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ال�سفارة الإيرانية في بيروت �أحيت الذكرى الـ 25لرحيل الخميني

الطوفان ال�سوري انتخاب ًا

ركن �آبادي :لبنان ازداد بالمقاومة قوة وانت�صار ًا
قا�سم :م�شروع تدمير �سورية ف�شل

} تركي حسن*

عليها ،كما أنّ حكمة قيادة الثورة
اإلسالمية استطاعت تحقيق التطور
ال��ع��ل��م��ي» .وأض����اف« :ل���م تتوقف
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة ع��ن نصرة
المظلومين في العالم ،وإيران كانت
شريكة للبنانيين في االنتصار على
العدو «اإلسرائيلي» وهي التي وقفت
إلى جانب سورية في الحرب عليها».

أحيت السفارة اإليرانية في بيروت
الذكرى السنوية الخامسة والعشرين
لرحيل مؤسس الجمهورية اإلسالمية
اإلمام الخميني في احتفال حاشد في
قصر األونيسكو – بيروت.

آبادي

وتحدّث السفير االيراني غضنفر
رك��ن آب��ادي ال��ذي أك��د «أنّ الحكومة
اإلي��ران��ي��ة مستقلة وح���رة ولديها
تص ّور واضح لح ّل المسائل الدولية،
وهي مستعدة للتعاون والحوار كما
أنها تجسيد واق��ع��ي للديمقراطية
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة» ،م��ش��ي��را ً إل����ى «أنّ
الجمهورية اإلسالمية تقف إلى جانب
الشعب الفلسطيني الصامد بعيدا ً من
االحتالل والقمع ،كذلك تقف إلى جانب
الشعب اللبناني في مواجهة المخاطر
المحدقة به» ،مشدّدا ً على «أنّ لبنان
ازداد بالمقاومة قو ًة وانتصارا ً بوجه
العدو الصهيوني».
وأض��اف رك��ن آب���ادي« :إننا على
استعداد للتعاون وتعزيز العالقات
مع لبنان ،والجمهورية اإلسالمية
تبارك ك ّل عملية ديمقراطية تعكس
تطلعات الشعب اللبناني» ،ولفت إلى
«أنّ رسالتنا واضحة لكل العالم في
رفض الهيمنة والتسلط واالحتالل،
وزمن اليوم هو زمن المستضعفين»،
الفتا ً إلى «أنّ لبنان صنع بمقاومته
ع��ص��ر االن���ت���ص���ارات وال��خ��ي��رات
والبركات».

قاسم

واع��ت��ب��ر ن���ائ���ب األم���ي���ن ال��ع��ام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أنّ
المستكبرين ت ّذرعوا بالملف النووي
ل��م��واج��ه��ة إي����ران لكنهم ف��ش��ل��وا».
وأضاف« :إنّ من ّ
حق إيران استخدام
الطاقة النووية السلمية ،ولم يَثبُت
لدى المنظمة الدولية للطاقة النووية
ع��س��ك��رة اس��ت��خ��دام إي����ران للطاقة

ركن آبادي زار
فرنجية مودعا ً

مقدم الحضور خالل االحتفال في االونيسكو
النووية ،وك��ان األج��در ببعض دول
المنطقة أن تستفيد من خبرة إيران
وتتعاون معها».
وأع��ل��ن ق��اس��م ت��أي��ي��د ح���زب الله
للحوار السعودي  -اإليراني ،الفتا ً
إل��ى «أنّ آث��اره مه ّمة ألم��ن المنطقة
وسالمة ازدهارها االقتصادي ،وهو
يساهم في معالجة الكثير من األزمات
المفتعلة بين دول المنطقة» .ونبه إلى
«أنّ «إسرائيل» تحاول صرف أنظارنا
ع ّما يحصل في فلسطين المحتلة،
ونحن لن ننسى فلسطين والقدس
وسنعمل على تحريرها مع الشعب

الفلسطيني ،وعلينا أن نبقي شعلة
المقاومة مضيئة لتحرير األرض ،كما
أننا في حزب الله نبارك المصالحة
الفلسطينية األخيرة».
وف��ي ال��ش��أن ال��س��وري ،أك��د« :أنّ
مشروع تدمير سورية فشل والحل
العسكري انتهى» ،مشيرا ً إلى «أنّ
التكفيريين تح ّولوا إل��ى خطر على
الدول الغربية ،ومشروعهم بات عبئا ً
على العالم الذي لم يذق بعد آثاره،
وسورية اليوم بين المراوحة والح ّل،
المراهنة على الوقت وقدرة المسلحين
ف��ي س��وري��ة خ��اس��رة وال��ح��ل يبقى

علي عبدالكريم ا�ستقبل «المرابطون»:
�سورية �ستر�سم طريق خال�ص المنطقة
زار أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين – المرابطون
العميد مصطفى حمدان على رأس وفد
من الهيئة القيادية السفير السوري
علي عبد الكريم علي.
وأشار السفير السوري بعد اللقاء
إل��ى «أنّ االنتخابات التي شهدتها
السفارة السورية قبل أي��ام والتي
تستكمل اليوم في كل سورية وعلى
المراكز الحدودية السورية تستطيع
السوريين وكبريائهم».
ترجمة مشاعر ّ
وأضاف« :إنّ السوريين جميعا ً داخل
سورية وخارجها وحتى في مخيمات
النازحين التي نصبت الس��ت��دراج
ال��س��وري وإلهانته ولتجنيده ض ّد
سورية تستيقظ وطنيتهم».
وأش����ار ع��ل��ي إل���ى «أن س��وري��ة
ال���ك���رام���ة وال��م��ق��اوم��ة وال��م��وق��ف

والثبات واإلحساس بذاتها وباآلخر
ال��ت��ي ت��ن��ت��خ��ب ال���ي���وم ستنتصر،
وسترسم طريق خالص لها وللمنطقة
وستعيد تشكيل العالم وستكتب
ال��ت��ارخ م��ن ج��دي��د» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ
ه��ذا المشهد ال��ذي شهدته السفارة
السورية قبل أي��ام تشهده سورية
اليوم في ك ّل أرجائها بما فيها المناطق
المهدّدة من العصابات التكفيريّة
المم ّولة والمسلحة من كل مجرمي
العالم وقادة الفجور في العالم».
وق���ال« :ن��ح��ن ن��رس��م المستقبل
ونمشي إليه بوثوق ونفتح الباب
عريضا ً وواسعا ً
لكي نحقق كرامة
ّ
السيادة
بمعنى
المؤمنين
لنا ولك ّل
ّ
واالس��ت��ق�لال وال��ح��ري��ة وال��� ّت���وازن
واالن��ت��م��اء ل��ك � ّل م��ع��ان��ي ال��ك��ب��ري��اء
والكرامة».

المعلمون :ال �أحد ي�ستطيع �إجراء االمتحانات
ال بطريقة م�سبوقة وال غير م�سبوقة
تفض االجتماعات والنقاشات
لم
ِ
التي جرت بين وزير التربية والتعليم
ال��ع��ال��ي ال��ي��اس ب��و ص��ع��ب وهيئة
التنسيق النقابية إلى أي نتيجة تذكر إن
كان على صعيد إمكانية إقرار سلسلة
الرتب والرواتب ،أو إجراء االمتحانات
التي هدّدت الهيئة بمقاطعتها في حال
عدم تحقيق مطالبها.
وفي ظ ّل هذا الواقع الضبابي ،يبقى
مصير السلسلة واالمتحانات الرسمية
رهن ما سيصدر عن مجلس النواب في
جلسة العاشر من الشهر الجاري على
وقع اإلض��راب المفتوح وش ّل اإلدارات
العامة التي دعت إليه هيئة التنسيق
بدءا ً من السابع من الجاري.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،عقدت الهيئة
اإلداريةلرابطةمعلميالتعليماألساسي
الرسمي اجتماعا ً تدارست فيه ،حسب
بيان أصدرته «نتائج اجتماع هيئة
التنسيق النقابية مع وزي��ر التربية
الياس بو صعب وقراره تأجيل موعد
بدء اإلمتحانات الرسمية» ،وخلصت
إلى اتخاذ القرارات التالية:
ق��درت الرابطة «ح��رص بو صعب
على حقوق المعلمين والطالب معاً»،
مؤكدة« :عدم ركونها إلى أية وعود بعد
ثالث سنوات من النضال الذي شارك
فيه عشرات آالف المعلمين من أقصى
الشمال إلى أقصى الجنوب».
ورأت في «قرار تأجيل االمتحانات
الرسمية فرصة أمام المجلس النيابي
إلقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب
في جلسة  10حزيران النيابية ،كما
ه��ي ف��رص��ة أم���ام ال��ط�لاب لمزيد من
االستعدادات لالمتحانات الرسمية».
وأك�������دت« :ح���رص���ه���ا ع��ل��ى إج����راء
االمتحانات الرسمية» ،مشيرة إلى
«أنّ أح��دا ً من غير المعلمين أصحاب
الخبرة الطويلة ممن يعرفون تقنيات

نقابة المعلمين

وف��ي السياق نفسه أم��ل��ت نقابة
المعلمين في لبنان «بوضع ح ّل عادل

وتطرق إلى االستحقاق الرئاسي
اللبناني ،وق���ال« :سنمارس حقنا
بانتخاب رئيس قوي نتوافق عليه،
ونحن جاهزون إلنجاز االستحقاق
اآلن قبل الغد ،لكننا في حاجة إلى
رئيس يجمع وال يف ّرق ويبني الدولة
ٍ
ويواجه الفساد».

حميد

وتحدّث في االحتفال أيضا ً ممثل
رئيس المجلس ال��ن��واب نبيه بري
النائب أيوب حميّد فاعتبر «أنّ إيران
استطاعت أن تتجاوز الحصار الظالم

وكان السفير اإليراني ،وفي إطار
جولته الوداعية على المسؤولين
بمناسبة انتهاء مهماته ،زار رئيس
تيار المردة النائب سليمان فرنجية،
حيث عرض الطرفان مجمل التطورات
المحلية واإلقليمية.
وإثر االجتماع ،قال آبادي« :كانت
لنا ج��ول��ة أف��ق ف��ي آخ��ر التطورات
على الساحتين اللبنانية والدولية
وبحثنا أيضا ً في آفاق التعاون بين
الجمهورية اإلسالمية والجمهورية
اللبنانية ،وتقدّمت بالشكر العميق
م��ن��ه ل����دوره اإلي��ج��اب��ي ف��ي تعزيز
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��س��اح��ة
اللبنانية وتوطيد العالقات الثنائية
بين بلدينا ،وأيضا ً لمواقفه الداعمة
للمقاومة والوقوف إلى جانبها في
وجه االحتالل اإلسرائيلي».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن ال��ت��ق��ارب
اإلي���ران���ي  -ال��س��ع��ودي وال��م��خ��رج
ال���ذي سيعتمد للمواعيد ،أج��اب:
«الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإليرانية
مستعدة ألحسن العالقات مع جميع
ال��ج��ي��ران ف��ي المنطقة ،خصوصا ً
المملكة العربية السعودية ،وعندما
ت��ك��ون ه���ذه ال��ن��ي��ة م��ت��واف��رة ل��دى
الطرفين ،فإنّ تحديد المواعيد وباقي
األم���ور ليست إال شكليات ويمكن
بسهولة التفاهم في شأنها».

اجتماع مو�سع في ال�سراي بين رئي�س البنك الدولي و�سفراء الدول المانحة

�سالم :نحتاج دعم ًا دولي ًا لمنع انهيار اقت�صادنا

وث ّمن حمدان ال��دور الكبير الذي
يقوم به «السفير المقاوم علي عبد
الكريم علي» الفتا ً إلى «أنّ الزحف
المبارك ألهلنا السوريين باتجاه
ال��س��ف��ارة ال��س��وري��ة بالنسبة الينا
نحن القوميين العرب يؤكد صوابية
خياراتنا ليس على مستوى الداخل
اللبناني وليس على مستوى الواقع
ال��س��وري إن��م��ا على مستوى األم��ة
العربية».
وج�دّد التأكيد على الوقوف «إلى
جانب سورية قيادة وشعبا ً وجيشاً»
مشيرا ً إلى «أنّ هذه األمة أمة ال تموت،
أم��ة تحمل رسالة خالدة ستتحقق
اب��ت��دا ًء م��ن قلب ال��ع��روب��ة النابض
سورية وصوال ً حتى تحرير فلسطين
كل فلسطين».

م�صير الطالب يدخل متاهة ال�سجال بين «التن�سيق» والمجل�س

االمتحانات ،ال يستطيع إج��راء هذه
االمتحانات ،ال بطريقة مسبوقة وال
بطريقة غير مسبوقة ،وبالتالي فإنّ
األولى بالمعنيين ،من رسميين وأها ٍل
وط�لاب ،ممارسة الضغط على الذين
يسوفون ويماطلون ب��إق��رار مشروع
سلسلة الرتب والرواتب».
ودعت المعلمين إلى «عقد جمعيات
عمومية في المدارس للتصويت مجددا ً
على توصية هيئة التنسيق النقابية
بمقاطعة االمتحانات الرسمية بكامل
مراحلها ،ما لم يقر مشروع السلسلة
في المجلس النيابي وفق مذكرات هيئة
التنسيقالنقابية».
كما دعت «المعنيين في وزارة المالية
إل��ى اإلس���راع ف��ي تأمين االعتمادات
لدفع مستحقات األساتذة المتعاقدين
ولتسديد مستحقات صناديق المدارس
التي كان يفترض تسديدها منذ بداية
العام الدراسي .»2014 - 2013
من جهة ثانية ،زار وف��د من هيئة
التنسيق ال��م��دي��ر ال��ع��ام لتعاونية
موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس
مهنئا ً إياه باستالمه مهماته ومقدما ً له
مذكرة طالبوا فيها «برفع قيمة المنحة
المدرسية لهذا ال��ع��ام  20ف��ي المئة
ودفعها للموظفين في موعدها المعتاد
واإلسراع في بت المساعدات المرضية
ودفعها بمدة ال تزيد على الشهر كما كان
معتمدا ً في السابق».
وكانت هيئة التنسيق النقابية قد
أرجأت اعتصامها الذي كان مقررا ً أمس
أمام مبنى الـ TVAإلى العاشرة من
قبل ظهر اليوم في المكان عينه ،وذلك
بسبب انعقاد الجمعيات العمومية.

سياسياً» .وق��ال« :لقد أبعدنا خطر
المشروع التكفيري ،واالنتخابات
الرئاسية هي التعبير المباشر عن
وأتوجه إلى
إرادة الشعب السوري،
ّ
المستكبرين :أنتم أمام ح ّل سياسي
سيكون الرئيس بشار األسد القطب
األساسي فيه ،الرئيس بشار األسد
سيكون رئيس سورية».
كما أعلن قاسم «أنّ تحرير القلمون
دفع أبعاد الخطر التكفيري عن لبنان
بنسبة  95في المئة ،واشكروا ربّكم
ألننا ّ
تدخلنا لمنع لهيب الحرب عن
لبنان».

ومنصف لسلسلة الرتب والرواتب التي
طال انتظارها وح��ان قطافها ،ألنه ال
يجوز التالعب بالتربية ورجاالتها».
وأص��درت النقابة بيانا ً قالت فيه:
«ث�ل�اث س��ن��وات وت��ت��ك��رر ال��م��أس��اة،
وحكاية إبريق الزيت ،سلسلة رتب
وروات����ب ب��ل س�لاس��ل ،م��ن الرئيس
ميقاتي ،وب��ع��د ص���راع م��ري��ر استمر
ألكثر من سنة ونصف تخللته عشرات
االجتماعات واإلضرابات واالعتصامات
والمقاطعات خرجت السلسلة إلى
المجلس النيابي ،ومنه إل��ى لجنة
النائب إبراهيم كنعان ورفاقه لتخرج
بعد شهور طوال سلسلتين ومشروعين
إلى الهيئة العامة ولم تقر!؟ لتخرج إلى
لجنة النائب جورج عدوان ورفاقه ،كل
السالسل المطروحة كانت مرفوضة،
على رغ��م االض��راب��ات واالعتصامات
والمتابعاتوالمقاطعات».
وأض���اف���ت« :ال���ي���وم وص��ل��ن��ا إل��ى
المحظور إل��ى سلسلة رت��ب وروات��ب
غامضة ،مليئة بالمغالطات ألنها
ال ت��راع��ي أب��س��ط الحقوق وبالتالي
م��رف��وض��ة ،ومقاطعة لالمتحانات
الرسمية من األلف إلى الياء».
وتوجهت إلى الطالب بالقول« :أما
بالنسبة لطالبنا األع���زاء وأهاليهم
الكرام ،ونحن منهم فأوالدنا هم أيضا ً
ممن سيتقدمون لالمتحانات الرسمية،
نعدكم ب��أن تجري ه��ذه االمتحانات
ب��ط��رق مسبوقة وف��ي شكل طبيعي
ف��ور إنصافنا ،قضيتنا واح���دة ،هي
قضية التربية في لبنان ،فال تضيعوا
البوصلة ،بانتظار ما سيقدمه معالي
وزي���ر التربية بالتنسيق م��ع الكتل
السياسية خالل األسبوع الحالي شرط
إقراره بجلسة  10حزيران في مجلس
النواب».

كيم مع طالب من النازحين السوريين في إحدى المدارس في بيروت
في إطار الجهود الدولية لمساعدة
ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ت��خ��ط��ي ال��ت��داع��ي��ات
االقتصادية واالجتماعية واألمنية
ل�لأزم��ة ال��س��وري��ة خ��ص��وص �ا ً ملف
النازحين السوريين في لبنان ،أكد
رئيس الحكومة تمام سالم أ ّنه غير
ق���ادر على تح ّمل ع��بء النازحين
وحده ،الفتا ً إلى أنّ «هذا الواقع يجعل
م��ن المستحيل العمل على إع��ادة
المستويات االقتصادية إلى ما كانت
عليه قبل اندالع األحداث في سورية
ال��ت��ي ستدفع قبل منتصف العام
المقبل ،بأكثر من ثلث اللبنانيين إلى
ما دون مستويات الفقر المعتمدة من
قبل البنك الدولي».
ك�لام س�لام ج��اء خ�لال استقباله
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم
وسفراء الدول المانحة في السراي
الحكومية أمس حيث عقد لقاء ثنائيا ً
موسع مع سفراء
مع كيم ،تبعه لقاء
ّ
ال��دول المانحة في حضور عدد من
ال����وزراء ،وس��ف��راء ع��دد م��ن ال��دول
وممثل األمين العام لألمم المتحدة
في لبنان ديريك بالمبلي ،وممثلين
عن مختلف منظمات األمم المتحدة.
وق��ال« :إنّ لبنان اليوم في حاجة
وملحة إلى دعم كبير وسريع
ماسة
ّ
وفاعل من قبل األس��رة الدولية لكي
يتمكن ،من ناحية من منع انهيار
الهيكل االق��ت��ص��ادي وم��ا ل��ذل��ك من
انعكاس على األوض���اع اإلنسانية
وع��ل��ى األم���ن واالس���ت���ق���رار ،ولكي
ينجح من ناحية أخ��رى ،في إعادة
المستويات المعيشية والخدماتية
إلى ما كانت عليه» .وأضاف« :جهِد
ل��ب��ن��ان ع��ب��ر ع��ق��ود ،ل��وض��ع نظام
مالي أ ّمن له حماية تامة من األزمة
العالمية ،ليس هذا فحسب ،بل إنّ
متانة ه��ذا النظام المالي سمحت
بدعم حركة اقتصادية حققت نسب
نمو بمعدل الـ  8في المئة على مدى
السنوات الصعبة التي كان العالم
يتخبط خاللها بعاصفة مصرفية
متشعّ بة الجوانب والتأثيرات» .الفتا ً
إلى «أنّ بداية األزمة السورية خالل
 2011شكلت نقطة انطالق لتح ّول
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معاكس ومفاجئ ف��ي ه��ذا االتجاه
التنموي ،فقد عانى لبنان وال يزال،
من انخفاض ملموس في النشاط
االقتصادي يصيب جميع القطاعات
األساسية ويترجم بخسارة فعلية
ف��ي ال��م��داخ��ي��ل ،م��ن أج���ور وأرب���اح
وضرائب ،ستناهز سبعة مليارات
ونصف مليار دوالر للفترة بين عامي
 2012و.»2014
وأشار سالم إلى أنّ البنك الدولي
«ق��ام باالشتراك مع مؤسسات من
األمم المتحدة المختصة وبنا ًء على
طلب من ال��دول��ة اللبنانية ،بمسح
تحليلي يظهر التداعيات االقتصادية
واالجتماعية لألزمة السورية على
لبنان ،وذلك من طريق مقاربة تسمح
بتقدير المفاعيل على كل القطاعات
المعنية وكلفتها» .وتابع« :لألسف
حدث ما توقعناه وبتنا اليوم نعيش
مع عدد من النازحين السوريين يفوق
ربع عدد سكان البالد ،بما يعنيه ذلك،
ليس فقط م��ن زي���ادة جسيمة في
األض���رار بل أيضا ً من خطر حقيقي
على البنيان الوطني نفسه».

كيم

من جهةأخرى ،ق��ال كيم« :أق �دّر
للبنان وشعبه الجهود التي بذلت
الستقبال هذا العدد الهائل والمتزايد
م��ن ال�لاج��ئ��ي��ن ،ق��د زرت ع����ددا ً من
ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي تهتم ب��ش��ؤون
الالجئين السوريين وشعرت بالعبء
الذي يتح ّمله العمال المد ّربون جيداً،
كما الحظت أنّ هناك حسا ً متزايدا ً
بالكراهية وبالضغينة يشعر به
اللبنانيون ألنهم يفقدون وظائفهم
ويجدون أنفسهم غير قادرين على
دف��ع ب���دالت إي��ج��ارات��ه��م ،وي��ج��دون
أنفسهم في وضع صعب جداً ،وغالبا ً
ال يتلقون أي مساعدة ،وأريد أن يعلم
الجميع أنّ عند الشعب اللبناني
أزم���ة كبيرة خ��ص��وص�ا ً أن��ه يخسر
وظائفه ويجب أن نقدّر هذا األمر وهذا
المجهود ال��ذي يقوم به منذ بداية
األزم��ة السورية ،والتي تدفعنا إلى
تعاون وثيق مع الحكومة اللبنانية،

(تموز)
حيث ص ّممنا خريطة طريق بالتدابير
ذات األولوية».

بالمبلي

وأل��ق��ى بالمبلي كلمة ش���دّد فيها
على «مدى أهمية الشراكة بين األمم
المتحدة والبنك الدولي والحكومة
اللبنانية لتلبية مختلف الطلبات
وب��ذل مختلف الجهود في السنوات
ال��م��اض��ي��ة» .وأض����اف« :ب���دأت هذه
العملية بتخطيط وتقويم أولي أشار
إليه رئيس البنك الدولي ،وتم تحديد
تكاليف األزمة اللبنانية وتقديرها بـ
 2.6مليار دوالر ،كما أنّ هناك عددا ً
كبيرا ً من السكان أصبحوا تحت خط
الفقر نتيجة األزم��ة السورية ،وذلك
بعدما عقدت مجموعة الدعم الدولية
للبنان والتي قادها األمين العام بان
كي مون وحضرها رئيس البنك الدولي
والرئيس ميشال سليمان ،حيث أشار
رئيس البنك الدولي في ذلك االجتماع
إل��ى خريطة طريق تم تطويرها مع
الحكومة اللبنانية وفي حضور مختلف
الدول األعضاء لألمم المتحدة والذين
يعملون ي��دا ً بيد هنا في لبنان ،كما
خلص االجتماع إلى إنشاء صندوق
الجهات المانحة ،ومنذ  25أيلول
الماضي تزايد الضغط ولمسنا ذلك
من خالل تزايد أعداد النازحين الذين
باتوا يأتون في شكل مستمر إلى لبنان
ليطلبوا تسجيل أسمائهم شهرياً».

في وزارة المال

ثم انتقل كيم إلى وزارة المال حيث
التقى الوزير علي حسن خليل وتناول
البحث وضع النازحين السوريين في
لبنان وتطوير المشاريع اإلنمائية
المختلفة.

في برج حمود

وك���ان ك��ي��م زار ص��ب��اح �اً ،مركز
الخدمات اإلنمائية التابع ل��وزارة
ال��ش��ؤون االجتماعية – «البرنامج
األسر األكثر فقراً» في
الوطني لدعم َ
منطقة برج حمود ،وعقد بعد الظهر
ندوة مع طالب في وزارة التربية.

ال أع��رف إنْ ك��ان فكره اكتنز قصصا ً حضارية للشعوب وما
اشتهر به من دسائس وحبك مؤامرات وكيد للشعوب ورموزها
والعمل على ترويضها وهزيمتها وقيادة العمالء ،فهو من الصقور
األميركيين في العقد األخير .فهل قرأ قصة الطوفان ال��واردة في
جميع أساطير األولين من الحضارات مثل الشرق األدنى كما يطلق
على منطقتنا أو الهند وب��ورم��ا والصين والماليو وبابل وآشور
ومصر ،وحتى في المايا واألزتيك والديانات التوحيدية .ال أعلم
إنْ كان طيرانه وهو يقود األمين العام لألم المتحدة من منطقة إلى
أخرى أو من مؤتمر إلى آخر أو زيارة دولة ما قد أسعفه في االطالع
على ثقافة الشعوب وقصة الطوفان أم أن��ه حلم بأونتابشتيم أو
وقص عليه قصة «الطوفان» ،وعليه
اتراحاسيس (الفائق الحكمة)
ّ
فإنّ التأريخ أصبح قبل الطوفان وبعده.
إنه السيد جيفري فيلتمان المعروف للبنانيين والسوريين وسائر
المنطقة ،الذي استعاد الطوفان ليصف فيه السوريين الذين تسابقوا
في الخارج إلى صناديق االقتراع ،وأقتبس ما نقل عنه:
«طوفان بشري شهدته بيروت ليومين متتاليين فاجأ العالم كله
والذين قالوا إنه منظم مثل الذين قالوا بعفويته ،تالقيا في عنصر
المفاجأة».
ال أعرف لِ َم المفاجأة ...انحرفت بوصلة بعض السوريين نتيجة
الحرب التي تفنّن حلف العدوان في تطبيقها على السوريين نفسيا ً
وديبلوماسيا ً وسياسيا ً وإعالميا ً وثقافياً ،مع المال ال��ح��رام في
المواقع ال��ح��رام .فضالً عن أدعياء الدين الذين يفتون غب الطلب
وال يه ّمهم لمن يؤجرون فتاواهم ،المهم أن ُيدفع لهم ،وقد باعوا ما
حفظوه من أمور دينهم لمن يدفع أكثر .فباألمس كانت لهم فتاوى
حيال الغرب وبعض القيادات ،واليوم يعاد إنتاج الفتوى نفسها في
المقلب اآلخر.
بوصلة السوريين تح ّررت وعادت إلى سابق عهدها بعد زوال
ال��م��ؤث��رات عليها ،وظهر ذل��ك ف��ي الطوفان البشري ـ مثلما سماه
فيلتمان ـ في الشوارع والساحات وهم يحملون في فكرهم وقلبهم
جسدوها عاطفة
وطنيتهم المتوقدة المشهورين بها ومواطنتهم التي ّ
وسلوكا ً عمليا ً في ذهابهم إلى صناديق االقتراع إلدراكهم حجم
األخطار التي تهدّد وطنهم إنْ هم تقاعسوا عن أداء الواجب الوطني.
فبقدر إصرار حلف العدوان على ضرب االنتخابات نسفا ً أو منعا ً
أو تأجيالً ،كان إصرار في المقابل على الذهاب إلى االنتخابات ،ولم
تمنعهم مشاق السفر أو االنتظار عن أداء واجبهم ،ما أفقد حلف
األعداء صوابهم ،فهم الذين س ّوقوا خالل أكثر من ثالثة أعوام عن
الشعب السوري المتطلع إلى الحرية والتعبير واالنتخابات ورفضه
االستبداد والظلم الواقع عليه من حكومته ومؤسساتها األمنية...
وأعتقد أنّ ال��دول التي منعت السوريين من االق��ت��راع تنبّهت إلى
أخطار الصورة البصرية للسوريين أمام وسائل اإلعالم في دحض
ما س�� ّوق��وه عنهم وم��ا ع�� ّول��وا عليه في أن يكونوا خنجرا ً في ظهر
وطنهم وحصان طرواده للنيل من صموده.
ص��ورة علّمت العالم مدى تعلق السوريين بوطنهم ،ودحضت
الزيف والتضليل اإلعالمي والفتاوى والحرب النفسية واإلعالمية
ع��ن ال��س��وري��ي��ن ف��ي ال���خ���ارج ،ل��م��ا ع���� َرت أول��ئ��ك أدع���ي���اء الحرية،
والمعارضة السياحية التي ت�� َدع��ي تمثيل السوريين ف��ي فنادق
النجوم الخمس.
في قراءتي لتصريح فيلتمان وما حصل على األراضي اللبنانية،
أرى أنه يتض ّمن النقاط اآلتية:
 1ـ المفاجأة في حجم المشاركة للسوريين في الخارج ،والذي
فاق جميع التوقعات حتى المتفائلة منها.
 2ـ التح ّول النوعي ال��ج��ذري ف��ي م��زاج السوريين لمصلحة
دولتهم.
 3ـ االختالل في الميزان العسكري لمصلحة ال��دول��ة ،أصبح
مدعوما ً باختالل أش ّد في الميزان الشعبي وهذا يقود إلى اإلقرار
بقوة الدولة السورية.
 4ـ اإلمساك بالساحة اللبنانية واألش ّ��د خطورة األردنية التي
تتمدّد فيها.
 5ـ ثمة في واشنطن من يقول بعودة النازحين ،وهذا يشكل
بح ّد ذاته هدفا ً سياسيا ً للتسوية السياسية المقبولة ،وتبدأ بالقبول
بنتائج االنتخابات التي سيتجدّد فيها حتما ً للرئيس بشار األسد
لوالية جديدة.
 6ـ العناد ال يفيد ،فلدى سورية اآلن جيش من النازحين في
األردن ولبنان يعادل أضعاف أضعاف قواتها السابقة في لبنان
واستدعى إخراجه ما استدعى ،وهنا ال يمكن طرد النازحين الذين
تصفونهم بالمظلومين.
 7ـ على السعوديين اإلسراع في ح ّل سياسي لألزمة السورية
قبل أن تبدأ الخسائر بالتراكم في لبنان واألردن وتنتقل إلى أماكن
أخرى.
 8ـ معلومات نيويورك (األم��م المتحدة) تقول إنّ السوريين
أغلقوا الطرقات والشوارع بمليون سوري.
 9ـ األوصاف العنصرية التي رافقت اقتراع السوريين والتي
دعت إلى طردهم من لبنان ووصفهم كقوات ردع بشري جديد.
والتحسب مسبقا ً عبر المطالبة بمنع تظاهراتهم عقب إعالن نتيجة
ّ
االنتخابات وفوز األسد.
 10ـ إج��راء وزي��ر الداخلية اللبناني من تيار المستقبل نهاد
المشنوق مانعا ً السوريين من السفر إلى سورية قبل االنتخابات
اعتبارا ً من األول من جزيران بحجة تنظيم النازحين ،وتهديد من
يسافر بإسقاط صفة النزوح عنه ،علما ً انه في  15نيسان الماضي
ق��ال عنهم إنهم إخ��وة وض��ي��وف .كما تأكدت المعلومات أنّ تيار
المستقبل ه��دّد السوريين في مناطق نفوذه بمنعهم من الذهاب
إلى السفاره للتصويت .وكانت لديه المعطيات أنّ السوريين الذين
لم يتم ّكنوا من التصويت سيتوجهون عبر الباصات إلى المناطق
الحدودية للقيام بواجبهم وحقهم في  3ح��زي��ران ،وهناك حملة
منظمة لتأمين ذلك ،لذا سارع في منعهم.
 11ـ قراءة رسالة السيناتور ريتشارد بالك عن والية فرجينيا
إلى الرئيس األس��د ،التي أثنى فيها على الجيش العربي السوري
وبطوالته وبسالته ومهارته ،واص��ف��ا ً اإلرهابيين بأنهم مجرمو
متوحشون مرتزقة ،يدخلون لقتل الشعب السوري ،وهم
حرب
ّ
من القاعدة التي نفذت  11أيلول .وشكر الرئيس األسد في ضربه
اإلره��اب معتذرا ً عن الحرب التي تش ّن على سورية .وأضيف إلى
ما سبق ما قاله الرئيس أوباما مخاطبا ً جنوده بأنه لن يرسلهم إلى
مناطق الصراع.
هذا من وحي ما صنعه السوريون في صمودهم طوال الحرب
ضدّهم ألكثر من ثالث سنوات ،إذ فرضوا على العالم قناعاتهم،
ول��م تنفع معهم مختلف أشكال الحرب لتطويعهم وتركيعهم أو
ترويضهم.
هذا غيض من فيض وطنية السوريين التي عبّروا عنها في وجه
العدوان خارجياً ...وأجزم بأنّ السوريين في الداخل وعوا المؤامرة
والحرب عليهم ،ور ّده��م ك��ان بالذهاب إل��ى صناديق االق��ت��راع في
الثالث من حزيران ،ليشكل أحد أشكال الر ّد التي تضاف إلى ما ردّوا
به عبر أكثر من ثالث سنوات ،من خالل إعطاء التفويض الشعبي
لمن يعبر بنا إلى ب ّر األمان ،مستندين إلى استمرار الصمود لنحقق
النصر ونعيد اإلعمار.
*باحث في الشؤون االستراتيجية

