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هل انخرط »المستقبل« 
في مكافحة اإلرهاب؟

لبنان ال ُيحكم بالعسكر

FRIDAY 30 MAY - 2014 
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راغــب  ر�شيد  حممد  د.  ال�شيخ  اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  اأبـــدا 

قباين ا�شتياءه ال�شديد من مرجعينْ حكوميينْ �شابقينْ ي�شّخران بع�س 

ال�شفحات »ال�شفراء« وال�شا�شات »الباهتة« �شمن االأجهزة االإعالمية 

التابعة لفريقهما ال�شيا�شي، للطعن امل�شتمر مبفتي اجلمهورية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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استياء دار الفتوى

6 خبراء »إسرائيليون«: حذاِر من مفاجآت األسد في درعا

بقرادوني: المنطقة ولبنان 
متجهان إلى حالة انفراج

إميل لحود يتذكر..السيسي رئيسًا.. مصر إلى أين؟

t إحراق أوكرانيا يفتح أبواب الجحيم
t بوتين من الصين: صفقة للشرق.. 

صفعة للغرب

5-4
سيناريو ما بعد 

االنتخابات السورية

استعداد إلعالن النصر باالقتراع لألسد
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الحرب الساخنة بثوب اقتصادي
بعد التهديدات املت�ساعدة بني رو�سيا والغرب على جبهة اأوكرانيا، 

دخلت قارة اآ�س���يا يف �رصاع مفتوح مع الواليات املتحدة وحلفائها 

االأوروبيني �سد رو�سيا وحليفتها االقت�سادية اجلديدة »ال�سني«.

فقد وّقعت رو�سيا اأكرب عقد على ت�سدير الغاز اإىل ال�سني بقيمة 400 

مليار دوالر، حيث اأّمن هذا االتفاق �سمانة اقت�سادية لرو�سيا، بهدف 

توزي���ع وحت�سني �سادراتها التي كان���ت معتمدة بن�سبة كبرية على 

عت ر�ّسخ���ت تعاونًا �سيا�سيًا واقت�ساديًا  اأوروبا، فاملعاهدة التي ُوقِّ

ومعنويًا بني رو�سيا وال�سني.

ي�س���ّكل هذا العقد طماأنة كبرية لل�س���ني ورو�س���يا، خ�سو�سًا اأن 

الواليات املتحدة ت�سعى اإىل ع�سكرة منطقة جنوب �رصق اآ�سيا واإثارة 

التوترات يف املناطق املتناَزع عليها بني ال�سني واليابان وفييتنام 

والفيليبني.. هذه التوترات بداأت ت�س���ّكل حتديًا وا�س���حًا لل�س���يادة 

ال�سينية، التي اأ�س���بحت على مقربة من اأن تكون �ساحبة االقت�ساد 

االأول خالل االأعوام القليلة املقبلة، بعدما اأ�سبحت ال�سني يف العام 

2012 اأول دولة م�سدِّرة يف العامل.
وهل يتطلب التفوق االقت�سادي ال�سيني ع�سكرة املنطقة وحتويلها 

اإىل نقطة �س���اخنة يزداد م���ن خاللها الوجود الع�س���كري االأمريكي 

واالإنفاق على الت�سلُّح؟

كان الرئي�س اأوباما بعد فوزه يف االنتخابات قد اأعلن اأن ال�سيا�سة 

اخلارجية يف منطقة اآ�س���يا �ستكون �س���من اأولوياته، فكانت زيارته 

االأوىل اإىل بورما وتايالند وكمبوديا، وقد رافقه يف تلك الزيارة وزيرا 

دفاعه وخارجيته اإىل الفيليبني وتايالند وفييتنام و�سنغافورة، على 

اعتب���ار اأنها من القواعد الع�س���كرية االأمريكية، وق���د اأعلن املتحدث 

با�س���م البنتاغون جورج ليتل اأن الواليات املتحدة �ستقّوي عالقاتها 

الدفاعي���ة مع حلفائها و�رصكائها يف منطق���ة املحيط الهادئ، ويف 

رحلته الرابعة اإىل اآ�سيا، اأعلن وزير الدفاع ال�سابق »ليون بانيتا« اأن 

الواليات املتحدة �ست�س���ع 60٪ من �سفنها يف املحيط الهادئ و٪40 

يف املحيط القطبي قرابة العام 2020. 

فال�س���ني هي الدولة التي ُقدِّرت قيمة اإنفاقها على الت�س���لُّح يف 

العام املا�س���ي 137 مليار دوالر، بعد اأن كان���ت 20 مليار يف العام 

2006. وبح�س���ب م�سادر اأمريكية فاإن ال�س���ني ت�سق طريقها لتخطي 
الواليات املتحدة من حيث االإنفاق الع�سكري بحلول العام 2035.

رغم هذا احل�سد الع�سكري، توؤكد اإدارة اأوباما اأن لي�س هدفها احتواء 

ال�سني، لكن كل خطوة دبلوما�سية وع�سكرية وّقعتها االإدارة مع دول 

اآ�سيوية كانت بكني هي اخللفية من اأجل اإبرام هذه املعاهدات.

لكن االإدارة االأمريكية وم�ست�ساريها القوميني �رصّحوا اأكرث من مرة 

باأن ال�سني هي املناف�س االأول اقت�ساديًا وع�سكريًا، وال ميكن التغلُّب 

عليها اإال اإذا مت تغيري رو�س���يا وحتويلها اإىل دولة من دول »الناتو« 

بالتحديد، كما فعلوا مع بقية الدول االإحدى ع�رصة التي كانت جزءاً 

من االحتاد ال�سوفياتي، فاتفاقية الغاز مع ال�سني قطعت الطريق على 

الواليات املتحدة من اأن تب�سط �سيطرتها وحتا�رص رو�سيا بالعقوبات 

االقت�سادية، فاحتًة املجال اأمام املناف�سة االقت�سادية  االأممية التي 

قد تتحّول بعد ذلك اإىل ع�سكرية.

كامل وزنة

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

مواقف »مستقبلية« متضاربة تجاه عون.. 
وجعجع يخشى من الحريري

رغ���م انته���اء م���دة والي���ة رئي����س 

اللبناني���ة و�س���غور املركز  اجلمهوري���ة 

الرئا�س���ي االأول يف الب���الد، م���ا ت���زال 

التدخ���الت االإقليمي���ة والدولية على قدم 

و�س���اق النتخاب رئي����س توافقي، وهو ما 

عك�س���ته بع�س الت�رصيح���ات االأوروبية، 

الفرن�س���ية منها على وج���ه التحديد، ما 

يوؤكد اأن مرحلة ف����سّ العرو�س وال�رصوع 

يف التفاو�س االإقليمي مل يبداأ بعد.

زال »تي���ار  الوق���ت، م���ا  يف ه���ذا 

امل�ستقبل« يبحث باإ�سارات متناق�سة يف 

ما خ�س موقفه من تر�سيح العماد مي�سال 

عون للرئا�س���ة، فتارة يتحدث عن اأجواء 

اإيجابية بهذا اخل�س���و�س، وطوراً يقول اإن 

النائب �س���عد احلريري مل يعِط عون وعداً 

وا�س���حًا بقبول تر�س���يحه، لكن احلقيقة 

اأن احلريري لن يقبل به رئي�س���ًا، حيث اإن 

هناك اجتاهًا حل�س���م موقف »امل�ستقبل« 

�سلبًا يف الفرتة القريبة املقبلة.

د على ما يبدو  هذا التناق����س املتعمَّ

مرّده اإىل التغطية على املوقف احلقيقي، 

وذلك حتى �سدور االأمر امللكي ال�سعودي، 

واال�س���تفادة اإىل اأق�س���ى حد م���ن احلوار 

املفت���وح مع »التي���ار الوطني احلر«، ال 

�سيما جلهة تعطيل دوره كراأ�س حربة يف 

مواجهة »تيار امل�س���تقبل«، واأي�سًا �رصاء 

الوقت حتى تن�س���ج الظروف يف املنطقة، 

والتي م���ن �س���اأنها اأن تك�س���ف خيارات 

عدة يف اال�س���تحقاق الرئا�س���ي، وانتهاء 

االنتخابات يف كل من م�رص و�سورية.

لت على  �ُس���جِّ جمموع���ة حت���ركات 

م�ستوى خط التوتر العايل لقائد »القوات 

اللبناني���ة« �س���مري جعج���ع، املتحف���ز 

واملتح�س����س جداً هذه الفرتة يف ال�س���اأن 

الرئا�س���ي، حيث وّجه جمموعة ر�س���ائل 

للج���رال عون، بالتن�س���يق م���ع الرئي�س 

احلري���ري، ليوؤّكد اأن انتخ���اب عون يجب 

اأن ميرّ عن���د القوى امل�س���يحية يف »14 

اآذار«، وه���ذا ما قاله الرئي����س احلريري 

للوزي���ر جربان با�س���يل يف باري����س؛ اإنه 

»يجب اأخذ موافقة م�سيحيي 14 اآذار، فال 

اأ�س���تطيع جتاوزهم«، ومن املعلوم اأي�سًا 

اأن احلري���ري ال ميلك منف���رداً حق التقرير 

يف هذا اال�ستحقاق، ولو ا�ستمر بالتفاو�س 

مع ع���ون، و�س���من االأو�س���اط االإعالمية 

وال�سيا�سية يقال اإن جعجع اأخذ عهداً من 

احلريري باأن يكون له حق الفيتو على اأي 

ا�سم ال يرغب به رئي�سًا، وال �سحة الّدعاء 

عون اأنه مر�سح توافقي، الأن �رصط اكت�ساب 

هذه ال�س���فة هو اإلغاء التفاهم مع »حزب 

التعجي���زي يدرك  ال����رصط  اهلل«، وه���ذا 

جعجع جيداً قبل غريه اأنه غري ممكن.

كم���ا ك�س���ف جعجع اأن���ه ناق�س مع 

احلريري اأ�س���ماء اعتربه���ا توافقية، وهذا 

يعن���ي اأن احلري���ري جتاوز ا�س���مي عون 

وجعجع معًا، وبداأ بدرا�سة اأ�سماء جديدة 

التوافقي، لكن جعجع  الرئي����س  عنوانها 

خ�سي اأمام عدد من حمازبيه من اأن يكون 

طْرح احلريري اأمامه ا�س���م عون كمر�س���ح 

توافقي، ر�سالة حريرية لعون مفادها اأنه 

ج���دي يف كالمه، واأنه يعمل له مع فريقه 

ال�سعوديني،  امل�س���وؤولني  ومع  امل�سيحي 

وذلك كي يتن�سل الحقًا من تر�سيحه.

يف املقابل، ف���اإن »التي���ار الوطني 

احلر« حتدث عن ارتفاع من�سوب التفاوؤل 

لديه بداي���ة، ثم انخف�س هذا املن�س���وب 

اإىل اأدنى حد، بعدما اكت�س���ف اأن احلريري 

تعرّ�س ل�س���غوط من جعجع وال�سنيورة، 

وحتى من النائب ولي���د جنبالط، وكذلك 

م���ن اجلانب ال�س���عودي، ال���ذي ال يرغب 

حتى االآن مبجيء عون اإىل الرئا�س���ة، لكن 

م�سوؤواًل نا�سطًا يف »التيار الوطني احلر« 

اعترب اأن لدى الرابية قراءة مو�سوعية باأن 

التطورات ال�سيا�س���ية يف املنطقة �ست�سّب 

يف م�س���لحة اجلرال، وهذا يبقى يف اإطار 

الرهان، لعدم وجود اأي معطى وا�سح يف 

هذا االجتاه. 

فاإن  �سيا�س���ية،  م�س���ادر  وبح�س���ب 

ا�س���تطالعًا مبدئيًا اأُجري من قَبل وا�سنطن 

وباري����س والريا�س، كان���ت نتيجته غري 

مر�س���ية، حيث �س���ّبت نتيجته مل�سلحة 

ع���ون، وا�س���تطراداً املر�س���حني املوارنة 

االأربع���ة الكب���ار، وبالتايل هن���اك رغبة 

يف خو����س غمار االأ�س���ماء االأخرى خالل 

املرحل���ة املقبلة التي ال توؤ�رص حتى االآن 

اإىل وجود حما�س���ة لدى االأطراف حل�س���م 

موقفها من اأي مر�س���ح، ويبدو اأن الظروف 

االإقليمية والدولية مل تن�سج بعد، على اأن 

»التيار االأزرق« يتجه اإىل ح�س���م موقفه 

�س���لبًا جتاه عون يف الفرتة املقبلة.. من 

هنا �سيبقى اال�ستحقاق الرئا�سي يدور يف 

حلقة مفرغة، ولو انعقدت جل�سة التا�سع 

ل الدول  من حزي���ران املقبل، بانتظار تدخُّ

الفاعلة، علمًا اأن دورة احلياة ال�سيا�سية مل 

تتاأثر كثرياً ب�سغور موقع الرئا�سة االأوىل، 

كما اأن الدورة االقت�س���ادية، وال�س���ياحية 

ن،  منها خا�س���ة، توؤ�رص اإىل انتعا�س وحت�سُّ

فيما ي�س���هد الو�س���ع االأمن���ي مزيداً من 

ال�سبط والهدوء.

حممد �شهاب

لم تتأثر السياسة في 
لبنان بالفراغ.. والموسم 

السياحي واعد في ظل 
االستقرار األمني

�لرئي�س �ل�ضابق مي�ضال �ضليمان م�ضتعر�ضاً �حلر�س �جلمهوري للمرة �لأخرية                                                     )�أ.ف.ب.(

أحــداث
) �لعدد 312(  �جلمعة - 30 �أيار - 2014
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تتمن���ى �رصيحة غ���ري قليلة من 

اللبنانيني لو اأن »�سي�س���ي« لبناين 

يخ���رج م���ن بني �س���فوف جي�س���نا 

الوطني لينقذ ال�سعب من هذه الطبقة 

ال�سيا�س���ية الفا�سدة التي تتحكم فيه 

وت�ستغله ملاآربها، وال تلتفت اإىل حالة 

املعاناة والقهر التي يعي�سها، والتي 

تدفع االأجيال ال�ساّبة اإىل الهجرة منه 

بكثافة اإىل بالد اهلل الوا�س���عة، بحثًا 

ع���ن لقمة عي�س ت�رصقها منه الطغمة 

املالي���ة املتحّكم���ة مب�س���ري البالد 

والعباد.

بداية، من املفيد االإ�س���ارة اإىل اأن 

ف�س���ل ُحكم »االإخوان امل�سلمني« يف 

م����رص هو الذي اأنتج ظاهرة امل�س���ري 

عبد الفتاح ال�سي�س���ي، كم���ا اأن عدم 

كفاية القوى ال�سيا�س���ية االأخرى يف 

احللول مكان »االإخوان«، والت�س���دي 

حلكمهم، حّتمت تقدُّم اجلي�س امل�رصي 

ال�س���فوف الإنقاذ م�رص من ال�سيا�سة 

االإلغائية واال�س���تئثارية التي حملها 

اإىل احلكم، وكادت  »االإخوان« معهم 

ت�س���عل حربًا اأهلية على اأر�س النيل، 

خ�سو�س���ًا اأن »االإخ���وان« يعتربون 

»الدميقراطي���ة« طريق���ًا بخط واحد 

يو�سلهم اإىل احلكم وال ُيخرجهم منه.

لي�س���ت مثل ه���ذه »االأمنيات« 

جديدة عل���ى اللبناني���ني، فقد قرّب 

جمال عبد النا�رص البذلة الع�س���كرية 

من قلوب العرب يف بداية خم�سينيات 

القرن املا�س���ي، وطمح لبنانيون ُكرث 

حينها بح�س���ول »انقالب ع�سكري« 

يغرّي النظ���ام اللبناين ورموزه، الذين 

و�سفهم فوؤاد �سهاب ب�»اأكلة اجلبنة«، 

وو�سف النظام باملزرعة.. لكن �سهاب 

رح���ل وبق���ي »النظام« ال���ذي جدد 

نف�س���ه، على الرغم من ع�رصات اآالف 

ال�س���حايا الذين �سقطوا يف ما �سمي 

»حرب ال�س���نتني«، واحل���روب التي 

تلتها طوال ال�سنوات الالحقة، وها هو 

حكم »الطغمة املالية« م�ستمر، وهذا 

هو الو�س���ف االأدق للحكومة العميقة 

التي تدير لبنان، والتي رف�ست حتى 

االآن اإعطاء املوظفني حقوقهم، ومنعت 

مترير »�سل�س���لة الرت���ب والرواتب«، 

التي باتت معياراً لالنحياز اإىل �سف 

بقاء الدولة مبوظفيها، اأو ا�س���تبدالها 

تريد  التي  اخل�سخ�س���ة،  مب�س���اريع 

حتويل لبن���ان اإىل »جنة �رصيبية« 

للم�س���تثمرين، يحققون فيها االأرباح 

الطائلة، وال يدفع���ون �رصائب متوِّل 

اخلزين���ة العام���ة وتوؤّم���ن للعمال 

واملوظف���ني حي���اة كرمي���ة، وحتفظ 

للدول���ة دورها الرعائي جتاه الفئات 

الفقرية من �سعبها. 

مل يكن لبنان مبناأى عن مرحلة 

االنقالبات الع�س���كرية التي �سهدتها 

االأقط���ار العربية يف تلك املرحلة، اإذ 

نّفذ »القوميون ال�س���وريون« انقالبًا 

ع���ام 1961، ف�س���ل الأ�س���باب عديدة، 

اأبرزه���ا اأن الع�س���بويات التي يرتكز 

اإليه���ا النظ���ام حتميه وقت ال�س���دة، 

الطائفي���ة واملذهبية  ويف مقدمه���ا 

حاول  ثم  والع�س���ائرية.  واملناطقية 

بع�س ال�س���باط من ف���وج املغاوير 

تنفيذ »انقالب« عام 1975 لالإطاحة 

برئي�س اجلمهورية �س���ليمان فرجنية 

ووق���ف احلرب االأهلي���ة، ومنع تفّتت 

اجلي�س )ح�س���ب رواية العميد النائب 

ولي���د �س���كرية(، اإال اأن اإيح���اء يا�رص 

عرف���ات للعميد عزيز االأحدب بتنفيذ 

»انقالب هوائ���ي« قطع الطريق على 

تل���ك املحاولة التي كانت �ستف�س���ل 

بدوره���ا، نظ���راً اإىل عمق االنق�س���ام 

الطائف���ي يف ذلك الوق���ت، يف لبنان 

ويف موؤ�س�سات الدولة، والذي ما يزال 

يتعّم���ق اأكرث فاأكرث، موفراً ح�س���انة 

للنظام القائم يف وج���ه كل الرياح، 

من اأي جهة اأتته.

والواق���ع اأن الظ���روف االإقليمية 

نح���و  املنطق���ة  تدف���ع  والدولي���ة 

»الع�س���كرة« واال�ستنجاد باجليو�س 

فاالأمريكيون  ال�س���تالم دفة احلك���م، 

وحلفاوؤهم من عرب واأجانب �سنعوا 

م���ا بات���وا ي�س���ّمونه »االإره���اب« 

وا�س���تخدموه  املنطقة،  اإىل  واأدخلوه 

�سد اأخ�س���امهم، و�سد كل من يخرج 

عن طوعهم، مبا فيه���م االأنظمة التي 

مل ت�س���اير م�س���اريعهم ال�سيا�س���ية 

واالقت�س���ادية، لكنهم الي���وم اأعلنوا 

حرب���ًا عاملية عل���ى »ربيبهم« هذا، 

وبات���وا ي�س���جعون حك���م الع�س���كر 

»ملحاربة االإرهاب« الذي �س���نعوه، 

ويف الوق���ت نف�س���ه ل�س���طب القوى 

ال�سيا�سية واالجتماعية التي تت�سدى 

لهيمنته���م عل���ى بالدن���ا وترف����س 

ا�س���تيالءهم عل���ى مقدراته���ا، ولعل 

التجربة الليبية التي ت�س���هد اختالق 

االأمريكيني ظاهرة اللواء خليفة حفرت 

يف وجه ال�س���لفيني، وه���م حلفاوؤها 

مثل���ه، موؤ����رص عل���ى ما �ست�س���هده 

املنطقة م�ستقباًل.

�س���حيح اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية 

الوطنية  املوؤ�س�س���ة  ه���ي  اللبنانية 

الوحي���دة الت���ي ُيعتد به���ا، وباقي 

املوؤ�س�س���ات اإمن���ا ه���ي م�س���اعات 

واإقطاع���ات للزعام���ات ال�سيا�س���ية 

والطائفية، لكن و�س���ول الع�سكر اإىل 

ال�سلطة يف لبنان عن طريق »انقالب« 

اأمر بالغ ال�س���عوبة، تتكتل كل القوى 

وتن�سى خالفاتها  �س���ده،  ال�سيا�سية 

ملنع���ه، ويجعل االنق�س���ام الطائفي 

ال�سائد ح�سوله اأمراً م�ستحياًل، اإال اأن 

اأ�سحاب دعوات »الع�سكرة« يراهنون 

على و�س���ول الع�س���كر اللبناين اإىل 

احلكم عن طري���ق »االنتخابات« يف 

املجل����س النيابي، عرب اإم���الء االأمر 

اخلارج���ي على ال�سيا�س���يني، مثلما 

حدث يف املرات ال�سابقة التي بّينت 

ف�س���ل هذه التجارب، الأن من تو�سله 

الطبقة ال�سيا�سية باأ�سواتها النيابية، 

هو ممثل لها ومطيع ل�سيا�ساتها، وال 

اأي »جرال« غري م�سيَّ�س  ي�س���تطيع 

اأن يكون معرّباً عن االإرادة ال�س���عبية 

ومطالبه���ا االجتماعي���ة وتوجهاتها 

ال�سيا�س���ية، وبالت���ايل لي�س باإمكان 

خ�س���بة  يكون���وا  اأن  »اجل���راالت« 

خال����س للبنانيني مما ه���م فيه من 

قلق وانق�سام وعوز، ال تنق�س اأبداً من 

عمق مت�سكهم بتجربتهم الدميقراطية 

التي حتتاج اإىل تكري�س وتو�س���يع، ال 

اإىل وئد واإلغاء.

عدنان ال�شاحلي 

همسات

n �سد املقاومة
قال �س���حايف اأمام زمالئه غداة خروج 

الرئي�س ال�س���ابق مي�س���ال �س���ليمان من 

الق�رص، اإن االأخري �س���يعلن مواقف �رصيحة 

�سد املقاومة يف الفرتة املقبلة، تعرّب عن 

مكنونات���ه وحقيقة موقف���ه من املقاومة، 

جازمًا اأنه �سيعلن التماهي والتن�سيق مع 

قوى 14 اآذار يف كلمة �سيلقيها قريبًا.

n من اأين له هذا؟
�أك��د موظف��ون يف �لدو�ئ��ر �لعقارية �أن 

�لعقار �لذي ��سرت�ه رئي�س �سابق يف منطقة 

�ل��رزة يبل��غ م��ن دون كلفة �لبن��اء نحو 4 

ماليني دوالر.

ل! n ال تدخُّ
ال�سعودية  قال �سيا�سي حم�سوب على 

من باب النكتة عندما كرّر ال�سفري ال�سعودي 

اال�س���تحقاق  يف  تتدخ���ل  ال  ب���الده  اأن 

الرئا�س���ي: »هذه حقيقة، وا�س���األوين اأنا، 

فال اأحد ا�سُتدعي اإىل ال�سعودية يف الفرتة 

االأخرية اإال ب�س���عة اأ�سخا�س، بينهم بع�س 

وال�س���فري كان يبلغهم فقط  املر�س���حني، 

باملواعيد«.

n تنامي احلظوظ
رئي���س جمهورية �س��ابق يتوقع تنامي 

حظ��وظ نائ��ب �سم��ايل للو�س��ول �إىل �سدة 

�سي�ستغ��رق  �الأم��ر  لك��ن  �الأوىل،  �لرئا�س��ة 

ب�سع��ة �أ�سهر، بانتظ��ار �لتفاهم �الإير�ين - 

�ل�سعودي.

n ع�رصونية
و�س���ف نائب من ق���وى 8 اآذار اجتماع 

ق���وى 14 اآذار يف �س���احة النجم���ة ي���وم 

ال�سبت املا�سي باأنها ع�رصونية وت�سالية.. 

و»ال�سباب قاعدين بال �سغل«.

n مال الدنيا.. للدنيا
�أكدت �سخ�سية دينية �أن مرجعًا روحيًا 

م�سيحي��ًا �سابقًا كان يتلّق��ى ن�سف مليون 

دوالر كل �أول �سه��ر م��ن �لرئي���س �حلريري 

�الأب، وم��ن بع��ده �لرئي���س �سع��د �حلريري، 

وكان ينقل �الأمو�ل �أحد م�ست�ساري �لرئي�س 

�حلريري �الأب للعالقات �مل�سيحية.

n حتديد احلجم الطبيعي
وّبخ زعيم �سيا�س���ي م�سوؤواًل له حظوة 

خا�سة لديه المتالكه قدرات جيدة، بعدما 

تعاظم���ت لديه نزعة »االأنا«، حيث اعترب 

الزعيم تفاخر ال�س���اب تطاُواًل على قدراته 

ورعايت���ه، وحّذره من تك���رار ذلك، مطالبًا 

اإي���اه بالعودة اإىل حجم���ه الطبيعي، مع 

التاأكيد على احرتام قدراته يف اآن.

خة؟ n عودة اإىل ال�سيارات املفخَّ
م��ت على �جلهات �الأمنية مو��سفات  ُعمِّ

�ساحنة من ن��وع »فولفو« لون �أ�سفر �سنع 

�لعام 2000، حمددة �الأو�ساف ب�سكل كامل، 

�لكيل��و غر�م��ات،  وه��ي مفخخ��ة مبئ��ات 

وين��وي ع��دد م��ن �الإرهابي��ني نقله��ا �إىل 

�إح��دى �ملناطق �للبناني��ة لتفجرها، وهم 

�سوري��ون من منطق��ة �لقلم��ون، ومعرفون 

باالأ�سم��اء و�لوج��وه، وقد ب��د�أءت �الأجهزة 

�الأمنية عملية مالحقة وتتبُّع هذ� �ل�ساحنة.

لبنان ال ُيحكم بالعسكر

فوؤ�د �ضهاب رحل.. وبقي �لنظام �لذي جّدد نف�ضه

مؤّيدو »العسكرة« 
يشترطون وصول 
العسكر اللبناني 

إلى الحكم عن طريق 
»االنتخابات« في 

البرلمان.. ليمّثلهم 
وينّفذ سياساتهم
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سورية تستعد إلعالن النصر باالقتراع لألسد
»الو�ص���فة« الدميقراطي���ة ال ميك���ن 

اأن ت�ص���تقيم اإال اإذا كان���ت �ص���ادرة عن 

امل�ص���ّحات الغربي���ة واالأمريكية، وعلى 

ه���ذا النحو، مل ُتعج���ب الدميقراطية يف 

الت�صيلي، التي اأو�صلت اإىل احلكم الدكتور 

�ص���لفادور اللندي يف العام 1970، فقادت 

الواليات املتحدة االأمريكية انقالبًا دمويًا 

�ص���ده ع���ام 1973، بقي���ادة الديكتاتور 

العمي���ل اجل���رال بينو�ص���يه، وباإ�رشاف 

مبا�رش من وزير اخلارجية االأمريكي هري 

 ،»C.I.A« ك�صينجر واملخابرات املركزية

والذي ارتكب اأب�صع املجازر بحق ال�صعب 

الت�ص���يلي، ذهب �ص���حيتها ما يفوق عن 

مئة األف قتيل، ع���دا مئات اآالف اجلرحى 

وامل�صوَّهني واملعّوقني.

قبلها؛ يف العام 1961، تاآمرت الواليات 

التقدمي  النظام  املتحدة وبلجيكا �ص���د 

يف الكونغ���و بقيادة املنا�ص���ل االإفريقي 

باتري�س لومومبا، ال���ذي كان اأول رئي�س 

وزراء منتخ���ب يف الكونغ���و، وقد اأحرج 

ل  االأمم املتح���دة حينم���ا دعاه���ا للتدخُّ

مل�ص���اعدته وحتقي���ق اال�ص���تقرار، لكنها 

تدخلت �صده واغتالته، ودعمت وا�صنطن 

اأمني  وبلجيكا عمالءهما، وحينما حاول 

ل  عام االأمم املتحدة داغ همر�صولد التدخُّ

ب�ص���فته االأممية لو�ص���ع حد للماآ�ص���اة 

بظروف  طائرته  اأُ�ص���قطت  الكونغولي���ة، 

غام�ص���ة، واإن كان العديد من التحليالت 

ي�صري اإىل اأنها اأ�صقطت ب�صاروخ اأمريكي.

هل يكفي اأن نذّكر كيف تاآمرت الواليات 

املتحدة عل���ى الربازيل، الت���ي كانت يف 

املا�صي البعيد ذات قوة اقت�صادية كربى، 

ودوالره���ا اأقوى م���ن ال���دوالر االأمريكي، 

فحّولته���ا اإىل اأك���ر ال���دول مديونية يف 

العامل، رغم تنّوع اقت�صادها.

»الدميقراطية« على الطريقة االأمريكية 

والغربية تكون �صحيحة وذات �صاأن رفيع 

اإذا قامت على النهب الراأ�ص���مايل الوا�صع، 

وخ�صعت القت�ص���اديات ال�صوق، و�رشكات 

ال�صالح، ومافيات املال وال�رشكات العابرة 

للق���ارة، واالآن ت�ص���اف اإليه���ا ال�رشكات 

االأمني���ة العمالقة، ك�»ب���الك ووتر« التي 

�صارت متتلك اإمكانيات تدمريية ال متتلكها 

دول غنية.

املفه���وم  ح�ص���ب  »الدميقراطي���ة« 

تك���ون  اأن  يج���ب  والغرب���ي  االأمريك���ي 

ب���ال قل���ب وال رحم���ة، ودون اأي حمتوى 

واإن�ص���اين، واأن تخ�ص���ع دائمًا  اجتماعي 

واأب���داً ل�»ال�ص���يد« االأمريك���ي ومفاهيمه 

اال�صتعمارية والليربالية املتوح�صة.

هكذاً مثاًل ُترف����س نتائج الدميقراطية 

يف اأوكراني���ا، الأنها اأو�ص���لت رئي�ص���ًا يف 

ال�ص���ابق غري مواٍل للغ���رب، وُترف�س يف 

فل�ص���طني املحتلة الأنها مل تكر�س مفهوم 

حممد دحالن، وتقبل الدميقراطية يف م�رش 

الأنها اأو�صلت »االإخوان امل�صلمني«.

هل تابعتم املمار�صة الدميقراطية يف 

ُتنقل �صناديق االقرتاع  اأفغان�صتان، حيث 

عل���ى ظهور احلم���ري؟ ثم ه���ل انتبه اأحد 

للدميقراطي���ة »احلديث���ة« يف اأوكرانيا، 

حيث نحو ن�ص���ف البالد يرف�س االنقالب 

االأمريكي، وكل �رشق اأوكرانيا مل ي�ص���ارك 

يف ممار�صة االنتخابات الرئا�صية االأخرية، 

التي اأو�صلت رجل املافيا االأمريكي الهوى 

امللياردير اجلديد برتو بورو�صنكو؟

الدميقراطية، مقبولة ومفهومة وجيدة 

عن���د االأمريكيني والغ���رب مادامت ُتنتج 

عم���الء له���م، له���ذا، فهي مرفو�ص���ة يف 

�ص���ورية، الأنها ال تتوافق م���ع مفاهيمهم 

الليربالي���ة املتوح�ص���ة.. وبالت���ايل، فهم 

ل�»جبهة  الدميقراطية«  »الثورة  يوؤيدون 

و»اجلبه���ة  و»داع����س«،  الن����رشة« 

االإ�ص���المية« املدعوم���ة م���ن خال�ص���ة 

التجارب الدميقراطي���ة يف مملكة الرمال 

ال�ص���عودية، وقطر، وحكم »االإخوان« يف 

تركيا.

بب�صاطة، يف مفهوم جماعات »الثورة 

ورعاته���م  �ص���ورية  يف  الدميقراطي���ة« 

وحماتهم، االنتخابات حرام، ال بل هي كفر 

وارتداد، ال بل اأكر من ذلك، هم يعتربونها 

»حربًا على اهلل ور�صوله«.

لكن يح���ق لنا اأن ن�ص���األ: مل���اذا كل 

ه���ذا احلقد االأمريك���ي والغربي واالعرابي 

والرتكي على �صورية؟

ثمة حقيق���ة بداأت تتك�ص���ف، وهي اأن 

الدبلوما�ص���ية الفرن�ص���ية جتتهد لتنظيم 

قنوات االت�صال والتوا�صل والعمل امل�صرتك 

ال�ص���ورية والكي���ان  ب���ني املعار�ص���ات 

اأحمد اجلربا لفرن�صا  ال�ص���هيوين، وزيارة 

ت�ص���ب يف هذا االجتاه، دون اأن نن�صى تلك 

الوجوه ال�ص���فراء ذات االأ�ص���ول ال�صورية، 

على �ص���اكلة برهان غلي���ون، وغريه من 

املقيم���ني يف باري�س، والذي���ن توّفر لهم 

مة  الفرن�ص���ية االت�صاالت املنظَّ اخلارجية 

بالعدو ومو�صاده.

باأي حال، يف االأ�صبوع املقبل �صيعطي 

ال�صعب ال�ص���وري در�ص���ًا كبرياً لكل اأعداء 

�ص���ورية، رغ���م كل التحدي���ات واأعم���ال 

االإرهاب الت���ي تواجهه و�ص���تواجهه، من 

خالل �ص���ناديق االقرتاع التي �ص���توؤكد اأن 

النهج الذي اختطه الرئي�س ب�ص���ار االأ�ص���د 

يف دع���م املقاوم���ة املطلق من���ذ العام 

2000، مروراً بحرب متوز 2006 وحرب غزة 
2008، ودعم املقاومة العراقية، هو النهج 
ال�صحيح الذي �صينتج فجراً جديداً لالأمة، 

واأن من رحم ال�ص���مود والفداء والت�صحية 

ال�صورية ثمة عامل جديد يقوم، واأن �صورية 

بدولتها و�صعبها وجي�صها وقائدها، الذين 

�ص���ّطروا على مدى 39 �ص���هراً درو�ص���ًا يف 

ال�ص���رب وال�ص���مود واملقاومة واملواجهة، 

�ص���تكون اجلبل الذي �صتقوم على ر�صوخه 

وب�ص���خ�س  الكربى،  العاملية  التح���والت 

الرئي�س ب�صار االأ�صد، الذي �صيحظى بتاأييد 

وا�صع من ال�صعب ال�ص���وري.. �صنكون اأمام 

قائد عامل���ي حترري على طراز جمال عبد 

النا�رش، وحافظ االأ�ص���د، وفيديل كا�صرتو، 

وهوغو ت�ص���افيز.. اأمل ي�صف موؤخراً كتاب 

غربيون اأن ب�ص���ار االأ�ص���د اأ�ص���حى القائد 

االأغل���ى يف الع���امل، ب�ص���بب اإنفاق حلف 

اأعدائه م���ا يفوق املئة وخم�ص���ني مليار 

دوالر من اأج���ل هزميته، ويف حرب كونية 

�ص���ارك فيها اأكر من 80 دولة، وع�صابات 

و�رشكات اإرهاب متعددة اجلن�صيات، لكنهم 

كلهم ُهزموا و�ص���ُيهزمون اأمام �ص���البته، 

ومن رحم ال�ص���مود ال�صوري �صيقوم عامل 

جديد اأكر توازنًا، على حد تعبري �صريغي 

الفروف.

فاإىل االأ�صبوع املقبل؛ موعد جتدُّد وعد 

وعهد ال�صعب ال�ص���وري مع الرئي�س ب�صار 

االأ�صد.

اأحمد زين الدين
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اأنقرة - الثبات

ت�صّكل االنتخابات الرئا�ص���ية ال�صورية م�صدر قلق 

كبري لرئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان وحزبه 

احلاكم، الذي ق���ام على مبداأ الع���داء للنظام ون�رشة 

»ال�ص���عب ال�ص���وري املظلوم« كما يردد م�صوؤولوه يف 

كل منا�صبة.

���ع للرئي����س االأ�ص���د يف ه���ذه  فالنج���اح املتوقَّ

االنتخابات، واملظاهر ال�ص���عبية املوؤيدة له، حتى يف 

تركيا حيث يقيم اآالف املعار�صني للنظام، كلها عوامل 

تزيد »القل���ق الرتكي« من االأيام املقبلة، فا�ص���تمرار 

االأ�ص���د على راأ�س ال�صلطة ال�صورية يعني تلقائيًا ف�صل 

كل ال�صيا�ص���ات التي اتبعتها حكومته منذ بدء االأزمة 

ال�ص���ورية، والتورط الرتكي الكب���ري فيها، كما اأن طول 

االأزم���ة بداأ يرخي بظالله على ال�ص���ارع الرتكي، الذي 

يزيد م���ن عدائيته حي���ال ال�ص���وريني املقيمني على 

اأرا�صيهم.

منذ ان���دالع االأزم���ة، ال تنفك ا�ص���تطالعات الراأي 

الرتكي���ة الت���ي توؤ�رش ب�ص���كل متزايد اإىل عدم ر�ص���ى 

املواطنني عن �صيا�ص���ة بالدهم يف �ص���ورية، حتى اأن 

بع�س الربامج االنتخابية للمر�ص���حني يف االنتخابات 

البلدية الرتكية كانت تقوم على اأ�صا�س طرد ال�صوريني 

من القرى اإذا فاز املر�صح حامل الربنامج، وهو ما اأثار 

عامل قلق اإ�صايف.

وي���درك املتابعون للملف الرتك���ي اأن االأزمة لها 

وجه���ان اأ�صا�ص���يان: االأول يتعل���ق برف����س التدخل 

يف �ص���ورية وما ميكن اأن يحمله م���ن خماطر اأمنية، 

خ�صو�ص���ًا بع���د تزايد نف���وذ اجلماعات املت�ص���ددة 

يف املناط���ق احلدودية وقي���ام قواعد خلفية لها يف 

املناطق الرتكية الداخلية، و�صواًل اإىل ا�صطنبول واأنقرة 

اأكرب مدينتني يف البالد، و�صهدت ا�صطنبول مواجهات 

بع�صها كان م�صلحًا مع مت�صددين �صوريني مرتبطني 

���بطت اأ�صلحة ومتفجرات يف  ب�»القاعدة«، كما مت �صُ

اأ�صنة لدى اأع�ص���اء من »جبهة الن�رشة«، بينها غاز 

ال�صارين.

وقد ح���ّذر دبلوما�ص���يون وخرباء اأمني���ون تركيا 

ب�ص���كل مبا�رش من اأن اخلربات القتالية التي اكت�صبها 

امل�صلحون داخل �ص���ورية، مثل ا�صتخدام اأنواع جديدة 

من املتفجرات، قد ُت�صتخدم يف تركيا اأو حتى بلد اأبعد، 

وقالت معلومات اإن ال�ص���لطات الرتكية تلقت حتذيرات 

من ا�صتهداف جمموعات مرتبطة ب�»القاعدة« مناطق 

�صياحية بحرية ُتعّد قبلة لل�صياح االأوربيني واالأجانب، 

ما دفع اأنقرة اإىل زيادة ن�صاطها االأمني. 

واأج���رت ال�ص���لطات مداهمات قامت به���ا القوات 

اخلا�صة على ما كانت ت�صتبه اأنه قاعدة يف ا�صطنبول 

لتنظيم »داع�س«، بعد اأ�صبوع من مقتل اثنني من قوات 

االأم���ن يف اإقليم نيجدة اجلنوبي بر�ص���ا�س مهاجمني 

ي�صتبه اأن لهم �صالت جلماعات متطرفة داخل �صورية.

ويب���دو اأن حدود نف���وذ اأنقرة يف �ص���ورية مرتبط 

بنجاح املعار�ص���ة يف حتقيق اإجناز ما، وهو ما ف�صل 

فيه امل�ص���لحون، رغم الدعم الع�ص���كري واللوج�صتي 

الهائل املقدم من تركيا. 

من جه���ة اأخرى، قال دبلوما�ص���ي عربي مقيم يف 

ا�ص���طنبول، اإن على تركيا اأن تتعاي�س مع فكرة وجود 

االأ�ص���د يف دم�ص���ق، وعليها اأن تعل���م اأن هذه احلدود 

�ص���تعود ذات يوم اإىل ما قبل الع���ام 2000، حيث كان 

ال�رشيط احل���دودي مزروع���ًا باالألغ���ام. ويقول فادي 

هاك���ورا؛ اخلبري ب�ص���وؤون تركيا يف »مركز ت�ص���اتام 

هاو����س لالأبحاث« يف لندن: »اأظهرت �صيا�ص���ة تركيا 

اإزاء �ص���ورية حدود نفوذها يف ال�رشق االأو�ص���ط.. هذه 

دبلوماسي عربي: على تركيا أن تتعايش مع وجود األسد في دمشق

مخاوف أمنية تركية.. و»العداء للسوريين« يتصاعد

موضوع
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ب���داأت االنتخابات ال�ص���ورية 

يف اخل���ارج، يف ظ���ل انق�ص���ام 

�ص���محت  فق���د  حوله���ا؛  دويل 

بع�س الدول للحكومة ال�ص���ورية 

اإجراء االنتخابات يف ال�ص���فارات 

ال�ص���ورية على اأرا�ص���يها، بينما 

الغربية  ال���دول  رف�ص���ت معظم 

الداعمة ل�»املعار�صة ال�صورية« 

اإجراء االنتخابات يف ال�ص���فارات 

ال�صورية املنت�رشة على اأرا�صيها، 

وكان الالفت اأن فرن�صا وبريطانيا 

واأم���ريكا  وبلجي���كا  واأملاني���ا 

واأ�صرتاليا رف�صت ال�صماح باإجراء 

االنتخاب���ات، علم���ًا اأنه���ا دول 

بالدميقراطية،  تغّن���ت  لطامل���ا 

تقري���ر  يف  ال�ص���عوب  وبح���ق 

م�صريها، وكانت يف وقت �صابق 

اأعلنت اأن اإجراء هذه االنتخابات 

هو »مهزلة«.

تتالقى �صيا�ص���ة الغرب اليوم 

مع �صيا�ص���ة »داع�س« الراف�صة 

ال�ص���ورية،  االنتخابات  الإج���راء 

فمنهم من مينع الناخبني ب�صلطة 

القان���ون، ومنه���م م���ن مينعهم 

باالإرهاب، علم���ًا اأن هذا االإجراء 

االأوروبي اإن دّل على �ص���يء فهو 

يدّل على عدم قدرة املعار�ص���ة 

ال�ص���ورية وال���دول الداعمة لها، 

بكل احل�صد االإعالمي والت�صويقي 

ك�ص���ب  على  ا�ص���تخدمته،  الذي 

اأ�صوات ال�ص���وريني املقيمني يف 

تلك ال���دول، فلو كان االأمر كذلك، 

ل�صمحت لل�صفارات ال�صورية بفتح 

اأبوابه���ا لالنتخاب���ات، وحينها 

لن يكون هناك ن�ص���بة م�صاركة 

�صورية اغرتابية فيها، ويتاأكد ما 

كان قد اأعلنه قادة تلك الدول من 

اأن الرئي�س ال�ص���وري ب�صار االأ�صد 

قد فقد �رشعيته فعاًل.

من املوؤ�صف اأن الغرب يتعامل 

احلرب  مو�صوع  مع  بع�ص���وائية 

يف �صورية، ما يوحي باأن حجم 

املعان���اة وال�ص���حايا غ���ري ذي 

قيمة يف التخطيط اال�صرتاتيجي 

الدويل لل�صالم يف �صورية. 

اإن فك���رة الهيئ���ة االنتقالية 

الت���ي طرحه���ا الغ���رب خ���الل 

مفاو�صات »جنيف 3«، ال تعني 

بال����رشورة تقوي����س الهي���اكل 

املوؤ�ص�صية ال�صورية، بل بالعك�س؛ 

لنجاح  عليها  احلف���اظ  تفرت�س 

االنتقالية  العدالة  اآليات  تطبيق 

اإما  يف امل�صتقبل، التي �صت�صمح 

باإنهاء االقتت���ال، واإما الرّد على 

االنتهاكات املنهجية والوا�ص���عة 

النط���اق حلقوق االإن�ص���ان التي 

اأمر  النزاع، وهو  ح�ص���لت خالل 

اأعلنت فرن�ص���ا وال���دول الغربية 

اأنه���ا يف �ص���ميم اهتمامها، من 

خالل ط���رح م�رشوع ق���رار على 

جمل����س االأمن الإحالة الق�ص���ية 

ال�ص���ورية اإىل املحكمة اجلنائية 

الدولية.

ال�ص���الم  اإمكانيات  تعزيز  اإن 

وامل�ص���احلة والدميقراطي���ة يف 

اأن تقّدم الدول  �ص���ورية يفرت�س 

اعرتافًا بحقوق ال�صحايا وت�صّجع 

الثقة املدنية باملوؤ�ص�صات، وتقّوي 

�صيادة القانون والدميقراطية، لذا 

ت�ص���جيع  الدويل  املجتمع  على 

كل ما من �ص���اأنه اإحالل ال�صالم 

وحماربة االإرهاب، باالإ�صافة اإىل 

اإدراك الدرجة العالية من التعقيد 

لعمليات  الديناميكية  والطبيعة 

والت���ي  االنتقالي���ة،  العدال���ة 

تفرت�س قدراً مقبواًل من ال�رشعية 

ال�صيا�صية للموؤ�ص�صات ال�صيا�صية 

والع�ص���كرية ك�رشط م�ص���بق من 

اأجل التغيري.

اإن كلم���ة »انتق���ايل« بح���ّد 

ذاتها تفي���د اأن ه���ذه العمليات 

هي عمليات موؤقتة وغري دائمة، 

لتوؤّم���ن  خ�صي�ص���ًا  مة  وم�ص���مَّ

ج�رشاً بني احلا�رش وامل�ص���تقبل، 

اإىل  احل���رب  م���ن  االنتق���ال  اأي 

الديكتاتوري���ة  وم���ن  ال�ص���الم، 

االإطار،  وبه���ذا  الدميقراطية،  اإىل 

يك���ون اله���دف االأ�ص���ا�س اإنهاء 

حال���ة احلرب، وتر�ص���يخ مفهوم 

ت�ص���جيع  ومنها  الدميقراطي���ة، 

التط���ور ال���ذي ح�ص���ل بتحويل 

االنتخابات ال�ص���ورية من جمرد 

ا�صتفتاء على �صخ�س الرئي�س اإىل 

املطالبة  مع  تعددية،  انتخابات 

مبزيد من االإ�صالحات التي توؤّمن 

واحلريات  ال�صيا�ص���ية  التعددية 

العامة يف البالد.

يف النتيجة، وتاأ�صي�ص���ًا على 

ما �ص���بق من تطورات يف النزاع 

ثالث،  �ص���نوات  ال�ص���وري خالل 

�صيكون امل�صهد يف االأ�صهر املقبلة 

كم���ا يل���ي: جت���ري االنتخابات 

ال�صورية يف اخلارج ويف الداخل 

ال�ص���وري، فتخرج الدول الداعمة 

ال�ص���وري لرتّح���ب بهذا  للنظام 

»احل���دث الدميقراطي«، وتخرج 

ال���دول الغربي���ة لتتح���دث عن 

»عدم �رشعية« تلك االنتخابات، 

وتتحدث معار�ص���ة الفنادق عن 

تزوير �ص���اب االنتخاب���ات، واأن 

الكثري من املناطق ال�ص���ورية مل 

 
ّ
ت�ص���ارك.. لكن يف النهاية �صتمر

االأيام، وي�ص���تمر اجلي�س ال�صوري 

يف تقدُّم���ه امليداين، و�ص���تعود 

الوف���ود االأجنبي���ة اإىل �ص���ورية 

اإىل  اعتماده���ا  اأوراق  وتق���دم 

الرئي�س ال�صوري، ويتغّنى الغرب 

بقدرة اجلي�س ال�صوري بالتعاون 

م���ع اجلي�س العراق���ي ملحاربة 

الق�ص���ية  وتغي���ب  االإره���اب، 

وزمالوؤه  اجلربا  ومعها  ال�صورية 

ع���ن اأجن���دات االإع���الم الغربي 

والدويل.

د. ليلى نقوال الرحباين

سيناريو ما بعد االنتخابات السورية
| خ�صية »اإ�رشائيلية« 

من حرب االأنفاق

تراق��ب »اإ�رسائيل« جمري��ات العمليات 

والأنب��اء  �سوري��ة  يف  الع�سكري��ة 

الت��ي ت�س��ل م��ن ميادي��ن القت��ال يف 

املحافظات ال�سوري��ة املختلفة، وذلك 

لع��دة اأ�سب��اب، اأهمه��ا رغب��ة اجله��ات 

التع��رف  »الإ�رسائيلي��ة«  الع�سكري��ة 

اإىل نتائ��ج املع��ارك الت��ي يخو�سه��ا 

اجلي���ش ال�س��وري وعنا�رس ح��زب اهلل، 

الذي��ن اكت�سبوا ق��درات قتالية جديدة، 

و�ساه��م ذلك يف تطوير احلزب لقدراته 

اعتمده��ا  الت��ي  القت��ال  واأ�سالي��ب 

»الإ�رسائيل��ي«  اجلي���ش  مواجه��ة  يف 

يف ح��رب لبن��ان الثاني��ة. وم��ن ب��ن 

امل�ست��وى  يتابعه��ا  الت��ي  الأ�سالي��ب 

الع�سك��ري »الإ�رسائيل��ي« بقل��ق كبري، 

اجلي���ش  جن��ح  الت��ي  الأنف��اق  ح��رب 

ال�سوري وحزب اهلل يف انتزاع املبادرة 

يف هذا النوع وال�سكل من القتال.

ي�س��اف اإىل ذلك التخ��وف من معارك 

ال�سمالي��ة  احل��دود  عل��ى  الأنف��اق 

واجلنوبي��ة م��ع غ��زة، خ�سو�س��ًا بع��د 

العدي��د م��ن الأنف��اق عل��ى  اكت�س��اف 

احلدود م��ع التجمع��ات »الإ�رسائيلية« 

املوؤ�س�س��ة  ب��ادرت  لذل��ك  اجلنوبي��ة، 

الب��دء  اإىل  »الإ�رسائيلي��ة«  الع�سكري��ة 

مبن��اورات للتدريب عل��ى القتال داخل 

الأنف��اق، حي��ث �سي�سب��ح ه��ذا ال�سكل 

اجلدي��د من التدريب اأ�سا�سيًا يف تاأهيل 

املحاربن يف جي�ش العدو.

| اجلي�س ال�صوري يفاجئ العدو
االأم���ن  جم���ال  يف  خ���رباء  اأع���ّد 

واال�ص���تخبارات يعمل���ون يف مراك���ز 

بحث حكومي���ة يف الواليات املتحدة 

االأمريكية ودول اأوروبية، تقارير ت�صري 

اإىل اأن متا�ص���ك اجلي�س ال�صوري �صّكل 

مفاجاأة ل�»اإ�رشائيل« وجميع االأطراف 

التي �صعت الإنهاء املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

واإ�ص���قاطها متهيداً الإدخال �صورية يف 

مرحل���ة جديدة حتت عنوان تق�ص���يم 

الب���الد اإىل اأرب���ع اأو خم����س دويالت 

ومقاطع جغرافية متناحرة.

وت�ص���ري التقاري���ر اإىل اأن التط���ورات 

امليداني���ة املتالحق���ة يف ال�ص���احة 

ال�ص���ورية، واالنتخاب���ات الرئا�ص���ية 

التي �صتجري بداية حزيران، واخلوف 

العك�ص���ية  الهجرة  م���ن  املت�ص���اعد 

للمجموع���ات االإرهابي���ة اإىل ال���دول 

املجاورة ل�ص���ورية، ي�صريون � ح�صب 

التقارير � اإىل اأن الدولة ال�صورية على 

و�صك اإ�صدال ال�صتار على الف�صل االأخري 

من االأزمة التي متر بها البالد. 

وتذكرالتقاري���ر اأن الدوائر الع�ص���كرية 

يف »اإ�رشائيل« كانت تتطلع اإىل ن�صوء 

نظام �صوري جديد ي�صع حداً للتعاون 

بين���ه وبني ح���زب اهلل، لكن االأزمة يف 

�صورية �صاعفت هذا التعاون ب�صكل مل 

تتوقعه »اإ�رشائيل«، التي كانت تعاين 

من وجود احلزب على احلدود ال�صمالية 

مع لبنان، فاأ�ص���بح اليوم منت�رشاً من 

جنوب لبنان وحتى ه�صبة اجلوالن.

من هنا   وهناك

المنع األوروبي 
إلجراء االنتخابات في 
السفارات السورية 

يدّل على العجز 
عن كسب أصوات 

السوريين المقيمين 
في تلك الدول
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عالمة وا�ص���حة للواليات املتحدة وال�رشكاء االآخرين على اأن 

تركيا العب مهم، لكنها لي�صت جنمًا �صاعداً باملنطقة«.

اأما العامل الثاين فهو اجتماعي، حيث يالحظ املعار�صون 

ال�صوريون بقلق زيادة ن�صبة العداء لل�صوريني، فبعد طرد العزّاب 

ال�ص���وريني من اأنقرة، مت اإحراق مبنى ياأوي الجئني �ص���وريني 

يف اأنقرة احتجاجًا على »التكلفة االجتماعية واالقت�ص���ادية 

املتزايدة لل�ص���وريني«، وقال عثمان بهادر دين�رش؛ اخلبري يف 

ال�صاأن ال�صوري ب�»موؤ�ص�صة اأو�صاك لالأبحاث«: »ميكن اأن ن�صف 

ال�صيا�صة الرتكية اإزاء �صورية باأنها ورطة، التزمنا بالكثري جداً 

وتكلمنا كثرياً جداً«.

واعرتف تقرير ن�رشه مركز »االقت�ص���اد واالأعمال ال�صوري« 

املعار�س، بوجود »ا�صتياء �صعبي تركي بالفعل«، معترباً اأنه 

»لوال الدعم الر�صمي الرتكي، رمبا كان االأتراك طردوا ال�صوريني 

م���ن مناطقه���م«، ورد التقرير هذا اال�ص���تياء اإىل »الت�رشفات 

غري املنظمة التي و�ص���مت ال�صوريني يف كل مكان، وا�صتخدام 

الر�صوة من جانب بع�ص���هم«، ويذكر اأن »الرتكي كان يح�صل 

على 120 دوالراً اأ�ص���بوعيًا، اأما اليوم فالعمالة ال�صورية تقبل 

ب�50 دوالراً«، م�صيفًا: »الرتكي كان يتكلف يف زواجه 15 األف 
دوالر، اأما اليوم ميكن لبع�ص���هم الزواج من �صوريات ب�5 اآالف 

دوالر، ويف حاالت اأخرى األف دوالر فقط«!
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االلتزام بوصايا 
المسيح

على م�س���افة ع�رشة اأيام م���ن الذكرى 

امل�س����ؤومة عل���ى القرار ال���دويل كخارطة 

طريق لت�سييع فل�سطني، واملق�س�د 15 اأيار، 

جاءت زيارة »احلرب الأعظم« اإىل فل�سطني، 

واملاليني من الفل�س���طينيني؛ م�س���يحيني 

وم�س���لمني، واأكرث منهم من العرب، وكذلك 

من امل�ؤمنيني على م���دار الأر�ض، قل�بهم 

مدماة، ونف��س���هم كئيب���ة، لأن اأر�ض م�لد 

ال�س���يد امل�س���يح وم����رشى النب���ي الأكرم 

عليهما ال�س���الم ُتنتهك كل ي����م، والدن�ض 

مقيم فيها على مدار الأيام، وامل�س���يحي�ن 

الذي���ن �س���مدوا ومل يتمّك���ن الحتالل من 

تهجريهم بعد، يعي�س�ن القلق الي�مي، كما 

بقية الفل�س���طينيني يف الأر�ض املقد�سة، ل 

بل يعان�ن من ال�سطهاد كل �ساعة .

ك���م كان يف ال�ّد اأن يطل���ق البابا من 

على الأر�ض التي حباها اهلل بطفل املغارة، 

�رشخة اإىل امل�سيحيني على الأر�ض، تك�ن 

اأ�سبه باإحدى و�سايا ال�سيد امل�سيح، ويق�ل: 

الحتالل حرام ..

مل يكن مطل�ب���ًا من البابا فرن�س���ي�ض 

اأن يدع� امل�س���يحيني يف العامل اإىل حمل 

ال�سالح وحترير الأر�ض املقد�سة من رج�ض 

اأحفاد الذين مّثل�ا بج�س���د ي�س����ع وزرع�ا 

في���ه م�س���امري احلق���د، حتى ل يق���ال اإن 

هناك تهّ�راً اأملته الع�اطف عند مالم�س���ة 

واقع ال�س���طهاد ال�حيد الباقي على الكرة 

الأر�سية.

الع�ج���اج ل ميكن تق�مي���ه بالدع�ة 

اإىل ال�سالم فح�س���ب، بل يف امل�ساهمة يف 

�سنعه من خالل اإعطاء كل ذي حق حقه، اأو 

على الأقل ال�سهادة يف حتديد املعتدي من 

املعتَدى عليه، وميكن للمظل�م اأن ي�سامح 

بعد اأن يظهر حقه مع ال�س����اهد وال�سه�د، 

فال�سيد امل�سيح قال يف و�ساياه: »ل ت�سهد 

�سهادة زور«.

وال�سيد امل�سيح اأي�س���ًا، ولأننا واليه�د 

اأبناء عم، قال: »لت�س���تهي بيت قريبك«، 

فكي���ف بال���ذي مل يكت���ِف بالبي���ت فقط، 

وا�ستباح كل �سيء على الأر�ض وما فيها؟

من حق الباب���ا، ل بل من واجبه، زيارة 

رعاياه وال�ق�ف على اأح�الهم، ول �سك اأن 

الرعي���ة غمرها ال����رشور، واإن كان ال�رشور 

ذبيحًا على اأر�ض فل�سطني كلها .

يق���ال دائم���ًا اإن الع���ربة يف التنفيذ، 

والتنفي���ذ يحت���اج اإىل برام���ج وخط���ط، 

والبداية فك���رة، ولذا ف���اإن اأي فكرة ميكن 

اأن تعتق م�س���يحيي فل�سطني من الحتالل 

�سي�س���ّفق لها كل املظل�مني على الأر�ض، 

لأنها ميكن اأن ت�سبح عماًل حم�س��سًا، بعد 

اأن تك����ن كلمة حق يف وج���ه اجلائرين، 

ولي�ض املطل�ب اإل العمل ب��س���ايا ال�سيد 

امل�سيح.

ي�ن�ض

خبراء »إسرائيليون«: حذاِر من مفاجآت األسد في درعا
ر�س���م قرار ال�س���لطات الأردنية 

»املفاجئ« بطرد ال�س���فري ال�س�ري 

يف عّمان بهجت �س���ليمان يف هذا 

الت�قي���ت بالذات، اأك���رث من عالمة 

يتزامن  اأنه  خ�س��س���ًا  ا�س���تفهام، 

مع ت�س���خني جبهة درعا اجلن�بية 

ب«  وريفها، ومناورات »الأ�سد املتاأهِّ

التي تق�دها وا�سنطن على الأرا�سي 

الأردني���ة، وبعد اأي���ام من ت�رشيح 

لف���ت لرئي����ض هيئ���ة الأركان يف 

ك�سف  الرو�سية،  امل�س���لحة  الق�ات 

في���ه عن خمطط حت����رش له »دول 

اإقليمية« للقيام بعملية ع�س���كرية 

�س���د »نظام« الرئي�ض ب�سار الأ�سد، 

و�سط معل�مات �سدرت عن حمللني 

ع�س���كريني غربيني اأ�ساروا فيها اإىل 

اأن اجلبه���ة اجلن�بية يف �س����رية 

على م�عد مع م�اجهات ع�س���كرية 

كربى، بعد اأن دخل���ت »اإ�رشائيل« 

ال�س���تخباري  وبثقله���ا  فعلي���ًا 

والل�ج�س���تي على خ���ط املعارك، 

مرتافقة مع اإ�س���ارة م�س���ادر اأمنية 

متابع���ة اإىل الهج�م الناري املركز 

ال���ذي ق���ام ب���ه اجلي�ض ال�س����ري 

ومقاتل���� »ح���زب اهلل« على بلدة 

ريف  ال�س���رتاتيجية يف  »ن����ى« 

درعا، التي ت�سّكل نقطة ال��سل بني 

الأردن والقنيطرة واجل�لن، كا�سفة 

اأن الطرفني �س���ّددا �رشبة للم��ساد 

»الإ�رشائيل���ي«، عرب ن�س���ف غرفة 

عمليات يف البلدة ُتدار مبا�رشة من 

�سباط ا�ستخباريني »اإ�رشائيليني« 

يحرّك�ن �س���ري اجلماعات امل�سلحة 

يف اجلبهة اجلن�بية.

معل�مات �س���حافية اأ�سارت اإىل 

اأن وحدات اجلي�ض ال�س�ري ومقاتلي 

»ح���زب اهلل«، ر�س���دوا - قبي���ل 

الهج����م على »ن����ى« - عنا�رش 

م�سلحة يف اإحدى النقاط املحيطة 

بالبلدة، تب���ني لحقًا اأنهم ينتم�ن 

اإىل كتيبة »با�س���ان الإ�رشائيلية«، 

مرجحة وق�عه���م يف كمني اأعدته 

فرقة خا�س���ة يف اجلي�ض ال�س�ري، 

عقب اإ�س���ارات ا�ستخبارية ر�سدتها 

غرف���ة العملي���ات امل�س���رتكة بني 

اجلي�ض و»ح���زب اهلل« يف اجلبهة 

اجلن�بية. وفيما رافق التكتم الأمني 

والإعالمي م�س���ري عنا�رش الكتيبة، 

اإل اأن م�ق���ع »دبكا« العربي الذي 

امليدانية  املجريات  ب��سف  اكتفى 

م�ؤخراً على جبهة درعا ب�»املقلقة 

لإ�رشائيل«، مل ي�ؤكد اأو ينِف واقعة 

الكمني، كا�س���فًا اأن اجلي�ض الأردين 

ن�رش الفرقة الع�سكرية الثانية على 

ط�ل احلدود مع �س�رية »يف و�سع 

اأردنية  اإىل خماوف  قتايل«، ولفتًا 

- »اإ�رشائيلي���ة« ب���داأت تتعاظ���م 

يف الفرتة الأخرية، ب�س���بب اخلطط 

املدرو�سة التي ي�سري وفقها اجلي�ض 

ال�س����ري يف تل���ك اجلبه���ة، تبعًا 

لتن�سيق ل�ج�ستي وا�ستخباري عايل 

امل�ست�ى مع خرباء ع�سكريني رو�ض 

واإيراني���ني، و»اأدمغة« من »حزب 

اهلل«، ح�سب اإ�سارته. اإل اأن اأخطر ما 

يجري يف درع���ا، والذي يقلق »تل 

اأبيب«، ه� اأن تبادر قيادة الأركان 

ال�س����رية باجتاه نق���ل احلرب اإىل 

احل���دود م���ع الأردن و»اإ�رشائيل«، 

وفق ما جاء يف امل�قع العربي.

اأ�سارت م�سادر اأمنية اإىل  وفيما 

عملي���ات تهريب كبرية لالأ�س���لحة 

درعا،  يف  امل�س���لحة  للجماع���ات 

ع���رب اأنف���اق مت حفرها قرب �س���د 

ال�ح���دة على احل���دود الأردنية - 

ال�س����رية، دعا الكاتب يف �سحيفة 

العربية  اأحرون����ت«  »يديع����ت 

اليك�ض في�سمان، القادة الع�سكريني 

»الإ�رشائيليني« اإىل �س���حن املزيد 

للم�سلحني  الن�عية  الأ�س���لحة  من 

يف اجلن����ب ال�س����ري، لفت���ًا اإىل 

اأن التن�س���يق اجل���اري بني اجلي�ض 

ال�س����ري و»حزب اهلل« على جبهة 

درعا، ين�سحب على جبهة اجل�لن 

»اإ�رشائيل«،  م���ع  احل���دود  ق���رب 

مرتافق���ًا مع كالم اأتى على ل�س���ان 

الع�س���كرية يف  ال�س����ؤون  معل���ق 

ال�س���حيفة؛ رون بن ي�س���اي، اأ�سار 

في���ه اإىل اأن »ق����ات الأ�س���د باتت 

ت�س���يطر على املمر ال�سيق امل�ؤدي 

اإىل القنيطرة، وعلى املدينة نف�سها، 

وعلى ممر اآخر ميتد من العا�س���مة 

دم�سق اإىل القرى الدرزية يف منطقة 

حا�رش«.

»الإ�س����ارات  اإىل  لف����ت  واإذ 

املقلق����ة« التي تتاأّتى من �س����ري 

مع����ارك درعا وريفها، �س����دد »بن 

ي�ساي« على ما �سماه »ال�رشورة 

ال�س����رتاتيجية« يف زي����ادة دعم 

»املتمردين« يف اجلن�ب ال�س�ري، 

حتى ول� اقت�س����ى الأم����ر تدخاًل 

»اإ�رشائيلي����ًا« علني����ًا مل�اجه����ة 

اجلي�ض ال�س�ري وحلفائه.

وهك����ذا، تبق����ى كل الحتمالت 

عل����ى  مفت�ح����ة  الت�س����عيدية 

م�رشاعيه����ا يف اجلن�ب ال�س�����ري 

�����ض ب����داأ  حتدي����داً، يف ظ����ل ت�جُّ

يخّي����م عل����ى دوائ����ر الق����رار يف 

وا�س����نطن حيال »الف�����ز القادم« 

للرئي�ض ال�س�����ري ب�سار الأ�سد يف 

النتخاب����ات ال�س�����رية املقبل����ة، 

مرَفق����ًا بتقري����ر اأ�س����دره م�ؤخ����راً 

»معهد الدرا�سات احلربية« التابع 

لكلية احلرب الأمريكية، ك�سف فيه 

ال�س�ري �سينجح قريبًا  اأن اجلي�ض 

بالكامل  حلب  مدينة  با�س����تعادة 

من »املعار�س����ة امل�سلحة«، التي 

�س����تتلقى جراء ذلك �رشبة قا�سمة 

اإ�سافية، وفق تعبريه، لي�سل التقرير 

ا�ستمرارها  باإمكانية  الت�سكيك  اإىل 

ال�س�����ري، بعدما بات  يف امل�سهد 

»حلف الأ�سد - اإيران - حزب اهلل« 

اأق�ى من اأي وقت م�س����ى، من دون 

اإغفال »حتذير« املحلل الع�سكري 

العربي����ة،  العا�����رشة  القن����اة  يف 

وخرباء ع�س����كريني »اإ�رشائيليني« 

من »مفاجاآت قد يفجرها الأ�سد يف 

درعا خالل امل�اجهات املقبلة«.

ماجدة احلاج

أحداث األسبوع

الجيش السوري 
ومجاهدو »حزب اهلل« 
أوقعوا كتيبة »باشان 

اإلسرائيلية« في كمين 
ببلدة نوى في ريف درعا

املقاومة  »تي����ار  م����ن  بدع�ة 

اللبن����اين« ُعقد لقاء ح�ل خماطر 

الراعي  ب�س����ارة  الكاردينال  زيارة 

لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

رئي�ض »التيار« جميل �س����اهر 

األقى كلم����ة اأكد فيه����ا اأن الزيارة 

تعن����ي اخرتاقًا للم�ق����ف العربي 

الإجم����اع عل����ى مقاطعة  جله����ة 

»دول����ة اإ�رشائي����ل«، واأن ت�قي����ت 

الزيارة يف ه����ذه املرحلة الدقيقة 

ل ميك����ن اأن تك�����ن رع�ية، حتى 

اأرادها البطري����رك، فاإن الطابع  ل� 

ال�سيا�سي �س����يطغى على الزيارة، 

واخلطر يكمن يف تعاطي العدو مع 

هذه الزيارة.

ومتنى �س����اهر ل� اتخذ غبطته 

البطريرَك الراحَل خري�ض قدوة له، 

والذي رف�ض ح�س�ر جنازة والدته 

يف عني اإب����ل اجلن�بية عام 1977 

ب�س����بب وج�د الحتالل ال�سهي�ين 

على اأر�ض اجلن�ب.

ث����م كان����ت كلم����ة للجبه����ة 

ال�س����عبية لتحري����ر فل�س����طني - 

القي����ادة العامة، األقاها م�س�����ؤول 

اجلبهة يف لبن����ان اأب� عماد رامز، 

ال����ذي اأك����د اأن تداعي����ات زي����ارة 

للقد�ض وهي  الراع����ي  الكاردينال 

حتت الحتالل ال�س����هي�ين �سلبية 

على كافة امل�ست�يات، ومن امل�ؤكد 

اأن العدو ال�سهي�ين �سي�ستفيد منها 

على كافة امل�س����ت�يات؛ الإعالمية 

على  ذلك  و�س����يك�ن  وال�سيا�سية، 

ح�ساب الق�س����ية الفل�سطينية اأوًل 

واأخرياً.

ثم كان����ت كلم����ات ومداخالت 

اأهلية  اأح����زاب وجمعيات  ملمثلي 

واإعالمي����ني رف�س����ت كله����ا زيارة 

الراعي.

تيار المقاومة اللبناني يرفض زيارة الراعي لفلسطين المحتلة
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ممثل اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني -القيادة العامة اأبو عماد رامز  يلقي كلمته
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لت 
ّ
■  الأمانيية العاميية املركزية حلركة النا�رصين امل�ستقليين - املرابطون حم

احلكوميية والنييواب م�سوؤولية معاناة القوى العامليية يف جميع قطاعات الإنتاج، 

هة 
ّ
وحرمانهييم من اأب�سط الأمور احلياتية، �سواء يف القطاع العام اأواخلا�ص، منو

باجلهييود التييي يبذلها املتعاقييدون العاملييون يف القطاع العييام، الذين يعملون 

بدون راتب �سهري منذ �سنة ون�سف، ملتزمن باآداب مهنتهم، وحمرتمن قانون 

عملهم.

■  املوؤمتيير ال�سعبي اللبناين اأّكد اأن ذكرى املقاومة والتحرير هي منا�سبة عزيزة 
وم�سييدر فخيير وعييزة لييكل اللبنانين والعييرب الأحييرار، داعيًا كل الأطييراف اإىل 

احلفاظ على قوة لبنان واإعادة توجيه البو�سلة نحو العدو ال�سهيوين.

■  ال�سيييخ ماهيير حمود لفت اإىل تزامن عيد التحرييير هذا العام مع ذكرى الإ�رصاء 
واملعييراج، وكالهما له عالقة بالقد�ييص، وبانت�سارات الأمة بعييد الهزائم، رابطًا 

الأميير بتاأخيير القائد �سالح الدييين الأيوبي دخوله اإىل القد�ييص بعد انت�ساره يف 

معركيية حطيين التاريخييية اأ�سهراً، حتييى يتوافق الدخييول اإىل القد�ييص مع ذكرى 

الإ�ييرصاء واملعييراج، تاأكيداً على التالزم بن الدخييول اإىل القد�ص وذكرى الإ�رصاء 

واملعراج.

■  العالميية ال�سيخ عفيف النابل�سي ا�ستغرب اأن يواجه البع�ص ال�سلبية بال�سلبية، 
والفراغ مبقاطعة املوؤ�س�سات، معترباً اأنه لي�ص من العقالنية اإذا ما وقع الفراغ اأن 

يقاطع النواب امل�سيحيون جل�سات الت�رصيع، ولي�ص من احلكمة اأن يقاطع الوزراء 

امل�سيحيييون جل�سات جمل�ص الييوزراء، لأن احلل ل يكييون بال�سلبية، خ�سو�سًا اأن 

امل�سكليية رئا�سيية هي بالدرجيية الأوىل م�سكليية م�سيحية، وثانيييًا لبنانية، وثالثًا 

اإقليمية ودولية.

■  حركيية الأميية هّنيياأت اللبنانييين بالذكرى الرابعيية ع�رصة على اندحييار العدو 
نة خطاب قائد املقاومة ال�سيييد ح�سن ن�رص اهلل باحتفال الن�رص 

ّ
ال�سهيييوين، مثم

والتحرييير يف بنييت جبيييل، وموؤكدة اأنه لييول الت�سحيات التي بذلهييا املقاومون 

و�سمييود اللبنانييين والدعم املقدم ميين �سورية واإيران ملا حتّقق هييذا النت�سار 

الكبر.

■  جبهة العمييل الإ�سالمييي يف لبنان لفتت اإىل اأهمية التما�سييك الداخلي ووحدة 
ال�سف والكلمة، وحت�سن ال�ساحة الداخلية ل�سيما يف ذكرى املقاومة والتحرير، 

ا�سة، ملواجهة التهديدات ال�سهيونية احلاقدة، والأخطار 
ّ
ويف هييذه املرحلة احل�س

اخلارجية املحدقة بالوطن.

■  ال�سيييخ �سهيييب حبلي طالب بعد زيارة الرئي�ييص ال�سابق اإميل حلود باأن يكون 
رئي�ييص جمهورييية لبنان القادم �سنداً للمقاومة؛ على غييرار الرئي�ص املقاوم اإميل 

حلود، الذي اأكد اأن لبنان قادر على اإحلاق الهزمية بي»اإ�رصائيل« متى كان متوحداً 

يف جي�سه ومقاومته.

n اجتماع �رشّي
ُعقد يف نهاية الأ�س���ب�ع املا�س���ي 

اجتم���اع ط�يل بني مدي���ر مكتب 

مرجع حك�مي �سابق يعي�ض خارج 

ورئي�ض  �سيا�س���ي  وقط���ب  لبنان، 

تكتل نيابي كب���ري، بقي بعيداً عن 

الأ�س�اء، ودون اإعالم.

n هل �سمحت له والدته؟
الييذي  التكتييل  يف  نائييب  ت�سيياءل 

يجمعه مع مر�سح رئا�سي، اإذا كانت 

والدته قد �سمحت له بذلك؟ مع العلم 

اأن والييده كاد اأن يكون رئي�سًا لكنه 

رف�ص يف اللحظة الأخرة.

n حتذير الإبراهيمي
تتن���در �سخ�س���ية لبنانية بحديث 

لها م���ع الأخ�رش الإبراهيمي، حيث 

قال ه���ذا الأخري: »اأنت���م تعان�ن 

من ال�س����ملة ال�سيا�س���ية، فاإياكم 

وال�س�ملة الع�سكرية«.

n ل حّظ له
ج له 

َّ
مرجييع كبر �سابييق كان يييرو

لرئا�سيية منظمة دولييية، اإذا مل ميدَّد 

لييه يف مهمتييه، اأعلييم بطريقيية غر 

مبا�رصة ا�ستحاليية و�سوله اإىل هذه 

املنظمة، ب�سبب ق�سية تزوير تتعلق 

بالدولة الراعييية لهذه املنظمة قبل 

ت�سلُّمه مهامه املرجعية.

n ت�ساوؤلت
ُطرحت كثري من الت�س���اوؤلت ح�ل 

اأبعاد ات�س���ال الرئي�ض الفرن�س���ي 

الأمم  فرن�س����ا ه�لند، واأمني عام 

املتح���دة بان كي م����ن بالرئي�ض 

ال�س���ابق مي�س���ال �س���ليمان بعيد 

وليت���ه،  انته���اء  م���ن  �س���اعات 

وحديثهما عن ال�سغ�ر والفراغ.

n بري م�ستاء
توّقف مراقبييون عند حديث لرئي�ص 

جمل�ييص النييواب نبيييه بييري اأمييام 

زواره، تعليقييًا علييى مقاطعيية كتل 

بيياأن  الت�رصيييع،  جلل�سيية  نيابييية 

امل�سكلة اليييوم هي بخرق الد�ساتر 

ولي�ص بالقوانن، فمن هنا مقاطعة، 

ومن هنيياك مقاطعة، فاأ�سبحنا يف 

»نظام املقاطعجية«.

n ف�سيحة
ك�س���فت �س���حيفة »الديلي ميل« 

جرائ���م  مكت���ب  اأن  الربيطاني���ة 

با����رش  بريطاني���ا  الحتي���ال يف 

حتقيق���ًا جنائيًا مع اإحدى �رشكات 

العمالقة، ب�س���بب ت�رطها  الأدوية 

بالف�ساد.

والالف���ت يف الأم���ر اأن التحقيقات 

ترتك���ز ح����ل قي���ام مندوبي هذه 

ال�رشكة بر�س����ة اأطب���اء من لبنان 

اأو  بامل���ال  والأردن  والع���راق 

للرتوي���ج  اجلن�س���ية  باخلدم���ات 

ملنتجات هذه ال�رشكة.

قــــال ـُ ي هل انخرط »المستقبل« في مكافحة اإلرهاب؟
بالتاأكيد لبنان لي�ض مبناأى عّما 

يحدث ح�له يف دول املنطقة التي 

تكاف���ح ظاهرتي الإرهاب والتطرّف، 

ل �س���يما بع���د ف�س���ل »امل�رشوع 

التكفريي« الرامي اإىل »�س����ملة« 

الدولة  انخراط  �س����رية، فم�ؤ�رشات 

اللبنانية يف احل���رب على الإرهاب 

بدت ب�س���ائرها من خ���الل مالحقة 

الأجهزة املخت�سة لقادة املجم�عات 

امل�سلحة يف طرابل�ض، و�س�اهم من 

املنتم���ني اإىل تنظيمات اإرهابية يف 

خمتلف املناطق اللبنانية.

ل ريب اأن انخراط بع�ض اأجهزة 

الدول���ة يف احلرب على الإرهاب له 

اأبعاد �سيا�س���ية داخلية، اإ�سافة اإىل 

الن�س���جام مع الأج����اء الإقليمية 

اجلديدة، ل �سيما بعد اإعادة الع�سكر 

اإىل ال�اجهة ال�سيا�س���ية جمدداً، يف 

�س�ء النتخابات الرئا�سية يف دول 

املنطقة، وتقدُّم اجلي�ض ال�س�ري يف 

امليدان، و�سع�د جنم الل�اء خليفة 

حفرت يف ليبيا.

مكافح���ة  م�س���األة  اأن  ويب���دو 

الإرهاب يتّم ت�ظيفها يف ال�ستحقاق 

الرئا�س���ي يف لبن���ان، وفقًا لطم�ح 

بع�ض الطاحمني يف ال��س����ل اإىل 

بعب���دا، من خالل ت�س���جيل النقاط 

يف »اللعبة الأمنية«،  ل �سيما يف 

�س����ء الأج����اء الإقليمية املذك�رة 

اآنفًا.

ول �س���ك اأن اجلي����ض اللبن���اين 

�س���ّجل جناح���ًا كب���رياً يف تنفي���ذ 

اخلط���ة الأمنية يف طرابل�ض بحكمة 

ودراية، ل �س���يما بعد اإقناع »قادة 

املح���اور« بت�س���ليم اأنف�س���هم اإىل 

عرب  املخت�سة  الق�س���ائية  الأجهزة 

مديري���ة املخاب���رات يف اجلي����ض، 

بعيداً من العنف، لكن تاأثري الع�سكر 

يف »اللعبة ال�سيا�س���ية اللبنانية« 

يبق���ى حمدوداً، رغم ال���دور الفاعل 

واملهم للم�ؤ�س�س���ة الع�س���كرية يف 

احلف���اظ عل���ى ال�س���تقرار، يف ظل 

ت�سدد بع�ض الق�ى يف رف�ض تعديل 

الد�ست�ر، وبالتايل اإغالق الباب اأمام 

م�ظفي الفئ���ة الأوىل وما يعادلها 

الأوىل يف  للرئا�س���ة  الرت�س���ح  من 

النتخاب���ات الراهنة، رغم التخ�ف 

من وق�ع حدث اأمني، بهدف ت�رشيع 

اإجراء النتخاب، بح�س���ب م�س���ادر 

قريبة من هذه الق�ى.

»تي���ار  اأن  اجلدي���د  التط����ر 

العمليات  امل�س���تقبل«، ومن خالل 

الذي ينفذها »فرع املعل�مات«، ل 

�سيما بعد ت�قيف ال�سيخ »ال�سلفي« 

عمر بكري ف�س���تق، يح���اول تلميع 

�س����رته اأمام الراأي العام، ويحاول 

ت�س�يق نف�سه اأنه ميّثل »العتدال« 

يف لبن���ان م���ن جه���ة، ويناف����ض 

الأخرى من جهة  الأمني���ة  الأجهزة 

اأخرى، يف اإ�س���ارة وا�س���حة اإىل اأنه 

م�ستعّد للتاأقلم مع الأج�اء اجلديدة 

يف املنطقة، بعد ف�سل مراهنته على  

امل�رشوع »الإخ����اين - التكفريي« 

فيه���ا، خ�س��س���ًا بع���د الإجنازات 

امليداني���ة الت���ي يحققه���ا اجلي�ض 

ال�س�ري على امتداد بالده اأخرياً.

ح�سان احل�سن  

دور اجلي�ش اللبناين �سيت�ساعف اإثر ف�سل امل�سروع التكفريي يف �سورية
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»المستقبل« يحاول 
تسويق نفسه أنه 

يمّثل »االعتدال« في 
لبنان.. في إشارة إلى 
أنه مستعّد للتأقلم 
مع األجواء الجديدة 

في المنطقة

لبنانيات
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رأى أن عون األوفر حظًا للرئاسة

بقرادوني: المنطقة ولبنان متجهان إلى حالة انفراج

تحت الضوء

نا
َ
حينما مسح المقاومون أنين

يف ذلك �ليوم، يف 22 �أيار 2000، علمُت 

�أن �لعدو بد�أ يندحر عن �جلنوب، خرجُت من 

مكتبي وتوجهت لتّوي جنوبًا..

كان ثمة �صيء كاحللم، تكاد ال ت�صدقه 

عيناك، لوال �صالالت �لفرح �جلنوبية 

�ملتدفقة من كل مكان، نحو �الأر�ض �ملعمدة 

بالدم وبالعرق..

تذكرُت هنا كالم �لكاتب و�الأديب 

�لي�صاري �لفرن�صي لوي�ض �ر�غون، حينما 

بد�أت �لدبابات �لهتلرية - �لنازية تندحر 

عن باري�ض، حتت تاأثري �رضبات �ملقاومة 

�لفرن�صية، �لتي كان �أبطالها قد با�رضو� 

�ملقاومة قبل �أن يتدخل �حللفاء لن�رضة 

�صارل ديغول.

يكتب �أر�غون: »هو ذ� �ليوم �لذي �أ�صاأنا 

فيه �لقمر«.

لكن �إذ� كان �أر�غون يتحدث عن ذ�ك 

�ليوم �لبهي، �لذي �صارت فيه �ملقاومة 

�لفرن�صية برتبة »�لقدي�صني«، ي�صاف 

�إليها دخول قو�ت �حللفاء ومعهم �لواليات 

�ملتحدة بكل قوتهم �صد �أملانيا �لنازية 

�لتي �ندحرت بدخول �جلي�ض �الأحمر 

�ل�صوفياتي �إىل برلني، فاإن مقاومتنا يف 

لبنان كانت وحدها، وقاتلت لوحدها، دون 

�أن نغفل بالطبع �لدعم �ملجيد من �صورية 

و�إير�ن.

فماذ� ع�صانا نقول عن تلك �الأيام 

�ملجيدة من 22 �إىل 24 �أيار 2000.

بب�صاطة، ثمة �صالالت من �الأنو�ر يجب 

�أن ت�صاء.. 

فلقد حقق مقاومو لبنان �الإعجاز، 

و�صنعو� فعاًل وحقيقة �مل�صتحيل..

لقد قهر �ملقاومون �لبو��صل ما ركب يف 

�لروؤو�ض، من »�لذين ال يقهرون«.

حقق �ملقاومون »نبوء�ت �أنبياء« 

�لكيان �لعدو�ين، قالها يومًا �ل�صهيوين 

�ملقبور �ر�ئييل �صارون خالل �جتياح لبنان 

عام 1982: »عندما نرت�جع خطوة و�حدة 

�إىل �لور�ء فلن يبقى هناك �إ�رض�ئيل«.

قبله، �أعلنها بن غوريون »هزمية و�حدة 

الإ�رض�ئيل يعني نهايتها«، لهذ� جعلتها هذه 

�لر�أ�صمالية �لعاملية �ملتوح�صة تر�صانة 

من �أعتى �أنو�ع �الأ�صلحة �لتي تخرتعها 

عقول �لغرب �ل�رضيرة، للفتك بالب�رضية، 

وكانت على �لدو�م متدها بكل �أ�صباب �لقوة 

�لع�صكرية و�ملادية.

يف ذلك �ليوم، قبل 14 عامًا، �صعرنا 

نحن �لذين تربينا على �ل�صعار�ت �لكبرية.. 

�لتي كان نظام �الأعر�ب �لر�صمي يهزمها، 

�أننا ند�وي كل �أوجاعنا، �أننا منحي كل 

�أنينا، �أن قب�صاتنا �لتي كنا نرفعها يومًا، 

�صتبقى مرفوعة »لبيك يا ن�رض �هلل« �لذي 

�أكد لنا وقدم �لدر�ض و�لربهان »�أن �إ�رض�ئيل 

�أوهن من خيوط �لعنكبوت«.. وقد تاأكد ذلك 

يف متوز – �آب 2006.

�أحمد

و�أجو�ء  �ملنطقة  عن حتّوالت 

�لتالقي ب���ني �للبنانيني، �لتقت 

جري���دة »�لثبات« رئي�ض حزب 

�لكتائب �ل�صابق كرمي بقردوين، 

و�إليكم �أبرز ما جاء يف �حلو�ر:

ب���ر�أي �لوزير �ل�ص���ابق كرمي 

بق���ردوين دخول لبن���ان حالة 

�ل�صغور يف �صدة �لرئا�صة �الأوىل 

ال يعني عدم �إمكانية ح�ص���ول 

»ع����ض  و�صيا�ص���ة  �الإنف���ر�ج، 

�لقوى  �لتي متار�صها  �الأ�صابع« 

�ل�صيا�ص���ية لتح�ص���ني �ل�رضوط 

هي من ل���و�زم �أي مفاو�ص���ات 

�صيا�ص���ية حت�ص���ل بالعم���وم، 

وي���رى �أن �لتو�فق ب���ني »تيار 

�لوطني  و»�لتيار  �مل�ص���تقبل« 

�حلر« �صيكون حجر �لز�وية يف 

هذ� �النفر�ج �لذي ال بد منه.

�إذ�  ن�ص���األ بق���ردوين عم���ا 

كان و�ص���ول �لعم���اد عون �إىل 

�ُص���دة �لرئا�صة �صتكون حم�صلة 

طبيعية له���ذ� �لتفاه���م، �أم �أن 

�الأمور ما ز�لت رمادية وخا�صعة 

للم���د و�جل���زر؟ ي���رد �ملحامي 

بق���ردوين: »وفق م���ا يبدو يل 

�جلرن�ل عون هو �الأوفر حظًا«.

حلماية الدميقراطية

�للبنانيني  تع����رُّ  عن  وماذ� 

عند كل مفرتق د�ص���توري، �صو�ء 

�أم  �لنيابية  �النتخاب���ات  جلهة 

�صنتجه  فهل  رئا�صي،  ��صتحقاق 

�إىل تعديالت جوهرية يف �تفاق 

�لطائف مع �صقوط �أحد عو�ميده 

�الإقليمي���ة من���ذ �لع���ام 2005؟ 

يجيبن���ا �ملحام���ي بق���ردوين 

مبدي���ًا مالحظتني مو�ص���وعية 

و�صيا�ص���ية، »يف �الأوىل، قب���ل 

يح�ص���ل  مل  �لطائ���ف  �تف���اق 

�ل�صغور يف �صدة �لرئا�صة �إال مرة 

و�حدة، بدء�ً من �لرئي�ض ب�صارة 

�أمني  للرئي�ض  و�ص���واًل  �خلوري 

�جلميل، �صبعة عهود مل يح�صل 

فيها �ص���غور �إال مرة و�حدة يف 

�لع���ام 1988، ونتيج���ة وط���اأة 

�حل���رب �للبناني���ة وتفرعاتها، 

�أما �ل�صغور �لرئا�صي منذ �تفاق 

�لطائف فقد ح�ص���ل مرتني يف 

غ�صون ثالث رئا�صات«، ي�صيف 

�ل�ص���غور  »ن�ص���بة  بق���ردوين: 

�رتفعت بعد �لطائف �أك� بكثري 

مم���ا كانت عليه قبله، ما يعني 

�أن���ه يوجد خلل في���ه ال بد من 

�أن  �أرّجح  ت�ص���حيحه، وبالتايل 

�ليوم، ومع معاجلة �النتخابات 

�لرئا�ص���ية، �ص���ُيعتمد، حيث ال 

يبقى �ل�ص���غور على �النتخاب، 

فالطائ���ف بحاج���ة �إىل تعديل 

�أما  مو�صوعي،  كا�صتنتاج  وهذ� 

فلعله  �ل�صيا�صي  �ال�صتنتاج  يف 

�ليوم هذ� �ملجل����ض �لنيابي ال 

ميكن���ه �أن يفرز رئي�ص���ًا، ولهذ� 

�ل�ص���بب هن���اك �إمكانية الإجر�ء 

�نتخاب���ات نيابي���ة جديدة مع 

�قرت�ب �ال�ص���تحقاق �لنيابي يف 

�آب �ملقبل«.

ومع ترجيح بقردوين ح�صول 

�ص���األناه  �لنيابية،  �النتخابات 

قانون  تعدي���ل  ����رضورة  ع���ن 

�النتخابات، يقول: »�إذ� ح�صلت 

تو�فقات كبرية، باالإمكان تعديله، 

طبعًا، �لقانون �لن�ص���بي يحفظ 

�الأقليات من �إجحاف �الأك�يات، 

ويخفف من �لت�ص���نجات ما بني 

�لطو�ئف ود�خل كل طائفة، ويف 

حال بقيت �صدة �لرئا�صة �الأوىل 

�ص���اغرة فرتة طويلة، �ص���يمدَّد 

للمجل�ض �لنيابي �حلايل«.

ب���ر�أي �ملحام���ي بق���ردوين 

تعطي���اًل  يعن���ي  �النتخ���اب 

لل�ص���غور، وبالت���ايل ال يج���وز 

تعطيل �النتخابات �لنيابية مرة 

�أخرى، و�الأف�ص���ل �أن نتوجه �إىل 

�إقر�ر قانون ن�صبي«.

وماذ� عن �لتحوالت �الإقليمية 

�مل�ص���هد  عل���ى  و�نعكا�ص���ها 

�أن  �للبن���اين؟ يق���ول: »يب���دو 

�ال�صتقر�ر يف لبنان حاجة لكل 

�ل���دول �الإقليمية، ول���كل �لدول 

�خلارجية، ولكني �أي�ص���ًا �أعتقد 

�أنهم ال يهتمون كثري�ً يف م�صاألة 

�لدميقر�طي���ة يف لبنان، جّل ما 

لهذ�  �ال�ص���تقر�ر،  ه���و  يريدونه 

�ل�ص���بب نحن علينا كلبنانيني 

�الهتمام مب�صاألة �لدميقر�طية.

�سقوط الأ�سد.. �سقط

�الأزم���ة  بخ�ص���و�ض  �أم���ا 

�ملوؤك���د  و�الجت���اه  �ل�ص���ورية، 

لو�ص���ول �لرئي�ض ب�ص���ار �الأ�صد 

يف �النتخاب���ات �لرئا�ص���ية يف 

�ص���ورية، و�نعكا����ض ذلك على 

لبنان و�ملنطقة، يعترب بقردوين 

�أن �إعادة �نتخابه يعطي �صمانة 

ال�صتمر�ر �ال�ص���تقر�ر يف لبنان، 

الأنه �لبديل عن ب�صار �الأ�صد هو 

�إما �لفو�صى و�إما �لتطرف.. ويف 

هاتني �حلالت���ني يت�رضر لبنان 

�ص���و�ء �نت�رض �لتط���رف �لديني 

يف �ص���ورية �أو دبت �لفو�ص���ى 

�ملنطقة،  فيه���ا ويف  �ملمنهجة 

ولهذ� �ل�ص���بب �أعتقد �أن �نتخاب 

�الأ�صد هو ��صتمر�ر لال�صتقر�ر يف 

وطننا.

الإرهاب اأولوية

وعن �لتح���والت يف �ملنطقة 

و�لع���امل، يرى ك���رمي بقردوين 

عل���ى  �الإره���اب  وط���اأة  �أن 

بد�أ  �لع���امل ودوله���ا  �ص���عوب 

يقل���ق �حلكوم���ات، »ومنط���ق 

�إ�صقاط �ص���ورية كنظام مل يعد 

مطروح���ًا من قبل �لدول �لكربى 

وجتاوزت���ه �الأح���د�ث ل�ص���الح 

�الإرهاب«،  »حمارب���ة  منط���ق 

وهذ� م���ا ميكن مالم�ص���ته من 

بقرادوني: في حال بقيت سدة الرئاسة األولى شاغرة 
د للمجلس النيابي الحالي فترة طويلة سيمدَّ

يف  �أ�صا�صي  لبناين  فريق  د  وت��ردرُّ تعّ�  مع 

جمار�ة �أحد�ث �ملنطقة وحتوالتها، وبعد ف�صل 

�ملعادالت  تغيري  على  �ل�صيا�صية  رهاناته 

ورغم  �خلارجي،  �حلر�ك  من  �نطالقًا  �لد�خلية 

منت�صف  يف  ملالقاته  مفتوحة  �ليد  �إب��ق��اء 

�إعادة  على  ملزمني  �للبنانيون  بات  �لطريق، 

تكوين �ل�صلطة/ �لد�صتور يف وطنهم لتح�صني 

ه��ذ� �ل��د�خ��ل م��ن �خل���ارج وحت��والت��ه، �إذ ال 

مرتبطة  كلها  �لدولة  مكونات  تبقى  �أن  يجوز 

مبز�جية �صخ�ض قا�رض عن �تخاذ قر�ر �صيادي، 

�للبنانيني  على  فر�ض  �ل��ذي  ف�»�لطائف« 

بالقوة �صمن معادلة �صورية لالأمن و�ل�صعودية 

 ..2005 �لعام  منذ  مد�ميكه  �ختلت  لالقت�صاد 

 1989 عام  �لتي طرحها  عون  �لعماد  وفا�صلة 

�أك� من �رضورية نتيجة عيوب �لطائف  باتت 

وعالنو�زل  فالفو��صل  ��صتحقاق،  من  �أك�  يف 

يجب  �ملوؤ�ص�صات  �صري  تطبيق  تعيق  �لتي 

مقد�ض،  بكتاب  لي�ض  و»�لطائف«  �إز�لتها.. 

و»�ل�صبت« خلدمة �الإن�صان ال �لعك�ض.
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رأى أن عون األوفر حظًا للرئاسة

بقرادوني: المنطقة ولبنان متجهان إلى حالة انفراج
للدول  �ل�صيا�ص���ية  �لت�ص���اريح  خ���الل 

�ملعني���ة يف �ملنطقة، و�ليوم �خلوف من 

تفاقم �الإرهاب و�نتقاله �إىل دول �خلليج 

ورو�ص���يا و�أوروبا �أ�ص���بح �له���م �لدويل 

�الأول، و�ليوم باتت دم�صق �خلط �لدفاعي 

�الأول يف مو�جهة �الإرهاب �لدويل«.

وماذ� ع���ن �لربيع �لعربي؟ ن�ص���األه، 

ب���اأن �ملفهوم لناحية  يجيبنا بقردوين 

�ل�صيا�ص���ية ما ز�ل مطلوبًا  �الإ�صالحات 

و����رضورة للجميع، �أم���ا �إذ� كان �لربيع 

�لعربي دفعًا للتطرف �لديني، فهو �رضر 

�الإ�ص���الحات  للجميع، ويقول: »�أنا مع 

�ل�صيا�ص���ية و�الجتماعية �لتي نادى بها 

�لربيع �لعربي يف بد�ياته، لكنني �ص���د 

�الأ�رض�ر �لت���ي خلقها �لتط���رف �لديني 

�لذي ظهر، وبر�أيي بد�أ يرت�جع من�ص���وبه، 

ولهذ� �ل�صبب �الإ�صالح �رضوري و�لتطرف 

�رضر«.

النموذج اللبناين 

يرب���ط بق���ردوين �مل�ص���هد �للبناين 

بال�ص���ورة �الإقليمي���ة و�لدولي���ة، بر�أيه 

ال يج���وز ترك �لتط���رف �أن يتغلب على 

�لتعاي�ض، وبات منوذع �لعي�ض �مل�صرتك 

�للبناين و�ص���فة للم�ص���اكل يف �ملنطقة 

و�لعامل.. ولي�ض منوذجًا يجب �إ�ص���قاطه 

يف لبنان، وكل �ملنطق���ة بحاجة �ليوم 

لعي����ض م�ص���رتك دين���ي �أو �إن�ص���اين �أو 

�لطبقات، وباتت نظرية �لعي�ض �مل�صرتك 

�لتي ميثلها لبنان نوعًا من حل ملختلف 

�مل�صاكل �لتي تعرت�ض �ملنطقة«.

زيارة البابا

ي�ص���ع بقردوين زيارة قد��ص���ة �لبابا 

فرن�ص���ي�ض �الأول �إىل �الأر��ص���ي �ملقد�صة 

�صمن �صياق نهج تعتمده دولة �لفاتيكان 

منذ مدة؛ »�إنها لي�ص���ت زي���ارة جديدة 

للبابو�ت �إىل �ل�رضق، بات كل بابا منتخب 

وجهته �لقد�ض، وهذ� �الأمر جيد الأنه فيها 

داللة على �أن �أ�ص���ل �مل�صيحية هي من 

�ل�رضق، وذلك �إ�ص���ارة �إىل �رضورة �إحالل 

�ل�ص���الم يف هذه �ملنطقة بدل �حلروب، 

وبالتايل هذه �لزيارة �صمن هذ� �ل�صياق 

و�لذي���ن يطالبون بال�ص���الم يف منطقة 

�ل�رضق �الأو�ص���ط، لكن �لنكه���ة �جلديدة 

يف هذ� �ملو�صوع هو �أن �صخ�صية �لبابا 

فرن�صي�ض �الأول ت�صع �ل�صالم على �أ�صا�ض 

حمارب���ة �أمرين هما �لفق���ر و�لكفر، الأنه 

وفق روؤيته ال ميكن روؤية �ل�صالم من دون 

توفر هذين �لعن�رضين �لهامني، وبالتايل 

يجب �حرت�م �الآخ���ر و�لتنوع عند �الآخر، 

وهذه �مليزة حملها �لبابا �حلايل مذ كان 

كردينااًل يف �أمريكا �لالتينية«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

سياسيون يخّوفون اللبنانيين من الفراغ.. 
فماذا عن الدالية وصخرة الروشة؟

يبدو �أن نو�بنا و�صيا�ص����يينا تفّوقو� على 

�آباء �لد�صتور و�ال�صتقالل، وبزو� علماء �لفقه 

�لد�صتوري �الأمو�ت منهم و�الأحياء، وجتاوزو� 

بخرب�ته����م �لن����ادرة وجتاربه����م �لفريدة كل 

�لد�صتورية  و�لتقاليد و�ملمار�ص����ات  �الأعر�ف 

و�حلكومي����ة،  و�لربملاني����ة  و�لدميقر�طي����ة 

ف�ص����ارو� �أعلم من �لعالمة �لد�صتوري �لر�حل 

�إدمون رب����اط، و�أك� حنك����ة وجتربة ودر�ية 

م����ن بلبل �ملجل�����ض �لنيابي �لر�ح����ل �أديب 

�لفرزيل، و�أ�ص����د و�أ�صلب فهمًا من مو�صى منور 

ومي�صال �ص����يحا وبهيج تقي �لدين و�صبحي 

�ملحم�صاين، ومعهم وقبلهم وبعدهم ريا�ض 

وكاظم وتقي �لدين �ل�صلح.

كاأنه����م مل ي����درو� وال يعرف����ون م�ص����األة 

�لف�ص����ل بني �ل�ص����لطات.. وتكاملها، وكاأنهم 

مل يطلعو� ومل يقر�أو� عن ممار�ص����ات �صابقة 

�ص����بيهة مبا منر به �الآن، حتى �أننا ميكن �أن 

ن�صتنتج �أن �الأك�ية �ل�صاحقة من �صيا�صيينا 

حتالفو� الإجها�ض حقوق موظفي وم�صتخدمي 

و�أجر�ء �لقط����اع �لعام وحقهم يف �صل�ص����لة 

�لرت����ب و�لرو�ت����ب، وكاأنهم �أي�ص����ًا حتالفو� 

جميعًا على تدمري و�إنهاء �جلامعة �للبنانية، 

الأنها جامعة �لفق����ر�ء و�لكادحني، فتعاونو� 

على خنقها وح�ص����ارها وتفريعها وتفريغها 

و�إ�صعافها، ما جعل رئي�صها ي�رضخ بالدعوة 

لالإ�����رض�ب لن�رضتها، بعد �أن كان قد �ص����بقه 

�إىل ذلك يومًا، رئي�ص����ها �لر�حل �أ�صعد �لدياب 

�أيديكم عن  ب�رضخته �مل�ص����هورة: »�رفع����و� 

�جلامعة«.

بع����د �أن �أمعن����ت �ليد نف�ص����ها يف تدمري 

�لتعلي����م �لر�ص����مي، فاألغ����ت دور �ملعلمني 

وكلي����ة �لرتبي����ة، وطبّقت �صيا�ص����ة �لتعاقد، 

�أل�ص����نتهم وممار�ص����اتهم  تطاول����ت  وله����ذ� 

و»عبقرياتهم« على جمل�ض �لنو�ب؛ م�ص����در 

�لت�رضي����ع وتكوي����ن �ل�ص����لطات.. وكاأنهم ال 

يعرفون �أن جمل�ض �لنو�ب �ص����يد �ل�ص����لطات 

كما هو �صيد نف�صه، مبا فيها حفظ �أمنه �لذي 

ال يخ�ص����ع �إال لرئي�ص����ه، وذ�ك ج����ر�ء جتربة 

هام����ة نتجت يف عز معركة �ال�ص����تقالل عام 

1943، حينما ��صتدعى رئي�ض �ملجل�ض �صربي 
حم����ادة وكان مبنى جمل�ض �لنو�ب حما�رض�ً 

من قبل �صلطات �ال�ص����تعمار �لفرن�صي، قائَد 

�لدرك لي�ص����لمه ر�ص����ائل �إىل �صفر�ء �لدول يف 

لبنان، فتلكاأ �لكولونيل نوفل وخاف، فا�صطر 

�لرئي�����ض حمادة �أن يبعث تلك �لر�ص����ائل مع 

�أحد مر�فقيه �لذي خباأها يف حذ�ئه، ويف تلك 

�للحظ����ة ولدت فكرة �أم����ن �ملجل�ض �لنيابي، 

فكانت �رضطة جمل�ض �لنو�ب.

كاأنه����م مل ي����درو� �أن �أع�ص����اء �ملجل�ض 

�لنياب����ي �جتمعو� يف عز معركة �ال�ص����تقالل 

يف د�رة �آل �ص����الم يف �مل�صيطبة بعد �عتقال 

رئي�ض �جلمهورية و�حلكومة ب�ص����ارة �خلوري 

وريا�ض �ل�ص����لح و�ل����وزر�ء و�لزعيم �لنائب 

عبد �حلميد كر�م����ي، وقررو� متابعة من بقي 

من �حلكومة وهما نائب رئي�ص����ها حبيب �أبو 

�ص����هال ووزير �لدفاع جميد �أر�صالن، ممار�صة 

مهام �ل�ص����لطة �لتنفيذية، وكان معهم رئي�ض 

�ملجل�����ض �لنياب����ي �ص����ربي حم����ادة �لذين 

�نتقلو� �إىل ب�صامون، ويومها طلبت �حلكومة 

بوزيريها من رئي�����ض �ملجل�ض �أن يوقع على 

قر�ر�تها، فنبههم �أنه �صلطة مر�قبة وت�رضيع.

ثمة �صوؤ�ل ُملّح: ما ذنب هوؤالء �للبنانيني، 

�ص����و�ء كانو� موظفني �أو �أ�ص����اتذة ثانويني �أو 

جامعي����ني، �أو �أُج����ر�ء �أو عاطلني من �لعمل، 

حتى ياأخذهم �ل�صيا�صيون �إىل ذ�ك �ال�صطفاف 

�لقاتل، طائفيًا، وغر�ئزيًا ومناطقيًا ومذهبيًا؟ 

ما ذنبهم ليفر�ص����و� عليهم �ل�ص����مع �إىل تلك 

�لببغ����اء�ت �ل�صيا�ص����ية، �ملتقلبة و�ملتلونة، 

ويح�رضونهم بني بي�صة قّبان، �أو بي�صة حجل 

�أو بني بي�صتي دجاجة ونعامة..؟

فر�غ يف �لرئا�ص����ة.. وكاأنه����ا �ملرة �الأوىل 

�لت����ي حت����دث يف بل����د �لعجائ����ب، خ����وف 

�ل�صيا�ص����يني من �لفر�غ ما بعده خوف، لكن 

ماذ� عن بلد ودولة منذ ت�صع �أو ع�رض �صنو�ت 

بال مو�زنة عامة للدولة، منها �ص����ت �صنو�ت 

يف عهد �لرئي�ض �الأعجوبة �لذي ��صتفاق قبيل 

نهاية واليته ليميز بني �خل�صب و�لذهب.. �أمل 

يخفهم ذلك؟

من����ذ �أول حكوم����ة يف عهد �ال�ص����تقالل 

عام 1943 برئا�ص����ة ريا�ض �ل�ص����لح، كانت 

�لبيان����ات �حلكومي����ة، وكان �حلدي����ث عن 

�الإ�صالح، وعن قانون �نتخاب عادل يحفظ 

حق �لتمثي����ل و�لتو�زن �لوطن����ي، وما ز�ل 

�لوعد قائمًا، وما ز�ل �صيا�ص����يون ينتجون 

قانونًا بعد قانون، وكل و�حد �أ�صو�أ من �لذي 

�صبقه �أو �لذي �صياأتي بعده.

�للبناني����ون  �أن يتلق����ى  م����اذ� ميك����ن 

م����ن �صيا�ص����يينا، �أحدهم، وكث����ريون منهم 

يتحدثون على طريق����ة هذ� »�الأحد« فاخر 

بلهجة فيها �لكثري من �لفل�ص����فة مل ي�صبقه 

�إليها رمبا �أفالطون �أو نيت�ص����ه وال حتى �بن 

خل����دون، باأن �لدول �لك����ربى وبع�ض �لدول 

�الإقليمي����ة، ورمب����ا دول بينهم����ا هي �لتي 

متنع �النفج����ار يف لبن����ان، وال ترى مربر�ً 

- الحظ����و� ال ت����رى مربر�ً - حل����رب �أهلية، 

الأن �حل����روب و�ل�رض�ع����ات يف �ملنطق����ة، 

وحتديد�ً يف �صورية و�لعر�ق، و�ل�رض�ع بني 

�لفل�صطينيني، و�ل�رض�ع �جلاري يف مناطق 

�أبعد، يف ليبيا و�ليمن وم�رض، و�ل�ص����ومال 

�أي�صًا، و�ل�صود�ن، هو يف �أحد وجوهه �رض�ع 

جيو ��ص����رت�تيجي �ص����ديد يف ح�صا�صيته ال 

يج����وز �للعب به، يف خلق ب����وؤرة توتر يف 

لبنان قد توؤثر عل����ى �لتو�زنات، وعلى دور 

�لكيان �ل�صهيوين.

هل الحظتم مدى هذه �لعبقرية �لتي حتت 

ظاللها يتّم ن�صف �صل�ص����لة �لرتب و�لرو�تب، 

كما يتم �ل�ص����طو على �لد�لي����ة يف بحر ر�أ�ض 

بريوت، وعلى �لرو�ص����ة، ويت����م �إجناز قانون 

يق�ص����ي  �لقد�مى  للم�ص����تاأجرين  �إيج����ار�ت 

بت�رضيد 180 �ألف عائلة لبنانية.. �إنه كرنفال 

�للبنانية ومفهوم  �ل�صيا�ص����ية و�لدميقر�طية 

�ص����وليدير.. ليبقى �ل�ص����وؤ�ل: متى يهبط على 

�للبنانيني رئي�ض م����ن �ملدخنة على طريقة 

»بابا نويل«؟

اأحمد �سحادة

ما الذنب الذي اقترفه 
اللبنانيون ليأخذهم 

السياسيون إلى اصطفاف 
قاتل طائفيًا ومذهبيًا 

وغرائزيًا ومناطقيًا؟
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ملف العدد10

اأرا�ض كثرية مل�صلحة �رشكات عقارية، 

ا�ص����تحوذت على الن�ص����بة الأكرب منها، 

واليوم تتح����رك هذه ال�رشكات من اأجل 

اإقامة م�رشوع عق����اري اأو فندقي جديد 

على املجال العام العفوي، املوروث من 

التاريخ القدمي، اأي قبل ن�صوء امل�صالح 

اخلا�صة التي ل تعري اهتمامًا لل�صالح 

العام«.

وزارة البيئة

ه���ذا  ال����رشوع يف  اأن  املفارق���ة 

امل�رشوع اخلطري يف منطقة الرو�ص���ة 

الذي يهدد بحج���ب الواجهة البحرية 

متام���ًا، يتزامن مع اإعالن وزير البيئة 

حمم���د امل�ص���نوق، اأن جمل�ض الوزراء 

وافق على امل�رشوع املقرتح من وزارة 

البيئة لإعداد خمطط توجيهي مقرون 

بدرا�ص���ة تق���ومي بيئي ا�ص���رتاتيجي 

حلماي���ة قم���م اجلب���ال واملناط���ق 

الطبيعية وتنظيم ا�ص���تثمار ال�صواطئ 

وامل�ص���احات اخل����رشاء والأرا�ص���ي 

الزراعية يف لبنان.

وت�ص���ري وزارة البيئة اإىل اأن غياب 

املخطط���ات التوجيهية، يف لبنان، اأو 

�ص���عفها، اأدى اإىل التو�ص���ع العمراين 

الع�ص���وائي يف جميع اأنح���اء البالد، 

علمًا اأن املخططات التوجيهية غائبة 

عن نح���و 84 يف املئة من م�ص���احة 

لبنان كما هو وارد يف اإح�ص���اء عام 

.2004

ووفق كالم وزي���ر البيئة، وهو ابن 

بريوت، »فاإن املنتجعات ال�ص���ياحية 

عل���ى ال�ص���احل اللبناين قد �ص���ببت 

ول تزال ت���اآكل ال�ص���واطئ التي تعد 

اأمالكًا عامة وت�صارك يف تلوث املياه 

ال�ص���احلية  فاملنتجعات  البحري���ة، 

ت�رشف املياه املبتذلة ومياه اأحوا�ض 

ال�صباحة مبا�رشة يف البحر«، وبقراءة 

ت�ص���يع  الأخرى،  تل���و  ق�ص���مة 

واجه���ة بريوت البحري���ة بني فكي 

ال����رشكات ال�ص���تثمارية اخلا�ص���ة 

املنتفعة واملدعومة �صيا�صيًا، والتي 

ل تقيم اعتباراً لتاريخ هذه الأمكنة 

وجماليتها وما تختزنه من ذكريات، 

اأو حلق اللبنانيني عمومًا يف التمتع 

بالأمالك البحرية العامة جمانًا من 

دون احلاجة لدفع فاتورة ا�صتجمام 

خيالي���ة، ناهيك عم���ا حتمله هذه 

امل�صاريع من ت�صويه ل�صورة بريوت 

الت���ي حف���رت يف اأذهان �ص���كانها 

وزائريها.

الأخ���رى ترتكب  جرمي���ة تل���و 

بحق الواجه���ات البحرية، لي�ض يف 

بريوت فح�صب، بل يف خمتلف املدن 

ال�صياحة  ال�ص���احلية بحجة تعزيز 

وتطويره���ا، ويعت���رب القيمون على 

هذه امل�صاريع ال�صخمة اأن من يقف 

بوجهه���م يق���ف بوجه الإمن���اء، ما 

ح���دث يف جبيل وطربجا وال�ص���فرا 

و�ص���ور ويف خليج ال�ص���ان جورج، 

يتك���رر الي���وم يف الرو�ص���ة، حيث 

يتم ابتالع ه���ذه الواجهة الطبيعية 

التي تع���د اأحد اأبرز مع���امل لبنان 

ال�ص���ياحية على ي���د �رشكة عمالقة 

تعمل بخطوات مت�ص���ارعة على ردم 

البحر وتطوي���ق الكورني�ض البحري 

�ص���ائكة و�ص���ياج حديدي،  باأ�صالك 

ورث���ة رفيق احلريري قرروا اليوم اأن 

»ينتفع���وا« من ه���ذه الأمالك التي 

توارثوه���ا والتي توؤكد بلدية بريوت 

اأنها »اأمالك خا�صة«، يف حني ت�صري 

املعلومات اإىل اأن ال�صحف العقارية 

لبع�ض العقارات املوجودة يف دالية 

الرو�صة مزورة واأ�صيفت اإليها اأمالك 

بحرية عامة.

ت�ص���ري التقديرات اإىل اأنه بحدود 

ع���ام 2025 ق���د ي�ص���بح ال�ص���اطئ 

جراء  بالكامل  »ا�صمنتيًا«  اللبناين 

الفخمة  والفنادق  اإقامة املنتجعات 

القائم���ة على ردمي���ات البحر، مما 

القادمة من فر�صة  الأجيال  �صيحرم 

اإىل مدنه���م و�ص���واطئهم  التع���رف 

الطبيعي���ة الت���ي راح���ت �ص���حية 

لإغراءات روؤو�ض الأموال الكبرية.

حتركات مدنية

يف منطق����ة الرو�ص����ة، اأقيمت 

بع�ض التحركات املدنية بغر�ض 

من����ع اإقام����ة م�ص����اريع يف تلك 

املنطق����ة التي تع����د، اإىل جانب 

كونه����ا وجهة �ص����ياحية، مكانًا 

مق�ص����وداً لال�ص����تجمام والتمتع 

مبنظ����ر بحر ب����ريوت وطبيعتها 

م����ن دون اأي تكلفة، ب����داأت هذه 

احلم����الت الأهلي����ة بع����د القرار 

بال�ص����يطرة عل����ى دالية بريوت 

وطرد �ص����ياديها و�صكانها منها، 

لكنها مل تكن بامل�صتوى املطلوب 

للوقوف يف وج����ه حيتان املال 

وو�ص����اطاتهم ال�صيا�صية الرفيعة 

امل�صتوى، وهكذا متت اإزالة بيوت 

ال�صيادين وغرفهم اخل�صبية بعد 

للرحيل ب�رشعة،  اإغرائهم باملال 

قب����ل اأن يت����م تطوي����ق املنطقة 

باأ�ص����الك معدني����ة �ص����ائكة، مت 

ا�ص����تخدام مثيالتها على واجهة 

الكورني�ض.

تتمك����ن  مل  الأ�ص����ف  وم����ع 

»احلملة الأهلي����ة للحفاظ على 

ا�صتنها�ض  من  الرو�ص����ة«  دالية 

البريوتي����ني، ب����ل واللبناني����ني 

عموم����ًا، لالحت�ص����اد واملطالبة 

ب����درء اأخط����ار هذه امل�ص����اريع 

ال�ص����منتية، وقد اقت�رش التحرك 

الأخري الذي قامت به على ح�صور 

قليل رفع بع�ض ال�ص����عارات مثل 

رو�صتنا«،  عن  ور�صتكم  »ارفعوا 

ومت توزي����ع بي����ان ع����ن احلملة 

لإظهار حقيقة ما يجري و�رشورة 

اللبناني����ني باملطالب����ة  قي����ام 

بحقوقه����م، ومما ج����اء فيه »اأن 

الدالية تتعر�����ض اليوم مل�رشوع 

عقاري يهدد معاملها، ويحد من 

وجهة ا�ص����تعمالها، حموًل اإياها 

من مرفق ع����ام، ل بديل لبريوت 

�ص����بيه  اإىل مكان خا�ض  عن����ه، 

بالكثري من الفنادق واملنتجعات 

ال�ص����ياحية املتناثرة على طول 

ال�ص����اطئ اللبن����اين، فب����دءاً من 

الع����ام 1995 �ص����جل فيها �رشاء 

حيتان المال تبتلع شاطئ بيروت

يف �صيدا، يعترب املخطط التوجيهي للواجهة البحرية منوذجًا 

�ص���ارخًا للتخطي���ط املديني الع�ص���وائي، فامل����رشوع، الذي بداأ 

تنفيذه عام 1995، اقتطع ق�ص���مًا كبرياً من ال�صاطئ �صمال املدينة، 

ودمر الواجهة البحرية ل�ص���يدا القدمية وف�صلها عن البحر ف�صاًل 

تام���ًا، واألغى حو�ض امليناء القدمي بالإن�ص���اءات، وردم البحر، ثم 

اإن ت�ص���ميم الواجهة البحرية ل�ص���يدا تعار�ض مع تقرير منظمة 

الأوني�ص���كو الذي يطلب احلفاظ على ات�ص���ال املدينة القدمية مع 

البح���ر عرب امليناء وع���دم مرور الوتو�ص���رتاد البحري عربه، وقد 

نادى عدد كبري من املهند�ص���ني ع���ام 1993، عندما قررت الدولة 

تنفيذ الوتو�صرتاد، ب�رشورة نقل م�صاره اإىل �رشق املدينة وخارج 

نطاقها العقاري، واأمام اعرتا�ض جتار �صيدا خوفًا على م�صاحلهم 

من اإبعاد الوتو�ص���رتاد عن املدينة، قررت الدولة حتويل البولفار 

البحري اإىل طريق �رشيع، اأما املكب على �صاطئ �صيدا فاأ�صبح يف 

حج���م جبل اقتحم املياه ع�رشات الأمتار، وهو يوزع نفاياته على 

ال�صواطئ املجاورة.

واأما �صاطئ �ص���ور، ومعظمه رملي، فيمتد من منطقة جل البحر 

و�ص���وًل حت���ى خميم الر�ص���يدية، وقد احتلت حممية �ص���ور جزاأه 

اجلنوبي، وتقوم البلدية منذ �صنوات بتاأجري هذا ال�صاطئ مل�صتثمرين 

اأقاموا عليه م�ص���ابح ومقاهي وخيمًا لرواد التنزه وال�صباحة، وقد 

تعر�ض بني منت�ص���ف الثمانينات واأوائل الت�صعينات ل�رشقة رماله 

التي �ص���حبت منها اآلف الأطنان، وبرزت م�ص���كلة الوتو�صرتاد على 

مدخل �ص���ور ال�رشقي كاأحد اأبرز التعديات على �صاطئ املدينة، فقد 

ردم ال�ص���اطئ الرملي، وردمت معه اآثار نفي�صة، ومر الإ�صفلت فوقه، 

ومل تنفع اعرتا�صات اأبناء املدينة يف وقف الأذى.

وبني �ص���ور والناق���ورة ميتد اأحد اأجمل ال�ص���واطئ واأنظفها يف 

لبنان، ومعظمه رملي، وتنت�رش يف حماذاته ب�ص���اتني احلم�ص���يات 

وامل���وز، لكن �ص���اطئ الناقورة، الذي مل تعبث ب���ه اأيدي املواطنني 

اأثن���اء الحتالل »الإ�رشائيلي« على م���دى 23 عامًا، �رشق الحتالل 

كل رماله.

خالل �صنوات احلرب الأهلية، من منت�صف ال�صبعينات اإىل اأوائل 

الت�صعينات، هيمنت قوى الأمر الواقع على ال�صاطئ اللبناين، فاأقامت 

موانئ غري �رشعية ومنتجعات ومن�ص���اآت عمرانية غري مرخ�ص���ة، 

بل وهبت بع�ض النافذين فيها اأجزاء من ال�ص���اطئ، ويف ال�ص���نوات 

الالحقة، مع فورة الوتو�صرتادات ال�صاحلية، ردمت امتدادات كبرية، 

وب���ات العابر ل يرى من ال�ص���اطئ، وحتى من البح���ر، اإل اإطاللت 

نادرة كل ب�صعة كيلومرتات، ومل تنج من عمليات الق�صم والردم اإل 

م�صاحات �صئيلة.

ومما ل �ص���ك فيه اأن ملف ال�ص���اطئ اللبناين هو ملف �صيا�صي 

بامتياز، واإل، فبماذا نف�رش ف�صل كل احلكومات يف معاجلة مو�صوع 

العتداء على الأمالك البحرية.

| �صواطئ لبنان  
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كلماته ل ي�ص���ع املرء اإل اأن 

يت�ص���اءل عن �ص���بب �صكوت 

وزارة البيئة عن اأب�صع جرمية 

�ص���اطئ بريوت  ترتكب بحق 

وواجهتها البحرية، وملاذا مل 

يحرك الوزير املعني �ص���اكنًا 

اإزاء امل�رشوع املذكور؟!

الواجهات البحرية

معظم  تع����اين  الواقع،  يف 

امل����دن ال�ص����احلية م����ن قيام 

منتجعات وم�صاريع ا�صتثمارية 

�ص����خمة متعدية على الأمالك 

البحرية العامة، اإذ تنت�رش عدة 

م�ص����ابح ومنتجعات ومطاعم 

قائمة عل����ى اأمالك عامة على 

م�ص����احات كبرية من ال�صاطئ 

املمتد من جبي����ل اإىل جونية 

ودالية  وال�صان جورج  والزوق 

بريوت.

يف العام 1991 مت الإعالن 

اإعادة اإعمار  عن بدء م�رشوع 

و�ص���ط بريوت ال���ذي دمرته 

البحر  احل���رب، وحل���ظ ردم 

هكت���اراً،   60 م�ص���احة  على 

اأي م���ا يقارب ثلث م�ص���احة 

الو�ص���ط التجاري، وقد غريت 

الردمي���ات مالم���ح �ص���اطئ 

العا�ص���مة الذي ميتد عقاريًا 

من فندق ال�ص���مرلند والرملة 

البي�صاء وعني املري�صة حتى 

نه���ر بريوت بط���ول نحو 10 

كيلومرتات.

قب���ل �ص���نوات، وبعدم���ا 

طوياًل  اللبنانيون  تغا�ص���ى 

عما قامت به �رشكة �صوليدير 

جله���ة ردم البحر وال�ص���طو 

على الأمالك العامة يف و�صط 

ب���ريوت والواجه���ة البحرية 

القريبة منه���ا، ظهرت عملية 

ال�ص���ان  خليج  على  التعدي 

ج���ورج بال�رشع���ة والوترية 

نف�ص���ها التي تربز اليوم يف 

الرو�ص���ة، هكذا، اأقيم ال�صياج 

احلديدي عل���ى عجل ورفعت 

عليه لفت���ات دعائية كربى 

للم�رشوع املزمع اإقامته، ويف 

اللبنانيون  اأيام حرم  غ�صون 

من فر�ص���ة ال�صتمتاع مبنظر 

القه���وة  البح���ر وارت�ص���اف 

ال�ص���باحية قبال���ة خلي���ج 

ال�صان جورج الذي كان ملكًا 

للدولة ومتت �رشقته عالنية.

ال�صان جورج  ميتد خليج 

عل���ى م�ص���احة 66 األف مرت 

مربع، ولطاملا كان ملكًا عامًا 

اإىل اأن ظهرت �رشكة �صوليدير 

و�صطت عليه »قانونيًا«، فقد 

قدمته له���ا الدولة على طبق 

من ف�ص���ة، اإذ مبوجب اتفاق 

اأي مناق�صة  ثنائي ومن دون 

التي  العق���ارات  كل  منحتها 

تولدت عقب الردم، بالإ�صافة 

اإىل منحه���ا ح���ق ا�ص���تثمار 

املرفاأ نف�ص���ه ملدة 50 �ص���نة 

قابل���ة للتجديد مببلغ 2500 

لرية �ص���نويًا فقط ل غري عن 

كل مرت مربع. 

لي����ض ه���ذا فح�ص���ب، بل 

اإن كل الإن�ص���اءات القائم���ة 

اليوم عل���ى اخلليج املردوم 

تخال���ف كل القوانني، وجرى 

مرا�صيم  مبوجب  ترخي�ص���ها 

على  م�ص���ممة  ا�ص���تثنائية 

قيا����ض املنتفع���ني من هذه 

الإن�ص���اءات، ول �صيما �رشكة 

ب���ريوت  واجه���ة  »تطوي���ر 

متتل���ك  الت���ي  البحري���ة«، 

»�ص���وليدير« نف�ص���ها ن�صف 

اأ�ص���همها، يف ح���ني متتل���ك 

�رشكة »�ص���تو ووترفرونت«، 

الزيتون���ة  اأقيم���ت  وهك���ذا 

ب���اي التي ميكن الق���ول اإنها 

لالأثرياء فقط. 

حركة  انطلقت  ذلك،  جراء 

اأطلق���ت على نف�ص���ها ا�ص���م 

الأمالك  ل�صرتداد   ���� »م�صاع 

العام���ة«، واخت���ارت اإقامة 

خليج  على  ن�ص���اطاتها  اأول 

ال�ص���ان جورج املردوم، نظراً 
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اإىل رمزيت���ه الوا�ص���حة وال�ص���املة، وقد 

نظم���ت يومًا دعت فيه جمي���ع اللبنانيني 

اإىل املجيء اإىل خليج ال�ص���ان جورج الذي 

اأ�ص���بح مين���اء لليخ���وت للجلو�ض على 

الر�ص���يف اخل�ص���بي وق�ص���اء وقت ممتع 

م���ن دون احلاجة للجلو����ض يف املطاعم 

واملقاهي ودفع فاتورة كبرية.

بح�ص���ب منظمي احلرك���ة »فاإنها بداأت 

عملها انطالقًا من ال�ص���ان جورج ل�صرتداد 

الر�ص���يف البحري الذي م���ن املفرو�ض اأن 

يك���ون ملفًا عامًا، خ�صو�ص���ًا اأن الردميات 

على البحر ت�ص���كل ملكًا عام���ًا، لكن عند 

اأ�صبحت الردميات ملكًا خا�صًا  ال�صوليدير 

خ�صو�صًا من منطقة »الزيتونة باي« التي 

و�صعت 7 ممنوعات للدخول اإليها »ممنوع 

الت�ص���وير، ممنوع الكالب، ممنوع الأركيلة، 

ممنوع التج���ارة، ممنوع الدراجات، ممنوع 

املو�ص���يقى وال�ص���جيج«، وامل�صموح هو 

اأن تدخل اإىل ه���ذه الأماكن لتاأكل وت�رشب 

فقط، لذلك فاإن املطلوب ا�ص���رتداد اخلليج 

الذي هو من الأمالك العامة، بعد اأن حتول 

واأ�صحاب  اأمالك لالأغنياء واخلليجيني  اإىل 

اليخوت الفخمة«.

التعدي على الأمالك

يف الواقع يبدو الو�صع على الأر�ض مزريًا 

للغاية، اإذ يبلغ عدد املوؤ�ص�ص����ات ال�صياحية 

البحرية التي ت�ص����غل اأمالكًا عامة نحو 220 

موؤ�ص�ص����ة، حيث هناك اإ�صغالت اأخرى، منها 

تاب����ع للوزارات والبلدي����ات واجلي�ض، وجزء 

كب����ري منها �ص����كني ق����د ل يتع����دى الغرفة 

الواحدة، ف�ص����اًل عن ردميات تابعة ملوؤ�ص�صة 

كهرباء لبنان.

اأم����ا املوؤ�ص�ص����ات ال�ص����ياحية البحرية، 

فمعظمها حاز تراخي�ض اإ�ص����غال قبل قيامها 

يف ظروف ا�ص����تثنائية خ����الل احلرب، وهذه 

الرتاخي�ض األغيت يف ما بعد، ما يجعل هذه 

املوؤ�ص�صات �رشعية، لكن غري قانونية.

وقد ك�ص����ف تقرير ر�ص����مي رفعت����ه وزارة 

الأ�صغال العامة اإىل رئا�صة احلكومة معطيات 

مذهل����ة: روؤ�ص����اء ووزراء ون����واب حالي����ون 

و�صابقون واأحزاب وقيادات حزبية وزعامات 

حملية واأتباع وحما�ص����يب يحملون �ص����فة 

م�صتثمرين اأو متمولني، وموؤ�ص�صات �صياحية 

م�صهورة وغري م�ص����هورة ومن�صاآت �صناعية 

وخزانات وقود وحقول زراعية ومرافق عامة 

وع�صكرية ومالعب ريا�صية واأماكن للعبادة 

و�صاليهات وق�ص����ور وم�ص����اكن خا�صة، كل 

هوؤلء م�صرتكون يف عمليات منظمة وحممية 

لل�صطو على الأمالك العامة البحرية.

وقد اأع����دت ال����وزارة تقريراً �ص����اماًل عن 

الأمالك البحرية، ورد فيه، ك�ص����ف باأ�ص����ماء 

املخالفني، وعدد املخالفات يف كل الأرا�صي 

اللبنانية، كذلك ت�ص����من جداول باملرا�ص����يم 

ال�ص����ادرة واملخالف����ات، واملرا�ص����الت بني 

ال����وزارة واجلهات املعنية ح����ول التعديات 

لإزالته����ا ودف����ع الغرامات وفق املرا�ص����يم 

املوجودة. 

وقد بلغ جمموع املخالفات على الأمالك 

العامة البحرية يف ال�صمال واجلنوب وبريوت 

وجبل لبنان، بح�ص����ب تقرير الوزارة، »1068 

خمالفة، ونوعية هذه املخالفات ردم للبحر، 

وثم����ة خمالفات لدى اأ�ص����حابها مرا�ص����يم 

�صادرة وفق الأ�صول، اإمنا جتاوزوا بالتعدي 

امل�ص����احات املرخ�ص����ة لهم«، وهك����ذا فاإن 

ال�صاطئ اأ�ص����بح ملكًا ملجموعة من النا�ض، 

ول ي�صتطيع املواطن العادي ال�صتفادة منه 

ومن مياهه.

اإن مو�ص����وع الأم����الك البحري����ة �ص����غل 

وي�صغل املعنيني مبحاربة الف�صاد منذ وقت 

طوي����ل، مع العلم اأنه يوج����د م�رشوع قانون 

ملعاجل����ة م�ص����كلة التعدي����ات يف املجل�ض 

النيابي منذ الع����ام 2006، اإل اأنه مل يناق�ض 

حتى الآن ما ي�ص����ي بوجود تواطوؤ خفي بني 

ال�صيا�صيني على عدم اإعطاء هذا امللف حقه 

م����ن املعاجلة، هذه املعاجلة التي اإن حدثت 

�صيكون لها نتائج اإيجابية على تفعيل هيبة 

الدولة اأوًل، وعلى خزين����ة الدولة وماليتها 

العامة ثانيًا.

اإعداد هناء عليان

حيتان المال تبتلع شاطئ بيروت
حدد قرار �ص���در عام 1925 الأم���الك البحرية 

بالأرا�ص���ي التي متتد من اأبعد م�صافة ي�صل اإليها 

املوج يف ال�ص���تاء عرب �ص���واطئ الرمل واحل�صى 

اإىل م�ص���افة 12 مي���اًل يف عر�ض البحر، م�ص���يفًا 

اأن هذه امللكية ل تكت�ص���ب بفعل الزمن اأو ُتباع، 

وعام 1966 �صدر مر�صوم حدد نظام البناء والفرز 

وال�ص���م وال�ص���تثمار وامل�ص���احة الدنيا والطول 

الأدن���ى للواجه���ة البحري���ة ومعدل ال�ص���تثمار 

ال�ص���طحي، واأورد �رشوط ال�صماح بتخ�صي�ض جزء 

من ال�صاطئ لال�صتثمار، واأهمها اأن يكون امل�رشوع 

ذا �صفة عامة وله مربرات �ص���ياحية اأو �صناعية 

ول يكون عائقًا لوحدة ال�ص���اطئ، ونظم مر�ص���وم 

تطبيقي �صدر يف ال�صنة نف�صها منطقة الكورني�ض 

البح���ري ملدينة بريوت، من عني املري�ص���ة حتى 

اجلناح، حيث �ص���مح ب�ص���كل ا�ص���تثنائي باإقامة 

موؤ�ص�ص���ات ريا�صية وبحرية وم�ص���ابح ومطاعم، 

على اأن يبقى عامل ال�صتثمار فيها منخف�صًا، واأل 

يتعدى ارتفاع الأبنية م�صتوى الطريق، مع وجوب 

تنظيم �صطوحها على �ص���كل حدائق تو�صع حتت 

ت�رشف بلدية بريوت لتحولها اإىل متنزهات عامة.

و�رشع���ان ما اأق���رت قوانني جدي���دة اأدخلت 

اأح���كام قانون  �ص���محت بتخط���ي  ا�ص���تثناءات 

حماية ال�ص���واطئ، لت�ص���جيع احلركة ال�صياحية 

فندقي���ة  اإن�ص���اءات  قي���ام  وامل�ص���اعدة على 

جديدة مب�ص���توى عاملي، وزيادة عامل ال�صتثمار 

العام الأق�ص���ى بني 10 و40 يف املئة، وعدم تقيد 

الأبنية بالرتفاع الأق�ص���ى وب�رشوط النتفاع من 

الأمالك البحرية.

قوانني الأمالك البحرية
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انتصار 25 أيار.. فاتحة 
االنتصارات 

م��ع فج��ر اخلام���س والع�رشين م��ن اأيار م��ن العام 

2000، كان لبن��ان، ب��ل و�سائ��ر الأمة، عل��ى موعد مع 
النت�س��ار  املنعط��ف والتح��ول التاريخ��ي م��ع �سياق 

ومنطية جديدة يف ال���رشاع العربي ال�سهيوين، عندما 

بداأ يهودا باراك باإعطاء الأوامر لقواته املحتلة لأر�س 

اجلن��وب اللبن��اين العزي��ز بالن�سح��اب، ال��ذي فر�سته 

املقاوم��ة و»ح��زب اهلل« عليه بالقوة، فه��و مل ين�سحب 

التزامًا منه بالقرار 425، لأنه ما تعود اأن يقيم العتبار 

لكل الهيئات واملوؤ�س�س��ات الدولية وقراراتها، بل اأجرب 

عل��ى تنفيذه حت��ت وط��اأة �رشبات املقاوم��ة و»حزب 

اهلل« هذا النت�سار املدوي جاء ليوؤكد حقيقة واحدة ل 

ثانية لها، اأن��ه يف اللحظة التي اأغلق فيها جنود العدو 

البوابات الفا�سلة بني فل�سطني املحتلة ولبنان اإىل غري 

رجعة، اأغلقت معه بوابات زمن الهزائم، لُتفتح مكانها 

بواب��ات زمن النت�سارات، وقد اأكد كل ال�سياق الالحق 

للحروب مع هذا العدو واآلة عدوانه وقتله، اأن املقاومة 

من لبنان اإىل فل�سطني ب��داأت تراكم النت�سارات عليه، 

فف��ي مت��وز م��ن الع��ام 2005 كان قط��اع غ��زة ي�سجل 

النت�س��ار الأول عل��ى اأر���س فل�سط��ني، حي��ث اأرغ��م 

املقب��ور �سارون وقوات��ه على الن�سحاب م��ن القطاع، 

بعد اأن دمرت امل�ستوطنات واأخلت قطعان امل�ستوطنني 

منه��ا، ويف اآب العام 2006 انت�رشت املقاومة و»حزب 

اهلل« عل��ى الكي��ان ال�سهي��وين، بع��د ع��دوان ا�ستمر 33 

يوم��ًا على لبن��ان مبدنه وق��راه، هذا الع��دوان الذي مل 

ي�سل��م منه ل ب�رش ول حج��ر ول �سجر، حيث فر�س هذا 

النت�سار على ق��ادة و�سا�سة الكيان اإىل ت�سكيل »جلنة 

فين��و غ��راد« للتحقي��ق يف اأ�سباب الهزمي��ة، والقرارات 

والتو�سي��ات الت��ي ج��اءت به��ا ه��ذه اللجنة م��ا زالت 

تداعياته��ا تتفاعل حتى يومنا هذا، ويف كانون الثاين 

م��ن الع��ام 2009 كان ال�سع��ب الفل�سطين��ي ومقاومت��ه 

عل��ى اأر���س قط��اع غزة عل��ى موعد جديد م��ن حتقيق 

انت�سارهم الثاين، بعد العدوان ال�سهيوين على القطاع 

ا�ستمر 22 يوم��ًا ارتكبت فيه قوات العدو اأب�سع املجازر 

بح��ق اأهلنا هناك، حيث ا�ستخدم اجلي�س »الإ�رشائيلي« 

الفو�سف��ور احل��ارق وعلى نطاق وا�سع، م��ع اليورانيوم 

امُلخ�س��ب، وكان له��ذا النت�س��ار تداعيات��ه املبا�رشة 

على قادة الكي��ان كمرتكبني جلرائم احلرب، من خالل 

م��ا جاء به تقرير غولد�ستون م��ن نتائج اأرغمت بع�س 

دول الغرب الأوروب��ي فر�س القيود على زيارات قادة 

الكي��ان اإليه��ا، وامتن��اع الكثريي��ن من ه��وؤلء القادة 

ال�سيا�سي��ني والع�سكري��ني والأمني��ني م��ن زي��ارة هذه 

ال��دول خ�سي��ة التوقيف والعتق��ال، ومتكنت املقاومة 

الفل�سطيني��ة عل��ى اأر�س قطاع غ��زة يف العامني 2012 

و 2014 م��ن رد الع��دوان ال�سهي��وين ومنعه من حتقيق 
اأهداف��ه يف العدوان، حيث ولأول م��رة بداأت تتاأكد ولو 

تدريجي��ًا معادلة الردع املتقابل، الذي بداأت املقاومة 

على اأر�س فل�سطني حتققه من خالل توجيه ال�رشبات 

ال�ساروخية لعمق الكيان ومدنه.

وخت��ام الق��ول وبعد م��رور اأربع��ة ع�رش عام��ًا على 

انت�س��ار املقاوم��ة يف لبن��ان، ورغ��م حم��اولت النيل 

منها تارة يف الت�سكيك ب�سدق توجهاتها، ويف اتهامها 

بالعم��ل ل�سالح اأجن��دات تتجاوز حدود لبن��ان.. وتارة 

اأخ��رى يف حماولة تخوينها ب�سب��ب قتالها على الأر�س 

ال�سوري��ة، طوراً يف مذهبتها البغي�سة.. ولكن، ورغم كل 

ذلك، �ستبقى املقاومة يف لبنان كما يف فل�سطني، ع�سية 

على النك�سار والنيل منها، لأنها م�رشوع �سعوب اأرادت 

احلياة والكرامة والعزة الوطنية واأبت الذل واملهانة.

رامز م�صطفى 
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األمن والبرنامج.. وحكومة التوافق
كما هو احلال دوم���ًا، ومثل ما 

حدث يف مرات �سابقة، ال يريد طرفا 

االنق�س���ام/ امل�س���احلة، �سماع اأي 

�سوؤال عن عقبات اأو عرثات تعرت�ض 

اندفاع���ة كبرية،  ي���رون في���ه  ما 

�ست�سفر عن م�ساحلة متحققة، تبداأ 

وتتبعها  التوافق،  حكومة  بت�سكيل 

خطوات اأخرى.

من املت�س���ور اأن اأحداً ال يرف�ض 

اإجناز م�س���احلة فل�سطينية، تنهي 

اأحلق �رضراً  مرحلة بائ�س���ة، واأداء 

الق�سية  ومكانة  بفل�س���طني،  كبرياً 

الفل�س���طينية، لك���ن جم���رد اجلهر 

اليومي بتاأييد امل�ساحلة وبركاتها، 

ال يعني اأنها اأ�سبحت واقعًا قائمًا، 

كما اأنه ال يعني بال�رضورة اعتبار 

اجلهد القائم يف م�سلحة امل�ساحلة 

املطلوبة، واأ�سا�س���ًا يف م�س���لحة 

فل�سطني وق�سيتها.

جملة من االأ�س���ئلة بداأت تطرح 

نف�س���ها بقوة، حول م���اآل اجلهود 

القائم���ة الإجن���از امل�س���احلة، وال 

ت�ستند هذه االأ�سئلة اإىل ما تنطق به 

التجارب ال�سابقة وح�سب، بل اأي�سًا 

اإىل امل�س���ار الذي يعتربه الطرفان 

حماط���ًا بكث���ري م���ن ال�سو�س���اء 

االإن�س���ائية، عن اخلري العميم الذي 

�ستاأتي به جهودهما.

وب�رضف النظر ع���ن حقيقة اأن 

يعني  احلكوم���ة،  بت�س���كيل  البدء 

اختيار طريق للف�سل، بغياب ترتيب 

الزم للموؤ�س�س���ة االأم، اأي منظم���ة 

التحرير الفل�سطينية، فاإن العقبات 

الفعلية يف ت�س���كيل احلكومة بداأت 

بالظه���ور، ويت���م التعام���ل معها 

على طريق���ة، خياطة اجلروح دون 

تنظيف.

يف ت�رضيحات مل�س���وؤولني من 

الطرف���ني، فاإن احلكوم���ة العتيدة 

�س���تب�رض النور قريب���ًا، فقد حتدث 

ال�س���لطة  الناطق با�س���م رئا�س���ة 

فتح  املركزي���ة حلركة  )واللجن���ة 

اأي�سًا( نبيل اأبو ردينة، ويف اأعقاب 

اجتم���اع للجن���ة املركزي���ة، عن 

ا�س���تماع اللجن���ة »اإىل تقرير من 

عزام االأحمد حول اجلهود املبذولة 

الوطني(،  )الوفاق  حكومة  لت�سكيل 

الت���ي �ستت�س���كل من امل�س���تقلني 

املقرر  م���ن  والتي  )التكنوق���راط(، 

اأن ت���وؤدي اليم���ني القانونية اأمام 

ال�سيد الرئي�ض يف غ�سون اأ�سبوع«، 

)ُن����رضت هذه الت�رضيح���ات مطلع 

االأ�سبوع اجلاري(.

كالم باملعنى نف�س���ه �سدر عن 

مو�س���ى اأبو م���رزوق؛ نائب رئي�ض 

ل�»حرك���ة  ال�سيا�س���ي  املكت���ب 

حما�ض«، والذي اأو�سح اأن حركتي 

اأن يكون  حما����ض وفت���ح راعت���ا 

الوزراء م�س���تقلني، وعليهم �س���به 

اإجم���اع وطن���ي، وملفاتهم نظيفة، 

باالإ�س���افة لعدم وج���ود »فيتو« 

اإقليمي ودويل، م�سيفًا: اأن »حكومة 

التواف���ق الوطني املقبلة �س���تعيد 

توحيد ال���وزارات بني كل من قطاع 

غ���زة وال�س���فة الغربي���ة املحتلة 

با�ستثناء وزارة الداخلية«.

عقدة االأمن

م���ا نفهم���ه م���ن الت�رضيحات 

والدة  ع���ن  االإع���الن  اأن  اأع���اله، 

احلكوم���ة بات قريب���ًا، لكن حديث 

قيادي حما�ض مو�س���ى اأبو مرزوق 

ع���ن توحيد ال���وزارات يثري الكثري 

من الت�س���اوؤالت، فهو ي�س���ري اإىل اأن 

الوحدة لن ت�س���مل وزارة الداخلية، 

يفهم من ه���ذا اأنه �س���تكون هناك 

وزارت���ان للداخلية، واحدة يف غزة 

واأخرى يف رام اهلل، ووجود وزارتني 

يعني وج���ود وزيري���ن، ويف هذه 

احلالة هل �س���يوؤدي وزيران اليمني 

اأمام الرئي�ض؟

لل�س���خرية،  مثرياً  االأم���ر  يبدو 

ولكنه���ا اأ�س���ئلة م�رضوع���ة متامًا، 

وت�رضع الباب اأمام ت�ساوؤل اأكرب عن 

كيفية حل هذه العقدة اجلدية، من 

ال�س���ابقة،  يذكر جمريات اجلوالت 

الف���ور  عل���ى  اأمام���ه  �س���تح�رض 

حكاي���ة م���ا يعرف بعق���دة االأمن، 

ومب�ستوياتها املتعددة.

يف امل�ستوى االأول يثار مو�سوع 

»االأمن الفل�سطيني« ووظيفته وفق 

منطوق اتفاق اأو�س���لو، هنا تعيني 

لوظيفة ت�س���بب �سعوراً بالعار الأي 

وطني فل�سطيني، لقد عرب قياديون 

يف ال�س���لطة املت�س���كلة مبوج���ب 

اأو�س���لو عن حقيقة ه���ذه الوظيفة 

دون جماملة اأو تزويق، قال اأحدهم: 

وهذا  االتف���اق،  حماية  »مهمتن���ا 

يعني حتى حماية امل�ستوطنني«.

انه���ار جان���ب كبري م���ن هذه 

االأق�سى،  انتفا�س���ة  اأثناء  الوظيفة 

واليوم عادت م���ن خالل ما يعرف 

مهمة  وه���ذه  االأمني،  بالتن�س���يق 

قذرة، ويكفي.

االآن وعن���د احلديث عن حكومة 

يتوجب  داخلي���ة،  ووزي���ر  جديدة 

لالأجهزة  االأمنية  الوظيف���ة  تعيني 

الفل�س���طينية، هي تقوم بالتن�سيق 

االأمني املبا����رض مع العدو املحتل 

يف ال�س���فة، وحتمي اأمن احلكومة 

يف غ���زة، وال ت���رتدد يف املكانني 

ال�س���عبية  االحتجاج���ات  بقم���ع 

حتى لو كانت مناه�س���ة لالحتالل 

مبا�رضة، )مناذج اأداء ال�س���لطة يف 

اخللي���ل وغريه���ا، ويف غ���زة يوم 

ذكرى النكبة موؤخراً(.

ي���ربز  الث���اين،  امل�س���توى  يف 

مو�س���وع النفوذ واملحا�س�سة بني 

طريف االنق�سام/ امل�ساحلة، تورطت 

االأجه���زة االأمنية ب�س���كل كبري يف 

ال�سفة وغزة، الوالءات موزعة بني 

احلكومتني واحلزبني احلاكمني يف 

ال�س���فة والقطاع، ال�سعوبات التي 

تواجه الطرفني على هذا امل�ستوى، 

ال تقل ع���ن املع�س���لة احلادة يف 

امل�ستوى االأول.

دار كالم ع���ن اإع���ادة هيكل���ة 

م�رض،  تتوالها  االأمني���ة  لالأجهزة 

وقال اأبو م���رزوق: اإن مهمة اإعادة 

هيكل���ة اأجهزة االأم���ن وتوحيدها 

�ستكون من ن�سيب اللجنة االأمنية 

م�س���رياً  برئا�س���ة م�رض،  العربية 

اإىل اأن وزي���ر الداخلية يف حكومة 

التوافق لن يغري يف هيكلة الوزارة.

وكانت م�سادر فل�سطينية نقلت 

عن ع���زام االأحمد، ع�س���و مركزية 

فتح، كالمًا باملعنى نف�س���ه حول 

هيكل���ة االأجهزة االأمني���ة، واإعادة 

بنائه���ا، واإن كان االأحم���د مل ياأت 

على ذكر جلنة عربية، م�س���رياً اإىل 

اأن االتفاق مت مع م�رض، وقد رف�ست 

امل�سادر امل�رضية املعنية التعليق 

مبا�رضة على هذا املو�س���وع، واإن 

كان���ت نفت العل���م باتفاق يخ�ض 

االأجهزة االأمنية الفل�سطينية.

يف كل ح���ال، تبقى عقدة االأمن 

واأجهزته قائمة، وهي �سبب رئي�سي 

يف ط���رح الكثري من الت�س���اوؤالت، 

ح���ول م���اآل جه���ود امل�س���احلة، 

وق���د يك���ون ممكنًا عل���ى نحو ما، 

تخطي م�س���كالت النفوذ واحل�س�ض 

والرتتيب���ات املتعلق���ة بالهيكلة، 

)وذل���ك رغم  ما اأثري ع���ن ترقيات 

ج���رت يف وزارات حكومة غزة يف 

م�سوؤول ملف �مل�ساحلة �لفل�سطينية يف »فتح« عز�م �لأحمد وع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي لــ»حما�س« مو�سى �أبو مرزوق
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يعت����رب موؤمت����ر فيينا ال����ذي عقد 

بع����د عام عل����ى اأح����داث خميم نهر 

البارد )اأيار 2007( و�ساركت فيه عدة 

دول عربية وغربية، نقطة مف�س����لية 

يف اإط����الق قط����ار اإع����ادة االإعم����ار 

للمخي����م واجل����زء اجلدي����د والقرى 

ال�س����غط  املجاورة، وخفف ذلك من 

النف�س����ي واالجتماع����ي للكث����ري من 

االأه����ايل النازحني يف خميم البداوي 

واملخيمات والتجمعات االأخرى، وقد 

ر�س����د مبلغ 450 مليون دوالر الإعادة 

االإعمار خالل �س����نتني، لكن ال�سنتني 

امتدتا لت�سبحا �سبعًا ومل يتم اإعمار 

�سوى اأقل من ثلث االأبنية املخ�س�سة 

لل�س����كن يف املخيم القدمي، اأي ثالث 

رزم من اأ�سل ثماين.

التلك���وؤ واملماطل���ة والرتاجع عن 

وع���ود اإعادة االإعمار خالل ال�س���نوات 

التي تلت املوؤمتر، �ساعف من �سعوبة 

االأو�س���اع االقت�س���ادية واالجتماعية 

واملعي�س���ية لالأهايل خالل »ال�سنوات 

ال�سبع العجاف«، كما يردد النازحون 

الذي���ن يطالب���ون االأون���روا بالتحرك 

العاجل مع الدولة اللبنانية ومنظمة 

التحري���ر لعقد موؤمتر ث���اٍن على غرار 

موؤمتر فيينا، يك���ون هدفه حث الدول 

على دفع م�ساهماتها يف املوؤمتر االأول، 

وتوفري االأموال ال�ستكمال اإعمار اخلم�ض 

رزم املتبقية، وت�رضيع عملية االإعمار 

بال�س���غط على ال����رضكات املتعهدة 

وح�سب  املحددة  باملواعيد  بالت�سليم 

املوا�س���فات املتفق عليها، باالإ�سافة 

اإىل تو�س���يح بيان���ات ����رضف اأموال 

املخيم، وتوزيعها يف ال�سنوات ال�سبع 

احلا�س���ل  بالهدر  واالعرتاف  االأخرية، 

واالإف�ساح عن اأ�س���بابه التي تو�سلت 

اإليها جلنة التحقيق ب�س���فافية، كذلك 

الع���ودة اإىل خطة الط���وارئ االإغاثية 

كاملة بح�سب الوعود الذي قطعها عدد 

من امل�سوؤولني يف االأونروا.

والف�س����ائل  االأه����ايل  ويطال����ب 

الفل�سطينية الدولة اللبنانية باإلغاء 

احلال����ة االأمنية املحيط����ة باملخيم، 

والعمل على ما تعهدت به بتح�سيل 

اأم����وال اإع����ادة االإعم����ار م����ن الدول 

املانح����ة، وال�س����غط عل����ى االأونروا 

للتعجيل باإع����ادة االإعمار والتحقيق 

باله����در، وت�س����كيل جلن����ة حتقي����ق 

باأ�سباب تاأخر اإعادة االإعمار، وك�سف 

ال�س����اأن  الأ�س����حاب  التحقيق  نتائج 

واالأهايل.

والتاأجي���ل لالإعمار يعط���ي تاأكيداً 

ملخاوف الفل�سطينيني اأن يلجاأ البع�ض 

ال�س���تخدام م���ربر وراء اآخ���ر لتحقيق 

تاأجيل م�س���تدام الإع���ادة االإعمار، مبا 

يحقق تبعرث �س���كان املخيم طوياًل هنا 

وهناك، وفقدانهم الثقة بالوعود باآمال 

التعامل مع الفل�س���طينيني على اأ�سا�ض 

حق���وق االإن�س���ان، ويلغي ما ب���داأ يتم 

احلديث عنه يف االأو�س���اط ال�سيا�س���ية 

ب����رضورة معاملة »االأخ���وة الالجئني 

مبا يحق���ق تلبي���ة للح���د االأدنى من 

احتياجاتهم االإن�سانية«، وهذا االإهمال 

والتباط���وؤ يدفع بالبع����ض للبحث عن 

حل ف���ردي بالهج���رة، لك���ن الغالبية 

ت���درك اأن ه���ذا حل غري �س���امل ولي�ض 

بدياًل ع���ن احلق يف امل���اأوى يف اأر�ض 

كر�ست �سابقًا للمخيم الإيواء الالجئني، 

وعليه فهذه االأغلبية لن تاألو جهداً يف 

البحث عن احلل اجلماعي االأ�س���لم وهو 

اإعادة االإعمار باأقرب وقت ممكن ووفقًا 

للمخططات واملوا�سفات املنا�سبة.

االإعمار،  باإع���ادة  املعلن���ة  االإرادة 

اتخذت �س���ابقًا م�سارب معقدة، بع�سها 

ذو �س���فة قانوني���ة جتاوزته���ا الدولة 

بق���رارات جمل�ض الوزراء ح���ول ملكية 

االأرا�س���ي، ومالية اأي�سًا ُبدء بحلها عرب 

التربعات �سواء التي و�سلت على قلتها، 

اأو املوع���ودة باأرق���ام تف���ي باحلاجة 

اأو تطبيقية تخطيطية  ب�س���كل معقول، 

من حيث تواف���ق االإرادات على خمطط 

اإعادة االإعمار هند�سيًا بال�سكل واجلودة 

اأو البنية التحتية، واإح�س���اء ال�س���كان 

وتر�س���يم اأويل ل�س���مول جمي���ع اأ����رض 

الالجئني النازحة باإعادة االإ�س���كان يف 

املخيم القدمي ريثما تتحقق العودة اإىل 

فل�سطني.

وتبقى �سيا�س���ة اإدارة االأونروا جتاه 

خمي���م الب���ارد قا����رضة ع���ن مواكبة 

ال�سعب  االإن�س���اين  الو�س���ع  متطلبات 

واملعقد، خ�سو�س���ًا مع البيانات التي 

ت�س���در من ح���ني اإىل اآخر ب�س���بب اأو 

دون �س���بب، والتهدي���د الدائ���م بوقف 

امل�ساعدات ووقف عملية اإعادة االإعمار 

كما ح�سل موؤخراً بحجة اقتحام بع�ض 

ال�س���باب مكاتبها يف الب���ارد، والذين 

ثاروا احتجاجًا عل���ى التاأخري باإعادة 

االجتماعية  اخلدمات  وتقلي�ض  االإعمار 

وال�س���حية والتعليمية التي اأو�س���لت 

الطالب اإىل اأدنى امل�س���تويات، بداًل من 

اإقامة حوار �سامل حول اأ�سباب املماطلة 

الف�س���اد ووقف املح�سوبيات  وك�س���ف 

والتهديد الدائم بوق���ف خطة الطوارئ، 

وتقلي�ض اخلدمات ال�س���حية، خ�سو�سًا 

ع���دم االلت���زام بتاأمني كاف���ة االأدوية 

الالزمة واملتفق عليها لعالج االأمرا�ض 

املزمن���ة والتاأخري املتك���رر يف �رضف 

االأدوي���ة، والتعم���د يف ع���دم ����رضف 

حتويالت ال�سور ال�سعاعية والفحو�سات 

املخربية، باالإ�س���افة اإىل اإهمال مر�سى 

الكلى وال�سكري وال�رضطان. 

جوهر امل�س���كلة املتعلقة باالإعمار 

وعودة االأهايل امل�رضدين، ُتربز الفوارق 

ب���ني االهتمام الن�س���بي ال���ذي توليه 

اجله���ات املعنية، وبني ع���دم التطبيق 

الفعلي الإعادة االإعمار والعودة، وبذلك 

تتحمل الدول���ة اللبنانية ووكالة غوث 

وت�سغيل الالجئني »االأونروا« ومنظمة 

امل�س���وؤولية  الفل�س���طينية  التحري���ر 

املبا����رضة عن بق���اء معظ���م االأهايل 

م�رضدين خارج نهر البارد يعي�سون يف 

كاراجات ال�سيارات والربك�سات، وقد اآن 

االأوان لتحرك جاد نحو حلول اإن�سانية 

جذرية الأزمة نهر البارد واأهاليه.

�صامر ال�صيالوي

الذكرى السابعة ألحداث مخيم نهر البارد

األونروا.. وسياسة المماطلة والتهديد
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الفرتة االأخرية، والتي قال عنها اأبو 

مرزوق، اإن هناك »بع�ض التغيريات 

الطفيفة التي ال ت���كاد تذكر، وهي 

ح���االت حم���دودة و�رضورية جداً، 

ويف وقتها، ومبوج���ب القانون«(، 

ولكن م���اذا عن الوظيف���ة والدور 

االأجهزة  بهم���ا  �س���تقوم  اللذي���ن 

االأمنية؟

.. وعقدة الربنامج

تتجاهل حركة فتح وال�س���لطة 

للمجل����ض  دور  اأي  اهلل  رام  يف 

الت�رضيعي يف ت�سكيل ومنح الثقة 

للحكومة العتيدة، يف املقابل تظهر 

حما����ض اإ�رضاراً على دور وا�س���ح 

للمجل�ض الت�رضيع���ي، فقد اأكد اأبو 

م���رزوق »اأن املجل����ض الت�رضيعي 

الفل�س���طيني �سينعقد بعد �سهر من 

ت�س���كيل حكوم���ة التوافق الوطني 

الفل�س���طينية ملنح الثقة للحكومة 

واختيار رئا�سة جديدة له، واإعادة 

ترتيب اأموره االإدارية«.

مل تتعامل ال�سلطة يومًا بجدية 

الذي ت�س���كل حما�ض  مع املجل�ض 

غالبية فيه، ومن املتوقع اأن تتذرع 

ال�سلطة مبقولة اإن احلكومة موؤقتة 

ومهمته���ا ه���ي اإج���راء انتخابات 

رئا�سية وت�رضيعية، وبالتايل لي�ض 

م���ن داع الإجراء من���ح الثقة، ومن 

جمل�ض انتهت �سالحيته القانونية.

ووفق م�س���ادر فل�سطينية، فاإن 

حما�ض حتر�ض على دور للمجل�ض، 

وتريد تكري�ض ح�س���وره، من خالل 

اإم���رار احلكومة ع���ربه، ويف حال 

جرى تاأجيل لالنتخابات الأي �سبب 

من االأ�س���باب، فاإن املجل�ض يكون 

�ساحب ح�سور يف امل�سهد، ب�رضف 

النظر عن اأهمي���ة ما ميكنه القيام 

ب���ه، ويبدو التفكري على هذا النحو 

االإهمال  م���ع  مفهومًا، خ�سو�س���ًا 

املتعم���د والطويل الذي مار�س���ته 

ال�سلطة جتاه جمل�ض منتخب.

ولكن ال�س���وؤال يثار مرة اأخرى 

حول مو�س���وع منح الثق���ة، فمن 

املعروف اأن الثقة متنح لالأ�سخا�ض 

الذين تتك���ون منهم احلكومة، لكن 

واأ�سا�س���ًا للربنامج الذي �ستعر�سه 

هذه احلكومة، ويتم الت�سويت على 

مدى جديته وعلى مدى ا�ستجابته 

للم�سكالت التي يواجهها النا�ض.

نح���ن هنا ب���اإزاء حالة فريدة، 

الطرف���ان الل���ذان ي�س���كالن بنية 

املجل����ض توافق���ا على االأ�س���ماء 

بحثا  م�س���بقًا،  للحكومة  امل�سكلة 

يف كل ا�سم ونالت االأ�سماء موافقة 

منهما، هذا على �س���عيد االأ�سماء، 

اأم���ا على �س���عيد الربنامج فلي�ض 

برنام���ج ميكن  احلكوم���ة  له���ذه 

الت�سويت عليه.

يقول مو�س���ى اأبو مرزوق: »اإن 

كاف���ة وزراء احلكوم���ة املقبلة من 

امل�س���تقلني، وهم ذوو كفاءة، وهي 

حكومة »تكنوق���راط«، ولي�ض لها 

برنامج �سيا�س���ي«، فم���ا هو مدار 

مو�سوع منح الثقة يف هذه احلالة؟ 

لي�ض اأكرث من اإجراء �س���كلي يتعلق 

مبا اأ�رضن���ا اإليه اآنفًا ح���ول الدور 

املراد للت�رضيعي القائم، وحت�س���بًا 

لتاأخري اإجراء االنتخابات.

�سيا�س���يًا  برنام���ج  ال  اإذاً 

للحكومة، وهذا متوقع، فال برنامج 

�سيا�سيًا للم�ساحلة، وال يزال الكالم 

ال�سيا�س���ي غائبًا ع���ن جمرياتها، 

العامة،  العبارات  تلك  با�س���تثناء 

حول برنامج املقاومة والتم�س���ك 

باملقاوم���ة، والعب���ارات العام���ة 

م���ن اجلهة املقابلة، عن التم�س���ك 

بالثوابت الوطنية.

م���ن املفهوم اأن بحثًا جديًا يف 

الربنامج ال�سيا�سي الوطني، يتطلب 

جهداً من نوع خمتلف عما هو قائم 

بني الطرف���ني حالي���ًا، وقد يكون 

�س���ببًا يف اإعاقة الرتتيبات اجلاري 

العم���ل عليها، ال غي���اب برنامج 

وا�س���ح، يجع���ل كل ه���ذا اجلهد 

قاب���اًل لالنهيار، ال نريد العودة اإىل 

اأكيد، نريد م�ساحلة  االنق�سام، هذا 

جادة وحقيقية، هذا اأكيد اأي�سًا.

نافذ اأبو ح�صنة

م�سوؤول ملف �مل�ساحلة �لفل�سطينية يف »فتح« عز�م �لأحمد وع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي لــ»حما�س« مو�سى �أبو مرزوق
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�سمدت �سورية وحمور املقاومة، فرتّنح 

امل�رشوع ال�س���هيو-اأمريكي وبداأ بالرتاجع، 

واأُرغ���م عل���ى  تغي���ري الوكي���ل العام ملا 

ي�سمى »الربيع العربي« املتمثل بجماعة 

»الإخوان امل�س���لمني«، وب���داأ تفكيك عقد 

املقاولة ال�سيا�سية بني الغرب و»الإخوان« 

عرب الو�سيط الرتكي ع�سو الناتو واحلليف 

»الإ�رشائيل���ي«،  للع���دو  ال�س���رتاتيجي 

والناطق با�سمه رئي�س الوزراء اأردوغان.

ب���داأت منظومة »الإ�س���اميني اجلدد« 

بالتفكك، وبداأت اأمريكا مبعاجلة كل �ساحة 

على انفراد، لكن باأ�س���لوب اإعادة انتخاب 

انُتخ���ب اجلي�س  اجليو�س، فف���ي اجلزائر 

���ًا بالرئي�س بوتفليقة )على كر�س���ي  ممثَّ

متح���رك(، ويف ليبيا مت ا�س���تياء اللواء 

حف���رت على راأ�س اجلي����س الوطني واإلغاء 

منظومة الثورة الركيك���ة، واأعيد انتخاب 

نوري املالكي يف العراق ل�ستكمال حربه 

�سد »داع�س«، اأما يف م�رش وبعد اأن �سقط 

»الإخوان« وبات���وا جماعة اإرهابية حتى 

على الائحة ال�سعودية، فتحولوا يف م�رش 

اإىل ما ي�س���به »داع�س« و»الن�رشة« يف 

�س���ورية، لتغطيتهم الأعمال الإرهابية يف 

م�رش.

امل�رشي  اجلي����س  امل�رشي���ون  نا�س���د 

واحتم���وا به ليك���ون ملجاأه���م من بط�س 

»الإخ���وان«، وم�س���ادرتهم مفاتيح اجلنة 

يف الآخ���رة، بعد اأن �س���ادروا اأبواب الدنيا 

ال�سعب  وا�س���تعبدوا  املوؤ�س�سات  واحتكروا 

واجلمهور.

حتّول ال�سي�س���ي اإىل املنقذ واملخل�س، 

ويبالغ امل�رشي���ون يف تفاوؤلهم واأحامهم 

ويحمل���ون امل�س���ري ال�سي�س���ي اأك���ر مما 

ي�س���تطيع حتى لو تعّهد بذلك، فم�س���اكل 

م�رش كب���رية ومعّق���دة، واحتياجاتها فوق 

املمكن، ول ميكن اإ�س���اح ما اأف�سده ال�سلف 

خال العقود املا�سية. 

يواجه امل�س���ري ال�سي�س���ي م�ساكل عدة، 

داخليًا وخارجيًا، فعلى ال�سعيد اخلارجي:

يرزح ال�سي�س���ي حتت عبء امل�س���اعدة 

والدعم ال�س���عودي له، وال�سوؤال: كيف �سريّد 

ال�سي�س���ي هذا اجلميل واملكرمات امللكية؟ 

وه���ل �س���ُيجرّ اجلي�س امل�رشي مل�س���اعدة 

ال�س���عودية يف الأي���ام ال�س���عبة املقبلة 

داخليًا وخارجيًا؟

هل �سيكون ال�سي�س���ي حليفًا للوليات 

املتحدة الأمريكية ب�سكل وا�سح اأم غام�س؟ 

اإقليميًا بالتعاون مع  وهل �س���يعطى دوراً 

ال�سعودية للتوازن مع اإيران والأتراك لإقامة 

مثل���ث للتوازن الإ�س���امي، حيث ت�س���بح 

م�رش وال�سعودية بي�سة القبان، وعاقاتها 

املفتوحة »اإ�رشائي���ل« واأمريكا يوازن بني 

الرتك���ي »الإ�رشائيلي«  التحالف  اإيجابية 

و�سلبية العداء الإيراين - »الإ�رشائيلي«؟

ما هو دور ال�سي�سي والنظام اجلديد يف 

الق�س���ية الفل�س���طينية؟ وهل بداأت ت�سفية 

حرك���ة »حما�س«، ومن بعده���ا املقاومة 

�س���اهمت  التي  »حما�س«  الفل�س���طينية.. 

بق�س���د اأو غريه يف الذهاب اإىل املق�س���لة 

عندم���ا رهنت وجوده���ا ب�»الإخوان« ومل 

تربطه بتحرير فل�سطني؟

هل �س���يكون ال�سي�س���ي م���ن جمموعة 

الروؤ�س���اء »الأقوياء« يف الع���امل العربي 

ل�رشب الإرهاب الذي �سيهدد اأمريكا والغرب 

يف امل�س���تقبل القريب، ولذا �س���ارع الغرب 

لإعادة انتخاب اجلرنالت واجليو�س للنجاة 

من بط�س التكفرييني العائدين من �س���ورية 

)ال�سوريني الغربيني(؟

ه���ل �س���يقاي�س ال�سي�س���ي ديون م�رش 

���ل اجلي����س  باملواق���ف ال�سيا�س���ية وتدخُّ

امل�رشي خارج احلدود ليكون جي�س اإمارات 

اخلليج الحتياطي؟

اأما يف الداخل امل�رشي، فاإن التحديات 

كبرية ومت�سعبة، ومنها:

تهديد »الإخوان« للنظام وال�سعب، فهم 

�س���يبقون م�س���در اإزعاج وتهديد وتخريب 

لاقت�س���اد وال�س���ياحة والأمن، ما يزعزع 

الدول���ة امل�رشي���ة ويجعلها دول���ة اأمنية 

بامتياز.

كي���ف �س���يعالج الت�س���خم ال�س���كاين 

املتزاي���د ب�س���كل كثي���ف، وكيف �س���يلّبي 

متطلب���ات الإ�س���كان وال�س���حة والتعليم 

وتاأمني املواد املعي�سية يف ظل اأمن معدوم 

وبطالة مفتوحة؟

كي���ف �س���يعالج اإع���ادة بن���اء الدولة 

املنهارة واملت�سدعة؟

م����رش اأمام اختبار �س���عب، وهي على 

تخوم الفو�س���ى والنار يف ليبيا و�س���يناء 

وال�سودان، و�ست�ستعل النار يف داخلها عرب 

»الإخوان« و»اأن�س���ار بيت املقد�س«، فهل 

�سيكفي »النيل« لإطفاء احلريق امل�رشي؟

م����رش تعي����س حالة انف�س���ام مركبة، 

ففي العقيدة ����رشاع بني الوهابية والأزهر 

بالت���ازم م���ع التحال���ف ب���ني الوهابية 

ال�سيا�سية والنظام املتحالف مع الأزهر!

م�رش يف ظروف قا�سية تتجاوز ق�ساوة 

الأو�ساع قبيل ثورة متوز 1952، فهي تعي�س 

حالة الروؤو�س والت�سكيات املتعددة، التي 

بداأت العمل امل�س���لح الذي ت�رشعه فتاوى 

التكف���ري »الكافرة«، والت���ي حولت الراأي 

ال�سيا�س���ي لأي جماعة اأو �سيخ اأو �سخ�س 

اإىل فتوى �رشعية ت�سل بقدا�ستها اأو تتجاوز 

الن�س الق���راآين واحلكم الإلهي، حتى �رشنا 

نعي�س يف ع�رش الآلهة املتعددة من اأ�سنام 

ب�رشي���ة متحركة تلب�س عمام���ات لتحمل 

لقب العامل اأو ال�سيخ اأو متلك لقب الأمري اأو 

امللك، و�سوًل اإىل لقب »ويل الأمر« الواجب 

الطاع���ة، باراً كان اأم فاجراً، يف ا�س���تخدام 

مزور للر�سالة الإ�سامية.

م����رش بني فت���اوى اجلاهلني وج�س���ع 

الأم���راء وامللوك وقيادة الع�س���كر واأحام 

الب�س���طاء.. هل ت�سل اإىل بر الأمان، اأو تعرب 

اإليها الفو�سى املدمرة..؟

د. ن�سيب حطيط

السيسي رئيسًا.. مصر إلى أين؟

ليبيا.. وصراع النفوذ
حتتل ليبيا موقعًا �سيا�س���يًا موؤث���راً بني دول اجلوار 

الإفريقية واملغرب العربي، وموقعًا اقت�س���اديًا هامًا من 

الناحية النفطية، فقد ُقدِّر اإنتاجها قبل ثورة يناير ب�1.5 

مليون برميل يوميًا، واحتياطها ب�41.5 مليار برميل.

هذه الأهمية ال�سيا�سية والقت�سادية هي التي دفعت 

اأمريكا ومعها دول احللف الأطل�س���ي لو�س���ع اليد عليها 

وم�س���اندة الثوار واإمدادهم بال�ساح واملال، بل وخو�س 

املعركة بقرار اأممي من اأجل الق�س���اء على معمر القذايف 

حتت غطاء »الربيع العربي«.

بعد الإطاحة بالقذايف ا�س���تمرت داعيات بالفو�سى 

وانت�سار ال�ساح والتنظيمات امل�سلحة وطغيان احلركات 

التكفريية وحترُّك القبائل حلكم مناطقهم.

هذه الظ���روف اأدخل���ت ليبيا يف �رشاع���ات دموية 

واأعمال اأمنية واغتيالت لأجانب، ومنها ال�سفري الأمريكي 

)والتي على اإثرها قامت ال�CIA باعتقال اأبو اأن�س الليبي 

للتحقيق معه( وت�س���فيات قادة ع�س���كريني وميدانيني، 

واختطاف م�س���وؤوليني حكوميني واأجانب، وو�س���ع اليد 

عل���ى املرافق احليوية لتاأمني م�س���ادر للتمويل، ومنها 

ح�سار بع�س احلقول النفطية )تدخلت البحرية الأمريكية 

لإيق���اف الناقلة الكورية ال�س���مالية الت���ي تنقل النفط، 

وبعده���ا يتم التف���اق مع الثوار على فك احل�س���ار عن 

ه���ذه احلقول(، وفر�س مناخ دويل واإقليمي قادته اأمريكا 

ملواجهة الإرهاب يف ليبيا، وو�س���عها يف م�ساف الدول 

امل�سدِّرة له، ويف هذا ال�سياق حتركت دول اجلوار، ومنها 

م�رش، من خال مطالبة امل�س���ري ال�سي�س���ي الغرب بدعم 

اجلي�س الليبي يف مواجهة الإرهاب، لأن ليبيا اأ�س���بحت 

متثل خطراً حقيقيًا على م�رش و�س���احها يهرَّب اإىل دول 

اجلوار، ومنها م�رش.

وحدث التحرك الع�س���كري بقيادة الل���واء املتقاعد 

خليفه حفرت و�س���اندته قوى الأمن والقوات الع�س���كرية 

اجلوي���ة والبحرية، وعنوانه »معركة الكرامة«، لتحقيق 

اأهدافه بالق�س���اء على احل���ركات الإرهابية و»الإخوان 

امل�سلمني«، والعمل على تاأجيل النتخابات الربملانية 

اإىل ما بعد حزيران، بعد تعيني معيتق رئي�سًا للحكومة، 

والدعوة اإىل النتخابات الربملانية بحجة اإخفاق املوؤمتر 

الوطني الليبي يف تنفيذ مهامه.

تدّخلت اأمريكا باإر�س���ال 200 من م�س���اة البحرية 

من قواعدها يف اإ�س���بانيا على خلفية تفاقم الو�س���ع، 

واأتبعته باإر�س���الها بارجة حربي���ة حتمل على متنها 

األف جندي من م�س���اة البحرية )مارينز( اإىل ال�سواحل 

الليبي���ة، بحج���ة ال�س���تعداد لإجاء حمتَم���ل لطاقم 

���ل احللف  ال�س���فارة الأمريكي���ة يف طرابل����س، وتدخَّ

الأطل�سي بدعوة را�سمو�سن كافة الأطراف المتناع عن 

العن���ف، وامتنعت الأمانة العامة ل���اأمم املتحدة عن 

و�سف الأحداث الأخرية يف ليبيا باأنها حماولة انقاب.

هذا املناخ الدويل والإقليمي يقابله مناخ اآخر يعترب 

اأن ال���ذي حدث هو انقاب ع�س���كري على الثورة، وبدعم 

اأمريكي، وهو ما عرّب عن���ه رئي�س املوؤمتر الوطني العام 

نوري اأبو �سهمني، وبراأي بع�س املتخ�س�سني يف ال�سوؤون 

الليبية فاإن ما حدث فيه �سمان ل�ستقرار ليبيا، وق�ساء 

على املخاطر التي تهدد م�رش، فيما اتهم الباحث الليبي 

يف ال�س���وؤون ال�سيا�س���ية حممد ح�س���ني بعيو، الإمارات 

وال�س���عودية وم�رش ب�»دعم حماولة اللواء حفرت بقيادة 

انقاب ع�س���كري يف ليبي���ا، حتت يافط���ة احلرب على 

الإره���اب ومقاومة الفلتان الأمن���ي«، اأما املراقب العام 

ل�»الإخوان امل�س���لمني« ب�سري الكيني فقد نفى اتهامات 

الإرهاب التي وّجهها اللواء حفرت ل�»الإخوان امل�سلمني«، 

واعترب اأن قرار حفرت جتميد عمل املوؤمتر الوطني حماولة 

لن�سخ �سيء مماثل ملا حدث مب�رش، و�سدد على ا�ستحالة 

مرور مثل هذا الأمر لأن ال�سعب الليبي كله م�سلح.

اإن ا�س���تمرار ال����رشاع الدم���وي يف ليبيا �س���يبقيها 

�ساحة مفتوحة للتاآمر الدويل والإقليمي، ول �سبيل اأمام 

املكونات الليبية ال�سيا�س���ية منها والع�سكرية للخروج 

م���ن املاأزق اإل باحل���وار للتوافق على مع���امل املرحلة 

املقبلة.

هاين قا�سم
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مل يع���د م���ن التوقع���ات اأو جمرد 

احتم���ال انغما�س اأوكراني���ا يف وحول 

ل  احل���رب الأهلية، وهذه املحطة ت�س���جَّ

نقطة اإ�سافية يف �سجل الغرب الدموي، 

ل �سيما الوليات املتحدة، التي اأ�رشّت 

على دفع ال�سلطات النقابية املدعومة 

منه���ا اإىل ارتكاب احلماق���ة الكربى، ل 

ل�س���يء ي�ستحق على الأر�س الأوكرانية، 

اإمنا اله���دف الأكرب يكمن يف منع امتداد 

املن���اخ املناوئ بت�س���اعد اإىل قاعدتي 

الوليات املتح���دة يف اأوروبا ال�رشقية، 

وهم���ا بولندا التي كانت ال�رشارة الأوىل 

يف النف�س���ال ع���ن حلف »وار�س���و« 

الذي تداعى كلي���ًا فيما بعد، ورومانيا، 

باعتبارهم���ا يقّدم���ان قواع���د متقدمة 

حللف �س���مال الأطل�س���ي حالي���ًا على 

اأرا�سيهما.

ما يك�سف النوايا الدموية للغرب اأن 

ت�س���عيد الهجمات من جانب ال�سلطات 

الأوكرانية اخلا�س���عة للنزوات الغربية 

جاء بع���د �س���اعات قليلة م���ن اإعان 

نتائج النتخابات الرئا�س���ية املعروفة 

م�س���بقًا بفوز ب���رتو بورو�س���ينكو، رغم 

اإعان مو�س���كو ا�س���تعدادها للحوار مع 

ال�س���لطات اجلديدة، رغم اأن النتخابات 

مل ت�س���مل مدن ومناطق �رشق اأوكرانيا، 

بزعم اأن �س���لطاته »لن تقبل اأن تتحول 

املناط���ق ال�رشقية اإىل �س���ومال، ولذلك 

ف���اإن العملية الع�س���كرية �ست�س���تمر«، 

واأن م�س���اعيه ال�سيا�سية والدبلوما�سية 

�سترتكز على ا�ستعادة القرم وغريها.

احلرب الأهلية املت�س���اعدة الوترية 

م���ع ق�س���ف املط���ار وحمط���ة القطار 

املركزية يف مدينة دانيت�سك بالطائرات 

موؤ����رش خطري عل���ى النواي���ا الأمريكية 

الآخذة يف اعتناق دعوة املتطرفني يف 

وا�سنطن لإ�س���عال الو�سع باأي �سكل من 

الأ�س���كال، بعد التمنع من جانب بع�س 

الدول الأوروبية يف النخراط يف احلملة 

الع�سكرية، بعد اأن مل�س اجلميع النوايا 

ال�س���لمية لرو�سيا امل�رشة على التو�سل 

اإىل حلول عرب احلوار مب�ساركة املكونات 

�س���يطرة  حت���ت  ولي����س  الأوكراني���ة، 

املتطرفني الفا�سيني .

لقد اأدرك الغ���رب اأن العقوبات التي 

فر�س���ها على رو�سيا مل توؤِت ثمارها، ل 

بل ب���داأت ُنُذرها ال�س���لبية تطال الدول 

الأوروبية،  �س���يما  امل�س���اهمة فيها، ل 

بعد ال�رشبة املوفقة مع ال�سني، والتي 

اأنهم �سحايا  الأوروبيون منها  ا�ست�سعر 

للرعون���ة الأمريكي���ة يف اأوكرانيا، وهو 

ما �سدد عليه الرئي�س الرو�سي فادميري 

بوتني، من���ذراً الغرب ودوله من �س���وء 

ت�رشفاتهم.

جاءت ال�سفقة الرو�سية - ال�سينية 

البالغ قيمته���ا 400 مليار دولر مقابل 

الغاز الرو�سي لي�س جمرد �سفقة جتارية 

عادية بني بلدين يتقاربان بعد عاقات 

ارجتاجية، اإمنا جاءت يف �سق �سيا�سي 

مهم يكمن يف ن�س���وء حلف وثيق جديد 

الدولية  ال�ساحة  �سيفر�س نف�س���ه على 

على الأ�سعدة ال�سيا�سية والقت�سادية .

اأول الر�س���ائل املتمخ�سة عن احللف 

بالإمكان  اأن���ه  لأوروبا؛  اجلديد كان���ت 

اإيجاد �س���وق للغاز الرو�سي وهو �سوق 

اأكرب، حيث اإن ال�س���عب ال�س���يني يبلغ 

تعداده �سعفي عدد �سكان اأوروبا كلها، 

وبالتايل فاإن ال�س���تهاك �سيكون اأكر، 

ف�سًا عن التنمية التي �ستواكب ال�سفقة 

عل���ى م���دى 30 عامًا، ما يعط���ي دفعًا 

لاقت�س���اد الرو�سي، الذي كان ُيتوقع اأن 

يام�سه النكما�س.

»�سفقة الع�رش« كما و�سفها بوتني 

�ستعزز حتمًا مكانة ال�سني القت�سادية 

على امل�ستوى الدويل من خال تو�سيع 

اأدائها يف اإفريقيا واأمريكا الاتينية، اأما 

اإحباط م�رشوع  الثانية فكانت  الر�سالة 

الق���رار الفرن�س���ي املوؤي���د غربيًا �س���د 

�س���ورية، ب�»فيتو« مزدوج من رو�س���يا 

وال�س���ني، ما يعك�س تر�سيخ احللف يف 

الق�سايا الدولية.

الر�س���الة الثالثة، والتي �س���تقراأها 

وا�س���نطن جيداً، اأن موقفها يف اأوكرانيا 

بت�س���عري النزاع يقابله تاأييد ال�س���ني 

والوق���وف اإىل جانبه���ا مبواجهة الدعم 

الأمريكي للدول املتنازعة مع ال�س���ني، 

ل �س���يما اليابان والفلبني ب�ساأن اجلزر 

يف اآ�سيا.

بالتاأكي���د، لي�س���ت ه���ذه ال�س���فقة 

ه���ي الوحيدة، فهناك اتفاقيات ت�س���مل 

قطاعات الطائرات العماقة وال�سيارات، 

ف�س���ًا عن ا�س���تخدام العملة املحلية 

كبديل للدولر.

يب���دو اأن انفت���اح اأوكراني���ا عل���ى 

حرب يريدها الغرب لتك�س���ري الأجنحة 

الرو�س���ية قبل التحليق جمدداً �سيفتح 

اأبواب اجلحيم على الذين ي�سعلون النار 

اإذا غا�سوا اأكر يف غاياتهم.

يون�س عودة

إحراق أوكرانيا يفتح أبواب الجحيم

عندما متادت اأمريكا ومعها اأوروبا يف التهديدات 

الكامية، على خلفية القرار الرو�سي ب�سّم �سبه جزيرة 

الق���رم اأو بالأحرى ا�س���تعادتها اإىل رو�س���يا، انت�رشت 

خال حلظ���ات على املواق���ع الإخبارية والتوا�س���ل 

الجتماعي عرب العامل �س���ورة فادميري بوتني حامًا 

���بة على اأحد اأنابيب الغاز  القلم ليكتب ر�سالة مقت�سَ

الرو�س���ي امُلتَّجهة اإىل اأوروبا ع���رب اأوكرانيا قال فيها: 

»ابداأوا بتجميع احلطب«؛ يف اإ�س���ارة اإىل وقف �س���ّخ 

الغاز الرو�سي اإىل اأوروبا اإذا »تطاَول« الغرب اأكر من 

الازم يف تهديداته.

اأحٌد مل يك���ن يدري اأن بوتني عندما كان يوّقع على 

الأنبوب بطريقة ا�ستعرا�س���ية ت�ستخفُّ بالغرب واأمريكا، 

دة النهائية ل�س���فقة القرن  كان يحمل بجعبته امل�س���وَّ

التي اأم�ست رو�س���يا ع�رش �سنوات يف التفاو�س ب�ساأنها 

مع ال�س���ني، واأب�رشت النور خال زيارة بوتني اإىل بكني 

لتوقيعها، وتق�س���ي باإمداد ال�سني بالغاز الرو�سي ملدة 

30 عامًا، بقيمة اإجمالية تبلغ 400 مليار دولر، مع اإبقاء 
بع�س بنود هذه التفاقية �رشِّية بني البلدين.

وتعليق���ًا على هذه التفاقية اأط���لَّ وزير اخلارجية 

الأمريكي جون كريي بقامته الفارهة ومكابرته الفارغة، 

يف حماولة منه للتقليل من اأهمية ال�س���فقة املفاجئة، 

د اأنها جاءت نتيجة ع�رش �سنوات من املفاو�سات، ومل  واأكَّ

تاأِت على خلفية التوترات ال�سيا�س���ية يف اأوكرانيا.. هذا 

�سحيح وواقعي، لكن اأمريكا التي اأرادت مماحكة رو�سيا 

يف اأوكرانيا، ا�ستفزَّتها ودفعتها اإىل ا�ستعادة القرم كونه 

كان هدية من رو�س���يا لأوكرانيا تعوي�سًا عن ارتكابات 

�س���وفياتية بحقِّ �س���كانها من التتار، واهتزّ اأي�سًا �رشق 

اأوكرانيا ُمطالبًا بالنف�س���ال، وارتدَّت الأزمة الأوكرانية 

�س���لبًا على اأمريكا، وفق تاأكيدات اأع�ساء اللجنة النقدية 

ملجل�س الحتياطي الفيدرايل الأمريكي باأن منو القت�ساد 

الأمريكي �سيتاأثر مبا يح�سل يف اأوكرانيا.

اأما اأوروبا التي تعتمد على الغاز الرو�س���ي بن�سبة 

40٪ من ا�س���تهاكها، فا ميكنها ال�س���تغناء عن الغاز 
الرو�س���ي ب�س���هولة، كما ورد يف ت�رشيح لوزير الطاقة 

الرو�س���ي األك�س���ندر نوف���اك، ول ميكنها حت���ى تقلي�س 

العتم���اد على هذا امل���ورد قبل مرور �س���نوات طويلة، 

خ�سو�سًا اأن احتياطي الغاز الأوروبي �سيتقلَّ�س بحلول 

ه اأي�سًا  العام 2020 نحو 20٪، والغاز القطري بات يتوجَّ

نحو ال�رشق، بالنظر اإىل فارق الأ�سعار ومفا�سلة اأ�سواق 

قة. ال�رشق على اأوروبا نتيجة الربحية املحقَّ

اأوكرانيا لي�ست جمرَّد ملهاة اأرادتها اأمريكا لرو�سيا 

عن ملفات اأخرى، من �س���منها �س���ورية، بل هي منوذج 

ع���ن الكبا�س الدائم بني دول الغ���رب واأمريكا من جهة، 

ودول »الربيك�س« من جهة اأخرى، و�سفقة الغاز البالغة 

400 مليار دولر التي حرَّكها بوتني موؤخراً مع ال�س���ني 
بال�س���غط على �رشكة »غاز بروم« الرو�س���ية، واألزمها 

بالت�س���عري املخّف�س لإبرام التفاقي���ة مع �رشكة النفط 

ال�س���ينية الوطنية على اأ�سا�س 350 دولراً لكل األف مرت 

مكع���ب من الغاز بدًل من 380، هي �س���فعة �سيا�س���ية 

اأرادها لأوروبا التي لّوحت بع�س بلدانها بوقف ا�سترياد 

الغاز من رو�س���يا، وجتاوز بوتني فارق الأ�سعار وَح�َسم 

ال�س���فقة ال�س���ينية، لأن القرم حتت�سن نحو 400 مليون 

طن م���ن النفط، ونحو 2 ترليون م���رت مكعب من الغاز، 

وباإمكانه���ا التعوي�س عن فارق �س���عر البيع لل�س���ني، 

وحقَّق دون جمازفة اقت�س���ادية انت�ساره ال�سيا�سي على 

الغ���رب عرب اتفاقية الغاز مع ال�س���ني التي ُتعترب اأقوى 

دول »الربيك�س«.

يف اخلا�س���ة، اأحادي���ة اأم���ريكا وهيمنته���ا على 

العامل عرب حلفائها الغربيني ُتواجه منذ �س���ت �سنوات 

ة  حتدِّيات موجعة من دول »الربيك�س«، فاإىل جانب القوَّ

الع�سكرية ال�ساربة لرو�س���يا وال�سني، ت�سمُّ هذه الدول 

ل جمتمعة خم�س القت�ساد  47٪ من �سكان العامل، وُت�سكِّ
العاملي، ومتتل���ك 50٪ من النقد املتداول، وقد �َس���َعت 

رو�سيا لت�س���كيل هذه املجموعة، وهي لي�ست بديًا عن 

حلف »وار�سو« الذي �سقط عام 1991، تاركًا ل�»الناتو« 

اأحادية ال�سيطرة الع�سكرية، بل هي حلف متكامل عماق 

���َبط اندفاعة اأمريكا يف �سائر  اقت�س���اديًا وع�س���كريًا �سَ

امللفات الدولية، وَنَزع عنها ُحلم الأحادية اإىل الأبد.

اأمني اأبو را�سد

بوتين من الصين: صفقة للشرق.. صفعة للغرب 

�لطرفان �ل�شيني و�لرو�شي يوقعان يف �شنغهاي على �تفاقية �لغاز بني �لبلدين                                             )�أ.ف.ب.(

بات باإلمكان إيجاد 
سوق للغاز الروسي 

يساوي ضعفي 
استهالك أوروبا كلها
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بعد انقطاع دام سنوات 
بيروت تستعّد الستقبال السياح 

يف �ص����يف 2014، وبع����د ت�����رر 

قطاع ال�ص����ياحة فيها ل�صنوات بفعل 

ال�ص����طرابات ال�صيا�ص����ية والأمني����ة 

بريوت  ت�صتعد  اخلليجية،  واملقاطعة 

ملو�صم �ص����ياحي مزدهر مع ا�صتتباب 

ال�صيا�صية  الأمن وا�ص����تقرار الأو�صاع 

ن�صبيًا، علمًا اأنه وعلى مدى ال�صنوات 

الأرب����ع املا�ص����ية تعر�ص����ت املرافق 

ال�ص����ياحية واخلدماتية يف العا�صمة 

خل�ص����ائر فادح����ة �ص����اهمت اإىل حد 

كبري يف اإبعاد ب����ريوت عن اخلريطة 

ال�صياحية العاملية ويف اإغالق الكثري 

واملوؤ�ص�ص����ات  والفنادق  املطاعم  من 

ال�صياحية.

ال�ص���عودي  ال�ص���فري  عودة  ولعل 

عل���ي عوا����ض ع�ص���ريي اإىل بريوت، 

وق���رار اململكة العربية ال�ص���عودية 

ودول اخلليج رف���ع احلظر عن زيارة 

مواطنيها للبنان الذين ي�صكلون اأكرث 

من 60 يف املئة من ن�ص���بة ال�ص���ياح 

بانتعا�ض  يب����ران  اإليه،  الوافدي���ن 

جديد للقطاع ال�ص���ياحي، ل �ص���يما 

يف بريوت التي تع���د املدينة الأكرث 

ا�صتقطابًا لل�صياح.

ورغ����م املخ����اوف م����ن اأن الفراغ 

الرئا�ص����ي الذي حل يف بعبدا ر�صميًا 

قد يهدد ال�صتقرار، بداأت التح�صريات 

يف ب����ريوت على قدم و�ص����اق، ولعل 

اأب����رز ه����ذه اخلطوات انط����الق حملة 

الكرتونية تدع����و حلب وعي�ض بريوت 

وه����ي   ،»love live lebanon«

حملة اأطلقتها جمموعة من ال�ص����بان 

النا�ص����طني عل����ى النرتن����ت، قبل اأن 

تتبنى وزارة ال�صياحة فكرتها.

وزي����ر  اأك����د  ال�ص����ياق،  ه����ذا  يف 

ال�ص����ياحة مي�ص����ال فرعون »اأن هذه 

احلملة تندرج يف اإطار تعزيز املوقع 

ال�ص����ياحي للبنان بعد الأزمة الكبرية 

التي �ربت كل القطاعات ال�صياحية 

من فنادق ومطاعم ومنتجعات، بدليل 

انخفا�ض ع����دد الزوار م����ن مليونني 

و300 األف عام 2010 اإىل مليون و300 

األف عام 2013«.

واأو�ص����ح اأن ال����وزارة »تتجه اإىل 

تقدمي ديناميكية جديدة لل�صياحة عرب 

الإ�صاءة على املعامل ال�صياحية لكل 

قرية، خ�صو�ص����ًا يف املناطق النائية، 

 ،eco-tourism وه����و م����ا ي�ص����مى

ف�صاًل عن ا�ص����تحداث موقع اإلكرتوين 

جديد لوزارة ال�ص����ياحية يعمل على 

الرتويج للمناطق ال�ص����ياحية، كا�صفًا 

الهاتف  التح�ص����ري خلدمة ع����رب  عن 

يتم اإطالقها يف اأيلول املقبل ت�ص����مح 

املواقع  عل����ى  بالإط����الع  لل�ص����ائح 

ال�صياحية يف لبنان واأبرز املنتجعات 

املتوافرة يف كل منطقة«.

عرو�ض طريان

كذلك، تعمل وزارة ال�ص����ياحة على 

تفعي����ل التن�ص����يق مع �رك����ة طريان 

ال�رق الأو�صط، لتقدمي عرو�ض كاملة 

بالتن�صيق مع وكالت ال�صفر ل تتعدى 

كلفتها 1000 دولر لل�ص����خ�ض الواحد، 
وتت�صمن �ص����عر بطاقة ال�صفر والإقامة 

يف الفندق مل����دة 6 اأي����ام، منها ليلة 

يف ب����ريوت وخم�ض يف اإح����دى القرى 

اللبنانية، اإذ اإن ذلك ي�ص����اهم يف جذب 

امل�ص����تثمرين يف  وت�صجيع  ال�ص����ياح 

اأ�ص����حاب فنادق  املناطق النائية من 

ونزل على البقاء يف اأر�صهم.

ع����ودة  اأهمي����ة  ع����ن  وب�ص����وؤال 

اخلليجي����ني اإىل لبنان، اأع����رب الوزير 

فرعون عن تفاوؤله به����ذا الأمر »الذي 

�ص����يتطلب بع�ض الوقت لإعطاء ثماره، 

اإذ ل ميكن اأن تتح�صن الأمور بني ليلة 

و�صحاها«، مو�صحًا اأنه »بداأنا نلم�ض 

تدفق ال�ص����ياح من ال����دول اخلليجية 

والأردن وتركيا وم�ر، مبجرد حت�ص����ن 

الو�صع الأمني«.

وك�ص����فت املعلومات عن حت�ص����ن 

يف اأداء القطاع الفندقي ب�ص����كل كبري، 

اإذ اإن ن�ص����بة احلج����وزات يف بع�����ض 

فنادق بريوت املهم����ة بلغت 100 يف 

املئة، بينما تراوح ن�صبة الإ�صغال يف 

املناطق خارج بريوت بني 60 و70 يف 

املئة.

من جهة اأخرى، اأكد م�صدر يف وزارة 

ال�ص����ياحة اللبنانية اأن لبنان م�صتعد 

ل�صتقبال ال�صياح هذا العام، واأنه ميلك 

طاقات �صياحية غري موجودة يف دول 

كث����رية، وبالتايل ل ميكن ال�ص����تغناء 

عنه كوجهة �صياحية عربية بامتياز.

اأن »تاأليف احلكومة  وراأى امل�صدر 

املا�ص����ي  �ص����باط  يف  اللبناني����ة 

والتهدئ����ة  الأمن����ي،  وال�ص����تتباب 

ال�صيا�ص����ية، عوام����ل اأدت اإىل حت�ص����ن 

بنجاح  وب�رت  القت�ص����ادي،  الو�صع 

اأنه  املو�صم ال�صياحي املقبل، واأ�صاف 

»عندما يتدهور الو�ص����ع الأمني وتبداأ 

امل�ص����احنات ال�صيا�ص����ية ال�ص����اخبة، 

فاإن ذلك يوؤدي اإىل انكما�ض اقت�ص����ادي 

واحتجاب الروؤية وغياب ال�ص����تثمار، 

و�ص����وًل اإىل ارتف����اع يف البطالة، وقد 

مل�صنا ذلك خالل ال�صنوات املا�صية، ل 

�صيما يف بريوت، وناأمل األ نعي�ض ذلك 

جمدداً«.

وكان����ت اأقفل����ت مئ����ات املح����ال 

التجارية وال�ص����ياحية اأبوابها نتيجة 

اخل�ص����ائر التي منيت به����ا على مدى 

ال�ص����نوات الثالثة املا�صية، خ�صو�صًا 

يف منطق����ة »�ص����وليدير« يف و�ص����ط 

بريوت التجاري، وكذلك يف �ص����احية 

ب����ريوت اجلنوبي����ة نتيجة م�صل�ص����ل 

التفجريات الأمنية الذي تراجع كليًا.

ويك�صف امل�صدر اأن »وزارة ال�صياحة 

تعق����د اجتماعات مع كب����ار الفنانني 

وامل�صوؤولني عن املهرجانات يف لبنان 

لل�����روع بالإعالن ع����ن املهرجانات 

ال�صيفية التي �صتبداأ يف حزيران ومتوز 

املقبلني، واأبرزها �ص����يكون يف مدينة 

جونيه ال�صاحلية ال�رقية وبلدة بيت 

الدي����ن ال�ص����وفية، ومهرجانات بعلبك 

الدولية يف منطقة البقاع القريبة من 

احلدود ال�ص����ورية، بعدما ا�صتتب الأمن 

يف املنطقة نتيجة اخلطة الأمنية التي 

تنفذ يف منطقة البقاع ال�ص����مايل الذي 

�ص����هد اأحداثًا كبرية نتيج����ة تداعيات 

الأزمة ال�صورية وحرب القلمون«.

وجاءت موؤ�رات حت�ص����ن الو�ص����ع 

ال�صياحي يف ارتفاع عدد الوافدين اإىل 

لبن����ان بن�ص����بة 15.99 يف املئة خالل 

اآذار، واأعربت اأك����رث من جهة خليجية 

والإمارات  والكوي����ت  ال�ص����عودية  من 

وقطر رغبتها يف العودة باأعداد غفرية 

اإىل ب����ريوت التي ا�ص����تاقوا لها خالل 

الأعوام املا�صية.

حملة �صبابية

يذكر اأن وزارة ال�ص����ياحة ا�صتعانت 

مبجموع����ة من ال�ص����باب م����ن جمعية 

»love live lebanon«  وهم قيمون 

على موقع الك����رتوين للرتويج جلمال 

لبنان وطبيعته من خالل األبوم �ص����ور 

يتعدى الثمانني األف �صورة جميلة عن 

لبنان.

ومتن����ى وزير ال�ص����ياحة فرعون اأن 

تكون روحي����ة ال�ص����باب يف اجلمعية 

عن�����ر جذب لل�ص����ائح »لك����ي نعيد 

ال�صورة التي يتمتع بها وطننا لناحية 

جمال لبنان«.

ويف زي����ارة موق����ع اجلمعية على 

النرتنت يربز جهد كبري لناحية تقدمي 

اأكرب عدد من اخلدمات للتعريف بلبنان 

يف اخلارج، ولعل جمموعات ال�ص����ور 

الكبرية ه����ي اأكرث ما متي����ز به العمل 

املنج����ز، يف املوقع، �ص����ور عن وجوه 

خمتلف����ة من ال�ص����ارع اللبن����اين، عن 

حلظ����ات مغيب ال�ص����م�ض اخلالبة، عن 

اجلبال، الوديان، املطاعم، اأماكن ال�صهر، 

الأماك����ن الأثري����ة، اأب����رز املهرجانات 

ومتاجر الت�ص����وق.. كما يت�صمن املوقع 

عر�ص����ًا لأبرز الن�ص����اطات التي ميكن 

ممار�ص����تها يف مناط����ق خمتلف����ة من 

لبنان، وقد خ�ص�صت خانات لل�صياحة 

البيئي����ة والثقافي����ة وللمغامرات يف 

الطبيعة.

جنحت اجلمعية من خالل منهجية 

عمل تعتم����د على معرفة اأذواق النا�ض 

املختلف����ة ع����رب التوا�ص����ل معهم، ول 

مفاجاأة اأن انطالقة النجاح بالن�ص����بة 

التوا�ص����ل  للجمعية كانت عرب مواقع 

الجتماع����ي، ترغب ال����وزارة اأن تك�ر 

الطريقة التقليدية يف الرتويج لل�صياحة 

اللبنانية، لذلك حتاول ا�صتثمار جناح 

ال�ص����باب املتحم�ض لوطنه يف احلملة 

ال�ص����ياحية، وهذا التوجه �صيتطور يف 

ال�ص����نوات املقبلة، كما �ص����يتم العمل 

على ت�ص����جيع املناطق اللبنانية على 

تنظيم طاقاتها ال�ص����ياحية وت�صويقها، 

لفتح فر�ض لتطوير حركة اقت�ص����ادية 

واإمنائي����ة يف املناط����ق مبني����ة على 

املعامل واملميزات املوجودة فيها.

كل ذلك على اأمل باأن حتمل ال�صياحة 

يف العام 2014 اخلري والنجاح، علمًا اأن 

وزارة ال�صياحة اتخذت قراراً باأن يكون 

ي����وم 18 اأيار عام 2014 وكل ثالث اأحد 

م����ن اأيار من كل عام »يوم ال�ص����ياحة 

اللبنانية«، تعلن فيه عن اإطالق مو�صم 

ال�ص����ياحة وال�ص����طياف، وتخ�ص�ص����ه 

للن�صاطات ال�صياحية املتفرقة، وتطلق 

فيه جوائز خا�ص����ة بالقط����اع لتكرمي 

املوؤ�ص�ص����ات التي تق����وم بعمل نوعي 

على �صعيد الفنادق واملطاعم ووكالت 

ال�ص����فر وغريها، عل����ى اأن تكون بداية 

هذه اجلوائز ال�صياحية يف العام 2015.

هبة �صيداين
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رئاسيات

العم����اد اإميل جميل حلود، 

ال�صيا�ص����ي  البي����ت  �ص����ليل 

الوطن����ي العري����ق، مل ي�ص����ع 

املراك����ز  نح����و  حيات����ه  يف 

واملنا�ص����ب، فمن قبل جاءته 

قيادة اجلي�����ض كمفاجاأة، فهو 

مل ي�صع اإليها، وحينما جاءته، 

قام باملهمة الوطنية اجلليلة 

خري قي����ام، فبنى املوؤ�ص�ص����ة 

الوطني����ة الأوىل على اأ�ص�����ض 

وطنية متينة و�ص����لبة، فناأى 

بها عن ال�صيا�صة وال�راعات 

ال�صيا�صية والطائفية، وحينما 

مل  اجلمهورية،  رئا�صة  جاءته 

اإليها  اإميل حلود  ي�صع العماد 

اأي�ص����ًا، وهي حينم����ا جاءته 

يف  الأوىل  للم�صوؤولية  ت�صدى 

البالد بروؤية وطنية وا�صحة.

واإذا كان النا�ض مل يعرفوا 

اإل القليل القليل عن اإميل حلود 

ال�صيا�ص����ي، قبل ت�صلمه قيادة 

اجلي�����ض، اإل اأن����ه لي�ض طارئًا 

اإميل  العماد  فالرئي�ض  عليها، 

حلود هو �ص����ليل بيت �صيا�صي 

وطني عريق، فعمه هو ال�صاعر 

الأديب والقانوين وال�صيا�ص����ي 

والنائب  والوزي����ر  املرم����وق 

اأركان الكتلة  اأحد  اإميل حلود، 

الد�صتورية، الذي متيز مبواقفه 

الوطنية املميزة وحر�صه على 

التطور الدميقراطي يف البالد، 

واملال العام.

ويذك����ر ع����ن اإمي����ل حلود 

ع����م الرئي�ض حل����ود اأنه توىل 

املفاو�ص����ات يف حمادث����ات 

يف  الفرن�ص����يني  م����ع  اجلالء 

الع����ام 1945، ب�ص����اأن ت�ص����لم 

قبل  الفرن�ص����ية من  امل�صالح 

الدول����ة اللبناني����ة، فح����اول 

يفر�ص����وا  اأن  الفرن�ص����يون 

عل����ى لبنان �روطًا قا�ص����ية، 

التعوي�صات  جلهة  وخ�صو�صًا 

املب����اين  عل����ى  املالي����ة 

واملوؤ�ص�ص����ات،  وامل�ص����الح 

�ص����كك  وم�ص����لحة  كالريجي 

احلديدث وغريهما..

كان ق�ص����م م����ن احلكومة 

اللبناني����ة اأنئذ يطالب الوزير 

حلود باأن يعطي الفرن�ص����يني 

م����ا يريدونه، لك����ن املفاو�ض 

اللبناين رف�����ض، وكان موقفه 

الذي اأذهل الفرن�صيني: »فككوا 

معكم،  وخذوه����ا  من�ص����اآتكم 

فنح����ن لي�ض لدين����ا مال يف 

ا�صطر  لندفعه«، مما  اخلزينة 

املفاو�ض الفرن�صي ومن ورائه 

الت�صليم  الفرن�ص����ية  احلكومة 

ب�روط اإميل جرج�ض حلود.

الوطني  فه����و  وال����ده  اأما 

العرب����ي الكبري، العماد جميل 

حل����ود املتميز يف و�ص����وحه 

الوطن����ي يف كل حياته التي 

امتدت اإىل نحو 80 عامًا، »ففي 

اندلعت  حينم����ا   1925 العام 

الثورة العربية بقيادة �صلطان 

با�ص����ا الأطر�ض، كان ال�صابط 

جميل حل����ود يف الالذقية يف 

اجلي�ض اخلا�����ض، فرتك فرقته 

الأحداث  ملراقبة  لبنان  وجاء 

يف تل����ك الظ����روف الدقيق����ة، 

وليهت����م مبعاجلة الأو�ص����اع 

على احلدود وباإحباط د�صائ�ض 

التفرقة واإحي����اء الفنت، خوفًا 

م����ن اأن تتك����رر اأحداث �ص����نة 

ال�صلطات  1860 بتحري�ض من 
الأجنبي����ة املتع����ددة امليول 

الت����ي تتدخل لإ�����رام الفنت 

ودفع عنا�ر البالد وطوائفها 

اإىل القتتال تاأمينًا ل�صيطرتها 

وب�صط نفوذها وبدافع التزاحم 

ال�ص����تعمارية يف  الدول  بني 

ال�رق العربي.

لق����د راأى ال�ص����ابط جميل 

اأن �ص����لطات النتداب  حل����ود 

اللبنانيني  املتطوعني  تعامل 

وال�ص����وريني يف جي�ض ال�رق 

اخلا�����ض معاملته����ا للجنود 

يك����ون  اأن  دون  املرتزق����ة 

هنالك قوانني حتمي حقوقهم 

ال�صخ�صية وت�صمن م�صاحلهم 

اله����دف  اأن  واأدرك  الوطني����ة، 

الوطن����ي الذي اخت����ار احلياة 

الع�ص����كرية لتحقيق����ه وه����و 

تكوين ن����واة اجلي�ض الوطني 

قد انتفى، فقدم الأحداث بعني 

الوطن����ي املخل�ض القلق على 

م�ص����ري بالده يف تلك الظروف 

الدقيقة.

جي�ض  قائد  اأعل���ن  وعندما 

إميل لحود يتذكر
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مل تكن احلقبة التي مرّ بها الرئي�ض اإميل حلود 

�صهلة ل يف قيادة اجلي�ض ول يف �صدة امل�صوؤولية 

الأوىل يف البالد.

يف قيادة اجلي�ض توىل امل�صوؤولية، وكان اجلي�ض 

مفككًا ومق�صمًا على األوية يغلب على كل منها 

اللون الطائفي اأو املذهبي، كان عليه اأن يعيد 

بناءه لبنة لبنة، على اأ�ص�ض وطنية �صليمة، وجنح 

يف املهمة، وبنى اجلي�ض الوطني اللبناين، مما 

يجعله حقيقة باين هذا اجلي�ض احلديث والوطني 

الذي يعرف ال�صديق من العدو.

ويف �صدة الرئا�صة، ا�صتلم امل�صوؤولية الأوىل يف 

البالد، وكان خطاب الق�صم منوذجيًا يف معانيه 

ودللته واأهدافه التي تركز على بناء الدولة 

احلديثة القوية والعادلة، مع العلم اأن الرئي�ض 

حلود ت�صلم احلكم والبلد يرتع حتت دين ثقيل، 

كانت فوائده ترتفع ب�صكل خميف، وت�صاعف اأرقام 

املديونية والعجز العام.. وحينما حاول اأن يقوم 

مبهمة الإ�صالح املايل وال�ريبي والإداري، كان 

ما ي�صبه النقالب عليه يف انتخابات العام 2000، 

التي مل تعك�ض بتاتًا، الإجناز النوعي والكبري 

الذي يتحقق للمرة الأوىل يف تاريخ »ال�راع 

العربي � الإ�رائيلي«، وهو النت�صار على العدو 

»الإ�رائيلي« واندحاره عن معظم الأرا�صي 

اللبنانية بفعل �ربات وت�صحيات املقاومة يف 

اأيار 2000.. وهو ما ي�صع عالمات ا�صتفهام حول 

هذه النتخابات قانونًا، ونتائج ومفاعيل.

من هو الرئي�ض اإميل حلود؟ هذا ما �صنحاول 

التعرف عليه، فماذا يتذكر من م�صريته العامرة 

باملناقبية والأخالق؟ والبداية �صتكون عن والده 

العماد جميل حلود وبع�ض اأ�رته وعائلته.

ال�رق اخلا�ض اجل���رال بيكو دو غران 

رو، و�ص���ع د�ص���تور جدي���د للجيو����ض 

اخلا�ص���ة، واأ�ص���در القرار رقم 23 الذي 

ن�ض على اإعطاء املتطوعني اللبنانيني 

وال�ص���وريني بع�ض حقوقهم امل�روعة، 

واأ�صبح بالإمكان اأن يكونوا نواة جي�ض 

وطني، ع���اد جميل حلود اإىل �ص���فوف 

الع�صكرية يف  اجلي�ض وا�صتاأنف حياته 

خدمة لبنان والتهيئة لإن�ص���اء اجلي�ض 

اللبناين«.

ويف �ص���نة 1941 ب���داأت املع���ارك 

املنق�ص���مة  الفرن�ص���ية  اجليو�ض  ب���ني 

على نف�ص���ها بني ديغوليني وفي�صيني، 

الفي�صية فرق  ال�ص���لطات  وا�ص���تخدمت 

اجلي����ض اخلا����ض وفي���ه اللبناني���ون 

وال�ص���وريون ملحاربة اأن�ص���ار اجلرال 

ديغول وحماربة قوات احللفاء الزاحفة 

على ال�رق وراأى ال�صابط جميل حلود 

واإخوانه يف اجلي�ض اخلا�ض الفرن�صي اأن 

ل فائدة لوطنهم من ال�ص���رتاك يف هذه 

احلرب، النا�ص���بة ب�ص���ورة خا�صة بني 

فئتني تنتميان اإىل بلد واحد.

وما كاد يتم انت�صار اجلي�ض الفرن�صي 

املنا����ر للج���رال ديغ���ول واحللفاء 

ويدخل���ون لبنان حتى �ص���درت الأوامر 

للجي�ض اخلا�ض واملتطوعني اللبنانيني 

ب���اأن يتمرك���زوا يف ال���ذوق، حيث عقد 

ال�ص���باط اللبنانيون اجتماعًا خا�ص���ًا 

تدار�صوا فيه املوقف على �صوء م�صلحة 

الب���الد، واتخ���ذوا قراراً ب���اأن ل يكونوا 

اإل يف خدم���ة لبن���ان واأن ل ياأمتروا اإل 

باأوام���ر ال�ص���لطة اللبنانية، وو�ص���عوا 

الوثيق���ة التاريخية بناء لقرتاح جميل 

حل���ود وبقيت حمفوظ���ة لديه وقد وقع 

عليها اأربعون �ص���ابطًا لبنانيًا عاهدوا 

اهلل وال�رف اأن ل يخدموا اإل �ص���لطات 

وطنه���م واأن ل يخ�ص���عوا اإل لأوامرها، 

ومل يقبلوا با�ص���تئناف القيام باملهام 

الع�ص���كرية اإل بعد اأن نال���وا وعداً من 

ال�صلطات الديغولية واحلليفة با�صتقالل 

لبن���ان الت���ام، وكان اأول وعد ر�ص���مي 

بال�ص���تقالل يعطى للبنان بعد احلرب 

العاملي���ة الثانية، وعلى هذا الأ�ص���ا�ض 

ر�ص���ي جميل حلود ورفقاوؤه با�صتئناف 

للقنا�صة  الأول  الفوج  اخلدمة وت�ص���لم 

اللبنانية.

يف �ص���نة 1943 ب���داأت النتفا�ص���ة 
اللبنانية يف �ص���بيل احلرية وال�صيادة 

للمطالبة  اللبنانيني  ن�صاطات  وا�صتدت 

بال�صتقالل التام الناجز واإنهاء النتداب 

الفرن�صي وحتقيق الأمنية الغالية التي 

جاهدوا يف �صبيلها وحتملوا الت�صحيات 

ب�صرب و�صخاء عرب التاريخ.

القائ���د  مهم���ة  اأ�ص���بحت  وهن���ا 

جمي���ل حلود واإخوانه، �ص���باط اجلي�ض 

اللبناني���ني دقيق���ة و�ص���عبة وحرجة 

للغاية، فه���م اأمام الواجب الع�ص���كري 

والن�ص���باط واأم���ام ال�ص���عور الوطني 

امل�صطرم يف نفو�صهم، واجلي�ض خا�صع 

ل�ص���لطة النتداب وتابع جليو�ض دولة 

يف طليعة الدول الأوروبية قوة وعظمة 

و�ص���عة ونفوذ، فبداأت العاطفة الوطنية 

�راع���ًا عنيفًا يف نف����ض القائد جميل 

حل���ود واإخوانه ال�ص���باط الوطنيني يف 

جي�ض ال����رق، وكان ل بد من اإظهارها 

والتعبري عنها مهما كانت امل�صوؤوليات، 

ول ب���د من ال�ص���ري يف طليع���ة طالب 

احلرية وال�صتقالل مهما كانت النتائج، 

فحب الوطن وم�صلحة الأهل واملواطنني 

قبل اأي كان ولبنان فوق اجلميع.

بداأت اجتماعات القائد جميل حلود 

تتابع  اللبناني���ني  ال�ص���باط  باإخوانه 

و�رع بو�ص���ع اخلطط لن�رة الق�صية 

اللبناني���ة، ور�ص���م التوجي���ه الوطني 

العامل���ني يف  للبناني���ني  ال�ص���حيح 

اجلي�ض من �ص���باط واأفراد فخلق فيهم 

ال�صميمي  وال�ص���عور  الوطني  العنفوان 

بواجبه���م نحو بالدهم وا�صت�ص���هال كل 

ت�ص���حية مهما غلت يف �صبيل حريتها 

وا�صتقاللها، وال�صتعداد للجهاد يف هذا 

ال�صبيل مهما كان �صاقًا ومتعبًا.

اأحمد زين الدين
اللواء جميل جرج�س حلود
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تعاين كل �أم جديدة من عدم م�ساعدة 

زوجه���ا يف تربي���ة �لطفل، خ�سو�س���ًا 

يف �أوىل �أيام���ه، ما ي�س���بب �لكثري من 

�مل�ساكل، فاإذ� كنِت زوجة جديدة وعلى 

و�سك �أن تكوين �أمًا، تعرّيف �إىل �ل�سفات 

�لتي ال ب���د �أن تك���ون يف زوجك حتى 

ي�سبح �أبًا جيد�ً.

- ي�س���اعد يف �الأعمال �ملنزلية: �إذ� 

كان يعت���اد �جللو�س �أم���ام �لتلفاز وال 

يتحرك من �أمامه فه���ذ� موؤ�ش ال يب�ّش 

باخلري �أبد�ً، فلن جتديه م�س���اعد�ً لِك يف 

تربي���ة طفلك، �أم���ا �إذ� كان يعاونك يف 

�الأعم���ال �ملنزلية �لب�س���يطة وال يتذّمر 

ف�س���يكون يف �مل�س���تقبل م�س���اعد�ً لِك 

ولطفله.

- �إذ� كان يتحّمل �ل�س���غط و�لعمل 

حتت �لتوتر، ويقوم بكل م�سوؤلياته دون 

�أن يرى هذه �مل�س���وؤليات حْم���اًل ثقياًل 

عليه، فهذ� �لرج���ل يكون مع �أ�شته يف 

�أ�سعب �لظروف، و�س���يكون �الأب �لر�ئع 

يف �مل�س���تقبل، الأنه �سيعرف جيد�ً كيف 

�لطفل و�ش�خ���ه وتعبك  يتعامل م���ع 

و�سهرك و�إرهاقك من �لطفل، ويكون عونًا 

لِك يف �ملنزل.

- ال ياأخ���ذ �حلياة على حممل �جلد 

طو�ل �الأوقات، ويجل�س معك يف �ملنزل 

ويد�عبك وي�س���حك كثري�ً وال يحمل �لهّم 

دوم���ًا، فهذ� �لرج���ل يعطيك �إح�سا�س���ًا 

باالأمان، ويعطي �لبيت جو�ً من �ل�شور 

و�ل�س���عادة، فال تخ�س���ي عل���ى تربية 

�أبنائك منه، فلن يكون قا�سيًا بل حنونًا 

�إىل �أبعد �حلدود، ورمبا يكون �ل�س���ديق 

�ملقرّب البنكما �أو بنتكما.

- يتحّم���ل �مل�س���وؤولية كامل���ة يف 

�ملن���زل، وتعتمدين عليه �عتماد�ً كاماًل، 

وال يرتكك وح���دك، فهذ� �س���يكون �الأب 

�ملث���ايل يف �مل�س���تقبل، فالذي ال يرتك 

زوجته وحدها لن يك���ون �إال �أبًا مثاليًا 

وخري عون لِك يف تربية �أطفالك.

- �إذ� كان يح���ب �حليو�نات �الأليفة 

ورعايته���ا، �علمي �أنه �س���يهتم بطفلك، 

ورمبا ي�ساعدك يف تغيري »�حلفا�سات« 

له، لكن هذه �لعالمة لي�س���ت �شورية، 

فالكثري من �الآباء ال وقت لديهم لرعاية 

�حليو�نات �الأليفة، لكن يف �لوقت نف�سه 

ي�ساعدون زوجاتهم يف تربية �الأطفال.

- يهت���ّم باحتياجات���ك، وال يعتربك 

ج���زء�ً من �ملنزل فح�س���ب، ب���ل يرتكك 

تخرجني مع �س���ديقاتك ك���ي تتناويل 

�الإفط���ار معه���م، �أو مينحك بع�س���ًا من 

�لتدلي���ل و�لرفاهية، فه���ذ� �لزوج على 

ق���در كبري من �لعقالنية و�حلب �أي�س���ًا، 

و�الأنانية ال م���كان لها عنده، ولن يقبل 

�أن تتحمل���ي �أعب���اء �حلم���ل و�لوالدة 

وتربي���ة �لطفل وحدك دون �مل�س���اعدة، 

ب���ل �س���تجدينه �إىل جانبك ي�س���اندك، 

وحت�س���لني من���ه على �لدعم �لنف�س���ي 

و�ملعنوي، فهدفه يف �حلياة �أن يجعلك 

�س���عيدة، ويرى يف �الأبّوة حياة جميلة 

�ل�س���عادة و�ل�سكر، فال  جديدة ت�ستحق 

يتذمر من بكاء �لطفل و�ش�خه، وال من 

�هتمامك بالطفل �الهتمام �الأكرب، وعليِك 

�أن تعاملي هذ� �لزوج بكل رفق وحنان، 

وال تن�سيه و�س���ط زحمة مطالب �لطفل، 

فهذ� �لزوج ح�سا�س بطبعه، وال يريد �أن 

يزعجك بطلبات���ه، فال بد �أن تكوين �أنت 

�الأخرى ذ� �إح�سا�س عاٍل به وباحتياجته 

دون �أن يطلب منك.

- يتمتع ب�س���فة �العتماد على ذ�ته، 

ويفعل �لكثري من �الأ�س���ياء دون �لرجوع 

�إلي���ِك، فهذ� يعني �أن���ه ميكنك �العتماد 

علي���ه يف نزهة م���ع طفل���ك وحدهما 

بال�سيارة مثاًل، وهناك بع�س �الأزو�ج ال 

ي�ستطعون فعل �أي �سيء دون زوجاتهم، 

وهذه �ل�سفة ُت�سعد �لكثري من �لزوجات؛ 

لكنه �سُيتعبها هذ� عندما تولد �أول طفل، 

الأنه �س���يكون لديها طف���الن يحتاجان 

�إليها ويعتمد�ن عليها �عتماد�ً كليًا، لكن 

من �ملمك���ن �أن تتعاملي مع هذ� �لنوع 

من �الأزو�ج مبنتهى �ل�س���هولة، فحاويل 

�أن تعتم���دي علي���ه يف بع����س �الأمور 

�لب�س���يطة، وتظاهري �أنك ال تعرفني �أن 

تفعليها بدونه، وبالتايل �س���يعتاد هو 

�أن يتحمل بع�س���ًا من م�س���وؤولية نف�سه 

وم�س���وؤوليتك، ثم عندما تولدين �لطفل 

�ستجدينه يعاونك يف تربيته.

- ميلك قلبًا كب���ري�ً وحنونًا، ويحب 

�الأعم���ال �خلريي���ة، وي�س���اعدك عندما 

تك���وين مري�س���ة، وال ي���رتك و�لدته �أو 

و�لده وهما بحاجة �إليه، ويحب �جلميع 

ويعطي بال ح�ساب يف �خلري، ويفاجئك 

بالورود يف �ملنا�س���بات �خلا�س���ة، وله 

طاب���ع رومان�س���ي مميز، فه���ذ� �لزوج 

�س���يكون �أبًا مثالي���ًا الأطفالك، ويعلّمهم 

�لكثري من �لعاد�ت �حل�سنة �لتي ت�ساعد 

يف تن�سئتهم تن�سئة �سليمة.

- يري���د �أن يكون �أبًا جي���د�ً، فد�ئمًا 

جتدينه يتح���دث عن �مل�س���تقبل وعن 

حبه الأن يكون لديه طف���ل منك، ففكرة 

�الأب���ّوة و�الأموم���ة بالن�س���بة �إليه حلم 

جميل ولي�س عبئًا وم�س���وؤوليات فقط.. 

عندما يرى طف���اًل يلعب �أمامه، جتدينه 

وكاأنه يذوب قلبه ويبد�أ باالبت�سام دون 

�أن ي�س���عر.. ال يهم �أن يكون زوجك لديه 

خربة يف �لتعامل مع �الأطفال ليكون �أبًا 

جيد�ً، لكن يكفي �أن ي�س���عر بد�خله �أنه 

يريد �أن يكون �أبًا جيد�ً، وبالتايل �ستكون 

�إرد�ته �أكرب من �أي خرب�ت �أو ممار�س���ات 

من قبل مع �الأطفال.

رمي �خلياط

عالمات تدل على أن زوجك سيكون أبًا جيدًا.. اكتشفيها

حتر�س �الأمهات على �إحلاق �أطفالهن بعدة �أن�سطة، 

وت�س���جعهم على ممار�س���تها، لكن تبقى مل�ساركتها 

ب�س���مة خا�س���ة يف نف����س �لطفل، و�أثر و��س���ح يف 

�إ�سعاده، فمن �ساأن تو��سل كهذ� مع �الأطفال �أن ين�سئ 

عالقة حميمة بني �لطفل وو�لدته، باالإ�س���افة �إىل �أنها 

ُتثري يف نف�سه �لن�ساط و�حليوية وحّب �لتعلّم.

ال ب���ّد �أن تب���ادر �الأم مب�س���اركة طفلها �أن�س���طته 

�ليومية، ولو لوقت ق�س���ري، وُهنا نقرتح بع�س���ًا من 

�أف�سل �الأن�سطة لتمار�سيها مع طفلك: 

�لتلوين: من �جلميل �أن جتل�سي مع طفلك وت�ساركيه 

�لر�س���م و�لتلوين، قد تبتكر�ن �سيئًا جمياًل معًا، وهذ� 

ي�ساعد على تنمية قدر�ت �لطفل �لعقلية.

�لطبخ: م�ساركة �لطفل يف عملية �لطهو �أمر ذو �أثر �إيجابي 

على �لطفل، ومن �ساأنه �أن يعزز ثقته بنف�سه باأن �أّمه ت�ستطيع 

�العتماد عليه يف بع�س �الأمور، فتح�س���ري �لع�س���اء معًا �أمر 

جميل، و�الأهم من ذلك �أن جتعليه يقوم باالأعمال �الآمنة.

�لقر�ءة: م�س���اركتك طفلك �لقر�ءة من �أهم �ل�ُس���بل 

�لتي ت�ساعده لالإقبال عليها ُم�ستقباًل، و�إحدى �لعو�مل 

�ملوؤثرة يف در��سته وحت�سيله �لعلمي، فرو�ية �لق�س�س 

له وتقليدك الأ�سو�ت �ل�سخ�سيات �أمر ممتع لِك وله.

قي���ادة �لدر�ج���ات �لهو�ئية: �لدر�ج���ات �لهو�ئية 

من �أكرث �الأمور ت�س���لية، و�لكثري من �لكبار و�ل�س���غار 

يحبونها وميار�س���ونها، �عرت�فك لطفلك باأنِك ما زلِت 

تهوي���ن ركوب �لدر�جة وم�س���اركته ذل���ك ُيعترب قمة 

�ملتعة. 

لعبة »�لغّمي�سة«: هذه �للعبة متعارف عليها منذ 

�لق���دم، وتتو�رثها �الأجي���ال وكاأنها عادة، من �جلميل 

�أن تلعبيها مع طفلك �ست�سعرين بالن�ساط و�ل�سعادة، 

و�سينتقل هذ� �ل�سعور �إىل طفلِك �أي�سًا.

دعي طفلِك يقرتح ن�ساطًا مّما يحب ويريد م�ساركتك 

به، قد يكون نوعًا من �أنو�ع �للعب، �أو لغز�ً، �أو حركات 

ريا�سية معينة، �ساركيه �إياها من باب �ملرح.

• �آد�ب �ملو�قف �ل�سعبة يف �ملطعم
- عند وقوع �الأدو�ت على �الأر�س: من �ل�سائع جد�ً، وب�سبب �نهماكنا 

وحترّكن���ا �ل�شيع عل���ى �ملائدة �أن نوق���ع بع�س �الأغر�����س و�الأدو�ت 

كال�س���وكة �أو �ل�سكني مثاًل على �الأر�س.. يتمّنى عليك �التيكيت �أال تهّمي 

يف �النحناء �أر�س���ًا النت�س���ال �الأد�ة و�إعادته���ا �إىل �ملائدة، بل �نتظري 

�لنادل و�أعلميه باالأمر، كونه يعرف �أين ي�سعها بعد رفعها عن �الأر�س.

- �ّت�س���اخ �الأدو�ت �أو �لك���وب: ال ترفع���ي �لقطعة �ملّت�س���خة عاليًا 

وتلتقط���ي �نتباه �ملطعم باأكمله، الأّن خطاأً من هذه �لدرجة قد يح�س���ل 

معك يف �ملن���زل، بل �نتظري مرور �لنادل �أم���ام طاولتك و�طلبي بدياًل 

عنها، ال ت�ستخدمي حمرمتك لتنظيفها وتلميعها، كما ال ت�ساركي ق�ّستك 

مع كل �جلال�سني حول �ملائدة. 

- �كت�س���اف بعو�سة �أو �س���عرية يف �لطبق: ت�شّفك �ملثايل يف هذه 

�حلال���ة يكون بالتقاط �هتمام �لنادل و�إعالمه ب���كّل هدوء باالأمر، وهو 

�سيتكّفل با�ستبد�ل �لطبق، و�سياأتيك بالطبق �جلديد ب�شعة قيا�سية.

- �ّت�س���اخ وجه �أحد �جلال�س���ني بالطعام: خالفًا مل���ا يفعل �لبع�س 

برفع �ل�سوت و�إعالم �ل�سخ�س با�سمه عن وجود بع�س من بقايا �لطعام 

على فمه �أو جو�نب خّديه، �لت�شّف �الأف�سل يكون با�سرتعاء �نتباه هذ� 

�ل�سخ�س بالذ�ت، رفع حمرمتك ومتريرها على وجهك �أنت، فينتبه لالأمر 

ومي�سح وجهه.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

أفضل أنشطة تمارسينها مع طفلك 



منوعات

�رتعا�س �ليدين �لذي ال ميكن �ل�سيطرة 

عليه ميك���ن �أن يكون نتاج �أ�س���باب عدة، 

ت���رتو�ح بني �حل���االت �ملر�س���ية، ورمبا 

�لتقدم يف �لعمر، �أو �لتوتر.

�أي�س���ًا، تت�س���بب بع����س �لعقاقري يف 

�رتعا����س �ليدين، ورغم ذلك، ففي كثري من 

�الأحيان ي�س���هل عالج �رتعا�س �ليدين، �أو 

�لتقليل منها، ورمبا توقفها.

�حلد من �لكافي���ني: ال بد من �حلد من 

م�س���توى �لكافيني �لذي تتناوله �إىل �حلد 

�ملعقول، �أو �المتناع عنه متامًا، فهو يعمل 

على تهيي���ج �جلهاز �لع�س���بي، و�الإفر�ط 

يف تناوله من �أكرث �الأ�س���باب �ملوؤدية �إىل 

�رتعا�س �ليدين.

ويف �حل���االت �الأك���رث ح���دة، ميكن �أن 

يت�س���بب �لكافي���ني يف حدوث �ل�س���د�ع 

و�لدوخ���ة، �أو �لتوت���ر، �أو م�س���اكل �لقلب 

�ملختلفة.

�الإق���الع ع���ن �لتدخ���ني: �لكث���ري من 

�لنيكوتني يت�س���بب يف �رتعا�س �ليدين، �أو 

يزيد من حدة �لرع�س���ة �ملوجودة بالفعل، 

فاإذ� �أردت توقف يديك عن �الرتعا�س، عليك 

باالإقالع عن �لتدخني على �لفور.

�لتحقق من �لعقاقري �ملتناولة: تت�سبب 

بع�س �لعقاقري مبجموعة كبرية من �الآثار 

�جلانبي���ة غري �ملرغوب به���ا، مبا يف ذلك 

رع�س���ة �ليد، ثم حتّدث �إىل طبيبك و��ساأله 

ما �إذ� كانت تت�س���بب بع����س �الأدوية �لتي 

تناولها يف حدوث ذل���ك من عدمه، فرمبا 

ين�سحك بتقليل �جلرعة، �أو ي�سف لك دو�ء 

�آخر.

�لتحقق من م�س���تويات �ل�سكر يف �لدم: 

عندما تكون لديك م�س���تويات منخف�س���ة 

لل�سكر يف �لدم، تنق�س �لطاقة من ج�سدك، 

م�سببة �رتعا�س �ليدين.

تن���اُول �لكث���ري من �الأطعم���ة �ملحالة 

يت�سبب يف �رتفاع مفاجئ مل�ستوى �ل�سكر 

يف �لدم، لكنه ينخف�س مرة �أخرى، م�سببًا 

�رتعا�س �ليد و�أعر��سًا �أخرى.

لتوقف يديك ع���ن �الرتعا�س، ال بد من 

تن���اول �لكاربوهي���در�ت بطيئة �له�س���م، 

كالفو�كه و�حلبوب �ملحالة.

تقلي���ل �لتوت���ر، وممار�س���ة متاري���ن 

�ال�سرتخاء، و�حل�سول على ق�سط كاف من 

�لنوم: فالتوتر و�الإجهاد و�لع�سبية هم من 

�أكرث �الأ�سباب �سيوعًا حلدوث �رتعا�س �ليد، 

ثم عليك باال�سرتخاء وتقليل �لتوتر و�لقلق 

يف حياتك قدر �الإمكان.

هناك ع���دة متاري���ن م�س���اعدة على 

�ال�سرتخاء، كالتاأمل و»�ليوغا« و�لتنف�س، 

و�لتي بدورها تقلل من �لتوتر، وت�س���عرك 

بالهدوء و�ال�سرتخاء.

��ست�س���ارة �لطبيب: حت���ّدث �إىل طبيبك 

ب�س���اأن بع�س �لعالجات �لتي تعمل على 

توقف يدي���ك عن �الرتعا����س، فهناك عدة 

عقاق���ري تفيد كثري�ً يف هذ� �ل�س���اأن، وعند 

تناولهم بانتظام �سيعملون على تقليل �أو 

منع �ليد متامًا عن �الرتعا�س.

منع �رتعا�س �ليد من خالل فيتامينات 

�ملع���ادن: هن���اك بع����س �لفيتامين���ات 

و�ملع���ادن �لهامة �لتي يت�س���بب نق�س���ها 

بالكثري من �مل�س���اكل �ل�سحية �حلادة، مبا 

يف ذلك �رتعا�س �لي���د.. تاأكد من وجودها 

يف نظام���ك �لغذ�ئي، وتن���اول �الأطعمة �أو 

�ملكمالت �لغذ�ئية �لتي ت�ستمل عليها، لكن 

قبل كل �سيء ُين�س���ح با�ست�سارة �لطبيب 

�أواًل، ومنها: فيتامني »B12«، وهو �شوري 

ل�س���حة �الأع�س���اب، ونق�س���ه ي���وؤدي �إىل 

�رتعا�س �ليدين و�لقدمني، باالإ�س���افة �إىل 

�سعف �لع�س���الت، وفقد�ن �لتو�زن و�سعف 

�لذ�ك���رة، كذل���ك فيتام���ني »B1« يغذي 

�الأع�ساب ويحميها من �لتلف، و�مل�ستويات 

�ملنخف�س���ة منه ت�س���بب �الرتعا�س وتلف 

�الأع�س���اب، و�الرتباك و�س���عف �لع�سالت 

 »B6« و�خل���رف، بينم���ا يدع���م فيتامني

�لكثري من �أن�سطة �الأع�ساب، ونق�سه يوؤدي 

 »E« إىل �رتعا����س �ليدين، نق�س فيتامني�

ميكن �أن يكون �سببًا �آخر الرتعا�س �ليدين، 

الأنه هام ل�س���حة �جلهاز �لع�سبي �لعامة، 

ونق�س���ه يوؤدي �إىل عدم �لت���و�زن، وتنميل 

�الأطر�ف، و�سعف �لليونة و�لع�سالت.

�ملع���ادن: نق����س �ملغني�س���يوم ميكن 

�أن يوؤدي �إىل ت�س���نجات �لع�س���الت، و�لذي 

بدوره يت�س���بب يف �رتعا����س �ليدين، من 

جهة �أخرى، يتحّكم �لبوتا�سيوم يف ن�ساط 

�لع�س���الت و�خلاليا �لع�سبية، ومع �لوقت 

يت�س���بب نق�س���ه يف �رتعا����س �لي���د، �أما 

�لكال�س���يوم فيوج���د 99٪ منه يف �لعظام 

و�الأ�سنان، يف حني يتبقى �ل�1٪ �الآخر يف 

�لدم، ليجعل ع�سالتنا تنقب�س ب�سكل جيد، 

ما مينع �لتجلط، وي�س���اعد �الأع�س���اب يف 

�لعمل ب�س���كل فعال يف �جل�سم، وبالطبع 

فاإن �نخفا�س م�س���تويات �لكال�س���يوم يف 

�جل�س���م ميكن �أن يوؤدي �إىل �رتعا�س �ليدين 

و�سعف �لع�س���الت، وعدة م�ساكل �سحية 

�أخرى.

�أف��ق��ي

1 �ن�ست / �سوتها مالئكي وحلنها رحباين
2 �ساعر لبناين مهجري / فوق �لعني )معكو�سة(

3 كلمة ت�ستخدم لال�س���هاب يف �ملعنى / لقب �جتماعي 
�جنليزي / زهر يذكر يف حتية �ل�سباح

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �الأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4 حيو�ن بحري ي�سنف من �أذكى �ملخلوقات 
/ وحدة �لعملة �للبنانية

5 مت�سابهان / حب
6 ما يئ�س وما ��ست�سلم / �جلن / طرف

7 �سهل يف لبنان / ي�سحب
8 خميم فل�سطيني �سهري يف لبنان

9 ��سم موؤنث مبعنى �خلفيفة �للينة �لهادئة 
/ مدينة �أثرية يف �لبقاع �للبناين مهمة

10 دولة عربية ��س���ل ��س���مها مبعنى لون 
�لل���ن لكرثة �لثلوج يف جبالها / قرية يف 

ق�ساء �ملنت بجبل لبنان

ع��م���ودي

1 و�س���ل درجة عالية من ح�س���ن �الأد�ء �أو 
�ل�سناعة / ن�سف �سابر / ثلثا جبل

2 مبعنى طريق �أو و�س���يلة �أو الأجل �س���يء 
ما / حالة �الإ�س���ابة مبكروب �أو عفونة يف 

�جل�سم

3 عك�س حلو / مطرب ر�حل �ساحب �غنية 
بنات �ملكال

4 عرو�س �مل�س���ايف �للبناني���ة / – قرية 
لبنانية وقعت �سحية غدر �ملحتل

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
5 ��س���م حرف من حروف �للغ���ة / – طاف يف 

�ملكان وبحث بنظره

6 غري متزوج
7 ي�سعون �سيئا مكان �سيء �آخر / مت�سابهات

8 ه���ز وخ����س / ثلثا �س���يد / يقر�أ لنف�س���ه �أو 
لالآخرين

9 كثري وفائ�س / ي�سبك �الأ�سياء ببع�سها
10 قرية وق�س���اء يف �لبقاع �للبناين عند جبل 

�سنني / مت�سابهان / هجم

ب ارتعاش اليدين
ِّ
جن

ُ
نصائح ت
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غ�شٌّ غريب ومقزز ميار�س���ه �أحد مقيمي 

�ل�س���عودية، حيث يخلط  �لعربية  �ململكة 

تاجر عطور يف مدينة �لباحة، �لعطور �لتي 

يبيعها ببوله.

وح�سب ما �أوردت بع�ش وكالت �لأنباء 

فقد �أوقفت فرق وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة 

يف مدينة �لباحة هذ� �لتاجر، وقال مدير 

�س���حة �لبيئة يف �ملدين���ة: »�إن �ملقيم 

م�س���تَبه به يف ��س���تعمال هذ� �لت�رصف 

يف �أعمال �ل�س���حر و�ل�س���عوذة«، م�سري�ً 

�إىل �إحال���ة �ملقبو�ش علي���ه �إىل �جلهات 

�ملخت�سة، لتخاذ �لالزم حيال ذلك.

ومت �إت����الف ما �س����بط م����ن عطور�ت 

و�أقني����ة ُمع����ّدة للغر�ش ذ�ته، و�س����تتم 

معرف����ة دو�فع و�أه����د�ف �لت�رصف خالل 

�لتحقيقات.

ذك���رت �ملنظمة �لنا�س���طة يف �ملناطق 

�لفرنكوفونية يف �س���وي�رص� �أنها ��ستطاعت 

�أن تو�ّس���ع ن�ساطها يف م�ساعدة �لأ�سخا�ش 

�لذي���ن ليريدون �حلي���اة، يف �لإقد�م على 

�لنتحار و�إنهاء حياتهم باأيديهم، خ�سو�سًا 

�مل�سّنني �ملر�سى، و�لذين لي�سو� يف مر�حل 

مر�س���هم �لنهائي لك���ن يف نف�ش �لوقت ل 

يريدون �ل�ستمر�ر يف �حلياة مدة �أطول من 

ذلك.

وك�س���ف رئي����ش �جلمعية؛ غ���ريوم، �أن 

جمعيته �تخذت هذ� �لقر�ر خالل جمعيتها 

�لعامة يف ني�سان �ملا�سي، و�أن �جلمعيات 

�لرديفة جلمعيته يف �ملناطق �ل�سوي�رصية 

�لأخرى، و�لناطق���ة بالإيطالية و�لأملانية، 

�س���تقوم باخلطوة نف�سها �عتبار�ً من �لأيام 

�ملقبلة.

وقال غريوم: »ن�س���اعد �ملر�سى �لذين 

يقررون �أن ل تك���ون لديهم مدة بقاء على 

قيد �حلياة بنوعية �س���يئة«، وتابع: »�إنهم 

م�سّنون مر�س���ى، ل يعانون مر�سًا ي�سبب 

�لوف���اة على �ملدى �لق�س���ري، لكنهم �أنا�ش 

يعانون«.

ُيذكر �أن هذه �جلمعية �لعاملة فقط مع 

�لأ�س���خا�ش �ملقيمني يف �سوي�رص� �ساعدت 

155 �سخ�س���ًا يف 2013، غالبيته���م م���ن 
�مل�سابني بال�رصطان، على �إنهاء حياتهم.
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كاريكاتير

القبض على تاجر يبيع بوله!

َع لها 20 ضرسًا جمعية تساعد الراغبين بالموت على االنتحار
َ
خل

وسنًا بجلسة 
يت

ّ
واحدة.. فتوف

فقدت جودي جان )64 عامًا( 

وعَيه���ا عل���ى كر�س���ي طبيب 

�لأ�س���نان حني بد�أ يف �إجر�ء�ت 

معّقدة خللع 20 �رص�س���ًا و�سنًا 

�أ�سنانها يف جل�سة و�حدة.  من 

وكانت »ج���ان« قد عادت من 

جل�س���تها مع طبيب �لأ�س���نان 

يف منطقة �إلينجتون يف ولية 

�إنهاكًا  تعاين  كونيتيكت، وهي 

�س���ديد�ً، وتوفيت يف غ�س���ون 

�ساعة و�حدة.

وعلى �أث���ر ما �رتكبه طبيب 

علّقت  باتل،  ر��س���مي  �لأ�سنان 

جلن���ة �لأ�س���نان �لدولي���ة يف 

كونيتيك���ت رخ�س���ته �ملهنية، 

ب�س���كل  �لت�رصف  يف  لف�س���له 

م�ستوى  �نخفا�ش  عند  منا�سب 

وخلعه  �ملري�س���ة،  �أك�س���جني 

�لأ�سنان ب�سكل غري �سحيح يف 

زيارة و�ح���دة، وهي �لإجر�ء�ت 

�لت���ي �أدت �إىل وف���اة »جان«، 

كما �أنه مهدد بفقد�ن رخ�س���ته 

نهائيًا يف جل�س���ة 18 حزير�ن 

�أمام �ملحكمة.


