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لـيلة
سقوط 

»إسرائيل« 
إلـكـتــرونـيـًا

71415 12

مر�شح بقاعي لع�شوية املجل�س ال�شرعي االإ�شالمي االأعلى تعّر�س لتهديدات 

و�شغوط من قبل تيار �شيا�شي فاعل ينا�شب مفتي اجلمهورية العداء، ل�شحب 

تر�شيحه، كما اأن هذا التيار عمم على موؤيديه يف الهيئة الناخبة بلهجة تهديدية 

وحا�شمة لعدم امل�شاركة يف انتخاب املجل�س املقرر االأحد يف 14 اجلاري.

ولوحظ يف هذا املجال اأن نائب رئي�س املجل�س املنتهية واليته دعا اإىل اجتماع يف 

13 ني�شان اجلاري، وقرر زيارة رئي�س احلكومة املكلَّف، الذي اأُجريت معه ات�شاالت 
متعددة يف هذا املجال، ذكر البع�س اأن هدفها اإحراجه يف هذه اللحظة الدقيقة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ضغوطات.. واستغالل للفرص

3

4 الجيش السوري يتقدم.. والمسلحون يتخاصمون ويسقطون

تكليف تمام سالم سقوط مدوٍّ لإللغائية الحريرية

هذه هي 
مخاوف 

قوى »8 آذار«

مصر بين 
خطري اإلفالس 

والفتنة

• رسالة إلى الجماعات »السلفية«

• الحركة الصهيونية تستغل »مشروع 
ي« لتغيير معالمه 

ّ
توسعة الحرم المك

اإلسالمية



 وجوه خائبة
�إعللان  مل�شهد  �ملتابعني  لفتت 

�لللو�للشللط  بلليللت  ملللن  �آذ�ر   14 قلللوى 

ت���ر����س���ي���ح ال����ن����ائ����ب مت�������ام ����س���ام 

التي  ال��وج��وُه  احل��ك��وم��ة،  لرئا�سة 

ب���ان ع��ل��ي��ه��ا »ال�����س��ف��ار« واخل��ي��ب��ة، 

ال�سنيورة  فوؤاد  الرئي�س  وحتديداً 

والنائب نهاد امل�سنوق، على الرغم 

م���ن ت��وج��ي��ه��ات امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

من  الرت�سيح  ب��اإع��ان  ال�سعودية 

الرئي�س  وب���وج���ود  ال��و���س��ط،  ب��ي��ت 

اأنه  اأعلن  متام �سام نف�سه، الذي 

على م�سافة واحدة من اجلميع.

ك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��اً، حت����اول امل��م��ل��ك��ة العربية 

ال�سعودية ا�ستعادة نفوذها يف لبنان، بعدما تبينّ 

منحى  تتخذ  ب���داأت  �سورية  يف  الأم���ور  م�سار  اأن 

ت�سووياً، واقتنع اجلميع ب�سرورة احلل ال�سلمي، 

ولو كان تنفيذه ما زال يحتاج لبع�س الوقت.

وك���م���ا اأ����س���رن���ا يف م���ق���الت ���س��اب��ق��ة، ل ت��ب��دو 

حظوظ ال�سعودية وافرة لب�سط نفوذها يف �سورية 

باعتبار  امل��ف��رَت���س��ة،  ال�سيا�سية  احل��ل��ول  خ���ال 

ال�سلطة  تقا�سم  على  القائم  ال�سيا�سي  احل��ل  اأن 

�سيعطي »الإخوان« - ولي�س املجموعات املدعومة 

منها - ح�سة يف اأي حكومة مقبلة، وبالتايل تكون 

ولبنان  العراق  يف  نفوذها  خ�سرت  قد  ال�سعودية 

ال��ت��وايل، وه��و م��ا يجعلها حت��اول  و���س��وري��ة على 

لها من  مل��ا  الأ���س��ه��ل،  ال�ساحة  لبنان؛  اإىل  ال��ع��ودة 

نفوذ تاريخي فيه.

وهكذا، تكون ت�سمية متام �سام موؤ�سراً على 

اللبنانية،  ال�ساحة  اإىل  العودة  يف  �سعودية  رغبة 

م���ن خ����ال ب���واب���ة ال��ت��ف��اه��م والع����ت����دال ول��ي�����س 

الت�سادم اأو حماولة تفجري ال�ساحة اللبنانية، ويف 

هذه الت�سمية وما تبعها من توافق اجلميع على 

خريطتهم  وتبدو  وراب��ح��ون،  خا�سرون  التكليف، 

على ال�سكل الآتي:

ميقاتي،  جنيب  الرئي�س  الأك���ر  اخل��ا���س��ر   -

الذي - وب�سبب �سوء تقديره - حاول اأن »يتذاكى« 

»ال�سلفية«  امل��ج��م��وع��ات  ودع����م  ال���دول���ة،  ��ل  ف��ع��طنّ

الأ�سولية، علنّه يك�سب ودنّها في�سحب الب�ساط من 

مو�سوع  يف  عليه  وي��زاي��د  امل�ستقبل«،  »تيار  حتت 

النتخابي،  الك�سب  يف  واأم����ًا  ��ن��ي،  ال�����سُّ التمثيل 

ويزيل عن نف�سه �سفة »مر�سح حزب اهلل لرئا�سة 

احلكومة«.. فكانت النتيجة اأن اخل�سارة امليقاتية 

ك��ان��ت ف���ادح���ة ج�����داً، ول��ع��ل��ه��ا اأك����ر م���ن خ�����س��ارة 

احلريري البن، الذي خرج ومل يعد، فلم ي�ستطع 

من  عام  ا�ستياء  مقابل  �ُسنياً،  يك�سب  اأن  ميقاتي 

الفرحة  اللبنانيي، بحيث جتد  اأدائ��ه عمنّ جميع 

عامرة با�ستقالته، ولو كان البديل هو الفراغ.

- اخلا�سر الثاين هو الرئي�س مي�سال �سليمان، 

الذي اأ�سبح »يتيماً« با�ستقالة ميقاتي، خ�سو�ساً 

الطائفة  �سد  ال�ستي  قانون  معركة  دخوله  بعد 

التي من املفرت�س اأن ميثلها، وحماولته ا�ستعمال 

�ساحيات ل ميلكها يف اجلل�سة الأخرية حلكومة 

باأن  النف�س  ميننّي  �سليمان  ك��ان  وهكذا،  ميقاتي، 

�سام،  ت�سمية  والإ���س��اح  التغيري  تكتل  يقاطع 

ت�سادمياً  ا�سماً  ميقاتي  عن  البديل  يكون  اأن  اأو 

وح��ل��ف��ائ��ه،  »امل�����س��ت��ق��ب��ل«  ح��ك��وم��ة  بت�سكيل  ي��ق��وم 

بندر،  تطابق ح�سابات  �سليمان مل  ولكن متنيات 

لرئي�س  الأ�ساع  متعددة  خ�سارة  النتيجة  فاأتت 

مع  اخل�سارة  يف  يت�ساوى  قد  ال��ذي  اجلمهورية، 

ميقاتي.

الرغم من  ال�سابقة، وعلى  املعار�سة  - فريق 

اإع���ان ا���س��م مت��ام ���س��ام م��ن بيت ال��و���س��ط، ف��اإن 

الربح املعلَن لهوؤلء بعودتهم �سركاء يف احلكومة، 

ت��ق��اب��ل��ه خ�������س���ارة ك�����رى ب�����س��ق��وط »ال���دج���اج���ة 

ميقاتي،  ال��رئ��ي�����س  اأي  ذه��ب��اً«  ل��ه��م  تبي�س  ال��ت��ي 

��ة  وخ�����س��ارت��ه��م مل�����ادة اإع���ام���ي���ة حت��ري�����س��ي��ة ه��امنّ

يف  ج��داً  �ستفيدهم  وك��ان��ت  ي�ستخدمونها،  ك��ان��وا 

حماتهم النتخابية املقبلة.

- ف��ري��ق الأك���ري���ة ال�����س��اب��ق��ة، وع��ل��ى ال��رغ��م 

وتكتل  املقاومة  فريق  اأن  من  البع�س  ي�سيع  مما 

التغيري والإ�ساح قد خ�سروا با�ستقالة ميقاتي، 

ف��اإن  لهم،  حم�سوبة  كانت  احلكومة  اأن  باعتبار 

�سها انتهاء الإحراج  اخل�سارة ال�سكلية لهوؤلء عونّ

لوها  اأمام الراأي العام بانتهاء امل�سوؤولية التي حتمنّ

الرئي�س ميقاتي،  طوال �سنتي عجاف من حكم 

امليقاتي-   - جنباط  فريق  خالها  ق��ام  وال��ت��ي 

���س��ل��ي��م��ان ب��ت��ع��ط��ي��ل ج��م��ي��ع الأم��������ور احل��ي��ات��ي��ة 

وزراء جنباط  به  اع��رتف  ما  وه��و  للمواطني، 

علناً.

ول��ع��ل م��ا خفف م��ن وط���اأة خ�����س��ارة احلكومة 

لهوؤلء، هو قبول تكتل التغيري والإ�ساح بت�سمية 

فلو  احلكومة،  يف  �سركاء  للدخول  متهيداً  �سام 

مل يفعل ذلك لكان اأمام املقاومة خياران:

دون  م���ن  احل���ك���وم���ة  يف  ال����دخ����ول  اإم�����ا   1-

اإىل حتالف رباعي  �سيوؤدي  ال��ذي  الأم��ر  حليفها، 

ج��دي��د، وه���و م��ا ل��ن ت��ذه��ب اإل��ي��ه امل��ق��اوم��ة بعد 

اخل��ط��ي��ئ��ة ال���ك���رى ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا ع���ام 2005، 

وكلنّفتها والوطن الكثري من الويات وامل�سائب.

مع  ت�سامناً  احلكومة  من  اخل��روج  اإم��ا   2-

ت��األ��ي��ف احل��ك��وم��ة،  ��ل  حليفها، وه���و م��ا ق��د ي��ع��طنّ

لبنانية  حكومة  اأي  تاأليف  ميكن  ل  اأن��ه  باعتبار 

لهذا اخليار  ال�سيعي«، وميكن  »الثنائي  دون  من 

امل����وؤدي  امل��ذه��ب��ي  ال��ت�����س��ن��ج  زي�����ادة  اإىل  ي�����وؤدي  اأن 

لانفجار يف لبنان.

وه���ك���ذا، ي���ب���دو اخل���ي���ار ال�����ذي ات���خ���ذه تكتل 

مت��ام  ت�سمية  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  والإ����س���اح  التغيري 

جننّب  فهو  معلم«،  و»�سربة  �سائباً  خ��ي��اراً  �سام 

ال�ستقرار  على  وحافظ  وان��ف��ج��اراً،  فتنة  الباد 

���ل ع��ل��ى »امل�����س��ت��ق��ب��ل« وح��ل��ف��ائ��ه  وال��ت��ه��دئ��ة، وع���طنّ

فريقه  خ�سارة  من  وحدنّ  ال�سايف،  الربح  حت�سيل 

ال�سيا�سي من خال �سيغة »ل غالب ول مغلوب«، 

الرئي�س  فيها  نف�سه  اأدخ����ل  ال��ت��ي  ال��ه��وة  ��ق  وع��منّ

الطامح للتمديد، والتي �ستزداد يوماً بعد يوم يف 

ظل التوجه لدفن قانون ال�ستي النتخابي.

د. ليلى نقوال الرحباين
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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

ما هي ح�سابات الرئي�س ميقاتي التي اأغرته بال�ستقالة؟
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 بين طبيلي وبصبوص
اأن احلظوظ متيل نحو كل من العميدين ديب طبيلي واأحمد ب�سبو�س  ذكرت بع�س امل�سادر 

لتويل من�سب مدير عام قوى الأمن الداخلي، بينما راأت اأخرى اأن احلظ الأوفر مييل نحو العميد 

ر �سبل التوافق عليه، ملا يتمتع به من عاقات جيدة مع جميع الفرقاء اللبنانيي. طبيلي، لتوفنّ

 بدء القلق من المستقبل
يعي�س معظم نواب »تيار امل�ستقبل« يف لبنان حالة من القلق والأرق بعد اأن علموا بطريقة غري مبا�سرة 

اأن زعيمهم �سيقوم بتغيريهم والإتيان مبر�سحي اآخرين، خ�سو�ساً يف عكار وبريوت والبقاع الغربي.

 الضاهر »ضاهر«
قال نائب يف »تيار امل�ستقبل«، اإن موجة �سخط جتتاح املكونات »ال�سعبية« للتيار، خ�سو�ساً يف منطقة 

عكار، على �سوء تنامي احلديث عن احتمال طرح ف�سل النائبي خالد ال�ساهر ومعي املرعبي ليكونا 

مر�سحي عن القوى »ال�سلفية اجلهادية« يف النتخابات املقبلة، �سيما اأنهما ل ميانعان بذلك.

www.athabat.net

من الخاسر األكبر من تسمية تمام سالم؟

تمنيات سليمان لم 
تطابق حسابات بندر.. 
فأتت النتيجة خسارة 

متعددة األضالع لرئيس 
الجمهورية

التوافق الحكومي في حماية لبنان
الفتنة  لضرب  مقّدمة  التكليف  عملية  في  اإلجماع  يكون  قد 
أطراف داخلية وخارجية عديدة. وتبرز حاجة  التي عملت عليها 
هذا التوافق إلى اكتماٍل في كيفية توزيع المناصب على األفرقاء 
لبنان  الحكومة حماية  ي هذه 

ّ
تبن السياسيين، فضاًل عن كيفية 

التهديدات  مقدمتها  وفي  به،  تحيط  التي  المخاطر  كل  من 
لبنان  على  الحرب  أن  مسؤوليها  أحد  أعلن  التي  »اإلسرائيلية« 

حتمية ال محالة.
المحافظة  لبنان يبتدئ ويستمر في  إن ضمان االستقرار في 
بين  ما  بالتواصل  أيضًا  يكتمل  كما  وإنجازاتها،  المقاومة  على 
األفرقاء السياسيين من كل األطياف، وما يمثلون من امتدادات 
إلى  مؤخرًا  أوباما  بها  قام  التي  فالزيارة  والخارج،  الداخل  في 
»إسرائيل« أراد من خاللها إعطاء كل الضمانات للفريق السياسي 
الذي واصل عمليات االستباحة لألراضي الفلسطينية، عبر المزيد 
من االستيطان والحصار المفروض على غزة، وأيضًا كي ال ننسى 
المعتقالت  في  يقبعون  الذين  الفلسطينيين  األس��رى  آالف 
اآللة  من  والتعذيب  القهر  وجه  في  صامدين  »اإلسرائيلية«، 

العسكرية »اإلسرائيلية« المباركة أميركيًا.
إضافة إلى ذلك، فإن أوباما جاء ليعيد التواصل بين »إسرائيل« 
وتركيا، حيث سارعت حكومة أردوغان لتقّبل االعتذار »اإلسرائيلي«، 
تنكيل  من  له  يتعرضون  وما  الفلسطينيين  آالم  معه   

ً
متناسية

أيضًا  جاءت  األميركية  أوباما  فسهام  لألرض،  واغتصاب  وحصار 
لتعلن أنها غير راضية عن »حزب الله« ومن يتعامل معه، باعتبار 
حسب  »إسرائيل«،  ل� حقيقيًا  تهديدًا  يشكل  المقاومة  سالح  أن 
إذا  »إسرائيل«  أن  اعتبر  الذي  الصهيوني،  الحرب  وزير  أعلن  ما 
دخلت معركة فهي ستواجه عشرات األضعاف من القوة النارية 

والصواريخ التي واجهتها عام 2006.
فسالح المقاومة الذي أخرج »اإلسرائيلي« من لبنان عام 2000، 
ما زال يشكل الضمانة األساسية في استمرار األمن واالستقرار 
تتوقف  لم  »إسرائيل«  ف� وبقاعه،  جنوبه  في  لبنان، خصوصًا  في 
عن زيادة ترساناتها وإنفاقها العسكري، إضافة إلى التدريبات 
أن  يجب  فلَم  األميركي،  الجيش  مع  تتوقف  ال  التي  والمناورات 
عفى من مهماتها في الدفاع والذود عن أمن 

ُ
تستريح المقاومة وت

الوطن وحمايته؟ 
مة بأن تكون في خدمة الوطن وسيادته، 

َ
الحكومة الجديدة ملز

يكون  أن  يجب  لبنان  إل��ى  السيادة  أع��ادت  التي  والمقاومة 
فين وليس مكرمة 

َّ
احتضانها في البيان الوزاري شرفًا للوزراء المكل

من أي طرف في لبنان، إال إذا أراد أن يكون لبنان مستباحًا ومعّرضًا 
للخطر »اإلسرائيلي«.

هو  بل  وزاري،  بيان  في  ى 
َّ
ُيتبن سطرًا  ليس  المقاومة  حماية 

عانوا  الذين  اللبنانيين  وتضحية  الشهداء  دماء  حققته  واقع 
ُيستهان  بأن  يسمحوا  لن  وه��ؤالء  واألس��ر،  والقتل  االحتالل  من 
بإنجازات المقاومة وببقائها قوية وجاهزة للدفاع عن أرض الوطن 
وترابه، ولذلك فإن حكومة الوفاق الوطني ملزمة بالتوافق والوئام 

والمقاومة.

د. كامل وزنة
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بعيداً عن »�سبه الإجماع« ال�سيا�سي الذي التفنّ حول 

تكليف نائب بريوت متام �سام، لت�سكيل حكومة تخلف 

حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي امل�ستقيلة، فاإن اأحداً ل 

العامة مع  التعاطف  الطرف عن حالة  ي�ستطيع غ�س 

ال�سيا�سي  البيت  هذا  اأن  كثريين  ل�سعور  �سام،  تكليف 

حماولة  وج��رت  �����س،  وُه��مِّ املا�سية،  العقود  خ��ال  ُظلم 

قا�سية لإقفال اأبوابه.

البيت  ه���ذا  ع��ل��ى  يقت�سرا  مل  والإل���غ���اء  التهمي�س 

دخلت  اأن  فمنذ  اللبنانيي،  يعلم جميع  كما  ال�سيا�سي، 

وال��ن��ي��اب��ة  ال�سيا�سة  م��ع��رتك  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة«  »احل��ري��ري��ة 

بحق  وك��ام��ل��ة  �ساملة  اإل��غ��اء  حملة  م��ار���س��ت  ل��ب��ن��ان،  يف 

م�ستفيدة  ل��ب��ن��ان،  يف  نية  ال�سُّ ال�سيا�سية  الطبقة  ك��ل 

وال�سيا�سي  الأم��ن��ي  وال��غ��ط��اء  ال�����س��ع��ودي  التمويل  م��ن 

ال�سوري، وو�سعت احلريرية ال�سيا�سية كل ال�سخ�سيات 

اإما  ة؛  ُم��رنّ خيارات  اأم��ام  نية  ال�سُّ ال�سيا�سية  والفاعليات 

الن�سواء حتت جناحها والقبول مبا متننّ به عليها من 

دور وموقع وم��ال، واإم��ا الن��زواء يف منازلها وممار�سة 

�سعبة  مواجهة  يف  ال��دخ��ول  واإم��ا  ال�سيا�سية،  البطالة 

���س ���س��اح��ب��ه��ا مل��واج��ه��ة ال��ن��ف��وذ ال�����س��ع��ودي امل��غ��رق  ت��ع��رنّ

اللذين  كنعان،   - الثنائي خدام  ول�سغوطات  بالأموال، 

وحتى  بدايتها  من  ال�سيا�سية  للحريرية  رافعة  �سكا 

خروج اجلي�س ال�سوري من لبنان.

والرئي�س  احل�����س،  �سليم  الرئي�س  م��ع  ج��رى  هكذا 

�سعد،  واأ���س��ام��ة  م���راد،  الرحيم  ك��رام��ي، وم��ع عبد  عمر 

كثريون،  وغريهم  ال�سمد،  وجهاد  البعريني،  ووجيه 

ا�سطر  حيث  بينهم،  م��ن  �سام  �سائب  الرئي�س  وك��ان 

ر،  الرجل للخروج من لبنان اإىل اخلارج، لأن وجوده يعكنّ

اإن مل مينع تثبيت اأقدام احلريرية ال�سيا�سية امل�ستجدة 

كان  اجلديدة  احلالة  لتلك  املر�سوم  لأن  ال�ساحة،  على 

اإىل  �سيا�سيينْ  ودور  موقع  م��ن  نية  ال�سُّ الطائفة  نقل 

نقي�سهما.

كان الرئي�س الراحل �سائب �سام �ساحب �سعارات 

لبنانان«، و�سرورة  واحد ل  »لبنان  براقة، مثل  وطنية 

اأرك���ان  م��ن  وك���ان  اللبنانيي،  ب��ي  وال��ت��ف��اه��م«  »التفهم 

الثاثي«  و»احللف  ال�سهابي«  »النهج  بي  »الو�سطية« 

تلك  اإدة(،  وب���ي���ار اجل��م��ي��ل ورمي�����ون  ���س��م��ع��ون  )ك��م��ي��ل 

اإىل  اجل��د  فرجنية  �سليمان  اأو�سلت  التي  »الو�سطية« 

رئا�سة اجلمهورية عام 1970.

يف  النيابة  اإىل  ���س��ام  �سائب  مت��ام  ح  تر�سنّ وعندما 

امل��ذك��ورة، فُمنع من  ل���»ح��رب الإل��غ��اء«  �س  ب���ريوت، تعرنّ

الرت�سيح للنيابة حيناً، واأُ�سقط يف النتخابات حيناً اآخر، 

اإىل موؤ�س�سة »جمعية  القا�سية عليه  ال�سغوط  وامتدت 

املقا�سد اخلريية الإ�سامية« التي كان يراأ�سها، ف�ُسننّت 

ع  ح���رب م��ال��ي��ة ره��ي��ب��ة ع��ل��ي��ه��ا؛ ح��و���س��رت م��ال��ي��اً، وُج����وِّ

وُف�سل  والتقدميات،  الرواتب  وُحرموا من  موظفوها، 

بع�سهم من عمله، لإجبار متام �سام على التنازل عن 

رئا�ستها، وهو ما ح�سل، لأن الأمر ال�سعودي - ال�سوري 

كان وا�سحاً ب�سرورة الن�سواء حتت العباءة احلريرية، 

ميرنّ  ال�سعودية  امل�ساعدات  على  احل�سول  بات  وبالتايل 

عر اآل احلريري، فيما كانت العباءة احلريرية يف ذلك 

الوقت اأ�سيق واأ�سغر من اأن تت�سع لزعامة تاريخية مثل 

لتوجد  ال�سعودية  ع��ادت  الوقت  م��رور  وم��ع  �سام..  اآل 

م��ك��ان��اً ل���دى اآل احل��ري��ري مل��ن ك���ان يف ي���وم م��ا حليفها 

الأول يف لبنان، وعاد ابن �سائب �سام نائباً عن بريوت، 

�سعد احل��ري��ري، على طريقة  من خ��ال »حتالفه« مع 

حتالف جنيب ميقاتي وحممد ال�سفدي واآخرين.

وعندما اأتاحت الظروف للحليف ميقاتي الو�سول 

»بدًل  ولي�س  ال�سخ�سية،  ب�سفته  احلكومة،  رئا�سة  اإىل 

عن �سائع« عن �سعد احلريري، كما يفعل فوؤاد ال�سنيورة، 

�سبنّت احلريرية ال�سيا�سية غ�سبها عليه واتهمته ب�ستى 

النعوت ال�سيئة، اأقلها الطعن يف الظهر، واخليانة، على 

م للحريري خال �سنتي من  الرغم من اأن ميقاتي قدنّ

تروؤ�سه احلكومة، ما عجز �سعد احلريري عن حتقيقه 

ال�����س��راي احل��ك��وم��ي، لكن كل  بنف�سه خ��ال وج���وده يف 

النا�س تتحدث عن »احلقد الذي ل حد له« الذي بات 

احلريري ي�سمره مليقاتي.

والإق���ل���ي���م���ي���ة،  امل��ح��ل��ي��ة  ال����ت����ط����ورات  ع��م��ل��ت  الآن، 

والتوازنات اللبنانية معطوفة على اخليارات ال�سعودية 

روؤ����س���اء  ن�����ادي  اإىل  ل��ي��ن�����س��م  ����س���ام  اخ��ت��ي��ار مت����ام  اإىل 

ق يف  احلكومات.. بات متام �سام رئي�ساً، حتى لو مل يوفَّ

ت�سكيل حكومة يدخل بها اإىل �سراي زقاق الباط، ومع 

اأدراج  عن  الع�سب  لتزيل  النا�س  ت�سابقت  التكليف  هذا 

�سام  �سائب  »الزعيم«  �سور  وع��ادت  امل�سيطبة،  ق�سر 

ل��رُتف��ع اإىل ج��ان��ب ���س��ورة اب��ن��ه »دول���ة الرئي�س مت��ام«، 

وبات متام �سام عنواناً ملرحلة جديدة، يكفي اأن يكون 

قد  فيكون  اآخ���ر،  �سيء  اأي  ولي�س  نف�سه«  »ه��و  خالها 

اأ�سقط وب�سكل مدوٍّ م�سروع الإلغاء والحتكار ال�سيا�سي 

احلريري، الذي حاول خال عقدين م�سيا طبع لبنان 

يعود  اأن  عليه  احلقيقة  ه��ذه  يف  ي�سكك  وم��ن  بطابعه، 

جعجع  �سمري  الأول  احل��ري��ري  حليف  ت�سريحات  اإىل 

الواحد، ثم  اللون  اإىل حكومة  الداعية  اأ�سبوعي،  منذ 

اجلمهورية  ورئي�س  �سام  ي�سكلها  حكومة  اإىل  موؤخراً 

���س��ام ع��ل��ى ح��ك��وم��ة تر�سي  وح��ده��م��ا! يف ح��ي ي�سر 

جميع اللبنانيي.

»حربائية  ع��زه��ا  يف  ال�سيا�سية  احل��ري��ري��ة  مار�ست 

ة ب���ادع���اء ال��ع��ل��م��ن��ة واحل����داث����ة، وم���رة  ���س��ي��ا���س��ي��ة«؛ م����رنّ

ب��ال��ت��ح��ال��ف ال��ع�����س��وي م���ع امل��ت��ط��رف��ي وال��ت��ك��ف��ريي��ي 

املذهبيي، فكان جزاوؤها النفي وال�ستبعاد عن ال�سراي 

حيثياتهم  لهم  بحلفاء  عنها  وال�ستعا�سة  احلكومي، 

اخل���ا����س���ة، ول��ه��م م�����س��اري��ع��ه��م ل��ل��رتب��ع ع��ل��ى ال��ك��ر���س��ي 

بحكومة  احلريرية  ال�ستئثارية  ان��ه��زام  ب��داأ  الثالثة.. 

فر�سته  على  �سام  والآن ح�سل متام  الثانية،  ميقاتي 

وحقه، وَمن يدري، قد ياأتي يوم ي�سبح فيه عبد الرحيم 

مراد اأو اأ�سامة �سعد اأو في�سل كرامي روؤ�ساء حكومات؟

عدنان ال�ساحلي
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الرئي�س متام �سام م�ستقبًا كتلة »امل�ستقبل« النيابية

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

يـقــــالموضوع الغالف

 بوق فتنة جديد
اأحيط مفتي اجلمهورية اللبنانية باملعطيات الكاملة حول خلفية خطبة 

اجلمعة املا�سية يف م�سجد الداعوق يف راأ�س بريوت، والتي األقاها ال�سيخ »و. 

�ساً خالها �سد حزب لبناين فاعل، ودولة اإ�سامية اإقليمية. وُعلم  ح.«، حمرنّ

اإىل امل�سجد برفقة رئي�س كتلة نيابية معار�سة، ي�سكن قرب  اأن ال�سيخ و�سل 

اجلامع، والذي كان يبت�سم اأمام امل�سلي كلما ارتفعت حدة الكام التحري�سي 

واملذهبي. واأكدت امل�سادر اأن املفتي ومدير الأوقاف ال�سيخ ه�سام خليفة اتخذا 

تدبريات �سريعة بحق ال�سيخ، اأهمها منعه من اخلطابة، كونه بوق فتنة.

 تحريض.. وتمنٍّ
مل��ق��ام مفتي  والإ����س���اءة  بالتحري�س  ال��ف��ت��وى  دار  ���س��اب��ق يف  م�����س��وؤول  ي��ق��وم 

ال�سرعي  الإ�سامي  املجل�س  يف  الناخبي  على  ويجول  اللبنانية،  اجلمهورية 

به  ت��اأث��ر  وق��د  بع�ساً،  بع�سهم  على  بتاأليبهم  وي��ق��وم  ولي��ت��ه،  املنتهية  الأع��ل��ى 

معظمهم  يح�سر  لن  وال��ذي��ن  املدنية،  املحاكم  يف  الق�ساة  الناخبي  من  ع��دد 

تيار  مل�سالح  خدمة  تر�سيحه  �سحب  م��ن  ومنهم  ال�سرعي،  املجل�س  لنتخاب 

�سيا�سي معار�س. وقد علمت »الثبات« اأن متنياً خا�ساً جاء من ال�سعودية، يقوم 

امل�س  بعدم  الإ�سامية،  الأق��ط��اب  مع  لقاءاته  عر  ال�سعودي  ال�سفري  بتبليغه 

بالرموز الدينية، حتديداً دار الفتوى، بعدما و�سلت الأمور اإىل درنْك اأخاقي 

مفتي  مقام  �سد  واملمنَهج  امل��رَم��ج  التحري�س  خ��ال  ر  م��رَّ ول  مقبول  غ��ري 

اجلمهورية.

 هل ينفعه الندم؟
ب��داأت قناعة ت��راود رج��ل دي��ن ج��رى حقنه مبعلومات مغلوطة كي ل 

بهدف  منه  مقربون  فيها  �سارك  لعبة  �سحية  ك��ان  اأن��ه  لبنان،  اإىل  يعود 

اأحد  ويقول  معقولة،  درج��ة  اإىل  واقعية  كانت  التي  نظره  وجهة  تغيري 

اأنه تورط يف مواقف بعيدة  اإن الرجل م�ستاء مما جرى، �سيما  لعي  املطنّ

عن قناعته، بالرغم من احل�سانة التي تقت�سر حالياً على اجلانب املايل.

 »النصرة« في عين زحلتا
�سيا�سية  اأروق���ة  ال��ت�����س��اوؤلت يف  م��ن  �سل�سلة  اأُث���ريت 

اأن يقدمه »زع��ي��م«  ال���ذي ميكن  ال��دع��م  واأم��ن��ي��ة ح��ول 

بعد  ج��ب��ل��ي��ة،  منطقة  يف  م�سلحة  مل��ج��م��وع��ات  ل��ب��ن��اين 

اكت�ساف خلية ل�»جبهة الن�سرة« يف منطقة عي زحلتا 

ب ال�ساح اإىل �سورية. كانت تهرنّ

 خيوط الجريمة
حول  مهمة  خيوط  اإىل  رفيعة  اأمنية  جهة  تو�سلت 

مقتل ال�سيخ الدرزي يف منطقة حا�سبيا قبل مدة وجيزة، 

لت خياراته من تاأييد اخليار اجلنباطي اإىل  والذي حتونّ

معار�سة عنيدة يف ال�سنوات الأربع الأخرية.

 ثراء فاحش
اإن  م��ع��روف،  ���س��ح��ايف  اأم����ام  ال�سيا�سيي  اأح���د  ق���ال 

ثروة اأحد الوزراء الذين مل تتمنّ ت�سميته مر�سحاً لأحد 

املقاعد يف بريوت بلغت رقماً خيالياً، واإن زعيمه مل يعد 

يتحمل هذا الو�سع اأمام املحازبي والنا�س.

 جديد
ٌ

 فشل
�آذ�ر   14 ق���وى  بع�س  اأن  فل�سطينية  ج��ه��ات  ت��وؤك��د 

مع  ���س��دام  اإىل  الفل�سطينية  املخيمات  ج��رنّ  يف  ف�سلت 

اجل����وار، ل �سيما يف ب���ريوت وال�����س��اح��ي��ة، رغ���م ت���ورنّط 

بع�س الأ�سخا�س من تنظيمات حمددة، خ�سو�ساً اأحد 

امل�سوؤولي الذي وقع يف حبائل مالية.

 شركتا النفط
لة  د م�سدر م�سوؤول اأن ال�سهاريج ال�سورية املحمَّ اأكنّ

مبادتي البنزين وامل��ازوت، والتي مت العتداء عليها يف 

�سمال لبنان والبقاع، وكذلك املتوقفة حالياً يف مواقف 

املذكورتي  امل��ادت��ي  ببيعها  ت��ق��وم  ال��زه��راين،  خ��زان��ات 

النائب  على  املح�سوبة  »كوجيكو«،  اإحداهما  �سركتان، 

وليد جنباط، والأخرى �سركة »يونايتد«، التي ميلك 

اأ�سهماً فيها حم�سوبون على »القوات«.

 تواطؤ القوى األمنية
ال�ستباكات  افتعال  خطورة  اأم��ام  املراقبون  توقف 

بي امل�سلمي وامل�سيحيي يف القاهرة، والأنباء املتواترة 

اإق���دام  اأن  ع��ن ت��واط��وؤ ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة يف ذل���ك، وراأوا 

بع�س املجموعات املاأجورة بالعتداء على جنازة ت�سييع 

الأقباط الأربعة يف الكن�سية الأرثوذك�سية يف العبا�سية 

على مراأى من قوى الأمن، اإمنا يوؤ�سر اإىل وجود جهات 

الع��ت��داءات،  ه��ذه  مثل  ح�سول  ل  ت�سهنّ ال�سلطة  داخ��ل 

اإلهاء امل�سريي يف  اإث��ارة الفتنة، بق�سد  التي ت�ستهدف 

الأمن  بفر�س  املطالبة  اإىل  تدفعهم  جانبية  �سراعات 

بتغيري  املطالبة  ع��ن  والتخلي  ثمن،  ب��اأي  وال�ستقرار 

نظام احلكم و�سيا�ساته.

تكليف تمام سالم سقوط مدوٍّ لإللغائية الحريرية

 ممنوع إدخال السالح
اأن تعاوناً  ال��ع��ا���س��رة »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«  ال��ق��ن��اة  ذك���رت 

ن الأجهزة  ا�ستخبارياً »اإ�سرائيلياً« � م�سرياً � �سعودياً مكنّ

اإيرانية  �ساح  �سفينة  واحتجاز  اكت�ساف  من  امل�سرية 

كانت متجهة اإىل قطاع غزة. وبح�سب القناة التي نقلت 

»اإ�سرائيلية«  و�سيا�سية  اأمنية  م�سادر  عن  معلوماتها 

»توغو«  دول��ة  علم  حتمل  التي  الباخرة  ف��اإن  ر�سمية، 

والذخرية  ال�ساح  من  54 طناً  تنقل  كانت  الإفريقية 

التن�سيق  �ساعد  الإي��راين، وقد  بندر عبا�س  من ميناء 

الأمني ال�سعودي � »الإ�سرائيلي« للحركة املاحية عر 

ال�سلطات  واإب���اغ  ال�سفينة،  �سبط  يف  الأح��م��ر  البحر 

امل�سرية التي متكنت من احتجازها فور دخولها املياه 

الإقليمية امل�سرية واعتقال 14 بحاراً كانوا على متنها.
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االنتحاري  التفجري  ع��ن  ُت��ط��رح  ك��ث��رية  اأ�سئلة  ثمة 

دم�سق،  ب��ح��رات يف  ال�سبع  االأخ���ري يف منطقة  االإره��اب��ي 

منها:

- ه��ل ه���ذا التفجري ع��م��ل ع�����س��ك��ري؟ وب��ال��ت��ايل م��ا هي 

وظيفته واأهدافه؟

اأو ملوكب ع�سكري،  - هل هو ا�ستهداف لنقطة ع�سكرية، 

اأو مل�سوؤول ما؟

- هل هو جزء من اخلطة التي يجري احلديث عنها منذ 

نحو 15 �سهراً عن اقتحام دم�سق؟

االأ�سئلة  ه��ذه  كل  على  رفيع  ع�سكري  م�سدر  يجيب 

كربى  وان��ت�����س��ارات  جن��اح��ات  اأن  على  في�سدد  وغ��ريه��ا، 

ونوعية حققها اجلي�ش العربي ال�سوري، وقوات املقاومة 

املناطق  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  تت�سكل  اأخ����ذت  ال��ت��ي  ال�سعبية 

ال�����س��وري��ة مل��واج��ه��ة ال��غ��زو ال���ذي ت��واج��ه��ه ���س��وري��ة، اإذ اإن 

يف  ال�سورية  الوطنية  ال��دول��ة  حققتها  هامة  انت�سارات 

امل�سلحة  ال��ق��وات  فك  بعد  ال�سيما  وريفها،  حلب  مدينة 

ال�����س��وري��ة احل�����س��ار ال���ذي ك���ان م�����س��روب��اً ع��ل��ى ع���دد من 

القرى من قبل االإرهابيني، خ�سو�ساً بعد فتحه الطريق 

بني حمافظة حماه ومطار حلب، وال�سيطرة على جميع 

القرى املنت�سرة على جانبي هذه الطريق.

ال�سوري  ف��اإن اجلي�ش  اأم��ا على حم��اور ري��ف دم�سق، 

اأكرث من  امل�سلحة يف  وّجه �سربات قا�سمة للمجموعات 

مكان، �سواء يف داريا، اأو يف جوبر وحر�ستا وامتداداً حتى 

الغوطة، حيث كان امل�سلحون يحت�سدون بع�سرات االآالف.

االن��ت�����س��ارات ال��ن��وع��ي��ة االأخ����رية ح��ّول��ت دم�����س��ق اإىل 

ترافق مع  ذل��ك  وك��ل  اخرتاقها،  قلعة ح�سينة ال ميكن 

م��ك��ان، ف�سّيق  م��ن  اأك���رث  للجي�ش يف  ه��ام��ة  ان��ت�����س��ارات 

ام��ت��داداً  ال�سمايل  اإدل��ب  ري��ف  يف  امل�سلحني  على  اخلناق 

ي�ستعد  امل��دي��ن��ة   - حم�ش  ويف  ال��رتك��ي��ة،  احل����دود  ح��ت��ى 

اجلي�ش الإعالنها مدينة اآمنة، مع تقّدمه يف اأريافها، ويف 

مناطق ريف الق�سري وريف تلكلخ.

ي���اأت���ي م�سل�سل  ال��ن��وع��ي��ة  االن���ت�������س���ارات  ه����ذه  اأم�����ام 

ال��ذي حط هذه  املتنقل،  االنتحاري  واالإج���رام  االإره���اب 

امل����رة يف دم�����س��ق، ال��ت��ي جل���اأ اإل��ي��ه��ا م��الي��ني ال�����س��وري��ني، 

القوي،  وبجي�سهم  الوطنية،  بدولتهم  متم�سكون  الأنهم 

االإج��رام��ي لي�ش له من غاية  العمل  ه��ذا  ف��اإن  وبالتايل 

���س��وى ا���س��ت��ه��داف ال��ن��ا���ش واالن��ت��ق��ام م��ن��ه��م، يف حم��اول��ة 

يائ�سة الإفراغ دم�سق من اأهلها ونا�سها و�سعبها.

وبراأي امل�سدر الع�سكري الرفيع، فاإن هذه الهمجية - 

العدوانية �سد �سورية لن جتعل ال�سوريني يياأ�سون، بقدر 

ما �ست�ساعف الغ�سب عندهم، ويجعل اجلي�ش ال�سوري 

وعزماً  ت�سميماً  اأكرث  البارد  وعقله  الفوالذية  باأع�سابه 

على احل�سم الع�سكري الذي �ستت�ساعد وتريته، وهو ما 

يتجلى االآن بتمّكنه من اإ�سقاط معادلة ا�ستعمال احلدود 

اأ�سحى يق�ش  الذي  ال�سالح  امل�سلحني وتهريب  الإدخ��ال 

اأمام اأعداد  م�ساجع قادة امل�سلحني واأ�سيادهم، خ�سو�ساً 

القتلى التي تتحدث بع�ش املعلومات اأنهم فاقوا الع�سرة 

اآالف قتيل، منهم اآالف من جن�سيات عربية، ما بداأ يثري 

ال���راأي ال��ع��ام ال��ع��رب��ي، ال��ذي��ن اأخ���ذت اآالف ال��ع��ائ��الت يف 

وحتّمل  اأبنائها،  م�سري  عن  ت�ساأل  العربي  املغرب  بلدان 

اأن  علماً  امل�سوؤولية،  و»االإخ���وان«  واخلليج  تون�ش  قيادات 

زعماء  ���س��راع��ات  �سحية  راح  القتلى  ه���وؤالء  م��ن  ق�سماً 

املتدفقة  واالأم�����وال  ال��غ��ن��ائ��م  ع��ل��ى  امل�سلحة  امل��ج��م��وع��ات 

عليهم من بلدان الغاز العربي.

عن  تتحدث  متعددة  تقارير  ثمة  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 

خالفات بني قادة ما ي�سمى احلركات »اجلهادية«، ومنها 

ما اأعلنه اأحد قادتها يف املغرب العربي، من اأن ما يجري 

 - - �سهيونية  - غربية  اأمريكية  �سورية هو موؤامرة  يف 

»اجلهاديني«  على  الق�ساء  هدفه  »اإخوانية«،   - خليجية 

يف �سورية، ملنعهم من مواجهة حلف االأطل�سي مبا�سرة، 

منهم  االآالف  لكن  م��ايل،  يف  فر�سة  لهم  �سنحت  وال��ت��ي 

يلقوا حتفهم  اأن  اأج��ل  م��ن  �سورية  اإىل  ُج���ّروا  ق��د  ك��ان��وا 

ا�ستغاللهم  مت  ك��ي��ف  ال���ذاك���رة  اإىل  م��ع��ي��دي��ن  امل�������س���وؤوم، 

مرتزقة،  جم��رد  االآن  ه��م  حيث  الليبية،  ال��ت��ط��ورات  يف 

ال��ع��امل، وتتم  وم��الَح��ق��ون يف ليبيا، ويف ك��ل م��ك��ان م��ن 

ت�سفيتهم باجلملة وبالتق�سيط.

حامية  وح���وارات  نقا�سات  عن  كثرية  معلومات  ثمة 

على م�ستوى عدد من قيادات »اجلهاديني« عن الوحول 

واالأت��راك  العربي  الكاز  بائعو  بها  رماهم  التي  ال�سورية 

و»االإخ�������������وان«، وك���ل���ه���ا ب���ه���دف خ���دم���ة ال�����س��ي��د ال��ك��ب��ري 

�سل�سلة  اإىل  �سرورية  العودة  تكون  قد  وهنا  االأم��ريك��ي، 

ف�سحيفة  ال��واق��ع،  ه��ذا  م��ن  ب�سيء  ت�سي  غربية  تقارير 

اأ�سابيع  قبل  حتدثت  قد  كانت  الربيطانية  »الغارديان« 

ع��ن اأن وك��ال��ة اال���س��ت��خ��ب��ارات االأم��ريك��ي��ة »���س��ي.اأي.اإي��ه« 

ك��ب��رية م��ن امل�سلحني يف ق��واع��د ل��ه��ا يف  اأع������داداً  ُت�����دّرب 

عن  »اجلهاديني«  واإبعاد  الف�سل  باأعمال  لتقوم  االأردن، 

القوات »االإ�سرائيلية« يف اجلوالن، حيث انت�سر م�سلحون 

���س��وري��ون ت��ل��ق��وا ت��دري��ب��ات ع��ل��ى ي��د »ال�������س���ي.اأي.اإي���ه« يف 

اجلوالن لهذه املهمة.

اأي��ام  قبل  بو�ست«  »الوا�سنطن  �سحيفة  اأ���س��ارت  كما 

حلفائها  مع  وا�سنطن  بداأتها  جديدة  ا�سرتاتيجية  اإىل 

ال��غ��رب��ي��ني، وحت���دي���داً ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا، ت��ق��وم على 

م�سرح  يف  املبا�سر  ال��ت��دخ��ل  ع��ن  بالنف�ش  ال��ن��اأي  اأ���س��ا���ش 

اأ�سلحة  على  امل�سلحني  اآالف  بتدريب  والقيام  العمليات، 

ع�سكرية  خطة  �سمن  بهم  وال��دف��ع  م��ت��ط��ورة،  واأج��ه��زة 

دقيقة لتمزيق جغرافية �سورية، وك�سر دولتها الوطنية، 

العربية  ال��دول  جامعة  ق���رارات  من  بخطتها  م�ستفيدة 

ال��ت��ع��اون  ملجل�ش  ت��اب��ع  اإىل جم���رد ملحق  ال��ت��ي حت��ّول��ت 

اخلليجي، ولدائرة ا�ستخبارات �سغرية يف البنتاغون.

عملياته  ال�����س��وري  اجلي�ش  موا�سلة  م��ع  ح���ال،  ب���اأي 

غربية  تقارير  اأك��دت  امل�سلحة،  املجموعات  �سد  النوعية 

اأت��راك  �سباط  م��ع  تركيا،  يف  »اإ�سرائيليني«  �سباطاً  اأن 

وغربيني، ي�سرفون على تدريب جمموعات م�سلحة وما 

ي�سمدون  جلعلهم  حم��اول��ة  يف  احل���ر«،  »اجلي�ش  ي�سمى 

داخ��ل  با�ستمرار  تتفجر  ال��ت��ي  االنق�سامات  لكن  اأك���رث، 

امل���ع���ار����س���ات ال�������س���وري���ة، ت���زي���د م���ن ح����دة االن��ق�����س��ام��ات 

وال�سراعات امل�سلحة بني هذه املجموعات، الأنها - ح�سب 

وكالة ال�سحافة الفرن�سية - تعك�ش �سراعاً اإقليمياً على 

النفوذ بني حمورين:

وتوابعهم،  »االإخ���وان«  يدعم  تركي   - االأول: قطري 

والثاين: �سعودي يتناغم مع ال�سيا�سة االأمريكية، وهذا 

ر له االأموال الطائلة، وال�سالح وامل�سلحني. ال�سراع ت�سخَّ

م�سلحة  »���س��ل��ف��ي��ة«  جم��م��وع��ات  ذل���ك  اإىل  وت�����س��اف 

ومتمولون  حكومية،  غ��ري  ومنظمات  جمعيات  متولها 

ورجال اأعمال من الدول اخلليج العربي.

فاإن هناك ثمة  الرفيع،  الع�سكري  امل�سدر  اإىل  عودة 

�سراع يحتدم، واملنت�سر �سيكون بالتاأكيد الدولة الوطنية 

ال�سمود  م��ع��ادل��ة  و���س��رك��اوؤه��ا يف  ال�����س��وري��ة وح��ل��ف��اوؤه��ا 

واملمانعة  املقاومة  منظومة  من  تبداأ  والتي  واالنت�سار، 

كوريا  حتى  امتداداً  املقاومة،  و�سورية  اإي��ران  يف  املتمثلة 

الدميقراطية وال�سني ورو�سيا وجمموعة »الربيك�ش«.. 

وغداً لناظره قريب.

اأحمد زين الدين

الجيش يتقدم.. والمسلحون يتخاصمون ويسقطون

سـوريـة.. معـركة الـسـاعات األخــيرة
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مــن هنـــا وهنــاك

 اإلنجاز النوعي قريب
يف  ك��ب��رياً  ن��وع��ي��اً  اإجن����ازاً  �سيحقق  ال�����س��وري  اأن اجلي�ش  امل�ستوى  رفيعة  اإي��ران��ي��ة  م�����س��ادر  اأك���دت 

ال�سيطرة على م�ساحات جغرافية �سا�سعة يف الفرتة القريبة، كا�سفة اأن املعطيات امليدانية والتقارير 

واأن  الواقع،  اأر�ش  البياين لهذه االنت�سارات على  املوؤ�سر  اإىل ت�ساعد  اال�ستخباراتية ت�سري بو�سوح 

االنت�سار احلتمي قادم، وامل�ساألة برمتها نحو احل�سم خالل االأ�سهر ال�ستة املقبلة.

و�سعوبات  القتالية،  املفا�سل  بع�ش  يف  تكتيكية  �سعوبات  وج��ود  رغ��م  اأن��ه  اإىل  امل�سادر  واأ���س��ارت 

لوج�ستية وع�سكرية يف عدد من االأماكن، اإال اأن ذلك ال ي�سّكل عائقاً اأمام االنعطافة اال�سرتاتيجية 

التي بداأها اجلي�ش ال�سوري يف اأماكن القتال، موؤكدة اأنها متلك اأدلة قوية على ذلك، واأن انت�سارات 

موعودة �ستتحقق قريباً يف املدن الكربى، كحلب وحم�ش، بعد التقدم الكبري يف ريف دم�سق، والذي 

فاجاأ لي�ش فقط »جبهة الن�سرة« وجماعتها، بل الدول الراعية لها، اإ�سافة اإىل اأجهزة ا�ستخبارات 

دول عديدة، اأهمها »اإ�سرائيل« والواليات املتحدة وتركيا.

 »القّسام« في »الغوطة«
ال�سوري.  الداخلي  ال�سراع  اإىل توّرط حركة »حما�ش« يف  ال�»تاميز« الربيطانية  لفتت �سحيفة 

وحتت عنوان »�سربة جديدة لالأ�سد بعد انتقال حما�ش اإىل خندق املتمردين«، قالت ال�سحيفة يف 

تقرير مطّول، نقاًل عن م�سادر دبلوما�سية، اإن اجلناح الع�سكري للحركة التي كانت حليفة للنظام 

ال�سوري، اأي »كتائب عز الدين الق�سام«، تقوم بتدريب امل�سلحني ال�سوريني يف غوطة دم�سق ال�سرقية، 

اأن  يوؤكد  التطور  هذا  ف��اإن  ال�سحيفة  وبح�سب  »جرمانا«.  وق��رب  و»ببيال«  »يلدا«  بلدات  يف  ال�سيما 

»حما�ش، التنظيم الع�سكري الفل�سطيني الذي يدير قطاع غزة، قطعت عالقاتها نهائياً مب�سيفها 

والداعم  املوؤثرة  لكن  ال�سغرية،  الدولة اخلليجية  القطري؛  وارمت��ت يف احل�سن  ال�سابق،  ال�سوري 

الرئي�سي مالياً ولوج�ستياً لف�سائل املتمردين« يف �سورية.

اآثار االنفجار االنتحاري الذي 

وقع قرب ال�سبع بحرات و�سط 

دم�شق )�أ.ف.ب.(

الخالفات محتدمة بين عدد 
من قادة »الجهاديين« حول 
الوحول السورية التي رماهم 

بها الخليجيون واألتراك.. 
خدمة ألميركا
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دخ���ل���ت االزم�������ة ال�������س���وري���ة م��ن��ع��ط��ف��اً 

جديداً على امل�ستوينينْ ال�سيا�سي وامليداين 

الع�سكري - االأمني، وهو ما بات ملحوظاً 

ل���دى امل��ن��خ��رط��ني يف االأزم������ة، ����س���واء من 

املعنيني مبا�سرة باملوؤامرة، اأو من املهتمني 

م�ستقبل  ع��ل��ى  ق��ل��وب��ه��م  ت���خ���اف  ال���ذي���ن 

�سورية؛ م�سرياً ودوراً.

القناعة  ب��داأت  امليداين،  امل�ستوى  على 

انهيار  با�ستحالة  اأك���رث  تتبلور  ال��دول��ي��ة 

القوى  كل  الرغم من ح�سد  النظام، على 

ونف�سياً  تقنياً  القذرة  باأ�سلحتها  الدولية 

ومعنوياً، ال بل اإن كل امل�ساركني يف املوؤامرة 

باإمكاناتهم  ���س��وري��ة،  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ر���ش  ال��ت��ي 

ال�سخمة وغري املحدودة، مع الربوباغندا 

اإليه  رم���وا  م��ا  ف�سل  م��ن  تيقنوا  ال��ه��ائ��ل��ة، 

وح�سدوا الأجله ما مل يت�سّوره عقل، بعد 

امل��ف��اج��اأة ال��ت��ي اأع���ّده���ا اجل��ي�����ش ال�����س��وري 

عمليات  �سن  اإىل  بادر  اإذ  املا�سي،  االأ�سبوع 

وا�سعة النطاق، ويف اأماكن عدة، وبتوقيت 

امل��ب��ادرة مازالت  زم��ام  اأن  يعني  د، ما  موحَّ

ح�سل  ال���ذي  التمدد  وم��ا  اجلي�ش،  ي��د  يف 

من جانب امل�سلحني قبل ذلك اإال يف �سياق 

ال�سماح التكتيكي لالحتواء واالنق�سا�ش، 

بعد تقدير ميداين الأ�سحاب االخت�سا�ش 

اأر���ش  يحدد  م��ن  ه��م  بحيث  والتخطيط، 

وزمان املعركة، ولي�ش االجنرار اإىل معركة 

ج���رى االإع������داد ل��ه��ا م���ن ج��ان��ب االأع�����داء 

مبا  التقنيات،  ك��ل  جتنيد  وج���رى  ب��دق��ة، 

فيها القدرات اال�ستخباراتية عرب االأقمار 

تفويت  مت  اآخ����ر  مب��ع��ن��ى  اأي  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 

ذات��ه  بحد  وه��ذا  اخل�����س��وم،  على  الفر�سة 

ل حتت بند الن�سر املوؤ�س�ش وامل�ساف  ي�سجَّ

اإىل الن�سر امليداين املتحقق الحقاً.

قبيل  امل��ي��دان��ي��ة  امل�����س��اغ��ل��ة  اأّدت   - ب 

خمتلف  يف  العمليات  انطالق  اإىل  املبادرة 

امليداين  التورط  انك�ساف  اإىل  املحافظات، 

دائ���م���ني يف جمل�ش  اأع�����س��اء  دول  ل��ث��الث 

االأمن الدويل يف العمليات الع�سكرية، هي 

وبريطانيا  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ال��والي��ات 

وف��رن�����س��ا، ب��ع��د ال��ت�����س��ل��ي��ح ال�����ذي ق���ّدم���وه 

ورع�����وا ن��ق��ل��ه ع���رب ج�����س��ري��ن ج���ّوي���نينْ اإىل 

ال��ت��دري��ب��ات  ع��ن  ف�����س��اًل  وت��رك��ي��ا،  االأردن 

ال��ت��ي ي�����س��رف ع��ل��ي��ه��ا خ����رباء م���ن ال����دول 

االآن����ف����ة ال���ذك���ر مل�����س��ل��ح��ني م���ن ج��ن�����س��ي��ات 

خمتلفة على االأرا�سي الرتكية واالأردنية، 

االأمريكية  ال�سحافتنينْ  ك�سفته  م��ا  وه��و 

والربيطانية.

ال��دول  داأب���ت  ال��ت��ي  الف�سائح  ه��ذه  ج- 

املذكورة تت�سرّت على حقائقها منذ البداية، 

عرب احلديث تارة عن معونات »اإن�سانية«، 

اأ�سلحة غري قاتلة، دفعت تلك  وطوراً عن 

الدول، وعلى راأ�سها اأمريكا، اإىل االعرتاف 

باأن الهدف من التدريبات هو ن�سر هوؤالء 

بعنا�سر  اأ���س��ب��ه  ب���ات���وا  ال���ذي���ن  امل�����س��ل��ح��ني 

ملحقة باملخابرات االأمريكية يف »منطقة 

اأي جماعة من  ملنع  اجل����والن«،  ع��ازل��ة يف 

وطبعاً  »االإ�سرائيلية«،  القوات  ا�ستهداف 

للتغطية  الن�سرة«  �سّمت وا�سنطن »جبهة 

بني  الف�سل  ب��زع��م  ال��ك��ربى،  الفعلة  على 

ال���ق���وات »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« وم��ن��ط��ق��ة عمل 

»اجلهاديني«.

د- املنجزات على االأر�ش التي اأوجدت 

���س��راع��اً يف االحت���اد االأوروب�����ي ب��ني موؤيد 

ملزيد من ت�سليح املعار�سني، وبني معار�ش، 

اأجربت احلكومتني االأكرث تطّرفاً )فرن�سا 

االندفاعة،  يف  ال��رتّي��ث  على  وبريطانيا( 

�سيما اأن اآالف االأطنان التي ُنقلت موؤخراً 

مل ُتثمر النتائج املتوخاة، ال بل اإن االإرهاب 

املدنيني،  ا�ستهدفت  تفجريات  على  ترّكز 

دم�سق،  اأحياء  على  ع�سوائي  ق�سف  وعلى 

وعلى ا�ستهداف اجلامعات والطالب فيها 

له  تنّبه  م��ا  وه��ذا  احل��ي��اة،  تعطيل  بق�سد 

ح��ول  ال��ت��ف��اف��اً  ازدادوا  ال��ذي��ن  ال�����س��وري��ون 

دولتهم وقيادتهم.

ه� - بروز �سراع دموي بني االإرهابيني 

اأن���ف�������س���ه���م، ل���ال����س���ت���ح���واذ ع���ل���ى امل���ع���ون���ات 

مة  املقدَّ الر�ساوى  من  بالرغم  واملغريات، 

اأن��ه��م  ح��ك��ام��ه��ا  اأث��ب��ت  خليجية  دول  ع��رب 

جم����رد م��وظ��ف��ي ���س��رف��ي��ات يف ال�����س��رك��ة 

اأن غ�سان هيتو  دل��ي��ل  واأك���رب  االأم��ريك��ي��ة، 

ال��ذي مل يع�ش يف �سورية اإمن��ا يف اأمريكا، 

ي�����س��ع��ى ل���ل���ت���ع���ارف ب���ح���م���اي���ة امل���خ���اب���رات 

تركية،  ا�ستخبارية  ومبرافقة  االأمريكية، 

ب��ني م��ا ي�سمى  اأ���س��ّده  ال�����س��راع على  فيما 

»اجل��ي�����ش احل����ر« ع��ل��ى حقيبة ال���دف���اع يف 

احلكومة املمّولة من قطر، وهو ما اأعلنته 

ال�سعودية،  االأو����س���ط«  »ال�����س��رق  �سحيفة 

وك���ذل���ك اإع�����الن ال��ع��دي��د م���ن امل��ع��ار���س��ني 

جهاراً على الف�سائيات اأن هناك موؤامرات 

م����ن داخ������ل امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي )جم��ل�����ش 

ا���س��ط��ن��ب��ول( وم����ن االئ����ت����الف )جم��ل�����ش 

الدوحة - االأمريكي(.

ك��ل ذل��ك �سكل ج���زءاً م��ن االإره��ا���س��ات 

امل��ن�����س��ود،  ال�سيا�سي  للحل  ت��وؤ���ّس�����ش  ال��ت��ي 

والذي يلقى دعماً وت�سجيعاً وعماًل دوؤوباً 

و�سط  احلقيقيني،  ���س��وري��ا  اأ���س��دق��اء  م��ن 

����س���الت م��ب��ا���س��رة ب������داأت م���ع م��ع��ار���س��ني 

�سورية،  اجل��اري يف  ال��دم  يرف�سون حمام 

ومكونات معار�سة تنبذ تقاتل اأبناء البلد 

اإىل بداية ح��وار جدي  يوؤ�سر  ال��واح��د، ما 

حل���ل االأزم�����ة ال�����س��وري��ة، ال��ت��ي مل ت��دخ��ل 

بعد مرحلة التفاوؤل الكبري، مبوازاة بقاء 

اإىل  بع�ش االأط��راف على غّيهم يف الدفع 

م��زي��د م��ن ال��ف��و���س��ى، وه���ذا م��ا مي��ك��ن اأن 

يعيد االقرتاب من حرب اإقليمية.

يون�س عودة
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سورية بين إرهاصات الحل المنشود.. 
والحرب اإلقليمية

عودة بع�ض �شكان حلب �إىل منازلهم                                          )�أ.ف.ب(

م الجيش العربي  تقدُّ
السوري عسكريًا 

أجبر الحكومتين 
األكثر تطّرفًا )فرنسا 

وبريطانيا( على الترّيث 
في اندفاعتهما

اإذا كانت قطبة تكليف نائب بريوت متام �سائب �سالم 

بالتاأكيد  تكون  الت�سكيل لن  ُعقد  فاإن  ب�سهولة،  قد مّرت 

اأ�سد  تكون  وقد  املكلَّف،  الرئي�ش  يتمناها  التي  بال�سهولة 

خ�سو�ساً  اآذار،   14 ق��وى  يف  حلفائه  من  واأك��رثه��ا  العقد 

بع�ش  و�سفها  �سروطاً  يطرح  بداأ  الذي  امل�ستقبل«،  »تيار 

املتابعني بالتعجيزية، لكن ال�سوؤال هنا: هل يع�سي »التيار 

االأزرق« اأو يتمرد على ويل نعمته يف الريا�ش، الذي وجد 

اإىل  للعودة  اللبنانيني م�سطراً  اأم��ام خفة حلفائه  نف�سه 

نوع من االأ�سولية ال�سيا�سية اللبنانية، اإن جاز التعبري؟

وفق  الرياح جت��ري  اأن  فيها  تبني  التي  اللحظة  منذ 

»التيار  ���س��روط  ب���داأت  ��الم��ي��ة«،  »ال�����سَّ ال�سفن  ت�ستهيه  م��ا 

تكنوقراط،  حكومة  ح��ي��ادي��ة،  حكومة  ومنها:  االأزرق«، 

حكومة تداول احلقائب الوزارية..

عمراً  يريد  »امل�ستقبل«  اأن  ال�سروط  هذه  من  وا�سح 

المية« اخلام�سة، اإذا اعتربنا  ق�سرياً جداً للحكومة »ال�سَّ

امل�سيطبة  ودارة  ���س��الم  ل�سائب  ام��ت��داد  ���س��الم  مت��ام  اأن 

التاريخية، واالأوىل لتّمام »بك«.. لكن ما يثري اال�ستغراب 

ه��و ذاك ال��ك��ره امل��ف��اج��ئ ل��ف��وؤاد ال�����س��ن��ي��ورة ل����وزارة امل���ال، 

بعد  النظري،  منقطع  ب�سره  الطاقة  وزارة  على  واالإقبال 

اأن كان يف ال�سابق يتهّرب منها.. كما هو الفت الت�سريب 

حول نية »التيار االأزرق« العودة اإىل وزارة الداخلية بنوع 

تبداأ عملية  اأن��ه حينما  نغفل  اأن  دون  االإ���س��رار، من  من 

اأي حقيبة تريدها  اإذ  االآخرين،  التاأليف، �ستطل �سروط 

»ال���ق���وات« م��ث��اًل؟ وم����اذا ت��ري��د »ال��ك��ت��ائ��ب«؟ وم����اذا عن 

مناف�سة جنبالط ل�»امل�ستقبل« على وزارة الطاقة وتطلعه 

اإىل وزارة االت�ساالت؟

خم�����س��رم��ون ك���ان���وا دائ����م����اً ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن دارة 

امل�سيطبة، يهم�سون يف اآذان �سحافيني و�سيا�سيني: احلل 

عند املرحوم �سائب بك.

كيف ذلك؟

ا�ستلم  م��رة  اأول  فيقولون:  عتيقة  اأي��ام  اإىل  ي��ع��ودون 

فيها �سائب �سالم وزارة، كانت وزارة الداخلية  يف حكومة 

يف   1946 اأي��ار   22 يف  ت�سكلت  التي  املنال  �سعدي  الرئي�ش 

حكوماته اخلم�ش التي تراأ�سها مل يتخل عن هذه الوزارة، 

حتى يف احلكومة التي عّمرت 4 اأيام فقط من 14 اأيلول 

حتى 18 اأيلول 1952، وهكذا يف احلكومة التي تراأ�سها يف 

عهد كميل �سمعون عام 1953، عهد فوؤاد �سهاب عام 1960 

ويف عهد الرئي�ش فرجنية يف عامي 1970 و1972.

حتت  اأ�سبحت  فاإنها  املالية،  وزارة  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 

امل�ستحيل«، وما فيه  احل�ساب الع�سري بعد كتاب »االإب��راء 

من اأمور ي�سيب لها �سعر االأطفال، وبالتايل من الطبيعي 

اأن يتهرب منها من ت�سبب بالتدهور االقت�سادي، وبارتفاع 

الدين العام وتفاقم عجز املوازنة.

اأما ب�ساأن وزارة الطاقة، فهل يظن اأحد اأن متام �سالم 

يوؤمتن  ال  ملن  وي�سلمها  لبنان،  ب��رثوة  للتفريط  م�ستعد 

على املال العام؟

وماذا عن االت�ساالت؟

ي��ع��ود ال��ب��ريوت��ي امل��خ�����س��رم اإىل زم���ن ���س��ائ��ب ���س��الم، 

املراقبني  وط���رد  التن�ست،  ع��زف��ه  اقتحم  حينما  فيذكر 

منها، وعمل تقطيع االأ�سالك واالأ�سرطة، مذكراً بحماية 

ريفي للغرفة ال�سوداء يف بدارو.

ُت�����رى ه���ل ت��ع��ت��ق��دون اأن مت����ام ���س��ائ��ب ����س���الم غري 

»التفهم  ���س��ع��ار  ي��ح��ب  اأن����ه  �سحيح  وال�����ده؟  مل�����س��رية  ويّف 

وال��ت��ف��اه��م«.. ل��ك��ن ال��رئ��ي�����ش امل��ك��لَّ��ف رف���ع يف ع��ز احل��رب 

اللبنانية يف ثمانينات القرن املا�سي اأن لبنان بحاجة الأن 

يحكمه »االأوادم«.

اأحمد �شحادة

حينما رفع الرئيس المكلف شعاره »حزب األوادم«
هل يحل تّمام ُعقد التأليف على طريقة صائب سالم؟
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امل�شهد  �شيتبدل  املقبل  الأ�شبوع  من  اعتباراً 

احلياة  يف  جديد  واق��ع  على  اللبناين  ال�شيا�شي 

جديد  انتخاب  قانون  اإىل  الركون  بعد  العامة، 

ي�����ش��ت��ويف احل�����د الأدن��������ى م����ن ع����دال����ة ال��ت��م��ث��ي��ل 

اأن  اعتبار  على  واملذهبية،  الطائفية  واملنا�شفة 

تاأمني العدالة ال�شيا�شية والجتماعية والوطنية 

�شرب من �شروب اخليال يف بلد مثل لبنان.

بداية  ن�شهد  قد  الأ���ش��ب��وع،  ه��ذا  نهاية  وقبل 

تاأخذ  جديدة  باندفاعة  ال��راك��دة  املياه  حتريك 

يوم  ح�شلت  التي  الإيجابية  املوجة  من  �شحنة 

 124 باأغلبية  رئي�شاً  �شالم  متام  الرئي�س  تكليف 

نائباً.

وح��ت��ى ل ن��ب��ال��غ يف ال��و���ش��ف الإي���ج���اب���ي ملا 

بد  ل  املا�شيني،  وال�شبت  اجلمعة  يومي  ج��رى 

بّناءة، بعدما  من قراءة ذلك قراءة مو�شوعية 

وبلغت  الق�شوى  ح��دوده��ا  اإىل  امل��وج��ة  و�شلت 

ُج��ّل ما ح�شلنا  �شاطئ الأم��ان ال�شيا�شي، وه��ذا 

عليه، لكننا من دون �شك قد نكون اأمام جرعات 

الأم��ن��ي��ة  ك��اف��ي��ة م���ن احل���ل���ول  متقطعة وغ���ر 

الرئي�س  حّولها  التي  اجلرعة  بعد  وال�شيا�شية، 

من  فتمّكن  م�شاد،  انقالب  اإىل  بذكاء  ميقاتي 

امت�شا�س احلدث وجتيره مل�شلحته اخلا�شة، 

واك��ت�����ش��اب م��وق��ع م��ذه��ب��ي وم��ن��اط��ق��ي م��رم��وق، 

وه����ذا م���ا ي��ت��م��ن��اه ال���رج���ل ف���ع���اًل، اأي اخل���روج 

باأمان من الرئا�شة، من دون خدو�س اأو اأ�شرار، 

وي��ت��ح��دث ع���ن ذل���ك اأم�����ام زائ���ري���ه ب�����ش��يء من 

التفاخر.

وللذين اعتقدوا اأنهم �شّجلوا انت�شاراً باهراً، 

باهتاً،  اإنهم مل يحققوا حتى فوزاً  ميكن القول 

الإعالمية،  »ال��روب��اغ��ن��دا«  لعبة  اأح��ّب��وا  لكنهم 

م���ن خ����الل مم���ار����ش���ة الإخ���������راج، ع���ر ت��رك��ي��ب 

���ش��ي��ن��اري��وه��ات رك����وب ال��ط��ائ��رات اخل��ا���ش��ة اإىل 

الريا�س، وت�شوير ال�شحكات العري�شة.. اإل اأن 

احلقيقة والواقع مغايران لذلك متاماً، والكل 

�شار يدرك حقيقة الت�شمية التي ُولدت من رحم 

الفكرة اللبنانية اخلال�شة، بعد ا�شتبعاد اخليار 

ال�شادم وامل�شتفز، من خالل تقدمي العديد من 

املر�شحني من لون وانتماء حمّددْين. 

اأمام هذه ال�شورة نحن ُمقبلون على مرحلة 

ت�����ش��ر ع��ل��ى ���ش��ّك��ت��ني م��ت��وازي��ت��ني، ح��ت��ى ت��رك��ب 

العربة وتاأخذ م�شارها الطبيعي، الأوىل مرحلة 

تاأليف احلكومة، والثانية قانون النتخاب، ولكل 

حقيقة  يعك�شان  اخل��ط��ان  وه���ذان  م�شتتبعاته.. 

حكاية ال�شراع ال�شيا�شي املقبل. 

اإّن حلظة التوافق اللبناين على ت�شمية �شالم 

رئي�شاً للحكومة قد ل حُت�شب بال�شرورة توافقاً 

على التاأليف ال�شريع، وباعتقاد م�شادر �شيا�شية 

فاإن هذا الأمر مل ين�شج لي�شبح واقعاً ملمو�شاً، 

لأن العامل الوحيد لت�شكيل احلكومة �شريعاً قد 

يكون التوافق الإقليمي، الذي لعب دوراً م�شاعداً 

واإي��ج��اب��ي��اً يف ت�شمية مت��ام ���ش��الم، وال��ت��واف��ق هو 

لأن  الأي����ام،  م��ن  ال��ق��ادم  يف  املنتظرة  ال�شر  كلمة 

الإجماع منعا من  الذي مّت ب�شرعة فائقة وهذا 

اأخذ لبنان اإىل دائرة اخلطر، ومنعا �شقوط البلد 

ا�شتلم هذه  ف�شالم  ال�����ش��وري��ة..  احل���رب  يف جل��ة 

يف  اللبنانية  ال�شاحة  توريط  عدم  بهدف  املهّمة 

اتون النار الإقليمية.

 م��ن هنا اخل���الف م��ا زال ق��ائ��م��اً ح��ول هذه 

اخل�����ي�����ارات: م���ن امل���ل���ف ال�������ش���وري، اإىل ت��األ��ي��ف 

احل��ك��وم��ة، واخل���الف ق��ائ��م وك��ب��ر ب��ني مكونات 

اإذا  اإل  م�شتمرة،  والتعقيدات  اللبناين،  الطيف 

تعطيل  ميكنها  اإقليمية  األ��غ��ام  كا�شحة  ت��واف��رت 

هذه الألغام ب�شرعة.

اإذاً، اختيار متام �شالم رئي�شاً باأغلبية نيابية 

مهمات،  م��ن  ينتظره  عما  م��ع��زول  »حم��رم��ة« 

املقبلني  ال�شهرين  يف  ت�شعى  دفع  قوة  واملطلوب 

ب�شكل موؤّثر وحا�شم لبلوغ احلل، وهذا ما ُيك�شب 

ال��و���ش��ع ال��داخ��ل��ي م��ت��ان��ة م��ع��ق��ول��ة و����ش���ّداً اأم���ام 

الرياح احلارة.

بهاء النابل�سي
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مـواقف

العامل الوحيد لتشكيل 
الحكومة سريعًا هو 

التوافق اإلقليمي الذي لعب 
دورًا إيجابيًا في تسمية 

الرئيس سالم
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لبنانيات

ون   الحتاد البروتي راأى اأن اال�شتنكار والتنديد وال�شجب ال يعبرّ

عّما يتعر�ض له �ل�شعب �ل�شوري �ل�شقيق، فالتفجري�ت من �أب�شع �أعمال 

�لد�خل،  يف  �ملجرمة  �لع�شابات  �إفال�ض  على  �إال  تدل  وال  �الإره��اب، 

�لعربي  �أ�شيادهم يف �خلارج، تز�منًا مع ما يحققه �جلي�ض  و�إفال�ض 

�ل�شوري من �نت�شار�ت يف �مليد�ن.

�أنه  موؤكدً�  �نفجار دم�شق،  ��شتنكر  يعقوب  ال�شابق ح�شن  النائب   

�عترب  �أخ��رى،  �شورية. من جهة  تدمري  موؤ�مرة  يكّر�ض  �إرهابي  عمل 

مدخل  �شالم  مت��ام  �ملكلف  �لرئي�ض  ناله  �ل��ذي  �الإج��م��اع  �أن  يعقوب 

الإعادة جمع �ل�شف �لوطني، وتثبيت �ال�شتقر�ر .

�لن�شال  �ل��ع��ام حلركة  �الأم���ن  ال�����داود؛  ال�����ش��اب��ق في�شل  ال��ن��ائ��ب   

�لنائب  �لعربي، متّنى على �لرئي�ض �ملكلف ت�شكيل �حلكومة  �للبناين 

متام �شالم، �أن ي�شتفيد من �الإجماع �لنيابي و�لوطني �للبناين حول 

يخدم  مبا  بت�شكيلتها،  �الإجماع  هذ�  حكومته  تعك�ض  بحيث  ��شمه، 

�لوطنية  و�مل�شلحة  �لرئي�ض �شالم،  لها  يعمل  �لتي  �لوطنية  �مل�شلحة 

على  تتو�فق  حكومة  يف  �لفاعلة  �ل�شيا�شية  �لقوى  كل  جتتمع  �أن  هي 

وتزيل  �ال�شتقر�ر،  وتوؤمن  �نتخابات،  على  وت�شرف  �نتخاب  قانون 

لتعزيز  وتعمل  �لتحري�شي،  �خلطاب  وتلغي  �ل�شيا�شي،  �النق�شام 

�القت�شاد، وحتقيق �ملطالب �الجتماعية و�ملعي�شية.

�لرئي�ض �ملكلف متام �شالم مبا حظي به من  الأم��ة هّناأت  حركة   

�ملرحلة  هذه  يف  خ�شو�شًا  للحكومة،  رئي�شًا  بت�شميته  وطني  �إجماع 

�لدقيقة �لتي متر فيها �لبالد. ودعت �حلركة �أن يكون هذ� �الإجماع 

�لوطنية،  بالثو�بت  تتم�شك  وطنية،  وح��دة  حكومة  لتاأليف  مدخاًل 

و�أبرزها �ملثلث �لذهبي: �جلي�ض و �ل�شعب و�ملقاومة.

 اللقاء الإ�شالمي الوحدوي ر�أى �أنه بعد �نتهاء �ال�شت�شار�ت وتكليف 

�لرئي�ض متام �شالم، جتدد �أمل �للبنانين بانبعاث فجر جديد يعيد 

�إجماع  و�أن  و�نتظار،  �لبال، بعد طول ترقب  �لطماأنينة ور�حة  �إليهم 

�لقادة من خمتلف �الجتاهات على �شرورة �حلفاظ على �ال�شتقر�ر 

يوفر  �لوطني،  جي�شهم  حول  و�اللتفاف  وطنهم،  عن  �ملخاطر  ودرء 

�ملناعة و�لعودة �إىل �لتو��شل و�حلو�ر حول جميع �لنقاط �لتي تتباين 

حولها �ملو�قف.

جتمع  يف  �الأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  الزين؛  اأح��م��د  ال�شيخ  القا�شي   

�لعلماء �مل�شلمن، وخالل تقدمي �شيارة �إ�شعاف جلمعية »نور �ليقن« 

�ملقاومة  �شالح  بنزع  يطالب  من  �إىل  توّجه  �جلنوبية،  دبن  بلدة  يف 

خاسرون يلعنون الحرية
ال شك أن الرئيس نجيب ميقاتي ضرب كفًا بكف، 
»رشق كفوف« على طريقة النساء  إذا لم يلطم وجهه بـ
أبلغه أحد  المتفجعات لحظة وقوع مصيبة ما، عندما 
مستشاريه بعد تلّقي األخير اتصااًل من مصدر ثقة، 
حظه  وأن  انتهت،  الحكومية  ميقاتي  صالحية  أن 
اآلن سينضم  وأنه من  العاثر،  الطيب نفذ وحل حظه 
على  المحافظة  في  فشل  بعدما  البؤساء،  ندوة  إلى 

وجوده في جنة الرؤساء التي دخلها مرتين.
قلة  ليسوا  فالخاسرون  التشفي،  زاوية  من  ليس 
رؤساء  نادي  رأس  على  سالم  تمام  النائب  حلول  مع 
الحكومات، باعتباره اآلن جالسًا على الكرسي، واآلخرون 
منحه شرف  جرى  وإن  الخاسرين،  أبرز  ولعل  سابقون، 
إعطاء اإلشارة من السعودية، هو سعد الحريري، الذي 
كان يمّني النفس بالعودة منتصرًا على رأس الحكومة، 
وانتهى  العمل،  إنجاز  في  الرسوب  بعد  األمل  فخاب 
لغز اإللغاء الذي كان مستبَطنًا، وعلى لسان من حاول 
تقديم  ترفض  التي  البيروتية  القوى  بحق  ممارسته 
الطاعة للبيت الحريري المستجد على الحياة السياسية 

اللبنانية.. أَوليس سبب فساد اليقين الطمع؟
خاسر آخر كان يحلم بعودة مظفرة، وعلى صهوة 
أعلن  األميركي«،  القومي  األمــن  من  »جــزءًا  اعتباره 
لرئاسة  ســالم  تمام  آذار   14 قــوى  ترشيح  بلسانه 
الحكومة، وكأن المراد من تكليفه باإلعالن أن المطلوب 
هو االنتظام تحت أمر ولي األمر، وال وقت للنقاش، ألن 
تسوية تلوح في األفق، والحوار آت، آت، آت، رغم أنوف 
السوري،  أو  اللبناني  الملف  في  كان  إن  الموتورين، 
وافتضاح البواطن.. كم هي بليغة تلك الحكمة القائلة 

»سرك أسيرك، فإن افشيته صرت أسيره«.
يجري،  مما  األكبر  الفائز  أنه  وليد جنبالط  يعتقد 
المتحرك  موقعه  في  دام  ما  االعتقاد،  هذا  حقه  ومن 
يمين  أو  يسار  وجــود  لعدم  ُقــل  أو   - ويسارًا  يمينًا 
التوظيف  لبنان..  في   - الحقيقي  السياسي  بالمعنى 
التكليف،  وال  النتائج  المهم  وليس  أكثر،  يدفع  لمن 
هناك من قال إن أشر الناس من ال يبالي أن يراه الناس 

سّيئًا.
الهواتف  على  تناقلها  جــرى  فكرة  مالحظة: 
إن  تقول  فقط،  لألذكياء  موجهة  أنه  يبدو  الذكية، 
وكوريا،  أميركا  بين  تدور  عالميًا  نهائية  الربع  مباراة 
يلعب  المباراة  انتهاء  وبعد  و»إسرائيل«،  إيران  وبين 
الفائز مع روسيا.. الفكرة تم نقلها إلى مسؤول كبير 
»صفن«  فـ كرسيها،  على  والجلوس  الوسطية  يهوى 
ساخطًا:  وتابع  الحرية«،  لعنة  هي  »هل  وقال:  قلياًل 

»اللعنة على الحرية«.
يون�س

تأليف الحكومة وقانون االنتخاب يكشفان 
حقيقة الصراع السياسي المقبل في لبنان

الرئي�س متام �شالم يقراأ ر�شالتي امللك ال�شعودي عبداهلل بن عبدالعزيز وويل العهد الأمر �شلمان بن عبدالعزيز
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ُي��ب��دي م��رج��ع يف فريق  يف ه���ذا ال�����ش��دد 

»ي��ك��م��ن  اأن  م���ن  ت��خ��ّوف��ه  اآذار  م���ن  ال��ث��ام��ن 

ال�����ش��ي��ط��ان يف ت��ف��ا���ش��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ال��ت��األ��ي��ف«، 

والنائب  »امل�شتقبل«  ت��ي��ار  و���ش��ع  خ��الل  م��ن 

بع�س  اإ�شناد  على  »فيتوات«  جنبالط  وليد 

الفريق،  ه��ذا  مكونات  بع�س  اإىل  ال����وزارات 

الأم�����ر ال����ذي ي�����وؤدي اإىل ع��رق��ل��ة ال��ت��األ��ي��ف، 

وبالتايل اإحراج هذا الفريق واإخراج مكوناته 

امل��رت��ق��ب��ة،  احل��ك��وم��ي��ة  الت�شكيلة  م���ن  ك��اف��ة 

ق��رار  اأن  ع��ل��ى  ق��ادت��ه  ت��اأك��ي��د  ب��ع��د  خ�شو�شاً 

امل�شاركة يف حكومة �شالم اأو عدمها �شُيتَّخذ 

ال��راأي  اأم���ام  ��د، ث��م ت�شويره  يف موقف م��وحَّ

ال��ع��ام املحلي وال����دويل ب��اأن��ه ه��و م��ن »ي�شع 

الع�شي اأمام عجلة التاأليف«.

اأك�������ر م����ن ذل�������ك، ي����ح����ّذر امل����رج����ع م��ن 

حم��اول��ة ف��ر���س ح��ك��وم��ة اأم���ر واق���ع ت�شتفز 

الت�شادم معه وفقاً  اإىل  وت��وؤدي  »حزب اهلل«، 

اخل��ارج��ي��ة،  واإدارت�����ه  »امل�شتقبل«  حل�����ش��اب��ات 

الأخر  الكالم  عند  ملياً  التوقف  اإىل  داعياً 

الظواهري،  اأمي��ن  »القاعدة«  تنظيم  لزعيم 

الرافدين  اأعلن فيه دمج ميدان بالد  الذي 

مب��ي��دان ب���الد ال�����ش��ام، م��ا ي��وؤ���ش��ر اإىل اأن اأي 

ت�شعيد اأو حل لل�شراع يف املنطقة �شي�شملها 

من  اإل  يعمل  ل  الأخ���ر  اأن  وم���وؤك���داً  كلها، 

وحي الإدارة الأمركية، التي ما تزال متعن 

املنطقة،  يف  امل��ق��اوم��ة  حم��ور  على  حربها  يف 

الذي ي�شكل »حزب اهلل« عموده الفقري، على 

حد قول املرجع.

ويف ال�شياق عينه، نّبه املرجع من حماولة 

ل���ب���ن���ان يف  ال�������ش���وري���ني« يف  »ال����ن����ازح����ني  زج 

مذهبية،  عناوين  حتت  املقاومة  مع  �شراع 

خ�����ش��و���ش��اً يف ����ش���وء احل���م���ل���ة الإع���الم���ي���ة 

ال�شر�شة التي ت�شتهدفها، وتعمل على ت�شويه 

ال�شوري  ال�شعب  اأم���ام  الن�شالية  م�شرتها 

الذي وقف اإىل جانبها، وقّدم لها كل اأ�شكال 

»الإ�شرائيلي«،  العدو  �شد  حربها  يف  الدعم 

اإىل  بالقتال  املقاومة  ه��ذه  اتهام  خ��الل  من 

جانب اجلي�س ال�شوري.

احلكومة،  ت�شكيل  م�شاألة  اإىل  وب��ال��ع��ودة 

ي��ك�����ش��ف امل���رج���ع اأن ب��ع�����س م��ك��ون��ات ال��ث��ام��ن 

يف  للم�شاركة  ك��ث��راً  متحّم�س  غ��ر  اآذار  م��ن 

حكومة �شالم، ما دام عمرها ق�شراً ومهمتها 

حم�شورة بتاأمني اإجراء النتخابات النيابية، 

ومّد  امل�شاركة،  ل  يف�شّ الآخ��ر  البع�س  بينما 

الآخر ومالقاته، خ�شو�شاً  الفريق  اإىل  اليد 

اإذا كان جاداً يف ال�شعي اإىل ت�شكيل حكومة »مّل 

�شمل اجلميع«، على حد قول املرجع.

يف املح�شلة، اأبدى فريق الثامن من اآذار 

كل النيات احل�شنة، واأكد دعمه لإجناح مهمة 

حلفائه  اإىل  بالن�شبة  الأم���ر  ك��ذل��ك  ���ش��الم، 

الإقليميني والدوليني، ويف مقدمهم �شورية 

واإيران، فالكرة الآن يف ملعب �شالم وحلفائه، 

ومن خلفهم، والأيام املقبلة �شتك�شف حقيقة 

كانت  اإذا  م��ا  ال��ق��ادم��ة؛  املرحلة  الأو���ش��اع يف 

و�شتبدد  الن��ف��ج��ار،  اأو  الن��ف��راج  اإىل  ذاه��ب��ة 

املخاوف املذكورة اآنفاً اأو �شتاأكدها.

ح�سان احل�سن
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بعض مكونات »8 آذار« 
غير متحّمس للمشاركة في 
حكومة سالم ما دام عمرها 

قصيرًا ومهمتها محصورة 
بإجراء االنتخابات
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هذه هي مخاوف قوى »8 آذار«

الرئي�س متام �شالم م�شتقباًل كتلة الوفاء للمقاومة
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ب�شوؤ�لن: هل »�إ�شر�ئيل« تر�جعت عن م�شروعها �لتو�شعي �لعدو�ين يف 

لبنان وغريه؟ وهل �مل�شروع �ل�شهيوين �نتهى مبا و�شل �إليه؟

 الوزير ال�شابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�ض حزب �الحتاد، �عترب �أن 

�لناأي �للبناين بالنف�ض عن �الأحد�ث يف �شورية يجب �أن يكون �إيجابيًا 

ولي�ض �شلبيًا، الفتًا �إىل �أن �أكرثية �ل�شعب �ل�شوري يريد �حلل �ل�شيا�شي 

و�ال�شتقر�ر و�حلو�ر، وهو ما يجب على �لدول �لعربية و�لغربية �لعمل 

الأجله.

 لقاء اجلمعيات وال�شخ�شيات الإ�شالمية يف لبنان �أمل من رئي�ض 

�حلكومة �ملكلف متام �شالم �أن ي�شتفيد من �جلو �الإيجابي �لذي نتج 

�لعريقة، ود�رته  �لعائلة �لبريوتية  من �الإجماع على تكليفه، فهو �بن 

�تُّخذ  ومنها  �لفرن�شي،  �ال�شتعمار  طّوقه  �لذي  للربملان  بدياًل  كانت 

قر�ر متابعة معركة �ال�شتقالل �لوطني عام 1943، كما كان �نخر�ط 

�شيد هذه �لد�ر �شائب �شالم يف معركة �إ�شقاط م�شروع �إيزنهاور عام 

1958 وحكم كميل �شمعون. و�أكد �للقاء على �أن جناح مهمة �لرئي�ض 
ويف  �لبالد،  يف  �لعام  �الإ�شتقر�ر  على  حر�شه  بقدر  مرهون  �ملكلف 

�حلفاظ على �لثو�بت �لوطنية و�لقومية، ويف مقدمها حفظ قوة لبنان 

�لكربى �ملتمثلة يف مقاومته، ويف �حلفاظ على �شعار �لثالوث �لذهبي 

�ل�شعب و�جلي�ض و�ملقاومة، و�لعالقة �ملميزة مع �شورية، عماًل باتفاق 

لبنان لن يكون مقرً� وال  �أن  �أكد  �لوطني �لذي  �مليثاق  �لطائف وقبله 

ممرً� للتاآمر على �لعرب.

 كمال �شاتيال؛ رئي�ض �ملوؤمتر �ل�شعبي �للبناين، �أكد �أن �لتفجري�ت 

�لتي وقعت يف دم�شق هي حلقة من �شل�شلة �أعمال �إجر�مية يقوم بها 

متطرفون مدعومون من �حللف �الأطل�شي، تعبريً� عن ف�شل ووح�شية 

لي�ض لهما مثيل.

 جبهة العمل الإ�شالمي يف لبنان متّنت �لتوفيق للرئي�ض �ملكلف متام 

�شالم يف ت�شكيل حكومة تو�فق وطني �إنقاذية ُت�شاهم يف حتقيق وتثبيت 

�الأمن و�ال�شتقر�ر يف �لبالد، وتعمل على �إعادة �للحمة و�لثقة و�لتعاون 

بن �للبنانين ملا فيه خري �لوطن، وت�شعى �إىل تاأليف �نتخابات نيابية 

ب�شكل هادئ ومريح، وذلك بعد �إقر�ر قانون �نتخابي ع�شري ومتو�زن 

يوؤمن �شحة �لعد�لة و�لتمثيل جلميع �لطو�ئف و�ل�شر�ئح �للبنانية. من 

ناحية �أخرى حّذرت �جلبهة من خطورة �الأحد�ث �لطائفية يف م�شر، 

ودعت �إىل �شرورة معاجلتها بحكمة ووعي وم�شوؤولية، تفاديًا المتد�د 

�شر�رتها �أو ��شتفحالها.

بالرغم من كل األجواء اإليجابية 
السائدة في البالد، بعد اإلجماع الوطني 

الذي ناله رئيس الحكومة المكّلف 
تمام سالم تأييدًا لمهمته، إضافة 

إلى المباركة اإلقليمية والدولية لها، 
ال سيما الروسية واإليرانية والسورية 
منها، ال يجوز اإلغراق بالتفاؤل قبل أن 
تصل مهمة تأليف الحكومة العتيدة 

إلى خواتيمها المرجّوة، وبالتالي التأّكد 
من ترجمة أقوال سالم إلى أفعال، لجهة 

تمسكه بتشكيل حكومة غير مستفزة 
ألي من المكونات اللبنانية، وتحظى 

بإجماع لبناني حولها.
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مقابلة

مل��ع��رف��ة خ�����ص��ال وم����زاي����ا ال��رئ��ي�����س 

ال�صخ�صية  ت��ل��ك  ����ص���ام،  مت����ام  امل��ك��ل��ف 

التقت  اللبنانيني،  كل  عليها  يعّول  التي 

جريدة »الثبات« في�صل قوا�س؛ م�صت�صار 

�صام،  �صائب  الكبري  ال��راح��ل  الرئي�س 

ل��ا���ص��ت��دالل م���ن االأب ����ص���ورة االب����ن.. 

اأن ي�صتطيع االأخري اإمتام ال�صام  ع�صى 

الذي ين�صده اأبناء هذا الوطن.

»�صعار التفهم والتفاهم الذي امتاز 

به رئي�س احلكومة الراحل �صائب �صام، 

في�صل  ي�صع  مت��ام«..  جنله  مع  م�صتمر 

قوا�س هذه املقولة �صمن �صياق ا�صتيعاب 

ك���ل ف���ري���ق ���ص��ي��ا���ص��ي ل��ه��واج�����س االآخ�����ر، 

باالإ�صغاء  يكون  التفهم  »بداية،  يقول: 

واال�صتماع جيداً لكافة االأفرقاء، ونهاية 

ال��ت��ف��ه��م ي��ك��ون ب��ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ت��ب��دي��د 

الأنه  ال�صيا�صية،  القوى  جميع  خم��اوف 

يف انعدام و�صيلة التحاور ال�صلمية فيما 

بيننا، �صيجنح اجلميع �صيئاً ف�صيئاً جتاه 

العنف«.

اأن امل�صاكل التي  رغم اعتبار قوا�س 

بتعقيداتها  تفوق  اليوم  لبنان  تعرت�س 

امل�����ص��اك��ل ال���ت���ي اع���رت����ص���ت ل��ب��ن��ان اأي����ام 

ال��ع��ارف جيداً  ب��ك، ي��ج��زم، وه��و  �صائب 

»ان��خ��راط  ق���ائ���ًا:  االب����ن،  ���ص��ام  اإرادة 

منذ  ك��ان  ال�صيا�صي  العمل  ���ص��ام  مت��ام 

على  امل��ا���ص��ي، مت��ّر���ص��ه  ال��ق��رن  �صبعينات 

العمل االجتماعي والوطني جاء يف ظل 

كنف والده.. امتازت �صخ�صيته بتقربها 

من ال�صباب املثقف، اإذ كان يوؤمن ويردد 

دائماً مقولة اإن والء اللبنانيني يجب اأن 

يكون اأواًل واأخ��رياً جتاه وطنهم، الأنه ال 

وي�صيف  الوطن«،  �صرعية  تعلو  �صرعية 

ق��وا���س: »ي��وؤم��ن مت��ام �صام ب��اأن مبادئ 

احل��ري��ة وال��ع��دال��ة وامل�����ص��اواة ه��ي ميزة 

ل��ب��ن��ان رغ���م م�����ص��اك��ل��ه، واأن ازده����ار ه��ذا 

انفتاح  بغري  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ال  ال��وط��ن 

العربية  بيئتهم  على  احل�صاري  اأبنائه 

الطبيعية اأواًل والعامل باأ�صره ثانياً«.

ب�����راأي ق���وا����س، اإج���م���اع ك���ل ال��ق��وى 

متام  �صخ�صية  اخ��ت��ي��ار  على  ال�صيا�صية 

يقول:  ال�صدفة،  ول��ي��دة  تكن  مل  ���ص��ام 

ال�صيا�صي  وم�����ص��اره  ال��ف��ك��ري��ة  »خلفيته 

العائلي  واإرث����ه  ال��ت��م��رت���س،  ع��ن  البعيد 

���ص��اه��م��وا يف اخ���ت���ي���اره.. ل��ك��ن ح�����ص��وره 

وجهوزيته اأكملت تلك العوامل، فتاريخ 

متام �صام احلافل ي�صكل وفق معطيات 

وتدفعنا  للتب�صر،  ن��وع��ي��ة  نقلة  ال��ي��وم 

للحنني ال�صتلهام التجارب والعرب، الأنه 

عنوانه  ح��اف��ًا  ت��اري��خ��اً  يحمل  بالفعل 

ال��رج��ول��ة واجل�����راأة، وحم���وره التاحم 

ال��وط��ن��ي ول��ب��ن��ان، و���ص��ام االب����ن ال��ذي 

لبنان  عينيه  ن�صب  ي�صع  جيداً،  اأعرفه 

واح����د ال »ل���ب���ن���ان���ان«، وه����ذا ال���وط���ن ال 

يعي�س اإال بجناحيه امل�صلم وامل�صيحي«.

مل�����ص��رية  ام���ت���داد  ����ص���ام  والأن مت����ام 

تلميذ  االأول  اأن  ق��وا���س  يعترب  وال����ده، 

جن��ي��ٌب ل��ل��ث��اين، ي���ق���ول: »والأن������ه وري���ث 

ح��ق��ي��ق��ي ل��ع��ائ��ل��ت��ه، ج����اء ه����ذا االإج���م���اع 

رئ��ي�����ص��اً  �صخ�صه  ت�صمية  ع��ل��ى  ال��ن��ي��اب��ي 

يف  اأملها  ت�صع  دائماً  والنا�س  للحكومة، 

تاريخ �صائب  الكرمية، الأن  العائلة  هذا 

���ص��ام ال���دائ���م ك���ان ���ص��ع��اره اال���ص��ت��ق��رار 

�صام  �صائب  اب��ن  جم��يء  وم��ع  للبنان، 

بهذه املرحلة الدقيقة، من الطبيعي اأن 

ت�صعر النا�س باالطمئنان على امل�صتقبل«.

يتذكر  ب��االأم�����س،  �صبيه  ال��ي��وم  والأن 

�صائب  ي��ك��ون  اأن  ا�صتطاع  كيف  ق��وا���س 

���ص��ام رئ��ي�����ص��اً حل��ك��وم��ة ان��ت��خ��اب��ات ع��ام 

اأن يرت�صح لانتخابات،  دون  1953 من 
املرحلة،  ال�صبيه لتلك  وبني ظرف متام 

ي���ق���ول: »ال���ظ���رف ال����ذي مي���ر ب���ه لبنان 

ب��راأي��ي دق��ي��ق ل��ل��غ��اي��ة، ال مي��ك��ن حتميل 

فقط،  ل�صخ�صه  ف�صلها  اأو  مهمته  جناح 

ن���ح���ن يف م���رح���ل���ة ت���األ���ي���ف احل���ك���وم���ة، 

جتاه  م�صوؤولياته  حتمل  اجلميع  وعلى 

الوطن.. وفيما م�صى كانت االأمور اأقل 

تعقيداً«.

يتقن  �صام  اأن مت��ام  ق��وا���س  يجزم 

على  »وه���و  واأ���ص��ول��ه��ا،  ال�صيا�صة  ف��ن��ون 

الرغم من ذلك، ال يتوانى من اخلروج 

عنها، و�صتكت�صفون مع االأيام اأن مواقفه 

�صلبة بامل�صمون، ولكنها �صل�صة ولينة يف 

االإدالء  باإمكانها  اليوم  والنا�س  ال�صكل، 

�صخ�صية  ولكن  حتلياتها،  م��ن  بكثري 

متام التي اأعرفها جيداً، �صتواجه بحنكة 

رغ��م ظهوره  واجل��م��ود،  ال��رت��اب��ة  عالية 

بع�س االأحيان مبظهر الهجومي«.

الن�صيحة

قوا�س  ي�صديها  التي  الن�صيحة  وعن 

ل�صام يف هذا الو�صع بالتحديد، �صيما اأن 

له  »ن�صيحتي  ي��رد:  يديه،  بني  البلد  دف��ة 

رددها بقوله: اإنه �صيوؤلف حكومة حيادية، 

اأع�صاوؤها من غري املر�صحني لانتخابات 

ال��ن��ي��اب��ي��ة.. وه���ذا االأم���ر م��ن ���ص��اأن��ه ب��راأي��ي 

ت�����ص��اه��م يف ت�����ص��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة ال��ع��ت��ي��دة 

بال�صرعة التي يحتاجها لبنان«.

�صيا�صيني،  ق��ادة  عا�صر  ال��ذي  قوا�س 

���ص��ام متام  اأن جن��ل �صائب  ي���درك ج��ي��داً 

تثنيه  ول��ن  الرنانة،  ال�صعارات  توهمه  لن 

اأو حتبطه امل�صقات، فاالأخري �صبق واعتمد 

ع��ل��ى ع��ن�����ص��ر ال�����ص��ب��اب الخ�����رتاق ال��رت��اب��ة 

واجلمود ال�صيا�صي، ورداً على �صوؤال تاأثري 

�صلباً  �صينعك�س  لانتخابات  تر�صحه  عدم 

اأن وظيفة  �صيما  ال�صيا�صية،  على م�صريته 

حكومته مرحلية، فيما اال�صتحقاق النيابي 

يجيبنا  ط���وي���ل���ة..  وظ��ي��ف��ت��ه��ا  وان���ت���خ���اب���ه 

قوا�س: »�صام مدرك لهذا املو�صوع، لكنه 

من اأ�صحاب نظرية اأن كل االأمور تهون يف 

اإنقاذ الوطن.. والده �صبق  �صبيل م�صلحة 

الت�صحية قبله، وهو على نهج  وقدم هذه 

والده �صي�صري«.

م����ي����زة مت�����ام �����ص����ام ال����ت����ي ال ي��ح��ي��د 

للتخوين  نبذه  هو  قوا�س،  بح�صب  عنها، 

والعنف، يتذكر تفريط �صام االبن ب�»رّواد 

مبعونة  اأن�صاأها  التي  املوؤ�ص�صة  االإ���ص��اح« 

ال��ل��ب��ن��اين مطلع  ال��واق��ع  لتغيري  ال�����ص��ب��اب 

احلرب، لرف�صه الدخول يف دوامة احلرب 

دفع  »وبالفعل  يقول:  والت�صليح،  والت�صلح 

ب��ي��ت ���ص��ام ال��ك��ث��ري ل��ن��ب��ذ ال��ع��ن��ف، ون��ح��ن 

اللبنانية  احل����رب  اأن  ك��ي��ف  ج��ي��داً  ن��ع��رف 

�صيا�صيني،  ق��ادة  امليلي�صيات  زعماء  كّر�صت 

وه����ذا ال��ث��م��ن ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ف��داح��ت��ه، 

ال���ي���وم مت����ام ���ص��ام ي��ح�����ص��د ن��ت��اج وق��وف��ه 

واالع��ت��دال،  والتفاهم  احل���وار  ج��ان��ب  اإىل 

وال��ده  �صام  �صائب  فكر  اأ�صا�س  هو  ال��ذي 

واأ����ص���ا����س ���ص��ي��غ��ة ل��ب��ن��ان«، وي��ن��ه��ي ق��وا���س 

كامه جلريدة الثبات: »باإذن اهلل �صينجح 

مت����ام ����ص���ام يف م��ه��م��ت��ه، وامل���ط���ب���ات ال��ت��ي 

باحلكمة  جت��اوزه��ا  ب��االإم��ك��ان  �صتعرت�صه 

جت��اوز  الأن  وال��ت��ف��اه��م،  والتفهم  وال��روي��ة 

امل�����ص��اك��ل ب���راأي���ه ت��ب��داأ ب��ال��رغ��ب��ة ال�����ص��ادق��ة 

لتجاوز هذه امل�صاكل، و�صرتى اأنه �صينجح 

مر�صحني  غ��ري  اأف��راده��ا  حكومة  بت�صكيل 

ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة«، ي��ق��ول��ه��ا ق��وا���س 

جازماً.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

فيصل قواص: مجيء ابن صائب سالم 
في هذه المرحلة الدقيقة طمأن الناس على المستقبل

هل ينجح رئي�س احلكومة املكلف متام �سالم يف جتنيب اللبنانيني 

دوام��ة العنف الدائرة من املحيط اإىل اخلليج؟ وهل ي�س��تطيع مترير 

تداعي��ات الأزم��ة ال�س��ورية باأق��ل خ�س��ائر ممكن��ة؟ وه��ل التهدئة 

ال�سيا�س��ية والأمنية التي جاءت عقب ا�س��تقالة الرئي�س جنيب ميقاتي 

ة من اخلارج؟ وما هو دور �سخ�س��ية ال�سيا�سي اأو  م�س��طنعة وم�س��ةررَّ

��ذ.. فلبنان ذلك  القائد يف تغيةر وتعديل �س��يناريوهات ُر�س��مت لتنفرَّ

ات التي ت�سيبه، خاليا وبراعم كل  الوط��ن ال�سغةر يحتوي، رغم اخل�سّ

الأف��كار ال�سلبي��ة والإيجابية، فمن��ه تبداأ املخطط��ات وت�سةر، ومعه 

تف�س��ل وتاأف��ل.. البع�س يقول اإنه من ال�سهل حك��م اأمةركا ورو�سيا 

واأي دولة، ولكنه من ال�سعب اأن حتكم لبنان؟

قواص: شخصية تمام 
التي أعرفها جيدًا 
ستواجه بحنكة عالية 
الرتابة والجمود.. رغم 
ظهوره بعض األحيان 
بمظهر الهجومي

) العدد 258(  اجلمعة - 12 ني�سان - 2013

العمل،  وزارة  ع��ن  ممثلني  بح�صور 

االأ�صاتذة  لنقابة  العامة  اجلمعية  قامت 

اجل��ام��ع��ي��ني يف اجل���ام���ع���ات اخل��ا���ص��ة يف 

تاأّلف  للنقابة،  جمل�س  بانتخاب  لبنان، 

ن���وال نعمة )ن��ق��ي��ب��اً(، د.  م���ن: د. ج���ورج 

االأ�صتاذ  للنقيب(،  )نائباً  زيد  بو  مي�صال 

ي��و���ص��ف ���ص��ّل��وم )اأم��ي��ن��اً ل��ل�����ص��ر(، د. رمي��ا 

روح���ان���ا )اأم��ي��ن��اً ال�����ص��ن��دوق(، د. روب��ري 

غاريو�س )م�صوؤواًل مالياً(، د. ليلى نقوال 

والدرا�صات(،  االأب��ح��اث  مركز  )م�صوؤولة 

اإيلي القزي )عاقات عامة واإع��ام(،  د. 

االأ�صتاذة حوراء �صبيتي )�صوؤون اجتماعية 

ون�صاطات(.

وق����د األ���ق���ى ال��ن��ق��ي��ب اجل���دي���د كلمة 

التكاملي  ال���دور  اأهمية  على  فيها  ���ص��دد 

الذي �صتلعبه النقابة مع اإدارة اجلامعات 

العمل  تفعيل  ���ص��رورة  وع��ل��ى  اخل��ا���ص��ة، 

انتخاب مجلس لنقابة أساتذة الجامعات الخاصة

النقابة حّث  اأولوية  فتكون  اال�صاتذة يف اجلامعات اخلا�صة،  لي�صم جميع  النقابي 

االجتماعية  ال�صمانات  تاأمني  على  والعمل  النقابة،  اإىل  االنت�صاب  على  االأ�صاتذة 

اأ�صوة  اخل��ا���س،  ال��ع��ايل  التعليم  يف  االأ���ص��ات��ذة  معظم  اليها  يفتقر  التي  وال�صحية 

باأقرانهم يف املهن احلرة.
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ي�صتقيظ �صارع احلمرا يف بريوت كل يوم على وقع 

تتوزع  التي  ال�صغرية  والكتب  ال�صحف  اأك�صاك  اأ�صوات 

مع  ال�صباحية  جل�صته  يبداأ  ما  و�صرعان  جنباته،  على 

قهوته  فريت�صف  وحمتوياتها،  االأك�صاك  هذه  اأ�صحاب 

اجلرائد  من  كبرية  جمموعة  يت�صفح  بينما  املف�صلة، 

وامل��ج��ات اليومية واالأ���ص��ب��وع��ي��ة، ال��ت��ي ت��ب��داأ ب��اخل��روج 

تباعاً لتحتل مكانها على واجهة االأك�صاك واأدراجها.

رواد ����ص���ارع احل���م���را ل��ي�����س ل��ه��م غ��ن��ى ع���ن ه��ذه 

لل�صراء  اإم��ا  بالتوقف،  الناظر  تغري  التي  املعرو�صات 

واأبناءه  ال�صارع  الباعة الذين عهدوا  اأو للت�صفح، بينما 

اأح��د،  �صبيل  يعرت�صون  ال  طويلة،  �صنوات  منذ  ورواده 

فاملعرفة للجميع، واأك�صاكهم حمطة يومية للكثريين، 

�صراة اأو مت�صفحني، هي باتت معلماً اأ�صا�صياً من معامل 

التي  الثقافية  املقاهي  اأن  �صحيح  العريق،  ال�صارع  هذا 

ك��ان��ت جتمع ج��م��ه��وراً م��ن حمبي ال��ق��راءة ق��د ارحتلت 

تدريجياً، اإال اأن االأك�صاك اأبت اأن تفارق ال�صارع وعقدت 

هدنة مع طابعه التجاري بينما هي مت�صكت بجذورها 

الثقافية.

اليوم،  التي انح�صر عددها  ارتبطت هذه االأك�صاك 

لكنها باقية بقوة يف احلمرا بذاكرة كل من يزوره �صغاراً 

وكباراً، حتى اأن القرار الذي �صدر قبل عامني ب�صرورة 

�صرعان  الرتاخي�س،  يحملون  ال  اأ�صحابها  الأن  اإزالتها 

وا�صعة  بعد حملة  االأدراج  بالرف�س وو�صع يف  ما جوبه 

يوؤكدون  االأك�صاك  اأ�صحاب  اأن  بلدية بريوت، علماً  �صد 

اأن��ه��م ي��دف��ع��ون م��ا ي��رتت��ب عليهم ل��ل��دول��ة م��ن ر���ص��وم 

اآالف دوالر  واإي��ج��ارات، لكنهم عاجزون عن دفع ثاثة 

دخلهم  اإىل  بالنظر  مفهوم  اأم��ر  وه��و  للبلدية،  �صنوياً 

�صاحب  �صالح؛  نعيم  يقول  ال�صياق،  ه��ذا  يف  املتوا�صع، 

اأحد االأك�صاك املوجودة يف ال�صارع البريوتي ال�صهري منذ 

نكن يوماً �صد القانون، ونحن نريد دفع  »مل  �صنة:   40
جميع  االإنتاجية،  وطاقتنا  يتنا�صب  مبا  لكن  ر�صومنا، 

رواد ال�صارع يحبوننا، ومل ي�صتك منا اأحد«.

امل��ه��م اأن االأك�����ص��اك ب��ق��ي��ت يف وج���ه ك��ل امل��ح��اوالت 

يلحظ وجودها  ع��ام��اً  ات��ف��اق��اً  اأن هناك  وب��دا  الإزال��ت��ه��ا، 

كواجهة جميلة يف بريوت وكاإرث ي�صهد على تاريخ هذا 

ال�صارع الثقايف. 

اأن  على  االأك�����ص��اك،  اأ���ص��ح��اب  يجمع  ل��اأ���ص��ف  لكن 

االأو�صاع »تزداد تراجعاً، كنا نبيع اآالف ال�صحف يومياً، 

150 عدداً يف كل كوخ..  اأما يف هذه االأيام فنبيع تقريباً 

لقد تراجع عملنا وبتنا مهددين باالإقفال«، ورمبا يعود 

اليوم  يف�صلون  ب��ات��وا  الكثريين  اأن  اإىل  االأول  ال�صبب 

الكمبيوتر  اأو  ال��ذك��ي  هاتفهم  ع��رب  �صحيفتهم  ق���راءة 

املحمول اأو االآي باد.

املقابل، هناك قراء كثريون.. داوم��وا على  لكن يف 

ع�صق رائحة احلرب واالأوراق، وهم يجدون لذة يف ملم�س 

ي�صتطيع  وال  اأياديهم،  بني  وهي  والكتب  ال�صحف  ورق 

ال�صارع  يف  م�صاء  اأو  �صباحاً  منهم  امل��ت��ج��ول  ال�صخ�س 

ال�صهري، اإال اأن يتوقف هنا وهناك عند اأك�صاك ال�صحف 

وعناوينها  واألوانها  اأغلفتها  ب��األ��وان  والكتب  واملجات 

امللفتة للنظر.

حتى اأن بع�س الزبائن القدامى لهذا الك�صك ممن 

�صافروا واغرتبوا �صنوات طويلة خارج بريوت، يزورون 

اأي��ن  ليت�صاءلوا  غ��ي��اب،  ط��ول  بعد  ذاك  اأو  الك�صك  ه��ذا 

فان وفان الذي كنا ن�صرتي منه ال�صحف مثًا؟

�صحفه  ويعلق  املجات  �صالح  نعيم  يرتب  يومياً، 

بابت�صامه حلوة  نهاره  ليبداأ  على واجهات ك�صكه،  جيداً 

ال�صتقبال الزبائن وقراء ال�صحف املحلية، وبفنجان من 

القهوة ومطالعة ال�صحف �صخ�صياً.. وحول هذه العادة 

اجلرائد  اأبيع  اأن  املعقول  من  »لي�س  يو�صح:  اليومية 

وموا�صيع  اأخ��ب��ار  م��ن  بها  م��ا  اأع���رف  اأن  دون  اليومية 

ال��ذات��ي وحب  التثقيف  ب��اب  وذل��ك من  �صحفية هامة، 

واأخ��ب��ار  اأح���داث  م��ن  وحولنا  عندنا  ي���دور  وم��ا  املعرفة 

وحتى  واقت�صادية،  واجتماعية  �صيا�صية  وم�صتجدات 

اخلدماتية.. فهناك من النا�س ممن ي�صاألون حمتويات 

بع�س ال�صحف واملجات  وعادة ما اأجيبهم«.

ومن خال مطالعاته وقراءاته لهذه ال�صحف، فاإن 

الثقافية  ذائقته  بت�صكيل  �صاهمت  اأنها قد  ي�صعر  �صالح 

مع  تعامله  بطريقة  اإي��ج��اب��ي،  ب��اأث��ر  عليه  ع���ادت  ال��ت��ي 

العديد  لديه  اأ�صبح  حتى  وامل�صرتين،  والزبائن  القراء 

هذا،  ومن  بهم..  يعتز  الذين  واملعارف  ال�صداقات  من 

فقد �صار ك�صك ال�صحف جزءاً هاماً من حياته اليومية 

وال�صور من  االأخبار  مع  اأي�صاً  يعي�س من خاله  التي 

العامل املرتامي  ��رى يف هذا  اأح��داث موؤملة ومفرحة جتجُ

االأطراف وال�صغري جداً عرب ال�صحف واأخبارها .

والفتيات  ال��ن�����ص��اء  تتجه  م���اذا  اإىل  ل���ه:  وب�����ص��وؤال��ن��ا 

يتجهن  معظمهن  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  وال��ق��راءة،  املطالعة  يف 

يف ق��راءات��ه��ن اإىل امل��ج��ات ال��ف��ن��ي��ة، وامل��ع��ن��ي��ة ب���االأزي���اء، 

كروايات  الرومان�صية  مثل  اأنواعها  مبختلف  والروايات 

كتب  �صكل  على  رواي���ات  وه��ي  للعربية،  املرتجمة  عبري 

ال��رواي��ات احل��دي��ث��ة، والتي  ث��م  جيب �صغرية احل��ج��م.. 

تذاع �صهرتها يف و�صائل االإعام وال�صحافية مثل روايات 

اأحام م�صتغامني وباولو كويلو وروايات اأغاثا كري�صتي، 

كذلك الكتب احلديثة والتي تخ�ص�صت يف علم االإن�صان 

و�صلوكه ك��ال��ط��رق ال��ت��ي ت��وف��ر ل��ه ال��ن��ج��اح وال�����ص��ع��ادة يف 

والتي  الكتب  تلك  واملهنية  ال�صخ�صية  حياته  م�����ص��وار 

العربية  الكتب  عدا  للعربية،  مرتجمة  اأجنبية  اأكرثها 

للخرباء يف هذا املجال.

باري�س،  ومنها  ال��ع��امل،  ع��وا���ص��م  اأرق���ى  غ���رار  على 

ال�صحف التي  اأك�����ص��اك  احل��م��را  على اأر�صفة  تنت�صر 

يف  م��وج��ودة  الت�صعة  االأك�صاك  فكل  عقود،  قبل  ظهرت 

احلمرا منذ 1968، اإ�صافة اإىل ك�صك يف منطقة الكوال، 

1990 وتعمل قي  مرخ�س لها من املحافظة منذ العام 

�صكل قانوين، على اأن يتجدد الرتخي�س �صنوياً وت�صتويف 

االأك�����ص��اك،  اأ���ص��ح��اب  على  املتوجبة  ال��ر���ص��وم  املحافظة 

الداخلية يومها  ويذكر اأنه يف العام 1990، رخ�س وزير 

�صامي اخلطيب لبائعي ال�صحف واملجات كي يفتحوا 

اأك�صاكاً لهم يف �صارع احلمرا، على اأن يدفعوا ما ي�صتحق 

ور���ص��وم��اً  ب���ريوت،  لبلدية  �صنوية  ���ص��رائ��ب  م��ن  عليهم 

�صنة  وبعد  لبنانية،  لرية  األ��ف  ال�100  تتعدى  ال  رمزية 

القيمة  ب��ني  رب��ط��ت  اإذ  امل��ب��ل��غ،  ت��زي��د  اأن  البلدية  ق���ررت 

املتوجب دفعها وحال ال�صارع حيث الك�صك، اأي اأن ت�صبح 

وزاد  ال�صارع  و�صع  حت�صن  فكلما  ت�صاعدية،  ال�صريبة 

ال��ت��ي تختلف  ال��ر���ص��وم  قيمة  ت��زي��د  فيه  امل��رت  بيع  �صعر 

بح�صب موقع الك�صك يف ال�صارع بني اأوله واآخره، اإىل اأن 

راوحت قيمة ال�صريبة بني 3 و4 مايني لرية لبنانية، 

مما ال طاقة الأ�صحاب االأك�صاك على دفعه.

هبة �سيداين

أكشاك الصحف في الحمرا تحتضن ذاكرة بيروت
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ر�صمي  ق���رار  ق��ب��ل  م��ن  م��ه��دداً  لي�س  ال�صحف  اأك�����ص��اك  ب��ق��اء  اأن  ي��ب��دو 

اأ�صحاب  اأرزاق  تهدد  �صر�صة  الكرتونية  بل هناك مناف�صة  باالإزالة فح�صب، 

املطبوعات  »نا�صرو  اأعلن  االلكرتونية«،  ب�»االأك�صاك  عرف  ففيما  االأك�صاك، 

اآلة ت�صتقبل رقمياً، بوا�صطة  اأم�صرتدام يف هولندا اخرتاع  االلكرتونية« يف 

االأقمار اال�صطناعية، قرابة 500 �صحيفة يومياً، مبختلف اللغات، مبا فيها 

العربية، وتخزنها يف ذاكرتها االلكرتونية.

و�صتكون �صحيفة »النهار« اللبنانية من بني ال�صحف العربية املتوفرة 

بربنامج  م���زودة  االآل���ة  ه��ذه  ف��اإن  املعلومات،  وبح�صب  الرقمية،  االآل���ة  على 

فتخرج  دقائق،  خ��ال  لطالبها  �صحيفة  اأي  طباعة  من  ميكنها  الكرتوين 

من االآلة ن�صخة �صخ�صية، »�صاخنة« يتاأبطها �صاحبها ومي�صي دون حاجة 

اإىل طباعة ال�صحيفة، و�صحنها، وجت�صم عناء تخلي�صها لدى اجلمارك يف 

املطارات، اأو خ�صوعها للمراقبة، ف�صًا عن توفري متاعب توزيعها، ثم جمع 

املرجتع غري املبيع منها، ف�صًا عن حما�صبة املوزع واأداء العمولة له.

وتعتمد هذه التكنولوجيا على تقدم االإنرتنت وتكنولوجيا املوا�صات، 

ال�صحف،  لتوزيع  الكرتونية  و�صيلة  »طورت  �صركتهم  اإن  »النا�صرون«  وقال 

هو  لل�صركة  الرئي�صي  املقر  اأن  واأ���ص��اف��وا  املعا�صر«،  الن�صر  ملفهوم  وكذلك 

هولندا، و�صتعتمد االأ�صلوب الرقمي يف نقل �صفحات »اأكرث ال�صحف تاأثرياً 

الكرتونية،  »اأك�صاك« �صحف  اإىل  االأقمار اال�صطناعية  بوا�صطة  العامل«  يف 

اأطلقوا على هذا الك�صك ا�صم »وح��دة بيع ال�صحف«، وذلك على غرار  وقد 

اإدخ��ال قطعة من  وال�صجائر مبجرد  املرطبات واحللوى  تبيع  التي  االآالت 

النقود فيها.

 ويف و�صع هذه االآلة طباعة اأي �صحيفة يطلبها القارئ خال دقائق، 

وي�صم  اختباري،  اأ�صا�س  على  اأم�صرتدام،  يف  فندقني  يف  ك�صكان  و�صع  وق��د 

اإىل  »ت��ط��ري«  التي  ال��ك��ربى  العاملية  ال�صحف  م��ن  جمموعة  حالياً  الك�صك 

ن�صفي  حجم  يف  اال�صطناعية،  االأق��م��ار  بوا�صطة  ي��وم  كل  فجر  اأم�����ص��رتدام 

كاملة  اجل��ري��دة  حمتويات  ي�صم  خا�س  وب��اإخ��راج  امللحق  حجم  من  قريب 

با�صتثناء االإعانات، ويتوقع »النا�صرون« ا�صتثمار هذه االآلة جتارياً خال 

�صنتني.

ال�صركة رقمياً، عرب االأقمار اال�صطناعية طبعات ال�صحف يف  وتتلقى 

مقرها الرئي�صي يف اأم�صرتدام، وتوا�صل تلقي الطبعات املختلفة على مدار 

االأقمار  بوا�صطة  ال�صحف  »توجه« هذه  ثم  االأ�صبوع،  اأي��ام  وط��وال  ال�صاعة، 

التوزيع  وح��دات  اإىل  الرقمي  �صكلها  ت��زال يف  اال�صطناعية، كذلك وهي ال 

املنت�صرة يف اأنحاء العامل، وتتلقى وحدة اإدارية الكرتونية يف املقر الرئي�صي 

لل�صركة تقريراً يومياً بحركة البيع يف كل الوحدات بوا�صطة �صبكة هاتفية.

األكــشـــــــاك اإللــكــــتـرونـيــــــــة



ك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��اً، ف��ق��د ع���اد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

معلناً  املحتلة،  فل�سطني  لزيارة  �سريعاً  الأمريكية 

اأنه �سيقوم بعمل كثري ومتوا�سل من اأجل ا�ستئناف 

الفل�سطينية  ال�سلطة  ب��ني  امل��ت��وق��ف��ة  امل��ف��او���س��ات 

وحكومة الحتالل.

التمهيد لهذه املفاو�سات بداأ مع زيارة الرئي�س 

اأوب��ام��ا، والتي رافقه فيها جون  ب��اراك  الأم��ريك��ي 

املتحدة  ال��ولي��ات  وت��ب��دي  املا�سي،  ال�سهر  ك��ريي، 

املفاو�سات، م�ستثمرة  ا�ستئناف  حر�ساً كبرياً على 

يف ال���و����س���ع ال���ع���رب���ي ال���ق���ائ���م، وه����و يف ح����ال من 

اأعماله،  جدول  عن  فل�سطني  وتغيب  ال�سطراب، 

ذلك  خ��الل  من  وتريد  بالكامل،  اهتماماته  وع��ن 

حت��ق��ي��ق حت����ول اإ���س��رات��ي��ج��ي ك���ب���ري، ي��ن��ت��ه��ي اإىل 

ت�سفية الق�سية الفل�سطينية، عرب ت�سوية تف�سي 

اإىل دولة بال�سروط »الإ�سرائيلية«.

الظرف  اعتبار  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  تنطلق 

م��الئ��م��اً مت���ام���اً ل��ت��ح��رك م���ن ه����ذا ال���ن���وع، وم��ن 

نحو  ل��ل�����س��ري  ال��ر���س��م��ي  الفل�سطيني  ال���س��ت��ع��داد 

ا�ستئناف املفاو�سات، وعدم رف�س ت�سوية من النوع 

املطروح، فعلى مدى �سنوات طويلة، جرى الركيز 

على اإقامة دولة فل�سطينية بو�سفه الهدف املن�سود 

م��ن م��ف��او���س��ات ال��ت�����س��وي��ة، وك��ي��ف��ت ق���وى ك��ث��رية، 

اإق��ام��ة  لتنا�سب مطلب  ال��وط��ن��ي،  ال��ك��ف��اح  اأه����داف 

الدولة.

املعرو�س الآن هو »دولة« تكون نتيجة لعمليات 

على  التعتيم  متعمد  ب�سكل  وي��ج��ري  ال��ت��ف��او���س، 

ماهية و�سكل الدولة اجلاري احلديث عنها، لكنها 

يف اأف�����س��ل احل�����الت، ل��ن ت��ت��ج��اوز م��ن��اط��ق احلكم 

�سكلية،  حت�سينات  اإليها  م�سافاً  الراهنة،  الذاتي 

�ستحاط بقدر كبري من الدعاية، بو�سفها اإجنازاً 

اإ�سراتيجياً كبرياً.

ا�ستئناف  الآن عن عقبات تواجه  يدور حديث 

املفاو�سات، وهذا مطلوب يف املرحلة الراهنة، لكن 

حتدثنا  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  يف  الأم���ريك���ي،  الت�سميم 

عربية  عديدة،  دول  وتتحرك  اأي�ساَ،  وا�سح  عنها، 

وغري عربية، للعمل مع وا�سنطن، من اأجل حتقيق 

الأردن،  جت��اه  ك���ريي،  م�ساعي  وحت��م��ل  اأه��داف��ه��ا، 

يف  مبا�سر  كو�سيط  توظيفها  اأراد  ال��ت��ي  وت��رك��ي��ا 

املخطط  طبيعة  عن  وا�سحة  دللت  املفاو�سات، 

الأمريكي املراد تنفيذه.

احلديث عن العقبات، يت�سل مبراحل ما قبل 

الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  عن  ونقل  التفاو�س، 

حممود عبا�س، قوله لوزير اخلارجية الأمريكية: 

اإىل  ال����ع����ودة  ي���ري���د  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  اجل����ان����ب  »اإن 

ال�ستيطان  وق��ف  اإ�سرائيل  على  لكن  املفاو�سات، 

والإفراج عن الأ�سرى«.  

الفل�سطينية؛  الرئا�سة  با�سم  الناطق  وق��ال   

ل��ق��اء عبا�س م��ع ك��ريي يف  اأب���و ردي��ن��ة، عقب  نبيل 

م��ق��ر ال��رئ��ا���س��ة »اإن ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س ك���رر امل��وق��ف 

املفاو�سات،  اإىل  العودة  ميانع  ل  اإن��ه  الفل�سطيني، 

لكن من ال�سروري وقف ال�ستيطان واإطالق �سراح 

ال���ذي نعتربه الأول��وي��ة الكربى  الأ���س��رى، الأم���ر 

املفاو�سات«. اإىل  للعودة  املنا�سب   التي تخلق اجلو 

دائماً  »اأك��د  عبا�س  الرئي�س  اأن  ردينة  اأب��و  واأ���س��اف 

كما اأكد اليوم، اأننا نعترب اأن اإطالق �سراح الأ�سرى 

له الأولوية التي تخلق املناخات املنا�سبة لإمكانية 

اأي�ساً  وق��ال  الإم����ام«،  اإىل  ال�سالم  عملية  حتريك 

اإط���ار متابعة  ي��اأت��ي يف  ك��ريي  م��ع  لقاء عبا�س  »اإن 

امل�ستمرة  الأم��ريك��ي��ة  الفل�سطينية  الت�����س��الت 

م��ن��ذ و���س��ول ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ب����اراك اأوب��ام��ا 

الأ���س��اب��ي��ع  خ���الل  �ست�ستمر  وال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة،  اإىل 

القادمة ل�ستك�ساف اإمكانية خلق املناخات املنا�سبة 

ل�ستئناف عملية ال�سالم«.

ال�ستيطان،  جتميد  اأو  بوقف  املتعلق  املطلب 

مطلب قدمي، وكان وراء ف�سل ا�ستئناف املفاو�سات، 

اإط��الق  مطلب  ال��ي��وم  اإل��ي��ه  واأ�سيف  توقفها،  منذ 

���س��راح الأ����س���رى، امل��ط��ل��ب��ان حم��ق��ان وم�����س��روع��ان، 

من  ال���س��ت��ي��ط��ان  ب���اإزال���ة  مطالبة  الأوىل،  اأن  م��ع 

الأرا�سي املحتلة عام 1967 بالكامل، اإن كان املراد 

هو احل�سول على دولة فل�سطينية، تقوم على تلك 

الأرا�سي.

الح����ت����الل ي���رف�������س ه���ذي���ن امل���ط���ل���ب���ني، رغ���م 

امل��ف��او���س��ات،  ا�سئتناف  على  الأم��ريك��ي  الت�سميم 

وت���ع���ول وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى ���س��غ��ط مت��ار���س��ه اأط����راف 

عربية، وتركيا على الفل�سطينيني من اأجل التخلي 

عن املطالبة بتجميد ال�ستيطان �سرطاً للتفاو�س، 

اإزال��ة  بدياًل عن  الأرا���س��ي  تبادل  ويطرح مو�سوع 

امل�ستوطنات كنتيجة مطلوبة للمفاو�سات.

»امل�����س��وؤول  اأن  اإع��الم��ي��ة تتحدث ع��ن   م�����س��ادر 

خطوات  ب�3  املفاو�سات  ا�ستئناف  ق��رن  الأم��ريك��ي 

اإ�سرائيلية، متثلت يف الإفراج عن اأموال ال�سرائب 

من  احتجازها  وع��دم  نهائي،  ب�سكل  الفل�سطينية 

اأخرى، تو�سيع مناطق �سيطرة  اإ�سرائيل مرة  قبل 

يف  البناء  وحرية   ،»C« امل�سنَّفة  �سيما  ل  ال�سلطة 

لل�سيطرة  تخ�سع  وال��ت��ي   ،»C« امل�سنفة  املناطق 

الإ�سرائيلية«.

نافذ اأبو ح�سنة

10w w w . a t h a b a t . n e t

اإذا �سحت الأنباء عن قيام ال�سلطات يف عدد من الدول العربية باعتقال م�ساركني 

كان  الهجوم  اأن  ف��وراً  ال�ستنتاج  فيمكن  الحتالل،  دول��ة  على  ال�سايربي  الهجوم  يف 

اإن  القول،  ع��داه، من قبيل  اأ�سبقية على ما  ال�ستنتاج  ال�سهاينة، ولهذا  على  موؤثراً 

غالبية احلكومات والأنظمة العربية، تعمل يف خدمة الحتالل، اأو هي على الأقل ل 

تعاديه، هذا لي�س جديداً، ولي�س فيه اأي نوع من الإثارة.

ال��دول لعتقال  بالهجوم، كان وراء حترك تلك  تاأثر دولة الحتالل   هكذا فاإن 

نا�سطني �ساهموا يف تنفيذه، والتاأثر ل يقت�سر على اخل�سائر املالية، وك�سر هيبة كيان 

التذكري بق�سية  الهجوم  اأع��اد  اإذ  الأهمية،  الحتالل جم��دداً، فهناك نقاط يف غاية 

�سعب  حقوق  وتنتهك  الأر����س،  تغت�سب  دول��ة  مواجهة  يف  اجلهد  ووح��د  فل�سطني، 

ال�سهاينة، ولذلك  املحتلني  واملواجهة مع  املقاومة  اأعاد العتبار ملفاهيم  كامل، كما 

مل يكن غريباً اأن حتتل �سور الأ�سري �سامر العي�ساوي؛ امل�سرب عن الطعام منذ اأكرث 

امل�ستوى جلالديه  ه��ذا  ن��ادر وغ��ري م�سبوق على  من مئتني وخم�سني يوماً، يف حتد 

ال�سهاينة، و�سور ال�سهيد مي�سرة اأبو حمدية؛ الذي ا�ست�سهد والقيد يف يديه، وكذلك 

�سور ال�سهيد القائد عماد مغنية، �سا�سات املواقع التي جنح املهاجمون يف ال�سيطرة 

عليها، هوؤلء الرجال العظماء، ال�سهداء وال�سهداء املحتملون، يحتلون م�ساحة وا�سعة 

ل  والعدل،  احلرية  لقيم  املنت�سرين  املت�سامنني  وعي  ويف  العرب،  ال�سباب  وعي  يف 

�سيما وقد بات معروفاً اأن امل�ساركني توزعوا على دول عديدة يف خمتلف اأنحاء العامل.

اإن��ذاراً علنياً بوقوع الهجوم، منذ بع�س الوقت، حيث حدد  دولة الحتالل تلقت 

املهاجمون يوم ال�سابع من ني�سان موعداً لتحركهم، واأعلنوا لحقاً يف بيان على  موقع 

ثالثة  حمددين  العنكبوتية«،  ال�سبكة  عن  اإ�سرائيل  »اإزال��ة  يريدون  اأنهم  »يوتيوب« 

اأهداف لهجومهم، وهي: ›اإزالة الكيان الإ�سرائيلي ب�سكل ممنهج من �سبكة الإنرنت، 

وك�سف اخلطط امل�ستقبلية وجرائم الحتالل �سد الإن�سانية«، اأما الهدف الثالث فقد 

اأبقاه املهاجمون غري معلن، قائلني اإنهم �سيقدمونه »هدية« للكيان الغا�سب.  

وهي  الهجوم،  ملواجهة  اإج���راءات  جملة  الح��ت��الل  دول��ة  اتخذت  فقد  ولذلك 

النوع  ه��ذا  مواجهة  على  مدربة  فرقاً  ومتتلك  الإل��ك��روين،  باأمنها  تفاخر  التي 

من الهجمات ال�سايربية، و�سكلت غرفة عمليات خا�سة، حلماية املعلومات، و�سن 

هجمات م�سادة، واأعلن جي�س الحتالل، واملوؤ�س�سة الأمنية حالة تاأهب ا�ستعداداً 

ملواجهة الهجوم، واأجريا مداولت ور�سما �سيناريوهات ملا هو متوقع، ولكن جهات 

حكومية �سهيونية، اأكدت اأن ا�ستعدادات اجلي�س حلرب �سيربنتيكية هي ا�ستعدادات 

دائمة، وغري مرتبطة بهذا الهجوم، وقد �سبق للجي�س اأن اأجرى مناورات مو�سعة 

على هذا ال�سعيد بالتعاون مع اأجهزة احلكم والبنى التحتية العامة.

�سموا  الذين  ال�سباب  الهجوم، وجنح  تفلح يف �سد  الإج���راءات مل  لكن هذه 

اأنف�سهم باملجهولني، يف اخراق اآلف املواقع، ومنها موقع وزارة احلرب، وموقع 

جهاز املو�ساد، حيث جنحوا هنا يف ك�سف بيانات �سبعة ع�سر األف موظف يف اجلهاز 

اآخ��ر، كما اخرقوا مواقع  اإىل خم�سة ع�سر موقعاً حكومياً  اإ�سافة  ال�سهيوين، 

القت�سادية،  »غلوب�س«  و�سحيفة  اإ���س��رائ��ي��ل«،  ك��ول  »ك��وك��ا  مثل  ك��ربى  �سركات 

و�سوًل اإىل الآلف من احل�سابات على موقعي التوا�سل الجتماعي »فاي�سبوك« 

و»توير«، ف�ساًل عن اآلف احل�سابات امل�سرفية.

اأ�سماء  الرئي�سية  اأخبارها  يف  الحتالل،  كيان  يف  ال�سادرة  ال�سحف  ون�سرت 

بع�س املواقع التي جرى اخراقها، منها موقع بنيامني نتنياهو نف�سه، ومواقع 

الع�سكرية،  ال�سناعات  وم��واق��ع  والبيئة،  والتعليم،  والربية  احل���رب،  وزارات 

اإىل جانب  »ال�سيادية«،  املواقع  ال�سرطان، وع�سرات  الإح�ساء، ومكافحة  ومكتب 

التوا�سل  مواقع  على  احل�سابات  اآلف  ومئات  ال�سغرية  امل��واق��ع  اآلف  ع�سرات 

�ساعات،  اإل بعد عدة  ت�سغيلها  اإع��ادة  »اإ�سرائيل« مل تتمكن من  واأن  الجتماعي، 

جرى  ج���داً  ح�سا�سة  واأخ����رى  بنكية  م��واق��ع  اأن  ع��ن  م��ع��اري��ف  �سحيفة  وك�سفت 

اخراقها. 

الهجوم  اأهمية  من  التقليل  اإىل  ال�سهاينة  عمد  الع��راف��ات،  ه��ذه  مب���وازاة 

ومدى النجاحات التي �سجلها، ورغم حالة الذعر التي اأ�سابت امل�ستوطنني، فقد 

�سعى م�سوؤولون يف دولة الحتالل، اإىل القول اإن الهجوم كان كبرياً، لكن »نوعية 

م�سوؤولون  وق��ال  ج���داً،  حم���دودة  كانت  الأ���س��رار  واأن  متدنية«،  كانت  الهجمات 

�سهاينة »كان ذلك تدريباً مهماً لنا، اأفدنا منه لت�سحيح الأخطاء يف حماية املواقع 

الإ�سرائيلية اأكرث يف امل�ستقبل«، كما اأعلن جي�س الحتالل، اأنه اأقام وحدة خا�سة 

ملكافحة »حرب ال�سايرب« ومراقبة جمموعات الهاكرز املعادية للكيان يف العامل. 

م�سادر غري ر�سمية حتدثت عن اإحلاق خ�سائر مبئات ماليني الدولرات يف كيان 

الحتالل، وعن حالة ا�سطراب اعرته لوقت لي�س بالق�سري، كما اأ�سارت اإىل اأن بدء 

هذه الهجمات فتح ميداناً جديداً للمواجهة، �ستكون له تداعياته الكبرية واملتنوعة 

يف امل�ستقبل، واأياً كان حجم اخل�سائر التي حلقت بكيان الحتالل، واأياً كان تو�سيف 

ال�سهاينة لطبيعة الهجوم ومدى تاأثريه، فها هي نقطة ا�ستباك جديدة تفتح، ولعل 

هذا ما اأثار حفيظة بع�س احلكومات التي قامت باعتقال ال�سبان امل�ساركني يف الهجوم 

ال�سايربي على كيان الحتالل.

عبد الرحمن نا�صر

الهجوم »السايبري« يفتح جبهة اشتباك جديدة

عربي

كيري يعود سريعًا: المفاوضات على نار حامية

الرئي�س حممود عبا�س م�ستقباًل وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي يف رام اهلل                    )اأ.ف.ب.(
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اإع��الم��ي ور�سمي لدى  اأك��رث م��ن م�سدر  اأك��د 

الإلكرونية  الخ��راق��ات  اأن  ال�سهيوين،  الكيان 

الأخ��رية، ت�سكل �سابقة خطرية من حيث احلجم 

والتاأثري، واعرفت تلك امل�سادر بالقدرة الهائلة 

العملية  بهذه  امل�ساركني  ال�سباب  ل��دى  والنوعية 

ال��دق��ي��ق��ة، وي��دف��ع ذل���ك امل����رء اإىل ال��ت�����س��اوؤل عن 

للتغيري  ال��ع��رب��ي  ال�سباب  اأم���ام  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س 

اخلليج،  اإىل  املحيط  م��ن  باملجتمعات  والرت��ق��اء 

ل�سالح  ال��ع��رب��ي��ة منهم  ال���ث���ورات  ���ُس��ِرق��ت  وك��ي��ف 

ح�������س���اب���ات اإم���ربي���ال���ي���ة م����اك����رة ت���خ���دم ال��ك��ي��ان 

ال�سهيوين بالدرجة الأوىل!

ال�سباب  يواجهها  التي  التحديات  كانت  واإذا 

ال��ع��رب��ي ع��م��وم��اً ال��ي��وم ك��ب��رية، ف����اإن ت��ل��ك التي 

ي��واج��ه��ه��ا ال�����س��ب��اب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي اأك�����رث ح���دة، 

خ�سو�ساً يف الوطن املحتل، حيث ق�سايا الأ�سرى 

وجدار الف�سل العن�سري والتهويد وال�ستيطان 

تعترب  التي  العناوين  تلك  وغ��ريه��ا،  والنق�سام 

لل�سباب  ال�سيا�سي  الوعي  يف  اأول��وي��ة  مواجهتها 

اأن ال�سهداء واجلرحى يف  الفل�سطيني، خ�سو�ساً 

النتفا�سات الفل�سطينية من ال�سباب، واملعتقلني 

معظمهم من ال�سباب، وعلى الرغم من ذلك، مل 

تتوفر فر�س حقيقية لهم، بل كان م�سري الكثري 

والتخبط يف  الفقر،  وط��اأة  التهجري حتت  منهم 

الدول الأوروبية والأمريكية بحثاً عن م�ستقبل.

اأك��رث  ال��ي��وم  بحاجة  الفل�سطينية  احل��ال��ة  اإن 

ال���دم، وذل��ك  اأي وق��ت م�سى اإىل جتديد يف  م��ن 

ال�سباب يف  اآلية مل�ساركة  اإىل  من خالل الو�سول 

العمل التنموي وال�سيا�سي الفل�سطيني كالتايل:

ال�سيا�سية  امل�ساركة  ت�سمن  ت�سريعات  اإيجاد 

ل��ل�����س��ب��اب يف خم��ت��ل��ف ال���ه���ي���ئ���ات وامل���وؤ����س�������س���ات 

ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة  ك����ان يف  اإن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

التحرير  منظمة  اأو  وموؤ�س�ساتها،  الفل�سطينية 

ونقاباتها  واحت��ادات��ه��ا  وهيئاتها  الفل�سطينية 

يف  كذلك  الوطني،  وجمل�سها  ال�سعبية  وجلانها 

مرحلة  م��ن  والن��ت��ه��اء  الفل�سطينية،  الف�سائل 

يف  والتخبط  والفئوية،  ال��واح��د  احل��زب  طغيان 

الربامج ال�سيا�سية وامل�ساريع الوطنية واخليارات 

امل�سريية.

والإبداعية  الفكرية  ال�سباب  ق��درات  تطوير 

والتطوير،  بالتنمية  معنية  موؤ�س�سات  من خالل 

وم����ن خ����الل ال�������دورات ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، ودع����م امل��ن��ح 

اجلامعية لالخت�سا�سات العلمية.

على خمتلف  ال�سباب  م��ب��ادرات  وتطوير  دع��م 

مبادرة  واأبرزها  والوطنية،  ال�سيا�سية  امل�ستويات 

وانتخابه،  الفل�سطيني  الوطني  املجل�س  تطوير 

امل�ستمرة  الفل�سطيني  الن��ق�����س��ام  اإن��ه��اء  م��ب��ادرة 

ع��ل��ى ���س��ف��ح��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، م��ب��ادرة 

ال�سجون  يف  واملعتقلني  الأ���س��رى  حت��رك��ات  دع��م 

ال�سهيوين.. وغريها.

الفل�سطيني  ال�سباب  ف���اإن  للبنان،  بالن�سبة 

يواجه ممار�سات �سيا�سية وقانونية حتقق متييزاً 

اللبنانية  ال�سلطات  تقاع�س  ب�سبب  وذل��ك  فعلياً، 

مبوجب  عليها،  املرتبة  بالواجبات  التقيد  عن 

���س��ك��وك ح��ق��وق الإن�����س��ان واإع���الن���ات ال��الج��ئ��ني 

العربية،  والتفاقات  الإن�ساين  الدويل  والقانون 

وه�����ذا ال��ق�����س��ور ي�����س��م��ل احل���ق���وق الق��ت�����س��ادي��ة 

والجتماعية والثقافية. 

اأما عن احلق يف العمل وال�سمان الجتماعي، 

وهو الع�سب الرئي�سي لتعزيز الكرامة الإن�سانية، 

فقد حتول حلماً ومطلباً ملحاً، ويلحق به احلق 

اإىل  القانونية  الن�سو�س  ت�سري  الذي  التعليم  يف 

اإل  للفل�سطيني  متاحاً  يجعله  ل  مبا  جمانيته، 

نادراً، خ�سو�ساً يف املدار�س الثانوية، مما ا�سطر 

ا�ستثنائي  ب�سكل  امل��ي��دان  ه��ذا  للعمل يف  الأون���روا 

ب��اق��ي م��ن��اط��ق عملها الأرب���ع���ة، وذل����ك على  ع��ن 

الرغم من التعديالت القانونية اخلا�سة بالعمل 

وال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي يف ال��ع��ام 2010 ال��ت��ي مل 

تو�سع على م�سارها التطبيقي بعد.

يف  الفل�سطيني  ال�سباب  اأن  من  الرغم  وعلى 

لبنان قدم ق�سطاً من الن�سال دفاعاً عن الق�سية 

ال���ظ���روف،  خم��ت��ل��ف  يف  الفل�سطينية  واحل���ق���وق 

و���س��ق��ط م��ن��ه��م ال�����س��ه��داء واجل���رح���ى، واخ��ت��ط��ف 

ال��ك��ث��ريون م��ن��ه��م، ف����اإن ه���ذه امل��ع��ان��اة مل تو�سع 

لنتائجها اأي حلول.

لكن املجتمع املدين الفل�سطيني بكل حيويته 

ويتميز  الفل�سطيني،  ال��و���س��ط  يف  ب��و���س��وح  ي��ربز 

الن�سائي  للعن�سر  خ�سو�ساً  لل�سباب،  ه��ام  ب��دور 

ال��ن�����س��ط وال���ك���فء، ف��امل��ن��ظ��م��ات غ��ري احل��ك��وم��ي��ة، 

والنقابات  والحت����ادات  اجلماهريية  واملنظمات 

تبدو  وطاقاتها،  اأدواره����ا  ت��ف��اوت  م��ع  القطاعية، 

اإجن��ازات  �سواء عرب  ودوره��م،  ال�سباب  �سمة  فيها 

وم�ساغل  امل��وؤمت��رات  عرب  اأو  للمجمتع،  مبا�سرة 

ب�سكل  يجعلها  مبا  والفعاليات،  والأن��دي��ة  العمل 

يكاد يكون يومياً عنواناً يف الإع��الم، ورمبا كانت 

على  م��وؤ���س��راً  ال�سنوية  والفعاليات  ال��ت��ظ��اه��رات 

الوطن  اأرا�سي  اندفاع وا�ستمرار جيل ولد خارج 

دي��اره،  اإىل  للعودة  الوطنية  بحقوقه  بالتم�سك 

معاملته  ف��ر���س  �سبيل  يف  كلل  دون  وم��ت��وا���س��اًل 

اإن�����س��ان��ي��اً ك��ب��اق��ي الأخ������وة ال���ع���رب ع��ل��ى الأر������س 

اللبنانية.

وقعها  اأي�����س��اً  لها  ك��ان  ال�سورية  الأزم���ة  اإن  ث��م 

على ال�سباب الفل�سطيني بقدر ما كان وقعها على 

نتج عنه من  وم��ا  ال��ن��زوح  ال�سوري، حيث حتديات 

وامل�ستويات  وال��ب��ط��ال��ة  الفقر  م��ع��دلت  يف  ارت��ف��اع 

امل�ستقبل  اآف�����اق  واإغ������الق  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

وك��ال��ة  تخلي  ح��ي��ث  ل��ب��ن��ان،  يف  خ�سو�ساً  اأم��ام��ه��م 

الغوث الأونروا عن واجباتها جتاههم، ناهيك عن 

التدمري القت�سادي والجتماعي للن�سيج الأ�سري 

كالريموك  الفل�سطينية  املخيمات  يف  وال��وط��ن��ي 

ون��ه��ر ال��ب��ارد مب��ا متثله م��ن رم��زي��ة وط��ن��ي��ة ل��دى 

الفل�سطينيني.

اإن ح�سيلة الت�سحيات والإجنازات التي حققها 

الأخ����رية،  ال�����س��ن��وات  خ���الل  الفل�سطيني  ال�����س��ب��اب 

الروؤية يف  يف مدى �سدقية  اأ�سا�سياً  موؤ�سراً  تعترب 

اإىل  الدائمة  ال��دع��وة  خ��الل  م��ن  ال�سيا�سي  العمل 

كمرتكز  الفل�سطينية،  الوطنية  امل�ساحلة  حتقيق 

ال�سهيوين،  اإن��ه��اء الح��ت��الل  ب��اجت��اه  ل��الن��ط��الق 

ووقف ممار�ساته الهمجية والوح�سية جتاه ال�سعب 

الفل�سطيني.

�صامر ال�صيالوي

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

لالأ�سري  ال��داع��م��ة  والن�ساطات  التحركات  ت�ستمر 

ال��ع��ي�����س��اوي والأ�����س����رى وامل��ع��ت��ق��ل��ني يف �سجون  ���س��ام��ر 

ال��ع��دي��د من  ال�����س��ه��ي��وين، ح��ي��ث مت تنظيم  الح��ت��الل 

ال��ف��ع��ال��ي��ات مب�����س��ارك��ة ع���دد م���ن الأ����س���رى امل��ح��رري��ن، 

واللبنانية  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��ب��اب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  وع����دد 

الفل�سطيني  ال�����س��ب��اب  م���ن  وح�����س��د  وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

واللبناين.

وقد اأ�سادت املواقف ب�سمود الأ�سري �سامر العي�ساوي 

امل�سرب عن الطعام منذ ثمانية اأ�سهر، داعية املنظمات 

العربية  العوا�سم  خمتلف  يف  التحرك  اإىل  ال�سبابية 

اأج��ل ال�سغط  ل��الإف��راج عنه وع��ن كافة الأ���س��رى  م��ن 

مطالبة  ك��ذل��ك  الح��ت��الل،  �سجون  يف  الفل�سطينيني 

احلقوقية  الهيئات  وخمتلف  الدويل  الأحمر  ال�سليب 

حياة  لإن��ق��اذ  وال�سريع  العاجل  بالتحرك  والإن�سانية 

التقارير  ورود  بعد  خ�سو�ساً  الآوان،  ف��وات  قبل  �سامر 

التي توؤكد و�سول حالته ال�سحية اإىل مرحلة حرجة، 

وطالب النا�سطون ال�سباب منظمة التحرير وال�سلطة 

الفل�سطينية بالتعاطي اجلدي وامل�سوؤول مع هذا امللف، 

ال����دويل لف�سح مم��ار���س��ات  وال��ت��ح��رك ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د 

الح���ت���الل ب��ح��ق الأ����س���رى، وال�����س��غ��ط لإط����الق ���س��راح 

العي�ساوي ورفاقه الأ�سرى والأ�سريات.

واأ�سادت الكلمات بدرو�س ال�سمود والفخر والعتزاز 

يف  والنفي�س  الغايل  ق��دم  ال��ذي  الفل�سطيني،  بال�سعب 

�سبيل احلفاظ على حقوقه الوطنية، ويف مقدمها حق 

اأح��رار العامل،  اإىل كل  امل�ساركون ر�سالة  العودة، ووّج��ه 

مقدمهم  ويف  ل��الأ���س��رى،  الأ���س��ط��وري  ال�سمود  ل��دع��م 

ومعاين  قيم  لكل  رم��زاً  اليوم  ي�سكل  ال��ذي  العي�ساوي 

الفل�سطيني،  ال�سعب  اأجلها  من  ينا�سل  التي  احلرية، 

وه��و يحتاج اإىل ك��ل دع��م واح��ت�����س��ان وحت���رك م��ن كل 

القوى لل�سغط من اأجل الإفراج عنه.

أسرى محررون ومنظمات شبابية
تدعو ألوسع تحرك إلنقاذ األسير العيساوي

الشباب الفلسطيني في الوطن والشتات..
أولوية تفعيل المشاركة السياسية

فل�سطينيون ير�سقون اآلية للعدو ال�سهيوين
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يف ل��ي��ل��ة �����س����وداء ���س��ق��ط��ت »اإ����س���رائ���ي���ل« 

احلديدية  وقبتها  و�سواريخها  بدفاعاتها 

االفرتا�سية  الهجمات  اأم��ام  ذريعاً  �سقوطاً 

االإلكرتونيون،  العامل  نا�سطو  نفذها  التي 

املحرتفني  النا�سطني  من  كبرية  جمموعة 

راجماتهم  ن�سبوا  خمتلفة  جن�سيات  م��ن 

الذكية  �سواريخهم  واأط��ل��ق��وا  ال�سيبريية 

ال�سهيونية،  االإلكرتونية  اخلادمات  باجتاه 

الكيان  و�سلوا  امل��واق��ع،  من  االآالف  فعطلوا 

الغا�سب يف اأكرث من قطاع حيوي.

مل ت��ت��م��ك��ن »اإ����س���رائ���ي���ل« م���ن ال��ت�����س��دي 

ل��ل��ه��ج��م��ات امل��ح��ك��م��ة، و����س���رع���ان م���ا اأع��ل��ن��ت 

ان��ه��ي��اره��ا اأم���ام���ه���ا، يف م���ا و���س��ف��ت��ه و���س��ائ��ل 

اإع���ام���ه���ا ب������»اأك�����ر ه���ج���وم اإل�����ك�����رتوين يف 

جمموعات  نفذت  وهكذا  الب�سرية«،  تاريخ 

اإل��ك��رتون��ي��ة ت��ه��دي��ده��ا ال����ذي وج��ه��ت��ه قبل 

وتوعدت  »االإ�سرائيلية«  احلكومة  اإىل  اأي��ام 

عن  نهائياً  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  ب��اإزال��ة  فيه 

اخلارطة االإلكرتونية يف العامل.

ل��ي��ل��ة ����س���وداء ع��ل��ى ال���ع���دو ال�����س��ه��ي��وين 

اأع��ل��ن��ت ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ات »االأن��ون��ي��م��و���س« 

النا�سطني  من  �سخم  ح��راك  مع  بالتوازي 

»اليوم  بداية  عن  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 

االإل��ك��رتون��ي��ة«، �ساعات  ل��ل��م��ق��اوم��ة  ال��ع��امل��ي 

ق��ل��ي��ل��ة مت خ��ال��ه��ا اخ�����رتاق م��ئ��ات امل��واق��ع 

�سربة  يف  لها  الداعمة  وامل��واق��ع  احلكومية 

قا�سية وجهها املقاومون االإلكرتونيون.

وف��ي��م��ا ح�����ددت م�������س���ادر »اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« 

ان��ط��اق��ة ال��ه��ج��وم م���ن م��ن��اط��ق يف ج��ن��وب 

اأف��ري��ق��ي��ا، ت��ب��ني اأن ق��را���س��ن��ة اإل��ك��رتون��ي��ني 

كلبنان  واإ�سامية  عربية  دول  من  اآخ��ري��ن 

وال�����س��ع��ودي��ة  واالأردن  وف��ل�����س��ط��ني  و���س��وري��ا 

واجل���زائ���ر وت��ون�����س وامل���غ���رب ان�����س��م��ت اإىل 

امل��ج��م��وع��ة، ك��م��ا ان�����س��م��ت جم��م��وع��ات من 

اإيران واأندوني�سا، واأ�سارت معلومات اإىل  اأن 

نحو ت�سعة اآالف هاكرز �ساركوا يف ا�ستهداف 

املواقع »االإ�سرائيلية«.

ومت اخرتق مواقع اأمنية ح�سا�سة، بينها 

وموقع  »االإ�سرائيلية«،  احلرب  وزارة  موقع 

ك��ل م��ن رئا�سة  اإىل م��واق��ع  اإ�سافة  امل��و���س��اد، 

وال�سناعة، ومواقع  التجارة  ووزارة  الوزراء 

ال��ب��ور���س��ة  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ����س���وق  م���ن  ك���ل 

ملا  التابع  املحاكم  و���س��وؤون  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«، 

واملعني  االإ�سرائيلية«،  »العدل  وزارة  ت�سمى 

بالبنى التحتية، و�سرطة حيفا، و�سرطة »تل 

بع�س  اإىل  اإ�سافة  التعليم،  وموقع  اأب��ي��ب«، 

400 موقع  امل��واق��ع االإخ��ب��اري��ة واأك����رث م��ن 

مف�سلي مت اإ�سقاطهم..

تت�سمن  �سرية  وث��ائ��ق  ن�سر  ج��رى  كما 

اأ���س��م��اء ع��م��اء جم��ن��دي��ن ل�����س��ال��ح امل��و���س��اد 

�سهاينة  �سباط  عن  وبيانات  ع��رب،  بينهم 

اإ�سافة  وم�ستوطنني على مواقع االإنرتنت، 

ائ���ت���م���ان وح�����س��اب��ات  ب���ط���اق���ات  ب���ي���ان���ات  اإىل 

وزارة  ب��ي��ان��ات  �سحب  ج��رى  كما  م�سرفية، 

التجارة وال�سناعة، ناهيك عن تعطيل األفي 

الفي�سبوك  على  لل�سهاينة  �سخ�سي  ح�ساب 

و5 اآالف ح�ساب على تويرت.

ه���ذا ورف���ع���ت ت�����اوات ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي 

و�سوراً  املخرتقة،  املواقع  من  العديد  على 

»االإ�سرائيلي«،  العدو  كيان  ارتكبها  جلرائم 

ع��م��اد مغنية  ال�����س��ه��ي��د  ���س��ورة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

واالأ�سري الفل�سطيني �سامر العي�ساوي.

الكتيبة  اأن  �سحفية  معلومات  ونقلت 

القر�سنة  بعمليات  املخت�سة  »االإ�سرائيلية« 

االإل��ك��رتون��ي��ة، اأب����دت ع��ج��زاً ت��ام��اً ع��ن �سد 

حلفاء  من  وطلبت م�ساندة  الهجمات،  هذه 

اأوروبيني، بينهم جمموعات هاكرز فرن�سية، 

اإي��ق��اف  اأي�����س��اً يف  لكن ه��ذه االأخ���رية ف�سلت 

الهجمات، وجاء الرد �سريعاً وقا�سياً، فقامت 

ل�»االأنونيمو�س«  م���وؤازرة  اإلكرتونية  فرقة 

باخرتاق عدد من املواقع الفرن�سية.

بداية احلرب

بداية احلرب املفتوحة بداأت عر فيديو 

ب��ث��ت��ه ���س��ف��ح��ة »احل�����رب االإل��ك��رتون��ي��ة �سد 

التي  الفاي�سبوكية  ال�سفحة  اإ���س��رائ��ي��ل«، 

12 �ساعة، ن�سرت فيديو  اأقل من  ت�سكلت يف 

وقام  ال�سهري،  فانديتا  قناع  ي�سع  ل�سخ�س 

اللكنة  ال����ذي ط��غ��ت يف ح��دي��ث��ه  ال��ق��ر���س��ان 

التايل:  البيان  املغربية بتاوة  اأو  التون�سية 

ال�سهيوين،  العدو  اإىل  االأنونيمو�س،  »نحن 

ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة ج�����داً ون���ح���ن ن��ت�����س��ام��ح مع 

خطاياكم  ونغفر  االإن�سانية،  �سد  جرائمكم 

دون ع��ق��اب، م��ن خ���ال اإع��ام��ك��م امل��خ��ادع 

و���س��ي��ا���س��ات��ك��م امل�����اك�����رة ���س��ل��ل��ت��م اجل��م��ي��ع، 

ال��واق��ع،  يف  ولكن  الدميقراطية،  بادعائكم 

ي��ك��ون ع��ن احلقيقة، هدفكم  م��ا  اأب��ع��د  ه��ذا 

ال��وح��ي��د ه���و حت�����س��ني ح���ي���اة ق��ل��ة خم���ت���ارة، 

يف ح��ني تنتهي ح��ي��اة االآخ���ري���ن«، واأ���س��اف��ت 

ال���ر����س���ال���ة »����س���رد ت��ع�����س��ب��ك��م ل��ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة 

امل��اي��ني وق��ت��ل ال��ك��ث��ريي��ن، وب��ي��ن��م��ا ال��ع��امل 

هجومكم  بتخطيط  اأنتم  ت�سحكون  ي�سرخ 

ال�سام،  �ستار  حت��ت  ذل��ك  ك��ل  وي��ت��م  املقبل، 

ولكن ما دام نظامكم موجوداً، فلن يتحقق 

اأفكاركم  يعار�س  م��ن  ك��ل  تنعتون  ال�����س��ام، 

وي��رف�����س االم��ت��ث��ال ل��ك��م ب���االإره���اب���ي و�سد 

ال�����س��ام��ي��ة.. اأن���ت���م ال ت�����س��ت��ح��ق��ون ال���وج���ود 

و���س��ت��واج��ه��ون غ�����س��ب��ن��ا ن��ح��ن اأن��ون��ي��م��و���س، 

اأن  بها  يليق  وال  ال�سرعية،  تفتقد  دولتكم 

لكم  ن�سمح  ول��ن  ال�سيا�سية،  احلياة  متار�س 

�سيادة م�سروعة«،  بانتهاك حرمة دولة ذات 

ال���ن���ازي���ة، ون��اف��ي��ة  امل��ح��رق��ة  اإىل  م��ت��ط��رق��ة 

ح�����س��ول��ه��ا، وق���د اخ���ت���ارت امل��ج��م��وع��ة ع�سية 

من  ال�ساد�س  يف  ال�سبت  الهولوك�ست  ذك��رى 

ني�سان لتنفيذ تهديدها، وقالت يف �سعارها: 

»�سيا�سة النازية انتهت من العامل، و�سيا�سة 

اأن تنتهي  التمييز العن�سري انتهت، ويجب 

ال�سهيونية من العامل اأي�ساً«.

ثاثة  يف  االأنونيمو�س  حملة  وتلخ�ست 

اإزالة  ال�سهيوين  الكيان  اإزالة  اأهداف، وهي 

ممنهجة من �سبكة االإنرتنت، ك�سف خطط 

العدو امل�ستقبلية وجرائمهم �سد االإن�سانية، 

وتقدميها كهدية للعامل اأجمع.

وب�����داأت ف��ع��ًا ح��م��ل��ة »اإزال������ة ال��وج��ود 

االإلكرتوين الإ�سرائيل« بعدد من العمليات 

للرجميات  تطويع  فيها  ب��رز  النوعية، 

من  ال��ع��ادي  امل�ستخدم  حتى  مكنت  ال��ت��ي 

»اأن���و  ت��دع��ى  اآم��ن��ة  �سفحة  اإىل  ال���دخ���ول 

اأن  �ساأنها  من  معلومات  واإر���س��ال  باي�ست« 

ت�سل اخلوادم لدى الكيان ال�سهيوين.

على   »op-israel« ال��ع��م��ل��ي��ات  ل��ق��ب��ت 

عدة  احت��دت  االأوىل  وللمرة  ت��وي��رت،  موقع 

واآ�سيوية  واأفريقية  اإلكرتونية عربية  األوية 

لتوجه �سربة موجعة اإىل العدو، وقد جتاوز 

اآالف  الع�سرة  عدد املهاجمني االإلكرتونيني 

هاكر.

وك�������ان الف�����ت�����اً م�������س���م���ون ال���ر����س���ائ���ل 

ال��ت��ي ت��رك��ه��ا ال��ن��ا���س��ط��ون االإل��ك��رتون��ي��ون 

ع��ل��ى ك���ل م��وق��ع »اإ���س��رائ��ي��ل��ي« مت خ��رق��ه 

اإل��ك��رتوين  ال��ع��امل، �سمن هجوم  م��ن دول  ع��دد  م��ن  الهاكرز  اآالف   متكن 

موحد، قد ي�ستمر �سهراً كامًا، و�سفه مراقبون باأنه »غاية يف الدقة واملنهجية« 

من اإ�سقاط وت�سوي�س عدد كبري من املواقع االإلكرتونية »االإ�سرائيلية«، بينها 

وجهاز  احل��ك��وم��ة  رئي�س  م��وق��ع  بينها  م��ن  وح��ي��وي��ة«،  »ه��ام��ة  ر�سمية  م��واق��ع 

اال�ستخبارات اخلارجي »املو�ساد«، اإ�سافة اإىل مواقع عدد من الوزارات والبنوك 

وموؤ�س�سات »الكني�ست« والبور�سة.

اأ�سكال  اأن هذا الهجوم ينطوي على تطور نوعي يف  وفيما يرى مراقبون 

»املقاومة االإلكرتونية التي متهد الطريق النتفا�سة حقيقية ملحو »اإ�سرائيل« 

على  ال��ع��ري��ة  ال��دول��ة  ت��ق��اب��ل  ال���واق���ع«،  اأر�����س  ث��م  العنكبوتية،  ال�سبكة  م��ن 

بحيث  الفتور،  من  ب�سيء  القر�سنة  هجمات  واالإع��ام��ي  الر�سمي  امل�ستويني 

تلجاأ اإىل التقليل من �ساأنها، على رغم اإتيانها على مئات املواقع االإلكرتونية 

تقر  حني  يف  واملالية،  واالأمنية  ال�سيا�سية  املجاالت  يف  الهامة  »االإ�سرائيلية« 

واملكثفة،  امل�سبقة  اال���س��ت��ع��دادات  رغ��م  الهجمات  تلك  م��واج��ه��ة  ع��ن  بعجزها 

لينتهي بها املطاف بطلب امل�ساعدة املعلوماتية من الواليات املتحدة االأمريكية 

وفرن�سا.

ثم  ال��ع��دو،  جت�س�س  ط��ائ��رات  ب��اخ��رتاق  اللبنانية  املقاومة  اإجن��از  بعد  اإذن، 

الهاكرز  دور  ال��ي��وم  اأت��ى  املحتلة،  فل�سطني  اأرا���س��ي  ف��وق  اأي���وب  حتليق ط��ائ��رة 

ليك�سر مقولة »اإ�سرائيل القوة االأقوى اإلكرتونياً« يف ال�سرق االأو�سط، ال �سيما 

اأن »اإ�سرائيل« هي كيان يعتمد ب�سكل كبري على اخلدمات االإلكرتونية. 

تـــــوحــيـد الـــقـــــدرات
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لـيلة سقوط »إسرائيل« إلـكـتـــــرونـيـــــًا
مــلــــف الـعـــدد
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ك��ان��ت  ال�����س��اب��ق  »يف  م��ن��ه��ا  ت��ع��ط��ي��ل��ه،  اأو 

احل������روب ب���ال���ط���ائ���رات وال����دب����اب����ات، اأم���ا 

ونهزمكم  اإلكرتونياً  ننت�سر  نحن  االآن، 

ك���ان  »اإن  االإل�������ك�������رتوين«،  ال���ف�������س���اء  يف 

»االإ�سرائيليون« ميتلكون طائرات حربية، 

ف�����اإن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني مي��ت��ل��ك��ون ع��ق��واًل 

اإلكرتونية«. 

ويف وق�����ت الح������ق، ق������درت جم��م��وع��ة 

اأنونيمو�س اخل�سائر التي �سببها الهجوم 

االإل����ك����رتوين ع��ل��ى م��وؤ���س�����س��ات وم���واق���ع 

3 م��ل��ي��ارات دوالر  ب��ن��ح��و  »اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«، 

اأن »اإ���س��رائ��ي��ل« مل ت�سرح  اأم��ريك��ي، رغ��م 

منعاَ  عليها  التعتيم  وارت���اأت  بخ�سائرها 

للهلع داخل الكيان.

وذك�����رت امل��ج��م��وع��ة يف ح�����س��اب��ه��ا على 

اأطلقتها،  التي  احلملة  اأن  تويرت،  موقع 

اإل�����ك�����رتوين،  م����وق����ع  األ�������ف   100 ط����ال����ت 

اآالف  و5  ف��ي�����س��ب��وك،  ح�����س��اب  األ����ف  و40 

م�سريف  ح�ساب  األ��ف  و30  تويرت،  ح�ساب 

»اإ�سرائيلي«.

اأب��رز  ووف��ق��اً للتلفزيون ال��ع��ري، ف��اإن 

ال��ت��ي جن��ح قرا�سنة  امل���واق���ع احل��ك��وم��ي��ة 

موقع  هي  عليها،  ال�سيطرة  يف  االإنرتنت 

التعليم  ووزارة  اليهودية  الهجرة  دائ��رة 

ووزارة االأمن »االإ�سرائيلية« وموقع حزب 

»االإ�سرائيلية«،  البور�سة  وموقع  كادميا 

اإذ  ب��ع��د،  ي��ت��وق��ف  ال��ه��ج��وم مل  اأن  وي��ب��دو 

تويرت  يف  ح�سابها  على  املجموعة  تن�سر 

م��ع��ل��وم��ات اإ���س��اف��ي��ة ع��ن م��واق��ع ج��دي��دة 

تعر�ست للهجوم.

ال�����س��ل��ط��ات  اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  وجت����در 

و���س��ائ��ل  ت�سليل  حت����اول  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« 

عن  مب��ع��ل��وم��ات  االإدالء  وع����دم  االإع�����ام 

جراء  لها،  تتعر�س  التي  اخل�سائر  حجم 

احلرب االإلكرتونية التي ي�سنها قرا�سنة 

االنرتنت الإبادتها.

ال�سهيوين  الكيان  اأن  فيه  �سك  فمما ال 

الناجمة عن احلرب  لن يعلن عن خ�سائره 

اإىل  �سيلجاأ  ب��ل  ف���وري،  ب�سكل  االإل��ك��رتون��ي��ة 

عن  واالإح�����س��ائ��ي��ات  االأرق����ام  بع�س  ت�سريب 

اخل�����س��ائ��ر ب�����س��ك��ل ق��ل��ي��ل وغ����ري دق���ي���ق عر 

االأ���س��ه��ر ال��ق��ادم��ة، ل��ع��دم اإث�����ارة اخل����وف يف 

الداخل وحتى ال ترتفع ن�سبة اخل�سائر.

وظ��ف��ت  ال����ع����ري����ة  ال�����دول�����ة  اأن  ع���ل���م���اً 

واع���ت���م���دت عليه  ع��م��ل��ه��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

ب�سكل كبري منذ عام 1989، وذلك ملا متلكه 

م���ن ت���ف���وق يف ه����ذا امل���ج���ال ب�����س��ب��ب ال��دع��م 

الغا�سب  والكيان  لها،  والغربي  االأم��ريك��ي 

يعلم اأن من يقف وراء هذا الهجوم هم من 

على  و�ستعمل  واالإ�سامية،  العربية  ال��دول 

تر�سدهم اإذا تعرفت عليهم.

الهجوم الأقوى

نقلت �سحيفة هاآرت�س العرية عن اأف�ي 

فاي�سمان؛ مدير عام �سركة �سي �سيكيورتي 

»االإ�سرائيلية«  الهيئة  تفعيل  عن  امل�سوؤولة 

ال��ه��ج��وم كان  اإن  ق��ول��ه  امل��ع��ل��وم��ات،  حلماية 

اأي ه��ج��وم واج��ه��ن��اه يف املا�سي،  اأق���وى م��ن 

ورغ�����م ذل�����ك، ف���اإن���ه ك����ان م��ف��اج��ئ��اً ب�سعف 

املقبل  الهجوم  ي��ك��ون  اأن  ونتوقع  نوعيته، 

اأ�سد قوة بكثري من حيث النوعية والكمية.

ال�����س��اي��ر  اأن ه���ج���وم  وق�����در ف��اي�����س��م��ان 

احلايل كان اأقوى بع�سرة اأ�سعاف من هجوم 

م�سابه تعر�ست له »اإ�سرائيل« خال عملية 

»االإ�سرائيلية«  الع�سكرية  ال�سحاب  ع��م��ود 

�سد قطاع غزة يف ت�سرين الثاين املا�سي.

وتابع، اأن اأقل من 100 موقع اإلكرتوين 

اإلكرتونياً ملنظمات  15 موقعاً  �سغري ونحو 

ك��ب��رية ت�����س��ررت ل��ف��رتات ت��راوح��ت م��ا بني 

دقائق معدودة وعدة �ساعات.

»اإ�سرائيلية«  �سركات  تقديرات  وت�سري 

اأف��ن��ات  �سركتا  وبينها  امل��ع��ل��وم��ات،  حل��م��اي��ة 

امل�����س��ال��ح  م���واق���ع  ع���دد  اأن  اإىل  وك��وم�����س��ك، 

ال��ت��ج��اري��ة ال�����س��غ��رية يف »اإ���س��رائ��ي��ل« التي 

ورمب��ا  م��ئ��ات،  اإىل  ي�سل  الهاكرز  اخرتقها 

اأكرث من ذلك.

ون�����س��ر ال���ه���اك���رز ال���ذي���ن ن���ف���ذوا ه��ج��وم 

ال�����س��اي��ر، ق���وائ���م ���س��م��ل��ت ع�����س��رات امل��واق��ع 

االجتماعي  التوا�سل  �سبكة  على  وح�سابات 

بطاقات  ح��ول  التفا�سيل  واآالف  في�سبوك 

ائ���ت���م���ان ���س��م��ل��ت ت��ف��ا���س��ي��ل ك���ام���ل���ة ح���ول 

حامليها. 

الداخلي  االأم��ن  اأعلن جهاز  من جهته، 

الهجوم  اأن  ب��ي��ت(،  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي« )ال�����س��ني 

»اإ�سرائيل«  �سد  النطاق  وا�سع  االإلكرتوين 

م��ا زال م�����س��ت��م��راً، وق���ال اجل��ه��از يف بيانه: 

ملنع  واجل��ه��ود  متوا�سلة  التاأهب  حالة  »اإن 

ال�سبت  ب��داأت  التي  االإلكرتونية  الهجمات 

م�ستمرة«.

واأ�ساف البيان اأن جهاز االأمن الداخلي 

املبادئ  اأخ��رياً جمموعة جديدة من  اأ�سدر 

احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 

وقطاع االأعمال.

لكن خراء كرثاً من حول العامل اأكدوا 

تتعر�س  ال����ذي  االإل����ك����رتوين  ال��ه��ج��وم  اأن 

ل���ه »اإ����س���رائ���ي���ل«، اأّث�����ر ب�����س��ك��ل وا����س���ح على 

ك��اف��ة م��ن��اح��ي احل��ي��اة يف ال��دول��ة ال��ع��ري��ة، 

العتمادها الكبري على االإنرتنت يف العمل، 

اأن الدولة العرية تخ�سى من  واأكد هوؤالء 

عمليات اإلكرتونية جديدة يكون لها خطر 

ل��ف��رتات  ت�ستمر  اأن  اأو  اأم��ن��ه��ا،  ع��ل��ى  ك��ب��ري 

اأن االحتال »االإ�سرائيلي«  طويلة، مبينني 

اأن جل��اأ  ب��ع��د  ف�سل يف م��واج��ه��ة االخ�����رتاق، 

ل�سد  »اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«  وح�����دات  لتخ�سي�س 

الهجمة عن املواقع الهامة.

من  تعتر  »اإ���س��رائ��ي��ل«  اأن  اإىل  ول��ف��ت��وا 

اأكرث الدول املتطورة يف جمال االخرتاقات، 

والرقمية  االإل��ك��رتون��ي��ة  لل�سناعات  وذل��ك 

اأن ع��م��ل��ي��ة اخ����رتاق  ال��ت��ي ت��ن��ت��ج��ه��ا، ع��ل��م��اً 

امل��واق��ع االإل��ك��رتون��ي��ة ه��ي ب��ال��درج��ة االأوىل 

»اإ�سرائيلية« اأمريكية لكن هذه املرة انقلب 

ال�سحر على ال�ساحر.

ت����ك����م����ن ق��������وة ال������ه������اك������رز وال���������س����رب����ة 

ال���ت���ي وج���ه���وه���ا ل��ل��خ��دم��ات االإل���ك���رتون���ي���ة 

م�سدر  يلخ�سها  ما  بح�سب  »االإ�سرائيلية« 

م��ت��خ�����س�����س يف احل���م���اي���ة االإل���ك���رتون���ي���ة 

بالتايل:

�سرية. معلومات  • ف�سح 
»ا�سرائيل«. اأمن  • خرق 

واملخابرات. املو�ساد  عماء  • خرق 
اأك��رث  م��واق��ع  اإىل  ال��دخ��ول  اإمكانية   •

اأهمية وح�سا�سية كاملواقع النووية.

املنظومة  يف  وا�سحة  ث��غ��رات  ك�سف   •
االإلكرتونية ال�سهيونية.

ن��ف��ذوا  اأن »ال���ه���اك���رز  امل�����س��در  وي��و���س��ح 

التح�سري  يكن  مل  وك��ب��رية،  �سريعة  عملية 

العدو  يدعي  ح��ني  يف  اأ�سهر  م��دى  على  لها 

ملواجهة  بالتح�سري  ق��ام  اأن��ه  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي« 

»ال��ه��اك��رز  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ع��م��ل��ي��ات«،  ه��ك��ذا 

ا�ستطاعوا التح�سري والتنفيذ ب�سرعة فائقة 

ولي�س على مدى اأ�سهر لكي ال يك�سف عملهم، 

كبرية  اأع����داد  بتجميع  ا���س��ت��ط��اع��وا  وك��ذل��ك 

نف�سه  بالتوقيت  كانت  والتي  العملية،  ل�سن 

على كافة احل�سابات واملواقع«، وبالتايل فاإن 

عمل الهاكرز كان يف توقيت واحد، وا�ستطاع 

تنفيذ العملية ب�سرعة هائلة.

باحلماية  املتخ�س�س  امل�����س��در  واأو���س��ح 

االإل��ك��رتون��ي��ة اأن »اآل���ي���ات اخ����رتاق امل��واق��ع 

اأ�سا�س ثغرات  تبنى على  االإنرتنت  وخ��وادم 

ب��رجم��ي��ة م���وج���ودة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��وي��ب 

وي�ستخدم  اخل���ادم،  م�ستوى  على  اأو  �سايت 

  aspxو  asp و   php برجمة  �سايت  الويب 

اأم����ا اخل�����ادم ف��ي�����س��ت��خ��دم ب��رجم��ة خمتلفة 

ثغرة  يكون هناك  وبالتايل عندما   .c مثل 

في�ستطيع  امل�����س��ت��وي��ني،  ع��ل��ى  ال��رجم��ة  يف 

هذه  بعد  التحكم  عملية  حتقيق  ال��ه��اك��رز 

وي�ستطيع  الثغرة،  اكت�ساف  مبكان  العملية 

  defacement بهجوم  يقوم  اأن  الهاكرز 

فقرة  اأو   ن�س  اأو   logo اأو  ���س��ورة  وي�سع 

امل��واق��ع  اأن »ج��م��ي��ع  اإىل  ���س��وت��ي��ة«، وي�����س��ري 

االإل���ك���رتون���ي���ة م��رت��ب��ط��ة ب���ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 

وي����وج����د ب���ه���ا م���ل���ف اإع����������دادات ي��ت��ي��ح اأخ����ذ 

على  االط��اع  وبالتايل  املوجودة  املعلومات 

ك���ل ق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات وه��ن��ا ه���ي االأه��م��ي��ة 

بف�سح املعلومات االإ�سرائيلية«.

يريد  »عندما  اأن��ه  اإىل  امل�سدر  ويخل�س 

اأح���د م��واج��ه��ة ال��ه��اك��رز ي��ك��ون ي��ع��رف ه��ذا 

ويخرتقه،  عليه  يدخل  وبالتايل  الهاكرز، 

املعلوماتية  اأو يواجهه مبزيد من احلماية 

وهذه امل�ساألة تكلف مئات مايني الدوالرات 

ف����»االإ����س���رائ���ي���ل���ي« ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى اخل���دم���ات 

االإلكرتونية ب�سكل كبري«.

اإعداد هناء عليان

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

لـيلة سقوط »إسرائيل« إلـكـتـــــرونـيـــــًا
اإىل ذلك، تزايدت حدة التحذيرات الفل�سطينية من قيام »اإ�سرائيل« 

ب�سن هجوم اإلكرتوين يف القريب ل�سد حماوالت الهاكرز امل�ستمرين يف 

�سطبها من خارطة  »اإ�سرائيل«، بهدف  اإلكرتوين على  اأكر هجوم  �سن 

اأرقام  االإنرتنت الدولية، وجنحوا يف اخرتاق عدة مواقع هامة، وك�سف 

بطاقات ائتمانية، يف ظل فرحة كبرية اأبداها ال�سارع الفل�سطيني املت�سوق 

»هكر  عنوانها  �سعبية  اأغنية  خ��روج  يف  متثلت  »اإ�سرائيلية«،  خ�سارة  الأي 

هكر تل اأبيب«.

و�سرع ن�سطاء فل�سطينيون على مواقع التوا�سل االجتماعي باإطاق 

�ستنفذ قريباً  اأنها  يوؤكدون  »اإ�سرائيلية«،  حمات توعية من خمططات 

ل�سد الهجوم االإلكرتوين من »هاكر االأنونيمو�س«.

وي���ح���ذر ه�����وؤالء ال��ن�����س��ط��اء ال���ذي���ن اأب�����دوا ���س��ع��ادت��ه��م ب��ال��ه��ج��وم على 

»اإ�سرائيل«، من فتح اأي ملفات جمهولة تر�سل على الريد االإلكرتوين، 

ب��ي��ان��ات��ه��م،  حت��دي��ث  االإن���رتن���ت  م�ستخدمي  م��ن  ت��ط��ل��ب  ر���س��ائ��ل  اأي  اأو 

ويحذرون كذلك من فتح روابط ملواقع جمهولة.

ومن املحذرين َمن طلب بعدم دخول املت�سفحني للمواقع التي يتم 

بيانات  على  احل�سول  يف  ت�ساهم  فريو�سات  على  الحتوائها  مهاجمتها، 

امل�سرتكني، ومن الن�سطاء من عر عن خ�سيته من تاأثر �سبكة االإنرتنت 

الفل�سطينية بالهجوم، كونها مرتبطة بال�سبكة »االإ�سرائيلية« التي تعد 

املغذي الرئي�س لها.

تحذيرات
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�أوقاتها.. �سيل  �أ�سعب  �لأي��ام يف  تبدو م�سر هذه 

من �لأزمات �ملتفجرة ل تعد ول حت�سى، يف ظل حكم 

ف�سل  �سرعة  يف  قيا�سياً  رقماً  �سّجل  �ل��ذي  »�لإخ���و�ن« 

توليد  يف  �سوى  ينجح  مل  فهو  �ل�سلطة،  يف  جتربته 

�لليرب�لية  �سيا�سات  ومو��سلة  �لأزم����ات،  م��ن  �مل��زي��د 

�ملن�ساأ،  ب��ل��د�ن  يف  مناذجها  ف�سلت  �لتي  �لقت�سادية 

وم���ع ذل���ك ي�����س��ر ع��ل��ى �إب��ق��ائ��ه��ا وك��اأن��ه��ا ه��ي �ل��ع��اج 

�ل�����س��ايف مل���ا ���س��ب��ب��ت��ه ل��ل��م�����س��ري��ن م���ن ف��ق��ر وح��رم��ان 

�ل�سيا�سية  �لأزم������ات  ج��ان��ب  ف����اإىل  وت��ب��ع��ي��ة،  وب���وؤ����س 

على  �ليوم  م�سر  تقف  و�لجتماعية،  و�لقت�سادية 

�مل��ايل، فيما حكم »�لإخ����و�ن« يعجز  �سفري �لإف��ا���س 

عن تقدمي حلول ملو�جهة خماطر نق�س تو�فر �خلبز 

�سندوق  ب�سروط  �لقبول  �سوى  و�لكهرباء،  و�ل���دو�ء 

وتقلي�س  �لإن��ف��اق،  بخف�س  �لقا�سية  �ل��دويل  �لنقد 

حجم �لدعم على �خلبز و�لغاز و�ملحروقات من �أجل 

�إقر��س م�سر 4.8 مليار دولر، ما يدفع �لباد �سريعاً 

ث��ورة  �إىل  يتحول  لأن  ق��اب��ل  �جتماعي  �ن��ف��ج��ار  نحو 

�جتماعية.

غ��ري �أن���ه يف ظ��ل ع���دم ت��ب��ل��ور ق��ي��ادة ث��وري��ة ق���ادرة 

على قيادة �ل�سارع �ملنتف�س نحو �لتغيري، فاإن �لأمور 

مر�ّسحة لأن ت�سري باجتاه مزيد من �لفو�سى و�لعنف 

�لذي يتغذى من �لأمور �لآتية:

�لأمر �لأول: �زدياد حدة عنف �لأزمة �لجتماعية 

�ل�سارع،  �إىل  �لفقر�ء  �لأطفال  تدفع مبزيد من  �لتي 

�ملليون و�لثاثة  ب��ن  ت��ق��در  �أع��د�ده��م  ب��ات��ت  و�ل��ذي��ن 

ماين طفل �سو�رع، يجري ��ستغالهم و��ستخد�مهم 

م��ن ق��ب��ل �ل��ف��ئ��ات �حل��اك��م��ة، لت�سويه ���س��ورة �ل�����س��ارع 

�ملنتف�س �سد حكم »�لإخو�ن« و�سيا�ساته.

�لأم�������ر �ل���ث���اين: �لن���ق�������س���ام �حل������اد ب����ن �ل��ف��ئ��ات 

و�لذي  �ل�سارع  ويف  �ل�سيا�سية،  �لقوى  وبن  �حلاكمة، 

يوفر �لرتبة �خل�سبة لقوى �لفتنة �ملرتبطة باملو�ساد 

ومذهبية،  طائفية،  ��سطر�بات  �إث��ارة  على  تعمل  كي 

وهو ما جت�سد موؤخر�ً بو�قعتن:

م�����س��ل��م��ن  ب����ن  �����س���ت���ب���اك���ات  ح�������س���ول  �لأوىل: 

�سقوط  �إىل  �أدت  �خل�سو�س،  مدينة  يف  وم�سيحين 

و�ت��خ��ذت طابعاً  ت��ط��ورت  م��ا  �سرعان  وج��رح��ى،  قتلى 

على  بالعتد�ء  جمموعات  �أقدمت  عندما  حدة  �أك��ر 

�سقوط  �إىل  �أدى  مم��ا  �أق���ب���اط،  �أرب��ع��ة  ت�سييع  ج��ن��ازة 

م�ساباً. قتيلن، و�أكر من 80 

على  م��ت��ط��رف��ة  ���س��ل��ف��ي��ة  ت���ي���ار�ت  �لثانية: �إقد�م 

�لإ�سامية  �جل��م��ه��وري��ة  �سد  �ل��ع��د�ء  حملة  ت�سعيد 

�ل�سعب  ت�سييع  �إىل  ت�سعى  باأنها  و�تهامها  �لإير�نية، 

�مل�سري، وبالتايل �خرت�ع �سر�ع �سني �سيعي يف م�سر، 

يف وقت يعرف فيه �جلميع، �أن �سعب م�سر مل يعرف 

يوماً مثل هذه �ل�سر�عات و�ل�سطفافات �ملذهبية.

وم���ن �ل��و����س��ح �أن �جل��ه��ات �ل��ت��ي ت��ق��ف ور�ء ه��ذه 

�حلملة �مل�سبوهة، �إمنا تعمل �سمن خمطط ي�ستهدف 

�لتي  �لفتنوية  �ل�سر�عات  �سرك  �إىل  �مل�سرين  دف��ع 

ت�سب يف م�سلحة �أعد�ئهم، ل �سيما �لعدو �ل�سهيوين 

�لدولة  �إ�سعاف  �لأمريكية، بهدف  �ملتحدة  و�لوليات 

جلعل  �لوطنية،  �ل��وح��دة  ومتزيق  �مل�سرية،  �ملركزية 

م�����س��ر غ��ري ق����ادرة ع��ل��ى �ل��ن��ه��و���س و����س��ت��ع��ادة دوره���ا 

�سائغة  لقمة  ولإبقائها  ناحية،  من  �لقيادي  �لعربي 

تدور يف فلك �لتبعية لأمريكا و»�إ�سر�ئيل«.

يف  �ل�سلفية  �جلماعات  بع�س  �لثالث: بدء  �لأم��ر 

هذه  بع�س  و�أن  ليبيا،  م��ن  �لآت��ي��ة  بالأ�سلحة  �ل��ت��زود 

عبد  ح��ذر  وق��د  �سيناء،  يف  تخزينها  يجري  �لأ�سلحة 

�لعام من  لاأمن  �لد�خلية  وزير  نائب  �لفتاح عثمان 

تفاقم  من  يزيد  �لقانونية  غري  �لأ�سلحة  �نت�سار  �أن 

�مل��وق��ف، و�أن �لأ���س��ل��ح��ة �ل��ت��ي ت��اأت��ي م��ن دول جم��اورة 

جماعات  و�جهت  �لد�خلية  و�أن  �لفو�سى،  يف  ت�ساهم 

حماولة  يف  و�ل��ق��ن��اب��ل  �ل�����س��و�ري��خ  ت�ستخدم  م�سلحة 

لقتحام �سجن �ملدينة يف بور �سعيد.

�أف��ادت فيه م�سادر  وتاأتي هذه �ملعلومات، يف وقت 

����س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة �أم���ريك���ي���ة، ب����اأن �لت�������س���الت ز�دت يف 

بالقاعدة  �ملرتبطن  �لأخرية بن �جلهادين  �لأ�سهر 

و�جلماعات �ل�سلفية �ملحلية يف �سيناء ومنطقة �لدلتا.

�لأمر �لر�بع: �إن �لرهان على �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 

ل��ت��ك��ون ه���ي �خل���ي���ار �مل��ن��ق��ذ ل��ل��خ��روج م���ن �ل��ف��و���س��ى 

وخم���اط���ر �حل����رب �لأه���ل���ي���ة، �أخ����ذ ب��ال��رت�ج��ع ب�سبب 

و�تفاقها  �أمريكا،  مع  و�رتباطها  مب�سد�قيتها  �ل�سك 

م��ع »�لإخ����و�ن« م��ن حت��ت �لطاولة م��ن ناحية، وع��دم 

تقدميها بديًا حتررياً على غر�ر ما قام به �ل�سباط 

�لنا�سر  �لر�حل جمال عبد  �لرئي�س  �لأحر�ر برئا�سة 

�مل��ا���س��ي من  �ل��ق��رن  م��ن  ع��ق��د �خلم�سينات  �أو�ئ����ل  يف 

ناحية �أخرى.

ول���ه���ذ� ف�����اإن م�����س��ر ت���ب���دو ت���رتن���ح ب���ن خ���ط���َرْي 

�لإفا�س و�لفتنة، وغارقة يف �أزمة مديدة ومت�سعبة، 

يف ظل عدم �لقدرة يف �ل�سيطرة على �ل�سارع �ملنتف�س، 

خلف  للرت��سف  وتدجينه  تروي�سه  ي�سعب  و�ل��ذي 

حكم »�لإخو�ن«، �أو �لع�سكر كما ترغب و��سنطن.

ح�سني عطوي

الرياض صّعدت بطرد 
عشرات آالف العمال

نار تحت رماد 
جدار الفصل 

السعودي 
في المين

�سنعاء - الثبات

ع�سر�ت  بطرد  �ملفاجئ  �ل�سعودي  �لقر�ر 

�أربك  �ل�سعودية،  �ليمنين من  �لعمال  �آلف 

�أزم���ة  و�أث�����ار  �ليمنية م��ن ج��ه��ة،  �ل�����س��ل��ط��ات 

�لفرتة  يف  �ستت�ساعد  و�لريا�س  �سنعاء  بن 

�ملقبلة من جهة �أخرى.

ف��ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل�����س��ل��ط��ات �ل��ي��م��ي��ن��ة، مل 

�إز�ء  عملي  موقف  �أي  و����س��ح  ب�سكل  يتبلور 

�لت�سرف �ل�سعودي �ملفاجئ، �لذي من �ساأنه 

�أن ي��زي��د وي��ع��ّم��ق م��ن �لأزم�����ة �لق��ت�����س��ادي��ة 

�ليمني  فالرئي�س  �ليمن،  يف  و�لجتماعية 

ع��ب��د رب���ه م��ن�����س��ور ه����ادي مل ي��ع��ل��ن م��وق��ف��اً 

و����س��ح��اً م���ن �خل���ط���وة �ل�����س��ع��ودي��ة �مل��ع��ادي��ة 

�لظروف  ه��ذه  يف  ولليمن  �ليمنية،  للعمالة 

�لريا�س  ��سرت�ساء  ي��ح��اول  وه��و  �لدقيقة، 

حلكمه،  دعمها  ��ستمر�ر  مقابل  �سمته،  يف 

��ستغال  �أخ�سامه  يحاول  �ل��ذي  �لوقت  يف 

فالرئي�س  موقعه،  ح�سب  كل  �لق�سية،  ه��ذه 

�ل�����س��اب��ق ع��ل��ي ع��ب��د �هلل ���س��ال��ح ي���ح���اول �أن 

نف�سه  ت��ق��دمي  ليعيد  �لق�سية  ه��ذه  ي�ستغل 

�أزماتها  �أنه �ملنقذ و�ملخل�س لليمن من  على 

من  �سغوطاً  فيها  ي���رون  و�آخ����رون  �مل��ري��رة، 

�ملزيد  �ليمن  ت��ق��ّدم  �أن  �أج��ل  م��ن  �ل�سعودية 

�أر����س حدودية،  من �لتنازلت و�لتخلي عن 

للريا�س  �مل��و�ل��ن  م��ن  �لآخ���ر  �لبع�س  فيما 

�ل�سعودية  �ل�سروط  معرفة  باجتاه  ي�سغط 

وتلبيتها دون قيد �أو �سرط.. ما يطرح فعًا 

يف  �ل�سعودية،  �لأطماع  حول  ح��ادة  ت�ساوؤلت 

�لبلدين  بن  �حلدودية  �مل�ساكل  ع��ادت  وقت 

�إىل �لظهور من جديد، جر�ء بناء �ل�سلطات 

�أل��ف��ي كيلو  ب��ط��ول  �ل�����س��ع��ودي��ة ج���د�ر ف�سل 

منه،  �لأول  �جل��زء  �أنهت  �لبلدين،  بن  مرت 

بذريعة �حليلولة دون مرور �ملهاجرين منه، 

مع �أن �تفاقية �لطائف �ملوقعة بن �لبلدين 

�خلام�سة  م��ادت��ه��ا  يف  تن�س   1924 �ل��ع��ام  يف 

بناء  �أي  �إي��ج��اد  ب��ع��دم  �ل��ط��رف��ن  تعّهد  على 

من  كيلومرت�ت  خم�سة  م�سافة  يف  حم�سن 

كل جانب من جانبي �حلدود، علماً �أي�ساً �أن 

هذه �لتفاقية كانت د�ئماً يف موقع �لت�سكيك 

و�ل��رف�����س ع��ن��د �ل��ي��م��ن��ي��ن، �ل��ذي��ن ي��ج��دون 

فيها ��ستياء بالقوة على �أر��س ومقاطعات 

مينية و��سعة متتد �إىل تخوم �لطائف، وبهذ� 

قامت جلنة خا�سة عام 1954 بتعين مو�قع 

ح����دود وو���س��ع ع��ام��ات ع��ام��ة ظ��ل��ت موقع 

ت�سكيك ميني د�ئ��م، لكنها مل ت�سل �إىل حد 

�خلاف و�لنز�ع �مل�سلح، لأن �ل�سعودية كانت 

�ليمنين،  مبا�سرة  غري  بطريقة  ت�سرت�سي 

�لعاملة  �لأي���دي  ملاين  �ل�سماح  خ��ال  من 

�ل��ي��م��ن��ي��ة ب��ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا، وم����ن خ����ال دف��ع 

و���س��ر�ء وج��وه  ل���س��رت���س��اء  �مل��اي��ن �سهرياً 

�لقبائل.

خ�سو�ساً  و����س��ع،  ميني  غ�سب  ثمة  �إذ�ً، 

�لت�سرف  ه��ذ�  م��ن  �ل�سعبي،  �مل�ستوى  على 

ي���ط���ال ع�������س���ر�ت �آلف  �ل������ذي  �ل�������س���ع���ودي، 

�لأي����دي �ل��ع��ام��ل��ة م��ن �أ���س��ل ث��اث��ة ماين 

يعملون يف ب��اد جن��د و�حل��ج��از، مم��ا ي�سري 

�لأف��ق،  يف  تلوح  دبلوما�سية  �أزم���ة  ب���و�در  �إىل 

خفيفة،  ن���ار  حت���ت  ت��غ��ل��ي  �لآن  �لأزم�����ة  لأن 

تتج�سد يف مظاهر �سخط �سعبي و��سع عرب 

�أح��ي��ان��اً  ت��ت��م��ث��ل  �سعبية خم��ت��ل��ف��ة،  ف��ع��ال��ي��ات 

مع  �حل��دود  على  م�سلحة  قبلية  مبو�جهات 

�ل�سفارة  �سد  بالتظاهر  و�أحياناً  �ل�سعودية، 

باإلغاء  باملطالبة  و�أحيانا  �ل�سعودية ب�سنعاء، 

�لتي  �ل�سعودية  مع  �حل��دود  تر�سيم  �تفاقية 

وق��ع��ه��ا ن���ظ���ام �ل��رئ��ي�����س �ل�����س��اب��ق ع��ل��ي عبد 

ون�سر   ،2000 ع��ام  �ل��ري��ا���س  م��ع  �سالح  �هلل 

خارطة  �ل�سيا�سين  �لن�سطاء  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�لأر����س��ي  ك��ل  ع��ل��ى  ت�ستمل  لليمن  ج��دي��دة 

مقابل  �سنعاء  عنها  تخلت  �ل��ت��ي  �ليمنية، 

 �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة �حل���دودي���ة.

وكان لفتاً موؤخر�ً �ملطالب �ل�سعبية �ليمنية 

د�مت  ما  �ليمنية،  �لأر����س��ي  �إع��ادة  ب�سرورة 

�ل�سعودية ل حترتم حقوق �جلو�ر، ول متنح 

تخلي  م��ق��اب��ل  �لم��ت��ي��از�ت  بع�س  �ليمنين 

ب��اده��م،  �أر�����س���ي  ع��ن  �ل�سيا�سية  ق��ي��ادت��ه��م 

و�ل��ت��ي �ع��ت��ربوه��ا »ب��ي��ع��اً« م��ن ق��ب��ل �ل��ن��ظ��ام 

�ل�سابق لل�سعودية.

14w w w . a t h a b a t . n e t

زجاج �سيارة مك�سور جر�ء �ل�ستباكات �لتي وقعت بن �لأقباط و�مل�سلمن يف �لقاهرة                        )�أ.ف.ب.(

عربي

مصر بين خطري اإلفالس والفتنة.. و»اإلخوان« ال يقّدمون حلواًل

إقدام السعودية على 
طرد العمال اليمنيين 
يأتي في إطار الضغط 

من أجل أن تتخلى صنعاء 
عن مزيد من األراضي 

الحدودية
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{�دُع  وت��ع��اىل:  �سبحانه  �هلل  ق���ال 

و�مل��وع��ظ��ة  ب��احل��ك��م��ة  رب���ك  �سبيل  �إىل 

�لنبوي  �حل��دي��ث  يف  وورد  �حل�سنة}، 

�ل�سريف: »�ملوؤمن مر�آة �أخيه«. 

ت����ع����اين �لأم��������ة �لإ�����س����ام����ي����ة م��ن 

م��اآ���س��ي �ل��ت��ك��ف��ري و�ل��ق��ت��ل م���ن بع�س 

�جل�����م�����اع�����ات �ل�����ت�����ي ي�������س���ط���ل���ح ع��ل��ى 

ت�����س��م��ي��ت��ه��ا ب����»�جل���م���اع���ات �ل�����س��ل��ف��ي��ة«، 

تعتمد  لأن��ه��ا  �لتكفريية،  و����س��ت��ط��ر�د�ً 

مبد�أ �لتكفري �لعام و�خلا�س لكل من 

يخالفها �لر�أي �ل�سيا�سي �أو �لعقائدي 

�أو  �لإ�سامية  �مل��ذ�ه��ب  م�ستوى  على 

�لر�سائل �ل�سماوية.

�أع�����س��اء  �لأخ�����وة  �إىل  �ل��ت��وج��ه  �أوّد 

�ل��ت��ك��ف��ريي��ة،  �أو  �ل�سلفية  �جل��م��اع��ات 

ظاهرهم،  ح�سب  معهم  �أتعامل  لأين 

وه����و �لإ�����س����ام ب��ال�����س��ه��ادت��ن، ووف���ق 

�أن���ه���م ي���ري���دون �أن ي��ك��ون  ���س��ع��ار�ت��ه��م 

و���س��اأت��ع��ام��ل  غ�����ريه،  دون  هلل  �حُل���ك���م 

�أر�دو�  »ق���وم  �أن��ه��م  �أ���س��ا���س  على  معهم 

�لذين  ولي�سو� كمثل  فاأخطاأوه،  �حلق 

�أتوجه  ولذ�  فاأ�سابوه«،  �لباطل  �أر�دو� 

ب���ه���ذه �ل���ر����س���ال���ة ُق���رب���ة هلل ���س��ب��ح��ان��ه 

ب��اب  �ل���روؤي���ا وف��ت��ح  ت��و���س��ي��ح  يف �سبيل 

�ل�����س��ب��اب �مل�سلم،  �ل��ن��ق��ا���س م��ع ه����وؤلء 

�لذي ُيزج به يف �آتون �ملعارك �لد�خلية 

�لأعد�ء  لاأمة، وي�ستفيد من قتالهم 

و�ل�ستعمار  و�لأم��ريك��ي��ون  �ل�سهاينة 

�لغربي.

�أيها �لأخوة �ل�سلفيون:

�ل�سام عليكم ورحمة �هلل وبركاته

ل �أ�سك �أن �أكركم يريد �حلق عرب 

ليكون  �حلنيف  �لإ���س��ام  تعاليم  ن�سر 

�لظاملن،  و�إ�سقاط  �سبحانه  هلل  �حلكم 

���س��ل��ي��م��ة«،  »�ل���ن���و�ي���ا  �أن  �مل�����س��ك��ل��ة  ل��ك��ن 

�إ�سكاليات  فيهم  و�لتنفيذ  و�ل��و���س��ائ��ل 

للعقيدة  و�سلوكيات منحرفة وخمالفة 

�لإ���س��ام��ي��ة.. {ل �إك����ر�ه يف �ل��دي��ن}، 

للعاملن}،  رح��م��ة  �إل  �أر���س��ل��ن��اك  {وم���ا 

�لأ�سئلة  بع�س  عليكم  �أط��رح  �أن  و�أري���د 

�لعقائدية و�ل�سيا�سية لتناق�سو� �أنف�سكم 

�بتد�ء، وتفتحو� �حلو�ر مع بقية �لذين 

تفرت�سون �أنهم كفار �أو مرتدون، ومن 

�ملذ�هب �خلم�سة جميعاً:

ه��ل ي��ت�����س��اوى دخ���ول �لإ����س���ام مع 

�خل�����روج م��ن��ه، مب���ا ي��ع��ن��ي �أن �ل��ك��اف��ر 

بال�سهادتن  ينطق  �أن  يكفيه  �لأ�سلي 

�هلل(  ر����س���ول  حم��م��د  �هلل  �إل  �إل����ه  )ل 

ل��ي�����س��ب��ح م�����س��ل��م��اً، وي���ك���ف���ي  �ل��ن��ط��ق 

�هلل}  �إل  �لغيب  يعلم  {ل  �ل��ظ��اه��ري 

م��ال��ه وع��ر���س��ه ودم���ه؟ فكيف  فيحرم 

�لأربعة  �مل��ذ�ه��ب  من  م�سلماً  تكّفرون 

�ل��ت��ي ت��ع��ت��ق��دون ب��ه��ا، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 

�مل���ذه���ب �ل�����س��ي��ع��ي �خل���ام�������س مب��ج��رد 

حيث  ���س��ي��ا���س��ي��اً،  م��ع��ه  تختلفون  �أن��ك��م 

يف  »�ل��ن��ه�����س��ة«  ح��رك��ة  بع�سكم  ي��ك��ّف��ر 

ت���ون�������س، و�ل�������س���ي���خ ر������س����د �ل��غ��ن��و���س��ي 

وحركة »�لإخو�ن �مل�سلمن«، و�لرئي�س 

�مل�������س���ري، وك���ذل���ك ع��ل��م��اء م���ن �أه���ل 

ي��وؤم��ن  �ل�سنة و�جل��م��اع��ة، وه���م مم��ن 

و�لفقهية  �لعقائدية  معتقد�تكم  بكل 

�أج��از  ب��ه؟ فمن  ت��ن��ادون  وغريها ممن 

لكم تكفري �مل�سلم �لذي ي�سلي وي�سوم 

وينطق بال�سهادتن؟ وعلى �أي م�ستند 

�سرعي تبنون فتاويكم؟

كيف جُتيزون تفجري »بيوت �هلل« �لتي 

وم�سلمون  م�سايخ  فيها  �ل�ساة  ي���وؤدي 

�أه���ل �ل�سنة و�جل��م��اع��ة، وت��ف��ّج��رون  م��ن 

�ل�سيار�ت يف �لأ�سو�ق، وتقتلون �لأبرياء، 

بغري  نف�ساً  �أن {من قتل  تعرفون  و�أنتم 

قتل  ف��ك��اأمن��ا  �لأر�����س  ف�����س��اد يف  �أو  نف�س 

م�سايخكم  وب��ع�����س  ج��م��ي��ع��ا}..  �ل��ن��ا���س 

�سد  �لنتحارية  �لعمليات  بحرمة  �أفتى 

�ملحتلن �ل�سهاينة يف فل�سطن؟!

�أنتم متّثلون يف جثة من حت�سبوه 

ر�أ�سه  وتعلقون  وتذبحونه  لكم،  ع��دو�ً 

ترموه  �أو  بها  َتلهون  �أو  �ملئذنة،  على 

م��ن �لأع��ل��ى �أو جت��رون��ه يف �لأ���س��و�ق، 

ت��ت��ب��ع��ون �ل�سنة  �أن��ك��م  و�أن���ت���م ت��دع��ون 

ور���س��ول  �ل�سالح،  و�ل�سلف  �ل�سريفة 

�هلل ع��ل��ي��ه �ل�����س��اة و�ل�����س��ام ي��ق��ول: 

�ل��ع��ق��ور«،  »�إي��اك��م و�مل��ث��ل��ة ول��و بالكلب 

وقد �أُتي للخليفة �أبي بكر )ر�سي �هلل 

يوؤتى  ل  بغيتم..  ف��ق��ال:  ب��ر�أ���س  عنه( 

�سلى  �هلل  ر���س��ول  مدينة  �إىل  بجيفة 

�أنتم من  فهل  و�سلم..  و�آل��ه  عليه  �هلل 

�لر��سدين،  وخلفائه  �هلل  ر�سول  �أتباع 

�أم تفرتون عليهم باأفعالكم وترتكبون 

مع�سية ما نهى عنه ر�سول �هلل �سلى 

�أمر به �هلل  �هلل عليه و�آل��ه و�سلم، وما 

فخذوه  �لر�سول  �أتاكم  {ما  �سبحانه: 

وما نهاكم عنه فاأنتهو�}، {ومن �أطاع 

�لر�سول فقد �أطاع �هلل}؟

ب��ع�����س م�����س��اي��خ��ك��م �أف���ت���ى ب��ف��ت��اوى 

»ج��ه��اد �ل��ن��ك��اح«، ون��ح��ن ن�����س��األ��ك��م: هل 

و�سلم  و�آل��ه  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 

و�خل��ل��ف��اء م��ن ب��ع��ده ن�����س��رو� �لإ���س��ام 

بو��سطة »جهاد�لنكاح«؟ وعلى �أي �سيء 

و�ل�سهوة«  »�ل�����س��دور  لتكون  ��ستندمت 

و���س��ي��ل��ة ل��اإ���س��اح و�ل��ت��غ��ي��ري وحت��ري��ر 

به وزيرة  �أن ما قامت  �أم  �مل�ست�سعفن، 

ت�سيبني  »�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة«  �خل���ارج���ي���ة 

بع�س  م��ن  �لإذن  �أخ���ذت  ب��اأن��ه��ا  ليفني، 

�حلاخامات يف »�إ�سر�ئيل« لإقامة عاقة 

�لزعماء �لعرب  غري �سرعية مع بع�س 

ل��ت��اأم��ن م�����س��ال��ح »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«، فقمتم 

و�سلكتم  ب���»ف��ت��و�ه��ا«  و�ل��ع��م��ل  باتباعها 

طريقها وخالفتم ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�آله و�سلم و�ل�سلف �ل�سالح؟

�إن �لأف�����س��ل هو  ق���ال م�����س��اي��خ��ك��م 

و�إ�سقاط  �مل�سلمن  �ساحات  »تنظيف« 

�لأنظمة وقتل �ملخالفن قبل �لتوجه 

وحترير  »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي«  �ل��ع��دو  لقتال 

�ل���ق���د����س، وح����ّرم����و� �مل���ظ���اه���ر�ت �سد 

رف�ساً  و�ل�سهاينة  و�لأم�����ر�ء  �مل��ل��وك 

�لعدو  قتال  �لأوىل  لكن  حل�سار غزة، 

�ملحتل قبل قتال �لأخ �مل�سلم »�مل�ستبه« 

و»�لذمي«  �لبدعة  �تباعه  �أو  ب�ساله 

�هلل  ر�سي  علي  �لإم���ام  وق��ال  �مل�سامل، 

معاوية:  وب��ن  بينه  �حل��رب  بعد  عنه 

»و�هلل لو فعلها �لأ�سفر لو�سعت يدي 

بيد معاوية«.. ون�ساألكم منذ �أن بد�أت 

م�سر  يف  و�لهجرة  �لتكفري  جماعات 

�ل�سلفية  و�جل��م��اع��ات  �لثمانينات  يف 

وقبلهما  �لت�سعينات،  يف  �جل��ز�ئ��ر  يف 

�لثمانينات،  يف  �سورية  يف  »�لإخ����و�ن« 

و�لآن  و�لعر�ق،  �أفغان�ستان  يف  وبعدها 

يف م�سر وتون�س وليبيا وغريها.. هل 

جندي  على  و�ح��دة  ر�سا�سة  �أطلقتم 

»�إ�سر�ئيلي« �أو �أمريكي حمتل؟

بن  �لقتل  يف  ���س��اوو�  �لأق���ل  فعلى 

م����ن ت���ق���ت���ل���ون م����ن �مل�������س���ل���م���ن وب���ن 

�أع���د�ئ���ن���ا و�أع���د�ئ���ك���م م���ن �ل�����س��ه��اي��ن��ة 

�أو  �أم���ة  تبقى  ل��ن  و�إل  و�مل�ستعمرين، 

ث����رو�ت حتى  �أوط����ان ول ج��ي��و���س ول 

ت�����س��ت��ط��ي��ع ق���ت���ال �مل��ح��ت��ل��ن وحت���ري���ر 

فل�سطن و�ملقد�سات.. وللكام بقية.

د. ن�سيب حطيط

يف �سياق �مل�ساعي ل�ستعادة ممتلكات �ليهود »�ملُهّجرين«، وم�ساريع �إعادة �إن�ساء »�ملعامل 

�لدينية �ليهودية« �لتي جتري منذ �سنو�ت يف بلد�ن �ملنطقة عموماً، ويف فل�سطن و�لعر�ق 

خ�سو�ساً، يرّكز �ل�سهاينة على تغيري معامل �ملقد�سات �لإ�سامية يف �ملدينة �ملنّورة ومّكة 

�ملكّرمة، عن طريق »تلزمي« �سركات �لبناء �لغربية �ملرتبطة بالدو�ئر �ل�سهيونية. 

�أقّرت �ل�سلطات �ل�سعودية موؤخر�ً خطة لتو�سعة �حلرم �ملكي، و�إعادة ت�سييد �مل�ساحات 

، وحتديث �لطرق، و�سبكات  �ملحيطة به، كي يت�سع ما بن مليوين وخم�سة ماين م�سلٍّ

تغّطي  �لتي  و�خل��دم��ات  �لتحتية  �لبنى  ذل��ك من  �إىل  وم��ا  و�ملطاعم،  و�لفنادق،  �لإن���ارة، 

حاجات �جلمع �لب�سري �لكبري.

ور�سدت �حلكومة للم�سروع مليار�ت �لدولر�ت، مع تعوي�س �سخي ل�ساغلي �لعقار�ت 

و�ملباين �لقدمية، يرتو�ح بن ن�سف مليون ومليون ريال �سعودي للمرت �ملربع، �أو �أكر 

يف بع�س �حلالت، دون تثمن م�ساحات �لأر�س، لأنها بالأ�سل تابعة للوقف �لإ�سامي.

نّبهت �لدو�ئر �لهند�سية �لعربية على �سرورة عدم تلزمي �ل�سركات �لتي ل حتافظ 

على �لطابع �لإ�سامي للحرم �ملكي، خ�سو�ساً جلهة �لت�ساميم �ملعتمدة للمباين و�ملاآذن 

�لرئي�سي ت�سبه  �ملن�سات �ملقرتحة للم�سلَّى  �أن  �لبع�س  و�لزخرفات، وما �ساكل، ولحظ 

http://www. �لر�بط:  �لفيديو يف  �سريط  يظهر  كما  �سيدين«،  »�أوب��ر�  مبنى  �أقو��س 

قدمت  �سركة   13 م��ن  و�ح���دة  �سّربته  �ل��ذي   bonah.org/news.php?extend.149
عرو�ساً لتنفيذ �مل�سروع، منها نورمان فو�سرت، و�آتكينز، وفابر مون�سيل. 

هذ� �ل�سريط، ح�سب �أحد �ملهند�سن �لعرب، »�إن دّل على �سيء، فيدّل على جهل �سديد 

من قبل �مل�سممن �لعاملين بروح �لعمارة �لإ�سامية.. فا يجوز �أن يتحول �حلرم �ملكي 

�إىل حالة �نبهار باحلد�ثة �لغربية«.

�لتي حتاول  للرموز  �إن  بل  �أو عربي،  �مل�ساألة جمرد من��وذج غربي  لي�ست  �لو�قع،  يف 

�لتلمود،  كتاب  من  م�ستوحاة  وعامات  حم��ددة،  وثنية  دللت  �لت�ساميم  معظم  د�ّسها 

�لذي يعتمده �ل�سهاينة مرجعاً عقائدياً منذ خم�سة قرون. 

وحميطه  �ملّكي  للحرم  �لنهائي  �ل�سكل  متّثل  �أنها  �ملن�سورة  �ل�سورة  م�سدر  ُي��ع��ّرف 

�ملبا�سر بعد تطويره، ويظهر 12 رزمة من �لزو�يا �لرئي�سية )بعدد �ملاآذن �ملقرتحة( �لتي 

تنت�سر على ن�سق �أبر�ج مدينة »�رَم« �لتي ورد ذكرها يف �لقر�آن �لكرمي، و�إذ� ربطنا نقاط 

من  روؤيتها  ميكن  �لتي  �ل�سد��سية،  د�ود  جنمة  �سكل  على  نح�سل  �لزو�يا،  بن  �لتقاطع 

م�سافات بعيدة ب�سبب �لإ�ساءة �ملتطورة، خ�سو�ساً من �لطائر�ت �ملحلقة يف �سماء �حلجاز.

�إن �لت�ساميم �مل�سبوهة، يف حال متريرها، ل قّدر �هلل، بحجة خدمة �حلجاج وتطوير 

�ملي�سر  »�أم��ر�ء  �لتي �سّيدها  �ملكرمة، �سينتج عنها ما ي�سبه مدينة »ل�س فيغا�س«  �ملدينة 

ت�سييد  على  �لأعمال  �قت�سرت  هناك  تك�سا�س،  ولي��ة  �سحر�ء  و�سط  و�لف�سق«  و�ملجون 

ت�سوير  �إع��ادة  على  �ملعماريون  �مل�سممون  حر�س  كما  �لدعارة،  وفنادق  �لليلية،  �ملاهي 

�لأ�سكال و�لعامات �لأكر �سيوعاً يف �لعامل، وو�سعها على مد�خل �لأبنية، ويف �ل�ساحات 

�لعامة، مثل �أهر�مات م�سر، و�ساعة بيغنب، وبرج �إيفل وغريها من �ملعامل �لدنيوية.

يقّلل �لبع�س من �أهمية ظهور »جنمة د�ود« على بع�س �لزخارف �ملنت�سرة حالياً على 

�لباحث  �أ�سكوبي؛  �لدكتور خالد بن حممد  ويوؤكد  �ملكي،  �أبنية �حلرم  مد�خل وج��در�ن 

�لآثاري يف �لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار �ل�سعودية، �أن »�لنجمة �ل�سد��سية �ل�سكل ُتعّد 

من �لأ�سكال �لهند�سية �لإ�سامية �لتي ��سُتخدمت يف �لقرنن �لأول و�لثاين �لهجري، 

كنوع من �لزخارف �لإ�سامية.. ول متت باأي �سلة لنجمة د�ود �ليهودية«.

رمبا �أ�ساب �أ�سكوبي من �لوجهة �لتاريخية، لكن »�لنجمة« �أ�سبحت �سعار �ل�سهاينة 

منذ �أن �أعيدت �سياغة �لتلمود قبل 500 عام تقريباً، كما تتو�سط رمز �لنهرين �لأزرقن 

�إ�سر�ئيل �لكربى من �لفر�ت �إىل �لنيل«، وعليه، فاإن ��ستخد�مها �ليوم  على َعلم »دولة 

على يد �مل�سلمن و�لعرب �أمر غري مقبول، لأن هوؤلء ُمو�سون عقائدياً مبخالفة �ليهود 

يف كل �سيء تقريباً، خ�سو�ساً يف جمال �لرموز و�لأ�سكال.

�إن تلك �لرموز و�لإ�سار�ت متّثل بالن�سبة �إىل �لتلمودين �جلدد �أد�ة للتو��سل فيما 

بينهم، وعامات خا�سة لُتمّيزهم عن �لآخر، و�لأهم من كل هذ� فاإن زرع هذه �لعامات 

يهودية  »�أم���اك  باأنها  �مل��ت��ز�ي��د  �لّدع����اء  م��ع  يتنا�سب  �ملقد�سة  �لإ�سامية  �لأر����س��ي  يف 

تاريخية، وينبغي ��سرتد�دها ولو بعد حن«، كما ي�سّرح �سر�ً وعانية جميع قادة �لكيان 

�ل�سهيوين.

عدنان حممد العربي
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الحركة الصهيونية تستغل »مشروع توسعة الحرم المك
لتغيير معالمه اإلسالمية

بربط نقاط �لتقاطع بن زو�يا »�مل�سروع« تت�سكل »جنمة د�ود« �ل�سد��سية
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يبدو أن زيارات الرئيس المصري 
محمد مرسي، الدولية منها واألوروبية، 
واإلقليمية والخليجية، لم تقطف حتى 

اآلن كلفة السفر، فهو الذي قصد من هّللوا 
لوصوله إلى سدة الحكم، ووعدوه بالمن 

والسلوى، وباستثمارات ُتسهم في إنقاذ 
اقتصاد على وشك االنهيار، وبتعويم 

بورصة دفعت غاليًا ثمن هروب الرساميل 
وشلل حركة االستثمار.

مر�سي  الرئي�س  عند  العطف  ا�ستدرار  درج��ة  بلغت 

العربي«  ال��رب��ي��ع  »رع���اة  على  امل��زاي��دة  يف  املبالغة  اإىل 

بلغ  وال��ذي  ال�سوري،  النظام  من  املتطرف  موقفه  يف 

دولة  بحجم  يليق  ال  مبا  الطائ�س  التهور  حد  اأحياناً 

حتى  رئي�سها،  ك��ان  من  كائناً  م�سر،  مب�ستوى  عربية 

لو اأجربته التداعيات االقت�سادية التي خلفتها الثورة 

من  بلده  اإنقاذ  غايات  لتحقيق  الر�سى  ي�ستعطي  الأن 

االإفال�س.

ف��ات��ت ال��رئ��ي�����س م��ر���س��ي م�����س��األ��ة ه��ام��ة، اأن ال��غ��رب 

ُم��ف��ل�����س.. م��ن اأم���رك���ا ح��ت��ى اأوروب������ا، واأم�����راء النفط 

ق����ادرون رمب��ا على دع��م ق��ط��اع غ��زة بب�سع م��ئ��ات من 

االأ�سود«  ماليني الدوالرات لتبيي�س �سفحة »ربيعهم 

الهوية  على  للحفاظ  اأخ���رى  مئات  ب�سع  م��ع  ع��رب��ي��اً، 

لكن  اإ�سالمياً،  وجههم  لتبيي�س  للقد�س،  االإ�سالمية 

متى  اجلبان«  »الراأ�سمال  لنظرية  خا�سعة  ر�ساميلهم 

كان اال�ستقرار الداخلي يف البلد املنوي اال�ستثمار فيه 

مفقوداً على امل�ستويني االأمني وال�سيا�سي، كما فاته اأن 

دولة بحجم قطر ذات الثالثمئة األف ن�سمة، قادرة على 

�سورية،  وتفعل يف  ليبيا  فعلت يف  كما  متويل مرتزقة 

لكنها اأ�سغر من اأن حتل م�سكلة اقت�سادية واحدة لبلد 

ال�84 مليون ن�سمة.

الرئي�س مر�سي ح�سد اخليبات على م�ستوى وعود 

اقت�سادية ومالية وا�ستثمارية من خالل جوالته، رغم 

اأن��ه ح��اول اخل���روج م��ن »اإخ��وان��ي��ت��ه« يف بع�س املواقف 

اأخرى  لي�ساير الغرب من ناحية، وليقارب من ناحية 

من  اأك���ر  الرتكية  بالقومية  يرتبط  تركياً  اإ���س��الم��اً 

باالإ�سالم، ووهابية �سعودية مرتبطة ب�سلطة  ارتباطه 

اآل �سعود اأكر من ارتباطها باالإ�سالم، واإ�سالم قطري 

اأمركي االرتهان اإىل حد التعار�س مع الفكر الديني 

مدر�سة  منذ  »االإخ������وان«،  عليه  ن�ساأ  ال���ذي  وال��ق��وم��ي 

تتعار�س  وال��ت��ي  و���س��واه��م��ا،  قطب  و�سيد  البنا  ح�سن 

املالكة  العائلية  ال�سلطات  واأداء  م�سلكية  مع  تعاليمها 

واحلاكمة باأمر »ويل االأمر«.

ما واجهه الرئي�س مر�سي خارجياً يقل خطورة عما 

يواجهه داخلياً، الأن ما ترتب عن الثورة امل�سرية ي�سبه 

اإىل حد بعيد ما ح�سل يف تون�س، وال ي�سبه اإطالقاً ما 

ح�سل يف ليبيا اأو اليمن.

اإىل احل��ك��م، ويف تون�س  »االإخ�����وان«  يف م�سر و���س��ل 

و�سل »حزب النه�سة االإ�سالمي« بو�سيلة دميقراطية، 

و»وه��اب��ي��ة«،  وليربالية  علمانية  اأح���زاب  وج��ود  و�سط 

و�سط  كحل  تون�س  يف  والنه�سة  م�سر  »اإخ���وان«  فبدا 

عن  لتبتعد  واالنتخابية  ال�سعبية  القواعد  اإليه  جلاأت 

الليربايل  التفلت  »الوهابي« من جهة، وعن  التطرف 

من جهة اأخرى، ورغم امل�ساكل االأمنية وت�سيب ال�سارع 

يف م�سر واال�سطراب امل�سبوط لل�سارع التون�سي، لكن 

اأمام م�سر  اإمنا  الثورة،  اأنتجتا دولة ما بعد  الثورتني 

كدولة جارة ومواِجهة �سابقة ل�»اإ�سرائيل« ا�ستحقاقات 

ال تواجهها تون�س.

م�سر ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر وال��ق��وم��ي��ني ال��ع��رب حت��رك��ات 

عابرة  لي�ست  »االإ�سرائيلية«  ال�سفارة  �سد  جماهرها 

لقطاع  املحاذية  �سيناء  اأب��ن��اء  حت��رك��ات  وال  وعر�سية، 

طويلة،  لفرتة  جتاهلها  مر�سي  الرئي�س  باإمكان  غ��زة 

اإذا كان يدعي اأنه ابن املدر�سة »االإخوانية« التي تدعي 

م�ساندة حركات التحرر واملقاومات العادلة من جهة، 

قائدة  كانت  التي  العروبة  م�سر  اإىل  ينتمي  ك��ان  واإذا 

ت��وازن رع��ب مع  ي��وم كانت ت�سكل �سبه  العربية  االأم��ة 

اإىل  ال��ري��ادة  ب��اإع��ادة دور  »اإ���س��رائ��ي��ل«، واإذا ك��ان يرغب 

م�����س��ر، ف��ل��ي�����س ب��ال�����س��رورة ب��ن��ق�����س م��ع��اه��دة »ك��ام��ب 

داي���ف���د«، ب��ل ع��ل��ى االأق����ل حم��اول��ة ت��ع��دي��ل ب��ن��ود ظاملة 

غر  امل�سرية  وال�سيادة  اأواًل،  امل�سري  االقت�ساد  بحق 

معرب  اإقفال  تكرار  وع��دم  ثانياً،  �سيناء  على  املنقو�سة 

ال�سغوط  نتيجة  وي��خ��ت��ن��ق  اخ��ت��ن��ق  ق��ط��اع  اأم����ام  رف���ح 

الدولية و»االإ�سرائيلية« يف عهد مبارك.

واإ�سالمي  عربي  وقومي  �سيا�سي  ت��وازن  موقف  اإىل 

ملتزم، وجد الرئي�س مر�سي نف�سه مدعواً الإعادة م�سر 

رئ��ي�����س��ي��اً، لي�س ك��دول��ة  ال�����س��اح��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة الع��ب��اً  اإىل 

مواجهة، بل ك�سابط اإيقاع على خطوط املواجهة، و�سط 

�سوى  اأح��داً  يرحم  لن  ال��ذي  الفو�سى اخلالقة«  »ربيع 

»اإ�سرائيل«، وو�سط ارتهان اخلليج، كل اخلليج، ملقت�سيات 

العمالة، وو�سط التقارب الرتكي »االإ�سرائيلي« امل�ستجد، 

يف  »الت�سّيع«  هاج�س  من  مر�سي  ل��دى  خ��وف  ال  وحيث 

دولة ع�سرات ماليني ال�سنة، فاإىل حليف مواجهة ملتزم 

بدوره االإ�سالمي واالإقليمي يف مواجهة الكيان الغريب، 

راأى مر�سي نف�سه يف موقع »اإىل الوراء ُدر«، واإىل تفاهم 

م��ع اإي�����ران ال��ث��اب��ت��ة ع��ل��ى ث��واب��ت��ه��ا االإ���س��الم��ي��ة ودوره���ا 

ا�سرت�ساوؤهم  ل��ع��رب��ان  ج��زئ��ي��اً  ظ��ه��ره  واأدار  االإق��ل��ي��م��ي، 

اإىل م�سر  ُيغني من ج��وع، وال تاريخ عرو�سهم يعيد  ال 

التاريخ تاريخ جمدها..

اأمني اأبورا�شد

تقارب مصر من إيران.. صفعة لشيوخ العربان

إقليمي

باري�س - اليا�س �شاهني

يبدو اأن ال�سمة امل�سرتكة يف العقدين االأخرين 

من احلكم يف فرن�سا، هي الف�سائح التي تطال كبار 

رجال الدولة.

وحيداً  االآن  القابع  �سراك  ج��اك  من  البداية 

معزواًل عن النا�س واملجتمع، بعد اأن تلّطخت �سمعته 

بوحل الف�سائح التي تبنّي اأن ق�سماً منها يعود اإىل 

املن�سب  اأن يحتل  قبل  باري�س،  لبلدية  رئا�سته  اأي��ام 

تقارير طبية  وي�سَجن ثمة  االأول، وحتى ال يحاَكم 

نن�سى  اأن  دون  م��ن  ب��ال��زه��امي��ر،  اإ�سابته  ع��ن  تفيد 

من  االأول  يف  الفرن�سية  االإع��الم  و�سائل  ك�سفته  ما 

حزيران من عام 2004، عن ف�سيحة كربى لنجلي 

م�سوؤول لبناين مرموق وزعيم عربي يف دولة غنية 

كربى، حيث عمل امل�سوؤول اللبناين والزعيم العربي 

ما  التي  املدّوية  الف�سيحة  لفلفة  على  �سراك  مع 

تزال قائمة يف اأدراج الق�ساء يف باري�س.

ع��ْه��د اب���ن امل��ه��اج��ر ال��ي��ه��ودي امل��ج��ري نيكوال 

اإليو  ف�سيحة  ومنها  كثراً،  يختلف  مل  �ساركوزي 

اأن  تبني  التي  وزي��رة اخلارجية يف عهده،  م��اري   -

عائلتها  م��ع  تربطها  واق��ت�����س��ادي��ة  مالية  ع��الق��ات 

بنظام الرئي�س التون�سي املخلوع زين العابدين بن 

علي، فا�سطرت اإىل اال�ستقالة حتت وقع الف�سيحة، 

زوجته،  بطالق  رئا�سته  ا�ستهل  �ساركوزي  اأن  علماً 

كارال  االإيطالية  االأزي��اء  بعار�سة  ارتباطات  ب�سبب 

بروين التي تزوجها الحقاً.

ب��امل��ح��اك��م��ة ب�سبب  ذل���ك م��ه��دد  ك���ل  اإىل  وه���و 

الك�سف  يتم  ب��داأ  التي  وال�سيا�سية  املالية  الف�سائح 

عنها منذ اأن ترك الرئا�سة.

ق�سايا  اأم����ام  الفرن�سي  فالق�ساء  ح���ال،  ب���اأي 

الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  ارت��ك��ب��ه��ا  ب��اجل��م��ل��ة  وف�����س��ائ��ح 

الرئي�س  يورو من  50 مليون  ال�سابق، منها قب�سه 

معركته  لتمويل  ال��ق��ذايف،  معمر  ال��راح��ل  الليبي 

واف��رة من �ساحبة �سركة  االإليزيه، وتربعات  نحو 

»لورويال«، ور�ساوى يف ق�سية كرات�سي، حيث تبني 

تورط �ساركوزي بر�ساوى ُدفعت يف فرن�سا من اأجل 

اإبرام �سفقة �سالح مع باك�ستان عام 1994.

بعد  الفرن�سيني  فاجاأ  الذي  هوالند؛  فرن�سوا 

اإمن��ا من  ال��وزن،  ناحية  لي�س من  بخفته،  انتخابه 

الناحية العقلية، هبطت �سعبيته ب�سرعة كبرة بعد 

االإليزيه،  ق�سر  ليحتل  انتخابه  من  �سنة  من  اأق��ل 

�سده،  الفرن�سيني  من  املئة  يف  ف�سار اأكر من 64 

بح�سب ا�ستطالعات الراأي الفرن�سية.

ق�سماً  تطال  ب��داأت  والر�ساوي  الف�ساد  ف�سائح 

وا���س��ع��اً م��ن ك��ب��ار م�����س��وؤويل اإدارت������ه، ف��ه��ا ه��و وزي��ر 

من  لال�ستقالة  ي�سطر  ك��اه��وزاك  ج��روم  ماليته 

من�سبه ب�سبب امتالكه ح�ساباً م�سرفياً يف اخلارج 

بقيمة 600 األف يورو، بعد نفيه ذلك طوياًل، وذلك 

للتهرب ال�سريبي.

فابيو�س يهدد  ل���وران  وزي��ر اخلارجية  ه��و  وه��ا   

�سحيفة »ليربا�سيون« مبالحقتها ق�سائياً بعد ن�سرها 

اأخباراً عن امتالكه ح�ساباً م�سرفياً يف �سوي�سراً.

ف���اإن فابيو�س  ذل���ك،  ال��ت��اأك��د م��ن  ي��ت��م  واإذا مل 

يذكر بكاهوزاك الذي ظل ينفي الأ�سابيع امتالكه 

اأي ح�ساب مايل يف اخلارج، ليعود ويعرتف ويرحل 

عن وزارة املالية.

اإىل ذلك، فثمة معلومات عن ملفات تتح�سر 

عن عالقات مالية بني دولة خليجية �سغرى غنية 

جداً، وم�سوؤولني ورجال اأعمال فرن�سيني يتقا�سون 

واأندية  موؤ�س�سات  �سراء  لت�سهيل  مذهلة،  ر���س��اوى 

ريا�سية فرن�سية.

امل��ل��ف��ات  ل���ه���ذه  امل��ت��اب��ع��ني  ب��ع�����س  اع���ت���رب  واإذا 

هي  الفرن�سية   – اخلليجية  ال�����س��ف��ق��ات  ه���ذه  اأن 

اللحظة  واأن��ه يف  ا�ستغالل للمال اخلليجي،  جمرد 

الدولة  ه��ذه  ملكيات  ك��ل  ان��ت��زاع  يتم  ق��د  احلا�سمة 

وحا�سيته،  حاكمها  غنى  يف  الفاح�سة  اخلليجية 

اإىل  بالن�سبة  »جملجلة«  �ستكون  الف�سيحة  اأن  اإال 

ال��ف��رن�����س��ي��ني، ال��ذي��ن ت��ق��ا���س��وا ع��م��والت ور���س��اوى 

باأرقام خيالية.

�لرئي�س �مل�سري حممد مر�سي معانقًا �لرئي�س �لإير�ين حممود �أحمدي جناد

فرن�سو� هولندنيكول �ساركوزيجاك �سري�ك

فرنسا في عصور الفضائح والفساد
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تلقف امل�سافر اإ�سارة ال�سيخ اجلليل، وعرف اأن عليه 

اال�ستجابة ملغزى اختفائه املفاجئ، فقرر تغير وجهة 

�سره، و�سرع يف رحلة البحث عن �سبل اخلال�س وحده، 

مت�سلحاً بالعظة البليغة، التي األقاها ال�سيخ يف اخلالء، 

وراح ي��خ��اط��ب ال��ط��ي��ور، وه���ي تبحث ب��ال ج���دوى عن 

على  ويتح�ّسر  ل�سغارها،  اأع�سا�ساً  فوقها  تبني  اأغ�سان 

اأر�س جدباء ت�ستاق ملن يحييها، و�سخور ت�سكو وحدتها 

يف قمم التالل و�سفوحها، وتتفجر منها ينابيع ت�سيع 

مياهها العذبة �سدى يف �سقوق االأر�س العط�سى.

ب��اأن ي�سادف  اآم��اًل  املجهول،  الطريق  تابع �سره يف 

عنه  ويخفف  اال�ستطالع،  رحلة  ي�ساركه  مثله  تائهاً 

م�سقات ال�سفر، وفجاأة، اأطل من بعيد ج�سم غريب مل 

يعهد وجوده يف هذه اجلرد النائي، وكان يتقدم نحوه 

ببطء ملحوظ، وبعد دقائق معدودة، تبنّي اأنها حافلة 

بدائياً  ُعّبدت  �سيقة،  طريق  على  وت�سر  رك��اب��اً،  تنقل 

كطرق االأرياف القدمية. 

ت��وق��ف��ت احل��اف��ل��ة يف ن��ق��ط��ة ق��ري��ب��ة، وب�����داأ ال��رك��اب 

يفاجئهم  وك��اد  نحوهم،  امل�سافر  فهرع  منها،  بالنزول 

اأج��ان��ب«،  »�سياح  اأن��ه��م  اأن الح��ظ  ل��وال  ال�سالم،  بتحية 

ال ي�سبهون �سكان هذه االأر�س، ومعظمهم من الن�سوة 

ال��ط��اع��ن��ات يف ال�����س��ن، ف��ق��ّرر اأن ي��ت��م��ّه��ل ح��ت��ى ي��اأن�����س 

وت��خ��ّف��ى وراء �سخرة،  م���راده���م،  وي��ع��رف  ب��وج��وده��م، 

يراقبهم وي�سرتق منهم ال�سمع دون اأن يلحظوه.

ال���وادي، وحتلقوا حول  ال��رك��اب نحو حافة  اق��رتب 

رجل، تبني اأنه »دليلهم ال�سياحي«، وكان يتكلم بل�سان 

واأت��ق��ن��ه يف منفاه  امل�����س��اف��ر عليه  ق��د مت��ر���س  اأع��ج��م��ي 

الق�سري، يف �سّتى عوامل الغربة وال�سجر. 

»من  مل�ستمعيه:  وق��ال  عالية  رب��وة  اإىل  الدليل  اأ�سار 

ال�سنني، وما  اآالف  اإ�سرائيل منذ  هنا مّر نبيٌّ من بني 

زالت االأر�س عذراء تنتظر �سعبها املختار، كي يعمرها 

وي�ستوطن فيها، فبّلغوا اأبناءكم اأن يتهياأوا للعودة اإىل 

االأر�س املقد�سة، فهي خالية من النا�س كما ت�ساهدون، 

اإاّل من قّلة طارئة، تعادي م�سيحنا املنتظر«.

طوعه،  ع��ن  ي��خ��رج  وك���اد  �سمع،  مم��ا  امل�سافر  عق  �سُ

لينق�ّس على »الدليل«، ويفّند اّدعاءاته الكاذبة، ولكنه 

���س��ب��ط غ��ي��ظ��ه، م��ت�����س��ائ��اًل، م��ن ي�سمح ب��ق��دوم ه���وؤالء 

»ال��ط��ام��ع��ني«، وك��ي��ف ي�سهل جت��وال��ه��م يف االأر�����س بال 

كلمات  اللحظة  ت��ل��ك  يف  ا���ْس��ت��ذك��ر  ح�سيب؟  اأو  رق��ي��ب 

يدخلون  غرباء  ق��وم  عن  حت��دث  حني  اجلليل،  ال�سيخ 

دينية«،  »�سياحية  اإط���ار  يف  ر�سمية«  ب���»رع��اي��ة  ب��الدن��ا 

ومعاملنا،  �سخورنا  ف��وق  املزيفة  اإ���س��ارات��ه��م  في�سعون 

ك�سك قدمي مللكية مفقودة.

اأو�ساه ال�سيخ باأال ينفعل اأو يت�سرع يف رد الفعل كلما 

االأم��ة،  �سفوف  يف  املتف�سية  العلل  من  علة  اإىل  تعّرف 

يظهرها  ك��ي  ال�����س��ورة،  ل��دي��ه  تكتمل  حتى  ي�سرب  واأن 

قبل  يعرفه  ما  بكل  ُي�سّرح  ب��اأال  وح��ّذره  النا�س،  لبقية 

ي�سدمك  ال  قد  احلقيقة  اكت�ساف  »اإن  قائاًل:  االأوان، 

من  فثمة  ل��روؤي��اك،  النا�س  تكذيب  ي�سدمك  ما  بقدر 

يتوىل طم�س احلقائق اإّما عن جهل و�ساللة، اأو عمالة 

ماأجورة«.

ا�ستعاد امل�سافر هدوءه، وظل ين�ست لكالم »الدليل«، 

وملاذا  اأي��ن،  له من  تك�ّسف  اأن  اإىل  زبائنه،  وا�ستف�سارات 

ور�ساًل  زور،  �سهود  ليكونوا  كالنعاج  وَم��ن جّرهم  اأت��وا، 

»ال�سائعة«،  الديار  اإىل  العودة  بقرب  ذويهم  يب�سرون 

ودّون يف دفرته ال�سغر تفا�سيل ما �سمع  و�ساهد، ثم 

م�سى يف طريقه.

يكون  اأن  اللبنانية  ال�سيا�سة  يف  التمام  مفهوم  كان  اإذا 

على  اجلال�سني  ال�سابقني«  »�سلة  يف  المعاً  ا�سماً  املر�سح 

مقاعد االحتياط، فاإن ت�سمية »14 اآذار« للنائب متام �سالم 

تعني اأن �سلتها قد فرغت ممن ُي�سمح لهم باأن يعودوا اإىل 

خ�سائرها  من  للحّد  املمكن  اأف�سل  اإىل  وجل��اأت  ال�سراي، 

ال�سيا�سية، واأن املو�سم املنتَظر قطافه من »انت�سارها« يف 

�سورية ال حاجة النتظاره بعد اليوم.

تر�سيح  اإع���ادة  على  الطريق  قطع  يف  التمام  ك��ان  واإذا 

اأح����د م���ن روؤ����س���اء ح��ك��وم��ات ���س��اب��ق��ني مم���ن يف �سمره 

اأخ��ط��اء وه��ف��وات، فهنيئاً  ال�سيا�سي  اأدائ���ه  ارت��ك��اب��ات، ويف 

لتمام �سالم ابن البيت اللبناين العريق اأنه »طازج وِبْكر«، 

ارتكابات،  وال يف �سمره  اأخطاء  اأكتافه  على  يحمل  وال 

اأ�ساليب  يف  بعد  التمام  يبلغ  مل  ب�سيا�سي  للبنان  وهنيئاً 

مّت��ت  ���س��واء  ب��ال��ت��م��ذه��ب،  واالح��ت��م��اء  ال�سيا�سي  ال��دج��ل 

اأو  اآذار   8 ت�سميته من قَبل »التيار الوطني احلر« وقوى 

الأن��ه متام  فلي�س  اإن ح�سل  والتحفظ  بتحّفظ،  ذلك  مت 

���س��الم، ب��ل رمب���ا م��ن قبيل احل���ذر اأن ت��ك��ون »اجل��ي��ن��ات« 

احلريرية وال�سعودية لديه غالبة على »جينات« وطنيته 

وال  غالب  »ال  ابن مدر�سة  اأن��ه  �سيما  ال�ساملة،  اللبنانية 

اأن  يجب  والتفاهم«  »التفّهم  م��ب��ادىء  وحيث  مغلوب«، 

تكون منحوتة يف تربيته.

ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب��الط، وخ����الل م��ق��اب��ل��ة اإع��الم��ي��ة، 

تطّرق جلزئيتني تعك�سان دائماً ازدواجية املعاير لديه يف 

طروحاته التي ال تغيب عنها الغرابة.

اجلزئية االأوىل اأنه عار�س راأي الرئي�س �سعد احلريري 

ي��وؤي��د  اأ����س���رف ري���ف���ي، ك���ون ج��ن��ب��الط ال  ال���ل���واء  ت�سمية 

االأ�سف  مع  لكن  احلا�سر،  الوقت  يف  �سدامية  �سخ�سية 

يخّوله  موقع  يف  لي�س  احل��ري��ري  �سعد  الرئي�س  اأن  فاته 

م��ن موقعه  ع��ل��ي��ه، ال  ه��و حم�����س��وب  م��ن  ت�سمية  ف��ر���س 

ني، وال من واقعه املهتز مع حلفائه  احلايل يف ال�سارع ال�سُّ

امل�سيحيني يف »14 اآذار«.

تعيني  اق���رتاح جنبالط  ال��ث��ان��ي��ة، فهي  اأم���ا اجل��زئ��ي��ة 

اأحمد االأ�سر وزي��راً يف احلكومة العتيدة، فنقول  ال�سيخ 

اأهاًل به �سخ�سية معروفة االنتماء، اتفقنا معه اأو اختلفنا، 

ال�سيا�سية،  امل��واق��ف  حيث  م��ن  م��ق��روء  االأق���ل  على  لكنه 

وثابت يف قناعاته وال يتلّون، لكن ن�ساأل النائب جنبالط 

عن ازدواجيته يف رف�س اأ�سرف ريفي ال�سدامي، واقرتاح 

توزير �سدامي ي�سكن ال�سارع فقط للت�سادم!

بالعودة اإىل تر�سيح النائب �سالم، فهو بداية موؤ�سر على 

عودة غر موّفقة ل�سقور »14 اآذار« من �ساحة الرهانات 

ال�سورية، وموؤ�سر اإعالن الناأي بالنف�س عن ح�سر اأنف�سهم 

على نية اال�سرتخاء لدى  اأي�ساً  ببيت اجل��ران، وموؤ�سر 

الفرقاء اللبنانيني، لفرتة بات الوطن بحاجة اإليها ريثما 

�سورية ولبنان ب�سالم، وحتى  ال�سوري على  القطوع  ميّر 

ولو طالت االأزمة ال�سورية فاإن لبنان بحاجة اإىل رئي�س 

ال��داخ��ل وال م��ع اخل���ارج، واأن  حكومة غ��ر �سدامي م��ع 

ت��ارة، وح�سر االأن��ف يف  نتوقف عن مهزلة الناأي بالنف�س 

�سوؤون االآخرين تارة اأخرى.

وال��ده ولي�س على  اإرث  على  بتمام �سالم حم�سوباً  اأه��اًل 

عندما  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  عليهم  حم�سوباً  ك��ان  م��ن 

انُتخب مبّنة منهم نائباً عن بروت.

مقا�سد  ك��ل  يحمل  »امل��ق��ا���س��د«  على  حم�سوباً  ب��ه  اأه���اًل 

اخلر للبنان الواحد املوّحد.

اأكر من حم�سوبيته على  اأه��اًل به حم�سوباً على لبنان 

الدولة العربية الراعية دائماً لروؤ�ساء احلكومات.

اأهاًل به »طازجاً« بال لقب رئي�س حكومة �سابق، ورجاًل 

َيدين  حكومة  رئا�سة  بني  مي��زج  وال  �سموماً،  يبّخ  ال  هادئاً 

يراأ�سها  واح��دة  برملانية  لكتلة  مدين  هو  وال  ملعّلمه،  فيها 

نيابة عن معلمه، وال للموؤ�س�سات املالية التي يديرها لدى 

معلمه ابن معلمه. 

اأه��اًل به »ط��ازج��اً« بال لقب رئي�س حكومة �سابق، وغر 

مر�ّسح لالنتخابات النيابية، وغر مرتبط ب�سوارع مدينته 

ال�سوارع  اأب��ن��اء  ر�سى  يت�سّول  ن��ائ��ب��اً،  اإليها  للعودة  متلهفاً 

متهمني  عن  كفاالت  يدفع  اأن��ه  لدرجة  انتخابية،  مل�سالح 

على  اخلا�سة  �سيارته  وي�سّغل  كال�سم�س،  وا�سحة  ُتهمتهم 

خط رومية - طرابل�س الأخذ ر�سى من يحكمون ال�سارع.

�أمني يو�سف

17

رأي

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

غ »التَمام« بعد
ُ
ل أبي عن صهوة الحياةسالم.. لم يبل وترجَّ

دي وال تصحب األردى فتردى مع الرَّ  في قوٍم فصاحب خيارهم 
َ

نت
ُ
إذا ك

فـكـل قــريـن بـالــمـقــارِن ُمـــقـــتـــد  عن قرينه 
ْ

 وّسل
ْ

عن المرِء ال تّسل
على هذا النحو وهذا النهج، عاش فقيد المتن األعلى؛ المرحوم الشيخ أبو 
نبيه أمين األعور، الذي عاشر من الناس أخيارهم، وسار على طريق تقاتهم، 
أخذ عن حكمائهم وعقالئهم ســـداد الرأي، وإنعام النظر والتبّصرحيث دعا 

األمر.
 لومة 

ِّ
ُعرف بحريـــة الضمير والجرأة، فهو ما كان ليخشـــى في قولة الحق

دًا لله تبارك وتعالى، بالعمل الصالح واجتناب السيئات، بارًا  الئم، كان موحِّ
بأركان وأهداب الدين، بأفعاله، ال بأقواله وحسب، تيمنًا بقول الشاعر:

كجفنة كرٍم قد قامت بال عنب إنَّ   التقوى   بال   عمل 
ـــجاعة بعض ســـجاياه.. فهو 

ّ
الصدق والوفاء بعض خصاله، والكرم والش

طق 
ُ
الذي لم يدع شيئًا مما أظهره بلسانه، إاّل وحققه بقلبه وعقله، فِحلية الن

ه السموأل إذا عاهد، والطائي إذا ما استضاف..
ّ
عنده الصدق.. إن

لم يك مرائيًا في حياته.. فحســـنته مخفية، لوجه الله واإلنسان، ال تدري 
ة، فأمثاله 

ّ
ٍة صونًا لوجه السائل من المذل

ّ
يٌد صنيع أختها.. كان يجود عن ِقل

هم أجود الناس.
ورث وأخـــواه صروحًا مـــن الصداقات، حافظـــوا على ُعراهـــا، ال بل أوثقوا 
أواصرها أكثر فأكثر، إدراكًا منهم أنَّ اإلنسان بإخوانه كما السلطان بأعوانه.. 

لقد شبَّ األمين على القيم واألنفة والمروءة، إذ صحَّ فيه قول »طرفة«:
ِد

ّ
 فلم أكسل ولم أتبل

ُ
ُعنيت  أنني 

ُ
ت

ْ
إذا القوم قالوا: من فتًى ِخل

فها هـــو في ثورة بشـــامون مقاومًا إلى جانب بطل االســـتقالل، الوطني 
الغيور الثائر على جور االنتداب المغفور له عطوفة األمير مجيد أرسالن..

وجنديًا في جيش اإلنقاذ إلى فلسطين بقيادة المجاهد فوزي القاوقجي.. 
 لنداء الواجب الوطني واإلنساني.

ً
وفي غير موقٍع، تلبية

 بجليل األعمـــال، إذ إنَّ غايته من الحياة كانت 
ً
 مليئة

ً
 طويلـــة

ً
عـــاش حياة

ه.
ّ
صون كرامته، ونقاَء سريرته، ونصاعة جبينه، ونظافة كف

ه لم يتأفف 
ّ
فهو على الّرغم مما قاساه من شظف العيش ومرارته، غير أن

ل أو يّمـــل، فمن كدِّ يمينـــه وعرق جبينه، بنـــى وثّمر ورّبى، 
ّ
يومـــًا، ولم يك

ها.. طّيب  «، وقفت إلى جانبه في حلو الحياة وُمرِّ
ٌ
شـــاركته قرينته  »ســـتيرة

الله ذكراها.
فهما بنيـــا الدارين معًا، وأخذا من نفســـهما لنفســـهما، ومن دنياهما 
فس، تهـــون أعباء الحياة، وتبعث 

ّ
 إلّهية في الن

ٌ
آلخرتهما، فالخلود شـــعلة

على األمل والصيرورة في الخلف الصالح.
، ألنكمـــا كنتما أمينين 

َّ
 وجل

ّ
عليكما نســـتمطر شـــآبيب رحمة الباري عز

يًا وجمياًل من 
ّ
على الوزنات التي اســـتودعكما إّياها، فقد تركتما لنا إرثًا غن

، بداًل من الذهب وحطام الدنيا.. وألنكما ُعرفتما أيضًا بالصدق  الضمير الحيِّ
واالستقامة واألمانة، باألخذ والعطاء مع الناس.

راقهم.. وألننا 
ُ
 ف

ُ
أبا نبيه.. ليس سرور يعِدل صحبة الوالدين، وال غمٌّ يعِدل

نعتصم بحبل الله، ونخضع لمشـــيئته، وراضون بقضائه، نســـتحضر اآلية 
 ارجعِي إلى 

ُ
ُد مع جمع المؤمنين: }يا أيتها النفُس المطمئنة الكريمة، ونردِّ

 
ً
تي{، رحمك الله رحمة

ّ
لي جن

ُ
لي في عبـــادي وادخ

ُ
 فادخ

ً
 َمرضّية

ً
ك راضية ربِّ

ا  إليه  راجعون.
ّ
ا  لله  وإن

ّ
اته.. وإن

ّ
 وأسكنك فسيح جن

ً
واسعة

نبيه الأعور
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خالل  من  قرب�ص  على  �ضغطها  تركيا  زادت 

ال��ت��ي تتعاون  ال��ط��اق��ة  اإج�����راءات �ضد جم��م��وع��ات 

مع احلكومة القرب�ضية يف جمال الغاز البحري، 

ويف هذا الإطار، اأعلنت وزارة الطاقة الرتكية، اأن 

جمموعة اإيني الإيطالية �ضتحرم من م�ضاريع يف 

لها  ممنوح  ترخي�ص  يف  العمل  با�ضرت  اإذا  تركيا، 

للتنقيب قبالة �ضاحل جزيرة قرب�ص.

ول��ي�����ص ل����دى ت���رك���ي���ا، ال���ت���ي غ����زت اجل���زي���رة 

ع���ام 1974 مل��ن��ع احت���اده���ا م���ع ال���ي���ون���ان، ع��الق��ات 

اليونانية  القرب�ضية  احل��ك��وم��ة  م��ع  دبلوما�ضية 

ب��ه��ا دول���ي���اً، ال��ت��ي ت�ضيطر ع��ل��ى اجل���زء  امل���ع���رتف 

اجلنوبي من قرب�ص.

امل��ت�����ض��دد، يف وق��ت ت�ضعى  ي��اأت��ي م��وق��ف تركيا 

ف��ي��ه ق���رب����ص ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى مت���وي���ل، اع��ت��م��اداً 

تكون  اأن  ميكن  بحري،  طبيعي  غ��از  مكامن  على 

حم��ت��وي��ة ع��ل��ى 200 م��ل��ي��ار م��رت م��ك��ع��ب، وجت���ادل 

ي�ضمح  األ  يجب  القرب�ضية،  احلكومة  ب��اأن  اأنقرة 

للمجموعتني  تنتمي  م���وارد  احل��ق يف  ب��ادع��اء  لها 

�ضواء،  حد  على  اجل��زي��رة  يف  والرتكية  اليونانية 

قبوًل  ه��ذه مل جت��د  اأن حجتها  م��ن  ال��رغ��م  على 

لدى الوليات املتحدة اأو الحتاد الأوروبي.

�أمل كبري

وت���رك���ي���ا ه���ي ال��ب��ل��د ال���وح���ي���د ال�����ذي ي��ع��رتف 

باجلمهورية الرتكية القرب�ضية يف �ضمال اجلزيرة 

املتنازع عليها، ويقول م�ضوؤولون اأتراك، اإن اللفتات 

يف  حتى  مرجحة،  غ��ر  جانبهم  م��ن  الت�ضاحلية 

وقت ترتنح فيه قرب�ص جراء عملية اإعادة هيكلة 

ال��ت��ي مت��ر بها،  امل��ال��ي��ة  مل�����ض��ارف��ه��ا، ب�ضبب الأزم����ة 

ويقولون اإن نيقو�ضيا رمبا ت�ضطر لإعادة التفكر 

�ضوق  اأ�ضهل  تركيا هي  اأن  اإىل  بالنظر  يف موقفها، 

ميكن اأن ي�ضل اإليها الغاز القرب�ضي، ويف عام 2004 

مدعومة  خطة  �ضد  اليونانيون  القبار�ضة  �ضوت 

من الأمم املتحدة لإعادة توحيد اجلزيرة املق�ضمة، 

وف�ضل اقرتاح لل�ضماح بعالقة جتارية مبا�ضرة بني 

القبار�ضة الأتراك والحتاد الأوروبي.

وق����ال م�����ض��وؤول ت���رك���ي: »ل ي����زال ه��ن��اك اأمل 

»م��ا مل  2004«، م�ضيفاً:  ع��ام  كبر مم��ا ح��دث يف 

خطوات  يف  �ضنفكر  اأننا  اأعتقد  ل  ذل��ك  عك�ص  يتم 

اأخرى«، ويرتبط العداء بني تركيا وقرب�ص اأي�ضاً 

اأنقرة يف الن�ضمام لالحتاد الأوروب��ي،  بطموحات 

اأن����ق����رة ف��ت��ح امل����وان����ئ ال��رتك��ي��ة  وق����د اأدى رف�������ص 

من  الكثر  اإي��ق��اف  اإىل  القرب�ضية  ال�ضفن  اأم���ام 

املفاو�ضات. 

ت�ضريحات  موجة  بعد  الرتكي  املوقف  وج��اء 

باباجان؛  ق��ارن علي  اإذ  الأخ���رة،  الأي���ام  تركية يف 

ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال�����وزراء ال���رتك���ي، ال��ن��ظ��ام امل�����ض��ريف 

القرب�ضي مبخطط بونزي )ارتبط ا�ضم خمطط 

فيما  ال���ع���امل(،  يف  الح��ت��ي��ال  مبخططات  ب��ون��زي 

اأن  اأن اجلزيرة ميكن  اإىل  وزارة اخلارجية  اأ�ضارت 

قرب�ص  �ضعت  م��ا  اإذا  دائ���م،  ب�ضكل  مق�ضمة  ت�ضبح 

�ضمانة  امل�ضتقبلية  ال��غ��از  احتياطيات  ل�ضتخدام 

للح�ضول على قرو�ص.

موقف �صارم

وك����ان رئ��ي�����ص ال������وزراء ال���رتك���ي؛ رج���ب طيب 

اأردوغان، �ضبق اأن جزم باأن تركيا لن تتخذ خطوة 

يتم  حتى  القرب�ضية،  ال�ضفن  اأم��ام  موانئها  لفتح 

اإذا كان  رفع احلظر عن القبار�ضة الأت��راك، حتى 

هذا، �ضيعر�ص فر�ص تركيا يف الن�ضمام لالحتاد 

الأوروبي للخطر.

وقال اأردوغ��ان: »م��ادام احلظر مفرو�ضاً على 

ال��رتك��ي��ة، ل تنتظروا  ���ض��م��ال ق��رب���ص  ج��م��ه��وري��ة 

حت���رك���ات م���ن ت��رك��ي��ا ح���ول ق�����ض��اي��ا ال��ربوت��وك��ول 

الإ�ضايف ب�ضاأن املوانئ واملطارات«.

وتلقت تركيا حتذيراً من اأن تقاع�ضها عن فتح 

يلزمها  كما  اليونانيني  القبار�ضة  اأم���ام  موانئها 

بذلك الربوتوكول الإ�ضايف الذي وقعته مع الحتاد 

حماولتها  يف�ضد  اأن  ميكن  اأع���وام،  قبل  الأوروب���ي 

كان  اأردوغ���ان  لكن  الأوروب����ي،  لالحتاد  الن�ضمام 

اإذا  ال��و���ض��وح،  اأحت���دث مبنتهى   « ق���ال:  اإذ  ���ض��ارم��اً 

توقفت مفاو�ضات الع�ضوية فلتتوقف«.

���ض��رى احل��ظ��ر على �ضمال ق��رب���ص عام  وك���ان 

اأعقاب  يف  للجزيرة  ال��رتك��ي  ال��غ��زو  عقب   1974
وراء  �ضعياً  اليونانيون  القبار�ضة  به  ق��ام  انقالب 

الحتاد مع اليونان.

وم����ا ي��غ�����ض��ب ت��رك��ي��ا، اأن ق��رب���ص ال��ي��ون��ان��ي��ة 

الأوروب���ي بعد �ضهر  اإىل ع�ضوية الحت��اد  ان�ضمت 

وه��ددت   ،2004 ع��ام  الفا�ضل  ال�ضتفتاء  من  واح��د 

اأك����ر م���ن م����رة ب��اأن��ه��ا ���ض��ت�����ض��ت��خ��دم ح���ق النق�ص 

»ال��ف��ي��ت��و« ل��ع��رق��ل��ة حم������اولت ت��رك��ي��ا الن�����ض��م��ام 

لالحتاد اإذا ظلت ترف�ص فتح موانئها.

ويف الواقع، يقول بع�ص القبار�ضة اليونانيني، 

القبار�ضة،  الأت���راك  ولي�ص  امل�ضكلة  هي  تركيا  اإن 

ل��دي��ن��ا م�ضكلة مع  ال���ق���ول: »ل��ي�����ص  ال�����ض��ائ��ع  وم���ن 

ال���ق���ب���ار����ض���ة الأت����������راك، ب����ل ف���ق���ط م����ع الأت�������راك 

اأنه هناك نحو 50 األف »مواطن«  وجي�ضهم«، علماً 

ال�ضمال،  الرئي�ضي يف  ال��رب  م��ن  ت��رك��ي  اأ���ض��ل  م��ن 

يبلغ  موؤقتني  و�ضكان  جندي  األف   35 اإىل  اإ�ضافة 

األ��ف   140 ه��ن��اك  اأن  وُي��ع��ت��ق��د  األ����ف،   100 ع��دده��م 

ي�ضكلون  حيث  ه��ن��اك،  ي��زال��ون  ل  ت��رك��ي  قرب�ضي 

ن�ضبتهم  يقارب  ما  اأي  ال�ضكان،  من  املئة  يف   17.5
البالغة 18.6 يف املئة عام 1960.

نقطتا خالف

الأم��ن  هما  املفاو�ضات  خ��الف يف  نقطتي  واأك��رب 

وامل��ل��ك��ي��ة، وي�����ض��ر ال��ق��ب��ار���ض��ة ال��ي��ون��ان��ي��ون ع��ل��ى اأن��ه��م 

تركيا  دور  ع��ل��ى  ي��ب��ق��ي  ات��ف��اق  ق��ب��ول  ي�ضتطيعون  ل 

الأت��راك يف  الكثر من اجلنود  ويبقي  كقوة �ضامنة، 

اجلزيرة، مبا اأن هذا �ضيكون مبنزلة »�ضيف دميوقلي�ص 

املعلق فوق روؤو�ضنا«.

فحني  ذل��ك،  من  اأ�ضعب  امللكية  مو�ضوع  اأن  كما 

املئة من  80 يف  ال�ضمال، كانت  اجتاح اجلي�ص الرتكي 

امللكية هناك تعود اإىل قبار�ضة يونانيني، والذين اإما 

احل���الت، ل  لقوا حتفهم، ويف كثر من  واإم��ا  هربوا 

يزالون هم اأو ورثتهم يحتفظون ب�ضندات امللكية، على 

املمتلكات من قبل  ال�ضتيالء على  اأن��ه مت  الرغم من 

القبار�ضة الأتراك، ومت تطويرها، ويف بع�ص الأحيان 

بيعها اإىل اأجانب، ول بد من ت�ضوية م�ضائل امللكية من 

قبل جلنة م�ضتقلة، بحيث يتم دفع تعوي�ضات للمالك 

ال�ضابقني قبل طرح امل�ضاحلة.

اجلانبان  يريد  مدى  اأي  اإىل  هو،  املهم  ال�ضوؤال 

القبار�ضة  اأن  الوا�ضح  اتفاق؟ من  اإىل  التو�ضل  حقاً 

الأتراك يريدون ذلك، فمن دون التو�ضل اإىل ت�ضوية، 

ومعتمدين  ومعزولني،  بهم  معرتف  غر  �ضيظلون 

البالغة  ال�ضنوية  والإع���ان���ات  ال��رتك��ي  اجلي�ص  على 

ي�ضعرون  600 مليون دولر من تركيا، ولكنهم  نحو 

اأن �ضغوط التو�ضل اإىل ت�ضوية اأقل مما كانت عليه، 

قد  اقت�ضادهم  ك��ان  العاملي،  الك�ضاد  ح��دث  اأن  واإىل 

الأخ�ضر  اخل��ط  عبور  الآن  وميكنهم  قلياًل،  حت�ضن 

واحل�ضول على جوازات �ضفر قرب�ضية، وميكنهم يف 

اأ�ضواأ الأحوال النتقال اإىل بريطانيا اأو دولة اأخرى 

يف الحتاد الأوروبي.

اأن القبار�ضة الأتراك  النهاية، ل �ضك  ولكن يف 

���ض��ي��واف��ق��ون ع��ل��ى ت��وح��ي��د اجل���زي���رة، والأك����ر اإث���ارة 

للقلق هو عدم وجود �ضغوط من اأجل التو�ضل اإىل 

رف�ضوا  اأن  فمنذ  اليونانيني،  القبار�ضة  بني  اتفاق 

خطة عنان عام 2004 وهم يحظون مبنافع ع�ضوية 

الحتاد الأوروبي، لكن البع�ص يقول اإن الأزمة املالية 

الأو���ض��اع،  تقلب  اليوم قد  بها  التي مي��رون  الكربى 

ق��رارات �ضندوق  القبار�ضة من  ل �ضيما بعد غ�ضب 

النقد الدويل والحتاد الأوروبي واملوقف الأملاين من 

رزمة الإنقاذ.

بالدرا�ضات  اليونانيون  القبار�ضة  يتاأثر  ورمب��ا 

املحلي  الناجت  تزيد  قد  الت�ضوية  اأن  اإىل  ت�ضر  التي 

الإج���م���ايل ل��الأ���ض��رة ال���واح���دة يف اجل���زي���رة مب��ق��دار 

)18.150 دولر( اأو اأكر. يورو   5.500
اأف�ضل طريقة للتقدم هي ال�ضغوط  وقد تكون 

من اخل��ارج، ولكن يجب فر�ص مثل هذه ال�ضغوط 

بحذر، وكان اأحد اأ�ضباب رف�ص خطة عنان عام 2004 

والحت��اد  املتحدة  الأمم  لل�ضغوط من  ا�ضتجابة  هو 

الأوروبي، وكال اجلانبني بارعان يف لعبة اإلقاء اللوم 

على بع�ضهم البع�ص يف حال الف�ضل.

اإىل  الدولية،  الأزم���ات  ملجموعة  درا���ض��ة  وت�ضر 

مع  مبا�ضرة  اليونانيون  القبار�ضة  حت��دث  اإذا  اأن���ه 

اأن الأتراك  اإل  تركيا، ف�ضيكون هذا عاماَلً م�ضاعداً، 

مرتددون.

وكما ت�ضتنتج درا�ضة جمموعة الأزمات الدولية، 

فاإن الف�ضل قد يعني املزيد من احلديث عن التق�ضيم 

الر�ضمي، ويخ�ضى كال اجلانبني اأن يكون القبار�ضة 

اجلزيرة  عن  ذك��ري��ات  لديهم  لي�ص  الذين  ال�ضباب، 

املوحدة، اأقل مياًل من اآبائهم للت�ضوية، واأقل ارتباطاً 

ال��وق��ت  ال��ي��وم ه��و  ال��ت��ي خ�����ض��روه��ا، ف��ه��ل  باملمتلكات 

املنا�ضب حلل اخلالفات على اجلزيرة؟

هنا مرت�صى
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تركيا تضغط على قبرص بشدة



عر�ض مادة �لكتاب

مقدمة

مُي��ك��ن ال��ت��م��ه��ي��د مل��ن��اق�����ض��ة ف��ك��رة ه���ذا البحث 

اللغة  اأ�ضالة  اأّن  اأهمها،  حقائق،  جملة  خالل  من 

اأبنائها،  ثقافة  ومن�ضوب  م�ضتمدة من موروثاتها، 

يف  املنجزة  وال��درا���ض��ات  الأب��ح��اث  لأدق  تتبعنا  ويف 

هذا امليدان، جند اأن مناهج اللغة العربية متعمقة 

متثل  وه��ي  العلمية،  ب��روؤاه��ا  وملتزمة  نظمها،  يف 

الوجه احلقيقي للثقافة العربية من حيث قوانني 

والأفكار  واملعتقدات  والتقاليد  الأعراف  ومكونات 

املتداولة، ومن املفيد التذك�ر باأنه ل يوجد فروق 

بني املناهج اللغوية الأ�ضيلة، وتطوراتها احلديثة، 

ب��ل ه��ي ���ض��دي��دة ال��ت��وا���ض��ل ب��ني امل��ك��ون��ات اللغوية، 

وم��ع��ط��ي��ات��ه��ا ال��ت��ق��ن��ي��ة، ن��ظ��ري��اً وت��ط��ب��ي��ق��ي��اً �ضمن 

خ�ضائ�ص اللغة وق�ضاياها.

 نتفق على اأّن تطور اللغة، يتحقق من خالل 

عملية التداخل بني املعطيات الجتماعية والإنتاج 

املعريف، وهنا تربز اأهمية املواكبة وحماولة الإفادة 

ال��ن��ظ��ري��ات العلمية، وال��ت��ي مت��ث��ل يف  اأح����دث  م��ن 

ج��وه��ره��ا جم��م��وع��ة م���ن الف���رتا����ض���ات امل��ن�����ّض��ق��ة 

واملنّظمة بطريقة تهدف اإىل ال�ضتك�ضاف والتقدم 

يف بناء املعرفة ب�ضقيها الفكري والتقني.

ا�ضتمدتها  بخ�ضائ�ص،  العربية  اللغة  متتاز   

من روح الأمة العربية وجتاربها املرتاكمة، وهذه 

وتعزز  امل��رون��ة،  العربية  اللغة  متنح  اخل�ضائ�ص 

ومقت�ضيات  احلياة  ملتطلبات  ال�ضتجابة  يف  دورها 

احل�����ض��ارة، لأن��ه��ا ت��وث��ق ���ض��م��ات ال��ن��ق��اء وال�����ض��ف��اء 

هذا  ويف  ال��ع��رب��ي،  الفكر  يف  والن��ط��الق  والتفتح 

ال�ضياق، ل بد من القول باأننا نتعامل مع كم هائل 

التكنولوجية  للتطورات  امل�ضاحبة  املعلومات  من 

وال��ع��ل��م��ي��ة، مم�����ا ي�ضتدعي احل��دي��ث ع��ن م��ه��ارات 

الت�ضال من حيث املفاهيم والأهداف، واإذا ارتاأينا 

فكيف  وا�ضعة،  اجتماعية  عملية  هو  الت�ضال  اأن 

ل��ن��ا اأن ن��وظ��ف ل��غ��ت��ن��ا ب��ال�����ض��ك��ل ال����ذي ي��ل��ت��ق��ي مع 

التطور  رك�����ب  يف  ال�ضر  ومتطلبات  ا�ضتحقاقات 

والتجدد؟

 تو�ضف اللغة، باأنها ظاهرة اجتماعية، وهي 

ال�ضخ�ضية  يج�ّضد  ال��ذي ُ الفكري،  ال��وع��اء  متثل 

الع��ت��ب��اري��ة ل��ه��ذه الأم�����ة، مثلما ي��وث��ق ال��وق��ائ��ع 

امل��ع��روف  والإجن�����ازات احل�ضارية لأب��ن��ائ��ه��ا، وم��ن 

اأّن الإن�����ض��ان ول��غ��ت��ه ت��ط��ورا ت��دري��ج��ي��اً م��ن خ��الل 

امل��م��ار���ض��ات واك��ت�����ض��اب اخل�����ربات وامل����ه����ارات ال��ت��ي 

كثراً ما ت�ضتمد م�ن طبيعة املعاي�ضات والتجارب 

احل��ي��ات��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة، ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق، ن��ق��ول اإّن 

اأو  لفظاً  ال��ك��الم  اأّن  على  يجمعون  اللغة  علماء 

كتابة، يتكون من جمموعة الرموز التي اخرتعها 

الإن�����ض��ان يف زم��ان��ه ل��ل��دلل��ة ع��ل��ى الأ���ض��ي��اء، وق��د 

مّت ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ����ض���رورة ال���رب���ط ب���ني ال��رم��وز 

بيئتها،  م��ع  ال��ل��غ��ة  تن�ضجم  بحيث  وم��دل��ولت��ه��ا، 

مبنهجية  والتعليل  التحليل  يف  وظيفتها  وت��وؤدي 

تلتقي مع جتليات وعي التاريخ، والذات العامة يف 

م�ضتوياتها املختلفة.

التي  الجتماعية  البيئة  �ضمن  اللغة  تتاألق   

بني  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ع��ل��وم��ات  بن�ضر  ال��ع��ادة  يف  تن�ضط 

باأنه  ال��ذي يو�ضف  الأدب��ي  النقد  وي�ضكل  اجلميع، 

فن احلكم على التجارب الأدبية، اأحد اأبرز املحاور 

التي يتم البحث من خاللها عن معرفة احلقيقة، 

الإف��ادة  الإن�ضان  بو�ضع  يكون  ذل��ك  على  وتاأ�ضي�ضاً 

من خربات الآخرين، وخمزون معرفتهم يف �ضتى 

امليادين.

العربية  اللغ�ة  اإىل  بالن�ضبة  ال��ث��ق��اف��ة  مت��ّث��ل 

القيم  منظومة  ت�ضم�ل  والتي  املعنوية،  اجل��وان��ب 

امل�ضتمدة من مفهوم الإيثار، وروح الإباء، خ�ضو�ضاً 

بعد اأن اأ�ضبحت الثقافة عن�ضراً حا�ضراً يف القرارات 

احلي�ة  الثقافة  ب���اأّن  عليه  املتفق  وم��ن  ال��ر���ض��ي��دة، 

وا�ضتحقاقات  اإىل �ضروط  النتقال  التي تقرر  هي 

وته�ضم  تتفاعل  بحي�ث  ومقت�ضياته،  امل�ضتقبل 

اأهم املتغرات، مبرونة ل مت�ص حا�ضر الأمة، ول 

تتع�ار�ص مع اأنبل اأهدافها الإ�ضرتاتيجية.

اأم������ا الإجن����������ازات احل�������ض���اري���ة، ف���ه���ي ت�����ض��م��ل 

امل���خ���رتع���ات والك���ت�������ض���اف���ات ال��ع��ل��م��ي�����ة وال��ت��ق��ن��ي��ة 

امل���ت���ط���ورة، وم����ن حت�����ض��ي��ل احل���ا����ض���ل، اأن ت��و���ض��ع 

املختلفة،  ال�ضناعات  ف�ي ميادين  والدول  ال�ضعوب 

املجالت  من  الكثر  يف  التناف�ضي  مركزها  يقّوي 

وامل����ي����ادي����ن، وع���ن���دم���ا ت���ك���ون ال���ن���ت���ائ���ج مب�����ض��ت��وى 

املرموقة يف  تاأخذ مكانتها  اللغة  فاإّن  الطموحات، 

والرتبوية،  العلمي�����ة  واملوؤ�ض�ضات  الدولية  املحافل 

الذي  الإح�ضا�ص باخلوف من الحت�واء  بعيداً عن 

با�ضمحالل الفكر، وهذا ما  كثراً ما ي��كون �ضبباً 

ينعك�ص �ضلباً عل�ى ح�ضانة اللغة وهويتها.

 تتبلور اجلوانب امل�ضرقة يف وظيفة اللغة من 

خالل مراعاة ربط الق�ول بالفعل، ويف هذا الجتاه، 

باأّن املرتب�ضني بهذه الأم��ة، كثراً  ميكن التذكر 

اإطار  يف  معينة  اإىل مترير مالحظات  يلجاأون  ما 

�ضاأنه  اإل�ى حدث مرتقب من  النتباه  ي�ضد  لغوي، 

ال�ضكل يخت�لف  اأن  الأغلبي��ة، ومبا  اأحالم  مداعبة 

تكون  ما  بعك�ص  تاأتي  النتائج  ف��اإّن  امل�ضمون،  عن 

عليه الظروف يف بداية الأم��ر، وهم يعولون على 

اأن تكون خمرجات اخلطاب اللغوي مغايرة متاماً 

ل�ضر الأح��داث، وعلى هذا الأ�ضا�ص تربز احلاجة 

ال�ضلبية،  للنت�ائج  احل���ذر  ال��ت��ن��ب��وؤ  اأ���ض�����ص  مل���راع���اة 

وانعكا�ضاتها على جوهر اللغة من زاويتي الواقعية 

وامل�ضداقية، ن�ضر هنا اإىل اأّن اأ�ضواأ الحتمالت يف 

مثل هذه احلالة، هي ال�ضعور بال�ضدمة احل�ضارية 

وهذا ما ي�ضّو�ص على جماليات اللغة وتلقائيتها.

 

�نعكا�صات �خلطاب �لإعالمي على جوهر �للغة

جتري املدار�ص الفكرية والإعالمية يف الوليات 

امل���ت���ح���دة وال�������دول الأورب�����ي�����ة، ب���ني احل����ني والآخ������ر، 

تخترب  التي  وال��درا���ض��ات  ال�ضتطالعات  من  العديد 

يق��وم  وكيف  العروبة،  اأب��ن��اء  من  الفكر  اأه��ل  �ضالبة 

اأ�ضاتذة اللغة ببذل جهودهم التي حتول دون احتواء 

و�ضائل  مهمة  تبدو  ال��واق��ع،  ه��ذا  على  وب��ن��اء  لغتهم، 

الإعالم العربية، �ضائكة يف اأوج التقلبات القت�ضادية 

التي  ال��ن��واي��ا  تك�ضفت  فقد  الجتماعية،  وامل��ت��غ��رات 

العوملة  لنظم  الزمن  من  ونّيف  عقدين  منذ  روج��ت 

و�ضيا�ضاتها املتوح�ضة، وما ترتب على ذلك من تداخل 

غر منظم، وانفتاح ب�ني احل��دود، الأم��ر ال��ذي حف�ز 

دور اجلامعات العربية نحو الرتقاء باللغة العربية، 

وتوطني العتزاز بها، وبناء على ذلك، فاإّن الفعاليات 

الأول،  هدفني،  لتحقيق  ت�ضعى  العربية  الإعالمية 

خ��ل�����ق ح��ال��ة م��ن ال��ت��ن��اغ��م، ال����ذي ي�����ض��ون ال��ل��غ��ة من 

حمتواها،  م��ن  تفريغها  على  يعمل  اأو  الخ��رتاق��ات 

يناأى عن  ال��ذي  التعاون  وه��ذا يتطلب جت�ضي��د �ضبل 

التكالية، الهدف الثاين، ي�ضتند على �ضرورة معاجلة 

الختاللت التي �ضتزداد بحكم تف�ضي الفقر واجلهل، 

وازدياد اأع��داد الباحثني عن العمل؛ اإذ من املعلوم اأّن 

اندفاع ال�ضباب للهجرة خارج اأوطانهم من اأجل لقمة 

وثقافتهم،  لغتهم  ع��ن  للتخلي  �ضيدفعهم  العي�ص، 

مب�ضادره  غني  العربي  الوطن  اإّن  القول  املفيد  من 

املتجددة وتعدد الأقاليم املناخية وتنّوع البيئات فيه، 

الدول  بني  القت�ضادية  التكاملية  �ضبل  حتققت  واإذا 

العربية على املدى املنظور، فاإّن جناح اجلهود يف هذا 

الجتاه يعني قوة اللغة العربية، وازدهار موقعها بني 

اللغات العاملية.

 نبقى يف �ضرفة اللغة والإعالم، ونوّثق اأّن هنالك 

الإع��الم املختلفة يف يوميات  �ضعوبات تواجه و�ضائل 

ف�ي  وبالتحديد  ال��ع��ام،  وال����راأي  املتلقني  م��ع  عملها 

واملوؤثرات،  واملكونات  املقومات  بني  التداخل  اإ�ضكالية 

على  حت��ر���ص  ال��ت��ي  النظر  وجه�ة  م��ن  انطلقنا  واإذا 

�ضون اللغة، جند اأّن تفاوت الأمزجة وتباين املواقف 

اللغة،  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى  م��ب��ا���ض��رة  غ��ر  بطريقة  ي�ضو�ص 

ت�ضد  التي  بالكيفية  اجلهود  تتكاتف  اأن  هو  وامل��وؤم��ل 

النا�ص، وت�ضوقهم اإىل لغتهم، وهذا ما نق�ضده بربط 

الق�ول بالفعل.

مبتطلبات  الإع��الم��ي��ة  ال�����ض��ورة  تت�ضم  ع��ن��دم��ا   

البالغة ومو�ضوعية الو�ضف، فاإنها تكون قد ا�ضتوفت 

ونظ�راً  املعرفة،  غايات  يحقق  ال��ذي  الإب���داع  �ضروط 

وامل�ضموع،  وامل��ق��روء  امل��رئ��ي  الت�����ض��ال  و���ض��ائ��ل  لتعدد 

فاإّن مهمة املعنيني بتطوير اللغة الإعالمية، تتطلب 

م��ع��اجل��ة ال��ف��ج��وات ال��ت��ي ت��ن�����ض��اأ ع����ادة ب���ني امل����وروث 

جهة  من  احلداثة  ومتطلبات  جهة،  من  الجتماعي 

اأخرى.

الإيجابية  امل��زاي��ا  من  الكثر  العربية  اللغة  يف   

ال��ت��ي ت��ع��رّب ع��ن م���دل���ولت ال��زم��ن وال��ت��ف��ري��ق بينها 

بتخ�ضي�ص م�ضطلح لكل وقت اأو فرتة زمنية معين�ّة.

التوقف  بد من  ل  اللغة،  مناهج  مناق�ضة  اأثناء   

هائل  كم  مع  نتعامل  اأننا  اأهمها  اأم��ام جملة حقائق، 

التكنولوجية  ل��ل��ت��ط��ورات  امل�ضاحبة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن 

وال��ع��ل��م��ي��ة، مم�����ا ي�����ض��ت��دع��ي احل���دي���ث ع���ن م���ه���ارات 

ارتاأينا  واإذا  والأه���داف،  املفاهيم  حيث  من  الت�ضال 

لنا  فكيف  وا�ضعة،  اجتماعية  عملية  هو  الت�ضال  اأن 

اأن نوظف لغتنا بال�ضكل الذي يلتقي مع ا�ضتحقاقات 

ومتطلبات ال�ضر يف رك���ب التطور والتجدد؟

 ال��ه��دف امل��ن�����ض��ود يف ال��ن�����ص ال��ل��غ��وي ه��و عن�ضر 

ب��اأّن��ه ح��ام��ل للخ�ضو�ضية،  ي��ع��رف  ال��ب��الغ��ة، وال���ذي 

واأحد اأقدم املدونات التي تخزن فيها الأمم مواريثه�ا، 

وحتاول التعريف بها لأنها تربز ذاتها وكيانها يف اآن 

يتم �ضمن  اللغة  اأن توجيه  املتفق عليه  وم��ن  واح��د، 

بعد  ت�ض�اغ  اجلملة،  اأو  العبارة  اأن  الأول:  م�ضارين، 

من  حتمله  وما  ال�ضائدة،  الجتماعية  القيم  معرفة 

حدود  باأرقى  يلتزم  الثاين:  امل�ضار  واأع���راف،  تقاليد 

املو�ضوعية، مبا تعنيه من ت�ضميم على طرح الأفكار 

وت�ضود  ال��روؤي��ة  م��ن خاللها  تت�ضح  وال��ت��ي  ال��ه��ادف��ة، 

الثقة، ثّم تتاألق فيها اللغة.

من موؤمتر »اللغة العربية.. من 

خماطر اجلمود اإىل تداعيات التجديد«
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الب�شرية طاقات كامنة من املواهب  متتلك النف�س 

والقدرات التي توؤهلها لبلوغ درجة املبدعني واملبدعات، 

فال�شاعرة املجيدة، واملعلمة الفّعالة، والإدارية الناجحة، 

قدراتهن  ي�شتخدمن  الفا�شلة،  واملربية  امل��اه��رة،  والأم 

الإبداعية بطريقة معينة لت�شمل عدة مناٍح واجتاهات؛ 

فالطاقة الإبداعية لعقولنا م�شدر غني بالطاقات اخلام 

التي ل تن�شب، ف�شاًل عن املهارات الإبداعية التي ميكن 

اأن نتعّلمها ونتدرب عليها.

ف����امل����راأة م���اأ����ش���ورة غ���ال���ب���اً ل��ن��م��ط��ي��ة م��ع��ي��ن��ة يف 

التفكري، تكاد تتجمد عليها، فين�شب التفكري وت�شح 

املوارد، فترتاكم امل�شاكل اليومية وامل�شائل الرتبوية 

ال��ت��ي جم��م��وع��ة احل����ل ف��ي��ه��ا خ��ال��ي��ة م���ن احل��ل��ول، 

فالإبداع يف التفكري �شرورة ُملّحة ملواجهة التيارات 

والأزم���ات،  الفنت  من  العالية  والأم���واج  املتالطمة 

ركاماً  ال�شحيحة  الواحدة  الإجابة  اأ�شلوب  واأ�شبح 

من املا�شي التليد، لأن جمموعة احلل مليئة باأنواع 

احل���ل���ول ال��ت��ي مي��ك��ن ا���ش��ت��غ��الل��ه��ا ب��ط��رق التفكري 

الإبداعية.

بعدة  الإب��داع��ي  التفكري  مقومات  اإج��م��ال  ومي��ك��ن 

اأمور، منها:

1- ال�شحة النف�شية: يرى علماء النف�س الرتبويون اأن 
املبدع �شخ�شية متتلك جمموعة من القدرات الظاهرة 

وال�شمات الباطنة املنعك�شة على ال�شلوك منها:

النبي  قال  لالأمور،  الطيبة  النظرة  وهي  التفاوؤل:   •
قالوا:  ال��ف��األ:  »ويعجبني  و�شلم:  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى 

وما الفاأل يا ر�شول اهلل؟ قال: الكلمة الطيبة«، فالتفكري 

الإبداعي يحتاج اإىل هذه الكلمة الطيبة ليندفع بحما�س 

اليقيني  اإميانه  امل��راد حتقيقه، مع  الهدف  وحكمة نحو 

بالق�شاء والقدر خريه و�شره.

القدرة على التكّيف ال�شريع  التفكري: وهي  • املرونة يف 
املبدع  باأن ميتلك  وذلك  الطارئة،  وامل�شاكل  املواقف  مع 

�شياًل ك��ب��رياً م��ن الأف��ك��ار امل��ت��ن��وع��ة، وي�����ش��اع��ده يف ذلك 

طالقته يف التعبري عن هذه الأفكار وت�شويرها واقعياً.

للثغرات  ال��دق��ي��ق  والإدراك  بامل�شكالت  الإح�����ش��ا���س   •
املرَهف  الإح�شا�س  ويتمثل يف  ال�شطور:  بني  ما  وق��راءة 

م��رور  م��ع  ت�شبح  التي  العادية  امل�شكالت  على  للتعرف 

اإزالته وعالجه، فتدرك متاماً  الأيام راناً ثقياًل ي�شعب 

ثالثة  ال�شائعة، وتنظر بعني  الأفكار  الق�شور يف  نواحي 

لالأمور، ومثال على ذلك: تلك ال�شحابية اجلليلة التي 

�شنع  وال�����ش��الم  ال�شالة  عليه  اهلل  ر���ش��ول  على  عر�شت 

عندما  وذل��ك  للنا�س،  عند خطبته  عليه  يقوم  له  منرب 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  م�شجد  يف  ال�شحابة  ازدح��م 

واآله و�شلم، و�َشُعف �شوته اأمام احل�شود املتوّثبة ل�شماع 

وروؤية نب�شات ر�شول الهدى نبينا حممد �شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم.

ن�شيج وحده من اخلربات  اأنه  املبدع  يرى  • التجديد: 
ي�شد م�شد  اأن  ول  بتكرار احللول  يقبل  وال��ق��درات، فال 

اخل�����رب، ف���ال ي��ر���ش��ى ب��ت��ك��رار ن��ف�����ش��ه ول ت���ك���رار اأف���ك���ار 

غريه، مثل ما ذكر عن اأدي�شون اأنه كرر جتربة امل�شباح 

يقول:  اإح��داه��ا مرتني،  يكرر  م��رة مل   1800 الكهربائي 

عرق  و٪99  ووح���ي،  اإل��ه��ام  منه   ٪1 والعبقرية  ال��ذك��اء 

وجهد وكفاح.

2- حب التنظيم: هذه اإحدى املقومات املهمة للو�شول 
والأول���وي���ات  وال���وق���ت  ال��ت��ف��ك��ري  تنظيم  الإب�����داع يف  اإىل 

الأه���داف،  ف��ال يطغى �شيء على �شيء م��ن  والأه����داف، 

فمنهجية التفكري لديها وا�شحة ودقيقة، فنجد اأعمالها 

لوحة ر�شام رائعة يف ترتيب الألوان وتناغم ال�شخو�س.

3- البيئة الواعية: وتتمثل البيئة الواعية يف عدة اأمور:
ا�شتجابات  الأ�شل هي  العادات يف  العادات:  التغلب على 

بالطريقة  �شيء  لعمل  اإب��داع��ي��ة  وغ��ري  متكررة  منطية 

ك���الأك���ل وال�����ش��رب وال��ن��وم  ن��ف�����ش��ه��ا؛  نف�شها وال���ظ���روف 

وال�شتيقاظ، لكن هناك الكثري من العادات التي حتتاج 

اإبداعي، مثال  ب�شكل  اإىل تغيري يف منطيتها وتطويرها 

النبي  ال��زه��راء فاطمة بنت  ال�شيدة  راأت��ه  ذل��ك، ما  على 

امل���راأة  ان��ك�����ش��اف ج�شد  م��ن  و���ش��ل��م  واآل����ه  عليه  اهلل  �شلى 

املتوفاة وهي حممولة على ال�شرير، فاأخربت اأ�شماء بنت 

يغطني  الن�شاء  احلب�شة  يف  راأت  اأنها  فاأخربتها  عمي�س، 

بالعباءات على �شرير املوت، ويف ذلك �شرت لهن، وتغيري 

ثم  عنها،  اهلل  ر�شي  بذلك  ف��اأو���ش��ت  امل��ع��ت��ادة،  للنمطية 

غلب ذلك الفعل باملراأة املحمولة على �شرير املوت.

البيئة  حّقاً  وتتمثل  واجل���راأة:  املغامرة  روح  ت�شجيع   -4
الواعية الرفيعة يف اجليل القراآين الفريد الذي تخّرج 

م��ن م��در���ش��ة ال��ن��ب��وة ون��ه��ل م��ن معينها ال���رق���راق، فمن 

اأمثلة ذلك موقف اأم عمارة يف غزوة »اأُحد«، واأم �شليم يف 

غزوة »ُحنني«، واأم حرام يف ركوب البحر.

فاملبدع ل يتملكه اخلوف من النقد لينكفئ على نف�شه 

ويطوي اأفكاره، لذا قال اهلل تعاىل يف و�شف املوؤمنني: 

ل��وم��ة لئ��م}  ي��خ��اف��ون  {ي��ج��اه��دون يف �شبيل اهلل ول 

�شواب،  على  العمل  دام  فما   ،)54 الآي��ة  املائدة  )�شورة 

فال يخاف املبدع لومة لئم، ول داعي لإ�شاعة الوقت 

يف التفكري يف هذا النقد اأو الرد عليه، بل يدير ظهره 

َلُه ويتوكل على اهلل.

5- ت�شخري الإمكانات املتاحة: املبدع ي�شتفيد من جتارب 
الآخ���ري���ن وجم��ه��ودات��ه��م اخل�����رّية، ����ش���واء ب���ال���ق���راءة اأو 

امل�شاورة اأو املحاكاة، ويبني عليها اأفكاره، ولو كانت جمرد 

له  عائقاً  حوله  التي  الظروف  تكون  ول  �شغرية،  فكرة 

م��ن الن��ط��الق ن��ح��و ال��ه��دف، ي��ق��ول ال��ع��امل النف�شاين 

الفرد اأدلر: اإن من اأ�شمى خ�شائ�س الإن�شان قدرته على 

ت�شيري القوى ال�شلبية قوى اإيجابية.

معوقات الإبداع

الإب������داع م���ه���ارة ع��ال��ي��ة مي��ك��ن ت��ع��ّل��م��ه��ا ب��امل��را���س 

الأم��ور  الإب��داع بع�س  والتمرين، لكن قد يعيق تعلم 

منها:

1- ال�شعور بالنق�س، وعدم الثقة بالنف�س وحتقريها.
اأم  ع��ادي��ة،  )زوج���ة  الروتينية  ب��الأم��ور  الن�شغال   -2

روتينية، معلمة منطية(.

ال���ع���ادي، م���ن دون حم��اول��ة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  3- الك��ت��ف��اء 
التطوير وال�شتمرار فيه.

4- اخلوف من النقد.
5- اخلوف من الف�شل.

6- عدم و�شوح الأهداف امل�شتقبلية القريبة والبعيدة.
7- القناعة ال�شلبية بالر�شا بالواقع.

8- الت�شاوؤم.
9- التاأثر بالبيئة اجلامدة.

10- التكالية على الآخرين يف حتقيق الهدف.

�صناعة الإبداع

اأي �شناعة حيوية تقوم على عدة معادلت تفاعلية، 

ال��ع��وام��ل  وج���ود  م��ع  م��ت��وازن��ة،  قيا�شية  بن�شب  وت��ك��ون 

امل�شاعدة، وميكن تف�شري معادلة الإبداع مبا يلي:

هل اأنت مبدعة؟

نف�شية متفائلة + تفكري منظم + هدف وا�شح + 

بيئة واعية = اإبداع

م�شتوى  بقيا�س  الإب���داع  معايري  تطبيق  وميكن 

بع�س املقومات الالزمة لالإبداع، وذلك بحل التمرين 

ال���ت���ايل ال����ذي ي��ظ��ه��ر ب��و���ش��وح م�����ش��ت��وى ا���ش��ت��ع��دادك 

رحابه  والن��ط��الق يف  الإب���داع  النف�شي خلو�س غمار 

الوا�شعة.

رمي اخلياط

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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التربية الجنسية.. متى وكيف؟
ُت��ع��ت��رب ال��ث��ق��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ة ج���زءاً 

م��ن ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ام��ة وامل��ه��م��ة يف ذات 

وهي  اجلن�شني،  اإىل  بالن�شبة  ال��وق��ت 

ترتبط بالثقافة الجتماعية ال�شائدة، 

والدينية  والرتبوية  الفكرية  والقيم 

التثقيف  ط��ري��ق��ة  اأن  اإل  امل��ج��ت��م��ع؛  يف 

وال���رتب���ي���ة اجل��ن�����ش��ي��ة وت���ن���اول���ه���ا م��ن 

جمتمع اإىل اآخر تختلف، وذلك بح�شب 

امل�����وؤث�����رات، ح��ي��ث ي��ع��ت��ق��د ال��ب��ع�����س اأن 

الرتبية اجلن�شية تتعار�س مع الدين، 

ت�����ش��ج��ع الإب���اح���ي���ة وال��ت��ف��ل��ت  اأن���ه���ا  اأو 

بالطبع غري �شحيح  الأخالقي، وهذا 

على الإط��الق، والإمل��ام بها يف حد ذاته 

بالفطرة  يتعلق  لأن���ه  م��ن��ه،  لب��د  اأم���ر 

اإذاً  ُملّحة..  ونف�شية  ع�شوية  وبحاجة 

الرتبية اجلن�شية.. متى وكيف؟

التنّبه  اأولياء الأم��ور  - يجب على 

اإىل اأن��ه قبل و�شول الب��ن - ذك��راً كان 

اخل��ط��اأ  ب��ني  التمييز  ل�����ش��ّن   - اأن��ث��ى  اأو 

للكالم  قيمة ول حاجة  وال�����ش��واب، ل 

معه يف مثل هذه الأمور.

على  امل�����ش��ائ��ل  ه����ذه  ع���ر����س  اإن   -

احلالة  بح�شب  يكون  اأن  يجب  الأب��ن��اء 

واحلاجة وبحدود، فلي�س من يبداأ �شن 

ال���زواج  على  مقبل  ه��و  كمن  امل��راه��ق��ة 

بعد اأيام.

املعلومات  م��ن  ج��رع��ات  ت��ق��دمي   -

ل����الأب����ن����اء ت���ت���ن���ا����ش���ب م�����ع اأع����م����اره����م 

موؤ�ش�شة  خ���الل  وم���ن  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 

الأمر  يكون  واملدر�شة، حتى ل  الأ�شرة 

مفاجاأة عندما ي�شّب البن اأو البنت.

الكرمي  ال��ق��راآن  ب���اآداب  التم�شك   -

وال�شنة يف الكالم يف هذه الأم��ور قدر 

اإىل  الو�شول  بهدف  وذل��ك  امل�شتطاع، 

ال��ه��دف امل��ط��ل��وب ب��اأك��ر ال��ط��رق اأدب����اً 

وتهذيباً.

اإىل  ت��ع��رف��ت  اأن  وب���ع���د  واأخ���������رياً، 

ميكن  وكيف  متى  اجلن�شية..  الرتبية 

اأن ت���ك���ون؟ ف���ال ب���د م���ن الإ�����ش����ارة اإىل 

األ ي�شعر الطفل، �شواء الذكر  �شرورة 

اأمر  املوا�شيع اجلن�شية  باأن  الأنثى،  اأو 

ل ُي�شمح له بال�شوؤال عنه، لأن الف�شول 

ق���د ي���ق���وده اإىل ط���رق غ���ري م�����ش��روع��ة 

لإيجاد اإجابات لأ�شئلته.
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لو عرف النا�س فوائد ال�شردين وما يحتويه من قيم 

العن�شر الرئي�شي  غذائية، لأكروا من تناوله، ولأ�شبح 

يف كثري من الوجبات الغذائية.

ه���ذا ال�����ش��م��ك اخل��ف��ي��ف ال�����ش��غ��ري ا���ش��ت��م��د ا���ش��م��ه من 

جزيرة �شردينا يف البحر الأبي�س املتو�شط، واأ�شبح ُيعرف 

ال�شمك يكر  ه���ذا  اأن  امل��ع��روف  »���ش��ردي��ن«، وم���ن  ب��ا���ش��م 

وجوده عند هذه اجلزيرة الإيطالية.

�شحية  ف��ائ��دة  لل�شردين  اأن  الأغ��ذي��ة  خ���رباء  ي��وؤك��د 

ت�شاعده  اإمن��ا  فقط،  اجل�شم  تفيد  ل  لالإن�شان،  عظيمة 

واأمرا�س  كالكولي�شرتول  الأمرا�س،  مقاومة  على  اأي�شاً 

ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، وغ���ري ذل���ك م��ن الأم��را���س 

اخلطرية.

م��ن الأف�����ش��ل ت��ن��اول ال�����ش��ردي��ن امل��ع��ّل��ب، لأن 

ي��ك��ون نظيفاً  ه���ذه احل���ال���ة  ال�����ش��ردي��ن يف 

�شحية  بطريقة  وم��ط��ه��واً  ���زاً  وجم���هَّ

ال��غ��ذاء  خ���رباء  وي��ق��ول  ونظيفة، 

ال�شردين  تناول  اإن  ال�شحي، 

اأ�شبوع،  م��رات ع��دي��دة ك��ل 

ي���ح���م���ي م����ن اأم����را�����س 

خ����ط����رية، ك���اأم���را����س 

وال�����ش��راي��ني،  القلب 

و����ش���رط���ان ال��ك��ل��ى 

و���ش��رط��ان ال��ث��دي 

وال�����ق�����ول�����ون، ب��ل 

اإنه مفيد جداً يف 

مر�س  م��ق��اوم��ة 

ال���������ش����ي����خ����وخ����ة 

»ال������زه������امي������ر«، 

وم������ن امل����ع����روف 

اأن  اأي���������������������ش����������اً 

مفيد  ال�����ش��ردي��ن 

ج������������������داً ل����ل����ج����ل����د 

وال�������������ش������ع������ر، ف���ه���و 

ن�شارة  الب�شرة  يك�شب 

م����ل����ح����وظ����ة، وي���ع���ط���ي 

خا�شاً،  واألقاً  ملعاناً  لل�شعر 

وي��ك��ف��ي اأن����ه ي��ح��ق��ق ال���ت���وازن 

يف ن�����ش��ب ال���رط���وب���ة ب��اجل�����ش��م، 

على  ي�شاعد  كما  اجل��ل��د،  خ�شو�شاً 

التخل�س من البقع والهالت التي ت�شّوه 

الب�شرة.

وميكن اخت�شار اأهم فوائد ال�شردين بالآتي:

- هو غني بالربوتينات التي حتتوي اأحما�شاً اأمينية 

مهّمة مثل الرجنني، والرتيبتوفان، وغريها، وهي مهمة 

اإليه  يحتاج  ما  ولبناء  اجل�شم،  اأن�شجة  على  للمحافظة 

اجل�شم يف عمليات الرتميم التي حتدث لأن�شجة اجل�شم.

ال��ي��ود،  م�شادر  م��ن  مهماً  م�����ش��دراً  ال�شمك  ُيعترب   -

والفو�شفور، وهذه �شرورية لالأ�شنان والعظام والدم، وهو 

م�شدر مهم للكال�شيوم.

وه��ذه  و»د«،  »اأ«  ف��ي��ت��ام��ني  ع��ل��ى  ال�����ش��م��ك  ي��ح��ت��وي   -

الفيتامينات موجودة يف كبد ال�شمك.

- حل���م ال�����ش��م��ك ل ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اأ����ش���ب���اه ال�����ش��ك��ر، 

غذائية  حمية  يتبع  مل��ن  ُيعطى  ل��ذل��ك  وال��غ��ل��وك�����ش��ي��دات، 

لتخفيف الوزن.

- يقوم الفو�شفور املوجود يف ال�شمك، خ�شو�شاً اأنواع 

ال�شردين، بتن�شيط الذاكرة، وله دور مهم يف بناء العظام.

- ي��ح��ت��وي ال�����ش��م��ك ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن حم�س 

ال��غ��ل��ومت��ي��ك، وه����ي م�����ادة ����ش���روري���ة ل���وظ���ائ���ف ال���دم���اغ 

والأع�شاب والأن�شجة.

الأه�����م م���ن ك���ل ذل����ك، وج����ود م����ادة »الأوم���ي���غ���ا - 3« 

املوجودة يف دهن ال�شمك وجميع ثمار البحر، وعلى عك�س 

احتواء  ف��اإن  الإن�شان،  ب�شحة  ي�شر  ال��ذي  الكولي�شرتول 

الأج�شام  اإ�شابة  مينع  »اوميغا«  م��ادة  على  ال�شمك  ده��ن 

ف��اإن  وال��دم��اغ،  القلب  ت�شيب  التي  ال��دم��وي��ة  باجللطات 

ك��ان��ت ال��ده��ون امل���وج���ودة يف احل��ي��وان��ات م��ن غ��ن��م و بقر 

ت�شر بال�شحة، فاإن دهن ال�شمك مطلوب ل�شحة اجل�شم 

م��ادة  فيه  ك��ُرت  ال�شمك  ده��ن  ك��ُر  كلما  لأن��ه  الب�شري، 

»اوميغا«.

جميع الأ�شماك حتتوي يف ج�شمها على »اأوميغا3-«، 

لكن هنالك اأنواع اأ�شماك حتتوي على ن�شبة اأكرب من هذه 

املادة، ففي بع�س الأ�شماك ت�شّكل الدهون 1٪ من الوزن، 

التونة تبلغ  ال���وزن، ويف �شمك  2٪ م��ن  اأخ���رى  اأن���واع  ويف 

اأنواع ال�شمك التي حتتوي على ن�شب  الن�سبة 15٪، واأهم 

ل ملر�شى  عالية هي الطون، وال�شردين، وال�شلمون، يف�شَّ

لإح��داث  الأ�شبوع،  يف  م��رات  ث��الث  ال�شمك  تناول  القلب 

ال�شمك،  اأكل  اأن  اأثبتت  اأبحاثاً حديثة  اأن  اإل  وقاية تامة، 

ولو مرة يف ال�شهر، يوؤّمن وقاية جيدة.

يف  �شرورية   »3  - »اوميغا  مب��ادة  الغنية  الأ���ش��م��اك   -

غ����ذاء امل��ر���ش��ى امل�����ش��اب��ني مب��ر���س »ال��ت�����ش��ل��ب ال��ل��وي��ح��ي« 

ي�شيب  مر�س  وه��و   ،multiple sclerosis
»النخاع ال�شوكي«، ومينع ال�شمك تفاقم هذا املر�س الذي 

مل يوجد له دواء فعال ملعاجلته اإىل الآن.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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اأفــقــي

الهجرية ال�شهور  من   / عام   1
الجنليزية لكرة القدم الفرق  اأعرق  من   2
2008 العامل  يف  قدم  لكرة  لعب  اأف�شل   3

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�شع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

يدعو اإىل الأمل واحلزن / ثلثا   4
�شام

5 ولية يابانية جنوبية فيها ولد 
فن الكاراتي

ير�شل من ينوب   / تواق  ن�شف   6
عنه

�شعبية  الأكر  قدم  كرة  لعب   7
يف الوطن العربي

�شاع اثنني  تعدى  اإذا   / دار   8
�شد ال�شم اأو املر�س  �شاف  دواء   9

/ غجري

افريقية /  10 مو�شيقى امريكية 
قرو�س م�شتحقة

عـــامـــودي

 / مت�شابهة   4  / يحطم  ن�شف   1
قوام

ف�شيلة   / املو�شيقي  ال�شلم  يف   2
م�����ن ال����ن����ب����ات����ات ت�������ش���م ال����ف����ول 

)معكو�شة(.

ال�شباين  للمغني  الأول  ال�شم   3
ايغلي�شيا�س / كثري

يومية / ن�شف راهب مذكرات   4
لن�����س  ف��ري��ق  م��رم��ى  ح���ار����س   5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

 

الفرن�شي / اأجرة موظف

امريكية ف�شاء  وكالة   6
)بالجنليزية( ال�شبوع  اآخر   / ثروة   7

8 موقع املرجان الطبيعي يف البحر / �شوت 
الأمل العميق / نعم )بالفرن�شية(

اأ�شجار   / فني  على عمل  تعديالت طفيفة   9
رفيعة وعالية حلماية املزارع من الريح

البحر / الدولة العربية التي  حالت  من   10
اخرجت ال�شعودية من كاأ�س العامل 2010

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

سمك السردين.. 
لمقاومة الكوليسترول 
وأمراض القلب
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مل تبعد اخل�صارة اأمام الت�صامن �صور 1 – 3 فريق 

اأفقدته  بل  فقط،  لبنان  كاأ�س  مناف�صات  عن  الأن�صار 

اأن  اأي اإجن��از ه��ذا املو�صم، بعد  اأم��ل له يف حتقيق  اآخ��ر 

خرج من دائرة ال�صراع على لقب الدوري، حيث يحتل 

اإىل جهد  املركز اخلام�س يف الرتتيب، واأ�صبح بحاجة 

خارق يف كاأ�س الحتاد الآ�صيوي ليبلغ الدور الثاين بعد 

خ�صارتيه اأمام فنجا العماين 0 – 2 واأربيل العراقي 0 

اأن يفوز على احللقة الأ�صعف يف جمموعته  – 2 قبل 
الأهلي تعز اليمني 2 – 0 الأ�صبوع املا�صي ذهاباً، و5 – 

الثالثاء يف مباراة الإياب.  1
تبادر  اأن  الطبيعي  من  ك��ان  كهذا،  ح��رج  و�صع  ويف 

اإدارة الأن�صار لإجراءات فورية تعيد الأمور اإىل ال�صكة 

املو�صم  ه��ذا  م��ن  تبقى  م��ا  مترير  وت��وؤم��ن  ال�صحيحة، 

باأقل الأ�صرار، بعدما بات الفريق خارج دائرة املناف�صة 

املحلية والقارية.

وج�����اءت ا���ص��ت��ق��ال��ة ج��م��ال ط���ه ل��ت��ف��ت��ح ال���ب���اب اأم���ام 

�صدمة اإيجابية تنقذ ماء الوجه يف الفرتة املتبقية من 

ربان  بقيادة  القادم  للمو�صم  الأن�صار  وحت�صر  املو�صم، 

�صفينة جديد يخلف طه يف نادي البطولت والألقاب، 

و�صاحب الرقم القيا�صي يف عدد مرات الفوز بالدوري 

اللبناين )13 مرة(.

وبعد اأن قبلت ا�صتقالة طه، عينت الإدارة ابن النادي 

الذهبي، مدرباً  الع�صر  اأب��رز جنوم  اأحد  مالك ح�صون 

موؤقتاً للفريق، باإ�صراف رجل النادي التاريخي عدنان 

فنية  راأ���س جلنة  ع��اد لالأخ�صر على  وال��ذي  ال�صرقي، 

للنهو�س  امل�صتقبلية  ور�صم اخلطط  الإ�صراف  مهمتها 

تربع  عندما  بريقه  ا�صتعادة  اإىل  به  وال��ع��ودة  بالفريق 

على عر�س الكرة اللبنانية ل�صنوات طويلة.

وت��اأت��ي ع���ودة ال�صرقي اإىل الأن�����ص��ار ه��ذه امل���رة، يف 

الأم،  لناديه  امل�صاعدة  يد  مد  حم��اوًل  اإن��ق��اذي��ة،  مهمة 

الذي يعاين الأمرين هذا املو�صم.

وبعد ا�صتقالة طه وتعيني ح�صون يف من�صبه وقائد 

واف��ق  م�صاعداً،  م��درب��اً  ال�صوم  �صامي  ال�صابق  الفريق 

ال�صرقي على اأن يرتاأ�س اللجنة الفنية اجلديدة للنادي، 

والأم��ني  ب��در،  نبيل  النادي اجلديد  رئي�س  ت�صم  التي 

العام و�صاح ال�صادق، والإداري حممود الناطور، ف�صاًل 

عن املدربني ال�صابقني يف الفريق حممود برجاوي )اأبو 

طالب( وكيفورك قره بتيان.

الفني  اجلهاز  مع  ع��دة  اجتماعات  اللجنة  وعقدت 

اليمني،  تعز  الأه��ل��ي  لقاء  بعد  الفريق  و�صع  لتقييم 

يواجه  ال���دوري، حيث  م��ن   17 املرحلة  ان��ط��الق  وقبل 

�صبح  م��ن  ل��ل��ه��روب  ال�صاعي  ال��غ��ازي��ة  ال�صباب  ال��ف��ري��ق 

الهبوط اإىل الدرجة الثانية.

وك���ان ال�����ص��رق��ي ق���رر اع��ت��زال ال��ت��دري��ب ع���ام 2001 

لالأن�صار  الفني  اجلهاز  راأ���س  على  حافلة  م�صرية  بعد 

ا�صتمرت نحو 35 عاماً، توجها اأ�صهر املدربني اللبنانيني 

اأه��ل  م��ا  متوالياً،  مو�صماً   11 اللبناين  ال���دوري  بلقب 

الأن�صار لدخول كتاب »جيني�س« لالأرقام القيا�صية.

وب��ع��د اع��ت��زال��ه ع���اد ال�����ص��رق��ي اإىل الأن�����ص��ار لفرتة 

وجيزة بعد اأن تعاقب عدة مدربني على الفريق، اأبرزهم 

العراقي عبد الأمري اأحمد »الأم��وري«، ومل تكن عودة 

الفني  للمدير  الراية  �صلم  اإذ  طويلة،  لفرتة  ال�صرقي 

حمد  وبقي   ،2005 عام  حمد  عدنان  ال�صهري  العراقي 

طه،  جمال  الدفة  ي�صتلم  اأن  قبل  ملو�صمني  من�صبه  يف 

الأن�صار  درب  اأن  وبعد  اأي��ام،  قبل  ا�صتقالته  قدم  ال��ذي 

اأ�صرف ال�صرقي على تدريب منتخب لبنان عدة اأعوام، 

قبل اأن يرتك املهمة للمحلي اإميل ر�صتم، ثم لالأملاين 

ثيو بوكري.

وتوؤكد م�صادر مقربة من نادي الأن�صار، اأن تعيني 

املو�صم  بانتهاء  تنتهي  انتقالية،  لفرتة  �صيكون  ح�صون 

الأن�����ص��ار  اإدارة  اأن  اإىل  امل�����ص��ادر  ه��ذه  وت�صري  احل���ايل، 

برئا�صة نبيل بدر، بداأت منذ الآن بجوجلة عدة اأ�صماء 

للتعاقد معها من اأجل الإ�صراف على الفريق، من بينها 

املدير الفني احلايل ملنتخب لبنان ثيو بوكري، واملدرب 

احلايل لفريق الرا�صينغ الت�صيكي ليبور بال. 

ال�صفاء اأمام احلاجز ال�صوري

���ص��ي��ك��ون ال�����ص��ف��اء م��ط��ال��ب��اً ب��اج��ت��ي��از احل��ائ��ط 

نحو  طريقه  تعبيد  اأراد  ح��ال  يف  امل��ن��ي��ع،  ال�����ص��وري 

نهائي كاأ�س لبنان، ويحلم ال�صفاء باإحراز »الثنائية« 

ينا�صل  وه��و  تاريخه،  يف  الأوىل  للمرة  املو�صم  ه��ذا 

ع��ل��ى ث���الث ج��ب��ه��ات: ال�����دوري ح��ي��ث يحتل امل��رك��ز 

ال��ث��اين ب��ف��ارق الأه�����داف خ��ل��ف ال��ن��ج��م��ة امل��ت�����ص��در، 

والكاأ�س وكاأ�س الحتاد الآ�صيوي. 

مرتني  الثمينة  بالكاأ�س  ف��از  اأن  لل�صفاء  و�صبق 

مو�صمي 63 �� 64 على ح�صاب النجمة 1 �� 0، و85 �� 86 

على ح�صاب الأن�صار بالنتيجة عينها، وبلغ النهائي 

مرات.  7
على  بفوزه  النهائي  ن�صف  اإىل  ال�صفاء  وو�صل 

يف  تعادلهما  بعد  ال��رتج��ي��ح  ب�صربات   2  ����  3 العهد 

الوقتني الأ�صلي والإ�صايف 3 �� 3 يف ثمن النهائي، ثم 

على املربة 1 – 0 يف ربع النهائي.

وي���ق���دم ال��ت�����ص��ام��ن ���ص��ور ال���ع���رو����س وال��ن��ت��ائ��ج 

اجليدة بقيادة املدير الفني حممد زهري، ل �صيما يف 

مرحلة الإياب من الدوري، حيث فاز الت�صامن على 

العهد وتعادل مع النجمة وال�صفاء وخ�صر ب�صعوبة 

اأمام الأن�صار باإ�صابة وحيدة. 

وب��ع��د اأن اأق�����ص��ى ال��را���ص��ي��ن��غ ال���ق���وي ب�����ص��رب��ات 

ال��رتج��ي��ح، ي��اأم��ل الأخ����اء الأه��ل��ي متابعة م�����ص��واره 

الأوىل يف  للمرة  لبنان  لكاأ�س  النهائية  املباراة  نحو 

تاريخه، ومن اأجل حتقيق هذا احللم، يتوجب على 

ن�صف  يف  ال�صاحل  �صباب  اإق�����ص��اء  اجلبلي،  الفريق 

يعتمد يف مهمته، على حنكة مديره  النهائي، وهو 

ال��ف��ن��ي ال��وط��ن��ي ���ص��م��ري ���ص��ع��د، وث��الث��ي��ه الأج��ن��ب��ي 

وال�صوري  )اب���رازي���ل(  ودييغو  كون�صي�صاو  اإدورادو 

عالء بي�صون.

للمرة  املرموقة  الكاأ�س  حمل  اإىل  ال�صاحل  ويطمح 

واأم��ل   ،2000  ����  99 مو�صم  اإليها  و�صل  بعدما  الثانية، 

 ��  2008 مو�صم  اإخفاقهم  تعوي�س  يف  كبري  ال�صاحليني 

2009 حني خ�صر ال�صاحل يف النهائي اأمام العهد 0 �� 2. 
املدير  ال�صاحلي، يف عهد  بعيدة عن  لي�صت  واملهمة 

ال��ف��ن��ي احل����ايل حم��م��ود ح��م��ود ال���ق���ادر ع��ل��ى تفجري 

املفاجاآت يف الكاأ�س، ل �صيما اأن معنويات لعبيه جيدة 

ب�صربات   3 –  5 طرابل�س  ال�صمال  �صفري  تخطي  بعد 

اجلزاء الرتجيحية يف ربع النهائي.

 15 الأربعاء يف  النهائي  الدور ن�صف  وتقام مباراتا 

ملعب  على  وال�صفاء  �صور  الت�صامن  بني  القادم  اأي��ار 

الإخ��اء  بني  والثانية   3.30 ال�صاعة  الريا�صية  املدينة 

وال�صاحل يف التوقيت عينه على ملعب بريوت البلدي.
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فريق الأن�صار قبيل مباراته مع الأهلي تعز اليمني الثالثاء املا�صي

رئي�س اللجنة الفنية لنادي الأن�صار عدنان ال�صرقي املدير الفني اجلديد مالك ح�صون

األنصار يودع كأس لبنان 
وجمال طه.. ويستعيد الشرقي
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الإ�صباين  م��دري��د  ري��ال  فريق  �صيح�صر 

العريق يف ن�صف النهائي دوري اأبطال اأوروبا 

ل��ك��رة ال��ق��دم، ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل، 

�صراي  غلطة  عقبة  اجتياز  يف  جن��ح  اأن  بعد 

مدريد  يف  ذهاباً   0  -  3 الرتكي بفوزه عليه 

الثالثاء املا�صي  اإياباً   3  - 2 اأمامه  وخ�صارته 

يف ا�صطنبول.

وه����ذه امل����رة ���ص��ي��ك��ون ع��ل��ى ري����ال م��دري��د 

النجاح يف الو�صول اإىل النهائي، بعد اأن ف�صل 

يف تخطي دور الأربعة، يف املو�صمني ال�صابقني، 

بر�صلونة  التقليدي  غ��رمي��ه  اأم���ام  ب�صقوطه 

وبايرن ميونيخ الأملاين، على التوايل.

ال��ربت��غ��ايل جوزيه  ري���ال  م���درب  ويبحث 

م���وري���ن���ي���و، ع����ن ل���ق���ب ث���ال���ث ب���ع���د ت��ت��وي��ج��ه 

م���ع ب���ورت���و ال��ربت��غ��ايل ع���ام 2004 والإن����رت 

الإيطايل عام 2010، وهو قطع �صوطاً بعيداً 

الذي  �صراي  غلطة  تخطي  بعد  هدفه،  نحو 

على  ال��ن��ج��وم،  م��ن  جمموعة  �صفوفه  ت�صم 

راأ���ص��ه��م امل��ه��اج��م ال��ع��اج��ي دي��دي��ي��ه دروغ��ب��ا، 

املتوجني  ���ص��ن��اي��در،  وي�صلي  ال��و���ص��ط  ولع���ب 

اميانويل  وال��ع��اج��ي  ال��ق��اري،  باللقب  �صابقاً 

ال�صابق،  الإنكليزي  الأر���ص��ن��ال  لع��ب  اي��ب��وي 

جوفنتو�س  لع��ب  ميلو  فيليبي  وال��ربازي��ل��ي 

األ��ربت ريريا  ال�صابق، والإ���ص��ب��اين  الإي��ط��ايل 

لعب ليفربول الإنكليزي ال�صابق، واحلار�س 

الأوروغ�����واي�����اين ف��رن��ان��دو م��و���ص��ل��ريا لع��ب 

لزيو الإيطايل ال�صابق. 

وكان الفريق الرتكي نداً لنظريه الإ�صباين، 

»اأبناء  اأح��رج  الإي��اب، حيث  خ�صو�صاً يف مباراة 

املناف�صات،  عن  يبعدهم  وكاد  كثرياً،  مورينيو« 

لكن رونالدو اأثبت جمدداً اأنه الورقة الرابحة 

ل��ف��ري��ق��ه ب��ه��دف��ني م��ن ت��وق��ي��ع��ه قل�صا ال��ف��ارق 

اأمام الأتراك، الذين لعبوا برجولة وحا�صروا 

امل��ن��اط��ق��ي��ة الإ���ص��ب��ان��ي��ة ب���واب���ل م���ن ال��ه��ج��م��ات 

رائعة  اأه����داف  ث��الث��ة  ن�صيبهم  وك���ان  املتقنة، 

وي�صلي  والهولندي  ايبويه  اميانويل  للعاجي 

�صنايدر والعاجي الآخر ديدييه دروغبا، لكنها 

مل تكن كافية للتاأهل اإىل املباراة النهائية.

و���ص��ي��وا���ص��ل ال���ري���ال زح��ف��ه ن��ح��و اللقب 

يح�صر  التي  ال�24  امل��رة  اأن��ه��ا  علماً  العا�صر، 

فيها يف ن�صف نهائي البطولة الأوروبية الأم، 

لكن �صيكون عليه احلذر اأكرث خ�صو�صاً على 

امل�صتوى الدفاعي، حيث �صيعود اإىل �صفوفه 

الون�صو  وت�صابي  رام��و���س  �صريخيو  مدافعه 

اللذين غابا عن لقاء الإياب مع غلطة �صراي 

ب�صبب الإيقاف.

 11 الأوىل منذ  للمرة  الريال  وغ��اب عن 

عاماً يف ربع النهائي، احلار�س ايكر كا�صيا�س 

ك�صر يف  بعد  التمارين  اإىل  عودته  رغ��م  على 

ي���ده وح�����ص��ول��ه ع��ل��ى ال�����ص��وء الأخ�����ص��ر من 

لوبيز  دييغو  العرين  وحر�س  للعب،  الأطباء 

اأن��ه يريد متديد فرتة  اأعلن مورينيو  ال��ذي 

بقائه مع ريال. 

الأرجنتيني  اإ���ص��راك  مورينيو  ف�صل  كما 

القائد،  �صارة  حمل  ال��ذي  هيغواين  غونزالو 

على ح�صاب الفرن�صي كرمي بنزميا.

ال��ق��ادم جهود  ال���دور  ال��ري��ال يف  و�صيفقد 

الفارو اربيلوا الذي تلقى اإنذارين وُطرد اأمام 

غلطة �صراي.

ملقة - دورمتوند

جن���ح ب��رو���ص��ي��ا دورمت����ون����د ح��ام��ل لقب 

امل��و���ص��م��ني  يف  الأمل�������اين  وال��������دوري   1997

الأخريين يف و�صع حد ملغامرة ملقة يف اأول 

الأوىل  القارية  امل�صابقة  يف  لالأخري  ظهور 

بفوزه عليه 3 - 2 يف مباراة جمنونة ا�صتمتع 

»�صيغنال  ملعب  على  متفرج  األ��ف   65 بها 

ايدونا بارك«.

وا���ص��ت��ح��ق دورمت����ون����د ب��ط��اق��ة ال��ع��ب��ور 

ل���ن�������ص���ف ال����ن����ه����ائ����ي ب���ف�������ص���ل م���اك���ي���ن���ت���ه 

روب��رت  البولندي  يقودها  التي  الهجومية 

الأن��دي��ة  اأب���رز  اأن��ظ��ار  حم��ط  ليفاندوف�صكي 

الأوروب���ي���ة وال��ه��داف ال���ذي اأث��ب��ت مت��ي��زه يف 

الدوري الأملاين.

والالفت اأن ملقة الذي ميلكه القطري 

ال�صيخ عبد اهلل اآل ثاين، حرم من امل�صاركة 

الأربعة  املوا�صم  يف  الأوروب��ي��ة  امل�صابقات  يف 

م�صتحقاته،  دفع  عن  تخلفه  ب�صبب  املقبلة، 

لكن م�صتوى الفريق مل يكن ثابتاً يف العام 

 17 6 مباريات فقط من  اإذ فاز يف  اجلديد، 

مباراة، وف��وزه على رايو فايكانو 3 - 1 كان 

الأول يف خم�س مباريات يف الدوري. 

وت�صببت الأجواء ال�صلبية يف نادي ملقة 

ب�صكل اأ�صا�صي يف خروج الفريق، ل �صيما بعد 

اأم��ام  ال��دوري  اأن خ�صر مباراته الأخ��رية يف 

ريال �صو�صييداد 2-4 ال�صبت املا�صي، كما اأن 

�صاعقة �صربت طائرته ثالث مرات خالل 

توجهه اإىل بالد البا�صك، فيما عانى مدربه 

و�صعاً  بيليغريني  مانويل  الت�صيلي  القدير 

نف�صياً �صعباً بعد وفاة والده.

وت�صدر ملقة جمموعته يف الدور الأول 

اأم��ام  اأم���ام ميالن الإي��ط��ايل، وقلب ت��اأخ��ره 

اأو�صله   0 بورتو يف الدور الثاين اإىل فوز 2 - 

مع  با�صتهتار  تعمل  لكنه  الثمانية،  دور  اإىل 

الدقائق الأخرية من مباراته مع دورمتوند، 

فبعد اأن تقدم 2 - 1 يف الوقت الأ�صلي، فجر 

موقوتتني  قنبلتني  كلوب  ي��ورغ��ن  تالميذ 

لتنتقل  ال�صائع،  ب��دل  ال��وق��ت  يف  �صباكه  يف 

بطاقة ن�صف النهائي من اإ�صبانيا اإىل اأملانيا 

يف حلظات جمنونة.

 

جالل قبطان
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فريق دورمتوند يحّيي اجلمهور بعد بلوغه ن�صف النهائي

الأرجنتيني هيغواين مراوغاً الرتكي حميد التينتوبفرحة جمنونة ملدرب دورمتوند يورغن كلوب بعد تاأهل فريقه

فريق ريال مدريد

أبطال أوروبا: الريال عطل القنبلة التركية
ودورتموند أفسد عرس ملقة
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الـمــديــر الــفــنـي: مــــالك مــحــــــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

االأمريكية، رجاًل  »اأالبــامــا«  ال�شرطة يف واليــة  احتجزت 

كان يقود �شيارته يف نفق وهو ي�شتخدم يديه لكتابة ر�شائل 

ن�شية بوا�شطة هاتفني، ويحرك املقود بركبتيه، فيما جل�س 

يف املقعد اخللفي من ال�شيارة امراأتان وطفل يف الثالثة من 

مــور )19  دانـــدري  ال�شائق  اإىل جانب  وكــان يجل�س  عــمــره. 

�شنة( �شاب كان بحوزته »ماريجوانا« يخفيها يف �شرواله.

بوا�شطة  الهاتفية  الــر�ــشــائــل  ير�شل  اأنـــه  »مـــور«  وك�شف 

هاتفني معاً منذ اأن كان يف الـ15 من العمر. 

ُيذكر اأنه اإ�شافة اإىل كل ما �شبق، كان بحوزة »مور« عقاقري يتم 

احل�شول عليها بو�شفة طبية بقيمة 4500 دوالر.

يكتب الرسائل على هاتفين.. ويقود السيارة بركبتيه

اإذا كان ال�شحك خري عالج، فمن املوؤكد اأن مدينة »�شان دييغو« 

االأمريكية هي اأول مدينة يف العامل تقيم بطولة لل�شحك، �شمن 

املعدي،  وال�شحك  القلب،  اأعماق  من  ال�شحك  منها:  عدة،  فئات 

وال�شحك ال�شيطاين، وال�شحك حتى الغ�شيان.

مــنــظــم الــبــطــولــة األـــبـــريت نــرييــنــبــريغ قــــال: هــنــاك بــطــوالت 

لل�شينما  وبطوالت  القدم،  لكرة  وبطوالت  واملالكمة،  للم�شارعة 

والــتــلــفــزيــون، واإن كــانــت حتـــت مــ�ــشــمــيــات خمــتــلــفــة، كــاالأو�ــشــكــار 

والغولدن كلوب، وغري ذلك الكثري، فلماذا ال تكون هناك بطولة 

لل�شحك؟

للجنة  ُوّجــهــت  االنــتــقــادات  اإن  قــال  ال�شيطاين  ال�شحك  وعــن 

البع�س  ت�شّور  فقد  البطولة،  االإعــالن عن هذه  امل�شرفة مبجرد 

اأننا من َعبدة ال�شيطان، وهذا غري �شحيح بتاتاً، فكل ما يف االأمر 

هو اأن هذا النوع من ال�شحك كان منت�شراً يف معظم اأنحاء العامل، 

وكان النا�س يقولون عمن ي�شحك ب�شكل جنوين اإن »ال�شيطان قد 

تقّم�شه«.

اأن  ي�شتطيع  الـــذي  هــو  البطولة  هــذه  يف  الــفــائــز  اأن  واأ�ــشــاف 

اجلمهور  اإىل  ال�شحك  عــدوى  اإي�شال  مــن  يتمكن  واأن  ي�شحك 

اأن  بــاأي كلمة، ومن دون  اأن يتفّوه  الأطــول فرتة ممكنة، من دون 

يقوم باأي حركة يف اأي جزء من ج�شمه.. فقط اأن ي�شحك.

اأنه  ال�شحك، حتى  لدرا�شة  كّر�س حياته  قد  وكان نريينبريغ 

اأخرج فيلماً وثائقياً بعنوان »ال�شحك علم وفن«.

الــذي  ال�شنوي  املــوؤمتــر  اإطـــار  البطولة يف  هــذه  تنظيم  ويــاأتــي 

اأن  املنظمون  وياأمل  بال�شحك،  التطبيقي  العالج  جمعية  تعقده 

تتحول اإىل تقليد �شنوي.

تــنــظــــيـم بـطــولــة للـضـحـــك


