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حّذر مرجع د�شتوري وقانوين من لعبة �شيا�شية يتم التح�شري لها يف اخلفاء 

ب�شاأن قانون االنتخابات، وبطروحات من هذا الطرف اأو ذاك، حتى �شهر اأيار 

املقبل، حيث ينتهي العقد العادي ملجل�س النواب، وبذريعة اأن اأياماً تف�شل عن 

ر قانون  نهاية والية املجل�س، ال تتم الدعوة لفتح دورة ا�شتثنائية، وبذلك ميرَّ

اأن  ال�شتني واالنتخابات.. منّبهة من خماطر هذا »الت�شاطر« اإن ح�شل، علماً 

مرجعاً كبرياً قد يحذر قريباً جداً من هذا الت�شرف غري امل�شوؤول.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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مرجع دستوري يحذر من مخاطر لعبة سياسية
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5 المخابرات األميركية و»اإلسرائيلية« مشغولة في كيفية اغتيال األسد

لبنان ضحية »مزاد التطرف« السعودي - القطري

تونس أمام شرارة 
»البوعزيزي« مجددًا

كــوريــــا 
على شفير 

الحـــرب



ر خطير
ّ
 توت

ت���خ����ف م�����س��در م�����س���ؤول 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة م��ن  ال�����دول�����ة  يف 

امل���������س����اك����ل يف خم��ي��م  جت�������دد 

ع������ن احل������ل�������ة، خ�������س��������س���اً 

ب��ع��د امل�����س��اك��ل الأخ�����رة ال��ت��ي 

ا�سُتخدمت فيها للمرة الأوىل 

ق��ذائ��ف و���س���اري��خ، ع��ل��م��اً اأن 

الإ�سكال ح�سل بن تنظيمننْ 

، ك����ان ال��اف��ت  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ننْ

فيه ال�سدام بن العائات يف 

كان  حيث  التنظيمن،  هذين 

الأخ يف م�اجهة اأخيه!

ب���ت��رة  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال���س��ت��ب��اك  ي�ستمر 

اأي  اإح�����راز  م��ت�����س��ارع��ة و���س��اخ��ن��ة، م���ن دون 

ت���ق���دم ي��ت��ي��ح اإي����ج����اد ت��ف��اه��م ح�����ل ق��ان���ن 

اآخ��ذة  الأم����ر  اإن  ب��ل  لانتخابات،  ت�افقي 

امل����اق���ف بن  ال��ت�����س��ّل��ب يف  اإىل م��زي��د م���ن 

اأن  يعني  م��ا  الأ�سا�سية،  الأط���راف  مك�نات 

م�سر النتخابات ما زال جمه�ًل، واأغلب 

العتقاد اأن التاأجيل �سيد امل�قف.

احل��ا���س��ل،  ال�����س��ي��ا���س��ي  »ال��ك��ب��ا���ش«  واإزاء 

ما  م�ستحيلة،  �سبه  التفاهم  اإمكانية  ف��اإن 

�سُيعاد  الأرث�ذك�سي  اللقاء  قان�ن  اأن  يعني 

رئي�ش  ُي�سطر  وق��د  ال��ط��اول��ة،  على  و�سعه 

عقد  طلب  اإىل  ب��ري  نبيه  ال��ن���اب  جمل�ش 

جل�سة عامة للت�س�يت عليه من �سمن مناخ 

ال�ستباك العام.

وت���ق����ل م�����س��ادر وا���س��ع��ة الط�����اع، اإن 

ال��رئ��ي�����ش ب����ري م�����س��ت��اء ل��ل��غ��اي��ة م���ن ق��ي��ام 

على  �سليمان  مي�سال  اجل��م��ه���ري��ة  رئي�ش 

ت�قيع دع�ة الهيئات الناخبة، وكذلك من 

رئي�ش احلك�مة، الذي وّقع القرار من دون 

التن�سيق معه، وهذه احلركة ح�سلت ف�راً 

ال�سفرة  بها  ق��ام��ت  مفاجئة  زي���ارات  بعد 

اإج��راء  اإىل  ك�نيلي، دعت  م���را  الأمركية 

تاأجيل،  دون  م��ن  م�عدها  يف  النتخابات 

وه���� امل���ق��ف ال���ذي اأع��ل��ن��ت��ه م��ن ب���اب عن 

ال��ذي  ب���ري،  ال��رئ��ي�����ش  لقائها  ب��ع��د  التينة 

�سمعها ع��ر و���س��ائ��ل الإع����ام، مم��ا زاد يف 

حنِقه عليها.

يف اجل��ه��ة امل��ق��اب��ل��ة، ي��ع��ت��ر ال��رئ��ي�����س��ان 

»���س��م��ن��اً«  امل��ت�����س��ام��ن��ان  وم��ي��ق��ات��ي  �سليمان 

على  ت�سرفا  اأن��ه��م��ا  »الأرث���ذك�����س��ي«،  �سد 

هيئة  ت�سكيل  يف  الد�ست�ري  احل��ق  اأ���س��ا���ش 

الإ�سراف على النتخابات، وهذه اخلط�ة، 

ل��ك��ن��ه��ا  رة،  م��������رَّ ال��ب��ع�����ش  اع���ت���ره���ا  واإن 

لي�ش  املتباعدة،  ال�سيا�سية  اله�ة  اأظ��ه��رت 

الرئي�ش بري فح�سب، بل مع مك�نات  مع 

الأك����ري����ة امل�����س��ّك��ل��ة ل��ل��ح��ك���م��ة، وُو���س��ع��ت 

ك�����س��اح يف وج���ه الأك���ري���ة لإع�����ادة اإح��ي��اء 

الذي  املجّمل  الكام  رغم  ال�ستن،  قان�ن 

يحاول اإخفاء ال�قائع.

اأم���ا ع��ل��ى جبهة ول��ي��د ج��ن��ب��اط، ال��ذي 

بعدما  »امل�ستقبل«،  م��ع  التن�سيق  اإىل  ع��اد 

فقد  الأرث����ذك�������س���ي،  »م�����س��ي��ب��ة«  جمعتهما 

حاول اخرتاع اقرتاح يق�م بالدرجة الأوىل 

والأخ���������رة ع���ل���ى الح���ت���ف���اظ ب��احل�����س�����ش 

ال��ن��ي��اب��ي��ة ل��ه ول�����س��ع��د احل���ري���ري، م��ن دون 

زيادة اأو نق�سان، عر قان�ن يق�سم الدوائر 

على  الُفتات  بع�ش  وت���زي��ع  قيا�سهما،  على 

نائباً   70 ق��اع��دة  الأق�����س��ي��ة، على  ع��دد م��ن 

اأكرياً و58 نائباً ن�سبياً.. هذا العر�ش، وفق 

الرئي�ش  اإىل  و�سل  »امل�ستقبل«،  ن���اب  اأح��د 

»التيار  الأ�سا�سين؛  حلفاءه  به  فاأبلغ  بري، 

ال�طني احلر« و»حزب اهلل«، فرف�سا الأمر 

جملة وتف�سيًا.

وب��ن��اء ع��ل��ي��ه، ف��الن��ت��خ��اب��ات ذاه��ب��ة اإىل 

ا�سطاحاً  عنه  ه� معروف  وما  التاأجيل، 

اأيل�ل  يف  مبدئياً  املقرر  التقني  بالتمديد 

عليمة،  �سيا�سية  م�����س��ادر  بح�سب  امل��ق��ب��ل، 

كافية  تك�ن  ال�قت  من  الف�سحة  هذه  عّل 

ل اإىل �سيغة تفاهم مقب�لة. للت��سّ

وت���ع���رف اأط������راف ال��ل��ع��ب��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

جميعها تلك احلتمية اإذا مل يت��سل�ا اإىل 

قان�ن املنا�سفة، لكن ه�ؤلء يتقاذف�ن كرة 

التاأجيل، ويتراأ الكل من دم هذا ال�سديق 

على قاعدة الغم��ش البّناء. 

ال�سهر  ف��اإن  م�اكبة،  م�سادر  وبح�سب 

املقبل قد ير�سم معامل ل�حة النتخابات 

ي������ازي  ب���اح���ت���م���ال  اإج����������راًء  اأو  مت����دي����داً 

ال�سفر، وال�س�ؤال الذي اقرتحه عدد من 

ال�سيا�سين يف الأروقة ال�سيقة: هل هناك 

ق����رار غ��رب��ي ب��ن��ق��ل ل��ب��ن��ان م���ن منظ�مة 

ال�ستقرار اله�ش، اإىل منطقة ال�ستباك؟ 

وهل يتحمل الغرب تلك املخاطرة؟

اأمام هذا امل�سهد امللّبد، يعي�ش لبنان اأياماً 

مف�سلية، فاإما اأن ت�ؤدي اإىل تكثيف الغم��ش 

اأن  خ�س��ساً  �سريعاً،  الت�افق  واإم��ا  ال�سلبي، 

الرئي�ش بري وجد نف�سه خمدوعاً، وكان من 

املفرت�ش اأن ُيعطى علماً باأي خط�ات هامة، 

اإذا اع��ت��رن��ا وج����د »ال��رتوي��ك��ا« يف احل��ك��م، 

وهذا ما جعل �سيد عن التينة يعي�ش حالة 

من الغ�سب، واإما انتظار حلظة �سيا�سية قد 

تاأتي من دائرة التفاهم )الغربي - الإيراين 

- الإقليمي(، على اعتبار اأن لبنان يعي�ش يف 

ا�سطراب  لإب��ع��اده عن  التفاهم،  ه��ذا  مظلة 

وا�سع حتى الآن على الأقل.

بهاء النابل�سي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنــاشـر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

الرئي�ش جنيب ميقاتي م�ستقبًا ال�سفرة الأمركية م�را ك�نيللي

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

 تسريب معلومات التحقيق
اأر�سلت املحكمة اخلا�سة بلبنان ر�سالة احتجاجية �سديدة اللهجة اإىل رئي�ش 

تتعلق  التي  املعل�مات  بع�ش  ت�سريب  على خلفية  معار�ش،  لبناين  �سيا�سي  تيار 

ك�سه�د  املحكمة  �ست�ستدعيهم  التي  الأ�سماء  بع�ش  �سيما  التحقيق،  مبجريات 

وفتح  للمحكمة،  املكّلف  القا�سي  ا�ستياء  اإىل  اأدى  ما  التحقيق،  �سر  يف  مهّمن 

حتقيق مع اجلهة امل�سّربة للمعل�مات.

ر  خوف مبرَّ
يتم و�سع  اإذا مل  الفراغ  النيابية تخّ�ف من  الأكرية  �سابق من ق�ى  وزير 

قان�ن انتخابي جديد اأو التمديد للمجل�ش النيابي مدة �ستة اأ�سهر اأو �سنة، مبدياً 

خ�سيته من ا�ستتباعه بفراغ �سيا�سي يتبعه فراغ اأمني ل حُتمد عقباه، و�سيك�ن 

تبا�سره من ال�سمال اللبناين و�س�ًل اإىل بروت العا�سمة.

www.athabat.net

من يتحّمل قرار نقل لبنان 
من منظومة االستقرار الهش إلى منطقة االشتباك؟

محاولة جنبالط - 
الحريري االحتفاظ 

بحصصهما النيابية عبر 
قانون يقّسم الدوائر على 

قياسهما.. مكشوفة 
ومرفوضة

»الثبات«.. في الصف المقاوم األول
تمّر األمة في أصعب مرحلة من تاريخها؛ انتشرت فيها ثقافة 
والفساد،  والخيانة  واالستبداد  والهدم  والعنف  والسحل  القتل 
كما وثقافة النعرات المذهبية والطائفية والعشائرية والقبلية، 
ُيمليه  بما  يأتمرون  بمعظمهم  وقادتها  وأمراؤها  ملوكها  حيث 
والفقر  والتجزئة  التفرقة  يعزز  بما  والقناصل،  السفراء  عليهم 

والجهل والجريمة.. فهذه هي مهمة هؤالء الحقيقية.
فرنسا  في  أميركا  سفير  مثاًل  يجرؤ  هل  هنا:  السؤال  نطرح 
إلصدار  بزيارات  القيام  الهند  أو  روسيا  أو  الصين  أو  ألمانيا  أو 
الشعبي  أو  الرسمي  السياسي  العمل  إلى من يتعاطى  تعليمات 
في تلك الدول؟ ونسأل ذلك أيضًا بخصوص سفراء فرنسا وألمانيا 
أو الصين أو روسيا أو إيطاليا.. هل باستطاعتهم أن يقوموا بذلك؟ 
أن  يمكن  وال  يحصل،  ذل��ك  أظ��ن  ال  صاغية؟  آذان��ًا  يلقون  وه��ل 
المسلمات  من  هو  والوطني  القومي  بالحس  اإليمان  ألن  يحصل، 
عند الشعوب، ومن غير المسموح التهاون في ذلك، كي ال تصبح 

األمة فريسة التالعب في مصيرها، ال كما يحصل عندنا.
إلى  »الثبات«  انضمت  الثقافات،  هذه  لكل  التصدي  أجل  من 
في  لتكون  لله،  والحمد  كثيرات  وهّن  األمة،  هذه  في  مثيالتها 
وقت  في  والتعبير  الرأي  بحرية  متمسكة  األول،  المقاوم  الصف 
كبت فيه الحريات األساسية، وتنتعش ثقافة التكفير والتخوين، 

ُ
ت

في  لألمة  الحقيقية  ال��روح  عن  معّبرة  بذلك  »الثبات«  فكانت 
تفعيل ثقافة المقاومة في وجه المجرمين واإلرهابيين والعمالء، 
العربي،  الوطن  امتداد  على  األرض  في  والمفسدين  والفاسدين 
وقبل كل ذلك كله في وجه العدو الصهيوني الغاصب، وما برحت 
»الثبات« تعمل على االلتفاف حول المقاومة ومساندتها ودعمها، 
المهد  كنيسة  حيث  فلسطين،  هي  البوصلة  بأن  منها  إيمانًا 
للنضال  الشاملة  التعبئة  وبأن  االقصى،  والمسجد  الصخرة  وقّبة 
البحر  من  األرض  واسترداد  العودة  حق  أجل  من  تكون  أن  يجب 
للخروج  الدؤوب  والعمل  والتطبيع،  التوطين  ومقاومة  النهر،  إلى 
والتنمية  األخالق،  وبمكارم  بالعلم،  والتمسك  الثقافات  تلك  من 
دور  وتفعيل  وتقّدمه،  ونهضته  بالوطن  واإليمان  المستدامة، 
أبنائه رجااًل ونساء، واحترام حقوق اإلنسان، والرأي والرأي اآلخر، 
وهنا تلتقي »الثبات« في موقفها هذا مع األزهر الشريف، الذي 
أصدر في األشهر الماضية وثائقه المتعلقة بثورة مصر، والقدس، 
والحريات األساسية، والمرأة والعنف.. وكلها نتفق معها ونؤيدها 

وندعمها، ألنها تنير لألمة الطريق في هذه الظلمة الدامسة.
على  سنوات  خمس  بمرور  الخالصة  التهنئة  »الثبات«  ل�
مجهود  ذلك  ففي  الصحيح،  الموقف  على  ولثباتها  انطالقتها، 
لها  خططت  التي  والتجزئة  التقسيم  من  األمة  لخالص  ضروري 
صاحبة  الدول  كل  تنفيذها  على  وتعمل  العالمية،  الصهيونية 
من  حالة  الوسائل في  بكل  وإبقائنا  ثرواتنا،  المصلحة في نهب 

ق غير المسبوقْين.
ّ
التخلف والتمز

سنبقى مع »الثبات« ثابتين على إيماننا بشعبنا، عاملين معها، 
مهما تآمر المتآمرون.

   عمـر زيـن
األمين العام التحاد المحامين العرب
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اأو  عمل  لأي  التقدير  بعي�ن  اللبناني�ن  نظر  لطاملا 

دور عربي اإيجابي، اإذا كان املق�س�د فيه بذل م�ساٍع حميدة 

�سرف  اأو  ال���اح��د،  ال�طن  اأبناء  بن  البن  ذات  لإ�ساح 

قليل مما اأنعم اهلل به على الأ�سّقاء الأغنياء، حلل بع�ش 

م�سكات اإخ�انهم وجرانهم الفقراء.

ه��ذا التاقي الإيجابي ح��دث يف حمطات ع��دة، عّر 

خالها اللبناني�ن عن وفائهم ملن ميّد يد اخلر لهم، ويف 

هذا املجال بات �سعار »�سكرا قطر« والحتفاء بها م�سرباً 

للمثل، بل وتهّكم من البع�ش.

لكن من الطبيعي اأن تنعك�ش ردة الفعل عندما يك�ن 

الأخ��ّ�ة  بكل ما له �سلة برابطة  الفعل معك��ساً، وم�سّراً 

امل��ت��ع��ددة، على  ال��ع��رب يف بلدانهم  ال��ت��ي جتمع  واجل�����ار، 

من  وحم�س��ساً  ظ��اه��راً  ب��ات  م��ا  وه��ذا  انتماءاتهم،  تن�ع 

من  الأي��ام  هذه  يعان�ن  اأ�سبح�ا  الذين  اللبنانين،  قبل 

»التدّخل اخلليجي« ال�سلبي يف �س�ؤونهم، بهدف ا�ستخدام 

لبنان مقّراً وممّراً لأعمال التخريب اجلارية يف �س�رية، 

وحلفائها  الأمركية  املتحدة  ال���لي��ات  وت�جيه  برعاية 

الأطل�سين، ويف مقدمهم تركيا - الأردوغانية، وت�سايرهم 

فيها بحما�ش بع�ش دول اخلليج النفطية.

ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن��ف��ط  دول  اأن  ����س���راً  ول  ج���دي���داً  ول��ي�����ش 

تبعات  عن  بالتخلي  م�اقفها  ح�سمت  عم�ماً  اخلليجية 

العدو  مع  ال�سلم  اإىل  و«جنحت«  الفل�سطينية،  الق�سية 

ال�سهي�ين، مثل جن�ح اأن�ر ال�سادات متاماً، وهذا اجلن�ح 

�سد  م��ق��اوم  عمل  اأي  �سد  للتحري�ش  م��ق��ّراً  منها  جعل 

الكيان »الإ�سرائيلي«، لأنه يحرجها مع حليفها الأمركي.  

�سحية  الأي���ام  ه��ذه  اللبنانية  ال�ساحة  ت��ب��دو  ل��ذل��ك، 

����س���راع ����س���ع����دي - ق���ط���ري ي���ت���زاح���م وي���خ��������ش »ح���رب 

مزايدات« يف التطرف والتحري�ش، ويف افتعال الت�ترات 

العربيتن  الدولتن  هاتن  لأن  اأهلية،  بفنت  تنذر  التي 

بينهما،  ال�سراع  قاعدة  على  الأ�سا�ش  يف  عاقاتهما  بنتا 

الأرا���س��ي  بينهما على  اأب��رزه��ا اخل��اف  ع��دي��دة،  لأ�سباب 

و�سمتها  ال�����س��ع���دي��ة  اجتاحتها  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ري��ة  ال��ري��ة 

اإليها، جاعلة من قطر جمرد جزيرة، اإ�سافة اإىل ال�سراع 

ال�سيطرة  تت�زع  التي  احلاكمة  العائات  بن  التقليدي 

على الأرا�سي العربية امل�سّكلة لدول تلك العائات، وجاء 

التحالف املفرو�ش اأمركياً بينها ليجعل من حتركها يف 

لبنان فخاً يهدد اأمن اللبنانين واأمانهم، خ�س��ساً اأن كًا 

ال�سيا�سي  عملها  يف  متطّرفاً  طرفاً  تتبنى  الدولتن  من 

ى برداء الإ�سام، حيث تتبنى قطر »التنظيم الدويل  املغطَّ

لاإخ�ان«، الذي عقد �سفقة مع الأمركين لا�ستياء 

على ال�سلطات يف اأكر من بلد عربي، من �سمن م�سروع 

»ال�����س��رق الأو����س���ط اجل��دي��د« الأم���رك���ي، يف ح��ن تتبنى 

ال�سع�دية وترعى احلالة »ال�هابية ال�سلفية« التكفرية، 

حطام  م��ن  ح�سة  على  لنف�سها  حت�سل  اأن  حت���اول  ال��ت��ي 

الأنظمة والدول العربية، التي تعّمها الف��سى وجتتاحها 

احلركات املتطرفة املدع�مة بال�ساح الأمركي والغربي، 

وباملال النفطي العربي. 

التزاحم  لهذا  ال�سلبية  النعكا�سات  على  اأدل  ولي�ش 

من  الأم��رك��ي  املخطط  خدمة  يف  ال�سع�دي   - القطري 

عدنان  اللبناين  اخلارجية  وزير  ا�ستهدفت  التي  احلملة 

يناأى  العربية،  �سّجل م�قفاً يف اجلامعة  من�س�ر، عندما 

فيه بلبنان عن النخراط يف قرار اجلامعة العربية اإر�سال 

ال�ساح اإىل الع�سابات التي تدّمر �س�رية وتقتل �سعبها.

كذلك ل ميكن جتاهل املزايدات والت�سابق يف الدع�ة 

ل قطرياً، وذلك املعمم  اإىل الفتنة بن اأحمد الأ�سر املم�َّ

املناطق  ال��ذي يج�ل يف  الآت��ي من طرابل�ش،  »ال���ه��اب��ي« 

داعياً اإىل الفتنة على طريقة الأ�سر.

ك��م��ا اأن »ت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل« امل��ح�����س���ب ع��ل��ى احل��ال��ة 

ال�سع�دية - ال�هابية اأدىل بدل�ه يف هذا ال�سراع، عندما 

اأوفد نائبه البروتي نهاد امل�سن�ق اإىل �سيدا، ليعلن تّراأه 

من حتركات »�سيخ عرا«، بعد اأن ا�ستفاد منها »امل�ستقبل«، 

وا�ستثمرها ط�ال اأ�سهر عدة يف وجه خ�س�مه ال�سيا�سين، 

من  بكل  �سيدا  يف  اأ���س��اد  امل�سن�ق  النائب  اأن  لف��ت��اً  وك���ان 

اأن  علماً  قطر،  واأغفل  والبحرين،  والإم���ارات  ال�سع�دية 

ال����راءة م��ن تطّرف  ل��� ك��ان ���س��ادق��اً يف  »ت��ي��ار امل�ستقبل« 

ال�سيداوين  نائبيه  يكّلف  اأن  به  الأح��رى  لكان  الأ���س��ر، 

باإعان هذا امل�قف، لكن بدا اأن اإعان التمايز عن قطر 

كان الهدف، ولي�ش التروؤ من دع�ات الفتنة.

اأخ��ط��ر حالتها يف  اللبنانية يف  امل��ع��ان��اة  ت��ب��دو  ك��ذل��ك 

ما تعانيه مدينة طرابل�ش من حمات حتري�ش طائفي 

امل�سلحة  امل��ج��م���ع��ات  ب��ن  انق�سام  وم��ن  م��ذه��ب��ي،  وح��ق��ن 

 ، امل�ج�دة فيها، والتي تتحرك بتم�يل وت�سليح خليجيننْ

ع��ن دور جلهات  ���س��ائ��ع��اً وم��ع��لَ��ن��اً  ب���ات  اأن احل��دي��ث  ح��ت��ى 

�سيا�سية ر�سمية لبنانية يف رعاية ومت�يل حالت »�سلفية« 

م�سّلحة، تنا�سب العداء حلالت »�سلفية« اأخرى يدعمها 

»تيار امل�ستقبل«، مما ينذر باأخطار تهدد عا�سمة ال�سمال 

اللبناين واأهلها.

عن  بنف�سه  ال��ن��اأي  يف  لبنان  �سينجح  ه��ل  وال�����س���ؤال: 

العدوانية �سد �س�رية؟ واإىل متى،  النخراط يف احلرب 

ما دامت هناك جهات ودول تعمل على دفعه دفعاً للدخ�ل 

ه اأمركياً و�سهي�نياً؟ يف هذا احللف ال�سيطاين امل�جَّ

عدنان ال�ساحلي
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يـقــــالموضوع الغالف

 تمييز أمني بين الصحف
اللبنانية،  ال�سحف  بن  اأمنياً  التمييز  الغاية من  ُتعرف  مل 

»النهار« ب�ج�د دورية معّززة من ق�ى الأمن  اإذ تنفرد جريدة 

ال�سحف،  �سائر  دون  مبناها  اأم��ام  بالتمركز  ومكّلفة  الداخلي، 

وبينها من يف�قها يف املبيعات واحل�س�ر ال�سعبي.

 لكل مقام موقف
حقق  جنباط  وليد  اإن  ب��روت،  يف  قطري  دبل�ما�سي  ق��ال 

جتلى  وق��د  ال��دويل،  امل�ست�ى  على  م�سب�ق  غر  ثقافياً  امتيازاً 

ذل���ك يف امل���اق��ف ال��ت��ي ت�����س��در ع��ن امل�����س���ؤول��ن ال��دول��ي��ن ح���ل 

هيغ،  وليم  اأو  ك��ري  ج���ن  مثل  ل��دول��ه��م،  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 

بحيث يتغر امل�قف ح�سب املقام.

 استبعاد عدوان
يعمل اأحد امل�س�ؤولن لدى اأحمد احلريري، على اإقناع احلزب 

ج�رج  الق�اتي  احلليف  مر�سح  با�ستبعاد  ال�سرتاكي  التقدمي 

عدوان عن اأي لئحة ميكن التعاون ب�ساأنها يف النتخابات املقبلة، 

اإذا ح�سلت، بذريعة اأن عدوان اأحد عّرابي امل�سروع الأرث�ذك�سي.

ل ُمزعج
ُّ

 تدخ
الرئي�ش  ا�ستياءه من حم��اولت  الكتائب  رئي�ش حزب  اأب��دى 

�سعد احلريري التدخل يف اختيار املر�سحن امل�سيحين للندوة 

النيابية، ل �سيما امل�ارنة منهم، مت�سائًا عما اإذا كان احلريري 

اأي  يف  نة  ال�سُّ املر�سحن  اختيار  يف  الكتائب  ح��زب  ت��دّخ��ل  يقبل 

حتالف انتخابي مع »امل�ستقبل«.

 توقعات »سنيورية«
ي��ت���ق��ع ال��ن��ائ��ب ف�����ؤاد ال�����س��ن��ي���رة اأم���ام 

م��ق��اط��ع��ة  ال���ب���روت���ي���ن،  زواره  ب��ع�����ش 

وت�س�يتاً،  تر�سيحاً  لانتخابات  »ت��ي��اره« 

لتحجيم  ُطرحت هي  التي  الق�انن  لأن 

م��ع��ظ��م  ولأن  امل�����ذك������ر،  ال���ت���ي���ار  مت��ث��ي��ل 

بع�ش  ومعهم  وال��دروز،  امل�سلمن  الن�اب 

الق�انين  على  ي�افق�ا  لن  امل�سيحين، 

ة �سلفاً. املعدَّ

 ال دوام في نيسان
نقل اأحد زوار م�س�ؤول اأمني ق�له اإنه 

لن ي��داوم يف مقر املديرية العامة لق�ى 

الأم�����ن ال��داخ��ل��ي ع��ل��ى راأ������ش ع��م��ل��ه بعد 

اإىل  و�سيذهب  املقبل،  ني�سان  م��ن  الأول 

ل��ب��دء مرحلة ج��دي��دة م��ن حياته  امل��ن��زل 

ال�سيا�سية.

 أراٍض لغير لبنانيين
ت�����س��اءل م���رج���ع م�������س����ؤول ع���ن اجل��ه��ة 

ل��ة ل�����س��راء اأرا�����شٍ ك��ث��رة يف خمتلف  امل��م���ِّ

عاليه  يف  خ�س��ساً  ل��ب��ن��ان،  جبل  مناطق 

وبحمدون و�س�فر، وحتديداً على م�سارف 

التي  اجلهة  اأن  �سيما  ل  الدولية،  الطرق 

ت��ق���م ب��ال��ب��ي��ع ه���ي ل��ب��ن��ان��ي��ة، وامل�����س��رتون 

لبناني�ن لكن جلهات غر لبنانية.

 الله يستر
»اهلل  طرابل�ش:  م��ن  �سابق  نائب  ق��ال 

ي�سرتنا من الآتي«.. بعد اأن زاره عدد من 

تراه  له ما  �ساكية  الطرابل�سية  العائات 

من الت�سليح الهائل يف الزواريب واملناطق 

ال�سابق  النائب  ودع��ا  بال�سكان.  املكتظة 

م�سادر  ع��ن  للك�سف  الأمنية  املرجعيات 

كارثة  �ستحدث  لأن��ه  و�سبطها،  ال�ساح 

حقيقية عند اأول �سرارة بن املت�سارعن.

 قاٍض يعصي أوامر رئيسه
من  له  ال�سيا�سي  الغطاء  تاأمن  بعد 

اآذار   14 ق����ى  م��ع��روف��ة وم���ن  م��رج��ع��ي��ة 

للبقاء يف من�سبه الهام، بداأ قا�ش �سارك 

يف م�ؤامرة �سه�د الزور يف ق�سية اغتيال 

رف��ي��ق احل���ري���ري ع��ل��ى م��ا ي�سفه ال��ل���اء 

جميل ال�����س��ّي��د، يف ال��ت��م��ّرد ع��ل��ى ق���رارات 

رئي�سه يف النيابة العامة، اإىل حّد رف�سها 

والمتناع عن اللتزام باإر�ساداته، والعمل 

على ه�اه. ثم ياأتي من يق�ل اإن املرجعية 

ال�سيا�سية ل تتدخل يف عمل الق�ساء!

لبنان ضحية »مزاد التطرف« السعودي - القطري

أخطر حاالت المعاناة 
اللبنانية تتمثل في ما 

تعانيه مدينة طرابلس من 
انقسام بين المجموعات 
المسلحة.. والتي تتحرك 

بتمويل وتسليح خليجيْين

مقاتان على حم�ر باب التبانة - جبل حم�سن �سمال لبنان
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ُي��ع��ل����ن 

ات�ح����اد ب���ل�دي����ات الب�ح�����يرة 

ع��ن رغ�ب�ت�ه ف��ي ت���وظ�ي���ف 

ك�������ات��ب وأم������ين ص��ن�����دوق 

لمن يرغب التقدم للوظائف المذكورة 
االطالع إلى الشروط المطلوبة، وتقديم الطلبات 

في مركز االتحاد خالل الدوام الرسمي 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحتى تاريخ 2013-3-29



�سنتان م�ستا على احلرب الكونية اال�ستعمارية - 

الظالمية �سد �سورية، �ساركت فيها دول فاق عددها 

الثانية  العاملية  احل��رب  يف  �ساركت  التي  ال���دول  ع��دد 

تلك  وق��ائ��ع  تقول  اإذ  وامل��ح��ور،  احللفاء  حلفي  �سمن 

50 دول���ة، منها  اإىل ج��ان��ب احللفاء  اإن���ه ك��ان  احل���رب 

واإىل جانب  احل��رب،  معارك  خا�ست  فقط  دولة   17
املحور كان هناك ت�سع دول، �سبع منها خا�ست احلرب، 

وب��ال��ت��ايل ف����اإن اإج���م���ايل ال����دول امل�����س��ارك��ة يف احل��رب 

فقط  دول��ة   24 منها  دول���ة،   59 ك��ان  الثانية  الكونية 

خا�ست املعارك، وهذه الدول بالطبع تنتمي اإىل قارات 

العامل اخلم�س.

هذا  الثاين من  العقد  �سورية يف  على  احل��رب  يف 

القرن، ثمة اأكرث من �سبعني دولة، وعلى راأ�سها الدول 

امل��ت��ح��دة، وفرن�سا،  ال��ك��رى: ال��والي��ات  االإم��ري��ال��ي��ة 

وبريطانيا، واأملانيا، وتوابعها يف دول ال�سرق والغرب، 

امل�سيخات  �سمنها  وم��ن  ال�سهيوين،  ال��ك��ي��ان  ومعها 

وفعلياً  عملياً  ت�سارك  وتركيا،  اخلليجية  واملحميات 

الناب�س، ومعها  العروبة  القذرة �سد قلب  يف احلرب 

ب��االأم��ن،  ل��ل��ق��ارات، منها م��ا يتعاطى  ���س��رك��ات ع��اب��رة 

ومنها ما يتعاطى بال�سالح وت�سنيعه وبيعه وتوزيعه.

بع�سها  دول��ي��ة،  ومنظمات  موؤ�س�سات  اأي�ساً  ومعها 

ي��ع��م��ل حت���ت ع���ن���اوي���ن اإن�������س���ان���ي���ة، اأوج���دت���ه���ا ال��ق��وى 

االإم���ري���ال���ي���ة وال�����س��ه��ي��ون��ي��ة، ل��ت��ت��غ��ل��غ��ل يف ك���ل م��ك��ان 

م���ن اأج����ل م�����س��ال��ح ا���س��ت��ع��م��اري��ة ب��ح��ت��ة حت���ت ع��ن��اوي��ن 

اأوجدها  ظالمية  وقوى  تنظيمات  ومعها  »اإن�سانية«.. 

الظروف  خمتلف  يف  ال�سهيوين  اأو  االأم��رك��ي  ال�سيد 

التاريخية، خ�سو�ساً منذ نهايات احلرب العاملية االأوىل 

املطلوبة  اللحظة  عند  لتكون  ال��ي��وم،  حتى   1918 ع��ام 

وتق�سيمها  ال�����س��ع��وب  بن�سيج  ال��ف��ت��ك  يف  ح��رب��ت��ه  راأ�����س 

وتفتيتها حتت مزاعم وعناوين دينية وعرقية واإثنية.

يف احلرب على �سورية ا�سُتخدمت كل قيم وجتارب 

احلروب اال�ستعمارية �سد ال�سعوب، حتى جتربة حرب 

 -  1840 ال�سني  �سد  بريطانيا  قادتها  التي  االأفيون 

1842 و1856 – 1860، والتي �سارك فيها االأمركيون 
والفرن�سيون والهولنديون وغرهم من  امل�ستعمرين، 

ال�سكان  بكثافة  املميزة  االإم��راط��وري��ة  على  ليفر�س 

ت�سدير االأفيون لها، كونه يرّد االأموال الطائلة على 

الراأ�سمال العاملي املتوح�س.

���س��وري��ة االآن كل  وا���س��ُت��ح�����س��رت يف احل����رب ع��ل��ى 

جتارب حروب املرتزقة، من ال�سابط الفرن�سي املرتزق 

بوب دينار، الذي كان ي�ستعمله اجلي�س الفرن�سي مع 

انقالبات  لتنفيذ  يقودهم  كان  الذين  املرتزقة  اآالف 

والتدخل يف القارة االأفريقية، اإىل ع�سابات الكونرتا 

اآخ��ر  ن��ي��ك��اراغ��وا، التي ك��ان يرعاها روب���رت ف���ورد؛  يف 

�سفر اأمركي يخدم يف دم�سق.

 ث��م��ة م��رت��زق��ة م��ن ك��ل ح���دب و���س��وب، ي���دب بهم 

واالأوروب��ي،  واالأمركي  اخلليج،  وم�سيخات  الرتكي، 

زمن  من  م�ستوحاة  خمتلفة،  وعناوين  اأ�سماء  حتت 

ال��ردة على االإ�سالم عقب وف��اة الر�سول االأك��رم عليه 

ال�سالة وال�سالم.

امل��ن��خ��رط��ة يف امل��وؤام��رة  امل�����س��ي��خ��ات وال����دول  والأن 

على �سورية، ورغم ثرائها غر املحدود، بات حكامها 

�سيدتهم  على  ال�سوت  دّب��وا  فقد  يخ�سون من ظلهم، 

الالزمة  توفر احلمايات  اأجل  املتحدة من  الواليات 

اأوام����ر وا�سنطن للحد من  ذل��ك ج���اءت  ل��ه��م، وع��ل��ى 

اخل������الف ال�������س���ع���ودي - ال���ق���ط���ري، وم�����ن اخل����الف 

تركيا  اأن  املعلومات  تفيد  حيث  الرتكي،   - ال�سعودي 

وال�����س��ع��ودي��ة وق��ط��ر وم��ع��ه��م االإم������ارات ���س��ك��ل��وا جلنة 

تن�سيق اأمنية للت�ساور با�ستمرار حول امللف ال�سوري، 

يف وقت قررت وا�سنطن اإمداد هذه الدول مب�ساعدات 

ا���س��ت��خ��ب��اري��ة حت��ت��اج��ه��ا، ���س��واء ع��ل��ى م�����س��ت��وى االأم���ن 

على  امل��وؤام��رة  م�ستوى  على  اأو  دول���ة،  لكل  ال��داخ��ل��ي 

حتتاجه  مبا  امل�سلحة  الع�سابات  اإم��داد  جلهة  �سورية 

من �سالح ومتويل.

م�ست�سرقون  واالأوروب��ي  االأمركي  لدى  كان  واإذا 

ويعرفون  وجت��ارب��ه،  التاريخ  قيم  من  كثراً  يعرفون 

العالء  اأب��و  ورق��ة  وحم�س  وحلب  دم�سق  ومكانة  دور 

ف���اإن ح��ك��ام امل�سيخات  ال��ت��اري��خ،  امل���ع���ري، وغ��ره��ا يف 

واحلاكم الرتكي وما يتبعهم من ع�سابات م�سلحة ال 

يفقهون اأبداً دور ومكانة دم�سق، التي تبقى روح القلب 

ونب�سه لكل عربي وم�سلم وم�سيحي، لكن هوؤالء هم 

بال قلب، وُحفاة من الروح.. الأنه ال ُيعقل بتاتاً، على 

قلبه وعقله  والكبر يف  اإميانه  العميق يف  تعبر  حد 

يقول:  ال��ذي  البوطي،  رم�سان  �سعيد  حممد  ال�سيخ 

ا�س دماء«. »ال ُيعقل اأن يتحول موؤمن اإىل م�سّ

اخلليجية،  امل�سيخات  حُل��ك��ام  ���س��وؤال  ي��ط��رح  وه��ن��ا 

وحلاكم تركيا، ولكل مافيات الدم واأدعياء التدّين يف 

اأال  االأم��ة:  لبنان واالأردن، وكل مكان من بلدان هذه 

يعرفون اأن هناك لدى �سيدهم االأبي�س ماركة اأزلية 

ا�سمها »انتهاء ال�سالحية«، واأنه كلما �سمدت �سورية 

وواج���ه���ت، مت����نَ احل��ل��ف امل��ق��اوم وامل��م��ان��ع، وب��ال��ت��ايل 

»انتهاء ال�سالحية« مو�سع التطبيق؟

االأمة  ب��داأت تتكون لدى �سعوب هذه  ثمة حقيقة 

وثوراتها  ثرواتها  اإدارة  يتوىل  من  اأن  وهي  املقهورة، 

جامعة  ح��ّول��وا  وعليه  ال��ك��راه��ي��ة،  اأج���ل  م��ن  يعملون 

بالكراهية �سد من  اإىل جامعة ت�سج  العربية  الدول 

 ،1946 األقابهم عام  تاأ�سي�سها ومنح حكامها  اأ�سهم يف 

اجل��الل��ة  اأ���س��ح��اب  ال��ق��وت��ل��ي  ���س��ك��ري  جعلهم  حينما 

وال�سمو وال�سيادة والفخامة..

هل �سينجح هوؤالء االأعراب يف اإبقاء عاملنا العربي 

منجماً م�سرعاً اأمام مرتزقة الع�سر؟

ث��م��ة ���س��يء ا���س��م��ه »ان��ت��ه��اء ���س��الح��ي��ة«، ن��ذك��رك��م 

ونعلمكم ببع�س االأمور عر التاريخ:

ب���وب دي��ن��ار ع��ا���س اآخ����ر ع��م��ره م���ذل���واًل وم�����س��اب��اً 

مبر�س الزهامير.

اأنور ال�سادات مات مقتواًل..

تاج الدين احل�سني الذي عّينه امل�ستعمر الفرن�سي 

حاكماً على �سورية، ووقع على �سك التنازل عن لواء 

اال�سكندرون، قتله الدم�سقيون باالأحذية يف بيته.

اأرب��ع دول عربية كانت  تذكر  ك��ان �سرورياً  رمب��ا 

متدها �سورية بالقمح، نذكر منهم ملك االأردن، الذي 

لو  وامل��اء.. ماذا  والطحني  القمح  االأ�سد  ب�سار  اأعطاه 

قطع عنك املاء االآن؟

اأحمد زين الدين

سنتان من المؤامرة على سورية

مال ومرتزقة.. واستحضار لكل قيم االستعمار
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الدول المشاركة 
في الحرب على سورية 
أكثر من المنخرطين في 

الحرب العالمية الثانية

مـــن هنــــا وهنـــــاك

 قتلى لبنانيون في القصير
�سبعة  اأن  االإل���ك���رتون���ي���ة  امل���واق���ع  ب��ع�����س  ذك����رت 

»الق�سر«  م��دي��ن��ة  يف  ي��وم��ني  ق��ب��ل  ق��ت��ل��وا  لبنانيني 

»جبهة  ق���ادة  اأح���د  بينهم  اجل��ن��وب��ي،  حم�س  ب��ري��ف 

ُقتل يف  الذي  اللبناين«،  وائل  »اأب��و  املدعو  الن�سرة«، 

»جبهة  جتمعات  على  ال�����س��وري  اجل��و  ل�سالح  غ���ارة 

ال��ن�����س��رة« يف امل��ن��ط��ق��ة، ب��ال��ت��زام��ن م��ع ذل����ك، ُك�سف 

النقاب اأي�ساً عن مقتل »عمر عبد اهلل يحيى«، وهو 

اللبناين،  ال��ب��ق��اع  يف  ال�سلفية  احل��رك��ة  ك����وادر  اأح���د 

خ��الل م��واج��ه��ات ب��ني اجلي�س ال�����س��وري وم��ا ي�سمى 

»لواء االإ�سالم« قرب »احلجر االأ�سود« جنوب دم�سق. 

والالفت يف االأمر اأن »عمر يحيى« كان معتقاًل قبل 

اإط���الق �سراحه  ���س��وري��ة، وج���رى  االأزم���ة يف  انفجار 

ربيع العام 2011 يف اإطار مرا�سيم عفو التي اأ�سدرها 

الرئي�س ب�سار االأ�سد.

 فقدان التوازن
ذكرت م�سادر دبلوما�سية وا�سعة االطالع، ملوقع 

رئا�سة  يف  داخلية  وثيقة  عن  نقاًل  »املناراملقد�سية«، 

ل��ق��اءات وزي��ر  اأن��ه خ��الل  االأم��رك��ي��ة،  الدبلوما�سية 

اخلارجية جون كري بامل�سوؤولني يف الدول العربية 

ال��ت��ي زاره���ا م��وؤخ��راً، الح��ظ اأن اأنظمة ه��ذه ال��دول 

تعي�س حالة من »فقدان التوازن«، مبن فيها النظام 

الوثيقة  وت�سيف  وامل�����س��ري.  وال��ق��ط��ري  ال�سعودي 

التي اأعدها الوفد املرافق للوزير االأمركي، اأن حالة 

ال�سياع واخلوف من ال�سقوط ال تقت�سر على الدول 

التي مل ت�سلها ما ت�سمى »عا�سفة الربيع«، بل اأي�ساً 

تلك الدول التي �سربتها تلك العا�سفة وترف�س اأن 

تغادرها، كم�سر وتون�س واليمن.

 بلجيكيون في سورية
ك�سفت �سحيفة »اللير بلجيك« البلجيكية عن 

70 �ساباً بلجيكياً يف �سورية يقاتلون اإىل  وجود نحو 

معظم  اأن  مو�سحة  »ال�سلفية«،  املجموعات  جانب 

تدعى  مت�سددة  خلية  منا�سري  من  ال�سباب  ه��وؤالء 

»ال�سريعة من اأجل بلجيكا«، مت تفكيكها موؤخراً باأمر 

من املحكمة.

 30 مليون من بريطانيا
اأون ���س��ن��داي«  ���س��ت��ار  ك�����س��ف��ت ���س��ح��ي��ف��ة »دي���ل���ي 

ال��ري��ط��ان��ي��ة يف ت��ق��ري��ر ل���ه���ا، ع���ن ق���ي���ام احل��ك��وم��ة 

اجلماعات  اإىل  �سالح  �سحنات  باإر�سال  الريطانية 

ال�سورية امل�سلحة بقيمة 20 مليون جنيه ا�سرتليني 

)اأكرث من 30 مليون دوالر( خالل االأ�سابيع ال�سبعة 

�سملت  ال�سحنة  ف���اإن  ال�سحيفة  وبح�سب  املا�سية. 

وال�سواريخ  الر�سا�سة  وامل��داف��ع  الهجومية  البنادق 

لت�سليح  تكفي  وه��ي  وال��ذخ��رة،  للدبابات  امل�����س��ادة 

تقرير  وك�سف  ال�سحيفة.  تعبر  وف��ق  مقاتل،  األ��ف 

ال�سحيفة اأن �سحنة ال�سالح هذه اأ�سبحت خمّباأة يف 

البلدان املجاورة ل�سورية، يف اإ�سارة اإىل تركيا واالأردن 

ولبنان.

م�سلحو »اجلي�ش احلر« 

يجوبون يف اأحد اأحياء 

ريف اإدلب بعد تدمريه 

)اأ.ف.ب.(
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احلراك ال�سيا�سي والدبلوما�سي حول 

الت�سوية يف �سورية ي�سبه اإىل حد بعيد من 

اإنه  اإذ  الكهربائية،  امل�سي  اآلة  على  يتمّرن 

مي�سي اأو يهرول بالفعل، لكنه يظل واقفاً 

يف مكانه.. بهذا الت�سبيه ميكن و�سف ما 

والعوا�سم  املحافل  كافة  يف  يجري حالياً 

وا�سنطن  م��ن  ال�����س��وري؛  للملف  املتابعة 

باملعر  م���روراً  مو�سكو،  اإىل  ون��ي��وي��ورك، 

االإلزامي طهران.

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ك��ث��اف��ة ال��ل��ق��اءات 

اأن االأزم���ة  اإال  وال���زي���ارات واالق���رتاح���ات، 

م��ا زال���ت م��ت��ف��ج��رة، وح��ت��ى حت��ني حلظة 

امليدان  باأخبار  ال�سوريون  ين�سغل  احل��ل، 

الع�سكري وما يجري فيه.

دم�سق  زار  خم�سرم  لبناين  �سيا�سي 

موؤخراً بعد انقطاع طويل ب�سبب الو�سع 

االأمني، اأجرى لقاءات عدة يف دم�سق مع 

بانطباع  وعاد  ال�سوريني،  امل�سوؤولني  كبار 

غ��ري��ب، وه���و ح��ج��م ال��ث��ق��ة وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

وقائع  على  وامل��ب��ن��ي  ال��ع��ايل،  املن�سوب  ذو 

عمليات اجلي�س ال�سوري.

امل�����س��وؤول��ني  اأن  ال�����س��ي��ا���س��ي  والح�����ظ 

ي��ت�����س��رف��ون ب�سكل  ب��ه��م  ال��ت��ق��ى  ال���ذي���ن 

ال��و���س��ع  اأن  ل�سيفهم  م��وؤك��دي��ن  ه�����ادئ، 

غ���ر م��ق��ل��ق، ال ب���ل ه���و حت���ت ال�����س��ي��ط��رة 

ذات  ال����ك����رى  م��ف��ا���س��ل��ه  ومم�������س���وك يف 

اأمثلة  معطياً  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  االأه��م��ي��ة 

على �سواهده، منها اأن دم�سق ت�سر فيها 

احلياة ب�سكل مقبول، وال تاأثرات �سلبية 

م��ب��ا���س��رة ع��ل��ي��ه��ا، وه����ي حت���ت ال�����س��ي��ط��رة 

اأن حلب  التامة من كافة حم��اوره��ا، كما 

وحم�س �سارتا قريبتنينْ من احل�سم، واأن 

ما جرى يف حي بابا عمرو ال يعدو كونه 

عملية هروب ثالثني مقاتاًل من ال�سغط 

واالإن�����س��اءات،  اخل��ال��دي��ة  ع��ل��ى  الع�سكري 

التعامل معهم، وانتهى االأمر خالل  فتّم 

�ساعتني، لكن االإعالم العاملي �سّور االأمر 

على اأنه ا�ستعادة لذلك احلي ال�سهر من 

اجلي�س ال�سوري، وهذا حم�س كذب.

ما  ب�سرد  اللبناين  ال�سيا�سي  وي�ستمر 

فقال  ال�سوريني،  ال��ق��ادة  كبار  من  �سمعه 

الع�سائري  الطابع  ذات  الرقة  منطقة  اإن 

اجلي�س  بدعم من  الع�سائر،  بها  �ستتكفل 

اأك��رث  يف  الن�سرة«  »جبهة  يحا�سر  ال��ذي 

من  حقل  يف  وقعت  وهي  اأهمية،  االأمكنة 

و�ستعود  م��ن��ه،  اخل���روج  ي�سعب  االأوح����ال 

بيئة  وال  االأ���س��ا���س��ي��ة،  بيئتها  اإىل  ال��رق��ة 

حا�سنة ل�»جبهة الن�سرة« يف هذه املنطقة 

اأن  ال��ل��ب��ن��اين  ال�سيا�سي  واأ����س���اف  امل��ه��م��ة. 

موؤخراً  ت�سّلمت  ال�سورية  اجلوية  القوات 

�سرباً من الطائرات احلديثة من مو�سكو، 

وط��ل��ع��ات  م��ه��م��ات  تنفيذ  يف  بع�سها  ب����داأ 

تكتيكية يف اأكرث من منطقة.

ب���ن���اء ع��ل��ى ه����ذا ال���و����س���ع، ال ي��ك��رتث 

امل�سوؤولون يف دم�سق حلالة ان�سداد بع�س 

ال�سيا�سية،  املفاو�سات  عملية  يف  الطرق 

امل��ي��دان  ل��ع��م��ل��ي��ات  االأول����وي����ة االآن  ح��ي��ث 

املهيِّئة للك�سب ال�سيا�سي.

ال��ت��ف��اه��م  اأن  ي��ب��دو  ال�����س��ي��اق،  يف ه���ذا 

بعد  ما  اإىل  ل  موؤجَّ الرو�سي   - االأمركي 

الرئي�سني  للقاء  االأقرب  املوعد  حزيران؛ 

اأوروب��������ا، حتى  االأم����رك����ي وال���رو����س���ي يف 

ت��ت��ب��ل��ور اآف����اق احل���ل ال�����دويل، واإىل ذل��ك 

احلني متار�س تركيا وبع�س دول اخلليج 

مالياً  املبا�سر  بالتدخل  املف�سلة  لعبتها 

وع�سكرياً و�سيا�سياً، مقابل ا�ستمرار حالة 

االنق�سام والت�سرذم يف �سفوف املعار�سات 

ال�سورية، العاجزة على اتخاذ اأي قرار اأو 

القطري  الدعم  رغم  فاعل،  ب��دور  القيام 

ا�سطنبول  تاأجيل اجتماع  اآخرها  الوا�سع، 

الختيار مر�سح حلكومة املنفى.

يف خ�����س��م ه�����ذا ال�����س��ج��ي��ج، ت��ن�����س��غ��ل 

يف  و»االإ�سرائيلية«  االأمركية  املخابرات 

الغتيال  االأردن  يف  ال�����س��ري��ة  ال��ت��دري��ب��ات 

الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد، وال�سيطرة 

النقاب  ُك�سف  الرئا�سة، حيث  على ق�سور 

الرو�س،  اإىل  و�سلت  �سرية  معلومات  عن 

االأردن  يف  جت���ري  ت��دري��ب��ات  اأن  م��ف��اده��ا 

ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ق�����س��ر ب���اأع���ل���ى اجل��ب��ل، 

اأمركية،  كومندو�س  عنا�سر  بها  ي��ق��وم 

وق����د حت���رك���ت االأج����ه����زة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

مبا�سر،  ب�سكل  الرو�سية  واال�ستخبارية 

ب���ك���الم وا���س��ح  اإب������الغ االأم���رك���ي���ني  ومّت 

و�سريح بعدم التفكر يف جتاوز اخلطوط 

احُلُمر والقيام بحماقة كهذه.

اإىل وا�سنطن،  اأر�سلت مبعوثاً  مو�سكو 

ي��ح��م��ل ر����س���ال���ة ���س��ف��ه��ي��ة ع��ال��ي��ة ال���ن���رة، 

ي�سكل  االأ����س���د  ا���س��ت��ه��داف  اأن  ملخ�سها 

حم��ظ��وراً خ��ط��راً، وه��و خ��ط اأح��م��ر كما 

اأب���ل���غ اخلليجيني  ال����ذي  ق����ال الف������روف، 

ب�سرورة الكّف عن القيام باأدوار غر ذات 

جدوى. 

دبلوما�سي  نقل  مت�سل،  �سعيد  على 

���س��وري يف م��و���س��ك��و، اأن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

الرو�س  القادة  �سّلم  املعلم  وليد  ال�سورية 

ورق�����ة ع��ل��ي��ه��ا اأ����س���م���اء ف���ري���ق ال��ت��ف��او���س 

ال�سوري، طالباً الئحة باأ�سماء املفاو�سني 

الكرملني  م�سوؤويل  اأحد  لكن  املعار�سني، 

اأجابهم اأن املعار�سة ما تزال خمتلفة على 

ك��ل ���س��يء، ب��ل وح��ت��ى م��ن ي��رتاأ���س الوفد 

املفاو�س، فلننتظر متى يتوافقون.

احلل  ف��ر���س  مو�سكو  ا�ستطاعت  اإذاً، 

رو�سيا  يف  لي�س  وح��ي��د،  كخيار  ال�سيا�سي 

ف��ح�����س��ب، ب���ل يف ال���ع���امل ك��ل��ه، وك��م��ا ق��ال 

احلل  ف��اإن  املناع،  هيثم  ال�سوري  املعار�س 

ي��ب��داأ م��ن مو�سكو،  اأن  ب��د م��ن  ال�سلمي ال 

لبداية  ف�سيئاً  �سيئاً  تن�سج  وال���ظ���روف 

م�سوار احلل.

اأمين �شاهني
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المخابرات األميركية و»اإلسرائيلية« مشغولة في كيفية اغتيال األسد

ر: لعدم التفكير في تجاوز الخطوط الُحُمر
ّ
موسكو تحذ

عنا�سر من اجلي�ش العربي ال�سوري يف حي بابا عمرو بعد حماولة م�سلحي »اجلي�ش احلر« ال�سيطرة عليه

رئي�ش »االتالف املعار�ش« اأحمد معاذ اخلطيب

من غري املعروف بعد ما اإذا كانت احلرب الكالمية بني جماعتي قطر وال�سعودية 

داخل املعار�سة ال�سورية، تعني اأن االأزمة انفجرت مبكرًا بني الدولتني اللتني تت�سابقان 

االأيام  يف  حدث  ما  اأن  املوؤكد  لكن  ال�سورية،  االأزم��ة  يف  دور  على  احل�سول  اأجل  من 

االأخرية ُيظهر بو�سوح ات�ساع الهوة بني الطرفني اللذين بدَءا ي�ستخدمان املعار�سني 

ال�سوريني لت�سفية ح�ساباتهما الداخلية.

ا�ستطاعت  قد  ال�سعودية  اأن  ويبدو 

 - رجاالتها  وبع�ش  ا�ستخباراتها  عرب 

اجل�سم  تخرتق  اأن   - لبنانيون  وبينهم 

»االإخ����واين« ال�����س��وري؛ امل��ع��روف بوالئه 

باتت  حيث  وت��رك��ي��ا،  لقطر  التقليدي 

ت�سيطر االآن على ما ت�سمى »ا�ستخبارات 

الدين  بقيادة عماد  �سورية«  االإخوان يف 

من  مبا�سرًا  دعمًا  يتلقى  ال��ذي  ر�سيد، 

اال���س��ت��خ��ب��ارات ال�����س��ع��ودي��ة، م��ّك��ن��ه من 

احل�سول على والء جماعات وا�سعة من 

»اإخوجنية« �سورية واخلاليا »االإخوانية« 

النائمة �سابقًا.

اإمن��ا   - مب�سمونه  غريبًا  يكن  ومل 

ر�سيد  الدين  عماد  يخرج  اأن   - بتوقيته 

قطر  ليهاجم  »اجل���زي���رة«  ق��ن��اة  ع��ل��ى 

مبا�سرة ويحّملها م�سوؤولية »ت�سّظي« املعار�سة ال�سورية، فالتباعد ال�سعودي - القطري 

الإ�سقاط  احلثيث  ال�سعي  على  ال�سورية  االأزم��ة  يف  متفقان  الطرفني  لكن  معروف، 

�سورية، ويختلفان يف املرحلة امل�ستقبلية، وهذا ما يف�سر اخلالف الدائم بني الطرفني 

وجماعاتهما يف املعار�سة عند كل حماولة لتاأ�سي�ش كيان م�ستقبلي للمعار�سة.

حمطة  �سيكون  ا�سطنبول  يف  املقبل  االأ�سبوع  بداية  ال�سورية  املعار�سة  اجتماع 

اإ�سافية لل�سراع بني الطرفني، اإذ توؤكد املعلومات اأن قطر ك�ّسرت عن اأنيابها وت�ستعد 

ي�سمى  ما  اأو  حديثًا،  امل�سكلة  املعار�سة  موؤ�س�سات  على  لل�سيطرة  كاملة  اأوراقها  للعب 

مقرب  اأو  »اإخ���واين«  وتعيني  اخلطيب  معاذ  رئي�سه  اإطاحة  اىل  ب�سعيها  االئ��ت��الف، 

اأحد جماعة  يراأ�سها  تاأليف »حكومة«  اإىل حماولة  باالإ�سافة  املن�سب،  منهم يف هذا 

»االإخوان«.

املقرر  االجتماع  با�ستباق  قطر  قامت  املعار�سني،  على  لل�سغط  منها  م�سعى  ويف 

بقطع االإمدادات املالية عن االئتالف، وربط عودتها باإطاحة اخلطيب، بذريعة جنوجه 

احلكومة  اأن  الي��ن«،  اأون  »العرب  موقع  ن�سره  تقرير  وذك��ر  النظام،  مع  احل��وار  اإىل 

القطرية اأبلغت ال�سيخ معاذ اخلطيب؛ رئي�ش »االئتالف الوطني«، اأنها �ستوقف بدءًا من 

مطلع اآذار احلايل الدعم املايل الثابت، والذي يوؤّمن امل�سروفات االإدارية لالئتالف، 

اإدري�ش.  والرواتب اخلا�سة بالقوات التابعة للمجل�ش الع�سكري االأعلى برئا�سة �سليم 

وعللت الر�سالة القطرية، وفق امل�سادر ذاتها، قرارها املفاجئ بال�سراعات الداخلية 

للمعار�سة، وانقطاع التن�سيق مع الدوحة يف الق�سايا ال�سيا�سية اجلوهرية، واالنفراد 

بالقرارات، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل مبادرة اخلطيب االأخرية حول احلل ال�سيا�سي مع 

النظام، والتي اأحدثت انق�سامًا وا�سعًا وارتباكًا �سديدًا يف اأو�ساط املعار�سة ال�سورية، 

غري اأن م�سادر دبلوما�سية يف لندن قالت اإن �سبب االنقالب يف املوقف القطري يعود 

اإىل تهديد جهات فاعلة يف االإدارة االأمريكية، باأنها ب�سدد اإعداد ملف كامل عن دعم 

الدوحة لقوى ت�سنَّف على قائمة االإرهاب، واآخر هذه الوثائق الدامغة كانت من مايل، 

وت�سري اإىل حتويالت مالية و�سحنات اأ�سلحة لتنظيم »القاعدة«.

عبد اهلل نا�شر

رًا؟
ّ
هل انفجرت بين الدوحة والرياض مبك

قطر تربط إمداداتها المالية بإطاحة »الخطيب«
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 أكبر جسر جوي لنقل السالح
عما  ال��ك��روات��ي��ة  »ي��وت��اري��ي��ه«  �سحيفة  ك�سفت 

ال�سالح  لنقل  ج��وي  ج�سر  ب��اأك��ر  و�سفه  ميكن 

االأردن  ن��ظ��ام  ن��ف��ذه  ���س��وري��ة،  ال��ع�����س��اب��ات يف  اإىل 

واحل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة خ���الل االأ���س��ه��ر االأخ�����رة. 

ت�سرين  ف���رتة  خ���الل  ف��اإن��ه  ال�سحيفة  وبح�سب 

الثاين وحتى �سباط املا�سي جرى ا�ستقبال اأكرث 

من 75 طائرة �سحن مدنية اأردنية وتركية لنقل 

ال�سالح اإىل امل�سلحني يف �سورية يف مطار »زغرب« 

يف كرواتيا، �سحنت ما يزيد على ثالثة اآالف طن 

من ال�سالح.

 تدمير اآلثار
قال تقرير الإذاعة »بي بي �سي«، اإن قيمة االآثار 

بة اإىل خارج املناطق التي  امل�سروقة من �سورية واملهرَّ

ملياري  م��ن  اأك��رث  بلغت  امل�سلحون،  عليها  ي�سيطر 

دوالر. ون��ق��ل��ت االإذاع������ة ع��ن امل�����وؤرخ ال��ري��ط��اين - 

دان  الوثائقية؛  التاريخية  الرامج  وُمعّد  الكندي 

اأم���ر يجب  اإن ت��دم��ر االآث����ار ال�����س��وري��ة  �سنو، ق��ول��ه 

كونليف؛  امي��ا  اأم��ا  جمعاء.  االإن�سانية  قلق  يثر  اأن 

املتخ�س�سة يف �سوؤون احلفاظ على االإرث احل�ساري 

البالد  يف  االأثرية  املواقع  جميع  اإن  فقالت  العاملي، 

لوحده  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دة  ت�سررت،  قد  ا�ستثناء  دون 

يعتر كارثة حل�سارة االإن�سان.



تركي«  »واٍل  بتعيني  الرتكي  امل�شروع  ف�شل  بعد 

الأم��رك��ي��ون  اأع��ط��ى   ،2012 اأي��ل��ول  يف  �شورية  على 

واٍل  تعيني  ب�����ش��رورة  العربية  للجامعة  اأوام��ره��م 

���ش��وري الأ����ش���ل اأم���رك���ي ال��ه��وى وال���ق���رار ليكون 

رئي�س حكومة موؤقتة اأو انتقالية اأو يف املنفى، وذلك 

لتحقيق الأهداف الآتية:

املعار�شة  ال�شيا�شية  والئتالفات  الهيئات  تعدد 

�شيا�شياً وفكرياً وع�شكرياً. فعلى امل�شتوى ال�شيا�شي: 

جمل�س ا�شطنبول وائتالف الدولة وهيئة التن�شيق 

والإخ��وان، والتجمع اجلديد الذي �شتوؤ�ش�شه قطر 

للر�شميني املن�شقني عن النظام.

كل  عملياً  �شُيلغي  تنفيذية  هيئة  رئي�س  تعيني 

اجلهات  و�شتح�شر  ت�شكلت،  التي  ال�شابقة  الهيئات 

الدولية والعربية ات�شالتها ودعمها لهذه املوؤ�ش�شة 

اجلديدة، اأي اإلغاء ما مت تاأ�شي�شه على مدى العامني 

ب(،  )اخلطة  املقبلة  للمرحلة  حت�شراً  املا�شيني، 

بعدما ف�شل م�شروع اإ�شقاط النظام، وبداأت مرحلة 

اإىل تاأمني امل�شاركة يف  احلوار مع النظام للو�شول 

احلكم يف �شورية.

امل��وؤ���ش�����ش��ة  ه�����ذه  ولدة  اإىل  اأم�����رك�����ا  ت�����ش��ع��ى 

»الو�شطية« بني ما ي�شمى احلكومة وبني الئتالف 

ب����الإدارة  مبا�شرة  ورب��ط��ه��ا  ال�شيا�شي،  التجمع  اأو 

الأم���رك���ي���ة، وال���ب���دء ب��ع��زل ال���وك���الء الإق��ل��ي��م��ي��ني 

احل���ل  اإدارة  م����ن  وال�������ش���ع���ودي���ة(  وق���ط���ر  )ت���رك���ي���ا 

ال�شيا�شي.

الن�شرة  )جبهة  الع�شكرية  التجمعات  اإب��ق��اء 

واجل���ي�������س ال�������ش���وري احل����ر وك���ت���ائ���ب ال��ت��ك��ف��ري��ني 

وع�������ش���اب���ات اجل���رمي���ة امل��ن��ظ��م��ة( م���ن م�����ش��وؤول��ي��ة 

الأتراك والقطريني وال�شعوديني، وحتّمل نفقاتهم 

بوقف  اأم��رك��ا  اأم���رت  اإذا  حتى  جتميعهم،  وتبعات 

النتقام من  اإىل  التكفريون  ه��وؤلء  الدعم حت��ّول 

لت�شتكمل  �شاحاتهم،  يف  الإن��ت�����ش��ار  ع��ر  داعميهم، 

العربية  وال��ك��ي��ان��ات  ال���دول  ت��دم��ر  اأم��رك��ا عملية 

على  يعتمد  ال��ذي  املخابراتي  املنهج  طريقة  وف��ق 

فُيقتل  اجل��رمي��ة،  واإخ��ف��اء  والأدوات  الأدل����ة  اإب����ادة 

القاتل ويكلف كل عميل ت�شفية العميل الآخر بعد 

مت  حيث  اأفغان�شتان،  يف  ح�شل  كما  املهمة،  اإجن���از 

ال��ع��رب«،  »الأف��غ��ان  املجاهدين  عمل  وت�شهيل  دع��م 

وبعد الهزمية ال�شوفياتية جاءت اأمركا وباك�شتان 

)رباين  املجاهدين  على  للق�شاء  طالبان«  ب�»حركة 

و�شاه م�شعود وحكمتيار(، وبعد اإجناز مهمتهم جاء 

حركة  على  للق�شاء  اأم��رك��ا  بقيادة  ال��دويل  الغزو 

طالبان نف�شها.

يف العراق حّر�س الأمركيون �شدام على غزو 

التمويل  اخلليج  دول  من  وطلبوا  والكويت،  اإي��ران 

والدعم، ومن ثم انقلبوا عليه واأ�شقطوه واأعدموه، 

ل��ن ي�شتقيم  اأن احل��ك��م اجل��دي��د  وع��ن��دم��ا وج����دوا 

ب��ا���ش��ت��راد »ال��ق��اع��دة«  ب����داأوا  اأو ي��اأم��ن��وا ل���ه،  معهم 

ماداموا ل  العراق  اإح��راق  نظرية  وفق  العراق  اإىل 

ي�شتطيعون البقاء فيه، وهكذا �شيفعلون يف �شورية؛ 

�شيخرتعون كل يوم هيئة اأو جمل�س لقتل ما قبله، 

»ال�شيا�شي«، لتاأمني م�شالح  بانتظار �شاعة احل�شم 

امركا يف املنطقة، وقد يعاقب الأمركيون اأدواتهم 

تعهدوا  بعدما  ال�شوري  النظام  اإ�شقاط  لف�شلهم يف 

اأردوغ��ان الرتكي،  اإ�شقاط  اأن ن�شهد  بذلك، وميكن 

وتغير اأحد الأمرين يف قطر )حمد بن خليفة اأو 

حمد بن جا�شم( عندما يتم توقيع التفاق ال�شوري 

- ال�شوري عر التفاو�س الأمركي - الرو�شي.

مع بداية العامل الثالث، ما يزال الغزو الدويل 

وتكفريني،  وخمابرات  جيو�شاً  م�شتمراً؛  ل�شورية 

م��وؤ���ش�����ش��ات دول���ي���ة واإق��ل��ي��م��ي��ة، م���ا ي�����زال ت��خ��ري��ب 

باأموال عربية وقرارات  �شوريا وتدمرها م�شتمراً 

اأمركية - »اإ�شرائيلية«، وباأياٍد اإرهابية تكفرية.

ع��ل��ى ال�����ش��ع��ب ال�������ش���وري اأن ي��ت�����ش��اءل ح��ت��ى لو 

ميكن  م��اذا  �شورية:  يف  امل�شلحة  املعار�شة  انت�شرت 

النظام، الذي بداأ  اأعطاهم  اأف�شل مما  اأن تعطيهم 

عملية الإ�شالح و�شد الثغرات ل�شالح ال�شعب؟

اأو  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  ���ش��وري��ة؛  �شيحكم  م��ن 

اأمركا اأو تركيا اأو قطر اأو ال�شعودية؟

ه��ل �شيتقاتل الأت����راك م��ع ال��ع��رب، وق��ط��ر مع 

عندما  العلمانيني  م��ع  والتكفريون  ال�شعودية، 

���ش��ي��ّدع��ي ك��ل ف��ري��ق اأن���ه ���ش��اح��ب ال��ف�����ش��ل بتدمر 

�شورية واإ�شقاط النظام؟

كم �شيحتاج »احلكم اجلديد« من املال والوقت 

���ش��وري��ة؟ وه��ل ي�شتطيع دون  ت��دّم��ر يف  لإع����ادة م��ا 

مقابل �شيا�شي عر التخلي عن ال�شيادة والكرامة، 

وتوقيع اتفاقية �شالم مع العدو »الإ�شرائيلي«؟

اإىل  �شتنق�شم  اأم  ��دة  م��وحَّ ���ش��وري��ة  �شتبقى  ه��ل 

اإذا �شارت  امل�شكلة  واأين  دويالت مذهبية وقومية؟ 

قطر )اأقل من مليون ن�شمة( دولة عظمى؟!

هل ير�شى ال�شعب ال�شوري ذو النتماء القومي 

العثمانيني  �شد  العربية  ال��ث��ورة  ومنبع  النا�شع، 

الفرجنة،  �شد  وقبلهم  الفرن�شي،  الن��ت��داب  و�شد 

يتنازل  ب��اأن  العربية،  امل��ق��اوم��ة  ل�شلطة  واحل��ا���ش��ن 

ع��ن ك��ل ه��ذا ال��ت��اري��خ ال��ك��رمي م��ن اأج���ل حفنة من 

الدولرات، لي�شت�شلم للغزو الأمركي واملال العربي 

الذي ي�شرتي الن�شاء والآثار براميل النفط التي 

مل يخرتعها امللوك والأمراء، بل �شادروها وحرموا 

�شعوبهم منها؟

ن��ح��ن ن��ع��ت��ق��د اأن ال�����ش��ع��ب ال�������ش���وري وج��ي�����ش��ه 

وقيادته لن يتنازلوا عن تاريخهم وحقهم، وعلينا 

مل  لأن��ه��م  املعركة  �شاحة  يف  وحيدين  نرتكهم  األ 

يرتكونا وحيدين عندما غزانا املحتلون وحا�شرنا 

الأعداء والأ�شقاء.

اأو  والدين �شامتني  العلم  اأه��ل  يبقى  اإىل متى 

متواطئني؟ األي�س من واجبهم اجلهر بكلمة احلق 

الذين  التكفريني  م��ن  ال�شباب  ه���وؤلء  ل�شتعادة 

التب�س عليهم القول و�شبابية املعرفة وقلة الوعي، 

ف���اأخ���ذ ب��ع�����ش��ه��م، وع���ن غ���ر ق�����ش��د ن��ت��ي��ج��ة القهر 

واحلرمان والتهمي�س، يقاتل »يف �شبيل اهلل« و»عزة 

الأمركية  املوؤامرة  فخ  وقعوا يف  لكنهم  الإ���ش��الم«، 

واأدواتها من الأنظمة واملوؤ�ش�شات الدينية التابعة؟ 

فليبداأ احلوار مع ما يلي البنادق من ال�شلفيني 

والتكفريني الذين تعر�شوا ل�»غ�شل دماغ« منهجي 

وتراكمي، حتى �شار املعروف عندهم منكراً واملنكر 

معروفاً، واملقاومة عدواً، واملحتل �شديقاً وداعماً.

واملوعظة  باحلكمة  احل���وار  اإىل  ال��دع��وة  علينا 

وكل  والأم��رك��ي  »الإ�شرائيلي«  ومقاتلة  احل�شنة، 

اأت���ون  الأب���ن���اء والأ���ش��ق��اء م��ن  م�شتعمر، وا���ش��ت��ع��ادة 

الرابح  هو  فامل�شتعمر  اجلديدة،  والغراء«  »داح�س 

ط���امل���ا اأن ال��ق��ات��ل وامل���ق���ت���ول م���ن امل�����ش��ل��م��ني، وم��ن 

»اإ���ش��رائ��ي��ل«،  م��ع  يت�شاحلون  ل  ال��ذي��ن  امل�شيحيني 

ويحمون اأوطانهم وكرامتهم واأعرا�شهم.

ويعودوا  اجلميع  �شبحانه  اهلل  يهدي  اأن  ع�شى 

اإىل �شواء ال�شبيل؛ يف اإطار الوحدة واحلوار حلفظ 

ما تبّقى من الأمة.

د. ن�سيب حطيط
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أحداث األسبوع

ال�شيخ  برئا�شة  اإيرانيًا  وف��دا  مكتبه  يف  ا�شتقبل  حمود  ماهر  ال�شيخ   

عن  احلديث  ومت  امل��ذاه��ب،  بني  التقريب  جممع  رئي�س  اأراك���ي؛  حم�شن 

�شرورة ت�حيد جه�د امل�شلمني مل�اجهة امل�ؤامرة الأمريكية - »الإ�شرائيلية«، 

والإقليمية العربية التي تنفث �شم�م الفتنة املذهبية، وتبالغ بالرتكيز على 

اخلالفات بني امل�شلمني.

 جتمع العلماء امل�شلمني راأى اأن �شيا�شة الناأي بالنف�س باملنظ�ر الإيجابي 

خالل  م��ن  حلها  يف  وامل�شاعدة  الداخلية،  الأزم���ة  يف  ال��ت���رط  مبنع  تك�ن 

امل�شاهمة يف جل��س اجلميع اإىل طاولة ح�ار، ومن هذا املنطلق كانت الدع�ة 

احلكيمة ل�زير اخلارجية اللبنانية ت�شب يف امل�شلحة اللبنانية.

اأن  اأك��د  ل��ب��ن��ان  الإ���ش��الم��ي��ة يف  وال�شخ�شيات  اجل��م��ع��ي��ات  ل��ق��اء   

بع�س  قبل  من  م�ؤخرًا  �شدرت  التي  الغرائزية  وامل�اقف  اخلطابات 

ت�شتهدف  لأنها  ال�شهي�ين،  العدو  خدمة  يف  اإل  ت�شب  ل  امل�ت�رين 

ال�شلم الأهلي وال�شتقرار يف البالد. 

يف  الحتالل راأت  وم��ق��اوم��ة  ال��وح��دة  ل��دع��م  الوطنية  الهيئة   

ممار�شات ال�شفرية الأمريكية يف بريوت م�را ك�نيللي، وت�شرفاتها 

حماولة  بحتة،  داخلية  ملفات  ب�شاأن  امل�شتنَكر  وتدخلها  ال�قحة 

والهيمنة،  الإمالءات  وفر�س  وال�شفراء،  القنا�شل  ل�شتعادة ع�شر 

وامل�س بال�شيادة ال�طنية.

رجب طيب اأردوغان وعبداهلل غول و�شيمون بريز 

ثقافة الدم والدمار.. 
والطروادّيون

 
آن فرض سوابق  والخطير في  الواضح  من 
على  تقوم  واإلنسانية  الدولية  العالقات  في 
آخر،  بمعنى  أي  الحرام،  القتل  تشجيع  قواعد 
اإلنساني  الُبعد  ذي  البشري  اإلنجاز  إسقاط 
منذ  واألخ����الق،  ال��ع��دال��ة  ب��أس��س  المتعلق 
الحرب  في  والنازية  الفاشية  على  االنتصار 
العالمية الثانية، وقيام منظمة األمم المتحدة 

على أنقاض عصبة األمم.
األسوأ من كل ذلك، وهو مذهل من حيث 
الوقاحة، أن تنبري الجامعة العربية، التي كان 
هدف تأسيسها جمع العرب في بوتقة واحدة 
بلعب  للقبول  ومصالحها،  األم��ة  عن  للدفاع 
لإلرادة  بالخضوع  وأكثر،  ط��روادة  حصان  دور 
تلو  الواحد  األمة  كيانات  تدمير  إلى  الهادفة 
األخير  الموقف  في  تجّلى  ما  وه��و  األخ��رى، 
شخوصها  باتت  التي  المستعربة  للمجموعة 
سطوا  الذين  المتصلتين  لمجموعة  خاضعة 
منحت  ب��أن  العربية،  الشعوب  ث��روات  على 
الغطاء لتسليح العصابات المسلحة المتعددة 
الجنسيات في سورية، إلنزال مزيد من الدمار 
ال  يقينهم  أن  سيما  ال  السورية،  الربوع  في 
يقاربه شك باستحالة إسقاط النظام، وإن كان 
أن  باعتبار  الوحيد،  ومرتجاهم  أملهم  ذلك 
المّتبع  الكافر من حيث األسلوب  هذا الهدف 
وحده الذي ُيبعد الحبل عن أعناقهم المطأطئة 
للمصالح  الضامن  األميركي،  للسيد  خنوعًا 

»اإلسرائيلية« الصهيونية.
والمسّمى  القاهرة،  اجتماع  في  جرى  ما 
وقع  على  العربية،  الجامعة  مجلس  اجتماع 
القمع الخطير ألهل مصر، حيث الضحايا الكثر 
مع حالة العصيان الذي ضربت أجهزة الدولة، 
التآمر  عمق  يكشف  الداخلية،  وزارة  سيما  ال 
تشهده  عما  الكامل  والتغاضي  سورية،  على 

مصر المطالبة بوقف القتل وإحالل العدالة.
أما المذهل أكثر من كل ذلك، فهو رفض 
الحوار  أش��ك��ال  م��ن  شكل  ألي  المجتمعين 
وزير  دع��وة  رف��ض  عبر  السورية،  الدولة  مع 
الخارجية اللبنانية عدنان منصور رفع التعليق 
العربية،  الجامعة  الجائر لعضوية سورية في 
تكرارًا  أعلنتها  السورية  الحكومة  أن  سيما 
القتل  للحوار مع كل من يرفض  باستعدادها 
لتحقيق  كوسيلة  إليهما  واللجوء  وال��دم��ار، 

األهداف السياسية.
بعض  ف��ع��ل  ردة  األخ��ط��ر  يبقى  ل��ك��ن 
بأصحاب  أيضًا  المرتبطة  اللبنانية،  الجهات 
منصور،  الوزير  دع��وة  على  نفسه،  المشروع 
سورية،  في  الدم  حمام  وقف  جوهرها  التي 
رغم  لبنان،  إل��ى  ال��دم  يستدرجون  وكأنهم 
دروس الماضي القاسية، وإعالن أحدهم دعمه 
للدمويين والتكفيريين »جبهة النصرة«، بعد 
بعشقهم  وأس��ي��اده  وصحبه  هو  »فلقنا«  أن 
لذاك الذي سّموه ثقافة الحياة في عز مواجهة 

العدوان الصهيوني على لبنان.
العربية  والجامعة  لبنان  في  جرى  ما  إن 
غير  الطرواديين  أن  شك  أدن��ى  بال  يكشف 
وسورية،  لبنان  إلنقاذ  مطلوب  بحوار  معنيين 
وجل همهم استمرار ثقافة الدم والدمار التي 

تبقيهم في الصورة.

يون�س

التحالف الدولي.. وتعيين »الوالي« على سورية
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لبنانيات

بعد مقتل المنفذْين »جوهر« و»القفيل« في سورية
طلق الموقوفون بانفجارْي طرابلس )2/1(

ُ
لهذه األسباب أ

نائباً  �شعيد مرزا  املتقاعد  القا�شي  كان  عندما 

ع��ام��اً مت��ي��ي��زي��اً، وزع ع��ل��ى و���ش��ائ��ل الإع�����الم، خ��الف��اً 

ق�شيتي  يف  الأ����ش���ا����س«  يف  »م��ط��ال��ع��ت��ْي��ه  ل��ل��ق��ان��ون، 

الع���ت���داء ع��ل��ى اأم���ن ال���دول���ة ال��داخ��ل��ي، م��ن خ��الل 

ا�شتهداف خلية عبد الغني جوهر )التابعة لتنظيم 

اللبناين  اجلي�س  م��ن  ع�شكريني  الإ����ش���الم«(  »ف��ت��ح 

امل�شارف يف طرابل�س  �شارع  اإرهابينْي يف  بتفجرْين 

البح�شا�س  حملة  ويف   ،2008 ال��ع��ام  م��ن  اآب   13 يف 

وج��رح  ا�شت�شهاد  اإىل  اأدى  م��ا   ،2008 اأي��ل��ول   29 يف 

ع�شكريني ومدنيني.

اأي »مطالعة يف  ن�شر  اأن��ه ل يجوز  امل��ع��روف  وم��ن 

اأي ملف، لأنها متثل راأي النيابة العامة  الأ�شا�س« يف 

امل���ط���روح، فيما الكلمة  امل��و���ش��وع  ال��ت��ي ه��ي ط���رف يف 

العديل  املحقق  اأو  التحقيق  لقا�شي  تعود  الفا�شلة 

معظم  ي�شمنه  اتهامي  بقرار  حتقيقاته  يتوج  ال��ذي 

الوقائع واحليثيات املهمة، وتعتر املطالعة من �شلب 

وف��ق��اً  ت�شريبها  اأو  ن�شرها  مي��ن��ع  ول��ذل��ك  التحقيق، 

امللف  �شلوك  يعني  الت��ه��ام��ي  ال��ق��رار  فيما  للقانون، 

طريقه اإىل املحكمة.

اأن غ��اي��ة م����رزا م��ن ن�شر  اأح����د  ول ي��خ��ف��ى ع��ل��ى 

الق�شيتني،  هاتني  اإح��دى  يف  الأ�شا�س«  يف  »مطالعته 

�شتة  ب��ق��ي  وال��ت��ي  البح�شا�س،  تفجر  يف  وحت���دي���داً 

من  التحقيقات  ا�شتالمه  منذ  ي�شدرها  لكي  �شهور 

 2009 اأي��ار   6 القا�شي نبيل �شاري يف  العديل  املحقق 

دون وجه حق،  2009 من  الأول  ت�شرين  �شهر  ولغاية 

وا�شعاً  مطالعته،  بفحوى  �شاري  القا�شي  اإل��زام  هي 

اإياه يف موقف حرج وخطر يهدد حياته وعائلته، لأن 

ما  وه��ذا  التحقيق،  وم�شار  يتوافق  ل  فيها  دون��ه  م��ا 

التي خل�س  ال�شتنتاجات  تراجع مرزا عن  ا�شتدعى 

اإليها يف مطالعته الثانية يف ق�شية البح�شا�س، عر 

ب��اإج��راء  التحقيق  يف  بالتو�شع  ق�شى  ق��ان��وين  خم��رج 

ا�شتجواب �شكلي لأحد املوقوفني.

م��ن��ا���ش��ب��ة ال��ت��ذك��ر ب��ه��ذه احل���ادث���ة ال��ت��ي �شجت 

املجل�س  اتخاذ  هي  حدوثها،  عند  بها  العدلية  اأروق��ة 

اآذار   6 يف  ق���راراً  فهد،  ج��ان  القا�شي  برئا�شة  ال��ع��ديل 

2013، باإخالء �شبيل خم�شة اأ�شخا�س من املتهمني يف 
هاتني الق�شيتني بعد مرور اأربع �شنوات واأربعة اأ�شهر 

 29 ب�شورة وجاهية يف  توقيفهم  على  تقريباً  واأ�شبوع 

ت�شرين الأول 2008، والأول من ت�شرين الثاين 2008، 

عن  ل��رة  مليوين  بلغت  مالية  كفالة  مقابل  وذل���ك 

اأمامة واإ�شحق عثمان  كل واحد منهم وهم: الأخ��وان 

مفيد  ورزان  حم��رز،  اأحمد  وع��الء  ال�شب�شبي،  ال�شيد 

اخلالد، ور�شيد اأحمد امل�شطفى.

وهذه اخلطوة الق�شائية، توؤكد اأن املجل�س العديل 

مبوجب  عليه  املحالة  الق�شية  ه��ذه  يف  ينظر  ال���ذي 

ال��درج��ة  ال�����وزراء، ق��د اقتنع يف  م��ر���ش��وم م��ن جمل�س 

اأفعالهم  اإىل  بالنظر  �شبيلهم،  اإخالء  بوجوب  الأوىل، 

بعد انتهائه من ا�شتجوابهم، وبالتايل الكتفاء مبدة 

توقيفهم عند �شدور احلكم.

ومن يدقق يف اأوراق امللف يلم�س ب�شكل فاقع الدور 

الثانوي ملعظم املخلى �شبيلهم، ما يعني اأنه كان يجب 

اإخالء �شبيلهم قبل ذلك بكثر.

اإط��ال��ة  دون  احل���وؤول  اإىل  ���ش��اري  القا�شي  و�شعى 

اأمد التوقيف الحتياطي ملعظم هوؤلء اخلم�شة، ورفع 

واأدواره���م يف  امللف  الظلم عنهم انطالقاً من واقعات 

جوهر  الغني  عبد  نفذها  وال��ت��ي  املرتكبة،  اجل��رمي��ة 

وال�شعودي عبيد مبارك عبد القفيل، الذي ق�شى يف 

�شورية،  يف  القزاز  مقهى  ا�شتهدفت  انتحارية  عملية 

وذلك عر اإ�شداره للقرار التهامي مبدة قيا�شية.

للتحقيقات  وف��ق��اً  �شبيلهم  املخلى  اأدوار  ه��ي  فما 

معهم؟

اأوًل: اقت�شر دور عالء اأحمد حمرز )مواليد العام 

1986(، وهو زوج �شقيقة عبد الغني جوهر، على نقل 
واإ�شحق  �شقيقه حممد جوهر  اإىل  الأخ��ر  ك��الم من 

ع�شكرية  جعبة  على  يحتوي  كي�س  بنقل  ال�شب�شبي 

وبندقية »كال�شينكوف«، وبندقية حربية، وعدة قنابل 

اإىل منزل  يدوية، ومما�شط »كال�شينكوف«، وذخرة، 

التبانة يف طرابل�س وهو  ب��اب  الكائن يف  ع��الء حم��رز 

ما مت بالفعل.

وكان عبد الغني جوهر موجوداً يف منزل حمرز، 

»ف��رع  م��ن  دوري����ة  ق��ام��ت  ع��ن��دم��ا  �شقيقته،  م��ن��زل  اأي 

املعلومات« بدهمه، غر اأن �شقيقته �شاهدت العنا�شر 

الأمنية، ف�شارعت اإىل اإخباره، ففر اإىل جهة جمهولة 

ت���ارك���اً م�����ش��د���ش��ه وب��ن��دق��ي��ة ك��ال���ش��ي��ن��ك��وف، وب��ن��دق��ي��ة 

»�شتاير«، وجعبة ومما�شط وذخرة خمتلفة، وحزاماً 

وبطاقة  يدوية،  قن�ابل  واأرب��ع  للتفجر،  معداً  نا�شفاً 

لجئ فل�شطيني با�شم فطني الدوخي.

ثانياً: تعرف ر�شيد امل�شطفى املعروف با�شم ر�شيد 

جوهر  الغني  عبد  اإىل   )1989 العام  )مواليد  الك�شار 

الكرمي امل�شطفى، وقد قام  ابن عمه عبد  عن طريق 

عبد الغني بتدريبه مع عبد الكرمي امل�شطفى، ورزان 

على  ال�شب�شبي،  واأم��ام��ة  ال�شب�شبي،  واإ�شحق  اخل��ال��د، 

ا�شتعمال ال�شالح.

اإن��ه  امل��ع��ل��وم��ات«  »ف���رع  اأم���ام  امل�شطفى  ق��ال  وفيما 

منزل  من  متفجرات  امل�شطفى  الكرمي  عبد  مع  نقل 

اأبو وائل  اإىل منزل  عبد الغني جوهر يف قرية ببنني 

اأم��ام  يف ال��ب��داوي، ت��راج��ع ع��ن ذل��ك ل��دى ا�شتجوابه 

القا�شي �شاري.

علي املو�سوي

ل ريب اأن مدينة طرابل�س ت�شهد راهناً جتربة مماثلة لتجربة بداية 

»الإخ��وان«  م�شلحي  ا�شتقدام  لناحية  �شيما  ل  الفائت،  القرن  ثمانينيات 

اإل��ي��ه��ا اآن�����ذاك، ب��ع��د �شعي ح��رك��ة »ف��ت��ح« وب��ع�����س ملحقاتها  م��ن ���ش��وري��ة 

اللبنانيني اإىل ا�شتجرار احلوداث الدموية التي كانت تدور عام 1981 يف 

اجلارة الأقرب اإىل عا�شمة ال�شمال، عقب حماولة »الإخوان« ال�شتيالء 

على ال�شلطة بالعنف امل�شلح، على غرار العمليات الإرهابية التي ت�شتهدف 

ال�شتقرار ال�شوري راهناً.

التبانة  ب��اب  ب��ني منطقتي  امل��ح��دودة  امل�شلحة  الإ���ش��ك��الت  ت��اأخ��ذ  ومل 

ُب��ع��داً  ان��دلع��ه��ا  ب���دء  ع��ن��د  ال��ف��ائ��ت  ال��ق��رن  �شبعينيات  وج��ب��ل حم�شن يف 

مذهبياً، بل وقعت على خلفية تباين الأفرقاء الطرابل�شيني يف اخليارات 

اأن الأخرة،  ال�شيا�شية بني موؤيد لدم�شق وم��واٍل ل�»فتح« يف حينه، غر 

على  املرتكز  »الإخ����وان«  مل�شروع  دع��م  اإع��ط��اء جرعة  �شبيل حم��اول��ة  ويف 

اأر�شاً خ�شبة ملحاولة تعميق  الفنت املذهبية، وجدت يف عا�شمة ال�شمال 

النق�شام بني �شرائح املجتمع ال�شوري، ملا للمدينة من تداخل اجتماعي 

تطويق  م��ن  ال�شوري  اجلي�س  متّكن  بعد  خ�شو�شاً  ال�شورية،  امل��دن  م��ع 

املجموعات امل�شلحة يف بالده اآنذاك.

ويف حماولة ل�شتنها�س الفتنة يف �شورية، ا�شتقدمت »فتح« واأتباعها 

وو�شعتها  التبانة،  ب��اب  اإىل  ال�شوريني  »الإخ����وان«  من  م�شلحة  ف�شائل 

نة  ال�شُّ اأه���ل  ب��ني  مذهبية  فتنة  خللق  حم�شن،  جبل  اأب��ن��اء  م��واج��ه��ة  يف 

معنوياً  دف��ع��اً  وتعطي  ال�����ش��وري،  ال��واق��ع  على  تنعك�س  عّلها  وال��ع��ل��وي��ني، 

النظامية،  القوات  القتالية �شد  اأعمالهم  �شورية ملوا�شلة  للم�شلحني يف 

املفتعلة حدود طرابل�س كما يحدث راهناً،  الفتنة  ت��رددات  لكن مل تتعدَّ 

وت�شببت بُجرح بني اأبناء املدينة الواحدة، مل يندمل حتى يومنا هذا.

يعانون  »ال��وه��اب��ي��ني«  وبع�س  »امل�شتقبل«  تيار  اأن  فيبدو  راه��ن��اً،  اأم��ا 

وتبّنوا  فعادوا  املا�شي،  درو�س  يتعظوا من  الذاكرة، ومل  »فقدان«  مر�س 

»اخلطة الفتحاوية« املبتذلة، تنفيذاً لأجندات اإقليمية،  فا�شتفاقوا على 

»ن�شرة ال�شعب ال�شوري«، بعدما قتلوا منه الع�شرات غداة اغتيال الرئي�س 

طرابل�س،  اإىل  ال�شوريني  امل�شلحني  مئات  فا�شتقدموا  احل��ري��ري،  رفيق 

اإفراغها  حاولوا  كذلك  اأرا�شيها،  على  وامل�شت�شفيات  املقرات  لهم  واأّمنوا 

ل  القانون،  على  خارجة  اأمنية  ب��وؤرة  اإىل  وحتويلها  ال��دول��ة،  �شلطة  من 

�شيما بعد العتداءات املتكررة التي طاولت القوى الوطنية والإ�شالمية 

املوؤيدة لنهج املقاومة فيها، وجناح »امل�شتقبل« وملحقاته يف عملية تطويق 

نية يف اليوم يف لبنان ال�شمايل،  القوى املذكورة، فباتت غالبية املناطق ال�شُّ

خ�شو�شاً يف طرابل�س وعكار يف قب�شة »امل�شتقبل« وحلفائه التكفريني، 

وقد يكون غياب التن�شيق بني قوى الثامن من اآذار هو اأحد اأهم اأ�شباب 

فر�س الهمينة »امل�شتقبلية - الوهابية« على املناطق املذكورة.

بعد هذا العر�س املوجز، يطرح �شوؤال ُملّح: ما هو م�شر النازحني 

اأو  ال�شورية  الأزم���ة  تفاقم  ح��ال  املرتقب يف  دوره��م  هو  وم��ا  ال�شوريني؟ 

انح�شارها؟

جناح  فر�س  اأن  وا�شرتاتيجي  ع�شكري  مرجع  يوؤكد  ال�شدد،  هذا  يف 

باتت  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة   - م��ي��دان��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  حتقيق  يف  امل�شلحة  امل��ج��م��وع��ات 

»واع���دة«،  ع�شكرية  عملية  ال�شوري  اجلي�س  ي�شن  اأن  مرجحاً  م��ع��دودة، 

�شيكون لها انعكا�س كبر على احلراك ال�شيا�شي الرامي اإىل اإيجاد ت�شوية 

الأزمة ال�شورية.

اأن جناح القوات  وعلى �شعيد الو�شع الأمني اللبناين، يوؤكد املرجع 

�شينعك�س  اأرا�شيها،  من  الإرهابية  البور  ا�شتئ�شال  عملية  يف  ال�شورية 

حتماً على الو�شع الأمني يف لبنان، ويحد من دور امل�شلحني التكفريني، 

وينهي دورهم تدريجاً، اأما يف حال تفاقم الأزمة ال�شورية، فيبدي املرجع 

تخوفه من قيام هوؤلء امل�شلحني بعمليات اأمنية ت�شتهدف قوى املقاومة 

ت�شعر اخلطب  ���ش��وء  يف  ال��ه��اوي��ة، خ�شو�شاً  اإىل  ب��ه  وت��دف��ع  ل��ب��ن��ان،  يف 

املذهبية - التحري�شية، و�شيا�شة »الناأي بالنف�س« عما يدور من حوادث 

اأمنية يف الداخل اللبناين التي تنتهجها احلكومة.

ح�سان احل�سن

سؤال برسم »المستقبل«: ما دور النازحين المرتقب 
في حال تفاقم األزمة السورية.. أو انحسارها؟
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مقابلة

ُي���راد له  ال���ذي  ال�سيا�سي  ب��ن الإ���س��ام 

ي�سّوهونه،  الذين  امل�سلمن  وبع�ض  الإ�ساءة، 

على  والإ����س���ام���ي،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  م�سهد 

�سماحة  اإىل  بالن�سبة  ق��امت��اً  لي�ض  ����س���واده، 

»عندما  يقول:  ج��ري،  النا�سر  عبد  ال�سيخ 

ن��ق��راأ احل��ا���س��ر وال��واق��ع احل���ايل، ل ميكننا 

املنظور، لكن نحن  �سواد م�ستقبلنا  روؤية  اإل 

على  والأخ������ر  الأول  ات��ك��ال��ن��ا  ال�����س��رق��ي��ن 

الإن�سان  ي��رك  األ  ع��ّودن��ا  ال��ذي  تعاىل،  اهلل 

ي��اأت��ي  اأن  ب��د  ل  اإذ  واجل��ه��ل،  ال��ظ��ل��م  فري�سة 

امل��ن��ط��ق��ة رج�����ل ح��ك��ي��م وق����ائ����د م��ل��ه��م ل��ك��ي 

وال�سعادة،  اخل��ر  نحو  النا�ض  ب��اأي��دي  ياأخذ 

ال�ساة  عليه  حم��م��د  نبينا  ب��ع��د  فالعلماء 

بد  ل  وبالتايل  الأنبياء،  ورث��ة  هم  وال�سام 

والنا�ض  البو�سلة  لإع���ادة  امل�سلح  يظهر  اأن 

ب��راأي  فالإن�سان  امل�ستقيم«..  ال�سراط  على 

عميد كلية الدعوة الإ�سامية )فرع لبنان( 

ال�سيخ جري، ل ميكنه اأن يعي�ض حياة طيبة 

م��ن خ��ال اجل�سد وامل���ال ف��ق��ط، لأن ال��روح 

عنا�سر: ج�سد  مكّونة من ثاثة  الإن�سانية 

وما ي�ستتبع ذلك من عنا�سر وحاجيات، ومن 

حياتاً  يعي�ض  عقله  ي�ستخدم  ل  وم��ن  عقل، 

اجل�سد..  ه��ذا  حتيي  نف�ض  وم��ن  منقو�سة، 

وب��ال��ت��ايل ع��ل��ى الإن�����س��ان ال��ع��اق��ل اأن ي���وازن 

ب���ن م�����س��ت��وي��ات��ه ال��ث��اث��ة، وي���ق���ول ج���ري: 

جانب  اإىل  وع��ق��ل��ه  روح���ه  ي�ستخدم  ل  »م���ن 

اإن�سانيته  اأن يعي�ض  ج�سده، فهو ل ي�ستطيع 

اأن ج��ن��وح  ن�����س��ع��ر  يف ه����ذه احل���ي���اة، وال���ي���وم 

والأر���س��ي��ات،  امل��ادي��ات  نحو  بالعموم  النا�ض 

ال���ي���وم  م������رده اإىل وج������ود م���اف���ي���ا م���رك���زه���ا 

اأفكار  من  مدعوم  ا�ستعماري  وغرب  اأمركا 

املنظومة  هذه  وبراأينا  �سهيونية،  �سيطانية 

اليوم  وهي  العامل،  م�ساكل  معظم  وراء  هي 

الإ�سامي،   - العربي  بعاملنا  التاعب  وراء 

و�سخ�سياً كنت اأتوقع اأن تبداأ هذه الفو�سى 

اخلاقة من لبنان، واأن ت�ستخدم »اإ�سرائيل« 

ق��ن��اب��ل��ه��ا ال���ذك���ي���ة امل���ح���دودي���ة ال����ذري����ة كما 

لكن  ب��غ��داد،  م��ط��ار  يف  اأم��رك��ا  ا�ستخدمتها 

م��ع ت��ع��ره��م يف ع����دوان ح���رب مت���وز 2006، 

ا���س��ت��ب��دل��وا حت��ق��ي��ق م��اآرب��ه��م، ف��ب��داأوه��ا من 

يف  عارمة  الفو�سى  هي  وها  العربي،  املغرب 

كما  الدنيا  اأم  م�سر؛  ويف  ليبيا  ويف  تون�ض، 

نقول«.

وي���ق���ول ال�����س��ي��خ ج�����ري، ال�����ذي اأن�����س��اأ 

للحفاظ  ال��ع��رب��ي��ة«  للغة  ال��ع��امل��ي  »امل��ج��ل�����ض 

ع��ل��ي��ه��ا، وم���وؤمت���رات ل��ل��ت�����س��وف، اإن ج��ري��دة 

»ال���ث���ب���ات« ك��ان��ت م���ن اأوائ������ل امل��ح��ذري��ن من 

»الربيع«، وي�سيف:  امل�سمى  العربي  احلراك 

»خالفنا راأي كثرين من العلماء، لي�ض لأننا 

الواقع  ق��راأن��ا  لأننا  بل  ت�ساوؤم،  حالة  نعي�ض 

العماين كما هو، نحن نرى العقل الغربي 

وه��ذه  الأح������داث،  لتلك  اخل��ف��ي  امل�سغل  ه��و 

فح�سب،  �سيا�سية  فو�سى  لي�ست  الفو�سى 

ُي��راد بعث فو�سى اجتماعية  ب��الأخ��رة  لأن��ه 

واق��ت�����س��ادي��ة ون��ف�����س��ي��ة، ل��ي�����س��ه��ل ال��ت��اع��ب 

بال�سعوب، ومع الأ�سف يتم زج الدين بخ�سم 

املقد�ض  لإ�سفاء  والغوغائية  الفو�سى  هذه 

عن غر وجه حق«.

نفتقد للكبار

تتحملون  األ  ولكنكم  ج��ري:  �ساألنا 

ج����زءاً م��ن ه���ذه امل�����س��وؤول��ي��ة؟ ه���ذا ال��ف��راغ 

األي�ست من م�سوؤولية  الديني،  والت�سطيح 

رمي  ف��ل��م��اذا  وال�����س��ري��ع��ة..؟  الفقه  علماء 

امل�سوؤولية على الآخرين وعلى الغرب الذي 

ل تهمه اأ�سًا غر م�ساحله؟ وملاذا ُي�سمع 

و400  مليار  اإدارة  م��ن  خفي  غربي  لعقل 

األف �ُسني يف هذا العامل؟ يرد جري: »ل 

اأُخفي على النا�ض اإن قلت اإن رجال العقل 

الذين يريدون �ساح الإن�سان يف عنا�سره 

اأو نف�ض وعقل وج�سد( هم  الثاثة )روح 

الإع���ام  املجتمع  على  يهمن  م��ا  اأق��ل��ي��ة، 

والإعان امل�سيء لاإن�سان الذي هو خليفة 

اهلل وخليقته ال�سامية، �سخ�سياً ل ميكنني 

يدعو  اأن  باإمكانه  هلل  حم��ب  ع��امل  ت�سور 

اهلل  ق��ول  ن�سمع  نحن  القتل،  اإىل  النا�ض 

الب�سرية،  النف�ض  تعاىل عندما يتكلم عن 

ي��ق��ول: {َم����ن ق��ت��ل ن��ف�����س��اً ب��غ��ر ن��ف�����ٍض اأو 

ف�ساد يف الأر�ض فكاأمنا قتل النا�ض جميعاً 

ومن اأحياها فكاأنه اأحيا النا�ض جميعاً}.. 

ومنطقنا،  الكرمي  القراآن  هذا هو منطق 

ذكر  اإمن��ا  م�سلماً،  وغ��ر  م�سلماً  يذكر  مل 

امل�سلحون  الأ����س���ف  م���ع  ل��ذل��ك  »ن��ف�����س��اً«، 

والقادة الأخيار هم قلة يف عاملنا، وقد متّر 

م�سلحاً  جتد  ل  وق��د  البلدان  بع�ض  على 

نعي�ض  »ن��ح��ن  ج����ري:  ي�سيف  واح������داً«، 

فقط  لي�ض  جمتمعاتنا،  يف  الكبار  فقدان 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الإن�������س���اين، ب��ل ح��ت��ى على 

براأينا  ال�سيا�سة  لأن  ال�سيا�سي،  امل�ستوى 

ب���ن الب�سر  اأخ�����اق و����س���اح وخ����ر  ه���ي 

ت�سّلق  ب��راأي��ن��ا  ال�سيا�سة  ولي�ست  ج��م��ع��اء، 

للو�سول اإىل اإمرطوريات اقت�سادية«.

اأحداث �سورية �ستنتقل اإىل اخلليج 

وتركيا

ل��ك��ن اأمل ت��ف�����س��ل خم��ط��ط��ات ال��غ��رب، 

الدماء  رغ��م  دم�سق،  يف  ا�سراتيجياً  اأق��ل��ه 

فهل  الكبر؟  اخل���راب  ورغ��م  ت�سيل،  التي 

خم��ط��ط��ات ال���غ���رب ق�����َدر حم���ت���وم؟ ي��ق��ول 

ج���ري: »ع��ن��دم��ا نتكلم ع��ن ���س��وري��ة، فا 

على  متفائلة  ���س��ورة  نعطي  اأن  ن�ستطيع 

اأن  ���س��خ�����س��ي��اً  اأرى  لأين  امل���ن���ظ���ور،  امل�����دى 

احلروب  واأن  تركيا،  اإىل  �سينتقل  املو�سوع 

الداخلية قد تنتقل اإىل اخلليج.. ول ندري 

بعد ذلك اإىل اأين �ستتجه«.

ن�ساأل ال�سيخ جري: براأيكم، هل �سمد 

ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ل��و مل تدعمه الأك��ري��ة 

»ال�سعب  يجيبنا:  ��ن��ة،  ال�����سُّ م��ن  ال�ساحقة 

وباأغلبيته  للنظام،  داعماً  يزال  ل  ال�سوري 

التكفر، ف�سرقنا  ال�ساحقة يرف�ض منطق 

ل مي��ك��ن��ه اأن ي��ك��ون اأح����ادي����اً، وال��ت��ن��وع هي 

م�سيئة اخلالق، وال�سعب ال�سوري متم�سك 

ب�سدة بدولته ويرف�ض هذه الفو�سى التي 

ُتراد له، مع الأ�سف التكفريون يف �سورية 

اأي  ُرف��ع��ت عنهم  ال��دم��اء،  ال��داع��ون ل�سفك 

اأن  ميكنك  ف��ا  ح�سارة،  اأو  علم  اأو  ثقافة 

مبنطقهم..  يتكلم  متعلماً  اإن�����س��ان��اً  جت��د 

نحن اليوم ل ن�ستطيع اأن نقتل النا�ض على 

يجوز  ل  فهذا  عرقية،  اأو  مذهبية  خلفية 

دي��ن��اً، ول ي��ج��وز اإن�����س��ان��ي��اً، ول وط��ن��ي��اً، ول 

يجوز عربياً«.

ال�سرق هو الأ�سا�س

انتقلنا  ال��دويل؟ هل  امل�سهد  وم��اذا عن 

ال��ت��ع��ددي��ة  م���ن الأح����ادي����ة الأم���رك���ي���ة اإىل 

»اخل�����س��ارة  ج���ري:  ال�سيخ  ي��رد  املناطقية؟ 

لكننا  تتنامى،  بداأت  ال�سراتيجية لأمركا 

التفكك  ن��ح��و  ت�سر  ال��ت��ي  اأم��رك��ا  اأن  ن���رى 

ت�سر وف��ق م��ا ���س��ارت عليه اأوروب����ا يف اأوائ��ل 

ت�سقط  اأن  قبل  فالأخرة  الع�سرين،  القرن 

املنطقة  تق�سيم  اإىل  �سعت  اإم��رط��وري��ات��ه��ا 

للحفاظ على قوتها، واليوم اأمركا املتجهة 

اإىل التفكك، ت�سعى اإىل تفكيك املفكَّك واإىل 

اأ، من اأجل اأن تبقى الأقوى رغم  جتزئة املجزَّ

تفككها..

لبنان

وه����ل ال��ف��و���س��ى الأم���ن���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة 

الدولة  �سيبان هيبة  لبنان، مع  اإىل  �ستنتقل 

ا�ستحقاقات  ت��اأج��ي��ل  ع��ن  املتعاظم  وال��ك��ام 

د�����س����ت����وري����ة؟ ي����ق����ول ج�������ري: »ال����س���ت���ب���اك 

التي  امل��م��ان��ع��ة  امل��ق��اوم��ة ودول  م��ع  ال��غ��رب��ي 

ت��ري��د احل���ف���اظ ع��ل��ى م�����س��احل��ه��ا وم�����س��ال��ح 

�سعوبها، لي�ض حم�سوراً برناجمه يف �سورية، 

ن��ح��ن ن���رى اأن ه���ذه احل��م��ل��ة ال���س��ت��ع��م��اري��ة 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة ه��دف��ه��ا لي�ض 

امل��ق��اوم��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ف��ق��ط، ب���ل ال��ن��ي��ل من 

الثقافية،  امل��ق��اوم��ة  كما  الفكرية،  امل��ق��اوم��ة 

لأن وفق راأينا الزناد ل يكفي، فمنطقتنا ل 

ت�سكو من ال�ساح للدفاع عن نف�سها ول من 

الزنود، املنطقة ت�سكو من فقدان اأهل العقل 

الذين عليهم توجيه البو�سلة خلر �سعوب 

هذه املنطقة، وامل�ساألة بداأت من العراق، وهي 

تاأخذ املنطقة قطراً قطراً وبلداً بلداً، واليوم 

�سعيفة،  اأ�سبحت  غ��زة  يف  املقاومة  اأن  ن��رى 

م�سغول  يدعمها  الذي  القوي  ال�سريان  لأن 

يف  واملقاومة  �سورية،  بذلك  واأق�سد  بنف�سه، 

لبنان اأي�ساً م�سغولة بلبنان«. 

براأي جري اأن القنابل الذكية الفكرية 

لدى الغرب، والتي تتاعب بالعقول العربية 

والإ�سامية، ل ميكن مواجهتها بغر قنابل 

ذكية م�سرقية وعربية واإ�سامية �سحيحة، 

وخ��دم��ة  بتن�سئة  امل��ن��ه��م��ك  ج���ري  فال�سيخ 

ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م يف م��ع��ه��د ال���دع���وة اجل��ام��ع��ي 

ل���ل���درا����س���ات الإ����س���ام���ي���ة، ي��ع��ت��ر امل��ق��اوم��ة 

2006، مل  ان��ت�����س��رت ع���ام  ال��ت��ي  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

تتحقق لول الدعم ال�سوري ووقوف »التيار 

جانب  اإىل  ال��وط��ن  و�سرفاء  احل��ر«  الوطني 

املقاومة  و���س��ع  ميكن  »ل  ي��ق��ول:  امل��ق��اوم��ة، 

طائفة  عند  اأو  فقط،  ع�سكرية  حالة  �سمن 

حم���ددة، امل��ق��اوم��ة ب��راأي��ن��ا ه��ي ال��وط��ن ال��ذي 

وت�سر..  ت�سمد  التي  النا�ض  وه��ي  ي��ق��اوم، 

ولكننا باإذن اهلل تعاىل �سنواجه هذه املوؤامرة 

و�سننت�سر«.

ي����ح����ذر ج�����ري م����ن ت���ف���ج���ر ال���و����س���ع 

ال���ل���ب���ن���اين م�����ن خ������ال ب�����واب�����ة امل���خ���ي���م���ات 

يقول  املناطق،  م��ن  غرها  اأو  الفل�سطينية 

�سيما  ال��ق��ل��ق،  ه���ذا  »نعي�ض  امل��ج��ال:  ه���ذا  يف 

يف  تظهر  ب���داأت  الأم��ن��ي  التفلت  ط��ائ��ع  اأن 

طرابل�ض والبقاع، وما ينادى به من البع�ض 

هي بداية لتحريك »الفو�سى املنظمة«.. وقد 

فو�سى  اإىل  ال�سيا�سية  الفو�سى  هذه  تنتقل 

يف  للوقوف  النا�ض  ك��ل  ندعو  ونحن  اأمنية، 

وجهها، لأنها النار �ساعتئذ �ستاأكل الأخ�سر 

والياب�ض، ول ميكن لأحد �سبطها«.

اإنكلرتا وراء »الوهابية ال�سيا�سية«

امل�سايخ  لبع�ض  يوجهه  ك��ام  من  وه��ل 

اإ�سامية؟  اإم��ارات  اإن�ساء  الذين يدعون اىل 

ي���رد ج����ري: »ب���داي���ة امل�����س��وؤول��ي��ة ت��ق��ع على 

عاتق الأجهزة الأمنية، ل ن�ستطيع اأن نرفع 

امل�سوؤولية عن الدولة وعن احلكومة، ونحن 

نتكلم  اأن  ن�ستطيع  ل  الديني  منطوقنا  من 

بنا  اإم������ارات ط��ائ��ف��ي��ة، ح��ت��ى ل يح�سل  ع��ن 

امل�سللن  لأهلنا  ونقول  والتفكك،  الت�ستت 

ب��اأح��ام واه��ي��ة غ��ري��ب��ة، ب���اأن مطلب اإن�����س��اء 

لل�سريعة  ه���ي خم��ال��ف��ة  اإ���س��ام��ي��ة  اإم������ارات 

العامل  يف  بالوحدة  نوؤمن  لأننا  الإ�سامية، 

امل��ن��ط��ق��ة نعي�ض  الإ����س���ام���ي، ن��ح��ن يف ه���ذه 

ب��اآخ��اء،  وي��ه��ود  وم�سيحين  م�سلمن  ك��اأم��ة؛ 

واأع��راق��ه��م،  ال��ن��ا���ض  م��ذاه��ب  تنوعت  ومهما 

عا�ض  الإ���س��ام��ي  ال��ت��اري��خ  ويف  ب�سر،  فنحن 

بيننا  فيما  واأمثالهم  ال�سيطان  عبدة  حتى 

كم�سلمن ب�سام«.

وماذا عن اخلليج والعرب املتواطئ مع 

ال��غ��رب وخم��ط��ط��ات��ه؟ ي���رد ج���ري: »علينا 

ال���ع���ودة اإىل اأ����س���ل ون�����س��اأة ال��ت��ي��ار ال��وه��اب��ي 

علينا  ب��ري��ط��ان��ي��ا؟  تن�سئه  اأمل  ال�����س��ي��ا���س��ي.. 

���س��راح��ة ق���راءة ت��اري��خ اآل ���س��ع��ود، ق��د يكون 

ولكن  وعروبيون،  طيبون  اأنا�ض  بينهم  فيما 

يت�سلم مقاليد احلكم هم من حتركهم  من 

»ال���رمي���وت ك���ون���رول« ال��غ��رب��ي��ة، وه���ذه هي 

حالة دولة قطر«، براأي ال�سيخ جري.

»الثبات«

ان����ط����اق����اً م�����ن ه������ذا امل�������س���ه���د وه�����ذه 

الغاية  لهذه  ج��ري  ال�سيخ  يعد  امل�سوؤولية، 

قناة »الثبات« ملواجهة هذه املوجة التكفرية، 

تاأ�سي�ض  مت  وج���ل،  ع��ز  اهلل  »بف�سل  ي��ق��ول: 

ا�ستوديوهات لقناة »الثبات«، ونحن انطاقاً 

من قوله تعاىل نقول، »اأ�سلها ثابت، وفرعها 

يف ال�سماء«، واهلل يثبت الذين اآمنوا بالقول 

�سعار  الآخ��رة..  الدنيا ويف  الثابت يف احلياة 

الثبات »اأمة واحدة و�سعوب متعارفة«، نحن 

القناة،  ه��ذه  مكاتب  واإي���اك يف  اليوم جنل�ض 

الف�سائي  البث  اإىل  نخرج  اأن  املتوقع  وم��ن 

خ���ال ���س��ه��ر.. ون��ع��د ق��راءن��ا اأن ت��ك��ون قناة 

اللبنانين  وك��ل  امل�سلمن  كل  قناة  »الثبات« 

وكل الذين ينادون بالأخوة واملحبة وبحرمة 

���س��ف��ك ال�������دم، و����س���ن���ك���ون جل��م��ي��ع الأع�������راق 

روح  ببث  يعيننا  اأن  اهلل  ون�����س��األ  والأدي�����ان.. 

املحبة والألفة بن النا�ض ويف جمتمعنا«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

الشيخ جبري: أميركا قبل تفككها تسعى إلى تفكيك المنطقة
جه نحو تركيا والخليج

ّ
وأزمة سورية ستت

الِعلم املتجرد عن هوى النف�ض وحده ينه�ض بالأوطان ويوحد الأمم ويرفع من الإن�سان.. الإ�سالم 

دين �سالح وخري ووحدة، ولي�ض دين تكفري ومتييز وفرقة..

جريللدة »الثبات« التقللت اأمني عام »حركة الأمة«، ومن�سللق »جبهة العمل الإ�سللالمي« يف لبنان؛ 

ال�سيخ د. عبد النا�رص جربي، يف مكاتب ف�سائية »الثبات«، فكان هذا احلوار ال�رصيح وال�سيق:

الشعب السوري ما 
يزال داعمًا للنظام.. 
وأغلبيته الساحقة 

ترفض منطق التكفير 
والفوضى التي ُتراد له
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التكتم حول  على  فل�سطينيون  م�سوؤولون  ي�سر 

الأ�سباب احلقيقية ل�ستقالة وزير املالية يف احلكومة 

الفل�سطينية يف رام اهلل، وذلك يف وقت تتفاقم الأزمة 

القت�سادية التي تعاين منها ال�سلطة الفل�سطينية، 

الهجمات  ع���ودة  م��ع  ج��دي��دة  �سيا�سية  اأزم����ة  وت��ط��ل 

الكامية التي ت�سنها حركة فتح على حكومة �سام 

بكر،  اأب���و  ال��ق��ي��ادي��ة يف فتح جن��اة  اتهمت  اإذ  ف��ي��ا���ض، 

رئي�ض احلكومة �سام فيا�ض بالعنجهية، وعر وزراء 

فتح يف احلكومة عن ا�ستيائهم من اأداء فيا�ض خال 

ال�سلطة حممود عبا�ض، ويف  رئي�ض  اجتماع لهم مع 

ال��وزراء  حن حتدثت م�سادر فل�سطينية عن تلويح 

بال�ستقالة، نفت م�سادر فتح هذا اخلر.

ارت��ب��اط الأزم���ة  ي��ب��دو وا���س��ح��اً حجم  وبينما ل 

ال�سيا�سية بتلك القت�سادية، اإل اأن الت�سريحات التي 

تقارير  وك��ذل��ك  ال�سلطة،  يف  م�سوؤولن  ع��ن  ت�سدر 

اقت�سادية متنوعة امل�سادر، ت�سر اإىل اأزمة اقت�سادية 

خانقة تواجهها ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل، كما 

اأن اجلمود القت�سادي ي�سرب قطاع غزة.

»اإن  ق��ال:  الفل�سطينية  املالية  وزارة  يف  م�سوؤول 

اإ�سرائيل ما زالت حتتجز اأموال ال�سرائب امل�ستحقة 

لل�سلطة ع��ن �سهر ك��ان��ون ال��ث��اين امل��ا���س��ي«، واأ���س��اف 

اأحمد احللو؛ مدير عام اجلمارك واملكو�ض و�سريبة 

القيمة امل�سافة يف وزارة املالية، اأن »اإ�سرائيل كان يجب 

اأن حتّول اأموال �سهر كانون الثاين يوم اخلام�ض من 

ال�سهر اجلاري، لكن اإ�سرائيل يبدو بقرارات �سيا�سية 

ال�سلطة  ال�سغط على  الأم��وال بهدف  ع��ادت حلجز 

الفل�سطينية، ما يوؤدي اإىل تفاقم الأزمة القت�سادية 

وتاأخر �سرف رواتب املوظفن«.

مطالبات بالدعم.. وخطة تق�ّسف

امل�ساعدات  على  تعتمد  التي  الفل�سطينية  ال�سلطة 

الحتال، جددت  املحولة من حكومة  ال�سرائب  وعلى 

الأم��ان  ب�سبكة  الل��ت��زام  العربية  احلكومات  مطالبتها 

 100 اأق��ّرت��ه��ا اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، وقيمتها  امل��ال��ي��ة ال��ت��ي 

مليون دولر �سهرياً، وهي قامت يف الوقت نف�سه باعتماد 

خ��ط��ة ت��ق�����ّس��ف، خلف�ض الإن���ف���اق وت��وف��ر م����وارد لدفع 

الرواتب.

وتلحظ اخلطة التي مل تظهر يف �سورتها النهائية 

اأو القيمة  ب��ع��د، الب��ت��ع��اد ع��ن زي����ادة ���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل، 

امل�سافة على املنتج املحلي.

وزارة  عن  م��وؤخ��راً  �سدرت  التي  املالية  البيانات   

خال  ال�سلطة  ونفقات  اإي���رادات  اإجمايل  حول  املالية 

طفيفاً«  »حت�سناً  اأظهرت  املا�سي،  الثاين  كانون  �سهر 

بنف�ض  مقارنة  �سيكل،  مليون   66 بقيمة  الإي���رادات  يف 

اآخر يف  ملحوظاً«  و»حت�سناً  املا�سي،  العام  الفرة من 

 248 بقيمة  العام  انخف�ست مطلع هذا  التي  النفقات 

مليون �سيكل عن نف�ض الفرة من العام 2012.

الثاين  ك��ان��ون  �سهر  خ��ال  ال�سلطة  نفقات  اأب���رز 

الفائب،  العام  من  الفرة  نف�ض  مع  ومقارنة  املا�سي، 

مل ت�سهد تغراً يذكر، خ�سو�ساً على م�ساريف وزارة 

نهاية  بلغت حتى  والتي  للفرتن،  والأم��ن  الداخلية 

�سيكل،  مليون   311.248 ق��راب��ة   2013 ال��ث��اين  ك��ان��ون 

مقابل 314.543 مليون �سيكل يف كانون الثاين 2012.

ارتفعت  والأم���ن  الداخلية  وروات���ب  اأج���ور  اأن  اإل 

بلغت  دولر، فقد  10 ماين  بقيمة  احل��ايل  العام  يف 

قرابة 240 مليون �سيكل مع نهاية كانون الثاين 2013، 

نحو  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رة  نف�ض  بلغت يف  بينما 

حن ذهبت باقي النفقات على  يف  �سيكل،  مليون   230
ونفقات  واخل��دم��ات،  وال�سلع  اجتماعية،  )م�ساهمات 

31٪ من  حتويلية وتطويرية(. وي�ستحوذ الأمن على 

خال  بلغت  بقيمة  الوطنية،  لل�سلطة  املحلي  الناجت 

العام 2012 نحو 4.078 مليار �سيكل.

وحول اإجراءات املوؤ�س�سة الر�سمية ملواجهة العجز، 

العام  �سابق من  وق��ت  خ��ال  املالية  وزارة  فقد عمدت 

بعد   ٪75 بن�سبة  ال�سيارات  ج��م��ارك  رف��ع  اإىل  احل��ايل 

جباية  ع��م��ل��ي��ة  حت�����س��ن  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،٪50 ك��ان��ت  اأن 

ال�����س��رائ��ب، م��ن خ���ال ت��دري��ب ط��واق��م��ه��ا، وت��وح��ي��د 

دائ��رت��ي �سريبة ال��دخ��ل وال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة يف دائ���رة 

واحدة لكبار املكلفن.

حتقق  اأن  اإمكان  يف  اقت�ساديون  مراقبون  ي�سكك 

ه���ذه اخل��ط��ة جن��اح��اً ف��ع��ل��ي��اً، وي�����س��رون اإىل اأن ج��ذر 

تتلقاها  التي  امل��وارد  وم�سدر  بطبيعة  مت�سل  الأزم��ة 

ياأتي من م�ساعدات وهبات،  املوارد  ال�سلطة، جل هذه 

وهذه ل تقيم اقت�ساداً حقيقياً، وهي مرتبطة بظروف 

عادة  تقدم  العربية  ال��دول  اأن  كما  �سيا�سية،  و�سروط 

وعوداً غر قابلة للتنفيذ، ويكمن احلل الفعلي ببناء 

لكن  الح��ت��ال،  قبل  من  عليه  م�سيطر  غر  اقت�ساد 

يف  مرتبط  الح��ت��ال،  دول���ة  لقت�ساد  التبعية  اإن��ه��اء 

احلقيقة باإنهاء الحتال نف�سه.

القت�ساد املتعي�س.. والعي�س على امل�ساعدات

يو�سف اقت�ساد ال�سلطة الفل�سطينية باأنه »اقت�ساد 

متعي�ض«، ويف الظروف القت�سادية التي تعي�سها مناطق 

عدد  اعتماد  اأ�سبح  فقد  وال��ق��ط��اع،  ال�سفة  يف  ال�سلطة 

التي  امل�ساعدات  الفل�سطينين على  املواطنن  كبر من 

وغ��ر  حكومية  م��ت��ع��ددة،  وم��وؤ���س�����س��ات  ه��ي��ئ��ات  تقدمها 

معهد  ع��ن  ���س��ادرة  دوري���ة  ن�سرة  ك�سفت  فقد  حكومية، 

الأبحاث وال�سيا�سات القت�سادية »ما�ض« موؤخراً، اأن ثلث 

الفل�سطينين يتلقون م�ساعدات غذائية من اجلمعيات 

واملوؤ�س�سات العربية والدولية.

اأن��ه وعلى الرغم من وج��ود بع�ض  الن�سرة  واأف���ادت 

اأن  اإل  املناطق،  بع�ض  لدى  الغذائي  الأم��ن  التح�سن يف 

غزة  قطاع  �سيما  ل  ���س��وءاً،  ازداد  اأخ��رى  جتمعات  و�سع 

الذي عانى على مدار ال�سنوات الع�سر املا�سية من نق�ض 

م�ستمر يف الغذاء، والذي ازداد ب�سكل ملحوظ بعد عام 

.2007
اإحل���اق  اإىل  اأدت  ال��ع��وام��ل  ب��ع�����ض  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

حاجة  م��ن  زاد  م��ا  غ���زة،  يف  ب��ال��زراع��ة  ج�سيمة  خ�سائر 

الأ�سر هناك لتوفر الغذاء الأ�سا�سي لهم، وكان اأبرزها 

16.6 مليون  الزراعة نحو  اأفقد  الذي  الأخر  الجتياح 

بالروة  ب�2.2 مليون دولر  واأحل��ق خ�سائر تقدر  دولر، 

تقدر  ال�سمكية  بالروة  خ�سائر  حلقت  كما  احليوانية، 

باأكر من ن�سف مليون دولر.

الأخ��ر  للمنخف�ض اجل���وي  ك��ان  اأن���ه  اإىل  ون��وه��ت 

ت��اأث��ر على الأم���ن ال��غ��ذائ��ي، حيث ت��اأث��رت ال��ع��دي��د من 

امل��زارع��ن،  ���س��غ��ار  ب��ذل��ك، خ�سو�ساً  ال��ق��ط��اع  الأ���س��ر يف 

الفل�سطينية  احلكومة  يف  الزراعة  وزارة  اأن  اإىل  وي�سار 

املت�سررة من  الزراعية  الأرا�سي  م�ساحة  تقدر  يف غزة، 

املنخف�ض يف قطاع غزة بنحو 3.089 األف دومن.

وبح�سب »ما�ض«، فقد ازدادت ب�سكل كبر امل�ساعدات 

ال��غ��ذائ��ي��ة امل��وج��ه��ة للحد م��ن ف��ق��دان الأم����ن ال��غ��ذائ��ي 

اآلية  ع��ر  جمموعها،  لي�سل  الفل�سطينية،  للعائات 

اأكر من مليار دولر خال  اإىل  املوحد« فقط،  »النداء 

العقد املا�سي.

امل�ساعدات الغذائية التي تقدمها  اأن ت�سل  ويتوقع 

جلنة امل�ساعدات الغذائية يف »عملية النداء املوحد« فقط 

اإىل نحو 1.6 مليون فل�سطيني خال العام 2013.

ولحظ تقرير »ما�ض« اأن معظم امل�ساعدات الغذائية 

م�ساعدات  اأي  احل��ايل،  العام  خ��ال  تقدميها،  املخطط 

غذائية مبا�سرة )بن�سبة 73٪(، كما �سيتم توزيع ق�سائم 

غذاء على نحو 8٪ من امل�ستفيدين، متكنهم من ال�سراء 

من  املتبقية  الن�سبة  اأم��ا  ال�سغار،  التجار  م��ن  مبا�سرة 

امل�ستفيدين والتي ت�سل اإىل 19٪ ف�سوف يح�سلون على 

وجبات مدر�سية.

ولفت اإىل اأن عدد امل�ستفيدين من تلقي امل�ساعدات 

الغذائية خال العام 2013، �سوف يزيد عن 1.5 مليون 

فل�سطيني، ولكن من املعلوم فاإن توزيع امل�ساعدات عادة 

بن�سبة  تتعلق  عالية،  ا�ستهداف  اأخ��ط��اء  مع  يرافق  ما 

الأ�سر غر املحتاجة التي تتلقى م�ساعدات، من اإجمايل 

الأ�سر التي حت�سل على م�ساعدات.

جمود اقت�سادي يف القطاع

القت�سادية  الأزم��ة  ف��اإن  ال�سيا�سي،  النق�سام  رغم 

ت�سرب طرفيه معاً، ويتاأثر القطاع عملياً باأزمة ال�سلطة 

امل�ستجدة،  املعاناة  ع��ن  ف�سًا  ال�سفة،  يف  القت�سادية 

واملرتبة على اإغراق الأنفاق من قبل ال�سلطات امل�سرية.

 وي�سكو جتار قطاع غزة وامل�ستوردون فيها من حالة 

وال�سراء،  البيع  حركة  على  �سلباً  اأث��رت  اقت�سادي  رك��ود 

فمنذ اأ�سهر ت�سيطر حالة ركود على الأ�سواق، رغم توفر 

الب�سائع والنق�ض الوا�سح يف اأ�سعار كثر منها، وتباينت 

الروؤى حول هذا الركود، اإذ ترى احلكومة الفل�سطينية 

يف غزة، اأنه يف اجلانب التجاري ل يعني ركوداً اقت�سادياً 

قطاعات  يف  الزده����ار  بحركة  ذل��ك  على  مدللة  ع��ام��اً، 

اأخرى كقطاعي الإن�ساءات واخلدمات.

تكمن يف عدم  امل�سكلة  اأن  القت�ساديون فرون  اأما 

والتي  الفل�سطينية،  ال�سلطة   موظفي  روات���ب  انتظام 

تدفعها احلكومة يف رام اهلل، وع��دد ه��وؤلء املوظفن يف 

تاأثراً يف حركة  الفئات  اأكر  األفاً، وهم   70 غزة يقارب 

انتظام  دون  النتعا�ض  وي�ستبعدون  بالقطاع،  الأ���س��واق 

هذه الرواتب.

عبد الرحمن نا�سر

أزمة اقتصادية متفاقمة في الضفة وغزة

ال حلول القتصاد »ُمتعّيش«
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�سكك خراء يف كيان الحتال، والوليات املتحدة، بقدرات منظومة 

»القبة احلديدية« التي طورتها �سناعات الأ�سلحة يف كيان الحتال، بعد 

اأن دلت اأبحاثهم على اأن النتائج احلقيقية ل�ستخدام هذه املنظومة خال 

احلرب الأخرة على غزة جاءت متناق�سة مع املعطيات على اأر�ض الواقع.

يف  بدهت�سور،  روؤوف���ن  ال�سابق؛  والطيار  الع�سكري  املحلل  وكتب 

مقاله الأ�سبوعي ب�سحيفة »هاآرت�ض«، اإن نتائج اأبحاث اخلراء الثاثة 

5٪ فقط من �سواريخ  دلت على جناح »القبة احلديدية« يف اعرا�ض 

اأعلن جي�ض  84٪ منها كما  الفل�سطينيون، ولي�ض  اأطلقها  التي  »غ��راد« 

الع�سكرية �سد قطاع غزة  ال�سحاب«  »عمود  نهاية عملية  الحتال يف 

يف �سهر ت�سرين الثاين/نوفمر املا�سي وفقاً ملا اأفادت به وكالة يونايتد 

بر�ض انرنا�سونال.

ونقل بدهت�سور عن اخلبر الأمركي الروف�سور تيودور بو�ستول 

احلديدية  القبة  قبل  من  الناجح  الع��را���ض  تعريف  ك��ان  »اإذا  قوله: 

يعني تدمر الراأ�ض احلربي للقذيفة ال�ساروخية املهاجمة، فاإن ن�سبته 

خال عملية عمود ال�سحاب منخف�سة جداً، ورمبا ٪5«.

يف  احلديدية«  »القبة  جناح  اأن  اأك��دا  اآخرين،  خبرين  اأن  واأ�ساف 

التي  النجاح  ن�سبة  اإىل  يقرب  مل  الفل�سطينية  ال�سواريخ  اع��را���ض 

اأعلن عنها جي�ض الحتال وهي ٪84.

وكتب بدهت�سور اأن اخلراء الثاثة اكت�سفوا ظاهرة غريبة، وهي 

اأن ال�سواريخ التي تطلقها »القبة احلديدية« ت�سر مب�سارات متطابقة 

ب�سكل كامل، ويف نهايتها تكون هناك خطوط دخانية مت�سابهة متاماً 

ودمرت هذه ال�سواريخ نف�سها يف الثانية نف�سها بال�سبط.

فـشـــل الـقـبــــة الـحــديــــــديـــــة



ال�سنوات  ل��ع�����س��رات  ا���س��ت��م��رت  ب��ع��د م��ع��ان��اة 

للح�صول على تاأ�صرية دخول �إىل م�صر ومنها 

�إىل غزة، حيث م�صقط ر�أ�صه، جنح �أبو �صبحي 

يف و���ص��م ج����و�ز ���ص��ف��ره ب��ال��ف��ي��ز�، ل��ك��ن��ه ف�صل 

�لت�صديد�ت  بعد  غ��زة  قطاع  �إىل  �ل��دخ��ول  يف 

�لدخول و�خل��روج،  على  �لتي ح�صلت موؤخر�ً 

و�أُعيد �إىل لبنان ليكمل معاناته وما تبّقى من 

�صنو�ت عمره بعيد�ً عن �أهله، ويرف�ض �حلاج 

�لهوية«،  »عدميي  ي�صّنف من  �أن  �أبو �صبحي 

�بن فل�صطيني«،  باأنه »فل�صطيني  فهو يفتخر 

�أن يدخل �حلاج �ل�صبعيني  لكن ذلك ال مينع 

�صمن �لت�صنيف �لقانوين لالجئني من تلك 

�لفل�صطينيون  �لالجئون  يق�صم  حيث  �لفئة، 

�إىل ثالث فئات.

�لفئة �الأوىل: وهم �لغالبية �لعظمى، جرى 

ت�صجيلهم يف �صجالت �الإح�صاء �لوحيد �لذي 

�لفئة   ،1948 ع��ام  فل�صطني  نكبة  بعد  �أجن���ز 

�لثانية: وت�صم �لالجئني �لذين مل ي�صملهم 

�الإح�������ص���اء �ل�����ص��اب��ق، ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ق���دوم 

 ،1956 1950 حتى  بع�صهم يف �لفرتة ما بني 

وقد جرت ت�صوية �إقامتهم و�أو�صاعهم، و�لفئة 

�لفل�صطينيني  قلياًل من  �لثالثة: ت�صم عدد�ً 

�لذين ��صطرو� لالإقامة يف لبنان بعد هزمية 

حزير�ن 1967، وبعد �ل�صد�مات �لدموية مع 

عام  �الأردن  يف  �لفل�صطينية  �مل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة 

�الحتالل  �صلطات  �أبعدته  من  ومنهم   ،1970
�أو  �لفل�صطينية،  �الأر�����ص���ي  ع��ن  �ل�صهيوين 

م���ن مت حت���ري���ره ب��ع��م��ل��ي��ات ت���ب���ادل �الأ����ص���رى، 

�للبنانية  �لرتكيبة  يف  �ن��دجم��ت  �لفئة  ه��ذه 

�الأخ��رى  �الأ�صر  مثل  و�أ�صبحت  �لفل�صطينية، 

ثبوتية  �أور�ق����اً  حتمل  ال  لكن  عملياً،  مقيمة 

جعلهم  مما  لبنان،  �مل�صيف  �لبلد  يف  قانونية 

عقابية  و�إج���ر�ء�ت  قو�نني  الأحكام  يتعر�صون 

ب��ات��ت  �ل��ف��ئ��ة  �ق���رتف���وه، وه����ذه  �أي ذن���ب  دون 

تعرف ب�»فاقدي �الأرو�ق �لثبوتية«. 

�لفئة �الأوىل من �لالجئني �لفل�صطينيني 

م��دي��ري��ة  ل���دى  ل��ب��ن��ان  يف  ق��ان��ون��ي��اً  م�صجلون 

�����ص����وؤون �ل���الج���ئ���ني، و�ع���ت���م���دو� يف ���ص��ج��الت 

د�خ��ل وخ��ارج  1948، ويعي�صون  �الأون���رو� منذ 

مديرية  ل��دى  �صجلو�  م��ن  ومنهم  �ملخيمات، 

�صوؤون �لالجئني يف �لعام 1962، ومل ي�صجلو� 

لدى �الأونرو� الأنهم �صبق وت�صجلو� يف مناطق 

عملها �الأخ��رى )قطاع غ��زة(، ومعظمهم من 

�مل�صجلني«  ب���»غ��ري  وي��ع��رف��و�  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ف��ئ��ة 

لدى  م�صجلني  غري  �لثالثة  و�لفئة   ،)NR(

�الأون��������رو�،  ���ص��ج��الت  �ل����دول����ة وال يف  دو�ئ������ر 

�ل�صجالت  يف  ك���ان  ت�صجيلهم  �أ���ص��ل  الأن  �إم���ا 

�مل�����ص��ري��ة )ق��ط��اع غ����زة( �أو �مل��م��ل��ك��ة �الأردن���ي���ة 

�أي  ميلكون  ال  الأن��ه��م  �أو  �ل��غ��رب��ي��ة(،  )�ل�صفة 

�إثبات قانوين، وقد رف�صت �ل�صلطتني جتديد 

ج������و�ز�ت ���ص��ف��ر ه�����وؤالء ل��ع��دة �أ����ص���ب���اب �أه��م��ه��ا 

معار�صة �لكيان �ل�صهيوين لذلك.

وم���ع���ل���وم �أن ه���ن���اك ف��ئ��ة م���ن �ل��الج��ئ��ني 

فاأ�صبحو�  �للبنانية،  �جلن�صية  على  ح�صلت 

�أن فئة �أخرى  يتمتعون بحقوق �ملو�طنة، كما 

حازت على جن�صيات بلد�ن �أخرى بعد �إقامتهم 

�ل�صجالت  م��ن  قيودهم  �صطب  وج��رى  فيها، 

�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، و�ع���ت���رو� م��و�ط��ن��ني �أج��ان��ب من 

��صتخدمته  �صبباً  كان  وه��ذ�  فل�صطيني،  �أ�صل 

�مللكية  حقوق  من  ملنعهم  �للبنانية  �حلكومة 

�لعقارية يف لبنان الحقاً.

�ل��ث��ب��وت��ي��ة  �الأور�ق  ف���اق���دي  ف��ئ��ة  وت��ع��ت��ر 

�صرعي  �الأكرث معاناة، العتبار وجودهم غري 

على �الأر��صي �للبنانية، ومعاملة من ال ميلك 

�أي �أور�ق منهم، كاالأجنبي �لذي يدخل �لبالد 

خل�صة، يالحق وي�صجن.

 ،)NR( »وبالن�صبة لفئة »غري �مل�صجلني

فاإن حرمانهم من معظم خدمات �الأون��رو� 

�أب�����رز �ل�����ص��م��ات، ح��ي��ث ت��ع��ت��ر �إد�رة  ت��ع��ت��ر 

خدماتها  م��ن  ي�صتفيدون  �أن��ه��م  �الأون������رو� 

يف م��ك��ان �آخ����ر ك��غ��زة �أو �ل�����ص��ف��ة ح��ي��ث هم 

�الع���ت���ب���ار  ب���ع���ني  �الأخ�������ذ  دون  م�����ص��ج��ل��ون، 

�الأ���ص��ب��اب و�ل���ظ���روف �ل��ت��ي �أو���ص��ل��ت��ه��م �إىل 

�ل��ع��ودة �إىل مكان  �ل��ق��درة على  لبنان وع��دم 

ت�صجيلهم �الأ�صا�صي.

حقيقية  م�صاكل  فال  �الأوىل،  �لفئة  �أم��ا 

�لر�صمية  و�مل��ع��ام��الت  بالت�صجيل  متعلقة 

يف  �لتعقيد�ت  بع�ض  با�صتثناء  و�الإد�ري������ة، 

طول فرتة جتديد �الأور�ق �لثبوتية.

وم��������ا ي����ج����م����ع �ل�����ف�����ئ�����ات �ل������ث������الث م��ن 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني، ح���رم���ان���ه���م م����ن م��ع��ظ��م 

�لعمل  ح��ق  �صيما  ال  �الإن�����ص��ان��ي��ة،  �حل��ق��وق 

و�ل�����ص��م��ان �الج��ت��م��اع��ي، ع��ل��ى �ل���رغ���م من 

 2010 �لعام  منذ  �لعمل  حق  قانون  �صدور 

لكن دون تنفيذ.

�سامر ال�سيالوي
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تتجه  �ل�صهيونية  �ل�صجون  يف  �لطعام  عن  �مل�صربني  �الأ���ص��رى  ق�صية  �أن  يبدو 

ويف  �أ���ص��ه��ر،  منذ  ب����د�أوه  م��ا  مو��صلة  �ل��ط��ع��ام  ع��ن  �مل�صربني  �إ���ص��ر�ر  م��ع  للت�صعيد، 

�ل�صبعة  على  يزيد  ما  منذ  �لطعام  عن  �مل�صرب  �لعي�صاوي  �صامر  �الأ�صري  مقدمهم 

�أ�صهر، يف �أطول �إ�صر�ب عن �لطعام يقوده معتقل عر �لتاريخ.

وت�صود حالة من �لتخبط يف قيادة �لكيان �ل�صهيوين بعد تدهور �لو�صع �ل�صحي 

لالأ�صري �لعي�صاوي، بح�صب ما ذكرت عدد من �ل�صحف �لعرية، وقد رف�ض �لعي�صاوي 

عر�صاً يق�صي باإبعاده عن �ل�صفة �إىل غزة �أو �إىل �أي مكان �آخر غري �ل�صفة �لغربية 

مقابل �الإفر�ج �لفوري عنه.

�أن �الأ�صرى يف �صجون »رميون«  وذكرت ر�بطة �الأ�صرى �ملحررين �لفل�صطينيني، 

و»نفحة �ل�صحر�وي« و»بئر �ل�صبع« �صيبد�أون �إ�صر�باً مفتوحاً عن �لطعام، �لثالثاء 

�ملا�صي، و�أ�صار رئي�ض �لر�بطة توفيق �أبو نعيم، �إىل عزم �الأ�صرى خو�ض �الإ�صر�ب يف 

تلك �ل�صجون �لثالثة، ودخول باقي �ل�صجون �الإ�صر�ب يف وقت الحق، وقد جاء ذلك 

يف ر�صالة ت�صلمها من �الأ�صرى.

�أبو حمدية،  َمي�صرة  �الأ�صري  وفاة  من  �أي�صاً  �لر�صالة  »�الأ�صرى حذرو� يف  وتابع: 

نتيجة  �ل�صحية  بعد تدهور كبري يف حالته  �ل�صرطان يف �حلنجرة،  �مل�صاب مبر�ض 

فقد  َمي�صرة  �الأ�صري  �أن  و�أ�صاف  �ل�صجون«،  �إد�رة م�صلحة  قبل  �لطبي من  �الإهمال 

نحو 15 كجم من وزنه نتيجة �ملر�ض.

ويعد �أبو حمدية وهو من �صكان �ل�صفة �لغربية �ملعتقل منذ 2002 �صاحب �أكر 

رتبة ع�صكرية، لو�ء، ومت �عتقاله خالل �جتياح جي�ض �الحتالل ملدينة �خلليل.

�الأ�صري جمال  �أن  و�ملحررين،  »و�ع��د« لالأ�صرى  ذك��رت جمعية  �آخ��ر،  على �صعيد 

مار�ض   3 منذ  �لطعام  عن  م�صرب  �ل�صحر�وي،  »�إي�صل«  �صجن  يف  �ملعتقل  �ل��ن��وري، 

�مل��دة، و�أو�صحت »و�ع��د« يف بيان،  �ملا�صي، للمطالبة باالإفر�ج عنه بعد ق�صائه ثلثي 

�أن �الأ�صري »�لنوري«، من �صكان و�صط قطاع غزة، و�أب لطفلني و�عتقل قبل 11 عاماً 

وحكم عليه بال�صجن ملدة 13 عاماً.

»�إ�صر�ئيلية«،  �صجون  فل�صطيني يف ثالثة  800 معتقل  �ملا�صي  �لثالثاء  بد�أ  وقد 

�إ�صر�باً عن �لطعام ت�صامناً مع زمالئهم �الأربعة �مل�صربني عن �لطعام منذ �صهور.

قلق في الكيان الصهيوني من تدهور الوضع الصحي للعيساوي
أطــول إضــراب عـن الطـعــام عــبر الـتــاريـــخ

عربي

م�صرية معاناة �لفل�صطينيني مع �الأور�ق �لثبوتية
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الفلسطينيون والتصنيف القانوني
تعقيدات التسجيل واإلحصاء
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.. وتبدأ السنة السادسة من »الثبات«.. عهد ووعد
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تحّول العيد الخامس لصحيفة »الثبات« إلى مناسبة جامعة 
والدبلوماسية  والعلمائية  واإلعالمية  السياسية  للشخصيات 
مع  ليحتفلوا  لبنان  كل  من  جــاءوا  والوطنية،  واالجتماعية 

أسرتها بالعيد الخامس لصدور العدد األول.
لتؤكد  المناسبة  وإدراة  تحريرًا  »الثبات«  أسرة  وتغتنم 

أنها ستمضي على العهد والوعد.

عهد بأن نظل ثابتين على قول كلمة الحق، والبحث عن 
الحقيقة مهما كانت الصعاب والمشقات، ألن من حق القارئ 
السليم  والتحليل  الصحيحة،  المعلومة  له  نقدم  أن  علينا 

المبني على عناصر حقيقية بال أوهام أو مداورة.
الشكل  في  والتحديث،  التطوير  أجل  من  نجّد  بأن  ووعد 
السعي  وراسخين في  ثابتين  كنا  إذا  ألننا  المضمون،  وفي 

أن  أننا نعرف تمامًا  إال  والحقيقة،  المعرفة  واالجتهاد نحو 
وفــراغ..  مقتل  هو  الواحد،  المكان  في  والمراوحة  الجمود 
والحياة والطبيعة تكره الفراغ والجمود، لذا سنعمل ونسعى 
بإذنه تعالى، من أجل مزيد من العطاء ومزيد من التجدد على 

طريق الضوء وتحت شمس الحقيقة.

�ل��ق��ل��م و�ل��ك��ل��م��ة  �أ����ص���ح���اب  ت��ق��ف يف ح�����ص��رة  �أن 

�لهموم  الأن  ��ب��ة،  وحم��بَّ ب��ل  �صهلة  فاملهمة  للحديث، 

م�صتوى  على  �أم  �ملهنة  م�صتوى  على  ���ص��و�ء  و�ح����دة، 

�لوطن.

نحن مع�صر �ملحررين و�الإعالميني نحمل يف هذه 

�الأيام همني:

و���ص��ط هذه  �ل�����ص��ق��اء،  ����ص��ت��م��ر�ر مهنة  ه��ّم  �الأول: 

من  مهنتنا  رك��ائ��ز  ت�صرب  �لتي  �ملتالطمة،  �الأم���و�ج 

كل جانب، حيث مل يعد ل�صيف �صاحبة �جلاللة ذ�ك 

�حلد �لقاطع، بعدما فقدت �لدولة هيبتها، و�ن�صحب 

�الأمر على كل مفا�صلها، خ�صو�صاً يف �ملجالني �الأمني 

للرت��صق  م���ادة  �ل��ك��ل��م��ة  معهما  وب��ات��ت  و�ل��ق�����ص��ائ��ي، 

�ليومي.

�لثاين: هّم �لبقاء على �ل�صعيد �لوطني، �إذ ن�صهد 

يف ك��ل ي��وم �مل��زي��د م��ن �الن��ق�����ص��ام��ات و�ل��ت�����ص��ّدع��ات يف 

ج�صم �لوطن، �لذي ما يز�ل ينزف من كرثة ما �أمعن 

�أبناوؤه فيه طعنا وقتاًل على مدى 40 عاماً ونيف.

ل���ُي���ق���ال، لكن  �مل���زي���د و�ل��ك��ث��ري  ه���ن���اك  ك����ان  و�إن 

�ملنا�صبة فرحة لالحتفال، �أكتفي بهذ� �لقدر الأقول: 

كطائر  �للبناين  يبقى  �ل�صعوبات،  من  �لرغم  على 

�ل��ف��ي��ن��ي��ق، �ل������ذي ي��ن��ب��ع��ث 

جم��دد�ً من �ل��رم��اد، هكذ� 

نحن �أبناء �لكلمة، �صرعان 

م�����ا ك���ن���ا جن������دد ون���ت���ج���دد 

ل��ذ� نهنئ  بعد ك��ل حم��ن��ة، 

بذكر�ها  نحتفل  �لتي  �خلم�ض  ب�صنو�تها  »�ل��ث��ب��ات« 

�لتاريخ  عمر  يف  م��ع��دود�ت  تكن  و�إن  �صنو�ت  �ل��ي��وم، 

و�الأوطان، لكن على حلوكتها و�صعوبتها ُتكاد تقا�ض 

بعمر �لزمن و�الأجيال، خ�صو�صاً �أن »�لثبات« �أثبتت، 

ح��ي��ث ي��ع��ج��ز �الآخ������رون يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة �حل��رج��ة، 

�ل��ب��ن��اء يف نهج  و�ل���ت���و�زن  بالكلمة �حل���رة  �ل��ت��ز�م��ه��ا 

معريف لطاملا دعت ودعونا �إليه، بعيد�ً عن كل تعّنت 

مفتوح  وقلب  مم��دودة  بيد  �إمن��ا   ، �صيا�صينينْ وتزمت 

متزن،  وقلم  ر�ج��ح  وبعقل  و�حل���و�ر،  �لتو��صل  على 

ثباتهم يف  م��ن  �أك��ي��دون  نحن  �ل��ذي��ن  �لعاملني  مّيز 

ق��ول �حل��ق و�حلقيقة، وو�ث��ق��ون من »ث��ب��ات« �صركة 

�صعلة م�صيئة  و�الإع��الن يف م�صّيها  لالإعالم  �لقلم 

ع��ل��ى درب �ل��ع��ط��اء يف م�����ص��رية ه���ذ� �ل���وط���ن، لتنري 

�الأف��ق  ه��ذ�  يف  كنجمة  و�لوطنية  �ل�صيا�صية  ظلمته 

�ملظلم و�مل�صدود.

بذل  �للبنانية  �ل�صحافة  م�صرية  يف 

وعطاء، وت�صحيات ودم و�صهد�ء، من �أجل 

�صبيلها،  يف  و�ل��ن�����ص��ال  �حل��ري��ة  مم��ار���ص��ة 

ت��ت��ق��دم ع��ل��ى ���ص��ح��اف��ة  �أن  ف��ا���ص��ت��ط��اع��ت 

لبنان  �صحافيو  ��صتطاع  كما  �الآخ��ري��ن، 

�مل��ت��اع��ب،  مهنة  مم��ار���ص��ة  ع��ل��ى  يثبتو�  �أن 

رغم �ل�صعاب و�مل�صقات، الإميانهم �لعميق 

يف  ودوره��ا  �لتنويرية،  �ل�صحافة  بر�صالة 

يقظة �ملجتمعات �لعربية.

�الأي��������������ام، مت���ّك���ن  �أح������ل������ك   ح����ت����ى يف 

�ل�����ص��ح��اف��ي��ون �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون، مب��ث��اب��رت��ه��م 

وج����ده����م ومت�����ص��ك��ه��م ب��ق��د���ص��ي��ة �ل��ك��ل��م��ة 

و�أن  �حلرية،  ممار�صة  من  �ملهنة،  وجالل 

�لتي  �ملتاعب،  مهنة  ممار�صة  على  يثبتو� 

ت�صكل �لر�حة �حلقيقية لهم، كلما ك�صفو� 

�حلقائق، وكلما �صلطو� �ل�صوء على و�قع 

�أو �أم���ر ك���ان خم��ف��ي��اً ع��ن �جل��م��ه��ور، وه��م 

كانو� وما ز�لو� بعملهم �لر�صايل ي�صعرون 

بالر�حة، مهما كلفت من م�صقات.

�ل�������ص���ح���اف���ة ل��ي�����ص��ت م���ه���ن���ة �مل���ت���اع���ب 

ف��ح�����ص��ب، ب���ل �إن��ه��ا 

�أي�صاً ر�صالة �لبناء 

و�لثبات على كلمة 

و�ال�صتمر�ر  �حلق 

ع��ل��ي��ه��ا و����ص���ون���ه���ا، و�أق����ول����ه����ا ع���ال���ي���ة �إن 

�لقليلة  �صنو�تها  يف  ��صتطاعت  »�ل��ث��ب��ات« 

�أمل��ع  ت��وؤك��د ح�صورها، و�أن��ه��ا وج��ه م��ن  �أن 

وجوه �ل�صحافة �للبنانية، ولنا �أن نفتخر 

ب�صحافتنا �للبنانية �لعريقة، ومب�صريتها 

من  �جل�صيمة  وت�صحياتها  وع��ط��اء�ت��ه��ا 

و�ل��دف��اع عنها، ومن  �أج��ل �صون �حل��ري��ة 

�ل��ت��ي مل حتد  »�ل��ث��ب��ات«،  �صمنها ج��ري��دة 

معها  تقف  كنت  �صو�ء  يوماً،  مبادئها  عن 

�أو ال، الأنها مل تنكر يوماً على مو�طن حق 

�ل��ر�أي �حل��ر، �صمن  �الختالف وممار�صة 

�أطر �لقانون و�حرت�م �الآخر.

ب��ا���ص��م �ل�����ص��ح��اف��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �أح���ّي���ي 

»�ل��ث��ب��ات« مل���رور خم�ض ���ص��ن��و�ت ع��ل��ى ب��دء 

�صدورهما.. خم�ض �صنو�ت �صمان و�لعقبى 

للذكرى �خلم�صني �إن �صاء �هلل تعاىل..

كلـمـــة نـقـيب المـحـــــرريـــــــن

الياس عون: »الثبات« أثبتت التزامـهـا بــالكلمـة الـحـرة

كــــلـمــــــة نــقــيب الصحــــــافــــــة اللـبـــــنـانـيــــــة 

محمد بعلبكي: مسـيرة الصحـافـة اللبــنانيـة بـذل 
وعطاء.. و»الثبات« أكدت جدارتها بـرسـالة الحرية

قبل خم�ض �صنو�ت �نطلقت »�لثبات«، وت�صاءل 

�ل��ك��ث��ريون ع��ن��ه��ا وع���ن ه��وي��ت��ه��ا، وع���ن �حل��اج��ة 

�ل�صحف  بع�صر�ت  �ل�صوق  �زدح���ام  ظل  يف  �إليها 

و�مل����ج����الت، و�ف���ت���ق���اده���ا ل���ل���ق���ر�ء �أم������ام ت��ر�ج��ع 

�لتي  �ل�صحفية  �مل��ادة  ل�صحالة  �أو  �الهتمامات، 

تقدمها.

�أخذت موقعها �صريعاً يف عامل  لكن »�لثبات« 

�ل�����ص��ح��اف��ة و�الإع������الم، و���ص��ّك��ل��ت �إ���ص��اف��ة نوعية 

كمي..  فائ�ض  �أو  �إ���ص��اف��ة  جم��رد  ولي�ض  مم��ي��زة 

�ل��ت��زم��ت خ��ط��اً �إع��الم��ي��اً و����ص��ح��اً و���ص��ري��ح��اً يف 

�ل���دف���اع ع��ن �مل��ق��اوم��ة و�مل��ق��د���ص��ات �الإ���ص��الم��ي��ة، 

وع����اجل����ت �مل���و�����ص���ي���ع �مل����ط����روح����ة ب���ك���ل ج�����ر�أة 

وم��و���ص��وع��ي��ة ت��ف��ت��ق��ده��ا �ل�����ص��ح��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة 

�الأ�صف،  �لتي حتولت مبعظمها، مع  و�للبنانية، 

�إىل �أبو�ق للد�ض و�ل�صتيمة ون�صر �لفنت وتزوير 

�ل�صلطان  لرغبة  �إر���ص��اء  وحتريفها،  �حل��ق��ائ��ق 

ورب �ملال �لذي يعبدون.

ف��ال�����ص��ح��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �ل��ي��وم يف 

�ل�صحافة،  وقيم  مبادئ  عن  �نحرفت  معظمها 

وحتولت �إىل �أبو�ب لالرتز�ق، يو�لون من يدفع 

وال ي��ج��دون ح��رج��اً يف �الن��ت��ق��ال م��ن �صفة �إىل 

�أخرى �صعياً ور�ء �ملال ولي�ض بحثاً عن �حلقيقة، 

�صالة  �أي�صاً  فهي  �مل��وؤم��ن،  �صالة  ه��ي  كما  �لتي 

�ل�صحايف �لذي عليه ن�صاأنا وترّبينا.

�ليوم، ويف ظل �حلرب �لكونية �لتي نتعر�ض 

لها، ت�صبح �ل�صحافة �مللتزمة، ك�«�لثبات«، هدفاً 

ل��ل��ه��ج��وم و�ل��ت�����ص��ك��ي��ك و�ل��ت��ج��ري��ح، و����ص���واًل �إىل 

تخلو  ك��ي  و�صورتها،  �صوتها  الإخ��م��اد  �حل�صار، 

�ل�صاحة لبث �الأكاذيب و�ل�صموم، وت�صوي�ض �أفكار 

�الأمة وحرفها.

�ملوؤ�ص�صات  هذ  عن  بالدفاع  جميعاً  يلزمنا  ما 

�لتي  �إىل ج��ان��ب��ه��ا يف ح���رب �حل�����ص��ار  و�ل���وق���وف 

تتعر�ض لها، و�لدفاع وحماية وتوفري كل �أ�صباب 

�لدعم و�مل�صاندة ل�صحافتنا �حلرة و�ملتزنة، يجب 

�أال يقل �أهمية عن �لدفاع عن �أر�صنا ومقد�صاتنا.

خم�ض �صنو�ت مرت و»�لثبات« ثابتة على مبادئها، 

و�مل�صايقات  �ملغريات  كل  من  بالرغم  عنها،  حتيد  ال 

�لتي  �ل��ث��و�ب��ت  ت��ت��ط��ور وت��ت��ج��دد �صمن  و�ل�����ص��غ��وط، 

خطتها لنف�صها منذ �نطالقتها، فكل �أ�صبوع نحن على 

موعد مع �خلر �ل�صادق و�ملعلومة �لفريدة و�لتحليل 

�لعلمي �مللتزم، �لذي يغني �أفكارنا ويو�صع مدر�كنا.

يف �خلتام �أتقّدم بال�صكر لفريق عمل »�لثبات« 

و�إد�رته �لر�عية  و�لو�عية، وعلى ر�أ�صهم �صماحة 

ملا  �لتقدم  متمنياً  ج��ري،  �لنا�صر  عبد  �ل�صيخ 

فيه خدمة �الأمة وق�صاياها �ملحقة و�لعادلة.

جـوزيـف أبــو فـاضـل:
 »الثــــبات« شـّكـلت 
إضـــافـــة نــوعـيــة 

ومـمـيــزة
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.. وتبدأ السنة السادسة من »الثبات«.. عهد ووعد

كان هناك  الأوىل  اللحظة  ومنذ  »الثبات«،  بدء �صدور جريدة  م��ّرت على  �صنوات  خم�س 

اإدراك للمخاطر التي تتهّدد اأمتنا، وعزم على العمل من اأجل تاأكيد قوله تعاىل {واإن هذه 

اأمة واحدة واأنا ربُّكم فاعبدون}، وانطالقاً من ذلك كان �صعارنا »لأّمة واحدة« على  اأمتكم 

ال�صعيدْين الإ�صالمي امل�صيحي، والإ�صالمي الإ�صالمي، واإل فلن نتمّكن من حترير ِفل�صطني، 

تلك البقعة املباركة من بالد ال�صام.

بداأنا يف اآذار من العام األفنْي وت�صعة، بعد العدوان ال�صهيوين على غزة، وكان اأحد عناوين 

ال�صحيفة يومها »�صمود غزة يك�صف حجم التاآمر«.. وقتها كان بع�س القادة العرب يخ�صون 

العتدال«، م�صريين بذلك  اأنف�صهم »عرب  فاأطلقوا على  ال�صهاينة،  تعاونهم مع  من ف�صح 

ولبنان  و�صورية  فل�صطني  يف  خمططاِتهم  وُيف�صلون  »الإ�صرائيليني«  يقاتلون  الذين  اأن  اإىل 

والعراِق، اإمنا هم متطّرفون، فقلنا: اإذا كانت حماربة »اإ�صرائيل« واأعوانها تطّرفاً، فنحن من 

اأ�صّد املتطرفني، ل بل من اأخطرهم.

ومع نهاية العام األفني وع�صرة، وبداية العام األفني واأحد ع�صر، وعقب التحركات ال�صعبية 

اأن تلك ال�صعوب حُمقة يف  اأن تبنّي لنا  اإىل  يف بع�س البالد العربية، متّهلنا قلياًل، وراقبنا، 

مطالبها، لكن اأعداء الأمة يحاولون خْطف اجلهود والدماء التي اأُريقت، في�صرّيونها خلدمة 

ماآربهم وم�صاريعهم يف املنطقة، وهنا كنا - وبف�صل اهلل تعاىل - من اأول املحذرين مما اأُطلق 

عليه »الربيع العربي«، ل�صيما اأن من�صقه هو برنار هرني ليفي، حتى اأن ر�صائل عديدة و�صلتنا 

من حمّبني وقّراء اأن متّهلوا قلياًل، واحذروا من مهاجمة ذاك »الربيع«، فرددنا باأن الربيع 

ي�صبقه غر�س واأمطار ترويه، لكن مع الأ�صف، اأر�صنا ل غر�س فيها، لذلك يجب احلذر.. وما 

هي اإل اأ�صابيع قليلة حتى ياأتي اخلام�س ع�صر من اآذار، وتبداأ التحركات يف �صورية، فتاأّكد ما 

كنا نخ�صى منه، وهو تطويع ما اأُطلق عليه »الربيع العربي«، ملحاولة �صرب حمور املقاومة.

اإىل  لجئني  والعقالين،  املنطقي  التحليل  على  فيها  حر�صنا  �صنوات  خم�س  واأ���ص��اف: 

الغوغائية  عن  مبتعدين  ال�صماء،  يف  وفرعها  ثابت  اأ�صلها  اأن  نوؤمن  التي  الطيبة  الكلمة 

اأ�صدقكم  لكنني  وجلي،  وا�صح  للجريدة  ال�صيا�صي  اخلط  اأن  ومع  »الربوباغندا«..  واأ�صلوب 

القول باأننا عندما نلحظ اأي خطاأ اأو تق�صري، مل ن�صكت عنه، وجلاأنا اإىل النقد الذاتي، ويف 

واإن  اأج��ران،  فلنا  اأ�صبنا  فاإن  وكما هو معلوم،  ال�صيا�صية،  قراءاتنا  فاإننا جنتهد يف  لة  املح�صّ

اأخطاأنا اأو اأخفقنا فلنا اأجر اإن �صاء اهلل.

يا اأهل الثبات، نعدكم مبزيد من التجدد والتقدم، واأن نوا�صل العمل ملا فيه وحدة اأّمتنا، 

ملوؤازرتنا، فطريقنا طويل  اأيديكم  ون�صّد على  كانوا،  اأينما  وامل�صت�صعفني  املجاهدين  ون�صرة 

باط واجلهاد اإىل قيام ال�صاعة، لكنَّ يقيننا هو يف قوله تعاىل:  و�صاق، وبالدنا هذه هي بالد الرِّ

{يثّبت اهلل الذين اآمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف الآخرة}، واأنتم اأهل الإميان اإن 

�صاء اهلل.

القلم  �صركة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  اخلا�س  بال�صكر  اأت��وّج��ه  اأن  يل  ا�صمحوا  اخلتام،  ويف 

التي يخ�صنا  النا�صر جربي، لتوجيهاته  ال�صيخ د. عبد  الوالد  لالإعالم والإع��الن، �صماحة 

بها، واأي�صاً لرئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�صلمني، �صماحة ال�صيخ ح�صان عبد اهلل، 

لهتمامه بتقّدم وازدهار ال�صحيفة، والمتنان جلميع اأفراد اأ�صرة »الثبات«، والإخوة القراء، 

واإليكم جميعاً على ت�صريفنا بح�صوركم.

كلمة رئيس تحرير »الثبات«
عبد الله جبري: نعد بالمزيد من التجدد والتقدم

د. ن�شيب حطيط يت�شلم الدرع من الوزير ال�شابق عبد الرحيم مرادنقيب املحررين اليا�س عون ي�شتلم الدرع التكرميينقيب ال�شحافة حممد بعلبكي ي�شتلم درعًا تكرمييًا من ال�شيخ جربي

ال�شيخ د. عبد النا�شر جربي م�شتقباًل النائب ال�شابق اإميل اإميل حلود

امل�شت�شار الإعالمي �شيد اأ�شدي ممثاًل ال�شفري الإيراين
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ال�شيخ جربي مرحبًا بالأب اأنطوان �شو جانب من احل�شور يف قاعة اأوتيل ال�شفري

الرائد مي�شال عو�س ممثاًل اللواء اأ�شرف ريفيالعميد منري عقيقي ممثاًل اللواء عبا�س اإبراهيماملحامي رمزي د�شوم ممثاًل العماد مي�شال عونالأ�شتاذ حممد خواجة ممثاًل دولة الرئي�س نبيه بري



وك���أن  التون�سية،  »ال��ث��ورة«  على  ع�م�ن 

الأم����ور عند  ت��ب��دو  ي��ت��غ��ر، ح��ت��ى  �سيئ�ً مل 

م��ع��ظ��م ال��ت��ون�����س��ي��ن وك�����أن ال��دي��ك��ت���ت��وري��ة 

ا���س��ُت��ب��دل��ت ب��دي��ك��ت���ت��وري��ة، م��ع ف����رق كبر 

وجوهري؛ اأن الت�سّلط الآن ُيدار من خ�رج 

الدولة وال�سلطة.

قبل ع�من ك�ن هن�ك يف قلب ال�سلطة 

ع�م  انقلب  خم�برات  �س�بط  راأ�سه�  وعلى 

رئي�سه و�سيده العجوز احلبيب  على   1985
بورقيبة، ا�سمه زين الع�بدين بن علي.

اأم��� ال��ي��وم فثمة رج��ل واح��د م��ن خ���رج 

ال�����س��ل��ط��ة مي�����س��ك ب���ي���ده خ���ي���وط ال��ل��ع��ب��ة 

وي��ح��رك��ه��� ك��ي��ف��م��� ي�����س���ء، م���ن دون دراي���ة 

اأن ل عالقة له  ال��دول��ة، كم�  ب����إدارة  وعلم 

ب���ل��واق��ع الج��ت��م���ع��ي.. وا���س��م ه��ذا الرجل 

ذرع���ً  ي�سيق  اأخ���ذ  ال���ذي  الغنو�سي،  را���س��د 

رئي�س  ان�سحب  اأن  فك�ن  حوله،  مبن  حتى 

اأن  ح���ول  ال��ذي  اجلب�يل  حم�دة  احلكومة 

وف�س�ده�،  اله�سة  ال�سلطة  وي���رمم  يلملم 

عجز  لكنه  كف�ءات،  حكومة  نحو  ب�لجت�ه 

اأم�م هو�س الغنو�سي وحزبه ب�ل�سلطة.

ق���ب���ل ع�����م����ن ث��������رت ت���ون�������س ب�����س��ب��ب 

الأف��ق  وان�سداد  والبط�لة،  واجل��وع  الفقر 

اأم�����م ال�����س��ب���ب ال��ت��ون�����س��ي، ف��ك���ن اأن اأح���رق 

ال��ب��وع��زي��زي يف م��ن��ط��ق��ة ���س��ي��دي اأب����و زي��د 

ان��دل��ع منه�  ال��ت��ي  ال�����س��رارة  نف�سه، وك���ن��ت 

اللهيب.. وك�ن فرار بن علي اإىل جدة.

بعد ع�من من �سلطة »حزب النه�سة« 

الفقر،  م�س�حة  ات�سعت  الغنو�سي،  وق��ي���دة 

ت��ه��م��ي�����س���ً،  ال���ف���ق���رة  امل���ح����ف���ظ����ت  وزادت 

وغرقت تون�س ب�أزم�ته�، خ�سو�س�ً ال�سب�ب، 

يف من�خ من الي�أ�س والإحب�ط.

واأ�����س�����رت درا�����س����ة ع���ن ت��ون�����س ُن�����س��رت 

النتح�ر، خ�سو�س�ً  معّدل  اأن  اإىل  موؤخراً، 

على طريقة »البوعزيزي«، و�سل اإىل اأرق�م 

خميفة، ل ميكن لأي جمتمع اأن يتقبله�، 

حيث دلت هذه الدرا�سة اأن معدل النتح�ر 

الأ����س���ب���وع���ي ي��ب��ل��غ ن��ح��و م��ن��ت��ح��ر ون�����س��ف 

طوال  تون�س  تعرفه  مل  رقم  وهو  منتحر، 

ت�ريخه�.

بعد ع�من اإذاً، ثمة فقر وبط�لة وازدي�د 

امل��ن���ط��ق املهم�سة، وت��ب���ط��وؤ يف  يف ع��دد م��ن 

اإىل  و�سعود  املديونية،  يف  وت��راك��م  النمو، 

واأثري�ء  وو�سولين،  لنته�زين  ال�سلطة 

ج���دد ل ح�����س��ر ل��ه��م، ع��ل��ى ح�����س���ب تون�س 

و�سعبه�.

ب��ع��د ع����م���ن م���ن »ث������ورة ال��ي������س��م��ن«، 

حم�فظة  من  انطلقت  جديدة  ���س��رارة  ثمة 

جندوبة على احلدود اجلزائرية، وهي من 

اأكرث املح�فظ�ت فقراً وتهمي�س�ً.. اإنه� �سرارة 

ع�دل اخل�سري الذي كرر فعلة البوعزيزي 

التي اأ�سعلت ثورة الإط�حة بنب علي.

ازدي���د الفقر  اإىل  اليوم.. حيث ي�س�ف 

والتهمي�س، ت�أخر العمل يف �سي�غة د�ستور 

اأن ال��د���س��ت��ور احل�����يل يثر  ج��دي��د، ع��ل��م���ً 

مقنعة  ديكت�تورية  يجنح  لأن���ه  امل��خ���وف، 

ل�سلطة ه�سة.

ول��ع��ل ال�����س��رخ��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��� ال�س�ب 

اخل�����س��ري )ال��ب��وع��زي��زي اجل���دي���د( حن 

ال��ذي يبيع  اأح��رق نف�سه: »ه��ذا هو ال�س�ب 

اهلل  البط�لة..  تفعله  م���  ه��ذا  ال�سج�ئر.. 

اجلديدة  احلكومة  �ستعمل  فم�ذا  اأك��ر«.. 

برئ��سة العرّي�س، التي تنتظر ثقة املجل�س 

غالء  مبح�ربة  �ستفعل  وم���ذا  الت�أ�سي�سي؟ 

التون�سي،  ب�لقت�س�د  والنهو�س  املعي�سة، 

وبتوفر فر�س العمل بعد ارتف�ع معدلت 

البط�لة اإىل درجة خميفة..؟

اأزم�������ة ���س��ي������س��ي��ة ع��م��ي��ق��ة يف ت��ون�����س، 

ل ي��ف��وق��ه��� خ���ط���ورة ال���ي���وم ���س��وى ال��واق��ع 

القت�س�دي املرتدي.

واإذا ك�ن العرّي�س وحكومته قد حظي� 

بثقة املجل�س الت�أ�سي�سي، لأن الرتويك� التي 

اأح���زاب  اأي  احل��ك��وم��ة،  ه���ذه  منه�  ت�سكلت 

»ال��ن��ه�����س��ة« و»امل���وؤمت���ر« و»ال��ت��ك��ت��ل« حتظى 

ال�سعبية  الثقة  اأن  اإل  م��ري��ح��ة،  ب���أك��رثي��ة 

التي ترتاجع ب��ستمرار، تبقى هي احل�جة 

امللحة حلك�م تون�س اجلدد.

�أحمد �شحادة

ال�����س��راع���ت  ان����زلق ليبي� ع��م��ي��ق���ً يف ف��و���س��ى  ي����زداد 

القبلية وامليلي�سي�وية، يف ظل تق��سم غربي لرثواته� من 

النفط والغ�ز.. هذه هي اخلال�سة بعد اأكرث من ع�من 

على �سقوط نظ�م معمر القذايف مل تكن احل�سيلة حتقيق 

الق�نون  دول���ة  و���س��ي���دة  وال�سف�فية،  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن 

الق�ئمة  الدميقراطية  حتقيق  اأو  الجتم�عية،  والعدالة 

على التن�ف�س بن الرامج ال�سي��سية، اإمن� ك�نت خميبة 

لآم�ل ال�سعب الليبي، الذي ب�ت جل طموحه، هذه الأي�م، 

وحتقيق  وامل�ست�سرية،  امل�ستفحلة  الفو�سى  من  التخل�س 

الأم�ن، قبل اخلبز وال�ستقرار الجتم�عي املفقود، رغم 

ثروة النفط والغ�ز التي تنعم به� البالد، وعودة ت�سدير 

النفط بنف�س الكمية التي ك�ن يجري ت�سديره� اأي�م حكم 

القذايف )1.6 مليون برميل يومي�ً(.

وب�ت املراقب للو�سع اأم�م م�سهد مم�ثل - اإذا مل يكن 

التي  الأه��ل��ي��ة،  اللبن�ين خ��الل احل��رب  للم�سهد   - اأ���س��واأ 

واقتت�ل  زواري��ب  ح��روب  يف  واأدخلتهم  اللبن�نين  مزقت 

ط���ئ��ف��ي، و����س���راع م��ي��ل��ي�����س��ي���وي، ب��ع��د اإج��ه������س اإم��ك���ن��ي��ة 

التغير والإ�سالح يف النظ�م اللبن�ين.

وب�لنظر اإىل الواقع الليبي اليوم يت�سح الآتي:

1- انت�س�ر الفو�سى الأمنية يف كل اأنح�ء البالد، و�سط 
ك�لفطر،  نبتت  التي  امليلي�سي�ت  بن  ال�سراع�ت  ا�ستداد 

الواقع،  الأم��ر  �سلط�ت  و�سي�دة  املختلفة،  القب�ئل  وب��ن 

واأع���م����ل ال��ق��ت��ل واخل���ط���ف وال��ت��ف��ج��رات والغ��ت��ي���لت 

وال�سرقة والنهب، ومه�جمة املوؤ�س�س�ت الر�سمية.

2- اح���ت���دام ال�����س��راع ب��ن ال��ق��وى امل��ت�����س���رع��ة على 
م�  وهو  والنفوذ،  ال�سلطة  وعلى  والغ�ز،  النفط  ع�ئدات 

جممع  على  امليلي�سي�ت  اإح��دى  �سيطرة  يف  اأخ���راً  متثل 

مليتة النفطي غرب طرابل�س، واإقدام اأخرى على اإيق�ف 

�سخ الغ�ز من حقل الوف�ء، الذي ي�سل اإىل املجمع ويزود 

ب�8 بالين مرت مكعب من الغ�ز �سنوي�ً،  الدول الغربية 

للحدود  حرا�سته�  مق�بل  اأم��وال  بدفع  للمط�لبة  وذلك 

الليبية يف ال�سحراء.

3- �سيطرة ال�سرك�ت النفطية الأمركية والفرن�سية 
على  الريط�نية،  ال�سرك�ت  اإق�����س���ء  بعد  والإي��ط���ل��ي��ة، 

عملي�ت ا���س��ت��خ��راج وت�����س��وي��ق وت�����س��دي��ر ال��ن��ف��ط وال��غ���ز، 

مق�بل  ال��ع���ئ��دات  م��ن  الأك����ر  ب�لن�سيب  وا���س��ت��ئ��ث���ره��م 

اإعط�ء احلكم املويل للغرب الن�سبة الأقل.

اإىل  اأدي����  وتال�سيه�،  ال��دول��ة  و�سعف  الفو�سى   -4

وانت�س�ر  امل���ج����ورة،  ال����دول  م��ع  الليبية  احل����دود  ف��ل��ت���ن 

الإره�بية  اجلم�ع�ت  ومتكن  ال�سالح  تهريب  عملي�ت 

املتطورة  ب�لأ�سلحة  ال��ت��زود  م��ن  واأخ��وات��ه���«  »ال��ق���ع��دة 

وانتق�ل الفو�سى الليبية اإىل الدول املج�ورة مثل م�يل، 

وتوفر الذريعة لقي�م فرن�س� بغزو م�يل ع�سكري�ً بحجة 

�سيطرته�  تثبيت  ه��و  ال��ه��دف  الإره�����ب، ولكن  حم���رب��ة 

التي  الأف��ري��ق��ي،  ال�س�حل  ودول  ليبي�  يف  ال�ستعم�رية 

امتالكه�  اإىل ج�نب  ه�مة،  نفطية  ثروة  فيه�  اكُت�سفت 

ثروات معدنية ثمينة.

لذلك ف�إن اخلطة الغربية، من وراء تفجر الفو�سى 

يف ليبي� واإث�رة ال�سراع�ت القبلية وامل�سلحة، خلق البيئة 

املواتية لإحداث فو�سى مم�ثلة يف جوار ليبي�، وتظهر 

خطر الق�عدة واأخواته� لإت�حة املج�ل للولي�ت املتحدة 

ودول حلف الن�تو، ويف املقدمة فرن�س�، للتدخل ع�سكري�ً 

يف هذه الدول حتت عنوان حم�ربة الإره�ب، بعد اأن بررت 

نفطه�، بحجة  على  وال�سيطرة  لليبي�  الع�سكري  غزوه� 

»ب����ع���رتاف برل�سكوين  وال��دمي��ق��راط��ي��ة،  دع���م احل��ري��ة 

رئي�س وزراء اإيط�لي� ال�س�بق«.

مع  حدوده�  وت�سريع  ليبي�،  يف  الفو�سى  اإث���رة  وبعد 

اجل�����وار، ودع���م »الإخ������وان« وت��ن��ظ��ي��م ال��ق���ع��دة لإ���س��ق���ط 

ل�ستغالل  اليوم  الغربية  ال��دول  تتحرك  ال��ق��ذايف،  حكم 

ه����ذه ال��ف��و���س��ى م���ن اأج�����ل اإق����م���ة ق���واع���د ع�����س��ك��ري��ة يف 

ليبي�  بذريعة م�س�عدة احلكومة يف �سبط احلدود، ومنع 

ان�سي�ب ال�سالح وتنقل جم�ع�ت الق�عدة، و�سبط تهريب 

املخدرات والهجرة غر ال�سرعية، وب�لت�يل القي�م ب�أكر 

عملية غزو ا�ستعم�ري للمنطقة، منذ القرن الت��سع ع�سر، 

وتو�سيع  ال�ستعم�رية،  اإىل احلظرة  دوله�  اإع���دة  بهدف 

القت�س�دات  لإن��ع������س  حم���ول��ة  يف  ث��روات��ه���  نهب  عملية 

هذه  �سعوب  ح�س�ب  على  اأزم�ته�  من  واإخراجه�  الغربية 

الدول.

وحتت عنوان حم�ربة اجلم�ع�ت الإره�بية، املنت�سرة 

يف ليبي� وجواره�، يجري اإن�س�ء ق�عدة ع�سكرية فرن�سية 

ال��ق���ع��دة اجل��وي��ة يف اجلبل  ت���أج��ر  ج��ن��وب ليبي�، وي��ت��م 

الأخ�����س��ر، وم��ي��ن���ء ب��ن��غ���زي ل��ك��ي���ن ال��ع��دو ال�����س��ه��ي��وين، 

األ��ف  وي��ج��ري احل��دي��ث ع��ن اع��ت��زام وا�سنطن اإر���س���ل 12 

جندي اإىل ليبي�، بعد اأن حطوا يف م�لط�، يف وقت يزداد 

ليبي�  لتق�سيم  �سهيونية  غربية  خطة  ع��ن  ال��ك��الم  فيه 

ل�سيطرة  بينه�، وخ��سعة  اإىل خم�س دول متن�حرة فيم� 

الدول ال�ستعم�رية وحتت�ج اإىل حم�يته�، يف اإط�ر تنفيذ 

ال�سي��سة ال�ستعم�رية الق�ئمة على ق�عدة »فّرق ت�سد«.

م��ن هن� ميكن ال��ق��ول، اإن م��� ج��رى وي��ج��ري ل ميت 

للثورة ب�سلة، واإمن� هو غزو ا�ستعم�ري حتت غط�ء دعم 

تكون ثورة مدعومة من  والدميقراطية، فكيف  احلرية 

قوى ال�ستعم�ر الغربي، العدو اللدود والت�ريخي لل�سعب 

الليبي، و�سعوب املنطقة؟

ح�شني عطوي

14w w w . a t h a b a t . n e t

تونس أمام شرارة »البوعزيزي« مجددًا

عربي

معدالت االنتحار نشر الفوضى في ليبيا وجوارها.. خطة غربية إلعادة االستعمار
فـي تونس ترتفع 
بشكل غير مسبوق
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على الرغم من �سراحته التي تزعج كثرين، ك�ن 

الثورات  كي�سنجر عندم� �سّنف  ق�له هرني  م�  لفت�ً 

ب��ن��وع��ن: ث�����ورات دمي��ق��راط��ي��ة، واأخ������رى ت���ري��خ��ي��ة، 

اأن ث���ورة م�سر م��ن ال��ن��وع ال���ث����ين، ال��ت��ي ل  م��ع��ت��راً 

اإل  منه�  ي�ستفد  ومل  ال��دم���ر،  اإل  اأعق�به�  يف  ت��رتك 

دعوا  الذين  ف�ل�سب�ب  و»الإ���س��الم��ي��ون«،  الع�سكريون 

مل  الجتم�عي،  التوا�سل  م��واق��ع  ب��ستخدام  للثورة 

الثورة، وفى نه�ية  مل� بعد  تكن لديهم خطة وا�سحة 

الأمر �سيندلع �سراع بن اجلي�س وجم�عة »الإخوان«.

ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن ���س��ح��ة ال��ت��ن��ب��وؤ ب�����أن ال�����س��راع 

اأن  اأو  ب�لفعل،  و»اإخ���وان« م�سر  اجلي�س  بن  �سيندلع 

الأمركين هم من �سيغذون هذا ال�سراع ويفجّرونه، 

ل��ك��ن م���ن امل��ه��م ل��ف��ت ال��ن��ظ��ر اإىل ت�����س��ن��ي��ف »ال���ث���ورة 

الت�ريخية« التي ل ترتك يف اأعق�به� اإل الدم�ر، وهو 

م� يبدو ب�لفعل من كل »ثورات« الدول العربية التي 

ب���ت��ت ت��ع���ين م��ن الن��ه��ي���ر الق��ت�����س���دي والجتم�عي 

وال�سي��سي والكثر من الع�سكرة املعلنة اأو امل�سمرة.

واإذا ك�ن ل بد للع�مل العربي من مراجعة نت�ئج 

ت�سنيف�ت  بح�سب  ال��ث��ورة  تلك  ن��وع  لتقييم  ث��ورات��ه 

ت�سر  امل�سرية  احلق�ئق  اإن  القول  فيمكن  كي�سنجر، 

اإىل م� ي�سبه ك�رثة حتكمه� اأزم�ت ه�ئلة اأهمه�:

الك�رثة،  ي�سبه  م���  اإىل  توؤ�سر  اقت�س�دية  اأزم���ة   -

ف�لحتي�طي�ت الر�سمية امل�سرية من العملة ال�سعبة 

دولر،  ملي�ر   13.5 اإىل  امل��سي  �سب�ط  �سهر  يف  تدنت 

وهي م� يكفي لتغطية واردات �سهرين اأو اأ�سهر ثالثة 

ق���دم��ة،  اقت�س�دية  ك���رث��ة  اإىل  ي�سر  م���  وه��و  ف��ق��ط، 

ب�لإ�س�فة اإىل اأزمة النق�س ال�سديدة يف الوقود، والتي 

اأنتجت اأزمة ه�ئلة يف قط�ع النقل، واإىل توقف الكثر 

احليوية،  القط�ع�ت  من  وغره�  اخلبز  خم�بز  من 

بعد  خ�سو�س�ً  ال�����س��ي���ح��ة،  ق��ط���ع  ت��وق��ف  اإىل  اإ���س���ف��ة 

الثورة والتوترات الأمنية، والت�سريح�ت املتطرفة.

على  تتكئ  �سر�سة  �سي��سية  داخ��ل��ي��ة  م��ع���ر���س��ة   -

تبقي  اأن  م��ع��ه  وت�ستطيع  ب���ه،  ب���أ���س  ل  �سعبي  ح��ج��م 

احلكم غر م�ستقر �سي��سي�ً وف�قداً ال�سرعية الت�ّمة، 

خ�سو�س�ً مع متلمل وثورة الق�س�ء والق�س�ة على م� 

اعتروه هيمنة وتدخل يف �سوؤون ال�سلطة الق�س�ئية 

من قَبل »الإخوان«.

- �سراع مكبوت وتن�ف�س بن اجلي�س و»الإخوان«، 

يغذيه �سعور كل طرف بدعم اأمركي، ويق�بله ا�ستي�ء 

من قبل اأف��راد و�سب�ط الأم��ن من �سلطة »الإخ��وان« 

وهيمنتهم.

ال��ع��ل��ن بن  اإىل  ت���رز  ب����داأت  وا���س��ح��ة  من�ف�سة   -

ال�سلفين و»الإخوان«، فقد تق�طعت م�س�لح الثنن 

املن�ف�سة  لكن  ال�سلطة،  على  القب�س  م�سرة  خ��الل 

اعتره  وم���  لل�سلط�ت،  »الإخ���وان«  احتك�ر  بعد  ب��داأت 

ال�سلفيون »اأخونة« الدولة من خالل اآلف التوظيف�ت 

خالل  م��ن  ال�سلفيون  عنه�  ك�سف  التي  »الإخ��وان��ي��ة« 

ملف جمعوه من خمتلف املح�فظ�ت.

- ت�سّرب ه�ئل لل�سالح اإىل الداخل امل�سري، عر 

الأرا�سي املفتوحة مع دول اجلوار، وهو م� يجعل اأي 

انفج�ر للو�سع يف م�سر ق�تاًل وموؤدي�ً اإىل دوامة عنف 

اأزم��ة عدم الثقة  اإىل  قد ل تنتهي ب�سرعة، ب�لإ�س�فة 

امل�ستفحلة بن اأبن�ء ال�سعب امل�سري املتنوع.

الأمركين  اإدراك  وم��ع  اله�ئلة،  الأزم����ت  ه��ذه   

زي���رة  نفهم  اأن  ميكن  »الإخ�����وان«،  براغم�تية  حجم 

وزي���ر اخل���رج��ي��ة الأم���رك���ي ج���ون ك���ري ال���ذي اأت��ى 

م�  واقت�س�دية،  �سي��سية  ���س��روط  لفر�س  م�سر  اإىل 

على  تعّوم  لن  الأمركية  املتحدة  ال��ولي���ت  اأن  يعني 

احلكم »الإخ��واين« ب�سكل ك�مل، ولن ت�سمح ب�نهي�ره 

ب�سكل ك�مل، اإىل اأن يلتزم ب�ل�سروط الأمركية، وهي 

تت�سمن: اللتزام ب�أمن ووجود »اإ�سرائيل«، واللتزام 

واللتزام  »الإ�سرائيلية«،  امل�سرية  ال�سالم  مبع�هدة 

والق�هرة،  وا�سنطن  بن  عليه�  يتفق  اإقليمية  ب���أدوار 

�سرورة قبول م�سر ب�ل�سروط املطلوبة من �سندوق 

النقد الدويل.

اأن  ال��ع��رب��ي،  ال��ع���مل  يع�نيه�  ال��ت��ي  امل���ّرة  احلقيقة 

ثوراته ب�لفعل ت�ريخية، واأن الثورات الت�ريخية تلك 

املجتمع�ت  �ستعيد  اأنه�  يبدو  الآن،  لغ�ية  يظهر  وكم� 

اإىل م� قبل الت�ريخ، وهو م� قد يخدم املخطط الغربي 

بجعل »اإ�سرائيل« قبلة اأنظ�ر الغرب يف دميقراطيته� 

وتطوره� يف �سرق يعي�س التخلف واجلهل وال�ستبداد.

د. ليلى نقوال الرحباين

»ي��ج��ب اأن ت��ل��ت��ّف��وا ح���ول ال��رئ��ي�����س م��ر���س��ي«، ه��ذا 

بح�سب  م��ب���رك،  ح�سني  املخلوع  للرئي�س  ه��و  ال��ق��ول 

م� �سّرح به حم�ميه فريد الديب، الذي اأ�س�ف نقاًل 

املظ�هرات  ب�سبب  وحمبط«،  »حزين  اأن��ه  مب�رك  عن 

العنيفة التي ت�سهده� خمتلف املدن واملن�طق امل�سرية 

رف�س�ً ل�سي��سة »الإخوان« وحكم مر�سي، ليوؤكد نقاًل 

اأن »م��ر���س��ي رئ��ي�����س منتخب،  امل��خ��ل��وع  ال��رئ��ي�����س  ع��ن 

والن��س ينبغي اأن يلتفوا حوله«.

ه��ك��ذا على م��� ي��ب��دو مل ي��ب��َق ملر�سي ���س��وى جندة 

من  القليلة  الأ�سهر  ك�سفت  اأن  بعد  م��ب���رك،  ح�سني 

ت��وّل��ي��ه احل��ك��م اأن����ه ع���ج��ز ع���ن ق���ي����دة م�����س��ر اإىل بر 

الأم�����ن، حيث ت�سّجل الأو���س���ع الأم��ن��ي��ة م��زي��داً من 

التدهور، والأو�س�ع القت�س�دية مزيداً من الرتاجع، 

الت�أزم  نحو  ت�س�عدي�ً  يتجه  ال�سي��سي  الو�سع  فيم� 

اأك��رث ف���أك��رث، مم��� ب���ت ي��وؤث��ر على دور ومك�نة اأر���س 

الكن�نة وري�دته� على امل�ستوي�ت العربية والإ�سالمية 

تن�ف�س  قطر  م�سيخة  ب���ت��ت  وق��ت  يف  والأف��ري��ق��ي��ة.. 

ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى زع���م��ة وق���ي����دة م�����س��ر، فتعمل كل 

منهم� جل��ر ال��ب��الد ال��ع��ري��ق��ة ل��ت��ك��ون يف رك���ب��ه���، يف 

متجهة  م�سر  ح�كم  عيون  تظل  ال��ذي  الوقت  نف�س 

وب�لطبع  القرو�س،  ببع�س  مل��ّده  ال��دويل  البنك  نحو 

فلهذه املوؤ�س�سة �سروطه� التي ت�أتي دائم�ً على ح�س�ب 

الفقراء وال�سي�دة الوطنية.

ولأن وعود مر�سي والتف�ق�ت مع خمتلف القوى 

يجر  مل  م��ب���رك،  �سقوط  منذ  امل�����س��ري��ة،  ال�سي��سية 

واح��دة، فقد احل�كم م�سداقيته،  ملرة  ولو  احرتامه� 

مل� يطرحه من دع��وات للحوار  اأح��د يتطلع  ومل يعد 

لأن اجلميع  ال�سع�رات،  الوطني وغره من  والت�آلف 

ب����ت ي��ع��ل��م وي����درك اأن احل���ك��م ل��ن ي��ل��ت��زم ب�����س��يء يف 

املم�ر�سة العملية، وهو مبم�ر�س�ته ال�سلبية ط�ل حتى 

موؤ�س�س�ت الدولة الوطنية، خ�سو�س�ً الق�س�ء والقوات 

امل�سلحة، وقوى الأمن الداخلي..

اآخر الرته�ت، الت�سجيع على الحرتاب الداخلي، 

م���ن خ����الل ف���ت���وى ال��ن���ئ��ب ال���ع����م امل�����س��ت�����س���ر طلعت 

لأن  للمواطنن،  الق�س�ئية  ال�سبطية  مبنح  عبداهلل 

الأمنية،  لل�سلط�ت  وت�سليمه  به  ي�ستبه  من  يعتقلوا 

ال�سي��سية امل�سرية ترخي�س�ً  وهو م� اعترته القوى 

وي��ب������س��رون  ال�����س��وراع  اإىل  ي��ن��زل��وا  ل�����»الإخ����وان« لأن 

مم�ر�سة تعدي�تهم واعتق�لهم لكل من ل يروق لهم، 

وهذا م� زاد الو�سع امل�سري ت�أزمي�ً.

ويف خ�����س��م ه���ذا ال��و���س��ع امل���ت����أزم، ب���دت ال��رئ������س��ة 

حتقيق  عن  عجزت  اأنه�  خ�سو�س�ً  مرتبكة،  امل�سرية 

ع�دته�  اإىل  فع�دت  ال�سي��سي،  امل�سهد  يف  اخ��رتاق  اأي 

ال���وع���ود، يف حم����ول���ة ل�ستم�لة  ب����إط���الق  ال��ق��دمي��ة 

القوى ال�سي��سية امل�سرية، خ�سو�س�ً »جبهة الإنق�ذ«، 

اأجل  من  �سروطه�  لتلبية  ا�ستعداده�  عن  والإع���الن 

على  املقبلة  الرمل�نية  النتخ�ب�ت  يف  ت�س�رك  جعله� 

الأقل ويف مقدمه�:

ت�سكيل حكومة م�سرية جديدة، والعودة للدعوة 

فيه  برن�مج  وف��ق  ال�سي��سية  ال��ق��وى  م��ع  احل���وار  اإىل 

ال��ب��ح��ث يف ق����ن���ون الن��ت��خ���ب���ت، وت��ع��دي��ل ال��د���س��ت��ور 

اجل���دي���د، وح���ل اأزم�����ة ال��ن���ئ��ب ال���ع����م ال����ذي تط�لب 

املع�ر�سة امل�سرية ب�إق�لته.

والالفت هن� ك�ن نوع�ً من التط�بق بن ت�سريح 

اأمين علي، ودعوة القي�دي  مل�ست�س�ر الرئي�س مر�سي؛ 

حكومة  بت�سكيل  مو�سى،  عمرو  الإن��ق���ذ«؛  »جبهة  يف 

لكن  التف��سيل،  ك��ل  مبن�ق�سة  ت��ب��داأ  ف�علة،  م�سغرة 

ال�سوؤال: هل حتظى دعوات مر�سي ب��ستج�بة؟ تلك هي 

امل�س�ألة التي ل ميكن ح�سمه�، يف ظل ت�س�عد حركة 

ك��ل م��ك���ن، يف  اإىل  ال��ت��ي متتد ب�سرعة  الح��ت��ج���ج���ت 

وقت تزداد الهجمة اخلليجية والأمركية على م�سر، 

يو�سف كم�ل،  امل�سري؛  امل�لية  وزير  والتي عّر عنه� 

ب���أن »م�سر حتولت  بكل و���س��وح م��ن حيث ل ي���دري؛ 

خالل الأ�سهر امل��سية اإىل م�سدر رئي�سي للم�س�عدات 

اخل�رجية«، حيث قدمت م�سيخة قطر لوحده� ملي�ر 

بفوائد..  ك��ودائ��ع  دولر  م��ل��ي���رات  و4  كمنحة،  دولر 

واخلليجية  ال�سعودية  املن�ف�س�ت  اأم���م  قطر  اأن  علم�ً 

الأخرى بداأت تهدد الق�هرة ب�إمك�نية �سحب ودائعه�، 

اإذا  وتهديداته�  �سروطه�  من  رفعت  الدوحة  اأن  كم� 

مل ُي�ستجب له� ب�إدارة املنطقة ال�سرتاتيجية الت�بعة 

لقن�ة ال�سوي�س!

حممد �شهاب
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مشيخات الخليج والبنك الدولي يعّمقون أزمات مصر
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مدرعة ع�سكرية ت�سق طريقه� و�سط الغ�ز امل�سيل للدموع ب�جت�ه متظ�هرين و�سط الق�هرة                )اأ.ف.ب.(

ثورة مصر.. من الديمقراطية إلى التاريخ؟

»الثورات العربية« 
قد تجعل »إسرائيل« 
قبلة أنظار الغرب في 
»ديمقراطيتها« 
وتطورها في شرق 
يعيش التخلف والجهل 
واالستبداد
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يفتح العامل اأحداقه على مت�سعها مع كل واردة �سيا�سية 

من الكوريتني؛ ال�سمالية واجلنوبية، �سيما مع التهديدات 

�سبه  جناحي  بييني  الع�سكري  اليي�ييسييراع  با�ستئناف  املتبادلة 

اجلزيرة، املق�سومة كواحدة من النتائج اللإن�سانية للحرب 

الييعيياملييييية الييثييانييييية، عييير الإ�ييييسييييرار الأميييركيييي اآنيييييذاك على 

الأمركية،  بالهيمنة  اجلنوبي  ال�سطر  واإحلييياق  التق�سيم 

الع�سكرية  القدم  موطئ  لإبقاء  التق�سيم  ا�ستمرار  وتاأمني 

الأمركية يف تلك املنطقة من العامل.

لل�سراع  تاأجيج  اأن عملية  الآونيية،  الوا�سح يف هذه  ومن 

الييوليييات املتحدة  العادة من جانب  بييداأت، مثلما جييرت  قد 

الأميييركييييييية، عييير اإطيييييلق مييينييياورات ميي�ييسييركيية ميييع كييوريييا 

كييوريييا  �ييسييتيينييفييذهييا  ميييقيييررة  مييينييياورات  م�ستبقة  اجليينييوبييييية، 

جديدة  �ساروخية  جتييارب  بعد  )ال�سمالية(  الدميقراطية 

ناجحة، نفذت يف كانون الأول املا�سي.

لي�ست  الييقييوة  وا�ستعرا�ض  التهديد  عمليات  كانت  واإذا 

اأوزارهييا  الكورية  اأن و�سعت احلرب  الأوىل من نوعها منذ 

عام 1953 بعد ثلث �سنوات من القتال، حيث دفعت اأمركا 

اأن التهديدات  بع�سرات اآلف اجلنود ملنع توحيد كوريا، اإل 

هذه املرة لها طابع اأدق بعد قرار الأمم املتحدة الأخر الذي 

دان التجربة النووية الكورية ال�سمالية الأخرة، والعقوبات 

بالتوازي مع  املا�سي،  الأ�سبوع  الأمن  التي فر�سها جمل�ض 

توقعات مراكز الدرا�سات ال�سراتيجية الأمركية باإمكان 

قيام بيونغ يانغ با�ستفزاز جارتها اجلنوبية خلل الأ�سابيع 

اإطيييلق  ال�سماليني  بييقيييييام  ع�سكري  تييرجيييييح  وميييع  املييقييبييليية، 

�سواريخ ق�سرة املدى، وتنفيذ ا�ستفزازات ع�سكرية خلل 

اإ�سارة على نوايا م�سمرة من  الأمر يعتر  املناورات، وهذا 

مليدان  النف�سي  التاأهيل  و�سمن  املتحدة،  الييوليييات  جانب 

العمليات من �سمن خطة ت�سعيد التوتر التدريجي، التي 

طاملا انتهجتها وا�سنطن يف الأزمات الدولية.

اليييلفيييت اأن الييتيي�ييسييعيييييد امليييراقيييب دولييييييياً واكييبييتييه كييوريييا 

اجلنوبية بعر�ض �سور ل�ساروخ جديد عابر، قالت اإنه قادر 

على توجيه �سربات دقيقة اإىل مراكز قيادة يف اأي مكان من 

كوريا ال�سمالية، الأمر الذي يفهم منه اأنه على اأقل تقدير 

جونغ  كيم  الزعيم  قيادة  مقر  �سرب  �سيوؤل  با�ستطاعة  اأن 

-اون، وبالتايل فاإن ال�سرب بدا يقرب من حتت اخلا�سرة، 

وهو ما ل طاقة لل�سماليني اأن ميرروه مرور الكرام، ولذلك 

الكورية  الأمييركييييية  املييينييياورات  ال�سمالية  كييوريييا  �سخ�ست 

امل�سركة التي حتمل ا�سم »كي ريزولف«، والتي �ستمتد حتى 

لإنييزال  حماكاة  باأنها  احلييايل،  اآذار  من  والع�سرين  الواحد 

الكورية،  اجلزيرة  �سبه  اأر�ييض  على  �سخمة  اأمركية  قييوات 

اأن  اإل   ،1953 العام  منذ  ع�سكرية  قواعد  لوا�سنطن  حيث 

با�سم  الناطقة  »رودونييغ«، وهي  اأعلنته �سحيفة  ما  اللفت 

الدولة،  توجهات  عن  بدقة  واملعرة  احلاكم،  العمال  حزب 

اخلييطييوط  يف  الع�سكرية  وحييداتيينييا  اإن  بيياحلييرف:  قييالييت  اإذ 

واأ�سلحتنا  البحرية واجلوية،  الأمامية، واجلي�ض، والقوات 

ال�سراتيجية،  اليي�ييسييواريييخ  ووحيييدات  لييلييطييائييرات،  امليي�ييسييادة 

اأن جميع  يعني  الييذي  الأميير  بالهجوم،  نهائياً  اأمييراً  تنتظر 

القوات و�سعت يف حالة اجلهوزية الق�سوى، وهذا ما يوؤكده 

للحرب«، مع  النووية جاهزة  »اأ�سلحتنا  باأن  الإعييلن  اأي�سا 

يف  الييدمييى  »نظامي  بيياأن  و�سيول  لوا�سنطن  وا�ييسييح  تهديد 

الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية �سيتحولن يف ملحة ب�سر 

اإىل بحر من نار يف حال ن�سوب حرب«.

من  جييديييدة  حمطة  الكورية  اجلييزيييرة  �سبه  دخلت  لقد 

ال�سراع بني �سطريها، اإذ ل متر كل مرة فرة هدوء اأكرث من 

ب�سع �سنوات، وكادت احلرب اأن تقع بينهما عام 2010، حني 

اتهمت �سيوؤل بيونغ يانغ باأنها وراء اإغراق �سفينة حربية لها، 

قتل على متنها نحو 50 جندياً، ما اعترته كوريا ال�سمالية 

�سارع  اإىل ق�سف جزيرة جنوبية،  باحلرب، فبادرت  تلويحاً 

الأمييور حتت  بقيت  لكن  التوتر،  اإىل تطويق  العامل  بعدها 

ال�سيطرة دون الإتيان على ذكر اتفاقية الهدنة بني البلدين 

املوقعة قبل �ستني عاماً، لكن هذه املرة اأعلنت بيونغ يانغ اأن 

»كل اتفاقات عدم العتداء بني ال�سمال واجلنوب، باتت يف 

املتحدة طائرات  الوليات  ن�سر  امللغاة، وذلك مبييوازاة  حكم 
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املنطقة،  ال�سراع يف  تاأجيج  اإىل  بييدوره  يوؤ�سر  الييذي  الأميير 

بغ�ض النظر اإذا وقعت احلرب وحتولت اإىل بحر من نار، اأم 

بقيت حتى اإ�سعار اآخر حرب مناورات، �سمن حلقات ال�سراع 

املتوا�سلة يف لعبة الأمم و�سراع اجلبابرة.

يون�س عودة

كــوريــــا عـلى شـفير حـــرب مـــاحـقـــة

دولي

عنا�شر من طّياري �جلي�ش �لكوري �ل�شمايل                                      )�أ.ف.ب.(

ل يكفي العييتييقيياد بييياأن امليينييظييمييات املييدنييييية، ومييعييظييم هيييييئييات اإغيياثيية اليينييازحييني 

العاملني  يف  البيني  والتقاتل  الأجنبية،  العدوانية  احلييروب  جييراء  من  واملنكوبني 

العربي والإ�سلمي، هي مو�سع اتهام و�سك ملجرد ارتباطاتها امل�سبوهة مبوؤ�س�سات 

املهجرين  بييوؤ�ييض  ا�ستغلل  جمييالت  تتعدى  امل�ساألة  اأن  ذلييك  الأجيينييبييي،  التمويل 

واملتاجرة مب�سكلتهم املعي�سية، ول �سك اأن هذه امل�سكلت هي من بني اأهم الأوجه 

واأ�سد خطورة، لأنها تقع يف  اأعمق  العديدة للماأ�ساة، ولكن م�ساألة املهجرين هي 

�سلب املخطط العدواين �سد دول املنطقة و�سعوبها.

اأن  ال�سيا�سيني حتفظاً،  املراقبني واملحللني  اأكرث  امل�سلمات، لدى  بات من  لقد 

النهائية،  لة  املح�سّ يف  ت�ستهدف  اإمنييا  امل�ستجدة،  الأمركية  ال�سهيونية  الهجمة 

�سعوبها  تفتيت  اأي�ساً  بل  فح�سب،  تق�سيمها  واإعييادة  القائمة  الييدول  تدمر  لي�ض 

اإىل كيانات طائفية ومذهبية وعرقية، كي ي�سهل على احلركة ال�سهيونية العاملية 

النزوح  ي�سكل  الييذي  التفتيت،  هييذا  اأنييقييا�ييض  على  التو�سعية  خمططاتها  تنفيذ 

والتهجر الق�سري، والفرز ال�سكاين اأبرز �سروطه ال�سرورية. 

ومن هذه الزاوية، ميكننا تف�سر تعاظم م�سكلة اللجوء والنزوح يف كل قطر 

»الربيع  ي�سمى  ما  بلدان  خ�سو�ساً  عموماً،  الهجمة  طالتها  التي  الأقييطييار  من 

يرر  اأجنبياً  غييزواً  اأو  اأهلية،  حرباً  بعد  ت�سهد  مل  التي  تلك  فيها  مبا  العربي«، 

التهجر الق�سري والفرز ال�سكاين.

يف  املعادية  ال�ستخبارات  اأجييهييزة  تغلغل  مغزى  فهم  ميكننا  املنظار،  هييذا  ميين 

منظمات غوث اللجئني و»اجلمعيات اخلرية«، من البديهي اأن اأحداً ل ي�ستطيع 

الفوري  العون  لتوفر  مو�سوعية  حاجة  ثمة  لأن  »الإن�سانية«،  الن�ساطات  منع 

للنازحني الذين تركوا بيوتهم واأملكهم واأعمالهم وباتوا يف العراء حتت رحمة 

»الدول املانحة وامل�سيفة«. 

العملء واملخرين للعمل  اأجندة ال�ستخبارات جتنيد  راأ�ض  ولكن، لي�ض على 

وا�ستخدام  ا�ستقطاب  يجري  اأن  احليياليية،  هييذه  يف  الأجيييدى  بييل  حكوماتهم،  �سد 

اأع�ساء اجلمعيات اخلرية والهيئات املدنية، واأحياناً بع�ض  بع�ض املتنفذين من 

يييتييورع عن  ل  اليييذي  ال�سنف  ميين  القائمة،  احلييكييومييات  الر�سميني يف  امليي�ييسييوؤولييني 

ا�ستغلل املاأ�ساة يف �سبيل الرثاء واملنافع ال�سخ�سية ال�سيقة. 

للعمل  عملءها  ت�سخر  لكي  الإغيياثيية  هيئات  يف  ال�ستخبارات  اأجييهييزة  تند�ض 

ب�سورة منهجية خلدمة اأهداف الهجمة العدوانية، اإما من خلل التحكم بكيفية 

املنتفعني على ح�ساب املعوزين  النازحني، كتوزيع الهبات واملنح على  اإدارة �سوؤون 

الفعليني، اأو من خلل عرقلة اخلطط اجلدية حلل الأزمة ومنع اأكر عدد من 

اإىل ديارهم، لكي يدوم ال�ستات �سنوات طويلة، حتى ي�سبح  النازحني من العودة 

»حق  والنازحني  املهجرين  على  ُينكر  اأو  ال�سكاين،  الفرز  فُي�ستكمل  واقعاً،  اأمييراً 

العودة«، حتى بعد انتهاء م�سببات الأزمة.

وامليلي�سيات  اليييروييييع،  عيي�ييسييابييات  والييينيييزوح  التهجر  اأزميييية  خييلييق  يف  تييتيي�ييسييارك 

تدمر  مهمات  اأي�ساً،  منهجي  ب�سكل  تنفذ،  التي  والعرقية،  املذهبية  واملنظمات 

املواد  وخمييازن  املنازل  وحييرق  والعامة،  اخلا�سة  املمتلكات  ونهب  التحتية،  البنى 

املييدن  يف  احلييييياة  مقومات  كييل  وتعطيل  الييزراعييييية،  املحا�سيل  واإتيييلف  الغذائية، 

مييدرو�ييض  ميين دون توجيه  املنهجي  الييتييدميير  هييذا  يتم  والأريييييياف، ول  والأحييييييياء 

الغربية  ال�ستخبارات  اأجهزة  وكافة  اإيييه«،  اأي  و»ال�سي  »الإ�سرائيلي«  املو�ساد  من 

ومثيلتها يف احلكومات املحلية املرتهنة لإرادة اأعداء الأمة. 

خمططات  مبا�سرة  يخدم  مذهبي  اأو  عرقي  اأ�سا�ض  على  ال�سكاين  الييفييرز  اإن 

التفتيت والتمزق الداخلي، ولذلك نرى اأن ن�سبة التهجر من منطقة اإىل اأخرى 

داخل البلد الواحد، هي اأعلى بكثر منها اإىل البلدان املجاورة، اأما التهجر اإىل 

تن�سط  امل�سيفة، حيث  للدول  اأمنية ومادية  م�سكلت  اأي�ساً  في�سبب  البلد،  خارج 

الذين يت�سللون  املهجرين خللق بيئة حا�سنة للم�سلحني  املخابرات بني �سفوف 

عر احلدود بهدف تاأزمي الأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية يف البلدان امل�سيفة، وجّرها 

اأي�ساً اإىل القتتال الداخلي.

اإن اأ�سواأ ما يف الأمر، اأن الأعداء يتحكمون بق�سية املهجرين من األفها اإىل يائها، 

بينما تبقى القوى ال�سيا�سية واحلكومات العربية متورطة فيما بينها يف �سراعات 

عبثية، وغافلة متاماً عما يخطط لبلدان املنطقة، بل اإن اأكرث هذه القوى ت�سارك 

يف �سنع م�سرها البائ�ض، و�ستجد نف�سها على املدى القريب يف و�سع ل حت�سد 

عليه، ما مل تبادر اإىل �سبط حركات النزوح، والإ�سراف املبا�سر على اإدارة خميمات 

اللجوء، وتعطيل دور العملء واأجهزة ال�ستخبارات، والعمل بجدية وباأقرب وقت 

على اإعادة النازحني اإىل ديارهم.

عدنان حممد العربي

االستخبارات الغربية »ترعى« التهجير القسري
 وتوظف مأساة النازحين لخدمة التفتيت

كوريا الشمالية تؤكد أن 
أسلحتها النووية جاهزة 
للحرب.. وواشنطن تهدد 
باستعمال »نظام الدمى« 
الذي سيحول المعركة 
إلى بحر من نار  
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ثييميية تييعييابيير �ييسيييييا�ييسييييية وا�يييسيييطيييلحيييات اقييتيي�ييسييادييية 

واجتماعية كثرة ما زالت �سائعة ال�ستعمال على نطاق 

وا�سع، رغم اأن دللتها الفعلية قد انك�سفت، اأو اأ�سبحت 

بالية، منذ عهود طويلة، فقد حتولت يف قامو�ض املحللني 

تقبل  ل  بديهية  م�سلمات  اإىل  و»اخليييييراء«  واملييراقييبييني 

اجلدال، واخلطورة يف املثابرة على ا�ستخدامها تتجّلى يف 

اأنها ُت�سّلل الراأي العام، وتعمي ب�سائر القادة واحلكومات 

يف جميع اأقطار العامل دون ا�ستثناء، وحُتّولهم اإىل دمًى 

متحركة يف يد �سناع القرار احلقيقيني.

ل اأنييكيير اأن جميييرد طيييرح امليي�ييسيياأليية لييليينييقييا�ييض، وتيي�ييسييور 

فر�سيات حمتملة، والتفكر بالبحث عن بدائل للمفاهيم 

اأو  مت�سائل  لكل  م�سكلة  ذاتها  بحد  ت�سكل  كّلها  البالية، 

املوؤكد لن  »املُ�سّلمات«، ولكن هذا الحتمال  م�سكك بهذه 

لعّلي  �سلحيتها،  حول  النقا�ض  باب  طييْرق  عن  يردعني 

مقارعة  على  حّثهم  اأو  الييزمييلء،  بع�ض  اإثييييارة  يف  اأجنيييح 

»الأخطاء ال�سائعة«.

وكيييذليييك ل اأّدعيييييييي اأنييينيييي ُميييليييمٌّ بييكييل الييتييعييابيير 

وال�سطلحات ذات ال�سبهة، ولكنني �ساأدرج مثاًل 

اأو مثالني، للدللة على ما يجول يف خاطري من 

تعابر  اإىل  بالإ�سارة  و�ساأبداأ  وملحظات،  �سكوك 

ا�ستخدمتها اأعله حول �سناع القرار »احلقيقيني« 

يف مييقييابييل »اليييقيييادة واحليييكيييوميييات«، مبييا يييفيييييد بيياأن 

على  واأن دللتهما هي  املفهومني غر مرادفني، 

طريف نقي�ض، بعك�ض ما هو �سائع.

اإن حماولة تبيان الفرق بني »�سانع القرار« يف 

الوليات املتحدة، مثًل، وبني »الإدارة الأمركية« 

التي تتوىل زمام احلكم يف فرة معينة، اأو مبعنى 

القرار«،  »�سانعة  لي�ست  »الإدارة«  بيياأن  القول  اأدق، 

للمت�سائل،  م�سكلة  تييثيير  الييتييي  امليي�ييسييائييل  ميين  هييي 

الأمييركييي،  الرئي�ض  بيياأن  ينكر  ثمة من  ولكن هل 

بالكامل  مرتهنون  والرملان،  الكونغر�ض  واأع�ساء 

الو�سول  على  و�ساعدهم  للمنا�سب،  هياأهم  مليين 

حتى  ال�ساغطة  اجلهة  اأ�سمي  لن  مراكزهم؟  اإىل 

ل ي�ست�سهل البع�ض الرد باأنني »مهوو�ض« بنظرية 

املوؤامرة.

ومييين الأخيييطييياء اليي�ييسييائييعيية حيييول طييريييقيية احلييكييم يف 

يتم  ل  احلكم  اأن  املييتييطييورة«،  »الدميقراطية  البلدان 

اأو »احلكومة«، بل من خلل »موؤ�س�سات  عر »الفرد« 

ثييابييتييه حتييافييظ عييلييى اليي�ييسييالييح اليييعيييام«، وكيييياأن هيييذه ل 

تخ�سع بدورها لنف�ض ال�سغوط التي تنتج احلكومات 

والإدارات املتعاقبة، وهل ي�ستطيع اأحد من »املحللني« 

اأن يثبت بامللمو�ض، دون اجرار نف�ض التعابر البائدة 

اجليو�سيا�سية  والأهييمييييية  بيياليينييفييط،  »املييطييامييع  حيييول 

التي  العملية  امل�سلحة  هي  ما  امل�ستهدفة«،  للمنطقة 

اليي�ييسييرق  املييتييحييدة ميين حييروبييهييا يف  اليييولييييات  حتققها 

الأو�سط؟

ال�سوؤال  العاديني يطرحون  الأمركيني  املواطنني  اإن 

نف�سه، ول يجدون له جواباً مقنعاً، ويف الواقع، ل يوجد 

بينهم من يوؤيد احلرب، اإل من يقتنع باأن اأمنه ال�سخ�سي 

اأن  اإمييا  لهما:  ثالث  ل  خيارين  بني  نف�سه  فيجد  مهدد، 

تطاله يد الإرهابيني يف عقر داره، واإما اأن ت�سن حكومته 

حرباً ا�ستباقية يف البلد املعني.

جمريات  لتحليل  املغلوطة  املفاهيم  ي�ستخدم  من  اإن 

الأحييداث يف بلدنا ل ميكن اأن ي�سدق، مثًل، اأن الغرب 

ي�ستخدم امل�سطلحات الدالة على »احلرب �سد الإرهاب« 

اجلارية  العدوانية  احلييروب  واأن  كفّزاعة �سد مواطنيه، 

حالياً حت�سل �سد الدول التي يختار الكيان ال�سهيوين 

تدمرها لتحقيق اأهدافه التو�سعية يف املنطقة.

البديهية،  امل�سلمات  من  املفاهيم  هييذه  اأ�سبحت  فقد 

بحيث مل جتر حتى اللحظة اأي حماولت، كما مل تطرح 

عن  بالبحث  التفكر  جمييرد  اأو  حمتملة،  فر�سيات  اأي 

بدائل. 

البحث  م�سارات  وانقطعت  العقول،  جتمدت  فكاأمنا 

واجلدل والنقا�ض.

الرئي�ض ميقاتي ُيدرك اأن امليثاق اللبناين 

ُعرفاً،  منه ما هو مكتوب، ومنه ما هو بات 

املكتوب،  على  يق�سي  اأن  الييُعييرف  كيياد  حتى 

واأن امل�سيحيني هم الوحيدون الذين ينه�ض 

ارت�سوا  لأنييهييم  حقوقهم،  ميين  »امليثاقيون« 

اأن يكونوا اأبناء الوطن ولبنان الدولة، و»اأم 

ال�سبي« ولو على ح�سابهم.

بيييعيييييييداً عيييين املييينيييا�يييسيييفييية الييييتييييي هييييي حييق 

للم�سيحيني ولي�ست مّنة من اأحد، وما ن�ض 

عليه امليثاق فيما يتعلق بطائفية الرئا�سات، 

ُعرف  �ساد  اليييييوم،  وحتى   1943 العام  ومنذ 

غريب عجيب؛ اأن يكون رئي�ض احلكومة من 

نة، وي�سعى على الدوام مع باقي  اأقوياء ال�سُّ

اجلمهورية  رئي�ض  يكون  اأن  على  الييقيييييادات 

املييييياروين ممييين ل ميييتييلييك حيييييثييييية قييوييية اأو 

ال�سيعية  النه�سة  كانت  ثم  �سعبية،  قاعدة 

من »قمقم« احلرمان يف عهد الإمام املغيَّب 

املجل�ض  رئي�ض  فبات  ال�سدر،  مو�سى  ال�سيد 

القوة،  من  يكون  باأن  �سيعياً  مطلباً  النيابي 

حيث  من  احلكومة  رئي�ض  يقارع  يجعله  ما 

من�سب  وبقي  وال�سعبي،  ال�سيا�سي  احلجم 

رئي�ض اجلييمييهييورييية هييو الأ�ييسييعييف، لأنيييه »ل 

ميثل طائفته بل هو رئي�ض كل لبنان«!

اأن  ميقاتي  الرئي�ض  ميين  مطلوباً  لي�ض 

اأر�ييض الواقع ُتظهر  امليثاق، لأن  يقراأ لنا يف 

يف  غيين  اأي  واأن  الييتييطييبيييييق،  يف  ا�ستن�سابية 

حييقييوق طييائييفيية هييو طييعيين بييامليييييثيياق، وطعنة 

وقحة بحق الطائفة املغبونة.

نعطي للرئي�ض ميقاتي مثاًل ب�سيطاً مل 

الرئي�ض  اغتيال  اإثييَر  اأنه  الزمن؛  ميّر عليه 

تلقاها  الييتييي  ال�سدمة  وو�ييسييط  احلييريييري، 

اآلت  خا�ض،  ب�سكل  نية  ال�سُّ والطائفة  لبنان 

الزعامة اإىل جنله �سعد، بعد اأن رف�سها ابنه 

البكر بهاء، ولأن �سعد كان طري العود على 

دخول ال�سراي، كان ل بد من »الوكيل على 

رئا�سة  يت�سلم  اأن  ال�سنيورة  فيييوؤاد  العر�ض« 

احلييكييوميية، بييانييتييظييار تيياأهيييييل »ويل الييعييهييد«، 

اليييذي اعييتييلييى كيير�ييسييي اليي�ييسييراي لييفييرة، وملّييا 

اإىل  نية  ال�سُّ الطائفة  جليياأت  فيها،  ُيفلح  مل 

ال�سنيورة  عييييودة  لأن  قييييوي،  بييديييل  اخييتيييييار 

كانت و�ستبقى م�ستحيلة، نتيجة الأداء غر 

النظيف، ومبا اأنه من غر امل�سموح الإتيان 

»الييُعييرف«  درج  كما  �سعيف  حكومة  برئي�ض 

ال�سراي للرئي�ض ميقاتي، لأنه ميتلك  اآلت 

حيييييثييييية �ييسيييييا�ييسييييية واقييتيي�ييسييادييية ونيييوعييياً ما 

�سعبية.

هذا الُعرف ل ينطبق على كر�سي بعبدا، 

الآخرين، على من  وهي حمظورة يف ُعرف 

ميتلك �سعبية كا�سحة على م�ستوى طائفته 

وعلى م�ستوى لبنان، ولأن رئي�ض اجلمهورية 

الأخييرى  فالطوائف  لبنان«،  كل  »رئي�ض  هو 

لييهييا ح�سة الأ�ييسييد يف اخييتييييياره، مبييعييزل عن 

ال�سعبية  والييقيياعييدة  املييارونييييية  الطائفة  راأي 

للمر�سح، بل حتى عن متنيات �سيد ال�سرح 

يف بكركي، كائناً من كان �سيد هذا ال�سرح.

يييتييحييدث الييرئييييي�ييض ميييييقيياتييي عيين امليييييثيياق، 

لأنييه  الأرثييوذكيي�ييسييي،  اللقاء  قييانييون  ويرف�ض 

بييراأيييه غيير ميييييثيياقييي، لييكيين انييتييخيياب اليينييواب 

عر  امل�سيحيني  غيير  بيياأ�ييسييوات  امل�سيحيني 

الييقييوانييني املَيي�ييسييخيية اأميييير ميييييثيياقييي، وجتيياهييل 

ميثاقي،  اأمييير  امل�سيحية  الييقيييييادات  اإجيييمييياع 

و�سّم الآذان عن �سرخة بكركي �سد قانون 

القانون  اإحالة  وعييدم  ميثاقي،  اأميير  ال�ستني 

الأرثوذك�سي الذي اأقرته اللجان على الهيئة 

العامة اأمر ميثاقي!

اأميير  امل�سيحية  ال�سعبية  الإرادة  جتيياهييل 

�سيخ  اأي  فييتييوى  اأو  كلمة  وتغليب  ميثاقي، 

نيييداءات  على  الفتوى  ليييدار  تييابييع  غيير  �ُسني 

املييطييارنيية امليييوارنييية اأميييير ميييييثيياقييي، وحييمييلت 

الدولة  على  والتمرد  والتحري�ض  التكفر 

التي ترف�سها كل  القومي،  باأمنها  وامل�سا�ض 

نية  ال�سُّ الطائفة  طليعتها  ويف  الييطييوائييف، 

و�سيخ يحمل  ميثاقية،  اأمور  اأي�ساً  الكرمية 

موؤيديه يف البا�سات ويتنقل بهم من منطقة 

اإىل اأخرى غر اآبه بهيبة الدولة، هذه اأي�ساً 

من الأن�سطة التي تعزز امليثاق.

وّقيييييع الييرئييييي�ييض ميييييقيياتييي ميير�ييسييوم دعيييوة 

اليييهيييييييئيييات الييينييياخيييبييية وميييييين بييييعييييده رئييييي�ييض 

لأحكام  وفقاً  اإجرائية  كخطوة  اجلمهورية، 

لييتييميينيييييات فييوقييييية من  بييينييياء  اأو  اليييد�يييسيييتيييور، 

الآن لن تكون فقط يف  الكرة  فاإن  كونيللي، 

ملعب الييرئييييي�ييض بيييري، بييل بييعييهييدة الييقيييييادات 

امليي�ييسيييييحييييية والييوطيينييييية واليييقيييواعيييد اليينيياخييبيية 

انتخابات  نييتييائييج  يييقييراأ  مل  ومييين  امل�سيحية، 

فييعييل  وردة  اليييبيييليييديييية،  والييييدبييييّييييية  اليييقيييبيييّييييات 

امل�سيحيني على جتاهل حقوقهم عر رف�ض 

»لعنة«  يقراأ  ل  فاإنه  الأرثوذك�سي،  القانون 

غ�سب اجلماهر، ول يقراأ �سيا�سة.

�أمني �أ. ر.
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»الثبات«نعم للمنطق الميثاقي.. ال لمنطق ميقاتي العمر كله لـ
ك األكرم،  {اقرأ باسم رّبك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربُّ

الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم} صدق الله العظيم.

ها سهل.. لكن أن تمارس فيها  خمس ســـنوات في سفر التاريخ عدُّ
الكلمـــة بخطى ثابتة ونهج واضـــح صريح كما فلـــق الصبح، في زمن 
متحّول تطغى عليه سياسة الترهيب حينًا، والوعيد والترغيب أحيانًا، 

يكاد يكون ضربًا من المستحيل!
ها عصّية على األعاصير وعوادي الزمان، 

ّ
لقد أثبتت أقالم »الثبات« أن

فال التعســـف يرهبها، وال الباطـــل يخيفها، وال األســـاليب المبتذلة 
المتبعة اليوم في عالم االستتباع والتبعية والهيمنة تنال منها..

هذه األقالم مؤمنة بأّن الحياة ليســـت بعّد الســـنوات.. فهي تعي 
وتفقه أن الحياة بذل وعطاء وتضحيات ومواقف مشـــّرفة.. هي صدق 
ع عن الصغائـــر، واجتناب للمثالب، وحكمة في الرأي، 

ّ
في القول، وترف

ومجاهـــرة بالحقيقة مهما كان الثمـــن.. خطها ما تخط على الدوام« ال 
 لسنواتك«.

ً
عطي سنوات لحياتك، بل أعط حياة

ُ
ت

عظمة اإلنســـان بما يختزن ويّدخر من فكر.. أن الحياة فكر وفكر 
متطلع دائمًا إلى األفضل واألرقى واألحسن. فهي ال تفتح أبوابها 
للرجعيين والجهالء والراســـفين في القيود واألغالل.. فالحياة في 
تكّيفها وتطورها تعلن أنها تنشر االنفتاح الفكري وتسعى وراءه 
أبدًا.. فال ُيظنن أحد أن الظلم والقهر واأللم والتهويل بمقدورهم 
القضاء على الفكر والمفكرين.. فأدمغة المفكّرين ال تأتي بأفكار 
 

ُّ
خالـــدة ما لم تضغط عليها يد األلم.. فالفكر قوة فّعالة دونها كل

 كرامة اإلنسان تكمن في فكره وقلمه!
ُّ

قوة هائلة، كيف ال، وكل
مير، إذا رعف أعلن أســـراره وأبان آثاره.. إنه سفير 

ّ
فالقلم أنف الض

العقل، ورســـول الفكر وترجمان الذهـــن..  فهو يحزم اإلرادة، وال يمل 
االستزاده، يســـكت واقفًا، وينطق سائرًا.. إنه شـــجرة ظليلة معطاءة 
ثمرتهـــا األلفاظ البليغة، وشـــوكتها مرهفة قوية الشـــكيمة عزيزة 

الجانب!
»الثبـــات« ثابتة على العهد والنهج والموقف، في زمن الشـــّح كما 

يصفه المعّري:
           لم يبق في الناس إال الزوُر والملق

ُ
 فما أدري بمن أثق

ُ
 الثقات

ّ
قل

»الثبـــات« دائمـــًا متفائلة، فهي تنظر إلى إنســـان مجتمعنا  ال.. فـ
وإنسان أمتنا نظرة ثقة ال نظرة ريبة، على الرغم مما يسود مجتمعاتنا 
ز النفوس والمشـــاعر.. فهي 

ّ
اليوم من أعمال وأهوال واضطرابات تقز

تعـــّول على صحوة الضمائر التي شـــغلها الطمع وشـــاغلتها المادة 
فحادت عن جادة الصواب، ثقتهـــا كبيرة بعودة هؤالء وأمثالهم إلى 

الصراط المستقيم..
لوال الثقة، لعاش الناس دهرهم في القلق والخوف، ففقدان الثقة 

يعني فقدان الطمأنينة والسعادة في الحياة الدنيا..
»الثبات« أخيرًا وليس آخرًا، بيننا العمـــر المديد، مصحوبًا بالتقّدم 
واالطراد، لطالما كنت نصير الحق حاملة لواءه، وســـيفًا مســـلطًا على 

الباطل، فاضحة أضاليله وأحابيله..
نبيه �لأعور

الكاردينال ب�سارة الراعي جامعًا القيادات امل�سيحية يف بكركي
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ومب��ع��زل ع��ن ال���دع���وات ال��ت��ي ت��وج��ه��ه��ا ال���دول 

الكربى من اأمثال الواليات املتحدة وفرن�سا للبنان 

للبع�ض  تتيح  التي  الثغرات  و�سد  القانون،  الإ�سالح 

ممار�سة التهرب ال�سريبي، اإال اأن هذه االإ�سالحات 

والتعديالت مل تر النور، الأنها ت�سر مب�سالح حيتان 

اقت�سادية وراأ�سمالية كربى ومتعددة اجلن�سيات يف 

لبنان.

ال�سريبي من قبل رجال االأعمال  التهرب  بني 

ال�سريبي  والتالعب  الكربى،  ال�سركات  واأ�سحاب 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  قبل  من 

حيث يتم تزوير اأرق��ام االأعباء واالأرب��اح بهدف عدم 

تاأدية ال�سريبة، يبقى �سجل لبنان اأ�سود.

وبح�سب درا�سة اأعدتها ال�سبكة الوطنية ملكافحة 

»ال  ال�سفافية  لتعزيز  اللبنانية  واجلمعية  الر�سوة 

ف�ساد«، تك�سف عمليات التهرب ال�سريبي، اأن املجتمع 

ي��ق��وم ب���رد ف��ع��ل ع��ل��ى ع���دم ع��دال��ة ال�����س��رائ��ب التي 

تطال ال�سرائح الدنيا على نحو مركز، وتكاد تن�سى 

ال��ري��وع واأ���س��ح��اب ال���روات وامل��داخ��ي��ل واحلمايات 

بني  ال��ه��وة  وي��زي��د  ال��ت��ه��رب  ي�سجع  م��ا  ال�سيا�سية، 

ال�سريبية  ال�سيا�سات  اإن  اإذ  االجتماعية،  الطبقات 

على  ارتكزت  االأخريين،  العقدين  يف  اعتمدت  التي 

�سرائب غري مبا�سرة، يف املقابل، فاإن تعبري املجتمع 

بوا�سطة التهرب ال�سريبي، �سببه عدم ح�سوله على 

اخلدمات التي توؤمنها الدولة.

ال�����س��ري��ب��ي  ال�����س��غ��ط  اإن  ال����درا�����س����ة،  وت����ق����ول 

االإج��م��ايل يف لبنان هو من االأدن��ى عاملياً، لكنه بال 

القيمة  ع��ل��ى  ال�سريبة  جن���اح  اإىل  م�����س��رية  ع��دال��ة، 

امل�سافة يف مقابل تلكوؤ يف تطبيق ال�سريبة املوحدة 

اإن  اإذ  ت�ساعدية،  تكون  اأن  يجب  التي  الدخل  على 

ي�سهم  ال����روة،  ت��وزي��ع  الإع����ادة  ال�سريبة  ا�ستخدام 

واال�ستثمار  االإن��ف��اق  اإىل  الدولة  ويدفع  التنمية  يف 

بهذا االجتاه، على �سبيل املثال، هناك رف�ض �سيا�سي 

لو�سع ر�سوم على التعديات على االأمالك البحرية 

م��ث��اًل، وب��ال��ت��ايل، ي��ج��ب اإع����ادة ال���ت���وازن اإىل ت��وزي��ع 

يف  وتوظيفها  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ني  ال�سريبية  االأع��ب��اء 

عملية التنمية.

م���ن اأب������رز اأ����س���ب���اب ال���ت���ه���رب ال�����س��ري��ب��ي، وف��ق 

ارتفاع  ال�سريبية يف ظ��ل  االأع��ب��اء  زي���ادة  ال��درا���س��ة، 

م�ستوى حاجة الدولة اإىل االإيرادات لتاأمني املبالغ 

ال���الزم���ة ل��ت�����س��دي��د ف���وائ���د ال���دي���ن ال���ع���ام، و���س��ع��ف 

التعليم  مثل  للمواطنني  االأ�سا�سية  الدولة  خدمات 

تتيح  ت�سريعية  ثغر  وج��ود  اإىل  اإ�سافة  وال�سحة.. 

التطبيق  وع��دم  والتدقيق  املراقبة  �سعف  التهرب، 

الفعلي للعقوبات على الرا�سي واملرت�سي.

ت�����س��ري��ع��ه يعك�ض  ي��ت��م  ال����ذي  ال��ت��ه��رب  اأن  ع��ل��م��اً 

املح�سوبيات  ال�سيا�سية االقت�سادية الأ�سحاب  امل�سالح 

غري  به  املعمول  ال�سريبي  النظام  فيما  والوا�سطة، 

االأرب���اح  �سريبة  مت��ّث��ل  ال  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى  ع���ادل، 

ك��ام��ل  م���ن  امل��ئ��ة  يف  ع��ل��ى اأ����س���ح���اب ال��ع��م��ل ���س��وى 7 

ال�����س��رائ��ب  ن�سبة  ت��ب��ل��غ  امل��ق��اب��ل  يف  امل���وازن���ة،  واردات 

على االإنفاق وال�سرائب غري املبا�سرة 85 يف املئة من 

واردات املوازنة، اأي اأن ال�سريبة تطال 75 يف املئة من 

اأ���س��ح��اب ال��دخ��ل امل��ح��دود، مقابل م��ا ب��ني 10 و13 يف 

كما  وال���روات..  الكبرية  املداخيل  اأ�سحاب  من  املئة 

اأن بع�ض ال�سرائب غري د�ستورية، ال �سيما ال�سرائب 

اإىل  االإ���س��ارة  الهاتف، وجت��در  املفرو�سة على خدمات 

اإ�سافية  ت�ساعدها عنا�سر  التهرب  انت�سار عمليات  اأن 

اإذ  امل�سرفية،  ال�سرية  مثل  بها  التغني  يتم  لبنان  يف 

لر�سم  اخلا�سعة  االأم��وال  ال�سرية،  هذه  من  ت�ستفيد 

امل�سرتكة  امل�سرفية  احل�سابات  خ�ض  ما  يف  االنتقال 

التي تنقل االأموال اإىل ال�سخ�ض، وذلك من دون تاأدية 

اأي �سريبة، ولذلك ت�سري الدرا�سة اإىل اأن لبنان »جنة 

�سريبية لكون ال�سرية امل�سرفية جتيز انتقال االأموال 

من يد اإىل اأخرى من دون ت�سديد اأي �سريبة خا�سة 

ي�سري  ولذلك  والهبات«،  الو�سايا  انتقال  ر�سم  جلهة 

اإىل �سرورة حتويل ال�سرية امل�سرفية  بع�ض اخلرباء 

اإىل �سرية مهنية لكي ال تكون مانعاً لتاأدية اأي �سريبة، 

وبحيث ال يعود هناك اأي �سكوك بالن�سبة اإىل تبيي�ض 

االأموال على ح�ساب ال�سرية امل�سرفية.

حملياً  لي�ض  ال�سرية  ع��رب  ال�سريبي  وال��ت��ه��رب 

فح�سب، فال�سرية امل�سرفية متّثل اأداة جتذب االأموال 

ال�سريبة يف اخل��ارج، ويقدر حجم  تاأدية  الهاربة من 

روؤو�ض االأموال الهاربة من الدول النامية بنحو 500 

مليار دوالر �سنوياً، فيما خ�سارة الدول ب�سبب التهرب 

يف العامل تبلغ 225 مليار دوالر، لكن مثل هذه االأرقام 

يف لبنان غري وا�سحة اأو معروفة.

الدرا�سة  ت�سري  ال�سريبي،  التهرب  خلفيات  ويف 

اإن خدمته  اإذ  ال��ع��ام،  ال��دي��ن  ي��وؤدي��ه  ال���ذي  ال���دور  اإىل 

امل���وازن���ة  ت�����س��ت��ح��وذ ع��ل��ى اجل����زء االأك�����رب م���ن واردات 

العامة، فقد بلغت 3.85 مليار دوالر يف 2009، اأي نحو 

ح�سة  فيما  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   13
الدين العام والرواتب واالأجور والكهرباء متثل 82 يف 

املئة من واردات الدولة، كما اأن خدمة هذا الدين تعد 

ال�سبب الرئي�سي لعجز املوازنة الذي يدفع احلكومة 

اإىل البحث عن اإيرادات جديدة غالباً ما تكون �سرائب 

اأو ديوناً.

الثقل  اأن  ال�سريبي  ال��ن��ظ��ام  خ�سائ�ض  وتظهر 

ح�سة  اأن  ال�سريبية،  االإي���رادات  تركيبة  يف  االأ�سا�سي 

الراجح  ال��وزن  فيما  كبرية،  املبا�سرة  غري  ال�سرائب 

يعود اإىل الر�سوم اجلمركية، يف مقابل انخفا�ض وا�سح 

على  ال�سرائب  �سيما  ال  املبا�سرة،  ال�سرائب  لن�سبة 

�سرائب  على  احل�سري  االعتماد  عن  ف�ساًل  الدخل، 

فال�سريبة  واالإن��ف��اق،  ال��دخ��ل  على  خا�سة  اأو  نوعية 

لل�سرائب  االأول  امل�سدر  متّثل  امل�سافة  القيمة  على 

 50.5 ال�سريبية  االإي��رادات  بلغت  فيما  املبا�سرة،  غري 

يف املئة من جممل الواردات و16.2 يف املئة من الناجت 

املحلي يف 2008، وقد انخف�ست ح�سة ال�سرائب غري 

االإي���رادات  جمموع  من  املئة  يف   40 نحو  من  املبا�سرة 

اإىل  الت�سعينيات  م��ن  االأول  الن�سف  يف  ال�سريبية 

االأخ��رية،  اخلم�ض  ال�سنوات  يف  املئة  يف   25 معدله  ما 

من  امل��ئ��ة  يف   70 املبا�سرة  ال�سرائب  متثل  امل��ق��اب��ل  يف 

االإيرادات ال�سريبية يف الدول املتقدمة و50 يف املئة يف 

البلدان املتو�سطة الدخل، وتقدر بنحو 45 يف املئة يف 

دول املنطقة النفطية.

التهرب  من  للحد  الدرا�سة  تو�سيات  اأب��رز  وم��ن 

ال�����س��ري��ب��ي، وت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��دي��ل ال��ق��وان��ني ال��ت��ي ت�سمح 

للخزينة،  موحد  ح�ساب  اإن�ساء  ال�سريبي،  بالتهرب 

واإيراداتها وعلى  االأم��وال  فر�ض �سريبة على روؤو���ض 

االأرب�����اح ال��ع��ق��اري��ة، ف��ر���ض ر���س��م خ��ا���ض ع��ل��ى انتقال 

ت�سجيل  ر���س��م  ي��ع��ادل  العقارية  ال�سركات  يف  االأ���س��ه��م 

العقارات، التدقيق يف عمليات بيع االأ�سول والتالعب 

تخمني  يف  ال�سما�سرة  دور  على  الق�ساء  ب��االأ���س��ع��ار، 

االأم�����الك امل��ب��ن��ي��ة، حت��دي��د ق��ي��م��ة االأم�����الك ال��ع��ام��ة، 

وكذلك م�ستوى الت�سخم يف العقارات.

القانون  ورغم االآم��ال بتطبيق االإ�سالحات على 

اأي  ك�سف  اإم��ك��ان��ي��ة  يف  ي�سككون  ك��ث��ريون  ال�سريبي، 

ع�سي  مثلما  ال�سريبي،  التهرب  م��ن  متاأتية  ودائ���ع 

على م�سارف كثرية اكت�ساف م�سادر املاليني املودعة 

فيها من موؤ�س�سات لها �سهرتها و�سمعتها، ومن رجال 

واملعروفة،  الكبرية  ومنا�سبهم  مكانتهم  لهم  اأعمال 

كثريون يراهنون على ف�سل تعديل اأي قانون للتهريب 

جتارية  موؤ�س�سات  م��ن  لبنان  ل��دى  فكم  ال�سريبي، 

اإىل  ال�سالم  ع��ودة  بعد  ازده���رت  و�سياحية  و�سناعية 

غري  ب��اأم��وال  لتعاملها   1992 ال��ع��ام  منذ  لبنان  رب��وع 

اأن  املوؤ�س�سات  تلك  ملالكي  اأتيح  وقد  امل�سدر،  معروفة 

وديبلوما�سية  ووزاري����ة  نيابية  منا�سب  اإىل  ي�سلوا 

نافذة.

هنا مرت�ضى

لبنان جنة.. ضريبية
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المتعاقبة  الحكومات  رغم محاوالت 
اإليحاء بالقيام بخطوات بناءة ومدروسة 
إلزالة تهمة التهرب الضريبي المنتشر 
في لبنان، إال أن األمر ال يخفى على أحد، 
أن التهرب والتالعب والغش الضريبي، 
على  مبنيًا  يوميًا  روتينًا  يكون  يكاد 

ثقافة فساد منتشرة وتعم البلد.



و�ضف اأ�ضوات العربية 

واأثر ذلك يف بنية الكلمة

حروف العربية عند اخلليل: • عدد 
ا�ستمر اخلليل يف و�سفه وتدقيقه لالأ�سوات التي 

تبنى منها الكلمة العربية، فراأى اأن حروف العربية 

ت�سعة وع�سرين حرفاً، و�سبب و�سول العدد عنده اإىل 

ت�سعة وع�سرين هو اإ�سافة االألف اللينة اإليها وعدها 

من ال�سوامت، واإال فعدد حروف العربية املتفق عليه 

االآن ثمانية وع�سرون حرفاً، وقد �سنف اخلليل اأواًل 

هذه احلروف اإىل �سنفني رئي�سيني هما:

اأ - ح��روف �سحاح لها م���دارج واأح��ي��از، وه��ي كل 

احلروف عدا الواو والياء واالألف اللينة والهمزة.

ب - ح����روف ج��وف��ي��ة ل��ي�����ض ل��ه��ا م����درج وال حيز 

تن�سب اإليه، وهي الواو والياء واالألف اللينة والهمزة.

حرفاً،  وع�سرون  ت�سعة  العربية  يف  اخلليل:  قال 

م��ن��ه��ا خم�سة وع�����س��رون ح��رف��اً ���س��ح��اح��اً ل��ه��ا اأح��ي��از 

وم�����دارج، واأرب���ع���ة اأح����رف ج���وف وه���ي: ال����واو وال��ي��اء 

تخرج  الأنها  جوفاً،  و�سميت  والهمزة  اللينة  واالأل��ف 

من اجل��وف، فال تقع يف مدرجة من م��دارج الل�سان، 

وال م��ن م���دارج احل��ل��ق، وال م��ن م���دارج ال��ل��ه��اة، اإمن��ا 

هي هاوية يف الهواء فلم يكن لها حيز تن�سب اإليه اإاّل 

اجلوف، وكان يقول كثرياً: االألف اللينة والواو والياء 

هوائية اأي اأنها يف الهواء.

عند اخلليل: احلروف  • اأحياز 
احلّيز عند اخلليل هو املنطقة التي ت�سم حروفاً 

متقاربة يف املخرج، وقد �سنف االأحياز اإىل االأ�سناف 

االآتية:

- احليز االأول: ي�سم العني واحلاء والهاء.

- ال���ث���اين: ي�����س��م اخل����اء وال���غ���ني، وه�����ذان احل��ي��زان 

يعتربهما اخلليل يف احللق.

- الثالث: ي�سم القاف والكاف ويعتربهما من اللهاة.

- الرابع: ي�سم اجليم وال�سني وال�ساد.

- اخلام�ض: ي�سم ال�ساد وال�سني والزاي.

- ال�ساد�ض: ي�سم الطاء والدال والتاء.

- ال�سابع: ي�سم الظاء والذال والثاء.

- الثامن: ي�سم الراء والالم والنون.

- التا�سع: ي�سم الفاء والياء وامليم.

- العا�سر: ي�سم االألف والواو والياء.

اخلليل:  ق��ال  ح��ي��زاً،  لها  يحدد  فلم  الهمزة  اأم��ا 

ٌة  ُبحَّ ول��وال  احل��اء  ث��م  العني  كلها  احل���روف  فاأق�سى 

العني  من  خمرجها  لقرب  العني  الأ�سبهت  احل��اء  يف 

لقرب  احل��اء  الأ�سبهت  الهاء  يف  َهتٌَّة  ول��وال  الهاء،  ثم 

خم��رج الهاء من احل��اء، فهذه ثالثة اأح��رف يف حيز 

واحد بع�سها اأرفع من بع�ض ثم اخلاء والغني يف حيز 

واحد كلهن حلقية ثم القاف والكاف لهويتان والكاف 

ث��م اجليم وال�سني وال�����س��اد يف حيز واح���د، ثم  اأرف���ع 

ال�ساد وال�سني والزاي يف حيز واحد، ثم الظاء والذال 

والثاء يف حيز واحد، ثم الراء والالم والنون يف حيز 

واحد ثم الفاء والباء وامليم يف حيز واحد، والهمزة يف 

الهواء مل يكن لها حيز تن�سب اإليه.

بالتحديد: العربية  اأ�سوات  • خمارج 
حدد اخلليل خمارج اأ�سوات العربية كما يلي:

- امل��خ��رج االأول: احللق وه��و خم��رج ال��ع��ني، واحل��اء، 

واخلاء، والغني، الأنها يف راأيه تبداأ من احللق.

- امل��خ��رج ال��ث��اين: ال��ل��ه��اة وه��ي ع��ن��ده خم��رج القاف 

والكاف؛ الأن مبداأهما من اللهاة.

- امل��خ��رج ال��ث��ال��ث: �سجر ال��ف��م وه���و خم���رج اجل��ي��م، 

ال��ف��م،  وال�����س��ني، وال�����س��اد؛ الأن م��ب��داأه��م��ا م��ن �سجر 

ويق�سد به مقدمة �سقف الفم )الغار(.

ال�ساد،  خم��رج  وه��ي  الل�سان  اأ�سلة  ال��راب��ع:  املخرج   -

وال�سني، والزاي؛ الأن مبداأهما من االأ�سلة.

- املخرج اخلام�ض النطع: وهو ما ظهر من الغار اأي 

مقدمة �سقف الفم، وهو خمرج الطاء والدال والتاء 

الأن مبداأهما من النطع.

- املخرج ال�ساد�ض اللثة : الأن مبداأهما من اللثة وهي 

الظاء والذال والثاء.

- املخرج ال�سابع ذلق الل�سان: وهو خمرج الراء والالم 

والنون الأن مبداأهما من ذلق الل�سان.

- املخرج الثامن ال�سفتان: وهما خمرج الفاء والباء 

وامليم الأن مبداأهما من ال�سفة.

- املخرج التا�سع اجلوف اأو الهواء: وهو خمرج الياء 

والواو واالألف والهمزة؛ الأنه ال يتعلق بها �سيء.

والغني  واخل���اء  واحل���اء  فالعني   « اخلليل:  ق��ال 

وال��ك��اف  وال��ق��اف  م��ن احل��ل��ق،  م��ب��داأه��ا  حلقية؛ الأن 

وال�سني  واجليم  اللهاة  من  مبداأهما  الأن  لهويتان؛ 

اأي  ال��ف��م،  �سجر  م��ن  مبداأهما  الأن  �سجرية  وال�ساد 

م��ف��رج ال��ف��م، وال�����س��اد وال�����س��ني وال����زاي اأ���س��ل��ي��ة؛ الأن 

م��ب��داأه��م��ا م���ن اأ���س��ل��ة ال��ل�����س��ان وه���ي م�����س��ت��دق ط��رف 

مبداأها  الأن  نطعية؛  وال��دال  والتاء  والطاء  الل�سان، 

وال��ذال والثاء لثوية الأن  االأعلى، والظاء  النطع  من 

اللثة، وال��راء وال��الم والنون ذلقية، الأن  مبداأها من 

م��ب��داأه��ا م��ن ذل��ق الل�سان وه��و ح���ده، وال��ف��اء وال��ب��اء 

وامليم �سفوية؛ الأن مبداأها من ال�سفة، والياء والواو 

واالألف والهمزة هوائية يف حيز واحد، الأنها ال يتعلق 

ومو�سعه  م��درج��ه  اإىل  ح��رف  ك��ل  فن�سب  ���س��يء،  بها 

الذي يبداأ منه«.

ترتيب االأ�سوات على ح�سب خمارجها بداية من 

احللق:

رّت���ب اخل��ل��ي��ل ب��ن اأح��م��د اأ����س���وات ال��ع��رب��ي��ة على 

ح�سب خمارجها؛ وتعد هذه اأي�ساً خطوة متقدمة يف 

معاجلة احلرف العربي، وتدقيقاً الإ�سارة احلرف اإىل 

ال�سوت وقد اتبع اخلليل الرتتيب االآتي: ع، ح، ه�، خ، 

غ، ق، ك، ج، �ض، �ض، �ض، �ض، ز، ط، د، ت، ث، ذ، ر، ل، 

ن، ف، ب، م، اأ، ي، و، ء.

منها  وت���خ���رج  ال�����س��ف��ة  اإىل  ن�����س��ب��ة  وال�����س��ف��وي��ة 

ه��ي: ف، ب، م، ق��ال اخلليل:  اأي�����س��اً  اأ���س��وات  ث��الث��ة 

ل��ق وال�����س��ف��وي��ة ���س��ت��ة، وه��ي:  »اأع��ل��م اأن احل����روف ال��ذُّ

ذل��ق��اً  احل����روف  ه���ذه  �سّميت  اإمن���ا  )ر،ل،ن،ف،ب،م(، 

الل�سان  اأ�سلة  اإمنا هي بطرف  املنطق  الأن الذالقة يف 

وال�سفتني وهما َمْدَرجتا هذه االأحرف ال�ستة.

- احلروف املح�ُسنة واملخُففة لبناء الكلمة:

ي���رى اخل��ل��ي��ل اأن ه��ن��اك ب��ع�����ض احل�����روف ت��ل��زم 

وذلك  والقاف(  )العني  ذل��ك:  من  لتخفيفها  الكلمة 

اأن البناء الرباعي اخلايل من احل��روف الذلق ال بد 

من احتوائه على العني اأو القاف، قال اخلليل: واأما 

يعرى  منه ال  االأعظم  ف��اإن اجلمهور  الرباعي  البناء 

ع�سر  كلمات  اإاّل  بع�سها  من  اأو  الذلق  احل��روف  من 

الق�سطو�ض،  الع�سجد،  ال��ك��ل��م��ات:  ه��ذه  وم��ن  ���س��واذ، 

ال��ُق��داح�����ض، ال��ُدع�����س��وق��ة، ال��ُه��ُدَع��ة، ال��ُزه��ُزق��ة، وه��ذه 

االأحرف قد عرين من احلروف الذلق، ولذلك نزرن 

فقللن ولوال ما لزمهن من العني والقاف ما ح�ُسنَّ 

اإاّل  ب��ن��اء  ت��دخ��الن يف  وال��ق��اف ال  ح���ال، فالعني  على 

ح�سنتاه، الأنهما اأطلق احلروف واأ�سخمها جر�ساً.

امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة: حت��دي��د رت��ب��ة ال�����س��ائ��ت مع 

ال�سامت يف الكلمة

اأخواتها  كما هو يف  العربية  اأن��ه يف  املعروف  من 

ال�����س��ام��ي��ات اأن احل���رك���ة ي��رم��ز اإل��ي��ه��ا ف����وق احل���رف 

ال�سامت، وهذه الطريقة يف الكتابة اأثرت يف ر�سمها، 

وما ن�ستعمله االآن من كتابة يكاد يكون خالياً من هذه 

احلركات )ال�سبط بال�سكل(، وقد تنبه املتقدمون من 

علماء العربية اإىل هذه الق�سية وحددوا رتبة احلركة 

ه��وؤالء  مقدمة  ويف  ال�سامت،  ال�سوت  اإىل  بالن�سبة 

اإىل  اأ���س��ار  ال��ذي  بن جني،  عثمان  الفتح  اأب��و  العلماء 

اأن احلركة بعد احلرف م�ستداًل على ذلك باالإدغام؛ 

فعلى راأيه اأن كلمة »َكَتَب« تكون ال�سوامت وال�سوائت 

فيها على الرتتيب االآتي:

ت��اء ثم  ث��م  ث��م فتحة  ك��اف  اأي:   )ك - ت- ب-( 

فتحة ثم باء ثم فتحة، وا�ستدل على ذلك باأن احلرف 

متحركاً  يكن  ومل  كلمة  يف  مثله  ب��ح��رف  التقى  اإذا 

يدغم هذا احلرف يف مثله؛ وهذه الظاهرة ت�سري اإىل 

اأن رتبة ال�سائت )احلركة( بعد ال�سامت )احلرف(.

اأردن���ا  اإذا  د-(،  د-   - )���ض  كلمة:  ذل��ك مثال  م��ن 

اإدغام املثلني فيها وهما الدال االأوىل والدال الثانية 

فال بد من ت�سكني الدال االأوىل، ومعنى ذلك هو نزع 

احلركة التي بني الدالني؛ وهي حركة الدال االأوىل، 

الفكرة  هذه  ا�ستوحى  قد  جني  ابن  يكون  اأن  وميكن 

م��ن اخل��ل��ي��ل ب��ن اأح��م��د الأن اخل��ل��ي��ل اع��ت��رب احل��رف 

امل�سدد حرفني اأولهما �ساكن وثانيهما متحرك، ومما 

يدل على اأن احلركة بعد احلرف اأن عدم وجود هذه 

لتخفيف  اآخ���ر  �سامت  اإىل  ال�سامت  يغري  احل��رك��ة 

النطق، واأن وجود احلركة يبقي ال�سامت على حاله، 

ت��اء االف��ت��ع��ال يف الفعل  اأن  وم��ن االأم��ث��ل��ة على ذل��ك 

)ذكر( تدغم يف الذال ثم تغري الذال اإىل دال؛ وذلك 

كما يلي:

)ذك����ر( ي�����س��اغ م��ن��ه اف��ت��ع��ل ع��ل��ى ال��ن��ح��و االآت����ي: 

)اذتكر( فالذال �ساكنة؛ لذلك لي�ض هناك حائل بينها 

وبني التاء، فتقلب التاء ذااًل وتدغم الذال يف الذال ثم 

العمليات  اإىل دال للتخفيف؛ وال��ذي بداأ هذه  حتول 

ال�سرفية هو نزع احلركة التي بعد الدال، بدليل اأن 

التي  احلركة  الأن  التاء،  فيها  تغري  ال  )تذكر(  كلمة 

بعدها ما زالت باقية.

ابن  اإل��ي��ه��ا  نبه  ال��ت��ي  ال�سوتية  ال��ظ��اه��رة  وه���ذه 

وتنميط احلرف  اأهمية كربى يف معاجلة  ذات  جني 

احلديث؛  الع�سر  يف  العاملية  االأ�سوات  لنقل  العربي 

رتبة  تعيني  على  ق��ادري��ن  نكون  الت�سور  بهذا  الأن��ن��ا 

ال�����س��ام��ت وال�����س��ائ��ت يف ال��ك��ل��م��ة، وب��االإم��ك��ان متثيل 

هي  هذه  العربي،  باحلرف  �سوتياً  العاملية  االأ�سوات 

اأ�سوات  ليمثل  العربي  احل��رف  بها  مر  التي  املراحل 

اللغة العربية ويبني رتبتها يف الكلمة، وكما تبني لنا 

فاإن كل مرحلة من هذه املراحل زادت من دقة الرمز 

اإىل ال�سوت ومل تتاأثر اأ�سوات اللغة العربية بالزيادة 

اأو النق�سان اأو التغيري اأو التبديل.

من موؤمتر »اللغة العربية.. من 

خماطر اجلمود اإىل تداعيات التجديد«
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�ل��ر�أ���س وال تكّف  »نحلة حت��ّوم ف��وق 

ع��ن �ل��ّط��ن��ن«.. ه���ذ� �ل��و���س��ف ينا�سب 

�للحوحة،  �ل�سخ�سية  �أ���س��ح��اب  مت��ام��اً 

يتقّن  �ل��ات��ي  �ل�سيد�ت  م��ن  خ�سو�ساً 

فن »�لّزن« كو�سيلة لل�سغط على �لزوج 

�حلديث  من  ملًا  للمطالب  للخ�سوع 

ما  ف�سرعان  �ملو�سوع،  نف�س  يف  �ملتكرر 

يرفع �لزوج �لر�ية �أمام هذ� �ل�ساح.

�إذ� كنت تذوبن يف هوى �الإحلاح كي 

وتعتقدين  كاملة،  مطالبك  تنفيذ  يتم 

للو�سول  �الأق�سر  �لطريق  هو  ه��ذ�  �أن 

�الآتية  �الأ�سئلة  عن  �أجيبي  هدفك،  �إىل 

ب�����س��ر�ح��ة ق��ب��ل �أن ي�����س��ّم��ي��ك �الآخ����رون 

ب�»�لزنانة«.

ياأخذون  ال  ع��ادة  �أ�سرتك  �أف���ر�د  كل 

�ل���ر����س���ائ���ل �ل��ت��ل��ي��ف��ون��ي��ة م����ن �ل���ذي���ن 

وع��ادة  �ل�سحيح،  بال�سكل  بك  يت�سلون 

م��ا ت��ك��ون ه��ذه �ل��ر���س��ائ��ل غ��ر و��سحة 

بال�سبط  تعرفن  ال  باخت�سار  �ملعامل، 

َمن �لذين �ت�سل بك، و�أي �سيء يطلبه 

منك، هل:

�أ- ت�سرتين جهاز �الإجابة على �لتليفون 

ل��ي��ت��ل��ق��ى ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن �أف������ر�د �أ���س��رت��ك 

�ملكاملات �لتليفونية �خلا�سة بك؟

�أن  قبل  م�����س��ددة  تعليمات  ت��رتك��ن   - ب 

ت��خ��رج��ي ل��ك��ل م���ن يف �ل��ب��ي��ت ل��ي��ك��ت��ب��و� 

ب���و����س���وح َم����ن �ل���ذي���ن ط��ل��ب��وك و�أرق������ام 

تليفوناتهم؟

�إذ� مل  ب��ك��ل ���س��ر�ح��ة:  ل��ه��م  ت��ق��ول��ن  ج - 

يفعلو� ذلك، فاإنك �ستعاملينهم باملثل؟

من  ك��ل  �أن  تعتقدين  ه��ل  ع��ام��ة،  ب�سفة 

حولك:

�أ- يفعل بال�سبط ما تطلبينه منهم.

ب- يفعل بال�سبط ما تطلبينه منهم من 

وقت �إىل �آخر.

م�ستمر  تذكر  �إىل  يحتاجون  د�ئ��م��اً   - ج 

تطلبينه  م��ا  ليفعلو�  �آخ���ر  �إىل  وق��ت  م��ن 

منهم.

• طلب منك مديرك يف �لعمل �إجناز 
ما، وعند تنفيذه وجدته غاية  �أمر 

يف �ل�صعوبة:

بعدم  �ل��ب��د�ي��ة  منذ  م��دي��رك  تخربين  �أ- 

قدرتك على �إجناز �الأمر.

ب - ت�������س���ّري���ن ع���ل���ى �إجن�������از ج�����زء م��ن��ه 

وتعتذرين عن �إجناز �لباقي.

�الأم������ر،  ل�����س��ع��وب��ة  ت�����س��ت�����س��ل��م��ن  ال   - ج 

وترف�سن �الن�سحاب منه.

�إذ� طلبت من زوجك �أن ي�سطحب �الأوالد 

�أ�سبوعية مرة و�حدة على �الأقل  يف نزهة 

هل:

ذلك  يفعل  مل  �إذ�  ب��االأم��ر  تهتمن  ال  �أ-   

وتقدمن له �الأعذ�ر �إن �أمكن.

تنا�سى  �إذ�  �ملهمة  بهذه  �أن��ت  -تقومن  ب 

�أحياناً.

ج - تقولن له �إنه يجب �أن يهتم باأوالده 

مثلما تهتّمن �أنت بهم.

• �بنك �لذي يف �صن �ملر�هقة، طلبت 
منه �أن يقوم برتتيب غرفته، هل:

�أ�سهل  �ستكون  �حل��ي��اة  �إن  ل��ه  تقولن  �أ- 

و�أب�سط �إذ� قام بهذ� �لعمل.

ب - تكررين طلبك هذ� بهدوء و�أدب.

ب���اأن���ك  ت�����س��رخ��ن ف���ي���ه وت���ه���ددي���ن���ه  ج - 

هو  يقم  مل  �إذ�  بعيد�ً  مباب�سه  �ستلقن 

بهذه �ملهمة.

عمله  من  �إجازة  يومًا  زوجك  • �أخذ 
فجاأة، فهل:

هما  و�الإره��������اق  �ل��ع��م��ل  �أن  ت����رّبري����ن  �أ- 

�ل�سبب، و�أنه يحتاج �إليها فعًا.

ب - ال تفكرين يف �الأمر كثر�ً.

ل�سبب  �الإج���ازة  �أن  على  ت�سّرين   - ج 

�أم��ر م��ا، و�أن هناك ما  �أو ه��روب م��ن 

يخفيه عنك.

�أنك: ت�صعرين  هل  • عمومًا، 
�أ- حمبوبة.

ب - �الآخرون يف حاجة �إليك؟

�ل�سكر  �الآخ���رون ال يقّدمون لك  ج - 

د�ئماً؟  

تقدمت مل�سابقة فنية �أو �سعرية بعمل 

�جل��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�سلت  لكنك  مم��ي��ز، 

ثناء من حولك  بالرغم من  �لثانية، 

�الأوىل،  �مل��رت��ب��ة  ي�ستحق  و�أن���ه  عليه، 

فهل:

بها،  وت�سعدين  بجائزتك  تر�سن  �أ- 

وتتمنن حظاً �أف�سل يف مرة مقبلة.

�أ�سباب  وبحث  معرفة  حت��اول��ن   - ب 

تفوق عمل �آخر عليك.

للم�سوؤولن  ب�سكوى  تتقدمن   - ج 

الإعادة فرز �لنتائج من جديد.

هل  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ح��ي��ات��ك  يف   •
جتدين:

بنف�سك  تقومي  �أن  �الأف�����س��ل  م��ن  �أ- 

بالعمل �ملطلوب، �أ�سهل من �أن تطلبي 

ذلك من �الآخرين.

تركت  �إذ�  �مل��ت��اع��ب  ت��و�ج��ه��ن  ال   - ب 

�لعمل لاآخرين يقومون به.

�إجن������ازه م���ن دون  ي��ت��م  ����س���يء  ج - ال 

�إ�سر�فك.

���ص��وؤ�ل  �صديقتك  م��ن  طلبت   •
زوجها عن �أمر ما يخت�ص بعمله، 

فهل:

�أ- تنتظرين �ت�سالها لتخربك بالرد.

ب - بعد مرور بع�س �لوقت تر�سلن 

لها ر�سالة للتذكر باالأمر.

ج- ت��ت�����س��ل��ن ب��ه��ا ك���ل ن�����س��ف ���س��اع��ة 

�الأم��ر وتهمله با  �ستن�سى  ما  فغالباً 

متابعة.

يف  ت���������ص����ّوق����ك  �أث�������ن�������اء   •
بني  خالف  حدث  �ل�صوبرماركت، 

وكان  �لزبونات،  و�إح��دى  �لبائع 

�حلق مع �لبائع، فهل:

م��ا مل يطلب  ب��االأم��ر  تتدّخلن  �أ- ال 

منك ذلك.

ب - تقفن مهتمة وم�ستمعة للخاف 

كامًا لتعريف �لنتيجة.

ج - تتدخلن من تلقاء نف�سك، وكاأنك 

طرف يف �خلاف من دون �أن يطلب 

منك �أحد ذلك.

�ح�صبي �لنتيجة 

)�أ(،  �إج��اب��ات��ك  معظم  ك��ان��ت  �إذ�   -

ف����اإن����ك �إن�������س���ان���ة حم���ب���وب���ة ج�������د�ً، ال 

جتيدين فن »�لزن«، وتاأخذين �الأمور 

�لنا�س  بع�س  ج��د�ً..  �سديدة  بب�ساطة 

لكن  بال�سلبية،  ي�����س��ف��وك  �أن  مي��ك��ن 

فاأنت يف  ب��ك،  تلت�سق  �ل�سفة ال  ه��ذه 

�لتعامل  �سهل  عملية  �إن�سانة  �لنهاية 

معها.

�إجاباتك  غالبية  ك��ان��ت  �إذ�  �أم���ا   -

ج��د�ً،  من�سبطة  �إن�سانة  ف��اأن��ت  )ب(: 

مببد�أ  توؤمنن  نف�سه  �لوقت  يف  لكن 

»ع�ْس ودْع غرك يع�س«.

ف���اإذ�ً  ي��ت��م،  مل  �سيئاً  وج���دت  �إذ�   -

ت��ن��ت��ظ��ري��ن ح���ت���ى ي����اأت����ي �ل�����س��خ�����س 

�ل�سيء  ه���ذ�  يفعل  �أن  م��ن��ه  �مل��ط��ل��وب 

�إن�سانة  �أي�����س��اً  ف��اأن��ت  ل��ذل��ك  ليفعله، 

يف  تت�سرفن  كيف  تعرفن  متو�زنة 

�لوقت �ملنا�سب.

)ج(:  �إج��اب��ات��ك  معظم  ك��ان  �إذ�   -

ف���اإن���ك ت��اأخ��ذي��ن �حل���ي���اة ب�����س��ك��ل ج��اد 

جد�ً، توؤمنن باأن �أي �سيء ال ميكن �أن 

�لذي  و�ل�سكل  �ل�سحيح  بال�سكل  يتم 

بنف�سك  �أن��ت  تقومي  مل  ما  تريدينه 

نف�سك  �أن متنعي  باإجنازه.. ال ميكن 

م��ن ت��ذك��ر �الآخ���ري���ن م��ن وق���ت �إىل 

بهذ�  ف��اإن��ك  لهذ�  تريدينه،  مب��ا  �آخ��ر 

�أن ت��ه��دئ��ي  �مل��ع��ن��ى »زن����ان����ة«، ح����اويل 

بع�س �ل�سيء، فاحلياة ق�سرة جد�ً.

رمي �خلياط

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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اكتشفي شخصيتك.. 
هل أنِت لحوحة؟

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

صـنــاعـــــة العبـــاقــرة حــرفــة األمـهــــات
ع��زي��زت��ي ح�����و�ء، ه���ل ف��ك��رت �أن ت�����س��ن��ع��ي من 

طفلِك عاملاً مبدعاً؟ قد جتيب �الأم بكلمه و�حدة: 

م�ستحيل، �أو �أمتنى.. كيف؟

�هلل  �إن  حيث  م�ستحيًا،  لي�س  �أن���ه  ل��ك  �أوؤك����د 

كال�سفحة  ب��ال��ط��ف��ل  ي���رزق���ك  وت���ع���اىل  ���س��ب��ح��ان��ه 

�ل��ب��ي�����س��اء؛ ت��ن��ق�����س��ن ع��ل��ي��ه��ا ك��ال��ع��ج��ي��ن��ة �ل��ل��ي��ن��ة 

ق��در�ت  لديه  ذك��ي ج��د�ً  �أن��ه كائن  وت�سكلينها، كما 

ى بطريقة �سحيحة، وهذ� ما  وميول يجب �أن تنمَّ

يحتاج �إليه �لطفل د�خل �الأ�سرة �لتي هي مبنزلة 

�لرحم �لثاين بعد رحم �الأم.

م���ن ه���و �ل��ط��ف��ل �مل����ب����دع؟ ه���و �ل��ط��ف��ل �ل���ذي 

�ل��ذي ميّكنه من  �لتعبر �حلر  �لقدره على  لديه 

من  وذل��ك  �لغام�سة،  و�ملو�قف  �مل�سكات  �كت�ساف 

خ���ال ت��ق��دمي �أك����رب ع���دد م��ن �ال���س��ت��ج��اب��ات غر 

للطفل  و�حل��د�ث��ة  باملرونة  تتميز  و�لتي  �ملاألوفة، 

�إىل بع�س �خلطو�ت  �اللتفات  نف�سه، لذلك يجب 

�لهامة، ومنها:

1- �الح���ت���ي���اج���ات �ل��ن��ف�����س��ي��ة ل��ل��ط��ف��ل، م���ن �حل��ب 
و�حل����ن����ان، وت���ق���دي���ر �ل������ذ�ت و�ل�����س��ع��ور ب����االأم����ان، 

ولنجعله يتمتع بقدر كاف من �لثقه بالنف�س.

�ل��ف��ردي��ة بن  �ل��ف��روق  �أو جت��اه��ل  2- ع��دم ن�سيان 

�الأطفال فلكل طفل �إمكاناته وقدر�ته.

3- ت��ق��دمي �الأل����ع����اب �ل��ت��ي ت�����س��اع��د �ل��ط��ف��ل على 
�لتفكر،  م��ه��ار�ت  وتنّمي  و�الك��ت�����س��اف،  �لتجريب 

م��ث��ل �أل���ع���اب �حل���ل و�ل��رتك��ي��ب )�ل����ب����ازل(، �لق�س 

و�لل�سق.. وهكذ�.

4- ال نقدم للطفل حلواًل مل�سكلته حتى ننمي عنده 
مهارة حل �مل�سكات، فمثًا، يريد �للعبة من مكان 

ي�سل  �أن  كيفية  يف  يفكر  ندعه  بحجرته،  مرتفع 

�إليها بداًل من �أن حتمله �الأم للح�سول عليها.

عند  ماب�سه  الختيار  فر�سة  للطفل  �أع��ط��ي   -5
ننمي  حتى  فيه،  للتنزه  مكان  �ختيار  �أو  �ل�سر�ء، 

عنده مهارة �تخاذ �لقر�ر.

6- ��ستغال �ملو�قف �ليومية، لننمي قدرة �لطفل 
�الأم  �سك  متمُ م��ث��ًا،  و�ال�ستك�ساف،  �ملاحظة  على 

بلعبة وترتكها، وت�ساأله: ملاذ� �سقطت على �الأر�س؟ 

�أين ذهب �ل�سكر �لذي و�سعناه يف كوب �ل�ساي؟

�إليه و�ال�ستمتاع  7- �حلو�ر مع �لطفل و�ال�ستماع 
بخياله.

8- لنجعل للطفل مكتبة �سغرة يف حجرته فيها 
�ل��ق�����س�����س، ح��ت��ى ن��غ��ر���س ح���ب �ل���ق���ر�ءة و�ح����رت�م 

�لكتاب منذ �ل�سغر.
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لبع�س  ب�سيطة  معادلة  يبدو  �ل���وزن  ف��ق��د�ن 

�لنا�س  م��ن  �الأ���س��ف كثر  م��ع  �الأ���س��خ��ا���س، لكن 

كميات  ياأكلون  وزنهم،  �إنقا�س  يحاولون  �لذين 

�أقل، وذلك يجعلهم ي�سعرون باجلوع، وباحلاجة 

�ل�سعور  وه����ذ�  �ل��ط��ع��ام،  م��ن  �مل��زي��د  ت��ن��اول  �إىل 

باجلوع ميكن �أن ي�سبب �البتعاد عن خطة �لنظام 

�الأ�سخا�س  ه��وؤالء  كنَت من  ف��اإذ�  �ملتََّبع،  �لغذ�ئي 

�ل��ذي��ن ي��ّت��ب��ع��ون ح��م��ي��ة غ��ذ�ئ��ي��ة، وت�����س��ع��ر د�ئ��م��اً 

�إليك  د�سمة،  وجبة  �أك��ل  �إىل  �حلاجة  �أو  باجلوع 

�ل�سعور  من  حتد  �لتي  �ملنا�سبة  �الأطعمة  بع�س 

�لغذ�ئي  نظامك  �إىل  �إدخالها  وميكنك  باجلوع، 

خ�سارة  يف  �سي�ساعدك  وذل���ك  ���س��ه��ل��ة،  ب��ط��ري��ق��ة 

�لوزن بطريقة �أ�سرع.

�ل�صوفان يكبح �جلوع

�أهم �الأطعمة �لتي تكبح  يمُعترب �ل�سوفان من 

موؤ�سر  لديه  فال�سوفان  لديك،  باجلوع  �ل�سعور 

�الأن�سولن  موؤ�سر  وبالتايل  منخف�س،  غلوكوز 

�سي�ساعدك  وه���ذ�  �أي�����س��اً،  منخف�س  ل��ل�����س��وف��ان 

�أن  �ل�سعور باجلوع، كما  �ل�سوفان بعدم  �أكل  بعد 

عملية  وبالتايل  ب��االأل��ي��اف،  ج��د�ً  غني  �ل�سوفان 

�سيجعلك  مم��ا  �أب���ط���اأ،  �ست�سبح  ل��دي��ك  �ل��ه�����س��م 

ت�سعر بال�سبع.

- حاول يف �ل�سباح �إدخال رقائق �حلبوب �لتي 

حتتوي على �ل�سوفان �إىل فطورك.

�أو على  �ل�����س��ورب��ا  ع��ل��ى  �ل�����س��وف��ان  �أ����س���ف   -

�ل�سلطة.

مبثيله  بالكعك  �ملغطى  �ل��ط��ع��ام  ��ستبدل   -

�ملغطى بال�سوفان.

�ل�����س��وف��ان يف �سنع  �إ���س��اف��ة  �أي�����س��اً  - ميكنك 

�حللويات، ك�»كاتو« �لتفاح بال�سوفان �أو �لكيك.

�لتفاح ُي�صعر باالمتالء

�ل���ت���ف���اح م���ن �أك�����ر �ل���ف���و�ك���ه �ل���ت���ي ت�����س��ع��رك 

ب��االم��ت��اء، م��ن دون �إ���س��اف��ة ���س��ع��ر�ت ح��ر�ري��ة 

كثرة، فالتفاحة �لو�حدة حتتوي على 60 �سعرة 

تكبح  �أن  ميكنها  �سعرة  �ل�ستون  وه��ذه  ح��ر�ري��ة، 

فاإذ�  �سعورك باجلوع، وحتّد من طلبك للطعام، 

�سعرت باحلاجة �إىل تناول �لطعام بن �لوجبات، 

�ل�سبع  يف  �ست�ساعدك  الأنها  تفاحة،  باأكل  فعليك 

بتناول  �أي�ساً  ويمُن�سح  بطريقة �سحية وغذ�ئية، 

�ل��ط��ع��ام، فهي حت��ت��وي على  وج��ب��ات  قبل  �لتفاح 

�لوجبة،  وق��ت  يف  بال�سبع  ت�سعر  جتعلك  �أل��ي��اف 

وب��ال��ت��ايل �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ك��م��ي��ة �ل��ط��ع��ام �ل��ت��ي 

�ستتناولها.

�لبطاطا �مل�صلوقة تزّود بال�صبع

خ��ال در����س��ة �أمُج��ري��ت مل��ق��ارن��ة م��دى فعالية 

مقارنة  مّت��ت  ب��اجل��وع،  �ل�سعور  كبح  يف  �ل��ط��ع��ام 

�لبطاطا �ملقلية مع �لبطاطا �مل�سلوقة، وتبّن �أن 

هذه �الأخ��رة متّد بال�سبع �أكر مبئتي مرة من 

ل تناول �لبطاطا �مل�سلوقة  مثيلتها �ملقلية، ويف�سَّ

باردة، وعدم تناولها �ساخنة، الأنها �إذ� كانت باردة 

وب��ال��ت��ايل  �أك����رب،  �أل���ي���اف  كمية  ع��ل��ى  ف�ستحتوي 

�سيمُ�سعر  وه��ذ�  �أ�سغر،  �سي�سبح  �لغلوكوز  موؤ�سر 

باالمتاء ملدة �أكرب و�أطول.

�الأطعمة �لغنية بالربوتني

�الأط��ع��م��ة �ل��غ��ن��ي��ة ب��ال��ربوت��ن �أي�����س��اً لديها 

بالربوتن  �لغنية  فالوجبات  ع��اٍل،  �سبع  موؤ�سر 

هذ�  الأن  طويلة،  ملدة  بال�سبع  بال�سعور  �ستزودك 

�لنوع من �لطعام ياأخذ وقتاً طويًا لله�سم د�خل 

�لربوتن  تناول م�سادر  �الأف�سل  �ملعدة، وطبعاً، 

من  �خلالية  �حل��م��ر�ء  كاللحوم  �ل��ده��ون،  قليلة 

و�حلليب  و�ل�سمك،  �ل��دج��اج،  و���س��دور  �ل��ده��ون، 

وبالتايل  �لد�سم،  قليلة  و�الأجبان  �لد�سم،  خايل 

�ل�سعور باجلوع لديك، ولن ميدك  �سيكبح  ذلك 

ب�سعر�ت حر�رية كثرة.

جناح  يف  �سي�ساهم  �الأطعمة  ه��ذه  ل  ت��ن��اومُ �إذ�ً، 

�ل�سعور  دون  م��ن  تتبعه  �ل���ذي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام 

باجلوع، �أو �لرغبة يف تناول �ملزيد من �ملاأكوالت 

�لد�سمة و�لغنية بال�سعر�ت �حلر�رية.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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الأوىل  ال����درج����ة  م��ن��اف�����س��ات  ���س��ت��ف��ت��ح 

ذراعيها يف املو�سم املقبل، لت�ستقبل فريقا 

مميزاً هو ال�سالم زغرتا العريق، و�ساحب 

القاعدة اجلماهريية العري�سة يف ال�سمال 

حجز  م��ن  متكن  اأن  بعد  وذل��ك  اللبناين، 

موقعه ب��ن ال��ك��ب��ار م��ع ف��ري��ق امل���رة، اإث��ر 

الأول������ن يف دورة  امل���رك���زي���ن  اح��ت��الل��ه��م��ا 

الت�سفية النهائية لدوري الدرجة الثانية، 

التي اختتمت ال�سبت املا�سي، بفوز ال�سالم 

زغ��رت��ا ع��ل��ى احل��ك��م��ة 3 – 2 وامل����رة على 

النه�سة بر اليا�س 7 – 0.

الأ���س��واء  اإىل  زغ��رت��ا  ال�سالم  و�سيعود 

بحلة جديدة، اإذ اإنه جدد �سفوفه بعنا�سر 

مميزة، ف�ساًل عن عامل اأف�سلية مهم، هو 

ملعبه اجلديد يف املردا�سية.

وتعاقد ال�سالم مع مدرب خبري بالكرة 

خليفة،  ع�����س��اف  ال�����س��وري  وه���و  اللبنانية 

وا�ستقدم لعبن جدداً ذوي خرة وا�سعة 

جيدة  نتائج  وحقق  اللبنانية،  املالعب  يف 

يف الدرجة الثانية حيث امتلك اأقوى خط 

هجوم بن الأندية.

بت�سكيلة  امل��و���س��م  ه���ذا  ال�����س��الم  ول��ع��ب 

���س��ب��ه ج���دي���دة، اأب���رزه���ا امل��ه��اج��م ال��ق��دمي 

وه���ب���ي ال����دوي����ه����ي، وامل���خ�������س���رم حم��م��ود 

ع�ساف،  و�سيمون  الفريق،  ه��داف  �سحود 

وال�����س��وري فهد ع���ودة ال��ق��ادم م��ن الإخ���اء 

�ساروفيم  ع��وايل، وطوين  وقا�سم  الأهلي، 

ولعب كرة ال�سالت علي طني�س، ف�ساًل 

عن احلار�سن حممود ال�سيداوي وخالد 

���س��ك��اف، ال��ل��ذي��ن اأب��ل��ي��ا ب���الء ح�����س��ن��اً ه��ذا 

ال�سيداوي  تعر�س  بعد  خ�سو�ساً  املو�سم، 

لالإ�سابة، وم�ساركة �سكاف بدًل منه.

القدم  ك��رة  دوري  مناف�سات  و�ستك�سب 

رائعة،  مبوا�سفات  ملعباً  املقبل  املو�سم  يف 

اأر�سه  ال�سالم مبارياته على  �سيخو�س  اإذ 

واأمام جمهوره.

وب�����داأ ال�����س��الم يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن����از 

امل��ل��ع��ب م��ن��ذ ع���ام 2007 ح��ن و���س��ع خطة 

ل��ت��ط��وي��ر ال����ن����ادي، وك�����ان ال��ت��وج��ه ب��داي��ة 

ل��ت��ح�����س��ن امل��ل��ع��ب، ح��ي��ث و���س��ع��ت درا����س���ة 

لتح�سن اأر�سه وكان اخليار بو�سع الع�سب 

 650 امل�����س��روع  كلفة  وبلغت  الإ���س��ط��ن��اع��ي، 

بتق�سيم  »ف��ق��م��ن��ا  ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ل���رية  م��ل��ي��ون 

ال�سهم فيه  اأ�سهم، �سعر  اإىل  امللعب  اأر�سية 

الترعات  بجمع  وقمنا  ل��رية،  األ��ف   100
م��ن اأه����ايل زغ��رت��ا وامل��ن��ط��ق��ة وك���ل لبنان، 

الغ���راب  اإىل  ف��رجن��ي��ة  الأب  ���س��اف��ر  ك��م��ا 

لنيل امل�ساعدة للنادي، وخالل ع�ساء نادي 

وب��داأ  العقد  توقيع  مت   2008 ع��ام  ال�سالم 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الع�سب«،  تركيب  م�سروع 

امل��وج��ودة  وال�سقق  ال��غ��رف  هناك  الع�سب، 

داخل النادي التي مت تاأهيلها بعد اأن كانت 

حالتها �سيئة، وهناك املدرج الذي ي�ستقبل 

امل�سجعن والذي مت بناوؤه باأحدث التقنيات 

وق����د ق����دم م��ق��اع��د امل�����درج ج���وزي���ف مين 

وبلغت  مقعد  اآلف  خم�سة  عددها  والبالغ 

تكلفتها نحو ال�85 األف دولر اأمريكي.

وبلغت تكلفة تاأهيل ملعب نادي ال�سالم 

2 مليار لرية لبنانية معظمها هبات  نحو 

وتقدمة من مترعن من زغرتا وغريها 

بالإ�سافة اإىل الغراب.

من بريوت �إىل زغرتا

1971 مبوجب  ال�سالم عام  نادي  اأُ�س�س 

اإىل  الأ���س��رف��ي��ة  ال�سالم  ن���ادي  رخ�سة  نقل 

زغرتا، اإذ مت �سراوؤها من قبل يو�سف زيدان 

وحم��ب��ن ل��ك��رة ال���ق���دم يف زغ���رت���ا، وب��ه��ذا 

 1971 ال�سالم زغرتا منذ عام  نادي  اأ�سبح 

حت��ت راي���ة الحت���اد اللبناين ل��ك��رة ال��ق��دم، 

التي  الر�سمية  ال�����دورات  ك��ل  يف  وي�����س��ارك 

ينظمها الحتاد اللبناين.

ل��ل��ن��ادي  اإداري���������ة  ه��ي��ئ��ة  اأول  ت�����س��ك��ل��ت 

 1971 اآب   15 يف  ل���زغ���رت���ا  اأ����س���ب���ح  ال�����ذي 

م��ن   ،1017 رق��������م  رخ���������س����ت����ه  وح����م����ل����ت 

ف��خ��ري��اً،  رئ��ي�����س��اً  ال���دوي���ه���ي  ���س��م��ع��ان  الأب 

ي���و����س���ف زي�������دان رئ���ي�������س���اً ل���ل���ن���ادي، ج����ورج 

ن���خ���ل���ة ن����ائ����ب رئ����ي���������س، خ���ل���ي���ل ن���ح���ا����س، 

 ���س��ا���س��ن غ���زال���ة، وج����ورج زخ��ي��ا ال��دوي��ه��ي.

وظ����ل ال��ف��ري��ق ي��ل��ع��ب حت���ت ا���س��م ال�����س��الم 

الأ����س���رف���ي���ة ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى م�����س��اع��دات 

 ،1974 ����س���ن���ة  ب�������ريوت ح���ت���ى  ب���ل���دي���ة  م����ن 

وب���دع���م م���ن ال��رئ��ي�����س ���س��ل��ي��م��ان ف��رجن��ي��ة، 

اإىل زغ���رت���ا  ك���ل���ي���اً  ال�����ن�����ادي  ان���ت���ق���ل  ح����ن 

ال���درج���ة الأوىل. ي��ل��ع��ب يف م�����س��اف   وك����ان 

وب���ع���دم���ا ك�����ان ل��ل�����س��م��ال ���س��ف��ري واح������د يف 

�سار  والأدب،  الريا�سة  هو  الأوىل  الدرجة 

له �سفريان هما الريا�سة والأدب وال�سالم 

زغرتا، الأمر الذي اأغنى ال�سمال اللبناين 

ب��ال��ن�����س��اط ال��ر���س��م��ي، ومل ت��ت��وق��ف اأط��م��اح 

ال�������س���الم ع��ن��د ه����ذا احل�����د، ب���ل ����س���رع ع��ام 

اإىل حقيقة  اأحالمه  اأكر  1978 يف حتويل 
منحته  اأن  بعد  ملعبه،  بناء  يف  ب��داأ  عندما 

ملعب  اإن�ساء  حق  الأنطونيات  الرهبانيات 

مبقايي�س قانونية على اأر�س تبلغ م�ساحتها 

ال�سالم  لقي  وبذلك  مربع،  مر  األ��ف   15
القيادة  وم��ن  ال�سعبية  القاعدة  م��ن  دع��م��اً 

 ال�سيا�سية حتى غدا رمزاً من رموز زغرتا.

وك������ان م������درب ال���ف���ري���ق اآن��������ذاك اأن����ط����وان 

ي�ست�سيف  ك��ان  ال��ذي  )ال�سقرا(  فنيانو�س 

الالعبن يف منزله ويعقد الجتماعات يف 

بالإ�سافة  للفريق،  اأب��اً  فكان  اأي�ساً  منزله 

�سحبهم من  ب��ع��د  ال��الع��ب��ن  اخ��ت��ي��اره  اإىل 

زغ��رت��اوّي  ال�سالم  اأ�سبح  وهكذا  احل���ارات، 

ال���ه���وي���ة وغ����ا�����س يف غ����م����ار ك������رة ال���ق���دم 

فكانت  خا�سها  م��ب��اراة  اأول  اأم��ا  اللبنانية، 

الريا�سية  امل��دي��ن��ة  ال��ن��ج��م��ة يف  ف��ري��ق  م��ع 

يف ب��������ريوت، ف���ك���ان���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ن��ج��م��ة 

ف���اّلح. �سبع  احل��ك��م  امل���ب���اراة  وق���اد   2  -  5"
وع��ل��ى رغ���م احل���رب الأل��ي��م��ة، م��ر ال�سالم 

بفرة عز يف ال�سبعينات، حيث خا�س اأقوى 

امل��ب��اري��ات، وح��ق��ق ان��ت�����س��ارات ب����ارزة، وم��ن 

العا�سمة  يف  لعبها  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات  اأج��م��ل 

العراقية بغداد اأواخر ال�سبعينات، حن فاز 

على كربالء 1 - 0 وتعادل مع منتخب بابل 

1-2، وملع  1 - 1 وخ�سر اأمام القوة اجلوية 
ال�سبعينات احلرا�س  ال�سالم يف  يف �سفوف 

ووليد  �ساروفيم  وحنا  نا�سيف  اأب��و  اليا�س 

زغبوط والالعبون يو�سف �سوطو وبدوي 

فنيانو�س  وجوزف  الدويهي  و�سركي�س  زكا 

وكميل القارح وخليل تركان بدوي دحداح 

واأنطوان  وروب��ري فرجنية  و�سايد فرجنية 

ف��ي��ن��ي��ان��و���س وط����وين ا���س��ك��ن��در وب����دوي اأب��و 

نعمة وب�سري ال�سقال ومار�سيل طيون. 

ف���������وزي مي��ن  مل�����ع  ال���ث���م���ان���ي���ن���ات  ويف 

وف����������ادي ال����ع����م����ري وم�������س���ط���ف���ى ك���رمي���ة 

وج����وين ب��ط��ر���س وحم��م��د رم�����س��ان وك��ل��ود 

ب���و ن��ع��م��ة واإي����ل����ي ����س���اب���ا، ويف ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات 

وج��وزف  ها�سم خمي�س  ال��ع��راق��ي  احل��ار���س 

ب��رك��ات وال�����س��وري ر����س���وان ع��ج��م ويو�سف 

 ب��رك��ات وال��ع��راق��ي��ان ع��ل��ي وم��ه��دي ك��اظ��م. 

اأربعة روؤ�ساء، فكان يف  النادي  وتعاقب على 

غزالة،  �سا�سن  ثم  زي��دان،  يو�سف  البداية 

وبعده اأتى قبالن مين واأخ��رياً، ومنذ عام 

الأب اإ�سطفان فرجنية. النادي  اأدار   2006
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للفورمول  املو�سم اجلديد  �سينطلق 

ب��ارك«  وان ك��ال��ع��ادة م��ن حلبة »ال���رت 

الأ�سرالية، التي تق�س �سريط البداية 

الفرق  اأج���رت  اآذار احل���ايل، وق��د   17 يف 

حلبتي  على  الثالث  ال�ستوية  جتاربها 

اأن  خرييز وبر�سلونة الإ�سبانيتن، دون 

ا�ستخراج  لكيفية  ك��اف  فهم  اإىل  ت�سل 

الأف�سل من اإطارات برييلي.

املو�سم  ي�سهد  اأن  املراقبون  ويتوقع 

توقع  �سعوبة  ب�سبب  مفاجاآت  اجلديد 

�ستزودها »برييلي«  التي  الإط��ارات  اأداء 

ل���ل���ف���رق، ورغ�����م ال��ت��وق��ع��ات ب�����اأن ي��ك��ون 

ال�سائقن  بلقب  ال��ف��ائ��ز  ري��ن��و،  ب��ل  ري��د 

وال�������س���ان���ع���ن ل��ل��م��و���س��م ال���ث���ال���ث ع��ل��ى 

ال����ت����وايل، ال��ف��ري��ق الأف�������س���ل يف ب��داي��ة 

املو�سم، فاإن املدير التقني لفرياري بات 

فراي راأى باأن ال�سعوبة التي عانت منها 

الفرق يف التجارب ال�ستوية، يف التعامل 

اأمام  مع الإط��ارات ُتبقي الباب مفتوحاً 

جميع الحتمالت.

حلبة  يف  الإ�سفلت  طبيعة  وت�سببت 

ب��ر���س��ل��ون��ة والأج������واء امل��ن��اخ��ي��ة ال��ب��اردة 

خالل  كبري  ب�سكل  الإط�����ارات  ت��اآك��ل  يف 

ال����ت����ج����ارب، م����ا ج���ع���ل ال����ف����رق ت��ع��رف 

ب�����اأن ف��ه��م م���ا ي��ح�����س��ل ي��ع��ت��ر »م��ه��م��ة 

م�ستحيلة«.

ي�����س��ي��ط��ر ع���ل���ى م��ع�����س��ك��ر  ويف ح����ن 

»ف���رياري« الإي��ط��ايل الرقب واحل��ذر، 

اأع������رب ���س��ائ��ق ري����د ب���ل ري���ن���و الأمل�����اين 

���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان ف��ي��ت��ي��ل، ب���ط���ل امل���وا����س���م 

ال���ث���الث���ة الأخ����������رية، ع����ن خ��ي��ب��ت��ه م��ن 

الفرق  خا�ستها  التي  التجارب  نتيجة 

يف بر�سلونة، معتراً اأن الإطارات لعبت 

الأداء  كبرياً يف عجزه عن معرفة  دوراً 

احلقيقي لل�سيارة اجلديدة.

وم���ن ج��ه��ت��ه، ب���دا ال�����س��ائ��ق اجل��دي��د 

ملر�سيد�س اي ام جي الريطاين لوي�س 

ت����ف����اوؤًل م���ن فيتيل،  اأك����ر  ه��ام��ي��ل��ت��ون 

اأن  الأمل����اين  ب��اإم��ك��ان فريقه  اأن  واع��ت��ر 

يفوز بال�سباقات هذا املو�سم، من دون اأن 

يبالغ يف توقعاته.

اأداء  عن  را���ٍس  هاميلتون  اأن  ويبدو 

���س��ي��ارة م��ر���س��ي��د���س اجل���دي���دة، ل��درج��ة 

ج��ع��ل��ت��ه ي��ع��ود ع���ن راأي�����ه ال�����س��اب��ق حن 

ب��اأي �سباق يف املو�سم  ب��اأن ل يفوز  توقع 

اجلديد.

���س��ي��ارة م��ر���س��ي��د���س »دبليو  وظ��ه��رت 

04« جاهزة للمناف�سة بقوة يف التجارب 
ال�ستوية على حلبة بر�سلونة الإ�سبانية، 

هاميلتون  م��ع  ح�سناً  ب��الء  اأب��ل��ت  حيث 

الأمل��اين نيكو روزب���رغ، ما جعل  وزميله 

ال��ب��ع�����س ي��ر���س��ح ال�����س��ائ��ق ال��ري��ط��اين 

ال��ع��امل��ي.  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  ب��ق��وة  للمناف�سة 

ول����ك����ن ه���ام���ي���ل���ت���ون ق���ل���ل م����ن اأه���م���ي���ة 

م��ن��اف�����س��ي��ه  اأن  ع��ل��ى رغ����م  ال���ت���وق���ع���ات، 

غ����ري م��ق��ت��ن��ع��ن ب��ت��ق��ل��ي��ل��ه م����ن ق���درت���ه 

ف��رياري  �سائق  وبينهم  املناف�سة،  على 

اعتر  ال���ذي  ما�سا  فيليبي  ال��رازي��ل��ي 

للفوز  مر�سحاً  �سيكون  الريطاين  اأن 

باللقب عام 2013.

تطوير  يف  ج��اه��داً  هاميلتون  وعمل 

مل��ر���س��ي��د���س،  اجل����دي����دة  ال�������س���ي���ارة  اأداء 

اأك����د م��دي��ر ال��ف��ري��ق  وذل����ك بح�سب م��ا 

ال��ري��ط��اين رو�����س ب�����راون، ك��ا���س��ف��اً اأن 

طريقة عمل مواطنه �ساعدت كثرياً يف 

04«، خ�سو�ساً يف  »دبليو  �سيارة  تطوير 

بطل  اعتمدها  التي  املنهجية  الطريقة 

العامل لعام 2008 يف التعامل مع الأمور 

والتدقيق يف كل تف�سيل ممكن.

ج��ان��ب  اإىل  ه���ام���ي���ل���ت���ون  و����س���ي���ق���ود 

ال�سائقن  من  اأي  يتمتع  ول��ن  روزب���رغ، 

بح�سب  وذل���ك  الآخ����ر،  ع��ل��ى  باأف�سلية 

م��ا اأك��د ب���راون ب��ال��ذات بعد تعاقده مع 

الأخ���ري  اأن  اإىل  اأ����س���ار  م��واط��ن��ه، ح��ي��ث 

يكون  اأن  امل��ف��او���س��ات  خ���الل  يطلب  مل 

ال�سائق رقم 1.

م����ن ج���ه���ت���ه، ح�����ذر ����س���ائ���ق ف�����رياري 

األ��ون�����س��و مناف�سيه  ف��رن��ان��دو  الإ���س��ب��اين 

اأق���وى   2013 م��و���س��م  �سيدخل  اأن���ه  م��ن 

من ال�سابق، فيما وعد فريقه الإيطايل 

منذ  ت��ط��وي��ري��ة  ا�سراتيجية  ب��اع��ت��م��اد 

البداية.

املو�سم  مم��ي��زاً  اأداء  األ��ون�����س��و  وق����ّدم 

ل�سيارة  ال��ع��ادي  امل�ستوى  رغ��م  امل��ا���س��ي 

العاملي  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  ق��ات��ل  اإذ  ف����رياري، 

حتى ال�سباق الختتامي قبل اأن ينحني 

الأمل��اين  ب��ل  اأم���ام �سائق ري��د  النهاية  يف 

باللقب  ت��وج  ال���ذي  فيتيل  �سيبا�ستيان 

للمو�سم الثالث على التوايل.

وان��ت��خ��ب األ��ون�����س��و ال����ذي ي��ب��ح��ث يف 

ف���رياري  م���ع  الأول  ل��ق��ب��ه  ع���ن   2013
 2005 عامي  بعد  م�سريته  يف  والثالث 

من   2012 ملو�سم  �سائق  اأف�سل  و2006، 

باملجهود  ال��ف��رق اع���راف���اً  ق��ب��ل م����دراء 

اجلبار الذي قام به مبواجهة مناف�سن 

ب��ح��وزت��ه��م ���س��ي��ارة اأف�����س��ل ب��ك��ث��ري من 

فرياري مثل فيتيل وزميله الأ�سرايل 

م������ارك وي�����ر وال���ري���ط���ان���ي���ن ل��وي�����س 

هذا  ج��ي  ام  اي  )مر�سيد�س  هاميلتون 

املو�سم( وزميله يف ماكالرين مر�سيد�س 

جن�سون باتون.

ورغم اأنه مل يعتر اأن �سيارة فرياري 

اجلديدة »اف 138« و�سلت اإىل امل�ستوى 

الذي يخولها الفوز بال�سباق الفتتاحي 

على حلبة الرت بارك الأ�سرالية، اأكد 

األ��ون�����س��و اأن���ه ح��ال��ي��اً يف اأف�����س��ل م�ستوى 

له خالل م�سريته، وذل��ك خالل حدث 

بر�سلونة،  يف  املا�سي،  الأ�سبوع  اإع��الين 

واأ�سار األون�سو اإىل اأن ثقته لي�ست نابعة 

فقط من واقع اأنه اأف�سل بدنياً بعد اأن 

ق���رر ع���دم امل�����س��ارك��ة يف اجل��ول��ة الأوىل 

من التجارب ال�ستوية التي اأقيمت على 

»اف  ب��ل لأن  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  حلبة خ��ريي��ز 

املو�سم  �سيارة  من  اأف�سل  تبدو   »138
املا�سي.

وي���ب���دو ال��ف��ري��ق الإي����ط����ايل ع���ازم���اً 

البداية  منذ  املناف�سة  على  املو�سم  ه��ذا 

بح�سب ما اأ�سار املدير التقني بات فراي، 

الذي اأكد اأن »احل�سان اجلامح« يخطط 

املراحل  منذ  �سيارته  يف  كبري  لتطوير 

الأ�س�س  اأجل و�سع  للمو�سم من  الأوىل 

ال��ب��داي��ة يف  ال��دخ��ول منذ  ال��ت��ي تخوله 

معركة اللقب، واعتر فراي اأن املعركة 

بن فرق الطليعة �ستكون متقاربة ومن 

ال�سعب حتديد من ميلك الأف�سلية يف 

الوقت احلايل.

 

جالل قبطان
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وير خالل جتارب على حلبة »خرييز«

األون�سو وما�سا اأمام »فرياري 2013«

حامل اللقب �سيبا�ستيان فيتيل

موسم »الفورموال وان« على األبواب

مفاجآت متوقعة.. والكل ينتظر »بيريلي«
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كاريكاتير

اأ�شدرت حمكمة بريطانية حكما بال�شجن مدته 24 �شاعة بحق 

ل�س يف الـ75 من العمر، بالرغم من اأنه ارتكب 339 جرمية �شرقة 

من قبل.

وك�شف اأحد املتابعني للملف، اأن املحكمة اأ�شدرت هذا احلكم يف 

ارتكاب جرائم  بالتوقف عن  اآرت�شر«  »ديفيد  حماولة منها الإقناع 

�شرقة، لكونه اأم�شى من قبل 28 عاماً يف ال�شجن ب�شببها.

ب�شرقة  املــحــكــمــة  اأمـــــام  اعــــرتف  »اآرتـــ�ـــشـــر«  اأن  واأ�ـــشـــاف 

اأحــداث  اإنهاء  من  فقط  اأيــام   3 بعد  النبيذ  زجاجتني من 

ليوم  بال�شجن  حكم  بحقه  و�ــشــدر  ال�شجن،  يف  لــه  عقوبة 

احتجازه  اأثناء  املــدة  لكونه خدم هذه  �شبيله  واأخلي  واحــد، 

يف  حالياً  يقيم  »اآرت�شر«  اأن  اإىل  م�شرياً  التحقيق،  ذمة  على 

نفقة  ويلز على  �شمال  بلدة مو�شتني يف  فنادق  باأحد  غرفة 

الدولة، و�شيح�شل على م�شاعدات منها.

قوله  فيتزجريالد«  »األيك�س  الــدفــاع  حمامي  اإىل  ُن�شب  وقــد 

ال�شرائب  دافــعــي  وكــّلــف  ب�شع،  لـــ»اآرتــ�ــشــر«  االإجــرامــي  ال�شجل  اإن 

الربيطانيني اأموااًل طائلة.

السجن يومًا واحدًا للص ارتكب 339 جريمة سرقة

�ــشــنــوات(   8( ما�شيليال  �شانيلي  تـــزوج 

من هيلني �شابانغو )61 �شنة(، وهي اأم لـ5 

بح�شور  اأقيم  حفل  يف  زوج،  ولديها  اأوالد، 

اأجداده! ير�شي  كي  �شخ�س،  حوايل 100 

وتبادل »الــزوجــان« اخلــوامت والقبل يف 

احلفل مبدينة ت�شاواين، وقد زعم ال�شبي 

ــــاالإقــــدام عــلــى هــذه  ان اأجـــــــداده اأمــــــروه ب

اخلطوة.

اآالف   3 حــوايل  ال�شبي  عائلة  واأنفقت 

اأنــه  اأو�ــشــحــت  لكنها  الـــزفـــاف،  عــلــى  دوالر 

اإذ  جمــرد طق�س ديني، والـــزواج غري ملزم 

مل يتم توقيع اأية اأوراق قانونية.

اأريــد  اأنني  اأمــي  »اأبلغت  ال�شبي:  وقــال 

هيلني،  تزوجت  الأنني  �شعيد  واأنــا  الـــزواج، 

وعندما اأكرب �شاأتزوج امراأة من عمري«!

من  البالغة  ال�شبي  والـــدة  ذكـــرت  فيما 

العمر 46 �شنة اأن جد »�شانيلي« طلب منه اأن 

يتزوج قبل وفاته، واختار هيلني الأنه يحبها.

اأ�شعدنا  اأنـــه »بــهــذه اخلــطــوة  واأ�ــشــافــت 

اأمــر  االأجــــداد، ولــو مل نفعل ذلــك حل�شل 

�شيئ يف عائلتنا«. اأما العرو�س فقالت: »هذا 

اإ�شعادهم،  اإال  االأجــداد، وما علينا  اأراده  ما 

حتى وهم ميتون يف قبورهم«!

ينية.. كي يرضي األجداد
ّ
صبي في الثامنة يتزوج امرأة ست


