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عربياً  �ضخ�ضاً   150 نحو  دخ��ول  االأم��ن��ي��ني  امل�ضوؤولني  اأح��د  اأك��د 

اأو تاأ�ضرية من  اإىل لبنان من دون �ضمات دخول  من بلدان خمتلفة 

اإ�ضامية  حركات  من  وهم  بلدانهم،  يف  املوجودة  اللبنانية  ال�ضفارة 

ال�ضمال  بني  توزعوا  وقد  اخلارجية،  مظاهرهم  ح�ضب  »اأ�ضولية«؛ 

وبريوت والبقاع.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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متطرفون »أصوليون« دخلوا إلى لبنان

16 صبر األكراد نفد.. وأردوغان يفاقم عنصريته

حرب مفتوحة بين »حزب الله« وأعدائه
سورية.. مرحلة 

الجبهات 
انتهت لصالح 

االقتحامات 
وتصفية 

المسلحين

مشروع أميركي – 
سعودي – تركي 
إلشعال المنطقة 

وتقسيمها

»المستقبـل«: 
إصـرار عـلــــى 

مســـار 
»الفـتـنـــــة«

مراد: األمن 8
الوقائي 

»حزب الله«  لـ
في سورية.. 

أمٌن وقائي 
للبنان من 

الهجمة 
التكفيرية
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هل قلتم »ربيع«؟
اأو�س���ح �س���ورة للم�س���روع ال���ذي يجت���اح املنطق���ة حت���ت م�س���مى »الربي���ع 

العرب���ي« راأيناه���ا وعاي�س���ناها يف الأح���داث ال�س���ورية، ف�س���ورية تخت�س���ر 

امل�س���هد وحقيق���ة ال�س���راع ال���ذي يج���ري يف املنطق���ة وعليه���ا، والأهم اأن 

�س���عوب وجمتمعات املنطقة العربية بداأت تتلم�س اأوجه »اخلديعة« التي 

�سقطنا يف فّخها منذ بدايات العام 2011، و�سوًل اإىل وقتنا احلايل. 

اأخذتن���ا يف البداي���ة العاطف���ة، وم���ا ميك���ن ت�س���ميته برومان�س���ية »ميدان 

التحري���ر«، ولأن جمي���ع �س���عوب املنطق���ة تنظ���ر اإىل م�س���ر نظ���رة اأبوية، 

وت���رى فيه���ا رائدة وقائ���دة وحمركة الع���امل العربي، اندفع بع�س���ها اإىل 

حم���اكاة »الثورة امل�س���رية« ب���ني مزدوجني كبريين، مبع���زل عن موقفنا 

من نظام ح�س���ني مبارك وانت�سابه اإىل حمور اأمريكا - »اإ�سرائيل« ب�سكل 

�س���افر.. وكان���ت اندفاع���ة حمق���ة يف بع����س اأطروحاته���ا الداخلي���ة، لكّن 

ت�سل�س���ل الأحداث والوقائع وما جرى ويجري يف �س���ورية اأو�س���ح املوقف 

ب�سكل ل لب�س فيه: نحن اأمام حفلة تق�سيم وتفتيت واإ�سعاف ملا تبّقى من 

ق���ة« ظاهرياً، لكّن اأعداء هذه  هذه »الأمة«، حتت عناوين و�س���عارات »حمحُ

املنطقة ا�س���تعملوها �س���دنا بغية �س���رب التعدد والتنوع يف بالدنا، وخلق 

تناق�سات جوهرية ورئي�سية بني ال�سرائح الجتماعية، متهيداً للتق�سيم 

والتفتيت واملزيد من الهيمنة وال�سيطرة و�سمان اأمن »اإ�سرائيل«. 

يف و�س���عنا اإلق���اء نظرة على خارطة الوط���ن العربي ال�سيا�س���ية والأمنية 

لنكت�س���ف »املوؤام���رة«، لي����س يف احلديث ع���ن موؤامرة مبالغات وا�س���تعانة 

باللغ���ة »اخل�س���بية« لتو�س���يف الأمور.. انظ���روا اإىل الفو�س���ى واحلروب 

»الربي���ع  اجتاحه���ا  الت���ي  ال���دول  يف  الأهلي���ة  وال�س���دامات  والنزاع���ات 

العربي«، فيظهر اأمامكم املخطط بو�سوح. 

يف تون����س حي���ث ثمة جتان����س اجتماعي، جرى خل���ق تناق�س مفتَعل بني 

الدي���ن واملجتم���ع، وب���داأت الظواه���ر املت�س���ددة تعّب عن نف�س���ها وتق�ّس���م 

املجتمع التون�سي وت�سيع الفو�سى يف البالد.. 

ويف م�س���ر حي���ث الهوي���ة اأ�س���لب واأق���وى واأك���ر متان���ة، يج���ري �س���رب 

املكونات الكبرية بع�سها ببع�س، ودفع القاهرة نحو حرب اأهلية، واإ�سغال 

للجي�س امل�سري يف الداخل.. 

ليبي���ا يت���ّم تق�س���يمها حت���ت اأعينن���ا بخل���ق تناق�س���ات قبلي���ة وجهوي���ة، 

واخلط���وة الأوىل ج���رت يف ظ���ل فو�س���ى عارم���ة جتت���اح الب���الد، واأحُعل���ن 

ع���ن قي���ام »اإقيل���م برقة« وعا�س���مته بنغ���ازي، يف خطوة انف�س���الية متّهد 

للم�ستقبل. 

اليمن لي�س اأف�س���ل حاًل؛ من �س���نعاء اإىل احلراك اجلنوبي اإىل �سعدة، 

د بتق�سيم فعلي اأ�سبح قريباً من التحقق.  وهو مهدَّ

الع���راق دول���ة كونفدرالي���ة تقريباً، ويت���م خو�س »الفتنة« بال�س���تناد اإىل 

املك���ون الجتماع���ي الإ�س���المي، كم���ا هي احل���ال يف احلرب على �س���ورية، 

حيث يتو�س���ل اأ�سحاب امل�سروع التفتيتي لغة مذهبية مقيتة لطاملا كانت 

م�سدر غنى امل�سرق و�سحره وفرادته. 

ويف لبن���ان يجري ا�ستن�س���اخ احلالة العراقية وال�س���ورية والدفع بنا نحو 

الظالم.. 

اأما فل�سطني فال اأحد يذكرها طبعاً.. 

هل قلتم »ربيع عربي«، اأم اأننا حيال خريف كئيب و�س���تاء مظلم و�س���يف 

�سديد احلر؟! وملاذا ل ن�سنع ف�سلنا العربي الإ�سالمي اخلا�س، ونفّوت 

على الأعداء ا�ستغالل م�ساكلنا ملزيد من الإ�سعاف وال�سرذمة؟

غ�سان جواد

فر�ست متفجرة الروي�س يف �ساحية بريوت 

الو�سع  على  نف�سها  املا�سي  الأ�سبوع  اجلنوبية 

ال�سيا�سي يف لبنان، وتركت تداعيات وا�سعة على 

ال�سعيد العام.

اأفرج  وال�سيا�سي،  الأمني  ال�سعيدْين  فعلى 

وزير الدفاع الوطني فايز غ�سن عن معلومات 

باأ�سمائها،  الأم��ور  و�سّمى  خطرية،  ا�ستخبارية 

ووج������ه ال��ت��ه��م��ة ب���اأع���م���ال ال���ق���ت���ل وال��ت��ف��ج��ري 

اإىل جم��م��وع��ات ت��ك��ف��ريي��ة ت��ع��م��ل حت���ت اإم����رة 

»القاعدة«، ول يخفى على اأحد ما كان نّبه منه 

وزير الدفاع اللبناين قبل اأكر من عامني، عن 

وجود خاليا �سرية تعمل يف لبنان حل�ساب هذا 

التنظيم الإرهابي يف بع�س البيئات احلا�سنة.. 

يومها جوبه الوزير غ�سن مبوجة من النتقاد 

والتحري�س ال�سيا�سي عليه وعلى فريق 8 اآذار، 

املجموعات  هذه  حماية  كان  الأ�سا�س  والهدف 

تبّدى  ما  وه��و  لها،  ال�سيا�سي  الغطاء  وت��اأم��ني 

ذل��ك ما  اأدل على  اأك��ر من منطقة، ولي�س  يف 

قبل  اللبناين من  ح�سل يف عبا �سد اجلي�س 

�ساحقة  كانت  النهاية  اأن  اإل  »الأ�سري«،  جماعة 

لهذه اجلهة التي اأرادت اإيقاع الفنت والتخريب 

والرتهيب يف عا�سمة اجلنوب.

وملالقاة جهد اجلي�س اللبناين وا�ستخباراته 

باأخبار  اللبناين  العام  الأم��ن  خرج  الع�سكرية، 

اأجهزته من �سبط  ن  فاجاأت اجلميع؛ عن متكُّ

ب��ريوت،  جنوب  الناعمة  بلدة  يف  اإرهابية  خلية 

ز لتفجريها يف  باملتفجرات يجهَّ و�سيارة مليئة 

بيئة موؤيدة للمقاومة، كما جاء يف العرتافات 

الداعمة  ال�سيا�سية  اجلهات  و�سع  ما  الأول��ي��ة، 

لهذه املجموعات يف مكمن قاتل، اإذ اإن الوقائع 

ب��الأق��وال  دامغة والأم���ور والع��رتاف��ات مثبتة 

والأفعال.

�����س��رت ال���دول���ة ب��ع��د اك��ت�����س��اف ه��ذه  ل��ق��د ححُ

اخلاليا، والآتي اأعظم، ولي�س خافياً ما ح�سل 

يف اجتماع جمل�س الدفاع الأعلى غداة انفجار 

ال��روي�����س م��ن ن��ق��ا���س��ات مل ت��خ��لحُ م��ن �سخونة، 

ت�سريف  حكومة  رئي�س  به  نطق  ما  خ�سو�ساً 

الأعمال جنيب ميقاتي، الذي ادعى اأن الك�سف 

عن معلومات كهذه قد يثري ردود فعل، �سرعان 

م��ا رد ع��ل��ي��ه وزي����ر ال���دف���اع ب����اأن ال���س��ت��خ��ب��ارات 

عن  واف��ي��ة  كافية  معطيات  متتلك  الع�سكرية 

حتركات هذه املجموعات يف عدة مناطق وحتى 

لكن  احل��ل��وة،  ع��ني  يف  امل��خ��ي��م��ات، خ�سو�ساً  يف 

ال�سوؤال املطروح: هل ميلك رئي�س اجلمهورية 

مكنونات  عن  الإف�ساح  ج��راأة  �سليمان  مي�سال 

ال���واق���ع الأم���ن���ي وال�����س��ي��ا���س��ي امل�������اأزوم، وال����ذي 

ت��ت��ح��م��ل م�����س��وؤول��ي��ت��ه ج��ه��ات ���س��ي��ا���س��ي��ة داع��م��ة 

وموؤيدة مل�ساريع النفالت الأمني؟ وما هو دور 

فرع املعلومات؟

اأم��ام هذا الواقع، هل �ست�سطر املقاومة يف 

اإطار احلرب ال�ستباقية التي اأعلن عنها الأمني 

امل��ج��رم��ني  م��الح��ق��ة  اإىل  ل����»ح���زب اهلل«  ال���ع���ام 

بعد  احلا�سنة  وبيئتهم  اخل�سبة  مراتعهم  يف 

ا�ستنفاد كل اجلهود والت�سالت؟ 

يبدو اأن املناكفات اليومية والأداء ال�سيا�سي 

املعلومات،  ل��ف��رع  خ�سو�ساً  ال��ه��زي��ل،  والأم��ن��ي 

ب��ن��وع  الإره���اب���ي���ة  امل��ج��م��وع��ات  مت��ّت��ع  اإىل  اأدى 

اآمنة  واإق��ام��ة م��الذات  من احلرية يف احلركة، 

عر�سال  يف  حا�سل  ه��و  كما  طبيعية،  وم��الج��ئ 

اليوم.

وه���ن���اك م�����س��ت��وى اآخ����ر م���ن ه����ذه احل����رب، 

واأدوات  و�سائل  يتطلب  ال���ذي  ال���ردع،  وه��و  األ 

املجرمني  ه��وؤلء  ل�سرب  وتكتيكات  ومقاربات 

يف اأوكارهم والق�ساء عليهم، وقد دحرج »حزب 

بع�س  تلقفتها  اجل��م��ي��ع  اأم�����ام  ث��ل��ج  ك���رة  اهلل« 

هائلة،  معلومات  تاأمني  بعد  الأمنية  ال��دوائ��ر 

ذلك من اأجل العمل يف املرحلة املقبلة باأ�سلوب 

�سريعة  ن��ت��ائ��ج  اإىل حت��ق��ي��ق  و����س���وًل  خم��ت��ل��ف، 

ك��م��ا ح�����س��ل يف ���س��ي��ارة ال��ن��اع��م��ة ال��ت��ي اأ���س��اءت 

اإرهابي يجري  الأمامية على عمل  م�سابيحها 

التح�سري له، يف ظل غطاء مذهبي بغي�س.

خمرج واحد قد يوؤدي اإىل اخلروج من هذه 

اجلهات  جميع  ت��ع��اون  وه��و  ال��ك��بى،  امل�سيبة 

ال�سيا�سية والأجهزة الأمنية، والتن�سيق بفعالية 

ال���ذي يهم كل  ال��وط��ن��ي،  اأك���ب حلماية الأم���ن 

للرد  اأعلى  م�ستويات  هناك  واأي�ساً  اللبنانيني، 

اأي  العمق،  العمل يف  على ه��ذه اجل��رائ��م، وه��و 

الإرهابية،  املجموعات  مواقع  حيث  �سورية،  يف 

حماية  ل��ت��اأم��ني  خمتلفاً  ع��م��اًل  يتطلب  وه���ذا 

منطقة  يف  خ�سو�ساً  ال�سرقية،  احل��دود  بطول 

القلمون وامتدادها الطبيعي اإىل عر�سال.

املعركة قا�سية ولي�ست �سهلة، واملطلوب هو 

اإ�سغال »حزب اهلل« يف الداخل، ومنعه من العمل 

يف �سورية وممار�سة دوره على احلدود اجلنوبية، 

ين�سب اجلهد  ح��ي��ث  م��ك�����س��وف��ة،  خ��ط��ة  وه����ذه 

يف  ل��الإ���س��راع  وا�سحة  خليجية  مب�ساعدة  الآن 

»الإ�سرائيليني«  الأرا�سي بني  مفاو�سات تبادل 

له  و�سعت  ال��ذي  الهدف  وهو  والفل�سطينيني، 

يوؤ�سر  م��ا  لتحقيقه،  اأ���س��ه��ر   9 مهلة  وا�سنطن 

للغاية،  �ساخنة  �ستكون  املقبلة  الفرتة  اأن  اإىل 

لكن املوؤكد اأن معركة كهذه �ستح�سمها املقاومة 

ب��اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا واإرادت����ه����ا، ول��ي�����س اأب��ل��غ م��ن ق��ول 

بنف�سه  ف�سيذهب  ر  ا�سطُّ لو  اإن��ه  العام  الأم��ني 

اإخ��وت��ه امل��ج��اه��دي��ن للقتال يف ���س��وري��ة من  م��ع 

اأجل حماية املقاومة، و�سعبها الذي يبقى نقطة 

الرتكاز الأ�سا�سية يف هذا ال�سراع.

بهاء النابل�سي

2
أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

املجل�س الأعلى للدفاع يقف دقيقة �سمت عن روح �سهداء تفجري الروي�س
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◄ حماس سليمان
اأكد م�سدر �سيا�سي وا�سع الطالع 

مي�سال  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  اأن 

�سليمان هو من اأكر املتحم�سني 

ل��ت�����س��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة اأم������ر واق�����ع، 

اإىل نيويورك  وذلك قبل توجهه 

حل�����س��ور اج���ت���م���اع���ات اجل��م��ع��ي��ة 

وثمة  املتحدة،  ل��الأمم  العمومية 

معلومات نقلها م�سوؤول بارز عن 

اأم��ريك��ي - �سعودي  ق���رار  وج���ود 

ب�����س��رورة ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة اأم���ر 

واق�����ع، ل��ك��ن ت��ب��ني ل��ه��م اأن ذل��ك 

لي�س اأمراً �سهاًل.

www.athabat.net

هل ستخوض المقاومة حربًا استباقية ضد المجرمين؟

غصن: االستخبارات 
العسكرية اللبنانية 

تمتلك معطيات كافية 
عن تحركات المجموعات 

التكفيرية في عدة 
مناطق.. وحتى في 

المخيمات
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امل��ت��ك��رر  ال���ت���اأك���ي���د  ذاك  ج����زاف����اً  ل��ي�����س 

ب����اأن امل�����س��روع الأم���ريك���ي - ال�����س��ه��ي��وين - 

ال��ت��ك��ف��ريي واح������د، ف���الأ����س���رة ال�����س��ع��ودي��ة 

اأثبتوا  التكفرييون  و»وّهابيوها«  احلاكمة 

ذل����ك ع��ل��ى م���ر احل���ق���ب امل��ا���س��ي��ة، وخ���الل 

خمتلف الأحداث والتطورات التي �سهدتها 

�سبه  ا�ستيالئهم على  العربية منذ  املنطقة 

رقاب  يف  ال�سيف  واإعمالهم  العرب،  جزيرة 

كل من ناواأهم اأو خالفهم الراأي من العرب 

وامل�سلمني.

اململكة ال�سعودية ملن يقراأ جيداً املرحلة 

ال���ت���ي واك���ب���ت حت�������س���ريات اإن�������س���اء ال��ك��ي��ان 

اأر�س فل�سطني، قبل اتفاق  ال�سهيوين على 

»�سايك�س - بيكو« ومعه وبعده، هي كجارتها 

اللدودة اململكة الأردنية؛ من مقدمات تنفيذ 

جناحه،  �سروط  وم��ن  ال�سهيوين،  امل�سروع 

الذي  اللتزام  بهذا  متم�سكة  ت��زال  ما  وهي 

ال�سهيوين  الكيان  يربط م�سريها مب�سري 

اخلام�س«  »الطابور  دور  متار�س  الغا�سب؛ 

التخريبي جتاه كل عمل عربي جدي ي�سعى 

وحترير  ال�سهيوين  اخل��ط��ر  م��واج��ه��ة  اإىل 

فل�سطني.

راقبوا الدور ال�سعودي امل�ساعد للهجمة 

»الإ�سرائيلية«، اإن باإقامته العالقات ال�سرية 

معها، اأو بن�سره الف�ساد يف البيئات العربية، 

الر�ساوى  دائ��رة  تو�سيع  م��وؤخ��راً  وحماولته 

واإف�ساد ال�سمائر.. اإىل مو�سكو ورئي�سها.

الرئي�س  من  ال�سعودي  املوقف  وتذكروا 

التحررية  و�سيا�سته  ال��ن��ا���س��ر  ع��ب��د  ج��م��ال 

التقدمية والوحدوية، فاآل �سعود �سد كل ما 

يوّحد العرب ويقوي جبهتهم يف وجه الغرب 

ال�ستعماري وقاعدته املتقدمة »اإ�سرائيل«.

وال�����ع�����الق�����ات الأم����ن����ي����ة وال���ع�������س���ك���ري���ة 

ظهرت  ق��دمي��ة،  »اإ���س��رائ��ي��ل«  م��ع  ال�سعودية 

امل��م��ل��ك��ة مع  ن�����س��ق��ت  ع��ن��دم��ا  اأوىل دلئ��ل��ه��ا 

�سد  حربها  و»اإ���س��رائ��ي��ل«  املتحدة  ال��ولي��ات 

املا�سي،  القرن  �ستينيات  يف  اليمنية  الثورة 

اإثر ثورة اليمنيني �سد احلكم املتخلف الذي 

كان يّدعي »الإمامة«، مثلما ثاروا اليوم �سد 

حكم علي عبد اهلل �سالح، فوجدوا يف اململكة 

عدوهم الأول.

وحتفل التقارير الغربية و»الإ�سرائيلية« 

وخ��ط��رية عن  بتفا�سيل كثرية  الأي���ام  ه��ذه 

ال��ت��ن�����س��ي��ق ال���س��ت��خ��ب��ارات��ي ب���ني ال�����س��ع��ودي��ة 

و»اإ�سرائيل«، حتى اأن بع�س م�سوؤويل اململكة 

��خ��ِف��وا دعوتهم  يحُ ال��ذي متوله مل  والإع����الم 

»ال��ع��رب«  ب��ني  اإق��ام��ة »حت��ال��ف«  اإىل  العلنية 

اجلمهورية  مل��واج��ه��ة  ال�����س��ه��ي��وين،  وال��ع��دو 

العروبة  كانت  ومتى  اإي���ران!  يف  الإ�سالمية 

تعني اآل �سعود؟ ومتى كانت �سيا�ساتهم غري 

اأمريكية و�سهيونية؟

ال�����دور  يف  امل����راق����ب  ي���دق���ق  اأن  ي��ك��ف��ي 

ال�سعودي يف العراق منذ دفعه اإىل حماربة 

الكويت،  اح��ت��الل  ت��وري��ط��ه يف  اإىل  اإي����ران، 

اإىل غ��زوه وتدمريه انطالقاً من حفر  ثم 

ال��ب��اط��ن يف الأرا����س���ي ال�����س��ع��ودي��ة، و���س��وًل 

اإىل ال����دور ال��ت��خ��ري��ب��ي ال�����س��ع��ودي يف دف��ع 

ال��ت��ك��ف��ريي��ني ال��ق��ت��ل��ة اإىل ق��ت��ل ال��ع��راق��ي��ني 

ب��ال��ع�����س��رات ي���وم���ي���اً، ل��ن��ع��رف م����دى ت��اآم��ر 

ال��ع��ائ��ل��ة ال�����س��ع��ودي��ة احل��اك��م��ة ع��ل��ى ال��ع��رب 

ال��ذي  ال���دور  وامل�سلمني، وح��ج��م وخ��ط��ورة 

ي����وؤّدون����ه يف خ���دم���ة ال���غ���رب ال���س��ت��ع��م��اري 

وم�سروعه املتقدم »اإ�سرائيل«.

نقلت  ه���ذا،  ���س��ي��اق عملها  وامل��م��ل��ك��ة، يف 

ن�ساطها التخريبي اإىل لبنان، لتوؤدي الدور 

املقاومة  �سرب  حماولة  يف  منها،  املطلوب 

اجت��اه��ني  يف  املت�سعب  مفعولها  وت��ع��ط��ي��ل 

والت�سدي  لبنان  حماية  الأول:  اأ�سا�سيني، 

ومياهه  اأر���س��ه  يف  ال�سهيونية  ل��الأط��م��اع 

كل  اإىل جانب  ال��وق��وف  وال��ث��اين:  ونفطه، 

اأب��ن��اء فل�سطني، مب��ا مينع  م��ن ي��ق��اوم م��ن 

ف��ر���س احل���ل ال���س��ت�����س��الم��ي ال����ذي تعمل 

وحلفاوؤهما  و»اإ�سرائيل«  املتحدة  الوليات 

فر�سه  على  والعربية  الغربية  ال��دول  من 

على الفل�سطينيني، والذي يراد له اأن يلغي 

ق�سية فل�سطني ويحُ�سقط حقوق �سعبها.

م����ن ه���ن���ا ي���ك���م���ن ����س���ر اإ�������س������رار ح���زب 

ال�سعودية يف لبنان )تيار امل�ستقبل( وغريه 

ال�سفارة  امل��دارة من قبل  اآذار   14 من قوى 

التكفريية  القوى  اإىل  اإ�سافة  الأمريكية، 

�سالح  ب�سحب  املطالبة  على  لهم،  احلليفة 

املقاومة، حتت �ستى احلجج والأ�ساليب.

ا���س��األ��وا ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق اإم��ي��ل حل��ود 

)ح��زب  ال�سيا�سية  احل��ري��ري��ة  فعلته  ع��م��ا 

ال�����س��ع��ودي��ة يف ل���ب���ن���ان( لإل����غ����اء امل��ق��اوم��ة 

وال��ت��اآم��ر ع��ل��ي��ه��ا، وت���ذّك���روا م��ا فعله ف���وؤاد 

ال�سنيورة يف ت�سويق املطالب »الإ�سرائيلية« 

ت��ن�����س��وا  ول   ،2006 مت����وز  ع������دوان  خ����الل 

الذين  امل�ستقبل«  »ت��ي��ار  ن��واب  م��ن  ال��رم��وز 

ارت���ب���ط���ت اأ����س���م���اوؤه���م وم���واق���ف���ه���م ب��دع��م 

ال��ت��ك��ف��ريي��ني، وب��ت�����س��ك��ي��ل مظلة  ومت���وي���ل 

���س��ي��ا���س��ي��ة حت��م��ي��ه��م، اب���ت���داء م���ن »ج��م��اع��ة 

ال�����س��ن��ي��ة«، م�����روراً »ب��ج��ن��د ال�����س��ت« و»ف��ت��ح 

اأحمد  الفار  املجرم  اإىل  و�سوًل  الإ���س��الم«، 

الأ�سري واأمثاله التكفرييني الذين يقتلون 

جنود اجلي�س اللبناين ويفّجرون ال�سيارات 

باملواطنني الآمنني.

ل تقت�سر الهجمة التخريبية ال�سعودية 

على لبنان، بل متتد اإىل نحو ع�سرة بلدان 

عربية، متعن الأي��ادي والأم��وال ال�سعودية 

فيها ت��خ��ري��ب��اً واإف�������س���اداً، ل��ك��ن امل��ق��اوم��ة يف 

ولو  �سعود  اآل  �سيكت�سفه  اآخ��ر،  �سيء  لبنان 

متاأخرين، فلبنان املقاومة كالعنقاء؛ يخرج 

دائماً �ساملاً من حتت الرماد، واملقاومة، كما 

عرفها اأهلها وحمبوها، ل تقبل الوقوع يف 

على  ال��رد  يف  تحُخطئ  ول  املذهبية،  الفتنة 

روؤو����س  ت�سطاد  ب��ل  الإج���رام���ي���ة،  الأدوات 

ال��ف��ت��ن��ة وحم��رك��ي��ه��ا ومم��ول��ي��ه��ا، وه���و اأم��ر 

�سيكون  ورمب��ا  جيداً،  »الإ�سرائيلي«  خ��به 

ال��ت��ي �سيعّلمها  م��ن اخل����بات  ذل���ك ج����زءاً 

»الإ�سرائيلي« لل�سعودي يف مرحلة تعاونهما 

اجلديدة.

ه���ي ح����رب ت�����س��ن��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

من  ال�ساحقة  الأك��ري��ة  وعلى  لبنان،  على 

العدو  �سد  اللبنانيني  ك��ل  لأن  اللبنانيني، 

»الإ�سرائيلي« )ما عدا قلة عميلة ماأجورة( 

اإىل  �سعبها  وع����ودة  فل�سطني  حت��ري��ر  وم���ع 

وط��ن��ه، ل��ك��ن امل��م��ل��ك��ة ت��رّك��ز ع��دائ��ي��ت��ه��ا �سد 

حتقيق  على  ق��ادرة  اأنها  ظنها  ويف  املقاومة، 

م���ا ع��ج��ز الأم���ريك���ي���ون و»الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون« 

اأن اجل���ن���ود  ت��ن�����س��ى  ع����ن حت���ق���ي���ق���ه، وه�����ي 

الأمريكيني والغربيني فروا من لبنان على 

باإمكانهم  اأن  ظ��ن��وا  ب��ع��دم��ا  ال�����س��رع��ة،  وج���ه 

ال��ع��دو  واأن   ،1983 ع���ام  ل��ه��م  ق��اع��دة  جعله 

الهزمية  تلو  الهزمية  تلّقى  »الإ�سرائيلي« 

على يد املقاومة، بقيادة »حزب اهلل«.

زم يف لبنان، وال�سعودية  »الإ�سرائيلي« هحُ

و«وه���اب���ي���وه���ا« ���س��ي��ن��ت��ح��رون ع��ل��ى ���س��خ��رة 

التكفرييني  م�����س��ري  ي��ك��ون  ول���ن  امل��ق��اوم��ة، 

اأف�����س��ل م��ن م�سري الأ���س��اط��ي��ل الأم��ريك��ي��ة 

والغربية واجلي�س ال�سهيوين.

عدنان ال�ساحلي
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من اآثار تفجري الروي�س يف ال�ساحية اجلنوبية لبريوت

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

يـقــــال

◄ إبعاد »ديمقراطي«
احل��زب  رئي�س  ا�ستبدال  م��راق��ب��ون  الح��ظ 

اأم��ن  جنبالط  وليد  اال���س��راك��ي  التقدمي 

الإلقاء  نا�سر  ظافر  احل��زب  يف  العام  ال�سر 

باأمن  حزبية  منا�سبة  يف  منه  ب���داًل  كلمة 

كانت  ال��ذي  فيا�س،  �سريف  ال�سابق  ال�سر 

املوؤمتر  يف  اأبعدته  جنبالط  »دميقراطية« 

االأخري للحزب، وف�سر حليف جلنبالط االأمر 

اال�سراكي  اأن احلزب  اأعلن  نا�سر كان  باأن 

لن مينح الثقة اإال حلكومة وحدة وطنية.

◄ علم وخبر
اأن��ه يتم ت��زوي��د جهاز الأم���ن يف »ح��زب  لم  عحُ

اهلل« مبعلومات يومية عن اأي �سيارة تحُ�سرق 

داف��ع  ك���ان  مهما  اللبنانية،  الأرا����س���ي  ع��ل��ى 

��م ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى كل  ال�����س��رق��ة، وت��ع��مَّ

يف  اهلل«  »ح��زب  ن�سرها  التي  املراقبة  نقاط 

اأكر من منطقة، وين�سق بهذا املو�سوع على 

مدار ال�ساعة مع الأجهزة الأمنية الر�سمية.

◄ أمر طبيعي
من  ي�ستغرب  مل  اإن��ه  �سمايل  �سيا�سي  ق��ال 

عدم تلفُّظ ال�سعودية بكلمة ا�ستنكار واحدة 

لالنفجار االإرهابي يف ال�ساحية اجلنوبية، 

اأمنيًا مماثاًل وقع يف منطقة  اأن حادثًا  ولو 

اأخرى حم�سوبة على تيار �سيا�سي مقرب من 

اإىل دعوة كل  ال�سعودية، ل�سارعت الريا�س 

واال�ستنكار،  لل�سجب  اخلليج  دول  عوا�سم 

بل واإل�ساق التهمة مبا�سرة باملقاومة.

»الكتائب« ◄ ترحيب بـ
لق�����ت خ���ط���وة ال���رئ���ي�������س اأم������ني اجل��م��ي��ل 

اإر�سال نائبه اإىل مكان النفجار يف حملة 

هناك  به  اأدىل  ال��ذي  والت�سريح  الروي�س 

جتمعوا  مواطنون  اعتب  بحيث  ترحيباً، 

هناك اأنه موقف جريء ي�ستحق التقدير، 

يجروؤوا  مل  مبا�سرة  معنيون  هناك  بينما 

على الزيارة، لأن »حتت اإبطهم م�سلة«.

ئ ◄ الظهور السيِّ
�سقور  اأح��د  مقابلة  لبناين  �سيا�سي  و�سف 

يوم  نف�س  يف  تلفزيونية  حمطة  على  اآذار   8
انفجار الروي�س باأنه »كان ظهورًا �سيئًا، واأغلب 

الظن اأن هذا ال�سقر يعي�س حالة اإبهار خالل 

مقابلته التي اأجراها اإعالم معروف باأ�سلوبه 

وقهقهاته  �سحكاته  يف  ج���اراه  وق��د  امل��اك��ر، 

انت�سلت  قد  �سحايا  اأ�سالء  تكن  ومل  املتعمدة 

هذا  تلقى  والحقًا  بعد«،  التفجري  مكان  من 

ال�سيا�سي العديد من االت�ساالت املنتقدة.

◄ شهر واحد لعودة السكان
امل�سرفة  اجلهات  منح  اهلل«  »ح��زب  اأن  لم  عحُ

على اإعادة اإعمار وترميم ما دمره انفجار 

الروي�س �سهراً كاماًل من اأجل اإعادة اإ�سكان 

كل اأ�سحاب املنازل، واإعادة املحال التجارية 

اإىل م���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه، ح��ت��ى ل���و مل ت��دف��ع 

اجلهات امل�سوؤولة يف الدولة قر�ساً واحداً.

◄ »مساعدات« انتخابية
لديه  ب��ريوت  يف  ح��زب  رئي�س  ي�ستمر 

بتقدمي  واجتماعية،  �سحية  موؤ�س�سات 

االأح����زاب  لبع�س  م��ال��ي��ة  م�����س��اع��دات 

منهم  م�ستفيدًا  ب��ريوت،  يف  ال�سغرية 

النيابية  لالنتخابات  مر�سحًا  ك��ون��ه 

املقبلة عن اأحد مقاعد بريوت.

◄ تهديد للتصويت
عا�سمة  زار  لبناين  علماين  ح��زب  رئي�س 

ب���ارزة نقل ع��ن وزي���ر خارجيتها  اأوروب��ي��ة 

الحت��اد  ق���رار  ي�ستهويها  مل  حكومته  اأن 

الأوروبي �سد »حزب اهلل«، لكن الت�سويت 

ح�����س��ل ب��ع��د ���س��غ��وط اأم���ريك���ي���ة ���س��دي��دة 

مهددة بوقف التبادل التجاري معها.

التكفيريون ينتحرون على صخرة المقاومة

الهجمة التخريبية ال 
تقتصر على لبنان.. بل 
تمتد إلى نحو عشرة 
بلدان عربية تمعن 
األيادي واألموال 
السعودية فيها 

إفسادًا

◄ بانتظار »حلف ثالثي«
لن  �سالم  املكلَّف متام  الرئي�س  اإن حكومة  �سابق  وزير  قال 

تب�سر النور ب�سبب عرقلة �سعد احلريري لها، والذي بدوره 

ت�سمل  خارجية  �سفقة  اإمت��ام  بانتظار  الوقت  من  ي�ستفيد 

ال�سعودية واإيران وفرن�سا، �سبيهة باحللف الرباعي.

◄ جنبالط.. و»األمر الواقع«
يف  م���رتدداً  وليد جنبالط  ك��ان  اإذا  لبناين:  م�سوؤول  ق��ال 

بعد  ف��اإن��ه   ،٪50 بن�سبة  ال��واق��ع  الأم����ر  بحكومة  ال��ق��ب��ول 

يطلبه  ما  جم��اراة  عن  ع��اج��زاً  اأ�سبح  ال�ساحية  متفجرة 

اإىل  اأر�سله  الذي  الوفد  اإهانة  بعد  خ�سو�ساً  ال�سعوديون، 

ال�سعودية برئا�سة جنله تيمور، الذي بقي 5 اأيام يف الفندق 

وبعد  �سلطان،  ب��ن  بندر  م��ع  موعد  على  ا�ستح�سل  حتى 

ات�سالت وو�ساطات مع �سعد احلريري.

◄ 500 بدلة عسكرية
اإقليم  يف  �سحيم  بلدة  يف  اخلياطني  اأح��د  قريب  اأك��د 

نافذاً يف الإقليم طلب من  لبنانياً  اأن حزباً  اخلروب، 

اأن ي�سنع  �سبه معمل للخياطة،  الذي لديه  اخلياط 

للحزب نحو 500 بدلة ع�سكرية خ�سراء اللون، وقام 

احلزب بتاأمني القما�س من بائع اأقم�سة من بريوت.

◄ تْرك الحلفاء الطبيعيين
اال�سراكي«  التقدمي  »احل��زب  قيادة  يف  م�سادر  جزمت 

باأن �سبب اإلغاء وليد جنبالط املهرجان املخ�س�س ل�سهداء 

اأه��ايل  مبواجهة  قناعته  ع��دم  اإىل  يعود  التقدمي  احل��زب 

الفا�سية  �سد  الوطنية  املعارك  يف  �سقطوا  الذين  ال�سهداء 

الت�سكيالت  لكل  حليفًا  اأ�سبح  الأن��ه  وال��ي��م��ن،  واالن��ع��زال 

املذكورة وترك احللفاء الطبيعين لال�سراكين.

◄ 30 نائبًا التحقوا بعائالتهم
مع  اأوق���ات  لتم�سية  نائبًا   30 نحو  اأوروب����ا  اإىل  لبنان  غ��ادر 

اأحد  وي��وؤك��د  تقريبًا.  �سهرين  منذ  �سبقتهم  التي  عائالتهم 

املطلعن واملهتمن باأن ن�سف هذه العائالت لن تعود اإىل لبنان.

◄ أقلية عاجزة
من  بحكومة  امل�سي  فكرة  اآذار   14 اأق��ط��اب  م��ن  ع��دد  ناق�س 

فريق واحد ل حتظى مبوافقة اجلميع، لكن بعد متحي�س 

امتالكهم قدرة احل�سم يف هذا الجتاه،  تبنّي عدم  وتدقيق 

لأنهم ل ي�سكلون الأغلبية.

◄ ديفيد هيل.. و»الحزب«
اإن  الدبلوما�سين،  م��ن  كبري  لعدد  �سديق  �سحايف  ق��ال 

معلوماته توؤكد اأن ال�سفري االأمريكي اجلديد يف لبنان ديفيد 

هيل �سي�ستفتح عمله الدبلوما�سي بالهجوم على »حزب اهلل«.
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منذ التفجري الإرهابي الذي هّز ال�ضاحية 

يعي�ش  الأب���ري���اء،  ال�����ش��ه��داء  واأ���ش��ق��ط  اجلنوبية 

قبل،  م��ن  ي�شهدوه  مل  اأم��ن��ي��اً  قلقاً  اللبنانيون 

اأمنية  اإج�����راءات  وق���ع  ع��ل��ى  ال�شاحية  وتعي�ش 

م�����ش��ددة مل ت��ع��رف��ه��ا م��ن ق��ب��ل، وب��غ�����ش النظر 

عن ق��درة ه��ذه الإج���راءات وغريها على حفظ 

على  التاأكيد  ومع  عدمها،  اأو  اللبنانيني  اأرواح 

اأن  قبل  �شيا�شي  احل��ال  بطبيعة  ه��و  الأم���ن  اأن 

ُيالم  اأن  ميكن  ل  لكن  ع�شكرياً،   - اأمنياً  يكون 

اأهل ال�شاحية على قلقهم على م�شري اأبنائهم 

الذي يتهددهم  املتنّقل  الإره��اب  واأرواحهم من 

ال��ت��ه��دي��دات  ازدي����اد  ب��ع��د  خ�شو�شاً  بال�شميم، 

والإقليمية  العاملية  احل��رب  وا���ش��ت��داد  الأم��ن��ي��ة 

�شد »حزب اهلل«.

يتعر�ش  التي  للتهديدات  �شامل  وبتقييم 

ميكن  ودولياً،  واإقليمياً  داخلياً  اهلل«  »حزب  لها 

»الإ�شرائيلية«  ال��ت��ه��دي��دات  تقاطع  نر�شد  اأن 

اجلنود  ق��ام  حيث  وامل��ق��اوم��ة،  للبنان  امل�شتمرة 

الأزرق  اخل�����ط  ب��ت��خ��ط��ي  »الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ون« 

وان��ت��ه��اك ال�����ش��ي��ادة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب�����راً، حم��اول��ني 

ثم  اللبناين،  ال��داخ��ل  يف  اأمنية  بعملية  القيام 

الع�شكري«  »اجل��ن��اح  ب���اإدراج  الأوروب����ي  ال�شغط 

للحزب على لئحة الإره��اب الأوروبية، ت�شاف 

املجموعات  ع��ن  ت�شدر  التي  التهديدات  اإليها 

التكفريية، وتهديدات »اجلي�ش ال�شوري احلر«، 

الذي يحّمل »حزب اهلل« م�شوؤولية دعم النظام 

الداخل  نن�شى  ول  وميدانياً،  ع�شكرياً  ال�شوري 

وغري  ر�شمية  م��واق��ف  ت�شدر  حيث  ال��ل��ب��ن��اين، 

»ح��زب  ب��اإ���ش��راك  القبول  ب��ع��دم  تطالب  ر�شمية 

الرئا�شي  والن��ت��ق��اد  املقبلة،  احلكومة  يف  اهلل« 

للمقاومة، يف موقف م�شتجد ل ي�شبه مواقفه 

الق�شم،  خطاب  ي�شبه  ول  رئي�شاً،  انتخابه  قبل 

الناطق  ع��ن  ���ش��درت  التي  التهديدات  واأخ����رياً 

ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة اخل��ا���ش��ة 

حول  الت�شريبات  وك��ل  يو�شف،  مارتن  بلبنان؛ 

يف  �شدمة  �شي�شّكل  جديد  اتهامي  قرار  اإ�شدار 

لبنان، بالأدلة الدامغة التي ميلكها.

اإذاً، هي حرب مفتوحة بني »حزب اهلل« وكل 

اأن ُت�شعر اأهل ال�شاحية  ه��وؤلء، ول بد لها من 

بالتهديد  اهلل«  »حزب  بيئة  وخمتلف  اجلنوبية 

معها  تنفع  ول  وحياتهم،  اأمنهم  على  والقلق 

ل��رك  امل�����ش��ت��ق��ب��ل«  »ت��ي��ار  دع����وات  اأو  تطمينات 

الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بحماية هوؤلء، 

»تتحمل   - امل�شتقبلي  البيان  اأ���ش��ار  كما   - وه��ي 

وحدها م�شوؤولية القيام بهذا الدور، وهي التي 

وال�شعبي  وال�شيا�شي  ال�شرعي  بالغطاء  تتمتع 

الكامل حلفظ اأمن املواطنني«.

نحن يف املبداأ مع اإعطاء الأجهزة اللبنانية 

ال�����دور ال��ك��ام��ل يف ح��م��اي��ة ل��ب��ن��ان وم��واط��ن��ي��ه، 

بيان  ل��ن��ا م��ع  ل��ك��ن  الأ���ش��ا���ش،  وه���ي مهمتها يف 

ال�شنيورة بع�ش  امل�شتقبل« ورئي�شها فوؤاد  »كتلة 

ال�شتف�شارات البديهية:

اأين عكار وعر�شال وطرابل�ش و�شيدا  اأوًل: 

»تيار  يريد  ال��ذي  التفوي�ش  وال�شمال من هذا 

حرب مفتوحة بين »حزب الله« وأعدائه
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الأمنية  ل��الأج��ه��زة  مينحه  اأن  امل�شتقبل« 

يف ال�����ش��اح��ي��ة؟ ومل����اذا ل ُت��ع��ط��ى الأج��ه��زة 

الت�شريح  ح�شب  ق���ادرة  وه��ي   - الأم��ن��ي��ة 

امل�شتقبلي - على القيام مبا يتوجب عليها 

املواطنني واأم��ن��ه��م؟  وه��م لو  من حماية 

اللبناين  للجي�ش  التفوي�ش  ه��ذا  اأع��ط��وا 

منذ بداية الأزمة ال�شورية، لكانوا وفروا 

على اجلي�ش وعلى اللبنانيني الكثري من 

وال��ه��زات  ال��ري��ئ��ة  وال���دم���اء  الت�شحيات 

الأمنية.

ث��ان��ي��اً: ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��رئ��ي�����ش ف���وؤاد 

ي��ت��ح��دث  اأن  ب���ال���ت���ح���دي���د،  ال�������ش���ن���ي���ورة 

ع���ن »ق�����درة الأج����ه����زة« و»ق�����درة ال��دول��ة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة«، وه���و ال����ذي ك���ان ق��د اأر���ش��ل 

اإىل جمل�ش الأمن ب�شفته رئي�شاً  ر�شالة 

تدخله  فيها  يطلب  اللبنانية،  للحكومة 

يف ال��ت��ح��ق��ي��ق ويف م��ق��ا���ش��اة م���ن ارت��ك��ب 

���ش��ب��اط،   14 يف  الإره����اب����ي����ة  اجل����رمي����ة 

وذلك  الغتيالت،  من  احلماية  ويطلب 

اللبنانية  ال���دول���ة  ق����درة  »ع����دم  ب�����ش��ب��ب 

وع��ج��ز الأج���ه���زة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ن ال��ق��ي��ام 

اأن�شاأ  بذلك« - بح�شب ر�شالته - وهو ما 

وكّلف  بلبنان،  الدولية اخلا�شة  املحكمة 

ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��الي��ني ال�����دولرات 

نكون  للبيان،  ب�شيط  وبتحليل  �شنوياً، 

اأمام احتمالت ثالثة:

اللبنانية  الأمنية  الأج��ه��زة  اأن  اإم��ا   -

اليوم  ق���ادرة  وب��ات��ت  �شابقاً  ع��اج��زة  ك��ان��ت 

على القيام بالتحقيقات التاّمة وال�شفافة 

الإرهابية  التفجريات  يف  اجل��ن��اة  وك�شف 

ي�شتدعي  اأم��ر  وه��و  اللبنانيني،  وحماية 

ر�شالة اأخرى اإىل جمل�ش الأمن من قَبل 

الدولة  ب��اأن  فيها  تبلغه  اللبنانية  الدولة 

اللبنانية باتت »قادرة«، وبالتايل ل داعي 

الرئي�س ف�ؤاد 

ال�سني�رة مرتئ�سًا 

اجتماعًا لكتلة 

امل�ستقبل النيابية

ره من سياساته و»ينصحه بالرجـــــوع عنها«
ّ
ـُل يحذ غ

فـشــل أردوغـــان يـتـهــــدد الـتـحــــــــالف الـداخلي التركي.. والعالقـــات الخـارجيــــة
اأنقرة - الثبات

الركي رجب  ال���وزراء  رئي�ش  ك��ان  ا�شطنبول«..  يف  وغ��داَ  »اليوم يف م�شر 

الثانية«  »امل��وج��ة  م��ن  ع��ن خم��اوف��ه  التعبري  يف  ج��داً  اأردوغ����ان مبا�شراً  طيب 

لالحتجاجات التي �شربت تركيا يف حزيران املا�شي، والتي يحمل م�شوؤوليتها 

ال��دول  وبع�ش  »اإ���ش��رائ��ي��ل«  ب��اجت��اه  تلميحاته  مطلقا  اخل��ارج��ي��ة«،  ل���»ال��ق��وى 

النفطية التي هي لي�شت قطر بالتاأكيد.

عودة  مع  وحكومته  لأردوغ���ان  �شاخن«  »خريف  اإىل  التوقعات  ت�شري  ففيما 

الطالب اإىل اجلامعات يف تركيا، يحاول اأردوغان ال�شغط اأمنياً على معار�شيه 

ع���ر ت��ن��ف��ي��ذ ال�����ش��رط��ة حل��م��الت اع��ت��ق��ال ج���دي���دة وم�����ش��اي��ق��ات مل���ن تعترهم 

منها  اخل��وف  اأردوغ���ان  على  التي  النعكا�شات  اأن  غري  حمتملني«،  »حمر�شني 

الت�شدعات يف هذا  ت��وايل ظهور  فعلياً، قد تنبع من داخ��ل حتالفه احلاكم مع 

التحالف، بعد الف�شل الكبري يف �شورية، الذي تاله ف�شل اآخر يف م�شر ل�شيا�شات 

ه��ذا  اأع�����ش��اء  م��ن  ك��ث��ريون  يعترها  ال��ت��ي  ت�شريحاته،  يف  وتخبطه  اأردوغ�����ان 

التحالف »موؤذية«، فاأردوغان، كما تقول م�شادر تركية من داخل هذا التحالف،  

ذريعاً،  ف�شاًل  �شورية  يف  النتيجة  كانت  واإذا  �شورية،  يف  فعله  ما  م�شر  يف  يكرر 

بيان المستقبل.. 
مراجعة أم عنصرية؟

 عمليات واسعة النطاق 
ضد المسلحين في ريف دمشق

بعملية  الأرب��ع��اء  فجر  منذ  ال�شوري  العربي  اجلي�ش  ب��داأ 

ع�شكرية وا�شعة �شد املجموعات والع�شابات امل�شلحة يف ريف 

دم�شق.

وكما اأ�شارت املعلومات الأولية، فاإن اجلي�ش ال�شوري ي�شتعمل 

يف ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ط���ريان احل��رب��ي وامل���روح���ي، ووح�����دات من 

اإ�شابات مبا�شرة يف �شفوف  اأن هناك  وعلم  واملدفعية،  املدرعات 

امل�شلحني بني قتلى وجرحى.. ولهذا جلاأ امل�شلحون اإىل الق�شف 

الع�شوائي بقذائف الهاون على منطقة الق�شاع ويف �شارع فار�ش 

يائ�شة  حم��اول��ة  يف  دم�����ش��ق  يف  العبا�شيني  وك���اراج���ات  اخل����وري 

لتخفيف ال�شغط عنهم يف الريف الدم�شقي.

 التضليل اإلعالمي
ل��وح��ظ اأن���ه م��ع ب���دء اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ال�����ش��وري عملياته 

ال�شريع  التهاوي  الع�شكرية على حماور دم�شق وريفها، ومع 

للمجموعات امل�شلحة يف اأكرث من منطقة، جلاأ امل�شلحون اإىل 

و�شائل الإعالم الت�شليلية التي اأخذت تتحدث عن ا�شتخدام 

اجلي�ش لالأ�شلحة الكيمائية، حيث بثت �شوراً مفركة جلثث 

الأم��ر  الكيميائي،  ال�شالح  با�شتخدام  قتلوا  باأنهم  مدنيني 

ب�����ش��دة، فيما راأت  ���ش��وري  اإع��الم��ي ر�شمي  ن��اط��ق  ن��ف��اه  ال���ذي 

للتاأثري  يائ�شة  حماولة  الفركات  ه��ذه  يف  اإعالمية  م�شادر 

على البعثة الدولية املوجودة الآن يف دم�شق.

 مسلحون وجنود أتراك في حلب
اأك�����دت امل��ع��ل��وم��ات اأن ح���ي ب��ن��ي زي���د يف ح��ل��ب حت����ّول اإىل م��الذ 

ت�شللوا  وا�شتخبارات  و�شباط  جنود  وبينهم  الأت���راك،  للم�شلحني 

اإىل ممار�شة  ال��ذي حت��ول ه��ذا احل��ي  للقتال يف �شورية. ويف الوقت 

كل اأنواع اجلهل والظالمية، حتول اإىل من�شة لالعتداء على بقية 

الأحياء واملناطق احللبية الآمنة، من خالل اإطالق قذائف الهاون 

القيام  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واجل��رح��ى،  ال�شهداء  اأوق���ع  م��ا  ع�شوائي،  ب�شكل 

باأعمال الت�شلل اإىل الأحياء الآمنة ملمار�شة اأعمال التخريب والنهب 

وترويع ال�شكان.

وح�شب املعلومات فاإن امل�شلحني اعتمدوا هذا احلي منطقة ح�شد 

ل منطقة متركز، ب�شبب حماذاته للريف ال�شمايل ال�شاخن، ما قد 

يعر�شهم لق�شف مدفعي مفاجئ وغارات الطريان، اإل اأن املرتزقة 

العيون،  عن  بعيدون  لأنهم  لتمركزهم  املكان  هذا  اختاروا  الأت��راك 

بالإ�شافة اإىل متّتعهم بحماية اجلماعات امل�شلحة التي �شبق لها قبل 

اأ�شهر اأن نهبت ممتلكات الأهايل عند دخولهم اإليه.

وتوقعت املعلومات اأن ي�شهد حي اأبو زيد معركة حا�شمة قريباً، 

يتم خاللها تطهريه من الع�شابات امل�شلحة.
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ث��م��ة اأ���ش��ئ��ل��ة ك��ث��رية ُت��ط��رح ح���ول ال���دور 

ال�شعودي يف �شالل الدم العربي والإ�شالمي 

الذي ُي�شفك يف اأكرث من مكان من الوطن 

العربي الكبري، خ�شو�شاً يف �شورية، والذي 

باتت م�شوؤوليته اأكر ن�شبة لتو�شيع خريطة 

الدم املُراق من العراق مروراً ب�شورية ولي�ش 

الأ�شمر  الأم��ري  م�شروع  لأن  بلبنان،  انتهاء 

ب���ن���در ب���ن ���ش��ل��ط��ان ه���و ���ش��ف��ك ال�����دم حيث 

�شارت  طموحاته  اأن  ل�شيما  خياله،  يحط 

ال�شلطة  ال�����ش��راع على  ب��ال ح���دود، يف ظ��ل 

الأمرا�ش  حيث  الأ���ش��ود،  الذهب  مملكة  يف 

وال�����ش��ي��خ��وخ��ة ت����دّك مب���ا ب��ق��ي م���ن اجل��ي��ل 

الأول ال��ذي��ن ي��اأخ��ذه��م ال���ردى واح����داً تلو 

الآخر، واآخرهم كان اأمري منطقة الريا�ش 

الأم����ري ���ش��ط��ام ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وب��ال��ت��ايل 

يريد فر�ش �شطوته، بعدما قل�ش جناح اآل 

�شلطان يف وزارة الدفاع والطريان منذ وفاة 

والده �شلطان بن عبد العزيز، وبعد اأن �شار 

التناف�ش على اأ�شده بني اأبناء اجليل الثاين، 

تقوية  على  موقع  �شاحب  ك��ل  يعمل  حيث 

امللك  بعد  ما  ملرحلة  متهيداً  ونفوذه،  دوره 

وُتنهكه  ع��ام��اً  ال�93  ال���ذي جت���اوز  ع��ب��داهلل، 

الأمرا�ش.

ومل���ا ك��ان��ت خ��دم��ات الأم����ري الأ���ش��م��ر 

اأكرث من  اإىل  الغامق لالأمريكيني تعود 

تعيينه  يتم  اأن  قبل  حتى  ع��ق��ود،  ث��الث��ة 

�شفرياً لبالده يف وا�شنطن، فقد فر�شت 

�شاحة  اإىل  ع���ودت���ه  الأم���ريك���ي���ة  الإدارة 

اإدارته  القرار ال�شعودي بقوة، من خالل 

للمخابرات العامة، حيث عاد اإىل تنظيم 

واإحياء كل �شبكاته الدموية النائمة، مع 

اإن�شاء خاليا جديدة اأ�شد تكفرياً وجهاًل 

ودموية وتع�شباً وجنوناً.

ومع انكفاء الدور القطري - الركي 

يف  والقا�شمة  احلا�شمة  ال�شربة  بعد 

الق�شري، تقدم بندر مب�شروعه القدمي 

- اجلديد الذي طّوره مع رئي�ش وكالة 

ال�شابق  الأمريكية  املركزية  املخابرات 

داي���ف���ي���د ب���راي���و����ش، م���ن اأج�����ل اإع�����ادة 

اخل��الي��ا امل��ت��ط��رف��ة، وال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال 

القتل والتطهري العرقي.

مع ت�شلم ال�شعودية دفة حبك املوؤامرات 

بقيادة الأمري الأ�شمر املائل للزرقة، تعددت 

�شعارات وم�شاريع احل�شم لدى حلف اأعداء 

الالذقية  معركة  »م�شروع«  فكان  �شورية، 

ال���ك���رى، ب��ع��د ال�����ش��رب��ة احل��ا���ش��م��ة ال��ت��ي 

وّجهها اجلي�ش العربي ال�شوري للع�شابات 

امل�شلحة يف حم�ش، وحتديداً يف اخلالدية، 

ويف اأكرث من مكان يف ريفْي حم�ش ودم�شق.

 – – الأمريكية  البندرية  اخلطة  ويف 

»الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« ك���ان امل�����ش��روع الأه����م، وه��و 

ت��و���ش��ي��ع رق��ع��ة ال��ق��ت��ل وال�����دم يف امل��ن��ط��ق��ة، 

حتديداً على اجلغرافيا ال�شورية والعراقية 

الأ�شكال  مبختلف  والتح�شيد  واللبنانية، 

�شد حلف املقاومة واملمانعة.

ا���ش��رى بندر ب��ن �شلطان ق��رار  وه��ك��ذا 

»اجلناح  �شّموه  م��ا  �شد  الأوروب����ي  الحت���اد 

نف�شه  ال��وق��ت  يف  اهلل«،  حل���زب  ال��ع�����ش��ك��ري 

ال�����ذي ت��و���ّش��ع��ت رق���ع���ة ال��ت��ف��ج��ري وال��ق��ت��ل 

اجلنوين اليومية يف العراق.

املختلفة  امل��ح��اولت  كانت  لبنان  ويف 

وامل��ت��ن��وع��ة خل��ل��ق ال��ف��ت��ن��ة يف ل��ب��ن��ان، من 

باب  ب��ني  امل�شتمر  ال��ع��داء  م�����ش��روع خلف 

�شل�شلة  اإىل  حم�����ش��ن،  وج���ب���ل  ال��ت��ب��ان��ة 

ال�������ش���واري���خ ال��ل��ق��ي��ط��ة ع���ل���ى ال��ه��رم��ل 

على  التفجريات  اإىل  ال�شمايل،  والبقاع 

ال�شاحية  ويف  ال��ب��ق��اع،  ط���رق���ات  ب��ع�����ش 

اجلنوبية، والتي ُتوِّجت موؤخراً بجرمية 

ال���روي�������ش، وك���ل ذل���ك ي�����ش��ّك��ل ن���وع���اً من 

رد احل��ل��ف الأم���ريك���ي - ال�����ش��ه��ي��وين - 

الرجعي العربي على املواجهة وال�شمود 

»حزب  ودخ��ول  الأ�شطوريني،  ال�شورينْي 

اهلل« اإىل قلب املعركة دفاعاً عن املقاومة 

املجموعات  اأ���ش��ه��رت  اأن  بعد  ���ش��وري��ة،  يف 

امل�شلحة طموحاتها اخلطرية با�شتهداف 

ك��ام��ل��ة من  ل��ب��ن��ان، بتغطية  امل��ق��اوم��ة يف 

جماعة 14 اآذار وال�شعودية، فكان لدخول 

ق�����ش��ي��ة  وح�������ش���م  امل���ع���رك���ة  اهلل«  »ح������زب 

الق�شري تاأثري كبري وتبدل ا�شراتيجي 

ال�شهيونية  ال��ت��ه��دي��دات  اأ���ش��ق��ط  ن��وع��ي، 

عزم  اإع���الن  م��ع  خ�شو�شاً  والأط��ل�����ش��ي��ة، 

�شعبية  م��ق��اوم��ة  اح��ت�����ش��ان  اهلل«  »ح���زب 

�شورية �شد العدو »الإ�شرائيلي«، ودعمه 

ل�شمود اجلي�ش العربي ال�شوري.

اأن  ت��وؤك��د  امليدانية  ال��وق��ائ��ع  ب���اأي ح���ال، 

امل�شروع ال�شعودي - الأمريكي - ال�شهيوين 

يتهاوى، فما اأرادوه »معركة حترير ال�شاحل 

ال�������ش���وري وال���الذق���ي���ة« حت�����ّول وب������اًل على 

اجلي�ش  مت��ّك��ن  حيث  امل�شلحة،  املجموعات 

على  و�شيطر  امل��ع��رك��ة،  م��ن ح�شم  ال�����ش��وري 

ج��م��ي��ع امل����واق����ع ال���ت���ي ك���ان���ت ق���د ا���ش��ت��ول��ت 

ع��ل��ي��ه��ا اجل���م���اع���ات ال��ت��ك��ف��ريي��ة يف ال��ري��ف 

ال�شمايل لالذقية، وهو على و�شك الدخول 

اإىل م��ن��ط��ق��ة ���ش��ل��م��ى؛ اآخ����ر م��ع��اق��ل ال��زم��ر 

قا�شمة  �شربة  توجيه  وب��ال��ت��ايل  امل�شلحة، 

اأجل  من  الأ�شمر  ال�شعودي  الأم��ري  حلملة 

القوى  بوا�شطة  ال�شوري  ال�شاحل  حترير 

�����رت لها  ال��ت��ك��ف��ريي��ة وال��ظ��الم��ي��ة ال��ت��ي ُوفِّ

كما  م��ذه��ل��ة،  وم��ال��ي��ة  ت�شليحية  اإم��ك��ان��ي��ات 

اأُعلن يف الرابع من �شهر اآب اجلاري.

عن  الآن  واأم��ريك��ي  بندري  ثمة حديث 

م��ع��رك��ة ح��ل��ب، ح��ي��ث ي��ح�����ش��د يف الأرا����ش���ي 

الركية الآلف من املرتزقة امل�شلحني، لكن 

يحت�شبون،  ل  حيث  من  �شتاأتيهم  املفاجاآت 

ف��اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ال�����ش��وري ب���ات يف و�شع 

وا���ش��ع وكا�شح،  ه��ج��وم  �شن  ب��دء  م��ن  ميكنه 

���ش��ت��ج��ع��ل ال�����ش��ع��ودي��ة وت���رك���ي���ا وم��ظ��ل��ت��ه��م��ا 

املعركة  اإن  حيث  ك��رى،  ب�شدمة  وا�شنطن 

ه����ذه امل�����رة ق���د ل ت���ك���ون م��ف��اج��اأت��ه��ا حلب 

انطالقاً  دم�شق،  ري��ف  اأي�شاً  اإمن��ا  وح��ده��ا، 

وانتهاء  بالنبك،  م��روراً  القلمون  جبل  من 

حتى  امتداداً  ال�شرقية  اجلبال  �شل�شلة  بكل 

جرود عر�شال..

ثمة حقيقة يف امليدان كما يقول خراء 

ع�����ش��ك��ري��ون، وه���ي اأّن ت�����ش��ارع الأح�����داث يف 

انتهاء  �شيفر�ش  اأي�����ش��اً  لبنان  ويف  ���ش��وري��ة 

العمليات  لتبداأ  والق�شف،  اجلبهات  ح��رب 

التي تقوم على القتحام وت�شفية  النوعية 

امل�شلحني.. 

ان����ت����ظ����روا م����ف����اج����اآت الأي���������ام امل��ق��ب��ل��ة، 

وم��ن ي���دري، فقد ي��ك��ون ه��ن��اك ق���رار كبري 

ل اأع��م��ال  ب��امل��واج��ه��ة امل��ب��ا���ش��رة م��ع م��ن مي���وِّ

التفجري والإجرام..

اأحمد زين الدين

ره من سياساته و»ينصحه بالرجـــــوع عنها«
ّ
ـُل يحذ غ

فـشــل أردوغـــان يـتـهــــدد الـتـحــــــــالف الـداخلي التركي.. والعالقـــات الخـارجيــــة

ل��ال���ش��ت��م��رار يف الآل����ي����ات ال���دول���ي���ة، 

اإىل  والتحقيقات  الق�شايا  ل  ول��ت��ح��وَّ

الأجهزة اللبنانية التي يثق ال�شنيورة 

بقدرتها الآن.

الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  ت��ك��ون  اأن  اأو   -

عاجزة يف كل احل���الت، وم��ا يقوم به 

ميّيز  عن�شري  اإع���الن  ه��و  ال�شنيورة 

لهم  �شحايانا  اأن  اأي  ال�����ش��ه��داء،  ب��ني 

والآليات  القادر«  و»التحقيق  العدالة 

ال��دول��ي��ة، و���ش��ح��اي��اه��م م��ن ال��درج��ة 

الثانية »ل قيمة لدمائهم«، وْلت�شتباح 

»ع��اج��زة«  ق��وى  بتفوي�ش  مناطقهم 

بحمايتها.

الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  ت��ك��ون  اأن  اأو   -

وه��و  احل����الت،  ب��ك��ل  ق����ادرة  اللبنانية 

الأم������ر ال���واق���ع���ي واحل��ق��ي��ق��ي ال���ذي 

ي��ع��رف��ه اجل��م��ي��ع، وع��ن��ده��ا ك����ان من 

املفر�ش اأن يقوم ال�شنيورة مبراجعة 

تاريخية ويعتذر عن ت�شكيكه باأجهزة 

ويعتذر  وق��درت��ه��ا،  اللبنانية  الأم����ن 

�شّرح  م��ا  على  اللبناين  اجلي�ش  م��ن 

امل�شتقبل«  »تيار  من  ووزراء  ن��واب  به 

اللبناين،  اجلي�ش  بحق  اإه��ان��ات  م��ن 

وامل���ط���ال���ب���ة ب��ت��ح��وي��ل ���ش��ب��اط��ه اإىل 

ال��ت��ح��ق��ي��ق، وي���ع���ت���ذر م���ن امل��واط��ن��ني 

اإ�شافياً  عبئاً  �شّبب  لأن���ه  اللبنانيني 

ع���ل���ى اخل���زي���ن���ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، ولأن�����ه 

من  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دخ��الت  ا�شتجلب 

خالل املحكمة الدولية وغريها.

واق�����ع�����ي�����اً، وب���ح�������ش���ب ال�������ش���واه���د 

ال��ت��اري��خ��ي��ة، ل��ط��امل��ا ك��ان��ت الأج���ه���زة 

القيام  على  ق��ادرة  اللبنانية  الأمنية 

مبهماتها على اأكمل وجه، وما تك�ّشف 

من التحقيقات يف الأعمال الإرهابية 

ال���ت���ي ط���اول���ت ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني م��ن��ذ 14 

�شباط ولغاية الآن، يوؤكد اأن الأجهزة 

ق��ادرة،  اللبنانية كانت - وم��ا زال��ت - 

واملطلوب  بالحرافية،  لها  وُي�شهد 

عنها..  ال�شيا�شيني  اأي���دي  ك��ّف  فقط 

وهذه ماأ�شاة لبنان.

د. ليلى نقوال الرحباين

فهل نتوقع انت�شاراً باهراً يف م�شر، وتقول امل�شادر اإن ثمة يف تركيا 

)الئتالف احلاكم( من بداأ يراجع ح�شاباته، وثمة من اتخذ قراره 

اإ�شارة  الغارق«، يف  »املركب  اأردوغ��ان ومغادرة  بالفعل بالبتعاد عن 

النتقادات  توزيع  ب��داأت �شحفها  التي  غ��ول،  اهلل  فتح  اإىل جماعة 

�شد ال�شيا�شة الأردوغانية وخماطرها على عالقات تركيا باخلارج، 

ودول العامل العربي اخلائفة من »الهجمة الإخوانية« والتطلعات 

ال�شلطانية لأردوغان، اأما رئي�ش اجلمهورية عبداهلل غل، فقد بدا 

وا�شحاً اأنه يحاول اأن يناأى بنف�شه عن �شيا�شات اأردوغان، خ�شو�شاً 

برئا�شتها اجلديدة منفرداً،  اعرف غل  التي  يتعلق مب�شر  ما  يف 

مر�شي«  ه��و  »رئي�شها  اأن  على  التاأكيد  يف  اأردوغ����ان  ي�شتمر  فيما 

م�شر  يف  »الأ�شقاء  ي��رك  لن  اأن��ه  على  املنا�شبات  كل  يف  وت�شديده 

وح��ده��م«، وه��و م��ا ي��ب��دو اأن غ��ل ي���راه خ��ط��رياً كما ت��ق��ول امل�شادر 

الركية، التي اأ�شارت يف الوقت نف�شه، اإىل اأن غل يدرك اأن الوقوف 

على  عواقبه  له  تكون  اأن  واح��د يف م�شر ميكن  ط��رف  اإىل جانب 

الأزم��ة، وكتبت �شحيفة »جمهورييت«  يف  باعتبارها طرفاً  تركيا، 

اأنه  يبدو  لأردوغ���ان  لذع��اً  انتقاداً  الأوىل  �شفحتها  على  الركية 

يتكلم بكالم  بداأ  اأن  »بعد  ال�شحيفة:  موجه من غل، فقد عنونت 

وبعد  املنطقة،  دول  يت�شاجر مع جميع  اأ�شبح  اأن  وبعد  اأك��ر منه، 

تركيا  ال��ع��امل،  يف  واح��د  مذهب  لدعم  اخلارجية  �شيا�شته  رك��ز  اأن 

يحذر  ج��ول  »ع��ب��داهلل  ت�شيف:  ث��م  ال��ع��امل«،  يف  وح��ي��دة  اأ�شبحت 

اأردوغان من هذه ال�شيا�شة وين�شحه بالرجوع عنها«.

ولعل ال�شتباك الكالمي احلا�شل بني وا�شنطن وتركيا على 

اخلارجية  و�شفتها  كما  »املهينة«  اأردوغ����ان  ت�شريحات  خلفية 

ال��ت��ي يفتعلها  الأزم����ة  ك��ب��ري لعمق  اإىل ح��د  ي��وؤ���ش��ر  الأم��ريك��ي��ة، 

اأردوغان دفاعاً عن »الإخوان امل�شلمني«، لي�ش مع م�شر والوليات 

املتحدة، بل مع ال�شعودية التي بداأ اإعالمها ب�شن احلمالت على 

مع  والق��ت�����ش��ادي��ة  التجارية  ال��ع��الق��ات  على  تعتمد  ال��ت��ي  تركيا 

دول اخلليج، والتي تقول امل�شادر الركية اإن اأردوغان »يخيفها« 

لتطمني هوؤلء،  ثمة حاجة  اأن  وت�شرفاته، معترة  بت�شريحاته 

فيما ت�شر امل�شادر القريبة من اأردوغان اإىل اأنه يدافع عن تركيا، 

ال��رك��ي وت�شجيع  ال��داخ��ل  اإىل  ال�����ش��رارة  ل��ع��دم نقل  ي�شعى  واأن���ه 

اجلي�ش على التحرك جمدداً يف البالد.

عودة إلى إحياء الشبكات 
الدموية النائمة.. بالتزامن 

مع إنشاء خاليا جديدة أشد 
تكفيرًا وجهاًل وتعصبًا
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خطة لتوسيع رقعة الدم إلى كل بالد الشام

سورية.. مرحلة الجبهات انتهت لصالح االقتحامات وتصفية المسلحين

عنا�سر من اجلي�ش العربي ال�سوري بعد اإحكام ال�سيطرة على جبل النبي ا�سعيا واملنطقة املحيطة به يف ريف الالذقية ال�سمايل



على  امل�ستقبل«  »ت��ي��ار  ان��ق��اب  منذ 

احللف الرباعي الذي ح�سل مبوجبه 

ي����دور يف فلكهم  »احل���ري���ري���ون« وم���ن 

العام  انتخابات  يف  نيابية  اأغلبية  على 

اهلل«  »ح����زب  م���ع  ب��ال��ت��ح��ال��ف   ،2005
»امل�ستقبل«  اأمل«، وكل خطب  و»حركة 

اأن��ه  اإىل  ت��وؤ���س��ر  ال�سيا�سية  واأدب���ي���ات���ه 

خا  م��ا  املذهبية،  الفتنة  نحو  متجه 

مرحلة »ال�سني - ال�سني«، اأي التفاهم 

ال�����س��وري - ال�����س��ع��ودي ال����ذي اأو���س��ل 

»ال�سرايا  اإىل  احلريري  �سعد  الرئي�س 

اأدنى �سك  الكبرية«، ما يوؤكد من دون 

»التيار« هو امتداد �سعودي يف  اأن هذا 

ل��ب��ن��ان، وي���ردد ���س��دى م��ا ي�سمعه من 

وج��ّل  وال��دول��ي��ني،  الإقليميني  رع��ات��ه 

اإىل  ال��ع��ودة  هو  داخلياً  اإليه  ي�سعى  ما 

احلكم لي�س اإل.

»امل�ستقبل«  ي��دخ��ل  مل  ال��وق��ائ��ع،  يف 

امتداد  على  املناطق  م��ن  منطقة  اإىل 

اأه��ل��ه��ا مع  ع��اق��ات  واأف�����س��د  اإل  لبنان 

جريانهم، بدءاً من عكار، حيث �سهدت 

بع�س قراها حوادث اأمنية على خلفية 

الطائفة  اأبناء  فيها  تعر�س  مذهبية، 

على  ج��م��ة  اع�����ت�����داءات  اإىل  ال��ع��ل��وي��ة 

ناهيك  الأزرق«،  »التيار  اأن�سار  اأي��دي 

عن التوترات مع الأط��راف ال�سيا�سية 

يف  ح�سل  م��ا  بعد  خ�سو�ساً  الأخ����رى، 

جم����زرة ح��ل��ب��ا م��ن ف��ظ��ائ��ع ي��ن��دى لها 

اجلبني، وكذلك اأي�ساً يف طرابل�س التي 

بني  قتال«  »جولة  ع�سرة  �سبع  �سهدت 

اأبناء املدينة الواحدة، بتحري�س ومن 

الع�سكري  اجل��ن��اح  م��ن  مبا�سر  ت��دخ��ل 

ال�سابط  يقوده  والذي  »امل�ستقبل«،  يف 

املتقاعد يف اجلي�س عميد حمود، وقبله 

اأبو  »اأفواج طرابل�س« بقيادة  ما ت�سمى 

اأحمد ال�سمجري.

وب��ع�����س  ب��������ريوت  ال���ع���ا����س���م���ة  ويف 

يندمل  مل  ال�ساعة  حتى  ال�����س��واح��ي، 

ج��رح ح���وادث ال�سابع م��ن اأي���ار، ال��ذي 

ما كانت لتحدث لول قرارات حكومة 

اأيار  الأوىل يف اخلام�س من  ال�سنيورة 

من العام 2008، ناهيك عن التحري�س 

املذهبي الذي �سبقها.

وعا�سمة  املقاومة  بوابة  �سيدا  ويف 

ع���ل���ى وق�����ع ال��ت��ف��ج��ري الإره�����اب�����ي يف 

وفيما  اجلنوبية،  ال�ساحية  يف  الروي�س 

واأغرا�سهم،  جراحهم  يلملمون  النا�س 

كان ثمة عمل ما يجري ي�ستهدف جزءاً 

ولو ب�سيطاً من اأهل ال�ساحية، فقد �سار 

يف  اللبنانيني  املخطوفني  اأه���ايل  ف��ج��اأة 

اأعزاز مطلوبني للعدالة! 

اأه���ايل  اأن  الأم�����ر  امل��ث��ري يف  اأن  ع��ل��ى 

امل��خ��ط��وف��ني ع��رف��وا ب��ن��ب��اأ حت��ّول��ه��م من 

مطلوبني  اإىل  اإن�سانية  ق�سية  اأ�سحاب 

م����ن خ�����ال وك����ال����ة اأن����ب����اء الأن���ا����س���ول 

اأنهم  الأوىل  للوهلة  ف�سعروا  الرتكية، 

كان  م��ا  على  ب��رل��ي��ك«  »�سفر  مرحلة  يف 

اآباوؤهم واأجدادهم، حينما  يحّدثهم بهم 

ك���ان »الإن��ك�����س��اري��ة« ي��ق��ت��ح��م��ون ال��ق��رى 

اإىل  ال�سباب  لأخ��ذ  وال��ب��ي��وت  والد�ساكر 

اخلدمة الع�سكرية، »اأخذ ع�سكر« ح�سب 

تعبري ذاك الزمن.

التطورات  ه��ذه  بعد  الأوىل  للوهلة 

اأع��زاز وكاأنهم  اأه��ايل خمطويف  اأن  يبدو 

ل���وح���ده���م، ب��ع��د ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال���وع���ود 

على  ا�سطنبول  يف  املفاو�سات  وج���ولت 

كانوا خالها يتميزون  �سهراً،   15 مدى 

ب����رق����ّي حت���رك���ه���م م����ن اأج�������ل اإخ���وت���ه���م 

واآب��ائ��ه��م، وك��ان��وا م��ع ك��ل ج��ول��ة حت��رك 

ي��ت��ل��ق��ون ال���وع���ود م���ع ك���ل ���س��ف��ر ميمون 

لكن  اأنقرة،  اأو  ا�سطنبول  اإىل  مل�سوؤولني 

ظل  الرتكي  و»ك��ّم��ون«  ط��ال..  النتظار 

على وعده.

م����ّر ع���ي���د، ع����ي����دان، وث���اث���ة اأع���ي���اد 

)فطران واأ�سحى(، ومرت اأعياد واأعياد، 

و�سيدة  وا���س��ت��ق��الن،  ال�سنة  راأ�����س  م���ّر 

الب�سارة وغريها من املنا�سبات، وخالها 

ك���رت »ال�����س��ك��وب��ات« الإع���ام���ي���ة، وك���لٌّ 

ي��ري��د »ال��و���س��ل ب��ع��زاز«، لكن م���اذا جنى 

اأهايل املخطوفني الأبرياء؟ ل �سيء..

كان خطف الطيار الرتكي وم�ساعده، 

�سار  ع��ق��ب،  على  راأ���س��اً  ال��دن��ي��ا  فانقلبت 

اأهايل ت�سع عائات يف دائرة املطلوبني..

هل تذكرون ق�سية املخطوف ح�سان 

املقداد؟

ي��وم��ه��ا مل ت��ق��م ال��دن��ي��ا وت��ق��ع��د على 

قيل  �سوريني  خطفهم  رغ��م  امل��ق��داد،  اآل 

حتى  احل���ر«،  »اجل��ي�����س  م��ن  بع�سهم  اإن 

اأن اأحدهما من  مت خطف تركيني تبني 

اأ�سل اأوروبي والآخر من اأ�سل عربي.

قامت الدنيا من اأجل الرجل الأبي�س 

اأحد  ي�ساأل  الأوروب��ي��ة، ومل  الأ�سول  ذي 

عن الرتكي الآخ��ر.. ويف النتيجة اأطلق 

�سراح الرتكيني وكانت الواقعة املقدادية 

ال�سوؤال:  لكن  اجلميع..  يتذكرها  التي 

من يذكر املخطوف ح�سان املقداد؟ وما 

هو م�سريه؟

اأه����ايل  اأن  وه����ي  الآن،  واق���ع���ة  ث��م��ة 

خم����ط����ويف اأع���������زاز ������س�����اروا م��ط��ل��وب��ني 

للعدالة.. يا وحدهم.

�أحمد �شحادة
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لبنانيات

تفسير اإلرهاب 
باإلرهاب

متا�سكًا  النا�س  اأكثثر  يخرج  اأحثثيثثانثثًا 

حلدث  نتيجة  طورهم  عن  ور�صانة  و�أدب��ًا 

�لب�صري  �لعقل  على  �ل�صعب  من  يكون  ما 

تقبُّل بع�ض �لتعليقات عليه، �صيما �إذ� كانت 

تلك �لتعليقات نقي�صًا للأفعال �ملنكرة �لتي 

يرتكبها �ملحا�صرون يف �لعفة.

وهناك نوع من �لب�صر »يفرح ل�صقوط 

�حلكمة  تقول  كما  �لنوع  وهذ�  �لآخرين«، 

»لن يرتفع �أبدً�«، وها هي  �حلكاية:

�صاحية  يف  �إره���اب���ي  تفجري  ح�صل 

و�أكرث  �صهيدً�   27 ح�صد  �جلنوبية  بريوت 

�خل�صائر  جميعًا  دونهم  جريح   300 من 

�لكبرية، ولي�ض مهمًا َمن خطط وفّجر وما 

هناك  د�م  ما  و�لر�صائل،  �لأه���د�ف  هي 

�لتكفرييني  ب��ني  وثيق  مو�صوعي  حتالف 

��صتهد�ف  يف  و�لأم��ريك��ي��ني  و�ل�صهاينة 

فل�صطني،  ع��ن  تتخلى  ل��ن  �ل��ت��ي  �مل��ق��اوم��ة 

وه��ي  ك��ان��ت،  �أي��ن��م��ا  بيئتها  و����ص��ت��ه��د�ف 

بالطبع لي�صت �ل�صاحية ح�صرً�.

�أ�صحاب  �صحف  يف  معلومات  ُن�صرت 

�ل�صاأن، �أن �ل�صعودية مّولت �صفقة �صو�ريخ 

�لع�صكري  »�ملجل�ض  �إىل  �ل��ط��ر�ز  حديثة 

بني  وث��ي��ق  تن�صيق  ب��ع��د  �حل����ر«،  للجي�ض 

�ملخابر�ت �ل�صعودية و�لأمريكية عرب غرفة 

عمليات يف �لأردن.

�مل��ل��ك �ل�����ص��ع��ودي �أع��ل��ن دع���م ب��لده 

�صد  مو�جهتها  يف  �مل�صرية  لل�صلطات 

يوقد  �خل��ارج��ي  �لتدخل  و�أن  �لإره����اب، 

�أمل  �مللك،  ه��ذ�  �أم��ر  عجيب  �لفتنة..  ن��ار 

وتدعم  �صورية  يف  تتدخل  بلده  �أن  ي�صمع 

ت�صليح  �أن  �أم  �لإره���اب���ي���ة،  �جل��م��اع��ات 

د�م  ما  �لفتنة  لنار  وق��دً�  لي�ض  �لإرهابيني 

�لعاملي  �لإره�����اب  ���ص��ي��دة  ت��ري��ده  �ل��ه��دف 

)�أمريكا( و�آل �صعود يحرتمون �ملوؤنثات ول 

يردون لها طلبًا، �حرت�مًا للجن�ض �للطيف 

طبعًا؟!

�ل�����ص��ع��ودي��ة م��ل��ك��ًا وح��ك��وم��ة و�أج��ه��زة 

بقيادة بندر ر�عي �لإرهاب �لأول، مل جتروؤ 

ول  �ل��ث��اين  �ل�صاحية  تفجري  �إد�ن���ة  على 

�لأول، ما �أنا �أم �لبطل، �صيما �أن �صفريها 

ل يز�ل يف غيبته يف دياره.

�أم����ا ���ص��ع��د �حل���ري���ري �مل�����ص��ت��ك��ني يف 

تغريبته حيث �حل�صن �لد�فئ، رغم قي�ض 

من  �لنفجار،  �إد�ن��ة  فلح�ض  �ل�صحارى، 

»و�ط��ي  ك��ان  و�إن  �لإره����اب،  تربير  حيث 

معني  كتلته  ع�صو  بحجم   ولي�ض  �ل�صقف« 

بو�صع  �هلل«  »ح��زب  �تهم  �ل��ذي  �ملرعبي 

�ملتفجر�ت للخروج من �أزمته.

لل�صان  حتمًا  م��درك  �لعزيز  �ل��ق��ارئ 

�لأطفال  �صقط  �ل��ذي  �ل�صاحية  �أن  ح��ال 

ومل  كالأ�صود،  و�ل�صباب  و�ل�صيوخ  و�لن�صاء 

�أبو  كما  �لقائل  ول�صانهم  �أح��ده��م  ينحِن 

�لطيب:

ل تاأ�صفن على غدر �لزمان لطاملا

رق�صت على ج�ث�ث �لأ�صود �لك�لب

ل ت�ح��صب�ن ت�ع�ل�و على �أ�صي�اده�ا 

ت�بقى �لأ�صود �أ�صودً� و�لك�لب ك�لب

يون�س

»المستقبـل«: إصـرار عـلــــى مســـار »الفـتـنـــــة«
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أسـبــاب التناقضــات بـين أطـــــراف 8 آذار.. وسبل معالجتها أهالي مخطوفي أعزاز مطلوبون.. يا وحَدهم

ظ���ه���رت يف الآون�������ة الأخ�����رية 

ت����ن����اق���������س����ات ب������ني الأط������������راف 

ي��ت��ك��ون منها  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

وجتلت  اآذار،  م��ن  ال��ث��ام��ن  حلف 

ه����ذه ال��ت��ن��اق�����س��ات يف امل���واق���ف 

»التيار الوطني  اأعلن عنها  التي 

مي�سال  اجل��رال  ورئي�سه  احلر« 

ف��ي��ه��ا ع��ن تباينات  ع����ون، وع���ر 

التعامل  ط��ري��ق��ة  اإزاء  وا���س��ح��ة 

اإن  اأ�سا�سية،  داخلية  م�سائل  مع 

للمجل�س  التمديد  لناحية  ك��ان 

ال���ن���ي���اب���ي وامل����وق����ف م����ن ق���ان���ون 

الن����ت����خ����اب وت����اأج����ي����ل اإج��������راء 

لناحية  اأو  النيابية،  النتخابات 

جتاه  احل��ك��وم��ة  داخ���ل  التن�سيق 

الدولة،  داخل  اإ�ساحية  ق�سايا 

اأو لناحية ملف التعيينات، والتي 

امل��وق��ف من  جت�سدت م��وؤخ��راً يف 

العماد  اجلي�س  لقائد  التمديد 

جان قهوجي.

اإىل  التباينات  ه��ذه  اأدت  وق��د 

لإعان  بري  نبيه  الرئي�س  دفع 

انفراط عقد حتالف 8 اآذار، فيما 

اأعلن اجلرال عون اأخذ م�سافة 

وا�سحة، واأنه مل يكن اأ�سًا جزءاً 

من هذا احللف، غري اأن ذلك مل 

مت�سكه  عن  التخلي  اإىل  يدفعه 

ب��ال��ث��واب��ت ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة التي 

التي  الأ�سا�سية  العناوين  �سكلت 

»التيار  بني  التفاهم  عليها  بني 

ال��وط��ن��ي« و«ح���زب اهلل«، وال��ذي 

كان الأ�سا�س يف بناء التحالف يف 

واإحباط  اآذار،   14 مواجهة قوى 

اأتون  اإىل  خمططات دفع الباد 

الفتنة واحل���رب الأه��ل��ي��ة، ووف��ر 

املقاومة، يف  التفافاً وطنياً حول 

ال��ت��ي تعر�ست  ال��ظ��روف  اأح��ل��ك 

فيها املقاومة ولبنان اإىل اأ�سر�س 

ح����رب ���س��ه��ي��ون��ي��ة اأم���ريك���ي���ة يف 

ا���س��ت��ه��دف��ت   ،2006 مت���وز  ح���رب 

لبنان  امل��ق��اوم��ة، وحت��وي��ل  �سحق 

ال���ف���ل���ك  يف  ي���������دور  ج�������رم  اإىل 

الأمريكي »الإ�سرائيلي« الغربي.

وجت�سد ثبات »التيار الوطني 

احل�������ر« ع���ل���ى ال���ت���م�������س���ك ب���ه���ذه 

ال���ث���واب���ت م����وؤخ����راً يف م�����س��ارع��ة 

اجل���رال ع���ون، وق��ي��ادات التيار 

اإىل  اإع��ان وقوفهم  اإىل  ون��واب��ه 

مع  والت�سامن  امل��ق��اوم��ة  ج��ان��ب 

جمهور املقاومة اإثر العتداءين 

بئر  م��ف��خ��خ��ت��ني يف  ب�����س��ي��ارت��ني 

الروي�س  ويف  �سهر،  قبل  العبد 

قبل اأ�سبوع.

اإل اأن التباينات حول امل�سائل 

ال��داخ��ل��ي��ة اأوج�����دت ث��غ��رات اأدت 

���س��ح��ي��ح��ة بني  غ���ري  ح���ال���ة  اإىل 

�سلباً  وانعك�ست  اآذار،   8 اأط���راف 

ع��ل��ى ال���ق���واع���د ال�����س��ع��ب��ي��ة ل��ه��ذه 
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الأط�����راف، وا���س��ت��ف��اد م��ن ذل��ك حلف 14 

اآذار، الذي حاول ال�سطياد باملياه العكرة 

عر العمل يائ�ساً على ا�ستمالة اجلرال 

عون.

اأن حم�����اولت  ال����وا�����س����ح  م����ن  ي���ب���دو 

للخافات  اآنية  حلول  واإي��ج��اد  الرتقيع 

عاجاً  يعد  مل  الداخلية  الق�سايا  حول 

���س��اف��ي��اً، وب�����ات م��ط��ل��وب��اً م���ن الأط�����راف 

وقفة  اآذار  من  الثامن  حللف  الأ�سا�سية 

القائم،  للواقع  نقدية  وم��راج��ع��ة  ج���ادة 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال���ث���غ���رات ال��ت��ي 

ت��ت�����س��ب��ب يف اإ����س���ع���اف مت���ا����س���ك احل��ل��ف 

وغ��ري  م��ن�����س��ج��م��اً،  غ���ري  اأداءه  وجت���ع���ل 

موحداً يف املوقف من الق�سايا الداخلية.

ت��ت��ط��ل��ب  امل���ع���اجل���ة  اأن  يف  ����س���ك  ول 

تعكر  ال��ت��ي  امل�سكلة  اأ���س��ل  على  ال��وق��وف 

���س��ف��و ال���ع���اق���ات ب���ني اأط�������راف احل��ل��ف 

بني الفينة والأخ��رى، اأي كلما كان اأحد 

�سلم  يت�سدر  الأ�سا�سية  الداخلية  امللفات 

الأولويات ومطلوب اتخاذ موقف منه.

وت���ك���م���ن امل�������س���ك���ل���ة يف غ����ي����اب روؤي������ة 

م�سرتكة يف الت�سدي للملفات الداخلية، 

فالتفاهم الذي مت بني »التيار الوطني« 

بقية  على  نف�سه  و�سحب  اهلل«،  و»ح���زب 

اإىل  واأدى  الأخ���رى،  الوطنية  الأط���راف 

ن��ق��ل��ة ه���ام���ة يف ال���ع���اق���ات ب���ني ق����وى 8 

امل�سائل ال�سرتاتيجية  اآذار، اقت�سر على 

الوطنية  الثوابت  املوقف من  املتعلقة يف 

الأ�سا�سية، ومل ي�سمل الق�سايا الداخلية، 

وحت���دي���داً ق�����س��اي��ا الإ����س���اح وال��ت��غ��ي��ري 

وال�سيا�سات  الن��ت��خ��اب  بقانون  املتعلقة 

الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة والإمن��ائ��ي��ة 

والتعيينات، وغريها من امل�سائل املتعلقة 

مبا ي�سمى ملف بناء الدولة.

ول����ه����ذا، ف�����اإن م��ع��اجل��ة اخل���ل���ل ال���ذي 

اآذار   8 ب���ني م��ك��ون��ات  ال��ع��اق��ة  ي��ع��رتي 

املبادرة من الأط��راف الوطنية  ت�ستدعي 

اهلل«  »ح�������زب  ���س��ي��م��ا  ول  الأ�����س����ا�����س����ي����ة، 

ا�ستكمال  اإىل  احل���ر«  ال��وط��ن��ي  و»ال��ت��ي��ار 

بتفاهم  الوطنية  الق�سايا  التفاهم حول 

اأي ���س��وغ  ال���داخ���ل���ي���ة،  ال��ق�����س��اي��ا  ح����ول 

وطريقة  املوقف  يحدد  م�سرتك  برنامج 

ال��ت��ع��ام��ل م���ن ال��ق�����س��اي��ا ال��داخ��ل��ي��ة، اإن 

اإمنائية  اأو  واجتماعية،  اقت�سادية  كانت 

اإىل  اإ�ساحية، والو�سول  اأو  وخدماتية، 

هذا الرنامج لي�س م�ستحيًا، خ�سو�ساً 

ذل���ك،  ل��ل��ج��م��ي��ع يف  ه���ن���اك م�����س��ل��ح��ة  اأن 

يف  ج��دي��دة  نوعية  نقلة  اإجن����ازه  وي�سكل 

العاقة بني قوى 8 اآذار، يعزز التحالف 

ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا وي��رت��ق��ي ب���اأدائ���ه���ا وي��ح��ق��ق 

امل��ق��اوم��ة واأول��وي��ة  اأول��وي��ة  ب��ني  التكامل 

والتغيري  الإ���س��اح  حتقيق  على  العمل 

وبناء الدولة العادلة.

ح�شني عطوي
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�جلمعيات  ول��ق��اء  الأم������ة  ح���رك���ة   ■
لبنان  يف  �لإ���ص��لم��ي��ة  و�ل�صخ�صيات 

�ل��ذي �صرب  �لإره��اب��ي  �لتفجري  د�ن��ا 

منطقة �لروي�ض يف �ل�صاحية �جلنوبية، 

ما  بكل  �ل�صهيوين  �لعدو  �أن  و�عترب� 

و�أمنية  ع�صكرية  ق���در�ت  م��ن  ميلك 

فا�صتعان  لبنان،  يهزم  �أن  ي�صتطع  مل 

�ل���ي���وم ب�����ص��لح �ل��ف��ت��ن��ة و�ل��ت��ط��رف 

بعد  �ل�صادر  �لبيان  وم��ا  و�لإره����اب، 

فاأمهات  ذلك،  على  دليل  �إّل  �لتفجري 

�صلى  �لر�صول حممد  زوجات  �ملوؤمنني 

ب��ر�ء  و�صلم،  و�صحبه  و�آل���ه  عليه  �هلل 

باأمن  �لعابثني  �ملتطرفني  ه���وؤلء  م��ن 

�لد�خل  يف  �جلهات  وبع�ض  �لآم��ن��ني، 

�ملذهبية  �لتعبئة  على  يعمل  و�خل��ارج 

�إيجاد  يف  �صاهمت  و�لتي  �لتحري�صية، 

على  ق��ائ��م��ة  متطرفة  مذهبية  بيئة 

�لإرهاب.

■ اللقاء الإ�سامي الوحدوي ر�أى �أنه 
ُيخطئ من يظن �أن �لتفجري �لإرهابي 

يف �ل�صاحية لن يطال �أكرث من منطقة، 

وبات جليًا �أن �لإرهاب �لذي ت�صلل �إىل 

�لذي  للإرهاب  �متد�د  هو  �إمنا  لبنان 

وهو  عربي،  قطر  من  �أكرث  يف  ي�صرب 

�لوطن  متزيق  يريد  من  يد  يف  �لأد�ة 

متنافرة  كيانات  �إىل  وجتزئته  �لعربي 

ي�صرب بع�صها بع�صًا، بينما »�إ�صر�ئيل« 

وجودها  على  �طماأنت  وقد  م�صرتخية 

وحدودها �مل�صطنعة.

■ جتمع العلماء امل�سلمني ز�ر �لوزير 
باإعادة  للتهنئة  وه��اب،  وئ��ام  �ل�صابق 

�ن��ت��خ��اب �مل��ك��ت��ب �ل�����ص��ي��ا���ص��ي حل��زب 

�عترب  �للقاء  وبعد  �لعربي،  �لتوحيد 

�لتجمع؛  يف  �لإد�ري�����ة  �لهيئة  رئي�ض 

�لر�صالة  �أن  �هلل،  عبد  ح�صان  �ل�صيخ 

�لتي �أر�د �ملفجرون �إر�صالها يف �لروي�ض 

هي �أن هناك فتنة مذهبية، و�أن �ل�صنة 

لل�صيعة،  �ملتفجرة  و�صعو�  �لذين  هم 

وهذ� كلم غري �صحيح على �لإطلق، 

ل  �أنا�ض  هم  �لعمل  هذ�  فعلو�  فالذين 

ينتمون �إىل دين ول �إىل مذهب ول �إىل 

�إطار �حل�صارة  �أنا�ض خارج  فكر، هم 

�لإن�صانية كليًا، و�ملذ�هب و�لأديان �أرفع 

منهم، ول ميكن �أن ينتمو� �إليها.

��صتهد�ف  �أن  �أعلن  الحت��اد  ح��زب   ■
�لروي�ض ل يطال �صاحية �لإباء وحدها، 

�إمنا يطال �لوطن بكل فئاته، و�إن هذه 

�ملتفجرة حتاول »عرقنة« لبنان ودفعه 

يذر،  ول  ُيبقي  ل  مذهبي  �قتتال  �إىل 

�ملخططات  طبيعة  �إدر�ك  يجب  لذلك 

�لنفجار �ملجرم،  ور�ء هذ�  �لتي تقف 

على  �لفر�صة  تفويت  على  و�حل��ر���ض 

�أعد�ء �لوطن يف �لد�خل.

قيادة  ع�صو  �سريف توتيو؛  ال�سيخ   ■
ندد بجرمية  �لإ�صلمي،  �لعمل  جبهة 

�ل��ت��ف��ج��ري �لإره��اب��ي��ة �ل��ت��ي وق��ع��ت يف 

�صقوط  �إىل  و�أدت  �ل��روي�����ض  منطقة 

ع���دد ك��ب��ري م��ن �ل�����ص��ه��د�ء و�جل��رح��ى 

حتمل  �أّنها  ور�أى  و�ملدنيني،  و�لأبرياء 

�ل�صهيونية  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ب�����ص��م��ات 

و�ملو�صاد »�لإ�صر�ئيلي«، ولو مت تنفيذها 

باأيدي �لعملء �ل�صغار، حمّمًل ر�فعي 

و�ملذهبي  �لطائفي  �لتحري�ض  �صعار 

�مل�صوؤولية �أي�صًا، وطالبهم بالعودة �إىل 

دينهم و�صمريهم، ووقف كل �حلملت 

�مل�صعورة �لتي ت�صب يف م�صلحة �لعدو 

م�صروعه  وتخدم  �حلاقد،  �ل�صهيوين 

�لتق�صيمي يف �ملنطقة.

■ ك���م���ال ����س���ات���ي���ا؛ رئ��ي�����ض �مل��وؤمت��ر 
متفقدً�  وفدً�  تر�أ�ض  �للبناين،  �ل�صعبي 

منطقة  يف  �لإره��اب��ي  �لتفجري  مكان 

وقال:  �جلنوبية،  بال�صاحية  �لروي�ض 

و�ل��ع��دو  �مل��و���ص��اد  �صلوع  ي��وؤك��د  م��ا  �إن 

�ل�صهيوين بهذ� �لتفجري �لإجر�مي هو 

�ل�صعي »�لإ�صر�ئيلي« �ملحموم للنتقام 

من �صمود �ل�صاحية �جلنوبية، وثانيًا، 

�لتفجري،  تبنى  �لذي  �مل�صبوه  �لفيديو 

وم�����ص��ارع��ة ب��ع�����ض و���ص��ائ��ل �لإع����لم 

غري  بكثافة،  ل��ه  ل��ل��رتوي��ج  �مل��ت��اأم��رك��ة 

ب��ر�ء  نة  �ل�صُّ و�مل�صلمني  �لإ���ص��لم  �أن 

�لإجر�مية  �أعمالهم  وم��ن  ه��وؤلء  من 

�لفتنة  �إ�صعال  ت�صتهدف  �لتي  �ل�صنيعة 

م�صل�صل  �إط����ار  يف  �ل�صيعية  �ل�صنية 

�لفو�صى �لهد�مة �ل�صتعمارية و�صرب 

�إ�صتقر�ر لبنان و�صلمه �لأهلي.

د�نت  الإ���س��ام��ي  التوحيد  حركة   ■
�أن  معتربة  �لإجر�مي،  �لروي�ض  تفجري 

�جلرمية  ه��ذه  م��ن  �ملبا�صر  �مل�صتفيد 

�لنكر�ء هو �لعدو �ل�صهيوين �لغا�صب، 

�لبطولية  �لعملية  على  كرد  تاأتي  فهي 

�ملقاومة  فيها  وجهت  يف �للبونة، �لتي 

�صفعة جديدة ل�»�إ�صر�ئيل«.

■ وف����د م���ن ال���ل���ق���اء الأرث���وذك�������س���ي 
مي�صال  �ملحامي  �لعام  �أمينه  برئا�صة 

ت��وي��ن��ي ز�ر م��دي��ر ع���ام ق���وى �لأم���ن 

�إبر�هيم  �لعميد  بالوكالة  �ل��د�خ��ل��ي 

تويني:  ق��ال  �للقاء  وب��ع��د  ب�صبو�ض، 

»تاأتي زيارتنا �ليوم �إىل مدير عام قوى 

�لأمن �لد�خلي يف �صياق دعم �لأجهزة 

هذه  يف  خ�صو�صًا  �للبنانية،  �لأمنية 

�لظروف �لر�هنة �لتي ميّر بها لبنان، 

كما ننّدد جمّددً� بالنفجار �لآثم �لذي 

د�ع��ي��ًا  �ل��روي�����ض«،  منطقة  يف  ح�صل 

�لأج��ه��زة  جميع  دع��م  �إىل  �مل�صوؤولني 

�حلفاظ  يف  مهامها  لت�صهيل  �لأمنية 

على �لأمن و�لنظام.

املحامني  لحت���اد  العامة  الأم��ان��ة   ■
جانب  �إىل  وق��وف��ه��ا  �أع��ل��ن��ت  ال���ع���رب 

�ل�صيا�صية  ق��و�ه  بكل  �مل�صري  �ل�صعب 

�أ�صقطت  �لتي  و�ل�صبابية  و�لع�صكرية 

منذ  وجّت��اره��ا  �لطائفية  �ل�����ص��ع��ار�ت 

�للحظة �لأوىل للثورة �مل�صرية، موؤكدة 

ف�ض  ب��ع��د  م�����ص��ر  يف  ح�����ص��ل  م���ا  �أن 

و�لنه�صة،  �ل��ع��دوي��ة  ر�ب��ع��ة  �عت�صام 

هو  ج���ر�ئ���م،  م��ن  �لآن  يح�صل  وم���ا 

�ل�صهيوين  �لأمريكي  للم�صروع  متابعة 

بالتعاون  �لكبري(،  �لأو�صط  )�ل�صرق 

مع �لتنظيم �لدويل للإخو�ن �مل�صلمني.

الرئي�س نبيه بري مع رئي�س تكتل التغيري والإ�ساح العماد مي�سال عون

اجل�����ن�����وب، ف���ق���د ح�����س��ن »امل�����س��ت��ق��ب��ل« 

ظاهرة اأحمد الأ�سري الإرهابية، �سارباً 

الواحد  العي�س  �سيغة  احلائط  بعر�س 

املحيطة،  وامل��ن��اط��ق  �سيدا  اأه���ايل  ب��ني 

احلريري  بهية  النائب  اعتبار  حد  اإىل 

اأن ا���س��ئ�����س��ال اجل��ي�����س ل��ه��ذه ال��ظ��اه��رة 

ه���و مب��ن��زل��ة »اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي�����س رف��ي��ق 

احلريري مرة ثانية«.

عما  ح����رج  ول  ح�����ّدث  ع���ر����س���ال  ويف 

احل�سور  بف�سل  الأم�����ور  اإل��ي��ه  و���س��ل��ت 

»امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي« ف��ي��ه��ا، ف��ق��د حت��ول��ت ه��ذه 

لبنان  �سل�سلة  ع��ل��ى  ال���وادع���ة  امل��ن��ط��ق��ة 

الإره��اب��ي��ني  لإي���واء  ب���وؤرة  اإىل  ال�سرقية 

م����ن خم���ت���ل���ف اجل���ن�������س���ي���ات، وم�������س���در 

اللبنانية  ال��دول��ت��ني  اأم����ن  ع��ل��ى  خ��ط��ر 

وال�����س��وري��ة، ح��ي��ث مت ف��ي��ه��ا ا���س��ت��ه��داف 

اجلي�س وقتل �سباطه وعنا�سره، وباتت 

الوافدين  للم�سلحني  وم�ستقراً  مم��راً 

وب��ال��ع��ك�����س،  ل���ب���ن���ان  اإىل  ����س���وري���ة  م����ن 

اأع���م���ال اخل��ط��ف امل��ت��ب��ادل  اإ���س��اف��ة اإىل 

اأن  املجاورة، علماً  واملناطق  بني عر�سال 

هذه التجاوزت اخلطرة مل ت�سهدها كل 

التحري�س  قبل  اآن��ف��اً  امل��ذك��ورة  املناطق 

امل�ستقبل«  »تيار  ميار�سه  ال��ذي  املذهبي 

ع��ر و���س��ائ��ل اإع��ام��ه وك�����وادره وبع�س 

رجال الدين التابعني له.

اليوم،  وامل�ستجد  الأخ��ط��ر  الأم���ر  اأم��ا 

ف��ه��و ت��غ��ط��ي��ة احل���ري���ري غ���ري امل��ب��ا���س��رة 

يف  الإره���اب���ي  التفجري  جم���زرة  ملرتكبي 

ال��روي�����س الأ���س��ب��وع ال��ف��ائ��ت، م��ع��ت��راً اأن��ه 

���س��وري��ة،  ت��دخ��ل »ح���زب اهلل« يف  ع��ل��ى  ردٌّ 

م��ت��ن��ا���س��ي��اً ���س��ج��ل ال��ت��ك��ف��ري��ني احل���اف���ل 

من  ب��دءاً  لبنان،  الإره��اب��ي��ة يف  بالأعمال 

اغ��ت��ي��ال ال��ق�����س��اة الأرب���ع���ة يف ���س��ي��دا يف 

العام 1999، ثم حوادث ال�سنية يف العام 

2000، وبعدها حوادث نهر البارد يف العام 
.2007

والأن���ك���ى م��ن ذل���ك، ه��و ان��ت��ق��اد »كتلة 

امل�����س��ت��ق��ب��ل« مل���ا ���س��م��ت��ه الأم�����ن ال���ذات���ي يف 

املطلوب  ه��ل  ه��ن��ا:  وال�����س��وؤال  ال�ساحية، 

من  املزيد  عبور  ت�سهيل  »امل�ستقبل«  من 

ال�سيارات املفخخة اإىل ال�ساحية؟ 

وما يثري املخاوف من حدوث توترات 

ذات اأب���ع���اد م��ذه��ب��ي��ة، ه���و ت��وق��ي��ف »ف���رع 

امل��ع��ل��وم��ات« ال��ت��اب��ع ل���»امل�����س��ت��ق��ب��ل« بع�س 

اأه���ايل »خم��ط��ويف اع����زاز«، وال��ط��ل��ب من 

الق�ساء اإ�سدار مذكرات توقيف لبع�سهم 

الآخ�����ر ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اخ��ت��ط��اف ال��ط��ي��ار 

ال��رتك��ي وم�����س��اع��ده ع��ل��ى ط��ري��ق امل��ط��ار، 

ال��ت��ي��ار الغطاء  ي��وؤّم��ن فيه ه��ذا  يف وق��ت 

ال�سيا�سي لقتلة اجلي�س يف عر�سال. 

ي�سلك  »امل�����س��ت��ق��ب��ل«  اأن  ري���ب  ل  اإذاً،   

خارجية  اأج��ن��دة  وينفذ  ف��ت��ن��وي��اً،  م�����س��اراً 

من خال ا�ستهدافه حموَر املقاومة بكل 

لبنان  و���س��ائ��ل، ل�سيما يف  م��ن  اأوت����ي  م��ا 

و�سورية، وال�سوؤال: اأمل يتعلم من جتربة 

ال�سابع من اأيار التي ارتدت عليه، اأو اأنه 

اإىل  يراهن على دخول عنا�سر تكفريية 

ج��ان��ب��ه ل��ان��ق�����س��ا���س ع��ل��ى امل��ق��اوم��ة، يف 

حماولة لتغيري قواعد اللعبة من لبنان 

اإ�سقاط �سورية؟ اأمل  هذه املرة بعد ف�سل 

التي  الأهلية  احل��رب  جتربة  م��ن  يتعلم 

مل ي��خ��رج اأح���د منها م��ن��ت�����س��راً، ب��ل ك��ان 

اجلميع خا�سرين؟

ح�سان احل�سن

أسـبــاب التناقضــات بـين أطـــــراف 8 آذار.. وسبل معالجتها

لم يدخل »المستقبل« 
إلى منطقة من المناطق 

على امتداد لبنان إال 
وأفسد عالقات أهلها 

مع جيرانهم
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مقابلة

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

الع�سكري  ع��ن و���س��ع اجل��ن��اح  م���اذا 

ل�����»ح����زب اهلل« ع��ل��ى ق��ائ��م��ة الإره�������اب؟ 

ازدي��اد؟  اإىل  الأم��ن��ي  هل جرعات اخللل 

وماذا عن ت�شكيل احلكومة؟ وهل تعثرُّ 

ت�شكيل حكومة اللون الواحد اأو الوحدة 

الوطنية يك�شف توازن الو�شع الإقليمي 

ا�شتطلعت  »الثبات«  جريدة  وال���دويل.. 

ال��وزي��ر  راأي رئ��ي�����س ح���زب »الحت�������اد«؛ 

هذا  وك���ان  م���راد،  ال��رح��ي��م  عبد  ال�شابق 

احلوار:

ل ي���ج���زم وزي������ر ال����دف����اع الأ����ش���ب���ق 

ع���ب���د ال����رح����ي����م م�������راد ب���������ش����دور ق����رار 

ت��ف��ج��ر ال�����ش��اح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، رغ����م اأن 

املو�شوع  لهذا  امل�شاعدة  العنا�شر  ر  توفرُّ

لبنان  يف  ال�شيا�شي  »ال��و���ش��ع  م��وج��ودة؛ 

جمل�س  ول  حكومة  ي��وج��د  ول  م��رب��ك، 

اللبنانيني  بني  عمودي  وال�شرخ  نيابي، 

وح�����اد، وي��غ��ل��ب ال��ت��ط��رف ع��ل��ى احل��ي��اة 

وي�شاعد  »فلتان«  والإع���ام  ال�شيا�شية، 

يف خ��ل��ق ج��و م�����اأزوم، وب��ال��ت��ايل فعندما 

لي�س  نعي�شه،  ال��ذي  كو�شع  و�شع  يكون 

�شهًا الو�شول اإىل نتيجة وا�شحة حول 

من يقوم بعمليات التفجر«، وي�شيف: 

»ا���ش��ت��ه��داف ال�����ش��اح��ي��ة ب��ال��ت��ت��اب��ع ي�شع 

با�شتهداف  خارجي  قرار  وجود  احتمال 

جميعاً  يحفزنا  املقابل  يف  لكنه  لبنان، 

كهذا  بتخريب  لأن��ه  خافاتنا،  لتجاوز 

واملطلوب  ول طائفة،  ت�شلم منطقة  لن 

وق����ف ال���ع���ن���اد وف���ر����س ال�������ش���روط على 

الآخرين«.

اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  موؤ�ش�س  ب���راأي 

الدولية اأن ال�شتمرار يف ك�شف معطيات 

لح��ق��اً  �شيك�شف  ال�����ش��اب��ق��ة  ال��ت��ف��ج��رات 

اجل��ه��ة ال��ف��اع��ل��ة وال���داع���م���ة، وب��ال��ت��ايل 

ب��اإم��ك��ان��ن��ا ���ش��اع��ت��ئ��ذ و���ش��ع اأع��ي��ن��ن��ا على 

اأو  اإق��ل��ي��م��ي��ة  داع��م��ي��ه��م، ���ش��واء م��ن دول 

بهكذا  دول  ت���وررُّط  �شهًا  »لي�س  دول��ي��ة، 

قد  �شاعتئذ  ال���رد  لأن  ت��ف��ج��ري،  ق���رار 

اأن يعمد »حزب  الطبيعي  يطالها، ومن 

اهلل« يف هذه احلال للرد عليهم«. 

����ش���األ���ن���ا »اأب�������و ح�������ش���ني« ع����ن امل��ع��ن��ى 

التفجرات  لر�شائل  والأمني  ال�شيا�شي 

الإرهابية على ال�شاحية، بحدها الأدنى 

والأق�������ش���ى، ق����ال: »ال��ر���ش��ال��ة وا���ش��ح��ة؛ 

ال���ه���دف ����ش���رب امل���ق���اوم���ة ال���ت���ي اأرب���ك���ت 

 2000 عامي  يف  اأقله  ال�شهيوين  الكيان 

و2006، واإ�شرائيل منذ تاأ�شي�شها مل تْعتد 

على اخل�شارة من جهة، ول على ال�شكوت 

ع��ل��ى ���ش��ي��م م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى.. ف��ال��ث��اأر 

ع��اج��زون عن  ال��ي��وم  م��ن �شيمهم، وه���م 

هم  لهذا  لبنان،  مع  مبا�شرة  ح��رب  فتح 

يعمدون بالتعاون مع حليفهم الأمركي 

ومع الأ�شف مع القيادات اللبنانية، للثاأر 

من حزب اهلل، لإرباكه واإ�شغاله بال�شاحة 

اللبنانية«، ي�شيف مراد: »امل�شهد املحلي 

الإقليمية  ال�شاحة  ع��ن  ع��زل��ه  ميكن  ل 

لبنان مل حتقق  ف��امل��ق��اوم��ة يف  الأو����ش���ع، 

ال��ن�����ش��ر ع��ل��ى ال���ع���دو ال�����ش��ه��ي��وين ل��ول 

ال�شند ال�شوري والإيراين، ولهذا نرى اأن 

احلرب على �شورية اليوم بهذه ال�شرا�شة 

وال���دويل،  الإقليمي  الطابع  ه��ذا  ت��اأخ��ذ 

فاجلبهات متوا�شلة لأن املعركة واحدة، 

واأي وطني لبناين اليوم يعرف اأن الأمن 

اإل  لي�س  �شورية  يف  اهلل  حل��زب  الوقائي 

من  طوائفه  بكافة  للبنان  وق��ائ��ي��اً  اأم��ن��اً 

هناك  اأن  خ�شو�شاً  التكفرية،  الهجمة 

40 دول���ة يف �شورية،  ت��دخ��ًا لأك���ث م��ن 

لبنان  ع��ل��ى  �شلباً  منعك�س  الأم����ر  وه���ذا 

اأمنياً واقت�شادياً«.

مراد  يعترب  احلكومة  ت�شكيل  حول 

ميقاتي  جنيب  ا�شتقالة  اأن  الأ�شا�س  يف 

كانت دون مربرات كافية، ي�شاأل: »اأنعّلق 

د للواء ريفي؟! مع  الدولة لأنه مل يجدَّ

مييناً  ي��ت��اأرج��ح  لبنان  ال�شديد،  الأ���ش��ف 

وي�شاراً نتيجة ما ُي�شمى »بي�س القبان« 

ل���ن���واب ح����زب ال��ت��ق��دم��ي ال����ش���راك���ي، 

ن�شقت مع جنباط  موؤخراً  وال�شعودية 

و»امل�����ش��ت��ق��ب��ل« ل��اإت��ي��ان ب��ال��رئ��ي�����س مت��ام 

ثم  ان��ت��خ��اب��ات،  ح��ك��وم��ة  لت�شكيل  ���ش��ام 

اأم��ر واق��ع«، يتوقف قليًا مراد  حكومة 

ت�شكيل احل��ك��وم��ة،  م����اأزق  ���ش��رد  وي��ت��اب��ع 

لغم  عّطل  ال�شيا�شي  فريقنا  »ب��الأ���ش��ل، 

ت�شكيل  ����ش���ام  ف���ري���ق  ب��ت��اأي��ي��د  ال���ت���ف���رد 

احلكومة، لتربيد ال�شاحة املحلية، ونزع 

اأي ت��ربي��ر ف��ر���س ح��ك��وم��ة اأم����ر واق���ع، 

مرتفعة  ن�شبة  على  ح��از  ال�شبب  ول��ه��ذا 

من تاأييد النواب، وامل�شائل اليوم تنتظر 

اإنه  اأوًل، وطاملا يقول �شام  جراأة �شام 

ال�شمانة، فمّما يخ�شى من اإعطاء تكتل 

وي�شيف  باملبا�شر«،  ال�شمانة  هذه  كبر 

وزي���ر ال��رب��ي��ة الأ���ش��ب��ق يف ه��ذا ال�����ش��اأن: 

»الأم�������ور ال����ش���راجت���ي���ة وال��وط��ن��ي��ة ل 

مكونات  م��راع��اة  دون  بها  ال�شر  ميكن 

ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  اإ�شافة  البلد،  يف  كبرة 

القاعدة  ذك��ر  دون  م��ن  حكومة  ت�شكيل 

ال��ذه��ب��ي��ة »���ش��ع��ب - ج��ي�����س - م��ق��اوم��ة« 

قررت  اإن  بلحظة  البلد  تفجر  باإمكانه 

لبنان،  على  حربها  خ��و���س  »اإ���ش��رائ��ي��ل« 

املقاومة للدفاع  لأنها ترفع الغطاء عن 

عن الوطن و�شعبه واأر�شه«.

عالقة عند  الأم���ور  اأن  م��راد  يعترب 

حجج خمتلفة، فيما اأمر حلحلة الو�شع 

يظل خارجياً.. يقول: »يف النهاية لبنان 

 - املرحلة  وه��ذه  النتظار،  دخل مرحلة 

من  اأف�شل  تبقى   - حرجتها  اأن��ه��ا  رغ��م 

مللمة  اأم����ا  واق�����ع،  اأم����ر  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 

ال��و���ش��ع الأم��ن��ي ف��ع��ًا ف��ي��ك��ون بت�شكيل 

ح��ك��وم��ة وح����دة وط��ن��ي��ة، والن��ت��ه��اء من 

باأن  �شيا�شة عزل فرقاء لبنايني، وناأمل 

ي��ك��ون ت�����ش��ري��ح ج��ن��ب��اط ب��ع��د ان��ف��ج��ار 

»الروي�س« نهائياً يف هذا املجال«.

�سورية

�شاألنا »اأبو ح�شني«: وهل النتظار 

خ�شو�شاً  ال�����ش��ي��ا���ش��ي،  ف��ري��ق��ك��م  ي��ف��ي��د 

ال�شربات  تتلقون  حملية  كقوى  اأنكم 

وف����ق ت��وق��ي��ت ال��ف��ري��ق الآخ������ر؟ ي���رد: 

تعنت  م��ع  نحن  ب�����ش��راح��ة،  »لنتحدث 

�شوى  اأمامنا  لي�س  بالوقت،  �شركائنا 

ونعترب  �شورية،  اأح���داث  انتظار  خيار 

التكفريني  على  ���ش��وري��ة  انت�شار  اأن 

م��ن ���ش��اأن��ه حلحلة ال��و���ش��ع ه��ن��ا رغ��م��اً 

عنهم، وهم حتى هذه اللحظة يظنون 

���ش��وري��ة  يف  ال���ت���خ���ري���ب  ع���م���ل���ي���ات  اأن 

ما  وه����ذا  ال��ن��ظ��ام،  ب�����ش��ق��وط  �شتنتهي 

ياأملون به لفر�س �شروطهم على ق�شم 

هاتنْي  اأم���ام  ون��ح��ن  اللبنانيني..  م��ن 

احلالتني عالقون«.

ي��وؤك��د م���راد اأن اجل��ي�����س ال�����ش��وري 

يحقق انت�شارات ميدانية على الأر�س، 

الق�شر  »يف  كلبنانيني  يطمئننا  م��ا 

وحم�س وريف دم�شق، دحر اجلماعات 

معركة  بانتظار  م�شتمر،  التكفرية 

املعركة  اأن  �شحيح  ح��ل��ب.  يف  احل�����ش��م 

ي�شتطيع  ل  وال��ن��ظ��ام  ���ش��ه��ل��ة،  ل��ي�����ش��ت 

ا����ش���ت���خ���دام ك����ل ق����وت����ه، ل���ك���ن ال��ن�����ش��ر 

الإره���اب،  على  اجلي�س  حليف  �شيكون 

حتى لو بقيت بع�س اجليوب يف بع�س 

الأمكنة«.

م�سر

واملت�شارعة  اجلذرية  التحولت  حول 

ال���ث���ورة  اأن  اإىل  م�����راد  ي�����ش��ر  م�����ش��ر،  يف 

ح�شني  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  الأوىل  امل�����ش��ري��ة 

م����ب����ارك ك���ان���ت ���ش��ع��ب��ي��ة ب���ام���ت���ي���از، وع��ل��ى 

امل�شلمني«  »الإخ��وان  التقيُت مر�شد  اأثرها 

التفرد،  �شيا�شة  لأح��ّذره من  بديع  حممد 

يقول م���راد: »م��ع الأ���ش��ف، م��ا كنا نخ�شاه 

احتكار  �شيا�شة  ثمن  دفعوا  واليوم  فعلوه، 

ال�����ش��ل��ط��ة، جل��ع��ل م�����ش��ر دول����ة اإ���ش��ام��ي��ة 

ب��امل��ع��ن��ى ال�����ش��ي��ق، وه�����ذا الأم�����ر ل ميكن 

فر�شه على ال�شعب.. ومع الوقت تبني لنا 

عن  اأعماهم  ونهمهم  لل�شلطة  جوعهم  اأن 

فانخرطوا  حقيقتها،  على  الأم����ور  روؤي���ة 

يف امل�����ش��روع الأم��رك��ي، وه��ذا الأم���ر ظهر 

ج��ل��ي��اً م��ع حت��ي��ات حم��م��د م��ر���ش��ي احل����اّرة 

ل��اأم��رك��ي��ني ع��ن��دم��ا ال��ت��ق��اه��م، وط��ل��ب��ه 

العزيز  �شديقه  اإىل  ال��ت��ح��ي��ات  ه���ذه  ن��ق��ل 

ب��ري��ز«،  �شيمون  »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي«  الرئي�س 

ي�شيف مراد: »قتل الإخوان الرئي�س اأنور 

ال�شادات لأنه طبع مع اإ�شرائيل، فما معنى 

و�شولهم  مع  معها  بالتطبيع  ال�شتمرار 

الأم��ور وغرها من  ه��ذه  ال�شلطة..؟  اإىل 

م�شاكل اجتماعية واقت�شادية، اإ�شافة اإىل 

اأدت اإىل ثورة  �شيا�شة ال�شتئثار والكيدية، 

�شعبية عارمة ثانية، وبداأت بالتواقيع التي 

و�شلت اإىل نحو 24 مليون توقيع، و�شوًل 

ناأمل  وال��ي��وم نحن  يوليو،   30 اإىل حت��رك 

من اجلي�س امل�شري الذي �شاند ال�شعب األ 

ي�شل الطريق، والغرب مع م�شر واجلي�س 

ميار�س �شيا�شة اجلزرة والع�شا.. الرغيب 

ال�شعودية،  الأم��وال  والح��ت��واء من خال 

والرهيب وال�شاح من خال قطر«. 

امل�شري  ب��ال�����ش��اأن  ك��ام��ه  م���راد  ينهي 

اآمًا من اجلي�س امل�شري والقيادة امل�شرية 

اجراح طريق اأخرى، بالتقرب من رو�شيا، 

عبد  جمال  الرئي�س  قبلهم  م��ن  فعل  كما 

النا�شر، والأيام وال�شهور القريبة �شتك�شف 

عن اأي خما�س �شتتجه اإليه باد النيل«.

دار الفتوى

ه����ل ه������داأ ه���ج���وم »ت����ي����ار امل�����ش��ت��ق��ب��ل« 

مو�شحاً:  م���راد  ي��ق��ول  الإف���ت���اء؟  دار  على 

»بداية، ل بد من التذكر باأننا يف ال�شابق 

ك���ق���وى وط���ن���ي���ة مل ن���ك���ن ن����وؤي����د م���واق���ف 

ر�شيد  حم��م��د  ال�شيخ  اجل��م��ه��وري��ة  مفتي 

اأن��ه  خ�شو�شاً  الق�شايا،  بع�س  يف  ق��ب��اين 

اآخ��ر، ونحن  اأي��د فريقاً من امل�شلمني على 

بل  فقط  نة  لل�شرُّ لي�س  اأب��اً  يكون  اأن  نريده 

كان  موقفنا  واللبنانيني..  امل�شلمني  لكل 

وا�شحاً جتاه تاأديته ال�شاة داخل ال�شراي 

احلكومي، ودعمه الرئي�س فوؤاد ال�شنيورة، 

وال����ي����وم، وب���ع���د اخل�����اف ال�����ش��خ�����ش��ي مع 

ال�����ش��ن��ي��ورة و»امل�����ش��ت��ق��ب��ل«، ي��ب��غ��ون ع��زل��ه 

بالقوة، ومن دون م�شوغ قانوين«، ي�شيف 

ي��ع��م��ل لت�شعر  »ي���ري���دون م��ف��ت��ي��اً  م�����راد: 

اأعمال  اأن يغّطي  الفتنة، ويريدونه  اأجواء 

اأح���م���د الأ����ش���ر امل�����ش��ب��وه��ة، وم����ع الأ���ش��ف 

الرئي�س جنيب ميقاتي ي�شاند ال�شنيورة يف 

هذا املجال، ونحن اليوم م�شاندتنا للمفتي 

موقف مبدئي، وحذرنا املعنيني اأنه يف حال 

نية  مت عزل املفتي، �شتاأخذون ال�شاحة ال�شرُّ

نر�شي  اأن  النق�شام، ونحن ل ميكننا  اإىل 

وال��ي��وم  الإط�����اق..  على  اجل��دي��د  باملفتي 

اإ���ش��دار  ورف�����ش��ه��م  عليه  ت�شييقهم  رغ���م 

قرارات دار الفتوى يف اجلريدة الر�شمية، 

��ن��ي ح��رج��اً، م��ع اأن��ه  ي��زي��دون ال��و���ش��ع ال�����شرُّ

العبث  ال�شيا�شيني  ���ش��اأن  م��ن  لي�س  عملياً 

مبو�شوع ال�شرع والدين«، وي�شيف مراد: 

اإي���ق���اف هجومه  »ن��ت��م��ن��ى م���ن ال�����ش��ن��ي��ورة 

ع��ل��ى امل��ف��ت��ي، ل��ك��ن م��ا ال��ع��م��ل م��ع اأج��ن��دت��ه 

الت�شنج،  من  املزيد  تريد  التي  الأمركية 

ف��امل��ف��ت��ي امل���ق���ب���ول ل��دي��ه��م ع��ل��ي��ه ال��ت�����ش��ب��ه 

جاهزون  نحن  اليوم  ولكننا  بالقر�شاوي، 

اأي تظلرُّم، ونرف�س عزله كما نرف�س  لرد 

بتطبيق  يبداأ  براأينا  واحل��ل  ل��ه،  التمديد 

القوانني التي من �شاأنها ف�س كل خاف«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

رأى أن المطلوب هو وقف العناد

»حزب الله« في سورية أمٌن وقائي للبنان من الهجمة التكفيرية مراد: األمن الوقائي لـ

انفجار »الروي�س« يف ال�شاحية اجلنويبة ك�شف حجم 

تغلغل التكفرييني يف لبنان، واأعطى �شورة ب�شيطة عن 

اإمكانية اجتاه الأمور يف حال اتخذ قرار ما بتفجري �شاحته.. 

لبنان اإىل اأين؟ �شوؤال يتجاوز »دعابة« الربامج الفكاهية 

التي تطال رئي�س حزب التقدي ال�شرتاكي وليد جنبالط، 

فاجلميع عليه حتمل م�شوؤولياته الوطنية، �شيما الفريق الذي 

ي�شمي نف�شه »و�شطيًا«، وعلى راأ�شهم رئي�س اجلمهورية 

مي�شال �شليمان.. فالأمن ل ميكنه اأن ي�رضب يف بلد كلبنان 

منطقة دون اأخرى..

عودة االستقرار األمني 
إلى لبنان تكون 

بتشكيل حكومة وحدة 
وطنية
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رمب���ا ت��ك��ون ب���روت ال��ي��وم امل��دي��ن��ة ال��ت��ي جت��ذب 

حفاتهم،  واإح���ي���اء  كليباتهم  ل��ت�����ش��وي��ر  ال��ف��ن��ان��ني 

اأو حم��ب��ي امل��و���ش��ة ال����ذي ي��ح��ت��ارون ب��ني اخل��ي��ارات 

وحمالها  الفاخرة  اأ�شواقها  تقدمها  التي  الكثرة 

تبهرهم  ب��اجل��م��ال مم��ن  ال��ط��ام��ع��ني  اأو  ال�����ش��ه��رة، 

كانت  م�شى  ما  يف  ب��روت  لكن  واأطباوؤها،  عياداتها 

الروائيني  وكبار  ال�شعراء  كتابات  ا�شتوطنت  مدينة 

واأبهرتهم ب�شحرها اخلا�س، لذلك فقد تناولوها يف 

احت�شنتهم  هي  فيما  بغزارة،  واإبداعاتهم  كتاباتهم 

بحنو وكانت مركزاً لن�شر وطباعة اإنتاجهم.

ومن ال�شعراء الذين اأغرموا ببروت وخ�ش�شوا 

قباين  ن���زار  ال�شاعر  كتاباتهم،  يف  ك��ب��راً  ح��ي��زاً  لها 

ال��ذي ق��ال فيها: »ي��ا �شت الدنيا يا ب��روت، من باع 

اأ�����ش����اورك امل�����ش��غ��ول��ة ب��ال��ي��اق��وت، م���ن ���ش��اد خ��امت��ك 

ال�شحري، وق�س �شفائرك الذهبية، من ذبح الفرح 

وجهك  �شطب  من  اخل�شراوين،  عينيك  يف  النائم 

الرائعتني،  �شفتيك  على  النار  ماء  واألقى  بال�شكني، 

ال�شطاآِن  ور����س احل��ق��د على  ال��ب��ح��ِر،  م��اء  �شمم  م��ن 

اأن��ا  ومعرفني  معتذرين،  اأتينا،  نحن  ه��ا  ال��وردي��ة، 

اأطلقنا النار عليك بروٍح قبلية، فقتلنا امراأة.. كانت 

تدعى احلرية«.

وظهر حبه لبروت التي اأ�ش�س فيها داراً للن�شر 

»اإىل  بعنوان  رائعة  ق�شيدة  خال  من  ا�شمه  يحمل 

ب���روت الأن��ث��ى م��ع الع��ت��ذار« ق��ائ��ًا: »اآه ي��ا ع�شاق 

ب��روت القدامى، هل وج��دمت بعد ب��روت البديا؟ 

التي متنح اخل�شب وتعطينا  الأنثى  ب��روت هي  اإن 

الف�شول«..

ك���ذل���ك، ���ش��ك��ل��ت ب�����روت حم��ط��ة حم��ب��ب��ة اإىل 

ك��ان��ت  اإذ  دروي�������س،  حم��م��ود  الفل�شطيني  ال�����ش��اع��ر 

اأنه  الأم، حتى  بلده  الأوىل خ��ارج  انطاقته  حمطة 

نرج�شة  للبحر،  »تفاحة  ا�شمها  كتب ق�شيدة حتمل 

الرخام، فرا�شة حجريٌة بروت، �شكل الروح يف املراآة، 

ال��غ��م��ام.. ب��روت من  امل���راأة الأوىل، ورائ��ح��ة  و�شف 

تعب ومن ذهب، واأندل�س و�شام

ف�شة، زبد، و�شايا الأر�س يف ري�س احلمام

حبيبتي  وب���ني  بيني  جن��م��ة  ت�����ش��رد  �شنبلة،  وف���اة 

بروت

اأ�شمع دمي من قبل ينطق با�شم عا�شقة تنام  مل 

على دمي.. وتنام«.

وهناك اأي�شاً ال�شاعر اأدوني�س الذي قال يف بروت 

ق�شيدة واقعية كانت اأي�شاً بعنوان »بروت«، ومما جاء 

اأبجدية،  عينيه  والأر����س يف  ب��روت  »ي�شكن يف  فيها: 

وخم�س جامعات، وال�شحراء تفاح واأغنيات«..

اأم���ا ال��روائ��ي��ة ال�����ش��وري��ة غ���ادة ال�����ش��م��ان؛ �شاحبة 

بعدة  ب��روت  خ�شت  فقد  القليلة،  ال�شعرية  التجارب 

»رغ��م كل  ب���روت«:  ي��ا  »اأح��ب��ك  ق�شائد منها ق�شيدة 

���ش��يء، رغ���م اأن��ن��ي رح��ل��ت ث���اث م���رات ح���ول كوكبنا، 

وبدلت حيواتي ثاث مرات، لكني ما زلت حتى اليوم، 

خرائطك  اأوراق  ب��ني  وال��ي��ا���ش��م��ني،  البنف�شج  اأج��ف��ف 

و�شورك وتذكاراتك حني تغني فروز بذلك ال�شوت 

العذب اله�س املجرح باحلنني بعدك على بايل، وتنمو 

اأ���ش��ف��ى منه،  اأن  اأري����د  امل��دي��ن��ة يف ذاك���رت���ي ج���رح���اً، ل 

فمر�شي هو عاجي«.

فقد  عمارة،  عبا�س  مليعة  العراقية؛  ال�شاعرة  اأما 

كتبت اأجمل واأرق الكلمات على الإطاق بحق بروت 

يف ق�شيدتها »ملهمة ال�شعراء«: »ق�شيدة اأنت يا بروت 

يف  معجزة  اأراد  تخيلها،  لكن  �شاعر  قالها  ما  مبهمة، 

اأجملها، و�شب  الأ�شياء  اأجمل  فلم من  الفن خالقها، 

من روحه يف نا�شها األقاً وحني اأكملها �شلى وقبلها«.

ال�شعر تغزل مبدينته  اأما الأخطل ال�شغر فقد 

التي يهواها وقال فيها: 

تر�شفها  اإل  دم��ع��ة  ع��ي��ون��ك  ذرف����ت  ه��ل  »ب����روت 

ف���وؤادي امل��غ��رم.. اأن��ا م��ن ث��راك فهل اأ���ش��ن باأدمعي يف 

ع��ذراء جاذبها  ليلة  األهم.. كم  �شمائك  حالتيك ومن 

ال��ه��وى اأن��ا وال��ع��ن��ادل وال��رب��ى والأجن����م.. ف��دت املنائر 

كلهن منارة هي يف فم الدنيا هدى وتب�شم ما جئتها.. 

اأو �شجاك متيم.. بروت  املنابر  اإل هداك معلم فوق 

يا وطن احل�شارة والنهى احلب بيني واجلفاء يهدم«. 

»ب��روت  فيها:  ق��ال  �شوقي  اأح��م��د  ال�شاعر  فيما    

ي����ا راح ال���ن���زي���ل واأن���������ش����ه مي�����ش��ي ال�����زم�����ان ع���ل���ي ل 

لفظاً  ووجدته  كلها  املدائن  يف  لفظ  اأ�شلوِك احل�شن 

ومعنى فيك«..

ب��ي��ن��م��ا اأب�����ي�����ات ����ش���ت���ي���وي ال���غ���ي���ث���ي حت���دث���ت ع��ن 

ب��������روت ب���ط���ري���ق���ة حم����ب����ة: »ب���������روت ي�����ا ���ش��دي��ق��ة 

امل�������������ش������اء.. ب���������روت ي������ا �����ش����دي����ق����ت����ي..  ب���������روت ي��ا 

 ج���م���ي���ل���ت���ي..  ي�����ا ل����غ����ة زك�����ي�����ة ت�������ش���ب���ح يف ال�����ه�����واء 

بروت..

 اأحلى امراأة تنام يف الأح�شاء ..

يا اأول احلب الذي اأغرقني..

يا اآخر البيت الذي اأ�شكنني.. يف عامل الف�شاء ..

وامل�شاء اآتي  الأ�شجار..  اأعانق  اإىل بروت كي  اآتي 

ي��ا جميلتي..  اأداع�����ب.. الأ����ش���داف..  ك��ي  ب���روت  اإىل 

القهوة  ح��ي��ث..  ب���روت  اإىل  البي�شاء اآتي  وال��رم��ل��ة 

ال�شوداء«.

فبروت اأم لكل ال�شعراء الذين يعرفونها عا�شوا 

فيها اأم اأتوا اإليها اأو غادروا، فهي عنوان الثقافة التي 

ارتبط فيها ال�شوار باملع�شم، وهي الواحة الغناء التي 

تلقي ظالها على كل الذين يحبونها.

وك��ان��ت م��ق��اه��ي »احل���م���را« ح��ي��ن��ه��ا، اأي »امل���ودك���ا« 

جمموعات  تتلقف  ب���اري«،  دو  و»الكافيه  و»الوميبي« 

النقاد  على  ق�شائدهم  عر�س  يف  الراغبني  ال�شعراء 

اأو على ال�شعراء الآخرين او على الأ�شدقاء املتابعني.

ه��ذا وق��د ب��رزت مدينة ب��روت يف رواي��ات كثرة، 

ومنها ما حمل ا�شمها، كرواية »طواحني بروت« وهي 

رواية للكاتب اللبناين توفيق يو�شف عواد، تدور حول 

يف  امل�شرية  ق�شاياه  جت��اه  ال��ع��رب��ي  وال��وط��ن  لبنان 

العقيدة وال�شيا�شة واحلياة الجتماعية، كتبها موؤلفها 

قبل اندلع احلرب الأهلية اللبنانية.

وقد نالت الرواية �شهرة كبرة وهي حتتل اليوم 

الرتيب 29 يف قائمة اأف�شل مئة رواية عربية يف تاريخ 

العرب،  الكتاب  احت��اد  ت�شنيف  ح�شب  العربي  الأدب 

ب�����روت«، وع��ل��ى م�شتواها  وحت��ك��ي رواي����ة »ط���واح���ني 

الفني املتخيل، حكاية ال�شراع يف بروت بكل تعقداته 

الجتماعي،  بالن�شيج  ذلك  وعاقة  ق�شاياه  وت�شابك 

ومبا هو نهج ثقايف � طائفي، وجتري اأح��داث الرواية 

يف فرة مف�شلية من تاريخ بروت احلديث، هي فرة 

ال�شتينيات.

75« وهي  »ب����������روت  رواي����������ة  اأي�����������ش�����اً  وه�����ن�����اك 

يف  ال�شمان ن�شرت  للكاتبة غادة  رواية رمزية للكبار 

اإىل  طبعات  �شت  الق�شة  م��ن  اأ���ش��در  وق��د   1975 ع��ام 

ال��رواي��ة ع��ن طبيعة احل��ي��اة يف  يومنا ه��ذا، وتتحدث 

بروت يف الواقع من الداخل بعيداً عن ما كان يتخيل 

النا�س الذين يعي�شون يف قرى دم�شق عن اأنها باري�س 

املدينة  ه���ذه  اأن  ك��ي��ف  ل��ن��ا  الأو����ش���ط، فتظهر  ال�����ش��رق 

بال�شهرة  طامعاً  اإليها  ياأتي  من  �شحق  با�شتطاعتها 

ب��ق��واع��ده��ا وح��رم��ات��ه��ا، وه���ذا ما  اإن مل يلتزم  وامل���ال 

اأبطال الق�شة فرناهم ينتهون واحد وراء  يحدث مع 

وال�شهرة  امل��ال  وراء  ال�شعي  يف  اندماجهم  بعد  الآخ��ر 

وملذات احلياة يف بروت. 
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مأساة المحامية العاشقة

علي  للكاتب  رواي��ة  العا�شقة«..  املحامية  »ماأ�شاة 

وفيها  ع���ام،  نحو  قبل  دم�شق  يف  ���ش��درت  حم��ف��و���س، 

تفا�شيل عن عاقات اإن�شانية حميمة ورائعة وجميلة 

ي�شع حداً لها ذاك الإجرام املتنقل بتفجرات اإرهابية 

تقتل الع�شرات اأو املئات من النا�س الطيبني الب�شطاء. 

ال���رواي���ة ت��ت��األ��ف م���ن 120 ���ش��ف��ح��ة م���ن احل��ج��م 

ال�شغر.

دي��وان �شعري  الب�شائر  دار  للكاتب عن  كما �شدر 

حتت عنوان »يف عينك«، وهو يقع يف 182 �شفحة من 

احلجم ال�شغر.



�إىل تكذيب  ي��دف��ع  م��ا  ه��ن��اك  ل��ي�����س 

�حل���دي���ث �مل���ت���و�ت���ر ع���ن ل���ق���اء�ت ���س��ري��ة 

و�أخ���رى  فل�سطينية،  وف���ود  ب��ن  تعقد 

�سهيونية يف �أماكن متفرقة من �لعامل، 

ب��ه��دف دف���ع �مل��ف��او���س��ات �ل��ت��ي �ن��خ��رط 

�أم��رك��ي��ة، فال  برعاية  �جل��ان��ب��ان،  فيها 

دح�س  على  ت�سجع  �ل�سابقة  �لتجربة 

�ملعلومات عن هذه �للقاء�ت، وال طبيعة 

�مل���ف���او����س���ات �ل���ر�ه���ن���ة، مت��ن��ح �ل���ق���درة 

ع��ل��ى �ل���ق���ول: ل��ط��امل��ا ت��وج��د حم��ادث��ات 

عنها،  �الإع���الن  ويتم  وف��ود معينة،  بن 

هذه  �أن  ذل��ك  �ل�سرية،  �للقاء�ت  فلماذ� 

�ل�سرية  م��ن  طابعا  تكت�سي  �ملفاو�سات 

�أي�ساً.

�لفل�سطينية  �مل�سادر  ف��اإن  ك��ال��ع��ادة، 

ال  �لر�سمية،  غر  �أم  »�لر�سمية«  �سو�ء 

�ملفاو�سات  �أو  �للقاء�ت  عن  �سيئاً  تقول 

حن  وجودها  تنكر  ما  وغالباً  �ل�سرية، 

ت�سئل عنها، وعندما تن�سر و�سائل �إعالم 

باأحاديث  �أو يديل م�سوؤولوه  �الحتالل، 

ع��ن ل���ق���اء�ت ���س��ري��ة، �أو ح��ت��ى ي��ذك��رون 

�مل�سوؤولون  يتطوع  �للقاء�ت  هذه  نتائج 

ثم  و�الإن����ك����ار،  ب��ال��ن��ف��ي  �لفل�سطينيون 

�لكالم  وق��ت  فيحن  �ل��وق��ائ��ع،  تكذبهم 

ع�����ن �ل����ط����اب����ع غ�����ر �ل���ر����س���م���ي ل��ت��ل��ك 

�للقاء�ت.. وبقية �حلكاية �ملعتادة و�سبه 

�ملعتمدة.

ك�سفت  �مل��ا���س��ي��ة،  �لقليلة  �الأي����ام  يف 

و����س���ائ���ل �إع��������الم ع���ري���ة �ل���ن���ق���اب ع��ن 

عقد  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي«   - »فل�سطيني  ل��ق��اء 

وق��ي��اد�ت  فل�سطينين  م�����س��وؤول��ن  ب��ن 

م��ن ح��رك��ة فتح م��ن ج��ه��ة، و�أع�����س��اء يف 

�لعا�سمة  يف  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي«  »�لكني�ست 

��ستئناف  لبحث  »ب��ود�ب�����س��ت«  �مل��ج��ري��ة 

�مل����ف����او�����س����ات ب�����ن �ل�������س���ل���ط���ة ودول�������ة 

�الحتالل.

و�أو�����س����ح����ت ���س��ح��ي��ف��ة »م����ع����اري����ف« 

�الأح��د  ي��وم  �ل�سادر  ع��دده��ا  يف  �لعرية، 

8/18، �أن �الجتماع �سم �أع�ساء من حزب 
�أع�ساء  �ليهودي، وهم  »يوجد م�ستقبل« 

كريب،  يفعات  ليفمان،  دوف  �لكني�ست 

ب��وع��ز ت��وب��روب�����س��ك��ي، وم��و���س��ي��ه م��زر�ح��ي 

م��ن »ح���زب �ل��ع��م��ل«، ودي��ف��ي��د ت�سور من 

�لفل�سطيني  �جل��ان��ب  وم��ن  »ه��ت��ن��وع��اه«، 

�لعبد،  و�سميح  ف��ار���س،  ق���دورة  م��ن  ك��اًل 

�لت�سريعي عبد �هلل عبد  وع�سو �ملجل�س 

�هلل، وج���م���ال زق�����وت، م�����س��ت�����س��ار رئ��ي�����س 

�لوزر�ء �ل�سابق �سالم فيا�س.

ع�سو  ع��ن  ذ�ت��ه��ا  �ل�سحيفة  ونقلت 

»�لكني�ست«، يفعات كريب، قولها »نحن 

�ل�سلمية،  �لعملية  دع���م  �أج���ل  م��ن  ه��ن��ا 

�ل���دول���ت���ن  ح����ل  �إىل  ت��و���س��ل��ن��ا  وك���ل���م���ا 

ب�����س��ك��ل �أ����س���رع، ك��ل��م��ا ك���ان ذل���ك �أف�����س��ل 

ل��ل��ج��ان��ب��ن«، و�أ����س���اف���ت ك���ري���ب: »م��ن 

ح��دي��ث��ن��ا م���ع �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، خ��رج��ت 

�حلديث  ميكن  م��ن  ه��ن��اك  �أن  بانطباع 

�إع�������الن ع��ن  �أي  ف������اإن  م���ع���ه���م، وع���ل���ي���ه 

�أو  �مل��ن��اط��ق )�ال����س���ت���ي���ط���ان(  �ل��ب��ن��اء يف 

�أي دع���م ل��ف��ك��رة �ل���دول���ة �ل���و�ح���دة بن 

بالعملية  �ل�سرر  يلحق  و�لبحر  �لنهر 

�الإ�سر�ئيلية  �حلكومة  وعلى  �ل�سلمية، 

 �ت���خ���اذ ق������ر�ر�ت م�����س��وؤول��ة و���س��ج��اع��ة«.

نهاية  �أن���ه يف  �إىل  »م��ع��اري��ف«  و�أ����س���ارت 

�للقاء �تفق �لطرفان على �إعد�د �إعالن 

م�����س��رك ي���دع���م �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل�����س��ل��م��ي��ة، 

ل��ت�����س��ك��ي��ل ���س��غ��ط ���س��ي��ا���س��ي ع��ل��ى ق���ادة 

�تفاق،  �إىل  �لتو�سل  �أجل  �لطرفن من 

للحلول  دعمهما  �ل��ط��رف��ان  �أب���دى  كما 

�لتي ت�ستند �إىل مبادرة »جنيف«.

اللقاءات ال�سرية

���س��ب��ب  ع�����ن  �ل�����������س�����وؤ�ل  �إىل  ب����ال����ع����ودة 

�مل��ف��او���س��ات �ل�����س��ري��ة ب��وج��ود �إط����ار علني 

للتفاو�س ينبغي تو�سيح جملة من �مل�سائل 

�مل��ه��م��ة، ي��ق��ال ع����ادة: �إن ���س��م��ان ق���در من 

�ل�سرية يف بع�س �الأن�سطة �ل�سيا�سية يوفر 

فر�س جناح لها، حيث ي�سكل �الإعالم ون�سر 

�لدبلوما�سية،  �ملو�سوعات  عن  �ملعلومات 

و�ملحادثات �سغطاً على �ملتفاو�سن، ويعيق 

تو�سلهم �إىل �تفاقات.

ت�سم �ل�ساحية �جلنوبية لبروت خليطاً 

و�لفل�سطينين  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ن  �ل�����س��ك��ان  م���ن 

و�ل�����س��وري��ن م��ن خمتلف �ل��ط��و�ئ��ف و�مل��ل��ل، 

�مل�سرين  �لعمال  �لعديد من  �إىل  باالإ�سافة 

و�ل�����س��ود�ن��ي��ن وم��و�ط��ن��ن ع���رب و�أج���ان���ب، 

و�����س���ت���ه���د�ف���ه���ا ب����ه����ذ� �ل�������س���ك���ل �الإج�����ر�م�����ي 

خ�سو�ساً  �مل��خ��ّرب��ة،  �جل��ه��ات  �إف��ال���س  يظهر 

�مل��دن��ي��ن، ال�سيما  م��ن  د�ئ���م���اً  �ل�����س��ح��اي��ا  �أن 

�الأطفال و�لن�ساء، حيث �إن �لتفجر�ت وقعت 

جر�حات  تبل�سم  ماز�لت  �سكانية  مناطق  يف 

��ستهدفها  �أن  ب��ع��د   ،2006 ع���ام  مت���وز  ح���رب 

و�ساوى  ع�سو�ئي  ب�سكل  �ل�سهيوين  �لكيان 

معظم �أبنيتها �ل�سكانية باالأر�س.

ذل��ك  م�ساهد  �الأه����ايل  ي�ستعيد  و�ل��ي��وم 

�لتي  �ال���س��ت��ه��د�ف��ات  ب��ه��ذه  �لغا�سم  �ل��ع��دو�ن 

 2006 ل��ع��دو�ن  �م��ت��د�د�ً  �ل��ك��ث��رون  يعترها 

على لبنان، و�نتقاماً لالنت�سار �ملحقق باإر�دة 

�للبناين و�لعربي  �ملقاومة و�سر جمهورها 

�لذين  �لفل�سطينين  خ�سو�ساً  و�الإ�سالمي، 

وجدو� بالن�سر �إ�سار�ت �لتحرير و�لعودة �إىل 

وطنهم فل�سطن.

لبروت  �جلنوبية  �ل�ساحية  يف  ويعي�س 

يف  خ�سو�ساً  �لفل�سطينين،  �آالف  ع�����س��ر�ت 

مناطق ح���ارة ح��ري��ك و�ل��غ��ب��ري و�ل��روي�����س 

و�ملريجة، باالإ�سافة �إىل خميم برج �لر�جنة 

�أل��ف  �ل����ذي ي�سكنه م��ا ي��زي��د ع��ل��ى ع�����س��ري��ن 

�ل�سابقة  �الأزم��ات  يف  وكما  فل�سطيني،  الجئ 

معاناة  و�لفل�سطينيون  �للبنانيون  تقا�سم 

�ال�ستهد�فات �الأخرة �لتي طالت �ل�ساحية، 

وكان �آخرها �لتفجر �لذي �أدى �إىل جمزرة 

يف منطقة �لروي�س، حيث �سقط �أكرث من 27 

�سهيد�ً وما يزيد على 350 جريحاً جميعهم 

من �ملدنين.

�أب����و حم��م��د ك��ام��ل �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي �مل��ق��ي��م 

»نعي�س  ي��ق��ول:  �ملن�سية  منطقة  يف  وعائلته 

يف �ل�ساحية منذ �سنو�ت جنباً �إىل جنب مع 

�لقر�بة  �أو����س��ر  حيث  �للبنانين،  �إخ��و�ن��ن��ا 

هو  �ل�سهيوين  و�لكيان  و�لِع�سرة،  و�جل��رة 

�مل�ستفيد �الأول من زعزعة �الأمن يف �ل�ساحية 

و�أن�����س��اأت  �ل�ساحية  يف  ت��رع��رع��ت  �جلنوبية، 

عائلة فيها، ولن �أتركها مهما ح�سل، �سنبقى 

معاً نحن وجر�ننا، �ُسّنة و�سيعة ولن يفرقنا 

�أ�سحاب �لعقول �لظالمية �ملتطرفون، وكما 

ه��ذه  �سن�سمد يف  ع����دو�ن مت���وز  ���س��م��دن��ا يف 

�الأزمة �أي�ساً، و�أ�ساف: »�أن �لقتلة ال يفّرقون 

بن �أحد، فهدفهم �لقتل و�خلر�ب و�لتدمر 

خ���دم���ة ل��ل��ك��ي��ان �ل�����س��ه��ي��وين وخم��ط��ط��ات��ه، 

بن  و�لفرقة  �لفنت  لزرع  متو��سل  و�ل�سعي 

الإقحام  حم��اوالت  هناك  �أن  و�أعتقد  �لنا�س، 

مع  ون���ز�ع���ات  ���س��ر�ع��ات  يف  �لفل�سطينين 

يف  خ�سو�ساً  �للبنانين،  و�إخوتهم  جر�نهم 

�ل�ساحية �لتي تعتر رمز �ل�سمود و�لعي�س 

�لوطني  و�لفل�سطيني  ل��ب��ن��ان،  يف  �مل�����س��رك 

ما  بكل  ع��ام��اً   65 منذ  ق�سيته  يحمل  �ل��ذي 

فيها من عذ�بات، م�ستعد للت�سحية بحياته 

�لدم  �ملقاومة، لذلك فاإن  دفاعاً عن م�سروع 

و�مل�سر و�حد«. 

�لفل�سطينية  �مل��و�ط��ن��ة  دي���ب،  ر�م���ي  �أم 

�أك���دت  �ل��روي�����س،  منطقة  يف  ت�سكن  �ل��ت��ي 

كما  للفل�سطينين  ه���و  �ال���س��ت��ه��د�ف  �أن 

�للبنانين، و�أ�سارت �إىل �أنها كانت و�أوالدها 

وزوجها على بعد �أمتار من وقوع �النفجار، 

وق���ال���ت: »ل��ق��د ����س��ت�����س��ه��د ج���ارن���ا �حل���الق 

و�أ���س��ح��اب �مل��ح��ال �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ت��ي ن��زوره��ا 

مع  �أ�ست�سهد  �أن  �ملمكن  م��ن  وك���ان  د�ئ��م��اً، 

�أوالدي وزوجي«، و�أ�سافت: »ال يوجد فارق 

كبر بن ما ح�سل �ليوم وما ح�سل �سابقاً 

�لهمجية،  �ل�سهيونية  �الع��ت��د�ء�ت  خ��الل 

وحو�ساً  �جل��ر�ئ��م  ه��ذه  ينفذون  �ل��ذي��ن  �إن 
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عربي

المفاوضات السرية والفعلة الشنيعة

الالجئون الفلسطينيون يدينون استهداف الضاحية:

وحدة الدم والمصير

) �لعدد 276(  �جلمعة - 23 �آب - 2013

◄ نتنياهو.. ومواصلة تزييف 
الحقائق

املت�صلة  املعطيات  الفل�صطينية  ال�صلطة  فيه  تخفي  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 

بالقيادية  تو�صف  اأط��ر  عن  وحتى  الفل�صطيني،  ال�صعب  عن  باملفاو�صات 

تعك�س  مواقف  اإط��اق  ال�صهاينة  امل�صوؤولون  يوا�صل  واملنظمة،  ال�صلطة  يف 

روؤيتهم للمفاو�صات، وحتدد الأهداف التي يتطلعون اإىل حتقيقها من خال 

اأدىل بها رئي�س حكومة الحتال  التي  الت�صريحات  املفاو�صات، ومن ذلك 

اأثناء لقائه اأمني عام الأمم املتحدة، بان كي مون، والتي  بنيامني نتنياهو، 

الفل�صطينيني  رف�س  هو  ما  بقدر  عقبة  لي�س  ال�صتيطان  »اإن  خالها  قال 

العرتاف بدولة يهودية �صمن اأي حدود كانت«، مو�صحًا بالقول: اإن »اجلميع 

اأن الكتل ال�صتيطانية �صتبقى حتت �صيادة  يعرف مبن فيهم الفل�صطينيون، 

هو  الفل�صطيني  الإ�صرائيلي  ال�صراع  جذر  واأن  التفاق،  اإطار  يف  اإ�صرائيل 

كانت،  حدود  اأي  يف  يهودية  بدولة  العرتاف  املتوا�صل  الفل�صطينيني  رف�س 

ولكنها  حلها،  يجب  ق�صية  فال�صتيطان  بال�صتيطان،  مرتبطًا  لي�س  وه��ذا 

لي�صت �صبب ا�صتمرار ال�صراع«.

رئي�س حكومة الحتال وكي ي�صوغ مزاعمه تابع عملية التزييف الفا�صحة 

والعلنية لوقائع التاريخ وحقائقه، لقد اأغفل التاريخ احلقيقي لبدء ال�صراع، 

وما جنم عنه من اقتاع ملايني الفل�صطينيني من اأر�صهم، نتنياهو قال اإن 

»ال�صراع الذي بداأ قبل 50 عامًا كان قد بداأ قبل اإقامة ولو م�صتوطنة واحدة، 

وحينما اقتلعنا امل�صتوطنات من قطاع غزة هاجمونا ب�صبب رف�صهم الأ�صا�صي 

لدولة يهودية، فنحن اإذا بنينا ب�صع مئات البيوت يف غيلو ورموت وغريها من 

الأحياء )ال�صتيطانية( يف القد�س، فهذا يجب اأن ل يكون م�صكلة، لأن اجلميع 

يعرف اأن الكتل ال�صتيطانية �صتبقى بيد اإ�صرائيل، واملو�صوع الأ�صا�صي الذي 

منزوعة  فل�صطينية  دولة  اإقامة  اإىل  التو�صل  كيفية  هو  له  نتو�صل  اأن  يجب 

ال�صاح، وتعرتف وتتقبل وجود الدولة اليهودية الوحيدة يف العامل«.

هذه هي روؤية نتنياهو للمفاو�صات والهدف منها، فحني يبني على تزوير 

الوقائع �صتكون النتائج املطلوبة من�صجمة مع وقائع التزييف هذه، والتي تعني 

من نقطة البدء اإنكار ق�صية الاجئني الفل�صطينيني واقتاعهم من وطنهم.

بقدر ما ميكن �أن يكون هذ� �لقول 

�سحيحاً، بقدر ما يعتر خطر�ً جد�ً 

و�سار�ً يف �حلالة �لفل�سطينية، وذلك 

يجري  ما  �أواًل:  �أ�سا�سين:  ل�سببن 

�ل��ت��ف��او���س ح��ول��ه ه���و ق�����س��ي��ة �سعب 

وح���ق���وق���ه، و�مل���ف���او����س���ات جت����ري مع 

رف�س غالبية �ل�سعب لها، ودون وجود 

للمفاو�سن  �لتفوي�س  م��ن  ن��وع  �أي 

عالنية،  �أو  ���س��ر�ً  ي��ت��ح��رك��ون  �ل��ذي��ن 

يخ�سر  �ل�سرية  �ملفاو�سات  يف  ثانياً: 

وي�ستطيع  كثر�ً،  �ل�سعيف  �لطرف 

�ل����ط����رف �ل����ق����وي ف���ر����س ����س���روط���ه، 

عنا�سر  من  نف�سه  �ل�سعيف  ويحرم 

كان  ذل��ك،  �إىل  و��ستناد�ً  كثرة،  ق��وة 
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كري متو�سطاً �ملفاو�سننْ 

ت�سيبي ليفني و�سائب عريقات

تفجر �لروي�س

م��ت��وج��ب��اً ع��ل��ى �ل�����س��ل��ط��ة ووف���ده���ا �ل��ت��ف��او���س��ي 

و�إع��الن  �ل�سري،  �لتفاو�س  من  نوع  �أي  رف�س 

كل  �إز�ء  �مل��ح��ددة  و�مل��و�ق��ف  �ملفاو�سات،  �أج��ن��دة 

نقطة منها، وبذ� كانت ت�ستطيع �لتعوي�س عن 

قبل  بها،  نف�سها  طوقت  �لتي  �ل�سعف  نقاط 

�لدخول يف جولة جديدة من �لعبث، وت�سييع 

�حلقوق �لوطنية �لفل�سطينية.  

�لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  خا�ست  لقد 

مفاو�سات �سرية يف �أو�سلو، �أنتجت �ملفاو�سات �تفاقاً 

كارثياً على �حلقوق �لوطنية لل�سعب �لفل�سطيني، 

�ل�سلطة تكرر �ملاأ�ساة من خالل �لتفاو�س �ل�سري 

�جلديد، وهي ترف�س �لتعلم من �لدرو�س، ف�ساًل 

ع��ن �إ���س��ر�ره��ا »�مل��ر���س��ي« ع��ل��ى رف�����س �ال���س��ت��ف��ادة 

موقف  و�أول��ه��ا  لديها،  �ملتوفرة  �لقوة  عنا�سر  من 

�ل�سعب �لفل�سطيني �لر�ف�س للمفاو�سات �لعبثية 

و�ملتم�سك بحقوقه �لثابتة و�مل�سروعة.

اللقاءات ال�سرية.. ووثيقة جنيف

�أطر  وفق  تتم  �لتي  �ل�سرية  �ملفاو�سات  عد� 

حم����ددة، ك��م��ا ه��و ح���ال م��ف��او���س��ات ع��ري��ق��ات - 

على  �لتفاو�س  جوالت  فهناك  �لر�هنة،  ليفني 

غر�ر تلك �لتي ك�سفت عنها �سحيفة »معاريف«، 

�لت�ساور  عناوين  حتت  �لطرفان  يلتقي  وفيها 

�ل�سهاينة  ي��ق��وم  م���ا  وغ��ال��ب��اً  �الآر�ء،  وت���ب���ادل 

ب��اك��ت�����س��اف �ل��ك��ث��ر م���ن �ل��ت��وج��ه��ات و�ل������روؤى، 

��ستناد�ً �إىل تلك �مل�ساور�ت غر �لر�سمية.

ت���خ���ت���ت���م م����ع����اري����ف خ�����ره�����ا ح�������ول ل���ق���اء 

»بود�ب�ست« باحلديث عن �تفاق �لطرفن على 

دعم �لعملية �ل�سلمية، ودعم حلول على �أ�سا�س 

»وثيقة جنيف«، للتذكر: نتجت هذه �لوثيقة 

عن �جتماع �سبيه بذ�ك �لذي �سهدته �لعا�سمة 

�ملجرية، وت�سمنت �سل�سلة من �أخطر �لتنازالت 

وفيها  �لفل�سطينية،  �ل��وط��ن��ي��ة  �حل��ق��وق  ع��ن 

جرى �سك م�سطلح »�حلل �لعادل و�ملتفق عليه 

لق�سية �لالجئن«، ووردت عبارة تقول: »يختار 

فل�سطن  خارج  ل�سكنه«  منا�سباً  مكاناً  �لالجئ 

طبعاً، ف�ساًل عن مو�قف خطرة تت�سل بو�سع 

ويكفي  �أخ����رى،  وم��و���س��وع��ات  �ل��ق��د���س،  مدينة 

�لقول: �إن يا�سر عبد ربه كان من بن �سانعي 

�ل��ذي  �لتنازل  حجم  يعرف  ك��ي  �لوثيقة،  ه��ذه 

عن  �لك�سف  جرى  وعندما  حينه،  يف  ت�سمنته، 

وجود هذه �لوثيقة قبل �سنو�ت، قالت منظمة 

�لتحرير: �لوثيقة �سدرت عن لقاء غر ر�سمي، 

وهي ال متثل �ملوقف �لر�سمي ملنظمة �لتحرير 

�سر  �أم���ن  بح�سور  ه��ذ�  )ك��ي��ف  �لفل�سطينية، 

وال  فيها؟(  �لد�ئم  و�لع�سو  �لتنفيذية  �للجنة 

تعر عن موقف �ل�سلطة. وبعد ذلك متكن كل 

متابع لل�ساأن �لفل�سطيني، من �كت�ساف �لتطابق 

�لتفاو�سية، وبن  �ل�سلطة  �لكامل بن مو�قف 

م��ا ج���رى �ل��ن�����س ع��ل��ي��ه يف �ل��وث��ي��ق��ة �مل���ذك���ورة، 

بحيث بدت �الأخرة �أ�سبه بدليل عمل، �أو قو�عد 

كل  ب�ساأن  عليها،  �لبناء  يجري  �أ�سا�سية،  �تفاق 

مفردة من مفرد�ت �لتفاو�س، وهذ� هو �لهدف 

��ستطالع  عملية  ك��ه��ذه،  ل��ق��اء�ت  م��ن  �ملق�سود 

�سيا�سي، ي�ستفيد منها �الحتالل، وي�سجل فيها 

�ملفاو�سون �لفل�سطينيون تنازالت جديدة.

يف  عليه  �لتو�فق  ج��رى  م��ا  �أن  �ملت�سور  م��ن 

بود�ب�ست، هو نوع من �إحياء وثيقة جنيف �سيئة 

�ملفاو�سات  م�سار  يخدم  �سياق  وه��ذ�  �ل�سيت، 

لتنازالت  و�مل�سممة  �الأج��ن��دة،  �سرية  �لر�هنة، 

و�سيكون  �ل�سرية،  وو��سحة حتت غطاء  كبرة 

ه��ن��اك ح��دي��ث ع���ن »�ل����ورق����ة غ���ر �ل��ر���س��م��ي��ة« 

�ل�سلطة  تعاود  ثم  بود�ب�ست،  لقاء  �لناجتة عن 

�سرتها �الأوىل.

م��ا يفعل يف �ل�سر ع���ادة، ه��و م��ا يخ�سى من 

�إىل  �سيئة  �جل��اري��ة  �ملفاو�سات  �لعلن،  يف  فعله 

�لقائمون  يخ�سى  �سنيعة  فعلة  هي  �حل��د،  ه��ذ� 

بها �نك�ساف �أمرها.

نافذ اأبو ح�سنة

بهذه  فل�صطني«،  وجهتنا  �صتبقى  فعلتم  »مهما 

خطابه  اهلل  حل��زب  ال��ع��ام  الأم���ني  خل�س  الكلمات 

يتعر�س  ما  يتعر�س  الكلمات،  ه��ذه  ولأج��ل  الأخ���ري، 

احل��دود  م��ن  اأم��ت��ار  م�صافة  فعلى  اهلل«،  »ح��زب  اإل��ي��ه 

اأطل ال�صيد ن�صر اهلل  الفل�صطينية ومن عيتا ال�صعب، 

يف مهرجان النت�صار على جمهوره وحمبيه ومن يرون 

اأن  واحل��ازم  اجل��ازم  بلغة  واأك��د  والقدوة،  القائد  فيه 

هوؤلء القتلة اأيًا كانت جن�صيتهم، ل ميثلون ما ينتمون 

اأو دين، لكي يقطع الطريق على من  اإليه من جن�صية 

بد  ل  وهنا،  النكراء،  مياه اجلرمية  الت�صيد يف  يريد 

ل�صيد  والتقدير  الع��ت��زاز  من  وبكثري  ن�صجل  اأن  من 

املقاومة، جملة من مواقف الف�صائل الفل�صطينية:

ال��ت��ي ام��ت��دت اإىل  ال��غ��در والإج������رام  اأي����ادي  اإن 

اأي��ادي  هي  جن�صيتها،  عن  النظر  وبغ�س  ال�صاحية 

عميلة وماأجورة تعمل بتوظيف النتائج ل�صالح الكيان 

»الإ�صرائيلي«، وهي خارج الن�صيج الجتماعي والوطني 

لل�صعب الفل�صطيني.

ال�صاحية  على  امل��دان  الإرهابي  العتداء  هذا  اإن 

اإمنا  اجل��اري،  واآب  املا�صي  متوز  اأوائ��ل  يف  اجلنوبية 

يدلل يف توقيته مع الذكرى ال�صابعة للعدوان والنت�صار 

عليه، على الرتابط الع�صوي بني الكيان »الإ�صرائيلي« 

واأدوات القتل والإجرام  هذه.

اإن امل�صاب الذي اأمّل بال�صاحية واأبنائها ال�صرفاء، 

اإمنا هو م�صاب اأمل بال�صعب الفل�صطيني ومكوناته.

هي  للجرمية  وال��ب��ع��ي��دة  ال��ق��ري��ب��ة  الأه�����داف  اإن 

ا�صتهداف وقبل كل �صيء للق�صية الفل�صطينية، فعندما 

ومدها  ودعمها  لن�صرتها  معها  يقف  من  عليها  ع��ّز 

باأ�صباب القوة واملنعة، كان اأبناء حزب اهلل كما �صورية 

واإيران وكل ال�صرفاء من اأبناء اأمتنا لها ال�صند والعون.

اإن ال�صعب الفل�صطيني الذي يحفظ للبنان و�صعبه 

فل�صطني،  �صبيل ق�صية  امل�صرفة يف  وت�صحياته  وقفاته 

اأن يكون يف مقدمة املدافعني عن عروبته  اإّل  ل ميكن 

مواجهة  يف  الوطنية  و�صيادته  البا�صلة  ومقاومته 

حتديات اأعداء اأمتنا.

ومن  ونخبه  بف�صائله  الفل�صطيني  ال�صعب  اإن 

املقاومة،  جانب  اإىل  الكامل  والنحياز  اخليار  موقع 

واأبنائها  للمقاومة  البي�صاء  الأيدي  جيدًا  يدرك  اإمنا 

الفل�صطيني،  لل�صعب  الوطنية  الق�صية  على  وقادتها 

ومقاومته التي �صكلت لها الرافعة والعمق على الدوام، 

 2009 العامني  يف  غزة  قطاع  يف  فل�صطني  فانت�صرت 

و 2012.

كل  ي�صعون  وف�صائلها  باأبنائها  املخيمات  اإن 

التي  املكت�صبات  ع��ن  ال��دف��اع  اأج��ل  م��ن  اإمكانياتهم 

من  لبنان  يف  واجل��ي�����س  وال�صعب  امل��ق��اوم��ة  حققتها 

العدو  على   2006 والعام   2000 العام  يف  انت�صارات 

»الإ�صرائيلي« ومن ي�صانده وميده باأ�صباب البقاء. 

امل�صارعة  م�صوؤولية  الفل�صطينية  الف�صائل  وعلى 

اهلل«  و»ح��زب  اللبنانية  الدولة  مع  الكامل  التعاون  يف 

الأعمال  املتورطني يف  هوؤلء  اليد على  و�صع  اأجل  من 

الق�صية  تعري�س  تريد  التي  الإج��رام��ي��ة  الإره��اب��ي��ة 

اأمام عدوها، يف  النك�صاف  اإىل مزيد من  واملخيمات 

وقع  على  واخل��ط��ورة  الدقة  يف  غاية  �صيا�صية  حلظة 

اأحداث كربى بفعل التحري�س  ما ت�صهده املنطقة من 

املبا�صر من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها، ول يغيب 

عنا اأن الهدف ال�صرتاتيجي لهذه الأحداث هو ت�صفية 

الق�صية الفل�صطينية واملقاومات يف املنطقة. 

اإنه  الآث��م��ة،  الأي���ادي  لأ�صحاب  القول  يف  واأخ��ت��م 

املقاومة  واأبناء  الفل�صطيني  ال�صعب  �صيبقى  فعلتم  ما 

هنا  اجلنوبية..  ال�صاحية  من  يقولون  اهلل«  و»ح��زب 

القد�س الأبية.

رامز م�سطفى

من الضاحية الجنوبية.. 
هنا القدس
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�إن  �ل��ق��ول  ح�سن  �ل�سيد  ك��رر  لقد  ب�سر�ً،  ولي�سو� 

عنها  تخلى  �أن  بعد  فل�سطن  �مل��رك��زي��ة  ق�سيتنا 

�ملقاومة  مع  �سامدون  ونحن  �لعرب،  من  �لكثر 

�إىل نهاية �لطريق بالتحرير و�لعودة �إن �ساء �هلل«.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا د�ن������ت �ل���ع���دي���د م����ن �ل��ف�����س��ائ��ل 

��ستهدفت  �لتي  �الإرهابية  �جلرمية  �لفل�سطينية 

�ل�ساحية �جلنوبية لبروت، معترة  �ملدنين يف 

و�ل��دالالت  �ملعاين  من  �لكثر  يحمل  توقيتها  �أن 

ل��ل��ع��دو�ن  �ل�سنوية  �ل��ذك��رى  ت��ز�م��ن��ه��ا م��ع  جل��ه��ة 

و�نت�سار   ،2006 �لعام  يف  لبنان  على  �ل�سهيوين 

�مل���ق���اوم���ة ع��ل��ى �الح����ت����الل، يف حم���اول���ة الإف�����س��اد 

جرمية  وهي  �لكثرة،  ودالالت��ه  �النت�سار  معاين 

يعتر  �ل���ذي  �ل�سهيوين  �ل��ع��دو  ب�سمات  حت��م��ل 

�ملد�نة  �جل��ر�ئ��م  ه��ذه  مثل  من  �لوحيد  �مل�ستفيد 

على خمتلف �ل�سعد.

ودعت �لف�سائل �ل�سعب �للبناين وجميع تيار�ته 

لبنان  ت��ه��دد  �ل��ت��ي  �مل��خ��اط��ر  �إدر�ك  �إىل  �ل�سيا�سية 

من  يتطلب  �ل���ذي  �الأم���ر  �مل�ستويات،  خمتلف  على 

�جلميع �إعالء �مل�سلحة �لعليا وتفويت �لفر�سة على 

�ل�سعب  و�إن  و��ستقر�ره،  لبنان  باأمن  �لعابثن  كل 

�لكاملة  �إد�نته  يوؤكد  �أطيافه،  �لفل�سطيني مبختلف 

�إىل  ثابت مبوقفه ووق��وف��ه  ود�ئ��م��اً  لهذه �جل��رمي��ة 

ج��ان��ب �ل�����س��ع��ب �ل��ل��ب��ن��اين وم��ق��اوم��ت��ه ودع���م���ه لكل 

�جل��ه��ود �ل��ه��ادف��ة �ىل تعزيز �الأم���ن و�ال���س��ت��ق��ر�ر يف 

بيوتهم  يف  �الآمنن  �لنا�س  باأمن  �لعابثن  مو�جهة 

وجتار�تهم ويومياتهم.

�لفل�سطينية  �لف�سائل  خمتلف  ي�سم  وفد  وز�ر 

منطقة  يف  �لتفجر  م��ك��ان  و�الإ���س��الم��ي��ة  �لوطنية 

و��ستنكار�  �للبناين،  �ل�سعب  مع  ت�سامناً  �لروي�س 

للجرمية �لتي �أودت بحياة ع�سر�ت �الأبرياء.

�الإ�سالمي،  �جلهاد  م�سوؤول  �لرفاعي؛  عماد  �أبو 

�جلنوبية،  �ل�ساحية  فقط  لي�س  �مل�ستهدف  �أن  �أك��د 

و�أن  �لفل�سطينية،  و�لق�سية  �مل��ق��اوم��ة  م�سروع  ب��ل 

و�لنز�عات  بال�سر�عات  �ملنطقة  �إغ��ر�ق  هو  �ملطلوب 

لثنيها عن �ملقاومة، بدوره �أكد فتحي �أبو �لعرد�ت؛ 

�الإم��ك��ان��ات  ك��ل  و���س��ع  على  �لتحرير  منظمة  ممثل 

�لفل�سطينية بت�سرف �لدولة �للبنانية للو�سول �إىل 

معرفة من يقف ور�ء هذه �ملجازر.

�سامر ال�سيالوي



التسّول يجتاح شوارع بيروت

ح������ال حم���م���د ك����ح����ال ع�������ش���رات 

الأطفال املت�شولني يف �شارع احلمراء 

يف بريوت، الذين جلاأوا اإىل الت�شول 

مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  �شواء 

ال��ب�����ش��ائ��ع، حممد  ب��ي��ع بع�ض  ع��ر 

له  تي�شر  ما  ليبيع  �شباح  كل  ياأتي 

�����ش����راوؤه، ه���و ي��رف�����ض ال���ش��ت��ج��داء 

مبا�شرة من املارة، يوؤكد اأنه يتحدر 

من اإحدى القرى ال�شورية املتاخمة 

»العمل«  على  جمر  واأن��ه  للحدود، 

لكي ي�شاعد اأ�شرته التي نزحت اإىل 

اأ���ش��ه��ر ول ت��ق��وى   10 ب����ريوت م��ن��ذ 

»الغالية  املعي�شة  كلفى  حتمل  على 

ج��داً« يف ب��ريوت، يعر عن ا�شتيائه 

لأن����ه ا���ش��ط��ر اإىل ت���رك م��در���ش��ت��ه، 

اأ�شرته تعي�ض اليوم يف غرفة بائ�شة 

يف منطقة اجلناح، وهو يتعاون مع 

بدل  وتاأمني  الأ�شرة  لإعالة  اإخوته 

عليه  ي��در  اإن عمله  يقول  الإي��ج��ار، 

اأكرث من ع�شرين األف لرية يومياً، 

اأي مهنة  اأن يعمل يف  اأراد  اإذا  بينما 

اأخرى، كعامل يف فرن اأو دكان، فاإن 

راتبه الأ�شبوعي لن يرقى اإىل اأكرث 

من 40 األف لرية كحد اأق�شى.

ي��ب��دي حم��م��د ق����دراً ع��ال��ي��اً من 

ل  اأن���ه  ي��وؤك��د  وه��و  والأدب،  اللياقة 

امل��ارة  وا�شتجداء  الت�شول  يف  يرغب 

من اأج��ل امل��ال، بل اإن ما يريده هو 

بيع الورد اأو اأي �شيء اآخر، لكن مع 

»ه��م ل يكفون عن مالحقتي  ذل��ك 

اأن  اإىل  وي�����ش��ري  ال��ت�����ش��ول«،  ب��ت��ه��م��ة 

ال��ه��رب من  ه��و  يواجهه  م��ا  اأ�شعب 

الدوريات الأمنية، فهو ما اأن يراها 

حتى يرك�ض بعيداً ويف اأحيان كثرية 

ي��ع��ود اإىل امل��ن��زل خ��وف��اً م��ن اأن يتم 

اعتقاله وتعنيفه.

ب��الإم��ك��ان  ي��ع��د  ال����واق����ع، مل  يف 

ب��ريوت  ال��ت�����ش��ول يف  ح�شر ظ��اه��رة 

ب�شكل  ت�شاعفت  لأنها  و�شواحيها، 

حاد خالل العام املن�شرم، ل �شيما مع 

ال�شورية  العائالت  من  املزيد  نزوح 

الفقرية اإىل بريوت، وا�شطرار هذه 

العائالت واأبنائها اإىل بيع الورود اأو 

قوارير املياه اأو علب املحارم اأو حتى 

علماً  عي�شهم،  رم��ق  ل�شد  الت�شول 

لي�شوا  ك����رثاً  م��ت�����ش��ول��ني  ه��ن��اك  اأن 

لكنهم يدعون ذلك  ال�شوريني،  من 

البدو  بينهم من  العطف  ل�شتدرار 

الرحل ومكتومي القيد.

الأمن  قوى  اإح�شاءات  وبح�شب 

ال��داخ��ل��ي، فمنذ ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت مت 

مت�شول،   1500 م��ن  اأك����رث  ت��وق��ي��ف 

م��ع��ظ��م��ه��م يف ال��ع��ا���ش��م��ة ب�����ريوت، 

ي��ن��ق�����ش��م��ون ب����ني م���ت�������ش���ول ع����ادي 

الذي  التعبري  ومت�شول مقنع، وهو 

الإ���ش��ارات  على  للبائعني  ي�شتخدم 

والطرقات.

من خمتلف الأعمار

اأط��ف��ال وم��راه��ق��ون ون�����ش��اء من 

ومعّوقون  وكهول  الأع��م��ار  خمتلف 

وع������اج������زون، ك���ل���ه���م ي�����ش��ت��وط��ن��ون 

الأر������ش�����ف�����ة وت����ق����اط����ع ال���ط���رق���ات 

من  وغ��ريه��ا  ب���ريوت  يف  الرئي�شية 

امل������دن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال����ك����رى، ك��ل��ه��م 

عند  املتوقفة  ال�شيارات  ي��ر���ش��دون 

امل����رور، كلهم مي���دون اليد  اإ���ش��ارات 

ال�����ش��ائ��ق��ني وامل�������ارة، كلهم  ب���اجت���اه 

ارت��ف��اع  اإىل  اأع����داده����م  ي��ت�����ش��ول��ون، 

موا�شم  يف  تن�شط  الت�شول  وح��رك��ة 

الأعياد )كما لحظنا يف عيد الفطر 

احلمراء  �شارع  اكتظ  حيث  الفائت 

الدينية  املنا�شبات  باملت�شولني(، ويف 

واأي��ام  امل�شاجد  اأم���ام  اجلمعة  واأي���ام 

الآحاد اأمام الكنائ�ض. 

ت���راخ���ي  اأن  امل����وؤ�����ش����ف  ال�����واق�����ع 

ال���ق���وى الأم���ن���ي���ة يف ال��ت��ع��اط��ي مع 

تفاقمها،  يف  ي�شهم  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 

ف��ال��ع�����ش��اب��ات ال���ت���ي ك���ان���ت ت��وظ��ف 

اأولد البدو الرحل ومكتومي القيد 
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مــلــــف الـعـــدد

يقفز على نافذتها فجأة بمجرد أن تتوقف السيارة عند 
اإلشارة الحمراء، تصرخ مرتعبة، يذهب لوهلة قبل أن 

يعود أدراجه مسرعًا فيقدم لها وردة غاردينيا ويعتذر 
ألنه أخافها، يصر محمد على أال يأخذ ثمن الوردة مؤكدًا 

أنها هدية منه.

لت�شم جمموعة  اليوم  ن�شاطاتها  و�شعت 

من الأطفال والفتيات من ال�شوريني، من 

يراقب حتركات هوؤلء املت�شولني يالحظ 

ف��رق  اإىل  يق�شمهم  ع��ن��ه��م  امل�������ش���وؤول  اأن 

قوى  دوري��ات  ملراقبة  بع�شها  �شباح،  كل 

ل��زم��الئ��ه عند  الإ����ش���ارة  الأم����ن، فيعطي 

قدوم الدورية، لي�شارعوا اإىل الختفاء يف 

الأزقة، والبع�ض الآخر يقوم مب�شح زجاج 

ال�شيارات، ويت�شول البع�ض الآخر حاماًل 

وبع�شهم  ورد،  عقود  اأو  علكة  علبة  بيده 

يبيع من ال�شلع ما ي�شاء رئي�ض املجموعة 

املدبر  الراأ�ض  يعمد  ما  وغالباً  ترويجه، 

اليوم«  »غلة  املت�شولني  ه��وؤلء  �شلب  اإىل 

مقابل تقدمي الطعام القليل لهم ومكان 

بائ�ض للنوم، وهو اأمر ي�شعى اإليه الكثري 

من ال�شوريني الذين فقدوا عائالتهم اأو 

هربوا مبفردهم اإىل بريوت.

طرق خمتلفة

ل��ك��ل م��ت�����ش��ول ط��ري��ق��ت��ه يف الإق���ن���اع 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى امل�����ال، اإح�����دى ال��ف��ت��ي��ات 

احلمراء  �شارع  يف  ال�شهريات  ال�شغريات 

تطلب يف البداية 500 لرية لتعود وتر�شى 

ب�250 فقط، بع�ض الأطفال يرك�ض وراء 

املال  يطلب  بالزجاج  يلت�شق  ال�شيارات، 

اأو ال��دواء، وبع�شهم يبدو  ل�شراء الطعام 

اأك���رث خ��ج��اًل م��ث��ل ال��ط��ف��ل رم���زي ال��ذي 

بالكاد تراه من �شباك ال�شيارة، فهو يقف 

اأ�شابعه ينتعل حذاء �شيفياً  على روؤو���ض 

ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��اً، ت���ت���دىل م���ن ج��ب��ه��ت��ه غ��رة 

���ش��ق��راء، يطلب امل���ال م��رة واح���دة فقط، 

فاإن ح�شل عليه ياأخذه �شاكراً با�شماً، ويف 

جانب  اإىل  ليجل�ض  يذهب  العك�ض  ح��ال 

جانب  على  بخجل  جتل�ض  التي  وال��دت��ه 

الطريق وتغطي وجهها.

اأعدادهم كبرية

ال�شوريني  النازحني  ع��دد  اأن  �شحيح 

ك��ب��ري ل��ل��غ��اي��ة، ف��ق��د ب��ل��غ ع���دد الالجئني 

ال�شوريني يف لبنان نحو مليون و500 األف 

ال�شامية  تقرير املفو�شية  ح�شب  ن���ازح، 

الالجئني بتاريخ  املتحدة ل�شوؤون  لالأمم 

اأيار 2013.  30
اأجرتها  ال��ت��ي  الإح�����ش��اءات  وبح�شب   

اأربعة  الأق���ل  على  هناك  ف��اإن  املفو�شية، 

من  لبنان  اإىل  نزحوا  �شوري  طفل  اآلف 

مفو�شية  يف  ت�شجيلهم  مت  ذوي��ه��م،  دون 

وه��ن��اك ق�شم  ل��الج��ئ��ني،  امل��ت��ح��دة  الأمم 

كبري من هوؤلء الأطفال ممن دفعوا اإىل 

كما  معيل،  م��ن  لديهم  لي�ض  اإذ  الت�شول 

لي�ض لديهم مكان لالإقامة �شوى ال�شارع.

ب����ريوت يظهر  ���ش��ارع احل���م���راء يف  يف 

ال��ك��ث��ري م���ن ه�����وؤلء الأط����ف����ال، بع�شهم 

يبيع العلكة، اأو الورد اأو املناديل الورقية، 

وال���ب���ع�������ض ي��ع��م��ل ك��م��ا���ش��ح ل���الأح���ذي���ة، 

واآخ����������رون ي���ت���ج���ول���ون ب����ني ال�������ش���ي���ارات 

خم��اط��ري��ن ب��ح��ي��ات��ه��م م���ن اأج����ل ب�شعة 

اآلف من اللريات لتقيهم �شر اجلوع.

الكثري من  ذل��ك ل مينع وج��ود  لكن 

اإىل  اأفرادها  العائالت التي جلاأت بكامل 

الت�شول، من بينها عائلة مكونة من امراأة 

وبناتها الثالث، تقول اإنها اأتت من حلب 

بعد اأن ق�شى زوجها يف انفجار هناك، اأما 

اأ�شهر،  القادمة من الالذقية منذ  مرمي 

بيتاً  الأر�شفة  من  متخذة  لبنان  و�شلت 

طفلني  م��ن  امل��ك��ون��ة  ال�����ش��غ��رية  لعائلتها 

بعمر  وثانيهما  ال�شنتني  بعمر  اأحدهما 

الثالث �شنوات بعد اأن اختفى زوجها منذ 

اأكرث من عام.

اجلن�شية  م��ن  ون�����ش��وة  فتيات  وه��ن��اك 

ال�����ش��وري��ة ول��ب��ن��ان��ي��ات ي��ق��م��ن ب��ال��ت�����ش��ول 

يف ال�������ش���وارع ب���دخ���ول امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة 

م�شاعر  لإث��ارة  اأولداً  يحملن  واأك��رثه��ن 

النا�ض، وعندما ت�شاأل املراأة منهن والفتاة 

ي��رددن  العمل؟  �شوق  اإىل  تذهنب  مل��اذا ل 

ب����اأن ال��ع��م��ل غ���ري م��ت��وف��ر ل��ه��ن وع��ن��دم��ا 

تعر�ض عليهن امل�شاعدة يف توفري فر�ض 

عمل ي�شرعن اإىل اخلارج وقد اأوحني باأن 

جتارة الت�شول اأف�شل بكثري من اأي جتارة 

تتطلب عماًل وجهداً، حتى اأن املت�شولت 

يطرقن اأبواب املنازل يف املباين ال�شكنية، 

يف  املالب�ض  اأو  الطعام  اأو  امل��ال  ويطلبون 

املت�شولني  اأع��داد  وتتزايد  كثرية،  اأحيان 

يف ���ش��اع��ات ال�����ذروة، ���ش��ب��اح��اً ع��ن خ��روج 

ال��ع��ام��ل��ني اإىل اأ���ش��غ��ال��ه��م، ورب����ات امل��ن��ازل 

ل�����ش��راء ح��اج��ات��ه��م، وظ���ه���راً ع��ن��د ع���ودة 

العاملني من اأعمالهم، حيث ينت�شرون يف 

العبادة،  اأماكن  واأم��ام  التجارية  الأ�شواق 

اإىل ما بعد منت�شف الليل تقريباً.

وحتى اليوم، مل تتمكن بلدية بريوت ول 
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ي���ع���ودوا  اأن  ق��ب��ل  ال��ت��م��وي��ل  اإىل  حت���ت���اج 

ويهربوا منها اإىل ال�شارع لي�ض هو احلل 

اجل����ذري، وم��ع تنامي ه��ذه ال��ظ��اه��رة ل 

ب���د ل��الأج��ه��زة امل��ع��ن��ي��ة م���ن اإي���ج���اد خطة 

م�شتدامة لعتقال الع�شابات التي تدفع 

بالأطفال اإىل امتهان الت�شول، وم�شاعدة 

امل��ح��ت��اج��ني م��ن ال��ن��ازح��ني ل���درء اأخ��ط��ار 

ال�شارع عنهم.

بيت الرجاء

ق���د ي��ك��ون »ب��ي��ت ال����رج����اء« امل��وؤ���ش�����ش��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ال���وح���ي���دة يف ل��ب��ن��ان ال��ت��ي 

ت�شت�شيف اأطفال ال�شوارع بعد انت�شالهم 

م��ن ال��ط��رق، ل��ك��ن امل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ات��ت اأ�شبه 

مب���اأوى يحت�شن الأط��ف��ال يف ظ��ل غياب 

الن�شاطات الأخرى من تاأهيلية ورعائية 

ب�����ش��ب��ب ���ش��ع��ف ال���ت���م���وي���ل وال���ن���ق�������ض يف 

امل��ت��خ�����ش�����ش��ني، وب��ع��دم��ا ا���ش��ت��ق��ب��ل امل��رك��ز 

2500 طفل،  اأك��رث م��ن   1999 ال��ع��ام  منذ 

ي�شم  ف��اإن��ه  ع���ر،  ج���ان  م��دي��ره  بح�شب 

وعراقيني  �شوريني  من  طفاًل   36 اليوم 

خمتلف  م���ن  ول��ب��ن��ان��ي��ني  وفل�شطينيني 

الأعمار، فاأ�شغر هوؤلء يبلغ عاماً ون�شف 

اأكرهم يتجاوز الثامن ع�شر،  عام، فيما 

اأم���ا ال��ق��ا���ش��م امل�����ش��رك بينهم ف��ه��و ع��دم 

امتالك غالبيتهم هوية تعرف عنهم.

وي����ق����ول ع����ر ع����ن ال����رن����ام����ج ال����ذي 

املركز:  الأطفال عند دخولهم  يخ�شع له 

»يخ�شعون بداية لفح�ض طبي للتاأكد من 

ن�شرع يف حت�شري  �شحتهم اجل�شدية، ثم 

ملفهم النف�شي بوا�شطة املعاجلة النف�شية 

بهدف تبيان ما اإذا كان الطفل معنفاً واإىل 

م��روا  معظمهم  اأن  خ�شو�شاً  درج���ة،  اأي 

ت��ك��ون قد  ل��ل��غ��اي��ة ق��د  ب��اخ��ت��ب��ارات �شعبة 

وي�شيف  نفو�شهم«،  يف  كبرياً  اأث���راً  تركت 

التاأهيل  يف  تتجلى  الثالثة  »امل��رح��ل��ة  اأن 

يعي�ض  كيف  الطفل  لتعليم  الج��ت��م��اع��ي 

ويبني  نظافته  على  ويحافظ  املجتمع  يف 

ع��الق��ات م��ع الآخ��ري��ن ويتخذ ال��ق��رارات، 

وه��ن��اك اأي�����ش��اً ب��رن��ام��ج مل��ح��و اأم��ي��ة ي�شل 

اخلام�ض  ال�شف  اإىل  اإمتامه  عند  الطفل 

البتدائي ليبقى بعيداً عن ال�شارع«.

وي�������ش���ك���و م���دي���ر »ب���ي���ت ال�����رج�����اء« يف 

و�شل  التي  احل��ال  م��ن  الكحالة  منطقة 

اأك��رث من  ي�شم  كان  »بعدما  املركز  اإليها 

30 نا�شطاً قبل العام 2004 كانوا يوؤمنون 
يف  ت�شاعده  التي  الن�شاطات  ك��ل  للطفل 

تطوير �شخ�شيته، يف حني يقت�شر دورنا 

من  وال�شروريات  الأ�شا�شيات  على  اليوم 

يتعدى  ل  وب��ات  وم�شرب  وم��اأك��ل  ملب�ض 

ع���دد ال��ع��ام��ل��ني ث��م��ان��ي��ة اأف������راد«، وي��اأم��ل 

باأن تعاود الدولة تاأمني التمويل الالزم 

بهدف خدمة الأطفال يف �شكل اأف�شل.

م��ع ذل���ك، رغ��م الإم��ك��ان��ات امل��ح��دودة، 

ت��ب��دو ع��ل��ى الأط���ف���ال يف »ب��ي��ت ال��رج��اء« 

الراحة وال�شرور، بع�شهم فخور  مالمح 

ب��ع��دد الأ����ش���دق���اء ال��ك��ب��ري ال����ذي ل��دي��ه، 

وقالئل يتذكرون اأين كانوا، لكن ل �شك 

اأن كرثاً هربوا من املركز لي�ض لأنهم مل 

اأدمنوا  الكافية، بل لأنهم  العناية  يتلقوا 

ح��ي��اة ال�����ش��ارع وب��ات��وا ي��رغ��ب��ون بالت�شول 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى امل�����ال ب���اع���ت���ب���اره احل��ل 

الأف�شل لهم.

اإعداد هناء عليان

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

ال�شوؤون الجتماعية؛  التابع لوزارة  العام للمجل�ض الأعلى للطفولة  يعزو الأمني 

املتحدة  الأمم  منظمة  تعرفهم  الذين  ال�شوارع  اأطفال  م�شكلة  خمايل،  اإيلي  الدكتور 

كم�شكنه   )...( للكلمة  الوا�شع  باملعنى  ال�شارع  اتخذ   )...( فتاة  اأو  طفل  »ك��ل  باأنهم 

العتيادي و/اأو م�شدر قوته، من دون حماية ورعاية، واإ�شراف من جانب �شخ�ض را�شد 

لبنان،  يف  امل�شت�شري  »الفقر  اللبناين:  باملجتمع  ترب�شان  م�شكلتني  اإىل  وم�شوؤول«، 

وم�شاألة وجود اأطفال مكتومي القيد وفاقدي الأوراق الثبوتية، وغالباً ما يكونون من 

البدو اأو هاربني من املخيمات الفل�شطينية اأو مت�شللني عر احلدود اللبنانية«، ي�شاف 

اإليهم النازحون ال�شوريون.

وي�شرح العناوين الأ�شا�شية التي و�شعتها وزارة ال�شوؤون الجتماعية �شمن »الإطار 

العام« الذي �شتعمل وفقه وزارتا الداخلية والبلديات والعدل اإىل جانب وزارة ال�شوؤون 

كالآتي: »اأوًل، �شرورة البدء مبعاقبة البالغني من اأهل اأو منظمات ي�شتغلون الأطفال 

وير�شلونهم اإىل ال�شوارع طالبني منهم العودة م�شاء مبردود مايل معني، فمن الواجب 

معاقبة كل من يتخلى عن واجباته الرعائية حيال الأطفال، وقد اأورد قانون العقوبات 

بغ�ض  الأطفال  ت�شريد  عن  امل�شوؤولة  اجلهة  معاقبة  وج��وب  منه  مادتني  يف  اللبناين 

النظر عما اإذا كانت هذه اجلهة عائلة الطفل«.

مجلس الطفولة األعلى

املت�شولني  غالبية  اأن  ���ش��ك  ل 

يف ����ش���وارع ب����ريوت ال���ي���وم ه���م من 

الغرباء عن املدينة، ومنهم من هو 

غري لبناين بالأ�شل، وذلك اأمر ل 

يحتاج اإىل دليل، خ�شو�شاً يف الأيام 

اأي�شاً  يالحظ  ب��داأ  حيث  احلالية، 

ال�شوريني،  م��ن  مت�شولني  وج���ود 

ف�شاًل عن الباعة املتجولني منهم 

ال����ذي����ن ي���ع���ر����ش���ون ع���ل���ى ال���ط���رق 

وع��ن��د الإ�����ش����ارات ب�����ش��ائ��ع��ه��م من 

اأق���رب  بطريقة  وامل���ح���ارم  ال��ع��ل��ك��ة، 

بلدية  تعذر  ال�شتعطاء، وبني  اإىل 

بريوت بعدم قدرتها على مكافحة 

وتاأكيدها  منفردة،  الظاهرة  ه��ذه 

اجلميع  ي�����ش��ارك  اأن  ���ش��رورة  على 

وم��وؤ���ش�����ش��ات حكومية  ب��ل��دي��ة  م��ن 

ل���ل���ت�������ش���دي ل����ه����ا، ي���ج���د امل����واط����ن 

اللبناين نف�شه جمدداً اأمام م�شهد 

�شورة  على  احل��زن  ي�شفي  جديد 

املدينة.

امل��ت�����ش��ول��ني، عي�شى  ه�����وؤلء  م���ن 

م��ن  ال����ق����ادم  ع����ام����اً(  حم���م���ود )15 

ح��ل��ب ي��ق��ول »اأه��ل��ي يف ���ش��وري��ة، اأن���ام 

حل�شابي  اأع��م��ل  احل��م��را،  منطقة  يف 

ول اأح���د م�����ش��وؤوًل ع��ن ع��م��ل��ي«، بيع 

ال��ي��ان�����ش��ي��ب ح�����ش��ب ع��ي�����ش��ى، م��ب��ادرة 

ال�15  ب��ني  م��ا  »اأج��م��ع يومياً  ف��ردي��ة، 

اأجمعها  لبنانية،  ل��رية  األ���ف  وال�25 

اأهلي  احتياجات  بع�ض  بها  لأ�شري 

عندما اأ�شافر اإىل �شورية«، ل يطمح 

ع��ي�����ش��ى ل��ت��غ��ي��ري م��ه��ن��ت��ه اأم�����ا اأم����ور 

الدرا�شة فال تغريه، يكفيه اأن يعمل 

طوال النهار واأن يجمع املال لإر�شاله 

اإىل اأه��ل��ه »ح��ت��ى ل مي��وت��وا ج��وع��اً«، 

ويوؤكد اأن �شندوي�ض الفالفل الوجبة 

املف�شلة لديه كما لدى معظم اأطفال 

يف  واح��د  �شندوي�ض  »يكفي  ال�����ش��وارع 

ال��ن��ه��ار ع��و���ش��اً ع��ن ث���الث وج��ب��ات«، 

اأو  منقو�شة  تكفي  كثرية  اأحيان  ويف 

اثنتني طوال اليوم.

وزارة الداخلية من تنفيذ قرارات منع 

الأولد  وحت��ري��ر  ال�����ش��وارع  يف  الت�شول 

الت�شول،  اأن��واع  ي�شتعملونهم يف  الذين 

م����ن ب����راث����ن ال���ت�������ش���ول وال����ت����ج����وال يف 

ال�شوارع حر ال�شيف والنوم يف ال�شوارع 

وال��ت��ع��ر���ض ل�����ش��ت��ى اأن������واع الإه����ان����ات، 

وللتحر�ض يف اأحيان كثرية.

احل�����ل ال������ذي مت���ار����ش���ه ال���ق���وى 

على  املت�شولني  ب��ال��ت��ق��اط  الأم��ن��ي��ة 

اإ�����ش����ارات ال�����ش��ري ال�����ش��وئ��ي��ة، وم��ن 

بع�ض  لت�شعهم يف  ال��ط��رق،  م��ف��ارق 

التي  الجتماعية  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز 
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تسول غريب



���س��ام م��ن دون  »ال ح��رب دون م�����س��ر.. وال 

�أم�����ة ع��رب��ي��ة م���ن دون حت��ري��ر  ����س���وري���ة.. وال 

فل�سطني.. وال خليج من دون �ل�سعودية«..

�الإ����س���ام مل ي��ن��ه��زم �أم�����ام �ل��ف��ر���س و�ل����روم 

�ل��زن��ادق��ة  ي�سقطه  ومل  �ل��ف��رجن��ة،  وح���م���ات 

�مل�ساد،  �لت�سليلي  �لفكر  وال  �ل��ك��ام  وعلماء 

ومل يقتل �خل��ل��ف��اء �ل��ر����س��دي��ن ع��دو خ��ارج��ي، 

»م�سلمني« بحجة  �أي��دي  على  ُقتلو� جميعاً  بل 

حماية �الإ�سام �أو مغاالة يف �لدين، وجميعهم 

ب��ا���س��م �ل��دي��ن،  ق��ت��ل��و� غ�����در�ً، قتلهم �خل�����و�رج 

وحر�ساً على م�سلحة �الإ�سام!

ي����و�زي ما  ق��ت��ل �مل�����س��ل��م��ون م��ن بع�سهم م��ا 

ق��ت��ل��ه �أع�����د�وؤه�����م، وخ�����رب �مل�����س��ل��م��ون دي���اره���م 

مب��ا ي���و�زي م��ا خ��رب��ه �أع���د�وؤه���م، و�ل��ظ��اه��ر �أن 

�لتاريخ يعيد نف�سه وجنح �الأعد�ء �خلارجيون 

وكيانات«  »فكر�ً  �لد�خل  من  �الإ�سام  بتدمري 

ي�سمى  ما  و�لدميقر�طية عرب  �الإ�ساح  با�سم 

»�الإ���س��ام��ي��ون �جل����دد« م��ن �أ���س��ح��اب رب��ط��ات 

�لعنق �أو �جلابيب �الأفغانية.

�إن وقائع �الأحد�ث �مل�سرية خال �ل�سهرين 

تغيري�ت مف�سلية  �إىل حدوث  توؤ�سر  �ملا�سيني 

�الأم���ريك���ي وحت��ال��ف��ات  �مل�����س��روع  ع��ل��ى م�ستوى 

�الأخ���ط���ار  و�إىل  �إق��ل��ي��م��ي��اً  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل���ق���وى 

�ل���ك���ب���رية �ل����ت����ي ت����ه����دد �مل���ن���ط���ق���ة و�ل��ق�����س��ي��ة 

�لفل�سطينية ومنها:

����س���ق���وط �مل�������س���روع �ل�����س��ي��ا���س��ي ل������»�الإخ�����و�ن 

يف  ف�سلهم  بعد  �ملنطقة  م�ستوى  على  �مل�سلمني« 

�إد�رة �حلكم يف م�سر، و�لذي متثل نقطة �الرتكاز 

على م�ستوى �لقيادة و�لعقيدة و�لوجود.

�ن��ق�����س��ام �مل���وق���ف �خل��ل��ي��ج��ي ب���ني حم��وري��ن 

�لكويت  وت�ساندها  �ل�سعودية  �أح��ده��م��ا  ت��ق��ود 

و�الإمار�ت و�لبحرين، وحمور ثان تقوده قطر.

�نكفاء �لدور �لقطري يف ما ي�سمى »�حلريق 

�الأوىل  للمرحلة  �لقيادة  ��ستام  بعد  �لعربي« 

لقيادة  �ل�سعودية  وت�سلم  ���س��وري��ة  يف  وف�سلها 

 - )�لقطري  �لثنائي  ع��ن  ب��دي��ًا  �مل�سروع  ه��ذ� 

�لرتكي(.

�سياع حما�س بني �ملحورين و�سقوط رهانها 

د�عميها  مع  �جل�سور  كل  �إح���ر�ق  على  �ملت�سرع 

وحيدة  وبقائها  �ملقاومة  حمور  يف  �حلقيقيني 

يف �لعر�ء �ل�سيا�سي و�الأمني.

و�ل�����س��ع��ودي  �ل��ق��ط��ري  �مل�����س��روع��ني  تناق�س 

�إىل حد �ل�سر�ع �مليد�ين و�الإعامي، وهذ� ما 

يف  و«�لعربية«  »�جل��زي��رة«  قناتي  �أد�ء  يف  ظهر 

�أ�سقط  مم��ا  م��ذه��ل،  ب�سكل  �مل�سرية  �الأح����د�ث 

م�سد�قية كاهما و�ألغى دورهما �الإعامي يف 

�الأحد�ث �ل�سورية.

تعر�ست  �ل��ت��ي  �الأم���ريك���ي���ة  �الإد�رة  �إرب�����اك 

لثاث هز�ئم وف�سل تكرر خال ثاث �سنو�ت 

متثل باالأمور �لتالية:

وب����ن علي  م���ب���ارك  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  ���س��ق��وط   - �أ 

و�لقذ�يف وعدم �لقدرة على حمايتهم.

ب - ف�����س��ل �مل�������س���روع �الأم����ريك����ي ب��اإ���س��ق��اط 

�سورية.

ج - ف�سل �لرهان و�الت��ف��اق �الأم��ريك��ي مع 

»�الإخو�ن �مل�سلمني« مبقاي�سة ��ستام �حلكم 

مع  �ل�سام  �لتز�م  مقابل  �لعربي،  �لعامل  يف 

�لفل�سطينية  �مل��ق��اوم��ة  وت��دج��ني  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل« 

و�إقامة �لوطن �لبديل يف �سيناء عرب تو�سيع 

جغر�فية دولة غزة »م�سروع بر�فر«!

ل��ق��د ح��ق��ق �مل�����س��روع �ل�����س��ه��ي��و - �أم��ريك��ي 

بع�س �لنجاح يف �ملنطقة ومنها:

�إ�سعال �ل�ساحات �لعربية وهدم �لكيانات 

و�لدول.

����س��ت��ن��ز�ف �جل��ي��و���س �ل��ع��رب��ي��ة وك��ذل��ك 

حركات �ملقاومة.

زرع بذرة �لتق�سيم يف �لدول �لعربية بعدما 

جنح يف �لعر�ق و�ل�سود�ن وها هي ليبيا على 

ط��ري��ق »�ل��ف��درل��ة« ب��ع��د �إع����ان �إق��ل��ي��م برقة 

وعا�سمته بنغازي.

ح��ج��ب �ل��ق�����س��ي��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة و�إدخ������ال 

�ل��ع��رب��ي��ة مم���ا حرمها  �ل���رم���ال  �مل��ق��اوم��ة يف 

�لغطاء �لعربي وتخليها عن حلفائها، جعلها 

���س��ع��ي��ف��ة وم��ك�����س��وف��ة مم���ا �أف�������س���ح يف �مل��ج��ال 

�ل�سلطة  على  �لتنازالت  لفر�س  ل�»�إ�سر�ئيل« 

�لفل�سطينية.

�رت��ك��ب��ه��ا »�الإخ�������و�ن  �ل���ت���ي  �إن �خل��ط��ي��ئ��ة 

�مل�سلمون« يف م�سر خ�سو�ساً، و�لعامل �لعربي 

عموماً، قلب �مل�سهد �ل�سيا�سي ر�أ�ساً على عقب 

وخلط �الأور�ق �الإقليمية و�لدولية، مما يوؤذن 

تعقيد�ً  �أك��ر  و�أمنية  �سيا�سية  مرحلة  ببدء 

املنامة - الثبات

هي �لبحرين جمدد�ً ��ستجمعت قو�ها لتنتف�س مرة �أخرى يف وجه 

�ملُطالب  فيه  �أ�سبح  بلد  يف  بحقوقها  مطالبة  و�لديكتاتورية،  �لقمع 

بحقوقه »�إرهابياً م�ساغباً« يعبث باأمن �لوطن.

د« متردت �سد �لادميقر�طية، و�سرخت �سد ��ستباحة حرمة  »مترُّ

�ملنازل، ووقفت يف وجه �عتقال �لكبار و�ل�سغار.

ُولدت �لثورة �لبحرينية يف �لر�بع ع�سر من �سهر �سباط عام 2011، 

حني نزل �ملو�طنون �لبحرينيون �إىل �ل�سارع ر�ف�سني �سلبهم حقوقهم 

�لوطنية و�ل�سيا�سية.

و�لتعذيب،  و�ل��ردع  �لقمع  �أ�ساليب  باأ�سوء  وُقمعو�  �ملتظاهرون  ث��ار 

ي�سلم منها  �عتقاالت مل  �سل�سلة  وقابل حتركاتهم لتحقيق مطالبهم، 

ال �الأطفال وال �لن�ساء، فا�سُتبيحت �ملنزل و�عُتقل �ل�سباب، حتى �ملر�سى 

و�ملعوقون منهم.

وبعد �العتقال �سهد �ملعتقلون �أ�ساليب تعذيب تترب�أ منها �الإن�سانية 

و�الأخاق و�لدين، حيث تعر�س �لبع�س لنزع �الأظافر عن طريق �أدو�ت 

�الأدو�ت  ه��ذه  با�ستخد�م  �لعد�لة«  »�أ�سحاب  فيقوم  و�ل��ن��ج��ارة،  �لبناء 

بهدف  ب�سحبها  ويقومون  و�لرجلني  �ليدين  �أظافر  مقدمة  الإم�ساك 

�النتقام، بينما �لبع�س �الآخر تعر�س لاإ�ساءة �إىل معتقده، حيث قام 

�ملحققون باالإ�ساءة �إىل عقائد �ملعتقلني ورموزهم، ومل يكتفو� بذلك، 

بل �أجربو� �ملعتقلني �أنف�سهم على ترد�د عبار�ت م�سيئة ملعتقدهم.

مور�ست  حيث  �ملهينة،  �للفظية  �الإ���س��اءة  م��ن  �ملعتقلون  ي�سلم  مل 

لدى  �لدينية  �ل�سعائر  �ستم  تخللها  طائفية  بطريقة  �سباب  منهجية 

�ل�سيعة ورموز طائفتهم.

و�الهتز�ز  مل�سيخة قطر،  �ملبّكر  �لتقاعد  بعد 

تركيا،  يف  و�لتنمية«  »�ل��ع��د�ل��ة  حكم  ج�سد  يف 

وعجز  �ل�سورية،  �لوطنية  �لدولة  �سمود  بفعل 

»�الإخ����������و�ن« ع���ن ت��ط��ب��ي��ق »ع���ق���ي���دت���ه���م«؛ فقه 

»�لتمكن« يف م�سر، يتقدم �ل�سعودي �إىل و�جهة 

م�سيخة  ب��ني  �ل�����س��ر�ع  ب�سبب  لي�س  �الأح�����د�ث، 

كربى وم�سيخة �سغرى، فالكل يف �لنتيجة هم 

مظلته  ي��رخ��ى  �ل���ذي  �الأم��ريك��ي  �لفلك  �سمن 

وحمايته عليهم.

يف  كانت  مرموقة  م�سرية  �سخ�سية  ت�ساأل 

�الأيام �الأخرية يف زيارة لبريوت: هل �سحيح �أن 

»�الإخ��و�ن«  �ل�سد�م بني  �إىل حد  هناك تناق�ساً 

ومملكة �آل �سعود؟ جتيب على ت�ساوؤلها: �لوقائع 

و�الأحد�ث يف �لتاريخ �مل�سري و�ل�سوري توؤكد �أن 

»�الإخ��و�ن« كانو� ج��زء�ً من �الآلية �ل�سعودية يف 

مو�جهة حركة �لتحرر �لعربية، حتى �أن هناك 

من يرى �أن ��سم تنظيم هذه �جلماعة م�ستمد 

من �لتجربة �ل�سعودية؛ حينما �سيطرت �لعائلة 

�مل��ال��ك��ة ع��ل��ى جن���د و�حل���ج���از، ح��ي��ث ك���ان ����س��م 

�جلي�س �ل�سعودي يف �لبد�ية »جي�س �الإخو�ن«.

وت�سري �ل�سخ�سية �مل�سرية �إىل �أن �ل�سعودية 

ك��ان��ت على �ل����دو�م ه��ي �حل��ا���س��ن ل����»�الإخ���و�ن«، 

�مل����اذ �الآم����ن يف زم���ن �لرئي�س  ل��ه��م  وم���وف���رة 

�لر�حل جمال عبد �لنا�سر، كما وفرت �ملاذ�ت 

�الآم��ن��ة ل�����»�إخ����و�ن« ���س��وري��ة م��ن��ذ �ل��ع��ام 1979؛ 

�لر�حل  �ل�سوري  �لرئي�س  على  ت��اآم��رو�  حينما 

وك�سر  ملو�جهتهم  ��سطر  �ل��ذي  �الأ���س��د،  حافظ 

موؤ�مر�تهم.

هل  �مل��رم��وق��ة:  �مل�����س��ري��ة  �ل�سخ�سية  ت��ت��اب��ع 

�لدعم بعد  �لريا�س موفرة كل  �أن تكون  يعقل 

ت�سلمها �لقيادة �مليد�نية مبا�سرة يف �حلرب على 

�سورية ل�»�الإخو�ن«، فيما هي �سدهم يف م�سر؟!

من  خ�سيتها  �مل�سرية  �ل�سخ�سية  تخفي  وال 

�لتطور�ت �لتي قد تتجه �إىل مزيد من �لتفاقم، 

ب�����س��ب��ب �ل�����س��ي��ا���س��ة �الأم���ريك���ي���ة �ل��ت��ي ت��ب��دي ما 

تزعمه حر�سها على »�لدميقر�طية«، وترف�س 

�ل���ذي ج��رى يف  �إز�ح����ة »�الإخ�����و�ن« على �لنحو 

م�سر حتى �الآن، يف نف�س �لوقت توفر �لغطاء 

�لتي يقوم بندرها  �ل�سعودية،  لل�سيا�سة  �لكامل 

ب����دوره �ل���دم���وي يف ���س��وري��ة ول��ب��ن��ان و�ل���ع���ر�ق، 

�إظهار  مع  م�سر،  يف  بعك�سه  تكون  �أن  وحت��اول 

خ�سومتها مع »�الإخو�ن«.

�ملرموقة،  �مل�سرية  �ل�سخ�سية  ه��ذه  وب���ر�أي 

فاإن �سيا�سة »�الإخ��و�ن« ال تختلف عن �ل�سيا�سة 

�ل�����س��ع��ودي��ة، ف��ه��م��ا وج��ه��ان لعملة و�ح�����دة، قد 

�أو حتى  �أو جنيهاً م�سرياً،  تكون ريااًل �سعودياً، 

و�أف��ك��ار  ب��ذر  حتمل  فكاهما  �أم��ريك��ي��اً،  دوالر�ً 

�لريا�س ال يحتملون  �أن حكام  ودليله  �لتكفري 

�أي ر�أي �آخر، وال يحتملون كتاباً خارج مفاهيم 

وهابيتهم، و»�الإخو�ن« من �أهم »ماآثرهم« �أنهم 

و�ملكتبات،  �ملتاحف  يحرقون  م�سر  يف  �ندفعو� 

مئات،  ورمب��ا  �ل�سنني  ع�سر�ت  عمره  وبع�سها 

�لكبري  �لكاتب  مكتبة  »�إبد�عاتهم« حرق  و�آخ��ر 

حممد ح�سنني هيكل، وفيها �أكر من 15 �ألف 

و�ملخطوطات  �لكتب  م��ن  �لكثري  بينها  ك��ت��اب، 

�لنادرة، و�أحد �لكتب فيها ثمنه �أكر من مليون 

دوالر نظر�ً لندرته.. حمى �هلل م�سر.

حممد �شهاب
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عربي

هل أسقطت سورية 
ومصر »اإلسالم األميركي«؟

 أو يـيــأس
ّ

د« لن يكــــل الـبـحــريـــن.. »تمرُّ مـصــر فـي مواجهــة السعوديـــة

»اإلخوان« يحرقون 
مكتبة محمد حسنين 
هيكل التي تضم أندر 

الكتب

جنود م�سريون يحمون م�سجد 

�إبر�هيم يف �الإ�سكندرية من �أيادي 

�لعابثني )�أ.ف.ب.(
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�ل�سيناريو  با�ستدر�ج  تنذر  و�لتي  �الأوىل،  �ملرحلة  من  وخطورة 

�ل�سوري على �ل�ساحة �مل�سرية ال�ستنز�ف �جلي�س �مل�سري و�إلغاء 

دوره بعد �جلي�سني �لعر�قي و�ل�سوري و�إ�سعال �لو�سع �لطائفي 

بعد �إحر�ق �لكنائ�س للبدء بثقافة �لتق�سيم.

وليبيا  �ل�����س��ود�ن  م��ن  حميطها  ف���اإن  م�����س��ر،  ��ستعلت  و�إذ� 



دموية  �ل�سهور  �أكر  �ملن�سرم من  �سهر متوز  �عُترب 

يف �ل���ع���ر�ق م��ن��ذ �الن�����س��ح��اب �الأم����ريك����ي، ح��ي��ث ف��اق��ت 

�لتفجري�ت حجم �لعقل، ففي يوم و�حد وقع �أكر من 

�الأبرياء.  �ملدنيني  مئات  و��سُت�سهد  تفجري�ً،   17
�ل��ع��ن��ف �إىل تق�سري  ت��ز�ي��د  �ل��ع��ر�ق��ي��ني ع���ز�  ب��ع�����س 

�الأجهزة �الأمنية و�حلكومة يف حماية �ملدنيني �الأبرياء 

ومنع وقع �لتفجري�ت، �إال �أن �الأح��د�ث �لتي جتري يف 

�ملنطقة �لعربية، ال �سيما �سورية و�لعر�ق وم�سر، وما 

ح�سل يف لبنان موؤخر�ً من تفجري�ت يف قلب �ل�ساحية 

لبنان،  جنوب  يف  �للّبونة  عملية  وقوع  وبعد  �جلنوبية، 

تق�سري�ً  ك��ون��ه  م��ن  �أب��ع��د  �الأم����ر  �إن  ق���ول  �إىل  يدفعنا 

�لعر�قيني،  �ملدنيني  حماية  يف  عر�قياً  و�أمنياً  حكومياً 

�ل�سيد  �لعام حلزب �هلل  ففي �خلطاب �الأخ��ري لاأمني 

�سماحته  رب��ط  �ل��روي�����س،  تفجري  بعد  ن�سر�هلل  ح�سن 

ما جرى يف لبنان من تفجري�ت مبا يجري يف �لعر�ق 

و�ملنطقة، فهل �ست�سدق �ملعلومات �لتي ت�سري �إىل و�سع 

خطة جديدة من قبل �الأمريكيني وحلفائهم لتق�سيم 

�ملنطقة؟

عن  �لرو�سية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  يف  خ��رب�ء  ك�سف 

بانت  كارثة  وع��ن  �ل��ع��ر�ق،  و�سر�رتها  �ملنطقة،  ��ستعال 

و��سنطن  �إن  حيث  ب��غ��د�د،  يف  قريبة  وق��وع��ه��ا  م��ام��ح 

وك��ل  ����س���وري���ة،  ي���ج���ري يف  م���ا  �إز�ء  ب��اخل��ي��ب��ة  ���س��ع��رت 

حم��اوالت��ه��ا م��ن �أج��ل �إ���س��ق��اط �الأ���س��د وح��زب �هلل ب��اءت 

بالف�سل، و�ل�سبب هو وقوف رو�سيا و�إير�ن و�ل�سني مع 

�سورية، فاعتمد حلف و��سنطن �لعر�ق كمعرب الإر�سال 

�ملقاتلني و�ل�ساح..

و�أورد �خلرب�ء يف تقريرهم �أنه - وبح�سب معلومات 

��ستخبار�تية - فاإن �أمريكا �قرتحت منح �لعر�ق ملقاتلي 

�ل�سعودية، مقابل �إ�سقاط نفوذ رو�سيا �ملتنامي يف �ل�سرق 

�الأو�سط، من خال �إ�سقاط �سورية وحزب �هلل يف جنوب 

�لفقيه«  �لويل  »نظام  �سقوط  تدريجياً  يتبعهما  لبنان، 

�ل��ذي  �ل�سابق،  �أم���ري قطر  �أث���ار حفيظة  م��ا  �إي����ر�ن،  يف 

��سطر  �الأو�سط، ما  �ل�سرق  دور لقطر يف  طالب مبنح 

مع  وبالتعاون  و»�الإ�سر�ئيلية«،  �الأمريكية  �ملخابر�ت 

زوجته �ل�سيخة موزه، �إىل �إقالته وتن�سيب جنله متيم.

وتابع �لتقرير �أن �لبنتاغون حر�س على �إطاق �سر�ح 

�أ�سر�س مقاتلي »�لقاعدة« من �ل�سجون �لعر�قية، و�إبقاء 

مقاتلي »�مليلي�سيات �ل�سيعية« د�خل �ل�سجون �لعر�قية، 

و���س��ف��ار�ت دول  �الأم��ريك��ي��ة  �ل�سفارة  �إغ���اق  ذل��ك  وتبع 

�لعر�ق،  �الأجنبية من  �ل�سركات  �أخ��رى، وكذلك �سحب 

ذ�ك���ر�ً �أن عمليات �إع��م��ار ك��ربى ت��د�ر �ل��ي��وم ب��اأي��اٍد غري 

عر�قية، كعمليات توليد �لكهرباء �لتي ُمنحت ل�سركات 

ت��رك��ي��ة و�إم���ار�ت���ي���ة، م���ا ي��ع��ن��ي ���س��ح��ب �ل�����س��رك��ات قطع 

�مل�سرفية  �لتعامات  قطع  وكذلك  بالكامل  �لكهرباء 

م��ع �حل��ك��وم��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة، ن��اه��ي��ك ع��ن �إث�����ارة �ل��ن��ع��ر�ت 

�لد�خلية، ما يفتح عدة جبهات د�خل �لعر�ق.

وبح�سب �ملخطط �لذي تريده و��سنطن، فاإن �مل�سدر 

رّج���ح �أن مُت��ن��ح ���س��وري��ة ول��ب��ن��ان ل���»�إ���س��ر�ئ��ي��ل«، يف حني 

مُينح �لعر�ق لل�سعودية، �أما تركيا فلها جزء من �سمال 

�لعر�ق و�سمال �سورية.

و�أ�ساف �لتقرير �أن �سبعة �آالف مقاتل من »�لقاعدة« 

�لعا�سمة بغد�د فعًا، بت�سهيل من �لريا�س  قد دخلو� 

وعمان، ومتّكنو� - عرب �سباط كبار - من �حل�سول على 

ن�سخ من �خلطط �الأمنية �ملتبعة يف �ملنطقة �خل�سر�ء 

وقوع  متوقعاً  لدخولها،  ثغر�ت  عن  للبحث  �ملح�سنة، 

�لكاظمني،  �الإم��ام��ني  �أب���و�ب  على  ج��د�ً  �سارية  معارك 

�هلل(  �سمح  )ال  �لع�سكريني  �الإم��ام��ني  قبة  �نهيار  بعد 

و�ل�سعودية.  �أمريكا  خارطة  جنحت  �إن  ه��ذ�  بالكامل، 

��ستطاعتا  و�إي����ر�ن  �أن رو���س��ي��ا  �مل�����س��در  �أ���س��اف  يف ح��ني 

ك�سب وّد زعيم قطر �ل�ساب، و�إر�سال عمار �حلكيم �إليه 

موقفاً  �ل��وق��وف  �أو  �ل��ع��ر�ق،  مع  باال�سطفاف  الإقناعه 

وكذلك  �ملنطقة،  ي��د قطر يف  �إط���اق  مقابل  حم��اي��د�ً، 

فاإن �جليو�س �الإير�نية و�لرو�سية على �أهب �ال�ستعد�د 

خم�سة  �أن  �مل�سدر  وتابع  �ل��ع��ر�ق،  يف  م�ساحلها  الإن��ق��اذ 

�لعر�ق حتت غطاء  �الآن يف  �إي��ر�ين هم  �أل��ف  وع�سرين 

�ل�سو�رع،  ح��رب  على  مدربون  وه��م  �لدينية،  �ل�سياحة 

ما يعني وقوع فو�سى كربى وحروب مدمرة �سر�رتها 

�لعر�ق. 

كما حتدث �مل�سدر عن ت�سليم �مللف �الأمني يف �ملنطقة 

ل�سباط  يعملون كم�ست�سارين  رو�س  �خل�سر�ء خلرب�ء 

و�أُ�سرهم  �لربملانيني  �أغلب  �سفر  عن  كا�سفاً  عر�قيني، 

خارج �لبلد، حت�سباً ل�سقوط بغد�د بيد »�لقاعدة«.

�سو�سن مراد
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مشروع أميركي – سعودي – تركي إلشعال المنطقة وتقسيمها

 أو يـيــأس
ّ

د« لن يكــــل الـبـحــريـــن.. »تمرُّ

البنتاغون حرص على 
إطالق سراح أشرس 

مقاتلي »القاعدة« من 
السجون العراقية وأتبع 
ذلك بإغالق السفارات 
األميركية في أكثر من 

بلد إسالمي

�سياأتي �ليوم �لذي يك�سر �لبحرينيون كل �لقيود                                                                                        )�أ.ف.ب.(

�حل�سانة  وت�سعف  ��ستعااًل  �سيزد�د  وتون�س 

مما  �خلليج،  ل��دول  �ال�سرت�تيجي  �لعمق  �أو 

�إىل  �لنار  ي�سعها على حافة �خلطر و�نتقال 

بالقدر�ت  تتمتع  ال  �أنها  خ�سو�ساً  �ساحاتها، 

�ل��دف��اع��ي��ة �ل���ذ�ت���ي���ة وال ب��امل��ن��اع��ة �ل��وط��ن��ي��ة 

�لكافية وه�سا�سة �لو�سع �الأمني و�الجتماعي 

و�القت�سادي.

�لنار  ي��زي��دون  و�أه��ل��ه  �لعربي يحرتق  �ل��ع��امل 

و�ملذهبية  �للهب  �أل�سنة  ينقل  وبع�سهم  ��ستعااًل 

ل��ب��ن��ان و�ل���ع���ر�ق وم�����س��ر، ظناً  �إىل  و�ل��ط��ائ��ف��ي��ة 

�أن �الإد�رة  �أو  �أم���ان م��ن �الح���رت�ق،  ب��اأن��ه يف  منه 

حري�سة  �أنها  �أو  حمايته  على  ق��ادرة  �الأمريكية 

تتعر�س  عندما  حلفائها  ترتك  �لتي  وهي  عليه 

م�ساحلها للخطر.

�إن �سقطت م�سر و��سُتنزفت �سورية وتورطت 

�أو  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  �ل�����س��ع��ودي��ة، ف����اإن م��ا ي�سمى 

�ل�سريري  �مل��وت  مرحلة  �ستدخل  �لعربية  �الأم��ة 

ق�سية  �ست�سقط  وم��ع��ه��ا  �ل��ك��ام��ل��ة،  �لغيبوبة  �أو 

حترير فل�سطني، ويبقى �الأمل بعد �لتوكل على 

�هلل �سبحانه بقدر�ت �ملقاومة و�سلوكيات �لوحدة 

�لو�سع  ��ستقر�ر  و�إع���ادة  و�لوطنية،  �الإ�سامية 

�لعربي و�لدويل من منظور ��سرت�تيجي حلماية 

ما تبقى من �لعامل �لعربي، و�إال فاإننا جميعاً يف 

نفق مظلم.

ل��ك��ن �ل�������س���وؤ�ل: ه���ل �أن���ق���ذ �ل�����س��ع��ب �مل�����س��ري 

فري�سة  ل��ي��ق��ع  �مل�����س��ل��م��ني«  »�الإخ������و�ن  م��ن  نف�سه 

بعدما  خ�سو�ساً  و�لفكرية،  �ل�سيا�سة  �لوهابية 

تتمثل  �جل��دي��دة  مل�سر  �لعربية  �حلا�سنة  ر�أي��ن��ا 

و�ل��ب��ح��ري��ن  و�الإم���������ار�ت  و�الأردن  ب��ال�����س��ع��ودي��ة 

و�لكويت؟ 

ح��م��ى �هلل م�����س��ر و���س��ع��ب��ه��ا م���ن �ل��ف��ت��ن��ة �ل��ت��ي 

�مل�سروع  ويديرها  �جلدد«  »�الإ�ساميون  يوقدها 

�ل�سهيو-�أمريكي، وميّولها �لعرب �خلليجيون.

د. ن�سيب حطيط

كذلك كان ُيطلَب منهم تنظيف �أحذية �ملرتزقة، 

وهم  �ملعتقلني  �أوج���ه  ب��رك��ل  �مل��رت��زق��ة  ي��ق��وم  فيما 

ي�سحكون، وُمنع �لعديد من ��ستخد�م �ملر�حي�س 

لفرت�ت طويلة، حتى كانو� ي�سطرون للتبول على 

�ملعتقلني  منع  يتم  كان  عينه  �لوقت  ويف  �أنف�سهم، 

من �لنوم، حيث ُيعر�سوهم لل�سو�ساء، فيطرقون 

�ل��ب��ارد على  �مل��اء  �ل��زن��ز�ن��ة وي�سكبون  على ج���در�ن 

�ملعتقلني، وكانو� يجربونهم على �لوقوف لفرت�ت 

زمنية طويلة بحيث يفقد �ملوقوف �ل�سيطرة على 

ج�سمه.

حكاية تعذيب �ملعتقلني مل تنتِه هنا، بل �تخذت 

�لا حدود هدفاً ن�سب عينيها، وو�سلت �إىل تهديد 

�ملوقوفني باالغت�ساب و�لقتل، ومل يقت�سر توجيه 

�إىل  و�سل  بل  �أنف�سهم،  �ملوقوفني  �إىل  �لتهديد�ت 

�الأقارب، خ�سو�ساً �لن�ساء. 

ف��ب��ات��ت ه����ذه �الإج���������ر�ء�ت ت��و���س��ح وت���وؤك���د ُب��ع��د 

�لدين  عن  �لُبعد  كل  �الأمنية  و�أجهزتها  �حلكومة 

�ملعتقلون  ُم��ن��ع  فقد  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة،  و�الإن�����س��ان��ي��ة 

�حلكومة  �أن  علماً  �ل�ساة،  فري�سة  �أد�ء  من  �أي�ساً 

تزعم مت�سكها بالدين �حلنيف و�أخاقياته.

مل ت�����س��ق��ط ح��ك��وم��ة »ح���م���د« ك��ون��ه��ا م��دع��وم��ة 

�لو�سية  وو�ل��دت��ه��ا  �خل��ل��ي��ج(  )دول  �أخ��و�ت��ه��ا  م��ن 

حمد  فيما  �الأم��ريك��ي��ة(،  �ملتحدة  )�ل��والي��ات  عليها 

بكر�سي  متم�سكاً  بقائه  على  غ��د�ً  رب��ه  »يحمد«  ل��ن 
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ومل  يكل  مل  ينك�سر،  مل  �لبحريني  فال�سعب  �ل�سلطة، 

ي��ي��اأ���س، ب��ل ُول���دت »مت���رد« م��ن رح��م ث���ورة حُم��ق��ة ت�سعى 

جن�سيته  حت��م��ل  ب��ل��د  يف  �مل�����س��روع��ة  م��ط��ال��ب��ه��ا  لتحقيق 

وتعي�س على �أر��سيه.

���س��ي��ا���س��ات �لقبيلة  �ل��ت��م��رد ���س��د  ت��ت��وق��ف دع�����و�ت  مل 

�حل��اك��م��ة م��ن��ذ ح����و�يل 230 ع���ام���اً، و�ل��ت��ج��م��ع ك��م��ا �أك��د 

�لكثريون، مطالبني بدميقر�طية حترتم حقوق �الإن�سان 

ومو�طنيته، فيما ت�سهد �لباد حالة من �لتوتر �ل�سديد، 

�لنظام  ق���و�ت  وق��ام��ت  �لتفتي�س،  ح��و�ج��ز  تنت�سر  حيث 

ب��ح��ري��ن��ي��ة بال�سياج  ب��ت��ط��وي��ق ع���دة م��ن��اط��ق  �ل��ب��ح��ري��ن��ي 

�حل���دي���دي �ل�����س��ائ��ك و�حل���و�ج���ز �الإ���س��م��ن��ت��ي��ة ب��غ��ي��ة منع 

�ملو�طنني من �لنزول �إىل �ل�سارع، و�سط تعميم حكومي 

�أو �لع�سيان  �ل��ع��ام  ل��دع��و�ت �الإ����س���ر�ب  ب��ع��دم �خل�����س��وع 

�ملدين.

�سباط  م��ن  ع�سر  �ل��ر�ب��ع  منذ  �لبحرين  ت�سهده  م��ا 

�لنا�س  حل��ق��وق  فظيعة  �نتهاكات  �إال  ه��و  م��ا   2011 ع��ام 

�حلكومة  ت�سمم  حيث  وكب�سر،  ومقيمني  كمو�طنني 

على �مل�سي قدماً يف هذ� �لطريق، العتقادها باأن �لوقت 

�أن  �إال  �لنا�س،  و�إ�سكات  �ملعار�سة  على  للق�ساء  �ملنا�سب 

�ملتمردين م�سّممون على مو��سلة �لطريق، على �لرغم 

من كل �لتعديات و�النتهاكات من قبل �حلكومة.

�أب���ن���اء �ل��ب��ح��ري��ن ي���ج���ددون مت��رده��م وث��ورت��ه��م يف 

�أولئك  ب�سو�عد  وجه ذ�ك �جلاد �لذي �سيزول حتماً 

بعزمية  �ل�سهد�ء،  �أمهات  بدعاء  �ل�سامدين،  �ل�سباب 

�ل�سيخ وحلم �ل�ساب �لطموح، بوحدة �أبناء طاملا عانو� 

من ظلم قبيلة حكمت وقتلت و�سرقت و�نتهكت حقوق 

�الإن�سان، و�سينقلب »�ل�سحر على �ل�ساحر«..



ب���اراك  الأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اأث�����ارت 

اعرتا�س  حول  مفتعلة  �ضجة  موؤخراً  اأوباما 

م���را����ض���ات م�����ض��ف��رة ب���ن ق����ي����ادات »ت��ن��ظ��ي��م 

اخلارجية  وزارة  اأثرها  على  قررت  القاعدة«، 

اإغاق 20 �ضفارة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط، 

ه��ذا  م���ن  الأم���رك���ي���ة  الإدارة  ح��ق��ق��ت  وق����د 

»الإن��������ذار« امل�����ض��ط��ن��ع ع���دة اأه������داف، اأب���رزه���ا 

اأطلقها  التي  الف�ضيحة  مفاعيل  امت�ضا�س 

ال��ت��ن�����ض��ت  ع��م��ل��ي��ات  ح�����ول  ����ض���ن���ودن  اإدوارد 

وال��ت��ج�����ض�����س »غ���ر ال��ق��ان��ون��ي��ة« ���ض��د ال���دول 

والأفراد، وتربير جتاوز وكالة الأمن القومي 

حل�����دود ���ض��اح��ي��ات��ه��ا م���ن خ����ال ال��ت��ه��وي��ل 

على م�ضالح جميع  »الإره���اب  بتعاظم خطر 

الأطراف«.

الهدف  اأن  الأمركيون  امل�ضوؤولون  وي�ضّر 

»جمع  ه��و  ال�ضتطاع  ب��رام��ج  ا�ضتخدام  م��ن 

املعلومات ال�ضتخباراتية ملعرفة اخلطط التي 

يعدها الإرهابيون من اأجل اإحباطها بعمليات 

كانت  ال�ضتباقية  العمليات  ولكن  ا�ضتباقية«، 

برمتها مبنية على معلومات مفربكة وتقارير 

ا�ضتخباراتية كاذبة، �ضواء على م�ضتوى الغزو، 

اأو اغتيال الأفراد، اأو �ضن الغارات الع�ضوائية 

امل��ل��غ��وم��ة،  ال�����ض��ي��ارات  اأو زرع  امل��دن��ي��ن،  ���ض��د 

ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا، وم���ا زال����ت ت��ن��ف��ذه��ا، اأم��رك��ا 

و»اإ�ضرائيل«، واأجهزة خمابراتهما. 

اإن على راأ����س م��ه��ام هذه  يف واق���ع الأم����ر، 

الأجهزة ال�ضتخباراتية ما ل ميت ب�ضلة اإىل 

التن�ضت على قيادات التنظيمات »الإرهابية«، 

واإدارتها،  امل�ضلحة  اجلماعات  برعاية  وتتمثل 

لنت�ضارها  اللوجي�ضتية  الت�ضهيات  وتوفر 

يف خم��ت��ل��ف ال�������ض���اح���ات، وم�������ض���ادر ال��ت��م��وي��ل 

لتجنيد  الآم��ن��ة  امل���اذات  وت��اأم��ن  والت�ضليح، 

العنا�ضر وتدريبها. 

ب��اخل��ط��ر الإره����اب����ي مي��ّه��د  ال��ت��ه��وي��ل  اإن 

ل��ت��و���ض��ي��ع ن���ط���اق ال�����ع�����دوان ال�������ض���ه���ي���وين - 

الأمركي، ولي�س �ضعباً اأن نربط هذا التوجه 

عن  ذات��ه،  الوقت  يف  ال�ضادرة،  بالت�ضريحات 

ال�ضتخبارات الأمركية ب�»اأن �ضورية �ضتاأخذ 

مكان باك�ضتان كماذ للقاعدة«، واأن ن�ضتنتج 

اأي�������ض���اً، مثل  ���ض��وري��ة  ن���واي���ا جل��ع��ل  اأن ث��م��ة 

»ال��درون��ز«  ل��غ��ارات  وال��ي��م��ن، ه��دف��اً  باك�ضتان 

بدعوى مطاردة الإرهابين فوق اأرا�ضيها.

بالفعل  تتنامى  الإرهابية«  »التنظيمات  اإن 

حتت رعاية »ال�ضي اأي اإيه« واملو�ضاد، فقد عملت 

ال�ضوري  الداخل  اإىل  امل�ضلحن  ا�ضتقدام  على 

ب���اأع���داد جت����اوزت ع���دد »امل��ج��اه��دي��ن« ال��ذي��ن 

اإبان الحتال  العراقية  الأرا�ضي  اإىل  اأُدخلوا 

ل�»طالبان  اإن�ضاء قاعدة  الأمركي، كما جرى 

ب��اك�����ض��ت��ان« يف ج��ن��وب��ي ���ض��وري��ة ب��ال��ت��زام��ن مع 

»ف�����رار« الآلف م��ن ع��ن��ا���ض��ر »ال��ق��اع��دة« من 

�ضجون ليبيا والعراق وباك�ضتان.

التنظيمات  ت��ت��ن��ام��ى  ن��ف�����ض��ه،  ال�����ض��ي��اق  ويف 

امل�ضلحة يف �ضيناء، و�ضرعان ما �ضت�ضبح ذريعة 

ل��ت��دخ��ل وا���ض��ن��ط��ن وت����ل اأب���ي���ب يف ال��ع��م��ل��ي��ات 

الفلتان الأم��ن��ي  ال��ع��دوان��ي��ة يف ظ��ل  احل��رب��ي��ة 

املت�ضاعد، خ�ضو�ضاً يف ظل التطورات الأخرة 

»اإ�ضرائيل«  �ضنت  وكما  امل�ضرية،  ال�ضاحة  على 

اخرتقت  كذلك  �ضورية،  اأه���داف  �ضد  غ���ارات 

احل����دود امل�����ض��ري��ة م���وؤخ���راً، و���ض��ن��ت اأول غ��ارة 

علنية �ضد جماعة م�ضلحة على اأر�س �ضيناء، 

على  �ضواريخ  اإط��اق  عملية  ا�ضتباق  بدعوى 

ميناء اإيات.

وع���ل���ى ال�����ض��ع��ي��د ال���دب���ل���وم���ا����ض���ي، ُت��ك��ّث��ف 

رو�ضيا  لإقناع  م�ضاعيها  الأمركية  اخلارجية 

باأنها مهددة اأي�ضاً بتنامي الإرهاب، واأن احلل 

ال�ضيا�ضي لاأزمة ال�ضورية مل يعد �ضاحلاً يف 

التنظيمات  ل�ضيطرة  ن��ظ��راً  احلا�ضر  ال��وق��ت 

»اجل����ه����ادي����ة« ع��ل��ى اأر�������س امل���ع���رك���ة، ول��ي�����ض��ت 

حماولة  ���ض��وى  الدبلوما�ضية  امل��راوغ��ة  ه��ذه 

ل���ض��ت��دراج رو���ض��ي��ا واإي������ران و���ض��وري��ة وم�ضر 

والعراق اإىل مواقعها؛ ومع الأ�ضف، ل ميكننا 

قد  كما  كلياً،  »يائ�ضة«  باأنها  املحاولة  و�ضف 

يظن البع�س.

»ال�ضتدراج«  ه��ذا  ب��وادر جن��اح  فقد ظهرت 

حن طالب وزير اخلارجية العراقي هو�ضيار 

زيباري من وا�ضنطن ر�ضمياً اأن ت�ضاعد العراق 

امل�ضلحة،  واجلماعات  »الإره����اب«  مواجهة  يف 

املاأهولة  غ��ر  ال��ط��ائ��رات  »ا�ضتخدام  ًا  مف�ضّ

الأمركية«، وجاء ت�ضريح  القوات  على عودة 

زي���ب���اري ب��ع��د م�����ض��ارك��ت��ه، الأ����ض���ب���وع امل��ا���ض��ي، 

يف اج���ت���م���اع���ات جل��ن��ة ال��ت��ن�����ض��ي��ق ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

والدبلوما�ضية امل�ضرتكة مع الوليات املتحدة 

بن  ال�ضرتاتيجية«  »التفاقية  اإط���ار  �ضمن 

البلدين.   

ي���دخ���ل ه����ذا ال�����ض��ي��ن��اري��و يف ب����اب اخل����داع 

الهجمة  ق��وى  تعتمده  ال���ذي  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 

ال�ضهيونية -الأمركية امل�ضتجدة �ضد بلدان 

ال�ضديق  اإق��ن��اع  واأ���ض��ا���ض��ه  و�ضعوبها،  املنطقة 

لي�ضت  »الإره��اب��ي��ة«  التنظيمات  ب���اأن  وال��ع��دو 

م��ن �ضنع اأج��ه��زة ال���ض��ت��خ��ب��ارات الأم��رك��ي��ة 

و»الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة«، ب��ل ه��ي ج��م��اع��ات »جهادية 

خا�س  تاأويل  من  خطابها  ت�ضتمد  متطرفة« 

بها للدين الإ�ضامي. 

وامل�����ض��وؤول��ن  املحللن  اأك���ر  اأن  والأن���ك���ى، 

والإ�ضامي،  العربي  العاملننْ  يف  ال�ضيا�ضين 

ما زالوا يعتربون ع�ضابات الرتويع تنظيمات 

وي�ضتنتجون  خا�ضة،  دينامية  ذات  م�ضتقلة، 

واأن  امل�ضالح،  »تتاقى«  اأن  م��ن  مانع  ل  ب��اأن 

ت�ضبح الأطراف املعنية »�ضريكة« مع �ضانعي 

ويتعامون  الإره����اب،  ح��رب �ضد  الإره����اب يف 

مع اقرتاب حلول نهاية موعد »الإنذار 

الأخ���������ر« ال�������ذي وج����ه����ه ح�����زب ال���ع���م���ال 

الكرد�ضتاين بزعامة عبداهلل اأوجان اإىل 

ح��ك��وم��ة رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان ال��رتك��ي��ة، 

ب�ضرورة اللتزام بالتفاق املعقود بينهما، 

اأ�ضفر اأردوغان �ضخ�ضياً عن اأخبث النوايا 

جتاه الأك��راد لي�س فقط كاأحد القوميات 

ك�ضخ�ضية  ب��ل  تركيا،  منها  تت�ضكل  ال��ت��ي 

– عن�ضرية، الأم��ر الذي ميكن  �ضوفينية 

اأكر من  ب�ضراوة  القتال  اإ�ضعال  يعيد  اأن 

ال�ضابق، ولو اأدى اإىل التدمر املتبادل.

ل��ق��د ت��ن��ك��ر رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة 

والتعمية  بالت�ضليل  املفعمة  لتعهداته 

ع��ل��ى الأت��������راك اأن��ف�����ض��ه��م ل��ي��ع��ل��ن رف�����ض��ه 

ال��ق��ي��ام ب���اأي خ��ط��وة ح�ضن ن��واي��ا - لأن��ه��ا 

اأ�ضًا- مقابل خطوة حزب  غر موجودة 

اآلف  ال���ذي �ضحب  ال��ك��رد���ض��ت��اين  ال��ع��م��ال 

ال�����ض��م��ال  اإىل  م��ق��ات��ل��ي��ه يف ج��ب��ال ق��ن��دي��ل 

العراقي تنفيذاً لاتفاق، والذي يفرت�س 

بتح�ضن  ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ت��اق��ي��ه  اأن 

�ضروط اعتقال اأوجان وال�ضماح بعاجه، 

وه���و ال����ذي ي��ع��اين م���ن م�����ض��اك��ل ح����ادة يف 

املعتقلن  اإط�����اق  اإىل  اإ����ض���اف���ة  ال��ب�����ض��ر، 

املر�ضى من موؤيدي حزب العمال، وكذلك 

وقف الإج��راءات التع�ضفية والقمعية �ضد 

الأك��راد، و�ضوًل اإىل اإلغاء قانون مكافحة 

الإرهاب التي ت�ضتظله اأنقرة يف ا�ضتخدامه 

الأك��راد  النا�ضطن  �ضد  وا�ضع  نطاق  على 

ن��زلء  جت��اوز  بحيث  طويلة،  �ضنوات  منذ 

ال�ضجون الرتكية ب�ضببه الآلف.

يف خ�������ض���م ه������ذا ال�����واق�����ع ال���ت���ن���ك���ري، 

ال����ذي ك��ان��ت ت��درك��ه ق��ي��ادة ح���زب ال��ع��م��ال 

ال���ك���رد����ض���ت���اين، وم���ن���ح���ت ال���ف���ر����ض���ة ت��ل��و 

ال��ك��ّذاب على  »اإحل��ق  الفر�ضة على قاعدة 

باب داره«، ومع انح�ضار اأردوغان يف »خانة 

لعله  الأم������ام  اإىل  الأخ�����ر  ه����رب  ال���ي���ك«، 

ب��داأ  ال���ذي  ال��رتك��ي  ال�����ض��ارع  ثقة  ي�ضتعيد 

ينف�س م��ن ح��ول��ه ب���اأن ل��ع��ب ع��ل��ى ال��وت��ر 

ال��ق��وم��ي م��ن ال��ب��اب ال��ع��ن�����ض��ري، اإذ اأع��ل��ن 

به  يطالب  ال��ذي  العام  العفو  اأن  بوقاحة 

اإط��اق��اً«،  وارد  »غ��ر  الكرد�ضتاين  احل��زب 

وك����ذل����ك ف������اإن م��ط��ل��ب الأك���������راد ج��م��ي��ع��اً 

اأي�ضاً«،  وارد  »غ��ر  الكردية  اللغة  بتعليم 

على  واردة  لي�ضت  امل�ضاألة  ه��ذه  اإن  ق��ائ��ًا 
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صبر األكراد نفد.. وأردوغان يفاقم عنصريته

دولي
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العامة ول يف  امل��دار���س  اأعمالنا ل يف  ج��دول 

اأردوغ�����ان احل��امل  اأن  اإل  امل���دار����س اخل��ا���ض��ة، 

واملواقف  الأداء  تغطية  ح��اول  تاريخي  ب��دور 

اإ�ضاحات«  »رزم��ة  عن  باحلديث  العن�ضرية 

ي��ح��دده��ا  »امل���ف���اج���اآت«، مل  م��ن  ع����دداً  ت�ضمل 

وهماً  يقدم  كمن  بالتلميح  ول  بالو�ضف  ل 

اأن يغري من خاله جائعاً  اأنه ميكن  يعتقد 

بقوت ولكن بعد املوت.

ي��ق��راأ بدقة  اأردوغ����ان مل  اأن  على م��ا يبدو 

اأي��ل��ول،  الإن���ذار ال��ك��ردي ال��ذي ينتهي مطلع 

اإما  لهما،  ثالث  اثنن ل  وجوهره خيار بن 

ب��الإ���ض��اح��ات  اأردوغ�����ان  حكومة  مت�ضي  اأن 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة، اأو ي��ع��ود ح���زب ال��ع��م��ال اإىل 

القتال.

واإذا كان اأردوغان قد فهم الر�ضالة وتغا�ضى 

عن م�ضمونها مراهناً على الحتواء لحقاً، 

ورجليه  وبيديه  برتكيا  ذهب  قد  يكون  فاإنه 

اإىل اأت���ون ج��دي��د م��ع ازدي���اد ت��ورط��ه يف ال��دم 

ال�����ض��وري ع��م��وم��اً، وال���دم ال��ك��ردي يف �ضورية 

م��ن خ���ال دع���م ح��ك��وم��ت��ه وحلفائها  اأي�����ض��اً 

للمجموعات التكفرية التي  ارتكبت جرائم 

يف بع�س القرى الكردية ال�ضورية.

يف كل الأحوال، فاإن الذرائع الواهية التي 

اإىل  م��ن ح��ن  ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تعتمدها 

اآخر لتاأجيل ال�ضتحقاق، مل تعد تنطلي على 

الأك���راد ال��ذي��ن ق��دم��وا الكثر م��ن امل��ب��ادرات 

واإظ����ه����ار ال���ع���زم م���ع ال���ن���واي���ا ل��ل��و���ض��ول اإىل 

ال�ضام، بينما حكومات اأنقرة مل ترد التحية 

مبثلها.

اإن اأيلول لناظره قريب، وحكومة اأردوغان 

ما  وف��ق  امل�����ض��رة،  ان��ه��ي��ار  م�ضوؤولية  تتحمل 

قال قائد رفيع يف حزب العمال الكرد�ضتاين، 

اأردوغ��ان،  اأوج��ان ولي�س  »لأن من ياأمر هو 

واأوجان قالها من معتقله بالفم املاآن: اإن 

�ضرب القيادة يف جبال قنديل قد نفد«.

يون�س عودة

) �لعدد 276(  �جلمعة - 23 �آب - 2013



التهويل بتنامي »اإلرهاب« خداع استراتيجي الستكمال الهجمة الصهيونية - األمـيــــــركـــيـــة
رغم ثقته العالية برفيق دربه، اأبدى ال�ضحايف عائم 

الرتدد وال�ضطراب، فقد وافق على الرحيل نزوًل عند 

رغبة �ضاحبه، واقتنع بكل الأ�ضباب، لكنه ظّل متحّفظاً 

يف  ينتظرهما  مم��ا  خ�ضية  وانتابته  امل�ضر،  وجهة  على 

حمطة الو�ضول، التي �ضّماها امل�ضافر نقطة الك�ضف عن 

امل�ضتور، والبحث عن املجهول. 

حتى  اله�ضاب،  ع��رب  يومن  م�ضافة  الرفيقان  قطع 

اأعينهما  اأم��ام  اأر���س ت�ضبه ال�ضحراء، امتّدت  اأطا على 

ت��ذّم��ره،  كبت  ال�ضحايف  يحتمل  مل  الأف����ق،  ح���دود  اإىل 

اإىل  �ضننتهي  باأّنا  حّذرتك  »لقد  �ضاحبه،  معاتباً  ف�ضاح 

الأم��ر،  لي�س فيها حوا�ضر، فكابرَت على  اأر���س ج��رداء، 

ومل تن�ضت لكامي«. 

يف  ج��ال  ث��م  ب��اه��ت��م��ام،  البقعة  يتفّح�س  امل�ضافر  راح 

ا�ضتقرت قدماه  اأمتار يف كل اجتاه، حتى  اجلوار ب�ضعة 

ع��ل��ى م��ن��خ��ف�����س حت��ي��ط ب���ه ���ض��ج��رات ���ض��غ��رة، ف��ق��ال 

بحما�س، »فلنن�ضبنْ خيمتينا يف هذا املوقع، فهو الأ�ضلح 

للمراقبة وال�ضتطاع، وي�ضهل اإخفاوؤه باأوراق ال�ضجر«. 

الرعد،  كاأزيز  ال�ضحايف  م�ضامع  على  اخلرب  ت�ضاقط 

ف�ضرحت عيناه يف املكان مينة وي�ضرة، لعّله يجيب بنف�ضه 

هنا  اأن  »اأتق�ضد  فت�ضاءل،  والحتمالت،  الو�ضاو�س  على 

»اأتريد ر�ضد  املزاح،  اأ�ضاف بلهجة  حمطَّ ترحالنا«؟ ثم 

وهبوب  الطق�س  ت��ب��دلت  اأم  امل��ه��اج��رة،  الطيور  اأ���ض��راب 

الرياح«؟

اقرتب امل�ضافر من �ضاحبه مبت�ضماً، ورّبت على كتفه 

اأف��َرُغ ملراقبة  اإليه ه��دوءه، وق��ال، »ليتني يا �ضاح  ليعيد 

ال��ربي��ئ��ة من  امل��ت��ع  اأ�ضبحت  فقد  واأم����ان،  بي�ضر  ال��ط��ر 

�ضنف النوادر«، يف الواقع، مل يكن �ضعباً على ال�ضحايف 

مهني  ف��ه��و  امل��ه��م��ة،  طبيعة  نف�ضه  ت��ل��ق��اء  م��ن  يفهم  اأن 

واملعارك، و�ضاَب يف  �ضّب على تغطية احل��روب  متمر�س، 

ظروف �ضت�ضهد نهايات احلكاية. 

ال�ضهول احلدودية  باأن  م�ضبق  علم  على  امل�ضافر  كان 

ال��رتوي��ع  ع�ضابات  اإن  ب��ل  حم��ت��ّدة،  ا�ضتباكات  ت�ضهد  ل 

وفيها  ال��داخ��ل،  اإىل  مم���راً  القاحلة  ال��ودي��ان  ت�ضتخدم 

غطاء  حتت  احل�ضد،  وعمليات  التدريب  دورات  جُت��رى 

جّوي حمكم، تديره قوات اأجنبية من مكان بعيد ب�ضرية 

وخفاء، ويجعل املكان ماذاً اآمناً للم�ضلحن. 

التخفي  ميكننا  ول  مك�ضوف،  موقعنا  اأن  تعتقد  »األ 

فرد  ال�ضحايف،  ا�ضتو�ضح  م��ع��دودة«؟  �ضاعات  �ضوى  فيه 

امل�ضافر باأن ل يقلق، لأن الفئة املعادية تر�ضد التحركات 

ال��ب��ح��ث ع���ن خيمتن  ت��رك��ز  ال���ك���ربى، ول  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 

امل�����ض��اء،  ح��ت��ى  وال��ع�����ض��ب  ال�����ض��ب��اب  يغطيهما  �ضغرتن 

وي�ضرتهما �ضكون الليل حتى بزوغ الفجر.

وقد تزود الرفيقان باآلة ت�ضوير جمهزة مبنظار ليلي 

اأثناء الإق��ام��ة يف  األ��ح يف طلبه  امل�ضافر قد  ك��ان  متطور، 

ال�ضيعة، مل يطل النتطار حتى تنّبها اإىل حراك يدب 

اأ�ضبوع  الر�ضد على مدى  البعيدة، وا�ضتمر  امل�ضافات  يف 

القرتاب  �ضامة  بح�ضب  تفاوتت  م�ضافات  ومن  كامل، 

من الهدف. 

���ض��اه��دا ب����اأم ال��ع��ن ك��م��ي��ات الأ���ض��ل��ح��ة وه���ي ت����ودع يف 

بال�ضورة �ضباط اجليو�س  و�ضجا  والدهاليز،  الكهوف 

والتمويه،  للتخفي  اأقنعة  دون  يظهرون  وه��م  املعادية 

ويدربون مئات الرجال والفتية الذين ُي�ضتقدمون عرب 

احلدود يف عربات الدفع الرباعي، والطوافات العمودية 

ال�ضخمة.

ذهن  ويف  لل�ضفر،  وا�ضتعدا  جعبتيهما  الرفيقان  حزم 

ال�ضحايف يدور ت�ضاوؤل م�ضروع، »هل �ضيحظى جهدهما 

باهتمام الراأي العام، اأم �ضيبقى هذا على �ضاله، يطرب 

لرواية م�ضروخة �ضاغها خرباء التزوير واخلداع«؟ اأّما 

�ضيك�ضف  وم��ت��ى،  اأي���ن،  بالتحديد  يعرف  فكان  امل�ضافر، 

ماحظاته املدونة يف دفرته ال�ضغر.
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اهلل  ن�ضر  ح�ضن  ال�ضيد  ل�ضماحة  التاريخية  ال�ضهادة  تابعت  لقد 

اأثارته  وما  املحاور،  وتعليقات  اأ�ضئلة  بع�س  واأقلقتني  امليادين،  على 

من تعليقات م�ضتغَربة من خمل�ضن وحمّبن لل�ضيد واملقاومة.

لقد حاول املحاور من دون مربر اأن يوؤكد اأن املقابلة مبا�ضرة يف 

ال�ضاعة الأوىل منها، واأفلت �ضوته تعقيباً ل�ضوؤال باأن جواب ال�ضيد 

 15 م��ن  اأك��ر  اأعطتنا  التي  »اجل��زي��رة«  م��رة! فتذكرت  واآخ���ر  لأول 

»الإ�ضرائيلي«  العدو  مع  التطبيع  تن�ضر  اأن  ا�ضتطاعت  لكنها  عاماً 

وال�ضيطرة على العقل العربي لتكون راأ�س حربة »الأ�ضلحة الناعمة«، 

ي��دع��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وت��رب��ط��ه ع��اق��ات مع  اأم�����راً  ب���اأن  لتقنعنا 

»اإ�ضرائيل«.. يوؤيد املقاومة!

العقل العربي ين�ضى ومييل نحو العاطفة والنفعالية وال�ضطحية 

التي  »امليادين«،  بتكرار جتربة »اجلزيرة« مع  واملظاهر، مما ي�ضمح 

ال��ذي  »الع�ضل«  ك��ل  اأي  واإمكانياتها،  اإنتاجها  معظم  الآن  تعطينا 

اع��ت��ذرتنْ  انك�ضفت  اإن  التي  امل�ضمومة  اجل��رع��ات  بع�س  م��ع  تنتجه، 

بخجل عنها، ومنها:

الرئي�س  باأن  برناجمها عن حرب متوز  »امليادين« يف  اأوردت  لقد 

اإميل حلود وافق على النقاط ال�ضبع، ثم اعتذرت عن اخلطاأ بعدما 

تنّبه اإليه معاونو الرئي�س!

اإىل  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن  »الإ�ضرائيلين«  اجل��ن��ود  اأن  »امل��ي��ادي��ن«  اأوردت 

ثكنة مرجعيون دخلوا كمحتلن خاف الواقع، فهم دخلوا هاربن 

يطلبون احلماية، وذلك لتربئة من ا�ضت�ضافهم واأعطاهم ال�ضاي!

عندما انفجرت عبوة بئر العبد، اأذاعت كل الوكالت اأن النفجار 

اإل  ا�ضتهاكية..  تعاونية  ق��رب  لل�ضيارات  عمومي  موقف  يف  وق��ع 

اأن النفجار وقع يف حي تتكثف فيه  اأك��دت  التي  »امليادين«  مرا�ضلة 

مكاتب حزب اهلل وبع�س القيادات!

�ضقوطها،  قبل  الق�ضر  م��ن  مرا�ضليها  »امل��ي��ادي��ن«  �ضحبت  لقد 

بعدما ا�ضتقرت حولها مدة طويلة، ومل ترجعهم اإل بعد ماحظة 

وزير اخلارجية ال�ضوري اأثناء مقابلته مع »امليادين«.

�ضيوفهم  ينتقد  األ  على  »امليادين«  يف  الربامج  مقدمو  يحر�س 

هو  النقد  اأن  مع  و»املو�ضوعية«،  »اللباقة«  بحجة  واأم��ره��ا،  قطر 

�ضيا�ضي ولي�س �ضخ�ضياً.

اأح����داث ع��ربا،  اأث��ن��اء  ال�ضبابية ال��ت��ي غ��ّط��ت دور م��را���ض��ل ال��ق��ن��اة 

وال�ضبهات التي دارت حوله، خ�ضو�ضاً اأنه لي�س مرا�ضًا عادياً نظراً 

اإىل تاريخه وعاقاته العامة التي �ضّرح عنها.. واأمثلة كثرة ميكن 

جواب  على  للح�ضول  عنها  وي�ضاأل  يلتقطها  اأن  ال��واع��ي  للمراقب 

من  لكننا  لاتهام..  ولي�س  للحقيقة  توخياً  ُتطرح  التي  لاأ�ضئلة 

كرة ما ُلدغنا اأ�ضبحنا ن�ضك ونحذر.. فالنا�س ت�ضاألنا: كيف ميكن 

ملرا�ضل يف قناة »اجلزيرة« اأن يوؤ�ض�س قناة تناف�س »اجلزيرة« من دون 

اإعانات!

اأو  ثاثة  اجلزيرة  يف  كانوا  من  هم  ل�»امليادين«  املدّبر  العقل  اإن 

خم�ضة، ومعظم العاملن فيها هم من بيئة املقاومة املنت�ضرين بن 

م�ضوؤوليها وبيوتها واأحيائها!

كان طموح من اأ�ّض�س »امليادين« افتتاح �ضل�ضلة مطاعم يف ال�ضاحية 

بعدما  »امل��ي��ادي��ن«  اإىل  انقلب  ث��م   ،2006 ح��رب مت��وز  بعد  اجلنوبية 

ُرف�س م�ضروعه كما قيل؟

نطرح الأ�ضئلة لي�س من باب التهام، فنحن الذين ا�ضتقبلنا ع�ضو 

الكني�ضت »الإ�ضرائيلي« ومنحناه لقب املفكر العربي.. فكان ح�ضان 

طروادة واأحد اأدوات احلريق العربي!

هّللنا لل�ضيخ يو�ضف القر�ضاوي فكان اأهم املفتن بالقتل والتخريب 

املجاهدين  واإىل  اإل��ي��ن��ا  ع��ب��وره��م  »اجل���زي���رة« ج�ضر  وك��ان��ت  وال��ت��ك��ف��ر، 

واملقاومن تبحث عنهم لُتظهرهم للنا�س.. ويلقون م�ضرهم فيما بعد!

نطلق النفر والتحذير قبل اأن يغدرنا اأحد، وقبل اأن يتغلغل 

العاملن  تكلف  منظومة  هناك  اأن  خ�ضو�ضاً  اأح���د،  عقولنا  يف 

معها بف�ضح الطريق اأمام بع�ضهم البع�س، وتكيل املديح لبع�ضها 

لي�ضبحوا مقاومن واأبطاًل مهيئن للم�ضتقبل القادم.. وت�ضنع 

اأبطاًل وهمين ميّثلون رموز »مقاومة املكاتب لتحقيق املكا�ضب«!

وغدر  ولدغات  بطعنات  اأُ�ضبنا  ما  نتيجة  بل  امليادين  نتهم  ل 

اأ�ضبحنا منيل اإىل احلكمة القائلة »�ضوء الظن من ح�ضن الفطن«، 

خ�ضو�ضاً ونحن نعي�س يف ذروة الفتنة واحلروب الناعمة والقا�ضية، 

الباردة واحلارة، فعلينا النتباه واحلذر واليقظة قبل فوات الأوان.

د. ن�سيب حطيط

ها ال تمشي..هــل تـلـدغنــــا »الـمـيـــاديــــن«؟!
ْ
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النائب  ال�ضعودي  اخلارجية  وزي��ر  التقى  الطائف  موؤمتر  هام�س  على 

الدكتور بيار دكا�س �ضائًا عن هذه الدميقراطية اجلوفاء التي يتم�ضك 

وحتكون  حتكون  دكا�س؟  يا  الدميقراطية  هذي  »وي�س  اللبنانيون؟!  بها 

وما تو�ضلون لنتيجة، اإحنا لو قال طال عمره ي�ضر هيك.. ي�ضر« بعد 

طول اأربع وع�ضرين ُبدء العمل بالن�ضيحة..

د  مُي���دَّ يعني  اأ���ض��ه��ر،  و�ضبعة  �ضنة  ال��ن��واب  ملجل�س  ُد  »مُي�����دِّ ع��م��ره  ط���ال 

لأ�ضحاب احلظوظ، من غر نقا�س، اأو نق�س!

د خدمات العماد جان قهوجي - قائد اجلي�س - �ضنتن،  طال عمره! مُتدَّ

د.. ونقطة عال�ضطر!  ومثله اللواء وليد �ضلمان - رئي�س الأركان - يعني مُتدَّ

واإذا م�س بكره، البعدو اأكيد تنزل الجتهادات واملربرات املُوجبة!

طال عمره! بداأ الهم�س والغمز يف الكوالي�س، بوجوب التمديد لفخامة 

العماد مي�ضال �ضليمان، ورمبا التجديد.. هذا يتوقف  رئي�س اجلمهورية 

الداخل  على  وتداعياتها  املنطقة،  بها  متّر  التي  التطورات  حراجة  على 

اللبناين املرهف احل�ّس، واملفرط احل�ضا�ضية!

ت��رى! من هو ه��ذا »ط��ال عمره« ومل��اذا ل يدعنا و�ضاأننا؟ من هو هذا 

الذي - مُيلي علينا اإرادته ال�ضنية، فنخ�ضع لها �ضاغرين؟ من يكون هذا 

الذي ل نقوى على مقارعته، ورف�س اأوامره، والتمل�س من اإيحاءاته؟ من 

هو، هذا الذي جتّراأ على الإطاحة بنظامنا الليربايل الدميقراطي الذي 

قبائل  مبع�ضر  جديد  من  لي�ضاوينا  املنطقة؟  يف  اأقراننا  �ضائر  عن  مّيزنا 

ة وغطفان واأمثالهم«؟ »كندة وتغلب وُمرَّ

من هو »طال عمره« اأحقيقة هو، اأم وهم؟ اأهي تداعيات احلرب الأهلية 

امل�ضرية  اإرها�ضات احلرب  اأنها  اأم  يف �ضورية تقم�ضت �ضبح »طال عمره«، 

املفتوحة على اأكر من احتمال؟ اأم اأنه تفاهم بندر – اأردوغان، الُلغز؟

كلمتنا.. هل لبنان جمهورية؟ هل لبنان مملكة؟ هل لبنان اإمارة؟ هل 

لبنان ولية؟

اأجل! لبنان ت�ضح فيه كل هذه الت�ضميات.. فهو جمهورية �ضيدة ُحّرة 

م�ضتقلة يف نظر بع�ضنا! وهو مملكة لبع�ضنا يف نظر بع�ضنا الآخر! وهو 

واإمن��ا  وح�ضب،  الباقي  البع�س  نظر  يف  لي�س  اإقطاعات،  اأو  اإم���ارات  ب�ضع 

وال��واق��ع! وهو يف  املكان  اأر���س  على  البع�س  اأعمال وممار�ضات هذا  بفعل 

الوقت عينه كناية عن ولية  تتجاذبها الأقدار.. الأر�س اآ�ضيوية، اأما فكر 

الدميغرافيا، والأهواء ال�ضيا�ضية وعهر بع�س ال�ضا�ضة، فا تنبئ مباهية 

هوية وا�ضحة �ضريحة، جّراء هذا النق�ضام، وبفعل انعدام الثقة يف ما بن 

اأويل الأمر فينا!

ر عليك، وخمطٌط لك، م�ضكٌن ثانيًة  اأنت وطني مبا هو مقدَّ م�ضكٌن 

لأنك �ضحية حمبتنا املفرطة! اأو لي�س من احلبِّ ما قتل؟!

باملوا�ضاة  الدميقراطية  ومن  بالتهنئة،  لهم  املَُمدد  من  نتقّدم  اأن  بقي 

والعزاء، �ضائلن اهلل لي�س رد الق�ضاء، واإمّنا اللطف به!

نبيه الأعور

) �لعدد 276(  �جلمعة - 23 �آب - 2013

عن حقيقة اأن التنظيمات »الإرهابية« 

لي�ضت �ضوى اإحدى اأهم اأدوات الهجمة 

واأ���ض��ّده��ا  الأم��رك��ي��ة،   - ال�ضهيونية 

خطراً ومتويهاً. 

ل�����و ا����ض���ت���م���ر ال�����وق�����وع يف ح��ب��ائ��ل 

احلركة ال�ضهيونية العاملية واأكاذيبها 

اخل������ادع������ة، ����ض���ي���اأت���ي ال�����وق�����ت ال�����ذي 

»الإ�ضرائيلية«  الطائرات  فيه  ن�ضاهد 

اليومية  غ��ارات��ه��ا  ت�ضن  والأم��رك��ي��ة 

تدمر  فت�ضتكمل  ع��وائ��ق،  با  املكثفة 

�ضورية  يف  التحتية  والبنى  املوؤ�ض�ضات 

بتفكيك  وت��ب��ا���ض��ر  وال���ع���راق،  وال��ي��م��ن 

الدولة امل�ضرية، بينما يتفاقم التقاتل 

ال��ب��ي��ن��ي، وي�������زداد ع��ج��ز احل���ك���وم���ات، 

تدريجياً  الهزيلة  كياناتها  وت��ت��ح��ول 

نهاية  اإىل دول فا�ضلة، مما ي�ضعها يف 

امل����ط����اف حت����ت ال���و����ض���اي���ة الأج��ن��ب��ي��ة 

والحتال املبا�ضر.

عدنان حممد العربي 
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�أهمية  �أن يغفل عن  �أحد ي�ستطيع  ال 

نهر �لنيل بالن�سبة مل�سر، كونه ي�سكل �أحد 

يرفدها  الأنه  وبقائها  ��ستمر�رها  عنا�سر 

�مل�����س��ري��ون  �ع��ت��اد  وق���د  �الأزرق،  ب��ال��ذه��ب 

�لداللة على قيمة �لنهر �لعظيم بالقول، 

»�إن �لنباتات و�حليو�نات و�لب�سر جميعها 

من هذ� �لنهر«، لذلك فاإن �أي خطر يتهدد 

�لنهر �سيكون مبنزلة كابو�س قاتل مل�سر.

م���ا حت����اول �أث��ي��وب��ي��ا ف��ع��ل��ه ع���ر ب��ن��اء 

�لنه�سة هو حرمان م�سر من ح�سة  �سد 

�أن  �ساأنه  من  مما  �لنيل،  مياه  من  كبرية 

كافة  على  للغاية  �سلبية  تد�عيات  ي��رك 

ج��و�ن��ب �حل��ي��اة يف م�����س��ر، وق���د ���س��ب��ق �أن 

�ع��ر���س��ت �ل��ق��اه��رة وب��ق��وة ع��ل��ى م�سروع 

�الأر�س  �لنه�سة، لكن ما يجري على  �سد 

�ل�سد  بناء  م�ستمرة يف  �أثيوبيا  باأن  يوحي 

م�ستغلة �ال�سطر�بات �ل�سيا�سية و�الأمنية 

�لد�خلية يف م�سر.

ي�سكل �سد �لنه�سة �لذي تقوم �إثيوبيا 

و�آم��ااًل بطاقة وفرية  ببنائه، وعود�ً  حالياً 

وه���روب م��ن �مل��ج��اع��ة، و�رت��ق��اء يف درج��ات 

بالنظر  للبالد  �لب�سرية  �لتنمية  موؤ�سر 

�إىل فو�ئده �لتي ال حت�سى، ولكن بالن�سبة 

مل�سر، فاإن �لعو�قب �ستكون وخيمة، فال�سد 

�ل�سعيد  ع��ل��ى  �مل��ي��اه  نق�س  ع��ل��ى  �سيعمل 

�لذي  �الأم��ر  �أق��ل من عامني،  �لوطني يف 

�لتيار  و�نقطاع  �ملحا�سيل  بتلف  �سيت�سبب 

وتد�عيات  �ال���س��ت��ق��ر�ر،  وع���دم  �لكهربائي 

�سلبية كثرية.

تهديد فعلي

وبالن�سبة لدولة كم�سر تو�جه �أزمات 

حملية يومية منذ �أعقاب ثورة عام 2011، 

فال�سد هو تهديد خارجي مل�سر ال ت�ستطيع 

حتمل كلفته، ويف هذ� �ل�سدد، يقول عدة 

م�سر  �لتهاء  ت�ستغل  �إثيوبيا  �إن  حمللني، 

�لن�سبية  و�له�سا�سة  �لد�خلية  مب�ساعبها 

قدماً  لت�سري  قيادتها،  منها  ت��ع��اين  �ل��ت��ي 

يف �خلطط �لتي ظلت لفرة طويلة على 

حتبطها  د�ئماً  كانت  ولكن  �لر�سم،  لوحة 

�ملعار�سة �مل�سرية لل�سد.

على  م��ع��ت��ادون  �مل�سريني  �أن  �سك  ال 

�ل��ت��ف��ك��ري يف ب���الده���م ك��ق��وة ك��ب��رية وذ�ت 

ثقل يف �لعامل �لعربي، و�إن فكرة �الإذعان 

مكانة  �ست�سعف  كاإثيوبيا  �أفريقي  ملناف�س 

بناء  ل��ك��ن  ���س��اأن��ه��ا،  م��ن  و�ستقل�س  ب��ل��ده��م 

�ل�سد كان �ختبار�ً حلكومة �لرئي�س حممد 

م��ر���س��ي ق��ب��ل ع��زل��ه، وق���د ت���ردد �أن���ه �أ���س��اء 

�أن  �الأث��ي��وب��ي، حتى  �مل�����س��روع  م��ع  �لتعامل 

هناك من �تهم مر�سي بتلقي مليار دوالر 

ليمرر �مل�سروع.

احلل املقرتح

ل���ك���ن م����ا ه����و �حل�����ل �مل����ق����رح �ل���ي���وم 

حلماية م�سر من م�ساعفات �سد �لنه�سة 

�خل��ي��ار�ت  �إن  �ل��و�ق��ع  يف  ��ستكماله،  ومنع 

ق��ل��ي��ل��ة و�ل��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة ه���ي �حل��ل  �الآن 

ق��ادة  ف���اإن  �مل��ح��ادث��ات،  ف�سلت  و�إذ�  �الأول، 

�الأف�سل  م��ن  �أن���ه  �أك���دو�  �مل�سري  �جلي�س 

�أن مي��وت��و� من  �أن مي��وت��و� يف �ملعركة م��ن 

�ل�سارع  يف  ك��ر  يقوله  م��ا  وه��ذ�  �لعط�س، 

�مل�سري.

وم���ع ذل���ك، ق��ال��ت �أث��ي��وب��ي��ا م����ر�ر�ً �إن 

م�سكلة  ي�سبب  ل��ن  �ل��ك��رى  �لنه�سة  �سد 

مل�سر، وي��ق��ول م�����س��وؤول��ون �إث��ي��وب��ي��ون، �إن��ه 

�لكهرباء  لتوليد  �ل�سد  ����س��ت��خ��د�م  �سيتم 

ولي�س لري �حلقول، وهذ� يعني �أن جميع 

م�سب  يف  �ملطاف  نهاية  يف  �ست�سبح  �ملياه 

م�سر، وهي مز�عم ينفيها �خلر�ء �لذين 

نز�ع  كانتا  يف  و�إثيوبيا  م�سر  �أن  يوؤكدون 

بناء  على  �أ�سابيع  م��دى  على  ديبلوما�سي 

�سد �لنه�سة �الإثيوبي، و�لذي يعتر �أكر 

ولكن  �أف��ري��ق��ي��ا،  يف  �لكهرباء  لتوليد  �سد 

�سيا�سية  ����س��ط��ر�ب��ات  �الآن  ت��و�ج��ه  م�سر 

عن  �نتباهها  حتويل  �إىل  �أدى  ما  د�خلية، 

تو��سل  فيما  للجدل،  �ملثري  �مل�سروع  ه��ذ� 

�لنه�سة على  �لبناء �ل�سخم ل�سد  �إثيوبيا 

�لرغم من �الحتجاجات �لغا�سبة يف بع�س 

�الأحيان من م�سر ملنع بناء هذ� �ل�سد.

وت�����رددت م��ع��ل��وم��ات ع��ن �أن �أث��ي��وب��ي��ا 

ب�����د�أت ف��ع��ل��ي��اً يف ب��ن��اء �ل�����س��د م��ن��ذ ح��ول��ت 

�جتاه جمرى �لنيل �الأزرق يف �أيار �ملا�سي، 

ب�سعة  �خل��ز�ن  �ستمالأ  �إنها  �إثيوبيا  وقالت 

م��ل��ي��ار م��ر م��ك��ع��ب م��ن م��ي��اه �ل��ن��ي��ل،   74

و�أب��رزه��ا:  حم��ددة  م�سر  ت�ساوؤالت  وكانت 

كيف ميكن ملء �خلز�ن من دون �لتاأثري 

على  �ملقبلة  �ل�سنو�ت  يف  �ملياه  تدفق  على 

م�سر، خ�سو�ساً يف فر�ت �جلفاف؟

ل��ك��ن رغ����م ك���ل ����س���يء، ف�����اإن �إث��ي��وب��ي��ا 

��ستمر�ر عمل  �لبناء، حتى مع  ما�سية يف 

خر�ء �لبيئة و�لديبلوما�سيني وتاأكيدهم 

على �أ�سر�ر �ل�سد لدول �مل�سب.

�لنه�سة  �سد  ف��اإن  �ملعلومات  وبح�سب 

���س��ي��ج��ع��ل �أث���ي���وب���ي���ا �أك�����ر دول�����ة م�����س��درة 

�سنو�ت  �الأرب���ع  خ��الل  �أفريقيا  يف  للطاقة 

�ل�سد 1708  ط��ول  يكون  و�سوف  �لقادمة، 

145 م����ر�ً، و���س��وف ينتج  �أم��ت��ار و�رت���ف���اع 

6000 ميغاو�ت من �لطاقة، و�سوف يكون 
�لطاقة،  لتلك  حمتملون  م�سرون  هناك 

وي�سمل �مل�سرون دول �ل�سومال و�أوغند� 

�النتهاء  يتم  و���س��وف  م�سر،  �أي�ساً  ورمب��ا 

ما  بتكلفة   2017 ع���ام  �ل�����س��د يف  ب��ن��اء  م��ن 

يقرب من 5 مليار�ت دوالر.

اأدوار خارجية

�ليوم تطرح �أ�سئلة كثرية حول �لدور 

م��ن جهة،  �الأزم����ة  ي��غ��ذي  �ل���ذي  �ل�سيني 

وي���ح���اول ت��ق��دمي ن��ف�����س��ه ك��و���س��ي��ط للحل 

�أن  �أخ���رى، وي��ب��دو م��ن �ملنطقي  م��ن جهة 

 75 م��ن  �أك���ر  ت�ستثمر  �ل��ت��ي  بكني  ت�سعى 

م�ساحلها  لدعم  �أفريقيا  يف  دوالر  مليار 

هو  �ال�ستغر�ب  يثري  م��ا  لكن  �ملنطقة،  يف 

�ل��ت��ك��ت��ل �الأف��ري��ق��ي �ل���ن���ادر ح���ول م�����س��روع 

يهدد بخف�س ح�سة م�سر من مياه �لنيل.

وحتاول بكني �أن ت�سطلع يف دور حلل 

�أزمة �ل�سد �الأثيوبي من منطلق �لعالقات 

�لنيل،  حو�س  ودول  �ل�سني  بني  �ملتميزة 

وقدمت �ل�سني يف وقت �سابق عدة قرو�س 

الأث��ي��وب��ي��ا ل��دع��م خ��ط��ط��ه��ا �ل��ط��م��وح��ة يف 

�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن بينها  �ل��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د 

���س��د �ل��ن��ه�����س��ة، و���س��م��ن��ت �أث��ي��وب��ي��ا ق��ر���س��اً 

�أو�خ��ر  يف  �ل�سني  من  دوالر  مليار  بقيمة 

تربط  نقل  خطوط  لبناء  �لفائت،  ني�سان 

عا�سمتها �أدي�س �أبابا ب�سد �لنه�سة.

���س��ت م��ن دول ح��و���س �لنيل  ووق��ع��ت 

»عنتيبي«  �تفاقية  على  �أثيوبيا  بينها  من 

�حل�سول  يف  حقها  من  م�سر  حت��رم  �لتي 

به  تتمتع  كانت  �ل��ذي  �الأ���س��د  على ن�سيب 

م��ن م��ي��اه ن��ه��ر �ل��ن��ي��ل، ومت��ن��ع��ه��ا م��ن حق 

�لنهر  على  �سدود  �إقامة  على  �الع��ر����س 

ت���ع���ود للحقبة  م���ع���اه���د�ت  �ل�����ذي جت���ي���زه 

�ال�ستعمارية.

�ل�����س��د  ي��ق��ل�����س  �أن  م�����س��ر   وتخ�سى 

�جل����دي����د ح�����س��ت��ه��ا م����ن �مل����ي����اه �ل���الزم���ة 

�لبالغ عددهم  �سكانها  �حتياجات  لتغطية 

�أن  �مل��ر�ق��ب��ون  وي���رى  ن�سمة،  مليون   84
فو�سى  ت�ستغل  ب���د�أت  �لنيل  ح��و���س  دول 

م�سر و�سعف قيادتها يف تنفيذ م�ساريعها 

�خل��ا���س��ة �ل��ت��ي ت���وؤث���ر ���س��ل��ب��اً ع��ل��ى �الأم���ن 

�لقومي مل�سر.

وبالفعل قدمت �ل�سني قر�ساً بقيمة 

500 مليون دوالر الأوغند� مل�ساعدتها على 
نهر  على  �لكهرباء  لتوليد  كبري  �سد  بناء 

�إح��ي��اء  لتعيد  ك���اروم���ا،  منطقة  يف  �ل��ن��ي��ل 

دوالر  ملياري  تكلفته  تبلغ  �ل��ذي  �مل�سروع 

وتوقف عدة �سنو�ت ب�سبب نق�س �لتمويل، 

ع��رة جديدة  �الأوغ��ن��دي  �مل�سروع  وي�سكل 

يف ط���ري���ق م�����س��ر �ل���ت���ي ت��ك��اف��ح الإن��ع��ا���س 

�مل��اء و�ل��غ��ذ�ء  �مل���ردي وت��اأم��ني  �قت�سادها 

ل�سكان يتز�يد عددهم ب�سكل مقلق.

لل�سد  دع��م��ه��ا  �أك����دت  �أوغ���ن���د�   وكانت 

ومعها  ب��الده  �إن  رئي�سها  وق��ال  �الأثيوبي، 

�أفريقية حتتاج للطاقة �لناجتة  عدة دول 

عن �ل�سد لتن�سيط �قت�سادها، د�عياً م�سر 

و�لبدء  �ل�سوفينية،  »ت�سريحاتها  لتقييد 

يف مناق�سة �الأمر مع منظمة و�دي �لنيل«.

�مل�����س��اور�ت  ت�ستمر  �أن  �مل��ت��وق��ع   ومن 

ث��الث��ي��ة ب��ني م�����س��ر و�ل�������س���ود�ن و�أث��ي��وب��ي��ا 

مياه  �ق��ت�����س��ام  لق�سية  ح��ل  �إىل  للتو�سل 

�ل��ن��ي��ل و�أزم�����ة ���س��د �ل��ن��ه�����س��ة، و���س��ي��ح��اول 

�جلانب �مل�سري �إقناع �أدي�س �أبابا بتقدمي 

مزيد من �لدر��سات و�ملعلومات حول �سد 

�إمكانية �لو�سول  �لنه�سة و�لتفاهم حول 

تتعهد  �ل���ث���الث  �ل������دول  ب���ني  �ت���ف���اق  �إىل 

�أث��ي��وب��ي��ا م��ن خ��الل��ه ب��ع��دم �إ����س���ر�ر �ل�سد 

مب�سالح م�سر و�ل�سود�ن.

 وك������ان �ل����رمل����ان �الأث����ي����وب����ي ����س���ادق 

ت�سريح  على  رد�ً  »عنتيبي«  �تفاقية  على 

�مل�سري حممد مر�سي قال فيه،  للرئي�س 

�أم�����ام م�سر  م��ف��ت��وح��ة  �خل����ي����ار�ت  ك���ل  �إن 

حل��م��اي��ة �أم���ن���ه���ا �ل���ق���وم���ي، وه����و م���ا دف��ع 

للدفاع  م�ستعدة  �إنها  �لقول،  �إىل  �أثيوبيا 

ع��ن ���س��د �ل��ن��ه�����س��ة، وي���وؤك���د �مل��ر�ق��ب��ون �أن 

�لتي  �أث��ي��وب��ي��ا  يكفي  ل��ن  �ل�سيني  �ل��دع��م 

حتتاج لالقر��س من �ملوؤ�س�سات �لدولية 

�سيكلف  �ل��ذي  �ل�سد  بناء  نفقات  لتغطية 

لن  �الأم���ر  وه��ذ�  دوالر،  م��ل��ي��ار�ت   5 نحو 

ي��ت��م دون �حل�����س��ول ع��ل��ى م��و�ف��ق��ة م�سر 

و�ل�سود�ن على �إقامة �ل�سد، وفقاً للقانون 

�لدويل.

هنا مرت�ضى

استمرار بناء سد النهضة
أثيوبيا تستغل أزمات مصر السياسية

اقتصاد
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هي �نعكا�س جلنة �خلالق على �أر�سه، بكل ما 

فيها من جمال وروعة يف �لتكوين و�لتدبري، 

�ساخمة بعلوها، متو��سعة و�سخية بعطائها 

وح��ن��ان��ه��ا، ي��ت��دف��ق م���ن �أح�����س��ان��ه��ا �ل��د�ف��ئ��ة 

نهر�ن وعد �هلل عباده �ملخل�سني بها يف جنة 

خاط  ق��د  و�لع�سل،  �للنب  نهر  هما  �لنعيم، 

�لتاريخ على ثوبها �الأبي�س �لنا�سع �لذي ما 

ينفك يتالأالأ وي�سع على مر �ل�سنني �أحجار�ً 

�أ�سالة وجمد  وتطريز�ت عريقة حتكي عن 

�لتي ال متوت، جعلها �لزمان  هذه �لعرو�س 

�أكر  �أ�سحت  �الأي��ام،  كاخلمرة، كلما عتقتها 

جمااًل وحالوة ووقعاً.

�أر���س  على  �الإن�سان  جنة  »كفردبيان«؛  �إنها 

����س��م��ه��ا ل��ب��ن��ان، ه���ي م��دي��ن��ة ت��اب��ع��ة لق�ساء 

ك�سرو�ن، متتد من �أعلى جبال �سنني نزواًل 

�لقليعات،  يف  �ل�سليب«  و�دي  »ك��اح��ل«  �إىل 

من  يجعلها  مم��ا  كلم2،   40 م�ساحتها  تبلغ 

�أك����ر ب���ل���د�ت ل��ب��ن��ان، ت��رت��ف��ع م���ا ب���ني 600م 

�ساحل  �أول���ه���ا  �ل��ب��ح��ر،  ���س��ط��ح  ع��ن  و2800م 

تن�ساب  عميق  و�د  على  تطل  جبل،  و�آخ��ره��ا 

تبعد عن  و�ل��ع�����س��ل،  �ل��ل��نب  نبعي  م��ي��اه  ف��ي��ه 

ت��ب��ع��د ع��ن جونيه  44 ك��ل��م يف ح��ني  ب����ريوت 

�إليها عر طريق  �لو�سول  كلم، وميكن   27
بريوت جونيه، ثم �أخذ �لطريق على �ليمني، 

بعد نهر �لكلب �سعود�ً نحو فيطرون ومنها 

نحو كفردبيان.

فقط،  �أم��ه��ا  بعني  غ��ز�ل��ة  لي�ست  ك��ف��ردب��ي��ان 

ب��ل ه��ي غ��ز�ل��ة ب��ع��ني ك��ل م��ن ع��رف��ه��ا، ��سم 

�أ�سول  من  ��سمها  �إن  يقال  �إذ  م�سمى،  على 

�سريانية يعني »قرية �لغزالن«، فكلمة »كفر« 

�ل��غ��زالن،  تعني  »دب��ي��ان«  بينما  ق��ري��ة،  تعني 

قد  كانت  �أي�ساً  يقال  كما  �ل��غ��زالن  �أن  ذل��ك 

قبل  �ل���ور�ء  �إىل  �سنني  �آالف  ب�سعة  �سكنتها 

و�أر�سها  مياهها  لوفرة  �الإن�سان  يغزوها  �أن 

�خل�سبة.

بيت،   4500 ح���و�يل  حالياً  كفردبيان  ت�سم 

و15 كني�سة ودير�ً ُبنيت مبعظمها بني �لقرن 

وب��ي��وت  �أن���دي���ة،  و6  وم��در���س��ت��ني،  و20،   16
�سيافة ومركز�ً طبياً، و�آخر لل�سليب �الأحمر 

�للبناين و�سيدليتني، ومركز�ً للريد و�آخر 

ل���ل���درك، و�ل��ع��دي��د م���ن �مل��ط��اع��م و�ل��ف��ن��ادق 

�لتي  �ل�سغرية  و�مل�سانع  �لتجارّية،  و�ملحال 

ُت�سّنع �الإنتاج �لزر�عي و�حليو�ين.

�إىل حقبة  ف��ي��ع��ود  �ل��ب��ل��دة  ت���اري���خ  �أم����ا ع���ن 

ب�سبب  وذل���ك  �الآن،  ح��ت��ى  غ��ام�����س��ة  ق��دمي��ة 

غ��ي��اب �الأ���س��ول �الأث��ري��ة و�ل��ت��اري��خ��ي��ة، غري 

�أن  �ل��ب��ي��وت �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �ل��ق��دمي��ة و�جل�����س��ر 

�لقدمي و�ملعا�سر و�ملطاحن �لباقية يف و�دي 

�لبلدة  �أهمية  على  دليل  �ل�سليب، هي خري 

وعلى عر�قتها �لتاريخية.

ب��ه��ا بلدة  �ل��ت��ي ت�ستهر  �مل��م��ي��ز�ت  �أه���م  وم���ن 

غرب  تقع  �لتي  فقر�«  »�آث��ار  �أواًل  كفردبيان، 

نبع �للنب م�سافة ربع �ساعة، وحتتل ه�سبة 

�لبحر،  �سطح  ع��ن  1600م  ب��ارت��ف��اع  �سغرية 

تن�ساب فيه مياه نبعي  و�د عميق  تطل على 

�مللك  ه��و  بانيها  �أن  ُي���روى  و�ل��ع�����س��ل،  �ل��ل��نب 
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�سنة قبل �مل�سيح �أو 3817 �سنة للخليقة، حني 

جاءته يف �ملنام �أم �الآلهة طالبة منه �أن يبني 

�ل�ستة  والأوالده���ا  لبنان  جبل  يف  معبد�ً  لها 

ل��ك��ٍل م��ن��ه��م م��ع��ب��د�ً، وه���و م��ا رو�ه �خل���وري 

»ن��ب��ذة  ك��ت��اب��ه  من�سور ط��ن��و���س �حل��ت��وين يف 

يف  فيذكر  �لك�سرو�نية«  للمقاطعة  تاريخية 

�إحدى �ل�سفحات »على �أن مع متادي �لزمان 

�الأ�سنام خِرب  �الأيام وتال�سي عبادة  ومرور 

ه���ذ� �مل��ع��ب��د ومل ي��ب��ق م��ن��ه ���س��وى �آث����ار ت��دل 

وعجيب  �أحكامه  وغريب  بنيانه  ِعَظِم  على 

�إتقانه«.

روع��ة  ت��زي��ده  طبيعي  بجمال  �مل��وق��ع  يتمتع 

من  كغابة  ترتفع  �لتي  �لدولوميت  �سخور 

�الأن�����س��اب ح���ول �الآث������ار، وق���د ج��ذب��ت فقر� 

�لثامن ع�سر  �لقرن  �لغربيني منذ  �لرحالة 

ق��ال  ح��ت��ى  �مل��م��ي��زة،  باأبنيتها  و��ستوقفتهم 

ف��ي��ه��ا �ل��رح��ال��ة �ل��غ��رب��ي �أرن�����س��ت ري���ن���ان، يف 

�الأكر عظمة  »�إنها  كتابه رحلة يف فينيقيا، 

�َسَنة  فيها،  تنقل  كما  لبنان«،  �أث��ار جبل  بني 

1770، �لرّحالة �لفرن�سي فرن�سو� دو باجي�س 
و�دي  �آث���ار  �سيما  ال  دقيقاً،  و�سفاً  فو�سفها 

�ل�سليب وموقع فقر�، ف�ساًل عن و�سف �أبرز 

عنيت  وقد  فيها،  �ل�سيافة  وتقاليد  عاد�تها 

بفقر� عدة در��سات �أثرية وتاريخية، �أبرزها 

مل  لكن   ،1938 لعام  �الأملانية  �لبعثة  تقرير 

جتر فيها حفريات �أثرية حتى �الآن.

و�لتاريخي  �لب�سري  �لتفنن  �إىل  باالإ�سافة 

�لذي يزين هذه �لبلدة، �إال �أن �لطبيعة �الأم 

بدورها  فاأ�سفت  ب�سحرها  عليها  تبخل  مل 

مل�سات فنية على هذه �للوحة لتجعلها مزيجاً 

لقب  تكت�سب  و�الإب���د�ع، ما جعلها  �لفن  من 

لبنان،  يف  �جل��ب��ل��ي��ة«  �ل�سياحية  »�ل��ع��ا���س��م��ة 

�ملميز، جند  �لطبيعة وعملها  �إبد�عات  ومن 

�جل�����س��ر �حل��ج��ري �مل��ع��روف �أي�����س��اً باجل�سر 

38م،  )ف��ت��ح��ت��ه  ق��و���س  �سكل  ع��ل��ى  �لطبيعي 

�لكل�سي،  �حلجر  من  و�مل�سنوع  58م(  وعلوه 

من  ت�سري  و�لتاآكالت،  و�ملياه  �لرياح  �سكلته 

حتته مياه نبع �للنب، وتنحدر ك�سالل يف و�د 

�ملتحجر�ت  و�دي��ه  ويف  حتته  وتكر  �سحيق، 

�لبحرية �ملتنوعة �الأ�سكال و�الأجنا�س.

م�سايف  م���ن  م�����س��ي��ف��اً  ك��ون��ه��ا  ج��ان��ب  و�إىل 

ك�������س���رو�ن ي��ل��ج��اأ �إل���ي���ه���ا �ل�����س��ك��ان �مل��ح��ل��ي��ون 

�سيفاً،  �للطيف  مبناخها  للتمتع  و�الأجانب 

ف��ه��ي �أي�������س���اً م��ق�����س��د ل��ل�����س��ي��اح يف �ل�����س��ت��اء، 

ملمار�سة هو�ياتهم يف  �لتزلج  هو�ة  خ�سو�ساً 

�أم���ا مركز  �ل�سيمان،  وع��ي��ون  ف��ق��ر�  م��رك��زي 

عيون �ل�سيمان، فهو �أول مركز للتزلج �أُ�س�س، 

كفردبيان،  يف   ،1957 �َسَنة  �مل���ز�ر  ��سم  حت��ت 

ك��م��ا �أ���س�����س م��رك��ز ث���ان ب��ا���س��م �ل�����وردي �َسَنة 

م�ساعد  بعدة  �ملوقع  هذ�  ُجهز  وقد   ،2000
وهو  م��درج��اً   18 عددها  فاأ�سبح  كهربائية، 

م��ف��ت��وح جل��م��ي��ع ه����و�ة �ل��ت��زل��ج، ك��م��ا �أ���س��ب��ح 

�ملركز، مببارياته �لريا�سية �ل�ستوية، حمط 

�أنظار و�هتمام حملي و�إقليمي ودويل.

  �إذ �أق��ام �الحت��اد �للبناين للتزّلج هذ� �لعام 

 7 بني  م  ُنظِّ �ل��ذي  �ل�23«،  �ل��دويل  »�الأ�سبوع 

»�مل��ز�ر- كفردبيان«  �آذ�ر على منحدر�ت  و10 

قهوجي،  ج��ان  �لعماد  �جلي�س  قائد  برعاية 

ب��ع��د �ن��ق��ط��اع د�م ث���الث ���س��ن��و�ت مب�����س��ارك��ة 

ك���ل م���ن �ل�����دول �ل��ت��ال��ي��ة: ق���ر����س، �إي�����ر�ن، 

�ملجر،  فرن�سا،  �سربيا،  باك�ستان،  �سلوفاكيا، 

�أوكر�نيا، التفيا،  ت�سيكيا،  �سلوفينيا،  �ملغرب، 

�لنم�سا �إىل لبنان.

�َسَنة  �أ�س�س  �ل��ذي  ن��ادي فقر�  ثم جند مركز 

�آثار فقر�،  1973 على جمموعة تالل قبالة 
وه���و ن����اٍد خ��ا���س ي��ج��ذب �إل���ي���ه ف��ئ��ة حملية 

بامل�ساعد  جمهز  معينة،  وعاملية  و�إقليمية 

للتزلج  وم����درج  ���س��ت��اًء  للتزلج  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

يف   �ملركز  ��ستقبل  وق��د  �سيفاً،  �لع�سب  على 

�لعامل للتزلج على  �لعام بطولة  متوز لهذ� 

�لع�سب الأول مرة يف �ل�سرق، وكال �ملركزين 

ي��ت�����س��م��ن��ان �ل���ف���ن���ادق و�مل���ط���اع���م و�ل��ق�����س��ور 

�لفخمة يديرها نخبة من �الخت�سا�سيني.

�لبلدة  متتلكها  �لتي  و�جلاذبية  �ل�سمعة  �إن 

و�ل����ت����ي ال ت������ز�ل حم���اف���ظ���ة ع���ل���ى رون��ق��ه��ا 

ح��ت��ى �ل��ي��وم، �إمن���ا ه��ي ث��م��رة ج��ه��ود �أبنائها 

وبلديتها �لذين، يعملون معاً للحفاظ عليها 

عرفو�  و�الأج��م��ل،  �الأف�سل  نحو  وتطويرها 

�أول  تاأ�سي�س  فمنذ  �إرث��ه��ا،  فحمو�  قيمتها 

قامت  ه��ذ�  يومنا  �إىل   1900 ع��ام  لها  بلدية 

على �لدو�م بدعم �لقطاعات على �ختالفها.

م��ن رئي�س  �ل��ي��وم  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�س  وي��ت��األ��ف 

�ل��ب��ل��دي��ة �الأ����س���ت���اذ ج����ان �ل��ع��ق��ي��ق��ي، ون��ائ��ب 

معاً  يعملون  ع�سو�ً   13 جانب  �إىل  �لرئي�س 

�لكفردبيانيني  خ��دم��ة  يف  ج��ه��وده��م  ل�سب 

ب���ك���ل ت���ف���ان و�إخ�����ال������س، وم�����ن �الإجن��������از�ت 

�مل�ساريع  �ل��ب��ل��دي��ة:  تقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ع��دي��دة 

�الإمنائية من �أعمال تاأهيل وتو�سيع وتزفيت 

�ل���ط���رق���ات وو����س���ع �مل���ط���ب���ات ح���ف���اظ���اً على 

�ل�سرعة  من  و�ل�سائحني  �ملو�طنني  �سالمة 

و�حلو�دث، ف�ساًل عن تاأهيل وترميم �ملباين 

�الأثرية على نفقتها �خلا�سة، كما �أنها تزود 

وموؤخر�ً  لل�سري،  �الإر�ساد  باإ�سار�ت  �لطرقات 

قامت �لبلدية بالتعاون مع �ملنظمة �لدولية 

�ل�سرطة  ل��ف��ري��ق  ت��دري��ب��ي��ة  ب�����دور�ت  »ي�����از�« 

�ل�سعيد  ع��ل��ى  �أم����ا  ك��ف��ردب��ي��ان،  �ل��ب��ل��دي��ة يف 

�مل�ستو�سفات  ب��دع��م  �لبلدية  ت��ق��وم  �لطبي، 

وم��رك��زي �ل�سليب �الأح��م��ر و�ل��دف��اع �مل��دين 

و�جل��و�ر،  �لبلدة  الأه��ايل  �لطماأنينة  لتاأمني 

ك��م��ا ت��دع��م �ل��ع��م��ل �ل����زر�ع����ي و�ل�����س��ن��اع��ات 

يف  �لتفاح  �إن��ت��اج  ع�سر  تنتج  فهي  �ل��زر�ع��ي��ة، 

ت�سريفها  �سبل  و�إنتاج  �لع�سل  و�إنتاج  لبنان، 

من خالل رعاية �إن�ساء �لتعاونيات �لزر�عية.

وال ي��غ��ف��ل �مل��ج��ل�����س �ل��ب��ل��دي �أي�����س��اً �ل��ق��ط��اع 

�إذ  و�ل��ث��ق��ايف،  و�لبيئي  و�لريا�سي  �ل��رب��وي 

ي��ح��ر���س د�ئ��م��اً ع��ل��ى دع���م �مل���د�ر����س و�إجن���از 

مالعب ريا�سية وتقدمي �مل�ساعد�ت للنو�دي 

�ل��ري��ا���س��ي��ة �ل���ت���ي ت��ه��ت��م مب��و���س��وع مت��ري��ن 

�أوالد كفردبيان على ريا�سة �لتزلج، و�إجناز 

مكتبة عامة وحد�ئق عامة فتقوم بحمالت 

وحماية  م�ستمر،  وب�سكل  منظمة  ت�سجري 

�مل��ح��م��ي��ات �مل���وج���ودة يف ن��ط��اق��ه��ا �جل��غ��ر�يف، 

ف�����س��اًل ع���ن �ه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م �مل���دين 

�لبلدة ونظافتها، هذ�  للحفاظ على ترتيب 

�ل�سياحي  �ل�سعيد  على  �لبلدية  وت�ساهم 

�آث��ار  يف  �ل�سنوية  �ملهرجانات  من  �لعديد  يف 

و�أن�سطة  مبعار�س  �لقيام  يف  وت�ساهم  فقر�، 

وحما�سر�ت تثقيفية وتر�ثية تزيد من تعلق 

وبالتايل  �أهميتها،  وف��ه��م  بها  �لبلدة  �أب��ن��اء 

وم�ستقبل  �سورة  على  �إيجابياً  ذلك  ينعك�س 

بلدتهم.

و�أخ��ري�ً، ال ي�سعنا �إال �أن ن�سف هذه �لغز�لة 

يقف  �لتي  �لر�ئعة  �لفنية  بالقطعة  �الأبدية 

�لعقل و�لفن و�الإبد�ع نف�سه �أمامها حائر�ً.. 

وهو�ئها،  ثمينة بر�بها و�سخرها  هي هبة 

فا�ستحقوها  ع��ط��اء�ت��ه��ا  ق��د���س��و�  �أه����ل  �إىل 

بجد�رة.

غدير حامد
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مجلس كفردبيان 
البلدي يحرص دائمًا 
على دعم المدارس 

وتقديم المساعدات 
للنوادي الرياضية 
التي تهتم بتمرين 
أوالد البلدة على 

رياضة التزلج

بلديات
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�مل��ر�أة لتكون  لقد خلق �هلل عز وج��ل 

للأفكار،  وملهمة  و�أم��ان��اً،  وم��لذ�ً  �سكناً 

ل��ل��ح��ب، وه����ي ب��ح��ك��م خلقها  وم�����س��ن��ع��اً 

وت���ك���وي���ن���ه���ا خم���ل���وق ع���اط���ف���ي، ل��دي��ه��ا 

ولهذ�  طبيعتها،  مع  تتنا�سب  �هتمامات 

فاإن �لتعامل معها يحتاج �إىل مهارة وفن 

�سلى  �لكرمي  �لنبي  �سبهها  وق��د  وذوق، 

و�أمرنا  بالقارورة،  و�سلم  و�آل��ه  عليه  �هلل 

بالقو�رير«،  »رف��ق��اً  فقال:  بها  نرفق  �أن 

وجميلة،  و�أنيقة،  ورقيقة،  �سفافة،  فهي 

ويف حالة ك�سرها فاإنه ي�سعب �لتئامها، 

وظلمها،  ب��اإه��ان��ت��ه��ا،  يح�سل  وك�����س��ره��ا 

وطلقها  و�إهمالها  وجرحها،  و�سربها، 

ُظلماً.

ل��ق��د �أُج���ري���ت در�����س���ات ك��ث��رة ح��ول 

��م  �مل������ر�أة و�ه��ت��م��ام��ه��ا، وُي���ذك���ر �أن�����ه ُن��ظِّ

����س��ت��ب��ي��ان ل��ي��ت��ّم م���ن خ���لل���ه �ل��ت��ع��ّرف 

�مل���ر�أة من  �أول��وي��ت��ن تريدهما  �أه��م  �إىل 

�الهتمام،  هي:  �لنتيجة  وكانت  �لرجل، 

�لرجل  ��ستطاع  فلو  ب��االأم��ان،  و�ل�سعور 

�أخاها -  �أم  �أباها  �أم  �أك��ان زوجها  - �سو�ء 

�أن يحقق لها ذلك، فاإنها �ستحيا ب�سعادة 

عظيمة.

وحتى ترتَجم هذه �ملعاين �إىل و�قع 

عملي، نطرح 7 كلمات حتب �أن ت�سمعها 

ل��ه��ا �اله��ت��م��ام و�ل�سعور  �مل�����ر�أة، وحت��ق��ق 

على  �لكلمات  ُجّربت هذه  وقد  باالأمان، 

�مل��ت��زوج��ن �جل����دد، وم���ن ل��دي��ه م�سكلة 

مع زوجته، �أو �أخته، �أو حتى �أمه، فكانت 

جتربوها  الأن  وندعوكم  ر�ئعة،  �لنتائج 

كذلك؛ وهي:

وط��ري��ق��ة  ذك���اءه���ا  مت����دح  �أن  �أواًل: 

�ملو�قف:  بع�ض  لها يف  تفكرها، فتقول 

�أن�����ت ذك���ي���ة، وف��ك��رت��ك ���س��اع��دت��ن��ي على 

تفهمها  �لكلمة  فهذه  �مل�سكلة..  جت��اوز 

�ملر�أة �أو �لفتاة على �أنها مهمة بحياتك، 

ف��ت��زد�د ث��ق��ة وع��ط��اء، وه���ذ� م��ا ن�سّميه 

»�جلمال �لعقلي«.

ع����ن ج��م��ال��ه��ا،  ت���ت���ح���دث  �أن  ث���ان���ي���اً: 

وبالذ�ت جمال �سكلها، وهذ� هو »�جلمال 

�جل�������س���دي«، ف����امل����ر�أة ت��ع��ت��ن��ي ب��ج�����س��ده��ا 

ك��ث��ر�ً، وت��ن��ظ��ر �إل��ي��ه د�ئ���م���اً، وي��ه��ّم��ه��ا ما 

يقوله �لنا�ض عنها، وميكنك مدح �سكلها 

�أو ل��ب��ا���س��ه��ا وع���ط���ره���ا، ف��ه��ذ�  وج�����س��ده��ا 

�لكلم ُيطرب �أذنْيها.

�أه��م��ي��ة  ل���ه���ا ع����ن  ت���ع���ّر  �أن  ث���ال���ث���اً: 

بها«،  فخور  »�أن��ك  لها  وتوؤكد  علقتكما، 

وت���ب���ّن م���ا ق��دم��ت��ه ل���ك م���ن خ���دم���ات �أو 

بت�سحياتها،  �سعيد  و�أن����ك  م�����س��اع��د�ت، 

�سو�ء وقفت �إىل جانب و�لدتك �أو دعمتك 

غرها  �أو  �أوالدك،  على  �سهرت  �أو  مالياً، 

من �لت�سحيات.

�أهمية  ع��ن  معها  تتحدث  �أن  ر�ب��ع��اً: 

ت��خ��ره��ا  و�أن  ح����ي����ات����ك،  يف  وج�����وده�����ا 

ل���ك«، وت��ق��ول لها:  ب��اأن��ه��ا »خ��ر �سديقة 

»ب�سر�حة، لوالِك ل�سعت يف هذه �لدنيا«.

ب��ع�����ض  ع����ن  ت���ت���ح���دث  �أن  خ���ام�������س���اً: 

�مل�����ب�����ادر�ت �ل���ت���ي ت��ف��ع��ل��ه��ا، ف���ت���ق���ول ل��ه��ا 

�أو  لذيذة،  طبختك  �أو  جميلة،  طريقتِك 

مقرتحك هام و�أنا مل �أفكر به، وتتحدث 

بينكما،  �ل��ت��ي  �ل��ع��لق��ة �حل��م��ي��م��ي��ة  ع���ن 

ومتدح �أنوثتها.. فاإن ذلك ي�سبع غرورها 

وي�سعدها.

���س��اد���س��اً: �أن ت�����س��ع��ره��ا ب���اأن���ك ت��د�ف��ع 

حتمي  �أن  ت�ستطيع  هي  كانت  و�إن  عنها، 

حممّية،  ت��ك��ون  �أن  حت��ب  لكنها  نف�سها، 

فتقف موقف �ملد�فع عنها �أمام �أهلك، �أو 

�للحظات  ه��ذه  ف��اإن  �أ�سحابك،  �أو  �أهلها، 

ت�سعرها  الأن��ه��ا  عمرها،  ط��ول  تن�ساها  ال 

باالأمن و�الأمان عند �سماعها.

�سابعاً: �أن تكون لطيفاً معها، وقريباً 

م��ن م�����س��اع��ره��ا، وع��ن��دم��ا ت��ت��ح��دث معك 

الأن��ه��ا يف  مقاطعة،  غ��ر  م��ن  لها  ت�ستمع 

م�ساركة  ت��ري��د منك  �الأح��ي��ان  م��ن  كثر 

عاطفية ال حلواًل جذرية.

منهج  �إىل  م��ن��ا  ي��ح��ت��اج  ذك����رن����اه  م���ا 

ت���رب���وي ن���رّب���ي �أب���ن���اءن���ا ع��ل��ي��ه، ح��ت��ى ال 

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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ي��ع��ت��ر ت��دل��ي��ك �ل��ط��ف��ل �ل��ر���س��ي��ع 

على  ت�ساعد  �لتي  �لو�سائل  �أك��ر  م��ن 

باالإ�سافة  بالر�حة،  و�إم���د�دِه  تهدئته 

�ل��ط��ف��ل من  ب�����س��رة  م��لم�����س��ة  �أن  �إىل 

ب�سبب  باالطمئنان،  ُت�سعره  �أن  �ساأنها 

�أثرها �لفّعال و�الإيجابي على �جل�سم.

وي���ن�������س���ح �ل���ع���دي���د م����ن �الأط����ب����اء 

�لر�سيع  �لطفل  تدليك  �الأمهات على 

مل���ا ل���ه م���ن ف���و�ئ���د ع���دي���دة ت��ع��ود على 

�سحته، ومن �أهم هذه �لفو�ئد:

�الأم  ع��لق��ة  ي��ق��وي  �لتدليك  �أن   -

ب��ط��ف��ل��ه��ا ع���ن ط���ري���ق �ل��ت��و����س��ل عر 

بدفئها  �لطفل  ي�سعر  حيث  �للم�ض، 

وق��رب��ه��ا و�ه��ت��م��ام��ه��ا ب���ه، وق���د �أث��ب��ت��ت 

من  �جل�سدي  �الت�سال  �أن  �ل��در����س��ات 

و�ل��ط��ف��ل  �الأم  ب���ن  �مل��لم�����س��ة  خ����لل 

ي�ساعد خليا �لدماغ على �لنمو ب�سكل 

�الأهمية يف  �سديد  �الأم��ر  وه��ذ�  �سليم، 

ينمو  �لدماغ  �إن  �الأوىل، حيث  �الأ�سهر 

ب�سكل �سريع يف �ل�سنة �الأوىل من عمر 

�لطفل.

ع��م��ل��ي��ة  ي�����س��ه��ل  �ل���ت���دل���ي���ك  �أّن   -

�له�سم ب�سكل �أف�سل، ويخّل�ض �لطفل 

م���ن �ال���س��ط��ر�ب��ات �مل��ع��وي��ة و�مل��غ�����ض، 

وي�����س��اع��ده ع��ل��ى �ال���س��رتخ��اء و�ل��ن��وم، 

بالتدليك  يحَظْون  �لذين  فاالأطفال 

ي��ع��ان��ون ب�سكل �أق���ل م��ن ن���زالت �ل��رد 

و�الإ�سهال، ويعمل �لتدليك �أي�ساً على 

تخفيف �لغاز�ت. 

- �أن تدليك �لطفل �لر�سيع �أي�ساً 

�جل�سدي  �لنمو  يف  ك��ب��ر�ً  دور�ً  يلعب 

للطفل، وي�ساعد كل ع�سو على �لنمو 

ب�سكل �أقوى عن طريق حركات �جل�سم 

�إىل  باالإ�سافة  �أك��ر،  مرونة  و�إك�سابه 

لديه،  �لتنف�ض  عملية  تنظيم  يف  دوره 

�الإن�����س��ان  �أع�����س��اء ج�سم  �أك���ر  فاجللد 

�لع�سبية،  باخلليا  غني  وه��و  حجماً 

تنظيم  على  تدليكها  ي�ساعد  وب��ذل��ك 

�لتنف�ض ب�سكل �أف�سل. 

�لفو�ئد  ه��ذه  �الأم  تلتم�ض  وح��ّت��ى 

لها  ب��ّد  ال  طفلها،  على  ظاهرة  وتبدو 

�لطفل  ت��دل��ي��ك  �أ���س��ا���س��ي��ات  ت��ت��ع��ّل��م  �أن 

�لر�سيع عر �خلطو�ت �الآتية: 

لتدليك  �مل��ن��ا���س��ب  �ل��وق��ت  �خ��ت��ي��ار   -1

�أي �سيء،  �أن يزعجك  طفلك من دون 

وح����اويل جت��ن��ب ت��دل��ي��ك��ه ق��ب��ل �أو بعد 

طعامه مبا�سرة.

2- �إن فرتة �ل�سباح من �أف�سل فرت�ت 
و�لطفل يف  �الأم  تكون  �لتدليك، حيث 

يف  للتدليك  �أن  كما  �حل���االت،  �أف�سل 

فرتة �مل�ساء �أهمية يف م�ساعدة �لطفل 

على �لنوم. 

 20  15- من  طفلك  ج�سم  تدليك   -3
دق��ي��ق��ة ف���ق���ط، ور�ق����ب����ي ت��ف��اع��ل��ه مع 

مل�ساتك. 

للتدليك  حم��ّدد  مكان  تخ�سي�ض   -4
و�سع  ع��ل��ى  و�ح��ر���س��ي  ي��وم��ي،  ب�سكل 

�لطفل فوق من�سفة ناعمة �مللم�ض على 

ظهره لتدليك �جلزء �الأمامي �أواًل ثم 

�خللفي. 

ح�����ر�رة  درج�������ة  ت����ك����ون  �أن  ي���ج���ب   -5
ك��اف،  ب�سكل  ود�ف��ئ��ة  منا�سبة  �ل��غ��رف��ة 

و�لغناء  �لطفل  مع  �لتحدث  ل  ويف�سَّ

له مع بع�ض �ملو�سيقى �لهادئة، فذلك 

وي�سعر  بالتدليك  ي�ستمتع  �سيجعله 

باال�سرتخاء.

أنـِت وطــفـــــلك

تدليك الطفل الرضيع.. أهميته وكيفيته

بتعذيب  ي�ستمتع  جيل  لدينا  يخرج 

و�إه��ان��ت��ه��ا وي��ح��ب حتقرها  �مل������ر�أة 

و�ال����س���ت���ه���ز�ء ب���ه���ا، ب���ل �الأ�����س����ل �أن 

�مل�����ر�أة ت��رتبَّ��ى ع��ل��ى �ل����دالل و�حل��ب 

و�ل��زي��ن��ة، وق��د ق��ال ت��ع��اىل: {�أوم���ن 

�لزخرف،  )�سورة  �حللية}  يف  اأ  ُين�سَّ

�لن�ساء،  ذل��ك  و�مل���ر�د يف   ،)18 �الآي���ة 

تربية  فلها  �ل��زي��ن��ة،  يف  تن�ساأ  ف��ه��ي 

�لرجال،  تربية  عن  تختلف  خا�سة 

ول��ه��ذ� �أك���ر خ��ط��اأ ي��رت��ك��ب��ه �ل��رج��ل 

فهذه  ك��رج��ل،  �مل����ر�أة  يعامل  عندما 

لغة ال تعرفها �ملر�أة وال تفهمها، بل 

تت�سايق منها.

ومن يتاأمل مو�قف �لنبي �لكرمي 

�ل��رف��ق، و�للطف،  م��ع زوج��ات��ه يجد 

و�حل���ب يف ك��ل �مل���و�ق���ف، ف��ق��د حمى 

من  عنها  �هلل  ر�سي  عائ�سة  �ل�سيدة 

�أبيها - ملا هّم بتاأديبها - دفاعاً عنها، 

وقد عّر عن حبه لها �أمام �أ�سحابه، 

وق���ال �إن��ه��ا �أح���ب �لنا�ض �إل��ي��ه، وك��ان 

معهن  وي�����س��ح��ك  ل��زوج��ات��ه  يبت�سم 

حت��دث��ن،  �إذ�  حل��دي��ث��ه��ن  وي�����س��ت��م��ع 

ق�سة  كحديث  �حل����و�ر،  وي�ساركهن 

حتى  ل�سفية  ركبته  وي�سع  زرع،  �أم 

دموعها  وم�سح  �الإب����ل،  على  ت�سعد 

بيده ملا بكت �أمامه، وي�سل �سديقات 

خديجة بعد وفاتها، وق�س�ض كثرة 

ت��وؤك��د م��ا ذك���رن���اه م��ن ���س��ب��ع كلمات 

متّثل  ف��امل��ر�أة  �سماعها،  �مل����ر�أة  حت��ب 

ن�سف �ملجتمع، وقد �أجنبت �لن�سف 

�مل��ج��ت��م��ع  �إذن مت��ث��ل  ف��ه��ي  �ل����ث����اين، 

نح�سن  �أن  منا  ت�ستحق  �أف���ل  ك��ل��ه.. 

معاملتها؟!

رمي اخلياط
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�لقثاء من �لنباتات �لتي ورد ذكرها يف �لقر�آن 

�لكرمي، فقد قال �هلل تبارك وتعاىل: {َو�إِْذ ُقْلُتْم 

ِرَ َعلَى َطَعاٍم وَ �ِحٍد َفاْدُع َلَنا َرَبَّك  َي�ا ُمو�َسى َلن َنّ�سْ

اآِئَها  َوِقَثّ َبْقِلَها  ِمن  �اْلأَْر���ُض  ُتنِبُت  ا  ِمَّ َلَنا  ُيْخِرْج 

َت�ْسَتْبِدُلوَن �َلِّذى  َوُفوِمَها َوَعَد�ِسَها َوَب�َسِلَها َقاَل �أَ

َف���اإَِنّ  ًر�  �ْهِبُطو� ِم�سْ َخ��ْرٌ  ُه��َو  ��ِذى  ِب��اَلّ ْدَن���ى  �أَ ُه��َو 

عبد  عن  �لرتمذي  روى  وقد  �َساأَْلُتْم}،  ��ا  َمّ َلُكم 

»ر�أيت  �أنه قال:  �هلل بن جعفر ر�سي �هلل عنهما 

�لقثاء  ي��اأك��ل  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر���س��ول 

بالرطب«، وروى �بن ماجة عن عائ�سة ر�سي �هلل 

تريد  لل�سمنة  �أمي تعاجلني  »كانت  عنها قالت: 

عليها  �أق��ب��ل  فلم  �هلل،  ر���س��ول  على  تدخلني  �أن 

ب�سيء ما تريد حتى �أطعمتني �لقثاء بالرطب، 

ف�سمنت عليه كاأح�سن �ل�سمن«.

عليه(  يطلَق  كما  �لقتِّه  �أو  �ملقته  )�أو  �لقّثاء 

نبات ي�سبه �خليار، وهو مثله يوؤكل نيئاً وخملًل، 

ويزيد  �مل��اء،  عالية من  ن�سبة  وه��و يحتوي على 

من قدرة �جل�سم على �الحتفاظ باملاء، لذ� فهو 

مفيد جد�ً ل�سعاف �الأج�سام. 

للأوعية  قاب�سة  م���ادة  على  �لقثاء  يحتوي 

ملّينة  م��ادة  وهي  للح�سا�سية،  �مل�سادة  �لدموية 

�أن���و�ع���ه �لطويل  وم��ه��دئ��ة ل��لأع�����س��اب، و�أج�����ود 

�أ���س��رع ه�سماً م��ن �خل��ي��ار، لكن  �الأم��ل�����ض، وه��و 

�ملد�ومة على �أكله ت�سبب �النتفاخ ووج�ع �لبطن.

�لقثاء نبات رطب ي�ساعد �ملعدة و�لكبد على 

�أد�ء وظائفهما؛ وذلك بتلطيف درجة حر�رتهما، 

وهو يفيد يف حاالت ح�سوة �لكلى.

�أن  ل��ذ� ُي�ستحب  �مل��ع��دة،  �أك��ل��ه مب��ف��رده يرهق 

كان  كما  لل�سحة،  �أن�����س��ب  يجعله  م��ا  م��ع  ي��وؤك��ل 

�إذ  و�سلم،  و�آل��ه  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  يفعل 

و�أي�ساً  �آن��ف��اً(،  م��ّر  )كما  �لرطب  ياأكلها مع  ك��ان 

ميكن �أكلها مع �لتمر �أو �لزبيب �أو �لع�سل.

�ل��ق��ث��اء يف �ل��ط��ب �حل��دي��ث ل��ه خ��و����ض مثل 

خ��و����ض �خل��ي��ار، فهو م��رّط��ب وم��ل��ّط��ف ومنّظم 

ل��ل��دم، وم��ذي��ب ل��لأح��م��ا���ض �ل��ب��ول��ي��ة و�الأم����لح، 

ئ، وخاف�ض للحر�رة وم�ساد  ومدّر للبول، ومهدِّ

�ل�سفر�ء  زي��ادة  و�سد  وتهيجها،  �الأم��ع��اء  ملغ�ض 

ونزيف �لدم، وفّعال لد�ء �ملفا�سل، وي�ستفاد من 

�لقثاء جللدة �لوجه، حيث ُيطبخ يف ماء بل ملح 

تو�سع  �لوجه  �سفاء  والأج��ل  �ل��وج��ه،  به  وُيغ�سل 

وملعاجلة  دق��ائ��ق،  ب�سع  �ل��وج��ه  على  منه  �سر�ئح 

�ل��ن��م�����ض و�ل��ك��ل��ف ي��ع��م��ل غ�����س��ول م���ن م��زي��ج من 

�حلليب �لطازج وع�سر �لقثاء، ويغ�سل به �لوجه 

الإز�لة �لكلف و�لنم�ض.

و»ج«،  و»ب«  »�أ«  فيتامينات  على  �لقثاء  يحتوي 

وكال�سيوم وف�سفور و�حلديد و�لكريت ومنجنيز.

فيه  �لن�سيج،  �لطفة  »�ل��ق��ث��اء  �سينا:  �ب��ن  ق��ال 

�إدر�ر وت��ل��ي��ن، وي��ن��ف��ع م��ن �أوج�����اع �مل���ذ�ك���ر، وه��و 

ي�سّكن  »�لقثاء  جزلة:  �بن  وق��ال  للمثانة«،  مو�فق 

�حل���ر�رة و�ل�����س��ف��ر�ء، وي��و�ف��ق �ملثانة وي��در �لبول، 

من  عليه  �ملغمى  ينع�ض  و�سّمه  �لعط�ض،  وي�سّكن 

حر�رته، و�أكله ينفع من ع�سة �لكلب«.

وق���د و���س��ف �ل��ط��ب �حل��دي��ث خ��و����ض �ل��ق��ث��اء، 

فقال �إن خو��سه مثل خو��ض �خليار، فهو مرّطب 

وم���ن���ّظ���ف ل���ل���دم، وم���ذي���ب ل���لأح���م���ا����ض �ل��ب��ول��ي��ة 

و�أم���لح���ه م�����دّرة ل��ل��ب��ول، وت�����س��ت��ع��م��ل �ل��ق��ث��اء من 

�ل���د�خ���ل خل��ف�����ض درج����ة �حل�����ر�رة و���س��د �لت�سمم 

�ل�سفر�ء  زي���ادة  و�سد  وتهيجها،  �الإم��ع��اء  وملغ�ض 

ونزف �لدم ولد�ء �ملفا�سل و�لع�سيات �لقولونية.

خ�سو�ساً  �لدهني،  للجلد  �لقثاء  ُي�ستعمل  كما 

�لوجه، حيث ُيطبخ �لقثاء يف ماء بل ملح وُيغ�سل 

�ل��وج��ه،  لغ�سون  �ل��ق��ث��اء  ي�ستعمل  كما  �ل��وج��ه،  ب��ه 

وذلك بعمل �سر�ئح من �لقثة وتو�سع على �لوجه 

ب�سع دقائق يومياً.

هل هناك �أ�سر�ر للقثاء؟

ال توجد �أ�سر�ر جانبية للقثاء، عد� �أن �أ�سحاب 

نيئة،  �لقثاء  تناول  عند  يتعبون  �ل�سعيفة  �ملعدة 

مرة  �ساعة   24 كل  �لقثاء  ��ستعمال  باإمكانهم  لكن 

)ملح  بحرياً  ملحاً  �إليها  ي�سيفو�  �أن  بعد  و�ح��دة، 

بلدي(.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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�أف��ق��ي

�لعربية. �الغنية  دلوعة  �لفني  لقبها   1
�لعربية. �ل�سينما  يف  �لفاتنات  �حلمو�ت  �حدى   2

�أبي ثلثا   / على  ح�سل   3
�ل��ع��رب��ي«   ---  ---« �ل��ف��ن��ي  �ل���روم���ي  م���اج���دة  ل��ق��ب   4

)كلمتان(

طــريـقـة اللعـب

و�أفقياً  9 عامودياً  �إىل   1 �الأرق��ام من  تو�سع 

على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 / متاأنية  ق��ر�ءة  �ل��ق��ر�آن  ق��ر�أ   5
ما يربط به �حل�سان لتوجيهه.

جت��م��ع  ط���ري���ق���ة   / حت�����س�����ض   6
�ل�سيء عر �لوقت.

مثل  �ل�����س��يء  وت��ق��دم  �ن��ت��ق��ال   7
نقا�ض مو�سوع ما

ياب�سة  / �لبناء  يف  �سرفة   8
9 لقبها �لفني �سوت �لكري�ستال

�ل��ع��ن��دل��ي��ب  �ل���ف���ن���ي  ل���ق���ب���ه   10
�الأ�سقر )لبنان(

ع���ام���ودي

 / بال�سيء  �لقيام  على  �أو�سك   1
من �نو�ع �لزهور / حرف نفي.

رباح. ن�سف   / �ل�سن  يف  نهر   2
عقد   / �ل�سيارة  �يقاف  جهاز   3

)ك�سفقة ما(

لها  ي��ح��دث  �أن  و���س��ك  ع��ل��ى   4
�سيء / حماكاة

عا�سمة  ك��ان��ت   / م���رء  ث��ل��ث��ا   5
 / ق.م   2100 ع���ام  ل��ل�����س��وم��ري��ن 

عك�ض ر�ج

ب��ا���س��م��ه  ع���امل���ي���ة  ج����ائ����زة  ل����ه   6
)م����ب����ع����رة( / م���رك���ب���ة ورح���ل���ة 

�أمركية للقمر.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

��سم   / بالغرور  �أ�سابك   / غائب  7 �سمر 
�أحد �حلروف )معكو�سة(.

 / �لهو�ء  من  خفيفة  هبة   / مت�سابهان   8
حرف نفي.

ظهر  / �لعي�ض  هني  مبعنى  علم  ��سم   9
تنور  / نا�سج  غر   10
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الأ�سبوع  �سجلت  ال��ت��ي  الن��ت��ق��الت  ح��رك��ت 

املا�سي يف و�سط كرة ال�سلة مياه اللعبة الراكدة 

الحت��اد  ق���رار  منذ  �سهر، وحت��دي��داً  نحو  منذ 

لبنان  بتوقيف  ال�سهري،  ال�سلة  لكرة  ال���دويل 

دولياً عن اأي م�ساركات خارجية.

اأب��������رز ه�����ذه الن����ت����ق����الت ����س���ه���ده���ا ن����ادي 

وفقاً  الأم���ور  �سري  يتوا�سل  حيث  ال�سانفيل، 

جمهور  اإىل  بالن�سبة  درام��ات��ي��ك��ي  ل�سيناريو 

النادي واإدارته.

ويعي�ش ال�سانفيل، الذي حقق يف املو�سم ما 

للمرة  ال�سلة  لكرة  لبنان  بطولة  املا�سي  قبل 

جماعية  ه��ج��رة  م��وج��ة  ت���اري���خ���ه،  يف  الأوىل 

لنجومه، وهم من الأبرز على ال�ساحة املحلية 

حالياً.

�سجلت  ال���ت���ي  ل��ت��ل��ك  ���س��ب��ي��ه��ة  ���س��ف��ق��ة  ويف 

الريا�سي  اإىل  ال�سانفيل  جن��وم  اأب���رز  ان��ت��ق��ال 

البريوتي  ال��ن��ادي  الأول  ب��اع  ح��ن   2004 ع��ام 

و�سبعة  �سقرا  اأب���و  ف���وؤاد  ال���دويل  الفني  امل��دي��ر 

من اأبرز لعبيه ومن بينهم امل�سري اإ�سماعيل 

�سينتقل  مادي�سون،  ط��وين  والأم��ريك��ي  اأحمد 

لبنان  منتخب  وم���درب  للفريق  الفني  امل��دي��ر 

ال��دويل  ابنه  م��ع  �سركي�ش  غ�سان  ال�سلة  لكرة 

ك��ارل ولع��ب لبنان الأول ف��ادي اخلطيب اإىل 

عامل  يف  بقوة  ال�ساعد  عم�سيت  ن��ادي  �سفوف 

ال�سلة اللبنانية.

ال��ف��ري��ق  لع��ب��ا  �سينتقل  اآخ����ر،  اجت����اه  ويف 

الدوليان ندمي �سعيد وندمي حاوي اإىل فريق 

بيبلو�ش، ما �سيفرغ �سفوف ال�سانفيل من اأبرز 

لعبيه!

مليون  من  ال�سانفيل  ميزانية  و�ستتقل�ش 

 700 اإىل  املا�سي،  املو�سم  يف  دولر  األ��ف  و800 

األف دولر يف املو�سم املقبل.

اأن ق��رر جاد  وت��اأت��ي ه��ذه ال��ت��ط��ورات، بعد 

ق��ه��وج��ي؛ اب���ن ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ج��ان 

الفخرية،  النادي  رئا�سة  التخلي عن  قهوجي، 

التي  املتنية  املدر�سة  اإدارة  من  ا�ستياء  ظل  يف 

رافقت  التي  الإ���س��ك��الت  م��ن  ال��ن��ادي  لها  يتبع 

مدرجات  يف  وخ�سو�ساً  املا�سي،  ال�سلة  مو�سم 

امل����اع����ب ال���ت���ي حت���ول���ت م�������س���رح���اً ل��ل�����س��ب��اب 

وال�ستائم والعراك بن جماهري الأندية.

ال�سركات  عقود  انتهاء  بلة  الطن  يف  وزاد 

الذي بذل جهوداً حثيثة من  للنادي،  الراعية 

لكن  اخلطيب،  ف��ادي  بنجمه  الحتفاظ  اأج��ل 

الأخري متكن من احل�سول على توقيعه ودياً 

عجز  اأن  بعد  وذل���ك  م�سنية،  مفاو�سات  بعد 

لنجم  املالية  امل�ستحقات  تاأمن  عن  ال�سانفيل 

ال�سلة الأول يف لبنان.

كاأ�س �آ�سيا

م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأ���س��دل��ت ال�����س��ت��ارة على 

الفيليبن،  يف  ال�سلة  ل��ك��رة  ال�27  اآ���س��ي��ا  ك��اأ���ش 

البطولة  عن  نف�سه  لبنان  منتخب  اأبعد  حيث 

اإىل املونديال،  التاأهل  واأهدى الفليبن بطاقة 

مطيحاً حلم الإجناز التاريخي، بعدما �سبق له 

اآ�سيا،  كاأ�ش  تنظيم  اأي�ساً  الفيليبن  اأه��دى  اأن 

التي اعتذر لبنان عن عدم ا�ست�سافتها لأ�سباب 

فيما  امل��رت��ن،  يف  الفليبن  فا�ستفادت  ق��اه��رة، 

�سرب لبنان عر�ش احلائط بكل الفر�ش التي 

منحها اإياه الحتادان الآ�سيوي والدويل ليبقى 

الرقم ال�سعب يف القارة ال�سفراء.

لبنان عن  ا���س��م  يغب  2001 مل  ع��ام  وم��ن��ذ 

متتالية  مرات   3 وتواجد  الآ�سيوية،  املناف�سات 

يف ك��اأ���ش ال��ع��امل، وك��ان��ت ل��دي��ه ف��ر���س��ة ذهبية 

ل��ل��ت��اأه��ل م���رة راب���ع���ة م���ن اأر����س���ه ع��ن��دم��ا ظفر 

من  لها  ب��اد  ح�ساب  على  ال�ست�سافة  ب�سرف 

الإم���ك���ان���ات م��ا ي��ف��وق ق��درات��ن��ا ال��ك��ث��ري، ولكن 

على  م��رت  التي  ال�سعبة  ال�سيا�سية  ال��ظ��روف 

ل��ب��ن��ان اأ����س���اع���ت ع��ل��ي��ن��ا خ���ط���وة ال���س��ت�����س��اف��ة 

الفليبيني  املنتخب  حلم  ليتحقق  التاريخية، 

الأول من خال ال�ست�سافة التي انتقلت اإليه، 

الثاين الأه��م والأك��ر وهو  ويبداأ عنده احللم 

التاأهل اإىل بطولة العامل.

وال��ك��وري  الفليبيني  امل��ن��ت��خ��ب��ان  وا���س��ت��ف��اد 

اأكمل  على  الآ���س��ي��وي��ة  البطولة  م��ن  اجل��ن��وب��ي 

الإي���راين  املنتخب  ���س��رياف��ق��ان  اإن��ه��م��ا  اإذ  وج���ه، 

حقيقة  لكن  اإ�سبانيا«،  »م��ون��دي��ال  اإىل  البطل 

وهي  الآ���س��ي��وي��ة،  البطولة  بعد  ظهرت  واح���دة 

الأرب��ع��ة  العربية  املنتخبات  م�ستويات  �سعف 

املناف�سة،  على  ال��ق��درة  وافتقدت  �ساركت  التي 

تراجع  فيما  �ساد�ساً،  القطري  املنتخب  فحل 

وجت��دي��د  ال��غ��ي��اب��ات  نتيجة  الأردين  م�����س��ت��وى 

ال�سفوف، وخرج »البحريني« من الدور الثاين 

و»ال�سعودي« من الدور الأول.

وك����ان ال��غ��ي��اب ال��ل��ب��ن��اين م���وؤث���راً ح��ت��ى من 

الكبري  الفنية، خ�سو�ساً مع الرتاجع  الناحية 

يف م�ستوى »ال�سيني«، الأمر الذي �سّهل مهمة 

على  �سينطبق  ك��ان  عينه  والأم���ر  الإي��ران��ي��ن، 

فيما  التاأهل  �سهولة  اإىل  بالن�سبة  »اللبناين«، 

لو �سارك.

امل�ستوى  يف  احل���اد  النق�سام  وا���س��ح��اً  وب���دا 

كبرية  خ�سائر  تلقت  املنتخبات  م��ن  ع��دد  ب��ن 

كونغ  وه��ون��غ  والتاياندي  الهندي  كاملنتخب 

وقطر  ك���الأردن  الو�سط  ومنتخبات  وماليزيا، 

وك��ازاخ�����س��ت��ان وال���ي���اب���ان واجل���ي���دة ك��ال��ك��وري 

وال��ف��ل��ي��ب��ي��ن��ي وال�����س��ي��ن��ي وال���ت���اي���واين، ووح���ده 

»الإيراين« حّلق بعيداً.

ه���و �ساحب  ال��ل��ب��ن��اين  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ُي���ذك���ر 

اأف�����س��ل �سجل ع��رب��ي م��ن خ���ال ح��ل��ول��ه ثانياً 

املنتخب  2001 و2005 و2007، فيما حّل  اأعوام 

 ،2009 2011 وثالثاً يف  الأردين ثانياً يف ن�سخة 

بينما حلت قطر ثالثة يف 2003 وال�سعودية يف 
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عجلة انتقاالت السلة اللبنانية تتحرك على رغم التجميد

زلزال في الشانفيل.. وكاخيا يطرح نفسه رئيسًا لالتحاد

الكرة الرتقالية ل تزال بانتظار من يحركها يف ماعب ال�سلة فادي اخلطيب من ال�سانفيل اإىل عم�سيت
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) �لعدد 276(  �جلمعة - 23 �آب - 2013



ال��رازي��ل��ي نيمار  ال��ن��ج��م  ان��ت��ق��ال  ك���ان  اإذا 

هذا  بر�سلونة  فاعلية خط هجوم  �سيزيد من 

ل��ي��ون��ي��ل مي�سي؛  اخل����ارق  ج��ان��ب  اإىل  امل��و���س��م 

اأف�����س��ل لع���ب يف ال��ع��امل يف ال�����س��ن��وات الأرب���ع 

الفريق  يف  احلقيقية  امل�سكلة  ف���اإن  الأخ����رية، 

الكاتالوين هي خط الدفاع الذي تلقى �سبعة 

نهائي  ن�سف  يف  ميونيخ  ب��اي��رن  م��ن  اأه����داف 

دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املا�سي. 

ومل يلجاأ الفريق حتى الآن اإىل تعزيز هذا 

الفريق  ق��ائ��د  ت��ق��دم  اخل���ط، خ�سو�سا يف ظ��ل 

كارلي�ش بويول يف ال�سن )35 عاماً( والإ�سابات 

الأخ��رية،  الآون���ة  يف  لها  تعر�ش  التي  املتكررة 

ف�سًا عن تراجع م�ستوى »العري�ش« جريارد 

املو�سمن  يف  ق��ات��ل��ة  اأخ���ط���اًء  وارت��ك��اب��ه  بيكيه، 

الأخريين.

وفاجاأ بر�سلونة اجلميع بتعيينه جرياردو 

اأول��د  ونيو  �سار�سفيلد  فيليز  م��درب  مارتينو 

ب��وي��ز ال�����س��اب��ق، يف ح���ن مل ي��ح��ق��ق امل���درب���ون 

الأمريكيون اجلنوبيون جناحات يف الدوريات 

ال�سهريين  مارتينو  مواطني  حتى  الأوروب��ي��ة 

اأن  بعد  ب��ي��اردو،  وك��ارل��و���ش  بيانكي  كارلو�ش 

حقق الأول جناحات كبرية مع بوكاجونيورز، 

اإح��راز  اإىل  يف حن ق��اد الثاين منتخب ب��اده 

ن��ه��ائ��ي ع��ام  1986 ث��م اإىل  ال��ع��امل ع���ام  ك��اأ���ش 

 .1990
اإي��ج��اب��ي��ة يف  اأ����س���داء  ي��ل��ق  ويف ت�سريح مل 

ب��ر���س��ل��ون��ة، ق���ال م��ارت��ي��ن��و اإن����ه ق���رر الن��ت��ظ��ار 

اأمر  اأن يبت يف  حتى كانون الثاين املقبل قبل 

التعاقد مع قلب دفاع جديد!

دف��اع جديد  وخيم احلديث عن �سم قلب 

احل��ايل،  للمو�سم  بر�سلونة  حت�����س��ريات  على 

حماولته  يف  الفريق  ف�سل  اأن  بعد  خ�سو�ساً 

الرازيل  منتخب  مدافع  �سيلفا  تياغو  ل�سم 

م��ن ب��اري�����ش ���س��ان ج��ريم��ان، ورف�����ش ت�سل�سي 

مع  للتعاقد  عرو�سه  الإنكليزين  وليفربول 

الثاين  وم��داف��ع  لويز  ديفيد  الأول  دف��اع  قلب 

دانيال اآغر.

نيكول�ش  الرتغايل  بورتو  ثنائي  وان�سم 

اأوت��ام��ي��ن��دي واإل��ي��اك��ي��م م��ان��غ��ال اإىل خ��ي��ارات 

بر�سلونة، ل�سغل مركز قلب الدفاع قبل اإغاق 

مو�سم النتقالت ال�سيفية.

وقدم مانغال )22 عاماً( مو�سماً كبرياً مع 

ب��ورت��و ال��رت��غ��ايل، وه��و حم��ط اأن��ظ��ار ت�سل�سي 

وم��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د الإن��ك��ل��ي��زي��ن، ومي��ت��از 

امل���داف���ع ال��ف��رن�����س��ي ال�����س��اب ب��ال��ق��وة ال��ب��دن��ي��ة 

وال�سرعة وقدرته على ال�سغط على املناف�سن، 

وت�سل تكلفة انتقاله اإىل 30 مليون يورو.

وتردد ا�سم مدافع فالن�سيا الفرن�سي الآخر 

بر�سلونة  اأن  ال�سحف  واأك��دت  ماثيو  جريميي 

ماثيو  وك���ان  م��اث��ي��و،  م��ع  التعاقد  اأع��ت��اب  على 

ينقله  اأن  قبل  الأي�سر  الظهري  مركز  يف  يلعب 

فالفريدي  ارني�ستو  ال�سابق  فالن�سيا  م���درب 

ق��دم م�ستوى ج��ي��داً،  ال��دف��اع حيث  مل��رك��ز قلب 

ومن املتوقع اأن تكلف �سفقة انتقال الاعب 8 

ماين يورو.

وقدم عادل رامي مو�سماً رائعاً مع فالن�سيا 

وهو مر�سح بقوة لانتقال للفريق الكاتالوين، 

يكون  وق���د  ال��ع��ال��ي��ة  ب�سرعته  امل���داف���ع  ومي��ت��از 

املف�سل للفريق الكاتالوين، لأن بر�سلونة يلعب 

بطريقة الدفاع املتقدم، وقدر ثمنه ب�25 مليون 

يورو يف املو�سم املا�سي، ولكن لن تزيد تكلفته 

هذا املو�سم عن ن�سف املبلغ املذكور.

وخ��اف��ي��ري  ب��ي��ك��ي��ه  اإىل  الأن�����ظ�����ار  وت���ت���ج���ه 

ما�سكريانو ومارك بارترا وادريانو اأو �سريجيو 

يف  للفريق  الدفاعية  اجلبهة  مل��لء  بو�سكيت�ش، 

مو�سم ملتهب حملياً وقارياً.

ال��ت��دري��ب��ات  اإىل  ب��وي��ول  ال��ق��ائ��د  ي��ع��د  ومل 

اإ�سابته يف  ب�سكل كامل مع بقية زمائه عقب 

اأمام  املباراة  لت�سكيلة  الدخول  ركبته وف�سل يف 

فوز  ع��ن  اأ���س��ف��رت  وال��ت��ي  الفتتاحية  ليفانتي 

كا�سح لر�سلونة 7 - 0، وهو ما يعني اأن بيكيه 

على  �سي�ستمران  ما�سكريانو  الو�سط  ولع��ب 

الأرجح يف �سراكتهما يف خط الدفاع.

ومي����ر ال���وق���ت م���ع اق������رتاب اإغ������اق ف��رتة 

النتقالت احلالية، و�سيرتك الف�سل يف البحث 

ع��ل��ى م�سرية  �سلبية  اآث�����اراً  م��داف��ع مم��ي��ز  ع��ن 

الفرن�سي  ع��ل��ى  ي��ع��ر���ش  ال����ذي مل  ب��ر���س��ل��ون��ة، 

اإريك اأبيدال الظهري الأي�سر الذي ميكنه اأي�ساً 

ال��ل��ع��ب يف ق��ل��ب ال���دف���اع مت��دي��د ع��ق��ده وت��رك��ه 

يرحل، وبهذا يظل بيكيه قلب الدفاع الوحيد 

املتخ�س�ش وبجواره لعب الو�سط ما�سكريانو، 

الذي تراجع لتويل املركز عينه.

ال��ك��ث��ري  م��ارت��ي��ن��و  ي��ظ��ه��ر  الآن مل  وح���ت���ى 

من الثقة يف ال�ساعد م��ارك ب��ارت��را، ال��ذي مل 

امل��درب  اأن  علماً  ليفانتي،  اأم���ام  اأ�سا�سياً  يلعب 

الفرتة  يف  ك��ب��رياً  اهتماماً  اأظ��ه��ر  الأرجنتيني 

الإع��داي��ة ب�ساب اآخ��ر ه��و ال��ك��ام��ريوين فرانك 

باغناك )18 عاماً(.

الوحيدة  لي�ست  بر�سلونة  بدفاع  وال�سكوك 

ال��ت��ي حتيط ب��ق��درة ال��ف��ري��ق على ال��دف��اع عن 

اأي�ساً  ت�ساوؤلت  تدور  بل  لإ�سبانيا،  بطًا  لقبه 

نيمار  اجلديد  الرازيلي  املهاجم  ق��درة  ح��ول 

والطريقة  الأوروب��ي��ة  ال��ك��رة  م��ع  التاأقلم  على 

امل����درب اجل��دي��د ج����رياردو  ب��ه��ا  ال��ت��ي �سيعمل 

مارتينو مع الأمر.

و�سيقود مارتينو ت�سكيلة كلها خرة جنحت 

القيا�سي  ال��رق��م  معادلة  يف  املا�سي  املو�سم  يف 

ب��ه فريق متوج  النقاط يفوز  م��ن  ع��دد  لأك��ر 

اللقب  وك��ان  نقطة،   100 وبلغ  ال��دوري  بلقب 

تغيري  يطراأ  �سنوات، ومل   5 يف  لها  ال��راب��ع  هو 

كبري على الفريق.

ورح����ل امل��ه��اج��م دي��ف��ي��د ف��ي��ا اإىل اأت��ل��ت��ي��ك��و 

األكانتارا  تياغو  الو�سط  لعب  وانتقل  مدريد 

اإىل بايرن ميونيخ، لكن �سم موهبة الرازيل 

يوحي  ي���ورو  مليون   57 مقابل  نيمار  ال�سابة 

ب��ال��ك��ث��ري م���ن الإث�������ارة يف ال���ه���ج���وم، ول ي���زال 

جمهور »البارثا« بحاجة لريى كيف �سيتعامل 

نيمار ال�سئيل البنية مع مباريات تتطلب اأداء 

بدنياً قوياً، بينما يتم�سك بر�سلونة مبهاجميه 

بدرو واأليك�سي�ش �سان�سيز وليونيل مي�سي.

عن  البحث  فابريغا�ش  �سي�سك  وي��وا���س��ل 

يف  بر�سلونة  ف�سل  لكن  الفريق،  مع  ثابت  دور 

التعاقد مع قلب دفاع كان ال�سيء الأكر اإثارة 

لانتباه قبل بداية املو�سم.

املناف�سة على  وبالن�سبة لفريق يتوقع منه 

قلب  مركز  يف  العتماد  ف��اإن  اجلبهات،  جميع 

الدفاع على لعب الو�سط الكامريوين األيك�ش 

���س��ون��غ وامل���داف���ع ال���رازي���ل���ي اأدري����ان����و ولع���ب 

كموارد  بو�سكيت�ش  �سريجيو  الإ�سباين  الو�سط 

احتياطية للدفاع ميثل خماطرة كبرية.

اإىل اأن  وت�����س��ري ال��ت��ق��اري��ر ال�����واردة اأخ�����رياً 

اأن  ويف�سل  ح��ال��ي��اً،  ل��دي��ه  مب��ا  �سعيد  مارتينو 

تتاح له الفر�سة لختيار �سفقاته بنف�سه، لكن 

الدفاع ل يزال ميثل م�سكلة يف اأوقات كثرية.

جالل قبطان

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

هل يكرر برشلونة أخطاء الموسم الماضي؟

فرحة لعبي بر�سلونة بالفوز الكا�سح على ليفانتي

مارتينو اأمام خيارات �سعبة

1999 ورابعة يف1997 وهو املركز الذي 
احتلته �سورية يف 2001.

كاخيا

ط���رح ال��رئ��ي�����ش ال�����س��اب��ق ل��احت��اد 

اللبناين لكرة ال�سلة بيار كاخيا نف�سه 

ك��م��ر���س��ح ل��رئ��ا���س��ة الحت������اد، يف اإط����ار 

�سعيه لإعادة الثقة بن الأندية وقيادة 

ال��ل��ع��ب��ة ال��ت��ي اف��ت��ق��دت م��ن��ذ ان��ت��خ��اب 

الحتاد برئا�سة روبري اأبو عبد اهلل.

ومل يكتف كاخيا باإعان تر�سحه، 

عبد  اأب���و  على  عنيفاً  هجوماً  �سن  ب��ل 

اإن  وق��ال  ب�»الفا�سد«،  اإي��اه  متهماً  اهلل 
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واع�����ت�����ر ك���اخ���ي���ا يف ح����دي����ث ل��ه 

الذي  هو  الحت��اد  اأن  املا�سي  الأ�سبوع 

ط���ل���ب م����ن ال����»ف���ي���ب���ا« اإ������س�����دار ق����رار 

التجميد واتهمه بالتاآمر على الوطن 

كاخيا  وا�ستغرب  بخ�سومه«،  »نكاية 

ع����دم حم��ا���س��ب��ة ال���دول���ة ل���»اجل��رمي��ة 

التي  ارتكبها الحت��اد«  التي  املو�سوفة 

اإىل �سمعة الوطن، حتت حجة  اأ�ساءت 

ال���»ف��ي��ب��ا« مي��ن��ع تدخل  اإن  ي��ق��ول  م��ن 

الدولة ب�سوؤون الحتاد.

وي���وا����س���ل ك���اخ���ي���ا حت���رك���ات���ه م��ن 

الأن��دي��ة،  ل��ق��اءات يعقدها م��ع  خ���ال 

الحتاد  لرئي�ش  كبديل  نف�سه  طارحاً 

اأب���و عبد اهلل، يف حن  احل���ايل روب���ري 

ال�سلوية  ترى م�سادر متابعة لاأزمة 

رئا�سة  اإىل  جم���دداً  كاخيا  و���س��ول  اأن 

ب���ت���واف���ق  اإل  ي��ت��ح��ق��ق  ل����ن  الحت���������اد، 

���س��ي��ا���س��ي، ل ي��ب��دو اأن���ه ق��ري��ب ح��ال��ي��اً، 

املعنين  الأط������راف  ت�����س��ب��ث  وال��دل��ي��ل 

الأن���دي���ة  اإن  اإذ  مب��واق��ف��ه��م،  ب���الأزم���ة 

املعرت�سة على الحتاد ما تزال ترف�ش 

اإ�سقاط �سكواها الق�سائية عليه وعدم 

عدم  على  تن�ش  التي  الوثيقة  توقيع 

ُم�سر  الحت��اد  فيما  للق�ساء،  اللجوء 

على البقاء وعدم ال�ستقالة. 

ويف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ه، دع����ا م���درب 

اإىل  �سركي�ش  غ�����س��ان  ل��ب��ن��ان  منتخب 

»تكنوقراط« يلقى قبول جميع  احتاد 

الأط������راف، وذل����ك ب��ع��د ج��ول��ة للجنة 

التي تراأ�سها و�سمت جان مامو وجان 

عبد النور وفادي اخلطيب.

واأ�سار �سركي�ش يف موؤمتر �سحفي 

ع����ق����ده ب���ع���د ج�������ولت م���ك���وك���ي���ة ع��ل��ى 

الأندية وامل�سوؤولن اإىل �سرورة وجود 

وت��األ��ي��ف  ب��ال��ث��ق��ة،  ت��وح��ي  للعبة  اإدارة 

ب��ط��ول��ة  لإدارة  وجل��ن��ة  ط��ع��ون  جل��ن��ة 

الدرجة الأوىل، وهذه مطالب جلميع 

الأندية.

عدم  امل�����س��وؤول��ن  �سركي�ش  ون��ا���س��د 

وبالتايل و�سع  التعديات،  التاأخر يف 

قريب  وق��ت  يف  لبنان  بطولة  رزن��ام��ة 

البطولة  تنطلق  اأن  اإىل  داع��ي��اً  ج���داً، 

يف ت�سرين الأول، لأن تاأخري البطولة 

له  �سيكون  اإقامتها  ع��دم  اأو  اجل��دي��دة 

يكن  مل  اإن  اللعبة،  على  �سلبي  ت��اأث��ري 

امل�سمار الأخري يف نع�سها.
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ال  ال��رج��اء   .. ب��ال��دي��ن  الب�ضاعة  »ن�����ض��ف 

ين  بالدَّ الب�ضاعة  ن�ضف  املحل..  قرب  تفّجر 

الفتة  هي  املحل«..  قرب  تفجر  ال  الرجاء   ..

اجلنوبية  ال�ضاحية  يف  ال��ب��اع��ة  اأح���د  علقها 

لبريوت، معتقداً اأنه بهذه الطريقة �ضيحمي 

رزقه.

املحل  واج��ه��ة  ع��ل��ى  املعلقة  ال��ل��وح��ة  ه���ذه 

ت���ق���ول ال��ك��ث��ري ع���ن واق�����ع احل�����ال يف ل��ب��ن��ان، 

فيما بدت بالن�ضبة اإىل الن�ضطاء على مواقع 

التوا�ضل االجتماعي مادة د�ضمة للتعليق على 

الواقع القلق الذي يعي�ضه املجتمع اللبناين.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�ضيطبة - �ضارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ض�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء االت�ضال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع االأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

ق الفتة على باب محله: »ُيرجى عدم التفجير«
ّ
عل

ف��ت��وى ج��دي��دة م��ث��رية ل��ل��ج��دل ظ��ه��رت اإىل 

العلن، بعدما اأ�ضدرت الهيئة ال�ضرعية يف حلب 

فتوى حرمت فيها »قتل القمل الذي يظهر يف 

حلية امل�ضلم«.

ببيان  الفتوى  ال�ضرعية هذه  الهيئة  وبررت 

ن�ضرته جاء فيه: »بع�س االإخوة امل�ضلمني الذين 

اهلل  ر�ضول  ب�ضنة  منهم  التزاماً  حلاهم  اأطلقوا 

حلاهم  يف  ظهر  ق��د  و���ض��ل��م(،  عليه  اهلل  )�ضلى 

ا�ضتحمامهم  قلة  ب�ضبب  وذل���ك  م��ب��ارك��اً،  ق��م��ًا 

لعدم توفر املياه ب�ضكل دائم على جبهات اجلهاد، 

واك��ت��ف��وا ب��ال��و���ض��وء ق��ب��ل ���ض��ل��وات��ه��م، ف�����ض��ارت 

حلاهم رطبة وكّثة، ما جعل منها مكاناً طبيعياً 

ليحيا القمل فيه.

االإخوة  تو�ضي  ال�ضرعية يف حلب  الهيئة  اإن 

املجاهدين ب�ضبغ حلاهم باحلنة، امتثااًل بنبينا 

ال��ذي  االأم���ر  و���ض��ل��م(،  عليه  اهلل  )�ضلى  حممد 

�ضيقلل من احلكة التي ي�ضببها القمل، واالإبقاء 

ال��ذي مل يكن ليظهر يف تلك  القمل  ه��ذا  على 

اهلل  خملوقات  من  يكن  مل  لو  املباركة،  اللحى 

امل�ضلمة املوؤمنة«.

فتوى تمنع قتل القمل في اللحى 

مذيعة تتقدم 
ببالغ ضد حماتها 

على الهواء

ب�������ك�������ت م�������ذي�������ع�������ة ق�����ن�����اة 

حياة  الف�ضائية  »ال��ف��راع��ني« 

على  لقائها  اأث��ن��اء  ال���دردي���ري 

ال������ه������واء ب�������ض���اح���ب ال���ق���ن���اة؛ 

االإع�����ام�����ي ت���وف���ي���ق ع��ك��ا���ض��ة، 

بينها  عائلية  خ��اف��ات  ب�ضبب 

وبني حماتها على حد قولها.

وفوجىء جمهور امل�ضاهدين 

حماتك  هي  لها  عكا�ضة  ب�ضوؤال 

بتقدمي  ���ض��ارع  ث��م  اي���ه؟  ا�ضمها 

ب����اغ ع��ل��ى ال����ه����واء ل��اأج��ه��زة 

االأمنية للقب�س عليها.

وق���ال���ت ال����دردي����ري ب��اك��ي��ة 

ح��م��ات��ه��ا  اإن  ال������ه������واء،  ع���ل���ى 

بناتها  اإح����دى  بخطف  ق��ام��ت 

وا���ض��ت��خ��دم��ت��ه��ا ك�����درع ب�����ض��ري 

اأث����ن����اء ت���ظ���اه���رات امل���وؤي���دي���ن 

ل��ل��رئ��ي�����س م��ر���ض��ي يف م��دي��ن��ة 

االأق�����������ض�����ر ب����ج����ن����وب م�������ض���ر، 

وح����اول����ت امل���ذي���ع���ة ال��ت��م��ا���ض��ك 

ال����ض���ت���ك���م���ال ب����اق����ي احل���ل���ق���ة، 

ذل��ك  م��ن  تتمكن  مل  اأن��ه��ا  اإال 

وط����ال����ب����ت امل�����خ�����رج ل���ل���خ���روج 

قدرتها  لعدم  اإع��اين  بفا�ضل 

على احلديث.


