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التحول من ثقافة النكبة
إلى ثقافة االنتصار

أرسالن في المؤتمر الرابع للحزب:
من يرفض النسبية 
يرفض الديمقراطية



مؤسسة األمير مجيد أرسالن اإلجتماعية

بيت الطالبة

الشويفات - حي القبة مقابل المدرسة الرسمية للصبيان
للمراجعة واإلستعالم اإلتصال بالمؤسسة

03/430200 - 05/431552

حفظ اهلل لبنان 
من كِل مكروٍه ... 
واإل فالآتي اأعظم

املعادلة  يف  لبنان  تيياأثيير  اأن  اإثيينييان  يختلف  ال 
االإقليمية وم�شار اأحداث املنطقة �شبه معدوم. 
الثقة  وال  موجودة  بلبنان  الدولية  الثقة  فال 
االإقييليييييمييييية كيييذليييك، نيييظيييراً لييهيي�ييشييا�ييشيية اليينييظييام 
الفا�شل بني  ال�شيا�شي الذي يقف على اخلط 
الدولية  ال�شيا�شات  ركب  ال�شر يف  اأو  االإنهيار 
املييييدمييييرة... ويف احلييالييتييني اإنييييا هلل واإنيييييا اإليييييه 

راجعون!!!
نعم.. ال خيار ثالث بوجود املذهبية والطائفية 
التي ال ميكن اإعتبارها مرتكًزا للبنان امل�شتقبل 

الذي نريد.
اأر�ييشييالن،  طيييالل  لييالأميير  والييقييول  "لبنان"، 
"يتاأثر وال يوؤثر" واملكابرة يف غر هذا ال�شياق 
مراوغة فّجة تهدف اىل ت�شليل احلقائق من 
دون اأية ادنى حماولة لت�شويب الو�شع القائم.

املطالبة بي "اللبننة" حٌق .. لكن هل نحن اليوم 
يتجاوز  ال  الييطييرح  هييذا  اأن  اأم  باللبننة  نييوؤميين 
اىل  االإنييتييميياء  لت�شويق  ا�شتباقًيا  �ييشييعيياًرا  كييونييه 
املييواطيينيية �ييشييكيياًل، وهيييي الييتييي حتييتيياج اىل ن�شف 
قبل  اأ�شا�شه  من  العن�شري  ال�شيا�شي  النظام 
اخلو�ض يف املزايدات ال�شعبوية الباهتة اللون؟
نييحيين ال اأحيييييييد.. طيييامليييا نيييتييياأمييير عييلييى الييوطيين 
الييذي  االإنييتييخيياب  قييانييون  بخ�شو�ض  ونتجهبذ 
نييطييمييح اىل تييفيي�ييشيييييلييه عييلييى قيييييا�ييض مييذاهييبيينييا 
املغلق  قيييييا�ييض جيينييوحيينييا  عييلييى  اأي  وطييوائييفيينييا.. 

وم�شاحلنا ال�شيقة.
املواطنة تبداأ بقول كلمة احلق.. واحلق يقال: 

لتاريخه" !!! قيلت  حق  كلمة  ال  "ان 
املييخييتييلييط هييجيينٌي ب�شكله  اليينييظييام االإنييتييخييابييي 
وميي�ييشييمييونييه... وميييين اأهييييدافييييه احليييفييياظ على 
اليييوكيييالييية احلييي�يييشيييريييية لييبييعيي�ييض اليي�ييشييخيي�ييشيييييات 
اخلارجية  املحافل  يف  بطوائفها  تتاجر  التي 
ُتيي�ييشييلييب ميينييهييا بييعيي�ييض املييقيياعييد  اأن  وييي�ييشيينيييييهييا 
اليينيييييابييييية... مييا يييعيينييي اإليييغييياء احليي�ييشييرييية على 

ح�شاب التعددية.
جي�ض  وال  فاعلة،  موؤ�ش�شات  يريد  ال  بع�شهم 
وال �شعب وال مقاومة بل يريد فو�شًى عارمة 
املتما�شي  الييتيياريييخييي  امليي�ييشييروع  مييع  اإنيي�ييشييجيياًمييا 
ح�شارتنا  يف  املنغم�ض  الييغييرب...  م�شالح  مييع 

وثقافتنا ويعرف مفا�شلها اأكرث منا.
بيييقيييييييامييية دوليييييية احليييق  اإال  ليييين ييييقيييوم  ليييبييينيييان 
بدًءا  االإداريييية،  املوؤ�ش�شات  دوليية  قبل  االإن�شانية 
مييين االإعييييييراف بيياأنيينييا مييتيي�ييشيياوون يف احلييقييوق 

والواجبات وباأن الدين هلل والوطن للجميع.
حفظ اهلل لبنان من كِل مكروٍه ... واإال فاالآتي 

اأعظم. 
رئي�س �لتحرير

كلمة العدد

ال وطن 12
من دون ن�شف "�لّطائف"

�مل�شروع �الأمريكي �لكردي... 8
م�شروع ف�شل و�إنتحار �الأد�ة

�الأمن �لقومي 26
من منظور عبد �لنا�شر 

رو�شيا و�إير�ن50
وخيبة �لغرب

العميد الركن الدكتور امني محمد حطيط

إبراهيم ياسني

ليليان حمزة

غالب قنديل

رئي�ض التحرير 
د. �شليم حمادة

املدير امل�شوؤول
وليد بركات

هيئة التحرير:
زينة جميد �ر�شالن

جاد حيدر
فاديا ح�شني �بر�هيم

منى �لعري�شي
ناجي �شميط 

االخراج الفني
علي كمال �لدين

الطباعة
د�ر بالل للطباعة و�لن�شر

اإن االآراء الواردة يف هذا العدد تعرب عن راأي 
اأ�شحابها فقط وال تلزم املجلة باأي مراجعة

رقم �لرتخي�س:
 2014/269

اوتو�شراد خلده - بروت
مقابل اأفران �شم�شني

بناية النور - الطابق الثامن
تلفاك�ض: 05/803887

Email:
dimocratia.dimocratia@gmail.com

Website: www.ldparty.org

�ل�شعر: 3000 ل.ل.
�ال�شرت�ك �ل�شنوي:

$50 100$لالفر�د: للموؤ�ش�شات:

3العدد 68 - اأيلول 2016



بقلم �حلاج حممود قماطياالفتتاحيةاالفتتاحيةاالفتتاحية
نائب رئيس املجلس السياسي في حزب الله

التحول من ثقافة النكبة
اإىل ثقافة االنت�صار

نتحدث عن ذكرى االنت�شار االلهي يف متوز 2006 ونقف على بع�ض 
نتائجه ومفاعيله بعد م�شي عقد من الزمن، و�شيبقى هذا االنت�شار 
موؤثراً وفاعاًل يف احلياة ال�شيا�شية ويف تاريخ هذه االأمة لعقود قادمة: 
الييقييوى مفقودة  تكافوؤ  املييادييية يف  املييعييادالت  الأن  اإلييهييي  االنت�شار  هييذا 
العدو  واإمكانيات  املييادييية  املقاومة  اإمكانيات  بييني  جييداً  كبر  والييفييرق 
وهزمت  املييقيياوميية  انت�شرت  ذلييك  ورغيييم  عيياملييييياً،  املييدعييوم  ال�شهيوين 
اأجمع  العامل  االأكرث ومعه  على  االأقل عدة وعديداً  انت�شر  اإ�شرائيل، 

لذا كان الن�شر اإلهياً.
اأن  ال�شهيوين وا�شتطاع  العدو  اإرادة  ما حتقق يف هذا االنت�شار ك�شر 

ي�شجل معادالت جديدة للتاريخ اجلديد ويب�شر بع�شر جديد.
هذه املقاومة اأ�شبحت اأ�شا�شية يف املعادلة املحلية واالإقليمية والدولية، 
ميياذا  وهاج�شهم:  وتفكرهم  همهم  االأجييانييب  الدبلوما�شيني  وكييل 
اأو  كييذا  ح�شل  لييو  اهلل  حييزب  �شيت�شرف  وكيييييف  ؟،  اهلل  حييزب  �شيفعل 
كييذا...؟، هذا الهاج�ض يف كل تفكرهم الأن املقاومة باتت هي الرقم 

ال�شعب يف املنطقة.
هذا االنت�شار للمقاومة رفع من عزميتها وقوى اإرادة االأمة وجعلها 
تلتف حول لبنان وي�شعرون بالقوة واالإميان باأن هذه االإرادة ميكن اأن 

تنت�شر على اجليو�ض النظامية واالأنظمة الظاملة.
اإىل  النكبة  ثقافة  وميين  االإحييبيياط  ثقافة  ميين  الثقافة  حتولت  اليييييوم 
ثقافة االنت�شار ت�شوروا لقد كنا يف كل عام نحتفل بذكرى النكبة وما 
بذكرى  نحتفل  االآن  واأ�شبحنا  النكبة  بذكرى  يحتفل  البع�ض  يييزال 
دميياء  بف�شل  حتقق  النوعي  التغر  وهييذا  الييواقييع  هييو  هييذا  االنت�شار 

ال�شهداء واإخال�ض املقاومة.
كنا ن�شعر باالإحباط والياأ�ض والذل والعار واأ�شبحنا ن�شعر االآن باأننا 
اأ�شبح  والعدو هو من  قييادرون وفاعلون ومنت�شرون،  واأقييوييياء  اأعييزاء 

متخوفاً ومرعوباً مما نهيئ ونعد.
اأ�شبحنا من�شك بزمام املبادرة نحن الفائزون املدافعون دائماً كنا نقول 
اإذا �شنت اإ�شرائيل حرباً فاإننا جاهزون واالآن اإ�شرائيل تخ�شى وترتعد 
قدرتها  يف  وت�شكك  جهوزيتها  عن  وتبحث  االنت�شار  هييذا  نتائج  من 

وتخ�شى تراكم اإمكانيات وخربات املقاومة.
وجعلنا نعرف باأن املنت�شرين هم من ميثلون ال�شعب وميثلون االأمة 
املتاآمرون نحن من  اأو  املرتعبون  ولي�ض  واملحبطون  ولي�ض اخلائفون 
املقاومة  نحن  نحن؟  من  نحن  االأميية،  وتطلعات  ال�شعب  اإرادة  ميثل 
وحلفاوؤها يجمعنا امل�شروع ال�شيا�شي الواحد ومل يعد التدين اأو الفكر 
هو الذي يجمع فقط، بل امل�شروع ال�شيا�شي رغم االختالف يف الفكر 

اأو العقيدة.
الذي يجمع اليوم هو امل�شروع ال�شيا�شي وهذا الكالم جريء فاالإ�شالمي 
مع االإ�شالمي والقومي مع القومي والعروبي مع العروبي والعلماين 
مع العلماين ال يكفي، اإذ ماذا يجمعني مع هذا االإ�شالمي الذي يدعي 

االإ�ييشييالم واحليييب لييالإ�ييشييالم وهو 
روؤو�شهم  ويقطع  امل�شلمني  يقتل 
وروؤو�يييييييييض كييييل االآخيييييريييييين بييييينييمييا 
والعلماين  وامل�شيحي  الييعييروبييي 
ال�شيا�شي  امل�شروع  معه  يجمعني 
الغا�شب  الكيان  لهذا  الييعييداء  يف 

االإ�شرائيلي لالأمة وكيان االأمة وم�شرها.
هذا االآخر ما يجمعني معه هو امل�شروع ال�شيا�شي فهو حبيبي ورفيقي 
ورفيق دربي هذا هو ال�شريك واحلليف ولي�ض االآخر، اإذاً حَول النظرة 
اأو  علمانيني  اأو  عييروبيييييني  كييانييوا  �ييشييواء  احلييلييفيياء  واإىل  ال�شريك  اإىل 
اأو موارنة  اأو علويني  دروز  اأو  �شنة  اأو  �شيعة  اأو  اأو قوميني  نا�شريني 
امل�شروع  يف  ال�شركاء  فهم  نوعهم  كييان  اأيييياً  اأرثييوذكيي�ييض  اأو  كاثوليك  اأ 

ال�شيا�شي وهم احللفاء.
اإن م�شروع املقاومة م�شروع العزة والكرامة يف وجه العدو االإ�شرائيلي 
اأمييا م�شروع  اأو يفرق،  اآخيير رمبا يجمع  الييذي يجمع وكل م�شروع  هو 
املقاومة فهو الذي يحمي لبنان كل لبنان، واأما من يتحالف ويهادن 
اإ�شرائيل ويرعى االإرهاب واجلماعات امل�شلحة التكفرية ماذا يجمعني 
معه؟؟؟ حتى لو كان من اأبناء طائفتي اأو مذهبي اأو ي�شاركني الفكر 

والعقيدة ولكنه �شيا�شياً يف اخلندق املعادي.
وال�شاحية  وبيييروت  وعييكييار  طرابل�ض  اأبيينيياء  يقتل  اليييذي  التكفري 
والعراق و�شوريا واليمن واأوروبا واخلليج واأمركا ويعتربونهم ثواراً 
باأي عني اأو روؤية اأو مفهوم؟؟؟ هذا االنت�شار اأعطى مفهوماً جديداً 
عن  بعيداً  وال�شديق  الييعييدو  لت�شخي�ض  وال�شركاء،  للحلفاء  لييالأميية 

املذهبية والطائفية والعقيدة والفكر.
االآن بنظر املتاآمرين اأ�شبح الفار�شي هو العدو لالأمة العربية وعلى 
يتجلى  اأ�شبح  املذلة،  العربية  االأنظمة  وهذه  الت�شامن �شده  العرب 
الت�شامن اأمام مواجهة اإيران واملقاومة فاأين الدول العربية من عداء 

اإ�شرائيل واأين الت�شامن العربي �شد اإ�شرائيل؟؟؟.
نحن جنتمع، واالأمة جتتمع، والوطن يجتمع، لتكون االأمة منت�شرة 
مع الفار�شي والعربي والركي ومع كل لون وكل لبناين يتبنى امل�شروع 
ال�شيا�شي م�شروع العزة والكرامة واملقاومة، ومن نتائج هذا االنت�شار 

كر�شت معادلة )اجلي�ض وال�شعب واملقاومة( التي اأثبتت فعاليتها.
نحن نتكلم عن معادالت حقيقية من حلم ودم وروح ترجمت ونفذت، 
فهذا االنت�شار اأعطى حقائق كثرة واأ�شاع العزة والكرامة بروح االأمة 

العربية وما تزال اإ�شرائيل ترتعد من هذا االنت�شار.
اأهييدافييهييا  اإ�ييشييرائيييييل لييييي�ييض يف منعها ميين اإجنيييياز  اأ�ييشييبيينييا 

روحها ويف معنوياتها  اإ�شرائيل يف  اأ�شبنا  نحن  فقط، 
فيياأ�ييشييبييحييت ميييهيييزومييية مييين داخيييليييهيييا وهيييييذا االنييتيي�ييشييار 

�شي�شتمر ويكرب حتى تزول اإ�شرائيل باإذن اهلل تعاىل.

الموقف ال�سيا�سي

راأى رئي�س احلزب الدميقراطي اللبناين الأمري طالل ار�سالن، ان "الد�ستور 
يجب ان ُينّفذ بكامل بنوده ولي�س مبا ينا�س���ب هذا الفريق دون �سواه"، معتربا 
ان���ه "ميكننا اطالق م�سطلح ا�سالح عندما نغري مواد د�ستورية ولي�س عندما 
نطب���ق الد�ستور، لن تطبيق الد�ستور واجب، وعندم���ا ي�سبح تطبيقه بحاجة 

اىل مفاو�سات بني اللبنانيني وتتم ت�سميته ا�سالح نكون امام مهزلة".
ويف حدي���ث تلفزي���وين، ا�س���ار ار�س���الن اىل 
ان���ه "مت الت�س���اور بني رئي�س جمل����س النواب 
نبي���ه ب���ري وكل افرق���اء طاولة احل���وار قبل 
الب���دء باأول جل�س���ة م���ن احلوار بع���دة نقاط 
اهمه���ا، انتخاب رئي����س للجمهورية، التفاق 
قان���ون  لالنتخاب���ات،  جدي���د  قان���ون  عل���ى 
الالمركزي���ة الدارية، تفعيل عمل احلكومة، 
تفعيل عمل جمل�س النواب، قانون اجلن�سية، 
وعلى ا�س���ا�س هذه النقاط دعا بري اىل اول 
جل�س���ة للح���وار"، لفت���ا اىل ان "ال�س���فافية 
بالتعاط���ي بال�س���اأن العام ت�س���تدعي اللتزام 
مبا مت النقا�س حوله"، مو�س���حا "اننا اتفقنا 
وب���ري على الب���دء بالتنفيذ بانتخ���اب رئي�س 
للجمهورية مهما كانت البنود املتفق عليها". 
عل���ى كل من لديه اعرتا�س���ًا على اأي بند من 
بنود طاولة احلوار، اأن يبدي اعرتا�س���ه منذ 

اجلل�سة الأوىل اأو قبلها ولي�س اليوم.
وا�س���اف ار�س���الن "البع�س ل يري���د اجراء 
انتخاب���ات عل���ى ا�س���ا�س قان���ون ال�س���تني ول 
يريد امل�س���اعدة م���ن اجل اق���رار قانون غري 
ال�ستني، �سائاَل: "ما هو العمل حني ن�سل اىل 

ال�س���تحقاق النتخابي؟"، مبديا حتفظه على القانون املختلط ن�سف الن�سبي 
ون�سف الكرثي الذي طرحه بري.

م���ن جهة ثاني���ة، راأى ار�س���الن اأن���ه اإذا كان اخلوف من قان���ون انتخاب على 
اأ�س���ا�س الن�سبية الكاملة "هو �سالح املقاومة، لنجري النتخابات وفق القانون 
الأكرثي يف مناطق تواجد هذا ال�سالح، وعلى القانون الن�سبي يف املناطق التي 

ل تواجد ل�سالح املقاومة فيها".
واأك���د اأن ال���دروز "جمي���ع الدروز م���ع مبداأ 
وجميعن���ا  امل�س���رتك،  والعي����س  الإنفت���اح 
موؤمن���ون ب���اأن الوط���ن ل يق���وم �س���وى عل���ى 
النفت���اح والعي�س الواحد والمن���اء املتوازن، 
وببن���اء الدولة الع�س���رية واحلديث���ة وتثبيت 
هوية البلد وعروبته. و�س���مرينا مرتاح جتاه 
ووطنن���ا  ومقاومتن���ا  وجغرافيتن���ا  تاريخن���ا 

وعروبتنا وجتاه كل �سيء".
واأ�س���ار اإىل اأنه "ثّمة ات�س���ال �س���به يومي مع 
اأهلن���ا اأبن���اء طائف���ة املوحدي���ن ال���دروز يف 
�س���وريا، وهم ثابتون على موقفهم منذ اليوم 
الأول لبدء املوؤامرة على �س���وريا وحتى وقتنا 
الراه���ن... وموق���ف الدروز اأعلن���ا عنه عام 
٢٠١٣ ح���ني اأطلقن���ا الوثيق���ة الدرزي���ة م���ن 
جبل العرب اإىل جانب م�س���ايخ عقل الطائفة 
يف �س���وريا ولبن���ان" واأ�س���اف اأنه ل���ن يقتنع 
مبحارب���ة الغ���رب لالإره���اب، قب���ل اأن "اأرى 
ا�ستئ�ساًل لالإرهاب يف �س���وريا"، معتربًا اأن 
كل ال���كالم ال���ذي ي�س���مع عن هذا املو�س���وع 

�سحيح". "غري 

:nbn لأمري طالل �أر�سالن لـ�
�حتفظ على �لقانون �ملختلط ن�سف �لن�سبي ون�سف �لكرثي
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المجلس السياسي في الديمقراطي اللبناني يعقد إجتماعه األول برئاسة أرسالن
عقد املجل�س ال�سيا�س���ي اجلديد للح���زب الدميقراطي اللبن���اين اإجتماعه 
ال���دوري الول، بع���د املوؤمت���ر الرابع للحزب الذي انعقد يف منت�س���ف متوز 
املا�س���ي، برئا�سة رئي�س احلزب الأمري طالل اأر�س���الن، وتداول يف ق�سايا 

تنظيمية و�سيا�سية.
فمن الناحية التنظيمية، ي�س���تكمل اأر�س���الن تعييناته يف املجل�س ال�سيا�سي 
لت�س���مل كل م���ن الرفاق: لواء جابر، علمان اجل���ردي، حممد املهتار، مفيد 
�سرحال، د. رمزي م�سرفية، وليد العيا�س، نزار زاكي، ليليان حمزة، وبالل 

العري�سي. 
واأّكد املجل�س يف اجتماعه على �سخ دم ال�سباب يف �سرايني احلزب واعتماد 
مبداأ الكفاءة يف اإ�س���ناد املهام احلزبية واإج���راء تغيريات جذرية يف قيادة 

احلزب توؤدي حتمًا اإىل تطّور ملحوظ على كافة ال�سعد التنظيمية.
�سيا�س���يًا، اأّكد املجل����س على انفتاح احلزب على كافة الق���وى اللبنانية دون 
ا�س���تثناء، اأوًل باإجراء حوار على م�س���توى القواعد ال�سعبية ب�سرف النظر 
عن التباينات يف اخلطوط العري�سة. كما مت�ّسك املجل�س بثوابته ال�سيا�سية 
التي لطاملا عرّب عنها يف اأدبياته ال�سيا�س���ية لناحية �سرورة اإ�سالح النظام 

ال�سيا�س���ي الفا�س���د، واإعتماد قانون جديد لالإنتخابات على قاعد الن�سبية، 
وتفعيل عمل املوؤ�س�سات الد�ستورية، واإعطاء الدعم الكامل للجي�س الوطني 
ورف���ع الغطاء عن املخالف���ات الأمنية، والتم�س���ك مبثلث اجلي�س وال�س���عب 
واملقاومة، و�س���ون �س���يادة لبنان وا�س���تقالله من خالل التم�س���ك بالوحدة 

الوطنية وهي فوق كل اعتبار.

عق���د احل���زب الدميقراط���ي اللبناين موؤمت���ره العام 
الراب���ع، مبجّمع لريتاج ال�س���ياحي - عالي���ه، بعنوان: 
الدورة ١٥ لتاأ�س���ي�س احلزب الدميقراط���ي اللبناين، 
موؤمتر "ال�س���باب م�س���تقبل لبن���ان الواعد"، وح�س���ر 
املوؤمت���ر اإىل جان���ب رئي����س احل���زب الأم���ري ط���الل 
اأر�س���الن، جنله الأمري جميد، اأع�ساء املوؤمتر والهيئة 
الناخبة، وح�س���دًا من �سيوف ال�س���رف، �سمل روؤ�ساء 
بلديات وق�ساة و�سباط متقاعدين واأطباء ومهند�سني 

وفعاليات ووجوه بارزة يف خمتلف املجالت.
بعد الن�سيدين الوطني اللبناين واحلزب الدميقرطي، 
افتت���ح مدير الداخلي���ة يف احلزب ل���واء جابر املوؤمتر 
بكلم���ة ترحيبية، معلن���ًا انعقاد املوؤمتر الع���ام الرابع، 
والذي ينعقد كل ٤ �س���نوات ح�س���ب النظ���ام الداخلي 

للحزب.

ث���ّم األق���ى م�ست�س���ار رئي����س احل���زب الدكتور �س���ليم 
حمادة كلمة، �س���رح فيها كاف���ة املقرتحات التعديالت 
عل���ى النظام الداخلي للحزب، فاحتًا باب الت�س���ويت 

للممتنعني اأو املعرت�سني على هذه التعديالت.
بعده���ا كان���ت كلم���ة لالأمني الع���ام يف احل���زب وليد 
بركات، خل�س فيها ال�س���نوات الأربعة املن�س���رمة يف 
العم���ل احلزبي، حي���ث ذكر اأبرز املحط���ات واملواقف 
التي اتخذتها القيادة احلزبية، بالإ�س���افة اإىل ن�ساط 

املديريات والدوائر والوحدات احلزبية.
واأعل���ن بع���د ذل���ك، مدي���ر الداخلي���ة ف���وز اأر�س���الن 
بالتزكي���ة ملقعد رئا�س���ة احل���زب، كما فاز الأع�س���اء 
املر�سحون للمجل�س ال�سيا�سي بالتزكية اأي�سًا، والتالية 
اأ�س���ماوؤهم: خالد عبد ال�س���الم، ربي���ع كرباج، رمزي 
حالوي، �س���ليم حمادة، عماد العماد، مالك اأر�سالن، 

ن�س���يب اجلوهري، نبيل عويدات، وليد بركات، و�سام 
�س���روف، وليد العيا�س، ويا�س���ر القنط���ار بعد عزوف 

مر�سحان عن الرت�ّسح.
وقب���ل اإلقائ���ه للكلمة اخلتامي���ة، دعا رئي����س احلزب 
ة  الأمري طالل اأر�س���الن جنله الأمري جميد اإىل املن�سّ
لت���الوة ق�س���م اليم���ني احلزب���ي معلن���ًا اإي���اه رفيقًا يف 
�س���فوف احلزب الدميقراطي اللبن���اين، واألقى كلمة 
بعده���ا، ق���ال فيه���ا: "اإّن عل���ة ه���ذه الأمة م�س���األتني: 
النفط الذي ب���دًل اأن يتحول اىل نعمة حتول اىل نقمة 
عن���د الع���رب وجعل م���ن كل الع���امل يتاآم���ر على هذه 
الم���ة وجعل من هو قيم على الم���ة ان يتواطىء على 
عليها رغبة ودناوة للمال النفطي، وكل ما ن�س���هده من 
تقاع�س وخنوع ودناوة مع ا�س���رائيل، حجر الزاوية له 

هو املال النفطي.

لقد تعاونت ب�س���مري ووج���دان حي م���ن خلفية حماية 
�س���وريا م���ن املتاآمري���ن وحماية �س���وريا من ه���ذا املد 
التكفريي الرهابي الذي ل يهدد �سوريا فقط ول يهدد 
الم���ة ولبن���ان فقط اإمنا ا�س���بح ُيهدد العامل باأ�س���ره. 
وما ن�س���هده اليوم وما يح�س���ل يف اأوروبا لي�س �سدفة، 
ه���و اإذلل اوروبا يوما بع���د يوم اكرث فاكرث من قبل كل 
القوى الإ�ستعمارية التي تطمح لتدمري هذه الأمة اأي�سًا 
طاحمة لتدمري اوروبا وخ�سو�سا الكني�سة الكاثوليكية 
يف اوروبا. فمثلم���ا يهدد الإرهاب التكفريي الإ�س���الم 
ول مي���ت لالإ�س���الم ب�س���لة، هو ذات���ه يهدد الكني�س���ة 
الكاثوليكي���ة الت���ي ه���ي تق���ف يف العديد م���ن املواقف 

وقفات نعتز بها على م�ستوى العامل باأ�سره".
وق���ال:" اننا نعاين من العديد م���ن الأزمات اإل اأننا ل 
ميك���ن اأن نقاي�س قناعتنا ال�سيا�س���ية برب���ح مادي اأو 
م�س���لحة معينة من قبل حيتان املال وال�سيا�سة وكلما 
اإزداد ال�سغط علينا كلما اإعتربت اأنني اأك�سب و�سامًا. 
طبعًا علينا اأن نتحمل ون�س���رب لأننا نعتز باأن نقول اأن 

تربيتنا ومبادئنا خمتلفة. 
نح���ن اأول من اأطلقنا املطالبة مبوؤمتر تاأ�سي�س���ي وراح 
البع�س يت�س���اءل: مل���اذا هذا املوؤمتر التاأ�سي�س���ي الذي 
�سين�س���ف النظ���ام وراح���وا بنظرياته���م اىل وج���وب 
احلف���اظ عل���ى الطائ���ف والإ�س���الحات حتت �س���قف 

الطائف. ما هو الطائف؟ وهل هو مقد�س؟. 
و�س���األ:" ما عالقة �سالح املقاومة بالقانون الإنتخابي 

عل���ى ا�س���ا�س الن�س���بية، كم���ا ينظ���ر البع����س له���ذا 
املو�س���وع. كل ذل���ك للعرقل���ة ولرف�س مبداأ امل�س���اركة 
وخوفا من عدم متكن  اأحد من و�سع طائفته يف جيبه 
والدوران للبيع وال�س���راء ورفع ال�سعر وبالعك�س. وهنا 
كيف ي�س���مح الدميقراطي لنف�س���ه حرم���ان الآخر من 
التمثي���ل. واأق���ول: كل من يرف�س الن�س���بية هو يرف�س 
الدميقراطي���ة يف لبن���ان وه���و م���ع مب���داأ الإنعزال يف 
لبن���ان وهو اأي�س���ًا متواط���ىء على الإ�س���الح يف لبنان 
وعلى �س���يادة ووحدة بلدنا وعل���ى العي�س الواحد فيه. 
فال اإمكانية لإنقاذ البلد موؤ�س�س���اتيًا ودميوقراطيًا اإل 

باإعتماد القانون الن�سبي املفتوح.
وقال:" على م�س���توى رئا�س���ة اجلمهورية فلي�س هناك 

ما ُيب�س���ر خريًا، وكل ما ن�س���معه هو يف �س���ياق البازار 
املفت���وح وبيع و�س���راء حتت الط���اولت وكاأن القرار يف 
هذا املو�س���وع بي���د هذا اأو ذاك. فبوج���ود التاآمر على 
لبن���ان وبوج���ود املتاآمري���ن يف لبنان عل���ى لبنان نحن 
اعج���ز من انت���اج رئي����س جمهوري���ة. طبعا ه���ذا اأمر 
موؤ�س���ف. وحت���ى اللحظة لي����س هناك اأي تق���دم على 

م�ستوى رئا�سة اجلمهورية".
واأ�س���اف: "من منا ط���رح اأن يكون لبن���ان مثالثة. لقد 
بل���غ �س���وء النية لدى البع����س لتخويف امل�س���يحيني بان 
املوؤمتر التا�سي�س���ي وتعدي���ل النظام يو�س���ل لبنان اىل 
املثالثة. طرحنا املوؤمتر التاأ�سي�س لنتخل�س من الثنائية 
والثالثية والرباعية ولأن هذا النظام ل ينتج اإل �س���وى 
الف�س���اد والقتل والتاآم���ر واخليانة. ولذل���ك منذ العام 
١99٠ وحتى تاريخه مل ن�س���تطع التقدم خطوة يف اجتاه 
اإمناء الدولة بل تقدمنا خطوات يف اجتاه خراب لبنان.

وتن���اول اأر�س���الن طاولة احل���وار فقال:" على م�س���توى 
طاولة احلوار اهلل يكون يف عون اأخي الرئي�س نبيه بري 
على هذه الورطة وعلى هذا احلمل. �س���اأنزل اىل طاولة 

احلوار اإمنا اأقول لكم اأين ل�ست متفائاًل ب�سيء". 
ختام���ًا توج���ه اأر�س���الن لأع�س���اء املجل�س ال�سيا�س���ي 
الفائزي���ن بالتهنئ���ة، م�س���ددًا عل���ى اأن ه���ذه املرحلة 
تتطلب الكثري من التغيري، على كافة امل�ستويات داخل 
احلزب، وهذا ما �س���نعمل عليه من اليوم، وم�س���لحة 

احلزب فوق كل اعتبار".

الدميقراطي اللبناين يعقد موؤمتره العام الرابع بح�صور 
�أر�سالن: من يرف�ض �لن�سبية يرف�ض �لدميقر�طية

وهو مع مبد�أ �لإنعز�ل يف لبنان

الموؤتمر الرابع للديمقراطي اللبناني
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بع���د اأن عجزت امريكا يف حتقيق اأهداف عدوانها 
على �سورية ب�سيغتها الأوىل املتج�سدة بو�سع اليد 
على كامل �سورية وحتويلها م�ستعمرة اأمريكية كما 
ه���ي حال ممالك وم�س���يخات اخللي���ج، جلاأت اىل 
اخلطة ب البديل���ة والتي راأت فيها اإنقاذًا للعدوان 
وحتقيقًا لأهدافه الإ�س���رتاتيجية مع خف�س �سقف 

م�ستوى الإجنازات واملكت�سبات.
لقد اجتهت امريكا بخطة التق�سيم التي اعتمدتها 
اىل اإن�س���اء دول���ة يف ال�س���مال وال�س���مال ال�س���رقي 
ال�س���وري توؤم���ن عمليًا ف�س���ل بني مكون���ات حمور 
املقاوم���ة يف ال�س���رق )اإي���ران( والغرب )�س���ورية 
وح���زب اهلل(، وتقطع الطريق عل���ى العراق الذي 
يتاأه���ب لالإن�س���مام اىل هذا املحور مهما و�س���عت 

العراقيل والعوائق يف وجهه.
لكن �س���ورية وحلفاوؤها جنحوا اأي�س���ًا يف اإ�س���قاط 
اخلط���ة البديلة وو�س���عوا امريكا يف ماأزق الف�س���ل 
مل  تل���ك  اخلط���ة  اإ�س���قاط  واأن  خا�س���ة  املوؤك���د، 
ي�س���تلزم وقت���ًا كبريًا لإنتاج���ه، فف���ي الوقت الذي 
ا�ستلزم اإ�س���قاط اخلطة الأ�سلية )خطة ال�سيطرة 
على كامل �س���ورية( حوايل ٤٠ �س���هرًا عملت فيها 
ام���ريكا بثالث اإ�س���رتاتيجيات اأو خطط )الإخوان 
اإ�س���قاط خطة  ي�س���تلزم  داع�س( مل  – البدرية- 
تق�س���يم �س���ورية اىل دولتني اأكرث من اأربعة اأ�س���هر 
)من ني�سان اىل اآب احلايل(.  والدولتني هما كما 
بات معلومًا ح�س���ب اخلطة الأمريكية دولة جنوبية 
عربية عا�س���متها دم�س���ق ودولة �س���مالية �س���رقية 
عا�س���متها حلب وتكون م�س���تعمرة اأمريكية ويكون 

خط البوكمال عفرين خط الف�سل بينهما.
م���ع �س���مود �س���ورية وحتركه���ا املج���دي ميداني���ًا 
واإ�س���قاط اخلطة الأمريكية التفتيتية، ومع الإقرار 
المريكي بالعجز عن التعوي�س �سيا�س���يًا، ف�س���اًل 
عن العجز عن فر�س اخلطة ع�س���كريًا يف امليدان، 
م���ع هذا العجز امل���زدوج اجتهت امريكا اىل حرب 
الإ�س���تنزاف، وبكل وقاحة �سرح م�ست�سار الرئي�س 
المريكي ل�س���وؤون ال�سرق الأو�س���ط بقرار امريكي 
باإطالة اأمد ال�س���راع يف �سورية ملنع النظام- على 

حد قوله- من النجاح يف املواجهة والإنت�سار.
 وم���رة اأخرى تفاجاأ امريكا بالرد، الرد الذي جاء 
ه���ذه امل���رة اإ�س���رتاتيجيًا وعمالني���ًا ميداني���ًا على 
حد �س���واء. رد متثل بو�س���ع خمرج���ات لقاء مثلث 
طهران الع�سكري مو�س���وع التنفيذ العملي وظهور 

مثلث "راأ�س" الدفاعي، امل�سكل من رو�سيا واإيران 
و�سورية، حلف �سدم امريكا وجعلها تتخبط باحثة 
عن رد يقطع الطريق على هذا احللف الذي و�سف 
م�س���وؤولوها خماطره اأنها تتعدى امليدان اىل ما هو 
اأبعد يف ال�سيا�س���ة والإ�س���رتاتيجية، خا�سة بعد اأن 
اأعل���ن ولأول م���رة عن التعاون ال�س���يني ال�س���وري 
وب�س���كل علني يوجه ر�سالة اىل من يعنيه الأمر باأن 
ال�سني تتاأهب لالإن�س���مام اىل هذا احللف ف�ساًل 
عن العراق التي فتحت اأجواءها للطريان الرو�سي 
الق���ادم م���ن مط���ار هم���دان الإي���راين ليق�س���ف 

الإرهاب يف �سورية.

مع هذا التحول ال�ساعق، اأدركت امريكا اأن حرب 
الإ�س���تنزاف الت���ي تخطط له���ا يف �س���وريا لتمرير 
الأ�س���هر الثالثة، ل بل الأ�س���هر اخلم�س���ة املتبقية 
م���ن العام ومن ولية اوبام���ا، اأن هذه احلرب التي 
تريده���ا ملنع اإنت�س���ار �س���ورية وحلفاوؤها، امنا هي 
حرب �ستف�س���ل واإن من اأرادت اإ�س���تنزافهم عرفوا 
كيف ي�س���قطوا اخلط���ة ويتابعوا معرك���ة حلب مبا 

تقت�سيه املعركة من عمل ومتابعة. 
وكانت اخلطة الأمريكية للرد على تلك املتغريات، 
ه���ي خطة امريكا الكردية والتي تق�س���ي كما يبدو 
بالرتاج���ع ع���ن خط���ة التق�س���يم اىل دولت���ني كما 
ذكرن���ا، واإعتم���اد  خط���ة اإن�س���اء كيان ك���ردي يف 
ال�سمال ال�س���رقي ال�سوري يف منطقة يقطنها 7٠٠ 
الف �س���وري ك���ردي ومعهم ويحيط به���م اأكرث من 
٣ ماليني �س���وري عربي، ومتك���ني الأقلية الكردية 
بدع���م امريكي و حماية امريكية علنية  ومبا�س���رة 
من و�س���ع اليد على املنطق���ة وتنفيذ تطهري عرقي 
فيها مل�سلحة الكراد وتهجري العرب ب�سكل خا�س 
من احل�س���كة واملناطق العربية الأخرى، م�ستعيدة 
بذلك خطة تق�س���يم فل�س���طني واإحالل ال�سهاينة 

مكان العرب فيها .
اأن ام���ريكا تكرر الآن يف ال�س���مال ال�س���وري متامًا 

بقلم �لعميد �لركن �لدكتور �مني حممد حطيط
 استاذ جامعي في الحقوق، باحث و مفكر استراتيجي

ما ح�س���ل يف فل�س���طني وه���ذه املرة ب���اأداة كردية �مل�سروع �لأمريكي �لكردي... م�سروع ف�سل و�إنتحار �لأد�ة
فه���ل تنجح؟ وه���ل يك���ون لالأكراد دولة منف�س���لة 
ع���ن الدول���ة الأم اإنف�س���اًل كلي���ًا كم���ا ح�س���ل يف 
جنوب ال�س���ودان، اأو اإنف�ساًل مقنعًا كما ح�سل يف 

كرد�ستان العراق؟
جميع���ًا  لي�س���وا  ال�س���وريني  الأك���راد  اأن  �س���ك  ل 
موؤيدين اأو ملتزمني بامل�سروع المريكي التق�سيمي 
الإنتح���اري، واأن الفئ���ة الت���ي انخرط���ت يف ه���ذا 
امل�س���روع تكاد ل ت�س���ل اىل الأكرثية املطلقة منهم 
ومتثلت يف ح���زب العم���ال الكرد�س���تاين املعروف 
بتاريخ���ه وعالقات���ه امل�س���بوهة وال���ذي انخرط يف 
امل�س���روع واتخذت���ه ام���ريكا مطي���ة واأداة تنفيذية 
بيديه���ا هو من يت���وىل التنفيذ، لكن هذا امل�س���روع 
يفتق���ر اىل مقوم���ات النج���اح ويواجه���ه عقب���ات 

و�سعوبات ل ي�ستطيع اأ�سحابه تخطيها.
الطموح���ات  اأ�س���حاب  يذك���ر  اأن  يج���ب  وبداي���ة 
الإجرامي���ة، اأن ع���امل اليوم لي�س ع���امل مطلع القرن 
الع�س���رين واأن من ا�س���تطاع فر�س اإ�سرائيل يف غفلة 
من زمن ل ي�ستطيع فر�س اإ�سرائيل كردية يف �سورية، 
يف ظروف تغ���ريت وموازين قوى اختلفت، واأن هناك 
من اإمكانات املواجهة وقدرات اإجها�س امل�سروع ما ل 
ي�ستطيع اأ�سحابه جتاهله اأو تخطيه. فمحور املقاومة 
م���ع ما ميلك م���ن قدرات ع�س���كرية رفده���ا بقدرات 
اإ�س���افية م���ن حلف���اء دولي���ني �س���ادقني يف طليعتهم 
رو�س���يا واآخ���رون لن ي�س���محوا بتمرير ه���ذا العدوان 

الإجرامي على اأمن املنطقة ووحدة اأقاليمها.
ويبق���ى اأن نقول اأن امل�س���روع المريكي اجلديد هو 
م�سروع عار�س غري قابل للنجاح اأو البقاء لأ�سباب 

مو�سوعية واإقليميه ودولية ويكفي اأن نذكر منها:
١. رف�س الدولة ال�س���ورية املركزية للم�سروع، هذه 
الدولة التي �س���قطت كل امل�س���اريع التي ت�ستهدفها 
وبقي���ت قوية بذاتها وحتالفاته���ا قادرة بذلك على 

حماية م�ساحلها الوطنية ووحدة اأرا�سيها.
٢. رف����س معظم اأه���ايل املنطقة ال�س���وريني لهذا 
امل�س���روع الإنتح���اري، ف���ال الأك���راد يجمع���ون ول 
الع���رب يقبل���ون بتهجريهم و�س���لب اأر�س���هم على 
الطريقة ال�س���هيونية ولذلك فاأن اأي اإجناز يحقق 
"ال�ساي�س" يف حلظة من الزمن هو اإجناز ظريف 
لن يكون م�س���تقرًا و�س���يجه�س باأ�سرع مما يت�سور 

اأ�س���حابه، فلينتظر هوؤلء مقاومة تن�ساأ وتعمل اىل 
جانب الدولة املركزية ملنع اإنتهاك وحدة �سورية.

٣.رف�س اإقليمي وب�س���كل خا�س م���ن اإيران وتركيا 
اللت���ني تريان يف دولة كردية يف ال�س���مال ال�س���وري 
م�س���ًا باأمنهما القومي املبا�س���ر وبالأم���ن الإقليمي 

العام.
٤. �سعوبة يف ت�سويق الفكرة دوليًا لأكرث من اإعتبار 

م�سلحي الواقعي.
 وعلى هذا نرى، اأن م�س���روع كرد�س���تان ال�س���وري 
لي�س م�س���روع كيان �سيا�سي قابل للحياة  ورغم انه 
كان جزءًا من م�س���روع ال�س���رق الأو�س���ط اجلديد 
الذي ا�س���هرته امريكا يف الع���ام ٢٠٠6  فاأنه يبقى 
يف ظروف���ه الآن غ���ري قاب���ل للتحق���ق ولالإجن���از، 
و�س���يكون يف ظرف���ه الآن  طف���رة عاب���رة �س���اءتها 
ام���ريكا يف مرحلة ما قبل الإنتخاب���ات  واحتاجها 
الدميقراطي���ون لتكون ورقة اإق���رتاع تعزز حظوظ 
مر�س���حتهم اىل الرئا�سة، بعد اأن ف�سلوا يف �سورية 
يف م�س���روع ال�سيطرة وم�سروع التق�سيم، ثم خدعة 
حرب الإ�س���تنزاف، فكان هذا مبثابة فعل تر�س���ية 
ل���ن ي���دوم اأثره���ا. لكن الأخط���ر فيها اأن م�س���ري 
الأداة التي ا�س���تعملت بيد المريك���ي وانقلبت اىل 
خنجر يطعن به اأر�س الوطن ال�س���وري، اأن م�سري 
هذه الأداة لن يكون مقاعد حكم و�سلطة كما يعده 
المريك���ي، ب���ل �س���يكون يف م���كان اآخر ي�س���تجيب 

لتعريف الإنتحار .

�سوريا

يجب �أن يذكر �أ�صحاب 
�لطموحات �لإجر�مية، �أن عامل �ليوم 
لي�س عامل مطلع �لقرن �لع�رشين و�أن 
من ��صتطاع فر�س �إ�رش�ئيل يف غفلة 
من زمن ل ي�صتطيع فر�س �إ�رش�ئيل 
كردية يف �صورية

�مريكا تكرر �لآن يف �ل�صمال 
�ل�صوري متامًا ما ح�صل يف فل�صطني 

وهذه �ملرة باأد�ة كردية فهل تنجح؟ 
وهل يكون للأكر�د دولة منف�صلة 

عن �لدولة �لأم �إنف�صاًل كليًا كما 
ح�صل يف جنوب �ل�صود�ن؟
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اأثارت جولت احل���وار الثالثة التي جرت يف لبنان 
يف ٢و٣و٤ اآب اجل���اري ب���ني الأطراف الأ�سا�س���ية 
املكون���ة للكتل النيابية اإىل جان���ب رئي�س احلكومة 
متام �س���الم، اأث���ارت العديد من الت�س���اوؤلت حول 
مدى جدية هذه احلوارات والنقا�س���ات التي جرت 
يف التو�س���ل اإىل اتف���اق عل���ى اإج���راء ا�س���الحات 
حقيقي���ة تبداأ باإق���رار قانون انتخ���اب على مقا�س 
كل اللبنانيني ولي�س على مقا�س الطبقة ال�سيا�سية 

احلاكمة التي طاملا.
ومن���ذ اتفاق الطائف، عمدت اإىل تف�س���يل قوانني 
النتخ���اب على النحو ال���ذي يوؤمن لها القدرة على 
الف���وز باأك���رب عدد م���ن املقاعد ل�س���مان هيمنتها 
و�سيطرتها وحتكمها مبفا�س���ل ال�سلطة الت�سريعية 
والتنفيذية والق�س���ائية وا�ستطرادًا انتخاب رئي�س 

اجلمهورية.
والالف���ت يف جولت احل���وار اجلدي���دة اأنها ولأول 
مرة ناق�ست اقرتاح رئي�س جمل�س النواب نبيه بري 
بانتخ���اب جمل�س نواب وطن���ي على قاعدة التمثيل 
ب���ني امل�س���لمني وامل�س���حيني،  الن�س���بي ومنا�س���فة 
وانتخ���اب جمل����س �س���يوخ عل���ى اأ�س���ا�س طائف���ي 

ومذهب���ي وف���ق النظ���ام الك���رثي، ) اأي القان���ون 
الأرثوذك�س���ي(، وه���ذا القرتاح ج���اء متوافقًا مع 
ما ن�س���ت عليه املادة ٢٢ من د�ستور الطائف الذي 
ن����س عل���ى انه م���ع انتخ���اب جمل�س ن���واب وطني 
ي�ستحدث جمل�س لل�سيوخ ميثل العائالت الروحية.
وه���ذا النقا�س للقان���ون املزدوج ال���ذي جرى على 
طاول���ة احلوار كان مفاجئًا للبنانيني عمومًا الذين 
ا�ستب�س���ر بع�س���هم خريًا بان تكون اأطراف طاولة 
احل���وار قد اأدرك���ت خماط���ر ال�س���تمرار بالأزمة 
وما يعانيه اللبنانيون على كافة الأ�س���عدة، وقررت 
البحث جديًا باإ�س���الح قانون النتخاب ا�س���تجابة 
لتطلعات املواطنني اجلاحمة بالتغيري، وو�س���ع حد 
لحت���كار التمثي���ل النياب���ي من قبل بع����س القوى، 
وحرمان الكثري م���ن اللبنانيني من حق التمثيل يف 

الربملان بالن�سبة التي يح�سلون عليها.
لكن البع�س الأخ���ر من اللبنانيني ظل متخوفًا من 
اأن يكون ه���ذا النقا�س واإبداء ال�س���تعداد من قبل 
بع�س الأطراف، ل�س���يما رئي�س كتلة تيار امل�ستقبل 

فوؤاد ال�سنيورة، ياأتي من باب املناورة ل اأكرث.
لك���ن م���ا اأن عق���دت اجلول���ة الثالثة للح���وار حتى 

جاءت نتائجها خميبة متامًا لالآمال وعاد الت�ساوؤم 
بالتو�س���ل اإىل ح���ل لالزم���ة ليكون �س���يد املوقف، 
فلم يت���م التفاق على اأي خط���وات عملية لرتجمة 
ه���ذا ال�س���تعداد لتطبيق امل���ادة ٢٢ من الد�س���تور 
ال���ذي ظه���ر فج���اأة يف نقا�س���ات اجلول���ة الثانية، 
فيما ال�س���رتاطات الثالثة التي طرحها ال�سنيورة 
للموافقة عل���ى قانون انتخاب جمل�س نواب وطني، 
وجمل����س لل�س���يوخ ج���اءت لتفرغ ه���ذا القانون من 
م�س���مونه ال�س���الحي، وتطفئ ب�س���ي�س ال�س���وء 

الذي ظهر ل�ساعات.
وهذه ال�سرتاطات هي:

ال�س���رتاط الأول: الدع���وة اإىل متثي���ل الطوائ���ف 
يف جمل�س ال�س���يوخ ن�س���بيًا، ولي�س بالت�س���اوي وفق 
النظ���ام الك���رثي، خمالف���ًا م���ا اأعلن���ه يف اجلولة 

الثانية.
ال�س���رتاط الث���اين: ع���دم ممانع���ة ال�س���نيورة يف 
اعتم���اد لبنان دائ���رة انتخابية واح���دة لكنه اأرفق 

ذلك بالقول اأن الن�سبية بحاجة اإىل نقا�س.
ال�س���رتاط الثالث: اقرتح اأن يكون ملجل�س ال�سيوخ 
ح���ق العرتا�س عل���ى قوان���ني ي�س���درها املجل�س 

النيابي، وهو اأمر ين�س���ف من الأ�سا�س الهدف من 
نظام املجل�سني.

م���ن الوا�س���ح اأنه من خالل هذه ال�س���رتاطات اأن 
ال�س���نيورة اأعاد النقا�س يف م�سالة قانون النتخاب 

اإىل نقطة ال�سفر.
ه���ذه النتيجة املخيبة اأعادت بعث اأجواء ومناخات 
الحب���اط والياأ����س م���ن اإمكاني���ة اأن تخ���رج اأو اأن 
جترتح طاولة احلوار حلوًل ا�سالحية تنقذ البالد 
م���ن اأزمتها، بعي���دًا عن حركة �س���عبية و�سيا�س���ية 
قوية يف ال�س���ارع قادرة على الإخالل بتوازن القوى 
على م�ستوى ال�س���لطة وجمل�س النواب واأن تفر�س 
عليهم ال�ستجابة ملطالب اأغلبية اللبنانيني وتنفيذ 
و�س���اياهم باإقرار قانون انتخاب ع�س���ري ويحقق 
�سحة وعدالة التمثيل للجميع، ولي�س مف�ساًل على 
مقا�س البع�س، ولهذا تبني مبا ل يدع جماًل لل�سك 
بعق���م املراهنة ب���اأن تفلح طاولة احلوار بالتو�س���ل 
اإىل قانون انتخاب ي�س���تجيب لتطلع���ات اللبنانيني 
بالتغي���ري، واإع���ادة تكوي���ن موؤ�س�س���ات الدولة على 
اأ�س����س دميقراطية حقيقية توؤ�س����س لت���داول فعلي 
لل�س���لطة بعيدًا عن �سيا�سات ال�س���تئثار والحتكار 
والهيمنة، وبالتايل توفر الأ�سا�س لإعادة احلياة اإىل 
اأجهزة الرقابة واملحا�س���بة وامل�ساءلة، وا�ستطرادًا 
حماربة الف�س���اد امل�ست�س���ري يف موؤ�س�س���ات الدولة 
واملحمي من بع�س النافذين بال�سلطة، و�سوًل اإىل 

رفع الغطاء عن الفا�س���دين وحتويلهم اإىل الق�ساء 
واإنزال العق���اب الذي ين�س عليه القانون بحقهم، 
وهو ما ي�س���كل املدخل الإلزامي لإع���ادة بناء دولة 
املوؤ�س�سات والقانون التي ن�س عليها الطائف، ومل 
يج���ر حتقيقها حت���ى الآن لعدم اللت���زام بتطبيق 

البنود ال�سالحية للطائف.

اإن ا�س���تمرار الأزم���ة، وع���دم التو�س���ل اإىل حلول 
ا�س���الحية، بات���ت �س���رورية للخروج منه���ا، يزيد 
الأم���ور تعقي���دَا ويدف���ع الب���الد نح���و املزي���د م���ن 
التاأزم على ال�سعد كافة، ال�سيا�سية والقت�سادية 
اخلي���ارات  ويجع���ل  واخلدماتي���ة،  والجتماعي���ة 
ملواجه���ة هذه الأزمات اأكرث �س���عوبة، يف حني اأن ل 

ب�سي�س �سوء باقرتاب ح�سول انفراجات اإقليمية 
ودولية تنعك����س ايجابًا على لبن���ان وتدفع اأطراف 
اأ�سا�سية يف ال�سلطة اإىل التوقف عن ممار�سة ترف 

ال�سيا�سة وانتظار احللول من اخلارج.
فم���ن ي�س���من األ ي�س���تفيق اللبناني���ون يف اأي ي���وم 
من الأيام عل���ى انفجار اأزمة اقت�س���ادية اأو مالية 
اأو اجتماعي���ة ل�س���يما واأن كل املوؤ�س���رات تب���ني اأن 
العجز باملوازنة يتفاقم، واأن الدين العام بازدياد، 
م�س���تمر،  تراج���ع  يف  القت�س���ادي  الو�س���ع  واأن 
والو�س���ع الجتماعي بحالة احتقان و�سغط ما قبل 

النفجار.
يف كال الأحوال فان التعاي�س مع الأزمة طوياًل لي�س 
متاح���ًا يف ظل هذه الأزم���ات املتفاقمة، يف حني اأن 
ا�س���تحقاق اإجراء انتخابات نيابية يف اأيار املقبل ل 
ميكن القفز فوقه، ل�سيما واأنه من ال�سعوبة مبكان 
متري���ر متديد جديد للمجل����س، يف وقت اأن اأطرافًا 
اأ�سا�سية يف ال�سلطة، مثل التيار الوطني احلر ومعه 
الكثري من القوى يرف�س���ون اإج���راء انتخابات على 
اأ�س���ا�س قان���ون ال�س���تني، ويطالبون باإق���رار قانون 
جديد على اأ�س���ا�س معيار واحد لي�س م�س���اغًا على 
قيا�س اأحد، وهو ما ي�س���كل جوهر ال�سراع املحتدم 
بني جميع الأطراف يف ال�س���لطة ويف خارج ال�سلطة 
حي���ث احلراك ال�س���عبي وال�سيا�س���ي ترتفع وتريته 

للمطالبة بقانون انتخاب يعتمد الن�سبية الكاملة.

جولت �حلو�ر.. �آفاق �حلل يف لبنان

 بقلم ح�شني عطوي
 كاتب

��صتمر�ر �لأزمة، وعدم �لتو�صل �إىل 
حلول ��صلحية، باتت �رشورية 
للخروج منها، يزيد �لأمور تعقيدَ� 
ويدفع �لبلد نحو �ملزيد من �لتاأزم 
على �ل�صعد كافة، �ل�صيا�صية 
و�لقت�صادية و�لجتماعية و�خلدماتية

من جوالت الحوار

لبنان
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اآم���ال جّمة، عقدت على جل�س���ات احلوار من جهة 
وياأ����س من جه���ة اأخرى باأنها لن حت���دث اأي تغيري 
ملمو�س، بل �س���يبقى و�س���ع البلد "مكانك راوح". 
ك���رث احلدي���ث موؤخ���ًرا يف �س���ياق اجلل�س���ات ع���ن 
طرح تاأ�سي�س جمل�س ال�ّسيوخ وتطبيق الالمركزية 
الإداري���ة املدرج���ني يف اإتف���اق الطائ���ف. غ���ري اأن 
ا�س���تفهام وت�س���اوؤلت ع���دة تط���رح يف  عالم���ات 
هذا الإط���ار وتك�س���ف تناق�س البن���ود املدرجة يف 
اإتفاًقا  يكون  اأن  اأزمع  الّطائفي" الذي  "الالاإتفاق 
لإر�س���اء التهدئ���ة يف لبن���ان بع���د احل���رب الأهلّية 
وال���ذي مل يطّب���ق منه اأي بن���د اإيجابي ي�س���ّب يف 
م�سلحة املواطن، ل بل خدم م�سلحة الديكتاتورية 

ال�سيا�سية والتق�سيم املذهبي واملحا�س�سة.
ياأتي ال�سيا�سيون املتحاورون اإىل اإيجاد خمارج من 
املاأزق ال�سيا�سي احلا�سل، لكن ي�سطدمون مبطب 
ق���دمي جديد. فبعد ثالث خل���وات حوارية، اإحتكم 
املتح���اورون اإىل تاأ�س���ي�س جمل�س ال�س���يوخ وتنفيذ 
الالمركزي���ة الإداري���ة، لك���ن يف ال�س���اعة الأخرية 
من اجلل�س���ة ج���اء رئي����س احلكومة ال�س���ابق فوؤاد 

ال�س���نيورة ب� "فّتي�سة ال�س���الح غري ال�سرعي" وباأن 
ل جمال للتغيري يف ظل �سالح املقاومة.

بداي���ًة، قبل ال�س���روع يف ط���رح خط���وات تنفيذية 
مف�س���لية يف تاريخ البلد ل ب���د من حتديد الهوية. 
هذا البلد يفتقد اإىل هوية املواطن، والوطن باأ�سره 
منق�س���م اإىل جمموع���ة هوي���ات ثقافي���ة خمتلفة. 
بالّطب���ع، الدي���ن هوية �س���من الوطن ولك���ن لي�س 

للوطن هوية داخل الدين.
ول���و عدنا اإىل الطائف، نالحظ باأنه يناق�س ذاته، 
فم���ن ناحية الإ�س���الحات ال�سيا�س���ية في���ه ويف ما 
يتعّلق مبجل�س الن���واب، ين�س البند اخلام�س على 
اأن���ه "اإىل اأن ي�س���ع جمل�س النواب قان���ون اإنتخاب 
خ���ارج القي���د الطائف���ي ت���وزع املقاع���د النيابي���ة 
بالّت�س���اوي بني امل�س���يحيني وامل�س���لمني ون�سبيًّا بني 
طوائ���ف كل من الفئتني، ومن ناحية اأخرى �س���من 
العن���وان العري����س لإلغ���اء الّطائفي���ة ال�سيا�س���ّية، 
"اإلغ���اء قاع���دة الّتمثي���ل الّطائف���ي  ين����سّ عل���ى 
الوظائ���ف  يف  والإخت�س���ا�س  الكف���اءة  واإعتم���اد 
العامة والق�س���اء واملوؤ�س�سات الع�س���كرية والأمنية 

واملوؤ�س�س���ات العامة واملختلطة وامل�س���الح امل�ستقّلة 
وفقًا ملقت�س���يات الوفاق الوطني باإ�ستثناء وظائف 
الفئة الأوىل فيها ويف ما يعادل الفئة الأوىل وتكون 
هذه الوظائف منا�س���فة بني امل�سيحيني وامل�سلمني 

دون تخ�سي�س اأية وظيفة لأية طائفة".
م���ن هنا، كيف ميك���ن العمل على اإلغ���اء الطائفية 
ال�سيا�س���ية والتوظيف ح�س���ب الكف���اءة ولي�س على 
اأ�س���ا�س املحا�س�س���ة؟ فمبداأ الكف���اءة عمليًّا يلغي 

مبداأ التق�سيم على اأ�سا�س م�سلمني اأو م�سيحيني.
وجتدر الإ�س���ارة اإىل اأن جمل�س ال�ّس���يوخ مدرج يف 
اإتف���اق الّطائ���ف ولكن لي����س كما يرّوج ل���ه البع�س 
باأن رئي�س���ه يجب اأن ينتم���ي اإىل طائفة معّينة، اإذ 
اأن الفك���رة الأ�سا�س���ية من الطائ���ف تن�ّس على اأن 
اأ�سا�س وطني  اأول جمل�س نواب على  اإنتخاب  "مع 
ل طائف���ي ي�س���تحدث جمل����س لل�س���يوخ تتمثل فيه 
جميع العائالت الروحية وتنح�س���ر �سالحياته يف 

الق�سايا امل�سريية". 
اإذن، قب���ل التفكري يف جمل�س �س���يوخ لبناين يجب 
اإلغاء الطائفية ال�سيا�سية، غري اأن املع�سلة �ستكّرر 

نف�س���ها يف ه���ذا البلد و�س���يزيد الو�س���ع �س���وًءا يف 
اإختيار الرئي�س بني الطوائف، فنكون مب�سكلة فراغ 
رئا�سي منذ �سنتني واأكرث ون�سبح مبرحلة "مترير 
الوقت" مبلء كرا�س���ي اأخرى. ل���ذا، ل بد هنا من 
اللجوء اإىل موؤمتر تاأ�سي�س���ي لإعادة هيكلة النظام 
واإقرار د�س���تور جدي���د مبنيًّا على اأ�س���ا�س اخلروج 
م���ن امل�س���تنقع الطائف���ي والإرتق���اء اإىل املواطن���ة 
وبناء الوطن على اأ�س���ا�س الكفاءة، فكم من اأرقام 
طائفية ل تقّدم �سوى اخلراب للبلد. وهذه املبادرة 
كان اأول م���ن اأطلقها رئي�س احل���زب الدميقراطي 
اللبناين النائب طالل اأر�سالن وبعده الأمني العام 
حلزب اهلل ال�س���يد ح�س���ن ن�س���راهلل والبطريرك 
م���ار ب�س���ارة بطر�س الراع���ي. لكن اأي���ن نحن من 
هذا الطرح؟ فمعظم ال�سيا�س���يني رف�س���وه حفاًظا 
على كيانهم ويراوغون حتت ذريعة �سالح املقاومة 
وغي���اب راأ�س هرم الدولة. لكن امل�س���كلة وا�س���حة 
باأنه���م يرف�س���ون مب���داأ املواطنة ويغ�س���ون النظر 
ع���ن وظيفته���م الأ�سا�س���ية وه���ي خدم���ة املواطن 
ولي�س م�س���احلهم ال�سخ�س���ية، ويهابون الدخول 
يف د�س���تور جديد يحا�س���بهم على �سرقتهم لأموال 
ال�ّس���عب اللبناين، فكم منهم �س���يكون م�س���ريهم 

وراء الق�سبان.

ن�سف النظام الأكرثي واإعتماد الن�سبي.
�س���قطت ورق���ة الّت���وت وم���ا م���ن جم���ال للمواربة 
م���ن  كان  ال�س���تني  فقان���ون  الآن،  بع���د  والّنف���اق 
الأ�س���باب الأ�سا�سّية يف خراب البلد واإق�ساء ٤9 % 
من �س���رائح املجتمع ل�س���الح ٥١% ، وبالتايل عدم 
اإن�س���اف عدد ل ي�س���تهان به من ال�س���عب اللبناين 
وم���ن ميّثل���ه ل�س���الح اأكرثية �سيا�س���ية ه�ّس���ة، لذا 
ل ب���د م���ن اإعتم���اد قان���ون اإنتخاب ع�س���ري على 
اأ�س���ا�س الن�س���بية ي�س���من التمثيل لكاف���ة املكّونات 

الإجتماعية ويلغي ممار�س���ة الإ�س���تئثار بال�ّس���لطة 
على غرار الكثري من الدول املتقدمة يف العامل.

اإعادة بلورة امل�سطلحات.
امل�س���طلحات  ا�س���تخدام  عل���ى  ال�س���عب  اإعت���اد 
الطائفي���ة، اأحياًنا تكون متعم���دة واأحياًنا من دون 
اأن ي���درك ذلك، منها مث���اًل مبداأ ال�ّس���راكة، لكن 
ل���دى التعّم���ق يف ه���ذا امل�س���طلح ن���رى باأن���ه يتم 
الإق���رار بالإنق�س���ام املذهبي والإنط���الق بالفكرة 
حتت راية الطوائف وتقا�سم الوطن طائفيًّا، بينما 
ل بد م���ن الرتكيز على مبداأ املواطنة الذي ينطلق 
منه املواطن بحقوق���ه وواجباته جتاه هذا الوطن؛ 
فاملواطن هو الإن�سان الذي يجب اأن يتجّرد من اأي 

قيود طائفية حتكم ممار�ساته واآفاقه.
لذل���ك، عندم���ا نب���داأ بالتفك���ري باملواط���ن ولي�س 
بالطائف���ة، نكون على الطريق ال�س���ليم لبناء وطن 
جام���ع جلميع اأبنائ���ه دون التميي���ز بينهم، ل على 
قاعدة مذهبية ول �سيا�س���ية ول زعاماتية، بل على 

اأ�سا�س الكفاءة.
فجل�س���ة اخلام����س من اأيلول رمبا لن تكون اأف�س���ل 
م���ن �س���ابقاتها، فحتى العناية الإلهي���ة مل تثمر يف 
وع���ظ اأكرثية املتحاورين بالتخلي عن ح�س���اباتهم 

ال�سيقة والإرتقاء اإىل البعد الوطني.

ل وطن من دون ن�سف "�لّطائف"

لبنان

قبل �لتفكري يف جمل�س �صيوخ 
لبناين يجب �إلغاء �لطائفية �ل�صيا�صية، 
غري �أن �ملع�صلة �صتكّرر نف�صها يف هذ� 
�لبلد و�صيزيد �لو�صع �صوًء� يف �إختيار 
�لرئي�س بني �لطو�ئف، فنكون مب�صكلة 
فر�غ رئا�صي منذ �صنتني و�أكرث 
ون�صبح مبرحلة "مترير �لوقت"
مبلء كر��صي �أخرى

بقلم ليليان حمزة
 ناشطة سياسية ومحررة 
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اإىل  الدميقراط���ي  النظ���ام  يف  املواط���ن  يحت���اج 
اإعتماد نظام اإنتخابي للم�س���اركة يف تكوين وحتديد 
ال�س���لطة الت�س���ريعية، واملتمّثل���ة يف لبن���ان باملجل�س 
النياب���ي. وُيعت���رب اإق���رار نظ���ام اإنتخاب���ي م���ن اأهم 
القوان���ني بالن�س���بة لأي نظ���ام يتخ���ذ الدميقراطية 
و�س���يلًة للحك���م. فف���ي غال���ب الأحيان يرتت���ب على 
عدم فعالية قانون اإنتخاب���ي معنّي تبعات هائلة على 
م�س���تقبل احلياة ال�سيا�س���ية يف الدولة. ويتم اإعتماد 
قان���ون الإنتخاب عمليًا، نتيجًة لتزامن جمموعة من 
الظروف غ���ري الإعتيادية يف العق���د الإجتماعي، اأو 
قد يعمل موؤيدو الإ�سالح ال�سيا�سي على و�سع م�ساألة 
تغي���ري القانون الإنتخاب���ي على الأجندة ال�سيا�س���ية 
يف بل���د م���ا، وقد يكون اإ�س���تجابًة ل�س���غوٍط دولية يف 
الأزمات حتت عنوان حتقيق الدميقراطية، اأو ب�سبب 
حتول تاريخي مفاجئ بعد حروب اأهلية، بالإ�س���افة 
اإىل عوام���ل خا�س���ة مثل الت�ّس���به بقان���ون املحتل اأو 

امل�ستعمر اأو بتاأثري املحيط العربي.
وميك���ن اأن ُتف�س���ي الأزم���ات ال�سيا�س���ية املرتاكم���ة 
واحلا�س���لة يف نظ���ام دميقراط���ي قائ���م اإىل تغي���ري 
القان���ون الإنتخاب���ي املعتمد مثل واقعن���ا احلايل يف 
لبن���ان. وتتاأث���ر الق���رارات املّتخذة لتغي���ري القانون 
الإنتخاب���ي املعتم���د، اأو لالإبقاء عليه، بع���دم اإدراك 
الق���وى ال�سيا�س���ية لأهمية القان���ون الإنتخابي، مما 
ينت���ج عن���ه غي���اب الوعي ح���ول اخلي���ارات املتوفرة 
والنتائج املرتتبة عليها، ويوؤدي ذلك اإىل تنافر القوى 
ال�سيا�سية ي�س���ل بها اإىل �س���راعات ومواجهات، اأو 
عل���ى العك����س من ذل���ك، ت�س���تغّل القوى ال�سيا�س���ية 
اأحيان���ًا ه���ذة النظ���م الإنتخابية ل�س���احلها، وتدفع 
باإجت���اه اإعتماد اأنظمة يعتقدون باأنها تتالءم ب�س���كل 
اأف�س���ل مع م�س���احلهم احلزبية، وحتق���ق هيمنتهم 
عل���ى املجل�س النياب���ي ومتّكنهم من ال�س���يطرة على 

القرارات. 
وبالإ�سافة اإىل النتائج املح�سوبة م�سبقًا، وبناء على 
التجارب الأوروبية، ميكن اأن ينتج عن عملية اإختيار 
القانون الإنتخابي نتائج مل تكن يف احل�س���بان حلظة 
اإختياره���ا. لذل���ك فق���د ل تكون اخلي���ارات املتخذة 
هي الأف�س���ل ل�س���حة احلياة ال�سيا�س���ية على املدى 
الطوي���ل، وق���د ينت���ج عنها اأحيان���ًا تبعات ق���د تكون 

كارثية بالن�سبة للعملية الدميقراطية ككل. 
من هنا جاء هذا البحث، لإلقاء ال�س���وء على اأهمية 

اإعتم���اد القانون الن�س���بي يف الإنتخابات النيابية يف 
لبن���ان، بعد درا�س���ة وافية لبل���دان اأوروبي���ة تطبّقه، 
تتعدد فيها الأحزاب وتتن���وع فيها الأعراق والأديان 
واللغ���ات. وذل���ك نظرًا مل���ا حقّقه ه���ذا القانون من 
انعك�س���ت من���وًا  ال�سيا�س���ية،  اإ�س���تقرار يف احلي���اة 
اقت�س���اديًا واإنفتاح���ًا ثقافي���ًا قّل نظريه يف الع�س���ر 

احلديث.    
وعلي���ه �سنق�س���م البح���ث اإىل اأربعة فق���رات: الأوىل 
تبح���ث اأهمي���ة القان���ون الن�س���بي يف الإنتخاب���ات، 
والفقرة الثانية: اآلية عمل القانون الن�سبي، والفقرة 
الثالث���ة: مل���اذا اأ�س���بح القان���ون الن�س���بي �س���رورة؟ 
والفق���رة الرابعة: اأه���م مميزات القانون الن�س���بي، 
ونختم اأخريًا ب�س���رورة اإقرار القانون الن�سبي �سونًا 

للدميقراطية.
يف  الن�س���بي  القان���ون  اأهمي���ة  الأوىل:  الفق���رة 

الإنتخابات.
اإن قراءة التحالفات ال�سيا�س���ية املوجودة يف لبنان، 
ُتظهر بو�س���وح اأن قانون الإنتخ���اب الأكرثي املعمول 
ب���ه وبكاف���ة �س���وره، مل يخت���زل اإرادة املواطن���ني يف 
اأ�سخا�س حمددة فقط، بل اإختزل قرار املحا�س�سة 
يف مراجع معدودة على اأ�س���ابع اليد الواحدة. وعند 
كل مرجعي���ة طائفية اأو �سيا�س���ية هناك م�س���وؤول اأو 
اإثنني يوّزع احل�س����س على احللف���اء الذين ل خيار 
لهم اإّل الر�س���وخ، لأن القانون الإنتخابي ل يعطيهم 
حقه���م يف �س���ناعة الق���رار احلزب���ي والوطني وفق 

تطلعاتهم وروؤيتهم اخلا�سة. 
اإن اأه���م خ�س���ائ�س القان���ون الن�س���بي ه���و حتقيق 
العدالة يف التمثيل من خالل جمل�س نيابي تتمثل فيه 
القوى ال�سيا�س���ية، وخا�س���ًة الأقليات وحتقيق طابع 
التناف�س بني املفاهيم ال�سيا�سية واخلطوات العملية 
لالأح���زاب. وتعترب معظم دول الع���امل التي تتناف�س 
فيه���ا الأح���زاب عل���ى مب���ادئ وبرام���ج، اأّن القانون 
الن�سبي هو اأف�سل واأعدل الأنظمة الإنتخابية، بحيث 
تتمّثل من خالله كّل الأحزاب ال�سيا�س���ية املتناف�س���ة 
ف����ي الإنتخاب���ات. وبذل���ك ل ُيح���رم اأي ح���زب نال 
عددًا مقبوًل من الأ�س���وات من امل�س���اركة يف احلياة 
ال�سيا�س���ية. ويفوز كّل حزب بعدد من املقاعد ح�سب 
الن�س���ب التي نالتها لئحته، وباأولويات الأ�سماء التي 

قّدمها.
ونعطي مثاًل على دائرة اإنتخابية فيها)١٠٠.٠٠٠( 

مئ���ة ال���ف ناخب، وخم�س����س لها ع�س���ر مقاعد يف 
املجل����س النيابي، وهناك اأربعة لوائح اإنتخابية لأربع 
اأحزاب تتناف�س على مقاعد هذه الدائرة، واملطلوب 
ع�سرة الآف �سوت لكل مقعد. فاإذا ح�سلت الالئحة 
الأوىل على )6٠٠٠٠( �س���تني األف �سوت، والالئحة 
�س���وت،  األ���ف  ع�س���رين   )٢٠٠٠٠( عل���ى  الثاني���ة 
والالئح���ة الثالثة عل���ى )١٢٠٠٠( اثني ع�س���ر األف 
�سوت، والالئحة الرابعة على )8٠٠٠( ثمانية اآلف 
�س���وت، فيت���م  توزيع املقاعد النيابي���ة بني الأحزاب 
املتناف�سة بح�سب ما ح�س���لت عليه اللوائح اخلا�سة 

بكل حزب.
 وبناء علي���ه، يفوز احلزب �س���احب الالئحة الأوىل 
ب�ستة مقاعد، ويفوز احلزب �ساحب الالئحة الثانية 
مبقعدي���ن، ويفوز احلزب �س���احب الالئح���ة الثالثة 

مبقعد واحد ويفوز احلزب �ساحب الالئحة الرابعة 
مبقع���د اأي�س���ًا لأنه الأقرب اإىل املع���دل املطلوب وهو 
ع�س���رة الآف �س���وت اأو ما يعرف باأول اخلا�س���رين. 
وهنا يتم توزيع املقاعد النيابية بني الأحزاب بن�سبة 
عدد الأ�س���وات التي ح�سلت عليها قائمة كل حزب. 
بينم���ا لو بقينا يف ظل القان���ون الأكرثي فاإن من فاز 
يف الالئح���ة الأوىل ين���ال املقاع���د الع�س���رة كامل���ًة، 

وتهمي�س باقي الأحزاب.
وعلي���ه، ف���اإن القانون الن�س���بي ق���د ُيحدث �س���دمة 
اإيجابية على هذا امل�س���توى، و�سيكون ت�سّدعًا باإجتاه 
تغيري التوازن امل�س���طنع نح���و دميقراطية حقيقية، 
توؤ�س����س ملرحلة قادمة من الوع���ي للعقد الإجتماعي 
احلا�س���ل، وتر�ّس���خ املفاهيم احلقيقي���ة لالأحزاب، 
ومتّه���د ملرحلة جدي���دة م���ن الإنتخاب وف���ق برامج 
مدرو�س���ة تنه����س باملجتم���ع، وت�س���اهم يف حتقي���ق 
املحا�س���بة عل���ى اأ�س���ا�س الإلت���زام اأو ع���دم الإلتزام 
بالربنامج ولي�س بح�سب امل�سالح الفردية ال�سّيقة. 

الفقرة الثانية: اآلية عمل القانون الن�سبي.
تق���وم الفك���رة الأ�سا�س���ية للقان���ون الن�س���بي عل���ى 
ت�سحيح الفارق ن�س���بيًا بني ح�سة احلزب امل�سارك 

يف الإنتخابات من اأ�س���وات الناخبني على امل�س���توى 
الوطني، وح�س���ته من مقاعد املجل�س النيابي الذي 
يت���م اإنتخاب���ه. فهو القان���ون الذي يعط���ي كل حزب 
متثياًل يتنا�س���ب م���ع قوت���ه الفعليه والعددي���ة. فاإذا 
ف���از ح���زب كب���ري مب���ا ن�س���بته خم�س���ون باملائة من 
اأ�س���وات الناخبني، فهو يح�سل على خم�سني باملائة 
م���ن مقاعد جمل�س النواب. وكذلك احلال بالن�س���بة 
للحزب ال�سغري الذي يفوز بن�سبة خم�سة باملائة من 
الأ�س���وات، يجب اأن يح�سل كذلك على ذات الن�سبة 
م���ن تلك املقاعد يف املجل����س. ويعمل هذا املبداأ على 
تعزيز ثقة خمتلف الأحزاب وكافة �س���رائح املجتمع 
بالنظام الإنتخابي وبالتايل تاأييدهم له وم�ساركتهم 

يف احلياة ال�سيا�سية وحتقيق الدميقراطية.
لقد اعتمدت فنلندا والدامنارك و�سوي�س���را وغريها 
القانون الن�سبي مبختلف تطبيقاته، وهي دول تتّميز 
بتن���ّوع دين���ي اأو عرق���ي اأو لغ���وي. وق���د ب���داأ تطبيق 
ه���ذا القان���ون يف الع���ام ١899 يف بلجي���كا. ويتطلب 
تطبي���ق القان���ون الن�س���بي وج���ود دوائ���ر اإنتخابي���ة 
متع���ددة املقاع���د، اإذ ل ميكن توزي���ع املقعد الواحد 
على الطريقة الن�س���بية، حيث يق���وم القانون بتوزيع 

املقاع���د تبع���ًا لن�س���بة الأ�س���وات التي حت���وز عليها 
اللوائح املتناف�سة.

هناك عدة اأنواع من اأنظمة التمثيل الن�س���بي اأهمها، 
نظ���ام الالئحة الن�س���بية املغلق���ة اأو املفتوحة. ُتعتمد 
اللوائ���ح املقفل���ة عن���د تطبي���ق القان���ون الإنتخاب���ي 
الن�س���بي يف الأنظم���ة ال�سيا�س���ية الت���ي تنه�س فيها 
حي���اة حزبي���ة �س���ليمة كما ه���ي احل���ال يف دول مثل 
وايطالي���ا. وهولن���دا  وال�س���ويد  ونيوزلن���دا   املاني���ا 
ويعتق���د بع����س الباحث���ني اأن اللجوء اإىل اإ�س���تخدام 
اللوائ���ح احلزبية يزي���د من فر�س حتقيق الن�س���بية 
يف التمثي���ل، حيث تقوم الأحزاب ال�سيا�س���ية بتقدمي 

لوائح من املر�س���حني �س���واء على امل�ستوى الوطني اأو 
املحل���ي )ق�س���اء اأو حمافظ���ة(. فاإذا ن����سّ القانون 
الإنتخابي الن�س���بي عل���ى الإلتزام بقاع���دة الالئحة 
املغلق���ة، ف���ال يع���ود باإم���كان الناخب اإّل الت�س���ويت 
لالئح���ة دون اأي اإمكانية تعدي���ل اأو تغيري فيها حذفًا 
اأو اإ�س���افة لأ�سماء املر�س���حني. وبالتايل، فاإن القوى 
ال�سيا�س���ية واحلزبية متيل اإىل اإعتماد مبداأ الالئحة 
املغلقة، لأنه يقّوي روح الإلتزام ال�سيا�س���ي واحلزبي 
ل���دى الناخب���ني ويعط���ي الق���وى املتناف�س���ة القدرة 
عل���ى �س���بط ناخبيها من وراء الع���ازل مهما حاولت 

الأحزاب املناف�سة ال�سغط اأو التاأثري على الناخب.
وم���ن وجه���ة اأخ���رى، ميك���ن حتقي���ق اأف�س���ل متثيل 
اأي�س���ًا من خالل نظام الإنتخاب الن�سبي عن طريق 
الالئحة املفتوحة، حيث يعتربه باحثون نظامًا ن�سبيًا 
ممّيزًا اأثب���ت جدارته، يقوم في���ه الناخبون برتتيب 
املر�س���حني عل���ى ورق���ة الإقرتاع بالت�سل�س���ل ح�س���ب 
الأف�س���لية يف الدوائ���ر الإنتخابية املتع���ددة املقاعد 
النيابي���ة. وتعطي هذه الطريق���ة حرية اأكرب للناخب 
يف ممار�س���ة خيارات���ه. ويت���م حتديد ع���دد املقاعد 
التي يفوز بها كل حزب من خالل جمموع الأ�س���وات 
التي يح�سل عليها مر�س���حوه. اأما ترتيب املر�سحني 
الفائزين عن كل حزب في�س���تند اإىل عدد الأ�س���وات 

التي يح�سل عليها كل مر�سح ب�سكل فردي. 
 كم���ا يتم التعامل مع املر�س���ح امل�س���تقل وكاأنه حزب 
�سيا�س���ي من ع�س���و واحد، يقوم بتقدمي قائمة ت�سم 
مر�س���حًا واح���دًا فقط، وميكنه الف���وز باأحد املقاعد 
النيابي���ة يف ح���ال ح�س���وله عل���ى العدد ال���كايف من 

اأ�سوات الناخبني.
عملي���ًا، يتم تطبي���ق القان���ون الن�س���بي الكامل على 
اأ�س���ا�س الدائرة الإنتخابية الواح���دة املحّددة، حيث 
يق�سم جمموع اأ�س���وات املقرتعني على عدد املقاعد 
املحددة، ونح�سل على احلا�سل الإنتخابي، وبعدها 
يت���م توزي���ع مقاع���د لكل لئح���ة مبقدار ما حت�س���ل 
علي���ه من عدد م���رات احلا�س���ل الإنتخاب���ي. ول بد 
من ال�س���ارة اأّنه عادة ما تفر����س الدول التي تعتمد 
القانون الإنتخابي الن�سبي على الأحزاب واملر�سحني 
احل�س���ول عل���ى ن�س���بة ح�س���م معينة من الأ�س���وات 
املقرتع���ة )مث���اًل ٠.67 % يف هولن���دا ٥% يف املانيا 
و١٠% يف تركي���ا(، لكي يحق لالئحة احل�س���ول على 
ن�س���يبها م���ن املقاعد اأو ما يعرف بن�س���بة احل�س���م 
للرت�سيح لالإنتخاب. وهذه الن�سبة توؤكّد حجمًا معينًا 
مطلوب���ًا لالأح���زاب التي تن���وي خو����س الإنتخابات 

النيابية.
اأي�س���ًا، هن���اك الكثري م���ن الإعتب���ارات التي تعطي 
تاأثريًا مبا�س���رًا على طريقة عمل القانون الن�س���بي. 
ف���اإذا زاد عدد املر�س���حني املنتخبني ع���ن كل دائرة 

�لقانون �لن�سبي يف لبنان: طرح دميقر�طي 
باإمتياز يوؤ�ّس�ض لقيام �لدولة

بقلم د. زهري ب�شنقلبنان
 دكتور ومؤلف وأستاذ محاضر

قر�ءة �لتحالفات �ل�صيا�صية �ملوجودة 
يف لبنان، ُتظهر بو�صوح �أن قانون 
�لإنتخاب �لأكرثي �ملعمول به وبكافة 
�صوره، مل يختزل �إر�دة �ملو�طنني يف 
�أ�صخا�س حمددة فقط، بل �إختزل قر�ر 
�ملحا�ص�صة يف مر�جع معدودة على 
�أ�صابع �ليد �لو�حدة
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متثي���ل له يف املجل�س النيابي، م���ا عدا تلك احلالت 
ال�س���تثنائية واخلا�س���ة، والت���ي ترتف���ع فيها ن�س���بة 
احل�س���م اإىل م�س���تويات غري مقبولة، اأو ي�سغر فيها 

حجم الدوائر الإنتخابية ب�سكل غري معتاد. 
وعلي���ه، كل هذا يحقق مبداأ الدميقراطية التعددية، 
والذي ميكن اإعتباره اأ�سا�سيًا يف اإ�ستقرار املجتمعات 
تر�س���يخ  يف  فوائ���ده  اإىل  بالإ�س���افة  املنق�س���مة، 
الدميقراطي���ة ع���رب م�س���اهمة اجلمي���ع يف اإتخ���اذ 

القرارات.
ج-  ي�ساهم القانون الن�سبي يف الإن�سهار الوطني:

يعمل القانون الن�س���بي على حّث الأحزاب ال�سيا�سية 
للتوجه ل�س���ريحة وا�س���عة من الناخب���ني خارج نطاق 
الدوائ���ر الت���ي يكرث فيه���ا عنا�س���رها،  اأو تلك التي 
تتوقع ح�س���ول مناف�س���ة اأكرب فيها. ويوؤدي ذلك اإىل 
التق���ارب بني مكّونات املجتم���ع املدين وتقريب فكرة 
الإن�سهار الوطني اجلامع. ويكمن احلافز احلقيقي 
يف ظل القانون الن�س���بي بالعمل على احل�س���ول على 
اأك���رب عدد ممكن من الأ�س���وات، بغ����س النظر عن 

م�س���در تلك الأ�سوات. اإذ ميكن لكل �سوت اإ�سايف، 
حتى ولو اأتى من مواقع ي�سعف فيها تواجد احلزب، 
اأن ي�سهم يف احل�سول على املقعد النيابي املطلوب.

ح-  ي�س���اعد القانون الن�سبي على اإلغاء الإقطاعيات 
املحلية:

ي�ساعد القانون الن�سبي باإلغاء الإقطاعيات املحلية، 
ع���رب منح الأح���زاب ال�س���غرية فر�س���ة احل�س���ول 
على ب�س���عة مقاعد، مما يقلل من اإمكانية ح�س���ول 
احلزب الواحد على كافة مقاعد الدائرة الإنتخابية 
الواحدة. وي�سمن القانون الن�سبي رفع الغنب والظلم 
ع���ن الأقليات ال�سيا�س���ية م���ن خالل اإتاح���ة املجال 
اأمامه���ا لتتمّث���ل يف املجل�س النيابي متثياًل يتنا�س���ب 
مع حجمها وح�س���ورها الفاع���ل يف املجتمع، وهو ما 
تعك�سه الأ�س���وات الناخبة التي تنالها. ولذلك يعترب 
القان���ون الن�س���بي الأك���رث عدال���ة وم�س���اواة مقارنًة 

بالقانون الأكرثي املعتمد يف لبنان. 
فالتمثيل العادل يف املجل�س النيابي جلميع الأحزاب 
ال�س���غرية، ي���وؤدي اإىل احلف���اظ على اإ�س���تقالليتها 
واإ�س���تقاللية طرحها وبرناجمها، يف حني ت�سطر يف 
القان���ون احلايل الأك���رثي اإىل التن���ازل عنها اأو عن 
بع�س���ها بحك���م التحالفات والإئتالف���ات التي ترغم 
الأحزاب والقوى ال�س���غرية اإىل خو�س���ها لت�س���ارك 
يف قوائم الأحزاب والقوى الكربى، مل�س���اعدة نف�سها 
على الفوز ببع�س املقاعد الربملانية. وتتعاظم اأهمية 
امل�س���اواة اأمام القانون بالن�س���بة لالأقليات والتمثيل 
الع���ادل له���ا، خا�س���ًة عندم���ا ل تتواج���د يف مواق���ع 
جغرافية حمّددة وحم�س���ورة ول متلك و�سائل بديلة 

للح�سول على متثيل لها.
الإ�س���تقرار  يف  الن�س���بي  القان���ون  ي�س���اهم  خ-  

ال�سيا�سي:
 ي�س���اعد القانون الن�س���بي يف حتقيق م�س���توى عايل 
من الإ�س���تقرار ال�سيا�س���ي. وقد اأثبت���ت التجارب يف 
بلدان غرب اأوروبا فعالية هذا القانون لدى اإعتماده 
لإنتخ���اب املجال�س النيابية، حيث اأ�س���هم يف حتقيق 
اإ�س���تقرار اأف�سل للحكومات. بالإ�س���افة اإىل حتقيق 
م�س���تويات اأعلى من امل�س���اركة والأداء الإقت�سادي. 
يعود ال�س���بب يف ذلك اإىل التناوب املتكرر يف مقاليد 
احلك���م ب���ني اأح���زاب �سيا�س���ية متناق�س���ة كليًا من 
الناحي���ة الأيديولوجي���ة ولكنه���ا عملت ب���كل طاقتها 
لتقدمي الأف�س���ل. كما اأ�سهمت احلكومات الإئتالفية 
الناجتة عن القانون الن�س���بي يف تاأ�س���يل الإ�ستقرار 
والتما�س���ك يف القرارت الهامة والتي تف�س���ح املجال 

اأمام التطوير والنمو على املدى البعيد.
اأخريًا،

وبالإ�س���افة ملا تقدم، فاإن القانون الن�س���بي ي�س���اهم 
يف تاأكي���د مب���داأ ال�س���راكة يف احلكم ب���ني الأحزاب 

واملجموعات ذات الإهتمامات املختلفة لقيام الدولة 
الديقراطي���ة احلّق���ة، وبعث الإمي���ان بقيامة الدولة 
القوي���ة، واإ�س���تنها�س ال�س���باب وم�س���اركتهم بحمل 
الأعب���اء الت���ي ترهق كاه���ل الوطن. وتعترب م�س���األة 
ع���دم ال�س���راكة يف احلك���م ب���ني اأكرثي���ة ناخبني يف 
لبنان والتي ت�س���يطر عليها القوى ال�سيا�سية، واأقلية 
م�ست�س���عفة ت�س���يطر على القوى الإقت�س���ادية، اأمرًا 
ل بّد م���ن التوقف عنده وحقيق���ًة ل ميكن جتاهلها. 
اإذ يالح���ظ املراق���ب باأنه تتف���ّرد الأكرثي���ة العددية 
بال�سيطرة على ال�س���لطة والإنفراد بخرياتها، بينما 
تنح�سر اإهتمامات الأقّلية يف احلفاظ على م�سادر 
الرثوة والقوة الإقت�س���ادية اأو الإ�س���تثمار يف اخلارج 
اإىل ح���ني. وه���ذا اأّدى اىل فق���دان الثقة بالإ�س���الح 
ال�سيا�سي الداخلي، واإىل �سرخ عامودي بني خمتلف 
م�س���ادر القوى التي تنتظر دعم���ًا خارجيًا اأو حماية 
تخ�س���ع  ول  ال�سيا�س���ية.  مواقفه���ا  لتثبي���ت  دولي���ة 
احلكومات ملبادئ امل�ساءلة واملحا�سبة يف حني تغرق 

البالد يف الف�ساد. 
ويكم���ن احلل يف اإعتم���اد القانون الن�س���بي يف لبنان 
الذي �سوف ي�سمح بقيام توازن �سيا�سي واإقت�سادي، 
ينعك�س توازنًا يف احلياة النيابية والد�ستورية. واأي�سًا 
ي�سكل �س���مانة لأحزاب الأقلية، اإذ ي�سمح بالتحالف 
لت�س���كيل قوة داخل املجل�س النيابي يف وجه الأحزاب 
الك���ربى. كم���ا ي�س���اهم القان���ون يف تداول ال�س���لطة 
التنفيذية وحما�س���بة احلكومة عن الأخطاء، ويحول 
دون حتّك���م ق���وى الغالبي���ة باأمور احلكم والت�س���ريع 
���لة،  وي�س���ّهل مب���داأ املراقبة واملحا�س���بة. ويف املح�سّ
تخلق تلك الأقلي���ات يف داخل املجل�س النيابي حركة 
نوعية برملانية فاعلة اأو معار�س���ة قوية، تعترب ركيزة 
النظام الربملاين يف احلياة الدميقراطية. كما جُترَب 
الأح���زاب الك���ربى اأن ت�س���عى يف اإر�س���اء الأقلي���ات 
النيابي���ة ل�س���مان اأكرثي���ة نيابية معيّن���ة يف املجل�س 
النياب���ي عند الت�س���ويت لق���رار اأو لت�س���ريع معنّي اأو 

ملحا�سبة اأو ملراقبة العمل احلكومي .
 وعلي���ه، فاإن القانون الن�س���بي، ومن خالل اإ�س���راك 
الت�س���ريعية،  ال�س���لطة  كاف���ة الأح���زاب والكت���ل يف 
اأ�س���حى �س���رورة حتمية، توّفر فر�س���ة دميقراطية 
لإتخ���اذ الق���رارت الهامة حتت ال�س���وء وعلى مراأى 
من اأعني اجلميع، ي�س���ارك فيه جميع القوى الفاعلة 
يف املجتمع اللبناين، مبا يحقق الإ�ستقرار ال�سيا�سي 
والإقت�س���ادي للنهو����س بلبن���ان من هذا امل�س���تنقع 
الذي يتخبط فيه، ويلغي كل طروحات الدميقراطية 
ال�س���وؤون  التوافقي���ة واملجال����س امل�ستن�س���خة لإدارة 
العامة، وي�س���ّحح اخللل احلا�س���ل يف اإدارة البالد، 
ك���ي ل نبق���ى عند كل اإ�س���تحقاق رهين���ة التجاذبات 

الدولية.

اإنتخابي���ة كلم���ا اأرتفع م�س���توى الن�س���بية يف النظام 
الإنتخاب���ي. كم���ا واأن نظم التمثيل الن�س���بي تختلف 
فيما بينها مباهية اخلي���ارات التي توفرها للناخب، 
من حيث اإ�س���تطاعة الناخ���ب الإختيار بني الأحزاب 

ال�سيا�سية اأو املر�سحني الأفراد اأو كليهما معًا.
الفقرة الثالثة: ملاذا اأ�سبح القانون الن�سبي �سرورة؟

يعمل القانون الن�س���بي ب�س���كل اأ�سا�س���ي على تفادي 
النتائج غري املرغوب بها يف القانون الأكرثي املعمول 
ب���ه يف لبن���ان، واملتّمثلة بهيمنة فئة ت�س���ّكل ٥١ % من 
اأ�س���وات الناخبني على فئة متثل ٤9% من الأ�سوات، 
وتهمي�س الإرادة ال�س���عبية واحلزبية املناف�س���ة، مّما 
يجعل���ه غري �س���الح لإف���راز هيئات ت�س���ريعية نيابية 
متثيلية �سحيحة. ففي كثري من الدول الدميقراطية، 
وخا�س���ة تل���ك الت���ي تواج���ه اإنق�س���امات اإجتماعية 
حادة، قد ت�س���بح م�ساألة اإ�س���راك كافة املجموعات 
واملكونات الإجتماعية �س���رطًا مف�س���ليًا ل غنى عنه 
لرتكيز النظام الدميقراطي ب�س���كل �س���حيح. اإذ اأن 
الف�س���ل يف توفري الفر�س���ة احلقيقية لكافة الأقليات 
للم�ساركة يف �سنع القرار، وتطوير النظام ال�سيا�سي 
واإ�س���راك اجلمي���ع يف الندوة النيابية، من �س���اأنه اأن 
يف�س���ي اإىل نتائ���ج كارثي���ة، واملزي���د م���ن الإحتقان 
والرف�س اجلماه���ريي للقرارات املتخ���ذة، والتطّلع 
اإىل و�س���ائل اأخرى للتعبري قد تاأخذ البالد اإىل ما ل 

حتمد عقباه. 
وميك���ن ال���رد عل���ى كل من يعار����س اإق���رار القانون 
الن�س���بي ويدفع بخطر عدم توازن طائفي اأو مذهبي 
مفرت����س عند تطبيق هذا القان���ون، اأو بحق التمثيل 
لالأقليات بح�سب الد�ستور اللبناين، باأّنه ميكن زيادة 
ع���دد ممثل���ي بع�س املحافظات اأو الأق�س���ية ب�س���كل 
قانوين مبا ي�س���من التمثيل العادل. هذه الزيادة قد 
ت�سهم يف ت�سجيع امل�ساركة يف احلياة الربملانية ورفع 
م�س���تويات متثي���ل املجموع���ات املتمرك���زة جغرافيًا 
يف مناط���ق حم���ّددة. وتطبيق���ًا لذلك فقد ح�س���لت  
مقاطعات �س���كوتلندا وويلز يف اململكة املتحدة، على 
عدد من املمثلني يف جمل����س العموم)النواب( يفوق 
العدد الذي ميكنهم احل�س���ول عليه يف حال اإعتماد 

مبداأ احلجم ال�سكاين لكل مقاطعة لتوزيع املقاعد.
واإذا كان اأبرز �سيئات تطبيق القانون الن�سبي هو قيام 
حكومات اإئتالفية، قد يتاأخر التوافق على ت�سكيلها، 
اأو على برناجمها نظرًا لتع���دد الأحزاب والتيارات، 
فه���و على العك����س يف لبنان، فهذه م���ن نقاط القوة، 
ول يوؤثر اأبدًا. لأن طبيعة التّنوع والتعاي�س والت�س���اور 
اأ�سحت عرفًا معتمدًا يف نظامنا الأكرثي املعمول به 
على مدى عقود، مب���ا ل يدع جماًل للمزايدة والقول 
بعدم فعالية تطبيق القانون الن�سبي لهذه الأ�سباب.

الفقرة الرابعة: اأهم مميزات القانون الن�سبي. 

تكري����س  عل���ى  الن�س���بي  القان���ون  يعم���ل  اأ- 
الدميقراطية:

يعم���ل القانون الن�س���بي على تكري����س الدميقراطية 
احلقيقية، عرب ترجمة الأ�س���وات اإىل مقاعد ب�سكل 
علمي دقي���ق، متفاديًا بذلك بع����س النتائج املرتتبة 
عل���ى القان���ون الأك���رثي الأق���ل عدال���ة يف التمثيل. 
ويعترب القانون الن�س���بي الأكرث اإن�سجامًا واإتفاقًا مع 
طبيع���ة النظام النيابي الربملاين كون���ه يكّر�س مبداأ 
الدميقراطي���ة، وي�س���مح بتمثي���ل ال�س���عب مبختل���ف 
اإجتاهات���ه ال�سيا�س���ية،  مما ي���وؤدي اإىل تكوين هيئة 
نيابية تعرّب عن راأي املجتمع ب�س���دق وب�سفافية. كما 
يعمل هذه القانون على احّلد من ح�س���ول الأحزاب 
الكب���رية عل���ى مقاعد اإ�س���افية تف���وق ن�س���بتها من 
اأ�س���وات الناخبني، يف الوقت الذي ي�سمح لالأحزاب 
ال�س���غرية بالو�س���ول اإىل املجل�س النيابي من خالل 
احل�سول على اأعداد حمّددة من اأ�سوات الناخبني.
يحّفز القانون الن�سبي قيام الأحزاب ال�سيا�سية: ب- 
 يحّف���ز القانون الن�س���بي قيام الأحزاب ال�سيا�س���ية 
بت�س���كيل التجمع���ات الإنتخابية، وتق���دمي لوائح من 
املر�س���حني املنا�س���رين لهم لالإنتخاب ومتثيلهم يف 
املجل�س النيابي. فالقانون الن�س���بي يفرت�س ت�س���كيل 
اللوائ���ح اإلزامي���ًا، واإعتم���اد الإنتخ���اب بالالئحة ل 
اإعتم���اد الإنتخ���اب الف���ردي. اإذ ل ن�س���بية حقيقي���ة 
يف تر�س���يحات الأف���راد. وهذا يج���رب الأحزاب على 
الإنفت���اح على الغ���ري وقبول الآخر. ومن �س���اأن ذلك 
اأي�س���ًا الإ�سهام يف اإي�س���اح ال�سيا�سات والإختالفات 
الأيديولوجية والعقائدية �س���من الالئحة يف جمتمع 
م���ا، وتبادل الآراء للو�س���ول اإىل قوا�س���م م�س���رتكة، 
خا�سًة عندما يفتقد ذلك املجتمع لأحزاب �سيا�سية 

قوية ومتما�سكة، كما هي احلال يف لبنان.
يقل�ّس القانون الن�سبي الأ�سوات املحايدة: ت- 

ينتج عن تطبيق القانون الن�س���بي تناق�س يف اأعداد 
الأ�س���وات املحايدة اأو الغري متفاعلة مع الإنتخابات 
احلا�سلة، خا�سًة عندما تنخف�س ن�سبة احل�سم من 
الأ�س���وات الإنتخابية )لكي يحق لالئحة احل�س���ول 
على ن�س���يبها من املقاعد النيابية يجب اأن حت�س���ل 
اأوًل عل���ى ن�س���بة من اأ�س���وات الناخب���ني تختلف من 
قانون لآخر(. يوؤدي اإنعدام ن�س���بة احل�س���م اإىل ميل 
الناخب بالتوجه اإىل مراكز الإقرتاع، والإدلء بكافة 
الأ�س���وات تقريبًا وامل�س���اركة يف اإنتخاب املر�سحني. 
وه���ذا يزي���د م���ن قناع���ة الناخب���ني بالفائ���دة م���ن 
امل�س���اهمة يف العملي���ة الإنتخابية، وباأن لأ�س���واتهم 
تاأث���ري حقيقي من �س���اأنه اأن يحدث تغي���ريًا فعليًا يف 

نتائج الإنتخاب، مهما كان ذلك التغيري متوا�سعًا. 
وعلي���ه، ف���اإن اإعتم���اد القانون الن�س���بي ي�س���اهم يف 
زي���ادة اإهتمام الناخبني بال�س���وؤون العام���ة واحلياة 

ال�سيا�س���ية، وي�س���جع الناخبني من اأن�سار الأحزاب 
ال�سغرية على ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية والإدلء 
باأ�سواتهم لإدراكهم اأن �سوتهم بات موؤثرًا يف نتائج 
الإنتخاب���ات. كل ذلك ي���وؤدي اإىل اإزدياد الأ�س���وات 
الناخب���ة عام���ة وبالت���ايل زي���ادة مقاع���د الأقلية يف 

املجل�س النيابي .
ي�س���اعد القانون الن�س���بي الأقليات يف احل�سول  ث- 

على مقاعد نيابية: 
يف  الأقلي���ات  اأح���زاب  الن�س���بي  القان���ون  ي�س���اعد 
احل�س���ول على متثيل له���ا، كٍل بن�س���بة املقاعد التي 
ح�س���ل عليه���ا. اإن التمثي���ل الن�س���بي ي�س���من متثيل 
الأقليات ال�سيا�س���ية اإىل جانب اأح���زاب الأكرثية يف 
املجل����س النياب���ي، وبالتايل تتعزز ال�س���فة التمثيلية 
لكافة الأحزاب والتي���ارات والتكتالت على اإختالف 
اأحجامه���ا ال�س���عبية، وتبع���ًا لأحجامها كاف���ة، ومبا 
يتنا�س���ب مع ع���دد الأ�س���وات التي ناله���ا كل حزب. 
وي�س���بح باإم���كان اأي حزب احل�س���ول على ن�س���بة، 
ولو ب�س���يطة من اأ�س���وات الناخبني، واحل�سول على 

لبنان
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داع����س تهّدد لبنان... ول اأدري اإذا كان اإ�س���تعمال 
الدول���ة  اأي  داع����س  لأن  جائ���ز،  هن���ا  التاأني���ث 
الإ�س���المية يف الع���راق وال�ّس���ام، اأثبت���ت فحولتها 
وذكوريته���ا، بحيث يجوز تذكريه���ا وتاأنيثها، على 
مبداأ موؤن���ث الديك ديكة... والثاب���ت الوحيد، اأنه 
باإ�ستطاعة داع�س اأو داع�سة، بّث الّرعب والهلع يف 
نفو�س العاّمة واحلّكام معًا. واأعجب ممن مل يرف 
لهم جفن بع���د، بالّرغم من اأن ه���ذه الّتهديدات، 
التي اأ�س���ك يف �س���دقيتها، قد فعلت فعلها يف كثري 
من الأمكنة، وما رد وليد بك جنبالط امل�س���تخف، 

يف اإحتفال العرفان، اإل خري دليل على ما نقول.
واإذا انتقلنا اىل ال�س���ّفة امل�سيحّية من الّنهر، نرى 
اأن التهدي���دات الّداع�س���ية مّرت "م���رور الريح عا 
حّفة قنا" تيّمنًا بر�س���يد بك نخل���ة... اإل اإذا كانت 
جحافل اجليو�س ت�ستعد لليوم املوعود، يف مواجهة 

غزاة القرن. 
"املف�س���بكني"، منتق���دًا  اأح���د  وا�س���تهجنت كالم 
الأم���ري ط���الل اأر�س���الن، لتطني�س���ه ع���ن الّتهديد 
الداع�س���ي للموحدي���ن الدروز، واإهتمامه بق�س���ية 
�س���بعا ومزارعها... وفهمت من كالمه اأن املطلوب 
م���ن الأمري ط���الل اأر�س���الن، قرع طب���ول احلرب 
واإعالن الّنفري العام، ويا غرية الّدين... متنا�س���يًا 
اأن الأمري طالل اأر�سالن يعرف متامًا اأين تختبىء 
داع����س يف لبن���ان... ويدرك متامًا م���ن هم الذين 
يختب���وؤون حت���ت مظل���ة داع����س لرتهيب ال�س���عب 
اللبناين، وك���ّم اأفواه اللبنانيني حتت ذرائع �س���تى 

منها مكافحة الإرهاب الدنكي�سوتّية. 
وولي���د ب���ك جنب���الط يعرف اأي���ن ه���ي داع�س يف 
لبنان، ومن هي اخلاليا النائمة... وكلهم يعرفون 
داع����س الوهمّية وداع�س احلقيقّي���ة. وكل زعيم اأو 
م�س���وؤول لبن���اين، يعرف متامًا اأين ه���ي داع�س يف 
لبن���ان، لك���ن كل واحد منه���م يراها م���ن منظاره 
اخلا����س... ويدوزنه���ا مبا يت���واءم مع م�س���احله 

ال�ّسخ�سية واملذهبّية. 
األي�س تهديد الدروز وامل�س���يحّيني ح�س���رًا، يف هذا 
الوقت بالذات، هو مدعاة اإ�س���تغراب حقيقي؟ هل 
انتهت العداوة الداع�سية لل�سيعة والعلويني وال�سنة 
الّراف�س���ة... واأ�س���بح الّدروز وامل�س���يحيون اأولوية 
جهادّية داع�س���ّية؟ وهل ي�سكل الّدروز وامل�سيحّيون 
عقب���ة يف طري���ق داع�س، لب�س���ط �س���يطرتها على 
العراق وال�ّس���ام؟ واهلل مل اأ�س���مع بف�سيل ع�سكري 

مقاتل واحد من الّدروز وامل�سيحيني، قد هاجم اأي 
موقع من مواقع داع�س، باإ�ستثناء ما يقوم به اأبطال 
جب���ل العرب بالّدفاع عن اأر�س���هم وعر�س���هم، يف 
�س���د الهجمات الّداع�سية... فما هو ال�ّسر العظيم 

وراء هذا التهديد، ويف هذا الوقت بالّذات؟. 
هل الإ�س���رار عل���ى قانون الإنتخاب الن�س���بي؟ هل 
طرح �سرورة اإلغاء الطائفّية ال�سيا�سية، اأم جمل�س 
الإنتخاب���ات  بتعطي���ل  الإ�س���تمرار  اأم  ال�ّس���يوخ؟  
الرئا�س���ية؟ األي����س من حّقن���ا نح���ن اللبنانيون اأن 
ن�س���األ؟ اأمل نعتد بعد على حتمّي���ة اأن ندفع دماءنا 
ثمنًا لأي م�س���روع ي���راد متريره على اأر�س���نا؟ اأمل 
يدف���ع لبن���ان مئ���ة الف �س���هيد لأنه رف����س توطني 
الفل�س���طينيني؟ اأمل نغ���رق ب�س���بعني ملي���ار دي���ن، 
اإنتقام���ًا من���ا لرف�س الّتوطني على اأم���ل اإلغاء تلك 
الدي���ون مقاب���ل موافقتن���ا علي���ه؟ اأمل يت���م اإغالق 
غرية والأ�سواق العتيقة واملحرتفات  الدكاكني ال�سّ
���غرية وامل���زارع؟ اأمل نلغ���ى م���ن ه���ذا البل���د  ال�سّ
وتطم����س ح�س���ارتنا وتاريخن���ا، واأقيم���ت فوقه���ا 

عة اجلدران؟ اأمل  اجل�سور والأوتو�س���رتادات املر�سّ
ي�سحق جتار لبنان وُت�سرق جتارتهم، ومت اإ�ستقدام 
جت���ارًا وم�س���تثمرين، ي�س���رقون البلد وي�س���رفون 

اأموالهم يف ني�س وكان و�سوي�سرا ول�س فيغا�س؟
وتتحّدث���ون ع���ن داع�س وخالي���ا نائم���ة؟ اخلاليا 
النائمة هي يف جمل�س الإمناء والإعمار ويف الّداون 
ت���اون ويف وزارة املالي���ة والإت�س���الت والزراع���ة 
وال�س���حة والأ�س���غال... ويف الكو�س���تا برافا وبرج 
حمود و�س���وكلني، اخلاليا النائمة يف وزارة العدل، 
ل بل يف جمل�س الوزراء جمتمعًا... اخلاليا النائمة 
يف الق�س���ور والبالط���ات... ه���ذه الّداع�س���ية هي 
الأخط���ر من داع�س التي تر�س���ل تهديدات وهمّية، 
بالّتع���اون والتن�س���يق مع من هم بحاج���ة لالإختباء 
خلفه���ا... اخلالي���ا النائمة هي التي تطلق �س���راح 
الإرهابيني وقتلة اجلي�س اللبناين وقوانا الأمنية... 
اخلاليا النائمة هي من يزّور الإنتخابات وي�س���رق 
اأ�س���وات النا����س واأحالمهم، وي�س���طادهم بلقمة 

عي�سهم ومر�سهم وتعليم اطفالهم...

اأما اإذا �سئنا النظر اىل اخلاليا امل�ستيقظة ولي�ست 
النائم���ة، علين���ا اأن نعيد ح�س���اباتنا ال���ف مّرة... 
علين���ا اأن ن�س���األ اأجهزتن���ا الأمنية م���ن خمابرات 
اجلي����س اىل الأمن العام والأم���ن الداخلي، الذين 
اأوّج���ه لهم حتية اإكبار وتقدير لإجنازاتهم الكربى 
يف جمال ك�س���ف اخلالي���ا النائم���ة وتوقيف بع�س 
قادتها. لكن يبقى ال�س���وؤال الأبرز، هل اكتملت اأي 
عملي���ة اأمنية حتى النهاية؟ هل ا�س���تطاعت القوى 
الأمنية اإعتقال جميع امل�س���تبه بهم؟ هل ت�س���تطيع 
الق���وى الأمنية التغا�س���ي ع���ن التدّخل ال�سيا�س���ي 
حماية لالإرهابيني املعروفني؟ هل ي�ستطيعون عند 
كل حملة اأمنية اإ�س���كات الأ�سوات املطالبة بحقوق 
النازحني، للتغطية على اأماكن تواجد الإرهابيني؟

ول ب���د هنا اأن نف�س���ل بني اأمري���ن خمتلفني، هما 
الّنازحني ال�سوريني والإرهاب... فلي�س كل نازح هو 
اإرهابي، لكن قد يتحّول النازح اىل اإرهابي، نتيجة 
بع����س الت�س���ّرفات الّرعناء واملق�س���ودة غالبًا... 
األي�س التهديد الداع�س���ي للم�س���يحيني والدروز هو 
تهديد للنازحني املتواجدين يف مناطقهم؟ األ يعد 

هذا اإ�ستدراجًا للقيام باأعمال عدوانّية �سّدهم؟ 
وهناك ما هو م�س���تغرب ج���دًا، اإذا قامت اأي بلدّية 

باإجراء اإحرتازي، يه���دف لتنظيم وجود الّنازحني 
فيه���ا، ياأتيه اإيعاز من الّداخلية بالكف عن ذلك... 
طبيعي اأنا �س���د منع جتول الأخوة ال�ّس���وريني لياًل، 
اأ�س���اًل هم ل يتجّولون بالغالب اإل بع�س���هم... وما 
امل�س���كلة اإذا احتفظ���ت البلدّي���ة ب���الأوراق الثبوتية 
لالأخوة ال�سوريني املقيمني يف نطاقها وتقوم البلدية 
باإ�سدار بطاقة تعريف خا�سة بهم؟ ما امل�سكلة اإذا 
قامت ال�سرطة البلدية بالتن�سيق مع القوى الأمنية 
مبداهم���ة اأماك���ن �س���كن العازبني من ال�ّس���وريني، 
والتاأكد من �سرعية اإقامتهم واأنهم ميلكون م�سّوغًا 
قانوني���ًا للبق���اء يف لبنان؟ م���ا امل�س���كلة اإذا اوقفت 
ال�س���رطة البلدّية نازحًا يقود دراجة نارية ال�ساعة 
الثاني���ة بعد منت�س���ف اللي���ل؟ ال�س���وري املقيم يف 
لبن���ان مع عائلته، ل يرتك عائلت���ه لياًل ويتجّول... 
من يتجول لياًل هو م�س���بوه، طبعًا لي�س املت�سّوق من 
حمل جتاري قرب حمل اإقامته... ولي�س كل متجّول 
م�س���بوه، لكننا يف و�سع اإ�س���تثنائي، والنازحني من 
مناطق ت�س���يطر عليها داع�س والن�س���رة، يجب اأن 
يكونوا مو�س���ع �سبهة، خا�س���ة العازبني منهم، لأن 
عائالتهم واقعة حتت رحم���ة اولئك الإرهابيني... 
وبالإم���كان اإبتزازهم للقي���ام باأعم���ال اإرهابية يف 

اأي���ة حلظ���ة... والبلدية ه���ي ال�س���لطة الأقدر على 
املراقبة، اإذا ما مت اإعطاءها ال�سالحية بذلك. 

واأن���ا اأحتدى اجلمي���ع ودون اإ�س���تثناء، يف كل قرية 
لبناني���ة يوج���د جمموع���ة م���ن ال�س���وريني ممن���وع 
الإقرتاب منهم... وهم حمميون داخل تلك القرى، 
وه���م بغالبيتهم اأبناء مناطق واقعة حتت �س���يطرة 
داع�س والّن�س���رة... وهناك جمموعات كبرية من 
ال�سوريني املتواجدين يف لبنان ل يقومون باأي عمل، 
ول تراهم مرة بثياب العمل، يحملون هواتف نقالة 
وبع�س���هم ميلك دراجات نارّية، وبع�سهم �سيارات، 
ومنه���م م���ن يق���ود �س���يارات بلوح���ات لبناني���ة... 
ومعظمه���م يقيم���ون بلبنان بطريقة غري �س���رعية، 
مل���اذا ل يت���م توقيفه���م والتحقيق معهم؟ اأولي�س���وا 
خالي���ا م�س���تيقظة، والأكي���د اأنه���م لي�س���وا جماعة 
النظ���ام... فمن يحمي هوؤلء؟ ل اخلطابات عادت 
تنفع، ول التلّطي خلف �س���عارات حقوق الن�سان... 
حق���وق النازح العامل يف لبنان حمفوظة، وخا�س���ة 
املقي���م برفق���ة عائلت���ه، فهو يقي���م بينن���ا وعائلته 
كعائالتنا، وقرانا ت�س���هد بذلك خا�سة يف ال�سوف، 
فاأولد حّينا ل ت�س���تطيع التمييز بني ابن نازح وابن 
احلي، فه���وؤلء حّقه���م الطبيعي هو العي����س بيننا، 
ونتقا�س���م معه���م احلي���اة بحلوه���ا ومّره���ا... ويف 
قرانا عّمال �س���ورّيون، �س���اهموا ببنائها وعمرانها 
واأفراحها واأتراحها... امل�س���كلة لي�س���ت مع هوؤلء، 
امل�س���كلة يف من يتم تخباأتهم لليوم الأ�سود، امل�سكلة 
هي بالّزعران التي تاأوي زعران... امل�سكلة هي مبن 
يت���م تهريبهم عرب احلدود والطرقات امل�س���تحدثة 

لغاية بنف�س يعقوب... 
اإن داع����س هي مب���ن يحمي من درجت ت�س���ميتهم 
بدواع�س، اإن داع�س عزيزي اللبناين هي بياأ�س���ك 
وخنوعك وخ�سوعك واإ�ست�سالمك، وقلبك الطيب 
وت�س���ديقك لكل ما يقال ل���ك... هي مبلف الّنفط 
والنفايات واملقالع والك�س���ارات والإت�س���الت، هي 
���ل على قيا�س اأ�س���خا�س،  بقانون الإنتخاب املف�سّ
ه���ي باإلغ���اء الطائفي���ة ال�سيا�س���ّية، ه���ي باإنتخاب 
رئي�س للجمهورّية، بقانون اجلن�س���ية، وباإخت�س���ار 
�س���ديد هي بكل ما يعزز اإنتماءك للوطن، ويحّولك 
من تابع ل حول ول قّوة له، اىل مواطن حر اأبّي...

داع�س هي بالتكافل والّت�سامن بني الإقطاع املايل 
امل�ستن�سخ عن الإقطاع الديني، وابن تيمّية وحممد 
عب���د الوهاب، والأورك�س���رتا الهارمونّي���ة املجوقلة 
���غائن والّد�س���ائ�س والف���ن... ُكن  بالأحق���اد وال�سّ
اأن���ت يا اأخي ول تكن كما تقت�س���ي م�س���احلهم اأن 

تكون...

�خلاليا �لّنائمة �مل�ستيقظة...

من جرود عرسال حيث يختبئ آالف االرهابيين

بقلم ب�شام حالويلبنان
 كاتب، ناشط سياسي
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�لت�شّدي للمجموعات �الإرهابية 
يف جرود �ل�شل�شلة �ل�شرقية - معركة 

عر�شال �آب 2014
بتاري���خ ٢٠١٤/8/٢، وعلى اأث���ر قيام حاجز اجلي�س 
يف منطقة عر�س���ال بتوقيف الإرهابي ال�سوري عماد 
جمع���ة، ظهرت فج���اأًة جتمعات لأعداد �س���خمة من 
امل�س���لحني، الذين بادروا اإىل �س���ّن هجوم وا�سع على 
جميع املراكز الع�سكرية املتقّدمة يف املنطقة، وذلك 
بالتزامن مع ا�ستهداف ف�سيلة قوى الأمن الداخلي 
يف البل���دة املذك���ورة، لكّن ق���وى اجلي����س قامت برّد 
�س���ريع ومبا�س���ر، ونف���ذت عملية هجومي���ة حمكمة، 
ا�ستطاعت خاللها فّك الطوق عن املراكز الع�سكرية 
ومن ثّم دحر املعتدين باجتاه جرود املنطقة، واإيقاع 
عدد كبري منهم بني قتيل وجريح. قّدم اجلي�س خالل 
هذه املواجهة املف�سلية اأربعة وع�سرين �سهيدًا و�ستة 
وثمانني جريحًا، فيما اختطفت اجلماعات الإرهابية 
٢١ عن�سرًا من اجلي�س و١٥ عن�سرًا من قوى الأمن 
الداخلي، ولحقًا ا�ست�س���هد ٥ من هوؤلء املخطوفني، 
٤ عنا�سر من اجلي�س وعن�سر واحد من قوى الأمن 
الداخل���ي عل���ى اأي���دي الإرهابي���ني، وذل���ك بطريقة 
همجية ل متت اإىل الإن�س���انية والأعراف الأخالقية 
لة. وبتاريخ٢٠١٤/8/٣١، مت حترير ٤ ع�سكريني  ِب�سِ
م���ن اجلي�س، كما جرى بتاري���خ ٢٠١٥/١٢/١ وبناًء 
على مفاو�سات �سيا�سية وميدانية، حترير ٣ عنا�سر 

من اجلي�س و ١٣ عن�سرّا من قوى الأمن الداخلي.

مو�جهة �ملجموعات �الإرهابية يف جرود 
ر�أ�س بعلبك - كانون �الأول – ني�شان 2015

بتاري����خ ٢٠١٥/١/٢٣، هاجمت جمموع����ات اإرهابية 
اأحد مراكز اجلي�س املتقدمة يف تلة احلمرا، فت�سّدى 
عنا�س����ر املرك����ز للمهاجمني مبختلف اأنواع الأ�س����لحة 
وحالوا دون تقدمهم، وبنتيجة �سمود هوؤلء العنا�سر 
والتعزيزات الع�س����كرية التي ا�ستقدمت اإىل املنطقة، 
وق�سف جتمعات الإرهابيني وطرق ت�سللهم بالأ�سلحة 
الثقيل����ة، متكنت ق����وى اجلي�س من اإحكام �س����يطرتها 
عل����ى التّل����ة املذك����ورة وط����رد املهاجم����ني، موقع����ًة يف 
�س����فوفهم ع����ددًا كب����ريًا م����ن الإ�س����ابات ب����ني قتي����ل 
وجري����ح. وقد �س����قط للجي�س من جراء الإ�س����تباكات 

ثمانية �سهداء بالإ�سافة اإىل عدد من اجلرحى.

�شيطرة �جلي�س على مرتفعني 
��شرت�تيجيَّني يف جرود ر�أ�س بعلبك 2015

بتاري���خ ٢٠١٥/٢/٢6، نفذت وحدات اجلي�س عملية 
هجومية �س���ريعة يف منطقة جرود راأ�س بعلبك �س���ّد 
جمموعات اإرهابية، متكنت بنتيجتها من ال�س���يطرة 
التام���ة عل���ى مرتفعني ا�س���رتاتيجيني عل���ى احلدود 
اللبنانية – ال�س���ورية وطرد امل�سلحني منها، من دون 
ت�سجيل اإ�س���ابات يف �سفوف الع�س���كريني. وقد اأتت 
العملية هذه يف اإطار تاأمني احليطة الأمنية للمراكز 
الع�س���كرية اخللفي���ة والق���رى والبل���دات املتاخم���ة 

للحدود ال�سرقية.

تنفيذ �إغارة نوعّية وخاطفة 
يف جرود ر�أ�س بعلبك 2015

بتاري���خ ٢٠١٥/٤/7، نفذت قوة م���ن اجلي�س عملية 
اإغ���ارة نوعية وخاطفة يف اأعايل ج���رود راأ�س بعلبك 
�س���ّد جمموعات اإرهابي���ة، اإثر تواف���ر معلومات عن 
قيام الأخرية بتح�س���ريات قتالية ولوج�س���تية، حيث 
ا�س���تبكت معها مبختل���ف اأن���واع الأ�س���لحة، واأوقعت 
يف �س���فوفها ع���ددًا من القتلى واجلرحى، وخ�س���ائر 
ج�س���يمة يف الأ�س���لحة والعت���اد من دون ت�س���جيل اأي 

ا�سابات يف عداد الع�سكريني.

عملية نوعية وخاطفة 
�شد جمموعة من تنظيم د�ع�س �الإرهابي 

يف جرود عر�شال 2016
 – الأران���ب  بتاري���خ ٢٠١6/٢/٣، ويف حمل���ة وادي 
عر�س���ال، هاجم���ت قوة من اجلي����س يف عملية نوعية 
وخاطف���ة، مقر جمموعة اإرهابي���ة تنتمي اإىل تنظيم 
داع����س الإرهاب���ي، كان���ت تخط���ط ملهاجم���ة مراكز 
اجلي����س وخط���ف مواطن���ني يف منطق���ة عر�س���ال، 
فتمّكنت من الق�ساء على 6 اإرهابيني م�سلحني، بينهم 
اأحد اأبرز القياديني يف التنظيم املذكور، وم�س���ادرة 
كميات م���ن الأ�س���لحة والذخائ���ر والقناب���ل اليدوية 
والأحزمة النا�س���فة واأجهزة كوامت لل�س���وت واآليتني، 
كما دهمت  قّوة اأخرى من اجلي�س م�ست�سفى ميداين 
ي�س���تخدمه التنظي���م املذك���ور يف املنطق���ة نف�س���ها، 
واأوقف���ت ١6 اإرهابيًا، من دون ت�س���جيل اأي اإ�س���ابات 
تذكر يف �س���فوف القوى الع�سكرية التي اأظهرت عن 

حرفية متناهية يف ر�سد املجموعة وتوقيف اأفرادها. 
وق���د اأب���دت الأو�س���اط املحلي���ة والإقليمي���ة والدولية 
اإعجابها وتقديرها جلهود القوى الع�س���كرية، واأثنت 
على النجاحات والإجنازات املتتالية التي حققتها يف 

مواجهة هذه اجلماعات.
 اإن ما ح�س���ل يف عر�س���ال، كان اأكرب من معركة مع 
الإرهاب، وما حققه الع�سكريون كان اأكرب من اإجناز 
وانت�سار، فاملواجهات البطولية التي خا�سها اجلي�س 
والدماء الزكية التي �س���الت على تراب تلك اجلرود 
القا�س���ية، حال���ت دون حتقي���ق خمط���ط الإرهابيني 
اله���ادف اإىل "تغيري وجه لبن���ان، بل رمّبا حموه عن 
اخلريطة كدولة". فقد اأف�س���ل اجلي�س خمططاتهم 
واأحب���ط اآماله���م بتاأ�س���ي�س اإمارته���م املزعومة على 
الأرا�س���ي اللبنانية، وبدد اأحالمهم يف الو�سول اإىل 

منفذ بحري على ال�ساطئ.

�لهيكلية
اجلي����س اللبناين ه���و اجلي�س النظام���ي للجمهورية 
الق���وات  ف���روع،  ثالث���ة  م���ن  ويتك���ون  اللبناني���ة 

الربية ،القوات اجلوية والقوات البحرية.
يتاألف �سعار اجلي�س اللبناين من : �سيفني متقاطعني 
يرم���زان اإىل ق���وى الرب، جناحني يرم���زان اإىل قوى 
اجلو، مر�س���اة ترمز اإىل قوى البحر، اأرزة خ�س���راء 
ترم���ز اإىل ت���راث لبنان، غ�س���ني غار يرم���زان اإىل 
املجد والعزة، وعبارة "�س���رف – ت�س���حية – وفاء" 

مدونة على �سريط يف اأ�سفله.

قيادة �جلي�س
تتاألف قيادة اجلي�س من:

اجلي�س قائد  	•
الأركان 	•

تخ�س���ع الأركان ل�س���لطة قائ���د اجلي�س املبا�س���رة 
وتتاألف من:

الأركان رئي�س  	•
الأركان رئي�س  نواب  	•

خمت�سة واأجهزة  وم�سالح  و�سعب  مديريات  	•
قائد اجلي�ض:

يع���نّي قائ���د اجلي����س م���ن ب���ني ال�س���باط العامني، 
املجازي���ن ب���الأركان الذين مل ي�س���بق اأن و�س���عوا يف 
الحتي���اط، مبر�س���وم يتخذ يف جمل�س ال���وزراء بناء 

عل���ى اق���رتاح وزي���ر الدف���اع الوطن���ي. يحم���ل قائد 
اجلي�س رتبة عماد وي�س���مى "العم���اد قائد اجلي�س" 

ويرتبط مبا�سرة بوزير الدفاع.
يتوىل قائد اجلي�س اإعداد اجلي�س للمهمات املوكولة 
اإلي���ه، ورف���ع م�س���تواه القت���ايل، وقي���ادة العملي���ات 

الع�سكرية، وذلك يقت�سي:
والإجباري. الختياري  التطويع  تنفيذ  	•

تنظي���م القط���ع والوح���دات وحتدي���د مهامه���ا  	•
واإدارتها.

والتعبئة عند اإعالنها. التاأهب  عمليات  تنفيذ  	•
حت�سري اخلطط واأوامر القتال وو�سع الربامج  	•

اللوج�ستية لها.
على  واملحافظة  اجلي����س  حاج���ات  ا�س���تدراك  	•
م�س���توى التجهيزات والأعتدة عند ت�س���لمها من 

الإدارة العامة.
الع�سكرية. العمليات  قيادة  	•

رئي�ض االأركان:
يع���ني رئي����س الأركان م���ن ب���ني ال�س���باط العام���ني 

املجازين يف الأركان من الذين مل ي�س���بق اأن و�سعوا 
يف الحتي���اط، وذل���ك مبر�س���وم يتخ���ذ يف جمل����س 
الوزراء بناء على اق���رتاح وزير الدفاع الوطني، بعد 
ا�س���تطالع راأي قائ���د اجلي�س. ين���وب رئي�س الأركان 
عن قائ���د اجلي�س يف ح���ال غيابه وميار����س مهماته 

و�سالحياته طوال فرتة غيابه.
قائ���د اجلي����س يف  معاون���ة  الأركان  رئي����س  يت���وىل 
ع���ن طري���ق  مهمات���ه  وتنفي���ذ  م�س���وؤولياته  حتم���ل 
بينه���ا،  م���ا  يف  والتن�س���يق  الأركان  عم���ل  �س���بط 
والوق���وف عل���ى امل�س���توى القت���ايل للجي����س، وذلك 

يقت�سي:
تنفيذ القرارات املتخذة. على  ال�سهر  	•

ورجاًل. عتادًا  اجلي�س  جهوز  على  الإ�سراف  	•
اق���رتاح الط���رق والو�س���ائل الت���ي ت�س���اعد على  	•
تطوير عمل الأركان، وحت�سني م�ستوى اخلدمات 

للوحدات املقاتلة.
القوى  �س���وؤون  واإدارة  التدريب  الإ�س���راف على  	•

الحتياطية. 

�لقو�ت �لربية
تتاألف القوات الربية من الألوية والأفواج:

االألوية
االألوية املوؤللة   -

يوج���د ١١ ل���واء موؤلل مرقم���ة م���ن الأول اإىل الثاين 
ع�س���ر ما ع���دا الراب���ع، مهمتها الدفاع ع���ن الأر�س 
والإحتف���اظ بها عرب الت�س���ّدي للع���دو وتكبيده اأكرب 
اخل�س���ائر ومنع���ه م���ن حتقي���ق اأهداف���ه، والقي���ام 
بعمليات هجومية م�س���تقلة اأو �س���من عملية تنفذها 
وح���دة ك���ربى للق�س���اء عل���ى الع���دو وحت�س���رياته 

والإ�ستيالء على مواقعه.
اللواء اللوج�شتي   -

مهمته:
الدعم  لتاأمني  ال�سرورية  اإ�س���تدراك احلاجات  	•

اللوج�ستي العام يف اجلي�س.
خزنها. وتاأمني  اجلي�س  حاجات  اإ�ستالم  	•

دعم الوح���دات بالإمدادات وم�س���اندتها لتلبية  	•
حاجاتها.

وحدات اجلي�س. جلميع  العتاد  �سيانة  تاأمني  	•
لواء احلر�ض اجلمهوري  -

   مهمته:
رئي����س  لفخام���ة  الفعال���ة  احلماي���ة  تاأم���ني  	•
اجلمهورية واأف���راد عائلته يف الإقامة والنتقال 

واأماكن تواجدهم.
الذين  ال���دول  وروؤ�س���اء  مللوك  احلماية  تاأم���ني  	•
ي�ست�س���يفهم فخامة رئي����س اجلمهورية وجميع 

زواره الر�سميني والدبلوما�سيني و�سيوفه.
تقدمي مرا�سم التكرمي والت�سريفات املخ�س�سة  	•
الإ�س���تحقاق  ولأ�س���حاب  الرئي����س  لفخام���ة 

الر�سميني اللبنانيني والأجانب.
الفّعال عن الق�سر اجلمهوري وحميطه  الدفاع  	•

واأي مكان اآخر يقيم فيه فخامة الرئي�س. 
لواء الدعم  -

يدع���م وحدات اجلي�س عمالنيًا يف جمال الهند�س���ة 
والإت�س���الت وامل�ساد للدروع، ويحفظ الأمن ويقاتل 
كم�س���اة عن���د تكليف���ه بذل���ك. ويتاألف ل���واء الدعم 
من القيادة و�س���رية القيادة، فوج الهند�س���ة، الفوج 

امل�ساد للدروع، فوج الإ�سارة، والكتيبة اللوج�ستية. 
الأفواج 

اأفواج التدخل  -
تتوىّل اأفواج التدّخل ال�ستة املهمات التالية:

القي���ام بعملي���ات هجومية م�س���تقلة اأو �س���من  	•
اإط���ار عملية تنفذه���ا وحدة ك���ربى، وميكن يف 
جميع احلالت تعزيز فوج تدخل اأو دعمه بقوى 

اأو نريان اإ�سافية.

�جلي�ض �للبناين
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القي���ام  املهاجم���ة  ال�س���ديقة  الق���وى  جت���اوز  	•
بعملي���ات اإ�س���تغالل النج���اح ومط���اردة القوى 

العدوة.
بوح���دة  الإت�س���ال  لتاأم���ني  ال�س���ريع  التدخ���ل  	•

�سديقة حما�سرة.
اأو �سمن اإطار  بعمليات دفاعية م�ستقلة  القيام  	•

عملية تنفذها وحدة كربى.
ثغرة يف جهاز دفاعي مت  ل�سد  ال�س���ريع  التدخل  	•

اإخرتاقه.
القي���ام بهج���وم معاك�س لوق���ف وتدمري القوى  	•

العدوة املهاجمة.
الإغارة ب�س���رعة على اأهداف معينة وتدمريها  	•
زمني���ة  لف���رتة  وم�س���كها  عليه���ا  ال�س���يطرة  اأو 

حمددة.
الغارية. �سد  القتال  	•

اإقامة الكمائن وت�سيري الدوريات على اأنواعها. 	•
عمليات الإنقاذ والإغاثة.   يف  امل�ساركة  	•

فوج املدرعات االأول  -
مهمته:

الإعت���داءات  �س���د  الدف���اع  مهم���ات  تنفي���ذ  	•
الإ�سرائيلية.

الدولة. �سلطة  لب�سط  والإ�ستقرار  الأمن  حفظ  	•
ال�سرورة. عند  اجلي�س  وحدات  تعزيز  	•

والت�سلل. التهريب  مكافحة  	•
دعم باقي الأجهزة الأمنية عند الطلب. 	•

فوجا املدفعية  -
فوج املدفعي���ة الأول و فوج املدفعية الثاين، اإن مهمة 
الف���وج الأ�سا�س���ية هي تاأم���ني الدعم الن���اري العام 

لقوى اجلي�س.
فوج االأ�شغال امل�شتقل  -

ينّف���ذ الأعمال الهند�س���ية والأ�س���غال عل���ى اأنواعها 
املق���ررة من قي���ادة اجلي�س، �س���من اإخت�سا�س���ات 
الهند�س���ة املدنية )بناء – اأعمال ترميم – �س���يانة 

كربى – �سق طرق – نقل مواد البناء(.
فوج االإ�شارة  -

مهمته:
تركيز وت�س���غيل وتعهد نظام اإت�س���الت متكامل  	•
للجي�س، بغية دعم وظائف القيادة على خمتلف 
امل�ستويات، وتاأمني الإت�سالت الداخلية لقيادة 

اجلي�س واأركانها.
تاأمني تدريب مادة الإ�سارة للقوات الربية. 	•

قي���ادة اجلي�س ووزارة  ما بني  الرتباط  تاأم���ني  	•
الت�سالت.

فوج امل�شاد للدروع  -
يق���ّدم الدعم الناري امل�س���اد لل���دروع لزيادة فعالية 

قتال األوية واأفواج اجلي�س.

فوج الهند�شة  -
مهمته:

بتقدمي دعم  امل�س���اة  األوية  قتال  فعالية  زي���ادة  	•
القتال الهند�سي.

ال�سرورة. عند  م�ساة  قتال  مهمات  تنفيذ  	•
تاأم���ني الدع���م يف حق���ل معاجل���ة الذخائر غري  	•
املنفجرة، العبوات غ���ري النظامية والوقاية من 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل.
اأفواج احلدود الربية  -

تتوىّل اأفواج احلدود الربية املهمات التالية:
مراقب���ة احل���دود الربي���ة للح���وؤول دون اأعمال  	•

التهريب.
املخالفات. و�سبط  التهريب  عن  التحري  	•

وتوقي���ف  ال�س���رعية  غ���ري  الهج���رة  مكافح���ة  	•
املخالفني.

واملمنوعات  والذخائ���ر  الأ�س���لحة  تهريب  من���ع  	•
الفاعل���ني  وتوقي���ف  و�س���بط  اأ�س���كالها،  عل���ى 

واإحالتهم اإىل ال�سلطات املخت�سة.
ثابتة  تفتي����س  ونق���اط  مراقب���ة  نق���اط  اإقام���ة  	•
وظرفية وت�س���يري دوريات عل���ى احلدود الربية، 
ل�سبط املخالفات املتعلقة بت�سلل الأ�سخا�س عرب 
احل���دود، وتعقب املخالفني وتوقيفهم و�س���وقهم 

مع امل�سبوطات اإىل ال�سلطات املخت�سة.

�لقو�ت �جلوية
اأن�س���ئت الق���وات اجلوي���ة بتاري���خ ١9٤9/6/١٠ يف 
قاعدة رياق اجلوية بقيادة املقدم اميل ب�ستاين، وقد 
اتخذت ت�س���ميات عدة منها: �سالح اجلو، ثم �سالح 
الدف���اع اجلوي واأخ���ريًا القوات اجلوي���ة. ومتركزت 
قيادة الق���وات اجلوية يف قاعدة ري���اق اجلوية، قبل 
اأن تنتق���ل ع���ام ١969 اإىل وزارة الدف���اع الوطن���ي، 
ومنذ �س���نة ١989 اأ�س���بحت تتمركز يف مبنى بي�س���ا 

عني الرمانة.
تتوىل القوات اجلوية املهمات التالية:

اإعداد الطيارين والفنيني. 	•
واأر�سية. قتالية وم�ساندة جوية  تنفيذ عمليات  	•

تنفيذ مهمات نقل وعمليات جموقلة. 	•
وبحث. اإنقاذ  عمليات  تنفيذ  	•

اإ�ستك�ساف ومراقبة جوية. 	•
جوي. ت�سوير  	•

م�س���اعدة بع�س موؤ�س�س���ات الدول���ة على تنفيذ  	•
اأعمالها كر����س املزروعات وتركي���ب الهوائيات 

الخ..
 بع�س اجنازات القوات اجلوية:

 ٢٠٠7/٥/٢٠ م���ن  املمت���دة  الف���رتة  خ���الل  	•
ولغاية ٢٠٠7/9/٢، �س���اركت الق���وات اجلوية، 

وبالمكاني���ات املتوفرة، يف مع���ارك خميم نهر 
البارد �س���ّد تنظي���م اإرهابي م�س���لح، من خالل 
الق�س���ف اجلوي ملواق���ع الإرهابي���ني، وعمليات 
نقل عنا�س���ر وعتاد وذخائر اىل اأر�س املعركة، 
والت�س���وير  الطب���ي  الإخ���الء  اىل  بال�س���افة 

اجلوي.
خالل الأحداث الأخرية عند احلدود ال�سرقية  	•
وال�س���مالية، نّف���ذت القوات اجلوي���ة، ول تزال، 
عمليات ا�س���تطالع ومراقبة جوية،  بالإ�س���افة 
اىل ا�س���تهداف مواق���ع امل�س���لحني وحتركاته���م 

بالأ�سلحة املنا�سبة.

�لقو�ت �لبحرية
اأن�س���ئت القوات البحرية يف العام ١9٥٠، ومتركزت 
يف احلو����س الأول يف مرف���اأ بريوت. يف العام ١97٢، 
اإنتقل���ت اإىل جونية بعد ت�س���ّلم مب���اين قاعدة جونية 
البحرية. ويف الع���ام ١99١، متركزت قيادة القوات 

البحرية يف قاعدة بريوت البحرية.
تتوىّل القوات البحرية املهمات التالية :

حماية خطوط املوا�سالت البحرية اإىل املرافئ  	•
اللبنانية وتطبيق القانون وفر�س �سلط��ة الدول���ة 
ف��ي البحر، وتنظي���م حرك���ة املالح��ة التجارية 
و�س���بطها، وحماية م�س���الح الدولة يف املنطقة 
الإقت�س���ادية اخلال�س���ة، وم���وؤازرة الأ�س���طول 

التجاري اللبناين وال�سيادين وحمايتهم.
الدفاع عن املياه الإقليمي�ة وعن ال�س���احل �س���ّد  	•

اأي اعتداء ع�سكري من البحر.

مكافح����ة الإره���اب، والهجرة غري ال�س���رعية،  	•
والتهريب، وجتارة املخدرات.

الدعم البح���ري والإنذار املبّكر لوحدات  تاأمني  	•
الع�س���كرية  العملي���ات  يف  وامل�س���اركة  اجلي����س 

امل�سرتكة.
م���وؤازرة الأجه���زة الأمنية )اجلم���ارك، الأمن  	•
مهماته���ا  يف  الع���ام...(  الأم���ن  الداخل���ي، 

البحرية.
يف  البحري���ة  وال���وكالت  ال���وزارات  م�س���اعدة  	•
)مكافح���ة  البحري���ة  ومهماته���ا  ن�س���اطاتها 

احلرائق والتلوث، عمليات البحث والإنقاذ(.
عل���ى  الوطني���ة  وامل�س���الح  ال���رثوات  حماي���ة  	•

ال�ساطئ، ويف املياه الإقليمية اللبنانية.
بع�س اإجنازات القوات البحرية:

مراف���ئ  يف  بحري���ة  مراك���ز  اإن�س���اء   :١99٢ 	•
طرابل�س و�سيدا و�سور.

اإن�س���اء مراكز مراقبة رادارية جديدة    :١997 	•
على طول ال�ساطئ اللبناين.

املراكز  قام���ت  ع���دوان مت���وز،  ٢٠٠6: خ���الل  	•
التابعة للق���وات البحرية على امتداد ال�س���اطئ 
اللبناين بعمليات الر�س���د املبكر ب�س���ورة فعالة 
لطائ���رات العدو ال�س���رائيلي، التي ا�س���تهدفت 
بع�س هذه املراكز، ما اأّدى اىل �سقوط عدد من 
ال�سهداء واجلرحى يف �سفوف عنا�سر اجلي�س.
كما �س���اركت الق���وات البحرية بفعالية ق�س���وى اإثر 
انته���اء العدوان، باإزالة التل���وث النفطي الناجم عن 
ا�ستهداف طائرات العدو خلزانات الوقود يف حمطة 

كهرباء اجلية.
و٢ اأيل���ول، خا����س  اأي���ار   ٢٠ ب���ني  م���ا   :٢٠٠7 	•
اجلي�س اللبناين حربًا �سّد تنظيم فتح الإ�سالم 
الإرهابي يف خميم نهر البارد – ال�سمال، حيث 
قامت الق���وات البحرية بفر�س ح�س���ار بحري 
على املخيم املذكور، بغية منع و�سول الإمدادات 
اإىل الإرهابيني ومنعهم من الفرار، اإ�س���افة اإىل 

تقدمي الدعم الناري للقوات الربية.
٢٠٠7: اإن�س���اء �سبكة رادارية حديثة على طول  	•
ال�س���اطئ اللبن���اين مقدم���ة هبة م���ن جمهورية 

اأملانيا الإحتادية.
اإث���ر حادث �س���قوط الطائ���رة الأثيوبية   :٢٠١٠ 	•
خل���دة،  �س���اطئ  قبال���ة  بتارخ���ي٢٠١٠/١/٢٥ 
نف���ذت القوات البحري���ة عمليات بح���ث واإنقاذ 
وا�س���عة يف البح���ر، حي���ث متكن���ت من انت�س���ال 
العديد من جثث ال�سحايا واأجزاء من الطائرة 

املنكوبة.
�لوحد�ت �خلا�شة  

تتاألف الوحدات اخلا�سة من:
فوج املجوقل

املهمة:
ق���وة احتياطي���ة متحرك���ة ذات حج���م  توف���ري  	•
�سغري ن�س���بيًا وقادرة على تاأخري اإخرتاق العدو 
مبا يكف���ي لن�س���ر ق���وات اأر�س���ية ملواجهة ذلك 

الإخرتاق.
الإ�ستطالع. مبهمات  القيام  	•
املدى. بعيدة  دوريات  تنفيذ  	•

بعمليات اإغارة وعمليات تطويق. القيام  	•
العدو. مواقع  خلف  خا�سة  بعمليات  القيام  	•

القي���ام مبهم���ات اأمني���ة ذات الطابع ال�س���ريع  	•
واملفاجئ.

الإ�س���رتاك م���ع بقي���ة الق���وى يف عمليات حفظ  	•
الأمن.

فوج املغاوير
املهمة: القيام بعمليات خا�سة م�ستقلة وحمدودة  يف 

خمتلف الأمكنة والظروف الطبيعية.
فوج مغاوير البحر

املهمة:
واملراقبة. الإ�ستطالع  بعمليات  القيام  	•

الع���دو الت���ي تدخ���ل املي���اه  ق���وارب  اإعرتا����س  	•
الإقليمية.

تنفيذ اإغارات ال�س���فادع الب�س���رية وتدمري اأية  	•
اأهداف منا�سبة.

البحرية. والألغام  العوائق  واإزالة  زرع  	•
تنفي���ذ عملي���ات م�س���رتكة م���ع الق���وات الربية  	•

والبحرية واجلوية.
الت�سلل بحرًا اأو برًا اأو جوًا للقيام بعمليات خلف  	•

خطوط العدو )كمني اأو اإغارة(.
اإحتالل �س���واطئ وتاأمني راأ�س ج�س���ر حت�سريًا  	•

لقوى الإنزال الكربى.
الغرية. و�سد  الغرية  بعمليات  القيام  	•

تخلي�س رهائن من �سفينة خمتطفة يف البحر. 	•
القي���ام بعملي���ات قت���ال خا�س���ة اإنطالق���ًا من  	•

البحر اأو الرب اأو اجلو.
امل�س���اهمة يف عملي���ات خمتلفة يف جمال الأمن  	•

والبحث والإنقاذ بحرًا.

�لوحد�ت �ملتخ�ش�شة
مديرية �لتوجية

بتاري���خ ١98١/٣/١٥،  التوجي���ه  مديري���ة  اأن�س���ئت 
ومن امل�س���وؤوليات امللقاة على عاتقها تاأمني التغطية 
اجلي����س  ومهّم���ات  القائ���د  لن�س���اطات  الإعالمي���ة 
املختلف���ة، وتاأم���ني التوا�س���ل الإعالمي مع و�س���ائل 

الإعالم املحلية والأجنبية وهيئات املجتمع املدين.
)ا�س���تقبالت،  القائ���د  ن�س���اطات  تغطي���ة  	•
اجتماع���ات، ج���ولت، زي���ارات، اأوام���ر اليوم، 

ن�سرات توجيهية، تعاميم...(.
تغطي���ة ن�س���اطات اجلي����س املختلف���ة )مهّمات  	•
دفاعية واأمنية واإمنائي���ة، احلوادث املهّمة التي 
تتعر�س لها الوحدات، ا�ست�سهاد اأو وفاة �سباط 

وع�سكريني...(.
املهّمة  الع�سكرية  لالأحداث  املبا�س���رة  التغطية  	•
وبثه���ا على موقع اجلي�س الر�س���مي على �س���بكة 

الإنرتنت.
حت�س���ري واإعداد الكتب واملن�س���ورات الع�سكرية  	•
)جملة اجلي�س، الدفاع الوطني...( بالإ�س���افة 
اىل برنامج اإذاعة اجلندي والربامج امل�س���ورة 

املنتجة من قبل املديرية.
تغطية املوؤمترات العلمية والثقافية التي ي�سارك  	•

فيها اجلي�س.
تاأمني التوا�س���ل م���ع املجتمع املدين واجلامعات  	•
واملدار����س، من خالل اإلقاء حما�س���رات وعقد 

ندوات واإقامة احتفالت وعرو�س ع�سكرية...
مديرية �لقانون �لدويل �الإن�شاين 

وحقوق �الإن�شان
•	ان�سئت مبوجب مذكرة خدمة رقم ٢7١١١\ع د\

تقني\ت تاريخ ١9-١٠-٢٠٠9.
للعديد.  اجلي�س  باأركان  •	ترتبط 

مهامها: 
مراقبة اإدماج ما وّقعت اأو �س���ادقت عليه الدولة  	•

لبنان
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مقيا����س  املوح���دة  اخلريط���ة  وطب���ع  تنظي���م  	•
١/٢٠٠٠٠ جلميع الأرا�سي اللبنانية.

وطب���ع اخلريط���ة املوح���دة  واإكم���ال  ت�س���حيح  	•
مقيا�س ١/٥٠٠٠٠ جلميع الأرا�سي اللبنانية.

تنظ���م  بخرائ���ط  امل�س���احة  م�س���لحة  تزوي���د  	•
مبقايي����س  الفوتوغ���رايف  التحوي���ل  بوا�س���طة 
ترتاوح ب���ني ١/٥٠٠ و١/٥٠٠٠ لالأرا�س���ي غري 

املم�سوحة.
الإرتفاع ومبقايي�س  تنظيم خرائط مع منا�سب  	•
خمتلفة، وفقًا لطلب امل�سالح الفنية والوزارات 
اأو امل�س���الح امل�س���تقلة وعل���ى ح�س���ابها، لدر�س 
وط���رق،  ري وحتري���ج،  م���ن  امل�س���اريع  جمي���ع 

وكهرباء، وتنظيم مدين، وفتح اأنفاق...اإلخ.
يف  حتف���ظ  واخلرائ���ط  لل�س���ور  دار  تنظي���م  	•
املجموع���ات لتموين ال���وزارات والأف���راد، لقاء 
دف���ع الر�س���م جلمي���ع اخلرائ���ط وال�س���ور م���ع 
تكبريه���ا، ما عدا خرائط امل�س���احة التي تطلب 

من م�سلحة امل�ساحة.
ال���وزارات  جميع  يف  الفني���ة  امل�س���الح  تزوي���د  	•
املعلوم���ات  بجمي���ع  امل�س���تقلة،  وامل�س���الح 
النق���ط  كمقوم���ات  الالزم���ة  الطوبوغرافي���ة 

اجليودازية واجلغرافية وارتفاع نقاط الدللة.
بجمي���ع  اجلغرافي���ة  ال�س���وؤون  مديري���ة  تق���وم  	•
الدول���ة  دوائ���ر  ملختل���ف  العائ���دة  الأعم���ال 

وامل�سالح امل�ستقلة التي تدخل �سمن مهماتها.
ميكن ملديرية ال�س���وؤون اجلغرافية اإجناز اأعمال  	•
اأو  البلدي���ات  اأو  الدوائ���ر احلكومي���ة  حل�س���اب 
املوؤ�س�سات العامة اأو اخلا�سة على نفقة اجلهات 

املعنية.

�لكلية �حلربية

بع���د انته���اء احل���رب العاملي���ة الأوىل َنّظ���م اجلي�س 
الفرن�س���ي يف ال���دول اخلا�س���عة لنتداب���ه وح���دات 
من خمتلف الأ�س���لحة، فربزت احلاجة اإىل �س���باط 
ومرتجم���ني واخت�سا�س���يني وطنيني بهدف ت�س���كيل 
مالكات لهذه الوحدات وحت�سريها لت�سبح م�ستقلة.
مت اإن�ساء مدر�سة حربية يف دم�سق عام ١9٢١ لإعداد 
وتدريب وتخريج �س���باط ل���زوم الوحدات اجلديدة. 
بقيت املدر�سة احلربية يف دم�سق حتى العام ١9٣٢، 

حيث انتقلت بعدها اإىل حم�س.
من�س���اآت  ت�س���ليم  مت   ١9٤٥ �س���نة  اآب   ١٥ يف 
املدر�س���ةاحلربية يف حم�س اإىل ال�سلطات ال�سورية، 

وانتقلت الوحدات اللبنانية والفرن�سية اإىل لبنان. 
مت تغيري ا�س���م املدر�سة احلربية يف لبنان اىل الكلية 
احلربية وو�س���ع نظام جديد لها مبوجب قانون رقم 
١٥٣ تاري���خ ٢٠١١/٠8/١7 واملعم���م حتت رقم ٢76 

/ت خ / درا�سات تاريخ ٢٠١١/١٠/١٢.
مو�شيقى �جلي�س 

ل�س���الح  املو�س���يقية  واخلدمات  الدعم  تاأم���ني  	•
قيادة اجلي�س وخمتلف قطعه.

ال�سرورية ل�سالح  املو�س���يقية  تاأمني اخلدمات  	•
ال�سلطات الر�سمية على �سعيد الدولة.

 �لطبابة �لع�شكرية
جمتمع ع�س���كري  على  املحافظ���ة  اإىل  ال�س���عي  	•

�سحي و�سليم.
تاأم���ني اخلدم���ات ال�س���حية بج���ودة ممت���ازة  	•

لإر�ساء امل�ستفيدين.
والتقن���ي يف جمالت  العلمي  التط���ور  مواكب���ة  	•
والبح���وث  والت�س���خي�س  ال�س���حية  الوقاي���ة 

واملعاجلة.
الب�س���رية  املوارد  تطوير  عل���ى  امل�س���تمر  العمل  	•

والتقنية والإن�ساءات.

 �ل�شرطة �لع�شكرية
قتال. م�ساندة  خدمات  تقدمي  	•

املخالفات والإفادة عنها. �سبط  	•
ع�سكرية. عدلية  �سابطة  تاأمني  	•

مديرية �لهند�شة
 /٥/١٥ بتاري���خ  الهند�س���ة  مديري�����ة  اأن�س���ئت 

١977،  مهمتها:
لعتاد الهند�سة. الفنية  املوا�سفات  اإقرتاح  	•

و�سيانتها. واإدارتها  وخزنها  التجهيزات  ت�سّلم  	•
التجهي���زات  عل���ى  التقن���ي  التفتي����س  اإج���راء  	•

الداخلة يف ترقيمها وعلى املن�ساآت الع�سكرية.
بت�س���رف  املو�س���وعة  العقارات  عل���ى  ال�س���هر  	•

اجلي�س من الناحية الفنية.
الإ�س���تمالك  مرا�س���يم  معام���الت  حت�س���ري  	•

وم�سادرة العقارات.
الهند�سة.  م�ساغل  اإدارة  	•

التن�س���يق م���ع اإدارات الدولة املعنية بالأ�س���غال  	•
الهند�سية والطاقة عند الإقت�ساء.

الإ�س���راف على تنفيذ الأ�س���غال التي تقوم بها  	•
وحدات الهند�سة يف اجلي�س.

العتاد واملعدات الداخلة يف ترقيمها  م�س���اعفة  	•
والآليات الهند�سية على �سعيد اجلي�س.

الآني���ة  واحلاج���ات  واملع���دات  امل���واد  حتقي���ق  	•
ل�س���الح الور�س املقرر تنفيذها، وت�س���ليمها اىل 

فوج الأ�سغال امل�ستقل.
امل�س���اريع والدرا�سات لرت�سيد اإ�ستخدام  اإعداد  	•

الطاقة على �سعيد اجلي�س.

مديرية �لقو�مة
تتوىل مديرية القوامة املهام الآتية:

وملحقاتها. الع�سكريني  رواتب  اإدارة  	•
رواتب املدنيني يف اجلي�س. اإدارة  	•

الأموال. حما�سبة  تدقيق  	•
حما�سبة التغذية. وتدقيق  اإدارة  	•

تن�سئة الإداريني يف اجلي�س وتقوية معلوماتهم. 	•
ونختتم هذا التقرير بن�سيد �سهداء اجلي�س اللبناين 
م���ع توجيه حتي���ة اإجالل وتقدي���ر للجي����س اللبناين  

وملوؤ�س�سته الع�سكرية :
اأن�سدوا حلن الوف���اء يوم ذكرى ال�سهداء

حلمهم ك���ان كبريًا �سّطروه بالدم����اء
كان فجرًا كان نورًا يف ميادين العطاء
خّلدوهم ف���ي الوطن كّلما طال الزمن

واحفظوهم ف���ي ال�سمري اإنهم �سوت النفري
اإنهم حلن الوف����اء بني اأر�ٍس و�سماء

اإنهم ماتوا لنحيا وتفانوا كي ن�سود
اأي جمٍد كان اأعلى عندما �سانوا العهود

اأي جمٍد كان اأغلى يوم بالغايل جنود
اأي روٍح كان اأ�سمى بالعطاء واخللود

هكذا الأوطان حتيا بدم��اء ال�سهداء.

اللبناني���ة من اإتفاقيات تخ����سّ القانون الدويل 
الإن�ساين �سمن القوانني والأنظمة الع�سكرية.

اجلي�س  يف  الإن�س���اين  ال���دويل  القان���ون  ن�س���ر  	•
وتقدمي امل�س���ورة للوحدات الع�س���كرية من اأجل 

تطبيقه.
التن�س���يق م���ع مديري���ة التعلي���م لإدم���اج مادة  	•
القانون الدويل الإن�س���اين �سمن برامج التعليم 

على امل�ستويات كافة.
مواكبة الدورات التدريبية للتعّرف على القانون  	•
تاأهي���ل  ودورات  ومبادئ���ه،  الإن�س���اين  ال���دويل 
املدّرب���ني يف جمال القان���ون الدويل الإن�س���اين 

وحقوق الإن�سان التي تفتتحها مديرية التعليم.
التن�س���يق م���ع مديري���ة العملي���ات جلهة حلظ  	•
القان���ون ال���دويل الإن�س���اين ومبادئ���ه يف اأوامر 

العمليات.
البقاء على اإطالع بكل ما توّقعه الدولة اللبنانية  	•
م���ن معاه���دات واإتفقي���ات تخت����سّ بالقان���ون 
ال���دويل الإن�س���اين وبقان���ون حق���وق الإن�س���ان، 
وبحظ���ر اأو بتقيي���د اأو با�س���تعمال بع����س اأن���واع 
الأ�س���لحة اأو اأي �س���لوك اآخر يف اأر����س املعركة، 
من اأج���ل مواءم���ة الأنظمة الع�س���كرية مع هذه 

املعاهدات والإتفاقيات.
تاأمني التن�س���يق بني قي���ادة اجلي�س واملنظمات  	•
الدولية واجلمعيات واملنظمات احلكومية وغري 
احلكومية التي تعنى بالقانون الدويل الإن�ساين 
وبقانون حقوق الإن�س���اين لإبراز دور اجلي�س يف 
هذا املجال وحت�س���ني �س���ورته وع���دم النيل من 

�سمعته.
بالتعذيب  والإدعاءات  ال�س���كاوى  على  الإطالع  	•
وكل املخالف���ات والإنته���اكات للقان���ون ال���دويل 
الإن�س���اين ولقان���ون حقوق الإن�س���ان يف اجلي�س 

والتحّقق من �سّحتها والعمل على معاجلتها.
بزيارات لل�سجون، التابعة لوزارة الدفاع  القيام  	•
الوطني بالطرق القانونية، للتاأّكد من اأو�ساعها 
وم���ن اأو�س���اع املوقوف���ني وظ���روف الإحتج���از، 

ومدى الإلتزام والتقّيد بقانون حقوق الإن�سان.
الإن�س���اين  الدويل  للقانون  الإنته���اكات  توثي���ق  	•
ولقان���ون حق���وق الإن�س���ان يف اجلي����س وتنظيم 

قاعدة بيانات لها.
العم���ل مع مديري���ة التوجيه ملعاجل���ة اأّي اإدعاء  	•
باأنته���اك حق���وق الإن�س���ان من قب���ل اجلي�س يف 

و�سائل الإعالم.
الأ�س���خا�س  وجثث  املفقودين  اأو�س���اع  متابع���ة  	•
امل�س���مولني بحماية القانون الدويل الإن�ساين يف 
منطقة عمليات قوى اجلي�س، وحفظ املعلومات 
املتعّلق���ة بالعث���ور عل���ى جث���ث نتيج���ة الكوارث 

الطبيعية واحلروب.
بجث���ث  املتعلق���ة  املعلوم���ات  وحف���ظ  متابع���ة  	•
الع�س���كريني واأو�س���اع املفقودين بالتن�س���يق مع 

الأجهزة والّلجان املعنية يف اجلي�س.
مع املركز اللبن���اين لالأعمال املتعلقة  التن�س���يق  	•
اأج���ل توثي���ق �س���حايا القناب���ل  بالألغ���ام م���ن 
العنقودي���ة والألغ���ام و�س���ائر املقذوف���ات غ���ري 

املنفجرة على الأرا�سي اللبنانية كافة.
مراقب���ة مدى تقّيد العدو الإ�س���رائيلي بقوانني  	•
واأعراف احلرب واإحرتام���ه لإتفاقيات القانون 
الدويل الإن�ساين التي وّقعها، وتوثيق الإنتهاكات 

ورفع تقرير عند احلاجة.

�حل�شاد
دويل ان�س���اين ”  قان���ون  ”م���درب  دورة  •	افتت���اح 

الوىل.
الن�س���اين  ال���دويل  القان���ون  مو�س���وعتي  •	و�س���ع 
وحق���وق الن�س���ان واملرج���ع التدريب���ي للقانون 
الدويل الن�ساين على ال�سبكة الداخلية للجي�س.

مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية
من�سورات املركز

مت اإن�س���اء املركز اعتبارًا من ٢٠٠7/١/١ مبوجب م 
خ رقم ٢687٠/ ع د/تقني تاريخ ١/٣/٢٠٠6.

البح���وث  مرك���ز  اإىل  املوكل���ة  املهم���ات  تتلخ����س 

والدرا�سات الإ�سرتاتيجية مبا يلي:
الإ�سرتاتيجية. والبحوث  الدرا�سات  اإعداد  	•

والدرا�سات. الكتب  حتليل  	•
م�ساريع القوانني واملعاهدات. درا�سة  	•

ال�س���عيد  عل���ى  املطروح���ة  الق�س���ايا  درا�س���ة  	•
الوطني.

متابعة التطّورات املحلية، الإقليمية والدولية. 	•
واملرتقب. احلايل  العدو  درا�سة  	•

والدرا�س���ات  العلمي���ة  البح���وث  اإج���راء  	•
املتخ�س�سة.

والأجهزة املخت�سة. الأركان  مع  التن�سيق  	•
والتكنولوجيا. العلم  تطور  مواكبة  	•

واملراكز املماثلة. املركز  بني  التوا�سل  	•
احللق���ات  البح���وث،  املحا�س���رات،  توثي���ق  	•

الدرا�سية.
ون�ساطات فكرية خمتلفة. مهام  تنفيذ  	•
مديرية �ل�شوؤون �جلغر�فية

تت���وىل مديرية ال�س���وؤون اجلغرافية جمي���ع الأعمال 
اجلغرافية واجليودازية وب�سورة خا�سة :

اخلم�سة. باأنواعه  التثليث  	•
قيا�س الإرتفاعات العام. 	•

اجلوي. الت�سوير  	•
الفوتوغرايف. التحويل  	•

لبنان
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بال�س���راعات  املل���يء  العرب���ي  الزم���ن  ه���ذا  يف 
غربي���ة  هجم���ة  ي�س���هد  وال���ذي  والتناق�س���ات، 
ا�س���تعمارية تفتيتي���ة، واإرهابي���ة تكفريي���ة، جرت 
تغ���رّيات ب���ارزة عل���ى م�س���توى الع���امل واملنطق���ة، 
كان اأهّمها �س���قوط نظام �س���يطرة القطب الواحد 
ل�س���الح نظ���ام متع���ّدد الأقطاب، وب���روز تكتالت 
دولية �سيا�س���ية واقت�س���ادية وع�س���كرية، قا�سمها 
امل�س���رتك مواجهة ال�س���يطرة الأمريكية يف اآ�س���يا 
واأفريقي���ا واأم���ريكا الالتيني���ة، وب���رزت حت���ّولت 
اإيجابية بعد ت�س���ليم الغرب واأمريكا بحقوق اإيران 
النووي���ة ع���رب التف���اق الن���ووي وملحقات���ه ورف���ع 
العقوب���ات عن ايران واحلظر عن اأموالها املجّمدة 
يف البن���وك الغربي���ة، ث���م التكّي���ف الأمريك���ي مع 
احل�سور الرو�سي الع�س���كري يف �سورية، والت�سليم 
باملعادلة التي فر�سها يف احلرب �سّد قوى الإرهاب 
وداعميه���م، واخلط���وط احلم���راء التي فر�س���تها 
رو�سيا يف �س���ورية، اإنطالقًا من التوازن الع�سكري 
الذي فر�سه احل�سور الع�س���كري الرو�سي النوعي 

اإىل جانب اجلي�س العربي ال�سوري.
يف ظّل ه���ذه التح���ّولت الإيجابي���ة  مرت الذكرى 
الثامنة والت�س���عني ل���ولدة الزعي���م الراحل جمال 
عبد النا�س���ر لتوؤكد على �س���حة اأف���كاره ومواقفه 
الوطنية والقومية يف مواجهة امل�س���اريع والأحالف 
ال�ستعمارية التي كانت اأهدافها حم�سورة بحفظ 
اأمن الكيان ال�سهيوين، وتاأمني طرق اإمداد الغرب 

بالنفط وثروات الأمة املنهوبة.
لقد كانت روؤية جمال عبد النا�س���ر يف مّل ال�س���مل 
العرب���ي وتقلي����س اخلالفات العربي���ة على طريق 
الت�سامن العربي والعمل العربي امل�سرتك، و�سوًل 
لتحقي���ق اأهداف الأمة العربية يف التحّرر والعدالة 
والوحدة… ويف الت�سّدي لكيان العدو ال�سهيوين 
ويف رف�س م�ساريع ال�سيطرة الإ�ستعمارية الغربية.
كان جمال عبد النا�س���ر ينظ���ر اإىل الأمن القومي 
امل�س���ري باأن���ه جزء ل يتج���زاأ من الأم���ن القومي 
العرب���ي، وب���داأت مالم���ح تلك النظرة تتو�س���ح له 
يف بداية انت�س���ار ثورة متوز يولي���و ١9٥٢، عندما 
كتب نا�س���ر خواط���ره يف كتاب���ه »فل�س���فة الثورة«، 
حيث كتب عن دور م�سر واأمنها القومي من خالل 

الدوائر الثالث، العربية والأفريقية والإ�سالمية.
وتطّورت هذه النظرة لت�س���مل بلدان العامل الثالث 
املوج���ودة يف الدائرت���ني الأفريقي���ة والإ�س���المية. 
ه���ذا التط���ّور ترج���م ميداني���ًا م���ن خ���الل دعمه 
حلركات التحري���ر الوطنية وللث���ورات التي قامت 
يف ه���ذه الدوائ���ر، وكذل���ك يف الوط���ن العرب���ي، 
كاليم���ن اجلنوبي و�س���ماله، واجلزائ���ر، واملقاومة 
الفل�س���طينية، وكافة القوى و احل���ركات التقّدمية 
يف الوط���ن العربي والع���امل، معت���ربا اأّن من يهّدد 
الأمن القومي العربي هي ال�س���هيونية وال�ستعمار 

العاملي املبا�سر وغري املبا�سر.

واأم���ريكا  اأفريقي���ا  التح���ّرر يف  ح���ركات  و�س���اند 
الالتيني���ة، م�س���تندًا اإىل نظرت���ه لالأم���ن القومي 
العربي من خالل �س���عاره الذي نادى به "ن�س���ادق 

من ي�سادقنا ونعادي من يعادينا".
من هذا املنطلق جعل جمال عبد النا�س���ر م�س���ر 
م�س���تقلة متام���ًا ع���ن النف���وذ الغربي، واأ�س���بحت 
م�س���ر قوة اإقليمية يف العامل ُيح�سب لها احل�ساب، 
وا�ستوحت العديد من الثورات القومية التي قامت 
يف الوط���ن العربي من اأفكاره ون�س���الته وجتاربه، 
وكان���ت اإجنازاته القومية غري م�س���بوقة بالن�س���بة 
للزعم���اء الع���رب الآخرين، مما جعل���ت الزعماء 

الع���رب، وزعم���اء الع���امل الثال���ث يحر�س���ون على 
اإقامة عالقات جيدة مع م�س���ر عبد النا�س���ر من 
اأجل ك�س���ب �س���عبية بني مواطني بالدهم، وقامت 
اأنظمة حكم جديدة موؤيدة له يف اجلزائر والعراق 
وليبي���ا وال�س���ودان واليمن ال�س���مايل وجنوبه، ويف 

اخلليج العربي وبني الفل�سطينيني.
ه���ذا املفهوم لالأمن القوم���ي العربي الذي انتهجه 
الزعي���م جم���ال عب���د النا�س���ر، والذي �س���عى اإىل 
حتقيق���ه، يطرح نف�س���ه اليوم بق���وة يف واقع الأمة 
العربي���ة وقواه���ا التقّدمية، ل �س���يما من يعتربون 
اأنف�س���هم جزءًا من امل�س���روع النا�س���ري والقومي 
العرب���ي، فه���ل ه���ذه الق���وى الي���وم مب�س���توى هذا 
املوق���ف الريادي واملتق���ّدم الذي انتهج���ه الزعيم 
اخلال���د، وكي���ف يتبّدى الي���وم موقف ه���ذه القوى 
من الخرتاق���ات الكبرية التي يتعّر����س لها الأمن 
القومي العربي من قبل الدول ال�س���تعمارية وكيان 

العدوال�سهيوين، واأدواتهم العربية والإقليمية؟
باملفهوم النا�س���ري احلقيقي يجب على اأّي نا�سري 
اأو قومي عربي يف يومنا هذا اأن يت�سّدى بقوة وحزم 
وحت���ى ال�ست�س���هاد مل���ا يتعّر����س له الأم���ن القومي 
العربي من تهديدات وا�ستباحات خطرية، جتاوزت 
اأو تكاد تكون مب�س���توى تلك التي كانت �سائدة ع�سية 

واإثر انت�سار ثورة متوز يوليو عام ١9٥٢.
فاليوم ي���درك اأّي مراق���ب ومتاب���ع اأّن التهديدات 

لالأمن القومي العربي تتاأتى من العوامل التالية:
العام���ل الأول: الوجود ال�س���تعماري يف الكثري من 
الدول العربية، اإْن كان على �س���كل قواعد ع�سكرية 
للق���وات الأمريكية، الت���ي تتخذ له���ا قواعد دائمة 
يف كّل م���ن قطر والبحري���ن وال�س���عودية والأردن، 
وتتواج���د الي���وم بذريع���ة حمارب���ة ق���وى الإرهاب 
التكف���ريي املمثلة ب�«داع�س«، يف العراق و�س���ورية و 

املنطقة.
العامل الثاين: التفكك والفو�س���ى وال�س���طرابات 
الت���ي اأ�س���ابت العديد من ال���دول العربي���ة نتيجة 
انت�س���ار قوى الإرهاب التي يجري تغذيتها اأمريكيًا 
و�س���هيونيًا وم���ن قبل الأنظم���ة الرجعي���ة العربية 
الدائ���رة يف فل���ك ال�س���تعمار الغرب���ي، واأّدت اإىل 
�س���رب مقّوم���ات الأم���ن القوم���ي العرب���ي، وجعل 

البلدان العربية م�سّرعة اأمام تغلغل قوى ال�ستعمار 
واأجهزة املخابرات الغربية واملو�س���اد ال�سهيوين، 
جمتمعاتن���ا  بوح���دة  العب���ث  يف  مُيعن���ون  الذي���ن 
العربية، واإثارة الف���ن، واإدخالها يف حروب عبثية 
ت�س���تنزف قواها وقدراته���ا، وتبعدها عن مواجهة 
اأعدائها، ل �س���يما العدو ال�س���هيوين وال�س���تعمار 
الغربي، وتزيد يف حالة التفتت وال�سرذمة وتق�سيم 
ال���دول العربي���ة اإىل كيان���ات طائفي���ة ومذهبي���ة 
وعرقية، على غرار تق�س���يم ال�س���ودان باإقامة دولة 

اجلنوب املدعومة �سهيونيًا واأمريكيًا وغربيًا.
العام���ل الثالث: اأّدى العام���الن املذكوران اآنفًا اإىل 
تكري�س عالق���ات بع�س الدول العربي���ة مع الكيان 
ال�س���هيوين والت�س���جيع عليه���ا، والتي ت�س���تند اإىل 
اتفاقيات كامب ديفيد، ووادي عربة، واأو�سلو، وهي 
اتفاقيات �سّرعت وجود كيان العدو ال�سهيوين على 
اأر�س فل�س���طني، وانتق�ست من �س���يادة وا�ستقالل 
كّل م���ن م�س���ر والأردن وربطتهم بال�س���رتاتيجية 

الأمريكية التي تخدم امل�سروع ال�سهيوين.
انطالقًا من هذه العوامل، فاإنه من املفرت�س على 
اأّي نا�س���ري اأو قوم���ي عرب���ي وتقّدم���ي الت�س���ّدي 
له���ذه الأخطار الت���ي تدّمر الأم���ن القومي العربي 
وتهّدد باملزيد من التجزئة والنق�سام، وذلك عرب 
النخراط يف املعركة �سّد قوى ال�ستعمار واأدواتها 
التكفريي���ة الإرهابية، و�س���ّد احلكوم���ات العربية 

ال�س���عودية،  احلكوم���ة  مقّدمه���ا  ويف  الرجعي���ة، 
التي ت�س���ّن احل���رب عل���ى اليمن، وتق���وم بتدمريه 
لإخ�س���اعه للهيمنة ال�س���عودية الأمريكي���ة، ومنعه 
من التح���ّرر وحتقيق ا�س���تقالله وتقرير م�س���ريه 
بنف�س���ه، فال ميك���ن اأن يكون املوق���ف يف احلر�س 
عل���ى الأم���ن القومي العرب���ي معزوًل ع���ن املوقف 
احلازم والوا�س���ح م���ن هذه الق���وى الرجعية التي 
تت�س���ّبب يف اإحلاق الأ�سرار اجل�س���يمة باأمن الأمة 
العربي���ة ووح���دة اأقطارها، وبق�س���اياها القومية، 
ل �س���يما ق�س���ية فل�س���طني، متامًا كم���ا كان يفعل 
الزعي���م الراح���ل جم���ال عب���د النا�س���ر، الذي مل 
يرتّدد يف خو�س املعركة �س���ّد قوى ال�س���تعمار، اإْن 
كان يف م�س���ر، اأو من خالل دعم ون�سرة حركات 
التحّرر واملقاومة العربية �س���ّد الإ�ستعمار، اإْن كان 
يف اجلزائ���ر، اأو يف اليم���ن، اأو �س���د كي���ان الع���دو 
ال�س���هيوين، ومل ي���رتّدد اأي�س���ا يف ن�س���رة ث���ورة 
ال�س���عب اليمن���ي بقيادة عب���د اهلل ال�س���الل، اأو يف 
اتخ���اذ املوق���ف احلازم م���ن الرجعي���ة العربية، ل 
�س���يما احلكومة ال�س���عودية، التي كانت وما زالت، 
حت���ى يومن���ا هذا تتاآم���ر على كّل ح���ركات التحّرر 
العربية وعلى الأنظمة الوطنية، اإْن كان يف �س���ورية 

اأو العراق اأو اليمن اأو يف م�سر عبد النا�سر.
ولذل���ك فم���ن امل�س���تغرب، ل ب���ل من امل�س���تهجن، 
اأن جن���د بع�س م���ن يعتربون اأنف�س���هم يف اخلندق 

القومي اأو مّمن يعتربون اأنف�سهم جزءًا من اخلط 
النا�س���ري والقومي العرب���ي التقّدمي يرتّددون يف 
اتخاذ املوقف الوا�س���ح واحلازم وغري امل�ساوم يف 
مواجهة م���ن يهّددون الأمن القوم���ي العربي، كما 

كان يفعل جمال عبد النا�سر.
والأنكى، ل بل الأخطر اأّن بع�س اأدعياء النا�س���رية 
والقومي���ة العربي���ة، جنده���م اإم���ا انخرط���وا اإىل 
جان���ب احلكوم���ة ال�س���عودية الرجعي���ة يف تغطي���ة 
حربها الإجرامية �سّد �سعبهم يف اليمن، كجماعة 
عب���د امللك خماليف وزير خارجي���ة حكومة هادي، 
اأو مّمن ي�س���وقون املرّبرات لقيام ال�س���عودية بهذه 
احل���رب وتغطيتها، اأو يحاولون ت�س���وير ما يجري 
من �س���راع، بني ق���وى املقاومة والتح���ّرر العربية، 
وبني ق���وى ال�س���تعمار واأدوات���ه يف املنطق���ة، باأنه 
�س���راع مذهبي تارة، و�س���راع عربي � فار�سي تارة 
ثاني���ة، وهو اأمر ين�س���جم مع املخطط ال�س���هيوين 
الذي ي�سعى اإىل حتويل ال�سراع من �سراع عربي � 

�سهيوين،  اإىل �سراع عربي � فار�سي. 
ولذل���ك فاإن  كي���ان العدو ال�س���هيوين  �س���ارع اإىل 
ال�س���تفادة م���ن التوتري ال���ذي افتعلته ال�س���عودية 
مع اجلمهورية الإ�س���المية الإيراني���ة لتحقيق هذا 
الهدف، وتعزيز التعاون ال�سعودي ال�سهيوين �سّد 
اإيران، وقوى املقاومة يف لبنان وفل�سطني و�سورية، 

والقوى التحّررية يف اليمن.

�لأمن �لقومي من منظور عبد �لنا�سر 
وزيف تربير�ت �أدعياء �لنا�سرية �ليوم

باملفهوم �لنا�رشي �حلقيقي يجب 
على �أّي نا�رشي �أو قومي عربي يف 
يومنا هذ� �أن يت�صّدى بقوة وحزم 

وحتى �ل�صت�صهاد ملا يتعّر�س له 
�لأمن �لقومي �لعربي من تهديد�ت 

و��صتباحات خطرية، جتاوزت �أو تكاد 
تكون مب�صتوى تلك �لتي كانت 

�صائدة ع�صية و�إثر �نت�صار ثورة متوز 
يوليو عام 1952

بقلم �إبر�هيم يا�شني 
 صحافي

الم�سرق العربي
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 من بني كل الدول املجاورة لل�س���ني تعترب عالقتها 
مع باك�ستان الأكرث ودية؛ حيث تطورت مع انطالقة 
مقرتح �س���ني جني بين���غ، "املمر القت�س���ادي بني 
ال�س���ني وباك�س���تان"، م���ن م�س���توى جدي���د م���ن 
العالقات ال�سيا�س���ية والع�س���كرية رفيعة امل�ستوى، 
اإىل جمموع���ة كاملة م���ن الت�س���الت والعالقات 
ال�س���املة. غ���ري اأن لل�س���ني بع�س املخاوف ب�س���اأن 
باك�س���تان، وخا�س���ة امل�س���اكل املرتبط���ة بالإرهاب 
الإ�سالمي، ف�ساًل عن الهوية الإ�سالمية ال�ساعدة 
لأقلي���ة اليوغ���ور يف اإقلي���م �س���ينجيانغ. ولك���ن مع 
ذل���ك، ف���اإن لكلٍّ م���ن الولي���ات املتحدة وال�س���ني 
م�س���لحة م�س���رتكة يف ال�سماح لل�س���ني باأداء دور 
اأكرب يف اإعادة اإعمار اأفغان�ستان وتقييد التحركات 
النتهازية لباك�ستان. وهذا التغيري ال�سيا�سي يلقى 
ترحيًب���ا يف الغالب م���ن قبل الالعب���ني الإقليميني 
الآخري���ن، مب���ا يف ذل���ك رو�س���يا واإي���ران واململكة 

العربية ال�سعودية، ودول اخلليج الأخرى.

مقدمة 
م���ن بني كل الدول املجاورة لل�س���ني تعترب العالقة 
مع باك�س���تان ه���ي الأكرث قرًبا ودفًئ���ا؛ فقد اأقامت 
الدولتان عالقات دبلوما�س���ية ع���ام ١9٥١، وبهذا 
كان���ت باك�س���تان الأوىل من بني الدول الإ�س���المية 
وكذل���ك الثانية يف جنوب اآ�س���يا بع���د الهند، التي 
تقيم عالقات دبلوما�سية مع بكني، وظلت الدولتان 
حليفت���ني قويت���ني منذ ذل���ك احل���ني. وتتجلى قوة 
ه���ذه العالقة من خالل التفاع���ل الإيجابي بينهما 
على مرِّ ال�س���نني؛ فعلى �س���بيل املثال، يف احلروب 
 ،١97١-١96٥ ع���ام  الهنديةحالباك�س���تانية 
وقف���ت ال�س���ني اإىل جانب باك�س���تان �س���د الهند، 
ودعمت التحالف بني باك�س���تان والوليات املتحدة 
الأمريكية �س���د الغزو ال�س���وفيتي لأفغان�ستان عام 
���ا امل�ساعدة لباك�ستان لت�سبح  ١979، وقدمت اأي�سً
قوة نووية عام ١998، وا�س���تخدمت حقَّ النق�س يف 
جمل����س الأم���ن ال���دويل لأول مرة ع���ام ١97٢ ملنع 

قب���ول بنغالدي����س يف الأمم املتح���دة. ويف املقابل، 
لعبت باك�ستان دوًرا حا�سًما يف الزيارة التي اأذابت 
اجلليد بني ال�س���ني والولي���ات املتحدة مل�ست�س���ار 
الأمن القومي، هرني كي�س���نجر، اإىل ال�س���ني عام 
١97١، وكانت باك�ستان واحدة من دولتني فقط من 
الدول الأع�س���اء يف الأمم املتحدة )بجانب كوبا( 
التي دعمت ال�س���ني بعد حادثة مي���دان تيانامنني 
عام ١989. واأ�س���ف اإىل ذلك اأن الدولتني تتمتعان 
بعالق���ات تعاون وثي���ق يف جمالت مث���ل التجارة، 

واحل���دود، واملجال الع�س���كري؛ ما يعن���ي ُحكًما اأن 
باك�س���تان لديها الأف�س���لية بني العدي���د من حلفاء 

ال�سني الدبلوما�سيني. 
 كي���ف ميكن فه���م العالقة اخلا�س���ة بني ال�س���ني 
وباك�س���تان؟ ومل���اذا يتمتع البلدان به���ذه العالقات 
الدبلوما�سية امل�ستقرة التي ت�سمل جمموعة وا�سعة 
من املجالت على مدى ال�س���نوات ال�6٥ املا�س���ية؟ 
اإذا كان بو�سعنا الإجابة بدقة عن هذين ال�سوؤالني، 

ال�س���رتاتيجية  الأهمي���ة  كام���ل  ب�س���كل  �س���نفهم 
لباك�ستان يف املنطقة والعامل على حدٍّ �سواء. 

ال�سني كواحدة من القوى الكربى يف العامل، ُتعترب 
فيه���ا التنمية يف �س���تى املج���الت مو�س���ع اهتمام 
دويل متزايد يف ال�س���نوات الأخ���رية؛ اإذ اإنها "قوة 
�س���اعدة" قد تهدد الوليات املتحدة يف امل�ستقبل. 
لذل���ك، يجب اأن ُتفهم العالقة ال�س���رتاتيجية بني 
ال�س���ني وباك�س���تان من منظور ا�سرتاتيجي دويل، 
ال�سيا�س���ية  اجلغرافي���ة  العالق���ات  يف  وحتدي���ًدا 
املت�س���ابكة بني ال�س���ني والوليات املتح���دة والهند 
ورو�س���يا. بالإ�س���افة اإىل ذلك ، فاإن م���ن العوامل 
الباك�ستانية-ال�س���ينية  العالق���ات  يف  احلا�س���مة 
ال�س���راع بني احل�س���ارتني الغربية والإ�سالمية يف 
�سياق تطورات ال�سرق الأو�سط يف اأعقاب هجمات 
١١ �سبتمرب/اأيلول ٢٠٠١، وخا�سة انت�سار الإرهاب 

عامليًّا. 

�ل�شياق �الإقليمي و�لالعبون 
العاملي���ة  احل���رب  بع���د  والهن���د  ال�س���ني  لعب���ت 
الثاني���ة، ويف �س���ياق احلرب الباردة ب���ني الوليات 
يف  ب���ارًزا  دوًرا  ال�س���وفيتي،  والحت���اد  املتح���دة 
�س���رق وجنوب اآ�س���يا. وعلى الرغم من اأن ال�سني 
لي�س���ت ع�س���ًوا يف "حركة عدم النحي���از"، بينما 
�س���ة )بجانب م�س���ر  الهند واحدة من الدول املوؤ�سِّ
ويوغو�س���الفيا(، اتخ���ذت كل من ال�س���ني والهند 
مواقف �سيا�س���ية خارجية م�ستقلة، خارج الكتلتني 
���رت  ال�س���وفيتية والأمريكي���ة. ونتيج���ة لذل���ك، اأثَّ
العالقات الثنائية بني ال�س���ني والهند، ف�ساًل عن 
عالقاتهم���ا الدبلوما�س���ية مع الكتلتني ال�س���وفيتية 
والأمريكي���ة عل���ى العالق���ات ال�س���رتاتيجية ب���ني 
ال�س���ني وباك�ستان. بعبارات ب�س���يطة، على الرغم 
م���ن اأن الهن���د انتهج���ت �سيا�س���ة ع���دم النحياز 
خالل احلرب الباردة، اإل اأن عالقاتها الع�س���كرية 
ال�س���وفيتي.   الحت���اد  م���ع  وثيق���ة  والدبلوما�س���ية 
و�س���هدت العالقة بني ال�س���ني والهند توتًرا نتيجة 

النزاع���ات الإقليمي���ة عل���ى املدى الطوي���ل، وعلى 
امتداد احلدود امل�س���رتكة بني البلدين، ويف الوقت 
نف�س���ه كانت العالقات الودية ب���ني الهند والحتاد 
ال�س���وفيتي �س���وكة يف خا�س���رة ال�س���ينيني الذين 
ب���داأت عالقاتهم اخلا�س���ة مع الحتاد ال�س���وفيتي 
تتده���ور منذ ال�س���تينات ف�س���اعًدا.  لذلك �س���عت 
ال�س���ني يف منطق���ة جنوب اآ�س���يا اإىل التحالف مع 
باك�ستان حتقيًقا للتوازن مع الهند، وحافظت على 
هذه ال�سيا�س���ة حتى بعد انهيار الحتاد ال�سوفيتي، 
وذل���ك على الرغ���م من حماول���ة ال�س���ني والهند 
حت�س���ني عالقاتهما وتعزيز م�ستوى الثقة املتبادلة 

بينهما. 
وكان���ت العالق���ة بني الحت���اد ال�س���وفيتي والهند، 
خالل احل���رب الب���اردة ودية، وكذل���ك يف اأعقاب 
الغزو ال�س���وفيتي عام ١979 لأفغان�س���تان، يف حني 
اتبع���ت كل م���ن الولي���ات املتحدة وال�س���ني -بعد 
تطبي���ع العالق���ات بينهم���ا- �سيا�س���ات ثابتة جتاه 
باك�ستان؛ حيث قدمتا لها دعًما �سيا�سيًّا وع�سكريًّا 
على اأمل احتواء النفوذ ال�سوفيتي يف و�سط وجنوب 

اآ�سيا. ويف اأثناء ذلك، مع �سعود حركة طالبان اإىل 
���لطة يف اأفغان�س���تان عام ١996، وهجمات ١١  ال�سُّ
�س���بتمرب/اأيلول، ح���دث تغي���ري هيكلي يف الو�س���ع 
ال�س���رتاتيجي. وكان التاأث���ري الرئي�س���ي على ذلك 
اأن �سيا�س���ة الولي���ات املتحدة يف اآ�س���يا الو�س���طى 
وجنوب اآ�س���يا تغ���ريت من دورها ال�س���ابق الداعم 
اإىل دور مهيِم���ن عل���ى النظام الإقليم���ي من اأجل 
تنفيذ �سيا�سة مكافحة الإرهاب العاملية يف مرحلة 
ما بعد ١١ �س���بتمرب/اأيلول. وقد �س���هدت ال�سنوات 
الأخ���رية تغيرًيا جذريًّا يف توجهات رو�س���يا والهند 
من العداء �سابًقا جتاه الوليات املتحدة وال�سني، 
اإىل ما ي�س���به ال�س���راكة م���ع الولي���ات املتحدة يف 
مكافح���ة الإره���اب. وكان دور ال�س���ني اأكرث قوة، 
ول�س���يما بعد الأزم���ة املالية العاملية ع���ام ٢٠٠8؛ 
د نفوذها  حي���ث تنامت قوته���ا ب�س���كل كبري ومت���دَّ
ال�سيا�سي والع�سكري، والقت�سادي وحتى الثقايف؛ 
ى بالتايل اإىل تغيري عالقات القوة الإقليمية  م���ا اأدَّ

يف و�سط وجنوب اآ�سيا. 
وميك���ن فهم ه���ذه التغ���ريات م���ن خ���الل الأبعاد 

الثالثة التالية:
اأوًل: رغم اأن العالقات بني ال�س���ني والهند ل تزال 
تت�س���م بالتناف�س يف �س���ياق لعبة الق���وى العظمى، 
فاإن ال�س���ني تعترب الهند ال�سوق اخلارجية للتو�سع 
املحتمل م�س���تقباًل، وبالتايل ع���ادت العالقات بني 

ال�سني والهند اإىل طبيعتها ب�سرعة. 
�س التغي���ريات املذكورة اأعاله اأهمية  ثانًيا: مل تقوِّ
باك�س���تان بالن�س���بة لل�س���ني، لأن لباك�س���تان دوًرا 
���ا يف �س���مان نظام اإقليمي م�س���تقر يف و�س���ط  مهمًّ
وجنوب اآ�سيا ومنع انت�سار "الإرهاب" اإىل ال�سني. 
ثالًثا: وهو الأهم، بعد �س���عود �س���ي ج���ني بينغ اإىل 
ال�س���لطة، اقرتحت ال�سني ال�س���رتاتيجية الكربى 
املعروفة با�س���م "حزام واحد وطري���ق واحد" ومل 
ُتقِدم الهن���د على دعمها، يف حني اأعلنت ال�س���ني 
عن خطط ل�س���تثمار ٤6 مليار دولر يف باك�ستان، 
بالرتكيز على امل�س���اريع الأ�سا�سية يف بناء ال�سكك 
احلديدي���ة، وبن���اء الط���رق ال�س���ريعة، والطاق���ة، 
حتدي���ث  يف  الإ�س���راع  به���دف  التحتي���ة  والبني���ة 
ال�س���ناعة يف باك�س���تان، ورب���ط اإقليم �س���ينجيانغ 

�لأبعاد �ل�سرت�تيجية للعالقات �ل�سينية-�لباك�ستانية
حتالفت ال�شني مع باك�شتان حتقيًقا للتوازن مع الهند يف منطقة جنوب اآ�شيا، وحافظت على هذه ال�شيا�شة بعد انهيار 
االحتييياد ال�شوفيتيييي، رغيييم حماولة ال�شني والهند حت�شيييني عالقاتهما وتعزييييز م�شتوى الثقة. باملقابيييل، رغم العالقات 

التناف�شية بني ال�شني والهند، فاإن ال�شني تعترب الهند ال�شوق اخلارجية للتو�شع م�شتقباًل.

الرئيس الصيني 
في زيارة 
لباكستان

 بقلم د. ر�ميوند يل
 أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية 
في جامعة تايوان الوطنية، تايبيه، تايوان

كانت �لعلقة بني �لحتاد �ل�صوفيتي 
و�لهند، خلل �حلرب �لباردة ودية، 
وكذلك يف �أعقاب �لغزو �ل�صوفيتي 

عام 1979 لأفغان�صتان، يف حني �تبعت 
كل من �لوليات �ملتحدة و�ل�صني 

- بعد تطبيع �لعلقات بينهما - 
�صيا�صات ثابتة جتاه باك�صتان؛ حيث 

ا  ا وع�صكريًّ قدمتا لها دعًما �صيا�صيًّ
على �أمل �حتو�ء �لنفوذ �ل�صوفيتي

يف و�صط وجنوب �آ�صيا

دوليات
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امل�س���اركني �س���يء مل ي�س���بق ل���ه مثي���ل يف عالقات 
البلدين. 

م�شاكل �الأقلية �مل�شلمة يف �ل�شني 
ل تخلو العالقة بني ال�س���ني وباك�س���تان من بع�س 
ال�س���ينية  احلكوم���ة  انتاب���ت  اأوًل:  الإ�س���كالت: 
�س���كوك باأن من ت�سفهم ب� "الإرهابيني" الأويغور، 
كان���وا ينطلق���ون م���ن باك�س���تان ويقومون ب���اإدارة 
مع�س���كرات تدري���ب له���م يف الب���الد، واأن ه���وؤلء 
كانت لهم عالقة مبا�س���رة بحوادث "العنف" التي 
وقعت يف �سينجيانغ )ترك�س���تان ال�سرقية(. ثانًيا: 
انت�س���رت الأ�س���ولية يف ال�س���نوات الأخرية ب�سرعة 
يف �س���ينجيانغ؛ حيث وقع عدد كبري من الهجمات. 
ونتيج���ة لذل���ك، ف���اإن احلكوم���ة ال�س���ينية مهتمة 
للغاية با�ستعداد باك�ستان، وقدرتها، وعزمها على 

مكافحة ما ت�سفه ب�"الإرهاب الإ�سالمي". 
ا اإزاء ا�س���تمرار ف�سل الوليات  وال�س���ني قلقة اأي�سً
املتح���دة يف اإع���ادة بناء نظ���ام �سيا�س���ي ناجح يف 

اأفغان�س���تان، وخا�س���ة الدور الغام����س الذي لعبته 
���ا  ظاهريًّ تدع���م  اإنه���ا  اإذ  الب���الد؛  يف  باك�س���تان 
النظ���ام ال�سيا�س���ي ال���ذي �س���يده التحال���ف الذي 
���ا تدع���م  تق���وده الولي���ات املتح���دة، ولكنه���ا اأي�سً
خل�س���ة حركة طالبان الأفغاني���ة والقاعدة. لذلك، 
اأعربت ال�س���ني موؤخًرا عن رغبتها يف امل�ساركة يف 
حمادثات ال�س���الم بني احلكومة الأفغانية وحركة 
طالبان، وهذا يعني اأنه نظًرا لتاأثريها القوي على 
باك�س���تان، ق���د تكون اأف�س���ل تاأهياًل م���ن الوليات 
املتحدة للعب دور الو�س���يط يف حتقيق ال�س���الم يف 

اأفغان�ستان. 

كيف تنظر �ل�شني �إىل باك�شتان
يف �ل�شياق �لدويل؟ 

لفهم روؤية ال�س���ني جتاه باك�س���تان من وجهة نظر 
ال�سيا�س���ة الدولي���ة، يج���ب الأخ���ذ بع���ني العتبار 
العالق���ات املت�س���ابكة ب���ني باك�س���تان والولي���ات 
املتح���دة وال�س���ني نف�س���ها، والع���امل العربي. ويف 

اأعق���اب التدخ���ل الع�س���كري يف اأفغان�س���تان ع���ام 
٢٠٠١ والع���راق ع���ام ٢٠٠٣، تعر�س���ت اجله���ود 
الت���ي تبذلها الولي���ات املتح���دة لإعادة تاأ�س���ي�س 
نظام اإقليمي يف ال�س���رق الأو�س���ط لنك�سة كبرية. 
اإىل  اأدت  املالي���ة واملادي���ة، والإن�س���انية  فالكلف���ة 
التاآكل التدريجي للدعم املحلي للتدخل الع�سكري 
يف املنطقة، وبعد �سعود تنظيم الدولة الإ�سالمية 
ع���ام ٢٠١٤، كانت هن���اك موجة قوية م���ن الراأي 
العام الداع���م لدعوة ان�س���حاب الوليات املتحدة 
م���ن ال�س���رق الأو�س���ط، وتاأت���ي ه���ذه الدع���وة مع 
تعر����س جهود الولي���ات املتحدة حلفظ ال�س���الم 
وال�سيا�س���ي  الع�س���كري  والدع���م  اأفغان�س���تان  يف 
لباك�ستان لتدقيق متزايد. لهذا ال�سبب، فقد لعبت 
الوليات املتحدة دور الو�سيط لإ�سراك ال�سينيني 
يف اأفغان�س���تان، ورحب���ت عموًم���ا بتح�س���ني الدور 
ال�س���يني. ويعك�س هذا الجتاه القل���ق الأمريكي، 
ب�س���بب اأنه اإذا مل يتم احلفاظ عل���ى جهود اإعادة 
بناء النظام يف اأفغان�س���تان، ف�سوف يكون هنالك 
ف���راغ يف ال�س���لطة يف اأفغان�س���تان، قد يت�س���بَّب يف 
ا�س���تيالء طالبان، اأو تنظيم الدولة الإ�س���المية اأو 
حتى املت�س���ددين املوؤيدين لباك�ستان على ال�سلطة 
ال�سيا�سية. لذلك، اإذا كان بو�سع ال�سني امل�ساركة 
ال يف حتمل العبء مع الوليات املتحدة  ب�س���كل فعَّ
وممار�س���ة �سغط على باك�س���تان، فقد يكون ذلك 
كافًيا لتحقيق ا�س���تقرار الو�سع ال�سيا�سي احلايل 

يف اأفغان�ستان. 
اإن ال�س���ني والولي���ات املتح���دة عل���ى عل���م ب���اأن 
باك�س���تان تاأمل يف اأن يكون له���ا تاأثري على النظام 
ا  يف اأفغان�س���تان على املدى الطويل، وتدركان اأي�سً
اأن باك�س���تان ت�س���عى اإىل ا�س���تخدام نفوذه���ا على 
طالب���ان والقاع���دة وعل���ى مت�س���ددين اإ�س���الميني 
وع�س���كرية  �سيا�س���ية  لتحقي���ق مكا�س���ب  اآخري���ن 
واقت�س���ادية من الغرب. غري اأن لكل من ال�س���ني 
والولي���ات املتحدة توقعات خمتلف���ة متاًما. ولهذا 
ال�س���بب الأخري، فاإن الن�س���حاب من اأفغان�س���تان 
دون تهدي���د بالبت���زاز الباك�س���تاين، م���ع احلفاظ 
على ال�ستقرار يف اآ�س���يا الو�سطى واحتواء انت�سار 
ومن  مثالي���ة.  نتيجة  الإ�س���المي" ه���و  "الت�س���دد 
وجهة النظر ال�س���ينية، تعترب كل من اأفغان�س���تان 
وباك�ستان مبثابة مركز جغرايف بني و�سط وجنوب 
اآ�سيا؛ مما ميثِّل موقًعا ا�سرتاتيجيًّا لتطوير "حزام 
واح���د طري���ق واح���د"، ف�س���اًل ع���ن اأن���ه الطريق 
اإىل املحي���ط الهن���دي وبح���ر الع���رب بعي���ًدا ع���ن 
الهند. والأهم من ذلك، بو�س���ع احلكومة ال�سينية 

ال�سيني مبيناء جوادر يف باك�ستان. وبهذا �سي�ستمر 
ال�سيني-الباك�س���تاين" يف  القت�س���ادي  "املم���ر 
تو�س���يع النفوذ ال�سيا�س���ي والقت�سادي لل�سني يف 

و�سط وجنوب اآ�سيا. 

و�قع �لعالقات
�ل�شينية - �لباك�شتانية �حلالية 

وباك�س����تان  ال�س����ني  ب����ني  العالق����ات  اأن  رغ����م 
كان����ت دائًم����ا ودي����ة؛ فقد انح�س����ر التع����اون بني 
البلدين �س����ابًقا يف غالبه يف امل�س����توى ال�سيا�س����ي 
والع�س����كري، ومل متت����د العالق����ات اإىل التب����ادل 
الجتماعي والقت�س����ادي والثقايف ال�س����امل كما 
ه����ي علي����ه الي����وم. فه����ذه املرحلة اجلدي����دة من 
العالق����ات ب����داأت يف مايو/اأي����ار ٢٠١٣ مع زيارة 
رئي�����س جمل�س الدولة ال�س����يني، يل كه ت�س����يانغ، 
اإىل باك�س����تان، والت����ي اق����رتح فيها ر�س����ميًّا فكرة 
ال�سيني-الباك�س����تاين".  القت�س����ادي  "املم����ر 
ث����م تبادل بعد ذل����ك القادة وامل�س����وؤولون من كال 
البلدي����ن، الزي����ارات مبا يف ذلك زي����ارة الرئي�س 
الباك�س����تاين، ممن����ون ح�س����ني، اإىل ال�س����ني، يف 
فرباير/�س����باط ٢٠١٤، وزي����ارة رئي�����س ال����وزراء 
الباك�س����تاين، ن����واز �س����ريف، لحًق����ا، يف اإبريل/
ني�س����ان ٢٠١٤، والت����ي �س����ملت م�س����اورات مكثفة 
ب�س����اأن املق����رتح. واأخرًيا، مت ر�س����ميًّا خالل زيارة 
الرئي�س ال�س����يني، �سي جني بينغ، اإىل باك�ستان، 
يف اإبريل/ني�سان ٢٠١٥، و�سع اللم�سات الأخرية 
للمقرتح، مبا يف ذلك توقيع ٥١ مذكرة تفاهم بني 
البلدين، وافتتاح ثمانية م�ساريع، واإطالق خم�سة 
م�س����اريع م�س����رتكة يف جمال الطاقة.  وب�س����رف 
النظر عن م�س����اريع البنية التحتية والطاقة، فقد 
�س����ملت هذه املرحلة اجلدي����دة من العالقات بني 
ا املجالت الجتماعية والقت�سادية  البلدين اأي�سً
والتكنولوجية، وحتى التعاون الثقايف. فعلى �سبيل 
م البل����دان تبادلت ثنائي����ة يف جمال  املث����ال، نظَّ
الإذاع����ة والتليفزيون، وافتتح البنك ال�س����ناعي 
والتجاري ال�س����يني فرًعا له يف لهور، ثاين اأكرب 
امل����دن الباك�س����تانية، بينما اأقام����ت وزارتا العلوم 
والتكنولوجيا يف البلدين مًعا م�س����روًعا م�س����رتًكا 
ملخترب التكنولوجيا احليوي����ة للقطن. وقامت كل 
م����ن جامعة باك�س����تان للغ����ات احلديث����ة وجامعة 
 NUML( سينجيانغ بتاأ�سي�س مركز دويل للتعليم�
ومت   ،)International Center of Education

يف  ال�س����ينية  للثقاف����ة  مرك����ز  تاأ�س����ي�س  كذل����ك 
ر لهذه املبادرات النجاح، فاإن  باك�ستان.  واإذا ُقدِّ

العالقات بني البلدين �ست�س����بح مت�سابكة ب�سكل 
وثيق يف جميع امل�س����تويات، ال�سيا�سية والع�سكرية 
رفيعة امل�س����توى، ومتتد اإىل جمموعة متكاملة من 
التوا�س����ل والرتابط يف كل م�ستوى من م�ستويات 

املجتمع. 

ماذ� �شيكون �لتاأثري �لنهائي للممر 
�القت�شادي �ل�شيني-�لباك�شتاين �لبالغ 

تكلفته 46 مليار دوالر؟ 
ح به ال�س���فري ال�سيني لدى باك�ستان،  وفًقا ملا �سرَّ
�س���ن وي دونغ، يف مقابل���ة، يف ٢٤ يونيو/حزيران 
٢٠١6، مع وكالة اأنباء )�سينخوا( ؛ فاإن الإجنازات 
احلالية مل�س���اريع التعاون بني ال�س���ني وباك�س���تان 
���ز على اأربع���ة جمالت، هي: م�س���اريع الطاقة  تركِّ
والبنية التحتي���ة، والنقل، وميناء جوادر، والتعاون 
ال�س���ناعي. وت�سمل م�س���اريع الطاقة الكربى بناء 
حمط���ة للطاق���ة ال�سم�س���ية ب�س���عة ٣٠٠ ميغ���اوات 
بوا�س���طة ال�س���ركة ال�س���ينية زونريجي؛ حيث بداأ 

العمل بالفعل على اأكرث من ن�س���ف ال�س���تة ع�س���ر 
م�سروًعا املتبقية من م�ساريع الطاقة املخطط لها. 
ومن حيث البنية التحتية للنقل، جتري اإعادة بناء 
 )KKH( وتطوير اأعمال الطريق ال�سريع كراكورام
داخل باك�ستان، كما بداأ يف �سهر مار�س/اآذار بناء 
الطريق ال�سريع بني كرات�سي ولهور. وفيما يخ�س 
تطوير ميناء جوادر، فقد �س���لَّمت باك�ستان، يف ١١ 
يناير/كانون الث���اين ٢٠١٥، اأكرث من ٢8٠ هكتاًرا 
من حقوق ا�س���تخدام الأرا�سي ل�سركة �سينية ملدة 
ثالث���ة واأربع���ني عاًم���ا، وب���داأ بالفعل بن���اء مرافق 

جديدة. 
واأخرًيا، فاإن امل�ساريع ال�سينية يف باك�ستان املقامة 
مبوج���ب مب���ادرة املم���ر القت�س���ادي ال�س���يني-
���ف بالفع���ل اأكرث م���ن 6٠٠٠ من  الباك�س���تاين توظِّ
العم���ال الباك�س���تانيني؛ ما ي���دل عل���ى اأن العالقة 
الوثيقة بني ال�س���ني وباك�س���تان انتقل���ت فعاًل من 
اإعالن ال�سيا�س���ة اإىل مرحلة تنفيذ امل�سروع؛ حيث 
اإن حجم الأموال امل�س���روفة وعمق التبادل، وعدد 

دوليات

تسعى باكستان إلبرام صفقة شراء ثمان غواصات من الصني
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نعم، هم جردوا ال�سيف ف�س���وف يكون لهم جزارًا 
... هذه هي لعنة �س���وريا، لقد قال الرئي�س الأ�س���د 
م���رارًا وتك���رارًا اأن النار التي ا�س���علتموها �س���وف 

حترتقون بها.
ومل يح�س���ب اأردوغ���ان له���ذه اللحظة ح�س���اب بعد 
اأن ح�س���ل اإنقالب داخل املوؤ�س�س���ة الع�سكرية ليلة 
اجلمعة ١٥ يوليو/متوز ٢٠١6، حيث نفذ الإنقالب 

قائد ال�سالح اجلوي اأكن اأوزتورك.
واأ�س���بح اأردوغان يلمل���م اأوراقه املبع���رثة ويحاول 
ال�سيطرة على زمام الأمور، مّتبعًا جميع الأ�ساليب 
واإ�سدار القرارات يف �سحب عنا�سر من املخابرات 
الرتكية من حلب، ظنًا منه لإعادة ال�س���يطرة على 

زمام الأمور داخل تركيا.
وبع���د اأن األقى اأردوغان اللوم على الرئي�س الأ�س���د 
معت���ربًا اأن احلك���م يف تركي���ا حكم���ًا دميقراطيًا، 
الإنق���الب  ه���ذا  خ���الل  م���ن  الي���وم  لحظن���ا 
الدميقراطية داخل ال�س���ارع الرتكي. وتاأتي اأهمية 
هذا الإنقالب من خ���الل الإجراءات التي قام بها 
اأردوغ���ان وزمرته خ���الل الأيام القليلة املا�س���ية، 
عندم���ا ب���داأوا مبهاجم���ة الق�س���اة وعزل���وا اأك���رث 
من ٢7٠٠ قا����س من منا�س���بهم واأكرث من ١٥٠٠ 
اأ�س���تاذ جامعي واأكرث من ١٥٠٠٠ موظف يف قطاع 
التعليم، فما عالقة اجلامعات والق�س���اة واملجتمع 

املدين بالإنقالب؟؟؟
كم���ا جاء ت�س���ريح من الرئي�س ب�س���ار الأ�س���د قال 
فيه: اأن هذا يعك�س نوايا اأردوغان ال�س���يئة و�سلوكه 
ال�س���يء ونواي���اه احلقيقي���ة حي���ال ما ح���دث، لأن 
التحقي���ق مل ينته بعد، كيف اتخ���ذوا القرار بعزل 
كل اأولئ���ك النا����س؟ اإذًا، ا�س���تخدم الإنق���الب من 
اأج���ل تنفيذ اأجندته املتطرفة وهي اأجندة الإخوان 
امل�س���لمني داخ���ل تركي���ا، وهذا خطري عل���ى تركيا 

وعلى البلدان املجاورة لها، مبا فيها �سوريا.
واأن ما ح�س���ل اليوم داخل تركيا، ما هو اإل نتيجة 
لأفع���ال اأردوغان الذي حول تركيا من دولة �س���فر 

م�س���كل م���ع اجل���وار اىل دول���ة كله���ا م�س���اكل مع 
اجلوار، واأن مراهنته على الإ�سالميني املت�سددين 
قد ف�س���لت بعد اأن حّولت ال�سارع الرتكي اىل قنبلة 
موقوتة �ستنفجر يف اأي حلظة، وخا�سة بعد �سرب 
ال�سياحة الرتكية ب�سل�سلة التفجريات التي ح�سلت 
موؤخرًا والتي اأّدت اىل اإنهيار املوؤ�س�س���ة ال�س���ياحية 
الرتكي���ة الت���ي كان���ت ت�س���كل اأك���رث م���ن ٣6% من 

الإقت�ساد الرتكي.
اأن مكان���ة اأردوغ���ان ق���د اهتزت ولن تع���ود الأمور 
اىل و�س���عها الطبيع���ي مبج���رد اإعت���ذار اأردوغان 
من الرئي�س الرو�س���ي بوتني، واأن فر�س���ة اأردوغان 
قد اأ�س���بحت �س���ئيلة حتى لو اأعاد النظر يف اإقفال 
احلدود ال�سورية الرتكية وتخلى عن دعم املعار�سة 

داخل �سوريا.
واأن النقم���ة ت���زداد عل���ى الرئي����س الرتك���ي م���ن 
ال���دول الت���ي تخل���ت عن���ه، كامري���كا وغريها من 
دول التحال���ف، وكرُث الأعداء داخل وخارج تركيا، 
فالأك���راد الذي اأعلن احلرب �س���دهم لن يغفروا 
له اأفعاله، والإ�س���الميني املت�سددين الذين انقلبوا 
عليه لن يرحموه، واليوم املعار�س���ة الداخلية بعد 
اأن خل���ع اأردوغ���ان القن���اع عن وجه���ه وظهر على 
حقيقت���ه، ل���ن ترتك���ه يت�س���رف كما يري���د. واهلل 

اأعلم.

لعنة �أردوغان وحمنة تركيا

بقلم ندمي �شقري
كلمة محرر صحفي

مكانة �أردوغان قد �هتزت ولن تعود 
�لأمور �ىل و�صعها �لطبيعي مبجرد 
�إعتذ�ر �أردوغان من �لرئي�س �لرو�صي 
بوتني، و�أن فر�صة �أردوغان قد �أ�صبحت 
�صئيلة حتى لو �أعاد �لنظر يف �إقفال 
�حلدود �ل�صورية �لرتكية وتخلى عن 
دعم �ملعار�صة د�خل �صوريا

ا�س���تخدام نفوذه���ا ل���دى باك�س���تان واأفغان�س���تان 
لحت���واء انت�س���ار م���ا تراه "ت�س���دًدا اإ�س���الميًّا" يف 
�س���ينجيانغ. وه���ذا يو�س���ح اأن لل�س���ني والوليات 
املتحدة م�س���لحة يف ال�سماح لل�سني بامل�ساركة يف 
اإعادة اإعمار اأفغان�ستان وتقييد مناورات باك�ستان. 

ا على  ر احل�س���ابات ال�س���ينية والأمريكية اأي�سً توؤثِّ
تفكري الدول املجاورة؛ فال�س���ني مثاًل تتخذ دائًما 
موقًفا داعًما لإيران. ويف الواقع، بعد اأن خ�س���عت 
اإيران لعقوبات دولية عام ٢٠٠6 ب�س���بب برناجمها 
الن���ووي، كانت ال�س���ني احلليف الرئي�س���ي لإيران 
يف ك�س���ر العقوبات. وبالتايل، ف���اإن اإيران ل تنظر 
اإىل النفوذ  ال�سيني يف باك�ستان واأفغان�ستان بعني 

الريبة متاًما. 
وبالن�س���بة لل���دول العربية، وبخا�س���ة دول اخلليج 
بقيادة اململكة العربية ال�س���عودية، فاإنها تنظر اإىل 
ب، ول�سيما لدورها  باك�ستان كحليف �سيا�سي مقرَّ
يف الن�س���ال امل�س���رتك �س���د التحالف بني الحتاد 
ال�س���وفيتي والهند خالل احل���رب الباردة. ونتيجة 
لذلك، عر�س���ت دول اخلليج على باك�س���تان دعًما 
�سيا�س���يًّا وع�سكريًّا واقت�ساديًّا على املدى الطويل، 
غ���ري اأن هنالك �س���عوًرا باأن باك�س���تان مل تردَّ هذا 
الف�س���ل.  ويعك����س هذا ال�س���عور بع����س التغيريات 
الطفيف���ة التي ط���راأت يف ال�س���نوات الأخرية على 
العالقات بني باك�ستان واململكة العربية ال�سعودية؛ 
اأت باك�س���تان يف تقدمي دع���م يف العديد  حي���ث تلكَّ
من الق�س���ايا الدولية ل�سالح الدول العربية. فعلى 
�سبيل املثال، بعد اندلع احلرب اليمنية يف مار�س/

اآذار ٢٠١٥، رف�س���ت باك�س���تان الدعوة لالن�سمام 
اإىل قوات التحالف التي تقودها ال�سعودية للتدخل 
ا لت�سكيل  يف ال�س���راع. كما �س���عت ال�س���عودية اأي�سً
حتال���ف مع باك�س���تان �س���د اإي���ران، غ���ري اأن هذا 
الطل���ب مل يجد ا�س���تجابة اإيجابية من باك�س���تان. 
ويف �س���وريا، اتخذت باك�ستان موقًفا مغايًرا للدول 
العربي���ة؛ اإذ دع���ت اإىل ح���ل �سيا�س���ي تفاو�س���ي 
للحرب هناك خالًفا ملوقف الدول العربية الداعم 

للمعار�سة ال�سورية. 

ا اجلهود ال�س���ابقة من الدول  ���ر اأي�سً وهذا ما يف�سِّ
العربي���ة لتعزي���ز التعاون م���ع الهند، عل���ى اأمل اأن 
يك���ون ذلك تذك���رًيا لباك�س���تان الت���ي ل ينبغي اأن 
تعت���رب الدعم العرب���ي لها اأمًرا م�س���لًَّما ب���ه. واإذا 
اختارت باك�ستان البتعاد عن الدول العربية، فاإن 

هذه الأخرية ميكن اأن ترد من خالل �سحب دعمها 
لباك�ستان وحتويله اإىل عدوها القدمي، الهند. 

�آفاق �مل�شتقبل 
ال�س���ني منخرط���ة حاليًّا يف تع���اون ثنائي وثيق مل 
ي�س���بق له مثيل مع باك�س���تان يف خمتلف املجالت؛ 
فقد اأبدت ال�س���ني من املنظور ال�سيا�سي الداخلي 
ملوا�س���لة  ا�س���تعدادها  ال���دويل،  اأو  الإقليم���ي،  اأو 
تعزي���ز العالقات مع باك�س���تان. وبخ���الف الهند، 
تتخ���ذ الق���وى الإقليمي���ة مث���ل الولي���ات املتح���دة 
ا اإزاء تويل  وال���دول العربية واإيران، موقًف���ا اإيجابيًّ
ال�س���ني م�س���وؤولية احلفاظ على النظام الإقليمي 
يف اأفغان�س���تان وباك�ستان. وبالتايل، فاإن العالقات 
املنظ���ور،  امل�س���تقبل  يف  ال�سينية-الباك�س���تانية 
ف�ساًل عن تو�سع النفوذ ال�سيني يف اآ�سيا الو�سطى 
واجلنوبية �س���تتطور اأكرث مع اتباع ال�سني مبادرة 
"حزام واحد وطريق واحد"، لتحل تدريجيًّا حمل 

الوليات املتحدة املهيمنة على الو�سع الراهن. 
وقد قام �س���ي جني بينغ، بعد �سعوده اإىل ال�سلطة، 
بتعديالت رئي�س���ية ل�س���رتاتيجية ال�سني الدولية. 
ومل تعد ال�س���ني م�س���تعدة للعب دور �س���لبي وعلى 
م�س���توى منخف����س، ب���ل �س���عت لتب���وُّء موق���ع قوة 
عظمى مبا يتنا�س���ب مع قوته���ا الذاتية التي ميكن 
ر على النظام الدويل. ومع الو�س���ع احلايل  اأن توؤثِّ
يف اأفغان�س���تان وباك�س���تان، بو�س���ع ال�س���ني حتمل 
م�سوؤولية ملء فراغ ال�سلطة بطريقة مقبولة جلميع 

الأطراف املعنية.

دوليات

�لعلقات �ل�صينية - �لباك�صتانية 
يف �مل�صتقبل �ملنظور، ف�صًل عن تو�صع 

�لنفوذ �ل�صيني يف �آ�صيا �لو�صطى 
و�جلنوبية �صتتطور �أكرث مع �تباع 

�ل�صني مبادرة "حز�م و�حد وطريق 
ا حمل �لوليات  و�حد"، لتحل تدريجيًّ

�ملتحدة �ملهيمنة على �لو�صع �لر�هن
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و�س���ف اوبام���ا العالق���ة مع بوت���ني بالت���ي ل تطابق 
متامًا الت�س���ورات امل�س���رتكة. فقد كان لدي انطباع 
اأن اأوبام���ا نظ���ر اإىل بوت���ني عل���ى اأنه �س���رير، فظ، 
وق�س���ري. لكن اأوباما اأخربين اأن بوتني لي�س �سريرًا 

على نحو كبري.
بوت���ني، يف جميع  اأن  ه���ي  الواق���ع، احلقيق���ة  “يف 
و�س���ريحًا ج���دًا.  ب�س���دة  مقابالتن���ا، كان مهذب���ًا 
مقابالتنا عملية جدًا. ل يدعني اأبدًا اأنتظر ل�ساعتني 
مثلما يفعل مع الآخرين.” قال اأوباما اإن بوتني يظن 
اأن عالقته بالوليات املتحدة اأكرث اأهمية مما يتخيل 
ال�سعب الأمريكي. “اإنه مهتم دائمًا باأن نراه كنظري 
لنا وكعام���ل معنا، لأنه لي�س غبي���ًا متامًا. اإنه يفهم 
اأن موقف رو�س���يا ال�س���امل يف العامل يتقل�س ب�سكل 
ملحوظ. واحلقيقة اأنه لن ي�س���بح ندا لنا من خالل 
م���ا يفعل���ه من غزو �س���به جزيرة الق���رم اأو حماولة 
دعم الرئي�س ب�س���ار الأ�س���د ول تراه يف اأي من هذه 
املقابالت ي�ساعد يف حل م�سكلة هامة، فالرو�س لن 
يحلوا اي ق�س���ايا عالقة من خالل اجتماع جمموعة 
ال�ع�سرين. غزو رو�سيا ل�سبه جزيرة القرم يف اأوائل 

٢٠١٤، وقراره���ا با�س���تخدام الق���وة يف دع���م حكم 
ب�سار الأ�سد يف �س���ورية ، ا�ست�سهد بهما نقاد اأوباما 
كدليل على اأن العامل الذي ما بعد اخلط الأحمر مل 
يعد يخيف اأمريكا ل���ذا عندما حتدثت اإىل الرئي�س 
باراك اوباما يف املكتب البي�س���اوي يف اأواخر يناير، 
اأث���رت مرة اأخ���رى ه���ذا ال�س���وؤال عن امل�س���داقية 
املانع���ة. ” قلت له اإن فالدميري بوتني راقب موقفك 
جتاه �س���وريا وقال اإن اوباما منطقي وعقالين جدًا، 
ويعم���ل على تخفي����س النفقات ب�س���كل كبري، لذلك 

�ساأدفعه قلياًل للخو�س يف اأوكرانيا.”
مل تل���ق طريقتي يف الأ�س���ئلة اإعج���اب اأوباما كثريًا. 
قال “اأنظ���ر، لكي تعرف ما يحريين دائمًا هو كيف 
يتج���ادل النا����س. ل اعتق���د اأن اأي���ا كان يفرت�س اأن 
ج���ورج بو�س كان عقالني���ا اأو حذرا يف ا�س���تخدامه 
للق���وة الع�س���كرية ب�س���كل مف���رط. وعلى م���ا اأذكر، 
لأن���ه على ما يب���دو ل اأحد م���ن هذه املدين���ة يعلم، 
غ���زا بوت���ني جورجي���ا على م���راأى من بو����س، وهي 
�س���فعة موجه���ة لن���ا اأن يك���ون لديه اأكرث م���ن مائة 
األف جندي منت�س���ر يف العراق.” كان اأوباما ي�س���ري 

اإىل غ���زو بوت���ني جلورجيا ع���ام ٢٠٠8، اجلمهورية 
ال�س���وفييتية ال�سابقة، التي �ُس���لبت لالأ�سباب ذاتها 
التي جعلت بوتني يغزو اأوكرانيا لحقًا وهي للحفاظ 
على اجلمهورية ال�س���وفييتية ال�سابقة حتت �سيطرة 

ونفوذ رو�سيا.
اأو�س���ح الرئي����س الأمريك���ي اأن ت�س���رف بوت���ني يف 
اأوكرانيا كان رد فعل لن الدولة العميلة )اوكرانيا( 
كانت على و�س���ك اخلروج من �س���يطرته، وت�سرف 
بوت���ني بطريقة لإحكام �س���يطرته هن���اك، فقد قام 
بال�س���يء ذات���ه يف �س���وريا، بتكلفة هائل���ة لبلده كما 
يبدو جي���دًا. وفكرة اأن رو�س���يا يف و�س���ع اأقوى الآن 
يف �س���وريا اأو اأوكراني���ا، مم���ا كانت علي���ه قبل غزو 
اأوكرانيا اأو قبل ا�س���طرارها لن�س���ر قوات ع�سكرية 
يف �س���وريا هو �س���وء فهم جذري يف طبيعة ال�س���لطة 
يف ال�س���وؤون اخلارجي���ة اأو يف العامل ب�س���فة عامة. 
ال�سلطة احلقيقية تعني اأنك ت�ستطيع احل�سول على 
م���ا تريد دون احلاجة اإىل بذل عنف. كانت رو�س���يا 
اأق���وى بكثري عندما ب���دت اأوكرانيا كدولة م�س���تقلة 
ولكن الف�س���اد و�سل اإيل اأعلى م�س���توياته مما اأوقع 

بوتني فيما حدث.”
نظري���ة اأوباما هنا ب�س���يطة: اأوكرانيا هي م�س���لحة 
هامة لرو�س���يا لكنه���ا لي�س���ت كذلك لأمري���كا، لذا 
�س���تتمكن رو�س���يا دوم���ًا م���ن احلفاظ عل���ى هيمنة 
متزاي���دة هن���اك اأ�س���اف اوباما، احلقيق���ة هي اأن 
اأوكراني���ا، الت���ي ه���ي دولة لي�س���ت ع�س���وا يف حلف 
الناتو، �س���تكون عر�س���ة للهيمنة الع�سكرية من قبل 

رو�سيا بغ�س النظر عما نقوم به.
�س���األت اأوباما ما اإن كان موقفه من اأوكرانيا واقعيا 

اأم معتمدا على الق�ساء والقدر.
ق���ال “اإن���ه واقعي، لكن هذا جمرد مث���ال ويجب اأن 
نكون اأكرث و�سوحا ب�ساأن م�ساحلنا الأ�سا�سية واأين 
تقع وما يجب اأن نحارب من اأجله. وبنهاية املطاف، 
�س���يكون هناك دائم���ًا بع�س الغمو����س.” ثم تطرق 
اوبام���ا اإيل النقد املوجه �س���ده، قائ���اًل “اعتقد اأن 
اأف�سل رد لهوؤلء الذين ينتقدون �سيا�ستي اخلارجية 
هي اأن الرئي�س ل ي�س���تغل الغمو�س مبا فيه الكفاية، 
رمبا ل يت�سرف بالطرق التي قد جتعل النا�س تفكر 
وتهت���ف بابتهاج معربني عن ده�س���تهم: هذا الرجل 

جمنون قلياًل.”
نهج “نيك�س���ون املجنون،” يفي���د اأن اإرباك واإرهاب 
اأعدائ���ك يجعله���م يظن���ون اأنك قادر عل���ى ارتكاب 
اأفع���ال غ���ري عقالني���ة اأ�س���اف اوباما “لك���ن دعنا 
نخت���رب نظرية نيك�س���ون، ل���ذا اأ�س���قطنا املزيد من 
املع���دات احلربي���ة يف كمبودي���ا ولو����س اأك���رث مما 
فعلن���ا يف اأوروبا اأثناء احل���رب العاملية الثانية، و يف 
نهاية املطاف، ان�س���حب نيك�س���ون،وذهب كي�سنجر 
اإىل باري����س، وكل م���ا خلفناه هو الفو�س���ى والذبح، 
واحلكوم���ات ال�س���تبدادية التي ن�س���اأت جراء ذلك 
اجلحي���م، عندم���ا اأذه���ب لزي���ارة تل���ك الب���الد، 
�ساأحاول اأن اأكت�سف كيف ن�ستطيع اليوم م�ساعدتهم 
يف اإزال���ة الألغام التي مازالت تفجر اأقدام الأطفال 
ال�س���غار. ما الو�سيلة التي جتعل هذه الإ�سرتاتيجية 

تعزز امل�سالح اخلا�سة باأمريكا؟ “
لكن م���اذا اإن هدد بوت���ني بالتحرك �س���دنا، مثاًل، 
مولدوف���ا دولة �س���عيفة اأخ���رى بعد انهي���ار الإحتاد 
ال�س���وفييتي؟ األ���ن ي�س���اعدنا ه���ذا ليظ���ن بوتني اأن 

اأوباما رمبا يغ�سب ويجن ب�سبب هذا الفعل؟
ق���ال “لي����س هن���اك دلي���ل يف ال�سيا�س���ة اخلارجية 
الأمريكي���ة احلديثة اأن ذلك هو رد الفعل ال�س���عبي. 
رد فع���ل ال�س���عب الأمريك���ي قائ���م عل���ى متطلباته، 
واإن كان���ت هامة حقًا لأحد ما، واأنها لي�س���ت بنف�س 
تل���ك الأهمية بالن�س���بة لن���ا، يعلمون ذل���ك، ونحن 
نعلم ذلك، هناك �س���بل لل���ردع، لكنها تتطلب منك 

الو�س���وح ال�سديد طول الوقت ب�ساأن ما ي�ستحق �سن 
ح���رب وما ل ي�س���تحق. الآن، لو اأن هن���اك اأحدًا يف 
هذه املدينة التي �ستدعي اأننا �سنفكر يف �سن حرب 
مع رو�سيا حول �سبه جزيرة القرم و�سرق اأوكرانيا، 
فاإنهم يج���ب اأن يتكلموا بو�س���وح �س���ديد عن هذا. 
فك���رة اأن احلديث القا�س���ي اأو النخ���راط يف بع�س 
العملي���ات الع�س���كرية التي مت�س منطق���ة معينة هو 
ما �س���يوؤثر بطريقة ما على �س���نع القرار برو�سيا اأو 
ال�س���ني مبا يخالف ل���كل الأدلة التي قد �س���هدناها 

على مدى اخلم�سني عامًا املا�سية.”
ا�س���تمر اأوبام���ا يف ق���ول اإن الإمي���ان بالرعون���ة يف 
التعامل م���ع الأحداث هو متجذر يف “الأ�س���اطري” 

حول ال�سيا�سة اخلارجية لرونالد ريجان.
قال “اإن فكرت يف اأزمة الرهائن يف اإيران، فهناك 
ما يحكى وقد تطور اليوم من قبل بع�س املر�س���حني 
اجلمهوري���ني وهو اأنه يوم تر�س���ح ريغ���ان الذي بدا 
قا�س���يا يف النتخاب���ات، ق���رر الإيراني���ون اأنهم من 
الأف�س���ل اأن ي�س���لموا هوؤلء الرهائ���ن، ولكن ما قد 
ح���دث حق���ًا هو مفاو�س���ات طويل���ة م���ع الإيرانيني 
ولأنه���م يكره���ون كارت���ر ج���دًا حت���ى برغ���م اإمتام 
املفاو�س���ات ا�ستبقوا تلك الرهائن حتى اليوم الذي 
مل ُينتخ���ب فيه ريجان. موقف ريجان، خطابه، وما 

اإىل ذلك، مل يفعل �سيئًا لتحريرهم.
وعندم���ا تفكر يف العمليات الع�س���كرية التي قام بها 
ريج���ان، لديك جرينادا التي من ال�س���عب اجلدال 
اأنها �ساعدت قدرتنا على ت�سكيل الأحداث العاملية، 
على الرغم من اأنها كانت �سيا�س���ة جيدة بالن�س���بة 
له لدعم الوطن. لديك م�س���األة معاداة اإيران، التي 

دعمن���ا فيها الربملاني���ني اليمينيني ومل نفعل �س���يئًا 
لتجمي���ل �س���ورتنا يف اأمري���كا الو�س���طى، ومل تك���ن 
ناجح���ة على الإط���الق.” ذكرين اأن الع���دو اللدود 
لريج���ان، داني���ل اأورتيج���ا، هو الي���وم الرئي�س غري 

النادم لنيكاراجوا.
نوه اأوباما بقرار ريجان �س���حب الق���وات الأمريكية 
عل���ى الف���ور م���ن لبن���ان بعد مقت���ل مائت���ني وواحد 
واربعني جنديًا يف هجوم حلزب اهلل يف عام ١98٣. 
ق���ال �س���اخرًا “من الوا�س���ح اأن كل ه���ذه الأحداث 
�ساعدتنا لك�سب امل�سداقية مع الرو�س وال�سينيني، 
لأن تل���ك ه���ي الق�س���ة الت���ي ت���روى. والآن اعتق���د 
فع���اًل اأن رونالد ريجان قد حق���ق جناحًا عظيمًا يف 
ال�سيا�س���ة اخلارجية والتي كانت تهدف اإيل اإدراك 
الفر����س التي قدمه���ا جوربات�س���وف والنخراط يف 
دبلوما�س���ية مو�سعة و التي �سارت حمل نقد من قبل 
نف����س الأ�س���خا�س الذي���ن ي�س���تخدمون الآن رونالد 
ريج���ان لتعزي���ز فك���رة اأننا يج���ب اأن نث���ري حما�س 

اجلماهري بعبارات رنانة.”
يف حمادث���ة يف نهاي���ة يناي���ر، طلب���ت م���ن الرئي�س 
و�س���ف التهدي���دات التي يقلق اأكرث ب�س���اأنها وهو يف 
طريقه يف الأ�س���هر املقبلة لت�س���ليم ال�سلطة خلليفته 
رد اوبام���ا “ح���ني اأمعن النظر يف الع�س���رين �س���نة 
القادمة، فظاهرة تغري املناخ تقلقني ب�س���دة ب�سبب 
الآث���ار الت���ي تخلفها على كل امل�س���اكل الأخرى التي 
نواجهه���ا، اإن ب���داأت يف روؤي���ة جف���اف اأك���رث ح���دة 
وجماع���ات عل���ى نط���اق اك���رب ومزيد م���ن النزوح 
من �س���به الق���ارة الهندي���ة واملناطق ال�س���احلية يف 
اأفريقيا واآ�سيا وا�ستمرار م�ساكل الندرة والالجئني 
والفق���ر واملر�س، فهذا يعظم من امل�س���اكل الأخرى 
ويجعلها اأ�سواأ. فظاهرة تغري املناخ تتجاوز الق�سايا 
الوجودي���ة للكوك���ب ال���ذي ب���داأ الدخ���ول يف حلق���ة 
مفرغ���ة �س���يئة " واأملح اوبام���ا اإىل خطورة الرهاب 
قائاًل اإن الإرهاب اأي�س���ًا م�سكلة طويلة الأجل، عند 

ربطه مب�سكلة الدول الفا�سلة.
ما ال���دول الت���ي يعتربه���ا ب���اراك اوبام���ا التحدي 
الأك���رب لأمريكا يف العقود القادمة؟ قال “من حيث 
العالقات التقليدية الكبرية للدولة، اأظن اأن العالقة 
بني الوليات املتحدة وال�سني �ستكون الأكرث اأهمية. 
اإن فهمن���ا ذل���ك جيدًا ووا�س���لت ال�س���ني النهو�س 
ال�س���لمي، اإذًا ف�سيكون لدينا ال�سريك الذي ينمو يف 
القدرة وي�س���ارك معنا اأعباء وم�س���وؤوليات احلفاظ 
على النظام الدويل. واإن ف�س���لت ال�سني ومل تتمكن 
من الحتفاظ مب�سار ير�سي �سكانها وعليها اأن تلجاأ 
اإىل القومية كمبداأ تنظيمي؛ واإن �س���عرت بالإرهاق 

عقيدة �أوباما ]6/5[
جيفرى غولدبرغ... ذي �تالنتك...

دوليات

العالقييية ميييع الرئي�يييض الرو�شيييي فالدميييير بوتيييني كانيييت املحيييور االأول من هيييذه احللقة ويبيييدي الرئي�يييض االأمركيييي تقديرا 
ل�شخ�شية نظره الرو�شي وي�شرح كيف ان اإدراكه حلدود القوة االأمركية ووعيه ملخاطر ال�شر يف املغامرات املجنونة يدفعانه 
اإىل احلر�يييض عليييى قدر من التوا�شل حيييول امل�شالح امل�شركة مع الزعيم الرو�شي لكنه ال ين�شى الركيز على اولوية التحدي 
ال�شينيييي يف ال�شنيييوات الع�شريييين القادمييية عليييى الرغم من ت�شليميييه باأولويييية التح�شب ملخاطر انقيييالب املناخ العامليييي ونتائجه 
الكارثيييية عليييى الب�شريييية . ويعار�يييض اوباما النزعة املغاميييرة التي حملتها عقيدة ريت�شيييارد نيك�شيييون يف ال�شبعينيات وقادت اإىل 
ت�شعييييد التيييورط االأمركيييي يف فيتنام بينما يبدي اإعجابا خا�شا برونالد ريغيييان الذي عرف براأيه حدود القوة فلم يتورط يف 
لبنيييان بعيييد تفجيييري ال�شفارة االأمركية ومقر املارينز وهو مل يكن زاهيييدا يف ا�شتعمال القوة الع�شكرية بدليل غزوه لغرينادا 
اليييذي كان عمليييية حم�شوبييية بدقة وحمدودة.  اأما حول املنطقييية وتوجهات اوباما ينقل الكاتب يف نهايات ن�شه عقيدة اوباما " 

تو�شل الرئي�ض اإىل اال�شتنتاجات التالية :
االأول هو اأن ال�شرق االأو�شط مل يعد مهماً جداً للم�شالح االأمريكية.

والثييياين هيييو اأنيييه حتى لو كانت منطقة ال�شرق االأو�شط هامة ب�شكل بارز، �شيظل هناك القليل لرئي�ض اأمريكي ميكن القيام به 
جلعله مكاناً اأف�شل.

والثالث هو اأن الرغبة االأمريكية الفطرية الإ�شالح اأنواع امل�شاكل التي تعرب عن نف�شها ب�شورة اأكرث حدة يف ال�شرق االأو�شط 
يوؤدي حتماً اإىل احلرب ، وايل مقتل اجلنود االأمريكيني، واإىل الت�شكيك يف م�شداقية الواليات املتحدة ونواياها.

الرابع هو اأن العامل ال ي�شتطيع اأن يرى زوال قوة الواليات املتحدة ".
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ب�س���بب تويل م�س���ئوليات دولة بحجمها يف احلفاظ 
عل���ى النظ���ام ال���دويل؛ اإن نظ���رت ال�س���ني للعامل 
من منظور النفوذ الإقليمي اإذًا ف�س���نواجه �س���راعًا 
حمتماًل مع ال�س���ني، و�س���نجد اأنف�سنا نواجه املزيد 
من ال�سعوبة يف التعامل مع هذه التحديات الأخرى 

التي �ستاأتي.”
لحظت العديد من النا�س يريدون اأن يكون الرئي�س 
اأكرث حزما يف مواجهة ال�س���ني، خ�سو�س���ًا يف بحر 
ال�سني اجلنوبي. قد �ُسمع عن هيالري كلينتون اأنها 
قالت لأحدهم يف جل�س���ة خا�سة “ل اأريد اأن يعي�س 

اأحفادي يف عامل يحكمه ال�سينيون.”
قال اأوباما ” لقد كنت وا�س���حًا ج���دًا يف القول باأن 
لدين���ا املزيد م���ن التخوف���ات من ال�س���ني وهي يف 
حالة �س���عف اما يف حالة النمو والنجاح ف�س���نواجه 
تهديدا اكرب، اعتق���د اأنه علينا اأن نكون حازمني يف 
التعامل مع ال�سني حني تعمل على تقوي�س امل�سالح 
الدولية، وبالنظر اإيل العمليات الع�س���كرية يف بحر 
ال�س���ني اجلنوب���ي، فق���د متكن���ا من ح�س���د معظم 
اآ�س���يا لعزل ال�س���ني بالطرق التي فاجاأت ال�س���ني، 
ب�س���راحة، وخدم���ت م�س���لحتنا كث���ريًا يف تعزي���ز 

حتالفاتنا.”
رو�سيا املتخبطة ال�سعيفة ت�سكل تهديدا كذلك، لكن 
لي�س تهديدًا م���ن الدرجة الأوىل. قال اأوباما “على 
عك�س ال�س���ني، فه���م لديهم م�س���اكل دميوغرافية، 
م�س���اكل هيكلي���ة اقت�س���ادية تتطل���ب روؤي���ة وجيال 
ليتغلب عليها. امل�س���ار الذي يتخذه بوتني لن ي�ساعد 

يف التغلب على تلك التحديات.
لكن يف تل���ك البيئة، التخطيط لإظهار عظمة القوة 
الع�س���كرية هو ما ميي���ل اإليه بوتني. ل���ذا اأنا ل اأقلل 
من �س���اأن املخاطر هناك.” عاد اأوباما اإىل النقطة 
الت���ي كان ق���د اأدىل يل بها مرارًا وتك���رارًا، النقاط 
التي ياأم���ل اأن الدول���ة والرئي�س القادم ي�س���توعبها 
جي���دًا: “تعل���م، الفكرة القائل���ة باأن الدبلوما�س���ية 
والتكنوق���راط والبريوقراطيني بطريق���ة اأو باأخرى 
ت�س���اعد على اإبقاء اأمري���كا اآمن���ة وماأمونة، معظم 
النا����س يعتق���دون ان���ه ه���ذا ه���راء لكن���ه حقيق���ة. 
وباملنا�سبة، اإنه عن�سر من عنا�سر القوة الأمريكية 
الذي يقدره باقي العامل ب�سكل ل جدال فيه. عندما 
نن�س���ر قوات، هن���اك دائمًا �س���عور م���ن جانب دول 

اأخرى اأنه عند ال�سرورة، ُتنتهك ال�سيادة.”
عل���ى مدار الع���ام املا�س���ي، زار جون ك���ريي البيت 
الأبي�س بانتظام ليطلب من اأوباما اأن ينتهك �سيادة 
�س���وريا. يف منا�س���بات عدة، طلب كريي من اأوباما 
اإطالق �سواريخ على اأهداف حمددة للنظام، حتت 

�ستار الظالم، “ليبعث ر�سالة” للنظام. قال كريي 
اإن الهدف لي�س الإطاحة بالأ�س���د ولكن لت�س���جيعه، 
واإي���ران ورو�س���يا، عل���ى التفاو�س ب�س���اأن ال�س���الم، 
عندما كانت حلليف الأ�س���د اليد العليا يف ال�ساحة، 
كم���ا كان لديه يف الأ�س���هر القليلة املا�س���ية، مل يبد 
اأي رغبة يف اأخذ تو�س���الت كريي للتفاو�س بح�س���ن 
ني���ة اأكد ك���ريي على اأن بع����س ال�س���واريخ العابرة 
ق���د ت�س���د انتب���اه الأ�س���د وموؤيديه. قال يل م�س���ئول 
رفي���ع امل�س���توى يف الإدارة “يبدو ك���ريي كاأحمق مع 
الرو����س، لأنه لي�س لديه تاأثري "اأخ���رب كريي اأوباما 
اأن الوليات املتحدة لن ت�س���طر لأن تتبنى م�سوؤولية 
الهجمات، لكن “الأ�سد” �سيعلم بالتاأكيد من الذي 

اأطلق ال�سواريخ.
ق���اوم اأوبام���ا طلب���ات كريي، ويب���دو اأنه ق���د ازداد 
�س���ربًا م���ع ت�س���اعد ال�س���غط علي���ه. “يف الآون���ة 
الأخرية، عندما �س���لم ك���ريي اأوباما الإط���ار العام 
للخط���وات اجلدي���دة مكتوب���ًا جلل���ب املزي���د م���ن 
ال�س���غط عل���ى “الأ�س���د”، ق���ال اأوبام���ا، “قدم يل 
اقرتاح���ا اآخر؟” وق���د اأخربين م�س���وؤولو الإدارة اأن 
باي���دن نائب الرئي�س اأ�س���بح حمبطا ه���و الآخر مع 
طلبات كريي بالتحرك،فقد قال على انفراد لوزير 
اخلارجي���ة “ج���ون، ه���ل تذك���ر فيتنام؟ ه���ل تذكر 
كيف بداأ ذل���ك؟” يف اجتماع جمل�س الأمن القومي 
الذي ُعقد يف وزارة الدفاع الأمريكية يف دي�س���مرب، 
اأعلن اأوباما اأنه ل اأحد �س���وى وزير الدفاع يح�س���ر 
ل���ه مقرتح���ات لعمل ع�س���كري. ا�س���توعب م�س���ئولو 

البنتاج���ون الأمر واأدركوا اأن ت�س���ريح اأوباما ما هو 
اإل �سربة موجعة موجهة اإىل كريي ملنعه من تقدمي 

اقرتاحات ع�سكرية مرة اأخرى.
راهن اأوباما على اأن ثمن العمل الأمريكي املبا�س���ر 
يف �س���وريا �س���يكون اأعل���ى م���ن ثم���ن التقاع�س عن 

العمل.
ب���وزارة  ك���ريي  مكت���ب  يناي���ر، يف  اأي���ام  اأح���د  يف 
اخلارجي���ة، ع���ربت عما يج���ول بخاط���ري قلت اإن 
ك���ريي منح���از خليارالعمليات الع�س���كرية اأكرث من 

الرئي�س الأمريكي.
اعرتف كريي “رمبا اأنا كذلك. اأنظر القول الف�سل 
يف ه���ذه الأمور يف يدي���ه، اأود القول اأنن���ي اأظن اأنه 
كان���ت لدين���ا عالقات تع���اون تفاعلية تعمل ب�س���كل 
فع���ال ج���دًا. لأنني �س���اآتي م���ع التحيز نح���و جتربة 

القيام بكل �سيء.”
حتذي���ر اأوباما ب�س���اأن �س���وريا اأثار حفيظ���ة الإدارة 
الأمريكي���ة الت���ي راأت فر�س���ا يف حلظ���ات خمتلفة 
على مدار الأربعة �س���نوات املا�س���ية، لقلب ال�ساحة 
على الأ�س���د. ظ���ن البع����س اأن قرار بوت���ني بالقتال 
�س���يدفع اأوباما لتكثيف اجلهود الأمريكية مل�ساعدة 
املتمردي���ن املناه�س���ني للنظام. لك���ن اأوباما، حتى 
كتابة ه���ذا التقرير، مل يحرك �س���اكنا، لأنه اعتقد 
اأن وقف رو�س���يا عما تفعله هو اأم���ر بعيد عنه ولكن 
ه���ذا خطاأ فادح. اأخربين “اإنهم ممتدون على نحو 
بعيد، اإنهم ينزفون، واقت�س���ادهم ق���د تقل�س ملدة 

ثالث �سنوات على التوايل، ب�سكل جذري.”

دوليات

قام رئي�س احلزب الدميقراطي اللبناين الأمري طالل اأر�س���الن يرافقه جنله 
الأمري جميد، �س���يخ عقل طائفة املوحدين الدروز ال�سيخ ن�سرالدين الغريب، 
حمافظ اجلنوب من�س���ور �س���و، نائب رئي�س احلزب ن�سيب اجلوهري، ع�سو 
املجل�س ال�سيا�سي عماد العماد، مدير الداخلية لواء جابر، مدير الإعالم جاد 

حيدر، بزيارة تفقدية اإىل املرجع الروحي لطائفة املوحدين الدروز ال�سيخ اأبو 
�سليمان ح�سيب ال�سايغ بدارته يف مع�سريتي، حيث كان يف ا�ستقباله بح�سور 

رئي�س موؤ�س�سة العرفان التوحيدية ال�سيخ علي زين الدين وعدد من امل�سايخ.
كما زار اأر�سالن والوفد املرافق ال�سيخ اأنور ال�سايغ بدارته يف مع�سريتي.

�أر�سالن ز�ر �ملرجع �لروحي �ل�سيح �أبو �سليمان ح�سيب �ل�سايغ يف مع�سريتي

أرسالن استقبل أبو زيد في عالية

�س���الح النائب اأمل اأبو زيد، حيث مت  ا�س���تقبل رئي�س احلزب الدميقراطي اللبناين الأمري طالل اأر�س���الن، بدارته يف عاليه، ع�س���و تكتل التغيري والإ
قليمية. البحث يف اآخر امل�ستجدات املحلية والإ

ن�ساطات الرئي�س
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يف�سل لبنان عن حميطه فهو واهم، 
واأكرب دليل اأمامنا عر�سال وما ترمز 
الي���ه، وم���ا ح���اول جي�س���نا ان يقوم 
بالدفاع عن عر�سال واهلها، وما زال 
الرهاب يكم���ن يف جرودها، حماية 
لبن���ان واملعرك���ة يف وج���ه الره���اب 
لي�ست معركة �سورية ول عراقية، ول 
ميني���ة وغريها، ه���ذا الرهاب الذي 
خ���رج من القمقم ا�س���بح يهدد لي�س 
لبن���ان واملنطقة فح�س���ب، ب���ل يهدد 

الع���امل باأ�س���ره واأكرب دلي���ل ما يح�س���ل يف اوروبا 
وامريكا، ول نعرف اىل اين �س���ينتقلون بامل�س���اريع 
الرهابية ال�سولية الذين يريدون تكفرينا جميعا 

م�سلمني وم�سيحيني".
وتاب���ع ار�س���الن: "كنا نقول عن الغ���رب بانه يحمي 
امل�سيحيني، نتمنى ان يكون الغرب ما يزال يحميهم، 
اين هو الغرب عندما تهجر مليون ون�سف م�سيحي 
م���ن الع���راق يف ظل الحت���الل المريك���ي والقوات 
الغربي���ة للعراق، اين ا�س���بح م�س���يحيو العراق، يف 
�س���وريا اليوم، ل���ول كل اجلهد الذي يب���ذل من قبل 
الوطنيني، انا بكل توا�س���ع اأعي�س ماأ�ساة احلرب مع 
الره���اب يومي���ا مبتابعتي اليومية على ما يح�س���ل 
عل���ى حدود جبل العرب وكل ح���دود القرى الدرزية 
- امل�س���يحية يف جبل ال�سيخ، وانا اأ�سهد واأقول اأمام 
اجلميع بان هذا الرهاب لي�س له دين ول �س���احب، 
وواه���م كل من يعت���رب انه ميكن ل���ه ان يبني عالقة 
مع هذا الره���اب، فهو يخطىء بق���راءة حقيقة ما 

يح�سل يف املنطقة ويف �سوريا ويف لبنان".
واأردف: "اأما على امل�ستوى الداخلي، اليوم حديث 
ال�ساعة عن جل�سات احلوار، وما اأدراكم ما جل�سات 
احلوار، جل�س���ة احلوار الثالثي���ة التي حاول رئي�س 
جمل����س النواب نبيه ب���ري ان يخلق ثغرة يف حائط 
ب���ني اللبنانيني، حيث انه هناك انق�س���اما عموديا 
�سيا�س���يا ب���ني اللبناني���ني، مل ن�س���تطع ان نتو�س���ل 
لتف���اق على رئا�س���ة اجلمهورية، طبعا هذا �س���يء 
موؤ�سف، اإمنا هذه هي احلقيقة، كل واحد يتمرت�س 
مبكان���ه ول اأحد يرتاجع، فق���د حاولنا مع الرئي�س 
ب���ري اأن نتو�س���ل لفك العق���د اي العق���دة الكبرية 
اىل �س���غرية، ونب���داأ بحله���ا واح���دة وراء الثانية، 
خ���رج الرئي�س ب���ري بطرح ذكي ج���دا وهو جديد، 
تق�س���ي مبقاربة الوفاق اللبن���اين اىل وفاق لبناين 
داخل���ي، فنح���ن كلبنانني مق�س���ومني عل���ى قانون 
النتخ���اب، اإذ ان البع�س ينادي بالن�س���بية والآخر 
ينادي بالكرثية، والبع�س باملنا�سفة ن�سف ن�سبي 

ون�س���ف اأكرثي، والبع�س ينادي بالدوائر الكربى 
وال�س���غرى، والذي يجب ان يطمئن يف البلد لي�س 
فق���ط الطوائف، امنا من لدي���ه توجه وطني خارج 
الطائفي���ة واملذهبية، هذا يريد الإطمئنان، وخرج 
الرئي����س بري ب�س���يغة املجل�س���ني، جمل�س �س���يوخ 
مت���الزم مع جمل�س نواب، الأول لطماأنة الطوائف، 
والثاين لطماأن���ة القوى غري الطائفي���ة، اي القوى 
املنفتح���ة العلماني���ة اذا اأردمت، الق���وى الوطني���ة، 
لنجرب ان نر�سي الفئتني، من يرى نف�سه مبجل�س 
�سيوخ طائفي فليتف�س���ل، ومن يرى نف�سه مبجل�س 
نيابي مو�س���ع الدوائر على القاعدة الن�س���بية التي 
ه���ي اأعدل قان���ون انتخابي يف التق�س���يم والتوزيع، 
والذي يريد ان يذهب اىل جمل�س ال�سيوخ ليذهب، 
وال���ذي يري���د ان يخو����س انتخابات عل���ى قاعدة 
وطنية غ���ري طائفية ومذهبية يذه���ب اىل جمل�س 
ن���واب، قيل ان هذا المر هو خارج عن الد�س���تور، 
اول اأري���د طماأنتكم، نحن ١٥ عل���ى طاولة احلوار 
يف الي���وم الول والثاين الكل بدون ا�س���تثناء دخلنا 
املجل�س���ني،  مو�س���وع  يف  اليجاب���ي  النقا����س  يف 
وو�س���لنااىل اآخر يوم يف اجلل�س���ة حي���ث وجدنا ان 
البع����س ب���داأ يرتاج���ع، ولكن عل���ى ماذا تناق�س���نا 
عل���ى مدى يومني باإيجابي���ة ويف اليوم الثالث ماذا 
ح�س���ل حت���ى تغرينا، ع���ني الرئي�س بري اجلل�س���ة 
املقبلة يف ٥ اأيلول، واأنا �س���اأقولها بكل �س���راحة اذا 
مل تتح���ول يف ٥ ايلول طاولة احلوار اىل ور�س عمل 
جدي���ة لنتخ���اب رئي�س جمهوري���ة، ولإيجاد قانون 
انتخاب���ي ع�س���ري متف���ق عليه متالزم م���ع قانون 
جمل����س �س���يوخ، واذا مل نتو�س���ل اىل ه���ذه المور 
يف ٥ ايلول يبقى احلوار حوار طر�س���ان ولن ن�س���ل 
اىل نتيجة، ما جعلني اأ�س���طر قب���ل ١٠ دقائق من 
رفع اجلل�س���ة، لقول انه نحن املوجودين على هذه 
الطاولة بعد �سنتني من الفراغ برئا�سة اجلمهورية 
وبعد �س���نتني وثالثة م���ن اجل���دل البيزنطي حول 
قوانني النتخاب، وبعد اكرث من �س���بع �سنوات من 

الالمركزي���ة الدارية،  احلديث عن 
اذا نح���ن ١٥ قي���ادة عجزن���ا، يعني 
ذلك اننا ل�سنا موؤهلني لندير بلد، اأو 
نكون موؤمتنني عل���ى ادارة بلد، اأو اأن 
نكون ا�سحاب اآراء جدية بال�سالح، 
ول اأن نطبق الد�س���تور ولي�س اخرتاع 
د�س���تور جديد، ول نذهب اىل موؤمتر 
تاأ�سي�س الد�ستور كما هو الذي �سمي 
نتو�س���ل  اذا مل  الطائ���ف،  بد�س���تور 
اىل ه���ذه المور يعني �س���حة مقولة 
الذي كان يق���ول ان لبنان وطن ل يقوم دون رعاية 
اقليمية او دولية، وهذا موؤ�س���ف وعار علينا، ولكن 
بعد ٤٠ جل�س���ة و١٥ �سخ�سية ل ن�ستطيع حل حلقة 

�سغرية".
وق���ال: "اأن���ا اول من طال���ب مبوؤمتر تا�سي�س���ي يف 
البل���د ع���ام ٢٠٠9، ان���ا مقتن���ع ان الطائف ف�س���ل 
ود�س���تور م���ا �س���مي بد�س���تور الطائف ف�س���ل على 
قيا�س اثنني الراح���ل الرئي�س رفيق احلريري كان 
يح�سر الطائف لياأتي الرئي�س احلريري هو يتكفل 
بادارته عام ١99٢، وف�س���ل لدارة �سورية فا�سدة 
يف لبن���ان، والثنني مل يعودوا موجودين، ال�س���وري 
رحل والرئي�س احلريري ا�ست�سهد، واننا منذالعام 
٢٠٠٥ لتاريخ هذه ال�س���اعة ١١ �س���نة رحل ال�سوري 
وا�ست�س���هد الرئي�س احلريري اعطوين ا�س���تحقاق 
واح���د انتخاب���ي او حكوم���ي او رئا�س���ي ا�س���تطعنا 

اإجنازه بهذا البلد".
واأ�س���اف: "بع���د الع���ام ٢٠٠٥، كلما اأردن���ا تاأليف 
حكومة ننتظر �س���نة ون�س���ف، وكلما اأردنا انتخاب 
رئي����س جمهوري���ة وكذل���ك ننتظ���ر �س���نة ون�س���ف 
و�س���نتني، وكلما اأردنا اإجراء انتخابات نيابية بدنا 
نزور قوان���ني انتخاب على قيا�س فالن وفالن على 
ح�ساب كل لبنان، ملاذا هناك طاولة حوار، لو كان 
هن���اك موؤ�س�س���ات د�س���تورية بالبلد ق���ادرة هي ان 
تقوم مب�س���وؤولياتها جتاه اللبنانيني مل نكن بحاجة 
اىل طاولة حوار، ا�س���تبدعنا �س���يء ا�س���مه طاولة 
ح���وار، من هذا املنطلق اقول اننا امام امتحان يف 
٥ ايل���ول جميعنا دون ا�س���تثناء، ول احد منا - وانا 
اأولهم - مل نعد نريد ان نتحدث مبوؤمتر تاأ�سي�س���ي 
لنه���م يق���ول لنا ان���ك عندما تتحدث ع���ن موؤمتر 

تاأ�سي�سي انت تن�سف كل �سيء بالبلد".
وتاب���ع: "تعالوا نطبق الد�س���تور، فحتى تطبيقه مل 
يعد بيدنا، امام هذا الواقع املرير اأقول، نحن يف ٥ 
ايلول نتمنى ان نحول طاولة احلوار اىل ور�س عمل 

جدية لإنقاذ هذا البلد".

اأومل رئي����س دائرة عالي���ه يف احلزب الدميقراطي 
اللبناين و�س���يم ال�س���ايغ وعائلته، لرئي�س احلزب 
الأم���ري ط���الل اأر�س���الن، وجنل���ه الأم���ري جميد، 
بدارت���ه يف مع�س���ريتي، مب�س���اركة اأك���رث من ٣٥٠ 
واأمني���ة  وق�س���ائية  و�سيا�س���ية  ديني���ة  �سخ�س���ية 
وبلدية واإختيارية، جاء اأبرزها: �س���يخ عقل طائفة 
املوحدي���ن ال���دروز ال�س���يخ ن�س���رالدين الغريب، 
املون�س���ينيور جوزيف مرهج ممثاًل رئي�س اأ�ساقفة 
ب���ريوت للموارنة املطران بول����س مطر، ممثاًل عن 
املرجع الروح���ي لطائفة املوحدين الدروز ال�س���يخ 
اأبو �س���ليمان ح�س���يب ال�س���ايغ، ممثاًل عن املرجع 
الروح���ي ال�س���يخ اأم���ني ال�س���ايغ، رئي�س موؤ�س�س���ة 
العرفان التوحيدية ال�س���يخ علي زين الدين، رئي�س 
دي���ر مار يوحن���ا الأثري - ر�س���ميا الآباتي با�س���يل 
الها�س���م ولفيف من امل�سايخ والآباء، النائبان فوؤاد 
ال�س���عد وهرني حلو، اأمني عام اللقاء الأرثوذك�سي 
النائب ال�سابق مروان اأبو فا�سل، حمافظ اجلنوب 
من�س���ور �سو، م�ست�س���ار وزير الداخلية والبلديات 
نه���اد امل�س���نوق حمافظ اجلن���وب ال�س���ابق العميد 
مالك عبد اخلالق، قا�س���ي املذهب الدرزي ال�سيخ 
نزيه اأبو ابراهيم، القا�سي بيار فرن�سي�س، وعددًا 
من الق�س���اة، ممثلو الأح���زاب يف املنطقة: حزب 
الوطنيني الأحرار رمي���ون مرهج، حزب اهلل بالل 
داغ���ر، التي���ار الوطن���ي احلر بول جن���م، احلزب 
التقدم���ي الإ�س���رتاكي زياد �س���ّيا، ح���زب الكتائب 
جني���ب احلوي���ك، وحرك���ة اأم���ل عم���اد غملو����س، 
ورئي�س جمعية جتار عاليه �سمري �سهيب، بالإ�سافة 
اإىل عدد كبري من القادة الأمنيني وروؤ�ساء بلديات 
ق�س���اء عالي���ه وخماتري الق�س���اء وقي���ادة املجل�س 
ال�سيا�س���ي والهيئ���ة التنفيذية وروؤ�س���اء الدوائر يف 

احلزب الدميقراطي.

�ل�شايغ 
بع���د الن�س���يد الوطن���ي، وكلم���ة ترحيبي���ة لوجدي 
ال�س���ايغ، القى )�س���احب الدعوة( و�سيم ال�سايغ 
كلمة رحب فيها باحل�سور، "يف هذا اللقاء اجلامع 
على �س���رف المري طالل، حيث اننا نريد ان يكون 

لبنان على �سورة هذا اللقاء".
خمتار مع�شريتي 

بدوره، األقى خمتار مع�سريتي عادل ال�سايغ كلمة 
با�س���م اهايل البلدة، رحب فيها بجميع احل�سور، 

 و�ساكرا لو�سيم ال�سايغ على هذا اللقاء.
مرهج

ثم نوه املون�سينيور مرهج ب "هذا اللقاء واحل�سور 
اجلامع، الذي نريده دائما يف كل لبنان"، �س���اكرا 

ل�ساحب الدعوة على هذا اللقاء.
�بو علي 

وحت���دث عا�س���م ابو علي با�س���م اأه���ايل املنطقة، 
ف�س���كر "الخ وال�سديق و�س���يم ال�سايغ على لفتته 
الكرمية ومبادرته اجلامع���ة التي تنم عن خال�س 
املحب���ة والوفاء، حيث ان هذه اجلمعة هي منوذجا 
وا�س���حا للبن���ان الق���وي املتما�س���ك الع�س���ي على 
الطاحمني. لبنان النموذج هو املوجود هنا اليوم".

�ر�شالن 
بدوره، األقى ار�سالن كلمة ا�ستهلها ب�سكر "الرفيق 
املخل�س و�س���يم ال�سايغ الويف ال�س���ادق بانتمائه 
ووفائ���ه واخوت���ه، ال�س���ادق يف تعالي���م "احل���زب 
الدميقراطي"، ال�س���ادق مع ا�س���دقائه واأحبائه، 

ال�س���ادق مع القريب مثلما هو مع البعيد". وقال: 
"ل اأود ان اأ�سكره على هذه الم�سية اجلميلة التي 
من املمكن ان حت�سل يف اي مكان ويف اية منا�سبة، 
اإمن���ا به���ذه اجلمعة التي قام بها و�س���يم ال�س���ايغ 
اعت���رب انه ذكرن���ا بلبن���ان اجلميل، ذكرن���ا بجبل 
لبنان الذي هو عمق و�س���بب تكوي���ن لبنان بالعي�س 
الواحد، وهذه اجلمعة اأكرب اأمثولة ذكرتنا باجليل 
الذي عاي�س���ناه �س���ويا، اجلبل الذي �س���كناه �سويا، 
والذي اأعمرناه �س���ويا، اجلبل ال���ذي اأراده الزعيم 
الراح���ل المري جميد ار�س���الن بطل ال�س���تقالل، 
ه���ذا اجلبل ال���ذي نريد، ه���ذا لبنان ال���ذي نريد 
هذه ال�س���ورة احلقيقية لروحية وقد�س���ية اإن�س���اء 
لبن���ان الكب���ري، وكل من ح���اول او يح���اول الطعن 
بالن�س���يج الوطني احلقيقي لهذا اجلبل هو يطعن 
لبن���ان باأ�س���الته وبتاريخه و�س���يادته وا�س���تقالله 
وترابه ونظافته وحتى بعروبته ال�س���ادقة اأمام كل 

املجتمعات".
واأ�ساف: "اليوم �ساأتكلم مبو�سوعني: اول الرهاب 
واحلرب على الرهاب، منذ �سنوات نقول، واثبتت 
كل التج���ارب الت���ي مررنا بها ان���ه كنا على حق يف 
حتدينا ويف مواجهتنا ملا ي�سمى بالرهاب، ان كان 
"ن�سرة" او "داع�س" او لعب على ال�سماء، وكما 
قيل بان "جبهة الن�س���رة" غريت ا�سمها اىل ا�سم 
اآخر، ف���كان ردنا ان���ه تعددت ال�س���ماء والرهاب 
واح���د، هذه ه���ي حقيق���ة معركتن���ا لنحافظ على 
لبن���ان، وهذه ه���ي حقيقة حماربتن���ا لالرهاب يف 
العم���ق ال�س���وري حماية للبن���ان، لن هذا الرهاب 
لي����س له حدود ولي�س له هوية ول قومية بل انه كما 
يهدد �س���وريا يهدد العراق وكما يهدد العراق يهدد 
المة باأ�سرها، وكيف ل ونحن يهددنا يف لبنان كل 
يوم ويف كل �س���اعة، وكل من يقول بانه ي�ستطيع ان 

�آل �ل�سايغ �أوملو� لالأمري طالل �أر�سالن يف مع�سريتي
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ن�ساطات الرئي�س

التق���ى رئي����س احل���زب الدميقراط���ي اللبن���اين 
الأمري طالل اأر�س���الن، بدارت���ه يف عاليه، وفودًا 
ر�س���مية ومناطقي���ة راجعته يف �س���وؤون خدماتية 
ومطال���ب اإمنائي���ة، حيث ج���اء اأبرزها: ال�س���يخ 
جمال الدين الربغ�س���ه يرافقه وفدًا من م�سايخ 
منطق���ة را�س���يا، ع�س���و جمل����س اإدارة جمل����س 
عمار املهند�س مالك العيا�س، رئي�س  الإمناء والإ
بلدية مدينة ال�س���ويفات زياد حيدر، رئي�س بلدية 
عيتات �سالح التيماين واأع�ساء املجل�س البلدي، 
رئي�س رابطة خماتري عالية خمتار ب�سامون اأنور 
احللبي، مدير مدار�س الإ�س���راق الدكتور ال�سيخ 
وجدي اجلردي وال�س���يخ كامل العري�س���ي، وفدًا 
من بل���دة بعورته تقدم���ه رئي�س البلدي���ة عدنان 
العيا�س وخمتار البلدة، حيث األقى مدير مدر�سة 
بعورته الر�سمية ال�سابق بديع العيا�س كلمة �سكر 
لأر�س���الن تعي���ني اإبنه���م ولي���د العيا����س ع�س���وًا 
الدميقراط���ي  للح���زب  ال�سيا�س���ي  املجل����س  يف 
اللبناين  واأك���د عل���ى ال���دور التاريخ���ي للدوحة 
مري ط���الل و على  ر�س���النية ممثل���ة اليوم بالأ الأ
مواقف���ه الوطني���ة وامل�س���اهمة يف احلف���اظ على 
�س���تقرار وال�س���لم الأهلي يف لبنان عمومًا ويف  الإ

اجلبل على وجه اخل�سو�س.
والتقى اأر�س���الن وفدًا كبريًا من عائلة عبد اخلالق 
يف جمدلبعنا �سّم  حمافظ اجلنوب ال�سابق العميد 
مال���ك عبداخلال���ق، وفدًا م���ن بلدة عبيه بح�س���ور 
خمتار البلدة �سكره على تعيني ابنتهم ليليان حمزة 
ع�سوًا يف املجل�س ال�سيا�س���ي للحزب معتربين هذه 
اخلطوة تدّل على نظرة م�ستقبلية وا�سحة نحو جيل 
ال�س���باب ودورهم يف بناء الوطن وم�س���تقبله، وفدًا 

من بلدة �س���ليما يف امل���ن الأعلى، وف���دًا كبريًا من 
عائلة اآل عيد يف ب�س���امون يتقدمهم قائد ال�س���رطة 
الق�س���ائية ال�س���ابق العميد �س���الح عي���د، وفدًا من 
ع�س���ائر العرب يف خلدة، وفدًا م���ن عائلة مّداح يف 
ميم�س - حا�س���بيا، وفد عائل���ة اآل اأبو رافع يف عني 
قنيا، اأول رئي�س بلدية لبناين يف كندا املغرتب نبيل 
�س���هيب، والفنان الت�س���كيلي جاد �س���عب الذي قّدم 
ل���ه لوحة بري�س���ته لبط���ل الإ�س���تقالل الأمري جميد 

اأر�سالن.
مري  م���ن جهة ثانية، جال اأر�س���الن يرافقه جنله الأ
جميد، اأع�ساء املجل�س ال�سيا�سي عماد العماد، لواء 
جابر، ورمزي حالوي، رئي�س دائرة ال�س���وف ب�سام 
حالوي وروؤ�س���اء الوحدات احلزبي���ة، جال يف قرى 
ال�س���وف، حيث اإ�س���تهل جولته بزيارة اإىل منزل اأبو 
جم���دي حممد اأبو �س���رغم ببل���دة كفرحيم، الذي 
كان يف اإ�س���تقباله اإىل جانب رئي�س البلدية ن�س���يب 
اأبو �س���رغم العميد جمدي اأبو �س���رغم وح�سد من 
فعاليات البلدة، والقى �ساحب الدار كلمة باملنا�سبة 
مرحب���ًا باأر�س���الن وموؤك���دًا على عم���ق العالقة بني 
دارة خلدة وبلدة كفرحيم، ثم قام اأر�س���الن بزيارة 
تفقدية ملنزل ع�سمت اأبو �س���رغم لالإطمئنان اإىل 
�س���حته بح�س���ور اأبناء العائل���ة والأه���ايل، لينتقل 
بعده���ا اإىل دارة اآل �س���ري الدين يف عرتين لتقدمي 
واجب العزاء باملرحوم �س���بحي �س���ري الدين حيث 
كان يف اإ�س���تقباله ح�س���دًا كبرًي م���ن عائالت البلدة 
يتقدمه���م رئي����س البلدي���ة غ���امن ح�س���ن وجمع من 

الأهايل واحلزبيني واملنا�سرين.
وقدم ال�س���يد فوؤاد توفيق اجلردي ق�سيدة لالأمري 

طالل اأر�سالن قال فيها:

مبيني وال�����س��م��ات  وج�����ودك  ن����ادر 
مابتنحني العا�سفة  ب��وج��ه  �سامد 

ان�����ت ال�����س��م��ان��ة ول���ل���وف���ا ع���ن���وان
م��ا م��ن��ب��دل��ك ي��ا م��ري ب��ك��ن��وز ال��دين

ب�������الإمي�������ان ان����ت���������س����رن����ا ل��ل��ح��ق
)واهلل معنا(

البلدية ب��ن��ج��اح  اأه��م��ي��ة  ول��ل��ن��اخ��ب 
يف ال  ل���الإن�������س���ان  ����س���وت���و  وه�����ب 

)عندو م�سداقية(
وع�������ن�������دو الأه������ل������ي������ة واإمي�����������ان

وم����ب����دئ����ي و�����س����اح����ب وج�������دان
الإن�������������س������ان ه�����م�����وم�����و  واأول 

وال�سيعة اأولوية
< < <

وثقتنا كبرية باأع�ساء ورئي�س البلدية
يهتمو ب�سوؤون النا�س وعاقد امل�سوؤولية

وحملية  اهلية  البنيان  ونعلي  ونبني 
الدميقراطية فوز  ولبنان  النا  فخر 

وا�ستحقاق اللي جاي رح تتغري احلكاية 
الأك��رتي��ة حم��ل  الن�سبية  ب��اع��ت��م��اد 

خل��ري  ب���ت���ك���ون  راح  وال���ن���ت���ي���ج���ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واإن���������س����اف الأق���ل���ي���ة

< < <
ويا لبناين ل تنهم بعد اليوم وحتمل هم

الدميقراطي راح يهتم باإ�سالح البلدية
ومنهني كل الأع�ساء ورئي�س البلدية بنجاح الأكرتية

وتهانينا ب�سكل خا�س ملري الوفا والإخال�س
بنجاح البلدية

ي�������ط�������ول ع�������م�������رك ي��������ا اأم��������ري 
وحت��������ي��������ا ال������دمي������ق������راط������ي������ة

التقى رئي�س احلزب الدميقراطي اللبناين الأمري طالل اأر�سالن وفودًا ر�سمية   
ومناطقي���ة بدارته يف عاليه، تقّدمه���ا وفدًا من رجال الدين، روؤ�س���اء بلديات 
واأع�س���اء جمال�س بلدية واإختيارية منتخبة، ق�س���اة وقادة اأمنيني، وح�سد من 

احلزبيني واملنا�سرين راجعته يف ق�سايا ومطالب اإمنائية وخدماتية . 
ومن اأبرز الوفود: ال�س���يخ اأكرم وال�س���يخ ح�س���ن اأبو عل���ي موفدين من املرجع   
الروح���ي لطائف���ة املوحدين ال���دروز ال�س���يخ امني ال�س���ايغ، رئي�س موؤ�س�س���ة 
العرفان التوحيدية ال�س���يخ علي زي���ن الدين متقدمًا وفدًا من املوؤ�س�س���ة دعاه 
حل�س���ور حفل التخّرج ال�س���نوي للط���الب، رئي�س بلدي���ة اأغميد ال�س���يخ مهنا 
ال�س���يفي يرافقه خمتار البلدة عر�س معه �س���وؤونًا خدماتية للبلدة، وفدًا من 
بلدة كفرحيم تقدمه رئي�س البلدية ن�سيب اأبو �سرغم واأع�ساء املجل�س البلدي 
واملخاتري عر�س مع اأر�س���الن اأبرز الن�س���اطات والإجنازات املنوي القيام بها 
يف ال�س���نوات القادمة، وفدًا من بلدة العبادية تقدمه رئي�س واأع�س���اء املجل�س 
البل���دي واملخاتري وامل�س���ايخ واألقى كلمة باملنا�س���بة رئي����س البلدية عادل جند 
�س���كر فيها لالمري طالل دعمه يف النتخابات البلدية والختياريه املن�سرمة، 
كما �س���كره لتكليف جنله المري جميد بتمثيله يف ا�س���تقبال غبطة البطريرك 
ب�س���ارة الراعي ل���دى زيارت���ه التاريخية لبل���دة العبادية، وفدًا م���ن بلدة عني 
قنيا – حا�س���بيا تقدمه رئي�س البلدية ال�سيخ �س���امر حديفة واأع�ساء املجل�س 
البلدي وامل�سايخ �س���كره على رعايته للع�ساء القروي ال�ساد�س يف البلدة ودعاه 
حل�سور الع�ساء، وفدًا من بلدة عرمون تقدمه خماتري البلدة، وفدًا من الهيئة 
التاأ�سي�سية لرابطة الأع�ساء الإختياريني و�سعه بتفا�سيل الأهداف التي تنوي 
الرابطة العمل لأجلها، رئي�س رابطة اآل �س���هيب عبداهلل �س���هيب دعاه حل�سور 
حفل الع�س���اء ال�س���نوي للرابطة، وفدًا م���ن اجلامعة اللبناني���ة يف عاليه دعاه 

حل�سور حفل ع�سائه ال�سنوي للجامعة، وفدًا من عائلة دليقان يرافقه املختار 
م�س���عل دليقان، وفدًا من م�س���ايخ و�س���باب اآل عقل يف عاليه �س���كر لأر�س���الن 
م�ساركته يف ماأمت املرحوم ال�سيخ ابو عالء ع�سام عقل وتكلم با�سم الوفد كل 
من ال�س���يخ زياد عقل وال�س���يخ نبيل عقل الذي بدوره اأثنى على مواقف المري 
طالل وقيادته احلكيمه يف ظل هذه الأو�س���اع ال�س���عبه كما على دعمه الدائم 

ووقوفه اىل جانب العائلة يف كافة الظروف واملنا�سبات  . 
كما التقى اأر�س���الن وفدًا من جمعية "خطى ال�س���باب" تقدمته مديرة ثانوية   
مارون عبود يف عاليه �س���ناء �س���هيب وجه له دعوة حل�س���ور الن�ساط ال�سبابي 
الريا�س���ي الذي �س���يقام يف مدين���ة عاليه، وف���دًا من جمعية �س���ندوق الوفاء 
اخلريي برئا�س���ة كمال عبد اخلالق ووكيل داخلية الغرب يف احلزب التقدمي 
ال�س���رتاكي زاهي الع�س���يني دعاه حل�س���ور حفل الع�س���اء ال�س���نوي للجمعية 
�س���ارح لأر�س���الن الإجنازات ال�س���حية والطبي���ة التي قامت بها منذ الن�س���اأة 
وحتى اليوم و�س���كره على دوره الداعم لعمل ون�ساط اجلمعية، وفدًا من رابطة 
العمل الإجتماعي تقدمته رئي�س���ة الرابطة ماوية زهريي دعا اأر�سالن حل�سور 
حفل الع�س���اء ال�س���نوي للرابطة، وفدًا من جمعية جتار عاليه وقد تكلم با�س���م 
الوفد رئي�س اجلمعية �س���مري �س���هيب ووجهه دعوة له حل�سور الع�ساء ال�سنوي 
للجمعية. كما ح�سر اأي�سًا فريق كرة القدم يف مفو�سية الغرب التابعة ملديرية 
ال�س���باب والريا�س���ة يف احلزب الدميقراطي، وفدًا من بلدة كفرمتى يرافقه 
رئي�س البلدية ال�سابق ح�سني الغريب وخمتار البلدة �سكره لوقفته الدائمة اإىل 
جان���ب البلدة واأهله���ا، ووفدًا من عائلة بدوي يف حا�س���بيا �س���كره على دعمه 
الدائ���م البلدة، ووفدًا من اآل ابو جمعة تكلم با�س���مهم توفي���ق ابو جمعة مثنيًا 

على الدور الوطني واملعتدل لالأمري طالل.

�أر�سالن �لتقى وفودً� يف عاليه وجال يف �ل�سوف معزيًا �أر�سالن �لتقى وفودً� ر�سمية ومناطقية يف عاليه
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نظمت موؤ�س�س���ة المري جميد ار�سالن - فرع عني 
قنيا الع�س���اء القروي ال�س���اد�س، بح�س���ور رئي�س���ة 
املنت���دى الن�س���ائي اللبن���اين الأم���رية زينة طالل 
اأر�س���الن، المري جميد طالل ار�س���الن، اأع�س���اء 
من املجل�س ال�سيا�س���ي والهيئ���ة التنفيذية للحزب 
الدميقراطي اللبناين، روؤ�س���اء بلدي���ات عني قنيا 
وحا�س���بيا، فعالي���ات حزبية واجتماعي���ة وتربوية 

وخماتري وجمع من اأهايل البلدة.
بع���د الن�س���يد الوطن���ي اللبن���اين ون�س���يد احلزب 
الدميقراط���ي، رّح���ب عري���ف الإحتف���ال د. رامي 
زين الدين باحل�سور، ثّم األقت ال�سيخة نورا �سنان 

كلمة باملنا�س���بة نوهت بعمل املوؤ�س�س���ة اخلريي يف 
البل���دة ومنه���ا امل�ستو�س���ف ال���ذي يق���دم خدمات 
للجميع دون ا�س���تثناء،  ثم و�س���لة �س���عرية لل�ساعر 
رج���ا يون����س ، حي���ث كان���ت بعده���ا كلم���ة لرئي�س 
البلدية ال�س���يخ �س���امر هالل حديفة اأّكد فيها على 
ت�س���ميم البلدية على العمل لإمناء البلدة وخدمة 

جميع اأهلها �سوا�سية بال تفرقة اأو متييز.
واألق���ى الأمري جمي���د كلمة توّجه خاللها بال�س���كر 
للقّيم���ني عل���ى هذا الإحتف���ال، والذي ي�س���اهم يف 
احلفاظ على العادات والتقاليد التي تربينا عليها، 
مثني���ًا على كالم رئي����س البلدية بعدم التفريق بني 

اأح���د وخدمة اجلمي���ع ومعاملتهم مب�س���اواة. واأّكد 
اأر�س���الن اأّننا كم���ا كّنا منذ زمن بطل الإ�س���تقالل 
املغف���ور ل���ه الأم���ري جمي���د اأر�س���الن اإىل جان���ب 
حا�س���بيا عمومًا وبلدة عني قنيا خا�س���ّة، �س���نبقى 
كذلك وا�س���عني كاف���ة اإمكاناتن���ا يف خدمة البلدة 

واأهلها.
ختامًا كّرم اأع�ساء املوؤ�س�سة الأمري جميد مبنا�سبة 
تخّرج���ه م���ن اجلامع���ة، وقدمت م�س���رحية ناقدة 
تعرب عن معاناة ال�س���عب الفق���ري يف لبنان، تالها 
توزي���ع دروع تذكارية، حيث انتق���ل بعدها اجلميع 

اإىل ماأدبة الع�ساء.

زار جن����ل رئي�����س احل����زب الدميقراطي اللبن����اين الأمري طالل اأر�س����الن، 
الأمري جميد، على راأ�س وفد �س����ّم مدي����ر الداخلية يف احلزب لواء جابر، 
مدي����ر الإعالم جاد حيدر، ورئي�س دائرة ال�س����وف ب�س����ام حالوي، املرجع 

الروح����ي لطائف����ة املوحدين الدروز ال�س����يخ اأبو �س����ليمان ح�س����يب احللبي 
بدارته يف بلدة بطمة - ال�س����وف، حيث قّدم ل����ه التهنئة لتتويجه بالعمامة 

املكول�سة.

التق���ى جن���ل رئي�س احل���زب الدميقراط���ي اللبن���اين الأمري طالل اأر�س���الن، 
الأمري جميد، رئي�س واأع�س���اء منتدى ال�س���باب الدميقراط���ي اللبناين، مبقر 
داخلية احلزب يف عاليه، بح�س���ور مدير الداخلي���ة لواء جابر ورئي�س املنتدى 
حمم���د املهت���ار، حيث عق���د اأر�س���الن عّدة لق���اءات �س���ّمت، اأع�س���اء الهيئة 

الداري���ة للمنتدى، اأع�س���اء اآمانة الدوائر، اأع�س���اء اآمان���ة اجلامعة اللبنانية 
ة بال�سباب  واآمانة اجلامعات اخلا�س���ة، ومّتت مناق�سة كافة املوا�سيع املخت�سّ
وبهواج�سهم واقرتاحاتهم، كما والتاأكيد على �سرورة تفعيل عمل ال�سباب مبا 

بتنا�سب مع دورهم الكبري واملهم يف بناء م�ستقبل واعد للبنان.

موؤ�س�سة �لأمري جميد �أر�سالن 
نّظمت �لع�ساء �لقروي �ل�ساد�ض يف عني قنيا

جميد �أر�سالن ز�ر �ملرجع �لروحي
�ل�سيخ �أبو �سليمان ح�سيب �حللبي يف �ل�سوف

جميد �أر�سالن �لتقى منتدى �ل�سباب �لدميقر�طي يف عاليه
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تحقيق

نظم���ت الرابط���ة الثقافي���ة الريا�سية-بي�س���ور كعادتها كل ع���ام مهرجانات 
بي�سور ال�سياحية لعام ٢٠١6 بح�سور ر�سمي و�سعبي.

اأفتتح���ت املهرجانات بح�س���ور رئي�س احل���زب الدميقراط���ي اللبناين الأمري 
ط���الل اأر�س���الن ممثاًل مبدي���ر مكتبه اأك���رم م�س���رفيه وتيمور ب���ك جنبالط 
ممثاًل مب�س���وؤول احلزب التقدمي الإ�س���رتاكي الدكتور يا�س���ر مالعب ، رئي�س 

بلدية بي�س���ور ندمي مالعب، مديرة ثانوية بي�سورالر�س���مية ال�س���تاذة جنوى 
العري�سي،رئي�س���ة جمعية �سيدات بي�س���ور ال�س���يدة هيام العري�سي مالعب، 
ممثلي الأحزاب واجلمعيات الأهلية، وفعاليات اأكادميية وثقافية اقت�س���ادية، 

اجتماعية وفنية، اىل جانب  ح�سد من اجلمهور من كافة املناطق اللبنانية.
بعد الن�س���يد الوطن���ي ون�س���يد الرابطة القى رئي����س الرابط���ة املحامي راجح 

مالع���ب كلمة اأوجز فيه���ا" اأهمية الن�س���اطات التي تقوم فيها هذه املوؤ�س�س���ة 
الثقافية- الإجتماعية التي ُتعنى بلم ال�سمل واإحياء البلدة واملنطقة من خالل 
ن�ساطاتها امل�ستمرة منذ تاأ�سي�س���ها عام ١96١، منوهًا بالأيادي البي�ساء التي 

ت�ساهم يف ا�ستمرارية  الرابطة ودعمها ماديًا ومعنويًا".
ا�ستمرت املهرجانات ثالث ليال متوا�سلة، قدمت الرابطة خاللها م�سرحية" 
مو�س���م العز" لالأخوين الرحباين بالتعاون مع بلدة ب���دادون كاإفتتاحية ،فيما 
اأحي���ا الليل���ة الثانية عدد م���ن الفنانني املحليني �س���من الليلة " البي�س���ورية" 
ليختتم الفنان ربيع اجلمّيل والفنان غدي الليلة الثالثة من مهرجانات بي�سور 

ال�سياحية لهذا العام.
تخل���ل املهرجان توزيع جوائز تذكارية للفرق امل�س���اركة والفائزة يف برنامج " 
لقونا عال�ساحة" وجوائز للفرق الفائزة يف املهرجانات الريا�سية لهذا العام.

�لر�بطة �لثقافية �لريا�سية- بي�سور حتيي مهرجاناتها 
�ل�سياحية لعام 2016 بح�سور �لدميقر�طي �للبناين

الفنان ربيع الجمّيل

الفنان غدي يحيي مهرجانات بيصور السياحية

جانب من الحضور

رئيس الرابطة املحامي راجح يلقي كلمة في افتتاح مهرجانات بيصور السياحية لعام 2016

جوائز التقدير

مشهدان من املسرحية

املخرج نديم العريضي ومصصمة الرقص والدبكة راجانا فيدا مالعب يتوسطان أبطال مسرحية 
موسم العز الفنانني رنا حميدان وضياء طربيه

صور من بعيد ملهرجانات بيصور 2016

صورة تذكارية قبل عرض مسرحية موسم العز لألخوين الرحباني

ممثل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني األمير طالل أرسالن السيد أكرم مشرفيه يتوسط ممثل 
تيمور بك جنبالط د. ياسر مالعب ورئيس بلدية بيصور االستاذ نديم مالعب

منى �لعري�شي
  محررة
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ن�ساطات

اإفتتح الأمري جميد طالل اأر�سالن دورة ال�سويفات 
الريا�سية ال�سنوية الثالثة ٢٠١6 على ملعب البلدية 
- �سهور ال�سويفات، والتي ينّظمها نادي ال�سويفات 
الريا�سي، برعاية بلدية مدينة ال�سويفات وبح�سور 
رئي�س���ها زياد حيدر، اأع�س���اء من املجل�س البلدي، 
رئي����س الن���ادي ح�س���ان اأبي ف���رج واأع�س���اء الهيئة 

الإدارية، خماتري ال�سويفات وممثلون عن الأحزاب 
واجلمعيات الأهلية والأندية الريا�س���ية، بالإ�سافة 

اإىل ح�سد من اأبناء املدينة والبلدات املجاورة.
بع���د الن�س���يد الوطني اللبن���اين، افتتح���ت الدورة 
بالركل���ة الأوىل لالأم���ري جميد، ثّم خا�س���ت بع�س 
الفرق امل�س���اركة مب���اراة الإفتت���اح، علم���ًا اأن هذه 

الدورة هي دورة للموؤ�س�س���ات الر�س���مية واخلا�سة 
يف املدينة، ي�سارك فيها ١٠ موؤ�س�سات هي: ري�ساين 
هولدينغ، بلدية ال�س���ويفات، ميكرو تيك �ستاي�سن، 
مدر�س���ة ال�س���وقي، كوي���ك م���ارت، ميغ���ا باط���ون، 
كادو غملو����س، اأفران �سم�س���ني، نعيمك���و، وملحمة 

العيا�س، ومتتد لغاية ٢8 اآب ٢٠١6.

مبنا�س���بة نيله الإجازة اجلامعية وتخّرجه، اأومل ال�س���يدان اأمني وكرمي ال�سوقي 
لنجل رئي�س احلزب الدميقراطي اللبناين الأمري طالل اأر�سالن، الأمري جميد، 
مبطعم ال�س���خرة - �س���مالن، بح�س���ور مدير الداخلية  يف احلزب لواء جابر، 

مدير الإعالم جاد حيدر، بالإ�سافة اإىل �سباب رابطة اآل ال�سوقي يف ال�سويفات.
وقّدم���ت الرابط���ة درع���ًا تكرمييًا لالأم���ري جمي���د، ومّت قط���ع قال���ب احللوى 

باملنا�سبة.

جميد �أر�سالن �فتتح دورة �ل�سويفات �لريا�سية �ل�سنوية �لثالثة

ر�بطة �سباب �آل �ل�سوقي كّرمت �لأمري جميد �أر�سالن

خواطر

�ت �سوُق �لذَّ

بقلم �ل�شيخ حكمت د�غر 
 كاتب وناشط اجتماعي

اأُ الألفاٌظ لعبوِر حميط القلب نحو جزر الوجدان، وعندما ترتاك�ُس  عندما تتهيَّ
���عوِر اإىل الَّالنهاية يف الوجود، وعندما تقف الأل�سنُة  الإنفعالُت من موطِن ال�سِّ
متهيب���ٌة اأمام هذا املّد من الأفكار، وعندما تبت�س���ُم حياُة الباطِن بعد اإدراكها 
ِك ب�سم�س اأعماِلنا، علَّنا بذلك  نعمَة احلياِة، ُتبِحُر يف داخلنا امليوُل نحو التَّم�سُّ

ن�ستح�سُر ماهية الإن�ساِن.
َم بكلِّ العواطف والإنفعالِت؟  نتوق دائمًا نحو الأف�سل، ولكن ما هو؟ اأَاأَْن نتحكَّ
ا ل  اأم اأن ن�س���تِقرَّ على ما هو �س���روري لبقائنا؟ اأم عرب البحث يف املجهوِل عمَّ
مَن بلحظاِته  نعرف���ُه بعد؟ طبعًا يف كلِّ هذا وذاك، ولكن هيه���اَت اأن ُنوِقَف الزَّ
���ل، عندها تخجل  ع املف�سَّ ���ِة، وليَتن���ا ن�س���تطيُع اأن نحتفَظ بعاملن���ا املقنَّ الورديَّ
احلروُف وت�سعُف الكلماُت وتتخلَّى اجلمُل عن عملقتها نحو العالِء لتقَتِنَع باأنَّ 

الإن�ساَن جمموعة عواطف واأفكار، بل باقة ورود من خمتلف الألوان.
���ٌل يف الفكر الوجداين،  حب، ومتاأ�سِّ متناٍه اأنت اأيُّها الإن�س���اُن يف هذا الكون الرَّ
، الَذي ي�س���تجدي البحَث عن عظمِة اخلالق،  عوُر الباطنيُّ ���ٌك فيك ال�سُّ وُمَتم�سِّ
وي�ستميُت يف حماولة �سرب اأغواِر الكون، وميت�ِسُق �سيَف الوعي حُماوًل به ك�سف 
انعقاد غباراحلياة من مهده اإىل حلده، علَُّه بذلك ي�ستوطُن ف�سحَة الأمِل الَّتي 

نر�سمها بابت�سامتنا، وجنعُلها ت�سكُن يف زوايا العقل والقلب.
وؤية، ويف ثنايا العقل اأ�سراُراملعرفة،  واإذا كان يف �سواد بوؤبوؤ العني ي�سكُن �سرُّ الرُّ
م نب�س احلياة، كان ل بدَّ من اعتناق اخلالق  ة، ويف الدَّ ويف القلب طيف الأحبَّ
ة نهجًا، ومن اعتبار احلياة امتحانًا، عندها ينك�ِس���ُف  الهًا، ومن اعتماد املحبَّ
املعل���وُم انك�س���افًا ل يبقى مع���ه ريُب، وتطمئ���نُّ النُّفو����سُ للقدراحلتمّي الآتي، 

َة الأبديَّة وهو اأنَّ ما  وترت���اح املحبة على القِمَمِ، عندها نُدرِكُ احلقيق���ةَ الأزليَّ
ُه َخَلقنا  ُد الب�س���ر، وكاأنَّه درٌب بغري انتهاء، واأنَّ ن�س���عى اإليه هو يف احلقيقِة �س���يِّ

فر. لهذا ال�سَّ

لحظة تحّول 
عندم���ا تتغري نظرتنا اإىل ما حولنا ب�س���كل ج���ذري.. وتاأتي اللحظة التي 
ندرك فيها احلاجة امللّحة للتغيري والنتقال اإىل م�س���اٍر جديد.. ي�سُكُن ما 
يف داخلن���ا يقينًا ب�س���رورة اتخاذ خطوة جديدة ق���د تكون خمتلفة متامًا 
عم���ا اعتادنا عليه.. ومنتل���ك القدرة لإيقاظ رغبتن���ا الكامنة يف التغيري 

والنتقال من حالٍة اإىل اأخرى..
اإنه���ا حلظة ثمينة ممّيزة حتّف���ُز ما يعتمُل يف داخلنا م���ن اأفكاٍر واأحالٍم 
واأه���داٍف كان���ت تنتظر حلظة ال�س���فر لتنطل���ق نحو امل�س���تقبل.. ومهما 
تاأّخرت هذه اللحظة هي اآتية ل حمالة.. هي اآتية، عندما ل نفقد اإمياننا 
وعندما ن�س���ع ثقتنا بخالقنا الذي يهّياأ لنا دائمًا ما هو اف�س���ل لنا، مهما 

بدت هذه اخلطوة متعرّثة...
اعق���د عزميت���ك ول تنحن���ي اأمام ظروف ه���ذه احلياة الت���ي تقمع ما يف 
داخلن���ا من قدرات ومواهب حتى نفقد حبنا للحياة واأملنا بغٍد اأف�س���ل.. 
طم���وح قد يطم�س���ه م���ن يحيط بنا م���ن اأ�س���خا�س اأو ما يحي���ط بنا من 
ظروف..  قد نت�سّمر ونراوح مكاننا حتت م�سّمى ال�ستقرار.. ولكن يجب 
اأن نكون مدركني للحقيقة واأن ل ن�س���مح لأحد با�س���تغالل ما و�سع اهلل يف 

داخلنا من اميان بذاتنا وبقدرتنا على حتقيق الأف�سل..
تاأت����ي تلك اللحظة عندما ي�س����عر املرء باأنه م�س����جون داخله، ي�س����رخ 
طالب����ًا احلري����ة وحّق����ه يف ا�س����تعادة ذات����ه الت����ي كّبلتها اأي����اٍد امتدت 
للم�س����اعدة ولكنها بعد ذل����ك اأغلقت الأبواب لالحتف����اظ مبا َوَجَدته 

داخلنا..
هنيئ���ًا ملن ا�س���تطاع اأن ي�س���تثمر حلظ���ة التغيري التي ير�س���ل من خاللها 
خالقنا ر�سالة قد تكون يف الظاهر غري مفهومة توقظ اخلوف يف داخلنا، 
اخلوف م���ن املجهول، اخلوف من كل ما هو جدي���د، اخلوف من التغيري 
وم���ا يحمله من احتمالت الف�س���ل والإحباط ..خوف يقابل���ه اإمياننا باأن 

لل�سعادة وجه حزين وللنجاح وجه األيم...
ثق عزيزي باأن ما ُيغِلُق يف نف�سك حب التقّدم والقدرة على احللم والأمل 
بالغ���د مهم���ا ب���دا مظلمًا... ه���و يف احلقيق���ة حائط خ���وف وجب عليك 
هدم���ه بكل م���ا اأوتيت م���ن اإرادة ل�س���تعادة ذات���ك ودورك يف احلياة .. 

ياأاأاااااااااتاااتتتت.     
فاديا ح�شني �بر�هيم
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لق���د �س���در حديًثا �س���من �سل�س���لة علوم 
"غ���ذاء  بعن���وان  كت���اب  الإيزوتريي���ك 
اجل�س���د، مت���ى يك���ون تغذي���ة للنف����س!" 
بطبع���ة رابع���ة منقح���ة وم�س���اف اإليها، 
بقل���م الدكت���ور جوزيف جم���دلين )ج ب 
م(- موؤ�س�س مركز علوم الإيزوترييك يف 
لبنان والعامل العربي- �س���من من�سورات 
ب���ريوت.  البي�س���اء  املعرف���ة  اأ�س���دقاء 
ويت�سمن الكتاب ٢٤٠ �سفحة من احلجم 

الو�سط.
عدي���دة ه���ي املوؤلف���ات التي تتط���رق اإىل 
�س���وؤون الغذاء والتغذية، لكن اأي منها مل 
يتط���رق اإىل دور الغ���ذاء يف تفتي���ح باطن 
الإن�سان، اأو اإىل تقنيات وار�سادات حتقق 
تغذية اجل�سد والنف�س معًا كهذا الكتاب، 
من منطلق اأّن ال�س���حة ال�سليمة هي كنز 
الإن�س���ان وه���ي وق���ود النف����س والباط���ن 

مًعا... 
تغذي���ة  يك���ون  مت���ى  اجل�س���د،  "غ���ذاء   
للنف����س!" ه���و اإن���ارة ال�س���بيل لأن يك���ون 
امل���رء طبيب نف�س���ه حني تدع���و احلاجة، 
اإىل اأن يحني الوقت في�س���بح مر�سد ذاته 

وبالتايل �س���يد وقته وم�س���ريه... فالكتاب يت�سمن خال�س���ة اأبحاث ودرا�سات 
مو�سعة يف �س���وء ما تقدمه علوم الباطن-الإيزوترييك يف �سبيل بناء الإن�سان 
قلًبا وقالًبا، نف�ًس���ا وج�س���ًدا، لناحية الهتمام بالناحية النف�س���ية الباطنية... 

وذلك ب�سكل مب�سط وعملي.
كما ويو�س���ح اأّن مقولة "العقل ال�س���ليم يف اجل�سم ال�س���ليم" ل تظهر احلقيقة 
كاملة، والأ�س���ح اأن نقول "اجل�س���م ال�س���ليم من العقل ال�سليم". لأّن العقل هو 

الذي ي�سرّي اجل�سد ولي�س العك�س!!!
وتت�ساءلون كيف يوؤثر الغذاء يف النف�س؟! 

وه���ذا ما ي�س���رحه الإيزوترييك يف هذا املوؤلف الأول م���ن نوعه. اإذ يخربنا اأّن 
لالأطعم���ة اأبخ���رة ل تتفاعل مع الأجه���زة الداخلية فقط، بل ه���ي تتفاعل مع 
الناحي���ة الالمنظورة يف الكيان اأي مع اأجه���زة الوعي فيه. "فاملغذيات حتوي 
ذبذبات من الطبيعة ل �س���يما من الطاقة الطبيعية احلياتية والتي تقوم بدور 
فّع���ال يف تغذية الهال���ة الأثريية، اأو الأورا- احلقل الكهرومغنطي�س���ي املحيط 
ا معيار �سحة الباطن يف  باجل�س���د، والذي ميثل ج�سم ال�سحة فيه، وهي اأي�سً

الكيان ككل". 
كما ويتطرق هذا املوؤلَّف اإىل تف�سري كلمة �سحة SOH-HA، حيث ي�سري اأّنها "من 
اأ�سل �سن�سكريتي وتعني الَنَف�س والَتَنُف�س )ال�سحيح(. باعتبار اأّن الهواء حممل 

بطاقة احلياة ويدخل اإىل اجل�س���م �سهيًقا 
ب�س���وت  زف���رًيا  ويخ���رج   ،SOH ب�س���وت 
HA. وم���ن ه���ذه الكلمة ت�س���عبت النغمات 

ال�سوتية اأو املانرتا التي يرددها اليوغيون 
يف خلواتهم ل�س���بط عملي���ة التنف�س ووعي 

م�سرى الهواء داخل اأج�سامهم".
كما ويت�سمن الكتاب ك�سًفا حول الإن�سان 
والطبيع���ة واحلي���وان يف الع�س���ور الأوىل 
ا �سرًحا لعالقة الإن�سان  لالأر�س... واأي�سً
امل�س���تقبلية بالطبيعة. اإذ يك�س���ف الكتاب 
يف طيات���ه اإىل اأّن���ه "اإبان ذلك امل�س���تقبل 
الغذائي���ة  مبكونات���ه  النب���ات  �س���يكتمل 
التي تفيد اجل�س���د والأج�س���ام الباطنية. 
الأن�س���ب  الطريق���ة  الإن�س���ان  و�س���يتعلم 
لتح�سري الطعام بهدف الإفادة الق�سوى 
من الغ���ذاء املرك���ز فيه، والذي �س���يقوي 
الرتكي���ز الذهني ويعم���ق التاأمل الباطني 

ويجلو الطاقات النف�سانية"...
اإ�سافة اإىل ما تقدم، يحوي الكتاب �سرًحا 
وفرًيا حول طاقة الربانا اأو طاقة احلياة، 
م�سدرها، اأين توجد؟! وكيفية الإ�ستفادة 

العملية منها. 
للنف����س!" يتطرق، من جملة موا�س���يعه  "غذاء اجل�س���د، مت���ى يكون تغذية 
الفري���دة، اإىل فوائ���د ال�س���وم واإىل النظاف���ة الداخلية واخلارجي���ة يف اآن... 
اإذ ي�س���لط ال�س���وء عل���ى حقيقة " اأّن ال�س���وم ع���ن الطعام ولو لي���وم واحد يف 
ال�س���هر على الأقل، اأمر مفيد للجميع �سرط اأّل يدخل اجل�سم غري املاء فقط. 
ا يف املعدة والأمعاء  فالإنقطاع عن الطعام يعني ح�سول تنظيف ذاتي خ�سو�سً
ويف جه���از التنف����س... وكذل���ك تطه���ري الأج�س���ام الباطني���ة من الرت�س���بات 
الذبذبية... اإ�س���افة اإىل اإ�س���فاء اله���دوء الداخلي وال�س���فاء الذهني وتوفري 

الراحة اجل�سدية العميقة...". 
كم���ا ويط���رح الكتاب �س���وؤاًل مل جتروؤ موؤلف���ات التغذية املتنوع���ة على طرحه: 
هل ميكن التو�س���ل اىل ب�س���ري ل يعرف املر�س؟ وماذا عن خوا�س الألوان يف 

الفاكهة واخل�سروات والنبات والثمار؟! وهل ميكن الإفادة منها؟! 
ناهيكم عن اللوائح التف�سيلية املدرجة يف الكتاب مبا يفوق املئة �سنف غذائي 
من خ�س���راوات وفاكهة وحبوب ومنتجات نباتية وحيوانية و�سواها وما حتتويه 

من مغذيات.
كل ه���ذا وغ���ريه يجيب عن���ه الكتاب مبا يت�س���منه من نظ���ام غذائي ومعارف 

اإن�سانية متقدمة حول اجل�سد والنف�س والعقل والطبيعة.
فاإىل رحلة موفقة نحو الأ�سالة يف التغذية... والأ�سالة يف كل �سيء...

كتاب �لإيزوترييك:
للنف�ض!" تغذية  يكون  متى  �جل�سد،  "غذ�ء 

زراعةكتاب

ع���رف ال�س���ينيون ثمر العّن���اب منذ ٢٥٠٠ �س���نة 
واأدخلوه يف �س���ناعة الأدوية الطبي���ة. اأما تاريخيًا 
فتتح���دث الكت���ب الدينية ع���ن اأن جن���ود الرومان 
�سنعوا من اأغ�سانه تاجًا من ال�سوك وو�سعوه على 
راأ�س ال�س���يد امل�سيح يوم �س���ار على درب اجللجلة. 
ونح���ن اليوم يف منطق���ة البحر الأبي�س املتو�س���ط 
وخا�س���ة بالد ال�سام لدينا مو�س���م قّيم وثمني من 
العّناب وهذا ال�س���نف ينمو يف املناطق ال�س���احلية 
ويالئمه الطق�س املعتدل. ويف �سهر اآب يبداأ مو�سم 
اجلن���ي وينته���ي يف اأواخ���ر اأيل���ول، لذل���ك اأود اأن 
األفت نظ���ر املزارعني وقرائنا الكرام لفوائده على 

ال�سعيدين الطبي والتجاري.
فوائده الطبية ح�سب الدرا�سات امل�ستخل�سة  -

A-C العناب يحتوي على فيتامني  -١
النف�س���ية  الإ�س���طرابات  ح���الت  يعال���ج   -٢

والع�سبية.
يعالج التح�س�س ال�سدري.  -٣

يعالج التهاب احللق- الربو- وال�سعال.  -٤
يح�سن اأداء الكبد والكلي.  -٥

يخف�س ن�سبة الكول�سرتول والدهون.  -6
يعالج م�ساكل اجلهاز اله�سمي.  -7

مو��شفات �شجرة �لعّناب
العناب �س���جره قوية اجلذور اأغ�سانه �سائكة ورقه 
م�س���تطيل غري حاد الت�س���ن ينتمي اإىل الف�س���يلة 
ال�س���درية يبل���غ ارتفاعه نحو �س���بعة اأمت���ار. ثماره 
بحج���م حب���ة الزيت���ون لونه���ا اأخ�س���ر يف البداية 
وت�سبح مائلة اإىل اللون البني عند الن�سج، اأزهاره 
عنقودية ونواته متطاولة، ميكن زراعته يف خمتلف 
اأنواع الرتبة يف موا�س���ع بعيدة ع���ن الظل ول مانع 

من زراعته يف اأرا�سي البعلية واجلردية.

قيمته �لتجارية
نظرًا ل�سغر امل�ساحات املزروعة من العناب ونظرًا 
ل�ساآلة الإنتاج ف�سعره يكون دائمًا مرتفعًا ومردوده 
امل���ايل ممتاز على اأ�س���حاب هذه املوا�س���م بعك�س 

املوا�سم الزراعية الثانية.
يقدر اإنتاج كل �سجرة عناب بحوايل ٣٠ كلغ ح�سب 

منوها والطبيعة املناخية التي تعي�س فيها.

مكافحة �أمر��س ثمر �لعناب:
�س���جر العناب مق���اوم لالأمرا�س اإىل ح���د ما اإمنا 

هناك �س���رورة ملكافحة ح�س���رات املن على اأنواعه 
– ودودة الثمار – للحفاظ على قيمته التجارية.

يف ال�س���تاء وبع���د ت�س���اقط الأوراق ير����س بالزيت 
ال�ستوي وروح اجلنزارة.

عند انتفاخ الرباعم – وبعد العقد ير�س باملبيدات 
احل�س���رية املتخ�س�س���ة وميكن عمل ثالث ر�سات 

كل ١٥ يوم ر�سة.
عند الن�س���ج تهاجم املح�س���ول طيور متنوعة لأن 
العن���اب بداخل���ه م���ادة �س���كرية ذات طع���م لذيذ 
ترغبه���ا الطي���ور، يج���ب علين���ا حمايت���ه بتغطيته 
ب�س���باك خا�س���ة ور�س���ه باإحدى املبيدات الطاردة 

للطيور مثل الأزودرين.
اأخ���ريا اأخت���م مقالتي بت�س���جيع زراع���ة العناب يف 
لبن���ان لأنه���ا غري مكلف���ة ول تتطلب عناي���ة فائقة 
ومردوده���ا جيد بحي���ث ل يوجد مناف�س���ة يف هذا 
ال�س���نف نظرًا لقلته، واأ�سبحت زراعة العناب من 
املوا�سم املن�سية تقريبًا يف عامل الزراعة يف لبنان.

الإت�س���ال  يرج���ى  والإ�ستف�س���ار  الإي�س���اح  لزي���ادة 
عل���ى رق���م الهات���ف ٠٥ 7٢٠ ٣٤٠ – جمل���ة احلزب 
الدميقراطي اللبناين التي دائمًا ت�سهر على م�سالح 

املزارعني وم�ساعدتهم يف حل م�ساكلهم الزراعية.

ثمر �لعناب 
معجزة �إلهية تعود لآلف �ل�سنني

بقلم ر�مز زهر �لدين 
 مهندس زراعي
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اآخر الكالماآخر الكالماآخر الكالم

يثر تاريخ العالقات الرو�شية االإيرانية حذرا متوارثا يف النظر اإىل املا�شي ا�شتغلت دوائر التخطيط الغربي على نب�شه وا�شتثماره 
والبناء عليه خوفا من التقارب املحتمل بني دولتني هامتني تتطلعان معا الإنهاء عهد الهيمنة االأمركية االأحادية على العامل.

ظهيييرت يف االأ�شهييير املا�شيييية رهانيييات كثيييرة يف الغرب على فر�يييض ا�شتثارة اخلالفيييات بني الدولتيييني ومنذ توقيع االتفييياق النووي 
االإيراين بالذات ظهرت كمية من التقارير والدرا�شات التي تفر�ض اإذكاء مناف�شة وخالفات بني مو�شكو وطهران مرة يف �شورية 

وميييرة اخيييرى يف ال�شبييياق اإىل تفاهميييات و�شراكات حمتملييية مع الغيييرب وتخ�ش�شت االآلة االإعالميييية الغربيييية واخلليجية يف تعميم 
ال�شيناريوهات وت�شويق االنطباعات التي يعمل عليها لن�شف ج�شور الثقة بني البلدين .

التقيييارب بيييني مو�شكيييو وطهيييران م�شتمييير ويتطيييور رغم ذليييك ال�شجيج وتعيييززه عواميييل مو�شوعية را�شخييية تك�شر رهانيييات ال�شا�شة 
ومواقع التخطيط يف الغرب وقد جاء التعاون الع�شكري الذي انعقد حول �شورية احلليف امل�شرك لرو�شيا واإيران ليتوج مرحلة 
طويلة من ال�شراكة ال�شيا�شية واالقت�شادية االإيرانية الرو�شية بانطالق قاذفات رو�شية عمالقة اإىل االأجواء ال�شورية من قاعدة 
همدان االإيرانية يف حدث هو االأول من نوعه منذ انت�شار الثورة االإ�شالمية واإعالن اجلمهورية يف طهران بخيارها اال�شتقاليل 
وبرف�شهيييا ل�شيا�شييية املحييياور الدولية التيييي كان يحركها اآنذاك اال�شتقطييياب ال�شوفيتي االأمركي يف العامل خيييالل احلرب الباردة 
وبعدما فككت الثورة االإيرانية منظومات التج�ش�ض االأمركية على رو�شيا والتي كانت يف عهد نظام ال�شاه قواعد متقدمة للناتو 

على االأر�ض االإيرانية.
حماور ال�شراكة الرو�شية االإيرانية وحوافزها كثرة وهي مر�شحة للتطور على جميع امل�شتويات وميكن اإجمال اأبرزها مبا يلي :
اوال الت�شدي للهيمنة االأحادية االأمركية على العامل هو مو�شوع �شراكة ا�شراتيجية رو�شية اإيرانية فاإيران التي فر�شت يف 
م�شيييار �شمودهيييا ومقاومتها اعراف الواليات املتحدة بوزنها وبدورها وبا�شتقاللهيييا تواجه تعنتا اأمركيا يف رف�ض االعراف 
بحقوقها ال�شيادية وت�شميما من الواليات املتحدة والغرب على ا�شتمرار احل�شار االقت�شادي الذي �شمدت يف وجهه اكرث من 
ثالثيييني عاميييا ورغم االتفاق النيييووي وملحقاته التي تعرقل االإدارة املركية تنفيذها ملنع اإييييران من ا�شرداد الودائع املجمدة 
والبتزازها وتاأخر عودتها اإىل اأ�شواق العامل ونظامه امل�شريف وتعترب طهران ان الواليات املتحدة تقود منظومة للهيمنة على 
املنطقة التي تنتمي اإليها بال�شراكة مع الكيان ال�شهيوين وجمموعة من احلكومات التابعة التي يجندها االأمركيون للعمل 

بكل الو�شائل �شد اإيران �شيا�شيا وامنيا واإعالميا.
اميييا رو�شييييا املحا�شيييرة بالعقوبات الغربية والتي تواجه �شغوطيييا متجددة ملنعها من تاأكيد ح�شورها اليييدويل اقت�شاديا و�شيا�شيا 
فهي يف الوقع تعامل من وا�شنطن كعدو رئي�شي رغم اخلطب ال�شيا�شية املمالئة واملع�شولة التي يديل بها الرئي�ض باراك اوباما 
احيانيييا لكييين جمييييع الت�شرفات تقيييول �شيئا اآخر من ح�شد قوات الناتيييو على مقربة من احلدود الرو�شيييية اإىل جدران ال�شواريخ 

املوجهة �شد رو�شيا من �شرق اوروبا اإىل التدخل امل�شتمر يف اوكرانيا و�شوى ذلك من م�شادر اال�شتباك بني العمالقني.
ثانيا تعميييل رو�شييييا واإييييران معا بال�شراكة مع ال�شني لن�شج �شراكات حمورهيييا احلا�شم تكتل اآ�شيوي م�شتقل عن هيمنة الغرب 
يتعاون مع دول م�شتقلة يف القارات االأخرى كاأفريقيا وامركا الالتينية وتعمل اطرافه لتنمية قدراتها ولنقل التكنولوجيا 
املتقدمة وتبادلها وتطوير االأ�شواق امل�شركة والقدرات ال�شناعية وبناء �شراكات كبرة يف جمال ا�شتثمار ونقل النفط والغاز 
وقيييد �شكليييت منظمييية �شانغهييياي االإطار الذي تقدمت من خالله هيييذه ال�شراكة التي تتطلع اإييييران اإىل دور رئي�شي فيها خالل 

الفرة املقبلة.
ثالثا تيييدرك طهيييران ورو�شييييا معا ان احلرب على �شورية هي حرب عاملية بالوكالة ا�شتخدمت فيها ف�شائل االإرهاب والتكفر 

العامليييية ومتعيييددة اجلن�شييييات وان الغايييية املركزية لتلك احلرب هي تدمييير اال�شتقالل ال�شوري وفر�يييض الهيمنة االأمركية 
والغربية على املنطقة وتعرف العا�شمتان كمية �شخمة من املعلومات عن الدور االأمركي القيادي وعن احلكومات والدول 

التي ح�شدت باوامر امركية للنيل من �شورية ومن رئي�شها وجي�شها واقت�شادها وقد وفر �شمود �شورية يف مواجهة العدوان 
اال�شتعمييياري فر�شييية ليييكل من رو�شيا واإيران وال�شني النتيييزاع ح�شور قوي وفاعل �شيا�شييييا وع�شكريا من خالل دعم اجلهود 

الدفاعية ال�شورية ومب�شاعدة هذا احلليف امل�شرك على ال�شمود االقت�شادي يف وجه التدمر واحل�شار والعقوبات .
رابعا تيييدرك مو�شكيييو وطهران معا خماطر ارتداد االإرهاب من �شورية اإىل جوراها االآ�شيوي ووجود من يخطط يف وا�شنطن 

الإعيييادة ا�شتعميييال ف�شائيييل االإرهابييييني �شد رو�شييييا واإيران وال�شيييني وبالتايل تق�شيييي م�شالح االأمن القوميييي للدول الثالث 
بتوحييييد اجلهيييود يف حماربييية االإرهييياب وتدعيم قدرات اجلي�ض العربيييي ال�شوري مل�شاعدته على ح�شم ال�شيييراع يف اأق�شر وقت 

ممكن وهو ما ا�شتدعى رفع م�شتوى ال�شراكة االإيرانية الرو�شية املر�شحة لتطويرات متالحقة بالتعاون مع الدولة ال�شورية 
ولي�ض م�شادفة تزامن خطوة همدان مع نقلة �شينية جديدة يف م�شتوى الدعم الع�شكري الذي تقدمة بكني لدم�شق .

خام�شا هيييذه الدعائيييم اال�شراتيجية الهامة للتعاون الرو�شي االإييييراين وغرها تدفع اإىل اال�شتنتاج ان رهانات الغرب على 
دق االأ�شافني بني الدولتني �شقطت بالفعل الأن اختبارات التعاون خالل ال�شنوات االأخرة اأ�ش�شت مداميك الثقة وال�شراكة 

الندية بينما ولدت التحديات اإرادة �شلبة يف العمل امل�شرك �شد االأخطار امل�شرية التي تواجه البلدين معا ومن البديهي 
ان تكيييون �شوريييية ال�شدييييق احلمييييم لكل منهميييا وا�شطة العقد لنيييواة حتالف قابل للحيييياة واال�شتميييرار يف جمابهة الهيمنة 

اال�شتعمارية والت�شلط االأمركي على العامل .

رو�صيا واإيران وخيبة الغرب

بقلم غالب قنديل
مدير املركز االستراتيجي للدراسات العربية والدولية

العدد 68 - اأيلول 2016 50




