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اعترب متابعون لزيارة الكاردينال ب�شارة الراعي اإىل القد�س املحتلة 

ْرف، كونه �شيلتقي وفداً من اللبنانيني  اأنها لي�شت ذات طابع رعوي �شِ

من جماعة العميل انطوان حلد؛ قائد جي�س لبنان اجلنوبي ال�شابق، 

الإ�شدار عفو  اللبنانيني  الر�شميني  املعنيني  على  لل�شغط  يف حماولة 

اإىل  الــراعــي  زيــارة  اأن  بلدهم، متوقعني  اإىل  يــعــودوا  ي�شملهم كي  عــام 

فل�شطني املحتلة متهيد معنوي للتطبيع مع الكيان ال�شهيوين.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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زيارة الراعي تمهيدًا للتطبيع؟!

5 المناورات األضخم.. لمواجهة »حزب اهلل«

هل استعّدت البرازيل أمنيًا 
الستقبال كأس العالم؟

مصر.. الرئاسة والتنسيق 
بوتين يشنق نفسه؟والجبهات المفتوحة

التقارب السعودي - اإليراني.. 
خيار أم ضرورة؟

3
»14 آذار« خارج 

السباق الرئاسي
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أيار 2000.. الشعوب المقاومة 
تنتصر دائمًا

25 اأيار 2000 لي�س حدثًا عاب���راً يف حياة لبنان واللبنانيني، ولي�س 
يومًا كبقية الأيام على مدى تاريخ الوطن.

فف���ي هذا اليوم، ُح�سمت نهائيًا تل���ك املقولة التي تغّنى بها البع�س 

ردح���ًا طوياًل؛ باأن قوة لبن���ان يف �سعفه، و�سار يقين���ًا اأن لبنان قوي 

وعظيم مبقاومته وجي�سه و�سعبه.

لبنان ق����وي وعظيم مبقاومته التي قّدمت اأعظم الت�س����حيات من اأجل 

حترير الأر�س والإرادة والإن�س����ان، فواجهت وقاومت وقاتلت.. مل تهن ومل 

ترتاجع، وراكمت العمليات البطولية اجلريئة التي كانت تهز اأو�سال العدو، 

وواجهت العدو باأعلى قدر من العزمية والميان، وراكمت النت�س����ارات يف 

خمتلف املواجهات، نذكر منها مواجهات 1993 و1996 و1999، فكان الن�رص 

املبني يف اأيار 2000، واندحار العدو عن معظم اأر�سنا بال قيد ول �رصط.

لبنان قوي وعظيم بجي�س���ه الوطن���ي، الذي عرف متامًا من هو العدو 

ومن هو ال�س���ديق، وبالتايل كان الظهري املوثوق ملقاومة لبنان البطلة، 

وكان ال�رصيك الفعال يف حفظ الأمن الوطني، فكان لهذا التكامل الوطني 

الأثر الكبري والبارز يف �سنع الن�رص.

لبن����ان قوي وعظيم ب�س����عبه الذي احت�س����ن املقاومة البا�س����لة، كيف 

ل واملقاوم����ون العظام ه����م من اأبنائه ومن حلمه ودمه، كما �س����ّكل الدرع 

الأ�س����ا�س ل�س����تمرارية وعطاءات جي�س����ه الوطني وت�س����حياته، فكان هذا 

اللتفاف ال�سعبي حول املوؤ�س�س����ة الوطنية الكربى والأ�سا�سية �سببًا هامًا 

يف �سناعة الن�رص العظيم.

مثلّث ال�س���عب واجلي����س واملقاومة مل يكن نظري���ة اأطلقها اأحد، بل 

هي نتيجة مبا�رصة وعملية للتجرب���ة الرائدة واملميزة والعظيمة التي 

�س���نعها املقاومون البوا�سل على مدى �س���نوات من العطاء والت�سحية 

وال�رصف والوفاء.

لقد �س���ّكل الن����رص العظيم على العدو »الإ�رصائيل���ي« وعمالئه يف اأيار 

عام 2000، ال���رّد الأعظم والأهم والأكرث نوعية يف تاريخ ال�رصاع العربي – 

»الإ�رصائيلي«، بل ميكن اجلزم باأنه اأول انت�س���ار نوعي يتحقق منذ �سقوط 

غرناطة، والذي تاأكد اأكرث فاأك���رث يف تلك املواجهات النادرة والبطولية يف 

متوز – اآب 2006، حينما متّكنت املقاومة البا�سلة من حتقيق الن�رص العظيم 

على العدو »الإ�رصائيلي« املدعوم بكل اأ�س���باب القوة الع�س���كرية واأعتاها 

من الوليات املتحدة والغرب... وحتى مع الأ�سف ال�سديد من بع�س العرب.

يف حترير اأيار 2000، ويف انت�س���ار مت���وز – اآب 2006، كان ثمة نهج 

جديد يخطه لبنان مبقاومته البا�سلة.. اأن قوى ال�رص والعدوان والطغيان 

ل ميكنها اأن تظل تعربد، واأن الليل مهما طال ثمة فجر جديد �سيطلع.

لنتابع معًا ال�س����مود العظيم حللف املقاومة واملمانعة يف وجه حلف 

العدوان الوا�س����ع الآن... والذي يرتَجم انت�س����ارات نوعية على قوى الظالم 

والإرهاب.

لنتابع معًا انت�سارات الدولة الوطنية ال�سورية وجي�سها البا�سل..

حتية للمقاومة البا�سلة.. ول�سيدها.. 

حتية اإكبار واإعتزاز جلي�سنا الوطني املقدام..

واإىل انت�سارات جديدة..

وكل عام ومقاومتنا و�سعبنا وجي�سنا بخري

�لرئي�س �إميل حلود

االفتتاحية

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

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

لقاءات باريس رفضت جعجع وعون

 العروض اإلقليمية بانتظار تفاهم إيراني - سعودي
ّ

مرحلة فض

مل تت�سح بعد »فاكهة الرئا�سة« يف 

لبنان، اإذ قد يلزمها حرّ اآب اأو حتى اأيلول، 

لأن الربيع لن يكون اأوانها، وذلك بح�س���ب 

الأر�س���اد املناخية ال�سيا�سية للمتغريات 

اخلارجية واحلركة الداخلية.

يف ال�ساعات الأخرية، جرت ات�سالت 

مكثف���ة يف كل الجتاه���ات، لعل �س���يئًا 

م���ا �سيح�س���ل لنتخ���اب رئي����س جديد 

للجمهوري���ة اللبنانية، فلم يبَق من ولية 

الرئي�س احلايل �س���وى ثالث���ة اأيام تنتهي 

د�س���توريًا منت�سف ليل الأحد يف اخلام�س 

والع�رصين من اأيار احلايل؛ يف اليوم الذي 

اندحر الع���دو »الإ�رصائيلي« عن اجلنوب 

اللبناين عام 2000، وهو من اأ�س���هر اأعياد 

اللبنانيني واأكرثها �س���عادة.. ويا لها من 

م�سادفة.

تفي���د امل�س���ادر املواكب���ة حلرك���ة 

اللقاءات والت�سالت الداخلية واخلارجية 

باأنه ل �سيء اأف�س���ى اإىل نتيجة منطقية 

حا�سمة، وامل�ساورات داخليًا تتمحور بني 

عني التينة وبكركي وال�س���احية والرابية 

واملختارة، وخارجيًا م���ع باري�س، حيث 

النائب �س���عد احلريري موج���ود، فيما مل 

ينعك�س اأي جو اإقليمي، وحتديداً �سعوديًا 

- اإيرانيًا، لتحريك هذا امل�سار، ما يعني اأن 

الأمور فع���اًل مّتجهة اإىل تاأجيل النتخاب 

اأ�سهراً عدة.

امل�س���ادر تعت���رب اأن جمرد �س���غور 

موقع الرئا�س���ة يف لبنان �سيكون حافزاً 

للتحرك واملبادرة نحو اإطالق ت�س���وية ما 

لت�سمية مر�ّسح ير�سي الأطراف الداخلية، 

ويكون مقبوًل لل���دول اخلارجية، حتديداً 

لل�س���عودية واإيران والولي���ات املتحدة، 

ول يكون ا�س���مًا يوقع البلد يف اأزمة على 

غرار ا�س���م �س���مري جعجع، حيث مل يكن 

اأحد م�ستعّداً لتمرير ا�سمه حتت اأي ظرف، 

فيما كان »امل�س���تقبليون« يلعبون لعبة 

»�س���مجة« وف���ق تعبري امل�س���ادر، وهم 

يدركون ا�س���تحالة القبول ب�سمري جعجع، 

يف وق���ت لوح���ظ انتقال كل من �س���مري 

جعجع امُللّح على ا�س���مه ووليد جنبالط 

وفوؤاد ال�س���نيورة اإىل باري�س لعقد لقاءات 

مع �سعد احلريري.

م���اذا ح�س���ل يف باري�س؟ امل�س���ادر 

املتابع���ة له���ذه احلركة اأكدت اأن �س���عد 

احلريري اأبلغ مواربة جعجع اأنه ل ي�سري 

با�س���م جعجع، ويف الوقت عينه لن ي�سري 

با�س���م مي�س���ال عون، كانعاك�س للموقف 

ال�سعودي الذي ل يرغب با�سم عون اأي�سًا، 

وهو ما عرّب عنه �س���عود الفي�س���ل، اأي اإن 

الأمور �س���تذهب اإىل ال�س���غور يف املوقع 

الأول.

الوطني احلر« قالت  م�سادر »التيار 

اإنه���ا مل تتبل���غ من احلري���ري اأي موقف 

�سلبي، فيما م�س���ادر »امل�ستقبل« تقول 

اإن احلري���ري قال �س���يئًا، وعل���ى عون اأن 

يفهمه لوح���ده، لأن العالقة مع عون مترّ 

حاليًا مبرحلة تاأ�سي�س���ية، وهي اأبعد من 

الرئا�سة، واملرحلة الثانية يجب اأن تكون 

ممراً اإلزاميًا نحو ا�س���م مقب���ول لالأطراف 

كلها، لكن م�س���دراً مراقب���ًا راأى اأن موقف 

احلريري لو �س���ح فاإنه موق���ف تكتيكي 

يهادن جعجع، كونه ورقة بيد »14 اآذار«، 

ويف الوقت نف�سه يعترب �سيئًا لعون بهدف 

اإمرار �سفقة اأو مقاي�سة ما.

تزامن���ًا مع ه���ذه احلرك���ة املعّقدة، 

تتجه الأنظار نحو تبدُّل الو�سع الإقليمي 

بتقارب �س���عودي - اإي���راين، وتفاهم مع 

الولي���ات املتحدة يف ملف���ات عدة، لأن 

مرحلة ما قبل 25 اأيار بقيت لبنانية، وما 

بعد هذا التاريخ �ستغدو اإقليمية - دولية 

بامتياز، ولن تكون �س���ناعة لبنانية، بل 

ت�س���به �سناعة قطع �سيارة اأجنبية يجري 

جتميعها وت�سيريها يف لبنان.

يف تفا�س���يل الت�سوية الإقليمية، اأوًل 

�سيجري اتفاق على ا�س���م ت�سووي اأي�سًا، 

وا�س���تبعاد مي�سال عون وارد جداً يف هذه 

الت�س���وية، وهناك راأي���ان يف هذا املجال، 

األ يك���ون لبنان اأولوي���ة يف التفاهمات، 

باعتب���ار اأن هن���اك ما هو اأهّم ك�س���ورية 

والبحري���ن واليمن، وهن���اك من يعتقد اأن 

لبنان ق���د يكون ممراً �س���هاًل لإعطاء قوة 

دف���ع يف عملية تبادل ح�س���ن النوايا مع 

الطرفني الإقليميني الأك���رث نفوذاً وتاأثرياً 

اأن  باعتب���ار  اللبناني���ة،  ال�س���احة  يف 

لبنان �س���احة مفتوح���ة للجميع، وجزء 

من املقاي�س���ة الكربى، بع���د حدوث اأمور 

م�سجعة، كت�س���كيل حكومة برئا�سة متام 

�س���الم و�س���بط الأمن يف طرابل�س واإنهاء 

ظاه���رة عر�س���ال وغريها، وه���ذه الأمور 

كانت دفعة على احل�ساب وانتخاب رئي�س 

للجمهورية �سيلبي بالطبع هذه املرحلة.

هذه الت�س���وية مرغوبة حمليًا، نظراً 

اإىل جتارب املا�سي يف انتخابات روؤو�ساء 

اجلمهوري���ة، وهي بانتظ���ار فتح امللفات 

واملغلف���ات املقفل���ة يف عملي���ة ف����س 

العرو�س املحلية والدولية.

بهاء �لنابل�سي

الشغور في موقع 
ك نحو  الرئاسة حافز للتحرُّ

إطالق تسوية تسمية 
مرّشح يرضي كل األطراف

الرئي�س �سعد احلريري م�ستقباًل الرئي�س متام �سالم يف جدة

أحــداث
) �لعدد 311(  �جلمعة - 23 �أيار - 2014
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تبدو قوى الراب���ع ع�رص من اآذار 

تائهة يف م�س���ريتها الرئا�س���ية؛ هي 

اأ�سبه مبن اقتيد اإىل �ساحة مل ي�ستعّد 

لدخوله���ا، وحت���اول الإيح���اء باأنها 

مرتا�س���فة خلف »مر�س���حها« �سمري 

جعجع، لكنها ف�سلت يف اإقناع نف�سها 

���حه مل يكن مفرو�سًا عليها،  باأن تر�سُّ

قبل اأن تقنع الآخرين، حتى اأن الرئي�س 

الأ�س���بق اأمني اجلميل قام »بجولت 

ال�سيا�س���ية،  القوى  على  انتخابية« 

ومل يتح���رّج معاونوه من القول »اإن 

الرت�سح وراءه وبعبدا اأمامه«، والأمر 

نف�س���ه يقال عن �س���واه، خ�سو�س���ًا 

الوزير بطر�س ح���رب، والنائب روبري 

غامن، ورمبا كل منت�س���بي 14 اآذار من 

ال�سخ�سيات املارونية الطاحمة دوما 

اإىل اجللو�س على كر�س���ي الرئا�س���ة 

الأوىل. 

راودها  التي  ال�سخ�س���يات  هذه 

ح  حلم احللول مكان جعجع يف الرت�سُّ

با�س���م قوى 14 اآذار، خ�سو�س���ًا بعد 

ف�سله الذريع من اجلولة الأوىل، باتت 

تتاأكد �سيئًا ف�سيئًا اأن ل مكان لها يف 

ال�سباق الرئا�سي اجلاري، وهي بذلك 

تدف���ع ثمن اجنراره���ا خلف املواقف 

و�س���الحها،  للمقاوم���ة  املعادي���ة 

وكذلك ثمن تورُّطه���ا وانخراطها يف 

احلملة الدولية - العربية الفا�س���لة 

التي �ُس���ّنت لإ�سقاط �س���ورية الدولة 

واملوؤ�س�س���ات، واأ�سبح معروفًا لديها 

اأن »ل م���كان يف بعب���دا ملن يعادي 

املقاوم���ة وم�رصوعه���ا«، وه���و اأمر 

تعلنه املقاومة وحلفاوؤها يف لبنان، 

ولع���ّل تعاطي اإع���الم »حزب اهلل« 

ه���ذه الأيام مع ذكرى »اتفاق العار« 

املعروف باتفاق »17 اأيار« ر�س���الة 

قوية ملن يراهن على �سداأ الذاكرة.

ولأن رهان���ات وح�س���ابات قوى 

14 اآذار دولي���ة واإقليمي���ة، ج���اءت 
طموحاته���ا،  لتخ���ذل  التط���ورات 

الدوليني  وت�سعف �سيا�سات داعميها 

والإقليميني، بدءاً من متا�سك املوقف 

الإيراين يف املفاو�س���ات النووية مع 

دول ال����»5+1«، م���روراً بال�س���قوط 

املدّوي لرجال اأمريكا وال�سعودية يف 

النتخابات العراقية )عالوي وغريه(، 

و�سوًل اإىل حتوُّل املوقف بالكامل يف 

�سورية اإىل �س���الح جي�سها الوطني، 

م���ن دون اأن نن�س���ى عج���ز اأع���داء 

املقاوم���ة عن امل�س به���ا يف لبنان، 

ل عل���ى احل���دود اجلنوبي���ة ول يف 

الداخل، وكذلك مع الأخذ يف احل�ساب 

ما يج���ري يف م�رص وليبيا وغريهما، 

وال���ذي اأك���د اأن ما �س���مي »الربيع 

العرب���ي« كان كذبة املق�س���ود بها 

اإثارة الغب���ار والدخان لإلهاء العرب 

عن حرب الإطاحة ب�سورية واملقاومة 

وكل املحور املعادي لل�سهيونية، هذا 

امل�رصوع الذي ف�سل يف حتقيق هدفه 

الأ�سا�س، لكنه جنح يف تخريب م�رص 

وتدم���ري ليبيا، واإدخال �س���ورية يف 

حرب يريدون لها األ تنتهي.

ويطال »�س���عف احلظوظ« هذا 

ما ي�س���مى »مر�سحي ال�سف الثاين« 

الواقف���ني بانتظ���ار اأن ينجلي غبار 

ال�س���باق عن فراغ ق���د يجعل منهم 

»فلتة ال�س���وط«، حيث تلفت اأو�ساط 

متابعة اإىل �س���ور الرئي����س الراحل 

ف���وؤاد �س���هاب الت���ي اأُل�س���قت على 

جدران العا�س���مة عند بداية ال�سباق 

الرئا�س���ي، فرتاه���ا حملة ل�س���ناعة 

حنني للمرحلة ال�س���هابية ل تفيد اإل 

اأحد اثن���ني: ال�س���هابي العريق جان 

عبي���د، اأو قائد اجلي����س العماد جان 

قهوجي، باعتبار �سهاب رمزاً تاريخيًا 

للموؤ�س�سة الع�سكرية اللبنانية. وترى 

الأو�ساط ذاتها اأن حملة ال�سور ف�سلت 

يف اإحي���اء ذلك احلن���ني، لأن جتربة 

للبنانيني،  كانت خميب���ة  الع�س���كر 

فالتجربة ال�س���هابية التي و�س���فها 

منح ال�س���لح يومًا باأنها »انعزالية 

�س���لطة خمابراتية  اأنتجت  مقنعة«، 

الثانية«، غّطت  اأداء »ال�س���عبة  عرب 

يف �س���لبياتها اإجنازات فوؤاد �س���هاب 

يف بناء »دولة« وموؤ�س�س���ات، حاول 

اأن يحله���ا حم���ل »املزرع���ة« التي 

ي�س���تبيحها ويديره���ا ال�سيا�س���يون 

منذ اإن�س���اء الكيان حت���ى اليوم، اأما 

جتربة الرئي�س اإميل حلود فهي م�سدر 

كوابي�س قوى 14 اآذار، فيما متّثل جتربة 

الرئي�س مي�سال �سليمان منوذجًا ملا 

ت�س���ميه قوى الثامن من اآذار »الطعن 

يف الظه���ر«، مبا ين���اأى بلبنان، يف 

التي  »الع�س���كرة«  عن  املح�س���لة، 

عادت لتغزو العوا�س���م العربية بعد 

خيبة ربيعها امل�س���طنع؛ وتبقى يف 

امليدان بع�س الأ�س���ماء التي كان من 

املمكن نيلها بع����س احلظوظ لو مل 

حُت�س���ب يومًا على الرئي�س �سليمان، 

لك���ن هذه »ال�س���بهة« جعلت جمرد 

تداولها »من املحرمات«.

كل ذلك يوؤّمن دعمًا وزخمًا ليبقى 

النائب العماد مي�س���ال عون املر�سح 

الفر�سة  و�س���احب  الأقوى،  املاروين 

واحلظ الأكرب يف الو�س���ول اإىل ق�رص 

بعبدا، عندم���ا يحني زمن التفاهمات 

الك���ربى، التي يقرر فيه���ا رعاة قوى 

14 اآذار عنها يف ال�ساأن اللبناين، كما 
جرت العادة، خ�سو�سًا اأن التوازنات 

هي التي تقرر، وهي يف �سالح عون، 

فيما اأحالم املقاي�سات تبقى اأحالمًا.

عدنان �ل�ساحلي

همسات

n الكتاب الأ�سود
ُتعدِّد جهات �سيا�س���ية اخلطايا التي ارُتكبت يف 

عهد الرئي�س مي�س���ال �سليمان، والتي مل يكن اآخرها 

الرتوي���ج للتمديد م���ن »حناين« الق����رص، وقالت 

اإن »كتابًا اأ�س���ود« �س���ُين�رص ويتحدث بالأرقام عن 

ارتكابات �سّجلها بع�س من كانوا ُيعتربون من »اأهل 

البيت«، اأو مّت زرعهم يف البيت.

n »هيل« يحّث
توّق��ف م�س��وؤول لبناين عن��د الزي��ارات املكوكية 

الت��ي يق��وم بها ال�س��فري الأمريك��ي يف لبن��ان دافيد 

هيل مل�س��وؤولني لبنانيني من وزراء وروؤ�س��اء التكتل 

النيابي��ة حلّثه��م على انتخاب رئي���س للبنان، وقوله 

للجمي��ع اإن التفاق��ات والتفاهم��ات الأمريكي��ة - 

الإيراني��ة الت��ي �س��تظهر للعل��ن قريب��ًا ل دخ��ل له��ا 

بال�ستحقاق الرئا�سي.

n حتت »العباءة«
اأكد اأح���د املتابعني مللف انتخابات الرئا�س���ة 

اللبناني���ة اأن الكاردينال ب�س���ارة الراعي م�س���ّمم 

على التعاطي بال�س���اأن ال�سيا�سي الداخلي، وي�سعى 

للمجيء برئي�س ت�س���مح له �سخ�سيته بالبقاء حتت 

عباءة بكركي.

n زيارة الراعي.. مرفو�سة
ن�رش نا�سطون على مواقع التوا�سل الجتماعي ما 

ي�سبه ا�ستطالع راأي م�سيحي حول زيارة الكاردينال 

الراع��ي لفل�سط��ني املحتل��ة، وكان��ت النتيج��ة �سب��ه 

اإجم��اع عل��ى رف�س زيارت��ه حتت �سلط��ة الحتالل، 

مهم��ا كانت املربرات، وقد �ساأل اأحد النا�سطني: ماذا 

�سيفع��ل غبطته اإذا ح���رش م�س��وؤول »اإ�رشائيلي« ومّد 

يده مل�سافحته، طالبًا الجتماع به.. هل �سريف�س؟!

n املخابرات الأردنية.. و»عني احللوة«
ذكرت اأو�س���اط دبلوما�س���ية عربية اأن ا�ستدعاء 

ال�سفري الأردين اإىل بالده ناجم عن افت�ساح جمموعة 

من املخابرات الأردنية يف خميم عني احللوة، ودور 

عمالء لها يف حماولت تفجري فتنة فل�س���طينية - 

فل�سطينية، بالتعاون مع جمموعة دحالنية.

n »تكويعة« جنبالطية جديدة
تقول اأو�ساط ا�سرتاكي��ة، اإن النائب وليد جنبالط 

الرو�سي��ة، يف حماول��ة  العا�سم��ة  لزي��ارة  يح���رشّ 

لإ�سالح موقف��ه، ل �سيما ب�ساأن �سورية، بعدما اأدرك 

- ول��و متاأخ��راً - اأن ن�سائ��ح مو�سكو ل��ه كانت يف 

حملها، وهو مّهد لذلك بهجوم على الوليات املتحدة 

يف مقابلة مع �سحيفة �سعودية، وت�رشيبات عن عدم 

الأم��ان لالأمريكي��ني الذي��ن يبيع��ون حلفاءه��م عند 

»اأول كوع«، ولذلك بات »التكويع« حمموداً.

n مر�سوم عفو
يقال اإن ت�سليم قادة املحاور يف ال�سمال اأنف�سهم 

اإىل الق�س���اء اللبناين يتّم بتوجي���ه من وزير العدل 

اأ�رصف ريفي، وذلك لل�سغط على فريق 8 اآذار لت�سليم 

ع اأن  ما لديهم من مطلوبني للق�س���اء نف�س���ه، وُيتوقَّ

يقَفل امللف مبر�س���وم عفو ي�سمل جميع املطلوبني 

من قادة املحاور.

n �رصقات حتت �سعار »العّفة«
تب��نّي اأن املبل��غ امل�ستع��اد من م�س��وؤول �سيا�سي 

يتج��اوز كث��رياً ما تناقلت��ه و�سائل الإع��الم، وتقول 

م�س��ادر عليم��ة ومتابع��ة للق�سي��ة، اإن املبلغ يفوق 

ال���150 مليون دولر، واإن النقا���س حاليًا يدور حول 

ثم��ن �سق��ة ا�سرتاها امل�س��وؤول الذي مل ي��رتك عفة اإل 

وحتّدث بها، يف املبنى الذي يقطنه با�سم ابنه.

»14 آذار« خارج السباق الرئاسي

الرئي�س احلريري م�ستقباًل الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة و�سمري جعجع يف باري�س

تجربة العسكر كانت 
مخّيبة للبنانيين.. 

فالشهابية مّثلت حكم 
المخابرات وسليمان 

»طعن« المقاومة في 
الظهر
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المشهد السوري.. الدولة الوطنية تتقدم والعمالء يتهاوون
مع ي�أ����س حل���ف اأعداء �س���ورية من 

اأمريكي وغرب وعرب، وحتديداً اخلليجيني 

منهم، ب�لإ�س�فة اإىل العدو »الإ�رسائيلي«، 

والط���وراين الرتك���ي، من هزمي���ة الدولة 

الوطنية ال�سورية وجي�سه�، بداأ املخططون 

الأمريكي���ون يعملون لإط�ل���ة اأمد احلرب 

على �س���ورية وجي�سه� و�س���عبه� اإىل اأبعد 

مدى ممكن، وحتويله� اإىل حرب ا�س���تنزاف 

للقدرات ال�سورية الإنت�جية والعلمية، مع 

تو�س���يع املح�ولت لإ�سغ�ل حلف�ء دم�سق 

مبع����رك ج�نبي���ة ت�س���تنزف قدراته�، اأو 

تلهيه� عن مه�مه� الأ�س��سية.

فف���ي لبن�ن، مع كل يوم مي�س���ي على 

اقرتاب نه�ية ولية مي�س�ل �سليم�ن، يح�ول 

احللف ال�س���عودي - الأمريكي بن�س���خته 

اللبن�نية اأن ي�س���ّور الأم���ور وك�أن ك�رثة 

�س���تحّل على البلد ال�سغري اإذا مل ُي�رسرَ اإىل 

انتخ�ب رئي�س على عجل وكيفم� اتفق، اأو 

التمديد ل�سليم�ن ولو لأ�سهر، ريثم� تنجلي 

الأم���ور، لكنه� يف احلقيق���ة هي نوع من 

ال�سب�ق مع التطورات ال�سورية التي تتجه 

اإىل احل�سم ل�س����لح الدولة ال�سورية التي 

تقرتب من انتخ�ب�ته� الرئ��س���ية، ولرمب� 

ك�ن ج���واب كب���ري قد تلق�ه حل���ف اأعداء 

دم�س���ق قبل اأ�س�بيع، حينم� ح�سم اجلي�س 

العربي ال�س���وري و»ح���زب اهلل« معركة 

القلمون، بعد مزيد من الوعيد والتهديدات 

وال�س���هيونية  والفرن�س���ية  الأمريكي���ة 

واخلليجي���ة بزلزلة لبن����ن اإذا مت تغيري 

الو�سع يف تلك املنطقة.

ويف الأردن، ب���داأت تتك�س���ف حقيق���ة 

احل�س���د والتدريب�ت للجم�ع�ت الإره�بية 

بتمويل �سعودي واإ�رساف وعن�ية اأمريكيتني 

وم�س�ركة �سهيونية، حيث هو يف حقيقته 

م����رسوع »اإ�رسائيل���ي«، يت���م من خالله 

اإنت�ج ع�س�ب�ت عميلة للعدو، على طريقة 

»جي�س لبن�ن احلر« اأي����م الرائد العميل 

حداد، اأو »جي�س لبن�ن اجلنوبي« بقي�دة 

العمي���ل انطوان حلد فيم���� بعد، وب�لت�يل 

ف�إن الكالم الأمريكي عن تدريب م� ي�سمى 

»امل�س���لحني ال�س���وريني املعتدلني« يف 

الأردن، بتمويل �سعودي - قطري، ك�ن يف 

حقيقته اإق�مة �س���ي�ج حدودي يف منطقة 

اجل���ولن، ودويل���ة عميلة ُيح�س���د فيه� 

الإره�بي���ون من كل فج عميق ل�س���تمرار 

النزف ال�سوري، والتمدد اإذا اأمكن اإىل اأبعد 

م���ن درع� والو�س���ول اإىل حدود دم�س���ق، 

وهذا م� اأك�س���ب الدولة الوطنية ال�سورية 

وجي�س���ه� م�رسوعية وطنية وقومية كربى 

وه�ئلة مل يكن احللف ال�سيط�ين يتوقعه�، 

ف���ك�ن اأن بداأ اجلي����س ال�س���وري توجيه 

الإره�بية  للمجموع�ت  �رسب�ت ح��س���مة 

يف درع� وم���� بعده� امتداداً حتى احلدود 

مع اجلولن ولبن�ن والأردن.

ويف تركي���� تت�س����عد املع�ر�س���ة 

حلكومة اأردوغ�ن، الذي تتو�سع ف�س�ئحه، 

حم�ول التق���دم نحو اجلن���وب اأوًل من 

اأج���ل حتقيق اأي ن�رس قبي���ل انتخ�ب�ته 

املحلي���ة، ول����رسف الأنظ�ر عن ف�س����د 

بط�نته التي تت�سع كبقع الزيت، فك�نت 

جرمية ك�س���ب، التي اأخ���ذت تتحول اإىل 

وزر كبري على اأردوغ�ن وح��س���يته، فهي 

ب�لإ�س����فة اإىل انف�س�ح ف�سوله�، اأع�دت 

فت���ح امللف الرتك���ي عند ال���راأي الع�م 

الع�ملي ب�لن�سبة للجرائم الرتكية بحق 

ال�سعب الأرمني.

بق���ي يف هذا املج����ل اأن ن�س���ري اإىل 

حم����ولت الأمريك���ي والغ���رب املم�طلة 

يف املف�و�س����ت الإيراني���ة مع جمموعة 

ال����»5+1«، وحم�ول���ة ح����رس التطورات 

ال�س���ورية فيه�، للت�أثري على طهران، لكن 

الإيرانية املتمكنة  الدبلوم��سية  اأن  ف�تهم 

وال�س���بورة واجلل���ودة ل تنفع معه� هذه 

الأ�س����ليب، وب�لت����يل ت�س����عد الت�أيي���د 

الإيراين للدولة الوطنية ال�سورية.

اأم����م ال�س���مود الأ�س���طوري للدول���ة 

الوطنية ال�س���ورية و�س���عبه� وجي�س���ه�، 

ومت��س���ك حل���ف املق�وم���ة واملم�نع���ة 

وال�سمود، ك�نت حم�ولة نقل املعركة اإىل 

مدى اأو�سع، فك�نت الأزمة الأوكرانية التي 

يتك�س���ف يف كل يوم مدى الدور التخريبي 

 »C.I.A«����اخلط���ري ال���ذي ق�مت ب���ه ال

وال�سه�ينة �سواء على م�ستوى املو�س�د اأو 

م� ي�س���مى »النخب املثقفة«، حيث ك�ن 

ظ�هراً للعي�ن بروز ال�س���هيوين الفرن�سي 

برن�ر ه���ري ليفي يف كيي���ف، ومعروف 

دور هذا ال�س���هيوين الق���ذر يف التطورات 

الليبية والتون�س���ية، وحتى ال�سورية، من 

خالل عالق�ته مع ع�سو الكني�ست ال�س�بق 

عزمي ب�س�رة، وبره�ن غليون، والق�سم�ين 

وغريهم..

وهن� رمب���� ك�ن اأحد اأب���رز اأوجه الرد 

الرو�س���ي، لي�س يف ا�ستفت�ء القرم، ول يف 

تطورات �رسق اأوكراني�، بل يف رفع م�ستوى 

الع�س���كري والأمني والقت�س�دي  التع�ون 

بني دم�س���ق ومو�س���كو، وب�لت�يل اأ�سبحت 

مو�س���كو، ومعه� بكني التي متر عالق�ته� 

مع وا�س���نطن ب�أزمة ح�دة، اأكرث ت�سدداً يف 

دعمه� للدولة الوطنية ال�سورية وللرئي�س 

ب�س�ر الأ�سد، والذي يتجلى يف اأحد وجوهه 

الب����رزة ب�للجنة الرو�س���ية – ال�س���ورية 

لتعزيز التع�ون التي يرتاأ�سه� عن اجل�نب 

الرو�س���ي اأحد اأبرز �س���قور الإدارة، والذي 

هو يف نف�س الوقت امل�س���وؤول عن جممع 

ال�سن�ع�ت الع�س���كرية دميرتي روغوزين، 

والذي ي�س���غل اأي�سً� من�س���ب ن�ئب رئي�س 

احلكومة الرو�س���ية، والذي كثرياً م� يكلَّف 

الدقيقة، م�  الع�س���كرية  ب�إدارة امللف����ت 

يعني اأن بوتني يف عالقته مع الأ�س���د رفع 

و�سريفع وترية التع�ون الع�سكري النوعي.. 

فلي�س���تمر الب�هت ال�س����حب اأحمد اجلرب� 

ب�لت�س���ول يف وا�س���نطن اأو يف الري�����س، 

ولُيج���ِر الكثري م���ن املح�دث�ت مع خ�ئب 

الرج����ء ذاك الذي تراجعت �س���عبيته يف 

فرن�س���� اإىل م� دون الع�رسي���ن يف املئة، 

وعنين� به ال�سهيوين فرن�سوا هولند.

ب�خت�س����ر، امل�س���هد الوطني ال�سوري 

يوؤك���د اأن الدولة الوطنية ال�س���ورية على 

الطريق احل��سم ل�سرتج�ع الأم�ن الذي بداأ 

يف القلمون وتو�س���ع اإىل حم�س، ويتو�سع 

اإىل حلب واإىل درع� و�سي�س���ل اإىل كل ذرة 

تراب �سورية.

اأحمد زين الدين
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اأنقرة - الثب�ت

توؤ�رس اخلالف�ت التي طفت اإىل ال�سطح هذا الأ�سبوع 

مع اإعالن وزير حكومة »الئتالف ال�سوري املع�ر�س« 

اأ�س���عد م�سطفى ا�س���تق�لته الث�لثة، اإىل �سهر ح�ٍم يف 

اأو�س����ط مع�ر�س���ة اخل�رج الت���ي تب���دو ك�أنه� على 

ق�ب قو�س���ني اأو اأدنى من انفج����ر كبري بني جم�عتي 

ال�سعودية وقطر، وب�لت�يل انهي�ر »الئتالف« الذي ُولد 

يف الدوحة بعملية قي�رسية م� تزال م�س�عف�ته� تظهر 

يف كل من��سبة.

ا�س���تق�لة م�س���طفى، وهو املح�س���وب على رئي�س 

»الئتالف« اأحمد اجلرب�، بعد م�س����دة مع الأخري، هي 

راأ����س قمة جبل اجلليد، فهذه ال�س���تق�لة فّجرت حربً� 

ك�نت منتظرة بني رئي�س حكوم���ة »الئتالف« اأحمد 

الطعمة واجلرب�، كم� فّجرت م�س����ألة ال�سالحي�ت غري 

املحدودة التي يح�ول اجلرب� احل�س���ول عليه�، والأهم 

متديد وليته على راأ�س »الئتالف« اأكرب مدة ممكنة.

فم�س���طفى هو اأحد رج�ل اجلرب���� املقرّبني، وهو 

ك�ن يطم���ح اإىل تعيينه رئي�س���ً� للحكوم���ة بدًل من 

الطعمة الذي ي�س���عى اجلرب� للني���ل منه منذ رحيل 

رئي�س ال�س���تخب�رات ال�س���عودية بندر بن �س���لط�ن، 

ويبدو اأن م� اأث�ر �س���هية م�س���طفى هو اخلالف الذي 

ح�سل يف موؤمتر م� ي�سمى »اأ�سدق�ء �سورية« الأخري 

يف لندن، حيث اأه�ن اجلرب� - على ع�دته - الطعمة 

اأم�م ممثل احلكومة الربيط�نية املكلف اإدارة �س���وؤون 

املع�ر�س���ة ال�س���ورية، وقيل اإن ال�س���بب هو ح�سور 

الطعمة اإىل املوؤمتر خالفً� لرغبة اجلرب�، الذي يعتقد 

اأن »العالق����ت اخل�رجية والدف����ع والأمن يجب اأن 

تكون بيده«.

واأدى ت�رسُّع م�س���طفى ب�ل�س���تق�لة بعد حم�دثة 

ه�تفية ك�ن يلّح به� على اجلرب� امل�س���ي يف اإط�حة 

الطعمة، انتهت بب�سع �ست�ئم من اجلرب� مل�سطفى، الذي 

انتقم لكرامته ب�إعالنه ال�س���تق�لة، ورغم اأن ال�ستق�لة 

ك�نت غري جدية على الأرجح، اإل اأن الت�سخيم الإعالمي 

الذي رافقه�، واإع���الن الطعمة قبوله�، اأدى ب�لأمور اإىل 

مك�ن اآخر. 

ويبدو اأن الطعمة اأراد النيل من م�س���طفى املر�سح 

خلالفته، ف�س����رع اإىل قبول ال�س���تق�لة وتكليف ن�ئب 

م�س���طفى اإدارة �س���وؤون »الوزارة«، م���� اأث�ر حفيظة 

اجلرب�، ف�أ�س���درت م�س����عدته بهية م�ردين���ي بي�نً� 

ق�لت فيه اإن قبول ال�س���تق�لة »لي�س من �س���الحي�ت 

الطعم���ة«، وق�لت يف بي�ن: »القرار رقم 15 ال�س����در 

عن رئي�س احلكومة بقبول ا�س���تق�لة وزير الدف�ع.. قرار 

يخ�لف النظ�م الأ�س��سي لالئتالف، لأن الوزير منتخب 

من الئتالف، وب�لت�يل قبول ال�ستق�لة يجب اأن ي�سدر 

من الئتالف، ولي�س من رئي�س احلكومة.. لأن من يعني 

الوزير هو من يحق له قبول ا�ستق�لته«.

وت�أتي هذه ال�س���تق�لة، والتي هي الث�لثة الذي 

قدمه� اأ�س���عد م�سطفى منذ توليه الوزارة، اإثر احتدام 

ال�رساع بني اأحمد اجلرب� وخ�سومه يف »الئتالف« 

ح���ول التجدي���د للجرب� رئي�س���ً� اأو عدمه، وت�س���ود 

توقع�ت يف اأو�س����ط مع�ر�سة ا�س���طنبول اأن اجلرب� 

�س���يتقدم مب�رسوع قرار اإىل الهيئة الع�مة لالئتالف 

ل�سحب الثقة من احلكومة، اأو من رئي�سه�، م� قد يوؤدي 

اإىل انفج�ر وا�س���ع يف �س���فوفه�، ف�لطعمة حم�سوب 

على »الإخوان« ول ميكن اأن ير�سى هوؤلء ب�إط�حته 

بهذه ال�سهولة، فيم� �سدرت عدة اإ�س�رات قطرية توؤكد 

التم�سك به وعدم الرغبة ب��ستمرار اجلرب� الذي يبدو 

املر�سح الأوحد لل�سعوديني حتى الآن رغم اأن وليته 

تنتهي ال�سهر املقبل.

الجربا يريد اإلطاحة بالطعمة.. و»اإلخوان« وقطر يتحضرون للدفاع عنه

استقالة »وزير دفاع االئتالف«.. رأس قمة جبل الجليد في خالفات المعارضة السورية

أحــداث
) �لعدد 311(  �جلمعة - 23 �أيار - 2014
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الع�س���كرية  املن����ورات  خرق���ت 

الت���ي  »الإ�رسائيلي���ة«  الأمريكي���ة 

انطلق���ت ي���وم الأحد امل��س���ي يف 

املحتلة، مب�س����ركة نحو  فل�س���طني 

الإقليم���ي  امل�س���هد  جن���دي،   6000
املتلب���د، يف توقي���ت ب���دا لفتً� مع 

لالنتخ�ب�ت  العك�س���ي  الع���د  ب���دء 

امل�سهد  ال�س���ورية، وحتوُّل  الرئ��سية 

امليداين ب�سكل كبري مل�سلحة القي�دة 

ال�س���ورية، اأُ�س���يف اإليه موؤخراً خرق 

للجي�س ال�سوري لدف�ع�ت اجلم�ع�ت 

امل�سلحة على جبهة درع� اجلنوبية 

وريفه����، م���ن دون اإغف����ل القل���ق 

الأمريكي اإزاء املل���ف الأوكراين، وم� 

يعنيه من تزايد للنفوذ الرو�سي على 

ال�س����حة الإقليمية. من�ورات انطلقت 

يف ظل معلوم�ت �سدرت عن كوالي�س 

الغربية،  الدبلوم��سية  الأروقة  بع�س 

ومف�ده� اأن »جنيفر كوبرا«؛ الت�سمية 

الت���ي اأُطلق���ت على تل���ك املن�ورات 

»الأ�سخم حتى الآن«، بهدف اختب�ر 

امل�س���رتك  الدف�ع  وتطوير منظوم�ت 

الأمريك���ي - »الإ�رسائيل���ي« �س���د 

ترتبط بخطة  ال�س�روخية،  الهجم�ت 

اأبيب ترمي  وا�س���نطن وت���ل  اأعدته� 

اإىل فت���ح مواجهة مع حزب اهلل »يف 

مرحلة م� بعد الأ�سد«، ب�لتزامن مع 

انطالق من�ورات »الأ�س���د املت�أهب« 

بعد اأي�م يف الأردن، والتي �س���تجري 

اأمريكية،  وم�س����ركة  برع�ية  اأي�س���ً� 

حيث �سين�س���م اإليه� 13 األف جندي 

اإىل 24 دولة »�س���ديقة« -  ينتمون 

وفق م� اأعلن م�س���در ر�س���مي اأردين 

ا�س���تخب�رية  ب�»مت�بعة«  مرفقة   -

اأحد  اأكد  »اإ�رسائيلية«، ح�س���ب م���� 

املحللني الع�سكريني »الإ�رسائيليني« 

للقن�ة العربية الع��رسة.

اأمريكية  وحتت عن���وان »اأف���ك�ر 

ملواجه���ة حزب اهلل.. بعد �س���ورية«، 

اأ�س����ر تقري���ر �س���در عن موؤ�س�س���ة 

اإنرتبراي���ز« اإىل القل���ق  »اأم���ريك�ن 

الأمريكي من انت�س�ر م� �سّم�ه »منوذج 

حزب اهلل« يف املنطقة، ك��س���فً� عن 

ح�س���د ا�س���تخب�ري اإقليمي ملواجهة 

احل���زب يف الف���رتة املقبل���ة. ولفت 

����س اأمريكي متزايد  التقري���ر اإىل توجُّ

من امله�رات الع�سكرية املتن�مية يف 

�س���فوف مق�تلي احل���زب، التي تهدد 

الولي�ت  كم�  اإ�رسائي���ل«  »وجودية 

املنطق���ة،  واحللف����ء يف  املتح���دة 

وب�ملوازاة، توّقف خرباء ع�س���كريون 

انط���الق  اأم����م  »اإ�رسائيلي���ون« 

املن����ورات الع�س���كرية الت���ي متّهد 

حلرب و�سيكة مع »حزب اهلل«، وفق 

تعبريهم، ن�قلني ل�سحيفة »يديعوت 

من  تخوُّفهم  العربي���ة  احرون���وت« 

مف�ج�آت يح�رّسه� احلزب، �س���تخرق 

الهجم����ت الت���ي �سي�س���نه� اجلي�س 

»الإ�رسائيلي« خالل �سري املواجه�ت، 

جراء امتالكه تر�س�نة �س�روخية من 

 »S800 سمنه� �س���واريخ »ي�خونت�

اأجرب  الرو�سية امل�س����دة لل�سفن، م� 

القي�دة الع�سكرية على تطوير �سالح 

جدي���د ملج�به���ة هذا اخلط���ر، وهو 

مع�مل  �سْنع   ،»MF-STAR« الرادار

من  »الإ�رسائيلية«،  الف�س����ء  �رسكة 

دون اإغف�له���م الإ�س����رة اإىل ط�ئرات 

التج�س����س التي ب�ت ميتلكه� »حزب 

اهلل«، والذي اأدخله� ع�ماًل ح��سمً� يف 

مع�رك القلمون ال�سورية، وفق م� اأكد 

املحلل الع�سكري يف موقع »يديعوت 

احرونوت« رون بن ي�س�ي.

ويف ال�س���ي�ق، توقف���ت جه����ت 

اإقليمي���ة اأم����م انط���الق من����ورات 

»جنيفر كوبرا«، مدرجة نقل اجلي�س 

500 مدرعة  »الإ�رسائيلي« لأكرث من 

من مواقع اجلنوب )غزة(، والو�س���ط 

ب�جت�ه ال�سم�ل )جبهة جنوب لبن�ن(، 

يف ق�مو����س اأهداف تل���ك املن�ورات، 

ب�لتزامن مع حتذيرات اأتت على ل�س�ن 

»اإ�رسائيليني«،  ع�س���كريني  حمللني 

�س���ددت عل���ى التنبه للخط���ر الذي 

ق���د يت�أتى من جبه���ة اجلولن اإذا م� 

انزلق���ت املجري����ت الع�س���كرية يف 

احلرب املقبلة ب�جت����ه تلك اجلبهة، 

يف ظل ر�سد حراك لوج�ستي ملق�تلي 

»ح���زب اهلل« يف القنيط���رة عل���ى 

احلدود ال�سورية مع فل�سطني املحتلة 

ب�نتظ�ر اإ�س�رة انطالق املعركة، والتي 

قد ي�سمه� احلزب اإىل خ�رطة ميدانه، 

التي  ال�سرتاتيجية  الأهمية  اإىل  نظراً 

ت�سكله� هذه املنطقة ب�سبب قربه� من 

اجلنوب اللبن�ين، بقرار يبدو اأنه اتخذ 

م���ن قي�دتي »ح���زب اهلل« واجلي�س 

ال�س���وري حي�ل اأي مواجه���ة مقبلة 

مع »اإ�رسائيل«، وفق اإ�س����رة رئي�س 

والتكنولوجي�  اللوج�س���تية  ال�سعبة 

كوبي ب�راك.

وربطً� ب�لتح����رس »الإ�رسائيلي« 

اجل�ري للمواجهة املقبلة مع »حزب 

اهلل«، حذرت »يديع���وت احرونوت« 

من اأي ته�ون ا�ستخب�ري »اإ�رسائيلي« 

الت���ي رفعت وتريته�  بقدرات احلزب 

م�س�ركته يف احلرب ال�سورية، وك�سفت 

يف ع���دد �س����بق له� حت���ت عنوان 

»مدر�س���ة القت�ل يف �س���ورية.. حزب 

اهلل يتعل���م ت�س���كيل الكوم�ندو�س«، 

اأن مق�تلي احلزب تعلموا ا�س���تخدام 

ت�س���كيلة من التكتيك�ت الع�س���كرية 

كف���رق الكوم�ندو����س، لفت���ة اإىل اأن 

بحوزته���م اأجه���زة ات�س����ل متطورة 

حتميهم من اأي اخرتاق »اإ�رسائيلي«، 

تو�س���يف  وف���ق   - الأخط���ر  اأن  اإل 

ب�لعملي����ت  يتمث���ل   - ال�س���حيفة 

اخل��سة واملعقدة التي ينفذه� »حزب 

اهلل« يف عم���ق الأرا�س���ي ال�س���ورية 

التي ي�سيطر عليه� »الثوار«، م�سرية 

اإح���دى الفيالت  اإىل عملي���ة تفخيخ 

يف القلم���ون، حي���ث - وعقب عملية 

ر�س���د ومت�بعة دقيقتني - ا�س���تط�ع 

مق�تلوه الق�س�ء على اأكرث من خم�سة 

قي�ديني يف »املع�ر�س���ة امل�سلحة« 

وع���دد من مرافقيهم ُيعتربون من اأهم 

الروؤو�س املخططة لتفخيخ ال�سي�رات 

التي ك�نت ُتر�س���ل ب�لت�يل اإىل عمق 

ال�س�حية اجلنوبية لبريوت، وهذا ينم 

ع���ن »عقلية اأمنية معق���دة« يتمتع 

به���� »ح���زب اهلل« ل ترتق���ي اإليه� 

اأك���رث اجليو�س النظ�مي���ة يف الع�مل، 

ح�سب تو�سيف املحلل الع�سكري يف 

ال�سحيفة رون بن ي�س�ي.

ال�س���وؤال ال���ذي ينبغي طرحه يف 

اخلت�م: »هل �س���ُتفتح جبهة اجلولن 

ب�لتوازي مع فتح جبهة جنوب لبن�ن 

يف املواجه���ة املقبل���ة«؟ - وفق م� 

 intelligence« موقع ك�س���ف 

الفرن�سي  online« ال�س���تخب�ري 
- ب�لتزام���ن مع معلوم����ت اأورده� 

موق���ع »والال« العربي، اأ�س����ر فيه� 

اإىل عدم ج�هزية »اجلبهة الداخلية« 

يف ح�ل ان���دلع احلرب �س���م�ًل مع 

»حزب اهلل«، اأو مع �س���ورية، م�س�فً� 

اإليه� ت�س���كيك اأكرث من خبري ع�سكري 

»اإ�رسائيلي« بكالم ق�ئد �سالح اجلو 

»اأمري اإيت�س���يل« الذي اأكد موؤخراً اأن 

�س���الح اجل���و يف »اإ�رسائيل« م� زال 

حم�فظ���ً� على مع�دل���ة »التفوق«، 

لي�س���ل الأمر ب�ملق�بل اإىل اعتب�ر اأن 

�س���ين�ريو احلرب الق�دمة مع »حزب 

اهلل« �س���يكون الأخط���ر يف ت�ري���خ 

»اإ�رسائيل«.

م�جدة احل�ج

المناورات األضخم.. لمواجهة »حزب الله«
| ده�سة

يتحدث »مع�ر�س���ون �س���وريون« ب�سيء من 

الده�س���ة عن اأن اإع���الم »14 اآذار« ينعي من 

حني اإىل اآخر م�ستقبل »املع�ر�س�ت ال�سورية« 

حتت عن�وين »�سعوب�ت دبلوم��سية وم�لية 

تواجه ن�س�ط املع�ر�سة«، حتى اأن اأحدهم قرّر 

العودة اإىل �سورية، ولو ك�ن ال�سجن منزله.

| مواقف »لزوم ال�سغل«
متين��ة  عالق��ة  تربطه��م  �أ�شخا���ص  يتو�ش��ط 

له��ا  �آذ�ر، م��ع �شخ�شي��ة  وروحي��ة بق��وى 14 

تقديره��ا يف �لفري��ق �لآخر لرتتي��ب عالقاتهم 

م��ع �شوري��ة، و�لتمّني بنقل وجه��ة نظرهم �إىل 

�أي م�ش��وؤول �ش��وري، مهم��ا كانت رتبت��ه، باأن 

مو�قفه��م �ل�شابق��ة كان��ت لزوم �ل�شغ��ل ولي�ص 

قناع��ة، وم��ا عل��ى �ل�شوري��ن �إل �أن يتابع��و� 

فيعرفو�.

| خوف م�سرترَك
ُعلم اأن لق�ء �رسيً� ُعقد يف اإحدى دول املنطقة 

�س���م قي�دات ع�س���كرية رفيعة امل�ستوى من 

دول اأوروبي���ة وعربية والولي����ت املتحدة، 

�س����رك فيه� م���ن »اإ�رسائي���ل« وزير احلرب 

مو�س���ي يعلون. وتن����ول اللق����ء التطورات 

الأخرية يف ال�س����حة ال�سورية، وحقيقة عجز 

املجموع�ت امل�س���لحة عن ح�س���م املواجهة 

الع�س���كرية مع اجلي�س ال�سوري. ونقلت دوائر 

ا�ستخب�رية عن جه�ت �س�ركت يف هذا اللق�ء 

اأن الأزمة ال�س���ورية ب�تت حتت���ل جزءاً كبرياً 

من امل�س����ورات الأمنية الثن�ئية واملو�س���عة 

الت���ي جتريه���� الأطراف التي تعترب نف�س���ه� 

معرّ�سة لالأخط�ر الأمنية الق�دمة من �سورية، 

واعرتفت هذه اجله�ت ب����أن الدول والجهزة 

ال�س���تخب�رية التي وّفرت وم� ت���زال الدعم 

للمجموع�ت امل�س���لحة فقدت ال�سيطرة على 

الكثري من تلك املجموع�ت، واأ�سبحت ت�سّكل 

عبئً� له�، علمً� اأن التق�رير الأخرية ت�سري اإىل 

اأن ع���دد »اجله�ديني« الق�دم���ني من اأوروب� 

يرتاوح بني 2000 و5500 �سخ�س. 

| ال�سي�سي على خطى عبد الن��رس
قال �ملهند�ص عبد �حلكي��م جمال عبد �لنا�رص 

�إن قر�ره بدعم �مل�ش��ر عبد�لفتاح �ل�شي�شي يف 

�نتخاب��ات �لرئا�ش��ة �مل�رصي��ة كان مل�شلح��ة 

م���رص و�لوطن، موؤك��د�ً �أن �ل�شي�ش��ي ي�شر على 

خطى عبد �لنا�رص يف �إخر�ج م�رص من كبوتها، 

وهو �رصيك �أ�شا�ش��ي يف ثورة 30 يونيو، ولي�ص 

د�عمًا ملوقف �ل�شعب فقط. و�أ�شاف عبد�حلكيم 

�أن��ه كان لديه �شخ�شيًا فر�ش��ة كبرة للرت�شح 

للرئا�شة �أكرث م��ن حمدين �شباحي، لكنه يرى 

�أن �لرئا�شة لي�شت مغنمًا، وم�شلحة �لوطن �أهم 

م��ن �أي �شيء، م�ش��ر�ً �إىل �أنه دعم �شباحي يف 

�نتخاب��ات 2012 لأنه �لوحيد �ل��ذي كان ميّثل 

�لتيار �لنا�رصي بن �ملر�شحن.

| تخّوف من التن�سيق
قالت م�ش��ادر م�شيحية �إن ع��دد�ً من �لرهبان 

و�لكهن��ة ي��زورون بانتظام فل�شط��ن �ملحتلة 

ع��رب قرب���ص و�لأردن، به��دف تفّق��د �لرعاي��ا 

يف  كنائ�شه��م  م��ع  بالتن�شي��ق  و�لأدي��رة، 

يظن��ون  �لذي��ن  ذويه��م،  �إب��الغ  دون  لبن��ان، 

ف بع�ص 
ّ
�أنه��م م�شاف��رون �إىل �أوروب��ا، ويتخو

�ملتابع��ن من وجود تو��ش��ل ما بن �لز�ئرين 

و�ل�شلطات �ل�شهيونية.

دورية �سهيونية ر�جلة عند ه�سبة �جلولن �ملحتل                                                              )�أ.ف.ب.(

من هنا   وهناك

مناورات »األسد 
المتأهب« ستنطلق 
بعد أيام في األردن 
بمشاركة 13 ألف 

جندي ينتمون إلى 24 
دولة »صديقة«
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آالم الشعوب بين 
»شدراوي« و»بالد هيل«

من امل�ؤ�سف حقًا اأن اأيًا من الأطراف اللبنانية، 

على اختالف م�س���اربها، مل ي�س���ت�قفها الكالم 

اخلطري لل�س���فري الأمريكي يف بريوت ديفيد هيل 

يف مقالته املقارنة بني لبنان واأوكرانيا، ف�ساًل 

عن اأكاذيبه املتمادية باأن ال�ليات املتحدة ل 

تتدخل يف ال�ساأن الرئا�س���ي اللبناين، ويريدنا 

اأن ن�س���دق كل ذلك مع امل�سادقني والبا�سمني 

الذين باتت جتارتهم بلبن���ان وبكل ما اأمكنهم 

مف�س�حة اإىل حد اجلن�ن .

اأولئ���ك الذين ُيربِّئ�ن اليه�د من دم ال�س���يد 

امل�سيح، هم اأنف�س���هم الذين ي�س�ق�ن ال�سيا�سة 

الأمريكي���ة يف لبن���ان، ل بل ارت�س����ا اأن تك�ن 

وظيفتهم حرا�سة العّبارة التي جتري فيها مياه 

اآ�س���نة، ويرّوج�ن ويعمق����ن اخلندقة لحرتاب 

يريدون���ه كل ي����م، وه���م يبيح�ن لأنف�س���هم، 

ومربوك عليهم، ما ل يجيزونه لالآخرين.

من بني كل الركام ال�طني اللبناين والعاملي 

املحابي لل�ليات املتحدة، مل ن�سمع كلمة حق 

تقرتب من تلك التي اأطلقها مرتوب�ليت املك�سيك 

وفنزوي���ال واأمريكا ال��س���طى وج���زر الكاريبي 

للروم الأورث�ذك�س انط�ني��س �س���دراوي، وهي 

كلمة لي�س���ت م�قف���ًا عابراً، اإمن���ا اأهميتها يف 

تك�ين ثقافة يجب ال�سهر على تعميم اأبعادها، 

ولي�س لأنها رّد على تخر�سات ال�سفري الأمريكي، 

بل اأي�سا لأنها ت�سخ�س واقعًا يهرب منه البع�س 

حتت ذرائع حاجات الرعايا.

ت�ّج���ه املرتوب�ليت �س���دراوي اإىل حك�مة 

ال�لي���ات املتحدة وه���� املج���رّب، واملتابع 

عن قرب بالق����ل: »ارفع�ا اأيديك���م عن لبنان 

واأوكرانيا و�سائر البلدان التي حطمتم�ها ابتداًء 

من �رصبيا م���روراً بفييتنام و�س����ًل اإىل ليبيا 

والع���راق.. ارفع�ا اأيديكم عن �س����رية احلبيبة 

با�س���م احلري���ة، واأنتم تدعم�ن م���ن ل يعرف 

للحرية معنى«.

ولأنه كا�سف الت�سليل الأمريكي من ج�انبه 

كافة، قال �سدراوي: »يف كل مرة نرى امل�س�ؤولني 

الأمريكي���ني ي�رصّح����ن بغريتهم عل���ى لبنان 

وينادون بحرية لبنان وا�س���تقالله، ل يب�ح�ن 

بكلمة واحدة عندما يحلق الطريان الإ�رصائيلي 

يف �س���ماء لبنان واجلي����س الإ�رصائيلي يجتاز 

حدود لبنان«.

وبكالم �س���ارم يت�جه املرتوب�ليت �سدراوي 

اإىل ال�لي���ات الأمريكية: »لق���د مزّقتم �رصبيا، 

والي����م ُتظهرون غريتكم على اأوكرانيا ولبنان.. 

واأنا اأ�س���األكم: من بعث ال�سالح لالإرهابيني يف 

طرابل�س وغريه���ا حتى نعي�س الي����م احلالة 

املخزية التي نعي�س���ها يف لبن���ان؟ ومن مّهد 

ال�س���بيل لأن يك�ن يف لبنان كل هذا العدد من 

الالجئني غريكم«؟

نعم، ال�ليات املتحدة م�س�ؤولة عن كل تلك 

املاآ�سي، وكل تلك الأ�سئلة بر�سم ع�ساق اأمريكا، 

ونعرف اأنهم يعرف����ن الأج�بة، لكنهم يجبن�ن 

خ�فًا من وقف ارتزاقهم .

ي�ن�س

خميس بال رئيس
متي���ل الأم����ر نح���� تهدئة 

اخلط���اب ال�سيا�س���ي يف لبنان 

ع�سية ا�س���تحقاق الفراغ، وجاء 

حديث النائب �س���ليمان فرجنية 

يف اإطاللته الإعالمية الأخرية يف 

هذا ال�س���ياق، قائاًل: »ل اأحد مع 

الفراغ، ول اأحد يحبُّ الفراغ، لكن 

يج���ب األ نعي����س رهبة اخل�ف 

منه، ول ناأتي برئي�س كيفما كان 

ملجرَّد الرغبة باإمالء الفراغ«.

من ناحية اأخرى، خرق �سياق 

���ح �سمري  التهدئة ت�رصيح املر�سَّ

جعجع بعد لقائه الرئي�س �سعد 

احلريري، وجاء اأ�سبه مبزحة اأكرث 

منه���ا بروباغن���دا اعتدنا عليها 

منه عندما قال: »ل اأعترب العماد 

ع����ن رئي�س���ًا ت�افقي���ًا نتيجة 

ت�قيعه وثيقة التفاهم مع حزب 

اهلل«، علمًا اأن »جرمية« العماد 

ع����ن ق���د تخّط���ت التفاهم مع 

احلزب، وباتت حتالفًا ق�يًا وفق 

ما �رصَّح به ال�سيخ نعيم قا�سم.

الع���ديل  ال�س���جل  كان  واإذا 

للج���رال بات »ملّ�ث���ًا« بهذه 

املر�ّس���ح  ف���اإن  »اجلرمي���ة«، 

مطل�ب  غري  اجلمه�رية  لرئا�سة 

منه تقدمي �س���جلّه العديل، �س�اء 

كان حمك�م���ًا بجرائم اأو معفيًا 

م���ن عق�بتها، وهنيئًا ملي�س���ال 

ع�ن اأن يك����ن تاريخه وتاريخ 

منا�رصيه على امتداد الأرا�س���ي 

بالتفاهم  خ���ًا«  اللبنانية »ملطَّ

والتحالف مع �رصيحة �س���اخمة 

متثِّل مع حلفائها وم�ؤيديها ثلثي 

ال�سعب اللبناين على اأقل تقدير، 

وهنيئًا ملي�سال ع�ن ومنا�رصيه 

هذا القب�ل لالآخر اللبناين من اأي 

فريق كان، حتى ول� كان خ�سمًا 

يف ال�سيا�سة، من منطلق احرتام 

الخت���الف ونبذ اخل���الف، دون 

اأن نن�س���ى باملنا�سبة اأن »حزب 

ال�س���عب  اهلل« �س���يحتفل م���ع 

اللبناين بذكرى ح���رب التحرير 

يف اخلام�س والع�رصين من اأيار، 

وه���ي ذكرى حمف�رة و�س���تبقى 

كذلك يف �سمري ووجدان الأجيال 

اللبنانية، مع ت�س���جيل الأ�س���ف 

مل�س���ادفة الذك���رى مع �س���غ�ر 

كر�سي بعبدا بالي�م نف�سه لكنها 

لي�س���ت نهاية الدنيا، لأن الفراغ 

اأف�س���ل  رغ���م حماذي���ره يبقى 

واأ�س���من م���ن املج���يء مبطلق 

 دون اأن 
ّ
�س���خ�س لإمالء كر�س���ي

ميالأ من�سبًا له رمزيته و�سم�خه 

وهيبته وقيمته ال�طنية.

�سحيح اأن لبنان عرف روؤ�ساء 

و�س���حيح  اخلارج،  من  معلَّبني 

اأن حرك���ة ال�س���فراء وامللحقني 

واملخاب���رات كما دبي���ب النمل، 

اخلارجي  العامل  اأن  و�س���حيح 

�س����اء كان دولي���ًا اأو اإقليمي���ًا 

ي�س���اهم كناخ���ب اأ�سا�س���ي يف 

اختيار رئي�س اجلمه�رية، لكنها 

ة الأوىل يف تاريخ 
ّ
حتُدث للم���ر

لبنان اأن تع�د الكرة اإىل امللعب 

هناك  يك����ن  ول���ن  اللبن���اين، 

رئي����س قبل التفاه���م والت�افق 

و»تي���ار  اهلل«  »ح���زب  ب���ني 

امل�س���تقبل« مب�س���اٍع م�رصِّف���ة 

يبذلها »�س���اكن الرابية«، لي�س 

على م��س����ع الرئا�سة فح�سب، 

بل لبناء �رصاكة ت�سمن ا�ستمرار 

الأج����اء الإيجابية التي اأنتجت 

حك�مة »م�سلحة وطنية«، هذه 

احلك�مة التي تقرَّر اأن تك�ن قبل 

ال�ستحقاق الرئا�سي.. فكانت بني 

الأرجح  وعلى  و�س���حاها،  ليلة 

لتمالأ فراغ اأ�س���هر قليلة بانتظار 

الت�افق على رئي�س ير�سى عنه 

طرفان ُمت�اِفَق���ان رغم تداعيات 

وارتدادات الأزمة ال�س����رية على 

عالقاتهما.

وبالع�دة اإىل ت�رصيح جعجع 

احلري���ري،  الرئي����س  بح�س����ر 

فقد ج���اء واثقًا وُمكاب���راً، كما 

العادة، رغم اختالف احلجم بني 

الرُجلني، �س����اء على م�س���ت�ى 

الثقل كٌل �س���من طائفته اأو على 

ون�ستذكر  ال�سيا�س���ي،  امل�ست�ى 

اأحد الظرف���اء اللبنانيني عندما 

اّدعى اأنه �رصي���ك الرئي�س رفيق 

�ُس���ئل كيف  احلري���ري، وعندما 

يدَّعي هذا الأم���ر اأجاب: نعم اأنا 

�رصيك���ه لأين اأمل���ك �س���همًا يف 

»�س�ليدير«.

فاإذا كان ال�سيد جعجع يعتقد 

اأنه بهذا ال�سهم الذي ميلكه بات 

�رصيكًا للرئي�س �س���عد احلريري، 

���ك به  ف���اإن احلري���ري مل يتم�سَّ

���حًا اإىل الأبد، وكل ق�س���ية  مر�سَّ

م�سريية يف لبنان باتت م�ساألة 

ومع  و�س���عبية،  �سيا�سية  اأ�سهم 

ارتفاع اأ�س���هم الرئي�س احلريري، 

خ�س��سًا على امل�ست�ى ال�سعبي 

���ن ال��س���ع الأمني  نتيجة حت�سُّ

وانح�سار التكفرييني من ال�سارع 

العت���دال،  مل�س���لحة  ���ني  ال�سُّ

وبالتايل مل�س���لحته، فلن يلعب 

لإر�ساء  »�س�لد«  اأ�سهمه  بكافة 

ال�س���يد جعجع وخ�سارة ال�سارع 

���ني ال���ذي يعت���رب جعجع  ال�سُّ

خ�س��سًا  له،  ا�ستفزازيًا  مر�سحًا 

يف طرابل�س و�سيدا.

واإذا كان الفيت���� »الق�اتي« 

عل���ى العم���اد ع����ن ك�نه غري 

ت�افقٍي بالنظ���ر اإىل عالقته مع 

»حزب اهلل« وان�س���جام ق�اعده 

مع هذه العالقة من���ذ بداياتها، 

ف�»التي���ار ال�طن���ي احلر« دعا 

منذ اللحظة الأوىل لت�قيع وثيقة 

تفاهم مع �سائر الق�ى وال�رصائح 

اللبناني���ة الأخ���رى، من منطلق 

اإعادة ترميم احلياة ال�سيا�س���ية 

وتع�مي امل�اطنة اجلامعة، على 

ح�ساب الزواريب املتناحرة التي 

مزَّقت لبنان بال طائل.

ال�س���يد  ���ح  املر�سَّ كان  واإذا 

جعج���ع �سي�س���تمرُّ يف رهاناته 

على طريقة »فرِّق َت�ُس���د«، التي 

تدخل �سمن فل�سفة اجلم�ح نح� 

»الكنتنة« التي ُتالزم طم�حاته 

يف ه���ذا الإطار، فليرتك لالآخرين 

ال�طن اجلامع،  جم�حهم نح���� 

لأن القط�ع الذي م���رَّ به لبنان 

خالل العام 2013 مع اجلاحمني 

الإخ�ان«،  اإىل »حكم  اجلانحني 

والذي���ن دعمهم ال�س���يد جعجع 

حتى الرمق، فاإن هذه الطم�حات 

قد باتت خلفنا، وليقتنع جعجع 

اأن معراب جاهزة لأن تك�ن مقراً 

لزعيم كانت�ن ح���دوده معراب، 

لكنها لن تك�ن ي�مًا مقراً �سيفيًا 

اللبنانية  لرئي����س اجلمه�ري���ة 

وبديل���ة عن بي���ت الدين، وكفى 

البع�س مّمن يقف�ن على �سخرة 

وال�س���م�س خلفه���م وي�س���دِّق�ن 

ظلَّهم العم���الق ويقتنع�ن اأنهم 

كبار  مب�س���ت�ى  عمالقة  بات����ا 

ن حم�ا ال�ط���ن وحرَّروه من  ممَّ

العدوان، و�س���يَّج�ه بال�س���يادة 

الأب�اب  م���ن  التاريخ  ودخل����ا 

تاريخ  جمد  وا�ستحق�ا  ال�ا�سعة 

لبنان و�سعبه العظيم.

اأمني اأب�را�سد

لبنانيات

الفراغ أفضل 
وأضمن من المجيء 
بشخص ال رمزية وال 

قيمة وطنية له

»�لفيتو �لقو�تي« على �جلرن�ل �سببه �لتحالف مع حزب �هلل.. �أم رف�ض �أزيل؟
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n حتذير
حّذر وزير حايل من ق�ى 14 اآذار اأمام جمم�عة 

طالبية من امتداد احلالة الإ�س���المية املتطرفة 

يف لبنان، مت�ّقعًا اأخطاراً ج�س���يمة اإذا حتّ�ل 

لبنان اإىل »دولة اإ�سالمية«، وخ�سارة العي�س 

امل�سرتك الذي يتمّيز به لبنان عن باقي الدول 

العربية.

n انحياز املحكمة
اعت��ر م�ش��در معني ب�ش���أن املحكم��ة الدولية 

اخل��ش��ة بلبن���ن اأن تع�ط��ي املحكم��ة اأ�شبح 

مك�شوف��ً�، خ�شو�ش��ً� جله��ة تع�طيه��� ب�ل�ش�أن 

ال�شي��ش��ي الداخل��ي، اإ�ش�ف��ة اإىل اأنه��� تعم��ل 

وف��ق اأجن��دة بعي��دة كل الُبع��د ع��ن الق�ش�ي��� 

الق�ش�ئي��ة املخت�ش��ة مبل��ف اغتي���ل الرئي���س 

رفيق احلريري، بل ب�تت جزءاً من اال�شطف�ف 

ال�شي��شي املوجود يف لبن�ن.

n اإىل املخيمات.. ُدر
اأك���دت جه���ة اأمني���ة لبناني���ة اأن الأمن يف 

املخيمات الفل�س���طينية �س���تك�ن له الأول�ية 

املطلق���ة بع���د تثبي���ت الأم���ن يف طرابل�س 

وعر�س���ال، لأن الأحداث الأخرية يف املخيمات 

ت�س���ّكل تهديداً وخطراً على الأمن ال�سيا�س���ي 

والجتماعي اللبناين، م�ؤكدة اأن التفاهم قائم 

مع القيادة الفل�سطينية.

n ال�سع�دي�ن ينقل�ن الك�رونا
تتخ��وف م�ش���در طبي��ة م��ن ع��ودة ال�شي���ح 

ال�شعودي��ن اإىل لبن���ن ه��ذا ال�شي��ف، يف ظ��ل 

خط��ر انتق���ل مر���س كورون���، دون اأن تتخ��ذ 

ال��وزارات املعني��ة اأي اإج��راءات عل��ى املع�بر 

اجلوية والرية.

n ملناف�سة ال�سياحة العراقية
تق����ل م�س���ادر �س���ياحية وا�س���عة الطالع، 

اإن ال�س���يف احلايل �سي�س���هد ع�دة ال�س���ياح 

اخلليجيني باأعداد مقب�لة، بعدما �سهد لبنان 

يف الآونة الأخرية هج�م���ًا عراقيًا كبرياً على 

ال�ستجمام والتجارة يف لبنان، وبلغت اأرقام 

العراقي���ني ال�افدين قراب���ة 200 األف عراقي، 

علمًا اأن �رصكة الطريان اللبنانية ت�س���ريِّ اأربع 

رح���الت اإىل الع���راق، فيما تن�س���ط اخلط�ط 

العراقية ب�س���كل ي�مي من املدن العراقية اإىل 

بريوت.

n على خطى »داع�س« و»الن�رصة«
ق���ل م�ش��در اأمن��ي موث��وق، اإن حرك��ة القوى 

التكفريي��ة يف لبن���ن اأ�شبحت حت��ت ال�شيطرة 

مت�مً�، واإن عدة خالي� خطرية مّت تفكيكه�، فيم� 

اعُتق��ل وُقتل اأك��ر االأ�شخ����س اخلطرين فيه�، 

والب�ق��ون حت��ت املراقبة، كم� حت��ّدث امل�شدر 

عن عملي�ت ت�شفية داخلية بن الف�ش�ئل، على 

غرار حرب »الن�رصة« و»داع�س« يف �شورية.

n اتهامات متباَدلة
تعّمد م�س����ؤول�ن يف »تيار امل�ستقبل« مترير 

معل�مات ب���اأن مرجعًا حك�ميًا �س���ابقًا كان 

ميّ�ل قادة املحاور، وقد رّد اأن�سار الأخري باأن 

الهدف حماولة تبي�س ال�س���فحات ال�س�د مع 

اأهل طرابل�س من جهة، والتمل�س كالعادة من 

التزام���ات مع »زعران« الأزق���ة الذين انتهت 

فعاليتهم.

قــــال ـُ ي ما هي الرسالة التي يحملها الخرق األمني في طرابلس؟
ل ريب اأن العتداء الذي تعرّ�س 

ل����ه اجلي�����س اللبن����اين يف حملة 

»الب����ازار« يف »باب التبانة« يف 

الأيام القليلة الفائتة، خالل تنفيذه 

عمليات دهم بحث����ًا عن مطل�بني، 

واأدى اإىل جرح ثمانية ع�س����كريني، 

اأث����ار خم����اوف الطرابل�س����يني من 

اإمكان انفالت ال��سع الأمني جمدداً 

ال�س����مال،  وبالتايل  يف عا�س����مة 

منع ا�س����تكمال اخلطة الأمنية فيها 

بعد نح����� �س����هرين عل����ى بدئها، 

بعدما جنح����ت يف اإع����ادة الهدوء 

اإىل طرابل�س وال�سع�ر بالأمان لدى 

م�اطنيها.

وما يث���ري املخاوف اأي�س���ًا، ه� 

ت�قي���ت ه���ذا العت���داء، والدوافع 

احلقيقي���ة التي حملت امل�س���لحني 

املطل�ب���ني اإىل ا�س���تهداف اجلي�س، 

يف وق���ت يق�م معظم قادة املحاور 

واآمري املجم�عات امل�سلحة بت�سليم 

اأنف�س���هم اإىل الأجه���زة املخت�س���ة، 

متهيداً لت�س�ية اأو�ساعهم الق�سائية، 

م���ا ي�ؤ����رص اإىل وج����د جمم�عات 

»غب الطلب« جاهزة لإعادة تفجري 

ال��س���ع الأمني اإذا اقت�ست الظروف 

ال�سيا�س���ية ذلك، ل �سيما يف �س�ء 

ع���دم ت�افق الق����ى اللبنانية على 

انتخاب رئي�س جديد للجمه�رية. 

م���ا ي�ؤكد اأن ه���ذا اخلرق الأمني 

مل يكن وليد ال�سدفة، بل عمل اأمني 

منظم، فقد مت تنظيم حملة حتري�س 

الت�ا�س���ل  على اجلي�س عرب م�اقع 

اآب«  الن�س���ية »وات�س  والر�س���ائل 

باأنه �سيق�م بعملية دهم يف »باب 

التبانة«، م���ا جعل الأج�اء م�ؤاتية 

ل�ستهدافه، اإ�سافة اإىل ذلك فقد عمد 

بع�س امل�سلحني اإىل اإطالق نار يف 

اأماكن متعددة من طرابل�س، كمناطق: 

وامليناء وو�س���ط  الرم���ل،  »ب���اب 

املدين���ة«، كذلك األق���ى جمه�ل�ن 

قنبلت���ني يدويت���ني ق���رب جام���ع 

لإ�س���اعة  »التبانة«،  النا�رصي يف 

اأج����اء الت�ت���ر يف »الفيحاء«، ما 

دفع ب�حدات اجلي�س اإىل ال�ستنفار، 

بح�سب م�سادر متابعة.

ووفق����ًا للمعل�م����ات املت�افرة 

فاإن  املخت�س����ة،  الأجه����زة  ل����دى 

امل�س����تبه فيهم باإلق����اء القنبلتني 

كان�ا �س����تة اأ�س����خا�س، وجميعهم 

جلاوؤا اإىل »البازار«. 

وبالفع���ل، فق���د حقق���ت حملة 

التحري�س املذك�رة غايتها، وما اأن 

قام اجلي�س بدهم منزل اأحد امل�ستبه 

اأمطر  فيه���م يف »البازار«، حت���ى 

م�سلح�ن جمه�ل�ن عنا�رص الدورية 

بالر�س���ا�س والقذائف ال�ساروخية، 

ثماني���ة  اإ�س���ابة  اإىل  ذل���ك  واأدى 

ع�س���كريني، بينه���م �س���ابط برتبة 

»هامفي«  �س���يارة  واإحراق  مالزم، 

بالكامل.

يف املح�س���لة، ل �س���ك اأن هذا 

اخل���رق الأمني اخلط���ر يعك�س عدم 

ن�س����ج ت�س����ية كاملة تف�سي اإىل 

التفاهم على الق�س���ايا ال�سيا�س���ية 

النتخ���اب  �س���يما  ل  العالق���ة، 

الرئا�سي، وبالتايل اأن غياب التفاهم 

ال�سيا�سي قد يعرّ�س البلد اإىل هزات 

اأمنية جديدة.

كذلك يحمل هذا اخلرق ر�س���الة 

اأمنية مفادها: اأن من متّكن من خلق 

»لعبة قادة املحاور« ب��سعه اإعادة 

جتربة مماثلة، اإذا دعت احلاجة.

ح�سان احل�سن  

�لعتد�ء �لأخري على �جلي�ض �للبناين يف طر�بل�ض �سبقته حملة حتري�ض عرب �لر�سائل �لن�سية و»�لو�ت�ض �أب«

�ل�سيخ جربي يت�سلم درع �ملوؤمتر �لتكرميي يف ماليزيا

) �لعدد 311(  �جلمعة - 23 �أيار - 2014

�سارك ال�س���يخ د. عبد النا�رص جربي يف »امل�ؤمتر 

العاملي لتحرير الأق�س���ى والدفاع عن امل�ست�سعفني« 

الدويل الذي ُعقد يف اإقليم �سالنغ�ر مباليزيا، ملنا�رصة 

ال�سعب الفل�سطيني املظل�م، ولتكري�س اجله�د لتحرير 

امل�سجد الق�سى.

ومما جاء يف كلمة �سماحته: »لذْكر مدينة القد�س 

على الل�سان دغدغة للم�ساعر، ودفع لالأ�س�اق نح�ها، 

ت���كاد ل جندها مع ذكر مدينة اأخرى، ملا فيها من ُبعد 

ت�رصيفي مل�سمى مدينة القد�س، حيث ال�ستقاق اللغ�ي 

من ا�س���مه عز وجل القدو�س، اأي �س���ديد الطهارة، ومل 

يحَظ بهذا اإل ُدرة املدائن، هذه املدينة املقد�س���ة التي 

فيها امل�سجد الأق�سى؛ مركزية الربكة واخلريية، {الذي 

باركنا ح�له}، وهي  تعم كل فل�سطني وبالد ال�سام«.

ولفت �س���ماحته اإىل اأن من يحك���م القد�س يحكم 

الع���امل، وم���ن يتحّكم بالقد����س يدير ق���رار العامل، 

والتاريخ �س���اهد على ذلك، وق���ال: »املطل�ب الي�م 

لبناء ح�س���ارة الإن�سان، اإعادة فل�س���طني واملناطق 

املحتل���ة لأهله���ا، ورّد الهجم���ة املتغطر�س���ة على 

املتخلّقني بها، وذلك يحتاج اإىل رجال �سادقني اأمثال 

الإمام الغزايل وم�لنا عبد القادر اجليالين، واأمثالهما 

م���ن العلماء الذين كّ�ن�ا جيل الن�رص والتمكني، حتى 

جاء عماد الدين ون�ر الدين ال�سهيد و�سالح الدين«، 

كما اعترب �سماحته اأن ا�ستعادة فل�سطني تفر�س عدم 

التنازع وعدم اخلالف املبتلى به جمتمعنا الإ�سالمي 

الكبري، والتخلي عن الأنانيات وال�سخ�سانيات، ورفع 

�س���عار واحد ه� »كل اجله�د لدحر اليه�د«، م�س���رياً 

اإىل من�ذج املقاومة الإ�سالمية يف لبنان؛ عندما احتد 

ال�سنة وال�س���يعة والدروز وامل�سيحي�ن مع املقاومة 

الإ�س���المية، بقيادة �سماحة ال�س���يد ح�سن ن�رص اهلل، 

ووق�ف �س����رية املمانعة اإىل جانبنا، فتحقق اإخراج 

العدو ع���ام 2000 دون قيد اأو �رصط، وكذلك ُهزم عام 

2006، و2007 - 2008 يف غ���زة بتع���اون املقاوم���ة 
ع�سكريًا وفكريًا يف لبنان وفل�سطني، وي�سهد على ذلك 

البحر الأحمر و�سحراء �سيناء واأنفاق غزة.

جبري مشاركًا في »المؤتمر العالمي لتحرير األقصى«:
م بالقدس يدير القرار الدولي

ّ
من يحكم القدس يحكم العالم.. ومن يتحك



مقابلة8

األب األورشليمي: »اإلخوان« لم يفوزو منذ البداية..
والشعب المصري استرّد ثورته المسروقة

تحت الضوء

بانتظار »طربوش الجمهورية«

مثري وم�ستغَرب احلديث عن الفراغ 

اإذا مرّ ع�رص يوم 25 اأيار ولي�س منت�سف 

ج، على اعتبار اأن رئي�س  الليل كما يروَّ

اجلمهورية اأق�سم اليمني الد�ستورية 

ع�رصاً، وبالتايل يف حلظتها تبداأ ال�ساعة 

�سفر من بداية واليته.

مثري احلديث والتحذير والتنبيه من 

الفراغ، وكاأنها املرة االأوىل التي حت�سل 

يف حياة لبنان احلديث، فقد ح�سلت 

�سابقة الفراغ يف 16 اأيلول عام 1952؛ 

حينما ا�ستقال الرئي�س ب�سارة اخلوري 

و�سلّم احلكم اإىل احلكومة برئا�سة اجلرنال 

فوؤاد �سهاب، وا�ستمرّت يف احلكم �ستة 

اأيام، انتهت بانتخاب النائب كميل 

�سمعون رئي�سًا.

وح�سلت هذه ال�سابقة يف العام 

1988؛ حينما غادر اأمني اجلميل ق�رص 
بعبدا والبلد يف عزّ االنق�سام، ويف ظل 

حكومتني، بعد اأن غامر وناور كثرياً، لعل 

حافظ االأ�سد يقبل بالتمديد له، ولو �سنة 

اأو حتى عدة اأ�سهر.

اإىل اأن جاء اتفاق الطائف، الذي انتزع 

معظم �سالحيات رئي�س اجلمهورية 

وحّولها اإىل جمل�س الوزراء جمتمعًا، 

فانُتخب على اأ�سا�سها النائب رينيه 

معو�س بعد 409 اأيام من الفراغ 

الد�ستوري، لكن ما اأن بداأ الرئي�س معو�س 

م�ساوراته لت�سكيل احلكومة اجلديدة 

برئا�سة الربوفي�سور �سليم احل�س، حتى 

اغتيل لت�ستمر البالد بال رئي�س وال 

حكومة حتى 24 ت�رصين الثاين بانتخاب 

الرئي�س اليا�س الهراوي.

وتكرّرت ظاهرة الفراغ يف العام 2007، 

حينما انتهت والية الرئي�س اإميل حلود 

دون انتخاب رئي�س جديد، ويف ظل 

حكومة اأمر واقع برئا�سة فوؤاد ال�سنيورة، 

كانت غري ميثاقية وغري د�ستورية وغري 

�رصعية، الأنها كانت فاقدة متامًا ملكونها 

ال�سيعي وناق�سة التمثيل االأرثوذك�سي، 

ناهيك عن وزراء خانوا من جاء بهم، 

وحتديداً خانوا الرئي�س حلود وانقلبوا 

عليه، وكانت فتوى الوزير القا�سي، 

وع�سو املجل�س الد�ستوري �سابقًا، 

با�ستمرار هذه احلكومة ال حتمل على 

بطن وال ظهر، لكن طموحاته جعلته ظل 

�سيده..

االآن، نحن على اأبواب الفراغ يف 

الكر�سي االأوىل، وبداأ تهبيط احليطان، 

لكن بب�ساطة ال خوف من هذا الفراغ، 

فنحن ل�سنا من ي�سنع الرئي�س، ثمة كلمة 

»وحي« دولية واإقليمية مل تهبط بعد، 

وريثما ي�ستقر الهيجان االإقليمي والدويل، 

تتنزل علينا كلمة ال�رص لـ»تركيب 

الطربو�س على راأ�س اجلمهورية«.. على 

حد تعبري زميلنا نبيه الربجي.

�أحمد

ك�سفه  مــا  في�س  مــن  غي�س 

القبطية  الكني�سة  رئي�س  لنا 

االأرثوذك�سية يف لبنان االأب روي�س 

»الثبات«،  جلريدة  االأور�سليمي 

واإليكم اأبرز ما جاء يف احلوار:

ملا  االأور�ــســلــيــمــي  تو�سيف 

اأُطلق على احلراك يف املنطقة ال 

هم  براأيه  االأمريكيون  فيه،  لب�س 

العربي«،  »الربيع  ت�سمية  وراء 

بتهّكم يقول: »اأ�ساًل مل يكن يومًا 

عربي،  ربيع  الأنه  عربيًا،  ربيعًا 

الدعوات  اأن  باعتقادنا  ونحن 

لتق�سيم  جـــاءت  للدميقراطية 

العراق،  يف  فعلوا  كما  املنطقة، 

وال�سودان  لليبيا  اأرادوه  ومــا 

و�سورية.. بعد م�سي �سنوات على 

هذه  هل  املجنون،  ــراك  احل هــذا 

ال�سعب  ل�سالح  هي  »الثورات« 

العربي كما يدعون..؟ نعم، ح�سلت 

ثورة يف م�رص طالت حكمًا ا�ستمر 

عانت  م�سكلة  وهــذه  عــامــًا،   30
منها كافة دول املنطقة با�ستثناء 

حياتنا  تعرف  مل  بحيث  لبنان، 

ال�سيا�سية املعا�رصة �سوى روؤ�ساء 

باحلكم  ي�ستمرون  الأنهم  راحلني، 

االأب  يبت�سم  وفاتهم«،  حني  اإىل 

االأرو�سليمي.

القبطية  الكني�سة  رئي�س  يعترب 

االأورثوذك�سية يف لبنان اأّن ثورة م�رص 

بداأت �سبابية، وكان ال�سعب باأ�رصه 

يوؤيدها، ومل يكن فيها �سعار ديني، 

امل�سلمني«،  »االإخــوان  تنظيم  لكن 

والدعم  اخلارجي  التمويل  ونتيجة 

يكونوا  اأن  ا�ستطاعوا  االإعــالمــي، 

الثورة  فاقتن�سوا  تنظيمًا،  االأكــر 

لي�رصقوها وليغرّيوا م�سارها، ولعل 

قول الرئي�س املعزول حممد مر�سي 

اإّن »االإخوان امل�سلمني« اآتون حلكم 

توجههم  تك�سف  �سنة   500 م�رص 

ــي والــديــكــتــاتــوري  ــراط ــالدميــق ال

احلكم،  ممار�سة  يف  والــالاأخــالقــي 

ــورة من  ــث فــاأيــن هــي �ــســعــارات ال

يف  الدميقراطية  واأين  كهذا؟  تفكري 

ي�ساأل  احلكم«؟  مار�سوه يف  ما  كّل 

االأور�سليمي.

»الإخوان« مل يفوزوا

ـــن الــطــريــقــة  نــ�ــســاألــه ع

الدميقراطية يف عزل مر�سي، يرّد 

االإخوان  »ا�ستغّل  االأور�سليمي: 

الدميقراطية.. هم ال يوؤمنون بها 

احلكم،  اإىل  بهم  جــاءت  اإذا  اإالّ 

يرف�سون االآخر وي�سعون ل�رصبه 

ال�سبب  ولهذا  الو�سائل،  بكافة 

قام ال�سعب بثورة اأخرى يف 30 

االأوىل  الثورة  ال�سرتداد  يونيو 

 35 نحو  وخــروج  ال�سياع،  من 

�رصبة  كــانــت  مــ�ــرصي  مليون 

كفيلة  وكانت  عليهم  قا�سية 

ت�سري  اليوم  وم�رص  باإطاحتهم، 

والد�ستور  الدميقراطية،  باجتاه 

تبوء  اأن  اإىل  وي�سري  يلحظ 

رئي�س الدولة ال يكون اإالّ لوالية 

ـــدة، بــخــالف احلــديــث عن  واح

500 عام، وهذا االأمر يطمئن كل 
اختالف  على  امل�رصي  ال�سعب 

ي�سيف  ال�سيا�سية«،  توجهاته 

التي  »االنتخابات  روي�س:  االأب 

تو�سل  مل  م�رص  يف  ح�سلت 

اأ�ساًل الرئي�س مر�سي اإىل رئا�سة 

التي  االنتخابات  اجلمهورية، 

�سابها   2011 العام  يف  جــرت 

ــات  ــاء كــثــرية واعــرتا�ــس ــي ــس اأ�

كثرية، ونزل االإخوان اإىل ميدان 

نتائج  �ــســدور  قبل  التحرير 

والتهديد،  للتجرّب  االنتخابات 

االنتخابات  نتيجة  ولتغيري 

اأثر  لنزولهم  وكان  واغت�سابها، 

ُتعلنون  اإما  اأنه  مفاده  تهديدي 

�سنحرق  واإما  االإخــوان  انت�سار 

م�رص، وهذا االأمر اأخاف املجل�س 

طنطاوي،  وامل�سري  الع�سكري 

لــالإخــوان  ال�سلطة  فر�سخت 

على  وحر�سًا  البلد  على  خوفًا 

رغم  لكن  ــرصي،  املــ� ال�سعب 

االنتخابات  نتيجة  �رصقتهم 

ت اإدارتهم ال�سيئة للحكم، 
ّ
ا�ستمر

م�سلمني  امل�رصيني  ــرب  اأج مــا 

قبل امل�سيحيني لالنتفا�سة من 

جديد من اأجل كرامتهم«.

بناء �لكنائ�س 

يحتاج ملر�سوم رئا�سي

ن�ساأل االأور�سليمي عن و�سع 

امل�سيحي يف م�رص اليوم، �سيما 

اأن مواقفهم الوطنية وامل�رصقية 

مل  عليها  ــار«  غــب »ال  الــتــي 

تت�سّفع لهم ومل تنفعهم ب�سيء 

منذ انف�سال م�رص عن ال�سلطنة 

العثمانية، فلماذا مُينع القبطي 

بناء كني�سة؟ وملاذا ممنوع  من 

يقول  كني�سة؟  ترميم  عليه 

بناء  اأو  »الرتميم  روي�س:  االأب 

اإىل  يحتاج  م�رص  يف  الكنائ�س 

وهذا  بذلك،  رئا�سي  قرار  �سدور 

االأمر ورثناه مع االأ�سف منذ اأيام 

وراحــت  العثمانية،  ال�سلطنة 

العثمنة من م�رص وتركيا وبقيت 

االأقباط..  على  �سارية  قوانينها 

تغريت قوانني كثرية لكن قانون 

بناء الكنائ�س ظّل خا�سعًا الأمر 

الرئي�س..«؟

يجيبنا  ال�سبب؟  عن  �ساألناه 

اخلوف  »دائــمــًا  االأور�سليمي: 

كان  االإ�سالمية  التيارات  من 

القوانني  هذه  تبديل  عدم  وراء 

اجلائرة بحق االأقباط، فالزعماء 

يخ�سون على مراكزهم. الرئي�س 

جمال عبد النا�رص وحده �سمح 

مّت  اأيامه  ويف  الكنائ�س،  ببناء 

بناء الكاتدرائية املرقو�سية يف 

من  مالية  مب�ساهمة  العبا�سية 

الدولة و�سارك يف افتتاحها مع 

لكننا  الثالث،  كريليو�س  البابا 

مع  ذاتها  امل�سكلة  يف  بقينا 

امليول  ذات  ال�سادات  الرئي�س 

االإخوانية، والرئي�س مبارك الذي 

كان ذات �سخ�سية �سعيفة«.

»اإ�سرائيل« وراء تهجري 

امل�سيحيني

وجــود  االأور�سليمي  يــوؤكــد 

لتهجري  ــيــة  خــف ــات  ــط خمــط

هــذه  ــس  ــا� ــس واأ� امل�سيحيني، 

ـــة  ــات بـــراأيـــه دول ــط ــط املــخ

االأ�سف  »اإ�رصائيل«، يقول: »مع 

ي�سرتك  العربية  الدول  من  كثري 

يف تنفيذ هذا املخططات بدون 

اأن  دون  من  ينفذوه  اأو  عيب، 

ي�ساعدونها  وهم  ذلك،  يدركوا 

ي�ستطيع  وكيف  تهجرينا،  على 

اأر�سه  يف  امل�سيحي  يبقى  اأن 

معدومة..  العي�س  ومقومات 

امل�سيحيون يف امل�رصق يريدون 

األب األورشليمي: 
المسلمون ساندونا 

في صّد الهجوم على 
الكنائس القبطية

واالأقباط  عال�سما،  اإال  م�رص  نغادر  ال 

وامل�سيحيون يف امل�رصق متم�سكون باأر�سهم 

واأوطانهم و�رصقهم، رغم موجات اال�سطهاد 

العدواين  »اإ�رصائيل«  مفهوم  املتالحقة.. 

دولتهم  تاأ�سي�س  مع  يبداأ  مل  للم�سيحيني 

املزعومة، فاملخططات م�ستمرة منذ مئات 

ي�ساوي  نظام  على  كثرياً  نعّول  ال�سنوات.. 

بني كافة �رصائح املجتمع امل�رصي. 
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األب األورشليمي: »اإلخوان« لم يفوزو منذ البداية..
والشعب المصري استرّد ثورته المسروقة

يتطلب  ذلك  ولكن  اأر�سهم،  يف  البقاء 

مقومات �سمود و�سالم، وهنا ن�ساأل االأمم 

اأي�سًا عن �سبل مواجهة تهجري  املتحدة 

امل�سيحيني من ال�رصق.. ولكن يف الوقت 

تهجرينا  جهود  اأن  جيداً  نــدرك  عينه 

واإ�رصائيل  االأعــوام،  مئات  منذ  �سغالة 

البع�س،  يظّن  كما  اليوم  بنت  لي�ست 

من  هم  الغرب  يف  امل�سيحيني  ومعظم 

امل�سيحية  اإن  لهم  نقول  ونحن  ال�رصق.. 

لن تنقر�س من ال�رصق، الأّن اهلل لن يرتك 

ورغم  ال�رصق،  من  بــداأت  التي  كني�سته 

بالغرب  الكني�سة  عندنا  يح�سل  ما  كّل 

اأ�سعف منها من ال�رصق«.

عدد االأقباط امل�رصيني يف لبنان نحو 

من  والبقية  لبناين  منهم  جزء   ،5000
»االأقباط  االأور�سليمي:  يقول  الوافدين، 

املنت�رصون يف العامل ال يتجاوز عددهم 

نظّمت  القبطية  وكني�ستنا  ماليني،   3
ولهذا  الحت�سانهم،  و�سعت  وجودهم 

يزداد  مل�رص  انتماءهم  اأن  نرى  ال�سبب 

لدى القبطي يف بلدان االغرتاب، ولدينا 

يف اأمريكا وحدها اأكر 170 كني�سة قبطية 

ت�سهر على عدم اإذابتهم يف املجتمعات 

متم�سكون  الأننا  والغربية،  االأمريكية 

ببلدانهم  ارتباطهم  ورغــم  بجذورنا.. 

الرتباطه  وفيًا  القبطي  يبقى  املختلفة 

الروحي بلدهم االأم م�رص«.

يتمنى االأور�سليمي للبنان اأن يحافظ 

على ر�سالته ومنوذجه احل�ساري املميز 

عنه  قال  كما  والغرب  لل�رصق  بالن�سبة 

الثاين،  بول�س  يوحنا  القدي�س  البابا 

ي�سري اإىل تداعيات االأحداث يف املنطقة 

عليه بالقول: »كونه جزءاً من املنطقة، 

مليون  من  اأكر  نزوح  من  اليوم  يعاين 

هو  لبنان  يطمئن  مــا  ولكن  �ــســوري، 

االأهلية  احلرب  مــرارة  ب 
ّ
جر �سعبه  اأّن 

اأن  يريد  اأحداً  اأن  اأعتقد  وال  وب�ساعتها، 

يتذكرها، واجلميع يريد العي�س امل�سرتك 

والتنوع فيه غنى، وال اأعتقد اأن امل�سلم 

�سي�ستغني عن امل�سيحي وال ال�سني عن 

حدة  على  منهم  كّل  وذاكــرة  ال�سيعي، 

جتعلهم يفت�سون على الدوام عن حلول 

وعن ت�سوية الأزماتهم«.

وينهي االأب االأور�سليمي كالمه م�سرياً 

لالأبناء  �ستبقى  ــداد  االأج اأر�ــس  اأّن  اإىل 

لبنان  يــرتك  لبناين  »اأي  ــاد،  ــف واالأح

واحلنني  امل�رصي،  وكذلك  له  �سينجذب 

يزداد مع االغرتاب ومن يعود اإىل وطنه 

كم�رصيني  ونحن  اأخرى  مرة  يرتكه  لن 

لن نرتك م�رص اإالّ باجتاه ال�سماء.. ولوال 

امل�سيحيني  بجانب  امل�سلمني  وقــوف 

اأيام  القبطية  االإخوان كّل كنائ�سنا  الأكل 

ف�س اعت�سام رابعة والنه�سة، وملا بقيت 

الذين �سدوا  وامل�سلمون هم  اأي كني�سة، 

اعتداء االإخوان«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

اإلسراء والمعراج.. والقضية األولى

االإ�رصاء واملعراج  تفر�س علينا منا�سبة 

االأوىل  وامل�سلمني  العرب  ق�سية  نتذّكر  اأن 

وامل�سجد  القد�س  ق�سية  الع�رص؛  هذا  يف 

االأق�سى، وق�سية فل�سطني عمومًا، وجدير بنا 

اأال نن�سى هذه الق�سية، واأن يتمحور حولها 

توجهنا وت�سميمنا و�سعينا امل�سرتك الإنقاذ 

االأق�سى، واإنقاذ القد�س.

نرّكز عليه يف ذكرى  اأن  اأهم ما ينبغي 

االإ�رصاء واملعراج هو كيف ربط اهلل �سبحانه 

وامل�سجد  احلـــرام  امل�سجد  بــني  وتــعــاىل 

االأق�سى، وكيف اأعلمنا اهلل �سبحانه وتعاىل 

فكان  مق�سوداً،  كان  االأق�سى  امل�سجد  اأن 

واآله  النبي �سلى اهلل عليه  اأن يعرج  ميكن 

و�سلم من مكة اإىل �سدرة املنتهى.

ال بد اأن ننظر ملاذا كان هذا االإ�رصاء من 

امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد االأق�سى، وملاذا 

واآله  مل يعرج بر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 

اإىل  احلــرام  امل�سجد  من  مبا�رصة  و�سلم( 

املرور  اأن  على  يدلنا  هذا  العال؟  ال�سموات 

يف  املقد�س(،  )بيت  القد�سية  املحطة  بهذه 

للعاملني،  فيها  اهلل  بارك  التي  االأر�س  هذه 

الذين  باالأنبياء  وال�سالة  مق�سوداً،  كان 

واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  ا�ستقبلوا 

هذا  اأّمهم،  واأنــه  املقد�س،  بيت  يف  و�سلم( 

القيادة  اأن  ذلك  ومن  وداللته،  معناه  له 

جديدة،  نبوة  واإىل  جديدة،  اأمة  اإىل  انتقلت 

ال�سابقة  كالنبوات  لي�ست  عاملية  نبوة  اإىل 

اأُر�سل فيها كل نبي لقومه، هذه نبوة  التي 

للعاملني،  رحمة  النا�س،  لكل  خالدة  عامة 

فهي  االأزمـــان،  ول�سائر  االأقاليم  وجلميع 

عموم  القيامة،  يوم  اإىل  الدائمة  الر�سالة 

هذه الر�سالة وخلودها كان اأمراً ال بد منه، 

وهذه ال�سالة باالأنبياء تدل على هذا االأمر، 

اأر�س  واإىل  االأق�سى،  امل�سجد  اإىل  والذهاب 

اإبراهيم  فيها  كان  التي  القدمية،  النبوات 

بانتقال  اإيــذان  وعي�سى  ومو�سى  واإ�سحاق 

اجلديدة  االأمة  اإىل  انتقلت  القيادة  القيادة.. 

واإىل الر�سالة العاملية اخلالدة اجلديدة.

)امل�سجد  امل�سجدين  بني  الربط  هــذا 

االإن�سان  لي�سعر  االأق�سى(  وامل�سجد  احلرام 

فهذا  قد�سيته،  امل�سجدين  لكال  اأن  امل�سلم 

ابتداأ االإ�رصاء منه، وهذا انتهى االإ�رصاء اإليه، 

امل�سجد  يف  فرَّط  من  اأن  يوحي  هذا  وكاأن 

االأق�سى يو�سك اأن يفرِّط يف امل�سجد احلرام، 

ولو فرَّط يف منتهى االإ�رصاء ميكن اأن يفرِّط 

يف مبتداأ االإ�رصاء. اأراد اهلل تبارك وتعاىل اأن 

ابتداأ  الذي  امل�سجد  امل�سجدين؛  بني  يربط 

اإليه  انتهى  الــذي  وامل�سجد  االإ�ــرصاء،  منه 

امل�سجد  اإىل  احلــرام  امل�سجد  من  ــرصاء،  االإ�

االأق�سى.. اأراد اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يربط 

واأراد  امل�سجدين،  هذين  امل�سلم  وجدان  يف 

اهلل اأن يثبت امل�سجد االأق�سى بقوله {الذي 

امل�سجد  هذا  اهلل  و�سف  حوله}،  باركنا 

ر�سول  م�سجد  يوجد  اأن  قبل  وهذا  بالربكة، 

اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، الأن امل�سجد 

النبوي مل ين�ساأ اإال بعد الهجرة، يف املدينة، 

ويثبته يف  املعنى  هذا  يوطد  اأن  اهلل  فاأراد 

عقول االأمة وقلوبها، حتى ال يفرطوا يف اأحد 

االأق�سى  امل�سجد  يف  فرط  من  امل�سجدين، 

اأو�سك اأن يفرط يف امل�سجد احلرام؛ امل�سجد 

الذي ارتبط باالإ�رصاء واملعراج، والذي �سلى 

اإليه امل�سلمون مدة طويلة من الزمن حينما 

اإىل  ال�سالة، كان امل�سلمون ي�سلّون  ُفر�ست 

بيت املقد�س، كان بيت املقد�س قبلتهم ثالث 

�سنني يف مكة، و�ستة ع�رص �سهراً يف املدينة، 

اإىل هذا امل�سجد )بيت املقد�س(، كان  �سلوا 

االأوىل،  القبلة  فهو  االأوىل،  امل�سلمني  قبلة 

امل�سجد  وهو  واملعراج،  االإ�رصاء  اأر�س  وهو 

اإليه، واإىل امل�سجد  اإال  ُت�َسّد الرحال  الذي ال 

احلرام وامل�سجد النبوي، وبهذا كانت القد�س 

االإ�سالم  يف  املعّظمة  الثالثة  املدينة  هي 

بعد مكة املكرّمة واملدينة املنّورة.

اأهمية  امل�سلمون  يعي  اأن  ينبغي  هكذا 

امل�سجد  واأهمية  تاريخهم،  يف  القد�س 

ويف  عقيدتهم  ويف  دينهم،  يف  االأق�سى 

امل�سلمون  حر�س  هذا  اأجل  ومن  حياتهم، 

طوال التاريخ اأن يظل هذا امل�سجد باأيديهم.

لقد اأراد اهلل تعاىل اأن يربط هذا امل�سجد 

بهذه الذكرى لنظل يف كل عام كلما جاءت 

اأواخر رجب ويحتفل بها  ذكرى االإ�رصاء يف 

االأمر  بهذا  ذّكرتنا  مكان  كل  يف  امل�سلمون 

الق�سية  هذه  اخلطرية،  الق�سية  هذه  اجللل، 

كان  فاإذا  فيها،  نفرّط  اأن  ميكن  ال  املقّد�سة 

اليهود قد حلموا باإقامة دولة وا�ستطاعوا اأن 

يحققوا حلمهم، فعلينا اأن نحلم نحن باأننا 

واإن  حتى  م�سجدنا  يف  نفرّط  اأن  ميكن  ال 

اال�ست�سالم،  هذا  ي�ست�سلم  املر  الواقع  راأينا 

اأن ن�سري  لنا  االنهزام، ال يجوز  وينهزم هذا 

يف ركابه منهزمني.

وتعاىل  تبارك  اهلل  اأن  نعتقد  اأن  يجب 

معنا، واأن اهلل نا�رصنا، واأنه مظهر دينه على 

الدين كله، واأنه نا�رص الفئة املوؤمنة، وكما 

روى االإمام اأحمد والطرباين، عن اأبي اأمامة 

اهلل  �سلى  اأنــه  عنه(،  اهلل  )ر�سي  الباهلي 

من  طائفة  تزال  قال: »ال  و�سلم  واآله  عليه 

اأمتي على احلق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، 

من  اأ�سابهم  ما  اإال  جابههم  من  ي�رصهم  ال 

ذلك،  على  وهم  اهلل  اأمر  ياأتي  حتى  الأواء، 

ببيت  قال  هم؟  واأيــن  اهلل  ر�سول  يا  قالوا 

املقد�س واأكناف بيت املقد�س«، ما يوؤّكد اأن 

وحدهم،  للفل�سطينيني  ملكًا  لي�ست  القد�س 

وفل�سطني لي�ست ملك الفل�سطينيني وحدهم، 

وامل�سجد  وامل�سلمني،  العرب  ملك  هي  بل 

االأق�سى ملك كل م�سلم.

�أحمد �لطب�س
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واقعة اإلسراء والمعراج 
فيها إشارة إلى أن من 

يفّرط في المسجد األقصى 
يوشك أن يفّرط في 

المسجد الحرام



ملف العدد10

قد تتخذ �ش���كل احتجاج���ات عنيفة بغية 

لف���ت الأنظار الدولي���ة اإليه���ا، ناهيك عن 

ازدي���اد جرائم القتل والجت���ار باملخدرات 

والدعارة وال�رسقات واجلرائم ال�شغرية بني 

املواطنني الربازيليني اأنف�ش���هم، الكثري من 

هذه اجلرائم حتدث يف الأحياء الفقرية، لكن 

باإمكانها ب�شهولة اأن توؤثر باملونديال، فمع 

تدفق ال�شياح حل�شور مباريات كاأ�س العامل 

املنت�رسة يف 12 مدينة، �ش���تكون ال�شغوط 

الأمني���ة له���ذا احلدث بالغ���ة للغاية، مما 

�ش���يجعل من ال�شعب على ال�شلطات القيام 

بحماية جميع املالعب واملتفرجني، ف�شاًل 

عن ال�شكان املحليني.

حالة تاأهب

رغ���م اأن الربازيل توؤكد اأنها �ش���تقوم 

بتاأمني املالعب ب�شكل فعال �شد ع�رسات 

التهديدات وال�شطرابات، اإل اأن ذلك ل مينع 

اأن ي�ش���بح الوافدون حل�ش���ور املباريات 

�شحية لل�رسقة اأو ال�شلب اأو حتى العتداء، 

وقد ي�شتهدف املجرمون املحليون النا�س 

يف مباريات كاأ�س العامل، وكذلك ال�شياح 

يف الفنادق ومراكز الرتفيه يف اأحياء املدن 

امل�ش���يفة، وهناك اأي�شًا اإمكانية لت�شجيل 

حالت اقتتال وعراك بني م�ش���جعي كرة 

القدم، كما حدث يف املا�شي من مباريات 

كاأ�س العامل والأحداث الريا�شية الأخرى، 

العنف ميكن اأي�ش���ًا اأن يندلع يف مناطق 

خارج املالعب، مثل ال�ش���احات واحلانات 

اأو الأماك���ن الأخ���رى التي �ش���يتم عر�س 

مباريات كاأ�س العامل فيها عرب �شا�ش���ات 

ال�ش���لطات الربازيلية  عمالقة، لذلك على 

الإ�رساف با�شتمرار على اأمن ال�شوارع واأن 

تكون يف حالة تاأهب ق�شوى، خ�شو�شًا يف 

املدن امل�ش���يفة، ملواجهة اأي احتجاجات 

تخريبية.

اإذاً يف �ش���ياق ا�ش���تعداداتها الأمنية، 

اأعلنت الربازي���ل اأنها �ش���تلتزم بن�رس ما 

يقرب م���ن 170 األف جن���دي و�رسطي يف 

جمي���ع اأنح���اء املدن امل�ش���يفة من اأجل 

تاأم���ني �ش���المة املوندي���ال، 150 األ���ف 

عن�رس م���ن القوات امل�ش���لحة وال�رسطة، 

بالتعاون مع 20 األ���ف عن�رس من حرا�س 

الأمن �ش���يعملون على فر�س الأمن داخل 

املالعب، و�شيتم توزيع 15 األف عن�رس من 

الفيفا من املتطوعني مل�ش���اعدة ال�شياح 

واإمداده���م باملعلوم���ات الأ�شا�ش���ية عن 

املباريات واملدن امل�شيفة وو�شائل النقل 

وما �شابه ذلك.

كذل���ك، يف ح���ال وج���ود اأي طوارئ 

�ش���حية اأو اإ�شابات �شتكون الربازيل على 

ا�ش���تعداد كاف، اإذ �شيكون هناك ما يقرب 

م���ن 110 اآلف عن�رس م���ن العاملني يف 

املجال الطبي، واأكرث من 530 وحدة طبية 

متنقلة، ف�ش���اًل عن 70 وحدة طوارئ طبية 

واأكرث من 60 م�شت�ش���فى متاحة، و�شتقوم 

اأي�ش���ًا بتوفري  وزارة ال�ش���حة الربازيلية 

تطبيق���ات على الهاتف تعطي بدقة موقع 

امل�شت�شفيات وال�شيدليات.

ت�شت�شيف بالد ال�شامبا مباريات 

كاأ����س الع���امل لع���ام 2014 من 12 

حزي���ران اإىل 13 مت���وز، مما يطرح 

حتديات اأمني���ة متزايدة لكون هذه 

البطولة الأه���م يف عامل كرة القدم، 

حي���ث �ش���تكون هن���اك فعالي���ات 

ريا�ش���ية يف ع����رسات م���ن املدن 

الربازيلية، مبا يف ذلك برازيليا وريو 

دي جانريو و�شاو باولو.

اليوم، وقبل اأقل من �ش���هر على 

انطالق املونديال، من الوا�ش���ح اأن 

واأمنية  تنظيمي���ة  م�ش���كالت  هناك 

كثرية ل ب���د للربازيل من مقاربتها، 

واإل فاإن �شورة الربازيل اأمام العامل 

�شت�رسر اإىل حد كبري.

يف حماول���ة منها لدرء الأخطار 

الأمني���ة، اأقدمت احلكومة الربازيلية 

على اإخ���الء املناط���ق القريبة من 

املالع���ب امل�شت�ش���يفة ملباري���ات 

البطول���ة، لكن ه���ذه اخلطوة ارتدت 

عليه���ا �ش���لبًا، اإذ زاد الحتقان بني 

ال�رسيحة املت�رسرة من تلك اخلطوة، 

وبني املعار�ش���ني ل�شت�شافة كاأ�س 

الع���امل الذين يعت���ربون اأن الأموال 

التي اُنفقت على التجهيز للمباريات 

وللتظاهرة الريا�شية الأكرب، كان من 

املفرت�س اإنفاقها ل�شالح ال�شعب.

حتديات جمة

يف الربازيل يلقى �شنويًا 50 األف 

ب�ش���بب اجلرمية،  �شخ�س م�رسعهم 

ومع التهامات املوجهة اإىل ال�رسطة 

ب�شلوع بع�س اأجهزتها يف اجلرمية 

املظاهرات  ت�ش���تمر هناك  املنظمة، 

املعادي���ة للموندي���ال، مما ي�ش���ع 

منظميها اأمام حتديات اأمنية كبرية. 

يف ه���ذا الإط���ار، �ش���هدت عدة 

مدن برازيلية اأخ���رياً، ويف مقدمتها 

�ش���او باول���و وري���و دي جان���ريو، 

مبارات���ي  باحت�ش���ان  املعنيت���ان 

للموندي���ال،  والنهائ���ي  الفتت���اح 

مواجه���ات عنيفة ب���ني متظاهرين 

وال�رسطة اأ�شفرت عن قتلى وجرحى، 

مما اأحرج ال�ش���لطات ب�ش���كل كبري، 

وطرحت ت�شاوؤلت حول مدى اأحقية 

احل���دث  ا�شت�ش���افة  يف  الربازي���ل 

الريا�شي الأ�شخم الذي يوؤمه ماليني 

امل�ش���جعني، يف ظروف ل ت�شتطيع 

فيها الدول���ة توفري الأمن ملواطنيها 

اأ�شا�شًا.

وعلى جانب اآخ���ر، تزداد وترية 

العن���ف يف الب���الد، وهو م���ا يظهر 

جليًا يف �شوارع الربازيل، مع انت�شار 

اقتناء الأ�ش���لحة غري امل�رسحة، مما 

يه���دد ب���دوره اأم���ن الربازيل خالل 

املونديال، كذلك ت�شهد بع�س املدن 

البطولة،  ملباري���ات  امل�شت�ش���يفة 

ح���الت �ش���لب ونهب يومي���ًا، مثل 

مدينة ري�شفي التي عمتها الفو�شى 

بعد اإع���الن ال�رسط���ة الإ�رساب عن 

العم���ل للمطالب���ة برف���ع رواتبهم، 

وهو ما دفع ال�شلطات للدفع بقوات 

فيدرالية ل�ش���د هجمات الل�ش���و�س 

وتعوي�س الغياب الأمني.

وتعت���رب ري�ش���يفي واح���دة من 

اأهم املدن بالن�ش���بة للبطولة، حيث 

�شت�شت�ش���يف مباري���ات ملنتخبات 

واأملاني���ا  وكوتديف���وار  اإيطالي���ا 

والوليات املتحدة، وهو ما يجعلها 

عل���ى راأ����س املدن التي �شتخ�ش���ع 

الأمنية،  الت�ش���ديدات  م���ن  ملزي���د 

لتجنب حدوث اأي كارثة اأمنية خالل 

اأهم البطولت الكروية.

اإ�شارات تطمينية

حاولت الربازيل اإر�ش���ال اإ�شارات 

تطميني���ة وحتدثت ع���ن ن�رس 170 

األ���ف عن����رس م���ن ق���وات اجلي�س 

وال�رسطة وقوات احلماية اخلا�ش���ة، 

لتاأمني مقار البطول���ة ال�12 وكافة 

املنتخب���ات امل�ش���اركة والفن���ادق 

واملالعب والطرقات، كما مت الإعالن 

يف اخلطة الأمنية ع���ن اإقامة مركز 

ا�ش���تخبارات متكامل يف كل ملعب 

ي�ش���م عنا����رس ال�رسط���ة وهيئ���ة 

الدف���اع امل���دين وهيئ���ات اأمني���ة 

وطبي���ة، وطالب���ت الربازي���ل الدول 

خا�شة  وحدات  باإر�ش���ال  امل�شاركة 

منتخباتها،  م�ش���جعي  بها حلماية 

من دون ال�ش���ماح لها بحمل اأ�شلحة 

اأو القي���ام باعتقالت، حيث تقت�رس 

مهماتها فقط على م�شاندة جماهري 

بالدها والتوا�شل مع قوات ال�رسطة 

الربازيلية عند احلاجة. 

وقد �شبق واأن ا�شت�شافت الربازيل 

العام  الع���امل يف  نهائي���ات كاأ�س 

1950 م���ن دون اأي ح���وادث تذك���ر، 
ولكن منذ ذلك احلني طراأت تغيريات 

كث���رية على البالد، مبا يف ذلك اأنها 

اأ�شبحت واحدة من اأخطر الدول يف 

العامل جلهة انت�شار ال�رسقات والقتل 

واجلرمية والف�ش���اد وال�ش���طرابات 

الكثيفة،  والتظاه���رات  الجتماعية 

ول �ش���ك اأن هناك عنا�رس اإجرامية 

وتخريبية �شت�ش���عى اإىل ا�ش���تغالل 

الفر�س مع ا�شت�شافة كاأ�س العامل. 

يف الواق���ع، يواج���ه هذا احلدث 

العامل���ي تهدي���دات كث���رية، منها 

اإمكانية حدوث �رسقات وجرائم �شد 

اجلماهري الوافدة، ف�شاًل عن الهجمات 

عرب الإنرتنت، تعطيل و�ش���ائل النقل 

وح�ش���ول ال�شطرابات املدنية التي 

هل استعّدت البرازيل أمنيًا الستقبال كأس العالم؟

رغ��م �أن �لرب�زي��ل من �أكرث �ل�شع��وب تعلقًا بكرة �لق��دم، �إال �أن 

�حت�شانه��ا للمونديال قوبل بتذمر �شعبي كبري، خ�شو�شًا بالنظر 

�إىل �ت�شاع حدة �ل�رص�ع �لطبقي، رغم ما �شهدته من تطور تنموي 

جع��ل �قت�شاده��ا يف �ملرك��ز �ل�شاب��ع عاملي��ًا، وينت���رص �ل�شع��ور 

بالغ�ش��ب م��ن تنظي��م �ملونديال ل��دى �ش��كان فافيال���س، �لذين 

يعانون م��ن �لتهمي�س ل�شنو�ت طويلة �شو�ء على �شعيد �لتعليم �أو 

�ل�شحة �أو �خلدمات. 

و�أو�شح��ت �ملظاهرة �ملليونية �لت��ي دعت �إليها نقابة �لعمال 

يف عيد �لعمال عددهم �لكبري، وقد نظمت �حتجاجًا على �ل�شيا�شة 

�القت�شادي��ة حلكوم��ة ديلم��ا رو�شي��ف، و�لت��ي ر�ش��دت ماليني 

�ل��دوالر�ت لتنظي��م �ملونديال، رغ��م �أنها »�شفق��ة خا�رصة« وتتم 

على ح�شاب �ل�شعب �لرب�زيلي، كما يقولون. 

لك��ن هن��اك م��ن �ملر�قب��ني م��ن يعت��رب �أن حما�ش��ة �جلمهور 

�لرب�زيلي �شعيفة ن�شبي��ًا حتى �الآن، �إال �أن جتاوبه مع �ملونديال 

مرتب��ط باالأ�شا�س بنجاحات منتخبه مع م��رور �لوقت، فاإذ� طال 

م�شو�ره يف �لنهائيات فاإن حما�شة �ل�شعب »�شتلتهب«، و�إذ� �أق�شي 

م��ن �الأدو�ر �الأوىل، فاإن �لغ�ش��ب �شي�شتد ورمبا تخرج �لتظاهر�ت 

�لعنيفة من جديد �إىل �ل�شو�رع، ويف هذه �حلالة �شيزيد �ملونديال 

من ح��دة �ملو�جه��ات ب��ني �ل�شلط��ات و�لطبقات �لفق��رية يف بلد 

حتكمه فو�رق �جتماعية وطبقية �شارخة.

| رف�س �شعبي 
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خماوف اأمنية

تغلغل  ع���ن  التقارير  رغ���م 

اأن�شار تنظيم »القاعدة«  بع�س 

امل�ش���ادر  اأن  اإل  الربازي���ل،  يف 

الربازيلية الأمنية توؤكد اأن خطر 

حدوث اعتداء اإرهابي ي�ش���تهدف 

الربازي���ل منخف����س للغاية، اإذ 

لي����س من م�ش���لحة التنظيمات 

املت�ش���ددة القيام بذلك كونه لن 

يعود عليه���ا بالنفع، لكّن هناك 

تخوف���ًا م���ن احتمال ح�ش���ول 

هجوم �ش���د البنوك اأو ال�رسكات 

الأكرث  التهدي���د  اأم���ا  الراعي���ة، 

انت�ش���اراً فهو اإمكانية ا�شتهداف 

املباريات،  اأثن���اء  امل�ش���جعني 

ف�شاًل عن ا�شتهدافهم الكرتونيًا.

لديها  الربازيل  عام،  ب�ش���كل 

مع���دلت عالية يف م���ا يخ�س 

عمليات ال�رسقة وال�ش���طو، كذلك 

الأمر بالن�ش���بة لرتفاع معدلت 

جرائم القت���ل، وقد اأطلقت بع�س 

الع�ش���ابات تهديدات با�شتهداف 

كاأ�س العامل، وكل ذلك ي�شتدعي 

زي���ادة الوج���ود الأمن���ي   حول 

املن�ش���اآت الريا�ش���ية املتعلقة 

بكاأ�س العامل.

التهدي���د  خ����س  م���ا  يف 

اللك���رتوين، ي�ش���تهدف جمرمو 

الإنرتن���ت با�ش���تمرار الأح���داث 

الأوملبية  الألعاب  مثل  العاملية 

وكاأ�س العامل، لأنها توفر جمهوراً 

كبرياً وفر�ش���ة �ش���انحة ل�رسقة 

البيانات والأموال وال�ش���تهداف 

يحاول  اأن  وميكن  والت�ش���وي�س، 

بطاقات  �رسقة  الإنرتنت  جمرمو 

الئتمان والبيانات ال�شخ�ش���ية، 

وق���د اأطلق���ت بع����س جمموعة 

قرا�ش���نة تهديدات بهذا ال�ش���اأن 

رغم اأنها قالت اإنها لن ت�شتهدف 

كاأ�س  ومنظمي  احلكومة  �ش���وى 

العامل، ولي�س ال�شعب الربازيلي، 

يف  ال�ش���لطات  تتعج���ل  كم���ا 

الربازي���ل لتوفري حماية اأف�ش���ل 

للبنية التحتية لالت�ش���الت يف 

البالد من هجمات الإنرتنت.

تتوق���ع  اآخ���ر،  جم���ال  يف 

الربازيلي���ة ح���دوث  احلكوم���ة 

اكتظاظ اأثناء ا�شت�شافة مباريات 

املوندي���ال، لذل���ك فه���ي تعمل 

عل���ى تاأم���ني �ش���المة الطريان 

والطرق ومنع الزدحامات واأخذ 

الحتياط���ات يف حال ح�ش���ول 

م���ن  وا�ش���طرابات  تظاه���رات 

�ش���اأنها قطع الطرقات والت�شبب 

اأن  بالفو�ش���ى، فمن املع���روف 

ال�شارقني واملجرمني ي�شتهدفون 

ب�شهولة ال�شيارات العالقة اأثناء 

في�رسقون  امل���روري  الزدح���ام 

ويهربون ب�رسعة.

تو�شيع البنية التحتية

عندما   ،2007 الع���ام  من���ذ 

ا�شت�ش���افية  بعط���اء  ف���ازت 

لعام  الع���امل  كاأ�س  نهائي���ات 

بتو�ش���يع  الربازيل  2014، بداأت 
املط���ارات، وبن���اء نظ���م نقل 

ع���ام جدي���د وحت�ش���ني البنية 

التحتية املوج���ودة تقريبًا يف 

جميع امل���دن امل�ش���يفة، ومع 

ذلك، ف���اإن عدة م�ش���اريع، مثل 

نظام ال�ش���كك احلديد ال�رسيعة 

له  املخطط  الكهربائي  والقطار 

يف ماناو�س، تاأخرت ولن تكون 

املنا�ش���ب  الوقت  جاه���زة يف 

ملباريات كاأ�س العامل.

البن���اء  تاأخ���ر  وق���د 

العم���ال  اإ�رساب���ات  ب�ش���بب 

البناء  وحوادث  واحتجاجاتهم، 

والوفيات، وكذلك حدوث م�شاكل 

يف التموي���ل، لذلك، على الزوار 

خ���الل نهائيات كاأ�س العامل اأن 

يتوقع���وا البناء غ���ري املكتمل 

يف املطارات مث���ل جوارولو�س 

وفورتاليزا وبورتو األيغري.

اأم���ا يف ما خ�س �ش���يارات 

الأجرة واحلافالت من واإىل املدن 

امل�شيفة، ف�شتكون متاحة للزوار 

وامل�شاهدين، لكن �شتكون هناك 

الكثري من �رسكات النقل اخلا�شة 

اجلاه���زة لعر����س خدماته���ا، 

لك���ن يجب على ال�ش���ياح فقط 

ا�ش���تخدام ال�رسكات امل�ش���جلة 

امل�رسوع���ة، وينبغ���ي جتن���ب 

اللجوء اإىل الأفراد واخلدمات غري 

امل����رسح به، اأن�ش���اأت احلكومة 

الربازيلي���ة اأي�ش���ًا موقعًا على 

�ش���بكة الإنرتن���ت، وبوابة كاأ�س 

العامل، يوفر معلومات عن املدن 

امل�شيفة، مبا يف ذلك اأرقام رجال 

الع�ش���كرية  وال�رسطة  الإطف���اء 

والفنادق وال�شكن وو�شائل النقل 

امل�رسوعة واملعلومات املتعلقة 

باملطارات.
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الحتجاجات الجتماعية

خالل العام املا�ش���ي خرج���ت يف الربازيل 

الكثري من املظاهرات املطلبية، كانت �ُش���علتها 

ارتفاع اأ�شعار اأجرة املوا�شالت الداخلية مبدينة 

�ش���اوبولو، وامتدت هذه امل�شريات بعد قمعها 

لت�شمل كربى املدن الربازيلية وخرجت املاليني 

اإىل ال�ش���وراع، ورفعت مطالبها بالإ�ش���الحات 

الجتماعية وال�شيا�ش���ية والقت�ش���ادية، حيث 

�ش���ارعت احلكوم���ة اإىل تلبي���ة الكث���ري منها 

والأ�شا�شية، و�شارع الربملان الربازيلي اإىل اإقرار 

عدة قوانني متوقفة منذ �ش���نوات، وغريها من 

الإجراءات التي اتخذتها احلكومة من اأجل احلد 

من اأعمال العنف التي �ش���ملت الربازيل، والتي 

بجوهرها تهدد اأمن الربازيل وا�ش���تقرارها قبيل 

اأي �ش���يء اآخر، حيث قدم���ت احلكومة ع�رسات 

املليارات من العملة املحلية لإجراء اإ�شالحات 

تلب���ي احل���د الأدن���ى م���ن مطال���ب احلركات 

الحتجاجية املحقة بها.

رغم كل الإ�ش���الحات التي نفذتها احلكومة، 

تبقى مباريات كاأ�س العامل �ش���ببًا من اأ�شباب 

ال�ش���طرابات اجلديدة التي �شت�شهدها الربازيل 

خالل الأ�ش���هر الثالثة القادم���ة، حيث �رسفت 

احلكومة املليارات من العملة املحلية من اأجل 

بناء املالع���ب وجتهيز املطارات متا�ش���يًا مع 

�رسوط الفيفا لتنطي���م املباريات يف الربازيل، 

فالف�ش���اد منت�رس بكافة ور�شات العمل اخلا�شة 

بكافة جتهيزات كاأ�س العامل، واأن ارتفاع ن�شبة 

اجلرمي���ة وتهديدات ق���ادة ع�ش���ابات املافيا 

واجلرمية املنظم���ة با�ش���تهداف كاأ�س العامل، 

ورغب���ة القوى اليميني���ة والرجعية الربازيلية 

املتحالف���ة م���ع الغ���رب ه���و ����رسب برامج 

خمططات احلكومة م�شتغلة اقرتاب النتخابات 

الرئا�ش���ية التي �ش���تبداأ حملتها مبا�رسة بعد 

انتهاء مونديال كاأ�س العامل.

يف الواقع، من املع���روف اأن الحتجاجات 

الجتماعية وال�شيا�ش���ية حتدث ب�شفة منتظمة 

يف جميع اأنحاء الربازيل، خ�شو�شًا يف برازيليا 

و�ش���او باولو وريو دي جانريو وبورتو األيغري، 

وهن���اك نقاب���ات وجمعيات وح���ركات كثرية 

تطالب بحقوقه���ا، لكن هذه اجلماعات وغريها 

�شت�ش���تغل احلدث الريا�ش���ي العاملي لتحظى 

بتغطية اإعالمية مكثف���ة للتعبري عن املطالب 

وعدم الر�شا على اأداء احلكومة، ل �شيما جلهة 

عدم كفاية اخلدمات العامة وتدين الأجور.

ورغ���م اتخ���اذ احلكومة الربازيلي���ة لكافة 

الحتياط���ات ملنع بع�س اجلماعات ل �ش���يما 

حركة الكتلة ال�ش���وداء من القي���ام باأي اأعمال 

عنيفة وتخريبية، �ش���يتم ال�شماح باملظاهرات 

ال�شلمية، ولكن �رسط اأن تكون بعيدة عن اأماكن 

املباريات، وقد �شددت ال�شلطات الربازيلية من 

تدابريها يف هذا اخل�ش���و�س، وحر�ش���ت على 

تاأمني قوات مكافحة ال�شغب وعمدت اإىل تدريب 

وح���دات متخ�ش�ش���ة واإقامة خط���ط للطوارئ 

لتك���ون قادرة عل���ى جتنب اأو ال�ش���يطرة على 

الحتجاجات الكبرية والعنيفة.

دور ال�رسطة املثري للجدل

ي���رى املراقب���ون اأن ال�رسطة تلع���ب دوراً 

جوهريًا يف ات�شاع رقعة اجلرمية يف الربازيل، 

بل هن���اك من يعتربها عن�رساً اأ�شا�ش���يًا داخل 

اأجهزة اجلرمية املنظمة، وعززت ق�ش���ية عامل 

البن���اء اآماريلدو دي �شو�ش���ا ه���ذا الطرح، فهو 

الرجل ال���ذي اعتقل عن طريق اخلطاأ بح�ش���ب 

رجال ال�رسطة ب�شبب ال�شتباه فيه يف الجتار 

باملخدرات يف منطقة »رو�شينها« الفقرية يف 

ريو، وقد مت تعذيبه حتى املوت ب�شهادة رجال 

ال�رسطة اأنف�ش���هم، وجاءت ق�ش���ية دي �شو�شا 

لتوؤكد ما يردده �ش���كان الأحي���اء الفقرية باأن 

ال�رسط���ة بعيدة جداً عن القيام بدورها املدين، 

واأنها ما زالت من اأهم و�شائل القمع بعد ثالثني 

عامًا من �ش���قوط النظام الع�ش���كري يف البالد، 

وح���ول ذلك يقول املراقب���ون: »اإن الربازيليني 

يدركون متامًا اأن اأعني العامل م�شوبة نحوهم، 

و�ش���رياقبون كيف �ش���يتعامل رج���ال ال�رسطة 

خالل هذه التظاهرة العاملية، يجب اأن ت�شتفيد 

ال�ش���لطات الربازيلية من جتربة بطولة القارات 

وتراهن على �شيا�شة احتواء الأزمة يف تعاملها 

مع الحتجاجات، واأن ل ت�ش���تخدم على وجه 

اخل�ش���و�س �شيا�شة الع�ش���ا لف�س املظاهرات 

ال�شلمية«.

اإعداد هناء عليان

هل استعّدت البرازيل أمنيًا الستقبال كأس العالم؟
رغ��م كل �لتد�ب��ري �الأمني��ة �ملت�ش��ددة �لتي 

�أعلن��ت �لرب�زي��ل �أنها قامت وتق��وم بها، �إال �أن 

ذل��ك مل يك��ن كافيًا لقط��ع �ل�شكوك ح��ول عدم 

ق��درة �لرب�زي��ل عل��ى �ل�شيط��رة عل��ى �لو�ش��ع 

�الأمني.

لك��ن يف �ملقابل، �عترب بع���س �ملر�قبني 

ممن قامو� بجولة تفقدي��ة لالأو�شاع �الأمنية 

يف �لرب�زي��ل �شمن جلان خمتلفة �جلن�شيات، 

�أن �جلرمي��ة وغياب �الأم��ن مقت�رص فقط على 

�لع�شو�ئي��ات، وال ي�شمل �لف�ش��اء�ت �لتي من 

�ملفرت�س �أن ت�شه��د جتمعات �مل�شجعني مثل 

�ملط��ار�ت و�لفنادق ومر�ك��ز �ملدن وغريها، 

وبالت��ايل يج��ب ع��دم �خل��وف م��ن �لو�ش��ع 

�الأمن��ي يف حال مل يكن �لو�فد ي�شعى للتجول 

يف �الأحي��اء و�ملناط��ق �لفق��رية �أو �خلطرية، 

ب��ل �شيقت���رص وجوده عل��ى �لفن��دق �أو �ملدن 

�لكربى �لتي ت�شهد ��شتعد�د�ت �أمنية كثرية.

تدابري مت�شددة |
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تعميق مأزق الكيان 
الصهيوني.. مسؤولية وطنية

م��ا يحاول �لكيان �ل�صهي��وين �إظهاره من قوة وثبات، 

موؤ�ص�صات��ه  د�خ��ل  ومتا�ص��ك  وح�ص��ور  وتف��وق،  وق��درة 

وجمتمع��ه ويف عالقات��ه �لدولي��ة، �لوقائ��ع تعاك�س هذه 

�ل�ص��ورة �خلد�ع��ة �لتي يحاول قادة �لكي��ان تكري�صها يف 

�أذه��ان وعقول �لآخري��ن، لقد دللت ه��ذه �لوقائع على �أن 

�لكي��ان يعي���س ماآزق��ه �جلدية عل��ى غري �صعي��د، فها هي 

ع��دة دول �أوروبية تتحايل على �لقو�نني �لنافذة فيها من 

�أجل حماية �لقادة »�لإ�رس�ئيليني«؛ �خلارجية �لربيطانية 

��صط��رت �إىل من��ح وزي��رة �لع��دل يف �لكي��ان �ل�صهي��وين 

ت�صيفي ليفني خالل زيارتها بريطانيا قبل �أيام �حل�صانة 

�لدبلوما�صي��ة �ملوؤقت��ة، به��دف حمايته��ا م��ن �لعتق��ال 

لنتهاكها �لقانون �ل��دويل، و�رتكابها جر�ئم حرب، وهي 

�لت��ي �رسح��ت كرد عل��ى �حلملة �ص��د زيارته��ا بريطانيا 

»�أنها تفخر بو�صع عبارة مطلوبة للق�صاء حتت �صورتها، 

وقد كان و�لدي مقاتاًل من �أجل �حلرية، وو�لدي و�أنا عملنا 

من �أجل �لق�صية ذ�تها، و�أنا �أحارب �صد �لإرهاب من �أجل 

بقاء �إ�رس�ئي��ل«، وكان رئي�س �لكيان �ل�صهيوين �لإرهابي 

�صمع��ون برييز قد تلق��ى بدوره �صفعة عندم��ا رف�صت كل 

م��ن �ل�صويد وبلغاريا �ل�صماح لطائرته �لتي تقله يف جولة 

على عدد من �لدول، مبا فيها �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 

قبي��ل �نتهاء فرتته �لرئا�صية �لتي تنتهي يف متوز �لقادم، 

ولكن �لأخطر وبعد مرور 66 عامًا على �غت�صاب فل�صطني، 

ليكت�صف قادة �لكي��ان �أن تر�جعًا مقلقًا يف عدد �ملتخلني 

ع��ن ولئه��م »لدول��ة �إ�رس�ئيل«، ه��ذ� ما ك�صفت��ه �صحيفة 

»معاري��ف« �لتي �أك��دت �أن ع��دد�ً كبري�ً م��ن �مل�صتوطنني 

�ل�صهاين��ة يهرب��ون م��ن »�جلن�صي��ة �لإ�رس�ئيلي��ة«، فق��د 

كت��ب �أمري حت���رسوين يف �ل�صحيف��ة �ملذك��ورة »�إن قيمة 

جو�ز �ل�صف��ر �لإ�رس�ئيل��ي، باتت منخف�صة ج��د�ً«، م�صافًا 

لذل��ك تدين �صعور �لنتم��اء ل�»�إ�رس�ئي��ل«، و�لكثريون ممن 

يحملون جن�صي��ة �لكيان باتو� يحمل��ون جن�صية عدة دول 

�أخ��رى، و�لظاه��رة �لت��ي تدع��و �إىل �لقلق، م��ا �أ�ص��ار �إليه 

�لكات��ب، �أن �صفار�ت �لكيان ت�صه��د تر�جعًا كبري�ً يف طلب 

�لهج��رة للكي��ان، يف مقاب��ل جلوء مئ��ات �آلف �ل�صهاينة 

�لذي��ن عملو� يف �ل�صنو�ت �لقليل��ة �ملا�صية يف �لبحث عن 

جذوره��م �لأوروبي��ة، لإثب��ات �أنه��م �أوربي��ون، حيث ر�أى 

80٪ م��ن ه��وؤلء �أن �حل�صول على �جلن�صي��ة �لأوروبية، �أو 
ج��و�ز �ل�صفر �لأوروب��ي عمل يناه���س �ل�صهيونية، وعليه 

فاإن �لعقي��دة �ل�صهيونية معر�صة للت��اآكل �لتدريجي لدى 

»�لإ�رس�ئيلي��ني«، �لأم��ر �ل��ذي و�صلت �أ�ص��د�وؤه وخماوفه 

�إىل �أروق��ة �لكني�صت �لذي يعكف عل��ى در��صة �لأمر بهدف 

�إيج��اد �حلل��ول �لعاجل��ة ل��ه، وُيع��زي �لكات��ب �لأم��ر �إىل 

ع��دم توف��ر �لأم��ن و�لأم��ان، حيث ي�صه��د �لكي��ان بعد كل 

ف��رتة ه��دوء موج��ة جديدة للعن��ف ب�صبب �حل��روب، حتى 

�أن �لكات��ب ذ�ت��ه قال: »�أن��ا ل �أريد �أن �أم��وت من �أجل قرب 

ر�حي��ل، �أو �أ�ص��اب جر�ء �صق��وط �صاروخ على ت��ل �أبيب«، 

�إن ه��ذه �لوقائ��ع و�لتي تعت��رب �ملاأزق �لأخط��ر، و�لتحدي 

�ل�صرت�تيج��ي �ل��ذي يو�ج��ه �لكيان �ل�صهي��وين يف �جلدل 

�لد�ئ��ر حول بق��اء �لكي��ان ووجوديت��ه، ما كان��ت لت�صكل 

ماأزق��ًا جدي��ًا ل��ه ل��ول �لرت�كم عل��ى فعل �ملقاوم��ة �لذي 

متار�ص��ه كل مكونات �صعبن��ا �لفل�صطين��ي، و�لذي �صيكون 

ل��ه �لأثر �لفع��ال يف ��صتمر�ر �لهج��رة �ملعاك�صة من جهة، 

وتر�ج��ع مكان��ة �لكيان يف �لع��امل من جهة �أخ��رى، على 

�عتب��ار �أنه كيان منتهك حلق��وق �لإن�صان، وقادته جمرمو 

ح��رب، �إن �مل�صوؤولي��ة �لوطني��ة لقوى �ل�صع��ب �لفل�صطيني 

ت�صتل��زم بال�رسورة �لعمل على تعميق �أزمات هذ� �لكيان، 

وتعريت��ه وف�صح��ه مل��ا يرتكبه م��ن جر�ئم بح��ق �صعبنا، 

و�غت�صابه لأر�صنا �لفل�صطينية.

رامز م�صطفى 
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التنسيق األمني.. العار مضاعف
اأعل���ن الناطق با�س���م الأجهزة 

عدن���ان  الفل�س���طينية،  الأمني���ة 

ال�س���مريي »اأن القي���ادة تدر����س 

بجدية وقف التن�س���يق الأمني مع 

اجلانب الإ�رسائيلي، عقب ا�ست�سهاد 

�س���ابني«، وقال للوكالة الفرن�سية 

»اإن القي���ادة ل ت�س���تطيع الوقوف 

مكتوف���ة الأيدي اأم���ام النتهاكات 

الإ�رسائيلية، والتي كان اآخرها قتل 

�سابني يف رام اهلل«.

هناك األف �سبب يجعلنا نتمنى 

اأن يكون ما اأعلنه ال�سيد ال�سمريي 

�س���حيحًا وجديًا، ومع اأن م�س���رية 

»الناطق« ل تبع���ث على اأي نوع 

من التفاوؤل، فاإن �س���دور الت�رسيح 

يف هذا الوقت بالذات ينطوي على 

دللة خا�سة.

اأبو  »حممد  ال�سهيدان  ال�سابان 

ظاهر« و»ندمي نوارة«، ا�ست�س���هدا 

بر�س���ا�س جي�س العدو ال�سهيوين، 

هك���ذا ي�ست�س���هد اأبن���اء ال�س���عب 

الفل�س���طيني ع���ادة، وقد �س���هدت 

الأ�س���هر القليلة املا�سية ا�ست�سهاد 

عدد من ال�س���بان يف مدن ال�سفة، 

ومل حت���رك ال�س���لطة �س���اكنًا، ول 

الأمني،  التن�سيق  هي هددت بوقف 

بل من املعروف اأن ال�س���هيد معتز 

و�سحة، وكذلك ال�س���هيد حمزة اأبو 

الهيجاء، وال�س���هيد ي���زن جبارين، 

وال�س���هيد حممد اأبو زينة، وغريهم 

من ال�س���هداء، �س���ال دمهم الطهور 

بر�سا�س الغزاة ال�سهاينة، وب�سبب 

التن�سيق الأمني الذي مهد لو�سول 

القتل���ة اإىل خمي���م جن���ني، واإىل 

بريزيت وغريه���ا، ما يعني اأن هذه 

اجلرائ���م املو�س���وفة ه���ي جرائم 

مركب���ة، ودور من قام بالتن�س���يق 

للقتل، ل يقل كثرياً عمن قام بفعل 

القتل.

اأبو ظاه���ر ونوارة،  ال�س���هيدان 

اأمام �سجن  ا�ست�سهدا يف مواجهات 

ال�ساد�س���ة  الذك���رى  ويف  عوف���ر، 

وال�س���تني لنكبة فل�سطني، اجلرمية 

ال�سهيونية هنا، اأكرث من م�ساعفة، 

ه���ي تعن���ي اأوًل اأن ما ق���ام عليه 

قتل  م���ن  ال�س���هيوين،  امل����رسوع 

وع���دوان، ي�س���تمر به بعد �س���تة 

و�س���تني عامًا على النكبة، واإقامة 

كيان العدوان على اأ�س���اء ال�سهداء 

وال�س���حايا، وقد وقع���ت اجلرمية 

النكب���ة  ذك���رى  ويف  الب�س���عة، 

بال���ذات، اأمام �س���جن عوفر، حيث 

الأ�رسى  الغزاة مئ���ات من  يحتجز 

الفل�سطينيني.

اأن  الآن،  البع����س  �س���يفرت�س 

هناك ما يوجب على »ال�سمريي«، 

الناطق با�س���م اأجهزة اأمن ال�سلطة 

بوقف  تهديد  اإطاق  الفل�س���طينية، 

فاجلرمي���ة  الأمن���ي،  التن�س���يق 

توقيت���ًا  و�س���اخبة،  ا�س���تثنائية 

ومكانًا، ول ميكن ال�س���كوت عليها، 

ورمب���ا وقع���ت دون تن�س���يق، ما 

يتطلب الحتجاج.

ولكن مهًا، كل جرمية يرتكبها 

الحتال، هي جرمي���ة بكل ما يف 

الكلمة من معن���ى، وكل دم هو دم 

ت�شييع جثماين �ل�شهيدين ندمي نو�رة وحممد �أبو ظاهر �للذين ��شُت�شهد� يف مو�جهات �لذكرى �لـ66 للنكبة                                                                                                 )�أ.ف.ب.(

ت�س���ي حت���رّكات امل�س���وؤولني الفل�س���طينيني 

املعني���ني باإمتام امل�س���احلة ب���ني حركتي فتح 

وحما�س، بقرب الإعان ع���ن خطوة كبرية اأخرى، 

وتتمثل بالإعان عن ت�س���كيل حكومة جديدة حتل 

حمل احلكومتني القائمتني يف غزة وال�سفة الآن.

وك�سف مو�سى اأبو مرزوق نائب رئي�س املكتب 

ال�سيا�س���ي حلركة حما�س عن اأنه مت التو�سل اإىل 

ت�س���كيلة حكومة الوفاق يف امل�س���اورات الأخرية 

التي متت بني وفدي احلركتني يف غزة. 

وتتحدث م�س���ادر فل�س���طينية ع���ن اأن عزام 

الأحمد حمل عند مغادرته القطاع، قائمة باأ�سماء 

اأع�ساء احلكومة، توافق عليها الطرفان، اإىل رئي�س 

ال�سلطة الفل�سطينية للموافقة عليها، ورمبا اقرتاح 

تعديات.

 د. اأبو مرزوق توقع اأن يتم الإعان عن ت�سكيل 

احلكومة قبل نهاية املدة املقررة لها وهي خم�سة 

اأ�س���ابيع، لفتًا اإىل اأن ان�س���غالت الرئي�س عبا�س 

والإغاق الذي فر�سه الحتال على ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة حال دون الت�ساور يف بع�س الأوقات.

وحول الت�رسيبات التي تناقلتها بع�س و�سائل 

الإعام باأ�سماء املر�سحني ملنا�سب احلكومة، قال 

اأبو مرزوق: »ل توجد ت�رسيبات لاأ�سماء احلقيقية، 

واملتداول هو ما طرح يف م�س���اورات �س���ابقة يف 

الدوح���ة والقاهرة، ومعظمه غري �س���حيح اأو غري 

دقيق«.

غ���ري اأن الأج���واء الإيجابي���ة التي ي�س���يعها 

الطرفان، ل تبدد املخاوف نهائيًا من انتكا�س���ات 

اللحظ���ات الأخرية، على غ���رار ما حدث يف مرات 

�س���ابقة، اإذ ل يبدو التوافق نهائيًا على الت�سكيلة، 

كما اأن الت�سور الذي �سيقدم لإعادة هيكلة الأجهزة 

الأمنية يظل حمط ت�س���اوؤلت كثرية، يف طليعتها 

املوقف من �ساح املقاومة يف غزة.

القي���ادي يف حما�س حمم���ود الزهار، قال يف 

ت�رسيحات له خال الأيام القليلة املا�س���ية: »اإن 

اأحداً لن يتجراأ على �سحب �ساح املقاومة«، م�سرياً 

اإىل اأن »ال�ساح الذي طرد الحتال من قطاع غزة، 

�سيبقى موجهًا �سوب الحتال ال�سهيوين«.

ولي�س معروفًا بعد كيف �ستعمل الأجهزة التي 

تقوم بالتن�سيق الأمني يف ال�سفة، يف قطاع غزة، 

حيث ينت�رس �ساح املقاومة التي �سدت اعتداءات 

�س���هيونية عدة؟ كما ظل احلديث ال�سيا�سي غائبًا 

ع���ن ملفات امل�س���احلة، وع���ن نتائ���ج اللقاءات 

املتكررة يف غزة.

الزهار حتدث عن عدم وجود وظيفة �سيا�سية 

للحكومة، م�سرياً اإىل اأنها لن تفاو�س، ولي�س من 

�ساحياتها التفاو�س، ومن املعلوم اأن احلكومة 

الفل�س���طينية دون وظيفة �سيا�سية، لكن الإطار 

ال�سيا�س���ي املوجه لهذه احلكومة غري وا�س���ح، 

اأو�س���اط ال�س���لطة ت�س���فها بحكوم���ة الرئي�س، 

والزهار يقول: هي لي�ست حكومة اأحد، فحكومة 

من هي اإذاً؟

حكومة من؟
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يعترب غياب املرجعية الفل�سطينية 

امل�س����توى  عل����ى  �س����واء  الواح����دة 

املركزي )مرجعية �سيا�س����ية( اأو على 

امل�س����توى املحلي )اللجان ال�سعبية( 

اأي مرجعي����ات اجتماعي����ة، من اأبرز 

امل�س����اكل التي يعاين منها ال�س����عب 

الفل�س����طيني يف لبن����ان واملهجرون 

�س����ورية، وهذا  م����ن  الفل�س����طينيون 

الو�س����ع اأدى اإىل جتاهل امل�س����وؤولية 

جت����اه احلق����وق ورم����ي كل فري����ق 

امل�س����وؤولية على الفريق الآخر، ونتج 

عن ذلك العج����ز بالوفاء باملتطلبات 

الكبرية. 

املتمثل����ة  الدولي����ة  املرجعي����ة 

بالأونروا اأهملت الو�س����ع الإن�س����اين 

للمهجري����ن من �س����ورية، بحجة اأنها 

ل متل����ك موازن����ة ثابت����ة م����ن الأمم 

املتح����دة، وتعتمد على التربعات من 

الدول املانحة، وه����ي كانت بدورها 

تتعر�����س خلف�����س بع����د اأن اأوقف����ت 

الولي����ات املتح����دة وكن����دا دعمهما 

التقليدي ال�س����نوي، كذلك فاإن الو�سع 

ال�س����يء  الجتماع����ي والقت�س����ادي 

لبنان  يف  الفل�س����طينيني  لاجئ����ني 

�س����اعف من املعاناة، ب�س����بب غياب 

احلقوق الإن�سانية والرتاجع امللحوظ 

يف خدمات الأون����روا، يف التقدميات 

الجتماعية واخلدماتية كذلك من قبل 

منظمة التحرير.

اأم����ا اأب����رز الثغرات الت����ي ميكن 

تلم�س����ها م����ن اأداء الأطر ال�سيا�س����ية 

يف  الفل�س����طينية  واملجتمعي����ة 

لبن����ان من خال التعام����ل مع ملف 

النازحني الفل�س����طينيني يف �سورية، 

فهي ع����دم اجلهوزي����ة وغياب خطط 

الطوارئ الكافية اجلامعة، خ�سو�س����ًا 

عل����ى م�س����توى الف�س����ائل واللجان 

املجتم����ع  وموؤ�س�س����ات  ال�س����عبية 

املدين واجلمعيات الأهلية، و�س����يادة 

املنطق الفردي والفئوي ال�س����تئثاري 

يف التح����رك نح����و عملي����ة الإغاثة، 

بالإ�س����افة اإىل بطء احلركة نحو هذا 

امللف، وهو ناجت عن روؤية �سيا�س����ية 

نظرت اإىل امللف م����ن واقع اأنها اأزمة 

اأيام و�ستعود اإىل التا�سي، من خال 

دعوات بع�س القيادات الفل�س����طينية 

للع����ودة اإىل �س����ورية، اأو انطاقًا من 

على  امل�س����وؤوليات  حتمي����ل  واق����ع 

�س����عار �سيا�س����ي،  الآخر، تارة حتت 

وت����ارة اأخ����رى نتاج لعج����ز ميداين 

ومادي، وعدم جهوزية الأونروا وبطء 

حتركه����ا لإغاث����ة الاجئ����ني، وبطء 

)منظمة  الفل�سطينية  املرجعية  الأطر 

ف�س����ائل   – ال�س����فارة   – التحري����ر 

املنظم����ة يف لبن����ان( يف التعام����ل 

اجلدي مع مو�سوع الإغاثة وحماولة 

الناأي بالنف�س عن هذا امللف لأ�سباب 

�سيا�سية ومادية، والرتكيز على رمي 

الكرة بوجه الأونروا، وعدم ربط ملف 

باعتبارهم  الفل�س����طينيني  النازحني 

ج����زءاً ع�س����ويًا من مل����ف النازحني 

من �سورية ب�س����كل عام، وامل�سوؤولية 

الدولية عن ه����ذا امللف يلزمها ك�رس 

اجلحود ال�س����ابقة بح�رس امل�سوؤولية 

بالأونروا مع معرفة عدم توافر القدرات 

املالي����ة لا�س����تجابة لاحتياجات، 

لذلك فاإن اأمام الف�سائل واملوؤ�س�سات 

لفر�س  موؤاتي����ة  فر�س����ة  املجتمعية 

ه����ذا الرتاب����ط والت�س����دي ملحاولت 

فكفكة ملف النازحني الفل�س����طينيني 

وحماولة ربطه بالأونروا ح�رساً.

لذل����ك، ف����اإن احلل����ول الطارئ����ة 

واملبا�رسة تقع عل����ى عاتق الأونروا، 

واأهمه����ا زي����ادة خدماته����ا واعتماد 

برنامج طوارئ �سامل، وتوفري البيئة 

الآمنة يف خميمات �س����ورية من اأجل 

الفل�سطينيني،  النازحني  عودة جميع 

والتدخ����ل م����ع ال�س����لطات اللبنانية 

الذي  ال�سيا�سي اجلائر  لإلغاء قرارها 

ق�سى مبنع دخول فل�سطينيي �سورية 

اإىل لبنان نظراً ملا ي�سببه من ت�ستيت 

للعائات وم�ساعفة معاناتهم.

�صامر ال�صيالوي

المهجرون الفلسطينيون من سورية

تداعيات العجز المادي والميداني لوكالة الغوث
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طهور، ولي�س���ت هذه الأرواح بر�سم 

الحت���ال وجن���وده القتل���ة، كي 

يخت���اروا منها ما ي�س���اوؤون، ويف 

الوقت الذي يريدونه.

وعلي���ه، اإذا كان ال�س���مريي قد 

اأطلق ت�رسيحه بناء على ا�ستثنائية 

اجلرمية، فهو يدين نف�سه والأجهزة 

التي ينطق با�سمها مرة اأخرى، فهل 

كان القتل برعاية التن�سيق الأمني 

مقبوًل، و�س���ار غري مقبول الآن؟ اأم 

اأن ال�سيد »ال�سمريي« يريد توظيف 

الدم يف بازار املفاو�سات؟

التو�سيف.. واملعنى

لو اأن ال�س���مريي اأعلن با�س���م 

القيادة عن وقف فوري للتن�س���يق 

الأمن���ي، معلنًا نهاي���ة هذا العار 

الكب���ري، لأمك���ن الق���ول: لقد بلغ 

ال�س���يل الزبى، ومل يعد ال�ستمرار 

كل  بع���د  متاح���ًا  ال�س���ال  يف 

الحتال،  اقرتفها  الت���ي  الفظائع 

ولفهمنا اأنه كان هناك من يرت�سد، 

ويح�س���ي دم ال�س���باب، وي�سجل 

اآلم الأمهات اللواتي فقدن الأبناء 

ال�سهداء، وها هو يثاأر ولو متاأخراً 

لكثري من الوجع والأمل.

لك���ن احلديث ع���ن اأن »القيادة 

تدر����س«، يعن���ي بداية، ال�س���مت 

امل�ستاأنف عن كل اجلرائم ال�سابقة، 

ورمبا مباركتها اأي�سًا، تلك اجلرائم، 

مل تدن، واأي�س���ًا مل تطلق تهديدات، 

ول حت���ى تلميح���ات ع���ن وق���ف 

التن�س���يق الأمن���ي، ويعني اأي�س���ًا 

الق���رار مل يتخ���ذ، واأن حج���م  اأن 

الرتكاب���ات ال�س���هيونية الفادحة، 

يوج���ب ال����رسوع يف الدرا�س���ة، ل 

الو�سول اإىل قرار فوري، ودون اإبطاء.

الأم���ر  يتعل���ق  وعندم���ا 

يعن���ي  فه���ذا  ب�»الدرا�س���ة«، 

واأخطر  وامل�س���اومة،  الت�س���ويف 

من ذلك عدم اخلجل باإزاء �س���لوك 

مدمر وكريه، لقد جرى �سك تعبري 

وا�ستخدامه  الأمني«  »التن�س���يق 

تاليًا، دون كثري تدقيق يف جوهره، 

التو�س���يف الذي ج���رى اعتماده، 

ه���و حماولة تلطيف مل���ا يعنيه 

هذا ال�س���لوك، وهو يف احلقيقة ل 

يختلف يف �سيء عن اخليانة، بل 

ه���و اخليانة ذاته���ا، واإل، فما هو 

مرور  لت�سهيل  املنا�س���ب  التعبري 

لتنفيذ عمليات  ال�سهاينة  اجلنود 

الغتي���ال، واإخاء امليدان لهم يف 

الأثناء، وال�سمت بعد ذلك؟

ونوارة،  اأبو ظاهر  ال�س���هيدان، 

�س���ال دمهما بالقرب من �س���جن 

عوف���ر، وهما يطالب���ان باحلرية 

لأ�رسى احلرية، وال�سلطة تقول اإنها 

تطال���ب باحلرية لاأ�رسى اأي�س���ًا، 

لكن ما ه���و غري مفه���وم يتعلق 

بت�س���هيل العتقالت ثم املطالبة 

بتحري���ر الأ����رسى، ل يح���ق ملن 

ي�س���هل عمليات العتقال الدعاء 

باأنه يريد حترير الأ�رسى. 

التجرب���ة،  اإىل  بال�س���تناد 

الت���ي يعمل  الكيفي���ة  ومعرف���ة 

به���ا ال�س���مريي و�س���حبه، ميكن 

ال�ستنتاج باأن التن�سيق الأمني لن 

يتوق���ف، واأن ما قاله الرجل ميثل 

ذروة ال���رد على عملي���ات القتل 

وال�ستباحة التي يقوم بها العدو 

ال�س���هيوين، وهذا بحد ذاته لي�س 

رداً، بل حماولة لتطهري ال�س���مري، 

وه���ي حماولة فا�س���لة من نقطة 

البدء اأي�سًا.

اأدت عمليات التن�س���يق الأمني 

اإىل ا�ست�س���هاد الكثري من ال�سباب 

الفل�سطيني، واإىل اعتقال الكثريين، 

واأحبط���ت ن�س���وء بني���ة مقاومة 

فاعل���ة، وط���اردت جمموعات من 

ال�سبان والنا�سطني، وهم يف اأطوار 

جنيني���ة من النتظام يف مواجهة 

املحت���ل، ه���ذه جرائ���م ل ميكن 

تربيرها حتت اأي عنوان، ول ميكن 

قبول ا�ستمرار ال�سمت عنها، ومن 

ال�سذاجة مبكان ت�س���ور اأن ال�سيد 

ال�س���مريي يعني ما يقول، اإل اإذا 

كانت هناك اإعادة نظر بامل�رسوع 

ككل، لي�س هناك ما ي�سري اإىل مثل 

هذا الحتمال.

نافذ اأبو ح�صنة

ت�شييع جثماين �ل�شهيدين ندمي نو�رة وحممد �أبو ظاهر �للذين ��شُت�شهد� يف مو�جهات �لذكرى �لـ66 للنكبة                                                                                                 )�أ.ف.ب.(

توافد ع�رسات الآلف من الفل�سطينيني من خمتلف املناطق 

اإىل احلدود اللبنانية مع فل�س���طني لإحي���اء ذكرى النكبة يف 

الناق���ورة وقلعة ال�س���قيف وم���ارون الرا�س وبواب���ة فاطمة.. 

وغريها، موؤكدين التم�س���ك باحلقوق الثابتة، خ�سو�س���ًا حق 

العودة الذي �س���يبقى تطبيقه املعيار الأ�س���ا�س لأي ت�س���وية، 

واعت���ربوا اأن اأي عملية �سيا�س���ية تتجاهل ه���ذا احلق فهي ل 

تعني مايني الاجئني، انطاقًا من كون حق العودة غري قابل 

للت�رسف اأو امل�ساومة اأو املقاي�سة ول ي�سقط بالتقادم، حيث 

يتم التاأكيد على القرار 194 �س���نويًا يف اجلمعية العامة لاأمم 

املتحدة، مما ي�س���في عليه الطاب���ع القانوين الدويل واعرتاف 

املجتمع الدويل مب�سكلة الاجئني وحقهم يف العودة. 

كذلك توالت املواقف الراف�س���ة لل�س���يغة الأمريكية للحل، 

والإ�رساع برتجمة اتفاق امل�س���احلة الفل�س���طينية اإىل وقائع 

ملمو�سة، بت�س���كيل حكومة وحدة وطنية واإجناز النتخابات، 

وتنظي���م العاقات الفل�س���طينية اللبناني���ة بفتح حوار جدي 

وم�سوؤول بني منظمة التحرير والدولة اللبنانية، مبا يقود اإىل 

الإفراج عن احلقوق الإن�س���انية لل�سعب الفل�سطيني يف لبنان، 

خ�سو�س���ًا حق العمل والتملك واإعمار خميم نهر البارد، وكان 

الإجماع على حياد ال�سعب الفل�سطيني وموقفه بعدم الجنرار 

اإىل اأتون ال�رساع املحلي والإقليمي، ودعم اجلهود الفل�سطينية 

متوا�سلة لتجنيب املخيمات واحلالة الفل�سطينية اأي عمل من 

�ساأنه الإ�ساءة اإىل ال�سعب الفل�سطيني ون�ساله.

ووجه امل�س���اركون حتي���ة اإىل جميع الأ�رسى، خ�سو�س���ًا 

الإداري���ني منه���م امل�رسبني عن الطع���ام، ودعوا اإىل اأو�س���ع 

حملة ت�س���امن مع الأ�رسى، وبناء ا�س���رتاتيجية فل�س���طينية 

تهدف لتدويل ق�س���ية الأ�رسى، وا�س���تنها�س الت�سامن الدويل، 

و�س���وًل لإق���رار دويل بتطبيق اتفاقيات جني���ف على الأ�رسى 

الفل�سطينيني.
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دخل���ت م����ر املنعط���ف الأخطر مع 

اقرتاب موعد ال�س���تحقاق الرئا�سي، الذي 

على ما يظهر اأن النتائج حم�سومة ل�سالح 

امل�س���ر عبد الفتاح ال�سي�س���ي، ومن دون 

توقع مفاجاآت يف هذا ال�س���دد، �س���يما اأن 

مع على اأنه جرى تطويع  كل املوؤ�رات تجُ

املواق���ف الدولية، وعلى راأ�س���ها الوليات 

املتحدة، واملتوَّج���ة بتطمني مبا�ر على 

ل�س���ان ال�سي�سي �سخ�س���يًا باأن العالقات 

الأمركي���ة امل�ري���ة هي ا�س���رتاتيجية، 

���ن م�رينينْ اإىل  واملتبوع���ة بزيارة وفدينْ

ع�س���كري،  اأحدهما  املتح���دة،  الولي���ات 

والثاين ا�ستخباراتي، لتاأكيد ال�سرتاتيجية 

املنّوه بها.

اخلط���ورة ل تكمن يف تل���ك العالقات 

الت���ي اأّدت مب�ر اإىل ما ه���ي عليه اليوم، 

ولي�س حتم���ًا فيما �س���تفرزه النتخابات 

الرئا�س���ية والتداعيات املرتبطة، اإمنا يف 

واقع يتوزع على خم�س جبهات على الأقل.

اإن  الداخلي���ة، حيث  الأمني���ة  اجلبهة 

العملي���ات الإرهابي���ة ميكن اأن تتو�س���ع، 

رغم �س���بط واعتق���ال ع����رات اخلاليا، 

وتوؤكد معلومات الأجهزة امل�رية اعتقال 

عدة عنا�ر، بينهم �س���ابط من »اجلي�س 

ال�س���وري احلر« قبل اأ�س���بوع، وكان و�سل 

اإىل م�ر قبل �س���هر ون�سف، ولدى اعتقاله 

بط  يف �سقة ا�ستاأجرها يف حي امبابة، �سجُ

يف حوزته كميات كب���رة من املتفجرات 

والأ�سلحة وع�رات اآلف الدولرات، وكانت 

مهمته بع���د التدّرب يف تركي���ا، »تنيد 

عنا�ر تكفرية والر�سد والإعداد لعمليات 

�سد من�ساأت اأمنية يف م�ر لإحداث اإرباك 

يف م�ر قبيل النتخابات الرئا�س���ية، ما 

يوؤكد ح�س���ب امل�سادر امل�رية »وحدانية 

املخط���ط الإرهابي يف م�ر و�س���ورية«، 

�سيما اأن ما يجري يف البلدين هو ا�ستهداف 

للعمود الفقري يف الدولتني، اأي اجلي�س .

ه���ذه امل�س���األة معطوفة عل���ى وجود 

اأكرث من ع�رين األف م�س���لح يف �س���يناء، 

يتوزع���ون عل���ى تنظيمات ع���دة اأبرزها: 

بي���ت املقد����س«، و»كتائ���ب  »اأن�س���ار 

اجلهادي���ة«،  و»ال�س���لفية  الفرق���ان«، 

و»التوحيد واجلهاد«، و»اأ�سحاب الرايات 

ال�سوداء«، و»جمل�س �سورى املجاهدين«، 

وكله���ا تنظيم���ات تابع���ة ل�»القاعدة«، 

وعنا�رها �س���عوديون ومينيون وليبيون، 

ف�س���ال عن بدو، وجميعهم يعتنقون الفكر 

الوهابي التكفري، وفق امل�سادر امل�رية 

التي تزم بعالقاتهم مع بندر بن �سلطان 

من الن�س���اأة وحتى اإ�سعار اآخر، وغالبيتهم 

تنت�ر يف »جبل احللال« امل�س���مى جمازاً 

»تورا بورا م�ر«.

- اجلبه���ة الليبية، حيث يوجد �س���تة 

مع�س���كرات موؤكدة تقوم بتدريب اإرهابيني 

حتت ا�س���م »جي�س م�ر احل���ر«، واأقربها 

تبعد 60 كلم عن َمر�س���ى مطروح، ونواتها 

اأكرث من 1500جندي غ���ادروا اجلي�س بعد 

مظاهرات 30 يوني���و، وامل�رف على ذلك 

الإرهابي �ريف الر�سواين، الذي قاتل يف 

�س���ورية، حيث جرى اإعداده وتدريبه قبل 

اإعادته اإىل م�ر لتاأ�سي�س اجلي�س املذكور.

- اجلبهة ال�س���ودانية، وه���ي املحور 

املفت���وح على لعب الورقة العرقية، ورمبا 

تكون اأق���وى بكثر من ا�س���تخدام ورقتي 

»ال�سلفية« و»الإخوانية«.

- اجلبهة »الإ�رائيلية«، حيث لحظت 

الأجهزة امل�رية مالمح دور »اإ�رائيلي« 

يف تفريخ تنظيمات بروحية �س���هيونية، 

اخرتقت عرب عنا�ر فل�سطينية لها عالقة 

يف تنظيم »جبهة الن�رة« و»داع�س«.

ي�س���اف اإىل ذلك من املهام ال�س���ائكة 

التي �ستواجه الرئي�س امل�ري املقبل، حل 

امللف املعقد مع حركة حما�س، ل �س���يما 

اأن غزة وقطاعها، والف�س���لطينيني ب�س���كل 

ع���ام، يدفعون اأثمان���ًا باهظة ول حتتمل، 

م���ا يجعل الإ�س���الح يف خ�س���م كل تلك 

امللفات اأقرب اإىل التمني احلامل، ل �س���يما 

يف ال�س���وؤون القت�سادية، وهذه تعترب من 

اجلبهات الأ�سا�سية، لكن الأولويات الأمنية 

تفر�س نف�سها على الواقع.

لذل���ك فاإن الإدانة ل تنف���ع، اإمنا هناك 

����رورة لالنتق���ال اإىل موق���ع الفعل يف 

الت�س���دي لالإرهاب دون اأدنى تذاٍك، وذلك 

ل يكون مبعزل عن التن�س���يق والعمل مع 

الدولة ال�سورية، لأن املعركة واحدة.

يون�س عودة

مصر.. الرئاسة والتنسيق والجبهات المفتوحة

هناك ضرورة مصرية 
للتصدي لإلرهاب 

بالتنسيق مع الدولة 
السورية.. ألن المعركة 

واحدة

مقاتلون ينت�صرون باأ�صلحتهم و�آلياتهم عند  �ملدخل �لغربي للعا�صمة �لليبية طر�بل�س                                                          )�أ.ف.ب.(

أميركيون وغربيون ومتطرفون يتصارعون على »الكعكة الليبية«.. والعرب غائبون
ثمة ف�س���ول متوا�س���لة فيما ي�س���مى 

»الربي���ع العربي«، ترتَجم الآن بالتطورات 

الليبي���ة الت���ي تاأخ���ذ �س���كل انتفا�س���ة 

الع�س���كر، بعد ت�س���فية اأع���داد كبرة من 

ال�س���باط املتقاعدين والعاملني على اأيدي 

والت�س���ليح،  الأعداد  امللي�س���يات خمتلفة 

والت���ي بل���غ تعدادها اأكرث م���ن 300، مثل 

جماعة »الإخوان امل�سلمني« و»القاعدة«، 

وبع�س���ها يتب���ع مدنًا اأو مناط���ق، كما اأن 

بع�س���ها يتبع قبائ���ل، يف ظل تراجع كبر 

لدور اجلي�س الليبي وقوات الأمن احلكومية.

هي ن���وع من انتفا�س���ة الع�س���كر يف 

ليبيا يقودها اللواء املتقاعد خليفة حفرت، 

وهي ت�سم يف الأ�سا�س �سباطًا من اجلي�س 

الليبي الذين �س���بق لهم اأن �س���اركوا حتت 

قيادة حفرت يف حرب ت�ساد خالل ثمانينات 

القرن املا�س���ي، وحينما حاولوا الندماج 

يف اجلي����س بعد ما ي�س���مى انتفا�س���ة 17 

�سباط )فرباير( رف�ست قيادة الأركان العامة 

دجمهم يف اجلي�س جمدداً .

احلركة الع�س���كرية التي ت�سهدها ليبيا 

ت�س���م اإىل »�س���باط ت�س���اد« اإحدى اأكرب 

كتائ���ب اجلي�س الليب���ي يف برقة احلمراء، 

تل ع���دد كبر منهم  وكتيب���ة من الذي���ن قجُ

الإ�س���المية، وا�سمها  اأيدي اجلماعات  على 

»كتيبة اأولياء الدم«، بالإ�سافة اإىل حتالف 

الل���واء حفرت مع قبائ���ل العبيدات والفرقة 

والرباع�سة والعواقر يف �رق ليبيا.

الالفت يف احلراك الع�سكري اجلديد يف 

ليبي���ا اأنه يرتافق مع حتركات على احلدود 

فالولي���ات املتحدة  والبحري���ة،  الربي���ة 

الأمركي���ة دفعت مب�س���اة »املارينز« اإىل 

قبالة ليبيا، وحتديداً اإىل جزيرة �س���قلية، 

وو�س���فت تقارير اإعالمية ه���ذا الأمر باأنه 

حت�ّس���ب لأي طارئ، كما ح�سدت تون�س اأكرث 

من خم�سة اآلف جندي على احلدود الليبية، 

يف وق���ت اأعل���ن اجلي�س اجلزائ���ري حالة 

الطوارئ على احلدود اجلزائرية - الليبية، 

وكذلك احلال مع اجلي�س امل�ري.

اعتربت  الدبلوما�سية  امل�س���ادر  بع�س 

ذلك دعمًا حلركة الل���واء حفرت، اأمام حالة 

الفو�س���ى العارمة التي تعي�سها ليبيا منذ 

الإطاحة بالعقيد معمر القذايف، لكن البع�س 

يطرح اأي�س���ًا الكثر من عالمات ال�ستفهام 

حول حقيقة الل���واء املتقاعد خليفة حفرت 

وحركته، مذّكرين باأنه �سبق لالأمركيني اأن 

متّكنوا من حترير حف���رت بعد عملية ليبية 

يف ت�ساد وخالفه مع القذايف، ويعتربون اأن 

هذه العملية الأمركية ما تزال لغزاً غام�سًا 

منذ ثمانينات القرن املا�سي، خ�سو�سًا اأن 

ن���ح بعدها اللجوء ال�سيا�س���ي اإىل  حفرت مجُ

واأ�س���بح من  الأمركية،  الوليات املتحدة 

حركة املعار�س���ات الليبي���ة يف اخلارج، 

وبعد حركة 17 �سباط/ فرباير 2011 كان له 

دور يف التطورات الليبية.

باأي ح���ال، التحرّك الع�س���كري الأخر 

للواء حف���رت لي�س جديداً، لك���ن هذه املرة 

يب���دو اأنه يلق���ى دعمًا من اخل���ارج، بعد 

اأن اأ�س���بح الإرهاب الناب���ع من ليبيا يهدد 

مناطق وا�س���عة من العامل، ولهذا ثمة نوع 

من حماولة »العقلنة« للتطورات الليبية، 

قوامها �رب اجلماعات املتطرفة، خ�سو�سًا 

جماعة »اأن�س���ار ال�ريع���ة« املقرَّبة من 

»الإخوان امل�سلمني«، وبالتايل فاإن الو�سع 

الليبي غر امل�س���تقر واملقل���ق اأمنيًا بات 

ي�س���كل خطراً كبراً على حميطه، وحتديداً 

عل���ى تون�س واجلزائر وم����ر، وعلى مدى 

اأبعد على �ساحل البحر الأبي�س املتو�سط، 

ورمبا لهذا ال�س���بب �سهد �سهر اآذار املا�سي 

قد يف اإيطاليًا حتت عنوان »موؤمتر  موؤمتراً عجُ

ل مكافحة  بجُ اأ�سدقاء ليبيا«، كان حموره �سجُ

الإرهاب املتف�سي من ليبيا.

مهم���ا يكن، فالتطورات التي ت�س���هدها 

�سم بعد، وقد ت�ستغرق وقتًا  ليبيا الآن مل حتجُ

اإ�س���افيًا، ورمبا بعد النتخابات الرئا�سية 

امل�ري���ة، وه���و ما اأ�س���ار اإليه املر�س���ح 

الرئا�س���ي امل�ري امل�س���ر عب���د الفتاح 

ال�سي�س���ي الذي راأى اأن الأو�س���اع يف ليبيا 

ت�سكل جزءاً من الهتمام امل�ري، لأن هذه 

البلد �س���ار ي�س���كل جزءاً كبراً من خريطة 

الإرهاب يف املنطقة، ووا�سعًا هنا الإ�سبع 

على اجلرح بقوله: »للغرب دور يف �سناعة 

هذا الو�س���ع، وهو )اأي الغرب( مل ي�ستكمل 

مهمته يف ليبيا..«، ما يعني اأننا �س���نكون 

اأمام تطورات جدي���دة متعددة الحتمالت 

يف امل�ستقبل القريب.. فلننتظر.

اأحمد �سحادة
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ال����راع  ع���ن  الكث���رون  يتح���دث 

وانعكا�س���اته  الإي���راين   - ال�س���عودي 

تت�س���ارع  فعندما  والدولية،  الإقليمي���ة 

الريا�س وطهران تنفجر بع�س ال�ساحات 

العربية والإ�سالمية، واإذا ما اتفق الطرفان 

ت�س���اقطت مي���اه الإطف���اء والت�س���ويات 

روؤ�س���اء  نتخ���ب  فيجُ وامل�س���احلات، 

حكومات،  روؤ�س���اء  ويكلَّف  اجلمهوريات، 

وتهداأ �س���احات القتال، وتبداأ م�سطلحات 

الوحدة والأخوة الإ�سالمية.

لقد و�س���لت اخلالفات ال�س���عودية - 

الإيراني���ة اإىل ذروته���ا خ���الل اأعوام ما 

ي�س���مى »الربيع العربي«، فكان ال�سدام 

يف البحري���ن، واملنطق���ة ال�رقي���ة يف 

والعراق،  ولبنان  و�س���ورية  ال�س���عودية، 

وحت���ى داخ���ل ال�س���احة الفل�س���طينية، 

���بغت بع�س الأحداث باألوان ال�راع  و�سجُ

الإيراين - ال�س���عودي اأو املذهبي، ومّتت 

تعريتها من �س���فتها الوطنية، �سواء يف 

البحرين اأو ال�س���عودية اأو اليمن، وكانت 

�س���احة ال����راع الأعنف ع�س���كريًا يف 

�س���ورية، بالتزام���ن مع �راع �سيا�س���ي 

حاد يف لبنان، لم�س النفجار، والو�سع 

الأمن���ي بلغ ذروته باإخراج ال�س���عوديني 

الرئي�س  باإ�سقاط  ال�سيا�س���ي  من امل�سهد 

احلريري من رئا�س���ة احلكومة، وو�س���ل 

النفعال والتع�س���ب ال�سعودي اإىل ذروته 

اإيران للق�س���اء على  بالتحري�س ل�رب 

ملفها النووي.

الأمر  ال�سعودي  بادر وزير اخلارجية 

�س���عود الفي�س���ل بدعوة وزير اخلارجية 

الإيراين لزيارة ال�سعودية، كبادرة لإعادة 

احلرارة للعالقات ال�س���عودية - الإيرانية 

يف حلظ���ة تاريخية ت�س���هدها املنطقة، 

ول�س���تعادة ال�س���عودية دورها الإقليمي 

والإ�س���المي، لكن ما هي الأ�س���باب التي 

دفع���ت ال�س���عودية لفتح الأب���واب اأمام 

احلوار ال�سعودي الإيراين؟

- انقالب ال�س���ورة امليدانية وال�سيا�سية 

على ال�س���احة ال�سورية �س���د ما ت�ستهيه 

ر�س  ال�س���عودية، وظهور بوادر حت�ّس���ن فجُ

املعار�س���ة  وتقهقر  وحلفائ���ه،  النظ���ام 

وهزميتها يف اأكرث من جبهة.

- املوق���ف الأمركي املرتك���ز على مبداأ 

احلوار مع اإيران، والذي �ساركت فيه اأوروبا، 

ما �س���اهم يف حترر النظ���ام الإيراين من 

بحقوقه  والعرتاف  واحل�س���ار،  العقوبات 

اإىل  النووية، وب���دوره الإقليمي، و�س���وًل 

امل�سهد الدويل.

- ال�راع ال�س���عودي - القطري واخلالف 

ال�س���عودي - الرتكي يف ق�سايا »الربيع 

الداعم���ني  جبه���ة  ���م  وحتطُّ العرب���ي«، 

واجلماع���ات  امل�س���لمني«  ل�»الإخ���وان 

امل�س���لحة، ما جعل ال�سعودية وحيدة يف 

ميدان الدعم واملوؤازرة.

املالك���ة  العائل���ة  داخ���ل  ال����راع   -

ال�س���عودية، وبدء امللك عبداهلل بتاأ�سي�س 

الدولة ال�سعودية الثالثة، وترتيب اأو�ساع 

اأبناء  احلكم والوراثة ال�سيا�س���ية ل�سالح 

املل���ك عبداهلل واأبن���اء الأم���ر نايف، ما 

يجعل العائلة املالكة مبواجهة املعار�سة 

و»املعار�س���ة  ���نية«  ال�سُّ »الليربالي���ة 

ال�رقي���ة،  املناط���ق  يف  ال�س���يعية« 

وتهديدات »داع�س« و»القاعدة«، واأعلنت 

ال�سعودية عن اكت�ساف اأكرث من 100 عن�ر 

من خاليا اإرهابية، ما جعل اململكة تقاتل 

على جبهات متعددة يف اخلارج والداخل، 

ولأول مرة يف تاريخها ال�سيا�س���ي ت�سطرّ 

لتخ���اذ القرارات الوا�س���حة واحلا�س���مة 

ع�سكريًا.

- خ�س���ارة اململكة حروبها يف البحرين 

والعراق واليمن و�سورية ولبنان، و�راعها 

مع قطر و»الإخوان« يف م�ر، واإخراجها 

من امللف الفل�سطيني نهائيًا.

- �س���عور اململكة ببدء التخلي الأمركي 

ع���ن دوره���ا، وحماول���ة التفتي����س عن 

م�س���احلها باتفاقي���ات وح���وارات م���ع 

اإيران وغرها، وع���دم جدوى »الإ�راب« 

ال�سيا�سي ال�سعودي بتنازلها عن مقعدها 

يف جمل����س الأمن، ومطالبته���ا بال�ربة 

الع�س���كرية �سد �س���ورية، وعدم جماراتها 

باإبعاد نوري املالكي يف العراق.

لكل هذه الأ�س���باب ا�س���تعادت ال�سعودية 

ونتيجة ملعرفتها  وح�س���اباتها،  اأنفا�سها 

ب���اأن اإيران تتج���ه اإىل تربيد العالقات مع 

ال�سعودية لتحقيق الأهداف الآتية:

���نية - ال�س���يعية يف  - اإطفاء الفتنة ال�سُّ

�ساحات العاملنينْ العربي والإ�سالمي.

- اإنهاء ال�راع الداخلي الذي نه�س اجل�سد 

الإ�سالمي مبكوناته املتعددة.

- التف���رُّغ ملقاوم���ة امل����روع الأمركي 

وا�ستعادة  املنطقة،  لتفتيت  وال�س���هيوين 

نهج املقاومة يف فل�سطني ودول الطوق.

- اإعادة التفاهم للم�ساركة يف ر�سم امل�سهد 

ال�سيا�سي والكياين للمنطقة العربية، حتى 

ل تكون احللول على ح�س���اب ال�س���عودية 

واإيران، وحفظ م�س���احلهما وفق توازنات 

ظهر اجلميع يف مو�سع النت�سار. تجُ

والظروف  لل�سعوديني  الأمركية  الن�سائح 

امليداني���ة دفع���ت ال�س���عوديني لالقتناع 

ب�سوابية احلوار ال�سعودي - الإيراين الذي 

انق�سم على مرحلتني:

- مرحلة غر مبا�رة.

- مرحلة احلوار غر املبا�ر.

يف املرحل���ة الأوىل مّت���ت الت�س���وية 

ال�سيا�س���ية املوؤقتة يف لبنان، عرب ت�سكيل 

حكوم���ة الرئي�س �س���الم مب�س���اركة حزب 

ال�سيا�سية  وامل�س���اكنة  وامل�س���تقبل،  اهلل 

بينهم���ا، والتعاون الأمن���ي، واإطفاء النار 

يف طرابل����س، وتخفي�س �س���قف اخلطاب 

ال�سيا�سي، تبعتها بعد ذلك ت�سوية حم�س 

القدمية ال�ستثنائية، والتي ميكن اأن تتطور 

قفل  اإىل ت�سوية حي الوعر يف حم�س، ما يجُ

اجلبه���ة املحاذي���ة للحدود م���ع لبنان، 

ويحميه من النار ال�سورية.

املتوق���ع بعد مبادرة الفي�س���ل تاه 

نظ���ره الإيراين اأن يبداأ احل���وار املبا�ر 

لل�روع بالتفاهم على امللفات يف �سورية 

ولبنان والع���راق والبحرين واليمن، على 

اأن تكون باك���ورة ج�س النب�س بانتخاب 

رئي����س للجمهوري���ة يف لبن���ان، يلي���ه 

العراق؛ عند ت�سكيل احلكومة، ثم تن�سيط 

احلوار بني املعار�سة والنظام البحريني، 

بالت���وازن م���ع ب���دء املناق�س���ات حول 

املعار�سة  ا�س���تيعاب  واإمكانية  �سورية، 

يف املنظومة ال�سيا�سية والإدارية للدولة 

ال�سورية.

انتهى حلم احل�س���م الع�س���كري وبداأت 

مرحلة الت�س���ويات التي �س���تبقى خاللها 

بع�س النران م�س���تعلة لتح�سني اأو�ساع 

املفاو�سني، لكن النعطاف ال�سعودي كان 

بالإعالن ع���ن بدء املرحل���ة الأخرة من 

»الربيع العربي« الدموي، والذي �ستنتقل 

�راعات���ه اإىل املغ���رب العرب���ي مع بدء 

ال�راع يف تون�س وليبيا واجلزائر و�سوًل 

اإىل مايل وغرها.

د. ن�سيب حطيط

التقارب السعودي - اإليراني.. خيار أم ضرورة؟

�سعت ال�س���عودية اأثناء حربها يف �س���ورية، لدعم 

احل���ركات التكفري���ة، وق���د �س���اركتها بع����س الدول 

اخلليجية، فاأوجدت الريا�س مناخًا داخليًا ي�سجع على 

ذهاب التكفريني اإىل �سورية من خالل  اخلطاب الديني 

غر الر�سمي، فالداعية ال�سعودي حممد العريفي خالل 

موؤمتر »موقف علماء الأمة تاه الق�س���ية ال�س���ورية« 

دع���ا اإىل »وجوب اجلهاد لن�رة اإخواننا يف �س���ورية 

بالنف�س واملال وال�سالح، وكل اأنواع اجلهاد«.

ومن خ���الل اإطالق العن���ان للمناب���ر يف اململكة، 

خ�سو�س���ًا تلك التي تتبع املنهج ال�روري، التي تعمل 

على التعبئة غر املبا�رة من خالل الق�س�س »مالئكة 

تقاتل يف بالد ال�س���ام«، واأن احلرب هناك »�س���د اأهل 

ال�سنة«، واأن »ال�سهداء« تنتظرهم احلور العني، اإ�سافة 

اإىل الفتاوى الت���ي فتحت الباب اأم���ام كل املحرمات، 

فاأ�س���بح املقاتلون مطلق���ي اليد يف ال�رق���ة والقتل 

واغت�ساب امل�س���لمات، وحتليل اأموال واأمالك امل�سلمني 

وغرهم، حتى و�سل الأمر اإىل فتاوى كممار�سة اجلن�س 

مع املحارم، كفتوى »الداعية« ال�سعودي نا�ر العمر 

للمجاهدين يف �س���ورية بجواز »جه���اد النكاح« مع 

حمارمهم )الأم والأخ���ت واخلالة والعمة اإىل اآخره( يف 

حال عدم وجود جماه���دات من غر املحارم، والإفراج 

ع���ن جمموعات م�س���جونة تقدَّر باملئ���ات كانت حمل 

ا�س���تباه مبمار�س���ة الإرهاب.. عدا الأم���وال التي دفعت 

يف امل���زادات لالآباء الذين يقّدمون اأبناءهم للجهاد يف 

�س���ورية، وقد اأ�س���ار مفتي اململكة العربية ال�سعودية 

ال�س���يخ عبد العزيز اآل ال�س���يخ اإىل حجم ال�س���تجابة 

له���ذه الدعوات، وب�س���كل غر مبا�ر، م���ن خالل حثه 

على �رورة المتثال لالأمر ال�س���ادر مبنع ال�سعوديني 

م���ن القتال يف اخلارج، م�س���راً اإىل اأن ال�س���باب الذين 

رِّر بهم من اأعداء الإ�سالم«، وباتوا  يخرجون للقتال »غجُ

»يباعون يف �س���وق النخا�سة«.. كل هذا على مراآى من 

النظام وم�سمع منه.

الراعي الأ�س���ا�س لهذه املجموعات هو الأمر بندر 

بن �سلطان، والنهج الذي اعتمده يف حربه اأو�سل الأمور 

اإىل نفق مظلم، حيث اإنه مل ي�س���قط النظام يف �سورية، 

ب���ل اأوجد بيئة تكفرية اأ�س���بحت ت�س���ّكل خطراً كبراً 

على ال�سعودية نف�سها، ودول املنطقة والدول الغربية، 

وهذا م���ا �رّح به وزير الدفاع الأمركي �س���اك هاغل 

يف اللقاء الت�س���اوري ملجل�س الدفاع امل�س���رتك لدول 

اخلليج، ودفع الأمركي اإىل و�سع مكافحة الإرهاب يف 

���لّم اأولوياته، وهو ما اتفق عليه مع الرو�سي، ودفع  �سجُ

الأمر بالدول الأوروبية لت�س���كيل جلنة خا�سة ملحاربة 

ثقافة الإرهاب، وهو ما دعا ال�سعودية اأي�سًا اإىل العمل 

اجل���اد على مكافحة الإرهاب، من خالل جملة اإجراءات 

قام���ت بها، وعلى راأ�س���ها اإجراء تعدي���الت يف بع�س 

احلقائب الأمنية والع�س���كرية، كاإعفاء بندر بن �سلطان 

وتعيني الأمر مقرن، واإ�س���دار الأوامر امللكية مبكافحة 

الإره���اب، واملعاقبة عليه، واخلطاب���ات الدينية التي 

متنع ال�س���عوديني من الذهاب اإىل �سورية، حتت طائلة 

امل�س���وؤولية، ودعوة املقاتلني يف �سورية بالعودة اإىل 

ال�سعودية لت�سوية اأو�ساعهم.

ال�س���الح املذهبي التكفري ال���ذي قد يكون يف ظن 

الكثرين من ال�سا�س���ة والزعماء والأمراء اأنه الو�سيلة 

الأجنح لتحقيق ماآربهم، اأثبتت التجربة ف�سله، وهذا ما 

حدث يف اأفغان�س���تان، فانعك�س �سلبًا على ال�سعودية 

وغرها، و�س���ّكل خطراً على اجلمي���ع، والتجربة ذاتها 

تتكرر يف �س���ورية، حيث تنم���و املجموعات التكفرية 

لت�سّكل خطراً على اجلميع من دون ا�ستثناء، والكثر من 

نة و�سيعة، يحرّمون هذا املنهج ويدعون  علماء الأمة؛ �سجُ

اإىل الوح���دة الإ�س���المية والتالقي حول الق�س���ية الأم 

فل�س���طني، لأن احلروب املذهبية �ستذهب بهذه الق�سية 

اإىل املجهول.. فهل نتقي اهلل ونتوحد ونذهب اإىل احلوار 

حلل م�س���اكلنا ونطرد ال�س���يطان )اأمركا واأعوانها( من 

حياتنا، ومنتثل قول اهلل �س���بحانه {واعت�سموا بحبل 

اهلل جميعًا ول تفرقوا}؟

حمرر ال�سوؤون العربية

السعودية.. بين دعم الحركات التكفيرية ومحاربتها

�لد�عية �ل�صعودي حممد �لعريفي يتجّول يف كند�

السالح المذهبي التكفيري 
أثبت فشله في أفغانستان.. 

والتجربة تتكرر في سورية 
حيث تشّكل المجموعات 

التكفيرية خطرًا على الجميع 
دون استثناء
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بوتين يشنق نفسه؟

الرؤية األميركية للصراع على أوكرانيا

يف حتليل ل�ضيا�ض���ة ما بعد �ضم 

القرم اإىل رو�ضيا، يتحدث الكثري من 

الباحثني الأمريكيني والأوروبيني عن 

اأن ما يظهر اأنه »خ�ض���ارة للغرب« 

اأوكرانيا، و�ض���م القرم  يف معرك���ة 

لي����ض اإل »وه���م« يتوهمه البع�ض 

الذي يريد اأن ي�ض���دق اأن بوتني �ضّم 

القرم ومل ي�ض���تطع الغرب اأن يحرك 

�ضاكنًا، بل بالعك�ض، اإن ما يبدو اأنه 

»انك�ض���ار« ب�ض���بب عدم ا�ضتطاعة 

الرئي����ض الأمريكي فر����ض عقوبات 

جّدي���ة عل���ى الرو�ض لع���دم وقوف 

الأوروبيني اإىل جانبه يف فر�ض تلك 

انت�ض���ار وذكاء حاد  العقوبات، هو 

ا�ضتطاعت  التي  الأمريكية  لل�ضيا�ضة 

اأن تكّبد القت�ض���اد الرو�ضي خ�ضائر 

كربى، ب���دون عناء، وبدا بوتني كمن 

يلف احلبل حول رقبته وي�ضنق نف�ضه 

بدل اأن ي�ضنقه الآخرون.

وقد يك���ون جزء من هذه النظرية 

�ضحيح، فالقت�ضاد الرو�ضي بال �ضّك 

قد تاأثر بالعقوبات اأو حتى التهويل 

به���ا، فالراأ�ض���مال مع���روف باأن���ه 

جبان، يه���رب ب�رسعة م���ن البلدان 

العدمية ال�ضتقرار اأو املر�ضحة لعدم 

ال�ض���تقرار، ولك���ن، هل فعاًل �ض���نق 

بوتني نف�ضه، وخ�رست رو�ضيا بدل اأن 

تربح يف القرم؟

يف البداية، يجب العودة اإىل تبّدل 

معاي���ري القوة و�ض���باق النفوذ الذي 

طراأ بعد انهيار الحتاد ال�ض���وفياتي، 

فقد �ض���ارع الغرب اإىل تبديل اأ�ض�ض 

ال�رساع���ات الدولية الت���ي اعتمدت 

اجليوبوليتيك التقليدي خالل احلرب 

الليربالية  املعايري  ل�ضالح  الباردة، 

والنفتاح على  ال�ض���وق  واقت�ض���اد 

العومل���ة، فتّم التخلي عن ال�ض���باق 

التقلي���دي نح���و التو�ض���ع لحتالل 

اجلغرافيا وزيادة القوة الع�ض���كرية 

ومعاي���ري الأم���ن القومي، ل�ض���الح 

القت�ضاد ومعايري العتماد املتبادل 

والنظام العاملي، وبات ال�ض���عي اإىل 

الهيمنة يتم عرب الهيمنة القت�ضادية 

على ال�ض���وق التي ميكن للغرب اأن 

يتفوق فيها بدل اأن تكون ع�ض���كرية 

جغرافي���ة مكلف���ة مادي���ًا وب�رسيًا، 

وهك���ذا قل����ض الغربي���ون موازنات 

الدفاع الوطنية، وفر�ض���وا �ضيا�ض���ة 

تق�ضفية على حلف الناتو.

وانطالقًا مما ح�ض���ل من تطورات 

خ���الل الأع���وام الث���الث الأخ���رية، 

القت�ضادية  الأزمة  على  وتاأ�ضي�ض���ًا 

العاملية التي �رسبت نظام ال�ض���وق 

بال�ضميم، ميكن القول اإن ما قام به 

بوتني يف اإعادة �ض���ّم الق���رم، اأعاد 

العتب���ار اإىل املعاي���ري التقليدي���ة 

للجيوبوليتي���ك، والرتكاز اإىل القوة 

الع�ضكرية للهيمنة والتو�ضع، وهو ما 

يجعله رابحًا مبجرد �ضحب الب�ضاط 

من حت���ت اأرجل الغربي���ني، واإعادة 

التي تتقنها  اإىل املعاي���ري  العتبار 

رو�ضيا، بدل اأن تكون رو�ضيا لعبًا يف 

م�رسح دويل يفر����ض قواعده الغرب 

)القت�ض���اد(، علمًا اأن القبول بعودة 

معايري اجليوبوليتي���ك التقليدي قد 

توؤدي اإىل دورة معاك�ض���ة ملا قام به 

الغرب مع الحتاد ال�ضوفياتي، حني 

فر�ض عليه الأمريكيون �ضباق ت�ضلح 

جدي���د يف الثمانين���ات م���ن القرن 

املا�ض���ي دفعه اإىل زي���ادة الإنفاق 

عل���ى برامج الت�ض���لح يف وقت كان 

ي���ن، ما �رسّع 
ّ
اقت�ض���اده يعاين الأمر

يف انهياره، فالعودة اإىل الهيمنة من 

خالل التو�ضع ع�ضكريًا وجغرافيًا اأمر 

مقلق للوليات املتحدة التي اأعلنت 

نهاية التدخالت الع�ضكرية املبا�رسة، 

خ�ضو�ضًا يف ظل عدم رغبة داخلية 

بالتدخل الع�ضكري املبا�رس وهو ما 

ظهر جلي���ًا خالل الأزمة ال�ض���ورية، 

وبعد حربي العراق واأفغان�ضتان.

ومب���ا اأن القت�ض���اد هو ع�ض���ب 

احلياة، فقد توجه الرئي�ض الرو�ض���ي 

فالدميري بوتني نحو ال�ضني لتوقيع 

عقود تزويد ال�ضني بالغاز الطبيعي 

الرو�ضي، وهي خطوة اإن مّتت �ضتعيد 

تعومي القت�ض���اد الرو�ض���ي وت�ضمح 

للرو�ض بتخطي اأي عقوبات اأو توّجه 

اأوروبي للتخلي عن الغاز الرو�ض���ي 

يف امل�ضتقبل.

ويف احلالت���ني، ل يبدو - لغاية 

ق���د خ����رس يف  بوت���ني  اأن  الآن - 

�ض���ّم القرم، فاخل�ض���ائر القت�ضادية 

الق�ض���رية امل���دى ميكن تعوي�ض���ها 

بالنفتاح على اأ�ض���واق جديدة اأهم 

واأكرث وعداً كالقت�ضاد ال�ضيني، كما 

اأن الأرباح ال�ضرتاتيجية التي حققها 

الرو����ض اإن على �ض���عيد الإقليم اأو 

على ال�ضعيد الدويل، ت�ضتحق اأثمانًا 

اأعلى بكث���ري مما تكبده القت�ض���اد 

اإىل  املوؤ�رسات  الذي ت�ض���ري  الرو�ضي 

عودته لالرتفاع بع���د زيارة بوتني 

اإىل ال�ضني هذا الأ�ضبوع.

د. ليلى نقوال الرحباين

اأمام حم���اولت الولي���ات املتحدة 

�ض���لطة رو�ضيا يف  اإ�ض���عاف  الأمريكية 

كيي���ف، كان اأم���ام الرئي����ض الرو�ض���ي 

فالدميري بوت���ني خي���اران؛ الأول: تق�بُّل 

التغ���رّيات يف اأوكرانيا، وهو ما مل يقبل 

به، والثاين: اأن يقوم با�ض���تدراج حكومة 

اأوكرانيا اإىل حالة من ال�ضتنزاف والق�ضم 

لأرا�ض���يها، خ�ضو�ض���ًا يف  التدريج���ي 

ال�رسق، بعدما مّت �ضّم �ضبه جزيرة القرم، 

ومن ثم تتحرّك مو�ضكو يف اأماكن ميكنها 

حتقي���ق انت�ض���ارات �رسيعة فيها �ض���ّد 

الغرب، كالبلطيق اأو مولدوفا اأو القوقاز.

ج���ورج فريدم���ان؛ رئي����ض موق���ع 

»�ض���رتاتفور ال�ض���رتاتيجي الأمريكي«، 

بال�ض���تخبارات  ب�ض���الته  واملع���روف 

الأمريكي���ة، قّدر اأنَّ »اأي اجتياح رو�ض���ي 

مبا�رس ل�رسقي اأوكرانيا �ضيزيد املعاَر�ضة 

لرو�ضيا �ضالبة يف كييف، كما �ض�ي�ضتثري 

ردوَد فع���ل عامليًا، ل َيق���ِدر بوتني على 

تقدير مفاعيلها، فالرو�ض كانوا يف موقع 

هيمن���ة على كل اأوكراني���ا، لكنهم اليوم 

بالكاد يهيمنون على ن�ضف اأوكرانيا«.

الوليات املّتح���دة تتفادى املواجهة 

فر����ض عقوبات  الع�ض���كرّية، وتعتم���د 

اقت�ضادية بحّق اأفراد قد تكون بال طائل، 

وي���رى بع�ض املفكرين ال�ض���رتاتيجيني 

الأمريكي���ني اأن اإخفاق الوليات املتحدة 

يف الدخ���ول يف مواجه���ة م���ع الرو�ض، 

وانكفاءها من ال�رسق الأو�ض���ط والتحّول 

نحو اآ�ض���يا، �ض���يجعل البلدان املحيطة 

اآذربيجان،  اإىل  اإ�ض���تونيا  برو�ض���يا، من 

تتجه نحو اإبرام ت�ض���وية للخالفات مع 

رو�ض���يا، ما �ض���يزيد من تو�ّض���ع �ضلطة 

رو�ضيا، ويفتح الباَب وا�ضعًا اأمام انت�ضار 

التاأثري الرو�ضي يف اأوروبا نف�ضها.

طبيع���ي اأن اأوكراني���ا لن ت�ض���تطيع 

لوحدها خلق توازن قوى ع�ض���كري اأمام 

رو�ض���يا، والوليات املتحدة ل ت�ضتطيع 

ا�ض���تخدام قّواتها  اإىل درجة  الت�ض���عيد 

اخلا�ض���ة، كما اأن اأوكرانيا هي �ض���احة 

حرب الأف�ض���لية فيها للقوات الرو�ضّية، 

وهزمية الوليات املتحدة فيها ممكنة.

لك���ن وا�ض���نطن تط���وِّر من���ذ م���ّدة 

ا�ض���رتاتيجية احت���واء خ�ض���ومها م���ن 

املبا����رس،  الع�ض���كري  تدخله���ا  دون 

وهذه ال�ض���رتاتيجيا ترتك���ز على اإقامة 

نظ���ام حتالف جدي���د، ي�ض���ميه بع�ض 

بخ���ّط  الأمريكي���ني  ال�ض���رتاتيجيني 

»اإ�ض���تونيا - اآذربيجان«، �ضي�ضم الدول 

الت���ي قد تط���ال الأح���داث يف اأوكرانيا 

اأمنه���ا القوم���ي وا�ض���تقرارها الداخلي، 

كدول البلطيق ومولدوفا والقوقاز، وهي 

مناط���ق قد تعوِّ����ضُ فيها رو�ض���يا عن 

هزميتها يف خ�ضارة اأوكرانيا، كما ينبغي 

اأن ي�ضم احللف - بح�ضب ال�ضرتاتيجيني 

- بولندا ورومانيا واآذربيجان.

ال�ض���رتاتيجيني  بع����ض  يعتق���د 

الأمريكيني اأن القوة الرو�ض���ية حمدودة، 

وق���د ازده���رت عندما غرق���ت الوليات 

املتحدة يف م�ضتنقع حروبها يف ال�رسق 

الأو�ضط، وعندما عانت اأوروبا من اأزمتها 

القت�ضادية، لكن هذا ل يعني اأنَّ رو�ضيا 

لي�ض���ت خطرة، فلديها اأف�ضلّيات ق�ضرية 

الأمد، وبكونها غري م�ض���تقرّة �ض����تقوم 

مبخاطرات، وعليه، من م�ضلحة وا�ضنطن 

التح���رّك باك���راً، حتى ل تدف���َع اأثمانًا 

باهظة يف حال تاأّخرت، وذلك من خالل 

ت�ض���ليح وتدري���ب ومتويل ه���ذه الدول 

املهددة، لحتواء رو�ضيا وردع تو�ضعها.

وحلل م�ض���كلة الغاز الرو�ض���ي الذي 

يزّود اأوروبا، يق���رتح فريدمان اأن تكون 

اآذربيج���ان ه���ي البديل، حي���ث اإن نقل 

 م���ن اآذربيج���ان اإىل 
ّ
الغ���از الطبيع���ي

اأوروبا �ض���يكون ح���اًل متو�ّض���ط الأمد، 

عرب امل���ّد ال�رسيع لالأنابي���ب نحو قلب 

اأوروبا ع���رب تركيا، ويرى الأمريكيون اأن 

منطقة حو�ض بحر قزوين، التي ت�ض���ّكل 

اآذربيجان عموَده���ا الفقرّي، هي البديل 

الرئي�ض لرو�ضيا يف جمال الطاقة، فيما 

ي�ضّكل اإنتاج النفط ال�ضخري يف اأوروبا 

اأو اإمدادات الغ���از من الوليات املتحدة 

بدياًل بعيد املدى.

د. هيثم مزاحم
قوة رو�صيا �لع�صكرية ز�دت بعد غرق و��صنطن يف م�صتنقع حروبها ومعاناة �أوروبا  �القت�صادية    )�أ.ف.ب.(

الخسائر االقتصادية 
الروسية القصيرة 

المدى يمكن تعويضها 
باالنفتاح على أسواق 

جديدة أهم وأكثر وعدًا.. 
كاالقتصاد الصيني
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رغ���م اأن يه���ود بريوت حر�ض���وا 

على م���دى العقود املا�ض���ية على 

وجلاأوا  وديانتهم،  هوياته���م  اإخفاء 

اإىل هوي���ات بديلة م���زورة باأديان 

اأخرى، خوفًا من التمييز �ض���دهم اأو 

اتهامه���م بالعمال���ة اأو النظر اإليهم 

املمار�ضات  ب�ض���بب  وتع�ضب  بحقد 

ال�ض���هيونية يف فل�ض���طني املحتلة، 

اإل اأن الأم���ور عل���ى ما يب���دو بداأت 

تتغري اليوم م���ع الإعالن عن اإعادة 

اليهود يف لبنان فتح كني�ض »ماغن 

اأبراه���ام« يف و�ض���ط ب���ريوت بعد 

عملي���ات ترميم اأعادت اإ�ض���الح ما 

طاله من دمار خالل �ض���نوات احلرب 

الأهلية.

وقد حر�ض القيمون على عمليات 

الرتمي���م عل���ى اإبقاء �ض���ري العمل 

�رسيًا، وعادة ما يتم منع امل�ضورين 

وال�ضياح وال�ض���حافيني من ت�ضوير 

الكني�ض.

وبح�ضب املعلومات، فاإن الكني�ض 

�ض���يفتح اأبوابه على وقع �ض���لوات 

يرتاأ�ض���ها حاخ���ام يه���ودي لبناين، 

وبح�ضور من بقي من اأبناء الطائفة 

اليهودية يف ب���ريوت الذين تناق�ض 

عددهم اإىل حد كبري خالل ال�ض���نوات 

الأربعني املا�ض���ية واآثروا البقاء يف 

الظل.

من املعروف اأن يهود لبنان ف�ضلوا 

البتعاد عن ال�ضوء وو�ضائل الإعالم، 

حت���ى اأنهم هج���روا مناط���ق كانوا 

يرتك���زون فيها وتعرف باأ�ض���مائهم 

مث���ل حي اليهود يف و�ض���ط بريوت، 

وانتقلوا لل�ض���كن يف مناطق لبنانية 

خمتلفة ل يعرف اأحد فيها خلفيتهم 

الدينية، وذلك خوفًا من تعر�ض���هم 

لهجوم من اأي نوع، وبح�ضب اأحدهم 

فاإن م���ا يدفعهم لإخف���اء ديانتهم 

واإن كان���وا ل يخجل���ون به���ا على 

الإط���الق هو قي���ام البع�ض باخللط 

الولء  اليهودي���ة وبني  الديانة  بني 

ل�»اإ�رسائي���ل«، »فلي����ض كل اليهود 

اإ�رسائيليني، ومعظم يهود ال�ضتات ل 

يوافق على ما تقوم به من ارتكابات 

وانتهاكات يف فل�ضطني املحتلة، ولو 

اإ�رسائيل ونعرتف ب�رسعية  كنا نوؤيد 

وجوده���ا ملا كنا بقين���ا يف لبنان 

رغ���م كل املخاوف الت���ي تعرتينا، 

وملا كن���ا اخرتنا حي���اة التخفي«، 

مبديًا اأ�ض���فه لأن القان���ون اللبناين 

ا�ض���م  يطلق على الطائفة اليهودية 

تبدو  الإ�رسائيلية« وهكذا  »الطائفة 

عل���ى هوياتهم، ومذكراً ب���اأن يهود 

الطوائف  لبنان تعاي�ض���وا م���ع كل 

وكان���وا يعي�ض���ون بوئ���ام وحمبة 

مع كل اللبناني���ني من كل الطوائف 

ويف مناطق خمتلفة، لكن بعد قيام 

الكيان »الإ�رسائيلي« الغا�ض���ب مل 

يعد مرحبًا به���م يف الدول العربية 

وكذلك يف لبن���ان »رغم اأننا نتفهم 

م�ض���اعر اللبنانيني وغ�ض���بهم مما 

الإ�رسائيليني  اأيدي  تعر�ضوا له على 

من ح���روب وويالت ودمار، اإل اأنه ل 

عالق���ة لنا من قري���ب اأو بعيد بهذا 

الكيان الغا�ض���ب، ونحن كما جميع 

من  الأمري���ن  عانين���ا  اللبناني���ني 

الجتياح الإ�رسائيلي لبريوت«.

وي�ضدد »نحن يهود لكننا قبل اأي 

�ضيء اآخر لبنانيون ننتمي اإىل لبنان 

ول�ض���نا م���ن اأي بلد اآخ���ر، هوياتنا 

لبناني���ة ول نرغ���ب عل���ى الإطالق 

بتغيريها«، علم���ًا اأنه مل ينف قيام 

بع����ض العائ���الت اليهودية بتغيري 

ديانتها على الهوية ب�ضبب خماوفها 

ولإبعاد امل�ضاكل عنها.

اإعمار الكني�ض

ت�ض���ري امل�ض���ادر اإىل اأن ترمي���م 

الكني����ض الواقع يف ح���ي وادي اأبو 

جميل يف و�ض���ط بريوت، احلي الذي 

احت�ض���ن العدد الأكرب م���ن اليهود، 

ق���د مت من خ���الل جم���ع التربعات 

م���ن اجلالية اليهودي���ة يف اخلارج، 

وجميعه���م يهود لبناني���ون، بل اإن 

م�ض���يحيني وم�ضلمني �ض���اهموا يف 

اإعادة اإعمار الكني�ض، و�ضي�ضار خالل 

الفتتاح اإىل و�ض���ح لئحة باأ�ضماء 

املتربعني، علمًا اأن �رسكة �ض���وليدير 

�ض���اهمت بدورها بن�ضبة خم�ضة يف 

املئة.

اليهود اللبنانيون

يف املا�ض���ي، كان عدد الناخبني 

من اأبن���اء الطائفة اأكرث من �ض���بعة 

اآلف �ضخ�ض، و�ضغل لبنانيون يهود 

منا�ض���ب كبرية حت���ى يف ال�رسطة 

اللبناني���ة، يف ح���ني اأن م�ض���اهمة 

اليه���ود يف النتخابات انخف�ض���ت 

اليوم اإىل اثنني يف املئة فقط.

يف املقابل، ا�ض���تهرت �ضخ�ضيات 

يهودي���ة كثرية يف جم���الت الطب 

والتجارة وال�ضلك الأمني يف لبنان، 

فع���رف الدكت���ور �ض���م�ض امللق���ب 

ل�ضتقباله  نظراً  الفقراء«،  ب�»طبيب 

الطوائ���ف كافة، ولي�ض  الزبائن من 

اليهودية فح�ض���ب، مقابل اأجر زهيد، 

وكان مقر عيادته داخل الكني�ض اإىل 

جان���ب جمعيات اليه���ود يف وادي 

اأبو جمي���ل، اأما امل�رسيف ال�ض���وري 

- اللبناين امللياردير اأدمون �ض���فرا 

فاأ�ض�ض �ضل�ضلة م�ض���ارف �ضفرا من 

و�ضط بريوت.

وكانت بريوت حتت�ضن الكثري من 

املدار����ض واجلمعيات اليهودية، وقد 

و�ض���ل عدد الكن�ض اإىل 17 كني�ضًا يف 

بريوت ويف بلدات دير القمر وعاليه 

وبحم���دون اأ�ض���هرها كني����ض املن، 

والكني�ض الإ�ضبانيويل، وكني�ض دانا، 

وكني����ض دير القمر وكني�ض �ض���يدا، 

بالإ�ضافة اإىل وجود عدد من املقابر، 

ما زال���ت رفات اليه���ود تدفن فيها 

حتى اليوم. 

الي���وم ل يتج���اوز ع���دد اليهود 

�ض���خ�ض، ترتاوح  ال�200  اللبنانيني 

اأعماره���م بني 50 و70 �ض���نة، وعدد 

الن�ضاء املتزوجات بينهم قليل ب�ضبب 

الهجرة الكربى التي اأفرغت البلد من 

رجاله اليهود، ثم بات من ال�ض���عب 

على املراأة اليهودية ارتباطها برجل 

م���ن ديانة اأخ���رى ل يتقبل فكرة اأن 

تكون والدة ابنه يهودية.

»الإ�رسائيل���ي«  الجتي���اح  اأدى 

للبنان عام 1982 اإىل اأعمال انتقامية 

عدة �ضد الطائفة اليهودية اللبنانية، 

كما حاولت »اإ�رسائيل« اجتذاب يهود 

لبن���ان ليهاجروا اإليها، غري اأن فكرة 

الهج���رة اإىل »اإ�رسائيل« بقيت فكرة 

مرفو�ضة رغم تعر�ض الطائفة للكثري 

من العت���داءات، اأبرزها اختطاف 11 

اليهودية  الطائفة  اأعيان  يهوديًا من 

م�ضادر  بح�ضب  واإعدامهم،  اللبنانية 

يهودية لبنانية. 

عام  ر�ض���مية  اإح�ض���اءات  ووفق 

2003، يوج���د يف لبنان حاليا 1500 
يهودي، لكن 60 منهم فقط م�ضجلون 

اإىل  الباقون  كيهود، بينم���ا حت���ول 

ديانات اأخرى، ونظراً لعددهم الكبري 

يف املا�ضي، كان لكل منطقة خمتار 

الطائفة لت�ض���هيل  يهت���م ب�ض���وؤون 

معامالتهم الر�ضمية واإ�ضدار الوثائق 

ال�ض���فر  كجوازات  له���م،  الر�ض���مية 

ُيدّون عليه  الت���ي  القيد  واإخراجات 

ا�ض���م الطائفة، ومن اأ�ض���هر خماتري 

اليهود يف لبن���ان واآخرهم املختار 

�ض���عد املن، ال���ذي كان ميثل منطقة 

ميناء احل�ضن، التي ت�ضمل وادي اأبو 

جميل.

يذك���ر اأنه يف الع���ام 1958 ومع 

ت�ضاعد احلركات النا�رسية والقومية 

العربي���ة والفل�ض���طينية، بداأت اأوىل 

وهي  لليه���ود،  ال�ض���طهاد  حركات 

خط���ف حاخام يهودي مل���دة ثالثة 

اأيام، وقتله ورميه اأمام الكني�ض، ثم 

ك����رس زجاج الكني�ض، ف�ض���ار لبنان 

منطق���ة عبور ل�»اإ�رسائي���ل« وبداأوا 

بالهج���رة منه، فق���ل عددهم حتى 

العام 1975، حني مت احتالل الكني�ض.

علمًا اأن كل اللبنانيني الذين كانوا 

داعم���ني لليهود تخل���وا عنهم بعد 

جمازر »الإ�رسائيليني« يف فل�ضطني، 

فكك الكني�ض و�رسق، ومل ي�ضتطيعوا 

تهريب �ض���وى التوراة القدمي، وخالل 

17 �ضنة، اأ�ضبح عددهم 7000 يهودي، 
وكان »الإ�رسائيليون« اأول من �رسب 

الكني�ض ب�رسا�ضة و�رسقه وك�رسه باأمر 

من اأرييل �ض���ارون خ���الل الجتياح 

»الإ�رسائيل���ي« لب���ريوت، لأنه اأراد 

تخويفهم كما فعل يف العراق، فهرب 

الكثري منهم فرتة الجتياح، ومن مل 

يوؤمن ب�»اإ�رسائيل«، هاجرعرب البحر 

اإىل اأوروبا والوليات املتحدة.

هبة �صيداين

يهود بيروت.. إلى دائرة الضوء
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زعماء الطائفة

منذ العام 1910 قاد عدة زعماء املجتمع اليهودي اللبناين، ومنهم:

عزرا اأنزروت يرور 1910، يو�ض���ف د. فارحي 1910 - 1924، يو�ض���ف 

دي�ضي 1925 - 1927، يو�ضف د. فارحي 1928 - 1930، �ضليم هراري 1931 

- 1934، يو�ضف د. فارحي 1935 - 1938، اإ�ضحق �ضا�ضون 1977 – 1985، 
راوؤول مزراحي 1985 – 1986، يو�ض���ف مزراحي 1986 - 2005، اإ�ض���حق 

اأرازي 2005 – حتى اليوم.

وب���ني اأع���وام 1908 و1978، قاد ع���دة حاخامات كن����ض اليهود يف 

املجتمع اللبناين، ومنهم:

احلاخ���ام دن���ون 1908 - 1909، يعق���وب م�ض���التون 1910 - 1921، 

�ضليمان تاجر 1921 - 1923، �ض���بطاي باحبوت 1924 - 1950، بنزيون 

لي�ض���تمان 1932 – 1959، يعق���وب عطية 1949 - 1966، �ض���حود �رسمي 

.1978 – 1960
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هل ما يزال زوجك يت�رصف كما لو كان 

يف الثانية ع�رصة من عمره؟ هل ت�س���اءلِت 

يومًا ما اإذا كنِت امراأته اأو طبيبته اخلا�سة؟

فيما يلي �سخ�س���يات متنوعة للرجل 

ت�ستدعي التفكري واالنتباه حقًا، مع بع�ض 

االأ�سياء التي ال بّد من و�سعها يف االعتبار:

يخطط حلياته ب�س���كل خمتلف: لي�ض 

هناك �س���ّن معني للرج���ل عندما يفكر يف 

التخل���ي ع���ن واقعه احل���ايل والتخطيط 

حلياته ب�س���كل خمتلف، فهناك الكثري ممن 

قام بذلك يف اأيام املراهقة، ثم غرّي حياته 

يف االأربعينات من عمره.

وبغ�ض النظر عن عمره، فقد و�سل اإىل 

نقطة �رصعة التغيري من حياته اإىل االأف�سل، 

ويف حني ال يبدو ذلك �سلبيًا على االإطالق، 

بل علينا جميعًا التغيري نحو االأف�سل، اإال 

اأنه قد ي�س���بح مزعجًا لدى املراأة اإذا فّكر 

ذلك الرجل يف الرثاء العاجل، وباأي و�سيلة 

كان، اأو اكت�س���َف اأنِك ل�س���ت جزءاً اأ�سا�سيًا 

يف خطته.

لديه ثالث زوجات اأخريات: يف حني ال 

ُيعد ذلك عيبًا اأو انتقا�سًا من قيمتك على 

االإطالق، كونه من حق الرجل الذي �رصع له 

اهلل عز وجل الزواج من اأربع، لكننا نتحدث 

هنا عن االإن�س���ان املهمل وع���دمي القيمة؛ 

الذي يتزّوج فقط حبًا يف تعدد الن�ساء من 

دون االلتفات اإىل م�س���ئولياته جتاههن اأو 

جتاه االأبناء، ذلك هو الرجل الذي ال بّد من 

التخلي عنه وتركه فوراً.

غري اآمن عاطفيًا: ن�سعر جميعًا بالقليل 

من عدم االأمان عاطفيًا، لكن اإذا كان زوجك 

يبكي دائمًا وت�سعرين اأنه اإحدى �سديقاتك، 

فهو �سخ�سية تافهة وعدمية القيمة.

ال نرغ���ب يف ق���ول اإن���ه ال ينبغي اأن 

يتحلى بالعواطف وامل�س���اعر، فنحن على 

يقني باأن على الرج���ال التحلي بقدر من 

االإح�س���ا�ض والتعبري عن م�ساعرهم علنًا، 

لك���ن نعني اأن���ه ال ينبغ���ي اأن تبقي مع 

الرجل الذي يعتمد عليك كطبيبة نف�س���ية 

فرتة طويلة، بل عليك البحث عن حل، وقد 

يكون من خالل طبيب نف�سي معالج.

- مازال يعي����ض يف اأيام املراهقة: اإذا 

كان زوجك ما زال ي�سهر كل ليلة، ويق�سي 

معظم وقته مع االأ�س���دقاء، اأو يعي�ض يف 

الثانية والع�رصين من عمره )ويف احلقيقة 

ه���و يف الثانية واخلم�س���ني( فهو يعي�ض 

حياة م�ستهرتة بال قيمة.

- ال ميلك �س���يئًا من امل���ال يف اأغلب 

اأيامه: جميعنا مي���رّ باأوقات مريرة يفتقر 

فيه���ا اإىل املال حقًا، لكن اإذا كان زوجك ال 

يعمل، وال يرغب يف العمل، ويعتمد عليك 

يف اإم���داده باالأموال، فعلي���ك تركه فوراً، 

واإال فاإن ذلك �سينعك�ض �سوءاً عليك وعلى 

االأ�رصة باأكملها م�ستقباًل.

اأم���ا اإذا كان يعمل ولدي���ه القليل من 

االأموال، ف���ال بد من الوق���وف اإىل جانبه، 

وليك���ن ذلك فر�س���ًا عليك، فدع���م الزوج 

وم�س���اعدته هو �س���بيلك حلي���اة ناجحة 

و�سعيدة.

لي�ض لديه �س���يارة: اأ�س���بحت م�ساألة 

امتالك �س���يارة هي عالمة قب���ول الرجل 

للزواج، لكن علينا االعرتاف باأن هناك من 

الرجال من يرف�ض امتالك �س���يارة، مف�ّساًل 

ا�ستقالل و�سائل املوا�س���الت العامة، كي 

يحاف���ظ عل���ى البيئة، ويف ه���ذه احلالة 

ين�سح بع�ض االخت�سا�سيني باأن مثل هذا 

النوع من الرجال ال ينبغي رف�سه اأبداً، الأن 

هذا ال ُيعّد عيبًا يف نظرهم.

يقوم بتجميع االألعاب: الرجال يحّبون 

جتميع االأ�س���ياء القيمة، وكلما تقدموا يف 

العمر تقّدمت اأنواع اللعب التي يجمعونها، 

ثم ال ت�س���محي لذلك االأمر اأن يزعجك على 

االإطالق، ب���ل كوين واعي���ة ومدركة لهذه 

امل�ساألة.

ال يقوى على م�س���ارحتك مب�س���اعره 

جتاهك: اإذا كان الرجل �س���عيفًا يف اإي�سال 

م�س���اعره جتاه���ك، فقد يذه���ب ذلك يف 

اجتاهني؛ االأول بعد مرحلة الرومان�س���ية 

االأولية، غالبًا ما تكون هناك فرتة يت�سكك 

يف م�ساعره الداخلية، وهو خوف طبيعي 

ال غبار عليه.

والثاين بعد ق�س���اء عدة �سنوات معًا، 

وما زال ال يقوى على التعبري عن م�ساعره، 

فهو اإن�سان ه�ض �سعيف.

اأن���ِت �رصّ: اإذا كن���ِت يف عالقة يحتفظ 

بها الرجل ك�رصّ، فهو اإن�س���ان عدمي القيمة 

والثمن، ولي�ض بالرجل الذي �س���ياأتي اإىل 

اأهله ك���ي يطلبوك للزواج، ولن يقّدمك اإىل 

اأ�س���دقائه ويفتخر بك اأمام اجلميع.. لذلك، 

تخلّ�سي فوراً من ذلك الرجل قبل اأن يجرح 

قلبك.

ال ي�س���عر باللوم اأبداً: كثري من الرجال 

يرون اأنه من ال�سعب قول »اأنا اآ�سف«، فاإذا 

كان من اأنواع الرجال الذين ال ي�س���عرون 

باللوم جتاهك اأبداً، فهو اإن�سان ال ي�ستحق 

البقاء معه.

رمي اخلياط

ف شخصيات زوجِك المتعددة تستدعي منِك االنتباه وُحسن التصرُّ

هل ت�ساءلِت يومًا ملاذا يعاين طفلك من االنطوائية والعزلة، وال ي�سارك االآخرين من اأبناء جيله 

يف اللعب، اأو ملاذا ي�سع يده على فمه عند احلديث اأو ال�سحك؟

كل هذا ُينبئ بوجود م�س���كلة نف�س���ية توؤثر على طفلك، قد يكون �س���ببها ج�س���ديًا اأو معنويًا، 

ويف درا�س���ات حديثة تبنّي اأن بروز االأ�س���نان عند االأطفال يوؤثر على �سحتهم النف�سية وعالقاتهم 

االجتماعية، ب�س���بب عدم انتظام اأ�سنانهم، خ�سو�سًا بروز االأ�س���نان االأمامية، وذلك ملا ي�ستمعون 

اإليه من األقاب وم�سميات من قَبل اأقرانهم يف املدر�سة وخارجها، وهو ما يوؤّثر �سلبًا عليهم، وعلى 

�سلوكهم وحت�سيلهم الدرا�سي.

ويقول االخت�سا�س���يون اإنه يجب يف هذه احلالة التدخل ال�رصيع وعالج تلك امل�س���كلة حتى ال 

ت�س���وء نف�سية الطفل، وحلماية اأ�سنانه من الك�رص، الأنها معرّ�سة لذلك، وقد حتدث م�سكالت االأ�سنان 

لدى االأطفال نتيجة للتنف�ض بطريقة خاطئة.

وينّبه اأطباء االأ�س���نان م���ن اأنه قد تلجاأ بع�ض االأمهات اإىل ا�س���تخدام بع����ض امللّهيات، مثل 

امل�سا�س���ة، فرتات طويلة، وهذا ما يوؤدي اإىل �سيق يف �س���قف احللق، الذي ُيعترب االأر�سية ملجرى 

التنف�ض باالأنف، ما ي�سطر الطفل اإىل التنف�ض عن طريق الفم الأخذ كمية كبرية من الهواء، واملعروف 

اأن التنّف����ض الطبيعي من االأنف ليكون الهواء الداخ���ل اإىل الرئتني رطبًا وخاليًا من اجلراثيم ويف 

درجة م�س���اوية لدرجة حرارة اجل�س���م، وعدم التنّف�ض من االأنف يوؤدي اإىل كثري من امل�س���اكل يف 

االأ�سنان، ويف اجلهاز التنف�سي اأي�سًا.

• اأ�سول التعامل مع الهدايا التي ال تعجبك
االإتيكي���ت واآداب اللباق���ة االجتماعية ال يعنيان - كما ُي�س���اع - الكذب والتحامل عل���ى النف�ض واالمتناع عن 

قول »الال« حني تريدين قولها، اإّنا يهدفان اإىل تزويدك باأ�س���ول التعامل يف املواقف االجتماعية كاّفة، خ�سو�س���ًا 

ال�سعبة واملحرجة منها، كي تبقي �ساحبة ال�سورة االأجمل يف حميطك.

يح�سل دائمًا اأن نتلّقى هدية ال ُتعجبنا اأو ال تنا�سبنا، فبماذا ين�سحنا االإتيكيت يف هذه املواقف؟

- م���ن اأهّم النقاط التي يجب اأن تبقى يف خلفية تفكريك هي معنى الهدية احلقيقي، وهدف َمن قّدمها لك، وهو 

بكّل اخت�سار »التعبري عن ح�سن نّيته، وحماولته اإر�ساءك اأو رّد جميلك، ولي�ض اإلزامك بالهدية نف�سها«.. فلنتخّيل 

ال�س���يناريو معًا: فتحِت الهدية ومل ُتعجبك البّتة، ال بل �س���عرت بال�س���دمة لروؤيتها، اأو رمّبا �سعرت اأّنك �ستنفجرين 

بال�س���حك.. كّل ما مُيكنك فعله هو ر�سم االبت�س���امة املحبَّبة على �سفتيك، وتوجيه ال�سكر ل�ساحب الهدية الذي اأراد 

مالطفتك.

- يف حال واحدة فقط ميكنك اأن ت�س���اأيل �س���احب الهدية عن اإمكانية بدلها وعن نّيتك يف ذلك، وهي عند تلّقي 

املالب�ض، وتكون حّجتك االأ�سا�س���ية باملقا�ض اأو ب�سدفة اقتنائك قطعة ُت�س���بهها متامًا، اإّياك اأن ت�سمحي لنف�سك اأن 

جترحي �ساحب الهدية باإخباره عن اأن اأذواقكما غري متطابقة، اأو اأّنك ال ترتدين �سيئًا مماثاًل.

بًا البّتة ولي�ض مقبواًل حّتى اأن ت�ساأيل عن �سعر الهدية،  - مهما ربطتك ب�س���احب الهدية عالقة متينة، لي�ض حمبَّ

وال حتاويل حتى اكت�س���افه، اإال يف حال بّدلت الهدية بوا�س���طة الكارت املوجود غالبًا يف قعر الكي�ض، اأو امُلرَفق مع 

العلبة، ويف حال مل يكن موجوداً ميكنك التوّجه اإىل املتجر واال�ستف�سار عن اإمكانية التبديل.

- عودة اإىل نقطة االنطالق والبدء؛ فالهدّية هي تعبري �س���ادق عن م�س���اعرنا جتاه االأ�سخا�ض واملنا�سبة، فهي 

لي�ست احللبة املثالية لت�سديد ال�رصبات واالنتقام، ونق�سد من هذا الكالم اأّن االإتيكيت يتمنى عليك اأال تتق�ّسدي يف 

حال نلت هدية مل ُتعجبك اأن تقّدمي لهذا ال�سخ�ض هدية تعرفني م�سبقًا اأنها لن تنال اإعجابه.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

بروز األسنان عند األطفال يؤثر على نفسيتهم



منوعات

»احلياة مدر�س���ة«.. هكذا ُيقال دومًا، لذا 

نحن نكت�سف ونتعلم الكثري، كما اأننا ن�سادف 

عدة اأمور ونقراأ ون�س���تمع اإىل ن�سائح �سحية 

غريبة، ثم نكت�سف بعد ذلك مدى فائدتها يف 

حياتنا وممار�ساتنا يف نط العي�ض اليومي.

�س���ابقًا، قيل اإن هنالك عالقة بني م�س���غ 

العلكة والقوة العقلية، وقد كانت جمرد �سدفة، 

ثم اأثبتت بع�ض الدرا�س���ات فعاًل اأن لها تاأثرياً 

اإيجابيًا على القعل وتن�سيط الذاكرة وتخفيف 

التوت���ر.. ويف ما يلي نق���ّدم لكم جمموعة من 

ن�س���ائح �س���حية غريبة اأثبتت فعاليتها يف 

ج�سم االإن�سان؛ طفاًل كان اأم كبرياً:

�ساي النعناع يوازن بني الهرمونات: تواجه 

الكثري من الن�ساء م�سكلة موؤرقة تعّكر عليهن 

�س���فو يومهن، وقد متتد معهن عّدة اأيام، وهي 

ع���دم انتظام الهرمونات يف ج�س���مها، والذي 

ر  يوؤدي بدوره اإىل �س���لبيات اأخ���رى، مثل تاأخُّ

ال���دورة ال�س���هرية، وظهور حب ال�س���باب، اأو 

ظهور ال�س���عر على الوجه، لذا ُين�سح ب�رصب 

كوبني من �ساي النعناع يوميًا، للموازنة بني 

الهرمونات.

الغرف املظلمة ُت�س���عر بال�سعادة: اأظهرت 

درا�س���ات حديثة ظهرت موؤّخ���راً اأن النوم يف 

غرفة مظلمة ي�ساعد على ال�سعور بال�سعادة 

واال�سرتخاء وتعديل املزاج، حيث اإن الهرمون 

امل�سوؤول عن ذلك، وا�سمه هرمون امليالتونني، 

ال ميكن اإنتاجه اإال يف الظالم، وُين�سح باخللود 

للن���وم يف غرفة مظلمة لال�س���تيقاظ بحالة 

مزاجية �سعيدة يف �سباح اليوم التايل.

ال�س���دق مينع املر�ض: اجلمي���ع يعلم اأن 

الكذب ي�س���بب التوتر والقل���ق حيال اأي خطاأ 

ب�سيط قد يك�سف ال�سخ�ض الكذَّاب، لذا ُين�سح 

باالعتي���اد على ال�س���دق دائم���ًا يف جميع 

املواق���ف، الأن ذلك يعمل عل���ى تعزيز قدرة 

اجلهاز املناعي عند االإن�س���ان، خ�سو�سًا يف 

مراحل الطفولة.

الع�س���ل عالج حُلمى الكالأ: م���ن املعروف 

اأن الع�س���ل، وكما ُذكر يف القراآن الكرمي {فيه 

�سفاٌء للنا�ض}، وقد ثُبت علميًا وطبيًا اأن لقاح 

النحل املوجود يف الع�س���ل ي�ساعد على اإزالة 

ح�سا�سية اجل�س���م على مدار العام، خ�سو�سًا 

يف مو�سم ُحّمى الكالأ، لذا ُين�سح بتناول ملعقة 

ع�سل يوميًا، لتفادي االإ�سابة بها.

اأف��ق��ي

1 ن�سف الن�سف / اأمانع
2 جمموعة من حمموعات متتالية / اأعلو

3 ن�سف منار / العب تن�ض اأمريكي من اأ�سول ايرانية
4 مت�سابهة / كثري هطول املاء.

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

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

5 �س���ال )مبعرثة( / تخطى مرحلة الطفولة 
/ قراأ

6 اأث���ار انتباهه / رمي الرماد يف العيون / 
نعم )مبعرثة(.

7 ذرة من املادة فقدت اأو اكت�سبت الكرتونا 
/ ن�سف منا�ض / حرف ن�سب.

8 هدم و�سوى باالأر�ض / ت�ستحق ال�سفقة.
9 قارة / مل يعد يذكر.

10 العب كرة �سعودي �س���ابق �سجل ثالث 
اأف�س���ل هدف يف تاريخ كاأ�ض العامل �س���د 

بلجيكا.

ع��م���ودي

1 جنم التن�ض اال�سباين.
2 ا�سطورة التن�ض االملاين.

3 ازدحم / ماكنة بح���ث انرتنت عاملية / 
ن�سف وا�سل.

4 مبعنى / حرف للتاأكيد على �سحة راأي.
5 كون �س���يئا م���ن املع���دن / اختلف عن 

البقية / �سال

6 الع���ب تن�ض اأمريكي معتزل حقق 14 لقبا 
يف تاريخه الريا�سي

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

7 دهن الطعام)معكو�س���ة( / يعود عن راأيه وال 
يحقق ما وعد )معكو�سة(.

8 العب تن�ض برازيلي معتزل / �سهولة
9 بطلة كاأ�ض العامل يف كرة القدم 1990.

10 لقب املنتخب امل�رصي لكرة القدم.

لفرشاة األسنان القديمة نصائح صحية غريبة للحياة اليومية
استخدامات أخرى

ميكنِك ا�ستخدام فر�س���اة اأ�سنانك اليومية يف 

اأ�سياء اأخرى بعد انتهاء مدة �سالحيتها، واملقرَّرة 

لكل فر�س���اة 6 اأ�س���هر تقريبًا، حيث ت�س���تطيعني 

ا�س���تخدامها فى اأغرا�ض خمتلف���ة للحفاظ على 

جمالك.

- ميكنك ا�س���تخدام فر�س���اة االأ�س���نان لرتوي�ض 

احلواجب با�س���تخدام �س���عريات الفر�س���اة، ور�ّض 

بع�ض مثّبتات ال�سعر على فر�ساة اأ�سنانك القدمية، 

وو�سعها على اأ�سفل احلاجب.

- لتق�س���ري �س���فتيك: للح�سول على �س���فاه لّينة 

كاالأطفال با�س���تخدام فر�س���اة االأ�س���نان، �سعي 

بع�ض الفازلني على �سفتيك وافركيها على فر�ساة 

االأ�سنان، وا�س���تخدميها على �سفتيك، اإنها طريقة 

. �رصيعة للحفاظ على �سفتيك ناعمتنينْ

- ت�ستطيع فر�س���اة االأ�سنان احل�سول على اأماكن 

االأو�ساخ التي ي�س���عب الو�سول اإليها، وهي بذلك 

ت�ستخدم كاأداة تنظيف.

- ُت�س���تخدم فر�س���اة االأ�س���نان لتجميع رمو�سك 

بداًل من ا�ستخدام »املا�س���كرا«، واأي�سًا ُت�ستخدم 

للم�س���اعدة يف ف�س���ل رمو�س���ك بعد ا�س���تخدام 

»املا�سكارا«.

- ُت�ستخدم فر�ساة االأ�س���نان القدمية لتنظيف اأي 

اأو�ساخ من حتت اأظافرك، كما اأنها تعمل باعتبارها 

و�سيلة رائعة لق�رص الب�رصة اخلا�ض بك.

- مت�س���يط �س���عرك: اأنِت ال حتتاجني اإىل فر�ساة 

لتم�س���يط تاج �س���عرك، ميكنك ا�س���تخدام فر�ساة 

اأ�سنان.

ت�س���تطيعني من خالل فر�ساة االأ�سنان القدمية 

اخلا�س���ة بِك اإي�سال ال�س���امبو اجلاف اإىل خاليا 

وجذور �سعرك للح�سول على اجلمال املطلوب.
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ف شخصيات زوجِك المتعددة تستدعي منِك االنتباه وُحسن التصرُّ



ع����ر 3 طالب يف جامعة نيوي����ورك احلكومية على 

40 األ����ف دوالر يف اأريكة كانوا قد ا�ش����روها بع�رشين 
دوالراً فقط من اأحد املح����ال التابعة جلمعية خريية. 

ورغ����م اأنهم من الط����الب املحتاج����ن اإال اإنهم اأعادوا 

االأم����وال اإىل االأرملة الطاعنة يف ال�ش����ن. وعر الطالب 

اجلامعي����ون على االأموال خمب����اأة يف مغلفات بريدية 

داخل »ال�شوفا« التي ا�شروها من حمل تابع جلمعية 

خريية. 

وكان اأقارب املراأة البالغة من العمر 91 عامًا تربّعوا 

باالأريكة اإىل املحل دون اأن يبلغوها باالأمر. يف البداية، 

مل ي�ش���دق الطالب »ريز ويركوفن« و»كايل غوا�شتي« 

و»الرا رو�ش���و« بعد اأن �ش���اهدوا ال���روة التي هبطت 

عليهم، لكن بعدما عرفوا ا�ش���م املراأة الذي كان مكتوبًا 

على اأحد املغلفات، ناق�ش���وا االأم���ر فيما بينهم، وقرروا 

االت�ش���ال بها واإعادة االأموال اإليها، فكافاأتهم باإعطائهم 

1000 دوالر.

تختل���ف وتتنوع ط���رق التعبري 

عن احلزن واالأ�ش���ى لفقدان �شخ�ص 

عزيز ل���دى النا�ص، فمنهم من يلجاأ 

اإىل الب���كاء وال�ش���ياح، ومنهم من 

واالكتئاب  واالنطواء  العزلة  يف�ّشل 

كرّد فعل طبيعي على جتربة املوت 

الب�رشية. غري  النف�ص  القا�شية على 

اأن���ه يف قبيلة »داين« التي تعي�ص 

يف اأمين���ا باب���وا يف غ���رب بابوا 

وغينيا اجلديدة، يتخذ احلزن �شكاًل 

اآخ���ر، ويتحول اإىل نوع من العذاب، 

حيث يقوم اأفراد هذه القبيلة بقطع 

عقلة اأ�شبع من اأ�شابعهم، مقابل كل 

العائلة، وي�شتخدمون يف  ميت من 

قطع االأ�ش���ابع احلجارة احلادة، اأو 

ال�شاطور، اأو ال�شكاكن، ما ي�شاعف 

االإح�شا�ص باالأمل.

متاَر�ص هذه العادة منذ �ش���نوات 

طويل���ة، وترجع اإىل اعتقاد را�ش���خ 

لدى القبيلة باأن روح االإن�شان تبقى 

موج���ودة يف املكان عن���د وفاته، 

والإر�ش���اء تلك الروح، يجب القيام 

باأفعال �ش���ادمة، كما يعتقدون اأن 

اأ�شكالها  اليد - باختالف  اأ�ش���ابع 

- ترمز اإىل اأع�ش���اء االأ�رشة، وتعرّب 

عن مدى تالحمهم وت�شامنهم، لذلك 

عن���د وفاة اأحد االأف���راد يجب قطع 

االإ�شبع، كرمز ج�شدي يعك�ص حجم 

االأمل والفراغ اللذين خلفهما رحيله. 

ذ عادة قطع االأ�شبع على اأقارب  تنفَّ

امليت، خ�شو�ش���ًا من الن�شاء، حيث 

اأيديه���ن من اجلهة  اأ�ش���ابع  ُتربط 

30 دقيق���ة بخيطان  العليا مل���دة 

رفيعة، ليت���م بعدها برها من قبل 

اأقرب املقربن، كالوال���دة، اأو االأخ، 

اأو االأخ���ت، اأو االأب، ث���م جتفَّف يف 

ال�شم�ص، ويتم حرقها ودفن رمادها 

يف منطقة خا�شة.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.
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كاريكاتير

عثروا على 40 ألف دوالر.. وأعادوها

ر أصابع النساء حدادًا على الموتى
ْ
َبت


