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ميركل تنا�شد رو�سيا ا�ستغالل نفوذها لإنهاء الأزمة في �أوكرانيا �سقوط طائرة ماليزية في المحيط الهادئ على متنها  162راكب ًا
ن��اش��دت المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل الحكومة الروسية أمس
استغالل نفوذها لدى «االنفصاليين»
في شرق أوكرانيا لتنفيذ اتفاق وقف
إطالق النار الذي جرى التوصل إليه
في مينسك في شهر أيلول بهدف
إنهاء الصراع.
وق��ال��ت متحدثة ب��اس��م ميركل
في بيان إن المستشارة اإللمانية
ص��رح��ت ب��أن��ه ال ي��م��ك��ن تحقيق
االستقرار إال بتنفيذ ما اتفقت عليه
م��ج��م��وع��ة االت���ص���ال .وأض���اف���ت:
«ناشدت (ميركل) الحكومة الروسية
استغالل نفوذها لدى االنفصاليين
لتحقيق هذا الهدف».
ول��م تجر بعد محادثات مزمعة
ستشارك فيها روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا
ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا
لبحث مزيد من الترتيبات المتعلقة
بوقف إطالق النار.
وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس
األوكراني بيترو بوروشينكو في وقت
متأخر من مساء يوم السبت أبدت
ميركل أسفها ألن محادثات مجموعة
االتصال لم تجر .وكان بوروشينكو
قال األسبوع الماضي إن المحادثات
ستجرى في  24و 26كانون األول.
ورح��ب��ت ميركل أي��ض �ا ً بتبادل
السجناء بين الحكومة األوكرانية
وق��وات الدفاع الذاتي ،حيث أجرى
مقاتلو جمهورية دونيتسك الشعبية

أول من أم��س أكبر تبادل لألسرى
مع العسكريين األوكرانيين منذ بدء
النزاع في المنطقة.
وفي ريف مدينة دونيتسك سلم
المقاتلون للجانب األوكراني 145
أسيرا ً مقابل  222من زمالئهم ،في
حين رفض أحد األسرى األوكرانيين
العودة وسمح له بالبقاء ،فيما جرى
تسليم خمسة أس���رى أوكرانيين
آخرين في وقت متأخر من يوم أمس.
وك���ان ألكسندر زاخارتشينكو

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
قد أعلن أن أط��راف المفاوضات في
مينسك اتفقت على تبادل األسرى
وفقا ً لمبدأ «الجميع مقابل الجميع»،
أي بصيغة « 150مقابل .»225
أما بالنسبة لتبادل األس��رى من
عناصر القوات التابعة لجمهورية
لوغانسك الشعبية» ال��م��ج��اورة،
ف��أف��ادت داري���ا م��وروزوف��ا مفوضة
جمهورية دونيتسك بأنه تم السبت،
بسبب ضيق الوقت إلجرائه في اليوم

نفسه مع تبادل أسرى «دونيتسك
الشعبية».
كما أكد أندريه ليسينكو المتحدث
الرسمي باسم العملية األمنية ،التي
تجريها كييف في ش��رق أوكرانيا،
إم��ك��ان إص����دار ع��ف��و ع��ن مسلحي
دونيتسك ولوغانسك في حال عدم
ارتكابهم جرائم ضد أوكرانيا.
وق��ال ليسينكو ف��ي حديث إلى
وك���ال���ة «إن��ت��رف��اك��س أوك��ران��ي��ا»
«يمكن تطبيق العفو حيال بعض
األوكرانيين المقاتلين إل��ى جانب
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين في حال عدم ارتكابهم
ج��رائ��م خ��ط��رة ض��د العسكريين
والمواطنين األوكرانيين وفي حال
تعاونهم بنشاط مع أجهزة األمن
األوكرانية» ،مضيفا ً أنه يجب إعالن
مثل هذا العفو ،مرجحا ً أن ذلك سيتم
في أقرب وقت.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��دت األرك��ان
العامة للقوات المسلحة األوكرانية
ثبات موقفها بشأن اتفاقات مينسك،
م��ش��ي��رة إل���ى أن س��ح��ب األسلحة
الثقيلة األوكرانية في شرق أوكرانيا
سيبدأ بعد وقف إط�لاق النار على
مدى  48ساعة على األقل.
وم��ع ذل��ك أك��دت األرك���ان العامة
األوكرانية أن الحديث ال ي��دور عن
ان��س��ح��اب وح����دات ع��س��ك��ري��ة من
مواقعها في المنطقة.

كرواتيا تنتخب رئي�س ًا و�سط �أزمة اقت�صادية
بدأ المواطنون الكروات اإلدالء
بأصواتهم أم��س النتخاب رئيس
جديد للبالد إال أنه من غير المرجح أن
يحقق أي من المرشحين األربعة في
االنتخابات فوزا ً من الجولة األولى،
وم��ن أب��رزه��م ال��رئ��ي��س المنتهية
واليته إيفو يوسيبوفيتش.
وم����ن ال��م��ت��وق��ع أن ي��واج��ه
يوسيبوفيتش البالغ من العمر 57
سنة ،الحقوقي ومؤلف الموسيقى
الكالسيكية ف��ي ال���دورة الثانية
المرتقبة ف��ي  11ك��ان��ون الثاني
مرشحة الفريق المحافظ كوليندا
غرابار كيتاروفيتش التي شغلت
منصب وزيرة للخارجية بين عامي
 2003و.2008
وأف��اد استطالع أخير للرأي أن
يوسيبوفيتش ،ال��ذي انتخب في
 2010لوالية رئاسية أولى من 5
سنوات ،يحظى بـ 46,5في المئة
من المؤيدين مقابل  34,9في المئة
لمنافسته.
أما غرابار كيتاروفيتش ،مرشحة
االت��ح��اد ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ك��روات��ي
فقد حرصت على انتقاد خصمها
لفشله في دفع الحكومة إلى إجراء
إصالحات اقتصادية.
وق��ال��ت كيتاروفيتش السفيرة
ال��س��اب��ق��ة ل��ب�لاده��ا ف��ي ال��والي��ات
المتحدة قبل أن تعين في 2011

سقطت ط��ائ��رة ماليزية تابعة
لشركة « »Air Asiaمنتصف ليل
السبت  -األح��د في مياه المحيط
ال���ه���ادئ ب��س��ب��ب س����وء األح����وال
الجوية.
وق����ال س��وب��ري��ان��دي مينغو،
المتحدث باسم الهيئة الوطنية
األندونيسية للطوارئ إن الطائرة
س��ق��ط��ت ق���رب ج���زي���رة بليتونغ
الماليزية في مياه المحيط الهادئ
بعد أن واجهت مطبات جوية عنيفة
ومحاولة ربانها تغيير مسارها.
وكان المتحدث باسم وزارة النقل
األندونيسية هادي مصطفى قال إنه
برج المراقبة الجوية بجاكرتا فق َد
عند الساعة  6.17صباحا ً بالتوقيت
المحلي ( 23:17بتوقيت غرينتش)
االتصال بطائرة ركاب ماليزية من
طراز إيرباص  ،A320 200-تابعة
لشركة « »Air Asiaكانت متجهة
من مدينة سورابايا األندونيسية
إلى سنغافورة ،وعلى متنها 155
راكبا ً و 7من طاقمها.
وق��ال مسؤول آخ��ر ب��ال��وزارة إن
«ق��ائ��د ال��ط��ائ��رة طلب م��س��ارا ً غير
معتاد» قبل فقدان االتصال بها ،وهو
ما أك��ده المتحدث باسم المراقبين
الجويين في جاكرتا.
وذكرتوسائلاإلعالماإلندونيسية
أن الطائرة كانت تقل  149أندونيسيا ً
و 3من كوريا الجنوبية ،وراكبا ًَ واحدا ً

م��ن ك��ل م��ن سنغافورة وبريطانيا
وماليزيا ،وأن من بين الركاب 16
طفالً ورضيعا ً واحداً.
وكان من المقرر أن تصل الطائرة
ذات الرحلة رقم ( )QZ8501إلى
سنغافورة الساعة  8.30بتوقيت
س��ن��غ��اف��ورة ( 00:30بتوقيت
غرينتش) ،إال أن مطار سنغافورة

رئي�س وزراء اليونان يحث �أع�ضاء البرلمان
على تجنب االنتخابات المبكرة
دع��ا رئ��ي��س ال����وزراء ال��ي��ون��ان��ي انطونيس
ساماراس أعضاء البرلمان إلى تجنب االنتخابات
المبكرة التي ستتم الدعوة إليها إذا لم يوافق
البرلمان على مرشح الحكومة لمنصب الرئيس
في تصويت حاسم (اليوم) االثنين ،لكنه قال إنه
واثق من الفوز إذا أجريت انتخابات.
وق���ال س��ام��اراس« :إذا أج��ري��ت انتخابات
فسوف نفوز ...أشعر بذلك ...ال أعتقد أن الشعب
اليوناني سيقبل بأن يعاد بوعود بسيطة إلى
حافة الهاوية التي كان عليها قبل عامين ونصف
العام».
وت��ش��ي��ر اس��ت��ط�لاع��ات ال���رأي إل��ى أن ح��زب
الديمقراطية الجديدة المحافظ ال��ذي ينتنمي
إليه ساماراس يضيق الفجوة مع حزب سيريزا
اليساري والذي يرغب في إعادة التفاوض بشأن
برنامج االن��ق��اذ االق��ت��ص��ادي ال��دول��ي لليونان

مساعدة لألمين العام لحلف شمال
األطلسي مكلفة االتصاالت العامة،
«ل��م ي��ش��رح يوسيبوفيتش لماذا
ل��م يلجأ ال��ى السلطات الرئاسية
لتحريك األم���ور ...إن��ه يتحمل مع
الحكومة مسؤولية الوضع الخطير
الذي تعانيه البالد».
أما المرشحان اآلخ��ران للرئاسة
وه��م��ا م��ي�لان ك��وي��ون��دزي��ت��ش وهو

سياسي ق��وم��ي ،واي��ف��ان فيليبور
سينسيتش ال��ن��اش��ط ال��ش��اب في
المجتمع ال��م��دن��ي ال���ذي اكتسب
شعبية من معارضته طرد أشخاص
من شققهم لعدم قدرتهم على تسديد
ديونهم.
وسيكون االقتراع الرئاسي أيضا ً
اختبارا ً لتوازن القوى بين اليسار
الحاكم والمحافظين (المعارضة)

في ض��وء االنتخابات التشريعية
المرتقبة نهاية عام .2015
وتشهد كرواتيا التي يقدر عدد
سكانها بـ 4,2ماليين نسمة ،انكماشا ً
شبه مستمر منذ  2008ويمثل دينها
العام  80في المئة من إجمالي الناتج
الداخلي .ولم يساعدها انضمامها
إلى االتحاد األوروبي عام  2013في
الخروج من األزمة االقتصادية.

في رثاء «الربيع العربي» ( ...تتمة �ص)1
وثمة فريق ثالث يعزو السبب الرئيس إلى العامل
الخارجي المتمثل بالغزو واالح��ت�لال والتدخالت
العسكرية والسياسية الرامية إلى السيطرة والهيمنة
واالستغالل السافر والفاجر أو المداور وغير المباشر.
ويذكرنا هذا الفريق بمفارقة الفتة دامت ألف سنة
َح َك َم العرب خاللها حكا ٌم أجانب بتسميات مختلفة
وألغراض مختلفة وتع ّمدوا تظليل هوية األمة وطمس
ثقافتها وربطها بثقافات مغايرة تخدم مصالحهم
وترسخ سيطرتهم.
ّ
ال شك في أنّ األسباب التي أوردها األفرقاء الثالثة
أسهمت بمقادير متفاوتة في عرقلة مخاض «الربيع
العربي» وإجهاض الكثير من إصالحاته المرتجاة.
غير أنّ ثمة عاملين رئيسين أغفلهما هؤالء األفرقاء
يشكّالن ،في رأي��ي ،السمة األس��اس لمجتمعاتنا
العربية ب��ل البيئة الحاضنة وال��م��و ّل��دة ألسباب
إخفاق «الربيع العربي» .هذان العامالن األساسيان
هما تركيبة مجتمعاتنا التعددية ،وال��ت��ط��ورات
التكنولوجية التي دخلت مختلف مناحي حياتنا.
تركيبة مجتمعاتنا التعددية حالت دون نشوء
جسم اجتماعي متجانس ومتماسك داخل أقطار وطننا
الكبير ،بل أ ّدت إلى قيام كيانات متعددة ال��والءات
وبالتالي متعددة القيادات مع ما يرافقها بالضرورة
من أهواء ومصالح وطموحات متعددة ومتصادمة.
أليس الفتا ً أن اإلسالم المتم ّيز بوحدانية الله الخالق
والداعي إلى وحدة المؤمنين به والملتزمين ِقي َمه
وفروضه لم ُيو َّفق إلى توحيد ،وال أقول صهر ،القبائل
والعشائر في المجتمعات التي ساد فيها؟ ألم تؤ ِّد
هذه التعددية المتج ّذرة إلى إضعاف بنية مجتمعاتنا
ما أغرى القوى الخارجية الطامعة بغزوها واحتاللها
واستحالب خيراتها؟ ألم تتس ّبب التعددية المرهقة

والضعف البنيوي وال��غ��زو الخارجي في تعميق
التخلف الذي ج ّمد وال يزال يج ّمد مجتمعاتنا؟
إلى ذلك ،وبعد قرون وأجيال من التخلف المقرون
بحكم األجانب واالستبداد ومحدودية النمو والتنمية،
فاضت علينا البلدان المتقدمة بإنجازات تكنولوجية
اعتمدناها في مختلف مناحي حياتنا ،ما أسهم
تدريجا ً في توسيع مدارك أجيالنا وأتاح للفرد في
مجتمعاتنا أن يصبح أكثر قدرة على التعلّم والتكلّم
وال��ت��د ّرب والتواصل والتسلّح والتملّك والتس ّيد.
باختصار ،أصبح الفرد بفضل التكنولوجيا الحديثة
(االنترنت وثورة المعلوماتية) أكثر اقتدارا ً واستقالال ً
وفعالية ،األمر الذي انعكس على تركيبة مجتمعاتنا
التعددية فضاعف عدد ص ّناع القرار فيها ،وبالتالي
عرقل توحيد ال��ق��درات وتصويب األه��داف وتركيز
الجهود في حركة نهضوية فاعلة ،بل لعله ساعد
في تمكين القوى الخارجية الطامعة من تعميق
انقسامات مجتمعاتنا وشرذمتها واستغالل بعض
قواها ،كالتنظيمات اإلسالمية التكفيرية ،لخدمة
أغراضها الخبيثة .ذلك كله أسهم بدوره في عرقلة
مخاض «الربيع العربي» وإجهاض الكثير من اآلمال
المعلقة على إصالحاته المرتجاة.
م��ا السبيل إل��ى إح��ي��اء «ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» ،بما
هو مخاض متعدد الجوانب والحوافز والمفاهيم
والمفاعيل ،وتصويبه باتجاه بناء جسم اجتماعي
متجانس وموحد على مستوى األمة كما في مختلف
أقطارها ،منفتح على الحياة والتطور وإنجازات العصر،
وقادر على معاودة اإلسهام في اإلبداع الحضاري؟
ال��ج��واب :تنهض بهذا المسار ،الطويل نسبياً،
القوى الحية في األمة ،وذلك بتخليق ثقافة تح ّررية
علمية ومقاوِمة تتص ّدى ،في إط��ار استراتيجية

مواجهة االستعمار الصهيوني األميركي ،لمعالجة
المسائل والمعضالت اآلتية:
أوالً ،تركيبة مجتمعاتنا التعددية باعتماد
الديمقراطية بما هي نظام االعتراف باآلخر ،وبناء
المؤسسات التي تكفل المشاركة العادلة لمختلف
مك ّونات المجتمع في سلطات التقرير والتنفيذ،
وإرس��اء حكم القانون في دولة مدنية تكفل احترام
حقوق اإلنسان جميعاً ،وال سيما الحق في الحرية
واالجتماع والتعبير والحياة الكريمة.
ثانياً ،التنازع بين الدين والدولة باعتماد قاعدة
حياد الدولة المدنية الديمقراطية بين مختلف األديان
والمؤسسات المذهبية ،وتكريس حرية االعتقاد
والتفكير والتعبير.
ثالثاً ،التن ّوع الديني واالثني والثقافي المك ّون
لطبيعة أمتنا باعتماد النظام االتحادي (الفيديرالي)
الديمقراطي المقترن بسلطة مركزية قوية تتولى
مسؤوليات السيادة ،واألم��ن الوطني ،واالقتصاد
الوطني ،والشؤون الخارجية ،والعملة الوطنية،
والتربية الوطنية الجامعة من جهة ،وم��ن جهة
أخرى بسلطات إقليمية (في الواليات ،المحافظات)
مسؤولة عن سائر القضايا والشؤون ،خصوصا ً ذات
الطابع المحلي.
وسيكون في مقدور القوى القيادية الحية ،خالل
التق ّدم على مسار معالجة المسائل والمعضالت
السالفة الذكر وبناء الدولة المدنية الديمقراطية،
إق��ام��ة م��ؤس��س��ات ات��ح��ادي��ة ع��اب��رة ل���دول األق��ط��ار
ُتسهم تدريجا ً في استكمال بناء النموذج السياسي
والحضاري المرتجى لألمة ولدولتها االتحادية
الديمقراطية المرتجاة.

د .عصام نعمان

�أحدث �أهداف ( ...تتمة �ص)1
وأخطر ما تتوقعه ه��ذه المعلومات أن يقوم
الخاطفون في لحظة مفاجئة بعملية انتقاء تمليها
حسابات مذهبية ألحد الجنود المخطوفين ،وقتله.
والهدف من ذلك إح��داث ردود فعل مذهبية تنقل
مناخ ما يحدث في محافظة القنيطرة إلى مناطق
شبعا وحاصبيا.
وعلمت «البناء» أن النائب وليد جنبالط أوفد
مؤخرا ً الوزير وائل أبو فاعور إلى الجهات الرسمية
اللبنانية ذات الشأن ،ودعاها إلى ضرورة التحسب
من سيناريو إحداث فتنة في منطقة حاصبيا شبعا
تكون شرارته حدثا ً مفاجئا ً ذا صلة بقضية الجنود
المخطوفين أو ربما حدثا ً آخر.
أما على مستوى مستجدات الوضع في القلمون،
وبخاصة في مناطقه المقابلة لمناطق كل من عرسال
ورأس بعلبك تحديداً ،فإن أحدث المعلومات تؤكد
حصول تطورين خطرين:
األول ،حصول اتساع لحصة «داع��ش» داخل
طيف قوى الجماعات العسكرية المتمركزة هناك،

وذلك على نحو مضطرد ويتجه لجعل مجمل هذه
المنطقة تحت إمرتها .وتؤشر هذه المعلومات أن
صورة توزع الجماعات اإلرهابية المسلحة في جرود
عرسال والقلمون المحاذية للحدود اللبنانية ،تبدلت
في شكل كبير خالل األسابيع الماضية .فعند «غزوة
عرسال» كان لـ«داعش» النصيب األق ّل من الحضور
العسكري في تلك المنطقة قياسا ً بعديد «جبهة
النصرة» و «الجيش السوري الحر» .ولكن مؤخرا ً
عزز «داع��ش» حضورها عبر استقدام مجموعات
جديدة إل��ى المنطقة بطرق شتى وم��ن جنسيات
مختلفة ،وذلك بالتزامن مع خروج مجموعات من
«النصرة» لمصلحة انضمامها لـ«داعش» ،وتسجيل
حاالت هروب متتالية من صفوف الجيش الحر إلى
مناطق أخرى داخل سورية.
وتؤشر معلومات أمنية متقاطعة إلى أن «داعش»
تسير اآلن في منطقة القلمون باتجاه تحقيق هدفين
اثنين :أ  -جعل كامل المنطقة تحت سيطرتها
وإبعاد كل الجماعات المسلحة األخرى عنها .وهي

ق��ال على موقعه على االنترنت إن
الرحلة تأخرت.
ويعتبر هذا الحادث الثالث من
نوعه الذي تتعرض له طائرة ركاب
ماليزية ع��ام  ،2014إذ سبق وأن
اختفت في الثامن من آذار الماضي
ف��وق المحيط ال��ه��ادئ ف��ي ظ��روف
غامضة طائرة تقل الرحلة MH370

من كوااللمبور إلى بكين وعلى متنها
 239راكباً.
وتشير معطيات التحقيق في
تحطم الماليزية ،المستمر حتى اآلن،
إلى أنها أسقطت نتيجة ارتطامها
بجسم خارجي .وقال محققون روس
إن تحطم الطائرة نجم عن صاروخ
أوكراني.

تحقق تقدما ً على ه��ذا الصعيد .ب  -االستعداد
لفتح معركتين أساسيتين ،إحداهما غايتها دخول
بلدة عرسال والسيطرة عليها في شكل علني ورفع
علم «داعش فيها»؛ بمعنى آخر إنهاء حالة التواجد
غير العلني ال��ذي تمارسه اآلن «جبهة النصرة»
في البلدة ،لمصلحة إع�لان عرسال بلدة تابعة
لـ«الدولة اإلسالمية»؛ ويتم في هذا السياق بحسب
مصادر مطلة على أجواء جماعات المسلحين في
جرود عرسال ،تداول مصطلح جديد بين مسلحي
«داعش» يفيد بالتأهب إلعالن اإلمارة الصغير في
بلدة عرسال امتدادا ً إلى جرودها المفتوحة عليها.
والمعركة الثانية تتمثل بتجريد غزوة بآالف
المقاتلين على بلدة راس بعلبك للسيطرة عليها
أيضا ً أو أقله لتوجيه صدمة عسكرية للجيش
اللبناني ولمواطنين تلك المنطقة ولالنتقام لمعركة
طرابلس األخيرة.

يوسف المصري

وإلغاء إجراءات التقشف .لكن حزب ساماراس
ما زال يتأخر بحوالى ثالث نقاط.
وق��ال س��ام��اراس قبل جولة حاسمة اليوم
ف��ي انتخاب خلف لرئيس ال��دول��ة ك��ارول��وس
بابولياس إن االنتخابات العامة التي سيتعين
إجراؤها إذا لم يجر تعيين رئيس جديد ستكون
ض��د المصلحة الوطنية .وأض���اف« :الشعب
اليوناني ال يريد انتخابات مبكرة ...فعلت وأفعل
كل ما هو ممكن لضمان انتخاب رئيس وتجنب
االنتخابات المبكرة».
وكرر رئيس الوزراء اليوناني دعوته لألحزاب
األخرى للتعاون مقابل اتفاق بإجراء انتخابات
أواخ���ر ال��ع��ام المقبلن لكنه ل��م يذكر تفاصيل
محددة.
ورفض خطة حزب سيريزا إع��ادة التفاوض
بشأن اتفاق إنقاذ بمليارات اليورو مع االتحاد

األوروبي وصندوق النقد الدولي وإلغاء سياسات
التقشف المفروضة بموجب ه��ذا البرنامج
ووصف تلك الخطة بأنها «مزحة» متهما ً حزب
سيريزا «باالبتزاز السياسي».
وجاءت تصريحات ساماراس في اليوم نفسه
ال��ذي ق��ال فيه وزي��ر المال األلماني فولفغانغ
شيوبله ان��ه سيكون ل��زام �ا ً على أي حكومة
يونانية أن تحترم االتفاقات التي أبرمتها أثينا
بالفعل.
ويحتاج مرشح الحكومة لمنصب الرئيس
ستافروس ديماس إلى  12صوتا ً إضافيا ً في
جولة التصويت الثالثة واألخيرة التي ستجرى
االثنين  29كانون األول .وكان ديماس المرشح
الوحيد للمنصب قد حصل على  168صوتا ً في
الجولة السابقة من األصوات التي يحتاج إليها
وعددها  180للفوز بمنصب الرئيس.

درو�س الأم�س ( ...تتمة �ص)1
إل��ى أكثر م��ن كتيبة مجندات على دراج��ات
هوائية ،كما قال موشيه داي��ان وهو المزهو
«بانتصاراته» في سيناء والجوالن والضفة
ال��غ��رب��ي��ة ق��ب��ل ع���ام ون��ص��ف ع��ل��ى عمليته
«الباهرة» في مطار بيروت.
بل إنها أسئلة يطرحها اللبنانيون ،فيما
أبواب الحوار بين ساستهم المتنازعين تنفتح
من جديد ،وتعيد النقاش الموضوعي الحقيقي
إلى مربعه األول.
هل يمكن لبنان أن يتفادى عملية صهيونية
كعملية مطار بيروت من دون مقاومة ،وهل
يمكن ل��ه م��ن دون م��ع��ادل��ة ش��ع��ب وجيش
وم��ق��اوم��ة أن ي��ح��ول دون غ��زو ك��ح��رب آذار
 1978ثم كالحرب التي وصفت بأنها الحرب
العربية «اإلسرائيلية» الرابعة في حزيران
 1982وأدت إلى احتالل ثلث مساحة لبنان،
بل هل يمكن لبنان أن يوفر لجنوبه المتاخم
لشمال فلسطين آمنا ً وسالما ً وهناء وعمرانا ً
كالذي يشهده منذ التحرير عام  2000لوال
إدراك العدو انه سيواجه قوة رادعة وفاعلة
تتجسد بالمقاومة المتكاملة م��ع الجيش،
والمستندة إلى بيئة شعبية حاضنة ،وإلى
عمق استراتيجي ممتد ،سعى األعداء ويسعون
منذ سنوات إلى تمزيقه.
لكن ما حصل في مطار بيروت الدولي كان
أكثر من عملية صهيونية م��دب��رة ،وأكثر من
اختراق أمني وعسكري وسياسي لسيادة دولة
مستقلة لم تكن تملك حتى ق��رار ال��دف��اع عن
نفسها ،لقد كان منعطفا ً تاريخيا ً كبيرا ً في حياة
لبنان ،وإلى حد ما في حياة المنطقة بأسرها.
فلقد جاء ذلك العدوان ليكشف بكل وضوح
أن ت��ل أب��ي��ب ليست بحاجة إل��ى ذرائ���ع كي
تفرغ أحقادها على لبنان ،إذ لم تكن هناك
قواعد فدائية فلسطينية على أرضه يومذاك،
وال بالطبع مقاومة لبنانية مسلحة تناوب
وت��ن��اوش على ال��ح��دود ،بل إن هدفها الدائم
هو الحرب على لبنان النقيض في نسيجه
المتنوع للنموذج الصهيوني العنصري ،وعلى
لبنان المليء باحتماالت المواجهة الثقافية
والفكرية واإلعالمية للعدو الصهيوني ،بل
إن هدفها أيضا ً الحرب على لبنان المنارة
السياحية في شرق المتوسط والذي لم يتمكن
العدو من منافسته على م��دى عشرين عاما ً
( )1968-1948على رغم كل ما أحيط به من
دعم واهتمام ودعاية.
ولعل في اختيار يوم سياحي يقع في قلب
فترة األع��ي��اد لشن ذل��ك الهجوم على مرفق
سياحي هام كالمطار هو أكبر دليل على خشية
ه��ذا العدو من السياحة اللبنانية ،وه��و ما
الحظه كثير من اللبنانيين في مواعيد تفجيرات
عدة شهدها بلدهم ،أو تهديدات ،عشية كل عيد
من األعياد التي يحتفلون بها.

كما أن ذلك العدوان ،الذي وقع خالل العطلة
الدراسية ،لم يمر من دون وقفة طالبية كانت
األب��رز واألط���ول واألض��خ��م في حياة الحركة
الطالبية اللبنانية.
فمع ع��ودة ال���دروس إل��ى جامعات لبنان
وم���دارس���ه ب����ادرت ال��ق��ي��ادات ال��ط�لاب��ي��ة في
 1969/1/3بالدعوة إل��ى إض��راب مفتوح
استمر ألكثر من ستة أسابيع ،وشمل كل لبنان،
وتعاون فيه طالب اللبنانية مع األميركية،
وط��ل�اب ال��ج��ام��ع��ت��ي��ن م���ع ط�ل�اب ال��ع��رب��ي��ة
واليسوعية ،وتالقت جميع األحزاب من أقصى
اليمين إل��ى أق��ص��ى ال��ي��س��ار ،وك��ان��ت غضبة
لبنانية عارمة لم يشهد لبنان مثيالً لها إال في
األي��ام التي سبقت اإلع�لان عن استقالله عام
 ،1943بل غضبة وصفها يومها المشاركون
فيها أنها «أكثر من انتفاضة وأقل من ثورة».
من دون شك كان شباب لبنان متأثرا بما
جرى قبل أشهر في جامعات فرنسا تحديداً،
والغرب عموماً ،من حركات طالبية واسعة،
لكن ما ح��رك االنتفاضة اللبنانية الطالبية
أيضا ً كان الجرح الوطني الذي اخترق القلوب
والعقول ،كما المشاعر والوجدان واإلحساس
بالكرامة الوطنية.
لم يكن أم��ام الطبقة السياسية يومها إال
االنصياع ،فاستقالت الحكومة «الرباعية» في
 ،1969/1/15ولكن حركة الشباب اتخذت
منحى آخر ،فقد ترجم بعضهم شعار «تسليح
القرى الحدودية» بتشكيل فرق الدفاع الذاتي
في الجنوب ،واستقبال قواعد العمل الفدائي
الفلسطيني (ال��ت��ي ل��م ت��ك��ن م��وج��ودة قبل
العدوان) ليقدم في صفوفها شهداء كـ أمين
سعد (األخضر العربي  -شبعا) وحسين علي
قاسم صالح في مزرعته حلتا في كفر شوبا،
ثم واصف شرارة في بنت جبيل ،وعبد األمير
حالوي (أبو علي) في كفر كال ،وعائلة شرف
ال��دي��ن التي استشهد منها األب علي ول��داه
عبد الله وفالح ومعهم المدرس محمود قعيق
في الطيبة في  1975/1/11وقبلهم شباب
من طرابلس محمد ديب الترك ،أحمد هوشر،
ومحمد حمود استشهدوا في  12أيار 1970
على أرض كفر حمام والهبارية (العرقوب)
وهم يقاومون العدوان «اإلسرائيلي» يومها،
وط��ب��ع �ا ً ال��ت��ح��ق أي��ض��ا ً ش��ب��اب ل��ب��ن��ان��ي من
الجامعات وغيرها بمنظمات العمل الفدائي في
أغوار األردن ،ومعسكرات التدريب في سورية
والعراق.
إن ه���ؤالء ال��ش��ب��اب ش��ك��ل��وا ب��ح��ق طالئع
المقاومة اللبنانية التي تطورت واتسعت
وتبلورت حتى وصلت إل��ى م��ا وصلت إليه
في تحرير األرض ( )2000وردع العدوان
(.)2006
وكما أطلقت تلك العملية ب��ذور المقاومة

المستمرة ،أطلقت في الوقت ذاته نواة وحدة
وط��ن��ي��ة حقيقية ،ع��م��اده��ا ش��ب��اب ال��وط��ن،
وأساسها الدفاع عن الوطن.
لم ينحصر الشعور الوطني بجامعات لبنان
ومدارسه وحدها ،بل امتد إلى كل بقاع األرض
اللبنانية وجهاتها ،إلى المدن واألري��اف ،إلى
الجبال والسهول ،إلى المعامل والمصانع،
وب��دا الشارع اللبناني شبه موحد على نحو
أنعش األم��ل بلبنان وطني ديمقراطي عربي
متجاوز للعصبيات الطائفية والمذهبية.
وجاء الحريق في ربيع  ،1975وتضافرت
عوامل داخلية وخارجية على إشعاله ،لكن
أحدا ً ممن عاشوا تلك المرحلة ال يستطيع أن
ينكر أن أحد أهم أسباب اشتعال الحريق هو
خشية الطبقة السياسية الحاكمة أن يفلت
الشارع من سيطرتها ،وأن يخبو نجم أركانها،
وأن ت��رى لبنان جديدا ً يبنى بسواعد أبنائه
وعقولهم.
وعلى رغ��م ما ك��ان يبدو من خالفات على
السطح بين رموز تلك الطبقة ،لكن بقي هناك
رابط خفي يحرك سياساتهم إذ تعاونوا معا ً
على محاصرة ال��روح ال��ج��دي��دة ،وت��ول��ى كل
واح��د منهم أمرها في منطقته ،فيما لم تكن
قيادات المرحلة الجديدة على قدر من الخبرة
والتجربة واالستقالل عن المؤثرات الخارجية
ما يمكنها من إفشال مخططات المتربصين
بوحدة لبنان وديمقراطيته وعروبته وتطلعات
شبابه.
يبقى ي���وم  28ك��ان��ون األول ،ع��ل��ى رغ��م
ك��ل م��ح��اوالت طمسه بكل دالالت���ه السيادية
والوطنية وبكل تداعياته المتمثلة بإطالق
روح الوحدة الوطنية والمقاومة معاً ،يوما ً
فاصالً في حياة لبنان.
وإذا كانت اآلمال التي انعقدت على تداعيات
ذلك اليوم والتفاعالت التي أطلقها قد أحبطت،
وعلى رغم أنه يبدو بعيدا ً ذلك اليوم الذي نرى
فيه شباب لبنان قد اتحدوا من جديد ،محطمين
قيود التعصب والتمذهب والتحزب ،فان تسليم
اللبنانيين بحماية المقاومة ،والتوحد حولها،
متجاوزين ما بينهم من مالحظات أو تحفظات
متصلة باألداء السياسي لفريقها ،يبدو اليوم
الخطوة األولى في استيالد لبنان الجديد بكل
أبنائه ولكل أبنائه.
فلبنان العربي الديمقراطي الموحد ليس
مكسبا ً لبنانيا ً فقط ،بل هو مكسب لكل العرب،
وقد انتقلت لديارهم أم��راض سبق أن فتكت
بلبنان .كما أن لبنان القوي ليس قويا ً لنفسه
فحسب بل هو قوة لكل العرب.
فهل تستفيد حوارات العام  2015من دروس
بدأت مع نهايات العام 1968؟

معن ّ
بشور

م�ضغ الأوهام ( ...تتمة �ص)1
المجال أمام عاصفة من الهواجس والمخاوف
التي تسكن كل بيت لبناني وكل فئة يتناهى
إليها صوت صليل سيوف التكفيرين.
َ
يتبق غيره
نحن ف��ي ه��ذا ال��وط��ن ال��ذي ل��م
كهفا ً ألتباع الدياناتَ ،من يشفيه َمن سرطان
االنقسامات ،و َم��ن يحميه من وحش اإلره��اب
والتكفير ،و َمن يعيد إحياء هذا الوطن وأوطاننا
األخ���رى ب��م��اء المحبة واألخ���وة لكي يستمر

الشرق مالذا ً ورسالة وضوءا ً في عتمة وظالم
هذا العالم؟
هذا الكالم يجب أن يرغمنا على تبديل وسائل
إدراكنا ،يجب أن يدفعنا لنعيد النظر في قوانين
فهمنا للعالقات واألول���وي���ات ،أن ي��ح��دد لنا
مسعانا في ضوء كل التحوالت والمتغيرات
الضخمة.
إن كل أولئك الذين يسكنون في هذا الوطن

مسؤولون حين نقترب من حضيض الفتن أو
حين ندنو من وهج اإلنسانية الكاملة .فليس
الدفاع عنه مسؤولية حزب الله فحسب ،بل
واجب هؤالء
الذين يستمتعون بليالي األنس والطرب في
أفخم الفنادق وال يفعلون شيئا ً سوى االستمرار
بالخطابات والتنظيرات ومضغ األوهام!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

