ار 

تع���ود  اأثري���ة  قطع���ًا  وتت�ض���من 

الع�رش  اأي  الكال�ض���يكية،  للحقبات 

الهلن�ضتي والروماين والبيزنطي.

من �ض����من املجموعة املعرو�ضة 

يف ال�ض����الة، ف�ضيف�ض����اء عرث عليها 

خالل احلفريات الأثرية التي اأجراها 

الأمري موري�س �ض����هاب يف الفرتة ما 

بني ال�ض����تينيات وال�ضبعينيات، اأما 

القطع الأخرى فقد مت اكت�ضافها خالل 

احلفري����ات التي اأجري����ت يف الآونة 

الأخرية، ل �ض����يما تلك التي اأجرتها 

املديري����ة العامة لالآثار يف و�ض����ط 

بريوت، وهي ف�ضيف�ض����اء مع م�ضهد 

من نهر النيل ونق�س على �ضكل ن�رش 

ومتثال �ض����غري من الرخ����ام لالآلهة 

اأن هذه املجموعة  �ضيلينو�س، علمًا 

تعر�س للمرة الأوىل يف لبنان.

وقد تزامن افتتاح �ضالة موري�س 

�ض���هاب مع حدث تكنولوجي اأعلنه 

وزي���ر الثقافة غاب���ي ليون، ومتثل 

باإدخ���ال تكنولوجي���ا جديدة على 

املتحف الوطني، لال�ضتعا�ض���ة عن 

املن�ض���ورات اأو الدلي���ل ال�ض���وتي، 

وتطب���ق ه���ذه التكنولوجي���ا عر 

الهواتف الذكية على القطع الأثرية 

املعرو�ضة يف هذه ال�ضالة، فقد قام 

فرع هند�ض���ة الكمبيوتر والكهرباء 

يف اجلامع���ة الأمريكية يف بريوت، 

باإ����رشاف الدكت���ورة ماريات عواد 

وطالبه���ا، بتطوي���ر برنامج يتيح 

عند القيام بالتقاط ال�ضور بوا�ضطة 

الهات���ف اخلل���وي للقط���ع الأثرية 

املعرو�ضة، احل�ض���ول تلقائيًا على 

املعلوم���ات املتعلقة بها باللغات 

اإنكليزي(  فرن�ض���ي،  )عربي،  الثالث 

على �ضا�ضة الهاتف، ويجري العمل 

يف امل�ض���تقبل القري���ب لتطبي���ق 

الرنامج عل���ى كل موجودات  هذا 

اأن هذا  املتح���ف الوطني، ويذك���ر 

الرنامج اجلديد غري م�ضتخدم بعد 

يف ال�رشق الأو�ضط.

هبة �ضيداين
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عربي

امل�س��وؤولون  حول��ه  يتف��ق  م��ا  اأك��ر 

الفل�س��طينيون ه��ذه الأيام، هو الإق��رار بوجود 

اأزم��ة عميق��ة تط��اول كاف��ة جوان��ب امل�س��هد 

الفل�س��طيني، حت��ى املكابرون م��ن بني هوؤلء، 

والذي��ن ي�رصون عل��ى حماولة جت��اوز الواقع 

نحو اأوهام مك�س��وفة، ل ي�س��تطيعون بني حني 

واآخر غ��ر العرتاف باحلقائ��ق، معطوفًا على 

نوع من الت�سليم بالعجز عن املعاجلة.

اأن  داخلي��ًا،  ماأزوم��ني  لطرف��ني  »كي��ف 

يعاجل��ا اأزمة وطنية عميقة«؟ يت�س��اءل قيادي 

الت��ي  الأزم��ات  اإىل  ي�س��ر  وه��و  فل�س��طيني، 

تع�س��ف بحركت��ي فت��ح وحما���س، والت��ي مل 

تع��د خافية عل��ى اأح��د، م�س��يفًا: »لقد �س��نعا 

النق�سام، واأنتجا بذلك كارثة اأحاقت بالق�سية 

الفل�س��طينية، وملواجه��ة الأزم��ة الداخلية لكل 

منهم��ا، ي�س��عيان اإىل حتويل كارثة النق�س��ام، 

لورقة يف النزاعات الداخلية«.

يبدو حديث القيادي الفل�س��طيني �س��ادمًا، 

ومثراً للده�سة يف الوهلة الأوىل، ولكن تدقيقًا 

عميقًا يف ال�سورة، �سيف�سي اإىل القناعة ب�سحة 

الكثر مما يقوله، واإل كيف ميكن تف�سر احلالة 

�سديدة البوؤ�س للم�سهد الفل�سطيني الراهن؟

يف هذا امل�س��هد: مفاو�س��ات م�ستمرة، دون 

اإىل  اأح��د  اأجن��دة وطني��ة وا�س��حة، ل يع��رف 

اأين �ستف�س��ي مب�س��تقبل الق�س��ية الفل�سطينية، 

خ�سو�س��ًا وهي ترتافق م��ع ا�س��تمرار التهويد 

ت�س��درها  متتابع��ة  وبق��رارات  وال�س��تيطان، 

حكوم��ة العدو ال�س��هيوين، وتوؤك��د من خاللها 

على التم�س��ك بالقد�س مدينة موحدة وعا�سمة 

لدولة »اإ�رصائيل«، وتن�س��يق اأمني و�سفه رئي�س 

ال�سلطة الفل�سطينية باأنه بلغ مئة يف املئة.

وفي��ه انق�س��ام كارث��ي، يجه��د طرف��اه اإىل 

تعميق��ه، واإدخ��ال معطيات جدي��دة اإىل بنيته 

بحي��ث يب��دو م��ن امل�س��تحيل التغلب علي��ه، اأو 

تخطيه.

لك��ن ما ه��و اأخط��ر من كل ه��ذا، اإح�س��ا�س 

الفل�س��طينيني بغي��اب الأط��ر امل�س��وؤولة عنهم، 

الوطني��ة  باملرجعي��ة  ع��ادة  يع��رف  م��ا  اأو 

في��ه  يوج��د  م��كان  كل  فف��ي  الفل�س��طينية، 

الفل�س��طينيون تغي��ب مرجعية م�س��وؤولة عنهم، 

تتبن��ى لي���س ق�س��يتهم الوطني��ة العام��ة، ب��ل 

ق�ساياهم ال�س��غرة واليومية، يف ظل معاناة 

قا�سية، وتعقيدات غر م�سبوقة.

»عم��ا يتحدث ه��ذا الرج��ل«؟ �س��وؤال اأطلقه 

لج��ئ فل�س��طيني يف �س��ورية حت��ول اإىل نازح 

يف لبنان، ويت�سل بكل من يعرفه كي يوؤمن له 

مبلغًا من املال، يقدمه لأحد متعهدي التهجر 

عرب قوارب املوت اإىل »جنة ال�س��ويد«، منا�سبة 

الت�س��اوؤل ه��ي دع��وة ال�س��يد اإ�س��ماعيل هني��ة، 

رئي���س حكوم��ة غ��زة، الفل�س��طينيني الالجئني 

يف �س��ورية، للتوجه اإىل غزة، ب��دل الذهاب يف 

زوارق الهج��رة اإىل اأوروب��ا، والت��ي حتولت اإىل 

جنازات حمتملة لكل من ي�سع قدميه فيها.

»األ يع��رف اأن م���رص متنع دخولنا اأ�س��اًل؟ 

اأم يري��د املتاج��رة باأوجاعن��ا، حل��ل م�س��اكله 

مع امل�رصيني«؟ تبدو الأ�س��ئلة م�رصوعة، وهي 

تعك�س اإح�سا�سًا مزدوجًا لدى الفل�سطينيني باأن 

قياداتهم تعي�س بعيداً عن الواقع، ول تتح�س���س 

اآلمهم، اأو هي تريد متاجرة رخي�سة بها. 

ويتهك��م ه��وؤلء عل��ى الوفود التي ير�س��لها 

اإىل دم�س��ق، والت��ي ل تفع��ل  ال�س��لطة  رئي���س 

الالجئ��ني  م�س��كالت  حل��ل  الواق��ع  يف  �س��يئًا 

الفل�س��طينيني، رئي���س ال�س��لطة دع��ا الالجئني 

للبق��اء يف �س��ورية، ح�س��نًا، ولكن ه��ذا يتطلب 

توف��ر �س��يء م��ن الدع��م له��م، تق��دمي اأم��وال 

ت�ساعدهم على البقاء وال�سمود.

1500 ل��رة  »قدم��وا م�س��اعدات م�س��حكة، 

�س��ورية للفرد، ومل ي�س��تطع الكثرون احل�سول 

م�س��غول  عبا���س  ال�س��يد  الآن،  حت��ى  عليه��ا 

باملفاو�س��ات والتن�س��يق الأمني مع الحتالل 

لجئ��ون  يق��ول  ال���100«،  يف   100 بن�س��بة 

فل�س��طينيون يقيم��ون يف مدر�س��ة قريب��ة م��ن 

خميم الرموك.

»م��ن يريد اإنهاء هذه املعاناة حقًا، فليجند 

ال�س��باب لتحري��ر املخيم من امل�س��لحني الذين 

عاث��وا في��ه ف�س��اداً، وطردهم منه ك��ي يتمكن 

اأهلن��ا م��ن الع��ودة اإىل بيوته��م الت��ي ط��ردوا 

منه��ا، هن��اك اإمكانية واقعي��ة لهذا الأم��ر، اإن 

خل�س��ت النوايا لإنهاء املعان��اة، والتوقف عن 

اله��راء واإطالق الأكاذي��ب«، يقول اأح��د القادة 

يف  ي�س��ارك  فل�س��طيني  لف�س��يل  الع�س��كريني 

معركة ا�ستعادة املخيم.

هم يتحملون امل�سوؤولية

قناع��ة  ع��ن  الفل�س��طينيني  غالبي��ة  يع��رب 

ب��اأن امل�س��وؤولني الفل�س��طينيني عل��ى اختالف 

توجهاته��م يتحمل��ون م�س��وؤولية مبا�رصة عما 

و�س��لت اإليه اأو�س��اع ال�س��عب الفل�س��طيني يف 

الداخ��ل واخل��ارج، هم ل ي�س��دقون كالم قادة 

حما���س ع��ن عدم التدخ��ل يف �س��ورية وم�رص، 

يذكرون اأ�سماء واأرقامًا ومواقف، ول ي�سدقون 

كالم ال�سلطة وفتح عن الهتمام بهم، وحماولة 

حل امل�ساكل التي يواجهونها. 

»لق��د ك�س��فت الأزم��ة مثالبهم كله��ا« يذكر 

�س��حايف فل�س��طيني، م�س��يفًا: »ه��ل لحظت��م 

ا�س��تطالعات الراأي الأخرة يف ال�س��فة وغزة؟ 

ه��ذه ال�س��تطالعات تق��ول: اإن 62 ٪ م��ن اأبناء 

ال�س��عب الفل�س��طيني يف املنطقت��ني ل يثق��ون 

بالف�سائل الفل�سطينية اإجماًل، وبفتح وحما�س 

على وجه اخل�سو�س، اأعتقد اأن هذا ال�ستطالع 

موجه ل�س��الح الف�س��ائل، براأي��ي اأن 90 ٪ من 

اأبناء ال�س��عب الفل�س��طيني ل يثقون بالف�سائل 

ودورها«.

لدى كل م��ن فتح وحما�س ق��درة حا�رصة، 

عل��ى حتمي��ل الط��رف الآخ��ر امل�س��وؤولية ع��ن 

املاأ�ساة الفل�س��طينية بكل جوانبها، يكاد املرء 

ي�س��عر باأن كاًل منهما يبذل اجلهد ال�ستثنائي، 

يف اإح�س��اء مواق��ف الآخ��ر، وتهيئ��ة ال��ردود 

عليه��ا، لق��د امتل��ك الطرف��ان م��ع الوق��ت كل 

الأدوات الالزم��ة ل�س��يطنة كل منهم��ا لالآخ��ر، 

ويف ال�س��ياق جنح��ا يف �س��يطنة الفل�س��طيني، 

وهذه هي امل�سكلة الكربى.

الف�س��ائل الأخ��رى، تت��ذرع بالعج��ز اأم��ام 

القوت��ني الأكرب يف ال�س��احة الفل�س��طينية، تلك 

امل�س��يطرة على غزة، وتلك التي ت�ستاأثر بالقرار 

الفل�سطيني يف ال�سفة، وتوظف منظمة التحرير 

يف �سياق خدمة ما تريده من مواقف وقرارات.

الطرف��ان  النق�س��ام، وهم��ا  »هم��ا طرف��ا 

امل�س��تفيدان منه، ول ت�سدق اأن اأيًا منهما يريد 

حقًا اإنهاء النق�س��ام يف ال�س��احة الفل�سطينية، 

هم��ا يتغذيان منه، ولذلك يجدان م�س��لحة يف 

ا�س��تمراره وتعميق��ه، لق��د بذلنا جه��وداً كبرة 

لتج��اوزه، وكالهم��ا يكذبان علين��ا، اأي اأنهما 

يكذبان على ال�س��عب الفل�س��طيني كل��ه«، يقول 

قي��ادي فل�س��طيني ب��ارز يف تنظيم فل�س��طيني 

ع�سو يف منظمة التحرير الفل�سطينية.

»اأم��ام الواق��ع ال�س��عب، وحال��ة الن�س��داد 

التي ت�س��ببت بها حما�س وفتح، اأطلقنا مبادرة 

لعقد موؤمتر فل�س��طيني عام، ت�س��ارك فيه كافة 

القاه��رة،  يف  ويعق��د  الفل�س��طينية،  الف�س��ائل 

وتك��ون مهمت��ه الأ�سا�س��ية العم��ل عل��ى اإنهاء 

النق�سام فوراً، واإعادة بناء املرجعية الوطنية 

الف�س��ائل  م��ن  موافق��ة  تلقين��ا  الفل�س��طينية، 

الفل�س��طينية م��ا ع��دا ط��ريف النق�س��ام فت��ح 

وحما���س، ات�س��لنا بهما، وتلقينا وع��داً بدر�س 

املق��رتح«، يق��ول قي��ادي فل�س��طيني ب��ارز يف 

ف�سيل خارج منظمة التحرير الفل�سطينية.

»ل ن�س��تطيع توقع �س��كل الإجابة النهائية 

لهما، لقد �سددنا على عقد املوؤمتر يف القاهرة، 

ث��م قلن��ا لهم ليك��ن يف اأي دولة عربي��ة توافق 

على ا�س��تقبالنا، امله��م اأن تنتهي ه��ذه احلالة 

ال�س��عبة، والت��ي تن��ذر مبخاط��ر �س��ديدة على 

م�ستقبل �س��عبنا وق�سيتنا، ولكننا ندرك اأهمية 

عق��ده يف القاه��رة، مل��ا لذل��ك م��ن اأهمية، يف 

حلحل��ة م�س��كالت عدي��دة، م��ن بينه��ا العالقة 

بني بع�س الق��وى الفل�س��طينية وم�رص« يتابع 

القيادي الفل�سطيني البارز.

»اأخط��اأت حما���س يف تقيي��م املوق��ف مع 

م�رص، هذا ا�ستمرار للخطاأ الفادح الذي ارتكبته 

الفل�س��طيني  ال�س��حايف  يق��ول  �س��ورية«،  يف 

املتاب��ع، م�س��يفًا »رمبا اأمك��ن التغلب على ما 

خلفته الأخطاء يف �س��ورية ب�س��بب وجود قوى 

اتخ��ذت مواق��ف �س��ائبة  اأخ��رى،  فل�س��طينية 

ومنا�س��بة، لك��ن اخلط��اأ م��ع م�رص �س��تكون له 
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الصحافة واإلعالم الفلسطيني.. 
واالنتهاكات الثالثة

الإعالم وال�صحافة برجالها وفّنيها والعاملني يف حقلها كانوا 

على الدوام هدفًا مطارداً من قبل اجلميع، واجلميع هنا من هم يف 

موقع ال�ص���لطة واحلكم والقرار، على اعتبار اأن الإعالم وال�صحافة 

م���ن مهمتهم���ا جمع الأخب���ار واملعلوم���ات واحلقائ���ق الدقيقة 

وحتليلها وتقدميها ونقلها للجمهور من اأجل تكوين راأي عام حول 

امل�صتجدات والأحداث اجلارية، خ�صو�صًا املناطق ال�صاخنة منها.

وال�صحافة والإعالم الفل�ص���طيني والعاملني يف املجال نالهم 

ما نال زمالئهم يف العامل من �ص���تى �ص���نوف التنكيل والتعذيب 

واملط���اردة والعتق���ال والإبع���اد والغتيال، ولكن ال�ص���حافيني 

الفل�ص���طينيني ميتازون عن البقية باأنهم ل يتعاطون ال�ص���حافة 

والإعالم من باب املهنة فقط، بل كونهم اأ�ص���حاب ق�صية عادلة ما 

زالت تنتظر ومنذ خم�صة و�ص���تني عامًا من ين�صفها ويقر بحقوق 

اأبنائه���ا الثابتة وامل�رشوعة يف مواجهة حمتل غا�ص���ب، ل يقيم 

وزن���ًا لقيم اأخالقي���ة اأو قانونية، فهو فوق امل�ص���ائلة على الدوام 

بف�ص���ل املظل���ة الأمريكية الت���ي حتميه، وكذلك بف�ص���ل حماباة 

وتخ���اذل املجتمع ال���دويل وكيله مبكيالني عندم���ا يتعلق الأمر 

بال�ص���اأن الفل�صطيني وق�ص���يته، لذلك تكت�صب معركة ال�صحافيني 

الفل�ص���طينيني يف الوط���ن اأهمية ا�ص���تثنائية، فالكيان املحتل ل 

يعامل هوؤلء على اأنهم مهنيون جتب حمايتهم مبوجب التفاقات 

واملعاهدات واملواثيق الدولية.

وق���د تعر�ض عم���ل ال�ص���حافة والإعالم الفل�ص���طيني ملراحل 

ثالث���ة م���ن النتهاكات واملمار�ص���ات الت���ي تتنافى مع اأب�ص���ط 

الأع���راف والقوانني الدولية ال�ص���امنة حمايتهم من اأي انتهاكات، 

واأوىل مراحل هذه النتهاكات ما اأقدم عليه الحتالل من و�ص���ائل 

بط����ض وتنكيل واعتق���ال واغتيال واإبعاد وط���رد بحق العديد من 

ال�صحافيني الفل�صطينيني من مرئية ومقروءة بهدف طم�ض احلقائق 

ملا يتعر�ض له الفل�ص���طينيون من ممار�ص���ات تع�صفية وعدوانية، 

وتهويد وا�صتيطان لالأر�ض واملقد�صات، ويف حماولة ملنع و�صائل 

الإعالم من تغطية احلراك ال�ص���عبي يف مواجه���ة قوات الحتالل 

رف�صًا لإ�صادة اجلدار العن�رشي، وحمالت الت�صامن مع الأ�رشى اأمام 

املعتقالت »الإ�رشائيلي���ة«، ومل يقف الحتالل عند حدود ما ُذكر، 

بل تعداه اإىل ال�صتهداف املبا�رش خالل عدوانه على قطاع غزة يف 

العامني 2009 و2012، ف�ص���قط العديد من ال�ص���هداء واجلرحى، اأما 

ثاين املراحل انتهاكات ال�ص���لطة الفل�ص���طينية يف ال�صفة الغربية 

واأجهزته���ا الأمني���ة بحق ال�ص���حافيني وو�ص���ائل الإعالم وعلى 

م�ص���مياتها وتنوعها، حيث اتخذت النتهاكات �ص���كل العتداءات 

بال�رشب والتوقيف واإغالق و�ص���ائل الإع���الم ومنعها من العمل، 

واأغل���ب هذه النته���اكات كانت بخلفية �صيا�ص���ية وحماولة منع 

ن�رش تقارير حول الف�ص���اد الذي ي�ص���ت�رشي يف اأجهزة ال�صلطة، مما 

ت�ص���بب يف هدر الأموال و�رشفها يف غري مكانها، اأو تغطية اأن�صطة 

وتظاهرات ل تتما�صى و�صيا�صات ال�صلطة، خ�صو�صًا ما يتعلق منها 

برف�ض امل�صار التفاو�صي لل�صلطة، وثالث هذه املراحل ما تعانيه 

ال�ص���حافة والإعالم من انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة 

للحكوم���ة املقالة يف قطاع غزة، حيث ات�ص���مت الفرتات الأخرية 

بتزايد ملحوظ يف �ص���ياق ه���ذه النتهاكات وعل���ى خلفيات يف 

معظمها �صيا�صية، اأو انتقاد ملمار�صات احلكومة والأجهزة الأمنية 

وال�رشطية فيها مبا يتعلق بحقوق املواطنني، وحماولت احلكومة 

فر����ض قرارات مت�ض احلريات العامة يف القطاع، وهي تتقاطع اإىل 

حد بعيد مع النتهاكات امل�صتخدمة يف مناطق ال�صلطة يف ال�صفة 

الغربية.

اإن حري���ة التعب���ري واإبداء ال���راأي من قبل و�ص���ائل الإعالم 

وال�ص���حافة حق م�ص���مون وم�ص���ان، ولكن الوقائع التي يوثق 

لها املركز الفل�ص���طيني للتنمية واحلري���ات الإعالمية »مدى« 

وب�ص���كل �صهري ل�صاهد دامغ على انتهاكات خطرية يتعر�ض لها 

ال�صحافيون الفل�ص���طينيون، وو�صائل الإعالم املختلفة مبا فيها 

املواق���ع اللكرتونية، واملحزن واملخجل يف اأن هذه النتهاكات 

من قب���ل احلكوم���ة »الإ�رشائيلية« واحلكوم���ة يف قطاع غزة، 

وحكومة ال�ص���لطة يف ال�صفة الغربية، امل�ص���رتك الذي تتقاطع 

عنده هذه النتهاكات يف منع حرية العمل ال�صحايف والإعالمي 

الفل�صطيني ب�صتى الطرق والو�صائل القمعية التع�صفية.

رامز م�صطفى 
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ال�صاحلي  اأقيم يف جتّمع »العّب« 

يف اجلن���وب لأول م���رة حفل انتخاب 

جلنة حي، حيث اإنه وخالل ال�ص���نوات 

الثالث ال�صابقة قام عدد من موؤ�ص�صات 

الو�ص���ط  املجتمع املدين العاملة يف 

الفل�ص���طيني بعدد كبري من اللقاءات، 

�ص���ملت قطاعًا وا�ص���عًا من الالجئني 

امتداد املخيمات  الفل�ص���طينيني على 

والتجمع���ات الفل�ص���طينية يف لبنان، 

وخل�صت هذه الور�صات اإىل مبداأ التقبل 

املبدئي من قبل القوى ال�صيا�ص���ية - 

الف�صائلية واملجتمعية لفكرة انتخاب 

اللجان ال�ص���عبية م���ع تقدمي ع�رشات 

املحاذي���ر التي ترك���زت حول جتنب 

ت�صيي�ض الفكرة والتخوف من عرقلتها 

على اأ�صا�ض �صيا�صي اأو ف�صائلي.

وخل�ص���ت الكثري م���ن ور�ض العمل 

اإىل ����رشورة اإجراء من���اذج انتخابات 

يف املناطق والتجمعات الفل�ص���طينية 

املختلفة، وكان���ت التجربة امليدانية 

الأوىل يف هذا ال�صياق عملية انتخاب 

جلن���ة حي الع���ّب يف منطقة ال�رشيط 

التاب���ع عقاري���ًا ملنطقة  ال�ص���احلي 

اخلرايب، وقد اأثبتت هذه التجربة عن 

مدى التوق ال�ص���عبي ملمار�ص���ة حق 

النتخ���اب ودّل���ت على وع���ي متقدم 

يفوق ما هو متوقع من ثقافة انتخابية 

ووعي دميقراطي لدى اأهايل التجّمع.

وقد اأن�ص���ئ جتّمع العب يف العام 

1950 يف منطق���ة اخلرايب يف اجلنوب 
اللبناين بع���د جلوء عدد من العائالت 

من منطقة اجلليل )ال�ص���وانة(، نتيجة 

الع�ص���ابات  ارتكبتها  الت���ي  املجازر 

العائالت  وا�صتقر ع�رشات  ال�صهيونية، 

املج���ال  العامل���ة يف  الفل�ص���طينية 

الزراعي يف هذه املنطقة التي ت�صتهر 

بزراعة احلم�صيات واملوز.

يعمل معظ���م اأه���ايل التجّمع يف 

جمال احلطب والزراعة، ل �صيما الن�صاء 

والأطف���ال مبدخول �ص���هري ل يتجاوز 

املئت���ي دولر للعائلة،  ويعاين اأهايل 

التجّمع من م�ص���اكل كثرية كالبطالة 

وعمالة الأطفال وارتفاع معدلت الفقر 

والإهمال م���ن اجلهات املعنية. منازل 

التجّمع اأغلبها من الزينكو واخل�ص���ب 

ويفتق���ر التجّم���ع اإىل املياه ب�ص���بب 

جفاف البئر الوحي���د املوجود هناك، 

بالإ�صافة اإىل م�صكلة ال�رشف ال�صحي 

وانت�صار الأمرا�ض املرتبطة بقلة املياه 

وانت�صار التلوث، واأبرز العائالت: غّماز، 

والهو�صي واملليجي.

يعي����ض يف التجّم���ع اأكرث من مئة 

وخم�صني لجئًا فل�صطينيًا ن�صفهم من 

الأطفال تقريبًا، ع���دد الالجئني الذين 

يحق لهم النتخاب ح���وايل الثمانني 

ناخبًا )16 �صنة وما فوق(. و�صارك يف 

انتخاب جلنة حي العّب 65 ناخب�/ة، 

بن�صبة م�ص���اركة و�ص���لت اإىل 80 يف 

املئة، وو�ص���لت ن�صبة م�صاركة الن�صاء 

اإىل 75 يف املئة، حيث اإن ن�صبة الن�صاء 

من الناخبات ت�ص���ل اإىل 65 يف املئة، 

الأهلية  واأ�رشف عدد من املوؤ�ص�ص���ات 

عل���ى عملية النتخاب التي �ص���ادتها 

اأجواء من التعاون والدميقراطية. 

الهيئات املعنية ومنها  اإن ت�صكيل 

اللج���ان ال�ص���عبية يف اإط���ار منظمة 

التحرير اأو قوى التحالف يلحظ اليوم 

م�ص���اركة واإن غري مت�صاوية لالجئني، 

اإل اأن ال�صحيح اأي�صًا اأن هذه امل�صاركة 

الف�ص���ائلي ول تعك�ض  الواقع  تعك�ض 

بال�رشورة حقيقة م�ص���الح الالجئني، 

مما ُيربز غياب امل�ص���اركة ال�ص���عبية 

الفعلية يف القرار ال�صيا�صي، واأي�صًا يف 

اإدارة املجتم���ع املحلي لالجئني الذي 

من املفرت�ض اأن ي�صكل البنية الأ�صا�صية 

للم�صاركة يف القرار ال�صيا�صي لحقًا.

وجُتمع خمتلف القوى ال�صيا�ص���ية 

�رشورة  اإىل  الفل�صطينية  والجتماعية 

تنظيم املجتمع الفل�صطيني يف لبنان 

الإيقاع  مببادرة فل�ص���طينية ت�ص���بط 

الأمني وال�صيا�ص���ي والجتماعي داخل 

ال�ص���كانية،  والتجمعات  املخيم���ات 

بانتخابات ت�ص���م خمتلف  وتتبل���ور 

فئ���ات ال�ص���عب الفل�ص���طيني، وتكون 

عن����رشاً مكماًل لإع���ادة تفعيل احلوار 

الفل�ص���طيني - اللبناين على اأ�ص����ض 

وقواعد جديدة وثابتة لتح�ص���ينه من 

ال�صيا�ص���ية  التجاذبات  التاأثر ج���راء 

اللبنانية الفل�صطينية، و�صمان احللول 

للكثري من امل�ص���اكل التي حتتاج اإىل 

مرجعي���ة حملية منتخب���ة لالجئني 

اأ�صا�صها اإبقاء حق العودة �صعاراً حّيًا 

وواقعيًا من جه���ة، وتخفيف املعاناة 

�صيا�ص���ة  الناجت عن  اليوم���ي  والقهر 

وقوان���ني الدولة امل�ص���يفة والظروف 

ال�صاغطة،  والقت�ص���ادية  الجتماعية 

خ�صو�صًا بعد و�صول اأكرث من خم�صني 

األف نازح فل�ص���طيني من �ص���ورية اإىل 

خميم���ات لبنان يعان���ون من ظروف 

�صحية واجتماعية �ص���يئة، بالإ�صافة 

اإىل اأزم���ة خميم نهر البارد التي تاأخذ 

منحًا ماأ�ص���اويًا بعد الإعالن عن وقف 

خطة الطوارئ.

ويه���دف م�رشوع انتخ���اب اللجان 

باملخيم���ات  اخلا�ص���ة  ال�ص���عبية 

والتجّمع���ات اإىل تفعي���ل عم���ل هذه 

اللجان مبا يج�ص���د باملفهوم النظري 

الوحدة وامل�ص���لحة الوطنية، وحتويل 

هذا التج�ص���يد اإىل امليدان العملي عرب 

انبثاق ه���ذه اللجان ع���ن انتخابات 

دميقراطي���ة ت�ص���من متثي���ل الق���وى 

الفاعلة احلية �صيا�صيًا وجمتمعيًا من 

خالل اإ�رشاك كفاءات مهنية – نخبوية 

ذات اخت�ص���ا�ض يف جم���الت العمل 

املختلف���ة، واعتبار تل���ك اللجان اأداة 

لتنظيم طاقات ال�ص���عب الفل�ص���طيني 

اليومي���ة حتى  ومعاجل���ة ق�ص���اياه 

حتقيق العودة.

النج���اح يف هذه املهمة ي�ص���رتط 

جناح موؤ�ص�ص���ات العم���ل الأهلي يف 

توح���د  واأن  الفل�ص���طيني  املجتم���ع 

وتوا�صل  ا�صتمرارها  وت�صمن  جهودها، 

اأو�ص���ع حملة �ص���غط وتوعي���ة، على 

حول  والعملي  النظ���ري  ال�ص���عيدين 

فك���رة احلق باملمار�ص���ة الدميقراطية 

الفردي  لالنتخابات على قاعدة احلق 

وال�رشورة املجتمعية. 

�صامر ال�صيالوي
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انتخاب لجنة حي في تجّمع »العّب«
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غ��زة،  قط��اع  عل��ى  قا�س��ية  نتائ��ج 

وامل�س��كلة اأن قي��ادة حما�س تبدو يف 

و�س��ع من ل يق��در حقيقة ما ح�س��ل 

وكيفي��ة التعام��ل معه، وه��ذا يعك�س 

بنظ��ر البع�س وج��ود خالفات عميقة 

داخل حما�س نف�س��ها يف التعامل مع 

كثر من الأحداث«.

ماأزومان.. واأزمة

عند ه��ذه النقطة، يعود الكالم عن 

الو�س��ع داخ��ل الف�س��يلني الكبرين، 

با�س��تخدامهما  كثري��ن  واعتق��اد 

النق�سام ورقة يف الأزمات الداخلية، 

فف��ي احلدي��ث ع��ن حما���س، توق��ف 

يف  القي��ادي  غي��اب  عن��د  كث��رون 

احلرك��ة حمم��ود الزهار، عن ح�س��ور 

خط��اب هني��ة الأخ��ر، وال��ذي اأطلق 

خالل��ه �سل�س��لة م��ن املواق��ف ح��ول 

الو�سع الفل�سطيني الداخلي، والعالقة 

بال��دول العربي��ة، وهن��اك كالم كثر 

ع��ن وجود اأك��ر من اجتاه مت�س��ارع 

داخل احلركة، �سيكون من �ساأن اإنهاء 

النق�سام تظهرها ب�سكل علني فاقع، 

وق��د يه��دد م�س��تقبل حما���س كحركة 

موحدة.

وبينم��ا ي�رص ق��ادة حما���س على 

داخلي��ة،  خالف��ات  اأي  وج��ود  نف��ي 

ب��ل اجته��ادات يف بع���س املواق��ف، 

ف��اإن قي��ادات فتح ل ت�س��تطيع اإخفاء 

متظه��رات الأزم��ة الداخلي��ة العميقة 

الت��ي تعانيها احلركة، يكف��ي للدللة 

عل��ى ذلك مراجع��ة املوقف املت�س��ل 

مبحمد دح��الن، القيادي ال�س��ابق يف 

احلرك��ة، وال��ذي ي�رص بدع��م اإقليمي، 

ورمب��ا دويل عل��ى ما يق��ول البع�س، 

احلرك��ة،  اإىل �س��فوف  الع��ودة  عل��ى 

ومبوق��ع ممي��ز، لي���س اأقل م��ن نيابة 

حممود عبا�س يف فتح وال�سلطة معًا.

تداعيات ه��ذا الأمر طاولت اأقاليم 

تنظيمية عدة يف احلركة، لي�س اآخرها 

ف�سل القيادي يف فتح/ لبنان حممود 

عي�س��ى امللقب باللينو، ويخ�س��ى هنا 

م��ن تداعيات لهذا الق��رار، مت�س بفتح 

وباملخيمات الفل�سطينية اأي�سًا.

ويف ال�س��فة، ي�سار اإىل حالت من 

التذمر ت�س��مل فئ��ات واأقاليم خمتلفة، 

ناهيك عن الو�س��ع التنظيمي البائ�س 

يف قط��اع غ��زة، لي���س الأم��ر مرتبطًا 

دوم��ًا مبحمد دح��الن، واإن كان يحلو 

لقي��ادات فت��ح اإبق��اء الت�س��ويب على 

هذه النقطة لإخفاء ق�سايا اأخرى، هي 

مثار انق�سام، وتعك�س اأزمات متنوعة 

بع�س��ها  احلرك��ة،  اإط��ارات  داخ��ل 

ال�سيا�س��ية،  باخلي��ارات  �س��لة  عل��ى 

وجله��ا  التفاو���س،  ومو�س��وعات 

والت�س��ارع  باملحا�س�س��ات  تت�س��ل 

التنظيم��ي، كيف ملاأزوم��ني اأن يحال 

اأزمة؟ �س��وؤال �س��حيح، والإجابات يف 

مثل هذه احلالة اأكر من معروفة.

عبد الرحمن نا�صر
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خالل اإجراء االنتخابات يف »العب«



تداعيات االستيـاء السعودي من التقارب اإليــرانــــي - األمـيركـــي

الأخرية  الآون���ة  ب���رزت يف 

دلئل وا�ض���حة ل لب����س فيها 

حول �ض���عور اململك���ة العربية 

عرف���ت  الت���ي  ال�ض���عودية، 

بعالقتها القوي���ة مع الوليات 

وال�ض���تياء  بالقلق  املتح���دة، 

نتيج���ة التق���ارب ال���ودي بني 

اإيران والوليات املتحدة، وعلى 

�ض���وء ما اأبدته دول كربى من 

ارتياحها ملا حققته املحادثات 

بني اجلانبني ب�ض���اأن الربنامج 

الن���ووي الإي���راين حت���ى الآن، 

واملرونة التي اأبدتها وا�ض���نطن 

يف تعاملها مع الرئي�س الإيراين 

والتي  روحاين،  اجلديد ح�ض���ن 

و�ض���لت حد مهاتفت���ه من قبل 

الرئي����س الأمريكي باراك اأوباما 

يف �ضابقة مل حتدث منذ عقود.

ع���ن  ال�ض���ادر  ال�ض���تياء 

اإذابة  ب���وادر  جراء  ال�ض���عودية 

اجللي���د ال���ذي كان يخيم على 

العالقات بني الوليات املتحدة 

واإيران، يرتافق مع جملة ملفات 

خالفية اأخرى مع وا�ضنطن، منها 

الكبري من  ال�ض���عودي  النزعاج 

املوق���ف الأمريكي اجلديد حيال 

النظام ال�ضوري، واخلالف املت�ضع 

ب���ني الريا�س ووا�ض���نطن حول 

الأو�ضاع يف م�رص، كل ذلك دفع 

بالريا�س اإىل اخلروج عن حلفها 

القدمي م���ع الأمريكيني وانتهاج 

�ضيا�ض���ات مغاي���رة للق���رارات 

الأمريكية، لكن هل ي�ضفر الغ�ضب 

ال�ض���عودي عن مواقف اأكرث حدة 

اإمدادات الطاقة لوا�ضنطن  كوقف 

مثاًل كما فعلت يف العام 1973؟ 

وملاذا ق���رر الأمريكيون التخلي 

الذي  ال�ض���عودي  حليفه���م  عن 

�ضيا�ضية  م�ضالح  معه  جمعتهم 

ونفطية متفرقة؟

ظلت ال�ض���عودية لفرتة طويلة 

تتحدث بلهجة عدم الر�ض���ى عن 

جتاوب وا�ض���نطن م���ع اإيران ومع 

النظام الرو�ض���ي الداعم ل�ضورية، 

اإل اأن التباعد بينهما برز للعيان 

اأخرياً م���ن خالل رف����س اململكة 

ملقع���د موؤقت يف جمل����س الأمن، 

الأمري  خارجيتها  وزي���ر  وامتناع 

اإلقاء  �ض���ابقًا عن  الفي�ضل  �ضعود 

كلم���ة اأمام الأمم املتح���دة، علمًا 

ال�ض���عودية  الديبلوما�ض���ية  اأن 

تك���ون يف العادة غام�ض���ة ومن 

األغى  فعندم���ا  الكوالي����س،  وراء 

الفي�ض���ل خطاب اململكة ال�ضنوي 

لالأمم  العام���ة  اجلمعي���ة  اأم���ام 

املتحدة لأول م���رة على الإطالق 

كانت ر�ض���الته بالغة الو�ض���وح، 

خ�ضو�ضًا اأنها اأتت يف اأوج التفاق 

الأمريكي - الرو�ضي حول �ضورية.

ول ميثل رف�س اإلقاء كلمة مقررة 

اأكرث من  ال���دول  بالن�ض���بة لأغلب 

جمرد احتجاج ديبلوما�ضي ب�ضيط، 

لك���ن بالن�ض���بة لل�ض���عودية التي 

ال�ضيا�ضي يف اخلفاء  العمل  تف�ضل 

على العمل العلني، كان ذلك حتركًا 

�رصيحًا ب�ضكل غري معهود.
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اإىل جانب غ�ضب ال�ضعودية من اأوباما 

كونه امتنع عن توجيه �رصبة ع�ضكرية اإىل 

�ضورية، تعترب الريا�س اأن وا�ضنطن خذلت 

اأ�ض����دقاءها العرب يف ملف اآخر هو امللف 

الإي����راين، وذلك باتباع �ضيا�ض����ات يرونها 

�ضعيفة و�ض����اذجة، وكان م�ض����وؤولون يف 

ال�ض����عودية ي�ض����عرون بالفعل بالقلق من 

تردد الوليات املتحدة يف دعم املعار�ضني 

ال�ض����اعني لالإطاحة بالرئي�س ب�ضار الأ�ضد؛ 

اأقوى حليف عربي لطهران، لكن القلق ا�ضتد 

وهم يرون وا�ض����نطن تتوا�ضل مع الرئي�س 

الإيراين اجلديد وهم بالطبع يرف�ض����ون اأن 

تعق����د الإدارة الأمريكية �ض����فقة كبرية مع 

اإيران، وترى الريا�س بالفعل اأن قبول اأوباما 

لتفاق الأ�ضلحة الكيماوية مع دم�ضق دليل 

عل����ى اأن الوليات املتح����دة تبنت نهجًا 

لينًا بالفعل، فامل�ض����األة ل تتعلق برف�س 

التفاو�����س بني اإي����ران والوليات املتحدة 

فح�ضب، واإمنا لأن التفاو�س جاء يف وقت 

غري منا�ض����ب بحيث اإن الإيرانيني والرو�س 

اختربوا الرئي�س الأمريك����ي بالفعل وثبت 

اأنه ل ميكنه التم�ضك بكلمته.

ورقة النفط

فاإن  وبح�ض���ب اخل���رباء املطلع���ني، 

ال�ض���عودية م�ض���تعدة لتحدي وا�ض���نطن 

الإقليمية، ول  دفاع���ًا ع���ن م�ض���احلها 

ي�ض���تبعد البع�س اأن تلجاأ اإىل ال�ض���غط 

بورقة اإم���دادات الطاقة كم���ا فعلت قبل 

نح���و 40 عام���ًا عندما فر�ض���ت منظمة 

)اأوبك( حظراً  البلدان امل�ض���درة للبرتول 

نفطي���ًا ب�ض���بب دعم الولي���ات املتحدة 

ل�»اإ�رصائيل« يف حرب عام 1973.

لك���ن يب���دو اأن الولي���ات املتح���دة 

م�ض���تعدة لكل الحتمالت قبل اأن تفتح 

اأي جبه���ة خالفًا م���ع ال�ض���عودية، فرّداً 

التهدي���دات املبطن���ة وغري  على ه���ذه 

املبا����رصة بوقف اإم���دادات النفط، قامت 

الوليات املتح���دة بن����رص تقارير توؤكد 

اأن ثورة الطاقة الأمريكية �ض���تنهي نظام 

الأوبك الق���دمي، وقد تزامنت هذه التقارير 

الأمريكي���ة التي تظه���ر تقلي�س العتماد 

الأمريكي على النفط ال�ضعودي بالتزامن 
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ملف العدد

ك�ش��فت االإدارة االأمريكي��ة ع��ن اأن الواليات املتحدة 

�ش��تتجاوز ال�شعودية وقطر لت�ش��بح املنتج االأكرب للنفط 

والغ��از يف العامل هذا العام، وهو م��ا يعني حتواًل كبرياً 

يف اإعادة ت�شكيل ال�شوق النفطي، ف�شاًل عن اإ�شعاف نفوذ 

الدول الغنية مب�شادر الطاقة التقليدية كال�شعودية.

وقالت الوكالة االأمريكية للمعلومات حول الطاقة، اإن 

ارتفاع االإنتاج االأمريكي �ش��اهم يف تعزيز االكت�شافات 

املثرية لوجود الغاز ال�ش��خري، وكذلك النفط ال�شخري، 

وهو و�شع ما مل يكن ت�شوره ممكنًا قبل عقد من الزمن.

وبح�ش��ب بيانات اإدارة معلوم��ات الطاقة االأمريكية، 

ووكال��ة الطاقة الدولية، فاإن الوالي��ات املتحدة اأنتجت 

ما يعادل نحو 22 مليون برميل من النفط والغاز واأنواع 

الوقود ذات ال�شلة يوميًا خالل متوز الفائت.

وقد خف�شت الواليات املتحدة من واردتها من النفط 

ال�شعودي بنحو 250 برمياًل يف اليوم على اأ�شا�س �شنوي، 

وهناك خ�ش��ية م��ن اأن تق��وم بخف�س ال��واردات اإىل حد 

اأكرب، الأن الريا�س عندها �شتخ�رس كثرياً.

ه��ذا وتتطل��ع الواليات املتح��دة يف اأن ت�ش��بح اأكرب 

منت��ج للنف��ط يف الع��امل بحل��ول الع��ام 2017، وتبن��ي 

طموحاتها يف هذا ال�شدد على م�رسوعات كبرية تنفذها 

حالي��ًا يف ا�ش��تخراج ما يعرف بالنفط ال�ش��خري، االأمر 

الذي �شي�شكل انقالبًا يف عامل النفط والغاز.

النفط األميركي



يف العامل بنح���و 19 مليون برميل 

يوميًا، يف اإنت���اج النفط اأن يقل�س 

من حجم وارداتها والتي ت�ض���ل اإىل 

12 ملي���ون برميل يومي���ًا، وهو ما 
�ضينعك�س �ضلبيًا على الدول املنتجة 

ويف طليعته���ا ال�ض���عودية، ورمبا 

يف�رص ذلك ع���دم الكرتاث الأمريكي 

والإ����رصار  ال�ض���عودي  بالغ�ض���ب 

على امل�ض���ي قدمًا يف �ضيا�ض���ات 

جدي���دة حي���ال �ض���ورية واإي���ران 

 وم�رص رغمًا عن اإرادة ال�ض���عوديني.

انعطاف حاد

يف الواقع، اإن ما ن�ض���هده اليوم 

ه���و انعط���اف ح���اد يف العالقات 

التي جتمع ال�ضعودية مع الوليات 

املتح���دة، وقد حمل ذل���ك مفاجاأة 

باأنه���م  واإح�ضا�ض���ًا  لل�ض���عوديني 

تعر�ض���وا للغدر من قب���ل حليفهم 

الأمريك���ي الأقرب رغم كل ما قدموا 

لها من تنازلت.

تفاجاأت ال�ضعودية باأن املكاملة 

الرئي�ضني  التي جرت بني  الهاتفية 

الأمريكي والإيراين هي يف حقيقتها 

اأو�ض���ع واأخطر  تتوي���ج لتفاهمات 

مما يبدو على ال�ض���طح، اكت�ض���فت 

ال�ضعودية اأن ما يجري بني وا�ضنطن 

ومو�ضكو وطهران ودم�ضق رمبا يكون 

يف حقيقته برناجمًا جديداً متكاماًل 

لل�رصق الأو�ضط لي�س فيه لل�ضعودية 

ولنفطه���ا امل���كان املفرت�س، على 

�ض���بيل املثال، جرى �ضحب امللف 

ال�ض���وري من يد ال�ض���عودية وطلب 

اإليها وقف دعم املعار�ض���ني لنظام 

الرئي����س ب�ض���ار الأ�ض���د، بينما يف 

املقابل، بداأت وا�ض���نطن تتقرب من 

اإي���ران وتوافق على منحها دوراً يف 

�ضوؤون املنطقة.

على املقلب الآخر، ما اأن رف�ضت 

ال�ض���عودية مقعداً يف جمل�س الأمن 

حت���ى انهال���ت عليه���ا النتقادات 

وال�ضتنكارات من قبل و�ضائل الإعالم 

موقفها  اأظه���رت  التي  الأمريكي���ة، 

املخف���ي جت���اه اململك���ة، وللمرة 

الأمريكية  ال�ض���حف  �ض���نت  الأوىل 

هجومًا على ال�ض���عودية اأظهر مدى 

احلا�ض���ل  الديبلوما�ض���ي  التباعد 

»نيويورك  �ض���حيفة  البلدين،  بني 

تامي���ز« مث���اًل، هاجم���ت اململكة 

بح���دة، حيث اأكدت اأن ال�ض���عودية 

تدع���م الديكتاتوريات يف املنطقة، 

واأنه���ا ل���ن تك���ون يف ماأم���ن من 

متوقعة  به���ا،  املحيطة  الث���ورات 

مت���زق دول اخلليج يف وقت قريب، 

خ�ضو�ضًا ال�ضعودية.

وحتدثت ع����ن »حمل����ة الرات����ب 

م����ا يكفي احلاج����ة« الت����ي اأطلقها 

مواطن����ون �ض����عوديون اأخ����رياً، اإذ اإن 

رواتبهم ل تكفيه����م، والتي توؤكد اأن 

ال�ضعودي  ال�ضعب  اأطيافًا وا�ضعة من 

عك�س  عل����ى  فقر  تعي�س يف حال����ة 

ال�ضورة التي يتم الرتويج لها، وقالت 

ال�ضحيفة اإن ال�ضعودية �رصفت الكثري 

من الأموال لتهدئة ال�ضارع ال�ضعودي 

وثورات  باحتجاجات  القي����ام  لعدم 

العربية،  الدول  كالتي �رصبت بع�س 

واأ�ض����ارت اإىل اأن البرتول �ضين�ض����ب 

و�ض����تعي�س  اأ�ض����عاره،  وتنخف�����س 

اقت�ضادية نظراً  ال�ض����عوية يف ورطة 

لرتفاع ا�ضتهالكه الداخلي واإمكانية 

انخفا�ضه على امل�ضتوى الدويل.

من جهتها �ض����حيفة »وا�ض����نطن 

بو�ضت«، ت�ض����اءلت عن �ضبب اعتذار 

الريا�����س عن مقعده����ا يف جمل�س 

الأمن، معت����ربة اأن »هناك اأ�ض����بابًا 

منطقي����ة، مث����ل الأزم����ة ال�ض����ورية 

وامللف النووي الإي����راين، لكن ملاذا 

وتتح����رك  تدخل جمل�س الأم����ن  ل 

بفاعلي����ة لفر�س وجهة نظرها داخل 

املجل�س«.

وا�ض���نطن  ال�ض���حيفة  وطالبت 

بالتخلي عن النفط ال�ض���عودي يف 

اأقرب وقت ممكن، نظراً لأن للوليات 

خمتلفة  خارجية  �ضيا�ضة  املتحدة 

ال�ض���عودية،  �ضيا�ض���ة  متامًا ع���ن 

املحتمل���ة  الإ�ض���كالت  بخ���الف 

واملتوقع حدوثها يف منطقة ال�رصق 

الأو�ض���ط، خ�ضو�ض���ًا بعد مواق���ف 

ال�ضعودية الأخرية.

وتوقعت ال�ضحيفة اأن العقوبات 

التي فر�ض���تها وا�ضنطن على م�رص 

دفع���ت ال�ض���عودية لتخ���اذ ه���ذا 

املوقف اأي�ضًا.

اإعداد هناء عليان

تداعيات االستيـاء السعودي من التقارب اإليــرانــــي - األمـيركـــي
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كان ال�ض����فري الأمريك����ي جيفري 

فيلتمان قال اإن ال�ضعوديني »عندما 

راأوا عالم����ات تق����ارب اأمريك����ي - 

اإي����راين ج����ن جنونهم، لدرج����ة اأن 

وزي����ر اخلارجية �ض����عود الفي�ض����ل 

مل يكت����ف بعدم اإلق����اء كلمة بالده 

يف اجتماع����ات اجلمعية العمومية 

مل  اإن����ه  ب����ل  املتح����دة،  ل����الأمم 

يوزعها على احل�ض����ور«، وت�ض����اءل 

 فيلتمان: »هل يعق����ل هذا احلقد«؟

واأ�ض����ار فيلتم����ان اإىل اأن الريا�����س 

تتعامل بالطريقة نف�ضها مع لبنان، 

فه����ي »ل تري����د اأن ت�ض����مع كلم����ة 

عن لبن����ان، ول حتى ا�ض����م رئي�س 

اجلمهورية مي�ض����ال �ض����ليمان، وكل 

ذلك ب�ض����بب �ض����وء اإدارتها«، موؤكداً 

اأن »ال�ض����عودية ل تريد حكومة يف 

لبنان مطلقًا، وهي تعطل كل �ض����يء 

فيه«، وبدا وا�ض����حًا من ت�رصيحات 

فيلتمان اأن الوليات املتحدة حتاول 

توجيه ر�ضالة معينة اإىل ال�ضعوديني 

لعدم الت�ضدي لالإرادة الأمريكية يف 

املنطقة، لأن وا�ض����نطن مقتنعة مبا 

تق����وم به، ول تريد من يعكر �ض����فو 

�ضيا�ض����اتها، بل اإنها �ضتواجهه بقوة 

حتى لو كان حليفها ال�ضعودي.

الحقد السعودي

مع الذكرى ال�ضنوية الأربعني حلظر 

النفط العربي عام 1973.

مم���ا ذكرته التقاري���ر اأن جوهر 

الولي���ات  يف  الطاق���ة  �ضيا�ض���ة 

املتحدة يقوم على و�ض���ع �ضوابط 

كاأداة  النف���ط  ا�ض���تخدام  ملواجهة 

�ضيا�ض���ية من قبل الدول امل�ضدرة 

للنفط، وهو ما دف���ع اأول الأمر اإىل 

اإن�ض���اء وكالة الطاقة الدولية، كما 

اأن الولي���ات املتح���دة و�رصكاءها 

يف وكال���ة الطاق���ة الدولية اأقاموا 

ت�ضيي�س  ملنع  ا�ضرتاتيجيًا  خمزونًا 

جتارة النفط من جانب امل�ضدرين، 

وتقلي�س املخاوف ب�ض���اأن تعر�س 

اقت�ض���اداتها اإىل ارتف���اع اأ�ض���عار 

النفط، ف�ض���اًل عن اأن ثورة اإمدادات 

الطاق���ة الت���ي مت اكت�ض���افها يف 

الوليات املتحدة �ضتقلب املوازين، 

يف ه���ذا الإط���ار، توؤكد درا�ض���ات 

دولي���ة، اأن اإنتاج النفط ال�ض���خري 

املتح���دة على  الوليات  �ضي�ض���ع 

قائمة الدول املنتجة للنفط بنهاية 

العام اجلاري 2013، لت�ض���بق بذلك 

ال�ض���عودية، التي تعد اإىل الآن اأكرب 

منتج للنفط.

وم���ن �ض���اأن تف���وق الولي���ات 

املتحدة، وهي اأكرب م�ضتهلك للنفط 

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

توق��ع تقري��ر اقت�ش��ادي متخ�ش���س اأن ت�ش��هد ال�ش��وق 

النفطي��ة العاملية ع��دداً كبرياً من التطورات م��ع بداية العام 

2014 يف �ش��وء االإع��الن عن اكت�ش��افات نفطي��ة جديدة يف 
عدد من دول العامل، اإ�ش��افة اإىل التطورات اجليو�شيا�شية يف 

ال�رسق االأو�شط.

وق��ال التقري��ر اإن هناك حتدي��ات تواجه ال��دول اخلليجية 

النف��ط والغ��از  ب�»ث��ورة  اأبرزه��ا م��ا يع��رف  النفطي��ة، م��ن 

ال�شخريني« التي ت�شهدها الواليات املتحدة.

وذك��ر اأن ه��ذه الثورة النفطية حتم��ل يف طياتها تداعيات 

مهمة، متوقعًا طبقًا لتقارير وكالة الطاقة الدولية اأن ت�ش��بح 

الواليات املتحدة مكتفية ذاتيًا من الطاقة بحلول العام 2035، 

واإنه اإذا �ش��حت تل��ك التوقعات، ف�ش��يعني ذلك تقلي��ل اعتماد 

وارداته��ا النفطية من دول اخلليج العربية تدريجيًا، واأ�ش��اف 

اأنه يف املقابل �شت�ش��بح االأ�ش��واق النا�ش��ئة الوجهة الرئي�شية 

ل�ش��ادرات الدول اخلليجية، ال �شيما اأن االقت�شادات ال�شاعدة 

يف اآ�شيا ت�شهد زيادات مطردة يف ا�شتهالكها.

واأو�ش��ح التقري��ر اأن م��ن العوام��ل الت��ي توؤثر يف ال�ش��وق 

النفطي��ة يف الع��امل الزي��ادة الكب��رية الت��ي ي�ش��هدها االإنتاج 

العراقي حاليًا، والذي بلغ اأخرياً نحو 3.4 ماليني برميل يوميًا، 

وهو امل�ش��توى االأعلى له منذ العام 1979 ويعترب اأحد العوامل 

التي ميكن اأن تهدد اال�شتقرار يف اأ�شواق الطاقة العاملية.

وذكر اأن العراق يخطط لزيادة اإنتاجه اإىل 12 مليون برميل 

يومي��ًا بحل��ول الع��ام 2017، وذل��ك وفقًا جل��والت الرتاخي�س 

الت��ي مت توقيعه��ا مع ���رسكات النف��ط االأجنبية عام��ي 2009 

و2010، م�شيفًا اأن ذلك قد يخلق تخمة نفطية يف ال�شوق تهوي 

باالأ�ش��عار اإىل م�ش��تويات تقل كث��رياً عن م�ش��توياتها احلالية 

البالغة 100 دوالر للربميل يف املتو�شط، وهو ما يوؤثر مبا�رسة 

على النفط ال�شعودي.

وق��ال اإن العراق يطالب بح�ش��ة داخل منظمة اأوبك ت�ش��ل 

لنحو 4.35 ماليني برميل يوميًا، اأي اأن ح�شته �شتعادل تقريبًا 

ح�شتي كل من الكويت واالإمارات داخل املنظمة، مو�شحًا اأن 

اإعادة العراق للعمل بح�ش���س االإنتاج داخل املنظمة �شيتاأتى 

على ح�شاب ال�شعودية املنتج االأكرب داخل االأوبك، وهو اأمر بداأ 

يقلق ال�شعوديني ويثري ا�شتياءهم بدوره.

واأفاد التقرير باأن من التحديات التي تواجهها دول اخلليج 

التهدي��د االإيراين امل�ش��تمر بغلق م�ش��يق هرمز اأم��ام املالحة 

الدولية، وهو ما يعر�س ال�شادرات اخلليجية خلطر حقيقي، ال 

�شيما اأن 80 يف املئة من �شادراتها متر عرب ذلك املمر.

تقرير عربي
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تتق���دم قواف���ل املقاوم���ة ال�س���ورية 

وحلفائها ميدانيًا و�سيا�س���يًا ويت�س���اقط 

اأمامها امل�سللون من التكفرييني ورعاتهم 

ال�س���مود  والدولي���ني، وبداأ  الإقليمي���ني 

ال�س���وري يقطف ثماره الوطنية والقومية 

الدويل والإقليمي  الرتاجع  والدينية، وبداأ 

اأمام  ال�سيا�س���ي والع�س���كري  والتقهق���ر 

الهجوم امل�س���اد، والذي بداأته �سورية مع 

حلفائها، وبداأ الذي���ن مل يلتزموا بالوفاء 

واملبادئ يرتاجع���ون عن مواقفهم ليعلن  

بع�سهم اأن تلويحه بعلم الثورة ال�سورية 

كان »خط���اأ غري مق�س���ود«! ونحن نقبل 

ه���ذا الرتاجع واإن كان غري وا�س���ح لكننا 

ن�س���فح من اأجل القد�س وفل�س���طني ومن 

اأجل الأخوة الفل�سطينيني يف ال�ستات.

تراجع���ت قط���ر و�س���قط »احلمَدْين« 

اأثناء هجومهم على �سورية واأطاحت بهم 

دماء اأطفال �سورية املقتولني بال�سيارات 

ال�س���هيد  املفخخ���ة، واأطاحت بهم دماء 

ال�س���يخ البوطي وامل�س���لني يف م�س���جد 

الإميان.

ق���ادت ال�س���عودية وقط���ر الهج���وم 

ال�سيا�سي يف اجلامعة العربية وجتاوزوا 

القان���ون وطردوا �س���ورية يف العام2011 

وبعد �س���نتني عام 2013 طردت �س���ورية 

ال�س���عودية م���ن اجلمعي���ة العامة للأمم 

اإلقاء  املتح���دة، وجعلته���ا متتنع ع���ن 

خطابها اأو توزيعه غ�س���بًا من الأمريكيني 

لع���دم اغت�س���ابهم �س���ورية بالع���دوان 

اخلارج���ي كما فعل���وا بالع���راق وليبيا 

واأفغان�ستان!

لمتناع  يغ�سبون  العرب  ال�سعوديون 

ال�س���يد الأمريكي عن اغت�س���اب �سقيقتهم 

�سورية.. فل نخوة ول دين ول �رشف!

لقد طردت ال�س���عودية نف�س���ها حتت 

ال�سغط ال�سوري بعدما امتنعت ال�سعودية 

عن قبول ع�سوية جمل�س الأمن احتجاجًا 

على الرتاجع الأمريكي عن العدوان وف�سل 

موؤامرة الكيماوي يف ريف دم�سق وينطبق 

على ال�سعودية ما قاله ال�ساعر يومًا:

فقل لل�سامتني بنا اأفيقوا 

�سيلقى ال�سامتون كما لقينا

حاول اخلليجيون وبع�س العرب عزل 

�سورية فعزلتهم �سورية، وحاولوا تخريبها 

بعدم���ا غزوه���ا بجحاف���ل التكفريي���ني 

اإىل  وكتائ���ب »زنا اجله���اد« وو�س���لوا 

الطريق امل�س���دود فارتبكوا وانفعلوا ومل 

يقراأوا تاريخ العملء مع اأ�س���يادهم، ن�سوا 

العملء الفيتناميني يف �س���ايغون عندما 

اللبنانيني  العملء  اأمريكا ون�سوا  تركتهم 

من جي�س حلد يف لبن���ان عندما تركتهم 

»اإ�رشائي���ل« على احل���دود، فالعملء ل 

اأ�س���يادهم بل يعق���دون معهم  يحرتمهم 

حلف���ظ  ال�سيا�س���ي  امل�س���يار«  »زواج 

م�ساحلهم وحتقيق �سهواتهم ال�ستعمارية.

�س���قط حمد بن خليفة وهام حمد بن 

جا�سم على وجهه يف الأر�س، وهو ينتظر 

اجلواب ال�س���وري عند ال�س���اعة الواحدة 

وخم�س دقائ���ق ي���وم 2011/11/16 ومل 

ي�سله اجلواب بل و�سلته »ركلة اأمريكية« 

على قف���اه العاري وطردت���ه خارج قطر 

لف�سله يف �سورية!

�سقط خالد م�سعل يف فندق قطري.. 

و�س���قط ال�سيخ القر�س���اوي يف فتاوى 

الدم امل�رشي وال�س���وري.. و�سقط املفكر 

يف  ب�س���ارة  عزم���ي  »الإ�رشائيل���ي« 

وينتظر  »اجلزيرة«  ف�س���ائية  فربكات 

الثنائ���ي اأردوغان – اأوغلو �س���قوطهما 

للتكفريي���ني  املقبل���ة  الهجم���ات  يف 

و»داع�س« يف ال�س���احات الرتكية قبل 

اأن ي�سقطهما ال�سعب الرتكي امل�سلم يف 

انتخابات الربيع القادمة!

تنفي���ذاً  بالرتاج���ع  قط���ر  ب���داأت 

اأوىل اخلطوات  اأمريكية وكان���ت  لأوامر 

الإف���راج ع���ن املخطوف���ني اللبنانيني 

يف اأعزاز، وكذلك ب���داأ الرتاجع القطري 

ع���ن امل�س���اربة على اللرية ال�س���ورية 

واخلطوات املقبلة �ستظهر على ف�سائية 

»اجلزيرة« با�ستبدال م�سطلح »كتائب 

الأ�س���د« باجلي�س النظام���ي اأو القوى 

الأمنية النظامية.

بداأ ال�رشاع امل�س���لح والت�س���فيات 

املتبادلة بني قوى املعار�سة ال�سورية 

واجتاحت »داع�س« مواقع ما ي�س���مى 

»اجلي����س احلر« و»جبه���ة الن�رشة« 

و»عا�سفة ال�سمال« الرتكية..

ب���داأت ق���وى م���ا ت�س���مى »الثورة 

البع�س،  بع�س���ها  ت���اأكل  ال�س���ورية« 

وب���داأ ال�س���تباك القط���ري ال�س���عودي 

يف املي���دان ال�س���وري وتراجع���ت قطر 

لترتك ال�س���عوديني يغرقون يف الرمال 

ال�سورية �سيا�سيًا واأمنيًا.. وراهنوا على 

الإنفع���ال والرتب���اك ال�س���عودي الذي 

اأعق���ب الرتاجع الأمريك���ي عن العدوان 

يف �س���ورية والنفت���اح الأمريك���ي – 

الإيراين، حيث وجد ال�سعوديون اأنف�سهم 

كالزوجة املخدوعة وهي ترى ع�سيقها 

الأمريكي يرتكها دون اإخبارها، فانفعل 

اأنف�سهم  وعزلوا  وغ�س���بوا  ال�سعوديون 

وحتولت الدول���ة وحكمتها وعقلنيتها 

يف مهب الريح تت�رشف ك�سخ�س خ�رش 

يف القمار ال�سيا�سي، وبداأ ي�رشب ميينًا 

و�سماًل فتاأذى من لطم نف�سه باحلائط 

ال�سوري.

اأب���واب القلق���ل  ال�س���عودية عل���ى 

الداخلي���ة، فبع���د اأ�س���بوعني �س���تواجه 

الن�سائية لقيادة  العائلة املالكة احلملة 

ال�س���يارات يف 26 ت�رشي���ن الأول املقبل، 

وقبله���ا ت�رشبت معلوم���ات عن حماولة 

اغتي���ال رئي����س هيئة الأم���ر باملعروف 

والنه���ي عن املنكر ال�س���يخ عبد اللطيف 
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وزير اخلارجية ال�صعودي �صعود الفي�صل واأمني عام الأمم املتحدة بان كي مون
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»مل جند �صخ�ص��ية عر�قي��ة �أمينة ووطنية حتُكم 

ع��ر�ق م��ا بع��د �ص��د�م«.. قاله��ا منذ ع�رش �ص��نو�ت 

�حلاكم �ملدين �لأمريكي بول برمير، وجعلها مقدمًة 

لكتابه »عام��ي بالعر�ق«، مت�ص��ائاًل عن بلد ميتلك 

ث��اين �حتي��اط نفطي يف �لع��امل ويفتق��ر �إىل �أدنى 

مقومات �حلي��اة، جلهة �لبطال��ة �ملرتفعة و�فتقار 

�لبالد يف كافة مناحيها �إىل كل �لبنى �لتحتية.

بع��د مرور �أكرث م��ن ع�رش �ص��نو�ت على �جتياح 

�لعر�ق، نتذّكر بطولت وزير �لإعالم �لعر�قي حممد 

�صعيد �ل�صّحاف، �لذي قال بعد �أن جتاوز �لجتياح 

�لأمريكي بغد�د: »هذ� تكتيك نعتمده لتتمّدد �لأفعى 

�لأمريكي��ة عل��ى ط��ول �لبالد، ث��م نب��د�أ بتقطيعها 

وقط��ع تو��ص��ل خط��وط �لإم��د�د بينه��ا، ونق�ص��ي 

عليه��ا«، ومل جن��د ل يف �لدخ��ول ول يف �خل��روج 

�أي عمليات ُتذكر �ص��د �لأمريكيني �لذين �ن�ص��حبو� 

باأمان بعد �أن دّمرو� بلد�ً بكامله، و�أن ن�ص��ل �إىل ما 

ح�صل ويح�صل بعد �لن�صحاب �لأمريكي من فحيح 

�ملكون��ات �لعر�قية على بع�ص��ها �لبع�ض، وحتديد�ً 

م��ا ح�ص��ل خ��الل �لأ�ص��ابيع �ملا�ص��ية يف �لد�خل 

�لعر�ق��ي من تهديد لطائفة �ل�ص��وبكة يف �ملو�ص��ل، 

وتهجريها، وتفجري كركوك �لكردية، وعلى �حلدود 

�لعر�قي��ة، حي��ث ُتعرب��د »د�ع���ض« عل��ى ح�ص��ابها، 

لنذّكر �ل�صا�صة �لعر�قيني �لذين كابرو� على �لتجربة 

�للبنانية و�َصخرو� من مقولة »�للبننة« �لتي تق�صي 

بتوزيع �ملنا�ص��ب �ل�صيا�ص��ية �لُعليا على �لطو�ئف، 

و� �للبنانيني 
ّ

وتطبي��ق قاعدة »6 و6 مكّرر«، وع��ري

�إىل ح��ّد �لتحق��ري به��م عل��ى �لف�ص��ائيات، باأنه��م 

»كالطر�ط��ري« يزحف��ون �إىل دم�ص��ق كلم��ا ح�ص��ل 

�أي �إ�ص��كال �صيا�ص��ي د�خل��ي بينه��م، »لأن �لقومية 

�لعر�قي��ة ه��ي �لتي �ص��تجمع كافة �رش�ئح �ل�ص��عب 

�لعر�ق��ي �ص��من دول��ة دميقر�طي��ة عادلة ت�ص��من 

تكاف��وؤ �لفر�ض، و�أن �لطائفية هي غري موجودة يف 

عقول وقلوب �أبناء �لعر�ق«.

نتوّجه �ليوم �إىل �ل�صا�صة �لعر�قيني ونقول لهم 

بعد ع�رش �ص��نو�ت: �لع��ر�ق كان �ملَثل �لأول لهيكل 

كرت��وين مل�ص��ّمى دولة، وق���رش�ً �ص��من جمموعة 

عربية كل دولها ق�ص��وٌر مبنية عل��ى �لرمل، ومن 

نية �ل�صيعية، و�إن �لأكر�د  �لعر�ق �نطلقت �لفتنة �ل�صُّ

رئا�ص��ة �جلمهوري��ة لأن  ح�ص��لو� عل��ى من�ص��ب 

��ني ل ير�ص��ى �أن يت�ص��ّلم هذ� �ملن�صب �صيعي،  �ل�صُّ

وبالعك���ض، و�إن رئا�ص��ة �حلكومة �آلت �إىل �ل�ص��يعة 

�ملنتف�ص��ني على و�ق��ع �لظلم �لذي عا�ص��وه حتت 

ُحك��م �ص��ّد�م، و�إن تق�ص��يم �لعر�ق و�ق��ع، وهذ� ما 

مل ولن يح�ص��ل يف لبن��ان، و�إن �لع��روق �لعر�قية 

�لنازفة يف حروب �ملذ�هب و�لأعر�ق جعلت �لعرق 

�لك��ردي ُيعلن منذ �لبد�ية ح��ّق �لأكر�د باأن تكون 

له��م دولته��م �مل�ص��تقلة حتت م�ص��ّمى كرد�ص��تان، 

وهي منذ �نهيار نظام �ص��ّد�م تعي�ض ��صتقالليتها 

و�قت�ص��ادها �ملزدهر �ص��ياحًة و��ص��تثمار�ً يف ظل 

حماي��ة �أمني��ة م��ن ت�ص��كيل قوم��ي ك��ردي منّظم 

ُيعرف با�صم »�لب�صمركة«.

�لأك��ر�د، هم �لنم��وذج �لقومي �لأمث��ل يف هذ� 

�ل�رشق، وهم �لأقوى يف �لعر�ق �ليوم، و�ص��ط بلوغ 

�لتناح��ر وث��اأر �ل��دم ب��ني �ل�ص��يعة و�ل�ص��ّنة حدود 

�لالع��ودة �إىل �لتفاه��م، و�إىل �لدول��ة �لو�حدة �لتي 

��نة �إىل �أحز�ب  كان ��ص��مها �لعر�ق، مع ت�رشذم �ل�صُّ

تتد�خ��ل م��ع خ�صو�ص��ية �لقبائ��ل و�لع�ص��ائر، بال 

بر�م��ج �صيا�ص��ية قابل��ة للتطبي��ق نتيجة �لف�ص��اد 

�مُل�ص��ت�رشي د�خل بقايا �لدولة، و�نق�ص��ام �ل�ص��يعة 

ب��ني مرجعيتي �لنج��ف وقّم، ما يجعلن��ا جنزم �أن 

�لع��ر�ق �نته��ى ككي��ان موّح��د، و�أن بد�ي��ة نهاية 

�لقومي��ة �لوطنية بد�أت م��ن �لعر�ق، وجتربة ور�ثة 

»ربي��ع  �أ�ص��قطه  دكتات��ور  �أي  �أن  �أثبت��ت  �ص��د�م 

�لعربان« �أو �صُي�صقطه ل قدرة ل�صعب �أن ُيجمع على 

زعيم قائد بعده، و�لدليل �أمامنا، �صو�ء يف ليبيا �أو 

�ليمن �أو �صورية، لأننا �صعٌب غري موؤّهل للدميقرطية 

بعد.. ونختم مع بع�ض �ل�صا�صة �لعر�قيني �خلائبني 

�مُلكابرين �لعاجزين عن �لتو�فق حتى على قانون 

�نتخاب��ي و�ص��ط جم��ازر �ل��دم �لت��ي ُترتك��ب بحق 

ع���رش�ت �لأبري��اء يومي��ًا، و�ص��تة مالي��ني عر�قي 

حت��ت خّط �لفقر، ون�ص��تغيث باأمثال منتظر �لزيدي 

يوّجه��ون لهم ر�ص��ائل �لود�ع �لت��ي تليق بهم، بعد 

�أن حّول��و� �لعر�ق �إىل بوؤرة �إره��اب عابرة للحدود 

حتكمها »د�ع�ض« و�أخو�تها.

اأمني اأبو را�سد
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أكثر من ستة ماليين عراقي 
تحت خط الفقر

ـنات ُبنيان العراق  ـِ ب
َ
»اللبننة« تصيب ل
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مل يع��د �حلدي��ث ع��ن وج��ود »تنظي��م �لقاعدة« 

يف كل م��ن تون���ض وليبي��ا جمرد حدي��ث عابر عن 

جمموع��ات وخالي��ا نائمة، �أو ب�ص��عة ع���رش�ت، �أو 

حت��ى مئات، �إمن��ا بات �حلديث ع��ن وجود حقيقي 

وميل��ك  �ملقاتل��ني  �آلف  ي�ص��م  لتنظي��م  وفعل��ي 

�إمكاني��ات ت�ص��ليحيه كب��رية، ومع�ص��كر�ت تدري��ب 

وبيئ��ة �ص��عبية حا�ص��نة، وكذل��ك بيئ��ة �صيا�ص��ية 

م�ص��اعدة �إىل جانب بيئة �لفو�ص��ى و�لنق�صام، ول 

يخف��ى �أن تنام��ي ق��وة ه��ذ� �لتنظيم وظه��وره �إىل 

�لعلن كقوة قادرة على �صن �لهجمات كان من نتاج 

ما �صمي ب�»�لربيع �لعربي«.

عل��ى �أن �ملوؤ���رش�ت على ذلك عك�ص��تها �صل�ص��لة 

�لأحد�ث �لأمنية و�لوقائ��ع �ملتو�ترة يوميًا، و�لتي 

توؤكد �زدياد خط��ورة »تنظيم �لقاعدة«، و�أبرز هذه 

�لأحد�ث و�لوقائع هي:

1- ت�صاعد موجة �لهجمات و�لعمليات �لتي ينفذها 
»�أن�ص��ار �ل�رشيعة« )�لقاعدة( �صد �لقو�ت �لع�صكرية 

و�لأمني��ة و�مل�ص��وؤولني، و�أهمه��ا �ختط��اف رئي�ض 

�لوزر�ء �لليبي على زيد�ن، ثم �إطالق �رش�حه، وذلك 

�حتجاجًا على زيارته مل�رش، و�لتي �عتربت مبنزلة 

تاأيي��د لالإطاح��ة بالرئي�ض حممد مر�ص��ي، و�غتيال 

مدي��ر �إد�رة �ل�رشطة �لع�ص��كرية يف �جلي���ض �لليبي 

يف بنغ��ازي، وح�ص��ول �لعدي��د م��ن �ل�ص��تباكات، 

و�ملو�جهات بني »�أن�ص��ار �ل�رشيعة« وقو�ت �لأمن 

�لتون�ص��ية يف �لأيام �لأخ��رية، وتو�فقت مع �إحباط 

�جلي���ض �لتون�ص��ي خمطط��ًا ل�»�أن�ص��ار �ل�رشيع��ة« 

ي�صتهدف �جتياح جنوب تون�ض، �نطالقًا من ليبيا، 

بو��صطة ع�رشة �آلف مقاتل بينهم مرتزقة.

2- �لك�ص��ف ع��ن وثيق��ة توؤكد ت��ورط عب��د �حلكيم 
بلحاج زعي��م �جلماعة �لإ�ص��المية �ملقاتلة �لليبية 

�ل�صيا�ص��ية  و�لغتي��الت  �لإرهابي��ة  �لأعم��ال  يف 

يف تون���ض، و�أن عنا���رش م��ن »�أن�ص��ار �ل�رشيع��ة« 

يف تون���ض تلق��ت تدريبات يف ليبي��ا باإ�رش�ف هذه 

�جلماع��ة، و�أن بلح��اج متهم باغتي��ال عبد �لفتاح 

يون�ض، وبت�صفري �ل�ص��باب �إىل �صورية بالتن�صيق مع 

»حركة �لنه�صة«.

3- قي��ام كوماندو���ض �أمريك��ي باختط��اف »�أب��ي 
�أن���ض �لليبي«؛ �أح��د قادة �لقاعدة �ملتهم ب�ص��لوعه 

يف تفجري �ص��فارتي �أمريكا يف كينيا وتنز�نيا عام 

2004، وذلك من مدينة طر�بل�ض ويف و�صح �لنهار، 
وهو ما عك���ض مدى �لتغلغ��ل �لأمريكي �لأمني يف 

ليبيا، ويف �لوقت نف�ص��ه �أظهر باأن »�لقاعدة« باتت 

تقيم يف ليبيا وتتمتع بحرية حركة كبرية.

ه��ذه �لوقائ��ع توؤك��د جمل��ة م��ن �لأم��ور �لت��ي 

ت�صتوجب �لتوقف عندها وهي:

�أوًل: حتّول��ت ليبيا وتون�ض بعد »�لربيع �لعربي« 

�إىل تربة خ�ص��بة تنم��و وترتعرع فيه��ا �لتنظيمات 

�ملتطرف��ة، ل �ص��يما »تنظي��م �لقاع��دة«، فمن جهة 

�لفو�ص��ى �ملقيم��ة يف ليبيا، ومن جه��ة �أخرى فاإن 

حكم حزب �لنه�صة يف تون�ض وفر �لغطاء �ل�صيا�صي 

�لر�ص��مي ل�»�أن�ص��ار �ل�رشيع��ة« )�لقاع��دة( لزي��ادة 

ن�صاطها و�لتحرك بحرية.

ثاني��ًا: م��ا يح�ص��ل يف ليبي��ا م��ن ت�ص��اعد قوة 

ونف��وذ �جلماعات �لإ�ص��المية �ملتطرفة، يندرج يف 

�ص��ياق �صيا�ص��ة »�لفو�ص��ى �خلالقة« �لتي تعتمدها 

�لوليات �ملتحدة وحلفاوؤها �لغربيون لإبقاء ليبيا 

فري�ص��ة �ص��هلة لنهب ثرو�ته��ا �لنفطية م��ن ناحية، 

و�ص��احة لت�ص��دير �لإره��اب �إىل تون���ض و�جلز�ئ��ر، 

وم���رش و�ص��ورية و�ليم��ن، يف �إطار �صيا�ص��ة تعميم 

�أم��ريكا  �ص��الح  باعتباره��ا  �خلالق��ة،  �لفو�ص��ى 

�لأم�ص��ى لإع��ادة ر�ص��م خارط��ة �ملنطق��ة وتركيب 

�أنظمته��ا وفق م�ص��احلها، ومنع ��ص��تقر�ر �أي حكم 

غري موؤيد ل�صيا�صاتها.

ثالثًا: منو �لتطرف �لديني يف �لأحياء �ل�ص��عبية 

يف تون���ض وليبي��ا �ص��ببه �نت�ص��ار �لفق��ر و�حلرمان 

�لعد�ل��ة  �صيا�ص��ات  وغي��اب  و�لتخل��ف  و�جله��ل 

�لجتماعي��ة و�لتنمي��ة، وجناح »�أن�ص��ار �ل�رشيعة« 

يف ��صتغالل ذلك.

وهك��ذ� يت�ص��ح �أن ما يج��ري يف تون���ض وليبيا 

م��ن �نتعا���ض ل�»تنظي��م �لقاع��دة« �لوثي��ق �ل�ص��لة 

باملخابر�ت �لأمريكية و�ل�ص��عودية، �إمنا يندرج يف 

�ص��ياق �لعمل على �إثارة �لفو�ص��ى �لهد�مة وت�صفية 

�لرم��وز �لوطني��ة و�لقومي��ة �ملعادي��ة لل�صيا�ص��ات 

�لأمريكي��ة، وتقوي���ض موؤ�ص�ص��ات �لدول��ة ل �ص��يما 

�جلي�ض، و�لعمل على ت�صدير �لإرهاب �إىل كل �لدول 

�لعربية �لتي ت�صكل �أهد�فًا لل�صيطرة �لأمريكية، و�إذ� 

ما ح�ص��ل وقامت �ملخابر�ت �لأمريكية بخطف، �أو 

ت�ص��فية �أحد قياد�ت »�لقاعدة«، فاإن ذلك يكون �إما 

لأنه خرج عن �مل�ص��ار �ملر�صوم من قبلها، �أو بهدف 

تعمية �لر�أي �لعام على حقيقة �لعالقة  بينها وبني 

»�لقاعدة«، وجعل �لأخرية قادرة على ك�صب �لتاأييد 

و�لتعاطف �ل�صعبي معها.

ح�سني عطوي

ليبيا وتونس.. بين تصاعد عمليات »القاعدة« ومخطط الفوضى األميركي

اآل ال�س���يخ، وقبلها حادثة مقتل عنا�رش من 

احلر����س الوطني بالتدري���ب! وتعرث احلوار 

اليمني الذي ترعاه ال�سعودية..

ال�س���عوديون مربكون ويف ماأزق حقيقي 

وقد خ�رشوا العراق ومل يربحوا اليمن، خ�رشوا 

�سورية ومل يربحوا م�رش حتى الآن وميكن اأن 

يخ�رشوا لبنان بعد اإق�ساء احلريري، خ�رشوا 

الحت�س���ان الأمريكي »مرحليًا« ويعي�سون 

حال���ة قلق داخل العائل���ة املالكة لتحديد 

ويل العهد وتقا�س���م ال�س���لطة ب���ني اأجنحة 

العائلة املتناف�س���ة.. والأهم ماذا �سيفعلونا 

مع جحافل التكفريي���ني و»القاعدة« الذين 

�س���يعودون اإىل اململكة بع���د خروجهم من 

�س���ورية يف حالة م�س���ابهة حلالة الأفغان 

العرب الذين هربوا من اأفغان�ستان؟

نحن ل نريد خراب ال�سعودية وحري�سون 

عليها وعلى �سعبها، فهم اإخوتنا يف الإ�سلم 

ويف العروب���ة وننا�س���دهم الرتاج���ع ع���ن 

اخلطاأ واأل ي�س���تمروا باخلطيئة ال�سيا�س���ية 

والع�س���كرية، واأن يعودوا اإىل ر�س���دهم واأن 

يب���ادر امللك عب���داهلل املع���روف بعروبته 

وباأ�س���الته لإنقاذ ال�س���عودية من الإع�سار 

الق���ادم، واأن يق���راأ الواقع ويعرتف بف�س���ل 

امل����رشوع الأمريكي ويبادر جلمع ال�س���مل 

واإيقاف �سلل الدم ووقف التمويل للجماعات 

امل�سلحة حلقن الدماء وت�سهيل الطريق اأمام 

احلل ال�سيا�س���ي لإنقاذ الأم���ة، واإن الإ�رشار 

على اخلطاأ وال�س���تمرار بخو����س املعركة 

منفرداً �سيجعل ال�سعودية يف قلب العا�سفة 

ولن يتح���رك الأمريكي حلمايتها، فالأمريكي 

ملتزم باأمن »اإ�رشائيل« و�س���ادرات النفط، 

ولن يجازف مب�ساحله من اأجل »عائلة« اأو 

»ملك« اأو »اأمري«.

الأثمان الغالية،  �سورية �سمدت ودفعت 

لكن ال�س���يادة والكرامة الوطنية ي�ستحقان 

ب���ذل الدماء والدمار.. وال���ذل عار حتى ولو 

كان على عر�س من ذهب.

د. ن�سيب حطيط
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يرب���ط اأك���رث املحلل���ني م�س���تقبل العلقات 

الأمريكية امل�رشية مب�سري اتفاقيات كامب ديفيد، 

ويبالغون مبدى مت�س���ك وا�س���نطن وتل اأبيب بها، 

وحر�س���هما على ع���دم التفري���ط بتبعاتها على 

خمتلف ال�س���عد، بينما، يف واق���ع الأمر، ترتاجع 

العلقات الثنائية ب�س���كل م�س���طرد عل���ى اإيقاع 

التطورات ال�سيا�س���ية والأمني���ة داخل م�رش، ويف 

عموم املنطقة، والرهان على اإن�ساء خارطة جديدة 

لل�رشق الأو�س���ط، تتخطى اأهمية معاهدات ال�سلح 

مع الكيان ال�سهيوين.

ويرب���ط البع�س اأ�س���باب تعليق امل�س���اعدات 

موؤخراً باعرتا�س الرئي����س الأمريكي باراك اأوباما 

عل���ى اإحالة الرئي�س ال�س���ابق حممد مر�س���ي اإىل 

حمكم���ة اجلناي���ات يف مطل���ع ال�س���هر القادم، 

باعتب���اره دليًل على »انته���اء احللم الأمريكي - 

الإ�رشائيلي يف ال�رشق الأو�سط«، ويف هذا تب�سيط 

لأو�س���اع هي اأ�سد تعقيداً وعمقًا من جمرد اهتمام 

الإدارة الأمريكية مبن يحتل �سدة احلكم يف م�رش، 

لأن جل اهتمام الهجم���ة على املنطقة اأن ترتافق 

تقلبات احلكوم���ات مع ن�رش الفو�س���ى والفلتان 

الأمني مبا يخدم م�رشوع التق�سيم والتفتيت.

على اأثر تعليق املنح املالية، اإ�س���افة اإىل عدم 

ت�س���ليم طائ���رات اأف 16، واإلغاء من���اورات النجم 

ال�س���اطع التي ا�س���تمرت لأكرث من 20 عامًا، و�سفت 

احلكوم���ة امل�رشي���ة املوؤقت���ة، على ل�س���ان وزير 

خارجيته���ا نبيل فهم���ي، العلقات م���ع الوليات 

املتحدة باأنها يف »حالة ا�سطراب«، ولكن ذلك، من 

وجهة نظر املراقبني لن يوؤثر على »متانة العلقة، 

لعتقادهم اخلاطئ اأن للطرفني م�سلحة م�سرتكة يف 

عدم امل�سا�س مبعاهدة ال�سلح مع الكيان ال�سهيوين.

وعلى النقي�س من ذلك، يبني البع�س الآخر اآماًل 

على اأن هذا ال�س���طراب �سيدفع م�رش اإىل البحث عن 

علقات بديلة مع الدول ال�س���اعدة، والتفكري باإلغاء 

اتفاقيات كامب ديفيد، اأو التلويح باإمكانية تعديلها 

من باب ال�سغط امل�س���اد، ويف هذا املوقف مبالغة 

ل تتفق مع جمريات الأحداث املت�سارعة على اأر�س 

م�رش ويف حميطها العربي.

ثمة حقائق اأكرث تاأثرياً يف حتديد ماهية العلقات 

الأمريكية - امل�رشية وم�ستقبلها، واأهمها اأن اتفاقيات 

كامب ديفي���د قد تخطت اأدوارها التاريخية منذ غزو 

الع���راق، خ�سو�س���ًا بعد اإطلق »الربي���ع العربي« 

املزعوم، فاأ�س���بح من م�سلحة الكيان ال�سهيوين اأن 

يتدهور الو�س���ع الأمني يف �س���يناء، ويف مدن قناة 

ال�س���وي�س، بعك�س ما تفرت�سه معاهدة ال�سلح، ففي 

هذا ا�س���تهداف لل�س���لطة املركزية، واإ�سعاف لقواها 

الأمني���ة، ول يخفى على عاق���ل اأن »اإ�رشائيل« هي 

التي ت�سجع اجلماعات امل�سلحة على مقارعة النظام 

يف املناط���ق احلدودية، وتوظف »غ�س���بة الإخوان 

امل�سلمني« ب�سبب اإبعادهم عن ال�سلطة. 

واأما على �سعيد امل�ساعدات الأمريكية املرتبطة 

مبعاه���دة ال�س���لح، ف���اإن حجمها ل يتع���دى مبلغ 

ملي���ار و250 ملي���ون دولر اأمريك���ي، اأي ما يعادل 
1٪ من الدخ���ل القومي امل�رشي، وعليه، ل ي�س���كل 
قطع املعونات بحد ذاته اأداة فاعلة لل�س���غط على 

احلكومة امل�رشية، اإذ ي�سهل تعوي�س املبالغ الزهيدة 

من م�سادر اأخرى، عربية واأجنبية. 

وم���ن جهة اأخرى، ت�س���تفيد الولي���ات املتحدة 

بتوفري اإ�سعاف حجم امل�س���اعدات املمنوحة مل�رش 

م���ن خلل الت�س���هيلت التي تتمتع به���ا باملقابل؛ 

وعلى راأ�سها حق املرور املجاين عرب قناة ال�سوي�س، 

وحرية ا�س���تخدام الأجواء امل�رشية من دون �س���ابق 

اإن���ذار، واإذا كان من اخلطاأ التقلي���ل من اأهمية هذه 

الت�س���هيلت للولي���ات املتحدة، فمن اخلطاأ اأي�س���ًا 

العتقاد ب���اأن احلكومة امل�رشية قادرة على اإنهائها 

�ساعة ت�ساء، خ�سو�سًا يف �سوء ما يع�سف مب�رش من 

ا�سطرابات �سيا�سية واأمنية.

ويف �س���ياق احلديث ع���ن مواجه���ة املنظمات 

الإرهابية، ي�س���دق الكثريون ادع���اءات »اإ�رشائيل« 

باأنها تخ�س���ى م���ن تنامي »احلركات الأ�س���ولية« 

عل���ى حدودها، واأن للوليات املتحدة م�س���لحة يف 

ا�س���تقرار الو�سع يف م�رش، ويف جناح القوى الأمنية 

امل�رشية يف دحر اجلماعات امل�س���لحة، والق�س���اء 

عليها، وت�س���ل هذه املواقف اإىل درجة العتقاد باأن 

ثمة »م�رشوعية« لل�رشاكة مع »اإ�رشائيل«، ب�سورة 

مبا����رشة اأو غري مبا�رشة، ومع الوليات املتحدة يف 

حربها املعلنة �سد »الإرهاب«.

يحاول البع�س تف�سري التقارب الأمريكي الإيراين، 

يف مقاب���ل التباعد مع بع�س احلكوم���ات العربية، 

على اأنه تراجع، اأو »ا�س���تدراك متاأخر«، من جانب 

الإدارة الأمريكي���ة، ملن���ع املنظمات امل�س���لحة من 

اإن�ساء »اإمارات اإ�س���لمية متطرفة«، لأنها تهدد اأمن 

»اإ�رشائيل«، وت�رش مب�س���الح الغ���رب يف املنطقة، 

ويح�س���ب البع�س اأن هذا هو ال�س���بب وراء ا�سطراب 

العلق���ات مع الولي���ات املتحدة، ال���ذي ل يقت�رش 

على الدولة امل�رشية فح�سب، بل يطال اأي�سًا تركيا، 

وال�سعودية، وقطر التي تلم على دعم الأ�سوليني.

اإن »تخل���ي« الولي���ات املتحدة ع���ن حلفائها 

الإقليمي���ني، ل يعك����س بال����رشورة تراجع���ًا اأمام 

مناه�س���يها، بل يرتب���ط مبا�رشة ب���اإرادة امل�رشوع 

التو�س���عي ال�س���هيوين الذي ي�س���تهدف، من خلل 

الهجمة الراهن���ة، تفتيت معظم كيان���ات املنطقة، 

وعل���ى راأ�س���ها الدولة امل�رشية، ويف ه���ذه احلالة، 

امل�س���الح  ول  ال�س���لح«،  »معاه���دة  ت�س���كل  ل 

الإ�س���رتاتيجية الأمريكية، رادعًا للعدوان على م�رش 

والتدخل ب�س���وؤونها الداخلية، بل عقبة يرى الكيان 

ال�س���هيوين والوليات املتحدة ����رشورة اإزالتها يف 

اأقرب فر�سة متاحة.

عدنان حممد العربي

هل ترتبط العالقات األميركية - المصرية حقًا 
بمصير كامب ديفيد ومعاهدة الصلح؟



ل ت��زال ارت��دادات الأزم��ة املالي��ة ال�ض��اربة اجلذور 

يف احت��اد ال��دول احلاملة معًا ا�ض��م »الولي��ات املتحدة 

الأمريكية« متوا�ضلة، واإن غابت ب�ضكل لفت عن الإعالم 

الأمريك��ي، وتالي��ًا ع��ن الإع��الم العامل��ي، اإل اأن اأخط��ر 

الرت��دادات املغيب��ة فعاًل تل��ك التي تنعك���س على الدول 

الأمريكية املتحدة، مع تنامي روح النف�ض��ال يف العديد 

م��ن تلك ال��دول دفع��ة واحدة، م��ا يجعل حكاي��ة »احللم 

الأمريك��ي« جم��رد حلم اأقرب من الوه��م اإىل احلقيقة بعد 

اأن بداأت ال�ضعوب الأ�ضلية وامل�ضتوردة وامل�ضتوطنة تدرك 

حقائق الزيف التي تراكمت منذ اخرتاع احللم الوهمي.

يف حقيقة الأمر، اإن ال�ضيا�ضات التي اتبعتها الإدارات 

الأمريكي��ة املتعاقب��ة م��ع تكوين��ات ال��دول الأخرى من 

حيث العمل على زرع ال�ضقاق بني مكوناتها الجتماعية 

والدفع اإىل تق�ضيمها لتكون لقمة �ضائغة من اأجل ابتالعها 

اأو تطويعه��ا، وحت��ى ا�ض��تخدام القهر والق��وة والفنت يف 

�ض��ياق تنفيذ امل�ض��اريع القاتل��ة، بداأت تزحف اأمرا�ض��ها 

اإىل الداخ��ل الأمريك��ي بخطوات متنامي��ة لينطبق عليها 

احلكمة القائلة »طابخ ال�ضم اآكله«.

اإن الواقع احلايل الذي تعي�ضه البالد امل�ضماة الوليات 

املتح��دة الأمريكي��ة، يوؤك��د مبا ل ي��دع جماًل لل�ض��ك، اأن 

�ض��يخوخة الحتاد ت�ضري بخطى - يف املقيا�س الزمني - 

اأ�رضع بكثري من ال�ض��يخوخة التي �رضب��ت امرباطوريات 

يف التاري��خ، واأدت اإىل تفككها وانهي��ار الدولة املركزية 

بع��د اأن حتولت اإىل عالق��ة »خانقة« لل��دول املتحدة، ما 

عزز ويعزز با�ضطراد النزعة »ال�ضتقاللية«.

اإن ال�ض��عوب الأمريكية فقدت فعاًل الثقة بال�ضيا�ض��ات 

املتبع��ة وقد اع��رتف بذل��ك الرئي�س ب��اراك اأوبام��ا واإن 

حاول تغطية �ض��ماوات العلل باأبوات ال�ضيا�ضة نف�ضها بعد 

احلل الرتقيعي وعلى طريقة حكام دول العامل املتخلفني 

مل�ضاألة �ضداد الديون جتنبًا لإفال�س حقيقي، اإذ قال لدينا 

كثري من العمل ويف الأولوية »ا�ضتعادة ثقة ال�ضعب«.

اجلمهوري��ني  ب��ني  التف��اق  اإن  الأم��ر،  حقيق��ة  يف 

والدميقراطي��ني عل��ى جتن��ب كارث��ة اقت�ض��ادية موؤقتًا، 

وتاأجي��ل التو�ض��ل اإىل ح��ل مل��دة اأربع��ة ا�ض��هر ل يعك�س 

اإفال���س ال�ضيا�ض��ة القت�ض��ادية الجتماعية فح�ض��ب، بل 

اإفال���س النظ��ام ال�ضيا�ض��ي ال��ذي م��ن اإفرازات��ه الأزمات 

املالية، وتنامي الروح العدائية لأمريكا يف العامل وعودة 

النزعة النف�ضالية ب�ضبب الأثمان الباهظة جراء احلروب 

غري العادلة الناجمة عن �ضيا�ضات القوة التدمريية حينًا، 

والق��وة الناعمة حينًا اآخر، وهما اللذان اأديا اإىل الأزمات 

املالية، املوؤذن الفعلي اإىل حتلل القوة العظمى، وبالتايل 

انفراط العقد الجتماعي الداخلي.

النتخاب��ات  من��ذ  حت��اول  الأمريكي��ة  الإدارة  اإن 

الأخ��رية التجاه��ل عن عم��د الطلبات النف�ض��الية لأكرث 

م��ن ع�رضي��ن »ولي��ة« للتخل���س م��ن قب�ض��ة وا�ض��نطن، 

واأب��رز تللك الوليات، تك�ض��ا�س امل�ض��لوخة عن املك�ض��يك 

عن��وة، وكذلك نيويورك وكارولينا ال�ض��مالية وكولورادو 

وداكوتا، وكلها تطلب بو�ض��وح »حق الن�ض��حاب �ض��لميًا 

م��ن الوليات املتح��دة واإن�ض��اء حكومة م�ض��تقلة«، ويعد 

بع�ضها مثل تك�ضا�س الولية الأغنى وحتتوي على 79 يف 

املئ��ة من نفط اأم��ريكا واملخزون من املع��ادن الطبيعية 

م��ع كاليفورني��ا ونيو مك�ض��يكو ويوت��وا املطالبة اأي�ض��ًا 

بالنف�ضال.

ويع��دد املطالب��ون بال�ض��تقالل الأ�ض��باب واأبرزه��ا 

»ال�ض��عوبات القت�ض��ادية الناجمة ع��ن اإهمال احلكومة 

الفيدرالية الإ�ض��الح يف الإنفاق املحل��ي والأجنبي، واأن 

املواطن��ني يعان��ون م��ن انته��اكات �ض��ارخة حلقوقهم، 

اإن دولته��م  ولذل��ك يق��ول ال�ض��تقالليون يف تك�ض��ا�س، 

�ض��تعمل لالن�ض��حاب م��ن الحت��اد »حلماي��ة املواطنني، 

واإعادة تاأمني حقوقهم وحرياتهم وتعزيز مفهوم حقوق 

الإن�ض��ان وفق��ًا للمعتقدات الأ�ض��لية الت��ي مل تنعك�س من 

قبل احلكومة الحتادية«.

اإن الولي��ات املتحدة اأمام مفرتق حقيقي ل ي�ض��تبعد 

باحث��ون اأمريكي��ون اأن تتك��رر جترب��ة النف�ض��ال ع��ام 

1861-1860 بعد انتخاب اإبراهام لنكولن، واأدى ذلك اإىل 
ن�ضوب حرب اأهلية اجتاحت البالد.

ل ي�ضك عاقل باأن »امرباطورية ال�رض« يف طريقها اإىل 

الأفول، فها هي خ�رضت بفعل نظامها ال�ضيا�ضي وحدانية 

القطبية ب�رضعة �ض��اروخية، وجتتاحه��ا اأزمات مالية ل 

خال�س منها، والروح النف�ضالية ت�ضابق ا�ضتعال النفط.

يون�س عودة

اإذا ك�نت الأمور توؤخذ بخواتيمه�، ف�إن الرئي�س 

الإيراين ح�سن روح�ين حقق اإجن�زاً كبرياً لل�سي��سة 

الإيرانية، رغم اأنه عند الوهلة الأوىل »للتق�رب« 

الإيراين - الأمريكي �سّكل �سدمة للذين يتخّوفون 

من تغيري هذه ال�سي��سة، لكنه ع�د ليوّجه �سدمة 

مع�ك�س���ة لآخري���ن يت�رضرون م���ن وقف احلرب 

الأمريكية »الن�عمة« �س���د اإيران، وامل�ستمرة منذ 

اأكرث من ثالثني ع�مً�.

ميك���ن القول اإن���ه م� ك�ن م���ن املمكن تخّطي 

ال�سدمة واجلنون اللذين اأ�س�ب� ال�س��سة يف الكي�ن 

ال�س���هيوين، ويف كل من ال�س���عودية وتركي� ومن 

يتبعهم، اإثر تراجع الولي����ت املتحدة الأمريكية 

عن �سن حرب �سد �س���ورية، اإل ب�سدمة اأ�سد هوًل 

واأكرث ق�س����وة: الرئي�س الأمريكي ي�س���تجدي لق�ًء 

م���ع الرئي�س الإيراين، يف طلب تكرَّر خم�س مرات، 

لكن الرئي�س الإيراين رف�س، كم� رف�س اللق�ء على 

ع�س����ء، على الرغم من اأن ب�راك اأوب�م� �رضب فيه 

نخبً� بكوب م�ء، بيد اأن روح�ين ر�سي ب�لرد على 

ات�س����ل ه�تفي من الرئي�س الأمريك���ي، ورّده اإىل 

�سي�رته وهو يتوجه اإىل مط�ر نيويورك ملغ�درته� 

اإىل بالده، م� اآث�ر لغطً� حول »ال�سي��سة الإيرانية 

اجلدي���دة« داخل وخ�رج اإي���ران، على الرغم من 

اأن املدافع���ني ع���ن الرئي�س روح�ين اأ�س����روا اإىل 

اأن الرئي����س الأمريكي مل يكن فقط هو املت�س���ل 

وامُل����رّض على اللق�ء، بل اإنه ح�رّض م�س���بقً� كلمة 

»ي�ميدا ح�فظ« وهو ل يعرف الف�ر�سية، يف حني 

اأن روح����ين ك�ن ب�إمك�نه القول له »ب�أم�ن اهلل« 

ب�لإنكليزية التي يتقنه�.

هذا »التج�وب« من روح�ين م�س���حوبً� بنقل 

لكالم عن الراعي ال�سي��س���ي له »ال�سيخ ه��سمي 

رف�سنج�ين« يقول فيه اإن الإم�م الراحل اخلميني 

ك�ن �س���د عب�رة »املوت لأمريك�«، ك�ن مو�س���ع 

رف����س وانتق����د من قب���ل كثري م���ن الف�علي�ت 

الإيرانية.

م� هو �رض هذه النعط�فة الإيرانية التي �سدمت 

البع�س وجعلته يظن اأن روح�ين ي�أخذ اإيران اإىل 

عك�س خي�راته� »الثورية« والواقعية، خ�سو�س���ً� 

بعد اأن حقق »حمور املق�ومة« انت�س�رات يفتخر 

به�، بعد اأن �س���مد اأم�م موؤامرة وحت�لف دولينينْ 

لإ�س���ق�ط حكم الرئي�س ب�س�ر الأ�س���د يف �سورية، 

وثب���ت قوة وموق���ع املق�ومة يف لبن����ن، واأجرب 

الغرب والأمريكيني على التف�و�س مع اإيران، التي 

م� تزال متم�سكة بحقوقه� يف التخ�سيب النووي 

ال�سلمي، ويف لعب دور اإقليمي ف�عل؟ 

لع���ة يف ال�س����أن الإيراين،  تعترب اأو�س����ط مطَّ

اأن اجلمهوري���ة الإ�س���المية ت�س���عى للع���ب دور 

يف ال�سي��س���ة الأمريكية خالل ال�س���نوات الثالث 

املتبقي���ة من حك���م ب�راك اأوب�م����، يف تكرار مل� 

فعلت���ه، واإن بطريقة خمتلفة عن���د بداية الثورة 

واحتج�ز الع�ملني يف ال�سف�رة الأمريكية بطهران، 

يف ذلك الوقت ُتذّكر الأو�س����ط ب����أن اآخر خط�ب 

للرئي����س الأمريكي جيمي ك�رتر ك�ن عن �س���عيه 

لإط���الق املحتجزي���ن يف اإيران، اأم���� اأول خط�ب 

خللفه ريغ�ن فك�ن حول اإطالق �رضاحهم! 

�س���عى روح����ين لال�س���تف�دة م���ن »الوق���ت 

ال�س����ئع«، فه���و ك�ن يف نيوي���ورك ولي����س يف 

الع��س���مة الأمريكي���ة وا�س���نطن، اأي اأنه مل يقدِّم 

تن�زًل جم�نيً� لالأمريكي���ني، وقبوله بفتح الب�ب 

ولو مواربة معهم، تعتربه اأو�س�طه فر�سة لتحقيق 

م� تريده اإيران من اأمريك�، التي ت�سعى ل�ستع�دة 

ح���رارة عالق�ته� ب�إي���ران، ويف ظنه� اأن روح�ين 

»الإ�س���الحي« ميك���ن اأن يلّبي بع����س املط�لب 

الأمريكية. يف ح���ني يبدو »الإ�رضائيليون« الذين 

ُج���ّن جنونهم من هذه النعط�ف���ة الأمريكية، هم 

الأقرب اإىل فهم عقلية روح�ين، فهم و�سفوا الف�رق 

بينه وبني �سلفه اأحمدي جن�د ب�أنه جمرد ابت�س�مة 

يطلقه���� الأول، بعك�س وجه الث����ين املتجّهم، اأم� 

من حيث امل�س���مون ف�إن الواق���ع يجيب، فهل من 

ع�ق���ل ي�س���دق اأن رف�س���نج�ين اأو حممد خ�متي 

»اأمريكي����ن« �سي��س���يً�، وهم� اللذان �س���بق اأن 

تراأ�س� اجلمهورية الإ�س���المية ومل يفرط� ب�أي من 

ال�س���راتيجي�ت الإيرانية! اأو هل ي�س���دق من�سف 

ب�أن ال�س���يد حمت�س���مي مثاًل، الذي ك�ن يو�س���ف 

ب�لتطرف، ميكن اأن يتخلى واأمث�له عن نهج ثورة 

الإم�م اخلميني، وهو املح�س���وب ح�ليً� على خط 

الثالثي رف�سنج�ين - خ�متي - روح�ين؟

تبدو الواقعية الإيرانية ع�ملة على ا�س���تيع�ب 

م� حققت���ه من اإجن�زات حملي���ة واإقليمية، وهي 

لذلك تواج���ه خط�ب التهدئ���ة الأمريكي بخط�ب 

ه�دئ، بعك�س �سي��س���ة الت�سعيد والتعنيف التي 

م�ر�س���ه� اأحم���دي جن�د، والتي مل يك���ن منه� بد 

يف وجه �سي��س���ة احلرب التي �سنه� �سده� بو�س 

الأب والبن، والإم����م الراحل اخلميني وافق على 

اإيق�ف احلرب مع �سدام ح�سني حف�ظً� على اإيران 

وثورته����، بعد اأن بلغت تل���ك احلرب حد التدمري 

العبثي املتب�دل، ويف الو�س���ع احل�يل ف�إن قبول 

التهدئة مع الولي�ت املتحدة، مع التم�س���ك بكل 

امل�س����لح واملط�ل���ب الإيرانية، يعت���رب اإجن�زاً، 

خ�سو�سً� اإذا اأنتج ذلك وقفً� للعقوب�ت �سد اإيران، 

وا�ستع�دة لالأموال الإيرانية املحتجزة يف اأمريك�، 

واعرافً� ب�لدور الإيراين الإقليمي املتع�ظم، وبحق 

اإيران يف امتالك التكنولوجي� النووية ال�س���لمية، 

وهذا لي�س من املمكن حتققه لول ح�لة ال�س���عف 

الت���ي متر به� الولي�ت املتحدة، التي تعمل على 

»وداع« منطقتن� العربية - الإ�س���المية ب�جت�ه 

بحر ال�س���ني، من دون اأن تنج���ح يف حتقيق اأي 

من غ�ي�ته� الكربى، وهي للعلم �س���بق اأن ح�ولت 

مف�و�س���ة الإيرانيني على اإع�دة العالق�ت، فك�ن 

اجلواب الإي���راين: »ل نقبل ب�أي عالق�ت ب�أقل من 

50 مق�بل 50، اأي الند للند، ول نقبل حتى بت�سعة 
واأربعني«، لي�س هذا فح�س���ب، بل اإن »التهدئة« 

الإيراني���ة - الأمريكي���ة ه���زت بق���وة العالق�ت 

»الإ�رضائيلية« - الأمريكية، كم� فّجرت العالق�ت 

الأمريكية - ال�س���عودية، وهذه بحد ذاته� تعترب 

ي يف حينه »اإيران  »اإجن�زات«، ت�س���به م� �ُس���مِّ

غي���ت« ع����م 1988، والتي ذهب فيه���� املبعوث 

الأمريكي م�كفرل���ني اإىل طهران، التي جنحت يف 

من�ورته� تل���ك يف هز عالقة اأمريك� ب�أتب�عه� من 

احلك�م العرب، ولو اإىل حني.

عدنان ال�ساحلي

أميركا.. من فقدان وحدانية القطبية إلى التفكك
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�س����ء امل�س����فر يف ع�رض ذاك الي���وم اأن يختلي 

بنف�سه، ف�نطلق �سوب الب�دية، وابتعد حتى غ�بت 

املدينة خلف كثب�ن الرمل و�سجر ال�سّب�ر الأخ�رض، 

وك�ن ال�س���ح�ب الأبي�س يحجب ال�س���م�س ويلّطف 

وهجه����، فربع يف جلو�س���ه اإىل الأر�س، يراجع م� 

دّونه من اأخب�ر وعرب يف دفره ال�سغري، فبدت ك�أنه� 

نتٌف من هلو�س����ت ل معنى له����، فراح يبّوبه� يف 

خال�س�ت تتن��سق فيه� الأ�سول مع الفروع، وي�سيغ 

خط�به اجلديد، لعله ي�ستك�سف الآف�ت والعلل التي 

تنخر ج�سد الأمة وتهدده ب�لهالك.

ابت���داأ بجم���ع اأخب����ر تن�س���ته عل���ى »الدليل 

ال�س���ي�حي« الذي ب�رّض زوار ال���وادي املقفر بعودة 

بنيهم اإىل اأر�س امليع�د، و�سّم�ه� »اإرت�س ي�رضائيل«، 

ث���م ربط احل�دث���ة بعبور ع�س����ب�ت الرويع، مثل 

خط�طيف اجلب����ل، يعّكرون �س���كون الليل واأم�نه، 

وظن اأنهم ف�سياًل من جي�س التحرير، وذّيل ال�سفحة 

بق�س���ة الفالحة التي فقدت �س����قه� ب�نفج�ر لغم 

زرعه رواد الغزاة الهمجيني، بني وريق�ت ال�س���عر، 

و�س���يق�ن الهليون، وتّوج ال�سفحة بعنوان »بالدن� 

مطمع املف�سدين يف الأر�س«.

ويف ال�سفحة الت�لية، جمع امل�س�فر و�سف القرى 

املنكوبة بغي�ب اأه�ليه�، وتف��سيل لق�ئه ب�س�حب 

الدك�ن يف �س���يعة املغرب���ني، حيث يبيع خب�ئث 

املنتج����ت املعلب���ة، ويتح�رّض على زم���ن الوفرة، 

و»املونة«، و�س���م اإىل ال�سفحة م�س����كن الأحي�ء 

الع�س���وائية حول املدن، وعجقة اأ�سواقه� املزعجة، 

وق�رنه� مبن�زل حّي طفولته اله�دئ على �س���ف�ف 

النهر الدافق، وال�س���يع الوديعة، ثم عنون ال�سفحة 

ب�»الفقر الطوعي ومذّلة البدائل«. 

وانتقل بعد ذلك اإىل جل�س���ته م���ع ب�ئع احلرير 

يبك���ي على اأط���الل متج���ره يف ق�ع����ت »املول 

احلديث«، ويق�رن العلب الزج�جية الركيكة ب�أعمدة 

الرخ�م يف اأ�س���واقن� العريقة، وانحط�ط م�سلك رواد 

املول وع�مليه، برفعة الأخالق ل���دى اأبن�ء الب�زار 

وزواره، يتب�دلون احل�جي�ت ال�رضورية، بال اإ�رضاف 

اأو تبذير، وينبذون الغ�س�����س، والطفيلي، واجل�هل، 

ويعززون مراتب ال�س����دق الأمني، ونّوه امل�س�فر يف 

�س���فحة »فن العم�رة ال�رضقية وه�س��سة احلداثة«، 

بعن�ي���ة البن�ئ���ني ب�جت�ه الري���ح، ومداخل النور، 

والظالل الواقية، وزواي� ال�س���الة والرفيه، ونق�وة  

ال�سبيل وعذوبة م�ئه.

ومل ين�س امل�س����فر لق�ءه املتجدد مع �س���ديقه 

ال�س���ح�يف، ف�س���ّجل يف هذا الب�ب عظمة الع�ملني 

يف ال�س����أن الع����م، الذين يرفعون عن املك��س���ب 

ال�سخ�س���ية، فال تغريه���م املن��س���ب امللّوثة، ول 

يفرطون بق�س����ي� الرعية، ومّيزه���م عن املتملقني 

واملرتزقة الذين ي�س���ّخرون ط�ق�تهم وكف�ءاتهم يف 

خدمة الأ�س���ي�د املتكربين، والظلمة الف�جرين، لق�ء 

م� يركونه لهم من ف�سالت موائد البذخ واملجون، 

وعنون اخل�نة ب�»خ�س��س���ة الإثراء على ح�س����ب 

الرعية«.

اأوق����ف امل�س�����فر مراجعته ال�رضيع����ة قبيل 

املغي����ب، وقفل راجع����ً� قبل اأن يدرك����ه الليل، 

ولكنه ق����رر اأن يلجم حم��س����ته ب�إطالع رف�قه 

على م�س����ودة عمله، حتى يكتمل الن�س، مل يكن 

امل�س�����فر على علم اأن �س����ديقه ال�سح�يف ك�ن 

�س����يط�لبه يف الليلة ذاته� اأن يع����د كل منهم� 

كت�بً� ُيعر�س على جمموع الرف�ق الذين التقي� 

بهم يف ترح�لهم� الطويل.

»اأفحمتن����ي ي� �س�����حبي يف طرح����ك هذا«، 

ق�����ل امل�س�����فر خم�طبً� ال�س����ح�يف، »اأتظن اأن 

رف�قن� يف املزرعة املث�لي����ة، والن�ظر وحرا�س 

املن�طق املح����ررة، والبدوي وزعيم ع�س����ريته، 

والوزير ال�س�����بق، ج�هزون لعقد لق�ئن� الأول«؟ 

فرد ال�س����ح�يف مبت�س����مً�، »لقد �سبقتك يف هذا 

اأي�سً�، ف�أو�سيت اجلميع قبل الوداع ب�أن يح�رض 

كل منه����م نبذة عن خربته يف جم�ل عمله، ولن 

يخذلوين«.
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املع�ر�س���ة  »جن���وم  ظه���ور  انح����رض 

ال�س���ورية« اخل�رجي���ة على الف�س����ئي�ت، 

وان�س���حب عن ال�س��س����ت فريق ال�س���ب�ط 

العرب املتق�عدين، من خرباء ا�سراتيجيني 

ومتخ�س�س���ني يف مت�بعة تط���ورات الأر�س 

م وال�سيطرة التي  عن ُبعد، عرب خرائط التحكُّ

تكف���ل تقدُّم »اجلي�س احلر«، لأن ان�س���ح�ب 

املدم���رات الأمريكي���ة الت���ي عّول���وا على 

�رضب�ته� للزحف على دم�سق مل تكن ال�رضبة 

الأخرية الت���ي تلقته� يف الظهر مع�ر�س���ة 

اخل�رج والداعمني الإقليميني له�، بل تلته� 

م�س����ألة نزع الكيم����وي ال�س���وري، وتنويه 

جون ك���ريي من جزيرة ب�يل الأندوني�س���ية 

بعد لق�ئه لفروف، بجهود النظ�م ال�س���وري، 

وف�سل الرئي�س الأ�سد وتع�ونه، ثم ك�ن لق�ء 

جنيف الإيج�بي مع الإيرانيني يف م� يتعلق 

ب�لنووي الإيراين، و�س���وًل اىل اإقرار كريي اأن 

احلل الع�سكري يف �سورية قد ا�سُتبعد نه�ئيً�.

مل تنطلق من فراغ نداءات ق�دة »اجلي�س 

احلر« الالجئ���ني يف اأنقره، عندم���� اأ�رضّوا 

عل���ى طلب ال�س���الح م���ن دون احل�جة اإىل 

توريد الرج�ل اإىل الداخل ال�سوري، لكن هذه 

القي����دة مل تَر من على �رضفة الإ�رضاف على 

املع�رك يف الداخل ال�سوري اأن املي�ه الركية 

جت���ري من حتته���� يف اأنق���ره، واأن ع�رضات 

الآلف م���ن املرتِزقة قد تدفق���وا ويتدفقون 

عرب تركي����، اإىل اأن ن�هز الع���دد املئة األف، 

�س���من اأكرث من األفي ف�سيل، وُكلِّف »احلر« 

ب�لق�س����ء عليهم ك�رضط لإمداده ب�لأ�سلحة 

وف���ق ال�رضوط الغربية، فب�در اإىل الطلب من 

الغرب�ء مغ�درة �س���ورية بع���د فوات الأوان، 

لأنه ل ميلك من ال�س���لطة على الأر�س �سوى 

ح�سته كفريق ب�ت دوره على الأر�س ث�نويً�، 

بعد اأن بداأ الرئي�س الأ�س���د ب�إحك�م القب�سة 

على م� تبقى من الغوطتني ومن�طق جنوب 

دم�سق، واجت�حت »داع�س« منطقة ال�سم�ل 

ال�سوري، ودعت »احلر« اإىل ال�ست�سالم!

اأم����م الراجع غ���ري ال�»تكتيكي« هذه 

املرة ل�»اجلي�س احلر« على ك�فة اجلبه�ت، 

والذي بلغ ح���د الندح�ر، تب���دو اخلي�رات 

ال�س���ورية غ���ري متوفرة،  اأم�م املع�ر�س���ة 

وحكومة اأحمد طعمة املزَمع ت�س���كيله� لن 

تك���ون لديه� منطقة واح���دة »حمررة« يف 

�س���ورية لتحكمه�، ولو عن بع���د، وب�لت�يل 

ف�إن اخلي�رات ال�سي��سية ب�تت مغلقة اأي�سً� 

بوجهه�، نتيجة رف�س »تن�سيقي�ت الداخل« 

العراف ب�»الئتالف ال�س���وري« وم� ي�سدر 

عنه، ومترد اأكرث من �س���بعني ف�سياًل م�سلحً� 

عليه، مع م� ا�س���تتبع ذلك من ان�س���ق�ق�ت 

عن »احلر« ب�جت�ه »داع�س« واأخواته�، اأو 

ب�جت�ه احلدود الركي���ة للهرب من مع�رك 

عبثية، ي�س����ف اإىل هذه النك�س�ت الت�رضذم 

الذي يع�ين منه مع�ر�سو اخل�رج، مم� يدعو 

للت�س�وؤل: من �سيكون منهم يف جنيف؟ ومن 

�سُي�ستبعد؟ ومن �سُيبعد نف�سه اأ�ساًل لينتهي 

حتت دع�س�ت »داع�س«؟!

ط�ل���ت اللعبة ب�س���بب وف���رة الالعبني، 

و»جني���ف - 2« - لو عقد - �س���تليه عدة 

ال�س���ورية  املع�ر�س���ة  لأن  »جنيف����ت«، 

اخل�رجية الراف�س���ة لالأ�سد �سريف�سه� الأ�سد 

على ط�ولة التف�و�س، ومن »يتدّلع« اليوم 

ع���ن ركوب قط����ر »جني���ف - 2«، لن مير 

علي���ه قط�ر اآخر اإىل اأي »جنيف« ق�دم، واآن 

لف�قدي الروؤية من املع�ر�سني ومن يدعمهم 

م���ن الإقليميني اأن يدرك���وا اأن قط�راً داخليً� 

ب�نتظ�رهم للعودة اإىل ح�سن الأ�سد وقب�سته، 

واإىل �سورية حديثة ي�سوده� احلوار وحتقيق 

العدل، وقط����ر اآخر نحو اإم����رة »داع�س« 

ودويالت التخل���ف التي خلقته� اأمريك� عرب 

ثق�فة »الفو�س���ى اخلالق���ة«، والتي عرف 

الأ�س���د وحلف����وؤه كيفي���ة مواجهته� بخلق 

الفو�س���ى وحتريك ال�رضوخ الربك�نية التي 

زلزلت الأر����س الإقليمية، وقلبت املع�دلت، 

وقلب���ت الط�ولة على روؤو����س زعم�ء عرب 

اأ�سبه ب�لدمى.

اأمني يو�سف

بين قبضة األسد وأنياب »داعش« 
»الجيش الحر«.. والخيار الُمّر

الفتح المبين
يف زم��ن اقت�ض��ام النف��وذ والكن��وز عل��ى م�ض��احة الع��امل.. الزمن 

امل�ض��وب باخل��وف والقل��ق على امل�ض��ري، زم��ن الفاقة والع��وز، زمن 

الفتقار اإىل القوت ب�ض��تى �ض��نوفه واأ�ض��كاله.. الّروحي منه واملادي، 

الفكري واجل�ض��دي.. زمن حاجتنا الفعلية اإىل حكومة، بكل ما للكلمة 

من معنى ومبنى وم�ض��مون.. حكومة ُتعنى ب�ض��وؤون و�ضجون نا�ضها 

وترعاهم، ت�ضهر على اأمنهم احلياتي، القت�ضادي، املعي�ضي، العمالين، 

التعليمي، الرتبوي، ال�ضحي، احلقوقي، الإمنائي، الوجودي..

يف الزم��ن الع�ض��يب ه��ذا.. تعوزنا دول��ة قرارها ينبع م��ن ذاتها، 

بعي��داً من الإيحاءات والإمي��اءات، كما يعوزنا رجال ق��ادة، ُيوؤثرون 

م�ضلحة لبنان و�ضعبه، على ما عداه من م�ضالح..

ليكتم��ل امل�ض��هد.. ويت��م » النق��ل بالزعرور« بح�ض��ول العجيبة – 

املعجزة - يف زمن ظننا فيه اأّن زمن املعجزات قد وىّل.. فكان الفتح 

احلدث، يف  جدار الّرهبة، فهو ل يقّل �ض��اأنًا عن الفتوحات التاريخية، 

ول نغايل اإذا ما ُقلنا اإّنه اأهمها!

فمن الفاحت الأول الإ�ض��كندر املق��دوين »ذو القرنني« فاحت ال�رضق، 

م��روراً ب�»�ض��قر قري���س« عب��د الرحم��ن ب��ن معاوية بن ه�ض��ام فاحت 

الأندل���س.. اإىل حمم��د الث��اين ف��احت الق�ض��طنطينية.. و�ض��لنا اإىل رابع 

�ض��اللة الفاحت��ني واأعظمه��م! ومعجزة الفتوح��ات على م��ّر التاريخ، 

باكورة الألفية الثالثة، ورمّبا كانت وحيدة القرن.. الواحد والع�رضين!

اأّيها النا�س.. قدركم اأن تعي�ض��وا هذا الواقع الباهر املنقطع النظري! 

وتعاي�ض��وا هذه الكوكبة من »الفلتات« الذي قّلما يجود الزمن مبثلها 

عل��ى اجلن�س الب�رضي.. فالتاريخ كما الدين�ض��ورات، مقرٌت، بخيل، فهو 

يبي�س بي�ضة يف الدهر.. لكننا نحن اأبناء هذا اجليل حمظوظون، لأننا 

يف زمن اإقبال، بحيث يبي�س فيه احلمام على الوتد!

ن�ض��األ اهلل.. اأن يجّنبنا زم��ن الإدبار وتداعيات��ه، اإذ من املفرت�س 

اأن تكون جعبنا قد امتالأت منه حتى اجلمام! واأنوفنا �ضئمت روائحه! 

لكن ما احليلة اإذا كانت جعبنا معطوبة، واأنوفنا اأبتليت بزكام مزمن؟

اأّيه��ا النا�س.. ثوبوا اإىل ر�ض��دكم، اإىل �ض��مائركم، اإىل اإن�ض��انيتكم، 

و�ض��ونوا جمتمعاتك��م املهّددة بال��ّزوال.. جراء هرطقة ب�ض��عة دمى، 

اأذن��اب، مرتزق��ة، يزعم��ون لأنف�ض��هم، م��ا هم لي�ض��وا في��ه وعليه من 

ف�ض��ائل وم��روءة.. فيما ه��م يف احلقيقة جمموعة غرب��ان يف اأجمة، 

تنقد اجليف، بالرباعة نف�ض��ها التي تنقر فيها على دف اأولياء نعمها، 

لتنف���س خدودها، وتف��رد اأجنحتها، وتنفث �ض��مومها على ال�ضا�ض��ات 

املحظية بجمٍّ غفري من امل�ض��اهدين، م��ّن اهلل عليهم بنعمتني.. �رضعة 

التاأثر و�رضعة الن�ضيان!

�رضيكي يف املواطنية.. ال�ضابرة وامل�ضابرة.. املنتظر الأمن.. على 

ر�ض��يف التاريخ، غداً ت�ض��رتد الدولة املحاور ال�ض��بعة.. اأو روؤ�ضاءها.. 

اإىل جحرها تعوي�ض��ًا عن القرى ال�ض��بع، وتتك�ض��ف لك �ضورة القرعة 

من اأم قرون!
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دول إفريقية تتبنى الصكوك اإلسالمية
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يف خطى مت�سارعة، تتجه القارة 

الإفريقي����ة ب�س����كل وا�س����ع اإىل تبني 

التي  الإ�س����امية  املالية  ال�س����كوك 

اأثبتت فاعليتها القت�سادية.

وانتع�س����ت �س����وق ال�س����كوك اأو 

الأ�س����هر  الإ�س����امية يف  ال�س����ندات 

الأخرية يف القارة ال�س����مراء، بحيث 

اأ�سبحت نيجرييا؛ �ساحبة القت�ساد 

الأكرب يف اأفريقيا جنوب ال�س����حراء، 

ثاين ال����دول الت����ي تطرح �س����ندات 

100 ملي����ار دولر  اإ�س����امية بقيمة 

خال الع����ام احلايل، بعدما �س����بق 

لل�سنغال اأن تبنت ال�سيا�سة نف�سها.

وكانت ال�س����ودان البلد الإفريقي 

اقت�س����اده  هي����كل  ال����ذي  الوحي����د 

مع  متوافقًا  ليك����ون  ونظامه املايل 

تعاليم ال�رشيعة الإ�س����امية، اإل اأنه 

يف ال�س����نوات الأخرية، �سهدت القارة 

املزيد من الدعم لعوامل منو التمويل 

الإ�س����امي، ترتكز عل����ى عدة عوامل 

اأهمه����ا زيادة الوعي يف دول اأفريقيا 

جنوب ال�سحراء.

املبادرة يف  زمام  ومتتلك كينيا 

اخلدم����ات امل�رشفي����ة املتوافقة مع 

ال�رشيعة الإ�س����امية، حيث ا�س����تمر 

الطل����ب عل����ى اخلدم����ات امل�رشفية 

النمو ب�س����كل كبري،  الإ�س����امية يف 

بينم����ا متثل منطقة �س����مال اإفريقيا 

�س����وقًا كبرية وغري م�س����تغلة حتى 

الآن كم����ا يجب يف �س����وق اخلدمات 

امل�رشفية الإ�سامية.

لأكرث  موطن����ًا  اإفريقيا  وتعت����رب 

من 400 مليون م�س����لم وهو ما ميثل 

تقريبًا ربع عدد امل�سلمني يف العامل، 

لكن ال�سكوك الإ�سامية مل ت�سدر يف 

اإفريقيتني  ال�سابق �سوى عن دولتني 

فقط هما غامبيا وال�س����ودان اللتان 

اأ�س����درتا ال�س����كوك، ولك����ن مببالغ 

�سغرية وعلى اأ�س����ا�س ق�سري الأجل، 

اإل اأن نيجريي����ا وال�س����نغال وجنوب 

اإفريقي����ا ودوًل اأخ����رى يف اإفريقي����ا 

تعمل على اإ�سدار ال�سكوك الإ�سامية 

مببالغ قيمة.

وتعد هذه ال�س����كوك اإ�سارة على 

بداية الجتاه نحو التمويل الإ�سامي 

وال�سريفة الإ�سامية يف اإفريقيا.

التمويل الإ�سامي

�س���ناعة  ت���زال  ل  الواق���ع،  يف 

ال�سريفة الإ�سامية يف م�ستهل الطريق 

بال�س���وق الإفريقي���ة، مقارن���ًة بالنمو 

املت�س���ارع للقط���اع عل���ى ال�س���احة 

العاملية، لكن ال���دول الإفريقية تعتزم 

تطوي���ر ه���ذا القطاع ال�س���رييف بغية 

حت�سني الأداء املايل، وجذب اأموال دول 

ال�رشق الأو�س���ط الغنية لا�ستثمار يف 

برامج البنى التحتية ال�س���خمة التي 

تعتزم اإن�ساءها، وهذا ما يحتم على اأن 

تلعب خربة الأ�س���واق ال�رشق اأو�سطية 

يف ال�س���كوك الإ�س���امية، دوراً كب���رياً 

يف حتويل ال�س���وق الأفريقية اإىل �سوق 

واعدة للمعامات املالية الإ�سامية.

ويجم���ع اخلرباء على اأن ال�س���وق 

املالي���ة الإ�س���امية يف دول جن���وب 

ال�س���حراء الإفريقية يف �سدد اخلروج 

من عنق الزجاجة بعد اأن �س���هدت منواً 

متباطئًا خال ال�سنوات املا�سية، حيث 

ل���ن يعود ذلك بالفائ���دة الكبرية على 

املجتمع الإ�سامي يف املنطقة فح�سب، 

بل اأي�سًا على كل من ي�سعى اإىل تطوير 

ال�س���وق املالية يف اأفريقيا مبا يواكب 

متطلبات امل�ستهلكني.

بوادر اإيجابية

اليوم  الإفريقي���ة  الدول  ت�س���عى 

اإىل تبني ال�س���كوك الإ�س���امية بعد 

اأن ظهرت الأ�س���ول املالية الإ�سامية 

حول العامل ارتفاعًا ملحوظًا لت�س���ل 

اإىل 1.3 تريليون دولر يف نهاية العام 

املا�س���ي، وم���ن املتوق���ع اأن ترتفع 

الأ�س���ول املالية املتوافقة مع اأحكام 

ال�رشيعة الإ�سامية وغري القائمة على 

نظام الفائدة، بن�سبة 10 يف املئة يف 

نحو �س���ت دول من جنوب ال�س���حراء 

الإفريقية، مبا يف ذلك كينيا ونيجرييا 

بحلول نهاية العقد احلايل.

تراخي����س  اأول  من���ح  مت  وق���د 

للم�سارف الإ�س���امية يف كينيا منذ 

خم�س���ة اأعوام، ما �سكل انطاقًة قوية 

م���ن �س���اأنها ت�رشيع حتول ال�س���وق 

الأفريقي���ة نحو �س���ناعة ال�س���ريفة 

الإ�سامية ب�سكل يتفوق على الأ�سواق 

الأخرى يف هذا امل�سمار،  الآ�س���يوية 

مثل باك�س���تان واإندوني�س���يا، وقامت 

كينيا يف العام 2010 بتعديل القوانني 

لتعزي���ز  العاق���ة  ذات  امل�رشفي���ة 

النفت���اح على اخلدم���ات امل�رشفية 

الإ�سامية، ومتكنت هذه اخلدمات يف 

غ�سون �س���نوات قليلة اأن حتقق منواً 

يقارب 2 يف املئة يف ال�سوق الكينية 

حيث تبلغ ن�س���بة ال�سكان امل�سلمني 

نحو 10 يف املئة من اإجمايل التعداد 

ال�سكاين.

وال�س���كوك  ال�س���ندات  وتعت���رب 

الإ�سامية يف نظر اجلهات املخت�سة 

كامل�س���ارف املركزي���ة، مبنزلة خيار 

حمتم���ل للتموي���ل احلكوم���ي، لذلك 

تعت���زم العديد من ال���دول الأفريقية 

الأخرى اأن حتذو حذو كينيا م�ستفيدة 

من اخلربات الوا�س���عة ملنطقة ال�رشق 

الأو�س���ط وبع�س الدول الآ�سيوية يف 

هذا املجال، وبذل���ك فاإن دول جنوب 

ال�س���حراء الأفريقية �ستحظى بفر�سة 

كب���رية لتطوير بيئة �س���حية لقطاع 

اخلدمات امل�رشفية الإ�سامية.

ويتزايد الطلب اليوم بني اأو�ساط 

امل�س���تهلكني املحلي���ني يف الق���ارة 

الأفريقي���ة عل���ى اختي���ار اخلدمات 

امل�رشفي���ة التي تتوافق مع ال�رشيعة 

الإ�س���امية، على غ���رار املجتمعات 

امل�س���لمة يف معظ���م اأنح���اء اآ�س���يا 

ومنطقة ال�رشق الأو�سط. 

كم���ا اإن احلكوم���ات واجله���ات 

التنظيمية يف اأفريقي���ا مل تعد تنظر 

لقطاع ال�س���ريفة الإ�سامية على اأنه 

قطاع متخ�س����س، بل تعك���ف اليوم 

على تطويره والرتق���اء به اإىل اأعلى 

امل�ستويات.

فر�س ومهارات

بح�سب اخلرباء القت�ساديني يف 

جمال ال�س���ريفة الإ�سامية، يتعني 

ت�سجيع  الإفريقية  احلكومات  على 

تنمية الكفاءات املحلية يف جمال 

ال�س���ريفة الإ�س���امية، م���ن خال 

توفري الفر�س الكافية لهم للتدريب 

و�سقل مهاراتهم يف الأ�سواق الأكرث 

خربًة يف املجال مثل اندوني�س���يا 

وماليزيا مثًا، ومما ل ريب فيه اأن 

ذلك �سيعزز قدرة ال�سوق امل�رشفية 

والتقدم  الزدهار  الإ�س���امية على 

يف اإفريقيا.

وهن���اك من ينظر بتف���اوؤل اإىل 

احتم���ال اأن حتتل اإفريقيا الطليعة 

يف هذا املي���دان، وم���ن اخلطوات 

الإفريقي���ة الأخرية يف هذا املجال، 

�س���عي حكومة ال�س���نغال لإحياء 

اإ�سامية  �س���ندات  لإ�س���دار  خطط 

للم���رة الأوىل ع���رب برنامج بقيمة 

200 مليون دولر �س���ينطلق العام 
املقبل، و�س���تبيع حكومة ال�سنغال 

ال�س���كوك بالتعاون مع املوؤ�س�سة 

الإ�س���امية لتنمية القطاع اخلا�س 

التابعة للبنك الإ�سامي للتنمية.

ونقل بيان للموؤ�س�سة الإ�سامية 

لتنمية القط���اع اخلا�س عن وزير 

ال�سنغايل »هذا  القت�ساد واملالية 

طموح  برنام���ج  بداية  امل����رشوع 

قد ي�س���تخدم لتموي���ل م�رشوعات 

والطاقة  التحتية  للبني���ة  مبتكرة 

باإ�سدارات ال�سكوك«.

و�سيكون هذا الإ�سدار ال�سيادي 

م���ن حكوم���ة ال�س���نغال خط���وة 

هامة على طري���ق تطوير التمويل 

الإ�س���امي مبنطقة اإفريقيا جنوبي 

ال�سحراء. 

م���ن جهته���ا غامبي���ا باعت 

متوا�سعة  اإ�سامية مببالغ  �سندات 

على مدار �س���نوات وطرحت ولية 

اأو�س���ون النيجريية كذلك �س���كوكًا 

بقيم���ة 62 ملي���ون دولر بالعملة 

املحلية.

وتدر����س حكوم���ات دول مثل 

ونيجرييا  وكينيا  اإفريقي���ا  جنوب 

وال�س���نغال طرح �س���كوك اإ�سافية 

جلذب ال�سناديق الإ�سامية الغنية 

بال�سيولة من دول اخلليج وجنوب 

�رشق اآ�سيا، ومن الأهداف التي ت�سب 

وراء اإ�س���دار دول اإفريقيا لل�سكوك 

ال�س���يادية، اأن ال�س���ندات املوافقة 

لل�رشيع���ة ق���د متن���ح احلكومات 

فر�سة الو�سول اإىل فئة م�ستثمرين 

جدي���دة، وبالتايل تنويع م�س���ادر 

متويلها، ومن بني رعاة ال�س���كوك 

اإفريقيا،  ال�س���يادية املتوقعني يف 

جنوب اإفريقيا �س���احبة الت�سنيف 

الأعلى، تليها املغرب، ثم نيجرييا، 

وتون�س، وال�سنغال.

كم���ا توق���ع اخل���رباء اأنه يف 

بع�س احل���الت، تن���وي حكومات 

معينة اإ�س���دار �س���كوك �س���يادية 

به���دف تاأ�س���ي�س معيار قيا�س���ي 

لتطوير �سوق متويل اإ�سامي ولي�س 

بق�س���د احتياجات التمويل املايل 

واخلارجي، ثم ميكنها تلبية رغبات 

الرتكيب���ة ال�س���كانية العالية من 

امل�سلمني اأو هدفها اأن ت�سبح مركزاً 

العاملي،  الإ�سامي  التمويل  ل�سوق 

الإ�س���امية  ال�س���ندات  وت�س���تند 

�س���كل  على  ومعظمها  ال�س���يادية 

�سكوك اإجارة اإىل الإجارة والتاأجري.

.. و�سمال اإفريقيا

اإىل ذلك، ت�س���عى دول �س���مال 

التموي���ل  تعزي���ز  اإىل  اإفريقي���ا 

الإ�س���امية، عل���ى �س���بيل املثال، 

الفائت  اأعلنت املغرب يف حزيران 

للتنمية  الإ�سامي  البنك  اأن بو�سع 

ال�سيادية،  ال�سكوك  اإ�سدارات  �رشاء 

كما تاأمل تون�س باأن ي�سهم اإ�سدار 

اأول �س���كوك حكومية م���ن نوعها 

املق���رر اأن يت���م يف اأواخ���ر العام 

احلايل، بتحفيز ال�رشكات يف الباد 

على اإ�سدار �سندات اإ�سامية وتعزيز 

�سناعة التمويل امللتزمة بالأحكام 

ال�رشعية، هذا وقد مت تاأ�سي�س بنوك 

اإ�سامية يف كل من م�رش واجلزائر 

وتون�س، اإ�سافة اإىل نوافذ اإ�سامية 

يف م�رش واملغرب واجلزائر.

ويتزاي���د اإقب���ال دول �س���مال 

اإفريقي���ا كم����رش وتون����س عل���ى 

و�س���ع خطط ون�س قوانني وو�سع 

ت�رشيعات جديدة ت�س���هل من طرح 

منتج���ات متوافقة م���ع ال�رشيعة 

الإ�س���امية، خ�سو�س���ًا اأنها بذلك 

ال�ستثمار  �سناديق  بجذب  �ستقوم 

العربية والإ�س���امية، ك�س���ناديق 

الت���ي  اخللي���ج  دول  وم�س���ارف 

تبحث عن اأدوات اإ�س���امية بالفعل 

لا�ستثمار بها، والتي قد تعزف عن 

ال�ستثمار باأدوات اأخرى.

هنا مرت�سى
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3
المفتي محمد توفيق خالد.. سيرة علم وجهاد

مفتي اجلمهورية اللبنانية الأكرب

ال�س����يخ حممد توفيق خالد هو ابن ال�سيد 

ال�سيخ عمر خالد، جده العامة ال�سيخ عبداهلل 

خال����د، وجده لأمه هو ال�س����يخ عبداهلل حممد 

احلوت الكبري، وخاله ال�س����يخ عب����د الرحمن 

احلوت.

وكانوا جميعًا من علماء البلد و�سلحائه، 

فاأخذ ال�س����يخ حممد توفيق خال����د عن والده 

ال�س����يخ عمر عل����وم العربية ومب����ادئ الفقه 

والأ�سول واحلديث.

وبعد وفاة والده خ�س����ه خاله ال�سيخ عبد 

الرحمن احلوت ال����ذي كان نقيبًا لاأ�رشاف يف 

مدينة بريوت، باهتمام خا�س، وعنه اأخذ الكثري 

من علوم ال�رشيعة، واأفاد كثرياً من املزايا التي 

عرف بها �سلوكه الجتماعي الرفيع.

يف هذه الأج����واء العابقة بالإميان ن�س����اأ 

ال�سيخ حممد توفيق خالد الذي ولد يف بريوت 

عام 1873، ويف هذه البيئة ال�س����احلة تن�س����ق 

التقوى والدين والعلم، وحيث �س����ب واأ�س����بح 

الدرج����ة العليا م����ن العلوم  متمكن����ًا حائزاً 

اجته للتعليم فاأ�س�س مدر�س����ة التوفيقة التي 

ا�ستقطبت الكثري من اأبناء بريوت لزمن ل يقل 

عن ثلث قرن.

ويقول املوؤرخ الإ�سامي ال�سيخ طه الويل، 

اإن ال�س����يخ حممد توفيق خالد ولد يف بريوت 

�س����نة 1292ه� )1873م(، تلقى درو�س����ه الأوىل 

يف املدر�س����ة الر�سدية التي عرفت بالع�سكرية 

ث����م ب�»حو�����س الولية« يف اأيامن����ا، ثم اأخذ 

يطلب العل����م على كبار علم����اء زمانه، منهم 

خاله التقي الورع ال�سيخ عبد الرحمن احلوت، 

والعامة ال�سيخ يو�سف عايا، والد املغفور له 

املفتي ال�سيخ حممد عايا، بالإ�سافة بالطبع 

اإىل والده ال�سيخ عمر خالد.

وميك����ن اأن نق�س����م اإن ج����از التعبري هنا، 

م�س����رية ال�س����يخ حممد توفيق خالد اإىل اأربع 

مراحل:

الأوىل: نزوعه منذ مطلع �سبابه اإىل مهمة 

املعلم واملر�س����د، وبهذه النزعة اأن�ساأ املدر�سة 

التوفيقية ليعلم اللغ����ة وال�رشيعة والأخاق، 

وظلت هذه املدر�س����ة تن�س����ئ للم�س����لمني يف 

لبنان طرازاً �س����احلًا من طلبة العلم والوعاظ 

واملر�سدين، وظلت املدر�س����ة قائمة اإىل اأواخر 

احلرب العاملية الأوىل.

ومكان هذه املدر�سة هو املبنى نف�سه الذي 

اأق����ام فيه ما بعد جنله الدكت����ور حممد خالد 

م�ست�س����فاه، وما زال مبناه����ا قائمًا حتى الآن 

يف الب�س����طة التحتا، »وه����ذه املرحلة كانت 

املرحلة الأوىل من م�سرية ال�سيخ حممد توفيق 

خالد يف م�سرية العطاء«.

واملرحل����ة الثاني����ة ب����داأت بقبوله مهمة 

الإمام����ة واخلطاب����ة بجامع الب�س����طة الفوقا 

ومهمة التدري�س يف اجلامع العمري الكبري.

اأم����ا املرحل����ة الثالث����ة، فكان����ت دخوله 

املحكمة ال�رشعية يف بريوت يف عهد املغفور 

له العامة ال�سيخ حممد الك�ستي، فكان يحكم 

بني النا�س بالعدل والإن�ساف.

واملرحلة الرابعة، حينما توىل م�س����وؤولية 

�س����وؤون الإفتاء واأ�س����بح اأول مفٍت للجمهورية 

اللبناني����ة بعد ال�س����تقال، ويف هذه املرحلة 

اأظهر رحمه اهلل �س����مات قيادية نادرة، فهو من 

جهة اأكد اأنه عامل اإ�سامي تنويري كبري �ساحب 

عقل موؤ�س�س����اتي متطور، يف الوقت نف�سه الذي 

كان ظاهر الورع بدينه.

وبهذا اأن�ساأ للم�سلمني يف لبنان طرازاً هامًا 

و�س����احلًا من طلبة العل����م والوعاظ والعلماء 

واملر�س����دين من خال اإقامت����ه كلية ال�رشيعة 

التي اأطلقت القوافل من كبار العلماء يف لبنان.

وه����ذا العامل اجلليل �رشب اأي�س����ًا اأمثولة 

بح�س����ه اأولد امل�س����لمني على تلقي التعليم 

يف املدار�����س احلديث����ة واجلامع����ات لتلق����ي 

العل����وم واملعارف الإن�س����انية والعلمية، وبداأ 

بنف�سه حينما اأدخل اأولده هذا املجال واأف�سح 

له����م جمال الدرا�س����ة البتدائية واملتو�س����طة 

واجلامعية، حيث حمل اأولده ال�سهادات العليا 

وكان منه����م ثاثة اأطباء ه����م: الدكتور حممد، 

الدكت����ور حممود، والدكت����ور بكري رحمهم اهلل 

جميعًا.

يف �س����نة 1350ه�����، 1932م خا من�س����ب 
الإفت����اء يف بريوت بوفاة املغفور له ال�س����يخ 

م�س����طفى جنا فجرى انتخاب ال�س����يخ حممد 

توفيق خالد يف بيت قا�س����ي الق�س����اة ال�سيخ 

حممد الك�ستي بح�س����ور حوايل 36 �سيخًا من 

علم����اء ب����ريوت الذين كانوا ي�س����كلون الهيئة 

النتخابية لاإفتاء يف ذلك احلني، ونال ال�سيخ 

حممد توفيق خال����د اآنذاك اأكرثية الأ�س����وات، 

وبقية الأ�س����وات توزعت بني ال�س����يخ حممد 

الأن�سي 6 اأ�سوات، ال�سيخ �سعيد اأيا�س �سوتان، 

ال�سيخ م�سطفى الغاييني 3 اأ�سوات، وال�سيخ 

حممد عمر الرببري �سوت واحد.

وتبع����ًا مل����ا كان ين�����س علي����ه القانون 

العثم����اين يف جمال تعيني املفتي، كان ين�س 

عل����ى اأن تق����دم الهيئة الختياري����ة وجمل�س 

الإدارة لئحة ت�س����من ثاثة اأ�س����ماء تر�س����ل 

الآ�ستانة.. وامل�سيخة  الإ�سامية يف  للم�سيخة 

تختار ا�سمًا من الثاثة وت�سدر براءة التعيني 

من املفتي العثماين.

وكان ال�سيخ حممد الكت�سي قا�سي الق�ساة 

على ذكاء وعلم وفريين، وكان يعرف ال�س����يخ 

حممد توفيق خالد عن قرب ويعرف خ�س����اله 

وموؤهات����ه، وبكلمته النافذة، انتخب ال�س����يخ 

حممد توفي����ق خالد منف����رداً بفعل توجيهات 

القا�س����ي الك�س����تي، فحمل لقب مفتي بريوت 

حتى مت����وز 1933.. وبتاريخ التا�س����ع من هذا 

ال�سهر �سدر مر�سوم يحمل الرقم 291 عن دولة 

لبنان الكبري يق�سي بت�سمية مفتي بريوت با�سم 

مفتي اجلمهورية اللبنانية.. وربط م�س����وؤولية 

الأوقاف به، فكان ال�سيخ خالد بذلك اأول مفٍت 

للجمهورية اللبنانية يف عهدال�ستقال.

وي�رشح ال�س����يخ طه الويل كيفية انتخاب 

املفتي اأيام العثمانيني فيقول: »كانت طريقة 

انتخاب املفتي يف ب����ريوت، تختلف عما هي 

عليه اليوم، ففي اأيام العثمانيني كانت عملية 

النتخاب قا�����رشة على العلم����اء املتعممني 

الذي ي�س����كلون رجال ال�سلك الديني يف البلد، 

وهم يف العادة: الق�ساة ال�رشعيون واملكلفون 

باملهمات امل�س����جدية مثل التدري�س والإمامة 

الأع�ساء امل�سلمون  اإليهم  واخلطابة، ي�س����اف 

ال�س����نيون يف املجل�����س البل����دي واملجال�س 

الإدارية يف الولية.

وكان ه����وؤلء الناخبون يخت����ارون ثاثة 

مر�س����حني ويقدمون اأ�سماءهم اإىل وايل الولية 

وهذا بدوره يحيل اأ�س����ماء هوؤلء املر�س����حني 

الثاثة اإىل م�سيخة الإ�سام يف ا�سطنبول التي 

لها حق ا�ستن�س����اب اأحدهم لاإفتاء وا�ست�سدار 

ما كان ي�سمى »فرمان عايل �سان« اأي مر�سوم 

من ال�سلطان، بتعيني ال�سخ�س الذي ي�ستن�سبه 

�س����يخًا الإ�س����ام، ذلك اأن تعي����ني املفتني يف 

حوا�����رش الولي����ات العثمانية كان يقت�س����ي 

�س����دور الأمر بهذا التعيني من قبل ال�س����لطان 

نف�سه بو�سفه اخلليفة الأعظم اأمري املوؤمنني.

ولذا ا�ستمرت هذه الطريقة مرعية الإجراء 

اأيام النتداب الفرن�س����ي، ولكن م����ن الناحية 

ال�س����كلية فقط، اأما عمليًا، فلقد كان املر�سوم 

اجلمهوري ي�سدر با�س����م ال�سخ�س الذي يحرز 

اأكرثية اأ�س����وات الهيئة النتخابية، ويف العهد 

ال�س����تقايل �رشف النظر نهائي����ًا عن تثليث 

الرت�سيح لاإفتاء واكتفى الناخبون بتقدمي ا�سم 

املر�س����ح الفائز باأكرثية اأ�سواتهم اإىل املراجع 

احلكومية، التي تلتزم باإ�س����دار مر�سوم تعيني 

هذا املر�سح ب�سورة ر�سمية ونهائية«.

ويف ذاك العام نف�سه، اأي 1932م )1351ه�( 

تويف ال�س����يخ حممد الك�س����تي فاألغيت رتبة 

قا�س����ي الق�س����اة التي كان ي�س����غلها ال�سيخ 

املذكور، واأ�س����بح اأكرب مرجع ديني يف لبنان 

مفتي بريوت ال�س����يخ حممد توفيق خالد، ويف 

اأيام اإميل اإده رئي�س اجلمهورية اللبنانية �سدر 

مر�سوم جمهوري بت�سمية مفتي بريوت »مفتي 

اجلمهوري����ة  اللبنانية«، فكان ال�س����يخ حممد 

توفيق خالد اأول من حمل هذا اللقب يف لبنان، 

ويف عهد اأول حكومة ا�س����تقالية األفها ريا�س 

ال�سلح، اأ�سدرت هذه احلكومة قراراً باأن يكون 

مفت����ي اجلمهوري����ة اللبناني����ة املفت�س العام 

للمحاكم ال�رشعية يف لبنان.

يف اأثناء الحتفال بالعيد الوطني الفرن�سي 

يف 14 مت���وز يف ال����رشاي الكبري، ج���رى تقدمي 
الكاردين���ال تي���وين، الذي كان رئي�س اأ�س���اقفة 

ال�رشيان يف ذل���ك احلني، على املفتي خالد يف 

الرتتيبات الربوتوكولية، مما اأدى اإىل ان�س���حاب 

ال�س���يخ حممد توفي���ق خال���د احتجاجًا على 

ه���ذه املعاملة، وهنا تدخل املفو�س ال�س���امي 

الفرن�س���ي وتدارك الأمر قبل ا�ستفحاله و�ساوى 

يف الت�رشيف���ات بني الكاردين���ال وبني املفتي، 

باعتبارهم���ا ميث���ان رئا�س���ة الطائف���ة التي 

يتنمي���ان اإليها، كي ل يتكرر هذا الإ�س���كال يف 

املرات املقبلة.
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املفتي حممد توفيق خالد بعيد انتخابه عام 1932 واإىل جانبه قا�سي الق�ساة ال�سيخ حممد الك�ستي



ق����د مت����ر عل����ى زواجك �س����نوات 

وت�س����تيقظني فج�����أة لتكت�س����في اأن 

م�س�����عر احل����ب اجلميل����ة املتدفقة 

الت����ي ك�نت يومً� م����� ُتدخل ال�رسور 

وال�س����ع�دة على روحك قد اأ�س����بحت 

ذكرى، وتت�س�����ءلني ع����ن �رس حتول 

حي�ت����ك الزوجي����ة اإىل ه����ذا الإيق�ع 

الرتي����ب املم����ل اخل�يل م����ن حرارة 

امل�س�����عر والأح��س����ي�س، رغ����م اأنك 

جنحت يف حتقيق م�ستوى معنينّ اأثمر 

تقليل مع����دل امل�س����كالت والعقب�ت 

والتحدي�ت، اإل اأنه خالل هذه الرحلة 

ت�هت امل�س�����عر املتق����دة والع�طفة 

اجلي��س����ة التي كنت تعي�س����ينه� مع 

زوج����ك يف املرحل����ة الأوىل والأي�م 

اجلميلة التي �س�حبت بداية الزواج.

مم� ل �سك فيه اأن هن�ك العديد من 

اخلطوات التي ميكنك العتم�د عليه� 

من اأجل الو�س����ول اإىل ه����ذه الغ�ية، 

منه�:

خطوات ا�ستع�دة احلب

يف البداية، ل ت�س���عري ب�لقلق 

للوقوع يف هذا الفخ، لأن كثري من 

الزوجية مترنّ فيه، وكثري  العالق�ت 

من الزوج�ت تتن��س���ى - و�س���ط 

م�س���وؤولي�ت احلي����ة والرغبة يف 

ت�أمني الأو�س�ع املعي�سية - اأهمية 

احلف����ظ على حب الزوج واإعج�به 

اجل�ن���ب  فتذك���ري  وا�س���تي�قه، 

الإيج�بي وهو اأنك يف هذه املرحلة 

الزوجية  اجلدي���دة م���ن حي�ت���ك 

�ست�س���عرين بدرجة من الأم�ن، كم� 

اأنك �س���تكونني قد حتررِت من قيود 

اخلجل وع���دم التف�هم الن�جم عن 

قلة الع�رسة مع ال���زوج، وكل هذا 

يعني اأنك �ستكونني اأكرث قدرة على 

توجي���ه دفة العالق���ة يف الجت�ه 

الذي تريدين، وميكنك - م�س���تندة 

اإىل م�س����عر احل���ب احلقيقية يف 

داخ���ل قلبك جت����ه زوج���ك - اأن 

تعيديه اإىل ح�لة احلب وال�ستي�ق 

واحلنني لك.

ا�ستعيدي م�س�عرك اأوًل

اإذا كنت تريدين ب�لفعل اأن يعود 

زوج���ك اإىل الوق���وع يف حبك من 

جديد، فمن امله���م اأن تعودي اأنت 

نف�سك اإىل نف�س احل�لة الروم�ن�سية 

والع�طفية التي كنت تت�سمني به� 

يف بداية حي�تك الزوجية معه، بل 

م�ر�سي نف�س الأ�سي�ء اللطيفة التي 

كنت حتر�سني عليه�، مثل الهتم�م 

مب� ي�سغل ب�له وهواي�ته، والأطعمة 

املف�سلة عنده، والأن�سطة الثق�فية 

والجتم�عية التي جتعله يف ح�لة 

من ال�س���ع�دة والر�س���� والإ�سب�ع 

دي طوال الوقت يف  الوج���داين، واأكنّ

داخلك اأنك تريدين ا�س���تع�دة قلب 

زوجك من جديد.

اأظهري م�س�عرك

انته���زي كل الفر����س الع�برة لكي 

تظهري م�س����عرك املتدفقة لزوجك من 

خالل نظ���رة عيني���ك، اأو كلمة ح�نية 

تخرج منك ب�س���كل تلق�ئي وتدخل اإىل 

قلبه وجتعله ي�سعر اأن هذا احلب الذي 

مرنّت عليه �سنوات قد ينبعث من جديد 

ويع���ود مرة اأخرى ليك���ون له طعم ل 

مثيل له.

ا�ستعيدي رونقك

من ال�رسوري اأن تعيدي الهتم�م 

ب�جلوان���ب اجلم�لي���ة وال�س���كلية 

وت�س���تعيدي رونقك ك�أنثى، بحيث 

تلفتني اهتم����م زوجك اإىل جم�لك 

اأن  رغبت���ك يف  واإىل  رقت���ك  واإىل 

تعي�سي امل�س�عر الزوجية احلميمية 

الرائقة التي جتعله ي�س���عر بجذوة 

احل���ب يف اأعم�قه ويح�س ب�حلنني 

امل�ستمر لك.

اك�رسي الروتني

ولتبع����دي ع����ن حي�ت����ك املل����ل 

الزوج����ي امل����وؤدي اإىل الفتور، يجب 

ي  علي����ك ك�رس روتين����ك اليومي، غرينّ

ه����ذا الروتني بني وق����ت واآخر، ففي 

عطلة نه�ية الأ�سبوع مثاًل، خ�س�سي 

اإج�زة تنعزلن فيه�  لنف�سك وزوجك 

عن كل م� حولكم� من اأرق و�سجيج، 

فق����ط اأنِت وهو يف مك�ن ه�دئ بعيد 

ر ال�س����ف�ء  ع����ن ال�س����جيج، ول يعكنّ

حولكم� �س����وى �سحككم�، ن�م� كثرياً 

وكال لتنتع�س ال�سحة وا�سحك� ل�سد 

ب�رسة الوجه.

فن التن�زل

ولت�س���مني جتدد احلب يف حي�تك 

الزوجية، تعلمي ف���ن »التن�زل«، فهو 

�رسورة حتكم���ك يف ردود فعلك اأثن�ء 

ال�سج�ر، وتذكري اأن اخلالف�ت الزوجية 

لي�س���ت ليثبت كل ط���رف اأن يكون هو 

الأقوى.

روح الدع�بة

يجدر بك كذل���ك اأن تتمتعي بروح 

الدع�بة، لأن���ه اإذا وجدت الدع�بة بني 

اأي زوجني فال بد واأنهم� �س���عداء لأنه� 

رب�ط ق���وي يحمي العالقة بني الأزواج 

ف�إذا فقدت ف�إن الكثري من الأمور ت�س���ري 

عك����س اجت�هه� ال�س���حيح، لأن انعدام 

التوا�سل وحب النكد - �سواء من الزوج 

اأو الزوجة - يوؤدي�ن اإىل تدهور العالقة 

الزوجية، ومن اأهم عالم�ت هذا الأمر هو 

انقط�ع ال�سحك والكالم بني الزوجني.

الهداي�

احر�س���ي كذلك على تب����دل الهداي� 

الرمزية، اأو البط�ق�ت امللونة التي حتمل 

عب����رات جميل���ة، مع تخ�س���ي�س وقت 

جللو�س���ك مع زوج���ك وجتنبي احلديث 

حول م�س�كل الأولد وم�رسوف البيت.

وتذك���ري دائم���ً� اأن دور املراأة هو 

توفري الراح���ة لأهل بيته�، وعدم اإث�رة 

غرية زوجه�، وعدم اإزع�جه اأثن�ء نومه 

اأو تن�وله طع�مه، والوقوف اإىل ج�نبه 

يف كل �سدائد احلي�ة.

رمي اخلي�ط
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فن استعادة مشاعر الحب مع زوجِك

تقع الكثري م���ن الأمه�ت يف حرية اإذا توقف اأطف�لهن عن �رسب 

احللي���ب، وتبداأ الأفك�ر تدور حول �س���لبي�ت هذا املو�س���وع من 

الن�حية الغذائية، مثل: كيفية تعوي�س اجل�سم عن املواد الأ�س��سية 

املوجودة في���ه؟ اأو اإذا ك�ن الطفل يع�ين من ح�س��س���ية احلليب 

فيتوجب على الأم ا�ست�س����رة اخت�س��س���ي اأطف�ل لتح�سل على 

الإج�بة الوافية حول �سوؤاله� كيف اأجعل طفلي ي�رسب احلليب؟

ُيعترب احلليب من املواد الأ�س��س���ية للحف�ظ على �سحة الطفل 

ومن���وه، وهن�ك العدي���د من الأمه�ت الالتي يع�نني من م�س���كلة 

امتن����ع اأو توقف الأطف�ل عن تن�وله، ف�إليِك �س���يدتي الن�س����ئح 

الآتية:

- قومي ب�إدخ�ل الأ�س���ن�ف الت�لية اإىل وجب�ت الطفل لت�سمني 

ح�س���وله على الفوائد واملغذي�ت التي يخ�رسه� من ابتع�ده عن 

احلليب، مثل اجلبنة واللبنة واللنب، وغريه� من م�ستق�ته.

- اأ�س���يفي احلليب اإىل امل�رسوب�ت الأخرى حتى ي�ست�س���يغه 

طفلك، مثل الع�س�ئر والك�ك�و وغريه�.

- يدخ���ل احلليب اأي�س���ً� يف مكون�ت عدد م���ن الأطعمة التي 

ن�أكله� كلنّ يوم، وبهذه الطريقة ميكن اأن ُتدخليه� يف غذاء الطفل، 

على �سبيل املث�ل، ال�سوف�ن املجرو�س ورق�ئق الفطور.

- هن����ك حلوي�ت تتكون م���ن احلليب، مث���ل املهلبية، والأرز 

ب�حلليب، وكعكة اجلنب، والعديد من الأفك�ر الأخرى.

• اآداب ق�س الأظ�فر وتقليمه�
ي�ض��ع الإتيكيت ق�ّص الأظافر وتقليمها يف خانة 

النظاف��ة ال�ضخ�ض��ية، وي�ض��رط له��ا بع���ص القواعد 

والأ�ضول التي قد ُن�ضقطها �ضهواً اأو جهاًل.

- ُينع عليك منعًا باتًا ق�ّص اأظافرك اأو تقليمها 

يف العلن، فكثرياً ما ن�ضادف اأحيانًا اإحداهّن تق�ص 

اأظافرها يف التاك�ض��ي، اأو على مائدة الطعام، اأو يف 

غرفة اجللو�ص، فهذا اأمر غري مقبول متامًا.

ف��وق  اأو  الأر���ص  عل��ى  اأظاف��رك  ��ي  تق�ضّ ل   -

املغ�ض��لة، بل �ضعي حتتك من�ض��فة اأو خرقة جتمعني 

عليه��ا فت��ات الأظافر، ترمينه��م عنها وتغ�ض��لينها 

��نة دف��ن الأظافر يف ال��راب كما  بعده��ا، وم��ن ال�ضُّ

عّلمنا عليه ال�ضالة وال�ضالم.

- منطق��ة ما حتت الأظافر هي من اأكرث املناطق 

يف اجل�ض��م التي تتجّمع فيها اجلراثيم، فمن الأف�ضل 

األ تتقا�ض��مي مع اأحد املق���صّ اأو مربد الأظافر، من 

جه��ة اأخ��رى، وتفادي��ًا لتناق��ل الفطري��ات، تاأّكدي 

اأن القيم��ني على �ض��الون التجميل الذي تق�ض��دينه 

يحر�ضون على تعقيم الأدوات بعد كّل ا�ضتعمال.

- احر�ضي دائمًا على نظافة اأظافرك، ويف حال 

وجود بقع عليها حاويل معاجلتها، وراجعي طبيب 

جلد يف اأقرب وقت ممكن.

• م�س�هدة التلفزيون
اإذا كنت تعتقدين اأن م�ض��اهدة التلفزيون م�ضاحة 

بعي��دة كليًا ع��ن القواع��د الجتماعي��ة، فلالإتيكيت 

نظرة خمتلفة كليًا، فهو يت�ضلل اإليك حتى يف الغرفة 

الت��ي جتل�ض��ني فيها مبف��ردك، ويطلب من��ك احرام 

هذه النقاط:

- جتل�ض��ني يف غرفت��ك لال�ض��رخاء وم�ض��اهدة 

��ل، لكن ه��ذا ل يعني اأّن لل�ض��وت  برناجم��ك املف�ضّ

احلري��ة الكاملة لخراق جدران املنزل والت�ض��وي�ص 

على اأهلك و�ضيوفهم املوجودين يف ال�ضالون.  

- ت�ض��اهدين التلفاز يف منزلك وزارك �ض��يوف، 

للربنام��ج وت�ض��بح  اأولويت��ك  اأن تتال�ض��ى  فيج��ب 

تلقائيًا لل�ض��يوف، عليك ا�ضت�ض��ارتهم قبل موا�ض��لة 

امل�ض��اهدة، لك��ن الإتيكي��ت يتمّنى اأن ت�ض��تغني عن 

التلفاز كليًا. 

- يف حال جتتمعني مع جمموعة من الأ�ضخا�ص 

حول التلفاز مل�ضاهدة حدث معنّي، اإّياك اأن حتاويل 

فتح الأحاديث اجلانبية والت�ضوي�ص على الآخرين. 

- من الأف�ض��ل األ تخرجي من منزلك يف اأوقات 

��لة، لأنه من غ��ري املحّبذ اأن  عر���ص براجمك املف�ضّ

ت�ض��رطي على من تزوريهم م�ضاهدة برنامج معنّي، 

وكاأن الجتماع بهم ل يعنيك.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

كيف تجعلين طفلك 
يرغب بشرب الحليب؟
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ي�س���يب  مر����س  الروم�تي���زم 

والعظ�م،  والع�س���الت  املف��س���ل 

وهو اأكرث �سيوعً� يف البالد الب�ردة 

من احل�رنّة، وقد يت�س���بنّب ا�ستخدام 

املكينّف�ت ب�س���كل كب���ري يف الدول 

احل�رنّة يف زي�دة خطر الإ�س�بة بهذا 

املر�س يف تلك الدول، خ�سو�سً� اإن 

ك�نت تتمينّز بن�سبة رطوبة ع�لية، 

كم� هو احل�ل يف لبن�ن.

من جهته�، ت�س���ري الدرا�س�ت اإىل 

اأننّ ن�سبة انت�س�ر مر�س الروم�تيزم 

ب�لن�س���بة اإىل ب�قي الأمرا�س هي 

واحد اإىل ع�رسة، واأننّ الن�س����ء اأكرث 

عر�س���ة لالإ�س����بة ب�ملر����س من 

الرج�ل.

اأ�سب�به

ال���وزن: كثرياً  ال�س���منة وزي�دة 

م���� يكون ال�س���بب جمه���وًل، وقد 

تتعدنّد الأ�سب�ب، فمنه� املر�سينّة اأو 

اللته�بينّة اأو الوراثينّة اأو النف�س���ينّة 

اأو املن�عينّة، ومن ذلك: الركون اإىل 

الراح���ة وقلة مم�ر�س���ة التم�رين 

الع�س���لية ك�مل�سي، والعتم�د يف 

التنقنّل على  خمتلف و�س�ئل النقل، 

كل ذل���ك يزيد من خطر الإ�س����بة 

اأو  الروم�تيزم، واجللو�س  ب�أمرا�س 

الوقوف ب�سكل خ�طئ له اأكرب الأثر 

اآلم روم�تيزمية، �سواء  يف اإحداث 

يف الرقبة اأو يف الظهر.

العالج الغذائي

����رسورة اإنق��س ال���وزن: ُتعترب 

ال�سمنة من اأهم اأ�س���ب�ب الإ�س�بة 

ف�إنق��س  ل���ذا  الروم�تيزم،  مبر�س 

الوزن من خالل حمية من�س���بطة 

ومم�ر�سة ري��سة ب�سيطة، ك�مل�سي 

على اأر�س منب�س���طة اأو ال�سب�حة، 

���ن وا�سح وملمو�س  توؤدي اإىل حت�سنّ

يف منع تطونّر املر����س، والتقليل 

من الإح�س�����س ب�لآلم امل�س�حبة 

لنوب����ت املر�س، خ�سو�س���ً� اآلم 

الركب، كم� اأن لإنق��س الوزن اأثراً 

جيداً يف التقليل م���ن اإفراز املواد 

التي ت�س�هم يف اإث�رة الإلته�ب�ت.

اإنق��س الوزن ب�س���كل تدريجي، 

بحي���ث ل يزيد عل���ى 4 كغم يف 

ال�س���هر، لأن فقدان الوزن ال�رسيع 

يوؤثنّر �سلبً� يف الو�سع ال�سحي.

العت���دال يف تن����ول اللح���وم 

احلمراء ومنتج�ته�، بحيث يعتقد 

ب�أننّه� تلع���ب دوراً يف زي�دة خطر 

الرغم من  الإ�س�بة ب�ملر�س، على 

عدم اإثب�ت ذلك علمينًّ�، لكن ينبغي 

احلذر.

الغني���ة  الأطعم���ة  تن����ول 

وم�ستق�ته،  ك�حلليب  ب�لك�ل�سيوم، 

والربوكل���ي والقرنبي���ط، لأنه� قد 

ت�س�عد يف تخفيف الأمل.

الغذائي���ة  ���الت  املكمنّ تن����ول 

»د«  وفيت�م���ني  ك�)الك�ل�س���يوم، 

والزن���ك( يف ح����ل اتبعت حمية 

غذائية قليلة ال�سعرات اأو ابتعدت 

عن اإحدى املجموع����ت الغذائية، 

وذل���ك لتجنب ح���دوث نق�س يف 

العن��رس الغذائية.

الإكث�ر من تن�ول ال�س���مك، لأنه 

يحت���وي على زي���وت »اأوميج� - 

�ًل  3«، الت���ي اأثبتت اأننّ له� دوراً فعنّ
يف التقليل من اللته�ب�ت، وميكن 

»اأوميج�  زي���وت  احل�س���ول على 

- 3« اأي�س���ً� م���ن املكمالت التي 

حتتوي على زيت ال�سمك يف ح�ل 

عدم القدرة على تن�ول الأ�س���م�ك 

ب�سكل دوري ومنتظم، لكن يجب اأن 

يكون هذا حتت اإ�رساف الطبيب.

التي  والفواكه  اخل�س����ر  تن�ول 

حتتوي على فيت�مني »ج«، والذي 

يعمل كم�س�د لالأك�سدة.

الزيت���ون لحتوائه  زيت  تن�ول 

ole o األيوك�نث�ل  م����دة  »للى 

لإلته�ب�ت  امل�س�دة   ،»canthal
املف��س���ل التي اكت�س���فت حديثً�، 

وح�لينًّ� جترى حوله� عدة بحوث.

والبه�رات  الأع�س�ب  اإ�س�فة بع�س 

احل�ر  والفلفل  والزجنبي����ل  ك�لكركم 

وح�س����ى اللب�ن وبذور ال�سم�سم اإىل 

الطع�م، لال�ستف�دة من ت�أثريه� اجليد 

يف التخفيف من اأعرا�س املر�س.

امل�سلوق  امللفوف  ورق  ا�س���تخدام 

ك�س���م�دة على موق���ع الأمل ملدة 12 

�س�عة، ملدة �سبعة اأي�م متت�لية، حيث 

ت�س����عد املواد الكربيتية يف امللفوف 

على تخفيف اللته�ب�ت.

الأطعم����ة،  اختي�����ر  ����زان يف  التنّ

وجتننّب الإف����راط يف تن�ول جمموعة 

دون الأخرى.

  مــــنــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــات

21

اأف��ق��ي

1 دول����ة افريقية فيه� منبع الني����ل العظيم / م� يرتكه 
ال�س�بقون مل� يليهم )معكو�سة(

2 اأعرف / مت�س�به�ن / نوع من اخل�س�ر
3 من �سفن اخلليج القدمية / مربح

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع الأرق����م م���ن 1 اإىل 9 ع�موديً� 

واأفقي���ً� على اأن ل يتك���رر الرقم يف اأي 

اجت�ه ع�مودي ك�ن اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4 اأحد )مبعرثة( / ا�س����م حلم م�سوي 
معلق اأ�سله تركي

5 ذبح اأ�سحية / يراع مبعرثة
6 م����زارع الفالح����ني / م����ن دول����ة 

خليجية.

7 اأ�سدر اأزيزا / �سح�يف يف موؤ�س�سة 
اإخب�رية ي�س�فر كثريا

8 اإذا تعدى اثنني �س�����ع )معكو�سة( / 
وحدة وزن

9 ال�رسك�سي �سلط�ن الدي�ر امل�رسية 
يف ع�رس املم�ليك بنى قلعة م�سهورة 

يف ال�سكندرية.

10 ق�ئ����د ن�����دي اله����الل واملنتخب 
ال�سعودي �س�بقً�

ع����م���ودي

1 لع����ب جزائري ف�ز ب����دوري اأبط�ل 
اأوروب� مع فريق بورتو الربتغ�يل

2 دللهي على الأحرار ديون ل بد من 
�سداده� / من مهنته ال�سق�ية.

3 البلد التي ا�ست�س�فت ك�أ�س الع�مل 
2006 / حتت اأقدامه� اجلنة.

4 تكل����م �س����وءا عن �س����خ�س م� يف 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

غي�به / ح�سل على / مت�س�به�ن

5 مراقب وموجه اأداء العمل / جيب التم�م 
يف الري��سي�ت

6 ح�س�����رة عريق����ة يف اأمريك� الو�س����طى 
واجلنوبية. / رطب ب�مل�ء

7 لقب املنتخب التون�سي لكرة القدم
8 جزيرة بريط�نية.

9 طري ا�سطوري / �سهر بداية الربيع
10 اإم�راتي ح�ز على ج�ئزة اأف�س����ل لعب 

يف ك�أ�س الع�مل لل�سب�ب ع�م 2003

أسباب الروماتيزم.. والعالج بالغذاء
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أحداث األسبوع

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

لوحة مونديال البرازيل تكتمل الشهر المقبل

21 منتخبًا تأهل.. و11 تأشيرة في المزاد

) العدد 284(  اجلمعة - 25 ت�شـرين الأول - 2013

مقعداً  الآن  حتى  �ضمن  منتخباً   21
ت�ضت�ضيفها  ال���ت���ي  ال���ع���امل  ك���اأ����س  يف  ل���ه 

ال���رازي���ل ���ض��ي��ف ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، وبقيت 

بانتظار   5 منها  امل����زاد،  يف  ت��اأ���ض��رة   11
يف  النهائية  للمرحلة  الت�ضفيات  اكتمال 

ف�ضاًل  الأوروب���ي،  امللحق  يف  و4  اأفريقيا، 

اأم��رك��ي   - اآ���ض��ي��وي  الأول  ملحقني  ع��ن 

جنوبي، والثاين بني بطل اأوقيانيا ورابع 

الكونكاكاف.

ت�ضعة منتخبات، يف  تاأهلت  اأوروب���ا،  يف 

اأرب��ع  على  اأخ��رى  ثمانية  �ضتت�ضارع  حني 

»امللحق«، كما  مقاعد متبقية يف مباريات 

تاأهلت 5 منتخبات عن اأمركا اجلنوبية، 

و�ضيلعب  امل�ضيفة،  ال���رازي���ل  بينها  م��ن 

اجلنوبية،  اأم��رك��ا  ت�ضفيات  يف  اخلام�س 

وهو الأوروغواي »امللحق« مع الأردن.

عن  و3  منتخبات،   4 تاأهلت  اآ�ضيا  ويف 

الكونكاكاف، فيما �ضتواجه نيوزيلندا عن 

املك�ضيك  اأي  الكونكاكاف،  راب��ع  اأوقيانيا 

يف م���ب���ارات���ني ف��ا���ض��ل��ت��ني، ف��ي��م��ا ل ت���زال 

اأن  دون  من  قائمة  الأفريقية  الت�ضفيات 

تك�ضف بعد عن تاأهل لأي منتخب. 

من   19 يف  الت�ضفيات  م�ضوار  وينتهي 

ت�ضرين الثاين املقبل، بينما ت�ضحب قرعة 

النهائيات يف 6 كانون الأول املقبل. 

وم��ن خ��الل الالئحة »الأول��ي��ة« يرز 

املنتخب  والهر�ضك،  البو�ضنة  ا�ضم  وج��ود 

امل��ون��دي��ال،  يف  م��رة  لأول  �ضي�ضارك  ال���ذي 

وتبقى اآمال العرب معلقة على منتخبات 

الأردن وتون�س واجلزائر، بعد اأن تراجعت 

اإث��ر  التاأهل  يف  امل�ضري  املنتخب  حظوظ 

خ�ضارته الثقيلة ذهاباً اأمام غانا 1 - 6.

والرازيل  اإ�ضبانيا  منتخبات  و�ضتكون 

و�ضوي�ضرا  وبلجيكا  وك��ول��وم��ب��ي��ا  واأمل��ان��ي��ا 

والأرج����ن����ت����ني والأوروغ�������������واي )يف ح���ال 

ال����ق����اري(،  امل��ل��ح��ق  يف  الأردن  ت��خ��ط��ي��ه��ا 

قرعة  يف  الأول  امل�ضتوى  منتخبات  �ضمن 

م���ون���دي���ال ال����رازي����ل امل���ق���ررة يف م��دي��ن��ة 

�ضلفادور دي باهيا، بح�ضب ما اأكد الحتاد 

الدويل لكرة القدم )الفيفا(.

ك��ان  ال��ت��ي  ال�ضابقة  ل��ل��م��رات  وخ��الف��اً 

ي��ع��ت��م��د ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج امل��ن��ت��خ��ب��ات يف 

الن�ضخ الثالث الأخرة من نهائيات كاأ�س 

ال��ع��امل، ارت���اأى الحت���اد ال���دويل العتماد 

على ت�ضنيفه ل�ضهر ت�ضرين الأول احلايل 

لتوزيع املنتخبات على خمتلف امل�ضتويات، 

تخطي  يف  الأوروغ������واي  ف�ضلت  ح��ال  ويف 

الأردن، فاإن هولندا �ضتحل مكانها.

�أوروبا

اأ�ضفرت الت�ضفيات الأوروبية عن و�ضول 

للمرة  املونديال  �ضيخو�س  جديد  منتخب 

الأوىل، وهو منتخب البو�ضنة، الذي حقق 

تاريخياً و�ضمن م�ضاركة يف بطولة  اإجن��ازاً 

وذل���ك  ت��اري��خ��ه،  الأوىل يف  ل��ل��م��رة  ك��ب��رة 

بعد فوزه على م�ضيفه الليتواين 1 - 0 يف 

اجلولة العا�ضرة الأخرة لت�ضفيات اأوروبا.

البو�ضنة عدد  وبرز يف �ضفوف منتخب 

من الالعبني املميزين، على راأ�ضهم مهاجم 

ايبي�ضيفيت�س  وداد  الأمل������اين  ���ض��ت��وت��غ��ارت 

ادين  الإنكليزي  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ومهاجم 

دزيكو.

و���ض��ي��ت��م��ك��ن امل��ن��ت��خ��ب الإ�����ض����ب����اين م��ن 

ال����دف����اع ع����ن ل��ق��ب��ه ب���ع���د اأن ح�����ض��ل ع��ل��ى 

مبا�ضرة  املوؤهلة  التا�ضعة  املجموعة  بطاقة 

�ضيفه  على  املتوقع  بفوزه  النهائيات،  اإىل 

اجلورجي 2 - 0 يف اجلولة الأخرة.

وب��ل��غ امل��ن��ت��خ��ب الإن��ك��ل��ي��زي ال��ن��ه��ائ��ي��ات 

للمرة الرابعة ع�ضرة يف تاريخه املتوج بلقب 

على  امل�ضري  بفوزه  وذل��ك   ،1966 ن�ضخة 

�ضيفه البولندي 2 - 0 يف اجلولة العا�ضرة 

العا�ضرة،  املجموعة  الأخرة من مناف�ضات 

ويدين املنتخب الإنكليزي بفوزه امل�ضري 

اإىل مهاجم مان�ض�ضرت يونايتد واين روين 

ج��رارد  �ضتيفان  ليفربول  وق��ائ��د  وق��ائ��ده 

اللذين �ضجال هديف املباراة.

واأن���ه���ى امل��ن��ت��خ��ب الأمل������اين م�����ض��واره يف 

ال��ت�����ض��ف��ي��ات الأوروب����ي����ة، ب��ف��وز م��ث��ر ج��داً 

 -  5 ال�ضويدي  على نظره  ق��واع��ده  خ��ارج 

بني  هام�ضية  امل��ب��اراة  وك��ان��ت  �ضولنا،  يف   3
اأملانيا تاأهلها اإىل  املنتخبني بعد اأن �ضمنت 

النهائيات للمرة الثامنة ع�ضرة يف تاريخها 

�ضيفتها  على  ال�ضابقة  اجلولة  يف  بفوزها 

ال�����ض��وي��د  ح���ج���زت  ف��ي��م��ا   ،0  -  3 اي���رل���ن���دا 

النم�ضا  ع��ل��ى  ب��ف��وزه��ا  امل��ل��ح��ق  م��ق��ع��ده��ا يف 

2-1. لكن اأملانيا رف�ضت اأن تنهي الت�ضفيات 
دون اأن ت��ث��اأر م��ن ال�����ض��وي��د ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا 

4-4 يف م��ب��اراة  ال��ت��ع��ادل معها  ع��ل��ى  ذه��اب��اً 

تقدم خاللها »مان�ضافت« برباعية نظيفة.

وح��ج��ز امل��ن��ت��خ��ب ال���رو����ض���ي م��ق��ع��ده يف 

النهائيات للمرة الأوىل منذ 2002 والثالثة 

يف ت���اري���خ���ه م��ن��ذ ان���ح���الل ع��ق��د الحت����اد 

ال�����ض��وف��ي��ات��ي )����ض���ارك الأخ�����ر 7 م����رات(، 

ومت��ك��ن املنتخب ال��رو���ض��ي ال���ذي خ��رج من 

الدور الأول يف م�ضاركتيه ال�ضابقتني عامي 

الإي��ط��ايل  م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة  و2002،   1994
ال��ف��ذ ف��اب��ي��و ك��اب��ي��ل��و م��ن حت��ق��ي��ق امل��ط��ل��وب 

منه واحل�ضول على بطاقة التاأهل املبا�ضر، 

الأول  امل��رك��ز  يف  الت�ضفيات  اأن��ه��ى  اأن  بعد 

بفارق نقطة عن املنتخب الرتغايل الذي 

���ض��ي�����ض��ط��ر وجن��م��ه ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و رون���ال���دو 

على  الثالثة  للبطولة  امللحق  خ��و���س  اإىل 

اأوروب��ا  وكاأ�س   2010 بعد مونديال  التوايل 
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امللحق

جنمها  بقيادة  الرتغال  م��ب��اراة  �ضتكون 

كري�ضتيانو رونالدو وال�ضويد بقيادة هدافها 

زلتان ابراهيموفيت�س اأبرز مواجهات امللحق 

الأوروبي. 

وتعود املواجهة الأخرة بني الطرفني يف 

ذهاباً  تعادل  حني   2010 مونديال  ت�ضفيات 

واإياباً 0 - 0.

العامل  بطلة  لفرن�ضا  القرعة  وابت�ضمت 

اأوكرانيا، وهي  اأوقعتها �ضد  1998 حيث  عام 

فيها  حتتاج  التي  ال��ت��وايل  على  الثانية  امل��رة 

يف  جنحت  اأن  بعد  امللحق  خو�س  اإىل  فرن�ضا 

ظ��روف مثرة  ايرلندا يف  تخطي جمهورية 

)���ض��ج��ل ه���ري ه���دف ال��رتج��ي��ح بلم�ضة من 

يده( لينتزع منتخب بالده بطاقة العبور اإىل 

جنوب اأفريقيا 2010.

ب���ني فرن�ضا  الأخ������رة  امل���واج���ه���ة  وت���ع���ود 

اأوروب��ا  كاأ�س  الأول من  ال��دور  اإىل  واأوكرانيا 

2012 حني فاز »الديوك« 2 - 0 بني اجلماهر 
الأوكرانية يف دانييت�ضك، علماً باأنهما تواجها 

على ال�ضعيد الر�ضمي يف منا�ضبتني اأخريني 

تعادل  حني   2000 اأوروب���ا  كاأ�س  ت�ضفيات  يف 

0 و2008 حني فازت فرن�ضا   - 0 واإياباً  ذهاباً 

.2  -  2 اإياباً  وتعادل  ذهاباً   0  -  2
اأما املباراتان الأخريان، فتجمعان اليونان 

م���ع ج��ارت��ه��ا روم���ان���ي���ا، واي�����ض��ل��ن��دا م��ف��اج��اأة 

الت�ضفيات مع كرواتيا، تقام مباريات الذهاب 

يف 15 ت�ضرين الثاين والإياب يف 19 منه. 

�أمريكا �جلنوبية

ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  الأرج��ن��ت��ني  �ضتخو�س 

العامل للمرة ال�15 يف تاريخها، معولة على 

جنمها الأول ليونيل مي�ضي لإحراز اللقب 

للمرة الثالثة بعد مونديايل »الأرجنتني - 

و»مك�ضيكو - 86«.  »78
والإك���وادور  ال�ضيلي  منتخبا  تاأهل  كما 

الأول  ف���وز  ب��ع��د  ال���رازي���ل  اإىل م��ون��دي��ال 

الأخ������رة  اجل����ول����ة  2-1 يف  ال����ث����اين  ع���ل���ى 

 م���ن ت�����ض��ف��ي��ات ق�����ارة اأم���رك���ا اجل��ن��وب��ي��ة.

وجه  اأكمل  على  ال�ضيلي  املنتخب  وا�ضتفاد 

من عاملي الأر�س واجلمهور لكي يثاأر من 

نظره الإكوادوري الذي فاز عليه ذهاباً 3 

الكروي  العر�س  نهائيات  اإىل  ويتاأهل   ،1  -

يف  والتا�ضعة  ال��ت��وايل  على  الثانية  للمرة 

كانت  له  نتيجة  اأف�ضل  ب��اأن  علماً  تاريخه، 

1962 على  ال��ث��ال��ث ع���ام  امل��رك��ز  اح��ت��الل��ه 

اأر�ضه.

ت����وؤث����ر اخل�������ض���ارة ع���ل���ى م��ن��ت��خ��ب  ومل 

الإك���������������وادور ال��������ذي حل�����ق ب���الأرج���ن���ت���ني 

وك��ول��وم��ب��ي��ا وال����رازي����ل )ال��ب��ل��د امل��ن��ظ��م( 

بطاقتها  الإك�������وادور  وح��ج��زت  وال�����ض��ي��ل��ي، 

الأوروغ����واي  م��ع  بالر�ضيد  ت�ضاويها  رغ��م 

ب�����ض��ب��ب  وذل������ك  م��ن��ه��م��ا  ل���ك���ل  ن��ق��ط��ة   25
ف�����ارق الأه���������داف، ومت���ك���ن ف���ري���ق امل����درب 

البطاقة  روي��دا ريفرا من حجز  رينالدو 

ال���راب���ع���ة الأخ������رة امل���وؤه���ل���ة م��ب��ا���ض��رة اإىل 

الإك��وادوري��ون  �ضيخو�ضها  التي  النهائيات 

2002 و2006. ب��ع��د  ف��ق��ط  ال��ث��ال��ث��ة   ل��ل��م��رة 

املونديال،  اإىل  املتاأهلة  كولومبيا،  وتابعت 

التا�ضع  ف��وزه��ا  وحققت  امل��م��ت��ازة  نتائجها 

وج�������اء ه������ذه امل�������رة ع���ل���ى م�����ض��ت�����ض��ي��ف��ت��ه��ا 

ك��ول��وم��ب��ي��ا  واأن����ه����ت   ،1  -  2 ال����ب����اراغ����واي 

الت�ضفيات يف املركز الثاين، وهي �ضتخو�س 

»الت�ضيلي  بعد  اخلام�ضة  للمرة  املونديال 

 »94 90« و»اأم��رك��ا -  62« و»اإي��ط��ال��ي��ا -   -

و»فرن�ضا - 98«.

اأفريقيا

اكت�ضح املنتخب الغاين �ضيفه امل�ضري 6 

- 1 يف ذهاب الدور احلا�ضم من الت�ضفيات 

الإف���ري���ق���ي���ة، وا���ض��ت��ح��ق امل��ن��ت��خ��ب ال��غ��اين 

اخلروج فائزاً بهذه النتيجة من هذه املباراة 

موقف  يف  ال�����ض��وداء«  »النجوم  و�ضعت  التي 

اأك���ر م��ن مم��ت��از م��ن اأج���ل ب��ل��وغ النهائيات 

بلغوا  اأن  بعد  ال��ت��وايل  على  الثالثة  للمرة 

وخطفوا  اأملانيا  يف   2006 عام  النهائي  ثمن 

الأنظار يف جنوب اإفريقيا 2010 وكانوا قاب 

منتخب  اأول  ي�ضبحوا  اأن  اأدن���ى  اأو  قو�ضني 

يد  ل��ول  النهائي  ن�ضف  اإىل  ي�ضل  اإفريقي 

الأوروغوياين لوي�س �ضواريز واحلظ الذي 

ت�ضجيل  م��ن  اأ���ض��ام��واه جيان وح��رم��ه  عاند 

�ضربة اجلزاء يف الوقت القاتل من ال�ضوط 

الإ�ضايف الثاين.

ويبدو املنتخب الغاين الذي افتقد اأمام 

هم  الأ�ضا�ضيني  عنا�ضره  من  خم�ضة  م�ضر 

رابيو  بوي وجوناثان من�ضاه وحممد  جون 

وكوي�ضي  لالإ�ضابة  بواتنغ   برين�س  وكيفن 

ب���ق���ي���ادة م���درب���ه جيم�س  ل���الإي���ق���اف  اأب����ي����اه 

من  ث��اأره  لتحقيق  طريقه  يف  اأبياه  كوي�ضي 

عليه  تغلب  ك��ان  ال��ذي  »الفراعنة«  منتخب 

 2010 الإفريقية عام  الأمم  كاأ�س  نهائي  يف 

يف اأنغول بهدف وحيد �ضجله حممد ناجي 

»جدو«.

روين م�ضجاًل هدف تاأهل الإنكليز
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ميالن وبرشلونة »حبايب«.. 
ودورتموند يستعرض عضالته في لندن

���ض��ي��ط��ر ال��ت��ع��ادل ع��ل��ى ق��م��ة امل��ج��م��وع��ة 

الثامنة يف دوري اأبطال اأوروبا فخرج ميالن 

الإيطايل وبر�ضلونة 

الإ����ض���ب���اين ب��ت��ع��ادل اإي��ج��اب��ي 1 – 1 يف 

»���ض��ان  ا���ض��ت��اد  ال��ت��ي جمعتهما ع��ل��ى  امل���ب���اراة 

�ضرو«.

و���ض��ك��ل��ت امل����ب����اراة ا����ض���ت���ع���داداً ل��الع��ب��ي 

ب��ر���ض��ل��ون��ة ق��ب��ل ال��ك��ال���ض��ي��ك��و اأم������ام ري���ال 

»كامب  ملعب  على  املقبل،  ال�ضبت  مدريد 

بر�ضلونة عاد  اأن  اللقاء هو  واملفيد يف  ن��و«، 

الأ�ضبوع  ف�ضل  اأن  بعد  الأه���داف  نغمة  اإىل 

اأو�ضا�ضونا يف هز ال�ضباك بعد  اأمام  املا�ضي، 

64 مباراة يف الدوري املحلي وحتديداً منذ 
�ضقوطه يف فخ التعادل ال�ضلبي اأمام فياريال 

قبل  املو�ضم  اأي   2012 الثاين  كانون   18 يف 

امل���ا����ض���ي، وي��ع��ان��ى ب��ر���ض��ل��ون��ة الأم����ري����ن يف 

امل��ب��اري��ات الأخ���رة ب�ضبب غ��ي��اب اأك���ر من 

لعب اأ�ضا�ضي.

اأذل  ال���ذي  بر�ضلونة  م�����ض��ار  اأن  وي��ب��دو 

يد  على  النهائي  ن�ضف  يف  املا�ضي  املو�ضم 

مبجموع   7-0( الأمل������اين  م��ي��ون��ي��خ  ب���اي���رن 

امل����ب����ارات����ني(، وم����ي����الن اأ����ض���ب���ح م���ت���الزم���اً 

دور  يف  ت��واج��ه��ا  اإذ  الأخ�������رة،  امل���وا����ض���م  يف 

)ت��ع��ادل   2012-2011 م��و���ض��م  امل��ج��م��وع��ات 

2-2 وفاز بر�ضلونة 3-2( ثم يف ربع النهائي 
من املو�ضم ذاته )0-0 و3-1 لر�ضلونة(، ثم 

تواجها يف الدور الثاين من املو�ضم املا�ضي 

اأن يخ�ضر  2-0 قبل  حني فاز ميالن ذهاباً 

 16 الفريقان  خا�س  وباملجمل  اإياباً،   4-0
واإي���اب(  م��ب��اراة �ضد بع�ضهما )ب��ني ذه���اب 

فاز  5 فيما  7 وتعادل يف  بر�ضلونة يف  وف��از 

ميالن يف 4 مباريات.

واطماأن جمهور بر�ضلونة يف هذه املباراة 

ل��ع��ودة جن��م��ه ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ض��ي، ال����ذي ت��وج 

عودته بهدف فريقه، يف حني خا�س ميالن 

الرازيلي  العائد  جنمه  بقيادة  امل��واج��ه��ة 

ثنائياً  روبينيو  ومواطنه  �ضكل  ال��ذي  كاكا، 

يف الهجوم اأمام خط دفاع بر�ضلونة.

ت��ع��ت��ر  ال����ت����ي  ذات�����ه�����ا  امل���ج���م���وع���ة  ويف 

�ضلتيك  اأ�ضقط  بامتياز  الأبطال  جمموعة 

�ضيفه   1967 ن�����ض��خ��ة  ب��ط��ل  ال���ض��ك��ت��ل��ن��دي 

اأع��وام  بطل  الهولندي  ام�ضرتدام  اجاك�س 

 –  2 بنتيجة  و1995  و1973  و1972   1971
.1

يف  ال�ضلتيك  اآم����ال  النتيجة  واأن��ع�����ض��ت 

املناف�ضة على البطاقة الثانية يف املجموعة 

بعد تلقيه خ�ضارتني متتاليتني.

ع��ل��ى ملعب  ال�����ض��اد���ض��ة  امل��ج��م��وع��ة  ويف 

»الإم�����������ارات«، اأخ���ف���ق الأر����ض���ن���ال وم���درب���ه 

ال��ف��رن�����ض��ي ار�����ض����ني ف��ي��ن��غ��ر يف ا���ض��ت��غ��الل 

ال��ط��ف��رة ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دين 

الفوز  لتحقيق  واجلمهور  الأر���س  وعاملي 

الدور  التوايل والق��رتاب من  الثالث على 

دورمتوند  بورو�ضيا  اأم��ام  ف�ضقطوا  الثاين، 

الأملاين 1 – 2.

املو�ضم  بطل  و�ضيف  دورمت��ون��د  ووج��ه 

امل���ا����ض���ي ���ض��رب��ة ق���وي���ة لآم������ال الأر����ض���ن���ال 

بالتاأهل، خ�ضو�ضاً اأن الأخر �ضيحل �ضيفاً 

عليه بعد اأ�ضبوعني يف دورمتوند.

واأك�������د رج������ال امل�������درب ي����ورغ����ن ك��ل��وب 

�ضحوتهم يف امل�ضابقة القارية بعدما خ�ضروا 

 2-1 الإيطايل  نابويل  اأم��ام  الأوىل  املباراة 

الفرن�ضي  مر�ضيليا  على  الثانية  يف  وف��ازوا 

.0-3
وي�����ض��ع��ى دورمت����ون����د ل���ت���ك���رار م�����ض��واره 

ال��رائ��ع يف امل��و���ض��م امل��ا���ض��ي، ول ي��ب��دو ذل��ك 

اأن���ه  ي�ضم نخبة من  �ضيما  م��ن��ه، ل  ب��ع��ي��داً 

ال���ن���ج���وم ال���واع���دي���ن واأ����ض���ح���اب اخل����رة، 

البولندي  وال���دويل  ريو�س  ماركو  اأب��رزه��م 

روب�����رت ل��ي��ف��ان��دوف�����ض��ك��ي وال���غ���اب���وين ب��ي��ار 

امي���ري���ك اوب���ام���ي���ان���غ والأرم���ي���ن���ي ه��ري 

خميتاريان.

ويف املجموعة ذاتها، وجه نابويل �ضربة 

قا�ضية ملر�ضيليا الفرن�ضي بفوزه عليه 2 – 

على ملعبه يف »فيلودروم«.  1

وك����ان����ت امل�����ب�����اراة ال���ف���ر����ض���ة الأخ������رة 

املناف�ضة  يف  اآم��ال��ه  على  ل��الإب��ق��اء  ملر�ضيليا 

خ�ضو�ضاً  املجموعة،  بطاقتي  اإح��دى  على 

اأنه خ�ضر املباراتني الأوليني، لكنه ف�ضل يف 

ا�ضتغاللها، يف حني عو�س نابويل �ضقوطه 

يف مباراتيه الأخ��رت��ني اأم��ام الأر���ض��ن��ال يف 

املحلي  ال��دوري  وروم��ا يف  القارية  امل�ضابقة 

بنتيجة واحدة 2-0.

ت�ضل�ضي  ع��اد  اخلام�ضة،  املجموعة  ويف 

الإن��ك��ل��ي��زي ب��ط��ل امل��و���ض��م ق��ب��ل امل��ا���ض��ي من 

بفوز  غيل�ضينكر�ضن  اإىل  ال�ضعبة  رحلته 

ثمني على �ضالكه الأملاين بثالثية نظيفة.

واأك�������د ت�����ض��ل�����ض��ي ���ض��ح��وت��ه ب���ع���د ف����وزه 

ال��ك��ب��ر ع��ل��ى م�����ض��ي��ف��ه ���ض��ت��ي��وا ب��وخ��ار���ض��ت 

فيما  الثانية،  اجل��ول��ة  يف  نظيفة  برباعية 

الثالث على  الفوز  �ضالكه يف حتقيق  اأخفق 

ال��ت��وايل، وخ��ا���س رج��ال امل���درب الرتغايل 

عالية  مبعنويات  امل��ب��اراة  مورينيو  ج��وزي��ه 

 - 4 الكبر على كاريدف �ضيتي  الفوز  بعد 

احلفاظ  يف  وجن��ح��وا  ليغ،  ال��رمي��ر  يف   1
للمباراة  اخل�ضارة  من  خالياً  �ضجلهم  على 

ال�����ض��اب��ع��ة ع��ل��ى ال����ت����وايل وحت����دي����داً منذ 

يف   2  -  1 ال�ضوي�ضري  ب��ال  اأم���ام  ال�ضقوط 

اجلولة الأوىل.

امل��ب��اراة  ه���ذه  ت�ضل�ضي يف  ه��ج��وم  واأك����د 

�ضجل  اأن  بعد  لفريقه  ال�ضاربة  القوة  اأن��ه 

الأخ����رة  الأرب�����ع  امل��ب��اري��ات  يف  ه��دف��اً   13
اأم���ر ل يعتر غ��ري��ب��اً على  ل��ف��ري��ق��ه، وه���و 

فرناندو  الإ�ضباين  ي�ضم  ال��ذي  هذا اخلط 

توري�س الذي �ضجل هدفني يف �ضباك �ضالكه 

خوان  والإ�ضباين  ه��ازار  ايدين  والبلجيكي 

م��ات��ا وال�����ض��ن��غ��ايل دمي��ب��ا ب��ا وال��ك��ام��روين 

تعادل  ذاتها،  املجموعة  ويف  ايتو،  �ضامويل 

ب��ال  1986 م���ع  ب��ط��ل  ب���وخ���ار����ض���ت  ���ض��ت��ي��وا 

ال�ضوي�ضري بهدف لكل منهما.

ويف امل��ج��م��وع��ة ال�����ض��اب��ع��ة، خ�����ض��ر ب��ورت��و 

اأر�ضه  على  و2004   1987 بطل  الرتغايل 

الفريق  جنم  بقيادة  الرو�ضي،  زينيت  اأم��ام 

الرتغايل ال�ضابق الرازيلي هالك بنتيجة 

 .1 –  0
بورتو  مع  احل�ضن  البالء  هالك  واأب��ل��ى 

و�ضجل له 78 هدفاً قبل النتقال يف �ضفقة 

قيا�ضية اإىل زينيت مقابل 60 مليون يورو.

ويف امل��ج��م��وع��ة ذات����ه����ا، ح��ق��ق ات��ل��ت��ي��ك��و 

على م�ضيفه  متوقعاً  فوزاً  املت�ضدر  مدريد 

او�ضرتيا فيينا النم�ضوي 

بثالثية نظيفة، �ضالح بها جمهوره بعد 

اأم��ام  �ضقط  عندما  حملياً  الأوىل  خ�ضارته 

ا�ضبانيول 0-1 ال�ضبت املا�ضي.

جالل قبطان

) العدد 284(  اجلمعة - 25 ت�شـرين الأول - 2013

مهاجم الأر�ضنال اأولفييه جرو حماوًل الت�ضديد مب�ضايقة مدافع 

�ضراع على الكرة بني كاكا و�ضان�ضيز يف مباراة ميالن وبر�ضلونة

�آ�سيا

ن��ظ��ره  الأردين  امل��ن��ت��خ��ب  ���ض��ي��الق��ي 

البطاقة اخلام�ضة  اأج��ل  الأورغ���واي، من 

اأمركا  عن  ومثلها  الآ�ضيوية  القارة  عن 

اأن��ه��ى منتخب  اأن  ب��ع��د  اجل��ن��وب��ي��ة، وه���ذا 

املركز  يف  منطقته  ت�ضفيات  الأورغ�����واي 

اخلام�س من فوزه على الأرجنتني 3 - 2 

يف اجلولة الأخرة. 

ومل ي��ن��ف��ع ه����ذا ال���ف���وز الأوراغ��������واي 

حلجز بطاقة التاأهل املبا�ضر اإىل نهائيات 

فر�ضة  منحها  ب��ل  ال���رازي���ل،  م��ون��دي��ال 

مل��ح��اول��ة  الأردن  ����ض���د  امل���ل���ح���ق  خ���و����س 

احل�����ض��ول ع��ل��ى ف��ر���ض��ة امل�����ض��ارك��ة، وذل��ك 

بعدما حلت يف املركز اخلام�س ب�25 نقطة 

وب��ف��ارق الأه����داف خلف الإك�����وادور التي 

ت��اأه��ل��ت م���ع الأرج���ن���ت���ني ���ض��اح��ب��ة امل��رك��ز 

الأول )32 نقطة( وكولومبيا الثانية )30 

نقطة( والت�ضيلي الثالثة )28 نقطة(.

�أمريكا �ل�سمالية

وكو�ضتاريكا  املتحدة  الوليات  تاأهلت 

وهندورا�س اإىل النهائيات مبا�ضرة، بينما 

�ضد  ف��ا���ض��ل��ة  ج��ول��ة  املك�ضيك  �ضتخو�س 

الرابع يف  املركز  احتاللها  بعد  نيوزيلندا 

املجموعة.

و���ض��ت��خ��و���س ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ك��اأ���س 

وهي  تاريخها،  يف  التا�ضعة  للمرة  العامل 

قائد  راأ���ض��ه��ا  م��واه��ب مم��ي��زة على  متلك 

الفريق جوزيه التيدور )�ضندرلند(.

و�ضتظهر كو�ضتاريكا يف املونديال للمرة 

الرابعة بعد »اإيطاليا 90« وكوريا واليابان 

لعبي  اأبرز  ومن   ،»2006 و»اأملانيا   »2002
ك��و���ض��ت��اري��ك��ا ق��ائ��د ال��ف��ري��ق وراأ�����س حربته 

بريان رويز لعب فولهام الإنكليزي.

كاأ�س  ه��ون��دورا���س  �ضتخو�س  ب��دوره��ا 

 »82 »اإ�ضبانيا  بعد  الثالثة  للمرة  ال��ع��امل 

و»جنوب اأفريقيا 2010«.

املنتخبات املتاأهلة

اأوروب�������ا: ب��ل��ج��ي��ك��ا واإي��ط��ال��ي��ا واأمل��ان��ي��ا 

والبو�ضنة  ورو���ض��ي��ا  و���ض��وي�����ض��را  وه��ول��ن��دا 

واإنكلرتا واإ�ضبانيا حاملة اللقب.

تتاأهل  ملحقاً  منتخبات   8 وتخو�س 

بعد  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  م��ن��ت��خ��ب��ات   4 ع��ن��ه 

م��ب��ارات��ي ذه���اب واإي����اب، وه���ذه املنتخبات 

واي�ضلندا  وال�ضويد ورومانيا  هي كرواتيا 

والرتغال واليونان واأوكرانيا وفرن�ضا.

اآ���ض��ي��ا: ال��ي��اب��ان واأ����ض���رتال���ي���ا واإي�����ران 

وكوريا اجلنوبية، وح�ضم املنتخب الأردين 

امل��ل��ح��ق ال���ق���اري وه����و ���ض��ي��واج��ه خ��ام�����س 

جمموعة اأمركا اجلنوبية.

)البلد  ال��رازي��ل  اجلنوبية:  اأم��رك��ا 

امل�������ض���ي���ف( والأرج�����ن�����ت�����ني وك���ول���وم���ب���ي���ا 

والإكوادور والت�ضيلي.

ال���ك���ون���ك���اك���اف: ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 

وكو�ضتاريكا وهندورا�س.

حتى  منتخب  اأي  يتاأهل  مل  اأفريقيا: 

احلا�ضم  ال����دور  ح��ال��ي��اً  ي��ق��ام  ح��ي��ث  الآن، 

الذي يتاأهل عنه 5 منتخبات.

اإىل  نيوزيلندا  ت��اأه��ل��ت  اأوق��ي��ان��و���ض��ي��ا: 

ال��ق��ارة وهي  ال��دور الأخ��ر من ت�ضفيات 

مباراتني  يف  الكونكاكاف  راب���ع  �ضتواجه 

فا�ضلتني.



���س��ع��ودي حتفه  ل��ق��ي م���واط���ن 

ده�����س��اً ع��ن��دم��ا ك���ان ي��ح��اول تعليم 

رمي  قرية  يف  ال�سيارة  قيادة  ابنته 

مبحافظة  اجلبيل  مل��رك��ز  التابعة 

اأملع مبنطقة ع�سري؛ جنوب  رجال 

غرب اململكة العربية ال�سعودية.

وذك������رت و����س���ائ���ل الإع�������ام اأن 

ال���ف���ت���اة ف���ق���دت ال�������س���ي���ط���رة ع��ل��ى 

ال��وراء،  اإىل  ال��ع��ودة  اأث��ن��اء  ال�سيارة 

ف�سدمت وال��ده��ا ال��ذي ك��ان يقف 

خلف املركبة.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م���الك م�ح����ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.
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كاريكاتير

مها قيادة السيارة.. دهسًا
ّ
سعودية تقتل والدها الذي يعل

الداخلية  طّورت �سركة بريطانية للماب�س 

جمموعة جديدة من ال�سراويل م�سادة لغازات 

تكنولوجيا  ت�ستخدم  والن�ساء،  للرجال  البطن 

من  والتخفيف  لت�سفيتها  الكيميائية  احل��رب 

رائحتها املعروفة.

املحدودة  »�سريديز«  �سركة  اأن  التفا�سيل  ويف 

زّودت  داخلية  ���س��راوي��ل  اأنتجت  ل��وب��ورو،  بلدة  يف 

الق�سم اخللفي منها بقما�س يحتوي على الكربون 

لمت�سا�س غازات البطن وحتييد رائحتها.

قما�س  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال�����س��ح��ف  وذك�����رت 

الق�سم اخللفي لل�سراويل الداخلية مرن ورقيق 

وي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���ادة »زورف��ل��ي��ك�����س«، وه���ي امل���ادة 

الكربونية املن�ّسطة نف�سها امل�ستخَدمة يف املاب�س 

الواقية من املواد الكيميائية، والتي ميكن اإعادة 

تن�سيطها من خال غ�سل ال�سراويل.

وخ��ل�����س��ت ال�������س���رك���ة امل�������س���ّن���ع���ة م����ن خ���ال 

ال��ك��رب��ون يف  اأن ق��م��ا���س  اإىل  امل��ك��ّث��ف��ة  ال��ت��ج��ارب 

ق��ادرة  والن�سائية  الرجالية  الداخلية  املاب�س 

200 يف امل��ئ��ة ع��ل��ى ت�����س��ف��ي��ة ال���غ���ازات  ومب���ع���دل 

امل��ن��ب��ع��ث��ة م���ن ب���ط���ون م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا. ك��م��ا اأن 

ال�سراويل مفيدة لاأ�سخا�س الذين ُيعانون من 

متازمة  مثل  اله�سمي،  اجلهاز  يف  ا�سطرابات 

ال���ق���ول���ون ال��ع�����س��ب��ي، وم���ر����س ك����رون وال��ت��ه��اب 

مت  مِّ ال��ق��ول��ون وع���دم حت��ّم��ل ال��ط��ع��ام، وق���د �سُ

باأ�سكال خمتلفة لتتنا�سب ب�سكل مريح اأكرث من 

املاب�س الداخلية التقليدية.

رجل مصاب 
بسرطان الثدي

الإم��ارات،  اكت�سفت حملة طبية يف 

لرجل  ال��ث��دي  ب�سرطان  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة 

عاماً. يبلغ من العمر 48 

اإىل فحو�س  ت��ق��ّدم  »ع�����ّزام«  وك����ان 

الك�سف املبكر عن املر�س خال م�سرية 

الإم��ارات،  اأرج��اء  الوردية« يف  »القافلة 

ال�سدر  منطقة  يف  كتلة  اكت�ساف  ومت 

اأع���وام، ومتت  �ستة  تكونها  على  م�سى 

اإىل  ال�سرعة  وجه  على  املري�س  اإحالة 

الت�سوير بالأمواج فوق ال�سوتية.

اأ�سدقاء  جلمعية  العامة  الأمينة 

�سو�سن  الدكتورة  ال�سرطان؛  مر�سى 

امل��ري�����س خ�سع  اأن  اأو���س��ح��ت  امل��ا���س��ي، 

لفحو�س �سملت املاموجرام، واخلزعة، 

ا�ستئ�سال ثدي،  باإجراء عملية  وُن�سح 

م�سرية اإىل اأن القافلة توا�سل حملتها 

للتوعية باملر�س، ولفت اأنظار �سريحة 

اإغفالها،  يتم  م��ا  غالباً  التي  ال��رج��ال 

رغم كونها معّر�سة اأي�ساً لاإ�سابة به.

املا�سي  �سو�سن  الدكتورة  واأ���س��ارت 

اأن  اأن هناك خطاأً �سائعاً يف اعتبار  اإىل 

�سرطان الثدي مر�س ن�سائي ل ي�سيب 

لدى  ال��ث��دي  �سرطان  اأن  اإل  ال��رج��ال، 

الرجال اأمر واقع، وحقيقة باتت دامغة 

الوردية«  »القافلة  حملة  اكت�ساف  مع 

ل��رج��ل م�����س��اب ب�سرطان  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 

الثدي.

ص من »غازات« البطن
ّ
تطوير مالبس داخلية تخل


