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وال�سورة  بال�سوت  ت�سجيل  لديها  مو�سكو  اأن  ُعلللللم 

لعراف بندر بن �سلطان اأثناء زيارته الأخرة للعا�سمة 

الرو�سية، يوؤكد وقوف ال�سعودية وراء كل حركات التكفر 

والتطرف، وهي من ميّولها وي�سّلحها، خ�سو�ساً بالن�سبة 

يف  منهم  الآلف  يقاتل  الذين  ال�سي�سان  املتطرفن  اإىل 

اأو  مقاتلة،  جمموعات  اإملللارة  يللتللوىل  وبع�سهم  �للسللوريللة، 

مناطق ي�سيطر عليها امل�سلحون.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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صــوت وصـــورة

14 نــــار تحـت رمـــاد السعـوديـــة

أميركا.. من مستنقع فيتنام إلى وحول الـشام

التصعيد.. 
تمهيدًا 

للتسوية أو 
للحرب؟

التكفيريون 
يحققون أحالم 

»14 آذار«

فيلتمان في طهران.. 
إلى أين بعدها؟

توقيف 
»الغريب«.. بين 

الشّك والمخاوف

الشيخ شعبان: 8
فلُيعَدم 

المجرمون في 
ور..  ُـّ ساحة الن

و»الفدرلة« 
مرفوضة 
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صرخة ضمير
دخ���ل لبن���ان يف دائ���رة اخلط���ر احلتم���ي 

الدولي���ة والإقليمي���ة،  املع���ادلت  يف ظ���ل 

 - الأمريك���ي  املخط���ط  �ضم���ن  واأ�ضب���ح 

»الإ�ض���رائيلي« ال���ذي ي�ض���عى اإىل تفتي���ت 

الفو�ض���ى  م���ن  حال���ة  وخل���ق  املنطق���ة، 

وم���ا  ال�ض���تقرار،  وع���دم  الدائم���ة 

التفج���ريات التي وقع���ت اإل بداية ملرحلة 

جديدة موؤملة هدامة. 

يجب و�ضع اآلية للخروج من هذه الأزمة 

يف �ض���لم الأولوي���ات، جتنب���اً للمزي���د م���ن 

الدم���ار والعن���ف، وحت�ض���يناً للبن���ان م���ن 

التط���ورات  ظ���ل  يف  والنهي���ار،  التف���كك 

احلا�ضلة يف ال�ضرق الأو�ضط، لأنه احللقة 

الأ�ض���عف من ناحي���ة بنية نظ���ام الدولة، 

واملح�ض���وبيات احلزبية والطائفية، وقيام 

دولة املزرعة اخلا�ضعة لأمراء الطوائف، 

م���ن دون اأي �ض���عور بامل�ض���وؤولية الوطني���ة 

والأخالقية.

البل���د  لإنق���اذ  �ض���مري  �ض���حوة  املطل���وب 

���ب  م���ن الف�ض���اد يف كل موؤ�ض�ض���اته، وجتنُّ

والوظائ���ف  اخلدم���ات  يف  املحا�ض�ض���ة 

بعي���داً ع���ن الكف���اءات والق���درات، وع���دم 

ا�ضتغالل ال�ضحن املذهبي والطائفي وكل 

م���ا يخ���دم م�ض���الح ال�ضيا�ض���يني لتقوي���ة 

ال�ض���عور بالعدائية، وكذل���ك عدم اللجوء 

اإىل الطائفة بدل املواطنية ال�ضاحلة.

النق�ضام ل يخدم اإل العدو »الإ�ضرائيلي«، 

ل�ض���رب »الثالوث الذهب���ي« الذي يحمي 

الوط���ن ويحاف���ظ على الأر����ض والدولة، 

وهو اجلي�ض وال�ض���عب واملقاومة، عنا�ضر 

بقاء الكيان واملحافظة على وجوده.

كان  اإن  �ض���مري،  �ض���رخة  نطل���ق  ل���ذا، 

م���ازال هن���اك �ض���مري عن���د بع����ض اأمراء 

و�ض���ياع  ه���دم  حال���ة  لوق���ف  الطوائ���ف، 

���ع على الأناني���ات، والعمل  لبن���ان، والرتفُّ

وطني���ة،  وح���دة  حكوم���ة  ت�ض���كيل  عل���ى 

حكوم���ة اإنقاذ وطني، متث���ل كل الأفرقاء 

م���ن كل الجتاهات، فت�ض���ع اجلميع عند 

م�ض���وؤولياتهم الوطنية، فال ندفع الثمن 

خراب الوطن اأو قيام ثورة �ض���عبية تخلق 

املزيد من الفو�ضى.

يجب اأن نرفع �ض���عار لبنان املّوحد، لبنان 

املوؤ�ض�ضات، لبنان الثقافة والتاريخ، لبنان 

احل�ضارة.

النائب ال�صابق في�صل الداود

حَدَث ما كان اللبنانيون يخافون ح�ضوله، ووقع 

و�ضيا�ضياً  اأمنياً  مك�ضوفاً  بلداً  لبنان  املحظور و�ضار 

يعي�ض يف فراغ قاتل، بعدما رفع الغرب ومعه دول 

بعد  وال���ض��ت��ق��رار  الأم����ان  مظلة  خليجية  نفطية 

عامني ون�ضف من احلرب على �ضورية، حيث كانت 

لبنان  ب�ضاحة  املعنية  والعربية  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ات 

لي�ض  م�ضتقراً  البلد  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  على  حري�ضة 

للعمل منه  لبنان مهم جغرافياً  به، بل لأن  حمبة 

بهدف  وامل�ضلحني  ال�����ض��الح  ومت��ري��ر  ���ض��وري��ة،  �ضد 

���ض��رب واإ���ض��ق��اط ال��ن��ظ��ام، لكن ه��ذا ال��غ��رب وبع�ض 

تخدم  اأ�ضبحت ل  املعادلة  اأن هذه  اكت�ضفوا  العرب 

ه��دف��ه��م، واأن ح��ل��ف امل��ق��اوم��ة مي��ت��ل��ك م���ن ال��ق��وة 

الكثري، لهذا اتُّخذ القرار برفع املظلة وبداأ العمل 

ال�ضيا�ضية  ال��ط��اق��ات  ك��ل  وُج��نِّ��دت  مك�ضوف،  ب�ضكل 

والإع���الم���ي���ة، واُط��ل��ق��ت امل��ن��ظ��وم��ة الأم��ن��ي��ة جلعل 

لبنان �ضاحة لت�ضفية احل�ضابات.

ال�ضالح  ب��واخ��ر  باكت�ضاف  ذل��ك  مقدمات  ب���داأت 

وممرات امل�ضلحني الذين كانوا يتنقلون من لبنان 

ف��ر���ض حالة  م��ا  ال�ضم�ض،  ���ض��وري��ة حت��ت ���ض��وء  اإىل 

خطرة على الواقع ال�ضيا�ضي والجتماعي اللبناين، 

القاتل،  كاملر�ض  الن�ضرة«  »جبهة  دخ��ل��ت  وبعدها 

فكان القرار باملواجهة كما ح�ضل يف مدينة الق�ضري 

بداية ال�ضيف احلايل.

ربت  �ضُ املخططات  ه��ذه  اأن  الغرب  راأى  عندما 

بالنار، قرر العمل على عدة حماور؛ اأ�ضقط حكومة 

جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي و���ض��ي��ا���ض��ة ال���ن���اأي ب��ال��ن��ف�����ض، تبعها 

»ح��زب اهلل«  اأمريكي - خليجي على م�ضاركة  فيتو 

اأي حكومة مقبلة، وهو ما عّبت عنه ال�ضفرية  يف 

�ضريح؛  ب�ضكل  كونيللي  م��ورا  ال�ضابقة  الأمريكية 

ب����اأن »ح����زب اهلل« مم��ن��وع م��ن دخ����ول اأي ح��ك��وم��ة، 

فتوّترت الأجواء ال�ضيا�ضية عندما قام فريق 14 اآذار 

بالعمل بهذه التو�ضية من دون تردد.

هذا اخليار النقالبي بجْعل لبنان �ضاحة ت�ضفية 

ح�ضابات تطلَّب اأداء خمتلفاً وحزمة من الإجراءات 

ل�ضرب  اهلل«، ومقاربات عملية جديدة  �ضد »حزب 

اأن قراراً  وباعتقادهم  احلزب يف حديقته اخللفية، 

احلزب  ق��وة  اإىل  نظراً  »الت�ضحية«،  ي�ضتحق  كهذا 

على كل امل�ضتويات، حيث و�ضعه الحت��اد الأوروب��ي 

على لوائح الإرهاب، تبعها العمل على عزل احلزب 

الأمني  ال�ضتهداف  ذلك  اأعقب  وحكومياً،  �ضيا�ضياً 

ال�ضواريخ  اإطالق  البقاع، ثم  النا�ضفة يف  بالعبوات 

ال�����ض��ي��ارات املفخخة يف  ���راً  ع��ل��ى ال�����ض��اح��ي��ة، وم���وؤخَّ

واإ�ضغال  املقاومة  بيئة  ل�ضرب  وال�����ض��وارع  الأح��ي��اء 

»ح����زب اهلل« مب��ج��م��وع��ة م���ن ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة 

�ضواريخ  ب��اإط��الق  ب���داأت  واح����دة،  دف��ع��ة  ال�ضيا�ضية 

اإ���ض��ع��ال ج��ب��ه��ة اجل��ن��وب يف  ن��ح��و فل�ضطني ب��ه��دف 

التفجريات  اأت��ت  ثم  املقاومة،  توقيت  غري  توقيت 

يف ط��راب��ل�����ض وال���رب���ط ب���ني امل��ت��ف��ج��رت��ني م��ذه��ب��ي��اً 

الآن  حتى  الوقائع  اأن  اإل  العراقية،  الطريقة  على 

هذا  اإىل  اللبنانيني  ان���زلق  اإمكانية  اإىل  ت�ضري  ل 

اليوم هو قدرة  الأك��ب  والتحدي  املنزلق اخلطري، 

اإل  م�ضتقبلهم،  تخريب  مواجهة  على  اللبنانيني 

وهابية  ومعهم قوى  اآذار«   14 »م�ضتقبليو  اإذا عمل 

باإنتاج ثقافة �ضيا�ضية مفخخة هي اأ�ضد واأخطر من 

ال�ضيارات امللغومة.

يبقى  »العرقنة«  وج��ه  يف  الوقوف  على  الرهان 

حت��دي��اً ك���ب���رياً، لأن رق�����ض��ة »ال��ت��ان��غ��و« حت��ت��اج اإىل 

طرفني يف احللبة، ومبا اأن الطرف الآخر )حمور 

فاإن  عديدة،  لعتبارات  امليزان  يف  اأق��وى  املقاومة( 

»العرقنة« تبقى وجهة نظر.

يف ك��ل الأح������وال، ف���اإن امل��ن��ط��ق��ة، ول��ب��ن��ان وج��زء 

من  حا�ضمة  واأي����ام  ���ض��اع��ات  تعي�ض  م��ن��ه��ا،  اأ���ض��ا���ض��ي 

تاريخ معركة تر�ضم معامل املرحلة اجلديدة، وهي 

مرحلة مف�ضلية يف معركة ك�ضر الإرادات، حيث اإن 

لذلك  اأرعبتهم،  �ضورية  يف  امليدانية  الن��ت�����ض��ارات 

اأوراق����ه����م، وزج����وا مبنظومتهم  اآخ����ر  ل��ع��ب  ق����رروا 

الإع���الم���ي���ة وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة وال��ع�����ض��ك��ري��ة يف امل��ي��دان 

والعواقب  النتائج  ح�ضاب  دون  م��ن  واح���دة،  دف��ع��ة 

وفريقه  اأوباما  �ضيتكبدها  التي  الباهظة  والأثمان 

انفعالية  مغامرة  على  اأق��دم��وا  م��ا  اإذا  ال�ضهيوين 

وغري حم�ضوبة، وهو ما تنّبه اإليها الكرملني الذي 

و�ضاعتئذ  ا�ضتعلت احلرب،  اإذا  باإقفال هواتفه  هدد 

ي�ضغطون  الأم��ريك��ي��ني  لي�ضاهد  ال��رو���ض��ي  �ضيقف 

على هواتفهم للتو�ضط لوقف احلرب، لأن اأطرافاً 

ملّحت  ما  وثقلها، وهو  بكل قوتها  اإقليمية �ضرتمي 

لقدرها  تكون مرتوكة  لن  �ضورية  ب��اأن  اإي��ران  اإليه 

حتت اأي ظرف من الظروف.

بهاء النابل�صي
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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

املفتي ال�ضيخ د. حممد ر�ضيد قباين متفقداً موقع النفجار يف الروي�ض

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

ر.. فغياب
ُّ
◄ تأخ

ال�ضاحية  �ضكان  بع�ض  ا�ضتغرب 

اجل��ن��وب��ي��ة ع����دم ح�����ض��ور رئ��ي�����ض 

الأعمال جنيب  حكومة ت�ضريف 

ال��روي�����ض  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  م��ي��ق��ات��ي 

ل��ت��ف��ّق��د م��وق��ع الن��ف��ج��ار، بينما 

�ضارع اإىل تفّقد تفجري طرابل�ض، 

العليا  الهيئة  اإىل  اأوع��ز  اأنه  علماً 

الإي��واء  ب��دلت  ب�ضرف  لالإغاثة 

اإىل مت�ضرري تفجريي طرابل�ض 

ب��دلت  دف���ع  ت���اأّخ���ر  بينما  ف�����وراً، 

الإيواء لتفجري بئر العبد الأول 

اأكرث من �ضهر.

◄ معادلة هزيلة
حزب  �ضحب  مقابل  التفجريات  وق��ف  هي  �ضمعتها  معادلة  اأغبى  اإن  و�ضطية  �ضخ�ضية  قالت 

اهلل مقاتليه من �ضورية، معتبة اأن هذا الطرح يعني اأن املطالبني بال�ضحب هم املفّجرون، اأو 

على الأقل يعلمون من الذي يقوم بتنفيذ التفجريات، واأهدافه، اأو اأنهم تلقوا »التعليمة« من 

اجلهاز الذي يدير العمليات، ورّددوها من دون التدقيق يف حيثياتها ودلئلها.

األسير.. ورجل الدولة
◄ قال اأحد ال�ضيا�ضيني ال�ضيداويني اإنه اجتمع م�ضاء الأحد الذي ح�ضل فيه الهجوم يف 
عبا على اجلي�ض اللبناين من قَبل الأ�ضري قبل اأ�ضابيع، مع جمموعة من امل�ضوؤولني وامل�ضايخ 

اإن  املعروفني  امل�ضايخ  اأح��د  وق��ال  احللوة،  فل�ضطينية يف خميم عني  اإ�ضالمية  تيارات  ميثلون 

مرجعاً حكومياً ات�ضل به عندما كان يف املخيم، وطلب منه اأن ياأخذ اأحمد الأ�ضري اإىل املخيم، 

»واإذا مل ت�ضتطيعوا فاأر�ضلوه اإىل طرابل�ض«.. هذه املعلومة ذكرها امل�ضوؤول ال�ضيداوي اأمام عدد 

حمدود جداً من الإعالميني، معتباً هذا الت�ضرف لي�ض ت�ضرف رجل دولة على الإطالق.

www.athabat.net

هل تتّم »عرقنة« لبنان.. أم تمنعها موازين القوة الداخلية؟

المعطيات لغاية اآلن 
تشير إلى عدم إمكانية 

انزالق اللبنانيين إلى 
خطر الفتنة المذهبية.. 

والتحدي األكبر هو 
قدرتهم على مواجهة 

تخريب مستقبلهم

  همسات
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منذ اأن رهنت قوى 14 اذار قرارها اإىل 

من  واأمثاله  فيلتمان  جيفري  »عزيزها« 

ممثلي الإدارة الأمريكية يف بالدنا، وتلّقت 

اأوام��ر ال�ضرف من خزائن  منه يف املقابل 

وجهد  بكّد  تعمل  وه��ي  وال�ضعودية،  قطر 

ال�ضاعي  الأم���ريك���ي  ال���ق���رار  تنفيذ  ع��ل��ى 

وفبكة  لبنان،  يف  املقاومة  »�ضيطنة«  اإىل 

اأن ي�����ض��يء اإىل  وت�����ض��خ��ي��م ك���ل م���ا مي��ك��ن 

�ضورتها يف اأعني املراهنني عليها ملواجهة 

امل�ضروع ال�ضهيوين - الغربي الذي ي�ضعى 

كامل  على  هيمنته  وتكري�ض  تو�ضيع  اإىل 

املنطقة العربية وجوارها الإ�ضالمي. 

»ع���زي���زه���م ج���ي���ف���ري« اع������رتف اأم�����ام 

اأك��رث  »���ض��رف  اأن���ه  الأم��ريك��ي  الكونغر�ض 

اأم���ريك���ي  م��ل��ي��ون دولر  خ��م�����ض��م��ائ��ة  م���ن 

املخفي  لكن  اهلل«،  ح��زب  ���ض��ورة  لت�ضويه 

اأن جيوب جماعة  واأعظم، خ�ضو�ضاً  اأكب 

14 اآذار ت�ضتقبل كل اأنواع العمالت، مثلما 
تتقبل عقولهم كل م�ضاريع املوؤامرات التي 

يوحيها لهم الأمريكي وميّولها ال�ضعودي، 

واأبرز حمطاتها التي تتك�ضف �ضيئاً ف�ضيئاً 

ال��ذي  التكفريي  امل�����ض��روع  م��ع  اندماجهم 

العربية  البيئات  يف  وت��دم��رياً  قتاًل  مُيعن 

من دون ا�ضتثناء.

اأن  ال��ب��ل��ّي��ة،  ���ض��ّر  اأي  امل��ب��ك��ي،  امل�ضحك 

امل�����ض��روع ال��ت��ك��ف��ريي ال��دم��وي ب���ات يخدم 

وي��ح��ق��ق ع��ل��ى اأر�����ض ال���واق���ع م��ا ���ض��ب��ق اأن 

اآذار   14 ورم��وز  عقول  خميلة  به  ن�ضحت 

وج��ه��اب��ذة اإع��الم��ه��ا يف م��واق��ف وحمطات 

كثرية.

تفتقت  كانت ما  املحطات  تلك  اإح��دى 

اآذار،   14 ق����وى  اإع������الم  »ع���ب���ق���ري���ة«  ع��ن��ه 

منه،  و»امل�ضتقبلي«  »ال��ق��وات��ي«  خ�ضو�ضاً 

عندما   ،2006 ع���ام  مت���وز  ع����دوان  خ���الل 

اّدعى يف ذلك الوقت اأن »ال�ضاحية« عبارة 

الدخول  ي�ضتطيع  ل  مقفلة،  منطقة  عن 

اإليها اأحد من دون اإذن، ول ميكن دخولها 

اأحد  على  الهوية  بطاقة  ت�ضليم  دون  من 

التي  الكبرية  الكذبة  اآخر  اإىل  مداخلها.. 

»ال�ضاحية«  يجعل  م��ا  ترويجها،  ح��اول��وا 

»غيتو« مقفل. 

بجغرافيتها،  يلّم  ل  ملن  و»ال�ضاحية« 

ه��ي »جم��م��وع��ة م���دن«، ت�ضم م��ئ��ات اآلف 

ال�������ض���ك���ان، مت��ت��د ب���ني خ���ل���دة ج���ن���وب���اً اإىل 

واملدينة  و�ضاتيال  الطيونة  م�ضتديرتي 

اإىل  غرباً  البحر  وم��ن  �ضماًل،  الريا�ضية 

طريق �ضيدا القدمية وحدود بلدة احلدث 

����ض���رق���اً، وت��ت��ب��ع ه����ذا الم����ت����داد ال�����ض��ك��اين 

الوا�ضع والكثيف بلديات: الغبريي، وحارة 

ح��ري��ك، وب���رج ال��باج��ن��ة، وامل��ري��ج��ة، كما 

تتبع مناطق وا�ضعة منه بلديات ال�ضويفات 

واحلدث وال�ضياح. 

ال��ت��ك��ف��ريي��ني  ج���رمي���ة  اأّدت  م����وؤخ����راً، 

حملة  فيه  ا�ضتهدفوا  ال���ذي  التفجري  يف 

»اإج����راء  اإىل  »ال�����ض��اح��ي��ة«  »ال���روي�������ض« يف 

در����ض���اً يف  اآذار   14 ق���وى  اأع���ط���ى  وق���ائ���ي«، 

ك��ي��ف��ي��ة ح��م��اي��ة ال��ن��ا���ض م���ن ج��ه��ة، وع���دم 

التحول اإىل »غيتو« من جهة ثانية، برغم 

ال��ذات��ي«،  »الأم����ن  ع��ن  ال�ضخيف  حديثها 

�ضبه  منطقة  اإىل  »ال�ضاحية«  حت��ّول��ت  اإذ 

اإىل  ال�����ض��ب��ان  اآلف  ف��ي��ه��ا  ان���دف���ع  م��ق��ف��ل��ة 

للمفاجاأة   - لكن  مداخلها،  بكل  الإم�ضاك 

- و�ضط ترحيب النا�ض وا�ضتح�ضانهم، لأن 

معاي�ضة الإجراءات الأمنية خري من ترك 

»التكفرييني«،  اأي���دي  ب��ني  فالتة  الأم����ور 

واأب��ن��اوؤه��م،  ال�ضكان  يقيمها  والإج�����راءات 

وال��ن��ا���ض هنا ه��م »اجل��ه��ة« امل��وج��ودة على 

هذه  ي�ضيب  النا�ض  وا���ض��ت��ه��داف  الأر�����ض، 

»ال���ق���وة« يف ال�����ض��م��ي��م، م��ث��ل��م��ا ا���ض��ت��ه��داف 

»اجل��ه��ة احل��ام��ي��ة« ه��و ا���ض��ت��ه��داف للنا�ض 

بالفعل.

 14 ق��وى  حلم  التكفرييون  حقق  اإذا، 

باأن ترى »ال�ضاحية« منطقة مقفلة،  اآذار 

لكن ذلك حتقق بفعل اإجرام التكفرييني، 

اآذار..   14 ل��ق��وى  ال��دم��وي«  وه��م »ال��وج��ه 

ُت���رى م��ا ال���ذي ي��ف��رق ب��ني �ضمري جعجع 

م��ث��اًل واأب���و م�ضعب ال���زرق���اوي؟ وه��ل اأب��و 

م�ضعب كان اأكرث دموية من قاتل الرئي�ض 

ر���ض��ي��د ك���رام���ي وط�����وين ف��رجن��ي��ة وداين 

يدعو  اأمل  ال��ك��ث��ريي��ن؟  وغ��ريه��م  �ضمعون 

الرتحيب  اإىل  الأ���ض��رف��ي��ة  اأه����ايل  جعجع 

وعملوا  منطقتهم  على  هجموا  ب��ال��ذي��ن 

تخريباً فيها قائاًل: »هوؤلء حلفاوؤنا«؟ اأمل 

يقل جعجع »فليحكم الإخ��وان«، وهو اأمر 

مل ير�َض به امل�ضريون ول اأهايل تون�ض؟

الأم����ر نف�ضه ي��ق��ال ع��ن اأن�����ض��ار »ت��ي��ار 

امل�����ض��ت��ق��ب��ل« ال���وه���اب���ي، خ�����ض��و���ض��اً اأول��ئ��ك 

لهم  ل  ت�ضجِّ ال��ذي��ن  وال��ف��اع��ل��ي��ات  ال��ن��واب 

ال�ضابقة واحلالية  ال�ضيا�ضية  املحطات  كل 

اأنهم �ضكلوا وما زالوا غطاء �ضيا�ضياً واأمنياً 

عامل  زال����وا  وم���ا  ك��ان��وا  ب��ل  للتكفرييني، 

حتري�ض لهم على القتل وارتكاب اجلرائم 

بحق من يخالف احلريريني الراأي.

لكن ما يخيب اآمال هوؤلء التكفرييني، 

ال�ضاحية  ����ض���وارع  اإىل  ن��زل��وا  ال��ذي��ن  اأن 

يطلبوا  مل  القتلة،  م��ن  �ضكانها  يحمون 

ر ذلك  اأي عابر �ضبيل، حتى ل يف�ضَّ هوية 

بل  م���واط���ن،  اإىل  ي�����ض��ي��ئ��وا  ومل  مت���ي���ي���زاً، 

املتبادلة،  اللغة  ه��و  والع��ت��ذار  الح����رتام 

ما حتقق  وهو  النا�ض  داأبهم حماية  وك��ان 

ب�ضكل كبري.

وعلى عك�ض ما كان يحلم به رموز 14 

على  لهم  خميباً  الأم��ر  ك��ان  ومثلما  اآذار، 

املقاومون  ق��ّدم  حيث  اجلنوبية،  احل���دود 

اأعطى  وال�ضجاعة،  البطولة  �ضور  اأن�ضع 

»ال�ضاحية«  ومداخل  �ضوارع  يف  املقاومون 

اأج����م����ل وق����ف����ات ال�������ض���ف���اف���ي���ة وال���رح���م���ة 

 14 اأحالم  بالنا�ض، مبا يحّول  واللت�ضاق 

اآذار اإىل كوابي�ض لأ�ضحابها لي�ض اإل. 

عدنان ال�صاحلي 
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يـقــــال

◄ نزوح »عرسالي«
ث��م��ة ق��ل��ق ك��ب��ري ع��ن��د اأه����ايل ع��ر���ض��ال من 

احلال الذي ُو�ضعوا فيه هم وبلدتهم من 

قبل »تيار امل�ضتقبل« وحلفائه من جماعة 

من  عدد  التكفريية.  والأ�ضولية  اآذار   14
الأهايل ي�ضري اإىل اأن البلدة ت�ضهد نزوحاً 

وا�ضعاً بعد اأن بلغ عدد امل�ضلحني الأجانب 

امل�����ض��ل��ح��ني  م���ئ���ات  اإىل  اإ����ض���اف���ة  الآلف، 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني م���ن خ����ارج ال���ب���ل���دة، وال��ذي��ن 

اأخ������ذوا ي��ف��ر���ض��ون ���ض��ل��وك��ه��م وق��وان��ي��ن��ه��م 

اإىل تكفري كل من ل  اإ�ضافة  النا�ض،  على 

يوافقهم الراأي يف معتقداتهم.

◄ عودة إلى كفوري
ع���اد احل���دي���ث يف ال��ك��وال��ي�����ض ع���ن امل��دع��و 

مي�ضال  ق�ضية  يف  امل��ت��ورط  كفوري  ميالد 

اأج��ه��زة  م��ع  عمله  ين�ضق  وال���ذي  �ضماحة، 

ا���ض��ت��خ��ب��ارات ف��رن�����ض��ي��ة، وذل����ك ع��ل��ى اأث���ر 

احلوادث الأمنية الأخرية يف لبنان.

◄ اهتمام »فاتيكاني«
�ضديداً  اهتماماً  الفاتيكان  �ضفارة  اأب���دت 

ب���ت���داع���ي���ات ال���و����ض���ع الأم����ن����ي يف ل��ب��ن��ان، 

الإج��رام��ي��نْي  التفجريين  بعد  خ�ضو�ضاً 

يف ط��راب��ل�����ض، وت���رّك���ز اله��ت��م��ام - ح�ضب 

ب���ة - ع���ل���ى اح���ت���م���الت  ���ض��خ�����ض��ي��ة م���ق���رَّ

امل�ضيحيني،  ع��ل��ى  ال�ضلبية  الن��ع��ك��ا���ض��ات 

العراق  يف  غالية  اأثماناً  دفعوا  اأنهم  �ضيما 

و�ضورية »من دون اأي ذنب«.

◄ »كالم الناس« 
      يثير الغرائز

مر�ضيل  ملُعّده  النا�ض«  »ك��الم  ف�ضيحة  بعد 

متفّحمة  لأج�ضاد  ت�ضجياًل  وعر�ضه  غ��امن، 

طرابل�ض  ان��ف��ج��ارْي  اأح���د  نتيجة  اإن��ه��ا  قيل 

الإج���رام���ي���نْي، وا���ض��ت��خ��دام »اإخ�����وان« م�ضر 

ن��ف�����ض ال��ت�����ض��ج��ي��ل ���ض��د اجل��ي�����ض امل�����ض��ري، 

اأنها جثث متفحمة من جراء قمع  زاعمني 

هذه  اأن  تبنّي  »الإخ����وان«،  اعت�ضامات  اأح��د 

ال�ضور عائدة اإىل �ضهداء »حركة 20 فباير« 

ال��ذي��ن ت��ف��ّح��م��وا يف ح��ري��ق اأح����د امل�����ض��ارف 

�ضباط   20 يف  امل��غ��رب  يف  ح�ضيمة  مدينة  يف 

ال��ف�����ض��ي��ح��ة ط��ل��ب وزي���ر  ب��ع��د ه���ذه   .2011
كتاب  ال��داع��وق يف  ول��ي��د  اللبناين  الإع����الم 

اأر�ضله اإىل رئي�ض املجل�ض الوطني لالإعالم، 

اإىل  �ضرعة  وب��اأق�����ض��ى  ف���وري  اإن����ذار  توجيه 

برناجمه  ت�ضّمنه  مل��ا  غ��امن،  مار�ضيل  املُ��ع��ّد 

واإذك��اء  للنفو�ض  وتاأجيج  للغرائز  اإث��ارة  من 

بال�ضلم  الإخ��الل  على  وحتري�ض  للنعرات، 

الأهلي وال�ضتقرار العام يف البالد.

التكفيريون يحققون أحالم »14 آذار«

ما هو الفرق بين سمير 
جعجع والزرقاوي؟ وهل 
أبو مصعب كان أكثر 

دموية من قاتل الرئيس 
رشيد كرامي؟

◄ خاليا عنقودية
اأمنية مرتبطة بالأمري  اأجهزة  اإن  قال م�ضوؤول كبري، 

بندر بن �ضلطان ت�ضرف ماليني الدولرات �ضهرياً على 

اإن�ضاء خاليا عنقودية، بحيث ل تعرف اأي جمموعة ما 

ب�ضكل  كلها مرتبطة  لكنها  الأخ��رى،  املجموعة  تفعله 

من�ضق مع �ضابط �ضعودي يعمل يف مكتب بندر.

◄ ليست المرة األولى
�ضوهد اأحد رجال الدين الذين اعتادوا على التطاول 

الدفاع،  وزارة  اإىل  داخ��اًل  الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة  على 

لي�ضت  رتبة  لديه  من م�ضوؤول  اأن طلب موعداً  بعد 

اأنه طلب خدمات لي�ضت ذات  »عالية«، وتبني لحقاً 

قدر مهم، علماً اأنها لي�ضت املرة الأوىل.

◄ ممّول المجموعات المتشددة
والتنظيمات  امل��ج��م��وع��ات  بق�ضايا  خبري  دبلوما�ضي  اأك���د 

اأن���ه ب��ع��د امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��دق��ي��ق ت��ب��نّي اأن مرجعاً  امل��ت�����ض��ددة، 

ه��ذه اجلماعات يف  اأك��ب مم��وِّيل  م��ن  ه��و  لبنانياً  حكومياً 

لبنان، خ�ضو�ضاً يف منطقة ال�ضمال، كا�ضفاً اأن تقارير بالغة 

هذه  على  ُت�ضرف  التي  الهائلة  الأم����وال  ع��ن  احل�ضا�ضية 

اجلماعات املت�ضددة و�ضلت اإىل اأجهزة ا�ضتخبارات غربية.

◄ المجرم واحد
اأن التحقيقات  اأمنية ل�ضحيفة »الثبات«  اأكدت جهة 

يف انفجاري طرابل�ض اأو�ضلت اإىل خيط رفيع ُيتوّقع 

اأن يو�ضل اإىل مفّجر الروي�ض، حيث ُيعتقد اأن اجلهة 

املتورطة واحدة.

◄ أخبار ليلى.. يا لطيف
ميقاتي  جنيب  الأع��م��ال  ت�ضريف  حكومة  رئي�ض  ات�ضل 

اإدارة قناة املوؤ�ض�ضة اللبنانية لالإر�ضال »األ  برئي�ض جمل�ض 

بي �ضي« م�ضتنكراً بث حلقة خا�ضة م�ضاء الإثنني املا�ضي مع 

بتوقعاتها  النا�ض  اأرعبت  التي  اللطيف،  ليلى عبد  املدعوة 

حول وقوع تفجريات متنقلة على الأرا�ضي اللبنانية.

◄ مجموعات إرهابية متنقلة
حتركات  ع��ن  دقيقة  معلومات  ف��اع��ل  ح��زب  ميتلك 

بني  تتنقل  اإره��اب��ي��ة  جمموعات  اإىل  ينتمون  اأف���راد 

وُعلم  ج���داً،  ح��ذر  ب�ضكل  وب���ريوت  وال��ب��ق��اع  ال�ضمال 

اأوك��اره  اأن ع��دداً من ه��ذه اخلاليا ب��ات حما�ضراً يف 

متهيداً للقب�ض عليه.
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استطالع رأي

اأجرى املوقع الإلكرتوين ل�ضحيفة 

»الثبات« ا�ضتطالعاً للراأي حول ما 

ُيطل�َق على ما يجري يف  اأن  ميكن 

النتيجة  ف��ك��ان��ت  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن 

من اأ�ضل 738 �ضوتاً:

تاآمر عربي:

.)٪80.2( �ضوتاً   592
ربيع عربي:

.)٪11.7( �ضوتاً   86
خريف عربي:

.)٪8.1( �ضوتاً   60



اآذار« يف  كم كان متفائاًل ذاك القطب يف جماعة »14 

الـ48 �ساعة االأخرية، بحيث مل تهداأ هواتفه اخللوية، وال 

لي�سمع  بع�سها  اإىل  هواتفه  يقّرب  اأحياناً  وكــان  الثابتة، 

مهاتفيه حتليله، واأن »غداً« عامل جديد من »ال�سالم« يف 

هذه املنطقة املعّذبة من الكون، على حد تعبريه.

كان هذا القيادي املرموق يف »14 اآذار« يندفع بحما�سة 

للحديث عن نهاية نظام عمره اأربعة عقود ونيف، وحتّول 

الــواليــات  اأن  بتاأكيده  ا�سرتاتيجي  ع�سكري  حملل  اإىل 

املتحدة �ستحقق ن�سراً كبرياً دون اأي خ�سارة ب�سرية، وذلك 

املتو�سط  البحرْين  يف  املتمركزة  بوارجها  تنطلق  حينما 

واالأحــمــر الإطـــالق �ــســواريــخ »تــومــاهــوك«، تــدك املــواقــع 

ال�سورية عن ُبعد، باالإ�سافة اإىل قاذفاتها اال�سرتاتيجية 

املُقِلعة من حامالت طائراتها.

»االآذاري«،  هــذا  بـــراأي  و�سيتغري  �سيتبّدل  �ــســيء  كــل 

كحال  �سيكون  ومقاومته  اهلل«  »حزب  م�سري  باأن  حا�سماً 

منظمة التحرير الفل�سطينية عام 1982، حينما اأخرجتها 

الفرق  لكن  لبنان،  من   - تعبريه  حد  على   - »اإ�سرائيل« 

ويقاتل  »مقاومته«  يطلق  هناك من  يكون  لن  املــرة  هذه 

يف �سوارع بريوت ويف قرى اجلنوب والبقاع الغربي معلناً 

بـ»فخر« اأنه حينها �سُي�ستكمل االأوتو�سرتاد العربي، الذي 

�سينتهي باالإ�سكندرية.. وتبداأ مرحلة ال�سالم »االأبدي«.

كان  وحــن  اآخـــر،  حتليل  اأي  »االآذاري«  هــذا  يقبل  مل 

ُيعر�ض عليه ما ي�سل على هواتف بع�ض احلا�سرين من 

اأعـــداء دم�سق من  اأن حلف  اأخــبــار �سريعة )عــاجــل(، مــن 

الغربين ال يتحدث عن نهاية النظام يف �سورية، بل عن 

ونائبه،  الربيطانية  احلكومة  رئي�ض  اأ�سار  كما  اإ�سعافه، 

من  �سورية  على  باحلرب  قــرار  اأي  ترف�ض  اإيطاليا  واأن 

اآالن جوبيه  اندفاعة  واأن  االأمــن،  موؤ�س�سة جمل�ض  خــارج 

يقبل  مل  اأنــه  حتى  عليه..  وبــال  اإىل  �ستتحّول  الفرن�سي 

حتلياًل ع�سكرياً �سابقاً من جماعته باأن املعلومات املتوافرة 

حلف أعداء سورية من لبنانيين وعرب يعوم على »شبر ماء« أميــــركــي
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املحتَمل  االأمريكي  العدوان  اأن  اإىل  ت�سري  لديه 

�سورية،  على   - »حمتَمل«  كلمة  على  م�سدداً   -

ال�سيطرة  مواقع  وي�ستهدف  يكون حمــدوداً  قد 

والتحكم يف القيادة ال�سورية، التي من دون اأدنى 

�سك اتخذت االحتياطات الالزمة، التي �ستجعل 

قــيــمــة ع�سكرية..  ذي  مــن غــري  الــ�ــســربــة  هـــذه 

املتوقع  االأمريكي  العدوان  بــاأن  الرجل  ح�َسمها 

حظي بالتغطية الكاملة من الدول العربية من 

خالل جامعة نبيل العربي، وال�سعودية، ما يعني 

براأيه اأن عاملاً عربياً جديداً �سيقوم يف ال�ساعات 

املقبلة، و�ستجد م�سر نف�سها م�سطرة الأن تكون 

ير�سى  لن  ال�سي�سي  الفريق  الأن  �سميمه،  من 

اأن  خ�سو�ساً  االأ�ــســد،  كب�سار  م�سريه  يكون  اأن 

ل�سان  على  اأعلن  عليه  يعتمدون  الذي  الرو�سي 

اأي حــرب، ما يعني  اأنــه لن ي�سارك يف  الفــروف 

براأيه اأن هناك �سفقة بداأت ت�سلك طريقها.

هـــذه الــعــّيــنــة مـــن الــ�ــســلــوك لــفــريــق داخــلــي 

لبناين قد تكون كافية للداللة على بوؤ�ض حلف 

اأعــــداء �ــســوريــة الــعــرب الــذيــن يــوفــرون الغطاء 

تاريخي  وعمق  �سيادة  ذات  دولــة  على  للعدوان 

يكونوا  الأن  وي�ستعدون  ال�سنن،  الآالف  ميتد 

مرتزقة لـــ»الــنــاتــو« واالأمــريكــي الــذي لــن يجد 

مبهمته  فــتــقــوم  الـــرب،  عــلــى  لــلــنــزول  ال�سجاعة 

جــيــو�ــض املـــرتـــزقـــة والــتــكــفــرييــون، �ـــســـواء تلك 

يف  معها  احلـــدود  على  اأو  �سورية  داخــل  ح�سدت 

االأردن وتركيا ولبنان.

ن�سر  على  عربية  رجعية  مراهنة  ثمة  اإذاً، 

لقاء بين »االئتالف« ومســؤول أمني »إسرائيلي« 
فـي بـراغ بـرعـاية أميركيــــة – خليجيــــة

التصعيد.. تمهيدًا للتسوية أو للحرب؟

اأنقرة - الثبات

تــعــيــ�ــض قـــيـــادات املــعــار�ــســة الــ�ــســوريــة يف 

انت�سار مل يح�سل، ويعرف  »ن�سوة«  اخلــارج 

اأنه لن يح�سل جراء املعلومات التي  قادتها 

الغربية  ال�سربة  اقــرتاب  عن  هــوؤالء  يبثها 

ل�سورية، وم�سارعة املحور العربي - االأجنبي 

املناوئ ل�سورية اإىل تلّقف ادعاءات ا�ستعمال 

الــ�ــســالح الــكــيــمــيــائــي يف ريـــف دمــ�ــســق لقرع 

طبول احلرب.

بــــــــارزاً يف »االئــــتــــالف«  لـــكـــن مـــ�ـــســـدراً 

املــــوايل لــهــذا املــحــور خـــرج لــيــوؤكــد اأن هــذه 

الــنــظــام،  ُمـــعـــّدة الإ�ــســقــاط  الــ�ــســربــة لي�ست 

اإطار  – ف�ستكون يف  – اإن ح�سلت  اإمنــا هي 

�سفقة مــع االأمــريكــيــن مــن اأجـــل الــذهــاب 

هــوؤالء  قــّدم  اأن  بعد  »جنيف2«،  مــوؤمتــر  اإىل 

ما  اإذا  اإليه  بالذهاب  بالقبول  ر�سمياً  تعهداً 

ياأملون  اأمريكية  ل�سربة  بالدهم  تعر�ست 

تقدمي  على  واإجباره  النظام،  اإ�سعاف  منها 

اإ�ــســقــاطــه غري  بـــاأن  قناعة منهم  الــتــنــازالت 

ممكن.

ـــــوري يـــ�ـــســـكـــن يف  يــــقــــول مــــعــــار�ــــض �ـــــس

»اأقــل  لــه  االإعــــداد  يــجــري  اإن مــا  ا�سطنبول، 

بــكــثــري مــن اآمــــال املــ�ــســلــحــن«، مــ�ــســرياً اإىل 

اإحداثيات  لالأمريكين  »قــدمــوا  هـــوؤالء  اأن 

و�سلت اإىل حد طلب تدمري م�سانع خا�سة 

ال�سعب  مــنــهــا  ي�ستفيد  عــامــة  ومــوؤ�ــســ�ــســات 

الــواليــات  �ست�سّنها  مقبلة  حــرب  عــن  احلــديــث  يكرث 

»م�سرحية«  على  كـــرّد  �ــســوريــة،  على  االأمــريكــيــة  املتحدة 

بعيد  حــد  اإىل  ت�سبه  والــتــي  واملــكــررة،  املــجــرّتة  الكيماوي 

دمــار  اأ�سلحة  الــعــراق  امــتــالك  التلفيق واالأكــاذيــب حــول 

�ــســامــل، مــهــدت الحــتــاللــه واإغـــراقـــه يف اأتــــون مــن الــدم 

والدمار والتفجري.

واحلــديــث  احلا�سلة  النف�سية  واحلـــرب  التهويل  اإن 

ـــاك  عــن تــاأكــيــد ب�سّن خــيــار حـــرب، يــرافــقــه نــوع مــن االإرب

وتاأكيدات  اخلــيــارات«،  »در�ــض  بعبارات  املتمثل  االأمــريكــي 

اإمنا عمليات  باأن الهدف لي�ض الذهاب اإىل حرب �ساملة، 

حمدودة هدفها اإ�سعاف النظام ال�سوري، ولي�ض �سّن حرب 

االإربــاك  ب�سكل كامل، ويعك�ض  املنطقة  انفجار  اإىل  تــوؤدي 

االأمريكي - الغربي هذا تقدير واإدراك للنتائج اخلطرة 

املرتتبة على هذا ال�سيناريو، ف�سورية وحلفاوؤها ميلكون 

من القوة واالأوراق ما يجعل اخليار بالذهاب اإىل احلرب 

الكربى خياراً مكلفاً جداً، اإن مل نقل خياراً انتحارياً.

ويف تقييم للخيارات املتاحة ودوافعها جند ما يلي:

النطاق  وا�سع  ع�سكري  بتدخل  القيام  ا�ستحالة  اأواًل: 

والزج باجليو�ض اإىل الداخل ال�سوري، الأن هذا قد يوؤدي 

منطقة  يف  احلريق  �سي�ستعل  حيث  جهنم،  بــاب  فتح  اإىل 

لكن  يــبــداأ،  كيف  ُيــعــرف  قــد  ب�سكل  ومت�سابكة  متداخلة 

اأن احلرب ال�ساملة التي  لن ُيعرف كيف تنتهي، واالأكيد 

�سي�سّنها الغرب �ست�ستوجب رداً من قبل املحور املتحالف 

رو�سيا  تتاأخر  ولــن  احلــرب،  اإيــران  و�ستدخل  �سورية،  مع 

عن الرد - ولو اأعلن الفروف �سراحة اأن رو�سيا لن تدخل 

اأخرى غري  بو�سائل  الرد  باإمكانها  - لكن  ع�سكرية  حرباً 

اجليو�ض  اإدخـــال  بال�سرورة  ت�ستوجب  ال  وقــد  تقليدية، 

النظامية يف حرب على االأرا�سي ال�سورية، وبالتاأكيد لن 

ت�سمح رو�سيا للغرب باأن ينتزع منها املكا�سب التي ك�سبتها 

املا�سين من عمر  العامن  الــدويل خالل  ال�سعيد  على 

االأزمة ال�سورية.

العقل  ي�ستبعده  ال�ساملة  فــاإن خيار احلــرب  من هنا، 

الــغــرب مــع كــل عــبــارة تهديد  واملــنــطــق، وهـــو مــا يعلنه 

بــاعــتــمــاد اخلـــيـــار الــعــ�ــســكــري، الأن احلــــرب الــ�ــســامــلــة قد 

املنطقة، ولن تنجو  اإىل خــروج كامل الأمريكا من  تــوؤدي 

يرغبه  ال  ما  وهــذا  االأمـــر،  هــذا  تداعيات  »اإ�سرائيل« من 

الغرب بالتاأكيد.

ثــانــيــاً: الــقــيــام بــ�ــســربــات حمــــدودة الأهـــــداف �سورية 

ع�سكرية، وهو ما انفك الغرب يعلن عنه ويوؤكد عليه يف 

اإىل  اللجوء  اأن  علماً  الع�سكري،  اخليار  اإىل  اللجوء  حال 

مثل هذا اخليار فيه موؤ�سرات عدة اأهمها:

اأ- اأن االأمريكين تيقنوا من ف�سل »الوكيل الوهابي« 

يف ا�سرتاتيجية اإعادة التوازن التي اأعلنوها كعنوان ملرحلة 

يف  »االإخـــواين«  احل�سان  اأ�سقطت  التي  الق�سري،  بعد  ما 

على  االعتماد  خيار  اأن  كما  القا�سية،  بال�سربة  �سورية 

متعذراً  بــات  قد  ال�سربات  هــذه  مبثل  للقيام  »اإ�سرائيل« 

بتنفيذ  »االإ�سرائيلية«  الذراع  قيام  اأن  الأ�سباب عّدة، منها 

املخططات االأمريكية ال ميكن اأن مير ب�سهولة هذه املرة، 

خ�سو�ساً بعد التهديد الوا�سح على اأثر ال�سربة االأخرية، 

والتاأكيد اأن اأي عدوان »اإ�سرائيلي« هذه املرة �سي�ستوجب 

رداً كبرياً وموؤملاً لـ»اإ�سرائيل«، قد ال ت�ستطيع اأن تتحمله.

الع�سكري  بــالــعــمــل  بقيامها  اأمـــريكـــا  تــكــون  وهـــكـــذا، 

املنطقة؛  ف�سل جميع وكالئها يف  تيقنت من  بنف�سها قد 

»اإ�ــســرائــيــل« و»االإخـــــوان« و»الــوهــابــيــن«، وبـــات عليها اأن 

وتقوم  اخلــلــف«  مــن  القيادة  »ت�سدر  �سيا�سة  عــن  تتخلى 

بالعمل بنف�سها، وهو يعترب - يف جميع احلــاالت - ف�سل 

لل�سيا�سة االأمريكية يف املنطقة، ي�ساف اإىل ف�سلها ال�سابق 

يف العراق واأفغان�ستان وغريها.

ميكن  �سورية  يف  مــا«  »انت�سار  اإىل  الغرب  حاجة  ب- 

اأوراق  على  ل  وللتح�سّ املفاو�سات،  اإىل  للذهاب  ا�ستثماره 

يتابع  ومن   ،»2 »جنيف  يف  �سيا�سياً  لال�ستخدام  ميدانية 

امل�سار الزمني واملحطات التاريخية التي مرت بها احلرب 

 ،»2 اإىل »جنيف  الــذهــاب  اقـــرتاح  اأن  يــالحــظ  الــ�ــســوريــة، 

مّت خـــالل زيــــارة كـــريي اإىل مــو�ــســكــو عــلــى اأثـــر االإعـــالن 

االأمريكي عن الغارة »االإ�سرائيلية« على مواقع ع�سكرية 

�سورية، والرتاجع عنه مّت بعد الهزمية يف الق�سري، ومت 

اإعالنه خالل قمة اأوباما بوتن على هام�ض موؤمتر قمة 

الثمانية، حن اأعلن اأوباما اأنه لن يذهب اإىل املفاو�سات 

اإال بــعــد »اإعـــــادة الـــتـــوازن« يف املــيــدان الــ�ــســوري. مــن هنا 

االإعــالن  يتم  التي  املــحــدودة  الع�سكرية  ال�سربات  تكون 

اإمكانية  اأي  ياأ�ض غربي من  عنها كخيار هي موؤ�سر على 

ي�ستثمرونه  ال�سورية  االأر�ــض  الإحــراز تقدم ميداين على 

يف املفاو�سات.

اأن  اأم  اإىل هذا اخليار،  الغرب  وال�سوؤال: هل �سيذهب 

االأمر جمرد تهويل وحرب نف�سية؟

ملحاولة  اجلــاريــة  ال�سرية  باالت�ساالت  رهــن  اجلــواب 

ج�ّض نب�ض الطرف املقابل، فاإن و�سلت الر�سالة وا�سحة 

اإىل الغرب باأن هذه ال�سربات �سيتم الرد عليها بقوة ولن 

متر مرور الكرام ولن يقوم احللف املقاوم ب�سبط النف�ض، 

اأن  اجلـــواب  كــان  واإذا  فنجان،  يف  زوبــعــة  �ستكون  فعندها 

�سبط النف�ض �سُيماَر�ض و�سي�سمح للغرب بتحقيق انت�سار 

اإىل  والذهاب  ال�سجرة،  بالنزول عن  له  ي�سمح  »اإعالمي« 

�سنتوقع  فعندها   ،»2 »جنيف  موؤمتر  يتوجه  �سيا�سي  حل 

قيام الغرب بالت�سعيد و�سرب بع�ض »االأهداف« ال�سورية 

التي �سيقال اإنها »�ستق�سي على قدرته الكيماوية«.

د. ليلى نقوال الرحباين

حاملة 

طائرات 

اأمريكية 

يف خدمة 

اجلماعات 

التكفريية 

يف �سورية 
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موضوع الغالف

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

اأو  كـــيـــمـــاويـــة  اأ�ـــســـلـــحـــة  اأمــــريكــــا  مل جتــــد 

مليوين  بنحو  وغــادرتــه  الــعــراق،  يف  جرثومية 

قــتــيــل عـــراقـــي ومـــاليـــن املــهــّجــريــن، وبــثــالث 

�سيغة  االآن  حــتــى  تــكــتــمــل  مل  مــتــنــاحــرة  دول 

مرحا�ض  غريبة:  تذكارية  وبهدايا  انف�سالها، 

كان ي�ستعمله �سدام ح�سن يف الزنزانة، وقطعة 

من موؤخرته املج�ّسمة على متثال برونزي، ومت 

اإيداع الهديتن يف املتحف الع�سكري االأمريكي 

التي  الثالثة  الــهــديــة  اإىل  اإ�ــســافــة  بوا�سنطن، 

حملها جورج بو�ض على وجهه من فردتّي حذاء 

منتظر الزيدي.

ا�ستخدام  حتقيقات  االآن  حتى  تت�سح  مل 

الــغــاز الــ�ــســام يف الــغــوطــة الــ�ــســرقــيــة، واأمــريكــا 

النتائج، الأن احلرب  انتظار  اإىل  لي�ست بحاجة 

ال�ساروخية اخلاطفة على �سورية، اإن ح�سلت، 

فهي حاجة داخلية �سمن البيت االأمريكي.

دبــلــومــا�ــســي اأمــريكــي �ــســّرح مــنــذ اأيــــام بــاأن 

ال�سيناتور اجلمهوري جون ماكن هّدد رئي�ض 

مل  اإذا  من�سبه  يف  لــه  التجديد  بــعــدم  االأركــــان 

للتدّخل  ع�سكرية  خطة  اأوباما  للرئي�ض  يقّدم 

اأنــه �سغط مــن �سقور  �ــســوريــة، يف مــا يبدو  يف 

لالإيفاء  االأمــريكــي  الرئي�ض  على  احلــزب  هــذا 

بــتــعــهــداتــه الــ�ــســابــقــة اأن يــتــدخــل يف �ــســوريــة يف 

غــازات  اأو  كيماوية  اأ�سلحة  ا�ستعمال  مت  حــال 

�سامة من قَبل النظام، ف�سارعت رئا�سة االأركان 

االأمــريكــيــة الإعــــداد اأكـــرث مــن خــطــة و�سعتها 

على طاولة الرئي�ض، وحّركت القطع البحرية 

ينتظر  الــذي  اأوباما  قــرار  بانتظار  املتو�سط  يف 

بدوره تركيب تهمة الهجوم بالغاز ال�سام على 

الغوطة ال�سرقية، ليكون »اأخالقياً يف التحّرك 

ما  انتقد  اأنــه هو من  القانون«، خ�سو�ساً  وفق 

فعله �سلفه بو�ض يف العراق.

اأمــريكــا التي قــررت بعد ورطــة الــعــراق اأن 

حُتارب بـ»الكفوف البي�ساء«، واأن تناأى بنف�سها 

الــ�ــســرق  تـــدّخـــل عــ�ــســكــري مــبــا�ــســر يف  اأي  عـــن 

تقود  بــاأن  متوّرطة  اليوم  نف�سها  جتد  امللتهب، 

بــنــفــ�ــســهــا احلــــرب عــلــى �ــســوريــة مـــع ا�ــســتــحــالــة 

�سدور قرار اأممي بهذا ال�ساأن، نتيجة »الفيتو« 

احلتمي لرو�سيا وال�سن.

حمتَملة  حلـــرب  التح�سري  اأجــــواء  و�ــســط 

اأركـــان  روؤ�ــســاء  عقد  �سخ�سياً،  اأوبــامــا  ُيــقــّررهــا 

»الـــنـــاتـــو« والـــنـــظـــراء اخلــلــيــجــيــون اجــتــمــاعــات 

مـــاراتـــونـــيـــة يف الــعــا�ــســمــة االأردنـــــيـــــة عـــّمـــان، 

واآليات  �سورية  يف  التدّخل  خطط  فيها  در�سوا 

�سحيفة  �ــســّربــتــه  مــا  �سمنها  ومـــن  الــتــحــّرك، 

بّري وجوّي  الفرن�سية عن هجوم  »لو فيغارو« 

على دم�سق بقيادة �سباط اأردنين واأمريكين 

و»اإ�سرائيلين« انطالقاً من االأرا�سي االأردنية 

الإ�سقاط العا�سمة دم�سق.

الباحث واالإعالمي االأردين نبيل الغي�سان؛ 

املــقــّرب جـــداً مــن املــلــك عــبــداهلل بــن احل�سن، 

�سئل مــنــذ يــومــْن عــن �ــســّحــة عــْر�ــض االأمـــري 

الديون اخلارجية  كامل  دفع  �سلطان  بن  بندر 

لــــالأردن الــبــالــغــة نــحــو ثــالثــة مــلــيــارات دوالر، 

اأجـــــواءه وحــــدوده الــربّيــة  مــقــابــل فــتــح االأردن 

رمبا  التي  اخلليجية،  واجليو�ض  »الناتو«  اأمــام 

الغي�سان  يــوؤكــد  مل  الـــرّبي..  بالهجوم  ت�سارك 

ومل ينِف، بل ا�ستدار حول ال�سوؤال وقال: منذ 

وا�سنطن،  اإىل  زيــــارة  يف  املــلــك  رافــقــُت  �سنتن 

يوافق  خــاويــة، ومل  االأردنــيــة  وكــانــت اخلزينة 

�سريان  �سورية  االأردن على عر�ض مماثل، الأن 

اأخرى  ناحية  ناحية، ومن  لــالأردن من  حيوي 

فــــاإن ا�ــســتــقــرار الــعــر�ــض الــهــا�ــســمــي هـــو عندنا 

اأهـــم مــن مــغــريــات الــتــدّخــل يف دولـــة �سقيقة، 

بــــاأن االأردن لــن يــتــدّخــل يف  مــ�ــســيــفــاً: »اأجـــــزم 

اأجــوائــه  بفتح  ي�سمح  ولـــن  املــزعــومــة،  احلـــرب 

وال  �سعيف  بلد  الأنــنــا  الغر�ض،  لهذا  وحـــدوده 

دفــع  اأو  الــالجــئــن  تــدّفــق  مــن  املــزيــد  نحتمل 

فاإن  االأرجـــح  وعلى  اأمننا،  من  م�ساركتنا  ثمن 

البحر  اأُعلنت ف�ستكون من  ما  اإذا  هذه احلرب 

عــرب الــ�ــســربــات الــ�ــســاروخــيــة لــتــدمــري مــواقــع 

ا�سرتاتيجية«.

واالإعالن  املت�سارعة،  اال�ستحقاقات  اأمام 

�ستكون  �سورية  يف  مغامرة  اأي  اأن  الــرو�ــســي 

نــتــائــجــهــا كــارثــيــة، مـــع اإحـــجـــام رو�ــســيــا عن 

خــو�ــض احلــــرب مـــع اأحـــــد، عــلــى حـــّد تعبري 

وزيـــر خــارجــيــتــهــا، ومـــع لــغــة الــتــحــّدي التي 

حــــّذر بــهــا نــائــب رئــيــ�ــض االأركـــــان االإيـــــراين، 

باإ�سعال  ال�سورية  امل�سادة  التهديدات  واأمــام 

اأي حرب  �ُسّنت  االأو�ــســط يف حــال  ال�سرق  كل 

العالقات  يف  عربي  خبري  راأى  االأ�ــســد،  على 

اأمريكا  اأن  بــريوت،  من  االأمريكية  الدولية 

»رفــع  قبيل  مــن  حمـــدودة  �سرباتها  �ستكون 

ال�سوري،  النظام  ي�سقط  ال  بحيث  العتب«، 

بل من قبيل اإ�سعافه و�سوقه اإىل »جنيف 2« 

العك�ض  فعلت  لو  واأنها  اأكــرث،  ولي�ض  �سعيفاً 

وغــرقــت اأكـــرث يف الـــوحـــول الــ�ــســوريــة، فهي 

الدافئة  املياه  رو�سيا عن  اإبعاد  تقّدر عواقب 

ال�سورية، وعن االأر�ض ال�سورية التي ُتعترب 

اآخــــر مــوطــئ قـــدم لــهــا يف الــ�ــســرق الــعــربــي، 

االإيــرانــيــة  الفعل  رّدة  تــقــّدر  اأمــريكــا  اأن  كما 

قد  التي  وال�سواريخ  اخلليج،  يف  االنتقامية 

»حزب  اأو  اإيــران  من  »اإ�سرائيل«  على  تنهمر 

اهلل«، وتقّدر الكارثة الكربى على االقت�ساد 

هرمز،  م�سيق  اإيــــران  ُتغلق  عندما  الــعــاملــي 

ويغدو �سعر برميل النفط على م�سارف 250 

دوالراً اأمريكياً كحد اأدنى.

التي  امل�ستنقعات  بكل  ومـــروراً  فيتنام  منذ 

اأغــرقــت بــهــا اأمــريكــا نف�سها، وكـــان اآخــرهــا يف 

اأفــغــانــ�ــســتــان والـــعـــراق، تــبــدو »اإ�ــســرائــيــل« التي 

ا�ستعل ال�سرق من اأجل تاأمن اأمنها عرب هدم 

الــكــيــانــات الــتــي تــهــددهــا، االأكــــرث ارتـــعـــاداً من 

انتقامية  �سربات  من  �ستدفعها  التي  االأثمان 

�ـــســـاروخـــيـــة عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــا اال�ــســرتاتــيــجــيــة 

وجتّمعاتها ال�سكانية. 

الرئي�ض  تــوّقــع  الـــذي  الـــزالزل  م�سل�سل  يف 

ُنــفــذت ال�سربات  ب�ّسار االأ�ــســد حــدوثــه يف حــال 

على �سورية، �ستغرق اأمريكا جمدداً يف وحوله، 

بل  بنف�سها،  ال�سام  بــّر  اإىل  تنزل  لن  اأنها  رغــم 

بــبــوارج و�ــســواريــخ اأمــريكــيــة، واأدوات اأوروبــيــة، 

واأمــــراء  ومتــويــل ودعـــم لوج�ستي مــن مــلــوك 

االأ�سد  بقاء  تكون  قد  احلــرب  ونتيجة  النفط، 

املــ�ــســرذمــة،  �ــســوريــة  عــلــى  عــــام 2014  رئــيــ�ــســاً 

واالأردن  �ــســامــل،  االأردين حلــل  الــتــاج  وانــحــنــاء 

وطناً بدياًل للفل�سطينين يف امل�ستقبل البعيد!

اأمني اأبو را�شد

لقاء بين »االئتالف« ومســؤول أمني »إسرائيلي« 
فـي بـراغ بـرعـاية أميركيــــة – خليجيــــة

ما، ميّكنها مع اأ�سيادها االإمربيالين 

من اإمالء �سروطهم، فيتحول »جنيف 

منا�سبة  اإىل  للحل  فــر�ــســة  مــن   »2
لال�ست�سالم، وفات هوؤالء اأن كل جتارب 

�ــســوريــة، ويف مقدمهم  اأعــــداء  حـــروب 

االأمريكي و»االإ�سرائيلي«، تراهن على 

حـــروب قــ�ــســرية وخــاطــفــة، وبــالــتــايل 

فاإن حلف املقاومة واملمانعة لديه من 

الــ�ــســرب وطـــول االأنــــاة مــا ميــّكــنــه من 

احللف  وا�ستنزاف  احلرب  اأمد  اإطالة 

الرجعي   - االإمــربيــايل   - ال�سهيوين 

الـــعـــربـــي، وحتــقــيــق الــنــ�ــســر عــلــيــه يف 

النتيجة.

كــم كـــان مــعــرّباً اأنـــه مــع االإعـــالن 

الهاي  اجتماع  تاأجيل  عن  االأمــريكــي 

بن الرو�ض واالأمريكين، اإعالن نائب 

رئــيــ�ــض احلــكــومــة ووزيـــــر اخلــارجــيــة 

ال�سوري وليد املعلم ا�ستئناف العملية 

الع�سكرية للجي�ض العربي ال�سوري يف 

الغوطة، والتي حملت اأخبارها مزيداً 

املجموعات  �ــســفــوف  االنــهــيــار يف  مــن 

امل�سلحة.

قــد تــكــون االإ�ـــســـارة هــنــا �ــســروريــة 

 ،2006 عــــام  متــــوز  حــــرب  يف  ــــه  اأن اإىل 

اللبناين  الـــداخـــل  كـــان عــمــالء  فــيــمــا 

ال�سهيوين،  العدوان  لدعم  ين�سطون 

تتهم  العربية  الرجعية  كانت  وفيما 

وفيما  بـ»املغامرين«،  املقاومة  رجــال 

كـــانـــت وا�ـــســـنـــطـــن تـــوفـــر كــــل اأ�ـــســـكـــال 

�سيد  كــان  ال�سهيوين،  للعدو  الــدعــم 

املقاومة يوؤكد اأن الن�سر اآت ال حمالة، 

الــ�ــســدق وكــــان الن�سر  الـــوعـــد  فــكــان 

العظيم.. ُترى ماذا قال هذا القيادي 

حن  فريقه،  وكــل  اآذار،   14 فــريــق  يف 

 the european« جريدة  نقلت 

لـــ�ـــســـان  عـــــن   »union times
اأ�سدر  اأنه  بوتن،  فالدميري  الرئي�ض 

مــــذكــــرة اإجــــــــــراءات عـــاجـــلـــة لــلــقــوات 

بتوجيه  فيها  ياأمر  الرو�سية  امل�سلحة 

»�ــســربــة عــ�ــســكــريــة وا�ــســعــة الــنــطــاق« 

�ــســد الــ�ــســعــوديــة يف حـــال نــفــذ الــغــرب 

م�سيفة  �ــســوريــة..  وهــاجــم  تهديداته 

اأن بوتن غا�سب جداً منذ لقائه بندر 

بن �سلطان، الذي هدد رو�سيا باأنها اإذا 

اململكة  فــاإن  �سورية،  هزمية  تقبل  مل 

ال�سي�سان  لالإرهابين  العنان  �ستطلق 

يف رو�سيا..

هل يعرف بندر و�سادته اأن مو�سكو 

والــ�ــســورة  بــالــ�ــســوت  ت�سجياًل  متــلــك 

عــن اعـــرتاف بــنــدر بـــاأن كــل احلــركــات 

�سناعته  مـــن  املــتــطــرفــة  الــتــكــفــرييــة 

ومتويله، وهي باأمرته غب الطلب..؟

اأحمد زين الدين

الــــنــــظــــام«، ويــ�ــســخــر  الــــ�ــــســــوري ال 

املعار�ض من اأن البع�ض بات يعطي 

اإحـــداثـــيـــات مــنــزل رفــيــق لـــه خ�سر 

اأمامه يف لعبة الورق انتقاماً.

يــوؤكــد  نف�سه  املــعــار�ــض  اأن  غــري 

تــ�ــســربــت من  الـــتـــي  املــعــلــومــات  اأن 

االأمــريكــيــن تــقــول اإن املــعــار�ــســن 

»متفائلون زيادة عن اللزوم« يف هذا 

املجال، م�سرياً اإىل اأن احلد االأق�سى 

ال  قــد  قليلة  مــواقــع  �سرب  �سيكون 

تكون ذات اأهمية الإنقاذ ماء الوجه 

الغربي وادعاء م�ساندة املعار�سة، اأو 

اأنها �ستكون حماولة الإعادة التوازن 

الع�سكري على االأر�ض، بعدما اختل 

هذا التوازن اإىل حد كبري يف االآونة 

اإطالة عمر  �ساأنه  االأخــرية مبا من 

�سورية  االأزمــة واالإمعان يف تدمري 

كدولة.

ويــلــفــت مــعــار�ــض �ـــســـوري اآخـــر 

�ــســعــى مـــن خــاللــهــا  اإىل »�ــســفــقــة« 

دول  مــــــن  بـــــدعـــــم  ـــــون،  ـــــعـــــار�ـــــس امل

�ــســمــانــات  تـــقـــدمي  اإىل  خــلــيــجــيــة، 

لــلــغــرب و»اإ�ــــســــرائــــيــــل« الإقــنــاعــهــم 

الــنــظــام،  اأ�ــســقــط  اإذا مــا  بــنــوايــاهــم 

من  ال�سفقة  هـــذه  روائــــح  وفــاحــت 

خـــالل قــيــام ممــثــل »االئـــتـــالف« يف 

بلقاء  الغ�سبان،  جنيب  وا�ــســطــن؛ 

الــوزراء  دان مــريــدور؛ نائب رئي�ض 

»االإ�سرائيلي«  اال�ستخبارات  وزيــر 

مــن  وفـــــد  راأ�ـــــــض  عـــلـــى  اآب،   16 يف 

مــكــتــب »االئـــــتـــــالف« يف الـــواليـــات 

املتحدة االأمريكية، يرافقه مرهف 

ال�سيا�سي،  جــويــجــاتــي؛  امل�ست�سار 

موؤمتر  يف  م�ساركتهم  هام�ض  على 

والتعاون  لــالأمــن  االأو�ــســط  ال�سرق 

اإنرتكونتيننتال  فندق  يف  االإقليمي 

يف العا�سمة الت�سيكية براغ. 

�سفري  اإن  املـــعـــلـــومـــات  وتـــقـــول 

الــــواليــــات املـــتـــحـــدة يف جــمــهــوريــة 

الــتــ�ــســيــك؛  نـــورمـــان اإيـــ�ـــســـن، وهــو 

يهودي، والدكتور �ستيفن هايدمان 

من معهد ال�سالم االأمريكي، )وهو 

اأيــ�ــســاً يـــهـــودي(، حــ�ــســرا االجــتــمــاع 

»اإ�سرائيلي«  وعــد  اإىل  انتهى  الــذي 

لــالعــرتاف  »االئــتــالف«  مب�ساعدة 

ــــاً، كـــونـــه ممـــثـــاًل �ــســرعــيــاً  ـــه دولــــي ب

وحيداً لل�سعب ال�سوري، ويف املقابل 

با�ستئناف  »االئــتــالف«  وفــد  تعّهد 

»اإ�سرائيل«  مــع  ال�سالم  مفاو�سات 

بـــعـــد �ـــســـقـــوط الـــنـــظـــام، وانـــتـــخـــاب 

 حكومة انتقالية �سورية، يتم بعدها 

�سورية  بــن  �ــســالم  اتفاقية  توقيع 

و»اإ�ــــســــرائــــيــــل« بـــرعـــايـــة الــــواليــــات 

املتحدة خالل �سنة  واحدة.

أميركا.. من مستنقع فيتنام 
إلـى وحـول الـشــام

وزيرا اخلارجية االأمريكي جون كريي والرو�سي �سريغي الفروف يف موؤمتر �سحفي م�سرتك
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احلملة  وترية  املا�ضيني  اليومني  خالل  ت�ضاعدت 

الإعالمية �ضد �ضورية، وتو�ضعت اأبعاد الأزمة لتتجاوز 

دائييييرة مييا كيييان ُييينييظيير اإليييييه بيياأنييه �ييضييراع بييني طرفني 

�ضوريني، واإن دخلت دول وجهات لتدعم هذا الطرف 

على ذاك.

وبييعييبييارة اأو�ييضييح، تييغييريرّ وجييه الأزميييية كلياً مييع قرع 

الأمريكية  املتحدة  الييوليييات  قبل  احلييرب من  طبول 

�ضاعات،  اأو  اأيييام  عن  الع�ضكريون  قادتها  حتييدث  التي 

ملنع  تكون مو�ضعية وحمييدودة،  اأن  حون  يرجرّ ل�ضربة 

اليينييظييام اليي�ييضييوري ميين اإحييييراز اإجنييييازات على الأر�يييض، 

لقوى  خا�ضعة  مناطق  يف  تقدمه  وقييف  على  والعمل 

القائمة،  الييتييعييادل  حلقة  ك�ضر  ميين  نه  متكرّ املييعييار�ييضيية، 

وبييياليييتيييايل حتييقيييييق نيي�ييضيير ليييه وملييييحييييوره، ليييذليييك تييبييدو 

جوهرياً  حمييفييزاً  رئي�ضي  ب�ضكل  امليدانية  الييتييطييورات 

ل  كي  النظام،  على  تق�ضي  يف �ضربة ل  لل�ضري قدماً 

جتررّ حرباً اإقليمية وا�ضعة النطاق، ول �ضداماً مبا�ضراً 

 »2 »جنيف  يف  امل�ضاركة  على  حتمله  اإمنييا  رو�ضيا،  مييع 

تعادلية  بت�ضوية  بييالييتييايل  ي�ضمح  مييا  الييقييوى،  منهك 

�ضورية وحمورها، حتت  اإخ�ضاع  اأو  الأحييوال،  اأ�ضواأ  يف 

ل�ضروط  والييعيي�ييضييكييرييية،  ال�ضيا�ضية  اليي�ييضييغييوط  تيياأثييري 

ورغبات الوليات املتحدة وحلفائها يف اأح�ضنها.

ظل  يف  اإليها  الإ�ييضييارة  ميكن  التي  املالحظات  ميين 

املتغريات الأخرية:

متعاك�ضني:  م�ضارين  انتهجت  اأمييريكييا  اإن  اأوًل: 

حلل  والتفاو�ض  التهدئة  حماولة  على  ز  يركرّ اأولهما 

الأزمة، حيث ظهر ذلك جلياً يف ات�ضال لفت من وزير 

ال�ضوري  بنظريه  كييريي  جييون  الأمييريكييييية  اخلارجية 

والنائب  اليييدويل  للم�ضوؤول  بييزيييارة  ثييم  املييعييلييم،  وليييييد 

ال�ضابق لوزيرة اخلارجية الأمريكية جيفري فيلتمان 

حملها  التي  الر�ضائل  خالل  من  واأي�ضاً  طهران،  اإىل 

ال�ضلطان قابو�ض اإىل امل�ضوؤولني الإيرانيني.

وا�ضتعمال  الع�ضكري  اخليار  على  ي�ضدد  وثانيهما 

انتهاكاتها  من  واحلييد  ال�ضورية  القيادة  للجم  القوة 

وتاأديبها على ا�ضتعمالها موؤخراً �ضالحاً كيميائياً �ضد 

املدنيني يف غوطة دم�ضق، ح�ضب املزاعم الأمريكية.

ل�ضان  الييذي �ضدر على  الرو�ضي  املوقف  بدا  ثانياً: 

وزييير اخلارجية �ضريغي لفييروف حا�ضماً جلهة عدم 

كيماوية،  اأ�ضلحة  با�ضتخدام  �ضورية  يف  النظام  تييورط 

وم�ضرياً  دم�ضق،  بحق  الأمييريكييييية  التييهييامييات  راف�ضاً 

اإىل اأن رو�ضيا متلك اأدلة دامغة على تورط ف�ضائل يف 

املعار�ضة باجلرمية التي وقعت يف غوطة دم�ضق، وهذا 

اأي �ضربة ع�ضكرية بذريعة  اأن  رو�ضيا تعترب  اأن  يعني 

اأ�ضلحة كيماوية غري قانونية، واأنها  ا�ضتخدام النظام 

�ضتقف �ضيا�ضياً يف وجه اأي دولة اأو حتالف يهدد بعمل 

عدائي �ضد �ضورية.

اأي  اأن  الإعييالن �ضراحة  اإىل  �ضارعت  اإيييران  ثالثاً: 

املنطقة،  اإىل تفجري كبري يف  �ضيوؤدي  تدخل ع�ضكري 

واإن خماطر اندلع حرب اإقليمية هي خماطر جدية 

وحقيقية، ومن يفتح باب النار لن يقدر على اإغالقه، 

ويف ذلك موؤ�ضر وا�ضح على اأن اإيران لن تقف مكتوفة 

الأيدي اأمام اأي معطى على هذا ال�ضعيد.

ل�ضربة  املتحم�ضني  اأكيير  »اإ�ضرائيل«  تبدو  رابييعيياً: 

اأو ت�ضعفه،  بيياليينييظييام  تييطيييييح  �ييضييورييية  �ييضييد  عيي�ييضييكييرييية 

اأنها غري قادرة  لكنها اأكر اخلائفني منها، خ�ضو�ضاً 

اأحد من حلفائها  اأن ل  على توقع نتائج العملية، ثم 

تعهدات  اإعطاوؤها  ميكنه  العملية  هييذه  يف  ال�ضالعني 

»حزب  حتفز  مع  خ�ضو�ضاً  اإيجابية،  اأمنية  و�ضمانات 

اهلل« وا�ضتعداده ل�ضرب العمق »الإ�ضرائيلي« بقوة.

يف الدللت:

1- جلوء اأمريكا اإىل �ضرب �ضورية، واإن كان ذلك على 
اأمريكا  موقعية  لتثبيت  هو  كو�ضوفو«،  »خيار  اأ�ضا�ض 

ال�ضرتاتيجية يف املنطقة والعامل.

ليين تقبل رغييم عييدم رغبتها النييخييراط يف  2- رو�ضيا 
مواجهة مبا�ضرة مع الوليات املتحدة اأن تبقى اأمريكا 

هي �ضيدة كل �ضيء ومقررة كل �ضيء، ويعني ذلك اأنها 

لن ت�ضمح بو�ضائلها وتكتيكاتها اأن ُي�ضكل واقع اإقليمي، 

اأو دويل مبعزل عنها.

3- اإقيييييدام اأميييريكيييا عييلييى �ييضييرب �ييضييورييية ل يييلييزم منه 
بال�ضرورة احتواء النظام اأو حتى تاأجيل فرتة موته، 

بل على العك�ض من ذلك، قد تكون ال�ضربة هي الق�ضة 

التي تق�ضم ظهر اأمريكا يف املنطقة.

اإن ا�ضتقرار الكيان »الإ�ضرائيلي« واأمنه ظل دائماً   -4
يف مقدمة الأولويات ال�ضرتاتيجية لأمريكا والغرب، 

وهذا يعني اأن اأي عدوان على �ضورية قد يقلب املوازين 

املنظومة  ته�ضم  اإىل  بالتايل  ويييوؤدي  ال�ضرتاتيجية، 

اأداء دورهيييا  الأميينييييية »الإ�ييضييرائيييييلييييية« وعييجييزهييا عييين 

املطلوب منها يف املنطقة.

يواجه  ع�ضكرية  �ضربة  ُي�ضن  الغربي  الييقييرار  اإن   -5
واأمنية  اقت�ضادية  �ضعبية كبرية ومبخاطر  مبعار�ضة 

هائلة، وهذا ما يدفع احتماًل �ضريعاً بعد ال�ضتهداف 

تبلور  اإىل  امليير�ييضييودة،  ال�ضورية  املييواقييع  لبع�ض  الأول 

وبالتايل  املييوقييف،  مييع  للتعامل  عاجل  �ضيا�ضي  م�ضار 

دخول اأطراف دوليني »لإنزال اأمريكا عن ال�ضجرة«.

6- اللجوء اإىل القوة ميكنه اأن ياأتي بتطورات معاك�ضة 
وال�ضومال  والعراق  اأفغان�ضتان  يف  ح�ضل  فما  متاماً، 

الع�ضكرية  العمليات  وجمريات  نتائج  ومن  يفرت�ض، 

يف تلك البلدان، عدم معاودة اأمريكا لتكرارها، اللهم 

اإل اأن تكون اأمريكا مل ت�ضتوعب بعد الدر�ض.

7- اإن اللجوء اإىل القوة امل�ضلحة لن يكون مفتاح احلل 
بع�ض  تغيري  يف  القوة  جنحت  واإن  ال�ضورية،  لالأزمة 

قائماً،  �ضيبقى  الأزميية  جوهر  لكن  امليدانية،  الوقائع 

تفقتقدها  واأخالقية  �ضيا�ضية  روؤى  يتطلب  ما  وهييذا 

حتماً اإجراءات القوة الع�ضكرية.

الأرجح اأن ال�ضربة �ضتقع، لكن ال�ضوؤال الكبري الذي 

يجهد اجلميع لالإجابة عليه: ماذا بعد ال�ضربة؟ وهو 

�ضوؤال ل ميلك اأحد اأن يجيب عليه ب�ضكل قاطع!

ال�سيخ د. �سادق النابل�سي

6w w w . a t h a b a t . n e t

أحداث األسبوع

ـُمحى تجارب يجب أال ت
الأرا�ضي  على  املتنقلة  النازية  املحارق  غمرة  يف 

اللبنانية وان�ضمام مئات ال�ضهداء واجلرحى اإىل قائمة 

الذنوب  عن  الأ�ضئلة  تعاظم  وم��ع  الإره���اب،  �ضحايا 

املقرَتفة للآمنني يف منازلهم واأبواب رزقهم، ل بّد من 

ا�ضتح�ضار احلبكة الأوىل للموؤامرة، حتى يكون امل�ضهد 

احلايل جليًا بكل �ضوره، رغم كثافة الأدخنة.

اغ��ت��ي��ال  مت   2005 ع���ام  ���ض��ت��اء  منت�ضف  يف 

اأن  مدويًا  الإع��لن  ليكون  احلريري،  رفيق  الرئي�س 

النتقام من  التنفيذي يف عملية  لبنان دخل احليز 

العربي  التاريخ  يف  امل�ضبوق  وغري  ل  امل�ضجَّ الن�ضر 

والإ�ضلمي �ضد الكيان ال�ضهيوين وخدمه املحليني، 

الحتلل  ق��وات  اندحار  فور  اأن��ه  النا�س  ن�ضي  فهل 

اإىل  اجنل�ضيون«  »اللو�س  �ضارع  ميلي�ضياتها  وفكفكة 

ثلثة  من  اأقل  وبعد  املقاومة،  �ضلح  لإلقاء  الدعوة 

م باأو�ضمة الدعارة  اأ�ضهر، بقيادة جون بولتون، املكرَّ

ال�ضيا�ضية ملجموعة »الربي�ضتول«؟

��ي ب���»ل��ق��اء  ��مِّ ه���ل ج���رى م�����ض��ح حم��ط��ة م���ا ���ضُ

ت�ضاقط  والذي  اللبنانية،  الذاكرة  من  الربي�ضتول« 

بع�س مكوناته بعد نيل التعوي�س املايل من �ضاحب 

اأوًل،  لنف�ضه  اخليانة  يف  ق�ضطه  اأّدى  لأن��ه  امل�ضروع 

وللذين كذب عليهم باأنه ُمعاٍد للم�ضروع الأمريكي؟

الذي  احلد  اإىل  الذاكرة  »الن�ضاف«  �ضرب  هل 

مل نعد نذكر اأن الأ�ضا�س للنتقام هو القرار 1559، 

واأن ال�ضبيل التنفيذي يحتاج اإىل هزة كربى لتغطية 

بل  ل  متناق�ضات  يتم جمع  بحيث  املدمرة،  بواطنه 

اأعداء تاريخيني وم�ضتقبليني يف ال�ضيا�ضة والأخلق 

وقد  اليمني،  اأق�ضى  اإىل  الي�ضار  اأق�ضى  والفكر من 

اإىل  م�ضبقًا  واملُعّد  م  املنظَّ الندفاع  يف  ذلك  جتلى 

ال�ضارع؟

جنبلط  وليد  اأن  لنن�ضى  �ضعيفة  الذاكرة  هل 

»هالة  اإ�ضقاط  هو  املطلوب  اأن  ل�ضانه  بعظمة  ك�ضف 

�ضّيدها،  �ضورة  وت�ضويه  املقاومة،  عن  القد�ضية« 

الراف�س  الفريق  يلتحق  اأن  املتكرر  بعد رف�س طلبه 

�ضورية،  على  ال��ت��اآم��ر  ب��رك��ب  الأم��ريك��ي  للم�ضروع 

والقول تكرارًا اإن الوقت ي�ضيق، ل بل ينفد، وكذلك 

الفر�ضة الذهبية، والتي توَّجها املدير املبا�ضر اآنذاك 

باإعلنه  فيلتمان،  جيفري  املدعو  اآذار؛   14 لفريق 

مت  اأنه  الكونغر�س  اأم��ام  �ضهادته  يف  دبلوما�ضية  بل 

�ضورة  لت�ضويه  ال����دولرات  مليني  مئات  توظيف 

املقاومة ممثلة بحزب اهلل؟

ال�ضيل  بلغ  ملّ��ا  اأي��ار   7 وبعده  اأي��ار   5 ن�ضينا  هل 

املوؤامرة  اأ�ض�س  اإف�ضال  بعد  اأنه  ن�ضينا  وهل  الزبى؟ 

اآنذاك ب�ضبب ال�ضمود الأ�ضطوري ملكونات الت�ضدي 

زحف  كيف  و�ضورية  لبنان  على  التاآمري  للم�ضروع 

طالبني  �ضورية،  اإىل  مطاأطاأة  وروؤو�ضهم  املتاآمرون 

ال��ع��ف��و ال����ذي ك���ان ج��ل��ي��ًا ع��ن��د امل���ق���درة، وامل��ت��ب��وع 

باعتذارات حلظة التخلي؟

يف  الإره��اب��ي��نينْ  التفجريين  ُبعيد  �ضمعنا  لقد 

القيئ  لن�ضبة  الغثيان  يثري  مقيتًا  كلمًا  طرابل�س 

الكريه فيه.

واأدوات���ه،  ب�ضخو�ضه  ال��ي��وم  يتكرر  ال�ضيناريو 

القتل  اأماكن  وتغيري  الكيفية،  التعديلت  بع�س  مع 

التخريب  جن��ّرب  اأن  ال�ضروري  من  فهل  والدمار، 

على  والأم��ريك��ي��ون  ال�ضهاينة  لي�ضحك  ب،  امل��ج��رَّ

م�ضهد التقاتل بني اللبانيني، فيما جتار املوت والدم 

ل؟ املحليون يبتهجون لأنهم نالوا ر�ضا امل�ضغِّ

حتمًا  فاأنتم  اجن���ررمت،  اإن  اللبنانيون:  اأي��ه��ا 

منتحرون.

يون�س

هــل تـقـع الـواقـعــــة؟

جانب من احل�ضور

السؤال الذي يجهد الجميع 
لإلجابة عليه: ماذا بعد 

الضربة إن حصلت؟
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مييييراد،  الييرحيييييم  عييبييد  اليي�ييضييابييق  اليييوزيييير  )L.I.U(؛ 

لبنان؛  يف  الإ�ضالمي  اجلهاد  حركة  ممثل  وح�ضور 

احلاج اأبو عماد الرفاعي، اأقامت »رابطة بيت املقد�ض 

لطلبة فل�ضطني«؛ اجلناح الطالبي لي»حركة اجلهاد 

املتفوق  الفل�ضطيني  الطالب  مهرجان  الإ�ضالمي«، 

حتت �ضعار »بالعلم ننه�ض وننت�ضر«، يف قاعة ر�ضالت 

350 طالباً وطالبة  بييريوت، كرمت خالله قرابة  يف 

يف  تقديراً  نييالييوا  مميين  لبنان  خميمات  خمتلف  ميين 

المتحانات الر�ضمية للعام الدرا�ضي 2013.

وقيييد األييقييى الييوزييير ميييراد كلمة اأكيييد خيياللييهييا اأن 

جلميع  الأم  الق�ضية  هييي  الفل�ضطينية  »الق�ضية 

قيي�ييضييايييانييا، فييالييبييدء يييجييب اأن يييكييون ميينييهييا، والييغيياييية 

الهدف«،  املنطلق، وهي  اإليها، فهي  تنتهي  اأن  يجب 

 11 الييدولييييية  اللبنانية  اجلامعة  تقدمي  عيين  معلناً 

للعام  الفل�ضطينيني  للطالب  كاملة  درا�ضية  منحة 

اجلامعي املقبل.

ميين خطر  ر فيها  الييرفيياعييي كلمة حيييذرّ األييقييى  كما 

يف  الفل�ضطينيني  اأو�ييضيياع  على  اجلييارييية  املفاو�ضات 

لبنان، موؤكداً اأن »اأهلنا يف خميمات لبنان يحملون يف 

اأعناقهم اأهم واأخطر حق من حقوق �ضعبنا، هو حق 

الالجئني يف العودة، فالإدارة الأمريكية تعلم اأنه اإذا 

مت فر�ض التوطني على اأهلنا يف لبنان، فاإن فر�ضه 

على �ضعبنا يف كل مكان �ضي�ضبح �ضهاًل«، منبهاً اىل 

املخططني  دفيييع  اليي�ييضييابييقيية  امليييحييياولت  كييل  ف�ضل  اأن 

اأتييون  يف  وخميماتنا  �ضعبنا  توريط  »حمييياولت  اإىل 

اليي�ييضييراعييات الييداخييلييييية والإقييليييييمييييية، عييرب عيينيياوييين 

مذهبية وطائفية غريبة ودخيلة على ثقافة �ضعبنا، 

ول عالقة لها بق�ضيتنا ول بحقوقنا.«

مراد: القضية الفلسطينية هي أم القضايا
الرفاعي: شعبنا في لبنان يحمل مسؤولية حماية حق العودة
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حركة  م�ضوؤول  ا�ضتقبل  حييمييود  ميياهيير  ال�ضيخ   ■
عماد  اأب��و  احل��اج  فل�ضطني  يف  الإ�ضلمي  اجلهاد 

العن�ضر  اإق��ح��ام  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ومت  ال��رف��اع��ي، 

التي  ال��داخ��ل��ي��ة  اخل��لف��ات  �ضمن  الفل�ضطيني 

الق�ضية  وب����اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال�����ض��اح��ة  ت�����ض��ه��ده��ا 

الفل�ضطينية �ضتبقى هي الق�ضية املركزية واجلامعة 

للأمة.

■ لييقيياء اجلييمييعيييييات واليي�ييضييخيي�ييضيييييات الإ�ييضييالمييييية 
واعتداءات  فل�ضطني  ال�ضهاينة يف  اأن جرائم  اأكد 

حلقيقة  وا�ضحة  ر�ضالة  الناعمة  على  طائراتهم 

كما  وامل�ضلمني.  ال��ع��رب  جت��اه  اخلبيثة  ن��واي��اه��م 

يف  املتنقلة  الإرهابية  الأعمال  اأن  اإىل  اللقاء  لفت 

يف  لبنان  اإدخ��ال  يريدون  اأنهم  اإىل  ت�ضري  لبنان، 

التنبه  اإىل  اجلميع  داعيًا  الهوجاء،  العا�ضفة  قلب 

التي يريدون  املوؤامرة والفتنة العمياء  واحلذر من 

اإ�ضعالها يف الوطن.

الإ�ضلمي  اللقاء  رئي�س  غندور؛  عمر  احلييياج   ■
يف  والآث���م  امل���زدوج  التفجري  اأن  راأى  ال��وح��دوي، 

وقبله  الروي�س  تفجري  قذارته  يف  يحاكي  طرابل�س 

اللبنانيني  يعيد  اأن  امل��ف��رت���س  وم��ن  ال��ع��ب��د،  بئر 

طاولة  اإىل  واجللو�س  الو�ضع  للملمة  ر�ضدهم  اإىل 

امل�ضالك  تبني  جديدة  طريق  خريطة  ت�ضع  ح��وار 

ال�ضحيحة، وتوفر احلد الأدنى من الأمن املطلوب.

التهويل  حملة  اأن  اإىل  لفتت  الأمييييية  حييركيية   ■
الأمريكية �ضد �ضورية هدفها الأ�ضا�ضي �ضّد اأع�ضاب 

حلف اأعداء دم�ضق، ومرتبطة بطبيعة ال�ضراع يف 

املنطقة بني قوى املقاومة واملمانعة من جهة، وقوى 

الظلم والرجعية املتحالفة مع ال�ضهيونية والغرب 

الأمريكي، وبالتايل فاإن التطورات يف �ضورية هي يف 

اأن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  حتاول  جديد  طور 

تعيد فيه التوازن الع�ضكري، بعد ال�ضربات املوجعة 

التي وجهها اجلي�س ال�ضوري للمجموعات امل�ضلحة.

■ الوزير ال�ضابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب 
العلماء  جتمع  من  وف��دًا  ا�ضتقباله  وبعد  الحت��اد، 

لدى  املتوفرة  الإمكانات  اأن  اإىل  لفت  امل�ضلمني، 

املوؤ�ض�ضة الأمنية من عديد ومعدات ل تكفي لتاأمني 

مناخ  مع  ذل��ك  ترافق  اإذا  اإل  وكامل  �ضامل  اأم��ن 

�ضيا�ضي وحدوي ي�ضاعد الأجهزة الأمنية يف عملها، 

وهذا املناخ غري متوفر. من جهة اأخرى، اأكد مراد 

اأن اأي تدخل اأمريكي اأو اأوروبي يف �ضورية لن يكون 

هذه املرة رحلة �ضياحية.

اللبناين  ال�ضعبي  املوؤمتر  رئي�س  �ضاتيال؛  كمال   ■
لتحطيم  ه�ضتريي  اأطل�ضي  هجوم  اأم��ام  اأننا  اأك��د 

يف  وقبلها  بليبيا،  فعلوا  م��ا  طريقة  على  �ضورية 

ال���ع���راق، حت��ت ال���ذرائ���ع »واحل���ج���ج الإن�����ض��ان��ي��ة 

اإع��لء  عربيًا  واملطلوب  نف�ضها،  والدميقراطية« 

ال�����ض��وت ال��ر���ض��م��ي وال�����ض��ع��ب��ي ب��رف�����س ال��ع��دوان 

الأطل�ضي على �ضورية حتت اأي �ضعار.

العمل  جبهة  رئي�س  اجلييعيييييد؛  زهيييري  اليي�ييضيييييخ   ■
يكفيان  ل  والتنديد  ال�ضتنكار  اأن  راأى  امل��ق��اوم، 

اإزاء  النف�س  ي��ع��رتي  ال���ذي  الغ�ضب  ع��ن  للتعبري 

اهلل  بيوت  وا�ضتهداف  طرابل�س  جرميتي  وح�ضية 

اإىل  ال�ضتنكار  من  النتقال  من  بد  ول  وامل�ضلني، 

من  الفاعلني  على  الفر�ضة  تفّوت  باأفعال  القيام 

خلل التعاون والتقارب والوحدة، وال�ضعي لت�ضكيل 

مكون  اأي  فيها  ت�ضتبعد  ل  وطنية  وح��دة  حكومة 

ل  التي  الدولية  »الفيتوات«  واخلروج من  �ضيا�ضي، 

تريد خريًا لنا.

امل�ضتهدف  اأّن  راأى  حييبييلييي  �ييضييهيييييب  اليي�ييضيييييخ   ■
بالتفجريات هو كل لبنان، فامل�ضروع القادم يهدف 

وا�ضعي عبوة طرابل�س  اأن  الفتنة، ول�ضك  لإ�ضعال 

فاإن  لذلك  ال�ضاحية،  عبوة  وا�ضعو  اأنف�ضهم  هم 

عن  وال��ت��خ��ل��ي  ال��ك��ب��ري،  ال��وع��ي  تتطلب  امل��رح��ل��ة 

الع�ضبيات.

اأن��ه يف  اإىل  اأ���ض��ارت  الإ�ييضييالمييي  العمل  جبهة   ■
الوقت الذي ما يزال فيه لبنان يعي�س هول جمزرة 

وم�ضجد  التقوى  م�ضجد  ق��رب  طرابل�س  تفجريي 

يف  اجلنوبية  ال�ضاحية  جم��زرة  وه��ول  ال�����ض��لم، 

فوق  التعايل  على اجلميع  يوجب  الروي�س،  منطقة 

اجلراح وحتّمل امل�ضوؤولية، مطالبة الدولة والأجهزة 

اأمن  اأخذ دورها بالكامل يف احلفاظ على  الأمنية 

وا�ضتقرار البلد.

■ امليييحييياميييي عييميير زيييييين؛ الأم����ني ال��ع��ام لحت��اد 
امل��ح��ام��ني ال��ع��رب، اأك���د ع��ل��ى وج���وب وق���وف كل 

واأحزابها  ومنظماتها  باحتاداتها  العربية  الأم��ة 

اأنواع  من  نوع  اأي  بوجه  بقوة  ونقاباتها  وجمعياتها 

التدخلت الأجنبية يف �ضوؤون دولنا العربية.

■ اليينييائييب اليي�ييضييابييق بييهيياء الييدييين عيييييتيياين طالب 
فتداعيات  الفتنة،  لواأد  م�ضتديرة  بطاولة  الفرقاء 

كل  �ضملت  ال�ضلبية  وانعكا�ضاتها  طرابل�س  فاجعة 

واأهدافها  ومذاهبه،  وطوائفه  و�ضعبه  لبنان  مدن 

باتت مك�ضوفة.

توقيف »الغريب«.. بين الشّك والمخاوف

املر�ضدة �ضعاد ال�ضعبي ت�ضرح للحا�ضرات بع�ض التفا�ضيل املتعلقة ب�ضرطان عنق الرحم

الييي�يييضيييييييخ  تييييوقيييييييييف  اأن  ريييييييييب  ل 

»اليييتيييوحيييييييدي« اأحييييمييييد اليييغيييرييييب ميين 

قييبييل فيييرع املييعييلييومييات، بييعييد ال�ييضييتييبيياه 

طرابل�ض  تييفييجييريي  يف  بييالييتييورط  بييه 

يف الأ�ييضييبييوع الييفييائييت، ح�ضب مييا زعييم 

ال�ضكوك  يييثييري جييمييليية ميين  »اليييفيييرع«، 

اأنييه اأتييى يف وقت  واملييخيياوف، خ�ضو�ضاً 

و�ييضييورييية  اهلل«  »حيييزب  فيييييه  ي�ضتهدف 

مع  بالتزامن  لهما،  املييوؤيييدة  والييقييوى 

»تطهري«  التكفرييني  نية  عيين  كييالم 

وهذا  »احليييزب«،  اأن�ضار  من  طرابل�ض 

لييييي�ييض جميييرد كييييالم، فييقييد مت اغييتيييييال 

ح�ضام املوري يف الأيام القليلة الفائتة، 

املييقيياوميية،  لنهج  تيياأييييييده  ب�ضبب  فقط 

من دون اأن حترك القوى التي تدعي 

حيير�ييضييهييا عييلييى اليي�ييضيييييادة واليييقيييانيييون، 

اأي  ال�ضرعي«  غري  »لل�ضالح  ورف�ضها 

�ضاكن، اإ�ضافة اإىل اأن توقيف الغريب 

اأمني غري موثوق  جاء على يد جهاز 

اللبنانية،  الييقييوى  لييدى عييدد ميين  بييه 

لييفييريييق �ضيا�ضي  بييالييولء  لأنيييه يييدييين 

ُمعاٍد للمقاومة و�ضورية.

يف  ال�ضكوك  من�ضوب  من  يرفع  ما 

الغمو�ض  الغريب، هو  توقيف  ق�ضية 

والت�ضريبات  ييهييا،  يييلييفرّ ييييزال  مييا  اليييذي 

الأمييينييييييية املييتيي�ييضيياربيية الييي�يييضيييادرة عن 

»املعلومات« عرب بع�ض و�ضائل الإعالم 

الغريب،  مييع  التحقيق  جمييريييات  عيين 

ل  ي�ضكرّ ما  توقيفه،  ا�ضتمرار  لتغطية 

خمالفًة وا�ضحة لالأ�ضول القانونية، 

واعتداًء على حقوق الغريب املعنوية، 

الإعيييالم  يف  �ييضييدر  اتهامه  اأن  ل�ضيما 

اأي جهة ق�ضائية،  اأن ي�ضدر عن  قبل 

ويف وقت يوؤكد معنيون براءة الغريب، 

الأمر الذي قد يكون دفع »الفرع« اإىل 

ال�ضيخ  »اإن  تييقييول:  معلومة  ت�ضريب 

بحدوث  م�ضبق  علم  على  كان  املعتَقل 

تو�ضل  معلومات  ولديه  التفجريات، 

اإىل خيييييوط مييهييميية لييكيي�ييضييف اجلييينييياة«، 

بغية متديد فرتة اعتقاله، لأن اإعالن 

اإىل  �ييضيييييوؤدي  �ضبيله  واإخييييالء  بييراءتييه 

املزيد من �ضرب �ضدقية »املعلومات«، 

اأمييام  ومييظييلييوميياً  »بييطيياًل«  و�ضيخرجه 

الراأي العام.

م�ضادر  تييوؤكييد  مت�ضل،  �ييضييييياق  ويف 

يف حييركيية الييتييوحيييييد الإ�يييضيييالميييي، اأن 

اأمنية  اأي م�ضوؤولية  الغريب مل يتولرّ 

تاأ�ضي�ضها  منذ  احلركة  يف  اأوع�ضكرية 

يف ثييمييانييييينيييييات اليييقيييرن الييفييائييت، وهييو 

ييي�ييضييغييل ميينيي�ييضييب مييي�يييضيييوؤول الييعييالقييات 

اخليييارجييييييية فيييييهييا، وليييدييييه اتيي�ييضييالت 

اليي�ييضييورييية، بحكم  اجلييهييات  بع�ض  مييع 

م�ضوؤوليته لي�ض اإل.

وانطالقاً من هنا، تتخوف امل�ضادر 

مييين اأن ييييكيييون اليييهيييدف مييين اعييتييقييال 

الييغييريييب حتييرييي�ييض الييييييراأي اليييعيييام يف 

لييبيينييان، خ�ضو�ضاً  يف  يينييي  اليي�ييضُّ اليي�ييضييارع 

اليييطيييرابيييلييي�يييضيييي مييينيييه، �يييضيييد امليييقييياومييية 

املنطقة  فيه  ت�ضهد  وقييت  يف  و�ضورية، 

حرباً على حمور املقاومة.

اأن  فر�ضية  امليي�ييضييادر  ت�ضتبعد  ومل 

يييكييون فيييرع املييعييلييومييات وقيييع يف خييطيياأ 

تقارير  نتيجة  الغريب  واأوقييف  اأمني، 

بييياإميييكيييان  ييييعيييد  يييقييية، ومل  اأمييينييييييية ميييليييفرّ

الييرتاجييع واإطييييالق الغريب  »اليييفيييرع« 

ال�ضماح  الييقيي�ييضيياء  ميين  فطلب  راهييينييياً، 

اأجل  من  ال�ضيخ،  اعتقال  بتمديد  له 

اإيجاد »خمرج« لق�ضية توقيفه.

ويف هيييييذا الييي�يييضييييييياق، ييييييرى مييرجييع 

التيار  من  قريب  طرابل�ضي  اإ�ضالمي 

اأن الإ�يييضييياءة وقييعييت يف حق  اليي�ييضييلييفييي، 

»حركة التوحيد«، حتى ولو مت اإعالن 

ت�ضريب  اأن  ميييوؤكيييداً  الييغييريييب،  بييييراءة 

بتفجريي  »ال�ضيخ«  تييورط  »معلومة« 

طرابل�ض كادت اأن توؤدي اإىل وقوع فتنة 

ومعترباً  ال�ضمال،  عا�ضمة  يف  كبرية 

ال�ضيا�ضي  الإليييغييياء  اإىل  تييهييدف  اأنيييهيييا 

املوؤيدة  والوطنية  الإ�ضالمية  للقوى 

�ييضييوء  ليييي»حيييزب اهلل« يف طييرابييليي�ييض يف 

ال�ضراع الكبري الذي يدور يف املنطقة 

بني حموري �ضورية - اإيران واخلليج 

والغرب.

ييييعيييتيييرب  مييييتيييي�ييييضييييل،  �يييييضييييييييييياق  ويف 

اأن  »الييتييوحيييييد«،  يف  �ضيا�ضي  ميي�ييضييوؤول 

ا�ييضييتييهييداف احليييركييية يييياأتيييي يف �ييضييييياق 

اإدخيييييال لييبيينييان يف اليي�ييضييراع اليييدائييير يف 

املحور  قبل  املنطقة، ل�ضتخدامه من 

الأمريكي - اخلليجي كورقة اإ�ضافية 

الأزميية  لإنييهيياء  ت�ضوية مرتقبه  اأي  يف 

ال�ضورية، خ�ضو�ضاً بعد اخل�ضائر التي 

�ضورية، متخوفاً  به موؤخراً يف  حلقت 

من اأن يقدم لبنان على مرحلة اأمنية 

معقدة جداً على حد قوله.

يف الييينيييهيييايييية، وبييغيي�ييض اليينييظيير عن 

نيييتيييائيييج الييتييحييقيييييق، وكيييميييا يييتييبييني اأن 

اليييزور«  »�ييضييهييود  ي�ضبه  هيينيياك خميييرباً 

يف قيي�ييضييييية اغيييتيييييييال الييرئييييي�ييض رفيييييق 

احليييرييييري، فيييياإن تيي�ييضييارب املييعييلييومييات 

وت�ضريبها اإىل جهات اإعالمية معادية 

للمقاومة، وقيام تلك اجلهات بفربكة 

الوزير  بق�ضية  وربطها  �ضيناريوهات 

الأ�ضبق مي�ضال �ضماحة وغريها، يلقي 

�ييضييكييوكيياً كييبييرية حيييول الأهيييييداف التي 

يييريييد هيييوؤلء الييو�ييضييول اإليييييهييا، وتلقي 

�ييضييكييوكيياً كيييبيييرية حييييول �ييضييدقييييية ذلييك 

ارتييبيياطييه بخدمة  الييتييحييقيييييق ومييييدى 

لها  يراد  التي  ال�ضنية  الفتنة  م�ضروع 

لتعمم يف جميع  تبداأ يف طرابل�ض  اأن 

اأنحاء لبنان واملنطقة.

ح�ضان احل�ضن

) �لعدد 277(  �جلمعة - 30 �آب - 2013

اخـرسـي أيتـهـا الـثـرثــارة
فوجئ عدد ل باأ�س به من متتبعي اإحدى الف�ضائيات اللبنانية م�ضاء الإثنني املا�ضي، بحلقة مثرية للده�ضة 

اأخبارًا وتوقعات من ن�ضج خيالها الطافح بالأكاذيب  والعجب، بل وال�ضتنكار، لإحدى املنّجمات وهي تبث 

باأن حوادث  لتحّدد  اأبعد من ذلك  لبنانية جمددًا، وراحت  والختلقات، حول تفجريات �ضت�ضرب مناطق 

اأماكن  ويف  والرو�ضة،  اجلنوبية  وال�ضاحية  والنبطية  وبعلبك  واجلّميزة  جونية  يف  �ضتقع  وتفجريات  اأمنية 

الكت�ضاط الب�ضري، لكنها اأنعمت على اللبنانيني باأن مراكز الت�ضوق الكربى »املولت« لن مي�ّضها لها مكروه، 

النا�س  من  و�ضاهدها عدد  ت�ضربه،  ما  لتحت�ضي  للت�ضوق  مركز  داخل  املقاهي  اأحد  جل�ضت يف  اأنها  والدليل 

فُده�ضوا ملا راأوه وقالوا لها: اأنت هنا؟ اإذًا لن يح�ضل �ضيء هنا!

اأي �ضخف هذا، بل اأي هراء، من اأنِت اأّيتها امل�ضطحة فكريًا لتتدعي العلم بالأ�ضياء، بل العلم بالغيب، وهو 

والنفو�س اخلائفة على  املرجتفة  النا�س  باأع�ضاب  اللعب  الذي خّولك  البارئ وحده؟ ومن  خمت�س باخلالق 

يومها وغدها وحياتها؟ األ يكفيهم ما اأ�ضابهم؟ األ تخافني اهلل على اأوجاعهم واأحزانهم؟ ثم من دفعك اإىل 

قول ما تقولينه �ضوى ارتبطات باأجهزة م�ضبوهة، هدفها بث الرعب واخلوف واإ�ضقاط النا�س؟

هل دفعك غرورك وجنونك وادعاوؤك العلم اإىل التفّوه بكلمات م�ضمومة؟ ل ن�ضك اأن من يقف وراءك اأجهزة 

ما  اأقل  ولو �ضدقوا«  املنجمون  »كذب  ولعل مقولة  املال،  للت�ضّويل منها  الإعلن  �ضركات  تتو�ّضلني  واأنك  مارقة، 

ت�ضتحقينه.

بهاء

ييمييت الييلييجيينيية اليينيي�ييضييائييييية يف  نييظرّ

نييدوة طبية حول  الأمييية«  »حركة 

األقتها  اليييرحيييم«،  عيينييق  »�ييضييرطييان 

مييركييز  والنا�ضطة يف  املييير�يييضيييدة 

امليي�ييضيياعييدات اليي�ييضييعييبييييية لييالإغيياثيية 

واليييتييينيييمييييييية؛ �يييضيييعييياد الييي�يييضيييعيييبيييي، 

الييينيييوع  هيييييذا  اأن  �يييضيييرحيييت  الييييتييييي 

 cervical( اليي�ييضييرطييان  مييين 

منو  نييتيييييجيية  ييينيي�ييضيياأ   )cancer
خاليا غري طبيعية )غري عادية( 

يف عييينيييق اليييييرحيييييم، بييكييمييييية غييري 

الرحم  عنق  اأنرّ  فة  معررّ طبيعية، 

اجلييزء  هييو   )cervix uteri(

 ،)uterus( ال�ضفلي من الرحم

باملهبل  اليييرحيييم  يييو�ييضييل  واليييييذي 

)vagina(، م�ضرية اإىل اأن من 

�ضرطان  عن  املبكر  الك�ضف  �ضاأن 

عنق الرحم اأن ي�ضمن، يف معظم 

احلالت، ال�ضفاء التام منه، واإىل 

�ضرطان  عيين  الك�ضف  ميييكيين  اأنيييه 

بييوا�ييضييطيية فح�ض  اليييرحيييم  عيينييق 

م�ضح عنق الرحم.

وبييييعييييد انيييتيييهييياء اليييينييييدوة ُدعيييييييييت 

احلا�ضرات اإىل مائدة الفطور على 

�ضرف املر�ضدة �ضعاد ال�ضعبي.

اللجنة النسائية في »حركة األمة«
م ندوة طبية حول »سرطان عنق الرحم«

ّ
تنظ
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مقابلة

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

�ساألنا  وغ��ره��ا  الأ�سئلة  ه��ذه  ع��ن 

الأم��������ن ال����ع����ام حل����رك����ة »ال���ت���وح���ي���د 

الإ����س���ام���ي«؛ ال�����س��ي��خ ب���ال ���س��ع��ب��ان، 

واإليكم احلوار الآتي:

ي�����وؤك�����د ف�������س���ي���ل���ة ال�������س���ي���خ ب���ال 

طرابل�س  يف  ح�سل  ال���ذي  اأّن  �سعبان 

م����ن ت��ف��ج��ر اإره�����اب�����ي يف م�����س��ج��دي 

»ال����ت����ق����وى« و»ال�����������س�����ام« وق���ب���ل���ه يف 

ال�����س��اح��ي��ة، ه���ي ج���رمي���ة م��و���س��وف��ة 

ي��ط��ال لبنان  ون���ك���راء، وال���س��ت��ه��داف 

وال��ه��دف  وم��وؤ���س�����س��ات��ه،  ب�سعبه  ك���ّل���ه، 

لتكّر  متتالية،  فعل  ردات  تنفيذ  منه 

�سبحة الفلتان الأمني، يقول: »اختيار 

التقاتل  اإظ��ه��ار  هدفه  وال��زم��ان  املكان 

اأّن  براأينا  واحلقيقة  اللبنانين،  بن 

من  �سبقهما  وم��ا  طرابل�س  تفجري 

كلياً  تن�سجم  ال�ساحية  يف  تفجرات 

مع التفجرات الإرهابية التي حت�سل 

يف ال���ع���راق وب��اك�����س��ت��ان واأف��غ��ان�����س��ت��ان، 

امل��دّب��ر  راأ�����س  اأو  ال��ف��اع��ل  اأّن  وت��ك�����س��ف 

ك�»حركة  نحن  ال�سبب  ول��ه��ذا  واح���د، 

توحيد« ل ميكن و�سع هذا التخريب 

التخريب  اإطار  الأمني يف لبنان بغر 

الإقليمي الذي يطال العاملن العربي 

والإ�����س����ام����ي، وم����ا ُي�����س��ّم��ى »ال��رب��ي��ع 

ال���ع���رب���ي« ه���و يف احل��ق��ي��ق��ة »خ���ري���ف« 

تق�سيمي تفتيتي للمنطقة، وُيراد منه 

جتزئة املنطقة على خلفيات مناطقية 

ومذهبية وع�سائرية ودينية وقومية«.

ي�������س���األ م��ن�����ّس��ق ح���رك���ة ال��ت��وح��ي��د 

ال��ع��رب��ي ب����ال ���س��ع��ي��د ���س��ع��ب��ان: كيف 

�سنياً  �سراعاً  لبنان  يف  ال�سراع  يكون 

�سيعياً كما يريدون ت�سويره، وال�سراع 

فل�سطن  ويف  قبلياً،  �سراعاً  ليبيا  يف 

�سراع  اأخ��رى  اأمكنة  يف  وه��و  �سيا�سياً، 

ب��ن ال��ع��رب اأن��ف�����س��ه��م، اأو ب��ن ال��ع��رب 

والرببر والعجم والأكراد والرتك..؟ 

كّل  �سّد  موقفنا  توحيد  جميعاً  علينا 

�سواء  مناطقنا،  ك��ّل  يف  القتل  عمليات 

اأم  ال�سيعي  اأم  ال�سّني  املكّون  ا�ستهدفت 

الديني اأم العراقي..

ب��اإن��زال  �سعيد  اأب��و  ال�سيخ  يطالب 

ب��امل��ج��رم��ن، لأن تلك  ال��ع��ق��وب��ة  اأ����س���ّد 

احلرمات؛  كّل  تنتهك  براأيه  الأعمال 

ح���رم���ة الإن���������س����ان يف دم������ه، وح���رم���ة 

امل�������س���اج���د وي�������وم اجل���م���ع���ة، وح���رم���ة 

القانون والأخاق والدين.. وبالتايل 

اأمام  املجرمن  تعلَّق م�سنقة  اأن  يجب 

م�����س��ج��دي »ال���ت���ق���وى« و»ال�������س���ام« اأو 

طرابل�س،  يف  »ال��ن��ور«  �ساحة  و�سط  يف 

مهما  الآث���م���ون..  امل��ج��رم��ون  ليعترب 

كانوا، ومهما عظم �ساأنهم.

�ساألنا ال�سيخ �سعبان عن الت�سريبات 

الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي تفيد ع��ن ت���وّرط مدير 

العاقات العامة لل�سيخ ها�سم منقارة؛ 

ثّم  ونفي اخلرب،  اأحمد غريب،  ال�سيخ 

ت�سارب املعلومات ب�ساأن تورطه.. يرّد: 

»ن��ح��ن ن��ن��ت��ظ��ر ك��ل��م��ة ال��ق�����س��اء يف ه��ذا 

�سيا�سي  ات��ه��ام  اأّي  �سّد  ونحن  امل��ج��ال، 

ه���دف���ه ح����رف ال��ت��ح��ق��ي��ق ع���ن م�����س��اره 

ال��ق��ان��وين، وق���د ي��ك��ون م��ن وراء ذل��ك 

اأو دينية ل�سّب الزيت  اأهداف مذهبية 

ذلك هدف  وراء  يكون  وقد  النار،  على 

الواحد  ال��دي��ن  ب��ن  ت�سعر اخل��اف��ات 

ال��واح��دة،  واملنطقة  ال��واح��د  وامل��ذه��ب 

ونحن كلبنانين ع�سنا احلرب الأهلية 

اأّن���ه يف  ن��ع��رف  اأن  اأوج��ه��ه��ا، علينا  ب��ك��ّل 

لبنان ل ميكن اإلقاء التهم جزافاً لإثارة 

امل�ساعر، واملطلوب وقف هذه الألعيب 

امل�سّرة للبلد و�سعبنا.. هذه الأمور مل 

تعد تنطلي على اللبنانين، ويف النهاية 

كان من كان الفاعل يجب القت�سا�س 

م�سلماً  كان  �سواء  اقت�سا�س،  اأ�سّد  منه 

�سنياً اأم �سيعياً، اأم م�سيحياً اأم �سورياً اأم 

فل�سطينياً اأم عربياً، فاملجرم ل دين ول 

مذهب ول وطن له«.

الأمن الذاتي

ح�����ول م���و����س���وع الأم�������ن ال���ذات���ي 

ال��ذي ب��داأ يكرث الكام عنه يف مدينة 

طرابل�س وبع�س املناطق، يعترب ال�سيخ 

الذاتي  الأم���ن  فكرة  اأّن  �سعبان  ب��ال 

مرفو�س  »الفدرلة«  منها  ُي��راد  ال��ذي 

متاماً من قَبلنا وعموم الطرابل�سين، 

ي���ق���ول: »ه�����ذا امل�������س���روع الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

علينا من جديد حتت م�سميات  يطّل 

لكن  ب��امل��ط��ل��ق،  نرف�سه  ن��ح��ن  اأخ����رى، 

هذا ل يعني اأننا نقبل اأن يقتل �سبابنا 

يف ال�سوارع والطرقات، املطلوب تعميم 

ال��ث��ق��اف��ة الأم���ن���ي���ة ع��ل��ى ك����ّل م��واط��ن 

ل��ب��ن��اين، ويف ك����ّل امل��ن��اط��ق والأح���ي���اء 

لإي�����ق�����اف ع���م���ل امل���خ���رب���ن وال��ق��ت��ل��ة 

وامل��ج��رم��ن، لأّن���ه حت��ت ذري��ع��ة الأم��ن 

�سرقة  على  بع�سهم  يعمد  قد  الذاتي 

وال�سيارات«،  التجارية  واملحال  املنازل 

الأمنية  »ال��ث��ق��اف��ة  �سماحته:  ي�سيف 

هذه  م��ن  احل���ّد  �ساأنها  م��ن  للمواطن 

ي�����س��ب��ح ك��ّل  اأن  ال����ت����ج����اوزات، مب��ع��ن��ى 

مواطن »خفر« على نف�سه وعلى حّيه 

اإيجاد  و�سارعه ومكان عمله، من دون 

م�سروع ت�سّلح للعنا�سر، على اأن يكون 

ه���ذا ال��ع��م��ل ارت��ب��اط��اً وث��ي��ق��اً ب��ال��ق��وى 

كالبلديات  املحلية  والأجهزة  الأمنية 

وما �سابه، ولتن�سئ لهذه الغاية غرفة 

ع��م��ل��ي��ات ط�����وارئ واح�����دة ل��ك��ّل لبنان 

لتلبية اأّي طارئ ب�سكل �سريع وفعال«.

تن�سيق  يوؤيد  الذي  �سعبان  ال�سيخ 

القوى الأمنية مع اجلمعيات الأهلية 

ل��ل��ت��ك��ات��ف وال��ت��ك��اف��ل يف جت�����اوز ه��ذه 

املرحلة احلرجة التي متّر على لبنان، 

ي��ق��ول اأي�������س���اً: »ن���اأم���ل م���ن الأج���ه���زة 

امل��خ��ت�����س��ة اأن ت��ك��ون ف��اع��ل��ة و���س��ف��اف��ة، 

ب��ح��ي��ث ل ي��ت��ّم ال��ت��ع��م��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ات��ل 

يكون  اأن  وناأمل  جزافاً،  النا�س  باتهام 

ع��م��ل��ه��ا ع���م���ًا وق���ائ���ي���اً، ب��ح��ي��ث مينع 

ال��ت��ف��ج��ر، ويف ط��راب��ل�����س كما  وق����وع 

يرف�س منطق  املناطق، اجلميع  باقي 

اجلميع  لكن  الأم��ن��ي��ة،  »ال��ك��ان��ت��ون��ات« 

لأنه  ال��دول��ة،  اأجهزة  مع  التن�سيق  مع 

اأحد ل يريد املوت على الطريق اأو اأن 

ي�سرق دكانه اأو بيته، وبالتايل املواطن 

ال�سالح عليه اأن يكون عيناً �ساهرة على 

بالت�سال  امل��ب��ادرة  وعليه  البلد،  اأم��ن 

ب���ال���ق���وى الأم���ن���ي���ة ل����اإب����اغ ع���ن اأي 

عن  ال�سيا�سي  الغطاء  ولرنفع  خطر، 

اأي مرتكب اأو جمرم«.

التن�ضيق �ضعيف

وه����ل م���ن ت��ن�����س��ي��ق ع���م���اين بن 

والوطنية  الإ�سامية  القوى  خمتلف 

يف ط��راب��ل�����س ����س���واء ك��ان��ت م���ن ف��ري��ق 

الثامن  م��ن  اأو  اآذار  م��ن  ع�سر  ال��راب��ع 

م����ن����ه، مل���واج���ه���ة خ���ط���ر ال���ت���ف���ج���رات 

الإرهابية؟ يرّد ال�سيخ �سعبان: »هناك 

تعاون بن خمتلف القوى الإ�سامية 

وال�����وط�����ن�����ي�����ة، وم����دي����ن����ة ط���راب���ل�������س 

تتميز ع��ن غ��ره��ا اأّن��ه��ا ل��ه��ا ع��اق��ات 

ال�ساحة  اأف��رق��اء  ب��ن خمتلف  ق��دمي��ة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وحت����دي����داً ب���ن ت��وج��ه��ي 

الآن  ح��ت��ى  ل��ك��ن  اآذار،  و8   14 ف��ري��ق��ي 

امل�ستوى  دون  ي���زال  ل  التن�سيق  ه���ذا 

املطلوب، التن�سيق والتكامل فيما بيننا 

هو  مّم��ا  بكثر  اأف�سل  يكون  اأن  يجب 

باأن�سطتنا  نتكامل  اأن  ويجب  عليه.. 

علينا  بع�سنا..  لإل��غ��اء  نتناف�س  اأن  ل 

الأخ������ذ مب�����س��ال��ح ال���ن���ا����س وم��دي��ن��ت��ن��ا 

ولن  جميعاً  يطالنا  اخلطر  لأّن  اأوًل، 

يفّرق املوت بن كا الفريقن«، يتابع 

التناف�س  الأ�سف  »مع  حديثه:  �سعبان 

فعالية  من  يحّد  ال�سيا�سي،  والتناحر 

�سلباً  ���س��رت��ّد  الأم���ر  وه���ذا  التن�سيق، 

خ�سو�ساً،  الطرابل�سي  امل��واط��ن  على 

وال�سمايل عموماً يف حال مل نتجاوزه، 

ال��ع��اج��ل تخطّي  ال��ق��ري��ب  ون���اأم���ل يف 

هذه احلزازيات ال�سيقة، وما الرتّدي 

الق���ت�������س���ادي والأم�����ن�����ي وامل��ج��ت��م��ع��ي 

منطقتنا  ت�����س��ه��ده  ال���ت���ي  وال����رتب����وي 

ولتجاوز  لتقاتلنا،  عبثية  ���س��ورة  اإل 

اأيدينا  �سبك  علينا  املتفاقمة  الأو�ساع 

وال�سمال  بطرابل�س  للنهو�س  ببع�س 

رحمة باأهلنا واأبنائنا الطيبن«.

�ضورية

وم�������اذا ع����ن ت���داع���ي���ات ال�����س��رب��ة 

�سيتوّحد  الأمركية على �سورية؛ هل 

يفعلون  ك��ان  كما  لرف�سها  امل�سلمون 

ح�سابات  اأّن  اأم  طرابل�س،  »�سنة«  دائماً 

ح�سابات  على  تطفو  ال�سغرة  ال��ي��وم 

ال��ع��داء  ال��ت��اري��خ واجل��غ��راف��ي��ا ومنطق 

�سعبان؛  ال�سيخ  ن�ساأل  م�ستعمر؟  لأي 

م��ن�����ّس��ق ح��رك��ة ال��ت��وح��ي��د الإ���س��ام��ي 

�سخّمت  الإعامية  »الدعاية  بجزم: 

احلقيقي،  الو�سع  ل�سالح  اجل��و  ه��ذا 

الغريب على منطقتنا  لتدخل  العداء 

الطرابل�سي  ق��اط��ع��اً  رف�����س��اً  ي��رف�����س��ه 

وال�����س��ّن��ي ب��ال��ع��م��وم، وم�����س��ل��م��ون ه��ذه 

الباد، �سّنة و�سيعة، لي�سوا مع احتال 

الأمركين منطقتنا، وهم يقاومونه 

ال���ع���راق وال��ي��م��ن  اإىل ج��ن��ب يف  ج��ن��ب��اً 

واأف���غ���ان�������س���ت���ان ول��ي��ب��ي��ا ك��م��ا ق���اوم���وه 

وي����ق����اوم����ه يف ف��ل�����س��ط��ن، ف��اجل��م��ي��ع 

ينظر بخ�سية وريبة لتحركات اأمركا 

البع�س  ي�����س��ّوق��ه  وم���ا  ال���س��ت��ع��م��اري��ة، 

ما  تفعل  اأم��رك��ا  اأّن  م��ن  الإع����ام  يف 

تريد  واأن��ه��ا  امل�سلمن،  لن�سرة  تفعله 

اأخ��ذ احل��ق من ال��ظ��امل، تبقى تّرهات 

ل ت��ن��ط��ل��ي ع��ل��ى اأح������د، لأن�����ه ل���و ك��ان 

ال�سعب  حقوق  لأع��ادت  كذلك،  عملها 

ي�سيف  اإ���س��رائ��ي��ل«،  م��ن  الفل�سطيني 

���س��ع��ب��ان: »ك��ي��ف ي�����س��ت��وي وق��وف��ه��ا مع 

امل�����س��ل��م��ن وه����ي ت������زّود ع����دو ال�����س��ع��ب 

بكل  ال�سهيوين  الكيان  الفل�سطيني 

مقومات مواجهة �سعب اأعزل.. بحيث 

كّلها حتّيد  الأم��ن  ق��رارات جمل�س  اإّن 

وجت��ّرم  اإجرامها  من  متاماً  اإ�سرائيل 

اأم���رك���ا  اإظ����ه����ار  اإّن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي.. 

ت�سويق  رغ���م  احلقيقي  وج��ه��ه��ا  ب��غ��ر 

وتطبيل بع�س اإعام له لي�س له اآذان 

العراق  دم��رت  كما  وه��ي  �سعبنا،  عند 

وليبيا واليمن واأفغان�ستان تريد اليوم 

تدمر �سورية، لتبقى اإ�سرائيل يف ظّل 

»اخلريف« املدرج بالدماء، اأقوى دولة 

يف املنطقة« ينهي �سعبان كامه.

اأجرى احلوار: بول با�ضيل

ور.. و»الفدرلة« مرفوضة  الشيخ شعبان: فلُيعَدم المجرمون في ساحة النـُّ

لبنان.. البلد الذي ي�ؤ�رش دومًا اإىل اجتاهات املنطقة �سلبًا 

اأم اإيجابًا الي�م �ساحته كما املنطقة؛ مفت�حة على كّل 

الجتاهات ال�سيا�سية والحتمالت الأمنية، اأما بخ�س��ص 

التداعيات فاإن ال�سيا�سيني قبل النا�ص يت�قع�ن الأ�س�اأ.. 

بعد العمليات الإرهابية التي طالت ال�ساحية وطرابل�ص 

والتهديد ب�رشبة اأمريكية على املنطقة.. فهل لبنان 

واملنطقة ي�سريان اإىل �سفري الهاوية؟ وهل »فلتت« الأم�ر 

باط الإيقاع الإقليميني؟ من يد القادة املحليني و�سُ

هناك تنسيق بين 
مختلف القوى 

اإلسالمية والوطنية 
في طرابلس.. لكن 

حتى اآلن ما يزال دون 
المستوى المطلوب
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بعد اأن كان اقتناء �سيارة واحدة حلم الكثر 

من الأ�سر يف بروت، بات وجود اأكرث من �سيارة 

يف امل��ن��زل ال���واح���د ه��و ال���ع���ادة ال�����س��ائ��ع��ة، الأم���ر 

ينطبق على خمتلف املناطق اللبنانية، لكن تبقى 

بروت املدينة الأكرث ازدحاماً بال�سيارات.

ت��ب��دل��ت اأح������وال ال��ك��ث��ر م���ن الأ����س���ر، فبعد 

يقودها  واح���دة  �سيارة  متتلك  الأ���س��رة  كانت  اأن 

الأب��ن��اء  ا�ستخدامها  على  ويتناوب  الأ���س��رة،  رب 

ل��ق�����س��اء ح���اج���ات ال��ع��ائ��ل��ة، و���س��ل احل����ال ال��ي��وم 

ل  م��ن��زل  يف  ث��اث  اأو  �سيارتان  ت�سطف  اأن  اإىل 

وقد  ال��واح��دة،  اليد  اأ�سابع  �سكانه  ع��دد  يتعدى 

ي�سل احلال يف بع�س الأ�سر املي�سورة باأن ميتلك 

جانب  اإىل  ه��ذا  ث��اث��اً،  اأو  �سيارتن  �سخ�س  ك��ل 

باتت  التي  الدفع  الرباعية  اأو  النارية  الدراجات 

مو�سة لدى العديد من ال�سبان.

ع��دد  ي��ف��وق  اليوم: هل  امل���ط���روح  وال�������س���وؤال 

ال�����س��ي��ارات ع���دد امل��واط��ن��ن يف ب����روت؟ امل��راق��ب 

للم�سهد املروري يف بروت ياحظ الكم الهائل 

اأن يفوق عدد ال�سيارات  لل�سيارات، ولي�س غريباً 

اأن تعدد  وال��اف��ت  الأف����راد،  ع��دد  البع�س  ل��دى 

و�سائل النقل اأمام املواطن من �ساأنها اأن تتيح له 

�سيارته،  اإىل  احلاجة  دون  بالتنقل من  الفر�سة 

ول��ك��ن ال��ع��ك�����س ���س��ح��ي��ح ف��ه��و ي��ف�����س��ل ���س��ي��ارت��ه، 

وبالتايل ما اأن يدخل الأبناء اإىل اجلامعة حتى 

يطالبون اآباءهم ب�سراء �سيارة لهم، ويف حال مل 

تكن اأ�سرتهم مي�سورة، فاإن اأول ما يفعله ال�ساب 

اأو الفتاة بعد ا�ستام عملهم، هو احل�سول على 

يتكرر مع خمتلف  والأم��ر  �سيارة،  ل�سراء  قر�س 

اأ�سا�سية  �سرورة  ال�سيارة  لت�سبح  الأ���س��رة  اأف��راد 

لكل فرد يف العائلة.

يف ح���ن ك���ان���ت و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل ق���دمي���اً هي 

الأكرث اعتماداً، بات ال�سخ�س اليوم ينتظر بفارغ 

ال�سرب اأن ي�سبح يف الثامنة ع�سر لتكون رخ�سة 

اإليها،  يتطلع  ال��ت��ي  الهدية  ه��ي  ال�سيارة  ق��ي��ادة 

وبالتايل اقتناء �سيارة، وقد �سهلت امل�سارف هذه 

املي�سرة  القرو�س  م��ن  الكثر  باإعطائها  املهمة 

ل  التي  احلقيقة  لكن  �سيارة،  ب�سراء  يرغب  ملن 

الكثر  ت�ستعيد  البنوك  اأن  يعلمها كثرون، هي 

�سداد  ع��ن  اأ�سحابها  يعجز  التي  ال�سيارات  م��ن 

ال�سيارات يف  بيع هذه  ال�سهري ويجري  ق�سطها 

مزادات علنية.

ريا�ضية.. وعملية

ل��ك��ل ف��ئ��ة ع��م��ري��ة اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال�����س��ي��ارات، على 

الريا�سية،  ال�سيارات  ال�سباب  يع�سق  امل��ث��ال،  �سبيل 

ح��ي��ث ي��ت��م��ن��ى الأغ���ل���ب���ي���ة ام���ت���اك اأق������وى واأ����س���رع 

ال�سيارات واأغاها ثمناً، اإل اأن ذلك قد يكون �سعباً 

على ال�ساب يف مقتبل العمر الذي يحتاج �سنوات من 

ريا�سية  �سيارة  مبلغ  على  للح�سول  وال��ك��د  العمل 

ف���اره���ة، ن���ظ���راً لرت���ف���اع اأ���س��ع��اره��ا م��ق��ارن��ة بحجم 

املعروف  فمن  �ستحققه،  الذي  وال�ستخدام  الفائدة 

اأن ال�سيارات الريا�سية تكون ذات م�ساحة �سيقة قد 

ال�سيارات  يناف�س  �سعرها  فيما  فقط،  لراكبن  ت�سع 

العائلية ذات �سعة ثمانية ركاب.

الريا�سية  ال�سيارات  امتاك  ع�سق  يقت�سر  ول 

كبار  م��ن  العديد  ي��ه��وى  حيث  ف��ق��ط،  ال�سباب  على 

ملعرفتهم  بها  واملحافظة  والعناية  اقتناءها  ال�سن 

ال��ع��م��ر، وه��و  ت��ق��دم��ه��ا يف  ت����زداد م��ع  ال��ت��ي  بقيمتها 

والكا�سيكية  القدمية  ال�سيارات  اأ�سعار  يجعل  م��ا 

ترتفع.

يون�س،  ال�سيد جميل  يقول  الإط���ار،  ه��ذا  يف 

ال�����ذي مي��ل��ك ���س��ي��ارت��ن ري��ا���س��ي��ت��ن »ك��ورف��ي��ت 

اأن��ه  ���س��غ��رة،  عملية  ل�سيارة  اإ���س��اف��ة  وك��وم��ارو« 

ب��ام��ت��اك �سيارة  ك���ان يحلم  م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة 

بها  مي��ر  التي  امل��ادي��ة  ال��ظ��روف  اأن  اإل  ريا�سية، 

اأي �ساب يف مقتبل العمر حالت دون ذلك، ولكن 

يوفر  اأن  ا�ستطاع  العمل  �سنوات طويلة من  بعد 

قيمة ال�سيارات وهو اليوم يف العقد اخلام�س من 

العمر، لكن ذلك مل مينعه من حتقيق حلمه.

�سيارات،  لثاث  فعلياً  يحتاج  ك��ان  اإذا  وعما 

اأج����اب اأن ا���س��ت��خ��دام��ه ل��ل�����س��ي��ارات ال��ري��ا���س��ي��ة ل 

يزيد على مرة يف الأ�سبوع، وذلك اأيام الإجازات 

لل�سيارة  الأك���رب  ال���س��ت��خ��دام  فيما  الأ���س��ب��وع��ي��ة، 

حتتاج  الريا�سية  ال�سيارة  لكون  نظراً  الأخ���رى 

ا�ستخدامها  ك���رثة  اأن  م���وؤك���داً  خ��ا���س��ة،  ل��ع��ن��اي��ة 

يعر�سها لا�ستهاك والتلف ال�سريع، خ�سو�ساً 

م���ع ع���دم ت��وف��ر ط���رق و����س���وارع ج��ي��دة �ساحلة 

التي  الريا�سية  لل�سيارات  بالن�سبة  لا�ستخدام 

ت�ستهر بانخفا�سها وقربها لاأر�س.

ال�����س��ي��ارات  اأ���س��ح��اب  اأغ���ل���ب  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ب�سياراتهم  جولة  اأخ��ذ  رغبتهم  عند  الريا�سية 

من  �سي�سلكونه  ال���ذي  للم�سار  خ��ط��ة  ي�����س��ع��ون 

منزلهم اإىل وجهتهم، �سواء كانت واجهه بحرية 

اأو متنزه ما، وذلك بهدف الهروب من احلفريات 

�سقف  م��ن  ترفع  التي  التنفيذ  �سيئة  وال�����س��وارع 

اأن  من  نبالغ  ل  فيما  لل�سيارة،  ال�سيانة  فاتورة 

يف  ريا�سية  �سيارة  �سراء  على  يندم  قد  البع�س 

من  كثر  يف  للطرق  التحتية  البنية  ت��ردي  ظل 

املناطق.

�ضيارات كال�ضيكية

وي��ت��ج��اوز ب��ع�����س حم��ب��ي ام��ت��اك ال�����س��ي��ارات 

���س��ي��ارات  ع��ن  ببحثهم  وذل���ك  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  ال�سكل 

احل�سول  �سعوبة  رغ��م  القدمية  كالتحف  تعترب 

البع�س  يف  احل���ال  ي�سل  فيما  و�سيانتها،  عليها 

اأك���رث م��ن �سيارة  ب��ام��ت��اك  ب���اأن ي�سبح م��ه��وو���س��اً 

كاملتحف  ك��ب��رة  ك��راج��ات  خ��ال  م��ن  كا�سيكية، 

بهدف  ج��ذاب��ة  بطريقة  ال�����س��ي��ارات  فيها  ت�سطف 

هذا  ق��ي��ادة  اأو  بالنظر  بال�ستمتاع  رغبته  اإ���س��ب��اع 

زمنية  حقب  يف  �سنعت  التي  املركبات  م��ن  ال��ن��وع 

ق���دمي���ة، ومب��وا���س��ف��ات ق���د ل ت��ك��ون م��ت��وف��رة يف 

ال�سيارات حديثة ال�سنع.

ريت�سارد  ال�سبعيني  ي��وؤك��د  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  يف 

م�سوح، الذي ميتلك �سيارة »بويك ريفرا موديل 

ل��ف��رتات طويلة  ك��ان��ت  ال��ه��واي��ة  ه��ذه  اأن   ،»1966
حكراً على كبار ال�سن من اأمثاله اأو رجال الأعمال 

الذين ينظرون لهذا النوع من ال�سيارات على اأنها 

اأخ��راً من خال  اأن احل��ال تبدل  اإل  حتف فنية، 

اه��ت��م��ام ف��ئ��ة ك��ب��رة م��ن ال�����س��ب��اب ب��ال��ت��ع��رف على 

اأف�سل ال�سيارات الكا�سيكية واقتنائها.

واأ�ساف اأن امتاك �سيارة من الطراز القدمي 

لي�س بالأمر ال�سهل نظراً ل�سعوبة �سيانتها وعدم 

توفر قطع الغيار، ما ي�ستدعي طلبها من اخلارج، 

يهون  ذل��ك  اأن  اإل  الكثر،  ال�سيء  يكلف  م��ا  وه��و 

عند اجللو�س خلف املقود اأثناء قيادتها، موؤكداً اأن 

والهتمام  الأن��ظ��ار  ت�سرق  الكا�سيكية  ال�سيارات 

�سيارات  ب�سكل ملحوظ حتى عند توقفها بجانب 

فخمة حديثة، وذلك لعدم تعّود النا�س على روؤية 

مثل هذه ال�سيارات.

الكا�سيكية  �سيارته  ي�ستخدم  اأن��ه  اإىل  واأ�سار 

مل��دة  ال��ك��راج  يبقيها يف  ال�����س��ه��ر، واأح��ي��ان��اً  م���رة يف 

اأك���رث م��ن ث��اث��ة اإىل اأرب��ع��ة اأ���س��ه��ر، وب��ال��ط��ب��ع ل 

ميكن ا�ستخدام ال�سيارات الكا�سيكية يف امل�ساوير 

اليومية لعدة اأ�سباب، وهو ما يجعل من ال�سروري 

اأن ت��ت��وف��ر ���س��ي��ارة اأخ�����رى ���س��احل��ة ل��ا���س��ت��خ��دام 

اليومي والعائلي لق�ساء امل�ساوير.

ا�ضتخدام ثانوي

واأكد عي�سى زعرور الذي يعمل م�ست�سار مبيعات 

لإح���دى ���س��رك��ات ال�����س��ي��ارات يف ب���روت، اأن ه��ن��اك 25 

وثالثة  ثانية  ���س��ي��ارات  يقتنون  ال��زب��ائ��ن  م��ن  امل��ئ��ة  يف 

ل���س��ت��خ��دام ث��ان��وي ف��ق��ط اأو لأن��ه��ا اأع��ج��ب��ت��ه��م، وت��اب��ع 

ممازحاً »اليوم بتنا ن�سهد ظاهرة تعدد ال�سيارات بدًل 

من تعدد الزوجات، وهذا اأمر اأف�سل«.

واأ�ساف اأن اأكرث ال�سيارات مبيعاً بالن�سبة لل�سركة 

التي يعمل بها هي �سيارات خم�سة رك��اب، حيث متثل 

املتبقية  الن�سبة  فيما  امل��ئ��ة،  يف   90 اإىل   85 مبيعاتها 

ت���ت���وزع ع��ل��ى ال�����س��ي��ارات الأخ������رى، وم��ن��ه��ا ال�����س��ي��ارات 

العائلية، حيث ت�سرتط بع�س الأ�سر حداً من الرفاهية 

والفخامة فيها، ك�سا�سات تلفزيونية وكرا�سي فخمة، 

فيما اآخرون يف�سلونها عملية بالدرجة الأوىل.

هبة �ضيداين

تعدد السيارات بدل تعدد الزوجات
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مستقبل »القطاع«.. بين الخيـارات الكيديــــة والخيار الوطني
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والقلق  ال��رتّق��ب  م��ن  ح��ال��ة  ت�سيطر 

على اأج��واء قطاع غ��زة، ال��ذي اعتاد على 

ح����ال م���ن ال���ت���وت���ر ب�����س��ب��ب االع����ت����داءات 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة امل��ت��وا���س��ل��ة ع��ل��ي��ه، و���س��ار 

اأن يغيب  اأخ��رى، دون  ل هموم  عليه حتمُّ

ول��و  االح���ت���ال،  ي�سكله  ال���ذي  ال��ت��ه��دي��د 

للحظة واحدة.

مل ت��ك��ن ف����رتة ح��ك��م »االإخ���������وان« يف 

القطاع  اإىل  بالن�سبة  ع�سل«  »�سهر  م�سر 

واأهله، وبعيداً عن بع�ض اخلطب الرنانة 

التافهة، واآمال »الربيع« التي غرق فيها 

البع�ض بكامل وعيه واإرادته، فاإن الواقع 

على االأر�ض مل ي�سهد تغرياً فعلياً، وعملياً 

مل يوافق حممد مر�سي وحكومته، على 

دويل بني  اإىل معرب  رف��ح  حت��وي��ل معرب 

م�سر وقطاع غزة، واأ�سرت على مت�سكها 

وجرى  الدولية،  واالتفاقات  باملعاهدات 

اإغ����راق االأن��ف��اق ب��امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة، وظلت 

املعابر بني غزة واالأرا�سي املحتلة عام 48، 

هي املخ�س�سة حلركة الب�سائع.

وب��ال��ت��زام��ن م��ع ذل���ك، ���س��رع االإع���ام 

�سعواء  عن�سرية  حملة  �سن  يف  امل�سري 

�سد قطاع غزة، حتت غطاء الهجوم على 

»جماعة  م��ن  ج���زءاً  بو�سفها  »ح��م��ا���ض«، 

االإخ��������وان امل�����س��ل��م��ني«، ت�����س��اع��دت ه��ذه 

مر�سي،  الرئي�ض  عزل  مع  ب�سدة  احلملة 

وا�ستداد االأزمة ال�سيا�سية يف م�سر.

ات�����س��م��ت احل���م���ل���ة االإع����ام����ي����ة ب��ك��م 

وزادت  والتلفيقات،  التفاهات  من  هائل 

جرعتها العن�سرية و�سواًل اإىل قيام اأحد 

برفع  امل�سرية  ال��ربام��ج  مقدمي  اأ���س��ه��ر 

»اخل��واج��ات« )ويق�سد  اإىل  بالتحية  يده 

ال�سهاينة اليهود من حمتلي فل�سطني(، 

والأن يدعو على الهواء مبا�سرة اإىل اإبادة 

الفل�سطينيني، لريد عليه زميل له يف ذات 

االإب���ادة  ه��ذه  ب��اأن مثل  م��ن��ّوه��اً  اال�ستديو 

»�ستخفف من عدد الاجئني يف العامل«! 

عند هذا احلد جتاوزت احلملة املزج بني 

معركتها مع »االإخوان« يف م�سر وغريها 

وبني ال�سعب الفل�سطيني لت�سبح معركة 

وفر  وق��د  واأه��ل��ه،  القطاع  على  مفتوحة 

خ�سبة  م���ادة  حلما�ض  االإع��ام��ي  االأداء 

مفهوماً  وك��ان  امل�سري،  االإع���ام  حلملة 

ع���دم ال��ت��دخ��ل يف ���س��اأن م�����س��ري حملي، 

التحيز لطرف  االن��غ��م��ا���ض يف  م��ن  اأك���ر 

دون اآخر، مهما كان العنوان.

خيارات.. وت�صعيد

ب��ك��ل ح����ال ف���اإن���ه م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن 

ت�����س��ي��ط��ر ح�����ال ال���ق���ل���ق وال����رتق����ب ع��ل��ى 

ال��ق��ط��اع، ال����ذي ي��ت��اأث��ر ب�����س��دة ح��ي��ال كل 

ت���ط���ور يف م�����س��ر، خ�����س��و���س��اً واجل��ي�����ض 

�سد  �سيناء  يف  معركة  يخو�ض  امل�سري 

»جمموعات تكفريية متطرفة، ومهربي 

جميعاً  باأنهم  ال��زع��م  يجري  خم����درات«، 

على �سلة وثيقة بالقطاع.

الت�سعيد  ال�سهاينة دخلوا على خط 

هاآرت�ض  �سحيفة  نقلت  فقد  وال��ت��وت��ري، 

ب��اأن  تقديره  »ال�����س��اب��اك«  يف  م�سوؤول  ع��ن 

قطاع غزة بات »م�سدر االإرهاب والقتال 

اإىل ���س��ي��ن��اء ول��ي�����ض ال��ع��ك�����ض«، واأ����س���اف: 

»نحن اعتقدنا اأن �سيناء هي م�سدر ال�سر 

اأن االأمور معاك�سة  بالن�سبة لغزة، وتبني 

مت����ام����اً، ل��ق��د ف��ه��م امل�������س���ري���ون ال��و���س��ع 

اأن حما�ض  اإىل  واأ�سار  منا«،  اأكرب  ب�سرعة 

تدريب  مبع�سكرات  تعرف  غ��زة  قطاع  يف 

اأف��راده��ا،  وتنقل  »اجل��ه��ادي��ة«،  اجلماعات 

واآل  حما�ض  بني  تفاهمات  وج��ود  وادع��ى 

دغم�ض تعهد االأخريون فيها عدم العمل 

من قطاع غزة مقابل �سماح حما�ض لهم 

باإجراء التدريبات.

�سياق احلملة  ه��ذا اخل��رب يف  ي��ن��درج 

غ��زة،  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ال��ه��ائ��ل��ة  التحري�سية 

واح��ت��م��االت  خل���ي���ارات  ال�سهاينة  مي��ه��د 

القطاع  »�سيطنة«  و���س��ول  ف��م��ع  ك��ث��رية، 

�سكل  ت��خ��ي��ل  امل�����س��ت��وى، مي��ك��ن  ه���ذا  اإىل 

ردود الفعل، جتاه اعتداءات �سهيونية، اأو 

اإجراءات م�سرية جتاه غزة.

الذي  املنطقي  ال�سوؤال  اأن  يف  �سك  ال 

عن  ه���و  االآن،  ك��ث��ريي��ن  خ��ل��د  يف  ي�����دور 

تاأخذها  اأن  التي يجب  »اخل��ي��ارات«  �سكل 

م��اأ���س��اة  لتجنب  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادات 

البدء يف االإجابة  حقيقية يف قطاع غزة، 

على هذا ال�سوؤال يتطلب اأمرين هامني: 

الكيدية،  والبعد عن  التاوم،  البعد عن 

ف������االأول )ال����ت����اوم( ���س��ي�����س��ب��ب غ���رق���اً يف 

م�����س��ك��ات ك���ث���رية، م���ن اأخ���ط���اأ؟ وك��ي��ف؟ 

ذاك  اأو  ال�سلوك  ه��ذا  ك��ان  هل  وباملقابل: 

خ��ط��اأ؟ ومل�����اذا؟، م��ن االأج����دى ت���رك ه��ذه 

عليها،  ليحكما  وللنا�ض  للتاريخ  االأم��ور 

وال����ث����اين )ال���ك���ي���دي���ة( ي��ح��م��ل خم��اط��ر 

دم،  حمام  يف  القطاع  يغرق  وق��د  ك��ب��رية، 

ت�سكلت  ال���ت���ي  امل���ق���اوم���ة  ���س��ورت��ه  ي��ل��غ��ي 

ب��دم��اء �سهداء ك��ر على م��ر ع��ق��ود، ولن 

الكيان  ه��ذا اخليار �سوى  اأح��د من  يربح 

ال�سهيوين.

نقل  ما  »الكيدية«  على  االأمثلة  اأب��رز 

رئي�ض  نية  فل�سطيني، حول  عن م�سوؤول 

عبا�ض  حم��م��ود  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة 

االإع�����ان ع��ن م��وع��د الإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات 

ذك��رت��ه  وم���ا  ق��ري��ب��اً،  ورئ��ا���س��ي��ة  ت�سريعية 

الثانية يف تلفزيون االحتال عن  القناة 

اأن ع��ب��ا���ض، ي��ع��ت��زم االإع�����ان ع��ن اإج����راء 

انتخابات عامة وحث حركة حما�ض على 

امل�ساركة فيها، اأو اإعان قطاع غزة الذي 

ت��دي��ره اإق��ل��ي��م��اً م��ت��م��رداً يف ح��ال رف�سها 

امل�ساركة يف هذه االنتخابات.

العربية  لل�سوؤون  القناة  حملل  ونقل 

ال�سلطة  يف  م�سوؤولني  عن  ايعاري  ايهود 

ال�����س��ل��ط��ة  »اإن  ق���ول���ه���م:  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

حتويل  يف  ال��ن��ظ��ر  �ستعيد  الفل�سطينية 

االأموال اإىل قطاع غزة والتي تقتطع من 

املوازنة العامة وتبلغ من 49 اإىل 52٪ من 

اإجمايل موازنة ال�سلطة«.

م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ح��رك��ة ف��ت��ح ن��ف��ى ما 

متمرداً،  اإقليماً  غ��زة  اإع���ان  ع��ن  يحكى 

ل���ك���ن اأم�������ني ����س���ر امل���ج���ل�������ض ال�����ث�����وري يف 

اأمني مقبول حتدث عما و�سفه  احلركة 

»نحن  وق��ال  وال�سعبة،  املوؤملة  باخليارات 

م�سرون على الذهاب لانتخابات وناأمل 

اأن ن��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ه���ذا االأم����ر م��ع جميع 

اأن  ح��م��ا���ض«، م�سيفاً  ف��ي��ه��ا  ال��ق��وى مب��ا 

لها  ون�سعى  نن�سدها  ال��ت��ي  »االن��ت��خ��اب��ات 

دعوة هنية إلدارة قطاع غزة.. 
األسئلة المتقابلة

ويف  يدعو  القطاع،  حكومة  رئي�س  هنية؛  اإ�سماعيل  ال�سيد 

واإىل  غ��زة،  لقطاع  وطنية  واإدارة  �سراكة  اإىل  الف��ت،  ت�سريح 

العمل  جم��ال  يف  الوطنية  ال��ع��اق��ات  دائ���رة  تو�سيع  ���س��رورة 

عليه  املرور  ميكن  ال  ت�سريح  والقوى،  الف�سائل  بني  امل�سرتك 

مرور الكرام، يف البدء البد من الرتحيب بهذا الت�سريح، وبغ�س 

النظر عن تفا�سيله، ون�سجل لاأخ اأبو العبد هنية باإيجابية ما 

من  والقوى،  للف�سائل  �سريحة  دع��وة  من  الت�سريح  ت�سمنه 

هذا  ق��راءة  من  البد  ولكن  للقطاع،  وطنية  اإدارة  ت�سكيل  اأجل 

الت�سريح يف توقيته ودالالته، على اأنه يحمل يف طياته عامات 

ا�ستفهام، حيث �سيجد املتحم�سون واملرتددون وحتى الراف�سون 

�سهدتها  التي  التطورات  اأنها جاءت على خلفية  الدعوة،  لهذه 

م�سر اجلار املتحكم بقطاع غزة، فنتائج وتطورات االأو�ساع يف 

م�سر جاءت على ح�ساب تنظيم »االإخوان امل�سلمني« ورئي�سهم 

منيت  حما�س  ف��اإن  وعليه  مر�سي،  حممد  ال��دك��ت��ور  امل��ع��زول 

ونحن  ه��وؤالء  �سيطرح  وبالتايل  كبرية،  جيو�سيا�سية  بخ�سارة 

منهم ال�سوؤال املحق وامل�سروع، ملاذا ومع بداية ما �سمي »الربيع 

اخلطوة،  هذه  غزة  يف  احلكومة  رئي�س  االأخ  يتخذ  مل  العربي« 

وبذلك تبدو ا�ستجابة طبيعية ل�سياق التطورات والتطلعات التي 

بل  املنطقة؟  �سعوب  ك�سائر  الفل�سطيني  ال�سعب  اإليها  ي�سبو 

املفاو�سات  ا�ستئناف  االإعان عن  اأتت بعد  ملاذا هذه اخلطوة 

من  اأمل  كل  معها  �سقط  والتي  نتنياهو؟  وحكومة  ال�سلطة  بني 

اأجل ال�سري بامل�ساحلة الوطنية قدمًا نحو التطبيق والرتجمات 

اأيار من  الف�سائل يف  املوقع بني  امل�ساحلة  اتفاق  العملية وفق 

العام 2011، و�ستكون اخلا�سة والتي مفادها اأن الدعوة اأملتها 

املتغريات.. ال ال�سرورات وتزايد حجم التحديات.

والقوى  الف�سائل  الكثري من  الوراء،  اإىل  قليًا  العودة  ويف 

هذه  طالبت   ،2009 ع��ام  غ��زة  انت�سار  فمنذ  وال�سخ�سيات 

الف�سائل اأن تكون اإدارة قطاع غزة وطنية ت�سارك فيها جمموع 

الف�سائل، على اعتباره اأر�سًا مت حتريرها بفعل املقاومة، ولكن 

املوؤ�سف، اأن هذه الدعوات مل تلق االآذان ال�ساغية لها اآنذاك. 

وعلى الرغم من ذلك، فاخلطوة الدعوة التي اأطلقها ال�سيد 

اإ�سماعيل هنية بحاجة اإىل التظهري من خال مبادرة متكاملة، 

الف�سائل  قبل  م��ن  مقت�ساه  ال�سيء  على  يبنى  اأن  اأج��ل  م��ن 

عن  و�سلفًا  جتيب  اأن  املبادرة  اأي  عليها  وبال�سرورة  والقوى، 

جمموع االأ�سئلة واال�ستف�سارات لتبديد الهواج�س:

�سياغة  اإع���ادة  هي  الوطنية،  ب���االإدارة  املق�سود  هل   •
وت�سكيل احلكومة الفل�سطينية يف القطاع؟

للقطاع �سقفها القيادة الفل�سطينية،  الوطنية  االإدارة  • هل 
اأم احلكومة يف غزة؟

الوطنية للقطاع هي �سقف كل املوؤ�س�سات يف  االإدارة  • هل 
القطاع مبا فيها احلكومة؟

هذا فيما يخ�س اأ�سحاب الدعوة، ولكن ماذا عن ف�سائل 

رحبت بالدعوة، وف�سائل تنتظر اأن توجه الدعوة لها من اأجل 

هي  اأي�سًا  ب�ساأنها،  املنا�سب  ويتخذ  در�سها  يتم  حتى  امل�ساركة 

�ستواجه م�سروعة من نوع كيف �ستواجهون العاقة التي �ستتاأزم 

مع ال�سلطة وحزبها حركة فتح، حيث االمتيازات حينها معر�سة 

اأنف�سكم  �ستوقعون  الذي  التناق�س  �ستعاجلون  وكيف  للخطر؟ 

حكومتني  لوجود  واالنتقاد  بالنقد  ت�سج  اأدبياتكم  حيث  ب��ه، 

واحدة يف ال�سفة والثانية يف القطاع، والتي لطاملا داأبتم على 

الدائمة  دعواتكم  وبالتايل  با�ستمراره؟  االنق�سام  طريف  اتهام 

وجه  املتعاظمة يف  التحديات  مواجهة  على طريق  الوحدة  اإىل 

الق�سية الفل�سطينية التي يفر�سها االحتال علينا جميعًا، فهل 

اأم  اأن تقرب امل�سافات الإجناز امل�ساحلة،  امل�ساركة من �ساأنها 

اأنها �ستباعدها اأكرث؟ 

اأ�سئلة بر�سم اأ�سحاب الدعوة من اأجل امل�ساركة يف االإدارة 

الف�سائل  بر�سم  اأ�سئلة  املقابلة  ال�سفة  وعلى  للقطاع،  الوطنية 

القادمة جتيب على هذه  والقوى املتحم�سة وامل��رتددة، واالأي��ام 

التداول، وتكون قد  الدعوة من  يتم �سحب  االأ�سئلة يف حال مل 

طرحت يف حلظة من احلما�سة ال�سيا�سية لي�س اإاّل.

رامز م�صطفى
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وحول  وال�ستات«،  والقد�ض  غ��زة  وقطاع  ال�سفة  يف  جت��رى 

»ح��م��ا���ض«  رف�����س��ت  ح���ال  الفل�سطينية يف  ال��ق��ي��ادة  خ��ي��ارات 

االنتخابات، قال مقبول »مل ن�سمع من حما�ض اأنها ترف�ض 

االنتخابات، لكن اإذا �سمعنا ذلك رمبا نلجاأ يف حينه خليارات 

�سعبة وموؤملة ناأمل اأال ن�سل اإليها«، ونفى مقبول اأن يكون 

من بني هذه اخليارات اإعان قطاع غزة »اإقليماً متمرداً«، 

وقال »هذا لي�ض مطروحاً على اأجندة القيادة الفل�سطينية، 

وم��ا مت احل��دي��ث عنه ب��ه��ذا ال�����س��دد ال ميثل ال��ق��ي��ادة، ومل 

يناق�ض هذا املو�سوع على طاولة القيادة يف اللجنة املركزية 

اأو املجل�ض الثوري«.

ح��رك��ة اجل���ه���اد االإ����س���ام���ي ح����ذرت ع��ل��ى ل�����س��ان ع�سو 

متمرداً،  القطاع  اإع��ان  خيار  من  حبيب«  »خ�سر  قيادتها 

وقال حبيب اإن »هذا مبنزلة انتحار للرئي�ض حممود عبا�ض، 

ول�سلطة رام اهلل، ونفق مظلم ال رجعة فيه«.

من جانبه قال اإ�سماعيل هنية؛ رئي�ض احلكومة يف غزة: 

»نحن �سعب متمرد على املحتل، ولكن يجب اأال ت�ستخدم هذه 

اللغة �سدنا وال نريد اأن ن�ستدعي العاقات يف بعدها الدموي 

وال نحب وال نرغب يف ذلك«، واأ�سار هنية اإىل �سقوط »قرابة 

االأح��داث املوؤ�سفة عام 2007، بينهم 260 من  يف  قتيًا   450
فتح و180 من حما�ض وحولهم �سباب اآخرون ال عاقة لهم 

ال�سعب،  املربع  لهذا  نذهب  اأن  نريد  ال  لذلك  بالتنظيمات، 

وال نريد اأن ن�ستدعي العاقات يف بعدها الدموي«.

خيارات اأخرى

رغم التحذيرات واللغة الت�ساحلية، ف�سل لقاء عقد 

بني فتح وحما�ض يف تهدئة االأو�ساع بني الطرفني، فقد 

ظل اخلاف قائماً حول مو�سوع االنتخابات الذي تراه 

�ساملة،  �سفقة  عن  حما�ض  تتحدث  بينما  اأول��وي��ة،  فتح 

وتنفيذ اأجندة جرى االتفاق عليها يف القاهرة.

اإ�سماعيل هنية الذي انتقد ا�ستئناف املفاو�سات بني 

ت�ساحلية  لهجة  اإىل  عمد  االحتال،  وحكومة  ال�سلطة 

ال�سعب  اأم��ام  خيار  ال  اأن��ه  فاأكد  الداخلي،  ال�سعيد  على 

على  م�سدداً  والتفاهم،  ال��وح��دة  خيار  اإال  الفل�سطيني 



ك����ان الف���ت���اً خ����ال االأ����س���اب���ي���ع امل��ا���س��ي��ة 

 - الفل�سطيني  احل���وار  جلنة  اأع��م��ال  تفعيل 

اللقاءات،  من  ب�سل�سلة  تقوم  التي  اللبناين 

النظر  ل��وج��ه��ات  وت��ب��ادل  ن��ق��ا���س��ات  ت�سمنها 

���س��م��ن اإط�����ار ال��ت��ح�����س��ريات الإط�����اق خطة 

وط��ن��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق مب��وق��ف ل��ب��ن��ان وال��ع��اق��ات 

ات��خ��اذه��ا يف  ال��واج��ب  ال�سيا�سية  واخل��ي��ارات 

لبنان،  يف  الفل�سطيني  ب��ال��وج��ود  يتعلق  م��ا 

ال�سيا�سية  االأح���زاب  من  ع��دد  فيها  وي�سارك 

ووك��االت  الفل�سطينية  والف�سائل  اللبنانية 

االأمم املتحدة واملنظمات الدولية، باالإ�سافة 

اإىل ال�����س��ف��ارات واجل���ه���ات امل��ان��ح��ة ووك���االت 

ومنظمات حملية ودولية غري حكومية وعدد 

بندوة  الن�ساطات  ب���داأت  وق��د  ال����وزارات،  م��ن 

الفل�سطينية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��م��ع��ي��ات  ح���ول 

م��روان  اللبناين  الداخلية  وزي��ر  بها  ���س��ارك 

�سربل منت�سف �سهر اآب.

وكان الفل�سطينيون قد مل�سوا جدية �سابقاً 

لدى احلكومات اللبنانية املتعاقبة منذ العام 

املعلومات  وج��م��ع  امل��ل��ف��ات،  اأع����داد  يف   2005
امل���ت���وف���رة ع���ن ال���اج���ئ���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، 

�ستعتمد  ال��ت��ي  ل��ل��ح��دود  امل��ب��ك��ر  وال��ت��ج��ه��ي��ز 

للتعاطي �سمنها، على اأن تكون ا�سرتاجتيتها 

حمددة مبا يجعل الفل�سطينيون يقبلون مبا 

يعر�ض عليهم الحقاً، خ�سو�ساً يف مو�سوعي 

ال�����س��اح واحل���ق���وق االإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى ق��اع��دة 

�سعب  من  اأ�سيل  جزء  هم  الفل�سطينيني  اأن 

عربي، ولي�سوا جمموعة من االأف��راد الذين 

يزورون اأو يفدون موؤقتاً، بل اإن  وجودهم يف 

لبنان جاء اإكراهاً بقوة االحتال ال�سهيوين، 

بحق  التم�سك  على  االإج��م��اع  لذلك  ي�ساف 

العودة ورف�ض التوطني، وقد تّوج ذلك الحقاً 

الذي  القانونية  بالتعديات   2010 العام  يف 

واخلا�سة  اللبناين  ال��ن��واب  جمل�ض  اأق��ّره��ا 

بالعمل وال�سمان االجتماعي للفل�سطينيني 

والت�سهيات املرافقة لها.

اإال اأن امل�سداقية يف تناول هذه امللفات من 

لدى  تراجعت  الر�سمية  اللبنانية  الناحية 

يف  املماطلة  بعد  خ�سو�ساً  الفل�سطينيني، 

تنفيذ التعديات املذكورة مبوجب القرارات 

من  املعنية  ل��ل��وزارات  املفرت�سة  التنفيذية 

جهة، ويف تناول اأزمة خميم نهر البارد وبطء 

عملية اإعادة االإعمار وعودة النازحني اإ�سافة 

اإىل ا�ستكمال ملف احلقوق االإن�سانية ب�سكل 

عام.

اللبناين  احل���وار  جلنة  ل��روؤي��ة  بالن�سبة 

يف  لي�سوا  اللبنانيني  ف���اإن  الفل�سطيني،   –
م��وق��ف واح����د يف م���ا ي��خ�����ض ح���ل وم��ع��اجل��ة 

ففي  لبنان،  يف  الفل�سطيني  الوجود  م�ساكل 

يح�سل  اأن  االأط����راف  بع�ض  ح��ني ال مت��ان��ع 

يتخّوف  حقوقهم،  كافة  على  الفل�سطينيون 

ق�����س��م اآخ������ر م����ن م����ا ي�����س��م��ون��ه  »ال���ت���وط���ني 

اندماجهم  عملية  ت�سهل  اآليات  عرب  املقّنع«، 

وتذويبهم يف املحيط اللبناين.

اإىل  ال�سياق، دعت جلنة احل��وار  ويف هذا 

التعاون والتن�سيق بني الطرفني ور�سم اإطار 

اإدخال  املنهجي عرب  وا�سح وحمدد للتعامل 

اآل��ي��ات وو���س��ع هيكليات  ت��ع��دي��ات وت��ط��وي��ر 

قادرة على ال�سلوع جدياً مبهمة احلوار بني 

لتعامل  وا���س��ح��ة  �سيا�سة  ور���س��م  ال��ط��رف��ني، 

باإجماع  امل��ل��ف  ه��ذا  م��ع  اللبنانية  احل��ك��وم��ة 

من  والفل�سطينية  اللبنانية  الفاعلة  القوى 

خ���ال ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ع���دة حم���اور اأب��رزه��ا: 

م��ع��اجل��ة امل�����س��ائ��ل احل��ي��ات��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

واالق��ت�����س��ادي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة واالأم��ن��ي��ة داخ��ل 

امل���خ���ي���م���ات ول��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني امل��ق��ي��م��ني يف 

ل��ب��ن��ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع وك��ال��ة االأمم امل��ت��ح��دة 

 – الفل�سطينيني  الاجئني  وت�سغيل  لغوث 

ال�ساح  وج��ود  الإنهاء  اآلية  وو�سع  االأون���روا، 

اإىل  باالإ�سافة  املخيمات،  خ��ارج  الفل�سطيني 

داخل  ال�ساح  اإطاق احلوار ملعاجلة ق�سية 

املخيمات جلهة تنظيمه و�سبطه.

املنظم  غ��ري  امل��ايل  ال��دع��م  ويعترب تدفق 

وغ����ري امل��ن��ه��ج��ي ل���ل���دول امل���ان���ح���ة م���ن اأب����رز 

امللفات،  ه��ذه  يف  العمل  تعيق  التي  ال��ع��رات 

التي  الر�سمية  الهيئات  تعدد  اإىل  باالإ�سافة 

الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني  مب��و���س��وع  ت��ع��ن��ى 

امللف  يعترب  ح��ي��ث  ف��ع��ل��ي،  تن�سيق  دون  م��ن 

العامة  املوؤ�س�سات  م��ن  العديد  ب��ني  مبعراً 

ووزارة  العام  واالأم��ن  اللبناين  اجلي�ض  مثل 

رئي�ض  ومكتب  ال���وزراء  وجمل�ض  اخلارجية 

التي  اللجنة  ع��ن  املبا�سر  امل�����س��وؤول  ال����وزراء، 

عن  ممثلني  من  موؤلفة  وزاري���ة  جلنة  ت�سم 

وزارات العمل، ال�سوؤون االجتماعية، ال�سحة 

ال���ع���ام���ة، ال����ع����دل، اخل���ارج���ي���ة وامل���غ���رتب���ني، 

مديرية  وال��اج��ئ��ني،  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون 

وموؤ�س�سة  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  يف  ال��ع��ام  االأم���ن 

كهرباء لبنان يف وزارة الطاقة وقيادة اجلي�ض 

يف وزارة الدفاع.

ت��واف��رت يف ال�سنوات االأخ���رية  ه��ذا وق��د 

روؤي������ة م���وح���دة ل��ك��اف��ة ال��ه��ي��ئ��ات ال��ر���س��م��ي��ة 

اأك��دت  امل���دين،  املجتمع  ومنظمات  اللبنانية 

العي�ض  يف  املقيمني  الفل�سطينيني  حق  على 

الكرمي، و�سرورة تاأمني حياة كرمية لاجئ 

مقاي�سة  ال  اأن  على  والت�سديد  الفل�سطيني 

بني ال�ساح واحلقوق االإن�سانية.

ح�����س��ور  ف����اإن  للفل�سطينيني  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

العنا�سر الفل�سطينية الفاعلة داخل اللجنة 

نهائية  حلول  اإىل  للو�سول  اأ�سا�سي  مطلب 

للملفات العالقة، باالإ�سافة اإىل تفعيل عمل 

امل���ربر ال��دائ��م  جلنة احل���وار ك��اأول��وي��ة، لكن 

ل���ه���ذا ال���غ���ي���اب ال���ف���اع���ل ي���ك���ون ب���ع���دم وج���ود 

مرجعية فل�سطينية موحدة يف ظل االنق�سام 

منذ  الفل�سطينية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  امل�����س��ت��م��ر 

الفل�سطينيني  على  يحّتم  مما  �سنوات،  ع��دة 

روؤيتهم  تو�سح  بورقة عمل مف�سلة،  التقدم 

حلقوقهم وتتعامل بواقعية ومو�سوعية مع 

�سوؤون ترتك ب�سماتها واآثارها على م�ستقبل 

عن  ولتربهن  وال��ق��ادم��ة،  القائمة  االأج��ي��ال 

اإمكانية مبدعة يف تفاعل ح�ساري م�سرتك 

اأر�ض واحدة،  يعي�سان على  ل�سعبني عربيني 

ويتعاونان ب�سكل جاد ال�ستعادة حقوق مغّيبة، 

باأوا�سر اأخوية تنهي ثغرات واأخطاء املا�سي 

وتفتح اأبواباً م�سرقة على امل�ستقبل.

�صامر ال�صيالوي

11 w w w . a t h a b a t . n e t
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تفاهم على عدم مقايضة الحقوق اإلنسانية
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�سرورة حتقيق الوحدة الوطنية«.

واأك����د ه��ن��ي��ة، ال��ت��زام��ه »ب��اإع��ادة 

فتح كل املوؤ�س�سات واجلمعيات التي 

واأن  االنق�سام،  اأحداث  اإبان  اأغلقت 

تكون هذه خطوة وطنية متقدمة، 

يف  مماثلة  بخطوة  تقابل  اأن  على 

ال�سفة لتج�سري الهوة«، داعياً اإىل 

القطاع  اإدارة  يف  امل�ساركة  تو�سيع 

حلني ت�سكل حكومة وحدة وطنية، 

بناء  اإع���ادة  البدء يف  ���س��رورة  واإىل 

مبا  الفل�سطيني  القرار  موؤ�س�سات 

اخل��ي��ارات  ت�سحيح  لعملية  ي���وؤدي 

وطالب  الفل�سطينية،  وال��ق��رارات 

رئ��ي�����ض احل���ك���وم���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

االنق�سام  اإن��ه��اء  ب�����س��رورة  غ��زة  يف 

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي، م����ع����ت����رباً ذل����ك 

ب���اأن���ه »خ���ط���وة م��ه��ّم��ة ع��ل��ى ط��ري��ق 

اإع��������ادة ب���ن���اء م���وؤ����س�������س���ات ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني«.

ويف ت�����س��ري��ح اآخ�����ر ق����ال ه��ن��ي��ة: 

يت�سع للجميع ولي�ض حكراً  »الوطن 

ي�سحي  التي  وفل�سطني  اأح���د،  على 

وطن  هي  الفل�سطينيون  اأجلها  من 

ل��ك��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، وغ�����زة ال��ت��ي 

حررها اأهلها هي ملكهم«.

ال��ف��ع��ل على  ردود  اأن  ك���ان الف��ت��اً 

اأط��ل��ق��ه��ا هنية،  ال��ت��ي  ال��ت�����س��ري��ح��ات 

خ�����س��و���س��اً ت��ل��ك امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��و���س��ي��ع 

كانت  غ��زة،  قطاع  اإدارة  يف  امل�ساركة 

���س��ب��ه غ��ائ��ب��ة، رغ���م ت�����داول اأو����س���اط 

ترحيب  ب��وج��ود  فل�سطينية  متابعة 

لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  من  ح��ذر 

ف��ل�����س��ط��ني، ب��ال��ع��ر���ض ال�����ذي ق��دم��ه 

رئي�ض احلكومة يف غزة.

تتحدث االأو�ساط الفل�سطينية 

املتابعة عن غياب التقدير ال�سليم 

الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادات  ق��ب��ل  م��ن 

وت�سف  القائم،  الظرف  حلراجة 

جهة،  من  االنتخابات  عن  الكام 

امل�ساحلة كاملة من  بنود  وتنفيذ 

جهة اأخرى، انف�سااًل عن الواقع، 

وا�ستمراراً حلالة الكيدية والبحث 

ال�����رك�����ام«،  ع����ن »حم���ا����س�������س���ة يف 

وت�سيف: االأو�ساع ال حتتمل هذا 

ي��واج��ه  �سعبنا  االأداء،  م��ن  ال��ن��وع 

م�����س��ك��ات ج��دي��ة يف ال��ق��ط��اع ويف 

ال�سفة اأي�ساً، واحلاجة قائمة اإىل 

اإنقاذية  وحلول  �سجاعة  مبادرات 

دون تاوم وتبادل اتهامات، ودون 

ك���ي���دي���ة، وحم����اول����ة ا���س��ت��ث��م��ار يف 

الظرف ال�سعب.

اأكر ما تخ�ساه هذه االأو�ساط، 

ا����س���ت���م���رار ال��ط��رف��ني  ي��ك��م��ن يف 

على  وح��م��ا���ض،  فتح  املتخا�سمني 

االأداء  م���ن  امل��ف��ج��ع  ال�����س��ك��ل  ه����ذا 

ال�سيا�سي، فيما يحتمل اأن تدهمنا 

ودون  حل���ظ���ة،  اأي  يف  امل���خ���اط���ر 

على  ق�����ادراً  م��ن��ه��م��ا  اأي  ي��ك��ون  اأن 

انعكا�ساتها  وم��ع  معها،  التعامل 

اخلطرة.

ينبني،  حت���رك  الأي  االأ���س��ا���ض 

على  اإليها،  امل�سار  االأو���س��اط  وف��ق 

والتنازل  غ��زة،  يف  املقاومة  حفظ 

عما يعتربه البع�ض مكت�سبات، اأو 

»حقاً«  االآخ���ر  البع�ض  يعتربه  م��ا 

يريد ا�ستعادته.

عبد الرحمن نا�صر
اأحد ن�ساطات جلنة احلوار

ال�سفري الفل�سطيني ورئي�ض جلنة احلوار مع اأحد امل�سوؤولني الدوليني



هاجس التفجيرات 
يالحق اللبنانيين

موعد  على  اللبناين  امل��واط��ن  ب��ات 

ف����ج����ائ����ي م�����ع ال�����������س�����ي�����ارات امل���ف���خ���خ���ة 

تبث  قد  التي  الع�سوائية  والتفجريات 

دون  من  منطقة  اأي  من  ال�سام  دخانها 

مت��ي��ي��ز، ك���ر ب���ات���وا ي��خ�����س��ون م���غ���ادرة 

اإال  مالزمتها  يف�سلون  وه��م  منازلهم، 

م�سريهم  ي�����س��ب��ح  ال  ح��ت��ى  ل��ل�����س��رورة 

واالأج�����س��اد  امل��ت��ف��ح��م��ة  اجل��ث��ث  كم�سري 

امل��ق��ط��وع��ة االأو����س���ال واالأ�����س����الء، التي 

ب��ات��ت ت��ع��ر���ض ع��ل��ى ���س��ا���س��ات ال��ت��ل��ف��زة، 

لدى  االأم��ن��ي  الهاج�ض  من�سوب  ارت��ف��ع 

اللبنانيني اإىل حد كبري، فبعد تفجري، 

الهائل،  ال��روي�����ض  وتفجري  العبد،  بئر 

الكل  امل��اأ���س��وي��ني،  طرابل�ض  وت��ف��ج��ريي 

ال��ت��ايل،  ي��ت�����س��اءل ع��ن م��اه��ي��ة التفجري 

ال���ك���ل ب����ات ���س��ب��ه م���ت���اأك���د م���ن وق���وع���ه، 

يعود  امل��خ��اوف  ه��ذه  اإذك����اء  يف  وال�سبب 

ال�سائعات  ك��رة  اإىل  االأوىل  ب��ال��درج��ة 

التي تتحدث عن وجود �سيارات مفخخة 

باملئات قدمت اإىل لبنان بغية تفجريها.

ب������ات وا�����س����ح����اً م�����ن خ������الل ت��ت��ب��ع 

اخلريطة اجلغرافية للمتفجرات اأن من 

ي�سعها يرغب يف اإحياء الفتنة املذهبية، 

متنوعة  مناطق  ا�ستهداف  ع��ر  وذل��ك 

االجتاهات الطائفية وال�سيا�سية جلرها 

اإىل نزاع اأهلي دموي.

اأمنية،  اأك��ر م��ن جهة  وق��د ح��ذرت 

ال�ساحية ويف طرابل�ض  اأن ما جرى يف 

اأن  حتى  اأخ����رى،  منطقة  يف  يتكرر  ق��د 

وزير الداخلية مروان �سربل اأكد وجود 

للتفجري،  وحم���اوالت  مففخة  �سيارات 

ف��اأي��ن امل��واط��ن م��ن ك��ل ه��ذه الهواج�ض 

والتحذيرات؟

من �أفغان�ستان: هنا لبنان

ال�سارع  �سبط  ك��ر  اأف��رق��اء  ح���اول 

ال��ل��ب��ن��اين وم��ن��ع��ه م��ن االن���ف���الت نحو 

احل��������رب امل����ذه����ب����ي����ة، رف����ع����ت الف���ت���ات 

ك��ت��ب��ت ب���خ���ط ال���ي���د »م�����ن ال�����س��اح��ي��ة 

ه��ن��ا ط��راب��ل�����ض« و»م����ن ط��راب��ل�����ض هنا 

ال���دم  اأن  اإىل  اإ�����س����ارة  يف  ال�����س��اح��ي��ة«، 

لن  الوحدوي  الوطني  وال�سعور  واحد 

يتاأثر بهكذا حماوالت تفجريية،  لكن 

دوره��ا يف  تاأخذ  ال�سائعات  اأن  احلقيقة 

الفنت وال�سرب على وتر  حماولة بث 

اخلوف لدى النا�ض، فكرت ال�سائعات 

ح����ول وج�����ود م��ت��ف��ج��رات يف ���س��ي��ارات 
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مــلــــف الـعـــدد

م��ت��ع��ددة يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة يف ل��ب��ن��ان، اأو 

حقائب ملغومة ومعدة للتفجري، وبات كر 

يعتقدون اأن هناك خمططاً ل�»عرقنة« لبنان 

اأو »اأفغنته«، حتى  اأن اأحدهم رفع الفتة كتب 

فم�ساهد  لبنان«،  هنا  اأفغان�ستان  »من  عليها 

بعيد  اإىل حد  ت�سبه  واالأ���س��الء  وال��دم  القتل 

ما كان يجري يف اأفغان�ستان من عنف ودمار، 

تدريجياً  ي��ق��رب  ل��ب��ن��ان  اأن  ال��وا���س��ح  وم���ن 

العراق  يف  يجري  مما  ت�ساعدي  نحو  وعلى 

واأفغان�ستان.

اجلنوبية  ال�ساحية  يف  الروي�ض  انفجار 

بنحو  قبله  العبد  بئر  انفجار  بعد  لبريوت، 

���س��ه��ر، م��ع��ط��وَف��ني ع��ل��ى ت��ف��ج��ريي طرابل�ض 

اأ���س��ه��م��وا يف ب��ث ال��ذع��ر ب��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، يف 

ال�����س��اح��ي��ة ���س��رت ���س��ائ��ع��ات ع��ن وج���ود اأك��ر 

الزم  وق��در  للتفجري،  معدة  �سيارة   300 من 

م��واط��ن��ون ك��ر م��ن��ازل��ه��م الأي����ام خ��وف��اً من 

امل�����وت ع��ل��ى ال���ط���رق���ات، رب�����ات ال��ب��ي��وت بنت 

حاجيات  و���س��راء  للت�سوق  ال��ن��زول  يتخوفن 

اأن  ارت����اأوا  املوظفني  بع�ض  اليومية،  امل��ن��زل 

الأيام وعلى ح�سابهم،  اأعمالهم  يتخلفوا عن 

كما اأن بع�ض اأ�سحاب املحال وامل�سالح اآثروا 

اإغالقها، احلاجة مرمي ن�سور التي تعي�ض يف 

الروي�ض، اأكدت اأنها مل تنزل اإىل ال�سارع منذ 

8 اأيام الأنها ال تخ�سى فقط من التفجريات، 
ب��ل اأن ���س��ور ال����دم واالأ����س���الء ال ت��غ��ي��ب عن 

بقدمها على  تطاأ  اأن  خميلتها، وهي تخ�سى 

اأحمد،  اأب��و  اأم��ا زوجها احل��اج  اأحدهم،  »روح« 

وهو �ساحب �سوبرماركت، مل تت�سرر كثرياً 

جراء االنفجار، فلفت اإىل اأنه مل يكن قادراً 

على اإعادة فتح حمله قبل مرور اأيام الأنه كان 

يعي�ض حالة حداد على الوطن كما يقول.

اأه��ايل  م��ن  العظمى  الغالبية  اأن  ورغ���م 

ال�ساحية، توؤكد �سالبتها ورف�سها اأن ت�سبح 

فري�سة اخلوف، اإال اأنه كان من ال�سهل تلم�ض 

تداعيات االنفجار النف�سية. 

م���ر اأ���س��ب��وع ث��ق��ي��ل ع��ل��ى ال�����س��اح��ي��ة بعد 

االأمنية  احلواجز  انت�سرت  الروي�ض،  تفجري 

حلماية  ال�ساحية  داخل  واحلزبية  ال�سعبية 

امل��ن��ط��ق��ة م���ن اأي ����س���ي���ارة م��ف��خ��خ��ة، ج��رى 

املالحق  ت�سارعت  كثرية،  ب�سيارات  اال�ستباه 

تفكيك  ح��ول  ال�سائعات  لتكذيب  االإخبارية 

عبوة ما اأو العثور على قنبلة معدة للتفجري، 

فرغت ال�سوارع التي كانت تعرف بازدحامها 

�سري  زح��م��ة  اأي  ت�سجل  ومل  ال��ل��ي��ل،  يف  حتى 

اأم������ام احل����واج����ز ال���ت���ي و���س��ع��ت  خ��ان��ق��ة اإال 

االأ�سبوع  مر  اأواًل،  ال�ساحية  �سكان  لطماأنة 

اأخ���رى قد  بتثاقل وت��وج�����ض م��ن ت��ف��ج��ريات 

اأيام  اإال  ال�ساحية، لكن ما هي  ت�سرب عمق 

حتى �سمع دوي انفجارين هائلني يف عا�سمة 

ال�����س��م��ال ط��راب��ل�����ض، ان���ف���ج���اران ���س��اه��م��ا يف 

�سبكات  املتداولة عن  املعلومات  تاأكيد �سحة 

اأفظع  ه��و  مل��ا  م�ستعدة  اإره��اب��ي��ة  وجمموعات 

مما �سبق، مهما كان الثمن. 

التفجري  ب��وق��وع  تتنباأ  ك��ان��ت  ال�سائعات 

الغالبية  ذات  اجل���دي���دة  ط��ري��ق  منطقة  يف 

ال�سنية، لكن �ساءت املجموعات االإرهابية اأن 

جمعة  يوم  ويف  طرابل�ض  يف  بالتفجري  تقوم 

اخل��روج من  و�سك  على  امل�سلون  ك��ان  بينما 

وال�سالم،  التقوى  م�سجدي  اأي  امل�سجدين 
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وعلى طابعها املذهبي، اأما املناطق التي تردد 

ا�سمها بكرة كونها عر�سة لالنفجارات فهي 

م��ن��ط��ق��ة ح���ي ال�����س��ل��م ال��ت��ي ت��ع��د اأك����ر جتمع 

االأ�سرفية ذات  ال�ساحية، ومنطقة  �سكاين يف 

�سا�سني  �ساحة  وحت��دي��داً  امل�سيحية،  الغالبية 

املزدحمة دائماً.

اأم���ا ال��ه��دف ال��ث��ال��ث، ف��رج��ح ال��ب��ع�����ض اأن 

يكون يف اجلنوب وحتديداً يف النبطية، حيث 

ك����ان م���ن امل���ق���رر االح���ت���ف���ال ب���ذك���رى تغييب 

االإم����ام م��و���س��ى ال�����س��در ورف��ي��ق��ي��ه ه��ن��اك ه��ذا 

العام يف 31 اآب اجل��اري، لكن جاء القرار من 

قيادة حركة »اأمل« ليلغي احلفل حفاظاً على 

متلفزة  بكلمة  واالك��ت��ف��اء  امل��واط��ن��ني  �سالمة 

يلقيها رئي�ض جمل�ض النواب نبيه بري يف هذه 

االإج���راءات  ت�سددت  فقد  ذل��ك،  م��ع  املنا�سبة، 

االأم��ن��ي��ة يف امل��دي��ن��ة اجل��ن��وب��ي��ة امل��ك��ت��ظ��ة بعد 

���س��ائ��ع��ات ك���ث���رية ع���ن اح���ت���م���ال ا���س��ت��ه��داف��ه��ا 

ب�سيارات مفخخة.

اأن  ك���ر  اع���ت���ر  ب������ريوت،  اإىل  وب���ال���ع���ودة 

منطقة ال��ط��ري��ق اجل��دي��دة ق��د ت��ك��ون ه��دف��اً 

لالإرهابيني كونها ت�سم كثافة �سكانية هائلة 

وتختنق باملارين واملتجولني وقت الذروة، كم 

االأه��داف  وه��ي  وم�سجداً،  جامعة  ت�سم  اأنها 

املثالية اليوم لالإرهابيني.

االأي��ام  ه��ذه  اللبنانيون  يعي�ض  باخت�سار، 

عودتها  احتمال  بات  التي  التفجريات،  ره��اب 

املنهك  اللبناين،  ال�سارع  حديث  وت�ساعدها 

من قبل بتفجريات كثرية واغتياالت وحروب، 

اأبرزها احلرب االأهلية التي امتدت 15 عاماً.

وم����ا ي���زي���د ح���ال���ة ال��ت��وت��ر واحل�����ذر ال��ت��ي 

يعي�سها اللبنانيون اأن ت�سريحات ال�سيا�سيني 

حيث  »ب��داي��ة«،  باأنه  الروي�ض  انفجار  و�سفت 

قال وزير الدفاع فايز غ�سن اإن لبنان بداأ يقع 

يف قب�سة االإره��اب، اأما زميله وزير الداخلية 

مروان �سربل، فقد حتدث عن معلومات حول 

�سيارات مفخخة وحت�سريات لعمليات  وجود 

القوى  داخلية، وعممت  فتنة  اأمنية الإح��داث 

االأمنية على اللبنانيني اأرقاماً لالت�سال عند 

اال�ستباه باأي ج�سم م�سبوه، ما عزز الهواج�ض 

ع��ن وج���ود م��ت��ف��ج��رات، وح��ول��ه��ا اإىل حقيقة 

واقعة قد حتدث يف اأي حلظة.

وب����ات ب��ع�����ض ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ي��ت��ح��دث��ون عن 

اأي���ام احل��رب االأه��ل��ي��ة، حني  ا�ستعادة خم��اوف 

كان املرء يتوقع انفجار اأي �سيارة مير بقربها 

يف طريقه اإىل عمله اأو منزله.

وق�����رر ك���ث���ريون يف ب��ع�����ض امل���ن���اط���ق ع��دم 

املناطق  تلك  الأن  احل��اج��ة،  عند  اإال  التحرك 

م�ستهدفة بنظرهم، ومن املالحظ اأن �سوارع 

ال  ب��ال�����س��ي��ارات،  تغ�ض  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العا�سمة 

���س��ي��م��ا خ���الل ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة االأ����س���ب���وع، ب��ات��ت 

االأمر  اإىل حد كبري،  حركتها هادئة وخفيفة 

الذي يوؤكد اأن اللبناين مل يعد ي�سعر باالأمان 

على االإطالق.

اللبنانيني،  يالحق  االأمني  الهاج�ض  بات 

ويجرهم على تقييد حتركاتهم وتنقالتهم، 

ك��ر ب��ات��وا ي��ف�����س��ل��ون ع���دم اخل����روج ل��ي��اًل اأو 

خالل االآحاد ب�سبب �سبح التفجريات، وبعيداً 

ع����ن امل����خ����اوف وال���ه���واج�������ض، ه���ن���اك ح����االت 

اإن�سانية تعم خمتلف املناطق من فقدان اأب اأو 

اأخ او اأم اأو �سديق اأو زميل، تالحق اللبنانيني 

وت��ذك��ره��م ب��ك��اب��و���ض ���س��ن��وات احل����رب، ويبقى 

املواطن يدفع كل يوم وكل حلظة من اأع�سابه 

وحياته، وانهيار نف�سيته. فاإىل جانب احلزن 

كثريون  يعاين  ق��ري��ب،  اأو  عزيز  ف��ق��دان  على 

والروي�ض  العبد  بئر  تفجريات  تداعيات  من 

وطرابل�ض، بع�سهم اأ�سيب باإعاقة دائمة عليه 

وق�سم  عمره،  من  تبقى  ما  معها  يتعاي�ض  اأن 

اأحد  بعدما فقد  اختلفت حياته جذرياً  كبري 

اأو  عمله،  م��ك��ان  اأو  منزله  اأو  اأ���س��رت��ه،  اأرك����ان 

بناء  يعيد  اأن  عليه  وب���ات  حم��ل��ه،  حم��ت��وي��ات 

حياته من ال�سفر.

اجل���م���ي���ع ال����ي����وم ي����ت����اأمل وي��ت�����س��ام��ن م��ع 

ال�سحايا، لكن ماذا عن اأهاليهم، كيف ميكن 

م�ستهدف  اأن���ه  �سعر  م��ن  نف�سية  ب��ن��اء  اإع����ادة 

و���س��ي��ب��ق��ى م�����س��ت��ه��دف��اً، ك��ي��ف مي��ك��ن ا���س��ت��ع��ادة 

احلياة الطبيعية لكل الذين فقدوا عزيزاً؟

التفجريات  وراء  ي��ق��ف��ون  م��ن  ح��ق��ق  ل��ق��د 

باإ�سعاف  مبا�سراً  ربحاً  وب��ريوت  طرابل�ض  يف 

ثقة كثري من اللبنانيني مبدى قدرة الدولة 

اأن من  ي��وؤك��د  �سبق  م��ا  اإن  ح��م��اي��ت��ه��م..  ع��ل��ى 

وت��ف��ج��ري  ت��ف��ج��ريي ط��راب��ل�����ض  ي��ق��ف��ون وراء 

لبنان وطناً  ي��ري��دون تفجري  اإمن��ا  ال��روي�����ض، 

منع  واأن  اأهلية،  حرب  �سرارة  باإ�سعال  و�سعباً 

حت��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف ي��ت��ط��ل��ب م���ن اجل��م��ي��ع 

جترمي اأي اخلطاب ال�سيا�سي الطائفي الذي 

ي�سب يف طاحونة العنف، وعدم االإن�سات اإىل 

ال�سيا�سيني ممن ي�سبون الزيت على النار.

اإعداد هناء عليان
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يحاول  عائالتهم،  وم�ساب  التفجريات  �سهداء  على  واحل���زن  امل��خ��اوف  خ�سم  يف 

اأح��د  و�سع  االإط���ار  ه��ذا  االإره��اب��ي��ني، يف  م��ن  وال�سخرية  احل��ي��اة  اإرادة  تغليب  البع�ض 

اأ�سحاب املحال يف الروي�ض يافطة على زجاج حمله كتب عليها »يرجى عدم التفجري 

قرب املحل، الأن اأكر من ن�سف الب�ساعة بالدْين«، وهو قد يبدو كالماً هزلياً للوهلة 

املتجددة من  القدمية  اللبنانيني وهواج�سهم  لكنه يحمل يف طياته خماوف  االأوىل، 

ال�سيارات املفخخة.

سخرية اللبنانيين

ذك���رت م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة اأن م��ا ي��ج��ري على االأر�����ض اإىل 

عاملني اثنني:

ليتم  لبنان  اإىل  طائلة  مالية  مبالغ  و���س��ول  االأول: 

توزيعها على التنظيمات االأ�سولية واملجموعات التكفريية 

ال�سلم  وه��ز  اللبنانية  ال�ساحة  اإ���س��ع��ال  ب��ه��دف  امل��ت��ط��رف��ة، 

االأهلي واال�ستقرار ما ي�سمح، بعد النجاح يف جتنب الفتنة 

املذهبية، ب�سعة الو�سع واإيجاد فو�سى عارمة تت�سلل معها 

اللبنانية  واملناطق  املحافظات  اإىل  االأ�سولية  اجلماعات 

للقيام باأعمال تفجري وتخريب كما يجري منذ فرة على 

االأر�ض.

وق���ال���ت امل�����س��ادر اإن م���ا ك�����س��ف��ه ق��ائ��د اجل��ي�����ض ال��ع��م��اد 

ج���ان ق��ه��وج��ي، يف ح��دي��ث خ���الل ح��ف��ل ت��ك��رمي ال�سباط 

اللبنانيني  ت�ستهدف  مفخخة  ���س��ي��ارات  ع��ن  املتقاعدين، 

على تنوع مناطقهم وانتماءاتهم لي�ض �سوى جزء من هذا 

املخطط التفجريي التي باتت القوى االأمنية والع�سكرية 

على علم بتفا�سيله.

الباردة  احل��رب  اإىل  امل�سادر  فعزته  االآخ��ر  العامل  اأم��ا 

من  التخريبية  واملنظمات  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  ب��ني  ال��دائ��رة 

مك�سوفة  وب��ات��ت  ال�ساحة،  على  م��وج��ودة  وعربية  لبنانية 

معلومات  تلقيها  بعد  اللبنانية  الع�سكرية  االأج��ه��زة  اأم��ام 

اأج��ه��زة خم��اب��رات عربية وغ��رب��ي��ة بهيكلية  وت��ق��اري��ر م��ن 

واأع�ساء املنظمات االأ�سولية، التي جنحت االأجهزة االأمنية 

الر�سمية يف القب�ض على بع�ض اأفرادها ومالحقة العديد 

منها باالأ�سماء وال�سفات املعروفة بها.

ت�سنها  التي  الباردة  احل��رب  تكون  اأن  امل�سادر  ورجحت 

تلقتها  ع���دة  لن�سائح  ب��ن��اء  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة 

وتق�سي ب�����س��رورة جت��ن��ب »ه��م��روج��ة« ع���را االإع��الم��ي��ة، 

ال��ذي يحظى  االإج��م��اع  اللبناين  ك��ادت تفقد اجلي�ض  التي 

اأدت اإىل ردة الفعل هذه من  به والتي جنح فيها هي التي 

قبل املنظمات التخريبية ودعتها اإىل تفجري ما لديها من 

�سيارات مفخخة وعبوات اأما اخلال�ض منها واإما لت�سعري 

ما ترتكبه على هذا ال�سعيد.

التفجري  اأحدثها  التي  ال�سدمة  اإىل  امل�سادر  وت�سري 

املروع يف الروي�ض، دفعت االأجهزة االأمنية على اختالفها، 

ال��ق�����س��وى، للجم  اال���س��ت��ن��ف��ار  ي�سبه ح��ال��ة  م��ا  اإع����الن  اإىل 

املتوافرة  املعطيات  اأن  املتجول، وخ�سو�ساً  االإره��اب  موجة 

بحوزة جمل�ض الدفاع االأعلى، تفيد باأن هناك ت�سع �سيارات 

الروي�ض  �سيارة  بينها  التفتي�ض عنها، من  مفخخة يجري 

ال��ت��ي ان��ف��ج��رت و���س��ي��ارة ال��ن��اع��م��ة ال��ت��ي ك�����س��ف��ت، يف وق��ت 

من  مبناخ  مت�سببة  وا���س��ع،  نطاق  على  ال�سائعات  انت�سرت 

البلبلة، حتى اأن م�سادر حتدثت عن اأنه »قد �سجل خالل 

ال�����س��اع��ات امل��ا���س��ي��ة، ن��وع م��ن التناف�ض ب��ني االأج��ه��زة على 

تفجريية،  وخاليا  �سبكات  عن  والك�سف  اإجن���ازات  حتقيق 

بعدما كان ال�سراع بينها نقطة �سعف، ت�سرب منها العديد 

م��ن االخ���راق���ات االأم��ن��ي��ة يف ال�����س��اب��ق، ل��ك��ن ه���ذا اجلهد 

اأو  اأن يحقق كل احلماية  اأهميته ال ميكن  العمالين على 

�سيا�سي يح�سن  يتكامل مع جهد  املطلوبة ما مل  الوقاية 

ال�سيا�سي  الغطاء  ويوؤمن  مناعته  من�سوب  ويرفع  الداخل 

اأن تتخذ  وال��ت��ي يفر�ض  امل��ت��خ��ذة،  االأم��ن��ي��ة  ل���الإج���راءات 

اأ�سبحت  بعدما  التفجري،  اأع��م��ال  يف  امل��ت��ورط��ني  ملالحقة 

اأ�سماوؤهم وهوياتهم معروفة بالتف�سيل اململ«.

ح����ال����ة م����ن ال���غ�������س���ب ع���م���ت ال�������س���ارع 

ال��ط��راب��ل�����س��ي، وم���ع االأ���س��ف ه��ن��اك من 

ح����اول ت��اأج��ي��ج ال��ف��ت��ن��ة ب��ال��ت��ل��م��ي��ح اإىل 

على  رداً  ج���اءا  طرابل�ض  تفجريي  اأن 

ت��ف��ج��ري ال���روي�������ض، ل��ك��ن اأه����ل امل��دي��ن��ة 

اأظهروا قدرة كبرية على �سبط النف�ض 

وعدم االجنرار ملخططات مك�سوفة. 

الئحة باملناطق امل�ستهدفة

النا�ض  ج��ل�����س��ات  ع��ل��ى  تغلب  وب��ات��ت 

هذه االأيام االأحاديث عن اآخر االإ�ساعات 

اأو  ���س��ي��ارات ملغمة،  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ح���ول 

اح���ت���م���االت رك����ن ����س���ي���ارات م��ف��خ��خ��ة يف 

مناطق ذات طابع مذهبي خمتلف.

وب����ع����د ك������رة ال���������س����ائ����ع����ات، ج���رى 

احل���دي���ث ع���ن وج����ود الئ��ح��ة ب��امل��ن��اط��ق 

املرجح اأن ت�سهد تفجريات، وبعد ح�سر 

اأه�����داف االإره���اب���ي���ني مب��ح��اول��ة ت��اأج��ي��ج 

ال��ف��ت��ن��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة واإ���س��اب��ة اأك���ر ع��دد 

التوقعات  امل��دن��ي��ني، ج���اءت  مم��ك��ن م��ن 

للمنطقة  ال�سكانية  الكثافة  على  بناء 

مـعـلــومــــــــات أمـنـــــــيــة
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ناحية  من  الأجنبية  ل����إرادة  الرت��ه��ان  عن  بعيداً 

احلكومة  رئي�س  م��واق��ف  عك�سته  م��ا  وه��و  اأخ���رى، 

التيار  ال����وزراء ورئ��ي�����س  ال��ب��ي��ب��اوي وبع�س  ح���ازم 

ال�سعبي حمدين �سباحي وحركة مترد.

�ساد�ساً: اأما الإفراج عن مبارك، مع اأنه و�سع يف 

الإقامة اجلربية، ول يزال قيد املحاكمة يف العديد 

كان  اإذا  ما  حول  الأ�سئلة  طرح  فقد  الق�سايا،  من 

املوجة  ركوب  اإىل  ي�سعى  النتقايل اجلديد  احلكم 

من جديد لإعادة اإنتاج النظام القدمي، لكن الأمر 

الذي بات موؤكداً هو اأن التوازن اجلديد الناجت عن 

ال��وراء،  اإىل  بعودة م�سر  ي�سمح  يونيو ل   30 ث��ورة 

الرتكيبة  يف  ورم��وز  اأ�سخا�س  من  هناك  ك��ان  واإذا 

ف��اإن��ه��م لن  ذل���ك،  اإىل  احل��اك��م��ة اجل��دي��دة ي�سعون 

اأطيح  كما  بهم  و�سيطاح  م�سر،  حكم  من  يتمكنوا 

ب�»الإخوان«.

عليها  �سرت�سو  التي  ال�سيا�سات  طبيعة  اأن  على 

احلكومة املوؤقتة، �ستتو�سح بعد النتهاء من ذيول 

املعركة مع »الإخوان« واجلماعات الإرهابية التابعة 

الأمريكية  ال�سغوط  م��ع  التعامل  وطريقة  لهم، 

و�سيا�سات الحتواء اخلليجية.

ح�سني عطوي

حني لآخر دونها ذاكرة اجلي�س ال�سعودي الذي 

بكل  هاجم  عندما  مو�سوفة،  لهزمية  تعر�س 

احلوثيني،  ج��ب��ال  ���س��ن��وات  اأرب���ع  قبل  تر�سانته 

عمق  اإىل  دحرهم  من  احلوثيون  متكن  بحيث 

ع�سرات  على  وال�سيطرة  ال�سعودية،  الأرا���س��ي 

القرى وا�سطرار �سلطات اآل �سعود اإىل تدمري 

اجلي�س  اأ�سبح  بحيث  بالطريان،  منها  العديد 

ال�����س��ع��ودي م��ث��ار ���س��خ��ري��ة اأم�����ام ح��ف��اة اإل من 

منتعلي »�سحاطات« با�ستيكية.

ت�سعر  ب��داأت  ال�سعودية  ال�سلطات  اأن  �سك  ل 

ب����اق����رتاب ال��ل��ه��ي��ب م���ن داخ���ل���ه���ا، ب��ع��د ال��ع��ب��ث 

ب���دواخ���ل ج��ريان��ه��ا ال��ذي��ن مت��ك��ن��وا م��ن اإحل���اق 

اليوم  فكيف  ع��راة،  �سبه  وه��م  بجي�سها  هزمية 

 - ال�����س��م  ���س��ن��اع  ���س��د  اأنف�سهم  ح�سنوا  اأن  ب��ع��د 

الذين ل بد �سياأكلونه - بعد اأن طفح الكيل.

ويف هذا ال�سياق ل ميكن جتاوز كام رئي�س 

ال����وزراء ال��ع��راق��ي ال���ذي ت��وع��د »ب��ل��دان��اً عربية 

جماورة بالرد يف حال ا�ستمرار دعم املجموعات 

امل�سلحة«، وقال »اإننا نعاين من الإرهاب والقتلة 

اأدق  تتدخل يف  امل��ج��اورة  وال����دول  وامل��ج��رم��ني، 

التفا�سيل يف العراق وم�سر والبحرين و�سورية 

ولكل  واإي��ق��اده��ا،  الفتنة  زرع  وهدفها  ول��ب��ن��ان، 

�سيء حد معني، ول اأحد ميكنه اأن يحمي نف�سه 

من نار فتنة اأطلقها لقتل الآخرين، واإذا اأ�سرت 

هذه اجلهات على القتل والتفجري �سيكون الرد 

بحجم ال�سرر«.

ال�سعودية،  اليد  يبق يف  امل��ب��ادرة مل  زم��ام  اإن 

الأم��ريك��ي   - ال��غ��رب��ي  ال�����س��ع��ار  ن�سهد  ول��ذل��ك 

وال��ت��ه��دي��د ب�����س��ن  ح���رب على  – ال�����س��ه��ي��وين، 
النتقال  يكون  ورمب��ا  مركبة،  بذريعة  �سورية 

اإىل ال��ه��ج��وم اأف�����س��ل و���س��ائ��ل ال��دف��اع، يف حرب 

ت�سلم قيادها قبل اأ�سهر قليلة اأ�سحاب الألعاب 

ولن  يتفاعل،  اأن اجلمر  يعلمون  وه��م  ال��ق��ذرة، 

تطفئه اآبار النفط، بل ميكن اأن يحول الأر�س 

وما عليها اإىل رماد.

يون�س عودة

الأج���زاء  ل�سيما  ال��ع��امل،  ي�سهد 

ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��ام��ي��ة م��ن��ه، دوراً 

����س���ع���ود، ل  اآل  مل��م��ل��ك��ة  م��ت��ع��اظ��م��اً 

���س��ي��م��ا ب��ع��د ط����رد م�����س��ي��خ��ة قطر 

م���ن ه��ي��ك��ل ت��ق��ري��ر امل�����س��ائ��ر، بعد 

امل���رح���ل���ي،  دوره���������ا  ا����س���ُت���ن���ف���د  اأن 

وق��ي��ام ال��راع��ي وامل��ق��رر يف م�سروع 

بنقل  والقتل،  والتدمري  لفو�سى 

الاعب القطري اإىل دوحة لعبي 

الحتياط مع اإعادة التاأهيل.

ال����دور ال����ذي ي��ن��ف��ذه امل��ت��ن��ف��ذون 

بن  بندر  بقيادة  �سعود  اآل  يف عائلة 

�سلطان مل يعد خافياً على اأحد، اإن 

املتوا�سل  التحريك  حيث  من  كان 

بني  �سيما  ل  ال��ك��راه��ي��ة،  خل��ط��اب 

بال�سهادتني،  الناطقني  امل�سلمني 

اأو على  لل�سهاينة،  التملق  مبوازاة 

م�����س��ت��وى ال��ت��خ��ري��ب وال��ق��ت��ل على 

ام���ت���داد ال���ب���اد ال��ع��رب��ي��ة وب��ع�����س 

الإ���س��ام��ي��ة، ل ���س��ي��م��ا يف ���س��وري��ة 

وال�����ع�����راق وال���ي���م���ن، وم�����وؤخ�����راً يف 

ل��ب��ن��ان، ح��ي��ث ت��وؤك��د ك��ل امل��وؤ���س��رات 

اآل �سعود يف  على ت��ورط خم��اب��رات 

بوهم  ب���ارد  ب��دم  الأرواح  ا�ستباحة 

ال��ن��ي��ل م���ن امل��ق��اوم��ة ال��ت��ي ه��زم��ت 

»اإ�سرائيل« متهيداً لتطويعها.

ول��ع��ل ال��دول��ت��ني الأك����ر ت��اأث��راً 

�سعودياً  وامل��م��ول  املنفذ  ب���الإره���اب 

ومي��ك��ن��ه��م��ا ال���ت���اأث���ري امل���ب���ا����س���ر يف 

ال�������س���ع���ودي���ة ب�������س���ب���ب ال���ت���ا����س���ق 

احل�����دودي، ه��م��ا ال���ع���راق وال��ي��م��ن، 

وبذله  اإل  جهداً  يوفرا  مل  اللذان 

م��ن اأج����ل ال���وئ���ام ون��ب��ذ ال��ك��راه��ي��ة 

وال���ت���ب���اع���د، وح���ت���ى يف ك���ث���ري م��ن 

الأح�����ي�����ان ال����ت����ن����ازل ع����ن ث���واب���ت، 

خ�����س��و���س��اً ال��ي��م��ن ال���ت���ي غ��ام��رت 

ب��ال��ت��ن��ازل ع��ن اأرا������س ك��ي تتافى 

تعر�ست  ب��ل  ل  تنجح،  ومل  املكائد 

اإىل كثري من البتزاز ولي�س اآخرها 

اليمنيني  ال��ع��م��ال  اآلف  ت��رح��ي��ل 

امل�ساكل  من  مبزيد  الباد  لإثقال 

مل  اإذا  وامل��ع��ي�����س��ي��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة 

ت��خ�����س��ع احل���ك���وم���ة ال��ي��م��ن��ي��ة اإىل 

عن  بالمتناع  ال�سعودية  الرغبات 

ال��ت��ن��ق��ي��ب ع��ن ال��ن��ف��ط وامل���ع���ادن يف 

الأرا�����س����ي ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ق��ري��ب��ة من 

احلدود، و�سوًل اإىل ابتزاز الرئي�س 

املح�سوب  ه��ادي  من�سور  رب��ه  عبد 

نف�سها  ال�����س��ع��ودي��ة  ع��ل��ى  ���س��ي��ا���س��ي��اً 

ب���ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى م���اح���ق ���س��ري��ة 

اأ���س��اف��ت��ه��ا ل��ل��م��ع��اه��دة احل���دودي���ة، 

لأن���ه���ا ل���ن ت���ك���ون ���س��اري��ة امل��ف��ع��ول 

الرئي�س  اأن  ب��ذري��ع��ة  بتوقيعه  اإل 

وّق��ع  �سالح  ع��ب��داهلل  علي  ال�سابق 

امل���ع���اه���دة م���ع مم��ث��ل��ني ع���ن اأك���رب 

قبيلتني؛ هما »حا�سد« و»باكيل«.

هادي  الرئي�س  رف�س  ومب���وازاة 

ت��وق��ي��ع امل���اح���ق امل�����س��ن��ع��ة ب��ه��دف 

ال����س���ت���ي���اء ع��ل��ى خ�����ريات ال��ي��م��ن 

اأن  باعتبار  التخلف  رهينة  لإبقائه 

النفطي  للقطاع  اليمن  ا�ستثمار 

اأن  ميكن  غنية  دول��ة  منه  �سيجعل 

لل�سعودية  لح���ق���اً  ت��ه��دي��داً  مي��ث��ل 

املنطقة،  �سيا�سات  ير�سم  ك��ط��رف 

ال��ك��راه��ي��ة للنظام احل��اك��م يف  ف���اإن 

ب�سبب  اأي�����س��اً  تتعاظم  ال�����س��ع��ودي��ة 

اإر���س��ال م��زي��د م��ن الإره��اب��ي��ني مع 

اأمرائهم لن�سر الفو�سى يف الباد، 

هناك  ح��ي��ث  اجل��ن��وب،  يف  �سيما  ل 

ثاأر تاريخي ل بد اآت، وكذلك فاإن 

ا�ستمرار التحري�س على احلوثيني 

من  مناو�سات  ح�سول  مع  يتفاعل 

ج��م��ل��ة م���ن ال���ت���ط���ورات ���س��ه��دت��ه��ا 

الأح��������������داث يف م�������س���ر ع����ل����ى م����دى 

���س��دارة  ال��ف��ائ��ت جعلتها يف  الأ���س��ب��وع 

اله���ت���م���ام���ات، وع��ك�����س��ت امل���زي���د من 

امل����وؤ�����س����رات وال��������دللت ع��ل��ى امل�����س��ار 

فيه  ت�سري  ال���ذي  اجل��دي��د  ال�سيا�سي 

م�����س��ر رغ����م ق����رار ال��ق�����س��اء الإف�����راج 

مبارك،  ح�سني  املخلوع  الرئي�س  عن 

وال���ذي ط��رح ال��ت�����س��اوؤلت ع��ن اأ�سبابه 

وخلفياته.

وال��دللت متثلت  املوؤ�سرات  وه��ذه 

يف الآتي:

امل��وؤق��ت��ة  احل��ك��وم��ة  ق����رار  اأوًل: اأدى 

بح�سم املعركة مع »الإخوان امل�سلمني« 

العدوية  راب��ع��ة  اعت�سامي  ف�س  ع��رب 

والنه�سة، واعتقال قيادات »الإخوان« 

تثبيت  اإىل  مب��ح��اك��م��ت��ه��م،  وال�����س��روع 

»الإخ���وان«،  حقيقة طي �سفحة حكم 

وانتهاء دورهم يف املرحلة القادمة بعد 

الت�سليم  ورف�سوا  اأنف�سهم  اأق�سوا  اأن 

بف�سلهم وخ�سارتهم ال�سلطة.

ث���ان���ي���اً: اأ����س���ف���ر ح�������س���م امل���ع���رك���ة م��ع 

اخل��ط��ة  اإ�����س����ق����اط  اإىل  »الإخ�������������وان« 

الأمريكية املن�سقة مع الدول الغربية 

ا�ستهدفت  التي  اخلليجية  والأنظمة 

م���ن خ����ال حم���اول���ة ال��ت��و���س��ط بني 

اجلديد  امل�سري  واحل��ك��م  »الإخ����وان« 

اإىل اإعاقة ح�سم اعت�سامي »الإخوان« 

بالقوة وخلق توازن يطيل اأمد الأزمة 

وال�����س��راع مب��ا ي��ق��ود، اأم���ا اإىل اإدخ���ال 

م�سر يف الفو�سى، وتقوي�س واإ�سعاف 

وا�سنطن  ع���ودة  اأو  امل�����س��ري،  اجلي�س 

اإىل الإم�ساك بالنظام واحتوائه، وهو 

ما ك�سف عنه توزيع الأدوار الأمريكي 

لوا�سنطن  امل��وال��ي��ة  وال���ق���وى  ل��ل��دول 

على عدة خطوط:

اخل�����ط الأول: حت�����������رك الأن���ظ���م���ة 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى ج��ب��ه��ت��ني: اأن��ظ��م��ة 

ت���دع���م »الإخ�����������وان«، واأخ�������رى ت��دع��م 

احلكم اجلديد.

اخل������ط ال������ث������اين: دخ������ول ال������دول 

ال���غ���رب���ي���ة ع���ل���ى خ�����ط الأزم�����������ة ب��ني 

»الإخ������������وان« وال�������س���ل���ط���ة اجل����دي����دة، 

وال���ت���و����س���ط ب����ني اجل���ان���ب���ني لإي���ج���اد 

ال�سلطة  اندفاع  اإعاقة  بهدف  خمرج، 

ن��ح��و ف�����س اع��ت�����س��ام��ي »الإخ��������وان«، 

والتحذير من خطورة ذلك.

اخل�������ط ال�����ث�����ال�����ث: ق�����ي�����ام حم��م��د 

اجلمهورية  رئي�س  نائب  ال��ربادع��ي؛ 

امل�����وؤق�����ت، ب������دور م��ك��م��ل ل���ذل���ك ع��رب 

العت�سامني،  ف�س  على  الع��رتا���س 

وج�����اءت ا���س��ت��ق��ال��ت��ه ب���ه���دف حم��اول��ة 

امل�سرية، وخلط  ال�سلطة  اإرب��اك قرار 

الأوراق مل�سلحة اخلطة الأمريكية.

وا���س��ن��ط��ن  الرابع: اإ�سهار  اخل���ط 

ال��ت��ه��دي��د بقطع  ل�����س��اح  وح��ل��ف��ائ��ه��ا 

ت�ستجب  مل  اإذا  م�����س��ر،  ع���ن  امل��ع��ون��ة 

لطلباتها بالتوقف عن �سيا�سة احل�سم 

�سد »الإخوان«.

»الإخ���وان«،  ونهاية  ثالثاً: �سقوط 

وان�����ك�����������س�����اف ح���ق���ي���ق���ة ال������ربادع������ي 

اأ���س��ا���س��ي��ة  ع��ق��ب��ات  اأزال  وا���س��ت��ق��ال��ت��ه، 

التغيري  ان��دف��اع م�سر نحو  اأم��ام  من 

الفعلي يف �سيا�ساتها، واإعادة متو�سعها 

يف موقع جديد ي�سع حداً لتخندقها 

ال�������س���اب���ق يف ف���ل���ك الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

الأمريكية ال�سهيونية.

30 يونيو  انت�سار ثورة  اأدى  رابعاً: 

»الإخ��وان«  حكم  اإ�سقاط  يف  وجناحها 

اإىل انتقال م�سر من موقع احلا�سن 

واملنخرط يف احلرب �سد �سورية اإىل 

توجيه  يف  عملياً  ي�ساهم  م��ن  م��وق��ع 

يف  املنخرطة  للقوى  قا�سمة  �سربات 

هذه احلرب من خال:

اإىل �سن  امل�����س��ري  ان��ت��ق��ال اجل��ي�����س  اأ- 

واجلماعات  »الإخ�����وان«،  �سد  احل���رب 

انخرطت  التي  الإره��اب��ي��ة  التكفريية 

يف احلرب �سد �سورية �سيا�سياً وعملياً.

ب- ح��ظ��ر وج�����ود ق����ي����ادات وع��ن��ا���س��ر 

وو�سع  م�سر،  يف  ال�سورية«  »املعار�سة 

ح���د ل��ت��ح��رك��ات��ه��ا وم���وؤمت���رات���ه���ا ال��ت��ي 

كانت تقوم بها يف القاهرة.

اجل���ام���ع���ة  اج���ت���م���اع���ات  ت��ع��ط��ي��ل  ج- 

العربية ودورها املعادي ل�سورية.

خام�ساً: ترا�سف اأمريكا اإىل جانب 

على  ال�سغط  وحماولتها  »الإخ���وان«، 

اجل��ي�����س امل�����س��ري ب��وا���س��ط��ة امل��ع��ون��ة، 

م�سر  يف  ن��ف��وذه��ا  اإ���س��ع��اف  اإىل  اأدى 

�سدها  العداء  زي��ادة  واإىل  ناحية،  من 

وت�ساعد املواقف الر�سمية وال�سيا�سية 

وال�������س���ع���ب���ي���ة ال����راف���������س����ة ل���ل���ر����س���وخ 

اإىل  وال��داع��ي��ة  الأم��ريك��ي��ة،  لل�سغوط 

ان��ت��ه��اج ال��ن��ه��ج ال���س��ت��ق��ايل ال��وط��ن��ي 
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عربي

نار تحت رماد السعودية

سقوط الخطة األميركية.. هل يسّرع التغيير في مصر؟

اإلفراج عن مبارك أثار 
المخاوف من محاولة إعادة 
إنتاج النظام القديم

جيران السعودية تمّكنوا من 
إلحاق هزيمة بجيشها وهم 
»شبه عراة«.. فكيف اليوم 
بعد أن حّصنوا أنفسهم؟
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نزف التاريخ الليبي �سيًا من دماء مواطنيه منذ 

ما  قتل  الليبية، حيث  ل��اأرا���س��ي  ال��رتك��ي  الح��ت��ال 

بني عامي  )1835-1910( ما يوازي ثلث �سكان ليبيا 

الليبي  ال�سعب  لينتقل  العثمانية،  ال��ق��وات  قبل  م��ن 

اإب��ان الحتال الإي��ط��ايل بني  اأخ��رى  اإىل �ساحة قتل 

)1911-1941(، حيث قتل اأكر من 500 األف �سهيد، 

بالإ�سافة اإىل ع�سرات اآلف املنفيني اإىل اخلارج وعند 

 - الأمل���اين  التحالف  �سد  ليبيا  على  احللفاء  ه��ج��وم 

�سحية  األ���ف  ع�سرين  م��ن  اأك���ر  �سقطت  الإي���ط���ايل، 

من  اأك��ر  اأن  التاريخية،  الوقائع  توؤكد  حيث  ليبية، 

ن�سف �سكان ليبيا قد قتلوا ما بني العامني )1835-

1942( اأي خال مئة عام.
ال�سعب  الإي��ط��ايل بحجة حت��ري��ر  ال��غ��زو  ب���داأ  لقد 

الليبي من الحتال الرتكي وحرب احللفاء، بحجة 

اإىل  و���س��وًل  الإي��ط��ايل  ال�ستعمار  م��ن  ليبيا  حت��ري��ر 

على  القذايف  الديكتاتور  بقيادة  الع�سكري  النقاب 

امللكية  م��ن  ليبيا  ب��ح��ج��ة حت��ري��ر  ال�����س��ن��و���س��ي،  امل��ل��ك 

املنظمة  ال��ق��ت��ل  عملية  وب�����داأت  امل�����س��ت��ب��دة،  ال��وراث��ي��ة 

لل�سعب الليبي بالتزامن مع اإخفاء و�سجن املعار�سني، 

وهروب البع�س اأو نفيهم اإىل اخلارج وم�سادرة ليبيا 

من  اأك��ر  فحكم  وجنونه،  لهو�سه  بل  القذايف  لعائلة 

حتى  الليبي  القتل  طاحونة  وا�ستمرت  عاماً  اأرب��ع��ني 

جاء ما �سمي »الربيع العربي« والثورة الليبية بقيادة 

الليبي  ال�سعب  حترير  بحجة  الناتو  وحلف  »ق��ط��ر« 

املالية  الر�سوات  اأغ��دق  الذي  القذايف  ديكتاتورية  من 

والنتخابية للرئي�س الفرن�سي �ساركوزي والإيطاليني 

فكانت  عليه  انقلبوا  الذين  وغريهم  والربيطانيني 

النتيجة تعميم الفو�سى القاتلة يف ليبيا..

ال�����س��وؤال، هل مت  لكن  وعائلته،  ال��ق��ذايف  �سقط  لقد 

الناظمة  املوؤ�س�سات  ول��دت  وه��ل  البديل؟  احلكم  بناء 

احلكم  اأو  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  ب�سائر  ظهرت  وه��ل  للحكم، 

على  ال�سنتني  يقارب  ما  بعد  ليبيا؟  يف  الدميقراطي 

قتل القذايف واإ�سقاطه، وما هي نتائج الثورة حتى الآن:

�ستني  نحو  بعد  ليبيا  اإىل  الغربي  ال�ستعمار  عودة 

الآن  ع��اد  لكنه  وامل��ب��ا���س��ر،  العلني  خ��روج��ه  على  ع��ام��اً 

بطلب من الليبيني واآيات ال�سكر والمتنان!

يف  للقذايف  املالية  والأر���س��دة  الليبية  الثورة  �سياع 

ال��ث��وار  م��ن  النفط  اأم����وال  و���س��رق��ة  الغربية،  ال��ب��ن��وك 

اجلدد القادة الأغنياء با�سم الثوار الفقراء!

ت�سكيل  الليبية يف  القبائل  احت��اد  نظام  اإىل  العودة 

اجلي�س النظامي، وتقا�سم ال�سلطة مع ولدة امللي�سيات 

ا�ستولد  والتي  الثورة،  مع  بع�سها  نبت  التي  امل�سلحة 

امل�ساركة يف  تريد  دوًل خارجية  ليمثل  الآخ��ر  بع�سها 

اإ�سقاط  يف  وتدخلها  مل�ساعدتها  ثمناً  اجلديد  احلكم 

القذايف.

خم�سة  اأو  ثاثة  بني  ليبيا  تق�سيم  مب�سروع  البدء 

اأقاليم �سمن فدرالية �سكلية، وكان اأول الغيث، اإعان 

وعا�سمته  الليبي  ال�ساحل  على  برقة«  »اإقليم  ولدة 

على  يحتوي  وال��ذي  ال��ث��ورة،  عا�سمة  امل�سماة  بنغازي 

اأكر من %70 من احتياط النفط الليبي، مما يعني 

اأن الثورة قد انتهت، فعا�سمة الثورة انف�سلت، واأموال 

طرابل�س  يف  الثورة  من  بقي  فماذا  ���س��ودرت..  الثورة 

الغرب؟

حتولت ليبيا اإىل بلد خارج القانون واملراقبة، حيث 

�سكلت �سوقاً مفتوحاً لل�ساح اإىل دول اجلوار، ونقطة 

انطاق جلماعات الإرهاب والتكفري يف كل الجتاهات 

����س���واء يف اجل���زائ���ر وت��ون�����س وم�����س��ر وم����ايل وال��ع��م��ق 

الأف���ري���ق���ي، وجت������اوزت ح���دوده���ا ل��ت�����س��ل ج��م��اع��ات��ه��ا 

التكفريية خلدمة امل�سروع الأمريكي اإىل �سوريا عرب 

اجل�سر الرتكي - القطري لإ�سقاط النظام وا�ستباحة 

�سورية مع حق الفيتو ال�سيا�سي والأمني وال�سرعي يف 

ليبيا.

م���ا ت����زال ك���ل م��ل��ف��ات ال���ق���ذايف الإج���رام���ي���ة ���س��واء 

اأو  ورفيقيه  ال�سدر  مو�سى  الإم���ام  اختطاف  ق�سية 

اأب��و  ���س��ج��ن  اأو جم����زرة  الليبيني  امل��ع��ار���س��ني  اغ��ت��ي��ال 

وجرائم  املالية  والأر�سدة  الليبيني  واملفقودين  �سليم 

للحقائق،  ك�سف  اأو  حلول  دون  من  ليبيا،  يف  التنكيل 

من  عليها  مم��ن��وع  اأو  اجل��دي��دة  ال��ث��ورة  ت�ستطع  ومل 

والعرب من ك�سف  الغربيني  اأمورها  واأولياء  اأ�سيادها 

وم�سوؤوليتهم  �سراكتهم  انك�ساف  لعدم  امللفات  ه��ذه 

عنها.

»الربيع« مل ُيزهر يف ليبيا، بل حتّول حريقاً لهباً 

التق�سيم  م�سروع  يف  ليبيا  لتدخل  تبقى..  ما  حل��رق 

الأمريكي وفق ال�سرق الأو�سط الكبري واجلديد؛ على 

ط ل�سورية وم�سر. خطى ال�سودان والعراق، وما يخطَّ

مل يعرف ال�سعب الليبي الطيب واملجاهد اإل املرارة 

واحل����زن والأ����س���ى، وه���و يتنقل م��ن ي��د ق��ات��ل اإىل يد 

قاتل جديد، تتغري اأ�سماء القتلة من �سلطنة عثمانية 

ث��ورة  اإىل  �سنو�سية  ملكية  اإىل  اإي��ط��ايل  ا�ستعمار  اإىل 

م�سبوهة  دميقراطية  ث��ورة  اإىل  خ��ادع��ة،  جماهريية 

ال�����س��ح��راء  ال����دم ت�سيل يف  اأن���ه���ار  الأه������داف، وت��ب��ق��ى 

والأح��زاب  العرب  املثقفون  عنها  ي�سكت  التي  الليبية 

التقدمية والي�سارية، وكذلك الإعاميون، لأن اأموال 

ال��ق��ذايف ق��د م���اأت اأف��واه��ه��م وجيوبهم وب��دل��ت حرب 

اأقامهم فكتبوا اأو جمدوا وفربكوا و�سدحوا مديحاً 

للقائد اجلماهريي.. وعندما �سقط هربوا باأموالهم 

وب��ع�����س��ه��م جت�����راأ وج���ل���د ال���ق���ذايف م��ن��ت��ق��داً اإج���رام���ه 

وديكتاتوريته!

ليبيا يف م�سرية ال�سياع تهيم يف �سحرائها.. تنتظر 

»خم��ت��اره��ا« اجل��دي��د ال�����س��ادق ل��ي��ح��رره��ا م��ن نف�سها 

الغربيني  ورعاتها  ثورتها  ول�سو�س  اأبنائها،  وعقوق 

لأجيالها  ثروتها  وحتمي  اأهلها  اإىل  لتعود  وال��ع��رب، 

ليبيا  والتق�سيم، حمى اهلل  النهب  عن  بعيداً  القادمة 

و�سعبها من حماتها اجلدد اأمراء وم�ستعمرين!

د. ن�سيب حطيط

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

ليبيا.. من الديكتاتورية إلى الفوضى والتقسيم

تونس.. األزمة مفتوحة على كل االحتماالت
م���ن���ذ اغ���ت���ي���ال ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ت��ون�����س��ي 

امل��ع��ار���س؛ حم��م��د ال��رباه��م��ي، يف اأواخ���ر 

الحتجاجات  وحركة  املا�سي،  متوز  �سهر 

ت��ت�����س��اع��د يف ت��ون�����س ���س��د ح��ك��م »ح��رك��ة 

النه�سة« وحتالفاتها.

الح���ت���ج���اج���ات  ح����رك����ة  ك����ان����ت  واإذا 

من  معنوياً  دفعاً  ا�ستمدت  قد  التون�سية 

حركة الحتجاجات امل�سرية التي اندلعت 

الرئي�س  ع��زل  اإىل  واأدت  ح��زي��ران،   30 يف 

»الإخواين«، حممد مر�سي، وبدء مرحلة 

اأن احلركة  اإل  �سيا�سية جديدة يف م�سر، 

جناحات  حققت  التون�سية  الحتجاجية 

جزئية مل ت�سل بعد اإىل ما حققته حالة 

الغ�سب ال�سعبي يف م�سر.

وال���������س����وؤال ه���ن���ا، ه���ل مي��ك��ن ل��ل��ح��رك��ة 

الح��ت��ج��اج��ي��ة امل��ت�����س��اع��دة يف ت��ون�����س اأن 

حتقق ما حققته احلركة امل�سرية؟

ت��ف��ي��د امل��ع��ل��وم��ات ال������واردة م���ن تون�س 

ي���ح���اولن  ت��ون�����س،  الأزم������ة يف  اأن ط����ريف 

فعلى  امل�سرية،  التجربة  م��ن  ال�ستفادة 

م�����س��ت��وى »ح��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة« الإخ��وان��ي��ة، 

حتاول اأن تتقدم بالوعود مع تقدمي ميول 

الوقت، ريثما  للحوار، يف حماولة ل�سراء 

مقا�سها،  على  د�ستور  �سياغة  من  تنتهي 

ولي�س القيا�س الوطني لتون�س، م�ستفيدة 

حتى  التون�سي  للجي�س  التام  احلياد  من 

الآن، يف حركة ال�سراع املحتدمة.

اأم����ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ع��ار���س��ة الآخ����ذة 

مكا�سب  حققت  فاإنها  والتمدد،  بالت�ساع 

ل ميكن التقليل من اأهميتها، كان اأبرزها 

اأنها فر�ست على املجل�س التاأ�سي�سي الذي 

د���س��ت��ور جديد  ك���ان يعكف ع��ل��ى ���س��ي��اغ��ة 

ت��ع��ل��ي��ق ع��م��ل��ه، ات�����س��اع احل��م��ل��ة وامل���واق���ف 

املتطرفة،  للحركات  وامل��ن��اوئ��ة  املعار�سة 

ات�سح دوره��ا يف جتنيد  اأن  بعد  خ�سو�ساً 

�سد  �سورية  يف  للقتال  التوان�سة  الفقراء 

ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة ال�������س���وري���ة، وت��ه��ري��ب 

الفتيات اإىل باد ال�سام من اأجل ما يطلق 

ال��ن��ك��اح«، وه��و م��ا ت�سبب يف  عليه »ج��ه��اد 

التي  النه�سة  النقمة على حكومة  تزايد 

اعتربت اأنها م�سهلة اأو غ�ست الطرف عن 

الهجمات  اأن  علماً  الف�سيحة،  وقوع هذه 

املت�سددين  ال�سلفيني  م��ن  وال��ت��ح��ري�����س 

ازدادت  معتقداتهم  يعار�س  من  كل  على 

اأواخ��ر  يف  »النه�سة«  و�سول حكومة  منذ 

عام 2011، جراء تهاونها معهم.

باأي حال، فاأمام هذه التطورات، وجدت 

نف�سها  ال��ت��ون�����س��ي��ة  الإخ���وان���ي���ة  احل���رك���ة 

م�����س��ط��رة ل��ل��ح��وار م���ع امل��ع��ار���س��ة، ف��ب��داأ 

النه�سة«  »ح��زب  زعيم  الغنو�سي؛  را���س��د 

وهو  لل�سغل،  العام  الحت��اد  مع  م�ساورات 

املجتمع  يف  ال��ف��اع��ل  ال��ن��ق��اب��ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

مع  م��ف��او���س��ات  اإج����راء  ب��ه��دف  التون�سي، 

املعار�سة للو�سول اإىل حل لاأزمة، فقدم 

بقبوله  �سكلياً  ت��ن��ازًل  لاحتاد  الغنو�سي 

بحكومة انتقالية ت�سرف على النتخابات، 

وه���و اأم����ر رف�����س��ت��ه امل��ع��ار���س��ة، لأن ه��ذه 

يريد  الغنو�سي  اقرتحها  التي  احلكومة 

اأن يتوىل رئا�ستها ع�سو من حزبه.

اأم���ام  ب����اأي ح����ال، ف��ت��ون�����س الآن ت��ب��دو 

ال�سعبي  ال��ت��ح��رك  م���ن  م��رح��ل��ة ج���دي���دة 

ال���وا����س���ع ����س���د ح���ك���م »ح������زب ال��ن��ه�����س��ة« 

وحت��ال��ف��ات��ه واإف������رازات������ه، ف���ب���داأت حملة 

عنوان:  حت��ت  املعار�سة  تنظمها  ج��دي��دة 

�ساحة  ت�سهد  ح��ي��ث  ال��رح��ي��ل«،  »اأ���س��ب��وع 

التاأ�سي�سي  للمجل�س  امل��واج��ه��ة  »ب�����اردو« 

اأن  بعد  دائ��م،  ب�سكل  كبرياً  �سعبياً  ح�سداً 

ك��ان��ت امل���ظ���اه���رات ت��ن��ط��ل��ق ب�����س��ك��ل ي��وم��ي 

حممد  امل��ع��ار���س  ال�سيا�سي  اغ��ت��ي��ال  منذ 

الرباهمي..

واأم��ام ه��ذه التطورات، حت��اول »حركة 

ال��ن��ه�����س��ة« ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ح��ج��م واأه��م��ي��ة 

احل����راك ال�����س��ع��ب��ي ���س��ده��ا، وو���س��ل��ت بها 

الأم��ور ح��دة املكابرة اإىل ع��دم الع��رتاف 

ب��ح��ق��ي��ق��ة اأح���ج���ام احل�����س��ود ال�����س��ع��ب��ي��ة يف 

يف  �سدها  ت��ظ��اه��رة  اآخ���ر  ويف  مواجهتها، 

»حركة  اع��ت��ربت  املا�سي،  الأ���س��ب��وع  نهاية 

من  اأك��ر  ي�سهد  مل  احل�سد  اأن  النه�سة« 

ت��وا���س��ع��ت  ف��ي��م��ا  ���س��خ�����س،  اآلف  ع�����س��رة 

بينما  األفاً،  �ستني  عن  وحتدثت  املعار�سة 

ما  عن  حتدثت  الأجنبية  الأنباء  وك��الت 

يزيد على مئة األف متظاهر.

ثمة حقيقة اأخ��رياً، وهي اأن الكل مبن 

ف��ي��ه��م »ح���رك���ة ال��ن��ه�����س��ة«، ي���ع���رتف ب���اأن 

واأن  ت��ون�����س،  ت�سرب  عميقة  اأزم���ة  ه��ن��اك 

امل�ساعي املتوا�سلة حلل الأزمة ال�سيا�سية 

و�سلت اإىل الطريق امل�سدود، فهل تتخلى 

»حركة النه�سة« عن مكابرتها وعنادها.. 

وخداعها اأي�ساً فتمتثل حلل ينهي الأزمة، 

يف  زميلتها  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ح��ت��م��اً  ت�سري  اأم 

»احلرية والعدالة« الإخوانية يف م�سر؟

اأحمد الطب�س
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على  �ضغوطاً  ال�ضهيوين  اللوبي  مي��ار���س 

امل�ضاعدات  حجم  ل��زي��ادة  الأم��رك��ي��ة  الإدارة 

الع�ضكرية ل�»اإ�ضرائيل« وتعديل بنود ال�ضفقة 

و2027،   2018 ع��ام��ي  ب��ن  التالية  الع�ضرية 

»اإ���ض��رائ��ي��ل«  ح��اج��ات  تلبية  منظور  م��ن  لي�س 

تفوقها  ل�ضمان  اأي�����ض��اً  ب��ل  فح�ضب،  الأم��ن��ي��ة 

ال��ن��وع��ي امل��ط��ل��ق، وك��ذل��ك تطلب »اإ���ض��رائ��ي��ل« 

التفاقية  املتبقية من  ال�ضنوات  رفع ميزانية 

بحجة   ،)2017-2008( احل��ال��ي��ة  ال��ع�����ض��ري��ة 

اخل�����وف م���ن اخ���ت���ال م��ي��زان��ه��ا ال��ع�����ض��ك��ري 

تنامي  ���ض��وء  الأو����ض���ط، يف  ال�����ض��رق  م��ع دول 

مبيعات الأ�ضلحة الأمركية املتطورة لبلدان 

املنطقة، اإ�ضافة اإىل تطور القدرات الع�ضكرية 

الإيرانية ومنظومة �ضواريخ »حزب اهلل«.

التوقيع  �ضبقت  التي  املفاو�ضات  ت�ضر  مل 

وقيمتها  احل��ال��ي��ة،  الع�ضرية  ال�ضفقة  ع��ل��ى 

التفوق  �ضمان  م��ب��داأ  اإىل  دولر،  مليار   30
خا�س،  ب�ضكل  ل�»اإ�ضرائيل«  املطلق  الع�ضكري 

اللوبي ال�ضهيوين على جلان  اأن �ضغط  غر 

ال��ك��ون��غ��ر���س امل��خ��ت�����ض��ة مب���راج���ع���ة ���ض��ف��ق��ات 

الت�ضليح لبلدان املنطقة، فر�ضت على الدوام 

اللتزام بهذا املبداأ يف بنود التفقيات الثنائية 

الأخرى.   

اع����رف ال��ن��ائ��ب ال�����ض��اب��ق ل���وزي���ر ال��دف��اع 

ب����اأن ال���ولي���ات  الأم����رك����ي؛ دوف زاك����ه����امي، 

ال�ضابقة  العقود  طوال  ملتزمة  ظلت  املتحدة 

املطلق، دون  بتفوقها  »اإ�ضرائيل«  باأن حتتفظ 

اأن يدخل املبداأ يف خطط الدعم بعيدة املدى، 

بل مت اللتزام به بح�ضب تفاهمات منف�ضلة، 

ولكن، »من ال�ضروري اليوم اإدخال هذا املبداأ 

يف �ضلب ال�ضفقات الع�ضرية الاحقة«. 

اأن ال��ت��زام ال��ولي��ات املتحدة  م��ن امل��ع��روف 

ب�����ض��م��ان اأم���ن »اإ���ض��رائ��ي��ل« وت��ف��وق��ه��ا مل يعد 

ا�ضراتيجية  م�ضلحة  اأو  »اأخاقياً«،  التزاماً 

خ���ا����ض���ة، واأ�����ض����ب����ح، ب��ف��ع��ل ن�������ض���اط ال��ل��وب��ي 

د�ضتورية  م��ادة  اي��ب��اك،  ومنظمة  ال�ضهيوين 

قانوناً  جعله  على  الكونغر�س  �ضادق  اأن  بعد 

يلزم وا�ضنطن بتنفيذه.

لعقد  الآن  جت����ري  ال���ت���ي  امل���ف���او����ض���ات  اإن 

ال�ضفقة الع�ضرية التالية ما زالت يف مرحلتها 

البتدائية، بح�ضب اجلرنال مارتن دميب�ضي؛ 

»اإ���ض��رائ��ي��ل«  زار  ال���ذي  الأرك�����ان،  هيئة  رئي�س 

البحث على تقدير  املا�ضي، ويركز  الأ�ضبوع 

وت�����ض��خ��ي�����س جم��م��ل اح��ت��ي��اج��ات »اإ���ض��رائ��ي��ل« 

خمتلف  وعلى  وامل�ضتقبلية  احلالية  الأمنية، 

ال�ضفر  ���ض��رح  وق����د  وامل����ج����الت،  الأ����ض���ع���دة 

اورين،  مايكل  وا�ضنطن؛  لدى  »الإ�ضرائيلي« 

ب����اأن امل��ف��او���ض��ات ت��ت��ن��اول امل�����ض��ائ��ل امل��ط��روح��ة 

ب��ن��ظ��رة »ك��ل��ي��ة و����ض���ام���ل���ة«، يف ����ض���وء ت��ن��ام��ي 

»ح��زب  �ضواريخ  و�ضبكة  الإي��ران��ي��ة،  ال��ق��درات 

ال�ضرق  الكربى يف  الأح��داث  وتداعيات  اهلل«، 

الأو�ضط.

مل ي��ع��ر���س اأوي����ن ع��ل��ى م��ب��ي��ع��ات ال�����ض��اح 

اإن مل حت�ضل عليه  اإنها  لدول املنطقة، قائًا 

من الوليات املتحدة فقد ت�ضريه من م�ضادر 

»اأن متتلك دول جماورة  اأخ��رى، ولكن يقلقه 

اإمكانيات ع�ضكرية موازية ملا متلكه »اإ�ضرائيل«، 

احتفاظ  على  الركيز  ال�ضروري  من  ولهذا 

»اإ�ضرائيل« بتفوقها النوعي املطلق، والعتماد 

اوين  اأن كام  الذاتية«، �ضحيح  على قدراتها 

مع تزاحم الأح��داث يف ال�ضرق الأو�ضط، 

خ�ضو�ضاً يف ما يخ�س الأزمة ال�ضورية، اأطل 

ال��ت��اآم��ر وال��ف��ن و�ضناعة  اأب���رز عقول  اأح��د 

املفاو�ضات  فن  اتقان  مع  ال�ضرية  احل��روب 

يف اآن واحد، عنينا به جيفري فيلتمان، اأطل 

علينا هذه املرة لي�س كدبلوما�ضي اأمركي، 

اإمنا كمبعوث اأممي ب�ضفته معاوناً لاأمن 

العام لاأمم املتحدة.

من الوا�ضح اأن فيلتمان مل يرك وزارة 

اخل��ارج��ي��ة الأم��رك��ي��ة م��ن اأج��ل اأن يرتاح، 

خدمة  يف  الأمم��ي��ة  املنظمة  يف  ليكون  اإمن��ا 

حروب  يف  تتجه  التي  الأمركية  ال�ضيا�ضة 

فهي من جهة  العامل،  على مدى  مفتوحة 

ل ترفع الع�ضا عن القارة الأوروبية العجوز 

التي  الأم��رك��ي��ة  الإم�����اءات  ت��ن��ّف��ذ  لتبقى 

لتقوم  املفتوحة،  احل��رب  �ضيا�ضة  تتطلبها 

من  وه���ي  ع��ن��ه��ا،  ب��ال��ن��ي��اب��ة  الأدوار  ببع�س 

وهيمنتها  �ضطوتها  بقاء  تريد  ثانية  جهة 

بائعي  ُت��دّف��ع  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  منطقة  يف 

ال���ك���از ال��ع��رب��ي ث��م��ن م��غ��ام��رات��ه��ا وان��ت�����ض��ار 

ج��ن��وده��ا ع��ل��ى اأرا����ض���ي���ه���ا، واأ���ض��اط��ي��ل��ه��ا يف 

ثالثة  جهة  من  وه��ي  والأطل�ضي،  املتو�ضط 

ل تريد الراجع عن ت�ضعديها �ضد لبنان، 

�ضدور  منذ  و���ض��وري��ة،  مقاومته  وحت��دي��داً 

2004، وم��ا تبعه من  ع��ام  1559 يف  ال��ق��رار 

اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي�����س رف��ي��ق احل���ري���ري وات��ه��ام 

ولحقاً  الأرب��ع��ة،  ال�ضباط  ثم  اأوًل،  �ضورية 

حزب اهلل.

يف ال����ت����ط����ورات امل���ت�������ض���ارع���ة ال���ت���ي اأخ����ذ 

ي�ضهدها العامل منذ نحو ثاث �ضنوات، ثمة 

دور جديد ب���داأه ه��ذا »الأف��ع��ى« الأم��رك��ي، 

الذي ا�ضتمر يف �ضلوكه العدواين بالت�ضعيد 

املتحدة، وهو  واإي��ران يف الأمم  �ضورية  �ضد 

خلع  بعد  تون�س  اإىل  اأجنبي  زائ��ر  اأول  ك��ان 

زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي، مم��ه��داً ل�ضفقة 

زوار  اأوائ���ل  وه��و من  »النه�ضة«،  مع حركة 

العا�ضمة امل�ضرية القاهرة بعد خلع ح�ضني 

مبارك، حيث رعى ال�ضفقة مع »الإخ��وان«، 

لتبداأ �ضفحة جديدة معهم كم�ضروع حكم 

ال��دول العربية بعد  اأك��ر من مكان من  يف 

تون�س وم�ضر.

اإذاً، ثمة مهمة وا�ضحة وجلية ل�ضديق 

»امل�ْضر جيف«، يف الأمم املتحدة،  اآذار،   14
للتفاو�س مع  اأن وا�ضنطن م�ضطرة  وهي 

الرو�ضي«  »ال��دب  مع  خ�ضو�ضاً  خ�ضومها، 

ال��������ذي ي���ت���م���ي���ز ب������ال������ربودة وب���خ���ط���وات���ه 

تنازلت  تقدمي  عليها  وبالتايل  البطيئة، 

ما لهذا »الدب«، الذي بداأت احلماوة تدب 

يف ج�����ض��ده، ومل���ا ك���ان الأم���رك���ي م��ا ي��زال 

من  امل��زي��د  حت��ّم��ل  ي�ضتطيع  ول  م��ك��اب��راً 

العراق، مروراً مب�ضر  اخل�ضائر، بدءاً من 

التي تعي�س الآن تفاعات كربى، وانتهاء 

باأفغان�ضتان التي يفت�س عن �ضبل للخروج 

اأق��ل من ع��ام، فاإنه يلجاأ  الآم��ن منها بعد 

يف  �ضواء  ُنَخبه،  خ��ال  من  التفاو�س  اإىل 

واأتباعه  الناتو  ما ي�ضمى ممثليه يف حلف 

يف الحتاد الأوروب��ي، اأو حتت �ضقف الأمم 

املتحدة، وبالتايل فاإن جيفري فيلتمان يف 

مهمته الأممية هي خلدمة وا�ضنطن قبل 

اأي �ضيء اآخر.

هكذا اإذاً و�ضل فيلتمان اإىل طهران بقّبعة 

ب���ان ك���ي م���ون حت���ت ع���ن���وان: »مناق�ضة  م���ن 

الأو�ضاع يف لبنان و�ضورية وم�ضر«.

زيارته  »ج��ي��ف« مل يتطرق يف  اأن  ال��اف��ت 

الإيرانية اإىل امللف النووي من قريب اأو من 

ُيفر�س  كان  الأممية  ب�ضفته  اأن��ه  مع  بعيد، 

اأن يكون هذا الأمر على راأ�س جدول اأعماله.

م����ف����ارق����ة غ���ري���ب���ة ف����ع����ًا: ف���ي���ل���ت���م���ان يف 

ط��ه��ران، وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��رك��ي��ة ج��ون 

ت�ضهيل  اأج��ل  من  املعلم  بوليد  يت�ضل  ك��ري 

كامرون  لكن  الكيماوين،  املفت�ضن  مهمة 

الإنكليزي اليهودي وهولند الذي اأكر من 

اليهود،  الباري�ضية من  ن�ضف وزراء حكومته 

ي�����ض��ّع��دون يف ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ���ض��وري��ة، وعلى 

م�ضر..

م�ضتعدة  غر  اأنها  وتعلن  هادئة  مو�ضكو 

خلو�س حروب عن الآخرين، لكن ملاذا اأر�ضلت 

اإىل قيادة القوات امل�ضلحة امل�ضرية ا�ضتعدادها 

وملاذا  �ضاح؟  من  يلزمها  ما  بكل  لتعوي�ضها 

تذكر دائماً اأن »الكورنيت« دّمر دبابة الع�ضر 

مئة  ت�ضيب   »S300« و���ض��واري��خ  امل��رك��اف��ا، 

ه���دف دف��ع��ة واح�����دة، و»ال��ي��اخ��ون��ت« ع���دو ل 

ُيقهر يف مواجهة املدمرات والغوا�ضات؟

قد  �ضي�ضل »جيف« قريباً؟ رمب��ا  اأي��ن  اإىل 

من  املتحدة  اأمم��ه  هواتف  كل  ي�ضتعمل  ن��راه 

اأجل اأن يتحدث مع في�ضل املقداد.

حممد �شهاب

عقدة التفوق »اإلسرائيلي« المطلق تحكم برامج التسليح األميركية
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فيلتمان في طهران.. إلى أين بعدها؟
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فيلتمان في طهران 
لمناقشة األوضاع في 

لبنان وسورية ومصر.. من 
دون التطرق إلى الملف 

النووي اإليراني
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ي�ضر اإىل التفوق على الدول العربية، 

التفوق  نف�ضه  الوقت  ولكنه ي�ضمر يف 

على بقية دول املنطقة مبا فيها تركيا 

واإيران.

ال��ك��ي��ان  اأن  اأح������د  ع���ل���ى  ي��خ��ف��ى  ل 

يتظاهر،  كما  يخ�ضى،  ل  ال�ضهيوين 

م���ن م��ب��ي��ع��ات الأ����ض���ل���ح���ة »امل���ت���ط���ورة« 

ل��ل�����ض��ع��ودي��ة وم�����ض��ر ودول����ة الإم�����ارات 

وق���د  امل���ن���ط���ق���ة،  دول  م�����ن  وغ�����ره�����ا 

 ،2007 م��ن��ذ  دولر  م��ل��ي��ار   90 تخطت 

على  حقيقياً  خ��ط��راً  ت�ضكل  ل  لأن��ه��ا 

وجوده، ولأن التفاقيات ت�ضرط عدم 

املباعة يف احلروب  الأ�ضلحة  ا�ضتخدام 

�ضد »اإ�ضرائيل«.

اأن  ه�����و  الأق����������وى  الح����ت����م����ال  اإن 

ُت�ضتهلك هذه الأ�ضلحة يف حروب بينية 

ما  على  املح�ضوبة  وال��دول  القوى  مع 

ي�ضمى املحور الإيراين، الذي يرجح اأن 

اأو ذاك، تهديداً  اإىل هذا احلد  ي�ضكل، 

على  ت�ضّر  التي  ل�»اإ�ضرائيل«،  حقيقياً 

وحلفائها  املتحدة  ال��ولي��ات  حتري�س 

الغربين �ضد اإيران، بحجة برناجمها 

ال���ن���ووي، ول��ك��ن يف احل��ق��ي��ق��ة، ب��ه��دف 

والتقنية  العلمية  اإمكانياتها  تدمر 

الكتفاء  با�ضطراد نحو  تتعاظم  التي 

الذاتي.

ك����ان ال��رئ��ي�����س الأم����رك����ي؛ ب����اراك 

اوب����ام����ا، ق���د اأع���ل���ن ع���ن خ��ط��ت��ه ل��ب��دء 

الع�ضري  ال��ع��ق��د  لتمديد  امل��ف��او���ض��ات 

زيارته  اأثناء   ،2027 احلايل حتى عام 

الأخ���رة ل���»اإ���ض��رائ��ي��ل« يف اآذار/م��ار���س 

اأن  الأمركية،  امل�ضادر  املا�ضي، وتفيد 

رئي�س الوزراء »الإ�ضرائيلي«؛ بنيامن 

اأن  الأمركي،  للرئي�س  �ضرح  نتنياهو، 

اتفاقيات  تت�ضمن  اأن  تتوقع  حكومته 

التالية بنوداً �ضريحة ت�ضمح  الت�ضليح 

الذاتية،  الدفاعية  ال��ق��درات  بتطوير 

ال�ضناعة  تقنيات  ا�ضتخدام  وترخي�س 

حتفظ،  ب���دون  الأم��رك��ي��ة  الع�ضكرية 

ال��ذي ق��د يجعلها م��ن كربيات  الأم���ر 



التجوال،  ف�ضحة  و�ضاقت  الطريق،  خماطر  تفاقمت 

وف�ضول  اجلليل،  ال�ضيخ  بو�ضية  امل�ضافر  ال��ت��زام  ولكن 

الرفيقن  دف��ع��ا  الغام�ضة،  ال��وق��ائ��ع  لك�ضف  ال�ضحايف 

امل�����ض��وار،  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ال�ضحبة  ودوام  ال��ع��ه��د  لتجديد 

ا���ض��ت��ك��م��ل ال��رف��ي��ق��ان ���ض��ره��م��ا، حت���ت غ��ط��اء ال��ظ��ام، 

مب���ح���اذاة ال�����ض��ف��ح، ث��م ه��ب��ط��ا اإىل ال��ب��ل��د امل���ج���اور، عرب 

احلدود املر�ضومة جمازاً على الراب، با عوائق، وبا 

باللون  ُدِمغت  اأثر تراه العن، �ضوى من ب�ضع عامات 

الف�ضفورّي الفاقع على نتوءات ال�ضخور.

يف  من�����ض��ي  اأن  ق��ب��ل  ه��ن��دام��ن��ا  جن��ّم��ل  اأن  ينبغي  »األ 

�ضوارع البلدة«؟ ت�ضاءل ال�ضحايف، واأ�ضاف، »�ضكلنا يثر 

ال�ضبهات، األ تخ�ضى اأن نلفت اأنظار رجال الأمن«؟  فرد 

اإن منظر  »ب��ل  وق��ال،  املعهودة،  اأع�ضابه  ب��ربودة  امل�ضافر 

اأف�����ض��ل مت��وي��ه يبعد عنا  امل��غ��رّبة ف��وق ظهرينا  اجُل��ع��ب 

باملارة  نختلط  اأن  �ضاحبي  ي��ا  لنا  والأج����دى  ال�ضكوك، 

نرعى  مثلهم،  فنم�ضي يف طريقنا  واطمئنان،  ثقة  بكل 

�ضوؤوننا با اأدنى تكلف«.

امل�����ض��اف��ر يف خياله،  ر���ض��م��ه  ع��م��ا  ال�����ض��ورة  مل تختلف 

حمطة  اأم�����ض��ت  ب��ل��دة  يف  الزدح����ام  م�ضهد  يفاجئه  ومل 

للمهّجرين، قبل فرزهم اإىل خميمات البوؤ�س وال�ضقاء، 

ومرتعاً ي�ضرح فيه القريب والبعيد با ح�ضيب اأو رقيب، 

مل تكن علة الفو�ضى واكتظاظ ال�ضكان يف التهجر، بل 

الإث��ن��ي��ات، حتى  �ضّتى  م��ن  النا�س  اخ��ت��اط جماميع  يف 

يف  بابل  كمثل  َمَثلها  و�ضار  واللهجات،  الأل�ضن  تلّونت 

الأ�ضاطر.

ورغ����م ه����ذا، مل ي���زل مم��ك��ن��اً مت��ي��ي��ز ال���واف���دي���ن من 

البداية من  ارت��اب��وا يف  ال��ذي��ن رمب��ا  املحلين،  الأه���ايل 

لعلهم  اأو  اأ�ضعاف،  بع�ضرة  زادوه���م  وق��د  الغرباء،  زح��ف 

دموا باأجواء الفو�ضى التي هبطت عليهم على غفلة،  �ضُ

ولكن ال�ضواهد مل تظهر اأن »الفاجعة« دامت طويًا. 

مل يلحظ امل�ضافر و�ضاحبه على وجوه من �ضادفوهم 

تك�ّضف  بل  وال�ضكوى،  التّذمر  اإ�ضارات  اأدنى  يف جتوالهم 

الكا�ضرة،  الوحو�س  بجري  اأ�ضبه  هيجان  ع��ن  �ضلوكهم 

فبعد عامن اأو اأكر، تعلم البوؤ�ضاء قبل الأثرياء، كيف 

اقتنا�س  اإىل  يت�ضابقون  وكيف  امل��اأ���ض��اة،  يف  ي�ضتثمرون 

الآخ���ر،  البع�س  ي��ط��ارد  بع�ضهم  اأ�ضبح  حتى  ال��ف��ر���س، 

يريد افرا�ضه با رحمة. 

انت�ضرت يف الأرجاء، كالوباء، اأ�ضواق »الربغوت«، يباع 

فيها ما نهبه الل�ضو�س من قرى وبلدات على اجلانب 

الآخر، كانت قد نعمت يوماً بالأمن والرخاء، واأ�ضبحت 

الآن ح��زي��ن��ة م��ن��ك��وب��ة، وا���ض��ت��ح��دث��ت حم���ال اأغ��رق��ت��ه��ا 

جت���ارات غ��ر م��ب��ارك��ة، وان��خ��رط فيها امل��ت��ن��ف��ذون، من 

»جتار« تطفلوا على املهنة، ورجال خمابرات تلّهوا عن 

اأمن النا�س بعقد ال�ضفقات امل�ضبوهة، وت�ضهيل  مراعاة 

اأين  واإىل  اأت��ت،  اأي��ن  من  يتحّروا  ومل  الب�ضائع،  م��رور 

وجهتها. 

مكث الرفيقان ثاثة اأيام يف منزل قد حتول، يف زمن 

واملتطفلن،  للمغامرين  فندق  اإىل  والنحطاط،  ال��ردة 

ومطعم يقدم »الوجبات واملحرمات« على عجل، لعابري 

�ضبيل ل ي�ضرحون عن وجهة ترحالهم ول هم ُي�ضاألون، 

اللهو  يف  الآم��ن��ن  ت��روي��ع  »اإج�����ازة«  مي�ضون  ومل�ضلحن 

وامل��ج��ون، وي��دف��ع��ون ب��دل »اخل���دم���ات« ح��ي��ن��اً، ويف اأك��ر 

اأو  اأم��ره��م،  بت�ضجيع مم��ن يتولون  ي��ت��م��ردون،  الأح��ي��ان 

باإيعاز ممن يتبعون لهم ب�»الطاعة والولء«.  

ا�ضتعاد امل�ضافر كلمات ال�ضيخ حن قال، »�ضت�ضهد الأمة 

يتح�ض�س  ول��ن  الأر����س،  على  بعينه  اجلحيم  ه��و  ف�ضاداً 

امل�ضللون �ضعره حتى تنقطع بهم كل ال�ضبل، وتتا�ضى 

بيد  كانوا لعبة رخي�ضة  اأنهم  املغريات، فيدركون  �ضكرة 

العابثن، واأخ�ضى اأن تطول بهم الغفلة، فا ي�ضتفيقون 

منها اإل بعد فوات الأوان«.
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جاء فجر اجلمعة املا�ضي الرد »الإ�ضرائيلي« 

على ال�ضواريخ الأربعة التي اأُطلقت من �ضور، 

وخال �ضاة اجلمعة وقع تفجران اإرهابيان 

يف طرابل�س اأمام م�ضجدي التقوى وال�ضام. 

دان ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س م��ن م��ق��ر اإق��ام��ت��ه يف 

واأ�ضدر توجيهاته لاأجهزة  »ني�س«،  منتجعات 

الأم���ن���ي���ة وال��ق�����ض��ائ��ي��ة ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى ك�����ض��ف 

من  ميقاتي  الرئي�س  فعل  وك��ذل��ك  الفاعلن، 

م��ك��ان اإق���ام���ت���ه يف ط���ائ���رت���ه، يف ال���وق���ت ال���ذي 

املكلف متام �ضام م�ضاوراته  الرئي�س  ي�ضتكمل 

ع��ل��ى ����ض���واط���ىء ال���ي���ون���ان ل��ت�����ض��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة 

املجل�س  رئي�س  فيما  الإغ���ري���ق،  اآل��ه��ة  مبعونة 

النيابي العائد من روما اأعلن اإطفاء حمركات 

تاأليف احلكومة.

دولة اأطفاأت حمركاتها من زمان، وبو�ضطة 

ال����وط����ن »م���ا����ض���ي���ة ع���ال���دف�������س« ع���ل���ى ه��دي��ر 

ت�ضريحات باتت مادة للغثيان، والركاب اأ�ضرى 

بو�ضطة تنزل مبلل قاتل من »حمايا« وتطلع 

�ضائقون  قيادتها  على  يتناوب  »تنورين«،  على 

من الحتياط.

اللبنانية، نحن  املريع للدولة  اأمام النهيار 

ال�ضعب  ون��دع��و  م��ث��ال��ي��ن  ن��ك��ون  اأن  ن��رغ��ب  ل 

ال��ل��ب��ن��اين اإىل ج��ول��ة يف ع���امل ال���وه���م، ون��ع��ود 

ب���ه اإىل ع��ه��د ف��خ��ام��ة رج����ل امل��وؤ���ض�����ض��ات ف����وؤاد 

دول��ة فقدت كافة  ل��رنمم ما تبقى من  �ضهاب، 

النيابي  املجل�س  لأن  الأ���ض��ا���ض��ي��ة،  موؤ�ض�ضاتها 

ال�ضعب  اإىل  بالن�ضبة  الأول���وي���ات  م��ن  يعد  مل 

ول  عنه،  بديل  بانتخاب  يطالب  كي  اللبناين 

ت�ضكيل احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة م��ن ه��م��وم��ه، لأن 

يف  ميثاقية  كانت  اإلينا  بالن�ضبة  »امليقاتية«  ل 

ب�ضائر  اإلينا  �ضتحمل  »ال�ضامية«  ول  اأدائ��ه��ا، 

ال�����ض��ام م��ع ال����ذات ال��وط��ن��ي��ة، ط��امل��ا بتنا على 

تركته  ع��ن وط��ن لقيط  ق��ارع��ة ط��ري��ق نبحث 

دول��ت��ه ع��ل��ى اأر���ض��ف��ة الن��ت��ظ��ار ك��م��ا تفعل الأم 

الكافرة. 

ن��ح��ن��ا ف��ق��دن��ا ال���وط���ن م���ن زم������ان؛ ع��ن��دم��ا 

ارمت���ي���ن���ا ك���ال���ع���ج���زة يف اأح���������ض����ان الآخ����ري����ن 

»ي�����ض��وق��ون��ن��ا« اإىل ج��ن��ي��ف ول������وزان وال��ط��ائ��ف 

قيا�ضهم  على  وط��ن��اً  لنا  لي�ضنعوا  وال���دوح���ة، 

تاريخه،  ل��ه  لبناين  �ضعب  قيا�س  على  ولي�س 

وع����دم امل��ط��ال��ب��ة ال�����ض��ع��ب��ي��ة ب���ع���ودة امل��وؤ���ض�����ض��ات 

الأ�ضخا�س وحتت  دول��ة  بتنا يف  اأننا  اإىل  م��رّده 

امل��ذه��ب��ي��ة وحت��ت  الإم�����ارات  و���ض��م��ن  �ضلطتهم، 

�ضاحة  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ات  �ضقطت  اأن  ب��ع��د  راي��ت��ه��ا، 

مقالة  اأو  مم��ددة  جمال�س  عرب  �ضواء  ال��وط��ن، 

اإىل  نعود  اأن  امل�ضتحيل  ومن  �ضاحياتها،  من 

كنف الدولة الدميقراطية العادلة قريباً، لأن 

الركيبة �ضيفربكها منافقو ال�ضيا�ضة اأنف�ضهم، 

عرب موؤ�ض�ضات هي ح�ضراً �ضمن ملكيتهم.

يتيمة  كموؤ�ض�ضة  اللبناين  اجلي�س  ن�ضتذكر 

والبعيد  البعيد  امل��دى  يف  لبنان  ون��رى  باقية، 

توفر  متى  دول��ت��ه  »م�ضرنة«  على  مقبل  ج���داً 

الفتاح  عبد  بذهنية  ع�ضكري  اأو  م��دين  رج��ل 

ال�����ض��ي�����ض��ي، ل��ك��ن��ن��ا م���ع الأ����ض���ف غ���ر م��وؤه��ل��ن 

ل��ل��ت��ج��رب��ة امل�����ض��ري��ة ب��ج��ع��ل اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين 

رغم  م�ضر،  لأن  اللبنانية،  املزرعة  على  و�ضياً 

م��ا يح�ضل ف��ي��ه��ا، ف��ه��ي دول����ة امل��وؤ���ض�����ض��ات من 

من  اأخ�ضر  ���ض��وءاً  تنتظر  ول  الأول،  ال��ط��راز 

اخلارج لتمار�س كرامة الدولة، ونحن ما زلنا 

يف مرحلة العجز عن القب�س حتى على رئي�س 

بلدية جمرم، لعتبارات مذهبية!

ختاماً، �ضواء �ضّكل �ضام اأم مل ي�ضكل، �ضام 

ال�ضواغر لأ�ضباب  اإم��اء  على دولة عاجزة عن 

طائفية، و�ضام على دولة تعي�س على التمديد 

لأ���ض��ب��اب م��ذه��ب��ي��ة، و���ض��ام ع��ل��ى دول���ة توقفت 

الدعم  وق��ود  ياأتيها  اأن  بانتظار  كل حمركاتها 

الدولية منها  والربط،  من مراكز قوى احلل 

والإقليمية.

�أمني يو�شف

الفتنة المتحركة 
في وطن بال »محركات« 

لبنان .. مطلوب بناؤه
من أين نبدأ؟ حتمًا ببناء إنسانه

التع�ضب  اللبناين: اهدم  اأخي  املاأ..  نقولها ب�ضراحة و�ضفافية وعلى 

والعقائدية،  والطائفية  واجلغرافية  اللغوية  احل��واج��ز  وك��ل  روح��ك،  يف 

ودع اإن�ضانيتك تفّجر ينابيع خرها، وتروي كل اأر�ٍس عط�ضى، ففي رحاب 

الإن�ضانية �ضرُّ وجودك، وتاأكيد خلودك! 

اأخي يف املواطنية.. الوطن.. حيث احلّرية، لأّنها لون الإن�ضان، وحمور 

تقّدمه، �ضروطها: الإرادة، العزم، الت�ضحية، وال�ضدق مع الذات.

فلبنان بات بحاجة ما�ضة اإىل ثورة! ثورة فكرية، روحية تبني الإن�ضان 

من الداخل ل من اخلارج.. فالثورة بذرة املدنية.. ويف العامل الرحب، كل 

�ضيء هو التغّر، كل �ضيء هو احلياة، كل �ضيء هو احلركة! فها حزمنا 

اأمرنا على التغير، اأم اأننا عاجزون عن حتقيق هذا الطموح حتى ال�ضاعة؟ 

اأن احلزم مركب خ�ضن �ضعب، فيما العجز مركب وطيئ  فلنتذكر دائماً، 

�ضهل، �ضل�س.  

وتفاوؤًل يحمل يف طياته جنوناً  ب�ضرة،  يتطلب عقًا، معرفة،  الأول 

والغباء  واجلهل  الامبالة  على  تقت�ضر  الثاين  مقومات  بينما  خاقاً، 

الذي ل يحمد على مكروه  بوفرة واحلمدهلل  والتع�ضب، وهذه موجودة 

�ضواه.

الفهم  ه��ي  – فاحلكمة  – احلكماء  بالعظماء  وت�ضود  تكرب  الأوط���ان 

ال�ضحيح، هي قوة التمييز بن اخلر وال�ضر.. من دلئلها قراءة احلا�ضر، 

والواقعية..  املو�ضوعية  ب�ضيء من  امل�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  قراءًة �ضحيحًة، 

فهل اأن لبنان يفتقر اإىل حكماء -  م�ضوؤولن؟

ال�ضخ�ضية  حياته  يعي�س  ل  امل�����ض��وؤول  فالرجل  امل��م��ار���ض��ة..  يف  اجل���واب 

فامل�ضوؤوليات  جيله..  وحياة  ع�ضره،  حياة  يعي�س  اأن  مدعو  فهو  وح�ضب، 

تتطلب وجداناً حراً، ل ميالئ ول يحابي، ول يغفل اأو يتوانى �ضاعة احل�ضر، 

واإذا بلغ الأمر امل�ضورة فلي�ضتعن براأي ن�ضيح اأو ف�ضاحة حازم.. لأن نامو�س 

من  اأن  كما  الأم���ام،  اإىل  وال�ضر  التقدم،  التطور،  الرقي،  ديدنه  احلياة 

يف  تكمن  احلقيقية،  الأمم  فعظمة  الإن�ضان..  كرامة  اأي�ضاً  احلياة  غايات 

تلك املزايا التي توؤلف عظمة الفرد.. اإذاً فلنبداأ ببناء الإن�ضان الفرد.

تربت  فكرية  قامات  اإىل  بحاجة  اخلام�ضة  اجلمهورية  اللبناين:  اأخي 

على فهم الآخر وقبوله، ت�ضبعت يف بيوتاتها ومدار�ضها وجامعاتها قيماً، 

مناقب، وف�ضائل.

اأيها الرا�ضدون، املثقفون، املنا�ضلون، املعرفيون، الأحرار، لبنان الوطن 

الذين  املبدعن،  الطاحمن  ال��رج��ال  حم��ط  اإن��ه  البائ�ضن..  ط��وع  لي�س 

حكيماً،  م�ضت�ضاراً  التجربة  وم��ن  حميماً،  �ضديقاً  املواظبة  من  يتخذون 

ومن احلذر اأخاً كبراً، ومن الرجاء عبقرية حار�ضة، اأنتم الأمل.. وعليكم 

الرهان يا القامات املتمردة على الواقع املزري.

نبيه �لأعور

لأنظمة  وامل�����ض��درة  امل�ضنعة  ال����دول 

ال�ضاح املتطورة. 

اأن  الأم����ر،  وه���ذا يك�ضف، يف واق���ع 

ي�ضعى  ال�����ذي  ال�����ض��ه��ي��وين،  ال���ك���ي���ان 

اإع��ادة  اأو  املنطقة،  كيانات  تفتيت  اإىل 

تق�ضيمها، وجعلها دوًل فا�ضلة، يتهياأ 

مطلق  ب�ضكل  متفوقاً  ليظل  ع�ضكرياً 

ع��ل��ى ك���ل ال���ق���وى امل��ع��ن��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة، 

وذلك لتمكينه وحده من قطف ثمار 

الأم��رك��ي��ة   - ال�ضهيونية  ال��ه��ج��م��ة 

املنطقة  �ضعوب  �ضد  حالياً  اجل��اري��ة 

التو�ضعية  اأه��داف��ه  وحتقيق  ودول��ه��ا، 

فهل  املتهالكة،  الكيانات  اأنقا�س  على 

والإ�ضامية  العربية  القوى  �ضتكف 

ع����ن امل�������ض���ي يف ال���ت���ق���ات���ل ال��ع��ب��ث��ي، 

وت�����ض��ت��درك ح��ج��م م���ا ت���واج���ه���ه من 

ينتظرها  وم��ا  حا�ضرها،  يف  حتديات 

يف امل�ضتقبل املنظور؟

عدنان حممد �لعربي
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يف القطاع االقت�صادي عادة ما ترتفع 

تكاليف اإنتاج اأي مادة اأو م�صروع مع مرور 

اأن  البديهي  فمن  ال��زم��ن،  وت��ق��دم  ال��وق��ت 

االأ�صعار والنفقات عادة ما تكون اإىل ارتفاع 

مبرور ال�صنوات، لكن احلال يختلف متاماً 

ال��ي��وم ب��ع��دم��ا مت��ك��ن ال��ع��ل��م��اء م��ن خف�ض 

كلفة قراءة اجلينوم الب�صري من مليارات 

ثالثة  اإىل  ال��واح��د  لل�صخ�ض  ال�����دوالرات 

امل�����ص��روع  ه���ذا  يثبت  وب��ذل��ك  دوالر،  اآالف 

ت�صذ  احليوية  امل�صاريع  بع�ض  اأن  العلمي 

عن القواعد االقت�صادية املتعارف عليها.

���ص��ن��وات، وح���ن ت��و���ص��ل العلماء  ق��ب��ل 

تتيح  التي  الب�صري  اجلينوم  خريطة  اإىل 

حت���دي���د اجل��ي��ن��ات امل�������ص���وؤول���ة ع���ن ت����وارث 

اجلينات  ه���ذه  م��واج��ه��ة  لتتم  االأم���را����ض، 

اأن ت��ت�����ص��ب��ب ب��امل��ر���ض  وحم��ا���ص��رت��ه��ا ق��ب��ل 

ل��ل��ف��رد، ك��ان��ت ق�����راءة اجل��ي��ن��وم ال��ب�����ص��ري 

ل��ل��ف��رد ال���واح���د ت���ق���در مب��ي��زان��ي��ة م��دي��ن��ة 

العلمي  التقدم  وم��ع  ال��ي��وم  لكن  بكاملها، 

اجلينوم  لقراءة  املخ�ص�صة  امل�صاريع  ودعم 

ق��راءة  باتت  االأب��ح��اث،  وم��راك��ز  بالتمويل 

ومقبواًل  متوفراً  اأم��راً  الفرد جينياً  تاريخ 

التكلفة  هذه  اأن  علماً  للكثريين،  بالن�صبة 

مر�صحة للهبوط يف امل�صتقبل القريب مع 

ت�صمح  التي  واالأدوات  االكت�صافات  ت��وايل 

بو�صع اخلريطة اجلينية بكلفة اأقل.

ب��ف��ع��ل اإق�����دام ال��ك��ث��ري م��ن اجل��ام��ع��ات 

وم����راك����ز االأب�����ح�����اث ع���ل���ى اال����ص���ت���ث���م���ار يف 

حتديد  وطريقة  الب�صري  اجلينوم  اأبحاث 

اجل��ي��ن��ات ال���وراث���ي���ة اخل���ط���رية وامل�����ص��ب��ب��ة 

الك�صف  العلماء  ب��اإم��ك��ان  ب��ات  ل��الأم��را���ض، 

االأمرا�ض  من  كبرية  جمموعة  عن  املبكر 

نف�صياً،  اأي�����ص��اً  ب��ل  فح�صب،  ج�صدياً  لي�ض 

الب�صري، ي�صتطيع  فعرب خريطة اجلينوم 

العلماء حتديد ما اإذا كان ال�صخ�ض يحمل 

اأو  ب��ال�����ص��رط��ان  يت�صبب  ق��د  وراث���ي���اً  ج��ي��ن��اً 

ال�صكري اأو انف�صام ال�صخ�صية مثاًل.

اجلينوم  على  احل�صول  ثمن  يتدنى 

االآالت  دق������ة  ت����زاي����د  ب��ف�����ص��ل  ال���ب�������ص���ري 

اجليني  للت�صل�صل  الرا�صدة  االإلكرتونية 

�صنوات  ب�صع  وخ��الل  لبياناته،  واملعاجلة 

االأ�صخا�ض  من  االآالف  مئات  �صيلجاأ  رمبا 

بهدف  اجلينية  تركيبتهم  على  للح�صول 

ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ا ���ص��ت��وؤول اإل��ي��ه اأح��وال��ه��م 

معرفة  يف  ي��رغ��ب  ال  م��ن��ا  ف��م��ن  ال�صحية، 

ب��اأم��را���ض  م�صتقباًل  �صي�صاب  ك��ان  اإذا  م��ا 

ي�صتطيع جتنبها منذ االآن.

ثورة جينية

ب���ع���د م������رور ع���ق���د م����ن ال����زم����ن ع��ل��ى 

العلماء  يعكف  الب�صري  اجلينوم  اكت�صاف 

جينية  خريطة  ور���ص��م  تعقب  على  ح��ال��ي��اً 

وتخزينها،  النا�ض  م��ن  ممكن  ع��دد  الأك��رب 

وا�صعة الكت�صاف  اآف��اق��اً  يفتح  ال��ذي  االأم��ر 

من  الكثري  على  التغلب  كيفية  وم��ع��رف��ة 

رغ��م  م�صتع�صية  ظ��ل��ت  ال��ت��ي  االأم����را�����ض 

التقدم الطبي الهائل.

الب�صري  اجلينوم  اكت�صاف  غ��ري  لقد 

اإىل  والطبي  العلمي  احلقل   2001 ع��ام  يف 

االأب��د، لكن تاأثري ذل��ك على حياة االأف��راد 

مبتناول  ي�صبح  اأن  ع��ل��ى  حم�����دوداً  يبقى 

ب�صع  اإىل  يحتاج  رمب��ا  اأم��ر  وه��و  اجلميع، 

اجلميع  ي�صتطيع  ال  اإذ  اإ���ص��اف��ي��ة،  ���ص��ن��وات 

ل��ل��ح�����ص��ول  دوالر  اآالف   3 م��ب��ل��غ  ت���اأم���ن 

ع��ل��ى خ��ري��ط��ت��ه��م اجل��ي��ن��ي��ة، ج�����راء ذل���ك، 

ف����اإن ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ن��ا���ض مل ت��ت��اأث��ر 

ب��االك��ت�����ص��اف��ات  ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر ح��ت��ى االآن 

اجل��ي��ن��ي��ة االأخ������رية، ل��ك��ن ب����راأي اخل����رباء، 

املجال  الثورة اجلينية يف هذا  ف��اإن معظم 

بحيث  املقبلة،  ال�صنوات  خ��الل  �صتتحقق 

اجلينية  االختبارات  تكون  اأن  املتوقع  من 

احل��االت  ملختلف  متاحة  اجلينوم  وق���راءة 

ت�صل�صل  لتكلفة  ميكن  كما  واالأ���ص��خ��ا���ض، 

اأق��ل  حتى  تنخف�ض  اأن  الب�صري  اجلينوم 

اأ���ص��ب��اب  األ����ف دوالر، و���ص��ت��ك��ون ه��ن��اك  م��ن 

متزايدة لكل �صخ�ض الأن يحمل ملفاً طبياً 

باجلينوم اخلا�ض به.

اإىل  ال���ي���وم  ي��ل��ج��اأ  ال��ب��ع�����ض  اأن  ع��ل��م��اً 

كان  اإذا  ما  ملعرفة  معينة  اختبارت  اإج���راء 

امل����رء ي��ح��م��ل ج��ي��ن��اً م��ع��ي��ن��اً ق���د ي�����ص��ب��ب له 

باأنه قراءة  اأي يف ما ميكن و�صفه  املر�ض، 

ج��زئ��ي��ة ل��ل��ج��ي��ن��وم ال���ب�������ص���ري، وم����ن ه��ذه 

اخ��ت��ب��ار  اإج�����راء  ال��ي��وم  االخ���ت���ب���ارات ي�صيع 

ترفع  والتي   ،BRCA2و BRCA1 جينات

م���ن اح���ت���م���االت ت��ع��ر���ض امل������راأة ل�����ص��رط��ان 

كما هي فحو�ض حتديد  واملبي�ض،  الثدي 

خماطر  لديهم  ترتفع  الذين  االأ�صخا�ض 

االإ�صابة ب�صرطان القولون.

وح����ن ي��ت��م اك��ت�����ص��اف ه����ذه اجل��ي��ن��ات 

خ���الل االخ���ت���ب���ارات، ت��ك��ون ف��ر���ض تقليل 

اأك��ر،  بها  املرتبطة  ب��االأم��را���ض  االإ���ص��اب��ة 

ك��م��ا اأن ر���ص��م خ��ري��ط��ة ج��ي��ن��ي��ة ل������الأورام، 

اأدوي��ة  تطوير  اإىل  اأدى  مثاًل،  كال�صرطان 

للمعاجلة منها.

ع���ل���ى ح����د ت���ع���ب���ري ب���ع�������ض ال���ع���ل���م���اء، 

بيانات  ت��ك��ون  ق��د  ال��ق��ري��ب  امل�صتقبل  ففي 

»اخل���ري���ط���ة اجل��ي��ن��ي��ة« ل��ك��ل ف����رد اإح����دى 

ال�صخ�صية،  ل��ب��ط��اق��ت��ه  ال��ه��ام��ة  امل��ك��ون��ات 

وق���د ت��ط��ل��ب��ه��ا م��ن��ه امل���دار����ض واجل��ام��ع��ات 

�صمن  ي��ق��دم��ه��ا  اأو  ال��ت��وظ��ي��ف،  و���ص��رك��ات 

ليتمكن  احل���ي���اة  ع��ل��ى  ال���ت���اأم���ن  ط��ل��ب��ات 

اأح��وال��ه  م��ن معرفة  ه��و مهتم  م��ن  جميع 

وم�������ص���ت���ق���ب���ل���ه. ح����ا�����ص����ره   ال�������ص���ح���ي���ة يف 

وبالدرجة االأوىل، فاإن هذا ما دفع العلماء 

اأن يعملوا جاهدين للح�صول على خريطة 

بيولوجية  ملعرفة  ج���داً  دقيقة  تف�صيلية 

االإن�����ص��ان وا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف اأ���ص��ي��اء اأخ���رى 

كثرية، يف البداية كان الهدف التعرف على 

طور  الحقاً  لكن  اجلينية،  الفرد  خريطة 

هدفاً  واأ�صافوا  املرحلية  اأهدافهم  العلماء 

ج���دي���داً، وه���و ال��ت��ع��رف ع��ل��ى االخ��ت��الف��ات 

ال��ف��ردي��ة يف اجل��ي��ن��وم ب��ن �صخ�ض واآخ���ر، 

 99 م��ن  اأك���ر  اأن  رغ���م  اأن���ه  اكت�صفوا  وق���د 

ال���ن���ووي مت�صابهة  احل��م�����ض  م��ن  امل��ئ��ة  يف 

الفردية  ال��ت��غ��ريات  ف���اإن  الب�صر،  ك��ل  ل��دى 

ال��ف��رد  ع��ل��ى �صحة  ك��ب��ري  ب�صكل  ت��وؤث��ر  ق��د 

وال�صموم  وال��ف��ريو���ص��ات  للبكرتيا  وتقبله 

وال���ك���ي���م���اوي���ات واالأدوي������������ة وال���ع���الج���ات 

املختلفة.

يف اخل��ت��ام، ال ب��د م��ن االإ���ص��ارة اإىل اأن 

تعبري التيني مركب  »هي  »اجلينوم  كلمة 

وال يوجد يف اللغة العربية ما ي��وازي هذا 

الكلمة  كلمتن،  من  مركب  فهو  التعبري، 

»امل���ورث���ة«،  مب��ع��ن��ى   »gene« ه��ي  االأوىل 

»ال�����ك�����روم�����وزم  م�����ن   »ome« وامل����ق����ط����ع 

ال�����ص��ب��غ��ي« امل����وج����ود يف خ���الي���ا اجل�����ص��م، 

واجل��ي��ن��وم ه��و ع��ب��ارة ع��ن 23 ك���روم���وزوم 

ك���روم���وزوم  و23  االأب  ع��ن  ي���ورث  �صبغي 

�صبغي يورث عن االأم، فما يرثه ال�صخ�ض 

من خ�صائ�ض بيولوجية يعرب عنه كاماًل 

كان  قريب  زم��ن  فحتى  »اجلينوم«،  بكلمة 

يعترب اجلينوم هو احلم�ض النووي  نف�صه، 

لكن تبن منذ �صنوات قليلة اأنه باالإ�صافة 

الربوتينات،  هنالك  النووي  احلم�ض  اإىل 

اأي املواد الربوتينية التي ترتبط باحلم�ض 

عددها  التي  »ال�صبغيات«  وت�صكل  النووي 

اأن  ات�صح  ف��االآن   ،46 الب�صرية  اخلاليا  يف 

ت�صل�صالت احلم�ض  بن  كبري جداً  الفرق 

النووي وبن اخل�صائ�ض الب�صرية، مبعنى 

اإن اجلينوم هو اجلامع  القول  اآخ��ر ميكن 

الالزمة  والربوتينات  اجلينات  خلريطة 

جلميع ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة، وه���و ي��ح��دد كل 

اأي كيف  ب���ن ك��ائ��ن واآخ�����ر،  االخ���ت���الف���ات 

ي��ب��دو �صكل ال��ف��رد، ك��ي��ف ي��ق��اوم ال��ع��دوى، 

اأو يعرب عما  كيف يت�صرف، كيف ي�صحك 

اأخ����رى ال  ب��داخ��ل��ه بتعابري وج��ه��ه واأم����ور 

ميكن ح�صرها.

هناك جينات  اأن  ال��وراث��ة  علم  ويوؤكد 

اأو مورثات لكل اأفراد النوع الب�صري تتمثل 

يف طول القامة، ق�صمات الوجه، وجود قلب 

ب�صكل معن اإىل اآخره، لكن باالإ�صافة اإىل 

من  ف��رد  بكل  خا�صة  �صمات  هنالك  ذل��ك، 

اأخ��ي��ه يف  ع��ن  يختلف  االأخ  االأف����راد جتعل 

العائلة الواحدة، فكل فرد ب�صري له �صمات 

الب�صري،  اجلينوم  يف  م��وج��ودة  ب��ه  خا�صة 

باالإ�صافة اإىل اجلينات العامة.

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ع��ق��ي��د ال���ذي 

ال��ب�����ص��ري اخل��ا���ض بكل  ب��اجل��ي��ن��وم  يحيط 

على  تعتمد  �صخ�ض  ك��ل  ف��اإن �صحة  ف��رد، 

ما هو اأكر من ذلك، ومعظم اجلينات ال 

باالقرتان مع عوامل  بل  تعمل منف�صلة، 

اأخ����رى م��ث��ل ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي وزي�����ادة اأو 

و�صرب  ال�صجائر  واإدم����ان  ال���وزن  نق�صان 

ذلك  وم��ع  ال�صموم،  من  وغريها  الكحول 

فهناك بع�ض اال�صتثناءات البارزة كما هو 

 BRCA2 و   BRCA1 جينات  م��ع  احل���ال 

لكن  ال��ث��دي،  ب�صرطان  يت�صببان  ال��ل��ذي��ن 

ال��ف��رد منا  ف��اإن طريقة عي�ض  ب��االإج��م��ال، 

ج��از  اإذا  »ال�����ص��ي��ئ��ة«  جيناته  م��ع  تت�صافر 

التعبري الإ�صابته باالأمرا�ض.

جنمع  واأن  ن��ك��ت�����ص��ف  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن 

بذلنا  ل��و  فيما  االأهمية  غاية  يف  معلومات 

العائلة،  �صجرة  البحث يف  يف  ب�صيطاً  جهداً 

وقد جند اأي�صاً فيها من الدالئل ما ي�صري 

ب��ح��االت ع�صوية من  امل���رياث اخل��ا���ض  اإىل 

اإن  احلقيقة،  ويف  حياتنا،  تنقذ  اأن  �صاأنها 

العلم يوؤكد اأن اجلينات املنتقلة وراثياً ت�صع 

خريطة طريق لالأمرا�ض التي قد ت�صيبنا 

يف ق���وادم االأي����ام، وت��ت��اأث��ر م��ئ��ات االأم��را���ض 

تنتقل  ال��ت��ي  باجلينات  املر�صية  واحل���االت 

م��ن االآب���اء واالأج����داد، ل��ذا جت��د اأن العلماء 

ي��ك��ت�����ص��ف��ون ب��ا���ص��ت��م��رار اأ���ص��ي��اء وم��ع��ل��وم��ات 

العائلية،  اجلينية  اخل��ري��ط��ة  ع��ن  ج��دي��دة 

مبتناول  االأم����ر  ه���ذا  ي�صبح  اأن  اأم���ل  ع��ل��ى 

اجلميع ليتمكنوا من تفادي اأمرا�ض كثرية.

هنا مرت�ضى

هل تصبح قراءة الخريطة الجينية بمتناول الجميع؟

اقتصاد
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لك  فتهم�ض  ب��اب��ه��ا،  ع��ت��ب��ة  ع��ن��د  ت��ق��ف 

بفخر وعز: »متهل، دعني اأرحب بك ترحيب 

الكبار، دعني اأجول بك يف اأر�صي الطاهرة؛ 

اأر�صي التي اأنتجت العلماء وقدمت ال�صهداء 

ع���ل���ى م���ذب���ح ال�������ص���رف وال��ت�����ص��ح��ي��ة ف����داء 

للوطن، تعال اأرويك من ينابيعي واأطعمك 

ه��واء  وتنف�ض،  ت��ع��ال  وع�صلي،  زي��ت��وين  م��ن 

وي�صري يف  رئتيك ح��ري��ة،  نقياً مي��الأ  ع��ذب��اً 

وكرامة،  وعزمية  اإرادة  وخ��الي��اك  عروقك 

تعال وافرت�ض ترابي الدافئ وخذ منه حباً 

واأماناً، واإذا �صاألوك عني اأخربهم، اأنني دير 

قانون النهر مقر ودار كل �صريف واأبّي«.

اإن����ه����ا ال���ب���ل���دة اجل���ن���وب���ي���ة ال�����ص��اح��ل��ي��ة 

الواقعة يف ق�صاء �صور، القرية التي ت�صتهر 

باال�صتهالل، وبكونها يف املا�صي مركزاً مهماً 

اإذ خّرجت ع��دداً كبرياً من  للعلم والعلماء، 

 ،1900 العام  منذ  واالأ���ص��ات��ذة  الدين  علماء 

ومل ي���زد م��ن ���ص��اأن��ه��ا وم��ك��ان��ت��ه��ا ع��ظ��م��ة اإال 

اأي�صاً  عدد ال�صهداء واال�صت�صهاديون فكانت 

ا�صت�صهادية  عملية  اأول  الن��ط��الق  م��رك��زاً 

ق�صري،  اأحمد  اال�صت�صهادين؛  عهد  لفاحت 

ال��ت��ي اع��ت��ربت اأك���رب واأع��ظ��م واأجن���ح عملية 

ال��ع��دو  م��ع  ال�����ص��راع  ت��اري��خ  يف  ا�صت�صهادية 

»االإ�صرائيلي«.

   جغرافياً، ال ترتفع دير قانون النهر 

ك���ث���رياً ع���ن ���ص��ط��ح ال��ب��ح��ر، ك��م��ا اأن���ه���ا تقع 

التي  القرى اجلنوبية  و�صط جمموعة من 

حتيطها من كل اجلهات، وتبعد عن بريوت 

يقال  12كلم،  وع��ن �صور نحو  كلم   98 نحو 

اإب��ان  م�صيحي  دي��ر  على  حتتوي  كانت  اإن��ه��ا 

مب�صجد  وا�صتبدل  ه��دم  ال�صليبي،  احل��ك��م 

فيما بعد فاأطلق عليها ا�صم »دير«، اأما كلمة 

قانون فريجع اأ�صلها اإىل الكلمة ال�صريانية 

يخ�ض  وفيما  ال��ن��ظ��ام،  تعني  ال��ت��ي  »ك��ان��ي��ا« 

بقربها  ذل���ك  يف�صر  م��ن  منهم  ن��ه��ر،  كلمة 

 1800 نحو  يبعد  ال��ذي  الليطاين  نهر  م��ن 

مرت عن البلدة اأو لقربها من �صاقية الفوار 

حتى  اأو  ال�صتاء  ف�صل  يف  النهر  ت�صبه  التي 

دير  ا�صم  حتمل  اأخ��رى  بلدة  عن  لتمييزها 

قانون راأ�ض العن فميزوها عنها بكلمة نهر.

  تتميز دير قانون النهر مبناخ معتدل 

االأ�صجار  وبكرة  و�صتاء،  �صيفاً  ما  حد  اإىل 

والينابيع التي تنبع يف كل زاوي��ة من زوايا 

التاقة، نبعة  البلدة كنبعة الع�صفورة، نبعة 

الهدفان، نبعة راأ�ض النبع يف الفوار وغريها 

ال��ك��ث��ري ال�����ذي ي����دل ع��ل��ى ث���روت���ه���ا امل��ائ��ي��ة 

الكبرية ويعترب نقطة التميز على امل�صتوى 

البيئي.

االأ�صا�صي  العي�ض  م�صدر  ك��ان  قدمياً    

ال��زراع��ي  اإنتاجها  فكان  ال��زراع��ة،  ه��و  فيها 

فيما  ليتحول  وال��ت��ن  باحلبوب  حم�����ص��وراً 

لكن  وال��رم��ان،  وال�صبار  الزيتون  اإىل  بعد 

ال��زي��ت��ون ال��ي��وم يحتل ال��ق�����ص��م االأك����رب من 

التي  ال��رتب��ة  امل��ن��اخ وطبيعة  نتيجة  االإن��ت��اج 

لزراعته،  املنا�صبة  ال�صروط  الأف�صل  ت�صلح 

ب�صجر  امل��زروع��ة  االأرا���ص��ي  م�صاحة  تبلغ  اإذ 

اأ���ص��ل  2500 دمن م��ن  ي��ق��ارب  ال��زي��ت��ون م��ا 

والتي  4000 دمن  تبلغ  التي  البلدة  م�صاحة 

ت��ع��ت��رب ���ص��غ��رية ن�����ص��ب��ي��اً م���ق���ارن���ة م���ع ع��دد 

�صكانها، والأنها تنتج الكثري من الزيتون كان 

لع�صر  املجاورة  القرى  اأه��ايل  كل  يق�صدها 

زيتونها يف معا�صرها االأربعة.

امل��وج��ودة يف دير  اأم��ا بالن�صبة لالآثار    

وكبرية  قدمية  مغارة  فهناك  النهر،  قانون 

ج���داً ه��ي اأ���ص��ب��ه مبدينة حت��ت االأر�����ض تقع 

حتت احلارة القبلية يف و�صط القرية كانت 

ق���د ط���م���رت م��داخ��ل��ه��ا واأ����ص���ب���ح���ت عملية 

ال��ت��ن��ق��ي��ب ف��ي��ه��ا ���ص��ع��ب��ة ج�����داً، ن��ت��ي��ج��ة ع��دم 

االع��ت��ن��اء بها م��ن قبل ال��دول��ة وع���دم ق��درة 

���ص��ك��ان��ه��ا وب��ل��دي��ت��ه��ا ع��ل��ة اإع�����ادة اإح��ي��ائ��ه��ا ملا 

حتتاج له من اإمكانيات مادية كبرية لي�صت 

متوفرة.

   ويقال اإن هناك مغارة ثانية جمهولة 

ال�صرقية  اجلهة  يف  تقع  اأنها  يعتقد  املكان، 

م���ن ال���ب���ل���دة، وق����د و���ص��ف��ه��ا اأح����د امل��وؤل��ف��ن 

باأنها  مو�صوعاته  اإح��دى  يف  مفرج«  »ط��وين 

قانا  م��غ��ارة  ت�صبه  وك��ب��رية  ف�صيحة  م��غ��ارة 

مل��ا فيها م��ن مت��ث��ال ل��وج��ه ال�صيد  اجل��ل��ي��ل، 

امل�صيح ومدفن كبري عليه راأ�ض اأ�صد ومدافن 

�صغرية كلها منهوبة.

   وفيما يخ�ض عدد �صكانها البالغ نحو 

يعي�ض جزء منهم يف بالد  ن�صمة،  اآالف   10
االغ���رتاب، وج��زء اآخ��ر ي�صكن يف ب��ريوت اإال 

اأن اأغلب ال�صكان الذين يبلغ عددهم 7 اآالف 

ما  دائ����م،  ب�صكل  ال��ب��ل��دة  يف  يقيمون  ن�صمة 

االأ�صا�صية  احلاجات  معظم  توفر  على  يدل 

من  البلدة  الأبناء  الكرمي  العي�ض  و�صروط 

م��ي��اه وك��ه��رب��اء وب��ن��ى حت��ت��ي��ة وال��ت��ي تعمل 

اأكرب  وتاأمن  تلبيتها  على  جاهدة  البلدية 

قدر من الراحة والطماأنينة لهم.

   ه����ذه ال��ب��ل��دي��ة ال��ت��ي ب�����داأت دورت��ه��ا 

االأوىل عام 1998 اأ�صبحت اليوم يف منت�صف 

عدنان  املهند�ض  يرتاأ�صها  الثالثة،  دورت��ه��ا 

ع�����ص��واً،   15 م��ن  جمل�صها  وي��ت��األ��ف  ق�صري 

وبتوافق  اإيجابية  بروحية  يعمل  جميعهم 

ال�صخ�صية  احل�صابات  عن  بعيداً  وان�صجام، 

ف��ا���ص��ت��ط��اع��وا  احل���زب���ي���ة،  اأو  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

الكثري  يحققوا  اأن  واإخال�صهم  بجديتهم 

م���ن االإجن���������ازات ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ���ص��اآل��ة 

االإمكانيات.

   هذا ومتكنت البلدية اأي�صاً من ك�صب 

وا�صتح�صانهم،  تقديرهم  ونيل  النا�ض  ر�صا 

لكن االأهم من ذلك هو متكنها من اأن حتقق 

ن��وع��اً م��ن ال�����ص��ف��اف��ي��ة يف ال��ت��ع��اط��ي وك�صب 

ال��ث��ق��ة، ف��ه��ي ع��ل��ى ح��د ق���ول رئ��ي�����ص��ه��ا، اأول 

البلدة كل عام لتناق�ض  اأه��ايل  بلدية جتمع 

اأمامهم  وتعر�ض  التف�صيلية  املوازنة  معهم 

اخل���ط���ط وامل�������ص���اري���ع ب��ك��ل و����ص���وح وت��ف��ت��ح 

واملناق�صة  االآراء  يف  للم�صاركة  امل��ج��ال  لهم 

واملحا�صبة.

   ه����ذه امل�������ص���اري���ع واالإجن����������ازات ال��ت��ي 

نفذت اأو ما زالت قيد التنفيذ تطال جميع 

اأو   زراعية،  اأو   بيئية،  كانت  �صواء  املجاالت، 

تربوية،  اأو  ثقافية  اأو  �صحية  اأو  اإمن��ائ��ي��ة، 

البيئي واالإمنائي، فتويل  ال�صعيد  اأما على 

ال��ب��ل��دي��ة ع��ن�����ص��ر اجل���م���ال اأه��م��ي��ة وع��ن��اي��ة 

كبرية وخا�صة، فتعمل على تكثيف االأ�صجار 

وعلى  م��ن��ظ��م،  ب�صكل  و�صقايتها  ورع��اي��ت��ه��ا 

اإىل حديقة عامة  زاوي��ة مهملة  حتويل كل 

للنا�ض،  والطبيعي  البيئي  املتنف�ض  ت�صكل 

واحل��ي��ط��ان  االأر���ص��ف��ة  بتجميل  ت��ه��ت��م  ك��م��ا 

ب��ح��م��الت  ق���ي���ام���ه���ا  ج����ان����ب  اإىل  ال����ع����ام����ة، 

التنظيف امل�صتمرة وفرز النفايات وطمرها، 

ناهيك عن اأعمال تزفيت و�صيانة الطرقات 

الداخلية للبلدة واإنارة ال�صوارع وحل م�صكلة 

�صنتن،  قبل  منها  تعاين  كانت  التي  امل��ي��اه 

البنى  وفيما يخ�ض مو�صوع  عام  ب�صكل  اأي 

الثالثة  االأم���ور  البلدية  عاجلت  التحتية، 

االأ�صا�صية وهي املاء والكهرباء والطرقات.

اأه��م اإجن��ازات��ه��ا اإىل ح��د االآن،     ولعل 

عالمة  �صكل  ال���ذي  الكهرباء  م�����ص��روع  ك��ان 

بارزة يف عمل البلدية، حيث اأمنت الكهرباء 

جل��م��ي��ع ال��ب��ل��دة مل����دة 24 ���ص��اع��ة، وو���ص��ل��ت 

ال��ك��ه��رب��اء اإىل ك��اف��ة االأح���ي���اء وامل���ن���ازل من 

�صمل  ال���ذي  بالبلدية  اخل��ا���ض  االإ����ص���رتاك 

واجلدير  اأي�����ص��اً،  الرئي�صية  ال�����ص��وراع  اإن���ارة 

بخ�صائ�ض  يتمّيز  امل�����ص��روع  ه��ذا  اأن  ذك���ره، 

بالعدالة  تلخ�ض  ميكن  خا�صة  وموا�صفات 

امل��واط��ن��ن، حيث  ع��ل��ى  الكلفة  اح��ت�����ص��اب  يف 

ي��دف��ع امل���واط���ن م��ب��ل��غ��اً ي��ت��ن��ا���ص��ب م��ع حجم 

الكهربائية،  للطاقة  وا�صتهالكه  م�صروفه 

وبالتايل تعزز ثقافة عدم هدر الطاقة بدون 

املواطنون على  يعتاد  طائل وج��دوى، حيث 

اأن  ونذكر  ال�صرورية فقط،  الطاقة  �صرف 

امل�صروع  ه��ذا  تنفيذ  يف  ال�صباقة  قانون  دي��ر 

واأول من غامر فيه قبل اأن يطبق الحقاً يف 

البلدات اجلنوبية االأخرى.

ال��ب��ل��دي��ة  واإىل ج���ان���ب دع����م    زراع����ي����اً 

للمزارعن، عملت على اإدخال زراعة جديدة 

ه���ي ت��رب��ي��ة ال��ن��ح��ل، مل���ا ت�����ص��ك��ل��ه م���ن م���ورد 

حياتهم،  يف  النا�ض  ي�صاعد  مهم  اقت�صادي 

وقد اأ�صبح هذا امل�صروع الذي ح�صلت علية 

ال��ب��ل��دي��ة اإىل ج��ان��ب ث���الث ب��ل��دي��ات اأخ���رى 

بطلب  تقدمت  بلدية   90 فقط، من �صمن 

ل���الحت���اد االأوروب�������ي يف م��راح��ل��ه االأخ�����رية، 

وب��ات ال��ي��وم يف دي��ر ق��ان��ون 47 ن��ح��ااًل تلقوا 

فيها  واأ�صبح  واملواكبة،  والتوجيه  التدريب 

قطاع اإنتاجي كبري ا�صمه الع�صل.

 ثقافياً وتربوياً، تكرم البلدية كل عام 

املتفوقن يف املدار�ض وتوؤمن دورات التقوية 

لتالميذ ال�صهادات الر�صمية، و�صحياً تقدم 

لالأهايل بالتعاون مع امل�صتو�صفات املوجودة 

دورات واأياماً �صحية جمانية، اأما اجتماعياً 

فلعل اأهم التجارب البلدية التي تتميز بها 

اللجنة  هي  البلدات،  باقي  عن  قانون  دي��ر 

املا�صية، وهي  ال�صنة  التي �صكلتها  الن�صائية 

ع���ب���ارة ع���ن جم��م��وع��ة م���ن ال��ن�����ص��اء ل��دي��ه��ا 

اإىل  تعمل  اجتماعية  وم���ه���ارات  اإم��ك��ان��ي��ات 

خطة  لها  وو�صعت  البلدي،  املجل�ض  جانب 

عمل وموازنة خا�صة تتابعها البلدية.

هذه اللجنة حققت نقلة نوعية للعمل 

البلدية  ا�صتطاعت  فم�صاعدتها  ال��ب��ل��دي، 

حمو  دورة  م��ن��ه��ا  ع����دي����دة،  دورات  اإجن������اح 

االأمية للن�صاء، والدورات االإ�صعافية، ودورة 

اإىل ج��ان��ب  ���ص��ن��ع احل���ل���وي���ات وامل���ع���ج���ن���ات، 

االحتفاالت التي نظمتها، كعيد املعلم وعيد 

ب��اإجن��اح  اأي�����ص��اً  ا���ص��ت��ط��اع��ت  االأم، وم���وؤخ���راً 

جتربة جريئة لي�صت �صهلة قامت بها خالل 

اأه��ايل البلدة  �صهر رم�صان، وهي دع��وة كل 

لتعزيز  ن��ظ��م  ك��ب��ري  اإف���ط���ار  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

التوافق االجتماعي بن االأهل.

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ال���ن���ج���اح���ات ال��ت��ي 

حت��ق��ق��ه��ا ال��ب��ل��دي��ة وامل�����ص��اري��ع امل��ه��م��ة ال��ت��ي 

اأنها كحال معظم البلديات يف  اإال  اأجنزتها، 

واإهمال  وغياب  م��ادي��اً  نق�صاً  تعاين  لبنان، 

الدولة، ويقول رئي�ض البلدية احلاج عدنان 

ك��ب��رية ترتكبها  يف ه���ذا االإط�����ار: »ج��رمي��ة 

الدولة بحق البلديات بعدم اإعطائها املوارد 

الأن  تقدمها،  اأن  عليها  واج��ب  التي  املالية 

اأهم  فالبلدية  مبقتل،  النا�ض  ي�صيب  ذل��ك 

و�صيلة  اأك���ر  وه��ي  ال��ن��ا���ض،  و�صيلة خل��دم��ة 

الدولة  الدولة وم��ن قبل  واإط��ار مظلوم يف 

نف�صها، فكفى ظلما«!

غدير حامد
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قــانــون البـلديـــات
البلديات - تعريفها - إنشاؤها

حملية،  اإدارة  هي  البلدية   :1 امل��ادة 

ت���ق���وم ���ص��م��ن ن��ط��اق��ه��ا، مب��م��ار���ص��ة 

ال�����ص��الح��ي��ات ال��ت��ي ي��خ��ول��ه��ا اإي��اه��ا 

القانون، تتمتع البلدية بال�صخ�صية 

املعنوية واال�صتقالل املايل واالإداري 

يف نطاق هذا القانون.

املادة 2: تن�صاأ بلدية يف كل مدينة اأو 

يف كل قرية اأو جمموعة من القرى 

ال������وارد ذك���ره���ا يف اجل�����دول رق����م 1 

امللحق باملر�صوم اال�صرتاعي رقم 11 

وت��ع��دي��الت��ه،   1954/12/29 ت��اري��خ 

وفقاً الأحكام هذا القانون.

االأم��اك��ن  يف  البلدية  تن�صاأ   :3 امل���ادة 

اأهاليها  ي��زي��د ع���دد  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة 

����ص���ج���الت االأح��������وال  امل���ق���ي���دي���ن يف 

كانت  اإذا  ثالثمئة  على  ال�صخ�صية 

ال�صنوية تقدر مبا  الذاتية  وارداتها 

يزيد على ع�صرة اآالف لرية لبنانية.

البلديات  ت�صم  اأن  ميكن   :4 امل���ادة 

ال��ق��ائ��م��ة وال����ق����رى امل����ج����اورة ال��ت��ي 

اجل��غ��راف��ي��ة  ال��ع��وام��ل  بينها  ت��وح��د 

وتعترب  والعمرانية،  واالقت�صادية 

ال�����واردات  اإذا ك��ان��ت  ب��ل��دي��ة واح����دة 

منها  لكل  املقدرة  الذاتية  ال�صنوية 

ل���رية  اآالف  ال���ع�������ص���رة  ت���ت���ج���اوز  ال 

ي��ت��م ال�����ص��م مب��ر���ص��وم ب��ن��اء الق���رتاح 

القرى  فيه  يحدد  الداخلية،  وزي��ر 

وا�صمها  البلدية،  ه��ذه  ت��وؤل��ف  التي 

ومركزها.

يحق للقرية التي توؤلف بلدية 

واحدة مع جمموعة من القرى، اأن 

اإذا  م�صتقلة  بلدية  وت�صبح  تنف�صل 

الناخبن  ثلثي  اأك��ري��ة  ذل��ك  طلب 

اأهليها املقيدين يف  فيها، وكان عدد 

يزيد  ال�صخ�صية  االأح���وال  �صجالت 

وواردات��ه��ا  �صخ�ض  الثالثمئة  على 

ع�صرة  على  تزيد  الذاتية  ال�صنوية 

اآالف لرية.

ي���ت���م ال��ف�����ص��ل مب���ر����ص���وم ب��ن��اء 

القرتاح وزير الداخلية.



الرجل  بيين  احلميمة  الييعيياقيية 

وامليييييييييييراأة عيييياقيييية يييحييكييمييهييا احليييب 

وال�شوق واللهفة اأكرث مما يحكمها 

املادة والعاقة اجل�شدية، ولكي تتم 

توفر  ميين  بييد  ال  طبيعية،  بيي�ييشييورة 

الازمة  واملقومات  ال�شروط  بع�ض 

ليينييجيياحييهييا، فيياالإحيي�ييشييا�ييض بيياملييتييعيية يف 

الفرا�ض يحتاج اإىل اإدراك اأن احلب 

هيييو امليييحيييرك لييلييرغييبيية ولييييي�ييض فقط 

هو  احلقيقي  احليييب  الأن  اليي�ييشييهييوة، 

و�شيلة  جمييرد  فيه  اجل�شد  كييان  مييا 

لييتييقييوييية اأوا�ييييشييييره، ولييييي�ييض اأ�ييشييا�ييشيياً 

لل�شعور باحلب.

لذلك، فبن فرتة واأخرى ال بد 

التي  االإر�ييشييادات  بع�ض  تطبيق  من 

الروتيني  النمط  ك�شر  على  تعمل 

انتعا�ض  وبالتايل  العاقة،  هييذه  يف 

الييزوجيين،  بيين  احلميمة  الييعيياقيية 

ويف ما ياأتي ن�شتعر�ض بع�شها:

ابييييدئييييي بييتييغييييير ميييكيييان الييلييقيياء 

اأن يييكييون  احلييميييييم، فييلييييي�ييض �ييشييرطيياً 

يف غيييرفييية اليييينييييوم، اخييييتيييياري مييكييانيياً 

ي  غييررّ بطريقتك،  وهيرّئيه  خييا�ييشيياً 

وا�شتخدمي  الفرا�ض،  و�شكل  األييوان 

اأنت ال حتتاجن  الناعمة،  الو�شائد 

الثمن، �شتجدين  اأ�شياء باهظة  اإىل 

كل ما حتتاجينه يف بيتك.

جربي التحدث مع زوجك اأثناء 

اليييعييياقييية احلييميييييميية، وعيييييري عن 

مدى تفاعلك، وركزي على العبارات 

فالتفاعل  ت�شمتي،  وال  االإيجابية، 

االأ�شاليب  اأهييم  ميين  يعتر  اللفظي 

اأثيينيياء  احلقيقية  امليي�ييشيياعيير  الإييي�ييشييال 

العاقة احلميمة.

اجيييعيييليييي فيييييرتة امليييداعيييبييية فيييرتة 

ببع�ض  اال�شتعانة  وميييكيين  مييرحيية، 

االألعاب احلميمة.

اخييييييتيييييياري وقيييييتييييياً بيييعيييد اليييليييقييياء 

احلميم، واأخري زوجك بهدوء عن 

ولي�ض جتاهه  االأداء،  �شعورك جتاه 

ما  على  اأواًل  وركيييزي  ك�شخ�ض،  هييو 

ثم  احلميمة،  الييعيياقيية  يف  يعجبك 

تطرقي اإىل االأ�شياء ال�شلبية فيها.

اإىل  يييحييتيياج  االأمييييير  اأن  تييياأكيييدي 
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كيف تكسرين »روتين« العالقة الزوجية؟
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بييعييد ميييرور فيييرتة ميين اليييزواج 

يلجاأ الزوجان اإىل تطبيق الطرق 

الطبيعية لتح�شيل حدوث حمل 

ذلييك  ولتحقيق  و�ييشييريييع،  �شحي 

م لكم 5 ن�شائح حلمل �شريع  ُنقدِّ

و�شحي تفا�شيلها فيما يلي:

اأن  قييبييل  الطبيب  ا�شت�شري 

تييقييرري احلييمييل، كييي تتاأكدي من 

فبع�ض  جيييييييدة،  �ييشييحيية  يف  اأنيييييك 

االأمييييييور قيييد تيييوؤثييير عييلييى حييمييلييك، 

وجتييينيييبيييي الييييتييييدخيييين وتيييعييياطيييي 

توؤثر  املخدرات، الأنها  اأو  الكحول 

وعلى  احلمل  على  مبا�شر  ب�شكل 

�شحة اجلنن و�شامته.

عييليييييكييم ممييييار�ييييشيييية اليييعييياقييية 

اأف�شل  فمن  بييانييتييظييام،  الييزوجييييية 

للحمل  االإطييييييياق  عييلييى  اليي�ييشييبييل 

الزوجية ثاث  العاقة  ممار�شة 

ل اأن تكون  مرات اأ�شبوعياً، وُيف�شَّ

اأثناء  اأو  البوي�شة  تخ�شيب  قبل 

ذلك كي يح�شل احلمل، وال يجب 

االنييتييظييار حييتييى ييييوم الييتييبييوييي�ييض، 

حيييييث اإن الييبييوييي�ييشيية ليييدى املييييراأة 

فيما  �يييشييياعييية،   24 ملييييدة  تيي�ييشييتييميير 

تيي�ييشييتييغييرق فييييرتة حييييييياة احليييييييوان 

املنوي من ثاثة اإىل خم�شة اأيام، 

مبمار�شة  اال�شتمتاع  فيياإن  وللعلم 

احلمل  يجعل  الزوجية  العاقة 

اأ�شرع.

االأزواج  اأن  ن�شمع  مييا  كييثييراً 

ييييفييي�يييشيييليييون ممييييار�ييييشيييية اليييعييياقييية 

تاريخ  من   14 اليوم  يف  الزوجية 

28، حيث  العادة ال�شهرية واليوم 

تييكييون الييبييوييي�ييشيية عييلييى ا�ييشييتييعييداد 

لييلييتييلييقيييييح مييين احليييييييييوان املييينيييوي، 

وهذا القول �شحيح بع�ض ال�شيء 

لييكيينييه يييخييتييلييف ميييين امييييييييراأة اإىل 

اأخرى، لذا وجب التنبه.

ميييار�يييشيييا اليييعييياقييية اليييزوجييييييية 

بيياأو�ييشيياع جتييعييل احليييييييوان امليينييوي 

داخل الرحم الأطول فرتة ممكنة، 

وُيييعييتيير و�ييشييع »الييقييرفيي�ييشيياء« هو 

االأفيييي�ييييشييييل مييييع �يييييشيييييرورة جتيينييب 

الييو�ييشييع اليييذي تييكييون فيه االأنييثييى 

تنه�ض  اأال  ويييجييب  االأعيييليييى،  ميين 

امليييراأة بعد االنييتييهيياء ميين ممار�شة 

الييييعيييياقيييية الييييزوجييييييييية ميييبيييا�يييشيييرة 

وحتاول اال�شرتخاء قدر االإمكان 

فرتة  املنوي  احليوان  يق�شي  كي 

اأطول داخل الرحم.

طبيعي،  وزن  عييلييى  حييافييظييي 

فال�شمنة وزيادة الوزن ي�شاعفان 

خيييييطييييير حيييييييييييييدوث مييييي�يييييشييييياكيييييل يف 

اإ�شابة  ن�شبة  التبوي�ض، ويزيدان 

اأو  املييييراأة احلييامييل ب�شكر احلييمييل، 

اأو الييييوالدة  ارتيييفييياع �ييشييغييط الييييدم 

الييقييييي�ييشييرييية، كييمييا يييرفييعييان ن�شبة 

اجلرثومية،  بييالييعييدوى  االإ�ييشييابيية 

وكيييير حييجييم املييييولييييود، وحييافييظييي 

النف�شي، فاالكتئاب  على هدوئك 

على  تييوؤثيير  النف�شية  واليي�ييشييغييوط 

خييي�يييشيييوبيييتيييك وتييييييوؤخيييييير حييي�يييشيييول 

الأنها  الريا�شة  ومار�شي  احلمل، 

حتيي�ييشيين امليييييزاج وحتيي�ييشيير اجليي�ييشييم 

احلمل،  ميين  النا�شئة  لل�شغوط 

كما اأنها ُتهيئه لوالدة �شهلة.

أنـِت وطــفـــــلك

نصائح لحمل سريع وصحي

وقييييت وتييييدريييييب لييتييغييييير الييييعييييادات اليي�ييشييلييبييييية يف 

العاقة احلميمة، فا تياأ�شي من اأول حماولة، 

وا�شتمري.

هيينيياك اأميييير تييرفيي�ييض الييكييثيير مييين اليي�ييشيييييدات 

اأن تبدئي  القيام به يف مثل هييذه احليياالت، وهييو 

اأنيييييت يف طييلييب الييعيياقيية احلييميييييميية، وتييفيياجييئيييييه 

اآخييره،  حتى  اللقاء  بداية  من  اخلا�ض  باأ�شلوبك 

مثل هييذه االأميييور تزيد ميين درجيية االإثييييارة لدى 

الزوج، وجتعله يرتقب املزيد من املتعة، وبالتايل 

تكونن اأنت املتحكمة يف هذه العاقة، اإىل درجة 

ت�شاعد على حتقيق الر�شا لكما.

م�شت�شارو العاقات االأُ�شرية الناجحة ذكروا 

بع�ض االأخطاء الفادحة التي رمبا تعيق حتقيق 

ال�شعادة واملتعة بن الزوجن، ومنها:

العنف يف الفرا�ض: اأحياناً يكون الزوج اإن�شاناً 

فيعطف  زوجييتييه،  نظر  يف  وحبيباً  حنوناً  رحيماً 

طيبة،  معاملة  ويعاملها  اأبيينييائييه،  وعييلييى  عليها 

كاأنه  الفرا�ض  يف  بها  يلتقي  عندما  ت�شعر  لكنها 

يود  وكاأنه يف معركة  بوح�شية،  باغت�شابها  يقوم 

العاقة،  تييكييره هييذه  بييهييا، مييا يجعلها  االنييتيي�ييشييار 

وتتمنى اأال متار�شها مرة اأخرى.

ال�شعور بالذنب: اإذا ا�شتكت الزوجة من اأحد 

الكافية،  املتعة  كاأن زوجها ال يحقق لها  االأمييور، 

فييهييذا يييجييعييلييه اأثييينييياء الييعييمييلييييية اجليينيي�ييشييييية فيياقييداً 

زوجته،  اإمييتيياع  على  من�شب  همه  الأن  للرتكيز، 

وبالتايل ال يتحقق الرتكيز املطلوب والطبيعية 

توؤدي  يت�شبب يف م�شاكل قد  االأداء، وهييذا قد  يف 

اأو يكون االنت�شاب ب�شعوبة  اإىل عدم االنت�شاب، 

بعد  للع�شو  �شريع  ارتخاء  يحدث  وقييد  �شديدة، 

االنت�شاب مبا�شرة، ويف ذلك الوقت جند الرجل 

يلجاأ للمن�شطات التي غالباً ال توؤتي ثمارها، الأن 

م�شكلته نف�شية ولي�شت ع�شوية.

عدم االإثييارة: قد تكون املييراأة م�شوؤولة ب�شكل 

لييلييرجييل،  اليي�ييشييحيييييح  االأداء  انيييعيييدام  عييين  مييبييا�ييشيير 

دائييميياً،  عيينييه  تن�شغل  اأو  بنف�شها  تهتم  ال  بحيث 

املنا�شبة  والتهيئة  الييازميية  االإثييييارة  حُتييدث  فييا 

بن  الييتييوافييق  جتعل  بيي�ييشييورة  اجلن�شية  للعملية 

اأداء  كاأنها  ت�شبح  حيث  منعدم،  �شبه  الييزوجيين 

واجب، ففي ج�شد املراأة األف مكان لاإثارة قليل 

من الرجال من يعرفها، ومعرفتها حتقق متعة 

رائعة للطرفن.

النوع  ميين  اليييزوج  قييد يكون  الييقيياتييل:  ال�شمت 

الييييذي ال يييتييكييلييم اأثييينييياء ممييار�ييشيية اجليينيي�ييض، وهيييذا 

فييقييدان  اإىل  الييزوجيية  يييدفييع  قييد  املييطييبييق  ال�شمت 

الييرغييبيية يف ممييار�ييشيية اجليينيي�ييض مييع زوجييهييا، اأو قد 

امليييراأة،  عند  اجلن�شية  ال�شهوة  فييقييدان  اإىل  ييييوؤدي 

فاملراأة ت�شعر بال�شيق اإذا قام الزوج باإعادة الكام 

نييفيي�ييشييه اأثييينييياء املييعييا�ييشييرة، حيييييث ييي�ييشييبييح املييو�ييشييوع 

بالن�شبة اإليها �شريطاً ممجوجاً يعاد كل مرة اأثناء 

بتغير  الرجل  ُين�شح  لذلك  اجلن�شية،  العملية 

اآخر لك�شر امللل  اإىل  اجلمل امل�شتخدمة من حن 

والروتن يف حديثه وحواره اأثناء املمار�شة.

الييطييلييب املييبييا�ييشيير: تيينييزعييج اليييزوجييية عيينييدمييا 

مقدمات،  با  مبا�شرة  للفرا�ض  زوجها  يطلبها 

ي�شعر  كيف  يييعييرف  اأن  يجب  الييرجييل  اأن  مبعنى 

زوجته برغبته يف ذلك عن طريق التلميح، ومن 

نظرة  فييمييجييرد  الييتيي�ييشييريييح،  اإىل  ي�شطر  اأن  دون 

كافية جلعل  تكون  مل�شة معينة قد  اأو  ذات معنى 

الزوج  ي�شطر  اأن  دون  املغزى من  تفهم  الزوجة 

اأو  اإىل م�شايقتها بطلب املمار�شة ب�شكل مبا�شر، 

اإحراج اأمام اأحد، خ�شو�شاً االأبناء.

الن�شاء  بع�ض  حتتقر  باال�شتغال:  ال�شعور 

اأنهن  فهمهن  خال  من  العاقة  اأثناء  اأنف�شهن 

جمرد اأداة جن�شية للرجل، وهذا االأمر قد يخلق 

تعقيدات كبرة قد ترتاكم لت�شبح م�شكلة كبرة 

يف اأي مرحلة من عمر الزواج، لذلك على الرجل 

اأن يقوم ببع�ض الت�شرفات الب�شيطة التي جتعل 

باأنها ما زالت حتتل مكانة عالية  الزوجة ت�شعر 

يف حياته، واالأمر فقط بحاجة اإىل لفتات ب�شيطة 

ت�شفي الن�شاط والرومان�شية على احلياة.

رمي اخلياط
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الييزبيييييب هييو عيينييب جمييفييف خمتار 

عيييييادة مييين اأنييييييواع الييعيينييب ذي اليي�ييشييكيير 

املتما�شك، وهو نوعان:  العايل واللب 

اأ�شود من ذوي البذور وعدمي البذور، 

والييينيييوع اليييثييياين مييين الييينيييوع االأ�ييشييفيير 

املخ�شر، وهو من ذوي البذور وعدمي 

البذور.

اأجيييييييود اليييزبيييييييب مييييا كيييير حييجييمييه 

ق�شرة  ورق  وحليييميييه،  �ييشييحييمييه  و�ييشييميين 

ونيييزع عجمه و�ييشييغيير حييبييه وفيييييه نفع 

اأن  اأحب  الزهري: »من  للحفظ، قال 

الييزبيييييب«،  فييلييييياأكييل  يحفظ احلييديييث، 

الزبيب  العرب  ال�شعراء  بع�ض  ومييدح 

وو�شفوه، وقال فيه ابن �شينا: الزبيب 

�شديق الكبد واملعدة، والعنب والزبيب 

بعجمهما، جيد اأي كل منهما الأوجاع 

املعدة والزبيب ينفع الكلى واملثانة.

الزبيب  اإىل  ينظرون  واليييعيييداوؤون 

بييعيين االعييتييبييار، ويييعييلييمييون جيييييداً اأنييه 

الدهون  وقليلة  مائمة  خفيفة  اأكلة 

وعالية الطاقة.

الزبيب.. والأمرا�ض

�شغط  ارتييفيياع  ميين  تعاين  كنت  اإن 

اأو كيينييت ال تييعيياين ميينييه ولييكيين  اليييييدم، 

ترغب يف اأن يظل يف معدالت �شحية، 

اأن الزبيب هو اإحدى  اأن تعلم  فعليك 

اأف�شل االأكات اخلفيفة التي ميكنك 

�يييشيييراوؤهيييا، فييهييو ُييييعيييدرّ ميي�ييشييدراً جيييييداً 

ثبت  الييذي  املييعييدن  ذلييك  للبوتا�شيوم، 

اأنه يخف�ض �شغط الدم املرتفع.

يف اإحدى الدرا�شات اأعطى الباحثون 

»االأفييرواأمييركييييين«  الييرجييال  ميين   87
اأقييرا�ييشيياً  اأو  البوتا�شيوم  مكمات  اإمييا 

انخف�ض  اأن  النتيجة  وكييانييت  وهمية، 

العلوي(  )الرقم  االنقبا�شي  ال�شغط 

البوتا�شيوم  تناولوا  ممن  هييوؤالء  لدى 

�ييشييبييع درجييييييات، كييمييا انييخييفيي�ييض لييديييهييم 

ال�شفلي(  )الرقم  االنب�شاطي  ال�شغط 

قييييدر ثيييياث درجييييييات، ويف حييين كييانييت 

نيي�ييشييبيية اليييبيييوتيييا�يييشيييييييوم اليييتيييي اأعييطيييييت 

لييلييرجييال اخلييا�ييشييعيين لييلييدرا�ييشيية عالية 

ثاثة  تناول  عليك  �شيتوجب  للغاية، 

اأكواب من الزبيب للح�شول على نف�ض 

الكمية، فاإن الكميات االأقل تعد مفيدة 

كذلك. 

الييزبيييييب  مييين  فييقييط  ¼ كييييوب  اإن 

ميين  ميييليييييييغيييرامييياً   272 عيييليييى  ييييحيييتيييوي 

املقدار  من   ٪8 نحو  اأي  البوتا�شيوم، 

االأمييركييييين، خ�شو�شاً  كييل  اليييييومييي، 

وا االأربييييعيييين، يييجييب عليهم  مييين تيييعيييدرّ

االأغييذييية  ميين  كييبييرة  كمية  ا�شتهاك 

عييالييييية الييبييوتييا�ييشيييييوم مييثييل الييزبيييييب، 

كييونييه ميي�ييشييًا جيييييييداً لييلييحييديييد، وكييمييا 

نييعييلييم فيييياإن احلييديييد �يييشيييروري ل�شنع 

الهيموجلوبن يف كرات الدم احلمراء 

واليييييييذي ييي�ييشييتييخييدمييه اجلييي�يييشيييم ليينييقييل 

االأكيي�ييشييجيين، لييقييد وجيييد اأن ¼ كييوب 

من الزبيب يحتوي على 0.8 مليغرام 

8٪ من  اأكييييرث مييين  اأي  مييين احليييدييييد، 

اجلييرعيية اليييييومييييية لييلييرجييال، 5٪ من 

والزبيب  للن�شاء.  اليومية  اجلييرعيية 

االأغييذييية  ميين  بيياالألييييياف ويعتر  غني 

يحتوي  حيث  لاألياف  امل�شدر  جيدة 

ربييييع كييييوب مييين الييزبيييييب عييلييى نييحييو 2 

8٪ من املقدار  اأي نحو  األييييياف،  غييرام 

اأن االألييييياف ال  اليييييومييي، وميين املعلوم 

امل�شاعدة  يف  مييهييميياً  دوراً  فييقييط  تلعب 

عييلييى الييوقيياييية مييين ميي�ييشييكييات يومية 

والييبييوا�ييشيير، ولكنها  االإميي�ييشيياك  مييثييل 

واحتمال  الكول�شرتول  تخف�ض  اأي�شاً 

االإ�شابة باأمرا�ض القلب.

يف اإحدى الدرا�شات التي اأجريت يف 

طلب  ال�شحة،  ودرا�شات  اأبحاث  مركز 

الباحثون من جمموعة من االأ�شخا�ض 

يييعييانييون مييعييدالت مرتفعة من  الييذييين 

الييكييوليي�ييشييرتول تييينييياول ثيييياث اأوقيييييييات 

مييين الييزبيييييب )اأكيييييرث مييين نيي�ييشييف كييوب 

نظام غذائي  كجزء من  يومياً  بقليل( 

عيييايل االألييييييياف وميينييخييفيي�ييض الييدهييون، 

وبيييعيييد �ييشييهيير انييخييفيي�ييض الييكييوليي�ييشييرتول 

االإجمايل لدى امل�شاركن بن�شبة تزيد 

معدالت  انخف�شت  حن  يف  على 1/8 

كيييولييي�يييشيييرتول اليييروتييييييينيييات الييدهيينييييية 

 )LDL( اليي�ييشييار  الييكييثييافيية  منخف�شة 

بن�شبة 515 والزبيب ي�شتعمل يف نزالت 

اليييييرد وييييدخيييل يف اأكيييييرث امليي�ييشييروبييات 

املغليات ال�شدرية وامللطفة. 

ي�شرب  حيث  بييامليياء  الزبيب  ُيطبخ 

كييمييلييطييف لييليي�ييشييعييال واإخيييييييراج الييبييلييغييم، 

وييينييظييف اجليييهييياز الييتيينييفيي�ييشييي يف حيياليية 

االلتهاب وتقطر البول. 

ال تييتيينيياول الييزبيييييب وحيييييده، حيث 

اإنييييه يييحييتييوي عييلييى نييييوع مييين احلييديييد 

والييذي  اليحمور  غيير  حييديييد  ي�شمى 

امت�شا�شه  يف  �شعوبة  اجل�شم  يجد 

عن حديد اليحمور الذي يف اللحوم، 

لكن تناول الزبيب مع االأطعمة عالية 

والرتقال  الليمون  مثل   C فيتامن 

واليييفيييليييفيييل االأحيييييمييييير احلييييييار وخيييياف 

ذليييييك والييييتييييي تيي�ييشيياعييد عيييليييى حتيي�ييشيين 

حديد  امت�شا�ض  على  اجل�شم  قييدرة 

اليحمور.
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اأفييقييي

�شغر  حيوان   / نووية  لكارثة  تعر�شت  رو�شية  مدينة   1
يتحمل العط�ض اأكرث من اجلمل

خفيف  �شقف  ذو  مييكييان   / الييدوليية  بييراأ�ييض  عيياقيية  لييه   2
التقاء ال�شم�ض

واأكرث  العامل  يف  �شد  اأطول  فيها  اآ�شيا  و�شط  يف  دولة   3

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرقييام من  تو�شع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

من 80٪ من �شكانها م�شلمون

ما مو�شزع  يف  االأمر  اختاط   4
5 خ�شلة ح�شنة / توجد عادة يف بناء 

اجلامع واجلامعة واأحيانا الرملان

يف  تدخل  مييادة   / امليناء  يف  توقف   6
بيا�ض االأبنية

البحر وقد حتتوي على  7 جتدها يف 
ما يتخذ كمجوهرات

غ�شيم   / الطريق  جانب  يف  ارتفاع   8
/ عبودية

 / احييرتام  وذات  خا�شة  مكانة  ذو   9
مت�شابهان

 / برية  يحوي حياة  مفتوح  مكان   10
قر�ض للمعلومات

عييياميييودي

حركة  تنظيم  �شلك  يف  عيي�ييشييكييري   1
ال�شيارات يف املدينة

يف  اإجيييرامييييييية  نيي�ييشييائييييية  �ييشييخيي�ييشييييية   2
امليي�ييشييرييية / يييا�ييشيين / من  اليي�ييشييييينييمييا 

اخلروف

يابانيتن  مييدييينييتيين  ميين  مييدييينيية   3
القت عليها اأمركا قنبلة نووية

اأداة لتحقيق غر�ض ما /  اأو  4 ا�شلوب 
بداية �شوء النهار

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

5 كتاب �شغر )مبعرثة( / كثر / خا�ض بي
6 ما يت�شابق عليه العاملون يف �شناعة االإعام

اقعد  / معاتبة   7
8 حا�شة من احلوا�ض غر العادية يف معرفة 

ما خلف االأ�شياء الظاهرة

يف  ا�شتخدمه  متفجر  م�شحوق   / لل�شوؤال   9
االأ�شل ال�شينيون

10 ذات حركة خفيفة وجمال / فعل مبعنى 
جتعله قويا

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

الزبيب.. صديق الكبد والمعدة

) �لعدد 277(  �جلمعة - 30 �آب - 2013



�أع���ط���ت م��ن��اف�����ش��ات ك���اأ����س �ل��ن��خ��ب��ة �إ����ش���ارة 

�النطالق ملو�سم كرة �لقدم �جلديد، و�أ�سفرت 

�ملرحلة �الأوىل من �مل�سابقة عن �سقوط فريقي 

�ل�����س��ف��اء ب��ط��ل �ل������دوري و�ل���ك���اأ����س وو���س��ي��ف��ه 

�لنجمة يف فخ �لتعادل مع �الإخاء �الأهلي 2 – 2 

ومع �لعهد 1 – 1.

ويكمن عن�سر �ملفاجاأة يف نتيجتي �ملبار�تني 

�الفتتاحيتني يف كون �ل�سفاء و�لنجمة ��ستعد� 

ج��ي��د�ً ق��ب��ل �مل�����س��اب��ق��ة، يف ح��ني ت��اأخ��ر �ن��ط��الق 

��ستعد�دي �لعهد و�الإخاء، ومل يدعم �لفريقان 

�سفوفهما ب�سكل جيد، بعك�س �لنجمة و�ل�سفاء 

�ل��ل��ذي��ن ك��ان��ا �الأب����رز م��ن ن��اح��ي��ة �ل��ف��رق �لتي 

عززت �سفوفها بالالعبني �ملحليني و�الأجانب 

قبل �ملو�سم �جلديد.

وت��ع��ت��ر ب��ط��ول��ة �ل��ن��خ��ب��ة مب��ن��زل��ة �خ��ت��ب��ار 

ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ف��رق ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ن��ق��اط �ل��ق��وة 

�ل��ث��غ��ر�ت  ���س��د  و�ل�����س��ع��ف ل��دي��ه��ا، للتمكن م��ن 

قبل �نطالق بطولة �لدوري، علماً �أن �مل�سابقة 

تنتهي يف �لثامن من �أيلول �ملقبل.

ن���اٍد يف بطولتي  ل��ك��ل  �سمح  وك���ان �الحت����اد 

�لنخبة و�لتحدي بت�سجيل ع�سرة العبني غري 

خم�سة  ي�سمي  �أن  على  ك�سوفه،  على  موقعني 

م��ن��ه��م يف ك��ل م���ب���ار�ة، وب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ه �إ���س��ر�ك 

وذلك  �ثنني،  تبديل  �إىل  �إ�سافة  منهم  ثالثة 

لتجربتهم قبل �لتعاقد نهائياً معهم. 

و�ن��ط��ل��ق��ت ك���اأ����س �ل��ن��خ��ب��ة ق��ب��ل 16 ع��ام��اً، 

3 مر�ت  7 مر�ت و�لعهد  ففاز �لنجمة باللقب 

مرة  و�ل�سفاء  و�لهومنمن  مرتني  و�الأن�����س��ار 

و�حدة، ومل تقم �مل�سابقة مرتني. 

و�الإخ��اء  �ل�سفاء  �الأوىل  �ملجموعة  وت�سم 

�لثانية  ت�سم  فيما  �ل�ساحل،  و�سباب  �الأه��ل��ي 

�لنجمة و�لعهد و�لر��سينغ.

النجمة 

يرتقب جمهور نادي �لنجمة �ملو�سم �ملقبل 

بفارغ �ل�سر، حيث ياأملون تعوي�س �إخفاقهم 

�ل��دوري يف »�الأمتار �الأخ��رية«،  يف �لفوز بلقب 

»�لنبيذي«  ك��ان  ح��ني  �مل��ا���س��ي��ني،  �ملو�سمني  يف 

قاب قو�سني من �إحر�ز �للقب، لكن قلة �خلرة 

و�سوء �حلظ كانا يت�سببان بهدر الفت للنقاط، 

�سعي  �أع����اق  م��ا  �الإي�����اب،  م��رح��ل��ة  يف  خ�سو�ساً 

�الأوىل  للمرة  �ل��دوري  لقب  ال�ستعادة  �لفريق 

منذ مو�سم 2008 – 2009.

�ملحليني  �لالعبني  �أ�سماء  وبا�ستعر��س 

يتبني  �لنجمة،  �سمهم  �ل��ذي��ن  و�الأج���ان���ب 

ل��ل��م��ت��اب��ع��ني م����دى �ل��ع��ن��اي��ة �ل���ت���ي �أول��ت��ه��ا 

�ن��ت��ق��اء  ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ف��ن��ي  و�جل����ه����از  �الإد�رة 

فوليد  �لفريق،  �سفوف  لتدعيم  �لالعبني 

لبنان  يف  �أي�سر  ظهري  �أف�سل  هو  �إ�سماعيل 

�الأومل��ب��ي  �ملنتخب  م��ن��ازع، والع���ب  م��ن دون 

���س��ادي �سكاف ه��و قلب دف���اع و�ع���د، ويعول 

�أما  للفريق،  �لدفاعية  �لثغرة  �سد  يف  عليه 

و�مل�سري  �ل�سيخ  �سي  �ل�سنغال  �الأجنبيان 

�ملباريات  يف  كفاءة  فاأظهر�  �لع�سري،  ماهر 

�الإعد�دية �لتي خا�سها �لفريق وحقق فيها 

نتائج جيدة.

�لنجمة  م��درب  على  �الأ���س��و�ء  وتت�سلط 

�ل�سغوط،  مبو�جهة  �ملعني  حجيج  مو�سى 

م�سوؤولية  �لتي حملته  �الأق��الم  على  و�ل��رد 

باملو�سمني  �ل����دوري  ل��ق��ب  �لنجمة  خ�����س��ارة 

�مل��ا���س��ي��ني، م��ع��ت��رة �أن ق��ل��ة خ���رة �مل���درب 

�ل�ساب لعبت دور�ً يف �سوء تعامل »�لنبيذي« 

�ل����دوري،  مل�سابقة  �الأخ�����رية  �الأ���س��اب��ي��ع  م��ع 

لكنه  بقوة،  �ملو�سم  يبد�أ  �لفريق  ك��ان  حيث 

يفقد قو�ه تدريجياً مل�سلحة �ل�سفاء �الأكرث 

خرة، و�لذي �ساعده ذلك كثري�ً على �لفوز 

باللقب يف �ملو�سمني �ملا�سيني.

مركز  �ل�سيخ  �سي  �ل�سنغايل  و�سيكون 

�ل��ث��ق��ل يف ه��ج��وم �ل��ف��ري��ق ب��ع��دم��ا �أك����د �أن 

و�سيجرب  به،  حجيج  ثقة  ينال  �أن  باإمكانه 

�لنجمة �ل�سنغايل �الآخر �سيخ �سامبا ديوك 

هرني  �ومييكي  و�لنيجرييني  و�د  و�ل�سيخ 

�كانبي  تويو�سي  ومورينيكجي  �سيبوغوو 

و�يهيمار �ويجيانغنبي و�ل�سيري�ليوين �سام 

كيز�  هامي�سي  و�الوغ���ن���دي  �وبيميتزغري 

�مل�سري  عن  ف�ساًل  �وكلو  د�يفيد  و�ل��غ��اين 

ماهر �لع�سري.

ال�صفاء

»�لنخبة«  بلقب  للفوز  �ل�سفاء  ي�سعى 

�أح��رز  �أن  بعد  ت��اري��خ��ه،  يف  �لثالثة  للمرة 

�للقب �الأول له على ح�ساب �لعهد مو�سم 

و�لثانية   ،1  ���  2 بفوزه عليه   2010  ��  2009
على �لعهد �أي�ساً 2 �� 0، يف �لن�سخة �الأخرية 

.2013  ��  2012
���س��ع��ي��ه  �ل���������س����ف����اء يف  ي���ق�������س���ر  ول�������ن 

�أن �سم  بعد  باللقب خ�سو�ساً  لالحتفاظ 

�ل�سوري طه دياب يف خط �لو�سط.

�لودية  �ملباريات  يف  �سارك  دي��اب  وك��ان 

�ل�سابقة وعك�س م�ستوى جيد�ً مع تقدير 

تيتا فالرييو  �ل��ف��ن��ي �جل��دي��د  �مل��دي��ر  م��ن 

�سلمان �سانع  �أك��رم  �لعر�قي  �ل��ذي يخلف 

�الإجناز�ت لل�سفاء. 

و���س��ي��ج��رب �ل�����س��ف��اء ب��ع�����س �الأج���ان���ب 

�لر�وندي ميديي كاجريي  �جلدد ومنهم 

ت�سجيل  وي��ج��ي��د  �ل��ه��ج��وم  يف  يلعب  �ل���ذي 

�الإ�سابات �ل�سعبة، و�لروماين ق�سطنطني 

دي  �سانتو�س  ك��ارل��و���س  و�ل��ر�زي��ل��ي  ت��وب��ا 

جيزي�س.

وي���ب���دي �إد�ري�������و �ل�����س��ف��اء ث��ق��ة ك��ب��رية 

ب���ق���درة ف��ري��ق��ه��م ل��ي�����س ع��ل��ى �الح��ت��ف��اظ 

بكاأ�س �لنخبة فقط، بل بزعامة كرة �لقدم 

لقبي  »�الأ���س��ف��ر«  جمع  �أن  بعد  �للبنانية، 

�ملا�سي، وذلك  �ملو�سم  و�لكاأ�س يف  �ل��دوري 

�سهده  �ل��ذي  �جل���ذري  �لتحول  رغ��م  على 

�لفريق، برحيل �ملدير �لفني �لعر�قي �أكرم 

فالرييو  تيتا  �ل���روم���اين  وت�سلم  �سلمان 

�الإد�رة �لفنية.

وي�ستند �ل�سفاويون يف �رتياحهم، �إىل 

�لنادي  �أك��دت متيز  وفنية،  �إد�ري���ة  عو�مل 

�لبريوتي يف �ملو�سمني �ملا�سيني.

�مل��ادي  �ل��ع��و�م��ل، �ال�ستقر�ر  �أب���رز ه��ذه 

�لذي ينعم به �ل�سفاء، وهو ما مييزه عن 

كثري من �الأندية �للبنانية، �إذ يوؤمن مدير 

حمزة  �أب��و  بهيج  �مل��ع��روف  �لنفط  �سركات 

�سنو�ت عدة، وميلك  �لنادي منذ  ميز�نية 

�ل�����س��ف��اء �مل��ي��ز�ن��ي��ة �الأع���ل���ى ب���ني �الأن���دي���ة 

�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ك���ذل���ك، ت��زخ��ر ���س��ف��وف بطل 

على  �ل��ق��ادري��ن  �ل��ب��دالء  بالالعبني  لبنان 

�أي  ويف  �أ�سا�سي  الع��ب  �أي  غياب  تعوي�س 

مركز يف �مللعب.

ويف حر��سة �ملرمى يعتر زياد �ل�سمد 

بديله  وباإمكان  لبنان،  يف  �الأول  �حل��ار���س 

�أق����وى �مل��ب��اري��ات،  م��ه��دي خليل �ل��ل��ع��ب يف 

وبدنية،  فنية  م��وؤه��الت  م��ن  ب��ه  يتمتع  مل��ا 

م��ن خالل  خ��رة جيدة  �كت�سب  �أن��ه  علماً 

م�ساركاته يف كاأ�س �الحتاد �الآ�سيوي �ملو�سم 

�ملا�سي.

���س��ت��ع��و���س ع������ودة ع��ل��ي  �ل�����دف�����اع،  ويف 

�لدفاع  قلب  رحيل  �الإيقاف  من  �ل�سعدي 

�أن  �ملنتظر  ومن  �لعمر�تي،  طارق  �ملغربي 

من�سور  ن��ور  �ل���دويل  م��ع  �ل�سعدي  ي�سكل 

ث��ن��ائ��ي ق��ل��ب �ل����دف����اع يف ف���ري���ق �ل�����س��ف��اء 

يف �مل��و���س��م �مل��ق��ب��ل، وي����رز يف ه���ذ� �خل��ط 

حديثاً  �ملن�سم  �لري�سوين  منري  �ل�ساعد 

ملنتخب لبنان. 

وع��ل��ى �الأط�����ر�ف، يتجه ف��ال��ريي��و ملنح 

�خليول  �لو�فد �جلديد من  �إىل  �لفر�سة 

ح�����س��ن ���س��ع��ي��ت��و و»�ل���������دويل« حم��م��د زي��ن 

طحان.

يف  لفالرييو  �لر�بحة  �الأور�ق  وتتعدد 

خ��ط �ل��و���س��ط ب��وج��ود ع��ام��ر خ��ان وخ�سر 

�سالمي �لعقل �ملدبر للفريق وحمزة عبود 

وحمز �سالمي وعمر عوي�سة، �أما يف خط 

تعوي�س  يف  يتمثل  حت��د  ف��ي��رز  �ل��ه��ج��وم 

حيدر  حممد  �نتقال  خلفه  �ل��ذي  �ل��ف��ر�غ 

�سيعتمد  وه��ن��ا  �ل�����س��ع��ودي،  �الحت�����اد  �إىل 

فالرييو على �لو�فد �جلديد �ل�سوري طه 

دياب ومهاجم �الأن�سار �ل�سابق علي نا�سر 

�لدين، ف�ساًل عن �أ�سماء �أثبتت ح�سورها 

�ملا�سية كروين عاز�ر وحممود  �ملو��سم  يف 

�ل�سفاء  �أن  علماً  �ل��ك��ردي،  وعمر  �لزغبي 

�لرج  �الإ�سالح  من  و�ع��د�ً  نا�سئاً  ��ستقدم 

�أحد  عاماً(  �ل�سمايل هو ح�سن �حلاج )19 

�أبرز مهاجمي �ملنتخب �الأوملبي.

العهد

���س��ي��ك��ون �ل��ع��ه��د �أف�����س��ل ه���ذ� �مل��و���س��م بعد 

����س��ت��ع��ادت��ه ب��ع�����س الع��ب��ي��ه �مل��وق��وف��ني ب�سبب 

باهظاً،  ثمناً  كلفته  و�لتي  �ملر�هنات  ف�سيحة 

و���س��ي��ج��رب م���دي���ره �ل��ف��ن��ي �الأمل�����اين ب��اخ��ت��ي��ار 

فانلي العباً �أجنبياً و�حد�ً هو �لت�سيكي د�يفيد 

�لذي  للعهد  �سرتيهافكا، لكن هذ� غري كاف 

�ملر�كز  �إىل �حتالل  �لعودة  يبحث عن طريق 

�ملتقدمة وحتدي �لفرق �لكبرية. 

وك�سف باختيار �أمله باإحر�ز كاأ�س �لنخبة، 

�ملتناف�سة يف  �لفرق  �أن م�ستوى جميع  موؤكد�ً 

�لكاأ�س متقارب، ولي�س هناك فريق �أف�سل من 

�آخر.

لبنان  منتخب  مد�فع  مع  �لعهد  وتعاقد 

�أبرز  يعتر من  �لذي  يو�سف �سالح،  �الأوملبي 

�ملو�هب �ل�ساعدة يف لبنان. 

�سفوف  يف  �ملا�سي  �ملو�سم  �سالح  وخا�س 

يف  م�سريته  بد�أ  �أنه  علماً  عرب�ساليم،  �لفجر 

نادي �الأهلي �سيد�.

�ل���الع���ب  ����س���ف���وف���ه  �إىل  �ل���ع���ه���د  و�����س����م 

�الأخري  وي�سغل  �سرتيهافكا،  د�فيد  �لت�سيكي 

بفنيات  يتمتع  وه��و  �ل�سريح  �ملهاجم  م��رك��ز 

ع��ال��ي��ة، وع��ل��ى رغ��م �أن �إد�ري����ي �ل��ن��ادي �أث��ن��و� 

�ملقبلة  �لنخبة  مناف�سات  ف��اإن  م�ستو�ه  على 

�إمكانات طيبة  برهن عن  وه��و  ذل��ك،  �ستثبت 

�أم�����ام �ل��ن��ج��م��ة، ح��ي��ث ���س��ج��ل ه����دف ف��ري��ق��ه، 

�الأخ��رية  �لدقيقة  يف  �لنجمة  ي��ع��ادل  �أن  قبل 

عر�مل�سري ماهر �لع�سري.

�سكة  عن  �لبحث  رحلة  �لعهد  فريق  وب��د�أ 

من  ب��دء�ً  �لتي فقدها منذ مو�سمني،  �الألقاب 

طيباً،  عر�ساً  ق��دم  حيث  �لنجمة  مع  مبار�ته 

�أكد فيه �أنه جاهز ملناف�سات �ملو�سم �جلديد.

و�سكل فريق �لعهد رقماً �أ�سا�سياً يف معادلة 

كرة �لقدم �للبنانية، يف �الأعو�م �الأخرية، بفوزه 

بلقب �ل��دوري 3 مر�ت يف 4 مو��سم )2007 – 

2008 و2009 – 2010 و2010 – 2011(، قبل 
�ملو�سمني  يف  �ل�سفاء  مل�سلحة  �للقب  يفقد  �أن 

�الأخريين.
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الفرق اللبنانية تختبر قدراتها في كأس النخبة

فريق �ل�سفاء فريق �لنجمة

بيار كاخيا يطرح نف�سه كرئي�س بديل
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حتولت مبار�ة مان�س�سرت يونايتد وت�سل�سي 

»�أولد  جمهور  �إىل  بالن�سبة  �حتفالية  منا�سبة 

�ل��ذي تفاعل ب�سكل الف��ت مع عودة  ت��ر�ف��ورد« 

�أي��ام  بعد  �لفريق،  �إىل  روين  و�ي��ن  �ملدلل  �بنه 

ع�سيبة كان فيها م�سريه مع »�الأحمر« مو�سع 

�ل��ري��ط��اين  �الإع�����الم  و���س��ائ��ع��ات �سغلت  ���س��ك 

و�الأوروبي، ال �سيما بعد �حلديث �لطويل عن 

رغبته باالن�سمام �إىل ت�سل�سي.

ودفع ديفيد مويز �ملدرب �جلديد ليونايتد 

�ل��������دوري مب��ه��اج��م��ه روين يف  ل���ق���ب  ح���ام���ل 

�أن  توؤكد  �لت�سكيلة �الأ�سا�سية، وذلك يف ر�سالة 

�لالعب »لي�س للبيع«.

ووجد روين نف�سه يف موقف غريب بعدما 

ت�سل�سي  وم�سجعي  فريقه  جماهري  حتية  نال 

�أي�ساً و�سنحت له فر�سة للت�سجيل يف �ل�سوط 

�لثاين ت�سدى لها حار�س ت�سل�سي بيرت �سيك.

جمهور  خرج  �ل�سلبي،  �لتعادل  رغم  وعلى 

بنجم  ف��ري��ق��ه  الح��ت��ف��اظ  مطمئناً  »ي��ون��اي��ت��د« 

�لهجوم �الأول يف �إنكلرت�.

ليونايتد  فا�سلني  عر�سني  ت�سل�سي  وق��دم 

ي��ل��ق��ي م���درب  �أن  ق��ب��ل  �أج����ل ���س��م روين،  م���ن 

على  �للوم  مورينيو  جوزيه  �جلديد  ت�سل�سي 

�لتخلي  �أوح��ى برغبة  �أول من  مويز فاعتره 

ع��ن �ل��ول��د �ل��ذه��ب��ي ع��ن��دم��ا ���س��رح علنا ب��اأن��ه 

فان  روب��ن  �لهولندي  للمهاجم  بدياًل  يريده 

بر�سي.

�لتي  �مل��ب��ار�ة  ن��ادرة خ��الل  �لفر�س  وكانت 

�أقيمت يف �أولد تر�فورد معقل يونايتد وف�سل 

�أثر  ما  �سريح،  مبهاجم  �للعب  عدم  مورينيو 

على قدر�ت �لفريق �لهجومية.

ورمب����ا ك���ان ق����ر�ر م��وري��ن��ي��و ب��ع��دم �ل��دف��ع 

مبهاجم �سريح يف �ملبار�ة ر�سالة �إىل روين باأن 

مورينيو  وت���رك  ت�سل�سي،  يف  حم��ف��وظ  مكانه 

�الإ�سباين فرناندو توري�س و�لبلجيكي روميلو 

�ل���ب���دالء، ومل ي�ستدع  م��ق��اع��د  ع��ل��ى  ل��وك��اك��او 

�ملهاجم �ل�سنغايل دميب با حتى �إىل �لت�سكيلة.

�لت�سكيلة  تغيريين على  و�أج��رى مورينيو 

�ل��ت��ي ف���ازت ع��ل��ى �أ���س��ت��ون ف��ي��ال 2-1 �الأ���س��ب��وع 

ب��روي��ن  دي  ك��ي��ف��ن  بالبلجيكي  ف���زج  �مل��ا���س��ي، 

و�الأملاين �ندري �سوريل بداًل من با و�الإ�سباين 

خو�ن ماتا.

وبعد �ساعة دفع مورينيو بتوري�س بداًل من 

�لوقت  �لفارق يف  لكنه مل يحدث  بروين،  دي 

�لذي �أظهر فيه روين ملحات �أكدت �أنه �ملهاجم 

�أن  و����س��ح��اً  وب����د�  �الأزرق،  ل��ل��ف��ري��ق  �مل��ط��ل��وب 

مورينيو يعتمد هجومياً على �أو�سكار و�ندريه 

�سورله وكيفن دي بروين و�دين هاز�رد ويبدو 

�أن هذه �لت�سكيلة غري ناجحة حتى �الآن.

وك���ان���ت م���و�ج���ه���ة »�ول������د ت�����ر�ف�����ورد« بني 

�ل��ف��ري��ق��ني �الأب�����رز ع��ل��ى �ل�����س��اح��ة �الإن��ك��ل��ي��زي��ة 

�أي����اً م��ن �ل��ف��ري��ق��ني مل ي�ستطع  ح��ال��ي��اً، ل��ك��ن 

ت�سكيل  �أو  �ل��ل��ع��ب  ع��ل��ى جم��ري��ات  �ل�����س��ي��ط��رة 

حامل  هو  »يونايتد«  �ملرميني..  على  خطورة 

�الأخ���رية  �ل�سبع  �ل�����س��ن��و�ت  يف  م���ر�ت   5 �للقب 

تركه مدربه �ل�سري �ليك�س فريغي�سون معتزاًل 

بعد م�سرية �أ�سطورية وجلب بداًل منه مو�طنه 

د�ي��ف��ي��د م��وي��ز م���درب �إي��ف��رت��ون �ل�����س��اب��ق، �أم��ا 

فا�ستعاد  و2010،  و2006   2005 بطل  ت�سل�سي 

مدربه �ل�سابق �لرتغايل جوزيه مورينيو بعد 

طالقه مع ريال مدريد �الإ�سباين. 

�أك���رث  م���ب���ار�ة  ل��ع��ب  �ل����ذي  ت�سل�سي  وع����زز 

و�أ�سبح  مباريات،   3 نقاط من  ب�سبع  �سد�رته 

يونايتد ر�بعاً مع 4 نقاط من مبار�تني.

�صدمة مبكرة ل�صيتي 

و�سيف  �سيتي،  مان�س�سرت  عقدة  تو��سلت 

بطل �ملو�سم �ملا�سي، يف �لعا�سمة �لويلزية بعد 

�سقوطه �أمام كارديف �سيتي 2-3 �الأحد �ملا�سي 

يف �ملرحلة �لثانية من �لدوري �الإنكليزي.

�مل��زي��د من  �إن��ف��اق  �إىل  ي��ع��ود �سيتي  ورمب���ا 

�أو�سحت  بعدما  �النتقاالت  �سوق  يف  �الأم���و�ل 

�لهزمية �ملفاجئة �أن �لفريق يحتاج �إىل �إيجاد 

كومباين  فين�سان  �لدفاع  لثنائي  مميز  بديل 

وماتيا نا�ستا�سيت�س.

دوالر  م��ل��ي��ون   140 ن��ح��و  ���س��ي��ت��ي  و�أن����ف����ق 

ل��ت��دع��ي��م �ل���ه���ج���وم ب�����س��م خ��ي�����س��و���س ن��اف��ا���س 

و�ستيفن  ن��ي��غ��ري��دو  و�ل����ف����ارو  وف��رن��ان��دي��ن��ي��و 

دفاعية  �سفقات  �إب���ر�م  ع��دم  لكن  يوفيتيت�س، 

كلفه �خل�سارة يف ويلز.

���س��ي��ت��ي ج���ه���ود ك��وم��ب��اين ب�سبب  و�ف��ت��ق��د 

�الأوىل  �جل���ول���ة  خ����الل  �ل��ف��خ��ذ  �إ����س���اب���ت���ه يف 

�أم����ام ن��ي��وك��ا���س��ل ي��ون��اي��ت��د، ك��م��ا �أن����ه مل يدفع 

يف  �إ���س��اب��ة  م��ن  معاناته  ب�سبب  بنا�ستا�سيت�س 

�الع��ت��م��اد على  �إىل  �ل��ف��ري��ق  لي�سطر  �ل��ك��اح��ل 

ثنائي جديد يف كارديف.

�سيتي  م��درب  بيلليغريني  مانويل  ورف�س 

�إل���ق���اء �ل���ل���وم ع��ل��ى ج��ول��ي��ان ل��ي�����س��ك��وت �ل���ذي 

ل�سالح  �الأ���س��ا���س��ي��ة  �لت�سكيلة  يف  م��ك��ان��ه  ف��ق��د 

غار�سيا  خابي  �أو  �ملا�سي  �ملو�سم  نا�ستا�سيت�س 

الع���ب �ل��و���س��ط �ل���ذي ع���اد ل�سغل م��رك��ز قلب 

�إن  �لت�سيلياين  �ل��ق��ادم  �مل���درب  وق���ال  �ل��دف��اع، 

�مل�سوؤولية جماعية. 

�إ���س��اب��ة  �أن  ب��ي��ل��ل��ي��غ��ري��ن��ي  �أك�����د  �أن  و���س��ب��ق 

قلب  مع  للتعاقد  �لفريق  تدفع  لن  كومباين 

قبل  ر�أي����ه  تغيري  �إىل  ي�سطر  ق��د  لكنه  دف���اع 

�إغ���الق ب��اب �الن��ت��ق��االت يف �ل��ث��اين م��ن �أي��ل��ول 

�ملقبل. 

و�سيغيب كومباين لنحو �سهر و�حد لتحوم 

�سكوك حول م�ساركته يف قمة مان�س�سرت يف 22 

�أيلول بينما عاد نا�ستا�سيت�س حديثا �إىل �ملر�ن. 

و�نتقال  ريت�ساردز  ميكاه  �إ�سابة  ظل  ويف 

كولو توري �إىل ليفربول يجد �سيتي نف�سه يف 

�أن �لفريق م��ا ز�ل يف  م���اأزق دف��اع��ي على رغ��م 

بد�ية �ملو�سم.

ب��ق��ي��ادة  �الأوىل  ب��ال��ه��زمي��ة  ���س��ي��ت��ي  وم���ن���ي 

بيليغريني  مانويل  �لت�سيلي  �جلديد  مدربه 

�لذي ��ستهل مهمته بفوز كبري على نيوكا�سل 

)4-0( يف �ملرحلة �الفتتاحية.

جالل قبطان
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روني يخطف األضواء في قمة يونايتد وتشلسي

فرحة العبي بر�سلونة بالفوز �لكا�سح على ليفانتي

ديفيد مويز  �ملدرب �جلديد ملان�سي�سرت

حو�ر كروي بني جنم مان�س�سرت روين والعب ت�سيل�سي المبارد 

الإخاء الأهلي

بتعادلهم مع �ل�سفاء 2 – 2 حافظ 

»ذئ����اب �جل��ب��ل« ع��ل��ى �سجلهم �حل��اف��ل 

ع���ل���ى ح�������س���اب �أب����ن����اء ع��م��ه��م يف وط���ى 

�مل�سيطبة.

ولقن �الإخاء �الأهلي �ل�سفاء در�ساً 

فاز  ح��ني  �مل��ا���س��ي،  �ملو�سم  يف  ين�ساه  ال 

على �لبطل ذهاباً و�إياباً. 

�ملغربي  �الإخ���اء  ت�سكيلة  يف  ويلعب 

�ل�سفاء  م��ن  �ملنتقل  �لعمر�تي  ط���ارق 

و�لذي يبذل كل طاقته يف خط �لدفاع 

فريقه  يف  وفاعليته  ج��د�رت��ه  الإث��ب��ات 

�جلديد.

وي����ج����رب م�������درب �الإخ���������اء ���س��م��ري 

دو�س  غونغو  تياغو  �لر�زيليني  �سعد 

�سانتو�س ولو�سيانو د� �سيلفا �يزيكييل 

وجوزييل ليما ديا�س.

وما يزعج �إد�رة �الإخاء �الأهلي هذ� 

�مل��ال��ي��ة، و�لتي  �مل����و�رد  �مل��و���س��م ه��و قلة 

��ستعد�د�ت  �نطالق  تاأخري  يف  ت�سببت 

�ل��ف��ري��ق �ل�����ذي ي�����س��رف ع��ل��ي��ه �مل����درب 

�ل�سجل  �ساحب  �سعد،  �سمري  �لقدير 

�حلافل يف معظم �لفرق �للبنانية �لتي 

دربها �سابقاً.

�سباب ال�ساحل

���س��م ف���ري���ق ���س��ب��اب �ل�����س��اح��ل �إىل 

�سفوفه �ملهاجم �لعاجي كري�ست رميي 

لتعوي�س  خطوة  يف  وذل��ك  لورونيون، 

�ل���ف���ر�غ �ل����ذي خ��ل��ف��ه رح��ي��ل �مل��ه��اج��م 

بعد  �لفريق  عن  �أولي�سيه  ديالو  �ملايل 

�حرت�فه يف �لدوري �ملجري.

�أوىل  ل�����ورون�����ي�����ون  و����س���ي���خ���و����س 

م���ب���اري���ات���ه م����ع ����س���ب���اب �ل�������س���اح���ل يف 

وحامل  لبنان  بطل  �ل�سفاء  مو�جهة 

كاأ�سه، وذلك �سمن �ملرحلة �لثانية من 

كاأ�س �لنخبة. 

�أي�ساً يف  و�سيختر �سباب �ل�ساحل 

باال  مامي  �ل�سنغاليني  �لنخبة  ك��اأ���س 

�ل�ساحل  و�سم  در�م،  وحم��م��دو  دي��وب 

�أي�����س��اً ع����دد�ً م��ن �ل��الع��ب��ني �ملحليني 

�لهادي  عبد  و�سيم  �الأن�سار  كمهاجم 

والع�����ب �ل�����س��ب��اب �ل���ع���رب���ي وم��ن��ت��خ��ب 

وظهري  ك��ور�ين  ح�سن  لل�سباب  لبنان 

وجناح  دروي�����س  حممد  ���س��ور  �ل�سالم 

علي  لل�سباب  لبنان  ومنتخب  �ل�سالم 

�سعد.

الرا�سينغ

ي�سعى �لر��سينغ لالحتفاظ باملوقع 

�ملا�سي،  �ملو�سم  �لذي حققه يف  �ملتقدم 

ح��ني ح��ل ث��ال��ث��اً، وه���و �أف�����س��ل ترتيب 

مو�سم  منذ  �لعريق  �لبريوتي  للنادي 

1972 – 1973 حني �أحرز �للقب للمرة 
�لثالثة و�الأخرية يف م�سريته. 

على  �ل��ر����س��ي��ن��غ  �إد�رة  وح��اف��ظ��ت 

ومعاونه  ب��اال  ليبور  �لت�سيكي  �مل���درب 

على  حافظت  كما  ك�سباريان،  �ساهيه 

وه��م  �لت�سكيلة  يف  �ل��ث��الث��ة  �الأج���ان���ب 

مبا  �ي��ب��ي  ودي��ري��ك  بري�سيو�س  �دي��ي��ل 

)كالهما من نيجرييا( وال�سينا �سورو 

)���س��اح��ل �ل���ع���اج(، ل��ت��األ��ق��ه��م يف �مل��و���س��م 

�ملا�سي.
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ن���ظ���م���ت �����س����رط����ة ����س���ري���ان���ك���ا 

حللفللل زفلللللاف جللمللاعلليللاً للللللكللاب يف 

اإطللللللار بلللرنلللاملللج للللللللتلللزاوج، وقللللد مت 

م�سرح  خ�سبة  علللللى  الللكللاب  و�للسللع 

مثلما يللحللدث فللى مللرا�للسللم اللللزواج 

ذلك  بعد  نقلها  مّت  ثللم  التقليدية، 

يف �للسلليللارة مللزّيللنللة لللقلل�للسللاء »�للسللهللر 

الع�سل«.

الللللبللللوذيللللن  اأن  اإىل  يلللل�للللسللللار 

الللل�لللسلللنلللهلللالللليلللن اللللللذيلللللن ميلللثلللللللون 

مرا�سم  يعقدون  الباد،  يف  اأغلبية 

ملل�للسللرح عقب  علللللى خ�سبة  الللزفللاف 

لكن  التقليدية،  بالطقو�س  القيام 

اأن طالب  بللعللد  اعلللتلللذرت،  اللل�للسللرطللة 

اإكللانللايللاكللي«  بللي  وزيلللر الثقافة »تللي 

بالتحقيق يف الواقعة، لأنها تنتهك 

التقاليد الثقافية للبلد.

وكلللللللان قللل�لللسلللم رعللللايللللة اللللكلللاب 

بال�سرطة قد اأقام حفا لل20 زوجاً 

من الكاب يف منطقة كاندي و�سط 

مللراً  كيلو   117 بعد  على  الللبللاد، 

�سرق العا�سمة.

وقللللال »بلللوديلللكلللا �لللسلللريلللاردانلللا«؛ 

اإن  اللللل�للللسللللرطللللة،  بلللا�لللسلللم  املللللتللللحللللدث 

ال�سرطة مل تكن تق�سد اإذاء م�ساعر 

اأي اإن�سان، واإنها تقّدم اعتذارها.

الزفاف  الهدف من حفل  وكان 

كاب  ا�ستياد  على  ال�سوء  اإلللقللاء 

م�ستوردة،  كللاب  مللن  بلللدًل  اأ�سيلة 

واحلد من التكاليف.

اللمللديللر الللفللنلي: مللللالك مللحللللللللفللوظ
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كاريكاتير

زفاف جماعي للكالب

كلليللنلليللا عللقللد زواج من  وّقللللع رجللللان يف 

كاهما  اأن  اكت�سفا  اأن  بعد  واحلللدة،  املللراأة 

مللتللّيللم يف هلللواء حبها ملللدة جتللللاوزت اأربللعللة 

بينهما  التف�سيل  رفلل�للسللت  ولأنللهللا  اأعلللللوام، 

اختارت الرتباط بهما معاً.

وقلللد حلللدد عللقللد اللللللزواج جللللدوًل لرتيب 

اأن  اإقامة الرجلن يف منزلها، كما ين�س على 

�ستنجبه  تربية من  �سيتعاونان على  الرجلن 

لهما من الأطفال.

اإن ذلك »الللزواج« �سيجري  وقال حمامون 

ما  اإذا  القانونية  الناحية  مللن  بلله  العللللراف 

الأزواج  تعدد  فكرة  اأن  اإثبات  الثاثة  ا�ستطاع 

هي جزء من تقاليد جمتمعهم.

وكان �سابط ال�سرطة املجتمعية؛ عطا اهلل 

عبد الرحمن، جنح يف اإقناع الرجلن بالزواج 

نلل�للسللاأت خافات  اأن  بعد  املللللراأة،  تلك  مللن  مللعللاً 

ن�سه:  مللا  التللفللاق  يف  وورد  بلل�للسللاأنللهللا،  بينهما 

اأي  بللدءاً من اليوم لن يوّجه  اأنه  »اتفقنا على 

م�ساعر  اأيللة  نحمل  ولللن  لللاآخللر،  تهديداً  منا 

غرة جتاه بع�سنا على زوجتنا التي قالت اإنها 

غر م�ستعدة للتخلي عن اأحدنا«.

»�سيحرم كل منا يومه  التفاق:  واأ�ساف 

الذي جرى حتديده، وقد اتفقنا على اأن نحب 

يجربنا  ومل  �سام،  يف  العي�س  وعلى  بع�سنا، 

اأحد على اإبرام هذا النوع من التفاق«.

وكانت جودي ثونغوري؛ املحامية الكينية 

املخت�سة بق�سايا الأ�سرة، اأفادت باأن القانون يف 

كينيا ل مينع ب�سكل وا�سح فكرة تعدد الأزواج، 

العاقة وفق قانون  اأن تكون هذه  لكن يجب 

معمول به، اأو مبوجب قواعد زواج عرفية.

ويقول املتابعون اإن حالت تعدد الزوجات 

ي�سمع  مل  الأزواج  تعدد  لكن  كينيا،  يف  �سائعة 

عنه من قبل.

عاشقان يتزوجان امرأة واحدة.. لحل خالفاتهما


