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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
لفت نظر
ب �ي ��ان ت��وض �ي �ح��ي م ��ن رئ �ي��س
ف � � ��رع ال ��وط� �ن� �ي�ي�ن األح� � � � � ��رار –
الصفرا
إن ح� � � �ض � � ��ور «ال � ��وط� � �ن� � �ي �ي��ن
األح ��رار» ف��ي منطقة ك�س��روان
ي �ع��ود إل��ى زم � ٍ�ن ب�ع�ي��د وي��أت��ي
م ��ن إي� �م ��ان اب� �ن ��اء ك � �س ��روان –
ال� �ف� �ت ��وح ب ��ال� �ق � َ�ي ��م األخ�ل�اق� �ي ��ة
وال �س �ي��اس �ي��ة ال� �ت ��ي ج� ّ�س��ده��ا
ال� ��رئ � �ي� ��س امل � ��ؤس � ��س ف �خ��ام��ة
الرئيس كميل شمعون.
ويستنكر جمهور «الوطنيني
األح� � � � � � � ��رار» ع � �م� ��وم� ��ًا وأب� � �ن � ��اء
الصفرا خصوصًا ما ورد في
ج��ري��دة «األخ �ب��ار» م��ن تطاول
س��اف��ر ع �ل��ى ش �خ��ص ال��رئ�ي��س
دوري ش �م �ع��ون ،األم�ي��ن على
رس��ال��ة ال �ح��زب وال �ص��ام��د في
وج��ه الجميع م��ن أج��ل الدفاع
عن لبنان وليس عن مصالحه
الشخصية.
وفي هذه املناسبة يؤكد قسم
ال�ص�ف��را «للوطنيني األح ��رار»
ما يلي:
 -1ن�ع�ل��ن ال �ت��زام �ن��ا وت�ق��دي��رن��ا
واح� �ت ��رام� �ن ��ا ل �ش �خ��ص دوري
الجميع بمن
شمعون ونطالب
ّ
فيهم كاتب املقالة بالكف عن
م�ح��اول�ت�ه��م ال�ب��ائ�س��ة لتفريق
صفوفنا ،فنحن «نمور» داني،
ون �ح��ن «م� �ح ��ازب ��ون» ل� ��دوري،
ون�ح��ن «أوالد» ك�م�ي��ل ،ونحن
«أحرار» لبنان.
 -2ل� � �ق � ��د ع� � ��ان� � ��ت م �ن �ط �ق �ت �ن��ا
خ�ل�ال م��رح�ل��ة ال �ح��رب األهلية
م � ��ا ّع ��ان� �ت ��ه م� �ن ��اط ��ق أخ � � ��رى،
وك� ��ن� ��ا ض �ح ��اي ��ا ت �ل ��ك ال �ح � ً�رب
الجميع ج��زي��ة ال
ودف�ع�ن��ا ع��ن
ً
نستحقها ،خاصة في أحداث
 7ت� �م ��وز امل� �ش ��ؤوم ��ة .ول�ك�ن�ن��ا
وم ��ن خ�ل�ال إي �م��ان �ن��ا ال�ع�م�ي��ق
باملبادئ الوطنية التي ّ
تربينا
عليها ما زلنا نتابع مسيرتنا
ون�ق��وم بواجبنا ول��ن نتوانى
عن بذل اي جهد او نشاط مع
ك��ل امل�خ�ل�ص�ين ل�ن�ص��رة لبنان
السيد الحر واملستقل.
 -3ن � �ط � �ل� ��ب م � � ��ن ال� � ًص� �ح ��اف ��ة
امل� �ك� �ت ��وب ��ة وخ � ��اص � ��ة ج ��ري ��دة
«األخ � �ب� ��ار» ع� ��دم ف �ت��ح م�ل�ف��ات
ت� �ع� �ن ��ي ع ��ائ�ل�ات� �ن ��ا ودم � ��اء ن � ��ا
وكرامتنا.
رئيس فرع الوطنيني األحرار
في الصفرا
وليد بو سعدى

واد وأصدقاء سوريا
الحسم األمني في ٍ
فيما ينادي العرب
والغرب بإنهاء املسألة
السورية على الطريقة
استمرار النزاع
اليمنية ،يقود
ّ
الدامي بني الرئيس بشار
األسد ومعارضيه املسلحني
إلى إيقاظ ذاكرة اللبنانيني
على «حرب السنتني»ّ .
أصر
ٌّ
الطرفان على حسم أمني ،كل
على طريقته ،وهو ّ
يتذرع
باإلصالح والنظام
نقوال ناصيف
ك �ل�ا ال� �ح ��دث�ي�ن ،ال �س �ي��اس��ي ف ��ي ت��ون��س
واألم � �ن� ��ي ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ي ��دي ��ر أح��ده �م��ا
ّ
ظهره لآلخر ،في ظل انقطاعّ شبه كامل
ّ
ألي ح � ��وار ب�ي�ن ال��رئ �ي��س ب ��ش ��ار األس ��د
وخصومه ال�ع��رب وال�غ��رب حيال األزم��ة
ال��دم��وي��ة ف ��ي س ��وري ��ا .ي �ت �ج��اه��ل األس ��د
ال �ض �غ��وط وال �ع �ق��وب��ات ال �ق��اس �ي��ة ال�ت��ي
ّ
يتعرض لها نظامه ،ويثابر على الخيار
األم � �ن � ��ي ض � ��د امل � �ع� ��ارض�ي��ن امل �س �ل �ح�ي�ن،
ف��ي م �ح��اول��ة م�ن��ه ل �ف��رض م��وازي��ن ق��وى
ج ��دي ��دة ،ت��ؤك��د وج � ��وده ه ��و ع �ل��ى رأس
ال� �ت� �ف ��اوض ع �ل��ى م �ص �ي��ر ب� �ل ��اده ،ت�ح��ت
سقف نظامه ال بعيدًا منه .كذلك يفعل
ال �ع��رب وال �غ��رب امل �ن��اوئ��ان ل��ه ب�ق�ط��ع كل
ح� ��وار م �ب��اش��ر م �ع��ه ،وق �ص��ر ال�ت�خ��اط��ب
على اإلعالم واتخاذ عقوبات وإجراءات
صارمة ض��دهُ .ي ّ
عوالن على معارضتني
ال ت �ت �ح� ّ�دث��ان ب�ع�ض�ه�م��ا م ��ع ب �ع��ض إال
والتناقض والخالف على
إلبراز الفروق ّ
املوقف من التدخل العسكري الخارجي.

تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

من تظاهرات التأييد للرئيس األسد في بيروت األسبوع املاضي (أ ف ب)
ي��دف��ع ت �ن��اق��ض امل ��واق ��ع واالص �ط �ف��اف��ات
الوضع السوري إلى مزيد من التدهور،
على نحو مشابه ملا راف��ق السنة األولى
م��ن ال�ح��رب اللبنانية ع��ام  ،1975عندما
أخ � �ف� ��ق ت � ��دوي � ��ل األزم � � � ��ة ث � ��م ت �ع��ري �ب �ه��ا،
ُ
وتركت بني أي��دي الالعبني املتنازعني ـــــ
فلسطينيني ولبنانيني ـــــ إلى أن نضجت
تدريجًا من النصف الثاني من عام 1976
مؤشرات التسوية .ال ينسى اللبنانيون

عشرات الوساطات التي تولتها فرنسا
وال��والي��ات املتحدة وال�ف��ات�ي�ك��ان ،وكذلك
موفدو دول عربية ،حتى اتفق الجميع
ع �ل��ى وض� ��ع ال �ح��ل األم� �ن ��ي وال �س �ي��اس��ي
ف� ��ي ي� ��د س � ��وري � ��ا ،واإلذن ل �ه ��ا ب ��دخ ��ول
ج�ي�ش�ه��ا ل �ب �ن��ان ل �ف��رض ال �ت �س��وي��ة على
الجميع .ف��ي وق��ت الح��ق ج��يء بالغطاء
العربي وأخفى وراءه دعمًا غربيًاّ .
جرب
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ذل ��ك م ��رة ث��ان �ي��ة ف��ي ات �ف��اق

تقـرير

الشيوعيين :مرسوم فتوش انقالبي
ّنحاس بين
ّ
بعدما استعاد الوزير
شربل نحاس ،رسميًا ،موقعه
في صفوف «الرفاق» ،اجتمع
الشيوعيون أمس في قصر
األونيسكو معه ،في جلسة
كانت محددة منذ ما قبل
االستقالة .اللقاء املنظم
من «االتحاد الوطني للعمال
واملستخدمني في لبنان»
ّ
تحول إلى لقاء تضامني
مع نحاس
رشا أبو زكي

من المحرر

ي� �م � ّ�ي ��ز ال � �ع� ��رب وال� � �غ � ��رب ب�ي��ن امل �ج �ل��س
الوطني وسائر املعارضني .يدعو األول
إل ��ى م��ؤت �م��ر ت��ون��س ،وال �ب��اق�ي�ن إل ��ى ف� ّ�ك
النظام.
بذلك يبدو امل�س��اران السياسي واألمني
ف��ي خطني م�ت��وازي�ين ،ال يلتقيان ف��ي ّ
أي
مكان ،ومن دون أن تشق املسألة السورية
طريقًا إلى التسوية.
ومع أن مؤتمر أصدقاء سوريا ال يعدو
ك��ون��ه مكسبًا ديبلوماسيًا آخ��ر للعرب
وال� �غ ��رب ب �ع��د ت �ص��وي��ت األم� ��م امل �ت �ح��دة،
وم� �ح ��اوالت ش�ت��ى ب��ذل�ه��ا م�ج�ل��س األم��ن
إلص��دار ق��رار ضد النظام ،وحمل األسد
ّ
التنحي ،إال أن التطور الفعلي الذي
على
ي�ح�ي��ط ب� ّم��ا ي �ج��ري ف��ي س��وري� ّ�ا يقتصر
على ال�ش��ق األم �ن��ي ،بعدما تيقن األس��د
من أن الدعم ال��روس��ي ال��ذي يختلط فيه
ال�ت��أي�ي��د ال�س�ي��اس��ي ب�ش�ح�ن��ات األس�ل�ح��ة
وم � �ع � �ل ��وم ��ات االس � �ت � �خ � �ب � ��ارات وأدوار
ال�خ�ب��راء ب��ات يمثل ال�ح�م��اي��ة الرئيسية
والنظام ـــــ وتكاد تكون الوحيدة
للرئيس ّ
ـــــ من ّ
أي تدخل عسكري خارجي.
ع� �ل ��ى ن� �ح ��و ك � �ه � ��ذا ،ت �ص �ب ��ح ت ��وص �ي ��ات
مؤتمر أص��دق��اء س��وري��ا قليلة الفاعلية
في الداخل السوري ،وكثيرة االستثمار
ال�س�ي��اس��ي ف��ي ال �خ��ارج ،س ��واء بالنسبة
إل��ى ف�ت��ح م �م� ّ�رات إن�س��ان�ي��ة أو االع �ت��راف
ً
باملجلس الوطني ممثال شرعيًا للشعب
السوري ،أو تأليف قوة عسكرية عربية
لوقف العنف وإدارة املرحلة االنتقالية.
ك ��ل م ��ن ال �ت��وص �ي��ات ال� �ث�ل�اث ه� ��ذه ال�ت��ي
ّ
ت�ت�ع��ط��ش إل �ي �ه��ا امل �ع��ارض �ت��ان السلمية
واملسلحة ال يسعه أن يعبر ب�لا موافقة
النظام ،أو على أنقاضه .وه��و بالتأكيد
ل ��ن ي ��واف ��ق ع �ل��ى ّ
أي م �ن �ه��ا .وع �ل��ى غ ��رار
ّ
م��ؤت �م��ر أص ��دق ��اء س ��وري ��ا ال � ��ذي ي �ت��وزع
ت��أث �ي��ره ف��ي ك��ل م �ك��ان م��ن ال �ع��ال��م س��وى
في الداخل السوري ،فإن االستفتاء على
ال��دس�ت��ور الجديد ال��ذي دع��ا إل�ي��ه األس��د
غ� � �دًا األح� � ��د ل ��ن ي �ج��د ص� � ��داه س � ��وى ف��ي
سوريا.

أم� � � ��س ،ك � � ��ان ق� �ص ��ر األون � �ي � �س � �ك� ��و ي �ع��ج
بالشيوعينيَ .
«جمعة» غريبة موجودة
هنا .من هم ضد قيادة الحزب الشيوعي،
ومن هم مع القيادة لـ«املوت» .من هم مع
النظام ال�س��وري ،وم��ن هم ض��ده .من هم
داخ��ل ال�ح��زب ،وم��ن هم خارجه ط��ردًا أو
هربًا أو ّ
تغيرًا في االيديولوجيا .ليست
الـ َ
ّ
«جمعة» للم الشمل ،وال للتباحث أو
االتفاق على برنامج اقتصادي تغييري.
وليست لوضع خطة تحرك ضد السلطة

«ال�ب��رج��وازي��ة» وال ملحاولة اإلج��اب��ة عن
سؤال« :ما العمل؟» ،أو «أين نحن من كل
ً
ما يحدث؟» مثال ،أو ملعرفة سبب النفور
الداخلي في ما بينهم ،والخارجي منهم.
وبالطبع ،ليست لالتفاق على موقف من
الوضع السوري.
باختصار ،لم يكن اجتماع الشيوعيني
ب�ك��ل أط�ي��اف�ه��م وأل��وان �ه��م م��ن أج��ل ه��دف
«داخ � �ل� ��ي» وال «خ � ��ارج � ��ي» .ف �ق��د ح�ش��د
الشيوعيون أنفسهم في قاعة في قصر
األون �ي �س �ك��و إلع �ل�ان ال��دع��م وال�ت�ض��ام��ن
م� ��ع وزي� � ��ر ال �ع �م ��ل ش ��رب ��ل ن � �ح� ��اس ،ف��ي
ال�ي��وم ال�ث��ان��ي لتقديم استقالته .كأنما
ال �ش �ي ��وع �ي ��ون اع� � �ت � ��ادوا «ال � ��دع � ��م» ك�م��ا
«التضامن» ،كأنهم خارج سياق الواقع،
ي��راق �ب��ون «ال �س �ي ��رورة ال �ت��اري �خ �ي��ة» عن
ّ
ب� �ع ��د ،ل �ي �خ��ط��وا ف ��ي م ��ا ب �ع��د م �ج �ل��دات
نظرية ل��وص��ف امل��رح�ل��ة ،وم��ن ث��م القول
نحن نراقب ليموت النظام وحده .وعلى
حد ق��ول أحدهم «إن تدخلنا فسيصلح
النظام من بعض آفاته ،وسيصبح أقل
استفزازًا للطبقات الشعبية ،وبالتالي
سيدوم أكثر».
«ك� ��ل ن �ظ��ري��ة ت �ق ��ول إن ال ��وض ��ع م��اش��ي
ه � �ي� ��ك ،وال ح� ��اج� ��ة ل �ت �غ �ي �ي ��ره ب ��اط �ل ��ة»
ق� ��ال ن� �ح ��اس .ش� ��رح أن� ��ه ع �ن��دم��ا تتغير
ال�ظ��روف االجتماعية القائمة ستتغير
نظرة املجتمع إل��ى نفسه .رأى أن هدفه
األس��اس ف��ي الحكومة ك��ان كسر النمط
االقتصادي القائم ،وتلطيفًا «تعديله».
فتغيير النمط وارد في البيان الوزاري،

ف �ي �م��ا رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة أك� ��د أن� ��ه ي��ري��د
الحفاظ على هوية لبنان االقتصادية.
يضحك ن�ح��اس وي �ق��ول« :وك ��أن للبنان
هوية اقتصادية».

اتحاد «ع ـ مالي»
انتقد الوزير شربل نحاس ُّ
تقدم كل
من االتحاد العمالي العام والهيئات
االق �ت �ص��ادي��ة ب �ش �ك��وي�ين ض ��ده ال��ى
منظمة ال�ع�م��ل ال��دول �ي��ة .ف��أش��ار ال��ى
أن ال�ش�ك��وي�ين ن�س�خ��ة ط�ب��ق األص��ل
ال��واح��دة ع��ن األخ ��رى «ف�ل��م يتعذبوا
ب�ت�غ�ي�ي��ر ال �ص �ي��اغ��ة ح� �ت ��ى» .وأش ��ار
ّ
ال��ى أن ه��ات�ين ال�ش�ك��وي�ين سثمثالن
سابقة ف��ي ت��اري��خ منظمة العمل ،إذ
لم يحصل منذ حوالى  100سنة أن
ّ
تقدم من ّيدعون أنهم ممثلو العمال
وأص�ح��اب العمل بشكوى مشتركة
ومتطابقة الى هذه الهيئة الدولية.

اس �ت �غ ��رب امل� ��رس� ��وم ال � ��ذي وق� �ع ��ه وزي ��ر
ال�ع�م��ل ب��ال��وك��ال��ة ن �ق��وال ف �ت��وش أول من
أم � ��س ،وامل �ت �ع �ل��ق ب �ب ��دل ال �ن �ق��ل ،وال� ��ذي
يأتي في رأس��ه عبارات غريبة ،منها أن
امل��رس��وم ص ��ادر ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى االت �ف��اق بني
الهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي
ال� �ع ��ام ،او أن� ��ه ض � ��روري ل �ل �ح �ف��اظ على
األم ��ن االج �ت �م��اع��ي ،وب �ن� ً
�اء ع�ل��ى اق �ت��راح
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة .وس� ��أل ن �ح��اس« :ه��ل
ه� �ن ��اك ح ��ال ��ة ط � � ��وارئ ل �ي �ت��دخ��ل رئ �ي��س
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ه ��ذا امل ��وض ��وع؟» ،مشيرًا
إل ��ى أن ه ��ذا امل ��رس ��وم ه��و ان �ق�ل�اب على
األس� ��س ال��دس �ت��وري��ة ل �ل��دول��ة .أم ��ا ع��دم
إدخ��ال ب��دل النقل ال��ى صلب األج��ر كما
ي��أت��ي ف��ي س �ي��اق اق �ت��راح ال �ق��ان��ون ال��ذي
قدمه النائب نبيل دو فريج ،فهو مصمم
خصيصًا إلعفاء أصحاب العمل من دفع
اش �ت��راك��ات ل�ل�ض�م��ان االج �ت �م��اع��ي على
اس ��اس ال�ق�ي�م��ة ال ��زائ ��دة ع�ل��ى األج� ��ر ،أي
بدل النقل .ورأى أن هذا االقتراح يشرعن
«س��رق��ة»  ٣آالف مليار ليرة م��ن األج��راء
الى جيوب أصحاب العمل.
ي � � �ش� � ��دد ن � � �ح� � ��اس ع � �ل � ��ى أن ت �ص �ح �ي��ح
األج��ور وزي��ادة الحد األدن��ى ليسا عبئًا
اق �ت �ص��ادي��ًا ،ب ��ل م �ح��رك ل�لاق �ت �ص��اد ،إذا
اق �ت ��رن ��ا ب �م �ش ��روع األج � ��ر االج �ت �م��اع��ي.
ف��ال��دول��ة ت�ج�ب��ي ال �ض��رائ��ب ،وع �ل��ى ه��ذه
ال � �ض� ��رائ� ��ب أن ت� �ت� �ح ��ول ال� � ��ى خ ��دم ��ات
اس��اس �ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ،م��ن ن�ق��ل وص�ح��ة
وت �ع �ل �ي��م ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ه� ��ذه ال �ن �ظ��رة
ال � �ب � �ع � �ي ��دة ع � ��ن امل � �س � �ت� ��وى امل� �ح ��اس� �ب ��ي

