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الرئي�س  اأن  برئيل،  ت�شفي  االإ�شرائيلية؛  »هاآرت�س«  �شحيفة  يف  العربية  ال�شوؤون  حمرر  ك�شف 

اإلكرتونية على طول احلدود  ومتابعة  تن�شت  »اأجهزة  تركيب  وافق على  امل�شري حممد مر�شي 

امل�شرية - »االإ�شرائيلية«، �شرط وقف اإطالق النار بني حما�س و»اإ�شرائيل«، االأمر الذي مل يتوقع 

»اإ�شرائيل« اقرتحوا  اإن العديد من روؤ�شاء وزراء  اأنف�شهم قبوله به. وقال برئيل  »االإ�شرائيليون« 

اأنه رف�س مــراراً، مف�شاًل  اإال  على الرئي�س امل�شري املخلوع ح�شني مبارك تركيب هذه االأجهزة، 

التحاور مع الفل�شطينيني بداًل من تركيبها، ال�شيما اأن هذه االأجهزة قادرة على ر�شد ما يجري 

يف �شيناء اأي�شاً.

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ

240A T H A B A T

ماذا تعني موافقة مشعل 
على دولة في الضفة وغزة؟

مرسي يوافق على تركيب أجهزة تنّصت »إسرائيلية«

»ربيع اإلخوان« في خطر

15



ال يحت�ج اللبن�نيون اإىل ت�صريح�ت الطم�أنة التي 

حر�ص العديد من ال�صفراء االأج�نب على اإطالقه�، 

ومف�ده� اأن ال عدوان »اإ�صرائيلي�ً« على لبن�ن يف هذه 

املرحلة، رداً على ف�صل الهجوم »االإ�صرائيلي« الذريع 

يف غزة، الأن اللبن�نيني ت�صلموا الر�ص�لة ب�كراً، وهي 

اأن من يف�صل يف غزة، �صُيهزم يف لبن�ن.

ب��ع��د ه��زمي��ة عملية  ال���ث����ين،  ي��ك��ن ن�صر غ���زة  مل 

وحده�،  له�  ن�صراً   ،2009 ع�م  امل�صبوب«  »الر�ص��ص 

بل ك�ن ن�صراً فل�صطيني�ً ا�صرتاتيجي�ً �صيكون له مك�نه 

نكبة  منذ  الفل�صطينية  الق�صية  �صجل  على  ووق��ع��ه 

الع�ص�ب�ت  ي��د  على  فل�صطني  واغت�ص�ب   ،1948 ع���م 

ال�صهيونية بدعم وتواطوؤ من االحتالل الربيط�ين.

فل�صطني  اأن  ال�صه�ينة  ادع��ى  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف   

اإىل  االإنكليزي  املحتل  قّدمه�  �صعب،  دون  من  وطن 

�صعب من دون اأر�ص، هم اليهود. وحتت هذه الذريعة 

واأر�صهم،  بيوتهم  من  الفل�صطينيني  تهجري  جرى 

وبداأت م�ص�عي اإق�مة دولة يهودية �صرفة فوق اأر�ص 

فل�صطني، حتت �صع�ر »اأر�صك ي� اإ�صرائيل من الفرات 

اإىل النيل«، ومع الوقت جرى اللعب بهذا ال�صع�ر م� 

ب��ني »اإ���ص��رائ��ي��ل ال��ك��ربى« و»اإ���ص��رائ��ي��ل العظمى«، يف 

 » »االإ�صرائيلينينْ وال���دور  ال��وج��ود  لتكري�ص  حم�ولة 

يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، ل��ك��ن م��ع ا���ص��ط��دام امل�����ص��روع 

ال�����ص��ه��ي��وين ب���ل��رف�����ص ال�����ص��ع��ب��ي ال��ع��رب��ي ال���ع����رم، 

وعلى  املق�ومة  على  الفل�صطيني  ال�صعب  وب���إ���ص��رار 

العودة اإىل وطنه، بداأت املع�دلة ب�لتغرّي.

امل�صروع  اندف�عة  واإيق�ف  تعطيل  �صهاًل  يكن   مل 

ال�صهيوين، املدعوم من قوى ودول كربى، لكن كلم� 

خطوة،  اال�صتيط�ين  اال�صتعم�ري  امل�صروع  هذا  جنح 

ك�ن العرب يطورون اأ�ص�ليب املواجهة؛ من االنقالب�ت 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��ت��ي م��ن��ع��ت االأن��ظ��م��ة ال�����ص��ع��ي��ف��ة ال��ت��ي 

اال�صت�صالم  �صكوك  تقدمي  ومن  اال�صتعم�ر،  اأوجده� 

اإىل العدو، ومن اأ�ص�ليب املواجهة الع�صكرية النظ�مية 

ب�إف�ص�له�،  ل���»اإ���ص��رائ��ي��ل«  ال��غ��رب��ي  ال��دع��م  تكفل  ال��ت��ي 

والتي قدمت فيه� اجليو�ص العربية ت�صحي�ت غ�لية، 

اأ�ص�ليب  اإىل  والفل�صطينية  العربية  املواجهة  انتقلت 

املق�ومة ال�صعبية، البدائية اأواًل ثم املنظمة. 

كم� انتقل ال�صعور العربي من اخلوف من »البعبع 

ال�����ص��م��ود وحتقيق  اإىل  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي« وال��ه��رب م��ن��ه، 

االن��ت�����ص���رات يف م��واج��ه��ت��ه. وه���ك���ذا، ب��ع��د ك��ل االآالم 

التن�زل  �صي��صة  من  وب�لرغم  اجل�ص�م،  والت�صحي�ت 

ال�ص�ئرة يف رك�ب  التي اعتمدته� االأنظمة  والتفريط 

املق�ومة  بداأت  والغربية عموم�ً،  االأمريكية  ال�صي��صة 

االن��ت�����ص���رات،  بتحقيق  م��ن��ّظ��م  ع��رب��ي  �صعبي  ك��ف��ع��ل 

خ�صو�ص�ً اأن حم�ة امل�صروع ال�صهيوين مل يكن يخطر 

على ب�لهم، بعدم� اأزالوا الكثري من العقب�ت العربية 

م��ن اأم�����م امل�����ص��روع ال�����ص��ه��ي��وين، اأن ث���ورة اإ���ص��الم��ي��ة 

���ص��ت��ط��ي��ح ب��ح��ل��ي��ف��ه��م ����ص����ه اإي��������ران، ل��ت��ت��ح��ول ب��ع��ده��� 

االأول  ال�صند  اإىل  االإي��ران��ي��ة  االإ�صالمية  اجلمهورية 

واالأ�ص��صي للمق�ومة العربية �صد الغزوة ال�صهيونية، 

وم��ع��ه��� حت���ول���ت اأر������ص ل��ب��ن���ن اإىل م���ق���ربة ل��ل��ج��ن��ود 

ال�صه�ينة الذين دا�صوا ب�أقدامهم اأر�ص ع��صمته.

 ومع الوقت، بداأت الوق�ئع تتبدل على االأر�ص.. 

فل�صطيني�ً، بداأ ال�صعب الفل�صطيني يوؤكد مبق�ومته 

اأر�صه ويف  املتكررة حقيقة وج��وده على  وانتف��ص�ته 

ال�صت�ت، وف�صلت حم�ولة اإفراغ فل�صطني من �صعبه�، 

خم�صة  من  اأك��ر  ت�صم  الت�ريخية  فل�صطني  وب�تت 

ماليني  ���ص��ت��ة  ح����واىل  م��ق���ب��ل  فل�صطيني،  م��الي��ني 

م�صتوطن �صهيوين.. ومل يعد الفل�صطيني اأعزاًل، بل 

ب�تت املق�ومة هي اخلي�ر الذي وجد الفل�صطينيون 

وج�ء  اإليه�،  وعودتهم  اأر�صهم  لتحرير  طريق�ً  فيه 

االنت�ص�ر يف غزة ع�م 2009 ليعطي هذا النهج زخم�ً 

قوي�ً، يف حني ج�ء انت�ص�ر ع�م 2012 ليوؤكد اأن طريق 

على  االنت�ص�ر  واأن  ق�ئمة،  ب�تت  فل�صطني  ا�صتع�دة 

هذا العدو اأكر من ممكن، خ�صو�ص�ً عندم� يتمدد 

العمل املق�وم ب�ل�صالح من غزة اإىل ال�صفة الغربية 

وبقية اأر�ص فل�صطني املحتلة.

اأم���م  ال�صعيفة  اخل��ي���رات  ك��ل  �صقطت  لبن�ني�ً، 

خط وفعل املق�ومة، التي ق�تلت العدو وطردته من 

ال�صريط  اإىل  و���ص��واًل  وط���ردت��ه  ب���ريوت،  الع��صمة 

احل������دودي، ووا���ص��ل��ت ق��ت���ل��ه واإف�������ص����ل اع���ت���داءات���ه، 

و1996   1993 ع����م���ي  ع������دواين  خ����الل  خ�����ص��و���ص���ً 

ال��ذي   ،2000 ع���م  ج���ء  اأن  اإىل  الغ�صب(،  )عن�قيد 

�صهد اندح�ر االحتالل عن معظم االأرا�صي اللبن�نية 

من دون قيد اأو �صرط؛ يف اأول ن�صر عربي من نوعه، 

واإم��الءات��ه  العدو يفر�ص �صروطه  ك���ن ه��ذا  اأن  بعد 

على الدول العربية التي يحتل اأر�صه�.

اأم���ره  ي�صّكل يف حقيقة  ال���ذي  ال��ع��دو  ه���ذا  ل��ك��ن 

ق����ع���دة ع�����ص��ك��ري��ة م��ت��ق��دم��ة ل��ل��ق��وى اال���ص��ت��ع��م���ري��ة 

الغربية، التي تولت دعمه منذ اأوجدته، م� ك�ن له اأن 

يتقبل الهزمية، فجّرب حظوظه ع�م 2006 ب�لهجوم 

جمدداً على لبن�ن، فُمني بهزمية منكرة على اأيدي 

املق�ومني، ب�لتزامن مع الهزائم التي ك�ن االأمريكي 

يذوق طعمه� يف العراق واأفغ�ن�صت�ن.

الكي�ن قد اهتزت ب�صقوط  واإذا ك�نت رك�ئز هذا 

ب�صعة �صواريخ داخل عمق جتمع م�صتوطنيه، فكيف 

لبن�ن؟  يف  املق�ومة  م��ع  املواجهة  حدثت  اإذا  احل���ل 

االأر����ص  وتنبع  ���ص��واري��خ،  ال�صم�ء  �صتمطر  عنده� 

اخل�رجي يف حم�ية  الدعم  كل  ينفع  ولن  مق�تلني، 

هذا الكي�ن اللقيط.

لذلك، اللبن�نيون مطمئنون اإىل يومهم وغدهم 

ب��ف�����ص��ل وج����ود امل���ق����وم���ة، ال��ت��ي ح��ف��ظ��ت ك��رام��ت��ه��م 

وكرامة كل العرب، ف�أجدى بهم اأن يكونوا مق�ومني 

اأمراء  اأحد  تو�صيف  »نع�ج�ً« )ح�صب  يكونوا  اأن  من 

النفط( يخدمون »اإ�صرائيل« واأمريك�.

 عدنان ال�ساحلي
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يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

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

 رئيس بلدية »ال يشبع«
بعبدا،  مبنطقة  املحيطة  اجلغرافية  املنطقة  يف  م�صروع�ً  ينفذ  وج�صور  ط��رق���ت  متعهد 

دوالر  األ��ف  خم�صني  مبلغ  اآذار،   14 ق��وى  اإىل  ينتمي  بلدية  رئي�ص  منه  طلب  عندم�  ا�صتغرب 

لت�صهيل مع�مالته، لكن بعد دفع »املتوّجب«، ع�د رئي�ص البلدية ليطلب مبلغ مئة األف دوالر!

ال��وزي��ر  ب���الأم��ر م�ص�در مقّربة م��ن  العرقلة واالب���ت���زاز، علمت  ف��رتة م��ن حم����والت  وب��ع��د 

املخت�ص، الذي ا�صتدعى بدوره رئي�ص البلدية، جمرباً اإي�ه على رّد املبلغ، مق�بل عدم مالحقته، 

والتعّهد بعدم تكرار االأمر مرة اأخرى.. فهل »ي�صبع« رئي�ص البلدية؟

 دود الخل..
طبيب من ع�ئلة بريوتية عريقة يعمل يف موؤ�ص�ص�ت ت�بعة الأحد التي�رات ال�صي��صية املع�ر�صة 

يف لبن�ن، اختل�ص امل�ل الكثري عندم� ك�ن م�صوؤواًل عن جميع امل�صتو�صف�ت ال�صحية التي حتمل 

اأقفل  وال��ت��ي  و�صيدا،  وطرابل�ص  واالإق��ل��ي��م  والبق�ع  ب��ريوت  يف  واملنت�صرة  التي�ر،  موؤ�ص�ص  ا�صم 

معظمه� ب�صبب عدم اعتم�د امل�ل الك�يف ملت�بعة �صري خدم�ته�.

www.athabat.net
 ماذا فعل في السعودية؟

ت��ت��ح��دث اأو�����ص�����ط ال���زع���ي���م ال��زح��ل��ي 

زي����رت���ه  اأن  ����ص���ك����ف،  اإي����ل����ي  ب�����ل����وراث����ة؛ 

ل��ل�����ص��ع��ودي��ة ح��ق��ق��ت ه���دف���ني، اأح��ده��م��� 

وت��ق��ول: �صحيح  م����يل،  وال��ث���ين  معنوي 

وراء  ك����ن  ال����ذي  ه��و  االأب  احل���ري���ري  اأن 

االإف������ال�������ص امل��������يل ال����ت����دري����ج����ي ل�����روة 

جنله،  يدي  على  �صك�ف  جوزيف  الراحل 

واحلريري االبن اأي�ص�ً هو ربيب �صعودي، 

االأب  اأفع�ل  من  ت��ربوؤوا  ال�صعوديني  لكن 

اأال  ���ص��رط  ب�لتعوي�ص،  ووع����دوا  واالب����ن، 

تكون ل�صعد اأي عالقة، ويف كل الظروف، 

مع �صك�ف.

فلسطين تراكم انتصارات استعادة وجودها
ولبنان يعزز دائرة أمانه بالمقاومة »ادفع ليرة 

تقتل فلسطينيًا«.. في غزة!
ك�أنه ُكتب على �صعوبن� العربية اأن تخ�صر دائم�ً انت�ص�راته�، 

اأو اأن تدفع مق�بله� اخل�ص�ئر املج�نية.

على  الفل�صطينية  للمق�ومة  النوعي  االنت�ص�ر  بعد  هكذا 

جرى   ،1968 اآذار  يف  الكرامة  معركة  يف  »االإ�صرائيلي«  العدو 

فوق  �ص�رت  اأنه�  الف�ص�ئل  بع�ص  ظنت  حينم�  فيه�،  التفريط 

الن��صر جم�ن�ً،  عبد  فع�دت  التحرر،  قوى  وراأ���ص  ال�صعوب  كل 

فعرف امللك االأردين كيف يغط�صه� يف امل�أزق، فك�ن اأيلول االأ�صود 

�صنة 1970.

وهكذا بعد حرب ت�صرين �صنة 1973، والن�صر النوعي الذي 

حققه اجلي�ص�ن ال�صوري وامل�صري، فقد فّرط اأنور ال�ص�دات فيه 

اتف�قية  وتوقيعه   ،1977 ع���م  املحتلة  القد�ص  نحو  ب�ندف�عته 

الك�مب ع�م 1979.

وهكذا ك�ن يف لبن�ن بعد الن�صر العظيم يف اأي�ر ع�م 2000، 

ب�النتخ�ب�ت  الع�م  ذل��ك  خريف  يف  املج�نية  امل�ص�وم�ت  فك�نت 

فيه�  واأُ�صعف  احل�ص،  �صليم  لبن�ن  �صمري  فيه�  اأُ�صقط  التي 

الرئي�ص املق�وم اإميل حلود، حل�ص�ب�ت �صغرية، ف�أُجه�ص خط�ب 

الق�صم.. وانه�رت االأحالم ب�الإ�صالح واملح��صبة.

العدو  النوعي على  والن�صر   2006 بعد حرب متوز  وهكذا 

امل�ص�ومة،  ك���ن��ت   2008 اأي����ر  م��ن  ال�ص�بع  وب��ع��د  ال�����ص��ه��ي��وين.. 

ونت�ئج  ال�صنيورة،  ف��وؤاد  اإنت�ج  اأع���د  ال��ذي  الدوحة  اتف�ق  وك���ن 

االنتخ�ب�ت التي ج�ءت ب�صعد احلريري.

اأي�ص�ً بعد االنت�ص�ر الكبري للمق�ومة يف حرب غزة  وهكذا 

يف 2008 - 2009، فك�نت اأكذوبة »الربيع العربي«، الذي اأ�ص�ع 

ليبي�، وي�صع ثقله الدامي االآن يف �صورية.

وه���� ن��ح��ن اأم�����م ل��وح��ة ���ص��وري���ل��ي��ة ج��دي��دة ب��ع��د االنت�ص�ر 

اأبلغ  العظيم االأخ��ري للمق�ومة يف غ��زة، فهل هن�ك من دالل��ة 

ذاك  »االإ�صرائيلي«،  العدو  على  املنت�صرة  غزة  ت�صتقبل  اأن  من 

الذي  ال�صع�ر  اأ�صح�ب  �صليل  ع��داده  يف  ال��ذي  اللبن�ين  الوفد 

تقتل  »ادف��ع لرية  اللبن�نية:  االأهلية  احل��رب  بداية  انطلق مع 

الفل�صطينيني  اآالف  ذب��ح  اأو  قتل  ح��واج��زه  وعلى  فل�صطيني�ً«، 

واللبن�نيني؟ وهل هن�ك اأبلغ من ا�صتقب�ل قريب اأو ن�صيب زي�د 

اجلراح؛ اأحد اأبط�ل 11 اأيلول، التي تو�صع اأم�مه� ع�صرات اآالف 

اأفظع من ا�صتقب�ل »الي�ص�ري  عالم�ت اال�صتفه�م؟ وهل هن�ك 

الدميقراطي«، الذي ك�ن معلمه اأو رئي�صه اأو زعيمه اأحد الذين 

ا�صت�صهد ب�»وطنيتهم« ال�صهيوين جون بولتون يف االأمم املتحدة 

يف حرب متوز، وهو االآن حتول اإىل »م�صتقبلي« ب�متي�ز؟

م�ذا بعد؟

رمب���� ال���دالل���ة ال��ف��ظ��ي��ع��ة، اأن ���ص���ك��ري ال�����ص��ع��ودي��ة وق��ط��ر 

وم�صر، بعد احلرب االأخرية على غزة، ن�صوا اأن �صورية اأمدتهم 

الربوفي�صور  ال�صورية  ال�صواريخ  اأب��و  اهلل  رح��م  ب�ل�صواريخ.. 

نبيل زغيب، الذي حتدثت كلينتون عن قتلته ب�ن�صراح.

اأحمد �صح�دة

ووزير االأمن الداخلي »االإ�صرائيلي« يهرع منه� اأي�ص�ًوزير البيئة »االإ�صرائيلي« جلع�د اآردان منبطح�ً خوف�ً من ال�صواريخ الفل�صطينية
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رئيس  مبادرة  في  جديد  ال 
النائب  الوطني  النضال  جبهة 

وليد جنبالط.

هذا ب�خت�ص�ر م� ميكن اخلروج 

به بعد موؤمتره ال�صح�يف الذي ج�ء 

بعد م�ص�ورات وات�ص�الت وحت�صري 

اإع��الم��ي وا���ص��ع، وزي�����رات ملوفدين 

من قبله اإىل اأك��ر من ط��رف، ويف 

الني�بي  املجل�ص  رئي�صي  مقدمهم 

ن���ب���ي���ه ب�������ري واحل�����ك�����وم�����ة جن��ي��ب 

�ُصّمي مب�درة  م�  ميق�تي، ذلك الأن 

ال�ص�بقة  ملواقفه  تكرار  �صوى  لي�ص 

م��ن��ذ �صهرين  ي��ط��ل��ق��ه���  ك�����ن  ال��ت��ي 

ون���ي���ف، وخ��ال���ص��ت��ه��� ح��ر���ص��ه على 

كّر�صت  التي  »و�صطيته«  يف  البق�ء 

ل���ه يف ال�����ص��ن��ة وال��ن�����ص��ف االأخ�����رية 

ح�������ص���وره ال���ف����ع���ل ع���ل���ى امل�������ص���رح 

»بي�صة  ب�صفته  اللبن�ين،  ال�صي��صي 

قب�ن« بني االأكرية واالأقلية.

امل����ب�����درة اجل��ن��ب��الط��ي��ة ���ص��ّم��ت 

اإع��الن  ال��ت��زام  اأ�ص��صية ه��ي:  ب��ن��وداً 

الوطني  ب�حلوار  والتم�صك  بعبدا، 

اخلالف�ت  لت�صوية  وح��ي��داً  �صبياًل 

القوى  التزام  و�صرورة  ال�صي��صية، 

احل�صرية  ب���مل��رج��ع��ي��ة  ال�����ص��ي������ص��ي��ة 

ل���ل���دول���ة، واإب�����ق������ء م���ل���ف ال�����ص��الح 

احلوار  به ط�ولة  تخرج  مل�  خ��صع�ً 

ح���ول اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��دف���ع��ي��ة، 

واالب��ت��ع���د ع��ن ك��ل م��� م��ن �ص�أنه اأن 

يعّمق االنق�ص�م ويرفع حدة النعرات 

امل��ذه��ب��ي��ة وال��ط���ئ��ف��ي��ة، ودع����وة كل 

ال��ق��وى ال�����ص��ي������ص��ي��ة ل��الم��ت��ن���ع عن 

االن����خ����راط يف م��ي��دان��ي���ت االأزم����ة 

ال�����ص��وري��ة، وال��ت��م�����ص��ك ب���الت��ف���ق���ت 

ن�������ص����أت بفعل  ال���ت���ي  واالل����ت����زام�����ت 

االإج���������م����������ع ب�������ني ال����ل����ب����ن�����ن����ي����ني، 

وال�صي��صية،  االأم��ن��ي��ة  ومبف�عيله� 

خ�صو�ص�ً جلهة عدم جواز ا�صتعم�ل 

ال�صالح يف الداخل.

امل���������ب����������درة  اأن  وي����������الَح����������ظ 

اجلنبالطية ط�لت �صه�مه� مع�دلة 

»ال�������ص���ع���ب واجل���ي�������ص وامل����ق�����وم����ة«، 

»ع���دم و�صوح  اأن فيه�  اع��ت��رب  ال��ت��ي 

وخ��ل��ط ب��ني اجلي�ص وامل��ق���وم��ة، م� 

يوجب تغيريه� يوم�ً م�«، مالحظ�ً 

بع�ص�  حُت���ّل  ال  ال�����ص��الح  ق�صية  اأن 

�صحرية، داعي�ً من عنده هذا احلل 

ه��ذا  يف  م��ق��دم���ً  ع��ل��ي��ه«،  »ليطلعن� 

ال�صم�لية،  اإي��رل��ن��دا  جتربة  امل��ج���ل 

ال��ت��ي ا���ص��ت��غ��رق ن���زع ال�����ص��الح فيه� 

اأكر من ع�صرين ع�م�ً، ا�صتخدمت 

ال��دويل  احل��وار  اأ�صك�ل  كل  خالله� 

للو�صول اإىل الت�صوية.

ال�صه�م اجلنبالطية  كم� ط�لت 

االإعالم، من خالل ح�صه على لعب 

دور ف�عل ووقف التحري�ص.

وال����الف����ت يف االأم�������ر احل���ر����ص 

اجل��ن��ب��الط��ي ع��ل��ى ان�������ص���واء ه��ذه 

امل�������ب��������درة حت������ت ����ص���ق���ف رئ���ي�������ص���ي 

اجلمهورية واحلكومة، عرب دعوته 

اجل��م��ي��ع ل��ت��ح�����ص�����ص دق����ة امل��رح��ل��ة 

ب���إع��الن بعبدا واحل���وار  واالل���ت���زام 

الوطني، ولهذا رمب� ك�نت ق�ص�وته 

حل��زب  وان���ت���ق����ده  اآذار،   14 جت�����ه 

اهلل، وب����ل���ت����يل ف�����إن رئ��ي�����ص ح��زب 

ال��ت��ق��دم��ي اال����ص���رتاك���ي ال����ذي ك���ن 

اأنه  بدا  كلمة، بحيث  كل  يزن  كمن 

الداخلية،  املع�رك  يحيد نف�صه عن 

كفتي  تتو�صط  ك���إب��رة  تبقيه  والتي 

امل����ي����زان، ول���ه���ذا جن����ده م��ث��اًل ق��دم 

م��راف��ع��ة ع��ن ا���ص��ت��م��رار احل��ك��وم��ة، 

اأم���م  ك��وة  ذات احل��ني فتح  لكنه يف 

ت��غ��ي��ري ح���ك���وم���ي، ����ص���رط م��واف��ق��ة 

جميع القوى ال�صي��صية، موؤكداً اأنه 

التغيري  على  اتف�ق  يح�صل  مل  اإذا 

الرئي�ص  �صي�صمي  ف���إن��ه  احلكومي، 

لرئ��صة  جديد  من  ميق�تي  جنيب 

احلكومة، وهو اأبدى بطريقة غري 

مب��صرة امتع��صه من زي�رة رئي�ص 

جم��ل�����ص ال�������ص���ورى االإي�������راين علي 

اأن  اأراد  وك���أن��ه  ل�صورية،  الري��ج���ين 

زي�رته  على  االمتع��ص  ه��ذا  يعمم 

للبن�ن.

ب���أي ح���ل، امل��ب���درة اجلنبالطية 

جمل�ص  رئي�ص  م��ن  ترحيب�ً  لقيت 

اأن��ه���  �صيم�  ب����ري، ال  ن��ب��ي��ه  ال���ن���واب 

اإىل احل�������وار، وم����ن رئ��ي�����ص  ت���دع���و 

اأنه�  اإال  ميق�تي،  جنيب  احلكومة 

امل��ت���ب��ع��ني ال مي��ك��ن و�صفه�  ب����راأي 

بقدر  الك�ملة،  ال�صي��صية  ب�ملب�درة 

م��� ه��ي ف��ع��اًل م��وؤمت��ر �صح�يف عرّب 

فيه �ص�حبه على طريقته اخل��صة 

ع��ن راأي���ه وم��واق��ف��ه م��ن التطورات 

ال���راه���ن���ة ال���ت���ي مت���ر ب��ه��� ال���ب���الد، 

اال�صرتاكي  البيك  اأن  وخال�صته� 

ث���ب��ت ع��ل��ى م��واق��ع��ه، وع��ل��ى تربيد 

خ��ط���ب��ه ال�����ص��ي������ص��ي، وان���ت���زاع امل���واد 

امل���ل���ت���ه���ب���ة م����ن����ه ب�����ن����ت����ظ�����ر ج����الء 

دخلت،  التي  الدم�صقية،  التطورات 

ح�صب راأي رئي�ص احلزب التقدمي 

اال�صرتاكي، يف نفق مظلم.

لكن م�ذا عن ق�نون االنتخ�ب�ت؟ 

وم��������� ه������و م�������ص���ري االن����ت����خ�����ب�����ت 

عنه،  يف�صح  مل  م���  ه��ذا  الني�بية؟ 

اأن���ه ك���ن الف��ت���ً ع��دم رده على  حتى 

�صوؤال بهذا اخل�صو�ص. 

حممد �سهاب
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يـقــــال

 التباكي المفضوح
يقوم رئي�ص حكومة لبن�ين اأ�صبق بجولة مكوكية 

ال��ع��رب��ي��ة، لطرح  ال���دول  اأم��ريك��� واأوروب������ وبع�ص  يف 

على  ولل�صغط  اللبن�نية،  احلكومة  تغيري  مو�صوع 

ا�صتق�لته  لتقدمي  ميق�تي  جنيب  احلكومة  رئي�ص 

واإع�دة ت�صكيل حكومة »ائتالف وطني«، ي�ص�رك فيه� 

اجلميع.

وقد ذكر اأحد مرافقي املرجع احلكومي االأ�صبق 

يزور  عندم�  دموعه  ي��ذرف  اأن  يك�د  وك�لع�دة،  اأن��ه، 

اللبن�نيني  ا�صتي�ء  �ص�كي�ً  ال����دول،  روؤو����ص����ء  بع�ص 

اأدى  اأداء احل��ك��وم��ة، وت���ده���ور االق��ت�����ص���د، م���  م��ن 

لبن�ن  كون  بهم،  التقى  الذين  بع�ص  ا�صتغراب  اإىل 

ال�صعيد  ع��ل��ى  اأح�����ص��ن ح������اًل، خ�����ص��و���ص���ً  ي��ك��ن  مل 

اأن  ُي��ذك��ر  احل��ك��م.  توّليه  ف��رتة  خ��الل  االقت�ص�دي، 

ال��ذي  املخطط  �صمن  م��ن  ه��ي  املكوكية  اجل���والت 

بدءاً  لل�صغط على احلكومة،  اآذار  و�صعته قوى 14 

قبيل  احل��ك��وم��ة  ق�صر  ع��ل��ى  ال�صهري  ال��ه��ج��وم  م��ن 

ت�صييع اللواء احل�صن، ولي�ص انته�ء بتلك الزي�رات 

الع�ملية.

 انتخابات أو فوضى؟
لبن�نية  ح��زب��ي��ة  ���ص��ي������ص��ي��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ة  اأب�����دت 

انتخ�بي  ق���ن��ون  ع��ل��ى  االت���ف����ق  ع���دم  م��ن  قلقه� 

اأم�م زواره�:  تتمثل فيه جميع االأط��راف، ق�ئلة 

وبوجوه جديدة  اإلين�،  الق�دم  »اإين متخوف من 

االأمنية يف لبن�ن  ومتعددة، ومن تفجري احل�لة 

حتت م�صمي�ت عدة، الأن الت�ريخ اللبن�ين عّلمن� 

ق�نون  �صي�غة  على  اللبن�نيون  يتفق  مل  اإن  اأن��ه 

ج��دي��د ل��الن��ت��خ���ب���ت، ت��ك��ون الفو�صى ه��ي ال��رد، 

ال��و���ص���ي���ت  حتكمه  ت���ري��خ��ي���ً  ل��ب��ن���ن  اأن  ال�صيم� 

الدولية«.

 صرف النظر عن التوكيل
و���ص��ع حم����م���ون اأرق�����م�����ً م���ل��ي��ة ك��ب��رية للقبول 

ال�صيف  يف  اأوق��ف��ت  �صي��صية  �صخ�صية  ع��ن  ب���ل��دف���ع 

امل��صي على خلفية ملف اأمني كبري، م� ا�صطر ذويه 

مبهمة  توكيلهم  ع��ن  النظر  �صرف  اإىل  واأ���ص��دق���ئ��ه 

قدرتهم  لعدم  الع�صكرية،  املحكمة  اأم���م  عنه  الدف�ع 

على ت�صديد هذه املب�لغ التي تفوق قدراتهم. 

 إغراءات مادية
خليجية،  اإع���الم  لو�ص�ئل  ت�بعون  اإع��الم��ي��ون  ي��غ��ري 

ب�أن م�صتقباًل  لبن�نية وحتى جه�ت م�صوؤولة،  �صخ�صي�ت 

م�����ص��وؤول��ني  مت��ّج��د  مب��واق��ف  اأدل����ت  اإذا  ينتظره�  واع�����داً 

التذكري  االإع��الم��ي��ون  ين�صى  اأن  دون  وم���ن  خليجيني، 

ب�حتم�ل اأن يح�صلوا على زي�رات ح�صيلته� جعبة مليئة.

 إعالميون.. 
واالستخبارات األميركية

تدور �صبه�ت كبرية حول ارتب�ط عدد من االإعالميني 

»عربية«  ف�ص�ئي�ت  مك�تب  يف  يعملون  الذين  اللبن�نيني 

اآذار«،   14« ف��ل��ك  يف  وال���دائ���ري���ن  ب�����ريوت،  يف  م���وج���ودة 

ه��وؤالء  اأن  للنظر  وال��الف��ت  االأم��ريك��ي��ة.  ب�ال�صتخب�رات 

يف  ح�ص��صة  مف��صل  عند  اإال  ال�ص��ص�ت  على  يظهرون  ال 

اإمن���  حقيقته�،  بغري  ال��وق���ئ��ع  وينقلون  مهمة،  اأح���داث 

ب��ح�����ص��ب ���ص��ط��ور االأج���ن���دة امل��ط��ل��وب م��ن��ه��م ال��ت��ع���ط��ي يف 

اإط�ره�.

 الملك في حالة موت سريري
ت�صدر  �صحيفة  يف  يكتب  ���ص��ع��ودي  ���ص��ح���يف  ق����ل 

ب���ن عبد  ال�����ص��ع��ودي ع��ب��د اهلل  امل��ل��ك  اإن  ل���ن���دن،  م���ن 

م�صريا  عملي�ً،  �صريري  م��وت  ح���ل��ة  يف  دخ��ل  العزيز 

ال�صعودية  اأو�ص�ط طبية يف  اإىل معلوم�ت تلق�ه� من 

اأكدت اأن »اأع�ص�ءه االأ�ص��صية، ال�صيم� القلب والرئتني 

ا�صطروا  »االأط��ب���ء  واأن  تعمل«،  تعد  مل  والكليتني، 

الكهرب�ئية  ب�ل�صعق�ت  القلبية  الع�صلية  لتحري�ص 

اأنه »يعي�ص بف�صل جه�ز  اإىل  اأكر من م��رة«، م�صرياً 

التنف�ص اال�صطن�عي فقط«.

 طعن بانتخابات الصيدلة
انتخابات  يف  نقيب  ملركز  املر�شح  �شفا؛  علي  طعن 

لـ«تيار  التابع  ح�شونة  ربيع  مناف�شه  بفوز  ال�شيدلة،  نقابة 

الن�شف  على  يح�شل  مل  لأنــه  الق�شاء،  اأمــام  امل�شتقبل«، 

زائد واحد من جمموع اأ�شوات املقرتعني، ما ُيعترب خمالفًا 

لقانون تنظيم مهنة ال�شيدلة يف لبنان!

 أين صار التحقيق 
باقتحام السراي؟

حادثة  على  �شهر  مــن  اأكـــر  مـــرور  مــن  الــرغــم  على 

حماولة اقتحام ال�شراي احلكومي من قبل منا�شري قوى 

مع  الأولية  التحقيقات  نتائج  ُتعرف  مل  اأنــه  اإل  اآذار،   14
الواجهة؛ ندمي قطي�ش،  ُو�شع يف  الذي  الأ�شا�شي  املحر�ش 

ومل يتّم الدعاء عليه، علمًا اأن اجلرم وا�شح ول يحتاج اإىل 

واملواد  جرمه،  وماهية  ح�شوله  لتبيان  الطويلة  املدة  هذه 

القانونية التي يقع حتت طائلتها. 

 الخالفات المتفاقمة
فرتة  منذ  ال�ص�ئدة  للعالق�ت  املراقبون  ي�صّجل 

متف�قمة  خالف�ت  ثالثة  اآذار،   14 قوى  اأفرق�ء  بني 

بني مكون�ت الفريق املذكور. االأول بني حزب الكت�ئب 

والثالثي القوات والكتلة الوطنية ورافعتهم� امل�لية 

البي�ن  خلفية  ع��ل��ى  »امل�����ص��ت��ق��ب��ل«،  بجم�عة  املتمثلة 

الثالثي �صد الك�ردين�ل الراعي، والث�ين بني �صمري 

منيمة  ج���راء  امل���ر،  ال��ي������ص  ال�ص�بق  وال��وزي��ر  جعجع 

ال��ث���ين  عليه�  رد  ل��ل�����ص��ع��ودي��ة،  جعجع  زي�����رة  خ���الل 

ل��الأول،  الدموي  الت�ريخ  م�صتذكراً  �صحيفته،  عرب 

املتمزق؛  الدميقراطي«  »الي�ص�ر  والث�لثة بني رئي�ص 

الي��ص عط�هلل، وبقية الرتكيبة، م� دفع االأول ل�»ن�صر 

الغ�صيل« يف اإحدى ال�صحف.

المبادرة الجنبالطية.. مجرد مواقف ورسائل سياسية

ماذا عن قانون 
االنتخابات؟ 

وما هو مصير 
االنتخابات النيابية؟ 

هذا ما لم يفصح عنه 
بيك المختارة
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الأج��ور  نقا�ش ت�صحيح  م��ع  ت��زام��ن��اً   

وغ�����اء امل��ع��ي�����ص��ة م��ن��ذ اأك�����ر م���ن ���ص��ن��ة، 

الرتب  �صل�صلة  تدر�ش  املالية  وزارة  كانت 

والرواتب للقطاع العام، وذلك بناء على 

وامل����وازن����ة يف املجل�ش  امل����ال  ط��ل��ب جل��ن��ة 

 ،2012 النيابي، لتظهرها يف بداية العام 

وباأرقام اأعلى بكثري من الأرقام احلالية 

اأقرها جمل�ش  التي  ال�صل�صلة  ال��واردة يف 

الوزراء يف 6 اأيلول املن�صرم.

اأم�����ام ���ص��غ��ط ال��ه��ي��ئ��ات الق��ت�����ص��ادي��ة 

اخلا�صة  امل��دار���ش  واأ�صحاب  وامل�صرفية 

ووزي������ري الق��ت�����ص��اد وال�����ص��ي��اح��ة، ت���ردد 

اإىل  ال�صل�صلة  اإحالة  يف  احلكومة  رئي�ش 

املجل�ش النيابي، بحجة  تاأمني الإيرادات 

ال�������ص���روري���ة ل����ه����ا.. م���ب���ا����ص���رة، ق��دم��ت 

الإج�����راءات  م��ن  لئ��ح��ة  التن�صيق  هيئة 

وال�صرائب التي ل تطال اأ�صحاب الدخل 

املحدود، ول توؤثر على النمو القت�صادي، 

العامة،  الدولة واملوازنة  وتعزز مداخيل 

وتوؤّمن اأ�صعاف كلفة ال�صل�صلة، ومن بني 

هذه الإجراءات:

- فر�ش غرامات على الأماك البحرية 

والنهرية.

- فر�ش �صرائب على الريوع امل�صرفية.

العقارية،  الريوع  على  �صرائب  فر�ش   -

وع����ل����ى ع����ام����ل ال����ص���ت���ث���م���ار، وت�����ص��وي��ة 

خمالفات البناء.

- فر�ش �صرائب على الكماليات.

- �صلة من الإجراءات الإدارية والرقابية 

لوقف الهدر والف�صاد.

- ���ص��ب��ط الإن���ف���اق، ووق����ف ال��ت��ه��رب من 

ت�صديد الر�صوم اجلمركية.

وعلى الرغم من التفاقات النهائية 

م����ع احل���ك���وم���ة ورئ��ي�����ص��ه��ا ع���ل���ى اإق������رار 

النيابي  املجل�ش  اإىل  واإحالتها  ال�صل�صلة 

قبل عيد الفطر، مت تاأجيل اأول لإقرارها 

اأق�����ص��ى،  ك��ح��د  اآب  �صهر  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  اإىل 

املن�صرم،  اأي��ل��ول   6 اإىل  اآخ���ر   تاأجيل  ث��م 

ل��ك��ن اإح��ال��ت��ه��ا اإىل امل��ج��ل�����ش ال��ن��ي��اب��ي مت 

ت��اأج��ي��ل��ه ح��ت��ى ت��اري��خ��ه م��ن دون م��رر، 

�صاربني م�صداقية احلكومة والتزاماتها 

 أســوأ مـــؤامـــرة
اأ�صواأ واأقذر  اأن اأمري قطر ينفذ  راأت �صحيفة »املوجز امل�صرية، 

موؤامرة يف تاريخ ال�صراع العربي - ال�صهيوين، م�صرية اإىل اأن ما 

يجري حالياً يف غزة اأظهر حقيقة »�صفقة العار بني قطر والرئي�ش 

امل�����ص��ري حم��م��د م��ر���ص��ي جت����اه ال��ق�����ص��ي��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة. وق��ال��ت 

ال�صحيفة يف مقال لرئي�ش حتريرها يا�صر بركات، اإن »زيارة اأمري 

ي��راد منها  يكن  ال�صهاينة، مل  واملعروف بعاقاته مع  لغزة،  قطر 

الوقت  ففي  وامل�صري،  الفل�صطيني  ولل�صعبني  مل�صر  و  لها  اخلري 

ك��ان هذا  لفل�صطني،  املنقذ  العربي  الزعيم  اأن��ه  اإظ��ه��اره  ال��ذي مت 

لتتحول  اأك��ر،  الو�صع  لتفجري  يخطط  ولوطنه  لوالده  اخلائن 

غزة اإىل مقاطعة منف�صلة تثري قلق اإ�صرائيل، فيطالبون بتهجري 

�صكانها اإىل �صيناء.

 موقف روسيا من األلبان
اع��ت��ر األ��ك�����ص��ن��در ل��وك��ا���ص��ي��ف��ي��ت�����ش؛ امل��ت��ح��دث ال��ر���ص��م��ي با�صم 

اخلارجية الرو�صية، اأن كو�صوفو ُتعتر عامًا لزعزعة ال�صتقرار، 

لي�ش فقط يف البلقان، بل اأي�صاً بعيداً عن حدود هذا الإقليم. 

موقف لوكا�صيفيت�ش هذا كان يف معر�ش تعليقه على �صوؤال حول 

وجود اأنباء تفيد باأن جمموعات منظمة من األبان كو�صوفو ت�صارك 

يف املعارك اجلارية يف �صورية، اإىل جانب قوات املعار�صة هناك.

 بصمـــات »الــقــــاعـــدة«
عفوية  استحالة  التشيكي   »24 سي  »اي��ه  موقع  أكد 
الخارج  من  والمال  السالح  تتلقى  عندما  شعبية  حركة  أي 
الغطاء  عن  النظر  بغض  المواطنين،  وتقتل  تهاجم  كي 
الذي تتغطى به، مشددًا على أن األزمة في سورية ليست 
عفوية منذ بدايتها، ولم تكن حركة عفوية شعبية؛ خالفًا 
الناتو. وأوضح  لما تروجه وسائل اإلعالم المقربة من حلف 
الهجمات  القاعدة وراء مختلف  أن بصمات تنظيم  الموقع 
التي تقع في أماكن مختلفة في سورية، الفتًا إلى وجود 14 
»القاعدة«، كشفت عن الوجه  تنظيمًا من مجموعات تابعة ل�

الحقيقي لها لمن ال يزال يشك في نواياها التخريبية.

 مرسي.. واالحتجاجات
مرسي  محمد  د.  استالم  ومنذ  أنه  إلى  المتابعون  لفت 
االحتجاجات  عدد  وصل  معدودة،  أشهر  قبل  مصر  رئاسة 
شاكل،  وما  وإضراب  واعتصام  مظاهرة   500 إلى  الشعبية 
للمطالبة بحل األزمة المعيشية المتفاقمة لدى المهنيين 
االجتماعية  الفئات  مختلف  ومن  والموظفين،  والعمال 

الفقيرة.

مصداقية الحكومة وشل القطاع العام على محك

 إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي

خالل اعت�سام هيئة التن�سيق النقابية
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مـــن هنــــا وهنـــــاك

وقراراتها بعر�ش احلائط، كل ذلك ب�صبب 

وامل�صرفية  القت�صادية  الهيئات  �صغوط 

واأ����ص���ح���اب امل���دار����ش اخل��ا���ص��ة، ووزي����ري 

الق���ت�������ص���اد وال�����ص��ي��اح��ة امل��م��ث��ل��نينْ ل��ه��ذه 

الهيئات  يف احلكومة.

م�صتهَجن  ه���ذا  احل��ك��وم��ة  م��وق��ف  اإن 

وم����رف����و�����ش، ل����ص���ي���م���ا ر����ص���وخ���ه���ا اأم�����ام 

م�����ص��ال��ح ال��ه��ي��ئ��ات الق��ت�����ص��ادي��ة، ال��ت��ي ل 

ي��ت��ج��اوز ع���دده���ا 500 ���ص��خ�����ش، وال��ذي��ن 

ي��ت��ح��ك��م��ون مب��ع��ظ��م ال�������روة ال��وط��ن��ي��ة 

تتجاوز  ل  امل�صرفية  ح�صاباتهم  ون�صبة 

امل�صرفية  احل�����ص��اب��ات  جم��م��وع  م��ن   ٪0.8
الأخ����رى، وحت��ت��وي على اأك��ر م��ن ن�صف 

م��ل��ي��ار دولر(،   60 م��ن  )اأك����ر  ال���ودائ���ع، 

مقابل ن�صبة 70٪ من احل�صابات امل�صرفية 

اأك��ر من  التي ل حتتوي على  الأخ����رى، 

3 ملريات  2.6٪ م��ن ال��ودائ��ع، )اأق���ل م��ن 
اأك��ر  دولر(، ك��م��ا ع��ّط��ل��ت ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ات 

م��ن م���رة اإدخ�����ال ت��ع��دي��ات ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام 

التي  امل�صاريع  ك��ل  واأجه�صت  ال�صريبي، 

تتنا�صب  التي ل  ال��روة  ت�صاهم يف توزيع 

وم�صاحلهم.

اإن���ن���ا ن��ح��ّم��ل ال��ه��ي��ئ��ات الق��ت�����ص��ادي��ة 

امل���������ص����وؤول����ي����ة امل����ب����ا�����ص����رة ع�����ن ال���ت���ده���ور 

من  التهرب  وع��ن  ال��ب��اد،  يف  القت�صادي 

من  املبا�صرة  وال�صتفادة  ال�صرائب،  دف��ع 

ين العام، ومن ال�صفقات  زيادة خدمة الدَّ

وال�����ص��م�����ص��رات، ف��ه��م ي�����ص��ت��خ��دم��ون ك��اف��ة 

اأ����ص���ك���ال ال��ت��ه��وي��ل وال��ت��ه��دي��د والب���ت���زاز 

زي��ادة  م�صاريع  مترير  م��ن  احلكومة  ملنع 

وعلى  امل�صرفية،  الفوائد  على  ال�صريبة 

العقارية،  والبيوعات  والأرب���اح  الإي���رادات 

و����ص���وًل اإىل م��ن��ع وق���ف ال��ه��در وال��ف�����ص��اد 

م��ن  ي���خ���ف�������ش  ذل������ك  لأن  وال����ت����ه����ري����ب، 

مداخيلهم غري امل�صروعة.

وال��ت��ي  ال��ن��ق��اب��ي��ة،  التن�صيق  ه��ي��ئ��ة  اإن 

����ّدت اأم����ام����ه����ا ك���اف���ة ال�������ص���ب���ل، ب�����ص��ب��ب  �����صُ

الرتاجعات واملماطات املتكررة للحكومة 

العلنية  ال�صلبية  ول��ل��م��واق��ف  ورئ��ي�����ص��ه��ا، 

اأ�صد  يوؤملها  وال�صياحة،  القت�صاد  لوزيري 

الأ�صاليب  اإىل  اللجوء  ا�صطرارها  الأمل 

ال�صاغطة  وال��د���ص��ت��وري��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ق��راره��ا  تنفيذ  احل��ك��وم��ة  ال��ت��زام  ل�صمان 

اإىل  وال����روات����ب  ال���رت���ب  �صل�صلة  ب��اإح��ال��ة 

املجل�ش النيابي.

وم�������ا ت���ن���ف���ي���ذ الإ���������ص��������راب ل���ي���وم���ني 

خطوات  لتنفيذ  مقدمة  �صوى  متتاليني، 

ت�����ص��ع��ي��دي��ة اأخ�����رى ت�����ص��ل اإىل الإ����ص���راب 

العام املفتوح، و�صل العمل يف كافة الإدارات 

�صيا�صة احلكومة  نتيجة  العامة، كل ذلك 

ال��ت��ي ب��ات��ت واق��ع��ة حت��ت ت��اأث��ري الهيئات 

من  وممثليهم  وامل�����ص��رف��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 

بع�ش ال����وزراء يف احل��ك��وم��ة، ل��ذل��ك، ف��اإن 

م�صداقية احلكومة اليوم هي على حمك 

اأن  وع��ل��ي��ه��ا  وال����روات����ب..  ال��رت��ب  �صل�صلة 

تختار، واأي�صاً على هيئة التن�صيق النقابية 

اأن تقرر.

حممد ال�سيد قا�سم
ع�صو هيئة التن�صيق النقابية

لماذا ال يتم فرض غرامات 
على األمالك البحرية والنهرية.. 
وضرائب على الريوع المصرفية 

والعقارية وعلى عامل االستثمار 
وتسوية مخالفات البناء.. 

وعلى الكماليات؟



امل�صاعدة  الدويل تقدمي  املجتمع  »على 

انت�صار  ح�صول  ملنع  ال�صريعة،  الع�صكرية 

ك���ام���ل ل���ن���ظ���ام ال���رئ���ي�������ش ال�������ص���وري ب�����ص��ار 

الأ�صد.. لقد ترك املجتمع الدويل املقاتلني 

ال�صوريني وحدهم ل�صنتني من دون اأي دعم 

ق�صري  الوقت  لكن  ننتظر،  نحن  حقيقي. 

جداً، ويف حال عدم تقدمي الدعم ال�صريع 

هذا  املنطقة«..  كل  تغيريات يف  قد حتدث 

الكام لرئي�ش ائتاف معار�صات الدوحة؛ 

اأحمد معاذ اخلطيب، يف اأنقرة يوم الإثنني 

يف 26 ت�صرين الأول 2012.

ك���اذب من  ك���ام م��ع��اذ اخل��ط��ي��ب  اأوًل، 

اأي  دون  من  »املقاتلني«  ترك  ب�صاأن  اأ�صا�صه 

دعم حقيقي منذ �صنتني، ذلك لأن املليارات 

ال���ت���ي ه��ب��ط��ت م����ن ب����ل����دان ال����غ����از وال���ك���از 

وال�صعودية،  قطر  من  وحت��دي��داً  العربية، 

ك��ان��ت كافية لإط��ع��ام م��اي��ني اجل��وع��ى يف 

ال�صومال وموريتانيا واليمن، ويف اإفريقيا 

اأي�صاً، ولإيجاد جمالت تنمية وا�صعة، توّفر 

لهذه  دائ��م  ب�صكل  وامل��اأك��ل  وامللب�ش  امل�صكن 

الكتل املليونية، ناهيك عن توفري مايني 

ف���ر����ش ال���ع���م���ل، ل��ك��ن ك��ي��ف مي��ك��ن تغيري 

ي�صرب  التي  العربي  الكاز  اأنظمة  وظيفة 

30 باملئة من  اإن نحو  الفقر بلدانها، حيث 

ال�صعب ال�صعودي دون خط الفقر، وما زالت 

قرى نائية يف بلد اأحد ع�صر مليون برميل 

نفط يومياً من دون كهرباء، وبالتايل من 

اإن�����ارة، يف وق���ت ي��ع��اين ع�����ص��رات اآلف  دون 

القطريني يف بلد تعداده نحو مليون ن�صمة 

من الفقر واحلاجة والعوز والأمية.

ثانياً، ما �صّر هذا الغرب الذي يتحالف 

مع َمن كان اأو ما زال ي�صميهم املتطرفني، 

�صواء من الأ�صولية املتطرفة من القاعدة 

اأو  ال��ت��ه��ري��ب  اأو جم��م��وع��ات  واأ����ص���راب���ه���ا، 

»الإخ���������وان«، ومي���ّول���ه���م ب���امل���ال وال�����ص��اح، 

م�صاعدة  ع��ن  الفرن�صي  الإع���ان  واآخ��ره��ا 

م��ال��ي��ة ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ار و200 م��ل��ي��ون ي���ورو 

لئتاف الدوحة، يف الوقت الذي يرتاجع 

ال��ت�����ص��ن��ي��ف امل�����ايل الئ���ت���م���اين ل��ب��اري�����ش؟ 

ال��ذي يتوجب على  الثمن  وبالتايل ما هو 

لباري�ش  ي��وف��روه  اأن  ال��ع��رب��ي  ال��ك��از  بائعي 

ول��احت��اد الأوروب�����ي ل��ل��خ��روج م��ن اأزم��ات��ه 

امل��ال��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة، ح��ت��ى ب���ات اأع����راب 

»ال�صحراء العربية« الأثرياء، هم املمولون 

الأ���ص��ا���ص��ي��ون ل��ف��رق اأن���دي���ة ك���رة ال��ق��دم يف 

كانت  اأن  بعد  واإن��ك��ل��رتا،  واإي��ط��ال��ي��ا  فرن�صا 

مهددة بالإفا�ش والنحال؟!

���ص��رب »حليب  ال�صر يف  م��ا ه��ذا  ث��ال��ث��اً، 

ال�����ص��ب��اع« م���ن ق��ب��ل ح���م���َدينْ ن��اق��ل��ة ال��غ��از، 

و�صعود الفي�صل وابن عمه و�صهره بندر بن 

�صلطان يف الندفاعة �صد الدولة الوطنية 

بن  حمد  اأن  نن�صى  اأن  دون  م��ن  ال�صورية، 

ج��ا���ص��م اأع��ل��ن ب��ك��ل »ف��خ��ر« اأن »الأع������راب« 

ن���ع���اج اأم������ام ال���ع���دو »الإ����ص���رائ���ي���ل���ي«، رغ��م 

املليارات التي ينفقوها اأو يقدمونها لل�صيد 

الأم���ريك���ي ث��م��ن ال�������ص���اح.. اأو احل��م��اي��ة، 

فينطبق عليهم يف كل تر�صانتهم الع�صكرية 

ق���ول ال��ب��اح��ث ال�����ص��وي��دي ان��غ��م��ار ���ص��ودي��و: 

»اإن��ه��ا جم��رد األ��ع��اب ن��اري��ة يف ي��د ال��ع��رب«، 

ب���رون���اي رمب���ا تفعل  ���ص��ل��ط��ان  اأظ���اف���ر  لأن 

كما و�صف حمد  اأك��ر منهم، لأنهم متاماً 

بن جا�صم »نعاج« اأمام »اإ�صرائيل«، ثم اإنهم 

يقدموا  اأن  ميكنهم  م��اذا  �صاحهم،  كل  يف 

للق�صايا العرب القومية، يف وقت يرّوجون 

لباري�ش هيلتون، التي تثري باأفعالها املثرية 

متجراً  افتتحت  لأن��ه��ا  واخل��ج��ل،  للجدل 

با�صمها يف مدينة مكة؟!

اإذا ما  باأي حال، ماذا يبقى من العرب 

جنح املخطط اجلهنمي املنعم�صون به حتى 

اآذانهم اأو اأفواههم، لت�صري �صورية حطاماً 

اأو جمرد حطام؟

هل لأحد اأن يفهم كيف اأن اأحد مقررات 

معار�صات الدوحة جعل عدد اأفراد القوات 

و�صابط  األ��ف جندي   50 ال�صورية  امل�صلحة 

فقط؟

هنا يقول خراء ا�صرتاتيجيون اإن يف 

ما تتعر�ش له �صورية من هجوم اأمريكي 

وغربي وعربي و�صهيوين واأ�صويل، فيه 

بغداد،  م��ن م�صروع حلف  ن��وع  اإىل  ع��ودة 

لت�صكيل   ،1955 عام  اأ�ص�صه  و�صعت  ال��ذي 

البلدان  بني  م�صرتكة  ع�صكرية  اأح��اف 

ال�صتعماري  والغرب  والآ�صيوية  العربية 

اأن  بعد  اإن��ه  اإذ  املتحدة،  ال��ولي��ات  بقيادة 

العراق،  غ��زو  اإث��ر  العراقي  اجلي�ش  فكك 

ويفكك  �صورية  ينهك  اأن  يريد  من  ثمة 

جي�صها من اأجل اأن تبقى »اإ�صرائيل« هي 

املنطقة،  يف  ال��ع��ظ��م��ى  ال��وح��ي��دة  ال��ق��وى 

اأن�����ص��ئ حلف  اأن����ه ح��ي��ن��م��ا  اإىل  م�����ص��ريي��ن 

واإي��ران  وتركيا  ال��ع��راق  ي�صم  ك��ان  بغداد 

من  تامة  برعاية  وبريطانيا،  وباك�صتان 

وا�صنطن، لأنها هي �صاحبة هذه الفكرة 

وراعيتها، وكان من �صمن مهامه تطويق 

وح�����ص��ار م�����ص��ر و���ص��وري��ة، ل��ك��ن اجلي�ش 

العراقي �صرب �صربته القوية حينما نفذ 

واأن��ه��ى احلكم   ،1958 14 مت��وز  ثورته يف 

ال��ف��ا���ص��د، ول��ي��ن��ه��ي ح��ل��ف ب���غ���داد ع��م��ل��ي��اً، 

والذي حتول اإىل حلف جديد )ال�صنتو(.

هل هناك اجتاه حللف جديد من نوع 

العربي  الغاز  بغداد حتل فيه دول  حلف 

حمل العراق واإيران، وبقيادة تركيا؟

ال��ع�����ص��ك��ري  ال���ت���ع���اون  اأن  ل���ن���اح���ظ 

ازداد  اأبيب  وتل  اأنقرة  بني  والقت�صادي 

بعد حادثة �صفينة »مرمرة« على ال�صاحل 

الغزاوي، فو�صل اإىل 3 مليارات دولر يف 

اأن تركيا ا�صرتت من الكيان  كما   ،2010
دون  م��ن  ط��ائ��رات جت�ص�ش  ال�����ص��ه��ي��وين 

ت�صتعملها  وه��ي  »م���رم���رة«،  ُبعيد  ط��ي��ار 

الرتكية،   - ال�صورية  احل��دود  على  الآن 

واملجموعات  جي�صها  حت�صد  الآن  واأنقرة 

امل�صلحة التي جمعتها من كل مكان على 

احلدود..

ت��رع��ت حكومة  كيف  نن�صى  ه��ل  ث��م 

»الإخ������������وان« ال���رتك���ي���ة ب��ن�����ص��ب ال�����درع 

اأرا�صيها،  على  الأم��ريك��ي��ة  ال�صاروخية 

وه���ي الآن ت�����ص��ّر ع��ل��ى ن�����ص��ب ���ص��واري��خ 

»ب��ات��ري��وت« على احل���دود ال�����ص��وري��ة؟ ثم 

ب��ك��ذب��ة عبد  اأن يقتنع  ه��ل مي��ك��ن لأح���د 

اهلل غول اأنها تخّوف من خطر الأ�صلحة 

ه��ّدد  ال���ذي  فمن  ال�����ص��وري��ة؟  الكيماوية 

تركيا بذلك؟

اإىل  واأع��ادوا  املراقبون،  �صوؤال طرحه 

يف  ال��ق��ذائ��ف  �صقوط  م�صرحية  ال��ذاك��رة 

تتك�صف  ب��داأت  والتي  الرتكية،  الأرا�صي 

اأن ت�صكيل ف�صيحة  معلومات من �صاأنها 

اأو  القذيفتني  لأن  اأوغ��ل��و،   - لأردوغ����ان 

الثاث التي قالت اأنقرة اإنها �صقطت يف 

تركيا، تبنّي اأنها من املجموعات ال�صورية 

تركية  م�صرحية  ه��ن��اك  ف��ه��ل  امل�صلحة، 

بقذائف  امل�صلحة  الع�صابات  لتزويد  ُتعّد 

ك��ي��م��اوي��ة، ح��ت��ى ي��ت��ذرع ال��غ��رب بت�صعري 

احلملة �صد الدولة الوطنية ال�صورية؟

ث��م��ة ح��ل��ف ب��غ��داد ج��دي��د م��رك��زه ه��ذه 

اخلليج،  دول  تتكوكب  وحوله  اأن��ق��رة،  امل��رة 

وحتل  وم�صر،  وال�صعودية  قطر  وحتديداً 

هذه املرة فرن�صا هولند بدًل من اإنكلرتا، 

والهدف هو بقاء حرب مفتوحة، خ�صو�صاً 

ب��ال��ت��م��دد  ال����رتك����ي  ب������داأ احل���ل���م  اأن  ب���ع���د 

القت�صادي والثقايف عر البوابة ال�صورية 

ل�صان  زل��ة  يفهم  اأن  لأح���د  فهل  يتا�صى، 

ن���اظ���رة اخل���ارج���ي���ة الأم���ريك���ي���ة ه��ي��اري 

ال�����ص��واري��خ  اأب���و  ا�صت�صهاد  ح���ول  كلينتون 

ال�صورية؛ نبيل زغيب، واأحمد اجلعري.. 

احلقيقة..  اإن��ه��ا  اأب�����داً..  ل�صان  زل��ة  لي�صت 

تابعوا التطورات امل�صرية.

اأحمد زين الدين

حلف بغداد جديد في طور السقوط في سورية

استعداد تركي لتزويد المسلحين بقذائف كيميائية
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اأنقرة - الثبات

يف خ�صم اأزمة »ال�صواريخ« التي تفتعلها تركيا بطلبها ن�صر �صواريخ ال�»باتريوت« 

لدعوتها  »امل�صتجيب«  الأطل�صي  ول  نف�صها،  تركيا  تبدو  �صورية، ل  على حدودها مع 

وحماية »اأمنها القومي«، يف نف�ش املكان الذي تنطلق منه متنيات املعار�صة ال�صورية 

امل�صلحة ورعاتها الإقليميني يف دول اخلليج.

ففيما يحلم هوؤلء باأن تكون هذه ال�صواريخ املتطورة - رغم املاحظات الكثرية 

مبا  ال�صورية،  املناطق  على  ج��وي��اً  ح��ظ��راً  تفر�ش  منظومة  م��ن  ج���زءاً   - ف�صلها  على 

الغربية عن  الدول  يفتقدونه، وتعجز  للم�صلحني احل�صول على غطاء جوي  ي�صمح 

فر�صه بطائراتها لقوة نظام الدفاع اجلوي ال�صوري، مقارنة بالليبي اأو العراقي الذي 

واجهته �صابقاً، تقول املعار�صتان الرتكية والأملانية )التي �صتزود بادها تركيا بطواقم 

ال�صواريخ( اإن الهدف لي�ش حماية الأرا�صي الرتكية.

يقول خراء اأتراك، اإن حماية الأرا�صي الرتكية ل ت�صتدعي ن�صر ال�صواريخ عند 

اإىل ال��وراء، لأن مدى هذه ال�صواريخ الذي ي�صل  اأبعد كثرياً  احل��دود، بل يف م�صافة 

فما  احل��دود،  عن  بعيداً  فعالة  تكون  اأن  ق��ادرة على  كيلومرت، يجعلها   100 نحو  اإىل 

الذي يحمل ال�صلطات على و�صعها قرب احلدود، حيث تكون عر�صة للق�صف املدفعي 

ال�صوري، الذي ل جتدي معه �صواريخ ال�»باتريوت« حتى يف حماية نف�صها؟

ل��ق��د ت�����ص��رف��ت ال�����ص��ل��ط��ات ال��رتك��ي��ة ب��ت��ن��اق�����ش وا����ص���ط���راب وا���ص��ح��ني يف ق�صية 

ت�صريحات  باإ�صدار  احلالية  الرتكية  احلكومة  قيام  املتابعون  وي�صتغرب  ال�صواريخ، 

ففي  الرتكية،   - ال�صورية  احل���دود  على  »ب��ات��ري��وت«  �صواريخ  ن�صر  ب�صاأن  مت�صاربة 

اأكد  »باتريوت«،  ن�صر  اأردوغ��ان مو�صوع  ال��وزراء رجب طيب  الذي نفى رئي�ش  الوقت 

بيد  اإطاقها  اإن قرار  قائًا  ال�صواريخ،  ن�صر  اأنباء  اأي��ام،  بعد  با�صم احلكومة  الناطق 

قرار  ب��اأن  اإعانه،  من  �صاعتني  بعد  تعديله  مت  التاأكيد  هذا  لكن  الرتكية،  احلكومة 

اإطاق ال�صواريخ م�صرتك بني الناتو واحلكومة، وجاء اإعان وزارة الدفاع باأن عدد 

ال�صواريخ واأماكن ن�صرها وعدد القوات املرافقة لها غري وا�صحني، ليزيد من ريبة 

املعار�صة الرتكية التني اتهمت احلكومة بالكذب على ال�صعب الرتكي، فقد قال رئي�ش 

حزب ال�صعب اجلمهوري املعار�ش كمال كلجدار اأوغلو، اإن هذا ي�صري اإىل اأن هناك من 

اأجنداتها اخلارجية.. ونفى كلجدار  واأن احلكومة تنفذ  يخطط للباد من اخلارج، 

اأوغلو حاجة تركيا اإىل ن�صر �صواريخ كهذه، لعدم وجود اأي تهديدات »بال�صتية« �صد 

تركيا، راف�صاً اإرجاع امل�صاألة اإىل الأزمة ال�صورية، واإل ملاذا مل يتم ن�صر ال�صواريخ قبل 

�صتة اأ�صهر، مت�صائًا عن ال�صبب احلقيقي لذلك، وداعياً اأردوغان لقول احلقيقة اأمام 

ال�صعب.

اأ�صئلة يجب على احلكومة الإجابة عنها، وبيان  اأن هناك جمموعة  اأي�صاً  وك�صف 

اأ�صباب ن�صر ال�صواريخ، وهل هي ت�صتهدف �صرب �صورية، اأو اإن�صاء منطقة حظر طريان 

نتيجة  هي  اأم  احللف،  يقيمها  التي  املبكر  الإن��ذار  منظومة  من  جزء  اأنها  اأو  فوقها، 

امل�صاومة مع »اإ�صرائيل«؟ والأهم هو: ملاذا تبدي اإيران ورو�صيا قلقهما من ذلك؟

ويعيد هذا اجلدل اإىل الأذهان ق�صية »الدرع ال�صاروخية« التي ُن�صبت يف تركيا 

العماقة  ال���رادارات  اأن هذه  اإىل  توؤ�صر  املعلومات  كانت  فيما  »حمايتها«،  اأج��ل  من 

اإي��ران، ومراقبة  التي ُن�صبت يف مدينة ماطيا الرتكية تهدف اإىل التج�ص�ش على 

يف  الأمريكية  ف��ال��رادارات  »الإ�صرائيلي«،  الكيان  باجتاه  اأُطلقت  ما  اإذا  �صواريخها 

تركيا ت�صتطيع اأن تر�صد حركة ال�صواريخ الإيرانية قبل 6 دقائق من تلك املوجودة 

يف »اإ�صرائيل«، وبالتايل فاإنها متنحها وقتاً ثميناً جداً، وتاأتي �صواريخ ال�»باتريوت« 

»الإ�صرائيلي«  الكيان  اقرتابها من  ال�صواريخ قبل  اإ�صقاط هذه  الأم��ل يف  لتعطيها 

بوقت طويل جداً.

المعارضة التركية تطالب الحكومة بكشف مساوماتها مع »إسرائيل«
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لبنانيات

• احلاج عمر غندور؛ رئي�س �للقاء �لإ�سالمي �لوحدوي، لفت �إىل �أنه ما كان 
للحو�ر بني �للبنانيني �أن يتعطل لو كان فريق 14 �آذ�ر يف �ل�سر�ي �حلكومي، 

بياننينْ  يف  وجت�سد  ع  �ُسرِّ �لذي  فهو  ح��و�رً�،  ليعطل  �ملقاومة  �سالح  كان  وما 

�آذ�ر، �مل�سّر على �لتعطيل   14 وز�رينينْ حلكومتني من تاأليف و�إخر�ج فريق 

من دون �أن يطرح �لبديل �لذي يوؤدي �إىل تالقي �للبنانيني وحت�سني �لبلد 

من �لتد�عيات �ملحيطة به، ر�أفة بالعباد و�لبالد �لتي �سارفت على �لإفال�س 

يف �قت�سادها وعي�سها. 

• لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية يف لبنان �أكد �أن �حلو�ر �لهادف 
و�ملبني على �أ�س�س �لتو�زن و�لعد�لة و�مل�ساو�ة هو �ملدخل �حلقيقي و�لأ�سا�سي 

و�ل�سحيح حلل جميع �خلالفات �لقائمة يف لبنان.

و�عترب �للقاء �أن عدم تلبية دعوة رئي�س �جلمهورية �لعماد مي�سال �سليمان 

�ل�سيا�سية  �لقوى  بع�س  قبل  من   29/11/2012 يف  �لوطني  �حلو�ر  جلل�سة 

�للبنانية، خ�سو�سًا فريق �لر�بع ع�سر من �آذ�ر، يعني �إبقاء �لبالد يف دو�مة 

�لقت�سادي،  �لركود  ��ستمر�ر  �إىل  �إ�سافة  �ل�سيا�سي،  و�لحتقان  �لت�سنج 

ينْن وتدين م�ستوى �ملعي�سة. وت�ساعد �لعجز و�لدَّ

من جهة ثانية، لفت �للقاء �إىل �أنه ينبغي �لعمل على �مل�ساحلة �لفل�سطينية �أكرث 

من �أي وقت م�سى، ل �سيما �أن مفاعيل �نت�سار غزة بد�أت ُترتجم �أي�سًا خ�سارة 

�سيا�سية للعدو �ل�سهيوين بعد �إعالن وزير حرب �لعدو �إيهود بار�ك عزمه على 

�عتز�ل �لعمل �ل�سيا�سي، �إ�سافة �إىل �لتخبط �حلا�سل د�خل �لكيان �ل�سهيوين 

�لعن�سري بعد �لعدو�ن، وبعد �لإجناز �لع�سكري �لكبري �لذي حققته �ملقاومة. 

• الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب �لحتاد، ر�أى �أن �حلملة 
�ل�سهيونية على قطاع غزة هي  �لقتل  �آلة  تقودها  �لتي  �مل�سعورة  �لع�سكرية 

جزء من �ل�سيا�سة �لعدو�نية �ل�سهيونية �لتي �ستبقى م�ستمرة ما د�م �لنظام 

ل  ج��زءً�  يعتربها  ول  �أولوياته،  �سلم  يف  فل�سطني  يجعل  ل  �لر�سمي  �لعربي 

تتجز�أ من �لأمة، لفتًا �إىل �أن �لأمن �لوطني لكل قطر عربي لن يكون �آمنًا 

�إذ� مل ُتعاد فل�سطني �إىل حا�سنتها �لعربية، ما يقت�سي جعل �لأمة باأكملها يف 

مو�جهة و�حدة مع هذ� �لعدو.

ودعا مر�د �إىل �سحوة عربية �ساملة، تلغي كل �خلالفات �جلزئية، وتتوحد 

و��ستعادته  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  ن�سرة  هي  و�ح��دة  رئي�سية  مهمة  على 

مر�هنة  �ملغت�سبة، فكل  �أر�سه  كامل  بتحرير  �مل�سروعة،  �لوطنية  حلقوقه 

مبا�سر  فل�سطني، وطعن  فا�سح عن  تخلٍّ  �أمريكية هو  برعاية  ت�سويات  على 

يف حقوق �سعبها، موؤكدً� �أن حتويل �خلالفات �لعربية - �لعربية �إىل تناق�س 

�أ�سا�سي، �إمنا يخدم هذ� �لعدو�ن و�أحالم �لدولة �ل�سهيونية. 

�حل�سنة  �لنو�يا  توفر  �أن  �عتربت  لبنان  يف  الإ���س��الم��ي  العمل  جبهة   •
لنطالق  �أ�سا�سي  �سرط  هو  �ل�سيا�سيني  �لأف��رق��اء  جميع  ل��دى  و�ل�سادقة 

و�أن كل  �لعمالة،  �أو  �لتخوين  �ل�سر�كة وعدم  �حلو�ر من جديد على قاعدة 

�إن مل تكن  دعو�ت ومبادر�ت �حلو�ر تبقى حربً� على ورق ويف مهب �لريح 

�حلو�ر  ملبد�أ  و�ل�سليمة  �ل�سحيحة  و�لتوجهات  �لنو�يا  �سدق  مع  مرت�فقة 

�لد�خلي، بعيدً� عن فر�س �ل�سروط �مل�سبقة �أو �لرهان على تغيري�ت حمتملة 

يف لبنان و�ملنطقة.

ولفتت �جلبهة �إىل �أن معادلة �لأمني �لعام حلزب �هلل �ل�سيد ح�سن ن�سر �هلل 

�جلديدة حول �سعاع �ملعركة حال جتر�أ �لعدو وغامر بالعتد�ء على لبنان، 

هو على طول م�ساحة فل�سطني �ملحتلة، ومن كريات �سمونة �إىل �إيالت، هي يف 

�حلقيقة »معادلة حماية لبنان« من �أي عدو�ن، وهي �ل�سرت�جتية �لدفاعية 

�لعملية �ملطلوبة بحق لردع �لعدو�ن �سمن �إطار �ملنظومة �لثالثية �لذهبية 

»�جلي�س و�ل�سعب و�ملقاومة«.

• املحامي عمر زين؛ �لأمني �لعام لحتاد �ملحامني �لعرب، ر�أى �أن ما يجري 
�لعربية ب�سورة عامة، ويف م�سر  �لدول  �لق�ساء يف  ��ستقالل  من تدخل يف 

خ�سو�سًا، يوؤكد �أن �ملبادئ �لدولية �لتي نا�سلت �لب�سرية من �أجلها و�ساغتها 

دماء �ل�سعوب يف �سبيل �سمان حقها يف �حلياة و�حلرية، و�سّطرتها يف مو�ثيق 

دولية �سّدقت عليها هذه �لدول، تعلو على �لد�ساتري و�لإعالنات �لد�ستورية، 

وعليه، ل يجوز تهمي�س �ل�سلطة �لق�سائية، بل يجب �حرت�م حجية �لأحكام، 

فاحرت�م ��ستقالل �لق�ساء و�جب، و�خل�سوع لأحكام �لقانون فري�سة.

���س��ه��دت الأ����س���اب���ي���ع ال��ث��الث��ة 

ال��ف��ائ��ت��ة ت���راج���ع���اً م��ل��ح��وظ��اً يف 

تنظيم  م�سلحي  اإم���داد  عمليات 

�سورية،  يف  وحلفائه  »ال��ق��اع��دة« 

بح�سب  اللبنانية،  الأرا�سي  عرب 

الط��الع. وا�سع  ع�سكري   مرجع 

ال��راج��ع ناجم  اأن ه��ذا  ل ري��ب 

عن تخّوف لدى بع�ض الأفرقاء 

اللبنانيني من الندفاعة الزائدة 

يف الأزمة ال�سورية، بعدما اأيقنوا 

اأن الدخول على خط هذه الأزمة 

قد  حم�سومة،  غري  مغامرة  هو 

على  خطرة  انعكا�سات  لها  تكون 

والقت�سادية  الأمنية  الأو���س��اع 

�سوء  يف  لبنان،  يف  والجتماعية 

���س��م��ود ال���دول���ة ال�����س��وري��ة التي 

دويل  ب����دع����م  حت���ظ���ى  ت�������زال  ل 

اخل�سية  اإىل  اإ���س��اف��ة  واإق��ل��ي��م��ي، 

من حتّول هذه الأزمة اإىل �سراع 

باأ�سرها،  املنطقة  ي�سمل  اأمم���ي 

اجل������ارة  يف  اأم������ده������ا  ط������ال  اإذا 

ل��ل��ب��ن��ان، وذل����ك نتيجة  الأق�����رب 

ا�ستمرار الدعم املايل اخلليجي، 

وال����رع����اي����ة ال���رك���ي���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م 

 »ال����ق����اع����دة« وم��ل��ح��ق��ات��ه ف��ي��ه��ا.

ل��ق��د ان��ع��ك�����ض ال���راج���ع امل��ذك��ور 

يف ���س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى ال��و���س��ع 

القوات  مل�سلحة  اإيجاباً  امليداين 

امل�����س��ل��ح��ة امل��ن��ت�����س��رة يف امل��ن��اط��ق 

خ�سو�ساً  ���س��وري��ة،  يف  ال�ساخنة 

يف ب��ع�����ض م��ن��اط��ق ري����ف دم�����س��ق 

وال�����غ�����وط�����ة ال���������س����رق����ي����ة، ال���ت���ي 

م�سلحني  ت�سلل  عمليات  �سهدت 

�سل�سلة  ع��رب  لل�سالح،  وت��ه��ري��ب 

املحاذية  ال�سرقية  لبنان  ج��ب��ال 

 مل���دي���ن���ة ال���ق���ل���م���ون ال�������س���وري���ة.

وك������ان ق����د ���س��ب��ق ذل�����ك ت���راج���ع 

عمليات ت�سلل امل�سلحني وتهريب 

الق�سري  ريف  قرى  اإىل  ال�سالح 

يف حمافطة حم�ض، عرب منطقة 

م�������س���اري���ع ال�����ق�����اع، ب���ع���دم���ا ق���رر 

الثالث  اللبنانية  القرى  اأه��ايل 

اجلانب  يف  املنت�سرة  والع�سرين 

ال�سوري من احلدود، الدفاع عن 

بتحويلها  ال�سماح  وع��دم  قراهم 

ل��الإره��اب��ي��ني وق��واع��د  ب����وؤر  اإىل 

ال�سوري. ال�ستقرار   ل�ستهداف 

اأما يف �ساأن الو�سع على احلدود 

وحت��دي��داً  ال�����س��رق��ي��ة،  ال�سمالية 

يف م��دي��ن��ة ت��ل��ك��ل��خ، ف��ق��د اأث��م��رت 

اجل����ه����ود ال����ت����ي ب���ذل���ت���ه���ا جل��ن��ة 

ع�سائر  لدى  الوطنية  امل�ساحلة 

ال���س��ت��ق��رار  اإع������ادة  اإىل  امل��دي��ن��ة 

اإليها.

ال�����ه�����دوء  ه�������ذا  اأن  �����س����ك  ل 

ال��ن�����س��ب��ي ال����ذي ت�����س��ه��ده احل���دود 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة - ال�����س��وري��ة اأ���س��ه��م يف 

ال�����س��وري مم�سكاً  اإب���ق���اء اجل��ي�����ض 

ب��زم��ام امل���ب���ادرة يف امل���ي���دان، فقد 

ب�����دا ذل�����ك ج���ل���ي���اً ب���ع���د ت�����س��دي��ه 

ُت�سمى  وم���ا  »ال���ق���اع���دة«  مل�سلحي 

دم�سق،  ري��ف  يف  الن�سرة«  »جبهة 

على  املتكررة  هجماتهم  واإف�سال 

العا�سمة، وحما�سرتهم يف بع�ض 

قرى »الريف«، خ�سو�ساً يف داريا 

الآيلة اإىل ال�سقوط، والتي ت�سهد 

وال��ذي  للم�سلحني،  جتمع  اأك���رب 

م�����س��ل��ح،  اآلف  الأرب�����ع�����ة  جت������اوز 

ع�سكرية. م�سادر  اأك��دت  ما   وف��ق 

املواجهات  خ��الل  امل�سادر  ومل�ست 

امل�سلحة يف ريف دم�سق وجنوبها، 

م�سلحي  اأع��داد  يف  كبرياً  تراجعاً 

»الإخوان« اأمام مقاتلي »القاعدة« 

و»الوهابيني«. الن�سرة«   و»جبهة 

ال�������س���م���ال، جن��ح��ت م�����س��اع��ي  ويف 

اجل��ي�����ض ال�����س��وري ب��اإغ��الق ط��رق 

بفر�سه  ح��ل��ب،  م�سلحي  اإم�����داد 

ط��وق��اً ح���ول امل��دي��ن��ة، ف��غ��رّي ذل��ك 

من معادلة ال�سراع على الأر�ض، 

واأخ����ّل مب��وازي��ن ال��ق��وى مل�سلحة 

اجل���ي�������ض ال������ذي دف�����ع امل�����س��ل��ح��ني 

املدينة. داخ���ل  اإىل  الن��ك��ف��اء   اإىل 

ال������ي������وم، ب��������داأ �����س����م����ود ����س���وري���ة 

الأم��ريك��ي  للم�سروع  وت�سديها 

ثمارهما  يوؤتيان  »الإ�سرائيلي«   -

يف املنطقة، ومل تقف هذه الثمار 

ع��ن��د ح���دود ���س��وري��ة اجل��غ��راف��ي��ة، 

مت��ك��ن  دون  ذل�������ك  ح�������ال  ف����ق����د 

»الإخ��������وان« م���ن ال�����س��ي��ط��رة على 

احل���ك���م يف امل��ن��ط��ق��ة، واأف���ق���ده���م 

م���ه���م���ة يف خم��ط��ط��ه��م  ح���ل���ق���ة 

ال�سلطوي، واألهم القوى الثورية، 

اإح��ي��اء  ع��ل��ى  م�����س��ر،  يف  خ�سو�ساً 

ال����رب����ي����ع ال����ع����رب����ي احل���ق���ي���ق���ي، 

وم��ت��اب��ع��ة ث��ورت��ه��ا ال��ت��ي ب����داأت يف 

الرئي�ض  ح��ك��م  ���س��د   2011 ال��ع��ام 

الوليات  حليف  م��ب��ارك؛  ح�سني 

الثورة  هذه  و»اإ�سرائيل«،  املتحدة 

ال���ت���ي ت�����س��ل��ل اإل���ي���ه���ا »الإخ��������وان« 

م��ك��ون��ات��ه��ا  اأح�������د  ي����ك����ون����وا  ومل 

احلقيقيني، فلم حتقق اإل تغيري 

واإب����ق����اء نهجه  ���س��خ�����ض م���ب���ارك 

خالل  من  والت�سووي  الت�سلطي 

اإىل احل��ك��م،  و���س��ول »الإخ�������وان« 

 ممثلني بالرئي�ض حممد مر�سي.

ويف ه���ذا ال�����س��دد، ت��وق��ع م��رج��ع 

ت�سهد  اأن  ك���ب���ري،  ا���س��رات��ي��ج��ي 

امل��ن��ط��ق��ة ت����زاي����داً ل���ل���ث���ورات �سد 

�سمود  �سوء  يف  الإخ����وان«  »حكم 

امل�سرية،  الثورة  وان��دلع  �سورية 

م����رج����ح����اً اأف���������ول جن�����م حت���ال���ف 

»الإخ�����وان« امل��دع��وم��ني م��ن قطر 

املدعومني  و»ال�سلفيني«  وتركيا، 

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن 

العام  خ��الل  العربية  املنطقة  يف 

املقبل.

ح�سان احل�سن

ضبط الحدود اللبنانية - السورية 
يدفع اإلرهابيين إلى االنكفاء

انح�سار عمليات تهريب ال�سالح عند احلدود اللبنانية - ال�سورية

دعوة للعيش بكرامة
في  الفلسطينية  المقاومة  انتصار  يمّر  أال  يجب 
الحرب الصهيونية على غزة، والهادفة إلى تأديب قوى 
المقاومة في المنطقة كلها، مرور الفوز »المسلوق«، ألن 
هذا النصر ليس فقط على الكيان الغاصب لفلسطين، 
الكيان  على  حصرًا  كان  إذا  الفخر  يستحق  كان  وإن 
الشعب  قضية  أعداء  كل  على  نصر  ألنه  بل  المذكور، 
في  والدائرين  ومستعربين،  عربان  من  الفلسطيني؛ 
وعلى  وغربيين،  شرقيين  من  »المتأسرلين«؛  فلك 
الذين  وإرهابيوه،  العالم  وقراصنة  الغزاة  رأسهم 
هو  وبالجزم  أميركيون!  بالسياسة..  إنهم  يقولون 

انتصار على واشنطن، حيث مركز الشر العالمي.
منع  االحللتللال  قيادة  تحاول  الللذي  النصر  هللذا 
استثماره، ليكون إشارة الوحدة الوطنية الفلسطينية، 
ولكل  المنطقة،  في  المقاومة  قوى  لكل  انتصار  هو 
من قّدم لفلسطين مؤازرة حقيقية من تلقائه، وليس 

لغاية ما تزال سّرية.
عبرة،  يكون  أن  يمكن  الللذي  األول  اللللدرس  إن 
األميركية  القتل  آلة  عُظمت  مهما  أنه  في  يتلخص 
فإن  األرض،  وجه  على  دموية  السفاحين  أكثر  بيد 
على  قللادرة  الحق،  عن  تدافع  التي  الوطنية  اإلرادة 
مسخها وتحويلها إلى مجرد مرآة لحاملها ومشغلها، 
التفاوت  من  بالرغم  العزائم،  زحزحة  على  القادر  غير 

الشاسع؛ عدة وعديدًا.
العرب  منه  يعتبر  أن  فيجب  الثاني  الللدرس  أما 
أولئك  وهللم  خصوصًا،  اللبنانيين  وبعض  عمومًا، 
األميركية،  األحذية  تحت  التمرغ  على  يصّرون  الذين 
فواشنطن لن تحمي أيًا منهم عند لحظة الحسم التي 
نراها تقترب بسرعة، فهي عندما تعرضت مصلحتها 
وإن  التهدئة،  منها  طلبت  »إسرائيل«،  ربيبتها  مع 
الحرب  في  أجبرتها  كما  تمامًا  الدفاع؛  حق  أعطتها 
علها  الحرب،  تواصل  أن  على   2006 عام  لبنان  ضد 
تتمكن من الخروج بقليل من ماء الوجه، مع قناعة قادة 

االحتال بالفشل والهزيمة.
ال نريد أن نحرمكم وسيلة االرتزاق، لكن ندعوكم 
معنى  األخيرة  للكلمة  كان  إذا  بكرامة..  العيش  إلى 

عندكم.
يون�س
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لي�ض اأدل من وجود تنظيم »القاعدة« 

يف ل��ب��ن��ان ����س���وى ال�����ق�����رارات والأح����ك����ام 

ال��ق�����س��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��در ب���ني ال��ف��ي��ن��ة 

والأخ������رى يف ق�����س��اي��ا م��ت�����س��ل��ة، ل��ت��وؤك��د 

اأي�ساً  و�سفه  ال��ذي ميكن  ال��وج��ود  ه��ذا 

بالنت�سار، بعك�ض ما يحاول كثريون من 

اأهل ال�سيا�سة، حتديداً من قوى 14 اآذار، 

نفيه يف غري منا�سبة وت�سريح، من دون 

اإىل  اأح��ي��ان��اً كثرية  ط��ائ��ل، وي�سل الأم���ر 

حد التعمية على هذا املو�سوع احل�سا�ض، 

فيها  يت�سارك  مبّيتة  ن��ي��ات  ه��ن��اك  فهل 

بطلب  التنظيم،  ه��ذا  خاليا  م��ع  ه���وؤلء 

خارجي؟

عن  ال�����س��ادرة  الأم��ن��ي��ة  التقارير  تذكر 

عن  ج��داً  هامة  تفا�سيل  املعلومات«  »ف��رع 

عني  خميم  يف  »القاعدة«  تنظيم  حتركات 

احل����ل����وة، ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ل احل�����س��ر، 

وت�سمي الأ�سخا�ض املن�سوين بني �سفوفه، 

وم���ع ذل���ك ي��خ��رج م��دي��ر ع���ام ق���وى الأم���ن 

الداخلي؛ اللواء اأ�سرف ريفي، لإنكار وجود 

موقف  مع  ان�سجاماً  لبنان؛  يف  »القاعدة« 

اإخفاء هذا  اإىل  اآذار، الذي ي�سعى   14 قوى 

الأمر الظاهر ب�سكل علني.

ف��ف��ي الإ����س���ك���ال ال�����ذي ���س��ه��ده خميم 

ت�سرين   5 اجل��م��ع��ة يف  ي���وم  احل���ل���وة  ع���ني 

»فرع  عن  �سادر  تقرير  ذك��ر   ،2012 الأول 

املعلومات« اأن الإ�سكال ح�سل بني م�سوؤول 

ت��ن��ظ��ي��م »ال���ق���اع���دة« يف امل��خ��ي��م؛ زي����اد اأب���و 

ال��ن��ع��اج، و�سخ�ض اآخ���ر م��ن ح��رك��ة »ف��ت��ح«، 

واأ����س���اف ال��ت��ق��ري��ر نف�سه ا���س��م ب���الل ب��در، 

ال�سارع  ك��وادر »فتح الإ�سالم« يف  اأح��د  وهو 

هاتان  األي�ست  نف�سه.  املخيم  يف  الفوقاين 

ر�سمي  م�سدر  م��ن  امل��اأخ��وذت��ان  الواقعتان 

على  دلياًل  لبنان،  يف  اأمني  جهاز  اأه��م  هو 

اأن » القاعدة« تتخذ من الأرا�سي اللبنانية 

م�ستقراً ولي�ض ممراً فقط؟ األ يعني ذلك 

اأن هذا الوجود لي�ض فر�سية متخيلة، بل 

كان  واإذا  الأر����ض؟  على  واق��ع ملمو�ض  هو 

غ��ري ���س��ح��ي��ح، وه���و ل��ي�����ض ك��ذل��ك، ف��ل��م��اذا 

ر���س��ده  ع��ن��اء  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  تتج�سم 

اإىل  لي�ض  املرفوعة  تقاريرها  يف  وتدوينه 

روؤ���س��ائ��ه��ا ف��ق��ط، وب���ل اإىل امل�����س��وؤول��ني يف 

اجلمهورية اللبنانية؟!

العديل  اجل��زائ��ي،  الق�ساء  ذا  ه��و  وه��ا 

تغلغل  تاأكيد  يف  قدماً  مي�سي  والع�سكري، 

»ال��ق��اع��دة« يف لبنان، من خ��الل ال��ق��رارات 

اأك���ر من  ع��ل��ى ت�سطريها يف  ي����داأب  ال��ت��ي 

واأف�����راده  التنظيم  ب��ه��ذا  متعلقة  ج��رمي��ة 

وع��ن��ا���س��ره، وم��ن��ه��ا ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ل 

التي  النار  اإط��الق  حادثة  ق�سية  احل�سر، 

وقعت يف حملة ك��اراك��ا���ض يف راأ����ض ب��ريوت 

ُقتل فيها  2012، والتي  اأي��ار   24  -  23 ليل 

اأحد اأع�ساء هذا التنظيم؛ ال�سوري حممد 

ميان منذر �سليماين، واأوقف ع�سو اآخر هو 

ال��ذي يحمل  ال�سنطي،  هاين ها�سم ح�سن 

اأردين  الأ�سل  يف  وهو  اللبنانية،  اجلن�سية 

اجلن�سية.

الع�سكري  التحقيق  قا�سي  ق��ال  فقد 

ع���م���اد زي����ن يف ق������راره الت���ه���ام���ي يف ه��ذه 

الأ�سلحة  فيها  ا�سُتخدمت  التي  احل��ادث��ة 

احل���رب���ي���ة وال���ق���ن���اب���ل ال���ي���دوي���ة، واأ���س��ي��ب 

عنا�سر من اجلي�ض اللبناين وقوى الأمن 

وال�����س��ن��ط��ي هما  ���س��ل��ي��م��اين  اإن  ال���داخ���ل���ي، 

فهل  »ال��ق��اع��دة«،  بتنظيم  املرتبطني  م��ن 

فنزويال  اأم يف  لبنان  ب��ريوت يف  راأ����ض  تقع 

يف  و»التنوير«  »العتدال«  جهابذة  ليخرج 

لبنان  يف  لي�ض  اأن��ه  زاعمني  اآذار،   14 ق��وى 

اأن  والغريب  »ال��ق��اع��دة«؟  لتنظيم  اأث��ر  اأي 

اأحد هوؤلء هو نائب عن بريوت، لكن يبدو 

التي  ب��ريوت  راأ����ض  اأن��ه مل ي�سمع مبنطقة 

ميثلها يف املجل�ض النيابي.

ال�����ق�����رارات  اإن  ق������ول  ج�����دي�����داً  ل���ي�������ض 

ال��ق�����س��ائ��ي��ة ت��رت��ك��ز يف م�����س��ادره��ا ع��ل��ى ما 

ال��ق��وى الأمنية م��ن حتقيقات  ب��ه  ت��زّوده��ا 

تطويرها  على  الق�ساة  يعمل  ث��م  اأول��ي��ة، 

ما يجرونه من  والتثبت منها، من خالل 

هذا  اأن  يعني  وهذا  ا�ستنطاقية،  حتقيقات 

التوافق الق�سائي والأمني نابع من حر�ض 

من  اللبنانية  ال�ساحة  حماية  على  �سديد 

ذكر  اإىل  ا�سطرا  مل��ا  واإل  البلبلة،  مثريي 

ه���ذا ال���وج���ود ل��ه��ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م ال�����دويل يف 

اإليه  التطرق  عدم  باإمكانهما  وكان  لبنان، 

من قريب اأو من بعيد.

وثابتاً  موثقاً  الواقع  هذا  يكن  مل  ولو 

ورا����س���خ���اً، مل���ا اأت����ت ال����ق����رارات ال��ق�����س��ائ��ي��ة 

وامل��ع��ل��وم��ات الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى ذك����ره اأ����س���اًل، 

ف��ه��ل يقتنع َح��َم��لَ��ة راي���ة الإن���ك���ار يف ق��وى 

�سادرة  الأمنية  التقارير  وبع�ض  اآذار،   14
م�سرون  اأن��ه��م  اأم  ك��ث��رياً،  ب��ه  يثقون  عمن 

يرفد  من  حل�ساب  وجتاهلهم،  غيهم  على 

خاليا  �ساكلة  ع��ل��ى  التنظيم  ب��ه��ذا  ل��ب��ن��ان 

وجم���م���وع���ات ت���ن���ام ث���م ت�����س��ح��و ل��زع��زع��ة 

ال�ستقرار؟

علي املو�سوي

تقارير »المعلومات« وقرارات القضاء تؤكد تغلغله داخليًا

لحساب َمْن إنكار وجود»القاعدة« في لبنان؟

خالل اجتماع للقوى الوطنية والإ�سالمية الفل�سطينية يف خميم عني احللوة

 الممنوعات 
مع السجناء

 

�ملمنوعات  ف��اإن  �ل�سائع،  بخالف 

�لتي ُيعرث عليها د�خل �ل�سجن �ملركزي 

�ل�سجون،  م��ن  ���س��و�ه  ويف  روم��ي��ة،  يف 

»�مل��وق��وف��ني  م��ع  وج��وده��ا  ينح�سر  ل 

�آخرين  �إمنا مع �سجناء  �لإ�سالميني«، 

قتل  بجر�ئم  حمكومني  �أو  موقوفني 

وخمدر�ت و�إرهاب و�سلب..

) العدد 240(  اجلمعة - 30 ت�رشين الثاين - 2012

البطريرك الراعي 
برتبة كاردينال أسقف

الكاردينال  هو  الراعي  بطرس  بشارة  الكاردينال 
فترة  بعد  أنه  غيره  عن  يميزه  ما  لكن  لبنان،  في  الرابع 
توليه  من  أشهر،  وثمانية  سنة  من  أقل  تبلغ  قصيرة، 
بنديكتوس  البابا  منحه  المارونية،  البطريركية  سدة 
السادس عشر أعلى رتبة كاردينالية، حيث أعطي رتبة 
إلى  الكرادلة  يرقى  أن  يستطيع  الباب  أن  ذلك  أسقف، 
هي  واألخيرة  وأسقف،  شماس،  كاهن،  كاردينال  رتبة 
األعلى، مما يعتبر تكريمًا لشخص بطريرك لبنان، ولفتة 
بارزة من رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى الوطن الصغير.

الكاردينالية  رتبة  إلى  الراعي  البطريرك  سبق  وقد 
بطرس  بولس  البطريرك  كان  أولهم  بطاركة،  ثاثة 
عام  عينه  قد  الرسولي  الكرسي  كان  الللذي  العوشي 
الكنيسة  أساقفة  مجمع  فشل  أن  بعد  بطريركًا،   1955
انطوان  الراحل  للبطريرك  خلف  انتخاب  من  المارونية 
فأرسل  عشر،  الثاني  بيوس  البابا  تدخل  إذ  عريضة، 
بتعيين  فيه  يعلمه  الملتئم،  المجمع  إلللى  رسالة 
بالكنائس  الخاص  للشرع  بناء  المعوشي،  البطريرك 
الكاثوليكية الشرقية، بأنه إذا فشل بانتخاب بطريرك 
األساقفة  مجمع  لكن  للبابا،  األمر  يترك  يومًا،   15 في 
الموارنة في حينه منح 15 يومًا إضافيًا، ثم طالت المدة 
قرار  فكان  نتيجة،  إلى  الوصول  دون  أشهر  أربعة  إلى 
البابا في 25 أيار 1955 بتعيين رئيس أساقفة صور في 
يعني  مما  جديدًا،  بطريركيًا  المعوشي  المطران  حينه 
أنه أول بطريرك ماروني لم ينتخب في القرن العشرين، 
كما كان أول بطريرك لبناني البابا بولس السادس مرتبة 

كاردينال في 22 شباط 1965.
بعد وفاة البطريرك المعوشي في أواخر شباط 1975، 
بطريركًا  خريس  بطرس  أنطونيوس  البطريرك  انتخب 
جديدًا في 2 آذار، وفي 2 شباط 1983 منحه البابا يوحنا 
بولس الثاني مرتبة كاردينال، أي بعد انتخابه بسبعة 

أعوام 11 شهرًا.
فانتخب  الكاردينال خريش،  استقال   1986 عام  في 
بداًل منه في 19 نيسان،  بولس بطرس صفير  البطريرك 
ومنحه البابا يوحنا بولس الثاني لقب كاردينال في كانون 

األول عام 1994 أي بعد ثماني سنوات وثمانية أشهر.
آذار  أوائللل  في  صفير  الكاردينال  استقالة  وبعد 
بطرس  بشارة  البطريرك  آذار   15 في  انتخب   ،2011

الراعي بعد 13 جولة اقتراع على مدى خمسة أيام.
وفي 24 تشرين الثاني 2012، أي بعد سنة وثمانية 
لقب  أعلى  البابا  منحه  بطريركًا،  انتخابه  من  أشهر 

كاردينالي.

اأحمد الطب�ش

كالم في السر

 غش مبرمج

قر�سًا  وجيزة،  فرتة  قبل  تقاعد  قا�س  �سّرب  ع��ديل،  حمقق  لإر�دة  خالفًا 

�أمن  على  �عتد�ء  ق�سية  يف  �لأول  �أع��ده  �تهاميًا  ق��ر�رً�  يت�سمن   )CD( مدجمًا 

�لدولة �لد�خلي، طاولت �جلي�س �للبناين يف منطقة �ل�سمال، �إىل موقع �إلكرتوين 

د�أب على تزويده ب�»�لأخبار �ل�سرية« طو�ل فرتة وليته.

و�ملفاجئ �أن �ملحقق �لعديل كان ينوي توزيع �لقر�س �ملدمج على كل و�سائل 

�لإعالم، غري �أنه نزل عند رغبة �لقا�سي �ملتقاعد بتاأجيل �لأمر، فا�ستغل �لأخري 

ِط �جلهد  مو�فقة �لأول و»ر�ساه«، و�سّرب �لقر�س �لذي ُن�سر بطريقة م�سيئة مل ُتعنْ

�ملبذول فيه، ل�سيما يف �لر�سوم و�خلر�ئط و�لت�ساميم، �حلق �لكايف.

 تدخالت إلفشال التشكيالت القضائية

�سعى م�سوؤول ق�سائي �سابق �إىل �إف�سال م�ساعي خلفه بتغيري معظم 

من  كان  �لتي  �لت�سكيالت  يف  �لتحقيق  وق�ساة  �لعامة  �لنيابات  ق�ساة 

�ليد  له  كانت  لأن��ه  �لثاين،  ت�سرين  �سهر  نهاية  يف  �سدورها  �ملتنظر 

�لطوىل يف ت�سكيلهم يف �آخر مر�سوم مناقالت ق�سائية، ومن م�سلحته 

�لنيابية  �لنتخابات  قبل  �لإبقاء عليهم  �آذ�ر«   14« �ل�سيا�سية مع فريق 

�ملقبلة.

و�لغريب �أنه مل يعد من حق  هذ� �لقا�سي �ملتقاعد �لتدخل، ل من قريب 

ول من بعيد، يف هذه �لت�سكيالت بعد تقاعده يف �ل�سيف �لفائت.
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مقابلة

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

ع�����ص��و ت��ك��ّت��ل ال��ت��غ��ي��ر والإ�����ص����اح؛ 

ال���ن���ائ���ب م��ي�����ص��ال احل���ل���و، خ�������ّص ج��ري��دة 

»ال��ث��ب��ات« ب��ه��ذا احل��دي��ث، واإل��ي��ك��م م��ا جاء 

فيه:

احللو،  مي�صال  ج��زي��ن؛  نائب  ي�صع 

م��ق��اط��ع��ة ق����وى ال���راب���ع ع�����ص��ر م���ن اآذار 

لطاولة احلوار واملجل�ص النيابي، يف �صياق 

املواقف املتهّورة والرجتالية التي ميتاز 

الفريق، يقول: »هجومهم على  بها هذا 

احلكومة اجلائر والكيدي، اأعطى حافزاً 

اأكرث فعالية،  اإجراءات  للحكومة لتخاذ 

املفيدة  غر  واأفعالهم  اأقوالهم  ف�صّكلت 

عامًا لرفع م�صتوى التعا�صد والتكاتف 

والتما�صك بني خمتلف اأع�صاء احلكومة، 

التجّني عليها وَكْيل الإفرتاءات ل يغّرا 

م��ن واق���ع احل���ال ب�����ص��يء، اإجن�����ازات ه��ذه 

احل��ك��وم��ة ب���ال���ذات وا���ص��ح��ة، وامل���واط���ن 

ي�����ص��ت��ط��ي��ع م���ق���ارن���ة ن�����ص��اط��ه��ا ب��ن�����ص��اط 

حكومات احلريرية ال�صيا�صية املتعاقبة؛ 

جمل�ص  جلل�صات  فمقاطعتهم  نيابياً  اأّما 

النا�ص  حل��اج��ات  مقاطعة  ف��ه��ي  ال��ن��واب 

و�صوؤونها احلياتية«.

امل�����ص��األ��ة ب�����راأي ن��ائ��ب ج��زي��ن بالغة 

الأهمية، لأن تعطيل موؤ�ص�صات الدولة ل 

تفرمل ن�صاط فريق �صيا�صي معنّي، بقدر 

الجتماعية  الطبقات  تعّطل م�صالح  ما 

كافة، ي�صهب احللو يف �صرح موقف الرابع 

�صاأنني  يطال  كونه  امل�����ص��وؤول،  غر  ع�صر 

بارزين جداً، الأول براأيه يتعلق مبو�صوع 

2012، وال��ث��اين  ل��ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة 

ي��ت��ع��ل��ق مب���و����ص���وع ق����ان����ون الن���ت���خ���اب، 

بح�ّص  املعار�صة  ن��واب  متّتع  »ل��و  ي��ق��ول: 

عملهم  يف  جديني  كانوا  ولو  امل�صوؤولية، 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي، ل�����ص��اروا يف درا����ص���ة امل���وازن���ة، 

لأنه من خالها يتمكنون من حما�صبة 

احل��ك��وم��ة م���ال���ي���اً، اأّم�����ا ب�����ص��اأن م��و���ص��وع 

مقاطعتهم جمل�ص النواب فهم يوؤكدون 

بعملهم هذا، نيتهم املبّيتة لإبقاء قانون 

العادل واملرفو�ص من قبل  ال�صتني غر 

و�صّيد  اللبنانيني،  م��ن  ك��ب��رة  �صريحة 

ب��ك��رك��ي ال��ك��اردي��ن��ال م���ار ب�����ص��ارة بطر�ص 

الراعي«، وي�صيف احللو: »مترير الوقت 

�صرورة  على  اللبناين  الإجماع  وجتاهل 

اأهمية تعديل القانون النتخابي، هدفه 

الح���ت���ف���اظ ع��ل��ى م��ق��اع��ده��م ال��ن��ي��اب��ي��ة 

الفرج  بانتظار  ال�صيا�صية،  ومكا�صبهم 

الإقليمي اأو الدويل«.

حتّرك 14 اآذار فئوي 

اإن  وم����������اذا ع�����ن ق�������ول امل����ع����ار�����ص����ة 

النيابي  واملجل�ص  للحكومة  مقاطعتهم 

هدفه وقف اآلة القتل ورف�صهم اجللو�ص 

م���ع ق��ت��ل��ة؟ ي�����رّد ال��ن��ائ��ب احل���ل���و: »اأي����ن 

اخلوف ومعظم نواب املعار�صة ياأتون اإىل 

مع  يجل�صون  ل  كيف  النيابي؟  املجل�ص 

الطعام  مائدة  على  يجل�صون  وه��م  قتلة 

مع قتلة بعد جميء رئي�ص اأرمينيا �صرج 

�صركي�صان اإىل لبنان يف عني التينة؟ هذا 

اأن��ح��اء  ال��ف��ري��ق ي�صول وي��ج��ول يف ك��اف��ة 

م�صاحله  تقت�صي  عندما  والعامل  لبنان 

ذل���ك، ه���ذا ال��ف��ري��ق ب��ح��اج��ة دوم����اً لرفع 

وراءه��ا، وليربر  ليتلطى  �صعارات جذابة 

جلمهوره خطواته الام�صوؤولة«، ويعّلق 

ال��ن��ائ��ب ح��ل��و ع��ل��ى ات��ه��ام ت��ك��ّت��ل التغير 

»�صبق  قائًا:  القتلة  بتغطية  والإ�صاح 

وحتدثوا يف م�صاألة اغتيال الرئي�ص رفيق 

احلريري عن التهام ال�صيا�صي ل�صورية، 

حزب  جت��اه  ال�صيا�صية  وجهتم  بدلوا  ث��ّم 

اهلل، ك��ام��ه��م وات��ه��ام��ات��ه��م ه��ي حم�ص 

فئوية، حبذا لو يرتكون الق�صاء و�صاأنه 

للو�صول اإىل احلقيقة الذي ين�صدها كّل 

اللبنانيني«.

ت�صويه  اأّن  احللو  املحامي  يعترب 

اأدلة، وت�صويه  �صورة اخل�صم من دون 

لبنان،  يف  وامل��ق��اوم��ني  املقاومة  �صمعة 

ومن ورائه فريق التيار الوطني احلر 

وح��ل��ف��ائ��ه، ه��و ترجيح م�����ص��روع معني 

ال��دول��ة  ق��ي��ام  م�����ص��روع  يعّطل  اإقليمي 

ف��ه��ل موؤ�ص�صات  ب���ه،  ي��ت��ح��دث��ون  ال���ذي 

ال�����دول�����ة ت����ق����وم مب���ق���اط���ع���ت���ه���ا؟ وه���ل 

ت��خ��وي��ن الآخ�����ر وات��ه��ام��ه ب��غ��ر دل��ي��ل 

النيل  ال��دول��ة؟  نه�صة  م�صروع  يخدم 

وات��ه��ام  وال��ت��ك��ّت��ل  ال��ت��ي��ار  �صعبية  م���ن 

ال��ع��م��اد م��ي�����ص��ال ع���ون ورئ��ي�����ص امل���ردة 

���ص��ل��ي��م��ان ف��رجن��ي��ة ب��ت��غ��ط��ي��ة ال��ق��ت��ل��ة، 

وت�صويه  العيون  يف  ال��رم��اد  ذّر  ه��دف��ه 

ورنانة  طنانة  �صعارات  برفع  احلقائق 

ذلك  ك��ّل  وال��ه��دف من  غر م�صوؤولة، 

لتكّتل  ال�صعبية  القاعدة  على  التاأثر 

التغير والإ�صاح، لأنها ت�صّكل �صمام 

الأم�����ان ل��وح��دة ه���ذا ال���وط���ن، ولأن��ه��ا 

ت�صّكل قوة مناف�صة لهذه القوى«.

توّرط احلريري

يوؤكد احللو اأّن فريق الرابع ع�صر من 

اآذار يدرك اأّن م�صاألة اإ�صقاط احلكومة ل 

يقول:  واملحلية،  الذاتية  بقدراته  تتعّلق 

»حكومة الرئي�ص فوؤاد ال�صنيورة حافظت 

ع��ل��ى وج���وده���ا ن��ت��ي��ج��ة ال���دع���م ال�����دويل، 

ب��ال��رغ��م م���ن ال��ت��ظ��اه��رة امل��ل��ي��ون��ي��ة اأم���ام 

ان�صحاب مكّون  ال�صراي احلكومي، ورغم 

اأ�صا�صي ميثاقي منها )الطائفة ال�صيعية(، 

لناأي  ي�صعى  ال�صيا�صي  الأ�صف فريقنا  مع 

املنطقة،  يف  املت�صّنج  التجاذب  ع��ن  لبنان 

وهم ي�صعون بكل ما اأوتوا من قوة لو�صع 

وما  الإقليمية،  العا�صفة  ع��ني  يف  البلد 

توّرط رئي�ص تكّتل لبنان اأوًل النائب �صعد 

احل���ري���ري وال��ن��ائ��ب ع��ق��اب ���ص��ق��ر بدعم 

»اجلي�ص ال�صوري احلر« بالعتاد الع�صكري 

يف  لبنان  زّج  على  قاطع  دليل  والتمويل، 

امل�صروع الأمركي املتعرّث، لأنهم ل يزال 

على ما يبدو فريق تيار امل�صتقبل وحلفاوؤه 

وبع�ص  ال�صعودية  ت��اأي��ي��د  على  ي��راه��ن��ون 

امل�����ص��روع ال��غ��رب��ي لقلب امل��ع��ادل��ة و���ص��رب 

حكومة الرئي�ص جنيب ميقاتي«، ي�صيف 

ال��ن��ائ��ب اجل��زي��ن��ي »ح��ت��ى الآن الأم��رك��ي 

والأوروب������ي ل ي����زالن م��ع ال���ص��ت��ق��رار يف 

لبنان، والفراغ احلكومي فيه ل ي�صّب يف 

خانة ذلك«.

النظام  �صقوط  على  املعار�صة  ره��ان 

يف ����ص���وري���ة وال���رئ���ي�������ص ب�������ص���ار الأ�����ص����د، 

ب������راأي ال���ن���ائ���ب احل���ل���و، ي��ع��ط��ل ال���دول���ة 

»لنرتك  يقول:  النا�ص،  م�صالح  ويربك 

ي�صتطيع  ل  لبنان  و���ص��اأن��ه��م،  ال�صوريني 

حت���ّم���ل ال���ن���ار امل�����ص��ت��ع��رة اإق���ل���ي���م���ي���اً، ول 

حت��ّم��ل ن��ت��ائ��ج ال��ن��ف��خ يف اأت�����ون ال�����ص��راع 

الفريق  ه��ذا  �صغف  ال�صيعي،   – ال�صني 

لل�صلطة اأعماهم عن روؤية الأحداث على 

ُيقّدم  ل  اأطرافه  بكافة  لبنان  حقيقتها، 

احلرب  ال�صوري،  املو�صوع  يف  ي��وؤّخ��ر  ول 

ودول��ي��ة،  اإقليمية  ب��ات��ت  ه��ن��اك  ال���دائ���رة 

وج�����ّل م���ا ن�����ص��ت��ط��ي��ع��ه ن��ح��ن ك��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

التخفيف من تداعيات الأحداث الدائرة 

»�صقوط  حديثه:  احللو  ويتابع  ه��ن��اك«، 

النظام يف �صورية م�صتبعد، رغم ا�صتمرار 

و�صعبها،  �صورية  على  الدولية  امل��وؤام��رة 

ال���ق���اع���دة ب��ك��اف��ة اأج��ن��ح��ت��ه��ا ب���ات���ت على 

باتت  دم�صق  واأ�صوار  ال�صورية،  الأرا�صي 

اأ�صواراً اإقليمية لرو�صيا وال�صني واإيران، 

ومن خلفهم دول الربيك�ص«.

�صعبية التيار ثابتة و�صلبة

النتخابي،  ال�صتحقاق  اق��رتاب  وم��ع 

يف  والتكّتل  التيار  �صعبية  عن  احللو  �صاألنا 

ج��زي��ن، وع���ن ال��ع��اق��ة م��ع ال��رئ��ي�����ص نبيه 

»ق�صاء  اجل��زي��ن��ي:  امل��ح��ام��ي  ب���ري؟ يجيب 

للتيار  �صعبي  ومنطقتها هما خزان  جزين 

الوطني احلّر، ولتوجهات رئي�صه اجلرنال 

ت��زال على حالها،  التكتل ل  ع��ون، و�صعبية 

باأح�صن  وهي جّد متما�صكة وموحدة وهي 

اأع��اد و�صع  العماد عون  اأن  ح��ال، خ�صو�صاً 

ال�صيا�صية  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  ج��زي��ن  ق�����ص��اء 

يف ل��ب��ن��ان، ب��ع��د ال��ت��ه��م��ي�����ص ال��ك��ب��ر ال���ذي 

ط��ال��ه��ا ل�����ص��ن��وات ك���ث���رة، واجل��زي��ن��ي��ون يف 

ذلك ياقون العماد عون يف هذا املو�صوع، 

ولي�صوا م�صتعدين للتفريط بهذه الفعالية، 

لتكّتل كبر  نواب جزين  ان�صمام  اأّن  �صيما 

نوابه  مّكن  والإ���ص��اح،  التغير  تكّتل  ه��و 

من جلب اخلدمات لهذه املنطقة، وهذا ما 

ك�صفه اجل��رنال يف زيارته الأخ��رة لق�صاء 

رفعنا  ب��ذل��ك  ون��ح��ن  �صهرين،  منذ  ج��زي��ن 

داخ����ل املجل�ص  ال�����ص��وت اجل��زي��ن��ي ع��ال��ي��اً 

ال��ن��ي��اب��ي وداخ�����ل امل��ن��ت��دي��ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة«، 

جزين:  ق�صاء  ع��ن  حديثه  احل��ل��و  وي��ت��اب��ع 

ي��زال  ل  الق�صاء  يف  التحالفات  »م��و���ص��وع 

القرار  اأّن  رغ��م  عنها،  احل��دي��ث  املبكر  م��ن 

عون  العماد  لتقدير  يعود  ببّتها  النهائي 

اللوائح  ت�صكيل  لناحية  ���ص��واء  ال�صيا�صي، 

�صيء  التعاون مع احللفاء، وكل  لناحية  اأو 

كامه  احللو  ينهي  اأف�صل«  يكون  وقته  يف 

النتخابي.

اأّن م�صاألة التفاق  النائب حلو  وبراأي 

ان��ت��خ��اب��ي ي��واف��ق عليه جميع  ع��ل��ى ق��ان��ون 

اللبنانيني، م�صاألة بالغة الأهمية ك�صرورة 

اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا، ي��ق��ول: 

»ف����رتة ال��ت��واف��ق ب���ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ل ت���زال 

يتّم  اأن  ت��ع��ودن��ا  ل��ب��ن��ان  ن��ح��ن يف  م��ت��وف��رة، 

الت���ف���اق ع��ل��ى ق���ان���ون ان��ت��خ��اب��ي ج��دي��د يف 

اللحظة الأخرة، و�صخ�صياً ل�صت مت�صائماً 

حول مو�صوع التفاق على قانون انتخابي، 

ول ح����ول م���و����ص���وع اإج�������راء الن��ت��خ��اب��ات 

املعار�صة  ف��ري��ق  ون��اأم��ل م��ن  يف م��وع��ده��ا، 

عاتقهم،  على  امللقاة  بامل�صوؤولية  التحّلي 

وال���ت���خ���ّل���ي ع���ن ره���ان���ات���ه امل�����ص��ب��وه��ة على 

م�صتوى املنطقة«.

اإق��رار قانون عودة  وم��اذا عن مو�صوع 

اللبنانيني الاجئني اإىل »اإ�صرائيل« املقدم 

»اإن  النائب احل��ل��و:  ي��رّد  ع��ون،  العماد  م��ن 

ه���ذا ال��ق��ان��ون ك���ان ل���ه اأث����ر اإي��ج��اب��ي على 

العائات  لكّل  �صمح  بف�صله  لأّن��ه  املنطقة، 

حترير  بعد  لبنان  مل��غ��ادرة  ا���ص��ط��رت  ال��ت��ي 

ديارهم  اإىل  العودة  املقاومة،  من  اجلنوب 

ووط���ن���ه���م، وجت������اوز ت��ب��ع��ات ال����ظ����روف يف 

حينها«، وي�صيف املحامي اجلزيني قائًا: 

»ج����و الرت����ي����اح ه����ذا ي��ع��ود ل��ف�����ص��ل وث��ي��ق��ة 

وح��زب  احل��ّر  الوطني  التيار  ب��ني  التفاهم 

العماد  م��ن  امل��ق��ّدم  ال��ق��ان��ون  ولف�صل  اهلل، 

الاجئني  اللبنانيني  اأه��ايل  لإع���ادة  ع��ون، 

اإىل �صورية«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

أكد أن شعبية »التيار« ثابتة وصلبة.. والتحالفات في جزين بوقتها
ميشال الحلو: لتغيير قانون »الستين«.. وإلجراء االنتخابات في موعدها

ت�رشفات فريق املعار�شة م�شبوهة، وتقحم لبنان يف �رشاعات اإقليمية.. نواب الرابع ع�رش من اآذار يتهرّبون 

من م�شوؤولياتهم التاريخية، واتهامهم للحكومة �شيا�شي.. احلوار وحده خ�شبة خال�ص اللبنانيينن، لأّن البديل 

الدعوة اإىل التقاتل والتمذهب.

) العدد 240(  اجلمعة - 30 ت�رشين الثاين - 2012

سعد الحريري وعقاب 
صقر توّرطا بدعم 
»الجيش السوري 

الحر« بالعتاد 
العسكري والتمويل 

كيف يجلس نواب 14 
آذار مع »قتلة« على 

مائدة طعام على 
شرف رئيس أرمينيا 

في عين التينة؟!
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تحقيق

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

يف مثل ه��ذا ال��وق��ت م��ن ال��ع��ام ع��ادة ما 

برد  احتدام  بالزوار، فمع  تعج  كانت بروت 

ال�صتاء، وو�صول �صحنات الب�صائع اجلديدة 

لعيدي  التح�صر  ومع  واأحذية،  األب�صة  من 

تتحول  ب��روت  كانت  ال�صنة،  وراأ����ص  امل��ي��اد 

اإىل قطب جتاري بارز، يجذب اإليه اجلميع 

بزينتها  تتحلى  ه��ي  بينما  و���ص��غ��اراً،  ك��ب��اراً 

امليادية، لكن �صت الدنيا اليوم لي�صت على 

وال�صيا�صية  الأمنية  امل�صكات  فمع  حالها، 

التي اأرخت بثقلها عليها، ومع تراجع احلال 

امل��ع��ي�����ص��ي ل��ل��ك��ث��ر م���ن الأ����ص���ر، ب��ات��ت �صماء 

بروت ملبدة بالغيوم، اأما حمالها التجارية 

العديد منها  فلم تعد مكتظة، ل بل حتول 

اإىل زوايا من مدينة الأ�صباح.

تعر�ص  ال�����ص��ي��اح��ة  م��و���ص��م  اأن  ���ص��ك  ل 

ل�صربات قاتلة منذ مطلع ال�صيف املن�صرم، 

الأ���ص��واأ منذ �صنوات،  ب��اأن��ه  اأن���ه و���ص��ف  حتى 

لكن احلال ما زال على ما هو عليه حتى مع 

الرحيل،  على  الثاين  ت�صرين  �صهر  م�صرفة 

ومع قرب الحتفال براأ�ص ال�صنة اجلديدة، 

واإذا مل يطراأ اأي تغير، فاإن بروت �صت�صتمر 

ب�صهادة  القت�صادية  الهاوية  نحو  ال�صر  يف 

الكثر من جتارها واأبنائها.

بروت  فنادق  ف��اإن  دولية،  تقارير  وفق 

كانت الأ�صواأ اأداء بني مثياتها يف �صائر املدن 

العربية خ��ال ه��ذا ال��ع��ام، ج���راء ذل���ك، مت 

ال�صتغناء عن خدمات العديد من املوظفني 

وامل��وظ��ف��ات، وك��ذل��ك احل���ال يف ال��ع��دي��د من 

منع  ق��ان��ون  تطبيق  م��ع  �صيما  ل  امل��ط��اع��م، 

التدخني يف الأماكن العامة، مقاٍه ومطاعم 

عدة يف بروت تكبدت خ�صائر فادحة ب�صبب 

وت��راج��ع مدخولها،  اإيجارها  ب��دلت  ارت��ف��اع 

وا�صطرت بع�صها اإىل تاأجيل ت�صديد قرو�ص 

م�صرفية وخف�ص رواتب موظفني يف اأح�صن 

الأحوال، بعدما تدنت معدلت ال�صيولة اإىل 

م�صتويات غر م�صبوقة.

الفنادق  اأداء  ع��ن  دويل  تقرير  وي�صر 

اإىل  واأفريقيا،  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 

اأن بروت �صجلت الرتاجع الأكرب بني دول 

املنطقة كافة جلهة املعاير الثاثة املعتمدة 

ف��ن��ادق  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ص���ح  الت�صنيف،  يف 

بداية  منذ  متفاوتة  نتائج  �صهدت  ب���روت 

اخلم�صة  الأ���ص��ه��ر  �صجلت  حيث   ،2012 ع��ام 

ال��ع��ام م��ع��دلت من��و مرتفعة يف  الأوىل م��ن 

اليومية عن كل غرفة متوافرة،  الإي���رادات 

الأرب��ع��ة  الأ���ص��ه��ر  ح���اد يف  ب�صكل  ل��ت��رتاج��ع 

الفنادق  اإ�صغال  ن�صبة  وتراجعت  الاحقة، 

40.1 يف  اأيلول املا�صي من  يف ب��روت خال 

املئة،  يف   42.7 اإىل  �صنوي  اأ���ص��ا���ص  على  املئة 

بع�ص  ت��ق��وم  اخل�صائر،  ل��وق��ف  ويف حم��اول��ة 

اأنوارها عندما ل  باإطفاء  والفنادق  املطاعم 

يكون هناك زبائن اأو رواد.

يف م��ن��ط��ق��ة احل���م���را م���ث���ًا، ع����دد من 

الفنادق اأقفل اأبوابه، وما تبقى، اأقفل بع�ص 

طوابقه، لأن من ميلك 200 غرفة يف فندقه 

70 غ��رف��ة  م��ن��ه��ا، وم����ن مي��ل��ك   70 ي�����ص��غ��ر 

اأ�صواأ، ورغم ما  اإىل  30، واحلال  ي�صغر منها 

ي�صغلون  ال�صوريني  ال�صيوف  اأن  عن  يرتدد 

ال��ع��دي��د م��ن ف��ن��ادق ال��ع��ا���ص��م��ة، اإل اأن��ه��م ل 

يعو�صون عن خ�صائر القطاع ال�صياحي، كما 

اأنهم ل ي�صغلون الغرف الفاخرة والأجنحة 

الكبرة، والكثرون منهم يق�صدون الفندق 

لأي��ام قليلة اأو لأ�صبوعني اإىل حد اأك��رب، ثم 

يتدبرون اأمورهم اأو ي�صتاأجرون �صقة.

اأنباء يف بروت عن اأن اأكرب  وقد �صرت 

و»ف��ور  »فيني�صيا«  كفندق  العا�صمة  ف��ن��ادق 

���ص��ي��زن��ز« و»م��وف��ي��ن��ب��ك« و»ك�������راون ب����ازا«، 

���ص��رف��ت ن��ح��و 300 م��وظ��ف م���ن امل��وظ��ف��ني 

عدد  انخف�ص  بعدما  ج��زئ��ي،  ب���دوام  لديها 

النزلء اإىل حد كبر.

ب�����روت  م���ط���اع���م  ت���ل���ق���ت  ذل��������ك،  اإىل 

وم��ق��اه��ي��ه��ا، ���ص��رب��ة ك���ب���رة ب�����ص��ب��ب ق��ان��ون 

املغلقة،  العامة  الأم��اك��ن  يف  التدخني  منع 

منذ  معروف  حت��دي��داً،  البروتي  فاملجتمع 

القدم بالرنجيلة التي حتولت اإىل عادة لدى 

اأو  ب���روت،  ي��رت��ادون مقاهي  ال��ذي��ن  معظم 

تلك املطلة على ال�صاطئ لتدخني الرنجيلة، 

وب��ال��ت��ايل ف����اإن ح��ظ��ر ال��ت��دخ��ني غ��ي��ب ه��ذه 

ال�����ص��ري��ح��ة ع���ن امل���ط���اع���م، وك���ذل���ك احل���ال 

املطاعم  غالبية  اأن  ومبا  ال�صجائر،  ملدخني 

ل متلك م�صاحات خارجية مفتوحة متكنها 

من ا�صتقبال املدخنني، كان القانون مبنزلة 

ر�صا�صة مبا�صرة يف راأ�ص اأ�صحاب املوؤ�ص�صات 

ب����روت، ح��ي��ث ل م�����ص��اح��ات كافية  ه���ذه يف 

وحيث الإيجارات عالية.

ب��ح�����ص��ب ب��ع�����ص اأ����ص���ح���اب امل���ط���اع���م يف 

�صبب برتاجع  الواقع اجلديد،  فاإن  بروت، 

امل��ئ��ة،  60 يف  اأك����رث م���ن  اإىل  امل��ط��اع��م  ع��م��ل 

اأن  ال�����ص��الت �صبه خ��ال��ي��ة، ك��م��ا  واأ���ص��ب��ح��ت 

مطاعم كثرة اأغلقت يف و�صط بروت منها 

لأن��ه  خ�صائر،  تكبد  ال���ذي  »ك��و���ص��ت��ا«  مقهى 

ومطاعم  الإي��ج��ار،  حتمل  ي�صتطيع  يعد  مل 

ف�صل  اأن  واملقلق  عمالتها،  خف�صت  اأخ���رى 

ال�صتاء عادة  والعمل يرتاجع يف  بداأ  ال�صتاء 

و»اهلل ي�صرت«.

بع�ص املطاعم تبحث عن حلول بديلة، 

وبريدية  هاتفية  ر�صائل  لزبائنها  فرت�صل 

اأن  كما  مغرية،  وع��رو���ص��اً  ح�صومات  حتمل 

البع�ص خف�ص �صعر ال�صحن اليومي.

 الأغلى عامليًا

ال�صيء،  القت�صادي  و�صعها  اإىل جانب 

ال�صنوية  ال�صتق�صائية  ل��ل��درا���ص��ة  ف��وف��ق��اً 

العامل  يف  التجارية  امل��ح��ال  اإي��ج��ارات  ح��ول 

العقارية  ال�صت�صارات  �صركة  جتريها  التي 

 62 اآن����د وي��ك��ف��ي��ل��د، وال��ت��ي ت�صمل  ك��ا���ص��م��ان 

نفت  ال���ع���امل، �صُ اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  م��دي��ن��ة يف 

الأك��رث غ��اء عاملياً يف  ال�36  املدينة  ب��روت 

�صبعة  اأغلى مدينة بني  وث��اين   ،2012 العام 

واأفريقيا،  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  مدن 

اأن  علماً  عربية،  م��دن  ب��ني خم�ص  والأغ��ل��ى 

كل مدينة ممثلة باملنطقة الأغلى لإيجارات 

املحال التجارية.

وقد كانت بروت املدينة ال�37 الأكرث 

غ����اء ع���امل���ي���اً، وث���ال���ث اأغ���ل���ى م��دي��ن��ة بني 

الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  م��دي��ن��ة   13
عربية  مدن  ع�صر  بني  والأغلى  واأفريقيا، 

�صنفت  كذلك،   ،2011 العام  ا�صتطاع  يف 

عاملياً،  غ��اء  الأك���رث  ال�30  املدينة  ب��روت 

12 مدينة يف منطقة ال�صرق  والأغلى بني 

الأو�صط واأفريقيا، والأغلى بني ع�صر مدن 

وتقيم   ،2010 ال��ع��ام  ا�صتطاع  يف  عربية 

لإي��ج��ارات  رئي�صية  منطقة   326 ال��درا���ص��ة 

املحال التجارية يف 62 بلداً يف العامل.

ع��امل��ي��اً، ك��ان��ت ب����روت اأق����ل غ���اء من 

اللوك�صمبورغ، و�صانتياغو يف ت�صيلي، وكيب 

اأفريقيا، واأك��رث غ��اء من  ت��اون يف جنوب 

اأوك���ان���د يف ن��ي��وزي��ل��ن��دا، و���ص��ت��وك��ه��ومل يف 

وك��ان  فيتنام،  يف  منه  ت�صي  وه��و  ال�صويد، 

اأغ��ل��ى م��وق��ع ل��ت��اأج��ر امل��ح��ال التجارية يف 

يف  ل��ل��ت�����ص��وق   ABC�ال م���رك���ز  ه���و  ب�����روت 

الأ�صرفية الذي بلغ الإيجار فيه 1576 يورو 

للمرت املربع يف العام 2012، اأو نحو 2000 

دولر اأمركي للمرت املربع، وهو اأدنى من 

املعدل العاملي الذي بلغ 2212 يورو، واأعلى 

من املعدل الإقليمي الذي بلغ 1140 يورو 

اأع��دت  التي  واأ���ص��ارت اجلهة  املربع.  للمرت 

ال�صيا�صي،  الإ�صتقرار  اأن عدم  اإىل  التقرير 

كبر  ب�صكل  الإي��ج��ارات  اأ�صعار  ارتفاع  منع 

يف املناطق الرئي�صية، رغم اأن قلة امل�صاحات 

العالية  اجل���ودة  ذات  ل��اإي��ج��ار  املخ�ص�صة 

على  ت�صاعدية  �صغوطاً  مار�صا  والت�صخم 

اأ�صعار الإيجارات.

التجزئة  جت���ار  ن�����ص��اط  اأن  واأ���ص��اف��ت 

يف ق��ط��اع امل����اأك����ولت وامل�����ص��روب��ات م���ا زال 

ال��ع��امل��ي��ة  امل���ارك���ات  م�����ص��ت��م��راً، واأن م��ت��اج��ر 

الفاخرة، تدخل ال�صوق اللبناين تدريجياً، 

الإي��ج��ارات  اأ�صعار  تبقى  اأن  توقعت  كذلك 

ث��اب��ت��ة، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم الإ���ص��ت��ق��رار 

الرغم  وعلى  والإقليمي،  املحلي  ال�صيا�صي 

م��ن ع��ر���ص م�����ص��اح��ات ج��دي��دة ل��اإي��ج��ار، 

ولفتت اإىل احتمال ارتفاع اأ�صعار الإيجارات 

ب�����ص��ك��ل ب�����ص��ي��ط، ب�����ص��ب��ب ارت���ف���اع م�����ص��ت��وى 

الت�صخم ووجود طلب قوي على م�صاحات 

الإيجار.

واح���ت���ل ل��ب��ن��ان م��وق��ع��ني ب���ني اأغ��ل��ى 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  مواقع  ع�صرة 

املحال  اإيجارات  اأ�صعار  واأفريقيا من حيث 

ABCللت�صوق يف  ال�  التجارية، وكان مركز 

الأ�صرفية ثالث اأغلى موقع اإقليمياً، وتاه 

بكلفة  العا�صرة  املرتبة  يف  الك�صليك  �صارع 

دولر   1500( امل��رب��ع  للمرت  ي���ورو   1182
ال�12  املرتبة  ف���ردان يف  و���ص��ارع  اأم��رك��ي(، 

 1400( امل��رب��ع  للمرت  ي���ورو   1103 بكلفة 

دولر اأمركي(، ومنطقة و�صط بروت يف 

املرتبة ال�13 بكلفة 946 يورو للمرت املربع 

و�صارع احلمرا يف  اأمركي(،  )1201 دولر 

املرتبة ال�19 بكلفة 670 يورو للمرت املربع 

)850 دولراً اأمركياً(.

يف موازاة ذلك، بقيت اأ�صعار الإيجارات 

م�صتقرة يف كل املناطق الرئي�صية يف لبنان، 

ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء م��ن��ط��ق��ة و���ص��ط ب�����روت، حيث 

بن�صبة  فيها  الإي��ج��ارات  اأ�صعار  انخف�صت 

�صنة كاملة حتى  املئة، وذلك خال  7.7 يف 
اأ���ص��ع��ار  ح���زي���ران 2012، وب��ل��غ م��ع��دل من��و 

 1.4 املنطقة  يف  التجارية  املحال  اإي��ج��ارات 

���ص��ن��وي��اً، اإذ ارت��ف��ع��ت اأ���ص��ع��ار الإي���ج���ارات يف 

خم�صة مواقع، وانخف�صت يف اأربعة مواقع 

اأخرى.

هبة �صيداين

بــيروت حـزينــة في حلتـهـــا »الميــالديــة«

) العدد 240(  اجلمعة - 30 ت�رشين الثاين - 2012

تراجع عمل المطاعم 
إلى أكثر من 60 ٪ 

والصاالت شبه خالية



فيها  ي��ع��ل��ن  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  لي�ست 

ال�سيد خالد م�سعل، تاأييده حلل الدولتني 

ويف حدود العام 1967، �سبق لرئي�س املكتب 

موقفاً  ك��رر  اأن  حما�س،  حلركة  ال�سيا�سي 

ي���وؤي���د ف��ي��ه ق���ي���ام دول�����ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة على 

وعا�سمتها   ،1967 ع��ام  املحتلة  الأرا���س��ي 

خطاب  غالب  ذل��ك  يف  تبعه  وق��د  القد�س، 

ح��رك��ة ح��م��ا���س، وال���ذي مل يعد منذ وقت 

القوية  العبارات  تلك  على  ي�ستمل  طويل 

تتحدث  وه��ي  الت�سعينيات،  يف  �سادت  التي 

ع���ن ف��ل�����س��ط��ني »ك����اأر�����س وق����ف اإ���س��ام��ي« 

العبارة  �سوغ  تعيد  اأو  طبعاً،  فل�سطني  كل 

الفل�سطينية  الوطنية  للحركة  ال�سهرية 

يف ���س��ب��اب��ه��ا: »ف��ل�����س��ط��ني م���ن ال��ب��ح��ر اإىل 

ال��ن��ه��ر، وم��ن ال��ن��اق��ورة اإىل رف���ح«، ومثلما 

الوطنية  تراجعت غالبية ف�سائل احلركة 

ملتب�سة  بعبارة  وا�ستبدلتها  عبارتها،  عن 

وزائفة، هي »امل�سروع الوطني الفل�سطيني«، 

وقت  اإىل  حما�س  ق��ي��ادة  غالبية  اح��ت��اج��ت 

كامل  �سبه  ب�سكل  متبنية  ت�سبح  كي  اأق��ل، 

مل��ا ي�سمى امل�����س��روع ال��وط��ن��ي، وال���ذي يعني 

ال�سفة  يف  فل�سطينية  دول����ة  ب�����س��راح��ة، 

القد�س  وعا�سمتها  غ��زة  وق��ط��اع  الغربية 

)اأو يف القد�س اإن �سئنا دقة كاملة(.

الإجناز.. واخلوف

م���ا مي��ي��ز خ��ط��اب م�����س��ع��ل )امل���ك���رر( 

اأنه جاء يف اأعقاب املواجهة الأخرية يف 

قطاع غزة، والتي انتهت بت�سجيل اإجناز 

يف  ثمة  الفل�سطينية،  للمقاومة  نوعي 

وت�ساوؤلت،  خم��اوف  يثري  ما  التوقيت 

1973، واخلوف من الإجناز،  منذ عام 

ي����ف����وق اخل�������وف م����ن ال����ه����زمي����ة، ب��ع��د 

الإجناز يف حرب ت�سرين، جاء الربنامج 

املرحلي الذي اأ�س�س للموافقة الاحقة 

على حل الدولتني، والتنازل عن احلق 

يف كل فل�سطني، فيما بعد جرى ك�سف 

التحريك«،  »ح��رب  مفهوم  عن  النقاب 

يف  امل�سري  الرئي�س  عليه  عمل  ال��ذي 

حينه اأنور ال�سادات، التحريك عنى �سن 

حرب حمدودة، يتم النتقال يف نهايتها 

التفاو�س  ط����اولت  اإىل  اخل��ن��ادق  م��ن 

البقاء  الفل�سطينيون  مبا�سرة، مل ي�ساأ 

خ���ارج امل��ع��ادل��ة، حت��دث��وا ع��ن اخل�سية 

من اأن يفوتهم قطار الت�سوية، فقفزوا 

اإليه من خال برنامج النقاط الع�سر، 

اأو ما عرف لحقاً بالربنامج املرحلي، 

يف  امل�ساركة  ت�ستطيعوا  ل��ن  لهم:  قيل 

حترير  عن  تتحدثون  واأنتم  الت�سوية، 

كل فل�سطني، وافقوا على جوهر القرار 

242 دون اإعان املوافقة عليه مبا�سرة، 
وامل�ساركة م�سمونة، بل والدولة اأي�ساً.

ج����رى اإن���ت���اج ال���ربن���ام���ج امل��رح��ل��ي، 

جوهره هو املوافقة على القرار الدويل 

كان  العملية،  الناحية  من  لكن   ،242
ع��ل��ى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ان���ت���ظ���ار م���رور 

للم�ساركة  اأخ��رى،  عاماً  ع�سرين  نحو 

ال���دويل ال��ذي انعقد  امل��وؤمت��ر  لي�س يف 

ب��ع��د ح���رب ت�����س��ري��ن، ول��ك��ن يف م��وؤمت��ر 

مدريد 1991 الذي اأعقب احلرب على 

الوفد  م��ن  ج���زءاً  وبو�سفهم  ال��ع��راق، 

فل�سطيني،  ك���وف���د  ول��ي�����س  الأردين، 

ميثل املمثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب 

ال��ت��ح��ري��ر  اأي م��ن��ظ��م��ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ه��ن��ا ك����ان ي��ت��م ال��ب��ن��اء 

جمدداً على منجز اآخر، هو النتفا�سة 

عن  تنتج  مل  الفل�سطينية،  ال�سعبية 

يفاو�س  الوفد  وفيما  »دول��ة«،  املوؤمتر 

املنظمة  ذهبت  وا�سنطن،  ثنائيات  يف 

اأو�سلو  اتفاق  يف �سراديب �سرية لتعقد 

عام 1993، وعلى اأمل اأن ينتج التفاق 

بعد  اأي  الآن،  ح��ت��ى  ت����اأت  مل  »دول������ة« 

ال��ت��ف��او���س،  م��ن  اأخ����رى  �سنة  ع�سرين 

والنق�سامات واملرارات الكثرية.

م����ا اأع����ق����ب ح�����رب ت�������س���ري���ن، ك���ان 

للتنازل عن حقنا  التاأ�سي�سية  اللحظة 

اإىل  وال��و���س��ول  فل�سطني،  يف  ال��ك��ام��ل 

غري  ع�سوية  نيل  عن  البحث  مرحلة 

دول��ة  ل�سبه  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف  كاملة 

مم��زق��ة الأو�����س����ال وغ����ري ق��ائ��م��ة من 

ال��ن��اح��ي��ة ال��ع��م��ل��ي��ة، وي�����س��م��ى ك���ل ه��ذا 

بامل�سروع الوطني الفل�سطيني.

م��ربراً  يوجد  امل�سار  ه��ذا  ا�ستعرا�س 

للخوف من قيام كتلة فل�سطينية  كافياً 

اأخ�����رى ب�����س��ل��وك ال��ط��ري��ق امل��ف�����س��ي اإىل 

امل��ت��وق��ع هو  اأن  اخل�����راب ذات�����ه، يف ح���ني 

ال��ب��ن��اء ع��ل��ى الإجن������از ل امل�����س��ارع��ة اإىل 

غري  وبر�سيد  فيه،  البائ�س  ال�ستثمار 

كاف.

الإجناز.. والبناء

بداأنا  التي  الت�سريحات  اإىل  نعود 

اأن ي��ك��ون  ب���د  ال���ك���ام ع��ن��ه��ا، وه��ن��ا ل 

امل�����س��ار ال���ذي عر�سناه  اأي�����س��اً  ح��ا���س��راً 

ل��ت��ج��رب��ة ح����ل ال����دول����ت����ني، م�������س���ارات 

ال���ت���ن���ازل يف ال�����س��ي��ا���س��ة ه���ي م�����س��ارات 

هابطة حكماً، والبدء من �سقف يحمل 

خلف�س  ا�ستعداد  على  ينطوي  تنازًل، 

م�ستمر له من مرحلة اإىل اأخرى.

عليه  وت��ع��م��ل  ق����دمي،  م�سعى  ث��م��ة 

ال�سفة  بو�سع  ل��ل��ع��ودة  ك��ث��رية،  دوائ���ر 

اإىل ما كان احلال عليه قبل  والقطاع 

اإق��ف��ال ال��دائ��رة  1967، يعني ه��ذا  ع��ام 

بن�سخه  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  امل�������س���روع  ع��ل��ى 

ال���ع���دي���دة: ال��ت��ح��ري��ر ال�������س���ام���ل، حل 

ال���دول���ة ال����واح����دة، ح���ل ال���دول���ت���ني.. 

اإع�����ادة ح��ك��م ال�سفة  ب��ك��ل��م��ات حم����ددة 

معدًل )ال�سكان ل الأر�س( اإىل الأردن، 

واإع�����ادة ال��ق��ط��اع )���س��اك��ن��اً وادع�����اً وب��ا 

الإ�سراف  مبعنى  م�سر،  اإىل  مقاومة( 

الأم���ن���ي وال�����س��ي��ا���س��ي ال��ك��ام��ل، وميكن 

دول��ة،  القطاع  ت�سمية  احلالة  ه��ذه  يف 

ل�ستيعاب التطلع الوطني الفل�سطيني 

اإىل دولة م�ستقلة. 

رمبا تكون هذه هي الغاية النهائية 

و�سوف  ال��ي��وم،  نراها  التي  للمقدمات 

يكون هناك من يعتربها �سططاً، لكن 

الو�سول  على  ي�سجع  ما  املقدمات  يف 

اإىل مثل هذا ال�ستنتاج، ثمة كرث اليوم 

ممن يحتاجون اإىل هدوء يف غزة؛ غزة 

تك�سف  ال��ع��دو  م��ع  وامل�ستبكة  املقاومة 

املطلوب،  وه��ذا عك�س  وحت��رج وتربك، 

املطلوب هو اأن ينخرط الفل�سطينيون 

جميعاً يف املوافقة على حل �سيا�سي، يف 

1967، وميكنهم  عام  املحتلة  الأرا�سي 

اأخ����رى  ���س��ن��ة  ي��خ��و���س��وا ع�����س��ري��ن  اأن 

م��ن امل��ف��او���س��ات، على ان��ت��زاع اع��راف 

يف  الكامل  غري  الع�سو  الدولة،  ب�سبه 

املتحدة، هذا هو مكمن اخلطر  الأمم 

ه��ذا  يف  ت�����س��در  ال��ت��ي  الت�سريحات  يف 

التوقيت، لعلها حلظة تاأ�سي�سية ت�سبه 

تلك التي اأعقبت حرب ت�سرين 1973، 

ال��ف��رق الأ���س��ا���س��ي، اأن ق���وى امل��ق��اوم��ة 

امل�سار،  ه��ذا  عرقلة  على  ق���درة  متلك 

ويجب اأن تفعل.

نافذ اأبو ح�سنة

نتائج الجولة ونتائج الحرب

ماذا تعني موافقة مشعل على دولة في الضفة وغزة؟

10w w w . a t h a b a t . n e t

خالد م�سعل خال موؤمتر �سحفي يف القاهرة                     )اأ.ف.ب.(
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معركة غزة لي�ست حرب ت�سرين، ول هي النتفا�سة 

ال�سعبية الفل�سطينية، هي جولة �سغرية من املواجهة، 

التقليدية،  املعادلة  ك�سر  يتمثل يف  باإجناز متميز،  واإن 

اأبيب،  تل  تطال  غ��زة  �سواريخ  ه��ي:  اجل��دي��دة  املعادلة 

تكون  اأن  اجلولة  ه��ذه  لنتائج  اأري��د  كثرية  كوالي�س  يف 

ن��ت��ائ��ج ح���رب ح��ا���س��م��ة، ه���ذا م���ربر ك��ب��ري ل��ل��خ��وف من 

حم��ددة:  بكلمات  م�سعل،  بها  اأدىل  التي  الت�سريحات 

اإىل  ال�ساعني  ال��رج��ل يف رك��ب  ي��ن��درج  اأن  اخل���وف م��ن 

عليها  تبنى  ح��رب  نتائج  اإىل  اجل��ول��ة،  نتائج  حت��وي��ل 

روؤى �سيا�سية جديدة، هناك ما يجعل مربرات اخلوف 

ح��ا���س��رة ب��ق��وة:  ي��ت��م ت����داول اأخ��ب��ار ع��ن ق��ي��ام حكومة 

الفا�سل  �سرطتها على اخلط  اأف��راد من  بن�سر  حما�س 

1948، ل�سمان  ع��ام  املحتلة  الأرا���س��ي  وب��ني  غ��زة  ب��ني 

الأمني  بالتن�سيق  يذكر  �سيء  التهدئة،  ات��ف��اق  تنفيذ 

البغي�س، واأي�����س��اً ح��دي��ث ع��ن وف���د م��ن ح��ك��وم��ة غ��زة 

التهدئة  ات��ف��اق  ب��ن��ود  تنفيذ  لبحث  م�سر  اإىل  ت��وج��ه 

حول املعابر، واإىل ذلك، الإفراط يف كيل ال�سكر »ملحور 

قوى  واإنكار  الن�سر،  �سانعي  �سكر  يف  وال��ردد  النعاج« 

التي  ال�سواريخ  اأن  امل��رء  ليتخيل  حتى  منهم،  اأ�سا�سية 

�سربت تل اأبيب هبطت من ال�سماء، ومل تاأت يف م�سار 

اأين   ( معروف كلف �سهداء ومعتقلني ومعاناة كبرية، 

�سورية وحزب اهلل؟( عنى كل هذا تنكراً ملحور املقاومة 

اإىل  املعرب  فتح  حتويل  وامل��ح��ددة،  امل��ع��روف��ة  مبكوناته 

جزء من التفاق، وهو جمرد اإجراء ميكن اأن تقوم به 

الأ�سخا�س  حركة  لت�سهل  منفردة،  امل�سرية  احلكومة 

والب�سائع بني م�سر وغزة.

وجتعل  كريهة،  رائحة  الوقائع  ه��ذه  كل  من  تفوح 

من املنطقي الربط بني ت�سريحات مكررة عن القبول 

اأك��رث من  1967، وبني اتفاق التهدئة،  بدولة يف ح��دود 

ذل���ك، ف���اإن امل�����س��ار التقليدي ال��ه��اب��ط، ل��ك��ل ت��ن��ازل عن 

احلقوق، يفتح على بوابات كارثة اأكرب.

جي�س  ان�سحاب  بعد  م��ا  اإىل  تعود  نقا�س  جل�سة  يف 

الح���ت���ال م���ن ق���ط���اع غ�����زة، ط���رح���ت ن��ق��ط��ة يف غ��اي��ة 

الأهمية، هناك من قال مت�سائًا: ال�سفة حررت غزة، 

وما يريده الحتال الآن هو الف�سل بني غزة وال�سفة، 

ما الدور الذي يتوجب على غزة القيام به الآن لتحرير 

ال�سفة؟ قدم املت�سائل نف�سه مقاربة تقول: يجب �سرب 

مثلما  ال�سفة،  على  ب��ه  ي��ق��وم  تعد  ك��ل  على  الح��ت��ال 

ب��ه على غ��زة، وط��رح  ال��رد على ك��ل تعد يقوم  �سيجري 

اإىل  املحررة  غ��زة  اآخ��رون مقاربات ح��ول كيفية حتويل 

قاعدة لتحرير كل فل�سطني.

الأوىل،  للمقاربة  وحم����دود  ج��زئ��ي  تطبيق  ج���رى 

اإح���دى ق��رى ال�سفة، واغ��ت��ال مقاومني،  ال��ع��دو  اج��ت��اح 

لاحتال،  م��واق��ع  على  غ��زة  م��ن  ال�سواريخ  فاأطلقت 

والقتل  الجتياح  على  رداً  ياأتي  الق�سف  ه��ذا  اإن  وقيل 

العدو يف ال�سفة، كانت ال�سواريخ بدائية  الذي قام به 

كان  حملته  ال��ذي  املعنى  لكن  اآن����ذاك،  ال��ت��اأث��ري  وقليلة 

هائًا، كانت تلك ال�سواريخ تقول: اإن معركة املقاومة 

واح��دة وم�ستمرة، وخ��روج الحتال من غ��زة ل يعني 

اأب��داً خ��روج غزة من دوره��ا يف ال�سراع �سد الحتال، 

ل��ن يعرف  ال��ع��دو يف ف�سل غ��زة ع��ن ال�سفة  وم�����س��روع 

النجاح.

مل تتكرر تلك ال�سواريخ كثرياً، وت�سارعت التطورات 

اأوج����د ك��ي��ان��ني وهميني  ال����ذي  و����س���وًل اإىل الن��ق�����س��ام 

منهما  لكل  كاأن  وبدا  البع�س،  بع�سهما  عن  منف�سلني 

اأي�ساً،  خمتلفاً  وم�سروعاً  الآخ���ر،  ع��ن  خمتلفاً  م�ساراً 

ومن الوقائع املحزنة، اأن الرابطة بينهما �سارت رابطة 

2009 خرجت مظاهرات   -  2008 ت�سامنية، يف معركة 

ل��ل��ع��دوان ع��ل��ى غ���زة، ولكن  خ��ج��ول��ة يف ال�سفة رف�����س��اً 

املواجهة الأخ��رية �سقط  اأن��ه يف  اإىل  اأن ن�سري  املهم  من 

التي  لغزة  م�ساركة  بل  ل  »ت�سامناً«  ال�سفة  يف  �سهداء 

هزت �سواريخها تل اأبيب، )لعل هذا ما �سرع يف تراجع 

الحتال(، هذا يعني اأن الف�سل مرفو�س، ويعني اأي�ساً 

اأن ممار�سة جدية وحقيقية للمقاومة قادرة على ك�سر 

دايتون/ ابتكرها  التي  اجلديد  الفل�سطيني  خلق  اآلية 

فيا�س يف ال�سفة، وهذا جمال حديث اآخر.

معـــركـــــة غــــــزة



ي��ع��ت��رب ال��ع��دي��د م���ن خ���رباء 

ق��ب��ول  اأن  ال��������دويل  ال����ق����ان����ون 

اجلمعية  يف  فل�سطني  ع�سوية 

العامة لاأمم املتحدة، وانتقالها 

م��ن و���س��ع »ك��ي��ان م��راق��ب« اإىل 

و���س��ع »دول����ة م��راق��ب��ة«، يحقق 

ال���ك���ث���ري م����ن امل���ك���ا����س���ب م��ن��ه��ا: 

ال��دويل،  القانون  اأح��ك��ام  تعزيز 

الكيان  اأح��ق��ي��ة  ع���دم  خ�����س��و���س��اً 

ال�سهيوين باأي جزء من الأر�س 

وب���اأن   ،1967 ع���ام  احتلها  ال��ت��ي 

الفل�سطينية  لاأر�س  احتاله 

اأي�ساً  اأم��راً غري قانوين،  يعترب 

اع��ت��ب��اره ت��اأك��ي��داً على ال��ق��رارات 

هيئة  ع��ن  ���س��درت  التي  الهامة 

الأمم املتحدة يف ال�سابق، والتي 

الفل�سطيني  ال�سعب  حق  اأك��دت 

امل�����س��ري  ال�����ع�����ودة وت����ق����ري����ر  يف 

ح�سم  كذلك  امل�ستقلة،  والدولة 

الفل�سطينية  ال���دول���ة  م�����س��األ��ة 

ف�سًا  وق��ي��ادي،  �سيادي  ككيان 

منبع  اإىل  الق�سية  اإع�����ادة  ع��ن 

ن�ساأتها، في�سبح القانون الدويل 

ال�سرعية الدولية هي  وق��رارات 

املرجعية لأي اتفاق لحق.

ه������ذه امل���ك���ا����س���ب وغ����ريه����ا، 

اإذا  واقعيتها  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

الع�سوية  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  مت���ت 

القادمة،  الي��ام  خ��ال  املرتقبة 

اإل اأن اخلطوة ل ت�سّكل اإجماعاً 

ال�سعيد  ع��ل��ى  ل  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��اً، 

كونها  ال�سعبي،  ول  ال�سيا�سي 

ت�����س��ّك��ل ن���وع���اً م���ن ال��ت��ن��ازل عن 

احل����ق����وق ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل�����س��ع��ب 

الفل�سطيني.

اأبو ماهر �سحادة )70 عاماً( 

م���ن جت���ّم���ع ����س���ربا ي���ق���ول: »ل 

معنى  م���ا  اأف���ه���م  اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع 

67، م���اذا عن  دول���ة على ح���دود 

ب��ق��ي��ة ال����وط����ن؟ م�����اذا ���س��اأق��ول 

األ��ف  ال�27  بقية  ع��ن  لأح��ف��ادي 

اإن  يقولون  وت�سعة كيلومرات، 

الغرب  �سيا�سية!  م��ن��اورة  ذل��ك 

وال�سهاينة ل يفهمون املناورات، 

ب����ل ال�����ت�����ن�����ازلت، ل���ق���د اأث���ب���ت���ت 

املراهنة  يجب  ل  اأن���ه  التجربة 

على الربيطانيني والأمريكيني 

وال���ف���رن�������س���ي���ني وغ����ريه����م م��ن 

ال������������دول ال������داع������م������ة ل���ل���ك���ي���ان 

بع�سها  اأن  لو  ال�سهيوين، حتى 

فل�سطني  ع�سوية  على  م��واف��ق 

ال����ع����م����وم����ي����ة«،  اجل����م����ع����ي����ة  يف 

وي�����س��ي��ف: »ب��ع��د اأك����رث م���ن 64 

اأن  يجب  ل  النكبة،  على  ع��ام��اً 

ن��ق��ب��ل ب���دوي���ل���ة غ���ري ف��اع��ل��ة يف 

 ،67 املتحدة وعلى ح��دود  الأمم 

كامل  ه��و  ال��وط��ن  يل  بالن�سبة 

الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي  ال����راب 

والعا�سمة القد�س ال�سريف بكل 

اجل��زء  ا�ستثناء  دون  اأق�����س��ام��ه��ا 

الغربي اأو ال�سرقي فيها، كما اأن 

عن  هذه اخلطوة متاأخرة ج��داً 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ت��ط��ل��ع��ات 

املقاوم«. 

وع��ن ���س��رورة ه��ذه اخلطوة 

واحل�����������دي�����������ث ع���������ن ال��������دول��������ة 

ال���ق���وان���ني  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

اأجمع  فقد  الدولية،  واملعاهدات 

ع����دد م���ن امل����وؤرخ����ني خ����ال 64 

ال��دول��ي��ة  ال�سخ�سية  اأن  ع��ام��اً، 

ع�سبة  منذ  م�ستمرة  لفل�سطني 

الن��ت��داب،  وعهد  املتحدة  الأمم 

فل�سطني  ل�سعب  اع����رف  ف��ق��د 

ال�سعوب  من  كغريه  با�ستقاله 

ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ك���ان���ت خ��ا���س��ع��ة 

للدولة العثمانية ح�سب املادة 2 

لعام  امل��ت��ح��دة  الأمم  ميثاق  م��ن 

1919، وتكر�س ذلك يف معاهدة 
لوزان لعام 1923، وجرى تاأكيده 

يف م��ي��ث��اق اجل���ام���ع���ة ال��ع��رب��ي��ة، 

فل�سطني  مت��ث��ل��ت  ع��ل��ي��ه  وب���ن���اء 

بع�سوية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  يف 

كاملة، وبالتايل فاإن حق ال�سعب 

ال����س���ت���ق���ال  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف 

وال�������س���ي���ادة ال���وط���ن���ي���ة، ه���و حق 

طبيعي وت��اري��خ��ي ووط��ن��ي غري 

قابل للت�سرف اأو امل�ساومة.

ع��ب��د ال���رح���م���ن ح�����س��ن )22 

من  الفل�سطيني  ال�ساب  ع��ام��اً(، 

خم��ي��م ب����رج ال���رباج���ن���ة ي��ق��ول: 

الأمم  اإىل  ال��ذه��اب  خ��ط��وة  »اإن 

على  ت�ستحوذ  اأن  يجب  املتحدة 

م����واف����ق����ة اجل��������زء الأك���������رب م��ن 

الوطن  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 

ا�ستفتاء  خ���ال  م��ن  وال�����س��ت��ات، 

اأن  ي�سارك به اجلميع، خ�سو�ساً 

اخل��ط��وات وال���ق���رارات الأح��ادي��ة 

م����ن ق���ب���ل ب��ع�����س ال�����س��ي��ا���س��ي��ني 

الفل�سطينيني، اأثبتت ف�سلها على 

مع  كاملفاو�سات  امل�ستويات،  ك��ل 

اأظهرت  التي  ال�سهيوين  الكيان 

مع  ال��ت��وا���س��ل  عبثية  م�ساراتها 

الحتال ال�سهيوين ومن خلفه 

�سعف  كذلك  املتحدة،  الوليات 

خ�سو�ساً  الفل�سطيني،  امل��وق��ف 

بعد اإ�سرار عدد من ال�سيا�سيني 

الفل�سطينيني على ا�ستئنافها يف 

دون  التنازلت  وتقدمي  ال�سابق، 

الأخذ بعني العتبار راأي ال�سواد 

الأع���ظ���م م���ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني«، 

وي�����س��ي��ف ح�����س��ن: »ال���ي���وم يجب 

الن���ط���اق م��ن ان��ت�����س��ار غ���زة يف 

وطنية  اأو  �سيا�سية  خ��ط��وة  اأي 

ل��ت��ح��ق��ي��ق احل�����د الأق�������س���ى م��ن 

القوة  م��ن  اأ���س��ا���س  على  املكا�سب 

فالعدو ل يفهم اإل لغة القوة«.

م�����ن ج���ه���ة اأخ����������رى، ي���وؤي���د 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي اإب���راه���ي���م ع��و���س 

اأب����و م���ازن  )30 ع���ام���اً( خ��ط��وة 

املتحدة  الأمم  اإىل  ال��ذه��اب  يف 

ع��ل��ى  احل�������س���ول  »اإن  وي����ق����ول: 

امل��ت��ح��دة  الأمم  يف  ال��ع�����س��وي��ة 

والع��������راف ب��ف��ل�����س��ط��ني دول���ة 

ي�����س��ّك��ل خطوة   ،67 ع��ل��ى ح���دود 

���س��ي��ا���س��ي��ة م��ه��م��ة ع���ل���ى ط��ري��ق 

نوعاً  ويعترب  فل�سطني،  حترير 

م��ن ال��ن�����س��ال وال��ت��ح��دي للعدو 

املتحدة  وال��ولي��ات  ال�سهيوين 

الأم�����ريك�����ي�����ة، ال����ت����ي ت���ع���ار����س 

اأي  ف��ل�����س��ط��ني ع���ل���ى  ح�������س���ول 

كما  امل���ت���ح���دة،  الأمم  يف  و����س���ع 

ت�����س��ق��ط  ل  اخل����ط����وة  ه�����ذه  اأن 

ح���ق ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف 

ال�سهيوين،  الحتال  مقاومة 

ب���ل ت��ع��ت��رب م��ك��ّم��ل��ة ل��ك��ل اأن�����واع 

ال��ن�����س��ال يف اإن����ه����اء الح���ت���ال 

وعودة الاجئني واإقامة الدولة 

القد�س«،  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

هناء  الفل�سطينية  الطالبة  اأم��ا 

ف��ت��ق��ول:  ع����ام����اً(   20( ال������رك 

»يجب ا�ستخدام جميع الو�سائل 

امل�����س��روع��ة ل����س���رداد احل��ق��وق 

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة، م������ن خ����ال 

والع�سكري  ال�سيا�سي  الن�سال 

وامل������دين ���س��د الح����ت����ال وك��ل 

م����ن ي���ق���ف ب���ج���ان���ب���ه م����ن ق���وى 

ال���س��ت��ع��م��ار، وج��م��ي��ع ال��و���س��ائ��ل 

مباحة يف ظل متادي الحتال 

ال�����س��ه��ي��وين خ����ال ع���ق���ود من 

الإجرامية  مبمار�ساته  ال��زم��ن 

يف غزة وال�سفة والقد�س وبقية 

املناطق الفل�سطينية«.

ج�����������دل ووج����������ه����������ات ن���ظ���ر 

�سيا�سية  وتطلعات  وافرا�سات 

و�سعبية كثرية، حتوم يف الف�ساء 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ظ����ل ح��ق��ي��ق��ة 

اأن فل�سطني اليوم  واحدة ثابتة 

اأقوى من الأم�س.

�سامر ال�سيالوي

11

عضوية فلسطين كدولة مراقبة.. بين المكاسب 
السياسية والتطلعات الشعبية والوطنية

القرارات األحادية 
من قبل بعض 
السياسيين 
الفلسطينيين

أثبتت فشلها 
على كل المستويات

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

اإحدى جل�سات اجلمعية العامة لاأمم املتحدة حول فل�سطني
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غزة العز.. واالعتزاز
التاريخ خجل ببعض قادة العصر، فبئس الرجال، 

وبئس المواقع التي يشغلون..
فعلى الرغم من التطور التقني الهائل، السيما 
في وسائل االتصال واإلعالم.. فإن مجزرة غزة التي 
واألطفال  أمهاتهم،  أحضان  في  الّرضع  طاولت 
اإلنسانية  وال��ك��رام��ة  وبيوتهم،  مدارسهم  ف��ي 
الجاسوسية  مسامع  بعد  تبلغ  لم  صميمها،  في 
وال وقعت تحت  األمم،  المتمثلة بعصابة  العالمية، 
وال  البشرية،  الوحوش  مملكة  في  األمن  ندوة  بصر 
رّف لهذه الهمجية جفن واحد من أجفان الصعاليك 

المستعربة.
أبهاه..  ما  الله  رعاه  الملك..  عاش  الملك..  مات 

دام ظّله الظليل ولو ضّل..
أنواع  بشتى  الثراء،  الواسعة  المملكة  في هذه 
والفحشاء..  والفسق  والبطر  والزندقة  البهرجه 
مصباح  سخرت  ول��و  واح��د  استثناء  على  تقف  ال 

»ديوجين« في وضح النهار..
ال  والمروءة  مفقودة،  واألنفة  والعزة  فالكرامة 
أثر لها، والنخوة ليست من شيمها، واإلباء لم يدس 
رملها، والصدق ال عشير له وال أنيس وال صاحب، ال بل 
بإمكانك القول، إنه لم يهبط بعد على هذه الهوام 

الهابطة..
وعضد  الملهوف،  وإغاثة  المظلوم  نصرة  أما 
وعرض  أرض  من  المقدسات  عن  والدفاع  الحقيقة، 
وِقبلة، فهذه مصطلحات لم تألفها ثقافة »َحَوشها« 

ومراجعهم ورفوف شعر أطنابهم..
تنتظري  أاّل  غزة  أرجوك  تقدم..  ما  كل  أجل  من 
وبأسك  نفسك  على  فلتعتمدي  م���ددًا..  أو  عونًا 
الملمات  في  لها  المشهود  فأنت  شكيمتك،  وقوة 

والنوائب والنوازل.. بالصبر والمصابرة والثبات.
المهدور من مملكة  بل  المباح،  فال تدعي دمك 
الوحوش، يذهب هدرًا وسدّى.. وال يغرنك التقويم 
الميالدي الذي نعيش زمنه - األلف الثالث - فنحن 
الوسطى..  القرون  في  نزل  لّما  الثالث  العالم  أبناء 
هكذا ينظر إلينا العالم، هذا هو تقويمه الفعلي لنا، 
والثناء في بعض  المديح  عبارات  ببعض  وإن هذي 

األحيان على هذا أو ذاك من الرموز..
كذبة،  أو  تهمة،  ليست  الدونية  النظرة  هذه 
نحن  وواقعية..  فهي صحيحة  للحقيقة،  مجافاة  أو 
في  ال حراجة  الغاب، حيث  نعيش جاهلية شريعة 
اقتراف األجرام بشتى صنوفه بحق اآلمنين األبرياء، 

والتلذذ بسفك الدماء ومضغها..
إحراجًا  تشكل  ال  المشاهد  وهذه  األعمال  هذه 
ما  والديمقراطية،  والحرية  التقدم  الزاعم  للعالم 
الجالد  دام  وما  فلسطينة..  عربية  الضحية  دامت 
يهوديًا صهيونيًا ربيب أميركا وبريطانيا وغيرهما 

من دول االستكبار واإللحاد والقرصنة..
أضف إلى ذلك، ما كان هذا التعامي عما يجري 
لو  وإره��اب،  وإجرام  عدوان  من  فلسطين  أرض  على 
أن مملكة الوحوش البشرية انتصرت إلى القضية، 
وكشرت عن أنيابها ولو مرة واحدة في وجه اللقيط 

وأربابه..
غزة.. ليكن شعارك الدائم، »العين بالعين والسن 
بالسن«، فهذا العدو الغاصب الماجن والماكر، ما كان 
أن  لو  وتجبره،  وغطرسته  وعهره  غّيه  في  ليتمادى 
الال  مجلس  في  كان  أو  رج��ااًل..  الوحوش  مملكة  في 

أمن ضمائر..
وحده فجرك يا غزة من ُيطلع الضوء عليك رغم 

أنوف المستكبرين!

نبيه الأعور



موقع متقدم

احتلت و�سائل االإعالم االجتماعي موقعاً 

م��ت��ق��دم��اً يف امل��واج��ه��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة االأخ����رة 

ب���ن امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة و»اإ����س���رائ���ي���ل« 

يف ق���ط���اع غ������زة، ب����ال����ت����وازي م����ع ال��ع��م��ل��ي��ات 

الع�سكرية على االأر�ض. اتخذ الفل�سطينيون 

و»االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون«، ك��ل م��ن م��وق��ع��ه، ح�سنه 

امل���ن���ي���ع، وا���س��ت��ح�����س��ر اأ���س��ل��ح��ت��ه امل���ك���ون���ة من 

»الهاتف  اأو  ب��االإن��رن��ت،  املت�سل  الكمبيوتر 

ال���ذك���ي«، مل��واج��ه��ة خ�����س��م��ه، والإحل�����اق اأك���ر 

يف  املواجهة  احتدمت  وب�سورته.  به  ال�سرر 

اقت�سرت  االأ�سلحة  لكن  االفرا�سي،  العامل 

ع��ل��ى امل���ع���ل���وم���ات وال�������س���ور وال��ف��ي��دي��وه��ات 

والروابط االإلكرونية.

التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  اإن  الواقع،  يف 

االج��ت��م��اع��ي وال��ه��ج��م��ات االإل��ك��رون��ي��ة لي�ض 

ج���دي���داً يف ال�����س��ي��ا���س��ة االإع���الم���ي���ة احل��رب��ي��ة 

يف  ا�ستخدامها  طريقة  اأن  اإال  ال�سهيوينة، 

خ�سو�ساً  مت��ام��اً،  خمتلفة  احل��ال��ي��ة  احل���رب 

حن ان�سغلت »وحدة االإعالم التفاعلي« التي 

امل��واق��ع  اأ���س��ك��ال  بكل  »اإ���س��رائ��ي��ل«  يف  تاأ�س�ست 

التوا�سلية. 

اال�سراتيجية  ف���اإن  اخل����راء،  وبح�سب 

كان  عما  اختالفاً  متثل  ه��ذه  »االإ�سرائيلية« 

ي��ح��دث يف ال��ن��زاع��ات ال�����س��اب��ق��ة يف االأرا���س��ي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة. ف��ف��ي ع��م��ل��ي��ة »ال��ر���س��ا���ض 

اجل��ي�����ض  ح���ّظ���ر   ،2008 ع����ام  يف  امل�������س���ب���وب« 

غ��زة،  دخ���ول  ال�سحافين  ع��ل��ى  ال�سهيوين 

»يوتيوب« الإطالع  اأن�ساأ قناة  وبداًل من ذلك 

ال�سحافين على امل�ستجدات، وهي خطوة مل 

ُتر�ض الكثر من ال�سحافين، الذين اأرادوا 

روؤية ما يحدث باأنف�سهم، وت�سببت يف ت�ساعد 

يتدخل  »االإ�سرائيلي«  اجلي�ض  الأن  االنتقاد، 

يف التغطية االإخ��ب��اري��ة، وي���رّوج ل��الأم��ور من 

وجهة نظره.

لل�سحافين  ال�سماح  مّت  امل��رة  ه��ذه  لكن 

اإن�ساء مكتب �سحايف  غ��زة، حيث مت  بدخول 

ح���ك���وم���ي ع���ل���ى م�������دار ال�������س���اع���ة، الإ�����س����دار 

هذه  اأن  اإال  لل�سحافين،  �سحفية  بطاقات 

اال���س��رات��ي��ج��ي��ة اأت����ت ب��ن��ت��ائ��ج ع��ك�����س��ي��ة على 

الكيان الغا�سب، واأظهرت وح�سية »اإ�سرائيل« 

الفل�سطينين.  ب��ح��ق  ال��رب��ري��ة  واأف��ع��ال��ه��ا 

جماعة  رد  املعاك�سة  ال��ف��ع��ل  ردود  ب��ن  وم���ن 

والتي  االإلكرونية،  للقر�سنة  »اأنونيمو�ض« 

»اإ�سرائيلياً«،  اإلكرونياً  موقعاً   87 اخرقت 

بقطع  ال���ع���دو  ح��ك��وم��ة  ت���ه���دي���دات  ع��ل��ى  رداً 

خطوط االت�ساالت يف غزة.

»تويرت« اأطلق ال�شرارة الأوىل

وك��ان��ت »اإ���س��رائ��ي��ل« ب����داأت ه���ذه احل��رب 

ب�سكل  التوا�سل  �سبكات  على  االإلكرونية 

ا�ستفزازي للغاية، من خالل موقع »توير«، 

ح��ي��ث اأع���ل���ن ج��ي�����ض ال���ع���دو ل��ل��م��رة االأوىل 

اأن����ه ق��ت��ل اأح���م���د اجل���ع���ري؛ ق��ائ��د اجل��ن��اح 

تغريدة  ع��ر  »ح��م��ا���ض«،  حل��رك��ة  الع�سكري 

ل���ه، ون�����س��رت اجل��ه��ة امل��ن��وط��ة ب��االت�����س��االت 

جانب  اإىل  للجعري  �سورة  العدو  بجي�ض 

على  مل�سقة  ع��ل��ي��ه«  ال��ق�����س��اء  »مت  ع���ب���ارة: 

التي تن�سب  العمليات  اإىل  باالإ�سافة  وجهه، 

موقع  على  ُو�سع  كما  عنها،  امل�سوؤولية  اإليه 

عن  اأ�سفر  ال��ذي  للهجوم  فيديو  »يوتيوب« 

مقتله.

على  »االإ�سرائيلي«  اجلي�ض  ق��ال  والح��ق��اً 

ح�����س��اب��ه ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى ت���وي���ر: »اجل��ي�����ض 

�سد  وا�سعة  ع�سكرية  حملة  ب��داأ  االإ�سرائيلي 

م���واق���ع ون�����س��ط��اء االإره�������اب يف ق��ط��اع غ���زة، 

اأهداف تابعة حلركتي حما�ض  و�سركز على 

العملية  ببدء  اإي��ذان��اً  االإ���س��الم��ي«؛  واجل��ه��اد 

االإ�سرائيلية �سد قطاع غزة، قبل  الع�سكرية 

اإ�سدار اأي بيان ر�سمي اأو ت�سريح �سحفي.

الفل�سطينية  املقاومة  قبل  الرد من  لكن 

ج������اء ����س���ري���ع���اً وح����ا�����س����م����اً، واأث�����������ار ده�����س��ة 

وزير  تقدمي  ولعل  اأنف�سهم،  »االإ�سرائيلين« 

ب��اراك، ا�ستقالته فيه ما  حرب العدو؛ ايهود 

يوؤكد ذلك. 

يف ال��ب��داي��ة، ب���داأ احل�����س��اب اخل��ا���ض على 

م���وق���ع »ت����وي����ر« ال���ت���اب���ع ل��ك��ت��ائ��ب ال��ق�����س��ام 

»التغريدات«  مواجهة  يف  االإنكليزية  باللغة 

ال�سهيونية على ح�ساب الناطق با�سم جي�ض 

ال���ع���دو، يف حم���اول���ة ل��ن�����س��ر امل��ع��ل��وم��ات من 

على  احلقائق  واإظهار  الفل�سطيني،  اجلانب 

االأر�ض. 

املباركة  »اأي��ادي��ن��ا  الق�سام:  كتائب  وقالت 

مكان..  كل  وجنودكم يف  قادتكم  اإىل  �ست�سل 

لقد فتحتم اأبواب جهنم على اأنف�سكم«.

قد  واأج��ان��ب  فل�سطينيون  ن�سطاء  وك���ان 

االح��ت��الل يف  اأط��ل��ق��وا حملة لف�سح ج��رائ��م 

غزة، تظهر اجلرائم التي ترتكبها »اإ�سرائيل« 

التقارير  خالل  من  والن�ساء،  االأطفال  بحق 

واالأ�سرطة امل�سورة التي ُيعّدها ال�سحافيون 

ال�سحافيون  وامل�سورون  واالأج��ان��ب،  العرب 

مم���ن ���س��م��ح��ت ل��ه��م »اإ����س���رائ���ي���ل« ب��ال��دخ��ول. 

واحل��م��ل��ة ح��ق��ق��ت جن���اح���اً م���ن خ���الل ك�سب 

موؤيدين جدد للق�سية الفل�سطينية، والذين 

م��ع��ل��وم��ات  م�������س���ادر  اإىل  ي���ف���ت���ق���دون  ك����ان����وا 

بلدانهم  اإع��الم  و�سائل  انحياز  بفعل  كافية، 

لالحتالل ال�سهيوين.

الفاعلن  الن�سطاء  اليوم ع�سرات  وهناك 

يوا�سلون  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على 

ال��ل��ي��ل ب��ال��ن��ه��ار ل��ف�����س��ح ج���رائ���م االح���ت���الل، 

املختلفة  الفل�سطينية  باتت احلمالت  بحيث 

»االإ�سرائيلية«  للرواية  ت�سكل حتدياً حقيقياً 

ما  وهذا  االجتماعية،  التوا�سل  �سبكات  على 

ال�سون  االإ�سرائيلية  ال�سحافية  به  �سّرحت 

كابالن من �سحيفة »هاآرت�ض« قبل عدة اأيام؛ 

ترويج  يف  �سعوبات  ت��واج��ه  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ب���اأن 

ادعاءاتها حول احلرب على غزة.

اأنها  فل�سطينية  ف�سائل  اأعلنت  ب��دوره��ا، 

»مت��ك��ن��ت م���ن اخ�����راق خ��م�����س��ة اآالف ه��ات��ف 

حممول ل�سباط �سهاينة �ساركوا يف العدوان 

املتوا�سل باإر�سال ر�سائل حتذيرية لهم«. ويف 
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ملف العدد

ال��ح��رب  ف��ي  الفلسطينيين  ق����درات  ع��ل��ى  تعليقًا 
شغل  الذي  ميركوفتش،  موشيه  العماد  قال  اإللكترونية، 
العدو  جيش  في  السايبر«  »ح��رب  دائ��رة  رئيس  منصب 
لحرب  »إسرائيل«  تتعرض  حرب  كل  في  إنه  الماضي،  في 
إلكترونية كهذه، لكن هذه المرة فاق األمر كل التوقعات، 
»إن  بالقول  »اإلسرائيليين«  طمأنة  حاول  أنه  من  وبالرغم 
وال  الهجمة  هذه  صد  تستطيع  اإلسرائيلية  األمن  أجهزة 

داعي للقلق«، لكنه تابع »المهم أن نظل متيقظين«.
إن  أفنر،  كرميال  الطاقم؛  رئيسة  قالت  الحرب،  وخالل 
»إسرائيل تخوض حربًا على ثالث جبهات في هذه األيام، 
فباإلضافة إلى الحرب بالسالح التقليدي والصواريخ، توجد 
أيضًا«.  االجتماعية  الشبكات  على  وح��رب  سايبر  ح��رب 
واعترفت بأن هاكرز فلسطينيين وعربًا ومؤيدين لهم في 

العالم تمكنوا من اختراق بعض المواقع وتشويهها.
وعرضت نماذج لملصقات احتلت الصفحات األولى في 
تعمل  مجموعة  ومنها:  »اإلسرائيلية«،  الحكومية  المواقع 

باسم »رزق الله«، كتبت: »إذا كنتم تظنون أنكم ستقضون 
فاعلموا  غزة،  على  حرب  بشن  الفلسطينية  المقاومة  على 
من  انتهجها  قد  الحرب  سياسة  وحمقى.  أغبياء  أنكم 
سبقكم من إخوانكم )...(، فماذا حصدتم منها غير خراب 
بيوتكم، ودمار حياتكم؟! أنتم فقط أخرجتم جياًل أشد قوة 

وأكثر شراسة وأقوى بطشًا بكم أيها الحمقى«. 
وت��م��ك��ن��ت م��ج��م��وع��ة أخ���رى م��ن إل��ص��اق ص��ورة 
المواقع  على  عدة  ساعات  وإبقائها  الجعبري  أحمد 
»اإلسرائيلية«، وتم تشويه مواقع حكومية »إسرائيلية« 
مخازن  سرقة  في  ونجحت  ب��وك«،  »فيس  ال� على  عدة 

معلومات من عدة مواقع أخرى.

ردود »إســرائيليـــــة«
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خالل الحملة العسكرية الصهيوينة األخيرة على قطاع غزة، اتسع نطاق 
عبر  االجتماعي؛  التواصل  آخر: شبكات  عبر مجال  المرة  لكن هذه  الصراع، 

»تويتر« و»يوتيوب« و»فيس بوك«.. 

حاول »اإلسرائيليون« استمالة التعاطف الدولي، وتبرير قصفهم الذي 
خّلف عشرات القتلى من المدنيين بين صفوف الفلسطينيين. عبر أشرطة 
مصورة عديدة، ومجموعة كبيرة من التغريدات، سعى جنود صهاينة إلى 
إظهار »إسرائيل« بصورة الدولة المدافعة عن نفسها، وأكدوا أن »الهدف 
واسع؛  نطاق  وعلى  للجميع،  معلومات  إيصال  هو  العملية  هذه  وراء  من 
التأثير  إلى  التقليدية، ونهدف  اإلعالم  عبر وسائل  معلومات قد ال تصل 

على مستخدمي هذه الشبكات«.

في المقابل، استخدم الناشطون اإللكترونيون المدافعون عن فلسطين، 
كبير في  إلى حد  ونجحوا  »اإلسرائيلي«،  العنف  لتعرية  نفسها،  الوسائل 
صعيد  على  ليس  اإللكترونية،  الحرب  هذه  في  هامة  إنجازات  تحقيق 
فضح االنتهاكات الصهيونية فحسب، بل أيضًا في اختراق وتعطيل آالف 

المواقع »اإلسرائيلية«، عبر حمالت منظمة.



اأن  �سهاينة  م�سوؤولون  اأعلن  مت�سل،  �سياق 

عدد حماوالت القر�سنة التي اأجريت ملواقع 

مليوناً. وحول   44 بلغ  »اإ�سرائيلية«  حكومية 

م�����س��ادر ه���ذه امل���ح���اوالت، اأك����د وزي����ر امل��ال��ي��ة 

اأتت من  اأنها  »االإ�سرائيلي«؛ يوفال �ستاينتز، 

ل��ك��ن معظمها من  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 

الداخل، واأو�سح �ستاينتز اأن 10 مالين منها 

طاولت موقع الرئي�ض »االإ�سرائيلي« �سيمون 

اخلارجية،  وزارة  موقع  مالين  و7  ب��ري��ز، 

بنيامن  ال���وزراء  رئي�ض  موقع  تعر�ض  فيما 

نتنياهو لثالثة مالين حماولة.

وق����د جن��ح��ت جم��م��وع��ة »اأن��ون��ي��م��و���ض«، 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ب����دء ال����ع����دوان، يف اخ����راق 

ومتّكنت  »االإ�سرائيلية«،  امل��واق��ع  من  الكثر 

من توقيف موقع م�سرف »اإ�سرائيلي« بع�ض 

الوقت، احتجاجاً على املجازر التي يقوم بها 

قائمة  املجموعة  ون�سرت  الغا�سب.  الكيان 

ب�200 موقع حكومي »اإ�سرائيلي«، على راأ�سها 

موقع جي�ض االحتالل »االإ�سرائيلي«، ووزارة 

اخلارجية، ودعت »الن�سطاء االإنرنتين« اإىل 

خالل  من  التدمر  خطة  وكانت  تدمرها. 

زي���ارة م��الي��ن املت�سفحن ل��ه��ذه امل��واق��ع يف 

اآن واحد، ما ي�سبب اختناقات مرورية فيها، 

والت�سوي�ض  اإليها،  الو�سول  اإعاقة  وبالتايل 

على حمتواها.

م�����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ام����ت جم���م���وع���ة م��ن 

ا�سم  نف�سها  على  تطلق  االإن��رن��ت  قرا�سنة 

ب��اخ��راق عدة  ك���رو«  هاكينغ  ك��وم��ب��اين  »زي 

نائب  ���س��ال��وم؛  ل�سيلفان  �سخ�سية  ح�سابات 

التوا�سل  مواقع  على  العدو،  حكومة  رئي�ض 

ال�سخ�سية  مدونته  اإىل  اإ�سافة  االجتماعي، 

وبريده االإلكروين، وهددت بت�سريب ر�سائله 

املجموعة  وق��ام��ت  ال�سخ�سي،  هاتفه  ورق���م 

على  ح�سابه  غ��الف  ���س��ورة  با�ستبدال  اأي�ساً 

ب��اأخ��رى حت��وي الفتة كتب عليها :  »ت��وي��ر« 

»توقفوا عن قتل ال�سعب اأيها االأوغاد«.

ويف ج���ول���ة امل���واج���ه���ة االأخ�������رة، اأع��ل��ن��ت 

حلركة  الع�سكري  ال���ذراع  ال��ق��د���ض«؛  »�سرايا 

اخ��راق  من  متكنها  عن  االإ�سالمي،  اجلهاد 

���س��ه��اي��ن��ة  ل�����س��ب��اط  خ���ل���وي  اآالف  خ��م�����س��ة 

ي�ساركون يف احلرب على قطاع غزة، واأفادت 

ب���اأن���ه���ا اأر����س���ل���ت ل����ه����وؤالء ال�����س��ب��اط ر���س��ائ��ل 

حتذيرية باللغة العرية. 

كما ن�سرت »�سرايا القد�ض« عر موقعها 

ت�سمنت  ج��داً،  هامة  معلومات  االإل��ك��روين 

ميالد  وت���واري���خ  واأ���س��م��اء  �سخ�سية  ب��ي��ان��ات 

ومهمات ملئات ال�سباط واجلنود ال�سهاينة.

ك��م��ا �سملت امل��ع��ل��وم��ات »ع��ن��اوي��ن واأرق����ام 

الريد  وعناوين  واخل��ا���س��ة،  العمل  ه��وات��ف 

واحتياطية،  اأ���س��ا���س��ي��ة  وم��ه��ن��اً  االإل���ك���روين، 

واأع��م��اراً،  �سخ�سية،  بطاقات  واأرق����ام  ورت��ب��اً، 

واأم������اك������ن ال�������س���ك���ن، وال�������س���ع���ب���ة وال�������س���ري���ة 

وامل��ج��م��وع��ة واالأرق������ام ال�����س��خ�����س��ي��ة« ل��ه��وؤالء 

ال�سباط واجلنود.

كذلك متكنت حركة »حما�ض« من اخراق 

ب���ث ق���ن���وات يف ت��ل��ي��ف��زي��ون ال���ع���دو، واأذاع�����ت 

تهديدات لل�سهاينة، وقامت ببث فيلم فيديو 

باللغة  ال�سهيونين«  امل�ساة  »ج��ن��ود  خاطب 

العربية والعرية.

ومن الوا�سح اأن االإمكانيات التكنولوجية 

التي كانت حكراً على الدول املتقدمة واملحتل 

»االإ�سرائيلي« �سابقاً مل تعد كذلك االآن. فقد 

تعلم ال�سباب الفل�سطيني الو�سول اإىل قواعد 

ميار�سونها  واأ�سبحوا  التكنولوجية،  العلوم 

يف حياتهم، ما اأدى اإىل تطور العمل املقاوم يف 

جمال التكنولوجيا، وهذا التطور بداأ ينعك�ض 

يف م�سلك املقاومة واأدواتها وا�سراتيجيتها، 

اإذ كانت قدرات املقاومة االإلكرونية وا�سحة 

يف اأكرث من جمال، خ�سو�ساً ما يتعلق بتمّكن 

اخ��راق  من  القد�ض«  »�سرايا  من  جمموعة 

ال�سبكة اخللوية يف »اإ�سرائيل«.

ومن املرجح اأن االإمكانيات التكنولوجية 

يف  ت��ت��ط��ور  ق��د  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  ل���دى 

االأ���س��ال��ي��ب  �سمن  امل��ق��ب��ل��ة،  القليلة  االأ���س��ه��ر 

النف�سية �سد جي�ض االحتالل، كما اأن احلرب 

املرحلة  خالل  حا�سمة،  �ستكون  االإلكرونية 

املقبلة خ�سو�ساً. 

ثالثة حماور

م����ن خ�����الل ال���ه���ج���م���ات ال���ع���دي���دة ال��ت��ي 

امل��واق��ع  ���س��د  الفل�سطينية  احل��م��ل��ة  �سنتها 

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«، ي��ت�����س��ح اأن���ه���ا ت���رك���زت على 

امل��واق��ع  اأول��ه��م الهجوم على  ث��الث��ة حم���اور، 

ال��ت��ج��اري��ة واخل���ا����س���ة، ح��ي��ث ق����ام ق��را���س��ن��ة 

باخراق  واإي���ران  العربية  ال��دول  بع�ض  من 

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«  امل���واق���ع  م���ن  اآالف  ب�����س��ع��ة 

التجارية واخلا�سة بهدف و�سع اأعالم حركة 

ل�»اإ�سرائيل«  معادية  ر�سائل  وب��ث  »حما�ض«، 

وموؤيدة ل�»حما�ض«، بالتزامن مع االعتداءات 

»االإ�سرائيلية« على قطاع غزة.

الهجوم  ا�ستهدف  الثاين فقد  املحور  اأما 

على املواقع احلكومية، حيث كثفت جمموعة 

»اأنونيمو�ض« حماولتها لت�سوي�ض عمل املواقع 

احلكومية »االإ�سرائيلية«، كما ذكرنا اآنفاً.

واملحور الثالث رّكز على احلرب النف�سية 

ع���ل���ى االإن�����رن�����ت، مب��������وازاة ع��م��ل��ي��ة »ع���م���ود 

ال�سبكات  خا�ض  ب�سكل  وا�ستهدف  ال�سحاب«، 

االج��ت��م��اع��ي��ة، وع���ل���ى راأ����س���ه���ا »ف��ي�����ض ب���وك« 

و»توير«.

اإعداد هناء عليان
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دور الحـرب اإللـكـترونيــة     في تحقيق انتصار غزة

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

عـــدم تـــــوازن

) العدد 240(  اجلمعة - 30 ت�رشين الثاين - 2012

قررت  أبيب  تل  أن  العبرية،  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  ذكرت 
تحويل صحراء النقب إلى مركز للحرب اإللكترونية، حيث ستتم إقامة 
مركز خاص في مدينة بئر السبع عام 2013، يحتوي على ألف مكان عمل. 
 50 من  بأكثر  تكلفته  تقدر  الذي  المركز،  إقامة  قرار  أن  وأضافت 
للجيش،  التابع  التنصت  مركز  نقل  خلفية  على  يأتي  مليون شيكل، 
وهو أحد المراكز االستخبارية »اإلسرائيلية« المهمة، إلى منطقة بئر 
ما  النقب،  إلى  الجيش  نقل معسكرات  عملية  إطار  في  وذلك  السبع، 

يعني جلب نحو 10 آالف مختص فى التكنولوجيا إلى المنطقة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الحرب اإللكترونية أصبحت مهمة 
المقتحمين  هجمات  أن  كما  مواقع،  عدة  في  األخيرة  السنوات  في 
عالمية،  ظاهرة  إلى  تحولت  الخبيثة  والبرامج  والفيروسات  »الهاكرز« 

على مصارف  أخيرًا هجمات  المتحدة شهدت  الواليات  أن  إلى  الفتة 
ومؤسسات مالية، وشركات نفط أميركية في الخليج العربي، وهذا ما 
تخشاه »إسرائيل« على نفسها، بعدما تمّكن ناشطون فلسطينيون في 

األسبوع األخير من اختراق مواقع إلكترونية عبرية عديدة.
وأوضحت »يديعوت« أن مجال الحرب اإللكترونية أصبح أحد الثروات 
»إسرائيل«، ليس على المستوى األمني فقط، إنما على  االستراتيجية ل�
من  الكثير  تستثمر  وهي  أيضًا،  واالجتماعي  االقتصادي  المستوى 

األموال لتطوير قدراتها اإللكترونية.
جراء ذلك، أعرب عدد كبير من الخبراء اإللكترونيين »اإلسرائيليين« 
المقاومة  أثبتتها  التي  القدرات  من  واستغرابهم  دهشتهم  عن 

الفلسطينية في الحرب األخيرة على صعيد الصراع اإللكتروني.

حجم  في  توازن  عدم  هناك  أن  من  بالرغم 
من  والقادمة  غ��زة،  من  القادمة  المعلومات 
في  النشطاء  ق��درة  ع��دم  بسبب  »إسرائيل«، 
لطبيعة  اإلنترنت،  على  دائمًا  البقاء  على  غزة 
الكهربائي،  للتيار  انقطاع  الظروف هناك؛ من 
الوقت  ذات  في  لكن  منهم،  القصف  وق��رب 
وكذلك  الفلسطينيون،  النشطاء  يحقق 
انتشارًا  غزة،  قطاع  من  العاملون  الصحافيون 
حيث  ب���وك«،  و»ف��ي��س  »تويتر«  على  واس��ع��ًا 
أصبحت »الهاشتاغ« األكثر انتشارًا حاليًا على 
تويتر »غزة تحت القصف« في حساب »تويتر«.
العملية  )اس���م  »ه��اش��ت��اغ«  حقق  بينما 
أيضًا  انتشارًا  السحاب(  عمود  اإلسرائيلية 
ما سيطرت  أنه سرعان  إال  العملية،  بداية  في 
حساب  على  غ��زة  م��ن  ال��ق��ادم��ة  التغريدات 

»تويتر«.

مــركــــز الحـــرب اإللـكـــترونـيـــــة



ال�شعب  لن�شرة  ف��ج���أة  اأم��رك���  ا�شتف�قت 

والعي�ش  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  لتحقيق  الأردين 

الجتماعية  احل��رك��ات  وت�صاعدت  ال��ك��رمي، 

ال��ن��ظ��ام يف م�صيدة  ب��ع��دم��ا وق���ع  ال�����ص��ع��ب��ي��ة، 

العربية  ال��وع��ود  تبخر  ب��ع��د  امل����ايل،  ال��ع��ج��ز 

الأ�صباب  هي  فما  املالية،  امل�صاعدات  باإر�صال 

والأمريكي  العربي  التخلي  لهذا  احلقيقية 

عن الأردن؟

ت��رت��ك��ز  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  امل���ط���ال���ب  اأن  ���ص��ك  ل 

املعي�صي،  ال�صعيد  على  قا�صية  وق��ائ��ع  على 

وت��داول  ال�صيا�صية  الأو���ص��اع  اإىل  بالإ�صافة 

الأردين  ف��امل��واط��ن  ال����راأي،  وح��ري��ة  ال�صلطة 

ال�����ع�����وز واحل����اج����ة  ي���ع���ي�������ش يف م���ن���ظ���وم���ة 

القت�صادية، والتقييد يف امل�صاركة ال�صيا�صية 

لبناء النظام، وهذا امل�صهد ل تخلو منه دولة 

بع�ش  ويف  اخلليج،  اإىل  املحيط  م��ن  عربية 

دول اخلليج هناك ي�صر مادي نوعاً ما، لكن 

ف��وق  ه��ي  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�صيا�صية  ال��ق��ي��ود 

الت�صور والدين وحقوق الإن�صان، ومع ذلك 

ل تتحرك اأمريكا ول الغرب!

يف  الأح��������داث  ا���ص��ت��غ��ال  اأو  اف���ت���ع���ال  اإن 

مرحلية  اأه�����داف  لتحقيق  ي�صعى  الأردن، 

وا�صرتاتيجية:

م��رح��ل��ي��اً وت��ك��ت��ي��ك��ي��اً، ف����اإن دول اخل��ل��ي��ج، 

على  ت�صغط  وق��ط��ر،  ال�����ص��ع��ودي��ة  خ�صو�صاً 

ق�صاوة  اأك��ر  م��واق��ف  لت��خ��اذ  الأردين  امللك 

عمليات  وت�صهيل  ���ص��وري��ة،  يف  ال��ن��ظ��ام  ���ص��د 

للم�صلحني  والإي���������واء  وال����دع����م  ال��ت�����ص��ل��ي��ح 

خ�����ص��و���ص��اً »ال�����ص��ل��ف��ي��ني«، مل�������وؤازرة ال���داخ���ل 

اأن يقوم به  ال�صوري، وهذا ما يرتدد الأردن 

ي��ق��وم مبا  اأن���ه  م��ع  وم��ك��ث��ف،  ب�صكل مف�صوح 

يطلب منه اإىل م�صتوى ي�صتطيع حفظ خط 

الرجعة مع النظام.

وعقاباً على تردده، فقد تراجعت ال�صعودية 

وقطر عما وعدته به لت�صديد عجز املوازنة 

الذي يبلغ حوايل 8 مليارات دولر، من اأ�صل 

املوازنة التي تبلغ 12 مليار دولر، اأي بعجز 

يتجاوز ال�60٪ للعامني 2012 و2013، وتبلغ 

ق��ي��م��ة ال��دع��م ل��ل��م��ح��روق��ات، ح����وايل مليار 

اللحظة  ويف  ���ص��ن��وي��اً،  دولر  م��ل��ي��ار  ون�����ص��ف 

ال��ق��ات��ل��ة ام��ت��ن��ع ال��ق��ط��ري��ون وال�����ص��ع��ودي��ون 

بعد  م�صر  اأن  اإىل  بالإ�صافة  امل�صاعدة..  عن 

ثمن  �صاعفت  للحكم،  »الإخ������وان«  ا���ص��ت��ام 

الغاز الذي تبيعه لاأردن، واأبقت على نف�ش 

ال�صعر القدمي واملدعوم للكيان الإ�صرائيلي، 

فتكامل احل�صار القت�صادي ل�»الإخوان« مع 

احل�صار اخلليجي. 

اإ�صقاط  فهو  الإ�صرتاتيجي،  الهدف  اأم��ا 

النظام امللكي يف الأردن، ولتح�صري الأجواء 

ال�صيا�صية للحل يف ال�صرق الأو�صط، عرب حل 

»اإ�صرائيل«  ترف�ش  التي  الاجئني  م�صكلة 

نظرية  ف���اإن  املحتلة،  اأر���ص��ه��م  اإىل  ع��ودت��ه��م 

ع��ادت  »الأردن«،  ال��ب��دي��ل  ال��وط��ن  وم�����ص��روع 

اإيجاد »ميني  للحياة مع تعديل طفيف، هو 

وطن بديل«، لأهايل غزة يف �صيناء، بالتوافق 

مع »الإخوان« يف م�صر.

وي����ق����وم ال����وط����ن ال���ب���دي���ل ع���ل���ى وق���ائ���ع 

على  وي��ع��م��ل��ون  امل��خ��ط��ط��ون،  اإل��ي��ه��ا  ي�صتند 

اإي��ج��اد الأم���ور ال��ازم��ة اأي�����ص��اً، ففي الأردن 

من   ٪60 ح��وايل  الفل�صطينيني  ن�صبة  تبلغ 

اأكر من  جمموع ال�صكان، وي�صيطرون على 

كان  وتاريخياً  الأردين،  القت�صاد  من   ٪50
الأردن م�صوؤوًل عن ال�صفة الغربية قبل عام 

موقعاً  ميثلون  »الإخ����وان«  اأن  ومب��ا   ،1967
جانب  اإىل  ف�صيكونون  الأردين،  ال�����ص��ارع  يف 

عقائدية  لع��ت��ب��ارات  الفل�صطيني  امل��وق��ف 

»دولة اخلافة«، ولعتبارات �صيا�صية »تنفيذ 

الإتفاقات« مع اأمريكا وفق قاعدة املقاي�صة 

»احل��ك��م ل���اإخ���وان.. والأم�����ان لإ���ص��رائ��ي��ل.. 

ال��ن��ظ��ام  وب��ه��ذا ي�صبح  وال��ن��ف��ط لأم���ريك���ا«، 

الأردين يف كما�صة »الإخوان« والفل�صطينيني 

)حما�ش(.

امل���وؤام���رة،  ���ص��وري��ة يف وج���ه  اإن ���ص��م��ود 

على  �صينعك�ش  الأمريكي،  املخطط  وف�صل 

الدول املتورطة يف احلرب على �صورية، يف 

البديل«،  والوطن  النظام  »اإ�صقاط  الأردن 

يف ت���رك���ي���ا »احل��������رب الأه����ل����ي����ة امل��ذه��ب��ي��ة 

واأت��راك«،  واأك��راد  علويني  �صنة  والقومية، 

يف م�����ص��ر »الإخ������وان وال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة«، 

الداخلية«،  »ال���ص��ط��راب��ات  اخلليج  ودول 

واملوؤ�صف والأكر خطراً، هو تورط بع�ش 

الفل�صطينيني يف هذا املخطط، كجزء من 

حركة »الإخوان«، خ�صو�صاً جناح »حما�ش- 

م�صعل« الذي تراوده فكرة ا�صتام ال�صلطة 

من بوابة »اخلافة الإخوانية«، والنتيجة 

اإىل  ي��وؤدي  مما  الفل�صطينيني،  حق  �صياع 

ت��اأخ��ري ا���ص��رتج��اع الأر�����ش وامل��ق��د���ص��ات يف 

فل�صطني.

ع��ل��ى حبال  الأردين  ال��ن��ظ��ام  رق�����ش  ل��ق��د 

ال�������ص���ي���ا����ص���ة والأم����������ن م���ت���ع���ل���ق���اً ب���اخل���ي���وط 

�صرية  وبعاقات  والربيطانية..  الأمريكية 

»الإ�صرائيلية«  امل�صالح  لأن  »اإ�صرائيل«  مع 

حباً  ولي�ش  ذل��ك،  تفر�ش  كانت  والأمريكية 

م�صالح  ف��ر���ص��ت  واإذا  ل��ل��ن��ظ��ام،  ���ص��داق��ة  اأو 

للتعامل  جديدة  قاعدة  والغرب  »اإ�صرائيل« 

اأم��ريك��ا  ف�صتنقلب  الأردن،  يف  ال��ن��ظ��ام  م��ع 

ال�صاه  على  انقلبت  كما  وملكه،  الأردن  على 

ومبارك وزين العابدين، وكما ورطت �صدام 

يف الكويت عرب ال�صفرية عا�صي، فاإنها تكرر 

الرئي�ش حممد مر�صي  ثانية وتورط  الأمر 

ومعه »الإخ���وان«، مبا يهدد حكم »الإخ��وان« 

بال�صقوط، وهو مل يبلغ »الفطام ال�صيا�صي«، 

وب��ح��اج��ة ل��ي��ن��ف��ذ ف���ت���وى »اإر�����ص����اع ال��ك��ب��ري« 

�صيا�صية  ب�����ص��روط  الأم���ريك���ي  ال�����ص��در  م��ن 

كان  حيث  غ��زة،  هدنة  يف  ظهرت  وعقائدية 

واملظلوم  الحتال  بني  واح��دة  م�صافة  على 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، ب���ني اجل�����اد الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

وال�صحية!

الظاهر اأننا �صن�صهد �صقوط الأردن وبقاء 

اأن ي�صقط مر�صي  النظام يف �صورية، وميكن 

امل��ق��اوم��ة.. لأن  ���ص��وري��ة  »الإخ������وان«، وتبقى 

بال�صلطة،  واأم�����ص��ك��وا  ك���ربوا  مهما  ال��ع��م��اء 

ف�����ص��ي��ت��خ��ل��ى ع��ن��ه��م ال�����ص��ي��د الأم�����ريك�����ي اأو 

الأم��ريك��ي��ة،  امل�صالح  حلفظ  »الإ���ص��رائ��ي��ل��ي« 

فالعماء با كرامة.

الفل�صطينية  والق�صية  الأردن  اهلل  حفظ 

من املتاآمرين.

 د. ن�سيب حطيط
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يف ال��وق��ت ال���ذي اأك���د ال��ع��دوان على ق��ط��اع غ��زة تطور 

وتنامي قدرات املقاومة، واأن انت�صارها  الع�صكري الوا�صح 

قد عزز من قوة حمور دول وقوى املقاومة يف املنطقة، فاإنه 

عليه  يطراأ  مل  الر�صمي  العربي  الواقع  اأن  حقيقة  ك�صف 

اإنه اأ�صبح اأكر �صوءاً مما كان  اأي تغيري، بل ميكن القول 

وزين  مبارك يف م�صر،  اأنظمة: ح�صني  �صقوط  قبل  عليه 

العابدين بن علي يف تون�ش، ومعمر القذايف يف ليبيا، فيما 

من  اإيقاعها  نف�ش  على  ظلت  العربية  اجلامعة  موؤ�ص�صة 

التقاع�ش والتخاذل والتواطوء، وجت�صد ذلك يف الآتي:

اأوًل: ا����ص���ت���م���رار ع���اق���ات ال��ت��ب��ع��ي��ة، مل��ع��ظ��م الأن��ظ��م��ة 

وتون�ش  اجل��دي��دة يف م�صر  الأن��ظ��م��ة  فيها  ال��ع��رب��ي��ة، مب��ا 

والداعم  ال��راع��ي  الأم��ريك��ي��ة؛  املتحدة  بالوليات  وليبيا، 

اأن��ه  وتبني  غ��زة،  على  وع��دوان��ه  ال�صهيوين  للكيان  الأول 

العاقات، عما  تغيري يف هذه  اأو  اختاف،  اأي  مل يح�صل 

كانت عليه يف ال�صابق من التزام يف ترجمة ال�صرتاتيجية 

الأمريكية يف املنطقة، �صيا�صياً واأمنياً.

ث������ان������ي������اً: اأم������ا ع����ل����ى ����ص���ع���ي���د ال�������������ص������راع ال����ع����رب����ي 

ما  بل  ل  تبدل،  اأي  اأي�صاً  يح�صل  مل  »الإ�صرائيلي«، فاإنه 

م��ب��ارك حت�صر  اأي���ام ح�صني  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اأن م�صر،  ح�صل 

غزة،  على  عدوانه  اأثناء  ال�صهيوين،  الكيان  مع  التعامل 

هذا  م�صتوى  من  اليوم  رفعت  امل�صرية،  املخابرات  بجهاز 

برعاية  عنه  عرب  ال��ذي  ال�صيا�صي،  امل�صتوى  اإىل  التعامل 

الرئا�صة امل�صرية لتفاق التهدئة، ودخول الرئي�ش حممد 

م��ر���ص��ي ع��ل��ى خ��ط امل��ف��او���ص��ات ب��ني »اإ���ص��رائ��ي��ل« وف�صائل 

هياري  الأمريكية  اخلارجية  وزي��رة  وباإ�صراف  املقاومة، 

كلينتون، وهو ما لقى تنويه »اإ�صرائيل«، التي حر�صت هذه 

لتفاق  م�صرية  �صيا�صية  رعاية  هناك  تكون  اأن  على  امل��رة 

التهدئة.

وتبني اأن موقف م�صر يف ظل حكم »الإخوان« مل يتغري 

يف اأي جانب من اجلوانب، عن موقفها يف ظل حكم مبارك، 

وظ��ه��ر ذل��ك بو�صوح م��ن خ��ال اخل��ط��وات ال��ت��ي اتخذها 

م��ر���ص��ي اأث��ن��اء ال���ع���دوان، وال��ت��ي ك���ان ي��ق��دم عليها م��ب��ارك 

اأي�صاً لمت�صا�ش غ�صب ال�صارع، والتي متثلت يف الكتفاء 

م�صوؤول  واإر���ص��ال  اأب��ي��ب،  ت��ل  م��ن  امل�صري  ال�صفري  ب�صحب 

م�صري اإىل غزة، وفتح معرب رفح.

اإىل  ت�صارع  كعادتها، مل  العربية،  الدول  ثالثاً: جامعة 

العدوان، وبناء على دعوة من  اأي��ام من  اإل بعد  الجتماع، 

وزير اخلارجية اللبناين عدنان من�صور، ولي�ش من اأمينها 

عك�ش  على  متاأخرة،  حتركت  اأنها  اأي  العربي،  نبيل  العام 

ال�صورية، حيث هي جاهزة  الأزم���ة  يف  ت��زال  ول  فعلت  ما 

وم�صتنفرة ليًا ونهاراً لتخاذ القرارات واملواقف العملية 

لدعم اجلماعات امل�صلحة، باملال وال�صاح، اللذين حتجبهما 

عن غزة، وهو ما عك�صه بيان اجلامعة الذي ل يعدو كونه 

ن�صخة طبق الأ�صل عن بيانها الذي �صدر خال العدوان 

اأي تبدل  ي��ط��راأ  اأن��ه مل  اأي   ،2009  -  2008 ع��ام  على غ��زة 

لناحية ا�صتمرار التخاذل يف اتخاذ اأي مواقف، اأو اإجراءات 

�صد  ومقاومته  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  تدعم  عملية 

الحتال، كقطع العاقات، واإلغاء التفاقيات مع الكيان 

ال�صهيوين، وتقدمي كل اأ�صكال الدعم له.

اأم����ا رئ��ي�����ش وزراء ق��ط��ر ال����ذي ظ��ه��ر خ����ال الأزم����ة 

يف ���ص��وري��ة يف م��ق��دم��ة م��ن ي��ت��ق��دم��ون ال�����ص��ف��وف، مطلقاً 

على  وحمر�صاً  املقاوم،  نظامها  �صد  النارية  الت�صريحات 

اإ���ص��ق��اط��ه، وع��ل��ى دع���م اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة، ف��اإن��ه ���ص��ارع 

اإىل ب��ث م��ن��اخ الإح��ب��اط وال��ي��اأ���ش، م��ن اإم��ك��ان��ي��ة مواجهة 

»النعاج«  ب�صورة  العرب  اإظ��ه��ار  ح��اول  عندما  »اإ�صرائيل«، 

غري القادرين على مواجهة »اإ�صرائيل«.

امل��وق��ف  م���ع  م��ن�����ص��ج��م��اً  ال��ع��رب��ي  امل���وق���ف  رابعاً: ظهر 

هذه  خ��وف��اً  التهدئة  على  احل��ر���ش  يف  الغربي  الأم��ريك��ي 

املرة على »اإ�صرائيل« نف�صها، وهو وما يف�صر حتركه �صريعاً 

للتو�صل اإىل تهدئة ل�صببني:

تغيري  ع��ل��ى  واإدارك�����ه  امل��ق��اوم��ة  ق����درات  الأول: تنامي 

املعادلة يف غزة، لأنها لو كانت قادرة على ذلك، لتمكنت من 

ذلك عام 2008 � 2009، وبالتايل وجدت اأمريكا وحلفاوؤها 

و�صواريخها  ق��درة،  اأك��ر  اأ�صبحت  املقاومة  اأن  املنطقة  يف 

و�صلت اإىل عمق الكيان ال�صهيوين، و�صقطت يف قلبه، اأي 

يف تل اأبيب والقد�ش املحتلة، اأكر مناطق حيوية وح�صا�صة، 

الأمر الذي ي�صكل خطراً على قوتها الردعية يجب العمل 

على احلد منه وتطويقه.

ب��ق��درة  ال��غ��رب��ي��ة  وال�����دول  اأم���ريك���ا  ث��ق��ة  الثاين: عدم 

اأنظمة الربيع العربي اجلديدة على ال�صمود يف مواجهات 

التداعيات، التي قد تن�صاأ عن اإقدام اجلي�ش »الإ�صرائيلي« 

ع��ل��ى اج��ت��ي��اح ق���ط���اع غ�����زة، وب���ال���ت���ايل اخل�����وف م���ن ف�صل 

»اإ���ص��رائ��ي��ل«، وم���ن ع���دم ق���درة ه���ذه الأن��ظ��م��ة ع��ل��ى حتمل 

�صهيونية  جم���ازر  ح�صول  م��ع  خ�صو�صاً  ال�����ص��ارع،  �صغط 

امل�����ص��وؤول��ون  ����ص���ارع  ول���ذل���ك  ال�صعب  الفل�صطيني،  ���ص��د 

اإكثار احلديث عن خماطر الهجوم الربي،  اإىل  الغربيون 

اإ�صعاف  اأو  لأنهم ل ي��ري��دون ت��ورط »اإ���ص��رائ��ي��ل«، واإح���راج 

املربر  اإيجاد  ويريدون  ناحية،  من  العربي  الربيع  اأنظمة 

ناحية  من  برية  بعملية  القيام  عن  للرتاجع  ل�»اإ�صرائيل« 

ب��ال��ق��ول:  نتنياهو  ت�����ص��ري��ح  عك�صه  ال����ذي  الأم����ر  اأخ�����رى، 

اعتبارات  جملة  باحل�صاب  واأخ��ذن��ا  مركياً  و�صعاً  »واجهنا 

ع�صكرية و�صيا�صية«.

ح�سني عطوي

 الـمـوقـف الـرسـمي العـربــي تفضحـه غـزة 

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

تجـويـع األردن.. إلقــامـة الـوطـن البـديـل

مظاهرات يف العا�صمة الأردنية تطالب باإ�صقاط النظام                )اأ.ف.ب.(
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ح�صناً فعل »الإخ��وان« يف م�صر باأن األغوا 

ال��ت��ظ��اه��رة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة ي��وم الثاثاء 

ع��ل��ى ت��ظ��اه��رة امل��ع��ار���ص��ني �صد  امل��ا���ص��ي، رداً 

مر�صي  حممد  د.  امل�صري  الرئي�ش  ق���رارات 

ال�صاحة  ت�صهده  ال��ذي  فالنق�صام  الأخ���رية، 

ت�صلم  ل  ق��د  م�صتطري،  ب�صّر  ي��ن��ذر  امل�صرية 

منه م�صر كلها، فيما لو التحمت املظاهرتان 

و�صالت الدماء يف ال�صارع.

م��ن خ���ال »اإع���ان���ه ال��د���ص��ت��وري« يكون 

ال���رئ���ي�������ش حم���م���د م���ر����ص���ي ق����د ق�����ام ب��خ��ط��اأ 

ا�صرتاتيجي كبري، �صيعود باخل�صارة الكبرية 

عليه، وعلى اجلماعات التي ميثلها، لي�ش يف 

م�صر فح�صب، بل يف منطقة ال�صرق الأو�صط 

عوامل  اإدراج  وميكن  ككل،  اأفريقيا  و�صمال 

�صوء التقدير املوؤدي اإىل اخلطاأ يف ما يلي:

امل�����ص��ري��ني  اأن  ال��رئ��ي�����ش م��ر���ص��ي  ي��ع��ل��م 

يعتربون  فهم  له،  مثيل  ل  اإحباطاً  يعي�صون 

اأنهم خرجوا اإىل ثورة، ووجدوها ُت�صرق اأمام 

املراهنة  يف  اأخ��ط��اأ  ق��د  يكون  وه��ك��ذا  اأعينهم، 

اإمكانية  وعلى  امل�صريني،  حتّمل  ق��درة  على 

ب��ع��دم��ا ا�صتطاع  اإع��ان��ه ال��د���ص��ت��وري،  »ب��ل��ع« 

�صابقاً اأن ميرر اإحكام ال�صيطرة على ال�صلطة 

والع�صكر،  والإع��ام  والتنفيذية  الت�صريعية 

من دون اعرتا�صات ُتذكر.

 مل يتح�ّصب مر�صي للعوامل القت�صادية 

والج��ت��م��اع��ي��ة والأم��ن��ي��ة امل���رتدي���ة يف م�صر 

امل�صري  فال�صعب  مثيل،  له  ي�صبق  مل  ب�صكل 

الذي تئّن غالبيته من اجلوع، كان قد و�صع 

اآماًل وتوقعات بتح�ّصن الأحوال بعد ا�صتتاب 

احلكم اجلديد، فاإذا بالبطالة ترتفع ن�صبتها، 

ول ���ص��ي��اح��ة ت��ن�����ّص��ط الق���ت�������ص���اد، وم��ظ��اه��ر 

اإىل  ت��وؤدي  ال�صيا�صية  والنق�صامات  الت�صدد 

هروب روؤو�ش الأموال، وهبوط البور�صة.

اأن ي�صتغل النت�صار  اأراد الرئي�ش مر�صي 

ال��ذي حتقق يف غ��زة، فقام م�صرعاً مبحاولة 

قبل  امل�صري،  الق�صاء  على  �صيطرته  اإع��ان 

املقاومة  ب��ني  املوقعة  الهدنة  ح��رب  يجف  اأن 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة و»اإ����ص���رائ���ي���ل«، م��ت��وه��م��اً اأن���ه 

قوة  فائ�ش  اأن��ه  ت�صور  ما  ا�صتثمار  ي�صتطيع 

��ل ل���دي���ه، ح���ني اأع��ل��ن  اإق��ل��ي��م��ي ودويل حت�����صّ

ال��رئ��ي�����ش الأم���ريك���ي ب����اراك اأوب���ام���ا اإع��ج��اب��ه 

ليربمان  اأف��ي��غ��دور  وامتدحه  برباغماتيته، 

و���ص��ي��م��ون ب��ريي��ز ع��ل��ى اأن����ه رج���ل دول����ة، ومل 

املتطرف  م��ن  م��دي��ح��اً  اأن  اإىل  مر�صي  ينتبه 

يعني  ب��ريي��ز،  ورئي�صه  ليربمان  ال�صهيوين 

بعمل م�صّر  ق��ام  اأن��ه  فاإما  يقلق،  اأن  اأن عليه 

يف  �صمعته  ت�صويه  ي��ري��دون  اأن��ه��م  اأو  ب��اأم��ت��ه، 

اأنحاء العامل العربي.

اأن ال��رئ��ي�����ش امل�����ص��ري   ال���اف���ت ل��ل��ن��ظ��ر 

بعد  دائماً  ال�صلطوية  قراراته  اتخذ  قد  كان 

مقابلة امل�صوؤولني الأمريكيني، مبا ي�صري اإىل 

منهم،  اأخ�صر  �صوء  على  ا�صتح�صل  ق��د  اأن��ه 

عنان  وال��ف��ري��ق  ط��ن��ط��اوي  امل�صري  اأق���ال  فقد 

ب��ع��د اأن ق��اب��ل وزي����رة اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 

هياري كلينتون، واألغى الإعان الد�صتوري 

�صاحيات  الع�صكر  فيه  قّل�ش  ال��ذي  املكمل، 

نائب  ب��رين��ز؛  وي��ل��ي��ام  مقابلة  بعد  ال��رئ��ي�����ش، 

باإعانه  وق��ام  الأم��ريك��ي��ة،  وزي��رة اخلارجية 

ال��د���ص��ت��وري الأخ�����ري ب��ع��د م��ق��اب��ل��ة ه��ي��اري 

كلينتون جمدداً.

وبهذا الإط��ار، يبدو اأن مر�صي مل يتعظ 

من جتربة �صدام ح�صني، الذي لطاملا متّتع 

بدعم اأمريكي غري م�صبوق خال حربه التي 

النهاية،  اإي��ران، ويف  دامت ثماين �صنوات مع 

غا�صبي  اآب��ري��ل  الأمريكية  ال�صفرية  قامت 

من  ال��ك��وي��ت،  اإىل  ال��دخ��ول  ع��ل��ى  بت�صجيعه 

خ����ال ال��ت��ل��م��ي��ح ب����اأن ه��ن��اك ����ص���وءاً اأخ�����ص��ر 

اأنه فخ دفع  اأمريكياً بذلك، �صرعان ما تبنّي 

ثمنه كل من الكويت والعراق و�صدام ح�صني 

نف�صه.

ول���ع���ل ف��ائ�����ش ال���ق���وة امل��ت��ح�����ص��ل ال���ذي 

ا�صت�صعره مر�صي، من اإرهاق ال�صعب وال�صوء 

اإعامي  انت�صار  ون�صوة  الأمريكي،  الأخ�صر 

ع��ل��ى »اإ����ص���رائ���ي���ل«، ج��ع��ل��ه ي���ق���دم ع��ل��ى تلك 

اإح�����دى نتائجها  ت��ك��ون  ال��ت��ي ق���د  امل���غ���ام���رة، 

اأمرين:

ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ت��دف��ع ح����دة الن��ق�����ص��ام  اأن   -

م�صر  ال�صاح،  وانت�صار  الطائفي  والحتقان 

ت��ك��ون ق�صرية الأج���ل،  اأه��ل��ي��ة ل��ن  اإىل ح��رب 

والدولية  الإقليمية  العوامل  تداخل  ب�صبب 

وامل��ذه��ب��ي��ة وال���دي���ن���ي���ة.. وح�����رب ك���ه���ذه، اإن 

الذي  بتق�صيم م�صر،  اإل  تنتهي  لن  اندلعت، 

�صي�صّكل بدوره نوعاً من الدومينو يوؤدي اإىل 

تق�صيم معظم دول �صمال اأفريقيا.

- خ�������ص���ارة ح��ل��م امل�������ص���روع »الإخ��������واين« 

العربية،  ال��ث��ورات  بعد  ظهر  ال���ذي  الأمم���ي 

حتى  اأو  م�صر،  يف  »الإخ����وان«  حكم  ف�صل  اإن 

�صيكون  دينية  كديكتاتورية  وظهوره  تعّره، 

ال�صفري  مقتل  ت��داع��ي��ات  ت�صبه  ت��داع��ي��ات  ل��ه 

الأمريكي يف ليبيا، حيث �صيعيد الأمريكيون 

تقييم �صيا�صاتهم يف املنطقة، ويعيدون النظر 

اإىل  يف الدعم الذي يقدمونه لهم، ما يوؤدي 

يف  النظام  م��ع  ال�صيا�صي  احل��ل  كفة  ترجيح 

الطبيعي،  اإىل حجمها  تركيا  وعودة  �صورية، 

اإي��ران، ومزيد من  وعودة حما�ش اإىل ح�صن 

ال�����ص��غ��وط ع��ل��ى احل��ك��م اجل���دي���د يف تون�ش 

وغريها..

ان���ط���اق���اً م���ن ك���ل ذل�����ك، وان�����ص��ج��ام��اً 

اأن  ي��ب��دو  ل  ال��رباغ��م��ات��ي��ة،  �صيا�صاتهم  م��ع 

وجماعة  مر�صي  الرئي�ش  اأم��ام  ح��ًا  هناك 

ال�صيا�صة  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع�����ادة  اإل  »الإخ������وان« 

التعددية  والقبول مببداأ  ينتهجونها،  التي 

يف م�����ص��ر، وال���ت���وق���ف ع���ن ال��ت��ع��وي��ل على 

ا�صتمرارهم  لأن  وذل���ك  اخل��ارج��ي،  ال��دع��م 

اأح��د  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  ال�صتئثار  يف حم��اول��ة 

الأمرين ال�صابقنينْ اأو كليهما معاً.

ليلى نقوال الرحباين
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ا�صطرابات متعاظمة على  اليوم من  ت�صهده م�صر  ما 

ال�صعد ال�صيا�صية والأمنية واملعي�صية والد�صتورية ي�صري يف 

اجتاه واحد هو جّر الباد لت�صبح يف عداد الدول الفا�صلة 

التي تتزايد منذ بدء الهجمة الأمريكية - ال�صهيونية على 

بلدان العاملنينْ العربي والإ�صامي يف مطلع العقد ال�صابق. 

وم���ع اإ����ص���رار ال��رئ��ي�����ش حم��م��د م��ر���ص��ي و»الإخ��������وان« على 

ال�صتئثار بال�صلطة، وحتطيم موؤ�ص�صات الدولة الد�صتورية 

يتعاظم  الأخ����رى،  ال�صيا�صية  ال��ق��وى  وحتجيم  والأم��ن��ي��ة، 

خطر تق�صيم م�صر ومتزيقها.

ل��ق��د ع��ان��ى »الإخ������وان« ع���ق���وداً ط��وي��ل��ة م��ن ال�صتبعاد 

وال��ع��زل��ة ع��ل��ى ي��د ال��ن��ظ��ام ال�����ص��اب��ق، ح��ت��ى و���ص��ل عط�صهم 

و�صوقهم لل�صلطة اإىل درجة ي�صعب احتمالها، وحني ُعر�ش 

عليهم احلكم �صبه جثة هامدة، من خال ن�صبة �صئيلة من 

الأ�صوات التي مت التاعب بها لغر�ش البتزاز، انكبوا عليه 

كال�صباع اجلائعة. وبدًل من �صيانة الدولة واإعادة تعزيز 

غري  تفكيكها،  يف  مت��ادوا  والد�صتورية،  الأمنية  موؤ�ص�صاتها 

مبالني بحفظ النظام، اأو �صيادة القانون، اأو تعزيز القدرات 

القت�صادية، فهددوا ال�صلم الأهلي، ورهنوا مقدرات البلد 

لاأجانب، وعر�صوا اأمنها القومي للخطر. 

خ���ال الأ���ص��ه��ر اخل��م�����ص��ة م��ن رئ��ا���ص��ة م��ر���ص��ي، خا�ش 

»الإخ���������وان« اأرب�����ع م���ع���ارك ل��ت��ث��ب��ي��ت ���ص��ل��ط��ت��ه��م وا���ص��ت��ب��ع��اد 

مناف�صيهم داخل موؤ�ص�صات الدولة وخارجها. 

الق�صائية يف متوز  ال�صلطة  ال�صدامات مع  اأوىل  كانت 

املا�صي؛ بقرار اإعادة جمل�ش ال�صعب الذي هيمن عليه تيار 

»الإ�صاميني اجلدد«.

وبعد �صهر واحد، جاءت املعركة مع املجل�ش الع�صكري، 

فاأخرجه مر�صي من ال�صلطة، وبعدها جمدداً مع الق�صاء؛ 

بعزل النائب العام عن من�صبه. 

ا�صتباقية  معركة  امل�صري  الرئي�ش  يخو�ش  وال��ي��وم، 

واحدة  دفعة  معار�صيه  جميع  و�صد  الق�صاء،  مع  حا�صمة 

ب��ق��رارات��ه ال��د���ص��ت��وري��ة امل��ف��اج��ئ��ة، الأم����ر ال���ذي و���ص��ع��ه يف 

مواجهة مبا�صرة مع القوات امل�صلحة واملعار�صة العلمانية 

ال���ربادع���ي وح��م��دي��ن ���ص��ب��اح��ي وع��م��رو  املتمثلة مب��ح��م��د 

مو�صى والكني�صة القبطية. 

الق�صائي  احل��ك��م  ا�صتباق  اخل��ط��وة  ب��ه��ذه  مر�صي  اأراد 

يتّم  ال��ذي  اجلديد  الد�صتور  �صيغة  �صد  �صهر  بعد  ع  املتوقَّ

التفرد ب�صياغته، وكذلك حقق هدفه الأ�صلي الذي تراجع 

عنه يف اجلولت ال�صابقة، وهو ال�صتئثار بال�صلطة، م�صتفزاً 

بذلك معظم القوى املدنية والعلمانية، ومل يكرتث لردات 

الفعل الدولية واملحلية وال�صدامات الدموية. 

رغبة  مت��ري��ر  ا�صتحالة  ي��وؤك��د  وال����داين  القا�صي  لكن 

دون  من  بال�صلطة  بالتفرد  ال�صلفية  والتيارات  »الإخ���وان« 

اأ���ص��ّر مر�صي على  اإىل �صراعات م��دم��رة، ف���اإذا  ال��ب��اد  ج��ّر 

مترير قراراته الد�صتورية ومل يرتاجع يف الوقت املنا�صب، 

ي�صبح »الإخوان« م�صوؤولني عن اإحداث اأكرب �صرخ عمودي 

يف املجتمع امل�صري. 

ل جمال للتعليق على كيفية ممار�صة ف�صل ال�صلطات 

يف البلدان الغربية التي تتبنى هذا املفهوم، لكن ما يهمنا اأن 

تطبيقه يف بلداننا ل يعنى �صوى »الف�صل«، مبعنى الت�صارع 

متناف�صة  كمحاور  تت�صكل  التي  الأجنحة  ب��ني  والنق�صام 

لهذه  ا�صتثناء  لي�صت  وم�صر  الدولة،  داخل  متعاونة  وغري 

الظاهرة. 

فاحلكومات عندنا ل تعمل حتت مراقبة الربملانات، ول 

القوى الأمنية توّحد اأن�صطتها، ول جمال�ش الق�صاء بعيدة 

عن الت�صيي�ش، بل اإن الوزارات داخل احلكومات الواحدة ل 

تعمل بالتن�صيق مع الوزارات الأخرى، فا حاجة لأحد اأن 

اأح��د يف هذا الإط��ار، وينبغي الرتكيز على حل  يزايد على 

لب امل�صكلة املتمثلة هنا بعوامل الت�صرذم والنق�صام، بغ�ش 

النظر عن الدوافع والتربيرات.

الأمة  امل�صتجدة �صد  الهجمة  امل�صاركة يف  الأط��راف  اإن 

تعتمد �صيناريوهات متنوعة: تارة بالغزو الع�صكري، ومرة 

بتق�صيم املناطق وتعميم الفو�صى، وطوراً باإذكاء ال�صراعات 

لكن  املفربكة،  العربي«  الربيع  ب�»ثورات  وموؤخراً  الأهلية، 

املنطقة،  الهدف يظل واح���داً يف كل احل���الت، وه��و تفتيت 

ح�صاب  على  للتو�صع  ال�صهيوين  املخطط  لتنفيذ  ت�صهيًا 

بلداننا و�صعوبنا.

التنظري  يف  وامل��راق��ب��ون  املحللون  يغرق  جولة  ك��ل  ويف 

الأحداث،  بعيدة عن م�صار  ال�صتنتاجات  فتاأتي  والتحليل، 

املتوخاة من  وعن حقيقة الأه��داف املرحلية وبعيدة املدى 

الأم��ر عليهم يف تقييمها، كما  ما يختلط  الهجمة، وغالباً 

يف  لرتكيا  الإقليمية  التوجهات  ح��ول  املفاهيم  اختلطت 

اأعتى  ل��دى  الإ�صامية«  »ال�صحوة  تو�صيف  ويف  بدايتها، 

اأعداء الدين، والأمثلة كثرية..

نعرتف  اأن  ينبغي  م�صر  يف  ي��ج��ري  ع��م��ا  احل��ك��م  ق��ب��ل 

اأو�صاط ال�صيا�صيني  اأوًل باأن ثمة حالة من الرتباك ت�صود 

واملحللني حني اتخاذ املواقف عند املفرتقات الهامة. فقد 

ت�صتند النقا�صات والتحاليل اإىل وقائع حقيقية، لكن يبقى 

ال�صرتاتيجي  اخل����داع  عنا�صر  ت��راع��ي  ل  اأن��ه��ا  يف  عيبها 

والتيارات  املنظمات  ملجمل  اخرتاقه  وحقيقة  العدو،  عند 

مكونات  جميع  فتنجر  وال�صيا�صية،  والعقائدية  الفكرية 

اأت��ون ال�صراعات  اإىل  اأو ل ت��دري،  الأم���ة، من حيث ت��دري 

الداخلية، وتعمى الب�صائر فا متيز العدو من ال�صديق.

عدنان حممد العربي

د شرخًا في المجتمع المصري
ّ
اإلصرار على االستئثار بالسلطة يول

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

»ربــيع اإلخـــوان« فـــي خـطــــر

اأن�صار »الإخوان« يف الإ�صكندرية ير�صقون املحتجني على �صيا�صة الرئي�ش مر�صي                                  )اأ.ف.ب.(
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�صنعاء - الثبات

ت��واف��ق ���ش��ب��اب »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي« يف 

وليبيا،  اليمن  يف  كما  وت��ون�����س،  م�شر 

على اعتبار اأن الدولة املدنية هي الهدف 

الأ�شا�شي لثورتهم بعد �شقوط الأنظمة 

ال����ش���ت���ب���دادي���ة؛ ب���رم���وزه���ا احل��اك��م��ة 

ي��زال  وم��ا  وك���ان  الكلية.  ومبنظومتها 

متم�شكني،  امل�شلمني  الإخ�����وان  ���ش��ب��اب 

املطلب، لكن  الثوار، بهذا  كغريهم من 

و�شط تاأويالت مرتبكة للمفهوم ت�شدر 

وق��ي��ادات��ه��م  �شيوخهم  ب��ع�����س  ق��ب��ل  م��ن 

الدينية وال�شيا�شية.

يف اليمن، ويف حوار مع جمهوره على 

القيادي  ت��ن��اول  »الفي�شبوك«،  �شفحة 

ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل �شعرت  الإ����ش���الح���ي 

م��ف��ه��وم ه���ذه ال���دول���ة ب�����ش��ك��ل �شطحي 

ومبت�شر، حيث اعترب اأن الدولة املدنية 

ه��ي ال��ن��ق��ي�����س ل��ل��دول��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة، يف 

�شبيهة ج��اءت من  رج��ع �شدى لأف��ك��ار 

»اإخوان« القاهرة. 

واليمن،  م�شر  بني  وباملقارنة  لكن، 

فاإن »اإخوان« م�شر كانوا حري�شني على 

باجتاه  وامل��دن��ي��ة  الع�شكرة  ب��ني  ال��رب��ط 

التخل�س من �شلطة املجل�س الع�شكري، 

اإث���ر  ال���ب���الد  ����ش���اأن  اإدارة  ا���ش��ت��ل��م  ال����ذي 

ُيعترب  ال���ذي  مل��ب��ارك،  امل���دوي  ال�شقوط 

يف  الع�شكريني  احل��ك��ام  اآخ��ر  الآن  حتى 

1952«، فيما  يوليو  »ث��ورة  �شرعية  ظل 

اأ�شبح الرئي�س مر�شي اأول رئي�س مدين 

ي��ن��اي��ر«، وبهذا   25 »ث���ورة  مل�شر يف ظ��ل 

»اإخ���وان« م�شر قد حققوا جانباً  يكون 

م���ن روؤي���ت���ه���م ل��ل��دول��ة امل���دن���ي���ة، بغ�س 

النظر عن الختالف والتفاق مع هذه 

الروؤية. 

مي��ن��ي��اً، وب��رغ��م اأن م��ف��ه��وم ال��دول��ة 

امل��دن��ي��ة اأو����ش���ع واأ���ش��م��ل م��ن ح�����ش��ره يف 

الع�شكري،  احلكم  مع  ت�شاد  على  كونه 

اإل اأن »اإخوان« اليمن )حزب الإ�شالح( 

م��ت��ح��ال��ف��ون يف الأ����ش���ل م��ع ج��ان��ب من 

الع�شكرية، ول يجدون حرجاً  املوؤ�ش�شة 

�شباب  وم��ن  ق��ي��ادات��ه��ا،  م��ع  التعامل  يف 

و�شيوخ »الإ���ش��الح« من يرى يف القائد 

الع�شكري؛ اللواء علي حم�شن الأحمر، 

اإليه،  يتطلعون  ال��ذي  للحاكم  منوذجاً 

وقد ا�شتغلوا ان�شمامه وتاأييده للثورة، 

ف��ع��م��ل��وا ع��ل��ى ال���رتوي���ج ل��ل��رج��ل، رغ��م 

ع�شكريته، وهذا يعني اأن »اإخوان« اليمن 

ل ين�شجمون - من حيث الواقع - مع 

موقف »اإخوان« م�شر اإزاء الع�شكر. 

ك���ان  »الإ�������ش������الح«  اأن  ذل�����ك  ي����وؤي����د 

ب��اجت��اه متكني  �شعوا  ال���ذي  م��ن �شمن 

الرئي�س هادي من ا�شتالم ال�شلطة بدًل 

قائداً  كان ومايزال  وه��ادي  عن �شالح، 

اأن  اأوىل، وبالرغم من  بدرجة  ع�شكرياً 

وم��وؤق��ت��اً،  انتقالياً  رئي�شاً  ُيعترب  ه��ادي 

بالنيابة  الإ�شالح«  اأن رئي�س »حزب  اإل 

اليدومي،  حممد  ال�شابق  والع�شكري 

اإىل  اأمل���ح م���وؤخ���راً يف ح���وار �شحفي  ق��د 

الع�شكري  للرئي�س  التمديد  اإمكانية 

هادي خم�س �شنوات مقبلة، وهذا يعني 

اأن مفهوم الدولة املدنية - وفقاً لروؤية 

النور  ي��رى  ق��د ل   - الإخ����واين �شعرت 

على املدى املنظور. 

اإ�شافة اإىل ما �شبق، يخ�شى »اإخوان« 

ال��ي��م��ن م���ن ف��ت��ح ن��ق��ا���س وط��ن��ي وا���ش��ع 

ح��ول ال��دول��ة املدنية ال��ذي ق��د يف�شي 

اإىل جدل حول املادة الثالثة من د�شتور 

التي  امل���ادة  وه��ي  اليمنية،  اجلمهورية 

ت��ن�����س ع��ل��ى اإن الإ�����ش����الم ه���و امل�����ش��در 

وتعترب  ال��ي��م��ن،  يف  للت�شريع  ال��وح��ي��د 

»اإخ���وان«  حققه  مك�شباً  ال�شياغة  ه��ذه 

�شيف  ح��رب  يف  م�شاركتهم  بعد  اليمن 

احلزب  اإق�شاء  اإىل  اأف�شت  التي   ،1994
امل��ادة  وكانت  ال�شلطة.  عن  ال�شرتاكي 

الأ���ش��ل��ي��ة تن�س  ال��ث��ال��ث��ة يف ���ش��ي��غ��ت��ه��ا 

الرئي�شي  امل�شدر  هو  الإ���ش��الم  اأن  على 

حّركت  ال��ت��ي  ال�شيغة  وه��ي  للت�شريع، 

»اإخ�����������وان« ال���ي���م���ن ج���م���اه���ريي���اً حت��ت 

الفرتة  اأثناء  بتعديلها  املطالبة  يافطة 

بعد  ال��ي��م��ن  عا�شتها  ال��ت��ي  الن��ت��ق��ال��ي��ة 

اإعالن الوحدة 1990، وحتى اإجراء اأول 

انتخابات نيابية 1993. 

اإن م��ف��ه��وم  ال���ق���ول  وع���ل���ي���ه، مي��ك��ن 

املت�شعبة،  وبتفا�شيله  املدنية،  ال��دول��ة 

�شيكون حا�شراً وبقوة يف اأجندة احلوار 

الوطني العام املرتقب، ما يعني اإمكانية 

اإن   - الديني  امل���دين/  اجل��دل  ا�شتعادة 

جاز التعبري - ب�شاأن مرجعية الد�شتور 

والقانون. 

واإذا علمنا اأن تو�شيف الدولة املدنية 

اأقرب اإىل الجتاه العلماين، فلن يكون 

مفاجئاً اإذا �شمعنا جدًل ب�شاأن مرجعية 

الدولة يف جمتمع غالبيته العظمى من 

التكفري  امل�شلمني، وقد يت�شدر م�شايخ 

ب��روؤي��ت��ه��م  متم�شكني  جم�����دداً،  امل�����ش��ه��د 

اأن  دون  م��ن  ل��ك��ن  ال�����ش��ري��ع��ة،  لتحكيم 

بال�شريعة  املق�شود  ما  اليمنيون  يعرف 

الإ���ش��الم��ي��ة؛ ه��ل ه��ي ال�����ش��ري��ع��ة وف��ق��اً 

ملذاهب ال�شنة وال�شلفية الوافدة مثاًل، 

وال�شافعي  الزيدي  للمذهبنينْ  وفقاً  اأم 

الأ����ش���ي���ل���نينْ يف ال���ي���م���ن؟ ث����م ه����ل ك��ل 

جتد  الب�شر  حياة  تنّظم  التي  القوانني 

حتى  ال�شريعة،  يف  فعلية  مرجعية  لها 

امل�شدر  الإ����ش���الم  اأن  ب�شيغة  نتم�شك 

الوحيد، فيما الواقع يوؤكد اأن الإ�شالم 

هو امل�شدر الرئي�شي للت�شريع يف اأي بلد 

غالبيته من امل�شلمني؟

ازدواجية سياسة »اإلخوان« بين نظامي العسكر في مصر واليمن 

عربي - دولي
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ذات  �شيا�شة  الرتكية  احلكومة  توا�شل 

اأب���ع���اد خ���ط���رية، غ���ري اآب���ه���ة ب���دم���اء ���ش��ع��وب 

املنطقة،  وا���ش��ت��ق��رار  مب�شري  ول  امل��ن��ط��ق��ة، 

ول��ع��ل م��ط��ل��ب��ه��ا ب��ن�����ش��ر م��ن��ظ��وم��ة ���ش��واري��خ 

ب��ات��ري��وت على احل���دود م��ع ���ش��وري��ة، يك�شف 

ال��ع��دي��د م���ن الأه������داف امل��ب��ّط��ن��ة، وال��ق��ط��ب 

الأم�����ام  اإىل  ال����ه����روب  ���ش��ي��ا���ش��ة  امل��خ��ف��ي��ة يف 

اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  حكومة  من  املنتهجة 

اأثبت  ال��ل��ذي��ن  اأوغ��ل��و،  داود  اأح��م��د  و�شريكه 

ولي�س  ل��ل��ع��رب،  كراهيتهما  م���دى  اأداوؤه���م���ا 

ل�شورية فح�شب.

لي�شت  ال���»ب��ات��ري��وت��ي��ة«  ت��رك��ي��ا  دع���وة  اإن 

الدماء  من  مزيد  اإىل  للتوق  انعكا�شاً  فقط 

ال�������ش���وري���ة وف���ت���ح ب�����اب ج���دي���د ل���ل���ن���زاع���ات 

املنطقة،  �شاحات  على  والدولية  الإقليمية 

ال�شرطي  دور  للعب  اأي�����ش��اً  اجل��وه��ر  يف  ب��ل 

الدور  �شحاياه  اأول  �شيكون  الذي  الإقليمي 

ال�����ش��ع��ودي امل��ت��اآك��ل، وه���ذ الأم����ر ب��ح��د ذات��ه 

يك�شف النوايا امل�شمرة الأكرث خبثاً للثنائي 

اأردوغان - اأوغلو، وهذا الطلب املُلّح من حلف 

اأمريكياً، هو مبنزلة  امل��دار  الأطل�شي  �شمال 

عن  التنازل  عرب  ولو  اعتماد،  اأوراق  تقدمي 

اأنقرة ذات  اأن تكون  اأمل  �شيادة وطنية، على 

اأمريكية، خ�شو�شاً يف حتويزها على  رعاية 

راأ�س الدول الإ�شالمية املوعودة يف املنطقة، 

التي تعي�س حالياً �شراعات  ال�شعودية،  بدل 

اهلل،  عبد  للملك  خلفاً  الإدارة  على  خفية 

الذي ميّر يف حالة �شحية حرجة.

ول��ي�����ش��ت امل�������ش���ارع���ة ال���رتك���ي���ة ل��ل��ظ��ه��ور 

للوليات  مطية  ت��ك��ون  ب���اأن  القابل  مبظهر 

امل��ت��ح��دة حت���ت ع���ن���وان ع�����ش��وي��ت��ه��ا يف حلف 

���ش��م��ال الأط���ل�������ش���ي، الأ����ش���م���ن اإخ���ف���اء اأح���د 

الف�شل  بعد  جهة،  م��ن  احلقيقية  الأه����داف 

الذريع الذي حلق ب�شيا�شة حكومة اأردوغان 

على امل�شتوى ال�شوري ب�شكل خا�س، يف �شوء 

اأردوغ���ان  اأ�شبح  التي  العدوانية  اخل��ط��وات 

اأ����ش���رياً ل��ه��ا م��ع �شريكه اأوغ���ل���و؛ م��ن رع��اي��ة 

�شوتية،  ملعار�شة  خ��ارج��ي��ة  ق��ي��ادة  وت�شكيل 

لالإرهابيني  ت��دري��ب  مع�شكرات  اإب��اح��ة  اإىل 

وم�����ا ي�����ش��م��ى »اجل���ي�������س احل�������ر«، وت�����ش��ه��ي��ل 

ع��م��ل��ي��ات ورع���اي���ة ن��ق��ل الإره���اب���ي���ني م��ن كل 

اأ�شقاع الأر�س، وكذلك ال�شالح من م�شادر 

الأر���س  على  عمليات  غ��رف  وفتح  خمتلفة، 

الرتكية، لإدارة القتل والتخريب يف �شورية، 

جهة  من  ال�شّريرة  اخلفية  الغاية  ولتنفيذ 

اأخرى.

م��ن حيث امل��ب��داأ، ف���اإن ال��رواي��ة الرتكية 

لتربير ن�شر �شواريخ »باتريوت« حتت �شعار 

»الدفاع عن النف�س«، وخوفاً من حرب ت�شنها 

�شورية، لي�شت غري مقنعة فقط لأن �شورية 

واأفعال  نوايا  مقابل  عدوانية  نوايا  ُتبِد  مل 

حكومة اأردوغ��ان، بل لأن احلجة اأ�شبه مبن 

ي��ري��د اإق��ن��اع ال��ع��امل ب��اأن��ه ق���ادر ع��ل��ى اإدخ���ال 

اجلمل برجليه يف اإبريق مياه ال�شرب.

باأن  العتقاد  مبكان  الرتكي  الغباء  من 

كل دول العامل غري مهّيئة لك�شف ما ُت�شمره 

ن�شر �شواريخ  العمل على  والأطل�شي، جراء 

»رهن  اأنها  اإي��ران  اعتربت  التي  »باتريوت«، 

يف  الو�شع  وُتفاقم  باأكملها«،  املنطقة  لأم��ن 

املنطقة، فيما اعتربت مو�شكو التي �شاهدت 

نعامة،  بعقل  الرمل  يف  راأ�شها  تدفن  تركيا 

بال�شتقرار  ياأتي  لن  ال���»ب��ات��ري��وت«  ن�شر  اأن 

اإىل املنطقة، وقالتها قوية »اأنذرنا، وحذرنا، 

بانتظار ما يقرره الأطل�شي، ون�شر ال�شواريخ 

يزيد زعزعة ال�شتقرار«..

ه���ذه ال��ر���ش��ال��ة ال��رو���ش��ي��ة امل��ت��زام��ن��ة مع 

الأطل�شي  يقراأهما  هل  الإيرانية،  الر�شالة 

يقول  وازن���اً  راأي���اً  هناك  اأن  �شيما  بواقعية؟ 

اإن ن�شر تلك ال�شواريخ هدفه حماية  اأي�شاً 

يف  املتمو�شعة  ال�����ش��اروخ��ي  ال����درع  ردارات 

»م��الط��ي��ا« ال��رتك��ي��ة، م��ا يعني اأن��ه��ا اأي�����ش��اً 

ن��واي��ا ع��دوان��ي��ة جت���اه اإي�����ران ورو���ش��ي��ا على 

ال�شفري الرتكي  حد �شواء، وهذا ما يوؤكده 

ال�����ش��اب��ق يف وا���ش��ن��ط��ن؛ ف����اروق ل���وغ اأوغ��ل��و، 

عن  للدفاع  هو  ال�»باتريوت«  اإن  ق��ال  ال��ذي 

الدول ال�شديقة.. و»اإ�شرائيل« من بني هذه 

الدول.

اإذا ح�شل،  تركيا  »باتريوت«، يف  ن�شر  اإن 

م��ق��دم��ة ل��ت��غ��ي��ري ق���واع���د ال���ش��ت��ب��اك، وم��ن 

م�شابهاً  تعتربه  �شوف  رو�شيا  ف��اإن  �شك  دون 

لرتبي�س �شواريخ مماثلة يف بولونيا، وهذا 

���ش��ي��ك��ون م��ق��ل��ق��اً، لأن����ه ���ش��ي��ح��دث ت��غ��ي��رياً يف 

التوازن ال�شرتاتيجي بني الأطل�شي ورو�شيا 

رو�شيا  ب��اأن  اعتقاد  هناك  لذلك  املنطقة،  يف 

اأر�شلت �شفنها املدرعة اإىل �شرق املتو�شط.

يون�س عودة

»بــــاتريــــوت« في تــركيــــا األبعــاد الحقيقية لنشر الـ

�سو�ريخ »باتريوت« طلبت تركيا من �حللف �لأطل�سي تزويده بها            )�أ.ف.ب.(

�لقيادي »�لإ�سالحي« �ل�سيخ عبد �هلل �سعرت



ال��ع��ام م��ن نهايته وانطلق مو�شم  اق��رتب  ه��ا ق��د 

ال��ت��ك��ه��ن��ات ال��ف��ل��ك��ي��ة، وب�����داأت ال�����ش��ا���ش��ات ال�����ش��غ��رية 

تت�شابق على ا�شت�شافة م�شاهري املنجمني لُيتحفوا 

امل�����ش��اه��دي��ن امل��ت��ع��ط�����ش��ني مل��ع��رف��ة م���ا ي��ح��م��ل��ه ال��ع��ام 

اجل��دي��د م��ن نكبات واأزم����ات وان��ف��راج��ات.. وال��ي��وم 

اأ�شمح لنف�شي، ولأول مرة، اأن »اأتقّم�س« هذا الدور 

واأديل مبا يدور يف بايل من »تخريف و�شعوذه«.

املو�شم  املنجمني متفقون يف ه��ذا  اأب��رز  اأن   يبدو 

على اأن موجة »ت�شونامي« من حجم معنّي �شت�شرب 

البحر  �شطح  �شيعلو  ق��ري��ب، حيث  وق��ت  ب��ريوت يف 

وت���غ���رق الأط������راف امل��ن��خ��ف�����ش��ة م���ن ال��ع��ا���ش��م��ة، ثم 

ينح�شر خمّلفاً اأ�شراراً ج�شيمة �شتغرّي معامل املدينة 

الدميغرافية والعمرانية.. من املوؤكد اأنه خرب غري 

���ش��ار، ل��ك��ن ال��ن��ا���س ل ي��ك��رتث��ون ل��ه��ذا اجل��ان��ب، بل 

التي  »التنبوؤات«  بني  املئوية  الن�شبة  ر�شد  يهّمهم 

تزيد  اأن  ف��اإم��ا  يتحقق،  م��ا مل  وب��ني  ف��ع��اًل  حتققت 

�شعبية املنجم الفالين اأو تنتق�س من م�شداقيته.

فاإذا �شّحت هذه »النبوءة«، فلن يكون ثمة جمال 

ل��ك��ي��ل امل���دي���ح مل���ن ���ش��ب��ق ب��اإط��الق��ه��ا ق��ب��ل غ���ريه من 

زمالء املهنة، وذلك ل�شبب ب�شيط، اإذ �شيكون النا�س، 

وامل�����ش��وؤول��ون، وال�����دول ال���ك���ربى، وه��ي��ئ��ات الإغ��اث��ة 

ال���دول���ي���ة، م��ن�����ش��غ��ل��ني ج��م��ي��ع��اً مب��ع��اجل��ة خم��ل��ف��ات 

النكبة.. واإذا خابت التوقعات، فلن ي�شكر اأحد اخلالق 

على جناتنا من كارثة اعتقدوا اأنها كانت حمتمة.

�شاأ�شمح لنف�شي هنا اأن اأدلو بدلوي، فاأ�شيف اإىل 

بال�شاأن  املهتمني  لعل  »املح�شنات«،  بع�س  »النبوءة« 

العام يتعاطون مع امل�شاألة بجدية اأكرب، اأو يتخذون 

الإجراءات الحرتازية حت�شباً لأي »طارئ« من هذا 

القبيل.

املتخ�ش�شة  ال�شفن  ج��ي��داً  تتذكرون  اأن��ك��م  �شك  ل 

يف �شرب اأعماق البحار حني اأتت لتبحث عن الطائرة 

اأم�شت  لقد  ب��ريوت،  بحر  �شقطت يف  التي  الأثيوبية 

ال�شفن والغوا�شات املتطورة اأ�شابيع عديدة تبحث عن 

1400 مرت، بينما كان بالفعل على  الركام على عمق 

فقط،  قدماً   40 عمق  وعلى  ال�شاطئ،  من  اأمتار  بعد 

بحيث ل يعجز غطا�س مبتدئ عن اكت�شافه ب�شهولة. 

التفا�شيل،  ي��ع��رف  ف��ال��ك��ل  ب��ال�����ش��رد،  اأط��ي��ل  ل��ن 

املتخ�ش�شة  ال�شفن  كانت  هل  بالت�شاوؤل:  و�شاأكتفي 

ذات التقنية العالية جُتري م�شحاً للفالق ال�شخري 

املنارة حتى حارة  ب��ريوت من  �شاطئ  يحاذي  ال��ذي 

الناعمة ويت�شبب عادة بالهزات؟ وهل ت�شنى ملن جاب 

اأو  ن��وع معني،  �شواريخ من  ي��زرع  اأن  البحر  اأعماق 

كميات �شخمة من املتفجرات، حتت �شخور بريوت، 

بهدف تفجريها لحقاً واإحداث هزة تدمر اأطرافاً 

من العا�شمة حتت غطاء الكوارث الطبيعية؟

بحثاً  ف��رتة  قبل  »ال�شفري«  �شحيفة  ن�شرت 

الهزات  ح��ول  قعفراين  حممود  علي  للدكتور 

ال�شهيوين  الكيان  يجريها  التي  ال�شطناعية 

»ث��م��ة  اأن  وا���ش��ت��خ��ل�����س  امل��ن��ط��ق��ة،  يف حم��ي��ط 

اإىل هذا النوع  اإ�شرائيل  اأن تلجاأ  احتمال كبري 

م��ن ال���ع���دوان، وحت��م��ي��ل ال��ط��ب��ي��ع��ة م�����ش��وؤول��ي��ة 

عملها الإجرامي، لأن �شجلها حافل باجلرائم 

اأر�شية  األغام  اأر���س اجلنوب من  مما زرع��ت به 

لنفاياتها  حاملة  و�شواريخ  عنقودية  وقنابل 

لنفاياتها  مكب  اإىل  لبنان  وح��ول��ت  ال��ن��ووي��ة، 

النووية«.

ح�شريتي،  ي���ع���ذروا  اأن  ال���ق���ّراء  ع��ل��ى  اأمت��ن��ى 

اأعلنه  اأتعدَّ حدود ما  اأنني مل  مع التاأكيد على 

املخت�شون يف حقل التنجيم الفلكي حتى الآن، 

مع اإ�شافات طفيفة من تعليقاتي اخلا�شة.

لهجة  اأ����ش���ول  يف  ال��ب��اح��ث  اإن 

ووج��وده��م  الو�شطى،  اآ�شيا  ع��رب 

الحت��اد  يف  املا�شية  ال��ق��رون  منذ 

على  �شيقف  ال�شابق،  ال�شوفياتي 

الأه���م���ي���ة، تبني  اأم������ور غ���اي���ة يف 

ج���ذور ت��ل��ك ال��ل��ه��ج��ات واأ���ش��ول��ه��ا 

العربية.

اأن مثل ه��ك��ذا درا���ش��ة  ول���ش��ك 

من الأهمية مبكان، لأنها تتناول 

»البخارية«  اللهجتني  بني  الفرق 

اإىل  بالإ�شافة  و»القا�شقادارية«، 

مل��ح��ة ع���ن ت���اري���خ ال���ع���رب يف تلك 

البالد.

ل���ق���د ب�������داأ ال����ع����رب ب��ال��ت��و���ش��ع 

الإ�شالمية  بالفتوحات  والنت�شار 

ب���ني ال��ق��رن��ني ال�����ش��اب��ع وال��ث��ام��ن 

باأعداد  يعي�شون  وك��ان��وا  للهجرة، 

ك��ب��رية يف ب��الد م��ا ب��ني النهرين، 

ول���ك���ن ب���ات�������ش���اع رق���ع���ة ال���ه���ج���رة، 

ك���ان ال���ع���رب ع��ل��ى ع��الق��ة وثيقة 

ومبا�شرة ب�شكان البالد الأ�شليني، 

لذلك زالت الفوارق بينهم.

من  الكثري  ه��ن��اك  اأن  ويظهر 

ال��ع��رب وج���دوا يف »ك��وزغ��ان��ان« يف 

»كاُبل«  مدينة  ويف  »اأفغان�شتان«، 

و����ش���واح���ي���ه���ا م���ن���ذ زم�����ن ق����دمي، 

ي�شكنها  ال���ت���ي  الأم����اك����ن  وك���ان���ت 

العرب يف اآ�شيا الو�شطى م�شغولة 

ب�شكان عرب منذ منت�شف القرن 

ال�شاد�س ع�شر، اإن وجود العرب يف 

»اأفغان�شتان« ويف حميط »بخارى« 

ق�����دمي ج��������داً، وي����وج����د ق���ري���ت���ان 

ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة  »اأوزب���ك�������ش���ت���ان«  يف 

قريبتان  و»عربخانه«  »جوكاري« 

م��ن »ب���خ���ارى«، و���ش��ك��ان��ه��م��ا ع��رب 

�شميت  ل���ذل���ك  ال��ع��رب��ي��ة  ل��غ��ت��ه��م 

لهجتهم »بخارية«.

ولقد متت هجرات وا�شعة اإىل 

اآ���ش��ي��ا ال��و���ش��ط��ى م��ن ِق��ب��ل ج��دود 

اآ�شيا  اإىل  »بخارى«، فوفدوا  عرب 

الو�شطى لتبليغ الدين الإ�شالمي 

الأول(،  ال���ق���رن  م��ه��اج��ري  )م���ن 

»تيمورلنك«  اأ�شرهم  الذين  وهم 

ووط��نهم يف هذه الديار.

ال������ف������ت������وح������ات  ب����������داي����������ة  يف 

الإ����ش���الم���ي���ة، ال���ق���رن���ني ال�����ش��اب��ع 

وال�����ث�����ام�����ن، وف������د ����ش���ك���ان ق���ري���ة 

»جييناو«، وكانوا يتكلمون بلهجة 

خا�شة ب�»القا�شقادارية«، ويقال - 

يف اأوائل القرون الهجرية - كانت 

ق��ري�����س م��ن ال��واف��دي��ن اإىل ه��ذه 

لذلك  »القا�شقادارية«،  املقاطعة 

ا�شتنتج ا�شم القرية، ومكان وجود 

اأ�شل  م��ن  �شكانها  وحت�ى  ال��ع��رب 

قر�شي.

يوجد قريتان يف »قا�شقادارية«، 

ه���م���ا »ج���ي���ي���ن���او« و»ق���ام���اق�������ش���ي« 

���ش��ك��ان��ه��ا ع����رب، ول��غ��ت��ه��م ع��رب��ي��ة، 

على  الباحثني  بع�س  اأ�شر  ولقد 

اللهجتني  من  كل  درا�شة  �شرورة 

»البخارية« و»القا�شقادارية«.

ال��ل��ه��ج��ت��ني  ب����ني  امل���ق���ارن���ة  اإن 

امل�شارع،  عالمات  اختالف  تظهر 

ف���»ال��ق��ا���ش��ق��اداري��ة« لي��وج��د فيها 

)م( و)م ي(، ولكن »األ التعريف« 

اأقرب  اجلملة  وتركيب  موجودة، 

اإىل الف�شحى، جند يف »البخارية« 

)م( و)م ي(، ولكن »األ التعريف« 

اأتت عن  غري موجودة، وحروفها 

ط��ري��ق ال��ل��غ��ة ال��ف��ار���ش��ي��ة، ول��ق��د 

اأظ��ه��ر و���ش��ول ال��ع��رب اإىل البالد 

للهجرة،  الأوىل  القرون  يف فرتة 

وه���ذا اأث��ب��ت زي����ادة الأح����رف على 

الفعل امل�شارع، ومثال على ذلك:

ال�����ل�����ه�����ج�����ة »ال������ب������خ������اري������ة«: 

ي����ع����رف����ون،  اأي:  »م����ي����ع����رف����ون« 

»ح�����د ���ش��غ��ري ����ش���اب���ط م��ي��ورك��ب 

�شغري  واح����د  اأي:  وم���ي���وغ���دو«، 

يركب على ح�شان اأبي�َس ويغدو.

»القا�شقادارية«:  اللهجة  اأم��ا 

اأي:  ي�شبهون«،  بروحي  »رزع��وين 

اأولدي ي�شبهونني.

ل��ه��ج��ة  اإن  اأخ��������رية،  ك��ل��م��ة  يف 

اأهمية،  ذات  تعد  »ب��خ��ارى«  ع��رب 

»القا�شقادارية«،  ولكن  ومرجعاً، 

مل ت��ك��ن واف���ي���ة وك���ان���ت ق�����ش��رية 

اإىل  الباحثون  عمد  لذلك  ج���داً، 

البحث عنها، بالإ�شافة اإىل اأهمية 

الدرا�شة التاريخية، لأنها ت�شاعد 

على الو�شول اإىل درا�شة اللغة.

حممد ال�ضناوي
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»عّتال الصواريخ« شريك في صناعة  انتصار غزةالعرب في آسيا الوسطى منذ قرون
البطولة  م��الح��م  م��ن  اأخ���رى  ملحمة  للتاريخ  �شّطر  ال��ع��زة  غ��زة  م��ا ح�شل يف 

والفداء والن�شال.. ما ح�شل يف غزة الإباء مل يتوقعه ال�شديق قبل العدو.. غزة 

املظلوم  اأن ثورة  للعامل  اأخرى  والزعماء.. غزة برهنت مرة  الطغاة  هّزت عرو�س 

فريقني؛  هناك  اأن  للعامل  برهنت  غزة  الظلم..  طال  ولو  منت�شرة،  الظامل  على 

فريق امتهن �شيا�شة الذل والعار، وفريق امتهن �شيا�شة العّزة وال�شرف والنت�شار.

اأن هناك �شعباً يع�شق امل��وت يف  اأن برهنت للعامل  انتهت احل��رب على غ��زة، بعد 

�شبيل كرامته والدفاع عن عر�شه واأر�شه.. هكذا هم و�شيبقون؛ �شعب مقاوم اأبّي 

ل يعرف اخلوف ول الذل ول ال�شت�شالم.

اإىل  الأر����س  بقاع  اأق�شى  م��ن  امل��ق��اوم��ني؛  قبلة  وفل�شطني  مقاومة،  كلها  غ��زة 

مغربها، كل ال�شرفاء على ثقة باأن اهلل �شين�شرهم ما دام املقاومون �شادقني مع 

اأنف�شهم اأوًل، ومع من يدعمهم ثانياً.

ب�شواعد وم�شاعدة  بل  البع�س،  بفتاوى  لي�س  وانت�شرت،  وقاومت  نا�شلت  غزة 

رف  البع�س. الفرق بني البع�س والبع�س وا�شح، كالهما دعما باملال، لكن كيف �شُ

املال؟

رف يف غزة  املال �شُ وتفتيتها، وبع�س  لتق�شيمها  �شورية  ُي�شرف يف  املال  بع�س 

ملقاومتها ون�شالها ووحدتها.

اأبطال، لكن ينق�شهم  اأن جماهدي ف�شائل املقاومة الفل�شطينية  اأحد ينكر  ل 

الدعم املعنوي واملادي، وفل�شطني، وغزة بالذات، مل جتد عوناً بعد اهلل تعاىل، اإل 

الدعم الإيراين وال�شوري، ودعم اإخوانها املقاومني يف لبنان.

بت�شرف  خربتها  وو�شعت  وال��ذخ��رية،  ال�شالح  ق��ّدم��ت  الإي��ران��ي��ة  اجلمهورية 

املقاومة الفل�شطينية.. مل يقل الإيرانيون هوؤلء »�ُشنة«، فلَم نحن ال�شيعة ندعمهم 

ونتحمل ال�شغوطات الدولية والعربية ب�شبب وقوفنا معهم؟

مواقفها  ب�شبب  عربية   - �شهيونية   - غربية  مل��وؤام��رة  فتتعر�س  �شورية،  اأم��ا 

الداعمة للمقاومة، وما الهدف من هذه املوؤامرة اإل �شرب حتالفها مع املقاومة.

لهم  ووف��رت  املقاومني،  اآوت  والتي  اهلل،  ح��زب  لبنان، حت��دي��داً  املقاومة يف  اأم��ا 

املجاهد  ن�شي  داخلية وخارجية، ومن منا  اللوج�شتي، وحتّملت �شغوطات  الدعم 

ح�شني  املخلوع  امل�شري  الرئي�س  م�شر  فرعون  عليه  اأطلق  ال��ذي  �شهاب،  �شامي 

مبارك لقب »عّتال ال�شواريخ«.

اإب��اء..  ُينجز ن�شر ول  اإي��ران و�شورية وح��زب اهلل.. فلولهم مل  ن�شكر  كيف ل 

باملال وال�شالح، و�شورية �شّهلت وحتّملت، واملقاومة يف لبنان عزمت  اإيران دعمت 

وتعاونت ووقفت اإىل جانب املقاومة يف فل�شطني بكل ما فيها من معنى. ال�شواريخ 

الذي اعتقل عنا�شره يف م�شر، هم  ال�شوري وجهود حزب اهلل  الإيرانية والدعم 

الذين ح�شموا املعركة، ولي�س بيانات ال�شتنكار والوفود ال�شياحية التي نزلت يف 

غزة. 

ال�شكر والتقدير اإىل كل املقاومني الذين �شّلحوا ومّولوا، وتعّر�س جماهدوهم 

عن  ف�شاًل  القطاع،  اإىل  وال�شواريخ  وامل��ال  ال�شالح  ي�شل  كي  والعذاب  لالعتقال 

تدريب املقاومني الفل�شطينيني مبختلف ف�شائلهم.

العربي  وطننا  يف  املنا�شلني  ال�شرفاء  لكل  وامل��ب��ارك��ة  ل��ه��م،  والتقدير  ال�شكر 

والإ�شالمي لوقوفهم اإىل جانب املقاومة يف فل�شطني، وال�شالم والرحمة لل�شهداء 

الذين �شقطوا من اأجل دعم غزة ومّدها بال�شالح؛ من غالب عوايل، واأبو ح�شن 

�شالمة، وحممود املبحوح، ونزار خليل، وحممد املجذوب و�شقيقه، اإىل عماد مغنية 

والعميد حممد �شليمان، واآخرهم اأحمد اجلعربي.

�صعيد عيتاين
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احلركة امل�ضرحية يف بريوت كان لها ح�ضورها دائماً، وكانت 

تتطور مع تطور احلياة االجتماعية واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية، 

وقد تتابع الن�ضاط امل�ضرحي يف بريوت بعد انتهاء احلرب العاملية 

االأوىل. 

ف��ق��د ج���دد م�����ض��رح ال��ك��ري�����ض��ت��ال ال����ذي ك���ان ي��ح��ت��وي اأ���ض��خ��م 

امل��م��ث��ل��ن، مبقايي�س جت��ع��ل��ه يف  غ���رف  اإىل  اإ���ض��اف��ة  امل��ق�����ض��ورات 

امل�ضرحيات،  اأق��وى  تقدمي  بذلك  وا�ضتطاع  االأوب��را،  دور  م�ضاف 

يو�ضف  م�ضرحيات  �ضهد  ال��ذي  الكبري،  التياترو  م�ضرح  تبعه  ثم 

وهبي، وم�ضرح االأمبري مع م�ضرحيات فاطمة ر�ضدي اأو »�ضديقة 

الطلبة«، مع ا�ضتمرار م�ضرح زهرة �ضورية، الذي ُعرف فيما بعد 

با�ضم م�ضرح فاروق اأو م�ضرح التحرير.

اأ�ضكااًل  االن��ت��داب  اأث��ن��اء  ب��ريوت  امل�ضرحية يف  اأخ���ذت احل��رك��ة 

ومظاهر متنوعة، وذلك بالرغم من ا�ضتمرار عر�س م�ضرحيات 

كركوز وعيواظ »م�ضرح خيال الظل« يف بع�س املقاهي، ويف �ضهر 

وقهوة  الب�ضطة  وقهوة  ال��رج،  �ضاحة  يف  القزاز  كقهوة  رم�ضان، 

ع�ضور »ال�ضور«.

�ضوق  جانب  اإىل  ال�ضور  حملة  يف  م�ضرح  وج��ود  اإىل  ون�ضري 

كان  الهال«  �ضوق  »تياترو  اأحمر  بخط  مدخله  على  كتب  الهال، 

اأن يحني ظهره  الداخل  وك��ان على  ب�ضتة قرو�س،  اإليه  الدخول 

عتيقة،  مبعرثة  كرا�ضيه  وك��ان��ت  امل�����ض��رح،  ب��اب  النخفا�س  ن��ظ��راً 

ن�ضالتها عري�ضة واأح�ضانها مثقوبة، وقد بلغت م�ضاحته مائة 

مرت مربع مبا فيه امل�ضرح والكوالي�س، وكان يحتوي على لوح من 

اأخ�ضاب م�ضمر بع�ضها اإىل بع�س.

ذكر اأحد رواد امل�ضرح اأنه دخل يوماً اإليه ف�ضاهد ممثاًل بدور 

فيما  ال���رواد،  اأخ��ذ  الطرب  واأن  ليل..  يا  ليل  يا  ين�ضد:  العا�ضق 

الفقراء  م��ن  رواده  وك���ان  وال��راج��ي��ل،  ال�ضكاير  دخ���ان  ت�ضاعد 

الكادحن، كبائع كعك و�ضع فر�ضه اإىل جانب، وعتال �ضلة و�ضع 

يف زاوية ال�ضالة، وعامل مرفاأ عال الغبار �ضعره.

ب�ضحنة  �ضيطان  ب�ضورة  فكان  التمثيلية  يف  ف�ضل  اآخ��ر  اأم��ا 

وب��ي��ده قمقم  اآخ���ر،  اإىل  االأر����س ويقفز م��ن مكان  ���ض��وداء، ي�ضق 

يقذفه اإىل عالء الدين العا�ضق الولهان، الذي مل ميكن يعرف 

البدور،  ب��در  ال�ضغرى،  امللك  ابنة  مع�ضوقته  قلب  يك�ضب  كيف 

البدور  بدر  ون�ضق  القمقم  الدين، خذ هذا  يا عالء  له:  فيقول 

منه ن�ضقة، وحدث االأن�س بعد ذلك عن ذكاء اجلان.

ام��راأة عجوز �ضمطاء هزيلة، ال  ف��اإذا هي  وتظهر بد البدور، 

ابت�ضامة  فتبت�ضم  وال�ضفتن،  اخلدين  حمرة  لوال  كامراأة  تبدو 

اآهات و�ضيحات من املتفرجن، ويتقدم عالء  عري�ضة، وهات يا 

الدين بالقمقم وين�ضق بدر البدور ن�ضقة، فاإذا الغرام يهب هبة 

واحدة يف قلبها، وترتامى يف ح�ضنه وتو�ضعه تقبياًل.

ويقف املمثلون يف اآخر الزاوية يرددون ن�ضيداً يدعون فيه اإىل 

احل�ضمة واالأدب، ويدعون البالد اإىل اال�ضتقالل واجلمهور اإىل 

ح�ضور رواية الليلة التالية التي كانت بعنوان »كهف االأبا�ضلة«.

الهادفة،  الوطنية  امل�ضرحيات  تلك احلقبة  عرفت بريوت يف 

وامل�ضرحيات الغنائية والدرامية.

عن »بريوتنا«

�أحمد
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يف بيعة العقبة الثانية التي بايع الر�ضول �ضلى اهلل 

اأهل  واآل��ه و�ضلم فيها �ضبعون رجاًل و�ضيدتان من  عليه 

املدينة، كان حبيب بن زيد واأبوه )زيد بن عا�ضم( ر�ضي 

اهلل عنهما من ال�ضبعن املباركن، وكانت اأمه ن�ضيبة بنت 

كعب اأوىل ال�ضيدتن اللتن بايعتا ر�ضول اهلل �ضلى اهلل 

عليه واآله و�ضلم، اأما ال�ضيدة الثانية فكانت خالته.

عا�س حبيب اإىل جوار ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله 

و�ضلم بعد هجرته اإىل املدينة ال يتخلف عن غزوة، وال 

يقعد عن واجب..

ذات ي���وم ���ض��ه��د ج��ن��وب اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ك��ذاب��ننْ 

ال�ضالل..  اإىل  النا�س  وي�ضوقان  النبوة  يّدعيان  عاتيننْ 

خرج اأحدهما يف �ضنعاء، وهو االأ�ضود بن كعب العن�ضي، 

وخرج الثاين يف اليمامة، وهو م�ضيلمة الكذاب.

يوماً  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  الر�ضول  فوجئ  وق��د 

فيه:  ي��ق��ول  ك��ت��اب��اً  منه  يحمل  م�ضيلمة  بعثه  مببعوث 

»من م�ضيلمة ر�ضول اهلل، اإىل حممد ر�ضول اهلل.. �ضالم 

واإن  معك،  االأم��ر  يف  اأ�ضركت  قد  ف��اإين  بعد،  اأم  عليك.. 

قوم  ولكّن قري�ضاً  ن�ضفها،  ولقري�س  االأر���س،  لنا ن�ضف 

يعتدون«..!

ودعا ر�ضول اهلل اأحد اأ�ضحابه الكاتبن، واأملى عليه 

من  ال��رح��ي��م..  الرحمن  اهلل  »ب�ضم  م�ضيلمة:  على  رّده 

على  ال�ضالم  الكذاب..  م�ضيلمة  اإىل  اهلل،  ر�ضول  حممد 

من اتبع الهدى..

اأما بعد، فاإن االأر�س هلل يورثها من ي�ضاء من عباده، 

والعاقبة للمتقن«..

حمل مبعوث م�ضيلمة رد الر�ضول عليه ال�ضالم اإىل 

م�ضيلمة، الذي ازداد �ضالاًل واإ�ضالاًل.. وم�ضى بالكذب 

وحتري�ضه  للموؤمنن  اأذاه  وازداد  وبهتانه،  اإفكه  ين�ضر 

اأن يبعث  ال�ضالة وال�ضالم  الر�ضول عليه  عليهم، فراأى 

اإليه ر�ضالة ينهاه فيها عن حماقاته..

ووقع اختياره على حبيب بن زيد ليحمله الر�ضالة 

اإىل م�ضيلمة.. �ضافر حبيب يعّذ اخلطى، مغتبطاً باملهمة 

اجلليلة التي ندبه اإليها ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله 

و�ضلم، ممّنياً نف�ضه باأن يهتدي اإىل احلق قلب م�ضيلمة، 

فيذهب حبيب بعظيم االأجر واملثوبة.

الر�ضالة  الكذاب  امل�ضافر غايته، وف�ّس م�ضيلمة  بلغ 

التي اأع�ضاه نورها، فازداد اإمعاناً يف �ضالله وغروره..

وملا مل يكن م�ضيلمة اأكرث من اأّفاق دعّي، فقد حتلى 

بكل �ضفات االأّفاقن االأدعياء، ومل يكن معه من املروءة 

وال من العروبة والرجولة ما يرّده عن �ضفك دم ر�ضول 

يحمل ر�ضالة مكتوبة، االأمر الذي كانت العرب حترتمه 

وتقّد�ضه.

اأن ي�ضيف  واأراد قدر هذا الدين العظيم؛ االإ�ضالم، 

اإىل درو�س العظمة والبطولة التي يلقيها على الب�ضرية 

ب��اأ���ض��ره��ا، در���ض��اً ج��دي��داً مو�ضوعه ه��ذه امل���رة، واأ���ض��ت��اذه 

اأي�ضاً، حبيب بن زيد.

من  يوم  اإىل  وناداهم  قومه،  م�ضيلمة  الكذاب  جمع 

اهلل  �ضلى  اهلل  ر���ض��ول  مببعوث  وج��يء  امل�ضهودة،  اأي��ام��ه 

تعذيب  اآث���ار  يحمل  زي��د،  ب��ن  و�ضلم؛ حبيب  واآل���ه  عليه 

�ضجاعة  ي�ضلبوا  اأن  موؤملن  املجرمون،  به  اأنزله  �ضديد 

روحه، فيبدو اأمام اجلميع متخاذاًل م�ضت�ضلماً، م�ضارعاً 

اإىل االإميان مب�ضيلمة حن يدعى اإىل هذا االإميان اأمام 

موهومة  معجزة  الفا�ضل  الكذاب  يحقق  وبهذا  النا�س، 

اأمام املخدوعن به.

قال م�ضيلمة حلبيب: اأت�ضهد اأن حممداً ر�ضول اهلل؟ 

رّد حبيب: نعم، اأ�ضهد اأن حممداً ر�ضول اهلل.

ي�ضاأل:  وع���اد  م�ضيلمة  وج��ه  اخل���زي  �ضفرة  وك�ضت 

قاتلة:  ب�ضخرية  حبيب  اأج��اب  اهلل؟  ر�ضول  اأين  وت�ضهد 

اإين ال اأ�ضمع �ضيئاً!

وحتّولت �ضفرة اخلزي على وجه م�ضيلمة اإىل �ضواد 

حاقد خمبول.. فقد ف�ضلت خطته، ومل يجده تعذيبه، 

تلقى  معجزته..  لي�ضهدوا  جمعهم  الذين  اأم��ام  وتلقى 

لطمة قوية اأ�ضقطت هيبته الكاذبة يف الوحل..

هنالك هاج كالثور املذبوح، ونادى جالده الذي اأقبل 

ينخ�س ج�ضد حبيب ب�ضّن �ضيفه..

راح يقطع ج�ضده قطعة قطعة، وب�ضعة ب�ضعة،  ثم 

وع�ضواً ع�ضواً..

والبطل العظيم ال يزيد على همهمة يردد بها ن�ضيد 

اإ�ضالمه: »ال اإله اإال اهلل حممد ر�ضول اهلل«..

اأنقذ حياته يومئذ ب�ضيء من امل�ضايرة  اأن حبيباً  لو 

الظاهرة مل�ضيلمة، طاوياً على االإمي��ان �ضدره، ملا نق�س 

اإميانه �ضيئاً، وال اأ�ضاب اإ�ضالمه �ضوء..

اأب��ي��ه، واأم���ه، وخالته،  ولكن ال��رج��ل ال��ذي �ضهد م��ع 

اللحظات  تلك  منذ  حمل  وال���ذي  العقبة،  بيعة  واأخ��ي��ه 

غري  كاملة  واإميانه  بيعته  م�ضوؤولية  املباركة  احلا�ضمة 

منقو�ضة، ما كان له اأن يوازن حلظة من نهار بن حياته 

ومبدئه..

ومن ثّم مل يكن اأمامه لكي يربح حياته كلها 

فيها  متثلت  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  الفر�ضة  ه��ذه  مثل 

ق�ضة اإمي��ان��ه ك��ل��ه��ا.. ث��ب��ات، وع��ظ��م��ة، وب��ط��ول��ة، 

واحل��ق  ال��ه��دى  �ضبيل  يف  وا�ضت�ضهاد  وت�ضحية، 

يكاد يفوق يف حالوته، ويف روعته كل ظفر وكل 

انت�ضار..

وبلغ ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم نباأ 

ربه،  حلكم  وا�ضطر  الكرمي،  مبعوثه  ا�ضت�ضهاد 

فهو يرى بنور اهلل م�ضري هذا الكذاب م�ضيلمة، 

ويكاد يرى م�ضرعه راأي العن..

اأم حبيب فقد �ضغطت  بنت كعب  ن�ضيبة  اأم��ا 

م��رراً  مييناً  اأطلقت  ث��م  ط��وي��اًل،  اأ�ضنانها  على 

ذاته، ولتغو�ضّن يف  لتثاأرن لولدها من م�ضيلمة 

حلمه اخلبيث برحمها و�ضيفها..

وكان القدر الذي يرمق اآنئذ جزعها و�ضرها 

وجلدها، يبدي اإعجاباً كبرياً بها، ويقرر يف نف�س 

الوقت اأن يقف بجوارها حتى تّر بيمينها..

الزمان دورة ق�ضرية، ج��اءت على  ودارت من 

اليمامة.. وجّهز  املوقعة اخلالدة، موقعة  اأثرها 

ال�ضّديق ر�ضي اهلل عنه؛ خليفة  بكر  اأب��و  �ضيدنا 

جي�س  و���ض��ل��م،  واآل���ه  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر���ض��ول 

االإ�ضالم الذاهب اإىل اليمامة، حيث اأعّد م�ضيلمة 

اأ���ض��خ��م ج��ي�����س، وخ���رج���ت ن�ضيبة م���ع اجل��ي�����س، 

واألقت بنف�ضها يف خ�ضّم املعركة، يف ميناها �ضيف، 

ويف ي�ضراها رمح، ول�ضانها ال يكّف عن ال�ضياح: 

»اأين عدّو اهلل م�ضيلمة«؟

كالعهن  اأت��ب��اع��ه  و���ض��ق��ط  م�ضيلمة،  ُق��ت��ل  ومل���ا 

املنفو�س، وارتفعت رايات االإ�ضالم عزيزة ظافرة، 

وقفت ن�ضيبة وقد ُملىء ج�ضدها القوي باجلراح 

وطعنات الرمح..

وقفت ت�ضتجلي وجه ولدها احلبيب؛ ال�ضهيد 

حبيب، فوجدته ميالأ الزمان واملكان.

اأجل، ما �ضّوبت ن�ضيبة ب�ضرها نحو راية من 

راأت  اإال  ال�ضاحكة  املنت�ضرة  اخل��ف��اق��ة  ال��راي��ات 

عليها وجه ابنها حبيب خفاقاً منت�ضراً �ضاحكاً.

حبيب بن زيد.. 
أســــــطـورة 
فــداء وحـب

رجال حول الرسول
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�ضديقة الطلبة فاطمة ر�ضدي



املبذول  اجلهد  اأن  نوؤكد  اأن  ينبغي  اأواًل: 

قليل  جهد  امل��دم��رة  واآث����اره  التكفري  ل��وق��ف 

ون�����ادر ال ي�����وازي ح��ج��م اخل�����ض��ائ��ر امل��ع��ن��وي��ة 

وامل����ادي����ة ال���ت���ي ت��ن��ت��ج ال��ت��ك��ف��ري، واخل�����ض��ارة 

الرئي�ضية هي ت�ضويه �ضورة االإ�ضالم.

ث���ان���ي���اً: ي��ن��ب��غ��ي اإع�������ادة درا�����ض����ة ظ��اه��رة 

وتفرعاتها،  الظاهرة  هذه  واأ�ضباب  اخل��وارج 

الرا�ضد  اخلليفة  م��ع  جلو�ضهم  اإىل  و���ض��واًل 

اإقناعهم،  الذي حاول  العزيز،  بن عبد  عمر 

م��ا ي��وؤك��د اأن ال��ع��دل واال���ض��ت��ق��ام��ة ال��ت��ي كان 

ع��ل��ي��ه��ا ع��م��ر ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ه���ي امل��دخ��ل 

الإ�ضالح اخللل يف االأم��ة حتى لو كان خلاًل 

كبرياً بحجم ظاهرة اخلوارج.

ي��ن��ت��ج منها  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال���درا����ض���ة  اإع�����ادة 

علمياً:

�ضببه  اخل������وارج  ظ���اه���رة  اإىل  ال��و���ض��ول 

ظلم اأو انحراف عن االإ�ضالم يف املجتمع، ثم 

فائ�س يف »االإمي��ان« ي��وازي النق�س، ونق�س 

يف العلم واالأدلة ال�ضرعية وت�ضرع وا�ضتعجال 

قد نهينا عنهما.

القراآن،  وق��راءة  وال�ضيام  ال�ضالة  اإتقان 

ل��ي�����س دل��ي��اًل ك��اف��ي��اً ع��ل��ى االإمي�����ان: ال��دل��ي��ل 

لالإميان  �ضامل  بفهم  يكتمل  االإمي���ان  على 

اأمام  والتوا�ضع  االآخرين  اأذى  على  وال�ضر 

الدليل ال�ضرعي، بل اخل�ضوع له.

ظاهرة  ت�ضبه  املعا�ضرة  التكفري  ظاهرة 

اخل�������وارج ك����ث����رياً، وح���ي���ث مل ي��ك��ن ه��ن��ال��ك 

نبالغ  اأن  ينبغي  ف��ال  و»اإ���ض��رائ��ي��ل«،  اأم��ريك��ا 

اإمنا  الظاهرة،  هذه  م�ضوؤولية  حتميلهما  يف 

ومتويلها  ب��رع��اي��ت��ه��ا  ق��ام��وا  ���ض��ك  دون  م��ن 

وت��وج��ي��ه��ه��ا ال���ت���وج���ه ال������ذي ي��ت��ن��ا���ض��ب م��ع 

م�ضاحلهم.

باأ�ضكال متعددة  تكررت ظاهرة اخلوارج 

خ����الل ال���ت���اري���خ، وال�����ض��ب��ب ال��رئ��ي�����ض��ي ك��ان 

و�ضيبقى: الظلم، طغيان املال والرتف و�ضوء 

اأ���ض��ب��اب الرفاهية  اإىل  ال��رك��ون  امل���ال،  ت��وزي��ع 

ومواجهة  املجتمع  خلدمة  اال�ضتنفار  وع��دم 

ال���ع���دو، ت���ويل اأن�����ض��اف امل��ت��ع��ل��م��ن واجل��ه��ل��ة 

تغطية  يف  ت�ضاهم  ال��ت��ي  ال��دي��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ض��ب 

الف�ضاد على اأنواعه، وتظهر االإ�ضالم وعلماء 

الدين كاأنهم »ديكور« زينة يتزين بها الف�ضاد 

وهادياً  الظالم  عن  رداً  ولي�س  واالن��ح��راف، 

اإىل اال�ضتقامة..

ث��ال��ث��اً: ال��رتك��ي��ز حت���دي���داً ع��ل��ى درا���ض��ة 

بعد  ظهرت  التي  والهجرة  التكفري  ظاهرة 

خروج االإخوان يف م�ضر من ال�ضجون والظلم 

الذي مور�س عليهم ب�ضكل كبري، حيث كانت 

اأول  م�ضطفى  �ضكري  بقيادة  الظاهرة  ه��ذه 

ظاهرة تكفريية معا�ضرة.

 

مناق�شة بع�ض �أدلة �لتكفرييني

ي��ع��ت��م��د ال��ت��ك��ف��ريي��ون ع��ل��ى اأدل�����ة ظنية 

منها:

ق��ول��ه ت���ع���اىل: {.. اإن ف��رع��ون وه��ام��ان 

وجنودهما كانوا خاطئن} )الق�ض�س 8(.

م��ن��ه��ا احل���دي���ث ال��ن��ب��وي: »ي���غ���زو جي�س 

االأر�����س،  يف  ب��ب��ي��داء  ك��ان��وا  اإذا  ح��ت��ى  الكعبة 

ال�ضيدة  قالت  واآخ��ره��م،  باأولهم  اهلل  خ�ضف 

عائ�ضة: اأيخ�ضف بهم وفيهم ال�ضاحلون، قال 

نعم، يخ�ضف اهلل باأولهم واآخرهم ثم يبعثون 

على نواياهم«.

الظني من  ال��دل��ي��ل  واجل����واب على ه��ذا 

ال��ق��راآن ال��ك��رمي ق��ول��ه ت��ع��اىل: {ه��م الذين 

كفروا و�ضدوكم عن امل�ضجد احلرام والهدي 

معكوفاً اأن يبلغ حمله ولوال رجال موؤمنون 

تطوؤوهم  اأن  تعلموهم  مل  م��وؤم��ن��ات  ون�����ض��اء 

فت�ضيبكم منهم معرة بغري علم ليدخل اهلل 

يف رحمته من ي�ضاء لو تزيلوا لعذبنا الذين 

كفروا منهم عذاباً األيماً} )الفتح 25(.

اأخ��ر فتح مكة حتى  اأن اهلل  ي��وؤك��د  ال��ذي 

ت��ط��وؤوه��م(  )اأن  خ���ط���اأ  امل�����ض��ل��م��ون  ي��ق��ت��ل  ال 

اأعلنوا  الذين مل يكونوا قد  امل�ضلمن  بع�س 

اإ���ض��الم��ه��م، ف��ت��ك��ون ال��ن��ت��ي��ج��ة ع�����اراً عليهم 

ح�ضل  كما  متاماً  م��ع��رة«،  منهم  »فت�ضيبكم 

م��ع اأب���و م�ضعب ال���زرق���اوي، ال���ذي ق��ال اإن��ه 

االأردن،  يف  فندق  يف  اأمنين  عمالء  �ضيقتل 

االإ�ضالم  الذي خدم  العقاد،  فقتل م�ضطفى 

م���ن خ���الل ال��ف��ي��ل��م��ن ال��ل��ذي��ن اأخ��رج��ه��م��ا: 

ال��ر���ض��ال��ة وع��م��ر امل��خ��ت��ار، اأك����رث ب��ك��ث��ري من 

اخلطب واملقاالت والكتب الكثرية.

يعتمد التكفرييون على تف�ضري �ضطحي 

التاأكيد  وينبغي  واالأح��ادي��ث،  االآي��ات  لبع�س 

اأن كلمة كفر يف القراآن وال�ضنة اأحياناً تعني 

املع�ضية الكبرية، وال تعني الكفر االعتقادي، 

امل�ضلم  »�ضباب  كقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

ف�ضوق وقتاله كفر«.

التاأكيد على اأنه لي�س من حق اأي كان اأن 

يقيم احلدود يف جمتمعات امل�ضلمن، فلذلك 

�ضروط �ضرعية كثرية، واإذا قام كل منا ليقيم 

فاإن  اإذن �ضرعي وق�ضاء فاعل،  احل��دود دون 

واإذا  اإ�ضالحاً..  ولي�س  فو�ضى  ي�ضبح  االأم��ر 

يقول:  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  ك��ان 

ادروؤوا احلدود بال�ضبهات، فكيف بعدم وجود 

كتب  ورد يف  كما  عامة  احل���دود  تطبق  اآل��ي��ة 

الفقه بالتف�ضيل الذي لي�س فيه خالف.

العمليات اال�شت�شهادية

ك���ب���رياً ح�����ض��ل ل��دى  ت������ردداً  اأن  ���ض��ك  ال 

ال��ع��ل��م��اء ل����دى ال��ب��ح��ث ع���ن اأدل������ة ت��ب��ي��ح اأو 

فيها  مل��ا  اال�ضت�ضهادية  العمليات  ت�ضتوجب 

احتمال  من  هنالك  ولي�س  باملوت  يقن  من 

النجاة..

اإق����دام  كيفية  اإىل  ع��ام��ة  ن��ظ��رة  ول��ك��ن 

على  االأول  وال���رع���ي���ل  ال���ك���رام  ال�����ض��ح��اب��ة 

مواجهة االأعداء، توؤكد اأن ما كانوا يقومون 

ب��ه ك���ان ا���ض��ت�����ض��ه��ادي��اً، م��ث��ل ق���ول ع��م��ري بن 

للر�ضول �ضلى  ب��در  غ��زوة  احلمام مثاًل يف 

اجلنة  وب��ن  بيني  األي�س  و�ضلم:  عليه  اهلل 

اإال اأن يقتلني هوؤالء؟ فقاتل حتى ا�ضت�ضهد، 

ولكن  التاريخ،  ال�ضرية ويف  ومثله كثري يف 

ال���دل���ي���ل ال��رئ��ي�����ض��ي ه���و ك����الم ال�����ض��ح��اب��ي 

الكرمي خالد بن زيد )اأبو اأيوب االأن�ضاري( 

للم�ضلمن وهم يحا�ضرون الق�ضطنطينية 

عام 50 هجرية على االأرجح، حيث �ضاهدوا 

م�ضلماً يقتحم جي�س الروم وحيداً، فقالوا 

النا�س  ن��ف�����ض��ه(، فجمع  ق��ت��ل  ل��ق��د  )وي��ح��ه 

اأي��ه��ا ال��ن��ا���س اإنكم  وخ��ط��ب فيهم ق��ائ��اًل ي��ا 

تاأويلها،  غري  توؤولونها  االآي��ة  هذه  تقروؤن 

وال  اهلل  �ضبيل  يف  {واأن��ف��ق��وا  االآي����ة  ق�ضد 

)البقرة  ال��ت��ه��ل��ك��ة..}  اإىل  ب��اأي��دي��ك��م  تلقوا 

االأن�ضار  مع�ضر  فينا  اأن��زل��ت  واهلل   ،)195
�ضلى  ر�ضوله  على  املدينة  اهلل  فتح  عندما 

ال��ت��ج��ارة  اإىل  ن��ع��ود  قلنا  و���ض��ل��م،  عليه  اهلل 

ف��اأن��زل  اأي نتوقف ع��ن اجل��ه��اد،  وال��زراع��ة 

اهلل فينا ذلك، يعني ترك اجلهاد هو اإلقاء 

النف�س بالتهلكة، ولي�س ما فعله هذا امل�ضلم 

املجاهد.

وهو اإق��رار منه ر�ضى اهلل على فعل هذا 

وال  اال�ضت�ضهادية،  العمليات  ومثلها  امل�ضلم، 

االن��ت��ح��ار  ب��ن  الرئي�ضي  ال��ف��ارق  اأن  يخفى 

من  يئ�س  ق��د  املنتحر  اأن  ه��و  واال���ض��ت�����ض��ه��اد 

عن  تخلى  امل�ضت�ضهد  واأن  واأه��ل��ه��ا،  ال��دن��ي��ا 

اهلل  اإىل  واأن��اب  يائ�ضاً  ولي�س  الدنيا طواعية 

وا���ض��ت��ه��ى اجل��ن��ة ور����ض���وان اهلل، ف��ال جم��ال 

للمقارنة.

اال�ضت�ضهادية  العمليات  اأن  يخفى  وال 

اأن يفعله  تنزل النكاية بالعدو كما ال ميكن 

����ض���الح اآخ������ر، ول���ك���ن ال���ط���ام���ة ال���ك���رى اأن 

ي��اأخ��ذ ه���ذه االأدل����ة ال��ت��ك��ف��ريي��ون وي��ق��وم��ون 

امل�ضلمن  اأ�ضواق  يف  االنتحارية«  ب�»العمليات 

واأم����اك����ن ع��ب��ادت��ه��م واج��ت��م��اع��ات��ه��م وع��ن��د 

ذل��ك،  اإىل  وم��ا  االإف��ط��ار ويف �ضالة اجلمعة 

ميزان  ب���اأي  مقبواًل  ت��ك��ون  اأن  ميكن  ال  مم��ا 

عقلي اأو �ضرعي.

مداخلة ال�ضيخ ماهر حمود

الدم  االإ�ضالم.. وحرمة  »دين  يف موؤمتر 

امل�ضتباح«
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العامل  يف  اأ�شري  • اأقدم 
بن ق�ضبان �ضجون االحتالل ال�ضهيوين يعي�س اأقدم اأ�ضري 

االأ���ض��ر،  والثالثن يف  الثالث  عامه  بلغ  وال���ذي  ال��ع��امل،  يف 

اأو معتقل  اأ�ضري  اأ�ضري يف العامل، ومل ي�ضبق الأي  اأقدم  فهو 

�ضيا�ضي اأن اأم�ضى مثل هذه الفرتة، فحتى نل�ضون مانديال 

جون  االأمريكي  الرئي�س  وقاتل  عاماً،   26 �ضوى  مي�ِس  مل 

كينيدي اأم�ضى 28 عاماً!

عدد من امل�شاجني يف �شجن واحد  • اأكرث 
بن ج��دران اجل��دار العازل يف فل�ضطن ما يقارب الثالثة 

امل���دن ومئات  ع�����ض��رات  ي��ت��وزع��ون على  الب�ضر  م��الي��ن م��ن 

القرى التي اأحاطتها اأ�ضوار عالية. 

تقتل  طفلة  • اأ�شغر 
طفلة ُقتلت باأيدي ال�ضهاينة ال يتجاوز عمرها ع�ضرة اأيام، 

لتكون اأ�ضغر �ضحية يف العامل.

ُيعتقل ن�شفه  • �شعب 
الفل�ضطينين  املعتقلن  عدد  و�ضل  الفرتات،  من  فرتة  يف 

اإىل 700 األف حالة اعتقال، واإذا اأخذنا يف االعتبار اأن معظم 

ه����وؤالء املعتقلن ك��ان��وا م��ن ال��رج��ال ال��ب��ال��غ��ن، ف���اإن ه��ذه 

دخلوا  قد  فل�ضطن  يف  ال��رج��ال  من   ٪42 اأن  تعني  الن�ضبة 

ال�ضجون!

يف العامل  اأ�شري  • اأ�شغر 
ال  لطفل  ال��ع��امل  يف  اأ���ض��ري  اأ�ضغر  االح��ت��الل  �ضجون  ت�ضم 

يتجاوز عمره ال�13 عاماً. 

ج�شد طفلة  يف  الر�شا�شات  من  عدد  • اأكرث 
يتجاوز عمرها  فتاة �ضغرية ال  30 ر�ضا�ضة تخرتق ج�ضد 
راأ�ضها  اأ�ضابتها ر�ضا�ضة قنا�س يف  اأن  13 عاماً، وذلك بعد 
ج�ضدها  ومت��دد  ُقتلت  اأن  وبعد  مدر�ضتها،  اإىل  ذاهبة  وه��ي 

املدر�ضية،  بحقيبتها  مم�ضكة  وه��ي  االأر����س  على  ال�ضعيف 

نظر اإليها ال�ضابط اليهودي ليفرغ ما لديه من ر�ضا�ضات 

يف ج�ضدها. 

مقد�شات تدن�س يف العامل  • اأكرث 
مت تدن�س اأكرث من 200 م�ضجد يف املناطق التي احُتلت يف 

ب��ارات وم��الٍه وم�ضاكن ومطاعم  اإىل  1948م، وُح��ّول��ت  ع��ام 

ومراق�س و�ضور فيها اأفالم خليعة. 

املغلقة  واجلامعات  • املدار�س 
عدد املدار�س واجلامعات التي مت اإغالقها باأوامر ع�ضكرية، 

بلغ 12 مدر�ضة وجامعة، يف حن مت تعطيل الدرا�ضة جراء 

العدوان يف 1125 مدر�ضة وموؤ�ض�ضة تعليم عايل. 

التي مت اقتالعها  • االأ�شجار 
�ضجرة،   13572896 اقتالعها  مت  التي  االأ���ض��ج��ار  ع��دد  بلغ 

دواج��ن، وحظائر  زراعياً، و788 مزرعة  784 خمزناً  وه��دم 

راأ���س   14829 نفق  وق��د  مبعداتها،  تدمريها  مت  ح��ي��وان��ات 

م��اع��ز واأغ���ن���ام، وق��ت��ل��ت 12151 ب��ق��رة وح��ي��وان داج����ن، ومت 

اآبار كاملة مبلحقاتها،  16549 خلية نحل، وُهدمت  اإتالف 

بلغ عددها 565 بئراً، كما هدمت منازل للمزارعن باأثاثها 

بلغ عددها 207 منزاًل.

واملداهمات  • احلواجز 
ونقطة  ع�����ض��ك��ري��اً  ح���اج���زاً   5001 االح���ت���الل  ق���وات  ن�ضبت 

تفتي�س يف االأرا�ضي املحتلة، واأكرثها متنقل، ويبلغ الثابت 

منها حوايل 763 حاجزاً. 

نظام الف�شل العن�شري  يف  • االأوىل 
الف�ضل  ن��ظ��ام  فيها  ي��ك��ر���س  بقعة  اأك���رث  املحتلة  فل�ضطن 

يزيد  ما ال  با�ضتخدام  للفل�ضطيني  ُي�ضمح  العن�ضري حيث 

عن 50 مرتاً مكعباً من املياه �ضنوياً، بينما ي�ضمح لليهودي 

املحتل با�ضتخدام 2400 مرت مكعب �ضنوياً من مياه ال�ضفة 

الغربية، اأي 42 �ضعف الفل�ضطيني. ودخل الفرد اليهودي يف 

الكيان العري ي�ضل اإىل 30 �ضعف دخل الفرد الفل�ضطيني، 

ب�ضعر  الب�ضائع  �ضراء  على  الفل�ضطينيون  ذلك يجررَ  ومع 

�ضوق الكيان املحتل. وال تقت�ضر االأرقام القيا�ضية على ذلك، 

واأك��رث  الكتب،  فيها  األ��ف��ت  ق�ضية  اأك��رث  فل�ضطن  فق�ضية 

ق�ضية �ضدر بها ق�ضية جعل على هام�ضها جل�ضات حوارية 

وتهديدات،  وتنديدات  ومظاهرات  ومنتديات  وم��وؤمت��رات 

واأكر ق�ضية ُزّيفت فيها احلقائق، واأثريت حولها ال�ضكوك 

�ضكانية يف قطاع غزة،  واأكر كثافة  وال�ضائعات واالأكاذيب، 

تنقل  واأ�ضعب  الدرا�ضة،  فيها  تعطل  العامل  مناطق  واأك��رث 

ع�ضكرية  حواجز  واأك��رث  اأجمع،  العامل  يف  املدار�س  لطالب 

مل�ضاحة من االأر�س يف العامل، واأكرث جمعيات خريية تغلق. 

لن�ضجل يف جيني�س ومن دون مناف�س تلك العناوين الأقدم 

���ض��ج��ن، واأك����ر ���ض��ج��ن، واأك����رث م�����ض��اج��ن، واأظ��ل��م �ضجان، 

واأ�ضخف مواثيق.. مع  واأط��ول م��وؤمت��رات،  ق��رارات،  واأكثف 

اأعدل ق�ضية! 

فـلـســطــــين فـــي مـوســـوعــــة »غـيـنــيـس«



فرتة اخلطوبة من اأجمل الفرتات 

ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ال��ف��ت��اة وال�����ش��اب، فهي 

والرومان�شية،  واال�شتياق  احلب  فرتة 

م�����ش��اع��رك  وراء  يف  ت��ن��ج��ر  ال  وح���ت���ى 

ه��ي  اخل����ط����وب����ة  اأن  وت���ن�������ش���ي  ف����ق����ط، 

واإىل  �شخ�شيتك،  اإىل  ال��ت��ع��ارف  ف��رتة 

معه  تكملني  ال���ذي  ال��رج��ل  �شخ�شية 

اخت�شا�شيو  ين�شحك  ع��م��رك،  ب��اق��ي 

ال��ع��اق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ب�����ش��رورة اأن 

اإىل ح��د ما  ال��ف��رتة طويلة  تكون ه��ذه 

اإىل  التعرف  للعرو�شني  ي�شمح  ب�شكل 

ال�����ش��ف��ات احل��ق��ي��ق��ة ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا، واأن 

اإدراك حقيقة �شخ�شية  على اخلطيبة 

يجب  فاإنه  مو�شوعي،  ب�شكل  خطيبها 

ال���وج���دان  ب��ت��اأج��ي��ل  ت���ق���وم  اأن  ع��ل��ي��ه��ا 

وت���ق���دمي ال��ف��ك��ر وال����ق����درات ال��ع��ق��ل��ي��ة، 

االأم���ور،  على  احل��ك��م  على  لت�شاعدها 

خطيبها  �شخ�شية  اإىل  ت��ن��ظ��ر  ح��ي��ث 

التي  الفرا�شة  على  مبني  كامل  ب�شكل 

ي�شاحبها الفكر، بعيداً عن االإغراق يف 

العاطفة، وبهذه الطريقة ال ميكن اأن 

تقع الفتاة يف ماأزق بعد الزواج؛ عندما 

زوج��ه��ا  �شخ�شية  حقيقة  ب���اأن  ُت��ف��اج��اأ 

خال  تظنه  كانت  عما  كثرياً  تختلف 

فرتة اخلطوبة.

اخ��ت��ي��ار  اأن  اإىل  ت�����ش��ري  ال���درا����ش���ات 

كثرية  ملعايري  يخ�شع  احل��ي��اة،  �شريك 

وم����ت����ع����ددة ال ي�����ش��ت��ط��ي��ع ك���ث���ري م��ن 

بالن�شبة  ي��ه��م  وم���ا  اكت�شافها،  ال��ن��ا���س 

منهما  كل  يلّبي  اأن  هو  الطرفني،  اإىل 

اح��ت��ي��اج��ات االآخ�����ر ب��ط��ري��ق��ة ت��ب��ادل��ي��ة 

متوازنة، وهذا ال يتطلب اأبداً الت�شابه، 

الإ�شباع  كل طرف  فائ�س  يكفي  بحيث 

حاجات االآخر، اإال اأن هناك �شخ�شيات 

ي�����ش��ع��ب احل���ي���اة م��ع��ه��ا، م��ث��ل ال�����ش��ك��ل 

ال��ذي يجعل  وال��رج��ل  ك��ث��رياً،  املتعايل 

خطيبته يف موقف املتهمة املدافعة عن 

الزوجية  فاحلياة  الذع،  ب�شكل  نف�شها 

مع �شخ�س مثل هذا تكون اأمراً �شعباً 

واأح���ي���ان���اً م�����ش��ت��ح��ي��ًا، وه���ن���اك اأي�����ش��اً 

معجب  وه��و  وامل��ع��ج��ب��اين،  الرنج�شية 

بنف�شه اأ�شد االإعجاب، ويرى اأنه اأجمل 

ويعتقد  واأق����واه����م،  واأذك����اه����م  ال��ب�����ش��ر 

لذلك  التفوق،  �شفات  بكل  متفرد  اأن��ه 

ي�شعر اأنه حمور الكون والكل يدورون 

ح���ول���ه، وت��ع��رف��ه ح���ني ت����راه ي�����ش��ت��د يف 

و�شياكته،  و�شحته  مبظهره  االهتمام 

واإجن��ازات��ه  نف�شه  عن  كثرياً  ويتحدث 

اأن��ه  اإىل ح��د  م��غ��رور  وطموحاته، وه��و 

اأح��داً بجواره، لذلك ي�شتخدم  ال يرى 

االآخرين خلدمة اأهدافه، ثم يلقي بهم 

بعد ذلك يف �شلة املهمات، ولي�س لديه 

م�شاحة للحب، فهو ال يحب اإال نف�شه، 

الأنه مييل للتباهي وال�شهرة والظهور.

التي  االأخ�����رى  ال�شخ�شيات  وم���ن 

ال�شخ�شية  م��ع��ه��ا،  ال��ت��ع��ام��ل  ي�����ش��ع��ب 

معها  يتعامل  من  ت�شع  التي  الزائفة، 

يف ح�����رية وت���ن���اق�������س؛ ت���ب���دي ح�����رارة 

عاطفية �شديدة يف اخلارج، يف حني اأنها 

ب����اردة م��ن ال���داخ���ل، ومي��ك��ن معرفتها 

من اهتمامها ال�شديد مبظهرها، فهي 

االأن��ظ��ار،  األ��وان��اً �شارخة جت��ذب  تلب�س 

درام���ي،  ب�شكل  ت��ت��ح��دث  تتكلم  وح���ني 

م�����ش��رح، وه���ي �شخ�شية  ع��ل��ى  وك��اأن��ه��ا 

ه�����ش��ة غ���ري ن��ا���ش��ج��ة، ل��ذل��ك ف��احل��ي��اة 

الزوجية معها تبدو �شعبة للغاية.

قواعد التعامل 

والأن ال��ت��ع��ام��ل م��ع اخل��ط��ي��ب يف ف��رتة 

ت�شاعد  كثرية  اأم��ور  عليها  ُتبنى  اخلطوبة 

على اإ�شعادك يف فرتة الزواج، هناك بع�س 

االأم�������ور اأث����ن����اء ه����ذه ال���ف���رتة مي��ك��ن��ك اأن 

تتجنبي بها ال�شدمات بعد الزواج، والذكية 

ال��زوج  م��ع  التعامل  تعرف مفتاح  م��ن  ه��ي 

الفاأ�س يف  تقع  اأن  وقبل  يف جميع حاالته، 

جيداً،  خطيبها  فهم  يف  ت�شتميت  ال��راأ���س، 

واع��ريف  ع��امل��ك،  اإىل  ت�شحبيه  اأن  ف��ح��اويل 

ما يحبه ويكرهه، واتبعي معه مبداأ تكلم 

عديدة  مناق�شات  يف  واأدخليه  اأراك،  حتى 

وحيوية يف �شتى جماالت احلياة، خ�شو�شاً 

التطبع  يغلب  الطبع  والأن  معاً،  حياتكما 

دم��ِت  وم��ا  ب�شهولة،  �شخ�شيته  �شتك�شفني 

اإن  �شغوط  دون  من  �شتحددين  الرب  على 

حلياتك  �شريكاً  ي�شلح  ال�شخ�س  هذا  كان 

اأم ال.

اأن يعرّب االإن�شان عن  لذا من االأف�شل 

م�شاعره وما يحب وما يكره، واأجمل من 

ي��ك��ون مثل ه��ذا احل���وار قبل  اأن  ذل��ك كله 

ال��زواج بني املخطوبني، حتى ي�شتطيع كل 

اإذا  االآخ����ر  ال��ط��رف  ع��ل��ى  اأن يحكم  ط���رف 

كان ينا�شبه وقريب من ميوله وهواياته.. 

االأ�شياء  اأك��ر  هي  »م��ا  املثال:  �شبيل  فعلى 

تت�شرف  و»ك��ي��ف  امل��ك��روه��ة«؟  اأو  امل��ح��ب��ب��ة 

ح��ي��ال��ه��ا«؟ ف��االإج��اب��ة ع��ل��ى ه���ذه االأ���ش��ئ��ل��ة 

جتعلك تكّونني نقاطاً اأ�شا�شية يف �شخ�شية 

خطيبك، وجتعلك اأكر ثقة به.

 

ن�سائح خلطوبة �سعيدة 

اإ�شافة اإىل ما �شبق، ين�شحِك اخلرباء 

ب�شرورة اأن تكوين حكيمة يف التعامل مع 

وال  بذكائك،  اأن جتذبيه  ويجب  خطيبك، 

التعامل،  م��ع��ه يف  ت��ك��وين ���ش��ارم��ة وح����ادة 

بل كوين اأنثى جميلة ورقيقة وذكية حتى 

ي��دي��ك،  م��ن  ت�شيعيه  وال  عليه  حت��اف��ظ��ي 

وللحفاظ عليه اإليك هذه الن�شائح :

ال�شخ�س  يف  ت��ث��ق��ي  اأن  ي��ج��ب  ال��ث��ق��ة: 

ال����ذي اخ��رتت��ي��ه، الأن ي�����ش��ارك��ك ح��ي��ات��ك، 

ويكون لك زوج يف يوم من االأي��ام، وحتمل 

اأن  التي ميكن  املواقف  العديد من  احلياة 

جتعليها  ف��ا  خطيبك،  يف  ثقتك  ت��زع��زع 

ت��وؤث��ر ع��ل��ي��ك، اج��ع��ل��ي ح�����ش��ن ال��ظ��ن �شمة 

من �شماتك ال�شخ�شية، والتم�شي االأعذار 

كما  العك�س،  لك  يتبني  اأن  اإىل  با�شتمرار، 

احلرية  من  م�شاحة  تعطيه  اأن  الب��د  اأن��ك 

ي�����ش��اء، وال جت��ع��ل��ي��ه ي�شعر  ك��م��ا  ي��ت�����ش��رف 

بغريتك املفرطة اأو عدم ثقتك به.

يفقد  اخلطاأ  تكرار  اخلطاأ:  تكرري  ال 

عند ح�شن  دائ��م��اً  ب��ك، فكوين  االآخ���ر  ثقة 

اخل��ط��اأ  ت��ك��رار  جتعلي  وال  خطيبك،  ظ��ن 

عاجه،  ي�شعب  العاقة  يف  �شرخاً  ي�شبب 

�شوء  �شبب  ال��ذي  املوقف  ت�شفية  وح��اويل 

التفاهم باأق�شى �شرعة، حتى تعود العاقة 

ا�شتمرارها  لت�شمني  �شفائها،  اإىل  بينكما 

على اأ�شا�س �شليم.

بالن�شبة  اأنت  تفرطي يف م�شاعرك:  ال 

يود  ال�شماء  يف  عالية  جنمة  خطيبك  اإىل 

اأن  اإىل  جهد  بكل  وي�شعى  اإل��ي��ه��ا،  التقرب 

يجمعكما اهلل يف بيت الزوجية من اأجل اأن 

م�شاعرك  فاجعلي  ب��ه،  وتنعمي  ب��ك  ينعم 

جتاهه من�شبطة وال تفرطي فيها، في�شعر 

يحب  دائماً  فالرجل  �شيء،  امتلك كل  اأن��ه 

كل  فيها  ميتلك  ال  التي  الغام�شة  االأنثى 

�شيء.

اأن  اع��ل��م��ي  امل��ث��ال��ي��ة:  اإىل  تتطلعي  ال 

يجب  اأم���ر  وال��ك��م��ال  امل��ث��ال��ي��ة  اإىل  التطلع 

ل��ذات��ك  ت��ق��دي��رك  ب�شبب  ف��ي��ه  ت��ب��ال��غ��ي  اأال 

وجمالك وثقافتك وم�شتواك االجتماعي، 

بالتمرد  تبدئني  ثم  كاملة،  اأن��ك  فتظنني 

دائ��م��اً  اإي���اه  االآخ����ر، مطالبة  ال��ط��رف  على 

املثالية  يف  متطلباتك  مل��اق��اة  ب��االرت��ق��اء 

وال����ك����م����ال.. ت����اأك����دي اأن������ك ���ش��ت��خ�����ش��ري��ن��ه 

ب��ان��ت��ق��ادك امل�����ش��ت��م��ر ل���ه وع����دم ت��ق��ب��ل��ك له 

كما ه��و، لي�س م��ن اخل��ط��اأ ان��ت��ق��اد االآخ���ر، 

لكن يجب عليك ت�شحيح عيوب خطيبك 

ب����احل����وار وامل��ن��اق�����ش��ة، ال ب��ال��ن��ق��د ال����اذع 

والغرور.

ك�����وين �����ش����ادق����ة: ال�������ش���دق م����ن اأه����م 

ال�شفات التي يجب اأن تتحلي بها يف فرتة 

كامك  يف  ف�شدقك  حت��دي��داً،  اخل��ط��وب��ة 

واأفعالك يدعم ثقة اخلطيب بك، ويجعله 

الزوجة  لنف�شه  اخ��ت��ار  اأن��ه  مطمئناً  دائ��م��اً 

غيابه  يف  عليه  �شتحافظ  التي  ال�شاحلة 

ق��ب��ل وج�����وده، وب��ال��ت��ايل ع��ل��ي��ك م�شارحة 

خطيبك بكل �شيء يحدث لك خال فرتة 

اخلطوبة، لكن ال تروي خلطيبك اأي �شيء 

الأن حياتك مع خطيبك  ما�شيك،  يخ�س 

ب����داأت م��ن��ذ ع��رف��ت��ي��ه ومت���ت اخل��ط��ب��ة، اأم��ا 

ل��ه، وال يحق  يعني  ف��ا  التاريخ  ه��ذا  قبل 

له اأن يعرف عنه �شيئاً اإال بطريقة ال ت�شوه 

�شورتك يف عينيه.

ال ت���ك���ري ال���ع���ت���اب: ال���ع���ت���اب اأم�����ر ال 

اأن  يجب  لكن  خطيبني،  اأي  ب��ني  منه  ب��د 

التجريح،  من  خال  باأ�شلوب  العتاب  يكون 

وم��رت��ب��ة،  وع��ق��ان��ي��ة  منطقية  وب��ط��ري��ق��ة 

وقتها  ه��ادئ،  و�شوت  حمرتمة  وبطريقة 

و�شتعززين  بل  امل�شكلة،  حل  يف  �شتنجحني 

من قيمتك يف عيون خطيبك.

رمي اخلياط
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أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

االأوىل  م��رح��ل��ت��ني:  اإىل  »ال��ت�����ش��ن��ني«  ينق�شم 

ُت�����ش��م��ى ب����زوغ االأ����ش���ن���ان ال��ل��ب��ن��ي��ة، وال��ث��ان��ي��ة ب���زوغ 

االأ�شنان الدائمة، وتبداأ االأ�شنان اللبنية بالظهور 

بالبزوغ حتى  وت�شتمر  اأ�شهر،  �شتة  عادة من عمر 

ال�شن  ويظهر  ال��ع��م��ر،  م��ن  الثانية  ال�شنة  نهاية 

وه��ذا  ال��ط��ف��ل،  ل���دى  ���ش��ن  اأول  االأو����ش���ط  ال�شفلي 

ال�شن ال ي�شبب عادة للطفل اأي اإزعاج عند بزوغه، 

يف  االأو���ش��ط��ان  ال�شّنان  ث��م  امل��ج��اور،  ال�شن  ويتبعه 

ال�شرا�س  ب��زوغ  اآالم  معهما  وتبداأ  العلوي،  الفك 

ال��ل��ب��ن��ي��ة ل���دى ال��ط��ف��ل، وي��ك��ت��م��ل ب����زوغ االأ���ش��ن��ان 

العام  الطفل  بلوغ  اللبنية، وعددها ع�شرون، عند 

الثاين من عمره.

اإىل  طفل  م��ن  الطبيعي  »الت�شنني«  ويختلف 

اأو  �شن  ولديهم  ي��ول��دون  االأط��ف��ال  فبع�س  اآخ���ر، 

اث��ن��ان، واآخ�����رون ال ت��ب��داأ اأ���ش��ن��ان��ه��م ب��ال��ب��زوغ قبل 

انتهاء ال�شنة االأوىل من العمر.

الت�سنني مرحلة  • اأعرا�ض 
- تورم اللثة ب�شكل ب�شيط، مع احمرارها.

ال�شن  م��ك��ان  اأمل يف  م��ن  االأط���ف���ال  بع�س  ُي��ع��اين   -

البازغ، بينما ال يعاين االأطفال االآخرون من اأي اأمل.

- ي��ك��ون ال��ط��ف��ل ع�����ش��ب��ي��اً ب��ع�����س ال�����ش��يء، وك��ث��ري 

البكاء.

- زيادة اإفراز اللعاب.

- الرغبة يف امل�شغ والع�س، مثل ع�س االأ�شابع.

بكاء  فيزيد  ال��ن��وم،  يف  م�شكات  الطفل  يواجه   -

الطفل وا�شتيقاظه يف الليل.

- من اخلطاأ ربط االأمرا�س العار�شة التي تعر�س 

ل��ه��ا ال��ط��ف��ل ب���»ال��ت�����ش��ن��ني«، ف���»ال��ت�����ش��ن��ني« م��ث��ًا ال 

ي�شبب ارتفاع درجة احلرارة، وال يحدث اإ�شهااًل اأو 

قيئاً اأو اآالماً يف االأذن.

• عالج اآالم الطفل يف مرحلة »الت�سنني«
- ت��دل��ي��ل��ك ال��ل��ث��ة ب��ل��ط��ف ب���ط���رف االإ����ش���ب���ع، مع 

ا�شتعمال جل ملّطف وم�شّكن.

بعد  وب�����اردة  نظيفة  ع�شا�شة  ال��ط��ف��ل  اإع���ط���اء   -

و�شعها يف الثاجة اأو الفريزر لفرتة من الزمن.

- و���ش��ع ق��ط��ع��ة ق��م��ا���س ن��ظ��ي��ف��ة يف ال���ف���ري���زر، ثم 

اإعطاوؤها للطفل ليم�شغها.

- ي���ح���ت���اج ب��ع�����س االأط�����ف�����ال ال���ش��ت��ع��م��ال ����ش���راب 

ال���ن���اجت عن  االأمل  ل��ت��خ��ف��ي��ف  »ال��ب��ارا���ش��ي��ت��ام��ول« 

الت�شنني.

كيف تتعاملين مع الطفل في مرحلة »التسنين«؟
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جوز الهند )اأو النارجيل( هي اإحدى 

تنمو  التي  امل�شهورة  اال�شتوائية  الفواكه 

على ال�شواطئ، وتدخل يف �شناعة العديد 

من املواد الغذائية والتجميلية.

جوز الهند له فوائد جمة وعظيمة، 

اأن��ه عاج ملر�س الكلى، وذل��ك الأن  منها 

ج��وز  م��ن  ال�شخ�س  ي�شربه  ال���ذي  امل���اء 

ال��ه��ن��د ي��ق��وم ب��غ�����ش��ل ال��ك��ل��ي��ة وامل�����ش��ال��ك 

الربو،  ملر�س  عاج  اأي�شاً  وهو  البوليه، 

ي�شمى  وال��ذي  الداخلي،  الق�شر  اأن  كما 

ب�»النارجيل« ي�شتفاد منه بعد تفتيته يف 

احللويات،  �شنع  ويف  الطبيخ،  و�شفات 

ال�����ش��وك��والت��ه  واأن������واع  عليها  و���ش��ع��ه  اأو 

وغريها.

ي�شاف عادة اإىل الب�شكويت اأو الكيك، 

ك���م���ا مي���ك���ن حت�������ش���ري ك�������رات م����ن ج���وز 

العلم  الهند بعد خلطه مع احلليب، مع 

ن�شبة  ي��رف��ع  امل���اأك���والت  اإىل  اإ���ش��اف��ت��ه  اأن 

ال�����ش��ع��رات احل���راري���ة وال���ده���ون، مب��ا اأن 

املحلى يحتوي  الهند  ك��وب من ج��وز  كل 

على 337 �شعرة حرارية، و20 غراماً من 

الدهون، معظمها دهون م�شبعة.

زيت جوز الهند

النارجيل،  ث��م��رة  منتجات  اأه���م  اأح���د 

ا�شتخراجه  يتم  الذي  الفريد  الزيت  هو 

وا���ش��ت��خ��ا���ش��ه م��ن��ه��ا، وال�����ذي ي��ت��م ع���ادة 

فتحها  ث��م  ال��ث��م��رة،  تق�شري  ط��ري��ق  ع��ن 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ال�����ش��ائ��ل ال�����ذي ي��وج��د 

بداخلها، ثم يو�شع يف اإناء عميق ملدة 24 

�شاعة، مع تغطيته، وبعد مرورها اأو مرور 

ب�شكل تلقائي،  الزيت  ينف�شل  �شاعة   36
ال�شيقة  ورائ��ح��ت��ه  ال�شايف  بلونه  ليكون 

ومذاقه اللذيذ، وبهذا يتم احل�شول على 

العاجية  االأغ��را���س  لكافة  مفيد  زي��ت 

والطهي، اأما خوا�شه فهي:

 ٪53  - ٪50 يحتوي ه��ذا ال��زي��ت م��ن 

م���ن ح��م�����س ال���ل���وري���ك، وه����ذا احل��م�����س 

يوجد يف لنب الثدي.

اأي��ة  الهند على  زي��ت ج��وز  ال يحتوي 

اأحما�س دهنية.

ميكن تخزين زيت جوز الهند لفرتة 

خوا�س  على  يحتوي  اإن���ه  حيث  ط��وي��ل��ة، 

طبيعية من م�شادات االأك�شدة.

اأما فوائده فهي:

زيت مرطب للجلد.

زيت ملطف لل�شعر.

م�شاد لق�شرة الراأ�س.

اإن  ح��ي��ث  ال��ط��ه��ي،  اأغ���را����س  مفيد يف 

تركيبته الكيميائية ال تتحول اإىل �شل�شلة 

من االأحما�س الدهنية حتى عند التعر�س 

باقي  بخاف  العالية،  احل���رارة  ل��درج��ات 

الزيوت االأخرى )زيوت اخل�شراوات(.

م�شاعد فعال يف اإنقا�س الوزن ب�شكل 

طبيعي، من دون اللجوء اإىل اتباع نظام 

غذائي خا�س.

اله�شمي،  مفيد ال�شطرابات اجلهاز 

مثل التهاب القولون.

م�شاد لطفيليات االأمعاء.

من�ّشط لعملية التمثيل الغذائي عند 

مر�شى الغدة الدرقية، ويرفع من معدل 

درجات حرارة اجل�شم.

من زيوت التدليك ال�شهرية.

اإحدى املكونات التي تدخل يف ت�شنيع 

العناية  وم��ن��ت��ج��ات  الطبيعي  ال�����ش��اب��ون 

باجللد وال�شعر.

غني بحم�س اللوريك، وهذا احلم�س 

م�شاد للفريو�شات والبكرتيا.

م�������ش���اع���د يف ع������اج م����ر�����س ال��ك��ل��ى 

وامل�شالك البولية.

ي�شاعد يف عاج مر�س الربو.

ُت�شتخرج منه مواد تدخل يف عاجات 

مر�س االإيدز وال�شرطان.

جم���دد ل��ل��ط��اق��ة يف ج�����ش��م االإن�����ش��ان، 

الح����ت����وائ����ه ع���ل���ى ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن ث��اث��ي 

اجلل�شريد.

ماء جوز الهند

بالطاقة  اجل�شم  ميد  طاقة  م�شروب 

الازمة لتن�شيطه طبيعياً، ومن دون اآثار 

جانبية ناجتة عن ا�شتهاك مواد دوائية 

االأم��د  على  م�شنعة  طاقة  م�شروبات  اأو 

الطويل.

ُي��ع��ّد من  اأو م���اوؤه  ���ش��راب ج��وز الهند 

النقية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��روب��ات 

ونكهة  طبيعي  م���ذاق  وذات  ب��ي��ول��وج��ي��اً، 

مميزة، لغناه باالأماح املعدنية املتنوعة، 

وباملواد ال�شكرية والفيتامينات.

الطبيعي  ال��ه��ن��د  ج���وز  م���اء  اأن  ك��م��ا 

يتمتع  يجعله  م��ا  ب��ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم،  غ��ن��ي 

بخوا�س طبية، عاوة على اأنه م�شروب 

���ش��راب ج��وز  ا���ش��ت��ع��م��ال  ط��اق��ة، فيمكن 

ال��ه��ن��د يف ع����اج ارت���ف���اع ���ش��غ��ط ال����دم، 

وي�شاعد تناوله يف عاج اأمرا�س القلب 

وال��ت��ه��اب االأع�����ش��اب واالإره�����اق والقلق 

والتعب الدماغي نتيجة العمل ل�شاعات 

ط��وي��ل��ة، ول��ت��ح�����ش��ني ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة 

اال�شتقابية  املواد  من  الدماغ  ولتنقية 

من  ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم  اأن  ال�شيما  ال�����ش��ام��ة، 

اخللوية  للم�شخة  املهمة  املكونات  اأحد 

على  ال�شامة  وامل���واد  ل��اأغ��ذي��ة  الناقلة 

اخللوي،  اجل���دار  ع��رب  اخللية  م�شتوى 

اإ�شافة اإىل �شهولة ه�شم هذا النوع من 

االأ�شرة  اأف���راد  لكل  وملاءمته  ال�شراب، 

االإره���اق  ع��ام��ات  وب�شرعة  يزيل  ف��اإن��ه 

مهم  تناوله  اأن  اإىل  باالإ�شافة  والتعب، 

الرباعي  ال�شلل  ح���االت  م��ن  ي��ع��اين  مل��ن 

مهم  فتناوله  ال��ك��ام��ل،  غ��ري  والن�شفي 

العمليات  امل�شاب بعد  تاأهيل  اإعادة  عند 

اجلراحية.

اأج��ل عمليات  اأي�شاً من  اأن��ه مهم  كما 

العلمي،  والتح�شيل  وال��درا���ش��ة  احلفظ 

ب�شبب ما يحتويه من مواد غذائية مهمة 

ومركزة.
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مر املو�سم املا�سي ثقياًل على كرة ال�سلة 

الأخييرة  املييراحييل  يف  خ�سو�ساً  اللبنانية، 

الأخييرة  واأقييلييع قطار هييذه  البطولة،  من 

ب�سعوبة هذا املو�سم بفعل تداعيات ق�سية 

الييالعييب جوليان قيييزوح، ومييا كييان ينق�ص 

هييذا الييقييطييار �ييسييوى النييتييخييابييات الأخيييرة 

للهيئة الإدارييية لالحتاد، لينفجر بركابه 

اأ�سابهم النق�سام  الذين  اأهل للعبة،  وهم 

اليي�ييسيييييا�ييسييي يف اليييبيييليييد بيياليي�ييسييميييييم، فيي�ييسييل 

من  وبيييدًل  بطولتهم،  واأوقييييف  ن�ساطهم، 

املناف�سة ال�سريفة يف اأر�ص امللعب، انق�سمت 

البيانات  يييتييقيياذفييان  فييريييقيين  بيين  اللعبة 

واملواقف والت�ساريح الرنانة، على خلفية 

اأديرت  التي  والطريقة  النتخابات،  نتائج 

بها العملية النتخابية. 

الو�سط  يف  النق�سام  حتييول  اأن  وبييعييد 

اليي�ييسييلييوي واقيييعييياً دراميياتيييييكييييياً يييهييدد كيان 

اللعبة يف ال�سميم، ويف ظل مترت�ص طريف 

النزاع واإ�سرارهما على موقفيهما، تتجه 

الأنيييظيييار نييحييو وزيييير اليي�ييسييبيياب والييريييا�ييسيية 

فييييي�ييسييل كييييرامييييي، ليييييكييون حييكييميياً يف هييذا 

اخليييييالف، وهييييو بييالييتيياأكيييييد ل يييقييبييل بييياأن 

بعد  الهاوية،  اإىل  ال�سلة  كرة  لعبة  تنزلق 

بتوحيد  كييثييرة  منا�سبات  يف  �ساهمت  اأن 

�سيما  ول  الييوطيين،  علم  خلف  اللبنانين 

عندما �سارك املنتخب 3 مرات يف نهائيات 

كييياأ�يييص اليييعيييامل، وهيييي امليي�ييسييابييقيية اليي�ييسييلييوييية 

الأرفع عاملياً. 

اليي�ييسييبيياب والييريييا�ييسيية مطالب  ووزييييير 

لت�سويب  حديد  من  بيد  بال�سرب  اليوم 

املنا�سبة  ال�سيغة  واإيييجيياد  اللعبة،  م�سار 

لإخراجها من نفقها احلايل املظلم، وهو 

ال�سلة،  الييهيييييئيية الإدارييييييية لحتييياد  مييرجييع 

حمور اخلالف بن اأندية الدرجة الأوىل 

اخلم�سة املعرت�سة على نتائج النتخابات 

الييدوري، والأندية  واملن�سحبة من بطولة 

الأخرى املوؤيدة لالإدارة اجلديدة، كما اأنه 

راعي م�سرة الريا�سة يف لبنان، وامل�سوؤول 

عن معاجلة امل�ساكل التي تهدد م�سرتها 

و�سبل تطورها.

ويييييرى املييراقييبييون اأن اإمييكييانييات جنيياح 

اأن  �سيما  ل  مييتييوفييرة،  مهمته  يف  الييوزييير 

الطرفن يكنان له املودة والحرتام، ومن 

اإطالقاً  ترغب  ل  الأندية  هذه  اأن  املوؤكد 

يف مراوحة الأمور مكانها، وخ�سو�ساً اأنها 

تتكبد اآلف الدولرات �سنوياً.

حتالف اخل�صوم

الالفت يف اأزمة كرة ال�سلة احلالية، اأن ما 

مل يحدث يف ال�سيا�سة يوماً، حدث يف الريا�سة 

وكييييرة اليي�ييسييليية حتيييدييييداً، بييعييد اأن عييقييد روؤ�ييسيياء 

اأحزاب القوات اللبنانية  اللجان الريا�سية يف 

والكتائب والتيار الوطني احلّر اجتماعاً اأيدوا 

الإدارييية احلالية، داعن الطرف  اللجنة  فيه 

الآخر لتقبل نتائج النتخابات كما هي!

يف املييييقييييابييييل، تيييعيييتييير الأنييييييدييييييية اخلييميي�ييسيية 

)الريا�سي، بيبيلو�ص، هوب�ص، عم�سيت، املتحد( 

النتخابات،  للطعن من طباخي  تعر�ست  اأنها 

بعد اأن عقدت اجتماعات عدة �سبقت النتخابات 

مع رئي�ص الالئحة الفائزة روبر اأبو عبد اهلل 

واأمن ال�سر غ�سان فار�ص، وذلك للو�سول اإىل 

كافة  فيها  وتتمثل  اجلييميييييع،  تر�سي  ت�سكيلة 

الأطراف يف الهيئة الإدارية لالحتاد.

وتييييعييييتيييير الأنيييييييديييييييية امليييييييوؤييييييييدة لييييالحتيييياد 

نف�سها  �سمت  كما  »الأكيييريييية«،  باأنها  نف�سها 

عالياً  ال�سقف  رفعت  وهييي  الأخيير،  بيانها  يف 

راأ�سها  الإدارييية، وعلى  اللجنة  عندما طالبت 

اأبيييو عييبييد اهلل، اإىل »عيييدم مييراعيياة اخلييواطيير، 

وعييييدم اليير�ييسييوخ لييلييتييهييديييد واليييوعيييييييد، وعيييدم 

اأفيييراد  ميين  فيييرد  اأي  يف  التغير  اأو  امليي�ييسيياوميية 

اللجنة املنتخبة«، وراأت اأنه »اإذا تراجع الحتاد 

للتكتل  اأمام الأقلية اليوم، فاإنها جاهزة غداً 

�سده، حيث �سي�سبح عليه الرتاجع اأي�ساً«.

اأميييييا الأخييييطيييير، فييهييو انيييعيييدام الييثييقيية بن 

اأطييلييقييت على  فييالأنييدييية اخلم�سة  الأطيييييراف، 

»الحتيييييياد اجليييدييييد« ا�ييسييم »الييفيياقييد الييثييقيية«، 

راف�سة اجللو�ص مع »من نكث بوعوده وخان 

اأبييو عبد اهلل ومن  الأمييانيية، خ�سو�ساً روبيير 

ورائه«. 

م�سبقاً  اتييفيياقيياً  اأن  الأنييدييية  هييذه  وتعتر 

جرى بن اأندية الدرجة الأوىل الع�سرة على 

اللييتييفيياف على  تركيبة الحتييياد، لكن جييرى 

هذا التفاق، ورف�ست هذه الأندية اأي حوار 

وراأت يف  اهلل،  عبد  اأبييو  يراأ�سه  احتيياد  برعاية 

ذلك »خيانة جتاه جماهر كرة ال�سلة«. 

نحو املجهول؟

ورد  لالنتخابات  املييعييار�ييسيين  اأخيييذ  بيين 

امليييوالييين ليييالحتييياد، يييبييدو �ييسيير الأحيييييداث 

انييحييداري،  ب�سكل  اللبنانية  ال�سلة  كييرة  يف 

طرف  كل  مت�ّسك  نتيجة  بال�سوء  ينذر  ما 

مبييواقييفييه، فييالييوقييت مييير يف غيير م�سلحة 

اجلميع، البطولة متوقفة، والبع�ص يتجه 

ملواقف ت�سعيدية، اإذ تروج الأندية املعار�سة 

اإقامتها بطولة منفردة فيما بينها،  لفكرة 

مناف�سات  �سي�ستكمل  اأنه  الحتاد  اأكد  فيما 

الييدوري من دون الفرق املن�سحبة، معتراً 

اإييياهييا خييارجيية عيين الييقييانييون، ويف احليياليين، 

من  تزيد  موجعة،  �سربة  اللعبة  �ستتلقى 

مظاملها، وتخيب اآمال جمهورها الكبر يف 

لبنان.

»ال�سوبرليغ«،  دوري  اإطيييالق  ميين  وبيييدًل 

الذي كان ي�سكل حلماً لأندية ال�سلة يف لبنان، 

ل �سيما اأنه يدخلها عامل الحرتاف من بابه 

الوا�سع، بتنا اأمام م�سهد دراماتيكي ا�ستمراره 

�سيعيد اللعبة من دون �سك اإىل اخللف بدًل 

من ال�سر بها قدماً.

يف ال�ساعات الأخييرة، دخل وزير ال�سباب 

على خط  كييرامييي جييدييياً  والييريييا�ييسيية في�سل 

الأزميييييية، فيييبيييداأ بييا�ييسييتييقييبييال الأطييييييراف كييافيية، 

وال�ستماع لراأيها، و�سط �سبابية يف الأجواء 

تييوؤكييد  ا�ستثنائية  حييلييول  �ييسييوى  تخففها  ليين 

قيييدرة  واليييرييييا�يييسييية  اليي�ييسييبيياب  وزارة  ميي�ييسييادر 

اإيجادها وتوفر املخارج  الوزير كرامي على 

اللعبة  وتعيد  اجلميع  تر�سي  التي  املنا�سبة، 

اأخذت  اأن الأزميية  اإىل �سابق عهدها، ل �سيما 

اأبعاداً �سيا�سية وطائفية ل يحتملها البلد يف 

الظرف احلايل.
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طبخة السلة
أحرقت البطولة 
والكرة في ملعب 
الوزير

املالعب تنتظر عودة الروح

رئي�ص الحتاد روبر اأبو عبد اهللوزير ال�سباب والريا�سة في�سل كرامي

الهيئة الإدارية احلالية حمور اخلالف
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�سيبا�ستيان  ال�ساب  الأملييياين  ال�سائق  اأكييد 

فيتيل من الرازيل الأحد املا�سي، اأنه الرقم 

الفورمول  �سباقات  عامل  يف  حالياً  الأ�سعب 

اإذ توج للعام الثالث على التوايل بطاًل  وان، 

�سجل  والع�سرين  اخلام�سة  �سن  ويف  للعامل، 

رقماً قيا�سياً جديداً، كونه اأ�سبح اأ�سغر �سائق 

يحقق 3 األقاب متتالية. 

ويف �سباقه الرقم 101 عزز فيتيل �سجله 

و46  الأول،  املركز  من  انطالقاً   36 احلافل: 

�سعوداً ملن�سة التتويج، و26 فوزاً، وهي اأرقام 

اأحيت الأمل يف قلوب مواطنيه، بولدة جنم 

جييديييد يب�سر بييخييالفيية اليي�ييسييائييق الأ�ييسييطييوري 

املهنئن  اأول  كيييان  الييييذي  �ييسييوميياخيير،  مييايييكييل 

لفيتيل بلقب بطولة العامل.

وجيييييييييياء تييييتييييويييييج فيييييييتيييييييل عييييلييييى حييلييبيية 

»انيييرتلغيييو�يييص« يف »�ييسيياو بييياوليييو«، حيييييث كييان 

للفوز  لييه  بالن�سبة  كييافييييياً  اليي�ييسيياد�ييص  املييركييز 

فيه  الأول  املركز  اأحييرز  �سباق  يف  بالبطولة، 

�ييسييائييق مييياكيييالريييين ميير�ييسيييييد�ييص الييريييطيياين 

فيتيل موقعه  عييزز  حيين  بيياتييون، يف  جن�سون 

يف �ييسييدارة الييرتتيييييب الييعييام بييفييارق 3 نقاط: 

281 نقطة مقابل 278 نقطة ملطارده املبا�سر 
الون�سو  فييرنييانييدو  الإ�ييسييبيياين  فيييراري  �سائق 

الذي حل ثانياً خلف باتون. 

وتيييوج فيتيل مييرة واحيييدة قبل الأحيييد يف 

اليييرازييييل، وذليييك يف عييام 2010، يف حيين مل 

يذق األون�سو طعم الفوز يف اأرا�سي ال�سامبا.

يذكر اأن نظام توزيع النقاط مينح بطل 

لبطولة   2010 ن�سخة  ميين  بييييدءاً  �ييسييبيياق  كييل 

و15  للو�سيف،   18 مقابل  نقطة،   25 العامل 

للثالث، و12 للرابع، و10 نقاط للخام�ص، و8 

لل�ساد�ص، و6 لل�سابع، و4 للثامن.

وكانت املناف�سة حم�سورة بن فيتل بطل 

عامي  بطل  واألييونيي�ييسييو  ال�سابقن،  املو�سمن 

و2006 مع فريق رينو.  2005
وجييياء �ييسييبيياق اليييرازييييل جميينييونيياً، و�سهد 

تييغيييييرات كييثييرة بيي�ييسييبييب الأحيييييييوال اجلييوييية 

تدخل  ب�سبب  بطيئاً  ينتهي  اأن  قبل  ال�سيئة، 

بعد  ال�سباق  يف  الثانية  للمرة  الأمييان  �سيارة 

يخ�سر  فيييييتيييييل  وكيييياد   ،23 الييلييفيية  يف  الأوىل 

ارتطمت  عندما  ال�سباق  بييداييية  يف  �سيء  كييل 

�ييسيييييارتييه بييياجلييينييياج اخلييلييفييي ليي�ييسيييييارة �ييسييائييق 

اأنييه  ولييييياميي�ييص الييرازيييلييي بييرونييو �سينا، بيييييد 

اأنه دخل املراآب 4 مرات  ا�ستعاد توازنه، علماً 

املركز  يف  ينهيه  اأن  قبل  الإطيييييارات،  لتغير 

�ييسييائييق مر�سيد�ص  مييواطيينييه  اأميييييام  اليي�ييسيياد�ييص 

 7 الييعييامل  بطل  �سوماخر  مايكل  الأ�ييسييطييورة 

مرات، الذي خا�ص �سباقه الي307 والأخر يف 

م�سرته الحرتافية.

وكانت املناف�سة قد انح�سرت بعد جائزة 

الأخرة(  املتحدة )املرحلة ما قبل  الوليات 

املو�سمن  بطل  رييينييو(  بييل  )رييييد  فيتيل  بيين 

ال�سابقن، والإ�سباين األون�سو )فراري(.

وحييقييق فيييييتيييييل، الييييذي ميييتييلييك اليي�ييسيييييارة 

الأكيييير جييهييوزييية يف الييفييرتة احلييالييييية، عييودة 

بييفييارق 44 نقطة عن  اإذ كييان مييتيياأخييراً  قييوييية، 

األييونيي�ييسييو بييعييد جييائييزة اأملييانيييييا يف نييهيياييية متييوز 

بييقييوة مبيي�ييسيياعييدة املهند�ص  املييا�ييسييي، فيي�ييسييرب 

�سباقات   4 األقاب  اأدريييان نيوي ليحرز  املبدع 

على التوايل يف قارة اآ�سيا، وذلك يف �سنغافورة 

وهيمن  والهند،  اجلنوبية  وكييوريييا  واليابان 

فيتيل عييلييى اليي�ييسييبيياقييات الأخييييرة وجتيياربييهييا، 

قدر  اخل�سائر  يخفف  األون�سو  كييان  حيين  يف 

يف  وموهبته  خرته  على  معتمداً  الإمييكييان، 

مقاومة »ريد بول« بطل ال�سانعن.

وان�سم فيتيل اإىل العمالقن الأرجنتيني 

خييييوان مييانييويييل فيياجنيييييو، ومييواطيينييه مايكل 

�سوماخر، اللذين اأحرزا اللقب 3 مرات على 

التوايل. 

وحمل فيتيل املولود يف هبنهامي يف اأملانيا 

يف 3 متوز 1987 األوان بي ام دبليو �ساوبر بن 

اآب  2007، وتورو رو�سو بن  2006 ومتوز  اآب 

 .2009 منذ  بل  وريد  و2008،   2007

�صيناريو م�صوق

كان كل �سيء ي�سر بغرابة تامة منذ بداية 

يف  فريق  اأو  �سائق  اأي  ف�سل  مييع   ،2012 مو�سم 

جولة  كييل  ف�سهدت  وا�ييسييحيية،  اأف�سلية  فيير�ييص 

من اجلولت ال�سبع الأوىل من البطولة بطاًل 

خمتلفاً، مما جعل الرت�سيحات لإحييراز اللقب 

تبدو بعلم الغيب، اإىل اأن �سجل فيتيل واألون�سو 

قيييفيييزات مييهييميية لحيييقييياً جييعييلييتييهييمييا يييخييتيي�ييسييران 

املناف�سة على اللقب. 

�سباق  يف  النت�سارات  بيياب  األون�سو  وطييرق 

وانتظر  املو�سم،  من  الثانية  اجلولة  ماليزيا، 

اإ�سبانية،  يف  اأوروبيييا  جائزة  يف  الثامنة  اجلولة 

ذلك  اأتييبييع  التتويج،  من�سة  اأعييلييى  اإىل  لي�سعد 

ومل  اأملانيا،  يف  العا�سرة  اجلولة  يف  ثالث  بفوز 

ح�سوراً  �سجل  اإنييه  بل  بذلك،  الإ�سباين  يكتِف 

مرات  �سبع  و�سعد  ال�سباقات،  معظم  يف  لفتاً 

املركز  ك�ساحب  التتويج  من�سة  اإىل  اإ�سافية 

الثاين اأو الثالث، مما جعله يجمع ر�سيداً مهماً 

من النقاط و�سعه يف ال�سدارة بفارق مريح عن 

اأقرب مناف�سيه، ولزم �سوء احلظ األون�سو بعد 

ذلك لفرتة، لكنه بقي متزعماً ترتيب البطولة 

من دون اأي تهديد جدي حتى من فيتيل.

و�سل  الييذي  الييفييذ،  الأملييياين  ال�سائق  اأن  اإل 

بفوز  البطولة  من  ع�سرة  الرابعة  اجلولة  اإىل 

واحييييد فييقييط كيييان يف �ييسييبيياق الييبييحييرييين، �سرب 

بقوة وهيمن على ال�سباقات الآ�سيوية، حمققاً 

ال�سدارة  اأوراق  خلطت  توالياً  انت�سارات  اأربعة 

وجعلته يف املقدمة على ح�ساب األون�سو، اإذ انتزع 

وكوريا  واليييييابييان  �سنغافورة  �سباقات  يف  الييفييوز 

النتقال  قبل  الييتييوايل،  على  والهند  اجلنوبية 

اإىل اأبو ظبي. 

وكيييان الأملييييياين قييد خييطييف �يييسيييدارة بطولة 

الييييعييييامل ميييين األيييونييي�يييسيييو بيييعيييد فييييييوزه يف كيييورييييا 

نقطة،   215 اإىل  ر�ييسيييييده  رفيييع  اإذ  اجليينييوبييييية، 

الفارق  و�سع  ثم  لالإ�سباين،  نقاط   209 مقابل 

نقطة   240 اإىل  ر�سيده  رافييعيياً  نقطة،   13 اإىل 

نيودلهي،  يف  فيييوزه  بييعييد  ملناف�سه   227 مييقييابييل 

األون�سو  فيياإن  الهند،  يف  فيتيل  فييوز  رغييم  وعلى 

رف�ص ال�ست�سالم وقدم �سباقاً رائعاً ارتقى فيه 

من املركز اخلام�ص عند النطالق اإىل الثاين، 

ولو اأنه اأنهى ال�سباق بفارق نحو 9.5 ثوان عن 

بطل العامل.

الفنلندي  رييينييو  لييوتييو�ييص  �ييسييائييق  واخييييرتق 

كيييييمييي رايييكييونيين دائيييييرة امليينييافيي�ييسيية بييين فيتيل 

اأبو  جائزة  يف  الأول  املركز  بيياإحييرازه  واألون�سو، 

انطلق  حيث  ع�سرة،  الثامنة  اجلييوليية  يف  ظبي 

اأعلنها  عقوبة  اإثييير  الأخييير  املييركييز  ميين  فيتيل 

الييدويل لل�سيارات، ب�سبب الكمية غر  الحتيياد 

نهاية  �سيارته يف  الوقود يف خييزان  الكافية من 

التجارب الر�سمية، والتي حل فيها ثالثاً.

واأحييييييييرز اليييرييييطييياين ليييويييي�يييص هيياميييييلييتييون 

�ييسييائييق ميياكييالرييين ميير�ييسيييييد�ييص وبييطييل الييعييامل 

2008، املركز الأول يف جائزة الوليات املتحدة 
الأخيييرة، على حلبة  املرحلة ما قبل  الييكييرى، 

»الأمركيتن« اجلديدة يف او�سنت، حيث �سمن 

املرحلة  قبل  ال�سانعن،  لقب  بييول  ريييد  فريق 

اخلتامية املثرة يف الرازيل، الأحد املا�سي.

جالل قبطان
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فورموال وان.. فيتيل على خطى شوماخر

فيتيل يف مقدمة ال�سباق

الأملاين �سيبا�ستيان فيتيل

من �سباق الرازيل
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كاريكاتير

 2.500 اأبحر رجل تركي ملدة ثمانية �شهور، قاطعاً 

اإىل  ليتقدم  بريطانيا،  اإىل  تركيا  من  البحر  يف  ميل 

حمبوبته، التي قامت باإبالغ ال�شرطة، فتم اعتقاله.

وكـــانـــت الــريــطــانــيــة كــورتــنــي مـــــوراي مــلــكــت قلب 

قدمت  حينما  عاماً(،   38( غلوم  نويان  رم�شان  الرتكي 

له القهوة يف مطعم اأثناء اإجازاته يف قر�س، ومنذ تلك 

وراأت  الفتاة،  يتتبع  ف�شار  عقله،  العا�شق  فقد  اللحظة 

اأن  فاعتقد  هو  اأمــا  اجلنون،  هو  به  يقوم  ما  اأن  كورتني 

رف�شها جمرد نوع من الدالل عليه، ف�شمم اأكرث واأكرث.

وملـــا تــركــت عملها هــربــاً مــن الــرجــل وعــــادت اإىل 

الــعــامل على منت  حــول  يــطــاردهــا  اأن  قــرر  بريطانيا، 

يخته.

و�ــشــّجــل »جمـــنـــون احلــــب« رحــلــتــه يف مــدونــتــه على 

االإنرتنت، ت�شمنت معاناته وامل�شائب التي مر بها، حيث 

ُقب�س عليه يف اإ�شبانيا واإيطاليا، لعدم وجود اأوراق كافية 

تثبت �شخ�شيته وملكيته، حتى اأنه ُو�شع اإحدى املرات يف 

م�شحة عقلية، وا�شطر لالإ�شراب عن الطعام.

الطعام  »اإ�شراب عن  العا�شق على مدونته  واأطلق 

من اأجل كورتني موراي.. العامل قبيح من دونك«.

الفتاة  »اأيتها  تدويناته:  احــدى  يف  رم�شان  وكتب 

الغبية، اإنك ال تفهمني ملاذا اأنا قادم.. اأنا قادم الأطلب 

اأكرث  اأحبك  اأنــا  اأوالدي،  اأم  لتكوين  يــدك، الأتــزوجــك، 

مما تتخيلني، واأنا قادم«.

اأنه يحتاج اإىل  واعتر بع�س املتابعني ملدونته 

عالج نف�شي، فيما راأت بع�س الن�شاء اأن ما يفعله 

هــو اأكـــرث االأفـــعـــال الــرومــانــ�ــشــيــة عــلــى االإطــــالق، 

حلبه  ت�شتجيب  اأن  كــورتــنــي  يــرتجــني  واأ�شبحن 

وتتزوجه.

اأما »�شيدة الن�شاء« باردة الدم والقلب، فبداًل من 

اأن ت�شتجيب وتعطف على رم�شان الولهان، ات�شلت 

بال�شرطة لتحميها من هذا »املتعقب املجنون الذي 

يهددها«، كما قالت.

واأقاربها  كورتني  اأ�شدقاء  علق  ذلــك،  كل  وفــوق 

ال�شرطة  باإبالغ  توعدوا  حيث  الرتكي،  مدونة  على 

فـــوراً يف حــال حـــاول الــرجــل االتــ�ــشــال بالفتاة، كما 

و�ــشــعــيــدة يف حياتها  كــورتــنــي مــتــزوجــة  اأن  اأخــــروه 

الزوجية.

اأنه مت  الداخلية الريطانية،  واأكــدت م�شادر يف 

اعــتــقــال الــرتكــي )جمــنــون مــــوراي( عند حماولته 

املفعول،  �شارية  �شفر  تاأ�شرية  البالد من دون  دخول 

واأنه �شيجري ترحيله اإىل تركيا.

اكتشفت بالصدفة أنها أبَحَر من تركيا إلى بريطانيا 8 شهور ألجلها.. فأبلغت الشرطة
حامل.. وفي الشهر الـ11

الطبيب  لــزيــارة  بريطانية  امــــراأة  ذهــبــت 

اأنــهــا حــامــل يف  فــتــبــنّي  راأ�ــشــهــا،  اأمل يف  ب�شبب 

عن  م�شدر  نقل  وقــد  ع�شر.  احلـــادي  ال�شهر 

ق�شدت  اإنــهــا  قولها  رانــويــك  كايليغ  احلــامــل 

الطبيب ب�شبب اأمل ال يحتمل يف الراأ�س، ظناً 

منها اأنها تعاين من التهاب يف كليتها، غري اأنه 

تبنّي اأنها تاأّخرت 5 اأ�شابيع عن موعد والدتها 

الطبيعية، ودخلت يف �شهرها احلادي ع�شر من 

احلمل.

واأّكدت رانويك، التي هي اأم لفتاة يف الثانية 

تدعى غراي�س، اأنها مل تعلم بحملها، م�شرية 

اإىل اأن طمثها مل ينقطع خالل فرتة احلمل، 

التي خ�شرت خالله كمية كبرية من الوزن.

وقالت: »�شعرت منذ ب�شعة اأ�شهر بالغثيان، 

فقمت باختبار للحمل، وكانت نتيجته �شلبية«، 

اأي  ذلــــك  بــعــد  اأخـــتـــر  »اأنـــنـــي مل  اإىل  الفـــتـــة 

عوار�س اأخرى«.

وما يثري الده�شة اأن الوالدة جنحت، غري 

ت�شخي�س  »لــو�ــشــي« مت  املــولــودة اجلــديــدة  اأن 

التي  امل�شّطح«،  الــراأ�ــس  بـ»متالزمة  اإ�شابتها 

الطفل،  جمجمة  ت�شّكل  يــعــاد  عندما  حتــدث 

ال�شائل  نق�س  االأغلب  على  لها  �شّببه  والــذي 

رحم  يف  و�شعيتها  اإىل  باالإ�شافة  االأمنيوتي، 

والدتها.

فقد جزءًا من بصره حزنًا على حماره
يحاول مينيون يف اإحدى القرى اإنهاء عزلة اأحد اأبناء قريتهم حتى ال ميوت حزناً على حماره، بعد اأن فقد جزءاً من ب�شره من كرثة 

البكاء، واأ�شبح ج�شمه اأكرث نحافة، ويخافون اأن يق�شي نحبه، حيث كان احلمار م�شدر رزقه الوحيد، ويعول به اأ�شرة مكونة من اأب واأم و6 

اإخوة، اإذ يقوم بنقل متاع و�شكان قريته وما جاورها من قرى مقابل اأجور، كما اعتره �شديقه ورفيقه، وي�شمع كالمه اأكرث من 10 �شنوات.


