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 - االأمــريكــي  تتحدث عن احل�شد  العاملية  االإعــام  و�شائل  كانت  فيما 

»االإ�شرائيلي« - ال�شعودي - االأردين عند احلدود االأردنية واجلوالن املحتل، 

املا�شية  ال�شاعات  يف  ال�شوري  اجلي�س  وّجه  �شورية،  على  للهجوم  متهيداً 

�شربة قاتلة للمجموعات امل�شلحة يف الغوطة ال�شرقية، فق�شى على اأكرث 

من 170 م�شلحاً معظمهم من جن�شيات �شعودية وقطرية و�شي�شانية، وقد 

اعترب املراقبون ذلك �شربة موجعة لطليعة العدوان املرتقب.

ألمـــــــة واحـــــــدة

300A T H A B A T

ضربة قاتلة للعدوان المرتقب

2 مزايدات »14 آذار« تهدد االستحقاق الرئاسي

غارة »إسرائيلية«..  
بطلب سعودي

مصالح »إسرائيلية« 
في معركة القلمون

أبو زينب: تحصين لبنان في وجه اإلرهاب 
ضرورة.. والبيان الوزاري سُيبصر النور

رئـــــــــاســيــــــــــات  عولمة التكفير..
أوكرانيا.. استنساخ »البرتقالية«والسيارات المفخخة

مسلمو إفريقيا الوسطى ُيقتلون 
بالمناجل.. وسط صمت عربي

ملف العدد
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هل ينقلب السحر على الساحر؟
م���ع �شمود �لدولة �لوطنية �ل�شوري���ة و�نتقال جي�شها �إىل 

مرحلة �لهجوم �ل���ذي يكاد يكون �شام���ًا، حمققًا �نت�شار�ت 

نوعية يف �أكرث من م���كان، وم�شيقًا �خلناق على �ملجموعات 

�مل�شلح���ة �ملجمعة من كل �أنحاء �لدنيا، يبدو �أن حلف �أعد�ء 

دم�شق قرر �لنزول �إىل �مليد�ن، عرب �لتدخل �ملبا�رس علنًا و�رس�ً 

وفق خطة �أمريكي���ة - »�إ�رس�ئيلية« - �شعودية، يف حماولة 

لتعديل �لتو�زن���ات �مليد�نية، بعد �لإخف���اق �لكبري و�لهز�ئم 

�ملتتالية لكل ف�شائل �ملجموعات �مل�شلحة، وكان �آخر ف�شول 

هذ� �لتدخل �لعملياتي �ملبا�رس ما �أعلنته �لعاقات �لإعامية 

يف »ح���زب �هلل« من �أن »طائر�ت �لعدو ��شتهدفت بتاريخ 24 

�شباط موقعًا حلزب �هلل عند �حلدود �ل�شورية - �للبنانية قرب 

منطقة جنتا«، و�أ�شاف: »�لعدو�ن �لإ�رس�ئيلي لن يبقى با رد 

من �ملقاومة، و�ملقاوم���ة �شتختار �لزمان و�ملكان �ملنا�شبينْ 

للرد عليه«.

و�إذ� م���ا ُربطت هذه �لعملية �لعدو�ني���ة ب�شل�شلة �لوقائع 

�لتي مت �لك�شف عنها فيما يخ�ص �ملوؤ�مرة على حلف �ملقاومة 

و�ملمانعة تت�شح �ل�شورة �حلقيقية.. لناحظ هذه �مل�شاهد:

و��شنطن ترفع ��شم �أبو حممد �جلولين عن لو�ئح �ملطلوبي 

�خلطرين، بع���د �جتماع يف �لأردن ح�رسه �شلمان بن �شلطان، 

و�جل���ولين، وم�شوؤولون من �ملخاب���ر�ت �لأمريكية و�ملو�شاد 

و�ملخابر�ت �لأردنية.

�إن�شاء غرفة عمليات م�شرتك���ة يف �لأردن بقيادة �أمريكية 

وح�ش���د �آلف �مل�شلح���ي �ملرتزقة على �حل���دود �لأردنية - 

�ل�شورية ويف �جلولن �ملحتل، متهيد�ً ل�شن عدو�ن على �شورية.

�إله���اء �لكرملي بتطور�ت �أوكر�نيا، حي���ث تبي �أن يهود�ً 

�شهاينة �أوكر�نيي يلعبون دور�ً بارز�ً يف هذه �لتطور�ت.

�لغ���ارة »�لإ�رس�ئيلية« على موق���ع ل�»حزب �هلل«، حيث 

مل تتج���ر�أ تل �أبيب على �لإع���ان عن هذ� �لعدو�ن، مما ��شطر 

�حلزب لاإعان عنه.

�إذ�، ثمة حماولة ��شتباقي���ة يقوم بها حلف �أعد�ء �شورية، 

ملن���ع توجيه �رسبات قاتلة للع�شابات �مل�شلحة يف �لقلمون 

وحل���ب وحم�ص �لقدمي���ة.. وغريها.. لكن ه���ل �شتنجح هذه 

�ملحاول���ة؟ لنتذكر �لهجوم على �لغوطة قبل �أ�شهر �لذي ح�شد 

له نحو 10 �آلف مرتزق..

يف �لوقائع �مليد�نية عل مدى ثاث �شنو�ت، كانت مفارقة 

هام���ة تتحكم باملي���د�ن، وهي �أن �ملرتزق���ة �لذين يح�شدون 

�ش���د �شورية، ل ميلكون �إر�دة �لقت���ال و�لعزمية �ل�شلبة �لتي 

تتوفر للجي�ص �ل�شوري، خ�شو�شًا جلهة �ل�شتعد�د للت�شحية، 

وجتربة �لكمي �ملحكم �لذي نّفذه �جلي�ص قبل 24 �شاعة دليل 

على �إمكانيات �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شورية، علمًا �أن ثمة من بد�أ 

يخ�شى من حلف �أعد�ء �شورية �أن ��شتنفار �أجنحة »�لقاعدة« 

و»�لإخ���و�ن« وتورط �لأردن و�ل�شعودية وغريهم من �لأعر�ب، 

قد ينتج ردود فعل مفاجئة ل ترد باحل�شبان، فينقلب �ل�شحر 

على �ل�شاحر.

�أحمد �شحادة

االفتتاحية

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

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

مزايدات »14 آذار« 
تهدد االستحقاق الرئاسي

ت�شكيل  »���ش��ك��رة«  ذه��ب��ت 

�متدت  �لتي  �للبنانية  �حلكومة 

�شهر�ً،  ع�رس  �أح���د  م��دى  على 

�لوز�ري  �لبيان  وجاءت »فكرة« 

�ل��ت��ي ب���ددت �أج����و�ء �ل��ت��ف��اوؤل 

بعد  �نت�رست  �لتي  �ملفتَعلة 

�لولدة �حلكومية.

�لإح�شا�ص  كان  �لأرجح،  على 

مبحطة  خم��ت�����ش��ًا  ب��ال��ت��ف��اوؤل 

�لت�شكيل ل �أكرث.. مل يقل �أحد �إن 

عقبة توزيع �حلقائب و�حل�ش�ص 

يف  تقف  �لتي  �لوحيدة  كانت 

�شام  متام  �لرئي�ص  جناح  وجه 

فللبيان  �ل�شعبة،  مهمته  يف 

وهو  وعقباته،  عقده  �ل���وز�ري 

يكمن  �لتي  �لتفا�شيل  مو�شع 

»�ل�شيطان« فيها.

مل يتنبه �ملتفائلون �إىل حتّول 

م�شيحيي 14 �آذ�ر �إىل ر�أ�ص حربة 

�لذي يرعاه »تيار  �لتطرف  �أمام 

�مل�شتقبل« يف عد�ئه للمقاومة، 

�شاحها،  وم��ن  منها  للخا�ص 

لل�شعودية  تبعيته  �شياق  يف 

�ملنخرطة يف �مل�رسوع �لأمريكي 

�مل��ر���ش��وم  »�لإ���رس�ئ��ي��ل��ي«   -

للمنطقة.

يقت�رس  ل  �لأم��ر  �أن  �لو��شح 

على ذلك؛ هو رد و�نتقام لإ�شقاط 

حكومة �شعد �حلريري وهو بباب 

�أوًل  �لهدف  كان  �أوباما،  ب��ار�ك 

من  ومنعه  �هلل«  »ح��زب  ع��زل 

عرب  �حل��ك��وم��ة،  يف  �مل�شاركة 

ت�شكيل حكومة »غري �شيا�شية« 

�أو »�أمر و�قع«، و�لآن بات �لهدف 

و��شحًا: �شطب ذكر �ملقاومة يف 

على  و�لحتيال  �لوز�ري،  �لبيان 

�للبنانيي  حق  باإ�شقاط  �لن�ص، 

يف مقاومة �لعدو »�لإ�رس�ئيلي«، 

ي�شبه  ملتب�ص  ن�ص  مترير  عرب 

 ،242 �لدويل  �لقر�ر  �لتبا�ص ن�ص 

�ل��ذي �أ���ش��اع ح��ق �ل��ع��رب بي 

و»�أر����ص« حمتلة،  »�لأر����ص« 

وفق �ختاف �لرتجمتي �لعربية 

يت�شتت حق  وهكذ�  و�لإنكليزية، 

بن�ص  �ملقاومة،  يف  �للبنانيي 

�أي  لبنان«..  »حق  عن  يتحدث 

لبنان يق�شدون؟ هل هو ذلك �لذي 

�لعدو  جنود  على  �لزهور  نرث 

 ،1982 عام  ب��ريوت  غ��زو�  �لذين 

بدبابات  ��شتقوى  �لذي  ذلك  �أم 

�أبو�ب  على  وقفت  »�إ�رس�ئيلية« 

ثكنة �لفيا�شية لتحر�ص �نتخاب 

ب�شري �جلميل رئي�شًا؟ يف حي �أن 

و�أنها  با�شمها،  �ملقاومة  و�شف 

مقاومة �ل�شعب، هي �حلد �لأدين 

من �لعرت�ف بال�شهد�ء و�لأبطال 

و�أرو�حهم  دماءهم  بذلو�  �لذين 

لطرد »�لإ�رس�ئيلي« من �جلنوب، 

�ملقاومة  ذكر  تغييب  �أن  علمًا 

ودورها عن �لبيان �لوز�ري �أمر ل 

ميكن ت�شويقه �شعبيًا.

�آذ�ر«  �لآن تريد جماعة »14 

تكري�ص ما �شمي »�إعان بعبد�« 

يف  لبنان  حتييد  �إىل  و���ش��وًل 

�ل�شهيوين،  �لعدو  �شد  �ل�رس�ع 

منا�رسين  للتحييد  �أن  خ�شو�شًا 

عربًا ولبنانيي، وهوؤلء �أ�شاو�ص 

يدمرون  �لد�خلية،  �حل��روب  يف 

نا�شها  وي��ق��ت��ل��ون  �لأوط������ان 

عن  جبناء  لكنهم  ويهجرونهم، 

فقر�ء  هم  »�إ���رس�ئ��ي��ل«..  قتال 

�ل�شاح  ����رس�ء  ع��ن  ع��اج��زون 

حلربها، لكنهم ي�رسفون ع�رس�ت 

�لتاآمر  يف  �ل���دولر�ت  مليار�ت 

تدمري  ويف  �مل��ق��اوم��ة،  ع��ل��ى 

�شورية، لذلك يطالبون باحلياد.

�خلاف  و�شع  �أ�شابيع  قبل 

حول ت�شكيل �حلكومة لبنان على 

�للتفاف  وج��رى  خطري،  مفرتق 

باتفاق  �لت�شكيل  عقدة  على 

�شمني بو�شع وديعتي لكل من 

قوى �لثامن و�لر�بع ع�رس من �آذ�ر 

�شمن »ح�شة« رئي�ص �جلمهورية 

�لوزير  �لو�شطية«،  »�لكتلة  يف 

حكيم،  �لآن  �لثالث  �لكتائبي 

�خلام�ص  �ل�شيعي  و�ل���وزي���ر 

�ل��ذي  �حل��ن��اوي،  �ملطلب  عبد 

بعد  ل��ه،  �شيا�شية  مرجعية  ل 

�لرئي�ص  يغادر  عندما  �شهرين 

�لرئي�ص  �إل  منزله،  �إىل  �شليمان 

نبيه بري.

بعد �أحد ع�رس �شهر�ً ر�شخت 

قوى �لر�بع ع�رس من �آذ�ر ومن 

بت�شكيل  وق��ب��ل��ت  يحالفها 

حكومة »9+9+6« �شمنًا، فهل 

باإطالة  �ل��ق��وى  ه��ذه  تخاطر 

�لبيان  ح��ول  �لتفاو�ص  �أم��د 

�حلكومة  يو�شل  �لذي  �لوز�ري، 

�إىل جمل�ص �لنو�ب لتنال ثقته، 

�لقانونية  �ملهلة  يتعدى  مبا 

و�ح��د،  ب�شهر  لها  �مل��ح��ددة 

ت�رسّف  م�شتقيلة  فت�شبح 

�لبحث  وي��ج��ري  �لأع���م���ال، 

ي�شتهلك  ج��دي��د،  تكليف  ع��ن 

بعيد�ً  �لنتباه  وي�شد  �لوقت 

مبا  �لرئا�شي،  �ل�شتحقاق  عن 

معهودة  غري  �شابقة  يفر�ص 

فيها  تتوىل  لبنان،  تاريخ  يف 

�حلكومة، �لتي يرت�أ�شها م�شلم، 

�لرئي�ص  �لبلد، يف غياب  �إد�رة 

للمرة  لبنان  ويحكم  �ملاروين، 

�لأوىل من غري ماروين؟

�أن  ميكن  كان  �ل�شابقة  هذه 

تتحقق خال �لنتد�ب �لفرن�شي، 

�لنو�ب  جمل�ص  �نتخب  عندما 

رئي�شًا،  �جل�رس  حممد  �ل�شيخ 

�لفرن�شي  �ل�شامي  �ملندوب  فحّل 

�ملجل�ص ملنع هذه �ل�شابقة ولو 

حدث  نف�شه  و�لأم��ر  و�حد،  ليوم 

�جلميل،  �أم��ي  حكم  نهاية  يف 

حكومة  وج���ود  تخطى  �ل���ذي 

ير�أ�شها  ود���ش��ت��وري��ة  �رسعية 

�ملجل�ص  وكلف  �حل�ص،  �شليم 

حكومة،  يكون  ب��اأن  �لع�شكري 

و�أدخل �لبلد يف حرب دموية ما 

منها،  يعانون  �للبنانيون  يز�ل 

�آذ�ر،   14 فهل هذ� ما تريده قوى 

�ملتطرفي  م�شيحييها  خ�شو�شًا 

»�ل�شعب  لثاثية  رف�شهم  يف 

و�جلي�ص و�ملقاومة«؟

�ملقبلة  �لأي��ام  �أو  �ل�شاعات 

�ل��ذي  �لجت���اه  بتحديد  كفيلة 

�شي�شلكه لبنان يف �أزمته، �لبيان 

�شيكون  يحتويه  وم��ا  �ل���وز�ري 

�ل�شتحقاق  ح�شول  بو�شلة 

تاأجيله،  �أم  موعده  �لرئا�شي يف 

�ملقاومة  موقع  بو�شلة  �أي�شًا 

خ�شو�شًا  �ل���وز�ري،  �لبيان  يف 

�لهجمات  تتلقى  �لتي  هي  �أنها 

و�لطعنات، بدوره �شيكون بو�شلة 

يبدو  �حل��الت  كا  ويف  لاآتي! 

�لذي  �لنو�ب،  جمل�ص  رئي�ص  �أن 

�حللول،  ويوجد  �ل��زو�ي��ا  ي��دّور 

هذه  يف  �لأق��وى  �ل�شخ�شية  هو 

�إيجاد  يف  ينجح  فهل  �ملرحلة، 

�لوز�ري، ثم  �لبيان  حل ملع�شلة 

لا�شتحقاق �لرئا�شي؟

عدنان ال�ساحلي

ر  هل ينجح »مدوِّ
الزوايا« في 

إيجاد حل لمعضلة 
البيان الوزاري.. 
ثم لالستحقاق 

الرئاسي؟

الرئي�س متام �صالم مرتئ�صاً جل�صة جلنة �صياغة البيان الوزاري
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�لثالثة  �ل�شنة  نهاية  �قرت�ب  مع 

من �حلرب �ل�شتعمارية - �لرجعية 

ثمة  �لوطنية،  ودولتها  �شورية  على 

�أبعاد  عن  تتك�شف  عديدة  حقائق 

باد  على  �لكونية  �مل��وؤ�م��رة  ه��ذه 

�ل�شام.

مع بد�ية هذه �حلرب، كان حلف 

�أ�شابيع  عن  يتحدث  دم�شق  �أع��د�ء 

لنهاية �لنظام، ثم �متدت �إىل �أ�شهر، 

منا�شبات،  �لأعياد  �شارت  ثم  ومن 

�لفطر  �أعياد  مع  مو�عيد  ف�رُسبت 

�مليادية..  �ل�شنة  ور�أ�ص  و�لأ�شحى 

�لت�رسيحات  من  �لكثري  �شدرت  كما 

مع  مو�عيد  �رسبت  �لتي  �لنارية 

عا�شمة �لأمويي، مثل: �شاأ�شلّي يف 

بريوت  �إىل  �شاأعود  �لأموي..  �جلامع 

هذ�  �شنق�شي  دم�شق..  مطار  عرب 

�ل�شيف يف بلود�ن �أو �لزبد�ين..

على  �حلرب  �شيناريوهات  كرثت 

متعددة،  �أ�شكاًل  و�تخذت  �شورية 

عربية  ��شتخبار�ت  فيها  و�نخرطت 

ودولية مبا فيها �ملو�شاد �ل�شهيوين، 

هذه  حلقات  م��ن  حلقة  ك��ل  ويف 

ياحق  �لف�شل  ك��ان  �مل���وؤ�م���ر�ت 

�مل�شلحة  �لتخريبية  �ملجموعات 

وقبلها �لدول �لر�عية و�لد�عمة �لتي 

و�إجر�مًا  وتخطيطًا  و�شيلة  ترتك  مل 

�لتي  �مليد�نية  �ملعادلة  لتغيري 

�ل�شوري  �لعربي  �جلي�ص  ر�شمها 

و�لت�شحية  بالدم  �لوطنية  ودولته 

و�ل�شهادة.

�مليد�ن  ك�شفها  �لتي  �حلقائق 

�ل�شوري تثبت �أن من يخو�ص �حلرب 

�ملتحدة  �لوليات  هو  �شورية  على 

و�لآخ����رون؛  �ل�شهيوين  و�ل��ك��ي��ان 

تركيا،  �إىل  �ل�شعودية،  �إىل  قطر  من 

�لتي  �لتكفريية  �لتنظيمات  �إىل 

ي�شارية  فلول  �إىل  كالفطر،  تتو�لد 

تاأمتر  �أدو�ت،  �شوى  لي�شت  �شابقة، 

تل  �أو  و��شنطن  يف  �شيدها  باأمر 

�أن  �شوى  عليها  م��ا  وه��ي  �أب��ي��ب، 

توفر  و�أن  �لقذرة،  �حلرب  هذه  متّول 

�لذين  �لتكفريية  بالعنا�رس  �لدعم 

�لأر���ص،  ري��اح  كل  من  ت�شتجلبهم 

�مليد�نية  �لإجن��از�ت  مع  خ�شو�شًا 

�جلي�ص  يحققها  �أخذ  �لتي  �لنوعية 

�ل�شوري يف معركة يربود خ�شو�شًا، 

و�لقلمون عمومًا، و�لتي �شارت بر�أي 

ثمة  وبالتايل  نهايتها،  يف  �خلرب�ء 

حلف  من  �شتطلع  عديدة  �أ���ش��و�ت 

�أعد�ء �شورية و�ملقاومة، مبا يذكرنا 

مبعركة �لق�شري، حيث كانو� يهددون 

عمليات  من  ومبزيد  �أو�شع  مبعارك 

�لقتل و�لتفجري �لنتحاري.

�مل�شلحي  ف��اإن  فقط،  وللعلم 

�ليوم  ي��ه��ددون  �لذين  �لإره��اب��ي��ي 

فرّو�  �لذين  �أنف�شهم  هم  ي��ربود  من 

ثم  وم��ن  عر�شال،  �إىل  �لق�شري  من 

�إىل يربود، وهم كما مل ي�شمدو� يف 

�لق�شري لن ي�شمدو� يف يربود، �لتي 

�لناحية  من  فيها  �ملعركة  �نتهت 

�حلديث  بد�أ  وعليه  �ل�شرت�تيجية.. 

ينقلون  بحيث  �جلنوب،  معركة  عن 

من  �لذي ميتد  �ل�رسيط  �إىل  �ملعركة 

درعا �إىل �لقنيطرة و�شبعا، �أي �رسيط 

�شورية  �إىل  لبنان  من  ميتد  جنوبي 

�لأمل  عمان  باتت  حيث  �لأردن،  �إىل 

متتد  فا�شلة  حرب  خلو�ص  �لوحيد 

�حلديث  عاد  رمبا  ولهذ�  دم�شق،  �إىل 

عن معركة دم�شق.

ويف هذ� �ل�شدد، ثمة معلومة 

دقيقة و�شلت �إىل �لقيادة �ل�شورية 

تفيد باجتماع ُعقد يف �لعا�شمة 

حممد  �أبو  �شم  عّمان،  �لأردنية 

�جلولين وزهر�ن علو�ص و�شلمان 

بن �شلطان �آل �شعود، وم�شوؤولي 

�لأم��ريك��ي��ة  �مل���خ���اب���ر�ت  يف 

و�مل��و���ش��اد »�لإ���رس�ئ��ي��ل��ي«، 

�لأردنية،  �ملخابر�ت  مب�شاركة 

وفيه تقرر:

�إقامة غرفة عمليات يف �لأردن 

لقيادة هذه �ملعركة.

�ل�شتطاع  ط��ائ��ر�ت  م�شاركة 

�لأو�ك�ص  وطائر�ت  »�لإ�رس�ئيلية« 

طيارين  بقيادة  وهي  �ل�شعودية، 

�أمريكيي، بهدف �لر�شد و�لت�شوي�ص 

كما  �ل�شورية،  �لت�����ش��الت  على 

ح�شل يف معركة �لغوطة.

ي��رت�ف��ق ك��ل ذل���ك م��ع حملة 

�لتي  بالعملية  وتهويل  ت�شخيم 

من  وحتديد�ً  �جلنوب،  من  �شت�شن 

�لأردنية،  و�حلدود  �لقنيطرة،  ريف 

تفيد  حيث  �ملحتل،  �جلولن  ومن 

فتحات  ��شتحد�ث  عن  �ملعلومات 

�جلهة  م��ن  �ل�شائك  �ل�رسيط  يف 

عديدة  وفتحات  »�لإ�رس�ئيلية«، 

�حلدود  مع  �لرملية  �ل�شو�تر  يف 

�لأردنية يت�شلل �مل�شلحون منها.

�جلي�ص �ل�شوري �لذي لديه كثري 

وّجه  �أن  له  �شبق  �لتفا�شيل،  من 

�حلدود  د�خل  للم�شلحي  �رسبات 

عنا�رس  من  عدد  وجرح  �لأردنية، 

عّمان  تتجر�أ  ومل  �لأردين،  �جلي�ص 

على ذكر �حلادثة.

ثمة �أمل و�حد باق �أمام حلف 

�لأردن،  �شورية، يتج�شد يف  �أعد�ء 

مك�شوفًا،  بات  له  ط  يخطَّ ما  لكن 

علنًا  »�لإ�رس�ئيلي«  يدخل  وهنا 

وجه  ع��ن  كا�شفًا  �خل���ط،  على 

على  �حل��رب  تفا�شيل  يف  ب�شع 

جتربة  ُت�شتح�رس  حيث  �شورية، 

�شعد  مع  �حل��ر«  لبنان  »جي�ص 

�جلنوبي«  لبنان  و»جي�ص  حد�د 

عبد  فتن�شب  حل��د،  �أن��ط��و�ن  مع 

�حلر  للجي�ص  قائد�ً  �لب�شري  �لإله 

هو عميل للمو�شاد.. وعليه كانت 

�لغارة »�لإ�رس�ئيلية« ليل �لثني 

- �لثاثاء، و�لتي هي يف حقيقتها 

يف  »�ل��ق��اع��دة«  مل�شلحي  دع��م 

كانت غارة جمر�يا  �لقلمون، كما 

�لق�شري،  مل�شلحي  دع��م  ر�شالة 

للتعوي�ص  غ��ار�ت  بالتايل  وهي 

عن �لتعاون �لذي كان مع بندر بن 

�شلطان، �لذي كان يخطط لتفجري 

منعه،  �لأم��ريك��ي  لكن  ل��ب��ن��ان، 

�إح��دى  �إىل  و�أُدخ���ل  فا�شُتمر�ص 

�مل�شت�شفيات �لأمريكية.

�لتذكري  ���رسوري��ًا  ك��ان  )رمب��ا 

مبوت �شعد حد�د �ملفاجئ يف �إحدى 

كما  »�لإ�رس�ئيلية«،  �مل�شت�شفيات 

بالنهاية  �لتذكري  مفيد�ً  يكون  قد 

�حلزينة لعمر �شليمان يف �مل�شفى 

�لأمريكي(.

�شقوط  �أن  وه��ي  حقيقة،  ثمة 

قاب  حت��دي��د�ً،  وي���ربود  �لقلمون، 

ف�شل  وم���ع  �أدن����ى،  �أو  ق��و���ش��ي 

كان  �لقلمون  و�شقوط  »جنيف« 

حل  �ل��ذي  بندر،  �شقوط  من  بد  ل 

مكانه حممد بن نايف، �لذي يبقى 

عدو�ً ل�شورية و�ملقاومة، لكنه �أكرث 

�ن�شباطًا بالتعليمات �لأمريكية.

�حلرب  �أن  وهي  �أخرية،  حقيقة 

بد�أت على �شورية قبل ثاث �شنو�ت 

نهايتها  فاإن  وبالتاأكيد  درعا،  من 

�لقريبة �شتكون من هناك.. و�إن غد�ً 

لناظره قريب.

اأحمد زين الدين

همسات

n قهوجي.. �لأوفر حظًا
لفت وزي���ر �شابق يف قوى �لثامن م���ن �آذ�ر �إىل 

�أن بور�شة �لرت�شيحات لرئا�شة �جلمهورية �للبنانية 

بات���ت طويل���ة، ل تخلو م���ن خاف���ات �شخ�شية 

و�شيا�شية و�إقليمية بي �ملر�شحي. ور�أى �لوزير �أن 

قائ���د �جلي�ص �للبناين �لعم���اد جان قهوجي يتقدم 

عل���ى غريه من �لأ�شم���اء، وهو �لأوف���ر حظًا، كونه 

يتمّتع بدعم عربي و�إقليمي ودويل. 

n ُحِرم �لوز�رة.. فهّدد
يعمل ح��زب »�لكتائب« على معاجلة »حَرد« �أحد 

نو�ب��ه �ل��ذي ه��دد بالإقد�م عل��ى خطوة �س��يندم من 

جر�ئه��ا �لقيم��ون على �حلزب ب�س��بب ع��دم توزيره، 

مذّكر�ً �أنه كان �لأكرث حر�سًا على »�لعائلة«، و�لأكرث 

جذري��ة يف �حلفاظ على �حل��زب و�أفكاره حيث �سقط 

�لآخرون.

n وزير �لتناق�شات
وزي���ر جديد م���ن »14 �آذ�ر« �عرت�ص قبل ت�شكيل 

�حلكومة على زيارة وزير �شابق وم�شوؤول ق�شائي 

ملرجعي���ة �شيا�شية م���ن �أجل ب���ّت �لت�شكيات 

�لق�شائية، ��شتقبل بعد توزيره ح�شد�ً من �لق�شاة 

�ملهنئي و�لر�غبي مبر�كز يف منطقة �ل�شمال.

n مفاجاأة.. وحترّ�ص
فوج��ئ رئي�س ح��زب م�س��يحي يف 14 �آذ�ر بح�س��د 

حركة ت�س��حيحية ير�أ�س��ها حزبي ق��دمي، جمهور�ً 

هام��ًا يف حمل��ة �ل�س��بتية قبل ف��رة، فاأوع��ز �إىل 

منا�رصيه �لتحّر�س بهوؤلء بغية ح�سول �إ�سكالت، 

م�ستند�ً على دعم �آذ�ري يف �ل�سلطة.

n م�شوؤولية
ز�د م�شوؤول �أمني له �شات بو�شائل �لإعام، عديد 

عنا�رس �شعبته، حي���ث �أ�شحو� مبعظمهم مييلون 

�إىل �أحد �أحز�ب 14 �آذ�ر.

n تخّوف ق�شائي
تخ��ّوف م�سوؤول��ون يف �جل�س��م �لق�سائ��ي م��ن �أن 

يب��ادر وزير �لعدل �جلدي��د �إىل �إجر�ء تغيري جذري 

يف �لت�سي��كالت �لق�سائي��ة لرجي��ح كّف��ة ق�س��اة 

حم�سوبني على فريقه �ل�سيا�سي.

n مل ينفعه �لندم
مل ينج���ح �للو�ء �ملتقاع���د ع�شام �أبو جمر� يف 

�لع���ودة �إىل �لتي���ار »�لوطني �حل���ر«، بعدما عمل 

عل���ى تو�شيط �أك���رث من �شخ�شي���ة، و�إباغ �جلميع 

�أنه م�شتعّد لاعتذ�ر، وم���رّد �لف�شل وجود معار�شة 

�شديدة د�خل »�لتيار« �شحبت �لثقة نهائيًا من �أبو 

جمر�.

n �نعكا�شًا للتعاون �ل�شعودي - »�لإ�رس�ئيلي«
لفتت م�سادر �إعالمية �إىل �أن تن�سيق �ملجموعات 

�مل�سلح��ة يف �لأر��س��ي �ل�سوري��ة م��ع هيئ��ة �أركان 

�لعدو �ل�سهيوين يقوى ب�سكل مطرد ومفاجئ، ح�سب 

م��ا توؤك��د حت��ركات تل��ك �ملجموعات عن��د �ملنطقة 

�حلدودية، �إىل حد ميكن �لقول �إنها - وب�سكل خا�س 

»جبه��ة �لن���رصة« و»�جلبه��ة �لإ�سالمي��ة« - بات��ت 

ت�سكل ذر�ع��ًا »�إ�رص�ئيلية« خا�سع��ًا لتعليمات غرفة 

عملي��ات خا�سة عل��ى �حلدود بني �لع��دو �ل�سهيوين 

و�سورية، خ�سو�سًا �أن �لعالقة بينهما مل تعد تقت�رص 

عل��ى عالج جرحى �مل�سلحني. و�أ�سارت �مل�سادر �إىل 

�أن ه��ذ� �لتح��ول، ل�سيم��ا يف �لأ�سهر �لأخ��رية، جاء 

برتيب بني �لنظام �ل�سعودي و»�إ�رص�ئيل«، يف �سوء 

�لعالقات �ملتقدمة ب��ني �لريا�س وتل �أبيب، وب�سكل 

خا�س يف �مليد�ننينْ �لع�سكري و�لأمني.

3 سنوات من الحرب الكونية 
أعداء سورية يسقطون.. ومنهم من ينتظر

اأحد مقاتلي »اجلي�س احلر« يعاَلج يف م�صت�صفى للعدو ال�صهيوين يف ه�صبة اجلوالن املحتل                                  )اأ.ف.ب.(

الحرب على سورية 
بدأت من درعا 

وستنتهي فيها
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مصالح »إسرائيلية« في معركة القلمون

العمليات  �سري  ال��دول��ي��ون  امل��راق��ب��ون  يتابع 

القلمون  يف  ال�سوري  للجي�ش  املتوا�سلة  الع�سكرية 

يربود  ا�سرتداد  معركة  لبدء  ا�ستعداداته  انتهاء  مع 

عملية  على  معتمداً  امل�سلحة،  املجموعات  من 

الق�سم التدريجي واإطباق احل�سار عليها، رغم ق�ساوة 

نظراً  ال�سورية،  القيادة  تتوقعها  التي  املواجهة 

فيها،  املتح�سنني  للم�سلحني  الكبرية  الأع��داد  اإىل 

العمليات  غرف  عن  ناهيك  اجلغرافية،  وطبيعتها 

انتهاء  داخل اجلحور عقب  اأن�ساأوها  التي  واخلنادق 

ذات  القلمونية  البلدة  اإىل  وفرارهم  الق�سري  معركة 

الثقل ال�سرتاتيجي، من دون اإغفال اأن هذه املعركة 

كبري  ب�سكل  �سورية  امليدانية يف  املعادلت  �ستقلب 

ل�سالح القيادة ال�سورية - وفق ما اأكد اأكرث من م�سدر 

الع�سكرية  الإجنازات  اإليها  اإقليمي متابع - م�سافة 

يف  حتديداً  ال�سوري،  اجلي�ش  ي�سجلها  التي  الالفتة 

الأمريكية على ل�سان  الإدارة  حلب وريفها، باعرتاف 

وزير خارجيتها جون كريي، وقوله اإن الأ�سد ي�سّجل 

امل�سهد  على  طغى  وق��ت  يف  امل��ي��دان،  يف  نقاطًا 

امليداين املحتدم كالم رو�سي لفت ي�سري اإىل »ر�سد« 

لها  الإع��داد  مت  فرن�سية   - اأمريكية  خلطة  مو�سكو 

للهجوم على دم�سق، بالتزامن مع معلومات �رسّبها 

اإقليمية يف عمان تفيد باأن »اإ�رسائيل«  �سفري دولة 

لن تقف مكتوفة الأيدي اإزاء الزحف ال�رسيع للجي�ش 

ال�سوري ومعه »حزب اهلل« نحو اإعالن الن�رس، واإنها 

ت�سغط بقوة باجتاه عدوان ع�سكري على �سورية - 

الأوراق امليدانية، ورغم  عرب حلفائها - يعيد خلط 

بالعملية  البدء  م�سار  تعرت�ش  التي  العوائق  جملة 

الع�سكرية يف يربود - اآخر قالع امل�سلحني واأخطرها 

املفخخة  ال�سيارات  م�سدر  اعتبارها  اإىل  نظراً   -

التي تر�َسل اإىل عر�سال ومنها باجتاه باقي املناطق 

الهرمل،  اأو  اجلنوبية  ال�ساحية  يف  �سواء  اللبنانية، 

البلدة  ا�سرتداد  على  ت�رسّ  ال�سورية  القيادة  اأن  اإل 

املجال  اأعطت  بعدما  الوطن،  ح�سن  اإىل  الع�سية 

الكايف للمفاو�سات الدولية القا�سية بح�سم املعركة 

للجي�ش  اأ�سلحتهم  امل�سلحني  ت�سليم  عرب  �سلميًا، 

ال�سوري.. 

ك�سفت  فقد  احلدود،  من  الآخر  اجلانب  على  اأما 

معلومات  عن  نقاًل   - اأملانية  ا�ستخبارية  م�سادر 

اأمنية و�سفتها باملوثوقة - عن حراك م�سلح كثيف 

ل�نحو 3 اآلف مقاتل يف عر�سال يعّدون العدة لهجوم 

الع�سكري  ال�سغط   من  التخفيف  بهدف  م�ساد، 

بينهم،  فيما  اآمن  طريق  وفتح  يربود،  م�سلحي  على 

معلومات تقاطعت مع اأخرى اإقليمية متابعة اأ�سارت 

ب�سكل لفت  امل�سلحني يف عر�سال  اأعداد  ازدياد  اإىل 

كا�سفة  القلمون،  الع�سكرية يف  العمليات  بدء  عقب 

عن خطة مت الإعداد لها من قبل قياديني يف »جبهة 

ت�سم  كبرية  جمموعات  ج��ّه��زوا  حيث  الن�رسة«، 

ال�سفر  اإ�سارة  مت�سددين لبنانيني و�سوريني بانتظار 

لالنطالق نحو تنفيذ هجوم، رجحت اأن يكون باجتاه 

املناطق املجاورة، وباملوازاة خرق كالم »اإ�رسائيلي« 

رئي�ش  قال  حيث  ال�سوري،  امليداين  امل�سهد  لفت 

على  تعليقًا  نوي  رايف  ال�سابق  ال�سمالية  املنطقة 

و�سع  »اإن  القلمون،  يف  الع�سكرية  العمليات  �سري 

املتمردين يف �سورية �سيدفع حكمًا اإىل تدّخل اجلي�ش 

ال�سوري  اأجل تخفيف �سغط اجلي�ش  الإ�رسائيلي من 

خ�رسوا  املتمردين  ه��وؤلء  اأن  موؤكداً  وب��ات  عنهم، 

اتبعوها خاطئة، ولن  التي  وال�سرتاتيجية  املعركة، 

اأن  خ�سو�سًا  النظام،  كما�سة  من  الإف��الت  يعرفوا 

»حزب اهلل« هو املنت�رس حتمًا خلف هذا اجلي�ش«، 

م�سرياً اإىل زيارة رئي�ش وزراء العدو بنيامني نتنياهو 

جلرحى امل�سلحني يف اأحد امل�سايف »الإ�رسائيلية« 

الأهمية يف  بالغة  لها من دللت  وما  اجلولن،  يف 

هذا التوقيت بالذات، ويف ال�سياق علّق اأحد املحللني 

»معاريف«  ل�سحيفة  »الإ�رسائيليني«  الع�سكريني 

ال�سعودية  اأر�سلتها  التي  الأ�سلحة  �سحنات  على 

يف  امل�سلحة  للمجموعات  عجل  وعلى  م��وؤخ��راً، 

للطائرات  م�سادة  �سواريخ  ت�سّمنت  والتي  �سورية، 

امل�سلحني على هذا  اأن »ح�سول  موؤكداً  واملدرعات، 

يبرود تستنفر »إسرائيل«

آالف المسلحين في عرسال يعّدون لهجوم مضاد

الذي  الإع��الم��ي  التعيتم  من  بالرغم 

»الإ�رسائيلية«  اجلوية  الغارة  على  ُفر�ش 

جبال  �سل�سلة  على  مواقع  ا�ستهدفت  التي 

اللبنانية  احل��دود  عند  ال�رسقية  لبنان 

عن  احلديث  خاللها  كرث  والتي  ال�سورية، 

خط  على  »اإ�رسائيلي«  دخ��ول  اإمكانية 

التي  ال�سورية،  يربود  يف  الدائرة  املعارك 

ينتظر اللبنانيون نتيجتها اأماًل يف اأن تكون 

�سيطرة الدولة ال�سورية عليها عاماًل يوؤدي 

من  مفخخة  �سيارات  و�سول  من  احلد  اإىل 

اإىل  يربود،  من  وحتديداً  ال�سوري،  اجلانب 

الأرا�سي اللبنانية.

خط  على  »الإ���رسائ��ي��ل��ي«  ال��دخ��ول 

لي�ش  �سورية  يف  ال��دائ��رة  امل��واج��ه��ات 

الطريان  تدخل  كيف  يذكر  فالكل  جديداً، 

اجلي�ش  م��واق��ع  لق�سف  »الإ���رسائ��ي��ل��ي« 

الهجوم  معركة  خالل  ورادارات��ه  ال�سوري 

على دم�سق، والتي ف�سلت رغم كل التح�سيد 

والعربي  الغربي  اللوج�ستي  وال��دع��م 

و»الإ�رسائيلي«.

وق��د ي��ك��ون ال��دع��م »الإ���رسائ��ي��ل��ي« 

للمعار�سة ال�سورية متكاماًل مع ال�سيا�سات 

ال�سمة  باتت  والتي  الأمريكية،  التجريبية 

الغالبة على �سيا�ستهم اخلارجية بعد ما 

جعلت  والتي  العربي«،  »الربيع  �سمي 

واجهة  يت�سدرون  امل�سلمني«  »الإخ��وان 

ف�سلوا حتى  اأن  وما  �سورية،  على  احلرب 

الذي  �سلطان،  بن  ببندر  وا�سُتعني  اأُق�سوا 

والغربية  الأمريكية  الأو�ساط  يف  ُيعرف 

ت�سّدرت  بندر  ومع  بو�ش«،  »بندر  با�سم 

يف  القتال  واجهة  الإرهابية  املجموعات 

�سورية، و�سيطرت على مناطق املعار�سة، 

يتبجح  التي  والرقة،  ال��زور  دير  ومنها 

»داع�ش« باأنه ي�سيطر على م�ساحة »اأكرب 

الغربيون  ا�ستفاق  وفجاأة  الكويت«،  من 

بها  يقومون  التي  ال�سيا�سة  خطر  على 

يف  وعليهم  املنطقة  يف  م�ساحلهم  على 

بلدانهم، فا�ستبدلوا »بندر بو�ش« بالوزير 

ما  ينقذ  علّه  نايف،  بن  حممد  ال�سعودي 

لإ�سقاط  عربية   - غربية  خطة  من  تبّقى 

�سورية، ويقوم باحتواء العنا�رس الإرهابية 

»معار�سة  الغرب  ي�سميه  ما  لتقوية 

معتدلة«.

هذه  الأمريكية  التجريبية  ال�سيا�سات 

العامل،  من  ع��ّدة  مناطق  على  تن�سحب 

وترتافق مع عدم القدرة على ال�سيطرة على 

حاول  الذي  العربي«  ف�»الربيع  النتائج، 

الغرب ا�ستثماره انقلبت مفاعيله، ول يبدو 

ال�سيطرة  على  قادر  الأط��راف  من  اأحداً  اأن 

على التطورات يف العامل العربي والتحكم 

مب�سارها.

وكما يف العامل العربي كذلك يف اأوروبا 

كان  الأوكراين  الرئي�ش  اأن  ورغم  ال�رسقية، 

موثوقًا  �سخ�سًا  يكن  ومل  فا�سداً،  �سخ�سًا 

اأن ما ح�سل  اإل  الرو�ش،  به حتى من قبل 

على  القّنا�سة  انت�سار  من  اأوكرانيا  يف 

معًا،  وال�رسطة  املتظاهرين  وقتل  ال�سطوح 

التطابق - ما ح�سل يف  اإىل حد  ي�سبه - 

ب�سلوع  وي�سي  الأوىل،  الثورة  خالل  م�رس 

التي  النقالب  عملية  يف  خارجية  الربملان جهات  يف  اأو  ال�سارع  يف  اإن  ح�سلت 

لكن  احلاكم،  الأوك���راين  احل��زب  داخ��ل  اأو 

الن�سوة الغربية ب�سقوط احلكم يف اأوكرانيا، 

باإ�سقاط  الغربيون  حققه  الذي  والنجاح 

يانيكوفيت�ش، يرتافق اليوم مع قلق اأوروبي 

مواٍز من تق�سيم اأوكرانيا، اأو حتّول اأوكرانيا 

من  خماوف  و�سط  اأخ��رى،  يوغ�سالفيا  اإىل 

انفجار عرقي مذهبي، ويخ�سى الأوروبيون 

فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش  فعل  ردة  من 

ومريكل  اأوباما  من  كل  فيت�سابق  بوتني، 

وهولند اإىل الت�سال به لالطمئنان ومعرفة 

ردة فعله.. لكن من دون جدوى، الأمر الذي 

يت�سابقون  الغربيني  املحللني  يجعل 

التايل:  ال�سوؤال  على  الإج��اب��ة  ملحاولة 

»كيف �سريّد بوتني«؟

ب��اأن  ت�سي  وغ��ريه��ا  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه 

ترتد  قد  الغربية  التجريبية  ال�سيا�سات 

التي  الأردن  هو  وها  على حلفائهم،  �سلبًا 

باأن  ال�سورية  املعار�سة  داعمو  يتحدث 

بوابته  من  �ستفتح  حا�سمة  جديدة  جبهة 

اجلنوبية، غري بعيد من القلق من النتائج 

هو  وها  الأردين،  الداخل  على  ال�سورية 

اجلي�ش الأردين يعلن اإحباط عمليات تهريب 

والذخائر  الأ�سلحة  من  جداً  كبرية  كميات 

الأردن، وي�سري  اإىل  واملتفجرات من �سورية 

اإىل اأن عمليات التهريب بني الأردن و�سورية 

تزايدت يف الآونة الأخرية بن�سبة ت�سل اإىل 

اإحباط حماولت  مّت  اأنه  اإىل  300٪، م�سرياً 
تهريب 900 قطعة �سالح خمتلفة اإىل الأردن 

يف �سهر كانون الأول وحده.

وهكذا، تتوهم »اإ�رسائيل« اأن باإمكانها 

املنطقة  يف  والإره����اب  التطرف  تغذية 

اأو ت�سل �سظاياه  اأن حترتق بنريانه،  بدون 

ُيعرف  ال��ذي  »الإ�رسائيلي«،  العمق  اإىل 

به�سا�سة جبهته الداخلية، علمًا اأن �سنوات 

ُتظهر  بداأت  �سورية  على  احلرب  من  ثالثًا 

اأن على جميع من �سارك فيها من غربيني 

اأن يقلق، فاملارد الإرهابي الذي مّت  وعرب 

يتوانى عن  لن  القمقم  اأُخرج من  اأو  خلقه 

وحينها  وداعميه،  ومدربيه  اأهله  افرتا�ش 

لبنان  �ساحات  مع  �ساحاتهم  �ستت�سابه 

النتحاريون  يوفر  ولن  و�سورية،  والعراق 

احلاقدون اأطفالهم ول اأيتامهم ول �سبابهم 

اأو ع�سكرييهم.

د. ليلى نقول الرحباين

يتوهم الصهاينة أن 
بإمكانهم تغذية اإلرهاب 

في المنطقة بدون أن 
يحترقوا بنيرانه.. أو تصل 

شظاياه إليهم

اجلي�ش العربي ال�سوري يعتمد ا�سرتاتيجية الق�سم الع�سكري يف معركة القلمون
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مل يكن الدخ���ول »الإ�رسائيلي« 

على خط مع���ارك يربود اأول تدخل 

مبا����رس يف جمريات احلرب الدائرة 

يف �سوري���ة، ولن يكون الأخري على 

الأرج���ح، يف ظل تالق���ي امل�سالح 

اجلديد ب���ني »اإ�رسائيل« وال�سيا�سة 

ال�سعودية يف الو�سع ال�سوري.

»معار�سة«  �سوري���ة  م�سادر 

توؤّك���د اأن التن�سي���ق القائ���م بني 

الطرف���ني ينطل���ق م���ن معار�سة 

التق���ارب الإي���راين - الأمريك���ي، 

وميتد اإىل الداخل ال�سوري، م�سرية 

اإىل اأن ت���ل اأبيب تتدخل لوج�ستيًا 

يخو�سه���ا  الت���ي  املع���ارك  يف 

امل�سلحون يف جنوب �سورية منذ 

فرتة لي�س���ت بالقليلة، ومو�سحة 

كان  »الإ�رسائيلي«  الت�سوي�ش  اأن 

�سالح���ًا اأ�سا�سيًا يف الهجوم الذي 

�سنه هوؤلء قبي���ل انطالق موؤمتر 

مل�س���ات  اأن  كم���ا  »جني���ف2«، 

تدريبي���ة »اإ�رسائيلي���ة« ب���داأت 

تظهر، خ�سو�سًا لدى العائدين من 

العالج يف »اإ�رسائيل«، خ�سو�سًا 

اأن اأكرث م���ن 1600 �سخ�ش دخلوا 

»الإ�رسائيلية«،  امل�ست�سفيات  اإىل 

عاد منهم نحو 450 �سخ�سًا فقط.

�سوري«  »معار����ش  ويوؤك���د 

بارز اأن الغ���ارات »الإ�رسائيلية«، 

حتى ل���و مل تكن فعالة يف م�سار 

املعرك���ة، اإل اأن له���ا »فوائ���د« 

نف�سية هام���ة؛ تو�ّسح للمقاتلني 

»لي�س���وا  اأنه���م  ي���ن  املحا�رسَ

مرتوكني«، م�سدداً على اأن الغارات 

متّت بطلب �سع���ودي مبا�رس، وقد 

ذك���رت القناة العربي���ة العا�رسة 

ت�ساعد  »اإ�رسائيل«  اأن  بو�س���وح 

املعار�س���ة ال�سورية، كما اعتربت 

اأن الغارة »الإ�رسائيلية« الأخرية 

على احلدود اللبنانية - ال�سورية 

ال�سورية،  للمعار�سة  دعمًا  اأعطت 

ما �سيوؤدي اإىل مزيد من العمليات 

ال�ساحية  �سد »ح���زب اهلل« يف 

اجلنوبية.

على  »املعار����ش«  ويعتق���د 

نطاق وا�س���ع اأن »الإ�رسائيليني« 

»قّيم���ة«  معلوم���ات  يقدم���ون 

يقوم���ون  الذي���ن  للم�سلح���ني، 

لقاءها،  �سغ���رية«  ب�»خدم���ات 

لي�ش اأولها فت���ح م�سارب ال�سدود 

ال�سوري���ة الت���ي تق���ن و�س���ول 

اإىل بحرية طربيا، حارمني  املياه 

ال�سوري���ني منه���ا ل�سال���ح رفع 

من�سوب املياه »الإ�رسائيلي« يف 

عة يف  �سنة اجلفاف الكبري املتوقَّ

املنطقة.

ال�سورية  وت�ستغرب امل�س���ادر 

له���ذا  الراف�س���ة  »املعار�س���ة« 

التطبي���ع كيفية تركيز امل�سلحني 

على مراكز الدفاع اجلوي ال�سوري 

ل�ستهدافها من دون غريها، حيث 

مت تعطيل 17 مرك���زاً مهمًا حول 

دم�سق وحدها، الأم���ر الذي �سّهل 

غ���ارات »اإ�رسائيلي���ة« لحق���ة، 

وتقول امل�س���ادر اإن هذه املواقع 

ل ت�سكل خطراً عل���ى امل�سلحني، 

لكنهم اأعطوا الأولوية ل�ستهدافها، 

ما يطرح اأكرث من عالمة ا�ستفهام 

حول الدور املطلوب منهم.

ال�سيا�س���ي،  اجلان���ب  اأم���ا يف 

فيوؤكد املعار�ش نف�سه اأن »مهمات 

تطبيعي���ة« اأُ�سن���دت اإىل �سخ�سية 

�سورية بارزة، هي رئي�ش ما ي�سمى 

»حكومة الئتالف املعار�ش« اأحمد 

طعمة، م�س���رياً يف الوقت نف�سه اإىل 

اأ�سندت اإىل ممثل  مهمات لوج�ستية 

»الئت���الف« يف وا�سنط���ن؛ جنيب 

الغ�سبان.

»اإ�رسائيلي���ة«  معلوم���ات 

ك�سف���ت عن لق���اء مّت يف ا�سطنبول 

ب���ني ع�س���و الكني�ست ع���ن حزب 

»�سا�ش«؛ يعقوب مارغي، وممثلني 

ع���ن اجلماع���ات امل�سلح���ة طلبوا 

منه اأن ُتوا�س���ل »اإ�رسائيل« تقدمي 

امل�ساع���دات والدع���م لهم، معربني 

ب�سكل خا�ش ع���ن تقديرهم البالغ 

للعالج ال���ذي تقدمه للم�سابني يف 

القتال �سد اجلي����ش ال�سوري.. وقال 

مارغي اإن »انطباعًا تكون لديه باأن 

وفد املعار�سة ال���ذي التقاه ي�سعر 

الذي تقدمه  الدع���م  اإزاء  بالإحباط 

ال���دول الغربي���ة له���م«، واأ�سارت 

الإذاعة العربي���ة اإىل اأن املعار�سة 

ال�سوري���ة قدمت لع�س���و الكني�ست 

طلب���ات جدي���دة تدعو فيه���ا اإىل 

»الإ�رسائيلية«  امل�ساع���دات  زيادة 

للمعار�سة، وع���دم اقت�سارها على 

تقدمي العالج لهم.

وتتوقع م�س���ادر متابعة زيادة 

كا�سفة  م�ستقباًل،  التن�سيق  عمليات 

عن مركز قي���ادة واإدارة للعمليات 

الأردني���ة  الأرا�س���ي  اأقي���م عل���ى 

بهدف تن�سيق �س���ري عمل املعارك، 

ي�س���ارك في���ه خ���رباء اأمريكي���ون 

اإىل  بالإ�ساف���ة  و»اإ�رسائيلي���ون«، 

ممثل���ني لال�ستخب���ارات ال�سعودية 

والأردنية والف�سائل امل�سلحة، لكن 

لي�ش من بينه���ا جبهة »الن�رسة«، 

الت���ي يتم التن�سي���ق معها من قبل 

ف�سائل م�سلحة �سورية على عالقة 

جيدة بالأمريكيني وال�سعوديني.

عبد اهلل نا�رس

| مليونا دولر �سهريًاغارة »إسرائيلية« على سورية.. بطلب سعودي
ذك���رت �سحيف���ة »التلغ���راف« الربيطاني���ة عن 

م�س���ادر دبلوما�سية غربي���ة اأن الوليات املتحدة 

الأمريكية مّولت م�سلحي »اجلي�ش احلر« مباليني 

ال���دولرات يف الآون���ة الأخرية من اأج���ل الق�ساء 

على تنظي���م »داع�ش«، وذلك بالتزامن مع انعقاد 

موؤمتر »جنيف«. ونقلت »التلغراف« عن م�سادر 

ع�سكرية اأمريكي���ة اأن الوليات املتحدة الأمريكية 

مل تقّدم فق���ط دعمًا مبا����رساً بالأ�سلحة ملقاتلي 

»اجلي����ش احلر«، لكنها قدمت اأي�س���ًا دعمًا ماليًا 

�سخمًا ي�سل اإىل حواىل مليوين دولر �سهريًا.

| �سواريخ باك�ستانية.. اإىل �سورية
ك�صف��ت م�صادر خا�صة لبع�ض املواقع الإلكرتونية 

ال�صعودية املقّربة من اجلهات املموِّلة للمجموعات 

امل�صلحة يف �صوري��ة، اأن الريا�ض جتري حمادثات 

م��ع باك�صت��ان لتزوي��د املقاتلني باأ�صلح��ة م�صادة 

للطائرات وال��دروع، مو�صحة اأن اإ�صالم اآباد ت�صنع 

منوذجها اخلا�ض من ال�صواريخ امل�صادة للطريان 

املحمولة عل��ى الكتف )مانب��اد(، واملعروفة با�صم 

»انزا«، اإ�صافة اإىل ال�صواريخ امل�صادة للدروع.

| خمازن ال�سالح امتالأت
ُعلم اأن خم���ازن ال�سالح التي ت�رسف عليها وكالة 

املخاب���رات املركزي���ة، واملوج���ودة يف �ساحات 

جماورة ل�سورية، باتت مليئة بالأ�سلحة النوعية، 

ل�سيما بال�سواريخ امل�سادة للطائرات واملدرعات. 

وك�سفت تقارير دوائر ا�ستخبارية يف اأكرث من دولة، 

اأن عمليات �رساء ه���ذه الأ�سلحة من دول اأوروبية 

والولي���ات املتحدة و»اإ�رسائي���ل« ميولها النظام 

ال�سعودي، لكن وا�سنطن مل ت�سدر اأوامرها بعد اإىل 

الأجهزة ال�ستخباري���ة الإقليمية املخت�سة ل�سخ 

هذه الأ�سلحة النوعي���ة اإىل املجموعات امل�سلحة 

يف �سورية، علمًا اأن كمي���ات قليلة م�سابهة لتلك 

الأ�سلحة و�سلت اإىل اأيدي بع�ش املجموعات التي 

توا�سل �سفك الدماء يف ال�ساحة ال�سورية.

| عودة اإىل ال�سغط الدبلوما�سي
ك�صفت �صحيف��ة »وول �صرتيت جورنال« الأمريكية 

اأن  املالك��ة  ال�صعودي��ة  للعائل��ة  م�صت�صاري��ن  ع��ن 

الريا���ض بع��د اأن ا�صتبع��دت رئي���ض ال�صتخبارات 

ال�صعودي��ة بندر بن �صلطان كم�صوؤول اأول عن تقدمي 

الدع��م الع�صك��ري وامل��ايل للم�صلح��ني يف �صورية، 

وا�صتبدلت��ه بوزير الداخلية حمم��د بن نايف، قّررت 

القن��وات  اإىل  اأن ت�ص��ب جهوده��ا وحت��ّول ثقله��ا 

الدبلوما�صي��ة لل�صغط عل��ى رو�صيا واإي��ران وحزب 

اهلل. بع���ض املحللني اأ�صاروا اإىل اأن عودة ال�صعودية 

اإىل تكثي��ف �صغطه��ا الدبلوما�ص��ي اإمن��ا ين��ّم ع��ن 

�صعفه��ا وف�ص��ل �صيا�صته��ا الت��ي انتهجته��ا جت��اه 

�صوري��ة، ل�صيما اأنها مل تق���اّ �صابقًا على ال�صعيد 

الدبلوما�صية الدولية.. واأخفقت.

| تاأكيد جديد
من جديد، اأكدت م�سادر معار�سة �سورية يف حلب 

اأن تنظيم »الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام« 

)داع����ش( �سينف���ذ هجمات تفجريي���ة يف وليات 

تركي���ة حدودية م���ع �سورية. وح�س���ب »القد�ش 

العربي« اأو�سح���ت تلك امل�س���ادر اأن الهجمات 

�ستطال ولي���ات غازي عنت���اب، و�سانلي اأورفة، 

وهاطاي، يف اأماك���ن ذات كثافة �سكانية، وقالت 

اإن هاطاي �ستكون هدفًا لالعتداءات، كون موقعها 

يت�سم بح�سا�سية اأكرب. 

المعارضون يفتحون 
مسارب السدود 

السورية لرفع منسوب 
المياه »اإلسرائيلي« 

في سنة الجفاف الكبير 
عة في المنطقة المتوقَّ

العتداء »الإ�سرائيلي« تعّدى الأهداف الع�سكرية اإىل الراحة النف�سية للمعار�سني ال�سوريني

من هنا   وهناك

) العدد 300(  اجلمعة - 28 �شباط - 2014

ال�سالح النوعي �سيقلب النتائج امليدانية على الأر�ش من 

دون تدخل »اإ�رسائيلي«.

مع  مرتافقة  القلمون،  يف  رحاها  يدور  مف�سلية  معارك 

ال�سوري  اجلي�ش  يعتمدها  التي  املتوا�سلة  الق�سم  عمليات 

اإقرار ا�ستخباري  يف تكتيكه، حتديداً يف ريف حلب، يف ظل 

امليدان، وهذا ما عرّب  ال�سوري يف  الرئي�ش  بانت�سار  اإقليمي 

عنه على املالأ مدير املخابرات الأمريكية جيم�ش كالبر بقوله 

اإن »الأ�سد اأ�سبح اليوم اأقوى من اأي وقت م�سى«، مع التذكري 

بالكالم الذي �سدر عن م�سوؤول موريتاين زار الرئي�ش ال�سوري 

منذ اأ�سهر، وك�سف فيه اأن الأ�سد اأكد له اأن الن�رس مل يعّد بعيد 

املنال، »انتظر ب�سعة �سهور و�سرتى مفاجاآتنا«، هذا من دون 

اإغفال »ت�رسيبات« �سابط رو�سي رفيع امل�ستوى ل�سفري دولة 

اإقليمية يف بريوت اأكد فيها اأن »معركة ما بعد يربود �ستحمل 

الكلمة  تبقى  ميدانية غري متوقعة«، وحتى حينه  مفاجاآت 

الف�سل للميدان.

ماجدة احلاج

موضوع الغالف
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وطن للمواالة يحتاج 
إلى معارضة وطنية

لي�س م���ن اأحد من الق���وى ال�سيا�سية 

املقررة يف لبنان، اأو القوى امل�ستندة اإىل 

قدرات باأ�سكال متع���ددة، اأن تّدعي �رشف  

املعار�س���ة، ال يف التو�سيف ال�سكلي وال 

يف العمق .

جمرد ت�سكيل احلكومة اللبنانية على 

ال�سورة التي �سهده���ا اللبنانيون، يعني 

اأن اأدعي���اء املعار�سة )م���ع االأ�سف قوى 

14 اآذار كانوا يعتنقون ت�سمية املعار�سة 
الأنف�سه���م( اأ�سبحوا ����رشكاء يف ال�سلطة، 

وهم ال�رشيك االأكرب واالأوزن، بغ�س النظر 

عن اآراء بع�س املكابرين .

تل���ك الق���وى التي »لط�س���ت« �رشف 

ت�سمي���ة املعار�س���ة اإىل ح���ن تلطيخه، 

وت�رشّفت طوال فرتة خروجها من ال�سلطة 

عل���ى اأنها �سلطة وغا�سم���ة، م�سابة االآن 

بفائ�س االدعاء والعنجهية، رغم الغو�س 

يف الرمال املتحركة، جراء �سهوة ال�سلطة 

التي عربها ميك���ن اأن تنفذ امل�ساريع، اأو 

عربها يتم حماية املرتكبن .

نع���م، لقد جنح���ت ق���وى 14 اآذار يف 

وطنية  كحاج���ة  »املعار�سة«  ت�سوي���ه 

وكقيم���ة نبيل���ة يف ت�سوي���ب امل�سارات 

اخلاطئ���ة، لكنها �سقط���ت حيث مل تنجح 

اأبداً.. يف اإغراء ال�سلط���ة، ولي�س فيها من 

ط���رف ميكن اأن يدعي لنف�س���ه البقاء يف 

ميدان املعار�سة، وهو م���ا اأثبته اأكرثهم 

غلواً وت�سدداً، واملق�س���ود الوزير ال�سابق 

م���روان حم���ادة الذي قال بع���د لقاء مع 

زميله »يف العمق« �سمري جعجع: »نحن 

ل�سنا معار�سن ل�14 اآذار، نحن متوحدون 

معهم«.

يف الواق���ع، هناك ت�سامن حقيقي بن 

مكون���ات 14 اآذار، لكن اأم���ام اأعن قوى 8 

اآذار، ال ل�س���يء �سوى منعًا لل�سماتة، وهو 

ما ينق�س قوى 8 اآذار التي ه�سمت بع�س 

االأطراف بع�سها .

وبالطب���ع، لي�ست ق���وى 8 اآذار اأف�سل 

حااًل م���ن واقع القوى الت���ي ناوئتها يف 

ف���رتة الطالق املوؤق���ت، اأو اأنها تتمتع يف 

ب�ستان الورود ال���ذي كان موعوداً كربيع، 

لكنه مل يزهر ومل ي���اأت اأبداً، ولذلك �سح 

الق���ول اإنها حكومة امل�سلح���ة لالأطراف 

ال�سيا�سي���ة التي تكون���ت منها احلكومة، 

الوطنية، وهذا  ولي�ست حكومة امل�سلحة 

عمل م����رشوع يف ال�سيا�س���ة، وكل طرف 

يعمل مل�ساحله التي عربها يرى الوطنية، 

ودون ذلك القرب .

لبنان بعد كل ذل���ك املخا�س يحتاج 

اإىل معار�سة وطني���ة حقيقية ميكنها اأن 

ت�س���ّوب االأمور واحلي���اة ال�سيا�سية التي 

انت����رشت فيها اأمرا����س اآن اأوان عالجها، 

واإال على لبنان ال�س���الم، الأنه مبثل هكذا 

حكومة لن يواجه االإرهاب .

يون�س

عولمة التكفير.. والسيارات المفخخة
ُطرحت فكرة العوملة مب�ستوياتها 

العامل  ليتحّول  املتعددة  وقطاعاتها 

احل��دود،  تف�سلها  ال  كربى  قرية  اإىل 

االت�ساالت  ث���ورة  اأ�سقطت  بعدما 

كل  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل 

اتفاقية  واأ�سقطت  والرقابة،  احلواجز 

اجلمركية  احلواجز  العاملية  التجارة 

مع  لتتالءم  ال��دول  قوانن  وغ��رّيت 

وكان  للعامل،  االأم��ريك��ي  االجتياح 

االإره��اب  ظاهرة  العوملة  ظواهر  من 

العاملي والتفجريات العابرة للحدود، 

االإرهاب  عوملة  مرحلة  اإىل  للو�سول 

والتكفري وفق املعطيات التالية:

تو�سع �ساحات التفجريات لت�سمل 

القارات اخلم�س، واإن بن�سب متفاوتة، 

حيث ما زالت اآ�سيا حتى االآن تت�سدر 

قائمة االإرهاب واالنتحارين خ�سو�سًا 

يف منطقة ال�رشق االأو�سط )العربي(.

ظ��ه��ور ���رشي��ح��ة االن��ت��ح��اري��ن 

العربية  اجل��ن�����س��ي��ات  امل��ت��ع��ددي 

واالأوروب�����ي�����ة وال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة 

وال�����س��ي�����س��ان��ي��ة، وغ���ريه���ا، وع��دم 

خ�سو�سًا  بالعرب،  هويتهم  ح�رش 

يف  الن�ساء  وان��خ��راط  اخلليجين، 

التفجريات االنتحارية.

االإرهابي؛  االنتحار  و�سائل  تعدد 

االأحزمة  اإىل  املفخخة،  ال�سيارات  من 

ال��ن��ا���س��ف��ة وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة، 

وتفجري  الكيماوية،  املواد  وا�ستعمال 

توقعات  مع  والبا�سات،  القطارات 

بتو�سعة مروحة االأهداف والو�سائل.

و�سناعة  التفخيخ  تعليم  عوملة 

التعليمات  واإع��ط��اء  امل��ت��ف��ج��رات، 

العنكبوتية  ال�سبكة  ب��وا���س��ط��ة 

مما  وغريها،  وتويرت،  والفاي�سبوك 

�سّهل على االإرهابين ورعاتهم قيادة 

غرف  ���س��ارت  حيث  امل��ج��م��وع��ات، 

العمليات االأمنية االإرهابية ال تقت�رش 

على غرف اأجهزة املخابرات، بل ميكن 

قائد  ي�سبح  اأن  �سيخ  اأو  اأم��ري  الأي 

اأي  يف  غرفته  من  اإرهابية  عمليات 

بقعة من االأر�س.

تعميم فكرة »العدو الكافر« وفق 

احلافز  ت�سكل  تكفريية  اإيديولوجيا 

العتقادهم  لالنتحارين،  العقائدي 

اإمنا هو »يف �سبيل  باأن ما يفعلونه 

اأو  بق�سد  �سواء  االأمر  واحلقيقة  اهلل«، 

بدون ق�سد يف �سبيل اأمن »اإ�رشائيل« 

وم�سالح اأمريكا وحلفائها واأدواتها.

كل  يف  تظهر  املفخخة  ال�سيارات 

لكنها  واالإ�سالمية  العربية  ال�ساحات 

فل�سطن  يف  االآن  حتى  تظهر  مل 

دول  اأو  اأوروب����ا  يف  وال  املحتلة، 

هذه  �ستبقى  هل  وال�سوؤال:  اخلليج.. 

ال�ساحات اآمنة وبعيدة عن ال�سيارات 

املفخخة واالنتحارين؟

والتجارب  امليدانية  ال��وق��ائ��ع 

ال�سابقة تاريخيًا ودينيًا توؤكد اأن من 

اأن تلفحه  بد  ال�رش وي�سنعه ال  يزرع 

ي�ستاأجره  ومن  له،  عقابًا  القتل  نار 

اأو  الدين  يف  اإخ��وان��ه  لقتل  الغرب 

كما  اأ�سياده  عنه  �سيتخلى  املواطنة، 

اإىل  اإيران  �ساه  من  قبله؛  تخلوا عمن 

علي،  بن  اإىل  مبارك  اإىل  احَلَمدين 

وكما تخلى العدو »االإ�رشائيلي« عن 

عمالئه يف لبنان )جي�س حلد(، وكما 

عن  والربيطانيون  االأمريكيون  تخلى 

وكما  والعراق،  فيتنام  يف  عمالئهم 

عمالئهم  عن  »االإ�رشائيليون«  تخلى 

بع�س  �سيتحرك  وعندها  غ��زة،  يف 

انتقامية  فعل  ب��ردة  »التكفريين« 

يف  املوت  حفر  اإىل  اأر�سلهم  من  �سد 

و�سريفعون  ولبنان،  والعراق  �سورية 

واحلكام  االأنظمة  من  االنتقام  �سعار 

اأن  وميكن  امل��خ��اب��رات،  وم�����س��وؤويل 

لتفجري  املخابرات  اأجهزة  ت�ستعملهم 

اأن  ت�سعر  عندما  بالدهم  يف  االأنظمة 

م�سلحتها ت�ستدعي ذلك، فمن �سيمنع 

اإىل  الو�سول  من  املفخخة  ال�سيارات 

الرتكي  وال��داخ��ل  واأن��ق��رة  ا�سطنبول 

الهوى  باب  معرب  من  اقرتبت  بعدما 

واأطمة؟

من  االن��ت��ح��اري��ن  �سيمنع  م��ن 

من  انتقامًا  ال�سعودية  يف  التجول 

قوانن �سجنهم، اأو تنفيذاً ملا تخططه 

ال�سعودي  النفط  اأن  اأمريكا، خ�سو�سًا 

عمر  يف  �سارا  املالكة  العائلة  كما 

ال�سيخوخة؟

ي��ت�����س��اءل ال��ب��ع�����س: ه��ل حم��ور 

اأنظمة   - وامل��م��ان��ع��ة  امل��ق��اوم��ة 

عن  عاجز   - ومقاومة  وخم��اب��رات 

ال��ق��ي��ام ب��ت��ف��ج��ريات يف ���س��اح��ات 

اخل�سوم؟

ميتلك  املقاومة  حم��ور  اجل��واب: 

تنفيذ  على  وال��ق��درات  االإمكانيات 

اخل�سوم  �ساحات  عنيفة يف  �رشبات 

لكنه  واأوروب���ا،  واخلليج  تركيا  يف 

ميتنع عن ذلك ل�سببن:

من  متنعه  التي  الدينية  عقيدته 

قتل املدنين.

الإعادة  النار  واإطفاء  الفتنة  منع 

�سد  ال�سحيح  اإجتاهها  اإىل  البو�سلة 

العدو »االإ�رشائيلي« والغزاة متعددي 

اجلن�سيات.

ل��ك��ن يف حل��ظ��ة م���ا، وع��ن��دم��ا 

اخلطوط  االآخ��ري��ن  وقاحة  تتجاوز 

املقاومة  وج��ود  تهدد  التي  احلمر 

وحلفائها، فاإن الرد �سيكون مو�سعيًا 

امل�ستوى  على  ح�سا�سة  اأماكن  يف 

�رشر  اإحلاق  دون  والع�سكري  االأمني 

اإىل  املعركة  ينقل  ومن  باملدنين، 

جوار ال�سفارات والقن�سليات االإيرانية 

يف لبنان واليمن وباك�ستان والعراق 

ال  وهو  باملثل،  الرد  ينتظر  اأن  عليه 

ي�ستطيع املناف�سة اأو التغلب.

ماذا لو انقطعت الكهرباء وتعطلت 

بع�س  يف  امل��ي��اه  حتلية  حم��ط��ات 

الدول؟ وماذا لو تعّطل ت�سدير النفط، 

نفط  ناقالت  اأو يف  اآب��اره،  من  �سواء 

بع�س الدول؟ وماذا لو بداأ قطع الطرق 

بع�س  يف  امل��دن  ب��ن  ال�سحراوية 

اخلليج؟

ال��ب��ع�����س ر����س���ق االآخ����ري����ن 

املفخخة  وال�سيارات  باالنتحارين 

بيت  من  واأوه���ن  زج��اج  من  وبيته 

يُعد  مل  اإن  �سيحميه  فمن  العنكبوت، 

اإىل ر�سده؟

واالنتحاريون  املفخخة  ال�سيارات 

التهيوؤ،  للحدود يف مرحلة  العابرون 

التكفريين  املهاجرين  مع  و�سرتجع 

و�ستنفجر  �سورية،  من  عودتهم  بعد 

يف طريق العودة على كل امل�سارات؛ 

اأوروب��ا،  اإىل  اخلليج  اإىل  تركيا  من 

وال  االإره����اب  ق��وان��ن  متنعها  ول��ن 

كل  يف  تغلغلوا  فقد  احل��دود،  اإقفال 

اأر�سلتهم، وقريبًا �ستنتقل  الدول التي 

اإىل  املفخخة«  ال�سيارات  »اإنفلونزا 

جتربة  كانت  وكما  اخل�سوم،  دي��ار 

جتربة  �ستتكرر  ال��ع��رب  االأف��غ��ان 

اجلن�سيات«،  املتعددي  »ال�سورين 

ال�سعب  لقتل  التكفريين  اأر�سل  ومن 

طعم  �سيتذوق  واللبناين  ال�سوري 

املوت الذي اأر�سله بعناوين دميقراطية 

وحقوق االإن�سان، و�سيفجر يف بالدهم 

وال�سيارات  االإره���اب  »دميقراطية 

املفخخة«.

د. ن�سيب حطيط

قريبًا ستنتقل 
»إنفلونزا السيارات 
المفخخة« إلى ديار 

الخصوم.. وكما 
كانت تجربة األفغان 
العرب ستتكرر تجربة 

»السوريين المتعددي 
الجنسيات«

عنا�صر �جلي�ش �للبناين يعاينون مكان �النفجار �لذي وقع عند حاجز مدخل �لهرمل                               )�أ.ف.ب.(
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■  املجم���ع العاملي للتقريب بن املذاه���ب االإ�سالمية دان ما يتعر�س له 
امل�سلمون امل�سطهدون يف جمهورية اأفريقيا الو�سطى، وال�سمت الدويل اإزاء 

هذه اجلرائم النكراء، وما يجري هناك من قتل ونهب واإبادة وتهجري، مطالبًا 

املجتمع الب����رشي واحتاد الدول االإفريقية واالأو�ساط الدولية وكل الغيارى 

يف اأنحاء العامل بالقيام بكل ما من �ساأنه اإيقاف هذه اجلرائم الوح�سية.

■  النائ��ب ال�ساب��ق ح�س��ن يعق��وب لف��ت اإىل اأن الغ��ارة »الإ�رسائيلية« على 
مواق��ع يف ال�سل�سل��ة ال�رسقي��ة تعك���س التماه��ي الوا�س��ح ب��ن »اإ�رسائيل« 

وامل�سلح��ن املتطرف��ن التكفري��ن،  وتدريب عب��د الإله الب�س��ر النعيمي 

يف »اإ�رسائي��ل« وتعيين��ه قائ��د اأركان »اجلي���س احلر« وتطبي��ب »اإ�رسائيل« 

للمقاتلن ال�سورين.

■  قيادتا رابطة ال�سغيلة وتيار العروب���ة للمقاومة والعدالة االجتماعية 
دان���ا التفجري االإرهابي على حاجز اجلي����س الوطني اللبناين يف الهرمل، 

واأكدتا اأن �سهداء اجلي�س الذين �سقطوا على مدخل املدينة يف هذا التفجري 

حموا بدمائهم اأهلنا يف املدينة من جمزرة جديدة مروعة.

■  ال�سي��خ ماه��ر حم��ود ا�ستقبل يف مكتب��ه ممثل حركة اجله��اد الإ�سالمي 
يف لبن��ان احلاج اأب��و عماد الرفاع��ي، ومت البحث يف اإ���رسار البع�س على 

اإح��داث فتنة بن الفل�سطينين املقيمن يف لبنان وجمتمع املقاومة، ويف 

�سبل ت�سافر اجلهود ملحا�رسة هذه الفتنة واإخمادها، خ�سو�سًا على �سوء 

الإجنازات الأمنية التي يحققها اجلي�س اللبناين والقوى الأمنية.

■  حرك���ة االأمة ا�ستنك���رت التفجري االإجرامي الذي وق���ع يف مدينة الهرمل 
م�ستهدفًا حاجزاً للجي�س اللبناين، الفتة اإىل اأن ا�ستهداف املوؤ�س�سة الع�سكرية 

ج���اء بعد االإجن���ازات النوعية للجي����س ومديري���ة ا�ستخباراته يف توقيف 

ال�سالع���ن بالعمليات االإجرامية التي ا�ستهدف���ت لبنان يف االآونة االأخرية، 

وعملي���ات �سبط عدد من ال�سيارات املفخخ���ة التي كانت تهدد اأمن و�سالمة 

اللبنانين.

■  احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي، طالب علماء الأمة 
بوقف��ة هلل والوطن يو�سحون فيها للنا�س اأح��كام و�رسوط اجلهاد والقتال 

يف �سبي��ل، م�س��راً اإىل اأن م��ا يح�سل حتت هذه العناوي��ن هو جهل وتخّلف 

و���رس واإثم واإجرام و�سف��ك للدماء بغر حق، ف�»من يري��د اجلهاد حقًا فهذه 

فل�سط��ن على مرمى حج��ر، وقد جاءت اأ�رساطها، وفيه��ا ُتنتهك املقد�سات 

الإ�سالمية وامل�سيحية كل يوم«.

■  احل���اج يو�س���ف بكري الغزاوي اأب���دى اأ�سفه على ما اآل���ت اإليه اأو�ساع 
االأح���زاب واحل���ركات النا�رشية القومية يف لبن���ان، وتغييب جماهريها، 

ال�سيم���ا اأن البع�س بات همه���م االأول واالأخري بقاءهم على راأ�س مواقعهم 

اإىل االأبد، مما اأفقدهم القيام بالدور االأ�سا�سي للجماهري النا�رشية القومية 

يف لبنان.

n »�سيخ الفتنة«؟
دع��ا امل��وؤرخ الإمارات��ي جمال حوي��رب، من خالل 

التوا�س��ل الجتماع��ي  �سّنه��ا عل��ى موق��ع  حمل��ة 

»توي��ر«، ل�سحب جائزتي »العوي���س« وجائزة دبي 

الدولية للقراآن الكرمي من ال�سيخ يو�سف القر�ساوي؛ 

رئي���س الحتاد العامل��ي لعلماء امل�سلم��ن، وا�سفا 

اإياه ب�»�سيخ الفتنة«. واعترب حويرب اأن »هذا الرجل 

ل ي�ستح��ق اجلوائ��ز الت��ي ح�س��ل عليه��ا يف ف��رة 

ما�سي��ة، لأن فتاوي��ه وت�رسيحات��ه ت�سببت بالفنت 

والقت��ل والإره��اب والك��وارث، كما اأن��ه موؤ�س�س ما 

ي�سم��ى الحتاد العامل��ي للعلم��اء امل�سلمن، ل�رسقة 

اأموال امل�سلمن م��ن خالل التربعات با�سم الأعمال 

اخلرية وما �سابه«.

n انتقاد احلليف
و�سل���ت اإىل م�سام���ع النائب �سام���ي اجلميل 

معلوم���ات اأن زميل���ه يف »14 اآذار« فار�س �سعيد 

يتح���دث بتهّك���م عن���ه، واأن ع���وده ال�سيا�سي لن 

يتما�سك، الأن املدر�سة »الكتائبية« غري قادرة على 

اأن تطور نف�سها باللغة اخل�سبية اإياها.

ح n كي ال ُيفت�سَ
ن�سح��ت جه��ة غربية متورط��ة يف �سورية نائبًا 

يف »تي��ار امل�ستقبل« بع��دم الظه��ور الإعالمي قبل 

التدّرب على احلركات املواكبة لكالمه ب�سكل اأف�سل، 

لأن اآخر م��رة ظهر فيها تبّن للم�ساهد تناق�سًا بن 

الثنن، ما ف�سح الأكاذيب التي �ساقها.

n »القب�ساي«
تدور و�سو�سات حول �سل����وك وزير جديد يحلم 

ب����دور »القب�ساي« لي�����س يف �سلوكه فح�سب، 

بل يف انتق����اء م�ست�ساري����ن باجلملة، بع�سهم 

من اأ�سحاب ال�سل����وك ال�سائن، وقد جرى تناول 

ال�سلوك م����ن املقربن على م�ست����وى االنتفاع 

واالنتفاخ.

n تن�ّست بريطاين على اأردوغان
ذك��رت �سحيفة »حرييت« الركي��ة اأن خرباء جهاز 

املخاب��رات الركي تو�سل��وا اإىل اأن اأجهزة التن�ست 

الت��ي �سبطت يف مكتب رئي�س الوزراء الركي رجب 

طي��ب اأردوغان، ومنزله يف حي »كجي اأورن« و�سط 

اأنق��رة، ه��ي بريطانية ال�سن��ع، وقد ُزرع��ت بدرجة 

عالي��ة م��ن الحرافي��ة، ومت م�سح الرق��م الت�سل�سلي 

جلهاز التن�ست ورمز الإنتاج.

n ابنه اأنقذه
كاد رج����ل يف الثمانن من العمر اأن يفقد حياته 

خالل اعتقاله من عنا�رش اأحد املخافر »الهامة« 

يف راأ�����س بريوت، جراء ال�سغ����وط التي مور�ست 

عليه كي يعرتف زوراً وي�سهد �سد م�سوؤول حزبي 

حمل����ي عن ارتكاب����ات مل حت�سل، وق����ال الكهل 

»م.�س.« اإنه ال يعرف ال�سخ�س اأ�ساًل، ومل يطَلق 

�رشاحه اإال بعدم����ا اكت�سف املخفر اأن جنل الكهل 

لي�س مدنيًا.

n بن احلريري.. وجعجع
اأن �سع��د احلري��ري  ي�س��ّوق م�س��وؤول يف »الق��وات« 

لي���س على ق��در امل�سوؤولية املناطة ب��ه، ول ي�ستحق 

اأن يك��ون يف رئا�س��ة احلكوم��ة، �سيم��ا اأن��ه ل يزال 

هارب��ًا جراء خوف غر م�رسوع، بينما جعجع الذي 

»تعّر�س لأكرث من حماولة اغتيال« مل يغادر لبنان، 

وهو »رف�س طلب احلريري اأن يغادر اإىل فرن�سا كي 

يربر هروبه من لبنان«.

قــــال ـُ ي رة توقيف عيد
ّ

األبعاد الحقيقية لمذك
�سدقية  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س 

االتهامات املوّجهة للنائب ال�سابق 

املتهمن  اأح��د  بتهريب  عيد  علي 

بجرمية تفجريي م�سجدي »التقوى« 

قد  لكن  طرابل�س،  يف  و»ال�سالم« 

الع�سكري  الق�ساء  اإ���س��دار  ي�سهم 

يف  عيد  ح��ق  يف  توقيف  م��ذك��رة 

احلد من الت�سنج بن اأبناء »اأولياء 

الدم« واأبناء جبل حم�سن، وبالتايل 

عليهم،  االعتداءات  اأ�سكال  كل  وقف 

وقد يوؤدي القرار الق�سائي اإىل �سحب 

من  املذكورتن  اجلرميتن  ق�سية 

»املحاكمة« يف ال�سارع، وو�سعهما 

ال�سحيح،  ال��ق��ان��وين  امل�سار  يف 

لدى  ال�سادقة  النيات  توافرت  اإذا 

احلكومة  يف  الطرابل�سي  املكّون 

بوقف م�سل�سل العنف املتمادي يف 

هذا  اأن  �سيما  ال  ال�سمال،  عا�سمة 

املكون هو االأكرث تاأثرياً يف الو�سع 

االأمني فيها.

الق�سائي  القرار  ي�سكل  قد  اإذاً، 

ل�»تيار  خم��رج��ًا  اآن��ف��ًا  امل��ذك��ور 

امل�ستقبل« لتهدئة االأو�ساع االأمنية 

والدة  بعد  �سيما  ال  املدينة،  يف 

توىل  التي  ال�سالمية«  »احلكومة 

فيها »التيار االأزرق« الوزارات التي 

تعنى بال�سوؤون االأمنية والق�سائية 

اأ�سبح  فقد  وبالتايل  واالجتماعية، 

يف  جناحه  يثبت  اأن  عليه  لزامًا 

هذه الوزارات اأمام الراأي العام، واإال 

�سي�سقط يف االمتحان ال�سيا�سي.

هذا  يف�سح  قد  اأخ��رى،  ناحية  من 

تبيان  عيد  اأم��ام  املجال  يف  القرار 

حقه وتاأكيد املعلومات املتوافرة عن 

طرابل�س«،  »جرميتي  يف  املتورطن 

وبالتايل  عنه،  االتهام  ي�سقط  قد  ما 

ل�سحايا  االنتقام  ذري��ع��ة  ي�سحب 

»ال�����س��الم« و»ال��ت��ق��وى« م��ن اأي��دي 

املعتدين على اأبناء منطقته.

مذكرة  ���س��دور  على  وتعليقًا 

مرجع  يلفت  عيد،  حق  يف  التوقيف 

اأجواء  تركت  اأنها  طرابل�سي  اإ�سالمي 

الطرابل�سي،  ال�سارع  االرتياح يف  من 

على  املحتجن  ل���دى  خ�سو�سًا 

حكومة  يف  »امل�ستقبل«  م�ساركة 

ت�سم ممثاًل عن »حزب اهلل«، ال �سيما 

�سنها  التي  التحري�سية  احلرب  بعد 

املقاومة،  على  احل��ري��ري«  »ت��ي��ار 

رفيق  الرئي�س  باغتيال  اتهامها  من 

اأهل  بقتل«  »تورطها  اإىل  احلريري، 

اأن  اعتبار  على  �سورية،  يف  ال�سنة 

»اأولياء  تن�سف  الق�سائية  املذكرة 

ت�سويات  عقد  ع��دم  وت��وؤك��د  ال���دم«، 

العدل  وزير  ومتنح  حقهم،  تبخ�سهم 

الفوز  من  نوعًا  ريفي  اأ���رشف  اللواء 

اأمام جمهوره على حد قول املرجع، 

ا�ستقراراً  طرابل�س  ت�سهد  اأن  ويتوقع 

احلكومة  والدة  ���س��وء  يف  اأم��ن��ي��ًا 

العتيدة.

يف  ي�سهم  ما  اأن  املرجع  ويلفت 

الكالم  هو  التفاوؤل  من�سوب  ارتفاع 

يف  املحاور  م�سلحي  ا�ستيعاب  عن 

اإىل  اأ�سف  معّينة،  اأ�سغال  اأو  وظائف 

ميقاتي  جنيب  الرئي�س  خروج  ذلك 

يعد  مل  بالتايل  الكبرية،  ال�رشايا  من 

»�سيا�سية  اإىل  اللجوء  اإىل  م�سطراً 

املحاور«  الزوايا« مع »قادة  تدوير 

خ�سية اأن ُي�ستخدموا لعرقلة م�سريته 

االأع���وام  يف  ح��دث  كما  احلكومية، 

الثالثة الفائتة.

ال��ت��ط��ورات  ه���ذه  اأن  ري���ب  ال 

ال�سيا�سية، ال �سيما التغيري احلكومي 

وانعكا�سه على االأو�ساع يف طرابل�س، 

االأم��ن  �سبط  يف  اجلي�س  �ست�ساعد 

القانون  على  اخل��ارج��ن  ومالحقة 

فيها، لكن هذا التفاوؤل دونه معوقات، 

�سيا�سية  ت�سوية  اأي  عقد  فنجاح 

�سرتتّد  طرابل�س  اإىل  الهدوء  الإع��ادة 

�سلبًا على املتورطن ب�»لعبة الدم«، 

ومن  املدينة،  عن  الغرباء  خ�سو�سًا 

واأح��ك��ام  م��ذك��رات  حقهم  يف  �سدر 

اإىل  يدفعهم  قد  الذي  االأمر  ق�سائية، 

االأمنية  البوابة  من  ال�سغط  حماولة 

الإيجاد حل الأو�ساعهم.

يف املح�سلة، ال يجوز االإغراق يف 

املرجتى  احلل  حتقق  وكاأنه  التفاوؤل 

واالجتماعية  االأم��ن��ي��ة  ل��الأو���س��اع 

واالقت�سادية يف طرابل�س، لكن ال �سك 

االأفق  تلوح يف  اأمل  ب�سائر  هناك  اأن 

نتيجة التطورات ال�سيا�سية، ال �سيما 

امل�رشفة  الوزارات  »امل�ستقبل«  تويل 

على االأجهزة االأمنية والق�سائية.

ح�سان احل�سن

لبنانيات

�إ�صد�ر �لق�صاء �لع�صكري مذكرة توقيف بحق عيد قد يحّد من �لت�صنج بني »�أولياء �لدم« وجبل حم�صن
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أكد أن أميركا هي الراعي الرسمي لإلرهاب في المنطقة

أبو زينب: تحصين لبنان في وجه اإلرهاب ضرورة.. والبيان الوزاري ســــــُيـبــصـر النـــور
ل���إره��اب  حا�ضنة  بيئة  ال 

ال�ضيا�ضيني  تراخي  لبنان..  يف 

�ضّهلت  بينهم  فيما  واملناكفات 

يبقى  لبنان  التكفرييني..  اأعمال 

التكفري  اأن����واع  لكل  نقي�ضًا 

واالأح��ادي��ة، و»ح��زب اهلل« ميد 

يده للجميع للحفاظ على لبنان 

وقوته.

جريدة »الثبات« ناق�ضت ع�ضو 

املكتب ال�ضيا�ضي يف »حزب اهلل« 

ق�ضايا  اآخر  زينب حول  اأبو  غالب 

االإرهاب وت�ضكيل احلكومة والبيان 

الوزاري، واإليكم اأبرز ما جاء:

االأج��واء  على  زينب  اأبو  يعّول 

خمتلف  �ضادت  التي  االإيجابية 

ت�ضكيل  خ�ل  من  النيابية  الكتل 

حكومة جامعة، براأيه جو التفاوؤل 

البيان  على  �ضين�ضحب  نف�ضه 

اإرادة  »ت��وف��ر  ي��ق��ول:  ال�����وزاري، 

ت�ضكيل  ح��ول  جامعة  �ضيا�ضية 

توفر  يعني  وطنية  وحدة  حكومة 

هذه االإرادة لتمار�س هذه احلكومة 

منطقيًا  ذل��ك  ويفر�س  اأعمالها، 

والنقا�س  الوزاري،  للبيان  حلحلًة 

حوله �ضمن هذه االأجواء املنفتحة 

خواتيم  اإىل  بنا  الو�ضول  يفر�س 

مطلوب  ه��و  م��ا  لتنفيذ  ج��ي��دة 

لبنان،  بها  مير  التي  للمرحلة 

ونعتقد اأن مناق�ضة البيان الوزاري 

بتاأنٍّ �ضي�ضل بنا يف نهاية املطاف 

اإىل �ضاطئ االأمان املرجو«.

املطلوب  زي��ن��ب،  اأب���و  ب����راأي 

بهدوء  ال���وزاري  البيان  مناق�ضة 

التقييمات  عن  بعيداً  ومو�ضوعية 

اأو  اإع�مية  كانت  �ضواء  العامة 

حزبية للو�ضول اإىل جامع م�ضرتك 

ا�ضتثناء،  دون  اجلميع  ير�ضي 

نناق�س  �ضيا�ضي  كفريق  ونحن 

املوا�ضيع بعقلية منفتحة للحفاظ 

جميع  يخدم  مبا  لبنان  قوة  على 

تناق�س  االأمور  ولنرتك  اللبنانيني، 

الوزراء  جمل�س  �ضمن  يجب  حيث 

واللجنة الوزارية تخ�ضي�ضًا.

�سبل مواجة الإرهاب

حم��ارب��ة  بخ�ضو�س  وم����اذا 

االإرهاب يف لبنان؟ هل الغرب جاد 

زينب:  اأبو  يجيبنا  حماربته؟  يف 

اقرتبت،  ن��اره  اأن  ي�ضعر  »الغرب 

من  حتذر  بداأت  املختلفة  االأنظمة 

تداعياته، وهم كاأنهم يوحون باأن 

اأيديهم،  على  ربوه  الذي  الوح�س 

يف  �ضيا�ضاتهم  تنفيذ  اأج��ل  من 

بداأ  �ضورية،  يف  وحتديداً  املنطقة 

من  كل  جت��اه  اأنيابه  عن  يك�رش 

املكتب  وي�ضيف ع�ضو  يعرت�ضه«، 

اأبو  اهلل«  »ح��زب  يف  ال�ضيا�ضي 

الغربية  الدول  »نقزة«  اأن  زينب، 

يرتد  اأن  اإمكانية  الأن  حملها،  يف 

عليهم االإرهاب اآخذة يف الت�ضاعد.. 

وب��ال��ت��ايل ال��ع��امل ب��اأ���رشه اأم��ام 

م�ضكلة عاملية ا�ضمها »االإرهاب«، 

اأمر مكافحته جهوداً بني  ويتطلب 

اآف��ة  اإن  نقول  وعندما  اجلميع، 

العربية  ال�ضاحة  ي�رشب  االإرهاب 

ال�ضاحة  ذل��ك  يعني  باأكملها، 

املحيطة به اأي اأوروبا«.

وي�ضري اأبو زينب اإىل اأن االإرهاب 

الذي ي�رشب لبنان من اأجل خلخلة 

هدفه  املتنوع  اللبناين  الن�ضيج 

�رشائح  بني  الغني  التاآلف  �رشب 

االإلغاء  منطق  اأجل  من  املجتمع 

ويقول:  التفكري،  يف  واالأح��ادي��ة 

عمٌل  اآخ��ر،  كل  واإق�ضاء  »اإل��غ��اء 

ت�ضافر  يتطلب  ولذلك  م�ضتنكر، 

االإره��اب  الأن  بيننا،  فيما  اجلهود 

ودرزي  م�ضيحي  ب��ني  مييز  ل��ن 

لذلك،  يخالفهم..  و�ضني  و�ضيعي 

احل�ضا�ضيات  اخلروج من  املطلوب 

ملكافحته  ال�ضيقة  ال�ضيا�ضية 

ال  بحيث  وجامعة،  �ضلبة  ب��اإرادة 

باأي منطقة  ت�ضعر هذه اجلماعات 

وعلى  التحرك،  على  ق��ادرة  اأنها 

القوى ال�ضيا�ضية اعتبار اأن الوح�س 

لها  يوؤمن  اأن  ميكنه  ال  التكفريي 

اأبو  ي�ضيف  ال�ضيا�ضية«،  غاياتها 

زينب: »لبنان منوذج للتنوع يجب 

اأن  يظن  فريق  واأي  ب��ه،  التم�ضك 

الوطن  يف  �رشيكه  اإلغاء  باإمكانه 

خمطئ، والتكفري هو نقي�س ر�ضالة 

عن  »مي�ضخه«  واالإره��اب  لبنان، 

حقيقته الفريدة يف هذه املنطقة«.

يرف�س اأبو زينب القول اإن هناك 

لبنان،  ل�إرهاب يف  بيئة حا�ضنة 

دعوات  والقتل  والتكفري  »االإرهاب 

ال ميكنها اأن تعي�س يف بلد كلبنان، 

اأن تعي�س  االأفكار ال ميكنها  وهذه 

يف املنطقة، فكيف يف بلد متنوع! 

االآمنني  للنا�س  ا�ضتهدافهم  بعد 

واملقاومة  واأرزاق��ه��م  بيوتهم  يف 

علينا  ل��زام��ًا  اأ�ضبح  واجل��ي�����س، 

لهذه  واعني  نكون  اأن  كلبنانيني 

املوؤامرة الب�ضعة، وهذا االأمر اأ�ضبح 

دح�ضها  ميكن  ال  لدرجة  وا�ضحًا 

لبنان  يف  �ضيا�ضية  جهة  اأي  من 

فيما  ال�ضيا�ضي  اخل�ف  كان  مهما 

بينهم، واليوم مع ا�ضتهداف عمود 

وحدة لبنان، يتطلب تن�ضيقًا كامً� 

بني خمتلف االأجهزة االأمنية، وكل 

االأجهزة م�ضوؤولة جتاه هذا امللف 

اأال  ويجب  ودوليًا،  حمليًا  ال�ضائك 

يرتاخى اأي جهاز اأمني يف ذلك«.

منابع  اأن  زي��ن��ب  اأب���و  يعترب 

االإرهاب معروفة من قبل اجلميع، 

م�ضادره،  بتجفيف  يكون  »احل��ل 

االإرهابيني  ت�ضلل  خ�ل  من  �ضواء 

اأو  من اخلارج و�ضورية اإىل لبنان، 

من خ�ل خلق مقرات ومتو�ضعات 

احلالني  ك�  ويف  لبنان،  يف  لهم 

الرتاخي االأمني الذي كان موجوداً 

تعقيداً،  االأم���ور  زاد  ال�ضابق  يف 

من  ك��ث��رياً  فعل  الت�ضاهل  وه��ذا 

اأعمال هذه االأن�ضطة، وناأمل اليوم 

اأن  اجلديدة  احلكومة  ت�ضكيل  مع 

يكون التعاطي مع هذه اجلماعات 

وعلى  وق��وي��ًا،  حازمًا  التكفريية 

اإقفال  يف  امل�ضاهمة  ال�ضيا�ضيني 

هذه البوؤر«.

الغارة »الإ�سرائيلية«

وماذا عن الغارة »االإ�رشائيلية« 

موقعًا  هاجمت  اإنها  قيل  التي 

ماذا  �ضورية؟  يف  اهلل«  ل�»حزب 

وراء الر�ضالة االأمنية ل�»اإ�رشائيل«؟ 

اإ�رشائيل  اأبو زينب: »تهديدات  يرد 

ملحيطها ال ميّيز بني دولة واأخرى، 

يهاجموا  مل  اأنهم  ج��داً  ووا���ض��ح 

االأرا�ضي اللبنانية وفق ما �رشحت 

به و�ضائل االإع�م، من جهتنا نرى 

اأن اإ�رشائيل عدو دائم للبنان، وهو 

اقتنا�س  اإىل  ي�ضعى  ال��دوام  على 

واأي  م��اآرب��ه،  لتحقيق  ال��ف��ر���س 

املنطقة  جت��اه  عدوانية  خطوة 

اأب��و  وي�ضيف  اأح���د«،  تفاجئ  ال 

حول  الدقيقة  »املعلومات  زينب: 

االأكيد  ولكن  اأملكها،  ال  املو�ضوع 

املوؤكد اأنهم مل ي�ضتهدفوا االأرا�ضي 

اللبنانية«.

�سورية

وانط�ق  �ضورية  اأح��داث  حول 

موؤمتر  يف  ال�ضيا�ضي  احلل  م�ضار 

ال��ع��رات  رغ���م   ،»2 »ج��ن��ي��ف 

اأبو  يعترب  الوا�ضحة،  الدبلوام�ضية 

أبو زينب: المطلوب 
مناقشة البيان 

الوزاري بموضوعية 
بعيدًا عن التقييمات 

العامة.. للوصول إلى 
جامع مشترك يرضي 

الجميع

) العدد 300(  اجلمعة - 28 �شباط - 2014

تجارة تضاهي 
إجرام التفجير

االإجرام.. واالإرهاب.. 

والقتل.. كلمات وتعابري 

متداَولة بني خمتلف 

�رشائح املجتمع اللبناين، 

لكن املعنى والهدف واحد؛ 

اإزهاق االأرواح الربيئة. 

جتدر االإ�ضارة اإىل اأن 

التفجري واإط�ق النار 

واأ�ضاليب كثرية توؤدي اإىل 

خطف روح االإن�ضان الربيء 

واإنهاء حياته، تلك احلياة 

التي وهبنا اإياها اخلالق 

البارئ ذو اجل�ل واالإكرام، 

ذو العزّة هو اهلل �ضبحانه..

االإجرام واالإرهاب ال 

دين لهما، وحتى اأنهما ال 

يعرتفان باخلالق والعياذ 

باهلل، الأن املجرم اأو 

االإرهابي لو كان موؤمنًا 

حقًا بوجود اخلالق، واأن 

الروح التي فينا هي ملك 

هلل الواحد االأحد، اهلل الذي 

يبث بنا الروح وي�ضتودعها 

اأمانة عند االإن�ضان اإىل 

اأجل م�ضمى ليختربه، 

اأي ليخترب االإن�ضان 

باملحافظة على االأمانة 

االإلهية التي ا�ضتودعها 

اخلالق بنا، الرتدع عن 

اإجرامه خوفًا من التطاول 

على االأمانة االإلهية 

التي اأودعنا اإياها، وعلى 

م�ضيئة اهلل.

اأحبائي..

ما ق�ضدته بهذه 

الكلمات، اأن املجرم 

واالإرهابي لي�س من يطلق 

النار اأو يفجر نف�ضه اأو 

يقوم بتفجري االأبرياء فقط، 

اإمنا هناك اإجرام ما بعده 

اإجرام، وهو متمّثل يف 

املتاجرة بالب�رش وا�ضتغ�ل 

ال�ضعفاء بالت�عب والغ�س 

املتداول اليوم باالأدوية 

املزّورة وبيعها لعامة 

النا�س، ما يوؤدي اإىل اإزهاق 

االأرواح الربيئة.

..األي�س هذا اإجرامًا 

ي�ضاهي التفجري اأو اإط�ق 

النار الذي يوؤدي اإىل نتيجة 

واحدة، هي قتل االأبرياء؟ 

�ضوؤال بر�ضم املعنيني.

رفعت بدوي
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أكد أن أميركا هي الراعي الرسمي لإلرهاب في المنطقة

أبو زينب: تحصين لبنان في وجه اإلرهاب ضرورة.. والبيان الوزاري ســــــُيـبــصـر النـــور
واالأمريكيني  الغرب  اأن  زينب 

ال�ضيا�ضي،  الكذب  ميار�ضون 

على �ضوؤال رغبتهم  يقول رداً 

»اأمريكا  االإره��اب:  �رشب  يف 

�رشيكة يف اإراقة الدم ال�ضوري، 

ويف  ���ض��وري��ة  ت��دم��ري  ويف 

التكفريية..  اجلماعات  متوين 

اال�ضتفادة من  اإىل  هو ي�ضعى 

هذه القوة والطاقة املتنامية 

من  املمانعة،  دول  ل�رشب 

اأجل اإراحة اإ�رشائيل والو�ضول 

وهو  االقت�ضادية،  اأهدافه  اإىل 

االأول  القاتل  هو  االآن  حتى 

يف �ضورية ولكل دول �ضعوب 

املنطقة، وهو الراعي الر�ضمي 

ل�إرهاب«.

التيار.. واحلزب

ع�قة  ي�ضف  زينب  اأب��و 

ب��ال��ت��ي��ار  اهلل«  »ح�����زب 

باملمتازة،  احلر«  »الوطني 

التعاون  هذا  تعميم  »ناأمل 

ال�ضيا�ضيني،  االأفرقاء  كل  بني 

على  االأ�ضئلة  توجيه  ولعل 

الدوام ل��ضتع�م واال�ضتفهام 

وباحثني  اإع�ميني  قبل  من 

و�ضيا�ضيني يك�ضف اأهمية هذه 

الع�قة، وبالفعل هذا التفاهم 

ه���و االأب�����رز ب���ني ع���ق��ات 

االأحزاب ال�ضيا�ضية يف لبنان، 

م من قبل الفريقني  وهناك تفهُّ

والع�قة  منا،  كل  لهواج�س 

انعك�ضت  ال��ط��رف��ني  ب���ني 

اإيجابيًا على لبنان، »وحمته 

باأكر من ا�ضتحقاق«.

التفاهم  وهل �ضي�ضمل هذا 

ن�ضاأل  امل�ضتقب���ل«؟  »تي���ار 

اأبو زين���ب، ي���رد: »ناأمل اأن 

ي�ضم���ل التفاهم لي����س تيار 

امل�ضتقب���ل فق���ط، ب���ل كافة 

نح���ن  ال�ضيا�ضي���ة،  الق���وى 

منفتحون الأي نقا�س ليطمئن 

وواجب  اللبناني���ني،  كاف���ة 

على اجلمي���ع تفهم هواج�س 

االآخري���ن، الأنه ال خري للبنان 

بفريق �ضيا�ضي ي�ضتقوي على 

االآخر، ولبنان من دون تفاهم 

اأبنائه ال ميكنه اأن يعي�س وال 

اأن ي�ضتمر، فلنحميه جميعًا«، 

ينهي اأبو زينب ك�مه جلريدة 

»الثبات«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

من هم المقاتلون األجانب في »فتح اإلسالم«؟ 
وما هي أدوارهم؟ )4/2(

اأطلق »اأمري« تنظي���م »فتح االإ�ض�م« 

االإرهاب���ي �ضاك���ر العب�ضي عل���ى اأ�ضماء 

�ضف���ة  اإلي���ه  املن�ضّم���ني  املقاتل���ني 

»املهاجري���ن« الذين قدم���وا من ب�دهم 

العربي���ة والغربي���ة املختلف���ة ملوؤازرته 

وم�ضاعدته يف بن���اء »اإمارته« يف �ضمال 

لبنان، بعدما اّتبع اأ�ضاليب متنّوعة ل�إيقاع 

به���م، م�ضتنداً على من�ّضق���ني وتن�ضيقيات 

قائم���ة باأ�ضم���اء وهمية يف ه���ذه الب�د، 

متّكن���ت يف نهاية املط���اف من جرّهم اإىل 

حتفهم يف خمّيم نهر البارد، وقلّة منهم من 

اأ�ضعفهم حّظه���م بالبقاء على قيد احلياة، 

بعدما ُجرحوا، اأو اعتقل���وا، اأو ا�ضت�ضلموا، 

ليودع املحرتفون منهم واأ�ضحاب ال�ضمعة 

ال�ضيئة يف الرتهيب والتكفري زنازين �ضجن 

رومية املركزي، وليرتك الباقون ممن ت�ضي 

ملّفاتهم باأّنهم �ضحايا التجنيد والت�ضليل 

والفكر العبثي.

وعلى غرار طريق���ة تنظيم »القاعدة« 

عبارت���ي  ا�ضتخ���دام  يف  ومتفرّعات���ه 

»اجلزي���رة«، و»ال�ضام« عل���ى عنا�رشه 

االآتني م���ن هذه الدول، مّي���ز العب�ضي يف 

خريطة تق�ضي���م ه���وؤالء املقاتلني، فبدت 

»اجلزي���رة« و»ال�ضام« اأكر ا�ضتعمااًل من 

الب����د االأخرى، وهي: رو�ضي���ا وداغ�ضتان 

واجلزائر وتون�س، واأملانيا وتركيا واليمن 

وُعم���ان، وال�ضعودي���ة وم����رش وليبي���ا.. 

وكان الفت���ًا للنظر اأن���ه مل يذكر اأ�ضماءهم 

احلقيقي���ة؛ يف عم���ل اح���رتازي ووقائي 

حلمايتهم، مكتفي���ًا باالألقاب والكنى التي 

مل تتكرّر اإالّ ملام���ًا، ومل يرتك ا�ضمًا عربيًا 

واإ�ض�مي���ًا وتاريخيًا وقدمي���ًا اإالّ واقتب�ضه 

باالتفاق م���ع �ضاحب الع�قة، اأو من دون 

قبوله، و�ضّماهم بها.

التي  الغريبة  الكوادر والعنا����رش  اأبرز 

لعب���ت اأدواراً خمتلفة يف »فتح االإ�ض�م«، 

وظلّ���وا اأحياء نذك���ر كً� من: ط���ه اأحمد 

حاج���ي �ضليم���ان )موالي���د ال�ذقية عام 

1982، وملّق���ب ب�»اأبو لوؤي، و�ضيف العدل، 
وحمّمد �ضال���ح ال�ض���امل«(، والفل�ضطيني 

ال�ض���وري حمّم���د �ضال���ح زواوي )مواليد 

الريم���وك يف الع���ام 1972، وملّقب ب�»اأبو 

االأردين كمال  �ضليم طه«(، والفل�ضطين���ي 

حمّمد خلف )مواليد البارد يف العام 1989، 

وملّقب ب�»اأبو ثابت، واأبو عبيدة، وحمّمد 

�ضعي���د احل�ضين���ي، وكمال اأب���و ثابت«(، 

االإيرماين  الب�ضري حمّمد الطيب  والتون�ضي 

)مواليد العام 1985، وملّقب ب�»اأبو خبيب 

والُعماين حمّمد خلف حمّمد  التون�ضي«(، 

اجلابري، موالي���د �ضلطنة عمان يف العام 

1984، وملّق���ب ب�»اأبو تركي العماين، واأبو 
الف�ضي���ل«(، واجلزائري ن����رش الدين عدة 

بلق���امي )مواليد تيارت يف الع���ام 1986، 

وملّق���ب ب�»اأبو يا�رش اجلزائ���ري، وحمّمد 

علي عب���ود«(، واليمن���ي �ضليم علي عبد 

الكرمي �ضالح )مواليد عدن يف العام 1983، 

وملّقب ب�»اأبو تراب«(، واليمني ال�ضعودي 

نا�رش حمّمد يحي���ى �ضيبة )مواليد جنران 

يف العام 1983، وملّقب ب�»اأبو احلور، واأبو 

اأحمد«(، واجلزائري ع���زّ الدين عبد القادر 

بن مو�ضى )مواليد ح�ض���ني داي يف العام 

1975، وملّق���ب ب�»اأب���و معت���زّ اجلزائري، 
واأبو املعت���زّ، و�ضامي اأحم���د بي�ضون«(، 

والتون�ضي فتحي ن�رشي ح�ضني الع�ضادي 

)موالي���د والد بوعافية ك����رشى يف العام 

1982، وملّقب ب�»اأب���و الفداء التون�ضي«(، 
واالأمل���اين الرتكي �ضينا�ض���ي ياديكارات�س 

)موالي���د بو�ض�ر يف الع���ام 1982، وملّقب 

ب�»اأب���و عب���داهلل الرتك���ي«(، والرو�ض���ي 

�ضريغاي ف�دمي���ري في�ضوت�ضك���ي )مواليد 

نال ت�ضيك يف العام 1989، وملّقب ب�»اأبو 

عمران«(.

وهناك اجلزائري في�ضل اإ�ضماعيل عقلي 

الذي اعتقله اجلي�س اللبناين واأودعه �ضجن 

رومية املركزي، غ���ري اأنه متّكن من الهرب 

يف ت�رشي���ن االأّول من الع���ام 2012، حيث 

التحق باجلماع���ات التكفريية يف �ضورية 

حّتى قتل يف �ضهر �ضباط 2014.

وق���د ُعرف عن عقلي املولود يف مدينة 

ح�ضني داي اجلزائرية يف العام 1981، اأنه 

من اأتباع النهج التكفريي والظ�مي، والذي 

ال يتوان���ى عن قت���ل االأبرياء ب���� هوادة، 

وخ�ضع ل���دورات تدريبية كثرية نال معها 

درجة مقاتل متمرّ�س و�رش�س، وعمل من�ضقًا 

مل�ضلح���ة اجلماع���ات االإ�ض�مية يف دول 

املغرب العربي، وهذا م���ا اأّهله الأن يكون 

قياديًا فّعااًل يف تنظيم »فتح االإ�ض�م«، اإذ 

تراأ�س ما ت�ضّمى »اللجنة ال�رشعية« فيها، 

ومل يردع���ه ال�ضجن ع���ن ممار�ضة طقو�س 

التطرّف، فما اإْن �ضنح���ت له فر�ضة الفرار 

من »رومية« حّتى انتقل اإىل منطقة �ضمال 

لبنان، ومنها دخل مع لبنانيني للقتال يف 

بلدة احل�ضن ال�ضورية حتت م�ضّمى »جند 

ال�ضام«، بقي���ادة اللبن���اين خالد ريا�س 

خال���د املحم���ود )والدته هن���اء العّبا�س، 

موالي���د م�ضت���ى ح�ضن يف الع���ام 1977(، 

والذي ُقت���ل بدوره مع جمموعة كبرية من 

عنا����رشه يف بلدة الزارة الواقعة يف ريف 

حم�س ال�ضورية.

علي املو�سوي

لم يترك العبسي اسمًا 
عربيًا أو إسالميًا أو تاريخيًا 

قديمًا إاّل واقتبسه ليسمي 
به مقاتليه.. في عمل 

احترازي ووقائي لحمايتهم

موقوفون من »فتح الإ�سالم« وراء الزجاج خالل اإحدى جل�سات املحاكمة
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والتلفزيون،  والإذاعة  الق�رص  لقتحام 

بتغيري  مبا�رصة  النللقللاب  واإعلللان 

لتاأتي  م�سلمني،  ت�سم  التي  احلكومة 

الازم  ل�ستكمال  الفرن�سية  القوات 

وفر�ض الأمر الواقع.

فقد  وا�سحًا،  ال�سيناريو  بدا  وقد 

املتحدة  الأمم  من  قرار  ا�ست�سدار  مت 

احلكومة  لتثبيت  املجزرة  �سبيحة 

الفرن�سية  القوات  اأن  مع  اجلللديللدة، 

قبل  الو�سطى  اإفريقيا  اإىل  و�سلت  قد 

بللوار،  مدينتي  ودخلللللت  املللوافللقللة، 

وبربرتي الغنيتني بالأملا�ض والذهب، 

اأدركت باري�ض ف�سل حماولتها  وحني 

هناك  اأن  تعلن  بلللداأت  النقابية 

امل�سلمني  بني  جتللري  اأهلية  حربًا 

وامل�سيحيني، واأنها ما جاءت اإل لوقف 

املجتمع  على  واأن  الحلللراب،  هللذا 

الدويل دعمها يف هذه اجلهود، ثم يف 

القوات  اأقدمت   2013 الأول  كانون   9
الللقللوات  مللع  بالتعاون  الفرن�سية 

على  الباد  يف  املوجودة  الإفريقية 

اآلف من  اأكرث من �سبعة  اأ�سلحة  نزع 

مقاتلي �سيليكا، وو�سعهم يف ثكنات 

خمتلفة بالعا�سمة، وهو اإجراء اأغ�سب 

الو�سطى  اإفريقيا  جمهورية  ت�سهد 

بحق  جماعية  اإبللادة  حملة  اأ�سابيع  منذ 

دول  من  مريب  �سمت  ظل  يف  امل�سلمني، 

امل�سلمون  والإ�للسللامللي،  العربي  الللعللامل 

يتعر�سون للقتل باملناجل، بالركل والطعن 

حتى  حرقًا  يق�سون  وكرث  العظام،  وطحن 

يهجر  منهم  الأعظم  ال�سواد  بينما  املوت، 

وتهدم  حترق  التي  ومنازله  ومدنه  قللراه 

فوق روؤو�سه، ويتوجه نحو احلدود هربًا من 

اأعمال العنف غري امل�سبوقة، لكن ماذا يفعل 

وماذا  ذلك؟  حيال  العرب  امل�سلمني  قادة 

التي  العربية  الدول  يف  امل�سوؤولون  يفعل 

الإطاق،  �سيء على  الإ�سام؟ ل  راية  ترفع 

فعلى ما يبدو هم متلهون بتغذية �رصاعات 

اإقليمية واإثارة ال�سطرابات والفنت الطائفية 

واملذهبية.

ما يحدث اليوم يف اإفريقيا الو�سطى ل 

ميكن القول عنه �سوى اأنه حمرقة امل�سلمني، 

بينما  بانغي،  م�سلمي  بحق  ذلك  يح�سل 

على  وكاأن  يتفرجون  العربية  الدول  قادة 

روؤو�سهم الطري، ي�سدرون ب�سعة ا�ستنكارات 

واإدانات ل توؤثر بني الفينة والأخرى، بينما 

تغيب املواقف ال�سيا�سية احلا�سمة والتدخل 

الفرن�سية  ال�سام  حفظ  قوات  اأما  ال�رصيع، 

املقاتلني  ملنع  تتدخل  ل  بللدورهللا  فهي 

املدججني بال�ساح من قتل الأبرياء.

مناجل القتل

ينزح  واملناجل،  الكراهية  من  هربًا 

وطنهم  مللن  الو�سطى  اإفريقيا  م�سلمو 

باجتاه بلدان ل يعرفونها، خ�سو�سًا ت�ساد 

تطهري  عملية  اأ�سواأ  من  هربًا  والكامريون 

عرقي �سدهم يف تاريخ الباد، يف الواقع، 

الإفريقية،  الدولة  هذه  �سهدت  واأن  �سبق 

العديد   1960 عام  ا�ستقالها  نالت  التي 

التمرد والنقابات، ولكنها مل  من حركات 

ينزف  حيث  احلللايل،  الو�سع  مثل  تعرف 

ال�سكان على اأ�سا�ض ديني وطائفي. 

بح�سب التقارير الوافدة من هنا، يهرب 

امل�سلمون باأعداد كبرية وخميفة حتى من 

اآخر  ذلك   املغلقة، مبا يف  »غيتوهاتهم« 

»غيتو« لهم وهو حي »بي كا 5« ببانغي، 

بعد تعر�ض احلي اإىل هجوم من قبل جحافل 

من املقاتلني امل�سيحيني املعروفني با�سم 

»مناه�سي بالكا«.

ل  دولية،  ع�سكرية  قوات  وجود  ورغم 

اأخرياً،  دخلت  التي  منها  الفرن�سية  �سيما 

يف  امل�سلمني  �سد  القتل  عمليات  تتوا�سل 

غرب الباد على مراأى من هذه القوات.

 

تدهور الأو�ساع

الأمنية يف جمهورية  الأو�ساع  تدهورت 

قاده  الذي  النقاب  منذ  الو�سطى  اإفريقيا 

امل�سلم  �سيليكا  وائتاف  دجوتوديا  مي�سال 

بالرئي�ض  واأطاح   ،2012 نهاية  يف  امل�سلح 

 ،2013 اآذار  يف  بوزيزيه  فرن�سوا  امل�سيحي 

حتى  احلكم  يف  �سيليكا  جماعة  ت�ستقر  مل 

ظهرت جمموعات اأخرى مكونة من ملي�سيات 

من  جمموعة  ت�سم  الذاتي،  للدفاع  قروية 

»اأنتي  با�سم  ملقبة  امل�سيحيني  املزارعني 

بالكا«، وهي جمموعات متطرفة مناه�سة 

امل�سلمني  قتل  على  وعملت  للم�سلمني، 

وتهجريهم كرد انتقامي.

اأتللبللاع  مللن  املجموعات  هللذه  ظللهللرت 

الرئي�ض بوزيزيه منذ اأيلول 2013 يف �سمال 

التجاوزات  على  رداً  الو�سطى  اإفريقيا  غرب 

حتالف  �سفوف  من  م�سلحون  ارتكبها  التي 

�سيليكا املتمرد، ولرغبتهم يف انتقال احلكم 

اإىل رئي�ض م�سيحي، ثم كان 5 كانون الثاين 

بامتياز،  انقابية  عملية  متت  حيث   ،2013
)فرن�سي،  بدعم  املرتزقة  من  زمللرة  قادها 

كامريوين، جنوب �سوداين(، ومبباركة رجال 

يف  امل�سلمني  قتل  عملية  كانت  الكني�سة، 

حي بوينغ ت�سليًا للجي�ض الوطني للتحرك 

بعيداً عن مقاره حول الق�رص، وهو ما يف�سح 

واملرتزقة  امللي�سيات  هللذه  اأمللام  املجال 

مسلمو إفريقيا الوسطى ُيقتلون بالمناجل.. وسط صمت عربي

ال�سلطة  على  ال�رصاع  يبدو  الطائفي،  الُبعد  اإىل  بالإ�سافة 

اإفريقيا  يف  حدث  ملا  القوية  الداخلية  الأ�سباب  اأحد  واملوارد 

دولية  اأطللراف  فهناك  اخلارجي،  امل�ستوى  على  اأما  الو�سطى، 

ول�سمان  م�ساحلها  اأجل  من  ال�رصاع  يف  متورطة  واإقليمية 

نفوذها يف البلد الإفريقي ال�سعيف الذي ميتلك موارد �سخمة، 

ويف مقدمة القوى الدولية تربز فرن�سا، امل�ستعمر القدمي لإفريقيا 

الو�سطى والو�سي احلايل على البلد املدعوم من القوى الغربية، 

ويف مواجهة املناف�سة الآ�سيوية املمثلة حتديداً بال�سني.

الوطنية  البرول  موؤ�س�سة  نقبت  الأمنية،  امل�ساكل  فرغم 

النتائج  وكانت  الباد  �رصقي  �سمال  يف  النفط  عن  ال�سينية 

احتكار  على  فحازتا  ال�سودانية،  �رصيكتها  جانب  اإىل  مثمرة، 

اإىل وقف  اأمريكية  ا�سطرت �رصكة  اأن  بعد  النفط  التنقيب عن 

عمليات البحث عن النفط، اإثر تعر�سها لهجمات م�سلحة يف 

قطاعات  يف  ال�سينية  ال�رصكات  ت�ستثمر  كما  الباد،  �سمال 

اأخرى عديدة، خ�سو�سًا يف جمال الطاقة والبناء والت�سالت، 

ال�سينية  للمنتجات  واعدة  �سوقًا  ي�سكل  البلد  هذا  اأن  ويبدو 

يف ظل �سعف بنيته التحتية واإنتاجيته، ورغم الدور ال�سيني 

جمهورية  يف  الأول  تزال امل�ستثمر  ل  فرن�سا  املتعاظم، فاإن 

وافللرة  بامتيازات  فرن�سا  تتمتع  حيث  الو�سطى،  اإفريقيا 

والت�سالت،  والنقل  الطاقة  جمال  يف  خ�سو�سًا  ل�رصكاتها، 

علمًا اأن الوجود الفرن�سي غري حمايد بني الفرقاء يف اإفريقيا 

الو�سطى.

�رصاع على الطاقة بعد اأنغول| |
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اأنغول، وهدم م�ساجد  الإ�سامي يف  الدين  اأنه بعد حظر  املراقبني  يرى بع�ض 

جمهورية  يف  امل�سلمني  على  الدور  جاء  عباداتهم،  اأداء  من  ومنعهم  امل�سلمني، 

امل�سيحية  امليل�سيات  يد  على  اجلرائم  لأب�سع  يتعر�سون  الذين  الو�سطى،  اإفريقيا 

للقرى  ب�سعة  عرقية  وتنقية  منظمة،  واإرهاب  قتل  بعمليات  تقوم  التي  املتطرفة، 

واملدن التي يقطنها امل�سلمون، ما دفعهم اإىل الهروب اجلماعي اإىل الدول املجاورة.

ن�ساء  بطون  �سقت  املتطرفني  امل�سيحيني  من  ع�سابة  اأن  التقارير  اأوردت  وقد 

»البويل«،  عرقية  من  هجوم  يف  باملناجل،  الأطفال  وذبحت  حوامل،  م�سلمات 

املا�سية  القلية  الأيام  300 �سخ�ض خال  الأحمر مقتل  ال�سليب  اأعلنت جلنة  كما 

من امل�سلمني نتيجة لأعمال العنف، وك�سفت قوات حفظ ال�سام التابعة لاحتاد 

الإفريقي النقاب عن مقربة جماعية يف مع�سكر و�سط العا�سمة »بانغي«، �سمت 

جثثًا لع�رصات امل�سلمني.



امل�سلمني، باعتبار اأن هذه القوات كانت 

متثل لهم �سيئًا من احلماية يف مواجهة 

امللي�سيات امل�سيحية.

احتجاجات  امل�سلمون  نظم  ولذلك 

منددين  العا�سمة،  �سوارع  بع�ض  يف 

بالنحياز الفرن�سي ل�سالح امل�سيحيني، 

واأقاموا املتاري�ض بالإطارات واحلجارة، 

احتجاجًا على انت�سار القوات الفرن�سية، 

وقالوا اإن هذا الأمر يرك امل�سلمني ُعزًل 

مناه�سي  ملي�سيا  من  حماية  دون  من 

»بالكا«.

العام  منذ  »بالكا«  مار�ست  وقد 

�سد  وح�سية  قتل  عمليات  الفائت 

عن  عجزها  رغم  امل�سلمني  املدنيني 

حتقيق اأي نتيجة اأمام حتالف �سيليكا، 

امللي�سيات بحق  وت�سمنت جرائم هذه 

الأع�ساء  وبر  اجلثث  حرق  امل�سلمني 

كبرية  اأعداد  وتهجري  امل�ساجد  وتدمري 

من ال�سكان امل�سلمني.

وكانت اخلافات بداأت ت�سيب نظام 

الرئي�ض بوزيزيه، بعد �سكوى املعار�سة 

يف  احلكومة  وف�سل  تهمي�سها،  مللن 

لتبداأ  الباد،  يف  الأمن  على  ال�سيطرة 

على  ُقتل  م�سبوقة  غري  فو�سى  حالة 

اإثرها امل�سلمون بطريقة ع�سوائية على 

اأن  اإىل  امل�سيحية،  امليل�سيات  اأيللدي 

من  ب�سغط  للتنحي  دجوتوديا  ا�سطر 

مطلع  يف  اإفريقيا  و�سط  دول  روؤ�ساء 

كانون الثاين املا�سي.

النقاب مل يحم  قائد  لكن تنحي   

الدموية،  ال�رصاعات  اأتللون  من  الباد 

فمنذ تنحي دجوتوديا غرقت الباد يف 

دوامة اأكرب من العنف الطائفي والأعمال 

امليلي�سيات  ت�سنها  التي  النتقامية 

امل�سيحية �سد املدنيني امل�سلمني.

الربملاين  النائب  اغتيل  ذلك،  وقبل 

بعد اإعانه  جنلللاروا  اإميللانللويللل  جللان 

التي  للهجمات  القوية  معار�سته 

ت�ستهدف قتل امل�سلمني يف الباد، واأدت 

ربع  نزوح  اإىل  الطائفية  العنف  اأعمال 

�سكان الباد، البالغ عددهم 4.6 مايني 

ن�سمة عن مناطقهم خوفًا من الهجمات 

النتقامية التي اأودت بحياة ما ل يقل 

عن األفي �سخ�ض. 

ات�ساع النزوح

امل�سلمني  نزوح  نطاق  ات�ساع  ومع 

وتلل�للسللاد  اللللكلللاملللريون  دوللللتلللي  اإىل 

منظمة هيومان  اأعلنت  املجاورتني، 

رايت�ض ووت�ض اأنها م�ساألة اأيام و�سيغادر 

جميع امل�سلمني اإفريقيا الو�سطى فراراً 

من العنف، اإذ توجد اأحياء كاملة ذهب 

ويتم  بالكامل،  امل�سلمني  من  �سكانها 

هدم منازلهم ب�سورة ممنهجة، حيث يتم 

نزع الأبواب والنوافذ والأ�سقف، وتوجد 

اأدلة على حمو وجودهم بالكامل، وكرث 

حتدثوا عن جثث رجال م�سلمني حترق 

يف ال�سارع ويتم التنكيل بها.

�سمت  ظللل  يف  اأنلللله  املللوؤ�للسللف 

اتخاذهم  وعللدم  الللعللرب،  امل�سلمني 

اإفريقيا  م�سلمي  حلماية  خطوات  اأي 

على  املتحدة  الأمم  حث  اأو  الو�سطى 

ادعت  امل�سلحني،  تدين  قرارات  اإ�سدار 

�ستتدخل  اأنها  الغربية  الللدول  بع�ض 

لوقف العنف، لكنها مل تفعل اأي �سيء 

ل  كللان  العنف  اأعللمللال  فجراء  يذكر، 

ممثًا  الللدويل  املجتمع  تدخل  من  بد 

التي  ال�سابقة  امل�ستعمرة  بفرن�سا، 

القارة  �رصطي  نف�سها  تعترب  باتت 

ال�سمراء، لذلك، ويف �سهر كانون الأول 

جندي   1600 فرن�سا  اأر�سلت  الفائت 

نحو  مل�ساعدة  الو�سطى  اإفريقيا  اإىل 

ال�سام  حفظ  قوات  من  اآلف  خم�سة 

وعد  كما  الإفريقي،  التابعة لاحتاد 
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الحتاد الأوروبي بن�رص نحو خم�سة اآلف 

جندي يف العا�سمة بانغي يف بداية اآذار 

املقبل.

من  اأعللداد  بللداأت  الوقت،  مللرور  ومع 

امل�سلمني ترف�ض وجود القوات الفرن�سية، 

مع  املتعاطفني  مللن  الآلف  وتظاهر 

�سد  بانغي  العا�سمة  �سيليكا يف  حركة 

القوات  التي ت�سنها  الع�سكرية  العمليات 

مقتل  بعد  وذلك  بادهم،  يف  الفرن�سية 

عدد من عنا�رص �سيليكا يف ا�ستباك مع 

امل�سلمون  اتهم  كما  الفرن�سيني،  اجلنود 

الفرن�سية بالنحياز للميلي�سيات  القوات 

امل�سيحية.

امل�سلمني  ا�ستهداف  ا�ستمرار  ومع 

الأمللني  اعترب  الو�سطى،  اإفريقيا  يف 

اأن  مون  كي  بان  املتحدة  لاأمم  العام 

الركيبة  تغري  الطائفية  »الوح�سية 

بذل  علينا  ويجب  الباد،  ال�سكانية يف 

املزيد من اجلهد ملنع ارتكاب املزيد من 

وا�ستعادة  املدنيني  وحلماية  الفظائع 

امل�ساعدات  وتقدمي  والقانون  النظام 

متا�سك  علللللى  واحلللفللاظ  الإنلل�للسللانلليللة 

ال�سديد  قلقه  عن  مون  واأعرب  الباد«، 

من اأن العنف هناك قد يتحول اإىل اإبادة 

ميثلون  الذين  امل�سلمني  �سد  جماعية 

اأقلية يف الباد.

حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  واأعلنت 

الإن�سان يف الأمم املتحدة اأن اأعداداً كبرية 

على  يجربون  امل�سلمني  املدنيني  من 

للحفاظ  ومناطقهم  بيوتهم  وترك  الفرار 

اإىل  يتوجه  معظمهم  واأن  حياتهم،  على 

الللدول  من  مريب  �سمت  و�سط  احلللدود 

ب�سكل  الإ�سامي  العامل  واأي�سًا  الكربى 

اأخ�ض.

قوة امل�سلمني

بنحو  �سيلكا  مقاتلي  تعداد  يقدر 

التقديرات،  بع�ض  وفق  مقاتل  األف   25
دجوتوديا  مي�سال  الئللتللاف  ويتزعم 

ا�سم »حممد �سحية«  يحمل  كان  الذي 

قبل اأن يغري ا�سمه، وهو كان اأول رئي�ض 

قواته  �سيطرة  بعد  احلكم  توىل  م�سلم 

وفرار  الرئا�سي  والق�رص  العا�سمة  على 

بوزيزيه يف 24 اآذار 2013، لتن�سب حركة 

للباد  انتقاليًا  رئي�سًا  زعيمها  �سيلكا 

يوم 18 اآب.

ومت ت�سكيل احلكومة املوؤقتة من 28 

الدولة، واأ�سندت  وزيراً، مبن فيهم وزراء 

وزارة   14 الدولة  تاريخ  يف  مرة  لأول 

�سيادية،  وزارة  اإىل  اإ�سافة  للم�سلمني، 

وهي وزارة الداخلية التي عني وزيراً لها 

القائد نور الدين اآدم، اإ�سافة اإىل اأن معظم 

م�ست�ساري الرئي�ض هم من امل�سلمني، يف 

دجوتوديا  الرئي�ض  قام   2013 اأيلول   13
ر�سميًا بحل قوات �سيلكا، كما مت الإعان 

عن دمج بع�ض مقاتليها يف اجلي�ض.

انزعجت الدوائر الغربية ب�سكل كبري 

امل�سلمون  به  حظي  الذي  التمكني  من 

يف عهد احلكومة اجلديدة قبل النقاب 

تعد  مل  املالية  املللوارد  اأن  ذلك  عليها، 

حم�سورة على الوزراء امل�سيحيني، حيث 

عاوة  الإمكانيات  تلك  ي�ستغلون  كانوا 

الدولة  يف  ال�سامية  منا�سبهم  على 

الاهوتية،  واملعاهد  الكنائ�ض  لبناء 

وهو ما يوؤكد ح�سور الُبعد العقائدي يف 

يف  الأخري  الفرن�سي  الع�سكري  التدخل 

اإفريقيا  جمهورية  ال�سابقة  م�ستعمرتها 

لقطع  للتدخل  التخطيط  كان  الو�سطى، 

الذين  امل�سلمني  ال�سكان  على  الطريق 

اأ�رصوا على اإدراج مطالبهم الأ�سا�سية من 

احلريات واحلقوق الأ�سا�سية �سمن بنود 

ليربافيل،  يف  امل�ساحلة  موؤمتر  اتفاقية 

التي  فرن�سا  املوؤامرات  هذه  يقود  كان 

الأمن  ح�سلت على تفوي�ض من جمل�ض 

فقامت  الو�سطى،  اإفريقيا  يف  للتدخل 

اأرا�سي  على  جندي   1600 قرابة  بن�رص 

الأول  يف كللانللون  الو�سطى  اإفريقيا 

الفرن�سي  الرئي�ض  املا�سي، وبعدها قام 

بانغي،  اإىل  خاطفة  بللزيللارة  هللولنللد 

امل�سركة  الإفريقية  القوة  اإىل  لتن�سم 

الباد  يف  بالفعل  املنت�رصة  »مي�سكا« 

بنحو �ستة اآلف ع�سكري، ظن اجلميع اأن 

زعيم  ديوتوديا  الرئي�ض  �ستعزل  فرن�سا 

حتالف ال�سيلكا من دون اإراقة دماء، لكن 

تفعل  مل  الفرن�سية  احلقيقة القوات  يف 

هو  به  قامت  ما  القبيل،  هذا  من  �سيئًا 

نزع اأ�سلحة مقاتلي ال�سيلكا، ومل يحدث 

اأي نوع من التفاو�ض ال�سيا�سي معها اأو 

التي  املعار�سة،  مللي�سيات  حد  و�سع 

واأي�سًا  ت�رصفاتها،  يف  وح�سية  تقل  ل 

ع�سكريًا،  ديوتوديا  حكومة  اإ�سعاف  مت 

بينما ل يوجد اأي دعم �سيا�سي لها من 

اخلارج.

اإعداد هناء عليان

مسلمو إفريقيا الوسطى ُيقتلون بالمناجل.. وسط صمت عربي
كانت منظمة العفو الدولية قد اأعلنت اأن »قوات حفظ ال�سام الدولية ف�سلت يف 

اإفريقيا  جمهورية  من  الغربي  اجلزء  يف  امل�سلمني  للمدنيني  العرقي  التطهري  منع 

الو�سطى، الذي يقطنه معظم امل�سلمني يف الباد«.

كما اأكدت املنظمة يف تقرير اأخري، اأن ا�ستجابة املجتمع الدويل لوقف عمليات 

موؤ�سف  اأمر  وهو  فاترة«،  »كانت  امل�سلمني  �سد  الطائفي  والقتل  العرقي  التطهري 

للغاية بالنظر اإىل تزايد اأعداد القتلى بطرق وح�سية.

�سيطرة  ك�رص  الدولية  ال�سام  حفظ  قوات  على  »يتعني  فاإنه  التقرير  وبح�سب 

ملي�سيات »مناه�سي بالكا«، ون�رص قوات كافية يف املدن، حيث يتعر�ض امل�سلمون 

للتهديدات، من اأجل حماية املجتمعات امل�سلمة املتبقية يف الباد«.
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األردن.. ومتطلبات الوصاية 
على فلسطين

هن��اك م��ن ال يريد اأن ي�صدق اأن ثمة �صيئ��ًا قد مت التو�صل 

اإلي��ه يف �صياق املفاو�صات اجلارية ب��ن ال�صلطة ومن خلفها 

منظم��ة التحري��ر م��ع اجلان��ب »االإ�رسائيلي«، ولك��ن بحاجة 

اإىل تظه��ر وتذلي��ل للعقب��ات الت��ي تربز م��ن هن��ا اأو هناك، 

وتذليله��ا بحاج��ة اإىل متدي��د املهل��ة اأو ال�صق��ف الزمني لهذه 

املفاو�ص��ات الت��ي تنته��ي اأواخر ني�ص��ان الق��ادم، اإىل نهاية 

العام احلايل، وم��ا يو�صي مبوافقة فل�صطينية على التمديد هو 

م��ا اأ�صند لرئي�س ال�صلطة من كالم ح��ول موافقته على التمديد 

���رسط اأن يك��ون هن��اك �صيء ج��دي، ج��اء ذلك عل��ى هام�س 

اللق��اء الذي جمع عبا���س مع الوزير ك��ري يف باري�س، الذي 

ق��ال عن اللقاء ال�صف��ر الفل�صطيني لدى فرن�صا هايل الفاهوم 

»ب��ات اأكيداً اأن اأبو مازن �صيع��ود من باري�س وبن يديه خطة 

االإدارة االأمركية القادمة لدفع املفاو�صات، والتي �صتعر�س 

ر�صمي��ًا على رئي�س احلكومة االإ�رسائيلي نتنياهو الذي �صيزور 

وا�صنط��ن للق��اء الرئي�س اأوبام��ا يف 2 اآذار«، واأ�صاف »�صيعقد 

الرئي�س عبا�س اجتماعًا للقيادة الفل�صطينية لو�صعها يف اآخر 

الرتتيب��ات االأمركية اخلا�ص��ة بعملية الت�صوي��ة، و�صيطلعهم 

على خطة اتفاق االإطار«.

وم��ع م��ا يل��ف اخلط��ة االأمركي��ة ح��ول اتف��اق االإط��ار 

االنتق��ايل والتعتيم املفرو�س عليه��ا من ال�صلطة ومفاو�صي 

منظم��ة التحرير، ت��ربز اإ�صارات غاية يف اخلط��ورة تاأتي من 

اجلان��ب االأردين الذي من املوؤكد وح�ص��ب رئي�س الوزراء عبد 

اهلل الن�ص��ور ال��ذي لطاملا اأك��د با�صتم��رار اأنهم ���رسكاء فيما 

يج��ري بن الفل�صطيني��ن »واالإ�رسائيلين« م��ن مفاو�صات، 

وحتدي��داً يف ملف��ات الالجئ��ن واحل��دود والقد���س، »وه��ذا 

لي���س من��ة من اأح��د علينا، بل هو ج��زء من حقوقن��ا« ح�صب 

ت�رسيحات الن�صور.

والي��وم تت�صارع االإ�صارات االآتية م��ن االأردن وامل�صوؤولن 

فيه��ا، ويف مقدمه��م املل��ك عبد اهلل، ال��ذي نقل عن��ه م�صوؤول 

اأردين رفي��ع، قوله خالل لقائه كب��ار امل�صوؤولن يف ال�صلطات 

و�صخ�صي��ات  والق�صائي��ة،  والت�رسيعي��ة  التنفيذي��ة  الث��الث 

برملانية، اإن »الوطن البديل هو وهم �صيا�صي غر موجود ولن 

يكون موج��وداً«، م�صافًا لذلك ما ت�صهده العالقات التطبيعية 

ب��ن االأردن والكي��ان ال�صهي��وين من ارتف��اع وتطور ملحوظ 

يف االآون��ة االأخ��رة، بالتزامن م��ع الزيارات املتك��ررة لوزير 

الدبلوما�صي��ة االأمركي��ة ج��ون ك��ري اإىل االأردن، ومتثل��ت 

يف قي��ام مكات��ب ت�صغي��ل تعر�س عل��ى االأردني��ن العمل يف 

»اإ�رسائيل« مقابل امتيازات ورواتب عالية، وانت�صار �صما�رسة 

يه��ود ي�صع��ون ل���رساء عق��ارات االأردنين م��ن ذوي االأ�صول 

الفل�صطيني��ة داخ��ل الكي��ان، اإ�صاف��ة اإىل فتح ب��اب اال�صتراد 

على م�رساعيه للفواكه واخل�صار من امل�صتوطنات، وقد مثلت 

االتفاقية التي وقعتها �رسكتا »البوتا�س العربية« و»برومن« 

االأردن مع �رسكة نوبل اإنرجي االأمركية لتوريد 2 مليار مرت 

مكع��ب من الغاز الطبيعي م��ن حقل »تامار االإ�رسائيلي« ملدة 

15 عام��ًا وبقيمة 771 ملي��ون دوالر، وكان قد �صبقها م�رسوع 
»ناق��ل البحري��ن«، الذي قاي�ص��ت فيه احلكوم��ة االأردنية مع 

الكيان املي��اه املحالة يف العقبة، مقابل كميات م�صابهة من 

مياه طربيا اإىل املدن ال�صمالية يف اململكة.

ه��ل ثم��ن ما تق��دم اأو ما اأق��دم عليه االأردن م��ن خطوات، 

اأو يف احلالت��ن مع��ًا، اأ�صب��ح مم��راً �رسوري��ًا ليبق��ي االأردن 

الو�ص��ي ال�رسعي عل��ى الق�صي��ة الفل�صطينية؟ لذل��ك هو يقوم 

مب��ا ق��ام ويقوم به من خط��وات يف اأكرث من اجت��اه، جميعها 

تدل��ل اأن��ه من هنا وحت��ى نهاية العام احل��ايل �صتكون هناك 

حلول خالقة للق�صية الفل�صطينية وعناوينها، ولكن بالتاأكيد 

ل��ن تكون اإاّل على ح�صاب اأبناء هذه الق�صية وحقوقهم الثابتة 

وامل�رسوعة، حيث اإنه ومن املقرر بح�صب امُل�رسب اأنه يف حال 

االإعالن عن الدولة الفل�صطينية لن ي�صتمر عمرها �صوى اأيام ال 

تتج��اوز اأ�صابع اليد الواحدة، لي�ص��ار بعدها اإىل االإعالن عن 

الكنفدرالية مع االأردن.
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إحباط السلطة.. وبدائل نتنياهو
بينما ت�سيطر حالة من الإحباط 

عل���ى رئي�س ال�سلط���ة الفل�سطينية 

وزي���ر  يع���اود  عبا����س،  حمم���ود 

كريي  ج���ون  الأمريكي  اخلارجي���ة 

التاأكيد جمدداً على التزامه الثابت 

باأمن الكيان ال�سهيوين، عبا�س الذي 

قدم كل تنازل ممك���ن، دون اأن يجد 

�سدى ل���كل ذلك، ب���داأ يتحدث عن 

التوج���ه اإىل املنظم���ة الدولية يف 

حال ف�س���ل التو�سل اإىل اتفاق، ولذا 

فاإن رئي�س حكومة العدو ال�سهيوين، 

كلف خ���راء باإعداد ت�سورات بديلة 

يذكر  اجلان���ب،  اأحادي  لن�سح���اب 

مبخططات اأوملرت القدمية.

جملة التطورات املتعلقة بخطة 

كريي، توؤكد اأن امل�سعى الأمريكي ل 

يزال متوا�ساًل، وذلك يف ظل قناعة 

وا�سنطن بوجود فر�سة كبرية، حتقق 

لل�سهاين���ة م���ا يري���دون، وتوجه 

�رضبة قا�سية للق�سية الفل�سطينية، 

وحقوق ال�سعب الفل�سطيني.

اأولويات كريي

وزير اخلارجي���ة الأمريكي جون 

كريي قال اإن »اأمن اإ�رضائيل، يف اأعلى 

�سل���م الأوليات لدي���ه«، م�سرياً اإىل 

اأنه ي�سع���ى للو�سول اإىل »م�ستقبل 

اآمن م���ن غري �رضاع« بني اجلانبني 

الفل�سطيني و»الإ�رضائيلي«.

اأ�س���اف يف مقابلة مع  ك���ريي 

حمطة تلف���زة �سهيوني���ة  »ل�ست 

مهوو�س���ًا، لكن اأق���وم بعملي على 

اأكمل وجه، وهديف يف هذه املرحلة 

تق���دمي امل�ساع���دة لالإ�رضائيليني«، 

وق���ال: »اإن اأم���ن اإ�رضائيل يف �سلم 

الأولويات لدي، ه���ذه الق�سية تعد 

من الق�سايا املهم���ة لدى الوليات 

املتحدة«.

وح���ول النق���د ال���ذي وجهه له 

م�سوؤولون كبار يف حكومة نتنياهو، 

ومنهم وزير القت�ساد نفتاىل بينيت 

يعلون،  مو�سي���ه  احل���رب  ووزي���ر 

وو�سفه بامل�سيح���ي املهوو�س قال 

ك���ريي: »ل اأريد الت�ساجر كالأطفال، 

اأنا هن���ا �ساحب جترب���ة اأ�ستطيع 

عره���ا الرتكي���ز عل���ى الق�ساي���ا 

املهمة«، وتاب���ع »من يعرفني عن 

ق���رب يدرك اأنني ح���ني اأ�سمم على 

�سيء اأقوم بكل ما اأ�ستطيع من اأجل 

حتقيق الهدف«.

وتابع وزير اخلارجية الأمريكي: 

»مل يق���ل يل اأح���د تن���ازل عن حل 

ال����رضاع الإ�رضائيل���ي الفل�سطيني، 

لكنهم ح���ذروين من اأن هذا الأمر قد 

يكون م�ستحي���اًل اأو مهمة معقدة«، 

م�س���رياً اإىل اأن التهامات املتبادلة 

بني اجلانبني، ب�ساأن جدية كل طرف 

ال�سالم، يدفعه ملوا�سلة  يف عملية 

جه���ود الت�سوية، وق���ال كريي: »ما 

اأريده ه���و م�ساع���دة الفل�سطينيني 

والإ�رضائيليني للو�سول اإىل ال�سالم، 

الأمن، م�ستقبل اآمن من غري �رضاع«.

وكان الوزي���ر الأمريك���ي عق���د 

لقاء م���ع رئي����س ال�سلطة حممود 

الفرن�سية،  العا�سم���ة  يف  عبا����س 

ظهرت بع���ده حالة م���ن الإحباط، 

عك�سته���ا ت�رضيح���ات مل�سوؤول���ني 

يف ال�سلط���ة الفل�سطينية، وبح�سب 

م�سادر اإعالمية مقربة من ال�سلطة،  

فاإن »ما عر�س���ه كريي يف لقاءاته 

بالرئي�س عبا�س يف باري�س ل ميكن 

قبوله م���ن اأي فل�سطيني«، وح�سب 

امل�سادر نف�سها، فاإن ما عر�سه كريي 

ل يلبي احل���د الأدنى من طموحات 

ال�سع���ب الفل�سطيني، م�سرية اإىل اأن 

مما  »حمبط«  الفل�سطيني  الرئي�س 

طرحه وزي���ر اخلارجي���ة الأمريكي 

يف اإطار �سعيه لبل���ورة اتفاق اإطار 

يطرحه عل���ى اجلانبني الفل�سطيني 

الف���رتة  خ���الل  و»الإ�رضائيل���ي« 

القادمة.

واأملح���ت امل�س���ادر اإىل اأن م���ا 

طرح م���ن قبل كريي عل���ى عبا�س 

يف باري�س، مل ياأخذ بعني العتبار 

الت���ي وجهها  الر�سال���ة  حمت���وى 

للرئي����س  الفل�سطين���ي،  الرئي����س 

اأوبام���ا يف �سهر  ب���اراك  الأمريكي 

كانون الأول/ دي�سمر املا�سي، ول 

حت���ى الر�سالة التي وجهت لأوباما 

وك���ريي واأطراف اللجن���ة الرباعية 

يف كانون الث���اين/ يناير املا�سي، 

الوطنية  الثواب���ت  والت���ي حت���دد 

لل�سعب الفل�سطيني.

اتفاق الإطار

بات  كم���ا  الباري�س���ي  اللق���اء 

معروف���ًا خ�س�س لعر����س ما بات 

يع���رف باتفاق الإط���ار، الذي اأعده 

الوزي���ر الأمريكي وفريق���ه، وينوي 

طرح���ه يف �سيغ���ة نهائي���ة، على 

ال�سلطة الفل�سطينية وحكومة العدو 

القادمة، ورغم  القريب���ة  الفرتة  يف 

ت�رضب معطيات تفيد باأن ما �سمنه 

كريي يف مقرتحه، قد �سمم بعناية 

خلدم���ة حكوم���ة الع���دو، ويلب���ي 

كاف���ة مطالبه���ا وا�سرتاطاتها، فاإن 

�سيغة كريي،  يرف�س���ون  ال�سهاينة 

بينما هي ل تق���دم �سيئًا ينقذ ماء 

وجه ال�سلطة، والتي مل جتد منا�سًا 

م���ن رف�سها يف �سيغته���ا القائمة، 

مقابل �سعي الوزير الأمريكي لإقناع 

مدة  بتمديد  الفل�سطين���ي  الط���رف 

التفاو����س ملا بعد نهاي���ة اأبريل/ 

ني�سان املقبل، الأم���ر الذي يرف�سه 

الآن، ويطالب  الفل�سطينيون حت���ى 

الوف���د الفل�سطين���ي املفاو�س، كما 

ب���ات معروفًا، ب���اأن يت�سمن اتفاق 

الإطار املنوي عر�سه اآليات للتنفيذ.

فل�سطيني���ة،  م�س���ادر  ووف���ق 

فاإن كريي »م���ا زال يلقي بالأفكار 

ميينًا وي�س���اراً وينتظر ردود الفعل 

عليها م���ن اجلانب���ني الفل�سطيني 

لتعديله���ا  ليع���ود  والإ�رضائيل���ي 

وللبح���ث عن نقطة ت���وازن تر�سي 

ب�سكل اأو باآخر الطرفني«، وقد رجح 

ال�سفري الأمريكي يف دولة الحتالل، 

دان �سابريو، اأن يت�سمن اتفاق الإطار 

نتنياهو  بني حكوم���ة  للمحادثات 

»العرتاف  الفل�سطيني���ة  وال�سلطة 

باإ�رضائيل كدولة يهودية«، ون�سبت 

اإذاعة العدو ال�سهيوين، اإىل �سابريو 

قول���ه، »اإن الوليات املتحدة كانت 

تق���ول دائم���ًا اإن اإ�رضائيل هي دولة 

يهودية ويجب اأن تبقى كذلك«.

اأنه  الأمريكي،  ال�سف���ري  واأ�ساف 

يج���ب عل���ى الطرف���ني اأن يتخ���ذا 

ق���رارات مل يتخذوه���ا بع���د، واأن 

يناق�سا، من بني جملة من الق�سايا، 

م�س���ري امل�ستوطنني الذين �سيبقون 

يف اجلان���ب الث���اين م���ن احلدود.. 

واأ�س���ار اإىل اإمكاني���ات كث���رية يف 

ه���ذا اخل�سو�س، ولكن���ه مل ي�رضح 

ب���اأي تفا�سيل، وق���ال �سابريو، »اإن 

الإدارة الأمريكية تدرك اأنه يوجد يف 

احلكومة الإ�رضائيلية والكني�ست من 

يعار�س فكرة ح���ل الدولتني، اإل اأن 

رئي����س احلكومة، بنيامني نتنياهو، 

قال اإنه ملتزم بهذا احلل واأنه يلقى 

قبوًل م���ن اجلمه���ور الإ�رضائيلي«، 

ح�سب قوله.

هل ياأخذ عبا�س موقفاً تاريخياً وين�ضحب من املفاو�ضات؟
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خالل م�س���رية العودة الت���ي ُنِظمت 

يف الع���ام 2011، زح���ف ع����رضات اآلف 

املنت�رضين يف  الفل�سطيني���ني  الالجئني 

لبنان نحو فل�سطني املحتلة، وقد �سارك 

الفل�سطينية بني �سيدا  اأهايل التجّمعات 

و�س���ور بكثاف���ة وب�سكل اأظه���ر تعط�س 

الكب���ار وال�سغ���ار لأر����س فل�سطني، يف 

م�سه���د ملحمي انته���ى با�ست�سهاد �ستة 

�سباب على ال�سياج ال���ذي يف�سل لبنان 

عن فل�سطني.

وق���د اأعاد ه���ذا امل�سه���د اإىل اأذهان 

الكثريي���ن من اأبن���اء التجّمع���ات �سور 

ا�ستهدفت  التي  ال�سهيوني���ة  العتداءات 

الفل�سطينية يف اجلنوب  البي���وت  مئات 

ب�س���كل ع�سوائي، وبذريع���ة اأنها قاعدة 

انطالق للفدائيني الفل�سطينيني، خ�سو�سًا 

يف نهاي���ة ال�ستيني���ات، وو�س���ل الأمر 

بال�سهاين���ة اإىل تدمري خمي���م النبطية 

ب�سكل كامل وتهجري اأهله يف العام 1978.

ويف ع���دوان مت���وز 2006 ت����رضرت 

التجّمع���ات  بي���وت  م���ن  الع����رضات 

الفل�سطيني���ة، كم���ا �سق���ط العدي���د من 

الفل�سطيني���ني �سه���داء وجرح���ى بفعل 

الق�سف ال�سهي���وين الذي ا�ستمر 33 يومًا 

على لبنان، حيث اعتر العدو ال�سهيوين 

الفل�سطينية  والتجّمع���ات  اأن املخيمات 

ج���زء م���ن البيئ���ة الوطني���ة احلا�سنة 

للمقاومة.

معظم ه���ذه التجّمع���ات اأقيمت بعد 

نكب���ة 1948 ب�سب���ب احلاج���ة اإىل اليد 

العامل���ة الزراعية، خ�سو�سًا على امتداد 

ال�ساح���ل اجلنوبي من �سي���دا اإىل �سور، 

حي���ث ترتكز زراع���ة احلم�سي���ات على 

اأنواعها، فلجاأت بع�س العائالت اللبنانية 

كع�سريان واخلليل اإىل ا�ستخدام الالجئني 

اخلرة  اأ�سحاب  خ�سو�سًا  الفل�سطينيني، 

الزراعية كعم���ال مياومني يف اأرا�سيهم، 

فن�ساأت جتّمع���ات كفربدا، جمجيم، العب 

والعر����س، القا�سمي���ة، البي�ساري���ة، اأبو 

الأ�سود، الرغلية، جل البحر.. وغريها.

وتعاين هذه التجمعات من م�سكالت 

مزمن���ة بحاجة اإىل معاجل���ات �رضيعة، 

فالأون���روا ل تق���دم خدم���ات لأي جتمع 

كونه���ا ل تعتره���ا خميم���ات بح�سب 

موا�سفات التاأ�سي�س، لذلك فاإن امل�سوؤولية 

تقع بالدرجة الأوىل على عاتق الأونروا، 

مم���ا يتطلب خط���وات عملي���ة تبداأ يف 

تبني املرجعيات ال�سيا�سية الفل�سطينية 

واللبنانية خلطة عمل �رضيعة والنهو�س 

بالأو�ساع الإن�ساني���ة للفل�سطينيني من 

خالل تثبيت عيادات ال�سحة، ورفع اأيام 

الدوام اإىل ثالثة اأي���ام اأ�سبوعيًا، والعمل 

على تاأمني دائم لالأدوية، خ�سو�سًا اأدوية 

الأمرا����س املزمن���ة، وترمي���م املدر�سة، 

واإيجاد حل مل�سكل���ة النفايات واإ�سالح 

اإىل معاجلة م�سكلة  املجارير، بالإ�سافة 

تل���وث املي���اه وا�سالح �سبكت���ي املياة 

وال�رضف ال�سح���ي، وتطوير دور اللجنة 

ال�سعبي���ة والعم���ل امل�س���رتك يف �سبيل 

تطوير اخلدم���ات وحل م�سكالت التحتية 

بالتعاون مع البلديات ا�سافة اىل حت�سني 

تقدمي���ات منظمة التحري���ر الفل�سطينية 

بالن�سبة ل�رض ال�سه���داء وحالت الع�رض 

ال�سديد.

فاإن  ال�سحية،  بالن�سب���ة لالأو�س���اع 

اأه���ايل تل���ك التجّمع���ات يعان���ون من 

ارتفاع ح���اد يف بع�س الأمرا�س املزمنة 

اىل  بالإ�ساف���ة  وال�سغ���ط،  كال�سك���ري 

اأمرا����س احل�سا�سية ب�سب���ب طبيعة بناء 

البي���وت، حيث ما زالت العديد منها ذات 

اأ�سق���ف معدنية ول تتمتع باأدنى معايري 

ال�سالمة، من جهة اأخرى وب�سبب القوانني 

اللبنانية ل ي�ستطيع الفل�سطيني املعاينة 

يف امل�ست�سفي���ات اللبناني���ة البعي���دة 

الأونروا  اأم���ا  التجّمع���ات،  ن�سبيًا ع���ن 

وجمعية الهالل الأحم���ر الفل�سطيني فال 

يقدم���ون خدمات �سحي���ة تذكر يف هذه 

التجّمعات، وتبعًا للظروف التي عا�ستها 

وكال���ة الأون���روا واأهمها العج���ز الدائم 

يف ميزانيته���ا، وال���ذي ينعك����س ب�سكل 

مبا�رض عل���ى اخلدمات الطبي���ة، يتعّذر 

اإقامة اأي عيادات اإ�سافية هناك، وي�سطر 

الفل�سطيني���ون يف ح���الت الطوارئ اإىل 

النتقال ع����رضات الكيلومرتات للح�سول 

عل���ى خدمات �سحية غ���ري جمانية يف 

م�ست�سفيات �سيدا و�سور.

ويف ما يخ����س التعليم، فاإن مدار�س 

الأونروا واأمام نق����س التجهيزات الفنية 

ونق����س الكادر التعليم���ي، وعدم القدرة 

على ا�ستيعاب الع���دد املتزايد للطالب، 

ف���اإن العملية التعليمية اأ�سبحت برمتها 

اأداة �سغط على الطالب، واأدت يف الغالب 

اإىل ولدة ظواه���ر كالر�س���وب املتك���رر 

والت����رضب املدر�سي، ي�ساف اإىل ذلك ُبعد 

املدار�س عن اأماكن �سكن الطالب، وتكلفة 

الأهل  الت���ي ترهق موازن���ة  املوا�سالت 

املتوا�سعة، حيث ت�س���ل التكلفة اأحيانًا 

اإىل اأكرث من مئة دولر.

يف  الفل�سطيني���ني  معظ���م  يعم���ل 

اأجر يومي  التجّمعات بالزراعة مبع���دل 

ل يتج���اوز الع����رضة دولرات، خ�سو�سًا 

يف موا�سم قط���اف احلم�سي���ات واملوز 

والزيت���ون، كما يعم���ل بع�س النا�س يف 

اإىل احلدادة والنجارة  احلطب، بالإ�سافة 

والتجارة.

وميكن الق���ول اإن املخاط���ر الكبرية 

الناجم���ة ع���ن تفاق���م وارتف���اع ن�سبة 

البطالة بني �سفوف ال�سباب الفل�سطيني 

التجّمع���ات  ويف  عموم���ًا،  لبن���ان  يف 

الفل�سطينية خ�سو�س���ًا، تعتر من اأخطر 

امل�سكالت الت���ي يواجهها املجتمع، نظراً 

مل���ا لها من اآث���ار �سلبي���ة خطرية على 

كاف���ة امل�ستوي���ات، مع م���ا توفره من 

اأر�سية خ�سبة لنمو امل�سكالت والظواهر 

ال�سلبية، كما توؤدي اإىل ارتفاع قيا�سي يف 

معدلت الهجرة، مما ي�ستدعي وقفة جادة 

وم�سوؤول���ة من جميع املعنيني ليتداركوا 

هذه الأزمة ويعملوا على معاجلة الواقع 

املزري والظ���روف ال�سعبة التي يعي�سها 

الفل�سطيني���ون يف ه���ذه التجّمعات، من 

خالل منحهم اأب�س���ط حقوق الإن�سان مبا 

يع���زز من �سموده���م ون�سالهم من اأجل 

العودة.

�صامر ال�صيالوي

التجّمعات الفلسطينية في الجنوب
بيئة وطنية حاضنة للمقاومة
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إحباط السلطة.. وبدائل نتنياهو
اإحباط ال�سلطة

املتح���دث الر�سم���ي با�س���م 

رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية نبيل 

اأبو ردينة، قال يف اأعقاب اللقاء 

الباري�س���ي اإننا ل���ن نوافق على 

اأي اتف���اق، �سواء اتف���اق اإطار اأو 

نهائي، م���ا مل يت�سمن املواقف 

الثابتة  والعربي���ة  الفل�سطينية 

الدولية،  لل�رضعي���ة  امل�ستن���دة 

واأو�سح اأب���و ردينة يف ت�رضيح 

لوكال���ة الأنب���اء الفل�سطيني���ة، 

الثابت  الفل�سطيني  املوق���ف  اأن 

والدائم هو موقف الرئي�س حممود 

الفل�سطينية:  والقي���ادة  عبا�س، 

»ل دول���ة دون القد�س ال�رضقية 

عا�سم���ة لها، ولن نعرتف بدولة 

ال�ستيط���ان غري  واأن  يهودي���ة، 

�رضع���ي، واأن الدولة الفل�سطينية 

يجب اأن تقوم على حدود العام 

1967، ويجب اإيج���اد حل عادل 
لق�سية الالجئني، واأن يتم اإطالق 

�رضاح الأ�رضى«.

اأم���ا رئي����س ال�سلط���ة فاأكد 

الدبلوما�سي���ة  اأن  باري����س  يف 

»حت���ى  ف�سل���ت  الأمريكي���ة 

اللحظ���ة« يف اجن���از »اتف���اق 

- اإط���ار يرم���ي اإىل اإنهاء النزاع 

الإ�رضائيل���ي«،   – الفل�سطين���ي 

وقال عبا�س اإثر لقاء مع الرئي�س 

هولند يف  فرن�س���وا  الفرن�س���ي 

ق����رض الرئا�سة الفرن�سية »حتى 

اللحظ���ة مل يتمك���ن الأمريكيون 

من و�سع اإطار لهذه الأفكار، رغم 

اأن اجلهود املبذولة جدية جداً«، 

وكان عدد م���ن م�سوؤويل ال�سلطة 

الفل�سطيني���ة، ق���د حتدث���وا يف 

الآون���ة الأخرية، عن رف�س متديد 

التفاو����س، كما تق���دم، و�سددوا 

عل���ى اأن اخليار البديل يكمن يف 

التوج���ه اإىل املنظم���ة الدولية، 

والت���ي تتمت���ع فيه���ا فل�سطني 

وهو  املراقب«،  »الع�سو  بو�سع 

ما يرف�س���ه ال�سهاينة، وما حذر 

منه كريي مراراً.

ويبدو اأن حكومة العدو تاأخذ 

املنظمة  نحو  التوج���ه  اإمكانية 

الدولية بنظ���ر العتبار، هي من 

اأجل ذل���ك �رضع���ت يف حت�سري 

بدائ���ل م���ن بينه���ا الن�سحاب 

اأحادي اجلانب، وعلى نحو يذكر 

لرئي�س  القدمي���ة  بالقرتاح���ات 

اإيهود  ال�ساب���ق  الع���دو  حكومة 

اأوملرت.

بدائل نتنياهو

اأن  ذكرت  معاريف،  �سحيفة 

اثنني من م�ست�س���اري بنيامني 

نتنياهو ال�سابقني، يعكفان على 

الإع���داد ب�سكل منف���رد لبلورة 

خطة ان�سح���اب اأحادي اجلانب 

الغربية،  ال�سف���ة  اأرا�س���ي  من 

ال�ستيط���ان، ومتكن  ت�ستثن���ي 

اأي  »اإ�رضائي���ل« م���ن تقوي�س 

الفل�سطينيني  توجه  من  جدوى 

الدولية يف حال  للموؤ�س�س���ات 

اأقدموا على مثل هذه اخلطوة.

وزعم���ت ال�سحيف���ة اأن هذا 

الإجراء يتم م���ن دون التن�سيق 

مع نتنياهو، واأن���ه ل علم لأي 

التي  اخلط���ة  منهم���ا بطبيعة 

يعدها الآخر، واأنهما قاما بهذه 

املبادرة مبب���ادرة ذاتية بعدما 

تو�سال اإىل قناعة باأن مهمة وزير 

الأمريكي جون كريي  اخلارجية 

�ستف�سل، وك�سفت ال�سحيفة عن 

اأن اأحد امل�ست�سارين هو »يوعاز 

جلهاز  ال�سابق  الرئي�س  هندل« 

الإع���الم احلكوم���ي يف مكتب 

نتنياه���و، واأو�سحت اأنه يعمل 

على خطت���ه بالتعاون مع اأحد 

ال�سيا�سيني الأمريكيني.

معاريف،  اأوردته  ملا  ووفقًا 

ف���اإن اخلطتني ترتك���زان على 

بان�سح���اب  القي���ام  ����رضورة 

ملمو�س »للجي�س الإ�رضائيلي« 

م���ن ال�سف���ة الغربي���ة، م���ع 

احليوية  باملناط���ق  الحتفاظ 

وال�رضوري���ة »لأمن اإ�رضائيل«، 

واأن م���ا يجم���ع ب���ني هاتني 

اخلطتني ه���و عدم احلديث عن 

حل، ب���ل عن اإج���راء تبادر له 

حدودها  لتحديد  »اإ�رضائي���ل« 

بح�س���ب احتياجاتها، واأ�سارت 

اختالف  وجود  اإىل  ال�سحيف���ة 

بني اخلطت���ني، يتعلق بالنظرة 

مل�ستقب���ل امل�ستوطن���ات، ففي 

الوق���ت ال���ذي ل ي���رى في���ه 

هندل ����رضورة اإخ���الء اأي من 

امل�ستوطن���ات يف اإطار الإجراء 

الأحادي، فاإن اخلطة الثانية ما 

زالت غام�سة بهذا اخل�سو�س.

ف���اإن  لل�سحيف���ة  ووفق���ًا 

امل�ست�س���ار الث���اين الذي يعمل 

على خطة ح���ول ذات الق�سية، 

ورغ���م اأنه يرف����س الك�سف عن 

خطت���ه، اإل اأن���ه ياأم���ل بتنفيذ 

»الن�سحاب  الإج���راء  هذا  مثل 

الأح���ادي وفق���ًا لحتياج���ات 

اإنه  اإ�رضائيل وروؤاه���ا«، ويقول 

ويف مث���ل ه���ذه احلالة »حال 

ح���دوث الن�سح���اب الأحادي« 

ف���اإن الفل�سطيني���ني حت���ى لو 

الأمم  ملوؤ�س�س���ات  توجه���وا 

املتحدة فاإنهم �سيف�سلون.

عبد الرحمن نا�صر
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بهاء النابل�سي - بغداد

ي�ستع���د العراق خلو����ض االنتخابات 

العام���ة يف ني�س���ان املقب���ل، يف ظ���ل 

ا�ستحقاقات كبرية تنتظره يف ر�سم معامل 

العراق اجلديد، و�سط حديث مت�ساعد عن 

توجه ل���دى االأطي���اف ال�سيا�سية لو�سع 

ت�سور تقدمه هذه املكونات، ليكون عنوان 

املرحلة املقبلة كاأ�سا�ض النطالق العملية 

ال�سيا�سية على اأ�س�ض متينة، حيث ي�سكل 

الربمل���ان القادم حج���ر الرحى حلكومة 

العراق املوعودة.

تاأجي���ل  م���ن  خم���اوف  ظ���ل  ويف 

املكونات  ت�سعى  الت�رشيعية  االنتخابات 

االأ�سا�سي���ة يف هذه العملي���ة اإىل تقدمي 

حلول لتوافق احلد االأدنى، حيث التباعد 

يف ال���روؤى واملنهجي���ة �سي���د املوق���ف 

حالي���ًا، اإذ ال يوجد ما يوح���ي باأن هذه 

املكونات ب�س���دد �سياغة عقد اجتماعي 

و�سيا�س���ي ُيخ���رج ال�سع���ب العراقي من 

االأزمات الت���ي تفتك به، لي����ض اأخطرها 

الي���وم »االإرهاب«، وال �س���ك اأن ال�سعب 

العراقي ورغم االإمكاني���ات الذاتية التي 

ميلكه���ا، لكنها ال ت�سكل حاف���زاً للنجاح 

ب�سبب الف�ساد ال�سيا�سي الذي تعاين منه 

الدولة اإذا مل تتخل�ض من موروثات العهد 

البعث���ي البائد، والتي ال ي���زال منهجها 

االإداري مهيمن���ًا يف مفا�س���ل عديدة، مما 

�سبب البطال���ة املقنع���ة والبريوقراطية 

القاتل���ة وعدم توزيع ال���روات واالأموال 

بطريقة عادلة، واملح�سوبيات يف االإدارة 

وما �سواها، ما انعك�ض حاالت اجتماعية 

وو�سعًا معي�سيًا �سيئًا مل�سنا الكثري منه 

يف لقاءاتن���ا وجوالتن���ا، حي���ث يالحظ 

انع���دام امل�ساريع النه�سوي���ة رغم توافر 

االأم���وال بعد �سنني عج���اف من احل�سار 

والفق���ر، ولع���ل اخلم�سة مالي���ني بطاقة 

الكرتونية التي �سلمتها املفو�سية العليا 

لالنتخاب���ات للناخب���ني حت���ى االآن من 

اأ�سل اأك���ر من �سبعة ع�رش مليون ناخب، 

خ���ري دليل عل���ى توق ال�سع���ب العراقي 

واإي�سال  الإنتاج �سيغة �سيا�سية متوازنة 

�سوت���ه بق���وة اإىل الن���دوة الربملاني���ة، 

ومن���ه اإىل الق���رار ال�سيا�س���ي، وبح�سب 

م�سادر عراقي���ة مواكبة لتطورات الو�سع 

ال�سيا�س���ي، فثم���ة كت���ل �سيا�سية كربى 

لها ثق���ل �سيا�سي ملحوظ، عل���ى راأ�سها 

كتلة »دولة القان���ون« بزعامة املالكي، 

ال���ذي يبذل جهوداً كب���رية الإنهاء احلالة 

»الداع�سي���ة« امل�ستفحل���ة يف الغ���رب، 

حي���ث يتابع الو�سع بدق���ة و�سمن روؤية 

يوؤكد اأنها �سائب���ة ال�ستئ�سال ما �سميت 

»دول���ة االإ�س���الم يف الع���راق وال�سام« 

التابعة لتنظيم »القاعدة« رغم ال�سغوط 

الداخلية عليه، وال يختلف اثنان على اأن 

املالكي يحظى بتاأييد م�سطرد بعد اإر�سال 

اجلي����ض خلو�ض احلرب عل���ى »داع�ض« 

ومتكن من ا�ستمال���ة العديد من الع�سائر 

التي انخرط بع�سه���ا اإىل جانب اجلي�ض 

يف القتال اأو حتييد بع�سها، وبا�ستطاعة 

املراق���ب اأي�سًا اأن يلحظ توجهًا لدى كتل 

مهم���ة للدخول �سمن حتالف���ات جديدة، 

رغم حدة املواقف، واله���دف اإنتاج واقع 

�سيا�سي يوؤم���ن ا�ستقراراً وتوازنًا �سيا�سيًا 

وطائفي���ًا طال انتظ���اره، ويف خ�سم هذا 

احل���راك فوج���ئ العراقيون بح���ل ال�سيد 

مقتدى ال�سدر كتلته الربملانية واعتزاله 

احلياة ال�سيا�سي���ة، وبراأي املراقبني، فاإن 

حركة ال�س���در مل ترتك تاأث���رياً �سيا�سيًا 

مبا����رشاً بالواق���ع الع���ام، ومل ت�س���كل 

تداعيات خطرية على العملية ال�سيا�سية، 

بل اإن حركته ا�ستهدفت التيار ال�سدري من 

الداخل الذي عانى من ت�سدعات خلخلت 

البيت ال�سدري ب�س���كل كبري، وبناء عليه 

فهو ب�سدد اإع���ادة الرتميم اأو اإن�ساء بناء 

جدي���د، ويف كلتا احلالت���ني، فاإن مهمته 

لي�ست ي�سرية.

باأي ح���ال، الروؤية م���ن داخل العراق 

لي�ست كالروؤية من اخلارج، وهي بالتاأكيد 

تختل���ف ب�س���كل جل���ي، فهن���اك الو�سع 

الكردي يف ال�سم���ال وم�سكلته مع املركز 

االإداري���ة بغ���داد، وهناك  العا�سم���ة  اأي 

الفلوج���ة والرمادي  ال�س���اذة يف  احلالة 

ونين���وى وبعقوبة و�س���الح الدين، ويف 

املقلب االآخر، هناك جهد وم�سعى من اأجل 

قي���ام حتالف �سيعي كب���ري دونه عقبات 

وح�سابات �سيا�سية ومناطقية وم�سلحية 

حتول دون قيام هك���ذا حتالف يف املدى 

املنظور، وبالتايل هناك ترجيح ال�ستمرار 

احلالة االنق�سامية التناف�سية مع اأف�سلية 

لتحالف املالكي، الذي يتمتع بتاأثري كبري 

يوؤهله ليكون العبًا فاعاًل على ال�ساحتني 

املحلية واالإقليم���ة، وبا�ستطاعة املالكي 

اأن يكون حموراً رابحًا يف معركة االإرهاب، 

يف ظ���ل �س���د احلبال الدويل ب���ني طهران 

ومو�سكو من جه���ة، ووا�سنطن وحلفائها 

من جهة اأخرى، م���ع تاأكيد عراقي وا�سح 

باأن املالكي هو املر�س���ح االأجنح لقيادة 

ال�سفينة العراقية، لكن���ه يف اإزاء الو�سع 

املاأزوم، كمن يقود �سفينة يف ال�سحراء.
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تحديات كبيرة تنتظر العراق.. أمنيًا وسياسيًا

مصر.. استقالة الببالوي تفاجئ واشنطن والسعودية
ثم���ة حقيقة واح���دة، تتك�سف عنها 

التط���ورات امل�رشية، واآخره���ا ا�ستقالة 

حكومة حازم البب���الوي، وهي اأن هناك 

تركة ثقيلة اأمام احلك���م الذي �ستنتجه 

الثورة امل�رشية التي مل ت�ستقر بعد.

وم�رش ب���اأي حال، مثقل���ة بهمومها 

الداخلي���ة االقت�سادي���ة واالجتماعي���ة 

واالإمنائي���ة املتوارث���ة منذ اأي���ام اأنور 

ال�سادات، ال���ذي اأطلق »القطط ال�سمان« 

الذي عاثت نهبًا وف�س���اداً و�رشقات غري 

حمدودة للدول���ة ولقطاعها العام الذي 

اأ�س�سه جمال عبد النا�رش، وانت�سل م�رش 

من اجلوع والفقر واملر�ض.

بهمومه���ا  مثقل���ة  اأي�س���ًا  وه���ي 

اخلارجي���ة، من مداه���ا واأفقها القومي 

ال���ذي كانت قو����ض قزح���ه يف الفرتة 

النا�رشي���ة، لتتح���ول اإىل ج���رم عادي 

غري م�سي���ئ بعدها، فتخلت عن ق�سايا 

الع���رب وق�سيته���ا االأ�سا�سية فل�سطني، 

ال بل اإنها �س���ارت متواطئة عليها، منذ 

زي���ارة ال�سادات للقد����ض املحتلة عام 

1977، حتى عهد »االإخ���وان« ور�سالة 
مر�سي ال�سهرية ل�سديقه العزيز �سيمون 

برييز.

وهي اأي�سًا مهددة يف جمالها احليوي 

عل���ى امت���داد جم���رى نهر الني���ل، حيث 

ال�س���ودان �سار �سوادني���ني، وما زال حتت 

مب�سغ الغرب االأمريكي، واأثيوبيا تقيم �سد 

نه�ستها الذي بداأ يف عهد »االإخوان« دون 

اأن يحركوا �ساكنًا.

 يف كل املرحلة املا�سية بدءاً من العام 

1971، رتب���ت على م�رش التزامات جمانية 
جتاه االأمريكي و»االإ�رشائيلي«، يف مقابل 

م�ساعدات وقرو�ض حتت �سعارات متعددة 

التي كانت  التنمي���ة،  ومتنوعة بذريع���ة 

ت�سب يف ح�سابات »القطط ال�سمان«.

اأما عربيًا، فقد حتولت الدولة العريقة، 

واالأكرب واالأقدر اإىل دولة موزعة الوالء بني 

اأنظمة متخلفة، رجعي���ة، واإن كانت متلك 

ث���روات هائلة، وكل ذلك م���ن اأجل بع�ض 

امل�ساع���دات الت���ي ال ت�سم���ن وال تغني، 

ولكنه���ا يف احل�سيلة النهائية ي�سب ق�سم 

كبري منها يف »قجج« هذه »القطط«.

االآن، م���ع التط���ورات املت�ساعدة التي 

تعي�سها اأر�ض الكنانة منذ 3 �سنوات ونيف، 

ما يزال اأخ�س���ام اأو اأعداء م�رش يرتب�سون 

به���ا الدوائ���ر، ويعمل���ون ب���كل جهدهم 

واأ�ساليبهم، لبق���اء م�رش رهينة لهم �سواء 

اأو املالية امل�رشوطة،  الذهبية  باالإغراءات 

كم���ا كان حال قطر بعد ثورة 25 يناير، اأو 

كما هو حال ال�سعودي���ة مدعومة اأمريكيًا 

و»اإ�رشائيلي���ًا«، بع���د انتفا�سة 30 يونيو 

لتبقى �سمن قافل���ة اجلمال العربية التي 

يقودها عرب �سحراء الكاز.

تابعوا املواقف االأمريكية بعد ا�ستقالة 

البب���الوي، حي���ث راأت اخلارجية يف هذه 

اال�ستقالة »خط���وة غري متوقعة«، موؤكدة 

اأنها »تراقب االأو�س���اع عن كثب وحتاول 

االت�سال مع م�سوؤولني م�رشيني للح�سول 

على معلومات«، م�سيفة: »يبقى تركيزنا 

على ال�سغط وت�سجي���ع م�رش على اتخاذ 

خط���وات اإىل االأم���ام ت���وؤدي اإىل عملي���ة 

انتقالية �ساملة«.

باأي حال، فم�رش رغ���م الرتكة الثقيلة 

املوروث���ة، توا�سل انتفا�ستها، وكل العرب 

ينتظرون، »احلتمي���ة التاريخية« باأنه ال 

ب���د، مهما طال االأمل، م���ن تغيري يف م�رش 

نحو االأف�س���ل، فم�رش وحدها القادرة على 

اجلمع وال�سم، وخلق الغد العربي االأف�سل.

يذكر اأخرياً، اأنه بعد ا�ستقالة الببالوي 

ُكلف وزير االإ�سكان اإبراهيم حملب بت�سكيل 

التي �ستتاب���ع تنفيذ  احلكومة اجلدي���دة 

خارطة طريق انتفا�سة 30 يونيو، بانتخاب 

رئي����ض جديد مل����رش، حيث يبق���ى اأبرز 

املر�سحني امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي.

اأحمد الطب�ض
�لرئي�س �مل�سري بالوكالة �مل�ست�سار عديل من�سور م�ستقباًل رئي�س �لوزر�ء �ملكّلف �إبر�هيم حملب يف �لق�سر �لرئا�سي بالقاهرة                    )�أ.ف.ب.(
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ل���ن تنتهي العا�سف���ة التي هبت على 

اأوكرانيا، وتل���ك التي هبت من داخلها يف 

وقت قري���ب، رغم املظاه���ر الدولية التي 

تعك����ض �سورة ت�س���ي �سكاًل ب���اأن تواري 

الرئي����ض فكتور يانوكوفيت����ض وعزله من 

الربملان، الذي عني رئي�س���ه الإدارة البالد 

اإىل حني انتخاب رئي�ض جديد، باأن االزمة 

يف خواتيمها.

اإن حقيق���ة ما ج���رى يف اأوكرانيا غري 

موج���ود يف امل�سهد ال�سيا�س���ي الظاهري، 

با�ستثناء �سقوط ع�رشات القتلى، ك�رشورة 

االأو�س���اع حتت م�سمى  طبيعية ملحركي 

»ثورة«، ك���ي تتدح���رج املطالب بهدف 

تغيري النظ���ام اأو االإتي���ان بنظام يحاكي 

م�سالح القوى التحريكية العاملية .

لي�ض من الطبيع���ي اأن يكون االنتماء 

اإىل االحتاد االأوروبي، ورف�ض ذلك �سببًا ملا 

حدث، واندفاع الب���الد اإىل حافة الهاوية، 

واأن يحول الذين يطمح���ون اإىل االن�سمام 

ل�»جنة اأوروبا« بالدهم اإىل جهنم تتاأجج 

نارها ل�سنوات.

 لقد ج���رى ا�ستخدام فئ���ات اأوكرانية 

ب�سع���ارات حتاك���ي اأحالم ال�سب���اب باأن 

االنتم���اء اإىل اأوروب���ا �سينت�س���ل اأوكرانيا 

من االأزمة االقت�سادي���ة التي تغرق فيها، 

وهي البلد التي يقرتب ع���دد �سكانها من 

اخلم�س���ني ملي���ون ن�سمة، بينم���ا اأوروبا 

نف�سها غارقة يف اأزمات اقت�سادية ومالية، 

وبع�ض ال���دول املتما�سك���ة اقت�ساديًا مل 

تع���د قادرة على م�ساع���دة بقية االأع�ساء 

يف االحت���اد، وبالتايل ف���اإن اأوروبا لي�ض 

اأوكراني���ا، بل الهدف  مق�سدها م�ساع���دة 

حتويلها اإىل �سوق لت�رشيف ب�سائعها.

اإذاً امل�ساأل���ة �سيا�سي���ة بامتي���از، كما 

اأعلن���ت مو�سك���و التي جه���دت حلل منذ 

اللح�س���ات االأوىل باإدراكها اأن رو�سيا هي 

اله���دف املركزي، واأوكراني���ا لي�ست �سوى 

موق���ع انتق���ايل اإذا جنحت اخلط���ة، التي 

كانت قد جنحت قب���ل ع�رش �سنوات لفرتة 

ق�سرية حني اأ�سعل الغرب بزعامة الواليات 

املتحدة ����رشارة م���ا �سمي���ت »الثورات 

امللون���ة«، وم���ن اأوكراني���ا اأواًل حيث مت 

اخرتاق منظمات املجتمع املدين.

اإن الوالي���ات املتح���دة الت���ي مّولت 

ونظمت الث���ورة الربتقالي���ة العام 2004، 

تعيد الكرة بعد ع����رش �سنوات، رغم ف�سل 

�سعارات »ثورتها« ال�سابقة وعدم حتقيق 

اأي مل���ف حتمل���ت م�سوؤوليت���ه، اإذ تعمق 

الف�ساد اأك���ر، وترنح االقت�ساد يف العمق، 

وازدادت البطال���ة حي���ث و�سل���ت ن�سبة 

ال�س���كان م���ا حتت خط الفق���ر اإىل 37 يف 

املئة، ف�ساًل عن االنكما�ض الدميقراطي مع 

اإفال����ض فكري غري م�سبوق يف اإدارة �سوؤون 

الدولة، م���ا اأدى اإىل انهيار الثقة ال�سعبية 

يف »زعامات الثورة الربتقالية« واندحار 

غالبيتهم يف انتخابات العام 2010، حتى 

قيل يومها من باب ال�سخرية، اإن الواليات 

املتح���دة وحدها دون بقي���ة دول العامل 

لن ت�سهد واح���دة من الثورات امللونة، اأما 

ال�سبب فهو عدم وجود �سفارة اأمريكية يف 

الواليات املتحدة.

هناك عامل ال ي�سته���ان به لعب دوراً 

بالغ ال�سوء يف التح���ركات التي �سهدتها 

اأوكراني���ا يف االأ�سابي���ع املا�سي���ة، وهو 

احلرك���ة ال�سهيونية التي لها يد طوىل يف 

املناط���ق الغربية من اأوكراني���ا، ال �سيما 

يف مدينة »لف���وف«، حيث التاأثري الكبري 

لليهود، والذي���ن ي�ستمدون قوة من بولندا 

احلدودي���ة، ولذلك دعا كب���ري احلاخامات 

اليهود اإىل مغ���ادرة كييف والتجمع هناك 

)يف الغ���رب( بالتزامن م���ع ارتفاع لهجة 

ان�سق���اق مناطقي،  احلديث ع���ن احتمال 

�سيما اأن املناط���ق ال�رشقية توايل مو�سكو 

تاريخيًا، وقد تزام���ن ذلك مع ت�رشيحات 

اأمريكي���ة فحواها اأن انق�سام اأوكرانيا لي�ض 

يف م�سلحة رو�سيا وال اأوروبا وال الواليات 

املتحدة، وه���ذه الت�رشيحات مناق�سة ملا 

تقوم به وا�سنطن يف اخلفاء االأوكراين.

اإن الع���امل ينتظر ما �سيكون عليه الرد 

الرو�س���ي، فرو�سيا منذ الع���ام 2008 بداأت 

خطواتها الثابت���ة يف العودة اإىل امل�رشح 

الدويل، وهي �سحق���ت ب�ساعات ما حاول 

االأمريكيون فر�س���ه يف جورجيا، وبالتايل 

فاإنه���ا اإذا مل ت�سم���ح باللع���ب يف اإحدى 

حدائقه���ا اخللفي���ة، فلن ت�سم���ح باإثارة 

اأع�سابها باحتالل �سح���ن دارها حتت اأي 

م�سمى.

يون�ض عودة

أوكرانيا.. استنساخ »البرتقالية«

مل يك���ن م�س���ار اجلول���ة االأوىل من 

املفاو�سات ال�ساملة يف فيينا االأ�سبوع 

املا�س���ي حول امللف الن���ووي االإيراين 

اأف�سل من م�سار موؤمتر »جنيف 2« حول 

االأزمة ال�سورية، فق���د اقت�رشت النتائج 

على اإع���الن اأجندة مباحث���ات لالأ�سهر 

ال�ست���ة التالية، وحتدي���د موعد جلولة 

جدي���دة يف اآذار، م���ع  احتم���ال جتديد 

الف���رتة االنتقالية �ستة اأ�سه���ر اإ�سافية، 

وكان وا�سحًا اأن املفاو�ض الغربي حاول 

و�س���ع عراقي���ل قد حت���ول دون تو�سل 

النهائي املن�سود  اإىل االتف���اق  االأطراف 

يف موع���ده املحدد، وذل���ك ب�سغط من 

جان���ب وا�سنطن من داخل املوؤمتر، ومن 

ال�سهيوين وحكومة »اإ�رشائيل«  اللوبي 

من خارجه.

فقد تبّن���ى ممث���ل االإدارة االأمريكية 

موقف رئي�ض حكومة الكيان ال�سهيوين، 

اإدراج م�ساألة  بنيامني نتنياهو، وحاول 

ال�سواري���خ البالي�ستي���ة االإيرانية على 

ج���دول املفاو�سات، بحج���ة اأنها جزء 

ال يتج���زاأ من »خطط اإي���ران ال�ستخدام 

برناجمها النووي لالأغرا�ض الع�سكرية«، 

فرك���زت وا�سنط���ن على انت���زاع تنازل 

يتعلق بع���دم تطوي���ر ال�سواريخ التي 

يتع���دى مداه���ا 500 كلم، ولك���ن وزير 

اخلارجي���ة االإيراين، حممد جواد ظريف، 

رف����ض التباحث حول اأي بند يخرج عن 

ن�ض التفاهم الذي اتفق عليه يف ت�رشين 

الثاين املا�سي. 

�سحي���ح اأن الكونغر����ض ق���د اأف�سل 

موؤخراً م�رشوع ق���رار كان هدفه توريط 

اإدارة ب���اراك اأوبام���ا يف ح���رب فورية 

مع اإي���ران بذرائع واهية ق���د تختلقها 

اال�ستخب���ارات »االإ�رشائيلي���ة«، وتتهم 

طهران بعدم االلت���زام باالتفاق النووي، 

ولكن منظم���ة اأيباك مل تتخ���لَّ نهائيًا 

عن م�رشوع الق���رار و�ستطرحه يف اأقرب 

منا�سبة لتمريره بال�سغط واالبتزاز. 

والعراقيل  التفاو����ض  �سعوبة  رغم 

امل�ستجدة، اأبدى وزير اخلارجية االإيراين 

تفاوؤله بالتو�سل اإىل نتائج اإيجابية يف 

االأ�سهر التالية، وقال، »اإن ما نراه داخل 

غرف املفاو�سات ال نراه خارجها«، اآماًل 

ب���اأن ي�ستمر ال����رشكاء يف املفاو�سات 

باالأ�سل���وب نف�س���ه«، مع تاأكي���ده باأن 

هناك »و�سائل اإع���الم �سهيونية ت�سخ 

اأخب���اراً غ���ري �سحيحة للتاأث���ري ب�سري 

املفاو�س���ات«، ويف احلقيقة، مل يكتِف 

بل  االإعالمي،  بالت�سوي����ض  ال�سهاين���ة 

مار�سوا �سغوط���ًا �سيا�سية ودبلوما�سية 

املباحثات  جولة  الإنهاء  وا�ستخباراتية 

قب���ل اكتمالها، وذلك عل���ى وقع اأحداث 

اأوكرانيا التي ال يخفى دور املو�ساد يف 

حتريكها.

رغم موافقة القيادة االإيرانية العليا 

على التفاو����ض، فقد عك�ست ت�رشيحات 

االإ�سالمي���ة، علي  مر�س���د اجلمهوري���ة 

خامنئ���ي، ع�سي���ة لقاء فيين���ا، انعدام 

الثق���ة باملفاو����ض الغرب���ي، اإذ اعترب 

اأن املفاو�س���ات التي جت���ري بني اإيران 

وجمموع���ة 5+1، »لن توؤدي اإىل نتيجة، 

وه���ي جمرد ذريع���ة ملوا�سلة وا�سنطن 

عداءه���ا لطه���ران«، كم���ا دع���ا الذين 

يحاولون تلميع �سورة اأمريكا اإىل الكف 

عن حماوالتهم »الأنها غري جمدية«. 

ويف ال�سياق نف�سه، جاءت حتذيرات 

القائ���د الع���ام لقوات احلر����ض الثوري 

االإ�سالمي، اللواء حمم���د علي جعفري، 

ب�رشورة احلفاظ على »اخلطوط احلمر« 

يف املفاو�سات النووية يف فيينا، ومتّثل 

هذه التحذي���رات رّداً عل���ى املحاوالت 

الغربي���ة لك�س���ب الوق���ت، اأو الر�سوخ 

بتدمري  ال�سهي���وين  الكي���ان  ملطال���ب 

الربنامج النووي برمته، حتى واإن تاأكد 

جلميع املعنيني اأن اأغرا�سه �سلمية. 

اإن القي���ادة االإيراني���ة اإذ ال تعار�ض 

توجه احلكوم���ة اإىل التفاو����ض، تبقى 

متيقظ���ة وحذرة جت���اه نواي���ا الغرب 

العدوانية، ف�سن���اع القرار الفاعلون يف 

اإيران يحر�سون على اأن ال يقعوا فري�سة 

اأن حكوم���ات االحتاد  االأوهام ملج���رد 

االأوروب���ي ت�سع���ى الإع���ادة عالقاته���ا 

الدبلوما�سي���ة مع طه���ران، ويدركون اأن 

امل�ساعي تنطلق من حاجة الغرب لهذه 

العالقات اأكر من حاجة اإيران اإليها.   

ففي ع�سية املفاو�س���ات، ومن باب 

ع���دم الثق���ة املطلق���ة باملفاو�س���ات، 

حر�ض اخلامنئي عل���ى اأن يبلغ روؤ�ساء 

ال�سلط���ات الث���الث، ورئي����ض جمم���ع 

ت�سخي�ض م�سلحة النظ���ام، ال�سيا�سات 

العامة لالقت�ساد املقاوم الذي تنتهجه 

اإيران بح�سب الد�ستور، موؤّكداً اأن »اّتباع 

النموذج العلم���ي والوطني املنبثق من 

الثقاف���ة الثورية واالإ�سالمي���ة، �سيكون 

عام���اًل يف ف�س���ل الع���دو وتراجعه يف 

احل���رب االقت�سادي���ة املفرو�س���ة �سد 

ال�سعب االإيراين«.

عدنان حممد العربي

»إسرائيل« عقبة »الحل النهائي« للملف النووي اإليراني

روسيا لن تسمح باللعب 
في حدائقها الخلفية 

وال بصحن دارها

�لفو�سى يف �أوكر�نيا.. �إىل �لتق�سيم �أو حرب مذهبية؟                                                                          )�أ.ف.ب.(
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�أظه���رت �لدر��س���ات �لأخ���رة �أن 

�أ�سع���ار �ل�سقق يف ب���روت �رتفعت 

�إىل م�ستوي���ات مل تبلغه���ا �سابق���ًا، 

بحيث �أ�سبح معدل �سعر �ل�سقة �لتي 

م�ساحتها 252 مرت�ً مربعًا مليونًا و91 

�ألف دولر �أمركي، بذلك، يكون معدل 

م�ساحة �ل�سقة �نخف�ض نحو 58 مرت�ً 

�أي 18 يف �ملئة خالل 4 �سنو�ت.

قامت  در��سة حديث���ة  وبح�س���ب 

بها �رشك���ة »ر�مك���و« لال�ست�سار�ت 

�لعقاري���ة، فاإن مع���دل �ملرت �ملبني 

�ل�سكني يف بروت يبلغ 4331 دولر�ً 

�أمركي���ًا، وبالتايل �رتفع هذ� �ملعدل 

ل�سعر �ل�سق���ة يف بروت �إىل م�ستوى 

مل تبلغه من قبل �أ�سعار �ل�سقق على 

رغم �جلم���ود �حلا�س���ل يف �ل�سوق، 

وتدين حج���م �ملبيعات خالل �لأ�سهر 

�لأخرة، ول �سك �أن على �لر�غبني يف 

�ل�سكن يف بروت �أن يزد�دو� ثر�ء حتى 

يتمكنو� من �لتملك يف �لعا�سمة، فقد 

تفاقم يف �ل�سنو�ت �لأخرة �ملدخول 

�ملطلوب ل�رش�ء �سقة.

يف �لو�ق���ع، �أ�سبح متلك �سقة يف 

بروت طموحًا بعيد �ملنال بالن�سبة 

�إىل ذوي �لدخل �ملح���دود، وبالتايل 

�ل�س���و�د �لأعظم من �للبنانيني، هناك 

عائالت بروتية كثرة ل متلك م�سكنًا 

خا�س���ًا بها م�ستفيدة من �إقامتها يف 

�سقق ��ستاأجرتها قبل ردح من �لزمن، 

و�أ�سبحت �ليوم �إيجار�تها زهيدة جد�ً 

ل تتج���اوز ب�سع مئ���ات �لألوف من 

�للر�ت �للبناني���ة �سنويًا، خ�سو�سًا 

�أنها ل ت���ز�ل تخ�سع لقانون �لإيجار 

�لقدمي �ل���ذي مينع �ملال���ك من رفع 

�لإيجار على هو�ه وحتديده بالعملة 

�ل�سعبة، غر �أن �أعد�د هوؤلء تتناق�ض 

يومًا بعد يوم يف ظل �إفادة �ملالك من 

قانون �لإيجار �جلدي���د، �لذي ي�سمح 

�إخالء  له بالطلب م���ن �مل�ستاأجرين 

�مل�سكن يف حال �أر�د �إ�سكان �أحد �أفر�د 

عائلته فيه، �أو ه���دم �ملبنى و�إن�ساء 

بدي���ل منه، مقابل دفع تعوي�ض مايل 

يحدد �لقانون قيمته.

�أم���ا بالن�سب���ة �إىل �ل�سباب، فقد 

حاولت �ملوؤ�س�س���ة �لعامة لالإ�سكان 

�إيجاد حل ي�ساعدهم على متلك �سقة، 

لكن ب���روت ل ميك���ن �أن تكون يف 

�حل�سبان ب�سبب غالء �أ�سعار �ل�سقق، 

بينما حت���دد �ملوؤ�س�سة �سقف �لقر�ض 

ب�180 �أل���ف دولر، فمن �ل�سعب جد�ً 

�إيجاد �سقة بهذ� �ل�سعر يف �لعا�سمة.

هن���اك م���ن ي�ساأل: مل���اذ� �لتدين 

يف ن�س���ب �لقرو����ض �ملمنوحة من 

�ملوؤ�س�سة �لعامة لالإ�سكان، وم�رشف 

�لإ�س���كان؟ وماذ� عن قيم���ة �لفو�ئد 

لكلت���ا  �لت���ي يدفعه���ا �ملقرت����ض 

�ملوؤ�س�ست���ني؟ فعلى �سبي���ل �ملثال 

ت�سل قيم���ة �لفو�ئد �لإجمالية، �لتي 

يدفعها �ملقرت����ض للموؤ�س�سة �لعامة 

لقر�ض بقيمة 100 مليون لرة وملدة 

30 �سن���ة، �إىل 71 مليون لرة، �أي 71 
يف �ملئ���ة من قيم���ة �لقر�ض، وهذه 

�لكلف���ة تعترب عالية ل���ذوي �لدخل 

و�لو�سع  �ملتدنية،  و�لأجور  �ملحدود 

نف�سه ينطب���ق على م�رشف �لإ�سكان 

و�ملوؤ�س�سات �مل�رشفية �لأخرى.

�أما عن �لقيمة )�أي �لدفعة �لأوىل( 

�لتي يفرت�ض دفعها من قبل �ملقرت�ض 

للح�سول على قر�ض �لإ�سكان، فهناك 

من ي���رى �أن ����رشوط �لقرت��ض جد 

ثقيلة عل���ى ذوي �لأجور و�ملد�خيل 

�ملتدنية، فالقرت�����ض ملدة 20 �سنة 

للح�سول على �سقة �سكنية متو�سطة 

تبل���غ م�ساحتها 130 م���رت�ً وقيمتها 

150 �ألف دولر يفر�ض على �ملقرت�ض 
�أن يوؤم���ن 30 �أل���ف دولر من قيمتها 

يف حالة م�رشف �لإ�سكان و�أن ي�سل 

ر�تبه �ل�سهري �إىل 3.949 ماليني لرة، 

و�إذ� كانت م�ساح���ة �ل�سقة 115 مرت�ً 

فاإن ر�تب �ملقرت�ض �ل�سهري يجب �أن 

ي�س���ل �إىل 3.161 ماليني لرة وعليه 

�أن يدفع مبلغًا ي�ساوي 24 �ألف دولر 

من قيمة �مل�سكن.

�ملنتق���دون  يعت���رب  وبالت���ايل، 

�أن���ه على عك����ض ما يت���م �لرتويج 

له من قب���ل �ملوؤ�س�سة، ف���اإن �لكثر 

م���ن �ملو�طن���ني مب�ست���وى �أجور ل 

ي�سمح لهم بالقرت�����ض، ل �سيما �أن 

�أ�سع���ار �ل�سقق و�لعقار�ت يف �رتفاع 

م�ستمر، ويرون �أن �مل�سكلة �لأ�سا�سية 

�لت���ي تفاقم م�سكل���ة �ل�سكن تتمثل 

بالطبع بت���دين م�ستوى �أجور �أكرثية 

�للبناني���ني، فقبل �لزي���ادة �لأخرة 

على �حلد �لأدنى لالأجور كان 60 يف 

�ملئة من �لأ����رش �للبنانية يتقا�سى 

�أقل م���ن 800 دولر �سهريًا، و�لطبقة 

�لدنيا �سكلت 62 يف �ملئة من جمموع 

�لتي  �للبنانية  و�لأ����رش  �للبنانيني، 

تعي�ض حتت خط �لفقر بلغت ن�سبتها 

28.5 يف �ملئ���ة، �أما �ملعدل �لو�سطي 
لالأجور ف���كان يف حدود 663 دولر�ً، 

وهذ� جعل ق���درة غالبية �للبنانيني 

عل���ى �لقرت��ض �سعيف���ة جد�ً وغر 

ممكنة، ومن �ملوؤكد �أن م�سكلة �ل�سكن 

�ستتفاقم م���ع ��ستمر�ر �رتفاع �أ�سعار 

�لأر��سي و�ل�سقق، وهذ� �لجتاه يبدو 

لالأ�سعار  كت�سحيح  ويعت���رب  حتميًا 

�لت���ي كان���ت جامدة يف ف���رتة من 

�لفرت�ت.

�لإيجار  �أن م�رشوع  ويرى �خلرب�ء 

�لتملكي من �أهم �مل�ساريع حلل �أزمة 

�ل�سكن، وه���و يقوم عل���ى م�ساهمة 

�ملوؤ�س�سة �لعامة لالإ�سكان و�مل�سارف 

و�مل�ستثمري���ن بتاأمني 12 �ألف وحدة 

�سكنية �سنويًا ن�س���ف حاجة لبنان 

�إىل م�ساك���ن جديدة، عل���ى �أن تكون 

م�ساح���ة �ل�سقة ما ب���ني 100 و150 

م���رت�ً، و�أن توؤجر لقاء بدل يرت�وح ما 

بني �ل����350 و500 دولر �سهريًا، و�أن 

ت�سبح مل���كًا للم�ستاأج���ر بعد فرتة 

زمنية معينة )مبدئيًا 30 �سنة(.

تق���ول من���ال وه���ي فت���اة يف 

�خلام�س���ة و�لع�رشي���ن م���ن عمرها: 

»نريد وخطيبي �أن نتزوج منذ ثالث 

�سنو�ت، كل �سيء حا�رش �إل �لبيت«، 

كان م���ن �ملفرت����ض �أن يتزوجا منذ 

عام حني وجد� �سق���ة مالئمة، �تفقا 

م���ع �ساحبه���ا على �لرتي���ث ريثما 

يوؤمن���ان مو�فقة �ملوؤ�س�س���ة �لعامة 

لالإ�س���كان عل���ى �لقر����ض، لكن بعد 

مرور وقت قليل �رتف���ع �سعر �ل�سقة 

ب�سكل خيايل، لأنها يف منطقة طريق 

�جلديدة يف بروت، �نقلبت حياتهما 

ر�أ�س���ًا على عقب وهم���ا �للذ�ن كانا 

توقف���ا عن �لبح���ث ريثم���ا تنتهي 

معامالت �ملوؤ�س�سة �لعامة لالإ�سكان، 

فاأتت �لنتيجة عل���ى غر ما خططا 

له، وعندما حاول تعديل �سعر �ل�سقة 

كان عليهما �أن يقدما �لطلب من جديد 

و�أن يقوما باإعد�د كل �ملعامالت مرة 

جديدة، لتكون �لنتيجة بعد �أن قاما 

بح�ساب���ات جدي���دة �أن �لفو�ئد �لتي 

�سيتم �حت�سابه���ا عليهم تبلغ نحو 

72 يف �ملئ���ة من ثم���ن �ل�سقة، وهو 
م���ا جعلهم���ا يعدلن ع���ن قر�رهما 

�لعامة  �ملوؤ�س�س���ة  م���ن  بالقرت��ض 

لالإ�سكان، �إذ �عتربو� �أن �لفو�ئد متثل 

�إجحافًا بحقهم.

م���ن جه���ة �أخ���رى، كادت رحلة 

�لبحث عن �سق���ة �سكنية يف بروت 

�أو �سو�حيه���ا �أن ت���ودي ب���كل من 

ر�م���ي وخطيبته �إىل حاف���ة �لياأ�ض، 

فبعد بحث م�سن ع���ن �سقة تنا�سب 

دخلهما قريبًا م���ن بروت ��ست�سلما 

لالأم���ر �لو�قع وقرر� ����رش�ء �سقة يف 

منطقة ق���رب ب�سامون تبع���د كثر�ً 

عن م���كان عملهم���ا، فقدم���ا طلبًا 

للموؤ�س�س���ة �لعامة لالإ�سكان وح�سال 

على �لقر�ض م���ن دون �أن يعلما �أنه 

�سيرتتب عليهم���ا �لكثر من �لفو�ئد 

�لتاأمني  و�لنفقات، ل �سيم���ا نفقات 

يف �لبنوك، �لي���وم �نتهيا من ت�سديد 

ثمن �ل�سقة لك���ن بقيت عليهم ن�سبة 

�لفو�ئد �لكبرة.

 �إىل ذلك، ت�س���ر �لإح�ساء�ت �إىل 

��ستم���ر�ر �رتفاع �أ�سعار �لعقار�ت يف 

لبن���ان مبعدل يرت�وح ب���ني 10 و15  

يف �ملئة خ���الل �ل�سنو�ت �ملقبلة ما 

يقل�ض فر�ض �ملو�طن يف متلك �سقة، 

ووفق���ًا للتوقع���ات �ملطروحة، تقدر 

ن�سبة منو �ل�سعر بنحو 75 يف �ملئة، 

حيث �إن �سقة �سعرها 120 �ألف دولر 

على �سبيل �ملث���ال حاليًا، �سرتفع 

�إىل 210 �آلف دولر يف غ�سون �أعو�م.

هبة �صيداين

بيروت لم تعد لذوي الدخل المحدود

¾ 28.5 في المئة من األسر 
اللبنانية تحت خط الفقر

¾ المعدل الوسطي لألجور 663 دوالرًا
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�ملا�سي  �لق���رن  منذ ع�رشينيات 

كان ي���ربز مع كل ��ستحقاق رئا�سي، 

يحيط���ون  رئا�سي���ون،  مر�سح���ون 

�أنف�سه���م بجي�ض م���ن �مل�ست�سارين 

و�مل�ساعدي���ن، وبهالة م���ن �جلدية، 

ومتتد �سل�سلة �ت�سالتهم وعالقاتهم 

من �لد�خ���ل حتى عو��س���م �لعامل 

�لقريب و�لبعيد.

و�إذ� كان �لبع����ض من �ملر�سحني 

و�لبع�ض  و�لر�سانة،  باجلدية  يت�سم 

�لآخر ميني �لنف�ض باأن يكون »فلتة 

�سوط«، ينزل �لوحي على ��سمه كان 

�لبع�ض �لثالث، مر�سحًا كاريكاتوريًا 

وج���د يف نف�س���ه �ل�سالحية للمركز 

�لأول يف �لب���الد، �أو زين له �لبع�ض 

�أن���ه �لأف�سل للمرك���ز، خ�سو�سًا �إذ� 

كان ه���ذ� »�ملر�سح« ميل���ك �ملال 

�لطائ���ل، ومن هذ� �لبع����ض �لثالث 

»�لأمر« جورج لطف �هلل �لذي زين 

له �لبع�ض باأنه �ل�سالح �لأوحد لأن 

يكون رئي�سًا للبنان، ثم ي�سر �أمر�ً 

فملكًا لبالد �لأرز.

 1929 �لع���ام  يف  ذل���ك  ح���دث 

وحتديد�ً قبل ب�سعة �أ�سهر من نهاية 

�لولية �لأوىل للرئي�ض �سارل دبا�ض، 

رئي����ض �جلمهوري���ة �لأول يف عهد 

�لنتد�ب �لفرن�سي.

�آنئذ كانت رئا�سة �جلمهورية ملك 

�ملندوب �ل�سامي �لفرن�سي هو �لذي 

يحدد �ل�سم �لعتي���د ملن �سي�ستغل 

�لذي ين�سبه  �لأوىل، وه���و  �لكر�سي 

وكان �ملجل����ض �لنياب���ي يب�سم يف 

�سندوق �لقرت�ع على �لوحي �ملوحى 

به من فخامة �ملندوب �ل�سامي، �أما 

عالق���ة »�لأمر« ج���ورج لطف �هلل 

بهذه �لق�سية، فلها ق�سة طريفة مع 

عم���ق دللتها يف كل �لأزمنة حينما 

فخامة  �ملوعد لختي���ار  ي�ستح���ق 

رئي�ض �لبالد، لن���دع �لزميل �لر�حل 

��سكن���در ريا�سي يروي ق�سة »�لأمر 

– �لرئي�ض«:
�جتم���ع ذ�ت م�س���اء يف مطل���ع 

�لع���ام 1929، بع����ض �ل�سحافي���ني 

من  �للبنانيني  �ل�سيا�س���ة  ورج���ال 

�أهل �ملتاج���رة و�لتملق حول مائدة 

�سخية يف ق����رش �جلزيرة بالقاهرة، 

وكان �ساحب �لق����رش �لأمر جورج 

لطف �هلل ير�أ�سها.

�ملد�ئح  ير�سلون  كالعادة  جاءو� 

و�لإط���ر�ء ل�ساحب �لق�رش، �لذي كان 

ح�سا�سًا كث���ر�ً يف هذ� �جلانب مما 

كان يجعله يغدق �لنعم على هوؤلء 

�لأ�ساتذة يف �لكالم، كان جورج لطف 

�هلل �سعيف���ًا جد�ً �أمام �ملدح و�لثناء 

مع �أنه كان جبار�ً ومغريًا بع�سالته 

�لقوية، ذ� �سعر مبعرث حالك �ل�سو�د 

ول���ون �أ�سمر ح���ادق وكان مليونر�ً 

كب���ر�ً، ملك ثروة ك���ربى كان و�لده 

ق���د و�سع قاعدتها، عندما هاجر من 

لبنان �إىل م����رش فا�ستطاع �أن يربط 

م�س���ره مب�س���ر �خلدي���وي عبا�ض 

�ملرتبع على عر�ض �أر�ض �لكنانة يف 

ذلك �لوقت.

كربت ثروة �لرجل �لذي كان م�سابًا 

مبر�ض �لعظمة، وه���و �ملر�ض �لذي 

�أ�ساب �أجناله من بعده بطريقة �أ�سد 

و�أق���وى، وقد �بتاع و�لد جورج لطف 

�هلل ق�رش �جلزيرة �لتاريخي وجعله 

مق���ر�ً ل�سكنه ومنزًل ل�سيافة عظماء 

�لأر����ض وكبارها، وتقول حكاية هذ� 

�لق�رش، �إن �خلديوي ��سماعيل �بتنى 

هذ� �لق�رش ب�رشعة فائقة وكرم عظيم 

لتنزل فيه �لمرب�طورية �أوجيني دي 

مونتجو �حل�سن���اء، عندما تاأتي �إىل 

م�رش مع ملوك �أوروبا، لتد�سن قناة 

�ل�سوي�ض، فال يتبدل عليها �سيء يف 

ق�رش �جلزيرة عم���ا هو عليه �حلال 

يف ق�رش �لتويلري يف باري�ض حتى 

و�ملر�يا  و�ل�رش��سف  �لفر�����ض  جلهة 

و�أو�ين �لزينة.

ويقال �إن �خلديوي ��سماعيل جعل 

يف ج���در�ن غرف ن���وم �لمرب�طورة 

وحمامه���ا ثقوب���ًا خفي���ة ي�ستطيع 

منها �أن ميتع �أنظاره بعري �أوجيني 

�ل�ساحرة.

�لأب  �هلل  لط���ف  وهك���ذ� عا����ض 

م���ع �أجنال���ه �لأربع���ة يف جنبات 

و�لعظمة..  باجل���اه  يحلمون  �لق�رش 

وبالعرو����ض.. وكان �لأب ق���د ح�سل 

على لقب �لإمارة من �ل�رشيف ح�سني 

بن عل���ي عندم���ا حل ه���ذ� �لأخر 

ملكًا عل���ى عر�ض �حلجاز يف �حلرب 

�أمر�ً  �لأوىل.. وبالتايل �سار  �لكونية 

كما ح�س���ل �أولده م���ن بعده على 

�ألقاب �أمر�ء.. بالعودة �إىل تلك �ملائدة 

�لأمر جورج  �أقامه���ا  �لتي  �لعامرة 

لط���ف �هلل.. تن���اول �حلدي���ث ق�سية 

�لرئا�سة �لأوىل يف لبنان مع �قرت�ب 

نهاية ولي���ة �سارل دبا����ض.. وهنا 

طر�أت على بال رئي�ض حترير جريدة 

�لأهر�م، �للبناين �أنطون �جلميل فكرة 

�أثارت �هتمام �لأمر جورج.

قال �جلميل: ملاذ� ل يتكلمون يف 

بالدنا عن عر�ض وملك؟..

�لأمر جورج  وهنا ملعت عين���ا 

وظه���رت �لبت�سام���ة عل���ى وجهه.. 

وفج���اأة ����رشب بقب�ست���ه �لقوي���ة 

على �ملائ���دة.. فاهت���ز كل ما على 

�ملائ���دة، وق���ال �إذ� كان لي�ض هناك 

من يتكلم ع���ن �إمارة وعر�ض عندنا، 

فاأنا �ساأتكل���م، و�أمام كوؤو�ض �خلمور 

�مللتفون  �لكث���رون  ب���د�  �لفاخرة، 

حول �ملائ���دة يزينون �لفكرة لالأمر 

جورج بحيث م���ا �أن �نتهت �ل�سهرة 

�لعامرة حتى وكان جورج لطف �هلل 

قد �أ�سبح رئي�سًا ثم �أمر�ً ثم ملكًا..

هكذ� �س���ار ق�رش �جلزي���رة بعد 

�أي���ام قليل���ة كم���ا يوؤك���د ��سكندر 

ريا�س���ي: ملتق���ى جت���ار �ل�سيا�سة 

و�أهل �لدعاي���ات و�ملغامر�ت، ف�ساًل 

عن جي����ض �ل�سحافي���ني �لعاملني 

يف �أ�سو�ق �ل�ستثم���ار�ت �ل�سيا�سية 

يقومون بالربوباعند� �لالزمة لالأمر.

.. وبد�أ جورج لطف �هلل �ت�سالته 

ب���وز�رة �خلارجي���ة �لفرن�سية، �لتي 

كان متاأكد�ً �أنها وحدها �لتي تو�سله 

�إىل رئا�س���ة �جلمهوري���ة عن طريق 

بروت،  يف  �ل�سامي���ة  مفو�سيته���ا 

وبالتايل متهد طريقه نحو �لإمارة.

و�ساف���ر ج���ورج لط���ف �هلل �إىل 

باري����ض وهناك �أق���ام وليمة كربى 

على �رشف �سكرتر وز�رة �خلارجية، 

فاأخف���ى عقد�ً من �للوؤلوؤ نادر �ملثال 

وثمني ج���د�ً �سمن من�سف���ة �ل�سفرة 

ف���وق �أطباق �لطع���ام �ملعد لزوجة 

�ل�سكرت���ر �لع���ام، وكان���ت ده�سة 

�ل�سيدة عظيمة عندما �كت�سفت �لكنز 

�لثم���ني �لذي مل ت�ستطع �إخفاءه مما 

�ل�سحافيني �حلا�رشين  جعل معظم 

يتحدثون يف �ليوم �لتايل عن �لعقد 

�لثمني، وعد� ع���ن �لعقد دفع �لأمر 

ج���ورج، يف باري����ض �إىل �سما�رشة 

�لعرو�ض مبالغ كبرة، منها ثالثون 

�أل���ف جنيه �أعطاها ملوظف كبر يف 

وز�رة �خلارجية مقابل كتاب حمله 

معه من باري�ض عليه توقيع �سكرتر 

�لوز�رة �لعام يطلب فيه من �ملفو�ض 

�ل�سامي يف ب���روت م�ساعدة �لأمر 

ليكون رئي�سًا جلمهورية لبنان.

�سافر �لأمر ج����ورج لطف �هلل �إىل 

بروت وب����د�أت على �لف����ور م�ساعيه 

للو�سول �إىل غايت����ه، وكان �ملفو�ض 

�ل�سامي قد عرف حاًل بتزوير �لكتاب، 

ومل يك�س����ف عن �لأم����ر حفاظًا على 

�سمعة وز�رته يف باري�ض، ولهذ� بقي 

�لأمر م�سابًا بالده�سة لعدم م�ساعدة 

�ملفو�����ض �ل�سام����ي ل����ه ومتابع����ة 

م�ساعدته لدبا�ض لتجديد وليته.

باأي حال يف ب���روت ظل �لأمر 

ج���ورج لط���ف �هلل عل���ى �سعي���ه 

نح���و غايته �إىل �لرئا�س���ة فالإمارة 

�أن هناك  و�مللكي���ة.. وكان يع���رف 

�سيئني رئي�سيني قادرين على جلب 

�لنا�ض وهما: �لطعام �ل�سهي و�لذهب.

وكان �لأم���ر ج���ورج لط���ف �هلل 

قد نزل ف���ور و�سوله �إىل بروت يف 

ق�رش �رش�س���ق �لذي ��ستاأجره باأغلى 

�لأثمان، وكان �أول ما �عتنى به فور 

و�سول���ه �أنه �سحب م���ن �مل�سارف 

بطريق���ة علم به���ا كل �لنا�ض �أمو�ًل 

�أمهر  كبرة، ث���م ��ستخ���دم عن���ده 

و�أح���ذق طب���اخ يف ذل���ك �لزمان، 

طانيو�ض �ل�سمايل �لأ�ستاذ �لأكرب يف 

علم �لطعام بالأم�ض و�ساحب حمال 

وفنادق طانيو�ض �ل�سهرة.

وفت���ح �لأمر ج���ورج لطف �هلل 

�أبو�ب �لق�رش على م�رش�عيه، يدخله 

و�لن���و�ب  و�ل���وزر�ء  �ل�سيا�سي���ون 

وكل  و�لإعالمي���ون  و�ل�سحافي���ون 

م���ن له مكان���ة.. وكان يغدق �لكثر 

من عطاياه.. وك���م من �لألقاب �لتي 

�أطلقت عل���ى �لأمر جورج لطف �هلل 

�لذي كرب ر�أ�سه �أكرث فاأكرث..

حتى �أن ما �أغدق���ه جورج لطف 

�هلل جعل �لكثر من �لنا�ض يعتقدون 

�أن���ه و��س���ل �إىل �لرئا�سة ل حمالة.. 

ليكت�س���ف م����رشوع �لرئي�ض و�مللك 

جورج لط���ف �هلل �أن حكايته �نتهت 

و�أن كثري���ن كان���و� ي�سلّون كي ل 

تنتهي �حلكاية �لتي �نتهت فعاًل بعد 

دعاوى رفعها �لأمر جورج لطف �هلل 

على �سيا�سيني و�سحافيني ��ستفادو� 

م���ن �سخائه، وخل�سه���م منها كلها 

�آنئذ �ملحامي �ل�ساب �لالمع عبد�هلل 

�ليايف.

اأحمد زين الدين

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

17 رئاسيات

حينما أراد جورج لطف الله أن يكون رئيسًا.. فأميرًا.. فملكًا
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احذري.. عالمات توحي بخيانة الرجل

يتعل��م الأطف��ال بع���ض احل��روف الأبجدي��ة ابت��داًء من عمر 

�سنت��ن اإىل ثالث �سنوات، اأي اأنه��م ل ُيتقنونها يف هذا الُعمر 

متام��ًا، ويتعرف��ون عل��ى جميع الأح��رف من عم��ر اأربع اإىل 

خم���ض �سنوات، ويكون ذلك بالتدري��ج، حيث اإن تعليم الطفل 

احلروف الأبجدية يبداأ بتقدمي الو�سائل الب�رصية امللونة التي 

ُت�سري اإىل احلروف الأبجدية والأل��وان والأ�سكال واحليوانات 

والأ�سياء الأخرى التي حتتوي عليها الكتب التعليمية.

اخلطوة الأوىل لتعليم الطف��ل احلروف الأبجدية: ُيعترب جذب 

الطف��ل وحتفي��زه عل��ى ال�ستمت��اع ب�سم��اع الق�س���ض، ه��ي 

اخلط��وة الأوىل لتعلي��م احل��روف الأبجدي��ة، حي��ث ي�ستطيع 

الأطف��ال الذين يقراأون كثرياً يف نحو عمر ال�سنتن اأو الثالث 

�سن��وات ا�ستيعاب فك��رة اأن الكتب التي حتت��وي على كلمات 

ون�سو�ض مطبوعة تتكون من حروف.

اخلط��وة الثانية لتعليم الطفل احل��روف الأبجدية: عّريف طفلِك 

على احلروف الأبجدية ب�سكٍل ُمنف�سل؛ ابتداًء من اأحرف ا�سمِه، 

بحيث ُتل�سقن لوحات ُملونة بحروف ا�سمِه على باب غرفته، 

اأو باللع��ب بالقطع املغناطي�سية للحروف الأبجدية باإل�ساقها 

عل��ى الثالج��ة، وعندما يتعلم حرفًا م��ا اأو كلمة ما العبي معه 

لعبة الكلمات؛ ما هي الكلمات التي تبداأ بحرف »الباء«؟ بطة، 

باب، بن��ت.. اأو ا�ستخدمي احلرف الأول من ا�سمه »ف« فار�ض، 

هل ُيكنَك التفكري يف اأي كلمة اأخرى تبداأ بحرف »ف«؟

ُمالحظة: لن يكون طفلِك قادراً على كتابة احلروف الأبجدية 

حت��ى يبل��غ عمره نح��و اأرب��ع �سن��وات، لذلك ل ترّك��زي على 

تعليمه كيفية الكتابة حتى ذلك احلن.

واإذا اأظهر طفلك اهتمامًا بتعلم احلروف الأبجدية، ل ترتددي 

يف ال�ستم��رار مب�ساعدتِه على تعلم املزيد منها، لكن اإذا كان 

عمره اأقل من اأربع �سنوات ومل ُيظهر اأي اهتمام، فمن الأف�سل 

اأن ترتكيه لفرتة من الوقت، ول يوجد دليل ُي�سري اإىل اأن تعّلم 

ح��روف الأبجدي��ة يف وقت مبكر جداً يرتب��ط بح�سول الطفل 

على مهارات متقدمة يف القراءة يف امل�ستقبل.

• ركوب ال�سيارة
قد تظنني لوهلة اأن رحلة ال�سيارة لي�ست اإلّ ج�رساً يربطك بالأمكنة التي تق�سدينها، لكّن 

الإتيكيت ياأبى اإل اأن يرافقك بقواعده واأ�سوله خالل رحالتك يف هذه املركبة بالذات.

- اإ�ساف���ة اإىل �سالمتك ال�سخ�سية التي ل ي�سونها �سوى ح���زام الأمان، يهّم الإتيكيت اأن 

ير�سدك اإىل �رسورة الت���زام اجللو�س ال�سحيح والر�سني داخل ال�سيارة، ومهما كنت تعبة 

اإّي���اك اأن ترفعي رجليك مثاًل اأمامك اأو اأن تلقيهم���ا على الزجاج، اأو اأن ُتزعجي ال�سخ�س 

اجلال�س على املقعد الأمامي بت�سويبهما على الكر�سي.

�س املقعد الأمامي ح�سب »الربوتوكول« لالأكرب �سنًا، بغ�ّس النظر عن جن�س الركاب،  - ُيخ�سَّ

ول يجوز اأن ترتكي هذا املقعد خاليًا وتختاري املقعد اخللفي.

- بح�سب قوان���ني �ساحب ال�سيارة، ميكنك اأن تاأكلي داخل ال�سيارة اأو متتنعي عن هذا الأمر، 

ولك���ّن ما يه���ّم الإتيكيت تنبيهك اإليه هو وجوب تنظيف املقاعد م���ن اأي بقايا من حمارم اأو 

اأكيا����س اأو علب كرتونية، واأن حتمي املقاعد من البقع، ويف حال مل يكن من كي�س خم�س�س 

للمهمالت يف املركبة، ميكنك اأن تلّفي الأو�ساخ مبحارم على اأن تتذّكري رميها عند الو�سول.

- ي�سم���ح لك الإتيكيت بالتعبري يف حال �سعرت بالربد ال�سديد جراء املكّيف يف ال�سيارة 

اأو م���ن املو�سيقى العالية، وبالتايل ل يجوز اأن تتحّكمي بالأغنيات اأو مبوجة الراديو يف 

ال�سيارة، اأو بدرجة حرارة املكّيف. 

- لي�س���ت ال�سيارة املكان ال�سحيح واملثايل للق���راءة اأو للقيام بالن�ساطات التي تتطلب 

منك الرتكيز الفكري اأو النظري كي ل تت�سببي لنف�سك بنتائج حُترجك اأو ُتزعج مرافقيك.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

الطريقة النموذجية لتعليم الطفل الحروف األبجدية

هل تعتقدين اأن زوجك خمل�س لِك؟ وهل 

�سكك���ت مرّة يف ت�رسفات���ه واحرتت هل 

يخون���ك اأم ل؟ اأ�سئلة ت���دور يف بال كل 

امراأة، لكن تبقى تهم���ة اخليانة معلّقة 

دون اأن يت���م اكت�سافها، لذلك ن�سع بني 

واخلطوات  »احل���ركات«  بع����س  يديك 

التي اإن قام به���ا فعندها ي�ستدعي ذلك 

منك ال�سك ملتابع���ة الأمور وم�سارحته 

باحلقيقة:

- ي�سع هاتف���ه يف »و�سعية الطريان« 

كي ل تتمكني من روؤية الر�سائل الواردة 

اإليه ول ر�سائل برامج التوا�سل )الوات�س 

اأب والفايرب وغريها(، فوقتها يكون لديه 

ما يخفيه.

- ياأخ���ذ معه هاتفه يف كل مكان داخل 

املنزل، حتى عندما يذهب اإىل املرحا�س.

- لديه الكث���ري من ال�سديق���ات، ورمبا 

يك���ون عددهن اأكرث من ع���دد �سديقاتك، 

وجتدين اأ�سدقاءه الرجال اأقل بكثري من 

الن�ساء.

- مل تتقابلي مع اأ�سدقائه، رغم اإحلاحك 

علي���ه، ودائمًا  يكون عذره باأنه م�سغول 

ول يقدر اأن يجمعك بهم.

- بطارّي���ة هاتفه غالبًا ما تكون قاربت 

على النته���اء اأكرث من املعّدل املعروف 

لبطارية ال�سخ�س الذي ي�ستخدم الهاتف 

بطريق���ة عادي���ة، فه���ذا يدل عل���ى اأنه 

يتحدث كثرياً عل���ى الهاتف، وي�ستخدم 

برام���ج التوا�سل الجتماع���ي، ويبحث 

كثرياً على الإنرتنت.

- يعط���ي ل���ِك الهتمام ال���كايف الذي 

يجعلك ل تنتبهي ل�سيء اآخر يفعله هو 

خ���ارج عالقتكما، لكن ه���ذا الهتمام ل 

يدفع عالقتكما اإىل الأمام.

- دائمًا يكون لدي���ه �سبب لعدم ذهابه 

معِك يف املنا�سب���ات، اأو الجتماع معك 

بالأماك���ن العام���ة، خمتلق���ًا الأع���ذار، 

ومتذرعًا بان�سغاله بالعمل ول ي�ستطيع 

اأن يرتكه.

- يف كل مرة ت�ساألينه عن مو�سوع معنّي 

يتهرب من الإجاب���ة ويفتح مو�سوعات 

اأخ���رى معك ُتن�سيك املو�سوع الذي كنِت 

تتحدثني عنه وتريدين معرفة اإجابته.

- ل تك���ون لدي���ه الرغب���ة يف ممار�سة 

اجلن�س معك كبداية زواجكما على �سبيل 

املث���ال، اأو رمب���ا ت�سعرين اأن���ه اأ�سبح 

»روتين���ًا« بالن�سبة اإليه، ول توجد فيه 

اإثارة اأو متعة.

- ل تعرف���ني اأبداً اأين ه���و بالفعل، ول 

يقول ل���ِك عن مكانه بال�سبط، ول يحدد 

لك وجهته، بل يتعّمد اأن يرتك املو�سوع 

مفتوحًا وقاباًل لالحتمالت والتغيريات، 

واإذا كان ميل���ك اأح���د الهوات���ف الذكية 

وجدته ُيقفل حمرك حتديد املكان حتى 

ل يتمكن اأحد من معرفة مكانه.

- جتدينه دائمًا ي�سري اإىل نف�سه على اأنه 

�سخ�س وحيد ل اأحد ي�ساركه حياته، يف 

حني اأن���ِت تكونني اإىل جانبه، وتخربينه 

بكل تفا�سيل حياتك وممار�ساتك اليومية.

- لدي���ه الكثري م���ن الر�سائ���ل الن�سية، 

وعندما تر�سلني اإليه ر�سالة ي�ستغرق وقتًا 

طوي���اًل للرد علي���ِك، ويف بع�س الأحيان 

ل ي���رد عل���ى ر�سالتك، فقد يك���ون لديه 

الكثري من الر�سائل الن�سية التي اأر�سلتها 

الفتيات الأخرى ل���ه، لذا ي�ستغرق بع�س 

الوقت يف الرد عليك بر�سالة منا�سبة.

- يتفق معك عل���ى خطط معّينة، وبعد 

مرور الوقت يرج���ع يف قراراته ول ينفذ 

اأيًا من خططه معِك.

- ل يخط���ط معِك ملا يج���ب اأن تقوما 

به يف امل�ستقبل، حت���ى خروجكما اآخر 

الأ�سبوع ل يريد اأن يرّتبه معِك.

- يف بع����س الأحيان يق���ول اأ�سياء غري 

منطقية ول ت�سدَّق، ويحاول الكذب عليِك 

لكن بطريقة �ساذجة.

- لدي���ه على هاتفه الكث���ري من الأرقام 

التي ل يوجد لها ا�سم.. اعلمي جيداً اأنه 

من الأغل���ب اأن تكون هذه الأرقام عائدة 

لفتيات كان يحّدثها قبل ارتباطكما، وما 

زالت العالقة بينهما، اأو رمبا هي عالقات 

ا�سُتحدثت بعد زواجكما.

- عندما تكونني معه ومُت�سكني بهاتفه 

تتغري مالمح وجهه وُيبعد الهاتف من 

وجهك اأو ياأخذه من يدك بحجة وجود 

ر�سائل خا�سة من والداته حتدثه فيها 

ع����ن م�ساكل البي����ت، اأو بع�س املزاح 

مع اأ�سدقائ����ه باألفاظ ل تليق بك، ول 

مينح����ك الفر�سة ك����ي مت�سكي هاتفه، 

ورمب����ا يقول ل����ك اإن الهوات����ف اأ�سياء 

�سديدة اخل�سو�سية ول ميكنك الطالع 

عليها.

عالمات من املمكن اأن تك�سف لك خيانة 

الرج���ل، لكن كوين ذكي���ة ول تت�رسعي، 

فرمبا تكون ت�رسفاته عفوية.

رمي اخلياط
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منوعات

الكافي���ار من اأطايب الطعام، ويتكون 

م���ن بي�س ال�سم���ك، ومن �سم���ك احلف�س 

حتدي���داً الذي يعي�س ب�س���كل اأ�سا�سي يف 

املياه الباردة يف بحري قزوين والأ�سود، 

اللذي���ن يف�س���ال ب���ني رو�سي���ا وال�رسق 

الأو�سط، يتن���وع لون الكافيار الذي ياأخذ 

�سكل حبيبات دقيقة بني الأ�سود والرمادي 

والأ�سفر والبني، غري اأن بع�س اأنواعه قد 

ي�سل حجمها اإىل حجم حبات البازلء.

فوائد الكافيار

تن���اول الأ�سماك يفي���د اجل�سم من 

ناحي���ة تخفي����س م�ست���وى الده���ون 

يف اجل�س���م، وتخفي�س ن�سب���ة الدهون 

الثالثية، والكولي�سرتول يف الدم، ويفيد 

مر�س���ى اجلهاز ال���دوراين، ويفيد املراأة 

احلامل والأطفال وكاف���ة اأفراد العائلة، 

كما يق���ي تناوله م���ن الإ�سابة ببع�س 

الأمرا�س الت���ي ت�سيب الإن�سان، كما اأنه 

يعالج بع�سًا منها. لكن لي�ست منتجات 

الأ�سم���اك هي اللح���وم والدهن والزيت 

فقط، بل هناك م���ا مييز الأ�سماك كمادة 

الغذائية  غذائية عن بع�س املنتج���ات 

احليواني���ة، وهو احت���واء الأ�سماك على 

املبي�س الذي يحت���وي على ماليني من 

بيو����س الأ�سماك املغذية للج�سم ب�سكل 

تعجز عنه باقي املواد الغذائية الأخرى.

الوظيفة الغذائية

عن���د تن���اول الإن�س���ان لبيو����س 

الأ�سماك فاإنه �سيالحظ فرقًا يف ن�ساطه 

اجل�سمي، ياأت���ي من خالل توفري بيو�س 

الأ�سماك للربوتينات والدهون ال�سحمية 

الفو�سفورية، وبكمية عالية خلاليا ج�سم 

الإن�سان، وبالتحدي���د للمتقدرات )مراكز 

اأك�س���دة ال�سكري���ات واحلمو�س الد�سمة 

واحلمو�س الآميني���ة وتفكيكها اإىل مواد 

ل ع�سوية/ ماء وثاين اأك�سيد الكربون/ 

وطاق���ة(، فعندما يتن���اول الفرد بيو�س 

الأ�سماك يكون قد وّفر خلالياه اجل�سمية 

بروتينات هامة ودهونًا ف�سفورية يف اآن 

واحد، ويف غ���ذاء واحد، وبالتايل يكون 

قد وّفر ال�رسارة الأوىل خلالياه، لقيامها 

بعمليات ال�ستقالب واإنتاج الطاقة.

بيو�س الأ�سماك، ونظراً اإىل احتوائها 

عل���ى الربوتينات والدهون الفو�سفورية، 

ُتعت���رب من�ّسط���ة للخلية، وه���ذا يعني 

قيام املواد الغذائية املوجودة ببيو�س 

الأ�سم���اك بعملي���ة حماي���ة اخللية من 

اله���رم والتعب، وبالت���ايل احلفاظ على 

اجل�سم ب�سحة جيدة.

تتع���دى فائ���دة بيو����س الأ�سماك 

املهمة  الربوتينات  لتوفريه���ا  الغذائية 

والدهون الفو�سفورية اإىل عملها كم�ساد 

اأك�سدة خلوية، من خالل قيام حمتوياتها 

بحماية ج���دران اخللي���ة اجل�سمية من 

التلف.

فوائده لالأُ�رسة

اأي�سًا  تناول بيو�س الأ�سم���اك مهم 

للم���راأة احلامل، بحي���ث يوفر لها خالل 

ف���رتة حملها اأهم الده���ون التي يحتاج 

اإليها اجلنني.

اإعط���اء بيو�س الأ�سماك اأو و�سعها 

يف وجب���ات الأطف���ال مه���م لعمليات 

التح�سيل  لعملي���ات  ومه���م  النم���و، 

العلمي ومن���و اخلاليا الع�سبية، ومهم 

لعمليات توفري الطاق���ة للطفل، وهذه 

الطاقة املوفرة تكون على �سكل �رسارة 

عمل ملختلف عملي���ات ال�ستقالب، اأي 

اأنه���ا تختلف متامًا ع���ن الطاقة التي 

توفره���ا باق���ي اأنواع الأغذي���ة، فهذه 

الطاقة لي�ست دهونًا اأو �سكريًا، بل اإنها 

طاقة مركبة من الده���ون الفو�سفورية 

والربوتين���ات املهم���ة، والت���ي ت�سكل 

حمركًا اأ�سا�سيًا لعمليات اإنتاج الطاقة 

يف اجل�سم.

مه���م  الأ�سم���اك  بيو����س  تن���اول 

لليافعني على حد �سواء، بف�سل تاأمينه 

للربوتينات التي حتتوي حمو�سًا اآمينية 

مهم���ة لرتكيب اأنزميات بن���اء ال�سال�سل 

الفو�سفور  لتاأمينه  وكذل���ك  الربوتينية، 

والدهون الفو�سفورية وفيتامني »�سي«، 

ويزيد تن���اول بيو�س الأ�سماك من حجم 

ال�سائل املنوي، ومن الطبيعي اأن يعطي 

طاق���ة للعملية اجلن�سية، نظ���راً اإىل ما 

يحتويه من مواد �سبق ذكرها اآنفًا.

تناول بيو����س الأ�سماك مهم للكبري 

يف ال�سن لعملها كم�ساد تاأك�سد وعملها 

كب���اٍن للخلية اجل�سمية واحتوائها على 

مواد غذائية مهمة.

فوائد بيو�س الأ�سماك الطبية

تعت���رب بيو�س الأ�سم���اك من اأف�سل 

امل���واد امل�ساع���دة على ع���الج اأمرا�س 

الع�سب���ي، خ�سو�س���ًا اعتالل  اجله���از 

الأع�س���اب اأو تلفه���ا، اأو نخ���ر اللي���ف 

الع�سب���ي،  وهي ت�ساع���د يف عمليات 

اإعادة بناء الألي���اف الع�سبية املتهتكة 

الأ�سم���اك  تن���اول بيو����س  بفاعلي���ة. 

للم�سابني بال�سلل اجلزئي اأو باإ�سابات 

العم���ود الفق���ري جي���د، خ�سو�سًا عند 

اإع���ادة التاأهيل، وُتعترب بيو�س الأ�سماك 

اأف�س���ل مثال مل�ساهمة الغذاء يف تاأهيل 

املري����س جنبًا اإىل جن���ب مع التمارين 

الريا�سي���ة التي ي�سفه���ا امل�رسف على 

التاأهيل.

تناول بيو����س الأ�سماك مفيد اأي�سًا 

حلالت الته���اب الأقنية املنوية وترميم 

خالياه���ا، لغناه���ا بفيتام���ني »ياء«، 

وتناوله���ا مه���م للم�ساع���دة يف عالج 

الأمرا�س التنف�سي���ة والتهاب الق�سبات، 

لغناها بفيتام���ني »اأ«، ومهمة لإعطاء 

املناع���ة للج�س���م وتن�سيط���ه لغناها 

بفيتامني »�سي«.

اأف��ق��ي

1 قائل العبارة: »البحر من ورائكم والعدو اأمامكم«
2 اأعطى راأيا خبريا / اإعادة تدوير املواد الطبيعية

3 البل���د الوحيد يف العامل الذي ل ي�سع ا�سمه على طوابع 
الربيد / حرف نفي.

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع الأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4 ن�سف قارب / ن�سف اأر�سل
5 م�رسحية �سيا�سية قدمها دريد حلام

6 هوادة / ن�سف نا�سط
7 مدينة اأ�سبانية يف اأفريقيا حماطة باأرا�س 
مغربية / يقرتب كثريا يف القيمة اأو العدد

8 خلف )بالعامية( / منا�سبة تعود ب�سكل 
م�ستمر / ن�سف راجع

9 رئي�س اأميكي �ساب���ق ا�ستهر بف�سيحة 
لون�سكي

10 مدينة ترفيهي���ة امريكية كبرية منها 
ن�سخة يف فرن�سا

ع��م���ودي

1 ق���ارن يف احلجم لريى مدى التطابق / 
�سقوط

2 جعل الآخر �رسيكا / نظام نقل الر�سائل
3 م�ساركة يف الأف���كار حول مو�سوع ما 

/ ما بعده.

4 جمم���وع احتياجات املكت���ب من الورق 
والأق���الم وغري ذل���ك / حرف���ان من كلمة 

)كزبرة(.

5 ن�سف مرك���ز / و�سع ال�سيء يف الركن 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ومبعنى اعتمد عليه

6 كريه الرائحة / مت�سابهات
7 طيب الطعم وارائح���ة / عا�سمة اروبية 

)معكو�سة(

8 ن�س���ف يرج���و / حمام بخ���ار حديث / 
ن�سف تايل.

9 امل���راأة التي ل زوج لها اأو الرجل الذي ل 
زوجة له / خالون من النجا�سة.

10 فاكهة كاخلوخ / زناد )مبعرثة(.

الكافيار.. حماية من الهرم وتلف األعصاب
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كاريكاتير

»رولز رويس« تقاضي إماراتيًا لتحميله العلف على سيارتها الجديدة

6

قامت �سانعة ال�سيارات الربيطانية 

»رولز روي�س« بتقدمي طلب حماكمة 

مواطن اإمارات���ي يف حمكمة اأبوظبي 

وذل���ك لقيام���ه بتحمي���ل العل���ف 

والرب�س���يم فوق وداخل ال�سيارة، وقد 

اأر�سلت وكالة اأبوظبي موتورز )وكيل 

�رشكة رولز روي�س يف مدينة اأبوظبي( 

اإىل املواطن لإجباره  اأحد م�سوؤوليها 

على التوقف عن ه���ذا الفعل، والذي 

ُيعترب اإنقا�سًا ل�سيارة »رولز روي�س« 

اجلديدة من نوع »ريث«، وقد قّدمت 

ل���ه ال�رشكة العديد من اخليارات، من 

�سمنها �رشاء ال�سيارة، غري اأنه رف�س.

ب���دوره، املواطن الإمارات���ي قال اإن 

ال�سي���ارة ح�سل عليها هدي���ة من ابنه، 

حي���ث يعمل يف جتارة الإبل وله �سمعة 

كب���رية بني اأبن���اء مدين���ة اأبوظبي يف 

الإب���ل واملتاجرة فيه���ا وامل�ساركة يف 

امل�سابق���ات بها، ومازال���ت ال�رشكة يف 

�س���دد العمل عل���ى الق�سية يف حماكم 

مدينة اأبوظبي حتى الآن.

يف واحدة من اأغ����رب الطقو�س الدينية 

يف الهن����د، يعك����ف �سكان اإح����دى البلدات 

بولي����ة راج�ست����ان على عب����ادة اجلرذان 

وتق����دمي الطع����ام والرعاية لأع����داد كبرية 

منها يف معبد خا�س اأن�سئ خ�سي�سًا لهذه 

الغاية.

وي�س����م معبد كارين مات����ا اأكرث من 20 

األف جرذ مت اإح�سارها من املجاري والأزقة 

لتحظى برعاية ملكية، حيث يقدم ال�سكان 

له����ذه اجلرذان الهب����ات والطعام واحلليب 

كلما اأرادوا اأن ي����وؤّدوا منا�سك العبادة لها، 

كما اأنه����م اأقاموا احلواجز واملتاري�س التي 

القط����ط واحليوان����ات املفرت�سة من  متنع 

القرتاب منها.

وميكن لزائر املعبد اأن ي�ساهد اجلرذان 

تتنق����ل بحرية ب����ني اأرجائ����ه، ول ت�سطر 

للبحث ع����ن طعامها، حيث تتواجد كميات 

كبرية منه موزعة على اأوان كبرية تتجمع 

حولها، ول يقت�����رش طعامها على احلليب 

وبقايا اجلنب، ب����ل يبالغ بع�س املتعبدين 

ب�رشاء اأنواع خمتلفة من احللوى والأطعمة 

املطبوخة وتقدميها للجرذان.

وتعود خلفية عبادة اجلرذان عند اأتباع 

هذه الديانة اإىل اعتقاده����م باأنها جت�سيد 

حي للآله����ة كارين ماتا التي حمل املعبد 

ا�سمه����ا، وهي ام����راأة هندو�سية عا�ست يف 

القرن 14 ميلدي وعبده����ا اأتباعها بعدما 

عا�ست حي����اة التق�سف والزه����د، وحظيت 

بالتبجيل على نطاق وا�سع يف البلد.

ويطالب الكهنة يف املعبد الزوار باحلذر 

عن����د ال�سري بداخله، حي����ث تق�سي قوانني 

املعبد مبعاقبة اأي �سخ�����س يت�سبب بقتل 

اأح����د اجلرذان ب�رشاء متثال م����ن الذهب اأو 

الف�سة على �سكل جرذ وو�سعه يف املعبد 

تكفرياً عن خطيئته.

قرية هندية تعبد 20 ألف فأر


