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انتخب علماء بالد ال�شام الذين ح�شروا من �شورية ولبنان واالأردن وفل�شطني 

اإىل دم�شق، جنل ال�شهيد العالمة د. حممد �شعيد رم�شان البوطي؛ ال�شيخ حممد 

توفيق، رئي�شاً الحتاد علماء بالد ال�شام. ويف املنا�شبة و�شع العلماء احلجر االأ�شا�شي 

ملجمع االحتاد يف دم�شق.

»الثبات« تغتنم املنا�شبة لتوّجه تهانيها لل�شيخ د. حممد توفيق البوطي لقيادة 

االحتاد، �شائلة املوىل عز وجل اأن يكون خري خلف خلري �شلف.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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الشيخ محمد توفيق البوطي 
رئيسًا التحاد علماء بالد الشام
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3 سقوط قوانين االنتخاب يعزز فرص »حكومة األمر الواقع«

سورية تفرض اتفاقية »بوتين ــ أوباما«

سعد الدين حسن 
خالد: سورية ال 

 كل هذه 
ّ

تستحق
الدماء والفوضى

االعتراف بيهودية 
الدولة »اإلسرائيلية« 

ينسف القضية 
الفلسطينية

االتفاق التركي ــ 
الكردستاني بين 

مأزق أردوغان 
وتكتيك أوجالن

الصحافة التركية 
وأهالي الريحانية غير 

مقتنعين بالرواية 
الرسمية للتفجيرين
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■ كتب املحرر ال�سيا�سي
اأث��ب��ت��ت ال��وق��ائ��ع ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ال�����س��اع��ات 

االأخ����رة، وم��ن خ��ال ال��ل��ق��اءات واالت�����ص��االت 

لبنانياً  والعر�ض  الطول  خطوط  على  املكثفة 

املكونات  بني  الكبر  اخل��اف  حجم  واإقليمياً، 

ال�صيا�صي  امل��ك��ون  داخ���ل  واأح��ي��ان��اً  ال�صيا�صية، 

التكتيك  واالأه������داف يف  ال�����روؤى  ع��ل��ى  ن��ف�����ص��ه، 

االأمر  امل�صتويات،  كافة  وعلى  واال�صرتاتيجيا، 

الوطنية،  املنجزات  بكل  باالإطاحة  يهدد  الذي 

وعلى راأ�صها ق�صية ال�صلم االأهلي.

بالقوة  »الو�صطي«  جنباط  وليد  واأثبت 

ال���ع���ايل،  امل���ن�������ص���وب  ذات  االن���ت���ه���ازي���ة  ح���ج���ة 

اأ�صا�صية  مرجعيات  مع  والت�صامن  بالتكافل 

حالية و�صابقة يف الداخل واخلارج، يف حماولة 

باأ�صلوب  متحدثاً  امتياز،  اأو  موقع  اأي  لك�صب 

بالو�صطية  �صلة  ب��اأي  �صّيق ال ميت  م�صلحي 

امل��زع��وم��ة ال��ت��ي اأراد م��ن خ��ال اال���ص��م فقط 

حت�صيل مكا�صب يف احلكومة وجمل�ض النواب 

واالإدارة، وكان �صّباقاً اإىل اأخذ ما يريد كل مّرة 

عرب ا�صتجاب الكتل اإليه، اأو جتير اأي حدث 

مل�صلحته؛ ببيعه موقفاً لهذا اأو موقفاً لذاك، 

وب��ال��ت��ايل ح��ق��ق ل���ذات���ه، ول��ي�����ض ل��ل��م��وح��دي��ن 

الدروز، املراكز واملواقع التي اأرادها يف العهود 

ك��ل��ه��ا؛ م��ن��ذ زم���ن و���ص��اي��ة »خ����دام - ك��ن��ع��ان - 

رفيق احلريري  الرئي�ض  اإىل عهد  ال�صهابي«، 

الرئي�ض جنيب  وورثته، بل وحتى يف حكومة 

ميقاتي، التي حقق فيها ما عجز عنه قبلها.

ال��ت��ي �صار  ال�����ص��ورة  اأم����ام ه���ذه  ن��ح��ن  اإذاً، 

العي�ض  ميثاق  ب�صرب  ي��ه��دد  جنباط  ول��ي��د 

ال���ل���ب���ن���اين، وت�����ص��ك��ي��ل م����ا ���ص��م��اه��ا »ح��ك��وم��ة 

تعهداته  على  كعادته  منقلباً  ال��واق��ع«،  االأم��ر 

البحر؛  يف  ال�صمك  يبيع  كمن  فهو  الهوائية، 

فاإن  وبالتايل  �صيئاً،  يخ�صر  وال  دائ��م��اً  يك�صب 

ال�صعيف،  منطق  اأي  ه���ذا،  جنباط  منطق 

اأو باأخرى توريط البلد مبا ال  يريد بطريقة 

العربية  اململكة  اإىل  ذه��ب  عليه  وبناء  يطيق، 

ال�����ص��ع��ودي��ة، وب��ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا، 

حم������اواًل ت���ق���دمي م��ق��ارب��ة خ���ط���رة وت���وري���ط 

ال�صائكة  اللبناين  امللف  بتعقيدات  ال�صعوديني 

التطورات  م�صتغًا  دوم���اً، 

لذلك.  كمدخل  ال�����ص��وري��ة 

جنباط  اأن  من  وبالرغم 

يدرك متاماً اأنه عاجز عن 

تغير التوازنات يف الواقع 

ذه���ب  اأن������ه  اإال  ال����داخ����ل����ي، 

حم������اواًل ت���ق���دمي م����ربرات 

ل��ه��ذا ال��ع��ج��ز، واإق���ن���اع من 

التقى بهم يف جدة ب�صيغة 

اأي  ال��ت��األ��ي��ف احل��ك��وم��ي��ة، 

»ث����اث ث��م��ان��ات«، ال��ت��ي ال 

ال��ت��وازن  �صيغة  م��ن  متلك 

وفر�ض  �صيئاً،  االأحجام  يف 

معادلة جديدة ال تاأخذ يف 

احل�صبان االأحجام النيابية 

االأه��م  وهدفها  احلقيقية، 

ال�صيعي  امل���ك���ون  ا���ص��ت��ب��ع��اد 

الفاعل باأي ثمن.

فاإن  املّطلعني،  وبح�صب 

ي���ق���دم���وا  مل  ال�������ص���ع���ودي���ني 

جل��ن��ب��اط م��ا »ي��ب��ل ري��ق��ه«، 

ب���ل اأ���ص��م��ع��وه ك���ام���اً ُي��ف��ه��م 

م�صتعدين  غ��ر  اأن��ه��م  م��ن��ه 

ملجاراته يف مقاربته �صوى يف 

النظرة اإىل الو�صع ال�صوري 

فح�صب، وم��ا ع��دا ذل��ك فاإن 

ال��و���ص��ع ال��ل��ب��ن��اين م���رتوك 

ل�»اأهل احلل والعقد«.

 م����ن ج���ه���ة اأخ���������رى، اأظ�����ه�����رت اخل����اف����ات 

اآذار،  من  ع�صر  الرابع  ائتاف  داخ��ل  ال�صيا�صية 

الفريقني،  اآذار، وبني  الثامن من  وداخ��ل فريق 

اأن ال��ت��واف��ق يف ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة اأم���ر يف غاية 

ال�صعوبة، حتى لو مت ا�صتجاب ن�صاب قانوين 

االأرث��وذك�����ص��ي  ال��ط��رح  م�����ص��روع  ع��ل��ى  للت�صويت 

ي��ت��ع��اط��ى  ب����ري  ال��رئ��ي�����ض  اإن  اإذ  ل��ان��ت��خ��اب��ات، 

ب��امل��و���ص��وع��ني احل��ك��وم��ي واالن��ت��خ��اب��ي كمدخل 

اإنه  اإذ  املعقولة،  بحدوده  ولو  الوطني،  للتوافق 

ذاته،  بحد  تاأليف احلكومة لي�ض هدفاً  اأن  يرى 

واالأه�����م ه���و ال��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ي، ب��ي��ن��م��ا ق��وى 

احلكومي،  بال�صيد  اال�صتئثار  ت��ري��د  اآذار   14
اأكرثية  ي��وؤّم��ن  انتخاب  قانون  الإن��ت��اج  وال�صغط 

مت��ام��اً،  جنباط  ول��ي��د  يتبناه  م��ا  وه��و  نيابية، 

مق�صوداً،  تهويًا  االآذاري  الفريق  مار�ض  حيث 

وا�صعاً البلد اأمام خماطر كربى.

اآذار  الثامن من  ان��ربى فريق  املقام،  يف هذا 

الن�صية  الر�صائل  من  �صل�صلة  باإر�صال  ال��رد  اإىل 

الق�صرة والقوية امل�صمون، فيها جمموعة من 

ال��وزارات،  ت�صليم  عدم  منها  اجلدية،  اخلطوات 

الفريق  عندها  وليتحّمل  ال�صارع،  اإىل  والنزول 

الوطنية  وامل�صلحة  املنا�صفة  ملنطق  ال��راف�����ض 

ك���ل ال��ت��ب��ع��ات، ل���ذل���ك دع����ا ال��رئ��ي�����ض ب����ري اإىل 

»دوحة لبنانية �صريعة«، وحترك الرئي�ض املكلف 

الو�صع  اح��ت��واء  طلبت  التي  التينة،  عني  �صوب 

ع��رب ت��ق��دمي ت��ن��ازالت م��ن ال��ف��ري��ق��ني، ال ت��وؤّم��ن 

بال�صرورة م�صالح جنباط كما ي�صتهي، والذي 

يرفع دوم��اً �صعار: »اأن��ا اأو ال اأح��د.. وم��ن بعدي 

الطوفان«.

 »مسلمون..« 
عند الحدود

االأخ����������رة،  االآون������������ة  ل�����وح�����ظ يف 

خ�����ص��و���ص��اً يف ب��ل��دات ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي 

ورا���ص��ي��ا وامل��ن��اط��ق احل���دودي���ة، تنامي 

م����ا ت�����ص��م��ى ح����رك����ة »م�������ص���ل���م���ون ب��ا 

حدود«، التي تعمد منذ بدء االأحداث 

يف  ن��ف�����ص��ه��ا  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ����ص���وري���ة  يف 

ال��ب��ل��دات امل���ذك���ورة، وحت����اول ال��ت��م��ّدد 

اإىل البقاع االأو�صط، خ�صو�صاً جمدل 

وقطع  امل�صرات  تنظيم  ع��رب  عنجر، 

يوم  كل  املن�صورات  وتوزيع  الطرقات، 

جمعة على اأبواب امل�صاجد.
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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

النائب وليد جنباط
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 انزعاج جنبالطي
اأح��د  بحق  وق��ا���ٍض  ن��اٍب  بكام  خا�صة  جل�صة  خ��ال  جنباط  وليد  النائب  ت��وّج��ه 

االأحزاب الفاعلة يف قوى الثامن من اآذار، بعد املواقف االأخرة الوا�صحة لهذا احلزب، 

خ�صو�صاً يف مو�صوعي اال�صتحقاق احلكومي وقانون االنتخاب، واملوقف من احلرب 

على �صورية.

 أين النأي بالنفس؟
اأح��داث �صورية  الناأي بالنف�ض من  اأين �صيا�صة  �صاأل رئي�ض بلدية يف ق�صاء را�صيا: 

بعد م�صاهدة العديد من امل�صت�صفيات امليدانية التي اأن�صئت ملعاجلة امل�صلحني ال�صوريني 

ال�صليب  ال�صيخ، حيث يقوم  ال�صوري، خ�صو�صاً من قرى جبل  الفاريني من اجلي�ض 

االأحمر اللبناين، وباإ�صراف جماعات اإ�صامية معروفة يف بلدة �صبعا، بنقل امل�صلحني 

واإقليم  را�صيا  وب��ل��دات  براليا�ض  بلدة  يف  فتحها  مت  التي  امل�صت�صفيات  اإىل  امل�صابني 

اخلروب؟

www.athabat.net

ايين«
ّ

جنبالط يبيع الماء في »حارة السق

السعوديون لم يقدموا 
لجنبالط ما »يبل ريقه«.. 
بل أسمعوه كالمًا ُيفهم 
منه أنهم غير مستعدين 

لمجاراته في مقارباته 
سوى في النظرة إلى 

الوضع السوري

»الديمقراطية« اللبنانية العجيبة
منذ بيان احلكومة ال�ستقاللية الأوىل عام 1943، كان 

النتيجة  التمثيل، لكن  انتخاب يحفظ �سحة  الوعد بقانون 

كانت دائمًا القانون الأ�سواأ.

يف العام 1951 اأنتج عهد الرئي�س ب�سارة اخلوري قانونًا 

1942، لكنه ق�ّسم كاًل من حمافظتي جبل  هو نف�س قانون 

لبنان ولبنان ال�سمايل اإىل ثالث دوائر انتخابية، كما رفع 

عدد النواب من 55 نائبًا اإىل 77.

ويف العام 1953 اأنتج عهد كميل �سمعون قانون الدائرة 

 44 فيها  ُينتخب  انتخابية  دائرة   33 لبنان  الفردية، فجعل 

نائبًا.

ال��دوائ��ر  ع��دد  �سمعون  كميل  جعل   1957 ال��ع��ام  ويف 

النتخابية 27 دائرة ُينتخب فيها 66 نائبًا.

ويف العام 1960 حاول الرئي�س فوؤاد �سهاب تطوير قانون 

جوبه  لكنه  اخلم�س،  املحافظات  اإىل  بالعودة  النتخاب، 

مع  يتعار�س  ذلك  اأن  وج��دوا  الذين  ال�سيا�سيني  مبعار�سة 

م�ساحلهم، فكان ما ي�سمى »قانون الق�ساء«، الذي هو يف 

والتطوير،  التحديث  بع�س  مع   1957 عام  قانون  حقيقته 

ورفع عدد النواب اإىل 99 نائبًا.

القانون،  بهذا  متامًا  مقتنعًا  �سهاب  الرئي�س  يكن  مل 

القانون م�ستقباًل،  الأمام يف تطوير  اإىل  اأراده خطوة  لكنه 

جعله  ما  ال�سميك،  ال�سيا�سيني  م�سالح  بجدار  فا�سطدم 

يرف�س التجديد له عام 1964، رغم اأن الأكرثية ال�ساحقة 

متوافرة له، كما رف�س عام 1970 اإعادة انتخابه، واأطلق يف 

حينه و�سفه ال�سهري ل�سيا�سيي »اأكلة اجلبنة«.

لأن  اللبنانية،  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف  ���س��يء  يتغري  مل 

كثريين منهم، خ�سو�سًا هوؤلء الذين يتغذون من الطائفية 

ال�سيا�سية،  احلياة  تطوير  يريدون  ل  الذين  ال�سيا�سية، 

�سيء  كل  يبقى  اأن  يريدون  بل  تقدمه،  ول  البلد  تطوير  ول 

ولع�سّي  بعدهم،  من  واأحفادهم  ولأولده���م  لهم  م�ساعًا 

يعّينونها نوابًا، لأنه م�سهورة يف لبنان مقولة قدمية منذ اأيام 

النتداب اأن »فالنًا اإذا ر�ّسح ع�سا تكون نائبًا«.

قانونًا  ول�سعبنا  ملجتمعنا  يريدون  ل  ال�سيا�سيون  ه��وؤلء 

ينتج �سيا�سيني وقادة من اأف�سل الكفاءات العلمية واملهنية 

ا�ستقالًل  يريدون  ل  بب�ساطة  وهم  والقانونية،  والد�ستورية 

حقيقيًا، ول جمتمعًا وطنيًا، ول عدالة اجتماعية حقيقية.

راقبوا وتابعوا حركة الكثري من �سيا�سيي لبنان، لحظوا 

حركة »اأمري الدميقراطية« وليد جنبالط.. تابعوا نظريات 

اأوًل«  لبنان  ل�»بليغ  »العبقري« �سمري جعجع، وانتبهوا جيدًا 

وكبريه  اجلميل  اآل  حزب  بتاتًا  تن�سوا  ول  احلريري،  �سعد 

اآل  حر�س  وتابعوا  تاأملوا  ون��دمي..  �سامي  و�ساللتْيه  اأم��ني 

�سعود واآل ثاين واملال م�سعود الربازاين على »الدميقراطية« 

وجيفري  كونيللي  م��ورا  تقودها  التي  العجيبة  اللبنانية 

النيابي  املجل�س  الطويل يف  للفيلم  انتبهوا جيدًا  فيلتمان.. 

اللبناين.

اأحمد �سحادة
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مملكة  رك��اب  يف  ال�صائرون  اللبنانيون  ي�صعى  ه��ل 

�صعب  ���ص��دور  على  الراب�صة  االأ���ص��ود  وال��ذه��ب  القمع 

اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة، اإىل ت��ك��رار جت��رب��ة ح��اك��م ال��ع��راق 

ال�����ص��اب��ق ����ص���دام ح�����ص��ني، ال����ذي خ�����ص��ر ن��ف�����ص��ه وخ�صر 

العراق، بعد اأن اأعطى اأذناً �صاغية لن�صيحة ويل العهد 

اإيران  اأن ي�صبح ملكاً( مبهاجمة  ال�صعودي فهد )قبل 

و»االإ�صرائيليني«،  االأمركيني  ثورتها  ا�صتفزت  التي 

الن�صيحة  يف  »ت����ورط«  اأن  ب��ع��د  ���ص��دام،  ن�صيب  ف��ك��ان 

جتاه  االأم��رك��ي«،  الطرف  ب�»غ�ض  وعمل  ال�صعودية، 

الكويت، اأن انقلب اآل �صعود عليه، و�صاعدوا االأمركيني 

ال��ع��راق، وت��رك��وا ���ص��دام مل�صره على حبل  ت��دم��ر  يف 

امل�صنقة؟

اأت���ب���اع ال�����ص��ع��ودي��ة يف ل��ب��ن��ان، وه���م اأن��ف�����ص��ه��م اأت��ب��اع 

�صراً،  بالعرب  تريد  �صفارة  وك��ل  االأم��رك��ي��ة،  ال�صفارة 

يتعظوا  مل  فهم  »ال�صدامي«،  الطريق  على  ي�صرون 

فيطيعون،  ي��وؤَم��رون  اأدوات  جم��رد  حقيقهم  يف  الأنهم 

وه���م ك��م��ا ق���ال عنهم ال��رئ��ي�����ض ال�����ص��وري ب�����ص��ار االأ���ص��د 

اإىل  ا�صتمعوا  ه��وؤالء  ماأمور«..  ماأمور، عند عبد  »عبد 

باأي تفاهم  القبول  الريا�ض و»بنادرها« بعدم  »اأوام��ر« 

مع اإخوانهم اللبنانيني، حتت »وعد« �صعودي - اأمركي 

- اأوروبي باأن الدولة ال�صورية �صتنهار، واأن اأوان فر�ض 

اللبنانيني اخلارجني عن  ال�صروط  واالإم��اءات على 

طوع اأمركا وعبيدها من حكام اأرا�صي النفط والغاز 

بات قريباً، لكن ح�صابات احلقل املتاآمر على �صورية مل 

تطابق ح�صابات بيدر ال�صمود والبطوالت، التي اأف�صلت 

العروبة  قلب  ت�صتهدف  التي  القذرة  الكونية  احل��رب 

ال��ن��اب�����ض، ف��ك��ان��ت امل��م��اط��ل��ة وان��ت��ظ��ار ال��ه��ج��وم االأول 

يح�صل  مل  وال��ذي  دم�صق،  ل�صقوط  والثالث  وال��ث��اين 

رغم هجمات املرتزقة املتجمعني من اأربع رياح الكون، 

اإىل  وال�صعوديني  االأمركيني  يدفع  ب��ات  ال��ذي  االأم��ر 

من  ظهر  وه��ذا  اللبنانية،  الورقة  ا�صتعمال  ا�صتعجال 

االأم��رك��ي عن رف�ض م�صاركة »حزب  االإع���ان  خ��ال 

اهلل« يف احلكومات اللبنانية، ومن خال ال�صغط على 

حكومته،  ا�صتقالة  الإع���ان  ميقاتي  جنيب  الرئي�ض 

ث��م م��ن خ���ال ف��ر���ض ال�����ص��ع��ودي��ة تكليف مت���ام �صام 

غر  اأنها  وغ��ره  هو  يعرف  ب�صروط  حكومة  لت�صكيل 

مقبولة وطنياً، واأن »حزب اهلل« وحلفاءه �صرف�صونها، 

»بحزب  املُغرمة  العاطفية  امل�صرحية  من  الرغم  على 

و�صعد  ب��روت،  يف  ال�صعودي  ال�صفر  مثلها  التي  اهلل« 

اأك��رث من �صاعات،  ت��ُدم  احلريري من ج��دة، والتي مل 

بعد تبّخر اأوهام الرهان يف »االنت�صار« على �صورية.

تهدد  �صتبقى  اأنها  يبدو  اخلارجية  الرهانات  هذه 

يتلّقى  من  هناك  دام  ما  ووحدتهم،  اللبنانيني  �صام 

اأوامر »التوريط« ال�صعودية واالأمركية، اإذ لي�ض �صهًا 

كل  مع  �صورية،  يف  بهزميتهم  ي�صلموا  اأن  ه��وؤالء  على 

يحاولون  ولذلك  »الكونية«،  الهزمية  ه��ذه  تداعيات 

لها  يراد  واقع  اأمر  لبنان من خال حكومة  ا�صتباحة 

حتقيق اأهداف عدة اأبرزها:

الوطنية  االع��ت��ب��ارات  وخ���رق  ال��ت��ف��رد،  تكري�ض   -1
وامليثاقية وحق اللبنانيني املقد�ض يف امل�صاركة املتوازنة 

يف حكم بلدهم.

2- تلبية االأمر االأمركي با�صتبعاد »حزب اهلل« عن 
امل�صاركة يف احلكومة، من خال تزوير »التكنوقراط«.

املواجهة  ال��وزاري ثاثية  البيان  3- منع ت�صمني 
�صد العدو »االإ�صرائيلي«؛ »ال�صعب واجلي�ض واملقاومة«، 

الأن اأوامر قوى 14 اآذار ومتويلهم ياأتيان من اجلهات 

بائعة  الدولية  الطرق  قارعة  على  تقف  التي  نف�صها 

حقوق �صعب فل�صطني باملجان.

بوا�صطة  االأم��رك��ي��ني،  بيد  رهينة  لبنان  اأخ��ذ   -4
ح��ك��وم��ة ف��ئ��وي��ة، ل��ي��ك��ون ورق���ة ���ص��غ��ط  يف امل��ف��او���ص��ات 

الق�صايا  خمتلف  حول  املقبلة  االأمركية   - الرو�صية 

لكن حم��اول��ة فرط  ق��ائ��م،  التوجه  ه��و  ه��ذا  العاملية.. 

القانون  »م�صروع  الإق��رار  املتوجهة  النيابية  االأكرثية 

االأرثوذك�صي«، توؤخر تنفيذه.

اال�صرتاكي«  التقدمي  »احلزب  قدامى  اأحد  يروي 

اأن���ه ق���ال مل��ن ���ص��األ��ه يف اأح���د االأي�����ام: »م����اذا تفعل اأن��ت 

واأم��ث��ال��ك م��ن غ��ر ال����دروز داخ���ل احل����زب«؟ ف��اأج��اب: 

نف�صه  واالأم��ر  الرتفيه عنهم فقط«،  هو  »نحن عملنا 

اأم��ث��ال ج���ورج بكا�صيني وف��ار���ض  ي��ق��ال ع��ن  ب��ال��ت��اأك��ي��د 

خ�صان و�صمر �صومط وغرهم داخل »تيار امل�صتقبل«، 

الطائفيني  من  اأع��داد  الجتماع  تلوين  جم��رد  فهوؤالء 

احلريري«،  »اآل  حزب  ي�صكلون  املتع�صبني  واملذهبيني 

اأن  ح��ني  ال��ع��ق��ول، يف  �صغار  اأم���ام  العلمانية  وي��ّدع��ون 

»اأمن  �صمر جعجع يبدو اأ�صدقهم، فهو التزم م�صبقاً 

العلمانية،  وال  الوطنية  ي��ّدع  ومل  امل�صيحي«  املجتمع 

الثاثة  االأط���راف  اأن  اأح��د  ي�صدق  اأن  ال�صذاجة  وم��ن 

هو  �صاكلتهم  على  مذهبياً  طائفياً  قانوناً  يرف�صون 

»م�صروع القانون االأرثوذك�صي« الأ�صباب وطنية.

اأن كل م�صاريع القوانني  االآن، بعد اأن بات وا�صحاً 

ال��ن��واب، حيث  اأب��واب جمل�ض  على  �صقطت  االنتخابية 

رف�����ص��ت ���ص��ري��ح��ة ك���ربى م��ن ال���ن���واب االآخ����ذ ب��ق��ان��ون 

حقيقة  لكنه  �صكًا،  »خمتلط«  اإىل  وحّولته  الن�صبية 

ال��ذي  ال��ن��اف��ذ،  ال�����ص��ت��ني«  »ق��ان��ون  ع��ن  ن�صخة منقحة 

رف�ض  فيما  رف�����ص��ه،  على  لبناين  اإج��م��اع  �صبه  ي��وج��د 

اأم��ام خطر  البلد  بات  االأرثوذك�صي«،  »القانون  اآخ��رون 

الفو�صى، الأن �صيا�صة حافة الهاوية هي ال�صائدة، وبات 

ت�صكيل »حكومة اأمر واقع« هو ال�صيغة االأكرث ترجيحاً 

لتكون  اللبنانية،  االأو���ص��اع  لتفجر  و�صيلة  واالأ���ص��رع 

وحلفائهم  االأم��رك��ي��ني  ه��زمي��ة  تغطي  دخ���ان  ق��ن��اب��ل 

من عرب النفط، وف�صلهم يف احتال دم�صق واإ�صقاط 

نظامها املقاوم.
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الرئي�ض نبيه بري 

م�صتقبًا الرئي�ض 

املكلَّف متام �صام 

يف عني التينة

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

يـقــــال

 عدّو العدّو.. حليف؟
اإنه ال بد من اإعادة  اآذار« اأمام بع�ض اأقرانه،  قال قيادي بارز يف »14 

فرّد  ال�صوري،  الرئي�ض  اإ�صقاط  على  الفا�صل  للرهان  ال�صيا�صي  التقييم 

اإن��و  �صمعت  م��ا  ك��اأن��ك  اأع�صابك،  وه���ّدي  »روق،  ���ص��ارخ��اً:  ل��ه  عليه زميل 

اإ�صرائيل �صّنت غارات حول دم�صق، وما �صيكون الحقاً اأكرب بكثر«، ف�صاأل 

االأول بتعجب: »يعني ما عاد اإلنا اإال اإ�صرائيل«؟!

 استقاالت في العرقوب
منطقة  يف  امل�صتقبل«  »ت��ي��ار  منت�صبي  م��ن  قليل  غ��ر  ع��دد  ي��ت��داول 

العرقوب، يف كيفية اإعان ا�صتقاالت جماعية، رداً على التعاطي املتعايل 

معهم من قيادات اجلماعة نف�صها يف �صيدا وبروت، وطلب هوؤالء من 

ال�صاحلي،  الطريق  ي�صكنون على  الذين  �صيما  امل��وؤازرة،  اأبناء منطقتهم 

وكانت »القيادة« ت�صتعني بهم يف قطع الطرق عند احلاجة.

 انتشار »قواتي«
بقاعية،  ق��رى  يف  اللبنانية«  »ال��ق��وات  انت�صار  �صهرين  منذ  ل��وح��ظ 

خ�صو�صاً يف بلدات املرج وجمدل عنجر وقب اليا�ض وحو�ض احلرمية، 

اأنهم مع  امل��رج  »ال��ق��وات« يف  بع�ض منا�صري  اإع��ان  هو  الافت  اأن  اإال 

»القوات« لي�ض حباً بهم، بل كرهاً باأحزاب »8 اآذار«، وب�صورية واملقاومة!

 تدريب على السالح
تقوم جهات حزبية لبنانية بجلب جمموعات من النازحني ال�صوريني 

اخلفيف  ال�صاح  على  لتدريبهم  وب�صابا،  �صحيم  بلدتي  اإىل  ونقلهم 

حال  يف  اجلهوزية  كامل  يف  ليكونوا  الو�صائل  كافة  وتاأمني  واملتو�صط، 

ال�صوريني  اأحد  ُقتل  التدريب  واأثناء  اأمنية م�صتقبًا،  اأح��داث  اأي  وقوع 

خطاأ، ومت دفنه يف اإحدى القرى املجاورة ملركز التدريب.

 حركة بال بركة
ل��ف��ت��ت امل��ت��اب��ع��ني ح��رك��ة ال�����ص��ي��خ اأح���م���د االأ���ص��ر 

حيث  اللبنانية،  املحافظات  يف  املكوكية  وتنقاته 

اأ���ص��ب��ح ل��ه م��ن��ا���ص��رون يف ب��ل��دات ب��ق��اع��ي��ة، وق���د زار 

موؤخراً بلدة قب اليا�ض، واجتمع مع بع�ض العائات 

خدمات  مكتب  افتتاح  على  معهم  وات��ف��ق  ال��ن��اف��ذة، 

به  يكلَّف  اأجل متابعة وتنفيذ بع�ض ما  با�صمه، من 

من اخلارج.

 ورطة األسير
كبرة  جمموعة  راقبت  االط��اع  وا�صعة  م�صادر 

من اأهايل �صيدا يق�صدون م�صجد بال بن رباح يف 

�صيدا ملقابلة ال�صيخ االأ�صر، وذلك لا�صتف�صار عن 

اإىل �صورية لقتال  اأوالده��م الذين مت نقلهم  م�صر 

حالة  اإن  امل�صدر  وي��ق��ول  ال�����ص��وري،  العربي  اجلي�ض 

من االإرب��اك والبلبلة ت�صود وج��وه االأه��ايل، ومنهم 

فل�صطينيون، يريدون معرفة م�صر اأبنائهم.

 مجّرد تذكير
ق���ال اأح����د م��ع��ار���ص��ي ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب��اط يف 

دون  من  بعقل  يت�صرف  اأن  االأخ��ر  على  »اإن  اجلبل: 

تلة  على  بال�صيطرة  اإي���اه  م��ذّك��راً  عن�صرية«،  غ��ري��زة 

حكومة  ت�صكيل  جنباط  اق��رتاح  معر�ض  يف  ال�888، 

»ثاث ثمانات«.

 سر حماس جعجع
للقانون  جعجع  �صمر  حما�ض  خم�صرم  �صيا�صي  رّد 

اأن  مي��ك��ن  وح��زب��ي��ة  م�صيحية  دواف�����ع  اإىل  االأرث���وذك�������ص���ي 

اأي اتفاق بينه  اأن  يحققها »احلكيم« دفعة واح��دة، موؤكداً 

وبني »امل�صتقبل« حول هذا املو�صوع م�صتيحل.

 »جهاد النكاح«
يف تطور خطر يف ق�صية املرا�صلة وال�صحافية »غ. ع«، 

التي قيل اإن اأحد اأمراء »جبهة الن�صرة« قام باغت�صابها 

»اجلبهة«  م��ن  متحدث  ���ص��ّرح  رج��ال��ه،  بع�ض  مب�صاعدة 

ل��و���ص��ائ��ل اإع��ام��ي��ة، م��ن��ه��ا ج��ري��دة »ال���وط���ن اون الي��ن« 

ال�صورية«،  ل�»املعار�صة  بدعهما  املعروفة  الفل�صطينية 

طواعية  نف�صها  ق��دم��ت  ب��ل  ُتغت�صب،  مل  امل��را���ص��ل��ة  ب���اأن 

الأمر اجلماعة، ومار�صت معه »جهاد النكاح« من دون اأن 

يجربها اأحد على ذلك.

 دعوى ضد يوسف
با�صت�صارات  االت�����ص��االت  وزارة  موظفي  م��ن  ع��دد  ب��داأ 

قانونية هدفها التاأّكد من قانونية رفع دعوى جزائية �صد 

املادية:  قاعدتها  يو�صف،  املنعم  عبد  اأوج��رو؛  عام  مدير 

من  بعدد  اال�صتعانة  عرب  البع�ض،  وظيفة  اأع��م��ال  اإع��اق��ة 

»القب�صايات«.

 دعوى ضد حرية الرأي
م��رج��ع��ي��ة رئ��ا���ص��ي��ة ت��ق��دم��ت ب���دع���وى ���ص��د اأح���د 

الدكاترة املح�صوبني على تيار �صيا�صي يعار�ض هذه 

املرجعية، وذلك ب�صبب انتقادات وّجهها هذا الدكتور 

اعتذاراً  التلفزة، رغم تقدميه  اإحدى حمطات  على 

مبا�صراً على الهواء.

 مقاضاة مرجعية قضائية سابقة
التمييزية،  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأم����ام  ق��ا���ض  ت��ق��ّدم 

من  انتقلت  �صابقة،  ق�صائية  مرجعية  �صد  بدعوى 

عليه  االف���رتاء  خلفية  على  ال�����ص��راي،  اإىل  العدلية 

بهدف اإق�صائه من وظيفته وعزله نهائياً.

ه
ّ
 استياء في غير محل

ملرجعية  م�صت�صاراً  يعمل  متقاعٌد  ق��ا���ٍض  ا�صتاء 

ل��ه خلفه يف من�صبه  ف زم��ي��ل  ت�����ص��رُّ ح��ك��وم��ي��ة، م��ن 

يد  بكّف  قيامه  ب�صبب  الق�صائي،  االأرف��ع يف اجل�صم 

عن  ال�صيا�صي  ت��ّي��اره  وعلى  عليه  حم�صوبة  قا�صية 

النظر يف اأّي عمل يتعّلق بالنيابة العامة اال�صتئنافية 

يف بروت.

»مملكة التوريط« تهدد وحدة ومستقبل اللبنانيين

سقوط قوانين االنتخاب يعزز فرص »حكومة األمر الواقع«
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هي: العقل اليهودي، واملال اخلليجي، واليد 

العاملة العربية الرخي�صة.

لقد بلغت قمة العدوان على �صورية بعد 

امل�صلحني من جن�صيات  اآالف  اإر�صال ع�صرات 

ع��رب��ي��ة واأج��ن��ب��ي��ة، اإىل ح���د ت��وف��ر ال��غ��ط��اء 

دم�صق،  على  »االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة«  للغارة  الكامل 

رباطة  واأه��داف��ه��ا  غاياتها  ك��ل  اأجه�ض  التي 

ردت  التي  ال�صورية،  القيادة  وجاأ�ض  اأع�صاب 

ال�صالح  املقاومة  باإعطاء  املنا�صب؛  بال�صكل 

ال��ع��دو »االإ���ص��رائ��ي��ل��ي«،  ل��ل��ت��وازن م��ع  الكا�صر 

واإعالن املقاومة ال�صعبية يف اجلوالن املحتل، 

الفل�صطينية،  الف�صائل  اأم���ام  جبهته  وفتح 

االأم����ر ال����ذي ل��ق��ي ح��م��ا���ص��اً وت���اأي���ي���داً ه��ائ��اًل 

الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  ج��ان��ب  م��ن  وم���ذه���اًل 

ومعظم الف�صائل، واأعاد الورقة الفل�صطينية 

بقوة اإىل �صورية.

وهنا تفيد املعلومات املوثوقة اأن الع�صرات 

قررت  الع�صكرية  »حما�ض«  ك��وادر حركة  من 

القتال  يف  للم�صاركة  ���ص��وري��ة  اإىل  ال���ذه���اب 

���ص��د ال��ع�����ص��اب��ات امل�����ص��ل��ح��ة، وه����و م���ا اأرب����ك 

زيارة  وكانت  »احل��رك��ة«،  القطري يف  اجلناح 

ح�صن  الإث��ب��ات  حم��اول��ة  للقطاع  القر�صاوي 

النية جتاه الكرم القطري، لكن هذه الزيارة 

مل تلق االهتمام، يف ظل مقاطعة وا�صعة من 

والتنظيمات  الف�صائل  وخمتلف  »ح��م��ا���ض« 

الفل�صطينية.

اأن  مطلعة  م�����ص��ادر  ت�صتبعد  ال  وع��ل��ي��ه، 

ي��ل��ج��اأ ال��ن��ظ��ام ال��ق��ط��ري ل��ّل��ع��ب ب���دم �صعبه؛ 

تفجرات  بافتعال  الرتكية،  الطريقة  على 

اأي  اأو يف  �صاحة عامة،  اأو  يف جممع جت��اري، 

االتهام  توجيه  يف  امل�صارعة  اأج��ل  من  مكان، 

اإىل دم�صق، كما ال ت�صتبعد هذه امل�صادرة مثل 

هذه املمار�صات يف اأي دولة خليجية اأو عربية، 

هذه  مثل  لتوجيه  ق��ط��ري،  واإع���داد  بتمويل 

املزاعم واالتهامات �صد �صورية.

التفجرات  اإىل  امل�صادر  وهنا تلفت هذه 

ل����واء  ال���ري���ح���ان���ي���ة؛ يف  ب���ل���دة  االأخ���������رة يف 

معظم  اإن  ح��ي��ث  ال�����ص��ل��ي��ب،  اال����ص���ك���ن���درون 

�صكانها من اأ�صول عربية �صورية، وهم كانوا 

اأك����ر م��ن م��ن��ا���ص��ب��ة رف�صهم  اأع��ل��ن��وا يف  ق��د 

الن����خ����راط احل���ك���وم���ة ال���رتك���ي���ة يف احل���رب 

واملوؤامرة الكونية على �صورية، وبالتايل فاإن 

تكون  اأن  اأب���داً  ُي�صتبعد  ال  التفجرات  ه��ذه 

من �صنع املخابرات الرتكية نف�صها، لتوجيه 

علماً  ���ص��وري��ة،،  ن��ح��و  �صلفاً  اجل��اه��ز  االت��ه��ام 

اأن  اأي�صاً  امل�صادر  ه��ذه  ب��راأي  ي�صتبعد  ال  اأن��ه 

املعار�صات  �صنع  من  التفجرات  هذه  تكون 

ي�صيق  ب��داأ  التي  نف�صها،  امل�صلحة  ال�صورية 

ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ح��رك يف ت��رك��ي��ا، ب��ع��د اأن اأخ���ذت 

ال�����ص��ل��ط��ات ال��رتك��ي��ة ت�����ص��ع��ر ب��اخل��ط��ر ال���ذي 

�صنعته بيديها.

ثمة حقيقة وا�صحة هنا، وهي اأن الدول 

االإق��ل��ي��م��ي��ة امل��ع��ادي��ة ل�����ص��وري��ة ب�����داأت ت�صعر 

اإىل  ال�صورية  االأزم���ة  االم���ت���دادات  بخطورة 

�صفينة  رك��وب  ي��ح��اول  بع�صها  ف��ب��داأ  داخلها، 

م�صر،  ح��ال  ه��و  كما  بنف�صه،  لينجو  النجاة 

اأع��ل��ن��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ح��ل �صيا�صي يف  ال��ت��ي 

اللجنة  ل��ت��ف��ع��ي��ل  م�����ص��ت��ع��دة  واأن���ه���ا  ����ص���وري���ة، 

اإلقاء  ع��ن  االأخ��ب��ار  ت�صريب  فكان  الرباعية، 

ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى ���ص��وري��نينْ معهما ل��وائ��ح دع��م 

مل��ا ي�صمى »اجل��ي�����ض احل����ر«، وك��ان��ت امل��واق��ف 

الرئا�صية امل�صرية حول �صرورة وقف النزيف 

ت�صتقبل  ال����ذي  ال���وق���ت  ن��ف�����ض  ال�������ص���وري، يف 

الريا�ض مبعوثاً اإيرانياً بالرتحاب، من دون 

اأن يعني ذلك اأن ال�صراع ُح�صم يف ال�صعودية 

جناح  ي���زال  ال  حيث  ذاك،  اأو  ال��ط��رف  ل��ه��ذا 

اأي�صاً  وعليه  وفاعاًل،  قوياً  �صلطان  بن  بندر 

كانت امل�صارعة القطرية لطلب زيارة طهران، 

يف حماولة من الدوحة للدخول اإىل اللجنة 

الرباعية، لت�صر خما�صية، اأو الإعطائها دوراً 

يف مواكبة التغيرات احلا�صلة.

املوؤامرة على �صورية يف  اأن  ال يعني ذلك 

ح�صل  لل�صمر  تاأنيباً  اأن  اأو  النهاية،  ط��ور 

ع��ن��د ال��ع��ق��ول ال�����ص��ري��رة، ك��م��ا ال يعني ذل��ك 

على  بل  توقفت،  قد  �صورية  �صد  احلملة  اأن 

اأع��داء  �صباق يف حم��ور  فثمة  العك�ض متاماً؛ 

�صورية لعلهم ينجحون يف موؤامرتهم، �صواء 

على م�صتوى امليدان اأو على م�صتوى احلرب 

ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة، ح��ي��ث ت��ف��ي��د امل��ع��ل��وم��ات عن 

حت�صر فرن�صي - بريطاين - قطري مل�صروع 

قرار يف االأمم املتحدة لت�صليم مقعد �صورية 

للمعار�صات ال�صورية.

ب����اأي ح����ال، ث��م��ة و���ص��وح ت���ام ب����داأ يتكون 

يف م��ع��ظ��م دول ال���ع���امل، ف��ك��ث��ر م���ن ال���دول 

للحملة  برف�صها  جت��ه��ر  اأخ����ذت  االأوروب���ي���ة 

بالتوا�صل  بداأت  اأملانيا  اأن  �صورية، حتى  �صد 

اأخذت التظاهرات تت�صع  مع دم�صق، يف وقت 

وتتزايد يف العامل العربي �صد املوؤامرة على 

�صورية.

اأحمد زين الدين

محور المؤامرة على سورية في تخّبط وارتباك
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اأتراك يتظاهرون 

يف اأنقرة رف�ضًا التهام 

�ضورية بتفجريات 

الريحانية )اأ.ف.ب.(

مصادر مطلعة تتوقع 
افتعال النظام القطري 
تفجيرات على الطريقة 
التركية.. وتوجيه االتهام 
إلى دمشق

اأنقرة - الثبات

ب���دت ت��رك��ي��ا م��رب��ك��ة اإىل ح��د ك��ب��ر م��ن��ذ اللحظة 

جنوب  �صربا  اللذين  الدموينينْ  لالنفجارينْن  االأوىل 

»كارثة  ك��ان  الكارثة  م��ع  الر�صمي  فالتعاطي  ال��ب��الد، 

اأك������ر«، ك��م��ا ت���ق���ول امل��ع��ار���ص��ة ال��رمل��ان��ي��ة ال��رتك��ي��ة، 

ال��ت��ي و���ص��ل��ت ب��ه��ا ان��ت��ق��ادات احل��ك��وم��ة اإىل ح��د ات��ه��ام 

اأردوغ���ان واحل��زب احلاكم  رئي�ض ال��وزراء رجب طيب 

ب�»املتاجرة بدماء ال�صعب الرتكي«.

ك�صف التفجران عورات تركيا باالأمن وال�صيا�صة، 

ف��اأج��ه��زة االأم����ن ال��رتك��ي��ة ب���دت ع��اج��زة ع��ن م��راق��ب��ة 

نحو  منذ  لها  التح�صر  يتم  ك��ان  عملية  واك��ت�����ص��اف 

وب��داأ  املفخختان،  ال�صياراتان  ا�صرُتيت  عندما  �صنة؛ 

التنفيذ قبل �صهر عندما نقلت املتفجرات اإىل املنطقة 

امل�����ص��ت��ه��دف��ة، واالأم�����ن ال��رتك��ي ن��ائ��م، ح��ت��ى ك��ام��رات 

يف  كامرة   72 بلغت  والتي  بكثافة،  املنت�صرة  املراقبة 

���ص��يء،  اأي  ت�صجل  وح��ده��م��ا مل  ال��ت��ف��ج��ري��ن  م��ك��اين 

وال�صبب اأنها كانت معطلة منذ 4 اأيام.

اأما يف ال�صيا�صة، فقد بدا القادة االأتراك مرتددين 

يف توجيه بو�صلة االتهام، ثم ما لبثوا اأن ركزوا على 

هذين  م��ن  �صيا�صياً  لال�صتفادة  حم��اول��ة  يف  �صورية، 

اأردوغ��ان للواليات املتحدة،  التفجرين خالل زيارة 

املتحدة  ال��والي��ات  اإقناع  يف  ج��داً  الرتكي مهم  فالدم 

ب��ت��ب��ن��ي ج����دول اأع���م���ال اأردوغ�������ان امل��ت��م��ث��ل مبطالبة 

مبا�صر  ب�صكل  ال�صوريني  امل�صلحني  ب��دع��م  وا���ص��ح��ة 

على  املتحدة  ال��والي��ات  وح�ض  والتدريب،  بالت�صليح 

اأن  اآم��ن��ة ومنطقة حظر ج��وي، حتى  اإن�����ص��اء مم��رات 

على  لعر�صها  لة  مف�صّ خططاً  معه  حمل  اأردوغ����ان 

طاولة البنتاغون، حيث �صتكون املفارقة قيام رئي�ض 

وع�صكريني  �صباط  اإىل  باالجتماع  اأجنبية  حكومة 

ت��زال  م��ا  معهم  تف�صيلية  خطط  وبحث  اأم��رك��ي��ني، 

اإدارتهم مرتددة ب�صاأنها.

روايته:  احلاكم  احل��زب  ق��ّدم  الرتكي،  الداخل  يف 

هي  �صغرة  ي�صارية  ومنظمة  املخطط،  ه��ي  �صورية 

التداول  منع  ق�صائي  بقرار  ال�صتار  اأقفل  ثم  املنفذ، 

لكن  التفجرين،  ح��ول  ال�صحف  يف  معلومات  ب���اأي 

اأحزاب املعار�صة وال�صحافة الرتكية مل تبدو جميعها 

باإزالة  املعار�صة  طالبت  فقد  ال��رواي��ة،  بهذه  مقتنعة 

ب���اأي منطق  ي��ع��رف االأت����راك  ال��ق��رار الق�صائي »ح��ت��ى 

ت��دار االأم���ور«، وق��ال زعيم ح��زب ال�صعب اجلمهوري؛ 

كمال كليت�صدار اأوغلو، اإن هذا القرار »لي�ض د�صتورياً«، 

وتق�صرها  فهاجمت احلكومة  الرتكية  ال�صحف  اأما 

وكذبها يف مو�صوع القتلى، التي اأكدت بع�ض ال�صحف 

70 و100 قتيل، فيما توقفت  ي��رتاوح بني  اأن عددهم 

الرواية الر�صمية عند 50، حيث اأ�صارت بع�ض ال�صحف 

اإىل تعليمات ر�صمية بعدم جتاوز هذا الرقم. 

الرتكي معمر غولر مرهقاً  الداخلية  وزي��ر  وب��دا 

حت���ت وط�����اأة االأ���ص��ئ��ل��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ال�����ص��ح��اف��ي��ون، 

واالت���ه���ام���ات امل��وج��ه��ة م���ن ق��ب��ل��ه��م اإىل امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات 

ال�صورية امل�صلحة بال�صلوع يف التفجرين، فاملعطيات 

دخلت  امل��ت��ف��ج��رات  اإن  ت��ق��ول  ال�صحافيني  ل��دى  ال��ت��ي 

من �صورية عن طريق معر باب الهوى القريب من 

وترفع  »ال��ق��اع��دة«،  عليه  ت�صيطر  وال��ذي  الريحانية، 

راياتها عليه بكل و�صوح، اأما املنفذون فقد هربوا اإىل 

عليها  ت�صيطر  اأي�صاً  منطقة  وه��ي  ال�صوري،  الداخل 

املعار�صة امل�صلحة.

وحت���ت���وي ال��ري��ح��ان��ي��ة، ب��ح�����ص��ب امل��ع��ل��وم��ات، على 

م��ك��ات��ب ل��ال���ص��ت��خ��ب��ارات االأم���رك���ي���ة، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 

مكاتب للقطريني وال�صعوديني، ما يجعل االأمر اأكر 

ح�صا�صية ل�صكان هذه البلدة ال�صغرة.

أردوغان يتخطى البرتوكول ويذهب إلى البنتاغون إلقناع العسكريين األميركيين بخططه
الصحافة التركية وأهالي الريحانية غير مقتنعين بالرواية الرسمية للتفجيرين
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»كلما �صمدت وتقدمت الدولة الوطنية 

اآجالهم«..  بقرب  �صعر حكام عرب  ال�صورية، 

هذه هي اخلال�صة التي يخرج بها زوار البيت 

ال��ذي��ن يتحدثون عن  االأم���رك���ي،  االأب��ي�����ض 

ب��اراك  التقوا  ع��رب  زعماء  اأك��ر من خم�صة 

اأوباما قبل اأ�صابيع، كلٌّ مبفرده، م�صتنجدين 

ب��ه اأم����ام ال��ت��ط��ورات ال�����ص��وري��ة، ال��ت��ي ت�صر 

للجي�ض  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  م���ي���داين  ت��ق��دم  اإىل 

التي  اجلبهات  جميع  على  ال�صوري  العربي 

ُفتحت �صده، يف وقت بداأت ال�صعوب العربية 

ت�صتفيق من »غيبوبتها«، على حّد تعبرهم.

اأم���ام ه��ذا ال��وق��ع، و���ّص��ع احل��ل��ف امل��ع��ادي 

ل�����ص��وري��ة م��ن ح��رك��ت��ه، ال���ص��ت��ج��م��اع ال��ق��وة، 

وال���ع���م���ل ع���ل���ى اإج����ه����ا�����ض م����ا اأم���ك���ن���ه م��ن 

اأوراق ال��ق��وة ب��ني ي���دي ال��دول��ة ال�����ص��وري��ة، 

ف��ك��ان��ت ال��ب��داي��ة يف زي����ارة اأم����ر ق��ط��ر اإىل 

الوقت  يف  تاريخي،  كفاحت  ومبايعته  غ��زة، 

يدّمر  م�صر  يف  الكبر  احلليف  ك��ان  ال��ذي 

ب��وت��رة مت�صارعة  امل��ع��اب��ر  وي��غ��ل��ق  االأن���ف���اق 

احلركة  لتتابع  م��ب��ارك،  عهد  ي�صهدها  مل 

الت�صعيدية �صد �صورية يف قمة االأعراب يف 

الدوحة، التي و�صعت الّلِبنة االأوىل مل�صروع 

كتابه  ال��ذي حت��دث عنه يف  �صيمون بريز، 

االأو�صط  1992 )ال�صرق  اأ���ص��دره ع��ام  ال��ذي 

اجلديد(، والذي حتدث عن »جامعة ال�صرق 

االأو����ص���ط« ب���دل اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، ت�صم 

االأعراب و»اإ�صرائيل«، وفيه حتدث عن بناء 

اأو�صط جديد يقوم على ثالثة ركائز  �صرق 



باتفاقية  احلايل  االأو�صط  ال�صرق  ُولد 

بني  النفوذ  تقا�صم  اأي  بيكو«،   - »�صايك�ض 

��ن ال��ف��رن�����ص��ي واالإن���ك���ل���ي���زي يف  امل�����ص��ت��ع��م��رينْ

ال��ب��الد ال��ع��رب��ي��ة، وب��ع��د م��ئ��ة ع���ام تقريباً 

ت���وّل���دت ات��ف��اق��ي��ة »ب��وت��ني - اأوب���ام���ا« على 

اجلديد  االأو���ص��ط  ال�صرق  م�صروع  اأنقا�ض 

خالفاً  الكيانات  ر���ص��م  الإع����ادة  ال��ك��ب��ر،  اأو 

على  ي��رت��ك��ز  ال���ذي  االأم���رك���ي  للمخطط 

تق�صيم وت�صغر »اللقمة« البتالع املنطقة، 

بانت�صار  للم�صروع  انتكا�صة  اأول  وك��ان��ت 

فا�صتطاع   ،2006 ع���ام  ل��ب��ن��ان  يف  امل��ق��اوم��ة 

االأم����رك����ي����ون م����ع ح��ل��ف��ائ��ه��م ال��غ��رب��ي��ني 

حتقيق  م��ن  اخلليجيني  االأع����راب  وبع�ض 

جناحات وا�صحة يف ته�صيم االأمة العربية 

واالإ�صالمية متثلت باالآتي:

وتنمية  والديني  الوطني  االنتماء  اإل��غ��اء   -

االنتماء املذهبي والقبلي والقومي املتع�صب.

- اإ�صقاط االأنظمة وتذويب �صلطة الدولة، 

قابلة  غر  �صيا�صية  بتجمعات  وا�صتبدالها 

للحياة اأو القيادة، عر املجال�ض االنتقالية، 

اأو تن�صيقيات الثورة املفرَت�صة.

- ت��غ��ي��ي��ب ق�����ص��ي��ة ال���������ص����راع ال���ع���رب���ي - 

واإل��غ��اء  فل�صطني،  وحت��ري��ر  »االإ�صرائيلي« 

الفل�صطينية،  املقاومة  حركات  تدجني  اأو 

امل��ف��او���ص��ات طويلة  اأن���ف���اق  واإدخ���ال���ه���م يف 

االأمد، َكرهان على اإنهاء االأجيال املقاومة، 

التي  امل��ه��ادن��ة  ل��الأج��ي��ال  ال�صلطة  وت�صليم 

ع��ا���ص��ت يف ال���غ���رب���ة وال�������ص���ت���ات وامل�����ص��ال��ح 

والفنادق.

- اإل����غ����اء ال���ه���وي���ة احل�����ص��اري��ة وال��دي��ن��ي��ة 

على  والق�صاء  واالإ���ص��الم��ي��ة(،  )امل�صيحية 

جذورها ورموزها يف ال�صرق.

- حت���ري���ف ال��ف��ك��ر ال���دي���ن���ي االإ����ص���الم���ي، 

و���ص��ن��اع��ة »االإ����ص���الم���وف���وب���ي���ا«، واإظ���ه���ار 

اإره��اب��ي��ة ت��ذب��ح وت��دّم��ر،  االإ���ص��الم كحركة 

واإلغاوؤه كمنظومة متكاملة للحياة.

وو����ص���ل »ال����ب����ل����دوزر« االأم����رك����ي اإىل 

����ص���وري���ة الإ����ص���ق���اط اآخ�����ر ق����الع امل��ق��اوم��ة 

فيها  وع��اث  العربي،  ال��وط��ن  يف  واملمانعة 

االآالف  ع�صرات  بتجميع  وتدمراً؛  ف�صاداً 

م���ن ال��ت��ك��ف��ري��ني، يف حم���رق���ة ج��م��اع��ي��ة 

وكل   ، ال�����ص��وري��نينْ وال�صعب  وللجي�ض  لهم 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة، لكن  ال��دي��ن  با�صم  ذل��ك 

اأكر  وق��اوم��وا  �صمدوا  وحلفاءها  �صورية 

من 25 �صهراً، وا�صتوعبوا الهجوم الدويل 

واالإق���ل���ي���م���ي، واأي���ق���ظ���وا ال�����دب ال��رو���ص��ي 

ال�صيا�صي  �صباتهم  م��ن  ال�صيني  والتنني 

وال��ع�����ص��ك��ري ال���ص��رتج��اع دوره����م ال���دويل، 

وبداأت اإرها�صات الف�صل االأمركي وبداية 

ال�����ص��رق  ول��ي�����ض  اجل����دي����د،  ال���ع���امل  والدة 

االأو���ص��ط اجل��دي��د وف��ق اتفاقية »ب��وت��ني - 

اأوباما« املتوقعة وفق االآتي:

امل�صتوى  االأُحادية االأمركية على  اإلغاء   -

العاملي، والبدء بالقيادة املتعددة االأقطاب، 

بدءاً بالثنائية  الرو�صية - االأمركية.

ال�����ق�����دام�����ى؛ م��ن  ال����الع����ب����ني  اإل������غ������اء   -

الفرن�صيني والريطانيني، وحتويلهم اإىل 

اأتباع الأمركا.

ويف  ج��دي��دة،  اإقليمية  بقوى  االع���رتاف   -

مقدمتها اإيران، مع مناف�صة بني الثالثي 

ال��رتك��ي وال�����ص��ع��ودي وامل�����ص��ري، النتخاب 

االإي���راين  ال��ط��رف  م��ع  للتفاو�ض  ممثلهم 

على م�صتوى االإ�صالم ال�صيا�صي.

- م���ن���ع ت��ق�����ص��ي��م ال��������دول، ك���م���ا ح�����ص��ل يف 

اأو م��ا يتعر�ض ل��ه ال��ع��راق، بعد  ال�����ص��ودان، 

�صورية،  يف  وال��دول��ة  النظام  اإ�صقاط  ف�صل 

���ص��وري��ة،  اإل��غ��اء م�����ص��روع تق�صيم  وب��ال��ت��ايل 

الذي ميثل قنبلة لتفجر الدول املجاورة، 

االأو�صط  ال�صرق  م�صروع  وف��ق  وتق�صيمها 

اجلديد.

االأ�صا�ض تتمثل يف م�صاألة  امل�صكلة  لكن 

حماية الكيان ال�صهيوين وت�صفية الق�صية 

والوطن  الالجئني  وم�صكلة  الفل�صطينية، 

ال��ب��دي��ل، ح��ي��ث اإن م��ا ت��ري��ده »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

م��ن ك��ل م��ا ي�صمى »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي« هو 

اإبقائها الدولة االأق��وى يف املنطقة،  كيفية 

واإ�صكات املقاومة ب�صكل عام، واإغالق جبهة 

وتدجينها  »حما�ض«  حركة  وحتييد  غ��زة، 

خليجياً، بعدما مت اإ�صكات حركة »فتح« بعد 

اتفاقيات اأو�صلو.

لكن �صورية وحلفاءها ربحوا جولة 

ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  ال�صنتني  حرب 

والع�صكري، واإن كان الثمن باهظاً على 

امل�����ص��ت��وى االإن�����ص��اين وال���دم���ار واالأم����ن 

القوة  اأوراق  االجتماعي، وبداأوا بح�صد 

التي ميلكونها وهي:

املقاومة  غ��زة  جبهة  اإغ��الق  تعوي�ض   -

بجبهة اجلوالن، التي ميكن اأن تتحول 

واإ�صالمية،  عربية  مقاومة  جبهة  اإىل 

وح���ت���ى ع���امل���ي���ة؛ يف ا���ص��ت��ع��ادة ل��ت��ج��رب��ة 

اجل��ي�����ض االأح���م���ر ال��ي��اب��اين، وامل��ن��ا���ص��ل 

الي�صارية  املنظمات  وبع�ض  ك��ارل��و���ض، 

من اأمركا الالتينية وغرها.

- تو�صعة �صاحة ال�صراع امليداين وعدم 

ح�صرها يف �صورية، ونقلها اإىل �صاحات 

الدول الداعمة للتكفريني.

ال��ه��ي��م��ن��ة االأم���رك���ي���ة على  ت��ع��ط��ي��ل   -

جم��ل�����ض االأم����ن وامل����ال اخل��ل��ي��ج��ي على 

واإرج��������اع جنيف  ال���ع���رب���ي���ة،  اجل���ام���ع���ة 

وب��دء  ك��اأر���ض حم��اي��دة،  تفاو�ض  �صاحة 

املفاو�صات املتكافئة  واملتوازنة.

- ف�����ص��ح حم�����ور م����ا ي�����ص��م��ى »ال���رب���ي���ع 

 - االأمركية  املوؤامرة  وك�صف  العربي«، 

املطالب  اأجه�صت  التي  »االإ�صرائيلية« 

العادلة لل�صعوب العربية، وكذلك عورة 

ومقاي�صتهم  اجل�����دد«،  »االإ���ص��الم��ي��ني 

ال�����ص��ل��ط��ة ب���امل���ب���ادئ وال�������ص���ع���ارات ال��ت��ي 

رفعوها طوال عقود ما�صية.

ات���ف���اق���ي���ة »ب����وت����ني - اأوب������ام������ا« ل��ن 

االأو�صط،  ال�صرق  اأو  �صورية  تنح�صر يف 

اإدارة  اأو  ال��ن��ف��وذ،  ت��ق��ا���ص��م  ���ص��ت��ط��ال  ب��ل 

اخلالف، اأو حما�صرة النفوذ االأمركي 

على امل�صتوى العاملي، واإلغاء دور اأوروبا 

»ال��ري��ك�����ض«،  ق���وى  ل�صالح  ال�صيا�صي 

واإلغاء دورها االقت�صادي اأي�صاً مل�صلحة 

االقت�صاد ال�صيني.

وموؤمتر  اأوب��ام��ا«   - »بوتني  اتفاقية 

»جنيف2« �صيعلن ف�صل اإ�صقاط �صورية، 

واإعالن �صقوط الهيمنة االأمركية على 

ال�صيا�صية  الفقاعات  وانفجار  ال��ع��امل، 

مل�صلحة  وغ��ره��ا،  قطر  مثل  الطارئة، 

الدول ذات احل�صارة والقوة.

لقد ا�صتطاع حمور املقاومة باالإرادة 

واالأم�����ل وال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ض، وب��ال��ع��دال��ة 

االأمركي،  اأن يهزم اجل��روت  االإلهية، 

ويوؤ�ص�ض ال�صتعادة هوية االأمة وحقوقها 

ومقد�صاتها.

 - »ب���وت���ني  ات��ف��اق��ي��ة  ت��ن��ج��ح  مل  اإذا 

ف���اإن جولة  اأوب��ام��ا« يف م��وؤمت��ر جنيف، 

اأكر  ب�صكل  �صتبداأ  العنف واحلرب  من 

���ص��خ��ون��ة، ح��ت��ى ي��ت��ق��ب��ل االأم���رك���ي���ون 

خ�����ص��ارت��ه��م، وي��ث��ب��ت حم����ور امل��ق��اوم��ة 

اأرباحه، والعودة اإىل التفاو�ض االأخر.

ال�����ص��راع يف ���ص��وري��ة ل��ي�����ض ���ص��راع��اً 

ح���ول رئ��ي�����ض اأو ن��ظ��ام، ب��ل اإن��ه��ا ح��رب 

ع���امل���ي���ة ث���ال���ث���ة »م�������ص���ّغ���رة« ب���ع���د ن��ح��و 

االأوىل..  ال��ع��امل��ي��ة  احل�����رب  ع��ل��ى  ق����رن 

يطيلون  اأم  االأم��رك��ي��ون،  ير�صخ  فهل 

الثالثة  العاملية  املعركة بانتظار احلرب 

الكرى؟
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سورية تفرض اتفاقية »بوتين ــ أوباما«

مــن هنـــا وهنــاك

 القيادة الواعية
ك�صفت تقارير »اإ�صرائيلية« اأن التقديرات التي كانت تتوّقع 

تقارير  من  تتال�صى  ب��داأت  ال�صورية  للدولة  مرتَقباً  �صقوطاً 

ب�صرورة  ين�صح  من  وهناك  »االإ�صرائيلية«،  االأمنية  االأجهزة 

للع�صابات  ال��داع��م��ني  جبهة  يف  علني  ب�صكل  ال��ظ��ه��ور  ع���دم 

االإرهابية املنادية بتدمر الدولة ال�صورية، وت�صيف التقارير 

املنطقة  تتحول  اأن  م��ن  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  داخ���ل  خ�صية  ه��ن��اك  اأن 

احلدودية يف اجلوالن اإىل جبهة »�صداع« ل�»اإ�صرائيل«. وترى 

اأوحى  ال��ذي  اال�صتخباري  التيار  اأن  »االإ�صرائيلية«  التقارير 

باأن اإطالة االأزمة ال�صورية يعني بقاء النظام، اأثبت اأنه اأقرب 

اإىل التقدير ال�صليم، وهو التيار نف�صه الذي اأ�صار يف تقاريره 

»االإ�صرائيلي«  العدوان  على  ترد  لن  ال�صورية  القيادة  اأن  اإىل 

التيار  لكن  االنتحار،  اإىل  ��ّر  جُتَ اأن  اأوع��ى من  االأخ��ر، كونها 

نف�صه يرى اأن تكرار مثل هذه االعتداءات قد يدفع برّد �صوري 

يدفع الطرفني اإىل �صدام ع�صكري وا�صع.

 تمــويــل »إســرائـيـلي«
واللوبي  »االإ�صرائيليني«  االأع��م��ال  رج��ال  م��ن  ع��دد  اأن�صاأ 

»االإ�صرائيلي« يف الواليات املتحدة، »جمموعة متويل« هدفها 

وقد  ال�صورية«،  و»املعار�صة  احل��ر«  ال�صوري  »اجلي�ض  متويل 

القرار عقب  دوالر، وقد جاء  املا�صي مليون  االأ�صبوع  جمعوا 

ال�صرق  ل�صيا�صات  وا�صنطن  »معهد  كّر�صه  درا�صي  يوم  انتهاء 

االأدنى« لالأزمة ال�صورية، خالل موؤمتره ال�صنوي الذي اأنهى 

اأعماله مب�صاركة �صباط من »اجلي�ض ال�صوري احلر« ووزيرة 

العدل »االإ�صرائيلية« ت�صيبي ليفني، و�صارك يف املوؤمتر اأي�صاً 

عدد من رجال االأعمال »االإ�صرائيليني«، اأبرزهم موتي كاهانا، 

االإ�صرائيلي«  »اللوبي  اأمركيني من  اأعمال  ف�صاًل عن رجال 

يف الواليات املتحدة، والذي متثله منظمة »اإيباك«.

 آثار سورية في لبنان
اأك�������د حت���ق���ي���ق ن�������ص���رت���ه ���ص��ح��ي��ف��ة »����ص���ن���دي ت���امي���ز« 

الريطانية، اأن كنوز �صورية االأثرية من العهد الروماين 

ُنهبت، ويجري بيعها يف ال�صوق ال�صوداء يف لبنان. وبح�صب 

حتقيق ال�صحيفة الذي اأعّدته هالة جابر من بروت، فاإن 

ت�صمل  التي  ال�صورية  االأثرية  القطع  من  الع�صرات  هناك 

و�صلت  امل��ي��الدي،  الثاين  القرن  اإىل  عمرها  يعود  متاثيل 

اإىل جتار االآثار يف اإحدى �صواحي بروت، واإن قيمة هذه 

وذك��رت  ا�صرتليني.  جنيه  مليون   1.4 اإىل  ت�صل  القطع 

االآث��ار  اعتمدت يف حتّققها من هوية هذه  اأنها  ال�صحيفة 

وم�صدرها على خم�صة خراء اآثار، مبن فيهم خراء من 

اأن م�صدرها  اإىل  اليوني�صكو واملتحف الريطاين، م�صرة 

هو مدينة تدمر االأثرية ال�صورية.

 جبهــة اللصـوص
يف  ال�صام«  اأح���رار  و»ح��رك��ة  الن�صرة«  »جبهة  م�صلحو  ق��ام 

املدينة«،  جمل�ض  »رئي�ض  �صفة  منتحل  مع  وبالتعاون  حلب، 

ب�صرقة حمتويات معمل جتفيف الذرة، وكل ما يف م�صتودعاته 

رت الكمية امل�صروقة  وبيعها لتاجر تركي عر تاجر حلبي، وُقدِّ

باأنها ال تقل عن ثالثة اآالف طن.

عنا�ضر من اجلي�ش العربي ال�ضوري تالحق املجموعات امل�ضلحة يف الغوطة ال�ضرقية

تعويض إغالق جبهة 
غزة المقاومة بجبهة 

الجوالن يمكن أن 
يتحول إلى جبهة 

مقاومة عربية 
وإسالمية.. وحتى 

عالمية
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م��ع��ظ��م ال���وظ���ائ���ف امل���رف���ق���ة ب���اأ����ش���م���اء ال�����ش��ه��ود 

امل��ت��وّق��ع��ن اأم�����ام امل��ح��ك��م��ة اخل��ا���ش��ة ب��ل��ب��ن��ان، ي�شي 

التحقيق  وفريق  العام  املدعي  اأّن  الأوىل  بالدرجة 

يراد  وبحنكة خمابراتية  اتفق،  كيفما  معه جمعهم 

املتهّمن  ع��ن  �شخ�شية  م��ع��ل��وم��ات  حت�شيل  م��ن��ه��ا 

الأربعة يف جرمية 14 �شباط 2005، فهل املراد اإن�شاء 

�شرورة  وبحّجة  �شهود  عنوان  حتت  جت�ّش�س  وح��دة 

وج����ود ���ش��ه��ود م���ن اأج����ل ا���ش��ت��م��رار امل��ح��ك��م��ة قائمة 

قبل  العملي،  ال��راب��ط  ه��و  وم��ا  وعملها؟  بوظيفتها 

يف  اجلرمية  وموقع  ال�شهود  ه��وؤلء  بن  القانوين، 

حمّلة عن املري�شة يف بريوت؟ فما هي الغاية مثاًل 

م��ن وج���ود ج��اب��ي ال��ك��ه��رب��اء، وامل���وّظ���ف، اأو �شاحب 

اجلمركي،  واملخّل�س  وامليكانيكي،  �شفريات،  مكتب 

التي  الت�شكيلة  هذه  وهل  الغتيال؟  ح��دوث  حلظة 

هي  ال�شتخباراتية،  اجل���ودة  فائقة  بعناية  اأُع����ّدت 

�شجاّلت  على  الدع���اء  مكتب  اط��الع  مل�شل�شل  تتّمة 

ال��ط��ب��ي��ب��ات ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ال��ل��وات��ي ق���ام اأع�����ش��اء م��ن��ه، 

عيادة  حادثة  وقعت  اأن  اإىل  عيادتهن  يف  بزيارتهن 

املطار؟  ال�شهرية على طريق  �شرارة  اإميان  الدكتور 

اإىل  ي��ه��دف  واأع���داده���م  ال�شهود  حجم  تكبري  وه��ل 

ال��دف��اع  هيئة  عمل  وع��رق��ل��ة  املحكمة  وق��ت  ت�شييع 

ال�������ش���ي���ا����ش���ة  يف  غ����ري����ب����اً  ل���ي�������س 

يف  نف�شه  التاريخ  يعيد  اأن  والوقائع 

لكن  وامل��وا���ش��ع،  املحطات  م��ن  كثري 

ر واحلكمة غالباً ما يظهران  التب�شّ

من  ال�شتفادة  خ��الل  من  الأداء،  يف 

من  العرب  واأخ��ذ  ال�شابقة،  التجارب 

الكثري من الأح���داث التي ج��رت يف 

اأم����ام امل�شهد  اأن��ن��ا  امل��ن��ط��ق��ة. وح��ي��ث 

به  تقوم  ما  يراقب  والكل  ال�شوري، 

ب�شكل  النظام  اأو  ال�شورية  احلكومة 

املعار�شات  به  تقوم  ما  ع��ام، وكذلك 

خا�س،  ب�شكل  امل�شلحة  واجل��م��اع��ات 

الأم���ور يف  وقيا�شاً على ما ج��رت به 

دول م��ا ���ُش��ّم��ي ب���»ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، 

ال��ع��راق وفيه،  احل���رب على  واأي�����ش��اً 

اإىل  اإ�شافة  وحَم��ن��ه،  لبنان  وك��ذل��ك 

امل�شرية التاريخية لف�شائل املقاومة 

الفل�شطينية، فاإنه مّت حلظ ما يلي:

�شورية  يف  ال��ن��ظ��ام  ح��اف��ظ  اأوًل: 

على اللت�شاق بال�شعب، ومل يتن�شل 

تقدمي  يف  واج��ب��ات��ه  م��ن  ي�شتقل  اأو 

اخلدمات العامة حتى اللحظة، رغم 

و�شهرين  �شنتن  م��ن  اأك���ر  م�شي 

على الأزم����ة، ويف ظ��ل ه��ذه احل��رب 

على  يرتتب  ما  مع  عليه،  الطاحنة 

ذل��ك من جهد وخماطر وم��وازن��ات 

مالية هائلة، ويف ظل غياب الواردات 

ب�شكل عام، يف حن اأن حرباً م�شابهة 

يف مكان اآخر اأّدت اإىل ف�شل تام بن 

النظام واملجتمع املدين.

ث���ان���ي���اً: ب��ال��رغ��م م���ن ال��رتك��ي��ز 

ال��ه��ائ��ل ب��ا���ش��ت��ع��م��ال ك���ل ال��و���ش��ائ��ل 

ال�������ش���اغ���ط���ة م����ال����ي����اً وع�������ش���ك���ري���اً 

ودي���ن���ي���اً واإع����الم����ّي����اً وخم��اب��رات��ي��اً 

ال�شوري  العربي  اجلي�س  لإ�شعاف 

وت�������ش���ت���ي���ت���ه وت����غ����ي����ري ع���ق���ي���دت���ه، 

كيانه  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  اأن  ا���ش��ت��ط��اع 

ال�شرتاتيجية  وقدراته  ومتا�شكه 

الأه��م،  وه��و  وك��ذل��ك،  والتكتيكية، 

احت�شان ال�شعب له، وثقته الكبرية 

فيه. 

ثالثاً: الأداء الر�شمي ال�شوري، 

اأو  ال����داخ����ل����ي  ال���������ش����اأن  يف  �����ش����واء 

و���ش��ب��وراً،  حكيماً  ك���ان  اخل���ارج���ي، 

احل���وار  اإىل  ال��دع��وة  يف  خ�شو�شاً 

الإ�شالحية،  الق�شايا  وا�شتكمال 

ال��ع��دو واخل�شم  اذه��ل��ت  وب��ج��دي��ة 

قبل ال�شديق واحلليف.

راب���ع���اً: مل ت��غ��رّي ال�����ش��ل��ط��ة اأي���اً 

م��ن ع��ن��اوي��ن ال�����ش��ي��ادة وال��ق�����ش��اي��ا 

ال���وط���ن���ي���ة وال���ق���وم���ي���ة، وه������ذا م��ا 

عند  مطلقة  م�����ش��داق��ي��ة  اأع��ط��اه��ا 

ال�شعب ال�شوري وال�شعوب العربية، 

وتعاطفاً مهّماً معها.

يف املقابل، كانت قوى املعار�شة، 

خ�����ش��و���ش��اً امل�����ش��ل��ح��ة م��ن��ه��ا، ت��ك��رر 

اآخ���رون يف جتربته،  م��ّر  قد  �شياقاً 

ومل ي��ف��ل��ح��وا، وذل����ك ع��ل��ى ال��وج��ه 

الآتي:

ومتناثرة  مفككة  ب����داأت  اأوًل: 

ع����ل����ى امل���������ش����ت����وي����ن ال�������ش���ي���ا����ش���ي 

بامليلي�شيات  و�شبيهة  والع�شكري، 

ال��ت��ي غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ط��اب��ع ال��ت��ف��ّل��ت 

وتلقي الأوام����ر م��ن اخل����ارج، وك��لٌّ 

وف��ق��اً ل��الرت��ب��اط وامل��رج��ع��ي��ة التي 

اأنها  تعي  اأن  دون  ودعمته،  �شكلته 

فيه  تكون  ي��وم  اإىل  �شت�شل  بذلك 

���ش��ل��ع��ة ع���ل���ى ط����اول����ة امل���ف���او����ش���ات 

وال��ت�����ش��وي��ة، ل��ُت��ب��اع وُي�����ش��ق��ط منها 

ق�����ش��م، وي��ت��م اإدخ�����ال ق�شم اآخ���ر يف 

اللعبة ال�شيا�شية املرتَقبة.

ثانياً: هذه القوى مل تك�شب ود 

وثقة ال�شعب، بل مار�شت الفو�شى 

والفلتان يف الأماكن التي �شيطرت 

يف  كبري  ح��د  اإىل  اأ�شهم  م��ا  عليها، 

ال�شعبي  امل�����زاج  يف  ج����ذري  ت��غ��ي��ري 

عند من نا�شرها وم�شى يف ركابها 

�شائاًل نف�شه: اأي م�شتقبل تغيريي 

�شيقودنا اإليه هوؤلء؟

ث���ال���ث���اً: ه����ذه امل���ع���ار����ش���ة، وم��ن 

خالل العناوين الطائفية وال�شور 

ارتكبتها،  التي  الفا�شحة للجرائم 

يف  �شّرحوا  ممن  الكثريين  وغباء 

الإعالم عن مكنوناتهم واأحقادهم 

وا�شتغاللهم  واملذهبية،  الطائفية 

جبهة  خ�شو�شاً  ال��ع��ن��اوي��ن،  ل��ه��ذه 

ال���ن�������ش���رة، وم�����ن ����ش���ار يف رك��اب��ه��ا 

م��ن ت��ي��ارات »اإ���ش��الم��ي��ة« متطرفة 

م��رت��ب��ط��ة ب����اخل����ارج، وّل�����دت ح��ال��ة 

م����ن ال����ش���م���ئ���زاز وال����ن����ف����ور ل���دى 

اجل����وار،  ودول  ال�������ش���وري  ال�����ش��ع��ب 

العدوى  انتقال  التخوف من  ومن 

اأوروب����ا،  اإىل  وامل��ذه��ب��ي��ة  الطائفية 

وحتديداً الفاتيكان.

راب����ع����اً: الأم��������وال ال���ت���ي ت��دّف��ق��ت 

ع��ل��ى ه����ذه امل���ع���ار����ش���ات، وال�����ش��رق��ات 

العامة  ال�شورية  للموؤ�ش�شات  الهائلة 

واخل����ا�����ش����ة، وامل���ع���ام���ل والأ������ش�����واق، 

كل  للفدية،  طلباً  اخلطف  وعمليات 

ب�شكل  الف�شاد  م��ن  ج���ّواً  اأوج���د  ذل��ك 

ه����ائ����ل ع���ن���د م����ن ي����دع����ون مل���ح���ارب���ة 

ال�شلطة حتت عناوين الف�شاد، وذلك 

قبل اأن ي�شلوا هم اإىل ال�شلطة.

النهزام  م�شاهد  تكرار  خام�شاً: 

6w w w . a t h a b a t . n e t

أحــداث األسـبـوع

اللبيب  من اإلشارة..
يبدو اأن »الكبا�ش« بني حمور ال�شر العاملي 

ال���ذي ت��ق��وده ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة، 

وحم����ور امل���داف���ع���ني ع���ن ال���ع���دال���ة وال�����ش��ام 

ال����ذروة، ل  ال��ك��رة الأر���ش��ي��ة، و���ش��ل اإىل  على 

امل�شروع  كنه  افت�شاح  مع  منطقتنا،  يف  �شيما 

وامل�شلم؛ من  العربي  الدم  املتخبط يف  ال�شرير 

وقبلها  �شوريا  اإىل  باك�شتان،  اإىل  اأفغان�شتان 

و�شتبقى  كانت  التي  فل�شطني،  وقبلهم  العراق، 

من  �شطبه  ي��راد  م��ا  وه��و  ال�شحيح،  العنوان 

بل  ل  وامل�شيحية،  والإ�شامية  العربية  القائمة 

من القائمة الإن�شانية يف �شمر الب�شرية.

حالة  يف  ال�����ش��ر  حم���ور  اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن 

موؤملة  �شربات  اإن��زال  مع  �شيما  موتور،  »هياج« 

جدًا لأدواته على الأر�ش يف �شورية، ول�شيا�شات 

الرعاة املاليني، مثل قطر وال�شعودية، والأدوات 

و»ع��ّت��ال��ة«  ت��رك��ي��ا  م��ث��ل  والأم��ن��ي��ة،  ال�شيا�شية 

امل�شروع الذين يقدمون خدماتهم بعد التورط، 

با مقابل يحوز على نذر ب�شيط من الأخاق، 

كرا�ش  ركيزتها  �شيا�شية  مواقع  الهدف  اإمن��ا 

على  يتمرت�ش  اآن،  ومقتول يف  قاتل  بالية حللم 

نوا�شيه جمموعة ل تفتي اإل مبا يخدم م�شالح 

من  ويزيد  فل�شطني،  لأر���ش  الغا�شب  الكيان 

يف  ال�شال  ظاهرة  يزيد  ومبا  �شعبها،  ماأ�شاة 

جمتمعاتنا، والهدف املركزي: ت�شييع فل�شطني.

املتورطني  كل  على  ال��رد  ك��ان  �شورية،  يف 

املتحدة،  ال��ولي��ات  بقيادة  عليها  احل��رب  يف 

التي طلبت من الكيان ال�شهيوين �شن عدوان، 

ال�شنوات  طوال  به  ف�شلت  ما  حتقيق  اأمل  على 

باأن  العزم«  اأهل  »قدر  على  املا�شية،  والأ�شهر 

ال�شاح الذي �شتزود به املقاومة �شيكون كا�شرًا 

دولة  اإىل  �شتتحول  �شورية  واإن  القائم،  للتوازن 

مفتوح  املقاومة  حم��ور  اأن  يعني  مبا  مقاومة، 

الت�شليح  م�شاألة  اأخذنا  واإذا  اأكرب،  ات�شاع  على 

ب�شاح نوعي ح�شرًا، فا بد من قراءة اإيجابية 

للموقف الرو�شي يف هذا ال�شياق، و»اللبيب من 

القراءة يف  اأراد  اإذا  الإ�شارة يفهم«، خ�شو�شًا 

وح�شنًا  ن�شراهلل،  ال�شيد ح�شن  اأعلنه  ما  ثنايا 

فعل ما فعل.

ابتزاز يف  انعك�ش حماولة  املوتور  »الهياج« 

اإلغائي  خيار  اإىل  باللجوء  التهديد  عرب  لبنان 

واملتمثل  اللبناين،  املجتمع  ن�شف  من  لأك��ر 

اأن  اأح��د  ي�شك  ل  واق���ع،  اأم��ر  ب��اإع��ان حكومة 

���ش��ب��اع ج��راء  ���ش��رب حليب  ال��رئ��ي�����ش امل��ك��ل��ف 

دعمه من رئي�ش اجلمهورية، وجراء وعد وليد 

يلقي  ال��ذي  احلد  اإىل  معه  بالذهاب  جنباط 

اأم��رًا  لي�ش  فالأمر  ول��ذا  اللبنانيني،  بني  احلد 

والناهي يف  الآمر  الأم��ر؛  اأمر ويل  اإمنا  واقعًا، 

حلف ال�شر.

عليكم  ما  الأ�شرار،  وتاأخذوا  تلم�شوا  وكي 

اإل ال�شتماع اإىل ال�شغار، الذين �شدرت اإليهم 

من  اجلميع  يتكاتف  اأن  »يجب  باأنه  التعليمات 

اأجل منع م�شاركة حزب اهلل يف احلكومة«.

منح  �شام  مت��ام  ال�شيد  اإن  احلقيقة،  يف 

فر�شة اإجماع نيابي يف التكليف، ليك�شب الثقة 

واإن  ك�شب،  الختبار  اجتاز  ف��اإن  التاأليف،  يف 

الرئي�ش«،  »دولة  �شار  ولو  الثنني،  خ�شر  ف�شل 

ومبعنى اآخر: هناك من يكتب له نهاية �شيا�شية 

وخيمة قبل اأن يبداأ.

يون�س

اأ�شارت  لبنان  الإ�شالمي يف  العمل  ■  جبهة 
ميتّد  قد  اليوم  �شورية  يف  يحدث  ما  اأن  اإىل 

مقدمتها  ويف  امل����ج����اورة،  ال�����دول  ب��ق��ي��ة  اإىل 

ي�شَع  م��امل  والأردن،  وال��ع��راق  ولبنان  تركيا 

اإطفاء احلريق  اإىل  الأم��ة  املخل�شون يف هذه 

امل�شتعل وواأد الفتنة الداخلية.

■  حزب الحتاد راأى اأن ما يجري يف القد�س، 
ومنذ احتاللها، يوؤكد وجود تن�شيق كامل بن 

مبوؤ�ش�شاتهم  وامل�شتوطنن  ال�شهيوين  العدو 

ت�شريع  اإىل  جميعها  ت�شعى  ال��ت��ي  املختلفة، 

داخ��ل  ال��ع��رق��ي  والتطهري  التهويد  عمليات 

املدينة.

الأم��ن  ال���داوود؛  في�شل  ال�شابق  النائب    ■
العام حلركة الن�شال اللبناين العربي، متّنى 

»ل  وال��ده  ب�شعار  العمل  املكلف  الرئي�س  على 

يفر�س  واأل  ل��ب��ن��ان«،  يف  م��غ��ل��وب  ول  غ��ال��ب 

غالب  »حكومة  �شتكون  واق���ع«  اأم��ر  »حكومة 

وم��غ��ل��وب«، م��ا ���ش��ي��وؤدي اإىل دخ���ول ل��ب��ن��ان يف 

مرحلة خطرية.

ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  ف���وؤاد؛  اأحمد  اأب��و    ■
انتقد  فل�شطن،  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة 

»حما�س«  حركتي  بن  اللقاءات  عقد  اقت�شار 

الفل�شطينية،  الف�شائل  ب��اق��ي  دون  و»ف��ت��ح« 

القليلة  الأي����ام  يف  املجتمعن  على  م��ق��رتح��اً 

املقبلة يف القاهرة م�شارحة �شعبهم؛ اإىل اأين 

هم ذاه��ب��ون؟ وم��ا هي نقاط اخل��الف؟ ومل��اذا 

فق عليه منذ �شنوات م�شت يف  ذ ما اتُّ مل ينفَّ

القاهرة؟

مبادرة  رف�س  اللبناين  ال�شعبي  امل��وؤمت��ر    ■
مت�شائاًل:  لبنان،  حياد  ح��ول  الكتائب  ح��زب 

ال�شتباحة  ظ��ل  يف  ذل��ك  حتقيق  ميكن  كيف 

اللبنانية؟  ل��ل�����ش��ي��ادة  ال��ي��وم��ي��ة  ال�شهيونية 

اأن موافقة حزب »امل�شتقبل« على  اإىل  م�شرياً 

هذا امل�شروع ل تلزم الأحرار يف بريوت ولبنان 

ب�شيء.

■  وفد من جتمع العلماء امل�شلمن زار اإذاعة 
العام احلاج يو�شف  النور، حيث قّدم ملديرها 

الزين التهاين مبنا�شبة يوبيلها الف�شي، وقد 

اجلعيد  زه��ري  ال�شيخ  �شماحة  م��ن  ك��ٌل  األ��ق��ى 

باملنا�شبة،  كلمة  �شنان  علي  ال�شيخ  و�شماحة 

يف  وال���ش��ت��م��رار  ال��ت��وف��ي��ق،  دوام  لها  متمنن 

اإطاعة اهلل ويف خطها اجلهادي.
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سورية.. بين نظام متماسك 
ومعارضات متهالكة

م�شلحون يف ريف 

حلب يطلقون 

النار على منازل 

الآمنن



ال�شوري  اجلي�س  متّكن  عاً،  متوقَّ كان  كما 

م��ن ع���زل امل��ن��اط��ق احل���دودي���ة ال�����ش��وري��ة عن 

املقابلة،  اللبنانية  ال�شفة  يف  املناطق  بع�س 

امل�شلحن  لت�شلل  مم��رات  ت�شكل  كانت  والتي 

ال�������ش���وري،  ال����داخ����ل  اإىل  ال�������ش���الح  وت���ه���ري���ب 

واأب���رزه���ا ج����رود ع��ر���ش��ال، وم�����ش��اري��ع ال��ق��اع، 

ووادي خالد، ح�شب ما توؤكد م�شادر معنية، 

لفتة اإىل اأن عمليات ت�شدير الإرهاب وعّدته 

من لبنان اإىل �شورية باتت �شبه معدومة، ل 

�شيما بعد التقدم ال�شرتاتيجي الذي حققته 

دم�شق  اأري���اف  يف  خ�شو�شاً  امل�شلحة،  ال��ق��وات 

اأو�شال  اإىل قطع  اأدى  وحم�س والق�شري، ما 

لبنان  اإمدادها من  امل�شلحن وخطوط  اأوكار 

يف �شكل كامل تقريباً.

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الإجن���������ازات  اأن  لري�����ب 

للجي�س ال�شوري �شتكون لها انعكا�شات خطرة 

خ�شو�شاً  اللبنانية،  الأم��ن��ي��ة  الأو���ش��اع  على 

امل�شلحن وعدة  �شّرع حدوده لعبور  لبنان  اأن 

�شعار  حت��ت  الأق�����رب،  اجل����ارة  اإىل  تخريبهم 

احلكومة  اعتمدته  ال���ذي  بالنف�س«  »ال��ن��اأي 

امل�شتقيلة، اإ�شافة اإىل التورط  املبا�شر ل�»تيار 

امل��وؤام��رة  يف  التكفريين  وب��ع�����س  امل�شتقبل« 

امل�شلحن  اإي���واء  اإن م��ن خ��الل  ���ش��وري��ة،  على 

ال��ت��ك��ف��ريي��ن يف م��ن��اط��ق ن���ف���وذ »امل�����ش��ت��ق��ب��ل« 

متهيداً  وال�شالح،  باملال  وتزويدهم  وحلفائه 

لت�شللهم اإىل الأرا�شي ال�شورية، اأو من خالل 

ال��ت��ي ي�شنها  امل��ذه��ب��ي��ة  ال��ت��ح��ري�����س  ح��م��الت 

التابعة  الإع��الم  الدين وو�شائل  بع�س رج��ال 

متزيق  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  احل��ري��ري،  لفريق 

و�شورية، خالفاً  لبنان  البينة الجتماعية يف 

للد�شتور اللبناين وميثاق العي�س امل�شرتك.

والأخ����ط����ر م���ن ذل�����ك، ه���و وج�����ود م��ئ��ات 

امل�شلحن التكفريين الأجانب على الأرا�شي 

اإىل  الدخول  لهم  يت�شّن  الذين مل  اللبنانية، 

�شورية بعد جناح جي�شها يف �شبط احلدود مع 

م�شلح،  خم�شمئة  نحو  عددهم  ويقّدر  لبنان، 

موزعن بن جرود عر�شال وبع�س قرى وادي 

خالد يف عكار، على ما اأكدت مراجع خمت�شة.

اأن هوؤلء امل�شلحن لن ي�شتطيعوا  ل�شك 

دخول الأرا�شي ال�شورية، ولن يتمكنوا اأي�شاً 

مغادرة لبنان، فمن البديهي اأن ترف�س الدول 

ما  اأرا���ش��ي��ه��ا،  على  اإره��اب��ي��ن  ا�شتقبال  ك��اف��ة 

ينذر بعواقب خطرة الو�شع الأمني اللبناين.

ويف ه��ذا ال�����ش��دد ي�����ش��األ امل��راق��ب��ون: م��اذا 

يتم  وه��ل  امل�شلحن؟  ه���وؤلء  م�شري  �شيكون 

التي  املوؤهلة  اإنهاء حالتهم؟ ومن هي اجلهة 

ميكن اأن تاأخذ على عاتقها مهمة دقيقة من 

ه��ذا ال��ن��وع؟ وه��ل لبنان ال��ي��وم ب��ات حمكوماً 

ب��ت��ك��رار جت��رب��ة »ن��ه��ر ب����ادر« ج��دي��دة، ب��ك��ل ما 

قد ترتب من نتائج كارثية على الجتماعية 

الب�شرية  اخل�����ش��ائ��ر  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

واملادية؟

ق��د يحدث  اأم��ن��ي  اأي جت����اوز  اأن  ري���ب  ل 

تتحمل  امل�����ش��ل��ح��ن  وج�����ود  ج�����راء  ل��ب��ن��ان  يف 

م�شووؤليته التيارات اللبنانية التي انغم�شت يف 

ولوج�شتياً،  واإعالمياً  اأمنياً  ال�شورية  الأزم��ة 

وع����ّر�����ش����ت ل���ب���ن���ان مل���خ���اط���ر ج���م���ة، ت��ن��ف��ي��ذاً 

اأحد  اأن  من  بالرغم  اخلارجية،  ل��الإم��الءات 

هذه التيارات رفع �شعار »لبنان اأوًل«، ويرف�س 

امل�شاركة يف حكومة ت�شم ممثلن عن »حزب 

األ���ف لبناين  اهلل«، لأن���ه ي��داف��ع ع��ن ث��الث��ن 

ك��ان��وا مهددين  الق�شري  ري��ف  م��وج��ودي��ن يف 

بالإبادة اجلماعية!

ويف ���ش��وء ه���ذا ال��واق��ع الأم��ن��ي امل���رتدي، 

اأن  اإىل  وا�شرتاتيجي  ع�شكري  مرجع  ي�شري 

ل��ي�����س ل���دى امل��ع��ن��ي��ن خ��ط��ة مل��واج��ه��ة ال��واق��ع 

ال�شيا�شي  النق�شام  املذكور، خ�شو�شاً يف ظل 

ظل  ويف  ال�شورية،  الأزم���ة  ���ش��اأن  يف  اللبناين 

حكومة ت�شريف اأعمال غري قادرة على اتخاذ 

ق����رارت م��ه��م��ة، م��ت��وق��ع��اً ت��ك��رار جت��رب��ة »نهر 

البارد« عاجاًل اأم اآجاًل.

ح�سان احل�سن
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أي تجاوز أمني قد يحدث 
في لبنان جراء وجود 
المسلحين تتحمل 

مسوؤليته التيارات 
اللبنانية التي انغمست 

في األزمة السورية أمنيًا 
وإعالميًا ولوجستيًا
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ع��ن��د رم����وز امل��ع��ار���ش��ة يف م��ا �شمي 

ب�����»الئ����ت����الف ال���������ش����وري«، وق��ب��ل��ه 

جمل�س ا�شطنبول، وان�شياقهم قهراً 

امل���ال والإم�����الءات،  اأم���ام �شالطن 

حّد  اإىل  اأ�شهما  مف�شوح،  وب�شكل 

بعيد يف اإ�شقاط ثقة ال�شعب بهم.

����ش���اد����ش���اً: ال���دع���م ال��ل��وج�����ش��ت��ي 

وال�����ش����ت����خ����ب����ارات����ي وال���ع�������ش���ك���ري 

والإع���������الم���������ي »الإ������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي« 

ملجموعات مهمة يف هذه املعار�شات، 

اأك��ر  ���ش��ورة  اأع��ط��ى  وب�شكل علني، 

القوى  بع�س  به  قامت  �شلبية مما 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م����ن ارت����ب����اط م��ب��ا���ش��ر 

احلرب  اأثناء  »الإ�شرائيلي«  بالعدو 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، م��ن دون اأخ����ذ ال��ع��ربة 

الذين  وي��الت على  مما جّرته من 

تعاملوا معه.

القرار  ح�شم  اإىل  اأدى  ذلك  كل 

ع���ن���د م����ن ك������ان ي���ف���ّك���ر ب���احل���ي���اد، 

املعار�شن،  من  الكثريين  وتراُجع 

امل�شار،  لت�شحيح  ينعطفون  فبداأوا 

وك��ذل��ك ح��دا ب��الأم��ريك��ي للجنوح 

اإىل الت�شوية، بعد تراكم الف�شل تلو 

امل�شنَّعة  املعار�شة  عند هذه  الآخ��ر 

مب���وا����ش���ف���ات خ��ل��ي��ج��ي��ة وت���رك���ي���ة 

بائ�شة.

املهند�س حكمت �سحرور

قد  م��ا  حقائق  ي  تق�شّ يف  �شاعات  بتم�شية  امللزمة 

يقوله هذا اأو ذاك، والبحث عن ا�شتف�شارات واأجوبة 

لها لتفنيدها؟

وه����ل ي���رم���ي م��ك��ت��ب الدع������اء م���ن خ����الل ال��دف��ع 

ب���الأح���رى،  اأو  ت��رك��ي��ب م��ل��ّف،  اإىل  ال�����ش��ه��ود،  ب���ه���وؤلء 

القرار  ووثائق حتيي عظام  اإيجاد م�شتندات كالمية 

اإىل م��ث��واه الأخ�����ري، وتغّطي  ���ُش��ّي��ع  ال���ذي  الت��ه��ام��ي 

الهاتفية  الت�شالت  املرتكز على  القرار  م�شاوئ هذا 

اخل��ل��وي��ة، ب��ع��دم��ا ث��ب��ت اأّن ���ش��رك��ة الت�����ش��الت »األ��ف��ا« 

الق�شاء  م��ن خ��الل حماكمة  »اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��اً«  خم��رتق��ة 

ال��ع�����ش��ك��ري ال��ل��ب��ن��اين لث��ن��ن م���ن م��وّظ��ف��ي��ه��ا ه��م��ا: 

فقط  لي�س  والأّول  ال��رب��ع��ة،  وط����ارق  ال��ق��زي،  ���ش��رب��ل 

بتهمة الت�شال بالعدّو، بل بحيازة وثائق ومعلومات 

»الإ�شرائيلي«،  للعدّو  اأّي  اأجنبية،  ل��دول��ة  واإف�شائها 

دانيال  القا�شي  ق��رار  ق��در  وه��ذه اجلناية حت��ّط م��ن 

بيلمار وتق�شي عليه؟

لقد قامت جلنة التحقيق الدولية بعمل جّبار يف 

عنهم،  �شيء  ك��ّل  وت�شوير  اللبنانين  اأنفا�س  اإح�شاء 

من خالل ا�شتهالكها كّل املرافق والإدارات الر�شمية 

من اجلامعة اللبنانية بالن�شبة اإىل الطاّلب، ومروراً 

وو�شوًل  واخللوي،  الأر�شي  الثابت  الهاتف  ب�شركات 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة،  والأح���������وال  ال�������ش���ري،  اإدارة  ه��ي��ئ��ة  اإىل 

وغريها  ال��ع��ام،  الأم���ن  جلهاز  املقّدمة  وم�شتنداتهم 

الكثري، حتى اأّنها ا�شتباحت البلد حتت حّجة حت�شيل 

املعلومات عن قتلة رفيق احلريري، ومل يعرت�س على 

ت�شّرفاتها واأدائها اأحد يف اجلمهورية اللبنانية، حيث 

كانت احلكومات برئا�شة فوؤاد ال�شنيورة، اأّي اأّن لديها 

ما يكفيها من الغطاء ال�شرعي الر�شمي حّتى ولو كان 

عملها خمالفاً للقانون ول ميّت ب�شلة اإىل جرمية 14 

�شباط 2005. 

اإّل وع��ر على  ومل ي��رتك مكتب الدع���اء وظيفة 

املحكمة، وكان  اأمام  �شاهد ميتهنها لكي يقول كلمته 

ال�شهود ك�ّشا�س حمام ليكتمل عقدهم،  ينق�س هوؤلء 

مقبولة،  غ��ري  ���ش��ه��ادت��ه  ب����اأّن  ليقينه  ا���ش��ت��ب��ع��ده  ف��ه��ل 

وب��ال��ت��ايل لإزال���ة ك��ّل �شائبة ق��د يرتكها وج���وده على 

بقّية ال�شهود؟

امل��ن��ازل  ع��ل��ى  ب���ج���ولت  ب��ال��ق��ي��ام  اجل���اب���ي  دور  اإّن 

واملتاجر لتح�شيل فواتري الكهرباء، ينّم عن اأّنه قادر 

على التقاط معلومة من هنا واأخرى من هناك، كما 

من  اأهمية  يقّل  ل  ال��ربي��د  مكتب  يف  العامل  دور  اأّن 

حيث الطالع على الأوراق واملكاتيب والطرود الواردة 

وال�شادرة، وكذلك الأمر بالن�شبة اإىل موّظف البنك، 

ولكْن ما هو دور الوظائف الأخ��رى؟ وما هي �شلتها 

بوقائع اجلرمية واملتهمن؟

ا�شتغراباً، ويزيد من م�شداقية  امل�شهد  وما يزيد 

اأ�شماء  ت�شّمنها  ال�شهود،  باأ�شماء  املن�شورة  القائمة 

�شحيحة، فمثاًل، بعد الإع��الن عن وجود تالزم بن 

حمادة  م��روان  اغتيال  وحماولتي  احل��ري��ري  اغتيال 

واليا�س املّر، وهو يحتاج اإىل تدقيق كبري، بات مفهوماً 

اأن يجري �شماع اإفادة املرافق ال�شخ�شي للمّر ال�شابط 

ال��ذي  البي�شري،  خليل  ال��ي��ا���س  اللبناين  اجلي�س  يف 

اأ�شيب بجروح عند ح�شول النفجار يف 12 متوز من 

العام 2005، ولكْن من غري املفهوم، اأن يح�شد مكتب 

وحتت  باإمرته  العاملون  التحقيق  و�شّباط  الدع���اء 

اإّل  املختلفن،  ال�شهود  من  الكبري  الكّم  ه��ذا  اإدارت���ه، 

خرباتهم  م��ن  ال�شتفادة  وال�شّباط،  املكتب  اأراد  اإذا 

ومعلوماتهم يف اخت�شا�شاتهم واأعمالهم مبا ل ي�شّب 

يف ك�شف حقيقة اغتيال احلريري، ويف نب�س معلومات 

جت���ري يف م��ن��ح��ى اآخ����ر وخم��ت��ل��ف ل��ن ي��ق��ود بطبيعة 

والإثباتات،  بالأدّلة  املحكمة  ر�شيد  زيادة  اإىل  احلال، 

بل يف زيادة ال�شرخ بينها وبن احلقيقة.

علي املو�سوي

 تهــديـد النــازحــين
ُي���دف���ع ببع�س  ب���ن ال���ف���رتة والأخ�������رى، 

النازحن ال�شورين اإىل التجّمع يف طرابل�س 

يف  ال�شام  طرابل�س  »تن�شيقية  م�شّمى  حتت 

الهيئة العامة للثورة ال�شورية«، حتت وابل 

من التهديد بقطع الإعا�شات عنهم يف حال 

عدم م�شاركتهم.

 مــبــنى مخــالف للقــانـــون
تبّن اأّن هناك مبنى قد �ُشيِّد على واجهة 

بريوت البحرية خالفاً للقانون، على الرغم 

من وج��ود ق��رار من جمل�س �شورى الدولة 

بوقف تنفيذ الأعمال.

وبلدية  امل��ح��اف��ظ  اأّن  »ال��ث��ب��ات«  وع��ل��م��ت 

القا�شية  ق����رار  تنفيذ  ع��ن  مت��ّن��ع��ا  ب����ريوت 

ع��وي��دات، ومنع  ال��دول��ة؛ فاطمة  �شورى  يف 

اخل��ب��ري م��ن ال��ق��ي��ام مب��ه��ّم��ت��ه ب��ن��اء لإ���ش��ارة 

الق�شاء، وتبّن اأي�شاً اأن من بن مالكي هذا 

الأعمال،  ت�شريف  حكومة  يف  وزي��ر  البناء، 

كما اأّن وزيراً اآخر هو الوكيل القانوين لعدد 

من املالكن.
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ي�����س��ع جن���ل امل��ف��ت��ي ح�����س��ن خ��ال��د 

ح��ادث��ة ا���س��ت�����س��ه��اد وال����ده ���س��م��ن خط 

احل���ف���اظ ع��ل��ى وح����دة ل��ب��ن��ان، ي��ق��ول: 

»ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ال����وط����ن وامل����ب����ادئ 

الإن�سانية، ترخ�ص الدماء مهما كانت 

املحافظة  علينا  كاأبناء  ونحن  عزيزة، 

على هذه القيم، وقد عرف اللبنانيون 

يف اأيامه معنى اأن يكون القائد �سادقاً 

م���ع ���س��ع��ب��ه، وج���ري���ئ���اً يف ق����ول احل���ق، 

وال���ي���وم اأمت���ن���ى ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن اأن 

الكبري،  الرجل  هذا  مبناقبية  يقتدوا 

اأو  اأبناء طائفته  تعامله مع  وبطريقة 

م��ع الآخ��ري��ن، ���س��واء داخ��ل ال��وط��ن اأو 

امل��ف��ت��ي ح�سن  ي�سيف جن��ل  خ���ارج���ه«، 

اأن  اللبنانين  ال�سا�سة  »اأدع���و  خ��ال��د: 

وعذاباتهم  املواطنن  لهموم  ينظروا 

الأج�����ي�����ال  ح�����ق  ي���ت���ج���اه���ل���وه���ا،  واأل 

ال�ساعدة اأن تنعم بوطن ي�سعر فيه كّل 

اأبنائه بالطماأنينة، وحقهم اأن ي�سعروا 

ب��وج��ود دول���ة وق���ان���ون وم��وؤ���س�����س��ات ل 

واليوم  متناحرة..  طوائفية  دوي���ات 

اأرب��ع��ة وع�سرين ع��ام��اً على  م��ع م��رور 

ا���س��ت�����س��ه��اد ه���ذا ال��ك��ب��ري ال����ذي خ�سره 

ال���وط���ن، ن��ت��م��ّن��ى ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن اأن 

ي��ك��ون��وا ك���ب���اراً يف ���س��ي��اغ��ة اأف��ك��اره��م، 

وكباراً يف التعبري عن مواقفهم، وكباراً 

يف ت�سحيح بع�ص الأخطاء«.

ي�سعر  التي  امل�سوؤولية  عن  �ساألناه 

اإىل  ي��ق��ول: »�سعيت  بها جت��اه وال���ده؟ 

احلفاط على اإرثه من خال املوؤ�س�سات 

التي حتمل ا�سمه، نحن نعمل يف املجال 

الج��ت��م��اع��ي ق����در امل�����س��ت��ط��اع، ول��ك��ّن 

امل�ساكل كثرية وكبرية على حدٍّ �سواء، 

بالغ  وال�سيا�سي  القت�سادي  فالو�سع 

التعقيد يف لبنان، وهذا الأمر ينعك�ص 

العمل  يف  املوؤ�س�سة  ق���درات  على  �سلباً 

امل���ن���ا����س���ب..«، ي�����س��ي��ف �سعد  ب��ال�����س��ك��ل 

املوؤ�س�سة  »ت��ق��ّدم  خ��ال��د:  ال��دي��ن ح�سن 

التعليم وال�سحة  م�ساعدات يف جمال 

ورعاية الأيتام، كما يف جمالت ال�ساأن 

اأ���س��ر  ه��ن��اك  الأ����س���ف،  وم���ع  التثقيفي، 

كثرية حتت خط الفقر، وهناك عوائل 

كموؤ�س�سة  نحن  معيلها،  فقدت  كثرية 

ون�ساأل  الإمكان،  امل�ساعدة قدر  نحاول 

اهلل ت��ع��اىل اأن ن��ك��ون دائ��م��اً ع��ل��ى ق��در 

امل�������س���وؤول���ي���ات، لأن������ه ل ي���ج���وز ت���رك 

النا�ص«.

ي������دع������و �����س����ع����د ال�������دي�������ن خ����ال����د 

ح��روب  ع��ن  الب��ت��ع��اد  اإىل  اللبنانين، 

ماأ�ساة احلرب  تتكرر  ل  الآخرين، كي 

وم�سالح  »تعقيدات  يقول:  اللبنانية، 

ال�����دول الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، اأك��ل��ت 

و�سببت  لبنان،  يف  والياب�ص  الأخ�سر 

واجتماعي  واق��ت�����س��ادي  ب�سري  ب��ن��زف 

مل نخرج منه حتى اليوم، لهذا ال�سبب 

التجربة  اللبنانيون  يعيد  اأن ل  يجب 

م�ساكل  ال��دخ��ول يف  لأّن  ج��دي��د،  م��ن 

يف دول قريبة اأم بعيدة، �ستجلب النار 

ما  ه��ذا  ع��اج��ًا.. فهل  اأم  اآج���ًا  اإلينا 

الدين  �سعد  ي�ساأل  اللبنانيون؟  يريده 

خالد.

�سورية

يعود  ال��ع��رب��ي،  ل��ل��ح��راك  تقييمه  ع��ن 

���س��ع��د ال���دي���ن ح�����س��ن خ���ال���د اإىل احل���رب 

العربية  ال��ث��ورات  مقاربة  ل�سرح  اللبنانية 

»اإذا عدنا  ف��ي��ق��ول:  ل��ه��ا وم���ا ع��ل��ي��ه��ا،  وم���ا 

م�سالح  اأن  جنزم  اللبنانية،  التجربة  اإىل 

الدول الكربى تطغى على م�سالح الدول 

اإب��ان  لبنان  يف  امل�سلمون  م��ث��ًا  ال�سغرى، 

احل�����رب الأه���ل���ي���ة ���س��ع��وا ل��ل��ح�����س��ول على 

وك��ان  ال�سيا�سي،  ال��ن��ظ��ام  داخ���ل  حقوقهم 

ه��ذا  ي��ع��ار���ص  م��ن  امل�سيحين  م��ن  ه��ن��اك 

اأّن���ه حت��ت هذا  ت��ب��ّن  النهاية  الأم����ر.. ويف 

يف  للحرب  اأخ��رى  عناوين  كمنت  العنوان 

لبنان، وكّل ذلك على ح�ساب دماء ال�سعب 

ورزق���ه واق��ت�����س��اده وازده�����اره، وم��ا يحدث 

�سحيح  وم���وؤمل،  موؤ�سف  �سورية  يف  ال��ي��وم 

اإىل  ي�سعى  ال�سعب  م��ن  ك��ب��رياً  ق�سماً  اأّن 

معه  ون���راه���ا  ي��راه��ا  �سيا�سية  اإ���س��اح��ات 

حم���ّق���ة، ول���ك���ن م���ن ي�����س��ت��ط��ي��ع اجل�����زم اأّن 

الأمور يف �سورية �سائرة حتت هذا العنوان 

ب���الأه���داف  ال��ت��ن��ب��وؤ  ي�ستطيع  م��ن  ف��ق��ط؟ 

الإ�سرتاجتية للدول الكربى الكامنة وراء 

املعار�ص  ال��ط��رف  ل��ه��ذا  التكتيكي  دعمها 

لاإ�ساح اأو لذلك الطرف ال�ساعي اإليه؟ 

العراق وما حدث فيه هو خري مثال على 

»لقد  خالد:  الدين  �سعد  وي�سيف  ذل��ك«، 

خ��ربن��ا م��ن ال��ت��ج��ارب اأّن ال����دول ال��ك��ربى 

التي  هي  املعلنة،  وغري  املعلنة  ب�سيا�ساتها 

التي حتركها، وهي  الأح��داث وهي  ت�سنع 

ت��راه  ال��ذي  بال�سكل  نهاياتها  تر�سم  التي 

اللبنانيون  �ُسئل  واإذا  مل�ساحلها..  مائماً 

الطائف  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  ك��ان  اإذا  عّما 

وكلفة  عاماً  ل�15  ت��دوم  يتطلب حرباً  ك��ان 

مب����اذا  وامل���م���ت���ل���ك���ات  الأرواح  يف  ب���اه���ظ���ة 

عار�ص  م��ن  يقول  م��اذا  ال��ي��وم؟  يجيبوننا 

الإ�ساح حينها، وماذا يقول الذي طالب 

ب��ه��ا، وم����اذا ي��ق��ول ال���ذي وق���ف م��ت��ف��رج��اً؟ 

ينظر  اأن  فئاته  بكل  ال�سوري  ال�سعب  على 

ت�ستحق  ل  وي��ت��ع��ل��م..  ل��ب��ن��ان  جت��رب��ة  اإىل 

�سورية ك��ّل ه��ذه ال��دم��اء وك��ّل ه��ذا الدمار 

وال���ف���و����س���ى.. ول��ي��ع��ط��ى ك���ل ���س��اح��ب حق 

يتّم بطريقة  اأن  الأم��ر ميكنه  حّقه، وه��ذا 

ح�سارية واآمنة بعيداً عن احلديد والنار«.

اأزمة احلكم

احلكم  اأزم����ة  مب��و���س��وع  يتعلق  ف��ي��م��ا 

ت�سكيل  م�ستوى  على  لبنان  يعي�سها  التي 

ان��ت��خ��اب��ات،  ق���ان���ون  اإق�������رار  اأو  احل���ك���وم���ة 

اإىل  ال��ع��ودة  اأّن  خ��ال��د،  �سعدالدين  يعترب 

ال��د���س��ت��ور وال��ق��ان��ون والأع�����راف كفيلة يف 

والجتماعية،  ال�سيا�سية  حياتنا  تنظيم 

نرهن حا�سرنا وم�ستقبلنا  اأن  اإذ ل يجوز 

اأو تلك،  اأزم��ة يف هذه الدولة  بانتظار حّل 

ول يجوز الرهان على نتيجة حرب دائرة 

يف بع�ص الدول، »يجب اأن نر�سخ ملا يقوله 

الد�ستور ل اأن نقفز فوقه، لقد مّت تكليف 

النائب متام �سام مهمة ت�سكيل احلكومة 

اجل��دي��دة، ون���ال ع���دداً ك��ب��رياً م��ن التاأييد 

العراقيل؟  فلماذا  الإجماع،  قارب  النيابي 

ملاذا ن�سعى لفر�ص تقاليد واأعراف مل ُيقر 

بها الد�ستور، فتارة نطلق م�سطلح »الثلث 

امل��ع��ّط��ل« ال����ذي ه���و اغ��ت�����س��اب ل��ل��د���س��ت��ور، 

امل��ل��ك«..  »ال��وزي��ر  م�سطلح  نطلق  وط���وراً 

ملاذا يجري كّل هذا؟ هل انعدمت الثقة بن 

�سام  الرئي�ص  اإىل هذا احل��ّد؟  اللبنانين 

متا�ص  ع��ل��ى  م��ع��ت��دل��ة،  ب��ريوت��ي��ة  �سخ�سية 

اإي��ج��اب��ي م��ع ك���ّل ال��ن��ا���ص وك����ّل ال��ط��وائ��ف، 

ف��ل��م��اذا ن��ع��رق��ل ح���رك���ت���ه«؟ وي�������س���األ �سعد 

القوانن  تبديل  �سبب  ع��ن  خ��ال��د،  ال��دي��ن 

النتخابية يف كّل مّرة تتغرّي فيها املوازين 

الإقليمية؟ يقول: »املطلوب ت�سريع قانون 

طموح  ووف��ق  الوطن  قيا�ص  على  انتخابي 

اأو  ب  اأّي تع�سّ املواطن اللبناين، بعيداً عن 

اأو متذهب.. وه��ذا الأم��ر ل يعني  تطّرف 

عدم مراعاة الآخر يف الوطن، بل بالعك�ص 

الأخذ بهواج�ص كافة اللبنانين«.

جن����ل امل���ف���ت���ي ح�������س���ن خ����ال����د، ي���وؤك���د 

ت��ر���س��ّح��ه ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة، 

ويقول: »اأنتظر طبيعة و�سكل القانون كما 

اأّن  اأعترب  يل  بالن�سبة  ال��دوائ��ر،  تق�سيمات 

وت�سحياته  املفتي،  وال��دي  م�سرية  متثيل 

التي  دم���اوؤه  فيه  مبا  للبنان،  قدمها  التي 

اأولوياتي،  من  ال��وط��ن،  مذبح  على  ُبذلت 

واأ����س���ع���ى دائ���م���اً ت���اأم���ن ح�����س��وره��ا يف ك��ّل 

ارتبط  اإذا  والأم��ر  املتاحة، فكيف  املجالت 

ال��دي��ن  �سعد  ي��ت��اب��ع  ال��ن��ي��اب��ي«؟  بالتمثيل 

ح�سن خ��ال��د ح��دي��ث��ه جل��ري��دة »ال��ث��ب��ات«: 

يعرفها  ظ���روف  يف  امل��ا���س��ي،  يف  »تر�سحت 

اجل���م���ي���ع، وك�����ان ال���ب���ريوت���ي���ون ب��ج��ان��ب��ي، 

نحظى  دائماً  وكّنا  الوفاء،  مبنتهى  وكانوا 

هذا  نقطع  مل  ون��ح��ن  ال��ك��ب��ري،  بتاأييدهم 

التوا�سل وهذه العاقة التي جتمعنا فيما 

بيننا �ستتوا�سل باإذن اهلل تعاىل«.

وم�������������اذا ع�������ن م�����و������س�����وع اخل�������اف 

داخ����ل امل��ج��ل�����ص ال�����س��رع��ي، وت��اأي��ي��د بع�ص 

ر�سيد  حممد  املفتي  ل�سماحة  ال�سيا�سين 

ق���ب���اين، وم��ع��ار���س��ة اآخ���ري���ن ل����ه؟ ي��اأ���س��ف 

اأن تكون الأمور  �سعد الدين ح�سن خالد، 

و�سلت اإىل هذا احلّد، »الأمر موؤمل جداً، 

ن��رى فيه هكذا خ��اٌف  م��ّرة  لأن��ن��ا ولأّول 

م��ن ه���ذا ال���ن���وع، ن��ح��ن ل ن��ح��ّب��ذ ال�سجار 

الدينية للطائفة  بن من ميثل املرجعية 

هذا  �سيا�سياً،  ميّثلها  م��ن  وب��ن  ال�سنية، 

الأمر ل ُيطاق، ول ميكن اأن ير�سي اأحداً 

الطائفة،  م�سالح  على  احلري�سن  م��ن 

املعقّدة  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظ��ّل  يف  خ�سو�ساً 

داخ���ل���ي���اً وخ����ارج����ي����اً«، وي�����س��ي��ف خ���ال���د: 

بن  للتاقي  واحة  هي  ال�سنية  »الطائفة 

تتحول  اأن  ُيعقل  فهل  ال��ط��وائ��ف،  جميع 

العتدال  طائفة  اإنها  انق�سام؟  �ساحة  اإىل 

ت�ستحق  ول  والنفتاح،  امل�سرتك  والعي�ص 

خافات،  من  اليوم  ت�سهده  ما  ت�سهد  اأن 

ال��ط��ائ��ف��ة ال�����س��ن��ي��ة ق���ّدم���ت خ���رية ق��ادت��ه��ا 

مثل  والوطن  العروبة  مذبح  على  �سهداء 

كرامي،  ور�سيد  ال�سلح،  ريا�ص  ال��روؤ���س��اء 

ورف���ي���ق احل���ري���ري وامل��ف��ت��ي ح�����س��ن خ��ال��د 

�سعد  ومعروف  ال��ق��ادري  ناظم  والنائبن 

وال�سيخن �سبحي ال�سالح واأحمد ع�ساف 

وغريهم.. واإّن هكذا نوعاً من الطوائف ل 

ت�ستحّق اإّل اخلري، ون�ساأل اهلل جّل جاله 

اأن ميّن علينا بفرج قريب«.  

يف ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ن��ا م���ع ���س��ع��دال��دي��ن 

والده  فعله  كان  عّما  �ساألناه  خالد،  ح�سن 

ال��ي��وم، خ�سو�ساً  احلياة  قيد  على  ك��ان  لو 

يف  ال�سيعية   - ال�سنية  الفتنة  واأد  لناحية 

لبنان وال��ع��امل الإ���س��ام��ي؟ ي��رّد: »وال��دي 

ال��وح��دة بن امل�سلمن، كما  ك��ان من دع��اة 

احلياة  قيد  على  ك��ان  ل��و  اللبنانين،  ب��ن 

امل�سلمون  يقع  ل  لكي  طاقاته  بكّل  لعمل 

من  ك��ان  خالد  ح�سن  ال�سيخ  املحظور،  يف 

اأ�سّد املعار�سن للطائفية ال�سيا�سية، وكان 

وال�سا�سة  ال�سيا�سية  الطائفية  ب��اأن  يقول 

ال��ط��ائ��ف��ي��ن ي��ت��غ��ذون م���ن ب��ع�����س��ه��م على 

خالد  ح�سن  ال�سهيد  املفتي  لبنان،  ح�ساب 

عمل وج��اه��د ك��ث��رياً يف املا�سي م��ع الإم��ام 

الإمام  املرحوم  ال�سدر ومع  املغّيب مو�سى 

م���ه���دي ���س��م�����ص ال���دي���ن م���ن اأج�����ل متتن 

وامل��وؤ���س��ف  امل�سلمن،  ب��ن  ال��وح��دة  اأوا���س��ر 

ال�سنة  الأح��ي��ان بن  ي��دور يف بع�ص  اأّن ما 

يلقى  تلك، ل  اأو  الدولة  ه��ذه  وال�سيعة يف 

ما ي�ستحق من العمل الفعال من العلماء 

ال��ك��ب��ار وال�����دول ال��داع��م��ة ل��ه��م، اإن اأي���دي 

اأحياناً  الأ���س��ف وجت��د  م��ع  تت�سلل  ال��ظ��ام 

اخلافات  م�ساحات  م��ن  مظلمة  م�ساحة 

ال�����س��وداء ال��ت��ي ع��رف��ه��ا ال��ت��اري��خ، لت�سرب 

ال����وح����دة ب���ن امل�����س��ل��م��ن، وت���ع���ت���دي على 

الإن�����س��ان وال���دي���ن، وه���ذا م��ا يتناق�ص يف 

دين  هو  ال��ذي  وتعاليمه  ديننا  مع  املطلق 

حمبة وت�سامح وتاقي، ولي�ص دين اقتتال 

واعتداء«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

د ترشحه لالنتخابات النيابية المقبلة
ّ
أك

 كل هذه الدماء والفوضى
ّ

سعد الدين حسن خالد: سورية ال تستحق

�شعارات كثرية وطنانة رفعها 

اللبنانيون اإبان احلرب الأهلية، 

غري اأن واقع احلال مل يتبّدل، 

احلرب اأكلت الأخ�رض والياب�س، 

وخيوط ال�شالح واملبادئ الوطنية، 

امتزجت بخيوط التاآمر وامل�شلحة 

ال�شخ�شية..

جريدة »الثبات« التقت جنل 

ال�شهيد املفتي ح�شن خالد؛ �شعد 

الدين، يف ذكرى اغتياله الرابعة 

والع�رضين، على اأمل اأن تكون 

منا�شبة لّتعاظ اللبنانيني من 

جتارب املا�شي، واإليكم احلوار معه:

المفتي الشهيد 
حسن خالد كان يقول: 
الطائفية السياسية 
والساسة الطائفيون 
يتغذون من بعضهم 
على حساب لبنان
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للم�سحف،  ن�سخة  اأ���س��غ��ر  ت��وج��د  ب����ريوت  يف 

اأكرب ن�سخة منه، الن�سخة الأ�سغر وجدت  وكذلك 

اأم��ا  ال��ع��ائ��ات،  اإح���دى  توراثتها  بعدما  بال�سدفة 

اللبناين؛  اخلطاط  خطها  فقد  الأك���رب،  الن�سخة 

منذ  راوده  حللم  تنفيذاً  ال��زي��ات،  ح�سن  ال�سيخ 

نعومة اأظافره.

عبد  ح�سن  حفيدها  ميار�ص  اأن  اجل��دة  اأرادت 

فاأهدته  وج���ه،  اأك��م��ل  على  الدينية  واج��ب��ات��ه  رب��ه 

ال��ذي  م�سحفاً ورث��ت��ه ع��ن ج��دت��ه��ا، ظ��ل ح�����س��ن، 

يحتفظ  ب���ريوت،  يف  الأ�سرفية  منطقة  يف  ي�سكن 

اأث��ارت  اأن  اإىل  ال���درج،  يف  �سنة   15 نحو  مب�سحفه 

»اأ�سغر  ال�سحف:  اإح��دى  ن�سرتها  عبارة  ف�سوله 

عر�سه  �سنتيمرت،   2.7 طوله  ال��ع��امل  يف  م�سحف 

حينها  �سارع  ماليزيا«،  به  حتتفظ  �سنتيمرت،   2.2
عبد ربه اإىل قيا�ص امل�سحف الذي بحوزته، فاأتت 

املقايي�ص على ال�سكل الآتي: الطول 2.5 �سنتيمرت، 

ميلك  اأن���ه  حينها  اأدرك  �سنتيمرت،   1.9 ال��ع��ر���ص 

اأ�سغر م�سحف يف العامل.

»غ��ي��ن�����ص  ك����ت����اب  ذك������ر   ،2004 ع������ام  يف  ل���ك���ن 

ل���اأرق���ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة« م��ق��اي��ي�����ص ج��دي��دة خمتلفة 

 1.7 طوله  بلغ  ال��ذي  ال��ع��امل،  يف  م�سحف  لأ�سغر 

ذلك  م��ع  �سنتيمرت،   1.5 نحو  وعر�سه  �سنتيمرت، 

اأن م�سحفي  تاأكدت من  اأين  »اإل  رب��ه:  يقول عبد 

اأن���ه مكتمل م��ن حيث  اإىل  ن��ظ��راً  م��ا زال الأ���س��غ��ر 

ختمة  دع���اء  على  ويحتوي   ،604 ال�سفحات  ع��دد 

يف  املوجودة  امللحقات  جانب  اإىل  الفهر�ص  القراآن، 

اأي م�سحف ع��ادي، على عك�ص م�سحف »غيني�ص« 

املكون من 571 �سفحة، وبالتايل غري مكتمل«.

ل يعلم ح�سن عبد ربه تاريخ طباعة م�سحفه 

الذي يعد الأ�سغر يف العامل، لكنه يرجح اأنه ُطبع 

يف عهد العثمانين، على يد الأتراك وتقريباً قبل 

400 �سنة، اأما امل�سحف الذي ذكره كتاب »غيني�ص« 
فتعود طباعته اإىل عام 1982، اأي هو حديث، فمع 

وج��ود امل��ع��دات والآلت امل��ت��ط��ورة، ب��ات م��ن ال�سهل 

التحكم باملقايي�ص كما نريد.

ويوؤكد: »حافظ م�سحفي على اأ�سالته، ومل ينل 

يحيط  ال��ذي  الذهبي  ال��ل��ون  بف�سل  منه،  الإ���س��ف��رار 

اأطراف �سفحاته، كما اأن تداخل اللون الأرجواين مع 

الأزرق، �سكا دفاعاً منيعاً جلودة الأوراق ومتا�سكها«.

اأن يكون م�سحفه عامة فارقة  يتمنى عبد ربه 

ت�سجل ل�سالح لبنان لي�ص طمعاً بالألقاب، بل تاأكيداً 

وال�سام،  لا�ستقرار  يتوق  بلد  يف  امل�سرتك  للعي�ص 

لذلك هو �سي�سعى لدخوله مو�سوعة »غيني�ص«.

و�سوله اإليه

اإنه  اإىل يديه، يقول،  عن كيفية و�سول امل�سحف 

وي�سيف:  عندها،  ما  اأغلى  فاأهدته  جدته،  ر�سا  ن��ال 

»اأهدتني اإياه ووعدتها باأن اأحتفظ به، واأنا طيلة تلك 

الفرتة اأحافظ عليه ول اأ�سمح لأحد بالقرتاب منه«، 

م�سرياً اإىل اأن جدته ورثته بدورها عن جدتها.

وامل��ف��ارق��ة اأن���ه رغ���م م���رور ك��ل ت��ل��ك ال��ع��ق��ود على 

اإجن��������ازه، ح���ن ت����رى امل�����س��ح��ف ت�����س��ع��ر ب���اأن���ه ح��دي��ث 

ال��ط��ب��اع��ة، ف��ال��ك��ت��اب��ات ت��ب��دو وا���س��ح��ة ج���داً وم��ق��روءة 

اأن  يتمنى  ال�سفحة،  ح�سن  رق��م  وكذلك  املكرب،  عرب 

يف  امل�سلمن  وغ��ري  امل�سلمن  ماين  م�سحفه  ي��رى 

العامل وهو على ا�ستعداد باأن يقدمه للعر�ص يف اأحد 

املتاحف الإ�سامية.

امل�سحف الأكرب

اأما امل�سحف الأكرب، فقد قرر اخلطاط ال�سيخ 

ح�سن علي الزيات، التفرغ لانتهاء منه، وا�ستغرق 

العمل �سنوات، قبل اأن ينهي مهمته الدقيقة وب�سكل 

ج��ي��د ل��ل��غ��اي��ة، ع��ل��ى ح��د ق��ول��ه: »ك��ان��ت ك��ل �سفحة 

حتتاج اإىل عمل دقيق ملدة ل تقل عن ثاث �ساعات«، 

وقته  م��ن  ك��ب��رياً  ق�سطاً  ح�سن  اأم�سى  فقد  لذلك 

اليومي يف خط الآيات القراآنية على قطع من الورق 

بو�سع  ي��داه  وتفننت  الكبري،  احلجم  من  الكرتوين 

اللم�سات على الأحرف وت�سكياتها وباألوان خمتلفة 

لإبرازها، ولتخرج �سورة كاملة و�سفحة اإ�سافية من 

الآيات القراآنية الكرمية.

ح�سن الزيات الذي يتابع درا�سة العلوم الدينية 

اآن واح�����د، ا���س��ت��ه��واه اخل��ط  ال����ق����راآن يف  وت���دري�������ص 

وب��ات جزءاً  البتدائية،  املرحلة  كان يف  العربي منذ 

ل يتجزاأ من حياته املهنية، حتى و�سل به الإ�سرار 

ال��ع��امل، وعزمه دخول  اأك��رب م�سحف يف  اإجن��از  اإىل 

اإجنازه مو�سوعة »غيني�ص« انطاقاً من حبه و�سغفه 

اهتمام  يلزم من  ما  كل  واإعطائه  ال��ق��راآن  ت��اوة  يف 

لإي�سال ر�سالته الدينية والإن�سانية.

امل��ج��ال،  ت��ك��ن الأوىل يف ه���ذا  ال���زي���ات مل  جت��رب��ة 

فقبل 3 �سنوات، اأجنز م�سحفاً كبرياً ورائعاً بلغ طوله 

مرتاً وعر�سه �سبعن �سنتيمرتاً، وهو مكون من 204 

متقطعة،  �سنوات  ثاث  به  العمل  ا�ستغرق  �سفحات، 

ل��ك��ن��ه ����س���رق م��ن��ه ب��ط��ري��ق��ة اح��ت��ي��ال��ي��ة، ن��ف��ذه��ا اأح���د 

الأ�سخا�ص، بعدما اأوهمه بن�سر عمله عاملياً.

الزيات، فقد  ال�سيخ  الياأ�ص يف قلب  لكن مل يدب 

اإىل  �ساعتن  بحدود  القراآنية  الآي��ات  خط  على  عمل 

ثاث �ساعات يومياً لإجناز العمل من جديد.

احلرب  م��ن  قلماً   480 عمله  يف  ال��زي��ات  ا�ستخدم 

الياباين الذي ابتاعه من اأ�سواق دم�سق يف خط ال�سور 

الكلمات والآيات  ا�ستخدم يف كتابة  القراآنية،  والآي��ات 

بجمالية فائقة، ثاثة األوان من احلرب الياباين الذي 

ي��دوم اأك��ر بكثري م��ن احل��رب ال��ع��ادي، خم��ت��اراً اللون 

الأحمر ل�سم اجلالة »اهلل« واللون الأخ�سر لأ�سماء 

اهلل احل�سنى، واللون الأ�سود لباقي الكلمات والتعابري. 

ويبلغ طول امل�سحف الكرمي مرتاً و�ستة �سنتيمرتات 

منها  وعر�سه 73 �سنتمرتاً ويحتوي على 618 �سفحة 

دعاء ختمة القراآن  اإىل  اإ�سافة  القراآن،  604 �سفحات 
وهوام�ص، ويبلغ وزنه ثمانن كيلو غراماً.

واملثابرة  ال�سرب  معاين  خرب  اأن��ه  الزيات  ويعترب 

اأن  ال��ق��وة والإرادة، خ�����س��و���س��اً  مم��ا م���ده مب��زي��د م��ن 

مفاهيم  ن�سر  اأه��م��ه��ا  ع��دي��دة،  ج��وان��ب  يحمل  العمل 

القراآن  اآي��ات  الزيات  وكتب  الكرمي..  القراآن  وتعاليم 

الكرمي على �سفحات من قيا�ص 100 يف 70 �سنتيمرتاً، 

ويقول اإن ذلك هو اأكرب حجم �سفحة مل�سحف مكتوب 

اإىل عمل  ك��ل �سفحة  ال��ع��امل، وحت��ت��اج  ال��ي��د يف  بخط 

دقيق للغاية، واإىل اإعادة تدقيق وقراءة، وخال �سهر 

�ساعات  ع�سر  على  يزيد  م��ا  ال��زي��ات  خ�س�ص  رم�سان 

يومياً للكتابة، لأنه اعترب اأن يف ذلك عمًا مباركاً.

الزيات على ثقة باأن هذا امل�سحف الكرمي �سيدخل 

املعطيات  وف���ق  القيا�سية  ل���اأرق���ام  »غ��ي��ن��ي�����ص«  ك��ت��اب 

النرتنت،  �سفحات  عرب  املن�سورة  »غيني�ص«  ووث��ائ��ق 

واملتمثلة بعدم وجود اأي م�سحف اأو كتاب بهذا احلجم 

على امتداد العامل.

 وقال الزيات وهو يجل�ص يف غرفة �سغرية يف بيته 

حّولها اإىل ور�سة عمل، »اأنا منذ ال�سغر اأعترب اخلط 

اأنا  اأقوم به هو هواية بالدرجة الأوىل..  هوايتي.. ما 

كاأي ولد �سغري عنده هواية.. هوايتي  هوايتي كانت 

باخلط، لكنني عملت على تطويرها واليوم اأ�ستخدمها 

لغر�ص نبيل«، وقد تابع هذه الهواية واأتقنها ب�سغف، 

اإىل  بعمله  بالو�سول  ي��اأم��ل  اإن���ه  ال��زي��ات  ي��ق��ول  والآن 

القيا�سية يف ثاين حماولة  مو�سوعة غيني�ص لاأرقام 

�سي�سيب  اأن��ه  الأرج��ح  الآن لكن على  من نوعها حتى 

النجاح هذه املرة.

وق���ال: »ع��ن��دي بع�ص الأ���س��دق��اء ال��ذي��ن عندهم 

م��ع��رف��ة ب����الأرق����ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة، ح�����س��ب م���ا اأخ�����ربوين 

واأكدوا يل بعد اأن توا�سلوا مع كتاب غيني�ص لاأرقام 

القيا�سية، اأنه لي�ص فيه كتاب قراآن كرمي مكتوب بخط 

اليد مبثل هذا احلجم م�سجل يف مو�سوعة غيني�ص«.

���س��يء م��ن اختيار نوعية  اإن ك��ل  ال��زي��ات،  وي��ق��ول 

التي يعمل  الطاولة  اإىل درج��ة ميل  ال��ورق والأق���ام 

عليها، كان ميثل رحلة �ساقة للو�سول اإىل الأف�سل.

الزيات يف عدة وظائف لك�سب عي�سه، منها  وعمل 

اأعمال  يف  والتمثيل  املدار�ص،  لتاميذ  القراآن  تدري�ص 

جمرد  اخل��ط  اأن  على  ي�سر  لكنه  اإ�سامية،  م�سرحية 

هواية، وذكر اأنه رف�ص عرو�ساً للعمل خطاطاً حمرتفاً، 

ويقول: »اأنا عندي قاعدة بحياتي.. اإذا اأ�سبحت الهواية 

عملية  وت�����س��ب��ح  ب��ه��ا  ال�����س��غ��ف  ي�سيع  اإذ  ان��ت��ه��ت،  مهنة 

اأن��ه��ى امل�سحف ه��و ي��ق��ول: »اإن���ه لن  ع��ادي��ة«، وب��ع��د اأن 

اأحد املعار�ص، حيث  اأو عر�سه يف  يتعجل بيع امل�سحف 

يريد الحتفاظ به لنف�سه يف الفرتة املقبلة.

هبة �سيداين
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ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي متحدثاً خال اللقاء

وال�سخ�سيات  اجلمعيات  ولقاء  الأمة  حركة  نّظمت 

تكرميياً لل�سهيد  ت��اأب��ي��ن��ي��اً  ل��ق��اء  ل��ب��ن��ان  يف  الإ���س��ام��ي��ة 

العامة حممد �سعيد رم�سان البوطي.

بداية اللقاء كانت مع اآيات بينات من القراآن الكرمي 

يف  الإداري����ة  الهيئة  رئي�ص  كلمة  ث��م  ال��وط��ن��ي،  والن�سيد 

عبداهلل، الذي  ح�سان  امل�سلمن ال�سيخ  العلماء  جتمع 

قال: ظن احلاقدون اأنهم بقتله �سيخمد �سوته وينقطع 

تاأثريه ويهيمن فكرهم التكفريي الوهابي، لكن خ�سئوا، 

ال�سهيد رحمه اهلل م�ستمر يف نهجه من خال  فال�سيخ 

�ستبقى  التي  وخطبه  ودرو���س��ه  ونهجه  وكتبه  تامذته 

ت��ق�����ص م�����س��اج��ع��ه��م وت��ق�����س��ي ع��ل��ى م�����س��روع��ه��م وت��ب��دد 

اأحامهم.

���س��وري��ة هي  ال��ي��وم يف  امل��ع��رك��ة  ب���اأن  وخ��ت��م �سماحته 

واملمناعة،  املقاومة  نهج  ينت�سر  اأن  فاإما  فا�سلة،  معركة 

واإما اأن ينت�سر نهج امل�ساومة وال�ست�سام.

ماهر  القد�ص؛ ال�سيخ  م�سجد  كلمة اإمام  كانت  ثم 

حمود، الذي قال: عندما ي�سل م�ستوى العلماء اإىل هذا 

حقاً  اآخرتنا..  على  ونخاف  اأنف�سنا  على  نبكي  امل�ستوى 

اإمنا الأعمال بخواتيمها. و�ساأل �سماحته: عندما يق�سي 

ه النا�ص، ونتعلم  ال�سهيد البوطي �ستن عاماً يدِرّ�ص ويفقَّ

من كتبه، ثم ُيفتى بقتله، وعلى بعد اأمتار فقط تتمركز 

ال��ق��اع��دة الأم��ريك��ي��ة يف ق��ط��ر، اأي��ه��م��ا اأوج���ب ي��ا �ساحب 

يف  الأم��ريك��ي  نقاتل  اأن  القر�ساوي؛  العامة  ال�سماحة 

القاعدة الأمريكية، اأو اأن نقاتل النظام الذي مَدّ املقاومة 

بكل نوع من اأنواع الدعم؟

من جهته، اأكد نائب رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة 

اأمل؛ ال�سيخ ح�سن امل�سري، اأن ال�سهيد البوطي دفع ثمناًَ 

من حياته جراء مواقفه املحمدية الر�سالية، لأنه رف�ص 

اخلنوع واخل�سوع. 

هذا  اإن  �سماحته  قال  اللبناين  الداخلي  ال�ساأن  ويف 

اأبنائه ول و�سطية لأحد على  اإل بتوافق  البلد ل ُيحكم 

اختار  واح��د  وك��ل  باجتاهن،  منق�سم  فالبلد  الإط���اق، 

اجتاهه.

الأمة؛ ال�سيخ  حركة  عام  لأمن  كانت  اخلتام  كلمة 

اإغتيال  اأن جرمية  راأى  ال���ذي  ج���ربي،  النا�سر  د.ع��ب��د 

ال��ع��ام��ة ال��ب��وط��ي ج��رمي��ة ب��ح��ق الأم����ة ول��ي�����ص ���س��وري��ة 

العربية  الأم����ة  ع��ن  ت��ق��ات��ل  الآن  ���س��وري��ة  لأن  وح���ده���ا، 

لاأمة  ن�سرة  دمه  دفع  البوطي  والدكتور  والإ�سامية، 

ال��ت��ي ي��ق��وده��ا الرئي�ص الأ���س��د، وب��دع��م ق��وي م��ن اإي���ران 

بقيادة ال�سيد القائد اخلامنئي.

كلمة  يقولوا  اأن  امل�سلمن  علماء  �سماحته  وطالب 

ُي�سدروا فتوى  باأن  للنا�ص، واملفتين  واأن يبينونه  احلق 

اأو  اليمن  اأو  �سورية  ���س��واء يف  ال��ي��وم،  امل�سفوك  ال��دم  ب��اأن 

ليبيا، هو دم حرام م�سفوك بغري حق.

مان لقاء تأبينيًا 
ّ
حركة األمة ولقاء الجمعيات اإلسالمية ينظ

للشهيد العالمة محمد سعيد رمضان البوطي



يف  الفل�سطينية  احلكومة  كانت  بينما 

غزة من�سغلة يف ترتيبات زيارة القر�ساوي، 

وال��ت��ن��ق��ل ب���ه ب���ن اجل���ام���ع���ات وال�����س��اح��ات 

تبحث  اهلل  رام  يف  واحل��ك��وم��ة  وامل�����س��اج��د، 

ال�����س��ام،  ع��م��ل��ي��ة  ت�سميه  م���ا  ا���س��ت��ئ��ن��اف  يف 

م��ب��ادرت��ه��ا  ت�����س��وي��ق  يف  من�سغلة  واجل��ام��ع��ة 

املعّدلة لت�سفية الق�سية الفل�سطينية، كان 

لعدوان  يتعر�ض  امل��ب��ارك  الأق�سى  امل�سجد 

امل�ستوطنن  وج��ح��اف��ل  ج��دي��د،  ���س��ه��ي��وين 

جتتاح البلدة القدمية يف القد�ض.

ال����ع����دوان ال�����ذي ت��ع��ر���س��ت ل���ه امل��دي��ن��ة 

املقد�سة جاء يف الذكرى ال�ساد�سة والأربعن 

لح���ت���ال ���س��رق��ي��ه��ا، وه����ي ال���ذك���رى ال��ت��ي 

واأهم  القد�ض«،  »توحيد  ال�سهاينة  ي�سميها 

ما ميزه هو عدد امل�ستوطنن الكبري الذين 

�ساركوا فيه.

اآلف  اأن  عن  حتدثت  املقد�سية  امل�سادر 

يوم  �ساعات  ط��وال  نظموا  اليهود  الطاب 

ال��ث��اث��اء، ج���ولت وم�����س��ريات ت��ه��وي��دي��ة يف 

اأنحاء املدينة املحتلة، وهم يحملون الأعام 

»الإ�سرائيلية«، وت�سلل نحو 180 من هوؤلء 

اإىل �ساحات امل�سجد الأق�سى املبارك.

امل�ستوطنون  اأدى  ملحوظ،  تطور  ويف   

ع�����دة م������رات ���س��ع��ائ��ر و����س���ل���وات ت��ل��م��ودي��ة 

ال�سور  منطقة  ع��ن��د  خ�سو�ساً  وت��ورات��ي��ة، 

الرحمة،  باب  منطقة   - لاأق�سى  ال�سرقي 

20 م�ستوطناً  يف حن قامت جمموعة من 

ال��داخ��ل  م��ن  ال�سل�سلة  ب��اب  عند  ب��ال��وق��وف 

على  اأدوا  ثم  ال�سخرة،  قبة  نحو  ووجوهم 

وج���ه ال�����س��رع��ة ���س��ع��ائ��ر الن��ب��ط��اح امل��ق��د���ض، 

قبل  ومبا�سرة،  عالية  ن���داءات  مع  ترافقت 

ويقوموا  امل�سجد  ح��را���ض  لهم  يت�سدى  اأن 

بطردهم، واقتحم ع�سرات امل�ستوطنن باب 

املغاربة، وهم حتت حرا�سة جنود الحتال 

البلدة  على مداخل  بكثافة  انت�سروا  الذين 

القدمية وامل�سجد الأق�سى.

القد�س ال�شمالية

امل���������س����ادر امل���ق���د����س���ي���ة ال����ت����ي و���س��ف��ت 

خال  والأق�سى  القد�ض  على  الع��ت��داءات 

وا�سعة  العدوانية  باحلملة  املا�سية،  الأي��ام 

ال��ذي��ن  ال�����س��ه��اي��ن��ة  اأن  ت���اح���ظ  ال���ن���ط���اق، 

ي�����س��ن��ون ح��رب��اً ل��ت��ه��وي��د ال��ق��د���ض ب��ال��ك��ام��ل، 

يجدون يف حترك اجلامعة العربية لتعديل 

م���ا ت�����س��م��ى م���ب���ادرة ال�����س��ام ال��ع��رب��ي��ة، ويف 

الف�سائل  وتقاع�ض  الفل�سطيني،  النق�سام 

عن الفعل اجلدي حلماية املدينة املقد�سة، 

عدوانهم،  ن��ط��اق  لتو�سيع  مائمة  فر�سة 

العنان للم�ستوطنن كي يجتاحوا  واإطاق 

املدينة، ويف م��وازاة ذلك يعملون على خلق 

بامل�ساعي  ت��ذك��ر  ج���دي���دة،  �سيا�سية  وق��ائ��ع 

التفاو�ض،  خ���ارج  ال��ق��د���ض  جلعل  امل�ستمرة 

ب�»العا�سمة املوحدة لدولة  واعتبار و�سفها 

اإ�سرائيل« نوعاً من احلقيقة النهائية.

ت�����اأث�����ريات حت�����رك اجل���ام���ع���ة ال��ع��رب��ي��ة 

وتنازلتها اجلديدة برزت يف دعوة م�سوؤولن 

تكون  ج��دي��دة  ق��د���ض  اخ���راع  اإىل  �سهاينة 

ا�سم  عليها  اأطلقوا  للفل�سطينين،  عا�سمة 

»القد�ض  ا�سم  اإط��اق  ال�سمالية«.  »القد�ض 

جاء  ال�سرقية«،  »للقد�ض  خلفاً  ال�سمالية« 

ع��ل��ى ل�����س��ان رئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة الح����ت����ال يف 

املدينة؛ نري بركات، الذي اأعلن اأن حكومته 

اأرا�سي تلك  لن تتنازل عن �سرب واحد من 

امل��دي��ن��ة ل�����س��ال��ح ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، وت��ت��ك��ون 

الواقعة  الأح��ي��اء  م��ن  ال�سمالية«  »ال��ق��د���ض 

من  بالقد�ض  املحيط  الف�سل  ج��دار  خ��ارج 

اهلل،  رام  ملدينة  اإ���س��اف��ة  ال�سمالية،  اجل��ه��ة 

والتي يدعو ال�سهاينة اإىل اإعانها عا�سمة 

لدولة فل�سطن.

ب�����رك�����ات و�����س����ف م���ط���ال���ب���ة ال�����س��ل��ط��ة 

ال�سرقية«  »القد�ض  تكون  باأن  الفل�سطينية 

ب�»غري  املنتظرة  فل�سطن  ل��دول��ة  عا�سمة 

اإن  وق���ال  للحياة«،  القابلة  وغ��ري  املقبولة 

اأي  اإىل  تاأخذنا  ل��ن  ه��ذه  التفكري  »طريقة 

مكان، فقط اإىل مكان با خمرج«، م�سيفاً: 

القد�ض  ي��ري��دون  الفل�سطينيون  ك��ان  »اإذا 

عا�سمة، فيمكنهم اأن ي�سموا رام اهلل القد�ض 

اأو القد�ض ال�سمالية«.

بطروحات  تذكر  الفل�سطينية  امل�سادر 

»اأب��و دي�ض«، وعن  �سابقة عن قد�ض يف بلدة 

احل���ل ال��ب��ل��دي داخ���ل امل��دي��ن��ة، م�����س��رية اإىل 

اأن ك��ل ع��ر���ض م��ن ه��ذا القبيل ت��راف��ق مع 

وعربي،  فل�سطيني  �سيا�سي  ت��ن��ازل  مرحلة 

نحو  العرب  اأو  الفل�سطينيون  خطا  وكلما 

�سوط  اإىل  ال�سهاينة  ذه��ب  ج��دي��د،  ت��ن��ازل 

من  يريدون  جديدة،  روؤي��ة  وعر�سوا  اأبعد، 

للتنازل  م�سبقاً  امل�ستعدين  جلب  خالها 

اإىل امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��ل��ك ال���روؤي���ة، وم���ا دام 

جامعة  مبوافقة  حظي  قد  الأرا�سي  تبادل 

فلي�ض م�ستبعداً طرح  العربي،  ونبيل  حمد 

رام اهلل قد�ساً  اأي�ساً، فتكون  الأ�سماء  تبادل 

جديدة!

ال�صمود.. والبيئة الطاردة

ي���وؤم���ن امل��ق��د���س��ي��ون ب����اأن ���س��م��وده��م يف 

م��دي��ن��ت��ه��م ك��ف��ي��ل ب��اإف�����س��ال ك���ل ال��ت�����س��ورات 

وامل�������س���اري���ع ال���ت���ي ت��ن��ت��ق�����ض م���ن ح��ق��وق��ه��م 

يف  والأم�����ة  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  وح���ق���وق 

كل  رف�سهم  ي��وؤك��دون  واإذ  ال��ق��د���ض،  مدينة 

فاإنهم  الأرا���س��ي،  تبادل  ي�سمى  عما  حديث 

يف الوقت نف�سه ي�سريون اإىل غياب اجلهود 

القد�ض  ع��روب��ة  حلماية  املطلوبة  العملية 

وتثبيت اأهلها فيها، وبينما ت�سكو ال�سهاينة 

م����ن ع�����دم ق���درت���ه���م ع���ل���ى ت���ع���دي���ل امل���ي���زان 

ال��ذي  النحو  ال��ق��د���ض على  ال��دمي��غ��رايف يف 

يريدونه، وذلك ب�سبب �سمود املقد�سين يف 

مدينتهم اأ�سا�ساً، فاإن تقارير دولية تتحدث 

عن اجلهود الكربى التي تقوم بها حكومة 

الح���ت���ال ب��ه��دف خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ط�����اردة كلياً 

للفل�سطينين يف املدينة املقد�سة.

الأمم  منظمة  ن�����س��رت��ه��ا  درا����س���ة  ت��ق��ول 

�سيا�سة  اإن  وال��ت��ن��م��ي��ة،  ل��ل��ت��ج��ارة  امل��ت��ح��دة 

»الإ�سرائيليون«  ميار�سها  التي  »التمييز« 

بحق الفل�سطينين يف القد�ض املحتلة، اأدت 

اإىل تف�سي الفقر يف هذا القطاع من املدينة 

خال ال�سنوات الأخرية، واأو�سحت املنظمة 

لي�ض  ال��ق��د���ض  ���س��رق��ي  يف  »الق���ت�������س���اد  اأن 

الفل�سطيني ول يف  مدجماً ل يف القت�ساد 

القت�ساد الإ�سرائيلي«. 

للمنظمة،  املتوفرة  املعطيات  وبح�سب 

باأكرث  ت�سبب  العن�سري  الف�سل  جدار  فاإن 

على  م��ب��ا���س��رة  خ�����س��ائ��ر  دولر  م��ل��ي��ار  م���ن 

القد�ض  من  ال�سرقي  ال�سطر  يف  القت�ساد 

منذ بدء بنائه يف 2003.

الفر�ض  جلهة  ال�سارة  الآث���ار  اأم��ا   

وتوفري  للتجارة  بالن�سبة  �ساعت  التي 

وت��ق��در  م�ستمرة  ف��ه��ي  ال��ع��م��ل،  ف��ر���ض 

����س���ن���وي���اً،  دولر  م���ل���ي���ون   200 ب���ن���ح���و 

امل��ت��ح��دة،  الأمم  اق��ت�����س��ادي��ي  وب��ح�����س��ب 

القاطنن  الفل�سطينين  تفقري  ف���اإن 

يف �سرقي القد�ض ل يف�سر فقط بعزل 

هذا القطاع من املدينة، للفل�سطينين 

ه����ن����ا و������س�����ع ق������ان������وين خم���ت���ل���ف ع��ن 

و���س��ع »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن«، ف��ه��م ي��ع��ان��ون 

»�سل�سلة عقبات، خ�سو�ساً يف ما يتعلق 

ب��ال�����س��ك��ن وال���ت���وظ���ي���ف وال�������س���ري���ب���ة«، 

وال��ه��دف م��ن ك��ل ه��ذه امل��م��ار���س��ات، هو 

مدينتهم،  خ����ارج  الفل�سطينين  دف���ع 

لركيز  اأك��رث  منا�سبة  ظ��روف  وتهيئة 

القد�ض،  اأن��ح��اء  ك��ام��ل  يف  امل�ستوطنن 

وجت��ه��د ح��ك��وم��ات الح��ت��ال م��ن��ذ ع��ام 

ودون توقف على تهويد القد�ض   1967
ب�����س��ك��ل ك���ام���ل، ت�����س��م��ل ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة 

امل��دي��ن��ة، وحمو  تغيري معامل  حم��اول��ة 

ه��وي��ت��ه��ا، ف���ج���رى اإغ���راق���ه���ا ب��ع�����س��رات 

ال�ستيطانية،  والتجمعات  امل�ستوطنات 

وقد ازدادت �سرا�سة امل�سروع التهويدي 

ال�����س��ن��وات الأخ������رية، ووف����ق حتقيق  يف 

ن�سرته �سحيفة »هاآرت�ض«، فاإن احلكومة 

�سقت  وال�سابقة  »الإ�سرائيلية« احلالية 

خال ال�سنوات الأخرية �سبكة طرق يف 

وال�سرقي(  الغربي  )ب�سطريها  القد�ض 

القد�ض  �سمال  امل�ستوطنات  بن  تربط 

وج��ن��وب��ه��ا م��ع و���س��ط ال��ق��د���ض الغربية 

تل  اإىل  ت���وؤدي  التي  الرئي�سة  وال��ط��رق 

امل�ستقبل،  يف  ي��ح��ول  ن��ح��و  ع��ل��ى  اأب��ي��ب 

���س��ام  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ح����ال  يف 

دون  والفل�سطينين،  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ب��ن 

اأو  ال�سرقية«،  »القد�ض  من  الن�سحاب 

اإعادة  دون  يحول  »الإ�سرائيلين«  بلغة 

ال�سعار  ذات  ه��و  وه��ذا  املدينة،  تق�سيم 

يف  املدينة  على  املعتدون  اأطلقه  ال��ذي 

الأيام الأخرية، دون اأن يحرك كثريون 

�ساكناً.

عبد الرحمن نا�سر

بالغ ال�سيد اإ�سماعيل هنية؛ رئي�ض احلكومة يف غزة، يف اإظهار 

�سعادته بقدوم ال�سيخ  يو�سف القر�ساوي اإىل غزة. املبالغة امل�سار 

على  هنية  اأ�سبغها  ال��ت��ي  الأو���س��اف  �سلة  على  تقت�سر  مل  اإل��ي��ه��ا 

القر�ساوي وح�سب، بل وجدت تعبرياً »ح�سياً« اآخر متثل يف تقبيل 

يد ال�سيخ جيئة وذهاباً، فلم يظهر هنية اإل وهو يلثم يد �سيخه.

يريد، هذا  يد من  يلثم  اأن  ال�سيد هنية حر يف  ح��ال،  يف كل 

�سرطة  حترمها  مل  )التي  ال�سخ�سية  احلرية  موقع  يف  يندرج 

ب��ال��ع��دوان  للتنديد  خ��رج��ت  �سعبية  م�����س��رية  تقمع  وه���ي  هنية 

ال�سهيوين على �سورية(، لكن اأن يزعم رئي�ض احلكومة اأن غزة 

لي�ض  ل��ه، كونه  ال��ق��ر���س��اوي، فهذا مم��ا ل يحق  ب��زي��ارة  تت�سرف 

منعتهم من  قد  »حما�ض«  �سرطة  كانت  واإذا  واأهله،  القطاع  راأي 

التعبري عن راأيهم، فقد قاله الفل�سطينيون يف العديد من مدن 

ال�سفة والأرا�سي املحتلة عام 1948.

ال�سرفاء،  ب��زواره  �سعب م�سياف يرحب  الفل�سطيني  ال�سعب 

خ�سو�ساً باإخوته العرب، لكنه بالتاأكيد لن يرحب ب�سيخ ا�ستغل 

للم�ستعمرين  وي�����س��رع  ب��ال��ف��ن،  يفتي  ك��ي  ل��ه  امل��ف��ت��وح��ة  امل��ن��اب��ر 

العدوان  اإىل  و���س��وًل  للعراق،  الأم��ريك��ي  الغزو  منذ  عدوانهم؛ 

بتدمري  ل�»الناتو«  الفتاوى  اإعطاء  وبينهما  �سورية،  على  املفتوح 

اأم��ريك��ا من  ب��اأي��ام ك��ان يدعو  اإىل غ��زة  ليبيا، وه��و قبل ق��دوم��ه 

الدوحة لأن تقف »وقفة هلل« وتقوم بق�سف �سورية.

ال�سهيوين  للكيان  اأوع��زت  باأن  »ال�سيخ«  لّبت رغبة  وا�سنطن 

ال�سهاينة بحق دم�سق مل  به  اأن ما قام  العدوان، ويبدو  بتنفيذ 

ي�سِف غليل هذا احلاقد املاأفون، فعاد ليطلق العنان حلقده على 

�سورية من القطاع بالذات.

الفل�سطينيون الذين عرّبوا عن رف�سهم لدخول هذا املفن 

الفتنة،  اأوار  ي�سعل  ال��ذي  ال�سيخ  اأن  غ��زة، ح��ذروا من  اإىل قطاع 
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الصهاينة يستغلون تعديل المبادرة العربية
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تعترب النكبة ماأ�ساة كربى لي�ض يف 

تاريخ ال�سعب الفل�سطيني فح�سب، بل 

يف تاريخ املنطقة العربية والإ�سامية 

ف���ادح يف  اخ��ت��ال  مل��ا مثلته م��ن  كلها، 

م���وازي���ن ال��ع��دال��ة وح��ق��وق ال�����س��ع��وب، 

ح��ي��ث ان���ح���ازت ال��ق��وى ال���س��ت��ع��م��اري��ة 

ال����ك����ربى ل���ل���م�������س���روع ال�������س���ه���ي���وين، 

التي  الإن�سان  حقوق  لأب�سط  وتنكرت 

العربي  ال�سعب  لكن  زوراً،  بها  تنادي 

ي�ست�سلم  مل  امل��ن��ا���س��ل،  الفل�سطيني 

بل  ي��وم��اً،  البي�ساء  ال��راي��ة  يرفع  ومل 

والقومي،  الوطني  الن�سال  راية  رفع 

وخ��ا���ض ع��ل��ى ام��ت��داد اأك���رث م��ن ق��رن 

م��ع��ارك ال��دف��اع ع��ن وج����وده وهويته 

على  والنفي�ض  ال��غ��ايل  وق��دم  وكيانه، 

درب م�����س��رية ال��ك��ف��اح امل��ت��وا���س��ل، من 

ويف  الوطنية،  حقوقه  ا�ستعادة  اأج���ل 

مقدمتها حق العودة.

ي��ط��ل ���س��ه��ر اأي�����ار ك���ل ع���ام م��ذك��راً 

 ،1948 عام  الفل�سطن  ال�سعب  بنكبة 

التي ما زالت اآثارها الكارثية م�ستمرة 

ي�ستح�سر  ع����ام  ك���ل  ع���ام���اً،   65 ب��ع��د 

املاين من الاجئن ذكرى نكبتهم، 

ح��ي��ث ي��ع��ي��دون ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��ا ب��ات 

لهم  بالن�سبة  الثابتة  احلقيقة  ي�سكل 

»العودة حق ل عودة عنها«، وقد باتت 

ي��وؤرق  ال���ذي  الهاج�ض  ت�سّكل  النكبة 

ذكراها اأكرث من 12 مليون فل�سطيني 

اللجوء واملنايف والظلم،  اآلم  يعي�سون 

يف ال���وق���ت ال����ذي ي��وا���س��ل الح��ت��ال 

ال�سهيوين العمل على طم�ض الهوية 

والثقافة والق�سية الفل�سطينية.

وي���اأت���ي ذل����ك ك��ل��ه و����س���ط م��ب��ارك��ة 

ع��رب��ي��ة ر���س��م��ي��ة ���س��ج��ع��ت ال���ع���دو على 

�سورية  اإىل  لي�سل  ع���دوان���ه،  تو�سيع 

ال���ت���ي ت��ع��ر���س��ت ل����ع����دوان ���س��ه��ي��وين 

ت��وا���س��ل عمليات  ت���راف���ق م���ع  ���س��اف��ر، 

وتهديد  القد�ض،  وتهويد  ال�ستيطان 

ق���������وات الح������ت������ال وامل�������س���ت���وط���ن���ن 

واعتقال  الأق�����س��ى،  امل�سجد  باحتال 

والتنكيل  الفل�سطينين  م��ن  امل��زي��د 

عليها  ي�ساوم  التي  وباأرا�سيهم،  بهم 

ع����دد م���ن امل���ل���وك والأم���������راء ال��ع��رب 

ال�سهيوين، ومن خلفه  للعدو  خدمة 

وكاأنهم  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

الفل�سطيني،  ال�سعب  م��ن  مفو�سون 

كما ح�سل عام 1948، يتجدد التخاذل 

ال���ع���رب���ي جت�����اه ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة، 

و���س��ح��اه��ا،  ل��ي��ل��ة  يف  ت��ق��ع  مل  فالنكبة 

النكبة،  بداية   1948/5/15 يكن  ومل 

بل  ���س��دف��ة،  لي�ض  فل�سطن  واخ��ت��ي��ار 

ك�����ان ه���ن���اك ت���رت���ي���ب���ات وخم��ط��ط��ات 

�سهيونية غربية م�سبقة بعقود عا�ض 

نكبة  ي��وم  ك��ل  الفل�سطينيون  خالها 

ا�ستطاع  اأن  اإىل حن  باأنواع خمتلفة، 

فل�سطن  اأر�����ض  اح��ت��ال  ال�سهاينة 

بعد تهيئة الظروف بال�سغط الغربي 

لغ�ض  ال��ع��رب،  امل�سوؤولن  بع�ض  على 

اإىل   700 ب��ن  م��ا  تهجري  ع��ن  النظر 

800 األف فل�سطيني، واإبقاء 120 األف 
احل��دي��دي،  اجل���دار  خلف  فل�سطيني 

تطاردهم قوانن الطوارئ واإجراءات 

ال��ق��م��ع وال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����س��ري ل��غ��اي��ة 

اليوم بعد اأن اأ�سبحوا اأكرث من مليون 

ون�سف مليون فل�سطيني. 

وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ذل��������ك، ب��ق��ي 

العودة،  بحق  متم�سكن  الفل�سطينيون 

الدولية،  القرارات  من  عدد  ت�ساندهم 

ال����ذي   ،194 ال����ق����رار  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

���س��ه��د ت����ط����ورات ���س��ل��ب��ي��ة م���ع ان��ط��اق 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��او���س��ي��ة يف م���دري���د ت2 

وت���اآك���ل���ه،  اإ����س���ع���اف  اإىل  اأدت   ،1991
الأمريكية  ال���س��راط��ات  عند  ف��ن��زوًل 

و»الإ�سرائيلية«، ا�ستبعد موؤمتر مدريد 

ال��ق��رار 194 م��ن اأ���س�����ض الن��ع��ق��اد، كما 

ا�ستبعاده  الفل�سطيني  امل��ف��او���ض  قبل 

ال��اج��ئ��ن يف م�سار  اأع��م��ال جلنة  م��ن 

املفاو�سات متعدد الأطراف، ويف اتفاق 

اأو����س���ل���و ق��ب��ل امل���ف���او����ض ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

و338   242 بالقرارين  فقط  الكتفاء 

كامب  مفاو�سات  ويف  للحل،  كاأ�سا�ض 

ق���دم  اأي���������س����اً،   )2000 )مت������وز  داي����ف����د 

يخ�ض  فيما  خطرية  تنازلت  املفاو�ض 

ح����ق ال�����ع�����ودة، ب��ح��ي��ث ان����ت����زع اجل���ان���ب 

الكيان  يعفي  ت��ف��اه��م��اً  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي« 

قانونية  م�سوؤولية  اأي  من  ال�سهيوين 

من  بالاجئن  ح��ل  عما  اأخ��اق��ي��ة  اأو 

ماآ�ض، كما اأعفاها من اأي تبعات لحقة 

قانونية اأو معنوية.

ا���س��ت��م��رار امل��ع��ان��اة خ���ال 65 ع��ام��اً 

مل َي����ث����ِن ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع��ن 

ال���ت���ن���ازل ع����ن ح���ق���وق���ه ال���وط���ن���ي���ة، ب��ل 

على  الإب���ق���اء  يف  الفل�سطينيون  جن���ح 

اأعمال  ج��دول  على  مدرجاً  العودة  حق 

احل����رك����ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

وا���س��ت��ن��ه��ا���ض و����س���ع وط���ن���ي م��ن��ظ��م يف 

حا�سراً  اإبقائه  اإىل  بالإ�سافة  ال�ستات، 

على جدول اأعمال الأمم املتحدة نتيجة 

امل�ستمر،  ال�سعبي  وال�سغط  التحركات 

الأ�سا�ض  اإىل   194 ال��ق��رار  حت���ّول  حيث 

القانوين حلق الاجئن الفل�سطينين 

اإىل ديارهم، باعتباره ي�ستند  العودة  يف 

وي�سكل  ال����دويل،  ال��ق��ان��ون  م��ب��ادئ  اإىل 

اع����راف����اً م���ن امل��ج��ت��م��ع ال������دويل بحق 

ال��اج��ئ��ن يف ال���ع���ودة  ب��اع��ت��ب��اره ح��ق��اً 

قانونياً ل ي�سقط بالتقادم، وتعرب الأمم 

عليه  التاأكيد  ب��اإع��ادة  ذل��ك  عن  املتحدة 

�سنوياً يف دورتها العادية، وانطاقاً من 

ذلك ميلك �سفة الإل��زام، وتاأكيداً على 

»اإ�سرائيل«  لَقبول  �سرطاً  كان  اإلزاميته 

يف الأمم املتحدة.

ك����ل ه�����ذا ال�������س���م���ود والإجن����������ازات 

النكبة  ذك���رى  اأن  ي��وؤك��د  والت�سحيات، 

ل��ل��ح��داد  م��ن��ا���س��ب��ة  ت���ك���ون  اأن ل  ي��ج��ب 

لتفعيل  �سنوية  حمطة  ب��ل  والنحيب، 

الفل�سطيني  البيت  وترتيب  الن�سال، 

مب��ا ي��ك��ف��ل ت��ع��زي��ز ال�����س��م��ود، وت��وح��ي��د 

ت�ساعد  �سيغة  وفق  ال�سيا�سي  اخلطاب 

ع���ل���ى اخ��������راق احل�������س���ار وم���واج���ه���ة 

ال�����س��ه��اي��ن��ة واأدوات������ه������م يف امل��ن��ط��ق��ة، 

العدو  حم���اولت  على  الطريق  وقطع 

ال�سهيوين تاأمن غطاء دويل ملوا�سلة 

التهجري  م�ساريع  واإ���س��ق��اط  ع��دوان��ه، 

والتوطن والتق�سيم.

اإن فعاليات اإحياء ذكرى النكبة ال�65 

العدو  على  لعنة  اإىل  تتحول  اأن  يجب 

ت��ر���س��ان��ة م���ن الأ���س��ل��ح��ة  ال��ك��ام��ن وراء 

الأم���ريك���ي���ة والأوروب�����ي�����ة، ك��م��ا ح�سل 

منذ 3 اأع��وام، حن حتّولت ذك��رى يوم 

على  والإ�سرار  للمقاومة  يوماً  النكبة 

واخل��ارج؛  الداخل  يف  وال�سمود  العودة 

قلنديا  مداخل  عند  اجلرحى  ع�سرات 

يف رام اهلل، وعلى حاجز بيت حانون يف 

ق��ط��اع غ��زة اأك���رث م��ن 300 ج��ري��ح، ويف 

ل��ب��ن��ان ع��ل��ى خ��ط��وط التما�ض  ج��ن��وب��ي 

بن جي�ض العدو ولبنان، زحف ع�سرات 

الآلف من الاجئن الفل�سطينين يف 

املخيمات وخارجها على درب العودة يف 

مارون الرا�ض، وقدموا 6 �سهداء واأكرث 

ال�سوري  من مئة جريح، ويف اجل��ولن 

�سقط اأكرث من مئة بن �سهيد وجريح، 

الفل�سطيني  ال�سباب  م��ن  ع��دد  وو���س��ل 

اإىل جمدل �سم�ض ويافا.

�صامر ال�صيالوي
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يجب أن تتحول
ذكرى النكبة إلى 
»لعنة« على العدو 
الكامن وراء ترسانة 
من األسلحة 
األميركية واألوروبية

الـذكـــرى الـ65 للنكـبــــــة

محطة سنوية لتفعيل النضال الفلسطيني

جمموعات �سهيونية متطرفة حتاول  الدخول اإىل الأق�سى عرب »بوابة دم�سق«          )اأ.ف.ب.(

الــقــــرضــــاوي يسـبـب خــــالفــــًا فلســطينـيـــــًا جـــــديـــــــدًا
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ما  وه��ذا  الفل�سطيني،  النق�سام  حدة  من  ويزيد  فل�سطن،  يف  جديدة  فتنة  �سي�سبب 

يخطب  كي  الأن�سار  وح�سد  والتقبيل،  اللثم  بعد  ح��ار  هنية  فال�سيد  بالفعل،  ح��دث 

ال�سيخ فيهم، حار يف مزيد يقدمه، فمنح القر�ساوي جواز �سفر فل�سطينياً، فما كان من 

وزارة الداخلية الفل�سطينية �سوى الحتجاج ر�سمياً، وتوزيع ر�سائل على جميع الدول 

مفادها اأن يو�سف القر�ساوي يحمل جواز �سفر فل�سطينياً مزوراً، وطالبت الوزارة يف 

ر�سائلها جميع هذه الدول باتخاذ الإجراءات القانونية من اأجل �سبط حامل اجلواز، 

وا�سرداده وفق القانون الدويل.

الداخلية  وزارة  »توؤكد  فيه:  قالت  بياناً  اأ�سدرت  جانبها  من  غزة  داخلية 

اأن ما �سدر من ت�سريحات عن الداخلية املزورة التابعة حلركة  الفل�سطينية 

وج��وده��ا من  ت�ستمد  م����زّورة  وزارة  ع��ن  ���س��ادرة  وق��ح��ة،  ت�سريحات  ه��ي  فتح 

الحتال، مل تاأت باإرادة ال�سعب، ومل تاأخذ ثقتها من املجل�ض الت�سريعي، ول 

يحق لها انتحال هذه ال�سفة اأو الت�سريح مبوجبها«.

وكان ينق�ض الفل�سطينين �سيخ الفن كي يزيد يف انق�سامهم.



االعتراف بيهودية الدولة »اإلسرائيليـــــة« ينسف القضية الفلسطينية
وانتزاع  ال�صهيوين  االبتزاز  يف معر�ض 

العرب،  من  واملخجلة  املتدرجة  التنازالت 

ع��اد  الفل�سطينية،  ال��ق�����س��ي��ة  خ�����ص  م��ا  يف 

االإ�سرائيلية«  ال��دول��ة  »ي��ه��ودي��ة  م�سطلح 

الذي  امل�سطلح  ال�سوء،  دائ��رة  اإىل  جم��دداً 

الغا�سب،  الكيان  ق��ي��ام  قبل  م��ا  منذ  ط��رح 

اليهودية  القومية  لتكري�ص  ي�سعى  وال��ذي 

االأر���ص  اأ�سحاب  من  الفل�سطينيني  وط��رد 

واإل����غ����اء ت��اري��خ��ه��م، ي��ج��د ال���ي���وم ����س���رداب���اً 

واقعاً  نف�سه  ويكر�ص  منه  ليت�سلل  مظلماً 

بعد  مب�ستحيل  ي��ع��د  مل  ف���االأم���ر  م���ري���راً، 

الهدية ال�سخية التي قدمها رئي�ص الوزراء 

اجلامعة  وفد  با�سم  ل�»اإ�سرائيل«  القطري 

»معادلة  على  باملوافقة  واملتمثلة  العربية 

تبادل االأر�ص« اجلائرة بحق الفل�سطينيني.

االع���راف  ي��ك��ون  اأن  م�ستبعداً  ول��ي�����ص 

ال��ع��رب��ي ب���»ي��ه��ودي��ة اإ���س��رائ��ي��ل« ه��و ع��ن��وان 

املهمة التالية للوفد العربي املنهزم متاماً، 

لكن ماذا تعني »يهودية الدولة«؟ وما هي 

تداعياتها على الق�سية الفل�سطينية وحق 

العودة؟

فكرة قدمية

م�����س��ط��ل��ح »ي����ه����ودي����ة ال�����دول�����ة« ل��ي�����ص 

مب�����س��ط��ل��ح ج����دي����د ت�����س��ك��ل م����ع م�������س���روع 

اأُعلن  ال��ذي  االأو���س��ط  ال�سرق  »ال�����س��ام« يف 

اأو مبطلب   ،1991 ع��ام  م��دري��د  م��وؤمت��ر  يف 

خ��ال  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون«  ط��رح��ه  تعجيزي 

م���ف���او����س���ات ال���ت�������س���وي���ة اجل�����اري�����ة ب��ي��ن��ه��م 

وب����ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني الأج�����ل اب���ت���زازه���م، 

اإمن�����ا ه���و ع���ب���ارة ع���ن ف���ك���رة ق���دمي���ة ق��دم 

امل�����س��روع ال�����س��ه��ي��وين، ك��ون��ه��ا ظ��ه��رت منذ 

بال  مدينة  يف  االأول  ال�سهيونية  م��وؤمت��ر 

ال�����س��وي�����س��ري��ة، ال����ذي ع��ق��د ب��رئ��ا���س��ة ع��راب 

بل  1897، ال  ع��ام  ه��رت��زل  ت��ي��ودور  امل�سروع 

تاأ�سي�ص  ي��ت��ن��اول  ال����ذي  ه��رت��زل  ك��ت��اب  اإن 

 1896 ع��ام  واملن�سور  ال�سهيونية  احل��رك��ة 

حمل عنواناً ملفتاً، هو »دولة اليهود«، لهذا 

ركيزة  االإ�سرائيلية«  ال��دول��ة  »يهودية  ف��اإن 

اأ�سا�سية يف امل�سروع ال�سهيوين، الذي يريد 

ل�»اإ�سرائيل« اأن تكون حكراً على اليهود، واأن 

يتم طرد كل الفل�سطينيني العرب منها، ال 

مبظهر  هم  واإظهارهم  تاريخهم  ن�سف  بل 

الغا�سب واملحتل.

امل�������س���روع اال���س��ت��ع��م��اري  اأن ه����ذا  غ���ر 

مبراحل  وحم��دد  خبيثة،  بخطط  حمكوم 

وال��دويل  العربي  الو�سعني  تراعي  زمنية 

الواقع  معطيات  وف��ق  تنفيذها  ويتم  معاً، 

يبدو  وال���ي���وم  ال�سيا�سية،  اع��ت��ب��ارات��ه  ب��ك��ل 

اأك��ر  العربي،  �سيما  ال  ال�سيا�سي،  ال��واق��ع 

الإع���ادة  ل���»اإ���س��رائ��ي��ل«  بالن�سبة  م��ري��ح  م��ن 

ط���رح ه���ذه ال��ف��ك��رة وب��زخ��م اأق�����وى، كونها 

ت��ل��م�����ص م������دى ال����ت����خ����اذل، واال����س���ت���ه���ت���ار 

ي�سموا  ما  قبل  من  الفل�سطينيني  بحقوق 

املفاو�سني العرب.

�سقف املطالب

وف������ق ا����س���رات���ي���ج���ي���ة خ���ب���ي���ث���ة، داأب������ت 

»اإ�����س����رائ����ي����ل« ع���ل���ى رف�����ع ���س��ق��ف امل��ط��ال��ب 

ثم  ال�����س��ام،  عملية  اأم���ام  امل�سكات  وخ��ل��ق 

امل��ط��ال��ب وح���ل تلك  ت��ل��ك  تقلي�ص  اع��ت��ب��ار 

املفاو�ص  يقابله  اأن  بد  ال  تنازاًل  امل�سكات 

وبعد  اأك���ر،  بتنازل  والفل�سطيني  العربي 

موافقة الوفد العربي الذي اجتمع بوزير 

اخل��ارج��ي��ة االأم���رك���ي ج���ون ك���ري اأخ���راً 

ع��ل��ى »م���ع���ادل���ة ت���ب���ادل االأر��������ص«، مل جتد 

»اإ���س��رائ��ي��ل« رادع����اً اأم��ام��ه��ا ل��ط��رح ���س��رورة 

بيهودية  ب��االع��راف  الفل�سطينيني  قبول 

ال���دول���ة يف »اإ����س���رائ���ي���ل«، وه��ن��ا اخل��ط��ورة 

والكارثة التي ت�ساوي يف حجمها االحتال 

»االإ�سرائيلي«، الأن االعراف بيهودية دولة 

»اإ�سرائيل« على اأر�ص فل�سطني التاريخية، 

يعني بب�ساطة اأن اأر�ص فل�سطني حق يهودي 

وملك ل�سعب »اإ�سرائيل«، واأن االحتال ما 

ه��و اإال ا����س���رداد ه���ذا احل���ق، وب��ه��ذا يكون 

وال��ت��اري��خ  االأر������ص  لفل�سطني  ت��ام��اً  اإل���غ���اء 

وال�سعب، وت�سفية كاملة و�ساملة للق�سية 

وللحقوق الفل�سطينية مبا حتميه من حق 

امل�سر،  تقرير  واالآث���ار،  املقد�سات  ال��ع��ودة، 

االع���راف  اأن  ك��م��ا  وغ��ره��ا،  التعوي�سات 

دم��اء  واأن  ع��ب��ث��اً،  ك��ان��ت  امل��ق��اوم��ة  اأن  يعني 

ذهبت  واملعتقلني  االأ���س��رى  واآالم  ال�سهداء 

ر�سوخاً  ي�سكل  اأي�����س��اً  وه��و  ال��ري��اح،  اأدراج 

 48 فل�سطينيي  ب��ط��رد  »اإ���س��رائ��ي��ل«  الإرادة 

و76، اأي طرد 20 يف املئة من �سكانها العرب 

ال��ذي��ن ه��م ع��ر���س��ة ال��ي��وم ل�ستى اأ���س��ن��اف 

التمييز �سدهم.

وي��ع��ت��ر االع������راف ب��ي��ه��ودي��ة ال��دول��ة 

اأن  خ�سو�ساً  ل���»اإ���س��رائ��ي��ل«،  ح��ل��م  مب��ن��زل��ة 

فل�سطينيي ال�48 وعرب »اإ�سرائيل« عموماً، 

خطراً  ال��ع��ري��ة  ال��دول��ة  نظر  يف  ي�سكلون 

ال�سبغة  على  وث��اب��ت��اً  م��وؤك��داً  دمي��وغ��راف��ي��اً 

اليهودية - ال�سهيونية للدولة.

تهوين الأمر

عملية  م��ن  التهوين  ح��اول  البع�ص 

باعتبار  ال���دول���ة،  ب��ي��ه��ودي��ة  االع�����راف 

وع��د  يف  وردت  اإذ  ف��ي��ه��ا،  ج���دي���د  ال  اأن 

»اإق��ام��ة وط��ن قومي  بلفور حتت عنوان 

لليهود يف فل�سطني«، كما يف قرار هيئة 

 1947 ل��ع��ام   181 رق����م  امل��ت��ح��دة  االأمم 

اإق��ام��ة  ع��ن��وان  حت��ت  فل�سطني  بتق�سيم 

دول��ت��ني: دول���ة ي��ه��ودي��ة ودول����ة عربية، 

»اإ�سرائيل«  اإن  تقول  الثالثة،  واحل��ج��ة 

دولة يهودية من دون حاجة اإىل اإ�سافة 

يهودية عليها.

ا�ستهدفته  ما  اأول  اإن  احلقيقة،  لكن 

اإ�سرائيل«  »دول��ة  على  اليهودية  اإ�سافة 

وبهذا  فقط،  لليهود  دول��ة  اعتبارها  هو 

ي�سبح غر اليهود من مواطني فل�سطني 

يف  احل�سري  احلق  واأ�سحاب  االأ�سليني 

مهاجرين  اأو  زائرين  اأو  غرباء  وطنهم، 

»مقيمني« يف الدولة، التي يجب اأن تكون 

وطناً ح�سرياً لليهود فقط، االأمر الذي 

�سيوؤدي اإىل تهجرهم منها حتماً.

اأم�����ا اال����س���ت���ه���داف ال���ث���اين م���ن ه��ذه 

امل��ح��ت��وى اخل��ط��ر، فهو  االإ���س��اف��ة ذات 

اإغ����اق ال��ب��اب ن��ه��ائ��ي��اً اأم����ام ح��ق ال��ع��ودة 

العتبارات  ولي�ص  اأ�سا�سه،  من  واإ�سقاطه 

ال�سكان  ت����وازن  تغير  اأو  امل��ك��ان،  �سيق 

كالتعوي�ص  ب��دي��ل  ح��ل  ع��ن  ال��ب��ح��ث  اأو 

وال���ت���وط���ني وال����وط����ن ال���ب���دي���ل، ول��ك��ن 

متتلك  ب��ات��ت  »اإ���س��رائ��ي��ل«  الأن  بب�ساطة 

ي��ه��ودي��ة دوليتها وع��دم  اإر���س��اء  احل��ق يف 

»ا�ست�سافة« غر اليهود.

الثالث وهو االأخطر  اأن الهدف  على 

من  املذكورين، فرمي  ال��ه��دف��ني  م��ن 

مبعنى  الكيان  ل��دول��ة  اليهودية  اإ�سافة 

ل��ل��ي��ه��ود ف����ق����ط ل����اإق����رار ب���زع���م احل���ق 

اإليه  اأمل��ح  ما  وهو  فل�سطني،  اليهودي يف 

اأوب��ام��ا منذ  ب���اراك  االأم��رك��ي  الرئي�ص 

»ف��ل�����س��ط��ني  اع���ت���ر  ح���ني   ،2010 ال���ع���ام 

التاريخية هي الوطن التاريخي لل�سعب 

اإ�سقاط  يت�سمن  الذي  االأمر  اليهودي«، 

ك���ل احل���ق���وق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 

ت�سعى »اإ�سرائيل« اإىل الرويج ليهودية الدولة بهدف م�سمر وهو توجيه دعوة 

مبا�سرة لكل اليهود يف العامل للمجيء اإىل دولتهم احل�سرية، على اعتبار اأن الدولة 

اليهودية هي دولة من هم خارجها، اأي جميع يهود العامل، اإذ ي�ستطيع اأي يهودي 

يف العامل اأن يهاجر اإىل »اإ�سرائيل«، وي�سبح مواطناً فيها بني ليلة و�سحاها، وهي 

ترمي من ذلك اإىل التخل�ص من عرب »اإ�سرائيل« الذين �سكلوا عبئاً عليها خال 

العقود املا�سية.

 1948 اإث���ر ح���رب  »اإ���س��رائ��ي��ل«  داخ���ل  األ���ف فل�سطيني   150 ب��ق��اء  �سكل  ل��ق��د 

بيوتهم  األف فل�سطيني من   800 التاريخية، فبعد تهجر  االأعجوبة  من  نوعاً 

واأر�سهم ووطنهم، اعتر من تبقى من الفل�سطينيني يف »اإ�سرائيل« باأن احلظ 

فر�سن  واإن  م�س�ص،  على  فبقوا  اأر���س��ه��م،  يف  البقاء  على  و�ساعدهم  اأنقذهم 

عليهم اجلن�سية »االإ�سرائيلية« و�سعروا بالتمييز وباملخططات اخلانقة �سدهم، 

العام  املعارك يف  انتهاء  مع  نف�سها  »اإ�سرائيل«  وج��دت  عندما  اأخ��رى،  من جهة 

اأقرها لها قرار التق�سيم، ومع ربع  تزيد م�ساحتها على تلك التي  دولة   1948
�سيناريو  اأي  ف��اق  الأن��ه  االإجن���از،  بهذا  احتفلت  داخلها،  الفل�سطينيني  ال�سكان 

اإيجابي كان يحلم به موؤ�س�سو الدولة، ولذلك، فاإن منح الفل�سطينيني الباقني 

يف وطنهم املواطنة »االإ�سرائيلية« �سّكل نوعاً من الهدنة، اأو احلل الو�سط، واإن 

كانت خ�سعت له على م�س�ص، ويف احلقيقة، مل يكن اأي من الطرفني مرتاحاً: 

يف  الفل�سطينيني«،  على  فر�ستا  االإ�سرائيلية  واملواطنة  االإ�سرائيلية  »فالدولة 

مل  الفل�سطينيني  لكن  االإ�سرائيلية«،  »الدولة  على  الفل�سطينيون  فر�ص  حني 

ســـعـي »إســـــرائـــيــلـــي«
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االعتراف بيهودية الدولة »اإلسرائيليـــــة« ينسف القضية الفلسطينية

واالإ�سامية يف فل�سطني، فتنتقل عدالة 

ال�سراع واحلق يف فل�سطني من اخلندق 

امل�����س��ت��وط��ن��ني  اإىل ج��ان��ب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

اليهود املعتدين الذين جاء بهم امل�سروع 

فل�سطني  اإىل  ال�سهيوين  اال�ستعماري 

بحماية احلراب الريطانية، ووفر لهم 

وت�سكيل  والت�سلح  اال�ستيطان  ���س��روط 

امل�سلحة  بالقوة  الدولة  واإقامة  اجلي�ص 

تلك  بقائها من خال  وفر�ص  ال�سافرة 

القوة، وبدعم دويل غر متناه و�سيطرة 

مقابلة على الدول العربية، اأو �سلها من 

كل قدرة على املقاومة واملمانعة.

اأولوية مطلقة

احتلت مقولة »يهودية الدولة« يف ال�سنوات 

املا�سية اأولوية مطلقة يف اخلطاب ال�سيا�سي 

بقوة على طاولة  ب��رزت  اإذ  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«، 

الوفود  بني  دارت  التي  املبا�سرة  املفاو�سات 

وا�سنطن  يف  والفل�سطينية  »االإ�سرائيلية« 

�سلطات  ا�سرطت  والقد�ص،  ال�سيخ  و�سرم 

االح���ت���ال االع������راف ب����»اإ����س���رائ���ي���ل دول���ة 

يهودية« اأثناء املفاو�سات مع الفل�سطينيني 

و����س���رط���اً ل���ه���ا، وه����ي م��ط��ال��ب��ة حم��م��وم��ة 

بغر�ص   2000 ال��ع��ام  اإىل  ت�����س��ري��ع��ي��اً  ت��ع��ود 

اليهودي  وطابعها  ال��دول��ة  يهودية  تاأكيد 

ب��ال��ق��ان��ون، مقابل  ال��ي��ه��ودي��ة  واأغ��ل��ب��ي��ت��ه��ا 

اإ�سقاط حق عودة الاجئني الفل�سطينيني 

منها  هجروا  التي  واأرا�سيهم  ديارهم  اإىل 

ق�سراً بفعل العدوان ال�سهيوين عام 1948، 

وح����رم����ان امل���واط���ن���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

االأرا�سي املحتلة عام 1948 من حق االإقامة 

يف وطنهم، واإ�سفاء ال�سرعية على القوانني 

العن�سرية »االإ�سرائيلية« �سدهم.

»االإ�سرائيلية«  الدبلوما�سية  وت�سعى 

من  الدولة«  »يهودية  مو�سوع  تدويل  اإىل 

بها  الفل�سطيني  االع��راف  مطلب  خ��ال 

���س��رط��اً ال���س��ت��ئ��ن��اف امل��ف��او���س��ات، واإك�����س��اب 

ال����ع����ب����ارة ���س��رع��ي��ة دول����ي����ة ب���االت���ف���اق���ي���ات 

القانون  ويف  ال�سائدة،  الدولية  واالأع���راف 

الدويل.

وق����د ح�����س��ر ه����ذا امل��ط��ل��ب اأث���ن���اء قمة 

كامب ديفد الثانية عام 2000 حتت رعاية 

كلينتون،  بيل  االأ�سبق  االأمركي  الرئي�ص 

ال��راح��ل  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����ص  وح�����س��ور 

يا�سر عرفات، ورئي�ص الوزراء »االإ�سرائيلي« 

ال�سابق اإيهود باراك، مما اأ�سابها بالف�سل، 

املتعنت  الفل�سطيني  امل��وق��ف  ب�سبب  لي�ص 

ب�سبب  اإمن��ا  االح��ت��ال،  �سلطات  كما تزعم 

الاجئني  ب�ساأن  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«  ال���اءات 

والقد�ص واإزالة امل�ستوطنات، حيث عر�ست 

ق�سية  تختزل  رمزية  تنازالت  »اإ�سرائيل« 

حق العودة يف اإطار »جمع �سمل العائات« 

���س��م��ن ���س��روط��ه��ا وم���ع���اي���ره���ا، وت��وط��ني 

الاجئني يف اأماكن وجودهم، واإ�سافة بند 

لل�سراع من  بو�سع حد  يفيد  االتفاق  اإىل 

�ساأنه اأن يحررها من كل مطلب م�ستقبلي 

اأي  دف���ن  يعني  مم��ا  الق�سية،  ت��ل��ك  ب�����س��اأن 

ترافق  وق��د  الاجئني،  عن  لها  م�سوؤولية 

ذلك املوقف »االإ�سرائيلي« مع خطة خريطة 

الطريق لعام 2003 باإيراد 14 حتفظاً ب�ساأن 

واإزال��ة  القد�ص  العودة وتق�سيم  رف�ص حق 

املبادرة  رف�ص  مع  تكرر  كما  امل�ستوطنات، 

االعراف  �سرط  وو�سع  لل�سام،  العربية 

»املوؤمتر  اأم��ام  يهودية«  كدولة  »باإ�سرائيل 

االأو�سط«  ال�سرق  ال�سام يف  ال��دويل حول 

يف  االأمركية  الرعاية  حتت  اأنابولي�ص  يف 

ت�سرين الثاين 2007، مما اأف�سله.

هذا وقد تبنت الواليات املتحدة املطلب 

لتبديد خماوف االحتال، فجاء يف كلمة 

بو�ص  ج���ورج  ال�سابق  االأم��رك��ي  الرئي�ص 

»الواليات  اأن   2003 عام  العقبة  يف موؤمتر 

امل��ت��ح��دة م��ل��ت��زم��ة ب��ق��وة ب���اأم���ن اإ���س��رائ��ي��ل 

ك��دول��ة ي��ه��ودي��ة«، ك��م��ا ت��وال��ت ال��ع��ب��ارة يف 

اأوباما  ب��اراك  االأمركي  الرئي�ص  خطابات 

ل��اأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  اأم���ام 

2009 عن  املتحدة، فتحدث يف دورتها عام 

االأم��ن  توفر  مع  الإ�سرائيل  يهودية  »دول��ة 

احلقيقي لاإ�سرائيليني، ودولة فل�سطينية 

تنهي  متما�سكة  ح��دود  ذات  للحياة  قابلة 

والزم   ،»1967 ع���ام  ب���داأ  ال���ذي  االح���ت���ال 

احلقيقي  »االأم�����ن   2010 ع���ام  خ��ط��اب��ه  يف 

م�ستقلة«،  بفل�سطني  ال��ي��ه��ودي��ة  ل��ل��دول��ة 

2011 اإىل »االعراف  ودعا يف خطابه عام 

بينما  واإقامة عاقات طبيعية معها«،  بها 

امل�سر  ع��ن   2012 ع��ام  خطابه  يف  حت��دث 

ال���وا����س���ح واالع��������راف »ب����دول����ة ي��ه��ودي��ة 

وهكذا  م�ستقلة«،  فل�سطينية  ودول��ة  اآمنة 

اأ�سبحت »يهودية اإ�سرائيل« م�ساألة دولية. 

وقد عر كبار مفكري ال�سهيونية اأمثال 

وايتز  وج��وزي��ف  زانغويل  واإ�سرائيل  هرتزل 

وج��اب��وت��ن�����س��ك��ي ع��ل��ى ����س���رورة ط����رد ال��ع��رب 

ال�سكان  وتهجر  وترحيلهم،  ملكيتهم  ون��زع 

االأ���س��ل��ي��ني وم���ا ���س��اب��ه ذل����ك، ث���م اإع��ط��ائ��ه��م 

اأن  لهم  واأال ي�سمح  اأخ���رى،  دول  يف  وظ��ائ��ف 

ال�سهيوين،  امل�����س��روع  حتقيق  دون  ي��ح��ول��وا 

»ف���ا ي��وج��د م��ك��ان ل��ك��ا ال�����س��ع��ب��ني ال��ع��رب��ي 

واليهودي يف هذا البلد« واأن حتقيق االأهداف 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة ي��ت��ط��ل��ب ت��ف��ري��غ ف��ل�����س��ط��ني، اأو 

لذلك  ينبغي  واأن���ه  �سكانها،  م��ن  منها،  ج��زء 

املجاورة  ال��دول  اإىل  العرب،  كل  العرب،  نقل 

بكل  االإ�سرائيلية«  »الدولة  يهودية  لتكري�ص 

ما للكلمة من معنى.

اإعداد: هناء عليان
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ق��راراً   2003/7/16 بتاريخ  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«  الكني�ست  ات��خ��ذَّ 

ب�سرورة تعميق فكرة يهودية الدولة وتعميمها على دول العامل، 

وحماولة انتزاع موقف فل�سطيني اإىل جانب القرار املذكور.

لقد قدم م�سروع القرار اأع�ساء برملانيون لكتلة الليكود، ومت 

اإ�سارات  اأي�ساً  ت�سريعه بعد الت�سويت عليه، وقد ت�سمن القرار 

اإىل اأن ال�سفة الغربية وقطاع غزة لي�ستا مناطق حمتلة، ال من 

الناحية التاريخية، وال من ناحية القانون الدويل، وال مبوجب 

االتفاقيات التي وقعتها »اإ�سرائيل«.

وقد دعا القرار اإىل موا�سلة تعزيز امل�ستوطنات ال�سهيونية 

وتطويرها، واإىل التم�سك باخلطوط احلمراء ال�سهيونية، ويف 

مقدمتها ال�سيادة املطلقة على القد�ص ب�سقيها الغربي وال�سرقي 

باملناطق  كذلك  واالح��ت��ف��اظ  و1967،   1948 عامي  يف  املحتلني 

االأمنية.

كما كانت »يهودية الدولة« وراء املخطط »االإ�سرائيلي« املوؤرخ 

زمنياً بعام 2020 وفق امل�سار املفر�ص، لتهويد القد�ص باعتبارها 

اال�ستيطان  واالأبدية الإ�سرائيل«، من خال  املوحدة  »العا�سمة 

وال��ط��رد وه��دم امل��ن��ازل وم�����س��ادرة االأرا���س��ي، الإح���داث تغير يف 

حقائق ال�سكان واالأر�ص وتخفي�ص عدد املواطنني الفل�سطينيني 

العرب اإىل 12 يف املئة، مقابل مليون يهودي يف القد�ص املحتلة 

الفل�سطينيني  ع��دد  ي�سل  بينما  وال��غ��رب��ي،  ال�سرقي  بجانبيها 

اليوم يف �سطرها ال�سرقي نحو 300 األف مقد�سي.

قـــرار »إســـرائــيـلــــي«

يعتروا الدولة دولتهم، ومل ياأخذوا املواطنة بجدية، والدولة 

من طرفها مل تعترهم مواطنيها، بل اإنها مار�ست �سدهم كل 

الفل�سطينيون على هام�ص  واال�سطهاد، وعا�ص  التمييز  اأ�سكال 

الدولة الغا�سبة متاماً من دون اأن يكونوا جزءاً منها. 

كان العرب ي�سكلون اأغلبية �ساحقة يف منت�سف القرن املا�سي 

يف فل�سطني، حالياً وبعد جوالت التهجر والرحيل، فاإنهم ال 

يقلون عن 20 يف املئة من عموم ال�سكان داخل »اإ�سرائيل« نف�سها، 

اأي من دون احت�ساب �سكان قطاع غزة وال�سفة الغربية، اإال اأنهم 

يعاملون معاملة عن�سرية كمواطنني من الدرجة الثانية، على 

الرغم مما ن�ست عليه وثيقة اال�ستقال، من اأن للعرب احلق يف 

وجن�سية  وال�سيا�سية..  االجتماعية  احلقوق  يف  الكاملة  امل�ساواة 

»اإ���س��رائ��ي��ل«  موؤ�س�سات  ك��ل  يف  ع���ادل  ومتثيل  ومت�ساوية  كاملة 

الدائمة واملوؤقتة.

العودة  ق��ان��ون  ديباجة  اأن  امل��ج��ال،  ه��ذا  بالذكر يف  واجل��دي��ر 

الذي اأقر العام 1950 تن�ص على اأنه »يحق لكل يهودي الهجرة 

بالاجئني  ال��اح��ق��ة  امل��ظ��امل  اأه���م  تتمثل  بينما  ال���ب���اد«،  اىل 

وذل��ك  نف�سه،  االأم���ر  فعل  على  قدرتهم  ع��دم  يف  الفل�سطينيني 

التي عا�سوا فيها  اأرزاقهم ومنازلهم  اإىل  العودة  بحرمانهم من 

اأن العرب الذين مل يغادروا فل�سطني  الأجيال واأجيال، بل حتى 

اأقربائهم يف قرى جماورة  قليلة عند  الأي��ام  قط، ومكثوا فقط 

ما  بانتظار زوال خطر القتل واملوت يف اأثناء حرب العام 1948، 

بيوتهم  ت��زال  وم��ا  حا�سرين«  ك�»غائبني  االآن  ي�سنفون  يزالون 

وممتلكاتهم اأي�ساً يف حيازة ما ي�سمى »حار�ص اأماك الغائبني« 

الذي ي�سع هذه االأرزاق يف ت�سرف عامة اليهود. 

االع��راف  يعني  يهودية،  بدولة  لليهود  االع��راف  اإن مطلب 

لها بكونها دولة دينية عن�سرية �سهيونية، مع ما يرتب عن ذلك 

من مقت�سيات وتداعيات اأخرى، مثل اإ�سقاط حق عودة الاجئني 

الأن  موطنهم،  اإىل  ن�سمة  مايني  اأرب��ع��ة  وع��دده��م  الفل�سطينيني 

الدولة اجلديدة لن تكون الدولة التي نزحوا عنها، ومنها التخلي 

عن املطالبة بتقرير امل�سر الفل�سطيني، اإىل حد التخلي حتى عن 

املطالبة باإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، ومنها ترحيل العرب 

»االإ�سرائيليني« الذين يو�سفون باأنهم �سرطان داخل ج�سم الدولة 

اليهودية، من اأماكن اإقامتهم داخل »اإ�سرائيل«.

ال�سائعة  االأخطاء  من  جند  التع�سفي،  الواقع  هذا  مقابل  ويف 

القول  من  ب��داًل  التعوي�ص  اأو  ال��ع��ودة  لاجئني  يحق  باأنه  القول 

حق  هو  العودة  حق  اأن  والواقع  معاً،  والتعوي�ص  العودة  ب�سرورة 

مكت�سب لكل الاجئني والنازحني، �سواء مار�سوا هذا احلق اأم مل 

ميار�سوه مبوجب القرارات الدولية والقانون الدويل معاً، وكذلك 

اأ�سلها  اإىل  االأم���ور  اإع���ادة  وم��ب��داأ  الاجئني،  لكل  التعوي�ص  يحق 

الدولية  للعدالة  �سوناً   194 الرقم  امل�سهور  القرار  يف  اإق���راره  مت 

هائلة  تعوي�سات  على  و»اإ�سرائيل«  اليهود  ح�سل  مبوجبها  التي 

من اأملانيا النازية، جراء الكارثة امل�سماة الهولوكو�ست، يف وقت ما 

يزال اليهود ي�سنون حمات قانونية واإعامية �سعواء ال�سرجاع 

االأماك اليهودية من دول اأوروبية وعربية خمتلفة.
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الو�ضع  لبحث  املا�ضي  ال�ضهر  مل�ضر  هاغل  زي��ارة  وبعد 

املتحدة من  الواليات  واإب��داء هاغل قلق  �ضيناء،  االأمني يف 

م�ضر  ي���زور  ع��م��وم��اً،  امل�ضرية  للرئا�ضة  ال�ضيا�ضي  النهج 

اأفريقيا  و�ضمال  االأو���ض��ط  لل�ضرق  اخل��ا���ص  املبعوث  ال��ي��وم 

فيليب غ��وردون لالطالع على االأو�ضاع عن كثب، وتقييم 

م���دى ق����درة »االإخ�������وان« ع��ل��ى ال�����ض��ر ق��دم��اً ب��ح��ك��م م�ضر 

ومدى التزامهم بالتعهدات التي قطعوها قبل ا�ضتالمهم 

ال�ضلطة، وذلك ك�ضرط اأمركي للح�ضول على امل�ضاعدات.

تتجه  والتي  م�ضر  يف  االقت�ضادية  االأو���ض��اع  تكون  وقد 

تعومي  اإىل  االأمركيني  مبادرة  وع��دم  اأ���ض��واأ،  اإىل  �ضيء  من 

و�ضندوق  ال��دويل  للبنك  ال�ضماح  عرب  »االإخ����واين«  احلكم 

النقد الدويل مبنح م�ضر قرو�ضاً تخرجها من اأزماتها التي 

املتحدة  املتحدة  ال��والي��ات  فاكتفت  ي��وم،  بعد  يوماً  تتفاقم 

بالدعم ال�ضيا�ضي دون اأن يرافقه اأي دعم اقت�ضادي حتتاجه 

م�ضر، با�ضتثناء بع�ص امل�ضاعدات من قطر - بالدرجة االأوىل 

- وتركيا وليبيا والتي بلغت نحو 10 مليار دوالر، قد حققت 

قدراً من عدم االنهيار االقت�ضادي دون تطوره وانتعا�ضه.. 

هذه االأ�ضباب هي التي دفعت الرئي�ص امل�ضري حممد مر�ضي 

ملحاولة االإيحاء بالتغريد خارج ال�ضرب االأمركي ومغازلة 

رو�ضيا واإيران وطلب االن�ضمام اإىل دول الربيك�ص، وتكثيف 

زياراته اإىل دولها، فقد زار كاَلً من الهند وجنوب اأفريقيا يف 

�ضهر اآذار املا�ضي، حيث ح�ضر اجتماعاً لقادة دول الربيك�ص، 

ثم اأعقبها بزيارة رو�ضيا والربازيل.

ول��ع��ل اإح���ج���ام ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع���ن ت��ع��ومي احل��ك��م 

ال�ضيطرة  حت��ت  الإب��ق��ائ��ه  اأ�ضا�ضية  ب�����ض��ورة  ي��ع��ود  امل�����ض��ري، 

ول��ف��ر���ص ����ض���روط ���ض��ي��ا���ض��ي��ة واأم��ن��ي��ة واإل����زام����ه ب��االأج��ن��دة 

باالن�ضمام  مر�ضي  تلويح  اأن  علماً  املنطقة،  يف  االأمركية 

تبدو غر  االأمركيني،  لتهديد  الربيك�ص يف حماولة  اإىل 

اأن احلكم »االإخ���واين« يف  ذي ج��دوى، الإدراك االأمركيني 

م�ضر اليوم هو يف اأ�ضواأ اأو�ضاعه، بحيث ال ي�ضتطيع القيام 

مر�ضي  ا�ضتالم  على  �ضنة  متر  تكد  فلم  ناجحة،  مبناورات 

ال�ضلطة، حتى باتت م�ضر يف و�ضع ال ُيح�ضد عليه يتجلى 

يف ما يلي:

اأواًل: تردي الو�ضع االقت�ضادي ب�ضكل بات ينذر بكارثة، 

اأن لدى احلكومة امل�ضرية اأي خطة  اأنه ال يبدو  خ�ضو�ضاً 

اقت�ضادية وا�ضحة، وقد يعود ذلك اإىل اإحجام احلكومة عن 

االقت�ضادية،  امل�ضاكل  اتخاذ قرارات جدية وحا�ضمة لعالج 

العتقاد النظام »االإخواين« اأن املجتمع الدويل �ضي�ضتمر يف 

دفع ما حتتاجه البالد ب�ضبب اأهميتها اال�ضرتاتيجية، والأن 

االأمركيني لن يفرطوا با�ضتقرار م�ضر ب�ضبب جماروتها 

ل»اإ�ضرائيل«.

ثانياً: الت�ضّيب االأمني، فالتقارير ت�ضر اإىل اأن ال�ضالح 

يتدفق اإىل الداخل امل�ضري من االأرا�ضي الليبية ب�ضكل ال 

وال�ضرقات  »البلطجية«  انت�ضار  اإىل  باالإ�ضافة  هذا  مثيل، 

وترهيبهم  االأق��ب��اط  تهديد  ع��ن  ناهيك  ال��ق��ت��ل،  واأع��م��ال 

املجموعات  االأق�ضر من قبل بع�ص  اأرا�ضيهم يف  وم�ضادرة 

ي�ضاف  وتغا�ضيه،  امل�ضري  االأم��ن  �ضكوت  ظل  يف  امل�ضلحة، 

اإىل هذه امللفات املتفجرة، ظهور تنظيم القاعدة يف م�ضر، 

اأن  ي��ح��اول  ال���ذي  امل�ضري  للرئي�ص  اإح��راج��اً  �ضّكل  وال���ذي 

ي���وازن ب��ني املتطلبات ال��دول��ي��ة مب��ح��ارب��ة االإره����اب وع��دم 

الظهور كمبارك يف حماربة التيارات االإ�ضالمية االأخرى.

ث��ال��ث��اً: ت��ده��ور م�����ض��رة ال��ت��ح��ول ال��دمي��ق��راط��ي ب�ضكل 

مت�ضارع، خ�ضو�ضاً يف ظل �ضيا�ضات »اأخونة« الدولة، وانت�ضار 

الف�ضاد والزبائنية والت�ضييق على احلريات وتراجع حقوق 

االأقليات واملراأة، باالإ�ضافة اإىل ترهيب االإعالم والت�ضييق 

»ف��ري��دم ه��او���ص« حلرية  ال��ذي جعل موؤ�ض�ضة  عليه، االأم��ر 

االإعالم، تعترب اأن م�ضر حتولت يف ظل حكم »االإخوان« اإىل 

دولة »غر حرة«.

ويف ظل كل ذلك، ياأتي املبعوث االأمركي ليطرح على 

»م�ضرة  اأرب��ع؛  تتعلق مبلفات  اأ�ضئلة حمرجة جداً  مر�ضي 

�ضيناء  اأم��ن  امل��راأة،  حقوق  االأقليات،  حقوق  الدميقراطية، 

واإ�ضرائيل« ك�ضرط للم�ضاعدة االقت�ضادية، وهي اأ�ضئلة لن 

لذا  فيها،  تقدم  اأنه قد  يّدعي  اأن  امل�ضري  ي�ضتطيع احلكم 

ال يبدو اأن »املناورات« التي يقوم بها مر�ضي حلّث الواليات 

املتحدة االأمركية على تقدمي مزيد من الدعم وتعوميه، 

���ض��ت��ج��دي ن��ف��ع��اً م���ع االأم���رك���ي���ني ال���ذي���ن ���ض��ي��ح��اول��ون اأن 

ي�ضتنزفوا احلكم امل�ضري قبل القبول مب�ضاعدته اقت�ضادياً.

د. ليلى نقوال الرحباين

النيل يف  اأن مياه  اإىل  الدرا�ضات  العديد من  ت�ضر 

الفكر اال�ضرتاتيجي »االإ�ضرائيلي« ُتعترب من االأطماع 

»االإ�ضرائيلية« القدمية، وتعود جذورها اإىل فكرة تقدم 

عام  ه��رت��زل  ت��ي��ودور  ال�ضهيوين  امل�ضروع  موؤ�ض�ص  بها 

الربيطانية، للح�ضول على جزء  احلكومة  اإىل   1903
من مياه النيل، عرب حتويلها اإىل �ضحراء النقب من 

ب��ن ج��وري��ون  اأك���د عليه ديفيد  م��ا  �ضيناء، وه��و  خ��الل 

م�ضتقباًل  �ضت�ضطر  »اإ�ضرائيل«  اأن  من   ،1955 ع��ام  يف 

خلو�ص معارك مياه مع العرب، ويف �ضوء هذه املعارك 

يتوقف م�ضتقبل وم�ضر »اإ�ضرائيل«. 

من جهته، يوؤكد د. طارق فهمي؛ اخلبر يف ال�ضوؤون 

»االإ�ضرائيلية«، يف اأبحاثه، اأن اإلي�ضع كايل، وهو مهند�ص 

»اإ�ضرائيلي«، طرح يف عام 1974 تخطيطاً مل�ضروع يق�ضي 

تو�ضيع  يف  ويتلخ�ص  »اإ�ضرائيل«،  اإىل  النيل  مياه  بنقل 

ترعة االإ�ضماعيلية لزيادة تدفق املياه فيها، وُتنقل هذه 

املياه عن طريق �ضحارة اأ�ضفل قناة ال�ضوي�ص. 

اأول��وزوروف؛  �ضاوؤول  »االإ�ضرائيلي«  اخلبر  وتبّنى 

النائب ال�ضابق ملدير هيئة املياه »االإ�ضرائيلية«، ت�ضّوراً 

ي�ضتهدف نقل مياه النيل اإىل »اإ�ضرائيل«، عرب �ضق �ضت 

امل�ضروع  ه�ذا  وارتكز  ال�ضوي�ص،  قناة  مياه  حتت  قنوات 

 150 منها  النقب،  �ضحراء  ل��ري  م3،  مليار  نقل  على 

مليون م3 لقطاع غزة. 

ح�ض�ص  اأن  اإىل  ال�����ض��الم«  »ت��رع��ة  م�����ض��روع  خل�ص 

عادلة،  لي�ضت  النيل  حو�ص  لبلدان  تقررت  التي  املياه 

ا�ضتقاللهم،  على  �ضابق  وق��ت  ت��ق��ررت يف  الأن��ه��ا  وذل���ك 

التقنية  ال��دول  لهذه  تقّدم  ب��اأن  كفيلة  »اإ�ضرائيل«  واأن 

التي متلكها من تروي�ص جمرى النيل، واأو�ضح ارنون 

�ضوفر؛ االأكادميي يف جامعة حيفا، يف كتاب له بعنوان 

»ال�ضراع على املياه يف ال�ضرق االأو�ضط«، اأن ل�»اإ�ضرائيل« 

م�ضالح ا�ضرتاتيجية يف حو�ص النيل، واأن توزيع املياه 

بني دول احلو�ص يوؤثر مبا�ضرة على »اإ�ضرائيل« ولذلك 

ف��ه��ي تن�ضق يف ه���ذا ال�����ض��ي��اق م��ع اإث��ي��وب��ي��ا و���ض��ائ��ر دول 

احلو�ص من خالل �ضيا�ضات وم�ضالح ا�ضرتاتيجية. 

كتابه  يف  اأك��د  بريز  �ضيمون  اأن  اإىل  فهمي  واأ���ض��ار 

»ال�����ض��رق االأو����ض���ط اجل���دي���د«، ال����ذي ���ض��در يف مطلع 

اإىل  احل���رب  يف  اح��ت��اج��ت  »اإ���ض��رائ��ي��ل«  اأن  الت�ضعينات، 

ال�ضالح، وهي حتتاج يف ال�ضلم اإىل املياه.

ال���داخ���ل���ي  اآيف دي����خ����رت؛ وزي������ر االأم�������ن  واأو������ض�����ح 

اأ�ضباب  اأن  الكني�ضت،  وع�ضو  ال�ضابق  »االإ���ض��رائ��ي��ل��ي« 

النيل  ومنابع  ال�����ض��ودان  يف  بالو�ضع  اإ�ضرائيل  اهتمام 

يف  للتدخل  خطة  لتنفيذ  و�ضعيها  االأفريقي،  والقرن 

لي�ص  ال�ضودان،  فعلته يف جنوب  ما  غ��رار  دارف��ور على 

عمقاً  ي�ضّكل  ال�ضودان  الأن  لكن  فقط،  ال�ضودان  ل��ذات 

يونيو  ح��رب  بعد  جت�ّضد  م��ا  وه��و  مل�ضر،  ا�ضرتاتيجياً 

1967؛ عندما حتول ال�ضودان اإىل قواعد تدريب واإيواء 
كما  وليبيا،  هو  الربية  وللقوات  امل�ضري  اجلو  ل�ضالح 

اأث��ن��اء حرب  القناة  اإىل منطقة  ق��وات  ال�����ض��ودان  اأر���ض��ل 

1968. وخل�ص  اال�ضتنزاف التي �ضنتها م�ضر منذ عام 

دي��خ��رت اإىل ����ض���رورة ال���دخ���ول يف ع���الق���ات م��ب��ا���ض��رة 

و�ضاملة مع دول املنابع والقرن االأفريقي. 

من جهة اأخرى، طالبت وثيقة »اإ�ضرائيلية« اأعدها 

م�ضر،  يف  االأ�ضبق«  »اإ�ضرائيل  �ضفر  مزائيل؛  ت�ضيفي 

ال�ضبع من جهة،  النيل  النزاع بني دول منابع  بتدويل 

ودول��ت��ي امل�����ض��ب: م�ضر وال�����ض��ودان م��ن ج��ه��ة اأخ���رى، 

وحملت الوثيقة الت�ضورات »االإ�ضرائيلية« حول ملكية 

واتهم  امل��ه��درة،  املنابع  دول  وح��ق��وق  النيل  ملياه  م�ضر 

م��زائ��ي��ل »م�����ض��ر ب��ت��ج��اه��ل امل��ط��ال��ب ال�����ض��رع��ي��ة ل���دول 

املنابع«، وقال: »بداًل من قيام م�ضر بالبحث عن حلول 

واقعية وعملية، �ضارت نحو حرب غر منطقية، داعياً 

الكربى يف  الدولية  والقوى  املتحدة  االأمم  اإىل تدخل 

االأزمة«، واأ�ضار اإىل اأنه يبدو اأن م�ضر لن تقوم باإر�ضال 

على  املراقبة  ت�ضديد  اأجل  املنابع من  دول  اإىل  جي�ضها 

اإذا ما تطلب  كافة دول حو�ص النيل، واإيقافها بالقوة 

االأمر ذلك.

اإىل ما ن�ضرته دورية  يف اخلتام، ال بد من االإ�ضارة 

ال�����ض��وؤون  يف  املتخ�ض�ضة  ال��ع��ربي��ة  م��ي��م��وق��اد«  »�ضيكور 

مايو  اأي��ار/  يف  درا�ضة  من  واال�ضرتاتيجية،  ال�ضيا�ضية 

2010، تر�ضم م�ضتقبل العالقات بني الدول االأفريقية 
منطقة  يف  االأفريقية  امل�ضيحية  ال��دول  وكتلة  امل�ضلمة، 

»اإ�ضرائيل« لتكثيف وجودها  القرن االإفريقي، وم�ضعى 

اأن عملية  وراأت  ال��ن��ي��ل،  وم��ن��اب��ع  االأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  يف 

ت��ن��ظ��ي��م ال��ت��ك��ت��ل امل�����ض��ي��ح��ي يف ����ض���رق اأف��ري��ق��ي��ا ت��ط��رح 

منها:  »اإ���ض��رائ��ي��ل«،  اإىل  بالن�ضبة  الفر�ص  من  العديد 

ال�ضراع �ضد االإرهاب واإغالق فّعال للحدود �ضيزيدان 

من  ال�����ض��الح  تهريب  اأم���ام  امل�ضاعب  م��ن  امل�ضتقبل  يف 

ال�ضودان  اإ�ضعاف  اإىل  اإ�ضافة  غ��زة،  قطاع  اإىل  اأفريقيا 

كدولة داعمة ل�»االإرهاب«، كما �ضت�ضر مبكانة اإيران يف 

اأفريقيا، والتي تعززت خالل ال�ضنوات االأخرة، واإيجاد 

دولة جديدة يف جنوب ال�ضودان متتلك ثروات نفطية، 

بالن�ضبة  �ضيهيئ  ما  االأحمر،  البحر  اإىل  منفذاً  وتكون 

اإمكانية اأخرى حلّل م�ضكلة النق�ص يف  اإىل »اإ�ضرائيل« 

جمال الطاقة.

اأحمد الطب�ش
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�ضيمون بريز و�ضيلفاكر يف القد�ص املحتلة

عربي

ل تعويم »اإلخوان« في مصر.. مؤجَّ

األطماع »اإلسرائيلية« بحوض النيل.. وُسبل تحقيقها
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على الرغم من تصّدر 
األزمة السورية اهتمام 
اإلدارة األميركية، إال أن 

الوضع المصري المتدهور 
وبوادر فشل الحكم 

»اإلخواني«، واألهمية 
االستثنائية التي يبديها 

األميركيون للوضع المصري، 
هو ما جعل وزير الخارجية 

األميركي؛ جون كيري، 
يشارك في جلسات استماع 
في الكونغرس لثالثة أيام 

متصلة عن بلد واحد، هو 
مصر، وهو أمر يحصل للمرة 

األولى منذ حرب فيتنام.



اأن  �ضعود«  »اآل  نظام  يف  �ضليعون  خ��رباء  يعتقد 

احلاكمة  العائلة  مفا�ضل  جتتاح  التي  ال�ضراعات 

اإىل خواتيمها، وبخطى �ضريعة، وهو ما  تكاد ت�ضل 

البديلة،  والتعيينات  االأخ���رة  االإق�����ض��اءات  عك�ضته 

ال��ت��ي م���ن ب��ع�����ص اأ���ض��ب��اب��ه��ا ال��و���ض��ع ال��داخ��ل��ي على 

ا�ضتمرار  م��ع  وامل��رتاف��ق��ة  واحل���ج���از،  جن��د  م�ضاحة 

االعتقاالت الع�ضوائية، ال �ضيما يف املنطقة ال�ضرقية، 

اإىل  �ضخ�ضاً،   172 باعتقال  ال�ضلطات  تعرتف  حيث 

باتت  الذين  عاماً   17 منذ  الت�ضعة  املعتقلني  جانب 

ق�ضيتهم ُتعرف بق�ضية »املن�ضيني«.

النظام  يقلق  م��ا  وح��ده��ا  لي�ضت  الق�ضية  ه��ذه 

املتحدة،  ال��والي��ات  يف  �ضيما  ال  اخلارجيني،  ورع��ات��ه 

منتقديها،  طماأنة  حتاول  احلاكمة  العائلة  اأن  رغم 

م���ن خ���الل حم��اك��م��ات ���ض��وري��ة ق���رارات���ه���ا م�ضبقة 

ل��ل��دف��اع، ويف احلقيقة  اأي حم���ام  وب��غ��ي��اب  ال�����ض��ن��ع، 

خ�ضو�ضاً  دف���اع،  حم��ام��ي  تعيني  م��ن  املتهمني  منع 

م���ع ت��ه��م خم��زي��ة مل��ت��ظ��اه��ري��ن ج���ل م���ا ط��ال��ب��وا ب��ه، 

امل�������ض���اواة وال���ع���دال���ة ووظ���ائ���ف واإ����ض���الح���ات ووق���ف 

عدم  وكذلك  القوانني،  وتطبيق  الطائفي  التمييز 

املعتقلني بتع�ضٍف قّل نظره مبواعيد  اأه��ايل  اإب��الغ 

املحاكمات التي تدرج حتت عناوين التظاهر والفتنة 

واأع���م���ال ال�����ض��غ��ب وت���روي���ع امل��واط��ن��ني وال��ت��خ��ري��ب، 

واالعتداء على رجال ال�ضرطة.

يحر�ضون  ال��ذي��ن  �ضعود  اآل  مفتي  اأن  ال��غ��ري��ب 

ويتورطون  �ضورية،  االإرهابية يف  االأعمال  وميّولون 

ي�ضدر  للتخريب،  مت��وي��اًل  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

ف���ت���اوى ن��ق��ي�����ض��ة ل��الأ���ض�����ص ال��ق��ائ��ل��ة ب�����اأن ال�����ض��اك��ت 

ع��ن احل��ق �ضيطان اأخ��ر���ص، م��ن خ��الل اع��ت��ب��اره اأن 

»ال��ت��ظ��اه��رات منكر، و���ض��رره��ا حم��ق��ق، وه��ي �ضر«، 

بغ�ص النظر عن اأهداف وعناوين التظاهرات.

اإال اأن اأحد الدعاة املوؤثرين يف ال�ضارع ال�ضعودي، 

ومن �ضلب النظام، وهو ال�ضيخ �ضلمان العودة، حذر 

نظام اآل �ضعود يف خطاب مفتوح، من اأنه قد »يواجه 

انفجار اأعمال عنف اإذا مل تتم معاجلة بواعث القلق 

وقال  والف�ضاد«،  اخلدمات  و�ضوء  املحتجزين  ب�ضاأن 

االأب��د  اإىل  ي�ضكتوا  لن  النا�ص  »اإن  النظام:  خماطباً 

على م�ضادرة احلقوق واملطالب كلياً اأو جزئياً، حني 

يفقد االإن�ضان االأمل، عليك اأن تتوقع منه اأي �ضيء«.

اتخذت  املعاجلة،  اإىل  ال�ضلطات  تذهب  اأن  وب��دل 

خطوات و�ضفت يف ال�ضعودية باأنها »حرب خفية« �ضد 

مواقع التوا�ضل االجتماعي، اإىل جانب فر�ص رقابة 

وغر  الر�ضمية  االإع���الم  و�ضائل  ك��اف��ة  على  م�ضددة 

الر�ضمية، جراء تزايد املخاوف ال�ضلطوية من تو�ضع 

ع�ضف  ما  ت�ضبه  واال�ضطرابات،  االحتجاجات  حركة 

يف بلدان عربية، ويف ذهن ال�ضطة، اأن مواقع التوا�ضل 

االأن��ظ��م��ة،  �ضقوط  يف  و���ض��رع��ت  �ضاهمت  االجتماعي 

ومع العلم، اأن ن�ضبة امل�ضتخدمني للتقنية احلديثة يف 

ال�ضعودية هي االأعلى يف الدول العربية، ولذلك، ومن 

ال�ضلطات الئحة  اأقرت  منطلق الرتويع للمواطنني، 

االإلكرتونية«،  اجلرائم  »نظام  م�ضمى  حتت  عقوبات 

الأي  ري��ال  األ��ف   500 اإىل  الغرامة فيها  بحيث ت�ضل 

اإن كان على مواقع  تهمة ترى فيها ال�ضلطات قذفاً، 

التوا�ضل االجتماعي اأو االنرتنت.

القلق العا�ضف بال�ضلطات ال�ضعودية الناجم عن 

هذه التطورات، تت�ضاطرها مع الغرب ككل، ال �ضيما 

 - االأمركية  املتحدة  الواليات   - االأول  الو�ضي  مع 

�ضيما مع تفاعل ال�ضراع على ال�ضلطة حتت الرماد، 

امللك عبداهلل  اأن  توؤكده م�ضادر غربية  ما  يف �ضوء 

»م�ضو�ص الذهن، وعاجز«.

اإال اأن ال��ت��ورط ال�����ض��ع��ودي اخل��ارج��ي ي��زي��د من 

به  املناطة  الوظيفة  خ��الل  من  النظام  على  الثقل 

وكذلك  ف��ال��ع��راق  م�ضر  اإىل  باك�ضتان  م��ن  وامل��م��ت��د 

ال��ذي  االأم���ر  البحرين،  ج��ان��ب  اإىل  ولبنان  �ضورية 

اإىل  االأمنية  القب�ضة  الداخلي رغم  الو�ضع  �ضيدفع 

ال��رتن��ح، �ضيما م��ع ع���دم وج���ود م��وؤ���ض�����ض��ات ناظمة، 

واالعتماد فقط على التوجيهات اخلارجية التي ال 

هم الأ�ضحابها �ضوى املخزون النفطي البالغ نحو 34 

يف املئة من املخزون العاملي.

اليمن،  اأر���ص  اكت�ضاف بحرة نفط حتت  اأن  اإال 

�ضيما  ال�ضعودية،  حت��وزه  ما  على  يتفوق  ومبخزون 

اأن��ه موجود يف منطقة اجل��وف وم��اآرب ام��ت��داداً اإىل 

�ضعودية  اإىل خم��اوف  �ضيوؤدي حتماً  اخل��ايل،  الربع 

ال يخفي رموزها خ�ضيتهم من العواقب امل�ضتقبلية، 

يعر�ضون  الغربيني بحيث  امل�ضوؤولني  اأم��ام  �ضيما  ال 

خدماتهم امل�ضتقبلية النفطية مقابل اإبقاء احلماية 

والرعاية للعائلة احلاكمة، �ضيما اأن املنطقة املذكورة 

ال�ضعودية  تعتربهم  الذين  احلوثيون  فيها  ينت�ضر 

م�ضدر اخلطر االأكرب من اخلارج.

يون�س عودة
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االأمن ال�ضعودي يواجه مظاهرة خرجت يف العا�ضمة للمطالبة باالإ�ضالحات

السعودية.. قمع داخلي 
وخدمات التورط الخارجي

�صنعاء - الثبات

التي  ال�ضعودية،  ال��ك��ربى  جلارتها  اخللفية  احلديقة  اليمن  ُت��ع��ّد 

هي فوق ذلك اأغنى دولة نفطية يف العامل، وبف�ضل البرتودوالر غدا 

للنظام ال�ضعودي نفوذاً كبراً على دول املنطقة ويف دول اأخرى �ضتى، 

ن�ضاط  اق��رتن  التي  الوهابية،  ال��دع��وة  ن�ضر  النفوذ  ه��ذا  م��ع  وي��ت��الزم 

اجلماعات الدينية امل�ضلحة يف كثر من الدول بالفكر املتطرف لعدد 

من م�ضايخها داخل وخارج ال�ضعودية.

غر اأن نفوذ الريا�ص يف �ضنعاء ال يقت�ضر على العالقة بال�ضلطتني 

وبالذات يف  القبائل،  اإىل م�ضايخ  اأي�ضاً  يتعداه  اإذ  والدينية،  ال�ضيا�ضية 

للم�ضايخ  كبرة  م��وازن��ة  ال�ضعودية  تعتمد  حيث  احل��دودي��ة،  املناطق 

املن�ضوين حتت نفوذها، وتوفر لهم امتيازات خا�ضة عند دخولهم اإىل 

اأرا�ضي اململكة، ما �ضاعدها على مترير �ضيا�ضتها يف اليمن، بل وو�ضل 

االأمر يف بع�ص الفرتات اإىل اأن ال�ضفر ال�ضعودي كانت له كلمة الف�ضل 

يف اختيار روؤ�ضاء اليمن ال�ضمايل قبل قيام الوحدة 1990.

نفوذها  وا�ضتغلت  النهج،  نف�ص  على  الريا�ص  �ضارت  ال��وح��دة  بعد 

وحاجة اليمنيني اإىل دعمها، فانتزعت اتفاقية جدة 2000، التي جرى 

مبوجبها تر�ضيم احلدود بني البلدين. وبالرغم من االإجحاف البنّي 

لهذه  املناه�ضة  اليمنية  االأ���ض��وات  اأن  اإال  التاريخية،  اليمن  بحقوق 

االتفاقية كانت خافتة جداً، وجرى االأمر نف�ضه عندما تدّخلت الريا�ص 

ع�ضكرياً يف احلرب ال�ضاد�ضة ب�ضعدة 2009، واأمطرت مناطق احلوثيني 

االأبرياء من  �ضحاياها  كان من جملة  ال�ضورايخ،  راجمات  بوابل من 

املدنيني واالأطفال والن�ضاء.

مقابل هذا النفوذ والتدخل الكبر يف ال�ضاأن اليمني، يكاد املواطن 

اأن  رغم  بلده،  واال�ضتثمار يف  للتنمية  �ضعودياً  دعماً  يلحظ  ال  اليمني 

اأن  املتابع  اأك��ر من ن�ضف ق��رن، وقد ال ي�ضدق  البلدين متتد  عالقة 

اليمن ال��دول��ة االأف��ق��ر يف ال�ضرق االأو���ض��ط جت��اور ال��دول��ة االأغ��ن��ى يف 

املنطقة.

اليمني حتى ال ينه�ص من  ال�ضعب  اإذالل  ال�ضعودي  النظام  يتعّمد 

ك��ب��وت��ه، ويف �ضبيل ذل��ك اأوق��ف��ت ال��ري��ا���ص ك��ل االم��ت��ي��ازات ال��ت��ي كانت 

موقف  وا�ضتغلت   ،1934 الطائف  اتفاقية  مبوجب  لليمنيني  ممنوحة 

�ضنعاء امل�ضاند ل�ضدام ح�ضني يف غزوه للكويت، فاأقدمت على ترحيل 

اقت�ضادية  اأزم��ة  �ضّكل  ما  ال�ضعودية،  يف  ميني  عامل  مليون  من  اأك��ر 

كبرة لليمن.

اإغالق  بعد  البلدين  عالقة  يف  حت�ضناً  يتوقعون  اليمنّيون  كان  وفيما 

لل�ضعب  املتعّمد  احل�ضار  �ضيا�ضة  وا�ضلت  الريا�ص  اأن  اإال  احل���دود،  ملف 

اأرا�ضيها بحثاً عن العمل يف  املتهربني عرب  اآالف  اليمني، وامتهان كرامة 

بلد ياأوي املاليني من العمالة االآ�ضيوية الرخي�ضة، دومنا اكرتاث بحقوق 

االإن�ضان، وبال�ضرعة الدولية، وال�ضريعة االإ�ضالمية.

العاملة  البقية  تتهدد  اإج���راءات  عن  الريا�ص  حكومة  اأعلنت  م��وؤخ��راً، 

يف ال���ي���م���ن، وه����ي ت��ف��ع��ل ذل����ك ب���رغ���م اأن 

النظام القائم يف �ضنعاء قد رهن �ضيا�ضته 

اخلارجية بيد اجلارة الكربى، وبالتن�ضيق 

الراعية  ال���دول  وع��وا���ض��م  وا�ضنطن،  م��ع 

ال�ضيا�ضية  والت�ضوية  اخلليجية  للمبادرة 

يف اليمن.

عن  واالإعالنات  املوؤمترات  تتواىل  واإذ 

ن�ضبة  اأن  اإال  اليمن،  مل�ضاعدة  مالية  منح 

التنفيذ ت�ضل �ضئيلة جداً، وهو ما يعني اأن 

امل�ضاألة برمتها تنطوي على خداع اإعالمي، 

حتى اإذا حانت �ضاعة اال�ضتحقاقات وجدت 

ال�����ض��ع��ودي��ة وغ���ره���ا م���ن ال�����دول امل��ان��ح��ة 

للتمل�ص من  الذرائع تربيراً  ع�ضرات من 

التزاماتها، خ�ضو�ضاً وهم يرون يف النخبة 

ال�ضيا�ضية تهافتاً على خطب وّد الريا�ص، 

واإن بثمن بخ�ص.

لذلك، ال عجب اأن جند يف ال�ضا�ضة والُكتاب وامل�ضايخ من يهّب للدفاع 

عن �ضيا�ضة ال�ضعودية يف اليمن باحلق وبالباطل، متجاهاًل حقيقة الطوق 

اخلليجي املفرو�ص �ضعودياً على اليمن، وعلى رياح التغر التي هبت من 

داخله اأثناء الثورة العربية االأوىل يف خم�ضينيات و�ضتينيات القرن املا�ضي، 

اإم��ارات  وكل  اململكة  اأث��ار رعب  ال��ذي   ،2011 العربي«  »الربيع  اإىل  و�ضوال 

النفط اخلليجية.

سيـاسـة حـصــار الشعب اليمـنـي مـسـتمـــرة

وعود خليجية بمشاريع 
تنموية واستثمارية 
لليمن.. دون أي تنفيذ 
على أرض الواقع
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الرهان  �سقوط  ظ��ل  يف  تركيا،  وم��وق��ع  دور  على 

الأردوغ����اين ع����ل����ى حم���اول���ة ا���س��ت��ع��ادة الأجم����اد 

على  العثمانية  ال��دول��ة  هيمنة  لع�سر  ال��غ��اب��رة 

التحالف  بوابة  من  والإ�سالمي،  العربي  العامل 

مع اأمريكا و»اإ�سرائيل« وحلف الأطل�سي.

3- ت�سعيد حزب العمال الكرد�ستاين عملياته 
الرتكي على نحو ق�سى  الع�سكرية �سد اجلي�ش 

التي  الن�سبي،  الأم��ن��ي  ال���س��ت��ق��رار  مرحلة  على 

�سهدتها تركيا يف ال�سنوات املا�سية.

4- ت��ال���س��ي م��رح��ل��ة الزده�������ار الق��ت�����س��ادي 
وال����س���ت���ق���رار الج��ت��م��اع��ي ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��خ��ل��ي عن 

�سيا�سة  اإىل  وال��ع��ودة  امل�����س��اك��ل،  ت�سفري  �سيا�سة 

اأثر  �سلباً  العالقات مع دول اجل��وار، مما  ت��اأزمي 

على القت�ساد الرتكي، واأدى اإىل تراجع معدلت 

منوه.

�سعبية  يف  ت���راج���ع  اإىل  ذل����ك  ك���ل  اأدى  وق����د 

ال�سلطة،  م��ن خ�سارة  قلقاً  ب��ات  ال��ذي  اأردوغ����ان، 

فيها  حتقق  التي  اللحظة  اق��رتاب  مع  خ�سو�ساً 

�سورية النت�سار على اجلماعات الإرهابية.

التفاق حتقيق  اأراد  اأردوغ���ان من  ف��اإن  ولهذا 

هدفني:

من  امل��زي��د  لتجنيب  الأك�����راد  الأول: حتييد 

التداعيات ال�سلبية على و�سعه الداخلي.

الثاين: املوافقة �سكلياً على منح الأكراد بع�ش 

ح��ق��وق��ه��م، م��ق��اب��ل ت�����س��وي��ت ن��واب��ه��م م��ع تعديل 

�سالحيات  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ش  مينح  للد�ستور 

اأن ي��ك��ون حاكماً  اأردوغ�����ان م��ن  اأ���س��ا���س��ي��ة، مت��ك��ن 

فعلياً، ولي�ش �سرفياً، يف حال فاز يف اأول انتخابات 

رئا�سة مبا�سرة يف العام املقبل.

اأدرك م���اأزق  ف���اإن���ه  ب��ال��ن�����س��ب��ة لأوج������الن،  اأم����ا 

اأردوغ���������ان وح���اج���ت���ه امل���ا����س���ة ال��ت��ه��دئ��ة وت��ع��دي��ل 

لتحقيق  امل���وات���ي  ال���وق���ت  اأن����ه  وراأى  ال��د���س��ت��ور، 

تكتيك  اعتماد  امل�سلح، عرب  الكفاح  ثمرات  بع�ش 

ال�سعب  حقوق  ل�سالح  مكا�سب  ان��ت��زاع  ي�ستطيع 

الكردي.

من  مقاتليه  �سحب  على  واف���ق  ف��اإن��ه  ول��ه��ذا، 

جبال كرد�ستان الرتكية، مقابل اإطالق املعتقلني، 

واإق���رار اإ���س��الح��ات يف ال��ربمل��ان تعرتف ل��الأك��راد 

بهويتهم وبحقهم بحكم ذاتي.

االحتماالت املتوقعة

لك�سب  امل��ن��اورة  اإىل  ي�سعى  اأردوغ�����ان  اأن  على 

اإ�سالحات  اإق���رار  ال��ن��واب الأك����راد، قبل  اأ���س��وات 

ت��ع��رتف ب��ح��ق��وق الأك������راد، ل��ي��ع��ود وي��ن��ق��ل��ب على 

الت���ف���اق، ب��ذري��ع��ة وج���ود م��ع��ار���س��ة ت��رك��ي��ة قوية 

داخل حزبه، ولدى الأحزاب القومية والعلمانية، 

رب��ط  ول���ه���ذا  ذل����ك،  اأدرك  ال��ع��م��ال  ح���زب  اأن  اإل 

اإمت���ام الن�سحاب واإق����رار حقوق الأك����راد يف  ب��ني 

الربملان.

لهذا، فقد دخل اأردوغان يف ماأزق حقيقي، فهو 

ال�سعبية  والحتفالت  اأوج��الن  مع  التفاق  بعد 

اأمام  الكردية التي عمت جنوب �سرق تركيا، بات 

خيار من اثنني:

الأول: حماولة التمل�ش من تطبيق التفاق، 

وبالتايل خ�سارة تاأييد النواب الأكراد اإىل جانب 

تعديل الد�ستور مل�سلحته، و�سياع فر�سة اأن ياأتي 

رئي�ش قوي ولي�ش فخري.

الأك��راد،  اإق��رار حقوق  على  يوافق  الثاين: اأن 

واإع��ط��ائ��ه��م احل��ك��م ال���ذات���ي، م���ا ي��ع��ن��ي ت�سجيع 

اأن  بعد  ب��امل��ث��ل،  املطالبة  على  العلوية  الطائفة 

ح��ر���ش، اأردوغ�������ان، ع��ل��ى امل��ذه��ب��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة، 

داخلي  ���س��راع  مرحلة  يف  تركيا  دخ��ول  وبالتايل 

بني مكوناتها، ليح�سد حزب العدالة ما زرعه.

ح�سني عطوي

االتفاق التركي ــ 
الكردستاني.. بين 
مأزق أردوغان 
وتكتيك أوجالن

إقليمي

رف�ساً  »الإره���اب«  على  املزعومة  احل��رب  يف  الأمريكية  الباك�ستانية  ال�سراكة  تلقى 

�سعبياً وا�سعاً، فر�ش على معظم املتناف�سني يف املعركة النتخاببة، التي جرت يوم ال�سبت 

املا�سي، اإطالق الوعود باإنهائها بعد الفوز، ولكن، نظراً لتفرد الوليات املتحدة بقرار 

»ال�سراكة«،  ف�ش  اجلديدة  احلكومة  ت�ستطيع  لن  ت�ساء،  �ساعة  وقفها  اأو  احل��رب  �سّن 

العربية  احل��ك��وم��ات  بقية  ���س��اأن  ذل��ك  يف  �ساأنها  عليها،  ال�سيادية  �سروطها  ف��ر���ش  اأو 

والإ�سالمية، التي تعلن �سراكتها يف حرب على »اإرهاب«، ت�سنعه بنف�سها، وترعاه، اأدوات 

الهجمة الأمريكية ال�سهيونية امل�ستجدة. 

ونوعيتها،  احلربية،  العمليات  توقيت  على  الباك�ستانية  احلكومة  اعرت�ست  لطاملا 

وا�ستهدافها املك�سوف جلموع ال�سكان الآمنني، ولكنها مل تلق اأي جتاوب من »ال�سريك« 

حلمالت  امل�ستهدفة  املناطق  تتعر�ش  بينما  التواطوؤ،  تهمة  من  الأق��ل،  على  يربئها، 

واملعنوية  املادية  اخل�سائر  اأفدح  وحده،  الباك�ستاين  اجلي�ش  ويتكبد  املمنهج،  التدمري 

الأخ��ري  العليا  الباك�ستانية  املحكمة  لقرار  مفاعيل  اأي  توجد  ل  وكذلك  اأر���س��ه،  ف��وق 

�سد  جرمية  واعتبارها  الدرونز،  بعد،  عن  املوّجهة  الطائرات  ا�ستخدام  �سرعية  بعدم 

الإن�سانية، وخمالفة ملبادئ الأمم املتحدة حول حقوق الإن�سان.

اأر�ش  اإىل  املحتلة  اأفغان�ستان  مع  احلدودية  املناطق  الأمريكية  القوات  حّولت  لقد 

حمروقة، ف�ساهمت الغارات الأمريكية، با�ستخدام الدرونز، يف انت�سار ع�سابات ترويع 

ال�ستخبارات  اأج��ه��زة  وزرع���ت  املتطرفة«،  »املنظمات  على  الق�ساء  ب��دع��وى  الآم��ن��ني، 

الأجنبية يف كل اأنحاء البالد بحجة »مطاردة الإرهابيني«، فعبثت بكل عنا�سر الأمن 

والأمان، من خالل التفجريات املتنقلة، والتحري�ش الطائفي، ون�سر الف�ساد يف اأجهزة 

وا�سنطن  اإر�ساء  على  املرتاك�سة  الأح��زاب  خمتلف  بني  ال�سيا�سية  والفو�سى  الدولة، 

وعوا�سم الغرب الأخرى.

مع غياب قيادة عائلة بوتو التاريخية، مل ميتلك حزب ال�سعب الباك�ستاين اخلارج 

املعركة  يف  والعلمانيني  الدينيني  مناف�سيه  ملواجهة  قوية  حجة  اأي  احلكم،  من  لتوه 

احلرب  يف  ب�ساأنها  »ت�ساهل«  التي  امل��دم��رة  ال�سراكة  تربير  ي�ستطع  ومل  النتخابية، 

التقليديني  انتقاد خ�سومه  واعتمد احلزب يف حملته على  الإره��اب،  الأمريكية على 

يحققها  مل  مبنجزات  التفاخر  له  يت�سّن  ومل  ال�سابقة،  ولياتهم  يف  ارتكبوه  ما  على 

لتدهور  ال�سيا�سية  امل�سوؤولية  وح��ده  يحملونه  اجلميع  اإن  ب��ل  ولي��ت��ه،  خ��الل  اأ���س��اًل 

الأو�ساع الأمنية، وانت�سار الف�ساد، وتفاقم الأزمة القت�سادية.

بالنتخابات، قد  الفائز  الإ�سالمية،  الرابطة  نواز �سريف؛ رئي�ش حزب  اأن  �سحيح 

وعد ناخبيه باإنهاء ال�سراكة مع الوليات املتحدة يف حربها �سد الإرهاب، ولكن روؤيته 

مل�ستقبل باك�ستان ل ُتخرج البالد من م�سكالتها القت�سادية وال�سيا�سية التي تراكمت 

يف كنف هذه ال�سراكة خالل العقد املا�سي، بل على العك�ش، تاأتي متناغمة مع امل�ساعي 

الأمريكية ال�سهيونية امل�ستمرة التي ت�ستهدف تقوي�ش املجتمع الباك�ستاين، وتفتيته، 

ال��دويل  النقد  �سندوق  لإرادة  مقدراته  وره��ن  اخلا�سة،  التنموية  خططه  وعرقلة 

و�سروطه التعجيزية.

ل ُيخفي �سريف تبّنيه ملبادئ ال�سوق احلرة، م�ستكماًل نهجه ال�سابق اإبان عهده يف 

ت�سعينيات القرن املا�سي، رغم اعرتا�ش ال�سعب الباك�ستاين على ما يجلبه هذا النهج 

اتخاذ  الأجنبية، وتفر�ش على احلكومة  الديون  البالد حتت نري  من تداعيات ت�سع 

اإجراءات وقوانني جمحفة حتت عناوين »الإ�سالح املايل والإداري«، وقد �سرح �سريف 

يرى  ل  ولكنه  اخلا�سة،  القدرات  على  العتماد  يف�سل  باأنه  النتخابية  حملته  اأثناء 

»�سرراً يف التعامل مع �سندوق النقد الدويل اإىل اأن ت�سبح البالد قادرة على دعم ذاتها 

بذاتها«.

اأما املناف�ش ال�ساعد، عمران خان؛ زعيم حركة الإن�ساف، الذي حقق املكانة الثانية 

املعادية  امل�ساعر  موجة  ركوبه  يف  �سريف  مناف�سه  من  اأبعد  ذهب  فقد  النتخابات،  يف 

باإ�سقاط  فهدد  وا�سنطن،  م��ع  الأمنية  ال�سراكة  بفك  ال��وع��ود  واإط���الق  لالأمريكيني 

م�ساندة  على  حملته  يف  وراه��ن  اجل��وي،  املجال  اخرتاقها  ف��ور  الأمريكية  الطائرات 

اجلي�ش، الذي يتم ا�ستهدافه منذ عقود طويلة ل�سرب معنوياته وبنيته، وراهن خان 

اأي�ساً على دعم اجلرنال برويز م�سرف، الذي ا�ستدرج للعودة من منفاه ليجد نف�سه 

حتت الإقامة اجلربية ملواجهة تهم ق�سائية بحقه.

على هام�ش القوى التقليدية، الإ�سالمية والعلمانية، تتنامى قوة اأحزاب وحركات 

اأي�ساً  ت�ستغل  التي  الباك�ستانية،  طالبان  حركة  راأ�سها  وعلى  عديدة،  ومذهبية  دينية 

العملي،  ال�سعيد  على  ولكنها  العدوانية،  و�سيا�ساتها  املتحدة،  للوليات  العداء  موجة 

تتحول  وه��ي  الأم��ن��ي��ة،  بالتفجريات  وج��وده��ا  بفر�ش  ال��ع��ام،  ال�سيا�سي  امل�سهد  ُت��رب��ك 

اإىل  اخلارجية،  ال�ستخبارات  اأج��ه��زة  جانب  من  اخرتاقها  �سهولة  ب�سبب  تدريجياً، 

والقتتال  الفو�سى،  بن�سر  م�ساهمتها  خ��الل  م��ن  امل�ستجدة،  الهجمة  اأدوات  اإح���دى 

البيني، والت�سريع بجعل باك�ستان دولة فا�سلة ت�ستدعي املزيد من التدخل الأجنبي.

عدنان حممد العربي

الشراكة الباكستانية - األميركية 
في »الحرب على اإلرهاب« تغرق البالد في الفوضى

بدأ حزب العمال الكردستاني 
عملية سحب مقاتليه من جنوب 
شرق األناضول إلى جبال قنديل 
في شمال العراق، في إطار 
االتفاق ـ التسوية الذي عقده 
زعيم الحزب؛ عبدالله أوجالن، مع 
الحكومة التركية ممثلة برئيس 
استخباراتها، وينص بالمقابل على 
قيام أنقرة باإلفراج عن المئات من 
عناصر حزب العمال، وإقرار سلسلة 
إصالحات دستورية تعترف 
بالهوية الكردية، وبالحقوق 
المتساوية لألكراد، وتعزيز سلطة 
إداراتهم المحلية.

التي  العوامل  ب�ساأن  الأ�سئلة  وقد طرح هذا التفاق 

اأردوغ����ان،  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  رئي�ش  الوزراء  دف��ع��ت 

اإذا ك��ان اأردوغ���ان  وع��ب��داهلل اأوج���الن، اإىل توقيعه، وم��ا 

يناور لتحقيق مكا�سب خا�سة به، اأم اأنه عازم فعاًل على 

الحتمالت  واأخ��رياً  امل��رة،  به هذه  املتعلق  ال�سق  تنفيذ 

املتوقعة.

الظروف والدوافع

اأن التفاق جاء  الوا�سح  اأردوغ��ان، من  اإىل  بالن�سبة 

يف وقت يعاين فيه من ماأزق  نتيجة تورطه يف �سورية، 

وحت��وي��ل تركيا اإىل راأ����ش ح��رب��ة يف احل���رب الإره��اب��ي��ة 

�سدها، وجت�سد هذا امل��اأزق يف ف�سل رهانه على اإ�سقاط 

اإىل  الأزم���ة  انتقال  وب��دء  الأ���س��د،  ب�سار  الرئي�ش  نظام 

الداخل الرتكي، والذي ي�سهد ا�سطراباً نتيجة:

على  التحري�ش  �سيا�سة  يف  اأردوغ�����ان  ان��غ��م��ا���ش   -1
ال��ف��ت��ن��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة وال��ع��رق��ي��ة يف ���س��وري��ة، 

ال��رتك��ي،  الج��ت��م��اع��ي  الن�سيج  ع��ل��ى  �سلباً  وانعكا�سها 

يف  ت�سبب  مم��ا  ال�����س��وري،  الج��ت��م��اع��ي  للن�سيج  امل�سابه 

توترات �سيا�سية واجتماعية.

2- عودة توتري العالقات بني تركيا ودول جوارها: 
�سلباً  اأثر  ولبنان، مما  ورو�سيا  واإي��ران  والعراق  �سورية 

مقاتلون من »حزب العمال الكرد�ضتاين« خالل ا�ضتعرا�ض ع�ضكري قبل الن�ضحاب من الأرا�ضي الرتكية
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ا���س��رتج��ع امل�����س��اف��ر، مب����رارة وح�����س��رة، م��ا ق����راأه يف 

�سحف الأخ��ب��ار عما ج��رى ويجري يف عوا�سم الأم��ة 

كان  حيث  الأ�سيلة،  لأ�سواقها  تبديل،  اأو  تهدمي،  من 

اخل��ا���ش،  ب��اب��ه  واحل��اج��ي��ات  الطّيبات  م��ن  �سنف  لكل 

تن�ساب  ورحبة،  م�سقوفة  اأروق��ة  عرب  املت�سوق  يدخله 

ال�سايف،  الزيت  ال�سم�ش كم�سابيح  اأ�سعة  �سقوقها  من 

وممرات معبدة بحجر البازلت الأ�سود، ت�سندها اأعمدة 

عبق  �ساحاتها  يف  ويتناغم  امل��رم��ري،  بالّرخام  تتزّين 

�سياح  اأو  ال�سيارات،  اأب��واق  تقطعه  ل  ب�سياق  التاريخ، 

الباعة املتجولني. 

عّلق ال�سيخ اجلليل يف عظته على م�سري العمارة يف 

الأمة قائاًل: »تتبدل اأمناط احلياة بخطًى مت�سارعة، 

ولكن عجلة التاريخ، بعك�ش طبيعتها، ت�سري اإىل الوراء، 

وما يح�سبه النا�ش من �سرورات الع�سر، لي�ست �سوى 

مل  احل��داث��ة،  فمباهج  ال��ه��الك،  نحو  ال���دروب  اأق�سر 

ُت�سنع اإل بدافع من الهوى، وحلاجة موقوتة، �سرعان 

ما تتال�سى وتختفي كالهباء املنثور«. 

رمب���ا مل يفقه امل�����س��اف��ر يف ال��ب��داي��ة م��ا ذه���ب اإل��ي��ه 

ال�سيخ يف مقاله، وحني اأمعن التفكري، ربط الكالم مبا 

�سهده يف الغربة من ح�سارة ل ينتظرها اإل الثبور اإذا 

باأنف�سهم  اأو يغرّيوا ما  امل�سار،  األ يبدلوا  اأ�سر دعاتها 

اأثناء  امل�سافر  مّر  لقد  م�سبوهة،  وغايات  مقا�سد  من 

فوجدها  املنفى،  يف  كثرية  مبدائن  املتوا�سل  ترحاله 

حطاماً، ومل تكن قد م�ّستها نار احلروب، ول تداعيات 

الفنت كما يعرفها العامل املنكوب. 

يف و���س��ط امل��دي��ن��ة، وق���ع ن��ظ��ر امل�����س��اف��ر ع��ل��ى مبنى 

���س��وق ن�سائج  ق��ب��ل  ك���ان يحتله م��ن  ���س��ا���س��ع، يف م��ك��ان 

ال��ن��ول ال�����س��رق��ي، وح��رائ��ر ال��ق��ز وال���ت���وت، وراأى على 

العربية  بالأحرف  عليها،  ُكتب  كبرية  يافطة  مدخله 

املكان  با�سم  م�سبوقة  ُم���وْل«   ...« لفظة  والالتينية، 

كما  النبهار،  م�ساعر  ال�سورة  فيه  ُت��ررِ  مل  املغت�سب، 

يح�سل لبع�ش اأترابه من الزائرين، فقد مّل يف غربته 

وكيفما  ت��وّج��ه،  اأي��ن��م��ا  امل�ستن�سخ،  امل�سهد  ت��ك��رار  م��ن 

ا���س��ت��دار، يف اأ���س��واق ���ُس��ّي��دت اأروق��ُت��ه��ا م��ن زج���اج ه�ّش، 

واأ�سواوؤها من زيت كالح ال�سواد.

من  واح���داً  منتجاً  »امل���ول«  يف  اأن  ل��و  امل�سافر  متنى 

���س��ن��ع ب����الده ل��ي��ب��ت��اع��ه، ول��ك��ن، وا اأ���س��ف��اه، ل »ت��وؤخ��ذ 

الطعام  فيها  ُي��ق��دم  زاوي���ة  فق�سد  بالتمني«..  الدنيا 

وال�����س��راب، واق���رتب م��ن رج��ل م�سّن يجل�ش وح��ي��داً، 

ويحت�سي قهوته وذهنه �سارد يف مكان بعيد، فا�ستاأذن 

منه اجللو�ش على الكر�سي اخلايل بجانبه، ثم خاطبه 

بهدوء: »اأرجو اأن ل اأكون قطعت عليك �سراح فكرك«، 

هّز الرجل براأ�سه مينة وي�سرة، ودمدم بزفرة متقطعة 

اأوحت باأنه حزين، ولكن ل اأ�سف عنده على �سيء..

»مل����اذا ال��ت��اأف��ف وال���زع���ل؟ م��ا زال����ت ال��دن��ي��ا ب��خ��ري«، 

»اأي  من�سبط:  بانفعال  ال��رج��ل  ف��رّد  امل�سافر،  ت�ساءل 

العني ما حولنا من  ب��اأم  ت��رى  األ  خري حتدثني عنه؟ 

اأبالي�ش وبدع«؟ مل يخالفه امل�سافر الراأي، ولكنه اأحب 

اأن يعت�سر من كالمه املزيد، ف�ساأله با�ستغراب ُمتكّلف: 

»ملاذا تاأتي اإىل املكان، وُت�سغل بالك فيه«؟

انك�سف للم�سافر �سرُّ �سكوى الرجل املُ�سّن، فعرف اأنه 

امتلك بالأم�ش القريب متجراً للحرير يف ذات املكان، 

وتوارثته العائلة اأباً عن جّد اأجياًل عديدة، ومل ياأ�سف 

بقدر  العبثية،  احل���رب  ب�سبب  الطيبات  ���س��وق  ل��دم��ار 

الأنقا�ش،  ���س��ادروا  الذين  احل��رام  �سما�سرة  اأحزنه  ما 

و�سّيدوا مكانها هياكل الوثنية واخلبائث.

اأو  ك��ارل��و«،  ب�»مونتي  منتجع  يف  �سليمان  الرئي�ش  ك��ان  �سواء 

يف ق�سره على تالل بعبدا، فقد حدد له النائب وليد جنبالط 

مهامه التي اأنتجها اتفاق الطائف، واخت�سر له و�سفه الوظيفي 

على  اعرتا�ساً  املو�سوف  من  ن�سمع  مل  وكالعادة،  يليق..  ل  مبا 

ق��ال��ه جنبالط  م��ا  اأن  ي��وؤك��د على  ب��ل دوراً  وال�����س��ف��ة،  ال��وا���س��ف 

يالم�ش الواقع، عندما اختار فخامة الرئي�ش احلقبة امل�سريية 

اأي��ار،   15 ُيقّر قبل  اأن  انتخاب يجب  لبنان، بني قانون  تاريخ  يف 

اإج��ازة  لياأخذ  بركان،  بلد على فوهة  وخما�ش ولدة حكومة يف 

خا�سة وينهيها يف 14 اأيار بافتتاح يوم النبيذ اللبناين يف فرن�سا.

ف��اإن  خ��ارج��ه،  اأو  لبنان  داخ���ل  اجلمهورية  رئي�ش  ك��ان  ���س��واء 

الأزمة احلكومية ما زالت بني رئي�ش حكومة تخّلى عن كر�سيه 

���س��رك��ات��ه، وب��ني حكومة  وك��اأن��ه يتخلى ع��ن �سركة خ��ا���س��رة م��ن 

ع��ت��ي��دة، اع��ت��دن��ا ع��ل��ى ولدت��ه��ا متع�سرة ع��ل��ى ي��د م��ن ه��م اأخ��رب 

واأقدم على امل�ستوى ال�سيا�سي من الرئي�ش �سالم، الذي يبدو اأنه 

منا�سب كرئي�ش حكومة لو كان البلد ينعم بال�سالم.

ق��ان��ون  ع��ل��ى  ب��ال��ت��واف��ق  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل  ت�سهيل  رب���ط  اإن 

عملية  ي�سّهل  حكومة  بت�سكيل  الت�سريع  اعتبار  اأو  لالنتخابات، 

»اأي��ه��م��ا قبل  ب��ات جدلية عقيمة ح��ول  ال��ق��ان��ون،  ال��ت��واف��ق على 

امل�سريي  ال�ستحقاق  ميدان  يف  ولي�ش  ال��دج��اج��ة«،  اأم  البي�سة 

�سوى الرئي�ش نبيه بري؛ فار�ش امليدان و»مدّور زوايا«.

التي  احل�سة  وعلى  »الو�سطيني«  على  ب��ري  الرئي�ش  يتهكم 

تزويده  منهم  ويطلب  »ال�سالمية«،  احلكومة  يف  بها  يطالبون 

هو  ما  الو�سطي  التيار  لأن  ح��ق،  على  وه��و  للو�سطية،  بتعريف 

اأوجه رمادية لقاطفي فر�ش، وقد يكونون  �سوى جمموعة من 

الأخطر على ال�ساحة ال�سيا�سية عندما يكون الوطن بحاجة اإىل 

مبدئية يف ال�سيا�سة واملواقف. 

ال��ك��ل »ي���ح���ج« اإىل ع���ني ال��ت��ي��ن��ة، وال���ك���ل ي��غ��ادره��ا »م��ب�����س��وط 

اجلوجلة  على  وبقدرته  ب��ري،  الرئي�ش  بحكمة  ينوه  ومغتبط«، 

ومطلوب  الزوايا،  وتدوير  النظر  وجهات  وتقريب  والتمحي�ش 

منه اأن يدور من زاوية مكتبه اآراء كل الفرقاء يف البلد املح�سور 

يف الزاوية.

موقف الرئي�ش بري يبدو �سورة عن واقع الوطن، وهو يدير 

»اأذن اجلرة« مينة وي�سرة خمافة ك�سرها مع البع�ش اأو مع الكل، 

العامة  الهيئة  على  اأي��ار   15 جل�سة  بنود  اإق���رار  مو�سوع  واأح���ال 

»امل�ستقبل« وجنبالط  لتتحمل م�سوؤلياتها، و�سط تهديدات من 

مب��ق��اط��ع��ة اجل��ل�����س��ة اإذا ك���ان ال��ق��ان��ون الأرث��وذك�����س��ي ه��و بندها 

قانون  امل�سيحيني جت��اه  بع�ش  م��واق��ف  رم��ادي��ة يف  م��ع  الوحيد، 

يعيد لهم حقوقهم.

من  وه��ذا  اجلميع،  ير�سي  قانون  على  التوافق  اأهمية  وم��ع 

يوم  كل  تاأخذ  حكومة  ت�سكيل  اأول��وي��ة  وم��ع  امل�ستحيالت،  �سابع 

التي  النار  ك��رة  ف��اإن  الإعالمية،  الت�سريبات  وف��ق  جديداً  �سكاًل 

ترميم  م�ساألة  م��ن  واأم�����س��ى  األ��ه��ُب  التينة  ع��ني  �ساكن  يحملها 

كيان دولة، اأمام انق�سامات عمودية واأفقية، و�سروخ بركانية على 

امل�ستوى الوطني، حتركها الأزمة ال�سورية.

اإن الفريق الذي يعرّي »حزب اهلل« بخو�ش معارك الق�سري اإىل 

دم�سق،  زينب يف  ال�سيدة  بحماية مقام  يعرّيه  اأو  النظام،  جانب 

الق�سري  جبهة  فتح  اأن��ه  يتجاهل  يجعله  ما  الوقاحة  من  لديه 

مع  امل�سلحني،  وت��دري��ب  ال�سالح  ت��وري��د  ع��رب  ع��ك��ار  م��ن  لبنانياً 

وجود »من�سق ن�سرة ال�سعب ال�سوري« عقاب �سقر على خطوط 

العقوبات  ق��ان��ون  يعتربه  م��ا  وت��رك��ي��ا، يف  الق�سري  ب��ني  الإم����داد 

اللبناين تعري�ش الأمن القومي للخطر، عرب التدخل امل�سلح يف 

دولة اأخرى، وا�سترياد وتدريب وجتهيز م�سلحني للقتال يف بلد 

جماور، مع ما رافق ذلك من مواقف �سيا�سية واإعالمية م�سينة، 

ربط من خاللها هذا الفريق انت�ساره ال�سيا�سي بتحقيق الن�سر 

يف �سورية، حاملاً بالعودة لتحقيق »العبور اإىل الدولة«!

معار�سة  اأن  تقّدم،  عما  اأهمية  تقل  ل  التي  الأخ��رية  امل�ساألة 

القواعد  م��ن  لي�ست  اآخ���ر  ق��ان��ون  اأي  اأو  الأرث��وذك�����س��ي  ال��ق��ان��ون 

�سعد  لأن  وال���درزي���ة،  نية  ال�سُّ الأو����س���اط  يف  ال��ن��اخ��ب��ة  ال�سعبية 

احلريري يدافع فقط عن �سلته ال�سخ�سية، مبعزل عن م�سالح 

الذي  العائلي  كانتونه  عن  يدافع  جنبالط  ووليد  نة،  ال�سُّ اأه��ل 

جعله بيت طاعة لأبناء »اجلن�ش العاطل«، مبعزل عن راأي القاعدة 

مقربون  عنه  نقل  عندما  جنبالط  ي�ست�سرها  مل  التي  الدرزية 

�سمعون يف  ودوري  ع��دوان  ج��ورج  »�سياأخذ«  كان  اإذا  �سوؤاله  لدى 

الدورة املقبلة؟ اأجاب: »خل�ست اإيام كنا فيها كاريتا�ش«!

اأمني اأبو را�سد
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عين التينة في عين العاصفة

ــز
ّ
أوبــامـــا.. والمـبّرر اللغ

 جديدة، تلجأ اإلدارة األميركية إلى االتهام الحرام – اســـتعمال 
ً
مّرة

السالح الكيميائي - لإلطباق على سورية.. لكن من حسن الحظ، أن دولة 
من لدن الغرب »ألمانيا« وما تمثله على الســـاحة الدولية، انبرت لتقول 
ي 

ّ
ألوبامـــا وإدارته: »أعطونا الدليل الحســـي والواقعـــي« فيلوذ المتجن

بالصمت، ألن ليس هناك من دليل دامغ.. وتنجو المنطقة من تداعيات 
الغزو!

غير أن هذا الصمت مشـــوٌب بالشـــك والحذر.. فهو يتزامن أيضًا مع 
انخفاض وتيرة نبرة وزير خارجية فرنســـا السيد »فابيوس« وتراجع في 
الموقـــف التركي المحرض والداعم للمجموعـــات اإلرهابية في الداخل 

السوري! فهل الصمت أو السكون الذي غالبًا ما يسبق العاصفة؟
حتى جولـــة المبعـــوث الرئاســـي الروســـي، نائب وزيـــر الخارجية 
»ميخائيـــل بوغدانوف« الفضفاضة على القيادات اللبنانية الرســـمية 
منها والسياســـية، تّمت من غير تعكير ألجوائها، مـــن قبل الخارجية 
األميركية أو ســـفارتها في لبنان، وال حتى مـــن زبانيتها، أمر يدعو إلى 

التساؤل واالرتياب!
هل السكوت ناجم عن تفاهم فعلي بين القطبين، وأن اتفاق »جنيف« 

ال يزال صالحًا كورقة عمل لحل األزمة السورية؟
هـــل أن أوباما وإدارته باتوا يـــرون إلى بعض مكونـــات المعارضات 
السورية أنها تشـــكل خطرًا على األمن واالســـتقرار اإلنساني، جّراء ما 
يحمـــل بعض هـــؤالء مـــن مفاهيم تكفيريـــة حاقدة على اإلنســـانية 
المتطـــورة والمتحضـــرة.. اإلنســـانية الرافضـــة لكل أشـــكال الجهل، 
وللضاربين عرض الحائط بالقيم والمثل.. اإلنسانية الداعية إلى المحبة 

والتآخي والتفاعل الحضاري!
إذا كانـــت اإلدارة األميركية صادقة فـــي تحولها.. عليها العمل على 
كبح بعض أدواتها في المنطقة، ال ســـيما منهم جيل الشـــباب الذين 
تسلموا ويتســـلمون مقدرات الحكم في غير بلد عربّي، يدور في الفلك 

األميركي على وجه التحديد!
فالسلم والسالم الذي تنشده أميركا في المنطقة، ال يتحقق بوصول 
المغالين والمتطرفين الدينيين إلى الســـلطة في دمشق، إال إذا كانت 
»إسرائيل« فقط من مقوماتهما  ٍم وسالم متعلقان بـ

ّ
أميركا ترمي إلى سل

خلـــق كيانات من حولهـــا، متناحرة متنابذة، إلى آجـــاٍل طويلة تضمن 
بدورها بقاء الكيان المســـخ في مأمن من الخطر على وجوده، في محاولٍة 
منهـــا لطمس قضيٍة هي أشـــرف قضايا هذا العصـــر وأنبلها.. قضية 

فلسطين.
الواليات المتحدة األميركية، ومعها سائر الذين يدورون في فلكها، 
أمام امتحان التاريخ الصعب! فإما أن تثبت هذه الدول صدقيتها بإنهاء 
األزمة السورية وإيقاف حمام الدم بالطرق والوسائل الدبلوماسية، ومن 
خالل طاولة حوار أممية تضمن بقاء ســـورية واحدة موحدة أرضًا وشعبًا 

ومؤسسات، وإال سيفتضح أمرها عاجاًل أم آجاًل.
اإلدارة األميركية.. كوني لمرة واحدة منســـجمة مع تطلعات شعبك، 
بعيدًا من تأثير الصهيونية.. وال تعاودي الوقوع في تجربتي أفغانستان 

والعراق على األرض السورية، بأدواٍت سرعان ما ستنقلب عليك.
الرئيس أوباما.. العرب والمســـلمون ليســـوا أعداًء للسالم والحضارة 

واإلنسان، فدعهم بسالم.

نبيه االأعور
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الرئي�ض نبيه 

بري م�ضتقباًل 

النائب وليد 

جنبالط يف 

عني التينة



18

اقتصاد

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

�شديداً خالل  ازده��اراً  ال�شوق  �شهدت  اأن  �شبق  فقد 

ال�����ش��ن��وات ال���ث���الث الأخ�������رة، ح��ي��ث ي�����ش��ع��ب احل��ف��اظ 

على ه��ذه ال��وت��رة على امل���دى ال��ط��وي��ل، ف��خ��الل العام 

 28 ت��وازي  األ��واح �شم�شية بطاقة  اإر�شاء  املا�شي مثاًل مت 

يف  غيغاوات   22 منها  اأج��م��ع،  العامل  اأن��ح��اء  يف  غيغاوات 

يف  ا�شتحدثت  ال��ت��ي  الطاقة  �شعف  تقريباً  اأي  اأوروب����ا، 

اأملانيا  العام الذي �شبق، وكانت ح�شة الأ�شد من ن�شيب 

هذا  دعمت  قد  الأوروب��ي��ة  احلكومات  وكانت  واإيطاليا، 

تف�شيلية  �شراء  اأ�شعار  تقدمي  النمو اجلامح من خالل 

مراعاة  بغية  ال�شم�شية،  الطاقة  تولدها  التي  للكهرباء 

عول  ال��ذي  ه��ذا  دعمها  من  اليوم  تخفف  لكنها  البيئة، 

خف�شت  وق��د  ل��الزده��ار،  ال�شم�شية  الطاقة  قطاع  عليه 

اإيطاليا خالل ال�شهر احلايل الدعم الذي تقدمه لقطاع 

واإ�شبانيا  واأملانيا  فرن�شا  حذو  حاذية  ال�شم�شية،  الطاقة 

وبريطانيا، وهي بلدان خففت من تدابرها التحفيزية، 

العاملية  ال��ط��اق��ة  امل��ق��اب��ل، و���ش��ل��ت  األ��غ��ت��ه��ا، ويف  اأو ح��ت��ى 

العام  يف  غ��ي��غ��اوات   55 اإىل  ال�شم�شية  الأل����واح  ل�شناعة 

تقريباً، فانخف�شت  الإجمايل  الطلب  �شعف  اأي   ،2011
بالتايل اأ�شعار املبيعات، وقد اأدت هذه املعادلة، اإىل ت�شاوؤل 

ب��ع�����ض اجل��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة يف ال��ق��ط��اع ع��ن ق��درت��ه��ا على 

�شل�شلة من  ت�شهد  اأوروب��ا  فبداأت  الإن��ت��اج،  ال�شتمرار يف 

عمليات الإغالق والإفال�ض وجتميد القدرات الإنتاجية.

املفاجئة  وال��راج��ع  الإف��ال���ض  ب���داأت عمليات  وق��د 

العاملية،  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  بظاللها  تلقي  اأوروب�����ا  يف  ه���ذه 

»توتال«  التابعة ل�شركة  باوير«  اأعلنت �شركة »�شن  فقد 

وال��ت��ي تتخذ م��ن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة م��ق��راً ل��ه��ا، اإغ��الق 

اإطار الربنامج  م�شنع يف الفيليبني يف خطوة تندرج يف 

الأمركية  واأغلقت  تكاليفها،  لتخفي�ض  اعتمدته  الذي 

»فر�شت �شولر« م�شنعها الأملاين يف مدينة فرانكفورت، 

وهي تعتزم تعليق اأربع وحدات اإنتاج يف ماليزيا، ويف هذا 

باعتماد  الآ�شيويون  امل�شنعون  يتهم  ما  غالباً  ال�شياق، 

�شيا�شات اإغراق ال�شوق على ح�شاب مناف�شيهم الغربيني، 

ل��ك��ن امل�����ش��ن��ع��ني ال�����ش��ي��ن��ي��ني ي��ن��ف��ون ه����ذه الت���ه���ام���ات، 

ف��ائ��دة  بن�شب  مت��وي��ل  ع��ل��ى  يح�شلون  اأن��ه��م  وي���وؤك���دون 

املئة و5 يف  4 يف  )ب��ني  اأوروب���ا  املعتمدة يف  لتلك  مماثلة 

اأعلى بكثر من التمويل الذي منحته  اأي  املئة �شنوياً(، 

يعزى  ثم  »�شوليندرا«،  الأمركية  للمجموعة  وا�شنطن 

ابتكارات  اإىل  الآ�شيويني  امل�شنعني  اأ�شعار  النخفا�ض يف 

تكنولوجية ت�شاعدهم على الإنتاج بكلفة اأقل. 

اأعلن  اأوروب����ا،  يف  ال�شم�شي  القطاع  اأزم���ة  اإط���ار  ويف 

مفو�ض التجارة بالحتاد الأوروبي، اأنه �شيو�شي بفر�ض 

األ��واح  م��ن  الحت���اد  واردات  على  عقابية  ا�شتراد  ر���ش��وم 

اإج����راء ح��م��ائ��ي من  ال�����ش��ني يف  ال�شم�شية م��ن  ال��ط��اق��ة 

املحتمل اأن يثر غ�شب بكني.

وتريد اأوروبا اأن حتمي م�شنعيها لالألواح ال�شم�شية 

رخي�شة،  واردات  من  الأملانية  وورل��د  �شولر  �شركة  مثل 

اإىل ال�����ش��ني ال��ت��ي ت��ع��د ث���اين اأك��رب  لكنها حت��ت��اج اأي�����ش��اً 

يف  املنطقة  مل�شاعدة  الأوروب����ي  ل��الحت��اد  جت��اري  �شريك 

التعايف من الركود.

املفو�ض  يبلغ  اأن  املتوقع  م��ن  اإن���ه  امل�����ش��ادر،  وق��ال��ت 

التجاري الأوروبي زمالءه مبفو�شية الحتاد اأنه ينبغي 

الإن��ت��اج  م��ن  للحماية  تعريفات  تفر�ض  اأن  للمفو�شية 

ال�شيني الذي ت�شاعف اأربع مرات يف الفرة من 2009 

اإىل 2011 .

ويقول املنتجون يف الحتاد الأوروب��ي، اإن ال�شركات 

ال�شينية ا�شتحوذت على اأكرث من 80 يف املئة من ال�شوق 

الأوروبي لالألواح ال�شم�شية، بعد اأن كانت ح�شتها �شفراً 

تقريباً قبل �شنوات قليلة، مما دفع املفو�شية الأوروبية 

اإىل التحرك للت�شدي ملا تعتربه اإغراقاً.

وقد �شهد قطاع الطاقة ال�شم�شية يف اأملانيا واأوروبا 

املبيعات، ويعود  منذ �شهور تدهوراً ملحوظاً يف عائدات 

ال�شبب يف ذلك اإىل املناف�شة ال�شينية التي تنتج بتكاليف 

رخ��ي�����ش��ة، م���ا دف���ع ال�����ش��ل��ط��ات الأوروب����ي����ة ل��ل��ت��ح��رك يف 

مواجهة ذلك.

ل�شناعات  الأوروب��ي��ة  الرابطة  من  �شغوط  وحت��ت 

على  الأوروب���ي���ة  املفو�شية  اأُج����ربت  ال�شم�شية،  ال��ط��اق��ة 

رفع �شكوى دولية �شد ال�شيا�شة ال�شينية، وذلك بتهمة 

اإغ�����راق الأ����ش���واق مب���واد رخ��ي�����ش��ة، وت��ف��ي��د ال�����ش��ك��وى اأن 

ال�شني �شدرت يف العام 2011 تقنيات للطاقة ال�شم�شية 

بقيمة 21 مليار يورو اإىل دول الحتاد الأوروب��ي بهدف 

بيانات  تفيد  م��ا  بح�شب  الأوروب���ي���ة،  ال�شناعة  ت��رك��ي��ع 

وقد  ال�شم�شية،  ال��ط��اق��ة  ل�شناعة  الأوروب���ي���ة  ال��راب��ط��ة 

اإجراءات  املفو�شية الأوروبية يف بروك�شل باتخاذ  هددت 

جمركية حمائية يف غ�شون اأ�شهر ق�شرة.

ذل��ك،  جت��اه  ب��ه��دوء  ال�شينية  ال�شلطات  وتعاملت 

حيث مل ت�شدر عنها اأي تهديدات باإعالن حرب جتارية، 

ب���ل اق��ت�����ش��ر رد ال��ف��ع��ل ع��ل��ى اإ����ش���دار ب��ي��ان ع��ل��ى امل��وق��ع 

الإلكروين لوزارة التجارة ال�شينية، جاء فيه اأنه يف حال 

حترك اأوروبا �شد تقنيات الطاقة ال�شم�شية من ال�شني، 

ال�شينية،  بالتجارة  فقط  ال�شرر  يلحق  ل��ن  ذل��ك  ف��اإن 

وعلى  الأوروب��ي��ني  على  �شلبية  انعكا�شات  له  �شتكون  بل 

الطاقات املتجددة يف العامل، واأو�شح اجلانب ال�شيني اأن 

الفر�شة ل تزال �شانحة للراجع عن ال�شكوى الأوروبية 

والبحث عن حلول من خالل احلوار املبا�شر.

ردت  ال�شني  يف  ال�شم�شية  الطاقة  تقنيات  �شركات 

ينغلي  �شركة  ونفت  الأوروب��ي��ة،  النوايا  من جانبها على 

الت��ه��ام��ات ب�����ش��اأن اإغ����راق ال�����ش��وق الأوروب���ي���ة مبنتجات 

���ش��ي��ن��ي��ة رخ��ي�����ش��ة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع احل���ي���وي، امل��ت��ح��دث 

با�شم ال�شركة قال يف هذا ال�شياق: »ال�شركات الأوروبية 

الآن  وتريد  م�شاكل  تواجه  فهي  اأقلية،  متثل  امل�شتكية 

املوقف  ه��ذا  ذل��ك،  م�شوؤولية  ال�شيني  املناف�ض  حتميل 

اأع����ت����ربه غ���ر م��ن�����ش��ف، ل��ك��ن ه����ذه اجل���ه���ات جت���د من 

ب�شبب  الوقائية  النزعة  ت��زداد  اأوروب���ا، حيث  يدعمها يف 

الو�شع القت�شادي احلايل هناك«.

واأو�شح املتحدث اأنه يف حال فر�ض عقوبات جمركية، 

ال�شينية  لل�شركات  ق��وي��ة  انتكا�شة  �شيمثل  ذل���ك  ف���اإن 

الأوروبيني، وبوجه خا�ض  للمنتجني  املخت�شة، وكذلك 

لالأملان الذين يزودون قطاع الطاقة ال�شم�شية ال�شيني 

بكثر م��ن امل���واد اخل���ام وب�����الآلت، وي��الح��ظ امل��راق��ب��ون 

الطاقة  لتقنيات  الأوروب���ي���ني  املنتجني  م��ن  الكثر  اأن 

دع��م  ع��ن  الأخ����رة  الآون����ة  يف  ف��ع��اًل  تخلفوا  ال�شم�شية 

الدعوى الق�شائية املرفوعة �شد اجلانب ال�شيني، لأن 

الكثرين منهم يخ�شون يف حال تفجر حرب جتارية مع 

ال�شني، تدهور قطاع الطاقة ال�شم�شية برمته وح�شول 

انعكا�شات مبا�شرة على قطاعات حيوية اأخرى.

وق��د ع��ربت غرفة التجارة الأوروب��ي��ة من قبل عن 

ال�شنوي،  ت��ق��ري��ره��ا  �شمن  امل��و���ش��وع  ه���ذا  م��ن  موقفها 

احلياة  على  احلكومي  التاأثر  بقوة  فيه  انتقدت  ال��ذي 

لل�شركات  التف�شيلية  وال�شيا�شة  ال�شني  يف  القت�شادية 

امل��ح��ل��ي��ة، الأم�����ني ال���ع���ام ل��غ��رف��ة ال���ت���ج���ارة الأوروب����ي����ة؛ 

الدعوى  ال�شخ�شي لرفع  اأبدى تفهمه  »ديرك مون�ض«، 

الق�شائية الأوروبية �شد الطرف ال�شيني، وقال: »نحن 

مع احلوار لتفادي الت�شعيد، لكن هناك مواقف وا�شحة 

م���ن ق��ب��ل م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة جت���اه امل�����ش��اع��دات 

لحظنا  واإذا  حم���دود،  بق�شط  بها  امل�شموح  احلكومية 

وج��ود دع��م غ��ر من�شف، فيجب علينا ط��رح ذل��ك، ويف 

حال ف�شل ذلك، يجب اإذن ا�شتغالل الو�شائل املتاحة«.

و»الو�شائل املتاحة« تعني رفع دعاوى اأوروبية، ورمبا 

يف النهاية فر�ض عقوبات جمركية على منتجات الطاقة 

هو  املك�شوفة،  الأ�شرار  بني  ومن  ال�شني،  من  ال�شم�شية 

اأن ال�شركات ال�شينية لتقنيات الطاقة ال�شم�شية تتلقى 

ال��دول��ة م��ث��اًل وم��ن خ��الل منحها قرو�شاً  ال��دع��م م��ن 

مي�شرة، وبغ�ض النظر عن التوتر الأوروب��ي ال�شيني يف 

املنتجني  اأي�شاً  اأن الأزمة باتت ت�شمل  هذا املجال، يبدو 

فاأكرب  باملليارات،  خ�شارات  ي�شجلون  الذين  ال�شينيني 

ت��واج��ه  ال�شيليكون  اأ���ش��ط��وان��ات  لإن��ت��اج  �شينية  ���ش��رك��ة 

خطر الإفال�ض، رغم الوعود احلكومية باحل�شول على 

ال�شركة  ه��ذه  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  م�شاعدات مالية، وجت��در 

�شركة  على   2012 ال��ع��ام  مطلع  يف  ا���ش��ت��ح��وذت  اأن  �شبق 

كون�شتان�ض  مبدينة  ال�شم�شية  الطاقة  لتقنيات  اأملانية 

جنوب اأملانيا.

ورغم تخلف احلكومة ال�شينية وكبار ال�شركات عن 

ال�شينية  ال�شم�شية  الطاقة  �شركات  بع�ض  حذرت  ال��رد، 

من حرب جتارية، ودع��ت حكومة بالدها اإىل ال��رد على 

اأوروبية  �شركات  التي قدمتها  الإغ��راق  مكافحة  �شكوى 

مناف�شة، وطلبت �شركات، من الحتاد الأوروبي التحقيق 

منتجاتها  تبيع  مناف�شة  �شينية  �شركات  ب��اأن  مزاعم  يف 

ب��اأق��ل م��ن ���ش��ع��ر ال�����ش��وق يف اأوروب������ا، و���ش��رك��ات ال��ط��اق��ة 

ال�شينية  نظراتها  م��ع  خ��الف  يف  الغربية  ال�شم�شية 

خطوط  على  حت�شل  اأن��ه��ا  تزعم  اإذ  �شنوات،  م��دى  على 

ائتمان �شخية لتقدم املنتجات باأ�شعار اأقل، يف حني تعاين 

وقالت  التمويل،  اإع���ادة  يف  م�شاكل  الأوروب��ي��ة  ال�شركات 

ال�شركات ال�شينية اإن ما يقارب 60 يف املئة من �شادرات 

ال�شني من معدات الطاقة ال�شم�شية، التي تبلغ قيمتها 

خالل  الأوروبي  الحتاد  اإىل  اأر�شلت  دولر،  مليار   35.8
هل  لتقرير  يوماً   45 الأوروبية  املفو�شية  واأمام   ،2011

�شتبداأ حتقيقاً اأم ل.

هنا مرت�ضى

قطاع الطاقة الشمسية ليس مربحًا
رغم أن هناك مطالب كثيرة في 

لبنان من قبل الخبراء بضرورة التوجه إلى 
االستثمار في الطاقة الشمسية، إال أن 

هذا القطاع بدأ يواجه مشكالت حقيقية 
في أولى الدول التي طورته، ال سيما في 

أوروبا، من شركة »فوتوات« في فرنسا 
إلى شركة »فيرست سوالر« في ألمانيا، 
تكثر مشاكل قطاع الطاقة الشمسية، 

حيث يعاني مصنعو األلواح مشاكل 
إنتاجية تتخطى الحدود الوسطى، فضاًل 

عن تراجع اإلعانات الحكومية لأللواح 
الشمسية.
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ثالثاً: اللغة العربية.. وحتديات امل�شتقبل 

ب��ه يف  ال��ع��رب��ي��ة.. وتلقي  ت��ه��دد م�شتقبل اللغة  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ق   م��ن 

التخلف، وطوفان  العوملة وطوفان اجلهل، وطوفان  الطوفان )طوفان 

ال�شياع(.

العامل  وتق�شيم  الر�شمية  اللغة  وجعلها  العامية،  اإىل  الدعوة   -1
الدعوة  ه��ذه  ل��واء  حمل  م��ن  واأول  لغوية،  مناطق  خم�ض  اإىل  العربي 

العامية  باللغة  الإجنليزية  واألف وترجم  »ولكوك�ض« وم�شى يف دعوته 

اأح��د  مل��ور  وج���اء  امل�����ش��ري��ة،  العامية  يف  كتباً  واأل���ف  �شك�شبر..  وت��رج��م 

وو�شع  القاهرة«،  »لغة  �شماه  ما  اإىل  ودعا  بالقاهرة،  ال�شتئناف  ق�شاة 

اقرح  كما  والأدب،  والعلم  التعليم  لغة  اتخاذها  واق��رح  ق��واع��د،  لها 

للكتابة،  لغة  توجد  لأن  »ل معنى  وق��ال:  الالتينية،  باحلروف  كتابتها 

ولغة اأخرى للكالم«، وعلل باأن ذلك يعد حائاًل كبراً دون ترقي الأمة، 

ك��ربى،  نه�شة  لنه�شت  والكتابة  للحديث  واح���دة  لغة  ا�شتعملت  ول��و 

اأن يت�شيع  واخلطر الأدهى والأمر الذي يهدد م�شتقبل اللغة العربية، 

لهذه الدعوة املغر�شة مفكرون ومثقفون عرب ومنهم يف ال�شام »مارون 

غ�شن«، واأني�ض فريحة، و�شعيد عقل، ويف م�شر »�شالمة مو�شي« وقا�شم 

العامية،  باللهجة  �شعرهم  يكتبون  ال��ذي��ن  الأدب����اء  م��ن  وك��ث��ر  اأم���ني، 

وبع�شهم حاول كتابة الرواية والق�شة بالعامية، ولكنها حماولت باءت 

بالف�شل الذريع.

2- الدعوة اإىل هدم النحو العربي: ومن الداعني اإىل ذلك، �شاحب 
كتاب »جناية �شيبويه« الرف�ض التام ملا يف النحو من اأوهام وهو »زكريا 

اأوزون« ويرى يف هذه الدعوة، اأن النحو جناية على املتكلمني بالعربية، 

الآن،  حتى  �شيبويه،  من  املتعاقبة  ال��ق��رون  عرب  العربية  اأج��ي��ال  وعلى 

اأورث��وا  حقيقيون  جناة  اإل  وتالميذه  واأ�شاتذته  �شيبويه  »وم��ا  ويقول: 

النحو  »اأن  كذلك:  وي��رى  وتطورية«،  ح�شارية  وعوائق  عبئاً  الأج��ي��ال 

واأف��ك��اره وق��واع��ده، م��ا ه��ي اإل اأوه����ام ب��اط��ل��ة«، وم��ن دلئ���ل جتني هذا 

الباحث، اأن من موؤلفاته يف هذا الطريق الهدام كتاب »جناية ال�شافعي«، 

وكتاب »جناية البخاري«.

اجلهل  م��ن  ح��ج��راً  ال�شوبا�شي«  »�شريف  يلقي  ال��ط��ري��ق،  ه��ذا  ويف 

ي�شقط   - العربية  اللغة  »لتحيا  كتابه  فيكتب  ال��ل��غ��ة،  على  والتجني 

�شيبويه«، انظر هذه الكتب، وانظر جملد اللغة العربية وم�شروع الأمة 

احل�شاري )مقالة �شمود العربية اأمام التحديات( »طبع املجلة العاملية 

للغة العربية ببروت.

من  التعليمية  امل��راح��ل  ط��الب  ل��دى  اللغوي  امل�شتوى  ت��دين   -3
ُمدّر�شي  واإخفاق  العربي،  والعامل  م�شر  يف  اجلامعة  حتى  البتدائي 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى و���ش��ع امل��ن��اه��ج يف ح��ق��ول ال��رب��ي��ة 

والتعليم يف اجتياز هذه الكبوة، وتلك الفجوة اللغوية التي جعلت من 

ح�شة  يف  تلقي  ياب�شة  وقواعد  جافة،  ومعلومات  �شائعاً،  م�شخاً  اللغة 

مدر�شية، اأو حما�شرة جامعية، ويف جامعاتنا ل يقبل على ق�شم اللغة 

ويف  الأق���ل،  املجموع  على  احلا�شلون  ال�شعفاء  ال��ط��الب  اإل  العربية 

جامعة الأزهر، طالب كليات اللغة العربية هم اأقل الطالب جمموعاً، 

ويف دول اخلليج العربي، األغيت كثر من اأق�شام اللغة العربية بحجة 

اأن ال�شوق ل حتتاج هذا ال�شنف من اخلرجني!! وهذا عجب عجاب، 

فالإعالم املقروء وامل�شموع يحتاج اإىل من يتقن اللغة العربية اأوًل، ثم 

بع�ض اللغات الأخرى، واملذيعون كيف يتفوقون وهم ل يتقنون الأداء، 

ول ينطقون اللغة يف �شورتها ال�شحيحة، وكذلك املحامون والق�شاة 

اجلماهر،  وي��واج��ه��ون  خطبهم،  ي����وؤدون  كيف  ال�شيا�شيون  وال��ق��ادة 

والفكر  باللغة  يت�شلحوا  اأن  بد  وال�شورى، ل  ال�شعب  واأع�شاء جمل�ض 

ال�شيء ل  الواعية، ولكن هيهات، ففاقد  ال�شيا�شية  وال��روؤى  والثقافة 

يعطيه.

رابعاً: اللغة العربية.. ومطالب جمتمع املعرفة

�شرعة ممكنة  باأق�شى  يتم  اأن  بد  املطلوب، ل  اللغوي  الإ�شالح  اإن 

العامل  ولغات  العربية  تف�شل بني  التي  اللغوية  الفجوة  تت�شع  حتى ل 

بني  الرقمية«  »الفجوة  كتاب  �شاحب  يقول  كما  العربية  واإن  املتقدم، 

فكي رحى، بني عوملة متار�ض عليها �شغوطاً هائلة تفر�ض عليها اأق�شى 

درجات املرونة و�شرعة ال�شتجابة للمتغرات العاملية، وبني ف�شيل من 

م�شللة  دع��اوى  حتت  تقدمها  يعوق  املتجمد  الأ���ش��ويل  اللغوي  الفكر 

ومفاهيم خاطئة للحفاظ على الطهارة اللغوية والأ�شالة الفكرية!

اإل  وقد فتحت علينا النرنت بوابات الفي�شان، ول عا�شم اليوم 

لغة عربية متطورة تكون درعاً لنا ملواجهة الإع�شار املعلوماتي اجلارف، 

اأن  اإل م��ن خ��الل م��واق��ف �شريحة ووا���ش��ح��ة علينا  ي��ت��اأت��ى ذل��ك  ول��ن 

اإزاء كثر من الق�شايا اللغوية التي عجزنا عن ح�شمها حتى  نتخذها 

الآن من مثل:

• ازدواجية الف�شحى والعامية.. كيف يتم التوافق والتقريب؟
التعليم.. كيف يتم وما اخلطط وال�شراتيجيات التي توؤهل  • تعريب 

لذلك؟

الأجنبية  ال��ل��غ��ات  ب��ال��ت��وازى م��ع  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ا���ش��ت��خ��دام  ثنائية   •
)وحتديداً الإجنليزية والفرن�شية(.

• كيفية تعليم العربية للناطقني بها، وغر الناطقني بها. 
خام�شاً: كيفية التطور.. العلمي واملنهجي لإيجاد البديل يف ع�شر 

اأبجدية  تغير  ب�شرورة  ينادون  ملن  والت�شدي  واحلا�شوب  املعلوماتية 

العربية واأ�شلوب كتابتها.

ومن مظاهر هذا التغير الذي جاء يف امل�شروع الأمركي الذي يقر 

باأنه على مدى اأكرث من )600( درا�شة وبحث متخ�ش�ض، مت اإجراوؤها 

منذ عام 2002 م اإىل 2004م انتهوا اإىل اأن موجة الكره العربي لأمركا 

و»اإ�شرائيل« وال�شعور بالبغ�ض جتاه من يتكلمون الإجنليزية والفرن�شية، 

يرجع اإىل �شعوبة التقاء اللغة العربية مع اللغة الإجنليزية.

ولذلك يريدون اأن يتم الآتي لتطوير اللغة العربية:

- اإلغاء التنقيط.

،وًخ،  َ - التاأكد من ا�شتقامة احلرف فما هو قائم يف اللغة العربية.. مثل ِعِ

واإلغاء ما يطلق عليه احللقات املقفلة مقل ه�، اأو ة التاء املربوطة.

- اإلغاء اخلطوط املتعددة.. والكتفاء ب�شكل خطي واحد.

اأو  اأ،اأو على ال��واو..  اأ�شكال وموا�شع ورود الهمزات.. مثل  اإلغاء تعدد   -

الياء اأو املنفردة.

الهند�شية،  الأ�شكال  على  العربية  للغة  الكتابة اجلديدة  العتماد يف   -

الأ�شكال  يف  املعقدة  امل�شكلة  اإن  حيث  وال��دائ��رة،  وامل�شتقيم  املثلث  مثل 

احلالية للغة العربية هي اأن اأ�شكالها اأو حركاتها تزيد على )90( �شكاًل 

اأو حركة، وهذا هو الأ�شا�ض الذي يجعلها من اأ�شعب اللغات يف التعليم 

اأو القدرة على فهم حمتواها وتفا�شيلها.

اإن من اأغرا�ض ن�شر هذا امل�شروع الأمركي، هو ن�شر ن�شخة منقحة 

املبتكرة،  وباأ�شكالها  اجلديدة  اللغة  بتلك  الكرمي  القراآن  من  ومعدلة 

هذه  واإن  والإ�شالمية،  العربية  البلدان  داخ��ل  اأي�شاً  معتمدة  و�شتكون 

الأ�شكال كما يدعون �شتتيح لأول مرة اإدخال العديد من التعديالت على 

هذا الكتاب الذى يت�شمن العديد من املبادئ والأفكار التي حت�ض على 

عدم التعاون مع الآخرين ون�شر العنف والكراهية.. وبئ�ض ما يزعمون.

�شاد�شاً: ومن املعامل التي حتافظ على لغتنا وت�شمن لها ا�شتمراراً 

فاعاًل، وم�شتقباًل موؤثراً، ووجوداً مناف�شاً )تو�شيات واقراحات(:

القرار  واإ�شدار  القومي  ال�شعيد  وا�شحة على  لغوية  �شيا�شة  و�شع   -1
ال�شيا�شي الالزم لتطبيق هذه ال�شيا�شة.

2- و�شع خطة لغوية على ال�شعيد القومي والعربي ينه�ض بها احتاد 
املجامع اللغوية العربية.

3- و�شع خريطة بحثية على امل�شتوى القومي ملعاجلة م�شكالت تعليم 
اللغة العربية وتعلمها بالأ�شاليب العلمية والتجارب امليدانية.

4- ال��ع��م��ل احل��ث��ي��ث ع��ل��ى زي����ادة امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي ال��ع��رب��ي ع��ل��ى �شبكة 
»النرنت«.

العلوم، وكذلك تفعيل  العربية يف تعريب  اللغة  5- تعزيز دور جمامع 
اجلمعيات الأهلية املهتمة باللغة العربية.. وتطورها.. وحتديثها.

6- اإيالء الأهمية ل�شتعمال اللغة العربية ال�شليمة يف الإعالم العربي 
ويف الإعالن، والف�شائيات الر�شمية، واخلا�شة يف جميع البالد العربية.

تعزيز وتع�شيد حتقيق الراث العلمي العربي وك�شف النقاب عن 

املحفوظات العلمية العربية.

والرجمة من  واإتقانها  الأجنبية  للغات  باكت�شاب  العناية  �شرورة 

العربية اإليها للغات احلية املتطورة.

يقول ال�شاعر العربي القدمي:

وتلك له عند ال�شدائد اأعوان  بقدر لغات املرء يكرث نف�عه  

فكل ل�شان باحلق�يقة اإن�شان  منادر اإىل حفظ اللغات م�شارعاً  

يقول ال�شاعر حافظ اإبراهيم:

وما �شقت عن اأي ب��ه وعظات  و�شعت كتاب اهلل لفظ وغاي���ة  

اآلة وتن�شيق اأ�ش��ماء ملخرع��ات  فكيف اأ�شيق اليوم عن و�شف  

فهل �شاءلوا الغوا�ض عن �شدفاتي؟  اأما البحر يف اأح�شائه ال�در كامن  

من م�ؤمتر »اللغة العربية.. من

خماطر اجلم�د اإىل تداعيات التجديد«
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اللغة  ه��دم  اأك��رب عوامل  الفن هم من  اأه��ل  اإّن 

العربية والنتقا�ض منها وممن يتحدثون بها، فهم 

يبذلون جهوداً حثيثة منذ ع�شرات ال�شنني لتغريب 

اللغة عن اأهلها، فال يوجد م�شل�شل اأو م�شرحية اأو 

اإذا  فيلم، اإل ويقلل وي�شّوه قيمة اللغة العربية، اإل 

الف�شيحة،  باللغة  املكتوبة  الأعمال  بع�ض  ا�شتثنينا 

رم�شان  �شهر  يف  م��وؤخ��راً  ُع��ر���ض  ال���ذي  كامل�شل�شل 

املبارك »عمر«، لذلك �شنحاول ت�شليط ال�شوء على 

الأع��م��ال  يف  العربية  اللغة  ت�شويه  مظاهر  بع�ض 

الفنّية.

مدر�س اللغة العربية

ل يوجد فيلم اأو م�شرحية اأو م�شل�شل تلفزيوين، اإل 

وجند مدر�ض اللغة العربية فيه يت�شم بال�شفات الآتية:

يعبد  اأو  للطعام،  ���ش��ره  اأو  متخّلف،  اأو  بخيل، 

القر�ض، اأو مالب�شه رّثة.. اأّما مدر�ض اللغة الأجنبية 

اأو العلوم اأو الريا�شيات.. فهو متح�شر و»كال�ض«.

فمنذ فيلم »غزل البنات« ل�»ليلى مراد«، وانتهاء بفيلم 

»رم�شان مربوك اأبو العلمني حمودة« ل�»حممد الهنيدي« 

لتلك ال�شورة، لدرجة جعلت  وما بينهما، نلحظ تكري�شاً 

تخّيل �شورة مدر�ض اللغة العربية ل تنفك عن الكوميديا 

و»امل�شخرة«، وبعد ذلك يقولون لنا: »الفّن ر�شالة«.

اللغة العربية

�شنعطي مثاًل واحداً من مئات الأمثلة على مدى 

الن��ح��ط��اط ال��ف��ك��ري، ال���ذي و���ش��ل اإل��ي��ه م��ن ي��ع��ّدون 

)ع�شل  فيلم  ففي  و�شفوته،  املجتمع  نخبة  اأنف�شهم 

اأحمد  فيه  يكون  م�شهد  ورد  حلمي«  ل���»اأح��م��د  اأ���ش��ود( 

�� يف زيارة مع �شديقه  �� ويكون ا�شمه »م�شري«  حلمي 

للمدر�شة التي تعمل فيها حبيبة �شديقه وهي مدر�شة 

ل��غ��ة اإجن��ل��ي��زي��ة، ومب���ا اأّن »م�����ش��ري« ع��ا���ض ع��م��ره يف 

اأمركا، فقد بدا عليه التقّزز من الطريقة التي تلفظ 

و�شار  الكلمات،  بع�ض  الإجنليزية  اللغة  فيها مدر�شة 

يوّبخها ويعّنفها لتلفظ الكلمات بطريقة �شحيحة.

وال�شوؤال: هل ي�شعر »م�شري« العربي، بال�شعور 

ذات��ه عندما ي��رى م��ا يحدث م��ن ج��رائ��م بحق اللغة 

العربية؛ لغة اآبائه واأجداده ودينه وقراآنه؟ اجلواب: 

ل بالتاأكيد، اإل من َرِحم ربي..

عمر اأب� غزالة



لعل الالفت لالنتباه اأن هذه الظاهرة تفوقت على 

اأن مثل هذه  مثيلتها، كاملجالت الإباحية، حيث جند 

اأو ما  املواقع الإلكرتونية التي تقدم »ثقافة جن�سية« 

يطلق عليه البع�س »اجلن�س الإلكرتوين«.

ال��رغ��م من  اأن��ه على  ي��وؤك��دون  الجتماع  علماء 

اعتبار الأفالم الإباحية من املحرمات يف املجتمعات 

ال��ع��رب��ي��ة، اإل اأن��ه��ا حت��ول��ت اإىل جت���ارة م��زده��رة يف 

ب��ارز من قبل  اهتمام  ت�ستحوذ على  اخلفاء، كونها 

املراهقني، ومع تطور التكنولوجيا، اأ�سبح ال�سباب 

ميار�سون اجلن�س على الإنرتنت، من خالل غرف 

الأمر  البع�س،  بينهم  فيما  والكامريات،  الدرد�سة 

وكارثة  املجتمع،  يهدد  حقيقي  بخطر  ينذر  ال��ذي 

اأن  ل�سيما  عقباها،  يحمد  ل  واأخالقية  اجتماعية 

ال��ي��وم يف حتطيم احل��واج��ز، من  الإن��رتن��ت �ساعد 

ل�ستعرا�س  للفتاة  �سانحة  فر�سة  اإعطائه  خ��الل 

اجل�����س��د وامل��ف��ات��ن اأم�����ام ال����»وي���ب ك����ام« اأو ك��ام��ريا 

غرفته،  يف  يجل�س  وه��و  �سديقها  لرياها  ال�سبكة، 

اأ���س��ب��ح م��ب��اح��اً الآن داخ��ل  م��ا ي��ع��ن��ي اأن ك��ل ���س��يء 

غرف الدرد�سة، ولعل الظاهرة الأخطر اأن و�سائله 

اأ���س��ب��ح��ت ك��ث��رية ورخ��ي�����س��ة، ف�����س��رع��ان م���ا حت��ول 

»اجل��ن�����س الإل���ك���رتوين« يف ال����دول الأوروب���ي���ة اإىل 

ب��اب ل��ل��رزق، م��ن خ��الل اخ��ت��ي��ار ا���س��م م�ستعار يتم 

املحادثة  برنامج  على  بال�سباب  لالإيقاع  اختياره 

�سحن  بطاقة  و�سراء  »املا�سنجر«،  ا�ستخدمه  الذي 

اإىل  ال�ساقطات  تلجاأ  م��ا  وع���ادة  اجل����وال،  للهاتف 

والأمرا�س  الف�سيحة  الطريقة، خلوفها من  هذه 

الأمن  متطلبات  كل  يوفر  الإنرتنت  كون  املعدية، 

من  خطراً  اأق��ل  الإل��ك��رتوين«  ف�»اجلن�س  اجلن�سي، 

اأم��را���س  يوجد  ل  النهاية  ويف  احلقيقي،  اجلن�س 

معدية وف�سيحة اجتماعية.

عجز عن الزواج

ان��ت�����س��رت يف الآون����ة الأخ����رية ع���دد م��ن ال��ت��ح��ذي��رات 

تطالب باحلد من ظاهرة »اجلن�س الإلكرتوين«، وت�سرح 

خطورتها يف التحول اإىل ماأ�ساة حقيقية ميكن اأن ت�سبب 

اآخ��ره��ا  وك���ان  ال��ع��م��ر،  مقتبل  يف  لل�سباب  جن�سياً  ع��ج��زاً 

الإدم���ان،  ع��الج  اخت�سا�سيو  اأطلقها  التي  التحذيرات 

اأن »اجل��ن�����س الإل����ك����رتوين« ق��د ينتهي  م�����س��ددي��ن ع��ل��ى 

كثري  ميار�س  وق��ت  يف  بالعجز،  الإ�سابة  اإىل  بال�سخ�س 

من الن�ساء والرجال املتزوجني العالقات غري امل�سروعة 

على ال�سبكة العنكبوتية، ما اأوجد كماً هائاًل من امل�ساكل 

الجتماعية والنف�سية التي اأثرت �سلبياً على حياتهم.

اعتقادات خاطئة

ت�سفح  اأن  ال��رج��ال  م��ن  الكثري  يعتقد  الأ���س��ف،  م��ع 

الدرد�سة  مواقع  يف  الفتيات  ومرا�سلة  الإباحية،  املواقع 

اأم��ر غري  العامة، والن��خ��راط يف عالقة على الإنرتنت 

�سار بالعالقة الزوجية، وكاأنه �سيء من اخليال اأو اللهو 

الربيء، بينما يوؤكد الأطباء املخت�سون باجلهاز التنا�سلي 

اأن املواقع املفتوحة للدرد�سة ال�سهلة، وال�سور الإباحية، 

تولد  الإن��رتن��ت،  على  اجلن�سية  للعالقات  ت��روج  وال��ت��ي 

بالعالقة  حتيط  التي  الع�سالت  يف  الرت��خ��اء  من  نوعاً 

الزوجية، وجتعلها �سعيفة ومتهالكة اأمام اأتفه الأ�سباب، 

لو  حتى  املو�سوع،  من  الأخ��الق��ي  اجل��زء  اإىل  بالإ�سافة 

اأنه كان جمرد ت�سفح بريء، كما يدعي الكثريون، يبقى 

ومن  ال��دم��اغ،  م��ن  ت��ب��داأ  اجلن�سية  اخليانة  لأن  خيانة، 

ينخرطان  اللذان  الفتاة  اأو  فالرجل  بالتحديد،  اخليال 

يتبادلن  م��ا  غ��ال��ب��اً  الإن���رتن���ت،  على  جن�سية  ع��الق��ة  يف 

وهذه  اجلن�سية،  وامل�ساعر  اخلا�سة،  واملعلومات  ال�سور، 

للرجل  �سواء  الزوجية،  للعالقة  وا�سحة  انتهاكات  كلها 

بريء  كتعارف  يبداأ  ما قد  لكليهما، فنجد  اأو  الفتاة،  اأو 

قد ينتهي بف�سيحة جن�سية كربى، لأن العقل �سيتوقف 

بواقع  وي��ط��ال��ب  الأف��ك��ار اخل��ي��ال��ي��ة،  ه��ذه  ا�ستيعاب  ع��ن 

ملمو�س وح�سي، وعندها فقط �ستثبت اخليانة، لكن ملاذا 

ننتظر حتى ي�سل الأمر اإىل العالقة اجل�سدية لن�سفها 

باخليانة.. هي خيانة منذ اأول كلمة نطلب فيها التعارف 

ولعل  ك��ان،  �سبب  لأي  ال�سريك،  غري  اآخ��ر  �سخ�س  على 

تك�سف عن  الإن��رتن��ت  على  الأك��ر غرابة ظهور مواقع 

لعدد  وتعر�س  الإل��ك��رتوين«،  ل�»اجلن�س  مدمنة  ح��الت 

اأحب  اإل��ك��رتوين،  »اأن��ا مدمن جن�س  من احل��الت منها: 

واأن  الإنرتنت،  عرب  معي  ذلك  متار�س  البنات  اأجعل  اأن 

اأرى اأج�سادهن«، »اأريد الإقالع عن هذه العادات لكنني ل 

اأ�ستطيع، فقد اأدمنت عليها.. �سدقوين اأريد الإقالع عن 

اأنا  اأنقذوين  كل �سيء لكن من دون ج��دوى«.. »اأرجوكم 

اأحت�سر يف داخلي، واأعلم اأن هناك وهماً يف راأ�سي باأنني 

اأرجوكم  مل�سكلتي؟  احلل  هو  ما  جن�سياً،  عاجزاً  �ساأ�سبح 

انظروا اإليها بجدية«.

 

ظاهرة منت�شرة

يف درا�سة حديثة، تبني اأن الدول العربية غالباً ما 

تت�سدر لئحة زي��ارة هذا النوع من املواقع، وقد جاء 

احتالل املغرب املركز اخلام�س على �سعيد دول العامل 

من حيث بحث م�ستعملي الإنرتنت على كلمة »�سك�س« 

اآ�سيا، ثم  اأو »جن�س« يف مواقع البحث، بعد دول �سرق 

الإمارات العربية، فم�سر.

 

عالقة �شاذة

»اجلن�س  اأن  اإىل  ي�سريون  الج��ت��م��اع  علم  اأ���س��ات��ذة 

الإلكرتوين« كمفهوم ظهر يف العقود الأخ��رية نتيجة 

العالقة ال�ساذة بني اآلف الأقوا�س التي جتمع �سخ�سني 

اأكر،  اأو  اأو من نف�س اجلن�س،  من جن�سني خمتلفني، 

املحادثة،  برامج  عرب  �سواء  الإنرتنت،  �سبكة  بوا�سطة 

ه��ذه اخلدمة  التي تقدم  امل��واق��ع  م��ن خ��الل بع�س  اأو 

مل�سرتكيها، اأو حتى عن طريق بع�س اللعب التي تكون 

الثنني  اأو عرب  ب�سرياً،  اأو  �سمعياً،  وتتم  املبا�سر،  على 

معاً؛ ح�سب الإمكانيات، وتكمن اللذة اجلن�سية، ح�سب 

ما يروي بع�س مدمني هذه العالقات، يف اأن الإن�سان 

يكون متحرراً من اأي قيود متنعه من ممار�سة اجلن�س، 

والذي يعتمد ب�سكل كبري على اجلانب التخيلي، متاماً 

ك��م��ا يف م���زاول���ة ال���ع���ادة ال�����س��ري��ة، ف��م��ن خ���الل اإح���دى 

فرا�س  ع��ن  تتخلى  ال��زوج��ات  اإح���دى  ك��ان��ت  الق�س�س 

زوجيتها، لتلتجئ اإىل ع�سيقها، حيث كانت متار�س معه 

»اجلن�س الإلكرتوين« با�ستعمال الكامريا وامليكرو اإىل 

�ساعة متاأخرة يف الليل، لرت�سي نف�سها مع ع�سيقها.

يف اخلتام، يجب الإ�سارة اإىل اأن هذه املمار�سة خيالية 

خالية من الأذى اجل�سدي، لكنها تلحق الأذى يف نف�س 

الفرد، فقد توؤدي به اإىل اإدمان هذه العادة ال�سيئة، وعدم 

الطويل  واجللو�س  ممار�ستها،  دون  امل�سي  على  القدرة 

العزلة  اإىل  ي��وؤدي  العادة  هذه  ملمار�سة  الكمبيوتر  اأم��ام 

باخلمول  واإ���س��اب��ت��ه  وال��ن��ا���س،  ال��ف��رد  ب��ني  الجتماعية 

وابتعاده عن الن�ساط.. عافانا اهلل واإياكم.

رمي اخلياط
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ظ بالشتائم
ّ
خطوات لتجنيب طفلك التلف

ب��داي��ة تعلمهم الكالم  ي��ردد الأط��ف��ال م��ع 

اأمامهم،  تقال  التي  واجل��م��ل  الكلمات  اأغ��ل��ب 

خ�سو�ساً التي يقولها الأهل، ويرى الوالدان 

اأن��ه��م ل ينتبهون  اإل  ك��ب��رية،  ���س��ع��ادة  يف ذل��ك 

ال�ستائم،  حتمل  الكلمات  تلك  بع�س  اأن  اإىل 

�سلبي،  ب�سكل  ال��ط��ف��ل  ���س��ل��وك  ع��ل��ى  وتنعك�س 

اأن  ح��ني  اإىل  ت��راف��ق��ه��م  الأح���ي���ان  معظم  ويف 

يكربوا، ويعتادوا على ترديدها، ولتجّنب ذلك 

نقّدم 7 ن�سائح تعّودين بها طفلك على جتنب 

ال�ستائم:

يقّلد  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م��ن  ب��ن��ف�����س��ك:  اب��دئ��ي   •
اأم  كانت  اإيجابية  الت�سرفات؛  يف  اأبويه  الطفل 

نطق  ع��ل��ى جت��ّن��ب  ���س��ي��دت��ي  ف��اح��ر���س��ي  �سلبية، 

بعد  طفلك  ي��ردده��ا  ل  حتى  النابية،  الأل��ف��اظ 

الآخ��ري��ن، ما قد ي�سبب لك  ذل��ك على م�سامع 

الإحراج بع�س الأحيان. 

• تعاملي مع امل�سكلة بكل هدوء: عند �سماعك 
ط��ف��ل��ك ي����ردد ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي حت��م��ل ال�����س��ت��ائ��م، 

حت��دث��ي م��ع��ه ب���ه���دوء، واأخ���ربي���ه اأن م��ث��ل ه��ذه 

ال�ستائم ل تليق به، واأنه ما اإذا خاطب الآخرين 

�سيئ  اأم��ر  وهو  ال�سيء،  بنف�س  �سيخاطبونه  بها 

للغاية. 

ال�����س��رب يف  ال�����س��رب:  اإىل  ال��ل��ج��وء  جتنبي    •
اآث��ار �سيئة  جميع الأح��وال مرفو�س، ملا له من 

على نف�سية و�سحة الطفل، وقد يدفع بالطفل 

لذا عليك  ثانية،  ال�سلوك مرة  نف�س  تكرار  اإىل 

اللجوء اإىل حلول اأخرى، مثل احلرمان، اأو عدم 

التكلم معه. 

اإذا ك��ّرر طفلك نف�س  تغرّيي ردة فعلك:  ل    •
موقفك  على  ثابتة  تبقي  اأن  عليك  ال�����س��ل��وك، 

هذا  ب��اأن  طفلك  ي�سعر  ق��د  ف���رتّددك  بالرف�س، 

الت�سرف �سيء طبيعي. 

اأن يتوقفوا  والأ�سدقاء  الأه��ل  من  اطلبي    •
عن التلفظ واإ�سدار ال�ستائم اأمام طفلك. 

•  �سجعي طفلك على الكالم املهذب، ول تن�سي 
ال�سلوك  ت��ك��رار  اإىل  يدفعه  م��ا  عليه،  تثني  اأن 

اأم���ام  ب��ذل��ك  ت�سعريه  اأن  ل��ك  ب��د  ول  اجل��م��ي��ل، 

اجلميع. 

•  كافئي طفلك مبا ي�سجعه ويحبه، مثل لعبة 
اأن  �ساأنه  اإح�سار احللويات له، فهذا من  اأو  ما، 

ي�سجعه.

»اإلدمان اإللكتروني« ظاهرة تنذر 
بخطر يهدد مجتمعاتنا، في ظل 

وقوع عدد كبير من الشباب والشابات 
في براثنه، ما جعله يسيطر على 

عقولنا، وسط عالم تطغى فيه 
الماديات الملموسة.

أنـِت
وطفلك
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يحتوي التوت على خواص 
هائلة لمكافحة العدوى في جسم 

  )tannins( اإلنسان، ففيه مادة
حمض التنيك المرّكز، الذي ال 
يتعّرض للفقدان أثناء عملية 

الطهي، ومن المعروف عن التوت 
أيضًا أنه مفيد لعدوى الجهاز 
البولي، كما يحمي اإلنسان من 

اإلصابة بالقرحة أو مشاكل اللثة.

»اأ« و»ب« و»ج«،  التوت غني بفيتامينات 

وه����و م��ف��ي��د لأم����را�����س ال��ك��ب��د وال�����س��ع��ف 

اجل��ن�����س��ي وال�����س��ك��ر وف��ق��ر ال�����دم، وح��رق��ان 

املعدة والبلهار�سيا والكحة، وينّعم الب�سرة، 

والبوتا�سيوم  وال�سوديوم  بالف�سفور  وغني 

والكال�سيوم واحلديد والنحا�س.

كبرية،  اأ�سجار  هيئة  على  نبات  التوت 

واأفرعها كثرية، وهو نوعان:

ال��ت��وت الأب��ي�����س: ال����ذي ت���وؤَك���ل ث��م��اره 

وت��ت��غ��ذى ع��ل��ى اأوراق�����ه دودة ال��ق��ز، وت��ك��ون 

اأزهاره ذات لون اأ�سفر مائل اإىل الخ�سرار، 

واأوراقه كّثة.

التوت الأ�سمر اأو البنف�سجي: واأ�سجاره 

اأق�����ل ح��ج��م��اً ومن������واً م���ن اأ����س���ج���ار ال��ت��وت 

الأبي�س.

ال�سامي  التوت  البيطار:  ابن  عنه  قال 

فقال  الأنطاكي  داود  اأم��ا  الأورام..  يحب�س 

ويربي  ال��ك��ب��د،  ي�سلح  ال��ت��وت  ت��ذك��رت��ه:  يف 

ويفتح  والعط�س،  اللهيب  ويطفئ  �سحماً، 

ال�سهوة وال�سدد، وينفع لأورام احللق واللثة 

)���س��راب��اً(،  وال�����س��ع��ال  واحل�سبة  واجل����دري 

وُيربئ القروح وحروق النار )طالء(.

اأوقية ون�سف من ع�سارة ورقه تخل�س 

من ال�سموم )�سراباً(، وثمرته باخلل تربئ 

م��ن ال�����س��رى وال�����س��ق��وق، وم���ع ورق اخل��وخ 

يخرج الدود )حياً(.

ماذا قال الطب احلديث عن التوت؟

املواد  على  التوت  احتواء  اإىل  نظراً 

ال�����س��ك��ري��ة وال���ربوت���ي���ن���ي���ة، والأم������الح 

اأن  ُوج��د  فقد  والفيتامينات،  املعدنية 

ال��ت��وت مفيد ج���داً حل���الت فقر ال��دم، 

ول���ه ت���اأث���ريات ف��ع��ال��ة يف خف�س درج��ة 

احلرارة يف حالت احلميات واحل�سبة، 

وثماره الطازجة اأو ع�سريه ذات قيمة 

ك��ب��رية لإزال�����ة ح��م��و���س��ة امل���ع���دة، التي 

القوة،  وه��ب��وط  الأم��را���س،  من�ساأ  ه��ي 

وال�سعور بالوهن.

اأو  امل��اء  اإذا ُطبخت ثمار التوت يف  اأم��ا 

فاً جداً ملر�سى  احلليب، �سارت �سراباً ملطَّ

القرمزية،  واحل��م��ى  واجل���دري  احل�سبة 

و�سيق  ال�����س��دري��ة  ل��ل��ن��زلت  ج���داً  ومفيد 

امل�سالك التنف�سية، كما ُي�ستخدم ع�سريه 

كغرغرة لعالج الختناق والبحة.

وُي�ستخدم التوت اأي�ساً يف املجال الطبي 

بغر�س  الأدوي��ة  اإىل  باإ�سافته  وا�سع  ب�سكل 

التلوين وحت�سني الطعم.

اأي�������س���اً ه���ن���اك ا����س���ت���ع���م���الت خ��ارج��ي��ة 

ل���ل���ت���وت؛ ل���ع���الج ح���ب ال�����س��ب��اب، وت��ط��ه��ري 

الب�سرة، حيث ُي�ستخدم التوت الطازج بعد 

 20 ملدة من  للوجه  قناع  هيئة  على  هر�سه 

اإىل 30 دق��ي��ق��ة، ث��م ي���زال ب��ع��د ذل���ك ب��امل��اء 

ر  وُتكرَّ ال��ورد،  مباء  الوجه  وُيغ�سل  الفاتر، 

هذه العملية مرتني يف الأ�سبوع.

فوائد  اأه��م  اأن جُنمل  باخت�سار، ميكن 

التوت مبا يلي:

ي��ن�����ّس��ط ال��������دورة ال���دم���وي���ة يف ج�����س��م 

الإن�سان.

كوب يومي من ع�سري التوت ي�ساعد يف 

)cystitis(  عالج التهاب احلوي�سالت

يخفف من اأزمات الربو.

حم�س »التنيك« املرّكز يف التوت مينع 

من تاأك�سد معدلت الكولي�سرتول ال�سيئة، 

وب��ال��ت��ايل ي��ح��م��ي الإن�������س���ان م���ن الإ���س��اب��ة 

بت�سّلب ال�سرايني.

ح��م�����س ال���ت���ن���ي���ك ع���ام���ل م�������س���اع���د يف 

املحافظة على القلب ال�سحي ال�سليم.

على  وي���وؤث���ر  ل��ل��ب��ك��رتي��ا،  كمبيد  ي��ع��م��ل 

الإن�سان من  يقي  اأنه  كما  البول،  حم�سية 

ا�ستعداد ج�سده لتكوين احل�سوات.

م��ن اأج���ل ال��ت��غ��ّل��ب ع��ل��ى اأزم����ات ال��رب��و، 

ُي�ستخدم التوت بَغْليه يف ماء وُي�سرب، حيث 

لتلك  م�سابهة  ن�سطة  عوامل  على  يحتوي 

امل���وج���ودة يف ال��ع��ق��اق��ري ال��ت��ي ت��و���س��ف من 

الأطباء ملر�سى الربو.

بعدوى  م�سابني  على  درا���س��ة  اأُج��ري��ت 

اجل���ه���از ال���ب���ويل م��ن��ذ ف����رتة م���ن ال���زم���ن، 

اأن ن�سبة  ال��درا���س��ة  وك��ان��ت م��ن نتائج ه��ذه 

املر�سى  ب��ني  ال��ن�����س��ف  اإىل  ق��ّل��ت  الإ���س��اب��ة 

ع�سري  م��ن  مليلرت   300 ي�سربون  ال��ذي��ن 

ال��ت��وت ي��وم��ي��اً، ومل���دة �ستة اأ���س��ه��ر، ك��م��ا اأن 

هذه  عالج  يف  ي�ساعد  يومياً  الثمرة  تناول 

العدوى اأي�ساً.

م�ستخل�س  اأن  امل��ع��ام��ل  ن��ت��ائ��ج  اأث��ب��ت��ت 

ال�������ت�������وت ال�����������ربي ي����ق����ل����ل م�������ن ت����اأك���������س����د 

ال��ك��ول��ي�����س��رتول ال�����س��ي��ئ، مم���ا ي��ع��م��ل على 

احلفاظ على القلب.

يف  والتقدم  التجاعيد  لعوامل  م�ساد 

ال�سن: يف نتائج مذهلة لبحث جديد، ثبت 

اأن التوت الربي قد ي�ساعد على حماية املخ 

من ال�سمور الع�سبي.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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اأفــقــي

الهجرية ال�سهور  من   / عام   1
الجنليزية لكرة القدم الفرق  اأعرق  من   2
2008 العامل  يف  قدم  لكرة  لعب  اأف�سل   3

يدعو اإىل الأمل واحلزن / ثلثا �سام  4
جنوبية فيها ولد فن الكاراتي يابانية  ولية   5

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�سع 

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

من  ي��ر���س��ل   / ت����واق  ن�����س��ف   6
ينوب عنه

الأك������ر  ق������دم  ك������رة  لع������ب   7
�سعبية يف الوطن العربي

�ساع اثنني  تعدى  اإذا   / دار   8
اأو  ال�����س��م  ���س��د  ����س���اف  دواء   9

املر�س / غجري

10 مو�سيقى امريكية افريقية 
/ قرو�س م�ستحقة

عـــامـــودي

مت�سابهة   4  / يحطم  ن�سف   1
/ قوام

2 يف ال�سلم املو�سيقي / ف�سيلة 
م����ن ال���ن���ب���ات���ات ت�����س��م ال���ف���ول 

)معكو�سة(.

ل��ل��م��غ��ن��ي  الأول  ال������س�����م   3
ال�سباين ايغلي�سيا�س / كثري

ن�سف   / ي��وم��ي��ة  م����ذك����رات   4
راهب

لن�س  فريق  مرمى  حار�س   5
الفرن�سي / اأجرة موظف

امريكية ف�ساء  وكالة   6
ال����س���ب���وع  اآخ��������ر   / ث��������روة   7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

)بالجنليزية(

/ �سوت  البحر  الطبيعي يف  املرجان  8 موقع 
الأمل العميق / نعم )بالفرن�سية(

 –  / ف��ن��ي  ع��م��ل  ع��ل��ى  طفيفة  ت��ع��دي��الت   9
اأ�سجار رفيعة وعالية حلماية املزارع من الريح

البحر / الدولة العربية التي  حالت  من   10
اخرجت ال�سعودية من كاأ�س العامل 2010

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

ط الدورة الدموية في جسم اإلنسان
ّ

التوت.. ينش
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التناق�ض  اآخر هوة  بعد  تتعمق يوماً 

واخلالفات يف و�سط لعبة كرة ال�سلة يف 

على  املعرت�سني  بييني  خ�سو�ساً  لييبيينييان، 

اأداء احتاد كرة ال�سلة واملوؤيدين له.

ويف الأ�سابيع الأخرية، كربت احلملة 

الثلج  كييرة  مثل  ال�سلة  كييرة  احتييياد  على 

اأع�ساء  اأربييعيية  تعليق  مييع  مييداهييا،  لتبلغ 

التعامل  واإخفاق الحتاد يف  لع�سويتهم 

وال�سانفيل،  عم�سيت  مباراة  م�سكلة  مع 

التي حتولت اأزمة حقيقية �سغلت الراأي 

يف  الداخلية  وزيييير  اأن  خ�سو�ساً  الييعييام، 

حكومة ت�سريف الأعمال؛ مروان �سربل 

توىل اإدارة هذه الأزمة.

وي�ساف اإىل الإخفاقني، عجز الحتاد 

عن حت�سري املنتخب لبطولة اآ�سيا، وهو 

فادي  املنتخبات؛  جلنة  برئي�ض  دفييع  ما 

يعني  اأن  دون  من  ال�ستقالة،  اإىل  تابت 

الحتاد بدياًل له حتى اليوم.

وجيييييييياءت ا�يييسيييتيييقيييالييية تييييابييييت مبيينييزليية 

نيياقييو�ييض خييطيير، وهييي طييرحييت تيي�ييسيياوؤلت 

كثرية حول جاهزية منتخب لبنان قبل 

ا�ستحقاقاته امل�سريية القادمة، واأبرزها 

بطولة  لنهائيات  املييوؤهييليية  اآ�سيا  بطولة 

العامل للعبة.

وييي�ييسييتييغييرب املييتييابييعييون بييقيياء الحتييياد 

يف ميي�ييسييوؤولييييياتييه بييييياإدارة الييلييعييبيية، مييع اأن 
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أحداث األسبوع

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

جمهور اللعبة يخ�سى من اأن تنعك�ض اخلالفات على البطولة امللتهبة

روبري اأبو عبد اهلل 

الضغوط تشتد على اتحاد السلة
وأبو عبد الله يتمسك بكرسي الرئاسة
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الحتاد اللبناين لكرة ال�سلة

كييل �سبب ميين هيييذه الأ�ييسييبيياب كفيل 

لييوحييده بيياإ�ييسييقيياط الييرتكيييييبيية، التي 

هجينة  ولييييدت  اأنيييهيييا  بع�سهم  ييييرى 

لدى ت�سكيل الهيئة الإدارية احلالية 

فيها  ا�ستبعد  �سيا�سية«  »طبخة  بعد 

قوى  ميثلون  مر�سحني  الطباخون 

�سيا�سية اأ�سا�سية يف لبنان، مع العلم 

ال�سلة مثل كل الحتييادات  اأن احتيياد 

اللبنانية يقوم على توازنات �سيا�سية 

معينة يف هيئته الإدارية.

وبييييعييييد تيييعيييليييييييق �يييسيييوميييط كيييالب 

)بيبلو�ض( املقرب من قوى 14 اآذار، 

من  املقرب  )عم�سيت(  حكيم  وداين 

ب�سمة  ونيييييادر  رئييييي�ييض اجلييمييهييورييية، 

املح�سوبني على حركة  فييواز  ورامييي 

تتجه  الحتييياد،  يف  لع�سويتهم  اأميييل 

الأنظار اإىل متام اجلارودي )النادي 

الييريييا�ييسييي وتيييييار امليي�ييسييتييقييبييل( الييذي 

ييييوؤمييين بييبييقييائييه يف الحتيييييياد غييطيياًء 

ليييالأخيييري هيييو اأمييي�يييّض احلييياجييية اإليييييه، 

اأن طباخي الحتاد  وذلييك على رغم 

ا�ييسييتييبييعييدوا ميير�ييسييحيياً اآخييييَر ميين »تيييييار 

هو  الحتيياد  تركيب  لييدى  امل�ستقبل« 

نزار الروا�ض النائب ال�سابق لرئي�ض 

الإعييالمييي  الحتيييياد، وذليييك مل�سلحة 

اإبراهيم الد�سوقي.

ويرى منتقدو الحتاد اأن الهيئة 

الإدارية احلالية ويف و�سعها احلايل 

املييييهييييزوز، غيييري قيييييادرة عييلييى تييطييوييير 

اللعبة، واإجناز امل�ساريع التي تطمح 

اإطييالق  الأنييدييية، ويف مقدمها  اإليها 

دوري »ال�سوبرليغ«، الذي كان ي�سكل 

حييلييميياً لأنيييديييية اليي�ييسييليية يف لييبيينييان، ل 

الحييرتاف  عييامل  يدخلها  اأنييه  �سيما 

من بابه الوا�سع.

وعلى رغم قوة مناف�سات الدوري 

الإداري  امل�سهد  يييبييدو  املييو�ييسييم،  هييذا 

دراماتيكياً يف ظل احلمالت املتبادلة 

بييني رئي�ض الحتييياد روبيييري اأبيييو عبد 

اهلل والأندية املعار�سة، ويف مقدمها 

عم�سيت.

ومن اأبرز التهامات التي وجهها 

اأبيييييو عييبييد اهلل  اإىل  نيييييادي عييميي�ييسيييييت 

مالية،  وف�سائح  بييتييجيياوزات  اتهامه 

حيييييييث اتيييهيييميييوه بييياإخيييفييياء الييبيييييانييات 

امليييتييي�يييسيييلييية بييييدفييييع اأمييييييييييوال الحتيييييياد 

اأ�سهر،  خم�سة  مييدى  على  وقب�سها 

وبييييينييهييا اأمييييييوال الييبييث الييتييلييفييزيييوين 

ومداخيل املباريات.

اأبييييو عييبييد اهلل يف مييوؤمتيير  ودافيييييع 

�سحفي عن نف�سه وعن اأداء الحتاد، 

اأن جييميييييع الأمييييييور مييدّونيية  ميييوؤكيييداً 

�سمن »الأ�سول والبيان املايل«.

وحتييفييظ اأبيييو عييبييد اهلل عيين الييرد 

عيييليييى اليييبيييييييانيييات الإعييييالمييييييييية الييتييي 

يكن  بع�سها مل  اأن  معترباً  تناولته، 

عن  »غريب  وهو  املطلوب  بامل�ستوى 

عاملنا الريا�سي«.

اإعييالن عدد من الأع�ساء  وحييول 

الييلييجيينيية  عييي�يييسيييوييييتيييهيييم يف  جتيييميييييييد 

الإدارية لالحتاد، اعترب اأبو عبد اهلل 

اإىل  داعياً  الكالم هرطقة«،  »هذا  اأن 

احلييوار  لأن  اجلميع،  بييني  التوا�سل 

اللجنة  اأع�ساء  جميع  بني  �سروري 

الإدارية.

اإىل  وتييييطييييرق رئييييييي�يييض الحتيييييييياد 

املداخيل  »اإن  فقال:  املييايل،  املو�سوع 

وامل�ساريف جرت �سمن الأ�سول«،

م�ستحقاته  »الحتييييياد  اإن  وقييييال 

نقداً عندما ا�ستقال اأمني ال�سندوق 

الأمييور مدّونة  اإيلي فرحات وجميع 

�سمن الأ�سول والبيان املايل«.

وعلى ال�سعيد التحكيمي، حتدث 

اأبيييييو عييبييد اهلل عييين »كييييفيييياءة احلييكييم 

اعيييرتا�يييسيييات  اإن  وقيييييال  اليييليييبييينييياين«، 

حيي�ييسييلييت عييلييى احليييكيييام الييلييبيينييانيييييني، 

خييطييي  �يييسييييء  اأي  ييي�ييسييل  مل  وليييكييين 

اأن  »حييييرام  اأنييييه  وراأى  الحتييييياد،  اإىل 

احلكم  مكان  الأجنبي  احلكم  ياأخذ 

اللبناين«.

وال�سهام التي توجه اإىل اأبو عبد 

اهلل لي�ست �سنيعة اليوم، بل تعود اإىل 

اأ�سهر م�ست، وحتديداً اإىل اخلريف 

اأندية  خم�سة  اعتربت  حني  املا�سي 

)اليييرييييا�يييسيييي، بيييييبيييييلييو�ييض، هييوبيي�ييض، 

عييميي�ييسيييييت، امليييتيييحيييد( اأنيييهيييا تييعيير�ييسييت 

لييلييطييعيين مييين طييبيياخييي النييتييخييابييات، 

بعد اأن عقدت اجتماعات عدة �سبقت 

النيييتيييخيييابيييات ميييع رئييييي�ييض الييالئييحيية 

الفائزة روبري اأبو عبد اهلل، للو�سول 

اإىل ت�سكيلة تر�سي اجلميع وتتمثل 

فيييييهييا كيييافييية الأطيييييييييراف يف الييهيييييئيية 

نكث  الحتييياد  رئي�ض  لكن  الإداريييييية، 

الأندية  �سرحت  ما  بح�سب  بوعوده 

اخلم�سة.

ومييييين اأبيييييييرز الأدليييييييية عيييليييى عييمييق 

وزييير  اإخييفيياق  لبنان،  ال�سلة يف  اأزمييية 

الداخلية يف الو�سول اإىل حل لأزمة 

مييييبيييياراة اليي�ييسييانييفيييييل مييييع عييميي�ييسيييييت، 

اأ�ييسييرف �سخ�سياً على  اأنييه  على رغييم 

التيي�ييسييالت بييني اليينيياديييني، بييعييد اأن 

فريق  حافلة  عم�سيت  م�سجعو  منع 

ال�سانفيل من دخول ملعبهم، واأقفل 

الي»�سكور  املباراة  ك�سف  املباراة  حكام 

مل�سلحة   0  -  20 نتيجة  على  �سيت« 

امللعب، وهو ما  ال�سانفيل من خييارج 

غري  واأمييييراً  �سابقة  البع�ض  اعييتييربه 

قانوين!

تييييييزال  وعيييييليييييى خييييييط ميييييييييييواز، ل 

فييادي اخلطيب  على  الآميييال معلقة 

الأخيييري،  فييوجييود  الأوىل،  بييالييدرجيية 

يييبييعييث الييطييميياأنييييينيية والرتييييييييياح، اأميييا 

غيابه فكارثة وطنية، وهو اأمر غري 

�سحي، اإذ ل يعقل اأن يربط املنتخب 

م�سريه بالعب مهما عال �ساأنه.

ويف كل الأحوال، تنزلق لعبة كرة 

ال�سلة اإىل الهاوية، بعد اأن �ساهمت يف 

اللبنانيني  بتوحيد  كثرية  منا�سبات 

عندما  �سيما  ل  الييوطيين،  علم  خلف 

نهائيات  يف  مييرات   3 املنتخب  �سارك 

كاأ�ض العامل، وهي امل�سابقة ال�سلوية 

الأرفع عاملياً.



�يييسيييارف فييريييق جييوفيينييتييو�ييض عييلييى اإنييهيياء 

مييو�ييسييم مميييييز احييتييفييظ فيييييه بلقب اليييدوري 

الإيييييطييييايل ليييكيييرة الييييقييييدم، لييكيين يف الييوقييت 

عينه، فقد فر�سة حتطيم عدد من اأرقامه 

يف  املتتالية  امليييرات  عييدد  اأبييرزهييا  القيا�سية، 

ال�سبت   1  -  1 الفوز، فبتعادله مع كالياري 

ما  والييثييالثييني  ال�سابعة  املرحلة  يف  املا�سي 

قييبييل الأخيييييرية، تييوقييف ر�ييسيييييده عيينييد ت�سعة 

انييتيي�ييسييارات مييتييتييالييييية، ليييييخييفييق يف مييعييادليية 

اإجنييازه يف مو�سم 1931 - 1932 حني حقق 

متتالية. انت�سارات   10
وميلك جوفنتو�ض فر�سة معادلة رقمه 

القيا�سي يف النت�سارات )28 فوزاً يف مو�سم 

كونتي  اأنطونيو  ولفريق   ،)1950  -  1949
27 فييوزاً، وهو �سيلعب ال�سبت القادم  حالياً 

مع �سامبدوريا يف املرحلة الأخرية للدوري، 

حيث ميلك فر�سة معادلة رقمه.

عدد  معادلة  يف  جوفنتو�ض  اأخييفييق  كما 

اليينييقيياط الييتييي اأحيييرزهيييا يف مييو�ييسييم 2005 - 

بقيادة »الداهية« فابيو كابيللو   )91( 2006
حييييييينيييذاك، وهييييو ميييلييك 87 نييقييطيية مييين 37 

مباراة خا�سها حتى الآن.

وعيييليييى رغييييم اإخيييفييياقيييه يف حتييطيييييم هييذه 

ا�ستعاد مكانته  اأنه  اأكد جوفنتو�ض  الأرقييام، 

ح�سم  يف  جنييح  اأن  بعد  الإيطالية  الييكييرة  يف 

لييقييب الييييدوري املييحييلييي لييلييمييرة الييثييانييييية على 

التوايل والتا�سعة والع�سرين يف تاريخه.

الكابو�ض  خلفه  »بيييييانييكييونييريي«  وو�ييسييع 

املا�سي،  العقد  منت�سف  يف  اخييتييربه  اليييذي 

2005 و2006  لييقييب عييامييي  حييني جيييرد ميين 

ب�سبب تورطه يف ف�سيحة التالعب بالنتائج 

ما   ،2006 عام  الثانية  الدرجة  اإىل  واإنزاله 

اأثيييير عييلييى ميي�ييسييتييواه بييعييد عييودتييه يف املييو�ييسييم 

كبري  عييدد  رحيل  ب�سبب  الكبار  بني  التايل 

من جنومه.

املتفرج  دور  بلعب  جوفنتو�ض  واكييتييفييى 

�ساهد  حيييييث   ،»Aسريي�« اإىل  عييودتييه  بييعييد 

متتالية  مييرات  باللقب خم�ض  ُيتوج  الإنييرت 

ب�سبب  ورثيييييه   2006 عييييام  الأول  )اليييليييقيييب 

معاقبة جييوفيينييتييو�ييض( ثييم انييتييقييل الييلييقييب يف 

2011 اإىل القطب الآخر ملدينة ميالنو اأي 
ميالن.

وبقيادة  الييعييجييوز«  »ال�سيدة  فييريييق  لكن 

لعب و�سطه ال�سابق انطونيو كونتي، متكن 

من نف�ض غبار »كالت�سيوبويل« عنه، واأحرز 

اللقب املو�سم املا�سي للمرة الأوىل )ر�سمياً( 

ثان  بلقب  املو�سم  هييذا  تبعه  ثم   2003 منذ 

عيييزز مييين خيياللييه مييوقييعييه كييياأكييير الأنيييديييية 

مليالن وجاره   18 باللقب )29 مقابل  فييوزاً 

الإنرت(.

اأن فيير�ييض »يييييويف« �ييسييطييوتييه على  وبييعييد 

الدوري، يجب اأن يفكر الآن بالتمدد قارياً، 

مييين خيييالل امليينييافيي�ييسيية عييلييى لييقييب امليي�ييسييابييقيية 

الأغلى، اأي دوري اأبطال اأوروبا.

لييقييد حييقييق جييوفيينييتييو�ييض تييقييدميياً يف هييذه 

لأنه  الأخييريييين،  املو�سمني  خييالل  امل�سابقة 

-2011 اأن ودعها من الييدور الأول يف  وبعد 

حتى  الو�سول  يف  املو�سم  هذا  جنح   ،2012
اأن يتوقف م�سواره  الدور ربع النهائي قبل 

باخل�سارة  الأملييياين  ميونيخ  بييايييرن  يييد  على 

اأمامه ذهاباً واإياباً بنتيجة واحدة 2-0.

ول مييييكييين و�يييسيييف اخليييي�ييييسييييارة مييرتييني 

الكارثية  بالنتيجة  الييبييافيياري  اليينييادي  اأميييام 

ال�سقوط  بييعييد  كييونييتييي، خيي�ييسييو�ييسيياً  لييرجييال 

امليييييدوي لييرب�ييسييلييونيية الإ�يييسيييبييياين اأميييييام بطل 

 7-0( اليينييهييائييي  ن�سف  يف  الييي»بييونييد�ييسييليييييغييه« 

كنتيجة اإجمالية(، لكن اأمام »بيانكونريي« 

اإىل  ي�سل  اأن  اأجيييل  ميين  العمل  ميين  الكثري 

املييي�يييسيييتيييوى الييييييذي كيييييان عييليييييه يف ميينييتيي�ييسييف 

 1996 عييام  باللقب  تييوج  حييني  الت�سعينات، 

و1998   1997 عييامييي  النهائي  اإىل  وو�ييسييل 

واأحرز كاأ�ض الحتاد الأوروبييي عامي 1990 

و1993 وو�سل اإىل النهائي عام 1995، ذلك 

ال�سوبر  كيياأ�ييض  بلقب  تتويجه  اإىل  اإ�ييسييافيية 

الأوروبييييييية وكيياأ�ييض النييرتكييونييتييييينيينييتييال عييام 

.1996
اإىل  ييي�ييسييل  ل  جييوفيينييتييو�ييض  اأن  �ييسييحيييييح 

م�ستوى ريال مدريد الإ�سباين اأو مان�س�سرت 

الإمكانيات  ناحية  من  الإنكليزي  يونايتد 

املييياديييية، لييكيين و�ييسييعييه املييييادي جيييييد وي�سمح 

بالعبني  وال�ييسييتييعييانيية  �سفوفه  بتعزيز  لييه 

القاري  ي�ستعيد موقعه  على جعله  قادرين 

جمدداً.

اأنييييه �ييسيييييكييون مييين ال�سعب  مييين امليييوؤكيييد 

طراز  من  لعبني  اإيجاد  النادي  اإدارة  على 

جنوم الت�سعينات مثل الفرن�سي زين الدين 

فيايل  وجانلوكا  باجيو  روبييرتييو  اأو  زييييدان 

والربتغايل  وكونتي  رافانيلي  وفابريت�سيو 

بيياولييو �ييسييوزا وتيي�ييسييريو فييييريارا والييفييرنيي�ييسييي 

الآخر ديدييه دي�سان وبالطبع الي�ساندر دل 

بيريو.

لكن باإمكان هذه الإدارة برئا�سة اندريا 

انييلي اأن جتد على الأقل لعباً واحداً من 

الطراز الرفيع، اأي »ال�سنف« الذي مل يعد 

مييوجييوداً يف اليييدوري الإيييطييايل بعد هجرة 

اإ�سبانيا واإنكلرتا، والآن فرن�سا  النجوم اإىل 

مع باري�ض �سان جرمان اأو حتى اأملانيا التي 

ميونيخ،  بييايييرن  خ�سو�ساً  اأنييديييتييهييا،  بيييداأت 

تييخييرج عييين �ييسيييييا�ييسيية الييتييقيي�ييسييف وتيي�ييسييرف يف 

الإنفاق.

واملييي�يييسيييكيييلييية الأ�يييسيييا�يييسييييييية الييييتييييي ييييعييياين 

جييوفيينييتييو�ييض ميينييهييا هييي افييتييقيياده اإىل لعييب 

اأو رافيييانيييييييليييي  فيييييييايل  هييييييداف ميييين طييييييراز 

يتمكن  مل  كونتي  لأن  فيريي،  وكري�ستيان 

يلعب  اأن  باإمكانه  الذي  الالعب  اإيجاد  من 

اإىل جانب املونتينيغري مريكو فو�سينيت�ض، 

�سيبا�ستيان  مع  احللول  جميع  اخترب  وهو 

والي�ساندرو  كوالياريال  وفابيو  جوفينكو 

تييعيياقييد مييع الفرن�سي  اأنييييه  مييياتيييري، وحييتييى 

املخ�سرم نيكول انيلكا وا�ستعار الدمناركي 

نيكال�ض بندترن من الأر�سنال الإنكليزي.

راأ�ييض  مهمة  اإيييكييال  اإىل  كونتي  وا�سطر 

اأ�ساًل  يعترب  ل  الذي  لفو�سينيت�ض  احلربة 

�سانع  اإىل  اأقييرب  هو  بل  �سريحاً،  مهاجماً 

األعاب اأو مهاجم م�ساند من و�سط امللعب.

مع  بالتعاقد  رغبته  كونتي  يخف  ومل 

اأن  بعد  وذليييك  املقبل،  املو�سم  كبري  هيييداف 

�سعى يف فرتة النتقالت ال�ستوية اإىل �سم 

بانيلكا  اكتفى  ثم  دروغبا،  ديدييه  العاجي 

الذي مل يلعب �سوى ما جمموعه 25 دقيقة 

اأنييه �سعى يف  ال�سني، كما  قييدومييه ميين  منذ 

�سيف 2012 اإىل �سم الأوروغوياين لوي�ض 

�سواريز من ليفربول الإنكليزي والفرن�سي 

الإ�سباين،  مييدريييد  ريييال  ميين  كييرمي بنزميا 

ثم اكتفى با�ستعارة بندترن الذي عجز عن 

فر�ض نف�سه ب�سبب الإ�سابات.

جنح  فقد  املقبل،  لل�سيف  بالن�سبة  اأمييا 

جييوفيينييتييو�ييض يف �ييسييم الإ�يييسيييبييياين فييرنييانييدو 

لورنتي من اأتلتيك بلباو، لكنه ل يعترب من 

باإمكانهم  الذين  العمالقة  الالعبني  طينة 

»ال�سيدة  اإىل  املا�سي  بريق  من  �سيء  اإعييادة 

العجوز« والدوري الإيطايل باأكمله.

الأهييداف  من  �سواريز  لوي�ض  اأن  ويبدو 

حتقيقها  اإىل  جييوفيينييتييو�ييض  ييي�ييسييعييى  اليييتيييي 

رحيله  احتمال  اأن  خ�سو�ساً  املقبل،  املو�سم 

م�ساكله  ب�سبب  ممكناً  اأ�سبح  ليفربول  عن 

اإيقافه  ف�سولها  واآخييير  املييمييتيياز  الييييدوري  يف 

لع�سر مباريات ب�سبب ع�سه مدافع ت�سل�سي 

كما  ايفانوفيت�ض،  بييرانييييي�ييسييالف  اليي�ييسييربييي 

من  هيغواين  غييونييزالييو  الأرجنتيني  يييبييدو 

لأنه  جلوفنتو�ض،  اأي�ساً  املحتملة  الأهييداف 

اأ�سا�سياً ولي�ض الكتفاء  يريد اأن يلعب دوراً 

بييالييتيينيياوب ميييع بيينييزمييية عييلييى ميييركيييز راأ�ييييض 

ريييال مييدريييد، وتتحدث و�سائل  احلييربيية يف 

الإعيييييالم الإيييطييالييييية ميييوؤخيييراً عيين احييتييمييال 

عودة ال�سويدي زلتان ابراهيموفيت�ض اإىل 

مو�سمه  رغييم  املييقييبييل،  ال�سيف  جوفنتو�ض 

الأول الناجح جداً مع باري�ض �سان جرمان.

احلاليني  الالعبني  اأ�سماء  يف  والبحث 

جلييوفيينييتييو�ييض يييظييهيير اأن »بيييييانييكييونييريي« ل 

ميييلييك فيييعييياًل �يييسيييوى لعيييبيييني مييين اليييطيييراز 

الرفيع، رغم وجود عدد كبري من الدوليني 

يف �سفوفه مثل املدافعني جورجيو كييليني 

وليييييييييونيييياردو بييونييوتيي�ييسييي ولعييييييب الييو�ييسييط 

كيييالودييييو ميياركيييييزيييو، وهييمييا جنييم الييو�ييسييط 

جانلويجي  القائد  واحلار�ض  بريلو  اندريا 

بوفون، لكن بريلو يبلغ من العمر 33 عاماً 

امل�ستوى  نف�ض  املييو�ييسييم  هييذا  يييقييدم  وهييو مل 

كاأ�ض  اأو يف  املا�سي  املو�سم  الذي ظهر عليه 

اإىل  اإيطاليا  وقيياد  تاألق  حني   2012 اأوروبيييا 

النهائي.

لعب  عيين  يبحث  اأن  جوفنتو�ض  وعلى 

اأن ي�ستلم مهام بريلو يف  باإمكانه تدريجياً 

الفراغ  �سدمة  يتجنب  لكي  امللعب،  و�سط 

التي اختربها بعد اعتزال لعبني من طراز 

»الدينامو« الت�سيكي بافل ندفيد.

مقاعد  يييعييزز  اأن  جوفنتو�ض  عييلييى  كييمييا 

اليييالعيييب  اإىل  تييفييتييقييد  الييييتييييي  الحييييتييييييييياط 

نتيجة  يييقييلييب  اأن  بيياإمييكييانييه  الييييذي  الييبييديييل 

اإ�سابة  الييفييراغ يف حييال  اأن ي�سدد  اأو  املييبيياراة 

وبونوت�سي  كييليني  الييدفيياع  ثييالثييي  اأحيييد 

اليييبيييدلء  بيييارزاغيييليييي، وذليييييك لأن  وانييييدريييييا 

مييثييل الأوروغييييييوييييييياين ميييارتييين كييا�ييسييريييي�ييض 

وفيييييديييريييكييو بيييييلييوزو اأو �ييسيييييمييوين بييادوييين 

اأميييام بييايييرن ميونيخ،  اليييذي عييا�ييض كييابييو�ييسيياً 

لي�سوا بامل�ستوى املطلوب.

اأف�سل  ب�سكل  ال�سوء  اإلييقيياء  اأجيييل  وميين 

مثل  وفييريييق  جوفنتو�ض  بييني  الييفييارق  على 

مواجهته  خا�ض  فييالأخييري  ميونيخ،  بايرن 

كبار  لعبني  باإبقاء  الإيييطييايل  الفريق  مع 

كييالوديييو  الييبييريويف  اأو  غوميز  ميياريييو  مثل 

بيييييييتيييزارو عييلييى مييقيياعييد الحيييتييييييياط، وهيييذه 

وياأمل  »بيانكونريي«،  ميلكها  ل  »رفاهية« 

اأجل  القريب من  امل�ستقبل  اأن يختربها يف 

الإيطالية  وللكرة  لنف�سه  العييتييبييار  اإعيييادة 

ب�سكل عام على ال�ساحة القارية.

جالل قبطان
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املدرب اأنطونيو كونتياأندريا بريلو

ال أرقام قياسية في موسم جوفنتوس
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كاريكاتير

مقابلة  اإىل  بــاريــ�ــس  يف  »اآبــــل«  جمموعة  موظفي  اأحـــد  ا�ــشــُتــدعــي 

اإقالته من من�شبه الأنه عمل  متهيدية الإجــراء تاأديبي قد ي�شل اإىل 

ملدة 20 دقيقة اإ�شافية، ح�شب ما ك�شف املوظف املعني الذي كان اأحد 

قادة حركة االإ�شراب التي اأُطلقت تزامناً مع طرح هاتف »اآي فون 5« 

يف االأ�شواق.

و�شرح توما�س بورداج، الذي يعمل يف اأحد متاجر »اآبل«، اأنه تلقى 

ا�شتدعاء مل يذكر فيه �شبب املقابلة، وخالل تلك املقابلة التي »�شادتها 

اأجواء متوترة«، على حد قوله، المه املديرون على مغادرة املتجر بعد 

دقيقة من انتهاء دوام عمله، من دون اأي مربر لهذا التاأخر، الذي   20
هو طبيعي يف نظر املوظف.

الت�شامني  النقابي  بــورداج، وهو ع�شو يف االحتــاد  وعــزا توما�س 

كان  الــذي  الق�شائية  املالحقات  اإىل  اال�شتدعاء  هــذا  دي(،  اأو  )اإ�ـــس 

االحتاد قد اأطلقها �شد جمموعة »اآبل« واأدت اإىل منع املجموعة من 

ت�شغيل موظفيها بعد التا�شعة م�شاء يف �شبعة من متاجرها، وذكر اأنه 

5« يف  اأطلق عند طرح هاتف »اآي فون  اأحد قادة االإ�شراب الذي  كان 

االأ�شواق، والذي ركزت عليه و�شائل االإعالم يف تلك الفرتة.

إجراء تأديبي بحق موظف عمل 20 دقيقة إضافية

�شبطت �شرطة دبي زائرة من جن�شية دولة خليجية، يتوىل زوجها 

وظيفة مرموقة يف موؤ�ش�شة مالية، ارتكبت خم�س جرائم �شرقة من 

للتحريات  الــعــامــة  االإدارة  مــديــر  وفــق  مــعــروفــة  جمــوهــرات  متاجر 

واملباحث اجلنائية، الذي اأ�شار اإىل اأن دوافع مر�شية وراء ارتكاب املراأة 

الرثية هذه اجلرائم.

زوج املراأة تعّر�س ل�شدمة بالغة حني فوجئ بال�شرطة تقتاد زوجته 

الفنادق، وعــرثت على قطع من املجوهرات  اأحــد  اإقامته يف  اإىل مقر 

امل�شروقة تزيد قيمتها على  200 األف درهم، وحتال اإىل النيابة العامة 

ال�شتكمال التحقيقات معها.

امرأة ثرّية تسرق مجوهرات 
من  5 محال شهيرة

غربي  »دو�ــشــلــدورف«  مدينة  يف  االإداريــــة  املحكمة  تلقت 

اأملانيا طلب جلوء من طفل �شيني )5 اأعوام( يقيم مع والديه 

و�شقيقه االأكرب يف اأملانيا، وذلك وفقاً ملا اأعلنه حماميه.

جلوء  بطلب  التقدم  �شبب  اأن  ال�شغري  حمامي  واأو�ــشــح 

منه  �شيعاين  الــذي  ال�شيئ  الو�شع  من  التخوف  اإىل  يرجع 

الطفل لو مّت ترحيله اإىل بالده، وذلك نتيجة �شيا�شة الطفل 

الواحد التي تتبعها احلكومة ال�شينية، والتي حتّرم الطفل 

الثاين من التمتع بالرعاية ال�شحية من الدولة، »كما اأنه لن 

ُي�شمح له بااللتحاق باملدر�شة اإال ل�شنوات قليلة«.

طفل في الخامسة من عمره
يطلب اللجوء السياسي


