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أوباما »الداعشي«.. واهتمامه 
»المعارضة السورية المعتدلة« بـ

َمن هم »دواعش رومية« المنوي 
مقايضتهم بالعسكريين؟
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ال�شيخ  اللبنانية  اأن يلعب مفتي اجلمهورية  اأملت �شخ�شيات بريوتية 

اأوجــاع  اإىل  ي�شتمع  واأن  ــداً،  ومــوحِّ جامعاً  وطنياً  دوراً  دريــان  اللطيف  عبد 

واأال  م�شاكلهم،  حّل  على  ويعمل  املُلّحة،  واحتياجاتهم  ومطالبهم  النا�س 

يّت�شم  اأ�شبوعي  موقف  له  يكون  بل  املنا�شبات،  يف  اخلطب  باإلقاء  يكتفي 

مبا  حزبية،  اأو  فئوية  اأو  �شيا�شية  ميول  اأي  عن  بعيداً  الوطنية،  بال�شفة 

يعيد لدار الفتوى دورها التاريخي على م�شتوى وحدة امل�شلمني اللبنانيني 

ب�شكل خا�س، ووحدة اللبنانيني على امل�شتوى الوطني ب�شكل عام.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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دور وطني ينتظر المفتي

2 لبنان ضمن »التحالف«.. وخارج المحاور

الفرزلي: المسيحي وكل مكونات الوطن
ون وراء جيشهم لصد »داعش«

ّ
مصطف

لهذه األسباب لن تحارب 
تركيا اإلرهاب

أميركا تغزو المنطقة بسكاكين 
»داعش« وأخواتها

إميل لحود يتذكر

5

الحرب على »داعش«.. 
السيناريو األخطر 

ضد سورية



لبنان ضمن »التحالف«.. وخارج المحاور ة«
ّ
»شيعة« و»ُسن

تبعًا للمفه���وم �لديني �لإ�سالمي ميكن �لقول �إن 

نة.. وعليه، فاإن  �مل�سلمني ي�ستنريون بالكتاب و�ل�سُّ

جمي���ع �مل�سلمني هم من حيث �ملبد�أ يف حزب �هلل 

ومن �أهل �ل�سّنة يف �آن، ومن لي�س من �لأخريين فلي�س 

م�سلمًا، كمثل �لذين ينا�سبون »حزب �هلل« �لعد�ء.

بناء عليه، ت�سعنا �ملنازعة �ملذهبية بني بع�س 

�لذي���ن يدعون �أنهم من �أهل �ل�سنة من جهة وبع�س 

�لذي���ن يّدعون �أنهم من �ل�سيعة �أو من »حزب �هلل« 

من جه���ة ثانية �أمام مفارق���ة، بح�سب منطق هذ� 

�لع�رص، �إذ يبدو �أن �أ�س���ل هذه �ملنازعة يرجع �إىل 

�لذهنية �لقبلية �لتي كانت �سائدة قبل �لإ�سالم ثم 

ع���اودت حماها بع�س وفاة �لنب���ي )عليه �ل�سالة 

و�ل�سالم(.

من �لبديه���ي �أن �لفاجعة �لت���ي نعي�سها لي�س 

مرّده���ا �إىل �خلالف يف �لدين، وما ن�ساهده ل يعدو 

يف كث���ري م���ن �لأحيان �أ�سكاًل و�ألو�ن���ًا يتزّين بها 

بع�س »�ملتدّينني« �لذين تخلو قلوبهم من �لإميان. 

ن« - ح�رص�ً -  تكاد تكون �لغاية من هذ� »�لتديُّ

طل���ب �ملنفعة �ملادية يف �لدنيا، فاملوؤمن ل يذبح 

�إن�سانًا، ول يبقر بطن �مر�أة حبلى..

تاأ�سي�سًا عليه، فاإن �أ�سباب �ملنازعة بني »حزب 

نية  �هلل« من جهة، وبع�س �لتيار�ت �ل�سيا�سية �ل�سُّ

من جهة ثانية ل تعود بالقطع �إىل �خلالف يف �لدين، 

�إمن���ا هي حزبية ل ترق���ى يف �حلقيقة �إىل م�ستوى 

�ل�سيا�سة، ب���ل هي دون �ل�سيا�سة، ودون �ملوقف �أو 

�خلي���ار، و�أقرب �إىل �لنحي���از �لغر�ئزي �لع�سبوي، 

وبالتايل ل مفر من قول �إن �لبع�س ي�ستخدم �لدِّين 

رد�ًء من �أجل �إيهام �لنا����س باأن ��سطفافه �رصعي، 

ومن�سجم مع �لدين، مقابل خ�سوم يخالفون �لدين 

وينتهك���ون �ل�رص�ئ���ع، بح�سب زعم ه���ذ� �لبع�س.. 

مبعنى �آخر نحن حيال ذهنية بد�ئية تربر ��ستخد�م 

جميع �لو�سائل و�لأ�سالي���ب يف مقارعة �خل�سوم، 

مبا يف ذلك �لنفاق و�لغ�س يف �لدِّين.

ع،  �أظ���ن �أن �مل�ساألة ل حتت���اج �إىل ب�سط وتو�سُّ

ف�»ح���زب �هلل« يرف����س �لتطبي���ع م���ع �لع���دو 

»�لإ�رص�ئيل���ي«، ويدع���و �إىل مقاومته وردعه، يف 

ح���ني �أن خ�سومه يف لبنان و�سورية �أي�سًا يريدون 

�ل�سري على نه���ج دول �لنفط �خلليجية، ول يخفى 

على �أح���د �أن م�سال���ح �لأخرية مرتبط���ة �إىل حد 

�لتبعية �لكاملة بالإمربيالي���ة �لأمريكية و�أذنابها 

�مل�ستعمري���ن يف �أوروبا ويف فل�سطني �ملحتلة، بل 

هناك تيار�ت حزبي���ة تزعم �أن �لدِّين يجيز �ل�سلح 

مع �مل�ستعمرين »�لإ�رص�ئيلي���ني«، مقابل تيار�ت 

�أخرى ل جتيز هذ� �ل�سلح.

غاي���ة �لدِّين هي �إعد�د �لإن�س���ان، وتربية نف�سه 

وتهذيبه���ا، كي يكون ق���ادر�ً بنف�سه عل���ى �إيجاد 

�حللول للم�سكالت �لتي تعرت�سه. 

ثريا عا�صي

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

�أ�س����و�ت »�لن�س����از« �لت����ي مل تبلغ �سّن 

�لر�سد �ل�سيا�س����ي يف لبنان بدت �أقل حما�سة 

يف �لرتحي����ب ب�»�لكاوبوي« �لأمريكي �لقادم 

مبو�كبة »دول �لأربعني« لقتال »د�ع�س« من 

تل����ك �لتي هلّلت وطّبل����ت ملدمر�ته وبو�رجه 

عندما ��ستنفرت لإ�سقاط �لأ�سد وغادرت مياه 

�ملتو�س����ط دون �أن حتمل معه����ا حتى »�أكلة 

�سمك«، وقد يك����ون �سبب ب����رودة �ملر�هنني 

�لد�ئمني على �أمريكا خيباتهم �ل�سابقة معها، 

�أو �أنه����م فعاًل مل�سو� �لنق�سامات �لتي �رصبت 

ه����ذ� �لتحالف قب����ل �أن ُيعق����د موؤمتر باري�س 

ي����وم �لإثنني لتوزيع �لأدو�ر على �ملتحالفني، 

و�نته����ى فعاًل ه����ذ� �ملوؤمت����ر دون معرفة كل 

ط����رف لدوره، �سوى �أن �لطائ����ر�ت �لربيطانية 

و�لفرن�سي����ة حلّق����ت و�س����ّورت، وعند �سباح 

�لثالثاء �أقلعت �لطائ����ر�ت �لأمريكية وق�سفت 

مو�قعًا ل�»د�ع�س« قرب بغد�د.

ل خي����ار للبنان �سوى �أن يكون �سمن هذ� 

�لتحالف، لي�س لكونه من دول �جلو�ر �ل�سوري، 

بل لأن �لإرهاب دخ����ل �لبيت �للبناين قبل �أن 

يطرق �أبو�ب �لعر�ق و�سورية، �سو�ء مع »فتح 

�لإ�سالم« يف معارك نهر �لبارد عام 2007، �أو 

�ملحاولت �ملتكررة يف عكار وطر�بل�س، مرور�ً 

بَع����رب� و�نته����اء باحلرب �ملعَلن����ة يف جرود 

عر�س����ال، وغري �ملعلنة عرب �خلاليا �ملع�س�سة 

يف �أكرث من منطقة، مبا فيها بع�س �ملخيمات 

�لفل�سطيني����ة، �إ�سافة �ىل حم����اولت �لت�سلل 

من �لقلمون، و�لتي ت�س����دى �جلي�س �للبناين 

لإحد�ها ليل �لإثنني �ملا�سي.

لك����ن �مل�سكل����ة �لتي �سيو�جهه����ا لبنان 

�سم����ن �لتحال����ف �ستكون مت�سّعب����ة، نتيجة 

تناق�س �ملو�قف لدى �لقوى �لإقليمية �ملوؤثرة 

يف �لو�س����ع �للبناين، و�للبناني����ون بالتايل 

و»�سعوديني«  »�أت����ر�ك«  ب����ني  منق�سم����ون 

و»م�رصي����ني« نظر�ً �إىل موق����ف كل من �أنقرة 

و�لريا�س و�لقاهرة من هذ� �لتحالف.

تركي����ا رف�س����ت مبدئي����ًا �لنغما�س يف 

ح����رب تعي����د �لق����وة �ىل �جلي�����س �لعر�قي 

و�لنظام �ل�س����وري من خالل �رصب »د�ع�س«، 

و�ل�سعودية ومعها �لإمار�ت تعترب�ن �أن �رصب 

»د�ع�����س« للق�ساء عليها نهائي����ًا يعزز من 

موقع �إير�ن و�لنظ����ام �ل�سوري، وم�رص ترف�س 

�أن تنح�رص �حل����رب ب�»د�ع�س«، بل يجب �أن 

ت�سمل كافة �ملنظم����ات �لتي ت�سنَّف �إرهابية، 

لت�سم����ل »جماع����ة �لإخ����و�ن« و�سو�ها من 

�ملنظمات �لتي تعبث باأمن �سيناء.

����دف �أن ينق�سم  ولعل����ه م����ن قبي����ل �ل�سُّ

�للبناني����ون يف �آر�ئه����م م����ن ه����ذ� �لتحالف 

حل�سابات د�خلية بني لبنانيني »�أتر�ك«، وهم 

حتديد�ً بع�س من جماعة 14 �آذ�ر ممن يعتربون 

�أن �لق�ساء على »د�ع�س« �أو �إ�سعافها �سيكون 

مبنزل����ة جرعة حياة للنظ����ام �ل�سوري، وبني 

لبنانيني »�سعوديني« لديهم �سعور باخليبة 

من �لرهان على معار�سة تن�سغل ب�»د�ع�س« 

ول حت����ارب �لنظ����ام �ل�س����وري، ولبناني����ني 

»م�رصيني« يرون يف »د�ع�س« و»�لن�رصة« 

و�سو�هما م����ن �ملنظمات �ملتطرفة يف �سورية 

جري�ن����ًا جائرة ع����دّوة معادي����ًة همجية لو 

متددت �سيطرته����ا يف �سورية، فكيف لو �ُسمح 

لها )ل ق����ّدر �هلل( �أن تطاأ ولو جزء�ً ب�سيطًا من 

�لأر�س �للبنانية وُتعلن »�إمارة«؟!

ب�����رصف �لنظر عن �خل����الف �لد�خلي من 

�لن�سمام �إىل ه����ذ� �لتحالف، فاإن لبنان بات 

�سمنه، �إمنا لن يك����ون �سمن �أي من �ملحاور، 

كما �رصَّح وزي����ر �خلارجية من باري�س، ودور 

لبن����ان �سيكون ح�����رص�ً �سمن �إط����ار حماية 

ح����دوده م����ع �سوري����ة على ط����ول �جلبهتنينْ 

�ل�رصقي����ة و�ل�سمالية، ك����ي ل يكون �خلا�رصة 

�ل�سعيفة �لتي تخرقها �لعنا�رص �ملندحرة من 

�لعر�ق مرور�ً ب�سورية و�سوًل �إىل عكار �سماًل 

�أو عر�س����ال و�لبقاع �ل�رصقي، �إ�سافة �إىل �إد�رة 

ملف �لنازحني �لذي �سيكون �أي�سًا على عاتق 

لبنان، ورمبا ل�سنو�ت.

ولأن ه����ذ� �لتحالف منق�س����م على نف�سه، 

خ�سو�سًا بعد رف�س �لدول �لأع�ساء �مل�ساركة 

يف �رصب����ات على �لعر�ق دون مو�فقة حمدَّدة 

جغر�في����ًا م����ن �حلكومة �لعر�قي����ة، و�لأجو�ء 

�ل�سورية ه����ي حكمًا مقفلة نتيجة غياب قر�ر 

�أممي و��ستبعاد �إي����ر�ن و�لنظام �ل�سوري، كما 

�����رصح وزير �خلارجية �لرو�س����ي من عقر د�ر 

�لتحال����ف يف باري�س، ما يوؤ�����رص �إىل �أن ور�ء 

�حلرب على »د�ع�س« م����ا ور�ءها من �أهد�ف 

تر�سم ح����دود�ً جديدة عرب ح����رب �إقليمية ل 

حدود له����ا، و�لطامة �لكربى عل����ى لبنان لو 

تهّور �لتحال����ف وحلّقت طائر�ته فوق مناطق 

نفوذ �جلي�����س �ل�س����وري، يف حماولة ل�رصب 

نظ����ام �لأ�س����د، �أو �أي����ة مو�ق����ع تتو�جد فيها 

�ملقاومة �للبناني����ة، وعندها لن يكون �خلطر 

فق����ط من �لتدخل �لرو�سي �أو �لإير�ين �ملرتَقب 

للدفاع عن �سورية، بل من �حلكومة �للبنانية 

�لتي �أعل����ن وزير خارجيتها ج����رب�ن با�سيل 

م����ن باري�����س �أنها يف ِحّل من ه����ذ� �لتحالف 

�إذ� خ����رج عن م�ساره �ملعَل����ن، �إ�سافة �إىل �أن 

�ملقاوم����ة �ستجد نف�سه����ا ُملَزمة بحرب لي�س 

فقط ملنا�رصة �لنظام �ل�سوري كظهري لها، بل 

ملنع �لتكفرييني من جماورة لبنان، ولو �سمن 

دويلة مذهبية من �سمن »�لإ�رص�ئيليات« �لتي 

ت�سعى �إليها �أمريكا وتنتظرها »�إ�رص�ئيل«.

لأجل هذ�، وهذ� فقط، نن�سح كل من يهلّل 

ل�»�لكاوبوي« �لأمريكي من �للبنانيني بعدم 

�ملغ����الة يف عق����د �لآم����ال، لأن �حلرب على 

»د�ع�����س« ممنوع �أن تتم ب����دون تن�سيق مع 

حمور رو�سيا - �إير�ن - �سورية، مهما كابرت 

�أم����ريكا يف �لعلن، و�سيك����ون �أمام �للبنانيني 

خيار و�حد؛ مو�جهة �أخط����ار �رص�ع �ملحاور 

بثالثي����ة »�جلي�����س و�ل�سع����ب و�ملقاومة«، 

وفق ��سرت�تيجية دفاعي����ة مرنة تتحرك وفق 

معطي����ات �حلرب، خ�سو�سًا بع����د �أن �طماأّنت 

بع�س ق����رى �لأط����ر�ف يف �لبق����اع �ل�سمايل 

م����ن �سهر �جلي�س و�ملقاوم����ة على منع متدد 

�لتكفرييني نحو �لكيان �للبناين.

اأمني اأبو را�صد

ماذا لو تهّور »التحالف« 
وحّلقت طائراته فوق مناطق 

نفوذ الجيش السوري أو 
أية مواقع تتواجد فيها 

المقاومة اللبنانية؟

أحــداثأحــداث2

وزير �خلارجية �للبناين جرب�ن با�شيل قبيل دخ�ل للم�شاركة يف م�ؤمتر باري�س                    )�أ.ف.ب.(

) �لعدد 326(  �جلمعة - 19 �أيلول - 2014



همسات
n على �أمل..

ت���ردد �أن مرجع���ًا حكوميًا قلب 

�سفتيه ت�سكي���كًا مبا ميكن �أن تفعله 

�إط���الق  �إز�ء  �لقطري���ة  �ل�سلط���ات 

ُبعي���د  �ملختَطف���ني،  �لع�سكري���ني 

�ملوؤمت���ر �ل�سحايف �ل���ذي �أطلق فيه 

�أجو�ء �إيجابية.

n مقارنة
قارن نائب م�سيحي من �سماليي 

»�مل�ستقب���ل« �لوع���ود �لأمريكي���ة 

�ملتعلّق���ة مبكافح���ة »د�ع�س« من 

بني كل �ملنظمات �لإرهابية بالوعود 

�ل�سعودية بت�سليح �جلي�س �للبناين، 

من خ���الل �لت�ساوؤل ع���ن �ملليار�ت 

ملكافح���ة  �س���ة  �ملخ�سَّ �خلم�س���ة 

�لإره���اب، و�مللي���ار�ت �ل�سعودي���ة 

�لأربعة لت�سليح �جلي�س.

n عودة لبّث �ل�سموم
لل�سحاف���ة  �ملتابع���ني  لفت���ت 

�لأجنبية عودة تركي���ز كبار �لُكّتاب 

عل���ى ب���ث �ل�سم���وم �ملذهبية يف 

حتليالتهم، بق�سد �فتعال �رصوخ بني 

ن���ة و�ل�سيع���ة، وحماولة تربئة  �ل�سُّ

�أمريكا من كل �لدم���اء �ملهدورة يف 

�لبالد �لعربية و�لإ�سالمية. 

n �لأ�سَود و�لأبي�س مت�سابهان
�سّب���ه مقرب���ون م���ن �ل�سف���ارة 

�لأمريكية يف بريوت برنامح �لرئي�س 

بار�ك �أوبام���ا بربنامج �سلفه جورح 

�لرئي�سية  �لأه���د�ف  بو�س من حيث 

يف �ملنطقة، لكن »مع تعديل طفيف 

يف �لأدو�ت �لتنفيذية، ل �سيما �لتي 

�فُت�سح �أمرها ب�سكل فاقع«.

n فدية قطرية
ك�سف���ت �ملعار�س���ة �ل�سورية �أن 

قطر دفعت 25 مليون دولر مل�سلحي 

»جبه���ة �لن�رصة« فدية لالإفر�ج عن 

45 جنديًا فيجي���ًا من قو�ت �ملر�قبة 
�لتابع���ة لالأمم �ملتحدة يف �جلولن. 

م���ن جهتها ذك���رت قن���اة »رو�سيا 

�لي���وم« �أن قط���ر �أعلن���ت يف وقت 

�ساب���ق لعبه���ا دور �لو�سيط يف فك 

�لذين كانت حتتجزهم  �لرهائن  �أ�رص 

�آب   28 من���ذ  �لن����رصة«  »جبه���ة 

�ملا�سي.

n قياد�ت مرتبكة
ك�س���ف �أحد قيادي���ي »�لإخو�ن« 

�أن �لقر�ر �لقط���ري �لأخري بطرد عدد 

د.  من قياد�ت »�لإخو�ن« با�ستثناء 

يو�س���ف �لقر�س���اوي، �أربك ح�سابات 

فاخليار�ت  وقياد�ته���ا،  »�جلماعة« 

�أمامهم باتت حم�س���ورة بني تركيا 

�أو تون����س �أو ماليزي���ا �أو ليبي���ا �أو 

�ل�سود�ن، �أو بريطانيا �لتي ل ترتبط 

باتفاقية تبادل �ملطلوبني مع م�رص.

n فلبينيون يف �سورية
�ملخاب���ر�ت  م�س���وؤول يف  ق���ال 

�لفلبينية �إن ب���الده حتقق يف قتال 

�إىل جان���ب »د�ع����س«  فلبيني���ني 

و�لتنظيمات �ملت�س���ددة يف �سورية، 

موؤك���د�ً �أن ماني���ال تر�ق���ب �ل�سّبان 

�مل�سلمني �لذي���ن �سافرو� �إىل �سورية 

و�لع���ر�ق ثم حاول���و� جتنيد �آخرين 

لدى عودتهم �إىل �لبالد.

َمن هم »دواعش رومية« المنوي مقايضتهم بالعسكريين؟

طفت عل���ى �سط���ح �ملتابعة 

�حلكومي���ة �ل�سيا�سي���ة لق�سّي���ة 

�لأمنية  �لق���وى  من  �لع�سكري���ني 

�لر�سمي���ة �ملعتقلني لدى تنظيمي 

�لن�رصة«،  »د�ع����س« و»جبه���ة 

بع���د �جلولة �لأوىل م���ن �ملعركة 

عر�س���ال  بل���دة  يف  �مل�سريي���ة 

�خلاطف���ني  مطالب���ة  �لبقاعي���ة، 

مببادل���ة �لع�سكري���ني مبوقوفني 

�إرهابيني يق�سون حمكوميتهم يف 

�سج���ن رومية �ملركزي، �أو ما يز�ل 

بع�سه���م ينتظر حماكمت���ه وبّت 

م�سريه �لقانوين.

وقد ����رصت تكهنات وحتليالت 

عن �إمكانية ح�سول هذه �ملقاي�سة 

يف ب���ادئ �لأم���ر، غ���ري �أّن وجود 

�سعوب���ات قانوني���ة �أجربت على 

��ستبعاد هذ� �حلّل �لذي ي�سيء �إىل 

مكانة �لدول���ة وهيبتها، وي�سّجع 

عل���ى ممار�س���ة طقو����س �خلطف 

 �سجني �آخر، حتى 
ّ
للمبادلة ب���اأي

ولو كان �سارق���ًا �سغري�ً، �أو تاجر�ً 

للمخ���ّدر�ت، �أو حت���ى ولو كانت 

عقوبة جرمه جنحة ب�سيطة، ذلك 

�أّن موقوفني تابع���ني للتنظيمات 

�لتكفريي���ة �نته���ت حماكمته���م، 

�أح���كام مربمة  و�س���درت بحّقهم 

ونهائي���ة ع���ن �ملجل����س �لعديل 

مثل �ملتهّمني م���ن تنظيم »فتح 

�لإ�س���الم« مبلّف���ات متفرّعة عن 

ق�سّية �أحد�ث خمّي���م نهر �لبارد، 

بينما هناك �آخرون قيد �ملحاكمة، 

 عف���و �أن يط���اول 
ّ
ول ميك���ن لأي

�أ�سخا�س���ًا يف مل���ّف وي�ستبع���د 

�آخرين موقوف���ني فيه، �إذ ميكن �أن 

ي�سمل �لعفو �جلمي���ع كما ح�سل 

يف ق�سّي���ة ج���رد �ل�سّنية، جلهة 

�ملالحق���ة �جلز�ئية ع���ن �جلر�ئم 

�ملقرتفة منه���م، ولكّنه ل يطاول 

�لدعاوى �ل�سخ�سي���ة �ملقامة من 

�ل�سّباط  �ل�سه���د�ء  وذوي  عائالت 

و�لرتب���اء م���ن �جلي����س �للبناين 

�لذين ق�سو� يف معركة نهر �لبارد.

ي�س���اف �إىل ذل���ك �أّن �مللّفات 

�ملطلوب  �أّن  �أظه���رت  �لق�سائي���ة 

�إط���الق �رص�ح موقوف���ني يف غري 

�أمن���ي وق�سائ���ي، وه���ذ�  مل���ّف 

ي�ستتبع �إج���ر�ء�ت قانونية لي�ست 

�سهل���ة على �لإطالق كم���ا يتوّهم 

�لغارقون يف مبايعة  �ل�سيا�سيون 

�سيا�سي���ًا،  »د�ع����س«  تنظي���م 

�أ�سكاله،  �لعون مبختل���ف  وتقدمي 

فهناك �أكرث من موقوف من »فتح 

�لإ�سالم« ومن �ل�سبكات �لإرهابية 

�لنتحارية  بالتفجري�ت  �ملتوّرطة 

�لتي ��ستهدف���ت منطقة �ل�ساحية 

ومدين���ة  لب���ريوت،  �جلنوبي���ة 

�لهرمل، متهم���ون باأكرث من ملّف، 

ويف حماك���م خمتلف���ة، فبع�سها 

ل���دى �ملجل����س �لع���ديل، و�لآخر 

لدى �ملحكم���ة �لع�سكرية ب�سّقيها 

�ل�ستئن���ايف و�لتميي���زي، وه���ذ� 

يحتاج �إىل وق���ت وجهد لالنتهاء 

منه قب���ل �لو�سول �إىل �لعفو �لذي 

ُيفرت�س �أن يكون حمّدد�ً يف �سكله 

ون�ّسه.

وبالتز�م���ن مع هذه �ملطالبة، 

برزت مطالبة من نوع �آخر؛ باإعد�م 

من  »د�ع�س«  لتنظي���م  �ملوؤّيدين 

�مل�سانق  وتعلي���ق  �ملحكوم���ني، 

ك���رّد  �لعام���ة،  �ل�ساح���ات  يف 

فع���ل على ممار�س���ات »د�ع�س«، 

م���ن دون �للتف���ات �إىل ����رصورة 

��سرتجاع �لع�سكريني باأقّل �لأثمان 

�ل�سيا�سية، ومب���ا يحفظ �أرو�حهم 

و�سمعة �لدولة يف �آن معًا.

من هم �لإرهابيون �ملحكومون 

»د�ع����س«  وتطال���ب  بالإع���د�م 

بالإفر�ج عنهم؟.

�ل�سّج���الت  �إىل  بالع���ودة 

�لق�سائية، يتب���نّي �أّن هناك �أربعة 

�أ�سخا����س فقط م���ن »�ملوقوفني 

�لإ�سالمي���ني« يف �سج���ن رومية، 

نال���و� حتى �لآن عقوب���ة �لإعد�م 

ب�س���ورة وجاهي���ة يف حكم���ني 

�سادري���ن ع���ن �ملجل����س �لعديل 

يف ملّف���ني متفرّعني ع���ن ق�سّية 

�أح���د�ث نهر �لب���ارد �لتي يحاكم 

فيها قياديون وعنا�رص يف تنظيم 

»فتح �لإ�سالم«.

ه���م:  �لأ�سخا����س  وه���وؤلء 

�لفل�سطيني �ل�سوري حمّمد �سالح 

زو�وي �مللّقب ب�»�أبي �سليم طه«، 

�ل���ذي كان ناطقًا ر�سمي���ًا با�سم 

�لتنظي���م �ملذكور، و�للبناين طالل 

عب���د �لرحمن ر�س���و�ن، و�ل�سوري 

ن���وري ن����رص �ملحم���ود �حلّجي، 

و�للبناين �أحمد مرعي، �لذي �سبق 

�أن �دع���ى �أّن���ه �ساه���د يف ق�سّية 

�غتي���ال �لرئي�س رفي���ق �حلريري، 

عه���د  يف  �لق�س���اء  و��ستعمل���ه 

�لقا�سي �سعيد م���ريز� �أد�ة لإطالة 

�أمد توقيف �ل�سّب���اط �لأربعة من 

دون وجه حّق. 

�أّما �ملحكومون غيابيًا بعقوبة 

�لعب�سي،  �لإع���د�م فه���م: �ساك���ر 

و�ل�سعودي �سعي���د دليم ع�سريي، 

�لذي كان ق���د �ُسلّ���م �إىل �سلطات 

بلده لإ�سابته ب�سلل خالل �ملعارك 

�سّد �جلي�س �للبناين، وبات ُمقعد�ً 

وعاج���ز�ً عن �لنط���ق، و�ل�سعودي 

عب���د �لرحمن يحي���ى عبد �لعزيز 

�ليحيى، وخ���ري �هلل حممد خلف، 

وعبد �لعزيز ح�سن �ل�سو�خ، ومبارك 

عل���ي �سال���ح �لكرب���ي، وحممد 

�أحم���د �لدوخي، وحمم���د ح�سني 

خالد، وعب���د �ملجيد عمر علي �آل 

عل���ي بن ليث �ل�سيع���ري، وخالد 

علي �سليم���ان بن ليث �ل�سيعري، 

و�سعي���د ي�سلم عبد �هلل �ل�سيعري، 

وحمّمد عب���د �لرحم���ن �لعاريف، 

ول���وؤي �أحم���د �ل�سعي���د، وحمّمد 

ح�سن عامر بك���ري ��سكيف دباغ، 

وح�سن عبد �لكرمي ح�سونة، وبالل 

عبد �لق���ادر �لرّو��س، وعزّ�م قا�سم 

نه���ار، و�إبر�هيم عمر عبد �لوهاب، 

و�سعد �هلل �لوكيل،وحممود �إبر�هيم 

منغاين.

�ملجل����س  �أّن  �ملوؤّك���د  وم���ن 

�لع���ديل ل���ن يتو�نى ع���ن �إ�سد�ر 

عقوبة �لإعد�م مبوقوفني من »فتح 

�لإ�سالم« يف بقّي���ة �مللّفات �لتي 

يحاكم���ون فيها، نظ���ر�ً �إىل حجم 

�لأفعال �جلرمية �ملقرتفة منهم.

علي املو�سوي
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»المعارضة السورية المعتدلة« أوباما »الداعشي«.. واهتمامه بـ
ماُدمن���ا يف �شه���ر �أيلول، ق���د يكون 

�رضوريًا �لإ�شارة �إىل �أن �لعملية �لإرهابية 

�رتكَبْته���ا  2001، و�لت���ي  �أيل���ول   11 يف 

�شنيعة �ملخابر�ت �لأمريكية؛ »�لقاعدة«، 

باأبطاله���ا �ل�شعوديي �ل����15، و�إمار�تَيْي 

وم�رضي ولبناين و�حد ه���و زياد �جلر�ح؛ 

�بن �شقيق ع�شو كتلة »�مل�شتقبل« �لنائب 

جم���ال جر�ح، و�أف�ش���ت �إىل مقتل �أكرث من 

ثالث���ة �آلف �أمريكي. لي�ش���ت هي �لعملية 

�لإرهابية �لأوىل، بل هناك عمليات �إرهابية 

�أفظع و�أخطر يندى له���ا جبي �لإن�شانية، 

فف���ي 11 �أيل���ول عام 1973 ق���ادت وز�رة 

�خلارجية �لأمريكية �نقالبًا ع�شكريًا دمويًا 

يف ت�شيل���ي بقي���ادة عميل �ل����»C.I.A«؛ 

�جلرن�ل بينو�شيه، على �لرئي�س �ل�شرت�كي 

�شلف���ادور �للندي، �لذي و�ش���ل �إىل �حلكم 

يف ت�شيل���ي بو��شط���ة �لنتخاب���ات، ويف 

يوم و�حد �أباد �لنقالبي���ون �أكرث من 150 

�أل���ف مو�طن ت�شيلي، يف وقت ظل �لرئي�س 

�للن���دي يقاوم حت���ى �لر�شا�شة �لأخرية، 

�لتي ف�ّش���ل �أن ُيطلقها عل���ى ر�أ�شه على 

�أل ي�شت�شل���م لعمالء و��شنط���ن، علمًا �أن 

مذ�بح �لنقالبيي �ش���د �ل�شعب �لت�شيلي 

مل تتوقف، وتذهب بع�س �لتقدير�ت �إىل �أن 

مئات �آلف �لت�شيليي مّتت �إبادتهم بغطاء 

تام من �ل�»C.I.A« وهرني ك�شينجر.

وللتذك���ري �أي�شًا، فف���ي 16 و17 �أيلول 

1982 كان���ت قو�ت �لحت���الل �ل�شهيونية 
وعمالوؤها م���ن �للبنانيي يرتكبون �إحدى 

�أفظع �ملجازر يف �لتاريخ �لب�رضي يف �شرب� 

و�شاتيال يف بريوت، فر�ح �آلف �ل�شهد�ء من 

�لن�شاء �لالتي ُبقرت بطون �حلو�مل منهن، 

و�ل�شب���اب، وحالت  و�لأطفال  و�لعجائ���ز 

و��شنط���ن دون �إد�نة �لعدو بهذه �ملجازرة 

�لوح�شية، ومل تزل..

كثرية هي �ملجازر �لتي �رُتكبت على 

يد �لأمريكيي يف خمتل���ف �أنحاء �لعامل، 

يكف���ي �أن نذك���ر منها �جلرمي���ة �لفظيعة 

باإلقاء قنبلتْي ذريتْي يف �حلرب �لعاملية 

ونكاز�ك���ي  عل���ى هريو�شيم���ا  �لثاني���ة 

�ليابانيتْي، حيث م���ات �آلف �لب�رض، وّما 

ز�ل حتى �لآن يولد �أطفال م�شوَّهون.

ن�ش���وق ه���ذه �لأمثلة عل���ى �شبيل 

�أن »�ليانكي«  �حل�رض للدلل���ة عل���ى 

تعّود على برجمة �لوحو�س وت�شنيعها 

�ملنا�ش���ب  �لوق���ت  يف  ل�شتعماله���ا 

وحينما حت���ّل �شاعة �لنفج���ار؛ متامًا 

كح���ال »د�ع����س« �لآن، و�أ�رض�بها من 

�ملجموعات �لإرهابية.

فه���ذ� �خلطر �إذن �شنع���ه �لأمريكي 

م���ن �أج���ل �أن ياأخذه مطّي���ة ليعود �إىل 

�ملنطق���ة، فالأمريكي���ون تتحك���م بهم 

غري���زة �مل�شالح قب���ل �أي �عتبار �آخر، 

فكيف �إذ� كانت ه���ذه �مل�شالح تخ�شع 

لتحالف جممعات �ل�شناعات �لع�شكرية 

و�لنفط..؟

ون�شت���درك هنا لن�ش���األ: وما �لذي 

يتحّك���م بالعرب عموم���ًا، و�خلليجيي 

خ�شو�ش���ًا، و�ل�شعودي���ي عل���ى وجه 

�لتحديد؟

ل �شيء �لبتة، رمبا ت�شكنهم غريزة 

�خلوف من �لدين �حلنيف، ومن �حل�شارة 

�لبائ���دة  فالع���رب  وله���ذ�  �لعريق���ة، 

ي�شتهدفون ب���الد �ل�شام وبالد �لر�فدين، 

كما ب���الد �لفر�عنة، ف���اأول عا�شمة يف  

�لتاري���خ هي دم�ش���ق، و�أول �رضيعة يف 

�لتاري���خ كانت من باب���ل، و�أول مدينة 

هي �أريحا، و�أول �رضوح ح�شارية مدنية 

كانت يف م�رض..

تاأّملو� يف هذ� �لنزق �لأمريكي �لذي 

يتحّدث عن وجود م���ا بي 20 �ألف �إىل 

30 �أل���ف و500 »د�ع�شي« بي �ملو�شل 
و�لرقة؟

�ألي�س يف ذل���ك حماولة لإظهار 

ه���وؤلء »�لد�ع�شيي« على �لطريقة 

»�لهوليودي���ة«؛ مقاتلي من �لطر�ز 

�لرفيع؟

�لق���ن - ومعذرة من ه���ذ� �لتعبري 

�لعن�رضي - بار�ك �أوباما يف »ح�شده« 

ملقاتلة »د�ع�س« يتح���دث عن تدريب 

�آلف �ل�شوري���ي »�ملعتدلي« ليقاتلو� 

�لدول���ة �لوطني���ة �ل�شوري���ة، ومن �أجل 

�لإف�ش���اح يف �ملجال لنظ���ام بديل يف 

�شورية، فمن هي هذه �لفئات �ملعتدلة؟ 

هل هي جماعة »�لإخو�ن �مل�شلمي«، �أو 

»�جلبهة �لإ�شالمية« �أم على طر�ز كمال 

�للب���و�ين، �أو برهان غلي���ون �أو مي�شال 

كيل���و، �أو حتى �شه���ري �لأتا�شي وب�شمة 

�لق�شماين؟!

ورغ���م ذلك، فاإن ج���و بايدن؛ نائب 

�أوباما، ب���د�أت طموحاته ملا بعد �شنتي 

باأن ي�شبح �شيد �لبي���ت �لأبي�س، ولهذ� 

بات غزل���ه و��شحًا للوب���ي �ل�شهيوين، 

ولبنيامي نتنياهو، وحتى لرجب طيب 

�أردوغان، �لذين �أعلنو� باأ�شكال خمتلفة، 

لكن بتناغ���م و��شح، ��شتم���ر�ر دعمهم 

ل�»د�ع�س«، ليمتّد كالأخطبوط وي�شتولد 

�ملزيد م���ن �لوحو�س، �ش���و�ء من باطن 

�لأر�س �أو من �لثقوب.

قيادة �أوباما للحملة على »د�ع�س« 

دون غريه���ا، وه���و مل ي���اأِت على �شرية 

ف���ة �إرهابية،  »جبه���ة �لن����رضة« �مل�شنَّ

ومل يتط���رق �إىل �أي �إرهاب���ي من جماعة 

»�لقاعدة«، لي����س هدفها �إل �إعادتها �إىل 

بي���ت طاعته، بع���د �أن باتت لها خمالب 

و�شارت تتمتع مبو�رد كبرية من �لتمويل 

و�لت�شليح، ومدخولها م���ن �رضقة �لنفط 

�لعر�ق���ي و�ل�شوري يتج���اوز �ل�3 ماليي 

دولر يوميًا، كما �أعلن هو نف�شه، حيث يتّم 

ت�شويق �لنفط �مل�رضوق بو��شطة �رضكات 

تركية لها عالقة وثيقة باأردوغان.

�أوباما ملحاربة »د�ع�س«  موؤمتر�ت 

كما يت�ش���ح من �أهد�فه���ا طماأنة �مللك 

�ل�شعودي �لذي �ش���ار �لتنظيم �لإرهابي 

عل���ى ح���دوده، ورمب���ا ح���ول ق�شوره 

�أطماعها  �مللكي���ة، وبالت���ايل �ش���ارت 

�أو�ش���ع بعد �أن تذّوق���ت نعمة »�لرثوة« 

من �لع���ر�ق و�شورية، ولهذ� تعّهد �أوباما 

مبو��شلة �حلرب على �شورية �إىل جانب 

�حلرب على »د�ع����س«.. وها هو �ل�شيد 

�لأ�شود يف �لبي���ت �لأبي�س يو�ّشع رقعة 

حربه �إىل رو�شيا، بهدف ��شتنز�ف �لقوة 

م حلف مناف�س  �لعظم���ى �ملناف�شة لتزعُّ

للهيمن���ة �لأمريكي���ة، فكان���ت �شل�شلة 

�لعقوبات �لقت�شادية و�ملالية �لتي هي 

�أ�شّد �إيالمًا على �ل���دول �لأوروبية �لتي 

�أجربته���ا و��شنطن عل���ى �لنخر�ط يف 

تنفي���ذ �لعقوبات، ما يعن���ي �أن �شيا�شة 

�لوليات  متار�شه���ا  �لت���ي  �ل�شتهت���ار 

�ملتحدة تدف���ع �لعامل نحو حرب باردة 

جدي���دة، ولهذ� فاإن �لغ���ول �لذي �شنعه 

�لأمريك���ي هدفه كما �أ�شلفنا �ملجيء �إىل 

�ملنطق���ة من جديد.. وله���ذ� كان �إعالنه 

و��شح���ًا بدعم ما ي�شم���ى »�ملعار�شة 

�ل�شورية �ملعتدلة«، لكن �لدولة �لوطنية 

�ل�شورية تو��ش���ل حربها على ع�شابات 

�لإره���اب و�لتكفري، ولن تكون �أبد�ً مطية 

�لأمريكية، ول  �لن�شفي���ة  لالنتخاب���ات 

لو�شول جو بايدن �إىل �لبيت �لأبي�س..

مرة جديدة: على حلفاء �شورية؛ من 

طهر�ن �إىل مو�شكو، ومن دم�شق وبريوت 

�إىل بك���ي، تطوي���ر �أ�شل���وب �ملو�جهة 

مع حل���ف �أعد�ء دم�ش���ق، �لذين هم يف 

حقيقتهم معادون لكل تقدُّم �إن�شاين.

�أحمد زين �لدين

ملاذ� يح�ضد �أوباما ملحاربة »د�ع�ش« دون »جبهة �لن�ضرة«.. مع �أنها م�ضّنّ�ضفة �إرهابية؟           )�أ.ف.ب.(

بع���د تنامي تنظيم »د�ع����س« يف بع�س �ملناطق �للبناني���ة ذ�ت �لغالبية 

ني���ة، خ�شو�شًا يف طر�بل�س و�ل�شمال، حيث ب���د�أت ظو�هر »�لفكر �لتكفريي«  �ل�شُّ

ُترتَج���م ممار�شات عملية على �أر�س �لو�قع، ل�شيم���ا بعد �غتيال �بن مدينة بنت 

جبي���ل فو�ز بزي، �ملقيم مع �أهله يف �لأحي���اء �لطر�بل�شية منذ �أكرث من 70 عامًا، 

�إ�شافة �ىل �نزلق »تيار �مل�شتقبل« �إىل �للعبة �لمنية يف �لفيحاء، بعد �نخر�طه 

يف �لعدو�ن على �شورية، وبالتايل ��شتخد�م مناطق نفوذه كقو�عد لتموين �لإرهاب 

يف �جلارة �لأقرب، �شار لز�مًا عل���ى »�لتيار« جمار�ة �خلطاب �لتكفريي، تعزيز�ً 

ني.  لوجود »�حلريريي« يف �ل�شارع �ل�شُّ

نية، كان ل بد من يقظة  �أمام هذ� �لو�قع �ملرير �لذي  تعاين منه  �ل�شاحة �ل�شُّ

نة و�جلماع���ة  لتحرير »�شارعهم �ملختَط���ف« من وح�س �لإرهاب  ل���دى �أهل �ل�شُّ

ة بد�أت تلوح يف �لأفق ل�شتنها�س هذ�  و�لتط���رُّف.. ويبدو �أن ب�شائر �ليقظة �ملرجوَّ

�ل�شارع، من خالل بروز تطورْين:

�أوًل: �إط���الق »�للق���اء �لوطني« �لذي ي�شم �شخ�شي���ات �ُشنية متمايزة عن 

»تي���ار �مل�شتقبل« و�لأجو�ء �ملت�شددة، وقد تتمثل فيه���ا »طر�بل�س« و�ل�شمال 

ببع����س رموز �لعت���د�ل، كالنائبي �ل�شابقي جهاد �ل�شم���د ووجيه �لبعريني، 

و�لأم���ي �لعام ل�»حركة �لتوحيد �لإ�شالم���ي« �ل�شيخ بالل �شعبان، وقد حتاول 

ه���ذه �ل�شخ�شيات �إر�شاء خط���اب وطني جامع عابر للحو�ج���ز �ملذهبية �لتي 

عززتها �شيا�شية »�مل�شتقبل« منذ �غتيال �لرئي�س رفيق �حلريري عام 2005.

ح �لنائب حممد �ل�شفدي لالنتخابات �لنيابية، بعدما �أعلن عزوفه  ثانيًا: تر�شُّ

ع���ن ذلك �شابقًا، ودعمه لرت�شيح �بن �شقيقه �أحمد �ل�شفدي. بالتاأكيد خطوة كهذه 

قة للو�قع �لطر�بل�شي، دفعت بالنائب �ملعتدل  لها دلتها، وجاءت بعد در��شة معمَّ

ل �مل�شوؤولية، وبالتايل عدم ترك مدينته م�رضحًا للتكفري و�لإرهاب. �إىل حتمُّ

لي����س خافيًا على �أح���د �أن لدى �ل�شفدي عالقات و�ت�ش���الت خارج �حلدود، 

كون���ه رجل �أعمال على م�شتوى عاملي، وقد يك���ون تلّقى �إ�شار�ت خارجية بقرب 

�نتهاء »�مل����رضوع �لتكفريي« يف �ملنطقة، عندها ر�أى �أن �لفر�شة �شانحة لتاأدية 

دور �شيا�ش���ي يف �لفيحاء، قد يعيدها �إىل م�شاره���ا �ل�شحيح، م�شتند�ً يف مهمته 

�إىل تاريخ���ه ونهجه �ملعتدل و�لر�ف�س للم�شلك �ملذهبي، وكل �أ�شكال �لأمن �لذ�تي 

ودعم �ملجموعات �مل�شلّحة.

بالتاأكيد، بعد متدُّد »�لفكر �لد�ع�شي« �لآتي من �ل�شحر�ء يف �أرجاء �لفيحاء، 

�شار لزمًا على �أبنائها �أخذ �ملبادرة، وبالتايل حترير مدينتهم من بر�ثن �لإرهاب 

و�لتط���رُّف، و�لآمال معلّقة على رموز �لعت���د�ل، كال�شفدي و�لوزير �ل�شابق في�شل 

كر�مي و�شو�هما، يف حتقيق هذه �مل�شوؤولية �لوطنية.

ح�شان �حل�شن

هل ُيصلح »اللقاء الوطني« ما أفسده »المستقبل«؟

على حلفاء سورية تطوير 
أسلوب المواجهة مع 

حلف أعداء دمشق
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• م�رض.. 
و�لدور �لقطري

قال �للو�ء حممود من�شور؛ 

�لعربية  رئي�س »�جلمعية 

للدر��شات �ل�شرت�تيجية«، 

و�أح���د موؤ�ش�ش���ي جه���از 

�ملخاب���ر�ت �لقط���ري، �إن 

م����رض تو�ج���ه خمطط���ًا 

�أوروبيًا بتنفيذ  �أمريكيًا - 

بد�أه  قطري  ومتويل  تركي 

�لقطري  �ل���وزر�ء  رئي����س 

ووزي���ر �خلارجية �ل�شابق 

حم���د بن جا�ش���م، م�شري�ً 

قي���اد�ت  �أغل���ب  �أن  �إىل 

جه���از �ملخابر�ت �لقطري 

معه،  ��شرتك���و�  �حلاليي 

ح�ش���ب تقري���ر �أثبت ذلك 

ومّت رفع���ه �إىل �أم���ري قطر 

�ل�شابق حمد بن خليفة. 

• متويه
 »�إ�رض�ئيلي«

حت���ت عن���و�ن »تنظي���م 

م���ن  يق���رتب  د�ع����س 

موقع  �أع���رب  �إ�رض�ئيل«، 

�لثاني���ة«  »�لقن���اة 

�لإ�رض�ئيل���ي عن خماوفه 

مما ي���رتدد من �أنباء حول 

تدريب تنظي���م »د�ع�س« 

فى  �إرهابي���ة  ملنظم���ات 

�شين���اء، فبينم���ا ي�شتعّد 

�لع���امل ملو�جهة �لتنظيم 

»د�ع����س«،  �لإرهاب���ي 

ر�شم  ن�شط���اوؤه  يو��ش���ل 

لل�رضق  �إرهابية  خريط���ة 

�أن���ه  ل�شيم���ا  �لأو�ش���ط، 

ووفقًا مل�شوؤول يف تنظيم 

»�أن�شار بي���ت �ملقد�س«، 

ف���اإن »د�ع����س« ُتر�ش���د 

ن�شطاءه���ا لكيفية �لعمل 

بفعالية �أكرث. وقال �ملوقع 

�إن �جلي�س �مل�رضي ي�شتعّد 

ملو�جهة ن�شطاء »د�ع�س« 

يف  يعمل���ون  �لذي���ن 

�شين���اء ويقومون بتدريب 

�لإرهابي���ة،  �ملنظم���ات 

»�أن�شار  بينه���ا  �لتي من 

�مل�شوؤولة  �ملقد�س«؛  بيت 

�لأمن  رج���ال  �غتيال  عن 

�مل�رضي���ي خ���الل �لعام 

�ملا�شي.

من هنا   وهناك
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الحرب على »داعش«.. السيناريو األخطر ضد سورية
على وقع قرع طبول �حلرب �لأمريكية 

يف �ملنطق���ة حتت عن���و�ن »�حلرب على 

د�ع�س«، ويف وقت بد� لفتًا �شباق �جلي�س 

�ل�شوري ع���رب عملياته �لع�شكرية يف �أكرث 

من جبهة �شورية مع �لتهديد�ت �لأمريكية 

ب�شن �حلرب �ملرتَقبة، ك�شفت تقارير �أمنية 

رو�شية �أن �حل���رب �ملزعومة �شد �لتنظيم 

لي�شت �شوى خمط���ط حبكته و��شنطن مع 

تل �أبيب �ش���د �لقي���ادة �ل�شورية، ر�فعته 

�لأ�شا�شية �لأردن وتركيا، و�أحد �أهد�فه دفع 

مقاتل���ي »د�ع�س« تدريجي���ًا من �لعر�ق 

باجت���اه �شوري���ة، م�ش���رية �إىل �أن غرف���ة 

�لعمليات �ملركزية للتحالف �لدويل �شُتد�ر 

م���ن �لأردن. تقارير تقاطعت مع معلومات 

�لغربيي يف بريوت  �لدبلوما�شي���ي  �أحد 

�أ�شارت �إىل »�شيناريو خطري« ُيعّد ل�شورية 

حتت �شتار »�حلرب على �لإرهاب«، ر�شمت 

خيوطه و��شنطن بالتفاق مع تل �أبيب يف 

31 متوز �ملا�شي، خ���الل لقاء �رضّي جمع 
�ل���وزر�ء »�لإ�رض�ئيل���ي« بنيامي  رئي�س 

نتنياهو ومدير �ملخابر�ت �لأمريكية جون 

برين���ان يف عّمان، كا�شفة ع���ن جهوزية 

قر�بة 15000 جن���دي من جن�شيات غربية 
���ه �إىل �لأردن نهاية �ل�شهر �جلاري،  للتوجُّ

بانتظ���ار بدء �إ�ش���ارة �نط���الق �ل�رضبات 

�جلوية �لأمريكية �شد »د�ع�س« يف �لعر�ق 

و�شورية.

وبال�شتناد �إىل وثيق���ة �أمنّية �رُضِّبت 

عن �شاب���ط رو�شي رفي���ع �مل�شتوى، فاإن 

�لذين  و�لربيطاين  �لأمريكيْي  �ل�شحافيْي 

�أُعلن عن ذبحهم بال�ش���وت و�ل�شورة، مل 

ُيعَدم���و� عل���ى �أيدي مقاتل���ي »د�ع�س«، 

�إمنا مّت تركيب �ل�شور بطريقة ��شتخبارية 

»هوليودية« لالنط���الق منها ل�شّن حرب 

يف �ملنطق���ة حتت عن���و�ن »�حلرب على 

�لإره���اب«، بعدما و�شل �ل�شكي �إىل رقاب 

�إع���ادة ل�شيناريو �تهام  �لأمريكي���ي؛ يف 

�لرئي����س �لعر�قي �ش���د�م ح�شي بامتالك 

�أ�شلح���ة دم���ار �شامل �إبان عه���د �لرئي�س 

�لأ�شبق ج���ورج بو�س، و�لنف���اذ عربه �إىل 

�جتياح �لعر�ق.

�شحيفة »�لتاميز« �لربيطانية �أ�شارت 

�إىل �أن �لهدف غري �مُلعَلن للحرب �لأمريكية 

�ش���د »د�ع�س« ه���و �إح���كام �لطوق على 

�لقيادة �ل�شورية و�شخ����س �لرئي�س ب�شار 

�لأ�ش���د، عرب �إعالء وت���رية ��شتنز�ف قدر�ت 

�جلي����س �ل�ش���وري جر�ء �رضب���ات جوية 

لأماكن متو�شع مر�ك���زه، تعقبها تربير�ت 

»�أخطاأنا �لهدف«، مبو�ز�ة جتهيز مقاتلي 

»معار�شون  م�شم���ى  حت���ت  مت�شددي���ن 

معتدل���ون« يتّم تدريبه���م يف مع�شكر�ت 

بال�شعودي���ة، لالنت�ش���ار يف �ملو�قع �لتي 

�شُيخليه���ا �جلي����س �ل�ش���وري ومقاتل���و 

»د�ع�س«. 

م���ن جهته���ا، ��شتغرب���ت �شحيف���ة 

»نيوي���ورك تاميز« عزم �لرئي�س �لأمريكي 

تدري���ب ما �شّماه���ا »�ملعار�شة �ل�شورية 

�ملعتدلة«، م�شرية �إىل �أن غالبية �ملقاتلي 

عل���ى �لأر�س �ل�شورية بات���و� يدورون يف 

�ملت�ش���ددة، »ووكالة  �لتنظيم���ات  فل���ك 

تعرف  �لأمريكية  �ملركزي���ة  �ل�شتخبار�ت 

ذل���ك جيد�ً«، وفق �إ�شارة �ل�شحيفة. وربطًا 

بالأمر، �أ�شارت قن���اة »وورلد نت د�يلي« 

�لأمريكي���ة �إىل �أن خط���ة �لإد�رة �لأمريكية 

غ���ري �مُلعَلن���ة تكمن يف متري���ر �رضبات 

»موجع���ة« �ش���د مو�ق���ع »ح�شا�ش���ة« 

للجي�س �ل�شوري، كا�شفة عرب �شهادة وكيلة 

جه���از �ل�شتخب���ار�ت �لأمريكي���ة �شابقًا؛ 

��شتخباري  »كلري لوبي���ز«، عن تع���اون 

�أمريكي م�شتمر مع قادة تنظيم »د�ع�س«، 

من دون �إغفالها �لإ�شارة �إىل �لتغطية �لتي 

حظي بها مقاتل���و �لتنظيم خالل غزوتهم 

للمناطق �لعر�قية م���ن �لأقمار �ل�شناعية 

�لأمريكية �لتي كانت تتابع حترّكهم على 

�لأر�س تف�شيليًا، لتتقاطع تلك �ملعلومات 

مع م���ا �أكده »جي���م ويل���ي«؛ م�شت�شار 

�ل�شتثمار �لأمريكي بقوله �إن »قادة د�ع�س 

يف �شوري���ة و�لعر�ق هم جزء من �ملرتزقة 

�لتي يدعمه���ا �لبنتاغون ب�ش���كل كبري«، 

كا�شف���ًا �أن »�أم���ريكا تهدف ع���رب حربها 

�جلديدة �مُلزَمع���ة �إىل فر�س �لتق�شيم يف 

�شورية و�لعر�ق عرب بو�بة د�ع�س«.

�إل �أن عيون �لقيادة �ل�شورية وحلفائها 

لي�ش���ت غافل���ة عم���ا ُيح���اك يف �أروقة 

�ل�شتخبار�ت �لأمريكي���ة و»�لإ�رض�ئيلية« 

جت���اه �شورية، فوفق تقارير �أمنية �إقليمية 

�شارع���ت مو�شكو يف �لف���رتة �لأخرية �إىل 

�شخ منظومة �شو�ريخ متطورة �إىل دم�شق، 

ق���ادرة على ر�ش���د ومالحق���ة �أي طائرة 

معادية، وحتى ����رضب �لأقمار �ل�شناعية 

�ملحلّق���ة مب�ش���ار منخف����س، و�إذ رّجحت 

�أن تك���ون منظوم���ة �ل�شو�ري���خ من نوع 

»�أ����س- 300«، �لتي مل توؤك���د مو�شكو �أو 

تنِف حتى �ل�شاعة و�شوله���ا �إىل �شورية، 

ك�شفت �لتقارير عن ��شتالم دم�شق دبابات 

»T82« �لرو�شية، و�أعتدة حربية لها مز�يا 
ُمرفقة  ه���ة،  حربية عالي���ة، وقنابل موجَّ

بفريق من �خل���رب�ء �لع�شكريي �ملوجلي 

ح�رض�ً بت�شغيل منظوم���ة �ل�شو�ريخ، كما 

ك�شفت �لنقاب عن ح�شود ع�شكرية رو�شية 

لفتة، و��شتنفار عايل �مل�شتوى لأ�شاطيلها 

يف �ملو�نىء �ل�شورية، بالتز�من مع ��شتالم 

دم�ش���ق �شحنات من �ل�شو�ري���خ �لإير�نية 

�ملتطورة - مل حتّدد ماهيتها - وقاذفات 

�شد �لدروع، و�أجه���زة �ت�شالت ور�شد مّت 

�إحلاق دفع���ات منها باجت���اه جبهة دير 

�لزور، ح�شب �إ�شارة �لتقارير.

يف �ملح�شل���ة، ووف���ق تاأكيد خرب�ء 

ع�شكري���ي، ف���اإن �مليد�ن �ل�ش���وري على 

موعد مع مفاج���اآت ع�شكرية »من �لعيار 

�لثقيل« على وقع �أوىل �إ�شار�تها باحل�شار 

�مُلحَكم �لذي ب���د�أ �جلي�س �ل�شوري بفر�شه 

على حمافظ���ة دير �ل���زور، وحيث ُتنبئ 

�مل�شتج���د�ت �مليد�ني���ة �لقادم���ة بح�شم 

�إحدى �أهم �جلبه���ات �ل�شعبة يف �شورية، 

مرفقة بخرق »�إ�رض�ئيلي« جلد�ر �لعمليات 

�لع�شكري���ة �ل�شورية ك�شفه موقع »دبكا« 

�لإ�رض�ئيلي، وفي���ه �أن »�إ�رض�ئيل �شت�رضع 

قريب���ًا بخلق منطق���ة �أمني���ة عازلة يف 

�جلولن، ُتهدد م���ن خاللها دم�شق، وحزب 

�هلل يف جنوب لبنان«.

ماجدة �حلاج

وثيقة أمنّية روسية: تّم 
تركيب صور ذبح الصحافيْين 

األميركيْين والبريطاني 
بطريقة استخبارية 

»هوليودية«.. لشّن حرب 
في المنطقة
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نّظم���ت حركة �لأمة، بالتعاون مع جمعي���ة �لهد�ية، حفل �ختتام دورة 

»بر�ع���م �لإميان« �ل�شيفية، وذلك حتت عنو�ن »حتية من �أطفال بريوت 

عا�شم���ة �ملقاومة و�لتحري���ر �إىل �أطفال غزّة«، بح�ش���ور رئي�س �للقاء 

�لإ�شالم���ي �لوحدوي �حلاج عمر غن���دور، و�مل�شت�ش���ار ح�شي تو�ّشلي 

ممثاًل �شفري �جلمهورية �لإ�شالمي���ة �لإير�نية، وم�شوؤول �جلبهة �ل�شعبية 

- �لقي���ادة �لعامة يف لبنان �أبو عم���اد ر�مز، ووفد من مديرية �لأن�شطة 

�لن�شائي���ة يف هيئة دع���م �ملقاومة �لإ�شالمية، وممثل���ي عن عدد من 

�لأحز�ب و�لقوى �لوطنية و�لإ�شالمية و�لف�شائل �لفل�شطينية.

�لبد�ي���ة كانت مع �آيات بّينات من �لق���ر�آن �لكرمي، تلتها كلمة مل�شوؤولة 

�للجنة �لن�شائية يف �حلركة، �أ�شارت فيها �إىل �أنه خالل �شبُع �شنو�ت من 

�لعطاء، قامت دور�ت »بر�عم �لإميان« برتبية  �لأجيال �لنا�شئة على حّب 

�هلل عزّ وجل، و�لر�شول عليه �ل�شالة و�ل�شالم، و�لتز�م �أو�مرهما بوجوب 

�لوحدة ب���ي �مل�شلمي، وغر�س حب �لوطن يف نفو�شهم. من جهته لفت 

�أم���ي عام حركة �لأم���ة؛ �ل�شيخ د. عبد �لنا�رض ج���ربي، �إىل �أهمية زرع 

�لعقي���دة �لإ�شالمية �ل�شحيحة، و�لإ�شالم �ملعت���دل �لذي جاء به نبينا 

عليه �ل�شالة و�ل�شالم، يف نفو�س �لأطفال �لنا�شئة، لنح�شد جياًل يخاف 

ربه ويح���ارب كل ما ي�شّوه �لدين ويعتدي على كر�مة �لإن�شان و�لوطن، 

متمنيًا من �ملوىل جّل وعال �أن يكتب لهذ� �جليل حترير بيت �ملقد�س.

ويف �خلت���ام مّت توزي���ع �لهد�يا و�جلو�ئز على �لط���الب �مل�شاركي يف 

�لدورة �لقر�آنية.

و�سورية العراق  يف  »داع�ش«  �سد  الأمريكية  اجلوية  ال�سربات  انطالق  اإ�سارة  بدء  بانتظار  اجلاري  ال�سهر  نهاية  الأردن  اإىل  �سيتوجهون  غربي  جندي   15000

»حركة األمة« تحتفل باختتام دورة »براعم اإليمان« القرآنية

ال�سيخ جربي: جيل القراآن الكرمي هو الذي �سيحرر فل�سطني



الدكتور أبو 
مرزوق.. وقنبلته 

السياسية 
�أبو مرزوق  �لدكتور مو�سى  فّجر 

��ستيعابها  ي�سعب  �سيا�سية  قنبلة 

�أو �لقف���ز عنه���ا، فهو �أعل���ن »�أال 

مان���ع لدى حما�ض �أن تتفاو�ض مع 

�إ�رس�ئي���ل، وما كان يف �ملا�سي من 

�ملحرم���ات ميكن �أن تت���ّم ت�سويته 

نقاوم  »كم���ا  وتاب���ع:  �لي���وم«.. 

�لتفاو�ض  �الحتالل بال�سالح، ميكن 

معه من خالل �لكلمات«..!

�لت�رسي���ح �ملتلف���ز ع���ر قناة 

»�لقد����ض« �سارع���ت »حما����ض« 

يف بيان ر�سم���ي �إىل نفيه، موؤكدة 

�أن »�ملفاو�س���ات �ملبا����رسة م���ع 

�الحت���الل �الإ�رس�ئيل���ي لي�ست من 

مطروحة يف  ولي�س���ت  �سيا�ساتها، 

مد�والتها«.. 

ح�سنًا فعلت �حلركة ونفت، لكن 

ملاذ� ال يقوم د. �أبو مرزوق �سخ�سيًا 

بالنفي؟ ومن جهة �أخرى، يف مقدور 

�أي بيان �أن ينف���ي ت�رسيحات الأي 

قيادي، لك���ن لي�ض يف مكانة وثقل 

�لدكتور �أبو م���رزوق.. ت�رسيح ترك 

�أ�سد�ءه ووقعه على �أكرث من �سعيد، 

فجملة من �ل���ردود �ملتفاوتة بني 

�لرتحي���ب و�لتنديد، و�أي�سًا بني من 

�سيا�سيًا« ومن  �عتره »ن�سوج���ًا 

وجد فيه �سالته �ملن�سودة لي�سّعد 

من �ل�سجال مع »حما�ض«، و��سفًا 

للتفرُّد  باأنه حماول���ة  �لت�رسي���ح 

بالتفاو�ض، وه���ذه خيانة وطنية، 

الأن هن���اك �سلط���ة �رسعية هي من 

تفاو�ض »�إ�رس�ئيل«.

�لت�رسيح �سادم يف توقيته، فهو 

جاء متز�منًا م���ع �لذكرى 21 على 

�تفاق �أو�سلو يف �أيلول 1993، و�لتي 

�أجمعت �لف�سائل و�سعبنا على �أنه 

جاء على ح�س���اب حقوقنا �لثابتة 

و�مل�رسوعة، وما حر�ست »حما�ض« 

�لتاأكي���د علي���ه با�ستم���ر�ر من �أن 

�لتفاو����ض حر�م �رسع���ًا، وطالبت 

رئي����ض �ل�سلطة ب����رسورة �لتوقف 

ع���ن رهانات���ه عل���ى �ملفاو�سات 

�لذي  �لت�رسيح  �لعبثية، ن�َسَفه هذ� 

�أت���ى مبا ي�سب���ه ر�سال���ة ��ستعد�د 

ملر�جعة �ل�سياق �لتاريخي للحركة 

كقوة مقاومة مبزي���د من �العتد�ل 

و�ملرون���ة، و�جلن���وح نح���و ح���ّد 

�لتفاو�ض، و�الأغرب ما �أكده �لدكتور 

�أب���و م���رزوق م���ن �أن »�حلركة قد 

تذهب للتفاو�ض ب�سغط من �سعبها 

يف غ���زة«.. والإنعا����ض �لذ�ك���رة، 

�سابقًا �سعبن���ا مل يفّو�ض »منظمة 

�لتحري���ر« �لتفاو�ض با�سمه، وهذه 

�لعبارة يف �لت�رسيح جاءت لتبدو 

وكاأن »�لدكت���ور« يطال���ب �سعبنا 

يف غ���زة باأن ميار�ض عليه �ل�سغط 

لك���ي نذه���ب للتفاو����ض.. وحتى 

ومر�ميه،  �لت�رسيح  تتبني خلفيات 

فاإنه �سي���رتك �لكثري من �لتد�عيات 

و�الرتد�د�ت يف �أكرث من �جتاه. 
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لهذه األسباب لن تحارب تركيا اإلرهاب
مل يكن م�ستغَرب���ًا �أن ترف�ض تركيا 

�لتوقي���ع على �لبي���ان �خلتامي ملوؤمتر 

ل من  ج���ّدة ملكافحة �الإره���اب، و�لتن�سُّ

�مل�ساركة يف �لتحالف �لدويل �ملفرَت�ض، 

متذّرعة بخ�سيتها عل���ى م�سري �لرهائن 

�لرتكية باملو�سل،  �لقن�سلية  �الأتر�ك يف 

و�ملحتَجزين لدى »د�ع�ض، لتتملَّ�ض من 

�الإرهاب،  �لعاملية على  مرتتبات �حلرب 

لكن �لتقارير �لرتكي���ة تفيد باأن باإمكان 

�لعر�ق���ي ط���ارق �لها�سم���ي �ملقيم يف 

�إ�سطنبول �إقناع »د�ع�ض« باإخالء �سبيل 

�لرهائن �الأتر�ك، لذ� تبدو ق�سية �لرهائن، 

ومنذ �للحظ���ة �الأوىل، �سبي���اًل للتعمية 

على �لت���ورُّط �لرتكي يف دعم »د�ع�ض« 

وتقويتها.

 وهكذ�، وبرغ���م �ل�سغوط �مل�ستمرة 

عليها دوليًا ود�خلي���ًا، لن تدخل تركيا 

يف حتالف عري�ض يق�سي على »د�ع�ض« 

الأ�سباب عديدة، منها:

�لبد�ي���ة  من���ذ  و��سح���ًا  كان  �أواًل: 

حماول���ة �الأتر�ك، ومعه���م دول �خلليج، 

�ال�ستفادة فن هجوم »د�ع�ض« �ملباغت 

و�ل�ساحق على �ملو�سل �لعر�قية، ف�سّوقو� 

ملا �سّم���وه »ثورة« عر�قية، ثم ما لبثت 

دول �خلليج، و�أهمها �ل�سعودية، �أن وعت 

خلطر هذ� �لتنظيم على �أمنها ووحدتها، 

و�أدركت �أنه يهددها �أكرث مما يهدد �لدول 

�الأخرى، ف�سارع���ت �إىل �إعالن »د�ع�ض« 

تنظيم���ًا �إرهابيًا، وحظ���ره، لكن �الأتر�ك 

��ستمرو� يف �حلدي���ث عن ظلم وتهمي�ض 

تاريخّينينْ �أّديا �إىل ظهور »د�ع�ض«، فظهر 

�الأتر�ك كمن يحاول فتح باب للحو�ر مع 

»د�ع����ض«، �أو مقاربته مقاربة عقالنية، 

ني  �أو �إظهاره نتيجة طبيعية لل�رس�ع �ل�سُّ

- �ل�سيع���ي يف �ملنطقة، ولي�ض كمنظمة 

�إرهابية حتاول �قتالع �ملكونات �لعر�قية 

و�إبادتها.

ثانيًا: �نعقاد �ملوؤمتر يف �ل�سعودية 

ي�س���ري مبا ال يقبل �ل�س���ّك �أن �الأمريكيني 

�خت���ارو� �ململكة �لعربية �ل�سعودية الأن 

نية �لتي من �ملفرت�ض  تكون �لدول���ة �ل�سُّ

�أن تق���ود �إقليمي���ًا ه���ذ� �لتحال���ف �سد 

�الإرهاب، ويف خ�سم �ل�رس�ع على قيادة 

ني، لن تقبل تركيا باأي حال  �لع���امل �ل�سُّ

من �الأح���و�ل باأن ت�سلّم �لقيادة خل�سمها 

�لل���دود - �جلناح »�لوهاب���ي«، بعدما 

�ساه���م يف �إ�سقاط م�رسوعه���ا للهيمنة 

على �ملنطقة، من خالل �إ�سقاط »�الإخو�ن 

�مل�سلمني« يف م�رس، و�ل�سغط على قطر 

لطرد قياد�تهم.

ثالث���ًا: يحاول �الأت���ر�ك �الإعالن عن 

»حنقهم« على �ل�سيا�سات �الأمريكية يف 

�الأو�سط، خ�سو�سًا يف �ملو�سوع  �ل�رسق 

�ل�س���وري، فقد حاول �الأت���ر�ك على مدى 

�أكرث من �سن���و�ت ثالث توريط �لغربيني 

وحلف »�لنات���و« بالتدخل ع�سكريًا يف 

�سوري���ة، ومل ينجحو�، �إىل �أن مّت ت�رسيب 

�لت�سجي���ل �ل�سوتي الجتماٍع الأركان من 

�ال�ستخبار�ت،  ورئي�ض  �لرتكية  �حلكومة 

وه���م يخططون لعمل م���ا يتهمون فيه 

ل  �جلي�ض �ل�سوري بالعدو�ن، متهيد�ً لتدخُّ

ع�سكري تركي يف �الأر��سي �ل�سورية.

ر�بعًا: ح���اول �الأتر�ك ممار�سة نف�ض 

�ل�سيا�س���ة �لت���ي ��ستعملته���ا �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية �سابقًا مع �الأمريكيني 

بعد �إعالن �لتفاهم مع �إير�ن حول ملفها 

�لن���ووي، �أي �سيا�سة »�حلرد« ملحاولة 

دفع �لواليات �ملتحدة لالأخذ مب�ساحلهم 

بع���ني �الإعتب���ار. فاأردوغ���ان - وخالل 

لقائه �أوباما على هام�ض قمة �الأطل�سي 

- كان ق���د و�س���ع �رسوطًا مل���ا يريده 

مقابل �لدخول يف �لتحالف �لدويل �سد 

�الإرهاب، ومنها:

- طلب �أردوغ���ان �أن ت�سلّم و��سنطن 

�ملعار�ض �لرتكي �لد�عية فتح �هلل غولني 

الأنق���رة، �أو �أن تبع���ده خ���ارج �الأر��سي 

�الأمريكي���ة. و�عتر �أردوغان هذه �لق�سية 

»م�ساأل���ة �أمن قومي« الأنق���رة، بل �سّبه 

�أردوغ���ان غول���ني باالإرهابي���ني عندما 

ق���ال الأوبام���ا: »كما نحن نعي���د �إليكم 

�ملطلوبني م���ن �الإرهابي���ني فعليكم �أن 

تفعل���و� �ل�سيء ذ�ته معن���ا«، كما نقلت 

. �ل�سحف �لرتكية عن لقاء �لرئي�سنينْ

- ��س���رتط �أردوغ���ان ع���دم ت�سليح 

تنظيم  �لعر�قي���ة ملو�جه���ة  �حلكوم���ة 

»�لدولة �الإ�سالمية - د�ع�ض«، معتر�ً �أن 

تقدمي �لتحالف �ل���دويل �أ�سلحة حلكومة 

بغد�د �سيوّلد نتائج �سلبية، منها ت�سعري 

�ل�س���د�م �ملذهب���ي، كما �أن���ه �سينعك�ض 

�سلبًا عل���ى عملية حل �مل�سكلة �لكردية 

يف تركيا. 

ت�سم���ل  �أن  �أردوغ���ان  طال���ب   -

��سرت�تيجي���ة مو�جه���ة �الإره���اب مهمة 

�إ�سقاط �لنظام �ل�سوري �أي�سًا، حمذر�ً من 

�أن �لعمليات �لع�سكرية �لتي �ستقوم بها 

�لق���وى �لدولية �ستقّوي نظ���ام �لرئي�ض 

ب�سار �الأ�سد.

ومب���ا �أن �ملوؤمتر يف جّدة ُعقد بدون 

، فقد حاول  حتقي���ق �ملطلب���نينْ �الأّول���نينْ

�إىل �المريكيني  �إر�س���ال ر�سال���ة  �الأتر�ك 

باأنهم لن يقبل���و� بتقدمي �أور�ق كانو� قد 

��ستح�سلو� عليها، مقابل ال �سيء. 

وهكذ�، ب���ات و��سح���ًا �أن �ل�سغوط 

ل���ن جُتدي نفع���ًا مع تركي���ا يف تغيري 

�سيا�سته���ا بدعم �الإرهاب، لك���ن �ل�سوؤ�ل 

يبقى: هل �سيجروؤ �الأتر�ك على �ال�ستمر�ر 

يف دع���م »د�ع�ض« وتزوي���ده بالذخائر 

نع، وت�سهيل مرور �ملقاتلني،  �لرتكية �ل�سُّ

و�ال�ستف���ادة م���ن �لنفط �مل����رسوق من 

�لع���ر�ق و�سورية، ول���و بطريقة مموَّهة 

وغري علني���ة، بعدما ف�سحه���م �الإعالم 

�لغربي؟ ويف ح���ال مّت ذلك، هل تتحول 

�حلرب على »د�ع�ض« �إىل حرب �ُسنية - 

�ُسنية بالوكالة على �الأر��سي �لعر�قية؟

د. ليلى نقوال �لرحباين

�سع���رت »�إ�رس�ئيل« باخلطر �ل���ذي يالحقها جر�ء 

ر �الح���د�ث يف فل�سط���ني، خ�سو�س���ًا بعد �حلرب  تطوُّ

�الأخ���رية على غ���زة، و�لتي �نهزمت فيه���ا »�إ�رس�ئيل« 

ر �ل�رس�ع  و�نت����رست �ملقاومة، ال�سيما �أن مر�ح���ل تطوُّ

م���ع »�إ�رسئيل« من �النتفا�س���ة �ل�سعبية �إىل �نتفا�سة 

�حلج���ارة ومن ثم �ملقاومة �مل�سلحة �أثبت فعالية هذه 

�ملقاومة، وجعل »�إ�رس�ئيل« تعي�ض �خلوف على �أمنها، 

وه���و ما مل تكن تت�سور �أنها �ست�سل �إليه، وبات �سعبها 

يف د�ئرة خط���ر �سو�ريخ �ملقاوم���ة يف كافة �ملناطق 

�لفل�سطينية �ملحتلة.

رغم �الإجناز�ت �لتي حققتها �ملقاومة، ما ز�ل هناك 

تيار �سيا�سي د�خ���ل منظمة �لتحرير ميثله �أبو مازن ال 

يوؤمن بالكفاح �مل�سلّح، وخياره �لبديل هو �ملفاو�سات 

�ل�سيا�سية للو�سول �إىل �لدولة �لفل�سطينية على �أر��سي 

�لعام 67، و�لتي مل ُتب�رس �لنور حتى هذه �للحظة.

ومن تد�عي���ات هذ� �خلي���ار �ل�سيا�س���ي �أن حركة 

�ملقاومة يف �ل�سفة �لغربية كانت تنمو ببطء، ومل ترَق 

�إىل �مل�ستوى �ملطلوب من �لت�سدي �لذي يقلب �ملعادلة 

عل���ى �أر�ض �ملعركة، كما ح�س���ل يف غزة موؤخر�ً، حيث 

�أُج���رت »�إ�رس�ئيل« على �لذهاب مرَغمة �إىل مفاو�سات 

غري مبا�رسة، وب�رسوط �ملقاومة.

ما يز�ل �لتحرُّك يف �ل�سفة دون �النتفا�سة �ل�سعبية، 

ومل يتجاوز بع�ض �ملو�جهات �ملحدودة �سد �العتد�ء�ت 

»�الإ�رس�ئيلي���ة«، لكنه���ا يف تقدير بع����ض �لدر��سات 

�ال�سرت�تيجية ماز�لت »ناعمة«، ويجب تهياأة �لظروف 

لتتح���ّول �ملو�جهات م���ن »�لناعم���ة« �إىل �ملو�جهة 

�ل�سعبي���ة �لعارمة، ومن ثم �النتفا�س���ة �مل�سلَّحة، الأن 

�الأمور يف �ل�سفة لن ت�ستقي���م �إال باملقاومة �مل�سلَّحة، 

و�أبناء �ل�سفة ه���م �أبناء فل�سطني، ولي�ست غريبة عنهم 

���ح، فاملو�جهات حت�سل  ثقافة �ملقاومة و�لعمل �مل�سلَّ

يومي���ًا بينهم و�جلي����ض »�الإ�رس�ئيل���ي«، حيث ي�سقط 

�ل�سهد�ء و�جلرحى، وتتم �العتقاالت، لكن �لذي يحتاجون 

�إلي���ه هو �لقي���ادة �ملخل�سة �لتي ترعاه���م وتوّجههم 

للعمل �مل�سلَّح ملو�جهة �ملحتل »�الإ�رس�ئيلي«.

تطوي���ر �لعمل �ملق���اوم يف �ل�سفة يقع على عاتق 

لها له���ذه �مل�سوؤولية يتطلَّب  ف�سائل �ملقاوم���ة، وحتمُّ

جمموعة من �الأمور عليه���ا �أن تاخذها بعني �العتبار، 

منها:

- تعزي���ز �لتفاه���م �لفل�سطين���ي - �لفل�سطيني، وذلك 

با�ستكم���ال �مل�ساحل���ة ب���ني »فت���ح« و»حما����ض« 

و»�جلهاد«.

- ع���دم �لت�سكيك بج���دوى �ملقاومة، وع���دم حتميلها 

م�سوؤولية �لدمار و�لدماء يف غزة.

- ع���دم �لتعرُّ�ض ل�س���الح �ملقاومة �أو ح�رسه يف �إطار 

�ل�سلطة، و�رسورة �إبقائه خارج �لتد�ول.

- وقف �لنز�عات بني �حلكومة و»حما�ض«.

- وقف �لتن�سيق �الأمني بني �أجهزة �ل�سلطة و�لكيان 

�ل�سهيوين.

- و�سع خط���ة متكاملة ملو�جه���ة »�إ�رس�ئيل« يف 

�ل�سفة و�لقطاع.

»�إ�رس�ئي���ل« ال توؤمن بال�س���الم، و�سعبها كذلك، 

وه���و يوؤيد كل م���ا يفعله زعماوؤها م���ن قتل و�أ�رس 

وتدمري وتهجري وو�سع �لي���د على �أر��ض فل�سطينية 

لتحويله���ا �إىل م�ستوطن���ات، وهي تظ���ن �أنها بهذه 

�الأعم���ال �لعدو�ني���ة �ستتمّك���ن من �إقام���ة �لدولة 

�ليهودية على كامل �لرت�ب �لفل�سطيني..

فه���ل نرتقي بوعين���ا �ل�سيا�س���ي ملو�جهة هذ� 

�خلطر �لد�هم؟ وهل نتلّم�ض ما �أدركه �الإمام �خلميني 

)قّدّه( باأن دعا �إىل حتري���ر فل�سطني و�عتباره و�جبًا 

�رسعي���ًا؟ وه���ل نتلّقف م���ا قاله �الإم���ام �خلامنئي 

)د�م ظل���ه( ب�رسورة �أن تت�سل���ح �ل�سفة �لغربية كما 

ت�سلّح���ت غزة الأن���ه �لطريق �لوحي���د ملو�جهة هذ� 

�لكيان �ملتوح�ض؟ وهل ن�ستفيد من جتارب �ملقاومة 

ملو�جهة »�إ�رس�ئيل« من �أجل �إز�لتها من �لوجود؟

هاين قا�سم

ح
ّ
الضفة الغربية بين »المواجهة الناعمة« والكفاح المسل

عربي - دولي

تركيا لن تقبل باأي حال من الأحوال ت�سليم القيادة خل�سمها اللدود - ال�سعودية
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في الذكرى 32 للمجزرة: صبرا وشاتيال.. الجريمة مستمرة
يف مثل هذه �الأيام كان خميم �ساتيال 

وجتّمع �س���ر� على موعد م���ع �الإرهاب 

�ل�سهي���وين، �ل���ذي �رتك���ب و�ح���دة من 

�أفظع جم���ازر �لقرن، �سقط نتيجتها �آالف 

�الأطفال و�لن�ساء  �ل�سهد�ء �ملدنيني م���ن 

و�لرجال م���ن �أبناء �ل�سعبنينْ �لفل�سطيني 

و�للبن���اين، مب�ساركة بع����ض �لع�سابات 

�للبناني���ة �لتي �خت���ارت �لتحالف مع 

�لعدو �ل�سهيوين �لذي �جتاح بريوت يف 

�أيلول عام 1982.

نحيي جم���زرة �س���ر� و�ساتيال هذ� 

�لع���ام للمرة �الأوىل و�ملج���رم �لرئي�سي 

�مل�س���وؤول ع���ن �جلرمية �آريي���ل �سارون 

ق���د غادر ه���ذه �لدنيا، بع���د �سنو�ت من 

عق���اب،  �أو  حماكم���ة  دون  �الحت�س���ار 

بالرغم م���ن �أننا يف مطلع �لقرن �حلادي 

و�لع�رسي���ن، يف ظل من���اخ قانوين دويل 

يتغنى مبعاقب���ة �ملجرمني ومنعهم من 

�ل�سنو�ت  �لهروب من �ملحا�سبة. ع�رس�ت 

من �لقت���ل �لع�سو�ئي لالأطف���ال و�لن�ساء 

و�مل�سّن���ني و�مل�سعف���ني و�إب���ادة عو�ئل 

باأكمله���ا، م�سه���د تكرر يف دي���ر يا�سني 

 1996( )1948( و�لنكبة، وجمزرت���ي قانا 
و2006( وعدو�ن مت���وز يف لبنان، وكذلك 
 )2008-2009( )2002(، وغ���زة  يف جنني 

و)2012( و)2014(، وجمزرة �سر� و�ساتيال 
.)1982(

خالل ه���ذه �ل�سنو�ت ب���رزت �أ�سماء 

كثرية على عالقة مبج���زرة �أيلول 1982، 

لكن مل ُيَدن �أح���د ومل يحا�َسب �أحد، ومل 

ن�سمع عن حتقيقات و�قعية �أُجريت حول 

هذ� �ملو�س���وع، با�ستثناء حماوالت رفع 

دع���اوى يف �إحدى حماك���م بروك�سل يف 

ل  �لع���ام 2002، باءت بالف�س���ل بعد تدخُّ

�للوب���ي �ل�سهيوين مدعوم���ًا من �أمريكا، 

باالإ�ساف���ة �إىل حتقيقات جلنة »كاهان« 

�أقفلت �لق�سية مكتفية  �ل�سهيونية، �لتي 

بالتوبيخ، بينما �أقف���ل �لق�ساء �للبناين 

�لق�سي���ة بال�رسع���ة �لق�س���وى، وب�سكل 

ملتب����ض، وكاأن �لقتل���ة �أ�سب���اح حملو� 

�سو�طريهم وم�سو� يف ظالم �لليل يذبحون 

�الأطفال و�لن�ساء و�لعج���زة، بالرغم من 

م�ساهد كثرية م���ا ز�ل �لنا�ض يتد�ولونها 

لغاية �ليوم، و�سور ع�رس�ت �ل�سحافيني 

�الأجان���ب و�لعرب وّثق���ت �أفظع جمزرة 

�سهدها �لعامل، �أقله خالل �ستة عقود.

بعد نيف وثالثة عقود ما ز�ل �أهايل 

�ل�سهد�ء ياأملون �أن تاأخذ �لعد�لة جمر�ها، 

وينتظرون �إد�نة وحماكمة �لقتلة وك�سف 

مالب�س���ات �ملجزرة، وكل عام تاأتي وفود 

متنّوعة م���ن خمتلف دول �لعامل الإحياء 

�لذكرى مبظاه���رة كبرية، ويف  فعاليات 

مقدمهت���ا جلنة »ك���ي ال نن�س���ى �سر� 

و�ساتيال« �لتي �أ�ّس�سها �ملنا�سل �الإيطايل 

�لر�ح���ل �ستيفان���و كارين���ي؛ �لنا�س���ط 

�لذي �ّتخ���ذ من �ملجزرة ق�سي���ة �لعمر، 

باعتبارها �إحدى �أهم مظاهر �ل�سهيونية 

�لعاملي���ة �لتي تعي�ض على دماء �ل�سعب 

�لفل�سطيني و�آالمه. 

و�ليوم، وبعد م���وت �سارون، مايز�ل 

�لكثريون م���ن »�أبطال« ه���ذه �ملجزرة 

ومدبروه���ا ومنفذوها طلقاء، وال يجدون 

م���ن يالحقهم، بل ويرتكب���ون �ملزيد من 

�لفل�سطيني،  �ل�سع���ب  بح���ق  �ملج���ازر 

لي�سيف���و� �أرقامًا جدي���دة �إىل �سجالتهم 

لي�ض  و�النته���اكات،  �حلافل���ة باجلر�ئم 

جمزرتا جن���ني وقانا وجر�ئ���م غزة �إال 

جزء�ً من هذ� �مل�سل�سل �ملتو��سل، بل �إن 

�سمت �ملجتمع �ل���دويل وتو�ُطاأه �سّجعا 

�لكي���ان �ل�سهيوين عل���ى �ال�ستمر�ر يف 

نهج �لقتل و�الإرهاب و�لتدمري، مبا يعك�ض 

�الزدو�جي���ة يف �لتعاط���ي م���ع ق�سايا 

�لع���امل، لكن ه���ذ� مل مين���ع �لكثري من 

�أهايل �ل�سحاي���ا و�ملخت�سني �حلقوقيني 

من �مل�سّي يف �ملطالبة بالعد�لة و�إد�نة 

�لقتلة و�ملجرمني، باعتبار جمزرة �سر� 

و�ساتي���ال هي و�حدة من �ملجازر �لتي ال 

ت�سقط بالتق���ادم، وال ميكن �أن تزول من 

ذ�ك���رة كل �ل�سع���وب �مُلحّبة لل�سالم يف 

�لع���امل، و�لتي ُتنا�سل �سد �الإرهاب �لذي 

�أتقنه �لعدو �ل�سهي���وين خالل عقود من 

�لزمن، وكانت �آخر جر�ئمه �مل�ستمرة �أكرث 

من �ألفي ومئة �سهيد يف قطاع غزة.

�سامر �ل�سيالوي

�أُخ���رج �الأمريكي���ون ع���ام 2011 من 

لة  �لعر�ق وترك���و� »خمرية« ع�سكرية ممثَّ

ب�سفارة قو�مها عدة �آالف وخر�ء ع�سكريني 

و����رسكات نفطية، وترّنحو� يف �أفغان�ستان 

مع حلفائهم يف »�لنات���و«، ما ��سطرهم 

الإع���ادة �لتفاو�ض مع �إي���ر�ن حول ملّفها 

�لنووي كمقدمة للحو�ر على ملفات �أخرى 

قبل و�سول »�لدب �لرو�سي« �إىل �ملنطقة، 

م���ا �سيجر �الأمريكيني عل���ى �لتنازل عن 

بع����ض ح�س�سهم ل�سالح �إي���ر�ن ورو�سيا، 

بف�س���ل �سمود �سورية وحم���ور �ملقاومة، 

�ل���ذي منع �سق���وط �ل����رسق �الأو�سط بفم 

�لتم�س���اح �الأمريكي، و�أجره على �لرت�جع 

ع���ن حتالفه م���ع »�الإخ���و�ن �مل�سلمني« 

و�إخر�جهم من �مل�سه���د �ل�سيا�سي ل�سالح 

�أبن���اء �لقاعدة من  �ملتطرفني �لتكفرييني 

»د�ع����ض« و»�لن�رسة« وبقي���ة �الأ�سماء 

�لتي تذبح وتغت�سب وتدّمر..

�جلي����ض  ع���ر  �أم���ريكا  جرّب���ت 

»�الإ�رس�ئيل���ي« �إ�سقاط لبن���ان عام 2006 

جرّبت  �ملقاوم���ة..  و�نت����رست  فف�سل���ت 

�أم���ريكا �إ�سقاط �ملقاوم���ة يف غزة بالنار 

�لقط���ري  وبالرتغي���ب  »�الإ�رس�ئيلي���ة« 

لقيادتها �ل�سيا�سي���ة، فانت�رست �ملقاومة 

عل���ى �الجتي���اح »�الإ�رس�ئيل���ي« وعلى 

�نهز�مية وتخ���اذل قيادتها �ل�سيا�سية يف 

قطر.. جرّبت �أمريكا �إ�سقاط �سورية فف�سلت، 

وما ز�ل���ت �ملعركة م�ستمرة، وح�سدت لها 

�الإرهابيني م���ن 80 جن�سية، ترعاهم دول 

�إقليمية ومتّدهم »�إ�رس�ئيل« باملعلومات، 

وتعال���ج جرحاهم، ومع ذل���ك مل ت�سقط 

�سورية.

ع���ادت �أمريكا الأر�سيفه���ا و��ستعادت 

جتربته���ا مع �ل�سوفي���ات يف �أفغان�ستان، 

�مليلي�سي���ات  بو��سط���ة  حي���ث هزمت���ه 

�الأفغانية وما ُع���رف ب�»�الأفغان �لعرب« 

فاعتق���دت  �لتكف���ريي«،  »�ملارين���ز  �أو 

�أنه���ا ت�ستطيع �إ�سق���اط �ملنطقة و�سناعة 

»�رسق �أو�سط جدي���د« بو��سطة »د�ع�ض« 

و�أخو�ته���ا، فكان���ت »غزوت���ا« �ملو�سل 

ث���م ح�س���دت حتالفًا  و�لرق���ة وغريهما، 

دولي���ًا ��ستعر��سيًا لتحجي���م »د�ع�ض«، 

ولي�ض لقتلها و�لق�س���اء عليها، فال�سّياد 

�الأمريكي ال يتخلى عن كلبه �لذي �سيجلب 

له �لطر�ئد يف �لع���ر�ق، حيث ��ستطاع �أن 

يوه���م �لعر�قي���ني )�ُسنة و�سيع���ة و�أكر�د 

و�أقليات( �أنه �ملخلّ�ض و�ملنقذ، مع �أنه هو 

�ل���ذي �سنع »د�ع�ض« و�أر�سلها؛ متامًا كما 

تفعل قطر وتركيا، حيث تخطف �ملعار�سة 

�ل�سورية �مل�سلّحة �لزو�ر و�جلنود �لدوليني 

ب�سوء  و�لر�هبات  �للبنانيني  و�لع�سكريني 

قطري - تركي ثم يقوم �لثنائي �لقطري - 

ط مع »جماعاته« لالإفر�ج  �لرتكي بالتو�سُّ

عن �ملخطوفني، و�لتل���ذذ باملنا�سد�ت ثم 

�ل�سكر، وحج���ز م�ساحة �إعالمية كبطل ذي 

وج���ه �إن�ساين، علّه ميح���و �لوجه �الأ�سود 

�مل�سلَّح.

عادت �أم���ريكا على �أجنحة »د�ع�ض« 

فاأ�سقطت �لعر�ق من جديد بطلعات جوية 

مدفوع���ة �لثمن من �ل�سعودي���ة، وحتاول 

ل فيها من نافذة  حما�رسة �سوري���ة للتدخُّ

قتال »د�ع����ض«، ومالحقته���ا بااللتفاف 

على �لق���ر�ر �ل���دويل، فا�ستبع���دت �إير�ن 

ورو�سيا من مكافحة �الإرهاب.

�سنعو�  و�أخو�تها  وحلفاوؤه���ا  �أمريكا 

»د�ع����ض« ث���م ��ستخدموه���ا الإ�سق���اط 

�ملنطقة، و�الآن يفاو�سون عليها دون قطع 

ر�أ�سها، ويخادعون �لر�أي �لعام في�ستولدون 

»د�ع�ض« با�سم �آخر، متامًا كما فعلو� مع 

»�لقاعدة« ح���ني ��ستبدلوها ب�»د�ع�ض« 

و»�لن����رسة« لنقلهم �إىل �إي���ر�ن ورو�سيا 

فيما بعد، و�أخ���ري�ً يف �ل�سني عر �الأقلية 

�مل�سلمة )�الأويغور(، بو��سطة �الأد�ة �لرتكية 

�لتي ت�سّكل �لطاب���ور �خلام�ض يف �لعامل 

�الإ�سالمي.

�أمريكا تعود �إىل �ملنطقة على ح�ساب 

دول �خلليج، وتقات���ل بجيو�ض غريها من 

�لعرب و�مل�سلمني، يف حرب حددت وقتها 

�الأدن���ى 3 - 5 �سنو�ت، وميك���ن �أن تطول 

ع�رس �سنو�ت �أخرى، ت�س���اف �إليها �الأربع 

�سنو�ت �ملا�سية.. �إنه���ا حرب �ملائة عام 

« بها هرني كي�سنجر، و�إذ� ما  �لتي »ب����رسّ

�حُت�سبت من���ذ ��ستعال �حلرب �لعر�قية - 

�الإير�نية عام 1979 فتكون �ملدة �لباقية من 

حروبنا �ملذهبية و�لطائفية حو�يل �ل�ستني 

عامًا.. ولذ� فاإن �الأفعى �الأمريكية �مل�سماة 

�حلركات »�جلهادي���ة« �لتكفريية �ستبّدل 

جلده���ا و�أ�سماءها وتتنّق���ل يف جغر�فيا 

�لعامل �الإ�سالمي؛ من ماليزيا و�أندوني�سيا 

�إىل �لهن���د وباك�ست���ان و�أفغان�ست���ان، �إىل 

�ل�رسق �الأو�سط، يف حرب مماثلة للحروب 

�لدينية يف �أوروبا، و�لتي ��ستمرّت �أكرث من 

مائتي عام )ثالثني عام���ًا بني �لكاثوليك 

و�لروت�ستانت بني �لعامني 1618 و 1648( 

يف �أملاني���ا، �لتي خ����رست ن�سف �سكانها 

تقريب���ًا، وحو�يل �الأربعني عامًا يف فرن�سا 

)1598-1562(، وكان���ت �سديدة �لوح�سية، 
عر عمليات �لقتل و�حلرق و�لتهجري حتى 

د�خل �لقرية �لو�حدة، وتناق�ض عدد �سكان 

ت�سيكيا حو�يل �لثلث.

تذبح  و�أخو�ته���ا  د�ع����ض  �سكاك���ني 

�ملقاوم���ني للم�رسوع �الأمريك���ي وتغطي 

�آيات �لقر�آن �لكرمي بدماء �الأبرياء، وتطعن 

�الإ�سالم وال تطعن �لعدو.

م�سوؤوليتن���ا جميع���ًا �لت�سدي للغزو 

���ع بر�ي���ات »د�ع����ض«  �الأمريك���ي �ملقنَّ

و»�لن����رسة« و�أخو�تهما، ف���اإن مل يهزمنا 

�الأمريكي و»�الإ�رس�ئيلي« بالغزو �ملبا�رس 

فل���ن يهزمنا عر �لتكفريي���ني، وال بد من 

مقاوم���ة فكري���ة و�إعالمي���ة متالزمة مع 

�ملقاومة �مليد�نية، فاخلطر كبري، وال جناة 

الأحد من �سكاكني �أمريكا �لد�ع�سية.

د. ن�سيب حطيط

أميركا تغزو المنطقة بسكاكين »داعش« وأخواتها

أميركا استبدلت 
»القاعدة« بـ»داعش« 

و»النصرة« لنقلهم إلى 
إيران وروسيا فيما بعد 
بواسطة األداة التركية

الرئي�س العراقي فوؤاد مع�سوم ووزير اخلارجية الأمريكي جون كريي خالل لقاء جمعهما يف ال�سفارة العراقية بباري�س     )اأ.ف.ب.(
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طالب بتطبيق اتفاق الطائف.. وإال فالذهاب نحو اتفاق جديد

ون وراء جيشهم لصد »داعش«
ّ

الفرزلي: المسيحي وكل مكونات الوطن مصطف

لبن����ان �ساأنه ك�سائر دول العامل؛ من 

الطبيع����ي اأن يرتبك بع�����ض ال�سيء يف 

م�ساأل����ة حترير جن����وده املخطوفني من 

قبل »داع�����ض« و»الن�رصة«، والغلو يف 

املو�سوع، رغم �س����وء الإدارة ال�سيا�سية 

اأو �س����وء تقدير حج����م املخاطر الأمنية، 

ل يفيدنا ب�س����يء، يق����ول: بغ�ض النظر 

لبن����ان دولة  الأخط����اء وال�سوائب،  عن 

من�سوي����ة يف الأمم املتحدة، و»داع�ض« 

، حتى  اإرهابيتنينْ متنينْ  منظَّ و»الن�رصة« 

اأم����ركا يف ملفات عدي����دة عجزت عن 

حترير مواطنيها، وال����كل راأى »داع�ض« 

ال�سح����ايف  بوح�سي����ة  نح����رت  كي����ف 

والربيطاين  الأمرك����ي »جيم�سف����ويل« 

»ديفيدهاينز«، فيما يظهر العجز الدويل 

وا�سح����ًا. ي�سي����ف الف����رزيل: »لبنان ل 

ي�ستطيع جتاهل قيم الأنظمة الإن�سانية 

والأخالقية، وكحكومة وموؤ�س�سات اأمنية 

ل ميكننا الت�رصُّف على �ساكلة املنظمات 

الإرهابي����ة، لبنان يبقى دول����ة، وعليه 

الت�����رصف كذل����ك، ولهذا ال�سب����ب تظهر 

ال�سعوبات احلقيقية، وهذا ل يعني عدم 

و�سع كل الإمكانيات لتحرير املخطوفني 

بالت�سالت  يفعلون  الع�سكريني، وخراً 

الت����ي جتريها احلكومة مع قطر وغرها، 

فرباأيي هي الطري����ق املاأمول منها خراً 

لتحرير املخطوفني«. 

ورداً عل����ى �س����وؤال غ�س����ب اأه����ايل 

القوى  الع�سكري����ني وبع�ض  املخطوفني 

ال�سيا�سية بتوجيه الالئمة على احلكومة 

الأمنية ل�ست�سهاد ع�سكريني  وال�سلطات 

بطلنينْ هما عل����ي ال�سيد وعبا�ض مدلج، 

يق����ول الفرزيل: »العت����ب على احلكومة 

ب�س����وء الإدارة اأو التقدي����ر بع����د خروج 

وبرفقته����م  عر�س����ال  م����ن  اخلاطف����ني 

املخطوفني الع�سكري����ني، مل يعد باليد 

حيلة.. والي����وم على الدول����ة الت�رصف 

بدراي����ة حت����ى ل يلق����ى الع�سكري����ون 

املخطوفني امل�سر ذاته«.

اخلاليا النائمة

ع����ن الو�س����ع الأمن����ي احل����ذر يف 

البق����اع ال�سم����ايل والأو�سط، وحماولت 

التنظيم����ات التكفري����ة اجتي����اح قرى 

م�سيحية ودرزية و�سيعية و�ُسنية، ي�سر 

الف����رزيل اإىل اأن ه����ذه املناط����ق تعاين 

من خطر امل�سلح����ني؛ �ساأنهم �ساأن بقية 

املناط����ق املتاخمة للح����دود ال�سورية، 

حيث توجد التنظيم����ات الإرهابية، »ل 

�س����ك هناك خالي����ا نائمة، لك����ن اأجهزة 

الدول����ة تق����وم بواجباته����ا، بحيث يتم 

القب�����ض على البع�ض منها، وذلك ي�سمل 

البيئتنينْ اللبنانية وال�سورية«. 

يعترب الفرزيل اأن اخلطر »الداع�سي« 

الآت����ي م����ن وراء احل����دود �سيف�سل، لأن 

التعاي�����ض بني مكوناته  لبنان ب�سيغة 

اأ�سبح درع����ًا منيعًا لكل دعوات التفرقة 

وال�رصذمة، والبقية القليلة واإن �سذت ل 

ت�ستطي����ع خربطة التوجه العام لل�سعب 

امل�سيحيني  بخ�سو�����ض  اأم����ا  اللبناين، 

والدعوات لت�سكيل جلان �سعبية دفاعية 

يقول الف����رزيل: »امل�سيحي ي�سعر بقلق 

كب����ر نتيج����ة اأح����داث م����ا ح�سل من 

اعت����داءات عليهم يف معل����ول وحمردة 

و�سيدناي����ا و�سهل نين����وى، لهذا ال�سبب 

احلذر يف اأعل����ى درجاته، ومن الطبيعي 

اأن يكون وراء جي�سه للدفاع عن �سيادته 

اإىل  وبلداته، وه����و �سيك����ون باملر�ساد 

جان����ب جي�سه يف حال اأقدم التكفريون 

عل����ى مهاجمته����م، وامل�سيحي يف هذه 

املناطق م�ستع����ّد لبذل الغايل والنفي�ض 

ليحاف����ظ على وج����ود اآبائ����ه واأجداده، 

لي�سلّم الأمانة لأبنائه واأحفاده«.

التمديد

القائم يف  ال�سل����ل  الف����رزيل  ب����راأي 

املوؤ�س�سات الد�ستوري����ة بداأ منذ �سنوات 

عندما رف�س����وا الت�رصيع يف ظل حكومة 

الرئي�ض ميقاتي، ومتّدد لحقًا بالتمديد 

»رف�سوا  يق����ول:  النياب����ي،  للمجل�����ض 

الت�رصيع داخل جمل�����ض النواب بذريعة 

اأن املجل�ض النيابي هو موؤ�س�سة �سيعية، 

وكان����ت معادلة فري����ق 14 اآذار تتطلب 

منهم بال�سيا�سة م����ع ا�ستقالة احلكومة 

�سل املجل�ض النياب����ي، من منطلق غر 

�سلي����م.. وه����ذه املعادل����ة ل عالقة لها 

مبنطق الدولة ول الد�ستور، لأن املجل�ض 

الوزراء لي�ض م�سلحة اأو موؤ�س�سة �ُسنية، 

ول جمل�ض الن����واب م�سلحة اأو موؤ�س�سة 

�سيعية، وه����ذا ال�سل����ل كان �سائداً اأيام 

الرئي�����ض الأ�سبق مي�س����ال �سليمان ومل 

ي�ستطع احل����د من هذا ال�سل����ل، واليوم، 

يف ظل العجز عن اإقرار قانون انتخابي 

يطبق اتف����اق الطائف لناحية املنا�سفة 

الفعلية للنواب امل�سيحيني، وهذا العطل 

وا�سح بانتخاب عدد كب����ر من النواب 

امل�سيحيني من خالل تاأثرات املكونات 

الطائفي����ة الأخ����رى )الدرزي����ة وال�سنية 

وال�سيعية(.

حقيقة ال�شلل

يعترب الف����رزيل اأزمة ال�سلل احلا�سلة 

ل عالق����ة بها بالفراغ يف �سدة الرئا�سة، 

وع����دم انتخاب رئي�����ض للجمهورية هو 

نتيجة خلل عم����ل املوؤ�س�سات، »واليوم 

لت�سحي����ح هذا امل�س����ار يتطلب انتخاب 

رئي�ض ي�سحح العالقة الت�ساركية؛ متامًا 

كرئي�سي جمل�ض النواب والوزراء، الذين 

واإن مّث����ال كل اللبنانيني، لكنهما ميّثالن 

حقيق����ة الطائفتنينْ ال�سني����ة وال�سيعية، 

����ق اأي�سًا على  وهذا م����ا يج����ب اأن يطبَّ

رئا�سة اجلمهورية اللبنانية املطلوب اأن 

يكون الرئي�ض العتيد ممثاًل للم�سيحيني، 

الرئا�س����ة م�سلولة متاما  واإل �ستك����ون 

كعه����د الرئي�ض �سليم����ان، فالأخر كان 

رئي�سًا �سوريًا، وهذا الأمر ل ي�سح اإعادة 

اإنتاجه اليوم«.

وماذا عن رف�ض قوى رئي�سية انتخاب 

رئي�����ض للجمهورية ق����وي؟ يوؤكد دولته 

�رصورة تغي����ر اتفاق الطائف، ف�»رف�ض 

الت�ساركي����ة يف احلك����م ي�س�����رب اتفاق 

الطائف، واتفاق الطائ����ف وا�سح بن�سه 

وم�سمون����ه، وهو يوؤكد عل����ى املنا�سفة 

الفعلي����ة بني امل�سيحي����ني وامل�سلمني، 

ويوؤكد اإق����رار قانون انتخابي خارج عن 

قانون ال�ستني، وحتى الآن اتفاق الطائف 

بهذا اخل�سو�ض مل يطبَّق �سيء منه منذ 

العام 1996، وم����ع الأ�سف ا�ستمروا على 

ذلك بع����د خروج ال�سوري����ني منذ العام 

2005، ونية الإ�ستئث����ار هذه ل ميكن اأن 
ت�ستمر ملا ل نهاية«.

الإرهاب

عن بدء ت�سكيل حلف غربي ملواجهة 

»داع�ض«، ي�سر الف����رزيل اإىل اأن الأمور 

تتج����ه نح����و ج����رّ اململك����ة العربي����ة 

ال�سعودي����ة ودول اخلليج اإىل �رصاع مع 

»داع�ض«، يقول: »�سيب����داأ ال�رصاع بني 

الوهابية الأوىل م����ع الوهابية الثانية، 

وبالت����ايل براأي����ي ل �����رصورة لإدخال 

دول كاإي����ران و�سورية يف هذا التحالف، 

لأن �سوري����ة واإيران )من خ����الل الدعم( 

يواجه����ون اإره����اب داع�����ض«. ي�سي����ف 

الف����رزيل: »املعركة احلقيقية مع داع�ض 

هي مع داعمي »داع�����ض« وملحقاتها، 

والأمركي����ني ل����و اأرادوا جتفيف م�سادر 

متويل داع�����ض ل�سغطوا عل����ى الأتراك.. 

علين����ا النتظ����ار بع�ض ال�س����يء لرنى 

اخللفي����ة احلقيقي����ة وراء ت�سكي����ل هذا 

التحالف«.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

ا�ستقبل العالمة ال�سي���د علي ف�سل اهلل، ال�سيخ 

د. عب���د النا�رص ج���ربي، ومّت البح���ث يف تطورات 

ر لبنان مبا يجري  الأو�ساع يف املنطقة، ومدى تاأثُّ

يف املحي���ط. كما اأّكد اجلانبان اأن الإدارات الغربية 

ما ت���زال تعمل لال�ستف���ادة من ظاه���رة التطرُّف 

���ن اإىل حاجة ه���ذه الإدارات  يف املنطق���ة، م�سرينْ

ل�ستنزاف املزيد من الطاقات يف ال�ساحة العربية 

والإ�سالمية.

كما زار ال�سيخ جربي ال�سفَر الرو�سي يف لبنان؛ 

الك�سن���در زا�سبيكني، ودعا بعد اللق���اء اإىل التنّبه 

ملا تخطط له الوليات املتحدة الأمركية والغرب 

حتت عنوان »حماربة الإرهاب«، ل�سيما اأنه �سبق 

لوا�سنط���ن اأن ا�ستخدمت ه���ذا ال�سعار يف ما ي�رصّ 

بالع���امل العرب���ي والإ�سالمي ويخ���دم م�ساحلها 

والعدو ال�سهيوين.

الفرزلي: علينا االنتظار 
بعض الشيء لنرى الخلفية 

الحقيقية وراء تشكيل 
التحالف ضد »داعش«

مقابلة

الشيخ جبري يزور السيد فضل الله وزاسبيكين

ال�شيد ف�شل اهلل م�شتقباًل ال�شيخ جربي
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مهزلة »احلرب على الإرهاب« التي انطلقت برعاية اأمركية اليوم بجزئها 

الث����اين على »الدولة الإ�سالمية - داع�ض«، يوؤك����د قطعًا ف�سل »احلرب على 

الإره����اب« التي اأطلقتها اأمركا وحلفاوؤها بعد اأح����داث اأيلول 2011 بجزئها 

الأول؛ فف����ي الأوىل كان انت�س����ار »القاع����دة« حم�سوراً اأقل����ه باأفغان�ستان 

وباك�ستان، ومنت�رصاً بحياء يف الدول العربية، مع اأئمة م�ساجد »م�سبوهني« 

يف بع�ض مناط����ق متفرقة، ويف الثانية وا�سح اأن اخلاليا الإرهابية منت�رصة 

ن ل�����رصب كل اإرادة حرة يف  يف كل دول الع����امل.. اإن����ه »البعبع« الذي ي�سمَّ

الع����امل، وينذر بانت�سار خاليا »داع�����ض« يف اأوروبا واأمركا واأ�سرتاليا، ويف 

»الثالثة ثابتة«؛ اإنها احلرب الكونية الثالثة.

جريدة »الثبات« حاورت نائب رئي�ض جمل�ض النواب الأ�سبق اإيلي الفرزيل، 

م�ستطلعة منه روؤيته لالأحداث املحلية والإقليمية، واإليكم اأبرز ما جاء:
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رينيه  النائ���ب  انتخ���اب  بعد 

رئي�س���ًا   1989 ع���ام  معو����ض 

ب���داأ احلدي���ث عن  للجمهوري���ة، 

تعيني قائد جديد للجي�ض، ويقول 

الرئي�ض اإميل حلود عن تلك الفرتة: 

كنُت قد تركُت من���زيل يف منطقة 

واأقمت  ب���روت،  راأ�ض  الرو�سة يف 

يف �ساليه يف جوني���ة، فجاء اإيّل 

جوزف اأبو �رصف وقال يل: الرئي�ض 

معّو�ض يريد اأن يتعرف اإليك، ومن 

املحتَمل اأن يعّينك قائداً للجي�ض.. 

وعل���ى الفور قلُت جل���وزف: اأنا ل 

اأح���د يعمل يل فح�س���ًا، فتاريخي 

و�سجلّي الع�سكري معروفان.. بعد 

فرتة ق�سرة ع���اد اإيّل جوزف اأبو 

�رصف وقال يل اإن الرئي�ض يريد اأن 

يتعرف اإلي���ك.. فرف�سُت ذلك، لأنه 

اإذا اأرادين قائ���داً للجي�ض يجب اأن 

يكون من خ���الل تاريخي و�سجلّي 

الع�سكري لي�ض اإل.

بب�ساط���ة، كان الرئي�ض معو�ض 

يريد اأن ي�ساألني كم �سوؤال، ح�سب 

تعب���ر اأبو ����رصف، وه���ذا معناه 

بالن�سبة اإيل اأنه يريد اأن ُيجري يل 

فح�سًا، ولهذا قلت »ل«.

يف وقت لحق، جاء اإيّل العميد 

بول فار�ض وقال يل: �سمر جعجع 

يريد اأن يتع���رف اإليك، وهنا كنُت 

حا�سم���ًا باأنن���ي ل اأحت���دث مع 

ملي�سيا.

ويوؤك���د الرئي����ض حل���ود اأن���ه 

من���ذ العام 1988 وم���ا قبلها بعد 

النق�سام���ات يف م���ا كان ي�سمى 

»املنطق���ة ال�رصقية«، مل يكن مع 

اأح���د، ل مع »الكتائ���ب« ول مع 

»القوات اللبنانية«، ول حتى مع 

اجل���رنال عون، كما اأنه مل يكن مع 

ط���رف من اأطراف ال����رصاع يف ما 

ي�سمى »املنطق���ة الغربية«، لأنه 

بب�ساطة راأى اأن احلرب الداخلية اأو 

ما ي�سمى باحلرب الأهلية ل تخدم 

لبنان، ولي�ست من الوطنية ب�سيء.

كان���وا قد حاول���وا يف ال�سابق 

اأن يج���روا ات�س���الت معي، لكني 

رف�سُت رف�سًا قاطع���ًا اأن اأتعاطى 

م���ع اأي طرف، فكن���ُت اأواظب على 

احل�سور يف الرزة با�ستمرار.

وكانوا يقولون يل: »اإ�رصائيل« 

هن���ا يف جوني���ة.. فتاأّمل���وا هذا 

املنطق التهديدي الذي مل يوؤّثر يّف 

ل من قريب ول من بعيد، كما اأنهم 

اأر�سلوا اإيّل كي ا�ستلم البحرية يف 

جوني���ة، فكنُت حا�سم���ًا باأنني ل 

اأتعامل مع امللي�سيات.

وي�س���ر الرئي�ض حل���ود اإىل اأن 

�سباطًا خم�سة م���ن اجلي�ض كانوا 

ينامون يف الوزارة معه ويتابعون 

اأعمالهم، ومنهم العميد الب�ستاين؛ 

والعقيد  مدير املخاب���رات وقتها، 

�سهيل خ���وري، ووليم جملي، ويف 

ال�سابقة  واملراح���ل  املرحلة  تلك 

الت���ي مررنا بها هن���اك كثر من 

اجلي�ض مل ياأخذوا حقهم، فحينما 

يواج���ه الع�سكري امل���وت وي�سل 

اإىل مرحل���ة اأن زوجت���ه مري�س���ة 

ول ي�ستطيع عالجه���ا اأو اإدخالها 

اإىل امل�ست�سف���ى، فيعني اأن هناك 

خط���اأ، اأو لأن���ه لي�ض لدي���ه اأولد 

في�سر  �سيخوخته،  لُيعين���وه يف 

�ساكنًا حتت الدرج، يعني اأن هناك 

اإجحاف���ًا وظلمًا بح���ق الع�سكري، 

ول���ذا حاولُت اأي���ام كن���ت قائداً 

للجي�ض اأن نعم���ل �سيئًا مل�سلحة 

الع�سكريني، فنجحنا يف جمالت، 

ذكرُت بع�سها �سابقًا.

ليتابع  حل���ود  الرئي�ض  ويعود 

حديثه يف كيفيه و�سوله اإىل قيادة 

اجلي����ض، في�س���ر اإىل اأنه »يف 21 

ت�رصين الث���اين عام 1989، اأي قبل 

ال�ستقالل بيوم، ياأتي اإيّل املحافظ 

ميالد القارح ويوؤكد يل اأن الرئي�ض 

اللق���اء بكم  يوّد  رينيه معو����ض 

غداً بعد انتهاء ال�ستقبالت بعيد 

ال�ستقالل، وهذه املرة دون فح�ض، 

لأنه �سيعّين���ك قائداً للجي�ض، فهل 

تريد اأن ناأخ���ذك لعنده؟ فقلُت له 

اإين �ساأذهب اإليه �سخ�سيًا.

كان املوعد عند الثالثة من بعد 

ظهر 22 ت�رصي���ن الثاين، فانطلقت 
يف �سيارت���ي، بينما عائلتي كانت 

خلف���ي يف �سيارة ثاني���ة، مررُت 

على املتح���ف وو�سلت يف الوقت 

املح���دد، لك���ن مي���الد القارح مل 

ي�سل، رغ���م النتظار الطويل الذي 

 اأكرث من �ساعتني، وكانت قد 
ّ
ا�ستمر

بداأت تتواتر الأنباء عن انفجار يف 

منطقة رمل الظري���ف، ليتبنّي اأنه 

مّت اغتيال الرئي�ض رينيه معو�ض، 

ف اإليه.
ّ
الذي تويف دون اأن اأتعر

اليا�ض  النائب  انُتخ���ب  بعدها 

الهراوي رئي�سًا للجمهورية، وكنت 

قد ع���دُت اإىل ال�سكن يف ما ي�سمى 

�سابق���ًا »املنطق���ة الغربية« من 

بروت، فج���اء اإيّل م���ن يقول اإن 

اأن  الرئي�ض اليا�ض اله���راوي يريد 

يتعرف اإلي���ك، فكان جوابي نف�سه 

الذي اأر�سلته اإىل املرحوم الرئي�ض 

رينيه معو����ض: ل اأقبل اأن يجري 

يل اأحد فح�سًا، ف�سجلّي وتاريخي 

معروفان، علمًا اأنني مل اأكن اأعرف 

الرئي�ض الهراوي بتاتًا«.

كان  حل���ود:  الرئي�ض  ي�سي���ف 

النا�ض ب���داأوا يت�ساءلون: ملاذا مل 

يتّم تعيني قائ���د جديد للجي�ض؟ 

وما علمته اأن الرئي�ض الهراوي كان 

لديه توجه م���ع بع�ض ال�سوريني 

الذين كانوا يف لبنان نحو �سخ�ض 

اآخر كانوا ي�سهرون معًا.

إميل لحود يتذكر.. 
عماد الجيش

وبعد نح���و اأ�سبوعني اأتوا 

اإيّل واأعلم���وين اأن���ه �سيت���ّم 

وكان  للجي�ض،  قائداً  تعييني 

الرئي�ض الهراوي يومها مازال 

مقيم���ًا يف البق���اع، فذهبُت 

اإليه اأنا ووزي���ر الدفاع األبر 

من�سور، وم���ا اأن دخلنا اإليه 

حتى خاطب الرئي�ض الهراوي 

الوزير من�س���ور بالقول األبر: 

اإذا �سمحت انتظرنا قلياًل، فاأنا 

اأريد اأن اأتكل���م مع اإميل راأ�سًا 

براأ�ض.

الرئي�ض  �ساألن���ي  يومه���ا 

ن���َت قائ���داً  اله���راوي: اإذا ُعيِّ

رئي�سًا  �سيكون  فمن  للجي�ض، 

لالأركان؟ وم���ن �سيكون مديراً 

للمخابرات؟ وما راأيك بفالن؟

الرئي�ض،  فخامة  له:  فقلت 

اأنتم تري���دون جي�سًا، فاأنا ما 

تعلّمته منذ اأيام الوالد، ممنوع 

اأن يتدخ���ل اأح���د يف �سوؤون 

اإذا كنت���م تريدونني  اجلي�ض، 

قائداً للجي�ض، فليكن، واأنا يف 

الأ�سل مل اأطلب املن�سب.

يتاب���ع: توّج���ه الرئي����ض 

اأ�سبوع من  الهراوي بعد نحو 

هذا اللق���اء اإىل دم�سق، حيث 

التقى الرئي�ض املرحوم حافظ 

الأ�سد، وقال ل���ه: لن اأ�ستطيع 

التفاهم م���ع اإميل حلود، فقد 

�ساألته َمن تريد اأن تعنّي مديراً 

باأنه  فجاوبني  للمخاب���رات، 

ل يقبل ب���اأن يتدخل اأحد يف 

�سوؤون اجلي�ض، فكيف ميكنني 

اأن اأتفاهم معه؟

ي���رّد الرئي����ض الأ�سد على 

الرئي����ض الهراوي بالقول: هل 

هذا الكالم من اإميل حلود كان 

بعد اأن وّقعَت مر�سوم تعيينه 

قائداً للجي�ض، فاأجاب بالنفي، 

موؤكداً اأنه لهذه الأ�سباب جاء 

اإلي���ه، فهو ل يري���د اأن يوّقع 

املر�سوم لأنه يريد فالنًا.

الأ�سد  الرئي�ض  يقول  وهنا 

اإميل  مادام  الهراوي:  للرئي�ض 

حل���ود قال لك هذا الكالم قبل 

اأنه �سادق،  ، فمعناه  اأن يعنيَّ

اأن ُيعنيَّ  الرجل يج���ب  وهذا 

قائداً للجي�ض.

هنا  الرئي�ض حلود  ي�سيف 

اأن���ه مل ي�سبق ل���ه اأن عرف 

الرئي����ض حاف���ظ الأ�سد، وهو 

ع���رف به���ذه الوقائ���ع بعد 

م�س���ي خم�ض �سن���وات على 

تعيينه قائ���داً للجي�ض، علمًا 

التقى  التي  الأوىل  اأن امل���رة 

فيها بالرئي����ض حافظ الأ�سد 

كانت �سن���ة 1993، و»يومها 

ف اإىل الوالد 
ّ
اأعلمني كيف تعر

حنيم���ا قراأ عن���ه، )كما جاء 

واأنت  ال�سابق���ة(،  احللقة  يف 

كوالدك متامًا«.

حل���ود  الرئي����ض  يتاب���ع 

عل���ى ل�س���ان الرئي�ض حافظ 

الأ�س���د بقوله: عندم���ا قراأنا 

ونح���ن �سباطًا �سغ���اراً عن 

والدك، كن���ا نتعجب كيف اأن 

مارونيًا من جبل لبنان يقف 

يف وجه النت���داب ويقاومه، 

ونح���ن نتاب���ع خطواتك منذ 

بدايات���ك يف اجلي����ض، وكان 

موجلًا مبتابعتك اللواء حممد 

نا�سيف »اأبو وائل«، وعرفوا 

اأنن���ي اأت�رصّف كما كان يفعل 

الوال���د.. وكل ه���ذا الوقت مل 

اأكن اأع���رف املرحوم الرئي�ض 

حافظ الأ�س���د، وحتى الآن ل 

اأعرف الل���واء حممد نا�سيف 

وجهًا لوجه، وبعد اأن انُتخبت 

اإيّل  ف 
ّ
رئي�سًا للجمهورية تعر

اأب���و وائل بال�س���وت، اإن جاز 

التعب���ر، لأنه كان يت�سل بي 

هاتفي���ًا يف الأعياد، ونتبادل 

التهاين، وحت���ى الآن ما زلنا 

على نف����ض املنوال، ومل يجِر 

اأي لقاء �سخ�سي بيننا.

وي�س���ر الرئي�ض حلود اإىل 

اأنه عندما ت���وىّل املغفور له 

رفيق احلري���ري للمرة الأوىل 

رئا�س���ة احلكوم���ة مل يح�رص 

ال�ستقالل،  عي���د  احتف���الت 

لأن���ه كان يخ�سى من عملية 

اغتيال، وذهب مل���دة اأ�سبوع 

اإىل دم�س���ق، وبع���د عودت���ه 

ات�سل بي هاتفيًا، حيث كنُت 

اأقيم يف »احلمام الع�سكري«، 

يف  الإقامة  رف�س���ت  لأنن���ي 

فندق، وقال يل: اأنا قريب منك 

يف قريط���م، واأريد اأن اأراك لأن 

هناك اأم���وراً �رصورية اأريد اأن 

اأُعلمك به���ا، فقلت له اإىل غد 

اإن �س���اء اهلل اأراك يف ال�رصاي، 

لأنني ل اأذهب اإىل البيوت.

واإذا يلف���ت الرئي�ض حلود 

اإىل اأن الرئي�ض رفيق احلريري 

كان ذكيًا، يق���ول اإن الرئي�ض 

احلري���ري اأجاب���ه: ل ميك���ن 

النتظ���ار اإىل الغد، فاأنا جئت 

لتّوي من دم�سق، و�ساآتي اإليك 

يف »احلمام الع�سكري«.

هنا اأُ�سقط م���ن يدي، لأنه 

ل يجوز بروتوكوليًا اأن ياأتي 

رئي����ض احلكوم���ة اإىل قائ���د 

اجلي����ض، فاأعلمُت���ه اأين قادم 

اإليه.

يف ذل���ك اللقاء يف قريطم 

الدفاع يف  كان يوجد وزي���ر 

اأنا  بالقول:  فخاطبني  حينه، 

»م����ض عاجبن���ي« املجل�ض 

الع�سكري..

ولهذا تفا�سيل اأخرى، فاإىل 

احللقة املقبلة. 

اأحمد زين الدين
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تفتق����ر بع�����ض الن�س����اء اإىل الذوق 

العام واللباقة اللتني تدفعانها لتكون 

�سخ�سية مكروه����ة.. هذه ال�سخ�سية ال 

تتعّمد اأحيانًا اإظه����ار بع�ض احلركات 

التى تثري ا�ستنفار االآخرين. 

االختب����ار التايل يو�س����ح اإذا كنِت 

�سخ�سية جذاب����ة ي�سعر معك االآخرون 

باالألف����ة اأم اأن����ك �سخ�سية مملة مثرية 

مل�ساع����ر االآخرين.. فق����ط اأجيبي على 

االأ�سئلة االآتية:

• تثق����ني بنف�سك لُتبع����دي امللل عن 
�سخ�سيتك؟

اأ: نعم ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

• تعلم����ني اأن املبالغ����ة يف اجلدي����ة 
ت�سفي ملاًل على ال�سخ�سية؟

اأ: نعم ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

• ال�سخ�ض املت�سائم غري حمبوب على 
االإطالق؟

اأ: نعم ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

• ال�سخ�سي����ة الرقيق����ة الرومان�سي����ة 
ُترتجم نف�سها اإىل اأفعال لطيفة؟

اأ: نعم ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

• اح����رتام م�ساع����ر وعق����ول االآخرين، 
والبع����د ع����ن الت�رصف مبك����ر يعك�ض 

مالمح �سخ�سية جذابة؟

اأ: نعم ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

• جمال ال�سكل، واأناقة امللب�ض، وبريق 
املاكياج ال يعني جاذبية ال�سخ�سية؟

اأ: نع����م ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ 

ما

• اأمام االبت�سام����ة امل�رصقة ال�سادقة 
تتحطم اأ�سوار العند وامللل والنفور؟

اأ: نعم ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

• اال�سرتخاء بعي���داً عن القلق يدفع اإىل 
حديث يطول معك؟

اأ: نعم ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

ف دون ت�سنُّع �سف���ات تقرِّب  • الت����رصُّ
وجتذب االآخرين اإليك؟

اأ: نعم ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

• ال�سك يقلب احلياة الزوجية اإىل عالقة 
مملة كئيبة؟

اأ: نعم  ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

ن غري���زة التمل���ك وال�سيطرة يف  • متكُّ
قلب الزوجة يوؤثر على �سخ�سية الزوج، 

ويحيل حياتهما اإىل جحيم امللل؟

اأ: نعم  ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

ر وال�سك���وى الزائدة من �سغوط  • التذمُّ
احلياة دليل كب���ري على وجود �سخ�سية 

مملة؟

اأ: نعم  ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

• امل���راأة الت���ي تطارده���ا الو�ساو����ض 
واخلياالت �سخ�سية مملة؟

اأ: نعم  ب: غالبًا ج: اأحيانًا د: اإىل حدٍّ ما

النتيجة

اإجابات���ك  اإذا كان���ت معظ���م   •
»اأ« )اأك���ر من 11 نع���م(: فاأنت من 

اجلذاب���ة،  املوؤث���رة  ال�سخ�سي���ات 

والفاعلة واملتفاعلة مع من حولها، 

وتتمّتعني بالثقة يف النف�ض واالآخر، 

مع �س���دق يف احلدي���ث، ولطف يف 

التعام���ل، اإ�ساف���ة اإىل نظرت���ك اإىل 

احلياة مبنظ���ار وردّيّ اللون، كما اأن 

اإجاباتك ت�سري اإىل اأنك ال تتخذين من 

املك���ر اأ�سلوبًا، فقلبك ميتلئ مب�ساعر 

اإيجابي���ة جتاه نف�س���ك ومن حولك، 

ولكل ه���ذا يرّحب النا����ض بوجودك 

بل واجللو�ض مع���ك، وثقي باأنك من 

ال�سخ�سيات الت���ي ال ُتن�سى، وتبقى 

يف الذاكرة مهما مرّت ال�سنني.

اإجابات���ك  اإذا كان���ت معظ���م   •
»ب« )اأك���ر م���ن 7 غالب���ًا(: اأن���ِت 

�سخ�سية لطيف���ة، توؤيدين الكثري من 

بن���ود االختبار من مالم���ح تعرفك 

بال�سخ�سي���ة اجلذابة، واالأخرى التي 

حت���ذرك من �سم���ات املل���ل، واعية 

للف���رق بينهما غالب���ًا، وهذا يعك�ض 

اإن�سانة جذابة موؤث���رة يلتّف النا�ض 

حوله���ا اأكر من���ك �سخ�سي���ة ينفر 

ويتباع���د النا����ض عنه���ا، ورمبا ال 

يرحبون بوجودك بامل���كان، كما اأن 

اإجابات���ك توؤكد اأن���ك تنظرين مبلمح 

اإن�س���اين ملفهوم اجلاذبي���ة اأكر من 

كونه���ا جمرد �س���كل ومظه���ر. اأنت 

حمبوب���ة ونافعة كاالأخ���ت للجارة 

اإيجابي���ة يف تعامالتك،  وال�سديقة، 

اأعطيت  ورمب���ا  وتوؤثرين،  تتاأثري���ن 

لديك  اأ�سل���وب حياة  اأكر، اجلاذبية 

متتل���ئ تفا�سيله باحل���ب، ال تقللي 

مما متلكينه فاأن���ت لطيفة احل�سور، 

واإن مل ت�سلي ل�سمة اجلاذبية.

• معظ���م اإجاباتك »ج« )اأكر من 
6 اأحيان���ًا(: اأنت تقعني يف خطاأ كبري 
بعدم تعرف���ك وتفهمك بقدر كاٍف اإىل 

مالم���ح ال�سخ�سيات عموم���ًا، حتى 

ميكنك حماول���ة التمتع مبوا�سفاتها 

واالأخرى ونتائجها ال�سلبية فتبتعدين 

عنه���ا، وه���ذا ه���و حال���ك برتديدك 

مرات،  عدة  وا�ستعمالها  ل�»اأحيانًا« 

بال�سخ�سي���ة  ت�سدق���ني  ال  وكاأن���ك 

اجلذابة، اأو مالمح امللل، واالأحرى بك 

قراءة املزيد، وتفهم كل ما يقربك من 

النا�ض، وبعدها يكون لك اختيار هذا 

اأو ذاك، وال تن�س���ي اأن �سمة اجلاذبية 

من ال�سفات التي ُتكت�سب وال ُتورَّث، 

اجتهدي و�سرتين اخلري.

معظ���م اإجاباتك »د« )اأكر من 5 

اإىل حد ما(: التفريق بني ال�سخ�سيات 

والتع���رف اإىل مالحمها من االأ�سا�ض 

موا�سي���ع ال ت�سغل���ك وتفا�سيله���ا؛ 

ق���راأت بنود االختب���ار وحني رغبت 

يف امل�سارك���ة و�سعت »اإىل حد ما« 

عل���ى بع�ض االإجاب���ات، وهذا يعني 

اأن درجة اقتناعك مب���ا جاء هو اأقل 

القليل، وها اأن���ت اأمام اختبار جديد 

ُكتب لك وحدك، ولكل من ا�ستخدموا 

»اإىل حد ما« اأكر من 3 مرات ولي�ض 

خم�ض مرات.

رمي اخلياط

تشعرين أنِك شخصية مملة؟ اختبري نفسك

تنظيف االأنف باليد عادة مزعجة للغاية، ف�ساًل عن اأنها جتعل 

املحيط����ني بالطفل ينف����رون منه، وغالبًا ما يق����وم الطفل بعادة 

تنظيف االأنف حينما ي�سعر بامللل اأو ال�سيق اأو القلق والفراغ.. 

باإمكانك اأن تتخل�سي من عادة تنظيف االأنف باليد عند الطفل 

من خالل �سغل وق����ت فراغ الطفل، واإبقاء ي����ده م�سغولتني طوال 

الوق����ت، ومن ال�سهل اإقناع الطفل وا�ستيعابه مل�ساوئ هذه العادة، 

وميكن تدري����ب الطفل على ا�ستعمال املنادي����ل )املحارم( حينما 

ي�سعر باملخاط، واأن االأنف يحتاج اإىل تنظيف.

االأطباء واملتخ�س�س����ون يو�سحون اأن قيام االأب اأو االأم بو�سع 

املنادي����ل اأمام اأنفهم ُي�سهم يف تعليم االأطف����ال كيفية اإجراء هذا 

االأم����ر، الفتًا اإىل اأنه مُيك����ن لالأطفال اإدراك ه����ذا ال�سلوك بدءاً من 

عامهم الثاين.

ويلفت اأطباء االأطفال اإىل اأن����ه »لي�ض مبقدور االأطفال ال�سغار 

ال�سع����ور باأج�سامهم ب�سكل كامل مث����ل البالغني«،  لذا ال مُيكنهم 

م باحلركات االأحادية، كعملية خروج الزفري من االأنف مثاًل،  التحكُّ

فالتدري����ب على ا�ستخدام املناديل من اأه����م و�سائل تعويد الطفل 

على تنظيف االأنف، فعّودي طفلك عليها لتتخل�سي من هذه العادة 

ال�سيئة.

• لباقات تلّقي االإطراء
يدركون  االإتيكيت  اخت�سا�سيي  الأّن 

متام����ًا ح�سا�سي����ة الفتي����ات والن�ساء 

ب�سكل عام جتاه تلّقيهن اإطراًء وكالمًا 

مع�س����واًل، وخوفهّن من مواجهة موقف 

مماثل، وارتباكهّن عند تلّقيهّن مالحظة 

اأو انتق����اداً، فقد قّدم����وا بع�ض القواعد 

واالآداب كي حُت�سني الت�رّصف يف مثل 

تلك احلاالت. 

- اعتربي����ه هدي����ة: تن�سحك قواعد 

االإتيكيت بالتعامل مع االإطراء مبنطق 

الهدي����ة، فحني يق����ّدم اأحدهم مالحظة 

ح�سن����ة اأو تنويه����ًا ب�س����اأن مظه����رك 

اخلارج����ي، اأو مالب�سك، اأو ت�رصّفاتك اأو 

اأي مو�س����وع اآخر، ابت�سمي، وعرّبي عن 

�سكرك، واأظهري ح�سن نّية مطلقًا جتاه 

ما �سمعت.

- ال تناق�س����ي: اأيًا يك����ن املو�سوع 

ال����ذي يتمحور حوله االإط����راء، وحّتى 

اإن كن����ت تعتربي����ن اأن االط����راء الذي 

ح�سلت عليه غري منطق����ّي اأو ينطوي 

على املجامل����ة اأو ال ُيقنع����ك، فاإّياك 

اأن تناق�س����ي االأم����ر اأو تفتحي جمااًل 

للتاأويالت والتف�سريات والتربيرات، الأّن 

ذلك �سي�سع����ك يف موقف اأكر اإحراجًا 

واإرباكًا مما تتوّقعني. 

- ب����اديل االإطراء باآخ����ر، لي�ض من 

منطلق املجامل����ة غري املربَّرة، بل من 

خالل مقابلة الت�رصّف احل�سن بت�رصّف 

مماث����ل، وتن�سحك قواعد االإتيكيت باأن 

تقّدمي اإطراء يتعلّق بامل�ساألة مو�سوع 

االإطراء االأول؛ مث����اًل، يف حال قيل لك 

»مالب�س����ك رائعة الي����وم«، ميكنك اأن 

جتيب����ي: »اأقّدر كثرياً ه����ذا االإطراء من 

�سخ�ض م�سهود له باأناقته«. 

- ا�ستخدمي����ه لفتح اأفق جديد، الأّن 

االإطراء  ُيعت����رب عادًة م����ن االأ�ساليب 

الالئقة والذكية لبدء حديث ما، ميكنك 

توظيف����ه يف هذا ال�سي����اق، مثاًل، حني 

يقال لك »الطبق ال����ذي ح�رّصته لذيذ 

ج����داً«، ميكنك اأن جتيبي :«�سكراً، هذه 

التقليدي����ة، هل تعلّمت  طريقة جّدتي 

قواعد حمددة من جدتك يف الطهو«؟

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

مين طفلك تنظيف أنفه؟
ّ
كيف تعل
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امل���اء عماد حي���اة االإن�س���ان؛ يحمي 

اجل�سم م���ن اجلفاف وينّظم درجة حرارته، 

وي�ساع���ده عل���ى التخل�ض م���ن ف�سالته 

و�سمومه، ويحف���ظ التوازن الكيماوي فيه، 

ويتوىل دور الو�سيط ل���دى اإجناز خمتلف 

العمليات الكيماوية فيه، وين�ّسط وظائف 

اجلهاز اله�سم���ي، وت�سري الدرا�سات اإىل اأن 

املاء ياأتي بعد اله���واء من حيث االأهمية 

لبقاء االإن�سان حي���اً ، خ�سو�سًا اإذا �سلّمنا 

ب���اأن كل وظائ���ف اخلالي���ا واالأع�ساء يف 

ج�س���م االإن�سان تعتم���د يف الدرجة االأوىل 

على املاء الأداء عملها بكفاءة.

كم���ا ميلك امل���اء خ�سائ����ض �سفائية 

مذهلة ع���رف االإن�سان بع�س���ًا منها منذ 

القدم، مثل ا�ستخدامه بارداً لعمل كمادات 

خلف����ض درجة ح���رارة اجل�س���م، و�ساخنًا 

لعمل كمادات لعالج الدمامل واخلراجات. 

اأم���ا يف اأيامن���ا ه���ذه فُي�ستع���ان باملاء 

كاإحدى الو�سائل الطبيعية للعالج بداًل من 

االأدوية الكيماوية التي لها ما لها وعليها 

ما عليها، وقد ك�سفت درا�سات �سدرت عن 

اجلمعي���ة االأمريكية لل�سح���ة العامة اأن 

العالج با�ستخدام امل���اء البارد وال�ساخن 

ي�ساعد اجل�سم على العمل باأق�سى طاقته.

ويعم���ل املاء ال�ساخ���ن على حت�سني 

الدوران يف ال�رصايني واالأوعية اللمفاوية، 

م���ا ي�ساع���د عل���ى زي���ادة العملي���ات 

الف�سالت،  م���ن  والتخل�ض  اال�ستقالبي���ة، 

واإزالة الت�سنجات الع�سلية.

اأم���ا املاء الب���ارد فيفي���د يف ت�سكني 

االأمل م���ن خ���الل حتري�ض اجل�س���م على 

طرح م���ادة طبيعية م�سكنة ل���الآالم هي 

»الربو�ستاغالندين«، كما يفيد اال�ستحمام 

باملاء البارد يف ح�ض اجل�سم على �رصف 

املزيد م���ن الطاقة للحف���اظ على حرارة 

اجل�سم عند معدله���ا الطبيعي، ما ي�ساهم 

يف زيادة العمليات اال�ستقالبية، وبالتايل 

ا�ستهالك املزيد من ال�سعرات احلرارية.

وك�سفت درا�س���ة لباحثني من جامعة 

»بطر�سبورغ«، عن التو�سل اإىل حل ب�سيط 

ي�ساعد االأ�سخا�ض الذين يعانون من االأرق 

املزمن، والن���وم املتقطع، وذلك من خالل 

و�سيل���ة �سهلة يف متن���اول اجلميع، وهي 

ارتداء قبعة مبللة مباء بارد وو�سعها على 

الراأ�ض اأثناء النوم، ويقول امل�رصفون على 

الدرا�سة اإن هذه الو�سيلة توؤدي اإىل خف�ض 

ح���رارة الدماغ يف �س���كل مبا�رص، ما يثري 

ال�سعور بنوع من اله���دوء والراحة ي�سّهل 

الدخول اإىل عامل النوم.

ويع���د امل���اء املثلّج الع���الج املثايل 

للكدمات، وم���ن منا مل ي�ساهد العبي كرة 

القدم عندما ي�سابون بر�ض بعد ارتطامهم 

بزمالئه���م، اإذ نراه���م بعد دقائ���ق قليلة 

يتابع���ون اللعب وكاأن �سيئ���ًا مل يحدث، 

والف�سل يف ذل���ك يرجع اإىل اأكيا�ض الثلج 

التي تو�سع مبا�رصة فوق مو�سع االإ�سابة، 

فتوق���ف النزيف الداخل���ي، ومتنع حدوث 

التورم.

وينفع املاء الب���ارد يف ال�سيطرة على 

ال�س���داع الناب����ض الذي ينت���ج من متدد 

االأوعية الدموية اإثر التعب وال�سهر، وخري 

ما ميك���ن فعله للتخل�ض من الزائر الثقيل 

ه���و �سب املاء البارد عل���ى الراأ�ض الإثارة 

تقل����ض االأوعية ك���ي ت�ستعي���د مرونتها 

الطبيعية.

وعن���د ح���دوث الته���اب يف املجاري 

البولي���ة ين�سح ب�رصب كمي���ة كبرية من 

املاء يوميًا من اأجل اإدرار البول والتخل�ض 

م���ن امليكروب���ات املمر�س���ة التي ت�رصح 

ومترح يف امل�سالك البولية.

اأما الذين يعانون من االإم�ساك املزمن 

فاإن �رصب ك���وب من امل���اء ال�ساخن قبل 

النوم لياًل اأو بع���د االإ�ستيقاظ �سباحًا قد 

ي�سم���ح يف اأغلب االأح���وال يف و�سع حد 

ملعاناتهم على الفور.

ومن منا مل ي�سمع ع���ن الربك املائية 

العالجي���ة املغلق���ة، فامل���اء والتيارات 

املائية وحرارة امل���اء يف الربكة تخف�ض 

م���ن عبء ال�سغط الواق���ع على املفا�سل، 

وت�ساع���د كثرياً عل���ى االإ�سرتخاء، وجتلب 

الراحة النف�سية، وتخفف من حدة االأوجاع، 

وتقوي الع�سالت.

اأما املاء املمغنط فحّدث وال حرج، وقد 

ب���داأت فكرة العالج به���ذا النوع من املاء 

تغزو الع���امل، ون�رصت درا�س���ات وبحوث 

يف هذا اخل�سو����ض بينت اأن مغنطة املاء 

وكيماوية  فيزيائي���ة  خ�سائ����ض  تك�سبه 

جتعله يفي���د يف اإذابة االأمالح واالأحما�ض 

بدرجة اأعل���ى من املاء الع���ادي، وينحل 

االأوك�سيج���ني فيه بكمي���ة اأكرب، ويزيد من 

�رصعة التفاع���الت االإ�ستقالبية، ويرفع يف 

�سكل ملح���وظ من عمليات التنظيف لطرد 

اجلراثي���م وامللوثات، واإىل جانب كل ذلك، 

فاإن امل���اء املمغنط يح�ّس���ن حركة الدم 

وي�ساعد على و�سوله اإىل خمتلف اأن�سجة 

اجل�سم، ويزيد من كفاءة النواقل الع�سبية.

وا�ستعم���ل على م���ر الع�س���ور املاء 

امل�سحون بالطاقة، وتت���م عملية ال�سحن 

بو�سع املاء يف زجاج���ات ملونة باألوان 

الطيف ومن ثم ت���ودع حتت ال�سم�ض ملدة 

�ساعة اإىل ثالث �ساعات، وبعد ذلك تو�سع 

يف ال���رباد اأو يف درج���ة ح���رارة الغرفة 

وي�رصب منها ح�سب الرغبة.

وراجت فكرة ا�ستعمال املاء امل�سحون 

بالطاقة يف عالج اجل�س���د والروح، فمثاًل 

ين�س���ح ب�رصب امل���اء امل�سح���ون باللون 

االأحمر واالأ�سفر والربتقايل �سباحًا لتحفيز 

الطاق���ة والن�س���اط يف اجل�س���م، اأما املاء 

فيو�سى  والبنف�سجي  ب���االأزرق  امل�سحون 

ب�رصبه م�ساء الأنه ي�ساعد على اال�سرتخاء، 

يف املقابل فاإن املاء امل�سحون باالأخ�رص 

يعزز م���ن الت���وازن الداخل���ي يف اأركان 

اجل�سم. اأما املاء امل�سحون باالأ�سفر فيقال 

اأنه نافع عند الدرا�س���ة والقيام باالأعمال 

ال�سعبة التي تتطل���ب الكثري من االإمعان 

والتفك���ري، اأما امل���اء امل�سح���ون باللون 

االأبي�ض فين�رص الهدوء والطماأنينة.
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ينّظ����م اأمريكي حملة �سد ا�سم »الدول����ة الإ�سالمية يف العراق 

وال�س����ام - داع�����ش«، بعد اأن ب����ات ي�سّكل م�س����در اإزعاج لبنته، 

لتطابق ا�سمها »isis« مع الخت�سار الإجنليزي ل�سم التنظيم.

ويخ�سى والد »اإيزي�ش اإمياين« اأن يرتبط ا�سمها با�سم التنظيم 

الإرهابي اإىل الأبد، وتتعر�ش للم�سايقات نتيجة لذلك، على الرغم 

من اأنه اأطلق عليها هذا ال�سم تيّمنًا با�سم »اآلهة« م�رصية قدمية، 

وقبل اأن يتم اإن�ساء التنظيم.

واأ�سار »ديفيد اإمياين« اإىل اأن العديدين ي�ساألونه اإن كانت لديه 

النّي����ة لتغيري ا�سم ابنته، اإل اأن����ه يوؤكد اأن ابنته حملت ال�سم قبل 

التنظي����م الإرهابي، و�سيعمل جاه����داً مب�ساعدة امراأة اأخرى تدعى 

»اإيزي�ش مارتينيز«، على تنظيم حملة لوقف ا�ستخدام ا�سم ابنته 

عند الإ�سارة لدولة »داع�ش«.

وي�سع����ى القائمون على احلملة اإىل رف����ع ق�سايا قانونية �سد 

وكالت الأنب����اء التي �ساهمت بانت�سار ال�سم، ملحقة اأ�رصار كبرية 

بالعديد من ال�رصكات والن�ساء اللواتي يحملن نف�ش ال�سم، بعد اأن 

حتّول اإىل رمز لالإرهاب يف العامل.

وكان����ت »مارتينيز« لحظت تطابق ا�سمه����ا مع ا�سم التنظيم 

للم����رة الأوىل يف �سهر حزيران 2013، وعملت على تنظيم عري�سة 

ملنع ا�ستخدام ال�سم يف الإ�سارة للتنظيم، ومتّكنت من جمع مئات 

التواقيع، خ�سو�سًا من الن�ساء اللواتي يحملن نف�ش ال�سم.

واأ�سارت »مارتينيز« اإىل اأنها تعر�ست لبع�ش املواقف املهينة 

ب�سبب ا�سمها، ومن بينها طلب املمر�سة لها ا�ستخدام ا�سم والدها 

بدًل من ا�سمها يف طلب دخول امل�ست�سفى.

وعلى الرغم من اأن الرئي�ش الأمريكي اأوباما، اأ�سار اإىل التنظيم 

اأثن����اء خطابه الأخري ال����ذي اأعلن فيه احلرب عل����ى داع�ش با�سم 

»اإيزي����ل«، اإل اأن و�سائل الإعالم تناقلت ا�سم »اإيزي�ش« جمدداً، ما 

يعن����ي اأن من امل�ستبَعد اختفاء ال�سم من التغطية الإخبارية على 

املدى القريب.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ
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كاريكاتير

أميركي ُيطلق حملة ضد اسم »داعش«

بعد 10 سنوات زواج اكتشف أنه امرأة
ذه����ب رجل �سينى اإىل امل�ست�سفى ليتعالج من اآلم يف معدته 

ودم فى البول، ليفاَجاأ بالطبيب يخربه اأنه امراأة، واأن ذلك الدم ما 

هو اإل الدورة ال�سهرية.

؛ واحد  ن تنا�سليينْ وبع����د التدقيق تبي اأن الزوج يحمل ع�سوينْ

ذكري والآخر اأنثوي، ويقومان بوظائفهما احليوية يف نف�ش الوقت، 

ما �سّب����ب �سدمة للزوجي، لأنهما عا�سا حي����اة جن�سية طبيعية 

طوال ع�رص �سنوات.

 ، وعند اإجراء الأ�سعة املقطعية وجدوا اأن لديه رحمًا ومبي�سينْ

كما اأن فحو�سات كرومو�سومات الرجل اأو�سحت اأن لديه هرمونات 

اأنثوية »XX«، ما يجعله اأنثى وراثيًا.

م   وتتمث����ل امل�سكلة يف اأن ال�سيد »ت�س����ي« يعاين من ت�سخُّ

ُخُلقي يف الغدة الكظري����ة، ما يزيد عنده هرمونات الذكورة التي 

وّلدت ذلك الرتباك يف حتديده جن�سه، لذلك مّتت اإزالة ورم غدده 

ر حاليًا حلالته النادرة. الكظرية جراحيًا، وهو يخ�سع لعالج متاأخِّ


