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مر�شح بقاعي لع�ضوية املجل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى تعرّ�ض لتهديدات
و�ضغوط من قبل تيار �سيا�سي فاعل ينا�صب مفتي اجلمهورية العداء ،ل�سحب
تر�شيحه ،كما �أن هذا التيار عمم على م�ؤيديه يف الهيئة الناخبة بلهجة تهديدية
وحا�سمة لعدم امل�شاركة يف انتخاب املجل�س املقرر الأحد يف  14اجلاري.
ولوحظ يف هذا املجال �أن نائب رئي�س املجل�س املنتهية واليته دعا �إىل اجتماع يف
 13ني�سان اجلاري ،وقرر زيارة رئي�س احلكومة املكلَّف ،الذي �أُجريت معه ات�صاالت
متعددة يف هذا املجال ،ذكر البع�ض �أن هدفها �إحراجه يف هذه اللحظة الدقيقة.
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االفتتاحية

التوافق الحكومي في حماية لبنان
قد يكون اإلجماع في عملية التكليف ّ
مقدمة لضرب الفتنة
التي عملت عليها أطراف داخلية وخارجية عديدة .وتبرز حاجة
كيفية توزيع المناصب على األفرقاء
اكتمال في
هذا التوافق إلى ً ٍ
ّ
السياسيين ،فضال عن كيفية تبني هذه الحكومة حماية لبنان
من كل المخاطر التي تحيط به ،وفي مقدمتها التهديدات
«اإلسرائيلية» التي أعلن أحد مسؤوليها أن الحرب على لبنان
حتمية ال محالة.
إن ضمان االستقرار في لبنان يبتدئ ويستمر في المحافظة
على المقاومة وإنجازاتها ،كما يكتمل أيضًا بالتواصل ما بين
األفرقاء السياسيين من كل األطياف ،وما يمثلون من امتدادات
في الداخل والخارج ،فالزيارة التي قام بها أوباما مؤخرًا إلى
«إسرائيل» أراد من خاللها إعطاء كل الضمانات للفريق السياسي
الذي واصل عمليات االستباحة لألراضي الفلسطينية ،عبر المزيد
من االستيطان والحصار المفروض على غزة ،وأيضًا كي ال ننسى
آالف األس��رى الفلسطينيين الذين يقبعون في المعتقالت
«اإلسرائيلية» ،صامدين في وجه القهر والتعذيب من اآللة
العسكرية «اإلسرائيلية» المباركة أميركيًا.
إضافة إلى ذلك ،فإن أوباما جاء ليعيد التواصل بين «إسرائيل»
وتركيا ،حيث سارعت حكومة أردوغان ّ
لتقبل االعتذار «اإلسرائيلي»،
ً
متناسية معه آالم الفلسطينيين وما يتعرضون له من تنكيل
وحصار واغتصاب لألرض ،فسهام أوباما األميركية جاءت أيضًا
لتعلن أنها غير راضية عن «حزب الله» ومن يتعامل معه ،باعتبار
أن سالح المقاومة يشكل تهديدًا حقيقيًا لـ«إسرائيل» ،حسب
ما أعلن وزير الحرب الصهيوني ،الذي اعتبر أن «إسرائيل» إذا
دخلت معركة فهي ستواجه عشرات األضعاف من القوة النارية
والصواريخ التي واجهتها عام .2006
فسالح المقاومة الذي أخرج «اإلسرائيلي» من لبنان عام ،2000
ما زال يشكل الضمانة األساسية في استمرار األمن واالستقرار
في لبنان ،خصوصًا في جنوبه وبقاعه ،فـ«إسرائيل» لم تتوقف
عن زيادة ترساناتها وإنفاقها العسكري ،إضافة إلى التدريبات
والمناورات التي ال تتوقف مع الجيش األميركيَ ،
فلم يجب أن
ُ
تستريح المقاومة وتعفى من مهماتها في الدفاع والذود عن أمن
الوطن وحمايته؟
َ
الحكومة الجديدة ملزمة بأن تكون في خدمة الوطن وسيادته،
لبنان يجب أن يكون
والمقاومة التي أع��ادت السيادة إل��ى
َّ
احتضانها في البيان الوزاري شرفًا للوزراء المكلفين وليس مكرمة
من أي طرف في لبنان ،إال إذا أراد أن يكون لبنان مستباحًا ّ
ومعرضًا
للخطر «اإلسرائيلي».
َّ
حماية المقاومة ليس سطرًا ُيتبنى في بيان وزاري ،بل هو
واقع حققته دماء الشهداء وتضحية اللبنانيين الذين عانوا
من االحتالل والقتل واألس��ر ،وه��ؤالء لن يسمحوا بأن ُيستهان
بإنجازات المقاومة وببقائها قوية وجاهزة للدفاع عن أرض الوطن
وترابه ،ولذلك فإن حكومة الوفاق الوطني ملزمة بالتوافق والوئام
والمقاومة.

من الخاسر األكبر من تسمية تمام سالم؟
ك�م��ا ك��ان م�ت��وق�ع�اً ،حت ��اول امل�م�ل�ك��ة العربية
تبي
ال�سعودية ا�ستعادة نفوذها يف لبنان ،بعدما نّ
�أن م�سار الأم ��ور يف �سورية ب��د�أت تتخذ منحى
ت�سووياً ،واقتنع اجلميع ب�ضرورة احلل ال�سلمي،
ولو كان تنفيذه ما زال يحتاج لبع�ض الوقت.
وك �م��ا أ�� �ش��رن��ا يف م �ق��االت � �س��اب �ق��ة ،ال ت�ب��دو
حظوظ ال�سعودية وافرة لب�سط نفوذها يف �سورية
تر��ض��ة ،باعتبار
خ�ل�ال احل �ل��ول ال�سيا�سية امل�ف� َ
�أن احل��ل ال�سيا�سي القائم على تقا�سم ال�سلطة
�سيعطي «الإخوان»  -ولي�س املجموعات املدعومة
منها  -ح�صة يف �أي حكومة مقبلة ،وبالتايل تكون
ال�سعودية قد خ�سرت نفوذها يف العراق ولبنان
و��س��وري��ة على ال �ت��وايل ،وه��و م��ا يجعلها حت��اول
ال�ع��ودة �إىل لبنان؛ ال�ساحة الأ��س�ه��ل ،مل��ا لها من
نفوذ تاريخي فيه.
وهكذا ،تكون ت�سمية متام �سالم م�ؤ�شراً على
رغبة �سعودية يف العودة �إىل ال�ساحة اللبنانية،
م��ن خ�ل�ال ب��واب��ة ال�ت�ف��اه��م واالع� �ت ��دال ول�ي����س
الت�صادم �أو حماولة تفجري ال�ساحة اللبنانية ،ويف
هذه الت�سمية وما تبعها من توافق اجلميع على
التكليف ،خا�سرون وراب�ح��ون ،وتبدو خريطتهم
على ال�شكل الآتي:
 اخل��ا��س��ر الأك�ب�ر الرئي�س جنيب ميقاتي،الذي  -وب�سبب �سوء تقديره  -حاول �أن «يتذاكى»
ف�ع��طّ ��ل ال ��دول ��ة ،ودع ��م امل�ج�م��وع��ات «ال�سلفية»
الأ�صولية ،علّه يك�سب ودّها في�سحب الب�ساط من
حتت «تيار امل�ستقبل» ،وي��زاي��د عليه يف مو�ضوع
التمثيل ال����سُّ �ن��ي ،و�أم�ل� ًا يف الك�سب االنتخابي،
ويزيل عن نف�سه �صفة «مر�شح حزب اهلل لرئا�سة
احلكومة» ..فكانت النتيجة �أن اخل�سارة امليقاتية
ك��ان��ت ف��ادح��ة ج � ��داً ،ول�ع�ل�ه��ا �أك �ب�ر م��ن خ���س��ارة

د .كامل وزنة
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رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

احلريري االبن ،الذي خرج ومل يعد ،فلم ي�ستطع
ميقاتي �أن يك�سب �سُ نياً ،مقابل ا�ستياء عام من
�أدائ��ه ع ّم جميع اللبنانيني ،بحيث جتد الفرحة
عامرة با�ستقالته ،ولو كان البديل هو الفراغ.
 اخلا�سر الثاين هو الرئي�س مي�شال �سليمان،الذي �أ�صبح «يتيماً» با�ستقالة ميقاتي ،خ�صو�صاً
بعد دخوله معركة قانون ال�ستني �ضد الطائفة
التي من املفرت�ض �أن ميثلها ،وحماولته ا�ستعمال
�صالحيات ال ميلكها يف اجلل�سة الأخرية حلكومة
ميقاتي ،وهكذا ،ك��ان �سليمان مينّي النف�س ب�أن
يقاطع تكتل التغيري والإ��ص�لاح ت�سمية �سالم،
�أو �أن يكون البديل عن ميقاتي ا�سماً ت�صادمياً
ي �ق��وم بت�شكيل ح�ك��وم��ة «امل���س�ت�ق�ب��ل» وح�ل�ف��ائ��ه،
ولكن متنيات �سليمان مل تطابق ح�سابات بندر،

ما هي ح�سابات الرئي�س ميقاتي التي �أغرته باال�ستقالة؟

د .ليلى نقوال الرحباين

همسات
وجوه خائبة

الـنــاشـر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

تمنيات سليمان لم
تطابق حسابات بندر..
فأتت النتيجة خسارة
متعددة األضالع لرئيس
الجمهورية

ف�أتت النتيجة خ�سارة متعددة الأ�ضالع لرئي�س
اجلمهورية ،ال��ذي قد يت�ساوى يف اخل�سارة مع
ميقاتي.
 فريق املعار�ضة ال�سابقة ،وعلى الرغم منإ�ع�ل�ان ا��س��م مت��ام ��س�لام م��ن بيت ال��و��س��ط ،ف��إن
الربح املعلَن له�ؤالء بعودتهم �شركاء يف احلكومة،
ت �ق��اب �ل��ه خ �� �س��ارة ك�ب��رى ب �� �س �ق��وط «ال��دج��اج��ة
ال�ت��ي تبي�ض ل�ه��م ذه �ب �اً» �أي ال��رئ�ي����س ميقاتي،
وخ �� �س��ارت �ه��م مل� ��ادة �إع�ل�ام �ي��ة حت��ري���ض�ي��ة ه��ا ّم��ة
ك��ان��وا ي�ستخدمونها ،وك��ان��ت �ستفيدهم ج��داً يف
حمالتهم االنتخابية املقبلة.
 ف��ري��ق الأك�ث�ري��ة ال���س��اب�ق��ة ،وع�ل��ى ال��رغ��ممما ي�شيع البع�ض من �أن فريق املقاومة وتكتل
التغيري والإ�صالح قد خ�سروا با�ستقالة ميقاتي،
باعتبار �أن احلكومة كانت حم�سوبة لهم ،ف��إن
اخل�سارة ال�شكلية له�ؤالء عوّ�ضها انتهاء الإحراج
�أمام الر�أي العام بانتهاء امل�س�ؤولية التي حتمّلوها
طوال �سنتني عجاف من حكم الرئي�س ميقاتي،
وال�ت��ي ق��ام خاللها فريق جنبالط  -امليقاتي-
� �س �ل �ي �م��ان ب�ت�ع�ط�ي��ل ج �م �ي��ع الأم � � ��ور احل �ي��ات �ي��ة
للمواطنني ،وه��و ما اع�ترف به وزراء جنبالط
علناً.
ول�ع��ل م��ا خفف م��ن وط ��أة خ���س��ارة احلكومة
له�ؤالء ،هو قبول تكتل التغيري والإ�صالح بت�سمية
�سالم متهيداً للدخول �شركاء يف احلكومة ،فلو
مل يفعل ذلك لكان �أمام املقاومة خياران:
 1إ�م � ��ا ال ��دخ ��ول يف احل �ك��وم��ة م ��ن دونحليفها ،الأم��ر ال��ذي �سي�ؤدي �إىل حتالف رباعي
ج��دي��د ،وه��و م��ا ل��ن ت��ذه��ب إ�ل �ي��ه امل �ق��اوم��ة بعد
اخل�ط�ي�ئ��ة ال �ك�ب�رى ال �ت��ي ارت�ك�ب�ت�ه��ا ع ��ام ،2005
وكلّفتها والوطن الكثري من الويالت وامل�صائب.
 2إ�م��ا اخل��روج من احلكومة ت�ضامناً معحليفها ،وه��و م��ا ق��د ي�ع��طّ ��ل ت��أل�ي��ف احل�ك��وم��ة،
باعتبار أ�ن��ه ال ميكن ت�أليف �أي حكومة لبنانية
من دون «الثنائي ال�شيعي» ،وميكن لهذا اخليار
�أن ي � ��ؤدي �إىل زي� ��ادة ال�ت���ش�ن��ج امل��ذه �ب��ي امل � ��ؤدي
لالنفجار يف لبنان.
وه� �ك ��ذا ،ي �ب��دو اخل �ي��ار ال� ��ذي ات �خ��ذه تكتل
التغيري والإ� �ص�ل�اح ب��امل���ش��ارك��ة يف ت�سمية مت��ام
�سالم خ�ي��اراً �صائباً و«�ضربة معلم» ،فهو جنّب
البالد فتنة وان�ف�ج��اراً ،وحافظ على اال�ستقرار
وال �ت �ه��دئ��ة ،وع��طّ ��ل ع�ل��ى «امل���س�ت�ق�ب��ل» وح�ل�ف��ائ��ه
حت�صيل الربح ال�صايف ،وح ّد من خ�سارة فريقه
ال�سيا�سي من خالل �صيغة «ال غالب وال مغلوب»،
وع � ّم��ق ال �ه��وة ال�ت��ي �أدخ ��ل نف�سه فيها الرئي�س
الطامح للتمديد ،والتي �ستزداد يوماً بعد يوم يف
ظل التوجه لدفن قانون ال�ستني االنتخابي.

لفتت املتابعني مل�شهد �إع�لان
ق���وى � 14آذار م���ن ب��ي��ت ال��و���س��ط
ت ��ر� �ش �ي ��ح ال � �ن ��ائ ��ب مت� � ��ام � �س�ل�ام
لرئا�سة احل�ك��وم��ة ،ال��وج��و ُه التي
ب ��ان ع�ل�ي�ه��ا «ال �� �ص �ف��ار» واخل�ي�ب��ة،
وحتديداً الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة
والنائب نهاد امل�شنوق ،على الرغم
م��ن ت��وج �ي �ه��ات امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�سعودية ب��إع�لان الرت�شيح من
ب�ي��ت ال��و� �س��ط ،وب��وج��ود الرئي�س
متام �سالم نف�سه ،الذي �أعلن �أنه
على م�سافة واحدة من اجلميع.

بين طبيلي وبصبوص

ذكرت بع�ض امل�صادر �أن احلظوظ متيل نحو كل من العميدين ديب طبيلي و�أحمد ب�صبو�ص
لتويل من�صب مدير عام قوى الأمن الداخلي ،بينما ر�أت �أخرى �أن احلظ الأوفر مييل نحو العميد
طبيلي ،لتو ّفر �سبل التوافق عليه ،ملا يتمتع به من عالقات جيدة مع جميع الفرقاء اللبنانيني.

بدء القلق من المستقبل

يعي�ش معظم نواب «تيار امل�ستقبل» يف لبنان حالة من القلق والأرق بعد �أن علموا بطريقة غري مبا�شرة
�أن زعيمهم �سيقوم بتغيريهم والإتيان مبر�شحني �آخرين ،خ�صو�صاً يف عكار وبريوت والبقاع الغربي.

الضاهر «ضاهر»

قال نائب يف «تيار امل�ستقبل»� ،إن موجة �سخط جتتاح املكونات «ال�شعبية» للتيار ،خ�صو�صاً يف منطقة
عكار ،على �ضوء تنامي احلديث عن احتمال طرح ف�صل النائبني خالد ال�ضاهر ومعني املرعبي ليكونا
مر�شحني عن القوى «ال�سلفية اجلهادية» يف االنتخابات املقبلة� ،سيما �أنهما ال ميانعان بذلك.
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يـقــــال
«النصرة» في عين زحلتا

�أُث�ي�رت �سل�سلة م��ن ال�ت���س��ا�ؤالت يف �أروق ��ة �سيا�سية
و�أم�ن�ي��ة ح��ول ال��دع��م ال��ذي ميكن �أن يقدمه «زع�ي��م»
ل�ب�ن��اين مل�ج�م��وع��ات م�سلحة يف منطقة ج�ب�ل�ي��ة ،بعد
اكت�شاف خلية لـ«جبهة الن�صرة» يف منطقة عني زحلتا
كانت ته ّرب ال�سالح �إىل �سورية.

خيوط الجريمة
تو�صلت جهة �أمنية رفيعة �إىل خيوط مهمة حول
مقتل ال�شيخ الدرزي يف منطقة حا�صبيا قبل مدة وجيزة،
والذي حت ّولت خياراته من ت�أييد اخليار اجلنبالطي �إىل
معار�ضة عنيدة يف ال�سنوات الأربع الأخرية.

ثراء فاحش
ال كتلة «امل�ستقبل» النيابية
الرئي�س متام �سالم م�ستقب ً

بعيداً عن «�شبه الإجماع» ال�سيا�سي الذي التفّ حول
تكليف نائب بريوت متام �سالم ،لت�شكيل حكومة تخلف
حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي امل�ستقيلة ،ف�إن �أحداً ال
ي�ستطيع غ�ض الطرف عن حالة التعاطف العامة مع
تكليف �سالم ،ل�شعور كثريين �أن هذا البيت ال�سيا�سي
ظُ لم خ�لال العقود املا�ضية ،و ُه� ِّم����ش ،وج��رت حماولة
قا�سية لإقفال �أبوابه.
التهمي�ش والإل �غ��اء مل يقت�صرا ع�ل��ى ه��ذا البيت
ال�سيا�سي ،كما يعلم جميع اللبنانيني ،فمنذ �أن دخلت
«احل��ري��ري��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة» م�ع�ترك ال�سيا�سة وال�ن�ي��اب��ة
يف ل�ب�ن��ان ،م��ار��س��ت حملة إ�ل �غ��اء �شاملة وك��ام�ل��ة بحق
ك��ل الطبقة ال�سيا�سية ال�سُّ نية يف ل�ب�ن��ان ،م�ستفيدة
م��ن التمويل ال���س�ع��ودي وال�غ�ط��اء الأم �ن��ي وال�سيا�سي
ال�سوري ،وو�ضعت احلريرية ال�سيا�سية كل ال�شخ�صيات
والفاعليات ال�سيا�سية ال�سُّ نية �أم��ام خيارات ُم �رّة؛ �إما
االن�ضواء حتت جناحها والقبول مبا متنّ به عليها من
دور وموقع وم��ال ،و�إم��ا االن��زواء يف منازلها وممار�سة
البطالة ال�سيا�سية ،و�إم��ا ال��دخ��ول يف مواجهة �صعبة
ت�ع� ّر���ض ��ص��اح�ب�ه��ا مل��واج�ه��ة ال�ن�ف��وذ ال���س�ع��ودي امل�غ��رق
بالأموال ،ول�ضغوطات الثنائي خدام  -كنعان ،اللذين
�شكال رافعة للحريرية ال�سيا�سية من بدايتها وحتى
خروج اجلي�ش ال�سوري من لبنان.
هكذا ج��رى م��ع الرئي�س �سليم احل����ص ،والرئي�س
عمر ك��رام��ي ،وم��ع عبد الرحيم م��راد ،و�أ��س��ام��ة �سعد،
ووجيه البعريني ،وجهاد ال�صمد ،وغريهم كثريون،
وك��ان الرئي�س �صائب �سالم م��ن بينهم ،حيث ا�ضطر
الرجل للخروج من لبنان �إىل اخلارج ،لأن وجوده يعكّر،
�إن مل مينع تثبيت �أقدام احلريرية ال�سيا�سية امل�ستجدة
على ال�ساحة ،لأن املر�سوم لتلك احلالة اجلديدة كان
�سيا�سيي �إىل
نْ
نقل الطائفة ال�سُّ نية م��ن موقع ودور
نقي�ضهما.
كان الرئي�س الراحل �صائب �سالم �صاحب �شعارات

وطنية براقة ،مثل «لبنان واحد ال لبنانان» ،و�ضرورة
«التفهم وال�ت�ف��اه��م» ب�ين اللبنانيني ،وك��ان م��ن �أرك��ان
«الو�سطية» بني «النهج ال�شهابي» و«احللف الثالثي»
(ك�م�ي��ل ��ش�م�ع��ون وب �ي��ار اجل�م�ي��ل ورمي� ��ون �إدة) ،تلك
«الو�سطية» التي �أو�صلت �سليمان فرجنية اجل��د �إىل
رئا�سة اجلمهورية عام .1970
وعندما تر�شّ ح مت��ام �صائب ��س�لام �إىل النيابة يف
ب�ي�روت ،تعرّ�ض ل�ـ«ح��رب الإل �غ��اء» امل��ذك��ورة ،فمُنع من
الرت�شيح للنيابة حيناً ،و�أُ�سقط يف االنتخابات حيناً �آخر،
وامتدت ال�ضغوط القا�سية عليه �إىل م�ؤ�س�سة «جمعية
املقا�صد اخلريية الإ�سالمية» التي كان ير�أ�سها ،ف�شُ نّت
ح��رب م��ال�ي��ة ره�ي�ب��ة ع�ل�ي�ه��ا؛ ح��و��ص��رت م��ال �ي �اً ،وجُ � �وِّع
موظفوها ،وحُ رموا من الرواتب والتقدميات ،وفُ�صل
بع�ضهم من عمله ،لإجبار متام �سالم على التنازل عن
رئا�ستها ،وهو ما ح�صل ،لأن الأمر ال�سعودي  -ال�سوري
كان وا�ضحاً ب�ضرورة االن�ضواء حتت العباءة احلريرية،
وبالتايل بات احل�صول على امل�ساعدات ال�سعودية مي ّر
عرب �آل احلريري ،فيما كانت العباءة احلريرية يف ذلك
الوقت �أ�ضيق و�أ�صغر من �أن تت�سع لزعامة تاريخية مثل
�آل �سالم ..وم��ع م��رور الوقت ع��ادت ال�سعودية لتوجد
م�ك��ان�اً ل��دى �آل احل��ري��ري مل��ن ك��ان يف ي��وم م��ا حليفها
الأول يف لبنان ،وعاد ابن �صائب �سالم نائباً عن بريوت،
من خ�لال «حتالفه» مع �سعد احل��ري��ري ،على طريقة
حتالف جنيب ميقاتي وحممد ال�صفدي و�آخرين.
وعندما �أتاحت الظروف للحليف ميقاتي الو�صول
�إىل رئا�سة احلكومة ،ب�صفته ال�شخ�صية ،ولي�س «بد ًال
عن �ضائع» عن �سعد احلريري ،كما يفعل ف�ؤاد ال�سنيورة،
�صبّت احلريرية ال�سيا�سية غ�ضبها عليه واتهمته ب�شتى
النعوت ال�سيئة� ،أقلها الطعن يف الظهر ،واخليانة ،على
الرغم من �أن ميقاتي قدّم للحريري خالل �سنتني من
تر�ؤ�سه احلكومة ،ما عجز �سعد احلريري عن حتقيقه
بنف�سه خ�لال وج��وده يف ال���س��راي احل�ك��وم��ي ،لكن كل

بوق فتنة جديد

�أحيط مفتي اجلمهورية اللبنانية باملعطيات الكاملة حول خلفية خطبة
اجلمعة املا�ضية يف م�سجد الداعوق يف ر�أ�س بريوت ،والتي �ألقاها ال�شيخ «و.
ح ،».حم ّر�ضاً خاللها �ضد حزب لبناين فاعل ،ودولة �إ�سالمية �إقليمية .و ُعلم
�أن ال�شيخ و�صل �إىل امل�سجد برفقة رئي�س كتلة نيابية معار�ضة ،ي�سكن قرب
اجلامع ،والذي كان يبت�سم �أمام امل�صلني كلما ارتفعت حدة الكالم التحري�ضي
واملذهبي .و�أكدت امل�صادر �أن املفتي ومدير الأوقاف ال�شيخ ه�شام خليفة اتخذا
تدبريات �سريعة بحق ال�شيخ� ،أهمها منعه من اخلطابة ،كونه بوق فتنة.

ٍّ
تحريض ..وتمن

ي�ق��وم م���س��ؤول ��س��اب��ق يف دار ال�ف�ت��وى بالتحري�ض والإ� �س ��اءة مل�ق��ام مفتي
اجلمهورية اللبنانية ،ويجول على الناخبني يف املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي
الأع�ل��ى املنتهية والي�ت��ه ،وي�ق��وم بت�أليبهم على بع�ضهم بع�ضاً ،وق��د ت��أث��ر به

النا�س تتحدث عن «احلقد الذي ال حد له» الذي بات
احلريري ي�ضمره مليقاتي.
الآن ،ع �م �ل��ت ال� �ت� �ط ��ورات امل �ح �ل �ي��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة،
والتوازنات اللبنانية معطوفة على اخليارات ال�سعودية
�إىل اخ �ت �ي��ار مت ��ام � �س�ل�ام ل�ي�ن���ض��م �إىل ن� ��ادي ر�ؤ� �س��اء
احلكومات ..بات متام �سالم رئي�ساً ،حتى لو مل يوفَّق يف
ت�شكيل حكومة يدخل بها �إىل �سراي زقاق البالط ،ومع
هذا التكليف ت�سابقت النا�س لتزيل الع�شب عن �أدراج
ق�صر امل�صيطبة ،وع��ادت �صور «الزعيم» �صائب �سالم
ل�ُت�رُ ف��ع �إىل ج��ان��ب ��ص��ورة اب�ن��ه «دول ��ة الرئي�س مت��ام»،
وبات متام �سالم عنواناً ملرحلة جديدة ،يكفي �أن يكون
خاللها «ه��و نف�سه» ولي�س �أي �شيء آ�خ��ر ،فيكون قد
�أ�سقط وب�شكل مد ٍّو م�شروع الإلغاء واالحتكار ال�سيا�سي
احلريري ،الذي حاول خالل عقدين م�ضيا طبع لبنان
بطابعه ،وم��ن ي�شكك يف ه��ذه احلقيقة عليه �أن يعود
�إىل ت�صريحات حليف احل��ري��ري الأول �سمري جعجع
منذ �أ�سبوعني ،الداعية �إىل حكومة اللون الواحد ،ثم
م�ؤخراً �إىل حكومة ي�شكلها �سالم ورئي�س اجلمهورية
وح��ده�م��ا! يف ح�ين ي�صر ��س�لام ع�ل��ى ح�ك��وم��ة تر�ضي
جميع اللبنانيني.
مار�ست احل��ري��ري��ة ال�سيا�سية يف ع��زه��ا «حربائية
��س�ي��ا��س�ي��ة»؛ م � �رّة ب ��ادع ��اء ال�ع�ل�م�ن��ة واحل ��داث ��ة ،وم��رة
ب��ال�ت�ح��ال��ف ال �ع �� �ض��وي م��ع امل �ت �ط��رف�ين وال�ت�ك�ف�يري�ين
املذهبيني ،فكان جزا�ؤها النفي واال�ستبعاد عن ال�سراي
احلكومي ،واال�ستعا�ضة عنها بحلفاء لهم حيثياتهم
اخل��ا� �ص��ة ،ول �ه��م م���ش��اري�ع�ه��م ل �ل�ترب��ع ع �ل��ى ال�ك��ر��س��ي
الثالثة ..ب��د�أ ان�ه��زام اال�ستئثارية احلريرية بحكومة
ميقاتي الثانية ،والآن ح�صل متام �سالم على فر�صته
وحقه ،ومَن يدري ،قد ي�أتي يوم ي�صبح فيه عبد الرحيم
مراد �أو �أ�سامة �سعد �أو في�صل كرامي ر�ؤ�ساء حكومات؟

عدنان ال�ساحلي

ع��دد من الناخبني الق�ضاة يف املحاكم املدنية ،وال��ذي��ن لن يح�ضر معظمهم
النتخاب املجل�س ال�شرعي ،ومنهم م��ن �سحب تر�شيحه خدمة مل�صالح تيار
�سيا�سي معار�ض .وقد علمت «الثبات» �أن متنياً خا�صاً جاء من ال�سعودية ،يقوم
بتبليغه ال�سفري ال�سعودي عرب لقاءاته مع الأق�ط��اب الإ�سالمية ،بعدم امل�س
بالرموز الدينية ،حتديداً دار الفتوى ،بعدما و�صلت الأمور �إىل د ْرك �أخالقي
رر خ�لال التحري�ض امل�بر َم��ج واملمن َهج �ضد مقام مفتي
غ�ير مقبول وال م�ب َّ
اجلمهورية.

هل ينفعه الندم؟

ب��د�أت قناعة ت��راود رج��ل دي��ن ج��رى حقنه مبعلومات مغلوطة كي ال
يعود �إىل لبنان ،أ�ن��ه ك��ان �ضحية لعبة �شارك فيها مقربون منه بهدف
تغيري وجهة نظره التي كانت واقعية �إىل درج��ة معقولة ،ويقول �أحد
ّ
املطلعني �إن الرجل م�ستاء مما جرى� ،سيما �أنه تورط يف مواقف بعيدة
ً
عن قناعته ،بالرغم من احل�ضانة التي تقت�صر حاليا على اجلانب املايل.

ق��ال �أح ��د ال�سيا�سيني أ�م ��ام ��ص�ح��ايف م �ع��روف� ،إن
ثروة �أحد الوزراء الذين مل تت ّم ت�سميته مر�شحاً لأحد
املقاعد يف بريوت بلغت رقماً خيالياً ،و�إن زعيمه مل يعد
يتحمل هذا الو�ضع �أمام املحازبني والنا�س.

ٌ
فشل جديد

ت ��ؤك��د ج�ه��ات فل�سطينية �أن بع�ض ق��وى � 14آذار
ف�شلت يف ج � ّر املخيمات الفل�سطينية �إىل ��ص��دام مع
اجل ��وار ،ال �سيما يف ب�ي�روت وال���ض��اح�ي��ة ،رغ��م ت��و ّرط
بع�ض الأ�شخا�ص من تنظيمات حمددة ،خ�صو�صاً �أحد
امل�س�ؤولني الذي وقع يف حبائل مالية.

شركتا النفط
�أ ّكد م�صدر م�س�ؤول �أن ال�صهاريج ال�سورية املح َّملة
مبادتي البنزين وامل��ازوت ،والتي مت االعتداء عليها يف
�شمال لبنان والبقاع ،وكذلك املتوقفة حالياً يف مواقف
خ��زان��ات ال��زه��راين ،ت�ق��وم ببيعها امل��ادت�ين املذكورتني
�شركتان� ،إحداهما «كوجيكو» ،املح�سوبة على النائب
وليد جنبالط ،والأخرى �شركة «يونايتد» ،التي ميلك
�أ�سهماً فيها حم�سوبون على «القوات».

تواطؤ القوى األمنية
توقف املراقبون �أم��ام خطورة افتعال اال�شتباكات
بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف القاهرة ،والأنباء املتواترة
ع��ن ت��واط ��ؤ ال�ق��وى الأم�ن�ي��ة يف ذل��ك ،ور�أوا �أن �إق��دام
بع�ض املجموعات امل�أجورة باالعتداء على جنازة ت�شييع
الأقباط الأربعة يف الكن�سية الأرثوذك�سية يف العبا�سية
على مر�أى من قوى الأمن� ،إمنا ي�ؤ�شر �إىل وجود جهات
داخ��ل ال�سلطة ت�س ّهل ح�صول مثل ه��ذه االع �ت��داءات،
التي ت�ستهدف �إث��ارة الفتنة ،بق�صد �إلهاء امل�صريني يف
�صراعات جانبية تدفعهم �إىل املطالبة بفر�ض الأمن
واال�ستقرار ب ��أي ثمن ،والتخلي ع��ن املطالبة بتغيري
نظام احلكم و�سيا�ساته.

ممنوع إدخال السالح
ذك��رت ال�ق�ن��اة ال�ع��ا��ش��رة «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» �أن تعاوناً
ا�ستخبارياً «�إ�سرائيلياً» ـ م�صرياً ـ �سعودياً م ّكن الأجهزة
امل�صرية من اكت�شاف واحتجاز �سفينة �سالح �إيرانية
كانت متجهة �إىل قطاع غزة .وبح�سب القناة التي نقلت
معلوماتها عن م�صادر �أمنية و�سيا�سية «�إ�سرائيلية»
ر�سمية ،ف ��إن الباخرة التي حتمل علم دول��ة «توغو»
الإفريقية كانت تنقل  54طناً من ال�سالح والذخرية
من ميناء بندر عبا�س الإي��راين ،وقد �ساعد التن�سيق
الأمني ال�سعودي ـ «الإ�سرائيلي» للحركة املالحية عرب
البحر الأح�م��ر يف �ضبط ال�سفينة ،و إ�ب�ل�اغ ال�سلطات
امل�صرية التي متكنت من احتجازها فور دخولها املياه
الإقليمية امل�صرية واعتقال  14بحاراً كانوا على متنها.
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أحداث األسبوع
�آثار االنفجار االنتحاري الذي
وقع قرب ال�سبع بحرات و�سط
دم�شق (�أ.ف.ب).

ال�سورية التي رماهم بها بائعو الكاز العربي وا ألت��راك
و«ا إلخ� � � � � ��وان» ،وك �ل �ه��ا ب �ه ��دف خ ��دم ��ة ال �� �س �ي��د ال�ك�ب�ير
الأم�يرك��ي ،وهنا قد تكون العودة �ضرورية �إىل �سل�سلة
تقارير غربية ت�شي ب�شيء م��ن ه��ذا ال��واق��ع ،ف�صحيفة
«الغارديان» الربيطانية كانت قد حتدثت قبل �أ�سابيع
ع��ن �أن وك��ال��ة اال��س�ت�خ�ب��ارات ا ألم�يرك�ي��ة «� �س��ي�.أي .إ�ي��ه»
ُت� ��د ّرب أ�ع � ��داداً ك�ب�يرة م��ن امل�سلحني يف ق��واع��د ل�ه��ا يف
الأردن ،لتقوم ب�أعمال الف�صل و�إبعاد «اجلهاديني» عن
القوات «الإ�سرائيلية» يف اجلوالن ،حيث انت�شر م�سلحون
��س��وري��ون ت�ل�ق��وا ت��دري�ب��ات ع�ل��ى ي��د «ال �� �س��ي�.أي .إ�ي��ه» يف
اجلوالن لهذه املهمة.
كما �أ��ش��ارت �صحيفة «الوا�شنطن بو�ست» قبل �أي��ام
�إىل ا�سرتاتيجية جديدة بد�أتها وا�شنطن مع حلفائها
ال �غ��رب �ي�ين ،وحت ��دي ��داً ب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن �� �س��ا ،ت �ق��وم على
أ���س��ا���س ال �ن ��أي بالنف�س ع��ن ال�ت��دخ��ل املبا�شر يف م�سرح
العمليات ،والقيام بتدريب �آالف امل�سلحني على �أ�سلحة
و أ�ج �ه��زة م�ت�ط��ورة ،وال��دف��ع بهم �ضمن خطة ع�سكرية
دقيقة لتمزيق جغرافية �سورية ،وك�سر دولتها الوطنية،
م�ستفيدة بخطتها من ق��رارات جامعة ال��دول العربية
ال�ت��ي حت � ّول��ت �إىل جم��رد ملحق ت��اب��ع ملجل�س ال�ت�ع��اون
ان�ت���ص��ارات ه��ام��ة للجي�ش يف أ�ك�ث�ر م��ن م �ك��ان ،ف�ض ّيق اخلليجي ،ولدائرة ا�ستخبارات �صغرية يف البنتاغون.
اخلناق على امل�سلحني يف ري��ف �إدل��ب ال�شمايل ام�ت��داداً
ب ��أي ح��ال ،م��ع موا�صلة اجلي�ش ال���س��وري عملياته
ح�ت��ى احل ��دود ال�ترك�ي��ة ،ويف حم�ص  -امل��دي�ن��ة ي�ستعد النوعية �ضد املجموعات امل�سلحة� ،أك��دت تقارير غربية
اجلي�ش لإعالنها مدينة �آمنة ،مع تقدّمه يف �أريافها ،ويف �أن �ضباطاً «�إ�سرائيليني» يف تركيا ،م��ع �ضباط أ�ت��راك
مناطق ريف الق�صري وريف تلكلخ.
وغربيني ،ي�شرفون على تدريب جمموعات م�سلحة وما
أ�م � ��ام ه ��ذه االن �ت �� �ص��ارات ال �ن��وع �ي��ة ي ��أت��ي م�سل�سل ي�سمى «اجلي�ش احل��ر» ،يف حم��اول��ة جلعلهم ي�صمدون
الإره��اب والإج ��رام االنتحاري املتنقل ،ال��ذي حط هذه �أك�ث�ر ،لكن االنق�سامات ال�ت��ي تتفجر با�ستمرار داخ��ل
امل ��رة يف دم���ش��ق ،ال �ت��ي جل ��أ �إل�ي�ه��ا م�لاي�ين ال���س��وري�ين ،امل �ع��ار� �ض��ات ال �� �س��وري��ة ،ت��زي��د م ��ن ح ��دة االن �ق �� �س��ام��ات
لأنهم متم�سكون بدولتهم الوطنية ،وبجي�شهم القوي ،وال�صراعات امل�سلحة بني هذه املجموعات ،لأنها  -ح�سب
وبالتايل ف��إن ه��ذا العمل ا إلج��رام��ي لي�س له من غاية وكالة ال�صحافة الفرن�سية  -تعك�س �صراعاً �إقليمياً على
��س��وى ا��س�ت�ه��داف ال�ن��ا���س واالن �ت �ق��ام م�ن�ه��م ،يف حم��اول��ة النفوذ بني حمورين:
يائ�سة لإفراغ دم�شق من �أهلها ونا�سها و�شعبها.
الأول :قطري  -تركي يدعم «ا إلخ��وان» وتوابعهم،
وبر�أي امل�صدر الع�سكري الرفيع ،ف�إن هذه الهمجية  -والثاين� :سعودي يتناغم مع ال�سيا�سة الأمريكية ،وهذا
العدوانية �ضد �سورية لن جتعل ال�سوريني يي�أ�سون ،بقدر ال�صراع َّ
ت�سخر له الأموال الطائلة ،وال�سالح وامل�سلحني.
ما �ست�ضاعف الغ�ضب عندهم ،ويجعل اجلي�ش ال�سوري
ب�أع�صابه الفوالذية وعقله البارد �أكرث ت�صميماً وعزماً
على احل�سم الع�سكري الذي �ستت�صاعد وتريته ،وهو ما
يتجلى الآن بتم ّكنه من �إ�سقاط معادلة ا�ستعمال احلدود
لإدخ��ال امل�سلحني وتهريب ال�سالح الذي �أ�ضحى يق�ض
م�ضاجع قادة امل�سلحني و�أ�سيادهم ،خ�صو�صاً �أمام �أعداد
الخالفات محتدمة بين عدد
القتلى التي تتحدث بع�ض املعلومات �أنهم فاقوا الع�شرة
من قادة «الجهاديين» حول
�آالف قتيل ،منهم �آالف من جن�سيات عربية ،ما بد�أ يثري
الوحول السورية التي رماهم
ال ��ر�أي ال�ع��ام ال�ع��رب��ي ،ال��ذي��ن �أخ��ذت �آالف ال�ع��ائ�لات يف
بلدان املغرب العربي ت�س�أل عن م�صري �أبنائها ،وحت ّمل
بها الخليجيون واألتراك..
قيادات تون�س واخلليج و«الإخ��وان» امل�س�ؤولية ،علماً �أن
خدمة ألميركا
ق�سماً م��ن ه ��ؤالء القتلى راح �ضحية ��ص��راع��ات زعماء
امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة ع�ل��ى ال�غ�ن��ائ��م وا ألم� ��وال املتدفقة
عليهم من بلدان الغاز العربي.
ويف ه��ذا ال�صدد ،ثمة تقارير متعددة تتحدث عن
خالفات بني قادة ما ي�سمى احلركات «اجلهادية» ،ومنها
ما �أعلنه �أحد قادتها يف املغرب العربي ،من �أن ما يجري
وت �� �ض��اف �إىل ذل ��ك جم �م��وع��ات «��س�ل�ف�ي��ة» م�سلحة
يف �سورية هو م�ؤامرة �أمريكية  -غربية � -صهيونية متولها جمعيات ومنظمات غ�ير حكومية ،ومتمولون
خليجية �« -إخوانية» ،هدفه الق�ضاء على «اجلهاديني» ورجال �أعمال من الدول اخلليج العربي.
يف �سورية ،ملنعهم من مواجهة حلف الأطل�سي مبا�شرة،
عودة �إىل امل�صدر الع�سكري الرفيع ،ف�إن هناك ثمة
وال�ت��ي �سنحت لهم فر�صة يف م��ايل ،لكن الآالف منهم �صراع يحتدم ،واملنت�صر �سيكون بالت�أكيد الدولة الوطنية
ك��ان��وا ق��د ُج � ّروا �إىل �سورية م��ن أ�ج��ل �أن يلقوا حتفهم ال���س��وري��ة وح�ل�ف��ا ؤ�ه��ا و� �ش��رك��ا�ؤه��ا يف م�ع��ادل��ة ال�صمود
امل �� �ش ��ؤوم ،م�ع�ي��دي��ن �إىل ال��ذاك��رة ك�ي��ف مت ا�ستغاللهم واالنت�صار ،والتي تبد�أ من منظومة املقاومة واملمانعة
يف ال�ت�ط��ورات الليبية ،حيث ه��م الآن جم��رد مرتزقة ،املتمثلة يف إ�ي��ران و�سورية املقاومة ،امتداداً حتى كوريا
�لاح�ق��ون يف ليبيا ،ويف ك��ل م�ك��ان م��ن ال �ع��امل ،وتتم الدميقراطية وال�صني ورو�سيا وجمموعة «الربيك�س»..
وم َ
ً
وبالتق�سيط.
باجلملة
ت�صفيتهم
وغدا لناظره قريب.
ثمة معلومات كثرية عن نقا�شات وح��وارات حامية
�أحمد زين الدين
على م�ستوى عدد من قيادات «اجلهاديني» عن الوحول

الجيش يتقدم ..والمسلحون يتخاصمون ويسقطون

سـوريـة ..معـركة الـسـاعات األخــيرة

ثمة �أ�سئلة ك�ث�يرة ُت�ط��رح ع��ن التفجري االنتحاري
الإره��اب��ي ا ألخ�ي�ر يف منطقة ال�سبع ب�ح��رات يف دم�شق،
منها:
 ه��ل ه��ذا التفجري ع�م��ل ع���س�ك��ري؟ وب��ال�ت��ايل م��ا هيوظيفته و�أهدافه؟
 هل هو ا�ستهداف لنقطة ع�سكرية� ،أو ملوكب ع�سكري،�أو مل�س�ؤول ما؟
 هل هو جزء من اخلطة التي يجري احلديث عنها منذنحو � 15شهراً عن اقتحام دم�شق؟
يجيب م�صدر ع�سكري رفيع على كل ه��ذه الأ�سئلة
وغ�يره��ا ،في�شدد على �أن جن��اح��ات وان�ت���ص��ارات كربى
ونوعية حققها اجلي�ش العربي ال�سوري ،وقوات املقاومة
ال�شعبية ال�ت��ي �أخ ��ذت تت�شكل يف ال�ع��دي��د م��ن املناطق

ال���س��وري��ة مل��واج�ه��ة ال�غ��زو ال��ذي ت��واج�ه��ه ��س��وري��ة� ،إذ �إن
انت�صارات هامة حققتها ال��دول��ة الوطنية ال�سورية يف
مدينة حلب وريفها ،ال�سيما بعد فك ال�ق��وات امل�سلحة
ال���س��وري��ة احل���ص��ار ال ��ذي ك��ان م���ض��روب�اً ع�ل��ى ع��دد من
القرى من قبل الإرهابيني ،خ�صو�صاً بعد فتحه الطريق
بني حمافظة حماه ومطار حلب ،وال�سيطرة على جميع
القرى املنت�شرة على جانبي هذه الطريق.
�أم��ا على حم��اور ري��ف دم�شق ،ف��إن اجلي�ش ال�سوري
وجه �ضربات قا�صمة للمجموعات امل�سلحة يف �أكرث من
ّ
مكان� ،سواء يف داريا� ،أو يف جوبر وحر�ستا وامتداداً حتى
الغوطة ،حيث كان امل�سلحون يحت�شدون بع�شرات الآالف.
االن�ت���ص��ارات ال�ن��وع�ي��ة الأخ �ي�رة ح � ّول��ت دم���ش��ق �إىل
قلعة ح�صينة ال ميكن اخرتاقها ،وك��ل ذل��ك ترافق مع

مــن هنـــا وهنــاك

اإلنجاز النوعي قريب
�أك ��دت م���ص��ادر �إي��ران�ي��ة رفيعة امل�ستوى �أن اجلي�ش ال���س��وري �سيحقق �إجن ��ازاً ن��وع�ي�اً ك�ب�يراً يف
ال�سيطرة على م�ساحات جغرافية �شا�سعة يف الفرتة القريبة ،كا�شفة �أن املعطيات امليدانية والتقارير
اال�ستخباراتية ت�شري بو�ضوح �إىل ت�صاعد امل�ؤ�شر البياين لهذه االنت�صارات على �أر�ض الواقع ،و�أن
االنت�صار احلتمي قادم ،وامل�س�ألة برمتها نحو احل�سم خالل الأ�شهر ال�ستة املقبلة.
و�أ��ش��ارت امل�صادر �إىل أ�ن��ه رغ��م وج��ود �صعوبات تكتيكية يف بع�ض املفا�صل القتالية ،و�صعوبات
لوج�ستية وع�سكرية يف عدد من الأماكن� ،إال �أن ذلك ال ي�ش ّكل عائقاً �أمام االنعطافة اال�سرتاتيجية
التي بد�أها اجلي�ش ال�سوري يف �أماكن القتال ،م�ؤكدة �أنها متلك �أدلة قوية على ذلك ،و�أن انت�صارات
موعودة �ستتحقق قريباً يف املدن الكربى ،كحلب وحم�ص ،بعد التقدم الكبري يف ريف دم�شق ،والذي
فاج أ� لي�س فقط «جبهة الن�صرة» وجماعتها ،بل الدول الراعية لها� ،إ�ضافة �إىل �أجهزة ا�ستخبارات
دول عديدة� ،أهمها «�إ�سرائيل» والواليات املتحدة وتركيا.

ّ
«القسام» في «الغوطة»

لفتت �صحيفة الـ«تاميز» الربيطانية �إىل تو ّرط حركة «حما�س» يف ال�صراع الداخلي ال�سوري.
وحتت عنوان «�ضربة جديدة للأ�سد بعد انتقال حما�س �إىل خندق املتمردين» ،قالت ال�صحيفة يف
تقرير مط ّول ،نق ًال عن م�صادر دبلوما�سية� ،إن اجلناح الع�سكري للحركة التي كانت حليفة للنظام
ال�سوري� ،أي «كتائب عز الدين الق�سام» ،تقوم بتدريب امل�سلحني ال�سوريني يف غوطة دم�شق ال�شرقية،
ال�سيما يف بلدات «يلدا» و«ببيال» وق��رب «جرمانا» .وبح�سب ال�صحيفة ف��إن هذا التطور ي�ؤكد �أن
«حما�س ،التنظيم الع�سكري الفل�سطيني الذي يدير قطاع غزة ،قطعت عالقاتها نهائياً مب�ضيفها
ال�سوري ال�سابق ،وارمت��ت يف احل�ضن القطري؛ الدولة اخلليجية ال�صغرية ،لكن امل�ؤثرة والداعم
الرئي�سي مالياً ولوج�ستياً لف�صائل املتمردين» يف �سورية.

( العدد  )258اجلمعة  12 -ني�سان 2013 -
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سورية بين إرهاصات الحل المنشود..
والحرب اإلقليمية

عودة بع�ض �سكان حلب �إىل منازلهم

(�أ.ف.ب)

دخ �ل ��ت االزم � � ��ة ال �� �س��وري��ة م�ن�ع�ط�ف�اً �إىل الن�صر امليداين املتحقق الحقاً.
نْ
امل�ستويي ال�سيا�سي وامليداين
جديداً على
ب � -أ ّدت امل���ش��اغ�ل��ة امل �ي��دان �ي��ة قبيل
ً
الع�سكري  -الأمني ،وهو ما بات ملحوظا املبادرة �إىل انطالق العمليات يف خمتلف
ل ��دى امل�ن�خ��رط�ين يف الأزم � ��ة� � ،س��واء من املحافظات� ،إىل انك�شاف التورط امليداين
املعنيني مبا�شرة بامل�ؤامرة� ،أو من املهتمني ل �ث�لاث دول �أع �� �ض��اء دائ �م�ي�ن يف جمل�س
ال ��ذي ��ن ت �خ��اف ق �ل��وب �ه��م ع �ل��ى م�ستقبل الأمن الدويل يف العمليات الع�سكرية ،هي
�سورية؛ م�صرياً ودوراً.
ال��والي��ات املتحدة ا ألم�يرك�ي��ة وبريطانيا
على امل�ستوى امليداين ،ب��د�أت القناعة وف��رن �� �س��ا ،ب �ع��د ال�ت���س�ل�ي��ح ال� ��ذي ق � ّدم��وه
ال��دول�ي��ة تتبلور أ�ك�ث�ر با�ستحالة انهيار ورع� ��وا ن�ق�ل��ه ع�ب�ر ج���س��ري��ن ج � ّوي�ْي نْ�ن �إىل
النظام ،على الرغم من ح�شد كل القوى الأردن وت��رك �ي��ا ،ف���ض� ً
لا ع��ن ال�ت��دري�ب��ات
الدولية ب�أ�سلحتها القذرة تقنياً ونف�سياً ال �ت��ي ي �� �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا خ �ب�راء م��ن ال ��دول
ومعنوياً ،ال بل �إن كل امل�شاركني يف امل�ؤامرة الآن� �ف ��ة ال ��ذك ��ر مل���س�ل�ح�ين م ��ن ج�ن���س�ي��ات
ال�ت��ي ت�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا � �س��وري��ة ،ب�إمكاناتهم خمتلفة على الأرا�ضي الرتكية والأردنية،
نْ
ال�صحافتي الأمريكية
ال�ضخمة وغري املحدودة ،مع الربوباغندا وه��و م��ا ك�شفته
ال�ه��ائ�ل��ة ،تيقنوا م��ن ف�شل م��ا رم��وا �إليه والربيطانية.
وح�شدوا لأجله ما مل يت�ص ّوره عقل ،بعد
امل �ف��اج ��أة ال �ت��ي �أع � ّده��ا اجل�ي����ش ال���س��وري
الأ�سبوع املا�ضي� ،إذ بادر �إىل �شن عمليات
وا�سعة النطاق ،ويف �أماكن عدة ،وبتوقيت
موحد ،ما يعني �أن زم��ام امل�ب��ادرة مازالت
َّ
يف ي��د اجلي�ش ،وم��ا التمدد ال��ذي ح�صل
من جانب امل�سلحني قبل ذلك �إال يف �سياق تقدُّم الجيش العربي
ال�سماح التكتيكي لالحتواء واالنق�ضا�ض ،السوري عسكريًا
بعد تقدير ميداين لأ�صحاب
االخت�صا�ص أجبر الحكومتين
والتخطيط ،بحيث ه��م م��ن يحدد �أر���ض
وزمان املعركة ،ولي�س االجنرار �إىل معركة األكثر تط ّرفًا (فرنسا
ج ��رى الإع � ��داد ل�ه��ا م��ن ج��ان��ب الأع� ��داء وبريطانيا) على التريّث
ب��دق��ة ،وج��رى جتنيد ك��ل التقنيات ،مبا
فيها القدرات اال�ستخباراتية عرب الأقمار في اندفاعتهما
ال���ص�ن��اع�ي��ة� ،أي مب�ع�ن��ى �آخ ��ر مت تفويت
الفر�صة على اخل���ص��وم ،وه��ذا بحد ذات��ه
ي�سجل حتت بند الن�صر امل�ؤ�س�س وامل�ضاف
َّ

حينما رفع الرئيس المكلف شعاره «حزب األوادم»

ُ
هل يحل ّتمام عقد التأليف على طريقة صائب سالم؟
�إذا كانت قطبة تكليف نائب بريوت متام �صائب �سالم
قد م ّرت ب�سهولة ،ف�إن عُقد الت�شكيل لن تكون بالت�أكيد
بال�سهولة التي يتمناها الرئي�س املك َّلف ،وقد تكون �أ�شد
العقد و�أك�ثره��ا من حلفائه يف ق��وى � 14آذار ،خ�صو�صاً
«تيار امل�ستقبل» ،الذي بد�أ يطرح �شروطاً و�صفها بع�ض
املتابعني بالتعجيزية ،لكن ال�س�ؤال هنا :هل يع�صي «التيار
الأزرق» �أو يتمرد على ويل نعمته يف الريا�ض ،الذي وجد
نف�سه �أم��ام خفة حلفائه اللبنانيني م�ضطراً للعودة �إىل
نوع من الأ�صولية ال�سيا�سية اللبنانية� ،إن جاز التعبري؟
منذ اللحظة التي تبني فيها �أن الرياح جت��ري وفق
م��ا ت�شتهيه ال�سفن «ال��� َّ�س�لام�ي��ة» ،ب��د�أت ��ش��روط «التيار
الأزرق» ،ومنها :حكومة ح�ي��ادي��ة ،حكومة تكنوقراط،
حكومة تداول احلقائب الوزارية..
وا�ضح من هذه ال�شروط �أن «امل�ستقبل» يريد عمراً
«ال�سالمية» اخلام�سة� ،إذا اعتربنا
ق�صرياً جداً للحكومة َّ
�أن مت��ام ��س�لام ام �ت��داد ل�صائب ��س�لام ودارة امل�صيطبة
التاريخية ،والأوىل لت ّمام «بك» ..لكن ما يثري اال�ستغراب
ه��و ذاك ال �ك��ره امل�ف��اج��ئ ل �ف ��ؤاد ال���س�ن�ي��ورة ل ��وزارة امل��ال،
والإقبال على وزارة الطاقة ب�شره منقطع النظري ،بعد

�أن كان يف ال�سابق يته ّرب منها ..كما هو الفت الت�سريب
حول نية «التيار الأزرق» العودة �إىل وزارة الداخلية بنوع
من الإ��ص��رار ،من دون �أن نغفل أ�ن��ه حينما تبد�أ عملية
الت�أليف� ،ستطل �شروط الآخرين� ،إذ �أي حقيبة تريدها
«ال� �ق ��وات» م �ث� ً
لا؟ وم� ��اذا ت��ري��د «ال �ك �ت��ائ��ب»؟ وم� ��اذا عن
مناف�سة جنبالط لـ«امل�ستقبل» على وزارة الطاقة وتطلعه
�إىل وزارة االت�صاالت؟
ً
خم �� �ض��رم��ون ك ��ان ��وا دائ� �م� �ا ع �ل��ى م �ق��رب��ة م ��ن دارة
امل�صيطبة ،يهم�سون يف �آذان �صحافيني و�سيا�سيني :احلل
عند املرحوم �صائب بك.
كيف ذلك؟
ي�ع��ودون �إىل أ�ي��ام عتيقة فيقولون� :أول م��رة ا�ستلم
فيها �صائب �سالم وزارة ،كانت وزارة الداخلية يف حكومة
الرئي�س �سعدي املنال التي ت�شكلت يف  22أ�ي��ار  1946يف
حكوماته اخلم�س التي تر�أ�سها مل يتخل عن هذه الوزارة،
حتى يف احلكومة التي ع ّمرت � 4أيام فقط من � 14أيلول
حتى � 18أيلول  ،1952وهكذا يف احلكومة التي تر�أ�سها يف
عهد كميل �شمعون عام  ،1953عهد ف�ؤاد �شهاب عام 1960
ويف عهد الرئي�س فرجنية يف عامي  1970و.1972

�أم��ا بالن�سبة �إىل وزارة املالية ،ف�إنها �أ�صبحت حتت
احل�ساب الع�سري بعد كتاب «ا إلب��راء امل�ستحيل» ،وما فيه
من �أمور ي�شيب لها �شعر الأطفال ،وبالتايل من الطبيعي
�أن يتهرب منها من ت�سبب بالتدهور االقت�صادي ،وبارتفاع
الدين العام وتفاقم عجز املوازنة.
�أما ب�ش�أن وزارة الطاقة ،فهل يظن �أحد �أن متام �سالم
م�ستعد للتفريط ب�ثروة لبنان ،وي�سلمها ملن ال ي�ؤمتن
على املال العام؟
وماذا عن االت�صاالت؟
ي�ع��ود ال�ب�يروت��ي امل�خ���ض��رم �إىل زم��ن ��ص��ائ��ب ��س�لام،
فيذكر حينما اقتحم ع��زف��ه التن�صت ،وط��رد املراقبني
منها ،وعمل تقطيع الأ�سالك والأ�شرطة ،مذكراً بحماية
ريفي للغرفة ال�سوداء يف بدارو.
ُت � ��رى ه ��ل ت �ع �ت �ق��دون �أن مت ��ام � �ص��ائ��ب � �س�ل�ام غري
و ّيف مل���س�يرة وال� ��ده؟ �صحيح �أن ��ه ي�ح��ب ��ش�ع��ار «التفهم
وال �ت �ف��اه��م» ..ل�ك��ن ال��رئ�ي����س امل�ك� َّل��ف رف��ع يف ع��ز احل��رب
اللبنانية يف ثمانينات القرن املا�ضي �أن لبنان بحاجة لأن
يحكمه «الأوادم».

�أحمد �شحادة

ج -ه��ذه الف�ضائح ال�ت��ي د أ�ب ��ت ال��دول
املذكورة تت�سترّ على حقائقها منذ البداية،
عرب احلديث تارة عن معونات «�إن�سانية»،
وطوراً عن �أ�سلحة غري قاتلة ،دفعت تلك
الدول ،وعلى ر�أ�سها �أمريكا� ،إىل االعرتاف
ب�أن الهدف من التدريبات هو ن�شر ه�ؤالء
امل���س�ل�ح�ين ال��ذي��ن ب��ات��وا أ�� �ش �ب��ه بعنا�صر
ملحقة باملخابرات الأمريكية يف «منطقة
ع��ازل��ة يف اجل ��والن» ،ملنع �أي جماعة من
ا�ستهداف القوات «الإ�سرائيلية» ،وطبعاً
�س ّمت وا�شنطن «جبهة الن�صرة» للتغطية
على الفعلة ال�ك�برى ،ب��زع��م الف�صل بني
ال �ق ��وات «ا إل� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» وم�ن�ط�ق��ة عمل
«اجلهاديني».
د -املنجزات على الأر�ض التي �أوجدت
��ص��راع�اً يف االحت ��اد الأوروب� ��ي ب�ين م�ؤيد
ملزيد من ت�سليح املعار�ضني ،وبني معار�ض،
�أجربت احلكومتني الأكرث تط ّرفاً (فرن�سا
وبريطانيا) على ال�تر ّي��ث يف االندفاعة،
�سيما �أن �آالف الأطنان التي ُنقلت م�ؤخراً
مل ُتثمر النتائج املتوخاة ،ال بل �إن الإرهاب
تر ّكز على تفجريات ا�ستهدفت املدنيني،
وعلى ق�صف ع�شوائي على �أحياء دم�شق،
وعلى ا�ستهداف اجلامعات والطالب فيها
بق�صد تعطيل احل�ي��اة ،وه��ذا م��ا تن ّبه له
ال���س��وري��ون ال��ذي��ن ازدادوا ال�ت�ف��اف�اً ح��ول
دولتهم وقيادتهم.
هـ  -بروز �صراع دموي بني الإرهابيني
�أن �ف �� �س �ه��م ،ل�ل�ا� �س �ت �ح��واذ ع �ل��ى امل �ع��ون��ات
واملغريات ،بالرغم من الر�شاوى املقدَّمة
ع�بر دول خليجية أ�ث �ب��ت ح�ك��ام�ه��ا أ�ن�ه��م
جم ��رد م��وظ �ف��ي � �ص��رف �ي��ات يف ال���ش��رك��ة
ا ألم�يرك�ي��ة ،و أ�ك�ب�ر دل�ي��ل �أن غ�سان هيتو
ال��ذي مل يع�ش يف �سورية إ�من��ا يف �أمريكا،
ي �� �س �ع��ى ل �ل �ت �ع��ارف ب �ح �م��اي��ة امل �خ ��اب ��رات
الأمريكية ،ومبرافقة ا�ستخبارية تركية،
فيما ال���ص��راع على �أ� �ش �دّه ب�ين م��ا ي�سمى
«اجل�ي����ش احل ��ر» ع�ل��ى حقيبة ال��دف��اع يف
احلكومة املم ّولة من قطر ،وهو ما �أعلنته
�صحيفة «ال���ش��رق الأو� �س��ط» ال�سعودية،
وك��ذل��ك �إع�ل��ان ال �ع��دي��د م��ن امل�ع��ار��ض�ين
جهاراً على الف�ضائيات �أن هناك م�ؤامرات
م ��ن داخ � ��ل امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي (جم�ل����س
ا� �س �ط �ن �ب��ول) وم� ��ن االئ� �ت�ل�اف (جم�ل����س
الدوحة  -الأمريكي).
ك��ل ذل��ك �شكل ج��زءاً م��ن الإره��ا��ص��ات
ال�ت��ي ت��ؤ�� ّ�س����س للحل ال�سيا�سي امل�ن���ش��ود،
والذي يلقى دعماً وت�شجيعاً وعم ًال د�ؤوباً
م��ن �أ� �ص��دق��اء ��س��وري��ا احلقيقيني ،و�سط
� �ص�ل�ات م �ب��ا� �ش��رة ب � ��د�أت م ��ع م�ع��ار��ض�ين
يرف�ضون حمام ال��دم اجل��اري يف �سورية،
ومكونات معار�ضة تنبذ تقاتل �أبناء البلد
ال��واح��د ،ما ي�ؤ�شر �إىل بداية ح��وار جدي
حل��ل الأزم � ��ة ال �� �س��وري��ة ،ال �ت��ي مل ت��دخ��ل
بعد مرحلة التفا�ؤل الكبري ،مبوازاة بقاء
بع�ض الأط��راف على غ ّيهم يف الدفع �إىل
م��زي��د م��ن ال�ف��و��ض��ى ،وه ��ذا م��ا مي�ك��ن �أن
يعيد االقرتاب من حرب �إقليمية.
يون�س عودة
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لبنانيات
خاسرون يلعنون الحرية
ال شك أن الرئيس نجيب ميقاتي ضرب كفًا بكف،
إذا لم يلطم وجهه بـ«رشق كفوف» على طريقة النساء
المتفجعات لحظة وقوع مصيبة ما ،عندما أبلغه أحد
مستشاريه بعد تلقّ ي األخير اتصا ًال من مصدر ثقة،
أن صالحية ميقاتي الحكومية انتهت ،وأن حظه
الطيب نفذ وحل حظه العاثر ،وأنه من اآلن سينضم
إلى ندوة البؤساء ،بعدما فشل في المحافظة على
وجوده في جنة الرؤساء التي دخلها مرتين.
ليس من زاوية التشفي ،فالخاسرون ليسوا قلة
مع حلول النائب تمام سالم على رأس نادي رؤساء
الحكومات ،باعتباره اآلن جالسًا على الكرسي ،واآلخرون
سابقون ،ولعل أبرز الخاسرين ،وإن جرى منحه شرف
إعطاء اإلشارة من السعودية ،هو سعد الحريري ،الذي
كان يمنّ ي النفس بالعودة منتصرًا على رأس الحكومة،
فخاب األمل بعد الرسوب في إنجاز العمل ،وانتهى
مستبطنًا ،وعلى لسان من حاول
َ
لغز اإللغاء الذي كان
ممارسته بحق القوى البيروتية التي ترفض تقديم
الطاعة للبيت الحريري المستجد على الحياة السياسية
اللبنانية ..أوَ ليس سبب فساد اليقين الطمع؟
خاسر آخر كان يحلم بعودة مظفرة ،وعلى صهوة
اعتباره «ج��زءًا من األم��ن القومي األميركي» ،أعلن
بلسانه ترشيح ق��وى  14آذار تمام س�لام لرئاسة
الحكومة ،وكأن المراد من تكليفه باإلعالن أن المطلوب
هو االنتظام تحت أمر ولي األمر ،وال وقت للنقاش ،ألن
تسوية تلوح في األفق ،والحوار آت ،آت ،آت ،رغم أنوف
الموتورين ،إن كان في الملف اللبناني أو السوري،
وافتضاح البواطن ..كم هي بليغة تلك الحكمة القائلة
«سرك أسيرك ،فإن افشيته صرت أسيره».
يعتقد وليد جنبالط أنه الفائز األكبر مما يجري،
ومن حقه هذا االعتقاد ،ما دام في موقعه المتحرك
يمينًا ويسارًا  -أو قُ ��ل لعدم وج��ود يسار أو يمين
بالمعنى السياسي الحقيقي  -في لبنان ..التوظيف
لمن يدفع أكثر ،وليس المهم النتائج وال التكليف،
هناك من قال إن أشر الناس من ال يبالي أن يراه الناس
سيّ ئًا.
مالحظة :فكرة ج��رى تناقلها على الهواتف
الذكية ،يبدو أنه موجهة لألذكياء فقط ،تقول إن
مباراة الربع نهائية عالميًا تدور بين أميركا وكوريا،
وبين إيران و«إسرائيل» ،وبعد انتهاء المباراة يلعب
الفائز مع روسيا ..الفكرة تم نقلها إلى مسؤول كبير
يهوى الوسطية والجلوس على كرسيها ،فـ«صفن»
قليالً وقال« :هل هي لعنة الحرية» ،وتابع ساخطًا:
«اللعنة على الحرية».

يون�س

تأليف الحكومة وقانون االنتخاب يكشفان
حقيقة الصراع السياسي المقبل في لبنان
اعتباراً من الأ�سبوع املقبل �سيتبدل امل�شهد
ال�سيا�سي اللبناين على واق��ع جديد يف احلياة
العامة ،بعد الركون �إىل قانون انتخاب جديد
ي �� �س �ت��ويف احل� ��د الأدن � � ��ى م ��ن ع ��دال ��ة ال�ت�م�ث�ي��ل
واملنا�صفة الطائفية واملذهبية ،على اعتبار �أن
ت�أمني العدالة ال�سيا�سية واالجتماعية والوطنية
�ضرب من �ضروب اخليال يف بلد مثل لبنان.
وقبل نهاية ه��ذا الأ��س�ب��وع ،قد ن�شهد بداية
حتريك املياه ال��راك��دة باندفاعة جديدة ت�أخذ
�شحنة من املوجة الإيجابية التي ح�صلت يوم
تكليف الرئي�س متام �سالم رئي�ساً ب�أغلبية 124
نائباً.
وح �ت��ى ال ن�ب��ال��غ يف ال��و� �ص��ف الإي �ج��اب��ي ملا
ج��رى يومي اجلمعة وال�سبت املا�ضيني ،ال بد
من قراءة ذلك قراءة مو�ضوعية ب ّناءة ،بعدما
و�صلت امل��وج��ة �إىل ح��دوده��ا الق�صوى وبلغت
�شاطئ الأم��ان ال�سيا�سي ،وه��ذا ُج� ّل ما ح�صلنا
عليه ،لكننا من دون �شك قد نكون �أمام جرعات
متقطعة وغ�ي�ر ك��اف�ي��ة م��ن احل �ل��ول الأم�ن�ي��ة
وال�سيا�سية ،بعد اجلرعة التي ح ّولها الرئي�س
ميقاتي بذكاء �إىل انقالب م�ضاد ،فتم ّكن من
امت�صا�ص احلدث وجتيريه مل�صلحته اخلا�صة،
واك�ت���س��اب م��وق��ع م��ذه�ب��ي وم�ن��اط�ق��ي م��رم��وق،
وه ��ذا م��ا ي�ت�م�ن��اه ال��رج��ل ف �ع�ل ً�ا� ،أي اخل ��روج
ب�أمان من الرئا�سة ،من دون خدو�ش �أو �أ�ضرار،
وي �ت �ح��دث ع��ن ذل ��ك �أم� ��ام زائ��ري��ه ب���ش��يء من
التفاخر.
�سجلوا انت�صاراً باهراً،
وللذين اعتقدوا �أنهم ّ
ميكن القول �إنهم مل يحققوا حتى فوزاً باهتاً،
لكنهم �أح� ّب��وا لعبة «ال�بروب��اغ�ن��دا» الإعالمية،
م ��ن خ �ل�ال مم��ار� �س��ة الإخ� � � ��راج ،ع�ب�ر ت��رك�ي��ب
��س�ي�ن��اري��وه��ات رك ��وب ال �ط��ائ��رات اخل��ا��ص��ة �إىل
الريا�ض ،وت�صوير ال�ضحكات العري�ضة� ..إال �أن
احلقيقة والواقع مغايران لذلك متاماً ،والكل
�صار يدرك حقيقة الت�سمية التي ُولدت من رحم
الفكرة اللبنانية اخلال�صة ،بعد ا�ستبعاد اخليار
ال�صادم وامل�ستفز ،من خالل تقدمي العديد من
املر�شحني من لون وانتماء حمدّد ْين.
�أمام هذه ال�صورة نحن ُمقبلون على مرحلة
ت���س�ير ع �ل��ى ��س� ّك�ت�ين م �ت��وازي �ت�ين ،ح �ت��ى ت��رك��ب
العربة وت�أخذ م�سارها الطبيعي ،الأوىل مرحلة
ت�أليف احلكومة ،والثانية قانون االنتخاب ،ولكل

الرئي�س متام �سالم يقر�أ ر�سالتي امللك ال�سعودي عبداهلل بن عبدالعزيز وويل العهد الأمري �سلمان بن عبدالعزيز

م�ستتبعاته ..وه��ذان اخل�ط��ان يعك�سان حقيقة لأن العامل الوحيد لت�شكيل احلكومة �سريعاً قد
يكون التوافق الإقليمي ،الذي لعب دوراً م�ساعداً
حكاية ال�صراع ال�سيا�سي املقبل.
�إ ّن حلظة التوافق اللبناين على ت�سمية �سالم و إ�ي�ج��اب�ي�اً يف ت�سمية مت��ام ��س�لام ،وال�ت��واف��ق هو
رئي�ساً للحكومة قد ال تحُ �سب بال�ضرورة توافقاً كلمة ال�سر املنتظرة يف ال�ق��ادم م��ن الأي ��ام ،لأن
على الت�أليف ال�سريع ،وباعتقاد م�صادر �سيا�سية الذي ّمت ب�سرعة فائقة وهذا الإجماع منعا من
ف�إن هذا الأمر مل ين�ضج لي�صبح واقعاً ملمو�ساً� ،أخذ لبنان �إىل دائرة اخلطر ،ومنعا �سقوط البلد
يف جل��ة احل��رب ال���س��وري��ة ..ف�سالم ا�ستلم هذه
امله ّمة بهدف عدم توريط ال�ساحة اللبنانية يف
اتون النار الإقليمية.
م��ن هنا اخل�ل�اف م��ا زال ق��ائ�م�اً ح��ول هذه
اخل � �ي� ��ارات :م ��ن امل �ل��ف ال �� �س ��وري� ،إىل ت� أ�ل�ي��ف
احل�ك��وم��ة ،واخل�ل�اف ق��ائ��م وك�ب�ير ب�ين مكونات
العامل الوحيد لتشكيل
الطيف اللبناين ،والتعقيدات م�ستمرة� ،إال �إذا
ت��واف��رت كا�سحة أ�ل�غ��ام �إقليمية ميكنها تعطيل
الحكومة سريعًا هو
هذه الألغام ب�سرعة.
التوافق اإلقليمي الذي لعب
�إذاً ،اختيار متام �سالم رئي�ساً ب�أغلبية نيابية
«حم�ترم��ة» م�ع��زول عما ينتظره م��ن مهمات،
دورًا إيجابيًا في تسمية
واملطلوب قوة دفع ت�سعى يف ال�شهرين املقبلني
الرئيس سالم
ب�شكل م�ؤ ّثر وحا�سم لبلوغ احلل ،وهذا ما ُيك�سب
ال��و��ض��ع ال��داخ �ل��ي م�ت��ان��ة م�ع�ق��ول��ة و� �س � ّداً �أم��ام
الرياح احلارة.

بهاء النابل�سي

مـواقف
يعبون
االحتاد البريوتي ر�أى �أن اال�ستنكار والتنديد وال�شجب ال رّ
عمّا يتعر�ض له ال�شعب ال�سوري ال�شقيق ،فالتفجريات من �أب�شع �أعمال
الإره��اب ،وال تدل �إال على �إفال�س الع�صابات املجرمة يف الداخل،
و�إفال�س �أ�سيادهم يف اخلارج ،تزامن ًا مع ما يحققه اجلي�ش العربي
ال�سوري من انت�صارات يف امليدان.
النائب ال�سابق ح�سن يعقوب ا�ستنكر انفجار دم�شق ،م�ؤكد ًا �أنه
عمل �إرهابي يكرّ�س م�ؤامرة تدمري �سورية .من جهة �أخ��رى ،اعترب
يعقوب �أن الإج�م��اع ال��ذي ناله الرئي�س املكلف مت��ام �سالم مدخل
لإعادة جمع ال�صف الوطني ،وتثبيت اال�ستقرار .
ال�ن��ائ��ب ال���س��اب��ق في�صل ال� ��داود؛ الأم�ي�ن ال�ع��ام حلركة الن�ضال
اللبناين العربي ،متنّى على الرئي�س املكلف ت�شكيل احلكومة النائب

متام �سالم� ،أن ي�ستفيد من الإجماع النيابي والوطني اللبناين حول
ا�سمه ،بحيث تعك�س حكومته هذا الإجماع بت�شكيلتها ،مبا يخدم
امل�صلحة الوطنية التي يعمل لها الرئي�س �سالم ،وامل�صلحة الوطنية
هي �أن جتتمع كل القوى ال�سيا�سية الفاعلة يف حكومة تتوافق على
قانون انتخاب وت�شرف على انتخابات ،وت�ؤمن اال�ستقرار ،وتزيل
االنق�سام ال�سيا�سي ،وتلغي اخلطاب التحري�ضي ،وتعمل لتعزيز
االقت�صاد ،وحتقيق املطالب االجتماعية واملعي�شية.
حركة الأم��ة ه ّن�أت الرئي�س املكلف متام �سالم مبا حظي به من
�إجماع وطني بت�سميته رئي�س ًا للحكومة ،خ�صو�ص ًا يف هذه املرحلة
الدقيقة التي متر فيها البالد .ودعت احلركة �أن يكون هذا الإجماع
مدخ ًال لت�أليف حكومة وح��دة وطنية ،تتم�سك بالثوابت الوطنية،

و�أبرزها املثلث الذهبي :اجلي�ش و ال�شعب واملقاومة.
اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ر�أى �أنه بعد انتهاء اال�ست�شارات وتكليف
الرئي�س متام �سالم ،جتدد �أمل اللبنانيني بانبعاث فجر جديد يعيد
�إليهم الطم�أنينة وراحة البال ،بعد طول ترقب وانتظار ،و�أن �إجماع
القادة من خمتلف االجتاهات على �ضرورة احلفاظ على اال�ستقرار
ودرء املخاطر عن وطنهم ،وااللتفاف حول جي�شهم الوطني ،يوفر
املناعة والعودة �إىل التوا�صل واحلوار حول جميع النقاط التي تتباين
حولها املواقف.
القا�ضي ال�شيخ أ�ح�م��د الزين؛ رئي�س جمل�س الأم�ن��اء يف جتمع
العلماء امل�سلمني ،وخالل تقدمي �سيارة �إ�سعاف جلمعية «نور اليقني»
يف بلدة دبني اجلنوبية ،توجّ ه �إىل من يطالب بنزع �سالح املقاومة
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هذه هي مخاوف قوى « 8آذار»
بالرغم من كل األجواء اإليجابية
السائدة في البالد ،بعد اإلجماع الوطني
المكلف
الذي ناله رئيس الحكومة
ّ
تمام سالم تأييدًا لمهمته ،إضافة
إلى المباركة اإلقليمية والدولية لها،
ال سيما الروسية واإليرانية والسورية
منها ،ال يجوز اإلغراق بالتفاؤل قبل أن
تصل مهمة تأليف الحكومة العتيدة
ّ
التأكد
المرجوة ،وبالتالي
إلى خواتيمها
ّ
من ترجمة أقوال سالم إلى أفعال ،لجهة
تمسكه بتشكيل حكومة غير مستفزة
ألي من المكونات اللبنانية ،وتحظى
بإجماع لبناني حولها.

يف ه��ذا ال���ص��دد ُي �ب��دي م��رج��ع يف فريق
ال �ث��ام��ن م��ن �آذار ت �خ � ّوف��ه م��ن �أن «ي�ك�م��ن
ال���ش�ي�ط��ان يف ت�ف��ا��ص�ي��ل ع�م�ل�ي��ة ال �ت ��أل �ي��ف»،
م��ن خ�لال و��ض��ع ت�ي��ار «امل�ستقبل» والنائب
وليد جنبالط «فيتوات» على �إ�سناد بع�ض
ال� ��وزارات �إىل بع�ض مكونات ه��ذا الفريق،
الأم� ��ر ال ��ذي ي � ��ؤدي �إىل ع��رق�ل��ة ال�ت��أل�ي��ف،
وبالتايل �إحراج هذا الفريق و�إخراج مكوناته
ك��اف��ة م��ن الت�شكيلة احل�ك��وم�ي��ة امل��رت�ق�ب��ة،
خ�صو�صاً ب�ع��د ت��أك�ي��د ق��ادت��ه ع�ل��ى �أن ق��رار
امل�شاركة يف حكومة �سالم �أو عدمها �س ُيتَّخذ
�وح��د ،ث��م ت�صويره �أم��ام ال��ر�أي
يف موقف م� َّ
ال�ع��ام املحلي وال ��دويل ب��أن��ه ه��و م��ن «ي�ضع
الع�صي �أمام عجلة الت�أليف».
�أك �ث ��ر م� ��ن ذل� � ��ك ،ي � �ح � �ذّر امل� ��رج� ��ع م��ن

حم��اول��ة ف��ر���ض ح�ك��وم��ة �أم ��ر واق ��ع ت�ستفز
«حزب اهلل» ،وت��ؤدي �إىل الت�صادم معه وفقاً
حل���س��اب��ات «امل�ستقبل» و�إدارت � ��ه اخل��ارج�ي��ة،
داعياً �إىل التوقف ملياً عند الكالم الأخري
لزعيم تنظيم «القاعدة» �أمي��ن الظواهري،
الذي �أعلن فيه دمج ميدان بالد الرافدين
مب �ي��دان بل��اد ال���ش��ام ،م��ا ي��ؤ��ش��ر �إىل �أن �أي
ت�صعيد �أو حل لل�صراع يف املنطقة �سي�شملها
كلها ،وم ��ؤك��داً �أن الأخ�ي�ر ال يعمل �إال من
وحي الإدارة الأمريكية ،التي ما تزال متعن
يف حربها على حم��ور امل�ق��اوم��ة يف املنطقة،
الذي ي�شكل «حزب اهلل» عموده الفقري ،على
حد قول املرجع.
ويف ال�سياق عينه ،ن ّبه املرجع من حماولة
زج «ال� �ن ��ازح�ي�ن ال �� �س ��وري�ي�ن» يف ل �ب �ن��ان يف

بعض مكونات « 8آذار»
غير متحمّ س للمشاركة في
حكومة سالم ما دام عمرها
قصيرًا ومهمتها محصورة
بإجراء االنتخابات

�صراع مع املقاومة حتت عناوين مذهبية،
خ �� �ص��و� �ص �اً يف � �ض ��وء احل �م �ل��ة الإع�ل�ام �ي��ة
ال�شر�سة التي ت�ستهدفها ،وتعمل على ت�شويه
م�سريتها الن�ضالية أ�م��ام ال�شعب ال�سوري
الذي وقف �إىل جانبها ،وق ّدم لها كل �أ�شكال
الدعم يف حربها �ضد العدو «الإ�سرائيلي»،
من خ�لال اتهام ه��ذه املقاومة بالقتال �إىل
جانب اجلي�ش ال�سوري.
وب��ال�ع��ودة �إىل م�س�ألة ت�شكيل احلكومة،
ي�ك���ش��ف امل��رج��ع �أن ب�ع����ض م �ك��ون��ات ال�ث��ام��ن
م��ن �آذار غ�ير متح ّم�س ك�ث�يراً للم�شاركة يف
حكومة �سالم ،ما دام عمرها ق�صرياً ومهمتها
حم�صورة بت�أمني �إجراء االنتخابات النيابية،
بينما البع�ض الآخ��ر ّ
يف�ضل امل�شاركة ،وم ّد
اليد �إىل الفريق الآخر ومالقاته ،خ�صو�صاً
�إذا كان جاداً يف ال�سعي �إىل ت�شكيل حكومة « ّ
مل
�شمل اجلميع» ،على حد قول املرجع.
يف املح�صلة� ،أبدى فريق الثامن من �آذار
كل النيات احل�سنة ،و�أكد دعمه لإجناح مهمة
��س�لام ،ك��ذل��ك الأم ��ر بالن�سبة �إىل حلفائه
الإقليميني والدوليني ،ويف مقدمهم �سورية
و�إيران ،فالكرة الآن يف ملعب �سالم وحلفائه،
ومن خلفهم ،والأيام املقبلة �ستك�شف حقيقة
الأو� �ض��اع يف املرحلة ال�ق��ادم��ة؛ م��ا �إذا كانت
ذاه�ب��ة �إىل االن �ف��راج �أو االن�ف�ج��ار ،و�ستبدد
املخاوف املذكورة �آنفاً �أو �ست�أكدها.
ال كتلة الوفاء للمقاومة
الرئي�س متام �سالم م�ستقب ً

ب�س�ؤالني :هل «�إ�سرائيل» تراجعت عن م�شروعها التو�سعي العدواين يف
لبنان وغريه؟ وهل امل�شروع ال�صهيوين انتهى مبا و�صل �إليه؟
الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب االحتاد ،اعترب �أن
الن�أي اللبناين بالنف�س عن الأحداث يف �سورية يجب �أن يكون �إيجابي ًا
ولي�س �سلبياً ،الفت ًا �إىل �أن �أكرثية ال�شعب ال�سوري يريد احلل ال�سيا�سي
واال�ستقرار واحلوار ،وهو ما يجب على الدول العربية والغربية العمل
لأجله.
لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان �أمل من رئي�س
احلكومة املكلف متام �سالم �أن ي�ستفيد من اجلو الإيجابي الذي نتج
من الإجماع على تكليفه ،فهو ابن العائلة البريوتية العريقة ،ودارته
كانت بدي ًال للربملان الذي طوّقه اال�ستعمار الفرن�سي ،ومنها اتُّخذ

قرار متابعة معركة اال�ستقالل الوطني عام  ،1943كما كان انخراط
�سيد هذه الدار �صائب �سالم يف معركة �إ�سقاط م�شروع �إيزنهاور عام
 1958وحكم كميل �شمعون .و�أكد اللقاء على �أن جناح مهمة الرئي�س
املكلف مرهون بقدر حر�صه على الإ�ستقرار العام يف البالد ،ويف
احلفاظ على الثوابت الوطنية والقومية ،ويف مقدمها حفظ قوة لبنان
الكربى املتمثلة يف مقاومته ،ويف احلفاظ على �شعار الثالوث الذهبي
ال�شعب واجلي�ش واملقاومة ،والعالقة املميزة مع �سورية ،عم ًال باتفاق
الطائف وقبله امليثاق الوطني الذي �أكد �أن لبنان لن يكون مقر ًا وال
ممر ًا للت�آمر على العرب.
كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين� ،أكد �أن التفجريات
التي وقعت يف دم�شق هي حلقة من �سل�سلة �أعمال �إجرامية يقوم بها

ح�سان احل�سن

متطرفون مدعومون من احللف الأطل�سي ،تعبري ًا عن ف�شل ووح�شية
لي�س لهما مثيل.
جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان متنّت التوفيق للرئي�س املكلف متام
�سالم يف ت�شكيل حكومة توافق وطني �إنقاذية تُ�ساهم يف حتقيق وتثبيت
الأمن واال�ستقرار يف البالد ،وتعمل على �إعادة اللحمة والثقة والتعاون
بني اللبنانيني ملا فيه خري الوطن ،وت�سعى �إىل ت�أليف انتخابات نيابية
ب�شكل هادئ ومريح ،وذلك بعد �إقرار قانون انتخابي ع�صري ومتوازن
ي�ؤمن �صحة العدالة والتمثيل جلميع الطوائف وال�شرائح اللبنانية .من
ناحية �أخرى حذّرت اجلبهة من خطورة الأحداث الطائفية يف م�صر،
ودعت �إىل �ضرورة معاجلتها بحكمة ووعي وم�س�ؤولية ،تفادي ًا المتداد
�شرارتها �أو ا�ستفحالها.
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مقابلة
فيصل قواص :مجيء ابن صائب سالم
في هذه المرحلة الدقيقة طمأن الناس على المستقبل
عنها ،و�ستكت�شفون مع الأيام �أن مواقفه
�صلبة بامل�ضمون ،ولكنها �سل�سة ولينة يف
ال�شكل ،والنا�س اليوم ب�إمكانها الإدالء
بكثري م��ن حتليالتها ،ولكن �شخ�صية
متام التي �أعرفها جيداً� ،ستواجه بحنكة
عالية ال��رت��اب��ة واجل �م��ود ،رغ��م ظهوره
بع�ض الأحيان مبظهر الهجومي».

هل ينجح رئي�س احلكومة املكلف متام �سالم يف جتنيب اللبنانيني
دوام��ة العنف الدائرة من املحيط �إىل اخلليج؟ وهل ي�س��تطيع مترير
تداعي��ات الأزم��ة ال�س��ورية ب�أق��ل خ�س��ائر ممكن��ة؟ وه��ل التهدئة
ال�سيا�س��ية والأمنية التي جاءت عقب ا�س��تقالة الرئي�س جنيب ميقاتي
م�ص��طنعة وم�س� رََّّيةرة من اخلارج؟ وما هو دور �شخ�ص��ية ال�سيا�سي �أو
القائد يف تغيري وتعديل �س��يناريوهات رُ�س��مت لتنفَّ ��ذ ..فلبنان ذلك
اخل�ضات التي ت�صيبه ،خاليا وبراعم كل
الوط��ن ال�صغري يحتوي ،رغم ّ
الأف��كار ال�سلبي��ة والإيجابية ،فمن��ه تبد أ� املخطط��ات وت�سري ،ومعه
تف�ش��ل وت�أف��ل ..البع�ض يقول �إنه من ال�سهل حك��م �أمريكا ورو�سيا
و�أي دولة ،ولكنه من ال�صعب �أن حتكم لبنان؟
مل �ع��رف��ة خ �� �ص��ال وم ��زاي ��ا ال��رئ�ي����س
امل �ك �ل��ف مت ��ام � �س�ل�ام ،ت �ل��ك ال�شخ�صية
التي يعوّل عليها كل اللبنانيني ،التقت
جريدة «الثبات» في�صل قوا�ص؛ م�ست�شار
الرئي�س ال��راح��ل الكبري �صائب �سالم،
ل�لا� �س �ت��دالل م��ن الأب � �ص��ورة االب ��ن..
ع�سى �أن ي�ستطيع الأخري �إمتام ال�سالم
الذي ين�شده �أبناء هذا الوطن.
«�شعار التفهم والتفاهم الذي امتاز
به رئي�س احلكومة الراحل �صائب �سالم،
م�ستمر مع جنله مت��ام» ..ي�ضع في�صل
قوا�ص هذه املقولة �ضمن �سياق ا�ستيعاب
ك��ل ف��ري��ق ��س�ي��ا��س��ي ل �ه��واج ����س الآخ� ��ر،
يقول« :بداية ،التفهم يكون بالإ�صغاء
واال�ستماع جيداً لكافة الأفرقاء ،ونهاية
ال�ت�ف�ه��م ي �ك��ون ب��ال�ت�ف��اه��م ع �ل��ى ت�ب��دي��د
خم��اوف جميع القوى ال�سيا�سية ،لأنه
يف انعدام و�سيلة التحاور ال�سلمية فيما
بيننا� ،سيجنح اجلميع �شيئاً ف�شيئاً جتاه
العنف».
رغم اعتبار قوا�ص �أن امل�شاكل التي

تعرت�ض لبنان اليوم تفوق بتعقيداتها
امل �� �ش��اك��ل ال �ت��ي اع�ت�ر� �ض��ت ل �ب �ن��ان أ�ي ��ام
�صائب ب��ك ،ي�ج��زم ،وه��و ال�ع��ارف جيداً
�إرادة � �س�لام االب� ��ن ،ق��ائ�ل�اً « :ان �خ��راط
مت��ام ��س�لام العمل ال�سيا�سي ك��ان منذ
�سبعينات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،مت� ّر��س��ه على
العمل االجتماعي والوطني جاء يف ظل
كنف والده ..امتازت �شخ�صيته بتقربها
من ال�شباب املثقف� ،إذ كان ي�ؤمن ويردد
دائماً مقولة �إن والء اللبنانيني يجب �أن
يكون �أو ًال و�أخ�يراً جتاه وطنهم ،لأنه ال
�شرعية تعلو �شرعية الوطن» ،وي�ضيف
ق��وا���ص« :ي��ؤم��ن مت��ام �سالم ب��أن مبادئ
احل��ري��ة وال �ع��دال��ة وامل �� �س��اواة ه��ي ميزة
ل�ب�ن��ان رغ��م م���ش��اك�ل��ه ،و�أن ازده� ��ار ه��ذا
ال��وط��ن ال ميكن �أن ي�ك��ون بغري انفتاح
�أبنائه احل�ضاري على بيئتهم العربية
الطبيعية �أو ًال والعامل ب�أ�سره ثانياً».
ب� ��ر�أي ق��وا���ص� ،إج �م��اع ك��ل ال�ق��وى
ال�سيا�سية على اخ�ت�ي��ار �شخ�صية متام
��س�لام مل تكن ول�ي��دة ال�صدفة ،يقول:

الن�صيحة

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

انتخاب مجلس لنقابة أساتذة الجامعات الخاصة
بح�ضور ممثلني ع��ن وزارة العمل،
قامت اجلمعية العامة لنقابة الأ�ساتذة
اجل��ام�ع�ي�ين يف اجل��ام �ع��ات اخل��ا� �ص��ة يف
لبنان ،بانتخاب جمل�س للنقابة ،ت�أ ّلف
م��ن :د .ج ��ورج ن ��وال نعمة (ن�ق�ي�ب�اً) ،د.
مي�شال بو زيد (نائباً للنقيب) ،الأ�ستاذ
ي��و��س��ف ��س� ّل��وم (�أم �ي �ن �اً ل�ل���س��ر) ،د .رمي��ا
روح��ان��ا (�أم �ي �ن �اً ال �� �ص �ن��دوق) ،د .روب�ير
غاريو�س (م�س�ؤو ًال مالياً) ،د .ليلى نقوال
(م�س�ؤولة مركز الأب�ح��اث والدرا�سات)،
د� .إيلي القزي (عالقات عامة و�إع�لام)،
الأ�ستاذة حوراء �سبيتي (�ش�ؤون اجتماعية
ون�شاطات).
وق ��د �أل �ق��ى ال�ن�ق�ي��ب اجل��دي��د كلمة
��ش��دد فيها على �أهمية ال��دور التكاملي
الذي �ستلعبه النقابة مع �إدارة اجلامعات
اخل��ا��ص��ة ،وع�ل��ى � �ض��رورة تفعيل العمل

النقابي لي�ضم جميع اال�ساتذة يف اجلامعات اخلا�صة ،فتكون �أولوية النقابة ّ
حث
الأ�ساتذة على االنت�ساب �إىل النقابة ،والعمل على ت�أمني ال�ضمانات االجتماعية
وال�صحية التي يفتقر اليها معظم الأ��س��ات��ذة يف التعليم ال�ع��ايل اخل��ا���ص� ،أ�سوة
ب�أقرانهم يف املهن احلرة.

وعن الن�صيحة التي ي�سديها قوا�ص
ل�سالم يف هذا الو�ضع بالتحديد� ،سيما �أن
دف��ة البلد بني يديه ،ي��رد« :ن�صيحتي له
رددها بقوله� :إنه �سي�ؤلف حكومة حيادية،
�أع�ضا�ؤها من غري املر�شحني لالنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة ..وه��ذا ا ألم ��ر م��ن ��ش� أ�ن��ه ب��ر أ�ي��ي
ت �� �س��اه��م يف ت���ش�ك�ي��ل احل �ك��وم��ة ال�ع�ت�ي��دة
بال�سرعة التي يحتاجها لبنان».
قوا�ص ال��ذي عا�صر ق��ادة �سيا�سيني،
ي��درك ج�ي��داً �أن جن��ل �صائب ��س�لام متام
«خلفيته ال�ف�ك��ري��ة وم �� �س��اره ال�سيا�سي لن توهمه ال�شعارات الرنانة ،ول��ن تثنيه
البعيد ع��ن ال�ت�م�تر���س ،و�إرث ��ه العائلي �أو حتبطه امل�شقات ،فالأخري �سبق واعتمد
� �س��اه �م��وا يف اخ �ت �ي ��اره ..ل �ك��ن ح���ض��وره ع�ل��ى ع�ن���ص��ر ال���ش�ب��اب الخ�ت��راق ال��رت��اب��ة
وجهوزيته �أكملت تلك العوامل ،فتاريخ واجلمود ال�سيا�سي ،ورداً على �س�ؤال ت�أثري
متام �سالم احلافل ي�شكل وفق معطيات عدم تر�شحه لالنتخابات �سينعك�س �سلباً
ال �ي��وم نقلة ن��وع�ي��ة للتب�صر ،وتدفعنا على م�سريته ال�سيا�سية� ،سيما �أن وظيفة
للحنني ال�ستلهام التجارب والعرب ،لأنه حكومته مرحلية ،فيما اال�ستحقاق النيابي
بالفعل يحمل ت��اري�خ�اً ح��اف�ل ً
ا عنوانه وان �ت �خ��اب��ه وظ�ي�ف�ت�ه��ا ط��وي �ل��ة ..يجيبنا
التالحم
ال��رج��ول��ة واجل� ��ر�أة ،وحم ��وره
قوا�ص�« :سالم مدرك لهذا املو�ضوع ،لكنه
ال��وط�ن��ي ول �ب �ن��ان ،و� �س�لام االب ��ن ال��ذي من �أ�صحاب نظرية �أن كل الأمور تهون يف
�أعرفه جيداً ،ي�ضع ن�صب عينيه لبنان �سبيل م�صلحة �إنقاذ الوطن ..والده �سبق
واح� ��د ال «ل �ب �ن��ان��ان» ،وه� ��ذا ال��وط��ن ال وقدم هذه الت�ضحية قبله ،وهو على نهج
يعي�ش �إال بجناحيه امل�سلم وامل�سيحي».
والده �سي�سري».
�يرة
ولأن مت ��ام � �س�ل�ام ام� �ت ��داد مل���س
م� �ي ��زة مت � ��ام �� �س�ل�ام ال� �ت ��ي ال ي�ح�ي��د
تلميذ
وال ��ده ،يعترب ق��وا���ص �أن الأول
عنها ،بح�سب قوا�ص ،هو نبذه للتخوين
�ث
�
ي
ور
�ه
جن �ي��بٌ ل �ل �ث��اين ،ي �ق��ول« :ولأن � �
والعنف ،يتذكر تفريط �سالم االبن بـ«روّاد
�اع
�
م
�
ج
إ
ل
ح�ق�ي�ق��ي ل �ع��ائ �ل �ت��ه ،ج ��اء ه ��ذا ا
الإ��ص�لاح» امل�ؤ�س�سة التي �أن�ش�أها مبعونة
ال�ن�ي��اب��ي ع�ل��ى ت�سمية �شخ�صه رئ�ي���س�اً ال���ش�ب��اب لتغيري ال��واق��ع ال�ل�ب�ن��اين مطلع
للحكومة ،والنا�س دائماً ت�ضع �أملها يف احلرب ،لرف�ضه الدخول يف دوامة احلرب
هذا العائلة الكرمية ،لأن تاريخ �صائب والت�سلح والت�سليح ،يقول« :وبالفعل دفع
� �س�لام ال��دائ��م ك ��ان � �ش �ع��اره اال��س�ت�ق��رار ب�ي��ت � �س�لام ال�ك�ث�ير ل�ن�ب��ذ ال �ع �ن��ف ،ون�ح��ن
للبنان ،وم��ع جم��يء اب��ن �صائب �سالم ن �ع��رف ج �ي��داً ك�ي��ف �أن احل ��رب اللبنانية
بهذه املرحلة الدقيقة ،من الطبيعي �أن كرّ�ست زعماء امليلي�شيات ق��ادة �سيا�سيني،
ت�شعر النا�س باالطمئنان على امل�ستقبل» .وه ��ذا ال�ث�م��ن ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ف��داح�ت��ه،
ولأن ال�ي��وم �شبيه ب��الأم����س ،يتذكر ال �ي��وم مت ��ام � �س�لام ي�ح���ص��د ن �ت��اج وق��وف��ه
ق��وا���ص كيف ا�ستطاع �أن ي�ك��ون �صائب �إىل ج��ان��ب احل��وار والتفاهم واالع �ت��دال،
� �س�لام رئ�ي���س�اً حل�ك��وم��ة ان�ت�خ��اب��ات ع��ام ال��ذي هو �أ�سا�س فكر �صائب �سالم وال��ده
 1953من دون �أن يرت�شح لالنتخابات ،و�أ� �س��ا���س ��ص�ي�غ��ة ل �ب �ن��ان» ،وي�ن�ه��ي ق��وا���ص
وبني ظرف متام ال�شبيه لتلك املرحلة ،كالمه جلريدة الثبات« :ب�إذن اهلل �سينجح
ي �ق��ول« :ال �ظ��رف ال ��ذي مي��ر ب��ه لبنان مت ��ام � �س�ل�ام يف م�ه�م�ت��ه ،وامل �ط �ب��ات ال�ت��ي
ب��ر أ�ي��ي دق�ي��ق ل�ل�غ��اي��ة ،ال مي�ك��ن حتميل �ستعرت�ضه ب��ا إلم�ك��ان جت��اوزه��ا باحلكمة
جناح مهمته �أو ف�شلها ل�شخ�صه فقط ،وال��روي��ة والتفهم وال�ت�ف��اه��م ،لأن جت��اوز
ن �ح��ن يف م��رح �ل��ة ت ��أل �ي ��ف احل �ك��وم��ة ،امل���ش��اك��ل ب��ر�أي��ه ت �ب��د أ� ب��ال��رغ�ب��ة ال���ص��ادق��ة
وعلى اجلميع حتمل م�س�ؤولياته جتاه لتجاوز هذه امل�شاكل ،و�سرتى �أنه �سينجح
الوطن ..وفيما م�ضى كانت الأمور �أقل بت�شكيل حكومة �أف��راده��ا غ�ير مر�شحني
تعقيداً».
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة» ،ي�ق��ول�ه��ا ق��وا���ص
يتقن
�سالم
�ام
�
مت
أن
�
�ص
�
�
�وا
�
ق
يجزم
جازماً.
ف�ن��ون ال�سيا�سة و�أ��ص��ول�ه��ا« ،وه ��و على
الرغم من ذلك ،ال يتوانى من اخلروج
�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

أكشاك الصحف في الحمرا تحتضن ذاكرة بيروت
ي�ستقيظ �شارع احلمرا يف بريوت كل يوم على وقع
�أ�صوات �أك�شاك ال�صحف والكتب ال�صغرية التي تتوزع
على جنباته ،و�سرعان ما يبد�أ جل�سته ال�صباحية مع
�أ�صحاب هذه الأك�شاك وحمتوياتها ،فريت�شف قهوته
املف�ضلة ،بينما يت�صفح جمموعة كبرية من اجلرائد
وامل�ج�لات اليومية والأ��س�ب��وع�ي��ة ،ال�ت��ي ت�ب��د أ� ب��اخل��روج
تباعاً لتحتل مكانها على واجهة الأك�شاك و�أدراجها.
رواد �� �ش ��ارع احل� �م ��را ل �ي ����س ل �ه��م غ �ن��ى ع ��ن ه��ذه
املعرو�ضات التي تغري الناظر بالتوقف� ،إم��ا لل�شراء
�أو للت�صفح ،بينما الباعة الذين عهدوا ال�شارع و�أبناءه
ورواده منذ �سنوات طويلة ،ال يعرت�ضون �سبيل �أح��د،
فاملعرفة للجميع ،و�أك�شاكهم حمطة يومية للكثريين،
�شراة �أو مت�صفحني ،هي باتت معلماً �أ�سا�سياً من معامل
هذا ال�شارع العريق� ،صحيح �أن املقاهي الثقافية التي
ك��ان��ت جتمع ج�م�ه��وراً م��ن حمبي ال �ق��راءة ق��د ارحتلت
تدريجياً� ،إال �أن الأك�شاك �أبت �أن تفارق ال�شارع وعقدت
هدنة مع طابعه التجاري بينما هي مت�سكت بجذورها
الثقافية.
ارتبطت هذه الأك�شاك التي انح�سر عددها اليوم،
لكنها باقية بقوة يف احلمرا بذاكرة كل من يزوره �صغاراً
وكباراً ،حتى �أن القرار الذي �صدر قبل عامني ب�ضرورة
�إزالتها لأن �أ�صحابها ال يحملون الرتاخي�ص� ،سرعان
ما جوبه بالرف�ض وو�ضع يف الأدراج بعد حملة وا�سعة
�ضد بلدية بريوت ،علماً �أن �أ�صحاب الأك�شاك ي�ؤكدون
أ�ن �ه��م ي��دف�ع��ون م��ا ي�ترت��ب عليهم ل�ل��دول��ة م��ن ر��س��وم
و إ�ي�ج��ارات ،لكنهم عاجزون عن دفع ثالثة �آالف دوالر
�سنوياً للبلدية ،وه��و �أم��ر مفهوم بالنظر �إىل دخلهم
املتوا�ضع ،يف ه��ذا ال�سياق ،يقول نعيم �صالح؛ �صاحب
�أحد الأك�شاك املوجودة يف ال�شارع البريوتي ال�شهري منذ
� 40سنة« :مل نكن يوماً �ضد القانون ،ونحن نريد دفع
ر�سومنا ،لكن مبا يتنا�سب وطاقتنا الإنتاجية ،جميع
رواد ال�شارع يحبوننا ،ومل ي�شتك منا �أحد».
امل �ه��م �أن ا ألك �� �ش��اك ب�ق�ي��ت يف وج��ه ك��ل امل �ح��اوالت
لإزال�ت�ه��ا ،وب��دا �أن هناك ات�ف��اق�اً ع��ام�اً يلحظ وجودها
كواجهة جميلة يف بريوت وك�إرث ي�شهد على تاريخ هذا
ال�شارع الثقايف.
لكن ل�ل�أ��س��ف يجمع �أ��ص�ح��اب الأك �� �ش��اك ،على �أن
الأو�ضاع «تزداد تراجعاً ،كنا نبيع �آالف ال�صحف يومياً،
�أما يف هذه الأيام فنبيع تقريباً  150عدداً يف كل كوخ..
لقد تراجع عملنا وبتنا مهددين بالإقفال» ،ورمبا يعود

ال�سبب الأول �إىل �أن الكثريين ب��ات��وا يف�ضلون اليوم
ق��راءة �صحيفتهم ع�بر هاتفهم ال��ذك��ي �أو الكمبيوتر
املحمول �أو الآي باد.
لكن يف املقابل ،هناك قراء كثريون ..داوم��وا على
ع�شق رائحة احلرب والأوراق ،وهم يجدون لذة يف ملم�س
ورق ال�صحف والكتب وهي بني �أياديهم ،وال ي�ستطيع
ال�شخ�ص امل�ت�ج��ول منهم �صباحاً �أو م�ساء يف ال�شارع
ال�شهري� ،إال �أن يتوقف هنا وهناك عند �أك�شاك ال�صحف
واملجالت والكتب ب��أل��وان �أغلفتها و�ألوانها وعناوينها
امللفتة للنظر.
حتى �أن بع�ض الزبائن القدامى لهذا الك�شك ممن
�سافروا واغرتبوا �سنوات طويلة خارج بريوت ،يزورون
ه��ذا الك�شك �أو ذاك بعد ط��ول غ�ي��اب ،ليت�ساءلوا �أي��ن
فالن وفالن الذي كنا ن�شرتي منه ال�صحف مثالً؟
يومياً ،يرتب نعيم �صالح املجالت ويعلق �صحفه

جيداً على واجهات ك�شكه ،ليبد�أ نهاره بابت�سامه حلوة
ال�ستقبال الزبائن وقراء ال�صحف املحلية ،وبفنجان من
القهوة ومطالعة ال�صحف �شخ�صياً ..وحول هذه العادة
اليومية يو�ضح« :لي�س من املعقول �أن �أبيع اجلرائد
اليومية دون �أن أ�ع ��رف م��ا بها م��ن �أخ �ب��ار وموا�ضيع
�صحفية هامة ،وذل��ك من ب��اب التثقيف ال��ذات��ي وحب
املعرفة وم��ا ي��دور عندنا وحولنا م��ن �أح ��داث و�أخ�ب��ار
وم�ستجدات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ،وحتى
اخلدماتية ..فهناك من النا�س ممن ي�س�ألون حمتويات
بع�ض ال�صحف واملجالت وعادة ما �أجيبهم».
ومن خالل مطالعاته وقراءاته لهذه ال�صحف ،ف�إن
�صالح ي�شعر �أنها قد �ساهمت بت�شكيل ذائقته الثقافية
ال�ت��ي ع��ادت عليه ب��أث��ر �إي�ج��اب��ي ،بطريقة تعامله مع
القراء والزبائن وامل�شرتين ،حتى �أ�صبح لديه العديد
من ال�صداقات واملعارف الذين يعتز بهم ..ومن هذا،

األكــشـــــــاك اإللــكــــتـرونـيــــــــة
ي�ب��دو �أن ب�ق��اء �أك���ش��اك ال�صحف لي�س م �ه��دداً م��ن ق�ب��ل ق ��رار ر�سمي يف العامل» بوا�سطة الأقمار اال�صطناعية �إىل «�أك�شاك» �صحف الكرتونية،
بالإزالة فح�سب ،بل هناك مناف�سة الكرتونية �شر�سة تهدد �أرزاق �أ�صحاب وقد �أطلقوا على هذا الك�شك ا�سم «وح��دة بيع ال�صحف» ،وذلك على غرار
الأك�شاك ،ففيما عرف بـ«الأك�شاك االلكرتونية»� ،أعلن «نا�شرو املطبوعات الآالت التي تبيع املرطبات واحللوى وال�سجائر مبجرد �إدخ��ال قطعة من
االلكرتونية» يف �أم�سرتدام يف هولندا اخرتاع �آلة ت�ستقبل رقمياً ،بوا�سطة النقود فيها.
الأقمار اال�صطناعية ،قرابة � 500صحيفة يومياً ،مبختلف اللغات ،مبا فيها
ويف و�سع هذه الآلة طباعة �أي �صحيفة يطلبها القارئ خالل دقائق،
العربية ،وتخزنها يف ذاكرتها االلكرتونية.
وق��د و�ضع ك�شكان يف فندقني يف �أم�سرتدام ،على �أ�سا�س اختباري ،وي�ضم
و�ستكون �صحيفة «النهار» اللبنانية من بني ال�صحف العربية املتوفرة الك�شك حالياً جمموعة م��ن ال�صحف العاملية ال�ك�برى التي «ت�ط�ير» �إىل
على ا آلل��ة الرقمية ،وبح�سب املعلومات ،ف ��إن ه��ذه ا آلل��ة م��زودة بربنامج �أم���س�تردام فجر كل ي��وم بوا�سطة الأق�م��ار اال�صطناعية ،يف حجم ن�صفي
الكرتوين ميكنها من طباعة �أي �صحيفة لطالبها خ�لال دقائق ،فتخرج قريب من حجم امللحق وب��إخ��راج خا�ص ي�ضم حمتويات اجل��ري��دة كاملة
من الآلة ن�سخة �شخ�صية�« ،ساخنة» يت�أبطها �صاحبها ومي�ضي دون حاجة با�ستثناء الإعالنات ،ويتوقع «النا�شرون» ا�ستثمار هذه الآلة جتارياً خالل
�إىل طباعة ال�صحيفة ،و�شحنها ،وجت�شم عناء تخلي�صها لدى اجلمارك يف �سنتني.
ضال عن توفري متاعب توزيعها ،ثم جمع
املطارات� ،أو خ�ضوعها للمراقبة ،ف� ً
وتتلقى ال�شركة رقمياً ،عرب الأقمار اال�صطناعية طبعات ال�صحف يف
ضال عن حما�سبة املوزع و�أداء العمولة له.
املرجتع غري املبيع منها ،ف� ً
مقرها الرئي�سي يف �أم�سرتدام ،وتوا�صل تلقي الطبعات املختلفة على مدار
وتعتمد هذه التكنولوجيا على تقدم الإنرتنت وتكنولوجيا املوا�صالت ،ال�ساعة ،وط��وال �أي��ام الأ�سبوع ،ثم «توجه» هذه ال�صحف بوا�سطة الأقمار
وقال «النا�شرون» �إن �شركتهم «طورت و�سيلة الكرتونية لتوزيع ال�صحف ،اال�صطناعية ،كذلك وهي ال ت��زال يف �شكلها الرقمي �إىل وح��دات التوزيع
وكذلك ملفهوم الن�شر املعا�صر» ،و�أ��ض��اف��وا �أن املقر الرئي�سي لل�شركة هو املنت�شرة يف �أنحاء العامل ،وتتلقى وحدة �إدارية الكرتونية يف املقر الرئي�سي
هولندا ،و�ستعتمد الأ�سلوب الرقمي يف نقل �صفحات «�أكرث ال�صحف ت�أثرياً لل�شركة تقريراً يومياً بحركة البيع يف كل الوحدات بوا�سطة �شبكة هاتفية.

فقد �صار ك�شك ال�صحف جزءاً هاماً من حياته اليومية
التي يعي�ش من خالله �أي�ضاً مع الأخبار وال�صور من
�أح��داث م�ؤملة ومفرحة جُت��رى يف هذا العامل املرتامي
الأطراف وال�صغري جداً عرب ال�صحف و�أخبارها .
وب���س��ؤال�ن��ا ل��ه� :إىل م ��اذا تتجه ال�ن���س��اء والفتيات
يف املطالعة وال �ق��راءة ،أ���ش��ار �إىل �أن معظمهن يتجهن
يف ق��راءات�ه��ن �إىل امل�ج�لات ال�ف�ن�ي��ة ،وامل�ع�ن�ي��ة ب��الأزي��اء،
والروايات مبختلف �أنواعها مثل الرومان�سية كروايات
عبري املرتجمة للعربية ،وه��ي رواي��ات على �شكل كتب
جيب �صغرية احل�ج��م ..ث��م ال��رواي��ات احل��دي�ث��ة ،والتي
تذاع �شهرتها يف و�سائل الإعالم وال�صحافية مثل روايات
�أحالم م�ستغامني وباولو كويلو وروايات �أغاثا كري�ستي،
كذلك الكتب احلديثة والتي تخ�ص�صت يف علم الإن�سان
و�سلوكه ك��ال�ط��رق ال�ت��ي ت��وف��ر ل��ه ال�ن�ج��اح وال���س�ع��ادة يف
م���ش��وار حياته ال�شخ�صية واملهنية تلك الكتب والتي
�أكرثها �أجنبية مرتجمة للعربية ،عدا الكتب العربية
للخرباء يف هذا املجال.
على غ��رار �أرق ��ى ع��وا��ص��م ال�ع��امل ،ومنها باري�س،
تنت�شر على� أر�صفة احل �م��را �أك �� �ش��اك ال�صحف التي
ظهرت قبل عقود ،فكل الأك�شاك الت�سعة م��وج��ودة يف
احلمرا منذ � ،1968إ�ضافة �إىل ك�شك يف منطقة الكوال،
مرخ�ص لها من املحافظة منذ العام  1990وتعمل قي
�شكل قانوين ،على �أن يتجدد الرتخي�ص �سنوياً وت�ستويف
املحافظة ال��ر��س��وم املتوجبة على أ���ص�ح��اب الأك���ش��اك،
ويذكر �أنه يف العام  ،1990رخ�ص وزير الداخلية يومها
�سامي اخلطيب لبائعي ال�صحف واملجالت كي يفتحوا
�أك�شاكاً لهم يف �شارع احلمرا ،على �أن يدفعوا ما ي�ستحق
عليهم م��ن ��ض��رائ��ب �سنوية لبلدية ب�ي�روت ،ور��س��وم�اً
رمزية ال تتعدى الـ� 100أل��ف لرية لبنانية ،وبعد �سنة
ق��ررت البلدية �أن ت��زي��د امل�ب�ل��غ� ،إذ رب�ط��ت ب�ين القيمة
املتوجب دفعها وحال ال�شارع حيث الك�شك� ،أي �أن ت�صبح
ال�ضريبة ت�صاعدية ،فكلما حت�سن و�ضع ال�شارع وزاد
�سعر بيع امل�تر فيه ت��زي��د قيمة ال��ر��س��وم ال�ت��ي تختلف
بح�سب موقع الك�شك يف ال�شارع بني �أوله و�آخره� ،إىل �أن
راوحت قيمة ال�ضريبة بني  3و 4ماليني لرية لبنانية،
مما ال طاقة لأ�صحاب الأك�شاك على دفعه.
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عربي
كيري يعود سريعًا :المفاوضات على نار حامية

ال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي يف رام اهلل
الرئي�س حممود عبا�س م�ستقب ً

(�أ.ف.ب).

ك�م��ا ك��ان م�ت��وق�ع�اً ،ف�ق��د ع��اد وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
الأمريكية �سريعاً لزيارة فل�سطني املحتلة ،معلناً
�أنه �سيقوم بعمل كثري ومتوا�صل من �أجل ا�ستئناف
امل�ف��او��ض��ات امل�ت��وق�ف��ة ب�ين ال�سلطة الفل�سطينية
وحكومة االحتالل.
التمهيد لهذه املفاو�ضات بد�أ مع زيارة الرئي�س
الأم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا ،والتي رافقه فيها جون
ك�يري ،ال�شهر املا�ضي ،وت�ب��دي ال��والي��ات املتحدة
حر�صاً كبرياً على ا�ستئناف املفاو�ضات ،م�ستثمرة
يف ال��و� �ض��ع ال �ع��رب��ي ال �ق��ائ��م ،وه ��و يف ح ��ال من
اال�ضطراب ،وتغيب فل�سطني عن جدول �أعماله،
وع��ن اهتماماته بالكامل ،وتريد من خ�لال ذلك
حت�ق�ي��ق حت ��ول �إ� �س�ترات �ي �ج��ي ك �ب�ي�ر ،ي�ن�ت�ه��ي �إىل
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،عرب ت�سوية تف�ضي
�إىل دولة بال�شروط «الإ�سرائيلية».
تنطلق ال��والي��ات املتحدة م��ن اعتبار الظرف
م�لائ �م �اً مت��ام �اً ل �ت �ح��رك م��ن ه ��ذا ال� �ن ��وع ،وم��ن
اال� �س �ت �ع��داد الفل�سطيني ال��ر��س�م��ي ل�ل���س�ير نحو
ا�ستئناف املفاو�ضات ،وعدم رف�ض ت�سوية من النوع
املطروح ،فعلى مدى �سنوات طويلة ،جرى الرتكيز
على �إقامة دولة فل�سطينية بو�صفه الهدف املن�شود
م��ن م�ف��او��ض��ات ال�ت���س��وي��ة ،وك�ي�ف��ت ق ��وى ك�ث�يرة،
�أه ��داف ال�ك�ف��اح ال��وط�ن��ي ،لتنا�سب مطلب إ�ق��ام��ة
الدولة.
املعرو�ض الآن هو «دولة» تكون نتيجة لعمليات

الهجوم «السايبري» يفتح جبهة اشتباك جديدة
لكن هذه الإج��راءات مل تفلح يف �صد الهجوم ،وجنح ال�شباب الذين �سموا
�إذا �صحت الأنباء عن قيام ال�سلطات يف عدد من الدول العربية باعتقال م�شاركني
يف الهجوم ال�سايربي على دول��ة االحتالل ،فيمكن اال�ستنتاج ف��وراً �أن الهجوم كان �أنف�سهم باملجهولني ،يف اخرتاق �آالف املواقع ،ومنها موقع وزارة احلرب ،وموقع
م�ؤثراً على ال�صهاينة ،ولهذا اال�ستنتاج �أ�سبقية على ما ع��داه ،من قبيل القول� ،إن جهاز املو�ساد ،حيث جنحوا هنا يف ك�شف بيانات �سبعة ع�شر �ألف موظف يف اجلهاز
غالبية احلكومات والأنظمة العربية ،تعمل يف خدمة االحتالل� ،أو هي على الأقل ال ال�صهيوين� ،إ�ضافة �إىل خم�سة ع�شر موقعاً حكومياً �آخ��ر ،كما اخرتقوا مواقع
�شركات ك�برى مثل «ك��وك��ا ك��وال �إ��س��رائ�ي��ل» ،و�صحيفة «غلوب�س» االقت�صادية،
تعاديه ،هذا لي�س جديداً ،ولي�س فيه �أي نوع من الإثارة.
هكذا ف�إن ت�أثر دولة االحتالل بالهجوم ،كان وراء حترك تلك ال��دول العتقال و�صو ًال �إىل الآالف من احل�سابات على موقعي التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك»
نا�شطني �ساهموا يف تنفيذه ،والت�أثر ال يقت�صر على اخل�سائر املالية ،وك�سر هيبة كيان و«تويرت» ،ف�ض ًال عن �آالف احل�سابات امل�صرفية.
ون�شرت ال�صحف ال�صادرة يف كيان االحتالل ،يف �أخبارها الرئي�سية �أ�سماء
االحتالل جم��دداً ،فهناك نقاط يف غاية الأهمية� ،إذ أ�ع��اد الهجوم التذكري بق�ضية
فل�سطني ،ووح��د اجلهد يف مواجهة دول��ة تغت�صب الأر� ��ض ،وتنتهك حقوق �شعب بع�ض املواقع التي جرى اخرتاقها ،منها موقع بنيامني نتنياهو نف�سه ،ومواقع
كامل ،كما �أعاد االعتبار ملفاهيم املقاومة واملواجهة مع املحتلني ال�صهاينة ،ولذلك وزارات احل��رب ،والرتبية والتعليم ،والبيئة ،وم��واق��ع ال�صناعات الع�سكرية،
مل يكن غريباً �أن حتتل �صور الأ�سري �سامر العي�ساوي؛ امل�ضرب عن الطعام منذ �أكرث ومكتب الإح�صاء ،ومكافحة ال�سرطان ،وع�شرات املواقع «ال�سيادية»� ،إىل جانب
من مئتني وخم�سني يوماً ،يف حتد ن��ادر وغ�ير م�سبوق على ه��ذا امل�ستوى جلالديه ع�شرات �آالف امل��واق��ع ال�صغرية ومئات �آالف احل�سابات على مواقع التوا�صل
ال�صهاينة ،و�صور ال�شهيد مي�سرة �أبو حمدية؛ الذي ا�ست�شهد والقيد يف يديه ،وكذلك االجتماعي ،و�أن «�إ�سرائيل» مل تتمكن من �إع��ادة ت�شغيلها �إال بعد عدة �ساعات،
�صور ال�شهيد القائد عماد مغنية� ،شا�شات املواقع التي جنح املهاجمون يف ال�سيطرة وك�شفت �صحيفة م�ع��اري��ف ع��ن �أن م��واق��ع بنكية و�أخ ��رى ح�سا�سة ج��داً جرى
عليها ،ه�ؤالء الرجال العظماء ،ال�شهداء وال�شهداء املحتملون ،يحتلون م�ساحة وا�سعة اخرتاقها.
مب��وازاة ه��ذه االع�تراف��ات ،عمد ال�صهاينة �إىل التقليل من �أهمية الهجوم
يف وعي ال�شباب العرب ،ويف وعي املت�ضامنني املنت�صرين لقيم احلرية والعدل ،ال
�سيما وقد بات معروفاً �أن امل�شاركني توزعوا على دول عديدة يف خمتلف �أنحاء العامل .ومدى النجاحات التي �سجلها ،ورغم حالة الذعر التي �أ�صابت امل�ستوطنني ،فقد
دولة االحتالل تلقت إ�ن��ذاراً علنياً بوقوع الهجوم ،منذ بع�ض الوقت ،حيث حدد �سعى م�س�ؤولون يف دولة االحتالل� ،إىل القول �إن الهجوم كان كبرياً ،لكن «نوعية
املهاجمون يوم ال�سابع من ني�سان موعداً لتحركهم ،و�أعلنوا الحقاً يف بيان على موقع الهجمات كانت متدنية» ،و�أن الأ� �ض��رار كانت حم��دودة ج��داً ،وق��ال م�س�ؤولون
«يوتيوب» �أنهم يريدون «�إزال��ة �إ�سرائيل عن ال�شبكة العنكبوتية» ،حمددين ثالثة �صهاينة «كان ذلك تدريباً مهماً لنا� ،أفدنا منه لت�صحيح الأخطاء يف حماية املواقع
�أهداف لهجومهم ،وهي�‹ :إزالة الكيان الإ�سرائيلي ب�شكل ممنهج من �شبكة الإنرتنت ،الإ�سرائيلية �أكرث يف امل�ستقبل» ،كما �أعلن جي�ش االحتالل� ،أنه �أقام وحدة خا�صة
وك�شف اخلطط امل�ستقبلية وجرائم االحتالل �ضد الإن�سانية»� ،أما الهدف الثالث فقد ملكافحة «حرب ال�سايرب» ومراقبة جمموعات الهاكرز املعادية للكيان يف العامل.
م�صادر غري ر�سمية حتدثت عن �إحلاق خ�سائر مبئات ماليني الدوالرات يف كيان
�أبقاه املهاجمون غري معلن ،قائلني �إنهم �سيقدمونه «هدية» للكيان الغا�صب.
ولذلك فقد اتخذت دول��ة االح�ت�لال جملة إ�ج ��راءات ملواجهة الهجوم ،وهي االحتالل ،وعن حالة ا�ضطراب اعرتته لوقت لي�س بالق�صري ،كما �أ�شارت �إىل �أن بدء
التي تفاخر ب�أمنها الإل�ك�تروين ،ومتتلك فرقاً مدربة على مواجهة ه��ذا النوع هذه الهجمات فتح ميداناً جديداً للمواجهة� ،ستكون له تداعياته الكبرية واملتنوعة
من الهجمات ال�سايربية ،و�شكلت غرفة عمليات خا�صة ،حلماية املعلومات ،و�شن يف امل�ستقبل ،و�أياً كان حجم اخل�سائر التي حلقت بكيان االحتالل ،و�أياً كان تو�صيف
هجمات م�ضادة ،و�أعلن جي�ش االحتالل ،وامل�ؤ�س�سة الأمنية حالة ت�أهب ا�ستعداداً ال�صهاينة لطبيعة الهجوم ومدى ت�أثريه ،فها هي نقطة ا�شتباك جديدة تفتح ،ولعل
ملواجهة الهجوم ،و�أجريا مداوالت ور�سما �سيناريوهات ملا هو متوقع ،ولكن جهات هذا ما �أثار حفيظة بع�ض احلكومات التي قامت باعتقال ال�شبان امل�شاركني يف الهجوم
حكومية �صهيونية� ،أكدت �أن ا�ستعدادات اجلي�ش حلرب �سيربنتيكية هي ا�ستعدادات ال�سايربي على كيان االحتالل.
دائمة ،وغري مرتبطة بهذا الهجوم ،وقد �سبق للجي�ش �أن �أجرى مناورات مو�سعة
عبد الرحمن نا�صر
على هذا ال�صعيد بالتعاون مع �أجهزة احلكم والبنى التحتية العامة.

ال�ت�ف��او���ض ،وي�ج��ري ب�شكل متعمد التعتيم على
ماهية و�شكل الدولة اجلاري احلديث عنها ،لكنها
يف أ�ف���ض��ل احل� ��االت ،ل��ن ت�ت�ج��اوز م�ن��اط��ق احلكم
الذاتي الراهنة ،م�ضافاً �إليها حت�سينات �شكلية،
�ستحاط بقدر كبري من الدعاية ،بو�صفها �إجنازاً
�إ�سرتاتيجياً كبرياً.
يدور حديث الآن عن عقبات تواجه ا�ستئناف
املفاو�ضات ،وهذا مطلوب يف املرحلة الراهنة ،لكن
الت�صميم الأم�ي�رك��ي ،يف ال �ظ��روف ال�ت��ي حتدثنا
عنها ،وا�ضح �أي�ضاَ ،وتتحرك دول عديدة ،عربية
وغري عربية ،للعمل مع وا�شنطن ،من �أجل حتقيق
أ�ه��داف �ه��ا ،وحت�م��ل م�ساعي ك�ي�ري ،جت��اه الأردن،
وت��رك�ي��ا ال�ت��ي �أراد توظيفها كو�سيط مبا�شر يف
املفاو�ضات ،دالالت وا�ضحة عن طبيعة املخطط
الأمريكي املراد تنفيذه.
احلديث عن العقبات ،يت�صل مبراحل ما قبل
التفاو�ض ،ونقل عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س ،قوله لوزير اخلارجية الأمريكية:
«�إن اجل ��ان ��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ي��ري��د ال � �ع ��ودة �إىل
املفاو�ضات ،لكن على �إ�سرائيل وق��ف اال�ستيطان
والإفراج عن الأ�سرى».
وق��ال الناطق با�سم الرئا�سة الفل�سطينية؛
نبيل أ�ب��و ردي �ن��ة ،عقب ل�ق��اء عبا�س م��ع ك�يري يف
م�ق��ر ال��رئ��ا��س��ة «�إن ال��رئ�ي����س ع�ب��ا���س ك��رر امل��وق��ف
الفل�سطيني� ،إن��ه ال ميانع العودة �إىل املفاو�ضات،
لكن من ال�ضروري وقف اال�ستيطان و�إطالق �سراح
الأ� �س��رى ،الأم��ر ال��ذي نعتربه الأول��وي��ة الكربى
التي تخلق اجلو املنا�سب للعودة �إىل املفاو�ضات».
و أ���ض��اف أ�ب��و ردينة �أن الرئي�س عبا�س « أ�ك��د دائماً
كما �أكد اليوم� ،أننا نعترب �أن �إطالق �سراح الأ�سرى
له الأولوية التي تخلق املناخات املنا�سبة لإمكانية
حتريك عملية ال�سالم �إىل الإم ��ام» ،وق��ال �أي�ضاً
«�إن لقاء عبا�س م��ع ك�يري ي��أت��ي يف إ�ط��ار متابعة
االت �� �ص��االت الفل�سطينية الأم�يرك �ي��ة امل�ستمرة
م�ن��ذ و� �ص��ول ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ب� ��اراك �أوب��ام��ا
�إىل امل�ن�ط�ق��ة ،وال �ت��ي �ست�ستمر خ�ل�ال الأ��س��اب�ي��ع
القادمة ال�ستك�شاف �إمكانية خلق املناخات املنا�سبة
ال�ستئناف عملية ال�سالم».
املطلب املتعلق بوقف �أو جتميد اال�ستيطان،
مطلب قدمي ،وكان وراء ف�شل ا�ستئناف املفاو�ضات،
منذ توقفها ،و�أ�ضيف إ�ل�ي��ه ال�ي��وم مطلب �إط�لاق
� �س��راح الأ� �س ��رى ،امل�ط�ل�ب��ان حم�ق��ان وم���ش��روع��ان،
م��ع �أن الأوىل ،مطالبة ب ��إزال��ة اال��س�ت�ي�ط��ان من
الأرا�ضي املحتلة عام  1967بالكامل� ،إن كان املراد
هو احل�صول على دولة فل�سطينية ،تقوم على تلك
الأرا�ضي.
االح � �ت �ل�ال ي��رف ����ض ه��ذي��ن امل �ط �ل �ب�ي�ن ،رغ��م
الت�صميم الأم�يرك��ي على ا�سئتناف امل�ف��او��ض��ات،
وت �ع��ول وا��ش�ن�ط��ن ع�ل��ى ��ض�غ��ط مت��ار� �س��ه أ�ط ��راف
عربية ،وتركيا على الفل�سطينيني من �أجل التخلي
عن املطالبة بتجميد اال�ستيطان �شرطاً للتفاو�ض،
ويطرح مو�ضوع تبادل الأرا��ض��ي بدي ًال عن �إزال��ة
امل�ستوطنات كنتيجة مطلوبة للمفاو�ضات.
م���ص��ادر �إع�لام�ي��ة تتحدث ع��ن �أن «امل���س��ؤول
الأم�يرك��ي ق��رن ا�ستئناف املفاو�ضات بـ 3خطوات
�إ�سرائيلية ،متثلت يف الإفراج عن �أموال ال�ضرائب
الفل�سطينية ب�شكل نهائي ،وع��دم احتجازها من
قبل �إ�سرائيل مرة �أخرى ،تو�سيع مناطق �سيطرة
ال�سلطة ال �سيما امل�صنَّفة « ،»Cوحرية البناء يف
املناطق امل�صنفة « ،»Cوال�ت��ي تخ�ضع لل�سيطرة
الإ�سرائيلية».

نافذ �أبو ح�سنة
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الشباب الفلسطيني في الوطن والشتات..
أولوية تفعيل المشاركة السياسية
�أك��د �أك�ثر م��ن م�صدر �إع�لام��ي ور�سمي لدى
فعلياً ،وذل��ك ب�سبب تقاع�س ال�سلطات اللبنانية
الكيان ال�صهيوين� ،أن االخ�تراق��ات الإلكرتونية
عن التقيد بالواجبات املرتتبة عليها ،مبوجب
الأخ�يرة ،ت�شكل �سابقة خطرية من حيث احلجم
��ص�ك��وك ح �ق��وق الإن �� �س��ان و�إع�ل�ان ��ات ال�لاج�ئ�ين
والت�أثري ،واعرتفت تلك امل�صادر بالقدرة الهائلة
والقانون الدويل الإن�ساين واالتفاقات العربية،
والنوعية ل��دى ال�شباب امل�شاركني بهذه العملية
وه� ��ذا ال �ق �� �ص��ور ي���ش�م��ل احل �ق ��وق االق �ت �� �ص��ادي��ة
ال��دق�ي�ق��ة ،وي��دف��ع ذل��ك امل ��رء �إىل ال �ت �� �س��ا�ؤل عن
واالجتماعية والثقافية.
ال�ف��ر���ص امل�ت��اح��ة �أم ��ام ال�شباب ال�ع��رب��ي للتغيري
�أما عن احلق يف العمل وال�ضمان االجتماعي،
واالرت �ق��اء باملجتمعات م��ن املحيط �إىل اخلليج،
وهو الع�صب الرئي�سي لتعزيز الكرامة الإن�سانية،
وك�ي��ف ���سُ � ِرق��ت ال �ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة منهم ل�صالح
فقد حتول حلماً ومطلباً ملحاً ،ويلحق به احلق
ح �� �س��اب��ات �إم�ب�ري ��ال� �ي ��ة م ��اك ��رة ت� �خ ��دم ال �ك �ي��ان
يف التعليم الذي ت�شري الن�صو�ص القانونية �إىل
ال�صهيوين بالدرجة الأوىل!
جمانيته ،مبا ال يجعله متاحاً للفل�سطيني �إال
و�إذا كانت التحديات التي يواجهها ال�شباب
نادراً ،خ�صو�صاً يف املدار�س الثانوية ،مما ا�ضطر
ال �ع��رب��ي ع �م��وم �اً ال �ي��وم ك �ب�يرة ،ف� ��إن ت�ل��ك التي
الأون ��روا للعمل يف ه��ذا امل�ي��دان ب�شكل ا�ستثنائي
ي��واج �ه �ه��ا ال �� �ش �ب��اب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي �أك �ث��ر ح ��دة،
ع��ن ب��اق��ي م�ن��اط��ق عملها الأرب� �ع ��ة ،وذل ��ك على
فل�سطينيون ير�شقون �آلية للعدو ال�صهيوين
خ�صو�صاً يف الوطن املحتل ،حيث ق�ضايا الأ�سرى
الرغم من التعديالت القانونية اخلا�صة بالعمل
وجدار الف�صل العن�صري والتهويد واال�ستيطان
وال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي يف ال �ع��ام  2010ال�ت��ي مل
واالنق�سام وغ�يره��ا ،تلك العناوين التي تعترب
تو�ضع على م�سارها التطبيقي بعد.
مواجهتها �أول��وي��ة يف الوعي ال�سيا�سي لل�شباب
وعلى الرغم من �أن ال�شباب الفل�سطيني يف
الفل�سطيني ،خ�صو�صاً �أن ال�شهداء واجلرحى يف
لبنان قدم ق�سطاً من الن�ضال دفاعاً عن الق�ضية
االنتفا�ضات الفل�سطينية من ال�شباب ،واملعتقلني
واحل �ق��وق الفل�سطينية يف خم�ت�ل��ف ال �ظ��روف،
معظمهم من ال�شباب ،وعلى الرغم من ذلك ،مل
و��س�ق��ط م�ن�ه��م ال���ش�ه��داء واجل ��رح ��ى ،واخ�ت�ط��ف
تتوفر فر�ص حقيقية لهم ،بل كان م�صري الكثري
ال �ك �ث�يرون م�ن�ه��م ،ف� ��إن ه ��ذه امل �ع��ان��اة مل تو�ضع
منهم التهجري حتت وط��أة الفقر ،والتخبط يف
لنتائجها �أي حلول.
الدول الأوروبية والأمريكية بحثاً عن م�ستقبل.
لكن املجتمع املدين الفل�سطيني بكل حيويته
�إن احل��ال��ة الفل�سطينية بحاجة ال�ي��وم أ�ك�ثر
ي�برز ب��و��ض��وح يف ال��و��س��ط الفل�سطيني ،ويتميز
م��ن �أي وق��ت م�ضى �إىل جتديد يف ال��دم ،وذل��ك
ب��دور ه��ام لل�شباب ،خ�صو�صاً للعن�صر الن�سائي
من خالل الو�صول �إىل �آلية مل�شاركة ال�شباب يف
ال�ن���ش��ط وال �ك ��فء ،ف��امل�ن�ظ�م��ات غ�ير احل�ك��وم�ي��ة،
العمل التنموي وال�سيا�سي الفل�سطيني كالتايل :طغيان احل��زب ال��واح��د والفئوية ،والتخبط يف امل�ستويات ال�سيا�سية والوطنية ،و�أبرزها مبادرة واملنظمات اجلماهريية واالحت ��ادات والنقابات
�إيجاد ت�شريعات ت�ضمن امل�شاركة ال�سيا�سية الربامج ال�سيا�سية وامل�شاريع الوطنية واخليارات تطوير املجل�س الوطني الفل�سطيني وانتخابه ،القطاعية ،م��ع ت�ف��اوت �أدواره ��ا وطاقاتها ،تبدو
ل �ل �� �ش �ب��اب يف خم �ت �ل��ف ال �ه �ي �ئ��ات وامل � ؤ�� �س �� �س��ات امل�صريية.
م �ب��ادرة �إن �ه��اء االن�ق���س��ام الفل�سطيني امل�ستمرة فيها �سمة ال�شباب ودوره��م� ،سواء عرب �إجن��ازات
إبداعية
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ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة� ،إن ك ��ان يف ال���س�ل�ط��ة ال��وط�ن�ي��ة
مبا�شرة للمجمتع� ،أو عرب امل��ؤمت��رات وم�شاغل
الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها� ،أو منظمة التحرير من خالل م�ؤ�س�سات معنية بالتنمية والتطوير ،دع��م حت��رك��ات الأ� �س��رى واملعتقلني يف ال�سجون العمل والأن��دي��ة والفعاليات ،مبا يجعلها ب�شكل
الفل�سطينية وهيئاتها واحت��ادات �ه��ا ونقاباتها وم ��ن خ�ل�ال ال� � ��دورات ال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ،ودع� ��م امل�ن��ح ال�صهيوين ..وغريها.
يكاد يكون يومياً عنواناً يف الإع�لام ،ورمبا كانت
وجلانها ال�شعبية وجمل�سها الوطني ،كذلك يف اجلامعية لالخت�صا�صات العلمية.
بالن�سبة للبنان ،ف ��إن ال�شباب الفل�سطيني ال�ت�ظ��اه��رات والفعاليات ال�سنوية م� ؤ���ش��راً على
الف�صائل الفل�سطينية ،واالن�ت�ه��اء م��ن مرحلة
دع��م وتطوير م�ب��ادرات ال�شباب على خمتلف يواجه ممار�سات �سيا�سية وقانونية حتقق متييزاً اندفاع وا�ستمرار جيل ولد خارج �أرا�ضي الوطن
بالتم�سك بحقوقه الوطنية للعودة �إىل دي��اره،
لا دون كلل يف �سبيل ف��ر���ض معاملته
وم�ت��وا��ص� ً
إ�ن �� �س��ان �ي �اً ك �ب��اق��ي الأخ � ��وة ال �ع��رب ع �ل��ى الأر�� ��ض
اللبنانية.
ث��م �إن الأزم ��ة ال�سورية ك��ان لها �أي���ض�اً وقعها
على ال�شباب الفل�سطيني بقدر ما كان وقعها على
ال�سوري ،حيث حتديات ال�ن��زوح وم��ا نتج عنه من
ارت �ف��اع يف م�ع��دالت الفقر وال�ب�ط��ال��ة وامل�ستويات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة و�إغ �ل��اق آ�ف � ��اق امل�ستقبل
�أم��ام�ه��م خ�صو�صاً يف ل�ب�ن��ان ،ح�ي��ث تخلي وك��ال��ة
ت�ستمر التحركات والن�شاطات ال��داع�م��ة للأ�سري التي ت�ؤكد و�صول حالته ال�صحية �إىل مرحلة حرجة،
الغوث الأونروا عن واجباتها جتاههم ،ناهيك عن
��س��ام��ر ال�ع�ي���س��اوي والأ�� �س ��رى وامل�ع�ت�ق�ل�ين يف �سجون وطالب النا�شطون ال�شباب منظمة التحرير وال�سلطة
التدمري االقت�صادي واالجتماعي للن�سيج الأ�سري
االح �ت�لال ال���ص�ه�ي��وين ،ح�ي��ث مت تنظيم ال�ع��دي��د من الفل�سطينية بالتعاطي اجلدي وامل�س�ؤول مع هذا امللف،
وال��وط�ن��ي يف املخيمات الفل�سطينية كالريموك
ال�ف�ع��ال�ي��ات مب���ش��ارك��ة ع ��دد م��ن الأ� �س ��رى امل �ح��رري��ن ،وال �ت �ح��رك ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال� ��دويل لف�ضح مم��ار��س��ات
ون�ه��ر ال �ب��ارد مب��ا متثله م��ن رم��زي��ة وط�ن�ي��ة ل��دى
وع ��دد م��ن امل�ن�ظ�م��ات ال���ش�ب��اب�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة واللبنانية االح �ت�ل�ال ب�ح��ق الأ� �س ��رى ،وال���ض�غ��ط لإط �ل�اق ��س��راح
الفل�سطينيني.
وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وح �� �ش��د م��ن ال �� �ش �ب��اب الفل�سطيني العي�ساوي ورفاقه الأ�سرى والأ�سريات.
�إن ح�صيلة الت�ضحيات والإجنازات التي حققها
واللبناين.
و�أ�شادت الكلمات بدرو�س ال�صمود والفخر واالعتزاز
ال���ش�ب��اب الفل�سطيني خ�ل�ال ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة،
وقد �أ�شادت املواقف ب�صمود الأ�سري �سامر العي�ساوي بال�شعب الفل�سطيني ،ال��ذي ق��دم الغايل والنفي�س يف
تعترب م�ؤ�شراً �أ�سا�سياً يف مدى �صدقية الر�ؤية يف
امل�ضرب عن الطعام منذ ثمانية �أ�شهر ،داعية املنظمات �سبيل احلفاظ على حقوقه الوطنية ،ويف مقدمها حق
العمل ال�سيا�سي م��ن خ�لال ال��دع��وة الدائمة �إىل
ال�شبابية �إىل التحرك يف خمتلف العوا�صم العربية العودة ،ووجّ ��ه امل�شاركون ر�سالة �إىل كل �أح��رار العامل،
حتقيق امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية ،كمرتكز
م��ن �أج��ل ال�ضغط ل� إ
ل���س��رى ،ويف مقدمهم
ل�ف��راج عنه وع��ن كافة الأ��س��رى ل��دع��م ال�صمود الأ� �س �ط��وري ل� أ
ل�لان�ط�لاق ب��اجت��اه �إن �ه��اء االح �ت�لال ال�صهيوين،
الفل�سطينيني يف �سجون االح �ت�لال ،ك��ذل��ك مطالبة العي�ساوي ال��ذي ي�شكل اليوم رم��زاً لكل قيم ومعاين
ووقف ممار�ساته الهمجية والوح�شية جتاه ال�شعب
ال�صليب الأحمر الدويل وخمتلف الهيئات احلقوقية احلرية ،التي ينا�ضل من �أجلها ال�شعب الفل�سطيني،
الفل�سطيني.
والإن�سانية بالتحرك العاجل وال�سريع لإن�ق��اذ حياة وه��و يحتاج �إىل ك��ل دع��م واح�ت���ض��ان وحت��رك م��ن كل
�سامر قبل ف��وات الآوان ،خ�صو�صاً بعد ورود التقارير القوى لل�ضغط من �أجل الإفراج عنه.
�سامر ال�سيالوي

أسرى محررون ومنظمات شبابية
تدعو ألوسع تحرك إلنقاذ األسير العيساوي
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مــلــــف الـعـــدد

لـيلة سقوط «إسرائيل» إلـكـتــ
يف ل �ي �ل��ة �� �س ��وداء ��س�ق�ط��ت « إ�� �س��رائ �ي��ل»
بدفاعاتها و�صواريخها وقبتها احلديدية
�سقوطاً ذريعاً �أم��ام الهجمات االفرتا�ضية
التي نفذها نا�شطو العامل الإلكرتونيون،
جمموعة كبرية من النا�شطني املحرتفني
م��ن جن�سيات خمتلفة ن�صبوا راجماتهم
ال�سيبريية و أ�ط�ل�ق��وا �صواريخهم الذكية
باجتاه اخلادمات الإلكرتونية ال�صهيونية،
فعطلوا الآالف من امل��واق��ع ،و�شلوا الكيان
الغا�صب يف �أكرث من قطاع حيوي.
مل ت�ت�م�ك��ن «�إ� �س��رائ �ي��ل» م��ن ال�ت���ص��دي
ل�ل�ه�ج�م��ات امل�ح�ك�م��ة ،و� �س��رع��ان م��ا �أع�ل�ن��ت
ان �ه �ي��اره��ا �أم��ام �ه��ا ،يف م��ا و��ص�ف�ت��ه و��س��ائ��ل
�إع�ل�ام� �ه ��ا ب � �ـ«�أك�ب��ر ه �ج ��وم �إل � �ك�ت��روين يف
تاريخ الب�شرية» ،وهكذا نفذت جمموعات
�إل �ك�ترون �ي��ة ت�ه��دي��ده��ا ال ��ذي وج�ه�ت��ه قبل
�أي��ام �إىل احلكومة «الإ�سرائيلية» وتوعدت
فيه ب ��إزال��ة ال�ك�ي��ان ال�صهيوين نهائياً عن
اخلارطة الإلكرتونية يف العامل.
ل�ي�ل��ة �� �س ��وداء ع �ل��ى ال �ع��دو ال���ص�ه�ي��وين
�أع �ل �ن��ت ف�ي�ه��ا جم �م��وع��ات «الأن��ون �ي �م��و���س»
بالتوازي مع ح��راك �ضخم من النا�شطني
يف خمتلف �أنحاء العامل ،عن بداية «اليوم
ال�ع��امل��ي ل�ل�م�ق��اوم��ة الإل �ك�ترون �ي��ة»� ،ساعات
ق�ل�ي�ل��ة مت خ�لال�ه��ا اخ�ت��راق م �ئ��ات امل��واق��ع
احلكومية وامل��واق��ع الداعمة لها يف �ضربة
قا�ضية وجهها املقاومون الإلكرتونيون.
وف �ي �م��ا ح� ��ددت م �� �ص��ادر «�إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة»
ان �ط�لاق��ة ال �ه �ج��وم م��ن م�ن��اط��ق يف ج�ن��وب
�أف��ري �ق �ي��ا ،ت�ب�ين �أن ق��را��ص�ن��ة �إل�ك�ترون�ي�ين
�آخ��ري��ن من دول عربية و�إ�سالمية كلبنان
و� �س��وري��ا وف�ل���س�ط�ين والأردن وال���س�ع��ودي��ة
واجل ��زائ ��ر وت��ون ����س وامل �غ��رب ان���ض�م��ت �إىل
امل �ج �م��وع��ة ،ك�م��ا ان���ض�م��ت جم �م��وع��ات من
�إيران و�أندوني�سا ،و�أ�شارت معلومات �إىل �أن
نحو ت�سعة� آالف هاكرز �شاركوا يف ا�ستهداف
املواقع «الإ�سرائيلية».
ومت اخرتق مواقع �أمنية ح�سا�سة ،بينها
موقع وزارة احلرب «الإ�سرائيلية» ،وموقع
امل��و��س��اد� ،إ�ضافة �إىل م��واق��ع ك��ل م��ن رئا�سة
الوزراء ووزارة التجارة وال�صناعة ،ومواقع
ك��ل م��ن � �س��وق الأوراق امل��ال �ي��ة ال�ب��ور��ص��ة
«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ،و� �ش ��ؤون املحاكم التابع ملا
ت�سمى وزارة «العدل الإ�سرائيلية» ،واملعني
بالبنى التحتية ،و�شرطة حيفا ،و�شرطة «تل
�أب�ي��ب» ،وموقع التعليم� ،إ�ضافة �إىل بع�ض
امل��واق��ع الإخ �ب��اري��ة و�أك�ث�ر م��ن  400موقع
مف�صلي مت �إ�سقاطهم..
كما ج��رى ن�شر وث��ائ��ق �سرية تت�ضمن
�أ� �س �م��اء ع �م�لاء جم�ن��دي��ن ل���ص��ال��ح امل��و��س��اد
بينهم ع��رب ،وبيانات عن �ضباط �صهاينة
وم�ستوطنني على مواقع الإنرتنت� ،إ�ضافة
�إىل ب �ي��ان��ات ب �ط��اق��ات ائ �ت �م��ان وح �� �س��اب��ات
م�صرفية ،كما ج��رى �سحب ب�ي��ان��ات وزارة
التجارة وال�صناعة ،ناهيك عن تعطيل �ألفي
ح�ساب �شخ�صي لل�صهاينة على الفي�سبوك
و� 5آالف ح�ساب على تويرت.
ه ��ذا ورف �ع��ت ت�ل��اوات ل �ل �ق��ر�آن ال�ك��رمي
على العديد من املواقع املخرتقة ،و�صوراً
جلرائم ارتكبها كيان العدو «الإ�سرائيلي»،

�إ� �ض��اف��ة �إىل � �ص��ورة ال���ش�ه�ي��د ع �م��اد مغنية
والأ�سري الفل�سطيني �سامر العي�ساوي.
ونقلت معلومات �صحفية �أن الكتيبة
«الإ�سرائيلية» املخت�صة بعمليات القر�صنة
الإل �ك�ترون �ي��ة� ،أب ��دت ع �ج��زاً ت��ام �اً ع��ن �صد
هذه الهجمات ،وطلبت م�ساندة من حلفاء
�أوروبيني ،بينهم جمموعات هاكرز فرن�سية،
لكن ه��ذه ا ألخ�ي�رة ف�شلت �أي���ض�اً يف �إي�ق��اف
الهجمات ،وجاء الرد �سريعاً وقا�سياً ،فقامت
فرقة �إلكرتونية م� ��ؤازرة لـ«الأنونيمو�س»
باخرتاق عدد من املواقع الفرن�سية.

املقبل ،وي�ت��م ك��ل ذل��ك حت��ت �ستار ال�سالم،
ولكن ما دام نظامكم موجوداً ،فلن يتحقق
ال���س�لام ،تنعتون ك��ل م��ن يعار�ض �أفكاركم
وي��رف����ض االم �ت �ث��ال ل�ك��م ب��الإره��اب��ي و�ضد
ال �� �س��ام �ي��ة ..أ�ن �ت ��م ال ت���س�ت�ح�ق��ون ال��وج��ود
و� �س �ت��واج �ه��ون غ���ض�ب�ن��ا ن�ح��ن �أن��ون�ي�م��و���س،
دولتكم تفتقد ال�شرعية ،وال يليق بها �أن
متار�س احلياة ال�سيا�سية ،ول��ن ن�سمح لكم

تـــــوحــيـد الـــقـــــدرات

بداية احلرب
بداية احلرب املفتوحة بد�أت عرب فيديو
ب�ث�ت��ه ��ص�ف�ح��ة «احل� ��رب الإل �ك�ترون �ي��ة �ضد
�إ� �س��رائ �ي��ل» ،ال�صفحة الفاي�سبوكية التي
ت�شكلت يف �أقل من � 12ساعة ،ن�شرت فيديو
ل�شخ�ص ي�ضع قناع فانديتا ال�شهري ،وقام
ال�ق��ر��ص��ان ال ��ذي ط�غ��ت يف ح��دي�ث��ه اللكنة
التون�سية �أو املغربية بتالوة البيان التايل:
«نحن الأنونيمو�س� ،إىل العدو ال�صهيوين،
ل �ف�ت�رة ط��وي �ل��ة ج� ��داً ون �ح��ن ن�ت���س��ام��ح مع
جرائمكم �ضد الإن�سانية ،ونغفر خطاياكم
دون ع �ق��اب ،م��ن خ�ل�ال إ�ع�لام �ك��م امل �خ��ادع
و� �س �ي��ا� �س��ات �ك��م امل� ��اك� ��رة � �ض �ل �ل �ت��م اجل �م �ي��ع،
بادعائكم الدميقراطية ،ولكن يف ال��واق��ع،
ه��ذا �أب�ع��د م��ا ي�ك��ون ع��ن احلقيقة ،هدفكم
ال��وح �ي��د ه��و حت���س�ين ح �ي��اة ق �ل��ة خم �ت��ارة،
يف ح�ين تنتهي ح�ي��اة الآخ��ري��ن» ،و�أ��ض��اف��ت
ال��ر� �س��ال��ة «�� �ش ��رد ت�ع���ص�ب�ك��م ل�ل���ص�ه�ي��ون�ي��ة
امل�لاي�ين وق �ت��ل ال�ك�ث�يري��ن ،وب�ي�ن�م��ا ال�ع��امل
ي�صرخ ت�ضحكون �أنتم بتخطيط هجومكم

ا ح�م�ل��ة «�إزال � ��ة ال��وج��ود
وب � ��د�أت ف �ع�ل ً
الإلكرتوين لإ�سرائيل» بعدد من العمليات
النوعية ،ب��رز فيها تطويع للربجميات
ال�ت��ي مكنت حتى امل�ستخدم ال �ع��ادي من
ال��دخ��ول �إىل �صفحة آ�م �ن��ة ت��دع��ى « أ�ن��و
باي�ست» و�إر��س��ال معلومات من �ش�أنها �أن
ت�شل اخلوادم لدى الكيان ال�صهيوين.
ل�ق�ب��ت ال�ع�م�ل�ي��ات « »op-israelعلى

موقع ت��وي�تر ،وللمرة الأوىل احت��دت عدة
�ألوية �إلكرتونية عربية و�أفريقية و�آ�سيوية
لتوجه �ضربة موجعة �إىل العدو ،وقد جتاوز
عدد املهاجمني الإلكرتونيني الع�شرة �آالف
هاكر.
وك � � ��ان الف � �ت � �اً م �� �ض �م��ون ال��ر� �س��ائ��ل
ال�ت��ي ت��رك�ه��ا ال�ن��ا��ش�ط��ون الإل�ك�ترون�ي��ون
ع�ل��ى ك��ل م��وق��ع « إ�� �س��رائ �ي �ل��ي» مت خ��رق��ه

بانتهاك حرمة دولة ذات �سيادة م�شروعة»،
م�ت�ط��رق��ة �إىل امل �ح��رق��ة ال �ن��ازي��ة ،ون��اف�ي��ة
ح���ص��ول�ه��ا ،وق��د اخ �ت��ارت امل�ج�م��وع��ة ع�شية
ذك��رى الهولوك�ست ال�سبت يف ال�ساد�س من
ني�سان لتنفيذ تهديدها ،وقالت يف �شعارها:
«�سيا�سة النازية انتهت من العامل ،و�سيا�سة
التمييز العن�صري انتهت ،ويجب �أن تنتهي
ال�صهيونية من العامل �أي�ضاً».
وتلخ�صت حملة الأنونيمو�س يف ثالثة
�أهداف ،وهي �إزالة الكيان ال�صهيوين �إزالة
ممنهجة من �شبكة الإنرتنت ،ك�شف خطط
العدو امل�ستقبلية وجرائمهم �ضد الإن�سانية،
وتقدميها كهدية للعامل �أجمع.

متكن �آالف الهاكرز م��ن ع��دد م��ن دول ال�ع��امل� ،ضمن هجوم �إل�ك�تروين
موحد ،قد ي�ستمر �شهراً كامالً ،و�صفه مراقبون ب�أنه «غاية يف الدقة واملنهجية»
من �إ�سقاط وت�شوي�ش عدد كبري من املواقع الإلكرتونية «الإ�سرائيلية» ،بينها
م��واق��ع ر�سمية «ه��ام��ة وح�ي��وي��ة» ،م��ن بينها م��وق��ع رئي�س احل�ك��وم��ة وجهاز
اال�ستخبارات اخلارجي «املو�ساد»� ،إ�ضافة �إىل مواقع عدد من الوزارات والبنوك
وم�ؤ�س�سات «الكني�ست» والبور�صة.
وفيما يرى مراقبون �أن هذا الهجوم ينطوي على تطور نوعي يف �أ�شكال
«املقاومة الإلكرتونية التي متهد الطريق النتفا�ضة حقيقية ملحو «�إ�سرائيل»
م��ن ال�شبكة العنكبوتية ،ث��م �أر� ��ض ال ��واق ��ع» ،ت�ق��اب��ل ال��دول��ة ال�ع�بري��ة على
امل�ستويني الر�سمي وا إلع�لام��ي هجمات القر�صنة ب�شيء من الفتور ،بحيث
تلج�أ �إىل التقليل من �ش�أنها ،على رغم �إتيانها على مئات املواقع الإلكرتونية
«الإ�سرائيلية» الهامة يف املجاالت ال�سيا�سية والأمنية واملالية ،يف حني تقر
بعجزها ع��ن م��واج�ه��ة تلك الهجمات رغ��م اال��س�ت�ع��دادات امل�سبقة واملكثفة،
لينتهي بها املطاف بطلب امل�ساعدة املعلوماتية من الواليات املتحدة الأمريكية
وفرن�سا.
�إذن ،بعد إ�جن��از املقاومة اللبنانية ب��اخ�تراق ط��ائ��رات جت�س�س ال�ع��دو ،ثم
حتليق ط��ائ��رة أ�ي��وب ف��وق �أرا��ض��ي فل�سطني املحتلة� ،أت��ى ال�ي��وم دور الهاكرز
ليك�سر مقولة «�إ�سرائيل القوة الأقوى �إلكرتونياً» يف ال�شرق الأو�سط ،ال �سيما
�أن «�إ�سرائيل» هي كيان يعتمد ب�شكل كبري على اخلدمات الإلكرتونية.
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ــــرونـيـــــًا
تحذيرات
�إىل ذلك ،تزايدت حدة التحذيرات الفل�سطينية من قيام «�إ�سرائيل»
ب�شن هجوم �إلكرتوين يف القريب ل�صد حماوالت الهاكرز امل�ستمرين يف
�شن �أكرب هجوم �إلكرتوين على «�إ�سرائيل» ،بهدف �شطبها من خارطة
الإنرتنت الدولية ،وجنحوا يف اخرتاق عدة مواقع هامة ،وك�شف �أرقام
بطاقات ائتمانية ،يف ظل فرحة كبرية �أبداها ال�شارع الفل�سطيني املت�شوق
لأي خ�سارة «�إ�سرائيلية» ،متثلت يف خ��روج �أغنية �شعبية عنوانها «هكر
هكر تل �أبيب».
و�شرع ن�شطاء فل�سطينيون على مواقع التوا�صل االجتماعي ب�إطالق
حمالت توعية من خمططات «�إ�سرائيلية» ،ي�ؤكدون �أنها �ستنفذ قريباً
ل�صد الهجوم الإلكرتوين من «هاكر الأنونيمو�س».
وي �ح��ذر ه � ��ؤالء ال�ن���ش�ط��اء ال��ذي��ن أ�ب � ��دوا ��س�ع��ادت�ه��م ب��ال�ه�ج��وم على
«�إ�سرائيل» ،من فتح �أي ملفات جمهولة تر�سل على الربيد الإلكرتوين،
�أو �أي ر��س��ائ��ل ت�ط�ل��ب م��ن م�ستخدمي الإن�ت�رن ��ت حت��دي��ث ب�ي��ان��ات�ه��م،
ويحذرون كذلك من فتح روابط ملواقع جمهولة.
ومن املحذرين مَن طلب بعدم دخول املت�صفحني للمواقع التي يتم
مهاجمتها ،الحتوائها على فريو�سات ت�ساهم يف احل�صول على بيانات
امل�شرتكني ،ومن الن�شطاء من عرب عن خ�شيته من ت�أثر �شبكة الإنرتنت
الفل�سطينية بالهجوم ،كونها مرتبطة بال�شبكة «الإ�سرائيلية» التي تعد
املغذي الرئي�س لها.

�أو ت �ع �ط �ي �ل��ه ،م �ن �ه��ا «يف ال �� �س��اب��ق ك��ان��ت حجم اخل�سائر التي تتعر�ض لها ،جراء
احل � ��روب ب��ال �ط��ائ��رات وال ��دب ��اب ��ات� ،أم ��ا احلرب الإلكرتونية التي ي�شنها قرا�صنة
الآن ،نحن ننت�صر �إلكرتونياً ونهزمكم االنرتنت لإبادتها.
فمما ال �شك فيه �أن الكيان ال�صهيوين
يف ال �ف �� �ض��اء الإل � � �ك �ت ��روين»�« ،إن ك��ان
«الإ�سرائيليون» ميتلكون طائرات حربية ،لن يعلن عن خ�سائره الناجمة عن احلرب
ف� � ��إن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين مي �ت �ل �ك��ون ع �ق��و ًال الإل�ك�ترون�ي��ة ب�شكل ف��وري ،ب��ل �سيلج أ� �إىل
ت�سريب بع�ض الأرق ��ام والإح���ص��ائ�ي��ات عن
�إلكرتونية».
ويف وق� ��ت الح � ��ق ،ق � ��درت جم�م��وع��ة اخل �� �س��ائ��ر ب���ش�ك��ل ق�ل�ي��ل وغ�ي�ر دق �ي��ق عرب
�أنونيمو�س اخل�سائر التي �سببها الهجوم الأ� �ش �ه��ر ال �ق��ادم��ة ،ل �ع��دم �إث� ��ارة اخل ��وف يف
الإل � �ك �ت�روين ع �ل��ى م ��ؤ� �س �� �س��ات وم��واق��ع الداخل وحتى ال ترتفع ن�سبة اخل�سائر.
ع �ل �م �اً �أن ال � ��دول � ��ة ال� �ع�ب�ري ��ة وظ �ف��ت
«�إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ،ب�ن�ح��و  3م �ل �ي��ارات دوالر
�أم�يرك��ي ،رغ��م �أن «�إ��س��رائ�ي��ل» مل ت�صرح ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف ع�م�ل�ه��ا واع �ت �م��دت عليه
بخ�سائرها وارت� ��أت التعتيم عليها منعاَ ب�شكل كبري منذ عام  ،1989وذلك ملا متلكه
م ��ن ت �ف��وق يف ه ��ذا امل �ج ��ال ب���س�ب��ب ال��دع��م
للهلع داخل الكيان.
وذك� ��رت امل�ج�م��وع��ة يف ح���س��اب�ه��ا على ا ألم�يرك��ي والغربي لها ،والكيان الغا�صب
موقع تويرت� ،أن احلملة التي �أطلقتها ،يعلم �أن من يقف وراء هذا الهجوم هم من
ط ��ال ��ت � 100أل� � ��ف م ��وق ��ع �إل � �ك�ت��روين ،ال��دول العربية والإ�سالمية ،و�ستعمل على
و� 40أل� ��ف ح �� �س��اب ف�ي���س�ب��وك ،و� 5آالف تر�صدهم �إذا تعرفت عليهم.
ح�ساب تويرت ،و� 30أل��ف ح�ساب م�صريف
الهجوم الأقوى
«�إ�سرائيلي».
ووف�ق�اً للتلفزيون ال�ع�بري ،ف��إن �أب��رز
نقلت �صحيفة ه�آرت�س العربية عن �أفـي
امل��واق��ع احل�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي جن��ح قرا�صنة
الإنرتنت يف ال�سيطرة عليها ،هي موقع فاي�سمان؛ مدير عام �شركة �سي �سيكيورتي
دائ��رة الهجرة اليهودية ووزارة التعليم امل�س�ؤولة عن تفعيل الهيئة «الإ�سرائيلية»
ووزارة الأمن «الإ�سرائيلية» وموقع حزب حلماية امل�ع�ل��وم��ات ،ق��ول��ه �إن ال�ه�ج��وم كان
كادميا وموقع البور�صة «الإ�سرائيلية» ،أ�ق ��وى م��ن �أي ه�ج��وم واج�ه�ن��اه يف املا�ضي،
وي �ب��دو �أن ال�ه�ج��وم مل ي�ت��وق��ف ب �ع��د� ،إذ ورغ� ��م ذل� ��ك ،ف � إ�ن��ه ك ��ان م �ف��اج �ئ �اً ب�ضعف
تن�شر املجموعة على ح�سابها يف تويرت نوعيته ،ونتوقع �أن ي�ك��ون الهجوم املقبل
م�ع�ل��وم��ات �إ��ض��اف�ي��ة ع��ن م��واق��ع ج��دي��دة �أ�شد قوة بكثري من حيث النوعية والكمية.
وق� ��در ف��اي���س�م��ان �أن ه �ج��وم ال���س��اي�بر
تعر�ضت للهجوم.
وجت� ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن ال���س�ل�ط��ات احلايل كان �أقوى بع�شرة �أ�ضعاف من هجوم
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» حت ��اول ت�ضليل و��س��ائ��ل م�شابه تعر�ضت له «�إ�سرائيل» خالل عملية
ا إلع �ل��ام وع ��دم الإدالء مب�ع�ل��وم��ات عن ع�م��ود ال�سحاب الع�سكرية «الإ�سرائيلية»

�ضد قطاع غزة يف ت�شرين الثاين املا�ضي.
وتابع� ،أن �أقل من  100موقع �إلكرتوين
�صغري ونحو  15موقعاً �إلكرتونياً ملنظمات
ك�ب�يرة ت���ض��ررت ل �ف�ترات ت��راوح��ت م��ا بني
دقائق معدودة وعدة �ساعات.
وت�شري تقديرات �شركات «�إ�سرائيلية»
حل�م��اي��ة امل�ع�ل��وم��ات ،وبينها �شركتا �أف�ن��ات
وك��وم���س��ك� ،إىل �أن ع ��دد م��واق��ع امل���ص��ال��ح
ال�ت�ج��اري��ة ال���ص�غ�يرة يف «�إ� �س��رائ �ي��ل» التي
اخرتقها الهاكرز ي�صل �إىل م�ئ��ات ،ورمب��ا
�أكرث من ذلك.
ون �� �ش��ر ال �ه��اك��رز ال��ذي��ن ن �ف��ذوا ه�ج��وم
ال���س��اي�بر ،ق��وائ��م ��ش�م�ل��ت ع �� �ش��رات امل��واق��ع
وح�سابات على �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك و�آالف التفا�صيل ح��ول بطاقات
ائ �ت �م ��ان � �ش �م �ل��ت ت �ف��ا� �ص �ي��ل ك��ام �ل��ة ح��ول
حامليها.
من جهته� ،أعلن جهاز الأم��ن الداخلي
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» (ال���ش�ين ب�ي��ت)� ،أن الهجوم
الإلكرتوين وا�سع النطاق �ضد «�إ�سرائيل»
م��ا زال م���س�ت�م��راً ،وق ��ال اجل �ه��از يف بيانه:
«�إن حالة الت�أهب متوا�صلة واجل�ه��ود ملنع
الهجمات الإلكرتونية التي ب��د�أت ال�سبت
م�ستمرة».
و�أ�ضاف البيان �أن جهاز الأمن الداخلي
�أ�صدر أ�خ�يراً جمموعة جديدة من املبادئ
ال�ت��وج�ي�ه�ي��ة الأم �ن �ي��ة ل�ل�ج�ه��ات احلكومية
وقطاع الأعمال.
لكن خرباء كرثاً من حول العامل �أكدوا
�أن ال �ه �ج��وم الإل� �ك�ت�روين ال ��ذي تتعر�ض
ل��ه «�إ� �س ��رائ �ي ��ل»� ،أ ّث � ��ر ب���ش�ك��ل وا� �ض��ح على
ك��اف��ة م�ن��اح��ي احل�ي��اة يف ال��دول��ة ال�ع�بري��ة،
العتمادها الكبري على الإنرتنت يف العمل،

و�أكد ه�ؤالء �أن الدولة العربية تخ�شى من
عمليات �إلكرتونية جديدة يكون لها خطر
ك�ب�ير ع�ل��ى �أم �ن �ه��ا� ،أو �أن ت�ستمر ل�ف�ترات
طويلة ،مبينني �أن االحتالل «الإ�سرائيلي»
ف�شل يف م��واج�ه��ة االخ�ت��راق ،ب�ع��د �أن جل��أ
لتخ�صي�ص وح� ��دات «�إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ل�صد
الهجمة عن املواقع الهامة.
ول�ف�ت��وا �إىل �أن «�إ� �س��رائ �ي��ل» تعترب من
�أكرث الدول املتطورة يف جمال االخرتاقات،
وذل��ك لل�صناعات ا إلل�ك�ترون�ي��ة والرقمية
ال �ت��ي ت�ن�ت�ج�ه��ا ،ع �ل �م �اً �أن ع�م�ل�ي��ة اخ�ت�راق
امل��واق��ع ا إلل�ك�ترون�ي��ة ه��ي ب��ال��درج��ة الأوىل
«�إ�سرائيلية» �أمريكية لكن هذه املرة انقلب
ال�سحر على ال�ساحر.
ت� �ك� �م ��ن ق � � ��وة ال� � �ه � ��اك � ��رز وال� ��� �ض ��رب ��ة
ال �ت��ي وج �ه��وه��ا ل �ل �خ��دم��ات الإل �ك�ت�رون �ي��ة
«الإ�سرائيلية» بح�سب ما يلخ�صها م�صدر
م �ت �خ �� �ص ����ص يف احل� �م ��اي ��ة الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة
بالتايل:
• ف�ضح معلومات �سرية.
• خرق �أمن «ا�سرائيل».
• خرق عمالء املو�ساد واملخابرات.
• �إمكانية ال��دخ��ول �إىل م��واق��ع �أك�ثر
�أهمية وح�سا�سية كاملواقع النووية.
• ك�شف ث�غ��رات وا�ضحة يف املنظومة
الإلكرتونية ال�صهيونية.
وي��و� �ض��ح امل �� �ص��در �أن «ال �ه��اك��رز ن �ف��ذوا
عملية �سريعة وك�ب�يرة ،مل يكن التح�ضري
لها على م��دى �أ�شهر يف ح�ين يدعي العدو
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» �أن��ه ق��ام بالتح�ضري ملواجهة
ه�ك��ذا ع�م�ل�ي��ات» ،م���ش�يراً �إىل �أن «ال�ه��اك��رز
ا�ستطاعوا التح�ضري والتنفيذ ب�سرعة فائقة
ولي�س على مدى �أ�شهر لكي ال يك�شف عملهم،

وك��ذل��ك ا��س�ت�ط��اع��وا بتجميع �أع ��داد كبرية
ل�شن العملية ،والتي كانت بالتوقيت نف�سه
على كافة احل�سابات واملواقع» ،وبالتايل ف�إن
عمل الهاكرز كان يف توقيت واحد ،وا�ستطاع
تنفيذ العملية ب�سرعة هائلة.
و�أو� �ض��ح امل���ص��در املتخ�ص�ص باحلماية
الإل �ك�ترون �ي��ة �أن «�آل �ي ��ات اخ �ت�راق امل��واق��ع
وخ��وادم الإنرتنت تبنى على �أ�سا�س ثغرات
ب��رجم�ي��ة م ��وج ��ودة ع�ل��ى م���س�ت��وى ال��وي��ب
�سايت �أو على م�ستوى اخل��ادم ،وي�ستخدم
الويب �سايت برجمة  phpو  aspوaspx
�أم ��ا اخل� ��ادم ف�ي���س�ت�خ��دم ب��رجم��ة خمتلفة
مثل  .cوبالتايل عندما يكون هناك ثغرة
يف ال�برجم��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وي�ين ،في�ستطيع
ال�ه��اك��رز حتقيق عملية التحكم بعد هذه
العملية مبكان اكت�شاف الثغرة ،وي�ستطيع
الهاكرز �أن يقوم بهجوم defacement
وي�ضع ��ص��ورة �أو � logoأو ن�ص �أو فقرة
��ص��وت�ي��ة» ،وي���ش�ير �إىل �أن «ج�م�ي��ع امل��واق��ع
الإل �ك�ت�رون �ي��ة م��رت �ب �ط��ة ب �ق��اع��دة ب�ي��ان��ات
وي ��وج ��د ب �ه��ا م �ل��ف �إع � � � ��دادات ي �ت �ي��ح أ�خ ��ذ
املعلومات املوجودة وبالتايل االط�لاع على
ك��ل ق��واع��د ال �ب �ي��ان��ات وه �ن��ا ه��ي ا أله �م �ي��ة
بف�ضح املعلومات الإ�سرائيلية».
ويخل�ص امل�صدر �إىل أ�ن��ه «عندما يريد
�أح ��د م��واج�ه��ة ال �ه��اك��رز ي�ك��ون ي�ع��رف ه��ذا
الهاكرز ،وبالتايل يدخل عليه ويخرتقه،
�أو يواجهه مبزيد من احلماية املعلوماتية
وهذه امل�س�ألة تكلف مئات ماليني الدوالرات
ف �ـ«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى اخل��دم��ات
الإلكرتونية ب�شكل كبري».
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عربي
ً
ّ
مصر بين خطري اإلفالس والفتنة ..و«اإلخوان» ال يقدمون حلوال
تبدو م�صر هذه الأي��ام يف �أ�صعب �أوقاتها� ..سيل مر�شّ حة لأن ت�سري باجتاه مزيد من الفو�ضى والعنف
من الأزمات املتفجرة ال تعد وال حت�صى ،يف ظل حكم الذي يتغذى من الأمور الآتية:
«الإخ��وان» ال��ذي �سجّ ل رقماً قيا�سياً يف �سرعة ف�شل
الأمر الأول :ازدياد حدة عنف الأزمة االجتماعية
جتربته يف ال�سلطة ،فهو مل ينجح �سوى يف توليد التي تدفع مبزيد من الأطفال الفقراء �إىل ال�شارع،
امل��زي��د م��ن الأزم ��ات ،وموا�صلة �سيا�سات الليربالية وال��ذي��ن ب��ات��ت �أع��داده��م ت�ق��در ب�ين املليون والثالثة
االقت�صادية التي ف�شلت مناذجها يف ب�ل��دان املن�ش�أ ،ماليني طفل �شوارع ،يجري ا�ستغاللهم وا�ستخدامهم
وم ��ع ذل ��ك ي���ص��ر ع�ل��ى �إب�ق��ائ�ه��ا وك � أ�ن �ه��ا ه��ي ال�ع�لاج م��ن ق�ب��ل ال�ف�ئ��ات احل��اك�م��ة ،لت�شويه � �ص��ورة ال���ش��ارع
ال �� �ش��ايف مل��ا ��س�ب�ب�ت��ه ل�ل�م���ص��ري�ين م��ن ف�ق��ر وح��رم��ان املنتف�ض �ضد حكم «الإخوان» و�سيا�ساته.
وب � ؤ����س وت�ب�ع�ي��ة ،ف� ��إىل ج��ان��ب الأزم � ��ات ال�سيا�سية
الأم� � ��ر ال �ث��اين :االن �ق �� �س��ام احل � ��اد ب�ي�ن ال �ف �ئ��ات
واالقت�صادية واالجتماعية ،تقف م�صر اليوم على احلاكمة ،وبني القوى ال�سيا�سية ،ويف ال�شارع والذي
�شفري الإف�لا���س امل��ايل ،فيما حكم «الإخ ��وان» يعجز يوفر الرتبة اخل�صبة لقوى الفتنة املرتبطة باملو�ساد
عن تقدمي حلول ملواجهة خماطر نق�ص توافر اخلبز كي تعمل على �إث��ارة ا�ضطرابات طائفية ،ومذهبية،
وال��دواء والكهرباء� ،سوى القبول ب�شروط �صندوق وهو ما جت�سد م�ؤخراً بواقعتني:
النقد ال��دويل القا�ضية بخف�ض الإن�ف��اق ،وتقلي�ص
الأوىل :ح �� �ص ��ول ا� �ش �ت �ب ��اك ��ات ب �ي�ن م���س�ل�م�ين
حجم الدعم على اخلبز والغاز واملحروقات من �أجل وم�سيحيني يف مدينة اخل�صو�ص� ،أدت �إىل �سقوط
�إقرا�ض م�صر  4.8مليار دوالر ،ما يدفع البالد �سريعاً قتلى وج��رح��ى� ،سرعان م��ا ت�ط��ورت وات�خ��ذت طابعاً
نحو ان�ف�ج��ار اجتماعي ق��اب��ل لأن يتحول �إىل ث��ورة �أك�ثر حدة عندما �أقدمت جمموعات باالعتداء على
اجتماعية.
ج �ن��ازة ت�شييع �أرب �ع��ة �أق �ب��اط ،مم��ا �أدى �إىل �سقوط
غ�ير �أن ��ه يف ظ��ل ع��دم ت�ب�ل��ور ق �ي��ادة ث��وري��ة ق��ادرة قتيلني ،و�أكرث من  80م�صاباً.
على قيادة ال�شارع املنتف�ض نحو التغيري ،ف�إن الأمور
الثانية� :إقدام ت �ي ��ارات ��س�ل�ف�ي��ة م�ت�ط��رف��ة على
(�أ.ف.ب).
زجاج �سيارة مك�سور جراء اال�شتباكات التي وقعت بني الأقباط وامل�سلمني يف القاهرة
ت�صعيد حملة ال �ع��داء �ضد اجل�م�ه��وري��ة الإ�سالمية
الإيرانية ،واتهامها ب�أنها ت�سعى �إىل ت�شييع ال�شعب
امل�صري ،وبالتايل اخرتاع �صراع �سني �شيعي يف م�صر،
يف وقت يعرف فيه اجلميع� ،أن �شعب م�صر مل يعرف
يوماً مثل هذه ال�صراعات واال�صطفافات املذهبية.
امل��ري��رة ،و�آخ� ��رون ي��رون فيها �ضغوطاً من ف�ع��ال�ي��ات �شعبية خم�ت�ل�ف��ة ،ت�ت�م�ث��ل �أح �ي��ان �اً
وم��ن ال��وا��ض��ح �أن اجل�ه��ات ال�ت��ي ت�ق��ف وراء ه��ذه
ال�سعودية م��ن �أج��ل �أن ت�ق�دّم اليمن املزيد مبواجهات قبلية م�سلحة على احل��دود مع
احلملة امل�شبوهة� ،إمنا تعمل �ضمن خمطط ي�ستهدف
من التنازالت والتخلي عن �أرا���ض حدودية ،ال�سعودية ،و�أحياناً بالتظاهر �ضد ال�سفارة
دف��ع امل�صريني �إىل �شرك ال�صراعات الفتنوية التي
فيما البع�ض الآخ��ر م��ن امل��وال�ين للريا�ض ال�سعودية ب�صنعاء ،و�أحيانا باملطالبة ب�إلغاء
ت�صب يف م�صلحة �أعدائهم ،ال �سيما العدو ال�صهيوين
ي�ضغط باجتاه معرفة ال�شروط ال�سعودية اتفاقية تر�سيم احل��دود مع ال�سعودية التي
والواليات املتحدة الأمريكية ،بهدف �إ�ضعاف الدولة
وتلبيتها دون قيد �أو �شرط ..ما يطرح فع ً
ال وق �ع �ه��ا ن �ظ��ام ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق ع �ل��ي عبد
املركزية امل�صرية ،ومتزيق ال��وح��دة الوطنية ،جلعل
ت�سا�ؤالت ح��ادة حول الأطماع ال�سعودية ،يف اهلل �صالح م��ع ال��ري��ا���ض ع��ام  ،2000ون�شر
م���ص��ر غ�ير ق� ��ادرة ع�ل��ى ال�ن�ه��و���ض وا� �س �ت �ع��ادة دوره ��ا
وقت ع��ادت امل�شاكل احلدودية بني البلدين ال�ع��دي��د م��ن الن�شطاء ال�سيا�سيني خارطة
العربي القيادي من ناحية ،ولإبقائها لقمة �سائغة
�إىل الظهور من جديد ،جراء بناء ال�سلطات ج��دي��دة لليمن ت�شتمل ع�ل��ى ك��ل الأرا� �ض��ي
تدور يف فلك التبعية لأمريكا و«�إ�سرائيل».
ال���س�ع��ودي��ة ج ��دار ف�صل ب�ط��ول �أل �ف��ي كيلو اليمنية ،ال�ت��ي تخلت عنها �صنعاء مقابل
الأم��ر الثالث :بدء بع�ض اجلماعات ال�سلفية يف
مرت بني البلدين� ،أنهت اجل��زء الأول منه ،ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة احل��دودي��ة.
ال�ت��زود بالأ�سلحة الآت�ي��ة م��ن ليبيا ،و�أن بع�ض هذه
بذريعة احليلولة دون مرور املهاجرين منه،
الأ�سلحة يجري تخزينها يف �سيناء ،وق��د ح��ذر عبد
مع �أن اتفاقية الطائف املوقعة بني البلدين
الفتاح عثمان نائب وزير الداخلية للأمن العام من
يف ال �ع��ام  1924تن�ص يف م��ادت�ه��ا اخلام�سة
�أن انت�شار الأ�سلحة غري القانونية يزيد من تفاقم
على تعهّد ال�ط��رف�ين ب�ع��دم �إي �ج��اد �أي بناء
امل��وق��ف ،و�أن الأ��س�ل�ح��ة ال�ت��ي ت��أت��ي م��ن دول جم��اورة
حم�صن يف م�سافة خم�سة كيلومرتات من
ت�ساهم يف الفو�ضى ،و�أن الداخلية واجهت جماعات
كل جانب من جانبي احلدود ،علماً �أي�ضاً �أن
م�سلحة ت�ستخدم ال���ص��واري��خ وال�ق�ن��اب��ل يف حماولة
�صنعاء  -الثبات
هذه االتفاقية كانت دائماً يف موقع الت�شكيك إقدام السعودية على
القتحام �سجن املدينة يف بور �سعيد.
وت�أتي هذه املعلومات ،يف وقت �أف��ادت فيه م�صادر
القرار ال�سعودي املفاجئ بطرد ع�شرات وال��رف ����ض ع�ن��د ال�ي�م�ن�ي�ين ،ال��ذي��ن ي�ج��دون طرد العمال اليمنيين
�آالف العمال اليمنيني من ال�سعودية� ،أربك فيها ا�ستيالء بالقوة على �أرا�ض ومقاطعات
ا��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة �أم�ي�رك �ي��ة ،ب � ��أن االت �� �ص��االت زادت يف
الضغط
إطار
في
يأتي
ال���س�ل�ط��ات اليمنية م��ن ج �ه��ة ،و�أث� ��ار �أزم��ة مينية وا�سعة متتد �إىل تخوم الطائف ،وبهذا
الأ�شهر الأخرية بني اجلهاديني املرتبطني بالقاعدة
بني �صنعاء والريا�ض �ستت�صاعد يف الفرتة قامت جلنة خا�صة عام  1954بتعيني
واجلماعات ال�سلفية املحلية يف �سيناء ومنطقة الدلتا.
مواقع من أجل أن تتخلى صنعاء
ح ��دود وو� �ض��ع ع�لام��ات ع��ام��ة ظ�ل��ت موقع
الأمر الرابع� :إن الرهان على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
املقبلة من جهة �أخرى.
ف�ع�ل��ى م���س�ت��وى ال���س�ل�ط��ات ال�ي�م�ي�ن��ة ،مل ت�شكيك ميني دائ��م ،لكنها مل ت�صل �إىل حد عن مزيد من األراضي
ل �ت �ك��ون ه��ي اخل �ي��ار امل �ن �ق��ذ ل �ل �خ��روج م��ن ال�ف��و��ض��ى
يتبلور ب�شكل وا��ض��ح �أي موقف عملي �إزاء اخلالف والنزاع امل�سلح ،لأن ال�سعودية
وخم��اط��ر احل ��رب الأه �ل �ي��ة� ،أخ ��ذ ب��ال�تراج��ع ب�سبب
كانت الحدودية
الت�صرف ال�سعودي املفاجئ ،الذي من �ش�أنه ت�سرت�ضي بطريقة غري مبا�شرة اليمنيني،
ال�شك مب�صداقيتها وارتباطها مع �أمريكا ،واتفاقها
�أن ي��زي��د وي�ع� ّم��ق م��ن الأزم� ��ة االق�ت���ص��ادي��ة من خ�لال ال�سماح ملاليني الأي��دي العاملة
م��ع «الإخ ��وان» م��ن حت��ت الطاولة م��ن ناحية ،وع��دم
واالجتماعية يف اليمن ،فالرئي�س اليمني ال�ي�م�ن�ي��ة ب��ال�ع�م��ل ف �ي �ه��ا ،وم ��ن خ�ل�ال دف��ع
تقدميها بدي ًال حتررياً على غرار ما قام به ال�ضباط
ع�ب��د رب ��ه م�ن���ص��ور ه ��ادي مل ي�ع�ل��ن م��وق�ف�اً امل�لاي�ين �شهرياً ال��س�تر��ض��اء و� �ش��راء وج��وه
الأحرار برئا�سة الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر
وا� �ض �ح �اً م��ن اخل �ط��وة ال���س�ع��ودي��ة امل�ع��ادي��ة القبائل.
يف �أوائ� ��ل ع�ق��د اخلم�سينات م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي من
�إذاً ،ثمة غ�ضب ميني وا��س��ع ،خ�صو�صاً
ناحية �أخرى.
للعمالة اليمنية ،ولليمن يف ه��ذه الظروف
الدقيقة ،وه��و ي�ح��اول ا�سرت�ضاء الريا�ض على امل�ستوى ال�شعبي ،م��ن ه��ذا الت�صرف وكان الفتاً م�ؤخراً املطالب ال�شعبية اليمنية
ول �ه��ذا ف � ��إن م���ص��ر ت �ب��دو ت�ت�رن��ح ب�ي�ن خ �ط �رَيْ
يف �صمته ،مقابل ا�ستمرار دعمها حلكمه ،ال� ��� �س� �ع ��ودي ،ال � ��ذي ي� �ط ��ال ع �� �ش ��رات �آالف ب�ضرورة �إع��ادة الأرا��ض��ي اليمنية ،ما دامت
الإفال�س والفتنة ،وغارقة يف �أزمة مديدة ومت�شعبة،
يف الوقت ال��ذي يحاول �أخ�صامه ا�ستغالل الأي ��دي ال�ع��ام�ل��ة م��ن �أ� �ص��ل ث�لاث��ة ماليني ال�سعودية ال حترتم حقوق اجلوار ،وال متنح
يف ظل عدم القدرة يف ال�سيطرة على ال�شارع املنتف�ض،
ه��ذه الق�ضية ،كل ح�سب موقعه ،فالرئي�س يعملون يف ب�لاد جن��د واحل�ج��از ،مم��ا ي�شري اليمنيني بع�ض االم �ت �ي��ازات م�ق��اب��ل تخلي
وال��ذي ي�صعب تروي�ضه وتدجينه للرتا�صف خلف
ال �� �س��اب��ق ع �ل��ي ع �ب��د اهلل � �ص��ال��ح ي �ح��اول �أن �إىل ب��وادر �أزم��ة دبلوما�سية تلوح يف الأف��ق ،ق�ي��ادت�ه��م ال�سيا�سية ع��ن �أرا� �ض��ي ب�لاده��م،
حكم «الإخوان»� ،أو الع�سكر كما ترغب وا�شنطن.
ي�ستغل ه��ذه الق�ضية ليعيد ت�ق��دمي نف�سه لأن الأزم � ��ة الآن ت�غ�ل��ي حت��ت ن ��ار خفيفة ،وال �ت��ي اع �ت�بروه��ا «ب �ي �ع �اً» م��ن ق�ب��ل ال�ن�ظ��ام
على �أنه املنقذ واملخل�ص لليمن من �أزماتها تتج�سد يف مظاهر �سخط �شعبي وا�سع عرب ال�سابق لل�سعودية.
ح�سني عطوي

الرياض ّ
صعدت بطرد
عشرات آالف العمال

نار تحت رماد
جدار الفصل
السعودي
في المين

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

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

15

رسالة إلى الجماعات السلفية ()1
ق��ال اهلل �سبحانه وت �ع��اىل} :اد ُع
�إىل �سبيل رب��ك ب��احل�ك�م��ة وامل��وع�ظ��ة
احل�سنة{ ،وورد يف احل��دي��ث النبوي
ال�شريف« :امل�ؤمن مر�آة �أخيه».
ت� �ع ��اين الأم � � ��ة الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة م��ن
م � آ�� �س��ي ال�ت�ك�ف�ير وال �ق �ت��ل م��ن بع�ض
اجل � �م� ��اع� ��ات ال � �ت� ��ي ي �� �ص �ط �ل��ح ع �ل��ى
ت���س�م�ي�ت�ه��ا ب �ـ«اجل �م��اع��ات ال���س�ل�ف�ي��ة»،
وا��س�ت�ط��راداً التكفريية ،لأن�ه��ا تعتمد
مبد�أ التكفري العام واخلا�ص لكل من
يخالفها الر�أي ال�سيا�سي �أو العقائدي
على م�ستوى امل��ذاه��ب الإ�سالمية �أو
الر�سائل ال�سماوية.
�أو ّد ال�ت��وج��ه �إىل الأخ� ��وة �أع���ض��اء
اجل �م��اع��ات ال�سلفية �أو ال�ت�ك�ف�يري��ة،
لأين �أتعامل معهم ح�سب ظاهرهم،
وه ��و الإ�� �س�ل�ام ب��ال �� �ش �ه��ادت�ين ،ووف ��ق
��ش�ع��ارات�ه��م �أن �ه��م ي ��ري ��دون �أن ي�ك��ون
حل� �ك ��م هلل دون غ �ي��ره ،و� �س � أ�ت �ع��ام��ل
ا ُ

معهم على �أ��س��ا���س �أن�ه��م «ق��وم �أرادوا
احلق ف�أخط�أوه ،ولي�سوا كمثل الذين
�أرادوا الباطل ف�أ�صابوه» ،ولذا �أتوجه
ب �ه��ذه ال��ر� �س��ال��ة ُق ��رب ��ة هلل ��س�ب�ح��ان��ه
يف �سبيل ت��و��ض�ي��ح ال��ر ؤ�ي��ا وف�ت��ح ب��اب
ال�ن�ق��ا���ش م��ع ه� ��ؤالء ال���ش�ب��اب امل�سلم،
الذي يُزج به يف �آتون املعارك الداخلية
للأمة ،وي�ستفيد من قتالهم الأعداء
ال�صهاينة والأم�يرك�ي��ون واال�ستعمار
الغربي.
�أيها الأخوة ال�سلفيون:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ال �أ�شك �أن �أكرثكم يريد احلق عرب
ن�شر تعاليم الإ� �س�لام احلنيف ليكون
احلكم هلل �سبحانه و�إ�سقاط الظاملني،
ل �ك��ن امل���ش�ك�ل��ة �أن «ال� �ن ��واي ��ا ��س�ل�ي�م��ة»،
وال��و��س��ائ��ل والتنفيذ فيهم �إ�شكاليات
و�سلوكيات منحرفة وخمالفة للعقيدة
الإ� �س�لام �ي��ة} ..ال �إك� ��راه يف ال��دي��ن{،

}وم��ا �أر��س�ل�ن��اك �إال رح�م��ة للعاملني{،
و�أري��د �أن �أط��رح عليكم بع�ض الأ�سئلة
العقائدية وال�سيا�سية لتناق�شوا �أنف�سكم
ابتداء ،وتفتحوا احلوار مع بقية الذين
تفرت�ضون �أنهم كفار �أو مرتدون ،ومن
املذاهب اخلم�سة جميعاً:
ه��ل ي�ت���س��اوى دخ ��ول الإ� �س�ل�ام مع
اخل� ��روج م �ن��ه ،مب��ا ي�ع�ن��ي �أن ال�ك��اف��ر
الأ�صلي يكفيه �أن ينطق بال�شهادتني
(ال �إل ��ه �إال اهلل حم�م��د ر� �س��ول اهلل)
ل �ي �� �ص �ب��ح م �� �س �ل �م �اً ،وي �ك �ف ��ي ال�ن�ط��ق
ال�ظ��اه��ري }ال يعلم الغيب �إال اهلل{
فيحرم م��ال��ه وع��ر��ض��ه ودم ��ه؟ فكيف
تكفّرون م�سلماً من امل��ذاه��ب الأربعة
ال �ت��ي ت�ع�ت�ق��دون ب �ه��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
امل ��ذه ��ب ال���ش�ي�ع��ي اخل��ام ����س مب�ج��رد
�أن �ك��م تختلفون م�ع��ه ��س�ي��ا��س�ي�اً ،حيث
ي�ك� ّف��ر بع�ضكم ح��رك��ة «ال�ن�ه���ض��ة» يف
ت��ون ����س ،وال �� �ش �ي��خ را�� �ش ��د ال�غ�ن��و��ش��ي

وحركة «الإخوان امل�سلمني» ،والرئي�س
امل �� �ص ��ري ،وك ��ذل ��ك ع �ل �م��اء م ��ن �أه ��ل
ال�سنة واجل �م��اع��ة ،وه��م مم��ن ي��ؤم��ن
بكل معتقداتكم العقائدية والفقهية
وغريها ممن ت�ن��ادون ب��ه؟ فمن �أج��از
لكم تكفري امل�سلم الذي ي�صلي وي�صوم
وينطق بال�شهادتني؟ وعلى �أي م�ستند
�شرعي تبنون فتاويكم؟
كيف تجُ يزون تفجري «بيوت اهلل» التي
ي ��ؤدي ال�صالة فيها م�شايخ وم�سلمون
م��ن �أه��ل ال�سنة واجل�م��اع��ة ،وت�ف��جّ ��رون
ال�سيارات يف الأ�سواق ،وتقتلون الأبرياء،
و�أنتم تعرفون �أن }من قتل نف�ساً بغري
نف�س �أو ف���س��اد يف الأر�� ��ض ف�ك��أمن��ا قتل
ال �ن��ا���س ج�م�ي�ع��ا{ ..وب�ع����ض م�شايخكم
�أفتى بحرمة العمليات االنتحارية �ضد
املحتلني ال�صهاينة يف فل�سطني؟!
�أنتم متثّلون يف جثة من حت�سبوه
ع��دواً لكم ،وتذبحونه وتعلقون ر�أ�سه

ّ
الحركة الصهيونية تستغل «مشروع توسعة الحرم المكي»
لتغيير معالمه اإلسالمية
يف �سياق امل�ساعي ال�ستعادة ممتلكات اليهود «املُهجّ رين» ،وم�شاريع �إعادة �إن�شاء «املعامل
الدينية اليهودية» التي جتري منذ �سنوات يف بلدان املنطقة عموماً ،ويف فل�سطني والعراق
خ�صو�صاً ،يركّز ال�صهاينة على تغيري معامل املقد�سات الإ�سالمية يف املدينة املنوّرة ومكّة
املكرّمة ،عن طريق «تلزمي» �شركات البناء الغربية املرتبطة بالدوائر ال�صهيونية.
�أقرّت ال�سلطات ال�سعودية م�ؤخراً خطة لتو�سعة احلرم املكي ،و�إعادة ت�شييد امل�ساحات
املحيطة به ،كي يت�سع ما بني مليوين وخم�سة ماليني م�صلٍّ ،وحتديث الطرق ،و�شبكات
الإن��ارة ،والفنادق ،واملطاعم ،وم��ا �إىل ذل��ك من البنى التحتية واخل��دم��ات التي تغطّ ي
حاجات اجلمع الب�شري الكبري.
ور�صدت احلكومة للم�شروع مليارات الدوالرات ،مع تعوي�ض �سخي ل�شاغلي العقارات
واملباين القدمية ،يرتواح بني ن�صف مليون ومليون ريال �سعودي للمرت املربع� ،أو �أكرث
يف بع�ض احلاالت ،دون تثمني م�ساحات الأر�ض ،لأنها بالأ�صل تابعة للوقف الإ�سالمي.
نبّهت الدوائر الهند�سية العربية على �ضرورة عدم تلزمي ال�شركات التي ال حتافظ
على الطابع الإ�سالمي للحرم املكي ،خ�صو�صاً جلهة الت�صاميم املعتمدة للمباين وامل�آذن
والزخرفات ،وما �شاكل ،والحظ البع�ض �أن املن�صات املقرتحة للم�صلَّى الرئي�سي ت�شبه
�أقوا�س مبنى «�أوب��را �سيدين» ،كما يظهر �شريط الفيديو يف الرابطhttp://www. :
 bonah.org/news.php?extend.149ال��ذي �سرّبته واح��دة م��ن � 13شركة قدمت
عرو�ضاً لتنفيذ امل�شروع ،منها نورمان فو�سرت ،و�آتكينز ،وفابر مون�سيل.

بربط نقاط التقاطع بني زوايا «امل�شروع» تت�شكل «جنمة داود» ال�سدا�سية

هذا ال�شريط ،ح�سب �أحد املهند�سني العرب�« ،إن د ّل على �شيء ،فيد ّل على جهل �شديد
من قبل امل�صممني العامليني بروح العمارة الإ�سالمية ..فال يجوز �أن يتحول احلرم املكي
�إىل حالة انبهار باحلداثة الغربية».
يف الواقع ،لي�ست امل�س�ألة جمرد من��وذج غربي �أو عربي ،بل �إن للرموز التي حتاول
د�سّ ها معظم الت�صاميم دالالت وثنية حم��ددة ،وعالمات م�ستوحاة من كتاب التلمود،
الذي يعتمده ال�صهاينة مرجعاً عقائدياً منذ خم�سة قرون.
ُي�ع�رّف م�صدر ال�صورة املن�شورة �أنها متثّل ال�شكل النهائي للحرم املكّي وحميطه
املبا�شر بعد تطويره ،ويظهر  12رزمة من الزوايا الرئي�سية (بعدد امل�آذن املقرتحة) التي
تنت�شر على ن�سق �أبراج مدينة «ارمَ» التي ورد ذكرها يف القر�آن الكرمي ،و�إذا ربطنا نقاط
التقاطع بني الزوايا ،نح�صل على �شكل جنمة داود ال�سدا�سية ،التي ميكن ر�ؤيتها من
م�سافات بعيدة ب�سبب الإ�ضاءة املتطورة ،خ�صو�صاً من الطائرات املحلقة يف �سماء احلجاز.
�إن الت�صاميم امل�شبوهة ،يف حال متريرها ،ال قدّر اهلل ،بحجة خدمة احلجاج وتطوير
املدينة املكرمة� ،سينتج عنها ما ي�شبه مدينة «ال�س فيغا�س» التي �شيّدها «�أم��راء املي�سر
واملجون والف�سق» و�سط �صحراء والي��ة تك�سا�س ،هناك اقت�صرت الأعمال على ت�شييد
املالهي الليلية ،وفنادق الدعارة ،كما حر�ص امل�صممون املعماريون على �إع��ادة ت�صوير
الأ�شكال والعالمات الأكرث �شيوعاً يف العامل ،وو�ضعها على مداخل الأبنية ،ويف ال�ساحات
العامة ،مثل �أهرامات م�صر ،و�ساعة بيغنب ،وبرج �إيفل وغريها من املعامل الدنيوية.
يقلّل البع�ض من �أهمية ظهور «جنمة داود» على بع�ض الزخارف املنت�شرة حالياً على
مداخل وج��دران �أبنية احلرم املكي ،وي�ؤكد الدكتور خالد بن حممد �أ�سكوبي؛ الباحث
الآثاري يف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ال�سعودية� ،أن «النجمة ال�سدا�سية ال�شكل تُع ّد
من الأ�شكال الهند�سية الإ�سالمية التي ا�ستُخدمت يف القرنني الأول والثاين الهجري،
كنوع من الزخارف الإ�سالمية ..وال متت ب�أي �صلة لنجمة داود اليهودية».
رمبا �أ�صاب �أ�سكوبي من الوجهة التاريخية ،لكن «النجمة» �أ�صبحت �شعار ال�صهاينة
منذ �أن �أعيدت �صياغة التلمود قبل  500عام تقريباً ،كما تتو�سط رمز النهرين الأزرقني
على عَلم «دولة �إ�سرائيل الكربى من الفرات �إىل النيل» ،وعليه ،ف�إن ا�ستخدامها اليوم
على يد امل�سلمني والعرب �أمر غري مقبول ،لأن ه�ؤالء مُو�صون عقائدياً مبخالفة اليهود
يف كل �شيء تقريباً ،خ�صو�صاً يف جمال الرموز والأ�شكال.
�إن تلك الرموز والإ�شارات متثّل بالن�سبة �إىل التلموديني اجلدد �أداة للتوا�صل فيما
بينهم ،وعالمات خا�صة لتُميّزهم عن الآخر ،والأهم من كل هذا ف�إن زرع هذه العالمات
يف الأرا� �ض��ي الإ�سالمية املقد�سة يتنا�سب م��ع اال ّدع ��اء امل�ت��زاي��د ب�أنها «�أم�ل�اك يهودية
تاريخية ،وينبغي ا�سرتدادها ولو بعد حني» ،كما ي�صرّح �سراً وعالنية جميع قادة الكيان
ال�صهيوين.

عدنان حممد العربي

على املئذنة� ،أو تَلهون بها �أو ترموه
م��ن الأع �ل��ى �أو جت��رون��ه يف الأ� �س��واق،
و�أن �ت��م ت��دع��ون �أن �ك��م ت�ت�ب�ع��ون ال�سنة
ال�شريفة وال�سلف ال�صالح ،ور��س��ول
اهلل ع�ل�ي��ه ال �� �ص�لاة وال �� �س�لام ي�ق��ول:
«�إي��اك��م وامل�ث�ل��ة ول��و بالكلب ال�ع�ق��ور»،
وقد �أُتي للخليفة �أبي بكر (ر�ضي اهلل
عنه) ب��ر�أ���س ف�ق��ال :بغيتم ..ال ي�ؤتى
بجيفة �إىل مدينة ر��س��ول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آل��ه و�سلم ..فهل �أنتم من
�أتباع ر�سول اهلل وخلفائه الرا�شدين،
�أم تفرتون عليهم ب�أفعالكم وترتكبون
مع�صية ما نهى عنه ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آل��ه و�سلم ،وما �أمر به اهلل
�سبحانه} :ما �أتاكم الر�سول فخذوه
وما نهاكم عنه ف�أنتهوا{} ،ومن �أطاع
الر�سول فقد �أطاع اهلل{؟
ب�ع����ض م���ش��اي�خ�ك��م �أف �ت ��ى ب�ف�ت��اوى
«ج �ه��اد ال �ن �ك��اح» ،ون�ح��ن ن���س��أل�ك��م :هل
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم
واخل �ل �ف��اء م��ن ب �ع��ده ن �� �ش��روا الإ� �س�لام
بوا�سطة «جهادالنكاح»؟ وعلى �أي �شيء
ا�ستندمت لتكون «ال���ص��دور وال�شهوة»
و��س�ي�ل��ة ل�ل�إ� �ص�لاح وال�ت�غ�ي�ير وحت��ري��ر
امل�ست�ضعفني� ،أم �أن ما قامت به وزيرة
اخل��ارج �ي��ة «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ت�سيبني
ليفني ،ب� أ�ن�ه��ا �أخ ��ذت الإذن م��ن بع�ض
احلاخامات يف «�إ�سرائيل» لإقامة عالقة
غري �شرعية مع بع�ض الزعماء العرب
ل�ت��أم�ين م���ص��ال��ح «�إ� �س��رائ �ي��ل» ،فقمتم
باتباعها وال�ع�م��ل ب�ـ«ف�ت��واه��ا» و�سلكتم
طريقها وخالفتم ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم وال�سلف ال�صالح؟
ق ��ال م���ش��اي�خ�ك��م �إن الأف �� �ض��ل هو
«تنظيف» �ساحات امل�سلمني و�إ�سقاط
الأنظمة وقتل املخالفني قبل التوجه
لقتال ال�ع��دو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» وحترير
ال �ق��د���س ،وح� � ّرم ��وا امل �ظ��اه��رات �ضد
امل �ل��وك والأم � ��راء وال�صهاينة رف�ضاً
حل�صار غزة ،لكن الأوىل قتال العدو
املحتل قبل قتال الأخ امل�سلم «امل�شتبه»
ب�ضالله �أو اتباعه البدعة و«الذمي»
امل�سامل ،وق��ال الإم ��ام علي ر�ضي اهلل
عنه بعد احل��رب بينه وب�ين معاوية:
«واهلل لو فعلها الأ�صفر لو�ضعت يدي
بيد معاوية» ..ون�س�ألكم منذ �أن بد�أت
جماعات التكفري والهجرة يف م�صر
يف الثمانينات واجل�م��اع��ات ال�سلفية
يف اجل��زائ��ر يف الت�سعينات ،وقبلهما
«الإخ� ��وان» يف �سورية يف الثمانينات،
وبعدها يف �أفغان�ستان والعراق ،والآن
يف م�صر وتون�س وليبيا وغريها ..هل
�أطلقتم ر�صا�صة واح��دة على جندي
«�إ�سرائيلي» �أو �أمريكي حمتل؟
فعلى الأق ��ل � �س��اووا يف القتل بني
م� ��ن ت �ق �ت �ل��ون م� ��ن امل �� �س �ل �م�ي�ن وب�ي�ن
�أع��دائ �ن��ا و�أع ��دائ �ك ��م م��ن ال���ص�ه��اي�ن��ة
وامل�ستعمرين ،و�إال ل��ن تبقى �أم��ة �أو
�أوط� ��ان وال ج�ي��و���ش وال ث ��روات حتى
ت���س�ت�ط�ي��ع ق �ت ��ال امل �ح �ت �ل�ين وحت��ري��ر
فل�سطني واملقد�سات ..وللكالم بقية.

د .ن�سيب حطيط
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إقليمي

تقارب مصر من إيران ..صفعة لشيوخ العربان
يبدو أن زيارات الرئيس المصري
محمد مرسي ،الدولية منها واألوروبية،
واإلقليمية والخليجية ،لم تقطف حتى
اآلن كلفة السفر ،فهو الذي قصد من هلّ لوا
لوصوله إلى سدة الحكم ،ووعدوه بالمن
والسلوى ،وباستثمارات تُ سهم في إنقاذ
اقتصاد على وشك االنهيار ،وبتعويم
بورصة دفعت غاليًا ثمن هروب الرساميل
وشلل حركة االستثمار.
بلغت درج��ة ا�ستدرار العطف عند الرئي�س مر�سي
�إىل املبالغة يف امل��زاي��دة على «رع ��اة ال��رب�ي��ع العربي»
يف موقفه املتطرف من النظام ال�سوري ،وال��ذي بلغ
�أحياناً حد التهور الطائ�ش مبا ال يليق بحجم دولة
عربية مب�ستوى م�صر ،كائناً من ك��ان رئي�سها ،حتى
لو �أجربته التداعيات االقت�صادية التي خلفتها الثورة
لأن ي�ستعطي الر�ضى لتحقيق غايات �إنقاذ بلده من
الإفال�س.
ف��ات��ت ال��رئ�ي����س م��ر��س��ي م���س��أل��ة ه��ام��ة� ،أن ال�غ��رب
ُم�ف�ل����س ..م��ن �أم�ي�رك��ا ح�ت��ى �أوروب � ��ا ،و أ�م � ��راء النفط
ق ��ادرون رمب��ا على دع��م ق�ط��اع غ��زة بب�ضع م�ئ��ات من
ماليني الدوالرات لتبيي�ض �صفحة «ربيعهم الأ�سود»

الرئي�س امل�صري حممد مر�سي معانق ًا الرئي�س الإيراين حممود �أحمدي جناد

ع��رب�ي�اً ،م��ع ب�ضع مئات �أخ��رى للحفاظ على الهوية
الإ�سالمية للقد�س ،لتبيي�ض وجههم �إ�سالمياً ،لكن
ر�ساميلهم خا�ضعة لنظرية «الر�أ�سمال اجلبان» متى

كان اال�ستقرار الداخلي يف البلد املنوي اال�ستثمار فيه
مفقوداً على امل�ستويني الأمني وال�سيا�سي ،كما فاته �أن
دولة بحجم قطر ذات الثالثمئة �ألف ن�سمة ،قادرة على

فرنسا في عصور الفضائح والفساد

جاك �شرياك

نيكوال �ساركوزي

فرن�سوا هوالند

علماً �أن �ساركوزي ا�ستهل رئا�سته بطالق زوجته ،من�صبه ب�سبب امتالكه ح�ساباً م�صرفياً يف اخلارج
باري�س  -اليا�س �شاهني
ب�سبب ارتباطات بعار�ضة الأزي��اء الإيطالية كارال بقيمة � 600ألف يورو ،بعد نفيه ذلك طويالً ،وذلك
يبدو �أن ال�سمة امل�شرتكة يف العقدين الأخرين بروين التي تزوجها الحقاً.
للتهرب ال�ضريبي.
من احلكم يف فرن�سا ،هي الف�ضائح التي تطال كبار
وه��ا ه��و وزي��ر اخلارجية ل��وران فابيو�س يهدد
وه ��و �إىل ك��ل ذل ��ك م �ه��دد ب��امل�ح��اك�م��ة ب�سبب
رجال الدولة.
الف�ضائح املالية وال�سيا�سية التي ب��د�أ يتم الك�شف �صحيفة «ليربا�سيون» مبالحقتها ق�ضائياً بعد ن�شرها
�أخباراً عن امتالكه ح�ساباً م�صرفياً يف �سوي�سراً.
البداية من ج��اك �شرياك القابع الآن وحيداً عنها منذ �أن ترك الرئا�سة.
معزو ًال عن النا�س واملجتمع ،بعد �أن تلطّ خت �سمعته
و�إذا مل ي�ت��م ال�ت��أك��د م��ن ذل��ك ،ف ��إن فابيو�س
ب ��أي ح ��ال ،فالق�ضاء الفرن�سي �أم ��ام ق�ضايا
بوحل الف�ضائح التي تبينّ �أن ق�سماً منها يعود �إىل وف���ض��ائ��ح ب��اجل�م�ل��ة ارت�ك�ب�ه��ا ال��رئ�ي����س الفرن�سي يذكر بكاهوزاك الذي ظل ينفي لأ�سابيع امتالكه
�أي��ام رئا�سته لبلدية باري�س ،قبل �أن يحتل املن�صب ال�سابق ،منها قب�ضه  50مليون يورو من الرئي�س �أي ح�ساب مايل يف اخلارج ،ليعود ويعرتف ويرحل
الأول ،وحتى ال يحاكَم وي�سجَ ن ثمة تقارير طبية الليبي ال��راح��ل معمر ال �ق��ذايف ،لتمويل معركته عن وزارة املالية.
�إىل ذلك ،فثمة معلومات عن ملفات تتح�ضر
تفيد ع��ن �إ�صابته ب��ال��زه��امي��ر ،م��ن دون �أن نن�سى نحو الإليزيه ،وتربعات واف��رة من �صاحبة �شركة
ما ك�شفته و�سائل الإع�لام الفرن�سية يف الأول من «لورويال» ،ور�شاوى يف ق�ضية كرات�شي ،حيث تبني عن عالقات مالية بني دولة خليجية �صغرى غنية
حزيران من عام  ،2004عن ف�ضيحة كربى لنجلي تورط �ساركوزي بر�شاوى دُفعت يف فرن�سا من �أجل جداً ،وم�س�ؤولني ورجال �أعمال فرن�سيني يتقا�ضون
ر��ش��اوى مذهلة ،لت�سهيل �شراء م�ؤ�س�سات و�أندية
م�س�ؤول لبناين مرموق وزعيم عربي يف دولة غنية �إبرام �صفقة �سالح مع باك�ستان عام .1994
كربى ،حيث عمل امل�س�ؤول اللبناين والزعيم العربي
فرن�سوا هوالند؛ الذي فاج�أ الفرن�سيني بعد ريا�ضية فرن�سية.
و�إذا اع �ت�ب�ر ب�ع����ض امل �ت��اب �ع�ين ل �ه��ذه امل�ل�ف��ات
مع �شرياك على لفلفة الف�ضيحة املدوّية التي ما انتخابه بخفته ،لي�س من ناحية ال��وزن� ،إمن��ا من
تزال قائمة يف �أدراج الق�ضاء يف باري�س.
الناحية العقلية ،هبطت �شعبيته ب�سرعة كبرية بعد �أن ه��ذه ال���ص�ف�ق��ات اخلليجية – الفرن�سية هي
ع � ْه��د اب ��ن امل�ه��اج��ر ال �ي �ه��ودي امل �ج��ري نيكوال �أق��ل من �سنة من انتخابه ليحتل ق�صر الإليزيه ،جمرد ا�ستغالل للمال اخلليجي ،و�أن��ه يف اللحظة
�ساركوزي مل يختلف كثرياً ،ومنها ف�ضيحة �إليو ف�صار �أكرث من  64يف املئة من الفرن�سيني �ضده ،احلا�سمة ق��د يتم ان�ت��زاع ك��ل ملكيات ه��ذه الدولة
اخلليجية الفاح�شة يف غنى حاكمها وحا�شيته،
 م��اري وزي��رة اخلارجية يف عهده ،التي تبني �أن بح�سب ا�ستطالعات الر�أي الفرن�سية.ع�لاق��ات مالية واق�ت���ص��ادي��ة تربطها م��ع عائلتها
ف�ضائح الف�ساد والر�شاوي ب��د�أت تطال ق�سماً �إال �أن الف�ضيحة �ستكون «جملجلة» بالن�سبة �إىل
بنظام الرئي�س التون�سي املخلوع زين العابدين بن وا��س�ع�اً م��ن ك�ب��ار م���س��ؤويل �إدارت � ��ه ،ف�ه��ا ه��و وزي��ر ال�ف��رن���س�ي�ين ،ال��ذي��ن ت�ق��ا��ض��وا ع �م��والت ور� �ش��اوى
علي ،فا�ضطرت �إىل اال�ستقالة حتت وقع الف�ضيحة ،ماليته ج�يروم ك��اه��وزاك ي�ضطر لال�ستقالة من ب�أرقام خيالية.

متويل مرتزقة كما فعلت يف ليبيا وتفعل يف �سورية،
لكنها �أ�صغر من �أن حتل م�شكلة اقت�صادية واحدة لبلد
الـ 84مليون ن�سمة.
الرئي�س مر�سي ح�صد اخليبات على م�ستوى وعود
اقت�صادية ومالية وا�ستثمارية من خالل جوالته ،رغم
�أن��ه ح��اول اخل��روج م��ن « إ�خ��وان�ي�ت��ه» يف بع�ض املواقف
لي�ساير الغرب من ناحية ،وليقارب من ناحية �أخرى
�إ��س�لام�اً تركياً يرتبط بالقومية الرتكية �أك�ث�ر من
ارتباطه بالإ�سالم ،ووهابية �سعودية مرتبطة ب�سلطة
�آل �سعود �أكرث من ارتباطها بالإ�سالم ،و�إ�سالم قطري
�أمريكي االرتهان �إىل حد التعار�ض مع الفكر الديني
وال�ق��وم��ي ال��ذي ن�ش�أ عليه «ا إلخ � ��وان» ،منذ مدر�سة
ح�سن البنا و�سيد قطب و��س��واه�م��ا ،وال�ت��ي تتعار�ض
تعاليمها مع م�سلكية و�أداء ال�سلطات العائلية املالكة
واحلاكمة ب�أمر «ويل الأمر».
ما واجهه الرئي�س مر�سي خارجياً يقل خطورة عما
يواجهه داخلياً ،لأن ما ترتب عن الثورة امل�صرية ي�شبه
�إىل حد بعيد ما ح�صل يف تون�س ،وال ي�شبه �إطالقاً ما
ح�صل يف ليبيا �أو اليمن.
يف م�صر و��ص��ل «الإخ� ��وان» �إىل احل�ك��م ،ويف تون�س
و�صل «حزب النه�ضة الإ�سالمي» بو�سيلة دميقراطية،
و�سط وج��ود �أح ��زاب علمانية وليربالية و«وه��اب�ي��ة»،
فبدا «�إخ ��وان» م�صر والنه�ضة يف تون�س كحل و�سط
جل�أت �إليه القواعد ال�شعبية واالنتخابية لتبتعد عن
التطرف «الوهابي» من جهة ،وعن التفلت الليربايل
من جهة �أخرى ،ورغم امل�شاكل الأمنية وت�سيب ال�شارع
يف م�صر واال�ضطراب امل�ضبوط لل�شارع التون�سي ،لكن
الثورتني �أنتجتا دولة ما بعد الثورة� ،إمنا �أمام م�صر
كدولة جارة ومواجِ هة �سابقة لـ«�إ�سرائيل» ا�ستحقاقات
ال تواجهها تون�س.
م�صر ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر وال�ق��وم�ي�ين ال �ع��رب حت��رك��ات
جماهريها �ضد ال�سفارة «الإ�سرائيلية» لي�ست عابرة
وعر�ضية ،وال حت��رك��ات �أب�ن��اء �سيناء املحاذية لقطاع
غ��زة ب�إمكان الرئي�س مر�سي جتاهلها لفرتة طويلة،
�إذا كان يدعي �أنه ابن املدر�سة «الإخوانية» التي تدعي
م�ساندة حركات التحرر واملقاومات العادلة من جهة،
و�إذا ك��ان ينتمي �إىل م�صر العروبة التي كانت قائدة
الأم��ة العربية ي��وم كانت ت�شكل �شبه ت��وازن رع��ب مع
«�إ��س��رائ�ي��ل» ،و�إذا ك��ان يرغب ب� إ�ع��ادة دور ال��ري��ادة �إىل
م���ص��ر ،ف�ل�ي����س ب��ال �� �ض��رورة ب�ن�ق����ض م �ع��اه��دة «ك��ام��ب
داي �ف��د» ،ب��ل ع�ل��ى الأق ��ل حم��اول��ة ت�ع��دي��ل ب�ن��ود ظاملة
بحق االقت�صاد امل�صري �أوالً ،وال�سيادة امل�صرية غري
املنقو�صة على �سيناء ثانياً ،وع��دم تكرار �إقفال معرب
رف��ح �أم ��ام ق �ط��اع اخ�ت�ن��ق وي�خ�ت�ن��ق نتيجة ال�ضغوط
الدولية و«الإ�سرائيلية» يف عهد مبارك.
�إىل موقف ت��وازن �سيا�سي وقومي عربي و�إ�سالمي
ملتزم ،وجد الرئي�س مر�سي نف�سه مدعواً لإعادة م�صر
�إىل ال���س��اح��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة الع �ب �اً رئ�ي���س�ي�اً ،لي�س ك��دول��ة
مواجهة ،بل ك�ضابط �إيقاع على خطوط املواجهة ،و�سط
«ربيع الفو�ضى اخلالقة» ال��ذي لن يرحم أ�ح��داً �سوى
«�إ�سرائيل» ،وو�سط ارتهان اخلليج ،كل اخلليج ،ملقت�ضيات
العمالة ،وو�سط التقارب الرتكي «الإ�سرائيلي» امل�ستجد،
وحيث ال خ��وف ل��دى مر�سي من هاج�س «الت�شيّع» يف
دولة ع�شرات ماليني ال�سنة ،ف�إىل حليف مواجهة ملتزم
بدوره الإ�سالمي والإقليمي يف مواجهة الكيان الغريب،
ر�أى مر�سي نف�سه يف موقع «�إىل الوراء دُر» ،و�إىل تفاهم
م��ع �إي� ��ران ال�ث��اب�ت��ة ع�ل��ى ث��واب�ت�ه��ا ا إل��س�لام�ي��ة ودوره ��ا
ا إلق�ل�ي�م��ي ،و�أدار ظ�ه��ره ج��زئ�ي�اً ل�ع��رب��ان ا�سرت�ضا�ؤهم
ال يُغني من ج��وع ،وال تاريخ عرو�شهم يعيد �إىل م�صر
التاريخ تاريخ جمدها..

�أمني �أبورا�شد
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سالم ..لم يبلغ «التمام» بعد
�إذا كان مفهوم التمام يف ال�سيا�سة اللبنانية �أن يكون
املر�شح ا�سماً المعاً يف «�سلة ال�سابقني» اجلال�سني على
مقاعد االحتياط ،ف�إن ت�سمية «� 14آذار» للنائب متام �سالم
تعني �أن �سلتها قد فرغت ممن يُ�سمح لهم ب�أن يعودوا �إىل
ال�سراي ،وجل��أت �إىل �أف�ضل املمكن للح ّد من خ�سائرها
ال�سيا�سية ،و�أن املو�سم املنتظَ ر قطافه من «انت�صارها» يف
�سورية ال حاجة النتظاره بعد اليوم.
و�إذا ك��ان التمام يف قطع الطريق على �إع��ادة تر�شيح
أ�ح ��د م��ن ر ؤ��� �س ��اء ح �ك��وم��ات ��س��اب�ق�ين مم��ن يف �ضمريه
ارت�ك��اب��ات ،ويف �أدائ��ه ال�سيا�سي أ�خ�ط��اء وه�ف��وات ،فهنيئاً
لتمام �سالم ابن البيت اللبناين العريق �أنه «طازج و ِبكْر»،
وال يحمل على �أكتافه �أخطاء وال يف �ضمريه ارتكابات،
وهنيئاً للبنان ب�سيا�سي مل يبلغ التمام بعد يف �أ�ساليب
مت��ت
ال��دج��ل ال�سيا�سي واالح �ت �م��اء ب��ال�ت�م��ذه��ب� � ،س��واء ّ
ت�سميته من قبَل «التيار الوطني احلر» وقوى � 8آذار �أو
مت ذلك بتحفّظ ،والتحفظ �إن ح�صل فلي�س ألن��ه متام
� �س�لام ،ب��ل رمب��ا م��ن قبيل احل ��ذر �أن ت�ك��ون «اجل�ي�ن��ات»
احلريرية وال�سعودية لديه غالبة على «جينات» وطنيته
اللبنانية ال�شاملة� ،سيما �أن��ه ابن مدر�سة «ال غالب وال
مغلوب» ،وحيث م�ب��ادىء «التفهّم والتفاهم» يجب �أن
تكون منحوتة يف تربيته.
ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ،وخ�ل�ال م�ق��اب�ل��ة �إع�لام �ي��ة،
تطرّق جلزئيتني تعك�سان دائماً ازدواجية املعايري لديه يف
طروحاته التي ال تغيب عنها الغرابة.
اجلزئية الأوىل �أنه عار�ض ر�أي الرئي�س �سعد احلريري
ت�سمية ال �ل��واء �أ� �ش��رف ري �ف��ي ،ك ��ون ج�ن�ب�لاط ال ي��ؤي��د
�شخ�صية �صدامية يف الوقت احلا�ضر ،لكن مع الأ�سف
فاته �أن الرئي�س �سعد احل��ري��ري لي�س يف موقع يخوّله
ف��ر���ض ت�سمية م��ن ه��و حم���س��وب ع�ل�ي��ه ،ال م��ن موقعه
احلايل يف ال�شارع ال�سُّ ني ،وال من واقعه املهتز مع حلفائه
امل�سيحيني يف «� 14آذار».
�أم��ا اجل��زئ�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،فهي اق�ت�راح جنبالط تعيني
ال�شيخ �أحمد الأ�سري وزي��راً يف احلكومة العتيدة ،فنقول
�أه ًال به �شخ�صية معروفة االنتماء ،اتفقنا معه �أو اختلفنا،
لكنه على الأق ��ل م�ق��روء م��ن حيث امل��واق��ف ال�سيا�سية،
وثابت يف قناعاته وال يتلوّن ،لكن ن�س�أل النائب جنبالط
عن ازدواجيته يف رف�ض �أ�شرف ريفي ال�صدامي ،واقرتاح
توزير �صدامي ي�سكن ال�شارع فقط للت�صادم!
بالعودة �إىل تر�شيح النائب �سالم ،فهو بداية م�ؤ�شر على
عودة غري موفّقة ل�صقور «� 14آذار» من �ساحة الرهانات
ال�سورية ،وم�ؤ�شر �إعالن الن�أي بالنف�س عن ح�شر �أنف�سهم
ببيت اجل�يران ،وم�ؤ�شر �أي�ضاً على نية اال�سرتخاء لدى
الفرقاء اللبنانيني ،لفرتة بات الوطن بحاجة �إليها ريثما

تلقف امل�سافر �إ�شارة ال�شيخ اجلليل ،وعرف �أن عليه
اال�ستجابة ملغزى اختفائه املفاجئ ،فقرر تغيري وجهة
�سريه ،و�شرع يف رحلة البحث عن �سبل اخلال�ص وحده،
مت�سلحاً بالعظة البليغة ،التي �ألقاها ال�شيخ يف اخلالء،
وراح ي�خ��اط��ب ال�ط�ي��ور ،وه��ي تبحث ب�لا ج��دوى عن
�أغ�صان تبني فوقها �أع�شا�شاً ل�صغارها ،ويتح�سّ ر على
�أر�ض جدباء ت�شتاق ملن يحييها ،و�صخور ت�شكو وحدتها
يف قمم التالل و�سفوحها ،وتتفجر منها ينابيع ت�ضيع
مياهها العذبة �سدى يف �شقوق الأر�ض العط�شى.
لا ب��أن ي�صادف
تابع �سريه يف الطريق املجهول� ،آم� ً
تائهاً مثله ي�شاركه رحلة اال�ستطالع ،ويخفف عنه
م�شقات ال�سفر ،وفج�أة� ،أطل من بعيد ج�سم غريب مل
يعهد وجوده يف هذه اجلرد النائي ،وكان يتقدم نحوه
ببطء ملحوظ ،وبعد دقائق معدودة ،تبينّ �أنها حافلة

َّ
وترجل أبي عن صهوة الحياة

مي ّر القطوع ال�سوري على �سورية ولبنان ب�سالم ،وحتى
ولو طالت الأزمة ال�سورية ف�إن لبنان بحاجة �إىل رئي�س
حكومة غ�ير �صدامي م��ع ال��داخ��ل وال م��ع اخل ��ارج ،و�أن
نتوقف عن مهزلة الن�أي بالنف�س ت��ارة ،وح�شر الأن��ف يف
�ش�ؤون الآخرين تارة �أخرى.
لا بتمام �سالم حم�سوباً على �إرث وال��ده ولي�س على
�أه� ً
م��ن ك��ان حم�سوباً عليهم يف االن�ت�خ��اب��ات النيابية عندما
انتُخب مبنّة منهم نائباً عن بريوت.
�أه�ل�اً ب��ه حم�سوباً على «امل�ق��ا��ص��د» يحمل ك��ل مقا�صد
اخلري للبنان الواحد املوحّ د.
لا به حم�سوباً على لبنان �أكرث من حم�سوبيته على
�أه� ً
الدولة العربية الراعية دائماً لر�ؤ�ساء احلكومات.
�أه ًال به «طازجاً» بال لقب رئي�س حكومة �سابق ،ورج ًال
هادئاً ال يب ّخ �سموماً ،وال مي��زج بني رئا�سة حكومة يَدين
فيها ملعلّمه ،وال هو مدين لكتلة برملانية واح��دة ير�أ�سها
نيابة عن معلمه ،وال للم�ؤ�س�سات املالية التي يديرها لدى
معلمه ابن معلمه.
لا به «ط��ازج�اً» بال لقب رئي�س حكومة �سابق ،وغري
�أه� ً
مر�شّ ح لالنتخابات النيابية ،وغري مرتبط ب�شوارع مدينته
متلهفاً للعودة �إليها ن��ائ�ب�اً ،يت�سوّل ر�ضى �أب�ن��اء ال�شوارع
مل�صالح انتخابية ،لدرجة �أن��ه يدفع كفاالت عن متهمني
تُهمتهم وا�ضحة كال�شم�س ،وي�شغّل �سيارته اخلا�صة على
خط رومية  -طرابل�س لأخذ ر�ضى من يحكمون ال�شارع.
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نت في قوم فصاحب خيارهم وال تصحب األردى فتردى مع َّ
الردي
إذا ك
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ْ
ْ
تسل ّ
المرء ال ّ
بـالــمـقــارن ُمـــقـــتـــد
قــريـن
فـكـل
قرينه
عن
ل
وس
عن
ِ
ِ
على هذا النحو وهذا النهج ،عاش فقيد المتن األعلى؛ المرحوم الشيخ أبو
نبيه أمين األعور ،الذي عاشر من الناس أخيارهم ،وسار على طريق تقاتهم،
ّ
والتبصرحيث دعا
أخذ عن حكمائهم وعقالئهم س���داد الرأي ،وإنعام النظر
األمر.
ِّ
ُعرف بحري���ة الضمير والجرأة ،فهو ما كان ليخش���ى في قولة الحق لومة
الئم ،كان ِّ
موحدًا لله تبارك وتعالى ،بالعمل الصالح واجتناب السيئات ،بارًا
بأركان وأهداب الدين ،بأفعاله ،ال بأقواله وحسب ،تيمنًا بقول الشاعر:
كرم ّقد قامت بال عنب
َّإن التقوى بال عمل
كجفنة ٍ
الصدق والوفاء بعض خصاله ،والكرم ّ والش���جاعة بعض س���جاياهُ ..فهو
فحلية النطق
شيئًا مما أظهره بلسانه ،إال وحققه بقلبه وعقلهِ ،
الذي لم يدع ّ
عنده الصدق ..إنه السموأل إذا عاهد ،والطائي إذا ما استضاف..
واإلنسان ،ال تدري
فحس���نته مخفية ،لوجه الله
لم يك مرائيًا في حياته..
ّ
ّ
ٌيد صنيع أختها ..كان يجود عن ِقل ٍة صونًا لوجه السائل من المذلة ،فأمثاله
هم أجود الناس.
ورث وأخ���واه صروحًا م���ن الصداقات ،حافظ���وا على ُعراه���ا ،ال بل أوثقوا
أواصرها أكثر فأكثر ،إدراكًا منهم َّأن اإلنسان بإخوانه كما السلطان بأعوانه..
َّ
لقد َّ
«طرفة»:
شب األمين على
والمروءة ،إذ صح فيه قول ّ
واألنفة ُ ُ
القيم ْ ُ
ً
إذا القوم قالوا :من فتى ِخلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبل ِد
فها ه���و في ثورة بش���امون مقاومًا إلى جانب بطل االس���تقالل ،الوطني
الغيور الثائر على جور االنتداب المغفور له عطوفة األمير مجيد أرسالن..
وجنديًا في جيش ًاإلنقاذ إلى فلسطين بقيادة المجاهد فوزي القاوقجي..
موقع ،تلبية ًلنداء ًالواجب الوطني واإلنساني.
وفي غير ًٍ
حياة طويل���ة مليئة بجليل األعم���ال ،إذ َّ
غايته من الحياة كانت
إن
ع���اش
ّ
صون كرامتهَ ،
ه.
كف
ونظافة
جبينه،
ونصاعة
سريرته،
ونقاء
ّ
فهو على ّ
الرغم مما قاساه من شظف العيش ومرارته ،غير أنه لم يتأفف
ّ
ِّ
ّ
ّ
ّ
يوم���ًا ،ولم يكل أو يم���لٌ ،فمن كد يمين���ه وعرق جبينه ،بن���ى وثمر وربى،
ش���اركته قرينته «س���تيرة» ،وقفت إلى جانبه في حلو الحياة ُوم ِّرهاّ ..
طيب
الله ذكراها.
نفس���هما لنفس���هما ،ومن دنياهما
فهما بني���ا الدارين ٌ
وأخذا من ّ
معًاّ ،
إلهية في النفس ،ته���ون أعباء الحياة ،وتبعث
آلخرتهما ،فالخلود ش���علة
على األمل والصيرورة في الخلف الصالحَّ ّ .
أمينين
كنتما
ألنكم���ا
،
وجل
عليكما نس���تمطر ش���آبيب رحمة الباري عز
ّ
ً
على الوزنات التي ً اس���تودعكما ّإياها ،فقد تركتما لنا إرثًا غنيًا وجميال من
الضمير ِّ
الحي ،بدال من الذهب وحطام الدنيا ..وألنكما ُعرفتما أيضًا بالصدق
واالستقامة واألمانة ،باألخذ والعطاء مع الناس.
ُ ُ
ٌّ
يعدل فراقهم ..وألننا
يعدل صحبة الوالدين ،وال غم ِ
أبا نبيه ..ليس سرور ِ
نس���تحضر اآلية
بقضائه،
وراضون
لمش���يئته،
ونخضع
نعتصم بحبل الله،
ُ
ِّ
ونرد ُد مع جمع المؤمنين{ :يا أيتها ُ
إلى
ارجعي
المطمئنة
النفس
ِّالكريمةً ّ َ ً ،
ِ ً
ُ
ُ
ّ
وادخلي جنتي} ،رحمك الله رحمة
عب���ادي ّ
ربك ًراضية مرضية فادخ ّلي في ّ
واسعة وأسكنك فسيح جناته ..وإنا لله وإنا إليه راجعون.

�أمني يو�سف

تنقل رك��اب�اً ،وت�سري على طريق �ضيقةُ ،عبّدت بدائياً
كطرق الأرياف القدمية.
ت��وق�ف��ت احل��اف �ل��ة يف ن�ق�ط��ة ق��ري �ب��ة ،وب� ��د�أ ال��رك��اب
بالنزول منها ،فهرع امل�سافر نحوهم ،وك��اد يفاجئهم
بتحية ال�سالم ،ل��وال �أن الح��ظ �أن�ه��م «�سياح �أج��ان��ب»،
ال ي�شبهون �سكان هذه الأر�ض ،ومعظمهم من الن�سوة
ال�ط��اع�ن��ات يف ال���س��ن ،ف �ق �رّر �أن ي�ت�م� ّه��ل ح�ت��ى ي��أن����س
ب��وج��وده��م ،وي �ع��رف م��راده��م ،وت�خ� ّف��ى وراء �صخرة،
يراقبهم وي�سرتق منهم ال�سمع دون �أن يلحظوه.
اق�ترب ال��رك��اب نحو حافة ال ��وادي ،وحتلقوا حول
رجل ،تبني �أنه «دليلهم ال�سياحي» ،وكان يتكلم بل�سان
أ�ع�ج�م��ي ق��د مت��ر���س امل���س��اف��ر عليه و�أت �ق �ن��ه يف منفاه
الق�سري ،يف �شتّى عوامل الغربة وال�ضجر.
�أ�شار الدليل �إىل رب��وة عالية وق��ال مل�ستمعيه« :من

هنا م ّر نبيٌّ من بني �إ�سرائيل منذ �آالف ال�سنني ،وما
زالت الأر�ض عذراء تنتظر �شعبها املختار ،كي يعمرها
وي�ستوطن فيها ،فبلّغوا �أبناءكم �أن يتهي�أوا للعودة �إىل
الأر�ض املقد�سة ،فهي خالية من النا�س كما ت�شاهدون،
�إ ّال من قلّة طارئة ،تعادي م�سيحنا املنتظر».
�صُ عق امل�سافر مم��ا �سمع ،وك��اد ي�خ��رج ع��ن طوعه،
لينق�ض على «الدليل» ،ويفنّد ادّعاءاته الكاذبة ،ولكنه
ّ
��ض�ب��ط غ�ي�ظ��ه ،م�ت���س��ائ�لاً ،م��ن ي�سمح ب �ق��دوم ه ��ؤالء
«ال�ط��ام�ع�ين» ،وك�ي��ف ي�سهل جت��وال�ه��م يف الأر� ��ض بال
رق�ي��ب �أو ح�سيب؟ ا���سْ �ت��ذك��ر يف ت�ل��ك اللحظة كلمات
ال�شيخ اجلليل ،حني حت��دث عن ق��وم غرباء يدخلون
ب�لادن��ا ب�ـ«رع��اي��ة ر�سمية» يف �إط ��ار «�سياحية دينية»،
في�ضعون إ���ش��ارات�ه��م املزيفة ف��وق �صخورنا ومعاملنا،
ك�صك قدمي مللكية مفقودة.

نبيه الأعور

�أو�صاه ال�شيخ ب�أال ينفعل �أو يت�سرع يف رد الفعل كلما
تعرّف �إىل علة من العلل املتف�شية يف �صفوف الأم��ة،
و�أن ي�صرب حتى تكتمل ل��دي��ه ال���ص��ورة ،ك��ي يظهرها
لبقية النا�س ،وح �ذّره ب��أال يُ�صرّح بكل ما يعرفه قبل
الأوان ،قائالً�« :إن اكت�شاف احلقيقة قد ال ي�صدمك
بقدر ما ي�صدمك تكذيب النا�س ل��ر�ؤي��اك ،فثمة من
يتوىل طم�س احلقائق �إمّا عن جهل و�ضاللة� ،أو عمالة
م�أجورة».
ا�ستعاد امل�سافر هدوءه ،وظل ين�صت لكالم «الدليل»،
وا�ستف�سارات زبائنه� ،إىل �أن تك�شّ ف له من أ�ي��ن ،وملاذا
�أت��وا ،و َم��ن جرّهم كالنعاج ليكونوا �شهود زور ،ور�س ًال
يب�شرون ذويهم بقرب العودة �إىل الديار «ال�ضائعة»،
ودوّن يف دفرته ال�صغري تفا�صيل ما �سمع و�شاهد ،ثم
م�ضى يف طريقه.
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اقتصاد
بإغالق الموانئ ورفض التنقيب عن الغاز

تركيا تضغط على قبرص بشدة
زادت تركيا �ضغطها على قرب�ص من خالل
إ�ج� ��راءات �ضد جم�م��وع��ات ال�ط��اق��ة ال�ت��ي تتعاون
مع احلكومة القرب�صية يف جمال الغاز البحري،
ويف هذا الإطار� ،أعلنت وزارة الطاقة الرتكية� ،أن
جمموعة �إيني الإيطالية �ستحرم من م�شاريع يف
تركيا� ،إذا با�شرت العمل يف ترخي�ص ممنوح لها
للتنقيب قبالة �ساحل جزيرة قرب�ص.
ول �ي ����س ل ��دى ت��رك �ي��ا ،ال �ت��ي غ ��زت اجل��زي��رة
ع ��ام  1974مل�ن��ع احت��اده��ا م��ع ال �ي��ون��ان ،ع�لاق��ات
دبلوما�سية م��ع احل�ك��وم��ة القرب�صية اليونانية
امل �ع�ت�رف ب�ه��ا دول �ي �اً ،ال �ت��ي ت�سيطر ع�ل��ى اجل��زء
اجلنوبي من قرب�ص.
ي� أ�ت��ي م��وق��ف تركيا امل�ت���ش��دد ،يف وق��ت ت�سعى
ف �ي��ه ق�ب�ر���ص ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى مت��وي��ل ،اع �ت �م��اداً
على مكامن غ��از طبيعي بحري ،ميكن �أن تكون
حم�ت��وي��ة ع�ل��ى  200م�ل�ي��ار م�تر م�ك�ع��ب ،وجت��ادل
�أنقرة ب��أن احلكومة القرب�صية ،يجب �أال ي�سمح
لها ب��ادع��اء احل��ق يف م��وارد تنتمي للمجموعتني
اليونانية والرتكية يف اجل��زي��رة على حد �سواء،
على ال��رغ��م م��ن �أن حجتها ه��ذه مل جت��د قبو ًال
لدى الواليات املتحدة �أو االحتاد الأوروبي.
�أمل كبري
وت��رك �ي��ا ه ��ي ال �ب �ل��د ال��وح �ي��د ال� ��ذي ي�ع�ترف
باجلمهورية الرتكية القرب�صية يف �شمال اجلزيرة
املتنازع عليها ،ويقول م�س�ؤولون �أتراك� ،إن اللفتات
الت�صاحلية م��ن جانبهم غ�ير مرجحة ،حتى يف
وقت ترتنح فيه قرب�ص جراء عملية �إعادة هيكلة
مل���ص��ارف�ه��ا ،ب�سبب الأزم� ��ة امل��ال�ي��ة ال�ت��ي مت��ر بها،
ويقولون �إن نيقو�سيا رمبا ت�ضطر لإعادة التفكري
يف موقفها ،بالنظر �إىل �أن تركيا هي �أ�سهل �سوق
ميكن �أن ي�صل �إليها الغاز القرب�صي ،ويف عام 2004
�صوت القبار�صة اليونانيون �ضد خطة مدعومة
من الأمم املتحدة لإعادة توحيد اجلزيرة املق�سمة،
وف�شل اقرتاح لل�سماح بعالقة جتارية مبا�شرة بني
القبار�صة الأتراك واالحتاد الأوروبي.
وق ��ال م �� �س ��ؤول ت��رك��ي« :ال ي ��زال ه �ن��اك �أمل
كبري مم��ا ح��دث يف ع��ام  ،»2004م�ضيفاً« :م��ا مل
يتم عك�س ذل��ك ال �أعتقد �أننا �سنفكر يف خطوات
�أخرى» ،ويرتبط العداء بني تركيا وقرب�ص �أي�ضاً
بطموحات �أنقرة يف االن�ضمام لالحتاد الأوروب��ي،
وق ��د �أدى رف ����ض �أن� �ق ��رة ف �ت��ح امل ��وان ��ئ ال�ترك�ي��ة
�أم ��ام ال�سفن القرب�صية �إىل �إي �ق��اف الكثري من
املفاو�ضات.
وج��اء املوقف الرتكي بعد موجة ت�صريحات
تركية يف الأي��ام الأخ�ي�رة� ،إذ ق��ارن علي باباجان؛
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�ت�رك��ي ،ال�ن�ظ��ام امل���ص��ريف
القرب�صي مبخطط بونزي (ارتبط ا�سم خمطط
ب��ون��زي مبخططات االح�ت�ي��ال يف ال �ع��امل) ،فيما
�أ�شارت وزارة اخلارجية �إىل �أن اجلزيرة ميكن �أن
ت�صبح مق�سمة ب�شكل دائ��م� ،إذا م��ا �سعت قرب�ص
ال�ستخدام احتياطيات ال�غ��از امل�ستقبلية �ضمانة
للح�صول على قرو�ض.

موقف �صارم
وك ��ان رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�ت�رك��ي؛ رج ��ب طيب
�أردوغان� ،سبق �أن جزم ب�أن تركيا لن تتخذ خطوة
لفتح موانئها �أم��ام ال�سفن القرب�صية ،حتى يتم
رفع احلظر عن القبار�صة الأت��راك ،حتى �إذا كان
هذا� ،سيعر�ض فر�ص تركيا يف االن�ضمام لالحتاد
الأوروبي للخطر.
وقال �أردوغ��ان« :م��ادام احلظر مفرو�ضاً على
ج�م�ه��وري��ة ��ش�م��ال ق�بر���ص ال�ترك�ي��ة ،ال تنتظروا
حت��رك��ات م��ن ت��رك�ي��ا ح ��ول ق���ض��اي��ا ال�بروت��وك��ول
الإ�ضايف ب�ش�أن املوانئ واملطارات».
وتلقت تركيا حتذيراً من �أن تقاع�سها عن فتح
موانئها �أم��ام القبار�صة اليونانيني كما يلزمها
بذلك الربوتوكول الإ�ضايف الذي وقعته مع االحتاد
الأوروب ��ي قبل �أع ��وام ،ميكن �أن يف�سد حماولتها
االن�ضمام لالحتاد الأوروب ��ي ،لكن �أردوغ ��ان كان
��ص��ارم�اً �إذ ق��ال� « :أحت ��دث مبنتهى ال��و��ض��وح� ،إذا
توقفت مفاو�ضات الع�ضوية فلتتوقف».
وك��ان ��س��رى احل�ظ��ر على �شمال ق�بر���ص عام

 1974عقب ال�غ��زو ال�ترك��ي للجزيرة يف �أعقاب
انقالب ق��ام به القبار�صة اليونانيون �سعياً وراء
االحتاد مع اليونان.
وم ��ا ي�غ���ض��ب ت��رك �ي��ا� ،أن ق�بر���ص ال�ي��ون��ان�ي��ة
ان�ضمت �إىل ع�ضوية االحت��اد الأوروب��ي بعد �شهر
واح��د من اال�ستفتاء الفا�شل ع��ام  ،2004وه��ددت
�أك �ث�ر م��ن م ��رة ب ��أن �ه��ا ��س�ت���س�ت�خ��دم ح��ق النق�ض
«ال �ف �ي �ت��و» ل�ع��رق�ل��ة حم � ��اوالت ت��رك �ي��ا االن���ض�م��ام
لالحتاد �إذا ظلت ترف�ض فتح موانئها.
ويف الواقع ،يقول بع�ض القبار�صة اليونانيني،
�إن تركيا هي امل�شكلة ولي�س الأت��راك القبار�صة،
وم ��ن ال���ش��ائ��ع ال �ق��ول« :ل�ي����س ل��دي�ن��ا م�شكلة مع
ال �ق �ب��ار� �ص��ة الأت� � � � ��راك ،ب ��ل ف �ق��ط م ��ع الأت � � ��راك
وجي�شهم» ،علماً �أنه هناك نحو � 50ألف «مواطن»
م��ن �أ��ص��ل ت��رك��ي م��ن ال�بر الرئي�سي يف ال�شمال،
�إ�ضافة �إىل � 35ألف جندي و�سكان م�ؤقتني يبلغ
ع��دده��م  100أ�ل ��ف ،و ُي�ع�ت�ق��د �أن ه�ن��اك � 140أل��ف
قرب�صي ت��رك��ي ال ي��زال��ون ه�ن��اك ،حيث ي�شكلون
 17.5يف املئة من ال�سكان� ،أي ما يقارب ن�سبتهم
البالغة  18.6يف املئة عام .1960
نقطتا خالف
و�أك�بر نقطتي خ�لاف يف املفاو�ضات هما الأم��ن
وامل�ل�ك�ي��ة ،وي���ص��ر ال�ق�ب��ار��ص��ة ال�ي��ون��ان�ي��ون ع�ل��ى �أن�ه��م
ال ي�ستطيعون ق �ب��ول ات �ف��اق ي�ب�ق��ي ع�ل��ى دور تركيا
كقوة �ضامنة ،ويبقي الكثري من اجلنود الأت��راك يف
اجلزيرة ،مبا �أن هذا �سيكون مبنزلة «�سيف دميوقلي�س
املعلق فوق ر�ؤو�سنا».
كما �أن مو�ضوع امللكية �أ�صعب من ذل��ك ،فحني
اجتاح اجلي�ش الرتكي ال�شمال ،كانت  80يف املئة من
امللكية هناك تعود �إىل قبار�صة يونانيني ،والذين �إما
هربوا و�إم��ا لقوا حتفهم ،ويف كثري من احل��االت ،ال
يزالون هم �أو ورثتهم يحتفظون ب�سندات امللكية ،على
الرغم من �أن��ه مت اال�ستيالء على املمتلكات من قبل
القبار�صة الأتراك ،ومت تطويرها ،ويف بع�ض الأحيان
بيعها �إىل �أجانب ،وال بد من ت�سوية م�سائل امللكية من
قبل جلنة م�ستقلة ،بحيث يتم دفع تعوي�ضات للمالك
ال�سابقني قبل طرح امل�صاحلة.
ال�س�ؤال املهم هو� ،إىل �أي مدى يريد اجلانبان
حقاً التو�صل �إىل اتفاق؟ من الوا�ضح �أن القبار�صة
الأتراك يريدون ذلك ،فمن دون التو�صل �إىل ت�سوية،

�سيظلون غري معرتف بهم ومعزولني ،ومعتمدين
على اجلي�ش ال�ترك��ي والإع��ان��ات ال�سنوية البالغة
نحو  600مليون دوالر من تركيا ،ولكنهم ي�شعرون
�أن �ضغوط التو�صل �إىل ت�سوية �أقل مما كانت عليه،
و�إىل �أن ح��دث الك�ساد العاملي ،ك��ان اقت�صادهم قد
حت�سن قليالً ،وميكنهم الآن عبور اخل��ط الأخ�ضر
واحل�صول على جوازات �سفر قرب�صية ،وميكنهم يف
�أ�سو�أ الأحوال االنتقال �إىل بريطانيا �أو دولة �أخرى
يف االحتاد الأوروبي.
ولكن يف النهاية ،ال �شك �أن القبار�صة الأتراك
��س�ي��واف�ق��ون ع�ل��ى ت��وح�ي��د اجل��زي��رة ،والأك �ث�ر إ�ث ��ارة
للقلق هو عدم وجود �ضغوط من �أجل التو�صل �إىل
اتفاق بني القبار�صة اليونانيني ،فمنذ �أن رف�ضوا
خطة عنان عام  2004وهم يحظون مبنافع ع�ضوية
االحتاد الأوروبي ،لكن البع�ض يقول �إن الأزمة املالية
الكربى التي مي��رون بها اليوم قد تقلب الأو��ض��اع،
ال �سيما بعد غ�ضب القبار�صة من ق��رارات �صندوق
النقد الدويل واالحتاد الأوروبي واملوقف الأملاين من
رزمة الإنقاذ.
ورمب��ا يت�أثر القبار�صة اليونانيون بالدرا�سات
التي ت�شري �إىل �أن الت�سوية قد تزيد الناجت املحلي
ل�� �س��رة ال��واح��دة يف اجل��زي��رة مب�ق��دار
الإج �م��ايل ل� أ
 5.500يورو ( 18.150دوالر) �أو �أكرث.
وقد تكون �أف�ضل طريقة للتقدم هي ال�ضغوط
من اخل��ارج ،ولكن يجب فر�ض مثل هذه ال�ضغوط
بحذر ،وكان �أحد �أ�سباب رف�ض خطة عنان عام 2004
هو ا�ستجابة لل�ضغوط من الأمم املتحدة واالحت��اد
الأوروبي ،وكال اجلانبني بارعان يف لعبة �إلقاء اللوم
على بع�ضهم البع�ض يف حال الف�شل.
وت�شري درا��س��ة ملجموعة الأزم��ات الدولية� ،إىل
أ�ن��ه �إذا حت��دث القبار�صة اليونانيون مبا�شرة مع
تركيا ،ف�سيكون هذا عام ًَال م�ساعداً� ،إال �أن الأتراك
مرتددون.
وكما ت�ستنتج درا�سة جمموعة الأزمات الدولية،
ف�إن الف�شل قد يعني املزيد من احلديث عن التق�سيم
الر�سمي ،ويخ�شى كال اجلانبني �أن يكون القبار�صة
ال�شباب ،الذين لي�س لديهم ذك��ري��ات عن اجلزيرة
املوحدة� ،أقل مي ًال من �آبائهم للت�سوية ،و�أقل ارتباطاً
باملمتلكات ال�ت��ي خ���س��روه��ا ،ف�ه��ل ال �ي��وم ه��و ال��وق��ت
املنا�سب حلل اخلالفات على اجلزيرة؟

هنا مرت�ضى

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

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

19

ثقافة
اللغة العربية بين مقومات األصالة ومتطلبات الحداثة ()3/1
عبد المجيد إبراهيم جرادات  /جريدة الدستور  -األردن
عر�ض مادة الكتاب
مقدمة
يمُ �ك��ن ال�ت�م�ه�ي��د مل�ن��اق���ش��ة ف �ك��رة ه ��ذا البحث
من خالل جملة حقائق� ،أهمها� ،أ ّن �أ�صالة اللغة
م�ستمدة من موروثاتها ،ومن�سوب ثقافة �أبنائها،
ويف تتبعنا لأدق الأب�ح��اث وال��درا��س��ات املنجزة يف
هذا امليدان ،جند �أن مناهج اللغة العربية متعمقة
يف نظمها ،وملتزمة ب��ر�ؤاه��ا العلمية ،وه��ي متثل
الوجه احلقيقي للثقافة العربية من حيث قوانني
ومكونات الأعراف والتقاليد واملعتقدات والأفكار
املتداولة ،ومن املفيد التذكـري ب�أنه ال يوجد فروق
بني املناهج اللغوية الأ�صيلة ،وتطوراتها احلديثة،
ب��ل ه��ي ��ش��دي��دة ال�ت��وا��ص��ل ب�ين امل�ك��ون��ات اللغوية،
وم�ع�ط�ي��ات�ه��ا ال�ت�ق�ن�ي��ة ،ن�ظ��ري�اً وت�ط�ب�ي�ق�ي�اً �ضمن
خ�صائ�ص اللغة وق�ضاياها.
نتفق على �أ ّن تطور اللغة ،يتحقق من خالل
عملية التداخل بني املعطيات االجتماعية والإنتاج
املعريف ،وهنا تربز �أهمية املواكبة وحماولة الإفادة
م��ن �أح ��دث ال�ن�ظ��ري��ات العلمية ،وال �ت��ي مت�ث��ل يف
ج��وه��ره��ا جم�م��وع��ة م��ن االف�ت�را� �ض��ات امل�ن����سّ �ق��ة
واملنظّ مة بطريقة تهدف �إىل اال�ستك�شاف والتقدم
يف بناء املعرفة ب�شقيها الفكري والتقني.
متتاز اللغة العربية بخ�صائ�ص ،ا�ستمدتها
من روح الأمة العربية وجتاربها املرتاكمة ،وهذه
اخل�صائ�ص متنح اللغة العربية امل��رون��ة ،وتعزز
دورها يف اال�ستجابة ملتطلبات احلياة ومقت�ضيات
احل �� �ض��ارة ،لأن �ه��ا ت��وث��ق ��س�م��ات ال�ن�ق��اء وال���ص�ف��اء
والتفتح واالن �ط�لاق يف الفكر ال�ع��رب��ي ،ويف هذا
ال�سياق ،ال بد من القول ب�أننا نتعامل مع كم هائل
من املعلومات امل�صاحبة للتطورات التكنولوجية
وال�ع�ل�م�ي��ة ،مم�ـ��ا ي�ستدعي احل��دي��ث ع��ن م�ه��ارات
االت�صال من حيث املفاهيم والأهداف ،و�إذا ارت�أينا
�أن االت�صال هو عملية اجتماعية وا�سعة ،فكيف
ل�ن��ا �أن ن��وظ��ف ل�غ�ت�ن��ا ب��ال���ش�ك��ل ال ��ذي ي�ل�ت�ق��ي مع
ا�ستحقاقات ومتطلبات ال�سري يف رك�ـ��ب التطور
والتجدد؟
تو�صف اللغة ،ب�أنها ظاهرة اجتماعية ،وهي
متثل ال��وع��اء الفكري ،ال��ذي ُيج�سّ د ال�شخ�صية
االع�ت�ب��اري��ة ل�ه��ذه الأم� ��ة ،مثلما ي��وث��ق ال��وق��ائ��ع
والإجن� ��ازات احل�ضارية لأب�ن��ائ�ه��ا ،وم��ن امل�ع��روف
أ� ّن الإن �� �س��ان ول�غ�ت��ه ت �ط��ورا ت��دري�ج�ي�اً م��ن خ�لال
امل �م��ار� �س��ات واك �ت �� �س��اب اخل�ب��رات وامل� �ه ��ارات ال�ت��ي
كثرياً ما ت�ستمد مـن طبيعة املعاي�شات والتجارب
احل�ي��ات�ي��ة امل�ت�ن��وع��ة ،ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،ن�ق��ول �إ ّن
علماء اللغة يجمعون على �أ ّن ال�ك�لام لفظاً �أو
كتابة ،يتكون من جمموعة الرموز التي اخرتعها
الإن �� �س��ان يف زم��ان��ه ل�ل��دالل��ة ع�ل��ى الأ� �ش �ي��اء ،وق��د
مت ال�ت�ف��اه��م ع�ل��ى � �ض��رورة ال��رب��ط ب�ي�ن ال��رم��وز
ّ
وم��دل��والت�ه��ا ،بحيث تن�سجم ال�ل�غ��ة م��ع بيئتها،
وت ��ؤدي وظيفتها يف التحليل والتعليل مبنهجية
تلتقي مع جتليات وعي التاريخ ،والذات العامة يف
م�ستوياتها املختلفة.
تت�ألق اللغة �ضمن البيئة االجتماعية التي
تن�شط يف ال �ع��ادة بن�شر امل�ع�ل��وم��ات ال�ف�ك��ري��ة بني
اجلميع ،وي�شكل النقد الأدب��ي ال��ذي يو�صف ب�أنه
فن احلكم على التجارب الأدبية� ،أحد �أبرز املحاور

خ�ل�ـ��ق ح��ال��ة م��ن ال�ت�ن��اغ��م ،ال ��ذي ي���ص��ون ال�ل�غ��ة من
االخ�تراق��ات �أو يعمل على تفريغها م��ن حمتواها،
وه��ذا يتطلب جت�سيــد �سبل التعاون ال��ذي ين�أى عن
االتكالية ،الهدف الثاين ،ي�ستند على �ضرورة معاجلة
االختالالت التي �ستزداد بحكم تف�شي الفقر واجلهل،
وازدياد �أعــداد الباحثني عن العمل؛ �إذ من املعلوم أ� ّن
اندفاع ال�شباب للهجرة خارج �أوطانهم من �أجل لقمة
العي�ش� ،سيدفعهم للتخلي ع��ن لغتهم وثقافتهم،
من املفيد القول �إ ّن الوطن العربي غني مب�صادره
املتجددة وتعدد الأقاليم املناخية وتنوّع البيئات فيه،
و�إذا حتققت �سبل التكاملية االقت�صادية بني الدول
العربية على املدى املنظور ،ف�إ ّن جناح اجلهود يف هذا
االجتاه يعني قوة اللغة العربية ،وازدهار موقعها بني
اللغات العاملية.
نبقى يف �شرفة اللغة والإعالم ،ونوثّق أ� ّن هنالك
�صعوبات تواجه و�سائل الإع�لام املختلفة يف يوميات
عملها م��ع املتلقني وال ��ر�أي ال �ع��ام ،وبالتحديد فـي
�إ�شكالية التداخل بني املقومات واملكونات وامل�ؤثرات،
و�إذا انطلقنا م��ن وجهـة النظر ال�ت��ي حت��ر���ص على
�صون اللغة ،جند أ� ّن تفاوت الأمزجة وتباين املواقف
ي�شو�ش بطريقة غ�ير م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى م�ك��ان��ة اللغة،
وامل��ؤم��ل هو �أن تتكاتف اجلهود بالكيفية التي ت�شد
النا�س ،وت�شوقهم �إىل لغتهم ،وهذا ما نق�صده بربط
القـول بالفعل.
ع�ن��دم��ا تت�سم ال���ص��ورة الإع�لام�ي��ة مبتطلبات
البالغة ومو�ضوعية الو�صف ،ف�إنها تكون قد ا�ستوفت
�شروط الإب��داع ال��ذي يحقق غايات املعرفة ،ونظـراً
لتعدد و��س��ائ��ل االت���ص��ال امل��رئ��ي وامل �ق��روء وامل�سموع،
ف�إ ّن مهمة املعنيني بتطوير اللغة الإعالمية ،تتطلب
التي يتم البحث من خاللها عن معرفة احلقيقة ،لغوي ،ي�شد االنتباه �إلـى حدث مرتقب من �ش�أنه م�ع��اجل��ة ال �ف �ج��وات ال �ت��ي ت�ن���ش� أ� ع ��ادة ب�ي�ن امل ��وروث
وت�أ�سي�ساً على ذل��ك يكون بو�سع الإن�سان الإف��ادة مداعبة �أحالم الأغلبيــة ،ومبا �أن ال�شكل يختـلف االجتماعي من جهة ،ومتطلبات احلداثة من جهة
من خربات الآخرين ،وخمزون معرفتهم يف �شتى عن امل�ضمون ،ف � إ� ّن النتائج ت�أتي بعك�س ما تكون �أخرى.
يف اللغة العربية الكثري من امل��زاي��ا الإيجابية
امليادين.
عليه الظروف يف بداية الأم��ر ،وهم يعولون على
مت� ّث��ل ال�ث�ق��اف��ة بالن�سبة �إىل اللغـة العربية �أن تكون خمرجات اخلطاب اللغوي مغايرة متاماً ال�ت��ي ت�ع�ّب�رّ ع��ن م��دل��والت ال��زم��ن وال�ت�ف��ري��ق بينها
اجل��وان��ب املعنوية ،والتي ت�شمـل منظومة القيم ل�سري الأح��داث ،وعلى هذا الأ�سا�س تربز احلاجة بتخ�صي�ص م�صطلح لكل وقت �أو فرتة زمنية معينـ ّة.
�أثناء مناق�شة مناهج اللغة ،ال بد من التوقف
امل�ستمدة من مفهوم الإيثار ،وروح الإباء ،خ�صو�صاً مل��راع��اة �أ��س����س ال�ت�ن�ب��ؤ احل ��ذر للنتـائج ال�سلبية،
بعد �أن �أ�صبحت الثقافة عن�صراً حا�ضراً يف القرارات وانعكا�ساتها على جوهر اللغة من زاويتي الواقعية �أم��ام جملة حقائق� ،أهمها �أننا نتعامل مع كم هائل
ال��ر��ش�ي��دة ،وم��ن املتفق عليه ب � أ� ّن الثقافة احليـة وامل�صداقية ،ن�شري هنا �إىل �أ ّن �أ�سو أ� االحتماالت يف م��ن امل�ع�ل��وم��ات امل�صاحبة ل�ل�ت�ط��ورات التكنولوجية
هي التي تقرر االنتقال �إىل �شروط وا�ستحقاقات مثل هذه احلالة ،هي ال�شعور بال�صدمة احل�ضارية وال �ع �ل �م �ي��ة ،مم �ـ��ا ي���س�ت��دع��ي احل ��دي ��ث ع ��ن م �ه��ارات
امل�ستقبل ومقت�ضياته ،بحيـث تتفاعل وته�ضم وهذا ما ي�شوّ�ش على جماليات اللغة وتلقائيتها .االت�صال من حيث املفاهيم والأه ��داف ،و�إذا ارت�أينا
�أن االت�صال هو عملية اجتماعية وا�سعة ،فكيف لنا
�أهم املتغريات ،مبرونة ال مت�س حا�ضر الأمة ،وال
انعكا�سات اخلطاب الإعالمي على جوهر اللغة �أن نوظف لغتنا بال�شكل الذي يلتقي مع ا�ستحقاقات
تتعـار�ض مع �أنبل �أهدافها الإ�سرتاتيجية.
ومتطلبات ال�سري يف ركـــب التطور والتجدد؟
�أم � ��ا الإجن � � � ��ازات احل �� �ض ��اري ��ة ،ف �ه��ي ت���ش�م��ل
ال �ه��دف امل�ن���ش��ود يف ال�ن����ص ال�ل�غ��وي ه��و عن�صر
جتري املدار�س الفكرية والإعالمية يف الواليات
امل �خ�ت�رع��ات واالك �ت �� �ش��اف��ات ال�ع�ل�م�ي�ـ��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة
امل �ت �ط ��ورة ،وم ��ن حت���ص�ي��ل احل��ا� �ص��ل� ،أن ت��و��س��ع امل �ت �ح��دة وال� � ��دول الأورب � �ي� ��ة ،ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ � ��ر ،ال�ب�لاغ��ة ،وال ��ذي ي�ع��رف ب ��أ ّن��ه ح��ام��ل للخ�صو�صية،
ال�شعوب والدول فـي ميادين ال�صناعات املختلفة ،العديد من اال�ستطالعات وال��درا��س��ات التي تخترب و�أحد �أقدم املدونات التي تخزن فيها الأمم مواريثهـا،
يقوّي مركزها التناف�سي يف الكثري من املجاالت �صالبة �أه��ل الفكر من �أب�ن��اء العروبة ،وكيف يقــوم وحتاول التعريف بها لأنها تربز ذاتها وكيانها يف �آن
وامل� �ي ��ادي ��ن ،وع �ن��دم��ا ت �ك ��ون ال �ن �ت��ائ��ج مب���س�ت��وى �أ�ساتذة اللغة ببذل جهودهم التي حتول دون احتواء واح��د ،وم��ن املتفق عليه �أن توجيه اللغة يتم �ضمن
الطموحات ،ف�إ ّن اللغة ت�أخذ مكانتها املرموقة يف لغتهم ،وب�ن��اء على ه��ذا ال��واق��ع ،تبدو مهمة و�سائل م�سارين ،الأول� :أن العبارة �أو اجلملة ،ت�صـاغ بعد
املحافل الدولية وامل�ؤ�س�سات العلميـــــة والرتبوية ،الإعالم العربية� ،شائكة يف �أوج التقلبات االقت�صادية معرفة القيم االجتماعية ال�سائدة ،وما حتمله من
بعيداً عن الإح�سا�س باخلوف من االحتـواء الذي وامل�ت�غ�يرات االجتماعية ،فقد تك�شفت ال�ن��واي��ا التي تقاليد و�أع ��راف ،امل�سار الثاين :يلتزم ب�أرقى حدود
كثرياً ما يــكون �سبباً با�ضمحالل الفكر ،وهذا ما روج��ت منذ عقدين ونيّف من الزمن لنظم العوملة املو�ضوعية ،مبا تعنيه من ت�صميم على طرح الأفكار
و�سيا�ساتها املتوح�شة ،وما ترتب على ذلك من تداخل ال�ه��ادف��ة ،وال�ت��ي تت�ضح م��ن خاللها ال��ر�ؤي��ة وت�سود
ينعك�س �سلباً علـى ح�صانة اللغة وهويتها.
تتبلور اجلوانب امل�شرقة يف وظيفة اللغة من غري منظم ،وانفتاح بـني احل��دود ،الأم��ر ال��ذي حفـز الثقة ،ث ّم تت�ألق فيها اللغة.
خالل مراعاة ربط القـول بالفعل ،ويف هذا االجتاه ،دور اجلامعات العربية نحو االرتقاء باللغة العربية،
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
ميكن التذكري ب�أ ّن املرتب�صني بهذه الأم��ة ،كثرياً وتوطني االعتزاز بها ،وبناء على ذلك ،ف�إ ّن الفعاليات
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»
ما يلج�أون �إىل مترير مالحظات معينة يف �إطار الإعالمية العربية ت�سعى لتحقيق هدفني ،الأول،
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ّ
مقومات التفكير الالزمة لتكوني مبدعة
متتلك النف�س الب�شرية طاقات كامنة من املواهب
والقدرات التي ت�ؤهلها لبلوغ درجة املبدعني واملبدعات،
فال�شاعرة املجيدة ،واملعلمة الفعّالة ،والإدارية الناجحة،
والأم امل��اه��رة ،واملربية الفا�ضلة ،ي�ستخدمن قدراتهن
الإبداعية بطريقة معينة لت�شمل عدة منا ٍح واجتاهات؛
فالطاقة الإبداعية لعقولنا م�صدر غني بالطاقات اخلام
التي ال تن�ضب ،ف�ض ًال عن املهارات الإبداعية التي ميكن
�أن نتعلّمها ونتدرب عليها.
ف ��امل ��ر�أة م ��أ� �س ��ورة غ��ال �ب �اً ل�ن�م�ط�ي��ة م�ع�ي�ن��ة يف

التفكري ،تكاد تتجمد عليها ،فين�ضب التفكري وت�شح
املوارد ،فترتاكم امل�شاكل اليومية وامل�سائل الرتبوية
ال �ت��ي جم �م��وع��ة احل ��ل ف�ي�ه��ا خ��ال �ي��ة م��ن احل �ل��ول،
فالإبداع يف التفكري �ضرورة مُلحّ ة ملواجهة التيارات
املتالطمة والأم ��واج العالية من الفنت والأزم��ات،
و�أ�صبح �أ�سلوب الإجابة الواحدة ال�صحيحة ركاماً
من املا�ضي التليد ،لأن جمموعة احلل مليئة ب�أنواع
احل �ل��ول ال �ت��ي مي�ك��ن ا��س�ت�غ�لال�ه��ا ب �ط��رق التفكري
الإبداعية.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

التربية الجنسية ..متى وكيف؟
ُت�ع�ت�بر ال �ث �ق��اف��ة اجل�ن���س�ي��ة ج ��زءاً الأب�ن��اء يجب �أن يكون بح�سب احلالة
م��ن ال�ث�ق��اف��ة ال �ع��ام��ة وامل �ه �م��ة يف ذات واحلاجة وبحدود ،فلي�س من يبد أ� �سن
ال��وق��ت بالن�سبة �إىل اجلن�سني ،وهي امل��راه�ق��ة كمن ه��و مقبل على ال��زواج
ترتبط بالثقافة االجتماعية ال�سائدة ،بعد �أيام.
والقيم الفكرية والرتبوية والدينية
 ت�ق��دمي ج��رع��ات م��ن املعلومات�ب � �ن� ��اء ت �ت �ن��ا� �س��ب م� ��ع �أع� �م ��اره ��م
يف امل�ج�ت�م��ع؛ �إال �أن ط��ري�ق��ة التثقيف ل �ل� أ
وال�ت�رب� �ي ��ة اجل �ن �� �س �ي��ة وت �ن��اول �ه��ا م��ن واح�ت�ي��اج��ات�ه��م ،وم��ن خ�ل�ال م�ؤ�س�سة
جمتمع �إىل �آخر تختلف ،وذلك بح�سب الأ�سرة واملدر�سة ،حتى ال يكون الأمر
امل � � ؤ�ث� ��رات ،ح �ي��ث ي�ع�ت�ق��د ال�ب�ع����ض �أن مفاج�أة عندما ي�شبّ االبن �أو البنت.
الرتبية اجلن�سية تتعار�ض مع الدين،
 التم�سك ب ��آداب ال�ق��ر�آن الكرمي�أو أ�ن �ه ��ا ت���ش�ج��ع الإب ��اح �ي ��ة وال�ت�ف�ل��ت وال�سنة يف الكالم يف هذه الأم��ور قدر
الأخالقي ،وهذا بالطبع غري �صحيح امل�ستطاع ،وذل��ك بهدف الو�صول �إىل
على الإط�لاق ،والإمل��ام بها يف حد ذاته ال �ه��دف امل�ط�ل��وب ب ��أك�ثر ال �ط��رق �أدب� �اً
أ�م��ر الب��د م�ن��ه ،لأن��ه يتعلق بالفطرة وتهذيباً.
وبحاجة ع�ضوية ونف�سية مُلحّ ة� ..إذاً
و أ�خ� �ي� ��راً ،وب �ع��د �أن ت �ع��رف��ت �إىل
الرتبية اجلن�سية ..متى وكيف؟
الرتبية اجلن�سية ..متى وكيف ميكن
 يجب على �أولياء الأم��ور التنبّه �أن ت �ك��ون؟ ف�ل�ا ب��د م��ن الإ�� �ش ��ارة �إىل�إىل أ�ن��ه قبل و�صول االب��ن  -ذك��راً كان �ضرورة �أال ي�شعر الطفل� ،سواء الذكر
�أو أ�ن �ث��ى  -ل���س��نّ التمييز ب�ين اخل�ط��أ �أو الأنثى ،ب�أن املوا�ضيع اجلن�سية �أمر
وال���ص��واب ،ال قيمة وال حاجة للكالم ال يُ�سمح له بال�س�ؤال عنه ،لأن الف�ضول
معه يف مثل هذه الأمور.
ق��د ي �ق��وده �إىل ط ��رق غ�ي�ر م���ش��روع��ة
� -إن ع��ر���ض ه ��ذه امل �� �س��ائ��ل على لإيجاد �إجابات لأ�سئلته.

فمنهجية التفكري لديها وا�ضحة ودقيقة ،فنجد �أعمالها
لوحة ر�سام رائعة يف ترتيب الألوان وتناغم ال�شخو�ص.
 -3البيئة الواعية :وتتمثل البيئة الواعية يف عدة �أمور:
التغلب على العادات :العادات يف الأ�صل هي ا�ستجابات
منطية متكررة وغ�ير إ�ب��داع�ي��ة لعمل �شيء بالطريقة
نف�سها وال �ظ ��روف ن�ف���س�ه��ا؛ ك��الأك��ل وال �� �ش��رب وال �ن��وم
واال�ستيقاظ ،لكن هناك الكثري من العادات التي حتتاج
�إىل تغيري يف منطيتها وتطويرها ب�شكل �إبداعي ،مثال
على ذل��ك ،ما ر أ�ت��ه ال�سيدة ال��زه��راء فاطمة بنت النبي
�صلى اهلل عليه و آ�ل ��ه و��س�ل��م م��ن ان�ك���ش��اف ج�سد امل ��ر�أة
املتوفاة وهي حممولة على ال�سرير ،ف�أخربت �أ�سماء بنت
عمي�س ،ف�أخربتها �أنها ر�أت يف احلب�شة الن�ساء يغطني
بالعباءات على �سرير املوت ،ويف ذلك �سرت لهن ،وتغيري
للنمطية امل�ع�ت��ادة ،ف��أو��ص��ت بذلك ر�ضي اهلل عنها ،ثم
غلب ذلك الفعل باملر�أة املحمولة على �سرير املوت.
 -4ت�شجيع روح املغامرة واجل��ر�أة :وتتمثل ح ّقاً البيئة
الواعية الرفيعة يف اجليل القر�آين الفريد الذي تخرّج
م��ن م��در��س��ة ال�ن�ب��وة ون�ه��ل م��ن معينها ال��رق��راق ،فمن
�أمثلة ذلك موقف �أم عمارة يف غزوة «�أُحد» ،و�أم �سليم يف
غزوة «حُ نني» ،و�أم حرام يف ركوب البحر.
فاملبدع ال يتملكه اخلوف من النقد لينكفئ على نف�سه
ويطوي �أفكاره ،لذا قال اهلل تعاىل يف و�صف امل�ؤمنني:
}ي�ج��اه��دون يف �سبيل اهلل وال ي�خ��اف��ون ل��وم��ة الئ��م{
(�سورة املائدة الآي��ة  ،)54فما دام العمل على �صواب،
فال يخاف املبدع لومة الئم ،وال داعي لإ�ضاعة الوقت
يف التفكري يف هذا النقد �أو الرد عليه ،بل يدير ظهره
َل ُه ويتوكل على اهلل.
 -5ت�سخري الإمكانات املتاحة :املبدع ي�ستفيد من جتارب
الآخ ��ري ��ن وجم �ه��ودات �ه��م اخل �ّي��ررّ ة� � ،س��واء ب��ال �ق��راءة �أو
امل�شاورة �أو املحاكاة ،ويبني عليها �أفكاره ،ولو كانت جمرد
فكرة �صغرية ،وال تكون الظروف التي حوله عائقاً له
م��ن االن �ط�لاق ن�ح��و ال �ه��دف ،ي�ق��ول ال �ع��امل النف�ساين
الفرد �أدلر� :إن من �أ�سمى خ�صائ�ص الإن�سان قدرته على
ت�صيري القوى ال�سلبية قوى �إيجابية.

ومي�ك��ن إ�ج�م��ال مقومات التفكري الإب��داع��ي بعدة
�أمور ،منها:
 -1ال�صحة النف�سية :يرى علماء النف�س الرتبويون �أن
املبدع �شخ�صية متتلك جمموعة من القدرات الظاهرة
وال�سمات الباطنة املنعك�سة على ال�سلوك منها:
معوقات الإبداع
• التفا�ؤل :وهي النظرة الطيبة للأمور ،قال النبي
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم« :ويعجبني ال�ف��أل :قالوا:
الإب � ��داع م �ه��ارة ع��ال�ي��ة مي�ك��ن ت�ع� ّل�م�ه��ا ب��امل��را���س
وما الف�أل يا ر�سول اهلل؟ قال :الكلمة الطيبة» ،فالتفكري والتمرين ،لكن قد يعيق تعلم الإب��داع بع�ض الأم��ور
الإبداعي يحتاج �إىل هذه الكلمة الطيبة ليندفع بحما�س منها:
وحكمة نحو الهدف امل��راد حتقيقه ،مع �إميانه اليقيني  -1ال�شعور بالنق�ص ،وعدم الثقة بالنف�س وحتقريها.
بالق�ضاء والقدر خريه و�شره.
 -2االن�شغال ب��الأم��ور الروتينية (زوج��ة ع��ادي��ة� ،أم
• املرونة يف التفكري :وهي القدرة على التكيّف ال�سريع روتينية ،معلمة منطية).
مع املواقف وامل�شاكل الطارئة ،وذلك ب�أن ميتلك املبدع  -3االك �ت �ف��اء ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �ع ��ادي ،م��ن دون حم��اول��ة
�سي ًال ك�ب�يراً م��ن الأف �ك��ار امل�ت�ن��وع��ة ،وي���س��اع��ده يف ذلك التطوير واال�ستمرار فيه.
طالقته يف التعبري عن هذه الأفكار وت�صويرها واقعياً -4 .اخلوف من النقد.
• الإح���س��ا���س بامل�شكالت والإدراك ال��دق�ي��ق للثغرات  -5اخلوف من الف�شل.
وق��راءة ما بني ال�سطور :ويتمثل يف الإح�سا�س املرهَف  -6عدم و�ضوح الأهداف امل�ستقبلية القريبة والبعيدة.
للتعرف على امل�شكالت العادية التي ت�صبح م��ع م��رور  -7القناعة ال�سلبية بالر�ضا بالواقع.
الأيام راناً ثقي ًال ي�صعب �إزالته وعالجه ،فتدرك متاماً  -8الت�شا�ؤم.
نواحي الق�صور يف الأفكار ال�شائعة ،وتنظر بعني ثالثة  -9الت�أثر بالبيئة اجلامدة.
للأمور ،ومثال على ذلك :تلك ال�صحابية اجلليلة التي  -10االتكالية على الآخرين يف حتقيق الهدف.
عر�ضت على ر��س��ول اهلل عليه ال�صالة وال���س�لام �صنع
منرب له يقوم عليه عند خطبته للنا�س ،وذل��ك عندما
�صناعة الإبداع
ازدح��م ال�صحابة يف م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،و�ضَ عُف �صوته �أمام احل�شود املتوثّبة ل�سماع
�أي �صناعة حيوية تقوم على عدة معادالت تفاعلية،
ور�ؤية نب�ضات ر�سول الهدى نبينا حممد �صلى اهلل عليه وت �ك��ون بن�سب قيا�سية م �ت��وازن��ة ،م��ع وج ��ود ال�ع��وام��ل
و�آله و�سلم.
امل�ساعدة ،وميكن تف�سري معادلة الإبداع مبا يلي:
• التجديد :يرى املبدع �أنه ن�سيج وحده من اخلربات
هل �أنت مبدعة؟
وال�ق��درات ،فال يقبل بتكرار احللول وال �أن ي�سد م�سد
نف�سية متفائلة  +تفكري منظم  +هدف وا�ضح +
اخل�ب��ر ،ف�ل�ا ي��ر� �ض��ى ب �ت �ك��رار ن�ف���س��ه وال ت �ك��رار �أف �ك��ار بيئة واعية = �إبداع
غريه ،مثل ما ذكر عن �أدي�سون �أنه كرر جتربة امل�صباح
وميكن تطبيق معايري الإب��داع بقيا�س م�ستوى
يقول:
الكهربائي  1800م��رة مل يكرر إ�ح��داه��ا مرتني،
بع�ض املقومات الالزمة للإبداع ،وذلك بحل التمرين
عرق
و٪99
ال��ذك��اء والعبقرية  ٪1منه �إل �ه��ام ووح ��ي،
ال �ت��ايل ال ��ذي ي�ظ�ه��ر ب��و� �ض��وح م���س�ت��وى ا��س�ت�ع��دادك
وجهد وكفاح.
النف�سي خلو�ض غمار الإب��داع واالن�ط�لاق يف رحابه
 -2حب التنظيم :هذه �إحدى املقومات املهمة للو�صول الوا�سعة.
�إىل الإب � ��داع يف تنظيم ال�ت�ف�ك�ير وال��وق��ت والأول ��وي ��ات
والأه ��داف ،ف�لا يطغى �شيء على �شيء م��ن الأه ��داف،
رمي اخلياط
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مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات

سمك السردين..

لمقاومة الكوليسترول
وأمراض القلب

طــريـقـة اللعـب

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

لو عرف النا�س فوائد ال�سردين وما يحتويه من قيم
وميكن اخت�صار �أهم فوائد ال�سردين بالآتي:
غذائية ،لأكرثوا من تناوله ،ولأ�صبح العن�صر الرئي�سي
 هو غني بالربوتينات التي حتتوي �أحما�ضاً �أمينيةيف كثري من الوجبات الغذائية.
مهمّة مثل االرجنني ،والرتيبتوفان ،وغريها ،وهي مهمة
ه��ذا ال���س�م��ك اخل�ف�ي��ف ال���ص�غ�ير ا��س�ت�م��د ا��س�م��ه من للمحافظة على �أن�سجة اجل�سم ،ولبناء ما يحتاج �إليه
جزيرة �سردينا يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،و�أ�صبح يُعرف اجل�سم يف عمليات الرتميم التي حتدث لأن�سجة اجل�سم.
ب��ا��س��م «� �س��ردي��ن» ،وم��ن امل �ع��روف �أن ه��ذا ال�سمك يكرث
 يُعترب ال�سمك م���ص��دراً مهماً م��ن م�صادر ال�ي��ود،وجوده عند هذه اجلزيرة الإيطالية.
والفو�سفور ،وهذه �ضرورية للأ�سنان والعظام والدم ،وهو
ي��ؤك��د خ�ب�راء الأغ��ذي��ة �أن لل�سردين ف��ائ��دة �صحية م�صدر مهم للكال�سيوم.
عظيمة للإن�سان ،ال تفيد اجل�سم فقط� ،إمن��ا ت�ساعده
 ي�ح�ت��وي ال���س�م��ك ع�ل��ى ف�ي�ت��ام�ين «�أ» و«د» ،وه��ذه�أي�ضاً على مقاومة الأمرا�ض ،كالكولي�سرتول و�أمرا�ض الفيتامينات موجودة يف كبد ال�سمك.
ال�ق�ل��ب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ،وغ�ي�ر ذل��ك م��ن الأم��را���ض
 حل ��م ال �� �س �م��ك ال ي �ح �ت��وي ع �ل��ى أ�� �ش �ب ��اه ال���س�ك��ر،اخلطرية.
وال�غ�ل��وك���س�ي��دات ،ل��ذل��ك يُعطى مل��ن يتبع حمية غذائية
م��ن الأف �� �ض��ل ت �ن��اول ال���س��ردي��ن امل �ع � ّل��ب ،لأن لتخفيف الوزن.
ال �� �س��ردي��ن يف ه ��ذه احل��ال��ة ي �ك��ون نظيفاً
 يقوم الفو�سفور املوجود يف ال�سمك ،خ�صو�صاً �أنواعوجم � َّه��زاً وم�ط�ه��واً بطريقة �صحية ال�سردين ،بتن�شيط الذاكرة ،وله دور مهم يف بناء العظام.
ونظيفة ،وي�ق��ول خ�ب�راء ال�غ��ذاء
 ي�ح�ت��وي ال���س�م��ك ع�ل��ى ن���س�ب��ة ع��ال�ي��ة م��ن حم�ضال�صحي� ،إن تناول ال�سردين ال �غ �ل��ومت �ي��ك ،وه ��ي م� ��ادة � �ض��روري��ة ل��وظ��ائ��ف ال��دم��اغ
م��رات ع��دي��دة ك��ل �أ�سبوع ،والأع�صاب والأن�سجة.
ي �ح �م��ي م� ��ن �أم� ��را�� ��ض
الأه� ��م م��ن ك��ل ذل� ��ك ،وج� ��ود م� ��ادة «الأوم �ي �غ��ا »3 -
خ� �ط�ي�رة ،ك ��أم��را���ض املوجودة يف دهن ال�سمك وجميع ثمار البحر ،وعلى عك�س
القلب وال���ش��راي�ين ،الكولي�سرتول ال��ذي ي�ضر ب�صحة الإن�سان ،ف��إن احتواء
و�� �س ��رط ��ان ال�ك�ل��ى ده��ن ال�سمك على م��ادة «اوميغا» مينع �إ�صابة الأج�سام
و��س��رط��ان ال�ث��دي باجللطات ال��دم��وي��ة التي ت�صيب القلب وال��دم��اغ ،ف��إن
وال � �ق� ��ول� ��ون ،ب��ل ك��ان��ت ال��ده��ون امل��وج��ودة يف احل �ي��وان��ات م��ن غ�ن��م و بقر
�إنه مفيد جداً يف ت�ضر بال�صحة ،ف�إن دهن ال�سمك مطلوب ل�صحة اجل�سم
م�ق��اوم��ة مر�ض الب�شري ،لأن��ه كلما ك�ُث رُ ده��ن ال�سمك ك�ُثترُ ت فيه م��ادة
ال� ��� �ش� �ي� �خ ��وخ ��ة «اوميغا».
«ال� � ��زه� � ��امي� � ��ر»،
جميع الأ�سماك حتتوي يف ج�سمها على «�أوميغا،»-3
وم� � ��ن امل � �ع� ��روف لكن هنالك �أنواع �أ�سماك حتتوي على ن�سبة �أكرب من هذه
أ�ي� � � � ��� � � � �ض� � � � �اً �أن املادة ،ففي بع�ض الأ�سماك ت�شكّل الدهون  ٪1من الوزن،
ال �� �س��ردي��ن مفيد ويف �أن ��واع �أخ��رى  ٪2م��ن ال ��وزن ،ويف �سمك التونة تبلغ
ج � � � � � � � ��داً ل� �ل� �ج� �ل ��د الن�سبة  ،٪15و�أهم �أنواع ال�سمك التي حتتوي على ن�سب
وال � � �� � � �ش � � �ع� � ��ر ،ف �ه ��و عالية هي الطون ،وال�سردين ،وال�سلمونَّ ،
يف�ضل ملر�ضى
يك�سب الب�شرة ن�ضارة القلب تناول ال�سمك ث�لاث م��رات يف الأ�سبوع ،لإح��داث
م � �ل � �ح� ��وظ� ��ة ،وي �ع �ط ��ي وقاية تامة� ،إال �أن �أبحاثاً حديثة �أثبتت �أن �أكل ال�سمك،
لل�شعر ملعاناً و�ألقاً خا�صاً ،ولو مرة يف ال�شهر ،ي ؤ�مّن وقاية جيدة.
وي�ك�ف��ي أ�ن ��ه ي�ح�ق��ق ال �ت��وازن
 الأ��س�م��اك الغنية مب��ادة «اوميغا � »3 -ضرورية يفيف ن �� �س��ب ال ��رط ��وب ��ة ب��اجل �� �س��م ،غ ��ذاء امل��ر��ض��ى امل���ص��اب�ين مب��ر���ض «ال�ت���ص�ل��ب ال�ل��وي�ح��ي»
خ�صو�صاً اجل�ل��د ،كما ي�ساعد على  ،multiple sclerosisوه��و مر�ض ي�صيب
التخل�ص من البقع والهاالت التي ت�شوّه «النخاع ال�شوكي» ،ومينع ال�سمك تفاقم هذا املر�ض الذي
الب�شرة.
مل يوجد له دواء فعال ملعاجلته �إىل الآن.

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1يدعو �إىل الأمل واحلزن  /ثلثا
�شام
1
 5والية يابانية جنوبية فيها ولد
فن الكاراتي
2
 6ن�صف تواق  /ير�سل من ينوب
عنه
3
 7العب كرة قدم الأكرث �شعبية
4
يف الوطن العربي
 8دار � /إذا تعدى اثنني �شاع
5
 9دواء �شاف �ضد ال�سم �أو املر�ض
 /غجري
6
 10مو�سيقى امريكية افريقية /
قرو�ض م�ستحقة
7

8
9
10

�أفــقــي
 1عام  /من ال�شهور الهجرية
 2من �أعرق الفرق االجنليزية لكرة القدم
� 3أف�ضل العب لكرة قدم يف العامل 2008

عـــامـــودي
 1ن�صف يحطم  4 /مت�شابهة /
قوام
 2يف ال�سلم املو�سيقي  /ف�صيلة
م � ��ن ال � �ن � �ب� ��ات� ��ات ت� ��� �ض ��م ال� �ف ��ول
(معكو�سة).
 3اال�سم الأول للمغني اال�سباين
ايغلي�سيا�س  /كثري
 4مذكرات يومية  /ن�صف راهب
 5ح��ار���س م��رم��ى ف��ري��ق الن����س

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

الفرن�سي � /أجرة موظف
 6وكالة ف�ضاء امريكية
 7ثروة � /آخر اال�سبوع (باالجنليزية)
 8موقع املرجان الطبيعي يف البحر � /صوت
الأمل العميق  /نعم (بالفرن�سية)
 9تعديالت طفيفة على عمل فني � /أ�شجار
رفيعة وعالية حلماية املزارع من الريح
 10من حاالت البحر  /الدولة العربية التي
اخرجت ال�سعودية من ك�أ�س العامل 2010
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األنصار يودع كأس لبنان
وجمال طه ..ويستعيد الشرقي
مل تبعد اخل�سارة �أمام الت�ضامن �صور  3 – 1فريق
الأن�صار عن مناف�سات ك�أ�س لبنان فقط ،بل �أفقدته
�آخ��ر أ�م��ل له يف حتقيق �أي إ�جن��از ه��ذا املو�سم ،بعد �أن
خرج من دائرة ال�صراع على لقب الدوري ،حيث يحتل
املركز اخلام�س يف الرتتيب ،و�أ�صبح بحاجة �إىل جهد
خارق يف ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي ليبلغ الدور الثاين بعد
خ�سارتيه �أمام فنجا العماين  2 – 0و�أربيل العراقي 0
–  2قبل �أن يفوز على احللقة الأ�ضعف يف جمموعته
الأهلي تعز اليمني  0 – 2الأ�سبوع املا�ضي ذهاباً ،و– 5
 1الثالثاء يف مباراة الإياب.
ويف و�ضع ح��رج كهذا ،ك��ان من الطبيعي �أن تبادر
�إدارة الأن�صار لإجراءات فورية تعيد الأمور �إىل ال�سكة
ال�صحيحة ،وت� ؤ�م��ن مترير م��ا تبقى م��ن ه��ذا املو�سم
ب�أقل الأ�ضرار ،بعدما بات الفريق خارج دائرة املناف�سة
املحلية والقارية.
وج� ��اءت ا��س�ت�ق��ال��ة ج �م��ال ط��ه ل�ت�ف�ت��ح ال �ب��اب أ�م ��ام
�صدمة �إيجابية تنقذ ماء الوجه يف الفرتة املتبقية من
املو�سم ،وحت�ضر الأن�صار للمو�سم القادم بقيادة ربان
�سفينة جديد يخلف طه يف نادي البطوالت والألقاب،
و�صاحب الرقم القيا�سي يف عدد مرات الفوز بالدوري
اللبناين ( 13مرة).
وبعد �أن قبلت ا�ستقالة طه ،عينت الإدارة ابن النادي
مالك ح�سون �أحد �أب��رز جنوم الع�صر الذهبي ،مدرباً
م�ؤقتاً للفريق ،ب�إ�شراف رجل النادي التاريخي عدنان
ال�شرقي ،وال��ذي ع��اد للأخ�ضر على ر أ����س جلنة فنية
مهمتها الإ�شراف ور�سم اخلطط امل�ستقبلية للنهو�ض
بالفريق وال�ع��ودة به �إىل ا�ستعادة بريقه عندما تربع
على عر�ش الكرة اللبنانية ل�سنوات طويلة.
وت � أ�ت��ي ع��ودة ال�شرقي �إىل الأن���ص��ار ه��ذه امل ��رة ،يف
مهمة إ�ن�ق��اذي��ة ،حم��او ًال مد يد امل�ساعدة لناديه الأم،
الذي يعاين الأمرين هذا املو�سم.
وبعد ا�ستقالة طه وتعيني ح�سون يف من�صبه وقائد
الفريق ال�سابق �سامي ال�شوم م��درب�اً م�ساعداً ،واف��ق
ال�شرقي على �أن يرت�أ�س اللجنة الفنية اجلديدة للنادي،
التي ت�ضم رئي�س النادي اجلديد نبيل ب��در ،والأم�ين
ال
العام و�ضاح ال�صادق ،والإداري حممود الناطور ،ف�ض ً
عن املدربني ال�سابقني يف الفريق حممود برجاوي (�أبو
طالب) وكيفورك قره بتيان.
وعقدت اللجنة اجتماعات ع��دة مع اجلهاز الفني
لتقييم و�ضع الفريق بعد لقاء الأه�ل��ي تعز اليمني،
وقبل ان�ط�لاق املرحلة  17م��ن ال ��دوري ،حيث يواجه
ال�ف��ري��ق ال�شباب ال�غ��ازي��ة ال�ساعي ل�ل�ه��روب م��ن �شبح
الهبوط �إىل الدرجة الثانية.
وك ��ان ال���ش��رق��ي ق��رر اع �ت��زال ال�ت��دري��ب ع��ام 2001
بعد م�سرية حافلة على ر أ����س اجلهاز الفني للأن�صار
ا�ستمرت نحو  35عاماً ،توجها �أ�شهر املدربني اللبنانيني
بلقب ال ��دوري اللبناين  11مو�سماً متوالياً ،م��ا أ�ه��ل
الأن�صار لدخول كتاب «جيني�س» للأرقام القيا�سية.
وب�ع��د اع�ت��زال��ه ع��اد ال���ش��رق��ي �إىل الأن �� �ص��ار لفرتة
وجيزة بعد �أن تعاقب عدة مدربني على الفريق� ،أبرزهم
العراقي عبد الأمري �أحمد «الأم��وري» ،ومل تكن عودة
ال�شرقي لفرتة طويلة� ،إذ �سلم الراية للمدير الفني
العراقي ال�شهري عدنان حمد عام  ،2005وبقي حمد
يف من�صبه ملو�سمني قبل �أن ي�ستلم الدفة جمال طه،

املدير الفني اجلديد مالك ح�سون

ال��ذي قدم ا�ستقالته قبل �أي��ام ،وبعد �أن درب الأن�صار
�أ�شرف ال�شرقي على تدريب منتخب لبنان عدة �أعوام،
قبل �أن يرتك املهمة للمحلي �إميل ر�ستم ،ثم للأملاين
ثيو بوكري.
وت�ؤكد م�صادر مقربة من نادي الأن�صار� ،أن تعيني
ح�سون �سيكون لفرتة انتقالية ،تنتهي بانتهاء املو�سم
احل ��ايل ،وت�شري ه��ذه امل���ص��ادر �إىل �أن �إدارة الأن���ص��ار
برئا�سة نبيل بدر ،بد�أت منذ الآن بجوجلة عدة �أ�سماء
للتعاقد معها من �أجل الإ�شراف على الفريق ،من بينها
املدير الفني احلايل ملنتخب لبنان ثيو بوكري ،واملدرب
احلايل لفريق الرا�سينغ الت�شيكي ليبور باال.

رئي�س اللجنة الفنية لنادي الأن�صار عدنان ال�شرقي

ال�صفاء �أمام احلاجز ال�صوري
� �س �ي �ك��ون ال �� �ص �ف��اء م �ط��ال �ب �اً ب��اج �ت �ي��از احل��ائ��ط
ال���ص��وري امل�ن�ي��ع ،يف ح��ال �أراد تعبيد طريقه نحو
نهائي ك�أ�س لبنان ،ويحلم ال�صفاء ب�إحراز «الثنائية»
ه��ذا املو�سم للمرة الأوىل يف تاريخه ،وه��و ينا�ضل
ع�ل��ى ث�ل�اث ج�ب�ه��ات :ال� ��دوري ح�ي��ث يحتل امل��رك��ز
ال �ث��اين ب �ف��ارق الأه � ��داف خ�ل��ف ال�ن�ج�م��ة امل�ت���ص��در،
والك�أ�س وك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
و�سبق لل�صفاء �أن ف��از بالك�أ�س الثمينة مرتني
مو�سمي  63ــ  64على ح�ساب النجمة  1ــ  ،0و 85ــ 86

فريق الأن�صار قبيل مباراته مع الأهلي تعز اليمني الثالثاء املا�ضي

على ح�ساب الأن�صار بالنتيجة عينها ،وبلغ النهائي
 7مرات.
وو�صل ال�صفاء �إىل ن�صف النهائي بفوزه على
العهد  3ـ�ـ  2ب�ضربات ال�ترج�ي��ح بعد تعادلهما يف
الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف  3ــ  3يف ثمن النهائي ،ثم
على املربة  0 – 1يف ربع النهائي.
وي �ق��دم ال�ت���ض��ام��ن � �ص��ور ال �ع��رو���ض وال�ن�ت��ائ��ج
اجليدة بقيادة املدير الفني حممد زهري ،ال �سيما يف
مرحلة الإياب من الدوري ،حيث فاز الت�ضامن على
العهد وتعادل مع النجمة وال�صفاء وخ�سر ب�صعوبة
�أمام الأن�صار ب�إ�صابة وحيدة.
وب �ع��د �أن أ�ق �� �ص��ى ال��را��س�ي�ن��غ ال �ق��وي ب���ض��رب��ات
ال�ترج�ي��ح ،ي � أ�م��ل الأخ ��اء الأه �ل��ي متابعة م���ش��واره
نحو املباراة النهائية لك�أ�س لبنان للمرة الأوىل يف
تاريخه ،ومن �أجل حتقيق هذا احللم ،يتوجب على
الفريق اجلبلي ،إ�ق���ص��اء �شباب ال�ساحل يف ن�صف
النهائي ،وهو يعتمد يف مهمته ،على حنكة مديره
ال�ف�ن��ي ال��وط �ن��ي ��س�م�ير ��س�ع��د ،وث�لاث �ي��ه الأج�ن�ب��ي
�إدورادو كون�سي�ساو ودييغو (اب��رازي��ل) وال�سوري
عالء بي�ضون.
ويطمح ال�ساحل �إىل حمل الك�أ�س املرموقة للمرة
الثانية ،بعدما و�صل �إليها مو�سم  99ـ�ـ  ،2000و�أم��ل
ال�ساحليني كبري يف تعوي�ض �إخفاقهم مو�سم  2008ــ
 2009حني خ�سر ال�ساحل يف النهائي �أمام العهد  0ــ .2
واملهمة لي�ست بعيدة عن ال�ساحلي ،يف عهد املدير
ال �ف �ن��ي احل� ��ايل حم �م��ود ح �م��ود ال� �ق ��ادر ع �ل��ى تفجري
املفاج�آت يف الك�أ�س ،ال �سيما �أن معنويات العبيه جيدة
بعد تخطي �سفري ال�شمال طرابل�س  3 – 5ب�ضربات
اجلزاء الرتجيحية يف ربع النهائي.
وتقام مباراتا الدور ن�صف النهائي الأربعاء يف 15
�أي��ار القادم بني الت�ضامن �صور وال�صفاء على ملعب
املدينة الريا�ضية ال�ساعة  3.30والثانية بني الإخ��اء
وال�ساحل يف التوقيت عينه على ملعب بريوت البلدي.
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أبطال أوروبا :الريال عطل القنبلة التركية
ودورتموند أفسد عرس ملقة

فريق ريال مدريد

�سيح�ضر فريق ري��ال م��دري��د الإ�سباين نحو هدفه ،بعد تخطي غلطة �سراي الذي
العريق يف ن�صف النهائي دوري �أبطال �أوروبا ت�ضم �صفوفه جمموعة م��ن ال�ن�ج��وم ،على
ل�ك��رة ال �ق��دم ،ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة ع�ل��ى ال �ت��وايل ،ر�أ� �س �ه��م امل�ه��اج��م ال�ع��اج��ي دي��دي�ي��ه دروغ �ب��ا،
بعد �أن جن��ح يف اجتياز عقبة غلطة �سراي والع��ب ال��و��س��ط وي�سلي ��س�ن��اي��در ،املتوجني
الرتكي بفوزه عليه  0 - 3ذهاباً يف مدريد �سابقاً باللقب ال�ق��اري ،وال�ع��اج��ي اميانويل
وخ�سارته �أمامه � 3 - 2إياباً الثالثاء املا�ضي اي�ب��وي الع��ب الأر��س�ن��ال الإنكليزي ال�سابق،
يف ا�سطنبول.
وال�برازي�ل��ي فيليبي ميلو الع��ب جوفنتو�س
وه ��ذه امل ��رة ��س�ي�ك��ون ع�ل��ى ري ��ال م��دري��د الإي�ط��ايل ال�سابق ،والإ��س�ب��اين أ�ل�برت ريريا
النجاح يف الو�صول �إىل النهائي ،بعد �أن ف�شل العب ليفربول الإنكليزي ال�سابق ،واحلار�س
يف تخطي دور الأربعة ،يف املو�سمني ال�سابقني ،الأوروغ� ��واي� ��اين ف��رن��ان��دو م��و��س�ل�يرا الع��ب
ب�سقوطه �أم��ام غ��رمي��ه التقليدي بر�شلونة الزيو الإيطايل ال�سابق.
وكان الفريق الرتكي نداً لنظريه الإ�سباين،
وبايرن ميونيخ الأملاين ،على التوايل.
ويبحث م��درب ري��ال ال�برت�غ��ايل جوزيه خ�صو�صاً يف مباراة الإي��اب ،حيث �أح��رج «�أبناء
م��وري �ن �ي��و ،ع ��ن ل �ق��ب ث��ال��ث ب �ع��د ت�ت��وي�ج��ه مورينيو» كثرياً ،وكاد يبعدهم عن املناف�سات،
م��ع ب��ورت��و ال�برت �غ��ايل ع ��ام  2004والإن �ت�ر لكن رونالدو �أثبت جمدداً �أنه الورقة الرابحة
الإيطايل عام  ،2010وهو قطع �شوطاً بعيداً ل�ف��ري�ق��ه ب�ه��دف�ين م��ن ت��وق�ي�ع��ه قل�صا ال�ف��ارق

فرحة جمنونة ملدرب دورمتوند يورغن كلوب بعد ت�أهل فريقه

فريق دورمتوند يحيّي اجلمهور بعد بلوغه ن�صف النهائي

�أمام الأتراك ،الذين لعبوا برجولة وحا�صروا
امل�ن��اط�ق�ي��ة الإ� �س �ب��ان �ي��ة ب��واب��ل م��ن ال�ه�ج�م��ات
املتقنة ،وك��ان ن�صيبهم ث�لاث��ة �أه ��داف رائعة
للعاجي اميانويل ايبويه والهولندي وي�سلي
�شنايدر والعاجي الآخر ديدييه دروغبا ،لكنها
مل تكن كافية للت�أهل �إىل املباراة النهائية.
و��س�ي��وا��ص��ل ال��ري��ال زح �ف��ه ن�ح��و اللقب
العا�شر ،علماً �أن�ه��ا امل��رة الـ 24التي يح�ضر
فيها يف ن�صف نهائي البطولة الأوروبية الأم،
لكن �سيكون عليه احلذر �أكرث خ�صو�صاً على
امل�ستوى الدفاعي ،حيث �سيعود �إىل �صفوفه
مدافعه �سريخيو رام��و���س وت�شابي الون�سو
اللذين غابا عن لقاء الإياب مع غلطة �سراي
ب�سبب الإيقاف.
وغ��اب عن الريال للمرة الأوىل منذ 11
عاماً يف ربع النهائي ،احلار�س ايكر كا�سيا�س

على رغ��م عودته �إىل التمارين بعد ك�سر يف
ي ��ده وح���ص��ول��ه ع�ل��ى ال���ض��وء الأخ �� �ض��ر من
الأطباء للعب ،وحر�س العرين دييغو لوبيز
ال��ذي �أعلن مورينيو �أن��ه يريد متديد فرتة
بقائه مع ريال.
كما ف�ضل مورينيو �إ��ش��راك الأرجنتيني
غونزالو هيغواين ال��ذي حمل �شارة القائد،
على ح�ساب الفرن�سي كرمي بنزميا.
و�سيفقد ال��ري��ال يف ال��دور ال�ق��ادم جهود
الفارو اربيلوا الذي تلقى �إنذارين وطُ رد �أمام
غلطة �سراي.
ملقة  -دورمتوند
جن��ح ب��رو��س�ي��ا دورمت ��ون ��د ح��ام��ل لقب
 1997وال � � ��دوري الأمل � � ��اين يف امل��و��س�م�ين

الأرجنتيني هيغواين مراوغاً الرتكي حميد التينتوب

الأخريين يف و�ضع حد ملغامرة ملقة يف �أول
ظهور للأخري يف امل�سابقة القارية الأوىل
بفوزه عليه  2 - 3يف مباراة جمنونة ا�ستمتع
بها  65أ�ل��ف متفرج على ملعب «�سيغنال
ايدونا بارك».
وا� �س �ت �ح��ق دورمت� ��ون� ��د ب �ط��اق��ة ال �ع �ب��ور
ل� �ن� ��� �ص ��ف ال � �ن � �ه� ��ائ� ��ي ب� �ف� ��� �ض ��ل م��اك �ي �ن �ت��ه
الهجومية التي يقودها البولندي روب��رت
ليفاندوف�سكي حم��ط �أن�ظ��ار �أب��رز الأن��دي��ة
الأوروب �ي��ة وال �ه��داف ال��ذي أ�ث�ب��ت مت�ي��زه يف
الدوري الأملاين.
والالفت �أن ملقة الذي ميلكه القطري
ال�شيخ عبد اهلل �آل ثاين ،حرم من امل�شاركة
يف امل�سابقات الأوروب �ي��ة يف املوا�سم الأربعة
املقبلة ،ب�سبب تخلفه عن دفع م�ستحقاته،
لكن م�ستوى الفريق مل يكن ثابتاً يف العام
اجلديد� ،إذ فاز يف  6مباريات فقط من 17
مباراة ،وف��وزه على رايو فايكانو  1 - 3كان
الأول يف خم�س مباريات يف الدوري.
وت�سببت الأجواء ال�سلبية يف نادي ملقة
ب�شكل �أ�سا�سي يف خروج الفريق ،ال �سيما بعد
�أن خ�سر مباراته الأخ�يرة يف ال��دوري �أم��ام
ريال �سو�سييداد  4-2ال�سبت املا�ضي ،كما �أن
�صاعقة �ضربت طائرته ثالث مرات خالل
توجهه �إىل بالد البا�سك ،فيما عانى مدربه
القدير الت�شيلي مانويل بيليغريني و�ضعاً
نف�سياً �صعباً بعد وفاة والده.
وت�صدر ملقة جمموعته يف الدور الأول
أ�م��ام ميالن الإي �ط��ايل ،وقلب ت��أخ��ره �أم��ام
بورتو يف الدور الثاين �إىل فوز � 0 - 2أو�صله
�إىل دور الثمانية ،لكنه تعمل با�ستهتار مع
الدقائق الأخرية من مباراته مع دورمتوند،
فبعد �أن تقدم  1 - 2يف الوقت الأ�صلي ،فجر
تالميذ ي��ورغ��ن كلوب قنبلتني موقوتتني
يف �شباكه يف ال��وق��ت ب��دل ال�ضائع ،لتنتقل
بطاقة ن�صف النهائي من �إ�سبانيا �إىل �أملانيا
يف حلظات جمنونة.

جالل قبطان
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كاريكاتير

تــنــظــــيـم بـطــولــة للـضـحـــك
�إذا كان ال�ضحك خري عالج ،فمن امل�ؤكد �أن مدينة «�سان دييغو»
الأمريكية هي �أول مدينة يف العامل تقيم بطولة لل�ضحك� ،ضمن
فئات عدة ،منها :ال�ضحك من �أعماق القلب ،وال�ضحك املعدي،
وال�ضحك ال�شيطاين ،وال�ضحك حتى الغ�شيان.
م��ن��ظ��م ال��ب��ط��ول��ة �أل���ب�ي�رت ن�يري��ن��ب�يرغ ق����ال :ه��ن��اك ب��ط��والت

للم�صارعة واملالكمة ،وبطوالت لكرة القدم ،وبطوالت لل�سينما
وال��ت��ل��ف��زي��ون ،و�إن ك��ان��ت حت���ت م�����س��م��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة ،ك��الأو���س��ك��ار
والغولدن كلوب ،وغري ذلك الكثري ،فلماذا ال تكون هناك بطولة
لل�ضحك؟
وع��ن ال�ضحك ال�شيطاين ق��ال �إن االن��ت��ق��ادات ُو ّج��ه��ت للجنة
امل�شرفة مبجرد الإع�لان عن هذه البطولة ،فقد ت�ص ّور البع�ض
�أننا من َعبدة ال�شيطان ،وهذا غري �صحيح بتاتاً ،فكل ما يف الأمر
هو �أن هذا النوع من ال�ضحك كان منت�شراً يف معظم �أنحاء العامل،
وكان النا�س يقولون عمن ي�ضحك ب�شكل جنوين �إن «ال�شيطان قد
تق ّم�صه».
و�أ���ض��اف �أن ال��ف��ائ��ز يف ه��ذه البطولة ه��و ال���ذي ي�ستطيع �أن
ي�ضحك و�أن يتمكن م��ن �إي�صال ع��دوى ال�ضحك �إىل اجلمهور
لأط��ول فرتة ممكنة ،من دون �أن يتف ّوه ب���أي كلمة ،ومن دون �أن
يقوم ب�أي حركة يف �أي جزء من ج�سمه ..فقط �أن ي�ضحك.
وكان نريينبريغ قد ك ّر�س حياته لدرا�سة ال�ضحك ،حتى �أنه
�أخرج فيلماً وثائقياً بعنوان «ال�ضحك علم وفن».
وي���أت��ي تنظيم ه��ذه البطولة يف �إط���ار امل���ؤمت��ر ال�سنوي ال��ذي
تعقده جمعية العالج التطبيقي بال�ضحك ،وي�أمل املنظمون �أن
تتحول �إىل تقليد �سنوي.

يكتب الرسائل على هاتفين ..ويقود السيارة بركبتيه
احتجزت ال�شرطة يف والي��ة «�أالب��ام��ا» الأمريكية ،رج ً
ال
كان يقود �سيارته يف نفق وهو ي�ستخدم يديه لكتابة ر�سائل
ن�صية بوا�سطة هاتفني ،ويحرك املقود بركبتيه ،فيما جل�س
يف املقعد اخللفي من ال�سيارة امر�أتان وطفل يف الثالثة من
ع��م��ره .وك��ان يجل�س �إىل جانب ال�سائق دان���دري م��ور (19
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�سنة) �شاب كان بحوزته «ماريجوانا» يخفيها يف �سرواله.
وك�شف «م���ور» �أن���ه ير�سل ال��ر���س��ائ��ل الهاتفية بوا�سطة
هاتفني معاً منذ �أن كان يف الـ 15من العمر.
ُيذكر �أنه �إ�ضافة �إىل كل ما �سبق ،كان بحوزة «مور» عقاقري يتم
احل�صول عليها بو�صفة طبية بقيمة  4500دوالر.

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
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