ألمـــــــة واحـــــــدة

مرجع دستوري يحذر من مخاطر لعبة سياسية
حذّر مرجع د�ستوري وقانوين من لعبة �سيا�سية يتم التح�ضري لها يف اخلفاء
ب�ش�أن قانون االنتخابات ،وبطروحات من هذا الطرف �أو ذاك ،حتى �شهر �أيار
املقبل ،حيث ينتهي العقد العادي ملجل�س النواب ،وبذريعة �أن �أياماً تف�صل عن
نهاية والية املجل�س ،ال تتم الدعوة لفتح دورة ا�ستثنائية ،وبذلك ميرَّر قانون
ال�ستني واالنتخابات ..منبّهة من خماطر هذا «الت�شاطر» �إن ح�صل ،علماً �أن
مرجعاً كبرياً قد يحذر قريباً جداً من هذا الت�صرف غري امل�س�ؤول.
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االفتتاحية

«الثبات» ..في الصف المقاوم األول
ّ
تمر األمة في أصعب مرحلة من تاريخها؛ انتشرت فيها ثقافة
القتل والسحل والعنف والهدم واالستبداد والخيانة والفساد،
كما وثقافة النعرات المذهبية والطائفية والعشائرية والقبلية،
حيث ملوكها وأمراؤها وقادتها بمعظمهم يأتمرون بما ُيمليه
عليهم السفراء والقناصل ،بما يعزز التفرقة والتجزئة والفقر
والجهل والجريمة ..فهذه هي مهمة ًهؤالء الحقيقية.
نطرح السؤال هنا :هل يجرؤ مثال سفير أميركا في فرنسا
أو ألمانيا أو الصين أو روسيا أو الهند القيام بزيارات إلصدار
تعليمات إلى من يتعاطى العمل السياسي الرسمي أو الشعبي
في تلك الدول؟ ونسأل ذلك أيضًا بخصوص سفراء فرنسا وألمانيا
أو الصين أو روسيا أو إيطاليا ..هل باستطاعتهم أن يقوموا بذلك؟
وه��ل يلقون آذان��ًا صاغية؟ ال أظ��ن ذل��ك يحصل ،وال يمكن أن
يحصل ،ألن اإليمان بالحس القومي والوطني هو من المسلمات
عند الشعوب ،ومن غير المسموح التهاون في ذلك ،كي ال تصبح
األمة فريسة التالعب في مصيرها ،ال كما يحصل عندنا.
من أجل التصدي لكل هذه الثقافات ،انضمت «الثبات» إلى
مثيالتها في هذه األمةّ ،
وهن كثيرات والحمد لله ،لتكون في
ُالصف المقاوم األول ،متمسكة بحرية الرأي والتعبير في وقت
تكبت فيه الحريات األساسية ،وتنتعش ثقافة التكفير والتخوين،
فكانت «الثبات» بذلك ّ
معبرة عن ال��روح الحقيقية لألمة في
تفعيل ثقافة المقاومة في وجه المجرمين واإلرهابيين والعمالء،
والفاسدين والمفسدين في األرض على امتداد الوطن العربي،
وقبل كل ذلك كله في وجه العدو الصهيوني الغاصب ،وما برحت
«الثبات» تعمل على االلتفاف حول المقاومة ومساندتها ودعمها،
إيمانًا منها بأن البوصلة هي فلسطين ،حيث كنيسة المهد
ّ
وقبة الصخرة والمسجد االقصى ،وبأن التعبئة الشاملة للنضال
يجب أن تكون من أجل حق العودة واسترداد األرض من البحر
إلى النهر ،ومقاومة التوطين والتطبيع ،والعمل الدؤوب للخروج
من تلك الثقافات والتمسك بالعلم ،وبمكارم األخالق ،والتنمية
ّ
وتقدمه ،وتفعيل دور
المستدامة ،واإليمان بالوطن ونهضته
ً
أبنائه رجاال ونساء ،واحترام حقوق اإلنسان ،والرأي والرأي اآلخر،
وهنا تلتقي «الثبات» في موقفها هذا مع األزهر الشريف ،الذي
أصدر في األشهر الماضية وثائقه المتعلقة بثورة مصر ،والقدس،
والحريات األساسية ،والمرأة والعنف ..وكلها نتفق معها ونؤيدها
وندعمها ،ألنها تنير لألمة الطريق في هذه الظلمة الدامسة.
لـ«الثبات» التهنئة الخالصة بمرور خمس سنوات على
انطالقتها ،ولثباتها على الموقف الصحيح ،ففي ذلك مجهود
ضروري لخالص األمة من التقسيم والتجزئة التي خططت لها
الصهيونية العالمية ،وتعمل على تنفيذها كل الدول صاحبة
المصلحة في ّنهب ثرواتنا ،وإبقائنا بكل الوسائل في حالة من
ْ
المسبوقين.
التخلف والتمزق غير
سنبقى مع «الثبات» ثابتين على إيماننا بشعبنا ،عاملين معها،
مهما تآمر المتآمرون.
عمـر زيـن
األمين العام التحاد المحامين العرب

www.athabat.net
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

ّ
من يتحمل قرار نقل لبنان
من منظومة االستقرار الهش إلى منطقة االشتباك؟
ي�ستمر اال� �ش �ت �ب��اك ال���س�ي��ا��س��ي ب��وت�يرة
م�ت���س��ارع��ة و� �س��اخ �ن��ة ،م��ن دون �إح � ��راز �أي
ت �ق��دم ي �ت �ي��ح �إي� �ج ��اد ت �ف��اه��م ح� ��ول ق��ان��ون
توافقي لالنتخابات ،ب��ل �إن الأم ��ور �آخ��ذة
�إىل م��زي��د م��ن ال�ت���ص� ّل��ب يف امل��واق��ف بني
مكونات الأط ��راف الأ�سا�سية ،م��ا يعني �أن
م�صري االنتخابات ما زال جمه ً
وال ،و�أغلب
االعتقاد �أن الت�أجيل �سيد املوقف.
و�إزاء «ال �ك �ب��ا���ش» ال���س�ي��ا��س��ي احل��ا��ص��ل،
ف ��إن �إمكانية التفاهم �شبه م�ستحيلة ،ما
يعني �أن قانون اللقاء الأرثوذك�سي �س ُيعاد
و�ضعه على ال�ط��اول��ة ،وق��د ُي�ضطر رئي�س
جمل�س ال �ن��واب نبيه ب��ري �إىل طلب عقد
جل�سة عامة للت�صويت عليه من �ضمن مناخ
اال�شتباك العام.
وت �ق��ول م �� �ص��ادر وا� �س �ع��ة االط �ل��اع� ،إن
ال��رئ �ي ����س ب ��ري م���س�ت��اء ل�ل�غ��اي��ة م��ن ق�ي��ام
رئي�س اجل�م�ه��وري��ة مي�شال �سليمان على
توقيع دعوة الهيئات الناخبة ،وكذلك من
رئي�س احلكومة ،الذي و ّقع القرار من دون
التن�سيق معه ،وهذه احلركة ح�صلت فوراً
بعد زي ��ارات مفاجئة ق��ام��ت بها ال�سفرية
الأمريكية م��ورا كونيلي ،دعت �إىل إ�ج��راء
االنتخابات يف موعدها م��ن دون ت�أجيل،
وه��و امل��وق��ف ال ��ذي أ�ع�ل�ن�ت��ه م��ن ب��اب عني
التينة ب�ع��د لقائها ال��رئ�ي����س ب ��ري ،ال��ذي
�سمعها ع�بر و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ،مم��ا زاد يف
حن ِقه عليها.
يف اجل �ه��ة امل�ق��اب�ل��ة ،ي�ع�ت�بر ال��رئ�ي���س��ان
�سليمان وم�ي�ق��ات��ي امل�ت���ض��ام�ن��ان «��ض�م�ن�اً»
�ضد «الأرث��وذك �� �س��ي» ،أ�ن�ه�م��ا ت�صرفا على
أ���س��ا���س احل��ق الد�ستوري يف ت�شكيل هيئة
الإ�شراف على االنتخابات ،وهذه اخلطوة،
ررة ،ل�ك�ن�ه��ا
و�إن اع �ت�ب�ره��ا ال �ب �ع ����ض م� �ب� � َّ
أ�ظ�ه��رت الهوة ال�سيا�سية املتباعدة ،لي�س
مع الرئي�س بري فح�سب ،بل مع مكونات
الأك�ث�ري ��ة امل���ش� ّك�ل��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ،و ُو� �ض �ع��ت
ك���س�لاح يف وج��ه الأك�ث�ري��ة لإع� ��ادة �إح�ي��اء
قانون ال�ستني ،رغم الكالم املج ّمل الذي
يحاول �إخفاء الوقائع.
�أم ��ا ع�ل��ى جبهة ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،ال��ذي
ع��اد �إىل التن�سيق م��ع «امل�ستقبل» ،بعدما
جمعتهما «م���ص�ي�ب��ة» الأرث��وذك �� �س��ي ،فقد
حاول اخرتاع اقرتاح يقوم بالدرجة الأوىل
والأخ � �ي� ��رة ع �ل��ى االح� �ت� �ف ��اظ ب��احل���ص����ص
ال�ن�ي��اب�ي��ة ل��ه ول���س�ع��د احل ��ري ��ري ،م��ن دون
زيادة �أو نق�صان ،عرب قانون يق�سم الدوائر

ال ال�سفرية الأمريكية مورا كونيللي
الرئي�س جنيب ميقاتي م�ستقب ً

محاولة جنبالط -
الحريري االحتفاظ
بحصصهما النيابية عبر
يقسم الدوائر على
ّ
قانون
قياسهما ..مكشوفة
ومرفوضة

على قيا�سهما ،وت��وزي��ع بع�ض الفُتات على
ع��دد م��ن الأق���ض�ي��ة ،على ق��اع��دة  70نائباً
�أكرثياً و 58نائباً ن�سبياً ..هذا العر�ض ،وفق
�أح��د ن��واب «امل�ستقبل» ،و�صل �إىل الرئي�س
بري ،ف�أبلغ به حلفاءه الأ�سا�سيني؛ «التيار
الوطني احلر» و«حزب اهلل» ،فرف�ضا الأمر
جملة وتف�صي ً
ال.
وب �ن��اء ع�ل�ي��ه ،ف��االن�ت�خ��اب��ات ذاه �ب��ة �إىل
الت�أجيل ،وما هو معروف عنه ا�صطالحاً
بالتمديد التقني املقرر مبدئياً يف �أيلول
امل�ق�ب��ل ،بح�سب م���ص��ادر �سيا�سية عليمة،

ع ّل هذه الف�سحة من الوقت تكون كافية
للتو�صل �إىل �صيغة تفاهم مقبولة.
ّ
وت �ع��رف أ�ط � ��راف ال�ل�ع�ب��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
جميعها تلك احلتمية �إذا مل يتو�صلوا �إىل
قانون املنا�صفة ،لكن ه�ؤالء يتقاذفون كرة
الت�أجيل ،ويترب�أ الكل من دم هذا ال�صديق
على قاعدة الغمو�ض البنّاء.
وبح�سب م�صادر مواكبة ،ف��إن ال�شهر
املقبل قد ير�سم معامل لوحة االنتخابات
مت� ��دي� ��داً �أو إ�ج � � � ��را ًء ب��اح �ت �م��ال ي � ��وازي
ال�صفر ،وال�س�ؤال الذي اقرتحه عدد من
ال�سيا�سيني يف الأروقة ال�ضيقة :هل هناك
ق ��رار غ��رب��ي ب�ن�ق��ل ل�ب�ن��ان م��ن منظومة
اال�ستقرار اله�ش� ،إىل منطقة اال�شتباك؟
وهل يتحمل الغرب تلك املخاطرة؟
�أمام هذا امل�شهد املل ّبد ،يعي�ش لبنان �أياماً
مف�صلية ،ف�إما �أن ت�ؤدي �إىل تكثيف الغمو�ض
ال�سلبي ،و�إم��ا التوافق �سريعاً ،خ�صو�صاً �أن
الرئي�س بري وجد نف�سه خمدوعاً ،وكان من
املفرت�ض �أن ُيعطى علماً ب�أي خطوات هامة،
�إذا اع�ت�برن��ا وج ��ود «ال�تروي �ك��ا» يف احل�ك��م،
وهذا ما جعل �سيد عني التينة يعي�ش حالة
من الغ�ضب ،و�إما انتظار حلظة �سيا�سية قد
ت�أتي من دائرة التفاهم (الغربي  -الإيراين
 الإقليمي) ،على اعتبار �أن لبنان يعي�ش يفمظلة ه��ذا التفاهم ،لإب�ع��اده عن ا�ضطراب
وا�سع حتى الآن على الأقل.

بهاء النابل�سي

همسات
ّ
توتر خطير
ت �خ��وف م �� �ص��در م �� �س ��ؤول
يف ال� ��دول� ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م��ن
جت� � ��دد امل� ��� �ش ��اك ��ل يف خم �ي��م
ع �ي��ن احل � � �ل� � ��وة ،خ �� �ص��و� �ص �اً
ب�ع��د امل���ش��اك��ل الأخ �ي��رة ال�ت��ي
ا�ستُخدمت فيها للمرة الأوىل
ق��ذائ��ف و� �ص��واري��خ ،ع�ل�م�اً �أن
تنظيمي
الإ�شكال ح�صل بني
نْ
ف�ل���س�ط�ي�ن�ي نْ�ْي� ،ك ��ان ال�لاف��ت
فيه ال�صدام بني العائالت يف
هذين التنظيمني ،حيث كان
الأخ يف مواجهة �أخيه!

تسريب معلومات التحقيق
�أر�سلت املحكمة اخلا�صة بلبنان ر�سالة احتجاجية �شديدة اللهجة �إىل رئي�س
تيار �سيا�سي لبناين معار�ض ،على خلفية ت�سريب بع�ض املعلومات التي تتعلق
مبجريات التحقيق� ،سيما بع�ض الأ�سماء التي �ست�ستدعيهم املحكمة ك�شهود
مه ّمني يف �سري التحقيق ،ما �أدى �إىل ا�ستياء القا�ضي املكلّف للمحكمة ،وفتح
حتقيق مع اجلهة امل�س ّربة للمعلومات.

خوف َّ
مبرر

وزير �سابق من قوى الأكرثية النيابية تخ ّوف من الفراغ �إذا مل يتم و�ضع
قانون انتخابي جديد �أو التمديد للمجل�س النيابي مدة �ستة �أ�شهر �أو �سنة ،مبدياً
خ�شيته من ا�ستتباعه بفراغ �سيا�سي يتبعه فراغ �أمني ال تحُ مد عقباه ،و�سيكون
تبا�شريه من ال�شمال اللبناين و� ً
صوال �إىل بريوت العا�صمة.
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موضوع الغالف

يـقــــال

لبنان ضحية «مزاد التطرف» السعودي  -القطري

لطاملا نظر اللبنانيون بعيون التقدير لأي عمل �أو
دور عربي �إيجابي� ،إذا كان املق�صود فيه بذل م�سا ٍع حميدة
لإ�صالح ذات البني بني �أبناء الوطن ال��واح��د� ،أو �صرف
قليل مما �أنعم اهلل به على الأ�ش ّقاء الأغنياء ،حلل بع�ض
م�شكالت �إخوانهم وجريانهم الفقراء.
ه��ذا التالقي الإيجابي ح��دث يف حمطات ع��دة ،عبرّ
خاللها اللبنانيون عن وفائهم ملن مي ّد يد اخلري لهم ،ويف
هذا املجال بات �شعار «�شكرا قطر» واالحتفاء بها م�ضرباً
للمثل ،بل وته ّكم من البع�ض.
لكن من الطبيعي �أن تنعك�س ردة الفعل عندما يكون
الفعل معكو�ساً ،وم�ض ّراً بكل ما له �صلة برابطة الأخ� ّوة
واجل ��وار ،ال�ت��ي جتمع ال�ع��رب يف بلدانهم امل�ت�ع��ددة ،على
تنوع انتماءاتهم ،وه��ذا م��ا ب��ات ظ��اه��راً وحم�سو�ساً من
قبل اللبنانيني ،الذين �أ�صبحوا يعانون هذه الأي��ام من
ّ
«التدخل اخلليجي» ال�سلبي يف �ش�ؤونهم ،بهدف ا�ستخدام
لبنان مق ّراً ومم ّراً لأعمال التخريب اجلارية يف �سورية،
برعاية وتوجيه ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وحلفائها
الأطل�سيني ،ويف مقدمهم تركيا  -الأردوغانية ،وت�سايرهم
فيها بحما�س بع�ض دول اخلليج النفطية.
ول�ي����س ج ��دي ��داً وال � �س��راً �أن دول ال�ن�ف��ط ال�ع��رب�ي��ة
اخلليجية عموماً ح�سمت مواقفها بالتخلي عن تبعات
الق�ضية الفل�سطينية ،و»جنحت» �إىل ال�سلم مع العدو
ال�صهيوين ،مثل جنوح �أنور ال�سادات متاماً ،وهذا اجلنوح
جعل منها م�ق� ّراً للتحري�ض �ضد �أي عمل م�ق��اوم �ضد
الكيان «الإ�سرائيلي» ،لأنه يحرجها مع حليفها الأمريكي.
ل��ذل��ك ،ت�ب��دو ال�ساحة اللبنانية ه��ذه الأي ��ام �ضحية
� �ص ��راع � �س �ع��ودي  -ق �ط��ري ي �ت��زاح��م وي �خ��و���ض «ح ��رب

أخطر حاالت المعاناة
اللبنانية تتمثل في ما
تعانيه مدينة طرابلس من
انقسام بين المجموعات
المسلحة ..والتي تتحرك
بتمويل وتسليح خليجييْ ن

مزايدات» يف التطرف والتحري�ض ،ويف افتعال التوترات
التي تنذر بفنت �أهلية ،لأن هاتني الدولتني العربيتني
بنتا عالقاتهما يف الأ�سا�س على قاعدة ال�صراع بينهما،
لأ�سباب ع��دي��دة� ،أب��رزه��ا اخل�لاف بينهما على الأرا��ض��ي
ال�بري��ة ال�ق�ط��ري��ة ال�ت��ي اجتاحتها ال���س�ع��ودي��ة و�ضمتها
�إليها ،جاعلة من قطر جمرد جزيرة� ،إ�ضافة �إىل ال�صراع
التقليدي بني العائالت احلاكمة التي تتوزع ال�سيطرة
على الأرا�ضي العربية امل�ش ّكلة لدول تلك العائالت ،وجاء
التحالف املفرو�ض �أمريكياً بينها ليجعل من حتركها يف

تمييز أمني بين الصحف

عدنان ال�ساحلي

استبعاد عدوان

يعمل �أحد امل�س�ؤولني لدى �أحمد احلريري ،على �إقناع احلزب
مل تُعرف الغاية من التمييز �أمنياً بني ال�صحف اللبنانية،
�إذ تنفرد جريدة «النهار» بوجود دورية معزّزة من قوى الأمن التقدمي اال�شرتاكي با�ستبعاد مر�شح احلليف القواتي جورج
الداخلي ،ومكلّفة بالتمركز �أم��ام مبناها دون �سائر ال�صحف ،عدوان عن �أي الئحة ميكن التعاون ب�ش�أنها يف االنتخابات املقبلة،
�إذا ح�صلت ،بذريعة �أن عدوان �أحد ع ّرابي امل�شروع الأرثوذك�سي.
وبينها من يفوقها يف املبيعات واحل�ضور ال�شعبي.

لكل مقام موقف
ق��ال دبلوما�سي قطري يف ب�يروت� ،إن وليد جنبالط حقق
امتيازاً ثقافياً غري م�سبوق على امل�ستوى ال��دويل ،وق��د جتلى
ذل��ك يف امل��واق��ف ال�ت��ي ت���ص��در ع��ن امل���س��ؤول�ين ال��دول�ي�ين ح��ول
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة ل��دول�ه��م ،مثل ج��ون ك�يري �أو وليم هيغ،
بحيث يتغري املوقف ح�سب املقام.

توقعات «سنيورية»

لبنان فخاً يهدد �أمن اللبنانيني و�أمانهم ،خ�صو�صاً �أن ك ًال
من الدولتني تتبنى طرفاً متط ّرفاً يف عملها ال�سيا�سي
َّ
املغطى برداء الإ�سالم ،حيث تتبنى قطر «التنظيم الدويل
للإخوان» ،الذي عقد �صفقة مع الأمريكيني لال�ستيالء
على ال�سلطات يف �أكرث من بلد عربي ،من �ضمن م�شروع
«ال���ش��رق الأو� �س��ط اجل��دي��د» الأم�ي�رك��ي ،يف ح�ين تتبنى
ال�سعودية وترعى احلالة «الوهابية ال�سلفية» التكفريية،
ال�ت��ي حت��اول �أن حت�صل لنف�سها على ح�صة م��ن حطام
الأنظمة والدول العربية ،التي تع ّمها الفو�ضى وجتتاحها
احلركات املتطرفة املدعومة بال�سالح الأمريكي والغربي،
وباملال النفطي العربي.
ولي�س �أدل على االنعكا�سات ال�سلبية لهذا التزاحم
القطري  -ال�سعودي يف خدمة املخطط الأم�يرك��ي من
احلملة التي ا�ستهدفت وزير اخلارجية اللبناين عدنان
�سجل موقفاً يف اجلامعة العربية ،ين�أى
من�صور ،عندما ّ
فيه بلبنان عن االنخراط يف قرار اجلامعة العربية �إر�سال
ال�سالح �إىل الع�صابات التي تد ّمر �سورية وتقتل �شعبها.
كذلك ال ميكن جتاهل املزايدات والت�سابق يف الدعوة
�إىل الفتنة بني �أحمد الأ�سري املم َّول قطرياً ،وذلك املعمم
«ال��وه��اب��ي» الآت��ي من طرابل�س ،ال��ذي يجول يف املناطق
داعياً �إىل الفتنة على طريقة الأ�سري.
ك �م��ا �أن «ت �ي ��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» امل �ح �� �س��وب ع �ل��ى احل��ال��ة
ال�سعودية  -الوهابية �أدىل بدلوه يف هذا ال�صراع ،عندما
�أوفد نائبه البريوتي نهاد امل�شنوق �إىل �صيدا ،ليعلن ت ّرب�أه
من حتركات «�شيخ عربا» ،بعد �أن ا�ستفاد منها «امل�ستقبل»،
وا�ستثمرها طوال �أ�شهر عدة يف وجه خ�صومه ال�سيا�سيني،
وك��ان الف�ت�اً �أن النائب امل�شنوق أ���ش��اد يف �صيدا بكل من
ال�سعودية والإم ��ارات والبحرين ،و�أغفل قطر ،علماً �أن
«ت�ي��ار امل�ستقبل» ل��و ك��ان ��ص��ادق�اً يف ال�ب�راءة م��ن تط ّرف
الأ��س�ير ،لكان الأح��رى به �أن يك ّلف نائبيه ال�صيداويني
ب�إعالن هذا املوقف ،لكن بدا �أن �إعالن التمايز عن قطر
كان الهدف ،ولي�س الترب�ؤ من دعوات الفتنة.
ك��ذل��ك ت�ب��دو امل�ع��ان��اة اللبنانية يف �أخ�ط��ر حاالتها يف
ما تعانيه مدينة طرابل�س من حمالت حتري�ض طائفي
وح�ق��ن م��ذه�ب��ي ،وم��ن انق�سام ب�ين امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة
نْ
املوجودة فيها ،والتي تتحرك بتمويل وت�سليح
خليجيي،
ح�ت��ى �أن احل��دي��ث ب��ات ��ش��ائ�ع�اً وم�ع�لَ�ن�اً ع��ن دور جلهات
�سيا�سية ر�سمية لبنانية يف رعاية ومتويل حاالت «�سلفية»
م�س ّلحة ،تنا�صب العداء حلاالت «�سلفية» �أخرى يدعمها
«تيار امل�ستقبل» ،مما ينذر ب�أخطار تهدد عا�صمة ال�شمال
اللبناين و�أهلها.
وال �� �س ��ؤال :ه��ل �سينجح لبنان يف ال �ن ��أي بنف�سه عن
االنخراط يف احلرب العدوانية �ضد �سورية؟ و�إىل متى،
ما دامت هناك جهات ودول تعمل على دفعه دفعاً للدخول
املوجه �أمريكياً و�صهيونياً؟
يف هذا احللف ال�شيطاين َّ

مقاتالن على حمور باب التبانة  -جبل حم�سن �شمال لبنان

ُّ
تدخل ُمزعج

�أب��دى رئي�س حزب الكتائب ا�ستياءه من حم��اوالت الرئي�س
�سعد احلريري التدخل يف اختيار املر�شحني امل�سيحيني للندوة
النيابية ،ال �سيما املوارنة منهم ،مت�سائ ً
ال عما �إذا كان احلريري
ال�سنة يف �أي
املر�شحني
يقبل ت��دخّ ��ل ح��زب الكتائب يف اختيار
ُّ
حتالف انتخابي مع «امل�ستقبل».
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ي�ت��وق��ع ال�ن��ائ��ب ف� ��ؤاد ال���س�ن�ي��ورة أ�م��ام
ب �ع ����ض زواره ال� �ب�ي�روت� �ي�ي�ن ،م�ق��اط�ع��ة
«ت�ي��اره» لالنتخابات تر�شيحاً وت�صويتاً،
لأن القوانني التي ُطرحت هي لتحجيم
مت �ث �ي��ل ال �ت �ي ��ار امل� ��ذك� ��ور ،ولأن م�ع�ظ��م
النواب امل�سلمني وال��دروز ،ومعهم بع�ض
امل�سيحيني ،لن يوافقوا على القوانيني
املع َّدة �سلفاً.

ال دوام في نيسان
نقل �أحد زوار م�س�ؤول �أمني قوله �إنه
لن ي��داوم يف مقر املديرية العامة لقوى
الأم� ��ن ال��داخ �ل��ي ع�ل��ى ر أ��� ��س ع�م�ل��ه بعد
الأول م��ن ني�سان املقبل ،و�سيذهب �إىل
امل�ن��زل ل�ب��دء مرحلة ج��دي��دة م��ن حياته
ال�سيا�سية.

أراض لغير لبنانيين
ٍ

ت �� �س��اءل م��رج��ع م �� �س ��ؤول ع��ن اجل�ه��ة
امل�م� ِّول��ة ل���ش��راء �أرا�� �ٍ�ض ك�ث�يرة يف خمتلف
مناطق جبل ل�ب�ن��ان ،خ�صو�صاً يف عاليه
وبحمدون و�صوفر ،وحتديداً على م�شارف
الطرق الدولية ،ال �سيما �أن اجلهة التي
ت �ق��وم ب��ال�ب�ي��ع ه��ي ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وامل �� �ش�ترون
لبنانيون لكن جلهات غري لبنانية.

الله يستر
ق��ال نائب �سابق م��ن طرابل�س« :اهلل
ي�سرتنا من الآتي» ..بعد �أن زاره عدد من
العائالت الطرابل�سية �شاكية له ما تراه
من الت�سليح الهائل يف الزواريب واملناطق
املكتظة بال�سكان .ودع��ا النائب ال�سابق
املرجعيات الأمنية للك�شف ع��ن م�صادر
ال�سالح و�ضبطها ،لأن��ه �ستحدث كارثة
حقيقية عند �أول �شرارة بني املت�صارعني.

قاض يعصي أوامر رئيسه
ٍ

بعد ت�أمني الغطاء ال�سيا�سي له من
م��رج�ع�ي��ة م �ع��روف��ة وم ��ن ق ��وى � 14آذار
للبقاء يف من�صبه الهام ،بد�أ قا�ض �شارك
يف م�ؤامرة �شهود الزور يف ق�ضية اغتيال
رف�ي��ق احل��ري��ري ع�ل��ى م��ا ي�صفه ال�ل��واء
جميل ال���س� ّي��د ،يف ال�ت�م� ّرد ع�ل��ى ق ��رارات
رئي�سه يف النيابة العامة� ،إىل ح ّد رف�ضها
واالمتناع عن االلتزام ب�إر�شاداته ،والعمل
على هواه .ثم ي�أتي من يقول �إن املرجعية
ال�سيا�سية ال تتدخل يف عمل الق�ضاء!

ُيــعــلــــن
اتـحــــاد بـــلـديــــات البـحـــــيرة
عــن رغـبـتـه فــي تـــوظـيـــف

كـــــــاتــب وأمــــــين صــنـــــدوق
لمن يرغب التقدم للوظائف المذكورة
االطالع إلى الشروط المطلوبة ،وتقديم الطلبات
في مركز االتحاد خالل الدوام الرسمي
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحتى تاريخ 2013-3-29
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أحداث األسبوع
م�سلحو «اجلي�ش احلر»
يجوبون يف �أحد �أحياء
ريف �إدلب بعد تدمريه
(�أ.ف.ب).

سنتان من المؤامرة على سورية

مال ومرتزقة ..واستحضار لكل قيم االستعمار
�سنتان م�ضتا على احلرب الكونية اال�ستعمارية -
الظالمية �ضد �سورية� ،شاركت فيها دول فاق عددها
ع��دد ال��دول التي �شاركت يف احل��رب العاملية الثانية
�ضمن حلفي احللفاء وامل�ح��ور� ،إذ تقول وق��ائ��ع تلك
احل��رب �إن��ه ك��ان �إىل ج��ان��ب احللفاء  50دول��ة ،منها
 17دولة فقط خا�ضت معارك احل��رب ،و�إىل جانب
املحور كان هناك ت�سع دول� ،سبع منها خا�ضت احلرب،
وب��ال �ت��ايل ف� ��إن إ�ج �م��ايل ال ��دول امل���ش��ارك��ة يف احل��رب
الكونية الثانية ك��ان  59دول��ة ،منها  24دول��ة فقط
خا�ضت املعارك ،وهذه الدول بالطبع تنتمي �إىل قارات
العامل اخلم�س.
يف احل��رب على �سورية يف العقد الثاين من هذا
القرن ،ثمة �أكرث من �سبعني دولة ،وعلى ر�أ�سها الدول
ا إلم�بري��ال�ي��ة ال �ك�برى :ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وفرن�سا،
وبريطانيا ،و�أملانيا ،وتوابعها يف دول ال�شرق والغرب،
ومعها ال�ك�ي��ان ال�صهيوين ،وم��ن �ضمنها امل�شيخات
واملحميات اخلليجية وتركيا ،ت�شارك عملياً وفعلياً
يف احلرب القذرة �ضد قلب العروبة الناب�ض ،ومعها
��ش��رك��ات ع��اب��رة ل�ل�ق��ارات ،منها م��ا يتعاطى ب��الأم��ن،
ومنها ما يتعاطى بال�سالح وت�صنيعه وبيعه وتوزيعه.
ومعها �أي�ضاً م�ؤ�س�سات ومنظمات دول�ي��ة ،بع�ضها
ي �ع �م��ل حت ��ت ع �ن��اوي��ن إ�ن �� �س��ان �ي��ة� ،أوج ��دت� �ه ��ا ال �ق��وى
ا إلم�ب�ري��ال �ي��ة وال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ،ل�ت�ت�غ�ل�غ��ل يف ك��ل م�ك��ان
م��ن �أج ��ل م���ص��ال��ح ا��س�ت�ع�م��اري��ة ب�ح�ت��ة حت��ت ع�ن��اوي��ن
«�إن�سانية» ..ومعها تنظيمات وقوى ظالمية �أوجدها
ال�سيد الأم�يرك��ي �أو ال�صهيوين يف خمتلف الظروف
التاريخية ،خ�صو�صاً منذ نهايات احلرب العاملية الأوىل
ع��ام  1918حتى ال�ي��وم ،لتكون عند اللحظة املطلوبة
ر أ�� ��س ح��رب�ت��ه يف ال�ف�ت��ك بن�سيج ال���ش�ع��وب وتق�سيمها
وتفتيتها حتت مزاعم وعناوين دينية وعرقية و�إثنية.
يف احلرب على �سورية ا�س ُتخدمت كل قيم وجتارب
احلروب اال�ستعمارية �ضد ال�شعوب ،حتى جتربة حرب
الأفيون التي قادتها بريطانيا �ضد ال�صني - 1840
 1842و ،1860 – 1856والتي �شارك فيها الأمريكيون
والفرن�سيون والهولنديون وغريهم من امل�ستعمرين،
ليفر�ض على الإم�براط��وري��ة املميزة بكثافة ال�سكان
ت�صدير الأفيون لها ،كونه ير ّد الأموال الطائلة على
الر�أ�سمال العاملي املتوح�ش.
وا��س� ُت�ح���ض��رت يف احل ��رب ع�ل��ى ��س��وري��ة الآن كل
جتارب حروب املرتزقة ،من ال�ضابط الفرن�سي املرتزق
بوب دينار ،الذي كان ي�ستعمله اجلي�ش الفرن�سي مع
�آالف املرتزقة الذين كان يقودهم لتنفيذ انقالبات

والتدخل يف القارة الأفريقية� ،إىل ع�صابات الكونرتا
يف ن�ي�ك��اراغ��وا ،التي ك��ان يرعاها روب��رت ف��ورد؛ �آخ��ر
�سفري �أمريكي يخدم يف دم�شق.
ث�م��ة م��رت��زق��ة م��ن ك��ل ح��دب و� �ص��وب ،ي��دب بهم
الرتكي ،وم�شيخات اخلليج ،والأمريكي والأوروب��ي،
حتت �أ�سماء وعناوين خمتلفة ،م�ستوحاة من زمن
ال��ردة على الإ�سالم عقب وف��اة الر�سول الأك��رم عليه
ال�صالة وال�سالم.
ولأن امل���ش�ي�خ��ات وال� ��دول امل�ن�خ��رط��ة يف امل ��ؤام��رة
على �سورية ،ورغم ثرائها غري املحدود ،بات حكامها

امل �ع��ري ،وغ�يره��ا يف ال �ت��اري��خ ،ف� ��إن ح�ك��ام امل�شيخات
واحلاكم الرتكي وما يتبعهم من ع�صابات م�سلحة ال
يفقهون �أبداً دور ومكانة دم�شق ،التي تبقى روح القلب
ونب�ضه لكل عربي وم�سلم وم�سيحي ،لكن ه�ؤالء هم
وحفاة من الروح ..لأنه ال ُيعقل بتاتاً ،على
بال قلبُ ،
حد تعبري العميق يف �إميانه والكبري يف قلبه وعقله
ال�شيخ حممد �سعيد رم�ضان البوطي ،ال��ذي يقول:
م�صا�ص دماء».
«ال ُيعقل �أن يتحول م�ؤمن �إىل ّ
وه�ن��ا ي�ط��رح ��س��ؤال ُ
حل�ك��ام امل�شيخات اخلليجية،
وحلاكم تركيا ،ولكل مافيات الدم و�أدعياء التد ّين يف

لبنان والأردن ،وكل مكان من بلدان هذه ا ألم��ة� :أال
يعرفون �أن هناك لدى �سيدهم الأبي�ض ماركة �أزلية
ا�سمها «انتهاء ال�صالحية» ،و�أنه كلما �صمدت �سورية
وواج �ه��ت ،مت� نَ
َت� احل�ل��ف امل �ق��اوم وامل �م��ان��ع ،وب��ال�ت��ايل
«انتهاء ال�صالحية» مو�ضع التطبيق؟
ثمة حقيقة ب��د�أت تتكون لدى �شعوب هذه الأمة
املقهورة ،وهي �أن من يتوىل �إدارة ثرواتها وثوراتها
يعملون م��ن �أج��ل ال�ك��راه�ي��ة ،وعليه ح � ّول��وا جامعة
الدول العربية �إىل جامعة ت�ضج بالكراهية �ضد من
�أ�سهم يف ت�أ�سي�سها ومنح حكامها �ألقابهم عام ،1946
حينما جعلهم ��ش�ك��ري ال�ق��وت�ل��ي �أ� �ص �ح��اب اجل�لال��ة
وال�سمو وال�سيادة والفخامة..
هل �سينجح ه�ؤالء الأعراب يف �إبقاء عاملنا العربي
منجماً م�شرعاً �أمام مرتزقة الع�صر؟
ث�م��ة � �ش��يء ا��س�م��ه «ان �ت �ه��اء ��ص�لاح�ي��ة» ،ن��ذك��رك��م
ونعلمكم ببع�ض الأمور عرب التاريخ:
ب ��وب دي �ن��ار ع��ا���ش �آخ ��ر ع �م��ره م��ذل��و ًال وم���ص��اب�اً
مبر�ض الزهامير.
�أنور ال�سادات مات مقتوالً..
تاج الدين احل�سني الذي ع ّينه امل�ستعمر الفرن�سي
حاكماً على �سورية ،ووقع على �صك التنازل عن لواء
اال�سكندرون ،قتله الدم�شقيون بالأحذية يف بيته.
رمب��ا ك��ان �ضرورياً تذكري �أرب��ع دول عربية كانت
متدها �سورية بالقمح ،نذكر منهم ملك الأردن ،الذي
�أعطاه ب�شار الأ�سد القمح والطحني وامل��اء ..ماذا لو
قطع عنك املاء الآن؟

�أحمد زين الدين

مـــن هنــــا وهنـــــاك

الدول المشاركة
في الحرب على سورية
أكثر من المنخرطين في
الحرب العالمية الثانية

يخ�شون من ظلهم ،فقد د ّب��وا ال�صوت على �سيدتهم
الواليات املتحدة من �أجل توفري احلمايات الالزمة
ل�ه��م ،وع�ل��ى ذل��ك ج��اءت �أوام ��ر وا�شنطن للحد من
اخل �ل��اف ال �� �س �ع��ودي  -ال� �ق� �ط ��ري ،وم� ��ن اخل�ل�اف
ال�سعودي  -الرتكي ،حيث تفيد املعلومات �أن تركيا
وال���س�ع��ودي��ة وق�ط��ر وم�ع�ه��م الإم � ��ارات ��ش�ك�ل��وا جلنة
تن�سيق �أمنية للت�شاور با�ستمرار حول امللف ال�سوري،
يف وقت قررت وا�شنطن �إمداد هذه الدول مب�ساعدات
ا��س�ت�خ�ب��اري��ة حت�ت��اج�ه��ا� � ،س��واء ع�ل��ى م���س�ت��وى الأم��ن
ال��داخ�ل��ي لكل دول ��ة� ،أو على م�ستوى امل ��ؤام��رة على
�سورية جلهة إ�م��داد الع�صابات امل�سلحة مبا حتتاجه
من �سالح ومتويل.
و�إذا كان لدى الأمريكي والأوروب��ي م�ست�شرقون
يعرفون كثرياً من قيم التاريخ وجت��ارب��ه ،ويعرفون
دور ومكانة دم�شق وحلب وحم�ص ورق��ة �أب��و العالء

قتلى لبنانيون في القصير
ذك� ��رت ب�ع����ض امل ��واق ��ع ا إلل �ك�ت�رون �ي��ة �أن �سبعة
لبنانيني ق�ت�ل��وا ق�ب��ل ي��وم�ين يف م��دي�ن��ة «الق�صري»
ب��ري��ف حم�ص اجل�ن��وب��ي ،بينهم أ�ح ��د ق ��ادة «جبهة
الن�صرة» ،املدعو « أ�ب��و وائل اللبناين» ،الذي ُقتل يف
غ��ارة ل�سالح اجل��و ال���س��وري على جتمعات «جبهة
ال�ن���ص��رة» يف امل�ن�ط�ق��ة ،ب��ال�ت��زام��ن م��ع ذل ��كُ ،ك�شف
النقاب �أي�ضاً عن مقتل «عمر عبد اهلل يحيى» ،وهو
أ�ح��د ك ��وادر احل��رك��ة ال�سلفية يف ال�ب�ق��اع اللبناين،
خ�لال م��واج�ه��ات ب�ين اجلي�ش ال���س��وري وم��ا ي�سمى
«لواء الإ�سالم» قرب «احلجر الأ�سود» جنوب دم�شق.
والالفت يف الأمر �أن «عمر يحيى» كان معتق ًال قبل
انفجار الأزم ��ة يف ��س��وري��ة ،وج��رى إ�ط�ل�اق �سراحه
ربيع العام  2011يف �إطار مرا�سيم عفو التي �أ�صدرها
الرئي�س ب�شار الأ�سد.

فقدان التوازن

ذكرت م�صادر دبلوما�سية وا�سعة االطالع ،ملوقع
«املناراملقد�سية» ،نق ًال عن وثيقة داخلية يف رئا�سة
الدبلوما�سية ا ألم�يرك�ي��ة ،أ�ن��ه خ�لال ل�ق��اءات وزي��ر
اخلارجية جون كريي بامل�س�ؤولني يف الدول العربية
ال�ت��ي زاره��ا م ��ؤخ��راً ،الح��ظ �أن �أنظمة ه��ذه ال��دول
تعي�ش حالة من «فقدان التوازن» ،مبن فيها النظام
ال�سعودي وال�ق�ط��ري وامل���ص��ري .وت�ضيف الوثيقة
التي �أعدها الوفد املرافق للوزير الأمريكي� ،أن حالة

ال�ضياع واخلوف من ال�سقوط ال تقت�صر على الدول
التي مل ت�صلها ما ت�سمى «عا�صفة الربيع» ،بل �أي�ضاً
تلك الدول التي �ضربتها تلك العا�صفة وترف�ض �أن
تغادرها ،كم�صر وتون�س واليمن.

بلجيكيون في سورية

ك�شفت �صحيفة «الليرب بلجيك» البلجيكية عن
وجود نحو � 70شاباً بلجيكياً يف �سورية يقاتلون �إىل
جانب املجموعات «ال�سلفية» ،مو�ضحة �أن معظم
ه ��ؤالء ال�شباب من منا�صري خلية مت�شددة تدعى
«ال�شريعة من �أجل بلجيكا» ،مت تفكيكها م�ؤخراً ب�أمر
من املحكمة.

 30مليون من بريطانيا

ك���ش�ف��ت ��ص�ح�ي�ف��ة «دي �ل��ي � �س �ت��ار �أون � �ص �ن��داي»
ال�بري �ط��ان �ي��ة يف ت �ق��ري��ر ل �ه��ا ،ع��ن ق �ي��ام احل�ك��وم��ة
الربيطانية ب�إر�سال �شحنات �سالح �إىل اجلماعات
ال�سورية امل�سلحة بقيمة  20مليون جنيه ا�سرتليني
(�أكرث من  30مليون دوالر) خالل الأ�سابيع ال�سبعة
املا�ضية .وبح�سب ال�صحيفة ف ��إن ال�شحنة �شملت
البنادق الهجومية وامل��داف��ع الر�شا�شة وال�صواريخ
امل���ض��ادة للدبابات وال��ذخ�يرة ،وه��ي تكفي لت�سليح
أ�ل��ف مقاتل ،وف��ق تعبري ال�صحيفة .وك�شف تقرير
ال�صحيفة �أن �شحنة ال�سالح هذه �أ�صبحت خم ّب�أة يف
البلدان املجاورة ل�سورية ،يف �إ�شارة �إىل تركيا والأردن
ولبنان.
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المخابرات األميركية و«اإلسرائيلية» مشغولة في كيفية اغتيال األسد

ّ
تحذر :لعدم التفكير في تجاوز الخطوط ُ
الحمرُ
موسكو
احلراك ال�سيا�سي والدبلوما�سي حول
الت�سوية يف �سورية ي�شبه �إىل حد بعيد من
يتم ّرن على �آلة امل�شي الكهربائية� ،إذ �إنه
مي�شي �أو يهرول بالفعل ،لكنه يظل واقفاً
يف مكانه ..بهذا الت�شبيه ميكن و�صف ما
يجري حالياً يف كافة املحافل والعوا�صم
املتابعة للملف ال���س��وري؛ م��ن وا�شنطن
ون�ي��وي��ورك� ،إىل مو�سكو ،م ��روراً باملعرب
الإلزامي طهران.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ك �ث��اف��ة ال �ل �ق��اءات
وال��زي��ارات واالق�ت�راح��ات� ،إال �أن الأزم��ة
م��ا زال ��ت م�ت�ف�ج��رة ،وح�ت��ى حت�ين حلظة
احل��ل ،ين�شغل ال�سوريون ب�أخبار امليدان
الع�سكري وما يجري فيه.
�سيا�سي لبناين خم�ضرم زار دم�شق
م�ؤخراً بعد انقطاع طويل ب�سبب الو�ضع
الأمني� ،أجرى لقاءات عدة يف دم�شق مع
كبار امل�س�ؤولني ال�سوريني ،وعاد بانطباع
غ��ري��ب ،وه��و ح�ج��م ال�ث�ق��ة وال�ط�م��أن�ي�ن��ة
ذو املن�سوب ال �ع��ايل ،وامل�ب�ن��ي على وقائع
عمليات اجلي�ش ال�سوري.
والح � ��ظ ال �� �س �ي��ا� �س��ي �أن امل �� �س ��ؤول�ين
ال ��ذي ��ن ال �ت �ق��ى ب �ه��م ي �ت �� �ص��رف��ون ب�شكل
ه� ��ادئ ،م ��ؤك��دي��ن ل�ضيفهم �أن ال��و��ض��ع
غ�ي�ر م �ق �ل��ق ،ال ب��ل ه��و حت��ت ال���س�ي�ط��رة
ومم �� �س ��وك يف م �ف��ا� �ص �ل��ه ال� �ك�ب�رى ذات
الأه�م�ي��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،معطياً �أمثلة
على �شواهده ،منها �أن دم�شق ت�سري فيها

امل�س�ؤولون يف دم�شق حلالة ان�سداد بع�ض
الطرق يف عملية املفاو�ضات ال�سيا�سية،
ح�ي��ث الأول ��وي ��ة الآن ل�ع�م�ل�ي��ات امل �ي��دان
امله ِّيئة للك�سب ال�سيا�سي.
يف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ي �ب��دو �أن ال�ت�ف��اه��م
الأمريكي  -الرو�سي م� َّؤجل �إىل ما بعد
حزيران؛ املوعد الأقرب للقاء الرئي�سني
ا ألم�ي�رك ��ي وال��رو� �س��ي يف �أوروب � � ��ا ،حتى
ت�ت�ب�ل��ور آ�ف ��اق احل��ل ال� ��دويل ،و�إىل ذل��ك
احلني متار�س تركيا وبع�ض دول اخلليج
لعبتها املف�ضلة بالتدخل املبا�شر مالياً
وع�سكرياً و�سيا�سياً ،مقابل ا�ستمرار حالة
االنق�سام والت�شرذم يف �صفوف املعار�ضات
عنا�صر من اجلي�ش العربي ال�سوري يف حي بابا عمرو بعد حماولة م�سلحي «اجلي�ش احلر» ال�سيطرة عليه ال�سورية ،العاجزة على اتخاذ �أي قرار �أو
القيام ب��دور فاعل ،رغم الدعم القطري
احلياة ب�شكل مقبول ،وال ت�أثريات �سلبية �إن منطقة الرقة ذات الطابع الع�شائري الوا�سع� ،آخرها ت�أجيل اجتماع ا�سطنبول
م �ب��ا� �ش��رة ع�ل�ي�ه��ا ،وه ��ي حت��ت ال���س�ي�ط��رة �ستتكفل بها الع�شائر ،بدعم من اجلي�ش الختيار مر�شح حلكومة املنفى.
التامة من كافة حم��اوره��ا ،كما �أن حلب ال��ذي يحا�صر «جبهة الن�صرة» يف �أك�ثر
يف خ �� �ض��م ه� ��ذا ال �� �ض �ج �ي��ج ،ت�ن���ش�غ��ل
نْ
وحم�ص �صارتا
قريبتي من احل�سم ،و�أن الأمكنة �أهمية ،وهي وقعت يف حقل من املخابرات الأمريكية و«الإ�سرائيلية» يف
ما جرى يف حي بابا عمرو ال يعدو كونه الأوح ��ال ي�صعب اخل ��روج م�ن��ه ،و�ستعود ال�ت��دري�ب��ات ال���س��ري��ة يف الأردن الغتيال
عملية هروب ثالثني مقات ًال من ال�ضغط ال��رق��ة �إىل بيئتها ا أل��س��ا��س�ي��ة ،وال بيئة الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،وال�سيطرة
الع�سكري ع�ل��ى اخل��ال��دي��ة والإن �� �ش��اءات ،حا�ضنة لـ«جبهة الن�صرة» يف هذه املنطقة على ق�صور الرئا�سة ،حيث ُك�شف النقاب
فت ّم التعامل معهم ،وانتهى الأمر خالل امل�ه�م��ة .و أ�� �ض��اف ال�سيا�سي ال�ل�ب�ن��اين �أن عن معلومات �سرية و�صلت �إىل الرو�س،
�ساعتني ،لكن الإعالم العاملي �ص ّور الأمر القوات اجلوية ال�سورية ت�س ّلمت م�ؤخراً م �ف��اده��ا �أن ت��دري �ب��ات جت ��ري يف الأردن
على �أنه ا�ستعادة لذلك احلي ال�شهري من �سرباً من الطائرات احلديثة من مو�سكو ،ل�ل���س�ي�ط��رة ع �ل��ى ق���ص��ر ب � أ�ع �ل��ى اجل �ب��ل،
اجلي�ش ال�سوري ،وهذا حم�ض كذب.
ب ��د أ� بع�ضها يف تنفيذ م�ه�م��ات وط�ل�ع��ات ي�ق��وم بها عنا�صر كومندو�س �أمريكية،
ما
ب�سرد
وي�ستمر ال�سيا�سي اللبناين
منطقة.
من
أكرث
�
يف
تكتيكية
وق ��د حت��رك��ت ا ألج � �ه ��زة ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة
�سمعه من كبار ال�ق��ادة ال�سوريني ،فقال
ب �ن��اء ع �ل��ى ه ��ذا ال��و� �ض��ع ،ال ي�ك�ترث واال�ستخبارية الرو�سية ب�شكل مبا�شر،

و ّ
مت إ�ب �ل��اغ الأم�ي�رك �ي�ي�ن ب �ك�ل�ام وا� �ض��ح
و�صريح بعدم التفكري يف جتاوز اخلطوط
ا ُ
حل ُمر والقيام بحماقة كهذه.
ً
مو�سكو �أر�سلت مبعوثا �إىل وا�شنطن،
ي�ح�م��ل ر� �س��ال��ة ��ش�ف�ه�ي��ة ع��ال �ي��ة ال �ن�ب�رة،
ملخ�صها �أن ا� �س �ت �ه��داف الأ� �س��د ي�شكل
حم �ظ��وراً خ �ط�يراً ،وه��و خ��ط �أح�م��ر كما
ق ��ال الف � ��روف ،ال� ��ذي أ�ب �ل��غ اخلليجيني
ب�ضرورة الكفّ عن القيام ب�أدوار غري ذات
جدوى.
على �صعيد مت�صل ،نقل دبلوما�سي
� �س��وري يف م��و��س�ك��و� ،أن وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
ال�سورية وليد املعلم �س ّلم القادة الرو�س
ورق� ��ة ع�ل�ي�ه��ا �أ� �س �م��اء ف��ري��ق ال �ت �ف��او���ض
ال�سوري ،طالباً الئحة ب�أ�سماء املفاو�ضني
املعار�ضني ،لكن �أحد م�س�ؤويل الكرملني
�أجابهم �أن املعار�ضة ما تزال خمتلفة على
ك��ل ��ش��يء ،ب��ل وح�ت��ى م��ن ي�تر�أ���س الوفد
املفاو�ض ،فلننتظر متى يتوافقون.
�إذاً ،ا�ستطاعت مو�سكو ف��ر���ض احلل
ال�سيا�سي كخيار وح�ي��د ،لي�س يف رو�سيا
ف�ح���س��ب ،ب��ل يف ال �ع��امل ك �ل��ه ،وك �م��ا ق��ال
املعار�ض ال�سوري هيثم املناع ،ف��إن احلل
ال�سلمي ال ب��د م��ن �أن ي�ب��د أ� م��ن مو�سكو،
وال �ظ��روف تن�ضج �شيئاً ف�شيئاً لبداية
م�شوار احلل.

�أمين �شاهني

ّ
هل انفجرت بين الدوحة والرياض مبكرًا؟

أكبر جسر جوي لنقل السالح
ك�شفت �صحيفة «ي��وت��اري�ي��ه» ال�ك��روات�ي��ة عما
ميكن و�صفه ب� أ�ك�بر ج�سر ج��وي لنقل ال�سالح
�إىل ال�ع���ص��اب��ات يف � �س��وري��ة ،ن�ف��ذه ن�ظ��ام الأردن
واحل �ك��وم��ة ال�ترك �ي��ة خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر ا ألخ�ي��رة.
وبح�سب ال�صحيفة ف � إ�ن��ه خ�ل�ال ف�ت�رة ت�شرين
الثاين وحتى �شباط املا�ضي جرى ا�ستقبال �أكرث
من  75طائرة �شحن مدنية �أردنية وتركية لنقل
ال�سالح �إىل امل�سلحني يف �سورية يف مطار «زغرب»
يف كرواتيا� ،شحنت ما يزيد على ثالثة �آالف طن
من ال�سالح.

تدمير اآلثار
قال تقرير لإذاعة «بي بي �سي»� ،إن قيمة الآثار
امل�سروقة من �سورية وامله َّربة �إىل خارج املناطق التي
ي�سيطر عليها امل�سلحون ،بلغت �أك�ثر م��ن ملياري
دوالر .ون�ق�ل��ت الإذاع � ��ة ع��ن امل � ��ؤرخ ال�بري �ط��اين -
الكندي و ُمع ّد الربامج التاريخية الوثائقية؛ دان
�سنو ،ق��ول��ه �إن ت��دم�ير الآث ��ار ال���س��وري��ة �أم��ر يجب
�أن يثري قلق الإن�سانية جمعاء� .أم��ا امي��ا كونليف؛
املتخ�ص�صة يف �ش�ؤون احلفاظ على الإرث احل�ضاري
العاملي ،فقالت �إن جميع املواقع الأثرية يف البالد
دون ا�ستثناء قد ت�ضررت ،م��ؤك��دة �أن ه��ذا لوحده
يعترب كارثة حل�ضارة الإن�سان.

قطر تربط إمداداتها المالية بإطاحة «الخطيب»
من غري املعروف بعد ما �إذا كانت احلرب الكالمية بني جماعتي قطر وال�سعودية
داخل املعار�ضة ال�سورية ،تعني �أن الأزمة انفجرت مبكر ًا بني الدولتني اللتني تت�سابقان
من �أجل احل�صول على دور يف الأزم��ة ال�سورية ،لكن امل�ؤكد �أن ما حدث يف الأيام
الأخرية يُظهر بو�ضوح ات�ساع الهوة بني الطرفني اللذين بدءَا ي�ستخدمان املعار�ضني
ال�سوريني لت�صفية ح�ساباتهما الداخلية.
ويبدو �أن ال�سعودية قد ا�ستطاعت
عرب ا�ستخباراتها وبع�ض رجاالتها -
وبينهم لبنانيون � -أن تخرتق اجل�سم
«الإخ� ��واين» ال���س��وري؛ امل�ع��روف بوالئه
التقليدي لقطر وت��رك�ي��ا ،حيث باتت
ت�سيطر الآن على ما ت�سمى «ا�ستخبارات
الإخوان يف �سورية» بقيادة عماد الدين
ر�شيد ،ال��ذي يتلقى دعم ًا مبا�شر ًا من
اال��س�ت�خ�ب��ارات ال���س�ع��ودي��ة ،م� ّك�ن��ه من
احل�صول على والء جماعات وا�سعة من
«�إخوجنية» �سورية واخلاليا «الإخوانية»
النائمة �سابقاً.
ومل يكن غريب ًا مب�ضمونه � -إمن��ا
بتوقيته � -أن يخرج عماد الدين ر�شيد
رئي�س «االتالف املعار�ض» �أحمد معاذ اخلطيب
ع�ل��ى ق �ن��اة «اجل ��زي ��رة» ليهاجم قطر
مبا�شرة ويحمّلها م�س�ؤولية «ت�شظّ ي» املعار�ضة ال�سورية ،فالتباعد ال�سعودي  -القطري
معروف ،لكن الطرفني متفقان يف الأزم��ة ال�سورية على ال�سعي احلثيث لإ�سقاط
�سورية ،ويختلفان يف املرحلة امل�ستقبلية ،وهذا ما يف�سر اخلالف الدائم بني الطرفني

وجماعاتهما يف املعار�ضة عند كل حماولة لت�أ�سي�س كيان م�ستقبلي للمعار�ضة.
اجتماع املعار�ضة ال�سورية بداية الأ�سبوع املقبل يف ا�سطنبول �سيكون حمطة
�إ�ضافية لل�صراع بني الطرفني� ،إذ ت�ؤكد املعلومات �أن قطر ك�شّ رت عن �أنيابها وت�ستعد
للعب �أوراقها كاملة لل�سيطرة على م�ؤ�س�سات املعار�ضة امل�شكلة حديثاً� ،أو ما ي�سمى
االئ�ت�لاف ،ب�سعيها اىل �إطاحة رئي�سه معاذ اخلطيب وتعيني «�إخ ��واين» �أو مقرب
منهم يف هذا املن�صب ،بالإ�ضافة �إىل حماولة ت�أليف «حكومة» ير�أ�سها �أحد جماعة
«الإخوان».
ويف م�سعى منها لل�ضغط على املعار�ضني ،قامت قطر با�ستباق االجتماع املقرر
بقطع الإمدادات املالية عن االئتالف ،وربط عودتها ب�إطاحة اخلطيب ،بذريعة جنوجه
�إىل احل��وار مع النظام ،وذك��ر تقرير ن�شره موقع «العرب �أون الي��ن»� ،أن احلكومة
القطرية �أبلغت ال�شيخ معاذ اخلطيب؛ رئي�س «االئتالف الوطني»� ،أنها �ستوقف بدء ًا من
مطلع �آذار احلايل الدعم املايل الثابت ،والذي ي ؤ�مّن امل�صروفات الإدارية لالئتالف،
والرواتب اخلا�صة بالقوات التابعة للمجل�س الع�سكري الأعلى برئا�سة �سليم �إدري�س.
وعللت الر�سالة القطرية ،وفق امل�صادر ذاتها ،قرارها املفاجئ بال�صراعات الداخلية
للمعار�ضة ،وانقطاع التن�سيق مع الدوحة يف الق�ضايا ال�سيا�سية اجلوهرية ،واالنفراد
بالقرارات ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل مبادرة اخلطيب الأخرية حول احلل ال�سيا�سي مع
النظام ،والتي �أحدثت انق�سام ًا وا�سع ًا وارتباك ًا �شديد ًا يف �أو�ساط املعار�ضة ال�سورية،
غري �أن م�صادر دبلوما�سية يف لندن قالت �إن �سبب االنقالب يف املوقف القطري يعود
�إىل تهديد جهات فاعلة يف الإدارة الأمريكية ،ب�أنها ب�صدد �إعداد ملف كامل عن دعم
الدوحة لقوى ت�صنَّف على قائمة الإرهاب ،و�آخر هذه الوثائق الدامغة كانت من مايل،
وت�شري �إىل حتويالت مالية و�شحنات �أ�سلحة لتنظيم «القاعدة».
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أحداث األسبوع
ثقافة الدم والدمار..
والطرواديّ ون
من الواضح والخطير في آن فرض سوابق
في العالقات الدولية واإلنسانية تقوم على
قواعد تشجيع القتل الحرام ،أي بمعنى آخر،
إسقاط اإلنجاز البشري ذي البُ عد اإلنساني
المتعلق ب��أس��س ال��ع��دال��ة واألخ��ل�اق ،منذ
االنتصار على الفاشية والنازية في الحرب
العالمية الثانية ،وقيام منظمة األمم المتحدة
على أنقاض عصبة األمم.
األسوأ من كل ذلك ،وهو مذهل من حيث
الوقاحة ،أن تنبري الجامعة العربية ،التي كان
هدف تأسيسها جمع العرب في بوتقة واحدة
للدفاع عن األم��ة ومصالحها ،للقبول بلعب
دور حصان ط��روادة وأكثر ،بالخضوع لإلرادة
الهادفة إلى تدمير كيانات األمة الواحد تلو
األخ��رى ،وه��و ما تجلّ ى في الموقف األخير
للمجموعة المستعربة التي باتت شخوصها
خاضعة لمجموعة المتصلتين الذين سطوا
على ث��روات الشعوب العربية ،ب��أن منحت
الغطاء لتسليح العصابات المسلحة المتعددة
الجنسيات في سورية ،إلنزال مزيد من الدمار
في الربوع السورية ،ال سيما أن يقينهم ال
يقاربه شك باستحالة إسقاط النظام ،وإن كان
ذلك أملهم ومرتجاهم الوحيد ،باعتبار أن
هذا الهدف الكافر من حيث األسلوب المتّ بع
وحده الذي يُ بعد الحبل عن أعناقهم المطأطئة
خنوعًا للسيد األميركي ،الضامن للمصالح
«اإلسرائيلية» الصهيونية.
ما جرى في اجتماع القاهرة ،والمسمّ ى
اجتماع مجلس الجامعة العربية ،على وقع
القمع الخطير ألهل مصر ،حيث الضحايا الكثر
مع حالة العصيان الذي ضربت أجهزة الدولة،
ال سيما وزارة الداخلية ،يكشف عمق التآمر
على سورية ،والتغاضي الكامل عما تشهده
مصر المطالبة بوقف القتل وإحالل العدالة.
أما المذهل أكثر من كل ذلك ،فهو رفض
المجتمعين ألي شكل م��ن أش��ك��ال الحوار
مع الدولة السورية ،عبر رف��ض دع��وة وزير
الخارجية اللبنانية عدنان منصور رفع التعليق
الجائر لعضوية سورية في الجامعة العربية،
سيما أن الحكومة السورية أعلنتها تكرارًا
باستعدادها للحوار مع كل من يرفض القتل
وال��دم��ار ،واللجوء إليهما كوسيلة لتحقيق
األهداف السياسية.
ل��ك��ن يبقى األخ��ط��ر ردة ف��ع��ل بعض
الجهات اللبنانية ،المرتبطة أيضًا بأصحاب
المشروع نفسه ،على دع��وة الوزير منصور،
التي جوهرها وقف حمام الدم في سورية،
وكأنهم يستدرجون ال��دم إل��ى لبنان ،رغم
دروس الماضي القاسية ،وإعالن أحدهم دعمه
للدمويين والتكفيريين «جبهة النصرة» ،بعد
أن «فلقنا» هو وصحبه وأس��ي��اده بعشقهم
لذاك الذي سمّ وه ثقافة الحياة في عز مواجهة
العدوان الصهيوني على لبنان.
إن ما جرى في لبنان والجامعة العربية
يكشف بال أدن��ى شك أن الطرواديين غير
معنيين بحوار مطلوب إلنقاذ لبنان وسورية،
وجل همهم استمرار ثقافة الدم والدمار التي
تبقيهم في الصورة.

يون�س

التحالف الدولي ..وتعيين «الوالي» على سورية
بعد ف�شل امل�شروع الرتكي بتعيني «والٍ تركي»
على �سورية يف �أي�ل��ول � ،2012أع�ط��ى الأم�يرك�ي��ون
�أوام��ره��م للجامعة العربية ب���ض��رورة تعيني والٍ
� �س��وري الأ� �ص��ل أ�م�ي�رك��ي ال �ه��وى وال �ق ��رار ليكون
رئي�س حكومة م�ؤقتة �أو انتقالية �أو يف املنفى ،وذلك
لتحقيق الأهداف الآتية:
تعدد الهيئات واالئتالفات ال�سيا�سية املعار�ضة
�سيا�سياً وفكرياً وع�سكرياً .فعلى امل�ستوى ال�سيا�سي:
جمل�س ا�سطنبول وائتالف الدولة وهيئة التن�سيق
والإخ��وان ،والتجمع اجلديد الذي �ست�ؤ�س�سه قطر
للر�سميني املن�شقني عن النظام.
تعيني رئي�س هيئة تنفيذية �س ُيلغي عملياً كل
الهيئات ال�سابقة التي ت�شكلت ،و�ستح�صر اجلهات
الدولية والعربية ات�صاالتها ودعمها لهذه امل�ؤ�س�سة
اجلديدة� ،أي �إلغاء ما مت ت�أ�سي�سه على مدى العامني
املا�ضيني ،حت�ضرياً للمرحلة املقبلة (اخلطة ب)،
بعدما ف�شل م�شروع �إ�سقاط النظام ،وبد�أت مرحلة
احلوار مع النظام للو�صول �إىل ت�أمني امل�شاركة يف
احلكم يف �سورية.
ت �� �س �ع��ى أ�م�ي��رك� ��ا �إىل والدة ه � ��ذه امل ��ؤ� �س �� �س��ة
«الو�سطية» بني ما ي�سمى احلكومة وبني االئتالف
�أو التجمع ال�سيا�سي ،ورب�ط�ه��ا مبا�شرة ب ��الإدارة
الأم�ي�رك �ي��ة ،وال �ب��دء ب �ع��زل ال��وك�ل�اء الإق�ل�ي�م�ي�ين
(ت��رك �ي��ا وق �ط ��ر وال �� �س �ع��ودي��ة) م ��ن �إدارة احل��ل
ال�سيا�سي.
�إب �ق��اء التجمعات الع�سكرية (جبهة الن�صرة
واجل �ي ����ش ال �� �س��وري احل ��ر وك �ت��ائ��ب ال�ت�ك�ف�يري�ين
وع �� �ص��اب��ات اجل ��رمي ��ة امل �ن �ظ �م��ة) م ��ن م���س��ؤول�ي��ة
الأتراك والقطريني وال�سعوديني ،وحت ّمل نفقاتهم
وتبعات جتميعهم ،حتى �إذا �أم��رت أ�م�يرك��ا بوقف
الدعم حت� ّول ه��ؤالء التكفرييون �إىل االنتقام من
داعميهم ،ع�بر الإن�ت���ش��ار يف �ساحاتهم ،لت�ستكمل
أ�م�يرك��ا عملية ت��دم�ير ال��دول وال�ك�ي��ان��ات العربية
وف��ق طريقة املنهج املخابراتي ال��ذي يعتمد على
�إب ��ادة الأدل ��ة والأدوات و إ�خ �ف��اء اجل��رمي��ة ،ف ُيقتل
القاتل ويكلف كل عميل ت�صفية العميل الآخر بعد
�إجن��از املهمة ،كما ح�صل يف �أفغان�ستان ،حيث مت
دع��م وت�سهيل عمل املجاهدين «الأف �غ��ان ال�ع��رب»،
وبعد الهزمية ال�سوفياتية جاءت �أمريكا وباك�ستان
بـ«حركة طالبان» للق�ضاء على املجاهدين (رباين
و�شاه م�سعود وحكمتيار) ،وبعد �إجناز مهمتهم جاء
الغزو ال��دويل بقيادة أ�م�يرك��ا للق�ضاء على حركة
طالبان نف�سها.
يف العراق ح ّر�ض الأمريكيون �صدام على غزو
إ�ي��ران والكويت ،وطلبوا من دول اخلليج التمويل
والدعم ،ومن ثم انقلبوا عليه و�أ�سقطوه و�أعدموه،
وع�ن��دم��ا وج ��دوا �أن احل�ك��م اجل��دي��د ل��ن ي�ستقيم
معهم �أو ي��أم�ن��وا ل��ه ،ب ��د�أوا ب��ا��س�ت�يراد «ال�ق��اع��دة»

رجب طيب �أردوغان وعبداهلل غول و�شيمون برييز

�إىل العراق وفق نظرية إ�ح��راق العراق ماداموا ال
ي�ستطيعون البقاء فيه ،وهكذا �سيفعلون يف �سورية؛
�سيخرتعون كل يوم هيئة �أو جمل�س لقتل ما قبله،
بانتظار �ساعة احل�سم «ال�سيا�سي» ،لت�أمني م�صالح
امريكا يف املنطقة ،وقد يعاقب الأمريكيون �أدواتهم
لف�شلهم يف �إ�سقاط النظام ال�سوري بعدما تعهدوا
بذلك ،وميكن �أن ن�شهد �إ�سقاط �أردوغ��ان الرتكي،
وتغيري �أحد الأمريين يف قطر (حمد بن خليفة �أو
حمد بن جا�سم) عندما يتم توقيع االتفاق ال�سوري
 ال�سوري عرب التفاو�ض الأمريكي  -الرو�سي.مع بداية العامل الثالث ،ما يزال الغزو الدويل
ل�سورية م�ستمراً؛ جيو�شاً وخمابرات وتكفرييني،
م ��ؤ� �س �� �س��ات دول �ي��ة و�إق �ل �ي �م �ي��ة ،م��ا ي� ��زال ت�خ��ري��ب
�سوريا وتدمريها م�ستمراً ب�أموال عربية وقرارات
�أمريكية �« -إ�سرائيلية» ،وب�أيا ٍد �إرهابية تكفريية.
ع�ل��ى ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري �أن ي�ت���س��اءل ح�ت��ى لو
انت�صرت املعار�ضة امل�سلحة يف �سورية :م��اذا ميكن
�أن تعطيهم �أف�ضل مما �أعطاهم النظام ،الذي بد�أ
عملية الإ�صالح و�سد الثغرات ل�صالح ال�شعب؟
م��ن �سيحكم � �س��وري��ة؛ امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة �أو
�أمريكا �أو تركيا �أو قطر �أو ال�سعودية؟
ه��ل �سيتقاتل الأت ��راك م��ع ال �ع��رب ،وق�ط��ر مع
ال�سعودية ،والتكفرييون م��ع العلمانيني عندما
��س�ي� ّدع��ي ك��ل ف��ري��ق �أن ��ه ��ص��اح��ب ال�ف���ض��ل بتدمري
�سورية و�إ�سقاط النظام؟
كم �سيحتاج «احلكم اجلديد» من املال والوقت
لإع ��ادة م��ا ت��د ّم��ر يف ��س��وري��ة؟ وه��ل ي�ستطيع دون
مقابل �سيا�سي عرب التخلي عن ال�سيادة والكرامة،
وتوقيع اتفاقية �سالم مع العدو «الإ�سرائيلي»؟
�وح��دة �أم �ستنق�سم �إىل
ه��ل �ستبقى ��س��وري��ة م� َّ
دويالت مذهبية وقومية؟ و�أين امل�شكلة �إذا �صارت
قطر (�أقل من مليون ن�سمة) دولة عظمى؟!
هل ير�ضى ال�شعب ال�سوري ذو االنتماء القومي
النا�صع ،ومنبع ال�ث��ورة العربية �ضد العثمانيني
و�ضد االن�ت��داب الفرن�سي ،وقبلهم �ضد الفرجنة،

واحل��ا��ض��ن ل�سلطة امل�ق��اوم��ة العربية ،ب ��أن يتنازل
ع��ن ك��ل ه��ذا ال�ت��اري��خ ال�ك��رمي م��ن �أج��ل حفنة من
الدوالرات ،لي�ست�سلم للغزو الأمريكي واملال العربي
الذي ي�شرتي الن�ساء والآثار برباميل النفط التي
مل يخرتعها امللوك والأمراء ،بل �صادروها وحرموا
�شعوبهم منها؟
ن �ح��ن ن�ع�ت�ق��د �أن ال �� �ش �ع��ب ال �� �س��وري وج�ي���ش��ه
وقيادته لن يتنازلوا عن تاريخهم وحقهم ،وعلينا
�أال نرتكهم وحيدين يف �ساحة املعركة لأن�ه��م مل
يرتكونا وحيدين عندما غزانا املحتلون وحا�صرنا
الأعداء والأ�شقاء.
�إىل متى يبقى �أه��ل العلم والدين �صامتني �أو
متواطئني؟ �ألي�س من واجبهم اجلهر بكلمة احلق
ال�ستعادة ه ��ؤالء ال�شباب م��ن التكفرييني الذين
التب�س عليهم القول و�ضبابية املعرفة وقلة الوعي،
ف ��أخ��ذ ب�ع���ض�ه��م ،وع ��ن غ�ي�ر ق���ص��د ن�ت�ي�ج��ة القهر
واحلرمان والتهمي�ش ،يقاتل «يف �سبيل اهلل» و«عزة
الإ��س�لام» ،لكنهم وقعوا يف فخ امل�ؤامرة الأمريكية
و�أدواتها من الأنظمة وامل�ؤ�س�سات الدينية التابعة؟
فليبد�أ احلوار مع ما يلي البنادق من ال�سلفيني
والتكفرييني الذين تعر�ضوا لـ«غ�سل دماغ» منهجي
وتراكمي ،حتى �صار املعروف عندهم منكراً واملنكر
معروفاً ،واملقاومة عدواً ،واملحتل �صديقاً وداعماً.
علينا ال��دع��وة �إىل احل��وار باحلكمة واملوعظة
احل�سنة ،ومقاتلة «الإ�سرائيلي» والأم�يرك��ي وكل
م�ستعمر ،وا��س�ت�ع��ادة الأب �ن��اء والأ� �ش �ق��اء م��ن أ�ت��ون
«داح�س والغرباء» اجلديدة ،فامل�ستعمر هو الرابح
ط��امل��ا �أن ال �ق��ات��ل وامل �ق �ت��ول م��ن امل���س�ل�م�ين ،وم��ن
امل�سيحيني ال��ذي��ن ال يت�صاحلون م��ع «�إ��س��رائ�ي��ل»،
ويحمون �أوطانهم وكرامتهم و�أعرا�ضهم.
ع�سى �أن يهدي اهلل �سبحانه اجلميع ويعودوا
�إىل �سواء ال�سبيل؛ يف �إطار الوحدة واحلوار حلفظ
ما تب ّقى من الأمة.

د .ن�سيب حطيط

مـواقف
ال�شيخ ماهر حمود ا�ستقبل يف مكتبه وف��دا �إيراني ًا برئا�سة ال�شيخ
حم�سن �أراك ��ي؛ رئي�س جممع التقريب بني امل��ذاه��ب ،ومت احلديث عن
�ضرورة توحيد جهود امل�سلمني ملواجهة امل�ؤامرة الأمريكية « -الإ�سرائيلية»،
والإقليمية العربية التي تنفث �سموم الفتنة املذهبية ،وتبالغ بالرتكيز على
اخلالفات بني امل�سلمني.
جتمع العلماء امل�سلمني ر�أى �أن �سيا�سة الن�أي بالنف�س باملنظور الإيجابي
تكون مبنع ال�ت��ورط يف الأزم��ة الداخلية ،وامل�ساعدة يف حلها م��ن خالل
امل�ساهمة يف جلو�س اجلميع �إىل طاولة حوار ،ومن هذا املنطلق كانت الدعوة
احلكيمة لوزير اخلارجية اللبنانية ت�صب يف امل�صلحة اللبنانية.

ل�ق��اء اجل�م�ع�ي��ات وال�شخ�صيات الإ��س�لام�ي��ة يف ل�ب�ن��ان �أك��د �أن
اخلطابات واملواقف الغرائزية التي �صدرت م�ؤخر ًا من قبل بع�ض
املوتورين ال ت�صب �إال يف خدمة العدو ال�صهيوين ،لأنها ت�ستهدف
ال�سلم الأهلي واال�ستقرار يف البالد.
الهيئة الوطنية ل��دع��م ال��وح��دة وم�ق��اوم��ة االحتالل ر�أت يف
ممار�سات ال�سفرية الأمريكية يف بريوت مورا كونيللي ،وت�صرفاتها
الوقحة وتدخلها امل�ستنكَر ب�ش�أن ملفات داخلية بحتة ،حماولة
ال�ستعادة ع�صر القنا�صل وال�سفراء ،وفر�ض الإمالءات والهيمنة،
وامل�س بال�سيادة الوطنية.
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لبنانيات
سؤال برسم «المستقبل» :ما دور النازحين المرتقب
في حال تفاقم األزمة السورية ..أو انحسارها؟
ال ريب �أن مدينة طرابل�س ت�شهد راهناً جتربة مماثلة لتجربة بداية
ثمانينيات القرن الفائت ،ال �سيما لناحية ا�ستقدام م�سلحي «الإخ��وان»
م��ن ��س��وري��ة �إل�ي�ه��ا �آن� ��ذاك ،ب�ع��د �سعي ح��رك��ة «ف �ت��ح» وب�ع����ض ملحقاتها
اللبنانيني �إىل ا�ستجرار احلوداث الدموية التي كانت تدور عام  1981يف
اجلارة الأقرب �إىل عا�صمة ال�شمال ،عقب حماولة «الإخوان» اال�ستيالء
على ال�سلطة بالعنف امل�سلح ،على غرار العمليات الإرهابية التي ت�ستهدف
اال�ستقرار ال�سوري راهناً.
ومل ت��أخ��ذ الإ��ش�ك��االت امل�سلحة امل�ح��دودة ب�ين منطقتي ب��اب التبانة
وج�ب��ل حم�سن يف �سبعينيات ال �ق��رن ال�ف��ائ��ت ع�ن��د ب��دء ان��دالع�ه��ا ُب�ع��داً
مذهبياً ،بل وقعت على خلفية تباين الأفرقاء الطرابل�سيني يف اخليارات
ال�سيا�سية بني م�ؤيد لدم�شق وم��والٍ لـ«فتح» يف حينه ،غري �أن الأخرية،
ويف �سبيل حم��اول��ة �إع�ط��اء جرعة دع��م مل�شروع «الإخ ��وان» املرتكز على
الفنت املذهبية ،وجدت يف عا�صمة ال�شمال �أر�ضاً خ�صبة ملحاولة تعميق
االنق�سام بني �شرائح املجتمع ال�سوري ،ملا للمدينة من تداخل اجتماعي
م��ع امل��دن ال�سورية ،خ�صو�صاً بعد مت ّكن اجلي�ش ال�سوري م��ن تطويق
املجموعات امل�سلحة يف بالده �آنذاك.
ويف حماولة ال�ستنها�ض الفتنة يف �سورية ،ا�ستقدمت «فتح» و�أتباعها
ف�صائل م�سلحة من «الإخ ��وان» ال�سوريني �إىل ب��اب التبانة ،وو�ضعتها

ال�سنة
يف م��واج�ه��ة �أب �ن��اء جبل حم�سن ،خللق فتنة مذهبية ب�ين �أه��ل ُّ
وال�ع�ل��وي�ين ،ع ّلها تنعك�س على ال��واق��ع ال���س��وري ،وتعطي دف�ع�اً معنوياً
للم�سلحني يف �سورية ملوا�صلة �أعمالهم القتالية �ضد القوات النظامية،
لكن مل تتع َّد ت��رددات الفتنة املفتعلة حدود طرابل�س كما يحدث راهناً،
بجرح بني �أبناء املدينة الواحدة ،مل يندمل حتى يومنا هذا.
وت�سببت ُ
ً
�أم��ا راه�ن�ا ،فيبدو �أن تيار «امل�ستقبل» وبع�ض «ال��وه��اب�ي�ين» يعانون
مر�ض «فقدان» الذاكرة ،ومل يتعظوا من درو�س املا�ضي ،فعادوا وتب ّنوا
«اخلطة الفتحاوية» املبتذلة ،تنفيذاً لأجندات �إقليمية ،فا�ستفاقوا على
«ن�صرة ال�شعب ال�سوري» ،بعدما قتلوا منه الع�شرات غداة اغتيال الرئي�س
رفيق احل��ري��ري ،فا�ستقدموا مئات امل�سلحني ال�سوريني �إىل طرابل�س،
و�أ ّمنوا لهم املقرات وامل�ست�شفيات على �أرا�ضيها ،كذلك حاولوا �إفراغها
من �سلطة ال��دول��ة ،وحتويلها �إىل ب ��ؤرة �أمنية خارجة على القانون ،ال
�سيما بعد االعتداءات املتكررة التي طاولت القوى الوطنية والإ�سالمية
امل�ؤيدة لنهج املقاومة فيها ،وجناح «امل�ستقبل» وملحقاته يف عملية تطويق
ال�سنية يف اليوم يف لبنان ال�شمايل،
القوى املذكورة ،فباتت غالبية املناطق ُّ
خ�صو�صاً يف طرابل�س وعكار يف قب�ضة «امل�ستقبل» وحلفائه التكفرييني،
وقد يكون غياب التن�سيق بني قوى الثامن من �آذار هو �أحد �أهم �أ�سباب
فر�ض الهمينة «امل�ستقبلية  -الوهابية» على املناطق املذكورة.

بعد هذا العر�ض املوجز ،يطرح �س�ؤال ُمل ّح :ما هو م�صري النازحني
ال�سوريني؟ وم��ا هو دوره��م املرتقب يف ح��ال تفاقم الأزم��ة ال�سورية �أو
انح�سارها؟
يف هذا ال�صدد ،ي�ؤكد مرجع ع�سكري وا�سرتاتيجي �أن فر�ص جناح
امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة يف حتقيق ن�ت��ائ��ج م�ي��دان�ي��ة  -ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة باتت
م�ع��دودة ،مرجحاً �أن ي�شن اجلي�ش ال�سوري عملية ع�سكرية «واع��دة»،
�سيكون لها انعكا�س كبري على احلراك ال�سيا�سي الرامي �إىل �إيجاد ت�سوية
الأزمة ال�سورية.
وعلى �صعيد الو�ضع الأمني اللبناين ،ي�ؤكد املرجع �أن جناح القوات
ال�سورية يف عملية ا�ستئ�صال البور الإرهابية من �أرا�ضيها� ،سينعك�س
حتماً على الو�ضع الأمني يف لبنان ،ويحد من دور امل�سلحني التكفرييني،
وينهي دورهم تدريجاً� ،أما يف حال تفاقم الأزمة ال�سورية ،فيبدي املرجع
تخوفه من قيام ه�ؤالء امل�سلحني بعمليات �أمنية ت�ستهدف قوى املقاومة
يف ل�ب�ن��ان ،وت��دف��ع ب��ه �إىل ال�ه��اوي��ة ،خ�صو�صاً يف ��ض��وء ت�سعري اخلطب
املذهبية  -التحري�ضية ،و�سيا�سة «الن�أي بالنف�س» عما يدور من حوادث
�أمنية يف الداخل اللبناين التي تنتهجها احلكومة.

ح�سان احل�سن

ْ
المنفذين «جوهر» و«القفيل» في سورية
بعد مقتل ُ

ْ
لهذه األسباب أطلق الموقوفون بانفجاري طرابلس ()2/1
عندما كان القا�ضي املتقاعد �سعيد مريزا نائباً
ع��ام �اً مت�ي�ي��زي�اً ،وزع ع�ل��ى و��س��ائ��ل الإع�ل��ام ،خ�لاف�اً
ل �ل �ق��ان��ون« ،م�ط��ال�ع�ت� ْي��ه يف الأ� �س ��ا� ��س» يف ق�ضيتي
االع �ت��داء ع�ل��ى �أم ��ن ال��دول��ة ال��داخ �ل��ي ،م��ن خ�لال
ا�ستهداف خلية عبد الغني جوهر (التابعة لتنظيم
«ف�ت��ح الإ� �س�ل�ام») ع�سكريني م��ن اجلي�ش اللبناين
بتفجري ْين �إرهابيينْ يف �شارع امل�صارف يف طرابل�س
يف � 13آب م��ن ال�ع��ام  ،2008ويف حملة البح�صا�ص
يف  29أ�ي �ل��ول  ،2008م��ا �أدى �إىل ا�ست�شهاد وج��رح
ع�سكريني ومدنيني.
وم��ن امل�ع��روف �أن��ه ال يجوز ن�شر �أي «مطالعة يف
الأ�سا�س» يف �أي ملف ،لأنها متثل ر�أي النيابة العامة
ال�ت��ي ه��ي ط��رف يف امل��و��ض��وع امل �ط��روح ،فيما الكلمة
الفا�صلة تعود لقا�ضي التحقيق �أو املحقق العديل
ال��ذي يتوج حتقيقاته بقرار اتهامي ي�ضمنه معظم
الوقائع واحليثيات املهمة ،وتعترب املطالعة من �صلب
التحقيق ،ول��ذل��ك مي�ن��ع ن�شرها �أو ت�سريبها وف�ق�اً
للقانون ،فيما ال�ق��رار االت�ه��ام��ي يعني �سلوك امللف
طريقه �إىل املحكمة.
وال ي�خ�ف��ى ع�ل��ى �أح ��د �أن غ��اي��ة م�ي�رزا م��ن ن�شر
«مطالعته يف الأ�سا�س» يف �إح��دى هاتني الق�ضيتني،
وحت��دي��داً يف تفجري البح�صا�ص ،وال �ت��ي ب�ق��ي �ستة
�شهور لكي ي�صدرها منذ ا�ستالمه التحقيقات من
املحقق العديل القا�ضي نبيل �صاري يف � 6أي��ار 2009
ولغاية �شهر ت�شرين الأول  2009من دون وجه حق،
هي إ�ل��زام القا�ضي �صاري بفحوى مطالعته ،وا�ضعاً
�إياه يف موقف حرج وخطر يهدد حياته وعائلته ،لأن
م��ا دون��ه فيها ال يتوافق وم�سار التحقيق ،وه��ذا ما
ا�ستدعى تراجع مريزا عن اال�ستنتاجات التي خل�ص
�إليها يف مطالعته الثانية يف ق�ضية البح�صا�ص ،عرب
خم��رج ق��ان��وين ق�ضى بالتو�سع يف التحقيق ب��إج��راء
ا�ستجواب �شكلي لأحد املوقوفني.

م�ن��ا��س�ب��ة ال �ت��ذك�ير ب �ه��ذه احل ��ادث ��ة ال �ت��ي �ضجت
�أروق��ة العدلية بها عند حدوثها ،هي اتخاذ املجل�س
ال�ع��ديل برئا�سة القا�ضي ج��ان فهد ،ق��راراً يف � 6آذار
 ،2013ب�إخالء �سبيل خم�سة �أ�شخا�ص من املتهمني يف
هاتني الق�ضيتني بعد مرور �أربع �سنوات و�أربعة �أ�شهر
و�أ�سبوع تقريباً على توقيفهم ب�صورة وجاهية يف 29
ت�شرين الأول  ،2008والأول من ت�شرين الثاين ،2008
وذل��ك مقابل كفالة مالية بلغت مليوين ل�يرة عن
كل واحد منهم وهم :الأخ��وان �أمامة و�إ�سحق عثمان
ال�سيد ال�سب�سبي ،وع�لاء �أحمد حم��رز ،ورزان مفيد
اخلالد ،ور�شيد �أحمد امل�صطفى.
وهذه اخلطوة الق�ضائية ،ت�ؤكد �أن املجل�س العديل
ال��ذي ينظر يف ه��ذه الق�ضية املحالة عليه مبوجب

م��ر��س��وم م��ن جمل�س ال� ��وزراء ،ق��د اقتنع يف ال��درج��ة
الأوىل ،بوجوب �إخالء �سبيلهم ،بالنظر �إىل �أفعالهم
بعد انتهائه من ا�ستجوابهم ،وبالتايل االكتفاء مبدة
توقيفهم عند �صدور احلكم.
ومن يدقق يف �أوراق امللف يلم�س ب�شكل فاقع الدور
الثانوي ملعظم املخلى �سبيلهم ،ما يعني �أنه كان يجب
�إخالء �سبيلهم قبل ذلك بكثري.
و�سعى القا�ضي ��ص��اري �إىل احل� ��ؤول دون �إط��ال��ة
�أمد التوقيف االحتياطي ملعظم ه�ؤالء اخلم�سة ،ورفع
الظلم عنهم انطالقاً من واقعات امللف و�أدواره��م يف
اجل��رمي��ة املرتكبة ،وال�ت��ي نفذها عبد الغني جوهر
وال�سعودي عبيد مبارك عبد القفيل ،الذي ق�ضى يف
عملية انتحارية ا�ستهدفت مقهى القزاز يف �سورية،

�آثار االنفجار الذي نفذته عنا�صر «فتح الإ�سالم» يف طرابل�س عام 2008

وذلك عرب �إ�صداره للقرار االتهامي مبدة قيا�سية.
فما ه��ي �أدوار املخلى �سبيلهم وف�ق�اً للتحقيقات
معهم؟
�أو ًال :اقت�صر دور عالء �أحمد حمرز (مواليد العام
 ،)1986وهو زوج �شقيقة عبد الغني جوهر ،على نقل
ك�لام من الأخ�ير �إىل �شقيقه حممد جوهر و�إ�سحق
ال�سب�سبي بنقل كي�س يحتوي على جعبة ع�سكرية
وبندقية «كال�شينكوف» ،وبندقية حربية ،وعدة قنابل
يدوية ،ومما�شط «كال�شينكوف» ،وذخرية� ،إىل منزل
ع�لاء حم��رز الكائن يف ب��اب التبانة يف طرابل�س وهو
ما مت بالفعل.
وكان عبد الغني جوهر موجوداً يف منزل حمرز،
�أي م�ن��زل �شقيقته ،ع�ن��دم��ا ق��ام��ت دوري ��ة م��ن «ف��رع
املعلومات» بدهمه ،غري �أن �شقيقته �شاهدت العنا�صر
الأمنية ،ف�سارعت �إىل �إخباره ،ففر �إىل جهة جمهولة
ت ��ارك �اً م���س��د��س��ه وب�ن��دق�ي��ة ك�لا��ش�ي�ن�ك��وف ،وب�ن��دق�ي��ة
«�ستاير» ،وجعبة ومما�شط وذخرية خمتلفة ،وحزاماً
نا�سفاً معداً للتفجري ،و�أرب��ع قنـابل يدوية ،وبطاقة
الجئ فل�سطيني با�سم فطني الدوخي.
ثانياً :تعرف ر�شيد امل�صطفى املعروف با�سم ر�شيد
الك�سار (مواليد العام � )1989إىل عبد الغني جوهر
عن طريق ابن عمه عبد الكرمي امل�صطفى ،وقد قام
عبد الغني بتدريبه مع عبد الكرمي امل�صطفى ،ورزان
اخل��ال��د ،و�إ�سحق ال�سب�سبي ،و أ�م��ام��ة ال�سب�سبي ،على
ا�ستعمال ال�سالح.
وفيما ق��ال امل�صطفى أ�م��ام «ف��رع امل�ع�ل��وم��ات» إ�ن��ه
نقل مع عبد الكرمي امل�صطفى متفجرات من منزل
عبد الغني جوهر يف قرية ببنني �إىل منزل �أبو وائل
يف ال �ب��داوي ،ت��راج��ع ع��ن ذل��ك ل��دى ا�ستجوابه �أم��ام
القا�ضي �صاري.

علي املو�سوي
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مقابلة
الشيخ جبري :أميركا قبل تفككها تسعى إلى تفكيك المنطقة
ّ
وأزمة سورية ستتجه نحو تركيا والخليج
يف ه��ذا امل �ج��ال« :نعي�ش ه��ذا ال�ق�ل��ق� ،سيما
�أن ط�لائ��ع التفلت الأم �ن��ي ب ��د�أت تظهر يف
طرابل�س والبقاع ،وما ينادى به من البع�ض
هي بداية لتحريك «الفو�ضى املنظمة» ..وقد
تنتقل هذه الفو�ضى ال�سيا�سية �إىل فو�ضى
�أمنية ،ونحن ندعو ك��ل النا�س للوقوف يف
وجهها ،لأنها النار �ساعتئذ �ست�أكل الأخ�ضر
والياب�س ،وال ميكن لأحد �ضبطها».

العِ لم املتجرد عن هوى النف�س وحده ينه�ض بالأوطان ويوحد الأمم ويرفع من الإن�سان ..الإ�سالم
دين �صالح وخري ووحدة ،ولي�س دين تكفري ومتييز وفرقة..
جري��دة «الثبات» التق��ت �أمني عام «حركة الأمة» ،ومن�س��ق «جبهة العمل الإ�س�لامي» يف لبنان؛
ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،يف مكاتب ف�ضائية «الثبات» ،فكان هذا احلوار ال�رصيح وال�شيق:
ب�ين الإ� �س�لام ال�سيا�سي ال��ذي ُي��راد له
الإ�ساءة ،وبع�ض امل�سلمني الذين ي�شوّهونه،
م�شهد ال �ع��امل ال�ع��رب��ي والإ� �س�ل�ام��ي ،على
� �س��واده ،لي�س ق��امت �اً بالن�سبة �إىل �سماحة
ال�شيخ عبد النا�صر ج�بري ،يقول« :عندما
ن�ق��ر�أ احل��ا��ض��ر وال��واق��ع احل ��ايل ،ال ميكننا
�إال ر�ؤية �سواد م�ستقبلنا املنظور ،لكن نحن
ال���ش��رق�ي�ين ات �ك��ال �ن��ا الأول والأخ� �ي��ر على
اهلل تعاىل ،ال��ذي ع�وّدن��ا �أال ي�ترك الإن�سان
فري�سة ال�ظ�ل��م واجل �ه��ل� ،إذ ال ب��د �أن ي��أت��ي
امل �ن �ط �ق��ة رج� ��ل ح �ك �ي��م وق ��ائ ��د م �ل �ه��م ل�ك��ي
ي�أخذ ب��أي��دي النا�س نحو اخل�ير وال�سعادة،
فالعلماء ب�ع��د نبينا حم�م��د عليه ال�صالة
وال�سالم هم ورث��ة الأنبياء ،وبالتايل ال بد
�أن يظهر امل�صلح لإع��ادة البو�صلة والنا�س
على ال�صراط امل�ستقيم» ..فالإن�سان ب��ر�أي
عميد كلية الدعوة الإ�سالمية (فرع لبنان)
ال�شيخ جربي ،ال ميكنه �أن يعي�ش حياة طيبة
م��ن خ�لال اجل�سد وامل��ال ف�ق��ط ،لأن ال��روح
الإن�سانية مكوّنة من ثالثة عنا�صر :ج�سد
وما ي�ستتبع ذلك من عنا�صر وحاجيات ،ومن
عقل ،وم��ن ال ي�ستخدم عقله يعي�ش حياتاً
منقو�صة ،وم��ن نف�س حتيي ه��ذا اجل�سد..
وب��ال �ت��ايل ع�ل��ى الإن �� �س��ان ال�ع��اق��ل �أن ي��وازن
ب�ي�ن م���س�ت��وي��ات��ه ال �ث�لاث��ة ،وي �ق��ول ج�ب�ري:
«م��ن ال ي�ستخدم روح��ه وع�ق�ل��ه �إىل جانب
ج�سده ،فهو ال ي�ستطيع �أن يعي�ش �إن�سانيته
يف ه ��ذه احل �ي ��اة ،وال �ي ��وم ن���ش�ع��ر �أن ج�ن��وح
النا�س بالعموم نحو امل��ادي��ات والأر��ض�ي��ات،
م � ��رده �إىل وج � ��ود م��اف �ي��ا م��رك��زه��ا ال �ي��وم
�أمريكا وغرب ا�ستعماري مدعوم من �أفكار
�شيطانية �صهيونية ،وبر�أينا هذه املنظومة
هي وراء معظم م�شاكل العامل ،وهي اليوم
وراء التالعب بعاملنا العربي  -الإ�سالمي،
و�شخ�صياً كنت �أتوقع �أن تبد أ� هذه الفو�ضى
اخلالقة من لبنان ،و�أن ت�ستخدم «�إ�سرائيل»
ق�ن��اب�ل�ه��ا ال��ذك �ي��ة امل �ح ��دودي ��ة ال ��ذري ��ة كما
ا�ستخدمتها أ�م�يرك��ا يف م�ط��ار ب �غ��داد ،لكن
م��ع ت�ع�ثره��م يف ع ��دوان ح��رب مت��وز ،2006
ا��س�ت�ب��دل��وا حت�ق�ي��ق م ��آرب �ه��م ،ف �ب��د�أوه��ا من
املغرب العربي ،وها هي الفو�ضى عارمة يف
تون�س ،ويف ليبيا ويف م�صر؛ �أم الدنيا كما
نقول».
وي �ق ��ول ال �� �ش �ي��خ ج �ب��ري ،ال � ��ذي �أن �� �ش � أ�
«امل�ج�ل����س ال�ع��امل��ي للغة ال�ع��رب�ي��ة» للحفاظ
ع�ل�ي�ه��ا ،وم ��ؤمت ��رات ل�ل�ت���ص��وف� ،إن ج��ري��دة
«ال �ث �ب��ات» ك��ان��ت م��ن �أوائ � ��ل امل �ح��ذري��ن من
احلراك العربي امل�سمى «الربيع» ،وي�ضيف:
«خالفنا ر�أي كثريين من العلماء ،لي�س لأننا
نعي�ش حالة ت�شا�ؤم ،بل لأننا ق��ر�أن��ا الواقع
العمالين كما هو ،نحن نرى العقل الغربي
ه��و امل�شغل اخل�ف��ي لتلك الأح � ��داث ،وه��ذه

الفو�ضى لي�ست فو�ضى �سيا�سية فح�سب،
لأن��ه ب��الأخ�يرة ُي��راد بعث فو�ضى اجتماعية
واق �ت �� �ص��ادي��ة ون�ف���س�ي��ة ،ل�ي���س�ه��ل ال�ت�لاع��ب
بال�شعوب ،ومع الأ�سف يتم زج الدين بخ�ضم
هذه الفو�ضى والغوغائية لإ�ضفاء املقد�س
عن غري وجه حق».
نفتقد للكبار
�س�ألنا ج�بري :ولكنكم �أال تتحملون
ج ��زءاً م��ن ه��ذه امل���س��ؤول�ي��ة؟ ه��ذا ال�ف��راغ
والت�سطيح الديني� ،ألي�ست من م�س�ؤولية
علماء الفقه وال���ش��ري�ع��ة..؟ ف�ل�م��اذا رمي
امل�س�ؤولية على الآخرين وعلى الغرب الذي
صال غري م�صاحله؟ وملاذا يُ�سمع
ال تهمه �أ� ً
لعقل غربي خفي م��ن �إدارة مليار و400
�ألف �سُ ني يف هذا العامل؟ يرد جربي« :ال
�أُخفي على النا�س �إن قلت �إن رجال العقل
الذين يريدون �صالح الإن�سان يف عنا�صره
الثالثة (روح �أو نف�س وعقل وج�سد) هم
�أق�ل�ي��ة ،م��ا يهمني على املجتمع الإع�ل�ام
والإعالن امل�سيء للإن�سان الذي هو خليفة
اهلل وخليقته ال�سامية� ،شخ�صياً ال ميكنني
ت�صور ع��امل حم��ب هلل ب�إمكانه �أن يدعو
النا�س �إىل القتل ،نحن ن�سمع ق��ول اهلل
تعاىل عندما يتكلم عن النف�س الب�شرية،
ي �ق��ولَ } :م ��ن ق�ت��ل ن�ف���س�اً ب�غ�ير ن�ف��� ٍ�س �أو
ف�ساد يف الأر�ض فك�أمنا قتل النا�س جميعاً
ومن �أحياها فك�أنه �أحيا النا�س جميعاً{..
هذا هو منطق القر�آن الكرمي ومنطقنا،
مل يذكر م�سلماً وغ�ير م�سلماً� ،إمن��ا ذكر
«ن �ف �� �س �اً» ،ل��ذل��ك م��ع الأ� �س��ف امل�صلحون
والقادة الأخيار هم قلة يف عاملنا ،وقد مت ّر
على بع�ض البلدان وق��د ال جتد م�صلحاً
واح� � ��داً» ،ي�ضيف ج�ب�ري« :ن �ح��ن نعي�ش
فقدان الكبار يف جمتمعاتنا ،لي�س فقط
ع�ل��ى امل���س�ت��وى الإن �� �س��اين ،ب��ل ح�ت��ى على
امل�ستوى ال�سيا�سي ،لأن ال�سيا�سة بر�أينا
ه��ي أ�خ �ل��اق و� �ص�ل�اح وخ�ي�ر ب�ي�ن الب�شر
ج�م�ع��اء ،ولي�ست ال�سيا�سة ب��ر�أي�ن��ا ت�سلّق
للو�صول �إىل �إمربطوريات اقت�صادية».
�أحداث �سورية �ستنتقل �إىل اخلليج
وتركيا
ل�ك��ن �أمل ت�ف���ش��ل خم�ط�ط��ات ال �غ��رب،
�أق�ل��ه ا�سرتاتيجياً يف دم�شق ،رغ��م الدماء
التي ت�سيل ،ورغ��م اخل��راب الكبري؟ فهل
خم �ط �ط��ات ال �غ��رب ق � �دَر حم �ت��وم؟ ي�ق��ول
ج�ب�ري« :ع�ن��دم��ا نتكلم ع��ن ��س��وري��ة ،فال
ن�ستطيع �أن نعطي ��ص��ورة متفائلة على
امل� ��دى امل �ن �ظ��ور ،لأين �أرى ��ش�خ���ص�ي�اً �أن

املو�ضوع �سينتقل �إىل تركيا ،و�أن احلروب
الداخلية قد تنتقل �إىل اخلليج ..وال ندري
بعد ذلك �إىل �أين �ستتجه».
ن�س�أل ال�شيخ جربي :بر�أيكم ،هل �صمد
ال�ن�ظ��ام ال���س��وري ل��و مل تدعمه الأك�ثري��ة
ال�ساحقة م��ن ال����سُّ �ن��ة ،يجيبنا« :ال�شعب
ال�سوري ال يزال داعماً للنظام ،وب�أغلبيته
ال�ساحقة يرف�ض منطق التكفري ،ف�شرقنا
ال مي�ك�ن��ه �أن ي�ك��ون أ�ح ��ادي� �اً ،وال �ت �ن��وع هي
م�شيئة اخلالق ،وال�شعب ال�سوري متم�سك
ب�شدة بدولته ويرف�ض هذه الفو�ضى التي
تُراد له ،مع الأ�سف التكفرييون يف �سورية
ال��داع��ون ل�سفك ال��دم��اءُ ،رف�ع��ت عنهم �أي
ثقافة �أو علم �أو ح�ضارة ،ف�لا ميكنك �أن
جت��د إ�ن���س��ان�اً متعلماً يتكلم مبنطقهم..
نحن اليوم ال ن�ستطيع �أن نقتل النا�س على
خلفية مذهبية �أو عرقية ،فهذا ال يجوز
دي �ن �اً ،وال ي�ج��وز إ�ن���س��ان�ي�اً ،وال وط�ن�ي�اً ،وال
يجوز عربياً».
ال�شرق هو الأ�سا�س
وم��اذا عن امل�شهد ال��دويل؟ هل انتقلنا
م��ن الأح ��ادي ��ة الأم�ي�رك �ي��ة �إىل ال�ت�ع��ددي��ة
املناطقية؟ ي��رد ال�شيخ ج�ب�ري« :اخل���س��ارة
اال�سرتاتيجية لأمريكا بد�أت تتنامى ،لكننا

الشعب السوري ما
يزال داعمًا للنظام..
وأغلبيته الساحقة
ترفض منطق التكفير
والفوضى التي تُ راد له

ن��رى �أن �أم�يرك��ا ال�ت��ي ت�سري ن�ح��و التفكك
ت�سري وف��ق م��ا ��س��ارت عليه �أوروب ��ا يف �أوائ��ل
القرن الع�شرين ،فالأخرية قبل �أن ت�سقط
�إم�برط��وري��ات�ه��ا �سعت �إىل تق�سيم املنطقة
للحفاظ على قوتها ،واليوم �أمريكا املتجهة
�إىل التفكك ،ت�سعى �إىل تفكيك املفكَّك و�إىل
جتزئة املج َّز�أ ،من �أجل �أن تبقى الأقوى رغم
تفككها..

�إنكلرتا وراء «الوهابية ال�سيا�سية»

لبنان
وه ��ل ال �ف��و� �ض��ى الأم �ن �ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة
�ستنتقل �إىل لبنان ،مع �سيبان هيبة الدولة
وال �ك�لام املتعاظم ع��ن ت� أ�ج�ي��ل ا�ستحقاقات
د�� �س� �ت ��وري ��ة؟ ي� �ق ��ول ج �ب ��ري« :اال� �ش �ت �ب��اك
ال�غ��رب��ي م��ع امل �ق��اوم��ة ودول امل�م��ان�ع��ة التي
ت��ري��د احل �ف��اظ ع�ل��ى م���ص��احل�ه��ا وم���ص��ال��ح
�شعوبها ،لي�س حم�صوراً برناجمه يف �سورية،
ن�ح��ن ن��رى �أن ه��ذه احل�م�ل��ة اال��س�ت�ع�م��اري��ة
ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ع �ل��ى امل �ن �ط �ق��ة ه��دف �ه��ا لي�س
امل �ق��اوم��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ف �ق��ط ،ب��ل ال�ن�ي��ل من
امل�ق��اوم��ة الفكرية ،كما امل�ق��اوم��ة الثقافية،
لأن وفق ر�أينا الزناد ال يكفي ،فمنطقتنا ال
ت�شكو من ال�سالح للدفاع عن نف�سها وال من
الزنود ،املنطقة ت�شكو من فقدان �أهل العقل
الذين عليهم توجيه البو�صلة خلري �شعوب
هذه املنطقة ،وامل�س�ألة بد�أت من العراق ،وهي
ت�أخذ املنطقة قطراً قطراً وبلداً بلداً ،واليوم
ن��رى �أن املقاومة يف غ��زة �أ�صبحت �ضعيفة،
لأن ال�شريان القوي الذي يدعمها م�شغول
بنف�سه ،و�أق�صد بذلك �سورية ،واملقاومة يف
لبنان �أي�ضاً م�شغولة بلبنان».
بر�أي جربي �أن القنابل الذكية الفكرية
لدى الغرب ،والتي تتالعب بالعقول العربية
والإ�سالمية ،ال ميكن مواجهتها بغري قنابل
ذكية م�شرقية وعربية و�إ�سالمية �صحيحة،
فال�شيخ ج�ب�ري امل�ن�ه�م��ك بتن�شئة وخ��دم��ة
ط�ل�ب��ة ال �ع �ل��م يف م�ع�ه��د ال ��دع ��وة اجل��ام�ع��ي
ل �ل��درا� �س��ات الإ� �س�ل�ام �ي��ة ،ي�ع�ت�بر امل �ق��اوم��ة
ال�ع���س�ك��ري��ة ال �ت��ي ان�ت���ص��رت ع ��ام  ،2006مل
تتحقق لوال الدعم ال�سوري ووقوف «التيار
الوطني احل��ر» و�شرفاء ال��وط��ن �إىل جانب
امل�ق��اوم��ة ،ي�ق��ول« :ال ميكن و��ض��ع املقاومة
�ضمن حالة ع�سكرية فقط� ،أو عند طائفة
حم��ددة ،امل�ق��اوم��ة ب��ر أ�ي�ن��ا ه��ي ال��وط��ن ال��ذي
ي�ق��اوم ،وه��ي النا�س التي ت�صمد وت�صرب..
ولكننا ب�إذن اهلل تعاىل �سنواجه هذه امل�ؤامرة
و�سننت�صر».
ي� �ح ��ذر ج �ب��ري م ��ن ت �ف �ج�ي�ر ال��و� �ض��ع
ال �ل �ب �ن ��اين م� ��ن خ �ل��ال ب� ��واب� ��ة امل �خ �ي �م��ات
الفل�سطينية �أو غريها م��ن املناطق ،يقول

وه��ل من ك�لام يوجهه لبع�ض امل�شايخ
الذين يدعون اىل �إن�شاء إ�م��ارات �إ�سالمية؟
ي ��رد ج�ب�ري« :ب��داي��ة امل���س��ؤول�ي��ة ت�ق��ع على
عاتق الأجهزة الأمنية ،ال ن�ستطيع �أن نرفع
امل�س�ؤولية عن الدولة وعن احلكومة ،ونحن
من منطوقنا الديني ال ن�ستطيع �أن نتكلم
ع��ن إ�م � ��ارات ط��ائ�ف�ي��ة ،ح�ت��ى ال يح�صل بنا
الت�شتت والتفكك ،ونقول لأهلنا امل�ضللني
ب ��أح�لام واه �ي��ة غ��ري�ب��ة ،ب ��أن مطلب إ�ن���ش��اء
إ�م � ��ارات إ���س�لام�ي��ة ه��ي خم��ال�ف��ة لل�شريعة
الإ�سالمية ،لأننا ن�ؤمن بالوحدة يف العامل
الإ� �س�ل�ام��ي ،ن�ح��ن يف ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة نعي�ش
ك� أ�م��ة؛ م�سلمني وم�سيحيني وي�ه��ود ب� آ�خ��اء،
ومهما تنوعت م��ذاه��ب ال�ن��ا���س و أ�ع��راق�ه��م،
فنحن ب�شر ،ويف ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي عا�ش
حتى عبدة ال�شيطان و�أمثالهم فيما بيننا
كم�سلمني ب�سالم».
وماذا عن اخلليج والعرب املتواطئ مع
ال �غ��رب وخم�ط�ط��ات��ه؟ ي��رد ج�ب�ري« :علينا
ال �ع��ودة �إىل أ�� �ص��ل ون �� �ش ��أة ال�ت�ي��ار ال��وه��اب��ي
ال���س�ي��ا��س��ي� ..أمل تن�شئه ب��ري�ط��ان�ي��ا؟ علينا
��ص��راح��ة ق ��راءة ت��اري��خ �آل ��س�ع��ود ،ق��د يكون
فيما بينهم �أنا�س طيبون وعروبيون ،ولكن
من يت�سلم مقاليد احلكم هم من حتركهم
«ال��رمي��وت ك��ون�ت�رول» ال�غ��رب�ي��ة ،وه ��ذه هي
حالة دولة قطر» ،بر�أي ال�شيخ جربي.
«الثبات»
ان � �ط �ل�اق � �اً م� ��ن ه � ��ذا امل �� �ش �ه��د وه� ��ذه
امل�س�ؤولية ،يعد ال�شيخ ج�بري لهذه الغاية
قناة «الثبات» ملواجهة هذه املوجة التكفريية،
ي �ق��ول« :بف�ضل اهلل ع��ز وج ��ل ،مت ت�أ�سي�س
ا�ستوديوهات لقناة «الثبات» ،ونحن انطالقاً
من قوله تعاىل نقول�« ،أ�صلها ثابت ،وفرعها
يف ال�سماء» ،واهلل يثبت الذين �آمنوا بالقول
الثابت يف احلياة الدنيا ويف الآخ��رة� ..شعار
الثبات «�أمة واحدة و�شعوب متعارفة» ،نحن
اليوم جنل�س و إ�ي��اك يف مكاتب ه��ذه القناة،
وم��ن املتوقع �أن نخرج �إىل البث الف�ضائي
خ�ل�ال ��ش�ه��ر ..ون�ع��د ق��راءن��ا �أن ت�ك��ون قناة
«الثبات» قناة كل امل�سلمني وك��ل اللبنانيني
وكل الذين ينادون بالأخوة واملحبة وبحرمة
� �س �ف��ك ال� � ��دم ،و� �س �ن �ك��ون جل �م �ي��ع الأع� � ��راق
والأدي� ��ان ..ون���س��أل اهلل �أن يعيننا ببث روح
املحبة والألفة بني النا�س ويف جمتمعنا».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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عربي
أزمة اقتصادية متفاقمة في الضفة وغزة

ّ
ُ
ال حلول القتصاد «متعيش»

ي�صر م�س�ؤولون فل�سطينيون على التكتم حول
الأ�سباب احلقيقية ال�ستقالة وزير املالية يف احلكومة
الفل�سطينية يف رام اهلل ،وذلك يف وقت تتفاقم الأزمة
االقت�صادية التي تعاين منها ال�سلطة الفل�سطينية،
وت�ط��ل �أزم ��ة �سيا�سية ج��دي��دة م��ع ع ��ودة الهجمات
الكالمية التي ت�شنها حركة فتح على حكومة �سالم
ف�ي��ا���ض� ،إذ اتهمت ال�ق�ي��ادي��ة يف فتح جن��اة �أب��و بكر،
رئي�س احلكومة �سالم فيا�ض بالعنجهية ،وعرب وزراء
فتح يف احلكومة عن ا�ستيائهم من �أداء فيا�ض خالل
اجتماع لهم مع رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ،ويف
حني حتدثت م�صادر فل�سطينية عن تلويح ال��وزراء
باال�ستقالة ،نفت م�صادر فتح هذا اخلرب.
وبينما ال ي�ب��دو وا��ض�ح�اً حجم ارت�ب��اط الأزم��ة
ال�سيا�سية بتلك االقت�صادية� ،إال �أن الت�صريحات التي
ت�صدر ع��ن م�س�ؤولني يف ال�سلطة ،وك��ذل��ك تقارير
اقت�صادية متنوعة امل�صادر ،ت�شري �إىل �أزمة اقت�صادية
خانقة تواجهها ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل ،كما
�أن اجلمود االقت�صادي ي�ضرب قطاع غزة.
م�س�ؤول يف وزارة املالية الفل�سطينية ق��ال�« :إن
�إ�سرائيل ما زالت حتتجز �أموال ال�ضرائب امل�ستحقة
لل�سلطة ع��ن �شهر ك��ان��ون ال�ث��اين امل��ا��ض��ي» ،و أ���ض��اف
�أحمد احللو؛ مدير عام اجلمارك واملكو�س و�ضريبة
القيمة امل�ضافة يف وزارة املالية� ،أن «�إ�سرائيل كان يجب
�أن حتوّل �أموال �شهر كانون الثاين يوم اخلام�س من
ال�شهر اجلاري ،لكن �إ�سرائيل يبدو بقرارات �سيا�سية
ع��ادت حلجز الأم��وال بهدف ال�ضغط على ال�سلطة
الفل�سطينية ،ما ي�ؤدي �إىل تفاقم الأزمة االقت�صادية
وت�أخري �صرف رواتب املوظفني».
مطالبات بالدعم ..وخطة تق�شّ ف
ال�سلطة الفل�سطينية التي تعتمد على امل�ساعدات
وعلى ال�ضرائب املحولة من حكومة االحتالل ،جددت
مطالبتها احلكومات العربية االل�ت��زام ب�شبكة الأم��ان
امل��ال�ي��ة ال�ت��ي �أق� ّرت�ه��ا اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وقيمتها 100
مليون دوالر �شهرياً ،وهي قامت يف الوقت نف�سه باعتماد
خ�ط��ة ت�ق����شّ ��ف ،خلف�ض الإن �ف��اق وت��وف�ير م ��وارد لدفع
الرواتب.
وتلحظ اخلطة التي مل تظهر يف �صورتها النهائية
ب�ع��د ،االب �ت �ع��اد ع��ن زي ��ادة ��ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل� ،أو القيمة
امل�ضافة على املنتج املحلي.
البيانات املالية التي �صدرت م��ؤخ��راً عن وزارة
املالية حول �إجمايل �إي��رادات ونفقات ال�سلطة خالل
�شهر كانون الثاين املا�ضي� ،أظهرت «حت�سناً طفيفاً»

يف الإي��رادات بقيمة  66مليون �شيكل ،مقارنة بنف�س
الفرتة من العام املا�ضي ،و«حت�سناً ملحوظاً» �آخر يف
النفقات التي انخف�ضت مطلع هذا العام بقيمة 248
مليون �شيكل عن نف�س الفرتة من العام .2012
أ�ب��رز نفقات ال�سلطة خ�لال �شهر ك��ان��ون الثاين
املا�ضي ،ومقارنة مع نف�س الفرتة من العام الفائب،
مل ت�شهد تغرياً يذكر ،خ�صو�صاً على م�صاريف وزارة
الداخلية والأم��ن للفرتتني ،والتي بلغت حتى نهاية
ك��ان��ون ال�ث��اين  2013ق��راب��ة  311.248مليون �شيكل،
مقابل  314.543مليون �شيكل يف كانون الثاين .2012
�إال �أن أ�ج��ور وروات ��ب الداخلية والأم ��ن ارتفعت
يف العام احل��ايل بقيمة  10ماليني دوالر ،فقد بلغت
قرابة  240مليون �شيكل مع نهاية كانون الثاين ،2013
بينما بلغت يف نف�س ال�ف�ترة م��ن ال�ع��ام امل��ا��ض��ي نحو
 230مليون �شيكل ،يف حني ذهبت باقي النفقات على
(م�ساهمات اجتماعية ،وال�سلع واخل��دم��ات ،ونفقات
حتويلية وتطويرية) .وي�ستحوذ الأمن على  ٪31من
الناجت املحلي لل�سلطة الوطنية ،بقيمة بلغت خالل
العام  2012نحو  4.078مليار �شيكل.
وحول �إجراءات امل�ؤ�س�سة الر�سمية ملواجهة العجز،
فقد عمدت وزارة املالية خ�لال وق��ت �سابق من العام
احل��ايل �إىل رف��ع ج�م��ارك ال�سيارات بن�سبة  ٪75بعد
�أن ك��ان��ت � ،٪50إ� �ض��اف��ة �إىل حت���س�ين ع�م�ل�ي��ة جباية
ال �� �ض��رائ��ب ،م��ن خ�ل�ال ت��دري��ب ط��واق�م�ه��ا ،وت��وح�ي��د
دائ��رت��ي �ضريبة ال��دخ��ل وال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة يف دائ��رة
واحدة لكبار املكلفني.

ي�شكك مراقبون اقت�صاديون يف �إمكان �أن حتقق
ه��ذه اخل�ط��ة جن��اح �اً ف�ع�ل�ي�اً ،وي���ش�يرون �إىل �أن ج��ذر
الأزم��ة مت�صل بطبيعة وم�صدر امل��وارد التي تتلقاها
ال�سلطة ،جل هذه املوارد ي�أتي من م�ساعدات وهبات،
وهذه ال تقيم اقت�صاداً حقيقياً ،وهي مرتبطة بظروف
و�شروط �سيا�سية ،كما �أن ال��دول العربية تقدم عادة
وعوداً غري قابلة للتنفيذ ،ويكمن احلل الفعلي ببناء
اقت�صاد غري م�سيطر عليه من قبل االح�ت�لال ،لكن
�إن�ه��اء التبعية القت�صاد دول��ة االح �ت�لال ،مرتبط يف
احلقيقة ب�إنهاء االحتالل نف�سه.
االقت�صاد املتعي�ش ..والعي�ش على امل�ساعدات
يو�صف اقت�صاد ال�سلطة الفل�سطينية ب�أنه «اقت�صاد
متعي�ش» ،ويف الظروف االقت�صادية التي تعي�شها مناطق
ال�سلطة يف ال�ضفة وال�ق�ط��اع ،فقد �أ�صبح اعتماد عدد
كبري من املواطنني الفل�سطينيني على امل�ساعدات التي
تقدمها ه�ي�ئ��ات وم��ؤ��س���س��ات م�ت�ع��ددة ،حكومية وغ�ير
حكومية ،فقد ك�شفت ن�شرة دوري��ة ��ص��ادرة ع��ن معهد
الأبحاث وال�سيا�سات االقت�صادية «ما�س» م�ؤخراً� ،أن ثلث
الفل�سطينيني يتلقون م�ساعدات غذائية من اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات العربية والدولية.
و�أف��ادت الن�شرة �أن��ه وعلى الرغم من وج��ود بع�ض
التح�سن يف الأم��ن الغذائي لدى بع�ض املناطق� ،إال �أن
و�ضع جتمعات �أخ��رى ازداد ��س��وءاً ،ال �سيما قطاع غزة
الذي عانى على مدار ال�سنوات الع�شر املا�ضية من نق�ص

فـشـــل الـقـبــــة الـحــديــــــديـــــة
�شكك خرباء يف كيان االحتالل ،والواليات املتحدة ،بقدرات منظومة
«القبة احلديدية» التي طورتها �صناعات الأ�سلحة يف كيان االحتالل ،بعد
�أن دلت �أبحاثهم على �أن النتائج احلقيقية ال�ستخدام هذه املنظومة خالل
احلرب الأخرية على غزة جاءت متناق�ضة مع املعطيات على �أر�ض الواقع.
وكتب املحلل الع�سكري والطيار ال�سابق؛ ر�ؤوف�ي�ن بدهت�سور ،يف
مقاله الأ�سبوعي ب�صحيفة «ه�آرت�س»� ،إن نتائج �أبحاث اخلرباء الثالثة
دلت على جناح «القبة احلديدية» يف اعرتا�ض  ٪5فقط من �صواريخ
«غ��راد» التي �أطلقها الفل�سطينيون ،ولي�س  ٪84منها كما �أعلن جي�ش
االحتالل يف نهاية عملية «عمود ال�سحاب» الع�سكرية �ضد قطاع غزة
يف �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�ضي وفقاً ملا �أفادت به وكالة يونايتد
بر�س انرتنا�شونال.

ونقل بدهت�سور عن اخلبري الأمريكي الربوف�سور تيودور بو�ستول
قوله�« :إذا ك��ان تعريف االع�ترا���ض الناجح من قبل القبة احلديدية
يعني تدمري الر�أ�س احلربي للقذيفة ال�صاروخية املهاجمة ،ف�إن ن�سبته
خالل عملية عمود ال�سحاب منخف�ضة جداً ،ورمبا .»٪5
و�أ�ضاف �أن خبريين �آخرين� ،أك��دا �أن جناح «القبة احلديدية» يف
اع�ترا���ض ال�صواريخ الفل�سطينية مل يقرتب �إىل ن�سبة النجاح التي
�أعلن عنها جي�ش االحتالل وهي .٪84
وكتب بدهت�سور �أن اخلرباء الثالثة اكت�شفوا ظاهرة غريبة ،وهي
�أن ال�صواريخ التي تطلقها «القبة احلديدية» ت�سري مب�سارات متطابقة
ب�شكل كامل ،ويف نهايتها تكون هناك خطوط دخانية مت�شابهة متاماً
ودمرت هذه ال�صواريخ نف�سها يف الثانية نف�سها بال�ضبط.

م�ستمر يف الغذاء ،والذي ازداد ب�شكل ملحوظ بعد عام
.2007
ول�ف�ت��ت �إىل �أن ب�ع����ض ال �ع��وام��ل �أدت �إىل �إحل ��اق
خ�سائر ج�سيمة ب��ال��زراع��ة يف غ ��زة ،م��ا زاد م��ن حاجة
الأ�سر هناك لتوفري الغذاء الأ�سا�سي لهم ،وكان �أبرزها
االجتياح الأخري الذي �أفقد الزراعة نحو  16.6مليون
دوالر ،و�أحل��ق خ�سائر تقدر بـ 2.2مليون دوالر بالرثوة
احليوانية ،كما حلقت خ�سائر بالرثوة ال�سمكية تقدر
ب�أكرث من ن�صف مليون دوالر.
ون��وه��ت �إىل �أن��ه ك��ان للمنخف�ض اجل��وي الأخ�ير
ت��أث�ير على الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي ،حيث ت� أ�ث��رت ال�ع��دي��د من
الأ� �س��ر يف ال�ق�ط��اع ب��ذل��ك ،خ�صو�صاً ��ص�غ��ار امل��زارع�ين،
وي�شار �إىل �أن وزارة الزراعة يف احلكومة الفل�سطينية
يف غزة ،تقدر م�ساحة الأرا�ضي الزراعية املت�ضررة من
املنخف�ض يف قطاع غزة بنحو � 3.089ألف دومن.
وبح�سب «ما�س» ،فقد ازدادت ب�شكل كبري امل�ساعدات
ال�غ��ذائ�ي��ة امل��وج�ه��ة للحد م��ن ف �ق��دان الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي
للعائالت الفل�سطينية ،لي�صل جمموعها ،ع�بر �آلية
«النداء املوحد» فقط� ،إىل �أكرث من مليار دوالر خالل
العقد املا�ضي.
ويتوقع �أن ت�صل امل�ساعدات الغذائية التي تقدمها
جلنة امل�ساعدات الغذائية يف «عملية النداء املوحد» فقط
�إىل نحو  1.6مليون فل�سطيني خالل العام .2013
والحظ تقرير «ما�س» �أن معظم امل�ساعدات الغذائية
املخطط تقدميها ،خ�لال العام احل��ايل� ،أي م�ساعدات
غذائية مبا�شرة (بن�سبة  ،)٪73كما �سيتم توزيع ق�سائم
غذاء على نحو  ٪8من امل�ستفيدين ،متكنهم من ال�شراء
مبا�شرة م��ن التجار ال�صغار� ،أم��ا الن�سبة املتبقية من
امل�ستفيدين والتي ت�صل �إىل  ٪19ف�سوف يح�صلون على
وجبات مدر�سية.
ولفت �إىل �أن عدد امل�ستفيدين من تلقي امل�ساعدات
الغذائية خالل العام � ،2013سوف يزيد عن  1.5مليون
فل�سطيني ،ولكن من املعلوم ف�إن توزيع امل�ساعدات عادة
ما يرتافق مع �أخ�ط��اء ا�ستهداف عالية ،تتعلق بن�سبة
الأ�سر غري املحتاجة التي تتلقى م�ساعدات ،من �إجمايل
الأ�سر التي حت�صل على م�ساعدات.
جمود اقت�صادي يف القطاع
رغم االنق�سام ال�سيا�سي ،ف��إن الأزم��ة االقت�صادية
ت�ضرب طرفيه معاً ،ويت�أثر القطاع عملياً ب�أزمة ال�سلطة
ضال ع��ن املعاناة امل�ستجدة،
االقت�صادية يف ال�ضفة ،ف� ً
واملرتتبة على �إغراق الأنفاق من قبل ال�سلطات امل�صرية.
وي�شكو جتار قطاع غزة وامل�ستوردون فيها من حالة
رك��ود اقت�صادي �أث��رت �سلباً على حركة البيع وال�شراء،
فمنذ �أ�شهر ت�سيطر حالة ركود على الأ�سواق ،رغم توفر
الب�ضائع والنق�ص الوا�ضح يف �أ�سعار كثري منها ،وتباينت
الر�ؤى حول هذا الركود� ،إذ ترى احلكومة الفل�سطينية
يف غزة� ،أنه يف اجلانب التجاري ال يعني ركوداً اقت�صادياً
ع��ام �اً ،مدللة على ذل��ك بحركة االزده ��ار يف قطاعات
�أخرى كقطاعي الإن�شاءات واخلدمات.
�أما االقت�صاديون فريون �أن امل�شكلة تكمن يف عدم
انتظام روات��ب موظفي ال�سلطة الفل�سطينية ،والتي
تدفعها احلكومة يف رام اهلل ،وع��دد ه��ؤالء املوظفني يف
غزة يقارب � 70ألفاً ،وهم �أكرث الفئات ت�أثرياً يف حركة
الأ��س��واق بالقطاع ،وي�ستبعدون االنتعا�ش دون انتظام
هذه الرواتب.

عبد الرحمن نا�صر
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عربي
الفلسطينيون والتصنيف القانوني

تعقيدات التسجيل واإلحصاء

م�سرية معاناة الفل�سطينيني مع الأوراق الثبوتية

ب�ع��د م�ع��ان��اة ا��س�ت�م��رت ل�ع���ش��رات ال�سنوات
للح�صول على ت�أ�شرية دخول �إىل م�صر ومنها
�إىل غزة ،حيث م�سقط ر�أ�سه ،جنح �أبو �صبحي
يف و� �ص��م ج ��واز ��س�ف��ره ب��ال �ف �ي��زا ،ل�ك�ن��ه ف�شل
يف ال��دخ��ول �إىل قطاع غ��زة بعد الت�شديدات
التي ح�صلت م�ؤخراً على الدخول واخل��روج،
و�أُعيد �إىل لبنان ليكمل معاناته وما تبقّى من
�سنوات عمره بعيداً عن �أهله ،ويرف�ض احلاج
�أبو �صبحي �أن ي�صنّف من «عدميي الهوية»،
فهو يفتخر ب�أنه «فل�سطيني ابن فل�سطيني»،
لكن ذلك ال مينع �أن يدخل احلاج ال�سبعيني
�ضمن الت�صنيف القانوين لالجئني من تلك
الفئة ،حيث يق�سم الالجئون الفل�سطينيون
�إىل ثالث فئات.
الفئة الأوىل :وهم الغالبية العظمى ،جرى
ت�سجيلهم يف �سجالت الإح�صاء الوحيد الذي
�أجن��ز بعد نكبة فل�سطني ع��ام  ،1948الفئة
الثانية :وت�ضم الالجئني الذين مل ي�شملهم
الإح �� �ص��اء ال �� �س��اب��ق ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ق��دوم
بع�ضهم يف الفرتة ما بني  1950حتى ،1956
وقد جرت ت�سوية �إقامتهم و�أو�ضاعهم ،والفئة
ال من الفل�سطينيني
الثالثة :ت�ضم عدداً قلي ً
الذين ا�ضطروا للإقامة يف لبنان بعد هزمية
حزيران  ،1967وبعد ال�صدامات الدموية مع
ح��رك��ة امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية يف الأردن عام
 ،1970ومنهم من �أبعدته �سلطات االحتالل
ال�صهيوين ع��ن الأرا� �ض��ي الفل�سطينية� ،أو
ال� �س��رى،
م��ن مت حت��ري��ره ب�ع�م�ل�ي��ات ت �ب��ادل أ
ه��ذه الفئة ان��دجم��ت يف الرتكيبة اللبنانية
الخ��رى
الفل�سطينية ،و�أ�صبحت مثل الأ�سر أ
مقيمة عملياً ،لكن ال حتمل �أوراق� �اً ثبوتية
قانونية يف البلد امل�ضيف لبنان ،مما جعلهم
يتعر�ضون لأحكام قوانني و�إج��راءات عقابية

قلق في الكيان الصهيوني من تدهور الوضع الصحي للعيساوي

أطــول إضــراب عـن الطـعــام عــبر الـتــاريـــخ

يبدو �أن ق�ضية الأ��س��رى امل�ضربني عن الطعام يف ال�سجون ال�صهيونية تتجه
للت�صعيد ،م��ع �إ� �ص��رار امل�ضربني ع��ن ال�ط�ع��ام موا�صلة م��ا ب ��د�أوه منذ �أ��ش�ه��ر ،ويف
مقدمهم الأ�سري �سامر العي�ساوي امل�ضرب عن الطعام منذ ما يزيد على ال�سبعة
�أ�شهر ،يف �أطول �إ�ضراب عن الطعام يقوده معتقل عرب التاريخ.
وت�سود حالة من التخبط يف قيادة الكيان ال�صهيوين بعد تدهور الو�ضع ال�صحي
للأ�سري العي�ساوي ،بح�سب ما ذكرت عدد من ال�صحف العربية ،وقد رف�ض العي�ساوي
عر�ضاً يق�ضي ب�إبعاده عن ال�ضفة �إىل غزة �أو �إىل �أي مكان �آخر غري ال�ضفة الغربية
مقابل الإفراج الفوري عنه.
وذكرت رابطة الأ�سرى املحررين الفل�سطينيني� ،أن الأ�سرى يف �سجون «رميون»
و«نفحة ال�صحراوي» و«بئر ال�سبع» �سيبد�أون �إ�ضراباً مفتوحاً عن الطعام ،الثالثاء
املا�ضي ،و�أ�شار رئي�س الرابطة توفيق �أبو نعيم� ،إىل عزم الأ�سرى خو�ض الإ�ضراب يف
تلك ال�سجون الثالثة ،ودخول باقي ال�سجون الإ�ضراب يف وقت الحق ،وقد جاء ذلك
يف ر�سالة ت�سلمها من الأ�سرى.

وتابع« :الأ�سرى حذروا يف الر�سالة �أي�ضاً من وفاة الأ�سري مَي�سرة �أبو حمدية،
امل�صاب مبر�ض ال�سرطان يف احلنجرة ،بعد تدهور كبري يف حالته ال�صحية نتيجة
الإهمال الطبي من قبل �إدارة م�صلحة ال�سجون» ،و�أ�ضاف �أن الأ�سري مَي�سرة فقد
نحو  15كجم من وزنه نتيجة املر�ض.
ويعد �أبو حمدية وهو من �سكان ال�ضفة الغربية املعتقل منذ � 2002صاحب �أكرب
رتبة ع�سكرية ،لواء ،ومت اعتقاله خالل اجتياح جي�ش االحتالل ملدينة اخلليل.
على �صعيد �آخ��ر ،ذك��رت جمعية «واع��د» للأ�سرى واملحررين� ،أن الأ�سري جمال
ال�ن��وري ،املعتقل يف �سجن «�إي�شل» ال�صحراوي ،م�ضرب عن الطعام منذ  3مار�س
املا�ضي ،للمطالبة بالإفراج عنه بعد ق�ضائه ثلثي امل��دة ،و�أو�ضحت «واع��د» يف بيان،
�أن الأ�سري «النوري» ،من �سكان و�سط قطاع غزة ،و�أب لطفلني واعتقل قبل  11عاماً
وحكم عليه بال�سجن ملدة  13عاماً.
وقد بد�أ الثالثاء املا�ضي  800معتقل فل�سطيني يف ثالثة �سجون «�إ�سرائيلية»،
�إ�ضراباً عن الطعام ت�ضامناً مع زمالئهم الأربعة امل�ضربني عن الطعام منذ �شهور.

دون �أي ذن ��ب اق�ت�رف ��وه ،وه ��ذه ال�ف�ئ��ة ب��ات��ت
تعرف بـ«فاقدي الأرواق الثبوتية».
الفئة الأوىل من الالجئني الفل�سطينيني
م�سجلون ق��ان��ون�ي�اً يف ل�ب�ن��ان ل ��دى م��دي��ري��ة
�� �ش� ��ؤون ال�ل�اج �ئ�ي�ن ،واع �ت �م ��دوا يف ��س�ج�لات
الأون��روا منذ  ،1948ويعي�شون داخ��ل وخ��ارج
املخيمات ،ومنهم م��ن �سجلوا ل��دى مديرية
�ش�ؤون الالجئني يف العام  ،1962ومل ي�سجلوا
لدى الأونروا لأنهم �سبق وت�سجلوا يف مناطق
عملها الأخ��رى (قطاع غ��زة) ،ومعظمهم من
ال�ف�ئ��ة ال�ث��ان�ي��ة وي �ع��رف��وا ب �ـ«غ�ير امل�سجلني»
( ،)NRوالفئة الثالثة غري م�سجلني لدى
دوائ� � ��ر ال ��دول ��ة وال يف � �س �ج�لات الأون � � ��روا،
�إم ��ا لأن �أ� �ص��ل ت�سجيلهم ك��ان يف ال�سجالت
امل���ص��ري��ة (ق �ط��اع غ ��زة) �أو امل�م�ل�ك��ة الأردن �ي��ة
(ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة)� ،أو لأن�ه��م ال ميلكون �أي
�إثبات قانوين ،وقد رف�ضت ال�سلطتني جتديد
ج � ��وازات ��س�ف��ر ه � ��ؤالء ل �ع��دة �أ� �س �ب��اب �أه�م�ه��ا
معار�ضة الكيان ال�صهيوين لذلك.
وم �ع �ل��وم �أن ه �ن��اك ف �ئ��ة م ��ن ال�لاج �ئ�ين
ح�صلت على اجلن�سية اللبنانية ،ف�أ�صبحوا
يتمتعون بحقوق املواطنة ،كما �أن فئة �أخرى
حازت على جن�سيات بلدان �أخرى بعد �إقامتهم
فيها ،وج��رى �شطب قيودهم م��ن ال�سجالت
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،واع �ت�ب�روا م��واط�ن�ين �أج��ان��ب من
�أ�صل فل�سطيني ،وه��ذا كان �سبباً ا�ستخدمته
احلكومة اللبنانية ملنعهم من حقوق امللكية
العقارية يف لبنان الحقاً.
وت �ع �ت�بر ف �ئ��ة ف��اق��دي الأوراق ال�ث�ب��وت�ي��ة
الأكرث معاناة ،العتبار وجودهم غري �شرعي
على الأرا�ضي اللبنانية ،ومعاملة من ال ميلك
�أي �أوراق منهم ،كالأجنبي الذي يدخل البالد
خل�سة ،يالحق وي�سجن.
وبالن�سبة لفئة «غري امل�سجلني» (،)NR
ف�إن حرمانهم من معظم خدمات الأون��روا
ت�ع�ت�بر �أب� ��رز ال �� �س �م��ات ،ح�ي��ث ت�ع�ت�بر �إدارة
الأون � ��روا �أن �ه��م ي�ستفيدون م��ن خدماتها
يف م �ك��ان �آخ ��ر ك �غ��زة �أو ال���ض�ف��ة ح�ي��ث هم
الخ� � ��ذ ب �ع�ي�ن االع �ت �ب��ار
م �� �س �ج �ل��ون ،دون أ
الأ� �س �ب��اب وال �ظ ��روف ال �ت��ي �أو��ص�ل�ت�ه��م �إىل
لبنان وع��دم ال�ق��درة على ال�ع��ودة �إىل مكان
ت�سجيلهم الأ�سا�سي.
�أم��ا الفئة الأوىل ،فال م�شاكل حقيقية
متعلقة بالت�سجيل وامل�ع��ام�لات الر�سمية
والإداري � ��ة ،با�ستثناء بع�ض التعقيدات يف
طول فرتة جتديد الأوراق الثبوتية.
وم � � ��ا ي� �ج� �م ��ع ال � �ف � �ئ� ��ات ال� � �ث �ل��اث م��ن
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين ،ح��رم��ان �ه��م م ��ن م�ع�ظ��م
الن �� �س��ان �ي��ة ،ال �سيما ح��ق العمل
احل �ق��وق إ
وال �� �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
�صدور قانون حق العمل منذ العام 2010
لكن دون تنفيذ.

�سامر ال�سيالوي
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 ..وتبدأ السنة السادسة من «الثبات» ..عهد ووعد

ّ
تحول العيد الخامس لصحيفة «الثبات» إلى مناسبة جامعة
للشخصيات السياسية واإلعالمية والعلمائية والدبلوماسية
واالجتماعية والوطنية ،ج��اءوا من كل لبنان ليحتفلوا مع
أسرتها بالعيد الخامس لصدور العدد األول.
وتغتنم أسرة «الثبات» تحريرًا وإدراة المناسبة لتؤكد
أنها ستمضي على العهد والوعد.

عهد بأن نظل ثابتين على قول كلمة الحق ،والبحث عن
الحقيقة مهما كانت الصعاب والمشقات ،ألن من حق القارئ
علينا أن نقدم له المعلومة الصحيحة ،والتحليل السليم
المبني على عناصر حقيقية بال أوهام أو مداورة.
ووعد بأن ّ
نجد من أجل التطوير والتحديث ،في الشكل
وفي المضمون ،ألننا إذا كنا ثابتين وراسخين في السعي

كــــلـمــــــة نــقــيب الصحــــــافــــــة اللـبـــــنـانـيــــــة

كلـمـــة نـقـيب المـحـــــرريـــــــن

محمد بعلبكي :مسـيرة الصحـافـة اللبــنانيـة بـذل
وعطاء ..و«الثبات» أكدت جدارتها بـرسـالة الحرية

الياس عون« :الثبات» أثبتت التزامـهـا بــالكلمـة الـحـرة
�أن ت �ق��ف يف ح �� �ض��رة �أ� �ص �ح��اب ال �ق �ل��م وال�ك�ل�م��ة
للحديث ،فاملهمة �سهلة ب��ل وحم� َّب�ب��ة ،لأن الهموم
واح ��دة�� ،س��واء على م�ستوى املهنة �أم على م�ستوى
الوطن.
نحن مع�شر املحررين والإعالميني نحمل يف هذه
الأيام همني:
الأول :ه � ّم ا��س�ت�م��رار مهنة ال���ش�ق��اء ،و��س��ط هذه
الم ��واج املتالطمة ،التي ت�ضرب رك��ائ��ز مهنتنا من
أ
كل جانب ،حيث مل يعد ل�سيف �صاحبة اجلاللة ذاك
احلد القاطع ،بعدما فقدت الدولة هيبتها ،وان�سحب
الأمر على كل مفا�صلها ،خ�صو�صاً يف املجالني الأمني
وال�ق���ض��ائ��ي ،وب��ات��ت معهما ال�ك�ل�م��ة م ��ادة للرتا�شق
اليومي.
الثاين :ه ّم البقاء على ال�صعيد الوطني� ،إذ ن�شهد
يف ك��ل ي��وم امل��زي��د م��ن االن�ق���س��ام��ات وال�ت���ص� ّدع��ات يف
ج�سم الوطن ،الذي ما يزال ينزف من كرثة ما �أمعن
�أبنا�ؤه فيه طعنا وقت ًال على مدى  40عاماً ونيف.
و�إن ك ��ان ه �ن��اك امل��زي��د وال �ك �ث�ير ل � ُي �ق��ال ،لكن
املنا�سبة فرحة لالحتفال� ،أكتفي بهذا القدر لأقول:
على الرغم من ال�صعوبات ،يبقى اللبناين كطائر

جـوزيـف أبــو فـاضـل:
شـكـلت
«الثــــبات» ّ
إضـــافـــة نــوعـيــة
ومـمـيــزة

واالجتهاد نحو المعرفة والحقيقة ،إال أننا نعرف تمامًا أن
الجمود والمراوحة في المكان الواحد ،هو مقتل وف��راغ..
والحياة والطبيعة تكره الفراغ والجمود ،لذا سنعمل ونسعى
بإذنه تعالى ،من أجل مزيد من العطاء ومزيد من التجدد على
طريق الضوء وتحت شمس الحقيقة.

ال �ف �ي �ن �ي��ق ،ال � ��ذي ي�ن�ب�ع��ث
جم��دداً من ال��رم��اد ،هكذا
نحن �أبناء الكلمة� ،سرعان
م� ��ا ك �ن ��ا جن � ��دد ون �ت �ج��دد
بعد ك��ل حم�ن��ة ،ل��ذا نهنئ
«ال�ث�ب��ات» ب�سنواتها اخلم�س التي نحتفل بذكراها
ال�ي��وم� ،سنوات و�إن تكن م�ع��دودات يف عمر التاريخ
والأوطان ،لكن على حلوكتها و�صعوبتها تُكاد تقا�س
بعمر الزمن والأجيال ،خ�صو�صاً �أن «الثبات» �أثبتت،
ح�ي��ث ي�ع�ج��ز الآخ � ��رون يف ه ��ذه امل��رح �ل��ة احل��رج��ة،
ال�ت��زام�ه��ا بالكلمة احل ��رة وال �ت��وازن ال�ب�ن��اء يف نهج
معريف لطاملا دعت ودعونا �إليه ،بعيداً عن كل تعنّت
�سيا�سيي� ،إمن��ا بيد مم��دودة وقلب مفتوح
نْ
وتزمت
على التوا�صل واحل ��وار ،وبعقل راج��ح وقلم متزن،
ميّز العاملني ال��ذي��ن نحن �أك�ي��دون م��ن ثباتهم يف
ق��ول احل��ق واحلقيقة ،وواث�ق��ون من «ث�ب��ات» �شركة
القلم للإعالم والإع�لان يف م�ضيّها �شعلة م�ضيئة
ع�ل��ى درب ال�ع�ط��اء يف م���س�يرة ه��ذا ال��وط��ن ،لتنري
ظلمته ال�سيا�سية والوطنية كنجمة يف ه��ذا الأف��ق
املظلم وامل�سدود.

قبل خم�س �سنوات انطلقت «الثبات» ،وت�ساءل
ال �ك �ث�يرون ع�ن�ه��ا وع ��ن ه��وي�ت�ه��ا ،وع ��ن احل��اج��ة
�إليها يف ظل ازدح��ام ال�سوق بع�شرات ال�صحف
وامل � �ج �ل�ات ،واف �ت �ق��اده��ا ل �ل �ق��راء �أم � ��ام ت��راج��ع
االهتمامات� ،أو ل�ضحالة امل��ادة ال�صحفية التي
تقدمها.
لكن «الثبات» �أخذت موقعها �سريعاً يف عامل
الع �ل��ام ،و��ش� ّك�ل��ت �إ� �ض��اف��ة نوعية
ال���ص�ح��اف��ة و إ
مم�ي��زة ولي�س جم��رد �إ��ض��اف��ة �أو فائ�ض كمي..
ال�ت��زم��ت خ �ط �اً �إع�لام �ي �اً وا� �ض �ح �اً و��ص��ري�ح�اً يف
ال��دف��اع ع��ن امل �ق��اوم��ة وامل �ق��د��س��ات الإ��س�لام�ي��ة،
وع ��اجل ��ت امل ��وا�� �ض� �ي ��ع امل� �ط ��روح ��ة ب �ك��ل ج � ��ر�أة
وم��و� �ض��وع �ي��ة ت �ف �ت �ق��ده��ا ال �� �ص �ح��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة
واللبنانية ،التي حتولت مبعظمها ،مع الأ�سف،
�إىل �أبواق للد�س وال�شتيمة ون�شر الفنت وتزوير

يف م�سرية ال�صحافة اللبنانية بذل
وعطاء ،وت�ضحيات ودم و�شهداء ،من �أجل
مم��ار��س��ة احل��ري��ة وال�ن���ض��ال يف �سبيلها،
ف��ا� �س �ت �ط��اع��ت �أن ت �ت �ق��دم ع �ل��ى ��ص�ح��اف��ة
الآخ��ري��ن ،كما ا�ستطاع �صحافيو لبنان
�أن يثبتوا ع�ل��ى مم��ار��س��ة مهنة امل�ت��اع��ب،
رغم ال�صعاب وامل�شقات ،لإميانهم العميق
بر�سالة ال�صحافة التنويرية ،ودوره��ا يف
يقظة املجتمعات العربية.
ح� �ت ��ى يف �أح� � �ل � ��ك الأي � � � � � ��ام ،مت � ّك ��ن
ال���ص�ح��اف�ي��ون ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ،مب�ث��اب��رت�ه��م
وج ��ده ��م ومت �� �س �ك �ه��م ب �ق��د� �س �ي��ة ال�ك�ل�م��ة
وجالل املهنة ،من ممار�سة احلرية ،و�أن
يثبتوا على ممار�سة مهنة املتاعب ،التي
ت�شكل الراحة احلقيقية لهم ،كلما ك�شفوا
احلقائق ،وكلما �سلطوا ال�ضوء على واقع
�أو �أم ��ر ك��ان خم�ف�ي�اً ع��ن اجل�م�ه��ور ،وه��م
كانوا وما زالوا بعملهم الر�سايل ي�شعرون
بالراحة ،مهما كلفت من م�شقات.
ال �� �ص �ح��اف��ة ل �ي �� �س��ت م �ه �ن��ة امل �ت��اع��ب

ف�ح���س��ب ،ب��ل �إن�ه��ا
�أي�ضاً ر�سالة البناء
والثبات على كلمة
احلق واال�ستمرار
ع �ل �ي �ه��ا و� �ص��ون �ه��ا ،و�أق ��ول� �ه ��ا ع��ال �ي��ة �إن
«ال�ث�ب��ات» ا�ستطاعت يف �سنواتها القليلة
�أن ت� ؤ�ك��د ح�ضورها ،و�أن�ه��ا وج��ه م��ن �أمل��ع
وجوه ال�صحافة اللبنانية ،ولنا �أن نفتخر
ب�صحافتنا اللبنانية العريقة ،ومب�سريتها
وع�ط��اءات�ه��ا وت�ضحياتها اجل�سيمة من
�أج��ل �صون احل��ري��ة وال��دف��اع عنها ،ومن
�ضمنها ج��ري��دة «ال�ث�ب��ات» ،ال�ت��ي مل حتد
عن مبادئها يوماً� ،سواء كنت تقف معها
�أو ال ،لأنها مل تنكر يوماً على مواطن حق
االختالف وممار�سة ال��ر�أي احل��ر� ،ضمن
�أطر القانون واحرتام الآخر.
ب��ا� �س��م ال �� �ص �ح��اف��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة �أح � ّي��ي
«ال �ث �ب��ات» مل ��رور خم�س ��س�ن��وات ع�ل��ى ب��دء
�صدورهما ..خم�س �سنوات �سمان والعقبى
للذكرى اخلم�سني �إن �شاء اهلل تعاىل..

ما يلزمنا جميعاً بالدفاع عن هذ امل�ؤ�س�سات
احل�ق��ائ��ق وحتريفها� ،إر� �ض��اء لرغبة ال�سلطان
وال��وق��وف �إىل ج��ان�ب�ه��ا يف ح��رب احل���ص��ار التي
ورب املال الذي يعبدون.
ف��ال���ص�ح��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ي��وم يف تتعر�ض لها ،والدفاع وحماية وتوفري كل �أ�سباب
معظمها انحرفت عن مبادئ وقيم ال�صحافة ،الدعم وامل�ساندة ل�صحافتنا احلرة واملتزنة ،يجب
وحتولت �إىل �أبواب لالرتزاق ،يوالون من يدفع �أال يقل �أهمية عن الدفاع عن �أر�ضنا ومقد�ساتنا.
خم�س �سنوات مرت و«الثبات» ثابتة على مبادئها،
وال ي�ج��دون ح��رج�اً يف االن�ت�ق��ال م��ن �ضفة �إىل
�أخرى �سعياً وراء املال ولي�س بحثاً عن احلقيقة ،ال حتيد عنها ،بالرغم من كل املغريات وامل�ضايقات
التي كما ه��ي �ضالة امل��ؤم��ن ،فهي �أي�ضاً �ضالة وال���ض�غ��وط ،ت�ت�ط��ور وت�ت�ج��دد �ضمن ال �ث��واب��ت التي
خطتها لنف�سها منذ انطالقتها ،فكل �أ�سبوع نحن على
ال�صحايف الذي عليه ن�ش�أنا وتربّينا.
اليوم ،ويف ظل احلرب الكونية التي نتعر�ض موعد مع اخلرب ال�صادق واملعلومة الفريدة والتحليل
لها ،ت�صبح ال�صحافة امللتزمة ،كـ»الثبات» ،هدفاً العلمي امللتزم ،الذي يغني �أفكارنا ويو�سع مدراكنا.
يف اخلتام �أتقدّم بال�شكر لفريق عمل «الثبات»
ل�ل�ه�ج��وم وال�ت���ش�ك�ي��ك وال �ت �ج��ري��ح ،و� �ص��و ًال �إىل
احل�صار ،لإخ�م��اد �صوتها و�صورتها ،ك��ي تخلو و�إدارته الراعية والواعية ،وعلى ر�أ�سهم �سماحة
ال�ساحة لبث الأكاذيب وال�سموم ،وت�شوي�ش �أفكار ال�شيخ عبد النا�صر ج�بري ،متمنياً التقدم ملا
فيه خدمة الأمة وق�ضاياها املحقة والعادلة.
الأمة وحرفها.
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 ..وتبدأ السنة السادسة من «الثبات» ..عهد ووعد
كلمة رئيس تحرير «الثبات»

عبد الله جبري :نعد بالمزيد من التجدد والتقدم
خم�س �سنوات م�رّت على بدء �صدور جريدة «الثبات» ،ومنذ اللحظة الأوىل كان هناك
�إدراك للمخاطر التي تتهدّد �أمتنا ،وعزم على العمل من �أجل ت�أكيد قوله تعاىل }و�إن هذه
�أمتكم �أمة واحدة و�أنا ربُّكم فاعبدون{ ،وانطالقاً من ذلك كان �شعارنا «لأمّة واحدة» على
ال�صعيديْن الإ�سالمي امل�سيحي ،والإ�سالمي الإ�سالمي ،و�إال فلن نتمكّن من حترير فِل�سطني،
تلك البقعة املباركة من بالد ال�شام.
بد�أنا يف �آذار من العام �ألفينْ وت�سعة ،بعد العدوان ال�صهيوين على غزة ،وكان �أحد عناوين
ال�صحيفة يومها «�صمود غزة يك�شف حجم الت�آمر» ..وقتها كان بع�ض القادة العرب يخ�شون
من ف�ضح تعاونهم مع ال�صهاينة ،ف�أطلقوا على �أنف�سهم «عرب االعتدال» ،م�شريين بذلك
�إىل �أن الذين يقاتلون «الإ�سرائيليني» ويُف�شلون خمططاتِهم يف فل�سطني و�سورية ولبنان
والعراقِ � ،إمنا هم متطرّفون ،فقلنا� :إذا كانت حماربة «�إ�سرائيل» و�أعوانها تطرّفاً ،فنحن من
�أ�ش ّد املتطرفني ،ال بل من �أخطرهم.
ومع نهاية العام �ألفني وع�شرة ،وبداية العام �ألفني و�أحد ع�شر ،وعقب التحركات ال�شعبية
يف بع�ض البالد العربية ،متهّلنا قليالً ،وراقبنا� ،إىل �أن تبينّ لنا �أن تلك ال�شعوب محُ قة يف
مطالبها ،لكن �أعداء الأمة يحاولون خطْ ف اجلهود والدماء التي أ�ُريقت ،في�صيرّ ونها خلدمة
م�آربهم وم�شاريعهم يف املنطقة ،وهنا كنا  -وبف�ضل اهلل تعاىل  -من �أول املحذرين مما أ�ُطلق
عليه «الربيع العربي» ،ال�سيما �أن من�سقه هو برنار هرني ليفي ،حتى �أن ر�سائل عديدة و�صلتنا
من حمبّني وقرّاء �أن متهّلوا قليالً ،واحذروا من مهاجمة ذاك «الربيع» ،فرددنا ب�أن الربيع
ي�سبقه غر�س و�أمطار ترويه ،لكن مع الأ�سف� ،أر�ضنا ال غر�س فيها ،لذلك يجب احلذر ..وما

هي �إال �أ�سابيع قليلة حتى ي�أتي اخلام�س ع�شر من �آذار ،وتبد�أ التحركات يف �سورية ،فت�أكّد ما
كنا نخ�شى منه ،وهو تطويع ما �أُطلق عليه «الربيع العربي» ،ملحاولة �ضرب حمور املقاومة.
و�أ��ض��اف :خم�س �سنوات حر�صنا فيها على التحليل املنطقي والعقالين ،الجئني �إىل
الكلمة الطيبة التي ن�ؤمن �أن �أ�صلها ثابت وفرعها يف ال�سماء ،مبتعدين عن الغوغائية
و�أ�سلوب «الربوباغندا» ..ومع �أن اخلط ال�سيا�سي للجريدة وا�ضح وجلي ،لكنني �أ�صدقكم
القول ب�أننا عندما نلحظ �أي خط أ� �أو تق�صري ،مل ن�سكت عنه ،وجل�أنا �إىل النقد الذاتي ،ويف
املح�صّ لة ف�إننا جنتهد يف قراءاتنا ال�سيا�سية ،وكما هو معلوم ،ف�إن �أ�صبنا فلنا أ�ج��ران ،و�إن
�أخط�أنا �أو �أخفقنا فلنا �أجر �إن �شاء اهلل.
يا �أهل الثبات ،نعدكم مبزيد من التجدد والتقدم ،و�أن نوا�صل العمل ملا فيه وحدة أ�مّتنا،
ون�صرة املجاهدين وامل�ست�ضعفني �أينما كانوا ،ون�ش ّد على �أيديكم مل�ؤازرتنا ،فطريقنا طويل
و�شاق ،وبالدنا هذه هي بالد الرِّباط واجلهاد �إىل قيام ال�ساعة ،لكنَّ يقيننا هو يف قوله تعاىل:
}يثبّت اهلل الذين �آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف الآخرة{ ،و�أنتم �أهل الإميان �إن
�شاء اهلل.
ويف اخلتام ،ا�سمحوا يل �أن �أت��وجّ ��ه بال�شكر اخلا�ص لرئي�س جمل�س �إدارة �شركة القلم
للإعالم والإع�لان� ،سماحة الوالد ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي ،لتوجيهاته التي يخ�صنا
بها ،و�أي�ضاً لرئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني� ،سماحة ال�شيخ ح�سان عبد اهلل،
الهتمامه بتقدّم وازدهار ال�صحيفة ،واالمتنان جلميع �أفراد �أ�سرة «الثبات» ،والإخوة القراء،
و�إليكم جميعاً على ت�شريفنا بح�ضوركم.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي م�ستقب ًال النائب ال�سابق �إميل �إميل حلود

امل�ست�شار الإعالمي �سيد �أ�سدي ممث ًال ال�سفري الإيراين
نقيب ال�صحافة حممد بعلبكي ي�ستلم درع ًا تكرميي ًا من ال�شيخ جربي

نقيب املحررين اليا�س عون ي�ستلم الدرع التكرميي

د .ن�سيب حطيط يت�سلم الدرع من الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد

( العدد  )254اجلمعة � 15 -آذار 2013 -

الأ�ستاذ حممد خواجة ممث ًال دولة الرئي�س نبيه بري
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املحامي رمزي د�سوم ممث ًال العماد مي�شال عون

جانب من احل�ضور يف قاعة �أوتيل ال�سفري

العميد منري عقيقي ممث ًال اللواء عبا�س �إبراهيم

الرائد مي�شال عو�ض ممث ًال اللواء �أ�شرف ريفي

ال�شيخ جربي مرحب ًا بالأب �أنطوان �ضو
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عربي
تونس أمام شرارة «البوعزيزي» مجددًا
عامان على «ال�ث��ورة» التون�سية ،وك��أن
�شيئاً مل ي�ت�غ�ير ،ح�ت��ى ت�ب��دو الأم ��ور عند
م�ع�ظ��م ال�ت��ون���س�ي�ين وك � ��أن ال��دي�ك�ت��ات��وري��ة
ا��س� ُت�ب��دل��ت ب��دي�ك�ت��ات��وري��ة ،م��ع ف ��ارق كبري
وجوهري؛ �أن الت�سلّط الآن يُدار من خارج
الدولة وال�سلطة.
قبل عامني كان هناك يف قلب ال�سلطة
وعلى ر�أ�سها �ضابط خمابرات انقلب عام

 1985على رئي�سه و�سيده العجوز احلبيب
بورقيبة ،ا�سمه زين العابدين بن علي.
�أم��ا ال�ي��وم فثمة رج��ل واح��د م��ن خ��ارج
ال �� �س �ل �ط��ة مي �� �س��ك ب �ي ��ده خ �ي ��وط ال�ل�ع�ب��ة
وي�ح��رك�ه��ا ك�ي�ف�م��ا ي �� �ش��اء ،م��ن دون دراي ��ة
وعلم ب ��إدارة ال��دول��ة ،كما �أن ال عالقة له
ب��ال��واق��ع االج�ت�م��اع��ي ..وا��س��م ه��ذا الرجل
را��ش��د الغنو�شي ،ال��ذي �أخ��ذ ي�ضيق ذرع �اً

حتى مبن حوله ،فكان �أن ان�سحب رئي�س
احلكومة حمادة اجلبايل ال��ذي ح��اول �أن
يلملم وي��رمم ال�سلطة اله�شة وف�سادها،
باالجتاه نحو حكومة كفاءات ،لكنه عجز
�أمام هو�س الغنو�شي وحزبه بال�سلطة.
ق �ب ��ل ع ��ام�ي�ن ث � � ��ارت ت ��ون �� ��س ب���س�ب��ب
الفقر واجل��وع والبطالة ،وان�سداد الأف��ق
�أم ��ام ال���ش�ب��اب ال�ت��ون���س��ي ،ف�ك��ان �أن �أح��رق

ال �ب��وع��زي��زي يف م�ن�ط�ق��ة ��س�ي��دي �أب ��و زي��د
نف�سه ،وك��ان��ت ال���ش��رارة ال�ت��ي ان��دل��ع منها
اللهيب ..وكان فرار بن علي �إىل جدة.
بعد عامني من �سلطة «حزب النه�ضة»
وق�ي��ادة الغنو�شي ،ات�سعت م�ساحة الفقر،
وزادت امل �ح��اف �ظ��ات ال �ف �ق�ي�رة ت�ه�م�ي���ش�اً،
وغرقت تون�س ب�أزماتها ،خ�صو�صاً ال�شباب،
يف مناخ من الي�أ�س والإحباط.

نشر الفوضى في ليبيا وجوارها ..خطة غربية إلعادة االستعمار
ي ��زداد ان ��زالق ليبيا ع�م�ي�ق�اً يف ف��و��ض��ى ال���ص��راع��ات
القبلية وامليلي�شياوية ،يف ظل تقا�سم غربي لرثواتها من
النفط والغاز ..هذه هي اخلال�صة بعد �أكرث من عامني
على �سقوط نظام معمر القذايف مل تكن احل�صيلة حتقيق
الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار وال�شفافية ،و��س�ي��ادة دول��ة القانون
والعدالة االجتماعية� ،أو حتقيق الدميقراطية القائمة
على التناف�س بني الربامج ال�سيا�سية� ،إمنا كانت خميبة
لآمال ال�شعب الليبي ،الذي بات جل طموحه ،هذه الأيام،
التخل�ص من الفو�ضى امل�ستفحلة وامل�ست�شرية ،وحتقيق
الأمان ،قبل اخلبز واال�ستقرار االجتماعي املفقود ،رغم
ثروة النفط والغاز التي تنعم بها البالد ،وعودة ت�صدير
النفط بنف�س الكمية التي كان يجري ت�صديرها �أيام حكم
القذايف ( 1.6مليون برميل يومياً).
وبات املراقب للو�ضع �أمام م�شهد مماثل � -إذا مل يكن
�أ��س��و أ�  -للم�شهد اللبناين خ�لال احل��رب الأه�ل�ي��ة ،التي
مزقت اللبنانيني و�أدخلتهم يف ح��روب زواري��ب واقتتال
ط��ائ�ف��ي ،و� �ص��راع م�ي�ل�ي���ش�ي��اوي ،ب�ع��د �إج �ه��ا���ض �إم�ك��ان�ي��ة
التغيري والإ�صالح يف النظام اللبناين.
وبالنظر �إىل الواقع الليبي اليوم يت�ضح الآتي:

 -1انت�شار الفو�ضى الأمنية يف كل �أنحاء البالد ،و�سط
ا�شتداد ال�صراعات بني امليلي�شيات التي نبتت كالفطر،
وب�ين القبائل املختلفة ،و�سيادة �سلطات الأم��ر الواقع،
و�أع �م ��ال ال�ق�ت��ل واخل �ط��ف وال �ت �ف �ج�يرات واالغ �ت �ي��االت
وال�سرقة والنهب ،ومهاجمة امل�ؤ�س�سات الر�سمية.
 -2اح �ت��دام ال �� �ص��راع ب�ين ال �ق��وى امل�ت���ص��ارع��ة على
عائدات النفط والغاز ،وعلى ال�سلطة والنفوذ ،وهو ما
متثل �أخ�ي�راً يف �سيطرة إ�ح��دى امليلي�شيات على جممع
مليتة النفطي غرب طرابل�س ،و�إقدام �أخرى على �إيقاف
�ضخ الغاز من حقل الوفاء ،الذي ي�صل �إىل املجمع ويزود
الدول الغربية بـ 8باليني مرت مكعب من الغاز �سنوياً،
وذلك للمطالبة بدفع �أم��وال مقابل حرا�ستها للحدود
الليبية يف ال�صحراء.
� -3سيطرة ال�شركات النفطية الأمريكية والفرن�سية
والإي�ط��ال�ي��ة ،بعد �إق���ص��اء ال�شركات الربيطانية ،على
عمليات ا��س�ت�خ��راج وت���س��وي��ق وت���ص��دي��ر ال�ن�ف��ط وال�غ��از،
وا��س�ت�ئ�ث��اره��م بالن�صيب الأك�ب�ر م��ن ال �ع��ائ��دات مقابل
�إعطاء احلكم املويل للغرب الن�سبة الأقل.
 -4الفو�ضى و�ضعف ال��دول��ة وتال�شيها� ،أدي ��ا �إىل

ف�ل�ت��ان احل ��دود الليبية م��ع ال ��دول امل �ج��اورة ،وانت�شار
عمليات تهريب ال�سالح ومتكني اجلماعات الإرهابية
«ال�ق��اع��دة و أ�خ��وات �ه��ا» م��ن ال �ت��زود بالأ�سلحة املتطورة
وانتقال الفو�ضى الليبية �إىل الدول املجاورة مثل مايل،
وتوفري الذريعة لقيام فرن�سا بغزو مايل ع�سكرياً بحجة
حم��ارب��ة الإره ��اب ،ولكن ال�ه��دف ه��و تثبيت �سيطرتها
اال�ستعمارية يف ليبيا ودول ال�ساحل الأف��ري�ق��ي ،التي
اكتُ�شفت فيها ثروة نفطية هامة� ،إىل جانب امتالكها
ثروات معدنية ثمينة.
لذلك ف�إن اخلطة الغربية ،من وراء تفجري الفو�ضى
يف ليبيا و�إثارة ال�صراعات القبلية وامل�سلحة ،خلق البيئة
املواتية لإحداث فو�ضى مماثلة يف جوار ليبيا ،وتظهري
خطر القاعدة و�أخواتها لإتاحة املجال للواليات املتحدة
ودول حلف الناتو ،ويف املقدمة فرن�سا ،للتدخل ع�سكرياً
يف هذه الدول حتت عنوان حماربة الإرهاب ،بعد �أن بررت
غزوها الع�سكري لليبيا وال�سيطرة على نفطها ،بحجة
دع��م احل��ري��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة« ،ب��اع�ت�راف برل�سكوين
رئي�س وزراء �إيطاليا ال�سابق».
وبعد إ�ث��ارة الفو�ضى يف ليبيا ،وت�شريع حدودها مع
اجل� ��وار ،ودع ��م «الإخ � ��وان» وت�ن�ظ�ي��م ال�ق��اع��دة لإ��س�ق��اط
حكم ال�ق��ذايف ،تتحرك ال��دول الغربية اليوم ال�ستغالل
ه ��ذه ال �ف��و� �ض��ى م��ن �أج� ��ل �إق ��ام ��ة ق��واع��د ع���س�ك��ري��ة يف
ليبيا  بذريعة م�ساعدة احلكومة يف �ضبط احلدود ،ومنع
ان�سياب ال�سالح وتنقل جماعات القاعدة ،و�ضبط تهريب
املخدرات والهجرة غري ال�شرعية ،وبالتايل القيام ب�أكرب
عملية غزو ا�ستعماري للمنطقة ،منذ القرن التا�سع ع�شر،
بهدف إ�ع��ادة دولها �إىل احلظرية اال�ستعمارية ،وتو�سيع
عملية نهب ث��روات�ه��ا يف حم��اول��ة لإن�ع��ا���ش االقت�صادات
الغربية و�إخراجها من �أزماتها على ح�ساب �شعوب هذه
الدول.
وحتت عنوان حماربة اجلماعات الإرهابية ،املنت�شرة
يف ليبيا وجوارها ،يجري �إن�شاء قاعدة ع�سكرية فرن�سية
ج�ن��وب ليبيا ،وي�ت��م ت��أج�ير ال�ق��اع��دة اجل��وي��ة يف اجلبل
الأخ �� �ض��ر ،وم�ي�ن��اء ب�ن�غ��ازي ل�ك�ي��ان ال �ع��دو ال���ص�ه�ي��وين،
وي�ج��ري احل��دي��ث ع��ن اع�ت��زام وا�شنطن �إر��س��ال � 12أل��ف
جندي �إىل ليبيا ،بعد �أن حطوا يف مالطا ،يف وقت يزداد
فيه ال�ك�لام ع��ن خطة غربية �صهيونية لتق�سيم ليبيا
�إىل خم�س دول متناحرة فيما بينها ،وخا�ضعة ل�سيطرة
الدول اال�ستعمارية وحتتاج �إىل حمايتها ،يف �إطار تنفيذ
ال�سيا�سة اال�ستعمارية القائمة على قاعدة «فرّق ت�سد».
م��ن هنا ميكن ال�ق��ول� ،إن م��ا ج��رى وي�ج��ري ال ميت
للثورة ب�صلة ،و�إمنا هو غزو ا�ستعماري حتت غطاء دعم
احلرية والدميقراطية ،فكيف تكون ثورة مدعومة من
قوى اال�ستعمار الغربي ،العدو اللدود والتاريخي لل�شعب
الليبي ،و�شعوب املنطقة؟

ح�سني عطوي

و�أ� � �ش� ��ارت درا�� �س ��ة ع ��ن ت��ون ����س ُن���ش��رت
م�ؤخراً� ،إىل �أن معدّل االنتحار ،خ�صو�صاً
على طريقة «البوعزيزي» ،و�صل �إىل �أرقام
خميفة ،ال ميكن لأي جمتمع �أن يتقبلها،
حيث دلت هذه الدرا�سة �أن معدل االنتحار
الأ� �س �ب��وع��ي ي �ب �ل��غ ن �ح��و م�ن�ت�ح��ر ون���ص��ف
منتحر ،وهو رقم مل تعرفه تون�س طوال
تاريخها.

معدالت االنتحار
فـي تونس ترتفع
بشكل غير مسبوق

بعد عامني �إذاً ،ثمة فقر وبطالة وازدياد
يف ع��دد م��ن امل�ن��اط��ق املهم�شة ،وت�ب��اط� ؤ� يف
النمو ،وت��راك��م يف املديونية ،و�صعود �إىل
ال�سلطة النتهازيني وو�صوليني ،و�أثرياء
ج��دد ال ح���ص��ر ل �ه��م ،ع�ل��ى ح���س��اب تون�س
و�شعبها.
ب �ع��د ع��ام�ي�ن م ��ن «ث � ��ورة ال �ي��ا� �س �م�ين»،
ثمة ��ش��رارة جديدة انطلقت من حمافظة
جندوبة على احلدود اجلزائرية ،وهي من
�أكرث املحافظات فقراً وتهمي�شاً� ..إنها �شرارة
عادل اخل�ضري الذي كرر فعلة البوعزيزي
التي �أ�شعلت ثورة الإطاحة بنب علي.
اليوم ..حيث ي�ضاف �إىل ازدي��اد الفقر
والتهمي�ش ،ت�أخري العمل يف �صياغة د�ستور
ج��دي��د ،ع�ل�م�اً �أن ال��د��س�ت��ور احل ��ايل يثري
امل �خ��اوف ،لأن��ه يجنح ديكتاتورية مقنعة
ل�سلطة ه�شة.
ول�ع��ل ال���ص��رخ��ة ال�ت��ي أ�ط�ل�ق�ه��ا ال�شاب
اخل �� �ض��ري (ال �ب��وع��زي��زي اجل��دي��د) حني
�أح��رق نف�سه« :ه��ذا هو ال�شاب ال��ذي يبيع
ال�سجائر ..ه��ذا م��ا تفعله البطالة ..اهلل
�أك�بر» ..فماذا �ستعمل احلكومة اجلديدة
برئا�سة العريّ�ض ،التي تنتظر ثقة املجل�س
الت�أ�سي�سي؟ وم��اذا �ستفعل مبحاربة غالء
املعي�شة ،والنهو�ض باالقت�صاد التون�سي،
وبتوفري فر�ص العمل بعد ارتفاع معدالت
البطالة �إىل درجة خميفة..؟
�أزم � � ��ة � �س �ي��ا� �س �ي��ة ع �م �ي �ق��ة يف ت��ون ����س،
ال ي�ف��وق�ه��ا خ �ط��ورة ال �ي��وم � �س��وى ال��واق��ع
االقت�صادي املرتدي.
و�إذا كان العريّ�ض وحكومته قد حظيا
بثقة املجل�س الت�أ�سي�سي ،لأن الرتويكا التي
ت�شكلت منها ه��ذه احل�ك��وم��ة� ،أي أ�ح ��زاب
«ال�ن�ه���ض��ة» و«امل � ؤ�مت��ر» و«ال�ت�ك�ت��ل» حتظى
ب��أك�ثري��ة م��ري�ح��ة� ،إال �أن الثقة ال�شعبية
التي ترتاجع با�ستمرار ،تبقى هي احلاجة
امللحة حلكام تون�س اجلدد.

�أحمد �شحادة
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ثورة مصر ..من الديمقراطية إلى التاريخ؟
على الرغم من �صراحته التي تزعج كثريين ،كان
الفتاً ما قاله هرني كي�سنجر عندما �صنّف الثورات
ب �ن��وع�ين :ث� ��ورات دمي �ق��راط �ي��ة ،و�أخ � ��رى ت��اري�خ�ي��ة،
م�ع�ت�براً �أن ث ��ورة م�صر م��ن ال �ن��وع ال �ث��اين ،ال�ت��ي ال
ت�ترك يف �أعقابها �إال ال��دم��ار ،ومل ي�ستفد منها �إال
الع�سكريون و«الإ��س�لام�ي��ون» ،فال�شباب الذين دعوا
للثورة با�ستخدام م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ،مل
تكن لديهم خطة وا�ضحة ملا بعد الثورة ،وفى نهاية
الأمر �سيندلع �صراع بني اجلي�ش وجماعة «الإخوان».
ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ��ص�ح��ة ال�ت�ن�ب��ؤ ب � ��أن ال���ص��راع
�سيندلع بني اجلي�ش و«�إخ��وان» م�صر بالفعل� ،أو �أن

«الثورات العربية»
قد تجعل «إسرائيل»
قبلة أنظار الغرب في
«ديمقراطيتها»
وتطورها في شرق
يعيش التخلف والجهل
واالستبداد

مدرعة ع�سكرية ت�شق طريقها و�سط الغاز امل�سيل للدموع باجتاه متظاهرين و�سط القاهرة

(�أ.ف.ب).

مشيخات الخليج والبنك الدولي ّ
يعمقون أزمات مصر
«ي�ج��ب �أن ت�ل�ت� ّف��وا ح��ول ال��رئ�ي����س م��ر��س��ي» ،ه��ذا
ال�ق��ول ه��و للرئي�س املخلوع ح�سني م�ب��ارك ،بح�سب
ما �صرّح به حماميه فريد الديب ،الذي �أ�ضاف نق ًال
عن مبارك �أن��ه «حزين وحمبط» ،ب�سبب املظاهرات
العنيفة التي ت�شهدها خمتلف املدن واملناطق امل�صرية
رف�ضاً ل�سيا�سة «الإخوان» وحكم مر�سي ،لي�ؤكد نق ًال
ع��ن ال��رئ�ي����س امل�خ�ل��وع �أن «م��ر��س��ي رئ�ي����س منتخب،
والنا�س ينبغي �أن يلتفوا حوله».
ه�ك��ذا على م��ا ي�ب��دو مل ي�ب� َق ملر�سي ��س��وى جندة
ح�سني م�ب��ارك ،بعد �أن ك�شفت الأ�شهر القليلة من
ت��و ّل �ي��ه احل �ك��م أ�ن ��ه ع��اج��ز ع��ن ق �ي��ادة م���ص��ر �إىل بر
الأم ��ان ،حيث ت�سجّ ل الأو� �ض��اع الأم�ن�ي��ة م��زي��داً من
التدهور ،والأو�ضاع االقت�صادية مزيداً من الرتاجع،
فيما الو�ضع ال�سيا�سي يتجه ت�صاعدياً نحو الت�أزم
أ�ك�ثر ف��أك�ثر ،مم��ا ب��ات ي� ؤ�ث��ر على دور ومكانة �أر���ض
الكنانة وريادتها على امل�ستويات العربية والإ�سالمية
والأف��ري �ق �ي��ة ..يف وق��ت ب��ات��ت م�شيخة قطر تناف�س
ال���س�ع��ودي��ة ع�ل��ى زع��ام��ة وق �ي��ادة م���ص��ر ،فتعمل كل
منهما جل��ر ال �ب�لاد ال�ع��ري�ق��ة ل�ت�ك��ون يف رك��اب �ه��ا ،يف
نف�س الوقت ال��ذي تظل عيون حاكم م�صر متجهة
نحو البنك ال��دويل مل�دّه ببع�ض القرو�ض ،وبالطبع
فلهذه امل�ؤ�س�سة �شروطها التي ت�أتي دائماً على ح�ساب
الفقراء وال�سيادة الوطنية.
ولأن وعود مر�سي واالتفاقات مع خمتلف القوى

ال�سيا�سية امل���ص��ري��ة ،منذ �سقوط م �ب��ارك ،مل يجر
احرتامها ولو ملرة واح��دة ،فقد احلاكم م�صداقيته،
ومل يعد أ�ح��د يتطلع ملا يطرحه من دع��وات للحوار
والت�آلف الوطني وغريه من ال�شعارات ،لأن اجلميع
ب ��ات ي�ع�ل��م وي� ��درك �أن احل��اك��م ل��ن ي�ل�ت��زم ب���ش��يء يف
املمار�سة العملية ،وهو مبمار�ساته ال�سلبية طال حتى
م�ؤ�س�سات الدولة الوطنية ،خ�صو�صاً الق�ضاء والقوات
امل�سلحة ،وقوى الأمن الداخلي..
�آخر الرتهات ،الت�شجيع على االحرتاب الداخلي،
م��ن خ�ل�ال ف �ت��وى ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام امل���س�ت���ش��ار طلعت
عبداهلل مبنح ال�ضبطية الق�ضائية للمواطنني ،لأن
يعتقلوا من ي�شتبه به وت�سليمه لل�سلطات الأمنية،
وهو ما اعتربته القوى ال�سيا�سية امل�صرية ترخي�صاً
ل � �ـ«الإخ ��وان» لأن ي�ن��زل��وا �إىل ال �� �ش��وراع وي�ب��ا��ش��رون
ممار�سة تعدياتهم واعتقالهم لكل من ال يروق لهم،
وهذا ما زاد الو�ضع امل�صري ت�أزمياً.
ويف خ���ض��م ه��ذا ال��و��ض��ع امل �ت ��أزم ،ب��دت ال��رئ��ا��س��ة
امل�صرية مرتبكة ،خ�صو�صاً �أنها عجزت عن حتقيق
�أي اخ�تراق يف امل�شهد ال�سيا�سي ،فعادت �إىل عادتها
ال�ق��دمي��ة ب ��إط�ل�اق ال ��وع ��ود ،يف حم��اول��ة ال�ستمالة
القوى ال�سيا�سية امل�صرية ،خ�صو�صاً «جبهة الإنقاذ»،
والإع�ل�ان عن ا�ستعدادها لتلبية �شروطها من �أجل
جعلها ت�شارك يف االنتخابات الربملانية املقبلة على
الأقل ويف مقدمها:

ت�شكيل حكومة م�صرية جديدة ،والعودة للدعوة
�إىل احل��وار م��ع ال�ق��وى ال�سيا�سية وف��ق برنامج فيه
ال�ب�ح��ث يف ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات ،وت �ع��دي��ل ال��د��س�ت��ور
اجل��دي��د ،وح ��ل �أزم� ��ة ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ال ��ذي تطالب
املعار�ضة امل�صرية ب�إقالته.
والالفت هنا كان نوعاً من التطابق بني ت�صريح
مل�ست�شار الرئي�س مر�سي؛ �أمين علي ،ودعوة القيادي
يف «جبهة الإن �ق��اذ»؛ عمرو مو�سى ،بت�شكيل حكومة
م�صغرة فاعلة ،ت�ب��د�أ مبناق�شة ك��ل التفا�صيل ،لكن
ال�س�ؤال :هل حتظى دعوات مر�سي با�ستجابة؟ تلك هي
امل�س�ألة التي ال ميكن ح�سمها ،يف ظل ت�صاعد حركة
االح�ت�ج��اج��ات ال�ت��ي متتد ب�سرعة �إىل ك��ل م�ك��ان ،يف
وقت تزداد الهجمة اخلليجية والأمريكية على م�صر،
والتي عبرّ عنها وزير املالية امل�صري؛ يو�سف كمال،
بكل و��ض��وح م��ن حيث ال ي��دري؛ ب ��أن «م�صر حتولت
خالل الأ�شهر املا�ضية �إىل م�صدر رئي�سي للم�ساعدات
اخلارجية» ،حيث قدمت م�شيخة قطر لوحدها مليار
دوالر كمنحة ،و 4م�ل�ي��ارات دوالر ك��ودائ��ع بفوائد..
علماً �أن قطر �أم��ام املناف�سات ال�سعودية واخلليجية
الأخرى بد�أت تهدد القاهرة ب�إمكانية �سحب ودائعها،
كما �أن الدوحة رفعت من �شروطها وتهديداتها �إذا
مل يُ�ستجب لها ب�إدارة املنطقة اال�سرتاتيجية التابعة
لقناة ال�سوي�س!

حممد �شهاب

الأمريكيني هم من �سيغذون هذا ال�صراع ويفجرّونه،
ل�ك��ن م��ن امل �ه��م ل�ف��ت ال�ن�ظ��ر �إىل ت���ص�ن�ي��ف «ال �ث��ورة
التاريخية» التي ال ترتك يف �أعقابها �إال الدمار ،وهو
ما يبدو بالفعل من كل «ثورات» الدول العربية التي
ب��ات��ت ت�ع��اين م��ن االن�ه�ي��ار االق�ت���ص��ادي واالجتماعي
وال�سيا�سي والكثري من الع�سكرة املعلنة �أو امل�ضمرة.
و�إذا كان ال بد للعامل العربي من مراجعة نتائج
ث��ورات��ه لتقييم ن��وع تلك ال �ث��ورة بح�سب ت�صنيفات
كي�سنجر ،فيمكن القول �إن احلقائق امل�صرية ت�شري
�إىل ما ي�شبه كارثة حتكمها �أزمات هائلة �أهمها:
 �أزم��ة اقت�صادية ت�ؤ�شر �إىل م��ا ي�شبه الكارثة،فاالحتياطيات الر�سمية امل�صرية من العملة ال�صعبة
تدنت يف �شهر �شباط املا�ضي �إىل  13.5مليار دوالر،
وهي ما يكفي لتغطية واردات �شهرين �أو �أ�شهر ثالثة
ف�ق��ط ،وه��و م��ا ي�شري �إىل ك��ارث��ة اقت�صادية ق��ادم��ة،
بالإ�ضافة �إىل �أزمة النق�ص ال�شديدة يف الوقود ،والتي
�أنتجت �أزمة هائلة يف قطاع النقل ،و�إىل توقف الكثري
من خمابز اخلبز وغريها من القطاعات احليوية،
�إ��ض��اف��ة �إىل ت��وق��ف ق�ط��اع ال���س�ي��اح��ة ،خ�صو�صاً بعد
الثورة والتوترات الأمنية ،والت�صريحات املتطرفة.
 م�ع��ار��ض��ة داخ�ل�ي��ة �سيا�سية �شر�سة تتكئ علىح�ج��م �شعبي ال ب ��أ���س ب��ه ،وت�ستطيع م�ع��ه �أن تبقي
احلكم غري م�ستقر �سيا�سياً وفاقداً ال�شرعية التامّة،
خ�صو�صاً مع متلمل وثورة الق�ضاء والق�ضاة على ما
اعتربوه هيمنة وتدخل يف �ش�ؤون ال�سلطة الق�ضائية
من قبَل «الإخوان».
 �صراع مكبوت وتناف�س بني اجلي�ش و«الإخوان»،يغذيه �شعور كل طرف بدعم �أمريكي ،ويقابله ا�ستياء
من قبل �أف��راد و�ضباط الأم��ن من �سلطة «الإخ��وان»
وهيمنتهم.
 مناف�سة وا��ض�ح��ة ب ��د�أت ت�ب�رز �إىل ال�ع�ل��ن بنيال�سلفيني و«الإخوان» ،فقد تقاطعت م�صالح االثنني
خ�لال م�سرية القب�ض على ال�سلطة ،لكن املناف�سة
ب��د�أت بعد احتكار «الإخ ��وان» لل�سلطات ،وم��ا اعتربه
ال�سلفيون «�أخونة» الدولة من خالل �آالف التوظيفات
«الإخ��وان�ي��ة» التي ك�شف عنها ال�سلفيون م��ن خالل
ملف جمعوه من خمتلف املحافظات.
 ت�سرّب هائل لل�سالح �إىل الداخل امل�صري ،عربالأرا�ضي املفتوحة مع دول اجلوار ،وهو ما يجعل �أي
انفجار للو�ضع يف م�صر قات ًال وم�ؤدياً �إىل دوامة عنف
قد ال تنتهي ب�سرعة ،بالإ�ضافة �إىل �أزم��ة عدم الثقة
امل�ستفحلة بني �أبناء ال�شعب امل�صري املتنوع.
ه��ذه الأزم ��ات الهائلة ،وم��ع �إدراك الأمريكيني
حجم براغماتية «الإخ � ��وان» ،ميكن �أن نفهم زي��ارة
وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة الأم�ي�رك��ي ج��ون ك�ي�ري ال ��ذي أ�ت��ى
�إىل م�صر لفر�ض ��ش��روط �سيا�سية واقت�صادية ،ما
يعني �أن ال��والي��ات املتحدة الأمريكية لن تعوّم على
احلكم «الإخ��واين» ب�شكل كامل ،ولن ت�سمح بانهياره
ب�شكل كامل� ،إىل �أن يلتزم بال�شروط الأمريكية ،وهي
تت�ضمن :االلتزام ب�أمن ووجود «�إ�سرائيل» ،وااللتزام
مبعاهدة ال�سالم امل�صرية «الإ�سرائيلية» ،وااللتزام
ب ��أدوار �إقليمية يتفق عليها بني وا�شنطن والقاهرة،
�ضرورة قبول م�صر بال�شروط املطلوبة من �صندوق
النقد الدويل.
احلقيقة امل �رّة ال�ت��ي يعانيها ال�ع��امل ال�ع��رب��ي� ،أن
ثوراته بالفعل تاريخية ،و�أن الثورات التاريخية تلك
وكما يظهر لغاية الآن ،يبدو �أنها �ستعيد املجتمعات
�إىل ما قبل التاريخ ،وهو ما قد يخدم املخطط الغربي
بجعل «�إ�سرائيل» قبلة �أنظار الغرب يف دميقراطيتها
وتطورها يف �شرق يعي�ش التخلف واجلهل واال�ستبداد.

د .ليلى نقوال الرحباين
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كــوريــــا عـلى شـفير حـــرب مـــاحـقـــة
يفتح العامل �أحداقه على مت�سعها مع كل واردة �سيا�سية
من الكوريتني؛ ال�شمالية واجلنوبية� ،سيما مع التهديدات
املتبادلة با�ستئناف ال�����ص��راع الع�سكري ب�ين جناحي �شبه
اجلزيرة ،املق�سومة كواحدة من النتائج اللإن�سانية للحرب
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ع�ب�ر الإ�����ص����رار الأم�ي�رك���ي آ�ن�����ذاك على
التق�سيم و إ�حل���اق ال�شطر اجلنوبي بالهيمنة الأمريكية،
وت�أمني ا�ستمرار التق�سيم لإبقاء موطئ القدم الع�سكرية
الأمريكية يف تلك املنطقة من العامل.

كوريا الشمالية تؤكد أن
أسلحتها النووية جاهزة
للحرب ..وواشنطن تهدد
باستعمال «نظام الدمى»
الذي سيحول المعركة
إلى بحر من نار
عنا�صر من طيّاري اجلي�ش الكوري ال�شمايل

(�أ.ف.ب).

االستخبارات الغربية «ترعى» التهجير القسري
وتوظف مأساة النازحين لخدمة التفتيت
ال يكفي االع��ت��ق��اد ب����أن امل��ن��ظ��م��ات امل��دن��ي��ة ،وم��ع��ظ��م ه��ي��ئ��ات �إغ��اث��ة ال��ن��ازح�ين
واملنكوبني من ج��راء احل��روب العدوانية الأجنبية ،والتقاتل البيني يف العاملني
العربي والإ�سالمي ،هي مو�ضع اتهام و�شك ملجرد ارتباطاتها امل�شبوهة مب�ؤ�س�سات
التمويل الأج��ن��ب��ي ،ذل��ك �أن امل�س�ألة تتعدى جم��االت ا�ستغالل ب���ؤ���س املهجرين
واملتاجرة مب�شكالتهم املعي�شية ،وال �شك �أن هذه امل�شكالت هي من بني �أهم الأوجه
العديدة للم�أ�ساة ،ولكن م�س�ألة املهجرين هي �أعمق و�أ�شد خطورة ،لأنها تقع يف
�صلب املخطط العدواين �ضد دول املنطقة و�شعوبها.
لقد بات من امل�سلمات ،لدى �أكرث املراقبني واملحللني ال�سيا�سيني حتفظاً� ،أن
الهجمة ال�صهيونية الأمريكية امل�ستجدة� ،إمن��ا ت�ستهدف يف املح�صّ لة النهائية،
لي�س تدمري ال��دول القائمة و�إع��ادة تق�سيمها فح�سب ،بل �أي�ضاً تفتيت �شعوبها
�إىل كيانات طائفية ومذهبية وعرقية ،كي ي�سهل على احلركة ال�صهيونية العاملية
تنفيذ خمططاتها التو�سعية على �أن��ق��ا���ض ه��ذا التفتيت ،ال��ذي ي�شكل النزوح
والتهجري الق�سري ،والفرز ال�سكاين �أبرز �شروطه ال�ضرورية.
ومن هذه الزاوية ،ميكننا تف�سري تعاظم م�شكلة اللجوء والنزوح يف كل قطر
من الأق��ط��ار التي طالتها الهجمة عموماً ،خ�صو�صاً بلدان ما ي�سمى «الربيع
العربي» ،مبا فيها تلك التي مل ت�شهد بعد حرباً �أهلية� ،أو غ��زواً �أجنبياً يربر
التهجري الق�سري والفرز ال�سكاين.
م��ن ه��ذا املنظار ،ميكننا فهم مغزى تغلغل أ�ج��ه��زة اال�ستخبارات املعادية يف
منظمات غوث الالجئني و«اجلمعيات اخلريية» ،من البديهي �أن �أحداً ال ي�ستطيع
منع الن�شاطات «الإن�سانية» ،لأن ثمة حاجة مو�ضوعية لتوفري العون الفوري
للنازحني الذين تركوا بيوتهم و�أمالكهم و�أعمالهم وباتوا يف العراء حتت رحمة
«الدول املانحة وامل�ضيفة».
ولكن ،لي�س على ر�أ�س �أجندة اال�ستخبارات جتنيد العمالء واملخربين للعمل
�ضد حكوماتهم ،ب��ل الأج���دى يف ه��ذه احل��ال��ة� ،أن يجري ا�ستقطاب وا�ستخدام
بع�ض املتنفذين من �أع�ضاء اجلمعيات اخلريية والهيئات املدنية ،و�أحياناً بع�ض
امل�����س���ؤول�ين الر�سميني يف احل��ك��وم��ات القائمة ،م��ن ال�صنف ال���ذي ال ي��ت��ورع عن
ا�ستغالل امل�أ�ساة يف �سبيل الرثاء واملنافع ال�شخ�صية ال�ضيقة.
تند�س أ�ج��ه��زة اال�ستخبارات يف هيئات الإغ��اث��ة لكي ت�سخر عمالءها للعمل

ب�صورة منهجية خلدمة �أهداف الهجمة العدوانية� ،إما من خالل التحكم بكيفية
�إدارة �ش�ؤون النازحني ،كتوزيع الهبات واملنح على املنتفعني على ح�ساب املعوزين
الفعليني� ،أو من خالل عرقلة اخلطط اجلدية حلل الأزمة ومنع �أكرب عدد من
النازحني من العودة �إىل ديارهم ،لكي يدوم ال�شتات �سنوات طويلة ،حتى ي�صبح
�أم��راً واقعاً ،فيُ�ستكمل الفرز ال�سكاين� ،أو يُنكر على املهجرين والنازحني «حق
العودة» ،حتى بعد انتهاء م�سببات الأزمة.
ت��ت�����ش��ارك يف خ��ل��ق �أزم����ة التهجري وال���ن���زوح ع�����ص��اب��ات ال�ت�روي���ع ،وامليلي�شيات
واملنظمات املذهبية والعرقية ،التي تنفذ ،ب�شكل منهجي �أي�ضاً ،مهمات تدمري
البنى التحتية ،ونهب املمتلكات اخلا�صة والعامة ،وح��رق املنازل وخم��ازن املواد
الغذائية ،و�إت�ل�اف املحا�صيل ال��زراع��ي��ة ،وتعطيل ك��ل مقومات احل��ي��اة يف امل��دن
والأح���ي���اء والأري�����اف ،وال يتم ه��ذا ال��ت��دم�ير املنهجي م��ن دون توجيه م��درو���س
من املو�ساد «الإ�سرائيلي» و«ال�سي �أي �إي��ه» ،وكافة �أجهزة اال�ستخبارات الغربية
ومثيالتها يف احلكومات املحلية املرتهنة لإرادة �أعداء الأمة.
�إن ال��ف��رز ال�سكاين على �أ�سا�س عرقي �أو مذهبي يخدم مبا�شرة خمططات
التفتيت والتمزق الداخلي ،ولذلك نرى �أن ن�سبة التهجري من منطقة �إىل �أخرى
داخل البلد الواحد ،هي �أعلى بكثري منها �إىل البلدان املجاورة� ،أما التهجري �إىل
خارج البلد ،في�سبب �أي�ضاً م�شكالت �أمنية ومادية للدول امل�ضيفة ،حيث تن�شط
املخابرات بني �صفوف املهجرين خللق بيئة حا�ضنة للم�سلحني الذين يت�سللون
عرب احلدود بهدف ت�أزمي الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية يف البلدان امل�ضيفة ،وجرّها
�أي�ضاً �إىل االقتتال الداخلي.
�إن �أ�سو�أ ما يف الأمر� ،أن الأعداء يتحكمون بق�ضية املهجرين من �ألفها �إىل يائها،
بينما تبقى القوى ال�سيا�سية واحلكومات العربية متورطة فيما بينها يف �صراعات
عبثية ،وغافلة متاماً عما يخطط لبلدان املنطقة ،بل �إن �أكرث هذه القوى ت�شارك
يف �صنع م�صريها البائ�س ،و�ستجد نف�سها على املدى القريب يف و�ضع ال حت�سد
عليه ،ما مل تبادر �إىل �ضبط حركات النزوح ،والإ�شراف املبا�شر على �إدارة خميمات
اللجوء ،وتعطيل دور العمالء و�أجهزة اال�ستخبارات ،والعمل بجدية وب�أقرب وقت
على �إعادة النازحني �إىل ديارهم.

عدنان حممد العربي

ومن الوا�ضح يف هذه الآون��ة� ،أن عملية ت�أجيج لل�صراع
قد ب��د�أت ،مثلما ج��رت العادة من جانب ال��والي��ات املتحدة
الأم�ي�رك���ي���ة ،ع�ب�ر �إط��ل��اق م���ن���اورات م�����ش�ترك��ة م���ع ك��وري��ا
اجل��ن��وب��ي��ة ،م�ستبقة م���ن���اورات م���ق���ررة ���س��ت��ن��ف��ذه��ا ك��وري��ا
الدميقراطية (ال�شمالية) بعد جت��ارب �صاروخية جديدة
ناجحة ،نفذت يف كانون الأول املا�ضي.
و�إذا كانت عمليات التهديد وا�ستعرا�ض ال��ق��وة لي�ست
الأوىل من نوعها منذ �أن و�ضعت احلرب الكورية �أوزاره��ا
عام  1953بعد ثالث �سنوات من القتال ،حيث دفعت �أمريكا
بع�شرات �آالف اجلنود ملنع توحيد كوريا� ،إال �أن التهديدات
هذه املرة لها طابع �أدق بعد قرار الأمم املتحدة الأخري الذي
دان التجربة النووية الكورية ال�شمالية الأخرية ،والعقوبات
التي فر�ضها جمل�س الأمن الأ�سبوع املا�ضي ،بالتوازي مع
توقعات مراكز الدرا�سات اال�سرتاتيجية الأمريكية ب�إمكان
قيام بيونغ يانغ با�ستفزاز جارتها اجلنوبية خالل الأ�سابيع
امل��ق��ب��ل��ة ،وم���ع ت��رج��ي��ح ع�سكري ب��ق��ي��ام ال�شماليني �إط�ل�اق
�صواريخ ق�صرية املدى ،وتنفيذ ا�ستفزازات ع�سكرية خالل
املناورات ،وهذا الأمر يعترب �إ�شارة على نوايا م�ضمرة من
جانب ال��والي��ات املتحدة ،و�ضمن الت�أهيل النف�سي مليدان
العمليات من �ضمن خطة ت�صعيد التوتر التدريجي ،التي
طاملا انتهجتها وا�شنطن يف الأزمات الدولية.
ال�ل�اف���ت �أن ال��ت�����ص��ع��ي��د امل���راق���ب دول���ي���اً واك��ب��ت��ه ك��وري��ا
اجلنوبية بعر�ض �صور ل�صاروخ جديد عابر ،قالت �إنه قادر
على توجيه �ضربات دقيقة �إىل مراكز قيادة يف �أي مكان من
كوريا ال�شمالية ،الأمر الذي يفهم منه �أنه على �أقل تقدير
�أن با�ستطاعة �سي�ؤل �ضرب مقر قيادة الزعيم كيم جونغ
اون ،وبالتايل ف�إن ال�ضرب بدا يقرتب من حتت اخلا�صرة،وهو ما ال طاقة لل�شماليني �أن ميرروه مرور الكرام ،ولذلك
�شخ�صت ك��وري��ا ال�شمالية امل���ن���اورات الأم�يرك��ي��ة الكورية
امل�شرتكة التي حتمل ا�سم «كي ريزولف» ،والتي �ستمتد حتى
الواحد والع�شرين من �آذار احل��ايل ،ب�أنها حماكاة لإن��زال
ق��وات �أمريكية �ضخمة على �أر���ض �شبه اجلزيرة الكورية،
حيث لوا�شنطن قواعد ع�سكرية منذ العام � ،1953إال �أن
الالفت ما �أعلنته �صحيفة «رودون��غ» ،وهي الناطقة با�سم
حزب العمال احلاكم ،واملعربة بدقة عن توجهات الدولة،
�إذ ق��ال��ت ب��احل��رف� :إن وح��دات��ن��ا الع�سكرية يف اخل��ط��وط
الأمامية ،واجلي�ش ،والقوات البحرية واجلوية ،و�أ�سلحتنا
امل�����ض��ادة ل��ل��ط��ائ��رات ،ووح���دات ال�����ص��واري��خ اال�سرتاتيجية،
تنتظر أ�م��راً نهائياً بالهجوم ،الأم��ر ال��ذي يعني �أن جميع
القوات و�ضعت يف حالة اجلهوزية الق�صوى ،وهذا ما ي�ؤكده
�أي�ضا الإع�لان ب�أن «�أ�سلحتنا النووية جاهزة للحرب» ،مع
تهديد وا���ض��ح لوا�شنطن و�سيول ب���أن «نظامي ال��دم��ى يف
الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية �سيتحوالن يف ملحة ب�صر
�إىل بحر من نار يف حال ن�شوب حرب».
لقد دخلت �شبه اجل��زي��رة الكورية حمطة ج��دي��دة من
ال�صراع بني �شطريها� ،إذ ال متر كل مرة فرتة هدوء �أكرث من
ب�ضع �سنوات ،وكادت احلرب �أن تقع بينهما عام  ،2010حني
اتهمت �سي�ؤل بيونغ يانغ ب�أنها وراء �إغراق �سفينة حربية لها،
قتل على متنها نحو  50جندياً ،ما اعتربته كوريا ال�شمالية
تلويحاً باحلرب ،فبادرت �إىل ق�صف جزيرة جنوبية� ،سارع
بعدها العامل �إىل تطويق التوتر ،لكن بقيت الأم��ور حتت
ال�سيطرة دون الإتيان على ذكر اتفاقية الهدنة بني البلدين
املوقعة قبل �ستني عاماً ،لكن هذه املرة �أعلنت بيونغ يانغ �أن
«كل اتفاقات عدم االعتداء بني ال�شمال واجلنوب ،باتت يف
حكم امللغاة ،وذلك مب��وازاة ن�شر الواليات املتحدة طائرات
�شبح «�ستيلث  »22وقاذفات القنابل اال�سرتاتيجية ،»b52
الأم��ر ال��ذي ي�ؤ�شر ب��دوره �إىل ت�أجيج ال�صراع يف املنطقة،
بغ�ض النظر �إذا وقعت احلرب وحتولت �إىل بحر من نار� ،أم
بقيت حتى �إ�شعار �آخر حرب مناورات� ،ضمن حلقات ال�صراع
املتوا�صلة يف لعبة الأمم و�صراع اجلبابرة.
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رأي
نعم للمنطق الميثاقي ..ال لمنطق ميقاتي

الكاردينال ب�شارة الراعي جامع ًا القيادات امل�سيحية يف بكركي

الرئي�س ميقاتي يُدرك �أن امليثاق اللبناين
منه ما هو مكتوب ،ومنه ما هو بات عُرفاً،
حتى ك��اد ال�� ُع��رف �أن يق�ضي على املكتوب،
و�أن امل�سيحيني هم الوحيدون الذين ينه�ش
«امليثاقيون» م��ن حقوقهم ،لأن��ه��م ارت�ضوا
�أن يكونوا �أبناء الوطن ولبنان الدولة ،و«�أم
ال�صبي» ولو على ح�سابهم.
ب���ع���ي���داً ع����ن امل���ن���ا����ص���ف���ة ال����ت����ي ه����ي ح��ق
للم�سيحيني ولي�ست منّة من �أحد ،وما ن�ص
عليه امليثاق فيما يتعلق بطائفية الرئا�سات،
ومنذ العام  1943وحتى ال��ي��وم� ،ساد عُرف
غريب عجيب؛ �أن يكون رئي�س احلكومة من
�أقوياء ال�سُّ نة ،وي�سعى على الدوام مع باقي
ال��ق��ي��ادات على �أن يكون رئي�س اجلمهورية
امل�����اروين مم���ن ال مي��ت��ل��ك ح��ي��ث��ي��ة ق��وي��ة �أو
قاعدة �شعبية ،ثم كانت النه�ضة ال�شيعية
من «قمقم» احلرمان يف عهد الإمام املغيَّب
ال�سيد مو�سى ال�صدر ،فبات رئي�س املجل�س
النيابي مطلباً �شيعياً ب�أن يكون من القوة،
ما يجعله يقارع رئي�س احلكومة من حيث
احلجم ال�سيا�سي وال�شعبي ،وبقي من�صب
رئي�س اجل��م��ه��وري��ة ه��و الأ���ض��ع��ف ،لأن���ه «ال
ميثل طائفته بل هو رئي�س كل لبنان»!
لي�س مطلوباً م��ن الرئي�س ميقاتي �أن
يقر أ� لنا يف امليثاق ،لأن �أر���ض الواقع تُظهر
ا�ستن�سابية يف ال��ت��ط��ب��ي��ق ،و�أن �أي غ�بن يف
ح��ق��وق ط��ائ��ف��ة ه��و ط��ع��ن ب��امل��ي��ث��اق ،وطعنة
وقحة بحق الطائفة املغبونة.
نعطي للرئي�س ميقاتي مثا ًال ب�سيطاً مل
مي ّر عليه الزمن؛ �أنه �إث�� َر اغتيال الرئي�س

احل��ري��ري ،وو���س��ط ال�صدمة ال��ت��ي تلقاها
لبنان والطائفة ال�سُّ نية ب�شكل خا�ص� ،آلت
الزعامة �إىل جنله �سعد ،بعد �أن رف�ضها ابنه
البكر بهاء ،ولأن �سعد كان طري العود على
دخول ال�سراي ،كان ال بد من «الوكيل على
العر�ش» ف����ؤاد ال�سنيورة �أن يت�سلم رئا�سة
احل��ك��وم��ة ،ب��ان��ت��ظ��ار ت���أه��ي��ل «ويل ال��ع��ه��د»،
ال���ذي اع��ت��ل��ى ك��ر���س��ي ال�����س��راي ل��ف�ترة ،وملّ��ا
مل يُفلح فيها ،جل���أت الطائفة ال�سُّ نية �إىل
اخ��ت��ي��ار ب��دي��ل ق����وي ،لأن ع����ودة ال�سنيورة
كانت و�ستبقى م�ستحيلة ،نتيجة الأداء غري
النظيف ،ومبا �أنه من غري امل�سموح الإتيان
برئي�س حكومة �ضعيف كما درج «ال�� ُع��رف»
�آلت ال�سراي للرئي�س ميقاتي ،لأنه ميتلك
ح��ي��ث��ي��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة ون���وع���اً ما
�شعبية.
هذا العُرف ال ينطبق على كر�سي بعبدا،
وهي حمظورة يف عُرف الآخرين ،على من
ميتلك �شعبية كا�سحة على م�ستوى طائفته
وعلى م�ستوى لبنان ،ولأن رئي�س اجلمهورية
هو «رئي�س كل لبنان» ،فالطوائف الأخ��رى
ل��ه��ا ح�صة الأ���س��د يف اخ��ت��ي��اره ،مب��ع��زل عن
ر�أي الطائفة امل��ارون��ي��ة وال��ق��اع��دة ال�شعبية
للمر�شح ،بل حتى عن متنيات �سيد ال�صرح
يف بكركي ،كائناً من كان �سيد هذا ال�صرح.
ي��ت��ح��دث ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي ع��ن امل��ي��ث��اق،
ويرف�ض ق��ان��ون اللقاء الأرث��وذك�����س��ي ،لأن��ه
ب��ر�أي��ه غ�ير م��ي��ث��اق��ي ،ل��ك��ن ان��ت��خ��اب ال��ن��واب
امل�سيحيني ب���أ���ص��وات غ�ير امل�سيحيني عرب
ال��ق��وان�ين املَ�����س��خ��ة أ�م����ر م��ي��ث��اق��ي ،وجت��اه��ل

ث��م��ة ت��ع��اب�ير ���س��ي��ا���س��ي��ة وا����ص���ط�ل�اح���ات اق��ت�����ص��ادي��ة
واجتماعية كثرية ما زالت �شائعة اال�ستعمال على نطاق
وا�سع ،رغم �أن دالالتها الفعلية قد انك�شفت� ،أو �أ�صبحت
بالية ،منذ عهود طويلة ،فقد حتولت يف قامو�س املحللني
وامل��راق��ب�ين و«اخل��ب��راء» �إىل م�سلمات بديهية ال تقبل
اجلدال ،واخلطورة يف املثابرة على ا�ستخدامها تتجلّى يف
�أنها تُ�ضلّل الر�أي العام ،وتعمي ب�صائر القادة واحلكومات
يف جميع �أقطار العامل دون ا�ستثناء ،وتحُ وّلهم �إىل دم ًى
متحركة يف يد �صناع القرار احلقيقيني.
ال �أن��ك��ر �أن جم���رد ط���رح امل�����س أ���ل��ة ل��ل��ن��ق��ا���ش ،وت�����ص��ور
فر�ضيات حمتملة ،والتفكري بالبحث عن بدائل للمفاهيم
البالية ،كلّها ت�شكل بحد ذاتها م�شكلة لكل مت�سائل �أو
م�شكك بهذه «املُ�سلّمات» ،ولكن هذا االحتمال امل�ؤكد لن
يردعني عن ط��رْق باب النقا�ش حول �صالحيتها ،لعلّي
�أجن���ح يف �إث����ارة بع�ض ال��زم�لاء� ،أو حثّهم على مقارعة
«الأخطاء ال�شائعة».

إ�ج���م���اع ال��ق��ي��ادات امل�سيحية �أم���ر ميثاقي،
و�ص ّم الآذان عن �صرخة بكركي �ضد قانون
ال�ستني �أم��ر ميثاقي ،وع��دم �إحالة القانون
الأرثوذك�سي الذي �أقرته اللجان على الهيئة
العامة �أمر ميثاقي!
جت��اه��ل الإرادة ال�شعبية امل�سيحية �أم��ر
ميثاقي ،وتغليب كلمة �أو ف��ت��وى �أي �شيخ
�سُ ني غ�ير ت��اب��ع ل���دار الفتوى على ن���داءات
امل��ط��ارن��ة امل���وارن���ة �أم����ر م��ي��ث��اق��ي ،وح��م�لات
التكفري والتحري�ض والتمرد على الدولة
وامل�سا�س ب�أمنها القومي ،التي ترف�ضها كل
ال��ط��وائ��ف ،ويف طليعتها الطائفة ال�سُّ نية
الكرمية �أي�ضاً �أمور ميثاقية ،و�شيخ يحمل
م�ؤيديه يف البا�صات ويتنقل بهم من منطقة
�إىل �أخرى غري �آبه بهيبة الدولة ،هذه �أي�ضاً
من الأن�شطة التي تعزز امليثاق.
وقّ�����ع ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي م��ر���س��وم دع���وة
ال���ه���ي���ئ���ات ال���ن���اخ���ب���ة وم������ن ب����ع����ده رئ��ي�����س
اجلمهورية ،كخطوة �إجرائية وفقاً لأحكام
ال���د����س���ت���ور� ،أو ب���ن���اء ل��ت��م��ن��ي��ات ف��وق��ي��ة من
كونيللي ،ف�إن الكرة الآن لن تكون فقط يف
ملعب ال��رئ��ي�����س ب���ري ،ب��ل ب��ع��ه��دة ال��ق��ي��ادات
امل�����س��ي��ح��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة وال���ق���واع���د ال��ن��اخ��ب��ة
امل�سيحية ،وم���ن مل ي��ق��ر�أ ن��ت��ائ��ج انتخابات
ال���ق���ب��� ّي���ات وال����دب���� ّي����ة ال���ب���ل���دي���ة ،وردة ف��ع��ل
امل�سيحيني على جتاهل حقوقهم عرب رف�ض
القانون الأرثوذك�سي ،ف�إنه ال يقر�أ «لعنة»
غ�ضب اجلماهري ،وال يقر�أ �سيا�سة.

وك���ذل���ك ال �أ ّدع�������ي أ�ن���ن���ي مُ���ل���مٌّ ب��ك��ل ال��ت��ع��اب�ير
واال�صطالحات ذات ال�شبهة ،ولكنني �س�أدرج مثا ًال
�أو مثالني ،للداللة على ما يجول يف خاطري من
�شكوك ومالحظات ،و�س�أبد�أ بالإ�شارة �إىل تعابري
ا�ستخدمتها �أعاله حول �صناع القرار «احلقيقيني»
يف م��ق��اب��ل «ال���ق���ادة واحل���ك���وم���ات» ،مب��ا ي��ف��ي��د ب���أن
املفهومني غري مرادفني ،و�أن دالالتهما هي على
طريف نقي�ض ،بعك�س ما هو �شائع.
�إن حماولة تبيان الفرق بني «�صانع القرار» يف
الواليات املتحدة ،مثالً ،وبني «الإدارة الأمريكية»
التي تتوىل زمام احلكم يف فرتة معينة� ،أو مبعنى
�أدق ،القول ب���أن «الإدارة» لي�ست «�صانعة القرار»،
ه��ي م��ن امل�����س��ائ��ل ال��ت��ي ت��ث�ير م�شكلة للمت�سائل،
ولكن هل ثمة من ينكر ب���أن الرئي�س الأم�يرك��ي،
و�أع�ضاء الكونغر�س والربملان ،مرتهنون بالكامل
مل��ن هي�أهم للمنا�صب ،و�ساعدهم على الو�صول

�أمني �أ .ر.

العمر كله لـ«الثبات»
}اقرأ باسم ّربك الذي خلق ،خلق اإلنسان من علق ،اقرأ ُّ
وربك األكرم،
الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم{ صدق الله العظيم.
خمس س���نوات في سفر التاريخ ُّ
عدها سهل ..لكن أن تمارس فيها
الكلم���ة بخطى ثابتة ونهج واض���ح صريح كما فل���ق الصبح ،في زمن
ّ
متحول تطغى عليه سياسة الترهيب حينًا ،والوعيد والترغيب أحيانًا،
يكاد يكون ضربًا من المستحيل!
لقد أثبتت أقالم «الثبات» ّأنها ّ
عصية على األعاصير وعوادي الزمان،
فال التعس���ف يرهبها ،وال الباط���ل يخيفها ،وال األس���اليب المبتذلة
المتبعة اليوم في عالم االستتباع والتبعية والهيمنة تنال منها..
هذه األقالم مؤمنة ّ
بأن الحياة ليس���ت ّ
بعد الس���نوات ..فهي تعي
ّ
الحياة بذل وعطاء وتضحيات ومواقف مش���رفة ..هي صدق
وتفقه أن ّ
في القول ،وترفع عن الصغائ���ر ،واجتناب للمثالب ،وحكمة في الرأي،
الثم���ن ..خطها ما تخط على الدوام» ال
ُومجاه���رة بالحقيقة مهما كان ً
تعطي سنوات لحياتك ،بل أعط حياة لسنواتك».
عظمة اإلنس���ان بما يختزن ّ
ويدخر من فكر ..أن الحياة فكر وفكر
متطلع دائمًا إلى األفضل واألرقى واألحسن .فهي ال تفتح أبوابها
للرجعيين والجهالء والراس���فين في القيود واألغالل ..فالحياة في
ّ
تكيفها وتطورها تعلن أنها تنشر االنفتاح الفكري وتسعى وراءه
ُ
أبدًا ..فال يظنن أحد أن الظلم والقهر واأللم والتهويل بمقدورهم
ّ
بأفكار
المفكرين ال تأتي
القضاء على الفكر والمفكرين ..فأدمغة
ُّ
ّ
عليها يد األلم ..فالفكر قوة فعالة دونها كل
خال���دة ما لم تضغط ُّ
كيف ال ،وكل كرامة اإلنسان تكمن في فكره وقلمه!
قوة هائلة،
ّ
فالقلم أنف الضمير ،إذا رعف أعلن أس���راره وأبان آثاره ..إنه سفير
العقل ،ورس���ول الفكر وترجمان الذه���ن ..فهو يحزم اإلرادة ،وال يمل
االستزاده ،يس���كت واقفًا ،وينطق سائرًا ..إنه ش���جرة ظليلة معطاءة
ثمرته���ا األلفاظ البليغة ،وش���وكتها مرهفة قوية الش���كيمة عزيزة
الجانب!
ّ
الش���ح كما
«الثب���ات» ثابتة على العهد والنهج والموقف ،في زمن
ّ
المعري:
ُ
ّيصفه ُ
ُ
لم يبق في الناس إال الزور والملق
قل الثقات فما أدري بمن أثق
ال ..فـ«الثب���ات» دائم���ًا متفائلة ،فهي تنظر إلى إنس���ان مجتمعنا
على الرغم مما يسود مجتمعاتنا
وإنسان أمتنا نظرة ثقة ال نظرة ريبةّ ،
اليوم من أعمال وأهوال واضطرابات تقزز النفوس والمش���اعر ..فهي
ّ
تع���ول على صحوة الضمائر التي ش���غلها الطمع وش���اغلتها المادة
فحادت عن جادة الصواب ،ثقته���ا كبيرة بعودة هؤالء وأمثالهم إلى
الصراط المستقيم..
لوال الثقة ،لعاش الناس دهرهم في القلق والخوف ،ففقدان الثقة
يعني فقدان الطمأنينة والسعادة في الحياة الدنيا..
ّ
بالتقدم
«الثبات» أخيرًا وليس آخرًا ،بيننا العم���ر المديد ،مصحوبًا
واالطراد ،لطالما كنت نصير الحق حاملة لواءه ،وس���يفًا مس���لطًا على
الباطل ،فاضحة أضاليله وأحابيله..

�إىل مراكزهم؟ لن �أ�سمي اجلهة ال�ضاغطة حتى
ال ي�ست�سهل البع�ض الرد ب�أنني «مهوو�س» بنظرية
امل�ؤامرة.
وم���ن الأخ���ط���اء ال�����ش��ائ��ع��ة ح���ول ط��ري��ق��ة احل��ك��م يف
البلدان «الدميقراطية امل��ت��ط��ورة»� ،أن احلكم ال يتم
عرب «الفرد» �أو «احلكومة» ،بل من خالل «م�ؤ�س�سات
ث��اب��ت��ه حت��اف��ظ ع��ل��ى ال�����ص��ال��ح ال���ع���ام» ،وك�����أن ه���ذه ال
تخ�ضع بدورها لنف�س ال�ضغوط التي تنتج احلكومات
والإدارات املتعاقبة ،وهل ي�ستطيع �أحد من «املحللني»
�أن يثبت بامللمو�س ،دون اجرتار نف�س التعابري البائدة
ح���ول «امل��ط��ام��ع ب��ال��ن��ف��ط ،والأه��م��ي��ة اجليو�سيا�سية
للمنطقة امل�ستهدفة» ،ما هي امل�صلحة العملية التي
حتققها ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ن ح��روب��ه��ا يف ال�����ش��رق
الأو�سط؟
�إن املواطنني الأمريكيني العاديني يطرحون ال�س�ؤال
نف�سه ،وال يجدون له جواباً مقنعاً ،ويف الواقع ،ال يوجد

نبيه الأعور

بينهم من ي�ؤيد احلرب� ،إال من يقتنع ب�أن �أمنه ال�شخ�صي
مهدد ،فيجد نف�سه بني خيارين ال ثالث لهما� :إم��ا �أن
تطاله يد الإرهابيني يف عقر داره ،و�إما �أن ت�شن حكومته
حرباً ا�ستباقية يف البلد املعني.
�إن من ي�ستخدم املفاهيم املغلوطة لتحليل جمريات
الأح��داث يف بالدنا ال ميكن �أن ي�صدق ،مثالً� ،أن الغرب
ي�ستخدم امل�صطلحات الدالة على «احلرب �ضد الإرهاب»
كفزّاعة �ضد مواطنيه ،و�أن احل��روب العدوانية اجلارية
حالياً حت�صل �ضد الدول التي يختار الكيان ال�صهيوين
تدمريها لتحقيق �أهدافه التو�سعية يف املنطقة.
فقد �أ�صبحت ه��ذه املفاهيم من امل�سلمات البديهية،
بحيث مل جتر حتى اللحظة �أي حماوالت ،كما مل تطرح
�أي فر�ضيات حمتملة� ،أو جم��رد التفكري بالبحث عن
بدائل.
فك�أمنا جتمدت العقول ،وانقطعت م�سارات البحث
واجلدل والنقا�ش.
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اقتصاد

لبنان جنة ..ضريبية
رغم محاوالت الحكومات المتعاقبة
اإليحاء بالقيام بخطوات بناءة ومدروسة
إلزالة تهمة التهرب الضريبي المنتشر
في لبنان ،إال أن األمر ال يخفى على أحد،
أن التهرب والتالعب والغش الضريبي،
يكاد يكون روتينًا يوميًا مبنيًا على
ثقافة فساد منتشرة وتعم البلد.
ومب �ع��زل ع��ن ال ��دع ��وات ال �ت��ي ت��وج�ه�ه��ا ال ��دول
الكربى من �أمثال الواليات املتحدة وفرن�سا للبنان
لإ�صالح القانون ،و�سد الثغرات التي تتيح للبع�ض
ممار�سة التهرب ال�ضريبي� ،إال �أن هذه الإ�صالحات
والتعديالت مل تر النور ،لأنها ت�ضر مب�صالح حيتان
اقت�صادية ور�أ�سمالية كربى ومتعددة اجلن�سيات يف
لبنان.
بني التهرب ال�ضريبي من قبل رجال الأعمال
و�أ�صحاب ال�شركات الكربى ،والتالعب ال�ضريبي
من قبل �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،
حيث يتم تزوير �أرق��ام الأعباء والأرب��اح بهدف عدم
ت�أدية ال�ضريبة ،يبقى �سجل لبنان �أ�سود.
وبح�سب درا�سة �أعدتها ال�شبكة الوطنية ملكافحة
الر�شوة واجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية «ال
ف�ساد» ،تك�شف عمليات التهرب ال�ضريبي� ،أن املجتمع
ي�ق��وم ب��رد ف�ع��ل ع�ل��ى ع��دم ع��دال��ة ال���ض��رائ��ب التي
تطال ال�شرائح الدنيا على نحو مركز ،وتكاد تن�سى
ال��ري��وع و�أ��ص�ح��اب ال�ث�روات وامل��داخ�ي��ل واحلمايات
ال�سيا�سية ،م��ا ي�شجع ال�ت�ه��رب وي��زي��د ال �ه��وة بني
الطبقات االجتماعية� ،إذ �إن ال�سيا�سات ال�ضريبية
التي اعتمدت يف العقدين الأخريين ،ارتكزت على
�ضرائب غري مبا�شرة ،يف املقابل ،ف�إن تعبري املجتمع
بوا�سطة التهرب ال�ضريبي� ،سببه عدم ح�صوله على
اخلدمات التي ت�ؤمنها الدولة.
وت� �ق ��ول ال ��درا�� �س ��ة� ،إن ال �� �ض �غ��ط ال���ض��ري�ب��ي
الإج�م��ايل يف لبنان هو من الأدن��ى عاملياً ،لكنه بال
ع��دال��ة ،م���ش�يرة �إىل جن��اح ال�ضريبة ع�ل��ى القيمة
امل�ضافة يف مقابل تلك�ؤ يف تطبيق ال�ضريبة املوحدة
على الدخل التي يجب �أن تكون ت�صاعدية� ،إذ �إن
ا�ستخدام ال�ضريبة لإع ��ادة ت��وزي��ع ال�ث�روة ،ي�سهم
يف التنمية ويدفع الدولة �إىل ا إلن�ف��اق واال�ستثمار
بهذا االجتاه ،على �سبيل املثال ،هناك رف�ض �سيا�سي
لو�ضع ر�سوم على التعديات على الأمالك البحرية
م �ث�لاً ،وب��ال �ت��ايل ،ي�ج��ب �إع ��ادة ال �ت��وازن �إىل ت��وزي��ع
الأع �ب��اء ال�ضريبية ب�ين ال�ق�ط��اع��ات وتوظيفها يف
عملية التنمية.
م ��ن �أب � ��رز �أ� �س �ب��اب ال �ت �ه��رب ال �� �ض��ري �ب��ي ،وف��ق
ال��درا��س��ة ،زي��ادة الأع �ب��اء ال�ضريبية يف ظ��ل ارتفاع
م�ستوى حاجة الدولة �إىل الإيرادات لت�أمني املبالغ
ال�ل�ازم ��ة ل�ت���س��دي��د ف��وائ��د ال��دي��ن ال �ع ��ام ،و��ض�ع��ف

خدمات الدولة الأ�سا�سية للمواطنني مثل التعليم
وال�صحة� ..إ�ضافة �إىل وج��ود ثغر ت�شريعية تتيح
التهرب� ،ضعف املراقبة والتدقيق وع��دم التطبيق
الفعلي للعقوبات على الرا�شي واملرت�شي.
ع �ل �م �اً �أن ال �ت �ه��رب ال� ��ذي ي �ت��م ت���ش��ري�ع��ه يعك�س
امل�صالح ال�سيا�سية االقت�صادية لأ�صحاب املح�سوبيات
والوا�سطة ،فيما النظام ال�ضريبي املعمول به غري
ع ��ادل ،فعلى �سبيل امل �ث��ال ،ال مت� ّث��ل �ضريبة الأرب ��اح
ع�ل��ى �أ� �ص �ح��اب ال�ع�م��ل � �س��وى  7يف امل �ئ��ة م��ن ك��ام��ل
واردات امل ��وازن ��ة ،يف امل �ق��اب��ل ت�ب�ل��غ ن�سبة ال���ض��رائ��ب
على الإنفاق وال�ضرائب غري املبا�شرة  85يف املئة من
واردات املوازنة� ،أي �أن ال�ضريبة تطال  75يف املئة من
�أ��ص�ح��اب ال��دخ��ل امل�ح��دود ،مقابل م��ا ب�ين  10و 13يف
املئة من �أ�صحاب املداخيل الكبرية وال�ث�روات ..كما
�أن بع�ض ال�ضرائب غري د�ستورية ،ال �سيما ال�ضرائب
املفرو�ضة على خدمات الهاتف ،وجت��در الإ��ش��ارة �إىل
�أن انت�شار عمليات التهرب ت�ساعدها عنا�صر �إ�ضافية
يف لبنان يتم التغني بها مثل ال�سرية امل�صرفية� ،إذ
ت�ستفيد من هذه ال�سرية ،الأم��وال اخلا�ضعة لر�سم
االنتقال يف ما خ�ص احل�سابات امل�صرفية امل�شرتكة
التي تنقل الأموال �إىل ال�شخ�ص ،وذلك من دون ت�أدية
�أي �ضريبة ،ولذلك ت�شري الدرا�سة �إىل �أن لبنان «جنة
�ضريبية لكون ال�سرية امل�صرفية جتيز انتقال الأموال
من يد �إىل �أخرى من دون ت�سديد �أي �ضريبة خا�صة

جلهة ر�سم انتقال الو�صايا والهبات» ،ولذلك ي�شري
بع�ض اخلرباء �إىل �ضرورة حتويل ال�سرية امل�صرفية
�إىل �سرية مهنية لكي ال تكون مانعاً لت�أدية �أي �ضريبة،
وبحيث ال يعود هناك �أي �شكوك بالن�سبة �إىل تبيي�ض
الأموال على ح�ساب ال�سرية امل�صرفية.
وال�ت�ه��رب ال�ضريبي ع�بر ال�سرية لي�س حملياً
فح�سب ،فال�سرية امل�صرفية متثّل �أداة جتذب الأموال
الهاربة من ت�أدية ال�ضريبة يف اخل��ارج ،ويقدر حجم
ر�ؤو�س الأموال الهاربة من الدول النامية بنحو 500
مليار دوالر �سنوياً ،فيما خ�سارة الدول ب�سبب التهرب
يف العامل تبلغ  225مليار دوالر ،لكن مثل هذه الأرقام
يف لبنان غري وا�ضحة �أو معروفة.
ويف خلفيات التهرب ال�ضريبي ،ت�شري الدرا�سة
�إىل ال��دور ال��ذي ي��ؤدي��ه ال��دي��ن ال�ع��ام� ،إذ �إن خدمته
ت���س�ت�ح��وذ ع�ل��ى اجل ��زء ا ألك�ب��ر م��ن واردات امل��وازن��ة
العامة ،فقد بلغت  3.85مليار دوالر يف � ،2009أي نحو
 13يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل ،فيما ح�صة
الدين العام والرواتب والأجور والكهرباء متثل  82يف
املئة من واردات الدولة ،كما �أن خدمة هذا الدين تعد
ال�سبب الرئي�سي لعجز املوازنة الذي يدفع احلكومة
�إىل البحث عن �إيرادات جديدة غالباً ما تكون �ضرائب
�أو ديوناً.
وتظهر خ�صائ�ص ال�ن�ظ��ام ال�ضريبي �أن الثقل
الأ�سا�سي يف تركيبة الإي��رادات ال�ضريبية� ،أن ح�صة

ال�ضرائب غري املبا�شرة كبرية ،فيما ال��وزن الراجح
يعود �إىل الر�سوم اجلمركية ،يف مقابل انخفا�ض وا�ضح
لن�سبة ال�ضرائب املبا�شرة ،ال �سيما ال�ضرائب على
الدخل ،ف�ض ًال عن االعتماد احل�صري على �ضرائب
نوعية �أو خا�صة على ال��دخ��ل والإن �ف��اق ،فال�ضريبة
على القيمة امل�ضافة متثّل امل�صدر الأول لل�ضرائب
غري املبا�شرة ،فيما بلغت الإي��رادات ال�ضريبية 50.5
يف املئة من جممل الواردات و 16.2يف املئة من الناجت
املحلي يف  ،2008وقد انخف�ضت ح�صة ال�ضرائب غري
املبا�شرة من نحو  40يف املئة من جمموع ا إلي��رادات
ال�ضريبية يف الن�صف الأول م��ن الت�سعينيات �إىل
ما معدله  25يف املئة يف ال�سنوات اخلم�س ا ألخ�يرة،
يف امل�ق��اب��ل متثل ال�ضرائب املبا�شرة  70يف امل�ئ��ة من
الإيرادات ال�ضريبية يف الدول املتقدمة و 50يف املئة يف
البلدان املتو�سطة الدخل ،وتقدر بنحو  45يف املئة يف
دول املنطقة النفطية.
وم��ن �أب��رز تو�صيات الدرا�سة للحد من التهرب
ال���ض��ري�ب��ي ،وت�ت�ع�ل��ق ب�ت�ع��دي��ل ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت�سمح
بالتهرب ال�ضريبي� ،إن�شاء ح�ساب موحد للخزينة،
فر�ض �ضريبة على ر�ؤو���س ا ألم��وال و�إيراداتها وعلى
الأرب � ��اح ال�ع�ق��اري��ة ،ف��ر���ض ر��س��م خ��ا���ص ع�ل��ى انتقال
الأ��س�ه��م يف ال�شركات العقارية ي�ع��ادل ر��س��م ت�سجيل
العقارات ،التدقيق يف عمليات بيع الأ�صول والتالعب
ب��الأ��س�ع��ار ،الق�ضاء على دور ال�سما�سرة يف تخمني
الأم �ل��اك امل�ب�ن�ي��ة ،حت��دي��د ق�ي�م��ة الأم �ل��اك ال�ع��ام��ة،
وكذلك م�ستوى الت�ضخم يف العقارات.
ورغم الآم��ال بتطبيق الإ�صالحات على القانون
ال�ضريبي ،ك�ث�يرون ي�شككون يف إ�م�ك��ان�ي��ة ك�شف �أي
ودائ��ع مت�أتية م��ن التهرب ال�ضريبي ،مثلما ع�صي
على م�صارف كثرية اكت�شاف م�صادر املاليني املودعة
فيها من م�ؤ�س�سات لها �شهرتها و�سمعتها ،ومن رجال
�أعمال لهم مكانتهم ومنا�صبهم الكبرية واملعروفة،
كثريون يراهنون على ف�شل تعديل �أي قانون للتهريب
ال�ضريبي ،فكم ل��دى لبنان م��ن م�ؤ�س�سات جتارية
و�صناعية و�سياحية ازده��رت بعد ع��ودة ال�سالم �إىل
رب��وع لبنان منذ ال�ع��ام  1992لتعاملها ب��أم��وال غري
معروفة امل�صدر ،وقد �أتيح ملالكي تلك امل�ؤ�س�سات �أن
ي�صلوا �إىل منا�صب نيابية ووزاري ��ة وديبلوما�سية
نافذة.

هنا مرت�ضى
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تمكين العربية من وصف وتحليل أصوات اللغات األخرى
أ .د .محمد خليفة األسود  /طرابلس الغرب
و�صف �أ�صوات العربية
و�أثر ذلك يف بنية الكلمة
• عدد حروف العربية عند اخلليل:
ا�ستمر اخلليل يف و�صفه وتدقيقه للأ�صوات التي
تبنى منها الكلمة العربية ،فر�أى �أن حروف العربية
ت�سعة وع�شرين حرفاً ،و�سبب و�صول العدد عنده �إىل
ت�سعة وع�شرين هو �إ�ضافة الألف اللينة �إليها وعدها
من ال�صوامت ،و�إال فعدد حروف العربية املتفق عليه
الآن ثمانية وع�شرون حرفاً ،وقد �صنف اخلليل �أو ًال
هذه احلروف �إىل �صنفني رئي�سيني هما:
�أ -ح��روف �صحاح لها م��دارج و�أح �ي��از ،وه��ي كل
احلروف عدا الواو والياء والألف اللينة والهمزة.
ب -ح ��روف ج��وف�ي��ة ل�ي����س ل�ه��ا م ��درج وال حيز
تن�سب �إليه ،وهي الواو والياء والألف اللينة والهمزة.
قال اخلليل :يف العربية ت�سعة وع�شرون حرفاً،
م�ن�ه��ا خم�سة وع �� �ش��رون ح��رف �اً ��ص�ح��اح�اً ل�ه��ا �أح�ي��از
وم� ��دارج ،و�أرب �ع��ة �أح ��رف ج��وف وه��ي :ال ��واو وال�ي��اء
والأل��ف اللينة والهمزة و�سميت جوفاً ،لأنها تخرج
من اجل��وف ،فال تقع يف مدرجة من م��دارج الل�سان،
وال م��ن م ��دارج احل�ل��ق ،وال م��ن م ��دارج ال�ل�ه��اة� ،إمن��ا
هي هاوية يف الهواء فلم يكن لها حيز تن�سب �إليه �إ ّال
اجلوف ،وكان يقول كثرياً :الألف اللينة والواو والياء
هوائية �أي �أنها يف الهواء.
• �أحياز احلروف عند اخلليل:
احليّز عند اخلليل هو املنطقة التي ت�ضم حروفاً
متقاربة يف املخرج ،وقد �صنف الأحياز �إىل الأ�صناف
الآتية:
 احليز الأول :ي�ضم العني واحلاء والهاء. ال �ث��اين :ي���ض��م اخل ��اء وال �غ�ي�ن ،وه� ��ذان احل �ي��زانيعتربهما اخلليل يف احللق.
 الثالث :ي�ضم القاف والكاف ويعتربهما من اللهاة. الرابع :ي�ضم اجليم وال�شني وال�ضاد. اخلام�س :ي�ضم ال�صاد وال�سني والزاي. ال�ساد�س :ي�ضم الطاء والدال والتاء. ال�سابع :ي�ضم الظاء والذال والثاء. الثامن :ي�ضم الراء والالم والنون. التا�سع :ي�ضم الفاء والياء وامليم. العا�شر :ي�ضم الألف والواو والياء.أ�م��ا الهمزة فلم يحدد لها ح�ي��زاً ،ق��ال اخلليل:
ف�أق�صى احل��روف كلها العني ث��م احل��اء ول��وال بُحَّ ٌة
يف احل��اء لأ�شبهت العني لقرب خمرجها من العني
ثم الهاء ،ول��وال َه َّت ٌة يف الهاء لأ�شبهت احل��اء لقرب
خم��رج الهاء من احل��اء ،فهذه ثالثة �أح��رف يف حيز
واحد بع�ضها �أرفع من بع�ض ثم اخلاء والغني يف حيز
واحد كلهن حلقية ثم القاف والكاف لهويتان والكاف
�أرف��ع ث��م اجليم وال�شني وال���ض��اد يف حيز واح��د ،ثم
ال�صاد وال�سني والزاي يف حيز واحد ،ثم الظاء والذال
والثاء يف حيز واحد ،ثم الراء والالم والنون يف حيز
واحد ثم الفاء والباء وامليم يف حيز واحد ،والهمزة يف
الهواء مل يكن لها حيز تن�سب �إليه.
• خمارج �أ�صوات العربية بالتحديد:
حدد اخلليل خمارج �أ�صوات العربية كما يلي:
 -امل�خ��رج الأول :احللق وه��و خم��رج ال�ع�ين ،واحل��اء،

واخلاء ،والغني ،لأنها يف ر�أيه تبد�أ من احللق.
 امل�خ��رج ال �ث��اين :ال�ل�ه��اة وه��ي ع�ن��ده خم��رج القافوالكاف؛ لأن مبد�أهما من اللهاة.
 امل �خ��رج ال�ث��ال��ث� :شجر ال�ف��م وه��و خم��رج اجل�ي��م،وال���ش�ين ،وال �� �ض��اد؛ لأن م�ب��د�أه�م��ا م��ن �شجر ال�ف��م،
ويق�صد به مقدمة �سقف الفم (الغار).
 املخرج ال��راب��ع� :أ�سلة الل�سان وه��ي خم��رج ال�صاد،وال�سني ،والزاي؛ لأن مبد�أهما من الأ�سلة.
 املخرج اخلام�س النطع :وهو ما ظهر من الغار �أيمقدمة �سقف الفم ،وهو خمرج الطاء والدال والتاء
لأن مبد�أهما من النطع.
 املخرج ال�ساد�س اللثة  :لأن مبد�أهما من اللثة وهيالظاء والذال والثاء.
 املخرج ال�سابع ذلق الل�سان :وهو خمرج الراء والالموالنون لأن مبد�أهما من ذلق الل�سان.
 املخرج الثامن ال�شفتان :وهما خمرج الفاء والباءوامليم لأن مبد�أهما من ال�شفة.
 املخرج التا�سع اجلوف �أو الهواء :وهو خمرج الياءوالواو والألف والهمزة؛ لأنه ال يتعلق بها �شيء.
ق��ال اخلليل « :فالعني واحل��اء واخل ��اء والغني
حلقية؛ لأن م�ب��د�أه��ا م��ن احل �ل��ق ،وال �ق��اف وال�ك��اف
لهويتان؛ لأن مبد�أهما من اللهاة واجليم وال�شني
وال�ضاد �شجرية لأن مبد�أهما م��ن �شجر ال�ف��م� ،أي
م�ف��رج ال�ف��م ،وال���ص��اد وال���س�ين وال ��زاي �أ��س�ل�ي��ة؛ لأن
م �ب��د�أه �م��ا م��ن �أ� �س �ل��ة ال�ل���س��ان وه ��ي م���س�ت��دق ط��رف
الل�سان ،والطاء والتاء وال��دال نطعية؛ لأن مبد�أها
من النطع الأعلى ،والظاء وال��ذال والثاء لثوية لأن
مبد�أها من اللثة ،وال��راء وال�لام والنون ذلقية ،لأن

الأحرف قد عرين من احلروف الذلق ،ولذلك نزرن
فقللن ولوال ما لزمهن من العني والقاف ما ح�سُ نَّ
على ح��ال ،فالعني وال �ق��اف ال ت��دخ�لان يف ب�ن��اء إ� ّال
ح�سنتاه ،لأنهما �أطلق احلروف و�أ�ضخمها جر�ساً.
امل��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة :حت��دي��د رت �ب��ة ال �� �ص��ائ��ت مع
ال�صامت يف الكلمة
من املعروف �أن��ه يف العربية كما هو يف �أخواتها
ال���س��ام�ي��ات �أن احل��رك��ة ي��رم��ز إ�ل �ي �ه��ا ف ��وق احل��رف
ال�صامت ،وهذه الطريقة يف الكتابة �أثرت يف ر�سمها،
وما ن�ستعمله الآن من كتابة يكاد يكون خالياً من هذه
احلركات (ال�ضبط بال�شكل) ،وقد تنبه املتقدمون من
علماء العربية �إىل هذه الق�ضية وحددوا رتبة احلركة
بالن�سبة �إىل ال�صوت ال�صامت ،ويف مقدمة ه��ؤالء
العلماء �أب��و الفتح عثمان بن جني ،ال��ذي �أ��ش��ار �إىل
�أن احلركة بعد احلرف م�ستد ًال على ذلك بالإدغام؛
فعلى ر�أيه �أن كلمة « َكتَبَ » تكون ال�صوامت وال�صوائت
فيها على الرتتيب الآتي:
(ك  -ت -ب� )-أي :ك��اف ث��م فتحة ث��م ت��اء ثم
فتحة ثم باء ثم فتحة ،وا�ستدل على ذلك ب�أن احلرف
�إذا التقى ب�ح��رف مثله يف كلمة ومل يكن متحركاً
يدغم هذا احلرف يف مثله؛ وهذه الظاهرة ت�شري �إىل
�أن رتبة ال�صائت (احلركة) بعد ال�صامت (احلرف).
م��ن ذل��ك مثال كلمة���( :ش  -د -د� ،)-إذا �أردن��ا
�إدغام املثلني فيها وهما الدال الأوىل والدال الثانية
فال بد من ت�سكني الدال الأوىل ،ومعنى ذلك هو نزع
احلركة التي بني الدالني؛ وهي حركة الدال الأوىل،
وميكن �أن يكون ابن جني قد ا�ستوحى هذه الفكرة
م��ن اخل�ل�ي��ل ب��ن �أح �م��د لأن اخل�ل�ي��ل اع�ت�بر احل��رف
م�ب��د�أه��ا م��ن ذل��ق الل�سان وه��و ح��ده ،وال �ف��اء وال�ب��اء امل�شدد حرفني �أولهما �ساكن وثانيهما متحرك ،ومما
وامليم �شفوية؛ لأن مبد�أها من ال�شفة ،والياء والواو يدل على �أن احلركة بعد احلرف �أن عدم وجود هذه
والألف والهمزة هوائية يف حيز واحد ،لأنها ال يتعلق احل��رك��ة يغري ال�صامت �إىل �صامت آ�خ��ر لتخفيف
بها ��ش��يء ،فن�سب ك��ل ح��رف �إىل م��درج��ه ومو�ضعه النطق ،و�أن وجود احلركة يبقي ال�صامت على حاله،
الذي يبد أ� منه».
وم��ن الأم�ث�ل��ة على ذل��ك �أن ت��اء االف�ت�ع��ال يف الفعل
ترتيب الأ�صوات على ح�سب خمارجها بداية من (ذكر) تدغم يف الذال ثم تغري الذال �إىل دال؛ وذلك
احللق:
كما يلي:
ر ّت ��ب اخل�ل�ي��ل ب��ن �أح �م��د �أ� �ص��وات ال�ع��رب�ي��ة على
(ذك� ��ر) ي���ص��اغ م�ن��ه اف�ت�ع��ل ع�ل��ى ال�ن�ح��و ا آلت ��ي:
ح�سب خمارجها؛ وتعد هذه �أي�ضاً خطوة متقدمة يف (اذتكر) فالذال �ساكنة؛ لذلك لي�س هناك حائل بينها
معاجلة احلرف العربي ،وتدقيقاً لإ�شارة احلرف �إىل وبني التاء ،فتقلب التاء ذا ًال وتدغم الذال يف الذال ثم
ال�صوت وقد اتبع اخلليل الرتتيب الآتي :ع ،ح ،هـ ،خ ،حتول �إىل دال للتخفيف؛ وال��ذي بد أ� هذه العمليات
غ ،ق ،ك ،ج� ،ش� ،ض� ،ص� ،س ،ز ،ط ،د ،ت ،ث ،ذ ،ر ،ل ،ال�صرفية هو نزع احلركة التي بعد الدال ،بدليل �أن
ن ،ف ،ب ،م� ،أ ،ي ،و ،ء.
كلمة (تذكر) ال تغري فيها التاء ،لأن احلركة التي
وال �� �ش �ف��وي��ة ن���س�ب��ة �إىل ال �� �ش �ف��ة وت �خ ��رج منها بعدها ما زالت باقية.
ث�لاث��ة �أ� �ص��وات �أي���ض�اً ه��ي :ف ،ب ،م ،ق��ال اخلليل:
وه��ذه ال�ظ��اه��رة ال�صوتية ال�ت��ي نبه �إل�ي�ه��ا ابن
«�أع �ل��م �أن احل ��روف ال � ُّذل��ق وال���ش�ف��وي��ة ��س�ت��ة ،وه��ي :جني ذات �أهمية كربى يف معاجلة وتنميط احلرف
(ر،ل،ن،ف،ب،م)� ،إمن ��ا �سمّيت ه��ذه احل ��روف ذل�ق�اً العربي لنقل الأ�صوات العاملية يف الع�صر احلديث؛
لأن الذالقة يف املنطق �إمنا هي بطرف �أ�سلة الل�سان لأن�ن��ا بهذا الت�صور نكون ق��ادري��ن على تعيني رتبة
وال�شفتني وهما َم ْدرَجتا هذه الأحرف ال�ستة.
ال���ص��ام��ت وال���ص��ائ��ت يف ال�ك�ل�م��ة ،وب��ا إلم �ك��ان متثيل
الكلمة:
 احلروف املح�سُ نة واملخفُفة لبناءالأ�صوات العاملية �صوتياً باحلرف العربي ،هذه هي
ي ��رى اخل�ل�ي��ل �أن ه �ن��اك ب�ع����ض احل� ��روف ت�ل��زم املراحل التي مر بها احل��رف العربي ليمثل �أ�صوات
الكلمة لتخفيفها من ذل��ك( :العني والقاف) وذلك اللغة العربية ويبني رتبتها يف الكلمة ،وكما تبني لنا
�أن البناء الرباعي اخلايل من احل��روف الذلق ال بد ف�إن كل مرحلة من هذه املراحل زادت من دقة الرمز
من احتوائه على العني �أو القاف ،قال اخلليل :و�أما �إىل ال�صوت ومل تت�أثر �أ�صوات اللغة العربية بالزيادة
البناء الرباعي ف��إن اجلمهور الأعظم منه ال يعرى �أو النق�صان �أو التغيري �أو التبديل.
من احل��روف الذلق �أو من بع�ضها إ� ّال كلمات ع�شر
� �ش��واذ ،وم��ن ه��ذه ال�ك�ل�م��ات :الع�سجد ،الق�سطو�س،
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
ال� ُق��داح����س ،ال� ُدع���ش��وق��ة ،ال � ُه � ُد َع��ة ،ال � ُزه � ُزق��ة ،وه��ذه
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»
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اكتشفي شخصيتك..
أنت لحوحة؟
هل ِ
«نحلة حت �وّم ف��وق ال��ر�أ���س وال تكفّ
ع��ن ال��طّ �ن�ين» ..ه��ذا ال��و��ص��ف ينا�سب
مت��ام�اً �أ��ص�ح��اب ال�شخ�صية اللحوحة،
خ�صو�صاً م��ن ال�سيدات ال�لات��ي يتقنّ
فن «الزّن» كو�سيلة لل�ضغط على الزوج
ال من احلديث
للخ�ضوع للمطالب مل ً
املتكرر يف نف�س املو�ضوع ،ف�سرعان ما
يرفع الزوج الراية �أمام هذا ال�سالح.
�إذا كنت تذوبني يف هوى الإحلاح كي
يتم تنفيذ مطالبك كاملة ،وتعتقدين
�أن ه��ذا هو الطريق الأق�صر للو�صول
�إىل هدفك� ،أجيبي عن الأ�سئلة الآتية
ب���ص��راح��ة ق�ب��ل �أن ي���س� ّم�ي��ك الآخ� ��رون
بـ«الزنانة».
كل �أف��راد �أ�سرتك ع��ادة ال ي�أخذون
ال ��ر�� �س ��ائ ��ل ال �ت �ل �ي �ف��ون �ي��ة م� ��ن ال��ذي��ن
يت�صلون بك بال�شكل ال�صحيح ،وع��ادة
م��ا ت�ك��ون ه��ذه ال��ر��س��ائ��ل غ�ير وا�ضحة
املعامل ،باخت�صار ال تعرفني بال�ضبط
مَن الذين ات�صل بك ،و�أي �شيء يطلبه
منك ،هل:
�أ -ت�شرتين جهاز الإجابة على التليفون
ل�ي�ت�ل�ق��ى ب��ال�ن�ي��اب��ة ع��ن �أف � ��راد �أ� �س��رت��ك
املكاملات التليفونية اخلا�صة بك؟
ب  -ت�ترك�ين تعليمات م���ش��ددة قبل �أن
ت �خ��رج��ي ل �ك��ل م ��ن يف ال �ب �ي��ت ل�ي�ك�ت�ب��وا
ب��و� �ض��وح َم ��ن ال ��ذي ��ن ط �ل �ب��وك و�أرق � ��ام
تليفوناتهم؟
ج  -ت�ق��ول�ين ل�ه��م ب�ك��ل � �ص��راح��ة� :إذا مل

يفعلوا ذلك ،ف�إنك �ستعاملينهم باملثل؟
ب�صفة ع��ام��ة ،ه��ل تعتقدين �أن ك��ل من
حولك:
�أ -يفعل بال�ضبط ما تطلبينه منهم.
ب -يفعل بال�ضبط ما تطلبينه منهم من
وقت �إىل �آخر.
ج  -دائ�م�اً يحتاجون �إىل تذكري م�ستمر
م��ن وق��ت �إىل �آخ��ر ليفعلوا م��ا تطلبينه
منهم.
• طلب منك مديرك يف العمل �إجناز
�أمر ما ،وعند تنفيذه وجدته غاية
يف ال�صعوبة:
�أ -تخربين م��دي��رك منذ ال�ب��داي��ة بعدم
قدرتك على �إجناز الأمر.
ب  -ت �� �ص � ّري��ن ع �ل��ى �إجن � � ��از ج � ��زء م�ن��ه
وتعتذرين عن �إجناز الباقي.
ج  -ال ت���س�ت���س�ل�م�ين ل �� �ص �ع��وب��ة الأم � ��ر،
وترف�ضني االن�سحاب منه.
�إذا طلبت من زوجك �أن ي�صطحب الأوالد
يف نزهة �أ�سبوعية مرة واحدة على الأقل
هل:
�أ -ال تهتمني ب��ا ألم��ر �إذا مل يفعل ذلك
وتقدمني له الأعذار �إن �أمكن.
ب -تقومني �أن��ت بهذه املهمة �إذا تنا�سى
�أحياناً.
ج  -تقولني له �إنه يجب �أن يهتم ب�أوالده
مثلما تهتمّني �أنت بهم.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

• ابنك الذي يف �سن املراهقة ،طلبت
منه �أن يقوم برتتيب غرفته ،هل:
�أ -تقولني ل��ه �إن احل�ي��اة �ستكون �أ�سهل
و�أب�سط �إذا قام بهذا العمل.
ب  -تكررين طلبك هذا بهدوء و�أدب.
ج  -ت �� �ص��رخ�ين ف �ي��ه وت �ه��ددي �ن��ه ب ��أن��ك
�ستلقني مبالب�سه بعيداً �إذا مل يقم هو
بهذه املهمة.

• عموماً ،هل ت�شعرين �أنك:
�أ -حمبوبة.
ب  -الآخرون يف حاجة �إليك؟
الخ��رون ال يقدّمون لك ال�شكر
ج -آ
		
دائماً؟
• �أخذ زوجك يوم ًا �إجازة من عمله تقدمت مل�سابقة فنية �أو �شعرية بعمل
مم�ي��ز ،لكنك ح�صلت ع�ل��ى اجل��ائ��زة
فج�أة ،فهل:
�أ -ت�ب�رّري ��ن �أن ال �ع �م��ل والإره� � � ��اق هما الثانية ،بالرغم من ثناء من حولك
عليه ،و�أن ��ه ي�ستحق امل��رت�ب��ة الأوىل،
ال�سبب ،و�أنه يحتاج �إليها فعالً.
فهل:
ب  -ال تفكرين يف الأمر كثرياً.
�أ -تر�ضني بجائزتك وت�سعدين بها،
وتتمنني حظاً �أف�ضل يف مرة مقبلة.
ب  -حت��اول�ين معرفة وبحث �أ�سباب
تفوق عمل �آخر عليك.
ج  -تتقدمني ب�شكوى للم�س�ؤولني
لإعادة فرز النتائج من جديد.

صـنــاعـــــة العبـــاقــرة حــرفــة األمـهــــات
ع��زي��زت��ي ح � ��واء ،ه��ل ف �ك��رت �أن ت���ص�ن�ع��ي من
طفلكِ عاملاً مبدعاً؟ قد جتيب الأم بكلمه واحدة:
م�ستحيل� ،أو �أمتنى ..كيف؟
�أ�ؤك ��د ل��ك �أن��ه لي�س م�ستحيالً ،حيث �إن اهلل
��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل ي��رزق��ك ب��ال�ط�ف��ل كال�صفحة
ال �ب �ي �� �ض��اء؛ ت�ن�ق���ش�ين ع�ل�ي�ه��ا ك��ال�ع�ج�ي�ن��ة ال�ل�ي�ن��ة
وت�شكلينها ،كما �أن��ه كائن ذك��ي ج��داً لديه ق��درات
وميول يجب �أن تنمَّى بطريقة �صحيحة ،وهذا ما
يحتاج �إليه الطفل داخل الأ�سرة التي هي مبنزلة
الرحم الثاين بعد رحم الأم.
م ��ن ه ��و ال �ط �ف��ل امل� �ب ��دع؟ ه ��و ال �ط �ف��ل ال ��ذي
لديه القدره على التعبري احلر ال��ذي ميكّنه من
اكت�شاف امل�شكالت واملواقف الغام�ضة ،وذل��ك من
خ�ل�ال ت �ق��دمي �أك�ب�ر ع��دد م��ن اال��س�ت�ج��اب��ات غري
امل�ألوفة ،والتي تتميز باملرونة واحل��داث��ة للطفل
نف�سه ،لذلك يجب االلتفات �إىل بع�ض اخلطوات
الهامة ،ومنها:
 -1االح �ت �ي��اج��ات ال�ن�ف���س�ي��ة ل�ل�ط�ف��ل ،م��ن احل��ب
واحل� �ن ��ان ،وت �ق��دي��ر ال � ��ذات وال �� �ش �ع��ور ب ��الأم ��ان،
ولنجعله يتمتع بقدر كاف من الثقه بالنف�س.
 -2ع��دم ن�سيان �أو جت��اه��ل ال �ف��روق ال�ف��ردي��ة بني

الج ��ازة ل�سبب
ج  -ت�صرّين على �أن إ
�أو ه��روب م��ن �أم��ر م��ا ،و�أن هناك ما
يخفيه عنك.

الأطفال فلكل طفل �إمكاناته وقدراته.
 -3ت �ق��دمي الأل� �ع ��اب ال �ت��ي ت���س��اع��د ال�ط�ف��ل على
التجريب واالك�ت���ش��اف ،وتنمّي م�ه��ارات التفكري،
م�ث��ل �أل �ع��اب احل��ل وال�ترك �ي��ب (ال� �ب ��ازل) ،الق�ص
والل�صق ..وهكذا.
 -4ال نقدم للطفل حلو ًال مل�شكلته حتى ننمي عنده
مهارة حل امل�شكالت ،فمثالً ،يريد اللعبة من مكان
مرتفع بحجرته ،ندعه يفكر يف كيفية �أن ي�صل
�إليها بد ًال من �أن حتمله الأم للح�صول عليها.
� -5أع�ط��ي للطفل فر�صة الختيار مالب�سه عند
ال�شراء� ،أو اختيار مكان للتنزه فيه ،حتى ننمي
عنده مهارة اتخاذ القرار.
 -6ا�ستغالل املواقف اليومية ،لننمي قدرة الطفل
على املالحظة واال�ستك�شاف ،م�ث�لاً ،مُت�سك الأم
بلعبة وترتكها ،وت�س�أله :ملاذا �سقطت على الأر�ض؟
�أين ذهب ال�سكر الذي و�ضعناه يف كوب ال�شاي؟
 -7احلوار مع الطفل واال�ستماع �إليه واال�ستمتاع
بخياله.
 -8لنجعل للطفل مكتبة �صغرية يف حجرته فيها
ال�ق���ص����ص ،ح�ت��ى ن�غ��ر���س ح��ب ال �ق ��راءة واح�ت�رام
الكتاب منذ ال�صغر.

• يف ح��ي��ات��ك ال��ع��م��ل��ي��ة هل
جتدين:
�أ -م��ن الأف���ض��ل �أن تقومي بنف�سك
بالعمل املطلوب� ،أ�سهل من �أن تطلبي
ذلك من الآخرين.
ب  -ال ت��واج�ه�ين امل�ت��اع��ب �إذا تركت
العمل للآخرين يقومون به.
ج  -ال � �ش��يء ي �ت��م �إجن� � ��ازه م��ن دون
�إ�شرافك.
• طلبت م��ن �صديقتك ���س��ؤال
زوجها عن �أمر ما يخت�ص بعمله،
فهل:
�أ -تنتظرين ات�صالها لتخربك بالرد.
ب  -بعد مرور بع�ض الوقت تر�سلني
لها ر�سالة للتذكري بالأمر.
ج -ت�ت���ص�ل�ين ب �ه��ا ك ��ل ن �� �ص��ف ��س��اع��ة
الم��ر وتهمله بال
فغالباً ما �ستن�سى أ
متابعة.
• �أث�������ن�������اء ت���������س����وّق����ك يف
ال�سوبرماركت ،حدث خالف بني

البائع و�إح��دى الزبونات ،وكان
احلق مع البائع ،فهل:
�أ -ال تتدخّ لني ب��الأم��ر م��ا مل يطلب
منك ذلك.
ب  -تقفني مهتمة وم�ستمعة للخالف
ال لتعريف النتيجة.
كام ً
ج  -تتدخلني من تلقاء نف�سك ،وك�أنك
طرف يف اخلالف من دون �أن يطلب
منك �أحد ذلك.
اح�سبي النتيجة
 �إذا ك��ان��ت معظم �إج��اب��ات��ك (�أ)،ف� � إ�ن ��ك �إن �� �س ��ان ��ة حم �ب��وب��ة ج � � ��داً ،ال
جتيدين فن «الزن» ،وت�أخذين الأمور
بب�ساطة �شديدة ج��داً ..بع�ض النا�س
مي�ك��ن �أن ي���ص�ف��وك بال�سلبية ،لكن
ه��ذه ال�صفة ال تلت�صق ب��ك ،ف�أنت يف
النهاية �إن�سانة عملية �سهل التعامل
معها.
 �أم��ا �إذا ك��ان��ت غالبية �إجاباتك(ب) :ف� أ�ن��ت �إن�سانة من�ضبطة ج��داً،
لكن يف الوقت نف�سه ت�ؤمنني مببد�أ
«ع�ش ود ْع غريك يع�ش».
ْ
 �إذا وج ��دت �شيئاً مل ي�ت��م ،ف ��إذاًت �ن �ت �ظ��ري��ن ح �ت��ى ي � ��أت� ��ي ال �� �ش �خ ����ص
امل�ط�ل��وب م�ن��ه �أن يفعل ه��ذا ال�شيء
ليفعله ،ل��ذل��ك ف ��أن��ت �أي���ض�اً �إن�سانة
متوازنة تعرفني كيف تت�صرفني يف
الوقت املنا�سب.
 �إذا ك��ان معظم �إج��اب��ات��ك (ج):ف � إ�ن��ك ت � أ�خ��ذي��ن احل �ي��اة ب���ش�ك��ل ج��اد
جداً ،ت�ؤمنني ب�أن �أي �شيء ال ميكن �أن
يتم بال�شكل ال�صحيح وال�شكل الذي
تريدينه ما مل تقومي �أن��ت بنف�سك
ب�إجنازه ..ال ميكن �أن متنعي نف�سك
الخ��ري��ن م��ن وق��ت �إىل
م��ن ت��ذك�ير آ
�آخ��ر مب��ا تريدينه ،لهذا ف��إن��ك بهذا
امل �ع �ن��ى «زن ��ان ��ة» ،ح� ��اويل �أن ت�ه��دئ��ي
بع�ض ال�شيء ،فاحلياة ق�صرية جداً.

رمي اخلياط
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مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات

أطعمة تساعد على منع الشعور بالجوع
ف�ق��دان ال��وزن يبدو معادلة ب�سيطة لبع�ض
ال� �س��ف كثري م��ن النا�س
ال��ش�خ��ا���ص ،لكن م��ع أ
أ
الذين يحاولون �إنقا�ص وزنهم ،ي�أكلون كميات
�أقل ،وذلك يجعلهم ي�شعرون باجلوع ،وباحلاجة
�إىل ت �ن��اول امل��زي��د م��ن ال �ط �ع��ام ،وه ��ذا ال�شعور
باجلوع ميكن �أن ي�سبب االبتعاد عن خطة النظام
الغذائي امل َّتبَع ،ف��إذا كنتَ من ه��ؤالء الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ي� ّت�ب�ع��ون ح�م�ي��ة غ��ذائ �ي��ة ،وت���ش�ع��ر دائ �م �اً
باجلوع �أو احلاجة �إىل �أك��ل وجبة د�سمة� ،إليك
بع�ض الأطعمة املنا�سبة التي حتد من ال�شعور
باجلوع ،وميكنك �إدخالها �إىل نظامك الغذائي
ب�ط��ري�ق��ة ��س�ه�ل��ة ،وذل ��ك �سي�ساعدك يف خ�سارة
الوزن بطريقة �أ�سرع.
ال�شوفان يكبح اجلوع
يُعترب ال�شوفان من �أهم الأطعمة التي تكبح
ال�شعور باجلوع لديك ،فال�شوفان لديه م�ؤ�شر
غلوكوز منخف�ض ،وبالتايل م�ؤ�شر الأن�سولني
ل�ل���ش��وف��ان منخف�ض �أي �� �ض �اً ،وه ��ذا �سي�ساعدك
بعد �أكل ال�شوفان بعدم ال�شعور باجلوع ،كما �أن
ال�شوفان غني ج��داً ب��ا ألل�ي��اف ،وبالتايل عملية
ال�ه���ض��م ل��دي��ك �ست�صبح �أب �ط ��أ ،مم��ا �سيجعلك
ت�شعر بال�شبع.
 حاول يف ال�صباح �إدخال رقائق احلبوب التيحتتوي على ال�شوفان �إىل فطورك.
 �أ� �ض��ف ال �� �ش��وف��ان ع �ل��ى ال �� �ش��ورب��ا �أو علىال�سلطة.
 ا�ستبدل ال�ط�ع��ام املغطى بالكعك مبثيلهاملغطى بال�شوفان.
 ميكنك �أي���ض�اً �إ��ض��اف��ة ال���ش��وف��ان يف �صنعاحللويات ،كـ«كاتو» التفاح بال�شوفان �أو الكيك.
التفاح يُ�شعر باالمتالء
ال �ت �ف��اح م ��ن �أك�ث��ر ال �ف��واك��ه ال �ت��ي ت���ش�ع��رك
ب��االم �ت�لاء ،م��ن دون �إ� �ض��اف��ة � �س �ع��رات ح��راري��ة
كثرية ،فالتفاحة الواحدة حتتوي على � 60سعرة

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

ح��راري��ة ،وه��ذه ال�ستون �سعرة ميكنها �أن تكبح
�شعورك باجلوع ،وحت ّد من طلبك للطعام ،ف�إذا
�شعرت باحلاجة �إىل تناول الطعام بني الوجبات،
فعليك ب�أكل تفاحة ،لأنها �ست�ساعدك يف ال�شبع
بطريقة �صحية وغذائية ،ويُن�صح �أي�ضاً بتناول
التفاح قبل وج�ب��ات ال�ط�ع��ام ،فهي حت�ت��وي على
�أل�ي��اف جتعلك ت�شعر بال�شبع يف وق��ت الوجبة،
وب��ال �ت��ايل ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ك�م�ي��ة ال �ط �ع��ام ال�ت��ي
�ستتناولها.
البطاطا امل�سلوقة تزوّد بال�شبع
خ�لال درا� �س��ة �أُج��ري��ت مل�ق��ارن��ة م��دى فعالية
مت��ت مقارنة
ال�ط�ع��ام يف كبح ال�شعور ب��اجل��وعّ ،
البطاطا املقلية مع البطاطا امل�سلوقة ،وتبينّ �أن
الخ�يرة مت ّد بال�شبع �أكرث مبئتي مرة من
هذه أ
ويف�ضل تناول البطاطا امل�سلوقة
مثيلتها املقليةَّ ،
باردة ،وعدم تناولها �ساخنة ،لأنها �إذا كانت باردة
ف�ستحتوي ع�ل��ى كمية �أل �ي��اف �أك �ب�ر ،وب��ال�ت��ايل
م�ؤ�شر الغلوكوز �سي�صبح �أ�صغر ،وه��ذا �سيُ�شعر
باالمتالء ملدة �أكرب و�أطول.
الأطعمة الغنية بالربوتني
الط �ع �م��ة ال�غ�ن�ي��ة ب��ال�بروت�ين �أي �� �ض �اً لديها
أ
م�ؤ�شر �شبع ع��الٍ  ،فالوجبات الغنية بالربوتني
�ستزودك بال�شعور بال�شبع ملدة طويلة ،لأن هذا
ال لله�ضم داخل
النوع من الطعام ي�أخذ وقتاً طوي ً
املعدة ،وطبعاً ،الأف�ضل تناول م�صادر الربوتني
قليلة ال��ده��ون ،كاللحوم احل�م��راء اخلالية من
ال��ده��ون ،و��ص��دور ال��دج��اج ،وال�سمك ،واحلليب
خايل الد�سم ،والأجبان قليلة الد�سم ،وبالتايل
ذلك �سيكبح ال�شعور باجلوع لديك ،ولن ميدك
ب�سعرات حرارية كثرية.
�إذاً ،ت�ن��اوُل ه��ذه الأطعمة �سي�ساهم يف جناح
النظام ال�غ��ذائ��ي ال��ذي تتبعه م��ن دون ال�شعور
باجلوع� ،أو الرغبة يف تناول املزيد من امل�أكوالت
الد�سمة والغنية بال�سعرات احلرارية.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي

 1بلد يف امريكا اجلنوبية
 2حجر كرمي  /والدي
�3صوت اجلر�س  /م�شروب �شتوي  /احد االقارب
�4صفات االنانية  /انثى احد الطيور الليلية مبعرثة

 5يعود  /عك�س ي�صحو مبعرثة
 6حيوان �صحراوي  /دافئ /
حرف ن�صب
 7ن �� �ص��ف ذاه � �ب� ��ة  /اح� ��رف
ابجدية
 8رئ � �ي � ��� ��س رو� � � �س � ��ي  /ن �ع��م
باالجنليزية
 9ل��ون �ه��ا ا� �ص �ف��ر م �ي �ع�ث�رة /
مت�شابهة
 10قدي�س م�سيحي �سوري
عـــامـــودي

 1بلد يف ا�سيا
 2لل�س�ؤال  /عربية خالدة /
ثلثي �شاي
 3ياب�سة  /اقر�أ  /ارتوازي
 4خمرتع الكهرباء مبعرثة /
جمع انتفاخ
 5ن�ق��ول�ه��ا ل�ل�ح�م��ار  /مدينة
�� �س ��وري ��ة ب ��ال� �ق ��رب م� ��ن ادل� ��ب
مبعرثة
 6عجوز بالعامية
 7ب��ري��ة  /ث�لاث��ة اح ��رف من

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نثتان�س
 8من ا�سماء النت  /ن�صف ابهم  /عملة
اليابان
 9اوقاتنا  /مت�شابهة
 10ن�صف عا�صمة االرجنتني

22

( العدد  )254اجلمعة � 15 -آذار 2013 -

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

«السالم زغرتا» المتجدد يستعيد موقعه بين الكبار
��س�ت�ف�ت��ح م �ن��اف �� �س��ات ال ��درج ��ة الأوىل
ذراعيها يف املو�سم املقبل ،لت�ستقبل فريقا
مميزاً هو ال�سالم زغرتا العريق ،و�صاحب
القاعدة اجلماهريية العري�ضة يف ال�شمال
اللبناين ،وذل��ك بعد �أن متكن م��ن حجز
موقعه ب�ين ال�ك�ب��ار م��ع ف��ري��ق امل�ب�رة� ،إث��ر
اح�ت�لال�ه�م��ا امل��رك��زي��ن الأول �ي��ن يف دورة
الت�صفية النهائية لدوري الدرجة الثانية،
التي اختتمت ال�سبت املا�ضي ،بفوز ال�سالم
زغ��رت��ا ع�ل��ى احل�ك�م��ة  2 – 3وامل�ب�رة على
النه�ضة بر اليا�س .0 – 7
و�سيعود ال�سالم زغ��رت��ا �إىل الأ��ض��واء
بحلة جديدة� ،إذ �إنه جدد �صفوفه بعنا�صر
ال عن عامل �أف�ضلية مهم ،هو
مميزة ،ف�ض ً
ملعبه اجلديد يف املردا�شية.
وتعاقد ال�سالم مع مدرب خبري بالكرة
اللبنانية وه��و ال���س��وري ع���س��اف خليفة،
وا�ستقدم العبني جدداً ذوي خربة وا�سعة
يف املالعب اللبنانية ،وحقق نتائج جيدة
يف الدرجة الثانية حيث امتلك �أقوى خط
هجوم بني الأندية.
ول�ع��ب ال���س�لام ه��ذا امل��و��س��م بت�شكيلة
��ش�ب��ه ج ��دي ��دة� ،أب ��رزه ��ا امل �ه��اج��م ال�ق��دمي
وه �ب ��ي ال ��دوي� �ه ��ي ،وامل �خ �� �ض��رم حم �م��ود
�شحود ه��داف الفريق ،و�سيمون ع�ساف،
وال���س��وري فهد ع��ودة ال �ق��ادم م��ن الإخ��اء
الأهلي ،وقا�سم ع��وايل ،وطوين �ساروفيم
ال
والعب كرة ال�صاالت علي طني�ش ،ف�ض ً
عن احلار�سني حممود ال�صيداوي وخالد
� �س �ك��اف ،ال �ل��ذي��ن �أب �ل �ي��ا ب�ل�اء ح���س�ن�اً ه��ذا
املو�سم ،خ�صو�صاً بعد تعر�ض ال�صيداوي
للإ�صابة ،وم�شاركة �سكاف بد ًال منه.
و�ستك�سب مناف�سات دوري ك��رة القدم
يف املو�سم املقبل ملعباً مبوا�صفات رائعة،
�إذ �سيخو�ض ال�سالم مبارياته على �أر�ضه
و�أمام جمهوره.
وب � ��د�أ ال �� �س�لام يف ال �ع �م��ل ع �ل��ى �إجن ��از
امل�ل�ع��ب م�ن��ذ ع��ام  2007ح�ين و��ض��ع خطة
ل�ت�ط��وي��ر ال� �ن ��ادي ،وك� ��ان ال �ت��وج��ه ب��داي��ة
ل�ت�ح���س�ين امل �ل �ع��ب ،ح �ي��ث و� �ض �ع��ت درا� �س��ة
لتح�سني �أر�ضه وكان اخليار بو�ضع الع�شب
الإ��ص�ط�ن��اع��ي ،وبلغت كلفة امل���ش��روع 650
م�ل�ي��ون ل�ي�رة ل�ب�ن��ان�ي��ة« ،ف�ق�م�ن��ا بتق�سيم
�أر�ضية امللعب �إىل �أ�سهم� ،سعر ال�سهم فيه
� 100أل��ف ل�يرة ،وقمنا بجمع التربعات
م��ن �أه ��ايل زغ��رت��ا وامل�ن�ط�ق��ة وك��ل لبنان،
ك�م��ا ��س��اف��ر الأب ف��رجن�ي��ة �إىل االغ�ت�راب
لنيل امل�ساعدة للنادي ،وخالل ع�شاء نادي
ال�سالم ع��ام  2008مت توقيع العقد وب��د�أ
م�شروع تركيب الع�شب» ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
الع�شب ،هناك ال�غ��رف وال�شقق امل��وج��ودة
داخل النادي التي مت ت�أهيلها بعد �أن كانت
حالتها �سيئة ،وهناك املدرج الذي ي�ستقبل
امل�شجعني والذي مت بنا�ؤه ب�أحدث التقنيات
وق ��د ق ��دم م �ق��اع��د امل � ��درج ج��وزي��ف ميني
والبالغ عددها خم�سة �آالف مقعد وبلغت
تكلفتها نحو الـ� 85ألف دوالر �أمريكي.
وبلغت تكلفة ت�أهيل ملعب نادي ال�سالم
نحو  2مليار لرية لبنانية معظمها هبات
وتقدمة من متربعني من زغرتا وغريها
بالإ�ضافة �إىل االغرتاب.

فرحة العبي ال�سالم زغرتا بالت�أهل

من بريوت �إىل زغرتا
�أُ�س�س نادي ال�سالم عام  1971مبوجب
نقل رخ�صة ن��ادي ال�سالم الأ��ش��رف�ي��ة �إىل
زغرتا� ،إذ مت �شرا�ؤها من قبل يو�سف زيدان
وحم �ب�ين ل �ك��رة ال �ق��دم يف زغ ��رت ��ا ،وب �ه��ذا
�أ�صبح نادي ال�سالم زغرتا منذ عام 1971
حت��ت راي��ة االحت ��اد اللبناين ل�ك��رة ال�ق��دم،
وي���ش��ارك يف ك��ل ال� ��دورات الر�سمية التي
ينظمها االحتاد اللبناين.
ت ���ش�ك�ل��ت �أول ه �ي �ئ��ة �إداري � � � ��ة ل �ل �ن��ادي
ال � ��ذي أ�� �ص �ب��ح ل��زغ��رت��ا يف � 15آب 1971

وح � �م � �ل ��ت رخ� ��� �ص� �ت ��ه رق � � ��م  ،1017م��ن
الأب ��س�م�ع��ان ال��دوي �ه��ي رئ �ي �� �س �اً ف �خ��ري �اً،
ي��و� �س��ف زي� � ��دان رئ �ي �� �س �اً ل� �ل� �ن ��ادي ،ج ��ورج
ن �خ �ل ��ة ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي � �� ��س ،خ �ل �ي ��ل ن �ح ��ا� ��س،
��س��ا��س�ين غ��زال��ة ،وج ��ورج زخ�ي��ا ال��دوي�ه��ي.
وظ ��ل ال �ف��ري��ق ي�ل�ع��ب حت��ت ا� �س��م ال���س�لام
الأ� �ش ��رف �ي ��ة ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى م �� �س��اع��دات
م ��ن ب �ل��دي��ة ب �ي ��روت ح �ت��ى � �س �ن��ة ،1974
وب��دع��م م��ن ال��رئ�ي����س ��س�ل�ي�م��ان ف��رجن�ي��ة،
ح �ي�ن ان �ت �ق��ل ال � �ن� ��ادي ك �ل �ي �اً �إىل زغ��رت��ا
وك ��ان ي�ل�ع��ب يف م���ص��اف ال��درج��ة الأوىل.
وب �ع��دم��ا ك� ��ان ل �ل �� �ش �م��ال � �س �ف�ير واح � ��د يف

من املباراة احلا�سمة مع احلكمة

رئي�س النادي الأب ا�سطفان فرجنية

الدرجة الأوىل هو الريا�ضة والأدب� ،صار
له �سفريان هما الريا�ضة والأدب وال�سالم
زغرتا ،الأمر الذي �أغنى ال�شمال اللبناين
ب��ال�ن���ش��اط ال��ر��س�م��ي ،ومل ت�ت��وق��ف أ�ط�م��اح
ال �� �س�ل�ام ع �ن��د ه� ��ذا احل � ��د ،ب ��ل � �ش��رع ع��ام
 1978يف حتويل �أكرب �أحالمه �إىل حقيقة
عندما ب��د أ� يف بناء ملعبه ،بعد �أن منحته
الرهبانيات الأنطونيات حق �إن�شاء ملعب
مبقايي�س قانونية على �أر�ض تبلغ م�ساحتها
� 15أل��ف مرت مربع ،وبذلك لقي ال�سالم
دع�م�اً م��ن القاعدة ال�شعبية وم��ن القيادة
ال�سيا�سية حتى غدا رمزاً من رموز زغرتا.

وك � ��ان م � ��درب ال �ف ��ري ��ق آ�ن � � ��ذاك �أن� �ط ��وان
فنيانو�س (ال�شقرا) ال��ذي ك��ان ي�ست�ضيف
الالعبني يف منزله ويعقد االجتماعات يف
منزله �أي�ضاً فكان أ�ب �اً للفريق ،بالإ�ضافة
�إىل اخ�ت�ي��اره ال�لاع�ب�ين ب�ع��د �سحبهم من
احل��ارات ،وهكذا �أ�صبح ال�سالم زغ��رت��اويّ
ال� �ه ��وي ��ة وغ� ��ا�� ��ص يف غ� �م ��ار ك � ��رة ال �ق ��دم
اللبنانية� ،أم��ا �أول م�ب��اراة خا�ضها فكانت
م��ع ف��ري��ق ال�ن�ج�م��ة يف امل��دي�ن��ة الريا�ضية
يف ب� �ي ��روت ،ف �ك��ان��ت ال �ن �ت �ي �ج��ة ل�ل�ن�ج�م��ة
" 2 - 5وق ��اد امل �ب��اراة احل�ك��م �سبع ف�ل�اّ ح.
وع�ل��ى رغ��م احل ��رب الأل �ي �م��ة ،م��ر ال�سالم
بفرتة عز يف ال�سبعينات ،حيث خا�ض �أقوى
امل �ب��اري��ات ،وح�ق��ق ان�ت���ص��ارات ب� ��ارزة ،وم��ن
أ�ج�م��ل امل�ب��اري��ات ال�ت��ي لعبها يف العا�صمة
العراقية بغداد �أواخر ال�سبعينات ،حني فاز
على كربالء  0 - 1وتعادل مع منتخب بابل
 1 - 1وخ�سر �أمام القوة اجلوية  ،2-1وملع
يف �صفوف ال�سالم يف ال�سبعينات احلرا�س
اليا�س �أب��و نا�ضيف وحنا �ساروفيم ووليد
زغبوط والالعبون يو�سف �صوطو وبدوي
زكا و�سركي�س الدويهي وجوزف فنيانو�س
وكميل القارح وخليل ترتكان بدوي دحداح
و�سايد فرجنية وروب�ير فرجنية و�أنطوان
ف�ي�ن�ي��ان��و���س وط ��وين ا��س�ك�ن��در وب ��دوي �أب��و
نعمة وب�شري ال�سقال ومار�سيل طيون.
ويف ال� �ث� �م ��ان� �ي� �ن ��ات مل � ��ع ف� � � ��وزي مي�ين
وف � � � ��ادي ال � �ع � �م ��ري وم �� �ص �ط �ف ��ى ك��رمي��ة
وج ��وين ب�ط��ر���س وحم �م��د رم���ض��ان وك�ل��ود
ب ��و ن �ع �م��ة و�إي� �ل ��ي � �س��اب��ا ،ويف ال�ت���س�ع�ي�ن��ات
احل��ار���س ال�ع��راق��ي ها�شم خمي�س وج��وزف
ب��رك��ات وال �� �س��وري ر� �ض��وان ع�ج��م ويو�سف
ب��رك��ات وال �ع��راق �ي��ان ع�ل��ي وم �ه��دي ك��اظ��م.
وتعاقب على النادي �أربعة ر�ؤ�ساء ،فكان يف
البداية يو�سف زي��دان ،ثم �سا�سني غزالة،
وبعده �أتى قبالن ميني و أ�خ�يراً ،ومنذ عام
� 2006أدار النادي الأب �إ�سطفان فرجنية.
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موسم «الفورموال وان» على األبواب

مفاجآت متوقعة ..والكل ينتظر «بيريلي»
�سينطلق املو�سم اجلديد للفورموال
وان ك��ال�ع��ادة م��ن حلبة «ال�ب�رت ب��ارك»
الأ�سرتالية ،التي تق�ص �شريط البداية
يف � 17آذار احل��ايل ،وق��د أ�ج��رت الفرق
جتاربها ال�شتوية الثالث على حلبتي
خرييز وبر�شلونة الإ�سبانيتني ،دون �أن
ت�صل �إىل فهم ك��اف لكيفية ا�ستخراج
الأف�ضل من �إطارات برييلي.
ويتوقع املراقبون �أن ي�شهد املو�سم
اجلديد مفاج�آت ب�سبب �صعوبة توقع
�أداء الإط��ارات التي �ستزودها «برييلي»
ل �ل �ف��رق ،ورغ� ��م ال �ت��وق �ع��ات ب � ��أن ي�ك��ون
ري��د ب��ل ري�ن��و ،ال�ف��ائ��ز بلقب ال�سائقني
وال �� �ص��ان �ع�ي�ن ل �ل �م��و� �س��م ال �ث��ال��ث ع�ل��ى
ال� �ت ��وايل ،ال �ف��ري��ق الأف �� �ض��ل يف ب��داي��ة
املو�سم ،ف�إن املدير التقني لفرياري بات
فراي ر�أى ب�أن ال�صعوبة التي عانت منها
الفرق يف التجارب ال�شتوية ،يف التعامل
مع الإط��ارات تُبقي الباب مفتوحاً �أمام
جميع االحتماالت.
وت�سببت طبيعة الإ�سفلت يف حلبة
ب��ر��ش�ل��ون��ة والأج� � ��واء امل�ن��اخ�ي��ة ال �ب��اردة
يف ت � آ�ك��ل الإط� ��ارات ب�شكل كبري خالل
ال� �ت� �ج ��ارب ،م ��ا ج �ع��ل ال� �ف ��رق ت �ع�ترف
ب� � ��أن ف �ه��م م ��ا ي�ح���ص��ل ي �ع �ت�بر «م�ه�م��ة
م�ستحيلة».
ويف ح�ي�ن ي �� �س �ي �ط��ر ع �ل��ى م�ع���س�ك��ر
«ف�ي�راري» الإي�ط��ايل الرتقب واحل��ذر،

أ�ع� � ��رب � �س��ائ��ق ري� ��د ب ��ل ري �ن��و الأمل � ��اين
� �س �ي �ب��ا� �س �ت �ي��ان ف �ي �ت �ي��ل ،ب �ط��ل امل��وا� �س��م
ال� �ث�ل�اث ��ة الأخ � �ي� ��رة ،ع ��ن خ �ي �ب �ت��ه م��ن
نتيجة التجارب التي خا�ضتها الفرق
يف بر�شلونة ،معترباً �أن الإطارات لعبت
دوراً كبرياً يف عجزه عن معرفة الأداء
احلقيقي لل�سيارة اجلديدة.
وم ��ن ج�ه�ت��ه ،ب ��دا ال���س��ائ��ق اجل��دي��د
ملر�سيد�س اي ام جي الربيطاين لوي�س
ه��ام�ي�ل�ت��ون �أك �ث�ر ت� �ف ��ا�ؤ ًال م��ن فيتيل،
واع�ت�بر �أن ب� إ�م�ك��ان فريقه الأمل ��اين �أن
يفوز بال�سباقات هذا املو�سم ،من دون �أن
يبالغ يف توقعاته.
ويبدو �أن هاميلتون را�� ٍ�ض عن �أداء
� �س �ي��ارة م��ر��س�ي��د���س اجل ��دي ��دة ،ل��درج��ة
ج�ع�ل�ت��ه ي �ع��ود ع��ن ر أ�ي � ��ه ال �� �س��اب��ق حني
توقع ب��أن ال يفوز ب��أي �سباق يف املو�سم
اجلديد.
وظ �ه��رت ��س�ي��ارة م��ر��س�ي��د���س «دبليو
 »04جاهزة للمناف�سة بقوة يف التجارب
ال�شتوية على حلبة بر�شلونة الإ�سبانية،
حيث أ�ب�ل��ت ب�لاء ح�سناً م��ع هاميلتون
وزميله الأمل��اين نيكو روزب��رغ ،ما جعل
ال�ب�ع����ض ي��ر� �ش��ح ال �� �س��ائ��ق ال�بري �ط��اين
للمناف�سة ب �ق��وة ع�ل��ى ال�ل�ق��ب ال�ع��امل��ي.
ول� �ك ��ن ه��ام �ي �ل �ت��ون ق �ل��ل م� ��ن �أه �م �ي��ة
ال �ت��وق �ع��ات ،ع �ل��ى رغ� ��م �أن م�ن��اف���س�ي��ه
غ�ي�ر م�ق�ت�ن�ع�ين ب�ت�ق�ل�ي�ل��ه م ��ن ق��درت��ه

�ألون�سو وما�سا �أمام «فرياري »2013

ويرب خالل جتارب على حلبة «خرييز»

حامل اللقب �سيبا�ستيان فيتيل

على املناف�سة ،وبينهم �سائق ف�يراري
ال�برازي�ل��ي فيليبي ما�سا ال��ذي اعترب
�أن الربيطاين �سيكون مر�شحاً للفوز
باللقب عام .2013

وعمل هاميلتون ج��اه��داً يف تطوير
�أداء ال �� �س �ي��ارة اجل ��دي ��دة مل��ر��س�ي��د���س،
وذل ��ك بح�سب م��ا �أك ��د م��دي��ر ال�ف��ري��ق
ال�بري �ط��اين رو� ��س ب � ��راون ،ك��ا��ش�ف�اً �أن
طريقة عمل مواطنه �ساعدت كثرياً يف
تطوير �سيارة «دبليو  ،»04خ�صو�صاً يف
الطريقة املنهجية التي اعتمدها بطل
العامل لعام  2008يف التعامل مع الأمور
والتدقيق يف كل تف�صيل ممكن.
و� �س �ي �ق��ود ه��ام �ي �ل �ت��ون �إىل ج��ان��ب
روزب ��رغ ،ول��ن يتمتع �أي من ال�سائقني
ب�أف�ضلية ع�ل��ى الآخ� ��ر ،وذل ��ك بح�سب
م��ا �أك��د ب��راون ب��ال��ذات بعد تعاقده مع
م��واط �ن��ه ،ح�ي��ث �أ� �ش��ار �إىل �أن الأخ�ي�ر
مل يطلب خ�ل�ال امل�ف��او��ض��ات �أن يكون
ال�سائق رقم .1
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ح� ��ذر � �س��ائ��ق ف�ي��راري
الإ��س�ب��اين ف��رن��ان��دو �أل��ون���س��و مناف�سيه
م��ن �أن ��ه �سيدخل م��و��س��م  2013أ�ق��وى
من ال�سابق ،فيما وعد فريقه الإيطايل
ب��اع�ت�م��اد ا�سرتاتيجية ت�ط��وي��ري��ة منذ
البداية.
وق � �دّم أ�ل��ون���س��و �أداء مم �ي��زاً املو�سم
امل��ا��ض��ي رغ��م امل�ستوى ال �ع��ادي ل�سيارة
ف �ي�راري� ،إذ ق��ات��ل ع�ل��ى ال�ل�ق��ب العاملي
حتى ال�سباق االختتامي قبل �أن ينحني
يف النهاية أ�م��ام �سائق ري��د ب��ل الأمل��اين
�سيبا�ستيان فيتيل ال��ذي ت��وج باللقب
للمو�سم الثالث على التوايل.
وان �ت �خ��ب �أل��ون �� �س��و ال ��ذي ي�ب�ح��ث يف
 2013ع��ن ل�ق�ب��ه الأول م��ع ف�ي�راري
والثالث يف م�سريته بعد عامي 2005
و� ،2006أف�ضل �سائق ملو�سم  2012من
ق�ب��ل م ��دراء ال �ف��رق اع�ت�راف �اً باملجهود

اجلبار الذي قام به مبواجهة مناف�سني
ب �ح��وزت �ه��م � �س �ي��ارة أ�ف �� �ض��ل ب�ك�ث�ير من
فرياري مثل فيتيل وزميله الأ�سرتايل
م � ��ارك وي�ب��ر وال�ب�ري �ط��ان �ي�ي�ن ل��وي����س
هاميلتون (مر�سيد�س اي ام ج��ي هذا
املو�سم) وزميله يف ماكالرين مر�سيد�س
جن�سون باتون.
ورغم �أنه مل يعترب �أن �سيارة فرياري
اجلديدة «اف  »138و�صلت �إىل امل�ستوى
الذي يخولها الفوز بال�سباق االفتتاحي
على حلبة الربت بارك الأ�سرتالية� ،أكد
أ�ل��ون���س��و أ�ن��ه ح��ال�ي�اً يف �أف���ض��ل م�ستوى
له خالل م�سريته ،وذل��ك خالل حدث
�إع�لاين الأ�سبوع املا�ضي ،يف بر�شلونة،
و�أ�شار �ألون�سو �إىل �أن ثقته لي�ست نابعة
فقط من واقع �أنه �أف�ضل بدنياً بعد �أن
ق��رر ع��دم امل���ش��ارك��ة يف اجل��ول��ة الأوىل
من التجارب ال�شتوية التي �أقيمت على
حلبة خ�يري��ز الإ��س�ب��ان�ي��ة ،ب��ل لأن «اف
 »138تبدو �أف�ضل من �سيارة املو�سم
املا�ضي.
وي �ب ��دو ال �ف��ري��ق الإي� �ط ��ايل ع��ازم �اً
ه��ذا املو�سم على املناف�سة منذ البداية
بح�سب ما �أ�شار املدير التقني بات فراي،
الذي �أكد �أن «احل�صان اجلامح» يخطط
لتطوير كبري يف �سيارته منذ املراحل
الأوىل للمو�سم من �أجل و�ضع الأ�س�س
ال�ت��ي تخوله ال��دخ��ول منذ ال�ب��داي��ة يف
معركة اللقب ،واعترب فراي �أن املعركة
بني فرق الطليعة �ستكون متقاربة ومن
ال�صعب حتديد من ميلك الأف�ضلية يف
الوقت احلايل.

جالل قبطان
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كاريكاتير

ّ
صبي في الثامنة يتزوج امرأة ستينية ..كي يرضي األجداد
ت���زوج �سانيلي ما�سيليال (��� 8س��ن��وات)
من هيلني �شابانغو (� 61سنة) ،وهي �أم لـ5
�أوالد ،ولديها زوج ،يف حفل �أقيم بح�ضور
حوايل � 100شخ�ص ،كي ير�ضي �أجداده!
وتبادل «ال��زوج��ان» اخل��وامت والقبل يف
احلفل مبدينة ت�شاواين ،وقد زعم ال�صبي
ان �أج�������داده �أم������روه ب����الإق����دام ع��ل��ى ه��ذه
اخلطوة.
و�أنفقت عائلة ال�صبي ح��وايل � 3آالف
دوالر ع��ل��ى ال���زف���اف ،لكنها �أو���ض��ح��ت �أن��ه
جم��رد طق�س ديني ،وال���زواج غري ملزم �إذ
مل يتم توقيع �أية �أوراق قانونية.
وق��ال ال�صبي�« :أبلغت �أم��ي �أنني �أري��د
ال���زواج ،و�أن��ا �سعيد لأنني تزوجت هيلني،
وعندما �أكرب �س�أتزوج امر�أة من عمري»! يتزوج قبل وفاته ،واختار هيلني لأنه يحبها� .سيئ يف عائلتنا»� .أما العرو�س فقالت« :هذا
فيما ذك���رت وال���دة ال�صبي البالغة من
و�أ���ض��اف��ت �أن���ه «ب��ه��ذه اخل��ط��وة �أ�سعدنا ما �أراده ا ألج��داد ،وما علينا �إال �إ�سعادهم،
العمر � 46سنة �أن جد «�سانيلي» طلب منه �أن الأج����داد ،ول��و مل نفعل ذل��ك حل�صل �أم��ر حتى وهم ميتون يف قبورهم»!

السجن يومًا واحدًا للص ارتكب  339جريمة سرقة
�أ�صدرت حمكمة بريطانية حكما بال�سجن مدته � 24ساعة بحق
ل�ص يف الـ 75من العمر ،بالرغم من �أنه ارتكب  339جرمية �سرقة
من قبل.
وك�شف �أحد املتابعني للملف� ،أن املحكمة �أ�صدرت هذا احلكم يف
حماولة منها لإقناع «ديفيد �آرت�شر» بالتوقف عن ارتكاب جرائم
�سرقة ،لكونه �أم�ضى من قبل  28عاماً يف ال�سجن ب�سببها.
و�أ����ض���اف �أن «�آرت�������ش���ر» اع��ت�رف �أم�����ام امل��ح��ك��م��ة ب�سرقة
زجاجتني من النبيذ بعد � 3أي��ام فقط من �إنهاء �أح��داث
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

عقوبة ل��ه يف ال�سجن ،و���ص��در بحقه حكم بال�سجن ليوم
واح��د ،و�أخلي �سبيله لكونه خدم هذه امل��دة �أثناء احتجازه
على ذمة التحقيق ،م�شرياً �إىل �أن «�آرت�شر» يقيم حالياً يف
غرفة ب�أحد فنادق بلدة مو�ستني يف �شمال ويلز على نفقة
الدولة ،و�سيح�صل على م�ساعدات منها.
وق��د ُن�سب �إىل حمامي ال��دف��اع «�أليك�س فيتزجريالد» قوله
�إن ال�سجل الإج��رام��ي ل��ـ«�آرت�����ش��ر» ب�شع ،وك�� ّل��ف داف��ع��ي ال�ضرائب
الربيطانيني �أموا ًال طائلة.

الـمــديــر ال ـف ـنـي :مـ ــالك م ـح ـ ـ ـ ـفــوظ

ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوين:

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

