ألمـــــــة واحـــــــدة

ْ
البارزين
ال حظوظ للمرشحين
البارزتي يف قوى  8و14
نْ
ّتي
ي�ؤكد قطب �سيا�سي لبناين �أن القو نْ
املر�شحي للرئا�سة ب�أنه ال
نْ
�آذار حُمرَجتان بكيفية �إبالغ حليفيْهما
حظوظ لهما ،وبالتايل ف�إن البحث عن مر�شح وفاقي �سيكون �سمة
املرحلة املقبلة ،خ�صو�صاً بعد � 25أيار.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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االفتتاحية

ّ
الفراغ سيتربع على الكرسي األولى بعد  25أيار

االستحقاق ..واالنقسام
اال�ستحقاق �أمر عام وم�شرتك للب�ل�اد والعباد ،واالنق�سام نراه يف
كل مكان ،لكنه خا����ص ولي�س عام ًا ،ذلك لأن الأر�ض ال تنق�سم بذاتها
وال على ذاته���ا ،وال�شعب ال ينق�سم بذاته وال على ذاته ،واالنق�سامات
الت���ي نراها يف كل مكان ما ه���ي �إال ت�شققات م�صطنعة و�سطحية ،ال
متثل غري ن�سبة �ضحلة من الكل الوطني واالجتماعي.
�إنها حفنة قليلة من طوائف خمتلفة ومتحكمة مبالها غري امل�شهود
حالله ،وبعالقاتها غري امل�شهود لها ب�سالمتها ونظافتها ،بل امل�شبوهة
ب�شكلها وم�ضمونها ،فهل هذه القلة م�ؤمنة مبا ت�ؤمن به طوائفها من �إله
واحد وقيم؟ وهل قراراتها ت�ؤخذ يف طوائفها �شورى �أو اقرتاع وا�ستفتاء
دميقراطي؟ وهل الزعيم احلاكم واملتحكّم يختار رجاله و�أركانه الذين
من طائفته بالكفاءة واالمتحان النزيه وبتكاف�ؤ الفر�ص؟
نعم ،هن���اك قطيع يتبع لكن���ه قلي���ل� ،إال �أن املتحكّم يجعل من
قطيعه جنوداً يف حروبه الداخلية املتوا�صلة التي ي�صطنعها لي�ستمر
توحد
جربوت���ه ،وال يخو�ض حرب ًا مع عدو خارج���ي ،لأن هذه احلرب ّ
ال�شع���ب ،كل ال�شعب ،وال يخرج عن �إجماع الأم���ة �إال ق�رشة م�ستبدة
يف الداخل على الداخل ،وه���ي غالب ًا ما تتعامل مع العدو اخلارجي
وت�ستعني به لت�ؤ ّبد حتكّمها وظلمها املحلي.
�سابق��� ًا ،كان لبنان ي�شهد درا�سات عقب كل انتخابات ا�ستحقاقية،
�س���واء كانت عل���ى امل�ستوى البل���دي �أو النيابي �أو حت���ى الرئا�سي،
ومل ي���رقَ �إليها ال�شك يف �صدقية متثيله���ا الدقيق للمجتمع اللبناين
بعموميته ،وكانت نتائج تلك الدرا�سات تُن�رش بالأ�سماء والأرقام قبيل
االنتخابات �أو �ساعة �إقفال �صناديق االقرتاع ،وي�شهدها الإعالم والر�أي
العام ،ويكون اجلميع �شاه���داً للرقم وعليه ،وكانت ن�سبة اخلط�أ بني
 ٪2-1يف االنتخابات اجلادة ،وكانت يف تلك الإح�صائيات والدرا�سات
�أ�سئل���ة �أه ّم م���ن النتائج ،تتعل���ق بالطائفية والعائلي���ة واحلزبية،
والر�شوة واملنافع و�سائر امل�ؤثرات على الناخبني..
وكان ما يفاجئ من ي�سلّم بامل�شهد الق�شوري لتحكُّم وطغيان القلة،
�أن هناك �إجماع ًا وطني ًا بن�سب تزيد عن الإجماع الد�ستوري املفرت�ض
للن�صاب الربملاين النتخاب رئي����س للجمهورية ،وهو الثلثان ،كانت
�أهم هذه النتائج الإجماع على:
 انتخاب رئي�س اجلمهورية من ال�شعب مبا�رشة. انتخابات نيابية غري طائفية ،على غرار االنتخابات البلدية. مكافحة الف�ساد وحما�سبة املف�سدين والفا�سدين. اخل�صخ�صة بيع للدولة وللبالد. العدو هو «�إ�رسائيل». املقاومة يجب �أن ت�ستمر لتحرير فل�سطني.�أما الي���وم ،فالق�شوري���ون يف لبن���ان يعطلون انتخ���اب رئا�سة
اجلمهورية ،وانتخاب املجل�س النياب���ي ،وتعيني املوظفني والعمداء
والأ�سات���ذة اجلامعيني والثانوي�ي�ن ،وحتى االبتدائي�ي�ن ،وقد و�صل
االنق�سام ليلة يوم العم���ال �إىل النقابيني ،فان�شقّت احلركة املطلبية
املظلومة ،ما يذكّر بحالة الق���وى الوطنية قبيل االجتياح ال�صهيوين
للبنان عام  ..1982ف�إىل �أين �ست�سري البالد باال�ستحقاقات واالنق�سامات؟
وهل من نتيجة غ�ي�ر الكارثة؟ وهل من حل �أف�ضل من انتخاب رئي�س
اجلمهوري���ة من ال�شعب مبا�رشة؟ فليع َّدل الد�ستور مرة واحدة ،ولتكن
معركة انتخابية دميقراطية و�شعبية ولي�ست فوقية.
د .م�صطفى �سليمان
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

ق�صر بعبدا بال رئي�س بعد � 25أيار 2014

من �أغ���رب الطروحات التي ُتثار يف
«ال�سوق» ال�سيا�س���ي اللبناين ،هو ذاك
اخلوف واخل�شية من فراغ الكر�سي الأوىل
من �شاغلها يف � 25أي���ار اجلاري ،وك أ� ّن
الأمر يحدث للمرة الأوىل يف البلد.
فقد �سبق �أن �شه���د الوطن ال�صغري
فراغ��� ًا �أ�ش���د و�أدهى يف الع���ام 1988؛
حينما غ���ادر �أمني اجلميل ق�رص بعبدا،
بعد رهان���ات ومماط�ل�ات طويلة ظل
يلعبه���ا حت���ى اللحظة الأخ�ي�رة من
واليت���ه ،رمب���ا ت�أتيه غ�ب�رة ر�ضا من
الرئي�س ال�س���وري الراحل حافظ الأ�سد،
فيمدد عه���ده ولو ل�سن���ة واحدة ،ويف
النتيجة ترك البلد يف انق�سام خطري يف
ظل حكومتني ،حتى جاء اتفاق الطائف
بت�شوهات���ه ،لتبد�أ مرحل���ة جديدة يف
ّ
حياة اللبنانيني.
و�شهد الوطن ال�صغري �أي�ض ًا فراغ ًا يف
العام 2007؛ بع���د نهاية والية الرئي�س
العماد �إميل حلود ،وكانت هذه املرحلة
مر بها لبنان،
من �أخطر املراحل الت���ي ّ
لأن���ه كان هناك حكوم���ة برئا�سة ف�ؤاد
ال�سني���ورة برتاء عرج���اء؛ غري ميثاقية
وغري د�ستورية ،دفعت بالبالد �إىل �أماكن
خطرية جداً ،هددت امل�صري الوطني فعالً،
ومل تنت���ه هذه املرحل���ة �إال يف � 25أيار
2008؛ بانتخاب الرئي�س احلايل مي�شال
�سليم���ان ،ال���ذي ال نري���د الدخول يف
متاهات عهده و«�إجنازاته».
يف النتيج���ة ،الف���راغ يف الكر�سي
الأوىل لي����س جدي���داً ،علم��� ًا �أي�ض ًا �أن
هناك فراغ ًا ح�صل ع���ام 1952؛ حينما
ا�ستق���ال الرئي����س اال�ستق�ل�ايل الأول
ب�ش���ارة اخل���وري ،ت���ارك ًا احلكم بني
ي���دي حكومة ثالثي���ة برئا�س���ة قائد
اجلي�ش ف����ؤاد �شهاب ،حكمت �ستة �أيام،
ان ُتخ���ب خاللها الرئي�س كميل �شمعون،

وبالتايل ،قد تكون هذه املرحلة �شبيهة
ب�شكل �أو ب�آخر بتجربة  ،1952مع فارق
�أن حكومة متام �سالم قد حتكم �أ�سابيع
�أو �أ�شهر ،ولي�س �ستة �أيام كحال حكومة
الرئي����س �شه���اب ،لأن «الوح���ي» من
ال�صعوبة �أن ي�سقط على نواب «الأمة»
يف الف�ت�رة الق�ص�ي�رة الفا�صلة عن 25

التخويف من الفراغ في غير
محله ..ففراغ  1988و2007
كان أخطر

�أي���ار ،ب�سب���ب املخا�ض الكب�ي�ر الذي
ي�شه���ده الو�ضعان الإقليم���ي والدويل،
ف�سوري���ة منهمكة ب�أزمتها وانتخاباتها
الرئا�سي���ة التي �ستجري يف الثالث من
حزي���ران املقبل ،وم�رص الدولة العربية
الكربى منهمكة بانتخاباتها الرئا�سية
الت���ي �ستجري يف �آخ���ر ال�شهر احلايل،
يف وق���ت ُينتظر �أن يعل���ن عن نتائج
االنتخابات الت�رشيعية العراقية مطلع
الأ�سبوع املقبل� ،أما ال�سعودية فلم تكن
يوم ًا مق���ررة لوحدها بال�ش�أن اللبناين،
رغم كل �إمكانياته���ا املالية ومكانتها
ل���دى �رشائح م���ن الطبق���ة ال�سيا�سية
اللبنانية� ،إ�ضافة �إىل انهماكها بال�رصاع
اجلاري على ال�سلطة ،وت�سوية �أو�ضاعها

الداخلية يف ظ���ل و�ضع ملتهب داخلي ًا
و�إقليمي��� ًا ،ناهيك عن �أنها ال ميكنها �أن
تق���رر يف �أي و�ضع بالن�س���ة �إىل الدول
العربي���ة دون قرار م�رصي ،ورمبا يكون
مت ف�شل اتفاق مكة
�رضوري ًا التذكري كيف ّ
الذي رعاه امللك ال�سعودي بني «فتح»
و«حما�س» ،لأن الريا�ض جتاوزت الدور
امل�رصي يف حين���ه ..و�إذا ما �أ�ضفنا �إىل
كل هذه العوامل الإقليمية الدور الإيراين
الن�شط على م�ستوى ال�رصاع مع العدو
«الإ�رسائيلي» ،والعالقة اال�سرتاتيجية
مع حل���ف املقاوم���ة واملمانعة ،ويف
مقدم���ه �سورية واملقاوم���ة يف لبنان،
يت�ضح �أمامن���ا �أن «الوحي» الإقليمي
ما زال بعيداً ن�سبي ًا ،وهو ينتظر �أي�ض ًا،
تربيد ال�ساح���ات الدولي���ة ،خ�صو�ص ًا
على اجلبه���ة الرو�سي���ة  -الأمريكية،
حي���ث ي�شت���د الكبا�ش ح���ول �أوكرانيا
ويوغو�سالفي���ا ال�سابق���ة ،امتداداً حتى
ال�رشق الأق�صى.
ويف ه���ذه الف�ت�رة �سي�ب�رز الكثري
من الأ�سماء املر�شح���ة للمن�صب الأول
يف البالد ،خ�صو�ص��� ًا على جبهة «14
�آذار» ،التي �ستحاول �أن ت�سوق نف�سها،
كمر�شح مقبول من اجلميع ،كما نالحظ
من حركة «بطل» � 17أيار �أمني اجلميل،
وزياراته اخلارجية املتعددة ،وات�صاالته
ولقاءاته املحلي���ة ،وحماوالت بطر�س
حرب الذي �أخذ يطرح نف�سه ك�شخ�صية
م�ستقل���ة يف «� 14آذار» ،وكم���ا يفعل
روبري ا�سكندر غامن..
ثم���ة انتظ���ار لكلم���ة «الوحي»
وكثريون يتمن���ون �أن ت�سق���ط عليهم،
لكنها يف كل احل���االت� ،ستطول ورمبا
�أكرث من الالزم.

�أحمد �شحادة

www.athabat.net
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ّ
خيارات جعجع والراعي تهدد دور المسيحيين
م����ا كادت الب��ل�اد تخرج من
كابو�س حماول����ة ترئي�س املجرم
اخلارج من ال�سجن �سمري جعجع،
وتن�صيب����ه �سيداً على ق�رص بعبدا،
حت����ى دخل����ت يف �إ�شكالي����ة مل
يتح�س����ب لها اح����د ،وه����ي قرار
بطريرك انطاكي����ة و�سائر امل�رشق
للموارن����ة؛ الكاردين����ال ب�ش����ارة
الراعي ،زي����ارة الكيان ال�صهيوين
برفقة بابا روما ،بحجة �أنها زيارة
رعوية ولي�ست �سيا�سية.
كنا نظن �أن اللعب باحل�سابات
الوطني����ة يقت���ص�ر عل����ى جعجع
وحلفائه من قوى الرابع ع�رش من
�آذار ،الذي����ن انتظموا يف طابور ما
ي�سم����ى «االعتدال العربي» ،الذي
يتبع الأوامر وال�سيا�سات الأمريكية
يف املنطق����ة ،وين�ض����وي �ضم����ن
«حلف الدف����اع ع����ن �إ�رسائيل»،
لك����ن الردود املدافع����ة عن زيارة
البطري����رك ا�ستندت �إىل �أبرز حجة
ت�ستعمله����ا ق����وى � 14آذار ،وه����ي
«�أنن����ا ن�سري على خط����ى النظام
الر�سم����ي العربي» ال����ذي تقوده
املن�صبة م����ن ق َبل دول
الأنظم����ة
َّ
اال�ستعمار الق����دمي ،والتي حت ّولت
�إىل حمميات �أمريكية حالي ًا.
لي�����س �سه ًال قب����ول حجة �أن
«�شمع����ون برييز كان يف قطر منذ
فرتة» ،لي�صبح من حق البطريرك
الراعي زي����ارة الأرا�ض����ي «التي
�أ�صبح ا�سمها �إ�رسائيل» ،كما قال..
كما لي�س مقبو ًال �أن يقتدي الراعي
مبفتي م���ص�ر ال�سابق ال�شيخ علي
جمعة ،الذي زار الكيان ال�صهيوين،

فنال غ�ضب وكراهية كل ال�رشفاء
من العرب وامل�سلمني ،فيما الأوىل
به االلتزام بقرار بطريرك الكني�سة
املرق�سي����ة الراحل االنب����ا �شنودة
الثالث ،الذي حرّم «زيارة القد�س
طاملا هي حتت االحتالل» ،فدخل
وج����دان النا�����س وحظ����ي بحبهم
واحرتامهم.
هي اخلديعة ذاتها التي طاملا
مار�سها احلكام العرب املنبطحون
�أم����ام امل�ستعمري����ن ،ي�أخذون كل
ما هو فا�سد وم�ش���� ّوه من الغرب،
ويتجنبون كل م����ا هو مفيد لديه.
وهكذا ،ي�أخذ بع�ض اللبنانيني كل
ما ه����و فا�سد لدى العرب ،و�أبرزها
�سيا�سات «�أن�صاف الرجال  -عرب
االعت����دال» الذين ب����ات �شعارهم
«ما لن����ا ولفل�سط��ي�ن» ،ليغطوا
حمرمة مع
فيه �إقامته����م عالقات ّ
الكيان الذي يغت�صب كل فل�سطني؛
�أر�ض ًا و�شعب ًا ومقد�سات.
هن����ا ت�صب����ح الإ�شكالية �أكرث
و�ضوح���� ًا ،ف�����إذا كان����ت زي����ارة
البطري����رك الراع����ي �إىل االرا�ضي
املغت�صب����ة �أمراً ال �إ�ش����كال فيه،
ي�صب����ح و�ص����ول �شخ�����ص مث����ل
�سم��ي�ر جعج����ع  -ب����كل تاريخه
«الإ�رسائيل����ي» � -إىل رئا�س����ة
اجلمهورية �أم����راً طبيعي ًا ،مادامت
اخللفية ال�سيا�سية واحدة.
توجه
لك����ن ه����ذه الزي����ارة ّ
بالنتيج����ة ر�سائ����ل خاطئ����ة
متعددة االجتاهات :الأوىل للعدو
«الإ�رسائيلي» ،تقول له �إنه كلما
ت�صلّ����ب �أكرث� ،سيج����د بني العرب

الخالف مع جعجع ال
ينحصر في مشروعه
السياسي الذي سبق
أن حمله بشير الجميل
وأوصل لبنان إلى حرب
أهليه

م����ن يتنا�س����ى فل�سط��ي�ن ويقفز
لإقامة عالقات مع����ه ،خالية من
احل�سا�سيات الوطني����ة والقومية
والتاريخي����ة ،خ�صو�ص ًا �أن رئي�س
وزراء الع����دو بنيام��ي�ن نتنياهو
ي�ضع �آخر اللم�س����ات على قانون
«يهودية الدولة» ال�صهيوينة.
الر�سال����ة الثاني����ة �إىل
التكفريي��ي�ن الذي����ن يه����ددون
جمتمعنا كله ،ولي�س امل�سيحيني
فقط ،تقول لهم �إن جرائمهم ميكن
جتنّبه����ا وجلمها ع��ب�ر اخل�ضوع
للإم��ل�اءات «الإ�رسائيلي����ة» ،مبا
يحفظ م����ا تب ّق����ى م����ن الوجود
امل�سيحي يف املنطقة ،بعدما بات
هذا الوجود رمزي���� ًا يف فل�سطني،
علم���� ًا �أن تهجري م�سيحيي ال�رشق
هو م���ش�روع «�إ�رسائيلي» ينفّذه
التكفريي����ون ،ويتالقى معهم فيه

�إفال�س «� 14آذار» ال�سيا�سي جعلهم ير�شحون �أكرث ال�شخ�صيات املكروهة واملرفو�ضة من اللبنانيني

كل م����ن ي�ض����ع امل�سيحي��ي�ن يف
مواجه����ة م����ع هويته����م العربية
وامل�رشقية ،فيهدد بذلك وجودهم
ودورهم.
�أما الثالث����ة ،فر�سالة ت�شجيع
لبع�ض اللبناني��ي�ن والعرب ممن
انحرف عن ج����ادة احلق و�ضاعت
بو�صلته ع����ن ق�ضية العرب الأوىل
فل�سط��ي�ن� ،إر�ض����اء من����ه للنفوذ
الغربي والأمريك����ي ،الذي ال يجد
م�صلح����ة له يف املنطق����ة �إال مع
«�إ�رسائيل» ،فيم����ا الأتباع العرب
جمرد فائ�ض ب�رشي ينفّذ ما يمُ لى
عليه.
لذا ،تت�سع ال�صورة لت�شري �إىل
�أن اخلالف مع �سمري جعجع لي�س
فقط لأنه قاتل ُم����دان من الق�ضاء
اللبناين ،ب����ل هو خالف كذلك مع
امل���ش�روع ال�سيا�سي الذي يحمله،
والذي �سبق �أن حمله ب�شري اجلميل
قبل����ه و�أو�ص����ل لبن����ان �إىل حرب
�أهلي����ه ،ح����اول البع�����ض االدعاء
كذب���� ًا «�أنها ح����رب الآخرين على
�أر�ضنا» ،لكنها يف حقيقتها حرب
بع�ض اللبنانيني لتكري�س م�شاريع
تبعيتهم للإرادات اخلارجية التي
ت�سع����ى �إىل ت�سلي����م املنطقة مبن
فيها �إىل امل�رشوع ال�صهيوين الذي
يغت�صب فل�سط��ي�ن ،ويهدد كل من
حولها.
من هذه الزاوية تظهر حقيقة
وجوهر امل�شكلة التي تعرت�ض كل
املر�شح��ي�ن �إىل رئا�سة اجلمهورية
اللبنانية ،م����ن املح�سوبني على
قوى � 14آذار؛ ه����ي م�شكلة �إفال�س
�سيا�سي جعلته����م �أو ًال ي�صطفون
لتزكية تر�شي����ح �أكرث ال�شخ�صيات
املكروه����ة واملرفو�ض����ة م����ن
اللبنانيني ،وثاني ًا �أنهم ُيخ�ضعون
منطقه����م ال�سيا�س����ي والوطن����ي
للق����رار «الإ�رسائيل����ي» املتحفز
�ض����د كل من يواجه����ه وي�صده يف
غزوته للمنطقة ،وبالتايل ت�صبح
املقاومة كفعل وا�سم م�سته َدفة من
ه�����ؤالء ،وي�صبح �سالحها مرفو�ض ًا
ويجب نزعه.
�صحي����ح �أن ه����ذا الإفال�����س
واال�صطف����اف كان م�ستف����زاً حتى
لن����واب ينتمون �إىل ق����وى � 14آذار
ذاتها ،لك����ن يظهر �أن����ه جنح يف
توفري مناخ خدع البع�ض ،ومنهم
البطري����رك املاروين ،ال����ذي رمبا
يظن �أنه يحمي الوجود امل�سيحي
يف ال���ش�رق مب�سايرت����ه �أ�صدق����اء
«�إ�رسائيل» من العرب ،فيما ه�ؤالء
يتحرجون من
احل ّكام م����ا زال����وا
ّ
�إ�شهار عالقاته����م «الإ�رسائيلية»
خوف ًا من �شعوبهم.

عدنان ال�ساحلي
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همسات
 nم�س�ؤول �أمني ..للرئا�سة؟

يج���ري يف دوائر �ضيقة ط���رح ا�سم م�س�ؤول
�أمني �سابق �سجّ له الوطني نظيف لتويل من�صب
رئا�س���ة اجلمهوري���ة ،ويرجَّ ح �أنه ين���ال ر�ضى
وتزكي���ة الفاتي���كان ،لكن ق���وى � 14آذار تك ّن له
العداء ب�سبب �أحداث مف�صلية حدثت �أثناء تولّيه
مهامه الأمنية.
 nم�سبق الدفع
ال يخ�ش��ى قيادي يف «امل�ستقب��ل» من الإعالن
ب�أن ات�صال هوالند بجنبالط مدفوع الثمن م�سبق ًا
م��ن ال�سعودي��ة« ،لإقناع��ه» ب�أهمي��ة الت�صوي��ت
ملر�ش��ح � 14آذار بديل �سمري جعجع ،ويح�رص الثمن
بالأم��وال الت��ي تلقّته��ا فرن�سا ،مع هداي��ا خا�صة
املخ�ص�صة لت�سليح
َّ
لهوالند ،وج��زء منها الأم��وال
اجلي���ش اللبن��اين ،والتي مل ي�صل منه��ا حتى «�أذن
جمل».
 nعدم وفاء
مقربون من رئي�س اجلمهورية الذي مل يبقَ من
واليت���ه �إال �أيام قليلة ي���ردّدون ب�أ�سى كلمات عن
خيانة �أو عدم الوفاء من البع�ض حينما تيقّنوا �أن
التمديد م�ستحيل ،حت���ى �أن بع�ضهم بات يُعر�ض
ع���ن زيارته يف بعبدا�« ..صحي���ح ..الدنيا دوالب،
وبالطلعة كرتو الأحباب ..والبنزلة كلن هربوا».
 nالرنج�سي
نف��ت مرجعي��ة جبيلي��ة م��ا يُحكى ع��ن وجود
عالق��ة بعي��دة ع��ن الأنظار م��ع م�س���ؤول كبري يف
ال�سلط��ة ،وقال��ت �إن��ه ال تفاهم مع امل�س���ؤول ،ولن
يك��ون حتى بع��د � 25أي��ار ،ال�ستحال��ة االتفاق مع
الرنج�سيني.
 nابتزاز «الرئي�س»
تلقى رئي�س حزب بريوتي باقة من الورود فيها
مغلّ���ف يحوي عبارات تهديد بحقه ،وفوراً حتركت
ا�ستخبارات اجلي����ش ،ومت اعتقال املتورطني بعد
�أربع وع�رشين �ساعة ،وتبني �أن �أحدهم �أراد ابتزاز
رئي�س احلزب مالي ًا كونه من الأثرياء.
 nكارثة
ق��ال م�س�ؤول كن�سي �إن زيارة البطريرك الراعي
لفل�سط�ين املحتل��ة �إذا متّ��ت �ست�ش��كّل كارثة تطال
امل�سيحيني على م ّر التاريخ ،لأنه مل يح�صل �أن زار
�أرف��ع م�س�ؤول ديني ماروين الأرا�ضي املقد�سة منذ
االحتالل ال�صهيوين وحتى يومنا احلا�رض.
 nغياب العدالة
غ����ص وزير �سابق وهو يبتلع ريقه ملا تناهى
ّ
�إىل م�سامعه خرب تربئة مدير عام وزارته من تهمة
تلقي الر�شوة التي رفعه���ا الوزير عليه ،وت�ساءل
ع���ن وجود العدالة ومكانها ،وملا تبلّغ املدير بر ّد
فعل الوزير قال :لو �أن للعدالة ميزان ًا فمكان الوزير
ال���ذي ي�ستحقه هو خلف الق�ضب���ان ،لأن �رسقاته
والر�شاوى التي يتلقاها متعددة اجلن�سيات .
� nأيتام فيلتمان
يهاج��م �أركان ق��وى � 14آذار ال�سف�ير الأمريكي
ديفي��د هيل يف جمال�سه��م اخلا�صة ،بعد �أن تكوّنت
لديه��م قناع��ة �أنه ال ميانع و�ص��ول العماد مي�شال
عون �إىل الرئا�س��ة ،حتى �أن �أحدهم ا�ستذكر ال�سفري
ال�سابق جيف��ري فيلتمان باعتب��اره الأب الروحي
للق��وى املذك��ورة ،وا�ستغ��رب كي��ف قال هي��ل �إن
وا�شنط��ن ال تتدخ��ل يف االنتخاب��ات ،بينم��ا ه��و
يرتدّد �إىل ال�سعودية لهذا ال�ش�أن.

4

أحــداث
( العدد  )309اجلمعة � 9 -أيار 2014 -

ّ
سورية ..انتصارات نوعية على كل الجبهات تمهد النتخابات  3حزيران
ي���روي دبلوما�سي غرب���ي يف بريوت
واقع���ة ح�صلت يف بداية الأزمة ال�سورية؛
حينم���ا التقى ب���اراك �أوبام���ا بالرئي�س
الفرن�س���ي ال�ساب���ق نيك���وال �ساركوزي،
وكانت النتيجة بعد ا�ستعرا�ضهما تقارير
خمابراتيهم���ا �أنه لن ي�أت���ي فجر اليوم
التايل لذاك اللق���اء �إال والرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�س���د يكون قد ترك ال�سلطة ،ورمبا
غادر �سورية.
يومها� ،صاحت مديرة مكتب �ساركوزي
بحرارة وحما�سة� :أرجوك���م «ال ت�ض ّيعوا
علي فر�صة الفرح���ة العظيمة»� ،أيقظوين
ّ
م���ن نومي مهما كان���ت ال�ساعة مت�أخرة،
لأنني �أريد �أن �أ�شارك باحتفال الن�رص.
م ّرت �سنة ،اثنتان ،ثالثة وبد�أت الرابعة
يف احل���رب الكونية عل���ى �سورية ،والتي
حتالف فيه���ا �أق�صى اليمني م���ع �أق�صى
الي�سار ،وتك�شّ ���ف فيها التحالف الع�ضوي
ب�ي�ن املحافظني اجلدد � -سواء يف �أمريكا
�أو �أوروبا  -مع جماعات التكفري والإرهاب
والتط���رف ،وبان بامللمو����س ذاك الرباط
«املق ّد����س» ب�ي�ن ال�صهاين���ة وكيانهم
والرجعي���ات العربيات م���ن بائعي الكاز
و�أتباعهم يف �أكرث من مكان.
خ�ل�ال هذه الف�ت�رة ذه���ب �ساركوزي
وخليلت���ه مع الري���ح ،وج���اءت الدمية
ال�صهيوني���ة فرن�سوا هوالن���د ،الذي تدل
الإح�صائي���ات �أن �شعبيته يف احل�ضي�ض،
وها هو �أوباما يق�ت�رب من ن�صف واليته
الثاني���ة كبطّ���ة عرج���اء يتو�س���ل �شتى

م�سلحون يحملون عتادهم يف منطقة ال�شيخ لطفي غرب مطار حلب

الو�سائ���ل م���ن �أج���ل �أال ي�صب���ح �أ�سرياً
للكونغر����س وجمل����س ال�شي���وخ يف
االنتخاب���ات الن�صفية ..يف وقت ذهب فيه

(�أ.ف.ب).

حمدا قط���ر �إىل املجهول ،وملك ال�سعودية
و�صل به الأمر ح��� ّد �أنه ينادي �شعب جند
واحلجاز بـ«ال�شعب ال�سعودي ال�شقيق»..

وطار حمم���د مر�سي �صديق �شيمون برييز
العزيز ،فيما �أردوغ���ان يتلوى على جمر
الف�ضائح واالنق�سامات ،وبات ي�شكّل عبئ ًا
ً
ثقي�ل�ا عل���ى تركيا ،ويل���وح �أمامه �شبح
جالل بايار وعدنان مندري�س.
وهل ّم جرا من تطورات تبد�أ من تطورات
املحيط يف �سورية ،وت�صل �إىل البعيد؛ �إىل
�أوكرانيا ،ويوغو�سالفيا ال�سابقة ،ما ينبئ
ب�أن عامل ًا جديداً يتكون من رحم ال�صمود
واملقاومة ال�سوري���ة ،و�سيبد�أ ب�أخذ �شكله
الوا�ضح يف الثالث م���ن حزيران اجلاري؛
بانتخ���اب الرئي����س ب�ش���ار الأ�سد لوالية
رئا�سية جديدة.
يف الف�ت�رة الفا�صلة عن �شهر حزيران
ثمة تط���ورات هامة ح�صل���ت و�ستح�صل
يف الإقلي���م ويف املي���دان ال�سوري .فعلى
م�ست���وى الإقلي���م ،كان���ت االنتخاب���ات
العراقية الت���ي ت�شري نتائجها الأولية �إىل
عودة نور املالكي ،و�ستكون نهاية ال�شهر
احلايل االنتخاب���ات الرئا�سية امل�رصية،
وقبلهما كانت االنتخاب���ات املحلية يف
تركيا ،التي جنح فيه���ا �أردوغان وحزبه،
م�سج ً
�ل�ا تراجع��� ًا كب�ي�راً يف �شعبيت���ه،
ِّ
بالإ�ضاف���ة �إىل م���ا يحك���ى م���ن و�سائل
و�أ�ساليب ملتوية ا�ستعملها للحفاظ على
هذه الأكرثية املتهاوية.
�أما يف املي���دان ال�سوري ،فيكاد ال ميرّ
يوم �إال ويحم���ل انت�صارات نوعية جديدة
للجي����ش العربي ال�س���وري ،فبعد الق�صري
والقلمون ،ها هي تط���ورات حم�ص ت�ؤكد

أردوغان يترشح للرئاسة ..وغول «سيرتاح في بيته»
�أنقرة  -الثبات
بات رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان على
قاب قو�سني �أو �أدنى م���ن �إعالنه الرت�شّ ح لالنتخابات
الرئا�سي���ة الرتكية املق���ررة يف �أواخر مت���وز املقبل،
وا�ضع ًا بذلك حداً للغمو�ض الذي تع ّمد فر�ضه ،بانتظار
انته���اء مفاو�ضاته مع الرئي�س احل���ايل عبد اهلل غول
بحث��� ًا عن �صيغة يوافق عليه���ا الأخري لال�ستمرار يف
التحالف القائم بينهما.
م�صادر تركية توقّعت �أن يح�سم �أردوغان بعد لقاء
م���ع غول كعادتهما كل يوم خمي����س ،موقفه ،بعدما
تبل���غ رف�ض غول لـ«التجرب���ة الرو�سية»� ،أي توليه
ه���و رئا�سة ال���وزراء كوكيل لأردوغ���ان ،مقابل تويل
الأخ�ي�ر رئا�سة البالد ،م���ع �أن �أردوغان يف�ضّ ل وجود
غ���ول يف من�صب رئي�س الوزراء ،ملا يتمتع به الأخري
من ح�ض���ور يف حزب «العدال���ة والتنمية» احلاكم،
ويف الب�ل�اد ب�شكل عام ،حيث ُيع��� ّد من ال�شخ�صيات
املعتدل���ة املقبولة من الكثري من معار�ضي �أردوغان.
وتقول امل�صادر �إن �أردوغ���ان حري�ص جداً على عدم
اكت�س���اب عداوة غ���ول القادر عل���ى الت�شوي�ش عليه
و�إيذائ���ه انتخابي ًا ،ولهذا ق ّدم ل���ه العر�ض الذي يراه

منا�سب��� ًا ،والذي يق�ضي برت�ؤ�س غ���ول احلكومة ،مع
�إبق���اء ال�صالحيات الأمنية (اال�ستخب���ارات) مرتبطة
ب�أردوغ���ان ،و�إبق���اء رج���ال �أردوغ���ان يف احلكومة
وامل�ؤ�س�سات الأ�سا�سي���ة ،لكن غول رف�ض ،معترباً �أنه
يرف����ض �أن يكون رئي����س وزراء بالوكالة ،و�أنه يقبل
به���ذا املن�صب ب���كل �صالحياته� ،أو يرف�ض���ه �إذا ما
انتق�صت ،و�أو�ضحت امل�صادر �أن اجلواب النهائي الذي
�أبلغه غول لأردوغان و�أراح الأخري بع�ض ال�شيء ،هو
�أن���ه يريد �أن «يرتاح» ويبتعد عن احلياة ال�سيا�سية
لفرتة يقرر فيها م�ستقبله ال�سيا�سي.
ومن امل�ؤ�رشات املتزايدة عل���ى نية �أردوغان ،هي
�إبق���اء حزب «العدالة والتنمي���ة» للمادة التي حتظر
على النواب الرت�ش���ح لالنتخابات لأكرث من  3دورات،
وه���و ما ا�ستنف���ده �أردوغان وبات مطالب��� ًا بالتخلي
عن مقعده النيابي ال���ذي يخوله �شغل من�صب رئي�س
ال���وزراء وفق ًا للد�ستور الرتكي ،كم���ا �أن ُ�ص ُحف ًا مقربة
من �أردوغان ن�رشت ا�ستطالع ًا للر�أي يقول �إن منا�رصي
احلزب يحبذون و�صول �أردوغان �إىل رئا�سة اجلمهورية.
وتق���ول م�صادر تركية �إن �أردوغ���ان ما يزال م�رصّاً
على تر�ؤو�س غ���ول احلكومة ،م�شرياً �إىل �أنه عر�ض يف
البداي���ة �أن ي�ستقيل �أحد ن���واب «العدالة والتنمية»،

فيرت�ش���ح غول ل�شغل مقعده يف انتخابات فرعية تلي
انتهاء والية غ���ول ،ما ي�سمح له بتويل من�صب رئي�س
مت�سك غول مبوقفه جعله ي�أمل ب�إقناعه
الوزراء ،غري �أن ّ
بذلك يف االنتخابات النيابية ربيع العام  ،2015تارك ًا
له عدة �أ�شهر من الراحة.
ومن ال�سيناريوه���ات املطروح���ة يف تركيا الآن،
�أن يت���وىل �أح���د نواب رئي����س ال���وزراء املوقع حتى
االنتخابات النيابية التي �ستفرز من هو رئي�س احلزب
احلاك���م ،ورئي�س الوزراء املقبل ،نظري��� ًا ،على اعتبار
�أن ت���ويل �أردوغان الرئا�سة من �ش�أن���ه �أن يحرمه من
ع�ضوية احل���زب .وتقول امل�ص���ادر �إن �أردوغان يرغب
بت���ويل �أحدث ن���واب رئي�س الوزراء «�أم���ر اهلل �إ�شلر»
موق���ع رئي�س الوزراء حتى االنتخابات ،لكنه قد يتجه
�إىل القبول بتويل نائبه الأول بولند �أرينج هذا املوقع،
من منطلق الأقدمية التي يتمتع بها �أرينج نظري ًا ،ومن
كونه ال ي�شكل خطراً م�ستقبلي ًا على �أردوغان ،باعتبار
�أن واليته النيابية احلالية هي الثالثة كحال �أردوغان،
وهو م�ضطر ملغادرة املن�صب مع نهاية والية الربملان
احلايل �صيف العام  ،2015وبالإ�ضافة �إىل كل ما �سبق،
ي�شكل �أرينج عامل اطمئنان لعبد اهلل غول ،كونهما من
الأ�صدقاء املق ّربني يف ال�سيا�سة وخارجها.

�أننا �سنكون �أم���ام واقع جديد ،حت ّدد فيه
الدول���ة الوطنية ال�سوري���ة حال املرحلة
املقبلة.
فالوقائ���ع امليدانية ت�ؤك���د �أن مدينة
حم����ص بات���ت يف ي���د اجلي����ش العربي
ال�س���وري ،ما يعني �أننا �أمام مرحلة هامة
يف طري���ق الن�رص احلتمي للدولة الوطنية
ال�سورية املقاومة واملمانعة ،فمن حم�ص
تنطلق طرق �سورية الهامة واال�سرتاتيجية،
فه���ي يف و�سط �سورية ،وخا��ص�رة �أي�ض ًا،
كونها متتد �إىل ح���دود لبنان ،و�إىل حدود
العراق ،وتالم�س احلدود الرتكية.
فحم�ص هي �صل���ة الو�صل بني دم�شق
وال�ساحل وبني دم�شق وحلب ،وبني دم�شق
واحل�سكة ودير الزور.
وحم����ص هي عق���دة خط���وط النفط
والغاز ،وعودتها �إىل كنف الدولة الوطنية
ال�سورية يعني �أن الو�س���ط �صار ب�إ�رشاف
اجلي����ش العربي ال�سوري وق���وات الدفاع
الوطن���ي ،م���ا �سيجع���ل املع���ارك التي
يخو�ضها اجلي�ش يف بقي���ة املناطق �أكرث
فاعلي���ة ،وح�سمه���ا لن ي�ستغ���رق �أوقات ًا
طويلة� ،سواء يف حلب وريفها� ،أو يف ريف
دم�شق� ،أو حت���ى يف ريف درعا ،والوقائع
ت�شري �إىل �أن جتربة حم�ص �ستتكرر يف �أكرث
من مكان يف �سوري���ة ،وحتديداً يف حلب،
حيث �سيكون بر�أي اخلرباء اال�سرتاتيجيني
�ضغط ع�سك���ري ممنهج ومربم���ج لف�صل
�أحي���اء حل���ب الت���ي م���ا زال امل�سلحون
ي�سيط���رون عليها ،ع���ن الري���ف ،متهيداً
حل�صار امل�سلح�ي�ن الذين �أخذوا يتحولون
�إىل ب�ؤر منعزلة عن بع�ضها البع�ض ،حيث
�سيكون �أمامهم م�صري واحد من ثالثة� ،إما
القت���ل �أو اال�ست�سالم �أو الف���رار �إىل الدول
املجاورة ،التي �سي�صري عليها عبئ ًا خطرياً
ال منا�ص من مواجهت���ه ،كما يح�صل الآن
يف جرود عر�سال.
وبر�أي ه�ؤالء اخلرباء ،ف�إن على اجلميع
متابع���ة التط���ورات يف الأي���ام القليل���ة
املقبل���ة ،خ�صو�ص ًا يف الرقة وحلب ..فثمة
تط���ورات عديدة �سيكون له���ا �أهميتها يف
الفرتة الفا�صلة عن االنتخابات الرئا�سية،
عنوانه���ا الأ�سا�سي التح���والت امليدانية
الك�ب�رى ل�صالح ال���دول الوطنية ال�سورية
واجلي�ش العربي ال�سوري ..و«درب الآالم»
بع���د ث�ل�اث �سن���وات ون ّيف م���ن العنف
والإره���اب والتخريب �ستك���ون له نهاية
حتمية بانت�ص���ار اجلي�ش ال�سوري وعودة
الأمن والأم���ان �إىل ربوع �سورية ..و�إن كان
هناك من يل ّوح ب�رشيط حدودي حمتل مع
الدول���ة العربية ،على طريق���ة �سعد حداد
وانط���وان حلد ،فقد يك���ون �رضوري ًا تذكري
ه����ؤالء بامل�ص�ي�ر الأ�سود للعمي���ل حداد،
وبامل�صري امل�ش�ؤوم للعميل حلد و�أتباعهما
وزبانيتهما.
وغداً لناظره قريب..

�أحمد زين الدين

www.athabat.net
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من هنا وهناك

ً
ّ
ّ
مفاجآت ميدانية تنسف عمال عسكريًا ضد سورية
بخط����ى ميداني����ة مت�سارعة
ي�ساب����ق اجلي�����ش ال�س����وري يف
عمل ّياته الع�سكرية على خمتلف
الوقت
اجلبه����ات اال�سرتاتيجية،
َ
املتب ّق����ي لب����دء االنتخاب����ات
الرئا�سية ،منج����زاً اتفاق ت�سوية
�أعق����ب �إجن����ازات ميدان ّية هامة
يف حم�����ص ،ق�ض����ى برتحي����ل
نحو  1200م�سلح م����ن �أحيائها
القدمي����ة ،لي�ش���� ّكل بذلك �رضبة
قا�صمة مل����ا اعتُرب طيلة �سنوات
الأزمة «حم�����ص معقل الثّورة»،
كم����ا ي�ستكم����ل بالتزامن تطهري
بلدة املليح����ة يف ريف دم�شق،
مب����وازاة ا�ستم����رار تق ُّدم����ه يف
ري����ف الالذقي����ة وحل����ب ،حيث
�سجل �رضب����ة نوعية يف مرمى
ّ
امل�سلح��ي�ن متثل����ت ب�سيطرت����ه
عل����ى الربي����ج؛ �أب����رز معاق����ل
امل�سلح����ة ،واملطلّة
اجلماعات
ّ
عل����ى �سجن حلب املركزي ،الذي
ينتظر �إ�ش����ارة انط��ل�اق عمل ّية
نوعية �أُوكل����ت مه ّمتها �إىل فرق
خا�ص����ة يف اجلي�����ش لتحريره..
�إجن����ازات ميدان ّية تب����دو الفتة
على خمتلف حم����اور ال�شهباء،
رغم الإ�سن����اد الع�سكري الرتكي
للم�سلّح��ي�ن ،وال����ذي ت�ض ّم����ن
�إدخ����ال ف����رق «كوماندو�����س»
تركي����ة �إىل �إح����دى جبهاتها يف
الأيام الأخ��ي�رة ،بهدف ال�سيطرة
مت
على قلعة حل����ب التاريخيةّ ،
�إف�شال مهمتها بناء على �إ�شارات
ا�ستخبارية ر�صده����ا اجلي�ش -

وف����ق ت�أكيد امل�ص����ادر � -إ�ضافة
�إىل دف����ع املخاب����رات الرتكي����ة
باملزيد من املرتزقة الآ�سيويني
(�شي�شان ّي��ي�ن وداغ�ستاني��ي�ن)
خا�ص� ،إىل جميع حماور
ب�شكل
ّ
املواجه����ات يف «�أم املعارك»،
يف وق����ت تواف����رت معلوم����ات
�ص����درت ع����ن �إح����دى ال�سفارات
الإقليمي����ة يف ب��ي�روت ،نق ًال عن
م�س�ؤول �أمني رو�سي� ،أ�شارت �إىل
عمل ع�سكري ما قد تنفّذه جهات
�إقليمية �ض ّد �سورية ي�سبق موعد
االنتخاب����ات الرئا�سية ،من �أجل
فر�ض واقع مي����داين جديد يعيد
خل����ط الأوراق ،وين�س����ف و�صول
الرئي�س ب�ش����ار الأ�سد جمدداً �إىل
ق�رص املهاجرين.
ويف وقت ك�شف����ت معلومات
خا�صة»
�أمني����ة عن «وح����دات ّ
فرن�سية � -سعودية ح�رضت منذ
�أ�سبوع��ي�ن �إىل احلدود ال�شمالية
م����ن جه����ة لبن����ان ،واجلنوبية
�أي احل����دود الأردني����ة ،يف مهمة
«ا�ستك�شافي����ة»� ،ض ّمت �ض ّباط
خمت�صة
خماب����رات ووح����دات
ّ
بجغرافي����ا املناطق� ،أ ّكد م�س�ؤول
�أمن����ي يف القي����ادة الع�سكري����ة
الرو�سي����ة �أنه وبناء على تقارير
ّ
مت
�أمنية و�صفه����ا بـ«الهامة»ّ ،
ر�صد م�ؤ�شرّ ات تد ّل على خم ّطط
عدواين و�شي����ك حتبكه «جهات
�إقليمي����ة» �ض ّد �سوري����ة ع�ش ّية
اال�ستحقاق الرئا�سي ،م�شرياً �إىل
متح�سبة ل ّأي
ال�سورية
ّ
�أ ّن القيادة ّ

مسؤول عسكري
ّ
مؤشرات
روسي :رصد
لمخطط عدواني
وشيك تحبكه جهات
إقليمية ضد سورية
عشية االستحقاق
ّ
الرئاسي

اعتداء خارجي يف هذه املرحلة
حتديداً ،والذي قد يتمثّل ب�إيعاز
هذه اجلهات للجماعات امل�سلّحة
با�ستخدام �أ�سلحة حمرّمة دولي ًا
يف �إحدى املحافظ����ات ،تت�س ّبب
يتم
مبجازر بح���� ّق املدنيني ،كي ّ
�إل�صاقه����ا باجلي�ش ال�سوري ،كما
لفت �إىل مفاج�����آت «من العيار
الثّقي����ل»  -ح�س����ب تو�صيفه -
ين يف
�ستخ����رق امل�شهد املي����دا ّ
القادم من الأيام.
وربط ًا بالإجنازات الع�سكرية
املتالحق����ة للجي�����ش ال�سوري،
و�ص����ف املحلّ����ل الع�سكري يف
�صحيفة «يديع����وت �أحرونوت»
ين م� ّؤخراً
العربية ،امل�شهد امليدا ّ
بـ«املثري للقل����ق» ،معترباً «�أ ّن

عنا�صر اجلي�ش العربي ال�سوري يالحقون امل�سلحني يف املليحة بالغوطة ال�شرقية

� ّأي خ ّط����ة هجومية ق����د ينفّذها
حلفا�ؤنا يف املنطقة �ض ّد �سورية
�سيتم
وت�شجع عليه����ا �إ�رسائيل،
ّ
ّ
ن�سفها من قبل اجلي�ش النظامي
وح����زب اهلل مب�ساع����دة �إي����ران
ورو�سيا» ،وفق تعبريه.
ويف �سي����اق م ّت�ص����ل ،تو ّقف
حملّ����ل ال�ش�����ؤون الع�سكرية يف
القن����اة العربية العا���ش�رة �أمام
عمل ّية الإنزال البحري التي قامت
بها ق ّوة خا�صة باجلي�ش ال�سوري
ال�سم����را احلدودي����ة،
يف بل����دة ّ
حيث و�صل عربه����ا �إىل ال�رشيط
احلدودي مع تركيا ،و�أغلق املنفذ
البحري للم�سلّحني ،معترباً �أنها
العملية الأوىل م����ن نوعها منذ
اندالع الأزمة يف �سورية ،وحتمل
م�ؤ�شرّ ات خطرية تد ّل على �أخطار
قد تته ّدد «�إ�رسائيل» يف � ّأي حرب
مقبلة يف املنطقة ،كما ك�شف -
وفق ًا لتقاري����ر �أمن ّية  -عن �أ�رس
اجلي�ش ال�س����وري و«حزب اهلل»
�ض ّباط ًا م����ن املخابرات الرتكية
والأردنية خ��ل�ال عمل ّية الإنزال،
يديرون غرفة �سري العمل ّيات يف
ريف الالذقية ال�شم����ايل ،م�شرياً
�إىل تقلّ�����ص دور عمالء املو�ساد
على ط����ول امل�ساح����ة ال�سور ّية
ب�شكل كب��ي�ر ،نتيج����ة عمل ّيات
ر�صد ومتابعة اجلي�ش ومقاتلي
«احلزب» عل����ى �أكرث من جبهة،
ناهيك عن انهيار اجلبهات التي
كانت تخ�ضع للم�سلّحني وباتت
بقب�ضة اجلي�ش ال�سوري.
�إنه����ا بال �شك مرحلة ميدانية
حامي����ة �ستنحو باجت����اه مزيد
ال�سخونة م����ع اقرتاب موعد
من ّ
االنتخاب����ات ال�سورية ،والتي قد
تتج����اوز بنتائجه����ا الع�سكرية
وال�سيا�سي����ة «اخلطوط احلمر»
املعادية ،يف ظ���� ّل دخول تركيا
بثقلها اال�ستخباري واللوج�ستي
يف مواجهات حلب ،كما يف ريف
الالذقية ،يف حماول����ة التفاف ّية
الرئا�س����ي
عل����ى اال�ستحق����اق ّ
القادم ،بعدما تبلّغت من عوا�صم
�إقليمي����ة «جناح���� ًا م�ضمون ًا»
للرئي�س ب�ش����ار الأ�سد ،أ� ّكده �أكرث
من �إح�ص����اء �أجرته مراكز تابعة
ل����دول داعمة للم�سلحني ،وحيث
�سيك����ون ل�سقوط حل����ب من يد
�أردوغان �أكرث م����ن م�ؤ�شرّ خطري
�سيطي����ح  -ح�س����ب حملّل��ي�ن
ا�سرتاتيج ّيني  -بدعائم ا�ستمراره
ال�سيا�سيي الرتكي
يف امل�شهد ْين
نْ
والإقليمي.

ماجدة احلاج

| �سالح �أملاين للمقاتلني

ك�شفت جملة «دير �شبيغ���ل» الأملانية �أن �شكوك ًا
تدور حول ت���و ُّرط �أملانيا يف عملية �إر�سال �أ�سلحة
ر�شا�شة من �أوكرانيا �إىل امل�سلحني يف �سورية منذ
ع���ام  .2011وذكرت املجلة يف طبعتها الإلكرتونية
�أن «اخلارجي���ة الأملانية اعرتفت ب�أن �رشكة �سالح
ر�سمية �أوكرانية قامت بت�صدير الأ�سلحة �إىل �أملانيا
بت�رصيح من جهة ر�سمية».
| وا�شنطن لن تتفاج�أ
ذك��رت تقاري��ر �أعدتها طواقم خا�ص��ة يف وا�شنطن،
�أن الرئي���س ال�س��وري ب�ش��ار الأ�س��د حق��ق انت�ص��اراً
ع�سكري�� ًا �أث��ار �إعج��اب خ�صوم��ه قب��ل �أ�صدقائ��ه،
وقال��ت امل�ص��ادر �إن كل التقدي��رات اال�ستخباري��ة
والدبلوما�سي��ة بتدم�ير الدول��ة ال�سوري��ة و�سق��وط
نظامها ق��د �سقطت ،ووا�شنطن ل��ن تتفاج أ� يف حال
ا�ضطرارها الت�سليم مبا تفرزه االنتخابات الرئا�سية
ال�سورية التي �ستنظَّ م قريباً.
|  100مليون دوالر لل�صواريخ
ك�شف م�صدر رفيع امل�ست���وى يف جهاز املخابرات
العراقي ظهور �صواريخ متطورة �أر�ض جو حممولة
عل���ى الكتف ل���دى م�سلح���ي «جبه���ة الن�رصة»
و«داع�ش» يف العراق و�سورية ،م�شرياً �إىل �أن جتار
�سالح عقدوا �صفق���ات مع عوا�صم خليجية لتزويد
امل�سلح�ي�ن مبئات ال�صواريخ .و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن
ال�صفق���ات ترمي �إىل تزوي���د امل�سلحني بنحو 300
�صاروخ كدفع���ة �أوىل ،ثم بعدد مماثل بعد � 3أ�شهر،
تبلغ قيمتها الإجمالية نحو  100مليون دوالر.
| ح�شد مقاتلني بريطانيني
ك�شف��ت درا�س��ة �أكادميي��ة ن�رشته��ا �صحيف��ة
«الغاردي��ان» الربيطاني��ة �أن «هن��اك نح��و � 11ألف
مقات��ل �أجنبي ي�شاركون بالقتال يف �سورية ،بينهم
ح��وايل  2800م��ن �أوروب��ا ،وتعتقد �أجه��زة مكافحة
الإره��اب يف اململك��ة املتح��دة �أن بينه��م 400
بريطاين» .وذكرت الدرا�سة �أن «متطرفني �إ�سالميني
ي�ستخدم��ون و�سائ��ل التوا�صل االجتماع��ي لتجنيد
موجة جديدة من املقاتلني الربيطانيني ،للم�شاركة
يف القت��ال يف �سورية مع اجلماع��ات امل�سلحة �ضد
احلكومة ال�سورية».
| حمور الفو�ضى
ك�شفت تقاري���ر ا�ستخبارية �أن طواقم �أمنية �أمريكية
وفرن�سية تنقلت م�ؤخراً بني الدوحة والريا�ض و�أنقرة
حلمل العوا�صم الثالث عل���ى التن�سيق فيما بينها،
وت�شكيل حم���ور واحد يلتزم مبخطط���ات و�ضعتها
باري�س ووا�شنطن لإثارة الفو�ضى والرعب يف املدن
ال�سورية ،بع���د العجز عن حتقيق جناحات ميدانية
ع�سكري���ة .وقال���ت امل�ص���ادر �إن املخططات ت�شمل
تنفيذ تفجريات �إرهابية يف املدن ال�سورية ،حتديداً
يف دم�شق ،و�إ�شغال اجلي�ش ال�سوري على اجلبهتني
ال�شمالية واجلنوبية ،وتكثيف الدعم «الإ�رسائيلي»
للم�سلحني عند املنطقة احلدودية ،والزج مبزيد من
املجموعات املقاتلة التي مت ّولها ال�سعودية.
| بريطانيون ي�ستجدون الدعم املايل
ذكرت �صحيفة «ديلي �ستار» �أن م�سلحني بريطانيني
من�ضوين حت��ت راية اجلماعات امل�سلحة يف �سورية
بث��وا �رشيط فيديو على �شبك��ة الإنرتنت ي�ستنجدون
ملده��م بامل��ال م��ن
في��ه بالعائ�لات الربيطاني��ة ّ
�أج��ل موا�صل��ة قتالهم هن��اك .وقال��ت ال�صحيفة �إن
امل�سلح�ين �أب��دوا امتعا�ضه��م لعدم توف�ير الأموال
لدعم املئات املقاتلني الربيطانيني يف �سورية.
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ّ
البقاعيون جنبوا لبنان الكارثة

أمل بعد السنوات
العجاف
ال يبدو �أن املدار النتخاب رئي�س للجمهورية
اللبناني���ة قريب الأف���ول ،وهو ب���ات مفتوح ًا
على �أكرث م���ن الفراغ ،لأن املخا�ض اللبناين ما
يزال متع�رساً� ،سيم���ا �أن احلمل خالل ال�سنوات
العجاف ال�ست �ستُ�ستكم���ل يف ال�سابعة ،حتى
لو مل تكتمل.
يف بع����ض الروايات ال�شعبية� ،أن غفوة زمن
حملت قزم ًا حامل ًا �إىل املوقع الأعلى بني قومه،
مل مي���ل من جمع املال ،رغ���م �إدراكه �أن الرثوة
التي ك ّونه���ا يف غ�ضون �سن���وات قليلة تكفيه
والعائل���ة ل�ستة �أجيال م���ن الأحفاد من ن�سله،
ولو مل يقم �أحده���م بعمل ،وج ّل ما يقومون به
هو �رصف ما كنزه القزم الكبري.
أح�س الق���زم �أن الأيام التي
يف �أح���د الأيام � ّ
�رصفه���ا على جم���ع املال واجلواه���ر قد دنت،
ويقينه �أنه مل يك�سب قلوب قومه ،بيد �أن وتوتات
املوتوت�ي�ن كان ت�صور له �أنه �أعظم الرجال بني
قومه ،و�أن ال ر�أي �سديداً دونه ،ولذلك وقع خيار
قادة العامل عليه خمل�ص ًا ،وقد �ص ّدق ،ولذلك ما
علي���ه �إال �أن يعلن ما يبطن���ه لأنه بذلك يك�سب
ود الأبعدي���ن الذين �أو�صل���وه �إىل املفتون بها،
ولـ«رجاحة» عقله التزم بامل�شورة دون تفكّر،
ويقينه �أن الأيام البائدة قد تتجدد ،و�أن تتجدد
معها نعمة جم���ع املال ،ولرمب���ا ن�ستفيد من
الأيام املقبلة وننح���ت متاثيل يف كل د�سكرة،
لأن �إجنازات ال�سنوات ال�سابقة كانت �شخ�صية،
و�إن تردت �أحوال القوم جميع ًا� ،إال زمرة بعينها.
و�إذا ب�صاحبن���ا من ك�ث�رة التفكري والغو�ص
يف الزوايا املعتم���ة يت�رسب �إليه النعا�س وهو
يف طريق الو�ص���ول �إىل منزل���ه الفخم امل�ش ّيد
حديث��� ًا يف املنطقة الأجمل والأغلى ،وغفا على
قارعة الطريق حتت �شجرة ،لي�ست من الأ�شجار
الأ�صيلة يف البلد �إمن���ا م�ستوردة ،وهي �شجرة
ت�شبه ام���ر�أة �رضبها اجلن���ون فنك�شت �شعرها
بقوة .
يف غفوت���ه ،حلم �أنه املارد الذي ال ي�شق له
غبار ،وملا �صح���ا اعتقد فع ًال �أنه مارد حقيقي،
فوق���ف خلف ال�شجرة �إياه���ا ف�أرغد و�أزبد ،وبد�أ
وال�صناع
يوزع ال�شهادات والوجوب على الأ�سياد ُّ
ب�رضورة هذا والتمنع عن ذاك ،معتقداً �أن العامل
كل���ه ي�سمعه ،ويتناقل «جواه���ر» �أفكاره التي
باتت من املا�ضي ال�سحيق ،وال يعريها خملوق
�أي اهتم���ام لأن �صاحبها بات مثلها ،ومل يرتك
بيا�ض ًا عل���ى �أي من �صفحات���ه ،بعدما �أن�سته
الأعطيات �أ�سباب منحه ملك ًا فتنكر لتلك الأيام،
ومل يع���د ق���ادراً على جمع م���ن �أجمعوا عليه
ولو على فنجان قه���وة ،خ�صو�ص ًا الذين اعتنق
حبائلهم يف �أواخر �سلطته املفقودة .
ولذلك ف�إن القزم ح�ضرّ جرار الفخار للمواكبة،
وبكثري من الفرح رغم �أن البديل مل يح�سم ا�سمه
بع���د ،ول�سان احلال يردد بكل الأحوال لن يكون
العهد املقب���ل قزم ًا ،وبالطبع ل���ن تكون هناك
مكاف�أة ال لوا�شنطن وال لل�سعودية.

يون�س

بعد ا�ستع����ادة اجلي�ش ال�سوري
منطق����ة «القلمون» ،ف����رّت بع�ض
فل����ول املجموع����ات امل�سلحة �إىل
�أعايل اجلبال يف ال�سل�سلة ال�رشقية،
وحاول����ت م����راراً التو ّغ����ل باجتاه
الأرا�ض����ي اللبنانية خالل �ساعات
الليل ويف �ساع����ات الفجر الأوىل،
يف �إطار جمموع����ات �صغرية غري
منظمة ال تتعدى اخلم�سة �أ�شخا�ص،
يف �أغلب الأوقات ،هرب ًا من مالحقة
الق����وات ال�سورية ،الت����ي ت�ستكمل
بدورها عميل����ة تطهري «القلمون»
من الب�ؤر امل�سلحة ،بح�سب م�صادر
ميدانية وا�سعة االطالع.
وتلفت امل�صادر �إىل �أن هاج�س
ت�سل����ل امل�سلح��ي�ن القادم��ي�ن من
اجلانب ال�س����وري باجتاه الأرا�ضي

اللبناني����ة دف����ع ب�أه����ايل القرى
البقاعي����ة املتاخم����ة للح����دود
ال�سوري����ة �إىل حرا�س����ة منارله����م
و�أرا�ضيه����م منع ًا لعبور امل�سلحني
�إليها ،وبالفعل كان هاج�س الأهايل
يف حمل����ه ،فق����د دارت ا�شتباكات
بينهم وبني عنا�رص م�سلحة حاولوا
الدخ����ول �إىل «ج����رود بريت����ال»
و«النبي �سباط»� ،أ�سفرت عن مقتل
وتراج����ع �آخرين �إىل
عدد منه����م،
ُ
ال�شطر ال�سوري من احلدود.
وتعت��ب�ر امل�ص����ادر �أن ما يقوم
به البقاعيون م����ن خالل �إ�سهامهم
يف حماية احلدود اللبنانية ،جنّب
البلد من الوقوع يف كارثة ،فيما لو
متكّن امل�سلح����ون من الو�صول �إىل
املخيمات الفل�سطينية ،وااللتحاق

مصدر عسكري:
حذا ِر من المسلحين
الفارين من سورية
لالنخراط في خاليا
إرهابية تنشط في
لبنان

باملجموعات التكفريية املتغلغلة
يف خمتلف هذه املخيمات.

نقطة مراقبة للجي�ش اللبناين يف البقاع ال�شمايل ملنع توغّ ل امل�سلحني من �سورية

■ ال�شي���خ د .عب���د النا�رص جربي؛ الأمني العام حلرك���ة الأمة ،دعا الكاردينال
ب�شارة الراعي �إىل �إعادة النظر يف زيارته للأرا�ضي املقد�سة لأنها حتت االحتالل،
م�ؤك���داً �أن ذلك جزء من التطبيع مع الكيان ال�صهيوين الغا�صب املحتل ،وم� ّرض
بالق�ضية العربية والفل�سطينية.
■ كمال �شاتي�ل�ا؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ،طال���ب غبطة البطريرك مار
ب�شارة بطر�س الراعي ب�إلغاء �سفره للأرا�ضي املحتلة الفل�سطينية ،واال�ستعا�ضة
عنه���ا بالدعوة مل�ؤمتر يبح���ث حماية الوجود امل�سيح���ي يف فل�سطني ،يف ظل
العدوان «الإ�رسائيلي» على املقد�سات امل�سيحية والإ�سالمية يف القد�س ال�رشيف.
■ ال�شي���خ ماهر حمود لفت �إىل �أنه ال ميكن بن���اء الوطن اللبناين وهناك فئة
يف لبنان تعترب ب�شري اجلميل مثا ًال �أعلى للزعامة اللبنانية ،وال ميكن بالتايل
�أي�ض ًا اعتبار من ي�سري على نهجه زعيم ًا م�ؤه ًال للرت�شح �إىل رئا�سة اجلمهورية.
■ ال�شي���خ د� .ص���ادق النابل�سي اعت�ب�ر �أن ت� ُّرصف كل فئ���ة حل�سابها اخلا�ص
ب�ش����أن اال�ستحقاق االنتخاب���ي يعك�س حجم امل�شكلة الت���ي تقود يف النهاية
�إىل عملي���ة انتخابية م�ستحيل���ة ،لكن امل�س�ألة تبدو الي���وم �أعمق من م�س�ألة
احل�سابات اخلا�صة وامل�صالح الذاتية للقوى والكتل النيابية ،مطالب ًا بالتوافق
عل���ى رئي�س ينقل لبنان من مرحلة الأزمة �إىل مرحلة اال�ستقرار ،حلماية لبنان
من نريان الفتنة والإرهاب والعدوان اخلارجي.

ويف ه���ذا ال�ص���دد ،ي�ؤكد مرجع
ع�سك���ري وا�سرتاتيج���ي �أن بع�ض
ق���رى البق���اع ال�شم���ايل �أ�ضح���ت
مبنزلة «قناة ت�صفية» للم�سلحني
التكفريي�ي�ن الفارين م���ن اجلانب
ال�سوري ،حمذراً من انخراطهم �ضمن
خالي���ا �إرهابية تن�شط يف لبنان ،ال
�سيما يف «املخيمات».
ويلفت املرج���ع �إىل �أن املناطق
الوع���رة يف �أع���ايل «القلم���ون»
ت����ؤوي �آالف امل�سلح�ي�ن ال�سوريني
والعرب ،ولكنه���م باتوا حما�صرَ ين
يف املناط���ق احلدودي���ة ،فاجلي�ش
ال�سوري ينت�رش من اجلانب ال�سوري،
واجلي�ش اللبناين ا�ستحدث عدداً من
نقاط املراقبة ل�ضبط عمليات ت�سلل
امل�سلحني �إىل الأرا�ضي اللبنانية.
ويف �سياق مت�ص���ل ،وباالنتقال
�إىل الأو�ضاع الأمنية يف املخيمات
الفل�سطيني���ة يف لبنان ،فقد الحظ
املتابع���ون �أنها ت�شه���د يف الفرتة
الأخ�ي�رة ا�ستنف���ارات متع���ددة،
ومب�شاركة خمتل���ف القوى الوطنية
والإ�سالمي���ة ،ال �سيما بعد التوترات
التي �شهدها خميما «املية ومية»
و«عني احللوة» م�ؤخراً.
وتبدي م�صادر �إ�سالمية متابعة
تخ ّوفها من تده���ور الو�ضع الأمني
داخ���ل املخيمات ،تنفي���ذاً لأجندة
قائم���ة عل���ى ح�ساب���ات �أمني���ة
و�سيا�سية �إقليمية ،لأن ذلك �سيكون
له انعكا�سات خطرة على ال�شعبني
الفل�سطين���ي واللبن���اين ،ال �سميا
املوجود يف حميط «املخيمات».

ح�سان احل�سن

ي���ر يف زيارة
■ احل���اج عم���ر غن���دور؛ رئي�س اللق���اء الإ�سالمي الوحدوي مل َ
الكاردينال ب�شارة الراعي للقد�س ال�رشيف زيارة دينية رعوية تفقدية للأماكن
املقد�سة ،معترباً �أنه���ا ال ميكن �أن حتجب الأبعاد ال�سيا�سية ،حتى ولو مل تكن
يف ذه���ن الزائري���ن ،وال ميكن �إال �أن تكون مو�ضع ا�ستغ�ل�ال وا�ستثمار من قبل
�سلطات االحتالل.
■ وفد من جتمع العلماء امل�سلمني زار املطران مرهج غطا�س يف مقر
البطريركية الأرثوذك�سية يف الدميان ،والذي كلفه البطريرك اليازجي
التجمع
مبتابعة �ش�ؤون امل�ؤمتر الإ�سالمي – امل�سيحي الذي �سيعقده
ّ
يتعر�ض
عل���ى م�ستوى املنطقة من �أجل مواجهة حملة الت�شويه التي ّ
لها الإ�سالم ،نتيجة امل�س مبقد�سات امل�سيحيني وامل�سلمني على حد
�سواء ،وما يتعر�ض له الوجود امل�سيحي يف املنطقة من حملة تهجري
وا�سعة تهدف �إىل تربير الكيان اليهودي امل�صط َنع.
■ جبهة العم���ل الإ�سالمي �أك���دت �أن ا�ستمرار تر�شي���ح رئي�س حزب
ويعطل م�سرية التوافق
القوات اللبنانية �سمري جعجع ال ُيفيد الوطنُ ،
ويحد من م�سرية االنفتاح ب�ي�ن اللبنانيني ،وي�ش ّكل حتدي ًا
الوطن���ي،
ّ
�صارخ��� ًا وا�ستفزازاً للجميع ،خ�صو�ص ًا يف العمق الوطني ،وامل�سيحي
حتديداً.

www.athabat.net
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ّ
قراءة في زيارة الراعي إلى األراضي المقدسة
�ش����كّل الإع��ل�ان ع����ن الزيارة
املرتقَب����ة للبطري����رك امل����اروين
ب�ش����ارة الراع����ي منا�سبة لتظهري
االنق�س����ام اللبن����اين وتب����ادل
االتهام����ات والتخوي����ن ،وه����ي
العادة الت����ي ي�ألفها بع�ض العرب
وي�شتهرون بها ،وقد �أعلن البطريرك
امل����اروين �أن مرافقت����ه للبابا هي
زي����ارة رعوية ولي�س����ت �سيا�سية،
فالأرا�ضي املقد�س����ة يف فل�سطني
تابعة لبطريركية �أنطاكيا و�سائر
امل�رشق ،وبالتايل م����ن الطبيعي
�أن يكون فيه����ا ،ال�ستقبال البابا،
ولزيارة رعاياه هناك.
مت ت�رسيب خرب الزيارة،
وما �أن ّ
حتى ا�شتعل����ت ال�ساحة الإعالمية
اللبناني����ة خم ِّون����ة البطري����رك
ومعتربة �أن����ه �أخط���� أ� «اخلطيئة
الكربى» ،وتبارز البع�ض يف اتهامه
باخليان����ة والعمال����ة والتطبيع،
مقاب����ل �أ�ساقفة و�سيا�سيني دافعوا
عن البطريرك وحر ّية خياره.
وبغ�����ض النظ����ر ع����ن ال����ر�أي
بالزيارة ،من املفيد قراءتها بهدوء
عقالين ،بعيداً عن خطاب الت�شنج
والتخوين واالتهامات املتبادلة:
�أو ًال :يف مو�ضوع اتهام الراعي
بخرق القان���ون اللبناين ،وو�صول
البع����ض �إىل التخوي���ن واالتهام
بج���رم االت�ص���ال بالع���دو ،يجب
الإ�شارة �إىل �أن البطريرك الراعي ال
يخرق القانون ،فقانون العقوبات
يج���رم التعام���ل م���ع
اللبن���اين
ّ
«�إ�رسائيل» واالت�صال بالعدو ،لكن
ما يقوم به الراعي ال ُيعترب تعام ًال
وال ات�صا ًال من الناحية القانونية،
ً
عم�ل�ا كهنوتي ًا �أجازته الأعراف
بل
القانونية ،فمنذ بدء العمل باتفاق
الهدن���ة ع���ام  1949ولغاية عام
 ،1996كانت الأرا�ضي املقد�سة تتبع
�أبر�شية �صور املارونية يف جنوب
لبنان املارونية ،وكان االكلريو�س
امل���اروين يتنقل بني جنوب لبنان
والأرا�ض���ي الفل�سطيني���ة املحتلة
ع�ب�ر مع�ب�ر الناقورة احل���دودي،
وبعد العام  1996فُ�صلت الأرا�ضي
املق ّد�سة عن �أبر�شية �صور ،لت�صبح
م�ستقل���ة با�س���م �أبر�شي���ة حيفا
والأرا�ض���ي املقد�س���ة املارونية،
وي��ش�رف عليه���ا مط���ران تع ّينه
البطريركية املارونية.
ثاني���� ًا :يف مو�ض����وع التطبيع
مع «�إ�رسائيل» :تتباين الدرا�سات
الأكادميي����ة و�آراء املفكرين حول
تعري����ف «التطبي����ع» ،وميكن �أن
نعرف����ه ب�أنه «�أي ت�رصف �أو عمل،
ّ
مادي ًا كان �أو معنوي ًا ،فردي ًا كان �أو
جماعي ًا ،من �ش�أنه جعل االحتالل
«الإ�رسائيلي» �أم����راً طبيعي ًا ،مبا

البابا فرن�سي�س والكاردينال ب�شارة الراعي

يعن����ي ذلك من تخ���� ٍّل نهائي عن
احلق����وق امل�رشوع����ة لل�شع����وب
العربية».
انطالق ًا من هذا التعريف ،ال ت�شكّل
زيارة الراعي �إىل الأرا�ضي املقد�سة
تطبيع ًا م���ع «�إ�رسائي���ل» ،فهو ال
يتخلى ع���ن احلقوق امل�رشوعة ،وال
يجعل وجود االحت�ل�ال يف القد�س
�أمراً طبيعي ًا ،وقد يكون من الأحقية
مبكان اخل�شية التي �أوردها البع�ض
ب����أن تكون ه���ذه الزي���ارة فاحتة
للم�سيحيني للذه���اب �إىل الأرا�ضي

التسريبات
«اإلسرائيلية» لإلعالم
تدل على عدم رغبة
ّ
العدو بزيارة الراعي
لألراضي الفلسطينية
المحتلة
املحتل���ة ،مب���ا يفي���د الت�أقلم مع
االحتالل ووجوده ،لكن هذه اخل�شية
ال جتد لها مربراً قانوني ًا ،فما يجوز
عل���ى الراعي كرجل دي���ن ال يجوز
على باقي امل�سيحيني الذين ي�رسي
عليه���م قانون العقوب���ات اللبناين
بتجرمي كل م���ن دخل �أرا�ضي العدو

�أو ات�ص���ل به ،وهذا يح ّد من رغبتهم
�أو قدرته���م عل���ى زي���ارة الأرا�ضي
املقد�سة يف فل�سطني.
هذا من الناحية القانونية� ،أما من
الناحية ال�سيا�سية ،فيمكن لوجهتي
النظ���ر �أن حتمال بع�ض ًا من ال�صحة؛
فالذي���ن عار�ضوا زي���ارة البطريرك
للقد����س اعتربوا �أنه ل���ن ي�ستطيع
حتا�ش���ي الإح���راج «الإ�رسائيلي»،
خ�صو�ص��� ًا �أن «�إ�رسائي���ل» تب���دو
م�رصّة على �إحراجه وتركيز الإعالم
علي���ه ،وحماولة اال�ستف���ادة منها
�إعالمي ًا.
لكن وجه���ة النظر الأخرى ت�شري
�إىل احل�صار ال���ذي متار�سه �سلطات
االحتالل على الفل�سطيني ،و�سيا�سة
تغييب الهوية الوطنية الفل�سطينية،
بالإ�ضافة �إىل منهجية االحتالل يف
�إفق���ار القد�س و�سكانه���ا ،ودفعهم
�إىل البح���ث عن لقمة العي�ش خارج
املدينة لإكم���ال حلق���ات التهويد
عرب ت�ضييق اخلن���اق على الن�شاط
االقت�ص���ادي للمقد�سي�ي�ن ،وتعزيز
اقت�صاد املحتلني.
م���ن هنا ،ف�إن زي���ارة البطريرك
ت�أت���ي لتك��س�ر حلق���ة احل�ص���ار
«الإ�رسائيل���ي» عل���ى القد�س ،يف
حماول���ة لتهويدها ون���زع الطابع
امل�سيح���ي الإ�سالم���ي عنه���ا ،لذا
يج���ب عدم اتهام الراعي ،بل جتنيد
الق���درات امل�سيحي���ة والإ�سالمي���ة
ملواكبت���ه يف ك�رس م�رشوع التهويد
الذي تريده «�إ�رسائيل».
�أ�صحاب هذه النظرية يحاولون
�إثب���ات وجه���ة نظرهم م���ن خالل
الإ�ش���ارة �إىل �أن خ�ب�ر الزي���ارة مت

ت�رسيبه من قب���ل «الإ�رسائيليني»
�إىل الإع�ل�ام ،حل��ش�ر الراعي لعدم
أ��ص�ر عليها
القي���ام به���ا ،وعندما � ّ
��س�رب
غ�ي�ر �آب���ه باالنتق���اداتّ ،
«الإ�رسائيليون» خرباً با�سم م�صادر
دبلوما�سي���ة �أنهم «�أبلغ���وا دوائر
الفاتيكان �أن لديهم بع�ض ال�رشوط
عل���ى زي���ارة البطري���رك للأرا�ضي
املقد�س���ة يف مواجه���ة االلتزامات
التي �أعلنه���ا �سابق��� ًا ،ومنها عدم
م�صافحة �أي م�س����ؤول �إ�رسائيلي»،
وهذا �إن د ّل عل���ى �شيء فعلى عدم
رغبة «�إ�رسائيل» بزي���ارة الراعي،
وقيامه بتفق���د الرعايا امل�سيحيني،
واال�ستماع �إىل مطالبهم وهواج�سهم
ونقلها �إىل البابا.
ويت�ساءل ه�ؤالءَ � :أم���ا �آن الأوان
لدرا�س���ة جد ّي���ة جل���دوى مقاطعة
زيارة الأرا�ضي املقد�سة ،التي تركت
الفل�سطينيني مل�صريهم يف مواجهة
�سيا�س���ات التهوي���د ،خ�صو�ص��� ًا
املقد�سيني منه���م الذين يتناق�صون
يوم ًا بعد يوم؟
ب���كل الأح���وال ،مهم���ا يكن من
وجهات النظر املتباينة حول جدوى
الزيارة و�صحتها ،يبقى �أن ا�ست�سهال
التخوين واالتهام بالعمالة هو �أمر
معي���ب ،وال يج���وز �إطالق��� ًا مع �أي
كان ،فكيف مع �شخ����ص البطريرك
الراعي الذي مل يق�صرّ يوم ًا يف دعم
املقاومة والق�ضايا العربية املحقة،
ومنه���ا وقوفه �ضد الإره���اب الذي
يحاول �أن يق ّو����ض الدولة ال�سورية
ويلغي التعددية فيها.

د .ليلى نقوال الرحباين
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ُيـقــــال
 nعملية جراحية معقدة
و�ص���ف زعيم �شم���ايل اال�ستحق���اق الرئا�سي
احل���ايل بالعملية اجلراحي���ة املعقدة ،ون�سبة
النج���اح فيها توازي ن�سب���ة الف�شل ،وفد ت�ؤدي
�إىل ال�شلل.
ُ nع�رس العودة
ت�ساءل��ت �أو�ساط �سيا�سية ور�سمية عن ا�ستئناف
ال�سف�ير ال�سع��ودي عمل��ه يف ب�يروت ،التي عاد
�إليه��ا دون �أن ي�صطح��ب مع��ه �سع��د احلري��ري،
��روج وك�أنها
وقالت :ه��ل الظروف الت��ي كان ُي َّ
حتول دون عودته قد انتهت� ،أم �أن النهاية التي
عجلت
كُ تبت حلكاية يربود وال�سيارات املفخخة ّ
بعودة ع�سريي ،وبقي الع�رس يف عودة احلريري.
 nا�ستمرار التدابري الأمنية
ما يزال حزب كبري ي�شدد من �إجراءاته الأمنية،
رغ���م النجاح الكب�ي�ر الذي حقق���ه يف الآونة
الأخرية ،وانعك�س ارتياح��� ًا �أمني ًا واجتماعي ًا،
وق���ال �أحد م�س�ؤوليه «�إنن���ا نتعاطى يف هذه
احلرب كما لو �أنها بد�أت للت ّو».
 nالتجنيد م�ستمر
ُتوا�ص��ل طواق��م تركي��ة و�سعودي��ة وقطري��ة
عمليات جتنيد امل�سلحني و�ضخهم �إىل الأرا�ضي
ال�سوري��ة ،ويرتك��ز عمل هذه الطواق��م يف اليمن
ودول املغ��رب العرب��ي ولبن��ان .وك�شفت دوائر
ا�ستخباراتية �أن الدول املذكورة ت�شرتي الأ�سلحة
للمقاتل�ين ،كم��ا �أنه��ا ت��شرف عل��ى مع�سكرات
تدريب املقاتلني يف الأرا�ضي الرتكية.
 nمب�ساعدة �أمنية فل�سطينية
�أكد م�صدر �أمني رفي���ع امل�ستوى �إلقاء القب�ض
على ثالثة �أ�شخا�ص كانوا يختبئون يف حجرة
�صغ�ي�رة داخل �أح���د املخيم���ات يف بريوت،
مب�ساعدة من �أجهزة فل�سطينية ر�سمية.
 nعودة الفلتان �إىل عني احللوة
بع��د �أن رف�ضت بع�ض «اجلماع��ات الإ�سالمية»
مت توقيعها
املتطرف��ة الوثيقة الفل�سطينية التي ّ
م��ن كاف��ة الف�صائ��ل والأح��زاب الفل�سطيني��ة
ل�ضم��ان ه��دوء املخيم��ات ،وع��دم زج
الفل�سطيني�ين يف ال�ش���ؤون اللبناني��ة ،لوحظ��ت
ع��ودة الفلت��ان الأمن��ي يف خميم ع�ين احللوة،
و�إث��ارة بع�ض الق��وى الإ�سالمي��ة للم�شاكل ،ما
�أدى �إىل ن��زوح بع���ض الفل�سطينيني من املخيم
املذك��ور �إىل خمي��م �آخ��ر خوف�� ًا م��ن �رصاعات
داخلية قد تكون قريبة املوعد.
 nاملقاتلون الهاربون� ..إىل التحقيق
�أكدت م�صادر متابع���ة �أن �أجهزة اال�ستخبارات
الغربي���ة �أقام���ت مراكز حتقي���ق على احلدود
ال�سوري���ة  -الرتكي���ة ،حيث تق���وم ب�إخ�ضاع
امل�سلح�ي�ن الهاربني من ميادي���ن القتال يف
�سوري���ة للتحقي���ق .واعت�ب�رت امل�ص���ادر �أن
هذا العمل �إمن���ا يتم خارج الإط���ار القانوين،
وحتت راي���ة «احلف���اظ على الأم���ن القومي
الرتكي» والبلدان الغربية التي متثلها �أجهزة
اال�ستخب���ارات املذك���ورة ،مبعن���ى �أن مراكز
التحقيق هذه هي �شبيه���ة بتلك التي �أقامتها
الواليات املتح���دة ودول �أوروبية يف املرحلة
امل�سم���اة مبرحلة احلرب على الإرهاب ،خ�شية
توغّل الإرهابيني �إىل �ساحاتها.
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مقابلة

تحت الضوء

( العدد  )309اجلمعة � 9 -أيار 2014 -

رأى أن التوافق يتطلب تأنيًا وبعض الوقت

ال تفعلها يا «سيدنا»
�إذا كان البطريرك املاروين
الكاردينال ب�شارة بطر�س الراعي
يعترب زيارته �إىل القد�س املحتلة
جمرّد زيارة رعوية ،ف�إننا ندعوه
لأن ي�ستمع جيداً �إىل ن�صائح
الأر�شمنديت عطاهلل حنا ،و�أن
ي�س�أل املطران ايالريون كبوجي
(�أطال اهلل يف عمره) عن خربته
وجتربته.
ونتمنى عليه �أن ي�ستعيد
جتربة مثلثي الرحمات؛
الكاردينال بول�س بطر�س
املعو�شي والكاردينال
انطونيو�س بطر�س خري�ش ،وهذا
الأخري ابن جنوب اجلنوب ،الذي
كان يعترب نف�سه مطران ًا لفل�سطني
قبل �أن يتبو�أ �سدة البطريركية
املارونية.
يا «�سيدنا» ،ن�أمل �أن
ت�ستح�رض فتوى الأنبا �شنودة
الذي حرّم على امل�ؤمنني
امل�سيحيني زيارة الأماكن
املقد�سة يف فل�سطني املحتلة،
بعد زيارة خائن الأمة �أنور
ال�سادات �إىل القد�س املحتلة ،ثم
توقيعه اتفاقية كامب دايفيد.
يا «�سيدنا» ،قد يكون من
حقك ،ومن حق جميع امل�ؤمنني
م�سيحيني وم�سلمني �أن يتلهّفوا
لزيارة بيت املقد�س ،وتذكّر
يا «�سيدنا» �أن العن�رصية
ال�صهيونية مل تُبقِ من �أهل
فل�سطني ،بلد ال�سيد امل�سيح عليه
ال�سالم� ،سوى واحد يف املئة فقط.
تذكّر يا «�سيدنا» �أن العقلية
ال�صهيونية التلمودية ت�ضمر �أ�شد
العداوة للم�سيحيني ،و�أن هذه
الزيارة ال ميكن �أن تتم �إال مبوافقة
ومعرفة وترتيب �سلطات االحتالل
ال�صهيوين.
رجاء يا «�سيدنا» ،ال ت�سجِّ ل
على بكركي �سابقة خطرية ،وال
تقنعنا �أنها جمرد زيارة رعوية
ودينية وهي تتم مبرافقة البابا
فران�سي�س الأول ،فتذكّر �أن يف
بلدنا يختلط ال�سيا�سي بالديني،
و�سيعرف العدو كيف ي�ستغلها
للبدء بت�سيري رحالت ال�سياحة
الدينية.
رجاء يا «�سيدنا» ..كلنا �شوق
لل�سريعلى خطى ال�سيد امل�سيح
عليه ال�سالم يف جبل الزيتون..
لكن يف فل�سطني امل�سيحية
والإ�سالمية احلرة.
�أحمد

األعور :شخصية ضعيفة إلى موقع الرئاسة األولى يساوي الشغور في ســـ
يلمح البع�ض عمداً �إىل �أن لتقارب «تكتل التغيري
ّ
والإ�صالح» مع «تيار امل�ستقبل» غايات م�صلحية �آنية،
فيما الظروف املو�ضوعية مل تعد ت�سمح �أو حتتمل مزيداً من
ت�ضييع الفر�ص ..فموقع الرئا�سة الأوىل بعد اتفاق الطائف
تلزمه �شخ�صية قوية قادرة لإعادة التوازن بني ال�سلطات،
ولي�س �شخ�صية �ضعيفة مهمتها فقط مواجهة ال�سيا�سي
الأق��وى على ال�ساحة امل�سيحية ،وموقع الرئا�سة الأوىل
بحاجة �إىل �شخ�ص يربط �أو�صال مكونات الدولة ،ال فكفكتها..
واليوم مع مطوالت الكالم عن �رضورة تثبيت امل�سيحيني
يف �أر�ضهم يف ال�رشق ،واعتبارهم عروبيني وم�رشقيني
ووطنيني ووحدويني ،بات لزام ًا �أن ُيقرن القول بالفعل ،فمن
�أجدر من العماد مي�شال عون للو�صول �إىل �سدة الرئا�سة
الأوىل؟ وماذا ينتظره يف ق�رص بعبدا غري امل�شاكل املزمنة
والق�ضايا العالقة؟
ع���ن اال�ستحق���اق الرئا�س���ي
وامل�ساعي النتخ���اب رئي�س لبناين
بامتياز ،ح���اورت جريدة «الثبات»
ع�ض���و «تكتل التغي�ي�ر والإ�صالح»
النائ���ب فادي الأعور ،و�إليكم �أبرز ما
جاء:
ْ����ض امل�ساوم���ة عل���ى موقع
رف ُ
الرئا�س���ة الأوىل عمل �إنقاذي للبنان
ب���ر�أي النائب فادي الأع���ور ،ونحن
ب�أم����س احلاجة �إلي���ه اليوم نتيجة
تعقيدات املنطقة ،يقول« :ملء موقع
رئي����س اجلمهوري���ة عل���ى الطريقة
املعه���ودة مل تع���د تنف���ع ،مهمتنا
كن���واب انتخاب رئي����س ،وهذه هي
�أوىل واجباتن���ا ،ونح���ن نعمل على
ذلك ب�صدق ،لكنن���ا يف الوقت عينه
لن نر�ض���ى بامل�ساوم���ة ،لأن موقع
رئا�سة اجلمهورية اليوم بحاجة �إىل
�شخ�صية قوي���ة وفاعلة يف خمتلف
املجاالت ،لرف���ع من�سوب م�ساحات
الوحدة بني اللبنانيني ال تقلي�صها،
ولتحريك الو�ضع االقت�صادي و�ضبط
الو�ض���ع الأمني» ،ي�ضي���ف الأعور:
«نح���ن نعتق���د �أن و�ص���ول العماد
مي�ش���ال ع���ون �إىل موق���ع الرئا�سة
الأوىل مي ّكنه م���ن انت�شال لبنان من

األعورَ :من أجدر من العماد عون بتقريب
المسافات بين حزب اهلل وتيار المستقبل..
وإعادة التواصل بين لبنان وسورية والسعودية
وإيران والغرب عمومًا؟

مرحلة الرك���ود ال�سيا�س���ي و�أخذه
باجت���اه التفاع���ل الإيجاب���ي بني
مكوناته من جه���ة �أوىل� ،أو لناحية
معاجلة ق�ضاياه العالقة يف املنطقة
مع �ش���دة اال�شتباك عل���ى �أكرث من
ومن غري
�صعيد وملف عربي ودويلَ ،
�شخ�ص العماد ع���ون �أجدر بتقريب
امل�ساف���ات املتباعدة بني حزب اهلل
وتي���ار امل�ستقبل ،وم���ن �أف�ضل منه
قادر على بن���اء التوا�صل بني لبنان
و�سورية وال�سعودية و�إيران والغرب
بالعموم»؟

¡ الت�صفيق بالأكرثية ..مي ِّدد للرئي�س؟

�س����أل �سيا�سي ذو ل�سان الذع وهو ي�شاهد �آخ���ر جل�سة من «احلوار
املبتور» :ملاذا ال يط���رح املجتمعون الت�صويت على خطابات الرئي�س
�سليمان الأخ�ي�رة ،فلرمبا ح�صلت على الت�صفي���ق بالأكرثية� ،سيما �أن
احل�ض���ور � ّأمن ن�ص���اب الن�ص زائ���داً واحداً ،فاحلا��ض�رون  11من �أ�صل
يتم طلب التمديد للرئي����س �سليمان فيفوز بالأغلبية،
ع�رشي���ن ،وعليه ّ
ويلزم حينها بخدمة الوطن ،وهو لن يتوانى حتم ًا؟
ُ

احلوار م�ستمر
يعترب الأعور �أن معطيات التوا�صل
بني التي���ار والتكتل مع كافة الأفرقاء
ال�سيا�سي�ي�ن جي���دة ،رغ���م �أن بع�ض
الت�رسيب���ات الإعالمي���ة ته���دف �إىل
الت�شوي�ش ..ن�س�أله عن �إمكانية الو�صول
�إىل وفاق قبل انتهاء املهلة الد�ستورية
النتخ���اب رئي����س للجمهوري���ة ،يرد:
«ن�أمل انتخاب الرئي�س الوفاقي اليوم
قبل غد ،ون�أمل و�ص���ول الرجل القوي
والق���ادر لإنقاذ البل���د ،لكننا نريدها
�ضمن موا�صفات حمددة من ق َبلنا ،لأن
و�ص���ول �أي رئي�س �ضعي���ف �إىل موقع
الرئا�سة الأوىل قد ي�ساوي ال�شغور يف
�سدة الرئا�سة ،فالرئا�سة غري املقرونة
بالإرادة والإمكانيات امل�صحوبة بدعم
�شعبي �شكْل من دون م�ضمون ،وتكون
عبئ ًا على �صاحبها وعلى اللبنانيني
بالعموم ب���دل �أن تكون �سن���داً لهم..
نحن نري���د رئا�سة فاعل���ة و�ضامنة
للجمي���ع ،وانطالق ًا م���ن هذه املبادئ
نوا�ص���ل ات�صاالتنا مع خمتلف القوى
ال�سيا�سية اللبناني���ة لإنتاج الرئي�س

املطل���وب يف هذه املرحل���ة الدقيقة
واحل�سا�سة جداً».
ن�س�أل الأعور عم���ا �إذا كان احلوار
م���ع «تيار امل�ستقب���ل» مقرون ًا مبدة
زمني���ة حم���ددة؟ يجيبن���ا�« :أبواب
التوا�صل ما تزال مفتوحة ،و�ست�ستمر
�إىل حني �إجناز الأه���داف املعلنة من
ق َبلنا ،والرئي����س الوفاقي الذي نعمل
ل���ه بر�أين���ا م�صلح���ة ته��� ّم اجلميع،
بخ�ل�اف الرئي�س التوافقي الذي �أثبتت
الأي���ام �أنه غ�ي�ر قادر عل���ى ممار�سة
دوره املطل���وب ،والرئي����س التوافقي
غري امل�صح���وب بقاع���دة �شعبية قد
ي�شل البلد مبواقفه الرمادية ،وهذا ما
ي�ؤزم الأمور ب���دل حلحلتها» ،ويتابع
الأع���ور حديث���ه« :ما ب�ي�ن الرئي�س
الوفاقي والرئي����س التوافقي م�ساحة
كب�ي�رة واختالف كب�ي�ر ،ولهذا ال�سبب
نحن نتاب���ع م�ساعينا عن كثب �آملني
للو�صول �إىل حل ب�أقرب وقت ممكن».
ت�أثري اخلارج
وماذا عن اعتياد بع�ض اللبنانيني
لظاه���رة الو�شو�ش���ة اخلارجي���ة؟ هل
ينتظ���ر تي���ار �سيا�سي مع�ي�ن �صدور
ت�أ�شرية قبول للتق���ارب �أم عرقلة من
الذي���ن اعت���ادوا التدخ���ل بال�ش�ؤون
اللبنانية وب���كل �شاردة وواردة؟ يقول
الأعور« :ال نخفي �أن للبنان ت�شعبات
وت�شاب���كات مع ع���دة دول ،بحيث �إن
التداخ���ل ما بني املحل���ي والإقليمي
وال���دويل �ش���كل على ال���دوام م�صدراً
لتلقي التعليمات ال ت�صديرها ،ولكننا
يف الوق���ت عين���ه ،نلح���ظ �أن جتربة
ت�شكي���ل احلكومة احلالي���ة وت�شكيل
البيان الوزاري م�ؤخ���راً والتي جائت
مببادرة من قب���ل العماد مي�شال عون
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ّ
ــــدة الرئاسة
جتاه النائب �سع���د احلريري وتيار
امل�ستقبل كان���ت نتائجها �أكرث من
جيدة على امل�ستوى الوطني ..ولهذا
ال�سبب نحن نراه���ن على مزيد من
هذه التفاهم���ات لتحييد لبنان عن
�أزم���ات املنطق���ة امللتهب���ة� ،سيما
لناحية ال�سلبي منه���ا ،وبر�أينا �إن
التفاه���م بني التي���ار الوطني احلر
وتي���ار امل�ستقب���ل �سيجلب اخلري،
لي����س عل���ى الفريق�ي�ن املذكورين
وح�سب ،بل لكل اللبنانيني».
ال ينك���ر الأع���ور �أن تر�سب���ات
املرحلة ال�سابق���ة تتطلب جمهوداً
م�ضاعف��� ًا من اجلمي���ع ،وقد يكون
للمت�رضري���ن م�صاحلهم و�أجنداتهم
اخلا�ص���ة ملن���ع �أي تواف���ق« ،لهذا
ال�سبب نحن بحاجة لبع�ض الوقت
لتجاوز كاف���ة املطب���ات املحلية
والإقليمي���ة والدولي���ة ،واملهم يف
املو�ض���وع الو�ص���ول �إىل الغاي���ة
املطلوبة م���ن دون الت�رسع حتى ال
نتعرث».
�سورية
وماذا ع���ن الو�ضع الإقليمي؛ هل
جتاوزن���ا �أي توقّع غ�ي�ر حم�سوب؟
يلفت الأعور �إىل �أن امل�شهد الإقليمي
متج���ه �إىل تكري����س انت�ص���ار دول
املنطق���ة على الهجم���ة التكفريية
امل�ستوردة من اخلارج ،ويقول« :لقد
َ
�سقط امل��ش�روع التفتيتي للمنطقة
ب�سقوط خطة ��ض�رب املنطقة ب�آفة
القاعدة وتوابعها ،فال�شعب ال�سوري
واملنطق���ة بالعموم ،ورغم اخل�سائر
اجل�سيمة الت���ي تكبدوها ،ب�إمكانهم
�إع�ل�ان انت�ص���ار الفك���ر املدين يف
�سوري���ة ولبن���ان واملنطقة مبجرد
�صمودهم بداي���ة ور ّدهم ال�رضبات،
واملنطقة بع���د امل�شاكل التي حلت
فيه���ا ب�إمكانه���ا �أن تدع���ي �أنه���ا
اكت�سب���ت املناعة ،بحي���ث مل تبقَ
و�سيل���ة و�إال وا�ستُخدمت �ضد لبنان
�أو �سوري���ة �أو الع���راق ،وم���ع ف�شل
�إ�سق���اط النظ���ام يف �سورية الأمور
متجهة �إىل �إع���ادة انتخاب الرئي�س
ب�شار الأ�س���د والية جديدة ،وهذا ما
�ست�ضط���ر على التعامل معه �أوروبا
و�أمريكا يف نهاية املطاف ،فالدولة
تتعافى تدريجي ًا مع ا�ستعادة املدن
ال�سوري���ة املرتامية عل���ى م�ساحة
اجلغرافية ،رغم �أن���ه يلزمنا بع�ض
الوقت لالنتهاء م���ن تر�سبات هذه
اخلالي���ا الإجرامية التكفريية� ،سواء
يف �سورية �أو لبنان �أو املنطقة».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

مؤتمر «اللغة العربية ..أسباب التعثر ومحاوالت النهوض»

المشنوق :لـ«تعريب» ما تفرزه التكنولوجيا واالختراعات «الذكية»
جـبـري :الـصراعـات الـدمـويـة تـهـدد ثـقـافـتـنـا ولـغـتـنا وحـضـارتـنـا
تتعر�ض اللغة العربية يف ع�رص التكنولوجيا
ّ
م�س وت�شوي���ه ،و�إدخال ما لي�س
�إىل حماوالت ّ
منه���ا على �أنه مك ِّون م���ن مك ّوناتها ،لذا وجب
عل���ى الباحث�ي�ن واللغوين دقّ �ساع���ة النفري
لالنط�ل�اق بهذه اللغة يف �أف���ق العامل الرحب،
لت�أكيد قدرتها على لع���ب دور رافعة ح�ضارية
لأمة العرب.
من هنا� ،أخذ املجل�س العاملي للغة العربية
على عاتقه تنظيم م�ؤمتره التا�سع حتت عنوان
«اللغة العربي���ة� ..أ�سب���اب التعرث وحماوالت
النهو�ض».
افتُت���ح امل�ؤمتر بت�ل�اوة عطرة م���ن القر�آن
الكرمي ،تالها الن�شيد الوطني اللبناين.
راعي امل�ؤمتر وزي���ر البيئة حممد امل�شنوق
�أ�شار يف كلمت���ه �إىل �أن «اللغ���ة العربية هي
وع���اء الفكر ،وه���ي الو�سيلة الت���ي تنتقل بها
املعرف���ة ،وهي ثمرة الأم���ة القوية» ،الفت ًا �إىل
�أن «البع�ض يقوم بطرح �إ�شكاليات حول اللغة
العربي���ة ،لكن اجلميع ي���درك �أننا را�سخون يف
هذه اللغ���ة ،خ�صو�ص ًا مع وج���ود اجتياح لها
على �شب���كات التوا�صل االجتماعي» ،داعي ًا �إىل
«التم�سك بتوحيدها ،و�رضورة متابعة تعريب
م���ا تفرزه احل�ضارة املعا��ص�رة من اكت�شافات
و�أبحاث وتكنولوجيا واخرتاعات ذكية».
واعترب امل�شنوق �أنه «عند بناء دولة قوية،
تنه�ض الدولة واللغة مع��� ًا» ،م�ؤكداً �أن �إدخال
�آالف الألفاظ وامل�صطلحات ال ي�شكّل خطراً على
لغة القر�آن الكرمي».
ب���دوره� ،أكّد رئي�س املجل����س العاملي للغة
العربي���ة؛ ال�شي���خ د .عبد النا�رص ج�ب�ري� ،أن
«اللغ���ة العربية هي هوي���ة الأمة وح�ضارتها،
و�أ�سا�س مرتكزاتها ومه���د تراثها ،ومن خاللها
يكون التط ُّلع مل�ستقبل زاهر».
ولف���ت �سماحت���ه �إىل �أن «العوملة املادية
التي ير ّوج لها الغ���رب ويريد �أن يب�سطها على
العامل �أتت لت�ستويل عل���ى الثقافة واحل�ضارة
اللتني �ساهمت كل الأمم يف بنائهما واملحافظة
عليهم���ا ،لذلك نحن �أمام حت��� ٍّد كبري ،خ�صو�ص ًا
مع ت�سخ�ي�ر كل الق���وى الإعالمي���ة واملادية

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي كلمته

الوزير حممد امل�شنوق يلقي كلمته

لرعاي���ة ال�رصاعات الدموية ،م�صحوبة ب�صخب
الألف���اظ الرنانة ،وهذا كل���ه تكري�س ملحاولة
حتطيم �أمتنا بلبا�س ديني مز َّور» ،مت�أ�سف ًا على
«دخول �أبناء لغة ح�ضارتنا و�أبناء هذه اللغة
التي حتمل البالغ���ة يف هذه ال�رصاعات ،حتى
جنح �أعدا�ؤنا يف و�ضع الأم���ة العربية مو�ضع
التبعية ،وت�رسيب جملة من الر�ؤى واملفاهيم».

بدوره قال ال�شيخ عب���د الغفور يو�سف؛ من
مقدوني���ا� ،إن «اللغة العربي���ة يف جمتمعهم
تواجه �صعوبات �شتى� ،أبرزه���ا �صعوبة تع ُّلم
احلروف و�أ�صواتها� ،إ�ضافة �إىل ال�رصف والنحو»،
ولف���ت �إىل �أن «متعلمي اللغ���ة يتجهون بعد
تع ُّلم احل���روف �إىل تالوة القر�آن الكرمي والكتب
الإ�سالمي���ة ،على الرغم من �صعوبة تع ُّلم اللغة
العربية».
يعق���وب جوليك؛ �أ�ستاذ اللغ���ة العربية يف
جامع���ة �أنقرة قال �إن «تعلي���م اللغة العربية
يف تركي���ا كان �ضعيف ًا جداً ،ث���م تط ّور ب�سبب
�شجعت على
العالقات الرتكية  -العربية التي ّ
ُ
تعليم اللغة والإقبال عليها ،ولهذا ال�سبب فتحت
مدار����س �إ�سالمية دينية ،بع���د �أن كانت الدولة
الرتكية ال ت�سمح بتعليم هذه اللغة ،م�شرياً �إىل
بع�ض ال�صعوبات التي تواجه املتعلمني ،منها
قواعد النحو وال�رصف ،معترباً �أن امل�شكلة تكمن
�أي�ض ًا يف املحادثة والقراءة وخمارج احلروف».
كما �أكّد جوليك �أن «هذا امل�ؤمتر الذي يعقده
املجل����س العاملي للغة العربي���ة لي�س عادي ًا،
�إمن���ا يق ّوي الرتاب���ط والتوا�ص���ل بني خمتلف
البلدان التي ح�رضت للم�شاركة».
«اللغ���ة العربية ال�سليمة ه���ي العن�رص
الأ�سا����س يف ثقاف���ة الأ�ست���اذ اجلامعي� ،إذ
العامل ينظ���ر باهتمام كب�ي�ر �إىل هذه اللغة
بو�صفها لغ���ة امل�ستقبل» ،كما قال د .حممد
املدر�س يف كلية الرتبية يف جامعة
�إبراهيم؛ ّ
تكريت العراقية ،م�شرياً �إىل �أن العامل العربي
يواجه ظروف ًا �صعب���ة للمحافظة على لغته
و�سالمتها ،وهي من �أهم املهام التي تقع على
اجلميع ،حيث �إن اللغ���ة م�صدر وحدة الدول
التي باركه���ا رب العزة عندم���ا �أنزل القر�آن
الكرمي بلغتها ،وت�أتي بحوث امل�ؤمتر لت�ش ّكل
انعطاف���ة كبرية ملحاولة درا�سة �أ�سباب تعثرُّ
اللغة العربية ،واملع ّوق���ات التي تقف حجر
عرثة يف تطور ه���ذه اللغ���ة ،خ�صو�ص ًا بعد
دخول امل�صطلحات الأجنبية».

�آراء امل�شاركني
على هام�ش امل�ؤمتر التقت «الثبات» بع�ض
امل�شاركني من ال���دول العربية والأوروبية ،وقد
لف���ت د .حممد عب���د ال�سالم العجم���ي؛ �أ�ستاذ
�أ�ص���ول الرتبي���ة يف كلية الرتبي���ة يف جامعة
الأزهر يف القاه���رة� ،إىل �أن «هذا امل�ؤمتر ي�أتي
يف وقت هام جداً ،فهو ال يقف فقط عند �أ�سباب
التعثرّ وحتليل وحتدي���د امل�شكالت والتحديات
التي تواجه اللغ���ة العربية� ،إمنا ير�سم اخلطى
نح���و النهو����ض والتطوير ويعر����ض لذلك يف
جوان���ب �شت���ى ،وال يقف عند مرحل���ة مع ّينة
�إمن���ا يرى التطور احل�ض���اري للغة العربية يف
عاملن���ا العربي والإ�سالمي ،ويقف عند التعليم
اجلامعي واالبتدائي ،ودور الإعالم �أي�ض ًا».

جانب من احل�ضور

مالك املغربي
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معًا نحو زراعة «حشيش الكيف»!
قد ي�شكل خ�ب�ر ت�رشيع زراعة
احل�شي�ش �صدمة لبع�ض اللبنانيني
الذين يخ�شون م���ن تداعيات قرار
كهذا ،ال �سيما جلهة الت�شجيع على
ترويج وتعاطي احل�شي�ش و�إدمانه
لتوافره بكرثة وب�شكل قانوين ،لكن
رغم التحفظات واملخاوف ،هناك
م���ن يرى يف ت�رشي���ع زراعة نبتة
احل�شي�شة لأغرا����ض طبية ،فوائد
كثرية لي����س �أقلها رف���د اخلزينة
العام���ة مب���ا ينق�صها م���ن مال،
وحت�سني م�ست���وى معي�شة الكثري
م���ن املزارعني الذي���ن مل يوفقوا
بالزراعات البديلة.
احت���دم النقا����ش ح���ول هذا
املو�ض���وع مع انخ���راط �أ�شخا�ص
فاعلني يف املجتمع املدين واحلقل
ال�سيا�س���ي بالدع���وة �إىل تنظيم
زراعة احل�شي�ش بغر�ض ا�ستخدامه
لغايات �صناعي���ة وطبية ،دعوات
كث�ي�رة �أطلق���ت من قب���ل جهات
�إعالمي���ة ووزاري���ة للبحث جدي ًا
يف ه���ذه اخلطوة ،حت���ى �أن وزير
الداخلية نهاد امل�شنوق �أيد و�ضع
درا�سة مو�ضوعية بهذا ال�ش�أن على
�أن يك���ون ت�رشيع زراعة احل�شي�شة
لأغرا����ض طبي���ة فق���ط ،ولي����س
ال�ستخدامات جتارية �أخرى ،علم ًا
�أن دع���وات كهذه الق���ت ترحيباً،
باعتبار زراع���ة احل�شي�ش م�صدراً
حيوي��� ًا لدخ���ل �رشائ���ح وا�سعة
م���ن املزارعني ،ال �سيم���ا بالنظر
�إىل حمدودية برنام���ج الزراعات
البديل���ة الذي ج���رى اعتماده يف
ال�ساب���ق للق�ض���اء عل���ى زراعة
احل�شي�ش.

بداية الدعوة
يذك���ر �أن وزي���ر ال�سياحة
ال�سابق ف���ادي عبود كان �أول

من دع���ا �إىل ت�رشي���ع زراعة
احل�شي�شة ،وقد تقدم مبطالعة
اقت�صادية ،عر����ض فيها عدداً
م���ن املوارد الكفيل���ة بتمويل
�سل�سلة الرت���ب والرواتب من
دون �إره���اق االقت�ص���اد ،ومن
بينه���ا اق�ت�راح مث�ي�ر للجدل
�أي ت�رشي���ع زراع���ة احل�شي�شة
الطبي���ة
لال�ستعم���االت
والت�صدي���ر� ،إذ كل حم���اوالت
�ضبط الزراع���ة ف�شلت ،وكذلك
خط���ط الزراع���ات البديل���ة،
واعترب عبود ت�رشيعها بالطرق
الالزمة ي�ؤمن مداخيل للدولة،
مع �إ�شارت���ه �إىل �أن ا�ستعمال
احل�شي�ش���ة �أ�صبح قانوني ًا يف
دول ع���دة يف العامل ،و�أو�ضح
�أن���ه يدع���و �إىل ت�رشيع زراعة
احل�شي�ش���ة وت�صديرها ،ولي�س
�إىل ا�ستهالكها يف الداخل.
وتزام���ن انط�ل�اق احلملة
م���ع �آراء اقت�صادي���ة روج���ت
لت�رشي���ع احل�شي�ش لدوره يف
امل�ساع���دة على منو االقت�صاد
وحت�س�ي�ن املداخيل ،خ�صو�ص ًا
�أن مردود زراعة احل�شي�شة كان
ي���وازي ملياري دوالر يف وقت
من الأوقات ،وبلغ���ة الأرقام،
يتبني �أن مردود الدومن الواحد
للح�شي�شة يبلغ نحو � 10آالف
دوالر �أمريكي ،كما �أن املدخول
ال�سن���وي للمزارعني املحليني
من هذه الزراع���ة يرتاوح بني
 30و 80ملي���ون دوالر ،ح�سب
املنطق���ة املزروع���ة و�سع���ر
ال�س���وق ،م���ا يجع���ل القيمة
الإجمالية له���ذه الزراعة بني
 120و 800ملي���ون دوالر يف
ال�سنة� ،أي ما يقارب ن�سبة 0.3
يف املئة �إىل  1.8يف املئة من
�إجمايل الناجت املحلي.

مع ..و�ضد
كان رئي����س اللق���اء الدميقراطي النائب
وليد جنبالط يف طليعة القيادات ال�سيا�سية

التي �أعلنت ت�أيي���د ت�رشيع زراعة احل�شي�شة
يف لبن���ان ،خ�صو�ص��� ًا يف البقاع ،وقال« :ال
خوف م���ن ت�رشي���ع احل�شي�ش���ة وتنظيمها
لأ�سباب طبي���ة ،وهي ال ت�ش���كل خطراً على

ال�صحة م���ا مل ت�صبح �إدماناً ،لأن البقاع من
�أفقر املناطق �إىل جانب عكار» ،م�شرياً �إىل �أن
«�إيرادات احل�شي�ش���ة يف البقاع كانت تفعل
الدورة االقت�صادية يف لبنان».

| �أنواع كثرية
جت���در الإ�شارة �إىل �أن احل�شي�شة �أن���واع :الزهرة ،الكب�شة ،و�أجودها
الـ«هبو» ،وزهرة «الكول�ش» ،علم��� ًا عملية زراعة احل�شي�ش تبد�أ من
خ�ل�ال زرع بذور «القنبز» يف ني�س���ان  ،ويف �أيلول يتم قطف الع�شبة
وجتفيفها ثم تنظيفها ،ويف �أ�شهر ال�شتاء ،يبد�أ الكب�س يف معامل خا�صة
ابتدعه���ا م�صنعو املخدرات ،بعدما تتحول مادة ت�شبه الطني ،وت�سمى
كل قطعة من املخدرات «هقة» ،وتو�ضع يف �أكيا�س من اخلام».
وبح�سب �أحد املزارعني ،ف�إن زراعة �ألف مرت مربع بنحو كيلو واحد
م���ن القنبز ،تعط���ي ما بني  40و 50كيلو م���ن احل�شي�ش ،ويتم تخزين
م�سحوق احل�شي�ش داخل �أكيا�س م���ن القطن �أو الكتان ،وبذلك يحتفظ
بفاعليته �أطول فرته ممكنة.
وعند انت�ش���ار زراعة احل�شي�ش كان لبنان يع���د �أحد البلدان التي
تنت��ش�ر فيها جتارة املخدرات وال�سموم عل���ى نطاق وا�سع ،وقد بذلت
الق���وى الأمني���ة جهوداً م�ضني���ة لتدمري هذه الزراع���ة قبل ح�صادها
وت�صنيعه���ا ،با�ستثناء بع�ض املناطق التي ال ميكن لها الو�صول �إليها
م���ن دون معركة ،ب�سبب حت�صنها بال�س�ل�اح والنظام الع�شائري ،علم ًا
�أن تعاط���ي احل�شي�شة ي�أتي يف املرتب���ة الأوىل يف تعاطي املخدرات
يف لبنان.
ويف ه���ذا الإطار ،حتولت عملي���ة تلف احل�شي�ش���ة يف البقاع يف
ال�سنوات املا�ضية �ساحة معركة ،و�إىل جانب ا�ستخدام ال�سالح و�إقفال

الطرق ،مل يرتدد بع�ض املزارعني يف تهديد مكتب مكافحة املخدرات.
وت�س���ود حال���ة ا�ستنفار وا�ستي���اء مزارعي احل�شي����ش يف بعلبك
الهرمل الذين يعتربون �أنف�سهم �ضحية الدولة ،وهم يعتربون �أن زراعة
احل�شي�ش���ة لي�ست م�شكلة ،بل ه���ي نتيجة ا�ستهت���ار و�إهمال دولتنا
القائم���ة على تفوق مناطق عل���ى �أخرى ،وعلى اعتب���ار �أهل مناطق
الأطراف تابعني ال مواطن�ي�ن» ،مطالبني «ت�رشيع الزراعة التي كانت
وما زالت و�ستبقى ،العامل االقت�صادي الوحيد ملنطقة تدفع ثمن ف�شل
م�رشوع الدولة ..و�إذا تركتنا الدولة نزرع يف �سالم ،ف�إن �أزمتنا الزراعية
�ستنتهي� ..إننا م�ضط���رون لزراعة احل�شي�شة حتى ال ندخل يف الديون،
ونعود لنبيع �أرا�ضينا كي ندف���ع ديوننا» ،حمملني «احلكومة والأمم
املتح���دة م�س�ؤولية م���ا نقوم به ،لعدم وفائهم���ا بتعهداتهما جتاهنا
وت�أم�ي�ن الزراع���ات البديلة ..مل يع���د يف �إمكانن���ا �أن نتحمل الو�ضع
االقت�صادي امل���زري ،فالأهايل يريدون ت�أمني قوته���م وتوفري العناية
ال�صحية وتعليم �أوالدهم».
علم ًا �أن من يزرع نبتة احل�شي�شة ،لي�س بال�رضورة ال�شخ�ص نف�سه
ال���ذي ي�ستخرج منها املادة املخدرة وي�صنعه���ا ،وبالتايل ،ف�إن دخل
ه���ذا الأخري يفوق دخل املزارع ،كما �أن من ي�صنعها يبيعها بدوره �إىل
جتار متخ�ص�صني يروجونها ،وهم الر�أ�س املدبر والرابح الأكرب يف هذه
العملية برمتها.

www.athabat.net
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| تعليقات �ساخرة
| ا�ستخدامات كثرية
�إن اال�ستخدامات احلديثة
لنبت���ة احل�شي����ش تطورت
يف قط���اع �صناعة الن�سيج
والألب�س���ة وال���ورق ذي
اجلودة العالي���ة و�صناعة
الع���وازل احلراري���ة يف
املباين يف �شم���ال �أوروبا،
ف�ض ًال عن ا�ستخدام الزيوت
امل�ستخل�صة منه يف املواد
التجميلية والطبية ،كما �أن
الأبحاث املخربية احلديثة
ك�شفت عن نتائج مهمة يف
جمال �صنع الأدوية اخلا�صة
ب�أمرا����ض م�ستع�صية مثل
ال�رسطان والإي���دز ،وبع�ض
ال��ش�ركات الك�ب�رى ب���د�أت
فع�ل�اً بت�سوي���ق منتجات
خ�ضعت للتجربة املخربية
وال�رسيرية.

�أ�ض���اف جنبالط« :مل �أدخن
يف حيات���ي ال ح�شي�ش���ة وال
�سيجارة ،لكن� أن���ا مع ت�رشيع
احل�شي�شة لال�ستعماالت الطبية،
ويف الوقت عينه مع ت�رشيعها
لإمناء منطق���ة البقاع ال�شمايل
التي كانت تزرع فيها احل�شي�شة
تقليدي���اً» ،وتابع�« :آنذاك ويف
�أي���ام الرئي�س رفي���ق احلريري
منعت احلكومة احل�شي�شة حتت
�شع���ار ا�ستبدالها مب���ا ت�سمى
الزراع���ات البديل���ة ،وف�شلن���ا
بالزراع���ات البديلة ،ونتج عن
هذا ن���زوح هائل من املواطنني
من البقاع �إىل �ضواحي بريوت،
مم���ا �ش���كل اكتظاظ��� ًا هائالً،
فه�ؤالء فقدوا و�سيلة اقت�صادية

للعي����ش ،كان م���ن املمك���ن
ت�رشيعها وتنظيمها لال�ستفادة
منها لأ�سباب طبية كما ي�ستفاد
من الأفي���ون يف تركيا لإنتاج
املورفني».
يف املقاب���ل هن���اك من ال
يواف���ق عل���ى فك���رة ت�رشيع
زراع���ة احل�شي�ش ،لأ�سباب عدة،
منه���ا �أن ذلك قد يعر�ض بع�ض
املواطن�ي�ن ال�ضعفاء للإجنراف
�إىل ما هو �أ�س���و�أ من احل�شي�ش،
مث���ل الكوكاي�ي�ن والهريويني،
كذلك ،ويف ح���ال مت ت�رشيعها
ف�إن �سعرها �سينخف�ض لي�صبح
ك�سعر البطاط���ا ،لأن الت�رشيع
يعن���ي �أن ه���ذه النبتة �ستزرع
يف م�ساحات �أكرب ،وكلما زادت

الكميات انخف�ض ال�سعر ،ثم ال
يعود ب�إم���كان الدولة ت�رصيف
الكمي���ات الكب�ي�رة م���ن هكذا
�إنتاج� ،إ�ضاف���ة� ،إىل عدم وجود
�أي �ضمان���ة بع���دم دخوله���ا
�إىل ال�سوق ال�س���وداء� ،أو وقوع
خالفات ب�ي�ن التجار ال�سابقني
والدول���ة ،فغالء ه���ذه النبتة
ي�أتي من ع���دم �رشعيتها ،ومن
املخاط���رة يف عملي���ة بيعها،
واخل���وف من دخ���ول ال�سجن،
وب�سبب تهريبه���ا �إىل اخلارج،
و�إال يج���ب عل���ى الدول���ة �أن
ت�شرتي من املزارع كما ي�شرتي
التاج���ر ،وهذه خط���وة واهمة،
�أم���ا ع���ن اال�ستف���ادة من هذه
النبت���ة طبياً ،يعت�ب�ر البع�ض
�أن الأدوي���ة امل�ستخرجة منها
ال تزال يف �إط���ار اجلدل ،فمادة
«ت�.ش�.س» وغريها املوجودة
يف احل�شي�شة ال ت�ستعمل كثرياً
يف الط���ب ،وميك���ن اال�ستعانة
بدواء عادي عو�ض ًا عنها ،وهي
بعك�س الأفيون الذي ي�ؤخذ منه
املورفني ،الكودايني ،التيبائني،
و�أدوية ال�سع���ال وغريها ،ولها
ا�ستعمال طبي وا�سع وم�رشعة
يف بع�ض الدول ،لكن تبقى هذه
الآراء الراف�ضة لزراعة احل�شي�ش
على نطاق �ضيق.

دع���وة ت�رشي���ع احل�شي�ش �شغلت مواق���ع التوا�صل االجتماع���ي ،وفجرت ردود فع���ل وتعليقات من
الكثريي���ن ،والبداية كانت من «ها�شتاغ� :إذا �رشعوا احل�شي����ش ،بلدنا بيويف ديونو ب�سنة»« ،وكل �شاب
لبناين بيالق���ي �شغل وما بيتغرب»« ،بي�صريوا اللبنانيني يحبوا بع����ض»« ،ال مظاهرات وال تع�صيب
وال م�سب���ات»« ،بين�رضب قطاع الأدوية ،لأنو النا�س عاي�شة عل���ى �أدوية الأع�صاب»« ،احل�شي�ش ذهبنا
الأخ�رض»« ،ال�شعب اللبناين خلقا دايخ» ،و«�إذا �رشعوا احل�شي�ش ،ب�صري �إ�سمع بوب ماريل عَ ال�صبح بدل
فريوز» ،و«لقب لبنان بي�صري �أم�سرتدام املنطقة ،بدل �سوي�رسا ال�رشق».
وتتواىل التعليق���ات ال�ساخرة عما ميكن �أن يح�صل يف لبنان �إذا �رشع النواب زراعة نبتة احل�شي�شة،
وتوق���ع �أحدهم �أن تنتقل وجهة ال�سياحة �إىل البقاع ال�شمايل ،نظ���راً لرواجها فيها تاريخياً ،وا�ست�رشف
الآتي بعبارة« :بي�صري عنا بحر ومنتجعات �سياحية يف بعلبك ،وبيزيد عدد ال�سياح� ..شو هولندا �أح�سن
منا؟»« ،ب�صري بيع ب�ضاعتي بالإن�ستغرام ،وعلى عينك يا تاجر ..واهلل لي�صري معي ماليني!»..

زراعة احل�شي�ش
واحل�شي�ش���ة اللبناني���ة املعروفة بنوعيتها
اجليدة ،كانت خالل احل���رب الأهلية اللبنانية
بني عام���ي  1975و 1990مزدهرة جداً ،وبعدها،
قامت الدولة وب�ضغ���ط �أممي ،بحمالت للق�ضاء
على زراعتها ،ووعدت بزراعات بديلة ،الأمر الذي
مل يتحقق ،ومنذ ذلك احلني ،تتكرر املواجهة كل
عام بني ال�سلط���ات واملزارعني الذين يطالبون
بت�رشي���ع زراعته ،خ�صو�ص ًا يف بل���دات البقاع
ال�شمايل ،مع انط�ل�اق م�سل�سل �إتالف احل�شي�شة
كل ع���ام ،علم ًا �أنه م�ضى نح���و  94عام ًا على
زراعة احل�شي�ش يف لبنان� ،أي منذ العام ،1920
وهذه النبتة ال تزال ت���زرع وتباع يف ال�رس يف
غياب القوانني امل�رشعة ،وت�صل عقوبة الإجتار
فيها �إىل الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة.
يف الواق���ع ،تنج���ح زراع���ة احل�شي����ش يف
املناط���ق التي تنجح فيها زراعة القطن �إجماالً،
غري �أنه���ا تتحمل درجات احل���رارة املنخف�ضة
وال�صقي���ع ،الأم���ر ال���ذي يجعلها ق���ادرة على
النجاح يف مناطق ال تنجح فيها زراعة القطن،
يف لبن���ان ترتكز زراعة نبت���ة احل�شي�ش ب�شكل
خا����ص يف مناطق البقاع الت���ي تتميز مبناخ
قاري ،جاف وبارد �شتاء وحار �صيفاً ،وبربيع ال
يخلو من ال�صقي���ع ،يزرع احل�شي�ش عادة خالل
�شه���ري �آذار وني�سان ح�سب ارتفاع املنطقة عن
�سطح البح���ر ويتطلب تربة خ�صب���ة وعميقة،
وتختلف كمية الب���ذار ح�سب الغر�ض املراد �أي
�إنتاج الألياف �أو البذور ،ف�إنتاج البذور يتطلب
من � 15إىل  25كلغ بذور /دومن ،بينما تزيد هذه
الكمية يف ح���ال �إنتاج الألياف ،يتم نرث البذور
خل���ف �سكة الفالح���ة �أو با�ستعم���ال البذارات
الآلية� ،أما خدم���ة املح�صول بعد الزراعة فتتم
عرب عمليات الرتقيع ،والتفريد والري بالإ�ضافة
�إىل الت�سميد.
وبح�س���ب مكت���ب الأمم املتح���دة ملكافحة
املخدرات واجلرمي���ة� ،أن لبنان كان خالل فرتة
احلرب الأهلية امل�ص���در الرئي�س للمخدرات يف
منطق���ة ال�رشق الأو�س���ط ،وكان ينت���ج �سنوي ًا
�ألف طن م���ن احل�شي�شة وما ب�ي�ن  30و 50طن ًا
من الأفيون املك���ون الأ�سا�سي للهريويني ،علم ًا
�أن �أ�سب���اب جلوء �أبناء منطق���ة البقاع وب�شكل
خا�ص البقاعني الأو�س���ط وال�شمايل �إىل زراعة
احل�شي����ش كثرية ،و�أهمه���ا �إهم���ال �إمناء هذه
املنطقة ،حيث الغي���اب التام لأب�سط اخلدمات،

كالنق�ص يف امل�ستو�صف���ات واملدار�س والبنى
التحتية ،وحيث هموم املعي�شة تفوق االحتمال،
والظ���روف االقت�صادية العامة ت���زداد �سوءاً كل
يوم� ،أم���ا الو�ضع الزراعي فهو الأ�س���و�أ والأ�شد
رداءة ال �سيما �أن املزارع البقاعي مرتوك لرحمة
التجار وال�سما�رسة م���ن جهة وق�ساوة الظروف
املناخية من جهة �أخرى ،من دون �أي حماية ،ما
ي��ش�رع الأبواب �أمام ا�ستغالله و�رشاء حم�صوله
ب�أدن���ى الأ�سع���ار ،وب�أقل من �سع���ر الكلفة يف
�أحي���ان كثرية ،وقد بلغ عدد العاملني يف قطاع
الزراع���ة يف منطقة البقاع نح���و  60يف املئة
من ال�سكان ،لذلك يت���وارث الكثري من العائالت
يف ق���رى بعلبك والبقاع زراع���ة احل�شي�ش عرب
الأجيال ،كونها الأك�ث�ر مالءمة يف ظل الظروف
االقت�صادية املذك���ورة ،فزراعة احل�شي�شة كانت
ت���در يف الثمانيني���ات على منطق���ة بعلبك -
الهرمل ما يقارب  500مليون دوالر �سنوياً.
م���ع نهاية احلرب الأهلي���ة يف لبنان العام
� ،1990أطلق���ت احلكوم���ة اللبناني���ة برنام���ج
ا�ستئ�ص���ال املخ���درات بالتعاون م���ع برنامج
التنمية التاب���ع للأمم املتحدة ،وبف�ضل الوعود
التي قدمتها برامج امل�ساندة احلكومية والدعم
امل���ايل العامل���ي ،توقف الفالح���ون عن زراعة
احل�شي�شة ،وبحلول الع���ام � 1994أعلن برنامج
التنمية التابع ل�ل��أمم املتحدة �أن �سهل البقاع
خ���ال من املخدرات ،وقدر كلفة عدم العودة �إىل
�إنتاجها بـ 300مليون دوالر �أمريكي ،لكن القيمة
التي مت ت�سلمها من هذا املبلغ حتى حلول العام
 2001مل تتخط ال���ـ 17مليون دوالر ،لذا �رسعان
ما ف�شل الربنامج ،بينما ا�ستمر البحث عن طرق
جديدة لإقن���اع املزارعني بزراع���ة املحا�صيل
ال�رشعي���ة الأخرى البديلة ،وم���ن البدائل التي
طرح���ت زراعة النبات���ات ذات اخلوا�ص الطبية
والتي ميكن بيع منتجاتها ل�رشكات الأدوية� ،إال
�أن هذه املحاوالت باءت بالف�شل يف ظل غياب
الدعم املايل م���ن الدولة �أو الأمم املتحدة ،ويف
ظل غياب ا�سرتاتيجي���ة ر�سمية لزراعات بديلة
ت�ؤمن للمزارع اال�ستقرار االقت�صادي.
وهكذا ع���ادت زراعة احل�شي�ش���ة �إىل �سابق
عهده���ا ،وعادت حمالت مكافحتها ،حيث كانت
القوى الأمنية تتلف �سنوي ًا ما بني  1000و6500
هكتار من احل�شي�ش���ة يف جممل قرى بعلبك -
الهرمل.
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نحو االرتقاء بالرد
الفلسطيني على عربدة
نتنياهو
«�إذا كان ع��دوك مرتاح ًا خلطواتك ،فهذا دليل على
�أن خطواتك خاطئ��ة ،وعليك �أن تعيد النظر فيها ،و�إذا
كان ع��دوك غ�ير مرت��اح خلطوات��ك ،فهذا يعن��ي �أنك
ت�س�ير باالجت��اه ال�صحيح ،وعلي��ك ا�ستكمال خطواتك
بثب��ات و�إق��دام» ،كالم غاي��ة يف الدق��ة والأهمي��ة،
وه��ذا م��ا �أكدته الأي��ام القليل��ة املا�ضية وم��ا زالت،
فقب��ل �أن يتوج��ه وف��د املنظمة برئا�سة ع��زام الأحمد
�إىل قط��اع غ��زة واجتماع��ه م��ع قي��ادة حما���س من
�أج��ل االتفاق على تنفيذ امل�صاحل��ة و�إنهاء االنق�سام،
انهال��ت ت�رصيحات الوعيد والتهديد من قبل نتنياهو
والبع�ض م��ن �أركان ائتالفه احلكومي ،وترجمت هذه
التهدي��دات فور التوقي��ع على االتفاق ب�ين الوفدين،
حيث �أغارت طائرات االحتالل على منطقة �شمال بيت
الهي��ا بالتزامن من اجتماعات الوفدي��ن� ،إ�ضافة �إىل
وق��ف العملية التفاو�ضية بني اجلانبني ،طبع ًا وبقرار
نتنياهو الذي ذهب �إىل حد اتهام �أبو مازن ب�أنه �أطلق
ر�صا�ص��ة الرحمة على املفاو�ض��ات ،وكما هي عادة
املواق��ف الأمريكية الداعمة بالطالع والنازل ملواقف
توجه��ات الكيان ال�صهيوين ،فق��د عرب الرئي�س �أوباما
علن�� ًا عن ع��دم موافقته عل��ى خطوة ال�سي��د �أبو مازن
نحو التوقيع على تنفيذ امل�صاحلة مع حركة حما�س.
وم��ا زالت حفلة اجلنون الت��ي ت�شهدها الدوائر يف
حكومة نتنياهو يف ت�صاعد ب�سبب التوجهات اجلديدة
كرتجم��ة التف��اق تنفي��ذ امل�صاحل��ة ،والت�أكي��د على
�إجناحه��ا وعدم االكرتاث لل�ضجة املفتعلة يف كل من
الكي��ان والواليات املتحدة ،وهي مفتعلة لأن االحتاد
الأوروبي الذي رحب باالتفاق مل يعودنا على التغريد
م��ن خ��ارج الإرادة والتوج��ه الأمريك��ي ،و�آخ��ر هذه
املواقف املرحبة كان ات�صال �آ�شتون برئي�س ال�سلطة،
و�أعلن��ت ت�أييد االحتاد الأوروب��ي وترحيبه باالتفاق،
وه��ي مفتعلة بهدف ممار�س��ة االبتزاز عل��ى ال�سلطة،
وحتدي��د اخلطوات الواجب ال�سري بها من قبل احلكومة
الفل�سطيني��ة القادم��ة بع��د �أق��ل م��ن خم�س��ة �أ�سابيع،
ومفتعل��ة لأن الكي��ان وم��ن خلف��ه الإدارة الأمريكية
تريد تطوي��ع حما�س عرب مطالبتها بتنفيذ ا�شرتاطات
الرباعية الدولي��ة وحمورها الأ�سا���س اعرتاف حركة
حما�س بـ«�إ�رسائيل» ،وبالت��ايل قطع الطريق على �أي
توجهات فل�سطينية من �أجل �صوغ ا�سرتاتيجية ور�ؤية
�سيا�سية تعيد االعتب��ار للم�رشوع الوطني الفل�سطيني
و�أ�سا�سه املقاومة و�إن بكل �أ�شكالها.
ولكن املالح��ظ �أن ردود ال�سلطة على هذه العربدة
«الإ�رسائيلي��ة» حت��ى الآن ال ترتق��ي �إىل م�ست��وى رد
ال�ص��اع �صاع�ين ،مبعن��ى �أن عل��ى ال�سلط��ة و�إن عرب
البع���ض منها عزمه يف امل�ض��ي بامل�صاحلة واملتفق
عليه �إىل �آخر الطريق يف تنفيذها وتطبيقها ،ولكن يف
املقل��ب الآخر هناك التن�سيق الأمن��ي و�إعالن التم�سك
به ،وب���أن احلكومة القادمة �ستعلن التزامها بالعملية
التفاو�ضي��ة ،والتم�س��ك باالتفاق��ات الت��ي �أ�سقطه��ا
املحتل منذ زمن بعيد ،علم ًا �أن احلكومة لها مهمتان؛
�إعادة �إعمار قطاع غزة  ،والإ�رشاف على االنتخابات،
لي�أتي ت�رصيح رئي�س ال�سلطة حول املحرقة وو�صفها
عل��ى �أنها «جرمي��ة الع�رص» يف خطوة غ�ير م�سبوقة،
متنا�سي�� ًا �أن م��ا ارتكب��ه ه��ذا الغا�ص��ب املحت��ل من
جرائ��م بحق ال�شعب الفل�سطين��ي وحقوقه �أب�شع بكثري
م��ن املحرقة� ،إذا م��ا �سلمنا بها من باب االفرتا�ض ال
االعرتاف ،وهذا من �ش�أنه �أن يدفع نتنياهو وحكومته
�إىل مزيد من التمادي والإيغال يف اعتداءاتهم.

رامز م�صطفى
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غياب السياسة ..وحضور الترتيبات

ما زال حدث التوقيع على اتفاق
�إعالن �إنهاء االنق�س���ام الفل�سطيني
يف غزة ،حم���ط اهتم���ام الأو�ساط
الفل�سطيني���ة وغ�ي�ر الفل�سطيني���ة،
ورغم و�ض���وح الكثري من ال�سياقات
التي �أف�ض���ت �إىل لقاء املتخا�صمني
يف القط���اع ،والتوقيع ب�رسعة على
االتف���اق املذك���ور ،ف����إن هناك من
يوا�صل البحث ع���ن تف�سريات يركن
�إليها ،لتتابع الوقائ���ع التي قادت
مو�س���ى �أبو م���رزوق �إىل قطاع غزة
ماراً من معرب رف���ح ،وجاءت بعزام
الأحم���د من ال�ضف���ة �إىل القطاع من
خالل معرب بيت حانون.
ا�ستم���رار البح���ث يف الظروف
والأ�سب���اب التي �أدت �إىل اجتماعات
غ���زة ،ي�سه���م يف �إغف���ال الأ�سئلة
الأ�سا�سي���ة املت�صل���ة ب�إعالن �إنهاء
االنق�س���ام ،فقد حت���دث املجتمعون
يف غ���زة ع���ن تواف���ق عل���ى عدد
من امللف���ات ،من بينه���ا احلكومة
واالنتخابات وامل�صاحلة املجتمعية
ومنظمة التحرير ،وت�شكيل املجل�س
الوطني.
يعرف اجلميع �أن ما �سيتم العمل
عليه فعلي��� ًا ،يف حال �سارت الأمور
وف���ق رغبة ط���ريف االنق�س���ام ،هو
احلكوم���ة واالنتخابات وامل�صاحلة
املجتمعية� ،أم���ا الكالم عن منظمة
التحرير وت�شكيل املجل�س الوطني،
فم�ؤج���ل �إىل �أم���د غ�ي�ر م�سمى ،فال
رغب���ة حقيقية يف فت���ح هذا امللف
املعق���د ،واحلقيق���ة �أن���ه �أكرب من
طاقة املتخا�صم�ي�ن /املت�صاحلني،
ويب���دو �أن الطرفني املتوافقني على
�إع�ل�ان �إنه���اء االنق�س���ام ،ال على
معاودة النقا�ش والبحث يف ملفات
امل�صاحل���ة ،ق���د �أرادا الإبقاء على
الرزم���ة الكاملة التي جرى التوقيع
عليها �سابق ًا يف القاهرة ،وب�ضمنها
مل���ف �إعادة بناء منظم���ة التحرير،
�إ�ضاف���ة �إىل �أن التط���رق �إىل بن���اء
املنظم���ة واملجل�س الوطني ،ي�ضفي
كث�ي�راً م���ن الأهمية والثق���ل على
االتفاق.
واقع احل���ال �أننا �أم���ام عملية
�إجرائية تت�ص���ل بتنظيم امل�شهد يف
ال�ضف���ة والقط���اع ،ال �أم���ام عملية
�إع���ادة بن���اء الو�ض���ع الفل�سطيني
كام ًال ،وحتقيق �إجابات فعلية على
جمموع���ة كبرية م���ن الأ�سئلة ،وقد
كان الفت��� ًا لالنتباه غي���اب الكالم
ال�سيا�س���ي الوا�ض���ح ،يف اللقاءات
والبيان���ات الت���ي �ص���درت عنها،
واالكتفاء بكالم عام جداً عن احلقوق
وال�صم���ود وما �شابه من حديث غري
قابل لل�رصف الفعلي يف �أي اجتاه.

الرئي�س حممود عبا�س متحدثاً يف رام اهلل خالل دورة الأ�سرى و�إنهاء االنق�سام

�أ�سباب االنق�سام و�أ�سباب
امل�صاحلة
فه���م ال���ر�أي الع���ام الفل�سطيني
طوال �سن���وات� ،أن االنق�سام احلا�صل
ل���ه �أ�سب���اب �سيا�سية عميق���ة ،و�أن
االفرتاق الذي دفع ال�شعب الفل�سطيني
ثمنه غالي��� ًا ،بداية بال�ضحايا نتيجة
اال�شتب���اكات امل�سلحة ،و�ص���و ًال �إىل
الت����آكل الكب�ي�ر يف مكان���ة الق�ضية
الفل�سطيني���ة ،وال��ض�رر متع���دد
الأ�ش���كال الذي حل���ق بالفل�سطينيني
يف كاف���ة �أماكن وجوده���م� ،إمنا هو
ناج���م عن ت�ص���ادم خيارين كبريين:
خي���ار التفاو����ض واال�ست�س�ل�ام،
وخيار املقاوم���ة ال�سرتجاع احلقوق
الفل�سطينية كاملة غري منقو�صة.
ميكن الزعم ب�أن احلديث عن هذين

اخليارين جع���ل االنق�سام مفهوم ًا يف
كث�ي�ر م���ن الأحيان ،فعندم���ا يتعلق
الأمر باحلق���وق والثوابت الوطنية ،ال
يج���وز قبول الإجماع عل���ى التفريط
والت�سليم ،ويكون االنق�سام �أف�ضل لأنه
يعن���ي وجود تيار عري�ض يف ال�شعب
الفل�سطيني يتم�سك بحقوقه الوطنية
كاملة ،وهك���ذا مل يكن غريب ًا ،ولوقت
طويل تفه���م حقيقة افرتاق اخليارات،
وال��ص�راع لتغلي���ب تي���ار املقاومة،
ورف����ض التن���ازالت واملفاو�ض���ات
العبثية ،وهنا كانت الدعوة �إىل �إنهاء
االنق�سام على �أ�سا�س برنامج مقاوم.
حدث تغري كبري منذ بع�ض الوقت
�أي�ض ًا ،مل تع���د التخوم وا�ضحة متام ًا
بني اخليارين املحكي عنهما� ،أقله بني
الطرفني املنق�سمني عل���ى �أ�سا�سهما،
ح���دث ه���ذا يف الواقع الفعل���ي� ،أما

(�أ.ف.ب).

عل���ى م�ست���وى اخلط���اب ال�سيا�سي،
فظلت حماولة الت�أكيد على امل�ضمون
ال�سيا�سي لالفرتاق قائمة.
وق���د �شهدن���ا على م���دى �سنوات
عر�ض��� ًا طريف ًا ومبكي ًا يف �آن ،ومتكرراً
�أي�ض ًا ،ف�إن ح���دث تقارب غاب الكالم
ال�سيا�س���ي ،وحل احلدي���ث عن وحدة
ال�شع���ب الفل�سطيني ،وقدا�سة الوحدة
و�أهميته���ا ،وانعكا�سه���ا الطيب على
حا�رض ال�شعب الفل�سطيني وم�ستقبله،
و�إن تراج���ع التق���ارب ودب اخلالف
جم���دداً ،ح��ض�ر ال���كالم ال�سيا�س���ي
ب�رسع���ة ،وج���رى التذك�ي�ر بافرتاق
اخليارات ،وكذلك االتهامات بت�ضييع
احلقوق الوطنية� ،إما عرب املفاو�ضات
والتن���ازل بح�س���ب �أ�صح���اب تي���ار
املقاومة ،و�إما عرب التذكري «بعدمية
اخليار املقاوم» ،ح�سب �أ�صحاب خيار
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بيروت ترفع راية المقاومة ضد االحتالل الصهيوني
املفاو�ض���ات ،و�إن كان الأخريون قد
�أ�ضاف���وا �إىل خطابه���م ت�س���ا�ؤالت
ح���ول املمار�سة الفعلية ،يف الآونة
الأخرية.
ه���ذه املرة �أي�ض ًا ،غ���اب الكالم
ال�سيا�س���ي يف ظ���ل التق���ارب
املت�س���ارع ،البحث يرتكز الآن حول
ت�شكيل حكوم���ة الوحدة �أو الوفاق،
وهي �ستت�ش���كل من «التكنوقراط»،
هذا الو�صف للحكومة يعفي جمدداً
م���ن ال�س�ؤال ع���ن الربنامج ،وكذلك
من ال�س�ؤال عن املواقف ال�سيا�سية،
والإ�ش���ارة الزمة هن���ا �إىل ا�ستعارة
م�صطلحات تنا�س���ب �أو�ضاع الدول
القائمة ،ال جمرد �سلطة وهمية.
ولي�س وا�ضح ًا متى يحني الوقت
ك���ي نعرف �شيئ��� ًا ع���ن امل�ضمون
ال�سيا�س���ي التف���اق امل�صاحل���ة،
مبعن���ى �شكل اخليار ال���ذي اعتمده
املتوافقون ،م���ا دام اخلالف ا�ستعر
وا�ستمر على �أ�سا�س خالف �سيا�سي
ح���ول الربام���ج واخلي���ارات التي
يتوج���ب اعتمادها و�سلوكها ،لر�سم
مالمح امل�ستقبل الفل�سطيني.
ومب���ا �أن احلكوم���ة ت�صبح بال
قيمة حني يريد طرفا االنق�سام ذلك،
�سيقال� :إن حتديد اخليار ال�سيا�سي
مرتبط مبرحلة العم���ل على �إعادة
بناء منظم���ة التحرير الفل�سطينية،
ومب���ا �أن مو�ض���وع املنظمة �شائك
ومعقد� ،أي �أنه م�ؤجل الآن ،فيتوجب
االنتظ���ار طوي ًال ملعرف���ة اخليارات
ال�سيا�سية للم�صاحلة ،م�رصح ًا عنها
م���ن طرفيها مع ًا ،فهناك طرف ي�رص
على �أن خياره هو الذي مت اعتماده.

ترتيبات
االهتم���ام من�ص���ب الآن عل���ى
ت�شكي���ل حكومة حت���وز مكوناتها
موافق���ة الطرف�ي�ن ،يف املعلومات:
ال متان���ع حما�س يف ت���ويل رامي
احلمداهلل ،رئا�سة احلكومة اجلديدة،
بد ًال من حممود عبا����س ،ويبدو �أن
التوافق �سيك���ون �رسيع ًا على بقية
الأ�سماء.
ثم يب���د�أ التح�ضري لالنتخابات،
رئا�سي���ة وت�رشيعي���ة ،و�سيك���ون
حلما����س مر�شحها ،ه���ذا اخلرب ظل
ب�ي�ن النفي والت�أكي���د ،ويف الأثناء
يجري البحث ع���ن ت�أمني خم�سني
ملي���ون دوالر ،لتمويل امل�صاحلات
املجتمعية ودفع الديات.
وفيما يتحدث مو�سى �أبو مرزوق
نائ���ب رئي����س املكت���ب ال�سيا�سي
حلما�س ،ع���ن �أن البحث يف هيكلة
الأجه���زة الأمنية م�ؤج���ل ملا بعد

ت�شكي���ل احلكوم���ة ،تنق���ل م�صادر
فل�سطينية ع���ن عزام الأحمد رئي�س
وفد فت���ح للم�صاحل���ة �أن الطرفني
اتفقا على تويل م�رص� ،إعادة ترتيب
الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف غزة
وال�ضف���ة ،ودون تو�ضيح الكيفية �أو
الآلية الت���ي �سيتم اعتمادها لإمتام
هذه العملية ،ولكن امل�ؤ�رشات الأوىل
ت�ؤكد ما ��ص�رح به الأحمد� ،إذ جرى
الإعالن يف غزة عن ترتيبات لعودة
ثالث���ة �آالف م���ن منت�سب���ي �أجهزة
الأمن الفل�سطينية �إىل القطاع.
وتت���داول م�ص���ادر فل�سطينية
معلوم���ات تتعل���ق بالرتتيب���ات
الأمنية على معرب رفح بداية ،وفق
هذه املعلوم���ات� ،ستتم العودة �إىل
االتفاق القدمي ،وال���ذي ين�ص على
وج���ود مراقب�ي�ن �أوروبي�ي�ن على
املعرب� ،إ�ضافة �إىل عنا�رص من حر�س
الرئا�سة الفل�سطينية ،على �أن يبقى
املعرب مفتوح ًا على نحو دائم.
ومن الطبيع���ي �أن ت�أخذ عملية
ترتيب الأجهزة الأمنية وقت ًا طوي ًال،
فقد �شكلت احلكومة يف غزة جهازاً
�أمني��� ًا كبرياً ،وكذلك فعلت احلكومة
الثاني���ة يف رام اهلل ،ال يقت�رص الأمر
عل���ى �إمتام عملية دم���ج للأجهزة،
هناك �أو ًال اعتماد عمليات التوظيف،
�أما املو�ضوع الأكرث تعقيداً فيت�صل
بوجه���ة ه���ذه الأجه���زة ،وكيفية
ت�رصفها جتاه �س�ل�اح املقاومة يف
القطاع مث ًال؟
ه���ذا يعيدن���ا �إىل الأ�سئل���ة
الأ�سا�سي���ة ،وامل�ضم���ون ال�سيا�سي
التفاق امل�صاحلة ،وهو الذي ي�شكل
اللبنة الأوىل ملا ميكن البناء عليه،
ومن دونه �سيكون كل توافق عر�ضة
لالنهي���ار ،ولطامل���ا كان���ت هناك
دعوات لأن تبد�أ امل�صاحلة ،والتفاهم
الوطني من نقطة �إعادة بناء منظمة
التحرير ،ولي�س العك����س ،الأ�سا�س
هو بناء املنظمة بو�صفها مرجعية
وطنية لكل ال�شعب الفل�سطيني ،ثم
ميكن �أن تتح���ول باقي امللفات �إىل
تفا�صيل فرعية.
لكن هذه املرة �أي�ض ًا يتم اختيار
طريق جرى جتريبه �سابق ًا ،ومل تكن
النتيجة �سوى ا�ستمرار االنق�سام ،ما
يريده الفل�سطيني���ون هو م�صاحلة
حقيقية ،وعل���ى �أ�س�س وا�ضحة� ،أما
�إذا كان الأم���ر متعلق��� ًا بتقا�سمات
وحما�ص�صات ،فالطرف���ان يعرفان
كي���ف يقومان بذلك جيداً ،لي�س هذا
ما يبحث عنه الفل�سطينيون.

نافذ �أبو ح�سنة

و�س���ط زخ���م �سيا�س���ي واجتماعي
وقانوين كب�ي�ر ،وبجهد خا�ص من املركز
العربي الدويل للتوا�صل والت�ضامن ،انعقد
املنتدى العرب���ي ال���دويل لهيئات دعم
�أ�رسى احلرية يف �سج���ون االحتالل ،يف
ب�ي�روت ،مب�شاركة �أكرث من � 350شخ�صية
من �أبناء فل�سطني ولبنان ،بالإ�ضافة �إىل
نا�شطني من خمتلف �أنحاء العامل.
وبح�سب املنا�ض���ل معن ب�شور فقد
وجه امل�شاركون ر�سائل عدة �إىل �أكرث من
جهة� ،أهمها كانت لأكرث من � 5آالف �أ�سري
خلف ق�ضبان �سجون االحتالل ،ولنحو
مليون فل�سطين���ي عانوا مرارة ال�سجن
وق�س���وة التعذي���ب على ي���د اجلالدين
ال�صهاين���ة ،ب�أنهم لي�س���وا وحدهم يف
مواجهة الظل���م و�آلة القتل ال�صهيونية،
كما وج���ه امل�ؤمتر ر�سالة قوية للنظام
الدويل وم�ؤ�س�سات���ه ،وللنظام العربي
وحكوماته ،حيث ال�صمت ال�سافر على
�سلط���ات االحتالل التي ت�ستهدف القيم
الإن�سانية واملبادئ الأخالقية.
و�أعلن القائمون على احلدث الوطني
تو�صي���ات امل�ؤمتر من معتق���ل اخليام،
و�أبرز التو�صيات ال���ذي �أجنزتها اللجان
كانت كالتايل :عل���ى ال�صعيد القانوين،
دعوة كافة ال���دول الأطراف يف اتفاقيتي
جنيف الثالثة والرابعة ،وكذلك املنظمات
املعني���ة �إىل العم���ل لتطبي���ق ه���ذه
االتفاقيات وتفعيل كل القرارات العربية
والدولي���ة املتخذة ب�ش����أن دعم الأ�رسى،
بالإ�ضاف���ة �إىل ف�ضح حم���اوالت الكيان
ال�صهي���وين امل�ستمرة لإظه���ار جرائمه
باعتق���ال املنا�ضل�ي�ن ،وال�سعي لتكليف
هيئ���ات حقوقي���ة فل�سطيني���ة وعربية
ودولي���ة ملالحقة حاالت حم���ددة �أمام
املحاك���م الوطنية والعربي���ة والدولية،
وحثّ الأ��س�رى وعائالتهم ممن يحملون
جن�سي���ات �أوروبية �أو �أمريكية �أو �أجنبية
على مالحقة امل�س�ؤول�ي�ن ال�صهاينة يف
حماك���م غربية و�أجنبي���ة وتوفري الدعم
القان���وين له���م ،والعمل عل���ى ت�شكيل
حمكمة جنائية عربية ملحاكمة مرتكبي
انته���اكات حقوق الإن�س���ان يف فل�سطني
املحتلة.
عل���ى ال�صعي���د ال�سيا�س���ي ،اعت�ب�ر
امل�شاركون �أن ق�ضية الأ�رسى واملعتقلني
يف �سج���ون االحتالل ال�صهيوين هي �أحد

عناوي���ن الق�ضي���ة الأم ،ق�ضية فل�سطني،
كق�ضية حترير الأر����ض وعودة �أهلها �إىل
دياره���م وممتلكاته���م ،و�أن الن�ضال بكل
�أ�شكاله للإف���راج عنهم هو جزء ال يتجز�أ
من خيار املقاومة ،بكل �أ�شكالها ،لتحرير
فل�سط�ي�ن ووحدة الأ ّمة ونه�ضتها� ،إ�ضافة
�إىل الدعوة ال�سرتاتيجية وا�ضحة وحم ّددة
على امل�ستوى الوطني الفل�سطيني تعنى
مبلف الأ�رسى واملعتقلني.
عل���ى ال�صعيد الإعالم���ي والثقايف،
التوجه لكافة و�سائ���ل الإعالم املحلية
والعربية وال�صديقة� ،إىل تخ�صي�ص زوايا
وبرام���ج وم�سل�سالت خا�ص���ة بق�ضية
الأ��س�رى ،وتزويدها بكل م���ا يتوفر من
معلومات ووثائق يف هذا الإطار ،ودعوة
جلنة املتابعة املنبثقة عن املنتدى �إىل
�إط�ل�اق موقع �إلك�ت�روين خا�ص بعنوان
«�أ��س�رى احلري���ة» ،و�أي�ض��� ًا دعوة كل
امل�شاركني و�أن�ص���ار ق�ضية الأ�رسى �إىل
تزويد املب���ادرة بكل املقاالت والوثائق
واملعلوم���ات ،لكي يتح���ول �إىل مرجع
لداعم���ي احلرك���ة الأ�س�ي�رة يف الوطن
العربي والع���امل ،واال�ستفادة من مواقع
التوا�صل االجتماع���ي املوجودة حالي ًا
لإبق���اء ق�ضية الأ�رسى ح ّي���ة وحا�رضة
عل���ى امل�ستوي���ات املحلي���ة والعربية
والدولي���ة ،ون��ش�ر كل م���ا ي�ص���در عن
احلركة الأ�س�ي�رة وهيئاتها يف فل�سطني
على �أو�سع نط���اق يف الأو�ساط العربية
والإ�سالمية والدولية.
عل���ى ال�صعيد االجتماع���ي ،الدعوة
�إىل ت�شكي���ل جلن���ة وطني���ة فل�سطينية
علي���ا م�ستقلة ،ت�ضم ممثل�ي�ن عن وزارة
�ش����ؤون الأ��س�رى وامل�ؤ�س�س���ات الأهلية

املعنية ،بهدف متابع���ة ورعاية �ش�ؤون
الأ�رسى وعائالتهم تتوىل املهام التالية:
تنظيم كاف���ة �أ�شكال الدع���م االقت�صادي
واالجتماعي والنف�سي للأ�رسى ولأ�رسهم
كما للأ��س�رى املحرري���ن ،بالإ�ضافة �إىل
توثي���ق ون��ش�ر املعلومات الت���ي تربز
االنعكا�سات االقت�صادي���ة واالجتماعية
والنف�سية للأ�رس على الأ�رسى وعائالتهم،
ون�رشه���ا على و�سائل الإع�ل�ام املحلية
والعربي���ة والعاملية (املكتوبة واملرئية
والإلكرتونية) وتقدميه���ا �إىل امل�ؤ�س�سات
الدولية املعنية ،بالإ�ضافة �إىل التوا�صل
مع املنظم���ات العربية غ�ي�ر احلكومية
والدولي���ة ،لت�أمني دورات تدريب وت�أهيل
جماين للأ��س�رى املحررين على ال�صعيد
املهني والنف�س���ي واالجتماعي ،و�إعادة
دجمهم يف الدورة االقت�صادية للمجتمع
مبا يليق بت�ضحياتهم ون�ضالهم.
وعل���ى �صعي���د التوا�ص���ل ال�شعبي
«العرب���ي والدويل» ،اتف���ق امل�شاركون
عل���ى عق���د ور�ش���ات عم���ل متخ�ص�صة
لتفعيل احل���راك ال�شعبي لن�رصة الأ�رسى
يف �سجون االحت�ل�ال ،يف خمتلف الدول
العربي���ة ،واالرتق���اء مب�ست���وى الوعي
ال�شعب���ي العربي جت���اه ق�ضية فل�سطني
عموم��� ًا ،والأ��س�رى خ�صو�ص��� ًا ،حت���ى
ت�صب���ح الق�ضي���ة حا��ض�رة يف �أذه���ان
كل عرب���ي ،وو�ض���ع الآلي���ات املنا�سبة
لو�ض���ع ا�سرتاتيجي���ة وطني���ة عربي���ة
لن��ص�رة الأ�رسى عل���ى ال�صعيد ال�شعبي
واجلماه�ي�ري ،وتفعي���ل االعت�صام���ات
والوقف���ات الت�ضامني���ة الأ�سبوعي���ة �أو
ال�شهري���ة �أمام مق���رات ال�صليب الأحمر
ال���دويل وامل�ؤ�س�س���ات احلقوقية الدولية
ذات ال�صل���ة ،وعقد اعت�صامات ت�ضامنية
مرة كل �شه���ر على الأق���ل يف العوا�صم
العربي���ة والأجنبية ،على غرار «خمي�س
الأ��س�رى» يف لبنان ،و��ض�رورة تفعيل
العم���ل ال�شعب���ي واجلماه�ي�ري العربي
والعاملي ،حتى ي�صبح ورقة �ضغط على
امل�ست���وى الر�سمي والقان���وين ،وت�صبح
كلف���ة االعتقال على �سلط���ات االحتالل
�أعلى من كلفة الإفراج عنهم.
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انتخاب السيسي ..إعادة انتخاب الجيوش
بد أ� عه���د «الإخ���وان امل�سلمني» مبا
�سمي «الربيع العرب���ي» ابتدا ًء من م�رص
ب�ش���كل �أك�ث�ر و�ضوح ًا من تون����س ،و�صار
«�إخ���وان م��ص�ر» املرجعي���ة ال�سيا�سية
لـ«الربي���ع العرب���ي» ال�شام���ل� ،أو مركز
«اخلالف���ة الإخوانية» املفرت�ضة ،ونتيجة
املراهن���ة ال�سيا�سية والغ���رور واالنفعال
والإبتع���اد عن الواقع� ،سق���ط «الإخوان»
يف م��ص�ر ،وخ�رسوا احلك���م وال�شعب ،ومل
يربحوا �سوى ال�شارع امللتهب وال�ساحات
الدموية والتفجريات �ضد اجلنود وال�رشطة
والنا�س الأبرياء.
�أ�سق���ط «الإخوان» �أنف�سه���م قبل �أن
ُي�سقطه���م الآخ���رون عندم���ا تغلّب فقه
امل�صالح عل���ى فقه املب���ادئ ،واحرتق
«الإخ���وان» يف كامب ديفي���د وحتالفوا
م���ع الغرب وهادن���وا ال�صهاينة ،ما فتح
الطريق �أم���ام اجلي�ش امل�رصي ال�ستعادة

زمام املب���ادرة ،بعدم���ا تخلّى املجل�س
الع�سكري بزعامة امل�ش�ي�ر طنطاوي عن
ال�سلط���ة و�سلّمها للإخ���وان بعد فوزهم
باالنتخاب.
هل ينجح امل�شري عبد الفتاح ال�سي�سي
يف م�رص؟ الظاهر �أن���ه �سيفوز ،لكن الفائز
ه���و اجلي����ش والق���وات امل�سلح���ة ،فبعد
خطيئ���ة و�إره���اب الإ�س�ل�ام التكفريي يف
العامل العربي ،والذي ن�رش اخلراب والدمار
وهت���ك الأعرا����ض و�أ�سال الدم���اء و�رضب
االقت�صاد و�أعدم الأم���ن وال�سالم ،انحازت
ال�شعوب �إىل من يحميها ومينع عنها القتل
والذبح واحتمت بجيو�شها ،ولذا ف�إننا نرى
ال�شع���ب اجلزائري بعد معان���اة الع�رشية
ال�س���وداء يف الت�سعين���ات ينتخب جمدداً
الرئي����س بوتفليقة عل���ى كر�سي متحرك،
لكن احلقيقة �أنه ينتخب اجلي�ش اجلزائري،
لت�أمني اال�ستقرار والأمن.

توجه ال�شع���ب العراقي
ويف الع���راق ّ
النتخاب نوري املالكي ،بعدما �أعلن حربه
عل���ى «داع����ش» و«القاع���دة» ،وي�سعى
العراقيون لتدعيم اجلي����ش العراقي ،عله
يب�س���ط الأمن وال�سالم ومينع جمازر القتل
اليومية عرب ال�سيارات املفخخة.
ينتخب امل�رصيون امل�ش�ي�ر ال�سي�سي
لكنهم ينتخب���ون عملي ًا اجلي�ش امل�رصي
ال�ستع���ادة الأم���ن و�إنعا����ش ال�سياح���ة
واالقت�ص���اد ،بعدم���ا انزل���ق «الإخوان»
يف دوام���ة العن���ف ،ود ّم���روا م���ا بنوه
خ�ل�ال ثمانية عقود ،وذهب���ت �شعاراتهم
�أدراج الري���اح ،معلنني معادلة «نحن �أو
الطوفان� ..إما �أن ن�ستلم ال�سلطة �أو ن�شعل
البلد» ،وكان �أق�سى ما خ�رسه «الإخوان»
ه���و امل�صداقية ،لكن اخلا��س�ر الأكرب هو
«الإ�سالم ال�سيا�سي» ال���ذي طعنوه �ألف
طعنة يف ال�صدر فكري ًا و�سلوكي ًا.

فوز السيسي
سيؤسس لمرحلة
االستنزاف الطويلة
في مصر ..نتيجة خسارة
«اإلخوان» السلطة

ال�شع���ب ال�س���وري �أي�ض��� ًا انحاز �إىل
اجلي�ش العرب���ي ال�سوري بقيادة الرئي�س
الأ�سد ،بعدم���ا عاث الإرهابي���ون ف�ساداً
يف الأر����ض ،ودم���روا �سوري���ة وخربوا

االنتخابات العراقية ..وصراع النفوذ
يكم���ن اخلطر الداه���م يف امللف العراق���ي يف �أخذ
الع���راق �إىل �رصاع مذهبي مقيت باال�ستفادة من التنوع
املذهب���ي والطائفي ما ب�ي�ن ُ�سني و�شيع���ي ،وعربي
وكردي وم�سيح���ي و�أقليات ،حيث تت���م �إدارة املعركة
فيه على قاعدة �أن النف���وذ الإيراين ممث ًال بال�شيعة قد
�أحكم �سيطرته على العراق بعد االن�سحاب الأمريكي يف
الع���ام  ،2011ويف نظرهم �أن �سيطرة ال�سنة �ضعفت بعد
�سقوط النظام البعثي؛ فحقوقهم مهدورة ،وحامل رايتهم
اخلليج العربي ،وعلى ر�أ�سه ال�سعودية ،التي �سعت �إىل
�رضب اال�سقرار الأمني ال�ستعادة النفوذ ،وهذا ما �رصّح
به املالكي حول التدخُّ ل الإقليمي والدويل يف بالده ،وقد
ح ّمل م�ؤخراً ال�سعودية وقط���ر م�س�ؤولية �أعمال العنف
املت�صاع���دة ،قائ ًال �إن هات�ي�ن الدولتني اخلليجيتني قد

�أعلنتا احلرب على بغداد ،وما ح���دث �أخرياً يف الأنبار
وبع�ض مناطق العراق ي�أتي يف هذا ال�سياق.
هذا احل���راك «الداع�شي» التكفريي ،وبدعم خليجي،
وت�رصيح���ات م�س�ؤولني عراقيني وتقاري���ر �أمنية كلها
ت�ؤك���د ه���ذا املو�ضوع ،ويه���دف �إىل �أمري���ن �أ�سا�سيني:
الأول �إقامة «دولة �إ�سالمي���ة» يف بالد العراق وال�شام
«داع�ش» ،وه���و خارج ال�سياق الدويل الداعي ملحاربة
الإرهاب التكفريي ،والأمر الثاين �إ�ضعاف �سلطة املالكي
(النف���وذ االيراين) ،وذلك بالقي���ام بالعديد من الأعمال
الأمنية يف ع���دة مناطق عراقي���ة ،خ�صو�ص ًا يف مراكز
االقرتاع ،للت�أثري على العملية االنتخابية� ،سواء لناحية
تقلي�ص امل�شارك���ة ال�شيعية يف االنتخابات� ،أو للتاثري
عل���ى الر�أي العام ال�شيعي بنح���و خا�ص ،وقد ظهر هذا

حجم الفوز يف االنتخابات العراقية له دور كبري يف �إبراز �صاحب النفوذ الإقليمي القوي

(�أ.ف.ب).

الأمر جلي ًا من خالل مواق���ف بع�ض التيارات ال�شيعية،
خ�صو�ص ًا «التيار ال�صدري» ،الذي اتّهم املالكي مبا�رشة
ب�س���وء الإدارة ،والذهنية املذهبي���ة التي يتعاطى فيها
مع العراقيني ،كتعبري عن رف�ض ا�ستمراريته يف رئا�سة
احلكومة ك�شخ�صية قيادية �شيعية حازت على الر�ضى
الإي���راين والأمريكي ب�سبب �إم�ساك���ه بالو�ضع العراقي
ومكافحته الإرهاب التكفريي فيه.
ال�سني لإظهاره مبظه���ر املذهبي
وعل���ى ال�صعي���د ُّ
احلاقد وامل�سب���ب للأعمال الإرهابي���ة ب�إيجاده البيئة
احلا�ضنة له�ؤالء التكفرييني من خالل انحيازه ال�شيعي،
هذا املناخ الأمن���ي ،و�إن كان يهدف �إىل الت�أثري ال�سلبي
عل���ى العملية االنتخابي���ة� ،إال �أن ن�سبة امل�شاركني يف
االنتخابات قُ��� ِّدرت بـ ،٪60علم��� ًا �أن املفو�ضية تنتظر
ورود �أرق���ام من بع�ض املناط���ق ال�ساخنة� ،إ�ضافة �إىل
 ٪90من العرب القاطنني يف كرد�ستان مل ينتخبوا ،نظراً
�إىل عدم تخ�صي�ص مراكز لهم.
�إن حج���م الفوز ل���ه الدور الكب�ي�ر يف �إبراز �صاحب
النفوذ الإقليم���ي القوي ،ويف �صياغ���ة جديدة للحكم
(حكومة الأغلبية) ،ويف كاف���ة االحتماالت �سواء كانت
دولة القانون فازت بالع���دد الأكرث �أو دولة املواطنة �أو
غريهما من الكت���ل ال�شيعية ،ف����إن ال�شيعة �سي�شكلون
كتل���ة كبرية �ست�ضمن ت�سمية رئي����س الوزراء ،و�سيكون
لإي���ران الدور الأ�سا����س يف الت�ألي���ف بينهم ،و�ستكون
املهمة للأوفر حظ ًا �صعب���ة ،وتتطلب املزيد من العمل
مل�صلح���ة ّمل ال�شم���ل ومعاجلة الأم���ور املعقدة التي
يواجهها العراق ،وعلى ر�أ�سها الو�ضع الأمني.
ً
�أي��� ًا يكن الفائ���ز ،وال���ذي �سيكون رئي�س���ا للوزراء
بالتن�سي���ق مع الكتل الأخرى ،ف�إنه �سيكون على املحك
جمدداً ،و�سيبقى ال��ص�راع الإيراين  -ال�سعودي مفتوح ًا
على ال�ساح���ة العراقية� ،رصاع يج���ب �أن يكون حافزاً
خلدمة العراقيني ولرعاي���ة م�صاحلهم ،وهنا ي�أتي دور
القي���ادة املخل�صة حلم���ل همومهم وال�سع���ي لت�أمني
حاجاتهم.

هاين قا�سم

اقت�صاده���ا ،وفتحوا �أبوابه���ا لكل �شذاذ
الأفاق الغت�صابها من قبل كل التكفرييني
متعددي اجلن�سيات ،و�سيعاود ال�سوريون
انتخ���اب الرئي����س الأ�س���د النحيازه���م
النتخ���اب ال�سي���ادة والكرام���ة وال�سالم
والأمن والكرامة.
ويف لبنان ينتظ���ر اللبنانيون رئي�س ًا
للجمهوري���ة يكمل منظومة الر�ؤ�ساء (�أبو
تفليق���ة وال�سي�سي والأ�س���د واملالكي)...
ملحاربة التكفرييني وح�صار الإرهاب.
�إذاً ،تعود ال�شعوب النتخاب جيو�شها،
بعدما ق�ض���ى «الإ�سالميون اجلدد» على
�أحالمها ورغباتها بالتغيري مبمار�ساتهم
اخلاطئة وفهمهم املغلوط لتطبيق �أحكام
الإ�سالم ،والرتباطاتهم امل�شبوهة.
انتخ����اب ال�سي�س����ي بداي����ة �أفول
«الإخ����وان» يف م���ص�ر ،وميك����ن �أن
ي�ؤ�س�����س لإع����ادة بناء هي����كل القوة
عن����د العرب ،و�سي�ؤث����ر مبا�رشة على
«حما�����س» ،و�سيحا�رصه����ا �سيا�سي ًا
وميداني ًا نتيجة خط�أها القاتل عندما
�أعلن����ت نف�سه����ا «ال����ذراع اجلهادي
للإخوان» وارمت����ت يف �أح�ضان قطر،
التي ت�صارع ال�سي�سي واجلي�ش ،وهذا
ما دفع بـ«حما�����س» بعدما �أخط�أت
يف �سورية وم�رص و«الربيع العربي»
�أن ترك�����ض باجت����اه امل�صاحل����ة،
لك����ن ب�صيغ����ة «زواج الإك����راه» �أو
«امل�صلح����ة» ،والت����ي �ستنهار عند
�أي انف����راج لـ«احلرك����ة»� ،أو تع ُّر�ض
امل�صاحلة لأي خالف حقيقي.
االنتخاب���ات الرئا�سي���ة يف الع���امل
العرب���ي تعلن نهاية ما �سمي بـ«الربيع
العرب���ي» يف جمهوريات العرب ،لينتقل
الربيع الدموي �إىل ممالك و�إمارات العرب
يف مرحلته الثانية من بوابات ال�سعودية
وقط���ر ،و�إذا ا�ستبقت قط���ر رياح التغيري
وتنازل حم���د بن خليف���ة ل�صالح ولده
الأمري متيم حماية لنف�سه من العوا�صف
الآتية والعودة للحكم بعد زوال التهديد
والأخطار ،ف����إن «الربيع التكفريي» يدق
�أب���واب ال�سعودي���ة و�رصاع���ات العائلة
املالكة ،ولذا فهي ت�ؤمن ج�سور التوا�صل
مع م�رص لت�أمني قوة االحتياط ملجابهة
ما �ستتعر�ض له ال�سعودية عرب اتفاقيات
�أمني���ة م���ع اجلي�ش امل��ص�ري مل�ساعدة
العائل���ة املالكة يف قم���ع اال�ضطرابات
املقبلة.
�إن ف���وز امل�ش�ي�ر ال�سي�س���ي ال يعني
انته���اء امل�شاكل وال�شغ���ب يف م�رص ،بل
�سي�ؤ�س�س ملرحلة اال�ستنزاف الطويلة يف
م��ص�ر ،ب�سبب االنفعال ال���ذي �أ�صيب به
«الإخوان» بعد خ�سارتهم ال�سلطة� ،إال �إذا
عادوا حلماي���ة نف�سهم ودينهم و�شعبهم،
و�أعادوا تقييم العم���ل ال�سيا�سي الهادئ
البعيد عن العنف.

د .ن�سيب حطيط
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أميركا تدفع أوكرانيا لحرب أهلية
بالتزام���ن م���ع حلول �أي���ار ،ال �سيما
التا�س���ع من���ه ،وال���ذي ي�ص���ادف ذكرى
االنت�ص���ار عل���ى الفا�شي���ة والنازية يف
احل���رب العاملية الثانية ،وهو ما يعتربه
ال�شعب الرو�سي العيد الأهم يف تاريخهم
احلديث ،تط���ل الفا�شية من جديد بر�أ�سها
من البوابة الأوكرانية ،وهذه املرة برعاية
�أمريكي���ة مطلق���ة ،و�أوروبي���ة منق�سمة
الرعاية والغاية ،ب�ي�ن منقادة متام ًا �إىل
الرغب���ة الأمريكية ،و�أخ���رى مرتددة يف
احل�سابات امل�صلحي���ة ،مع �إدراكها التام
�أن االنقي���اد الأعمى للرغبة الأمريكية يف
اال�شتباك مع رو�سيا من البوابة الأوكرانية
�سيجر الويالت على القارة العجوز .
ّ
�إن املحرقة التي ذهب �ضحيتها نحو
�سبعني مواطن ًا يف دار النقابات التي جل�أ
�إليها �أن�ص���ار الفدرلة املناوئني للفا�شية
يف مدين���ة «�أودي�س���ا» ،كان���ت املحطة
ال�صارخة يف وجه �أدعي���اء الدميقراطية
واحلرية ،بعد �أن �أ�شعل متطرفو «القطاع
الأمين» الن���ار يف الدار عل���ى مر�أى من
قوى الأمن املتفرج���ة ،بحيث مل تتحرك
�أل�سن���ة املدافعني عن «حقوق الإن�سان»،
ال بل مل تنب����س ببنت �شفة ،فيما �صدرت
ت�رصيحات خجول���ة ال تعدو رفع العتب
من بع�ض الدول الغربية تدعو �إىل جمرد
�إج���راء حتقي���ق يف «احل���ادث» ،ولي�س
املحرقة.

جنود �أوكرانيون يقيمون حاجز تفتي�ش يف مدينة �سالفيان�سك �شرق البالد

تلك املذبح����ة �إ�ضافة �إىل الهجمات
الت����ي نفذتها الق����وات الأوكرانية على
مدينة �سالفيان�سك ،وكذللك دونتي�سك،
حيث �أ�سقطت قوات الدفاع الذاتي �أربع

مروحيات و�أحبطت الهجمات املتتالية،
ت�ش��ي�ر �إىل �أن �أوكراني����ا ت�س��ي�ر بخطى
�رسيعة �إىل الكارثة� ،أي احلرب الأهلية،
�إذا بق����ي ال�صمم الدويل على حاله ومل

يتجاوب مع النداءات الرو�سية الداعية
�إىل �إيج����اد ت�سوي����ة تنا�س����ب الأطراف
املت�صارع����ة �أو املتخا�صمة ،خ�صو�ص ًا
�أوروبا التي كانت �رشارة اندالع الأزمة

االنتخابات البرلمانية في العراق ..ما قبلها ليس كما بعدها
بغداد  -بهاء النابل�سي
�أجم���ع خمتل���ف املراقب�ي�ن واملتابع�ي�ن على �أن
االنتخابات الت�رشيعية الأخرية التي �أجريت يف العراق
يف الثالثني من ني�س���ان املا�ضي ،وهي الرابعة ما بعد
�سق���وط نظام �صدام ح�سني ،كانت الأف�ضل على خمتلف
ال�صعد� ،أولها ال�صعيد الأمني ،حيث مل يح�صل �أي خرق
�أمن���ي على امل�ست���وى الوطني يعطّل ه���ذا اال�ستحقاق
التاريخ���ي ،وبالت���ايل ا�ستطاع���ت الق���وات امل�سلحة
العراقي���ة والقوى الأمنية فر�ض الأمن والنظام يف كافة
املحافظات العراقي���ة ،من ال�شم���ال �إىل اجلنوب ،ومن
ال�رشق �إىل الغرب ،حيث يخو�ض اجلي�ش العراقي معارك
�إنه���اء الوجود امل�سلح لتنظيم «داع�ش» الإرهابي ،كما
جنحت احلكوم���ة العراقية يف تنظيم جمريات العملية
االنتخابي���ة على م�ستوى عالٍ م���ن الدقة واالحرتافية،
وذلك ب�شه���ادة مراقبني حمليني م���ن جمعيات �أهلية،
وعرب ًا من اجلامعة العربية ،و�أجانب من الأمم املتحدة،
وغريها ،و�أكدت بغداد �أنها حتدت كافة الظروف ،وفر�ضت
�أ�سلوبها اخلا�ص يف �إجراء االنتخابات ،وبذلت املفو�ضية
العليا امل�ستقلة جهوداً جب���ارة لإجراء اال�ستحقاق يف
يوم واحد ،حتى �أن الناخبني كانوا يح�رضون وعائالتهم
�إىل مراكز االقرتاع ،وكل اختار مر�شحه دون �أي �ضغوط.
�إذاً ،جتاوز العراقي���ون بنجاح تلك اخلطوة الكبرية،
وتنتظرهم خطوات �أخرى ،وهي ت�شكّل مبعظمها حتديات
على امل�ست���وى القومي والوطني ،فالكيانات ال�سيا�سية

املتناف�س���ة حتى الآن ال يجمعه���ا برنامج عمل موحد
للمرحل���ة املقبلة ،وكل كي���ان �سيا�سي رمب���ا ي�صدح
لوح���ده ،ولو �أن هناك حتالف���ات انتخابية ال ترقى �إىل
�شكل حتالف���ات �سيا�سية من �أجل �صياغة برنامج عمل
ت�شكل دعامة لبناء عراق قوي كما يطمح العراقيون.
على �صعيد ت�شكل الق���وى الأ�سا�سية ،يبقى «تكتل
دول���ة القان���ون» املم�س���ك حالي ًا بزم���ام ال�سلطة هو
الأكرب �شعبي ًا والأق���در �سيا�سي��� ًا ،م�ستعين ًا بتحالفات
الكت���ل ال�صغ�ي�رة �أو الرديفة الت���ى �آزرت دولة القانون
يف االنتخابات ،وذل���ك يف م�سعى وا�ضح لإعادة الدفع
بن���وري املالكي الأوفر حظ ًا حالي��� ًا للعودة �إىل رئا�سة
احلكومة ،هذا التكتل ال�ضخم �سيكون عليه �أو ًال التحلي
بالتوا�ض���ع ال�سيا�سي �أمام باق���ي الكيانات والأطياف،
و�أهمه���ا «ائت�ل�اف املواط���ن» بزعامة ال�سي���د عمار
احلكي���م؛ املتوقع �أن يحل يف املرتب���ة الثانية ،بفارق
كبري من املقاعد بعد «دول���ة القانون» ..هذا االئتالف
ن���ادى يف حمالته االنتخابية ب�إعادة �إحياء «التحالف
الوطني» ،لكن عينه عل���ى رئا�سة الوزراء ،وهو �أمر لن
يكون �سهل املنال �أمام �صالب���ة «دولة القانون» ،كما
�أن «كتل���ة الأحرار ال�صدرية» التي حتتل املركز الثالث
هي �أي�ض ًا على نقي�ض مع بقية الكتل ،وبرناجمها لي�س
وا�ضح��� ًا كـ«ائتالف املواطن» و«تكتل دولة القانون»،
توجه وا�ضح للكتل والأحزاب
وحت���ى الآن مل ُيلم�س �أي ّ
والكيانات العربية والكردية لر�سم ر�ؤية وطنية حمددة
الأه���داف ت�شكل قاعدة �صلبة لع���راق امل�ستقبل ،وهذه

(�أ.ف.ب).

االنق�سام���ات ال�سيا�سية �شكلت فر�ص���ة لـ«تكتل دولة
القانون» لفر�ض �رشوطه على خ�صومه و�إجراء مناورات
بهدف ت�شكيل احلكومة وفق ًا لأولوياته املحددة.
وال ميكن �أي�ض ًا يف هذا ال�سياق �إهمال الكتل ال�صغرية
�أو ال�شخ�صيات امل�ستقلة ،لكنها ال ت�شكل قوة �سيا�سية،
توحدت �ضمن م�رشوع �سيا�سي متجان�س.
�إال �إذا ّ
�أمام هذه ال�ص���ورة البالغة التعقيد ،ينادي البع�ض
بقيام عق���د ت�أ�سي�سي وطني لإي�ص���ال البلد �إىل �شاطئ
اال�ستق���رار ،بعد �سنوات طويلة م���ن الغرق يف الأزمات،
فهناك الو�ضع الك���ردي «ال�شاذ» يف ال�شمال ،والتهويل
دوم��� ًا باحلكم الذات���ي واالنف�صال ع���ن املركز ،وهناك
احلرب �ضد املجموع���ات الإرهابية يف حمافظة الأنبار
غرب العراق ،حيث يجب االنتهاء من هذا امللف �رسيع ًا
للتفرغ للق�ضايا الكربى ،وبن���اء جي�ش عراقي قوي هو
من الأولويات امللحة كي ُيحكم �سيطرته و�سلطته على
كل الأرج���اء ،للدفع بالو�ضع االقت�ص���ادي نحو نه�ضة
�شاملة ،لأن العراق بل���د كبري وغني مبوارده الطبيعية،
وتتوفر في���ه كل مقوم���ات البلد الناج���ح ،فاملطلوب
وب�إحل���اح ت�شكيل حكومة وح���دة وطنية �رسيع ًا ،ال بل
حكوم���ة �إنقاذ �سيا�سية حقيقية حلماية الكيان الوطني
و�إنه���اء ظاهرة الت�شظي ال�سيا�سي واالنق�سامات الأفقية
والعمودي���ة ،وم�شاركة اجلميع يف حت ّم���ل امل�س�ؤولية،
عندها �سيك���ون للعراق دور ومعادل���ة �إقليمية �أكيدة،
ويكون العب��� ًا حموري ًا يف ق�ضايا املنطقة ي�ضاهي دول
اخلليج جمتمعة ،ولي�س بلداً منهك ًا تت�آكله احلروب.

ب�سبب انقيادها �إىل ال�سيا�سة الأمريكية
ب�شكل �أعمى.
والدلي���ل على الت���ورط الأوروبي ،عدم
التجاوب مع الطلب الرو�سي القيام ب�إجراء
حتقيق حماي���د غري م�س َّي����س يف اجلرائم
املرتكب���ة يف �أوكراني���ا ،والإيغال �أكرث يف
امل��ش�روع الأمريكي يف العقوب���ات ،رغم
اليقني الأوروب���ي �أن فر�ض العقوبات على
رو�سيا ميك���ن �أن يوجه «�رضب���ة جديدة
لالقت�ص���اد الأوروبي» كما �أقر نائب رئي�س
املفو�ضي���ة الأوروبي���ة ،والقائ���م ب�أعمال
ال�ش�ؤون النقدية واملالية؛ �سيم كاال�س .
املفاج����أة التي �صعقت حل���ف الناتو
وقواته التي اندفع���ت �إىل بولندا وغريها،
كان���ت يف عدم اجن���رار رو�سي���ا �إىل الفخ
الأمريكي
ب���زج قوات ع�سكري���ة �إىل �رشق
ّ
�أوكرانيا ،وه���و ما كان يري���ده «الناتو»
لتربي���ر وجود قواته من جه���ة ،كما تربير
وجود ع�رشات �ضب���اط وخرباء «ال�سي �أي
�إي���ه» والـ«�أف ب���ي �أي» يف كييف لإدارة
العمليات حتت �شعار «م�ساعدة ال�سلطات
الأوكرانية على �إنه���اء التمرد يف ال�رشق،
و�إن�ش���اء هيكلية �أمنية فاعل���ة» ،وفق ما
ك�شفته ال�صحف الغربية.
�إن تفوي���ت الفر�ص���ة الع�سكري���ة على
الأمريكيني وحلفائهم م���ن جانب رو�سيا،
دفع قائد قوات احللف الأطل�سي يف �أوروبا
اجل�ن�رال الأمريك���ي فيليب بري���دالف �إىل
الرتاج���ع عن تقييمه ال�ساب���ق قبل �أ�سبوع
فق���ط ،والذي يتوق���ع فيه عب���ور اجلي�ش
الرو�سي للح�صول على ممر �آمن �إىل القرم،
ث���م توا�صل انت�شارها نح���و ميناء �أودي�سا
و�أرا�ض���ي مولدافي���ا ،لكن���ه ا�ستعا�ض عن
ذلك بالإعالن حمرّ�ض ًا �أن الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني قادر عل���ى حتقيق �أهدافه
يف ال�رشق دون �أن يع�ب�ر اجلي�ش الرو�سي
احلدود.
الإرب���اك الغربي  -الأطل�س���ي بقيادة
�أم�ي�ركا دف���ع الع�سكري�ي�ن ،ال �سيما وزير
الدفاع ت�ش���اك هاغل واجل�ن�رال بريدالف،
للمطالبة بزيادة الإنفاق الع�سكري للحلف؛
يف ر�سال���ة �إىل �أوروبا لزي���ادة امل�ساهمة
الع�سكري���ة رغ���م اله���زات املالي���ة التي
ت�رضبها.
يف املقاب���ل ،تُوا�صل رو�سي���ا �سعيها
لعدم وقوع املحظور ،كي ال تعود الويالت
�إىل �أوروبا ،التي من���ت بعد االنت�صار على
الفا�شي���ة عام  ،1945وقد دعت �إىل اجتماع
بح�ضور الأطراف املت�صارعني للو�صول �إىل
ت�سوية ،بالتزامن م���ع عر�ض مل يعلن عن
م�ضمون���ه بعد ق ّدمه بوتني �إىل امل�ست�شارة
الأملاني���ة �أجني�ل�ا م�ي�ركل ك���ي يدر�سه
الأوربي���ون ،ويب���دو �أن الأمريكيني �ساءهم
الأمر ،ف�أر�سلوا نائب وزير خزانتهم ل�ش�ؤون
الإره���اب واملال ديفيد كوه�ي�ن ،ملنع �أي
مرونة �أو عقالنية �أوروبية.
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«ماراتون بيروت» ..بين االتجار بقضايا المرأة والترفيه
كالعادة عند قيام جمعية «ماراتون
بريوت» برئا�سة مي اخلليل بتنظيم �أي
ماراتون يف ب�ي�روت ،تكت�سح الإعالنات
واللوح���ات الدعائي���ة واملج�سم���ات
طرقات ب�ي�روت الرئي�سي���ة والواجهات
البحرية والطرق الفرعية ،منذ نحو �شهر
ون�صف ،بد�أت ه���ذه اللوحات بالظهور
لرتوج للحدث الأب���رز يف � 4أيار ،حيث
مت تنظيم ماراتون ال�سيدات حتت عنوان
«ارك�ضي لقدام ..بكفي رجعة لورا» ،مل
تكتفي اجلمعي���ة باللوحات والالفتات
وم���ا �إىل هنالك من �شع���ارات انت�رشت
عل���ى الطرقات ،ب���ل عم���دت �أي�ض ًا �إىل
ت�صوير �إع�ل�ان تلفزيوين ي�شجع الن�ساء
على امل�شاركة ،ومل توفر �إدارة اجلمعية
�أي فر�صة �أو دعوة للظهور على �شا�شات
التلف���زة �أو و�سائ���ل الإع�ل�ام املكتوبة
وامل�سموعة من �أجل ح�شد امل�شاركة يف
ماراتون بريوت لل�سيدات.
ال خ�ل�اف عل���ى �أهمي���ة الرك����ض
والريا�ضة لتوحيد اللبنانيني ولتنظيم
�أح���داث اجتماعية ت�سل���ط ال�ضوء على
ق�ضية مهمة يف جمتمعنا اللبناين ،لكن
اخل�ل�اف الذي �أثار انتقادات فئة وا�سعة
م���ن اللبنانيني ه���و مبل���غ الع�رشين
دوالراً الذي �ستدفع���ه كل �سيدة ترغب
يف امل�شارك���ة ،وكمية الأموال ال�ضخمة
التي مت �ضخها لتنظيم احلدث والإعالن
عنه والقيام بحملة ترويجية لإجناحه،
وهي �أموال كانت بال �شك �ستحدث فارق ًا
كبرياً لو جرى ا�ستثمارها مبا�رشة لدعم
الن�ساء.
�أطلقت جمعية ماراتون بريوت �شعار
«الريا�ضة من �أجل تغيري املجتمعات»
وهو �شعار ي�ستح���ق الثناء واالحرتام،
لك���ن الكيفية التي تلج����أ اجلمعية من
خالله���ا �إىل تكري�س ه���ذا ال�شعار على
الأر����ض حتتمل الكثري م���ن االنتقادات
والت�سا�ؤالت ،ماذا ل���و عمدت اجلمعية
م���ن خ�ل�ال الأم���وال الت���ي تتلقاه���ا
�إىل دع���م الق�ضاي���ا املطلبي���ة للن�ساء
مبا��ش�رة وم�ساعدة الن�س���اء املعنفات
وامل�ست�ضعف���ات م���ن خ�ل�ال مراك���ز
خمت�ص���ة ،ملاذا على الن�ساء �أن ترك�ضن
بعد دفع ع�رشين دوالراً �أمريكي ًا من �أجل
نيل حقوقهن؟ وكيف �سرتك�ض املر�أة من
�أجل حقوقها �إذا كانت جمعية ماراتون
ب�ي�روت مل تعلن عن دعم �أي برنامج �أو
م�ؤ�س�سة اجتماعية �أو خريية يعود ريع
الأرباح �إليها.
كل هذه الت�س���ا�ؤالت دفعت البع�ض
باته���ام اجلمعي���ة ب�أنه���ا حتولت �إىل
م�ؤ�س�س���ة جتاري���ة �ضخم���ة ت�ستقطب
الهب���ات واملعلن�ي�ن وحت���اول تلميع
�صورته���ا و�ص���ورة مديرته���ا ب�أ�سلوب
برجوازي ال جدوى من���ه لدعم الق�ضية
املنتقاة ،حت���ى �إن البع����ض اعترب �أن
الأج���دى كان الإعالن ع���ن �أن الن�شاط
ترفيهي بح���ت م���ن دون التلطي وراء

ال�شع���ارات الن�سوي���ة والإجتار بق�ضايا
املر�أة ورفع ال�شعارات الطنانة ،كما دعا
كرث جمعية ماراتون بريوت �إىل الإعالن
عن اجلهة التي �ستذه���ب �إليها الأموال
التي �سيتم جمعها من �أرباح املاراتون،
وم���ا �إذا كان���ت بالفع���ل �ستذهب �إىل
جمعيات حلماية املر�أة و�صون حقوقها
وحت�سني و�ضعها.
يف ال�سياق عينه� ،أخذ كثريون على
ال�سا�س���ة وامل�شاه�ي�ر مم���ن ي�شاركون
يف املاراتون ويف احلم�ل�ات الإعالنية
امل�صاحب���ة له ويطلب���ون من حمبيهم
امل�شاركة ودف���ع البدل املرتتب عليهم،
بينم���ا ه���م ال ي�شاركون عل���ى الأر�ض
يف مظاه���رات مطلبية وحقوقية فعلية
وال ت�سم���ع �أ�صواتهم عند حدوث جرائم
وارتكابات فظيعة بح���ق املر�أة ،فلماذا
يرغب اجلمي���ع يف امل�شارك���ة بحدث
«كال�س» مت دفع مئات �آالف الدوالرات

لتنظيمه على مر�أى وم�سمع من و�سائل
�إع�ل�ام ال حت�صى ،بينم���ا يتوانون عن
امل�شارك���ة يف التظاهرات الفعلية على
الأر�ض ،حيث ال ترك�ض الن�ساء من �أجل
حقوقهن وح�سب ،بل ي�رصخن ويطالنب
ب�أعل���ى �صوت بها ويدفع���ن من دمهن
و�أطفالهن ثمن ًا.
ال�س�ؤال ال���ذي يطرحه كثريون :كيف
ميكن حت�صيل حقوق الن�ساء بالرك�ض؟
هل �سيتم من خالل الرك�ض ،ال�ضغط على
الهئيات املعنية م���ن برملان ووزارات
لإق���رار قوانني �إ�ضافية حتمي الن�ساء �أو
ت�سمح لهن مبن���ح �أبنائهن اجلن�سية �أو
على الأقل فتح ح�سابات م�رصفية لهن؟
هل ميكن �أن يكون املاراتون �أداة فعلية
لل�ضغط؟
يف الواق���ع ،هن���اك م���ن يعت�ب�ر �أن
املاراتون م�ساحة للتعبري عن الر�أي وقد
يكون �أ�شبه بتظاه���رة �سلمية ريا�ضية،

كونه يحم���ل �شعارات هادف���ة حلماية
الن�س���اء وحقوقه���ن ،لكن ه���ذا ال يربر
�رضورة دف���ع مبلغ  20دوالراً للم�شاركة،
يف الواق���ع رمبا تكون هن���اك الكثري من
ال�سيدات اللواتي يرغ�ب�ن يف امل�شاركة
يف املارات���ون� ،إال �أنه���ن غ�ي�ر قادرات
عل���ى دفع البدل املطل���وب ،وه�ؤالء يتم
�إق�صا�ؤهن ،وبالت���ايل �أال متار�س جمعية
مارات���ون ب�ي�روت نوع��� ًا م���ن التمييز
�ضدهن؟ يقول الإعالن التجاري للجمعية:
«عزيزاتي الن�ساء املهم�شات املنتهكات
احلقوق ،لتح�صي���ل حقوقكن ،ما عليكن
�إال الت�سجي���ل للم�شارك���ة يف مارات���ون
بريوت»! وهو �إع�ل�ان ا�ستفز كثريات من
ال�سي���دات ،منهن من هي غري قادرة على
دفع ع�رشي���ن دوالراً للت�سجيل والرك�ض
كون هذا املبل���غ يعني م�رصوف يوم �أو
يومني كاملني للأ��س�رة برمتها ،ومنهن
من اعتربت يف الأم���ر ا�ستغال ًال وا�ضح ًا
لق�ضاي���ا الن�ساء ،ومنهن م���ن ت�ساءلت
ع���ن كيفية م�ساعدة املارات���ون للن�ساء
املهم�شات املنتهكات احلقوق ،خ�صو�ص ًا
�أن جمعي���ة ماراتون بريوت ن�أت بنف�سها
عن ق�ضاي���ا وجرائم كثرية ارتكبت �أخرياً
بحق ن�س���اء معنفات كن �ضحايا للموت
�أحيان ًا م���ن دون �أن ت�صدر ولو موقف ًا �أو
بيان ًا بهذا ال�ش�أن.
كذل���ك ،فقد طالبت بع����ض ال�سيدات
جمعي���ة مارات���ون ب�ي�روت با�ستغالل
الأم���وال التي جمعتها م���ن خالل قيمة
الت�سجيل والتربع���ات والهبات من �أجل
دعم ق�ضايا الن�س���اء كتوكيل املحامني
للدف���اع عنهن يف ح���ال مل يكن لديهن

من يداف���ع عنهن �أو يطال���ب بحقوقهن،
�أو �إن�ش���اء مراكز خمت�صة من �أجل رعاية
الن�س���اء و�أطفالهن يف حال كن يتعر�ضن
للتعني���ف الأ�رسي �أو ك���ن �ضحية طالق
م�ؤمل� ،أو حماول���ة تطبيق قانون العنف
الأ�رسي والدع���وة �إىل تعديله� ،أو القيام
بحمل���ة اجتماعية و�إعالمي���ة للرتويج
حلقوق املر�أة ورعايته���ا وتوعية املر�أة
املعنفة �إىل ��ض�رورة رف�ض ما تتعر�ض
له والبحث ع���ن امل�ساعدة لدى اجلهات
املخت�صة وع���دم الإذع���ان لواقعها� ،أو
�إن�شاء مراك���ز متخ�ص�صة لتعليم الن�ساء
وم�ساعدتهن على حم���و الأمية �أو تعلم
مهن���ة معينة �أو ت�أم�ي�ن وظائف وفر�ص
عمل جيدة له���ن لك���ي ي�ؤ�س�سن حلياة
جديدة.
يف الواق���ع ،هن���اك م���ن اجلمعيات
الن�سائي���ة م���ن يرف�ض توج���ه جمعية
ماراتون ب�ي�روت و�أ�سلوبها يف ا�ستغالل
حقوق الن�ساء من �أجل ح�شد امل�شاركني
وجم���ع كميات �أكرب من املال ،لكن هناك
عل���ى املقلب الآخر ،جمعي���ات ن�سائية
مهمة معروف���ة بن�ضاله���ا امل�ستمر من
�أجل حت�صي���ل حقوق امل���ر�أة يف لبنان
وحمايتها ،مث���ل جمعية «كفى» قررت
امل�شاركة يف املارات���ون ودعمته متام ًا
باعتباره غري ربح���ي ويهدف �إىل جمع
اللبنانيني حول ق�ضي���ة مهمة ورف�ضت
االتهامات املوجه���ة �إليها ب�أنه م�رشوع
جت���اري ،معتربة �أن املارات���ون بحاجة
�إىل كلفة كب�ي�رة لتنظيمه بال �شك وهنا
ي�أت���ي دور الراعي الإع�ل�اين واملعلنني
واملتربع�ي�ن ،ولذل���ك يتم فر����ض ر�سم
ت�سجي���ل� ،إذ لي����س من ال�سه���ل تنظيم
ماراتون يف مدينة بريوت ،و�أكدت بع�ض
اجلمعي���ات امل�شارك���ة �أن العائدات من
املاراتون تقدم كدعم لبع�ض اجلمعيات
اخلريي���ة والإن�سانية النا�شطة يف جمال
حق���وق امل���ر�أة ،ولذلك طال���ب البع�ض
جمعية ماراتون بريوت ممثلة برئي�ستها
م���ي اخلليل بن��ش�ر تقري���ر مف�صل عن
العائ���دات املالية التي ج���رى توزيعها
على اجلمعي���ات اخلريي���ة والإن�سانية
لدع���م الن�س���اء ،وبالتايل تق���دمي تقرير
م���ايل مف�ص���ل يو�ضح �أي���ن تذهب هذه
الأموال ،والأموال الأخ���رى التي جمعت
من املاراتون���ات ال�سابقة ،وما �إذا كانت
فع ًال ت�ستخدم يف مكانها ال�صحيح� ،أم �أن
الأمر يقت�ضي على رفع ال�شعارات الرنانة
حول ق�ضية ما ون��ش�ر الالفتات وح�شد
الو�سائ���ل الإعالمية لإجن���اح املاراتون
فق���ط ،بينما يتم يف اليوم التايل البحث
عن ق�ضية �أخ���رى يجري ا�ستخدامها يف
ماراتون جدي���د ،ويتم ت�سلي���ط ال�ضوء
عليها لفرتة ق�صرية وا�ستغاللها �إعالمي ًا
فقط ،كما حدث العام الفائت حني رك�ض
امل�شاركون «من �أجل لبنان».

هبة �صيداين
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ُ
كيف أفشلت جلسة انتخاب الرئيس سليمان فرنجية عام 1988؟
تفي���د جتاربنا ال�سيا�سي���ة على مر
تاريخ لبنان احلديث� ،أن الفتنة كان لها
دائم��� ًا من يوقظه���ا وكان لها دائم ًا من
يحركها وي�شعلها ،لتبقى البلد يف حالة
من املراوح���ة ال حت�سمه���ا �أي ت�سوية،
لأن فئ���ة �أو فئات �سيا�سي���ة معينة ،ال
تقي���م وزن ًا لقيم اخت�ل�اف الر�أي ،فتقف
حجرة عرثة �أمام تطوير �أي ت�سوية نحو
تعميق الوحدة الوطنية وتطوير النظام
ال�سيا�س���ي واملمار�س���ة الدميقراطي���ة،
ب�ش���كل ي���كاد ي�ص���ح في���ه الق���ول �إن
طبق���ة تريد �أن تتحكم مبق���درات البالد
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ال
جتد غ�ضا�ضة يف نقل البارودة من كتف
�إىل كت���ف ،واملوقف الذي ت���راه منا�سب ًا
الآن يف م�س�ألة د�ستورية قد تنقلب عليه
متام ًا يف الغد.
الأمثلة على ذلك �أكرث من �أن حت�صى،
حت���ى ميكن القول �إن لبنان �أكرث بلد يف
العامل حدثت فيه انقالب���ات �سيا�سية،
كان���ت تدفعه على ال���دوام �إىل مناطق
خطرة تهدد كيانه ووحدته.
وطامل���ا �أننا يف جم���ال انتخابات
رئا�سة اجلمهوري���ة ويف عز «املو�سم»
وبع���د �أن عرفنا يف احللق���ات ال�سابقة
جانب ًا م���ن الثواب���ت واملتغريات على
م�ست���وى «الطبق���ة» ال�سيا�سية وعلى
م�ست���وى احلرك���ة ال�سيا�سي���ة وتبدل
الوالءات والقناعات ،نت�ساءل كيف يجوز
�أن يك���ون يف ال�سابق عن���د ال�سيا�سيني
نف�سه���م ن�ص���اب الثلثني ه���و ال�رشط
الد�ستوري النتخاب رئي�س البالد ،وكيف
يتحول الآن �إىل �أكرثي���ة ب�سيطة ..حتى
مبن ح�رض؟!.
�إذا كانت القوى الوطنية والإ�سالمية
قد عج���زت يف الع���ام  1976عن توفري
ثل���ث ع���دد الن���واب ملقاطع���ة جل�سة
انتخ���اب الرئي�س اليا����س �رسكي�س يف
� 8أي���ار ،وكما عج���زت يف � 23آب 1982
عن توفري هذا الثلث حيث بقي ينق�صها
نائ���ب واحد ،يف جل�س���ة انتخاب قائد
القوات اللبنانية ب�شري اجلميل ،ف�إنه يف
العام  1988مت منع عقد جل�سة �آب التي
دعا �إليه���ا الرئي�س ح�س�ي�ن احل�سيني،
النتخ���اب املر�ش���ح الوحي���د الرئي�س
�سليمان فرجنية.
يذك���ر �أن الرئي����س �سليمان فرجنية
كان قد �أعلن تر�شيح���ه يف مطلع �شهر
�آب ،وعند املوعد املح���دد للجل�سة يف
� 18آب عمل رئي�س اجلمهورية �آنئذ �أمني
اجلميل ،وقائد الق���وات اللبنانية �سمري
جعجع وقائد اجلي�ش مي�شال عون على
منع عقد اجلل�س���ة ،و�إن كان لكل واحد
ح�ساباته.
فراح اجلميل وجعجع يعمالن ملنع
النواب م���ن الو�صول �إىل جمل�س النواب
للح�ؤول دون اكتمال الن�صاب ،ويف ليل
اجلل�س���ة املقررة لالنتخاب���ات ،وزعت
الق���وات اللبناني���ة م�سلحيها يف مكان

الرئي�س �سليمان فرجنية

كان ي�سم���ى «املناطق ال�رشقية» ملنع
النواب من اخلروج من منازلهم واحل�ؤول
دون الو�صول �إىل املجل�س النيابي.
وتعاون معهم رئي�س اجلمهورية يف
هذا ال�سعي ولو لأهداف خمتلفة.
فاجلمي���ل كان ي�أم���ل ب����أن يك���ون
الرئي�س اجلديد �صديق ًا له يتعاون معه
كرئي����س ويعطيه كرئي����س �سابق دوراً
يف ال�ش����أن العام ،والق���وات كانت تريد
تكري�س �أمر واقع تعي�شه البالد.
�أما قائد اجلي�ش فكانت له ح�ساباته
الرئا�سي���ة �أي�ض ًا ،وعند ي���وم االنتخاب
توزعت حواجز الق���وات اللبنانية ،ويف
كل م���كان فعملت على خطف النواب �أو
منعهم من متابع���ة �سريهم نحو مبنى
جمل�س النواب.
ويروي الوزير ال�سابق ايلي �سامل �أن
يوم االنتخاب خطف بع�ض النواب الذين
جتر�ؤوا على حتدي احلواجز حتى الظهر
ح�ي�ن �أعلن �إلغاء اجلل�س���ة ب�سبب عدم
اكتمال الن�صاب ،وحني زرت �أحد النواب
يف وقت الحق لتهنئت���ه بالإفراج عنه،
راح ي���روي ق�صته �أم���ام الزائرين قائ ًال
بت�أثر« :فيما كنت �أتوجه ب�سيارتي �إىل
املجل����س� ،أوقفني امل�سلح���ون ،وطلبوا
مني هويتي ،فقلت لهم �إين نائب ذاهب
�إىل املجل�س للقي���ام بواجبي الوطني،
ها ..ها ..ها� ..أج���اب امل�سلحون ...نائب
يا له من �صيد ثمني» ،اجلدير بالذكر �أن
النائب الوحيد الذي عجزت القوات عن
منعه وحجزه ه���و النائب البري خميرب
الذي حتدى احلواجز وتابع �سريه وو�صل
�إىل جمل�س النواب.

ب����أي حال ،كان ق���د و�صل �إىل مبنى
املجل����س يف تل���ك اجلل�س���ة �أكثري من
ن�ص���ف �أع�ضاء املجل����س النيابي ،لكن
الرئي����س احل�سيني اعترب اجلل�سة فاقدة
للن�ص���اب لأن املطل���وب الثلثان ،وكان
ب�إمكانه لو كان ن�صاب اجلل�سة الثانية
يقوم على ن�ص���اب الن�صف وما فوق �أن
يدعو م�س���اء �أو يف اليوم التايل جلل�سة
ويجري االنتخابات ،وفع ًال طلعت بع�ض
الأ�صوات التي تطالب بذلك ،لكن اعتربت
ه���ذه اخلطوة غ�ي�ر د�ستورية وخمالفة
للأ�صول والقوانني والأعراف..
فماذا لو قام���ت الأكرثية عام ،1988
مبا ن���ادت به املواالة ق���وى � 14آذار �أو
بع�ضها عام � ،2007أو كما يحلوا للبع�ض
من ه�ؤالء �أن ي�رصح به الآن.
ما يدعو �إىل اال�ستغراب هو احلما�سة
الت���ي يبديه���ا ع���دد م���ن ال�سيا�سيني
النتخ���اب رئي����س جدي���د للجمهورية
على قاعدة خمالف���ة للد�ستور اللبناين
وفق ن�ص���اب «ن�صف زائداً واحداً» فيما
يرف�ض���ون قاعدة د�ستورية بتعديل ن�ص
د�ستوري ملرة واحدة من �أجل «�شخ�ص»
�أو من �أج���ل انتخاب «موظ���ف» ،لكن
وقائ���ع انتخابات ر�ؤ�س���اء اجلمهورية
ت�شري �إىل ثماين �سوابق مت فيها انتخاب
�أو تعيني موظفني ر�ؤ�س���اء للجمهورية
دون �أن يتم تعديل الد�ستور.
ال�سابق���ة الأوىل :حني مت انتخاب
ناظ���ر العدلية العام �ش���ارل دبا�س
رئي�س��� ًا للجمهورية ،دون �أن ي�ستقيل
من عمله الق�ضاء يف الق�ضاء.
ال�سابق���ة الثالث���ة :حينما عني
الرئي����س اال�ستق�ل�ايل الأول ب�شارة
اخلوري قائ���د اجلي�ش الل���واء ف�ؤاد
�شهاب رئي�س��� ًا للحكومة عام ،1952
فتم انتخاب النائ���ب كميل �شمعون
رئي�س ًا للجمهورية وبالطبع دون �أن
ي�ستقيل �أو يتخلى �شهاب عن قيادة
اجلي�ش.
ال�سابقة الرابع :متثلت بانتخاب
قائ���د اجلي�ش الل���واء ف����ؤاد �شهاب
رئي�س ًا للجمهورية عام  1958دون �أن
يتم �أي تعديل د�ستوري.
ال�سابقة اخلام�سة :متثلت برت�شح
حاكم م�رصف لبنان اليا�س �رسكي�س
عام � 1970إىل رئا�سة اجلمهورية دون
�أي تعديل د�ستوري ،وفاز �آنئذ النائب
�سليمان فرجني���ة يف دورة االقرتاع
الثانية ب�أكرثية � 50صوت ًا يف مقابل
 49ل�رسكي�س.
ال�سابقة ال�ساد�س���ة :متثلت �أي�ض ًا
عام  1976بالرئي�س اليا�س �رسكي�س
الذي انتخب رئي�س ًا للجمهورية دون
�أن ي�ستقي���ل م���ن حاكمي���ة م�رصف
لبنان ،ودون �أن يتم تعديل الد�ستور.
ال�سابقة ال�سابعة ،تعيني الرئي�س
�أمني اجلميل عند اللحظة الأخرية من
نهاية واليت���ه يف العام  ،1988قائد

اجلي�ش العماد مي�ش���ال عون رئي�س ًا
للحكوم���ة دون �أن يتخل���ى العماد
عون ع���ن قيادة اجلي�ش ودون �إجراء
�أي تعديل د�ستوري.
ال�سابقة الثامنة :انتخاب الرئي�س
احل���ايل مي�ش���ال �سليم���ان دون �أي
تعدي���ل د�ستوري���ة ورداً عل���ى هذه
ال�سوابق ق���د يقول قائ���ل �إن اتفاق
الطائف قد �أجرى تعدي ًال على املادة
 – 49د�ستور ،بحي���ث �صارت الفقرة

ثمانية موظفين
ُ
انتخبوا رؤساء
للجمهورية دون
تعديالت دستورية

الأخرية من هذه املادة تقول «ال كما
�أنه ال يجوز انتخاب الق�ضاة وموظفي
الفئة الأوىل ،وما يعادلها يف جميع
الإدارات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة
و�سائر ال�سنتني اللتني تليان تاريخ
ا�ستقالته���م وانقطاعه���م فعلي ًا عن
وظيفته���م �أو تاري���خ �إحالتهم على
التقاعد».
وال�س����ؤال ال���ذي ي�أت���ي رداً �أمل
يكن قب���ل «اتفاق الطائ���ف» مادة
متنع تر�شيح موظف���ي الفئة الأوىل؟
واجل���واب هو بالت�أكي���د �أن الد�ستور
قب���ل الطائف حل���ظ ه���ذه امل�س�ألة
بحيث ا�شرتطت املادة  – 49د�ستور
«وال يج���وز انتخاب �أح���د لرئا�سة
اجلمهورية ،ما مل يك���ن حائزاً على
ال�رشوط التي ت�ؤهله للنيابة».
وقد ت�ضمن قانون االنتخاب كيفية
انتخ���اب املوظفني الت���ي جعل لها

القوات حاصرت
نوابًا في منازلهم
واعتقلت آخرين على
حواجزها
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�رشط ًا الزم ًا وهو ع���دم الإجازة لهم
باالنتخاب خ�ل�ال ال�ستة �أ�شهر التي
تل���ي ا�ستقالته���م وانقطاعهم فعلي ًا
عن وظائفهم وحدد هذه الفئات على
النحو الآتي:
املوظف���ون م���ن الفئت�ي�ن الأوىل
والثانية.
الق�ضاة من جميع الفئات.
ر�ؤ�س���اء البلدي���ات املعينون يف
مراكز املحافظات.
القائممقام���ون ور�ؤ�س���اء اللجان
البلدية املعينون يف مراكز �أق�ضيتهم.
فهل يعت�ب�ر قائد اجلي����ش مثالً،
موظف��� ًا عادي��� ًا ك�سائ���ر املوظفني،
وهو الذي يق���ود م�ؤ�س�س���ة م�ؤمتنة
عل���ى حماي���ة الوط���ن وال�شع���ب،
وي�سمح لقيادتها و�ضباطها وربائها
وعنا�رصها باملوت واال�ست�شهاد يف
�سبي���ل هذه املهم���ة ،وال ي�سمح لها
ب�أن تتمثل يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
الت�رشيعية؟
فكي���ف ن�أمن له�ؤالء ب����أن ميوتوا
يف �سبيل الآخرين وال ن�أمن لهم ب�أن
ي�صلوا �إىل املراكز العليا يف البالد؟
و�أخ�ي�راً ،ثم���ة حقيق���ة ال بد من
الإ�ش���ارة �إليها وه���و ولو �أنه يف كل
ال�سواب���ق الت���ي ذكرن���ا ،كان هناك
خمالفة د�ستوري���ة ،لكان الكثري من
علماء الد�ستور اللبن���اين وبع�ضهم
كان ممن �شارك يف �صياغة الد�ستور
ع���ام  ،1926كحال الوزي���ر والنائب
الراحل واملهند�س يو�سف �سامل الذي
كان ع�ضواً يف جلنة �صياغة الد�ستور
عام  1926وعمل نائب��� ًا ووزيراً منذ
العام  1925حتى تاريخ وفاته ويف
مطل���ع �سبعينيات الق���رن املا�ضي،
وبع�ضه���م كان نائب��� ًا و�شاهداً على
و�ضع �صياغة الد�ستور مثل الرئي�س
�ص�ب�ري حمادة الذي م���ا انقطع عن
املجل����س النيابي من���ذ العام 1925
حت���ى تاريخ وفات���ه يف  21كانون
الث���اين  ،1976والأمري جميد �أر�سالن
ال���ذي ظل نائب��� ًا منذ الع���ام 1931
حت���ى تاريخ وفات���ه يف ثمانينيات
الق���رن املا�ضي� ،إ�ضاف���ة �إىل بع�ض
فقهاء القانون والد�ستور الذين ي�شهد
لهم املجل����س النياب���ي ب�صوالتهم
وجوالته���م الفقهي���ة والد�ستوري���ة:
كحبيب �أب���ي �شهال� ،إميل حلود� ،أنور
اخلطيب ،بهيج تق���ي الدين ،ن�رصي
املعلوف� ،سليم حيدر وغريهم...
واملهم هنا� ،أن الوحيد الذي لقي
انتخابه اعرتا�ض ًا ،هو الرئي�س احلايل
مي�شال �سليمان ،الذي كثرياً من علماء
الفق���ه الد�ست���وري ر�أوا �أن انتخابه
كان يفرت����ض تعدي ًال د�ستوري ًا ،تبع ًا
لتعديالت الطائف.

�أحمد زين الدين
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ّ
تعرفي إلى ِطباع الرجل «العصري»
كي���ف تك���ون ع�رصي���ة الرج���ل يف
نظرك؟ هل ه���ي بتخلّيه عن القيم والدين
والأخالق� ،أم هو منفت���ح العقل وي�ستبدل
�أف���كاره وقناعات���ه القدمي���ة ب�أخرى �أكرث
ان�سجام��� ًا وتوافق ًا م���ع روح الع�رص ،من
دون الإخالل بثوابت الأخالق وال�سلوكيات
الدينية والإن�سانية؟
�إذا �أردت اختبار ع�رصية زوجك �أجيبي
على �أ�سئلة االختبار الآتي:
كم م���رة يف ال�شه���ر ي�صطحبك زوجك
معه لزيارات الأهل� ،أو للع�شاء يف اخلارج؟
�أ :ال م�شكلة لدينا.
ب :نخرج مع ًا لزيارة الأهل فقط.
ج :يرف�ض اللقاءات امل�شرتكة ،وال لدعوات
الع�شاء.
د :هو غري اجتماعي ،لكنه يحاول.
هل يدخل املطبخ لإعداد وجبته املف�ضَّ لة
يف �أي وقت ما؟
�أ :نعم ،كلما مكّنته الظروف.
ب :حالة عدم وجودي؛ ملر�ض �أو �سفر.
ج :دائم ًا ما يكرر «املطبخ مملكة املر�أة».
د :يرغب ويحاول ،لكنه يف�شل.
عندما يعود من اخلارج :هل يرمي مبالب�سه
وحاجاته بطريقة ع�شوائية؟
�أ :ال! زوجي مرتّب ومنظّم.
ب :ي�ضعها فوق الكر�سي لأعلقها له.
ج� :أرافقه �إىل الغرفة مبجرد عودته.
د :يرتّبها مرة ،ويرتكها مرات.
ما هي نظرت���ه �إىل املر�أة العاملة والفتاة
اجلامعية الطموحة؟
�أ :امر�أة حُترتم ،وفتاة علينا ت�شجيعها.
ب :العمل والطموح يتوقّفان بعد الزواج.
ج :املر�أة خُ لقت للبيت وتربية الأبناء.
د :ي�ضع حدوداً لعمل وطموحات املر�أة.

ِ
أنـت

م�شغولة �أنت ب�إع���داد الع�صائر واحللوى
اال بنجاح �صغريك.
احتف ً
�أ :يقدّم يد امل�ساعدة بحب و�إخال�ص.
ب :يعاونني بقدر قليل.
ج :يخلع يده ويجل�س منتظراً ال�ضيوف.
د :يقوم ب�إعداد الع�صائر.
لك زيارة �شهرية جللب خمزون البيت من
«املتجر» ،فهل ي�شاركك االختيار؟
�أ :ي�شاركن���ي ويخت���ار مع���ي ومي�سك يل
العربة.
ب :ي�ضع ما يحبه ،لكن ال مي�سك يل العربة.
ج :ينتظ���رين خارج��� ًا ويتن���اول قهوت���ه
بـ«الكافيه».
د :ال �أ�ستطيع االعتماد على اختياراته.

وطــفـــــلك

ّ
تجنب لمس قمة رأس الطفل حديث الوالدة
يت�س���اءل الكثريون :ملاذا يجب �أال نلم����س قمة ر�أ�س طفل حديث
الوالدة؟!
يُجمع الأطباء على التحذير من مل�س قمم ر�ؤو�س الأطفال حديثي
ال���والدة ،لأن قبب جماجمهم ما زالت ه�شّ ة ،وق���د ي�سبب �أيّ �ضغط
عليها �أ�رضاراً على املخّ لديهم.
من املتع���ارف عليه طب ّي ًا �أن عظام م���خّ الطفل ال تلتحم متام ًا
حتى ال�شهر اخلام�س ع�رش من عمره� ،أي بعد �سنة وثالث �أ�شهر ،و�أ ّن
كاف
م���ا يغطي قمة ر�أ�سه حتى ذلك الوق���ت ن�سيج ليفي ،وهو غري ٍ
حلماية املخّ .
مل يولد الطفل بال حماية كافية ملخّ ه ،رغم
ق���د يت�ساءل البع�ضَ :
�أنه �أثم���ن �أع�ضاء اجل�سد ،بينما تتمتع باقي الأع�ضاء بعظام متينة
حلمايتها؟!
يكمن ال�سب���ب يف �أن عملية الوالدة قد تك���ون متع�سرّ ة ،بحيث
تكون و�ضعيّة الطفل �صعبة ،ممّا يتطلب ال�ضغط على ر�أ�سه لت�سهيل
ال���والدة ،فقد يطول �أو يتم���دد �إىل ح ّد ما ،وهذا �أمر ي�ستحيل حدوثه
ما �إذا كانت عظام اجلمجمة �صلبة ومتما�سكة ..ف�سبحان اخلالق.

يوم الإج���ازة ،يوم التنظي���ف الأ�سبوعي؛
تعملني وتعملني ..فماذا يفعل زوجك؟
�أ� :أنظّف و�أم�سح وهو يرتّب من ورائي.
ب :رمبا رتّب حاجاته و�أوراق عمله.
ج :يرف�ض فكرة م�ساعدتي على الدوام.
د :ال يجيد ،لكنه ي�شارك بقدْر.
املنزل نظيف ،والأبناء يف كامل ن�شاطهم،
وعالقة طيب���ة تربطك بالأهل والأ�صحاب..
هل من تعليق؟
�أ :يقدّرين بكلمات حب جميلة.
ب :ال تعليق «هي م�س�ؤوليتك».
ج :يقلل من �ش�أن كل ما �أقوم به.
د :يذكرين باخلري �أمام �أهله.
هل ت�شعرين به يحا�س���ب نف�سه مُ�صحِّ ح ًا

�أخطاءه ،وي�سعى نح���و الأف�ضل ،ويحاول
حت�س�ي�ن و�ضع���ه امل���ايل �أو االجتماعي،
ب�شكل من الأ�شكال؟
�أ :هو �إن�سان ذكي ومتوا�ضع وطموح.
ب :ينتظر الرتقية الدورية كل عام.
ج :ال يعنيه �إال و�ضعه املايل.
د :حماوالته تف�شل �أحياناً.

اح�سبي النتائج
�إذا كان���ت معظ���م �إجابات���ك «�أ»،
ليطمئ���ن قلب���ك ،فقد �أم�سك���ت بخيوط
ال�سعادة ب�ي�ن يديك ونل���ت الإح�سا�س
بالأم���ان؛ زوجك يحم���ل كل موا�صفات

فَ ن

اإلتيكيت

• �آداب امل�رسح
�إىل امل��س�رح �أو ال�سينما� ،إ�ضافة �إىل البطاقة وحقيبتك يجدر بك �أن ت�صطحبي معك هذه
القواعد والأ�صول ،حفاظ ًا على �أناقة ت�رصّفك حتى يف �أكرث الأماكن ظالم ًا حالكاً:
 �إطفاء الهاتف :رغم ت�شديد قاعات امل�سارح وال�سينمات على هذا القانون  -العرف� ،إال�أ ّن االمتثال له ما يزال جزئياً� ،إن مل نقل خجوالً ،ف�إ�ضافة �إىل �إ�ساءة �أ�ضواء اجلوّال والذبذبات
�إىل ج���ودة ال�صوت والر�ؤية يف القاع���ة ،لي�س الئق ًا �أبداً �أن تجُ ري مكاملات هاتفية وتُزعجي
احل�ضور الذي دفع من وقته وماله كي يكون �أينما هو.
 املبالغ���ة يف اال�سرتخاء :يبالغ البع�ض يف اعتبار قاع���ة ال�سينما �أو امل�رسح املكاناملث���ايل لال�سرتخ���اء والراحة ،خ�صو� ًصا م���ن ناحية خلع احلذاء ورف���ع القدمني �إىل �أعلى
الكر�سي الأمامي ،فحتى لو كان هذا املقعد فارغاً ،هذه حركة ال تليق بك.
 التق���اط ال�صور :ال �أفهم حتديداً احلكمة من قيام البع�ض بالتقاط ال�صور مل�شاهد �أفالمال�سينم���ا �أو العرو����ض امل�رسحية ،فهل لهم �أن يروا بو�ضوح �أك�ث�ر من خالل ال�صور� ،أو �أنهم
ي�ؤر�شفون بذلك اللحظة التي جمعتهم باملمثل يف دائرة كلم مربّع واحد؟ هذا اخلط�أ مزدوج،
ف�أ�ض���واء و�أ�صوات الفال�رش مزعجة جداً من جهة� ،إ�ضافة �إىل اعتبار هذا العمل بالذات �رسقة
وا�ضحة وغري مربَّرة.
 الأحادي���ث اجلانبية :قد ت�شعرين باحلاجة �أحيان ًا �إىل م�شاركة ر�أيك �أو �شعورك مب�شهدمي���رّ �أو بحركة على امل�رسح ،فهذا �أمر عفوي حمبَّب ،لك���ن حذار �أن يتعدّى مبدّته اللحظات
القليل���ة وي�صب���ح حديث ًا ال ينتهي ،وي�صبح �سبب ًا لتلقّيك مالحظ���ة من �أحد امل�س�ؤولني عن
ال�صالة� ،أو حتى احلا�رضين.

الرجل الع�رصي؛ فهو ينظر �إليك ك�رشيكة
م�ساوية ل���ه يف احلق���وق والواجبات،
ويرحّ ���ب بتب���ادل الأدوار مع���ك حالة
مر�ضك �أو ان�شغال���ك بعمل ما ،كثرياً ما
ت�سمعينه يحكي عنك �أمام النا�س بحبّ
وامتنان ،مل���ا تبذلينه من جهد وعطاء،
فهو ي�شجّ ع طموحك ويفخر ب�إجنازاتك.
وهذه ال�صف���ات جمتمعة �إىل جانب
نظرت���ه الإن�ساني���ة �إىل امل���ر�أة عموماً،
والزوجة على نحو خا�ص ،جعلته زوج ًا
ع�رصي��� ًا مبعنى الكلم���ة ،وانعك�س هذا
على �سلوكياته معك.
�إذا كان���ت معظ���م �إجابات���ك «ب»،
زوجك مييل ب�شكل كبري �إىل تقليد والده،
مت�شبع��� ًا ب�أفكاره عن امل���ر�أة ودورها،
وعن قدر حقوقها وك ّم التزاماتها.
ل���ذا ق���د تعان�ي�ن نف�سي��� ًا وعملي ًا
و�صحي���اً ،وال ت�شعرين مبتعة امل�شاركة
والتفاهم و�ألف���ة العطاء املتبادل ،ومن
هن���ا ي�أت���ي دورك الكب�ي�ر يف الن�صح
والتوجيه غري املبا�رش لتو�ضيح الفارق
ب�ي�ن ع�رص الوال���د ومفاهيمه ،وع�رصنا
الذي نحيى فيه.
�إذا كان���ت معظ���م �إجابات���ك «ج»،
تعلم�ي�ن �أن �أف���كار زوج���ك وقناعاته
و�سلوكياته متي���ل �إىل الثقافة الذكورية
مئ���ة يف املئ���ة ،وما تعني م���ن �أفكار
�سلبي���ة ع���ن املر�أة من حي���ث حقوقها
وواجباته���ا ،موا�صف���ات زوج���ك التي
تعك�سها ت�رصفاته ومواقفه جعلته �أ�شبه
بـ«�سي ال�سيّ���د»؛ فهو ال�سيد الذي ي�أمر
فيُطاع ،يطل���ب فيُ�ستجاب له ،وال مكان
يف حيات���ه للأ�صحاب ..يرى يف دخوله
املطبخ عيب��� ًا كبرياً ،فوظيف���ة الزوجة
ال�سم���ع والطاعة وخدمة بيتها وزوجها
بعيداً عما يحدث حوله من م�ستجدات.
الأمر بيدك؛ �إن جتاوبت ومل تعرت�ضي
على م���ا يفكر ويق���ول ت�أك���د مفهومه
ال�سلبي عن املر�أة ،و�إن �أظهرت اعرتا� ًضا
ورف� ًضا توقف ،ورمبا �أعاد ح�ساباته.
�إذا كان���ت معظ���م �إجابات���ك «د»،
�إجابات���ك تُعل���ن اعرتافك ب����أن زوجك
ال ينتم���ي �إىل الأزواج الع�رصي�ي�ن ،وال
يرف����ض �أي�ض��� ًا اال�ستكان���ة والت�سليم
مبوا�صفات الزوج التقليدي الذي تتحكم
فيه املعتق���دات والأف���كار البالية عن
املر�أة والزوجة؛ يحاول �أن يتما�شى مع
التغيري ،فينجح مرة ويف�شل �أخرى ،وهذا
يرج���ع �إىل طبيعة تكوي���ن �شخ�صيته،
فه���و غري اجتماع���ي ،ومل يدر�س �أ�صول
التعام���ل ب�ي�ن النا�س �أو ب�ي�ن الرجل
وامل���ر�أة ،يت��ص�رف بعفوي���ة وب�ساطة
�شدي���دة ،وال ي�ض���ع �أو ير�سم حدوداً يف
التعامل ..ه���و يحبك ويتمنى م�ساعدتك
لكن���ه ال يعرف �إال �أقل القليل ،وكثرياً ما
ين�سى �إظهار �إعجاب���ه �أمام ما تبذلينه
من جمهود وجناحات.

رمي اخلياط
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الخروب ..لمعالجة القرحة وتخفيض نسبتي السكري والكولسترول
يف حرارة ال�صيف نحتاج �إىل م�رشوب
منع�ش لريطّب �أج�سامنا يف احلر ال�شديد،
فيلج�أ كثريون �إىل املي���اه الغازية طمع ًا
يف �إطفاء لهيب ح���رارة اجلوف ،لكنهم ال
يح�صلون مما يريدون �إال على متعة م�ؤقتة
ت���زول بعد قليل ،ويعود �إىل اجلوف لهيبه
عندما ي ؤ�ثّ���ر احلر على اجل�س���م ،فن�شعر
بالعط�ش مرة �أخرى.

بن�سبة � ،٪6أمّ���ا م�سحوق البذور فيحتوي
عل���ى  ٪60بروت�ي�ن ،وكمي���ات وافرة من
الزيوت اخلالية من الكولي�سرتول.
من مميزات اخلروب �أن ثماره تخلو من
حم�ض الأوك�ساليك ( ،)Oxالذي يحول دون
امت�صا�ص الكال�سيوم والعنا�رص املعدنية
الأخرى ،وه���ذا من �ش�أن���ه ت�سهيل عملية
امت�صا����ص الأمعاء لهذه املعادن والإفادة
منه���ا ب�شكل كبري ،ويتمي���ز بكتني الثمار
بعدم ت�سببه بظهور �أعرا�ض احل�سا�سية.

ال تقت��ص�ر فوائ���د اخل���روب عل���ى
الإح�سا����س باالنتعا�ش ،فه���ذا امل�رشوب
يفيد اجل�س���م يف جميع ف�ص���ول العام،
فمن خوا�صه �أن���ه ي�ضبط حركة الأمعاء،
فيمن���ع الإ�سه���ال والإم�س���اك يف الوقت
نف�سه ،ولأنه قلوي ف�إنه يعالج احلمو�ضة
وميت����ص ال�سموم من الأمع���اء ،ويق�ضي
عل���ى اجلراثيم ،ولأن اخل���روب فيه مادة
�صمغي���ة ،ف�إن���ه يعالج قرح���ة املعدة
والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه املادة
ال�صمغية ،التي ت�شكل طبقة عازلة تعمل
عل���ى التئامها ،وين�شّ ���ط وظائف الكلى،
ويخلّ�ص اجل�سم م���ن املاء الزائد ،ويقلل
حاالت القيء ،وين�شّ ط ال���دورة الدموية،
ويقوّي جهاز املناعة.
كما �أن اخل���روب �أثبت���ت قدرته على
خف����ض ن�سبة ال�سك���ري يف الدم ،وخف�ض
ن�سبة الكول�سرتول.
ومن العنا��ص�ر التي يحت���وي عليها
اخل���روب ،الربوت�ي�ن ،وفيتامين���ات «�أ»
و«ب »1و«ب »2و«ب »3و«د» ،ومعادن،
منه���ا البوتا�سي���وم والكال�سيوم واحلديد

الفوائد البيئيّة

القيمة الطبيّة

والف�سفور واملنجني���ز والنحا�س والنيكل
واملغني�سيوم.
يُ�ستعم���ل ��ش�راب اخل���روب يف الطب
ال�شعب���ي لتخفيف ح���دة ال�سعال ،حيث
يعمل ال�صمغ املوج���ود فيه على ترطيب
وتو�سيع ال�شعاب التنف�سي���ة ،ويفيد ذلك
الث�آليل عدة مرات بثمار اخلروب الفجة يف
�إزالتها من جذوره���ا ،وتُن�صح املر�ضعات
بتن���اول اخلروب �أو ال�رشاب امل�صنوع منه
لإدرار احلليب وتعزيز قوته الغذائية ،كما

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

يُن�صح املر�ضى املحتاجون للتخل�ص من
املاء الزائد يف �أج�سامهم بتناول اخلروب
والأطعمة امل�صنوعة من���ه ،وذلك لزيادة
�إدرار البول.
وي�ستعم���ل حل���اء �شج���رة اخلروب
يف وق���ف النزيف ،وذل���ك الحتوائه على
التانني القاب����ض للأوعية الدموية ،وقد
ا�شتُهر ع���رق ال�سو�س يف معاجلة قرحة
املعدة ،لكن الكثريين من مر�ضى القرحة
ممن واظبوا على تن���اول �رشاب اخلروب

�أف���ادوا بتح�سن حالته���م و�شفائهم من
القرح���ة ،ويعود ال�سب���ب يف ذلك �إىل �أن
اخلروب قل���وي الت�أثري ،فيعادل حمو�ضة
املعدة.

القيمة الغذائية
يحتوي لب قرون اخل���روب على مواد
غذائية عدّة ،من �أهمها ال�سكر بن�سبة ،٪55
وبروتني عايل اجلودة بن�سبة  ،٪15ودهون

 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ن�صف مغري  /جمموعة احليوانات التي
منتطيها
1
 4نفري  /من املعجنات التي ن�أكلها
 5تكلمت حتى بانت رغوة فمها (معكو�سة)
2
 /ن�صف وخيم
3
 6حرف يقرتن باللغة العربية ويو�صف بها
 /ال يغرق
4
 7ن�ص���ف دواء  /اختالف ل���ون اجللد بعد
5
تعر����ض لل�شم�س  /لي�س اخت���ي وال �أخي
ولكن ابن �أمي و�أبي
6
 8يخ�ش���ي اهلل  /ا�س���م اجل���زء العلوي من
7
الك�رس يف الريا�ضيات.
 9يقع يف املنت�صف بني الأر�ض و القمر
8
 10خارج عن امل�ألوف وفيه حداثة وجتديد
9
 /له اربعة ارجل وال ي�ستطيع امل�شي

10

�أفــقــي
 1كلم���ا كرث غال وكلما نق�ص رخ�ص � /شخ�ص يرى عدوه
و�صديقه بعني واحدة.
 2لو�ص���ف اللون ب�أنه �شديد ال�س���واد � /أخ�رض يف الأر�ض
و�أ�سود يف ال�سوق و�أحمر يف البيت

تق���وم ج���ذور اخل���روب بتثبي���ت
النيرتوج�ي�ن يف الرتب���ة ،مم���ا يزيد يف
خ�صوبته���ا وحيويته���ا ،وت�ش���كّل ثم���ار
اخلروب و�أوراق���ه املت�ساقطة على الأر�ض
�سماداً بعد حتلله بفع���ل بكترييا الرتبة،
ونظ���راً �إىل كرثة �أغ�ص���ان �شجرة اخلروب
وكثافة �أوراقه���ا ف�إنها توفر بيئة منا�سبة
و�آمنة لتع�شي�ش الطيور ،وتنا�سب جتاويف
�أ�شج���ار اخلروب الكبرية جح���وراً مالئمة
الختباء بع�ض احليوانات ،مثل ال�سنجاب
والدلق..
وملا كان���ت �أ�شجار اخل���روب جميلة
ودائم���ة اخل�رضة وتتحم���ل ظروف ًا بيئية
متباين���ة ،ف�إنها ت�صل���ح لتزيني الطرقات
واحلدائ���ق العامة ..وهنال���ك فوائد �أخرى
عديدة ،مث���ل :ترطيب اجلو ،وتنقية الهواء
من الغبار ،وتخفيف �رسعة الرياح ،وهذه
الفوائ���د وغريه���ا دعت �أح���د املخت�صّ ني
للقول �إن �شج���رة اخلروب واحدة من بني
خم�س �أ�شجار يف فوائدها وح�سناتها.

عــمـــودي
 1حمال ك�رسه  /قيظ
� 2صغار اجلراد  /هجم يف احلرب (معكو�سة)
 3امتن���ع عن املغري���ات احرتاما للنف�س /
ق�ضم وقرط  /يحول �إىل فتات
 4نه�ض  /خري جلي�س يف الأنام

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 5بال���غ النبوغ والذكاء (معكو�سة)  /يكتب بكل
لغات العامل ولكنه ال ي�ستطيع قراءة كلمة
 6ابعد ونحى و�أزاح  /قليل باالجنليزية.
 7فل�سطيني من مدينة يافا  /ن�صف هواك
 8ال ميك���ن تناوله عند الفطور �أو الغداء � /صف
من النا�س يف االنتظار
 9ن�صف واحد � /شخ�صية خيالية من �شخ�صيات
الر�سوم املتحركة (معكو�سة).
 10يغطي الطري � /أفكاري ال�صغرية املتناثرة
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كاريكاتير

كأس العالم قريبًا ..للشيشة
قد تظنون �أنه����ا مزحة ،لكن بالفعل لي�ست
كذلك ،فهناك بط����والت لل�شي�شة يتوافد عليها
«معلمو» ال�شي�شة من كل �أنحاء العامل.
ويعمل عدد من ال�شباب الرو�س على تنظيم
بطولت����ي الدوري وك�أ�س الع����امل يف «تدخني
ال�شي�شة» ،يف كل م����ن م�رص ورو�سيا ،على �أن
ينظَّ ����م «دوري تدخني ال�شي�ش����ة» يف القاهرة
اخلمي�س واجلمعة ،ويطلَق على هذه امل�سابقة
ا�س����م «� »hookah battleأي «معركة
ال�شي�شة».

الفائز �سي�ش����ارك يف ك�أ�س العامل لل�شي�شة
املقرر عق����ده يف �شه����ر �آب� /أغ�سط�س املقبل،
ح�سبم����ا �أعلن املنظم����ون ،و�ستكون املناف�سة
حول «�أطول �شدة» و«�أجمل ر�صة» و«�أح�سن
حجر».
كما �أعلنت املجموعة ع����ن �إقامة م�سابقة
�شبيه����ة لل�سيدات �سيتم عقده����ا يف � 31أيار/
مايو اجلاري يف مدينة بيرت�سربغ الرو�سية.
يُذك����ر �أن ال�رشط الأ�سا�س����ي للم�شاركة �أن
يكون عمر املتناف�س ال يقل عن  18عاماً.

المحكمة تقضي بالسجن المؤبد على كلب
يف حادثة غريبة من نوعها� ،أ�صدرت
حمكمة �أمريكية حُ كم��� ًا بال�سجن امل�ؤبّد
على كلب ه�شّ م وجه طفل بوالية �أريزونا.
ّ
فبعد �أن
ع����ض الكلب «»mickey
�صب ّي ًا يف الرابع���ة من عمره يف وجهه،
و�أحلق �رضراً كبرياً بفكّه وعينه� ،أ�صدرت
القا�ضي���ة deborah griffith
حكم ًا يق�ضي ب�إبقاء الكلب خالل الفرتة
املتبقيّة م���ن حياته يف م����أوى تُديره
�سجون الن�ساء يف �أريزونا.
وبالرغم من �أ ّن �صاحب الكلب طالب
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

بقتله بع���د فعلته� ،إال �أ ّن نا�شطي حقوق
احليوانات تدخّ لوا و�ش���دّدوا على �أ ّن ما
ح�صل ناجم عن الإهم���ال ،خ�صو�ص ًا �أ ّن
مربّية ال�صب���يّ مل تكن تنظر �إليه عندما
اقرتب من الكلب املربوط يف احلديقة.
وبعد �أن اقتنعت القا�ضية ب أ� ّن الإهمال
كان �سبب ًا مهم ًا يف �إ�صابة الطفل ،خفّفت
احلكم م���ن الإعدام �إىل ال�سّ ج���ن امل�ؤبّد،
حيث م���ن املق���رّر �أن تهت��� ّم �سجينات
بالكل���ب  ،mickeyال���ذي ّ
مت �إخ�صا�ؤه
�أي�ضاً.

ّ
تلقت رسالة
بريدية متأخرة
 45عامًا

فُوجئ����ت كندي����ة تعي�����ش يف
مدينة «كالغ����ري» عندما وجدت
يف �صندوقها الربيدي ر�سال ًة كانت
�شقيقتها ال�صغرى التي تعي�ش على
بُعد  200كيلو م��ت�ر من منزلها قد
�أر�سلتها لها قبل  45عاماً ،و�أُرفقت
الر�سالة باعتذارات بريد كندا.
و�أخربت ال�سيدة �أن تلك الر�سالة
التي حتمل طابع ًا بقيمة � 6سنتات،
وه����ي القيمة املعتم����دة للطوابع
يف ع����ام  1969كان����ت موجَّ هة �إىل
«ال�سيد وال�سيدة تينغل» ،مع ا�سم
�شارع يف «كالغري» ورقم خاطئ،
من دون مزيد من التفا�صيل.
وتلق����ت ال�سي����دة «تينغ����ل»
الر�سال����ة يف غ��ل�اف بال�ستيك����ي
مرفقة باعت����ذارات خدمات الربيد
يف كن����دا ،لي�س عل����ى الت�أخُّ ر ،بل
على تدهور حالة املغلف.
وكان����ت ال�شقيق����ة ال�صغ����رى
لل�سيدة «تينغ����ل» قد وجّ هت لها
يف التا�سعة من العمر ر�سالة �شكر
على �ش����كل ق�صيدة ،بعد �أن �أم�ضت
ب�ضعة �أيام يف منزلها.
هاتف01/666314 :
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