ألمـــــــة واحـــــــدة

تساؤالت حول قرار المشنوق
متابعون لقرار وزي��ر الداخلية نهاد امل�شنوق ح��ول �إ�سقاط �صفة
يتوجهون �إىل بلدهم ،ت�ساءلوا عن م�صري
اللجوء عن ال�سوريني الذين ّ
الذين يق�صدون �سورية بهدف االطمئنان على �أهلهم �أو ممتلكاتهم،
�أو العالج من الأمرا�ض امل�ستع�صية التي ال ميكن حت ّمل تكاليفها يف
لبنان.
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االفتتاحية

ّ
تل أبيب ملت عادة
«العالقة السرية» مع األعراب
يبدو �أن حار�س املالهي الليلية افيغدور ليربمان الذي يحت ّل مركز
وزير خارجية العدو «الإ�رسائيلي» مل يعد يحتمل �أ�سلوب �أب�شع خلق
اهلل غولدا مائري ،التي كان���ت تتنكّر بثياب رجل للقاء «�أ�صدقائها»
من الع���رب ،وحتديداً العاهل الأردين الراحل امللك ح�سني ،الذي حذّر
«املر�أة  -الرجل» يف �أحد لقاءاتهما قبيل حرب ت�رشين  ،1973من �أن
ْي�ن ال�سوري وامل�رصي يتح�ضرّ ان لأمر ما كبري ،لكن املخابرات
اجلي�ش� نْ
الع�سكري���ة للجي����ش ال�صهي���وين واملو�ساد �أكدت لأب�ش���ع امر�أة يف
الك���ون �أنهم مل يلحظوا �أي تدابري ع�سكرية غري عادية على اجلبهتني
ال�سورية وامل�رصية ،وبالتايل �أهملت حتذيرات امللك الأردين ،وكانت
بعد �أ�سابيع املوقعة الكربى.
حار�س املالهي الليلية ال�سابق م َّل على ما يبدو من التك ُّتم على
الأع���راب الذين ميرّون حتت ناظريه للدخ���ول �إىل ع�ش الغانية التي
يحميها ويحر�سها.
بب�ساطة ،لقد �شبع الوزير ال�صهيوين «اللقاءات ال�رسية» ،على حد
تعبريه باحلرف الواح���د ،وال بد للدول العربية املعتدلة «�أن جتتاز
احلاجز النف�سي وت�سع���ى نحو بناء عالقات علنية مع �إ�رسائيل ،لأن
يف ذلك م�صلحة لها».
يح�سمها الوزي���ر ال�صهيوين هنا ويحدد كيفي���ة م�صلحة الدولة
العربية املعتدلة بقوله�« :سوف ن�صمد من دونهم ،لكنهم من امل�ؤكد
�أنهم ال ي�ستطيعون ال�صمود من دوننا».
ويتاب���ع ليربمان القول« :عندما نلتقي �أحدهم �رساً ،يتحدث معك
وجه��� ًا لوجه ،كانك �أحد �أفراد عائلته �أو �أحد ا�صدقائه احلميمني ،كما
�أن���ك ت�ستمتع باحلديث معه» ،ويعرب ليربم���ان هنا عن ده�شته من
الوج���ه الآخر له�ؤالء الأعراب املعتدلني ،حينما يتم اللقاء معهم يف
م�ؤمتر دويل�« ،إذ يتحول فج�أة �إىل التعامل معك كعدو».
ويعرب ليربمان ع���ن ملله من هذا الواقع ،و�سخطه ،وك�أنه مل يعد
يطيق ،دور حامل �أ�رسار بائعة الهوى يف ملهى ليلي ،خ�صو�ص ًا جلهة
كب���ار �ضيوفها وزوارها ،الذين تفرت�ض مكانته���م �إبعاد الأ�ضواء عن
عالقاتهم ال�رسية امل�شينة ،فيق���ول ب�صفته اجلديدة كوزير خارجية:
«لق���د ولّت دبلوما�سية االتفاقيات ال�رسي���ة» ،لأن الدبلوما�سية كما
يراها الرجل الآن «هي قول كل �شيء وجه ًا لوجه».
وال ين�سى ليربمان �أن ي�شري �إىل �أنه ي�ستعمل �أ�سلوب التخويف مع
ه����ؤالء الأعراب بقوله �إنه «ي�ص ّعب الأمور عليهم ،كي يفهموا �أن هذه
م�صلحتهم».
وي�ست�شهد ب�سفاح غزة؛ رئي�س املو�ساد ال�سابق مئري دغان حينما
قال�« :إ�رسائيل» مثل الع�شيقة يف ال�رشق الأو�سط؛ اجلميع ي�ستمتعون
بالعالقه معها ،لكن ال �أحد يريد االعرتاف بهذه العالقة».
بب�ساط���ة ،يق���ول حار�س املاخ���ور «الإ�رسائيل���ي» متوجه ًا �إىل
«املعتدل�ي�ن من الأعراب»« :التحالف مع ا�رسائيل ميكن �أن يعطيهم
احلل».
ا�ستع���دوا �أيها الأعراب لعالقات وا�سعة مع تل �أبيب ،فقد ملّت من
«عادة العالقة ال�رسية معكم».

االنتخابات الرئاسية اللبنانية بدأت إجازتها الصيفية
مل ي�شهد الأ�سبوع احلايل �أي حترك
�أو مبادرة حملية �أو �إقليمية ،ومل تر�صد
دوائ���ر اال�ست�شعار عن ُبع���د �أي �إ�شارة
خارجية ي�سمح بح�صول اخرتاق ما يف
جدار �أزمة انتخاب رئي�س للجمهورية،
فالب���اب مو�صد حالي��� ًا ،وال يوجد �أي
معنى ي����ؤدي �إىل ح�ص���ول «نتوءات»
مع ّينة ،وهي �أزم���ة مر�شحة لال�ستمرار
طوي ًال.
ال�ب�رودة احلالي���ة يف املواق���ف
واحلراك ال�سيا�سي مر ّدها �إىل �أمرين:
ع���دم ح�صول �أي اتفاق حملي على
�أي ا�س���م يكون مقبو ًال ل���دى املكونات
ال�سيا�سي���ة الفاعل���ة ،ال ب���ل �إن هناك
انق�سام ًا حاداً بني قوى � 8آذار و� 14آذار
الت���ي مل ت�ستطع حتى الآن اخلروج من
القرار الآ�رس برت�شيح �سمري جعجع ،رغم
معرفتها ب�شكل دامغ �أنه ال ميكن �إي�صال
جعجع �إىل بعب���دا ،ولو �أُطبقت ال�سماء
على الأر�ض.
عدم ن�ض���وج �أي ت�سوي���ة �إقليمية
ت����ؤدي �إىل متري���ر �صفق���ات �سيا�سية
�أ�سا�سية �إال بعد معرفة االجتاهات التي
�ستتبلور بعد ا�ستتبات الو�ضع يف م�رص
بعد تبو أ� عبد الفتاح ال�سيا�سي الرئا�سة
امل�رصي���ة ،وتالي ًا ،وبحك���م ال�رضورة،
تر�ؤ����س الرئي����س ب�شار الأ�س���د مقاليد
احلك���م يف �سورية لوالية ثالثة �ستمتد
طوي ًال.
ه���ذان الأم���ران بالغ���ا الأهمي���ة
والداللة ،لأنه �سي����ؤدي تبدالت وا�سعة
يف امل�شه���د ال�سيا�سي مل�صلحة القوى
املعادية ب�شكل ب���ارز للحراك امل�سلح
والدموي الذي مار�سته قوى «�إ�سالمية»
منذ ثالث �سن���وات وخلفت وراءه دماراً
وم�آ�س���ي هائل���ة وتف���كك جمتمعات
ب�أكملها.

بعد فوز الرئيس األسد
ستشهد المنطقة
استسالمًا غربيًا  -عربيًا..
وسيتبدل المشهد برمته
ّ
على عموم الخارطة
السياسية

من هنا ،ف����إن التعام���ل الإقليمي
والدويل �آخذ يف التبلور والت�شكل ،وهو
يتطلب وقت ًا ،خ�صو�ص ًا بعد التغيري يف
موازين الق���وى ل�صالح احللف الرو�سي
الإيراين ال�س���وري ال�صل���ب يف مقابل
تراجع ال���دور الأمريكي ال�سعودي الذي
بات م�ضطراً �إىل تعاطي مع هذا التغيري
ب�شكل �آخر ،و�إن يبدو �أن ال�سعوديني مل
يه�ضم���وا �إىل الآن كي���ف تبدل امل�شهد،
لكن الظ���روف فر�ضت نف�سه���ا ،وال بد
من م�ساي���رة الو�ض���ع والتعامل معه
ب�شكل براغماتي ،هذا هو دين ال�سيا�سة
الأمريكية اخلارجية.
�إذاً ،تكاد جت���زم مرجعية �سيا�سية
ب���ارزة �أال انتخاب���ات يف لبن���ان قبل
املقبلي ،و�إذا ما
�أيلول �أو ت�رشين الأول
نْ
ا�ستمرت الأزمة يف املج���ال الرئا�سي،
ف�إننا �أم���ام احتمال متديد مدة جمل�س
النواب احلايل ،وق���د ندخل �أزمة جدية
وحقيقي���ة ،عنده���ا �ست�س���ارع الدول
امل�ؤث���رة للتدخل لإنقاذ الو�ضع و�إعادة
الت���وازن �إىل العملي���ة ال�سيا�سية ،لكن

املرجعية ت�ؤكد �أن الت�سويات �ستح�صل
ً
عاج�ل�ا �أم �آج ًال ،وق���د �سقطت مرحلة
�إ�سق���اط الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد ،وهناك
حالة ت�سليم بالأم���ر الواقع �سيتحول
تدريجي ًا �إىل ت�سلي���م بامل�شهد املتبدل
برمته على عموم اخلارطة ال�سيا�سية،
وبالت���ايل مل ت�ستط���ع ال�سعودية فعل
�شيء بعدما �أنفق���ت املليارات لإ�سقاط
الدولة ال�سوري���ة ،وها هم قد تفاج�ؤوا،
ب���ل كان امل�شه���د �صاعق ًا له���م عندما
�شاهدوا احل�شود �أمام ال�سفارة ال�سورية
يف ب�ي�روت ،واعتق���دوا �أن الولد الذي
�أر�ضعوه حليب��� ًا «جاف ًا» كان ربيبهم،
و�إذ بهم ي�ص َدم���ون باحلقيقة ،ف�سارعوا
�إىل التنكُّر له و�إعالن الرباءة منه.
�سقط���ت رهاناته���م وخياراته���م،
وبان عج���ز منطقهم ور�ؤاهم ال�سيا�سية
و«امل�ستقبلي���ة» ،وبالتايل فلن يكون
مبقدوره���م وفق ر�ؤية ه���ذه املرجعية
الإتي���ان برئي�س من فريقه���م ،ال بل �إن
املرحلة املقبل���ة �ست�شهد رئي�س ًا لي�س
معادي ًا للمقاومة� ،إن مل يكن م�ؤيداً لها،
وه���ذا �أمر حم�س���وم وال ميكن الرتاجع
عنه ب�أي �شكل من الأ�شكال.
ب����أي ح���ال ،الو�ض���ع يف املنطقة
�سينتق���ل قريب ًا من مرحل���ة �إىل �أخرى،
وه���ذه املرحلة ه���ي مرحل���ة �سقوط
خي���ارات املع�سك���ر املع���ادي وجناح
خيارات املح���ور املمتد م���ن مو�سكو
وطه���ران فدم�شق �إىل ب�ي�روت ،عندها
لن تكون ب�ي�روت �إال �رشيكة فعلية يف
امل�شه���د القادم ،ول���و كانت على �شكل
ت�سوي���ة �إيراني���ة � -سعودي���ة �ست�أخذ
الو�ض���ع اللبن���اين �إىل اال�ستقرار ملدة
طويلة.

�أحمد �شحادة
www.athabat.net

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

�سقوط رهانات «� 14آذار» تبدد �آمالهم باملجيء برئي�س �آذاري
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همسات

الفراغ ..دعوة النتخابات رئاسية أم نيابية؟

جلرّة»؟
 nهل انك�رست «ا َ

الرئي�س متام �سالم مرتئ�ساً جل�سة جمل�س الوزراء يف ال�سراي احلكومي

يقع ال�شغور الرئا�سي يف لبنان
يف ظ���ل حكوم���ة متار����س مهامها
الد�ستوري���ة والقانونية ،وهو لي�س
�سابقة يف تاري���خ لبنان ال�سيا�سي.
�أما حتويل ال�شغور �إىل فراغ رئا�سي،
ثم فراغ ت�رشيعي مبقاطعة اجلل�سات
الت�رشيعي���ة ،فه���و يف ر�أي البع�ض
خللق �أزمة ميثاقي���ة ُي�ستفاد منها
من �أجل الإ��س�راع يف اختيار رئي�س
اجلمهورية ،وه���و ما تقاطعت عليه
ر�ؤية امل�سيحيني لتقدير م�صلحتهم
مع وجهة نظر «تيار امل�ستقبل».
تفاهم الأط���راف ال�سيا�سية يف
الداخ���ل اللبناين له دور يف اختيار
الرئي����س ،لكن العوام���ل اخلارجية
لها ال���دور الأ�سا����س يف االختيار،
لأن الو�ضع ال�سيا�س���ي فيه مرتبط
بالظروف ال�سيا�سي���ة للمنطقة ،وال
ن�ستطيع عزله عن املحيط.
ومع تزاح���م امللفات الإقليمية
يف املنطق���ة؛ م���ن مل���ف الأزم���ة
ال�سورية وا�ستحقاقها� ،إىل انتخابات
الرئا�س���ة� ،إىل دعوة ال�سعودية وزير
اخلارجية الإيراني���ة للم�شاركة قي
اجتماع منظم���ة التعاون الإ�سالمي
يف حزيران ،واعتذار ظريف عن تلبية
الدع���وة لتزامنها م���ع املفاو�ضات
النووي���ة� ،إىل زيارة �أم�ي�ر الكويت
لإيران لبحث العالق���ات اخلليجية
الإيرانية والأمن يف املنطقة ،وملف
املفاو�ضات الإيراني���ة  -الأمريكية
والرو�سي���ة  -الأمريكي���ة ،ال ميكن
املراهنة على اهتمام الدول امل�ؤثرة،
لأن امللف���ات الإقليمي���ة والدولية

معق���دة و�أولوياتها غ�ي�ر م�ستقرة،
فالأمريكي كان���ت �أولويته الق�ضاء
على النظام ال�سوري ،بينما �أولويته
الآن حمارب���ة الإره���اب يف �سورية
ودول اجلوار.
وحت���ت ه���ذا العن���وان كان
الدعم الأمريكي لال�ستق���رار الأمني
يف لبن���ان ،وم���ن م�ستلزم���ات هذا
اال�ستقرار ت�شكيل حكومة امل�صلحة
الوطنية ملحاربة الإرهاب ،والطلب
م���ن احللفاء عدم و�ض���ع العراقيل،
والإ��س�راع يف ت�شكيلها ،بعد ت�أخري
دام ت�سعة �أ�شهر.
الظ���روف الإقليمي���ة مل تتغري،
واملفاو�ض���ات مل تثم���ر نتائ���ج
�إيجابي���ة �إىل الآن ،وما انطبق على
اال�ستحقاق احلكومي لناحية توافق
فريق���ي � 8آذار و� 14آذار ه���و نف�سه
ميك���ن �أن ينطبق عل���ى اال�ستحقاق
الرئا�س���ي ،وكالم وزي���ر اخلارجية
الأمريك���ي جون كريي عل���ى �أهمية
ال�رسعة يف انتخ���اب الرئي�س ي�أتي
يف هذا ال�سياق.
�أما ع���ن امل�سعى الذي يقوم به
اجلرنال عون م���ن خالل لقاءاته مع
«تيار امل�ستقب���ل» لتبنيه كرئي�س
وفاقي فلم ي�ص���ل �إىل نتيجة ،وهو
بانتظار اجل���واب النهائ���ي ،ورغم
اجل���و الإيجابي الذي يبديه الرئي�س
�سعد احلريري جت���اه اجلرنال عون،
وتقدير اجلرنال ب�أن الفر�صة ما زالت
متاح���ة ،ف�إن الأم���ور ت�سري باجتاه
�آخ���ر ،ففي الوقت ال���ذي تبنت «14
�آذار» جعج���ع كمر�شح رئا�سي لها،

«المستقبل» يناور
في اشتراط التوافق
المسيحي ..لتليين
الموقف السعودي بعد
الفشل في إسقاط
النظام السوري

كان احلريري يق�ت�رح على اجلرنال
التمديد للرئي�س �سليمان �ستة �أ�شهر
�إىل �سنة ،وتعيني �شامل روكز قائداً
للجي����ش ،ثم انتخاب ع���ون رئي�س ًا
بعد انتهاء التمدي���د ..هذه ال�صفقة
رف�ضها كل م���ن عون و«حزب اهلل»
و«حرك���ة �أمل» ،ويف تقدير اجلميع
�أنها خدعة ،ف�ض ًال ع���ن رف�ض �أ�صل
التمديد ل�سليم���ان ورف�ض �أي �شكل
من �أ�شكال االبتزاز على الرئا�سة.
م�صادر مطلعة �أف���ادت �أن قرار
الرئا�س���ة لي�س عن���د احلريري ،بل
عند ال�سعودية الت���ي �أبلغت بع�ض
الر�سميني يف البلد رف�ضها للقيادات
امل�سيحية الأربع���ة :عون وجعجع
وفرجني���ة واجلم ّي���ل ،ولديه���ا كما
«امل�ستقب���ل» هاج����س الدعوة �إىل
�إع���ادة النظر باتف���اق الطائف ،يف

الوقت ذات���ه تتبنى قوى � 8آذار �آلية
تعترب اجلرنال مر�شح ًا للرئا�سة ،و�إن
مل يعلن عن تر�شيحه حتى الآن.
مت�سك كل من الفريقني
بالطبعُّ ،
مبر�شح���ه �سي����ؤدي �إىل ت�أخ�ي�ر
اال�ستحقاق الرئا�سي ،لأن �أي ًا منهما
ال ي�ستطيع ت�أمني الن�صاب القانوين
مبف���رده ،وكل منهم���ا �سيتهم الآخر
بتعطيل الد�ست���ور ،وب�إحداث الفراغ
الرئا�سي ،فاجلرنال يرى �أن العوامل
اخلارجي���ة والداخلي���ة م�ؤاتية له،
ولن ي�ض ّي���ع الفر�صة ،و�سي�ستمر يف
�إ�رصاره على طلب الرئا�سة ،و«تيار
امل�ستقب���ل» �سين���اور العتقاده �أن
الوق���ت ما زال مبكّراً حل�سم املوقف،
�إ�ضاف���ة �إىل احتم���ال و�ضعه �رشط
التوافق امل�سيح���ي لتليني املوقف
ال�سعودي.
ه���ذا الت�أخري ال���ذي �سيمتد �إىل
�شهور قد يرتاف���ق مع جمموعة من
املعطي���ات ،كتعطي���ل امل�ؤ�س�سات،
وبع�ض التدهور الأمني ،ما ي�ؤدي �إىل
تدخل اخل���ارج حتت عنوان احلفاظ
على اال�ستق���رار ،وبالتايل �سيفر�ض
على اجلمي���ع التفاهم على الرئي�س
التوافقي� ،أو ترك �أمر الرئا�سة �إىل ما
بعد االنتخابات النيابية يف ت�رشين
الثاين ،والت���ي �ست�ؤثر نتائجها يف
اختيار الرئي�س ،فاملطلوب يف هذه
املرحل���ة �إجن���از قان���ون انتخابي
جدي���د ،و�إال فالأم���ور متجه���ة �إىل
�إجرائها وفق قانون ال�ستني.

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية

ت�ساءلت م�ص���ادر �سيا�سي���ة مطلعة
جلرّة ق���د انك�رست» بني
م���ا �إذا كانت «ا َ
«ح���زب اهلل» وبكركي ،خ�صو�ص ًا �أن �أحداً
م���ن «احل���زب» مل يتوا�صل م���ع �أي من
م�س�ؤويل بكركي ،ال�سيم���ا بعدما �صدرت
مواقف «خمجلة» م���ن الراعي ،ووقوفه
�إىل جانب عم�ل�اء «�إ�رسائي���ل» ،ورف�ض
ت�سميته���م بالعمالء ،قائ ًال له���م�« :أنتم
ل�ستم خونة»!
 nع�صبي املزاج
و�صفت م�ص���ادر م�سيحية بارزة مزاج
البطريرك ب�ش���ارة الراعي بعد عودته من
زي���ارة «�إ�رسائيل» ولقائ���ه عمالء حلد،
ب�أنه ع�صبي ،فيما امتنع عن تر�ؤ�س قدا�س
الأحد ،علم ًا �أن �أول من �سانده يف رحلته
«الرعوية» كانا الرئي�س ال�سابق مي�شال
�سليمان و�سمري جعجع.
 nاجلهود ال�ضائعة
نائبي
ح�ص���ل تال�سُ ���ن ح���اد ب�ي�ن نْ
عكاريي على خلفي���ة م�س�ؤولية �أحدهما
نْ
ع���ن التق�صري يف منع الجئ�ي�ن �سوريني
من الو�صول �إىل بريوت واالقرتاع ل�صالح
الرئي����س ب�ش���ار الأ�س���د ،وقد ق���ال �أحد
النائب�ي�ن للآخر« :يا ِ�ضيع���ان كل اللي
عمتلو كرمالك ..وما بينّ فيك».
َ nكيْل مبكيالي
ت�ساءلت م�صادر �سيا�سية :ملاذا الكيل
مبكيال�ي�ن يف التعاط���ي م���ع النازحني
ال�سوري�ي�ن ،فتارة متن���ع وزارة الداخلية
التجمع���ات ال�سيا�سي���ة �إذا كانت موالية
للرئي����س الأ�س���د ،وطوراً ت�سم���ح بها �إذا
كانت معار�ضة له؛ عل���ى غرار ما ح�صل
يوم اجلمعة املا�ضي �أثناء افتتاح م�سجد
التق���وى يف طرابل�س ،حي���ث خرج ب�ضع
ع�رشات من ال�سوري�ي�ن �أمام رجال الأمن
وهم يهتفون �أمام امل�صورين �ضد الرئي�س
ب�شار الأ�سد؟!
 nم�ؤمتر طائفي؟!
لوح���ظ �أن م�ؤمتر الطاق���ة االغرتابية
الذي عُ ق���د نهاية الأ�سبوع يف �أحد فنادق
�س���ن الفيل ،طغى علي���ه احل�ضور العوين
املكث���ف من خمتل���ف ق���ارات االغرتاب
اللبناين ،م���ع بع�ض احل�ض���ور املتنوع
طائفي���اً ،لكن ب�شكل خج���ول .وقد لوحظ
�أن منظمي امل�ؤمت���ر مل ي�ؤمّنوا كر�سي ًا يف
ال�ص���ف الأمامي لوزي���ر ال�صناعة ح�سني
احل���اج ح�سن ،فا�ضطر الأخ�ي�ر للجلو�س
جانب���اً ،وعندم���ا �أنهى وزي���ر اخلارجية
جربان با�سيل كلمته ،توجَّ ه نحوه وحاول
ت�أمني كر�سي له مقاب���ل املن�صة ،فرف�ض
احلاج ح�سن و�أ��ص�رّ على اجللو�س حيث
انتهى به املجل�س.
� nصك براءة
توقفت جهات �سيا�سية عند ا�ستعادة
ال�سعودي���ة �أحد �إرهابيه���ا املدعو �أحمد
البي�ش���ي ،الذي كان م�ش���ارك ًا يف معارك
نه���ر الب���ارد من �ضم���ن رم���وز الإرهاب
«القاعدي» ،م�صحوب��� ًا بـ«�ص ّك براءة»
من دم اجلي�ش اللبناين!
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موضوع

الغالف

كيري في بيروت مستكشفًا ..والفيصل في سوتشي مستطلعًا

السوريون يحسمون معركتهم ..ديمقراطيًا

الفتة رُفعت على �أحد املباين املت�ضررة يف حم�ص

(�أ.ف.ب).

يف �أواخ���ر الع���ام � 2011أج���رت �رشكة
ا�ستطالعات دولي���ة ،ب�شكل �رسّي ،ا�ستطالع ًا
يف �سوري���ة حول �شعبي���ة الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد ،حل�ساب م�شيخة قطر ،وبتمويلها،
فتبي �أنها تفوق الـ 55يف املئة.
نّ
بع���د نح���و �سنتني ،وحتدي���داً يف العام
� ،2013أك���دت م�ص���ادر �إح�صائي���ة �أمريكية،
وكذلك الـ«� ،»C.I.Aأن �شعبية الرئي�س الأ�سد
لدى ال�سوريني �أكرث من �سبعني يف املئة.
يف العام  ،2014كان الت�سونامي الب�رشي
ال�سوري مفاجئ ًا للأقرب�ي�ن والأبعدين ،رغم
كل التهدي���د والوعيد ال���ذي كان يطلَق من
الع�صاب���ات امل�سلحة من جه���ة ،والعربدة
و�أعمال الإغراء والتهويل من بع�ض م�شيخات
اخللي���ج والأعراب ،ال���ذي �سخّ ���روا و�سائل
�إعالمهم املختلفة �ضد العملية الدميقراطية
النوعي���ة من جه���ة ثاني���ة ،بالإ�ضافة �إىل
تهويالت الغ���رب والأمريكيني ،ومعهم الأمم
املتح���دة ب�شخ�ص �أمينها العام البائ�س بان
كي مون ،وجامع���ة دول الأعراب ب�إدارة تلك
ال�شخ�صية الباهتة نبي���ل العربي من جهة
ثالثة.
اخلال�ص���ة الوا�ضح���ة لالنتخاب���ات
الرئا�سية ال�سورية� ،سواء داخل بالد الأمويني
�أو خارجه���ا ،ك�شف���ت �أن الأغلبية ال�ساحقة
من ال�شعب العرب���ي ال�سوري هي مع الدولة
الوطنية ال�سورية وجي�شها وقائدها الرئي�س
ب�شار الأ�سد.
�أم���ا املعار�ض���ات ال�سوري���ة ،فرغم كل

�رصاخه���ا و�ضجيجه���ا ،فثب���ت بالدلي���ل
امللمو����س �أال وزن له���ا حقيقي ًا يف امليزان
الوطني ال�سوري ،و�أن���ه مهما حاول الغرب
والأمريكي والأع���راب ،بالإ�ضافة طبع ًا �إىل
ال�صهاين���ة والأتراك �أن ينفخ���وا بها ،فهي
لي�س���ت �س���وى بالون �أو بوال�ي�ن فارغة ،ال
ميكن عند انفجاره���ا بدبو�س �صغري �سوى
�أن حُت���دث �صوت��� ًا يث�ي�ر �ضح���ك الأطفال،
لأنه���ا يف احلقيقة �أ�سهم���ت يف ك�شف زيف
الغرب والأمريكي واخلليجي والرتكي �أنهم
يعتمدون على ق���درات «القاعدة» و�أفرعها
وامتداداتها ع�سكري ًا ،وبالتايل ك�شفوا حبل
ال�رصّة الذي يعمل م���ن خالله التكفرييون
و�أ َكلَة الأكباد.
وبر�أي م�صادر ما ت�س َّمى جمعيات مراقبة
الدميقراطي���ة واالنتخابات ،ف�إن املعار�ضات
ال�سورية لو كانت متتلك قاعدة �شعبية ولها
ت�أث�ي�ر ووزن ،لكانت طلبت م���ن الدول التي
تدعمها ومت ّوله���ا وتوفر لها املالذات الآمنة
�أن ت�سمح لها ب�إقام���ة جت ّمعات �شعبية يف
ال���دول التي منعت ال�سوريني يف اخلارج من
ممار�سة حقهم الوطني والد�ستوري ،ولكانت
نظّمت جتمع���ات وح�شوداً يف املناطق التي
تخ�ضع ل�سيط���رة املجموعات امل�سلحة يف
الداخ���ل ال�سوري ،لكن الدول الداعمة والقوى
احلليف���ة لهذه املعار�ضة جل����أت �إىل تدابري
ق�رسي���ة وقمعية للجالي���ات ال�سورية فيها،
ملنعها حتى من ال�سفر �إىل �سورية ملمار�سة
واجبها ،على نحو الق���رار الذي اتخذه وزير

األميركيون يبلغون المعارضة السورية بوضوح :ال صواريخ «ستينغر»
ُّ َ
وال تدخل عسكريًا ..والسعوديون واألتراك خائفون
�أنقرة  -الثبات
مل يفاج���ئ �إدراج جمل�س ال���وزراء الرتكي «جبهة
الن�رصة» على قائم���ة املنظمات الإرهابية ،املراقبني،
نظراً �إىل ارتفاع من�سوب املخاوف الرتكية حيال نفوذ
اجلماعات املت�شددة على �أرا�ضيها ،غري �أن ذلك مل ُيلغ
ا�ستمرار التعاون مع التنظيمات املت�شددة يف �سورية؛
يف ا�ستم���رار لل�سيا�سات املتقلب���ة التي حتكم عالقة
تركيا بامللف ال�سوري.
ويق���ول مراقبون �إن اخلط���وة الرتكية �أتت على ما
يبدو ر�ضوخ ًا ل�ضغوط غربية كبرية متا َر�س على �أنقرة
لوق���ف تعاونها الوثيق مع ه���ذه التنظيمات ،التي مل
تتوان يف بع�ض اللحظات عن مهاجمة الأتراك �أنف�سهم،
َ
كما ح�صل �أك�ث�ر من مرة عند خط احل���دود ،وبعد �أن
�صنّ���ف جمل�س الأم���ن ،ومن قبله الوالي���ات املتحدة،
املنظمة �إرهابية� ،أت���ى الت�صنيف الأوروبي الأخري لها
ليزيد من ال�ضغوط على تركيا بهذا ال�ش�أن.
م�ص���در �سوري معار�ض يف تركي���ا ي�ؤكد �أن ال�صلة
وثيقة جداً بني اال�ستخبارات الرتكية وهذه اجلماعات،

التي قب�ض الدرك الرتكي على �أفراد منها يحملون غاز
ال�ساري���ن ،علم ًا �أن هذه الق�ضية متّ���ت لفلفتها الحق ًا،
وهي مل تُثرَ �إال ب�سبب النزاع داخل ال�سلطة بني جماعة
فت���ح اهلل غولن ،التي متتلك نف���وذاً كبرياً داخل الدرك
الرتكي ،وحكومة رجب طيب �أردوغان.
و�أو�ض���ح امل�ص���در �أن الأت���راك �أبلغ���وا املعار�ضة
ال�سوري���ة ب�ش���كل وا�ض���ح �أن الأمريكي�ي�ن مل يوافقوا
عل���ى ت�سليمه���م �صواريخ م�ضادة للط�ي�ران من طراز
«�ستينغ���ر» ،و�أ�شار �إىل �أن الأمريكي�ي�ن �أبلغوا الأتراك
و«معار�ض�ي�ن �سوريني» �أن ه���ذا الأمر غري ممكن يف
الوقت احلا�رض ،ب�سبب جملة اعتبارات ،من بينها عدم
وجود �ضمان���ات لدى الأمريكيني بـ«ح�سن ا�ستعمال»
ه���ذه ال�صواريخ .ونقل معار�ض �سوري عن م�س�ؤول يف
وزارة اخلارجي���ة الأمريكية قوله �إن َم���ن ي�ستلم هذه
ال�صواري���خ يجب �أن ي�ضمن �أن���ه �سي�ستخدمها ل�رضب
الطائرات ال�سورية فق���ط ،و�أن يكون قوي ًا ع�سكري ًا �إىل
ح���د ي�ستطيع حماية هذه ال�صواري���خ �إذا ما هاجمته
«الن��ص�رة» �أو «داع�ش» ..وتوج���ه امل�صدر الأمريكي
�إىل املعار�ض بالقول« :ال�سنة املا�ضية �سلمنا نواظري

ليلية لهيئة �أركان العمي���د �سليم �إدري�س ،ويف الليلة
نف�سها ظهرت ه���ذه املناظري يف حلب ب�أيدي الكتائب
الإ�سالمية ،ثم و�صلت �إىل رجال الن�رصة وداع�ش».
َ
املعار�ض ال�سوري بالقول
و�صارح امل�صد ُر الأمريكي
�إن «تركي���ا والأردن وال�سعودي���ة تع�ّب رّ لنا على قلق
عميق من �أن ت�ص���ل �أي من هذه الأ�سلحة ليد جمانني
القاعدة» ،و�أ�ضاف« :تريدون تدخ ًال ع�سكري ًا خارجي ًا،
ه���ذا لن يحدث �أبداً ،فال تركيا وال ال�سعودية وال الأردن
على ا�ستع���داد �أو ًال لدفع �رضيبة الدم ملثل هذا الغزو،
وال الثم���ن الهائل ج���داً لتحدي �إيران به���ذا ال�شكل»،
وتابع« :ال�سعودية تريد �أن حتارب �أمريكا نيابة عنها
�أو �أن تخي���ف �أمريكا �إيران ب�ش���كل ٍ
كاف ،لكن نحن يف
�أمريكا ال م�صلحة لنا على الإطالق ب�أي حرب �إقليمية،
ولن يتح ّمل االقت�صاد العاملي �أبداً ارتفاع ًا بثمن النفط
بقدر مئة �أو �أكرث من الدوالرات ..فلماذا �ستغامر �أمريكا
بهذا م���ن �أجل �سورية �أو ��ص�راع �سخيف بني ال�شيعة
وال�سنة �أو �رصاع ال يهم �أمريكا على الإطالق ،وال ي�ؤثر
ُّ
يف موازين ال�سيا�س���ة العاملية على الإطالق ،حتى لو
احتلت �إيران �سورية ولبنان والعراق احتال ًال فعلي ًا».

الداخلية والبلديات يف لبنان نهاد امل�شنوق.
ب�أي ح���ال ،ال�صورة الدميقراطية الرائعة،
رغم كل التهدي���دات التي تك�شفت بالتجربة
ال�سورية ،جعل���ت كل حلف �أعداء دم�شق يف
حالة حرج وارتباك ،فالإعالم اخلليجي الذي
�سخّ ر �شا�شات���ه وحمطاته الإذاعية و�صحفه
لب���ث ال�شائع���ات والأ�ضالي���ل ،مل ي�ستطع
رغم كل فربكاته �أن ي�ؤث���ر يف �سري العملية
الدميقراطية ،والتهديدات الأمريكية والغربية
التي حتدثت كثرياً ع���ن �إيجابيات التجربة
الدميقراطية الأفغانية التي كانت تنقل فيها
�صناديق االقرتاع على ظهور احلمري ،وانت�شت
باملمار�س���ة الدميقراطية يف �أوكرانيا ،والتي
قاطعها ال�رشق الأوكراين مئة يف املئة ،ومل
تتج���اوز ن�سبة امل�شارك���ة يف الغرب الـ52
يف املئة ،حت��� َّرك يف كل االجتاهات للت�أثري
يف جمريات التجربة الدميقراطية ال�سورية،
فحركت �سعود الفي�ص���ل �إىل �سوت�شي للقاء
القي��ص�ر الرو�س���ي فالدميري بوت�ي�ن ،و�أُعلن
على عجل جميء ناظر اخلارجية الأمريكية
ج���ون كريي �إىل ب�ي�روت ،يف زيارة مفاجئة
مل ُيعرف هدفه���ا وال ج���دول �أعمالها ،و�إن
كانت املعلومات الأولية ت�شري �إىل �أن هدفها
معرف���ة حقيقة اجل�سم ال�شعب���ي املعار�ض
�ضمن النازحني ال�سوري�ي�ن وحجم وجوده،
وخلق م�ساحة من التن�سيق حيث النازحون
يف الأردن وتركي���ا ،بع���د �أن ثب���ت بالدليل
القاطع والربهان الأكيد �أن اجل�سد الع�سكري
امل�سل���ح يف الداخل ال�سوري لي�س �إال واجهة
لـ«القاع���دة» بكل �أ�صنافه���ا ،وهو ما �أخذ
يك�شف حقيقة الت�آمر على �سورية.
الت�سونام���ي الب��ش�ري ال�س���وري لت�أييد
دولته الوطني���ة جعل حلف �أع���داء دم�شق
يعي����ش حالة من اله�ستريي���ا ،خ�صو�ص ًا �أنه
ت�صادف مع �صدور تقري���ر �أمريكي قبل �أيام
قليلة ي�شري �إىل بدء عودة امل�سلحني الأجانب
يف �سورية �إىل البلدان التي انطلقوا منها.
وي�شري ه���ذا التقري���ر �إىل �أن عدد ه�ؤالء
امل�سلحني بلغ يف �أواخ���ر العام 248 ،2013
�ألف م�سلح ،قُتل منهم �أكرث من � 55ألف ًا ،وعاد
�إىل م���كان الت�صدير �أكرث م���ن � 45ألف ًا ،بينما
هناك �أكرث من � 15ألف ًا جمهولو امل�صري.
ورمبا لهذا يرجتف كل حلف �أعداء �سورية
من االنت�ص���ارات امليداني���ة الكا�سحة التي
يحققها اجلي�ش العربي ال�سوري يف خمتلف
املواق���ع واملناط���ق وال�ساح���ات ال�سورية،
ويزداد ارجتافه مع الت�سونامي الب�رشي الذي
م ّيز االنتخابات الرئا�سي���ة ال�سورية ،والتي
�أعطت الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد �أغلبية �ساحقة
�شكّلت بحد ذاتها مفاج�أة كربى.
فماذا �ستفع���ل هذه املعار�ض���ات التي
جعلت خبرياً ا�سرتاتيجي ًا رو�سي ًا يعلّق على
رئي����س ائتالفها �أحمد اجلربا ب�أنه «�أ�سو�أ ما
�أنتجته م�صانع والت ديزين»؟

�أحمد زين الدين

www.athabat.net
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ُّ
 14آذار« ..والدوار» السوري
ا�ستفاقت ق���وى � 14آذار مذهولة
يتملّكه���ا الرع���ب م���ن �صدم���ة
«الت�سونامي» ال�سوري الذي �رضب
ب�أمواجه ت�ل�ال بعبدا �صعوداً ،وهي
التي اطم�أنت �أن مراكبها ال�سيا�سية
متخ���ر عب���اب البح���ر ال�س���وري
«املنكوب» بنازحيه احلقيقيني �أو
املز َّورين الذين فتح���ت لهم �أبواب
لبنان ومت ا�ستدعا�ؤهم مع �أ�سلحتهم
لـ«ن�رصة» ثورة الأرز املنهارة� ،أم ًال
ب�إغراق قوى املقاوم���ة بالتحالف
مع بع�ض الق���وى الفل�سطينية التي
اعرتف���ت بالكي���ان «الإ�رسائيلي»
موارب���ة ،عرب م�شاركته���ا بحكومة
م���ا ي�سم���ى الوح���دة �أو الوف���اق
الفل�سطيني.
توا�صل���ت الدعاي���ات الكاذب���ة
والأفالم املفربكة م���ن �أحفاد يهوذا
الإ�سخريوطي و�أحفاد «�أبي رغال»
عن م���زاج و�آراء ال�شع���ب ال�سوري
املناه�ضة للنظ���ام ،وظن الكذابون
واالنتهازيون �أنه���م ا�شرتوا ال�شعب
ال�سوري ببطاقة نزوح تمُ طر «حرام ًا
وخيم���ة وكرتون���ة �أرز وعد����س»،
مقابل بيعه وطنه وعرقه وكرامته.
ا�ستف���اق ال�سوريون من كبوتهم
و�شاه���دوا وعاين���وا كي���ف تُهتك
�أعرا�ضهم با�س���م «ثوار الدين» من
«داع����ش» و«الن��ص�رة» واجلهات
«الإ�سالمي���ة» املتع���ددة الأ�سماء،
وب���د�أ املواط���ن ال�س���وري  -فالح ًا

كان �أو �صناعي��� ًا �أو طالب ًا �أو عام ًال
 ي�ستفي���ق م���ن �صدم���ة «الثورةال�سوري���ة» ،ويف ج���ردة ح�س���اب
ملنظومة القيم الأخالقية ملا ي�سمى
تبي ما يلي:
ثوار �سورية نّ
الذب���ح واقت�ل�اع القل���وب لكل
خمال���ف لـ«الث���ورة» ،مهما كان
مذهبه �أو ر�أيه ال�سيا�سي� ،سواء مع
النظام �أو �ض���ده فامليزان :هل �أنت
مع «الأمري» وتنظيمه �أم ال؟
االغت�ص���اب وال�سب���ي و«جهاد
النكاح» وعر����ض ال�سوريات للبيع
على �صفحات التوا�صل االجتماعي،
ويف خميم���ات النازحني لـ«ن�رصة
الثورة» ..وكيف ميكن انت�صار ثورة
تعتمد على نوبات حرا�سة النكاح؟
ا�ستباحة الأعرا�ض واملمتلكات
اخلا�صة والعامة ،وال�رسقة والنهب
والتزوير ،وكل املوبق���ات والرذائل
الت���ي ميار�سه���ا «ث���وار» ال�رشق
الأو�سط اجلديد.
التحال���ف م���ع الع���دو
«الإ�رسائيلي» ،وا�ستدعاء الأمريكي
وامل�ستعمر الغت�صاب �سورية.
ن�رش الفو�ضى والرعب ،والتناحر
بني ف�صائل ث���وار الفنادق ،فتح ّولت
�سوري���ة �إىل دوي�ل�ات و�إمارات بعدد
«�أمراء الف�صائل» وجمرمي القتل.
�صمد ال�شعب ال�س���وري وجي�شه
وقيادت���ه م���ع حلفائه���م ،وتهاوت
�أح�ل�ام ث���وار الأرز و«الإخ���وان»

المواطن السوري
استفاق من صدمة
«الثورة السورية»..
فهل تستفيق قوى
 14آذار؟

والعثمانيني اجلدد ،و�أ�صيبت قوى 14
�آذار بـ«ال��� ُّدوار ال�سوري» كما �أ�صيب
الأمريكيون و�أمراء اخلليج ،وحتركت
العن�رصي���ة الآذاري���ة وا�ستع���ادت
�ألفاظه���ا و�أو�صافه���ا و�أفعاله���ا
االنتقامية �ض���د ال�سوريني بانفعال
وتع�ص���ب وخيبة �أم���ل ،وبادرت �إىل
ُّ
عقابهم بالأمور الآتية:
تهدي���د النازح�ي�ن و�إ�سق���اط
حقهم باللج���وء يف ح���ال �شاركوا
باالنتخاب���ات ال�سوري���ة �أو ذهب���وا
لزيارة �أقاربه���م �أو تف ُّقد �أمالكهم� ،أو
لال�ست�شفاء يف امل�ش���ايف ال�سورية،
خ�صو�ص��� ًا الأمرا����ض امل�ستع�صي���ة
كال�رسطان.
�إحراق خ َيم ال�سوريني ،واالعتداء
على العمال والبائعني.

مواطنون �سوريون يُدلون ب�أ�صواتهم يف �أحد مراكز مدينة حم�ص االنتخابية

(�أ.ف.ب).

رميهم بال�شتائم وكل الأو�صاف
القبيح���ة ،وتغيي���ب كل خطابات
الدعم والت�ضام���ن والنواح الكاذب
عل���ى معاناته���م الإن�ساني���ة،
وانك�ش���اف املتاج���رة ال�سيا�سي���ة
بهم ،و�إعادة ال�سلوكيات العن�رصية
�ض���د ال�سوريني ،يف تك���رار لأفعال
«داع�ش» و«الن�رصة» حتت �شعار
«م���ن لي�س معن���ا فه���و �ضدنا»،
َ
ومتار�س
وتُعلَ���ن احل���رب علي���ه،
َ
عملية الذب���ح ال�سيا�سي واحل�صار
االقت�صادي للنازحني.
التعامل م���ع الن�ساء النازحات
كب�ضاع���ة للبيع وال�رشاء؛ يف حالة
�إهانة وانته���اك للأعرا�ض وكرامات
النا�س ،و�إخ�ض���اع النازح ال�سوري
ملعادلة ال��ش�رف والعر�ض مقابل
رغيف اخلبز!
الدع���وة لط���رد ال�سوري�ي�ن من
لبنان لأنه���م ال يخدم���ون �أهداف
وخط���ط قوى � 14آذار و�أ�سيادهم يف
املنطقة.
تهاوت �أح�ل�ام «� 14آذار» ،وكل
يعد �أحد
رهاناته���م �سقط���ت ،ومل ُ
منه���م �إىل بريوت عرب مطار دم�شق،
ومل ي�سق���ط النظام ،وت�ص��� ّوروا �أن
�سوري���ة امللتهبة بقذائ���ف الغرب
والع���رب والع���دو «الإ�رسائيلي»
�أجن���زت انتخاباته���ا الرئا�سي���ة،
ويتق���دم فيه���ا �أكرث م���ن � 330ألف
طالب لالمتحان���ات الر�سمية ،فيما
ال ي�ستطي���ع لبن���ان املم�سوك من
ث���ورة الأرز �إجناز انتخابات رئا�سة
اجلمهوري���ة ،وال �إجراء االمتحانات
الر�سمية ،وال �إق���رار �سل�سلة الرتب
والروات���ب ،وال �إج���راء انتخاب���ات
املجل�س النياب���ي ،والتي �أجنزتها
�سورية يف ذروة الأحداث ،وانتخبت
جمل����س ال�شعب ال�س���وري يف �أيار
عام .2012
�أُ�شفق عل���ى ق���ادة «� 14آذار»
الذي���ن �ستهمله���م �أم�ي�ركا عندما
تن�ضج الت�سويات وحتفظ م�صاحلها
مقابل تركهم؛ كما فعلت «�إ�رسائيل»
بعمالئها اللحديني عند فرارها عام
 2000م���ن اجلن���وب� ..أتف ّهم نوبات
الغ�ضب واالنفع���ال التي �أ�صابتهم
خل�سارته���م يف القم���ار ال�سيا�سي،
و�أن�صحه���م ب����أال يزي���دوا جرعات
االنتقام م���ن ال�سوري�ي�ن ،فالأزمة
ال�سورية على طريق العودة باجتاه
احلل ،وعليهم الع���ودة �إىل ر�شدهم
وتق ُّب���ل الأمر الواق���ع ،وهو هزمية
م�رشوعهم ..وكل ثورة وربيع و�أنتم
ب�أمت ال�صح���ة والعافي���ة الوطنية
والأخالقية.

د .ن�سيب حطيط

| فرن�سا و�أمريكا تتح�س�سان اخلطر
�أعلن وزي���ر الداخلية الفرن�سي برن���ار كازنوف �أنه مت
الإبالغ عن  70حالة «بالغة اخلطورة» من الفرن�سيني
الراغب�ي�ن بـ«اجلهاد» يف �سورية ،كا�شف ًا عن منع �ستة
�أ�شخا�ص من املغادرة �إىل البلد املذكور .من جهة �أخرى
ر�أت دوائر �أمريكي���ة �أن على الواليات املتحدة والعامل
الغربي و�ض���ع اخلطط وال�سيناريوهات ملواجهة اخلطر
القادم م���ن �سورية ،واملتمثل بالعنا�رص الأجنبية التي
حتمل اجلن�سية الأمريكية وجن�سيات دول �أوروبية التي
باتت ت�ش ّكل قنابل ب�رشي���ة موقوتة معر�ضة لالنفجار
داخل �ساح���ات دولهم .كما انتق���دت الدوائر الأمريكية
تركي���ا التي قامت من���ذ بداية الأزم���ة ال�سورية بفتح
ممرات �آمنة للعنا�رص الراغبة بااللتحاق بالقتال الدائر
يف �سورية.
| املجموعات امل�سلحة حُت�صي خ�سائرها
ن��شر �إعالمي��ون «جهاديون» موال��ون لـ«جبهة الن�رصة»
�إح�صائية تقريبية للخ�سائر الب�رشية واملادية التي حلقت
بـ«الن��صرة» وحلفائه��ا ج��راء املع��ارك امل�ستم��رة �ض��د
«داع�ش» .ووفق ًا للإح�صائية فقد بلغ عدد قتلى «احللفاء»
ح��واىل  ،2000وناهز عدد امل�صابني ال��ـ ،3000فيما بلغت
املادي��ة (�أ�سلح��ة ومع��دات وذخائ��ر ونحوها)
اخل�سائ��ر
ّ
تكبدت  500قتيل
فقد
«الن�رصة»
أم��ا
مليار
حواىل
�
دوالر.
ّ
و 400جري��ح ،و 150ملي��ون دوالر ،بينما خ�رست «اجلبهة
الإ�سالمية»  950قتيالً ،و 1700جريح ،و 400مليون دوالر.
وخ�رس «جي���ش املجاهدين»  120قتيالً ،و 200جريح ،و10
ماليني دوالر .و«جبهة الأ�صالة والتنمية»  30قتيالً ،و60
جريحاً ،و 4ماليني دوالر .و«لواء عمر املختار»  50قتيالً،
و 80جريحاً ،وملي��ون دوالر ،فيما توزعت باقي اخل�سائر
عل��ى «�ألوية الفرقان» ،و«لواء عا�صفة ال�شمال» ،و«جي�ش
م�ؤتة» ،وجمموعات �أخرى.
| غرفة عمليات تخريبية
�أك���دت م�ص���ادر ا�ستخباري���ة خليجي���ة �أن «الإخ���وان
امل�سلم�ي�ن» ،بالتن�سي���ق مع قطر ،وبعل���م �أجهزة الأمن
الأمريكية� ،أقامت غرفة عمليات يف الدوحة لإدارة �أعمال
تخريبية يف عدد من ال�ساح���ات العربية ،ويف مقدمتها
م��ص�ر .وقالت امل�صادر �إن �ضب���اط ا�ستخبارات �أمريكيني
وقطريني ي�رشفون على غرفة العمليات هذه ،التي تبحث
ال�سيا�سة الإرهابية ،واملواقف ال�سيا�سية ،كا�شفة �أن هناك
غرفة عمليات �شبيهة �أقيمت يف مدينة ا�سطنبول الرتكية.
| قلق �أردين
�أب��دى الأم��ن الأردين ارتيابه من حت��ركات مريبة تقوم
به��ا الأجه��زة اال�ستخباري��ة ال�سعودي��ة عل��ى �أرا�ضي��ه،
مب�شارك��ة الواليات املتح��دة الأمريكي��ة وفرن�سا وقطر
وتركي��ا ،حت�ضرياً لعمل ما �ض��د �سورية ،وقد �أثارت هذه
متوله��ا الريا�ض قلق ال�ش��ارع الأردين
التح��ركات التي ّ
زج االردن
يحاولون
الذين
الريا�ض
ونقمت��ه على حكام
ّ
يف ح��رب على �سورية ،خ�صو�ص ًا �أن �ضباط ا�ستخبارات
�سعوديني ي�ست�ضيفون قيادات من املجموعات امل�سلحة
على الأرا�ضي الأردنية ،لتن�سيق عمليات تهريب ال�سالح
وخاليا الإرهاب �إىل االردن نف�سه.
| دقت �ساعة العمل
�أ�صدرت حرك���ة ال�ضباط الأحرار «�أن�صار العقيد الليبي
الراحل معمر القذايف» بيان ًا �أكدت فيه �أنه دقت �ساعة
العمل ال�ستع���ادة ليبيا احل���رة وتطهريها من اخلونة
واملحتل�ي�ن ،متهمة قطر بالعمال���ة واخليانة ،وت�سليم
ليبي���ا للغرب .وتعهدت احلركة بالقتال والن�ضال و�سط
ه���ذه الفو�ضى العارم���ة والدماء التي ت�سي���ل �أمام ما
و�صفته بالعه���ر ال�سيا�سي واالقت�صادي ،و�أمام الإق�صاء
لقراب���ة ن�ص���ف املواطن�ي�ن ،وتهجري ملي���ون ون�صف
وع�رشات الآالف من الذين يعانون �أب�شع �أنواع التعذيب.
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ُ
َ
الفراغ الرئاسي في الحلقة المفرغة

لو تعلم يا نيافة
الكاردينال
مل تك���ن م���ن ب���اب القب���ول العقلي
�أو الت�صدي���ق الطبيع���ي بع����ض مواقف
الكاردين���ال ب�ش���ارة الراع���ي؛ بطري���رك
املوارن���ة ،ال �سيما تلك الت���ي حاول من
خالله���ا تق���دمي درع ال�ب�راءة املطلق���ة
ملجموع���ات من اخلون���ة والعمالء الذين
و��ش�ردوا وعذبوا مواطنني لبنانيني
قتلوا
ّ
يف���روا مدحوري���ن ك�أ�سياده���م
أن
�
قب���ل
ّ
ال�صهاينة عن �أر����ض لبنان التي تط ّهرت
بدماء ال�شهداء واجلرحى واملع َّذبني .
لي�س مهم ًا بع���د الذي جرى وحماولة
نزع اخليان���ة الل�صيقة ،والتي مل ينكرها
املرتكب���ون �أنف�سهم ،يف تربي���ر الزيارة،
�أكان���ت رعوي���ة �أم �سيا�سي���ة �أم االثنني
مع��� ًا� ،أم �أن الربوباغندا وامليديا هي حق
للجميع دون التوقف عند امل�ضامني .
لقد طرحت خطابات الكاردينال الراعي
عالم���ات ا�ستفه���ام كثرية وكب�ي�رة ،و�إن
كان ال يريد �أن ي�سمعه���ا �أو يراها ،لكنها
يف حقيقة الأمر موج���ودة ووا�ضحة كما
وجود اخلونة لوطنه���م الأ�صلي  -لبنان
 يف �صفوف اجلي����ش املحتل لفل�سطني،وا�سم���ه بالعربية يا نياف���ة الكاردينال
«ت�ساحال».
ال �شك �أن كل من يعمل يف ال�ش�أن العام
علي���ه �أن ي�سمع ما يقوله ال���ر�أي العام،
ولي�س ما يل ّذ له من �سماع فقط ،ولذا ،هل
كان الراعي بحاجة �إىل �سماع مترد بع�ض
القطيع ،و�إع�ل�ان �أولئك ان�ضمامهم نهائي ًا
�إىل قطيع بني �صهيون ،واملجاهرة ب�إ�رصار
املج���رم عن �سابق ت�ص��� ّور وت�صميم« ،ال
نري���د العودة �إىل لبنان ،نحن �سعداء جداً
هنا ،ونخدم يف اجلي�ش الإ�رسائيلي»؟!
ه���ل و�صلت �إىل م�سام���ع البطريرك كم
من اللبنانيني كانوا �ضحايا له�ؤالء الذين
ً
قت�ل�ا واعتقا ًال وتعذيب ًا
اعتربتهم �ضحايا،
ً
واغت�صاب ًا وت�رشيدا ،وما عليك �إال �أن ت�س�أل
بنات رعيتك ،كوزيت �إبراهيم مث ًال..؟
ه���ل كان لأولئك اخلون���ة �أن ي�ستهينوا
بتعالي���م ال�سي���د امل�سي���ح ل���و مل يدخل
�شيطان اخليانة و�شهود يهوه �إىل كني�ستك
يا نيافة الكاردينال؟
�ألي�سوا هم من عمل على الت�شويه عمداً،
وبثم���ن مدف���وع ،ل�س�ي�رة امل�سيحيني يف
لبنان؟ وهذه لي�س���ت خطايا ي�سامح الرب
عليها ..هذه خيانة.
«و�سام ال�ب�راءة» ال مين���ح للخونة،
حتى ل���و �أعلنوا التوبة ،حت���ى القوانني
الو�ضعي���ة التي ميك���ن �أن تلغي العقوبة
بالعف���و ،ال ميكنها �أن تلغ���ي التهمة �أو
متنح الرباءة .
�آه يا نيافة الكاردينال لو تعلم كم من
يهوذا اال�سخريوطي يف هذا «العامل«.

يون�س

�آن الأوان مل�سيحي���ي � 14آذار
اخل���روج من احللق���ة املُفرغة يف
ت���داول �أ�سماء ال طائ���ل منها ،و�إذا
كان تر�شيح بع�ضهم ُيعترب مرفو�ض ًا
عل���ى امل�ست���وى الوطن���ي ،ف����إن
تر�شُّ ح البع����ض الآخر يقزِّم تاريخ
املوارنة �إىل ح��� ِّد ال�سخرية ،علم ًا
�أن كال الفئت�ي�ن «ت�شحن بطارية»
ا�ستمراره���ا يف دائ���رة ال�ضوء ،من
خالل املزاي���دة يف العداء للعماد
مي�ش���ال عون ،وق���د قالها �إعالمي
الف���ت يف �رصاحته من���ذ �أكرث من
�سن���ة�« :إذا �ساف���ر مي�ش���ال عون
�شهرين عالربازيل ،بع�ض م�سيحيي
� 14آذار بيقعدوا ب�ل�ا �شغل» ،وكل
يوم ُيثبت املُف ِل�سون هذه املقولة،
وامل�شكل���ة �أن م�شكلتهم لي�ست مع
العماد مي�شال ع���ون ،بل مع خطٍّ
�سيا�سي ل�سنا نُبال���غ �إذا قلنا �أنه
مي ِّثل ثالثة �أرباع لبنان على امتداد
اجلغرافي���ة ال�سيا�سي���ة والتن��� ُّوع
الطائفي.
و�إذا كان �أح���د املر�شَّ ح�ي�ن
لرئا�سة اجلمهوري���ة ت�شمخ قامته
كلم���ا ازداد ع���داء للعم���اد عون،
ال�سنة
وي َّدعي �أن لديه �شعبية لدى ُّ
�أكرث مما ل���دى العم���اد عون لدى
ال�شيعة ،فنقول بداية :كل احرتامنا
للطائفتني الكبريت�ي�ن الكرميتني،
لك���ن �إذا كان الرهان هو يف اللعب
على التميي���ز املذهبي من طامح
لرئا�سة كل لبن���ان ُيعترب خطيئة
عر�ض َّي���ة وب�سيط���ة ،ف����إن و�ضع
الطائفت�ي�ن يف مواجه���ة بع�ضهما
البع�ض من �أج���ل «فخامته» هو
خطيئة مميت���ة ،وخط�أٌ قاتل وكالم
ف���ارغ م���ن كل م�ضام�ي�ن الر�ؤية
ملر�شَّ ح ال يرغ���ب الت�صديق �أنه قد
يرى كر�س���ي بعبدا يف �أي مكان �إالّ
يف بعبدا.
كما �سب���ق واعرت�ضت طرابل�س
ومعها �صيدا عل���ى مبد أ� الرت�شيح،
رفع���ت طرابل�س جم��� َّدداً يافطات
التنديد مبن ي َّدعي �أن لديه �شعبية
ال�سني
ال�سنة ،والتزم ال�شارع ُّ
لدى ُّ
املح�سوب عل���ى الرئي�س احلريري
يف بريوت واملناط���ق ال�صمت من
منطلق القناعة التامة ب�أن املر�شَّ ح
�سم�ي�ر جعج���ع لي����س «ح�صان
ال�سب���اق» النهائ���ي �إىل بعبدا ،بل
رمبا هو كـ«اخلي���ل اله ِر َمة» التي
ال�سباق للتنزُّه
تُطلَق خارج حلبة ِّ
لي����س �أك�ث�ر ،بانتظ���ار «حتمية»
اخلي���ول التي له���ا وحدها رحابة
امليدان.
م�شكل���ة �سم�ي�ر جعج���ع هي
يف الثق���ة الف�ضفا�ض���ة املمزوجة

الوزير ال�سابق في�صل كرامي حميّياً احل�شود يف الذكرى الـ 27ال�ست�شهاد الرئي�س ر�شيد كرامي

باملُكاب���رة ،فيهاج���م العماد عون
ويو ِفد ل���ه من ي�سلِّم���ه برناجمه
الرئا�سي ،ويهاجم �سالح املقاومة
ويطلب يف اليوم التايل موعداً من
كتلة الوفاء للمقاوم���ة لت�سليمها
الربنام���ج ال���ذي ُيطال���ب بن���زع
�سالحه���ا ،ومل يح�صل املوعد ولن
يح�ص���ل يف انتخاب���ات  2014وال
 ،2040و�سم���ع جعج���ع كم���ا كل
اللبنانيني ت�رصي���ح رئي�س الكتلة
النائب حممد رع���د ،الذي �أكَّد على
«رئي�س يحمي املقاومة».
�إ�ضافة �إىل ذلك ،جاءت �إطاللة
ال�شيخ نعيم قا�سم الإعالمية لت�ؤكد
جمدداً مواقف احلزب من املو�ضوع
الرئا�سي ،و�أن الفراغ لفرتة ب�سيطة
لي�س نهاية الدنيا ،و�أن املفاو�ضات
جارية بني «التيار الوطني احلر»
و«تي���ار امل�ستقب���ل» يف �سي���اق
تقريب وجه���ات النظر بني الفرقاء
وك���رر ال�شيخ قا�سم
الأ�سا�سي�ي�ن،
َّ
مبدئية احلزب ونظرته ملوا�صفات
رئي�س اجلمهوري���ة� ،إىل �أن جاءت
�إطاللة �أمني ع���ام حزب اهلل ال�سيد
ح�سن ن�رصاهلل يف عي���د املقاومة
والتحري���ر ،لتح�سم الأمور من قبل
�أن يبد�أ ال�سي���د بالكالم ،من خالل
ال�شع���ار املرف���وع خلف���ه بثالث
كلمات« :وطن هويته مقاومة»..
ال�س ِّي���د يف �إطاللت���ه �أعفى �أي
رئي����س حمتمل من ع���بء حماية

إذا كان ترشيح جعجع
والجميل غير
وحرب
ّ
مقبول على المستوى
الوطني فالحديث
عن دوري شمعون
إده نكبة
وكارلوس ّ
تاريخية في التاريخ
الماروني

املقاومة وقالها �رصيحة« :ما بقى
بدن���ا رئي�س يحم���ي املقاومة ،وال
نبحث عن رئي�س يحمي املقاومة»،
ورفع قب�ضته الواثق���ة كما العادة
وا�سرت�سل« :املقاومة حتمي الدولة
وال�شعب والوطن والكيان وال�سيادة
والأم���ة ،ونح���ن متوا�ضع���ون يف
الهدف ،ونريد رئي�س ًا ال يت�آمر على
املقاومة وال يطع���ن املقاومة يف
ظهره���ا» ،ثم ح��ش�ر ال�س ِّيد الفريق
الآخ���ر يف الزاوي���ة ،وك�شف مكيدة
التمدي���د التي كان���ت تُط َبخ «من

خ�ل�ال مر�شَّ ح حت ٍّد لقط���ع الطريق
على مر�شَّ ح جدي ،وهم يعرفون �أن
هذا املر�شَّ ح ال ميك���ن �أن ي�صل �إىل
بعبدا».
بانتظ���ار �أن تتبلور التفاهمات
ب�ي�ن الق���وى الرئي�سي���ة؛ «حزب
اهلل» و«تيار امل�ستقبل» و«التيار
الوطني احلر» ،بعي���داً عن احللقة
املُفرغة التي ي���دور فيها م�سيحيو
� 14آذار ،و�إذا كان تر�شي���ح � ٍّأي م���ن
جعجع �أو حرب �أو اجلميل �أمر غري
مقبول على امل�ستوى الوطني ،ف�إن
احلدي���ث عن �أ�سم���اء هزيلة �أمثال
دوري �شمع���ون وكارلو�س �إ ّده نكبة
تاريخي���ة يف التاري���خ املاروين،
م���ع بروز حلف جدي���د �أكرث هزلية
وهزالة بني الرئي�س ال�سابق مي�شال
�سليمان والنائب جنبالط ،الذي مل
ِ
يكتف بوداع���ه يف بعبدا والإ�شادة
بجدارت���ه وحكمته ،بع���د �أن كان
بنظ���ره «با�ش كات���ب» ،بل هرول
جنبالط يف اليوم التايل من اجلبل
�إىل بالد جبي���ل لإعالن «التحالف
م���ع �سليم���ان يف �أي موقع يكون
في���ه» ،علم ًا �أن جنب�ل�اط ُيدرك �أن
زمن «النطنطة» وىل من زمان ،و�أن
التحال���ف «اجلبل���ي  -اجلبيلي»
ب�شخ�ص جنب�ل�اط و�سليمان مهما
متخ�ض فلن ُينجب �أكرث من «ف�أر»..
َّ

�أمني يو�سف
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ويبقى «عون» ..هو الحل
تل ُّب���د الغيوم للو�ص���ول بقاطرة
ملف�صلي
اال�ستحقاق الرئا�سي بالن�سبة ّ
�أثواب مق���ام الرئا�سة الأوىل �إقليميني
وحمليني ،ال تعن���ي انق�شاع ًا للر�ؤية
عند بع����ض املحلل�ي�ن ال�سيا�سيني،
وهذه املعطيات تثبت يوم ًا بعد يوم
ارتفاع �أ�سه���م العم���اد مي�شال عون
للو�ص���ول �إىل �س���دة الرئا�سة الأوىل،
لألف �سبب و�سبب..
امل�س�أل���ة هن���ا غ�ي�ر خا�ضع���ة
ملنطق «عي���ون ال�سم���ر �أو الزرق»،
ف�أف�ضلية «جرنال الرابية» على �سواه
م���ن مر�شح���ي « »deliveryالكتل
املختلف���ة تعود ملقوم���ات �شخ�صه
وحركيته املفاجئ���ة وال�صادمة حتى
ملقربيه ..ولو �س�ألت نا�شطي «التيار
الوطني احلر» وقيادييه ،حتى قيادات
«ح���زب اهلل» ،عن �إمكاني���ة و�صول
العماد ع���ون �إىل �سدة الرئا�سة الأوىل
منذ عام ،جلاءت �شبه معدومة ،لكرثة
ت�شاب���ك الداخ���ل باخل���ارج ،و�إ�سناد
املو�ضوع للمنطق الت�س���ووي القائم
يف البلد منذ الع���ام  1943وما قبل..
�صحيح �أن التاريخ يعيد نف�سه ،لكنه
�أي�ض ًا يجلبها ببع�ض الفوارق ،والعماد
عون بحكمته ق���ادر على تطويعها ال
تطويعه ،رغم �أن ر�ؤ�ساء اجلمهوريات
ال�سابق�ي�ن يف لبن���ان ما كان���وا �إال

نتيجة ت�سويات «كلم���ة �رس» يت�أثر
بها بع�ض الن���واب ..بع�ض منهم ٍ
كاف
لتغليب مر�شح على الآخر ،فماذا عن
اال�ستحقاق االنتخابي لعام 2014؟
عل���ى امل�ستوى الداخل���ي ،ومع
احرتامنا الكلي للجمي���ع ،ن�شري هنا
�إىل احلالة التي ميثلها ،ن�س�أل باحرتام
�شديد ،ومع حفظ الألقاب:
م���اذا ميكنه �أن يق��� ّدم دميانو�س
قطار من حلول مل�ش���اكل عالقة بني
كتلت���ي «تيار امل�ستقب���ل» وحلفائه
و«حزب اهلل» و«�أم���ل» وحلفائهما؟
وعلى �أي قاعدة �سيتّكل لفر�ض �إرادته
�أو «�صفارت���ه» على منطق حلول فك
النزاعات النظرية واجلميلة يف الكتب
ال�صاحلة ل�صفوف االبتدائي؟
م���اذا ميكن �أن يق���دم زياد بارود
لل�شعب اللبناين غري ت�رسيحة �شعره
ونزول���ه �إىل حاج���ز «لق���وى الأمن
الداخلي» لإب���راز توا�ضعه واحرتامه
الأكيد غ�ي�ر امل�ستو َرد م���ن منظمات
حقوقي���ة جادة وت�سويق���ات �إعالنية
�إعالمية؟ وه���ل ي�ستطيع العاجز عن
مواجهة مدير يف وزارة ،رفع «كارت»
الأحم���ر �إن مل ي�ستن���د عل���ى قاعدة
�شعبية تخوله بذل���ك..؟ �رضوري جداً
ربط �إح�صاءات بع�ض ال�رشكات بحالة
«الفاي�سب���وك» الولعان���ة ،لتك�شتف

فيما بعد �أن مئات الـ� likeآت وحتى
الآالف لي�سوا �إال جمرد �أ�صحاب وعينة
ت�شبه �شيك ًا بال ر�صيد..
ماذا ميكنه �أن يق��� ّدم جان عبيد
للرئا�س���ة الأوىل ،وه���و «العاج���ز»
عن �إعط���اء مقابل���ة �صحفية واحدة
بخ�صو����ص مدينت���ه طرابل����س ،رغم
�أحداثه���ا الدامية ،للحف���اظ على �أمل
تر�شح؟!
هو لي�س مع الأ�سد ،وال �ضده ..وال
هو مع ال�شعب الطرابل�سي وال زعرانها
�أو قب�ضاياته���ا ،لأن���ه �ض���د العن���ف
والت�شنجات يف بل���د بحاجة �إىل من
ي�شهد للحق ال للمرائني..
ماذا ميكنه �أن يق ّدم احلاكم على
م�رصف لبن���ان ريا����ض �سالمة ،غري
علوم الريا�ضيات يف اقت�صاد «واقف
عل���ى �إجريه» ،لي����س ل�سبب حكمته
كما ي ّدع���ي البع�ض ،بل بف�ضل هجرة
�أبنائ���ه و�ضخ الأموال في���ه ..ولقطاع
م�رصيف �أجم���ل ما فيه �أنه ب�شع ،رغم
«املاكياج»؟
ماذا ميكن �أن يقدم جان قهوجي
لل�شع���ب اللبناين ،و�سلف���ه �سليمان
قب�ض على موقع �سدة الرئا�سة الأوىل
لفك ا�شتباك ،فعقّ���د الأمور �أكرث ،لأنه
«عاجز» عن التم��� ّرد؟ وهل من َّ
غ�ض
النظر عن معركة عربا ،وتفاقُم �أحداث
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عر�سال ،ي�صلح �أن يكون َحكَم ًا..؟
ماذا ميك���ن �أن يقدمه روبري غامن
وبطر�س ح���رب و�أم�ي�ن اجلميل غري
�إعادة متو�ضع كاذب���ة ل�رسقة ما هو
حق للعماد مي�شال ع���ون منذ العام
 ..1989وه�ن�ري حلو يتحدث ب�أدبيات
الوف���اق واحل���وار كمن ي�ص��� ّدق وليد
جنبالط ووالده �أنه حكيم «تيبيتي»
على �شاكلة «الداالي الما»؟
م���اذا ميك���ن �أن يقدم���ه �سم�ي�ر
جعج���ع ،املح َرج من موق���ف الوزير
نه���اد امل�شن���وق القائ���ل �إن العماد
مي�شال عون هو الأقوى والأكرث �شعبية
لدى امل�سيحي�ي�ن ..غري توتري الأجواء
يف منطقة متجهة �إىل ت�سويات كبرية
لي�س القتناع البع�ض باحرتام الآخر،
ب���ل لت���وازن موجود مفرو����ض ،على
�شاكلة وطن يدعى «لبنان» ..عجيبة
تركيبته ..وعجيب �شعبه..؟
لبنان  -الفك���رة يف طور النمو؛
ك�إن�سان هذا الع�رص و�شاكلته ..هينّ �أن
حتكم �أمريكا ،وه�ّي�ننّ �أن حتكم رو�سيا
وم�رص والع���راق و�سوري���ة ..لكن من
ال�صعب �أن حتكم لبنان..
لهذا ال�سبب ،وحده اجلرنال عون
قادر على حكم لبنان..

بول با�سيل

مهرجان «القدس مسرى نبينا وواجب األمة تحريرها»:

َ
لتوحيد جهود األمة وتطهيرها من العمالء الخونة

نظم���ت حركة الأمة ولق���اء اجلمعيات وال�شخ�صي���ات الإ�سالمية مهرجان ًا
مبنا�سب���ة ذكرى الإ��س�راء واملعراج ،والذك���رى الرابعة ع��ش�رة الندحار العدو
ال�صهيوين عن لبنان ،بح�ضور �شخ�صيات �سيا�سية ودينية وحزبية ودبلوما�سية
وثقافية واجتماعية لبنانية وفل�سطينية.
بداية احلفل كانت مع �آيات ب ّينات من الذكر احلكيم ،ثم كلمة رئي�س الهيئة
الإدارية يف جت ّمع العلم���اء امل�سلمني ال�شيخ ح�سان عبد اهلل ،الذي لفت �إىل �أن
يتوان حلظة عن التخطيط للرد
العدو ال�صهيوين ال ي�سكت على هزمية ،وهو مل َ
وهزم مرة �أخرى ،ف�أعاد التخطيط
عل���ى هزميته عام  ،2000فكانت حرب مت���وز ُ
من جديد حتت �ستار «الربيع العربي» و�أدخلَنا يف م�شاريع فتنة وفتح احلرب
على وا�سطة عقد املقاومة �سورية ،الذي ظن �أنه ي�ستطيع �إنهاءها لكنه ُهزم مرة
�أخرى مب�رشوعه ال�صهيوين يف �سورية ،وانت�رص حمور املقاومة.
م���ن جهته �أكد النائب قا�س���م ها�شم �أن �سوري���ة  -املقاومة �ستنت�رص يف
�سورية كما انت�رصت يف لبنان ،الذي يجب �أن مت أل مكان الرئا�سة فيه �شخ�صية
تتوافق عليها �أكرثية اللبنانيني.
كلم���ة ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبن���ان؛ �أبو عماد الرفاعي� ،ألقاها
ال�شي���خ علي �أبو �شاهني ،الذي ر�أى �أنه لن يكون مبقدور الأمة �أن تنه�ض وتتقدم
وتبني نظامها ال�سيا�سي العادل �إال �إذا خرجت من التبعية والهيمنة ،وا�ستقلت
ا�ستقال ًال حقيقي ًا بطرد االحتالل الأجنبي و�إنهاء نفوذه يف املنطقة.
م���ن جانبه �أكد �أمني ع���ام حركة الأمة؛ ال�شيخ د .عب���د النا�رص جربي� ،أن
الن��ص�ر يف لبنان عامي  2000و 2006ويف فل�سطني  2008 - 2007اكتمل بف�ضل
�صم���ود ال�شعب مع اجلي�ش واملقاومة ،والدعم املق َّدم من اجلمهورية الإ�سالمية
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ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي كلمته خالل املهرجان

الإيرانية وال�شقيقة �سورية املقاومة ،الفت ًا �إىل �أن ال�رشفاء والوطنيني وامل�ؤمنني
ال يريدون �أن يكون بينهم عمالء عان ْينا منهم �إبان االحتالل ال�صهيونية للبنان،
فاملتعام���ل مع العدو خائن للوطن دون �أي ت�أوي���ل ،وال ميكن �أن ن�ساوي بينه
وبني ال�رشفاء ال�صامدين يف بلدهم.

ا�ست�شاط �أحد ن���واب «امل�ستقبل» يف ال�شمال غ�ضب ًا
عندما تناهى �إىل م�سامعه تقلي�ص ميزانية الوجبات
وعددها هذا العام ،لأنه هو امللتزم الثاين يف الرتتيب
عل���ى �أ�سا�س � 250ألف وجبة ب�سعر  15دوالراً للوجبة
الواح���دة ،بينما حمتواها ال يتجاوز الـ 3دوالرات ،وال
ي�صل جمموع الوجبات التي يج ّهزها �إىل الـ� 50ألف ًا.
 nلبناين و�سيط بني ال�سوريني
التق��ى رئي�س الوزراء ال�س��وري املن�شق ريا�ض حجاب
يف القاه��رة �إح��دى ال�شخ�صي��ات ال�سيا�سي��ة اللبنانية
التو�سط له
املقربة م��ن القيادة ال�سورية ،طالب�� ًا منها ُّ
َّ
م��ع القي��ادة ال�سيا�سي��ة ال�سوري��ة ،ف�س�أل��ت ال�شخ�صية
اللبناني��ة حج��اب عن املقاب��ل الذي يعتق��د �أنه ٍ
كاف
ل�شن هجموم
من �أجل ال�صفح عن��ه ،فوعد ب�أنه م�ستعد ّ
ح��ا ّد عل��ى املعار�ض��ة ع�بر �أي من�بر �إعالم��ي دويل
�سيط ّل ع�بره ،متعهداً بك�شف ال�ضغ��وط التي مار�ستها
ال�سعودي��ة وقطر عليه ،وتهديدهم��ا بقتله وعائلته يف
ح��ال مل ين�شّ ��ق ..ف��ر ّد اللبناين« :م��ا على الر�س��ول �إال
البالغ».
« nامل�ستقبل» يف ذكرى كرامي
فوج���ئ منظمو احتفال الذك���رى ال�سابعة والع�رشين
ال�ست�شهاد الرئي�س ر�شيد كرامي يف طرابل�س باحل�ضور
ال�شعبي الكبري وال�سيا�سي الالفت ،ومنهم ممثلو عدد
من نواب طرابل����س من كتلة الرئي����س ميقاتي ،لكن
املده����ش �أكرث كان ح�ضور عدد م���ن حمازبي «تيار
امل�ستقب���ل» ال�سابقني ،وما أُ�طلق عليهم قادة حماور
باب التبانة ،الذين راحوا يكيلون الكالم الالذغ بحق
«امل�ستقبل» وقادته.
 nقرارات «فوقية»
انتقد مرجع �أمني كبري �أمام بع�ض زواره قرارات وزير
الداخلي��ة نه��اد امل�شنوق املت�رسع��ة و«الفوقية» ،وهو
ما ظهر ب�ش��كل وا�ضح غداة التجمع��ات ال�ضخمة �أمام
ال�سف��ارة ال�سوري��ة يف الريزة ،مذكّ��رة بطريقة تعاطي
الوزير املذكور مع �رشكتي الغاز يف منطقة الأوزاعي.
 nلبنان لي�س �أولوية
ي���ردد ممثل الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة يف بريوت،
ديري���ك بالمبلي� ،أن���ه يواجه �صعوب���ات كبرية يف
التوا�ص���ل مع �سفراء كثريي���ن ،ال �سيما الدول الكربى،
مف�رساً ذلك ب�أن لبن���ان مل يعد �أولوية يف كتاب تلك
الدول.
 nعودة خليجية
قالت م�صادر وزارة ال�سياحة ،وح�سب تقديراتها ووفق
املعطي��ات الأكي��دة� ،إن ما ال يقل ع��ن � 200ألف �سائح
خليج��ي و�سع��ودي على وج��ه اخل�صو���ص �سيق�ضون
عطالت ال�صيف يف الربوع اللبنانية هذا العام.
« nحما�س» مراقَبة
دع���ت م�صادر �سيا�سية بارزة �إىل مراقبة �سلوك حركة
«حما�س» يف املرحلة املقبلة ،خ�صو�ص ًا بعد تقربها
من اجلمهورية الإ�سالمية ،ومعرف���ة كيفية مقاربتها
للو�ضع يف �سورية ،ل ُيبنى على ال�شيء مقت�ضاه.
 nامل�رصيون وجدوا خال�صهم
�أع��رب عب��د احلكي��م جمال عب��د النا�رص ع��ن �سعادته
بنجاح عملية االنتخابات الرئا�سية ،وو�صول املر�شح
عب��د الفت��اح ال�سي�سي �إىل احلكم ،م�ؤك��داً �أن امل�رصيني
كانوا بحاجة �إىل قائد ،ووجدوا خال�صهم يف ا�ستدعاء
الرئي�س ال�سي�سي للقيادة.
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مقابلة

تحت الضوء

افرحوا أيها اللبنانيون!
ال يهم اللبنانيني كل ما يحكى
ويقال ،عن م�سرية البناء والإعمار ،وكل
ما يطلق عليها من �أو�صاف و�ألقاب
وت�سميات.
وال يهم اللبنانيني كل ما يرتدد عن
�رشكاء وم�ساهمني و�رشكاء فعليني �أو
م�ضاربني يف هذه امل�سرية التي ات�سمت
ب�أو�سع عمليات النهب املنظم واملن�سق
واملرتب واملخطط ،للدولة ،مالية،
و�أمالك ًا عامة.
ما يعرفه اللبنانيون� ،أن جراداً
ب�رشي ًا �أتى على كل �شيء ،ف�أكل الأخ�رض
والياب�س ،حتى �أنه ابتلع رمال ال�شاطئ
البحري ،وحوايف املجاري النهرية،
وطحن ال�صخر ،و�ضحى بالغابات.
والنتيجة ظهرت على «ميامني»
ال�سيا�سة اللبنانيني يف �أ�شكال خمتلفة:
ثروات هائلة ،ال يعرف كيف ومن �أين
جاءت وجتمعت ،دون �أن ي�س�أل واحد من
�أ�صحاب «النعمة» اجلدد عن م�صدرها،
مع �أنه �إذا ورث �أحد من �أبيه مبلغ
ع�رشة ماليني لرية و�أراد �أن يحفظها يف
م�رصف ،ي�س�أل عن م�صدر وجتميع هذا
املبلغ التافه.
باهلل عليكم ،هل من �أحد �س�أل ،كيف
حتولت عا�صمة بلد ،ملكية ل�رشكة
عقارية ،حتولت بدورها بقدرة قادر �إىل
�رشكة عاملية.
هل �أحد �س�أل ،كم كانت كلفة مطار
بريوت الدويل الذي حتول �إىل مطار
رفيق احلريري الدويل ،وكيف كانت
بنحو �أربعمئة مليون دوالر وانتهت
مبليارات.
ب�شكل عام ،كم كانت مكلفة م�شاريع
الإعمار والبناء ب�أرقام خيالية ،وحتى
الآن ما نزال نوعَ د مبزيد من التقنني يف
التيار الكهربائي.
هل لأحد يحدثنا كيف �أن دولة ب�أمها
و�أبيها ،عاجزة عن تنظيم �سري وعمل
الدراجات النارية ،حيث يطلع �إليك
�سائقوها من ال�شمال واليمني ومن حتت
الأر�ض.
نحن نعرف �أن ال �أجوبة على
ت�سا�ؤالت اللبنانيني املريرة ،ونعرف
�أي�ضاً� :أن ال َّديْن العام بحدود ال�سبعني
مليار دوالر ،و�أن ال�شاطئ اللبناين ،ما
يكاد فيه مكان للفقراء ،و�أن النواب
يقب�ض الواحد منهم منذ �إعالن فوزه
حتى يوم الدين ،ولو خ�رس النيابة
الحقاً.
نعرف �أي�ض ًا �أن جمعيات «خريية»
نبتت كالفطر لالهتمام ب�ش�ؤون
النازحني ال�سوريني ،فافرحوا �أيها
اللبنانيون :ال َّديْن العام �إىل ارتفاع،
والكهرباء �إىل مزيد من التقنني.

�أحمد

( العدد  )313اجلمعة  6 -حزيران 2014 -

قراءة تاريخية ْ
وغوص في الحاضر والمستقبل

جمال واكيم :لهذه األسباب لم تسقط سورية
لطاملا �شكّلت �سورية حمطّ اهتمام املحللني واملراقبني الدوليني
والإقليميني ،نظراً �إىل دورها اال�سرتاتيجي واملحوري يف املنطقة ككل،
وت�أثريها تالي ًا على جمريات الأمور عربي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
فالتطورات الأخرية يف �سورية ،وقبلها يف تون�س وم�رص وليبيا ،جعلت
الأنظار ت�شخ�ض بقوة �إىل املنطقة ككل ،وحتديداً �إىل �سورية؛ �إحدى �أبرز
دول املمانعة ،وفتحت الباب على م�رصاعيه �أمام التحليالت والقراءات
التي تالم�س بغالبيتها الر�أي ال�سيا�سي �أكرث منها قراءة مو�ضوعية وواقعية
وعلمية خللفيات التطورات و�أبعادها ،فيما احلاجة �أكرث من ما�سة �إىل مثل
هذه الدرا�سات التي ت�ستند �إىل التاريخ واجلغرافيا قاعدة ،فت�ستقي منهما
الدرو�س والعبرَ وتعك�سهما على احلا�رض الذي ي�ؤ�رش �إىل �صورة امل�ستقبل.
هذه ال�صورة البانورامية بني وقائع التاريخ واجلغرافيا وتطورات
احلا�رض واملخططات الغربية للم�ستقبل ،ير�سمها بدقة الباحث اال�سرتاتيجي
والدكتور يف العالقات الدولية جمال واكيم ،يف درا�سة تخو�ض يف عمق
امل�ؤ�رشات والتطورات ،وتبتعد عن «زواريب» املواقف ال�سيا�سية ال�ضيقة،
ويف ما ي�أتي تفا�صيل هذه الدرا�سة  -القراءة.
تت�أث����ر �سوري����ة تاريخي���� ًا بثالثة
نطاق����ات جيو�سيا�سي����ة ،وهي :بالد ما
بني النهرين ،وب��ل�اد الأنا�ضول ،وم�رص،
لأن املنطقة ال�رشقي����ة من �سورية هي
امتداد لبالد ما بني النهرين ،واملنطقة
ال�شمالية هي امتداد لكيليكيا ،واملنطقة
اجلنوبية ه����ي امتداد للأم����ن القومي
امل���ص�ري ،الذي يب����د أ� يف �سيناء مروراً
بفل�سطني ،وي�صل �إىل مدينة دم�شق.
�إ�ضاف����ة �إىل �أن املنطقة اجلنوبية -
ال�رشقية من �سورية مفتوحة دائم ًا على
ت�أثريات �آتية من �شبه اجلزيرة العربية،
لأن البادي����ة ال�سورية ت�ش����كل امتداداً
له�ضبة جند.
تُعت��ب�ر �سورية منذ فج����ر التاريخ
عقدة املوا�ص��ل�ات العاملي����ة ،فطريق
التج����ارة الآتية عرب املحي����ط الهندي
و�صو ًال �إىل اخلليج العربي وبالد ما بني
النهري����ن ،كان تعرب نهر الفرات ودجلة
وت�ص����ل �إىل منطقة الفرات الأعلى ،التي
متتد الي����وم بني تركيا و�سورية ،وت�صل
�إىل البحر املتو�سط.
والطري����ق الأخرى كان����ت تبد�أ من
الهند ،م����روراً بالبحر الأحمر واحلجاز،
و�صو ًال �إىل داخل �سوري����ة� ،أو �ساحلها
ومتتد نح����و �أوروبا ،وهناك طريق بر ّية
تبد�أ من ال�صني وتعرب يف �شمال �سورية.
هذه اجلغرافيا جعلت �سورية عر�ضة
دائم���� ًا لت�أث��ي�رات �آتية م����ن النطاقات
اجليو�سيا�سي����ة املذك����ورة� ،إ�ضافة �إىل
ت�أثريات �أخرى �آتي����ة من �شبه اجلزيرة
العربية.
ً
�أم����ا ال�س�ؤال املط����روح راهنا :كيف
ميك����ن تطبيق ه����ذه النظري����ة على ما
يحدث اليوم يف �سورية؟
بع����د ا�ستق��ل�ال �سوري����ة ،تك ّون����ت
اجلمهوري����ة العربي����ة ال�سورية ،وهي
كيان �سيا�سي حدي����ث مل يكن موجوداً

يف التاري����خ ،وكان����ت �سورية منذ بدء
تكوينه����ا عر�ض����ة لالا�ستق����رار ،بحكم
ت�أثره����ا بالنطاقات الثالث����ة املذكورة
�آنف���� ًا ،وهذا ما يف��ّس�ررّ االنقالبات التي
كانت حت�صل يف خم�سينيات و�ستينيات
القرن الفائت.
لكن مع و�صول الرئي�س حافظ الأ�سد
�إىل احلك����م تغيرّ ت املعادل����ة ،ف�أم�سك
بالداخ����ل ال�س����وري� ،أي مبدينة دم�شق،
م�ستعين���� ًا باجله����از الأمن����ي من �أجل
تثبيت احلكم وقلب املعادلة ال�سابقة،
فبد ًال م����ن �أن تت�أث����ر املنطقة ال�رشقية
بالع����راق� ،أ�صبحت �سوري����ة ت�ؤثر يف
العراق ،وكذلك الأمر بالن�سبة للمنطقة
ال�ساحلية الت����ي كانت تت�أثر بكيليكيا،
ف�أ�صحب����ت ت�ؤث����ر يف تركي����ا ،وهذا ما
ين�سحب �أي�ض ًا على املنطقة اجلنوبية،
عرب عقد حتالفات ب��ي�ن الأ�سد وبع�ض
الف�صائ����ل الفل�سطيني����ة واللبناني����ة
والت�أث��ي�ر يف ال�سيا�س����ة الفل�سطيني����ة
واللبنانية ،وبالتايل الت�أثري يف �سيا�سة
املنطق����ة ككل ،ف�أ�صب����ح هناك معادلة
جديدة �أ�صحبت من خاللها «ال�سيا�سية
ال�سورية فاعلة ولي�ست منفعلة».

م�ؤخ����راً طُ ����رح م���ش�روع �أمريك����ي
ملنطقة ال�رشق الأو�سط ،وهناك �رضورة
للواليات املتح����دة لل�سيطرة على هذه
املنطقة ،لتحديد مكا�سب عدة:
�أو ًال :اله����دف اجليو�سيا�س����ي� :أي
معادلة ال�سيط����رة على املنطقة ور�سم
�سيا�س����ات معينة م����ع دول �أخرى عرب
ال�سيطرة املذكورة.
فبالن�سب����ة للوالي����ات املتح����دة،
ال�سيطرة على منطق����ة ال�رشق الأو�سط
املمت����دة من �شم����ال �إفريقيا واملحيط
الأطل�س����ي وح����دود ال�صني ،مب����ا فيها
باك�ستان و�أفغان�ستان ،تعطي الواليات
املتح����دة الي����د الط����وىل يف حتدي����د
عالقاتها الدولي����ة مع الدول املناف�سة،
�أي �أوروبا ورو�سيا وال�صني واليابان.
وبالن�سب����ة �إىل �أم��ي�ركا �أي�ض ًا ،ف�إن
�إحكام ال�سيطرة عل����ى املنطقة ميكنها
من الف�صل ب��ي�ن �أوروب����ا و�إفريقيا من
جهة ،و�أوروبا ورو�سيا من جهة �أخرى،
ومنعها من الو�صول �إىل البحر املتو�سط
واملحيط الهندي.
كذل����ك متن����ع ال�سيط����رة على هذه
املنطق����ة ال�ص��ي�ن م����ن الو�ص����ول �إىل

واكيم :إيران اخترقت المتوسط بعالقتها مع سورية
و«حزب اهلل» ..والمنطقة الممتدة بين فلسطين
ومصر بعالقاتها مع فصائل المقاومة الفلسطينية..
والبحر األحمر من خالل العالقة مع الحوثيين

املتو�سط ،الذي ي�شكل عقدة املوا�صالت
العاملية منذ فجر التاريخ ،كذلك متنعها
من حتقيق اخرتاقات يف �إفريقيا.
ويف �سبي����ل حتقي����ق ه����ذا الهدف،
بد أ� الأمريكيون من����ذ ت�سعينيات القرن
الفائت بالتجهيز لال�سرتاجتية الكربى،
كالع����ب ال�شطرجن ال����ذي يجهز حجاره
قب����ل الهج����وم ،وب����د�أت بالتنفيذ مع
و�صول ج����ورج بو�ش االب����ن يف العام
� 2001إىل احلك����م ،من خالل احلرب على
�أفغان�ست����ان ،حت����ت ذريع����ة الرد على
الهجوم الذي تعر�ضت له يف � 11أيلول
.2001
ملاذا �أفغان�ستان؟
لأنها ت�ض����ع الواليات املتحدة على
احلدود الغربي����ة لل�صني ،وعلى مقربة
من �سيبريي����ا ،والتي ت�ش����كل احلديقة
اخللفية لرو�سيا.
�أم����ا ���ض�رب الع����راق ف����كان وفق
ح�ساباتهم ،و�سيحدث �صدمة مبا �سمته
كوندولي����زا راي�س الفو�ض����ى اخلالقة،
و�إع����ادة ر�سم جغرافي����ة املنطقة ب�أقل
التكالي����ف املمكن����ة ،غ��ي�ر �أنها القت
مقاومة لهذا امل�رشوع من �أطراف عدة.
ونتدرج بت�سمية هذه الأطراف؛ �إيران
كقوة �إقليمية عظم����ى وكنقطة تقاطع
رو�سي����ة � -صيني����ة ،وبالت����ايل كانت
�إيران داعمة للمقاوم����ة العراقية التي
كبدت الواليات املتحدة خ�سائر فادحة،
و�سوري����ة كقوة عظم����ى ،لأنها تتو�سط
ثالث قوى عظمى ،تركيا والعراق وم�رص
من الناحية اجليو�سيا�سية.
فالرئي�س حافظ الأ�سد ن�سج عالقات
م����ع خمتلف الق����وى العاملي����ة ،وكان
عندم����ا يختلف مع دولة معينة يعتمد
يف مواجهتها على دولة �أخرى ،فلم يقع
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يف تاريخ����ه حتت الهيمنة ال�سوفياتية كما
كانت دول �أوروبا ال�رشقية ،وكان يف الوقت
عينه قادراً على مواجهة الواليات املتحدة
باالعتماد على الدع����م الرو�سي ،ثم عقدت
�سورية حتالف ًا مع �إيران غداة انت�صار الثورة
الإ�سالمية فيها ،و�أهميتها بالن�سبة لإيران،
�أنه �أ�صبح لها �إطاللة على البحر املتو�سط،
وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل حكم العالقة بني
�سورية ورو�سيا وال�صني ،اللتني �أ�صبح لهما
�إطاللة على البحر املتو�سط ،وهذه الإطاللة
لي�س من ال�سه����ل �إطالق ًا �أن ت�ضحي بها كل
من �إيران ورو�سيا وال�صني.
وبالع����ودة �إىل ال�سيا�س����ة الأمريكي����ة،
فعندما وجدت الوالي����ات املتحدة مقاومة
مل�رشوعه����ا ،و�شع����رت بف�ش����ل حربها يف
�أفغان�ست����ان والع����راق ،كان لزام���� ًا عليها
�أن تقي����م خط ًا دفاعي ًا ع����ن ال�رشق الأو�سط
الأ�صغر الذي ي�ضم البالد العربية ،والأهم �أن
متنع و�صول �أي قوة معادية �إىل املتو�سط.
ف�سوري����ة ت�شكّل نقطة اخ��ت�راق رو�سي
�إيراين �صيني لهذا اخل����ط الدفاعي ،و�إيران
من جهة �أخرى اخرتقت البحر املتو�سط من
خالل عالقتها مع �سوري����ة و«حزب اهلل»،
واملنطق����ة املمت����دة ب��ي�ن فل�سطني وم�رص
من خ��ل�ال عالقاتها م����ع ف�صائل املقاومة
الفل�سطيني����ة ،والبح����ر الأحم����ر من خالل
العالقة مع احلوثيني.
ف����كان الرد الأمريكي عل����ى هذا التمدد،
الذي يعن����ي يف حقيقته مت����دداً رو�سي ًا -
�صيني ًا ،عرب اعتماد ما ي�سمى «دول االعتدال
العرب����ي» وعماده����ا م���ص�ر وال�سعودية،
الأوىل مبا متثل من عراقة عربية ،والأخرى
مبا حتت����وي من قوة مادي����ة وت�أثري ديني
ملواجه����ة التمدد الإي����راين ،وتن�ضم �إليهما
تركيا عرب حزب «العدالة والتنمية».
فما هي حقيقة دع����وات �سورية لتنفيذ
الإ�صالحات؟
هي دع����وات �سورية لقطع عالقاتها مع
�إيران ،لتتحول عندها نقطة تالقي �سعودي
 تركي لإقفال املنطقة على �إيران.وق����د حاولوا ع��ب�ر الق����رار � 1559رضب
�سالح «حزب اهلل» ،عرب احتوائه �سيا�سي ًا،
لتفتق����د �سورية و�إيران ورق����ة ا�سرتاتيجية
مهم����ة يف وج����ه «�إ�رسائيل» ،ث����م �إخراج
�سورية م����ن لبنان كخط����وة �أوىل لإ�سقاط
النظ����ام يف �سوري����ة ،وهذا م����ا اتفق عليه
الرئي�سان الأمريكي جورج بو�ش والفرن�سي
جاك �ش��ي�راك يف لقاء النورم����ودين ،وكان
�شرياك يرى �أن �سوري����ة يجب �أن تكون من
ال�سني ،ولي�س نقطة اخرتاق
�ضمن املثل����ث ُّ
�إيراين للو�صول �إىل املتو�سط.
وبد�أ منذ ذلك احل��ي�ن عد العدة لتغيري
املعادلة ،حتى اندلعت «الثورات العربية»،
ولتطوي����ق الثورة امل�رصي����ة ،اعتمدوا هذه
النظرية وه����ي «عندما تريد تطويق حريق
كبري ،يجب �إ�شعال حرائق �صغرية حوله»،
فاندلعت الث����ورات يف الأقطار التي كانت
تت�أثر مب�رص تاريخي���� ًا وهي :ليبيا ،واليمن
و�سورية ،ولتخفيف ال�ضغ����ط على الأردن،
وال�سعودية و�سلطنة عمان والبحرين.
للأزمة يف �سورية جوانب عدة:
الف�س����اد ،و�ضعف احلي����اة الدميقراطية،
و�سطوة الأجهزة الأمني����ة ،و�أخطرها كانت
ال�سيا�س����ة الليربالي����ة التي قاده����ا وزير

االقت�صاد ال�سوري ال�سابق عبد اهلل الدردري،
والتي �أ���ض�رّت مب�صالح الطبق����ات الفقرية
يف الريف ،وهذا م����ا �شكّل الأر�ضية لتفجري
الو�ضع.
لكن من �أين �أتى التفجري؟ �أتى من منطقة
درعا يف جنوب �سوري����ة التي كانت تت�أثر
مب�رص وال�سعودية ،و�أ�سهم يف ذلك عامالن؛
اخلل����ل الأمن����ي يف م�رص نتيج����ة الثورة،
وحتري�����ض ال�سعودية بع�����ض املجموعات
ال�سلفية على التحرك.
ويف هذا ال�ص����دد لدى تركيا تخوف من
�أي خلل �أمني يف �سورية ،خوف ًا من انتقاله
�إىل ���ش�رق الأنا�ضول ذات الغالبية العلوية
والكردية ،من هنا جاءت دعوتهم للإ�صالح،
خوف ًا من التفجري ،ثم �أتى ال�ضغط الأمريكي
على تركيا فانخرط����ت باللعبة ،و�سيا�سة
وزي����ر خارجيتها داود �أوغل����و وا�ضحة� ،إذ
ي�ؤكد �أن ال�سيا�سة الرتكية يجب �أال تتناق�ض
مع الدور الغربي يف املنطقة.
والدور الغربي ه����و ال�سيطرة الأمريكية
على املنطقة ،وعندما يكون الو�ضع الأمريكي
غري م�ستق����ر يف العراق و�أفغان�ستان ،يجب
ال�سيطرة على اخلط املمتد من تركيا �شما ًال
ع��ب�ر �سوري����ة �إىل الأردن فاخلليج العربي،
وهنا حت���ص�ر �إيران به�ضب����ة �إيران وبنفوذ
جزئي يف العراق.
لكي يتم ذلك يج����ب �إ�سقاط النظام يف
�سوري����ة وه����ذا ما جتري حماولت����ه ،ولكن
النظام يف �سورية ،بق����ي متما�سك ًا لعوامل
عدة:
�أو ًال� :صمود اجلي�ش الذي مل يتعر�ض لأي
ان�شقاق؛ كما ح�صل يف ليبيا.
ثاني ًا :متا�سك الأجهزة الأمنية.
ثالث��� ًا :ب���دء الرئي�س الأ�س���د باحلركة
الإ�صالحية ،لكن ذلك مل ي�ؤد دوره املطلوب
متام ًا ،فانفجرت الأزمة يف الأرياف ،وكان
هناك تدخل خارج���ي لإذكاء هذه احلركة،
�إمنا متكّ���ن النظام من احتوائه���ا ،بف�ضل
جدي���ة الأ�س���د يف �إق�صاء رم���وز الف�ساد،
وبف�ضل الدعم الرو�سي  -ال�صيني املطلق
له ،خالف��� ًا ملا جرى يف ليبي���ا ،فهما لن
يخدعا مرتني.
�إ�ضاف����ة �إىل العامل الإي����راين الذي كان
�سيمن����ع رو�سيا وال�صني م����ن التخلي عن
النظ����ام يف �سوري����ة ،لأن����ه يف حال خ�رس
�سوري����ة يعن����ي �أن����ه خ�رس ورق����ة «حزب
اهلل» ،كورق����ة ا�سرتاجتي����ة يف ال�رصاع مع
«�إ�رسائيل» ،وبالتايل تعر�ض �أمنه للخطر
�إن بحرب ع�سكرية �أو من خالل �إذكاء حركة
احتجاجي����ة حت����ت عن����وان �إ�صالحي كما
ح�صل يف ال�سابق ،لكن �سورية �صمدت حتى
ال�ساعة ،و�أفقد الأ�سد دول الغرب كل الأوراق
التي يعتمد عليه����ا يف الداخل ،و�أثبت �أنه
م�ستع����د �أن يتحمل خ�سائر �سيا�سية عندما
يت����م امل�س بالثوابت الت����ي ي�ؤمن بها ،وما
كان يح�رض هو تق�سيم املنطقة بكاملها.
وانق�سام املعار�ض����ة ال�سورية وت�شتتها
ما هو �إال دليل على انق�سام للقوى الداعمة
لها ،وطامل����ا مل ي�ستطيع����وا �إزالة النظام،
ف�سيتعاطون م����ع الواقع ال حمال ،ال �سيما
مع انتخاب الأ�سد رئي�س ًا للجمهورية لوالية
ثالثة.
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المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ينظم ندوة حول
الجوانب المالية والضريبية المرتبطة باألنشطة البترولية في لبنان
نظّمت هيئة �إدارة قطاع البرتول واملركز اال�ست�شاري
للدرا�س����ات والتوثي����ق ،ندوة متت خالله����ا مناق�شة
«اجلوان����ب املالية وال�رضيبي����ة املرتبطة بالأن�شطة
البرتولية يف لبن����ان»� ،شارك فيها نخبة من اخلرباء
واملعنيني يف هذا ال�ش�أن.
ال�سي���د عبد احللي���م ف�ض���ل اهلل؛ رئي����س املركز
اال�ست�ش���اري للدرا�س���ات والتوثي���ق ر�أى �أن قانون ًا
�رضيبي��� ًا حديث ًا وع�رصي��� ًا يف جمال النفط ال بد �أن
يحفظ م�صال���ح الدولة بالدرج���ة الأوىل ،وحقوقها
�إزاء ال�رشكات ،لكن م���ع احلر�ص على �أال يكون ذلك
عل���ى ح�ساب اجلاذبي���ة اال�ستثماري���ة للقطاع ،وال
على موقع البلد التناف�سي يف بيئة �إقليمية ودولية
تت�سم باملزاحمة ال�شديدة ،الفت ًا �إىل �أن �رشط النجاح
الأول يف مهم���ة �إقرار قانون �رضيبي ع�رصي ومالئم
لأن�شط���ة النفط هو يف اعتماد مقاربة �إ�صالحية غري
تقليدية ،تتخطى نواق�ص مقاربتنا الراهنة وعيوبها
وثغراتها.
وق����ال رئي�س هيئة �إدارة قط����اع البرتول يف لبنان؛
نا���ص�ر حطي����ط� ،إن «� 46رشكة عاملية م����ا يزالون
ينتظرونن����ا لإج����راء املناق�صة ،ويف ح����ال الت�أخري
�سيكون لذلك انعكا�س �سلب����ي �أو�سع» ،و�أ�شار �إىل �أن
«الأ�سواق امل�رصية والأردنية والفل�سطينية خ�رسناها،
رغ����م �أنها �أ�سواق طبيعية للبن����ان ،وذلك ب�سبب عدم
التوقيع على قانون ال�رضائب النفطية».
وحت����دث رئي�س وحدة ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية
يف هيئة �إدارة قطاع البرتول؛ املهند�س و�سام الذهبي،
عن الأحكام ال�رضيبية املقرتحة واملتعلقة بالأن�شطة
البرتولية ،ولف����ت �إىل «الأح����كام العامة يف الف�صل
الأول ،و�إىل النظ����ام ال�رضيب����ي للأن�شط����ة البرتولية
يف الف�ص����ل الثاين يف جم����االت �رضيبة الدخل على

الأن�شط����ة البرتولي����ة ،والتهرب م����ن ال�رضائب ومنع
التهرب ال�رضيبي� ،إ�ضافة �إىل الر�سملة الرقيقة و�إدارة
ال�ش�����ؤون ال�رضيبية ،و�إىل م�س�ألة تنازل �صاحب احلق
�أو �صاحب احلق امل�شغل ،ويف ال�رضيبة املقتطعة لدى
املنب����ع ،وال�رضائب املقتطعة من الأ�شخا�ص الأجانب
املعنويني والطبيعيني من غري امل�ستخدمني ،و�أحكام
�أخرى».
وعقّب ح�سني العزي على ثالثة حماور يف النقا�ش
تتعل����ق بـ«مكون����ات النظام ال�رضيب����ي ،وال�صندوق
ال�سيادي والبنى احلاكم����ة» ،مطالبا بـ«�إيجاد نظام
�رضيبي خا�ص بالقطاع النفطي نظراً لأهميته».
و�أبدى الدكتور كمال حم����دان عدة مالحظات ،منها
���ض�رورة النقا�ش حول بن����اء منظومة عائدات الدولة
ككل ،م�شرياً �إىل «ثالث����ة م�صادر �أ�سا�سية للدولة هي
الإت����اوات ،وتقا�سم الأرباح م����ع امل�ستثمر ،وخمتلف
�أن����واع ال�رضائب التي �ستح�صله����ا ،مف�ض ًال التفاو�ض
على الإتاوة ،لأن احلوكم����ة �ضعيفة ،وهناك م�صالح
مرتبطة باخلارج».
وفيما �أب����دى الدكتور توفيق كا�سب����ار خماوفه من
«تكال����ب امل�صالح وفت����ح ال�شهيات �أم����ام مليارات
الدوالرات ،ومن املخاطر املت�أتية من املديونية التي
هي الأعل����ى يف العامل يف لبن����ان» ،طالب الدكتور
غ����ازي وزنه بوجود ت�رشيع م�ستقر للنظام ال�رضائبي
النفطي يف لبنان ،ونا�صح���� ًا بـ«الأحكام ال�رضائبية
النفطية ،وهي الإتاوة وتوزيع برتول الربح وال�رضيبة
على الأرباح».
الوزي����ر ال�سابق د .ط��ل�ال ال�ساحلي �ش����دد على �أن
«مو�ضوع النفط لي�س �أمراً عادي ًا ،و�أن درا�سته تتطلب
املزيد م����ن الدقة وحت�ص��ي�ن الر�ؤي����ة لكيفية و�ضع
م�سودة ر�ؤية حول النفط».

■ النائ���ب ال�سابق ح�سن يعقوب �أك���د �أن واقع احلرب
على �سورية لن يكون بعد الثالث من حزيران كما قبله،
و�أن مزاج ال�شع���ب ال�سوري �أ�صبح م�ؤيداً للرئي�س ب�شار
الأ�سد �أكرث من �أي وقت م�ضى.
■ حرك��ة الأم��ة �أك��دت �أن �صفة «عمي��ل ال�صهاينة» لن
ميحوها زم��ن� ،أو تربئة من رجل له موقع متقدم مدني ًا
�أو روحي��اً ،فالعمي��ل غدر بوطنه و�أر�ض��ه و�أهله� ،سائلة:
جع��ل املجرم�ين اخلائنني
ه��ل م��ن املعق��ول واملنطق ْ
كاملواطنني ال�صادقني ال�صامدين»؟!
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي،
�س�أل :ماذا يبق���ى للبلد من �صفات الدولة عندما يف�شل
املجل����س النيابي املم َّدد ل���ه يف التوافق على قانون
انتخاب���ي يل ّبي عدالة التمثي���ل ال�صحيح؟ وماذا يبقى
لبلد ال ي�ستطيع نوابه اختيار رئي�س للجمهورية؟ وماذا
يبقى لبلد يختلف �أع�ضاء احلكومات فيه على كل �شيء،
حتى ل���و كان ثروة نفطية لبلد مديون ومنهوب؟ وماذا
يبقى لبل���د جتتاحه اال�رضابات العمالي���ة و النقابية
حت���ى النخاع؟ وماذا يبقى لبلد مهدد مو�سمه الدرا�سي
الثانوي واجلامعي بال�ضياع؟
■ ال�شي��خ ماه��ر حمود اعت�بر �أن «الإخ��وان امل�سلمني»
امل�شبعني
اليوم لي�سوا «�إخوان» ح�سن البنا ،ولي�سوا �أولئك َ
بالفكر الإ�سالمي النقي ،وبالثقافة الرائدة التي قر�أناها
يف كت��ب عبد الق��ادر ع��ودة وم�صطفى ال�سباع��ي و�سيد
قط��ب ،و�آالف ال ُك ّت��اب واخلطب��اء واملفكري��ن الذي��ن
تخرجوا من هذه املدر�سة.
ّ

■ ال�شي����خ د� .ص����ادق النابل�س����ي ر�أى �أن ال�شعب
ال�سوري يثب����ت اليوم �أن الإغ����راءات مل تنل منه،
و�أن الأكاذي����ب والدعايات مل حترف����ه عن �إميانه
توج����ه �إىل �صناديق
بوطنه وق�ضاي����ا الأمة ،فهو ّ
االقرتاع بح�شود غفرية النتخ����اب ال�شخ�ص الذي
موحداً
�صدق �شعبه و�أخل�ص له ،وجاهد كي يبقى ّ
وم�ستقراً ،رغم ج�سامة ال�ضغوط وعظيم التحديات.
■ جتم��ع العلم��اء امل�سلم�ين �أ�س��ف العتب��ار
الكاردين��ال الراع��ي العمالء يف الكي��ان الغا�صب
�أف�ض��ل ممن بقوا يف وطنهم ،ودافع��وا عنه� ،سائ ًال:
ماذا يريد غبطته وقد زار بلداً عربي ًا حمت ًال بوجود
وا�ستقبِل من
املحتل�ين ،واعترب �أن العمالء �رشفاءُ ،
قب��ل �أحد �أبرز دعاة جتنيد العرب يف �صفوف العدو
ال�صهيوين؟
■ قيادتا رابطة ال�شغيلة وتيار العروبة للمقاومة
والعدالة االجتماعية ر�أت����ا �أن التطورات ال�سورية
وم�شهد االنتفا�ض����ة ال�شعبية ال�سورية التي عبرّ ت
عنها امل�شاركة يف االنتخابات الرئا�سية ال�سورية
كان مبنزلة ال�صاعقة على املراهنني على انقالب
املواطنني ال�سوريني �ضد بلدهم وقيادتهم الوطنية
املقاومة.
■ د� .سمري �صباغ؛ رئي�س االحتاد البريوتي ،طالب
«تي��ار امل�ستقب��ل» بلج��م حلفائه الذي��ن يتقدمون
ال�صف��وف لقيادة لبنان وهم يثبت��ون اليوم كم �أن
�أبواقهم البذيئة ونواياهم ال�سيئة ت�سبق عقولهم.
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البطريرك ينفي تهمة العمالة عن اللبـنانيـي
بب�ساطة ت�ضاهي �شخطة القلم،
ب���ر أ� البطري���رك امل���اروين ب�شارة
الراعي عمالء جي�ش حلد اجلنوبي،
من تهم���ة العمالة وخيانة الوطن،
ماحي ًا �سجله���م ال�سوداوي يف جر
الويالت على �أبناء بلدهم من خالل
التعامل م���ع العدو «الإ�رسائيلي»
والو�شاي���ة ب�أق���رب النا�س ،وهكذا
�ضاعف �سي���د بكركي م���ن اجلدل
ال���ذي �أثري حول زيارت���ه للأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة باملقام الأول.
متنا�سي��� ًا ارتكابات عمالء حلد
الت���ي ال تزال حا��ض�رة يف �أذهان
اللبناني�ي�ن ،زار الراع���ي «كف���ر
ناحي���م» ومدن��� ًا �أخ���رى ،حي���ث
التقى اللبناني�ي�ن يف «�إ�رسائيل»
وعائالته���م ،بذريع���ة �أن مهمت���ه
الدينية تقت�ضي �إعادة االبن ال�ضال
�إىل كن���ف الكني�س���ة والوطن ،لكن
الراعي جتاوز كل اخلطوط احلمراء،
و��ض�رب بعر�ض احلائ���ط م�شاعر
الكثري م���ن اللبنانيني الذين عانوا
الأمرّين على يد جي�ش �أنطوان حلد،
ال �سيما حني ق���ال�« :أولئك الذين
ا�ضطروا �أن يرتكوا لبنان �سنة 2000
هل هم جماعة حاربت �ضد لبنان؟
ه���ل �أقدموا على حمارب���ة الدولة
اللبنانية �أو امل�ؤ�س�سات اللبنانية؟
هل ينبغي �أن ن�سمي ه�ؤالء :عمالء؟
�أو خون���ة؟ ..هذا كالم �أرف�ضه رف�ض ًا
تام ًا �أمام امللأ» ،م�ضيفاً« :هم هنا
يحب���ون لبنان �أكرث م���ن �أي مقيم
هن���اك ،و�أنا �آ�س���ف �أن تل�صق بهم
�أي تهم���ة �أو نعت ،ولكني قلت لهم
الأبرياء دائم ًا يدفعون ثمن غلطات
و�رشور الكبار� ..شعرت هنا �أين يف
قلب لبن���ان احلقيق���ي ولي�س يف
لبنان املزيف».
ال �ش���ك �أن كالم الراع���ي �شكل
�صدم���ة يف �أو�س���اط لبنانيني كرث
مم���ن ال يزالوا غ�ي�ر قادرين على

تنا�سي ما فعله عنا�رص جي�ش حلد
بهم وبعائالتهم و�أبنائهم ومنازلهم
وقراهم من و�شاي���ة وقتل وتنكيل
وتدم�ي�ر وقتال حتت راي���ة العدو
«الإ�رسائيل���ي» ،ف�ض ًال ع���ن �إدارة
معتق���ل اخليام وجتني���د العمالء
و�شب���كات التج�س�س والتنكيل بكل
من يرف�ض التعامل مع «�إ�رسائيل».

وجهة نظر
ال�س����ؤال املط���روح اليوم :هل
�أ�صبحت اخليانة وجهة نظر؟ كيف
ميك���ن لبطري���رك بحج���م وتفكري
البطري���رك الراع���ي �أن يقدم على
خطوة كه���ذه وهو يعلم تداعياتها
وم�ضاعفاته���ا وا�ستفزازه���ا لفئة
كب�ي�رة م���ن اللبناني�ي�ن ،والأهم
كيف تنا�سى الراعي بنود القانون
اللبن���اين وم���ا ين����ص عليه يف
املادة  278من قان���ون العقوبات
اللبناين – باب اخليانة «من �أن
كل لبناين قدم م�سكن��� ًا �أو طعام ًا
�أو لبا�س��� ًا جلا�سو�س �أو جلندي من
جنود الأعداء يعمل لال�ستك�شاف �أو
لعميل من عمالء الأعداء �أو �ساعده
عل���ى الهرب �أو �أج���رى ات�صا ًال مع
�أحد ه����ؤالء اجلوا�سي�س �أو اجلنود
�أو العم�ل�اء وه���و عل���ى بينة من
�أمره يعاق���ب بالأ�شغ���ال ال�شاقة
امل�ؤقتة».
وكي���ف تغا�ض���ى ع���ن مفهوم
القانوين اللبن���اين والدويل والذي
يعت�ب�ر جم���رد دخ���ول املواطن
اللبن���اين �إىل �أرا�ضي العدو جرمية
يعاق���ب عليه���ا القان���ون ،والذي
يعت�ب�ر كل من حم���ل �سالح ًا مع
عدو غا�ص���ب �ضد دولت���ه �أو قدم
لها معلومات ت����ؤدي �إىل انت�صار
قواتها على جي�ش وطنها هو عميل
ي�ستحق عقوبة اخليانة العظمى.

رد خمجل
رغم دعوات الراعي �إىل �إ�صدار عفو عن
اللبنانيني يف «�إ�رسائيل» وال�سماح لهم
بالعودة �إىل قراهم واالجتماع بعائالتهم،
كان رد بع����ض ه�ؤالء خمج�ل�اً بحق ،فقد
��ص�رح بع�ضهم لوكال���ة «فران�س بر�س»
ع���ن �أنهم ال يتوقعوا الكث�ي�ر من الزيارة
«لأن الراع���ي ل���ن يقدم لن���ا �أي �شيء»،
و�أنهم «ال يري���دون العودة �إىل لبنان بل
هم �سعداء و�أبنا�ؤهم يخدمون يف اجلي�ش
الإ�رسائيل���ي» ،حت���ى �أن بع�ضه���م قال
�إن «الو�ض���ع االقت�ص���ادي للبنانيني يف

�إ�رسائيل متفاوت ،فهناك عائالت مي�سورة
و�أخ���رى فقرية ،لكن الفق�ي�ر يف �إ�رسائيل
�أف�ضل و�ضع ًا من اللبناين املقيم يف بلده،
�إذ �إنه يحظ���ى بطبابة جمانية ومبدخول
ب�سيط من الدولة».
�إال �أن بع����ض املواق���ع الإلكرتوني���ة
املح�سوب���ة على عمالء حلد كان �أ�شاع �أن
بع�ض العمالء ،وخالل لقائهم مع الراعي
طالبوه برتتيب وت�أمني عودتهم �إىل لبنان
«بعد �أن تخلت عنه���م �إ�رسائيل الر�سمية
وخذلتهم ،ورف�ض املجتم���ع الإ�رسائيلي
ا�ستيعابه���م ،وبعد �أن نبذه���م املجتمع
الفل�سطين���ي يف الداخ���ل» ،وه���و تعهد

بدرا�سة املو�ضوع ،مع�ب�راً عن �أمله ب�أن
«يلتئم هذا اجل���رح املفتوح مع ا�ستقرار
لبنان واملنطق���ة» ،فلماذا قرر الراعي �أن
يخو�ض يف تفا�صيل ه���ذا امللف ال�شائك
يف ه���ذا التوقيت احل�سا�س وبالتزامن مع
زيارت���ه للأرا�ضي الفل�سطيني���ة ،الواقعة
حتت االحتالل وحتت �رشوط «�إ�رسائيل»
وحمايته���ا الأمنية يف بع����ض املناطق؟
وهل هو من مينح العفو العام عن جرائم
وجمازر ال تغتف���ر ارتكبها لبنانيون �ضد
�أبن���اء بلدهم؟ وملاذا �أ��ص�ر الراعي على
�أن يح���رج �أولئك الذين دافعوا عن زيارته
ب�إ�سباغ ال�صبغ���ة الدينية عليها ،ف�إذا به

| خطوات الراعي القادمة
تردد بع����د عودة البطريرك الراعي �إىل بريوت �أنه حمل يف
حقائب����ه املنا�شدات والر�سائل من اللبنانيني يف «�إ�رسائيل»،
وقد قرر ف����ور عودته �إىل ال���ص�رح البطريركي �إع����ادة �إحياء
القان����ون الذي رفعه نواب تكت����ل التغيري والإ�صالح يف العام
 ،2011ويتن����اول امل�رشوع معاجلة �أو�ض����اع جميع اللبنانيني
الذي����ن جل�أوا ق���س�راً �إىل «�إ�رسائيل» ويلح����ظ �إجراء حماكمة
عادل����ة ملن فر �إىل «�إ�رسائيل» وان�ض����م ع�سكري ًا يف �أي حني،

فيما الآخرون من زوجات و�أوالد ي�سمح بعودتهم �ضمن تطبيق
�آليات ت�صدر خالل �سنة من جمل�س الوزراء.
هذا امل�رشوع وج���د فيه البطريرك الراعي احلل لهذه الق�ضية
ال�شائك���ة ،فق���رر �إعادة �إحيائ���ه �آم ًال بعودة اجلمي���ع �إىل ربوع
وطنهم ،باعتبار �أن املحاكم���ة العادلة هي خري و�سيلة لطم�أنة
ه�ؤالء ،لكنه  -ومع الأ�سف  -ال يدرك �أن ه�ؤالء العمالء يرف�ضون
�إخ�ضاعهم للمحاكمة وال يعرتفون بارتكاب �أي خط أ� قط.

| دور بكركي
م����ن الناحي����ة الرعوية ،تهتم النيابة البطريركي����ة املارونية يف الأرا�ضي املقد�سة باملوارنة هن����اك ،وتقدم لهم م�ساعدات
اجتماعي����ة ،وق����د �أن�ش�أت لهم ثالثة مراكز رعوية يف عكا وطربيا وكريات �شمونة ،ت�ض����م كنائ�س و�أماكن اجتماع ،حيث يتوىل
املر�سل����ون اللبنانيون رعايتهم ،وجلهة التوا�صل مع اللبنانيني يف «�إ�رسائيل» املمنوعني من العودة �إىل لبنان ،يلعب رئي�س
�أ�ساقفة حيفا والأرا�ضي املقد�سة دور همزة الو�صل بينهم و�أهلهم يف لبنان.
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ين في «إسرائيل»!

يتط���رق �إىل ملف �سيا�سي �شائك
للغاية؟ والأهم كيف له �أن ين�سى
ع��ش�رات الآالف م���ن اللبنانيني
الذين �سقط���وا قتلى ،وعُ ذبوا يف
ال�سج���ون �أو قتل���وا باعتداءات
وهجمات مدبرة نتيحة ملعلومة
�أو �إ�شارة من ه�ؤالء العمالء.

مطالب بالعفو
يف الواق���ع ،يعي����ش الي���وم
يف «�إ�رسائي���ل» �أك�ث�ر م���ن
ثالث���ة �آالف لبن���اين ،يتمركزون
يف �شم���ال الدول���ة� ،أغلبيته���م
يف مدين���ة نهاري���ا احلدودية،
ه����ؤالء اللبنانيون دخل���وا �إىل
«�إ�رسائيل» بعد ان�سحاب جي�ش

العدو «الإ�رسائيلي» من جنوب
لبنان ،تطبيق ًا للقرار الدويل رقم
 ،425وه���م ب�أكرثيتهم ال�ساحقة
م���ن عنا��ص�ر جي����ش لبن���ان
اجلنوب���ي وعائالتهم ،ومن �أ�صل
�أكرث م���ن � 7آالف عميل مل يتبق
�أكرث م���ن ن�صفه���م يف منطقتي
طربيا ونهاريا ،والباقون هاجروا
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية
و�أ�سرتاليا و�أوروبا وكندا.
وفيما كان���ت بع�ض م�شاريع
القوانني تطال���ب بال�سماح لهم
بالع���ودة �إىل لبن���ان ،عل���ى �أن
يخ�ضعوا للمحاكمة من الق�ضاء
اللبناين ،ذهب بع�ض ال�سيا�سيني
�إىل احل���د الأق�ص���ى ،مطالب�ي�ن
بالعف���و العام ،وم���ن �أبرز هذه

االقرتاحات ،االقرتاح الذي قدمه
النائ���ب �سامي اجلمي���ل والذي
ين����ص يف مادت���ه الأوىل على
الت���ايل« :مينح عف���و عام عن
اجلرائم املرتكبة قبل تاريخ 31
كان���ون الأول  2000املن�صو�ص
عنها يف امل���واد  273حتى 298
�ضمن��� ًا م���ن قان���ون العقوبات
اللبناين».
لكن امل�ؤ�سف �أنه فيما تتعاىل
بع����ض الأ�ص���وات ال�سيا�سي���ة
والدينية للعف���و عن اللبنانيني
يف «�إ�رسائيل» ،ال يبدي ه�ؤالء �أي
ندم �أو توبة على ما قاموا به ،بل
يعتربون���ه من �أجل «اجلمهورية
اللبناني���ة» ،ويت�سلحون بحقهم
يف الع���ودة �إىل الوط���ن الأم من
دون �أي حماكم���ة ،ا�ستن���اداً �إىل
�أنه���م «�أج�ب�روا عل���ى الهجرة
واالقت�ل�اع م���ن ج���ذور الوطن
حت���ت �سيط���رة ال�س�ل�اح»� ،أما
عن ق�ضية تعامله���م مع العدو
«الإ�رسائيلي» فيربرونها بحجة
الدف���اع عن «الكرام���ة واالر�ض
والعر�ض»!..
وق���د �أدرك ه����ؤالء العم�ل�اء
�أهمية الإعالم ،فخا�ضوا جتربتهم
اخلا�صة بنق���ل «ق�ضيتهم» �إىل
الر�أي العام للدفاع عن �أنف�سهم،
وذلك من خ�ل�ال موقع الكرتوين
و�صفحة على الفي�س بوك حتمالن
ا�سم «اللبنانيون يف �إ�رسائيل»،
وهم يعربون ع���ن موقفهم الذي
مل يتغ�ي�ر ،بل ما زال على نف�سه
كم���ا يف ال�سابق ،وفق��� ًا لقولهم
ال�شه�ي�ر «ال �ش���يء معيب ًا فيما
نفع���ل �أو نق���ول ،لأن كل مواطن
لبن���اين �رشيف ي�ؤم���ن بلبنان،
�ستتنا�سب �أف���كاره وكتاباتنا»،
رغم �أنه���م يدافعون يف موقعهم
ع���ن «الدول���ة الإ�رسائيلي���ة»
املهددة من «العدو» �أي «حزب
اهلل».
يتم���ادى ه����ؤالء يف كذبهم
ووقاحته���م التي ال ح���دود لها،
وتعترب املتحدث���ة با�سم موقع
«اللبناني���ون يف �إ�رسائيل» �أن
«�صدور قانون عف���و عام بحق
املبعدين هو ت�أكي���د �إدانتهم»،
وت�ؤكد «مل نخط���ئ لن�سامح»،
م�شددة عل���ى «�أن حلم العودة
مل يف���ارق املبعدين ،ولكن لي�س
الع���ودة ب����أي ثم���ن ،فاالعتذار
واالعرتاف باخلط����أ الذي ارتكب
بحقنا ه���و هدفن���ا الأول ،نحن
�شعب الـ� 1500شهيد ال تليق بنا
ال�سجون».
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وثيقة التفاهم
يذكر �أن ملف املبعدي����ن �إىل «�إ�رسائيل»
ح�رض يف وثيقة التفاهم بني «التيار الوطني
احلر» و«حزب اهلل» الت����ي ن�صت على «�أن
وجود �أي لبناين على �أر�ضه �أف�ضل من ر�ؤيته
على �أر�ض العدو» ،ويف هذا الإطار ،قدم النائب
مي�شال عون اقرتاح قان����ون ي�سمح بعودتهم
و�أق���� َرّه جمل�س النواب اللبن����اين �سابقاً ،لكن
مل تق����ر مرا�سيمه التطبيقي����ة لناحية تنظيم
العودة ،م����ا دعا التكت����ل �إىل تقدمي م�رشوع
قانون �أك��ث�ر تف�صي ًال ين�ص على �آلية العودة،
ولكنه مل يط����رح يف املجل�س النيابي حتى

ال�ساعة ،وين�ص على عودة الن�ساء املن�ضوين
يف جي�ش لبنان اجلنوبي و�أوالدهم ،بالإ�ضافة
�إىل اللبنانيني غ��ي�ر الأع�ضاء يف هذا اجلي�ش
ممن تنقلوا �إىل «�إ�رسائيل» لق�ضاء حاجاتهم
يف ظل �سيطرتها على مناطقهم ،وهربوا �إليها
بعد ان�سحابها من اجلنوب ،خ�شية تعر�ضهم
للمالحقة يف لبنان ،وين�ص م�رشوع القانون
�أي�ض ًا على �إمكان عودة عنا�رص جي�ش لبنان
اجلنوب����ي ،ومن تعامل ع�سكري���� ًا و�أمني ًا مع
«�إ�رسائيل» خ��ل�ال وجودها يف لبنان� ،رشط
�أن يخ�ضعوا للمحاكمة.

يحاول القيم����ون على هذا املوقع ت�صوير
العمالء ب�أنه����م «�ضحية اجلغرافيا والتاريخ
وامل�ساومات ال�سيا�سية» ،وعلى �أن هذه الفئة
«رف�ضت الظلم وت�سليم بالدها «للإرهابيني»،
فنا�ضلت حماول����ة غ�سل جزء من العار الذي
ارتكبته الدولة اللبنانية ببيعها �أر�ض لبنان
�إىل املنظمات الفل�سطينية يوم وقعت اتفاقية
القاه����رة �سن����ة  ،»1969ومبوجبه����ا �أ�صبح
اجلنوب «م�رسح ًا لعملياتها لتحرير فل�سطني
و�أ�صبح اجلنوبي بالت����ايل طرف ًا بق�ضية من
دون �أن يعلم ،على �إثر ذلك ،وجد �أبناء املنطقة
يف م�أزق �صعب و�أم����ام خيارين� :إما ت�سليم
مناطقهم للفل�سطينيني وعملياتهم الع�سكرية
�ض����د �إ�رسائي����ل»  ،و�إم����ا الدفاع ع����ن هوية
الوطن ..فكان اخلي����ار الثاين ،خيار املقاومة
وال�صمود»! ..طبع ًا ع��ب�ر اختيار و�ضع يدهم
بيد الع����دو «الإ�رسائيلي» ال����ذي كان ميعن
يف ا�ضطهاد �أبن����اء ال�رشيط احلدودي و�رسقة
�أرا�ضيه����م ومقدراتهم ومياهه����م وحرياتهم..
فهل ميكن �أن تنطلي �أكاذيبهم على �أحد مهما
كان �ساذجاَ؟

الثاني����ة �أو الثالثة» ،حتى �أن عائالت كثرية
منه����م تعاين الفقر و�سوء احل����ال ،ف�ض ًال عن
تعر�ضها مل�ضايقات م����ن امل�ستوطنني الذين
ينظرون �إليهم بريبة و�شك.
يف �أعق����اب ح����رب مت����وز  ،2006تك�شفت
الكثري م����ن �شبكات التج�س�س «الإ�رسائيلية»
يف لبن����ان ممن �ساهم����ت يف م�ساعدة العدو
على حتديد الأه����داف والق�صف والدمار الذي
حل ،كذلك ،مت اكت�شاف الكثري من العمالء يف
م�ؤ�س�سات خمتلفة ك�رشكات الهاتف اخللوي،
وقد تبني �أن عدداً كبرياً من العمالء املوقوفني
�أو الفارين ،هم ممن كانوا يف �صفوف «جي�ش
لبن����ان اجلنوبي» ،وقد ا�ستفادوا من الأحكام
التخفيفية �آنذاك ،ملن �سلم نف�سه �إىل الق�ضاء
اللبن����اين بعد التحرير� ،أو من اقتنع بالعودة
من داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وعاد
ه�ؤالء ملزاول����ة ن�شاطهم التعاملي ،والبع�ض
منهم مل يتعظ مما اقرتفت يداه �سابقاً ،فعاد
�إىل تعامله ،فيم����ا مل يلتزم بع�ض من �أطلق
�رساحه بفرتة �إبعاده عن بلدته الأ�صلية.
وك�شفت التحقيق����ات �أن الق�سم الأكرب من
م�شغلي �شب����كات التج�س�����س ل�صالح العدو
«الإ�رسائيل����ي» هم من العم��ل�اء الذين فروا
معه.
ف�ض��ل� ًا عن ذلك ،ال ميكن �إن����كار �أن بع�ض
ه�����ؤالء العم��ل�اء تعر�����ض للم�ضايق����ات من
�سكان بلدته ،حيث ح�صلت بع�ض الإ�شكاالت
م����ع مواطنني كانوا �ضحي����ة مل�ضايقاتهم �أو
اعتقاله����م �أو تعذيبه����م يف معتق����ل اخليام،
�أو د�����س الد�سائ�س �ضدهم ل����دى املخابرات
«الإ�رسائيلية» ترهيب ًا �أو ابتزازاً ،فقد مار�س
العمالء �شتى �أنواع الوالء للمحتلني ،فكانوا
ال�شماعة الت����ي يتن�صل منه����ا االحتالل من
جرائمه ،وا�ستخدمهم يف �إدارة معتقل اخليام
والتنكيل باملعتقل��ي�ن من �أبناء بلدهم ،وزج
املقاوم��ي�ن والراف�ضني للتعامل مع االحتالل
يف املعتقالت� ،إذا مل يك����ن امل�صري الت�صفية
والقتل.
وبعد اندحار االحتالل ،تركهم يجرون ذيول
اخليبة ،حيث ا�صطفوا مع عائالتهم ،بانتظار
�إذن دخول من املحتل ،فجمعوا يف خميمات
كالجئ��ي�ن ،بعدم����ا رف�����ض «الإ�رسائيليون»
دجمهم يف جمتمعاتهم.

«�إ�رسائيل» ال حترتمهم
م���ن الوا�ض���ح �أن امل�س�ؤول�ي�ن يف
«�إ�رسائي���ل» �أدهى من �أن مينح���وا ثقتهم
واحرتامه���م ملن خان وطن���ه ،ويف حني مل
ت�سقط الدول���ة اللبنانية تهمة العمالة عن
اللبناني�ي�ن يف «�إ�رسائيل» ،فهم بال �شك مل
يحرتم���وا باملقدار ال���كايف يف «�إ�رسائيل»
�أي�ض���اً ،فعومل الق�سم الأكرب منهم على �أنهم
قادمون ج���دد عليهم �شق طريقهم ب�أنف�سهم
ولي�س ك�أ�شخا����ص قدموا تخلوا عن وطنهم
و�رشفهم وكرامتهم.
�صحي����ح �أن «�إ�رسائي����ل» وهبت ال�ضباط
وكبار القيادي��ي�ن يف جي�ش لبنان اجلنوبي،
بعد جلوئه����م �إليها ،امتي����ازات �شتى �أهمها
امت��ل�اك بي����وت خا�صة بهم ،ويق����در عددهم
بـ 250عائلة ،فيما �أحالت اجلنود وعائالتهم
ويق����درون بنح����و  470عائل����ة �إىل وزارة
اال�ستيعاب الت����ي تعنى ب�ش�����ؤون القادمني
اجلدد ،وبالتايل ،مل يتمتعوا بامتيازات ،وكان
عليهم ت�أمني م�سكنه����م وم�ستلزمات عي�شهم
مبفردهم ،وك��ث�ر منهم �سب����ق و�رصحوا �أنهم
يعاملون على �أنه����م «مواطنون من الدرجة

�إعداد هناء عليان
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عربي

البابا فرنسيس
للفلسطينيين :اعترفوا
بيهودية الكيان
زي��ارة قدا�سة البابا فرن�سي���س �إىل فل�سطني املحتلة،
ولقا�ؤه امل�س�ؤولني الفل�سطينيني و«الإ�رسائيليني» ،يجب
التوق��ف �أمامه��ا مل��ا حملت��ه م��ن دالالت يف التوقيت،
ور�سائ��ل �سيا�سي��ة تخط��ت معها الهدف الرع��وي ،وهذا
م��ا �أعلنه الكاردين��ال بييرتو بارولني؛ �أم�ين �رس دولة
الفاتي��كان «�إن الزيارة الت��ي �سيقوم به��ا قدا�سة البابا
فرن�سي���س �إىل الأرا�ض��ي املقد�س��ة له��ا �أي�ض�� ًا بطريق��ة
م��ا طاب��ع �سيا�س��ي » ،وميك��ن �أن ت�ساع��د امل�س�ؤول�ين
املحلي�ين عل��ى تبن��ي ق��رارات �شجاع��ة عل��ى طري��ق
ال�س�لام» ،فف��ي دالالت توقي��ت الزيارة ،ه��ي ت�أتي بعد
و�صول املفاو�ضات بني الفل�سطينيني و«الإ�رسائيليني»
�إىل طري��ق م�س��دود ،حي��ث ف�ش��ل الوزير ك�يري يف دفع
الطرف�ين نحو ت�سوية تاريخية ح�سب قوله ،وذلك ب�سبب
�إ��صرار نتنياهو على الإطاح��ة باملفاو�ضات من خالل
ا�شرتاطات��ه يف اع�تراف �أبو م��ازن بيهودي��ة الدولة ،ثم
ا�ستم��راره يف فر���ض وقائعه يف التهوي��د واال�ستيطان،
فه��ل هذه الزي��ارة جاءت بطلب م��ن الإدارة الأمريكية؟
ع�� ّل «دبلوما�سية الإميان» التي قاده��ا البابا فرن�سي�س
تنج��ح حي��ث ف�شل��ت دبلوما�سية ك�يري ،والدع��وة التي
وجهه��ا البابا ل��كل من �أبو م��ازن و�شمع��ون برييز �إىل
زي��ارة الفاتيكان وال�ص�لاة من �أجل ال�س�لام� ،إ ّال تتويج
ل�سي��اق �سيا�س��ي �أراده باب��ا الفاتي��كان م��ن زيارت��ه
للأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة املحتلة ،وبالتايل ه��ل الزيارة
م�صادفة �أن ت�أتي بعد ع�رشة �أيام على الذكرى ال�ساد�سة
وال�ستني لنكبة ال�شعب الفل�سطيني ،وقبل �أيام ثالثة على
مرور الذك��رى ال�سابعة والأربعني عل��ى �ضم املقد�سات
الإ�سالمي��ة وامل�سيحي��ة يف الق�س��م ال�رشق��ي م��ن مدينة
القد�س التي احتلها الكيان ال�صهيوين العام 1967؟
�أما يف الر�سائل التي �أريد لها �أن ت�صل �إىل الفل�سطيني
قب��ل «الإ�رسائيل��ي» ،حي��ث دعان��ا احل�بر الأعظ��م �إىل
اال�ستمرار يف طريق املفاو�ضات ،ونهانا عن التوجه نحو
اتخ��اذ �أي خطوات أُ�حادية من خارج �سياق املفاو�ضات،
وبالت��ايل طالبنا ع�بر �أطفالنا �أن ال جنع��ل من املا�ضي
مقرراً يف حياتنا ،بل علينا التطلع نحو امل�ستقبل ،والبابا
بذل��ك ق��د حدد لنا امل�س��ار الواجب علين��ا ال�سري فيه دون
�س��واه ،وه��و املفاو�ضات مهما تكن النتائ��ج والتنازالت
واخل�سائر باملعنى الوطني وال�سيا�سي لق�ضيتنا الوطنية،
ثم علينا ن�سيان املا�ضي� ،أي �أن ن�سقط ونلغي من ذاكرتنا
�أن وطنن��ا فل�سط�ين اغت�صب��ه ال�صهاين��ة قب��ل  66عام�� ًا
وطردونا من��ه ،وبالتايل علينا �أن ُن�سام��ح ون�صفح ،لأن
التطل��ع نحو امل�ستقبل يفرت�ض بنا ع��دم النظر للوراء �أي
�إىل املا�ضي بظلمه وم�آ�سيه وق�سوته وب�شاعته ،ولكن عن
�أي م�ستقب��ل يطالبنا البابا فرن�سي�س �أن ننظر �إليه ونبني
علي��ه ،وق�ضيتنا بكل عناوينه��اُ ،ت�صفّى على مذبح زيف
دعاة حق��وق الإن�سان والعدالة الدولي�ين ،ومل يقف الأمر
عن��د هذا احلد ،فقد حق��ق نتنياهو ومعه بريي��ز ما �أراداه
م��ن الزيارة ،حي��ث ذهب البابا �إىل حائ��ط الرباق (حائط
املبك��ى عند ال�صهاين��ة) ،و�صلى بالقرب من��ه ،ثم توجه
�إىل ق�بر هرتزل م�ؤ�س�س احلركة ال�صهيونية ،وو�ضع باقة
م��ن الزه��ور عليه ،لينته��ي املطاف عن��د زيارته متحف
املحرق��ة ،مم��ا دف��ع بع���ض ال�صهاين��ة �إىل التعليق على
الزيارة بالق��ول�« :إن ما ف�شل هرتزل باحل�صول عليه من
باب��ا الفاتيكان ،ج��اء به اليوم الباب��ا فرن�سي�س بعد 110
�أعوام» ،ونحن نعلق بالقول« :البابا بعد  66عام ًا من عمر
النكبة جاء يطالبنا االعرتاف بيهودية الكيان».

رامز م�صطفى

( العدد  )313اجلمعة  6 -حزيران 2014 -

حكومة التوافق الفلسطيني ..ووزارة األســـ
ت���وىل املنا�ضل املقد�سي ح���امت عبد القادر،
من�صب وزير �ش����ؤون القد����س ،لأ�شهر قليلة يف
حكومة فل�سطينية �سابق���ة ،ثم تقدم با�ستقالته
دون �أن يو�ض���ح �أ�سبابها يف البداية ،ثم قال يف
وقت الح���ق� ،إن احلكومة لي�ست جادة يف العمل
من �أجل القد�س ،وعند الإ�رصار على تلقي �إجابة
�أك�ث�ر و�ضوح ًا من ابن مدينة القد�س� ،أو�ضح عبد
الق���ادر� ،أن رئي�س تلك احلكوم���ة �سالم فيا�ض،
�أعل���م وزير �ش�ؤون القد�س بع���دم وجود ميزانية
خم�ص�صة للمدينة املقد�سة.
منذ ذل���ك التاريخ غاب احلدي���ث عن وزارة
�ش����ؤون القد����س ،وب�سب���ب «زحم���ة الأح���داث
الفل�سطينية» و�أ�شغال االنق�سام احليوية ،مل يعد
هناك من ي�سمع بوجود وزارة ل�ش�ؤون القد�س� ،أو
يعرف ما الذي تقوم به على وجه الدقة ،و�إن كنا
نعلم حجم م�شاريع التهويد يف املدينة املقد�سة،
واالهتمام املنخف�ض ج���داً لل�سلطة الفل�سطينية
مبا يج���ري يف املدينة ،وقد عرفن���ا عند ت�أدية
الوزراء ق�سم اليمني �أمام رئي�س ال�سلطة ،حلكومة
التوافق ،بوجود وزارة با�سم وزارة �ش�ؤون القد�س
يتواله���ا عدنان احل�سيني ،لكنن���ا ال نعلم �شيئ ًا
عن ميزانيتها و�أين ت�رصف.
هذه الأيام ومبنا�سبة ت�شكيل حكومة جديدة
(حكومة التواف���ق وامل�صاحلة والوحدة الوطنية
و�إنهاء االنق�سام ...الخ) جرى ا�ستذكار ق�صة وزارة
�ش�ؤون القد����س ،وحكاية الإمكانات املتاحة لها،
ال �شيء معروف ًا حول دور هذه الوزارة ،فاحلديث
كان ُمن�ص ّب ًا على من���ع �إ�سقاط وزارة �أخرى ،هي
وزارة �ش�ؤون الأ�رسى.
فقد جرى الإعالن عن �أن احلكومة اجلديدة ال
ت�ضم وزارة للأ��س�رى ،و�أنه �سيجري اال�ستعا�ضة
عن الوزارة ،بهيئة تهتم بالأ�رسى ،وتكون تابعة
ملنظمة التحري���ر الفل�سطينية (حلو .جرى تذكر
وظيفة ت�ؤديه���ا املنظمة ب���دل ال�سلطة) ،وتردد
�أن حما�س لي�س���ت را�ضية ،وتداعت الف�صائل �إىل
اجتماع يف قطاع غزة� ،شددت فيه (للأمانة) على
�أهمية وجود وزارة للأ�رسى.
حتى �ساعة كتابة هذه ال�سطور ،ال نعلم مدى
ت�أثري مو�ضوع الوزارة حمل احلديث ،على جهود
امل�صاحل���ة وت�شكيل حكومة الوف���اق والتوافق،
فقد جرى �إعالن احلكوم���ة ،و�أدى الوزراء اليمني
عل���ى �أ�سا�س �أن ال�سيد رام���ي احلمد اهلل ،رئي�س
احلكوم���ة �سيت���وىل وزارة �ش����ؤون الأ�رسى �إىل
جانب الداخلية �أي�ض ًا ،وقي���ل �إنه جرى التوافق
ب�ي�ن حما�س وفتح على هذا الأمر ،وبعد �ساعات
تبني �أنه ال يوجد توافق ،و�أكد احلمد اهلل �شخ�صي ًا
عدم وجود وزارة للأ�رسى ،بل هيئة تتبع منظمة
التحرير ،ما اعتربه الناطق با�سم حما�س �صالح
الربدويل ،انقالب ًا على حكومة التوافق ،وال ندري
ما الذي �سيحدث بعد ،لكن من ح�سنات �إثارة هذا
املو�ضوع بداية ،توقف اجلدل املقيت حول وزارة
اخلارجية ووزيرها ال�صنديد ريا�ض املالكي.
يف ه���ذا امل�شه���د كث�ي�ر م���ن ال�سخري���ة،
ومب�ستويات خمتلفة� ،أو ًال تعبري وزارة خارجية،
هذه ال�سخرية بعينها ،ثم ي�أتي املوقف املتعلق
ب�شخ�صية الوزي���ر� ،أي ريا����ض املالكي ،والذي
اعتربته حما�س غري وطني ،داعية �إياه للت�ضحية
من �أجل الوطن وامل�صاحلة.
�صحيح �أننا ال نذكر للرجل موقف ًا واحداً يرفع
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الر�أ�س� ،أو ي�شكل م�صدر اعتزاز ،ولكن ال�س�ؤال ملاذا
املالك���ي؟ ثمة اختالل كبري يف تعيني موا�صفات
«الوطنية» يف احلال���ة التي جند �أنف�سنا عليها
اليوم ،وم���ا ينطبق على املالك���ي ينطبق على
كثريي���ن ،هو لي����س �أف�ضل �أو �أ�سو�أ م���ن �آخرين،
وتظل �إجابة ال�س����ؤال :ملاذا املالكي بالذات؟ يف
ذمة ال�سيد �سامي �أبو زهري ،لعله يطلعنا عليها
يف ي���وم ما ،والطري���ف �أن املالك���ي مل يتطوع
باالن�سحاب ،و�أدى اليمني مع ال�سادة الوزراء.

قد�س و�أ�رسى
يف كل ح���ال ،غ���اب �إ�ش���كال املالكي (وهو
على م���ا عرفن���ا ،ال يه���دد اخلط���وات الواثقة
واجلادة باجت���اه امل�صاحل���ة) ل�صالح مو�ضوع
جاد وحقيقي ،هو مو�ض���وع وزارة الأ�رسى ،وما
دام ال�ش���يء بال�شيء يذكر ،ح�رض مو�ضوع وزارة
�ش�ؤون القد�س من جديد.
و�إذا �صح ال���كالم املن�س���وب لع�ضو اللجنة
املركزية يف حركة فتح حممود العالول ،عن �أن
�إلغ���اء وزارة �ش�ؤون الأ�رسى ،وحتويلها �إىل هيئة
تابعة ملنظمة التحري���ر ،جاء ب�ضغط من الدول
املانحة لل�سلط���ة الفل�سطينية ،ميكن اال�ستنتاج
ب�أن من���ع الإمكانات عن وزارة �ش����ؤون القد�س،
ونحن ن�صدق بقوة كالم ال�سيد حامت عبد القادر،
جاء ب�ضغط من املانحني �أي�ض ًا ،وهذا �أمر �شديد
اخلطورة.
بالطبع ف�إنه لي�س مفاجئ ًا �أن تخ�ضع ال�سلطة
لطلبات املانحني ،وهي املتعي�شة على ما يقدمه
ه�ؤالء لها من �أموال ،تدفع ملوظفيها وتنفق على
�إداراتها املختلفة ،لكن املت�صور ،هو وجود حدود
لال�ستجاب���ة ،ويبدو �أن ه���ذا الت�صور ظل خاطئ ًا
طوال الوقت ،وما دام الأمر على هذا النحو ،ت�شق
�أ�سئل���ة بديهية طريقه���ا �إىل الوجود :هل يعترب

الكالم ال�صادر عن �أو�ساط ال�سلطة ب�ش�أن القد�س
والأ��س�رى حقيقي ًا؟ �أم جم���رد مواقف تطلق يف
الهواء بال معنى؟
ب�ش�أن القد�س لي�س م���ن داع لإعمال اخليال،
تب���دو امل�س�ألة وا�ضحة جلهة االلتزام مبندرجات
اتف���اق �أو�سلو ،ي�سري التهوي���د بخطى مت�سارعة،
تقابله حم���اوالت لتكيي���ف حل ي�ض���ع العدو
خطوطه العري�ضة ،وير�سم تفا�صيله �أي�ض ًا.
وما دام اجلهد الفعلي على الأر�ض ،مرتاجعاً
و�ضعيف��� ًا �إىل احلد املعلوم ،ف�ل�ا �شيء يجعلنا
قادرين عل���ى ت�صديق تلك اخلطاب���ات الرنانة
عن القد�س ،وحمايتها م���ن التهويد ،الأمر نف�سه
ين�سحب على ق�ضية الأ�رسى.
يدور احلديث عن �ضغ���وط على ال�سلطة ،ما
الذي مل تفعل���ه حكومة العدو حت���ى الآن ،هي
تتح���دث عن مقاطع���ة ،ومنع���ت وزراء من غزة
من احل�ض���ور �إىل ال�ضف���ة ،و�ستتخ���ذ �إجراءات
«عقابية» على ما تقول ،فهل احلل بالتخلي عن
وزارة الأ�رسى؟
ي�شكل ه���ذا التخلي ر�سال���ة �سلبية يف �أكرث
من اجتاه ،هو تنك���ر لأ�رسانا ،وهو منح تفوي�ض
للع���دو ب�إقرار مزيد م���ن القوان�ي�ن العن�رصية
اجلائرة ،كمثل «منع العفو» ،والذي �سي�ستخدمه
ال�صهاينة ملزي���د من التع�سف �ضد الأ�رسى ،وهو
نوع من الإقرار مبا يردده ال�صهاينة والأمريكيون
ع���ن الأ�رسى البوا�سل ،و�إل�ص���اق �صفات الإرهاب
باملنا�ضل�ي�ن الذي���ن �ضحوا بالكث�ي�ر من �أجل
بالدهم.
مو�ضوع وزارة الأ��س�رى ،لي�س للمزايدات يف
ملفات امل�صاحلة البرتاء ،وكان ينبغي �أال يكون
مو�ضع خالف من حيث املبد�أ ،ناهيك عن تقدميه
بو�صفه مادة خالف م�ستجدة بني املتخا�صمني
– املت�صاحلني� ،أو املت�صاحلني – املتخا�صمني،
و�آخ���ر ما ميك���ن توقعه هن���ا �أن يث�ي�ر �أحد ما
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العمال الفلسطينيون في لبنان ..والبرنامج الوطني النقابي

دعوات لعقد الجمعيات العمومية وإصدار مراسيم تطبيقية

(�أ.ف.ب).

مو�ضوع الإمكان���ات التي يتوج���ب توفريها لوزارة
ت�ؤدي ه���ذه املهمة الوطنية الكبرية ،مهما كان حجم
اجلهد املبذول ،قيا�س ًا مل���ا هو مطلوب حق ًا ،ل�صالح
هذه الفئة من ال�شعب الفل�سطيني.
رمب���ا كان من املفرت����ض اعتبار �إ�سن���اد ق�ضية
الأ�رسى �إىل منظمة التحرير مبا�رشة� ،أمراً جيداً ودليل
اهتمام ،ولكن هذا يحت���اج بداية� ،إىل ت�صديق وجود
اهتم���ام حقيقي بدور املنظم���ة التي جرى حتويلها،
م���ع الأ�سف� ،إىل م�ؤ�س�سة �صغ�ي�رة ،ملحقة بال�سلطة
الفل�سطينية.
ويت�ض���ح من جمل���ة الت�رصيحات الت���ي �أعقبت
�أداء وزراء احلكوم���ة اجلدي���دة الق�سم الوزاري ،وجود
�إح�سا�س بج�سامة اخلط���وة ،لي�صل الأمر حد االدعاء
ب�أن ال���وزارة مل تلغ ،وبدا امل�شه���د غري مفهوم على
الإطالق ،بني احلديث عن �إلغاء الوزارة ،وبني االدعاء
بوجودها.

خالفات م�ستجدة
ي�ؤ�رش الف�شل يف الإبق���اء على وزارة للأ�رسى يف
حكوم���ة التوافق اجلديدة� ،إىل �صعوبات �إجناز توافق
جدي يحتاجه ال�شع���ب الفل�سطيني ،حلماية حقوقه
الأ�سا�سية ،لقد ا�ستمع الفل�سطينيون يف يوم الإعالن
عن احلكومة اجلديدة� ،إىل حديث عن حكومة التوافق
ال�سيا�سي ،لك���ن املق�صود حقيقة بالتوافق ال�سيا�سي
ظل غائب ًا ،فالرئي�س يتح���دث عن حكومته امللتزمة
برناجم���ه ال�سيا�سي� ،أما احلدي���ث ال�صادر من غزة،
فيذهب �إىل وجهة �أخرى ،ويف هذا ما يقدم �صورة عن
جدية ال�صعوبات التي تواجهه���ا احلكومة ،وتف�سري
املديي القريب
حقيقة املهمات املطلوبة منها على
نْ
واملتو�سط ،ما دام واجبها الأ�سا�سي يتحدد يف �إجراء
االنتخابات.

نافذ �أبو ح�سنة

تك ّثف���ت يف الآون���ة الأخ�ي�رة الن���دوات
والن�شاط���ات املطلبي���ة اخلا�ص���ة مبو�ضوع
حق العم���ل وال�ضمان لالجئني الفل�سطينيني
يف لبن���ان ،خ�صو�ص��� ًا تلك الت���ي تقوم بها
جمعيات املجتمع املدين العاملة يف الو�سط
الفل�سطيني واالئتالف اللبناين – الفل�سطيني
حل���ق العم���ل ،وكان �أبرزه���ا الور�ش���ة التي
جمعت عدداً كبرياً م���ن النقابيني اللبنانيني
والفل�سطينيني وممثلي املجتمع املدين وعدداً
من الف�صائل الفل�سطينية يف ق�رص الأوني�سكو،
حيث مت نقا�ش �أو�ضاع العمال الفل�سطينيني
واخلروج بتو�صيات وخطط عمل م�شرتكة.
و�أو�صت ور�شة مناق�شة الربنامج الوطني
واالجتماعي لل�شع���ب الفل�سطيني يف لبنان
والت���ي �أقامتها جل���ان حق الع���ودة م�ؤخراً
وزارة العم���ل اللبناني���ة �إىل �إ�صدار املرا�سيم
التطبيقية لتنفيذ ما �أق���ر من تعديالت على
قان���وين العم���ل وال�ضم���ان االجتماعي يف
�آب ع���ام  ،2010كما دعت العم���ال واحلركة
النقابي���ة الفل�سطيني���ة �إىل موا�صلة الن�ضال
وعلى خمتلف امل�ستويات النقابية ب�إقرار حق
العمل بحرية بدون �إجازة العمل ،واال�ستفادة
م���ن تقدميات ال�ضمان ،وعل���ى احلق بالعمل
يف كافة املهن مب���ا فيها املهن احلرة ،كذلك
م�ساواة العمال الفل�سطينيني بجميع احلقوق
التي يتمتع بها العم���ال اللبنانيون الواردة
يف قان���ون العمل وقانون ال�ضم���ان ،و�أي�ض ًا
��ض�رورة عقد اجلمعي���ات العمومي���ة ببناء
النقابات الفل�سطيني���ة وفق ًا لقانون التمثيل
الن�سبي الكامل وعل���ى �أهمية و�ضع برنامج
لكل قطاع عمايل ولكل نقابة من �أجل خو�ض
التحركات املطلبي���ة لقطاعاتها وللمطالبة
مب�ساواة العام���ل الفل�سطيني ب�أخيه العامل
اللبناين.
وت�شري الدرا�سات املتوف���رة �إىل �أن العدد
التقديري للعم���ال الفل�سطينيني يقارب الـ60
�ألف ًا يتمرك���زون بن�سبة  ٪44يف قطاع البناء
و ٪24يف قط���اع الزراع���ة والباقي يتوزعون
على املهن الأخرى ،وق���د تعر�ضوا وما زالوا
على امت���داد وجودهم يف لبنان ل�شتى �أنواع
التميي���ز والقهر وحرموا م���ن �أدنى حقوقهم

ور�شة جلان الوحدة العمالية

يف احلي���اة الإن�سانية ،ويف �شه���ر �آب ،2010
ونتيج���ة ن�ض���ال العم���ال الفل�سطيني�ي�ن
املتوا�ص���ل وحتركات الالجئ�ي�ن وم�ؤ�س�سات
املجتم���ع امل���دين مت تعديل الفق���رة  3من
املادة  59من قان���ون العمل اللبناين و�أ�صدر
الربمل���ان اللبن���اين القانون رق���م  129الذي
ا�ستثنى الأجراء الفل�سطينيني امل�سجلني وفق ًا
للأ�صول يف �سجالت وزارة الداخلية من �رشط
املعاملة باملثل ومن ر�سم �إجازة العمل ،مع
الإبقاء على الإج���ازة� ،إ�ضافة لتعديل الفقرة
 3م���ن املادة  9من قان���ون ال�ضمان ال�صحي
واالجتماع���ي ،و�إ�صدار القانون رقم  128الذي
�أقر ت�أ�سي�س �صندوق خا�ص لل�ضمان ال�صحي
واالجتماعي والإفادة م���ن تعوي�ضات نهاية
اخلدم���ة وطوارئ العمل م���ن دون اال�ستفادة
من تقدمي���ات �صن���دوق املر����ض والأمومة
والتعوي�ضات العائلية.
واملالحظ���ة الهام���ة هن���ا ه���ي �أن كال
التعديل�ي�ن مل يدخال حيز التنفيذ حتى الآن،
ما يبقي �سيف احلرم���ان م�سلط ًا على رقاب
العم���ال الفل�سطيني�ي�ن ،الأمر ال���ذي يتطلب
ا�ستمرار الن�ضال وعل���ى خمتلف امل�ستويات
النقابية وال�سيا�سية والقانونية لو�ضع ما �أقر
قيد التنفيذ �أو ًال والعمل على �إقرار حق العمل
بحري���ة يف جميع املهن من دون �إجازة عمل

مبا فيها العاملون يف املهن احلرة وت�أ�سي�س
�صن���دوق لل�ضم���ان ال�صح���ي واالجتماعي
لتقدمي كاف���ة التعوي�ضات واخلدمات للعمال
الفل�سطينيني كما هو احلال بالن�سبة للعمال
اللبناني�ي�ن يف عالقتهم مع �صندوق ال�ضمان
االجتماعي..
ع�صام زيدان؛ ع�ضو الأمانة العامة جلبهة
التح���رر العم���ايل ،يعترب �أن م���ا يطالب به
العمال الفل�سطيني���ون يف لبنان هي مطالب
حمقة وواج���ب الدول���ة اللبناني���ة �إقرارها
يف �إط���ار دعم ال�شع���ب الفل�سطيني وحقوقه
الوطنية ،خ�صو�ص��� ًا حقه يف العودة ،وي�شدد
على �رضورة �إعادة بناء النقابات للقطاعات
العمالية لت�أخذ دوره���ا يف حتقيق م�صالح
وحق���وق العمال� ،أم���ا علي حمي���ي الدين؛
ع�ض���و املجل����س التنفيذي الحت���اد نقابات
�سائقي ال�سي���ارات العمومية للنقل الربي يف
لبنان ،يطالب ب�إن�صاف العمال الفل�سطينيني
و�إعطائهم حقوقهم و�إعادة تعديل القانونني،
ومبلحق قان���ون العمل مب���ا ي�سمح جلميع
العمال ،العمل بحرية و�ضمان حقوقهم ا�سوة
بالعم���ال اللبنانيني ،وهو م���ا ي�شكل دعم ًا
�أكيداً حلق العودة ،ويدعو �أبو يو�سف العدوي؛
رئي�س احتاد نقاب���ات عمال فل�سطني – فرع
لبنان ،ملوا�صلة الن�ض���ال لتح�سني ما �سبق
و�أقره املجل����س النيابي م���ن حقوق لي�ست
كامل���ة وتتطلب ن�ضا ًال لبناني��� ًا وفل�سطيني ًا
من �أجل �إقرارها ،م�شدداً على �رضورة ت�صويب
فعاليات امل�ؤ�س�سات النقابية النتزاع احلقوق
الإن�ساني���ة� ،أم���ا ليلى العل���ي؛ فت�ؤكد با�سم
االئت�ل�اف اللبناين الفل�سطين���ي حلملة حق
العم���ل �أن تعديل قانوين العمل وال�ضمان مل
يرق �إىل م�ستوى معاجلات جدية لإلغاء حالة
احلرمان ،و�أن هذي���ن التعديلني جاءا ب�شكل
جم���زوء و�أبقيا على امل�شكلة احلقيقية ،وهي
حالة التميي���ز بالن�سبة للعم���ال وا�ستمرار
احلرم���ان املطل���ق بالن�سب���ة للمهنيني ،ما
يتطل���ب موا�صلة الن�ضال امل�ش�ت�رك لبناني ًا
وفل�سطيني ًا لإقرار حقوق العمال ب�شكل كامل
يف �إطار �إقرار احلقوق الإن�سانية.

�سامر ال�سيالوي
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مصر في متاهة السعي الستعادة دورها
ه���ل �سين�شغ���ل امل�رصي���ون الي���وم
با�ستذكار «نك�سة» اخلام�س من حزيران
 ،1967الت���ي ُهزمت فيه���ا م�رص والعرب
�أم���ام ع���دوان «�إ�رسائيل���ي» مدع���وم
�أمريكي��� ًا ،وتواط ؤ� ما ي�سمى اليوم «عرب
االعتدال»� ،أم �ستطغى احتفاالت بع�ضهم
بالإع�ل�ان الر�سم���ي لفوز وزي���ر الدفاع
ال�سابق امل�ش�ي�ر عبد الفت���اح ال�سي�سي
يف االنتخابات الرئا�سي���ة التي �أجريت
م�ؤخ���راً ،فيما �سيوا�ص���ل بع�ضهم الآخر
احتجاجاته على �إ�سقاط حكم «الإخوان
امل�سلم�ي�ن» ،ال���ذي و�ص���ل ب���دوره �إىل
الرئا�سة عرب االنتخابات ،و�أ�سقطه �أعدا�ؤه
بقوة ال�شارع واجلي�ش مع ًا؟
هذا «الت�شتت» يف الهموم امل�رصية
لي�س �إال ج���زءاً من امل�ش���كالت الكثرية
والكبرية التي تواج���ه احلاكم امل�رصي
اجلديد ،والتي عاجله���ا احلاكم ال�سابق
برتكها للزم���ن الذي راكمه���ا وفاقمها،
فكان حلها الطبيعي يف «امليدان» الذي
�أطاح بح�سني مبارك ،من دون �أن يعطي
�أي �أم���ل حقيقي ب�أن التغيري الذي ح�صل
�سيعال���ج الهم���وم احلقيقي���ة للأكرثية
ال�ساحق���ة م���ن امل�رصيني ،الت���ي تنوء
حتت �أثق���ال البطالة والفاق���ة واحتكار
الرثوات من فئة قليلة من رجال الأعمال
وامل�ستثمري���ن ،فيما �أع���داد امل�رصيني
بات���ت على قاب قو�سني �أو �أدنى من رقم
املئة مليون �إن�سان!
ال يكف���ي �أن يكون الرئي����س الرو�سي
فالدميري بوت�ي�ن �أعلن من الكرملني ت�أييد

لوحده���ا ،و�أن هذه املواجه���ة غري ممكنة
�إال باال�صطف���اف خلف اجلي����ش ،وو�ضعه
يف مقابله���م ،ه���ي �إحدى �أب���رز امل�شكالت
التي تواجه م�رص الغ���د ،لأنها ال ت�ستطيع
موا�صلة حماربة م��ش�روع «الإخوان» من
دون اعتماد م��ش�روع �سيا�سي  -اقت�صادي
 اجتماعي يتكامل مع ر�ؤية وا�ضحة لدورم�رص الإقليمي وحتالفاتها اخلارجية ،وهو
�أم���ر تبدو م�رص بعيدة عنه هذه الأيام ،لأن
ما تنوء حتته من م�شاكل معقدة ،وما يكبل
�أيديه���ا من اتفاقيات ،جتعل ا�ستعادة م�رص
لقطبيته���ا الإقليمية هدف ًا بعيداً ،لأن م�رص،
مع تبدل عهودها ،تنتقل من زمن «الهبات
الأمريكي���ة» قمح ًا وت�سليح��� ًا� ،إىل مرحلة

البطالة املتزايدة وارتفاع الأ�سعار يتح ّكمان بال�سوق امل�صرية

تر�ش���ح ال�سي�سي للرئا�س���ة ،خالل زيارة
الأخ�ي�ر ملو�سكو ،لتعطي���ه �شهادة انتماء
للق���وى «الثورية» ،مثلم���ا مل يعنِ فوزه
على املر�ش���ح النا�رصي حمدين �صباحي
�أن���ه غري معجب بتجرب���ة الزعيم الراحل
جمال عبد النا�رص.
على العك����س من ذلك ،ف����إن ال�سي�سي

ح�صل على دعم وت�أييد معظم النا�رصيني،
وعلى مباركة مبا�رشة من عبد احلكيم عبد
النا��ص�ر ،رغم تر�ش���ح �صباحي يف وجهه،
خ�صو�ص��� ًا �أن بقية الأط���راف النا�رصية مل
ت�سامح حمدين على حتالفه مع «الإخوان»
يف االنتخاب���ات النيابي���ة ال�سابقة ،وهي
دعمته عندم���ا كان التناف�س على الرئا�سة

(�أ.ف.ب).

بني «فل���ول» حكم مب���ارك و«الإخوان»،
فح�صل على �أك�ث�ر من �أربعة ماليني �صوت
انتخابي ،وتخلت عن���ه عندما تناف�س مع
ً
ممث�ل�ا بال�سي�سي ،فنال �أقل من
«الع�سكر»
مليون �صوت ،ولع���ل اكت�شاف النا�رصيني
وبقي���ة الق���وى ال�سيا�سي���ة واحلزبي���ة
امل�رصية عجزها ع���ن مواجهة «الإخوان»

موسى لألزمة السورية« ..وعصاه» بقبضة السيسي
تر�شيح عمرو مو�س���ى ملن�صب مم ِّثل الأمم املتحدة
واجلامع���ة العربي���ة يف �سوري���ة خلف��� ًا للأخ��ض�ر
الإبراهيمي ،لي����س فقط للم�ؤهالت التي يتمتَّع بها هذا
ال�سيا�سي املخ�رضم� ،سواء من خالل ال�سنوات الطويلة
التي �أم�ضاها عل���ى ر�أ�س الدبلوما�سية امل�رصية كوزير
للخارجي���ة مدة ع�رش �سن���وات� ،أو يف ع��ش�ر �سنوات
�أخ���رى �أم�ضاها �أمين ًا عام ًا للجامع���ة العربية� ،أو يف
عالقاته العربية والدولي���ة الوا�سعة من خالل املواقع
الدبلوما�سية التي توالها ب�صفة �سفري.
عمرو مو�سى هو �أقرب املق َّربني من ال�سي�سي ،و�أبرز
و�أقوى ال�شخ�صيات الداعمة لو�صوله �إىل �س َّدة الرئا�سة
امل�رصي���ة ،ومنذ وق���ع االختيار عل���ى مو�سى كرئي�س
لـ«جلن���ة اخلم�سني» الت���ي �أع��� َّدت الد�ستور امل�رصي
تطبيق ًا لـ«خارط���ة الطريق» ،بدا وك�أنه ير�سم خارطة
�سيناري���و اللم�س���ات الأخرية خلط���وات ال�سي�سي نحو
رئا�سة م�رص وزعامتها بف���وز كا�سح كان حم�سوم ًا له
�سلف ًا.
َّ
وكاالت الأنباء �أجمعت على �أن م�شاورات مكثفة بني
�أمريكا وم�رص َر َ�ست على تر�شيح مو�سى لهذا املن�صب،
ما ي�ؤ�رش بداية �إىل �أن ال�سي�سي كان يمُ ار�س مهام رئي�س
اجلمهورية القادم من قبل انتخابه ،خ�صو�ص ًا �أنه �أر�سل

�إ�شارات وا�ضحة �إىل �سورية والقوى الدولية والإقليمية
والعربية �أنه مع احل��� ّل ال�سيا�سي يف �سورية ،وهاجم
اجلماعات املتط ِّرفة فيها مبثل ما هاجم «الإخوان» يف
م�رص ،و�أعلن الع���داء لداعميهم ،خ�صو�ص ًا قطر وتركيا،
وتناغم مع ال�سعودية والإم���ارات ب�شكل خا�ص ،حتى
و�ص���ل الأمر بوزير خارجية الإم���ارات �إىل �أن «تع َّهد»
ب�إع���ادة �إنها�ض االقت�صاد امل�رصي ف���ور فوز ال�سي�سي
بالرئا�سة.
مو�س���ى مل يتخذ قراره بعد م���ن م�س�ألة تر�شيحه،
وق���د � َّرصح ب�أن لديه �أعباء �ضخمة يف الداخل ما زالت
ت�شغله كث�ي�راً ،يف �إ�شارة �إىل ال���دور الكبري ا ُملناط به
�ضمن احللقة ال�ضيقة لفريق عمل الرئي�س ال�سي�سي.
لع َّل تعليق املتح��� ِّدث با�سم «االئت�ل�اف ال�سوري
املعار�ض» ل����ؤي �صايف له ال���دالالت الوا�ضحة على
الدور املطلوب من مو�س���ى يف قوله« :م�س�ألة تر�شيح
مو�سى خلف ًا للإبراهيمي هي م�س�ألة مرتبطة مبا يجري
حالي ًا يف الداخل ال�سوري من جهة ،ويف �أروقة املجتمع
الدويل من جهة �أخرى ،وال يتعلَّق الأمر مطلق ًا ب�إمكانات
املبعوث الدويل اجلدي���د وال ب�إمكانية جناح مهمته �أو
ف�شلها» ،ويف هذا الت�رصيح داللته جلهة الدور املطلوب
من م�رص حتديداً لتحقيق ما عجزت عنه جامعة الدول

العربية جمتمعة وجمل�س دول جمل�س التعاون والدول
الغربية ومهازل جنيف ،و�أن التق ُّدم الذي �أحرزه اجلي�ش
ال�سوري عل���ى الأر�ض ،و�إ�رصار ال�سوري�ي�ن على �إجراء
االنتخاب���ات الرئا�سية يف موعدها ،واالنكفاء الأمريكي
 الغرب���ي عن لغة الت�صعيد الكب�ي�ر يف �سورية علىخلفي���ة ا�ستحقاق���ات «اجلبهة الأوكراني���ة» ،وجناح
املفاو�ض���ات النووية الإيرانية م���ع الغرب� ،إ�ضافة �إىل
مب�ساع م���ن �أمري دولة
التقارب الإي���راين  -ال�سعودي
ٍ
الكوي���ت ،كلها معطيات ت�ؤ��ِّش� ررِّ �إىل حماوالت �سيا�سية
جدية وحا�سم���ة يكون عمرو مو�سى واجهتها ،و«ع�صا
مو�سى» هي يف قب�ضة عبد الفتاح ال�سي�سي دون �سواه.
بانتظار �أن ِ
يح�سم عم���رو مو�سى قراره ف�إن مهمته
�ستكون �أ�سهل من َ�سلَف ْيه ،معتمداً على املواقف احلا�سمة
واحلازم���ة التي تت� َّرسب من �أروقة الرئي�س ال�سي�سي يف
ما يتعلَّق بالو�ضع القومي العربي ،والتي �أ ّهلته بر�ضى
�سعودي وعدم امتعا�ض �إيراين با�ستعادة م�رص موقعها،
و�س���واء وافق مو�سى على املهم���ة �أو تلك�أ ،فهذا ُيعترب
انت�صاراً مبكراً مل�رص عبد الفتاح ال�سي�سي ،وثقة بدورها
القومي ا ُمل�ستعاد لأداء مه َّمة �صعبة.

�أمني �أبورا�شد

حاجة مصر االقتصادية
المتفاقمة ستجعل
المتلهفين لعودة القاهرة
ّ
إلى دورها القيادي
التاريخي ينتظرون كثيرًا

«املك ُرم���ات ال�سعودية» واخلليجية ،التي
لي�ست كله���ا ُحب ًا مب�رص ،وه���ذا ما �أثبتته
العق���ود ال�سابقة ،ولكنه���ا نتيجة لل�رصاع
عل���ى ا�ستخدام دور م�رص ب�ي�ن ال�سعودية
وحلفائه���ا حكومات و�سلفي�ي�ن من جهة،
وب�ي�ن «الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» بزعام���ة
تركيا وم�شيخ���ة قطر ومتويلها� ،إ�ضافة �إىل
انخ���راط م�رص يف احلرب «العاملية» على
الإرهاب؛ وهذا ما ي�ضعف �إيحاءات ال�سي�سي
برف�ض���ه «التبعي���ة للغ���رب» وت�أكي���ده
عل���ى «اال�ستقالل الوطن���ي» ،لأن التبعية
لل�سعودي���ة و�سلفييه���ا املتغلغل�ي�ن يف
ال�شارع امل�رصي ،ال تغري من واقع التبعية
الت���ي تتح���ول الآن م���ن تبعي���ة للأ�صيل
(الأمريكي) �إىل تبعي���ة للتابع (ال�سعودي)،
ال���ذي يتنف����س تبعية مطلق���ة للأمريكي،
ويف احلالتني تبقى م�رص �أ�سرية للعالقات
مع «�إ�رسائي���ل» املفرو�ض���ة عليها بقوة
اتفاقية «كامب ديفيد» املحمية من �أمريكا
و«�إ�رسائيل» و«ع���رب االعتدال» بزعامة
ال�سعودية! وكذل���ك بقوة احلاجة امل�رصية
االقت�صادية املتفاقمة ديون ًا وعجزاً ،والتي
�سيعمقها االت���كال على التمويل اخلارجي،
ما يجعل املتلهفني لعودة م�رص �إىل دورها
القيادي التاريخي ينتظرون كثرياً.

عدنان ال�ساحلي

www.athabat.net
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أوراق بوتين االستراتيجية إلى «النورماندي»
يلتقي الرئي�س فالدميري بوتني وبع�ض
قادة ال���دول الأوروبية ،كهوالند وكامريون،
�آخ���ر ه���ذا الأ�سب���وع يف فرن�س���ا خ�ل�ال
امل�شاركة يف االحتفاالت بالذكرى ال�سبعني
لإن���زال النورماندي ،وقد يك���ون هذا اللقاء
منا�سب���ة لطرح وجهات النظر بعد الأزمات
امل�ستفحلة بني رو�سيا والغرب على خلفية
الأزمتينْ ال�سورية والأوكرانية.
وي�أتي بوتني �إىل فرن�سا مت�أ ّبط ًا العديد
م���ن امللفات احليوية الهامة التي ميكن �أن
يواجه بها خ�صومه خالل املحادثات ،بعد
�أن كان الأوروبيون ومعهم الواليات املتحدة

الأمريكية قد اعتقدوا خط أ� �أن با�ستطاعتهم
�إح���راج الرئي�س الرو�س���ي وال�ضغط عليه،
متوهمني �أن رو�سيا  -بوتني متاثل رو�سيا
 يالت�س�ي�ن ،حي���ث قام الغ���رب بتطويقرو�سي���ا اقت�صادي��� ًا؛ ب�إنه���اك اقت�صادها،
وجغرافي ًا؛ با�ستدراج دول �أوروبا ال�رشقية
ال�سابق���ة للدخول �إىل االحت���اد الأوروبي،
وا�سرتاتيجي ًا؛ بتفتيت يوغ�سالفيا وت�أجيج
الثورات املل ّونة يف الدول التي كانت تدور
يف فلك االحتاد ال�سوفياتي.
وبالرغ���م م���ن �أن الغ���رب جن���ح �إىل
حد م���ا يف �سيا�ساته ال�سابق���ة ،وبالرغم

م���ن �أن الرئي����س فالدميري بوت�ي�ن كان قد
اختار التع���اون مع �رشكائ���ه الأوروبيني
والأمريكي�ي�ن� ،إال �أنه من���ذ الق�ضية الليبية
واحتيال الغ���رب لأخذ موافقة الرو�س على
ق���رار جمل�س الأم���ن ،ث���م الإطاحة مبعمر
وامل�س بامل�صال���ح الرو�سية يف
الق���ذايف
ّ
�شمال �إفريقيا ،ثم هرولة الغرب �إىل حماولة
الإطاحة بالنفوذ الرو�سي يف كل من ال�رشق
الأو�سط والبلقانُ ،فر�ض على بوتني ال�سري
ب�سيا�سة هجومي���ة  -دفاعية عن م�صالح
رو�سي���ا اال�سرتاتيجية يف الع���امل ،مدرك ًا
�أن ما فر�ضه علي���ه �أ�سالفه لي�س ق َدراً ،و�أن

رو�سيا م���ا زالت متلك الكث�ي�ر من الأوراق
اال�سرتاتيجية القادرة على لعبها ،ومن هذه
الأوراق ما برز خالل الأ�سبوعني املن�رصمني
كر ٍّد على العقوب���ات الأوروبية املفرو�ضة
على الرو�س ،وهي ما يلي:
 �ضم القرم ،وما تالها من عدم ا�ستقراريف �أوكرانيا ،بالإ�ضافة �إىل التهديد الرو�سي
بقطع �إمدادات الغاز عن �أوكرانيا ،وبالتايل
عن �أوروبا ،الت���ي تعي�ش قلق ًا غري م�سبوق
نتيجة الأزمة� ،إذ من املفرت�ض �أن يتم ملء
خزانات الغ���از يف �أوكراني���ا يف حزيران
ومت���وز و�آب لكي ي�ستطي���ع الأوروبيون �أن

أوباما ..والقوة المتهالكة
َح ِف���ل خط���اب الرئي����س الأمريكي
ب���اراك �أوبام���ا الأخ�ي�ر �أم���ام الكلية
احلربي���ة يف «و�ست بوينت» مبجموعة
من التناق�ض���ات تعك����س الإرباك الذي
ي��ض�رب ال�سيا�س���ة الأمريكي���ة ب�ش���كل
ع���ام ،وال�سيا�سة اخلارجي���ة املتعددة
املعايري ب�شكل خا�ص ،بغ�ض النظر عن
الرباغماتية الكريهة التي حتكمها �أ� ً
صال.
فف���ي م�س�أل���ة احل���روب� ،إذا كانت
الدميقراطي���ة من العناوي���ن الأ�سا�سية
الكاذبة الت���ي تن�رشه���ا وا�شنطن ،دعا
�أوبام���ا �إىل جتنّب احل���روب اخلارجية
واملغام���رات الع�سكري���ة «املكلف���ة»،
حم���ذراً من ت��س�رع ب�ل�اده يف خو�ض
ح���روب خارجية ،على اعتب���ار �أن هذه
«اال�سرتاتيجية �ساذجة وغري م�ستدامة»،
منطلق ًا من قاعدة تق���ر بف�شل ال�سيا�سة

الأمريكية من خ�ل�ال �إعالنه «�أن بع�ض
�أخطائنا الأكرث كلفة منذ احلرب العاملية
الثانية لي�ست ناجت���ة من امتناعنا ،بل
مغامرات أهم ما جاء في خطاب
م���ن �إرادتن���ا للم�شارك���ة يف
ع�سكرية من دون التفكري يف نتائجها».
أوباما اعترافه بأن
كان ميك���ن �أن يخ َّي���ل
لل�س���اذج� �إىلأن السياسة األميركية
�أوباما ي�أخذ اال�سرتاتيجية الأمريكية
مذهب جديد ال مكان فيه للقتل والتدمري كثيرًا ما قامت على
واالحت�ل�ال واال�ستعمار لوال �أنه عاد �إىل العدوان بذرائع واهية
جوهر ال���روح التي تتحكم يف ال�سيا�سة
الأمريكي���ة ،من خ�ل�ال الت�شديد على �أن
الواليات املتح���دة «�ستتابع ا�ستخدام
القوة الع�سكرية يف �شكل �أحادي عندما
هذه املحددات الأربعة ل�شن احلروب
ت�ستدعي ذلك م�صاحلنا اجلوهرية ،ولدى
تعر�ض �شعبنا لتهدي���د ،وعندما ي�صبح �أو ا�ستخ���دام الق���وة الع�سكرية هي من
رزقن���ا يف خطر� ،أو ح�ي�ن يتعر�ض �أمن «التمطي���ط» الأمريكي والتف�سري ح�سب
احلاجة ،م���ا ي�ؤكد بق���اء اال�سرتاتيجية
حلفائنا خلطر».
الأمريكي���ة على حاله���ا ،لكنها تعك�س
مزي���داً من الغ���رور م���ن املحامي غري
املقنع ال لالدعاء وال للدفاع .
فالرئي�س الأمريك���ي يدرك من خالل
رد فع���ل احلا�رضي���ن يف الأكادميي���ة
احلربية النوعية «و�س���ت بوينت» �أنه
مل يكن مو َّفق��� ًا� ،أو رمبا خانته الكلمات
وقد جعلت���ه متناق�ض ًا ،بحيث مل ي�صفق
احل�ضور �إال مرت�ي�ن ،الأوىل حني حتدث
عن دفعة التخرج ،والثانية عندما �أ�شار
�إىل قتلى زم�ل�اء للمتخرجني من الكلية
يف احلروب الأمريكية .
جتاهل احلقائق اجللية
حاول �أوباما ُ
يف تراجع القوة الأمريكية ،ال بل تكبيلها
يف ع���دة مناطق م���ن الع���امل ،ولي�س
االن�سحاب من العراق دون فر�ض �رشوط
�إال معلم ًا وا�ضح ًا ،وكذلك االن�سحاب من
�أفغان�ستان مقرون ًا باال�ستجداء� ،إال نقطة
ت�سجل يف خانة ال�ضعف املتتايل للقوة
الأمريكية التي و�صلت �إىل حد الدفاع عن
مفاو�ضة حركة «طالبان» التي ت�صنف
�إرهابي���ة يف املفاهيم الأمريكية ،و�صو ًال
�إىل ال�ضي���اع الكامل يف حتديد املعايري
ً

�أكرث �أ�صدقاء �أمريكا حميمية اعتربوا خطاب �أوباما خميبا للأمال

(�أ.ف.ب).

املتع���ددة يف التعاط���ي ال�سيا�س���ي
من ق�ضاي���ا مت�شابه���ة يف العامل مثل
االنتخابات يف �سورية واالنتخابات يف
�أوكرانيا.
�أكرث �أ�صدقاء �أمريكا حميمية اعتربوا
خطاب �أوبام���ا خميب ًا للآمال ،و�أنه كان
تربيري��� ًا وغ�ي�ر مقنع ،وذه���ب البع�ض
للقول �إن تردده يف ا�ستخدام القوة �سمح
للرو�س وال�صينيني بفر�ض نفوذهم على
ح�ساب �أم�ي�ركا ،ويف هذا اعرتاف وا�ضح
ب�أن م���ا يقود ال�سيا�س���ات الغربية هي
احلروب والق���وة ولي�س ادعاءات احلرية
والدميقراطية.
�أما الالفت فهو ا�ستنتاجات املحللني
الأمريكيني الت���ي عك�سته���ا ال�صحافة،
فـ«الوا�شنطن بو�ست» على �سبيل املثال
قال���ت تعليق ًا على اخلطاب� ،إن «�أوباما
ح ّد م���ن االلت���زام العامل���ي للواليات
املتحدة ب�ص���ورة زعزعت ثقة الكثريين
م���ن حلفائه���ا ،و�شجع���ت خ�صومه���ا،
وهذا ال���كالم ال ت�سمعه من اجلمهوريني
فح�سب ،ب���ل من كب���ار امل�س�ؤولني ،من
�سنغافورة �إىل فرن�سا ،وحتى من بع�ض
الدميقراطيني يف الكونغر�س»..
يف احلقيق���ة� ،أهم ما جاء يف خطاب
�أوبام���ا �أنه اع�ت�رف م���ن دون ق�صد �أن
ال�سيا�س���ة الأمريكية طامل���ا قامت على
الع���دوان بذرائع واهية ،مث���ل «الدفاع
عن امل�صالح ،وتعر�ض �شعبنا للتهديد،
وعندم���ا ي�صبح رزقنا يف خطر� ،أو حني
يتعر�ض �أمن حلفائنا للخطر» .
�إن «حلفاء» �أمريكا يدركون �أكرث من
غريهم �أن وا�شنطن تلقي ب�أي كان ومتى
ت�شاء على قارع���ة الطريق ،ولذلك بد�أت
موجة العداء للواليات املتحدة تت�أجج
يف �أوروبا ،والدليل انتخابات املفو�ضية
الأوروبية التي �أ�س�س لها �أكرث التج�س�س
الأمريكي على قادة القارة امللحقة .

يون�س عودة

يتح�ضرّ وا ملو�س���م ال�شتاء املقبل ،علم ًا �أن
�ض ّم القرم ،وبروز رو�سيا ك�أ�سد كا�رس ي ؤ� ّدب
كل من يحاول امل�س ب�أمنه و�أمن مواطنيه،
هو ما دف���ع الرئي�س الأمريكي �إىل حماولة
طم�أن���ة حلفائه الأوروبي�ي�ن ،وت�أكيده يف
وار�س���و �أن االلتزام الأمريك���ي ب�أمن بولندا
و�أمن حلفائه يف �أوروبا الو�سطى وال�رشقية
ي�شكّل حجر زاوية لأمن الواليات املتحدة،
وهو ثابت ال يمُ ّ�س.
 و�ض���ع خط���وط حم���ر �صارم���ة يف�سوري���ة ،وفر�ضها على الأمريكيني ،وهو ما
ظهر من خالل خطاب الرئي�س باراك �أوباما
يف �أكادميية «وي�ست بوينت» الع�سكرية.
 توقيع رو�سيا وال�ص�ي�ن اتفاق ًا تبلغقيمته  400ملي���ار دوالر على مدى ثالثني
عام ًا ،متد رو�سيا مبوجب���ه ال�صني بالغاز
اعتباراً من عام  ،2018على �أن يرتفع حجم
ال�شحن���ات تدريجي ًا ليبل���غ  38مليار مرت
مكعب �سنوي��� ًا ،ويف هذا االتفاق التاريخي
فوائ���د اقت�صادي���ة هامة للبلدي���ن ،يرفع
تعاونهما االقت�صادي ،بعد �أن كان التحالف
ال�سيا�سي قد فر�ض نف�سه منذ بداية الأزمة
ال�سوري���ة خ�صو�ص ًا ،حيث ب���دا �أن البلدين
يتكلمان «لغ���ة واح���دة» ،بالإ�ضافة �إىل
التقارير التي ذكرت ال�صني ورو�سيا ب�صدد
�إب���رام �صفق���ات ت�سليح جدي���دة� ،إذ تنوي
وزارة الدف���اع ال�صينية �رشاء عدد كبري من
مقاتالت «�سو ،»35ومنظومات «�أ�س»400
للدفاع اجلوي ،و�صواري���خ ج ّوالة م�ضادة
لل�سفن ،من الرو�س.
 توقي���ع الرو����س م���ع بيالرو�سي���اوكازاخ�ستان اتفاقي���ة االحتاد االقت�صادي
الأورا�س���ي ،على �أن ُيفت���ح الباب الن�ضمام
�أرميني���ا وقرغيزي���ا يف امل�ستقبل القريب،
و ُيع��� ّد هذا االحت���اد ا ُملن�شئ حديث��� ًا �أكرب
موح���دة يف منطقة رابط���ة الدول
�س���وق ّ
امل�ستقل���ة ،التي متلك �إمكان���ات �صناعية
وعلمي���ة وتكنولوجي���ة �ضخم���ة ،وموارد
طبيعي���ة هائل���ة .ومبوج���ب االتفاقي���ة
تلت���زم دول االحتاد اجلدي���د �ضمان حرية
الب�ضائ���ع واخلدمات ور�أ����س املال والقوة
العاملة يف حدود االحتاد ،و�أن تعمل على
تن�سيق �سيا�ساته���ا يف القطاعات احليوية
لالقت�صاد ،مثل الطاقة وال�صناعة والزراعة
والنقل.
�إذاً ،يذه���ب بوت�ي�ن �إىل النورمان���دي
مت�أ ِّبط ًا �أوراق��� ًا ا�سرتاتيجي���ة هامة ،منها
اجلديد ومنها الق���دمي ،يف املقابل ،يت أ� ّبط
الأوروبي���ون �أوراق الف�ش���ل يف �سيا�ستهم
ال��ش�رق �أو�سطية ،ودخ���ول ليبيا يف �أتون
حرب قاتل���ة ،وقلقهم م���ن تف�شي الإرهاب
يف �أوروب���ا وانقطاع الغ���از ،يف ظل �أزمة
اقت�صادية خانق���ة وانعدام البدائل ،والأهم
قل���ق م���ن ع���ودة الإرهابي�ي�ن الذين ّمت
ت�صديرهم �إىل �أوروبا ،ولهم يف مثال حادثة
املتحف اليهودي يف بروك�سل عربة هامة.
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بيروت بأبهى حلة خضراء
يف ميدان �سباق اخليل يف بريوت جتلى
الربي���ع ب�أبهى حلته م���ن خالل «معر�ض
احلدائ���ق ومهرجان الربي���ع  »2014الذي
يقام للمرة احلادية ع��ش�رة على التوايل،
وي�ش���كل متنف�س��� ًا �أخ�رض لأبن���اء املدينة
التي باتت ت�شتاق ملنظر الورود واحلدائق
ورائحتها فيما يت�آكلها الإ�سمنت تدريجي ًا.
�أ�صبح هذا املعر����ض ال�سنوي مبنزلة
موع���د ثاب���ت ملحب���ي الأزه���ار والورود
والربيع ،حيث ب�إم���كان الزوار اال�ستمتاع
ب�أق�سام املعر�ض املختلفة مثل ق�سم «فن
احلدائ���ق» و«�سوق النبات���ات» و«ق�سم
امل�صممني» و«ق�سم قرية الأطفال» ،حيث
ب�إم���كان ال�صغ���ار �أن ي�ستمتع���وا ب�أجمل
الألعاب امل�سلية.
الأهم �أن املعر�ض يذكر بجمال الطبيعة
يف لبن���ان وثروته���ا ،وهو ميث���ل فر�صة
للخروج �إىل الطبيع���ة والتمتع بها داخل
العا�صم���ة بعدما غزتها �أبني���ة الإ�سمنت
الع�شوائية التي �شوهت مالحمها.
معر�ض احلدائق يف ميدان �سباق اخليل،
جاء لي�ضفي الفرح والبهجة وال�رسور على
قل���وب املواطنني يف ف�ص���ل الربيع ،حيث
تتفتح الأزهار اجلميل���ة ،وتعبق روائحها
العط���رة يف الأجواء لتعيد الأمل مب�ستقبل
ه���ذا الوطن ،وما ميكن �أن يقدمه من جمال
طبيعي ،و�إبداعات من ابتكار جمموعة من
الفنان�ي�ن ال�شباب ،وحمبني للحياة� ،أرادوا
لل�سن���ة احلادية ع�رشة على التوايل تقدمي
�ألوان الطبيعة الزاهية� ،إ�ضافة �إىل معدات
زراعية و�أثاث للحدائ���ق ون�صائح لزراعة
الأزه���ار والنبات���ات ،ف�ض ًال ع���ن برنامج
مو�سيق���ي ترفيهي حاف���ل ،وق�سم خا�ص
لإعادة �إحياء الأطباق اللبنانية اللذيذة.
عل���ى امت���داد مي���دان �سب���اق اخليل
انت��ش�رت امل�ساحات اخل��ض�راء ،ال�صنوبر
العالية ،لتمتزج روائح الكاردينيا العطرة
بالورد اجلوري ورائحة ال�صنوبر وتنعك�س
ابت�سام���ات فرح على وج���وه امل�شاركني
والزوار ال �سيما الأطفال.
املعر�ض الذي حمل ا�س���م «جنينة»،
والذي �شارك���ت بلدية ب�ي�روت بتنظيمه،
يعن���ي احلديقة واجلنة باللغ���ة العربية،
�أم���ا العار�ضون فقد فج���روا مواهبهم هذه
ال�سن���ة لتق���دمي جمموع���ة متنوع���ة من
ال�ستاندات والإب���داع الكبري هذا العام هو
م�ساحة خ��ض�راء لل�سياحة البيئية ،حيث
يقدم �أكرث م���ن  60عار�ض��� ًا حزم ًا خا�صة
الكت�ش���اف لبن���ان ب�ش���كل خمتلف خارج
امل�سار ال�سياحي الكال�سيكي ،مثل «ترافل
ليبيانون» الذي يوزع جمالت وكتيبات عن
ال�سياحة البيئي���ة ،وعن كيفية اال�ستمتاع
بجمال لبنان ومناطقه من منظار خمتلف
وبعيداً عن املناطق ال�سياحية التقليدية.
خ�ل�ال االحتف���ال ،دعا رئي����س بلدية
ب�ي�روت بالل حم���د كل اللبنانيني لزيارة
املعر����ض الذي متت���د فعالياته على مدى
خم�سة �أي���ام ،ف�ض ًال عن دعوت���ه ال�سياح
العرب للمج���يء �إىل لبن���ان واال�ستمتاع

باملناخ الرائع ،ومذك���راً ب�أن بريوت فيها
�سح���ر خا�ص ،وحث حم���د كل امل�س�ؤولني
عل���ى امل�ساعدة كي يك���ون ال�صيف هادئ ًا
�سيا�سي��� ًا ،ون���وه باملعر�ض ،م�ؤك���داً �أنه
يت�ضمن كل الن�شاطات اجلمالية ،وهو يبني
وجه بريوت احل�ضاري واجلميل.
وبح�س���ب القيم�ي�ن عل���ى املعر����ض
من �رشك���ة «هو�سبيتاليت���ي �رسفي�زس»،
فه���و ميتد على م�ساح���ة  8000مرت مربع،
وي�شكل فر�ص���ة للتمتع ب�أح�ضان الطبيعة
والتج���ول فيه���ا ،وهو ملتق���ى الكت�ساب
امله���ارات يف جتمي���ل وتزي�ي�ن ال�رشفات
والباحات واحلدائق والعناية بها ،ويتوزع
املعر�ض على �أكرث م���ن  100جناح ،حيث
تبحث ال��ش�ركات التجارية وجمموعة من
املهند�س�ي�ن والفنانني وجمعيات خمتلفة
عن فر�صته���ا لعر�ض منتجاتها ومهاراتها
وخدماته���ا يف عامل احلدائ���ق وهند�ستها
�أمام �آالف الزوار ،ال �سيما �أنه �أ�صبح ملتقى
�سنوي��� ًا لأه���ل االخت�صا����ص ،وال�رشكات
التجارية ،والفنان�ي�ن واحلرفيني ،والزوار
على اختالف فئاتهم و�أعمارهم.
ووف���ق املنظم�ي�ن ،ف����إن اله���دف من
املعر�ض ه���و الرتويج لر�سال���ة جمالية
بيئية وثقافية� ،إذ «ميكن �أن تكون بيوتنا
ومبانينا �أجمل و�أحلى لو عرفنا كيف نهتم

بتزي�ي�ن �رشفاتها وباحاته���ا� ،أو حدائقها
مهما كانت م�ساحتها».
وق���د �أعدت حدائق ع���دة يف املعر�ض
لتوفر للزائر فر�صة اكت�ساب �أفكار عن تنظيم
احلديقة ،وت�سمح ل���ه بااللتقاء ب�أ�صحاب
االخت�صا�ص يف هذا املجال وا�ست�شارتهم،
ويزيد هذا احلدث غن���ى م�شاركة امل�شاتل
املحلية الكربى وامل�شارك���ة الأجنبية ،ال
�سيما الهولندية �أي�ض ًا.
�إىل ذل���ك ،وعلى �صعيد مت�صل� ،صادف
الأول من حزيران افتتاح حديقة ال�صنائع
التي كانت �أغلقت لإعادة ت�أهيلها وترميمها
من قبل �رشكة «�أزاديا غروب» التي تولت
هذه املهمة على عاتقها لتعيد �إحياء هذه
احلديقة التي حرفت مكان ًا خا�ص ًا وجمي ًال
يف �أذهان الكثري من اللبنانيني.
مت ترمي���م حديق���ة ريني���ه معو����ض
املعروفة بحديقة ال�صنائع ،وهي الأكرب يف
املدينة على م���دى عامني بتمويل مقداره
 2.5ملي���ون دوالر ،فتحولت �إىل واحدة من
احلدائق الأكرث �شهرة وجما ًال يف املنطقة،
ومتيزت االحتفاالت بيوم االفتتاح بعرو�ض
ترفيهي���ة م���ن ف���رق مو�سيقي���ة حملية،
و�ألعاب بهلواني���ة ورواة ق�ص�ص ،ور�سامي
كاريكاتور و�أن�شط���ة خمتلفة مثل الزراعة
املحلية وور�ش عمل �أوريغامي وم�صورين

لفنون ال�شارع ،ومت ت�صوير نافورة حديقة
رينيه مع ّو����ض – ال�صنائع يف �إطار ق�صة
�أ�سطوري���ة كتبتها امل�ؤلف���ة اللبنانية مي
من�سى ،والتي من خالله���ا �شجعت الزوار
على القيام ب�أمنيات وو�ضع زهرة الأ�ضاليا
التي ترمز �إىل ال�سالم يف النافورة العريقة.
يف كلمت���ه ،ق���ال رئي����س جمل����س
م�ؤ�س�س���ة �أزادي���ا م���روان مك���رزل�« :إنه
ل��ش�رف عظيم �أن ن�شهد عل���ى �إعادة فتح
حديق���ة ال�صنائع التاريخي���ة وت�سليمها
�إىل املواطن�ي�ن اللبناني�ي�ن ،ونح���ن على
ثقة �أنه���م �سيحافظون عليه���ا على مدى
�سنوات لت�صب���ح واحدة من �أهم املحطات
ال�سياحية يف لبنان».
فبع���د �إعادة ت�أهيله���ا� ،أ�صبحت ت�ضم
احلديقة مالع���ب �آمنة للأطف���ال وممرات
للدراج���ات الهوائي���ة وللرك����ض ،وممرات
للتن���زه ،ونافورة ،وم���درج ،بالإ�ضافة �إىل
مكان للمعار�ض والق���راءة ،وهي جميعها
تتما�ش���ى مع املعايري الدولية مع احلفاظ
عل���ى تراثه���ا� ،إ�ضافة �إىل ذل���ك ،و�ضعت
م�ؤ�س�س���ة �أزادي���ا خطة ل�صيان���ة احلديقة
على م���دى � 10سنوات حفاظ��� ًا على هذه
امل�ساحات اخل�رضاء اجلميلة.
و�أ�ضاف مكرزل« :حديقة رينيه معو�ض
– ال�صنائ���ع جمهزة بالكام���ل ال�ست�ضافة
جمي���ع �أن���واع املنا�سب���ات التعليمي���ة
والثقافي���ة والرتفيهية ،وه���ذا كله جمرد
جزء من خطتنا طويلة الأمد لتقدمي دائم ًا
الأف�ض���ل ملجتمعن���ا من خ�ل�ال مبادرات
بيئية م�ستدامة».
هكذا عادت الألوان �إىل حديقة ال�صنائع،
وعادت لت���زدان ب�أ�شجارها وزهورها على
م�ساح���ة اثنني وع�رشين �أل���ف مرت مربع،
بحيث تت�س���ع لنحو ع��ش�رة �آالف متنزه،
وتعت�ب�ر بذلك �أكرب حديق���ة يف العا�صمة
و�ضواحيها بعد حر�ش بريوت.
وقد توىل املهند�س الزراعي طوين متى
الإ�رشاف عل���ى زراعة الأ�شج���ار والزهور
اجلديدة فيها ،وت�أهيل الأ�شجار املوجودة
�سابق ًا ،م���ع تنظيفها ور�شه���ا باملبيدات،
بينم���ا تول���ت املهند�سة زين���ة جمدالين
عملية الت�صميم.

وا�ستناداً �إىل متّ���ى ،مت زرع خم�سمئة
�شج���رة حديثة ،ت�ض���اف �إىل مئتي �شجرة
قدمية ،وتوزع���ت الأ�شجار ب�ي�ن املمرات
الرئي�سية ،واملداخل ،وعند ال�سور احلجري
املحيط باحلديق���ة ،وهي خم�س و�سبعون
�شج���رة �رسو ،ومئة وع��ش�ر �شجرات فلفل
هن���دي ،وثمان���ون �شجرة بارك���ن �سانيو،
ومئة �شجرة حناء ،و�أربع وثمانون �شجرة
جكرن���دا ،و�إحدى وع�رشون �شجرة ارتريينا
تزهر باللون الأحمر ،وخم�س ع�رشة �شجرة
�أكا�سي���ا ،واثنتا ع�رشة �شج���رة لينوك�س،
وخم�س �أ�شج���ار بلحيات كب�ي�رة ،وجرى
زرع عدد من �شج���رات الدفلى خلف جدار
احلمام���ات ب�ألوانه���ا الأبي����ض والزهري
والفو�شيا.
تزه���ر الأ�شجار منذ بداية الربيع حتى
�آخر ال�صيف ،فتم�ل� أ� املكان ب�ألوان الأحمر
والأ�صف���ر والليلكي� ،أم���ا غالبية الأ�شجار
القدمية فهي من ن���وع الكينا والبلحيات
وال�صنوبري���ات ،وبينها �أ�شج���ار الفيك�س
املحيطة بربكة املياه ،وقد جرى ت�شذيبها
على �ش���كل مربعات ملت�صق���ة ببع�ضها،
فتبدو من الأفق دائرة خ�رضاء.
�إىل جانب الأ�شج���ار ،مت �إعداد �أحوا�ض
عند حواف املمرات غر�ست فيها �ألف ومئتا
زهرة النتانا باللون�ي�ن الليلكي والأ�صفر،
وزهور االبا�سكا�س والبوغانبيليه ،وتدعى
بالعربي���ة اجلهنمية �أو اجلم���ال ،وزهور
الكاري�سا التي تنفل�ش على الرتاب.
ويتخل���ل الأ�شج���ار والزه���ور ع�شب
الغ���ازون الأخ�رض ،فيمت���د على م�ساحات
ت�ص���ل �إىل �أل���ف م�ت�ر مرب���ع ،ويف و�سط
احلديق���ة مت ر�ص���ف �ساح���ة م�ستدي���رة
باحلجارة ال�صف���راء اللون ،وحولها مدرج
دائري �صغ�ي�ر يجل�س علي���ه املتنزهون،
و�إىل جان���ب ال�ساحة ع���ادت بركة املياه
الوا�سع���ة ،تتو�سطها النافورة ،وحتيط بها
حوافه���ا احلجري���ة النظيفة الت���ي ت�شكل
بدوره���ا مقاعد ملن يري���د التمتع مب�شهد
املي���اه ،وج���رى بناء خزان مي���اه خا�ص
لعملي���ات الري ،يتم مل�ؤه باملياه احللوة،
لأن املي���اه التي ت�صل �إىل احلديقة ماحلة،
وهي بالتايل غري �صاحلة للري.
مل تع���د احلديق���ة خا�ص���ة باجللو�س
فح�س���ب ،و�إمنا ا�ستحدث���ت فيها جماالت
جديدة هي� :إقامة ن�شاطات فنية وثقافية،
و�إن�ش���اء ثالثة مالعب خا�ص���ة بالأطفال،
وتعبي���د طريق حم���ا ٍذ لل�س���ور ملمار�سة
ريا�ض���ة امل�شي ،وطريق خا�ص بالدراجات
الهوائي���ة ،والأهم �أن الدخول بقي جماني ًا،
لك���ن �سيمن���ع فيه���ا تدخ�ي�ن الرناجيل،
وال�شواء ،و�إمنا ميكن تناول ال�سندوي�شات،
ومل تعج���ب م�س�أل���ة املجانية ع���دداً من
احل�ضور ،فطلبوا ر�سم��� ًا للدخول ،من �أجل
التخفيف من عدد الرواد ،لكن مكرزل �أ�رص
على الدخول املجاين لأن احلديقة من حق
اجلميع.
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إميل لحود يتذكر
مر بها الرئي�س �إميل حلود
مل تكن احلقبة التي ّ
�سهلة ال يف قيادة اجلي�ش وال يف �سدة امل�س�ؤولية
الأوىل يف البالد.
يف قيادة اجلي�ش توىل امل�س�ؤولية ،وكان اجلي�ش
مفكك ًا ومق�سم ًا على �ألوية يغلب على كل منها
اللون الطائفي �أو املذهبي ،كان عليه �أن يعيد
بناءه لبنة لبنة ،على �أ�س�س وطنية �سليمة ،وجنح
يف املهمة ،وبنى اجلي�ش الوطني اللبناين ،مما
يجعله حقيقة باين هذا اجلي�ش احلديث والوطني
الذي يعرف ال�صديق من العدو.
ويف �سدة الرئا�سة ،ا�ستلم امل�س�ؤولية الأوىل يف
البالد ،وكان خطاب الق�سم منوذجي ًا يف معانيه
ودالالته و�أهدافه التي تركز على بناء الدولة
احلديثة القوية والعادلة ،مع العلم �أن الرئي�س
حلود ت�سلم احلكم والبلد يرتع حتت دين ثقيل،
كانت فوائده ترتفع ب�شكل خميف ،وت�ضاعف �أرقام
املديونية والعجز العام ..وحينما حاول �أن يقوم
مبهمة الإ�صالح املايل وال�رضيبي والإداري ،كان
ما ي�شبه االنقالب عليه يف انتخابات العام ،2000
التي مل تعك�س بتات ًا ،الإجناز النوعي والكبري
الذي يتحقق للمرة الأوىل يف تاريخ «ال�رصاع
جميل حلود ..واال�ستقالل
ن�شط جميل حلود القائد بالتعاون
م���ع �إخوانه كبار ال�ضب���اط اللبنانيني
و�صداقاته مع الفرن�سيني الأحرار الذين
ان�سجموا مع تاريخهم العريق باحلدب
على حري���ات ال�شع���وب وفهموا مهمة
االنت���داب �أنها تهيئة البالد وحت�ضريها
لال�ستق�ل�ال الت���ام وممار�س���ة احلرية
الكامل���ة ولي�س���ت ا�ستعم���اراً ،للعمل
بج���ر�أة و�إخال����ص يف �سبي���ل �إيقاف
تيارات ال�سيط���رة الأجنبية على الفرق
اللبناني���ة العامل���ة يف جي�ش ال�رشق،
وجعلوا ه���ذه الفرق ت�شع���ر بواجبها
الوطني ،وبكرامته���ا الع�سكرية ،فتقف
بوجه كل غطر�سة وحماولة �إذالل ،وكم
من معرك���ة كالم وجدل خا�ضها القائد
جميل حلود بالتعاون مع �إخوانه كبار
ال�ضباط اللبنانيني مع القادة الأجانب
يف جي����ش ال��ش�رق يف �سبي���ل حفظ
الكرامة الوطنية ومعنويات الع�سكريني
اللبناني�ي�ن و�شعوره���م الوطن���ي،
وتهي�أتهم خري تهي�أة لالنت�صار لق�ضية
بالده���م ودعم احلركة اال�ستقاللية عند
ال�رضورة.
تلك كان����ت خطة القائ����د جميل
حل����ود :تهيئ����ة وا�ستع����داداً وح�سن
توجيه للع�سكري��ي�ن اللبنانيني� ،أما
جت����اه املت�سلط��ي�ن امل�سيطرين من
ع�سكريني ومدني��ي�ن تابعني ل�سلطة
الدولة املنتدب����ة ومكلفني بحمايتها
ودعمه����ا ،فاخت����ط جتاهه����م خطة
الدعاي����ة لق�ضي����ة ب��ل�اده واكت�ساب

العربي ـ الإ�رسائيلي» ،وهو االنت�صار على العدو
«الإ�رسائيلي» واندحاره عن معظم الأرا�ضي
اللبنانية بفعل �رضبات وت�ضحيات املقاومة يف
�أيار  ..2000وهو ما ي�ضع عالمات ا�ستفهام حول
هذه االنتخابات قانون ًا ،ونتائج ومفاعيل.
من هو الرئي�س �إميل حلود؟ هذا ما �سنحاول
التعرف عليه ،فماذا يتذكر من م�سريته العامرة
باملناقبية والأخالق؟ والبداية �ستكون عن والده
العماد جميل حلود وبع�ض �أ�رسته وعائلته.

منا�رصين منه����م له����ا ،ف�أفهمهم �أن
االحتفاظ ب�صداق����ة اللبنانيني وعدم
الوق����وف يف وجه �آماله����م خري لهم
ولدولته����م ذات التاري����خ العري����ق
باحلري����ة م����ن معاداته����م وعرقلة
ا�ستقالله����م وذكره����م ب�رشعة حقوق
الإن�سان التي هم وا�ضعوها الأولون،
ومببادئ تقرير امل�صري التي هي ثمرة
من ثمرات ثورتهم التحررية الكربى.
وم���ن ناحية �أخ���رى� ،أفهم �سلطات
االنت���داب الع�سكرية واملدنية ب�رصاحة
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وح���زم �أن الف���رق اللبناني���ة العاملة
حت���ت �سيطرتهم يف جي����ش ال�رشق ال
ميكنها مهما كان���ت امل�س�ؤوليات التي
تتعر�ض له���ا �إال �أن تك���ون �إىل جانب
طالب اال�ستق�ل�ال اللبناني�ي�ن ،و�أقنع
الكثريين م���ن �أركان تل���ك ال�سلطة �أن
من م�صلح���ة فرن�سا الدول���ة املنتدبة
�أن تك���ون مع حري���ة �صديقها لبنان ال
عليها ،ور�سخ يف عقولهم عقم مقاومة
رغبة اللبنانيني باال�ستقالل ونتائجها
ال�سيئة على �سمعة فرن�سا يف العامل.

والقائ���د جمي���ل حلود م���ن الذين
يفر�ضون الهيبة والوق���ار ومو�ضع ثقة
و�إعجاب ،فكان ملوقفه الوطني ال�رصيح
الذي جابه ب���ه املتعنتون �أثر بعيد يف
جناح الق�ضي���ة اللبنانية ،فاكت�سب لها
منا�رصون حتى م���ن القادة الفرن�سيني
�أنف�سه���م ،وقد ظهرت نتائج مواقفه هذه
مل�صلحة الق�ضية اللبنانية واال�ستقالل
عندما انفجرت الثورة يف العام .1943
مل���ا ر�أى قادة احلرك���ة اال�ستقاللية
يف لبن���ان الفر�صة منا�سب���ة لتحقيق
�آمال اللبنانيني باحلري���ة واال�ستقالل،
وبعد �أن �شجعه���م و�أثلج قلوبهم فرح ًا
وارتياح��� ًا موقف اجل�ن�رال جميل حلود
قائد الفوج الأول من القنا�صة اللبنانية
و�إخوانه كبار ال�ضب���اط اللبنانيني يف
جي�ش ال�رشق الفرن�س���ي ،فجروا الثورة
اللبنانية عام  ،1943حيث بلغت ذروتها
يف مطل���ع ت�رشين الث���اين منه ،فوقف
الف���وج الأول م���ن القنا�ص���ة اللبنانية
بف�ض���ل قائده الوطن���ي ووقوف جميع
ال�ضب���اط اللبنانيني املوقف الذي �أماله
عليه���م واجبه���م الوطن���ي و�ضمريهم
احلي ،فارتبكت �سلطات االنتداب وظهر
بني �أركانها منا�رصون ال�ستقالل لبنان
وم�ؤيدون.
وعندم���ا �أق���دم غ�ل�اة االنت���داب
امل�سيط���رون يف لبن���ان يومئ���ذ على
اعتقال رئي����س اجلمهوري���ة اللبنانية
ال�شيخ ب�شارة اخلوري ورئي�س احلكومة
ريا�ض ال�صلح و�أركان حكومة اال�ستقالل
الأوىل وبع�ض الزعماء الوطنيني وبينهم
الزعي���م الوطن���ي النائب عب���د احلميد
كرامي و�أر�سلوا �إىل قلعة را�شيا ،وا�شتدت
الث���ورة اللبناني���ة وعم���ت املظاهرات
الب�ل�اد و�سق���وط ال�ضحاي���ا ،كان قائد
فوج القنا�ص���ة اللبنانية الأول اجلرنال
جميل حلود يعقد االجتماع مع �إخوانه
ال�ضباط اللبناني�ي�ن ،ويتعاهدون على
ن��ص�رة بالدهم وت�أيي���د مطالبها احلقة
باحلرية واال�ستق�ل�ال ورف�ض اخل�ضوع
لأوامر ال�سلطات املنتدبة.
امتدت �صورة احلري���ة والكرامة �إىل
كل مكان يف لبنان ،و�أ�صبح اللبنانيون
على اختالف طوائفه���م ومذاهبهم قلب ًا
واح���داً و�إرادة واحدة يعملون يف �سبيل
الن��ص�ر ،وت�شكلت حكوم���ة الثورة بعد
اعتقال �أركان احلكومة ال�رشعية وجل�أت
�إىل ب�شامون ،حيث تقاط���ر اللبنانيون
م���ن جمي���ع الأنحاء حلماي���ة حكومة
الثورة ومرافقته���ا �إىل الن�رص النهائي،
وحاول���ت قوات االنت���داب �أكرث من مرة
مهاجم���ة معقل حكومة الث���ورة فردت
على �أعقابها.
اجتهت الأنظ���ار �إىل �أفواج القنا�صة
اللبناني���ة و�إىل القائ���د جمي���ل حلود
و�إخوان���ه اللبناني�ي�ن يف اجلي����ش
املختلط ،فامل�صري �أ�صبح يف يدهم يف
املعركة الفا�صلة.

�أ�صدر غ�ل�اة االنت���داب امل�سيطرون
يف لبن���ان �أمره���م �إىل ال�ضابط جميل
حل���ود قائد ف���وج القنا�ص���ة اللبنانية
الأول ملهاجمة حكومة الثورة واحتالل
ب�شامون ،ف�إذا بالرجل ينت�صب يف وجه
امل�سيطرين مارداً جباراً ويقولها بجر�أة
وحزم ال ..ال..
وب���د ًال م���ن �أن يزح���ف بفرقته �إىل
ب�شامون� ،أعلن ت�أييده للثورة اللبنانية
و�أم���ر برفع العلم اجلدي���د ،علم احلرية
وال�سي���ادة عل���ى فرقت���ه الت���ي كانت
مع�سك���رة يف عني ال�صح���ة يف فالوغا
فخفقت ل���ه القلوب و�أق�سم اجلنود على
افتدائه ب���الأرواح واملهج ،والعلم الذي
رفعه اجلي�ش اللبناين ر�سمي ًا لأول مرة
كان بح���وزة اللواء حل���ود وهو كان قد
�رصح �أنه �سيقدمه ملتحف اجلي�ش ذكرى
تاريخية عزيزة.
لقد حاول غالة االنت���داب الفرن�سي
يف لبنان احتالل ب�شامون وقمع الثورة
اللبناني���ة باملتطوع�ي�ن اللبناني�ي�ن
ليتفادوا غ�ضب ال���ر�أي العام العاملي،
وخمالف���ة خطة جلنة التح���رر الوطني
الفرن�سية التي كان مركزها يف اجلزائر،
و�أرادوا �أن يتذرع���وا ب����أن املتطوع�ي�ن
اللبناني�ي�ن يف جي�ش ال�رشق هم الذين
قمعوا الثورة ،كما كانوا قد قرروا خطف
اجلرنال كات���رو واغتيال���ه عندما قدم
لبنان من جلن���ة التحرر الفرن�سية فيما
�إذا قرر �إطالق ��س�راح رئي�س اجلمهورية
اللبناني���ة و�أركان حكومته واالعرتاف
بحق اللبناني�ي�ن باحلرية واال�ستقالل،
وحاكوا م�ؤامرات كث�ي�رة من هذا النوع
منها حماولة اغتيال اللواء جميل حلود
نف�سه وقد �أطلع���ه على خططها �ضابط
واع فتالفاها و�أحبطها.
فرن�سي �صديق ٍ
�إن موق���ف اجل�ن�رال جمي���ل حلود
وال�ضب���اط اللبناني�ي�ن �أف�س���د عليهم
م�ؤامراته���م وخططه���م ،ف���كان املوقف
اجلريء برف����ض �أوامر تل���ك ال�سلطات
قدوة لبقية الأفواج التي ت�ضم متطوعني
لبنانيني و�سوريني ،فتوقف حتى الذين
كان���وا منهم ي�ستع���دون لتلبية الأوامر
خوف��� ًا م���ن اال�شتب���اك امل�سل���ح بني
املتطوع�ي�ن �أنف�سه���م ،وا�ستيقظ فيهم
ال�ضمري الوطني.
وهن���ا �شع���رت الفئة الت���ي �أرادت
الق�ضاء على ا�ستق�ل�ال لبنان من كبار
موظف���ي �سلط���ات االنت���داب بحراجة
املوق���ف ودقت���ه ،و�أ�صيب���ت باخليبة
والف�شل ،فرتاجع���ت وف�سح يف املجال
�أمام اجلرنال كاترو للتحرر من �ضغطها
والت�سلي���م بحق اللبناني�ي�ن ال�رصيح
الرئي�سي ال�شيخ ب�شارة
و�إطالق ��س�راح
نْ
اخلوري وريا�ض ال�صلح و�أركان احلكومة
وجمي���ع املعتقلني وانت�صار اللبنانيني
وحتقيق �أمنيتهم الغالية باال�ستقالل.

�أحمد زين الدين
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يفيدك بها الطالق
دروس
ِ
قبل الدخول يف مرحلة الزواج جتدين
كل عي���وب �رشيك احلياة منا�سبة لك ،ومن
املمك���ن �أن تتحمليها ،وهو �أي�ض ًا يرى ذلك
فيك ،فجنون احلب يف مراحله الأوىل يُحلّي
كل الأ�شياء ،لكن بعد الزواج وانق�ضاء �شهر
الع�س���ل رمبا يتحوّل حلم���ك �إىل كابو�س،
ف�إذا �أ�صبح حلمك مع���ه كابو�س ًا فاعلمي
�أنه ب�إمكانك �أن حتلمي من جديد.
و�إليك بع�ض الأم���ور التي مينحها لكِ
الطالق ،ويعلّمها لكِ هو فقط:
�أن���ت �شجاعة مبا في���ه الكفاية :فقرار
الط�ل�اق يحتاج �إىل �شجاعة كبرية ال تقدر
عليها الكثريات ،فكم من الزوجات تظل فقط
مع �أزواجهن رغم ا�ستحالة احلياة بينهما
خوف��� ًا من الطالق وكالم النا�س ،لكن ال بد
�أن تعلمي �أن احلياة بعد الطالق لن تكون
�سهل���ة عليك يف البداية ،و�ستقابلك الكثري
من ال�صعوبات ،وجتدين اللوم من اجلميع
حولك ،و�ستواجهني الكثري من االنتقادات،
لكن ال �أحد يعي�ش حياتك ،وال يقدر ظروفك
ودوافعك التخاذ هذا القرار غريك �أنتِ  ،فال
بد �أن تتحلي بال�شجاع���ة الكافية لتمرّي
ب�سالم من هذه الأزمة التي �ست�شكل بداية
جديدة يف حياتك فيم���ا بعد ،وهنا يجب
التنبيه �إىل �أن هذا القرار وال�شجاعة يجب
�أن يتوفّ���را فق���ط �إذا تو�صّ ل���ت �إىل نتيجة
ا�ستحالة ا�ستمرار احلي���اة الزوجية معه،
و�إذا كانت م�ضار اال�ستمرار �أكرث بكثري من
فوائده.
�ستتعلم�ي�ن كيفي���ة امت�صا����ص كالم
النا����س ،والأخبارال�سيئ���ة �أي�ضاً :لي�س من
ال�سه���ل علي���كِ �أن تخ�ب�ري الآخرين عن
انف�صالك ،ف���كالم النا�س ونظراتهم رمبا ال
ت�ساعدك يف هذا الوقت ،بل وتزيد من حجم

ِ
أنـت

الأمل املعنوي يف داخلك ،و�إذا مل يتحدثوا
ع���ن املو�ض���وع �أو يناق�ش���وا ق���رارك هذا
ف�ستجدين عالمات ال�صدمة على وجوههم
ف���ور �سماعهم اخل�ب�ر ،وال يق���درون على
�إخفائها ،لكن مع مرور الوقت �سيعلمك هذا
كيفية �إخبار مَ ن حولك بالأخبار ال�سيئة.
الكثري ممن حولك �سريدد« :هذا �أف�ضل،
فنحن مل نحبّه يوم���اً» معتقدين �أن هذه
اجلمل���ة ت�ساعدك عل���ى ال�شع���ور بحال
�أف�ض���ل ،لكن يف احلقيق���ة ت�سبب لكِ هذه
اجلملة الإزعاج ،ولن تكون داعمة لكِ على
الإطالق ،فمثل هذه الكلمات تكون جماملة
لي�س �أكرث.

ال ب���د �أن تع���ريف �أن اجلميع لن يكون
معك ،ول���ن يكونوا �ضدك �أي�ض���اً ،فالنا�س
من حول���ك �سيكونون منق�سمني �إىل ر� نْأيي،
فكوين جاهزة لهذه املعركة ،دون �أن ت�ؤثر
عليك ،ومع الوقت �ستتعلّمني كيف تتلقني
املعار�ض���ة والنقد وتظل�ي�ن قوية وواثقة
بنف�س���ك وال يهمك ر�أي �أح���د ،و�ستعرفني
وقتها �أ�صدقاءك احلقيقيني من املزيفني.
علي���كِ االنفجار والب���كاء من وقت �إىل
�آخ���ر ،فمهما كن���ت قوية ال ب���د �أن ي�أتيك
وقت وحتتاجني فيه �إىل البكاء قليالً ،ومن
املمكن �أن مترّ عليكِ ذكريات جميلة كانت
م���ع زوجك تتمنني �أنها تع���ود ،فقد كانت

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• لباقات �شرُ ب ال�سوائل

أسس اختيار ّ
مربية األطفال
يك���ون الأطف���ال ع���ادة يف �أعوامه���م
الأوىل �أكرث ت�أث���راً بالأ�شخا�ص من حولهم،
خ�صو�ص ًا �أولئك الذين يرافقونهم يف معظم
�ساعات النه���ار ويتوا�صل���ون معهم بلغة
اجل�س���د� ،رسيع ًا ما يتب���ادر �إىل الذهن ب�أن
ه�ؤالء الأ�شخا�ص هم الآباء �أو الأجداد� ،إال �أن
هنالك الأكرث ت�أثرياً ،وهم املربون ،خ�صو�ص ًا
�إذا كان���ت الأم امر�أة عامل���ة �أو لديها �أكرث
من طفل ،حينها يُعترب وجود مربّية الأطفال
�أم���راً �رضوري ًا للم�ساع���دة يف �إجناز بع�ض
املهام.
ال �ش���ك يف �أن الكثري من الأمهات يُبدين
خماوفه���ن من وج���ود مربي���ة �أطفال يف
منازلهن� ،إال �أن االختي���ار ال�سليم يخت�رص
عنا ًء وجه���داً كبريين عل���ى كال الطرفني،
كما �أن الطفل يف املرحلة الأوىل من عمره

حلظات ممي���زة يف حيات���ك ،فال حتاويل
منع دموعك من ال�سقوط بحُ ريّة ..ا�رصخي
وابكي كيفما ت�شائني ،فهذا مينحك �شعوراً
�أف�ضل ،ومع الوقت �سيزول وجعك نهائياً.
ال تتجنب���ي االخت�ل�اط بالآخري���ن
وامل�ش���اركات االجتماعي���ة ،فالط�ل�اق
لي�س مر�ض��� ًا معدي ًا مينع���ك من اخلروج
واال�ستمت���اع بالوقت ،ب���ل بالعك�س؛ بعد
الط�ل�اق علي���ك �أن تخرج���ي �إىل العامل
الكبري من حولك ،وتكوّين �صداقات جديدة،
وحتاويل القي���ام ب�أ�شي���اء جديدة ،ورمبا
ي�ساعدك هذا عل���ى اكت�شاف �أبعاد جديدة
من نف�سك مل تكوين تعرفينها من قبل.

�ستمرّ علي���كِ فرتات تعيدي���ن التفكري
يف قرارك بخ�صو����ص االنف�صال والطالق،
ورمبا تلومني نف�سك قلي ًال على هذا القرار،
وت�سرتجع�ي�ن �أ�سباب الط�ل�اق ،وت�شعرين
بالذنب جتاه قرارك ،لكن كلما �شعرتِ بهذا
ال�شعور عليكِ التفك�ي�ر يف الأ�سباب التي
جعلت���ك ت�أخذين هذا الق���رار ،ف�إن وجدت
�أن���ك ت�رسّعت نوع ًا ما �أو كان الذنب عليك
�أكرث ،فح���اويل العودة �إىل طليقك ،ال �سيما
�إذا كان هن���اك �أوالد �سيلقون م�صرياً �أ�سود
بانف�صالكما ،فالرتاجع عن اخلط أ� ف�ضيلة،
وخري من اال�ستمرار فيه ،ووقتها �ست�شعرين
باالطمئنان.
كما يودّع الكث�ي�ر �أنا�س ًا �أحبوهم ،رمبا
�أخذهم املوت �أو �سافروا بعيداً� ،أو �أي �شي
من هذا القبيل ،فالط�ل�اق �أي�ض ًا �أحد طرق
ال���وداع لي�س �أكرث ،فبعد ال���وداع لن تقف
احلياة عند طالقك ،لكن عليكِ �أن ت�ساعدي
نف�سك على جتاوز ه���ذا الوداع ،من خالل
�إزالة الذكريات التي تخ�ص الزواج ،ك�صور
فرحك ،وف�ستان الفرح ،واملنزل الذي كنتِ
ت�سكن�ي�ن فيه م���ع طليق���ك ،وكل الأ�شياء
ال�صغ�ي�رة الأخرى �ست�صبح جمرد ذكريات
بعيدة تتال�شى مع مرور الوقت.
بعد مرور ف�ت�رة على طالقك �ستجدين
�شخ�ص ًا جدي���داً وحتبني مرة �أخرى ،ورمبا
تكون هذه املرة �أكرث �سعادة ،ففي العالقة
ال�سابق���ة كانت هناك �أخطاء تعلمت منها،
وجتارب وخربات كثرية قبل وبعد الطالق
�ستفيدك كثرياً يف عالقتك املقبلة ،فالطالق
�أحيان ًا يكون نقط���ة انطالق نحو م�ستقبل
جديد و�أف�ضل.

يحت���اج �إىل ال�شعور بالأم���ن والطم�أنينة
لل�شخ�ص الت���ي يتعامل معه عن قُرب ،لذا
على الأبوين �أن يحر�صا على توافر الأُ�س�س
التالية يف مربية طفلهم:
 �أن تك���ون ذات لياق���ة بدنية وعقليةونف�سي���ة؛ لتلبي���ة احتياج���ات الطف���ل،
وا�ستيع���اب امل�س�ؤولي���ة الت���ي تقع على
عاتقها.
 �أال تُع���اين من �أي �أمرا����ض �أو عيوبخُ لقي���ة ،فهذا م���ن �ش�أنه �أن يث�ي�ر الرعب
واالرتباك عند الطفل.
 �أن تكون لديها خلفية علمية وعمليةع���ن تربية الطفل؛ لت�سهي���ل لغة التوا�صل
بينها وبني الطفل.
 �أن تتمت���ع ب���روح مرح���ة ،لتب���ثالطم�أنينة يف نف�س الطفل ،وتتقرّب منه.

 ين�صح����ك الإتيكيت ب�أال ت�رشبي الع�صري �أو املي����اه و�أنت مل تنت ِه من عملية امل�ضغ والبلعبعد ،وال يزال فمك مليئ ًا بالأطعمة ،وال تن�سي �أو ترت�شفي الع�صائر وال�سوائل بد ًال من بلعها منذ
�أوّل ما ت�صل �إىل فمك ،وال تُكرثي من �أحمر ال�شفاه ب�شكل يرتك بقع ًا على الكوب الذي ت�رشبني منه.
 املياه ومكعّبات الثلج :مهما عانيت من العط�ش ،فلي�س من الالئق البتّة �أن تبتلعي املياهمرة واحدة من الكوب من دون توقّف ،بل ا�رشبيها على مراحل ،حتى ولو كانت �رسيعة ومتالحقة،
وح��ي�ن ت�رشبني الع�صائر التي حتتوي على مكعبات الثل����ج املك�سورة ،فال ي ؤ�يّد الإتيكيت م�ضغ
الثلج �أو ك�رسه حتت �أ�سنانك ،بل الأف�ضل �أن ترتكيها يف الكوب.
 امل�رشوب����ات الغازية والع�صائ����ر :كفتاة الئقة مثلك ،تعتني ب�أناقته����ا الداخلية كما تتقن�أناقته����ا اخلارجية ،لي�س الئق ًا البتّة �أن ت�رشبي امل�رشوب����ات الغازية من علبها املعدنية �أو من
القوارير البال�ستيكي����ة ،بل احر�صي على �سكبها يف الكوب على دفعات ،وارت�شافها ببطء ،وعلى
دفعات �أي�ضاً.
 القهوة وال�شاي:• ال ترتك����ي امللعق����ة يف فنجان القهوة �أو ال�شاي خالل ارت�شاف����ك املحتوى ،بل �ضعيها على
جانب الطبق املرافق للفنجان.
• لي�س الئقاً ،بح�سب االتيكيت� ،أن تربّدي فنجان القهوة �أو ال�شاي مبكعبات الثلج ،لأنّك بذلك
ت�سيئني �إىل قيمتها ونوعية امل�رشوب ،لذا ال بد من انتظاره كي يربد.
• ال تغمّ�س����ي الكعك �أو احللويات يف كوبك ث ّم ت�أكلينها ،ولو بوا�سطة امللعقة� ،إالّ �إذا كنت يف
املنزل مبفردك� ،أي يف جل�سة حميمة جداً.
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ُ
أسئلة قبل تناول الطعام

«لوشن» األطفال
هل يفيد الكبار؟
الكثري من م�ستح��ض�رات الأطفال
مث���ل «اللو�ش���ن» لديه���ا الكثري من
الأ�شي���اء املفيدة للكبار ،لكن هل هي
منا�سب���ة بالن�سبة لهم؟ وهل ميكن �أن
يك���ون ت�أثريها هو نف�سه املوجود يف
املنتجات امل�صمَّمة للكبار؟
«لو�ش���ن» �أو غ�س���ول الأطفال هو
م�ستح�رض كيميائي خالٍ من الكحول،
ميكنه الرتطي���ب واحلماي���ة ،وكذلك
تغذية ب��ش�رة طفل���ك� ،إذا كان جيداً
للأطف���ال ،فبالت�أكيد �سيكون جيداً لك
�أي�ضاً.
يف حقيق���ة الأمر ،ف����إن «لو�شن»
الأطفال ميك���ن �أن يك���ون يف الواقع
�أف�ض���ل منت���ج للأ�شخا����ص من ذوي
الب��ش�رة احل�سا�سة واجلل���د الرقيق،
وال�سب���ب يكمن يف تركيبته املعتدلة
الت���ي تتنا�س���ب حتى م���ع حديثي
الوالدة.
بع�ض �أن���واع «اللو�شن» حتتوي
على عط���ر خفيف ،كالالفندر والع�سل
والفانيليا ،فهي �سهلة يف االمت�صا�ص،
وجتعل الب��ش�رة تبدو �صحية ورطبة،
ورائحته���ا كب�رشة الأطف���ال النظيفة،
وهي �سبب اختي���ار النا�س ملنتجات
الأطف���ال بد ًال من الأخ���رى امل�صنَّعة
خ�صي�ص ًا للكبار.
«لو�ش���ن» الأطفال ي�ش���كّل طبقة
واقي���ة عل���ى الب��ش�رة ،ك���ي حتمي
الب��ش�رة احل�سا�س���ة من اجلف���اف �أو

التهي���ج ،فهو يعي���د ترطيب املناطق
اجلاف���ة ،وفعّال ب�شكل خا�ص للب�رشة
امل�صاب���ة� ،أو يف حالة الإكزميا ،لأنه
يجعل الب�رشة ناعمة ون�رضة.
بع�ض من العوامل الإيجابية �أي�ض ًا
هي �أن «اللو�ش���ن» ال ي�سبب احلرقة
عندما يُفرك عل���ى الب�رشة املفتوحة
�أو اجل���روح ،وكذل���ك ال ي�سبب احلرق
يف ح���ال مالم�سته للع�ي�ن ،نظراً �إىل
تركيبته اخلفيفة.
واحدة م���ن الأ�شياء التي ي�ضمنها
«لو�ش���ن» الأطفال �أي�ض���اً ،هي �أنه ال
ي�سب���ب احل�سا�سية ،وه���و �أمر هام ال

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
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�سيم���ا يف حالة الإ�صابة باجلروح �أو
ال�شقوق.
من �أف�ضل الأ�شياء التي يتميز بها
«لو�ش���ن» الأطفال ،والت���ي �ست�سعد
بال �شك قطاع��� ًا كبرياً من الن�ساء ،هو
�إمكانية ا�ستخدام���ه كمزيل لعالمات
التم���دد التي يخلّفه���ا احلمل ،والتي
تزعج الكثري من الأمهات.
�إىل جان���ب كل ه���ذه الأمور التي
تثب���ت �أن «لو�ش���ن» الأطفال ي�صلح
ال�ستخدامات الكبار ،هناك �شيء واحد
ميكن �أن يقل���ب املوازين يف �صاحله،
وهو الثمن!

ي�ؤكد اخت�صا�صيو التغذية
�أن الإن�سان �إذا �س�أل نف�سه قبل
ت��ن��اول الطعام جمموعة من
الأ�سئلة و�أجاب عليها �سيتجنب
عدة م�شاكل �صحية وجلدية قد
يتعر�ض لها .
وي�شري االخت�صا�صيون �إىل
�أن هناك � 4أ�سئلة فقط ال بد
من �س�ؤالها لنف�سك قبل تناول
طعامك ،وهي :

وال�رضورية ،والعنا�رص الغذائية
التي نحتاج �إليها ،ف�إذا تناولت
وجبة فطور غنية بالربوتني،
كالبي�ض �أو البقوليات ،بالت�أكيد
يحتاج ج�سمك �إىل مواد غذائية
أ�ُخ����رى �إىل ج��ان��بِ ال�بروت�ين،
ك���الأل���ي���اف ،وال��ب��وت��ا���س��ي��وم،
وفيتامني « ،»Aف��ل��م��اذا ال
تفكر بتناول وجبة متد ج�سمك
بالنق�ص الذي يحتاج �إليه؟

هل فع ًال �أ�شعر باجلوع؟
قد يبدو �س�ؤا ًال �سخيفاً ،لأنكَ
قمت بتناول الطعام ل�شعورك
باجلوع ،لكننا يف ع��دة مرات
نتناول الطعام للتخل�ص من
امل��ل��ل ،وللت�سلية (ك��رق��ائ��ق
ال��ب��ط��اط��ا م���ث�ل�اً )� ،أو ب�سبب
ال�شعور باالكتئاب (كال�شكوالته
للتخل�ص من الأحزان)� ،أو ب�سبب
ال�سعادة (لالحتفال مبنا�سبة
معيّنة)� ،أو رغبة يف تناول
الطعام (عندما يدعوك �صديقك
يف العمل لتناول قطعة كعك)،
لكن يجب �أن نت�أكد قبل جلو�سنا
لتناول الطعام ما �إذا كنا ن�شعر
باجلوع فع ًال �أم ال .

هل ه��ذا هو حجم الوجبة
ال�صحيحة؟
�إن���ه وق��ت ت��ن��اول الوجبة
اخلفيفة ،فقد جتل�س لتناول
م��وزة� ،أو اخلبز املحمّ�ص مع
زبدة الف�ستق� ،أو �رشيحة اجلنب
والب�سكويت ..ق��د ت��ب��دو هذه
الوجبة �صحية ،لكنها غنية
بال�سعرات احل��راري��ة مقارنة
بالوجبات العادية .

هل ت�أكل لتحيا؟
نحن نتناول الطعام لكي
نقوى على العي�ش ،ل��ذا يجب
�أن ي���زوِّد ال��ط��ع��ا ُم �أج�سامَ نا
بالفيتامينات الأ���س��ا���س��ي��ة

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ت�صدر �صوت���ا ا�ستخدمت يف احلروب /
قا�صدا عن �سبق ا�رصار
1
 5حرف عطف  /املوت
 6جهة االنطالق  /ابو الأب �أو الأم
2
 7مدين���ة ا�سباني���ة �سياحي���ة ا�سماها
3
الفينيقيون مدينة «امللكة»
 8خ�ض  /خمود احلما�س واحليوية
4
 9منت�س���ب �إىل عم���ان  /اال�س���م القدمي
5
للبحرين وح�ضارتها
 10دول���ة عربية لي�ست لها حدود برية /
6
�شتم

7
8
9
10

عــمـــودي

�أفــقــي
 1مواقع للقاء واملناق�شة على االنرتنت  /للتعريف
 2الت�رصف يف عمل بدون حت�ضري � /أوفى اال�صدقاء
 3املدين���ة ذات الألف عم���ود �أيام قوم ع���اد  /جملة
مو�سيقية

 1جزي���رة �أكرث من  ٪40من كلمات لغتها
عربية  /عراق (مبعرثة)
 2للهاتف (معكو�سة)  /طري ليلي  /له من
اال�سماء يف العربية نحو  100ا�سما
 3مت�شابهان  /ع���اب �شخ�صا يف غيابه
 /والد
 4ن�صاب  /ندى �أو مطر خفيف  /ثلثا منح
 5يف امل�شورة ووجهة النظر (معكو�سة) /
ا�سم خلية النحل بالف�صحى

هل هناك بدي ٌل �صحي؟
قد ال ت�ستطيع �إيجاد بدائ َل
�صحية دائ��م�اً ،و�أحيان ًا قد ال
ترغب بذلك ،خ�صو�ص ًا �إذا رغبتَ
ب�شدة بتناول طعام معني ،مع
ذل��ك يجب �أن جنعل غالبية
طعامنا �صحي ًا ق��در الإم��ك��ان،
و�أن نبحث ع��ن ط��رق �سهلة
للتقليل من ال�سعرات احلرارية،
وال��ك��ول��ي�����س�ترول ،وال���ده���ون،
وال�صوديوم ،وال�سكريات .

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 6ق�صائ���د �شعر كتب���ت يف اجلاهلية مباء
الذهب
 7والدة  /ثالثة حروف من اوان
� 8أكرب بركان يف العامل
 9جتده���ا بني البل���دان  /ورقة م���ن �أوراق
اللعب
� 10أول بل���د عربي عرف الطباعة � /أداة من
اخل�شب �أو نحوه ل�صنع الكعك
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كاريكاتير

َّ
استعد لها
وظائف مستقبلية عجيبة..
هل جتد نف�س���ك عالق ًا يف وظيفة مملّة بدون حتقيق
�أي تق���دُّم؟ ال ترهق نف�سك ،كل ما عليك هو االنتظار عدة
�أعوام �أو عق���ود و�ستُتاح �أمامك العديد من فر�ص العمل
املثرية ،ابد�أ بالتح�ضري م���ن الآن وا�ستع ّد ل�سوق العمل
امل�ستقبلية.
التالع���ب بالذاك���رة :لن حتت���اج �إىل �إنف���اق مئات
الدوالرات على رحل���ة �إىل «ديزين الند» ،كل ما ميكنك
فعل���ه �أن تدفع ل�شخ�ص ما لي���زرع ذكريات الرحلة يف
ذاكرتك ،ولن تتوقف عند الأ�شياء التي ميكنك فعلها يف
الواقع ،ميكنك �أن تزرع ذكريات �أي جتربة تتخيل القيام
بها.
من�سّ ق الطق�س :الأر�ص���اد اجلوية قريب ًا �ستبدو مهنة
طريفة وغري م�ؤث���رة ،قريب ًا �سن�ستطي���ع تطوير القدرة
على الت�أثري ،ويف النهاية التحكم الكامل بالطق�س ..لن
تختف���ي الأمطار والثلوج متاماً ،لكن �سيكون لها �أوقات
حمددة لتفادي الفو�ضى والإزعاج.
الزراع���ة احل�رضي���ة :امل���زارع ابت���د�أت يف النق�ص
وقريب��� ًا �ستنتهي متاماً ،وحت���ى �إذا مل يحدث ذلك ف�إن
تكالي���ف نقل املحا�صي���ل �إىل امل���دن �ست�صبح غالية
الثمن ،لذل���ك ،قريب ًا �ستكون الزراعة متاحة على �أ�سقف
املنازل �أو امل�ساحات املوجودة حتت الأر�ض با�ستخدام
التكنولوجيا املتقدمة.
هند�سة الواقع البديل :ا�ستخدام التكنولوجيا القابلة
لالرتداء وا�سعة االنت�شار �أ�صبحت موجودة بيننا تقريباً،
مثل «نظارات غوغل» .لن مير وقت طويل حتى ي�صبح
الواق���ع الثابت مم�ل�اً � ،سنحت���اج �إىل �أ�شخا�ص يكتبون
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ويبحث���ون عن واق���ع افرتا�ضي متغيرّ �سيحت���ل قريب ًا
ر�ؤيتنا.
عميل الأع�ضاء :مع التقدُّم يف جمال العلم اجلراحي،
قريب ًا �سي�صبح نقل الأع�ضاء عملية �سهلة و�أكرث �شيوعاً،
لك���ن العثور على الأع�ضاء ال�صاحل���ة للنقل �سيظل من
الأمور ال�صعبة ..حل امل�شكلة يتمثل يف وجود �أ�شخا�ص
متخ�ص�صني يف البحث عن �أ�صحاء م�ستعدّين للتربع.
رب���ان للتحكم يف و�سائل املوا�صالت عن بعد :بالرغم
من �أن ه���ذه التكنولوجيا مثرية للج���دل الآن� ،إال �أن لها
�إمكانيات كبرية يف جمال النقل ،فجميع و�سائل املوا�صالت
قد ميكن التحكم فيها عن بعد من مركز رئي�سي.
مر�سل التحكم عن بعد :مع حت�سُّ ن تكنولوجيا القيادة
بدون الطيار� ،ستقل احلاجة �إىل وجود طيارين ب�رشيّني،
وبد ًال من ذلك �ستن� أش� �صناعة جديدة ،وهي �إر�سال الأوامر
للتحكم عن بعد ،ه�ؤالء الذين لديهم القدرة على مراقبة
العديد من امله���ام والتحكم يف جمموعة من الطائرات
بدون طيار عن بعد ،و�سيكون الطلب كبرياً عليهم.
التَّعْ دي���ن يف القمام���ة :م�صادر الأر����ض غري قابلة
للتجديد ،وقريب ًا �سنجد �أنف�سن���ا م�ضطرين للبحث عن
املعادن الثمينة وغريه���ا يف القمامة ،والتي تخلَّ�صنا
منها يف وقت «االزدهار».
م���زارع الأع�ضاء :مبجرد تطوي���ر القدرة على تخليق
الأع�ض���اء من ال�صف���ر ،لن نكون بحاج���ة �إىل متربعني
بالأع�ضاء لعمليات نقل الأع�ضاء ،بد ًال من ذلك �سنحتاج
�أ�شخا�ص��� ًا م�ؤهلني لرياقبوا البيئ���ة املعقمة التي تنمو
فيها الأع�ضاء.
هاتف01/666314 :
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ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

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

