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العدد347:

امل�شهد اللبناين

لبنان فـي ظل الفراغ احلكومي
ملفات من العيار الثقيل وال ح�ساب للمواطن وال من ي�س�أل عن قوت يومه

تزاحمت هذا الأ�سبوع امللفات ال�ساخنة
واخلالفية م�صحوبة مبواقف ت�صعيدية
بدء ًا من حادثة وزارة الإت�صاالت
بكل امتداداتها القانونية وال�سيا�سية
والأمنية التي �شكلت م�ؤ�شر ًا ذا �أبعاد
خطرية �إىل حد يدفع �إىل التخ ّوف من
ا�ستعادة ف�صول االنق�سامات الكربى
داخل امل�ؤ�س�سات وفـي ما بينها ،مرور ًا
باال�شتباك ال�سيا�سي بني رئي�س جمل�س
النواب نبيه بري و»قوى � 14آذار» بعد
حملته على «ثورة الأرز» -التي قال �إنها
«�أعادت لبنان قانوني ًا وعلى امل�ستوى
الدميوقراطي  60عام ًا �إىل الوراء
وا�ستهلكت الأموال العامة وراكمت
الديون على امل�ستقبل و�أمنت املناخات
للمزيد من التدخل الأجنبي بحا�ضر
لبنان وم�ستقبله وهذا هو �سبب ف�شلها
ولي�س كما عرب نتنياهو»� -إىل ما �أثاره
كالم البطريرك مار ب�شارة بطر�س
الراعي عن طائف جديد وردود الفعل
عليه ،و�إىل الو�ضع الأمني امل�ضطرب
فـي اجلنوب بعد االعتداء على الدورية
الإيطالية التابعة للقوات الدولية
«اليونيفيل» والك�شف عن حماوالت
لإطالق �صواريخ باجتاه فل�سطني
املحتلة .فيما ت�ستمر اال�ستعدادات
ليوم النك�سة فـي اخلام�س من حزيران

املقبل ،لت�شكيل �أكرب ح�شد جماهريي
�سلمي يتجه �إىل ال�شريط احلدودي فـي
لبنان بعد غد الأحد ،فـي ظل اال�ستنفار
الإ�سرائيلي .كل ذلك يجري و�سط
الفراغ احلكومي رغم اخلرق املحدود
الذي �شهدته ات�صاالت التكليف عرب
اللقاء الذي جمع الرئي�سني نبيه بري
واخلليلي وجرى فيه
وجنيب ميقاتي
نْ
ا�ستعرا�ض عام لكل الأمور والبحث فـي
�إمكانية التوا�صل بني حموري الرئي�س
املكلف جنيب ميقاتي ورئي�س تكتل
«التغيري والإ�صالح» النائب مي�شال
عون.
�سجل هذا الأ�سبوع
احلكومي
امللف
فـي
ّ
عودة الإت�صاالت بني الأطراف املعنية،
بعد االجتماع الرباعي الذي عقد فـي
و�ضم ك ًال من الرئي�س نبيه
عني التينة ّ
بري والرئي�س املكلف جنيب ميقاتي
واملعاون ال�سيا�سي لرئي�س املجل�س النائب
علي ح�سن خليل واملعاون ال�سيا�سي
للأمني العام حلزب اهلل ح�سني خليل.
ويبدو �أن هذا االجتماع قد �أعاد �إطالق
دينامية الت�أليف ،بحيث �سجلت حتركات
للخليلني فـي �أكرث من اجتاه ،فـي موازاة
م�شاورات �أجراها الوزير جربان با�سيل
بتكليف من العماد مي�شال عون مع بع�ض
�أقطاب الأكرثية اجلديدة .وفيما قال

الرئي�س بري �إن �أجواء االجتماع الذي
عقده مع ميقاتي بح�ضور اخلليلني كانت
جيدة ،و�أن هناك خطوة ما ُيعمل على
بلورتها لك�سر حالة اجلمود فـي عملية
الت�أليف� ،أفادت معلومات �صحفية �أنه
جرت خالل اجتماع عني التينة قراءة
معمقة لكل املراحل ال�سابقة التي مرت
فيها مفاو�ضات الت�شكيل ،ومتت �إعادة
توزيع البيادق فوق رقعة الت�أليف .هذا
احلراك على جبهة الت�أليف مل مينع
كثري من املراقبني من القول �إن امللف
احلكومي يبقى عالق ًا وهنالك من يرى
فـي فريق «الأكرثية اجلديدة» �أن هناك
�شروط ًا �أمريكية على الرئي�س املكلف،
وهو عالق بني عدم قدرته على رف�ضها
وعدم قدرته على تلبيتها .فالرئي�س
املك َلف يبدو بر�أي ه�ؤالء �أنه ير�ضخ
لل�شروط ب�سبب اخل�شية على م�صاحله
فـي الواليات املتحدة الأمريكية .ويبقى
�أن الالفت فـي �إطار امللف احلكومي هو
ا�ستمرار حركة الرئي�س �أمني اجلميل
وزيارته �إىل رئي�س جمل�س النواب نبيه
بري ودعوته �إىل ت�شكيل حكومة �سيا�سية
قادرة وم�شري ًا �إىل �أن «الكتائب» تطرح
حلو ًال لفتح حوار مع جميع الأطراف،
علم ًا �أن حركة اجلميل بد�أت منذ
�أ�سبوعني باجتاه عدد من القيادات

ال�سيا�سية.
وفـي �سياق امللفات ال�سيا�سية �أي�ض ًا،
ت�أتي دعوة رئي�س جمل�س النواب نبيه
بري لعقد جل�سة ت�شريعية للمجل�س فـي
 8من ال�شهر احلايل و�سط حتفظ نواب
� 14آذار عن هذه اخلطوة التي يعتربونها
غري د�ستورية� ،إذ ال يجوز بر�أي ه�ؤالء
عقد جل�سة فـي ظل حكومة ت�صريف
�أعمال علم ًا �أن اجلل�سة التي �ص ّوت فيها
النواب للعفو عن قائد «القوات اللبنانية»
ح�صلت فـي ظل حكومة ت�صريف �أعمال
�أي�ض ًا .فيما توقف مراقبون عند تزامن
دعوة بري مع الهجوم الأول من نوعه
الذي �شنه على «ثورة الأرز» معترب ًا
�أنها «�أعادت لبنان  60عام ًا �إىل الوراء
وا�ستهلكت الأموال العامة و�أمنت املناخ
للمزيد من التدخل الأجنبي وهذا �سبب
ف�شلها» ،متحدث ًا عن «ا�ستخدام بلدنا
قاعدة ارتكاز لإ�سقاط �سوريا» .وحذر
بري من «و�سائل متبعة جل ّر ال�سنة
وال�شيعة �إىل فتنة من �ضمنها حت�ضري
اغتيال ي�ستدرج ردات فعل مذهبية هنا
وهناك» .ويعترب مراقبون �أن كالم بري
عن «قوى � 14آذار» �سريفع من �سقف
ال�سجاالت ال�سيا�سية وا�ستمرار الفراغ
وحالة ال�شلل فـي امل�ؤ�س�سات .وقد ردّت
«كتلة امل�ستقبل» ونواب � 14آذار على

حملة الرئي�س بري على «ثورة الأرز»،
فـي حني �س ّربت معلومات �أن هذه القوى
�ستقاطع اجلل�سة النيابية التي دعا �إليها
رئي�س املجل�س ،و�أن نواب «كتلة جبهة
الن�ضال» قد يقاطعون بدورهم حر�ص ًا
من النائب وليد جنبالط على منع زيادة
اال�صطفاف .فـي املقابل ر ّد بري على
ما تردده بع�ض �أطراف «� 14آذار» عن
حماولة لتمرير مو�ضوع املحكمة الدولية
�ضمن جدول الأعمال ،بالقول �إن «هذا
الكالم يندرج فـي �إطار العمل لعرقلة
اجلل�سة ،الفت ًا الإنتباه �إىل �أن جدول
الأعمال ين�شر علن ًا ،ولي�س هنالك ما
نخفيه».
وقد �سجل فـي �سياق �أزمة وزارة

االت�صاالت تدخل الرئي�س مي�شال
�سليمان على خط الأزمة اجلديدة
بقوة طغت على اجتماع «جلنة الإعالم
واالت�صاالت» و�إر�ساله كتاب ًا �إىل وزارة
العدل للتحقيق مع اللواء �أ�شرف ريفي
عرب الق�ضاء ملخالفته قرار الوزير بارود
ب�إخالء الطابق الثاين فـي مبنى وزارة
االت�صاالت .ولكن البارز فـي هذا امللف
هو رد اللواء �أ�شرف ريفي الذي �أكد �أن ما
قام به (فـي ق�ضية معدات االت�صاالت)
قانوين وواجب وطني ويدخل �ضمن
�صالحياته� ،إذ قال �إن «اجلنازة حامية
وامليت كلب» .وفـي املعلومات �أن �إحالة
اللواء ريفي على النيابة العامة ،ال تزال
فـي درج ()...

ي�صادف يوم ال�سبت الواقع فـي  4حزيران 2011

ذكرى مرور الأربعني

على وفاة املغفور له ب�إذنه تعاىل املرحوم

احلاج رامي ف�ؤاد خمزومي
الرئي�س التنفيذي ملجموعة امل�ستقبل القاب�ضة
ويتقبل
والده املهند�س ف�ؤاد خمزومي (رئي�س حزب احلوار الوطني)
والدته مي نعماين خمزومي
زوجته كيارا كاتانيو  -بناته مي ويا�سمينا ونور � -شقيقتاه متارا وكاميليا
�أعمامه املهند�س زياد ،حممد ،املهند�س عماد وعمته لينة خمزومي عويدات
خاله نبيه نعماين
التعازي فـي مقر «حزب احلوار الوطني» فـي املتحف� ،شارع دونا ماريا -بناية مرج الزهور ،الطابق الأول
من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وحتى الواحدة بعد الظهر ،ومن ال�ساعة الثالثة وحتى ال�سابعة بعد الظهر
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي �أ�سبوع

البلد رهني الفراغ احلكومي
ف�ؤاد خمزومي

قام رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف�ؤاد خمزومي ب�سل�سلة زيارات �إىل كل من �سماحة مفتي
اجلمهورية ال�شيخ الدكتور حممد ر�شيد قباين ،الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،رئي�س «جبهة الن�ضال
الوطني» النائب وليد جنبالط ،رئي�س «احلزب الدميوقراطي اللبناين» النائب طالل �أر�سالن.
وكانت مديرة حترير جريدة «احلوار» ال�سيدة �آمنة القرى قد �شاركت فـي الندوة ال�سيا�سية التي
�أقامتها «الهيئات الن�سائية» فـي حزب اهلل مبنا�سبة عيد املقاومة والتحرير ،وكان لها مداخلة
خالل الندوة.
من ناحيته ،قام وفد من «قطاع ال�شباب والطالب» فـي احلزب بزيارة �إىل مدراء ور�ؤ�ساء املجال�س
الطالبية فـي «اجلامعة اللبنانية» لتهنئتهم بعيد املقاومة والتحرير .كما �شارك القطاع فـي امل�ؤمتر
الرتبوي الثاين «اال�ستثمار فـي التعليم العايل» ،الذي دعا �إليه «املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم
العايل».

مي ّر البلد فـي �أوقات �صعبة ،ولن �أقول م�صريية ،لأن لبنان م ّر ب�أزمات كثرية
وحتى عنيفة لكنه مع ذلك �صمد وجنح فـي العبور �إىل ب ّر الأمان ،ولو من غري
�أن يتعافى كلي ًا ...فالإعتداء الذي ا�ستهدف الوحدة الإيطالية فـي قوات الأمم
املتحدة فـي لبنان «اليونيفيل» الأ�سبوع املا�ضي هو اعتداء مقلق للبنانيني .و�إذا
ما �أ�ضفنا �إىل هذا احلادث امل�ستنكر ،الإ�شكال بل احلادث الذي ح�صل فـي
وزارة الإت�صاالت والذي ترك انطباع ًا م�ؤمل ًا عند اللبنانيني حول م�آالت عملية
تفتيت م�ؤ�س�سات الدولة بعد �أن عانت هذه امل�ؤ�س�سات طوي ًال من ال�شلل وحالة
املوات املتوا�صلة منذ �ست �سنوات ون ّيف ،ف�إن البلد يكون فـي حالة �صعبة جد ًا.
فالتفجري الذي ا�ستهدف «اليونيفيل» وحادث وزارة الإت�صاالت ي�شكالن م�ؤ�شر ًا
على مدى ه�شا�شة الأو�ضاع فـي البلد ككل �إذا مل يتم تدارك الفراغ احلكومي
اعترب رئي�س «حزب احلوار الوطني»
والإ�سراع فـي ت�أليف حكومة م�س�ؤولة �أمام اللبنانيني واخلارج �أي�ض ًا.
املهند�س ف�ؤاد خمزومي �أن الإ�ستقرار
فـي لبنان يجب �أن يبقى �أولوية على �أن
من هنا جند �أن الأمر امل�ؤكد �أن للحادثني الأخريين �صلة بغياب حكومة م�س�ؤولة و�سط الفراغ احلكومي املتمادي.
جتد كافة امللفات املتنازع حولها حلو ًال
لها فـي امل�ؤ�س�سات الد�ستورية على نحو
ولكن هل للقوى املعنية بت�شكيل احلكومة دور فـي ت�أخري �إجناز امللف احلكومي وفـي �إبقاء البلد رهني الفراغ احلا�صل فـي جدّي مبا ينزع فتيل التفجري الذي ال
موقع الرئا�سة الثالثة؟ �إنه �س�ؤال يبقى م�شروع ًا �إذا ما �أخذت الأمور بظواهرها فح�سب .ولكن ،بر�أينا ،تبقى جميع القوى يخدم �سوى �إ�سرائيل ،داعي ًا اللبنانيني
متوج�س �إىل الإلتحام والت�آخي فـي ما بينهم
ال�سيا�سية م�س�ؤولة عن هذا الفراغ لأن لبنان حمكوم �أو ًال و�آخر ًا بالتوافق .فامل�س�ألة لي�ست فقط �أن هذا الطرف ّ
من الآخر ويرتقب الظروف املنا�سبة لتعديل موازين القوى باجتاهه �أو ت�أمين ًا مل�صاحله وذاك الطرف يقوم مبمار�سة و�أخذ العرب من ويالت احلرب الأهلية
ال�ضغوط بكافة الو�سائل الداخلية منها واخلارجية �أي�ض ًا بقدر ما هي م�صالح البلد على املحك .وبكالم �أو�ضح ،حني يقال كما من ال�صراعات العبثية طوال
هم�س ًا و�أحيان ًا علن ًا -كما هو حال الزعيم الوطني النائب وليد جنبالط ومن باب ال�ضغط للت�سريع بت�شكيل احلكومة كما ال�سنوات ال�ست الأخرية.
كالم خمزومي جاء �إثر زيارة له
�أف�صح م�ؤخر ًا -ب�أن حزب اهلل ال يريد ت�شكيل احلكومة بانتظار تطورات خارجية �سواء فـي �سوريا (فـي الواقع كل الأطراف
�إىل �سماحة مفتي اجلمهورية ال�شيخ
تنتظر) �أم بانتظار القرار الظني املرتقب �صدوره عن املحكمة الدولية! ف�إن الواقع يفيد �أن هنالك �أكرث من طرف ينتظر الدكتور حممد ر�شيد قباين ،برفقة
ً
�أي�ضا مع املنتظرين� .إنه واقع ال ب ّد من الإقرار به .هذا مع العلم �أن كافة الأفرقاء يق ّرون �أن الت�سويات فـي لبنان هي نائبه الدكتور �أحمد مو�صللي ،فـي
النهاية الطبيعية لكل �أزمة و�أن ال منت�صر فـي هكذا معارك بل هنالك دائم ًا خا�سر �أكرب هو لبنان الدولة واملواطن املتلقي مقر دار الفتوى فـي عائ�شة بكار ،حيث
الطبيعي لتداعيات هذه الأزمات.
تداول مع �سماحته فـي �ش�ؤون البلد
و�شجونه.
فـي �أي حال ،جند �أن البلد مل يعد يتحمل ،مث ًال� ،إبقاء جرح املحكمة الدولية مفتوح ًا على «لعبة الأمم» ،فلي�س عاد ًال و�شدد خمزومي على الدور التاريخي
ح�شر املقاومة واملقاومني فـي زاوية الإتهام �أو ال�ضغط عموم ًا لتتحول قوة املقاومة �أو احلزب �إىل الداخل اللبناين حتت لدار الفتوى الكرمية فـي �إر�ساء �أف�ضل
�شعار «الدفاع عن حق املقاومة» كما ح�صل فـي � 7أيار حني �أريد للمقاومة �أن تدافع عن �شبكة �إت�صاالتها -ت�صريحات العالقات بني خمتلف مك ّونات املجتمع
قراري حكومة ال�سنيورة املتعلقني ب�شبكة ات�صاالت املقاومة والأجهزة الأمنية فـي مطار بريوت اللبناين وفـي نبذ الفنت خ�صو�ص ًا بني
النائب وليد جنبالط حول
ْ
الدويل كانت كافية للإ�شارة �إىل �أن ال�ضغط على حزب اهلل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل حتويل قواه �إىل الداخل -وعلى الرغم من امل�سلمني �سنة و�شيعة.
يوجه قواه �إىل الداخل مهما كانت الأ�سباب لأن الوحدة الوطنية هي التي
�أن اخلط�أ هنا م�شرتك لأنه ال يجوز حلزب اهلل �أن ّ
حتمي املقاومة وال �شيء �سواها ،ف�إن تعري�ض ال�سلم الأهلي لأي اختالل فهو الذي ي�ضرب املقاومة فـي مقتل.

خمزومي عند املفتي قباين
العب من و ْيالت احلرب الأهلية
لأخذ رَ

خمزومي من املختارة
اال�ستقرار الأمني يبقى ه�ش ًا
�إذا مل يتم تدارك الفراغ احلكومي

عملي ًا ،لن يقبل اللبنانيون الإ�ستمرار فـي دوامة انتظار املجهول .لذا نعترب فـي «حزب احلوار الوطني» �أن �إعادة لكل
ذي حق حقه قد يغلق الطريق على الفتنة الداخلية ويوفر الظروف لت�شكيل احلكومة من غري �أعباء ال�ضغوط الداخلية
واخلارجية لأن التوافق الداخلي على اخلطوط احلمر التي ال يجب جتاوزها يحفظ ال�سلم الأهلي ويوفر للحكومة العتيدة
الأجواء ال�صاحلة لعمل حكومي منتظم فـي ظل الأو�ضاع الإقت�صادية املتدهورة ،خ�صو�ص ًا �أن النا�س فـي كل لبنان بحاجة
�إىل حكومة تلتفت جدي ًا �إىل حاجاتهم املعي�شية .وال نن�سى �أن احلاجة �إىل حكومة هي حاجة خارجية �أي�ض ًا� ،إذ ت�ضع العامل
ندّد املهند�س ف�ؤاد خمزومي بالإعتداء
اخلارجي مهما كانت م�صاحله �أمام واقع �أن لبنان موح ّد فـي ق�ضاياه اخلارجية وقادر على حتمل م�س�ؤولياته جتاه هذا الذي ا�ستهدف الوحدة الإيطالية
العامل ككتلة واحدة متما�سكة.
فـي قوات الأمم املتحدة فـي لبنان
«اليونيفيل» ،معترب ًا �أن هذا التفجري
يبقى �أن ال�س�ؤال الذي مل يجد له جواب ًا حتى الآن هو� :إىل متى �سيبقى املواطن اللبناين رهينة ال�صراع ال�سيا�سي الذي ي�ستهدف �أمن لبنان وا�ستقراره،
يتجدّد من حني لآخر حتت عناوين متعدّدة ولكن الهدف فـي كل م ّرة هو حماولة تعديل موازين القوى الداخلية ،فيما البلد حمذر ًا من �أن اال�ستقرار الأمني للبنان
ال يحتمل �أن يكرب �أحد على ح�ساب �أحد؟ لذا ف�إن الدواء ال�شايف ال يكون ولن يكون �إ ّال بتطبيق اتفاق الطائف خ�صو�ص ًا يبقى ه�ش ًا �إذا مل يتم تدارك الفراغ
فـي بنده املتعلق بت�شكيل «الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية ال�سيا�سية» ،كما ب�إقرار قانون للإنتخاب يعتمد الن�سبية مبا يجعل احلكومي والإ�سراع فـي ت�أليف حكومة
�صوت املواطن فـي �صندوقة الإقرتاع من خارج القيد الطائفي واملذهبي وي�شكل الو�سيلة للجم احلالة املذهبية والطائفية ،م�س�ؤولة �أمام اللبنانيني واخلارج
وو�ضع حد نهائي ال�ستخدام املواطن فـي الإ�صطفافات الطائفية واملذهبية ،فيبطل مفعول الإ�ستخدامات الفئوية فـي �أي�ض ًا.
كالم خمزومي جاء �إثر زيارته رئي�س
ال�صراع ال�سيا�سي� ،أي �صراع مهما كرب �أم �صغر.
«جبهة الن�ضال الوطني» النائب وليد
جنبالط فـي ق�صر املختارة ،حيث
تناول الغداء على مائدة جنبالط ،ومت
التباحث بالأو�ضاع الداخلية املقلقة
و�سط الإ�ضطرابات الإقليمية ،ومت
التوافق على �ضرورة �إجناز ت�شكيل
احلكومة وتغليب امل�صلحة الوطنية لأن
زار رئي ـ ــ�س «ح ـ ــزب احلـ ــوار ط ـ ــالل �أر�س ـ ــالن فـي دارته فـ ـ ــي مكتبـ ـ ــه فـ ـ ــي بي ـ ــروت ،وتباح ـ ــث تكاليف الفراغ احلكومي باهظة على
الوطن ـ ــي» املهن ـ ــد�س ف ـ ـ ـ ـ�ؤاد خل ـ ــدة.
معـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي الأو�ضـ ـ ـ ـ ــاع العام ـ ــة اللبنانيني وفـي خمتلف املجاالت.
ً
خمزوم ـ ــي رئي ـ ــ�س «احل ـ ــزب كمـ ـ ـ ــا زار خمزوم ـ ــي �أي�ضـ ـ ـا فـ ـ ــي البل ـ ــد كما فـي تط ـ ــورات
الدميوقراط ـ ــي اللبنان ـ ــي» النائ ـ ــب الرئي ـ ــ�س فـ ـ ـ�ؤاد ال�سني ـ ــورة فـ ـ ــي املنطق ـ ــة.
ت�صوير حممد ال�ساحلي

خمزومي
فـي زيارة �إىل ال�سنيورة و�أر�سالن

احلـــــوار
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«قطاع ال�شباب والطالب»
فـي زيارة ملدراء ور�ؤ�ساء املجال�س الطالبية
فـي اجلامعة اللبنانية
الفنون اجلميلة الدكتور �أكرم
قان�صو.
وقام الوفد بتقدمي الربنامج ال�سيا�سي
لـ»حزب احلوار الوطني» وجريدة
«احلوار» �إىل املدراء ،كما قدّم لهم
تهنئة با�سم رئي�س احلزب املهند�س
ف�ؤاد خمزومي وبا�سم القطاع.
و ّمت التحدّث عن �أهمية هذه املنا�سبة
وحجم الت�ضحية التي قدّمتها املقاومة
فـي �سبيل عزة هذا الوطن و�شعبه.
وقد �شكر املدراء للوفد زيارته وتهنئته
لهم فـي هذه املنا�سبة.

قام وفد من «قطاع ال�شباب والطالب»
فـي «حزب احلوار الوطني» �ضم ك ًال
من :حممود جعفر ،حنني غطا�س،
ح�سن مو�سى ،وحوراء الدّر ،بزيارة
�إىل مدراء كليات «اجلامعة اللبنانية»-
الفرع الأول للتهنئة بعيد املقاومة
والتحرير.
وقد زار الوفد ك ًال من مدير كلية
العلوم االقت�صادية و�إدارة الأعمال
الدكتور كامل كالك�ش ،مدير كلية
العلوم الدكتور �أحمد كنج ،مدير كلية
الهند�سة الدكتور حممد حمدان،
مدير كلية العلوم ال�سيا�سية واحلقوق
الدكتور حممد منذر ،ومدير كلية وهنا ن�ص التهنئة:

اجلمعة 2011/6/3

3

م�شروع قانون انتخاب �أع�ضاء
جمل�س النواب
الف�صل الأول

فـي عدد النواب والدوائر االنتخابية
والدعوة لالنتخاب و�شروط الرت�شح
املادة  :1يت�ألف جمل�س النواب من مئة وثمانية وع�شرين ع�ضو ًا تكون مدة
واليتهم �أربع �سنوات ،ينتخبون وفق ًا لنظام االقرتاع الن�سبي املبينة �أحكامه فـي
هذا القانون.

املادة  :2تت�ألف الدوائر االنتخابية من املحافظات التقليدية التاريخية
التالية:
 -1دائرة حمافظة بريوت
 -2دائرة حمافظة جبل لبنان
وت�ضم حمافظة بعلبك-الهرمل وحمافظة البقاع
مدير كلية العلوم االقت�صادية وادارة االعمال  -3دائرة حمافظة البقاع
ّ
 -4دائرة حمافظة ال�شمال -وت�ضم حمافظة لبنان ال�شمايل وحمافظة عكار
وت�ضم حمافظتي لبنان اجلنوبي وحمافظة النبطية
 -5دائرة حمافظة اجلنوب
ّ

نتقدّم منكم ومن ال�شعب اللبناين ال�صامد واجلي�ش اللبناين البا�سل ومن املقاومني
الأبطال ب�أحر التهاين مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية احلادية ع�شرة للتحرير .ونبارك
أمتي العربية والإ�سالمية هذا الإجناز النوعي التاريخي العظيم الذي
للبنان ولل نْ
حققه املقاومون املجاهدون الأبطال.

املادة  :3يحدد عدد املقاعد املخ�ص�صة لك ّل دائرة ،وتوزيعها الطائفي وفق ًا
للجدول رقم ( )1املرفق بهذا القانون
املادة  :4يجري الرت�شح عن كل من الأق�ضية التي تت�ألف منها الدائرة
الإنتخابية.

�إننا �إذ نثمن بكل اعتزاز جهود وت�ضحيات املقاومني الأبطال ،نرجو اهلل عز وجل
�أن يت ّمم هذا الن�صر بتحرير �أرا�ضينا و�أرا�ضي العرب وخ�صو�ص ًا فـي فل�سطني
وامل�سجد الأق�صى املبارك والقد�س احلبيبة و�أن يتحقق لهذا الوطن الأمن والأمان
و�أن ينعم �شعبنا باحلرية والرخاء واال�ستقرار الدائم و�إىل مزيد من التوفيق
واالنت�صارات.

املادة  :5يكون الرت�شح فـي لوائح مقفلة وم�سماة.
املادة  :6يجري الرت�شح عن املقعد املناطقي والطائفي فـي الدوائر وفق ًا
مدير كلية العلوم الدكتور احمد كنج للجدول رقم ( )2املرفق بهذا القانون.

ع�شتم وعا�ش لبنان...

املادة  :7ال يجوز لأي مقرتع فـي الدائرة الإنتخابيةّ � ،أي كانت طائفته� ،أن
ملر�شح واحدٍ
يقرتع �سوى لالئحة واحدة فـي تلك الدائرة ،ومينح �صوت ًا ترجيحي ًا ٍ
على هذه الالئحة ،لأي طائفة انتمى هذا املر�شح.

كما زار الوفد �أي�ض ًا ر�ؤ�ساء املجال�س
الطالبية فـي كل من كلية العلوم
االقت�صادية و�إدارة الأعمال الأ�ستاذ
حممد �أبو �شز ،كلية العلوم ال�سيا�سية
واحلقوق ممث ًال بالأ�ستاذ حممد
علوية ،وكلية الهند�سة الأ�ستاذ طارق
�شحادة ،ومندوب حزب اهلل فـي كلية كما قام بع�ض طالب القطاع �أي�ض ًا
الفنون الأ�ستاذ جواد مظلوم.
بتوزيع احللوى على �أهايل النبطية
وقد ّمت التحدث عن �أهمية هذه مبنا�سبة عيد املقاومة التحرير.

املنا�سبة وكيفية �أخذ العرب منها .كما
مت التط ّرق �إىل الن�شاطات التي ميكن
القيام بها فـي ما بني «قطاع ال�شباب
والطالب» فـي «حزب احلوار الوطني»
واملجال�س الطالبية فـي الكليات.

املادة  :8يكون االقرتاع عام ًا و�سري ًا وعلى درجة واحدة.
املادة  :9ال يجوز �أن ينتخب ع�ضو ًا فـي املجل�س النيابي �إال من كان لبناني ًا
مقيد ًا فـي قائمة الناخبني� ،أ ّمت اخلام�سة والع�شرين من عمره ،متمتع ًا بحقوقه
املدنية وال�سيا�سية ،متعلم ًا ،وال يجوز انتخاب املتجن�س باجلن�سية اللبنانية �إال
بعد انق�ضاء ع�شر �سنوات على جتن�سه.
مدير كلية الهند�سة الدكتور حممد حمدان

فـي زيارة املعر�ض اخلا�ص بذكرى عيد املقاومة والتحرير
الذي اقيم فـي كلية الفنون

وفـي ...م�ؤمتر
«اال�ستثمار فـي التعليم العايل»
ح�ضر ع�ضو املكتب ال�سيا�سي م�س�ؤول
«قطاع ال�شباب والطالب» فـي احلزب
�إياد �سكرية امل�ؤمتر الرتبوي الثاين
«اال�ستثمار فـي التعليم العايل» ،الذي
دعا �إليه «املركز الإ�سالمي للتوجيه
والتعليم العايل» برعاية رئي�س جمل�س
النواب الأ�ستاذ نبيه بري ،وذلك فـي
فندق «ال�سفري».
?وقد �أو�صى امل�ؤمتر باعتبار التعليم

العايل ر�أ�سما ًال فـي بناء قدرات
الأوطان وتعزيزها ،و�ضرورة �أوىل
و�أ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة ال�شاملة.
كما �أو�صى بزيادة اال�ستثمار فـي جمال
البحث العلمي من خالل تخ�صي�ص
ميزانية له ،من الدولة ،والنظر فـي
اال�ستثمار فـي التعليم العايل ال جلهة
تكاليفه املادية بل جلهة عائداته املهمة
للمجتمع والإن�سان.

املادة  :10تدعى الهيئات االنتخابية مبر�سوم وتكون املهلة بني تاريخ ن�شر هذا
املر�سوم واجتماع الهيئات االنتخابية ثالثني يوم ًا على الأقل.
جتري االنتخابات العامة خالل ال�ستني يوم ًا التي ت�سبق موعد انتهاء والية املجل�س
النيابي وذلك فـي ما خال احلالة التي ُيح ّل فيها املجل�س ،ففي هذه احلالة جتري
الإنتخابات خالل ...يوم ًا من تاريخ احلل .يعني موعد االنتخاب فـي يوم واحد
جلميع الدوائر ويجوز �أن يعني موعد خا�ص لكل دائرة �أو �أكرث �إذا تط ّلب ذلك
مقت�ضيات احلفاظ على الأمن وال�سالمة العامة.
املادة � :11إذا �شغر �أحد املقاعد ب�سبب الوفاة �أو اال�ستقالة �أو لأي �سبب �آخر،
جتري االنتخابات للمقعد ال�شاغر على قاعدة النظام الأكرثي والدائرة-الق�ضاء
مع ال�صوت الواحد ملر�شح واحد .يجري الرت�شيح عن املقعد ال�شاغر ب�صورة
منفردة ،وذلك ا�ستثنا ًء على قاعدة الرت�شيح عرب الئحة وفق ًا للنظام الن�سبي
املن�صو�ص عليها فـي املواد  1وحتى  5من هذا القانون .جتري االنتخابات للمقعد
ال�شاغر خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �شغوره.
�إذا �أبطل املجل�س الد�ستوري كامل العملية االنتخابية فـي �إحدى الدوائر �أو �أبطل
نيابة كل �أع�ضاء الئحة ما ،فـي هذه احلالة تعاد العملية االنتخابية فـي هذه
الدائرة على قاعدة الن�سبية.
ويعترب املركز �شاغر ًا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار جمل�س النواب فـي احلاالت
الأخرى� ،أو من تاريخ ن�شر قرار املجل�س الد�ستوري فـي اجلريدة الر�سمية فـي
حال �إبطال انتخاب �أحد النواب .غري �أنه ال ينتخب خلف للنواب الذين ت�شغر
مراكزهم قبل انتهاء والية املجل�س النيابي ب�ستة �أ�شهر �أو �أقل.
 vvي�ضع «حزب احلوار الوطني» بني �أيدي اللبنانيني ،وعلى
�أجزاء« ،م�شروع قانون لالنتخاب يعتمد الن�سبية �أ�سا�س ًا لالنتخابات
النيابية» الذي كان قد �أعلن احلزب عنه فـي م�ؤمتر �صحفي فـي دار
نقابة ال�صحافة فـي � ،2005/9/8إ�سهام ًا منه فـي تعزيز احلوار
الداخلي حول خمتلف الق�ضايا الأ�سا�سية ،خ�صو�ص ًا من �أجل التوافق
على قانون انتخابي جديد يكفل �صحة التمثيل ال�شعبي وعدالته.
احلـــــوار
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اجلمعة 2011/6/3

مديرة حترير «احلوار»
فـي ندوة �سيا�سية مبنا�سبة عيد املقاومة والتحرير
�شاركت مديرة حترير جريدة «احلوار»
ال�سيدة �آمنة القرى فـي الندوة ال�سيا�سية
التي �أقامتها «الهيئات الن�سائية» فـي
حزب اهلل مبنا�سبة عيد املقاومة
والتحرير ،وذلك فـي قاعة «جم ّمع �أهل
البيت» فـي مدينة بنت جبيل.
كما �شارك فـي الندوة ع�ضو املجل�س
ال�سيا�سي فـي حزب اهلل رميا فخري،
وع�ضو املكتب ال�سيا�سي فـي «التيار
الوطني احلر» ليلى الرحباين ،بح�ضور
ح�شد من الكوادر والفعاليات الن�سائية
واملهت ّمني.
وفـي مداخلة لها ،ر�أت القرى �أن ن�صر
العام  2000و�ضع حجر الأ�سا�س لي�س
لوقف م�شروع �إ�سرائيل الكربى فح�سب،
بل �صنع التح ّول الكبري فـي م�س�ألة
ال�صراع العربي-الإ�سرائيلي .واعتربت
�أن املقاومة الإ�سالمية فـي لبنان التي
العامي 2000
قادت الن�صر ْين فـي
نْ
و� 2006صنعت حت ّو ًال على م�ستويات عدة
�أهمها �أنها �أ�سقطت فـي لبنان نظرية
ق ّوة لبنان فـي �ضعفه ،ف�أ�صبح لبنان قوي ًا
مبقاومته وجي�شه و�شعبه وو�ضعت حد ًا
نهائي ًا مل�سار الإعتداءات الإ�سرائيلية
املجانية.
و�أكدت على �أن انت�صار العام � 2000أنهى
�إىل الأبد م�شروع «�إ�سرائيل الكربى»،
فكيف ال يكون نقطة حت ّول فـي م�سار
ال�صراع العربي-الإ�سرائيلي؟ فيما
�أثبتت املقاومة فـي لبنان �أن الق�ضية
الفل�سطينية فـي �صلب برناجمها كما
يجب �أن تكون فـي �صلب برامج حركات
التحرر العربي والإ�سالمي ،ال �سيما فـي
زمن الثورات ال�شبابية ال�شعبية العربية،
وعلى ر�أ�س �أولوياتها.

الإ�سرائيلي كانوا ي�ؤمنون ب�أنهم ميار�سون
واجب ًا ديني ًا ووطني ًا و�إن�ساني ًا ،ومن غري
امل�سموح تركه من ق َبل �أي �شعب حتتل
�أر�ضه وتنتهك مقد�ساته ،بغ�ض النظر
عما �ستكون النتيجة .واعتربت �أنه لوال
امل�ؤامرات التي حتاك �ضد هذه املقاومة
م�ؤامرات الداخل واخلارج -لر�أينا �أنالقوة التي ي�ؤمنها مثلث اجلي�ش وال�شعب
واملقاومة كفيلة بتحويل لبنان �إىل واحة
ازدهار و�أمان ،لكن فـي احلقيقة ُيراد
�ضرب منوذج املقاومة اللبنانية من
خالل �ضرب املقاومة و�إ�ضعافها.
بدورها� ،أكدت الرحباين على �أنه �إذا
كانت تو�صيات ميثاق الأمم املتحدة
تن�ص على حق تقرير امل�صري وعدم
ّ
خ�ضوع ال�شعوب لال�ستعباد الأجنبي
�أو �سيطرته �أو ا�ستغالله �أو احتالله
ويكفل حقنا باملقاومة« ،فكيف ميكن
�أن نقرر م�صريينا دون مقاومة الظلم؟
وب�أي عرف و�أي مبد�أ ،وب�أي قانون
مينع اللبناين والفل�سطيني والعربي من
�أن يقاوم �إ�سرائيل و�أن يطردها ،و�أن
يعتربها احتال ًال؟».
وهنا الن�ص احلرفـي ملداخلة
ال�سيدة �آمنة القرى:
رياح الإنت�صار  -نقطة حت ّول فـي
التاريخ

عند احلديث عن �إنت�صار لبنان فـي العام
 2000لي�س فـي معناه اللبناين فح�سب بل
مبعناه العربي والإ�سالمي الأ�شمل ال ب ّد
من �أن نبد�أ من فل�سطني ...فل�سطني فـي
الذكرى الثالثة وال�ستون على احتاللها
من قبل ع�صابات الهاغاناه اليهودية
بالتواط�ؤ مع الإ�ستعمار الربيطاين الذي
من جهتها ،ر�أت فخري �أنه عندما �أخذ كان يحتل فل�سطني وب�ضعة بلدان عربية
املقاومون فـي لبنان قرار مواجهة العدو فـي العام .1948
فلنكبة فل�سطني ولبنان خ�صو�ص ًا عالقة
مل تنف�صم ،فلبنان كان ومل يزل جزء ًا ال
يتجز�أ من ال�صراع العربي-الإ�سرائيلي،
وم�صريه وم�ستقبله رهن مب�صري
فل�سطني وق�ضيتها ،و�إذا كانت الأمة
العربية بكافة �أقطارها م�س�ؤولة جتاه
فل�سطني وق�ضيتها والقد�س والأق�صى
ال�شريف متام ًا كما هي م�س�ؤولية الأمة
الإ�سالمية ،ف�إن لبنان بحكم جريته
لفل�سطني بقي منذ العام  1948فـي
دائرة اخلطر ال�صهيوين ،خ�صو�ص ًا
جلهة �أطماع الكيان ال�صهيوين ب�أر�ضه

ومياهه.
لقد جاءت �أحداث مارون الرا�س قبل
�أ�سبوعني لت�ضع النقاط على حروف
قراءتي املتوا�ضعة للإنت�صار فـي العام
 .2000فلقد �أثبتت «بركات» �إنت�صار
الـ 2000والإنتفا�ضة الثانية التي تلت هذا
الإنت�صار فـي العام  2000فـي فل�سطني
املحتلة والتي �أدّت �إىل خروج جي�ش العدو
مدحور ًا ،و�آرييل �شارون ،حتديد ًا ،من
قطاع غزة بغري قيد �أو �شرط �أي�ض ًا �أن
ال�شعوب تنت�صر باملقاومة فح�سب والعدو
ين�سحب بغري قيد �أو �شرط باملقاومة
املدعومة من ال�شعب.
ولنعد �إىل �إنت�صار الألفني...
�إن انت�صار �أيار فـي العام  2000والذي
كانت ترجمته الفعلية �إن�سحابا �شبه
كامل وغري م�شروط لقوات الإحتالل
الإ�سرائيلي من جنوب لبنان �أعاد لثقافة
املقاومة والتحرير عرب املقاومة مكانتها
الطبيعية فـي م�سار ال�صراع العربي-
الإ�سرائيلي وذلك على ح�ساب ثقافة
التفاو�ض والتنازل وطريق املفاو�ضات
وفقط املفاو�ضات التي راجت بعد اتفاق
�أو�سلو فـي العام  1993والتي و�ضعت
الإنتفا�ضة الثانية فـي ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة حد ًا لتفر ّد هذا املنطوق
والتي ما لبثت ال�سلطة الفل�سطينية
�أن جعلتها �سبي ًال وحيد ًا حلل الق�ضية
الفل�سطينية بالإ�ستناد �إىل امل�شروع
الأمريكي حلل الدولتني وعرب �سل�سلة
من الربوتوكوالت و�ضعت املقاومة
فكي
واملقاومني فـي ال�ضفة الغربية بني ْ
�إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية التي
نفذت حرفي ًا �شعار رئي�سها :التفاو�ض
وفقط التفاو�ض فو�ضعت قوات �أمنها
املدر ّبة حتت �إ�شراف اجلرنال الأمريكي
كيث دايتون فـي خدمة حماية �إ�سرائيل
ومنع املقاومة وقمع املقاومني وحب�سهم
فـي �سجون ال�سلطة وت�سليمهم فـي بع�ض
احلاالت �إىل �سلطات الإحتالل ،حتى
�أنها �شكلت حاجز ًا مانع ًا من قيام �أي
م�شاركة خالل العدوان الإ�سرائيلي على
التوجه
قطاع غزة  .2009/2008هذا ّ
جاء برعاية م�صرية فـي زمن الرئي�س
امل�صري املخلوع ح�سني مبارك وما �س ّمي
بدول الإعتدال.
لقد كان الهدف املعلن الذي و�ضعته دولة
العدو للعدوان على لبنان فـي متوز و�آب
من العام  2006الق�ضاء على املقاومة،
وقد ف�شل العدوان وانت�صرت جمدد ًا

املقاومة فـي لبنان� ،إذ ًا ف�إ�سرائيل التي
تدرك املعنى الإ�سرتاتيجي خلروجها من
لبنان فـي العام  2000من دون قيد �أو
�شرط ،كان ال ب ّد لها من �أن حتاول ك�سر
هذا التح ّول الإ�سرتاتيجي فـي ال�صراع
العربي-الإ�سرائيلي وذلك بعد �أن جت ّمد
ميزان القوى منذ حرب ت�شرين فـي العام
 1973وقد جاءت الإنتفا�ضة الفل�سطينية
الثانية وحترير القطاع  2005ليتابعا
الإنت�صار الكبري فـي لبنان فـي العام
� 2000أي�ض ًا وليك�سرا منطق التفاو�ض
الذي كان قد انطلق مع اتفاقية �أو�سلو
� 1993إذ �أن هذه الإنتفا�ضة التي تعززت
مبقاومة فل�سطينية با�سلة �أ�سهمت �أي�ض ًا
بان�سحاب �إ�سرائيل بال قيد �أو �شرط من
قطاع غزة وتفكيك م�ستوطنات القطاع
فـي العام  .2005وهكذا كان الهدف
الرئي�سي لإ�سرائيل بعد انت�صار الألفني
ك�سر منطوق انت�صار املقاومات فـي
لبنان وفل�سطني ف�شنت احلرب �أي�ض ًا
على قطاع غزة املحا�صر بهدف ت�صفية
املقاومة و�إن مل تعلن عن هذا الهدف
لئال يقع لها ما وقع فـي لبنان  2006فقد
ف�شلت فـي العدوان على القطاع على
الرغم من احل�صار القا�سي واملتوا�صل
قبل العدوان وبعده.
�إذ ًا ن�صر العام  2000و�ضع حجر
الأ�سا�س لي�س لوقف م�شروع �إ�سرائيل
الكربى فح�سب بل �صنع التح ّول الكبري
فـي م�س�ألة ال�صراع على �أر�ض فل�سطني
�إذ حت ّررت غزة وكان بالإمكان �أي�ض ًا �أن
يح�صل الإن�سحاب من ال�ضفة الغربية لو
انطلقت الإنتفا�ضة الثالثة.
�إن املقاومة فـي لبنان التي قادت
الن�صرين فـي الـ 2000والـ� 2006صنعت
حت ّو ًال على م�ستويات عدّة:
 �أ�سقطت فـي لبنان نظرية ق ّوة لبنانفـي �ضعفه .ف�أ�صبح لبنان قو ّي ًا مبقاومته
وجي�شه و�شعبه.
 و�ضعت حد ًا نهائي ًا مل�سار الإعتداءاتالإ�سرائيلية املجانية ف�إ�سرائيل باتت
تدرك �أن مقابل كل عدوان هنالك
مواجهة خا�سرة لها فـي لبنان ولها �أثمان
باهظة.
 و�ضعت حد ًا نهائي ًا ملنطق التفاو�ضعند �أطراف لبنانية مع العدو الإ�سرائيلي
ومبد�أ تقدمي التنازالت والتطبيع.
 �أ�صبح �أمل الأ�سري العربي والفل�سطينيبالإفراج عنه مرتبط ًا بفعل املقاومة و�أ�سر
جنود من جي�ش العدو وذلك بالرغم من

الدور ال�سلبي الذي لعبته دول الإعتدال
العربي فيما بعد جعلت من هذا امللف
يتعرث فـي مراحل الحقة خ�صو�ص ًا مبا
يخ�ص الأ�سرى الفل�سطينيني والعرب
ّ
ولكن النجاح الأول للمقاومة الإ�سالمية
فـي لبنان فـي فر�ض �شروط حترير
�أ�سرى عرب ومن فل�سطني ولبنان على
حد �سواء �أعطى لهذا امللف بعد ًا جديد ًا
معزز ًا بانت�صار الألفني والإن�سحاب
بغري قيدٍ �أو �شرط وبتعديل فـي موازين
القوى .وجتربة «حما�س» مع اجلندي
الإ�سرائيلي �شاليط قد تكون �أحد الدالئل
على «النف�س اجلديد» الطويل والقوي
فـي عمليات التبادل للأ�سرى مع الكيان
ال�صهيوين.
توجه �ضربة قا�سية ملفهوم حل
 مل ّال�صراع العربي-الإ�سرائيلي عرب
التفاو�ض فح�سب ،بل فتحت �أي�ض ًا ك ّوة
فـي جدار املراوحة عرب التفاو�ض.
وانطلقت الإنتفا�ضة الثانية املباركة فـي
فل�سطني املحتلة �إثر انت�صار الألفني،
موجهة �ضربة �شديدة التفاقات �أو�سلو
عرب ا�ستنها�ض املقاومة فـي فل�سطني
وحتول الزعيم الفل�سطيني يا�سر عرفات
�إىل دعم الإنتفا�ضة واملقاومة بعد �أن
ت ّيقن فـي كمب ديفيد  2فـي العام 2000
�أن املطلوب منه هو التنازل عن احلق فـي
القد�س وامل�سجد الأق�صى .وبالإمكان
القول عن يوم � 15أيار  2011ب�أنه يوم
جميد كما قال الأمني على املقاومة ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل فـي تربيكاته لل�شهداء
الفل�سطينيني الذين �سقطوا دون �أر�ضهم
فـي مارون الرا�س وفـي القنيطرة وفـي
ال�ضفة الغربية على حاجز قلندية وفـي
�شمايل و�شرقي قطاع غزة حيث مواقع
جي�ش الإحتالل ،فقد �أثبت فل�سطينيو
ال�شتات فـي هذا اليوم فـي مارون الرا�س
وفـي كافة الثغور املطلة على فل�سطني
املحتلة �أن كل االتفاقات وامل�ساومات
والتنازالت �سوف ت�سقط �أمام حقيقة �أن
�شعب فل�سطني لن يتنازل عن حقه فـي
العودة �إىل �أر�ضه ولن ي�ست�سلم �أو يتهاون
�أمام حقه فـي فل�سطني كل فل�سطني .هذا
وميكن القول بالن�سبة �إىل موقعة مارون

الرا�س حتديد ًا �أنها مل تكن لتح�صل فـي
هذا املكان وعلى هذا النحو لوال التحرير
فـي الألفني والإنت�صار فـي  2006فمن
هذا املكان املحرر فـي مارون الرا�س
تتجلى فل�سطني كامل فل�سطني وهو ما
�أ�شار �إليه قادة العدو �إذ فهموا من ر�سالة
مارون الرا�س حتديد ًا �أن الفل�سطينيني
ال يتخلون عن �شرب من �أر�ض فل�سطني
� ُأ�سمِ ّيت �أرا�ضي � 48أم �أرا�ضي الـ.67
 ك�سرت املفهوم الذي قام بعد اتفاق�أو�سلو والذي بات يعترب الق�ضية
الفل�سطينية م�س�ؤولية فل�سطينية
تخل عربي �شبه
فح�سب ،وما تالها من ٍ
كامل عن الق�ضية الأ�سا�س وهي توجهات
عبرّ ت عن التفتت العربي حتت �شعارات
مثل الأردن �أو ًال ولبنان �أو ًال وال�سعودية
�أو ًال وم�صر �أو ًال كما اللبننة والأردنة
وال�سعدنة وامل�صرنة لت�صبح ق�ضية
فل�سطني خارج امل�س�ؤولية العربية و�شعار
«نر�ضى مبا ير�ضى به الفل�سطينيون»
لت�صبح ق�ضية فل�سطني خارج امل�س�ؤولية
العربية الأمر الذي مل ينتج عنه �سوى
املزيد من التنازالت لأمريكا و�إ�سرائيل.
فبعد التجزئة فـي «�سايك�س بيكو» �أتى
زمن التفتيت حتت �شعار ما �س ّمي
بـ»ال�شرق الأو�سط اجلديد» لتحويل
�إ�سرائيل «�أ�صلية» فـي املنطقة العربية
وي�صبح الكيان ال�صهيوين وحده القوي
بينما بلداننا العربية ك ٌل م�شغول بكيف
ينق�سم على نف�سه ليتح ّول �إىل �إثنيات
وطوائف ومذاهب وجهويات �إىل �أن باتت
لي�س فقط ق�ضية فل�سطني فـي خطر
ُمقيم ،بل خمتلف البلدان العربية.
باخت�صار لقد �أنهى �إنت�صار العام 2000
و�إىل الأبد م�شروع �إ�سرائيل الكربى،
فكيف ال يكون نقطة حت ّول فـي م�سار
ال�صراع العربي-الإ�سرائيلي فيما
�أثبتت املقاومة فـي لبنان �أن الق�ضية
الفل�سطينية فـي �صلب برناجمها كما
يجب �أن تكون فـي �صلب برامج حركات
التحرر العربي والإ�سالمي ،ال �سيما فـي
زمن الثورات ال�شبابية ال�شعبية العربية،
وعلى ر�أ�س �أولوياتها.

م�ؤ�س�سة خمزومي

برنامج التدريب ي�شارك فـي م�شروع متكني املر�أة
�إميان ًا منها ب�أهمية التوا�صل والتعاون
بني مكونات املجتمع املدين ولأن متكني
املر�أة من �أولو ّياتها ،حتر�ص «م�ؤ�س�سة
خمزومي» على حتقيق هذا الأمر من
خالل تنفيذ م�شاريع م�شرتكة فـي
خمتلف املناطق اللبنانية.
وفـي هذا الإطار ،مت التعاون مع جمعية
«�أجيالنا» من خالل «م�شروع متكني
املر�أة» الذي نفذته اجلمعية بال�شراكة
مع « »MEPIحيث قامت «م�ؤ�س�سة
خمزومي» من خالل براجمها للتدريب
بت�أهيل امل�شاركات فـي امل�شروع على
دورات التزيني الن�سائي واملاكياج
والعناية بالأظافر فـي مراكز التابعة
امل�ؤ�س�سة.
وعليه ،فقد ح�ضرت امل�ؤ�س�سة حفل
التخرج الذي �أقامته جمعية «�أجيالنا»
احلـــــوار

ملتدربات امل�شروع املذكور ،فـي مركزها
فـي بريوت ،فـي � 16أيار املا�ضي ،وذلك
فـي اخت�صا�صات الكمبيوتر وفن الطبخ
والتجميل.
ً
وقد ح�ضر هذا احلفل �أي�ضا املعلمون

فـي برنامج التدريب لدى امل�ؤ�س�سة رغبة
منهم مب�شاركة امل�ستفيدات فرحتهن
بهذه املنا�سبة .كما �شكر احل�ضور
للجميـ ــع تعاونهم مل�ساعدة املر�أة
ومتكينها من احل�صـول على عمل منتج.

«�صحتك ...بتهمنا»
حتت �شعار «�صحتك ...بتهمنا»،
ي�ستمر برنامج الرعاية ال�صحية
لدى «م�ؤ�س�سـ ــة خمزومي» فـي تنظيم
املحا�ض ـ ــرات ال�صحية حول الأمرا�ض
املختلفة لتزويـد املواطني ــن باملعلومات
الالزمة حول الإجراءات الوقائية
لكثري من الأمرا�ض وت�شجيعه ــم
على تطبيقهـا ،ال �سيما و�أن هناك
بع�ض الأم ــرا�ض التي ميكن جتنبه ــا
بالوقايـ ــة منها.
وفـي هذا الإطار� ،أقـ ــام مرك ـ ــز
املزرعـ ــة ال�صحي فـي � 26أيار
املا�ضـ ــي حملة توعية حول مـ ــر�ض
ترقق العظام تالها توزيع كوبونات
جمان ًا على احلا�ضرين لإجراء فح�ص
ترقق العظام للج�سم كله مبواعيد
خمتلفة وبعد ظهور نتيجة الفح�ص

حيث يق ـ ــوم الطبيب املخت�ص مبراجعة خمزومي» حر�صها على �إقامة
النتائج وو�صف العالج الالزم فيما احلمالت واملحا�ضرات ال�صحية من
�أجل احلفاظ على �صحتهن و�صحة
بعد.
وقد �شكرت ال�سيدات لـ«م�ؤ�س�سة املواطن ب�شكل عام.

احلـــــــــوار

ر�أي
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�صراع امل�شاريع الأجنبية على الأر�ض العربية
والذي كان يناف�س فرن�سا �أي�ض ًا فـي
دول �أفريقية عدّة.
ٍ

�صبحي غندورv
فـي حقبة الت�سعينيات من القرن
املا�ضي ،ظهر على ال�سطح ال�سيا�سي
للمنطقة العربية جملة م�شاريع
�إقليمية ودولية كانت تريد توظيف
نتائج املتغيرّ ات التي حدثت دولي ًا،
ب�سقوط االحتاد ال�سوفييتي ،وعربي ًا
فـي ا�ستثمار ما �أدّت �إليه حربا
إ�ضعاف
اخلليج الأوىل والثانية من � ٍ
الع�سكريتي فـي منطقة
للقوتي
نْ
نْ
اخلليج العربي� ،إيران والعراق،
وا�ستنزاف املال النفطي العربي فـي
هاتني احلربني .فـي تلك الظروف،
التي �شهدت �أي�ض ًا انت�شار ًا ع�سكري ًا
�أمريكي ًا فـي املنطقة ،جرى م�ؤمتر
مدريد من �أجل حتقيق الت�سوية
ال�شاملة بني العرب و�إ�سرائيل.
وقد ا�ستتبع انعقاد امل�ؤمتر دعوة
�أمريكية (مدعومة من حزب «العمل»
الإ�سرائيلي) لإقامة «�شرق �أو�سطي
جديد» ي�سوده حال التطبيع بني
العرب والإ�سرائيليني ّ
بغ�ض النظر
عن م�سارات املفاو�ضات التي �شملت
ك ّل اجلبهات مع �إ�سرائيل.
فـي تلك الفرتة �أي�ض ًا ،حت ّركت فرن�سا
من �أجل �إقامة «�شرق متو�سطي»
يربط جمموعة دول البحر املتو�سط
فـي �صيغة عالقات تكون فرن�سا هي
حمورها .وكان هدف هذه الدعوة
الفرن�سية هو التناف�س مع م�شروع
الهيمنة الأمريكية على املنطقة

ف�سقوط «االحتاد ال�سوفييتي» وخروجه
من �ساحة املناف�سة مع الواليات
املتحدة و»حلف الناتو» مل يكن نهاية
لل�صراع الدويل على «ال�شرق الأو�سط»
وما فيه من ثروات نفطية ،وما هو
عليه من موقع جغرافـي �إ�سرتاتيجي
يربط بني القارات ،وما على �أر�ضه
من �أماكن مقدّ�سة جلميع الر�ساالت
ال�سماوية .على العك�س متام ًا ،ف�إن
نهاية «القطب ال�شيوعي» املناف�س فتَح
ال�شهية �أكرث على املنطقة العربية،
حتديد ًا فـي ظل �إدارة بو�ش الأبن،
التي �سعى «املحافظون اجلدد» فيها
لفر�ض واقع «الإمرباطورية الأمريكية
الوحيدة» فـي العامل من خالل الهيمنة
الع�سكرية على «منطقة ال�شرق
ومما
الأو�سط» وثرواتها الطبيعيةّ ،
ُي�س ّهل املناف�سة الأمريكية اجلارية
مع ال�صني وغريها من االقت�صادات
الكربى النامية فـي القرن اجلديد.
رافق هذا احلال على �صعيد امل�شاريع
الدولية �أي�ض ًا وجود م�شاريع «�إقليمية»
ها ّمة على جوار الأ ّمة العربية وفـي
قلبها املحت ّل �إ�سرائيلي ًا.
الآن جند املنطقة العربية من جديد
حال من االن�شداد �إىل هذه
فـي ٍ
امل�شاريع الدولية والإقليمية دون وجود
ح ّد �أدنى من ر�ؤية عربية م�شرتكة �أو
«م�شروع عربي» ميلأ الفراغ احلا�صل
باملنطقة.

فاملراهنات العربية على اخلارج
كانت �سمة ال�سيا�سات الر�سمية
العربية حلواىل قرن من الزمن،
وبوادرها كانت فـي مراهنة الزعماء
العرب مبطلع القرن الع�شرين على
الأوروبيني مل�ساعدتهم فـي التخل�ص
من «الهيمنة العثمانية» التي ا�شتدّت
بها �آنذاك حركة الترتيك العن�صري،
عقدي
وبا�ستثناءٍ حمدود فـي
ْ
اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن
املا�ضي ،ف�إن اال�ستقطاب الدويل
لدول املنطقة العربية كان احلالة
الغالبة على ق�ضاياها وحكوماتها.
وهاهي املنطقة الآن تعي�ش مرحلة
جديدة من اال�ستقطابات الدولية-
غياب متوا�صل
الإقليمية فـي ظ ّل
ٍ
مل�شروع عربي م�شرتك ولإرادة عربية
م�شرتكة.
ولع ّل �آخر م ّرة �شهدت فيها املنطقة
العربية حال ًة من الت�ضامن العربي
الف ّعال ،ووجود ر�ؤية عربية م�شرتكة،
كانت فـي مرحلة ما بعد حرب
العام  1967حينما ح�صلت ق ّمة
اخلرطوم وما جرى فيها من اتفاق
على «ا�سرتاتيجية عربية م�شرتكة
لإزالة �آثار العدوان الإ�سرائيلي» .وقد
جنحت هذه ال�سيا�سة الت�ضامنية
رغم �أجواء «احلرب الباردة» و�سيا�سة
اال�ستقطاب بني املع�سكرين الدوليني
�آنذاك ،وكانت حرب �أكتوبر 1973
�أبرز نتائجها الإيجابية .لكن منذ
خروج م�صر/ال�سادات من الر�ؤية

العربية امل�شرتكة لل�صراع العربي-
الإ�سرائيلي ،ح�صل االنهيار فـي بيت
يتم حتى الآن
الت�ضامن العربي ،ومل ّ
�إعادة بنائه من جديد رغم حماوالت
الرتميم املحدودة التي ح�صلت �أكرث
من م ّرة ومل تع ّمر طوي ًال.
الآن تنتظر املنطقة العربية نتائج
التح ّول ال�سيا�سي الذي يحدث فـي
م�صر بعد «ثورة يناير» ملعرفة كيف
�سيكون عليه الدور امل�صري فـي عموم
املنطقة وما مدى ت�أثرياته املرتقبة
على امل�شاريع الدولية والإقليمية.
فمرحلة اخلم�سينيات وال�ستينيات
من القرن الع�شرين قد متيزت
(مع ك ّل ما تخللها من �إيجابيات
و�سلبيات) بقيادة م�صر للمنطقة
العربية عموم ًا ،وب�صناعة الأحداث
الها ّمة فيها ،وبالت�أثري املبا�شر على
معظم �أو�ضاعها ،وعلى امل�صالح
الأجنبية فيها ..بينما �أدّت معاهدات
كامب ديفيد بني م�صر و�إ�سرائيل �إىل
�إ�ضعاف هذا الدور امل�صري و�إىل خلل
كبري فـي قيادة املنطقة.
ورغم تن ّوع التحدّيات التي يواجهها
العرب الآن واختالف �ساحاتها ،ف�إن
ك ًال منها ي�صيب املنطقة العربية
ك ّلها وال يعني بلد ًا دون الآخر ،كما
�أنّ للواليات املتحدة دور ًا حا�سم ًا فـي
كيف ّية التعامل �سلب ًا �أم �إيجاب ًا مع ك ّل
عن�صر من هذه التحدّيات.

وامل�ؤ�سف فـي واقع احلال العربي،
�أنه رغم اال�شرتاك فـي التح ّديات
والهموم ،ف�إن احلكومات العربية
تعاملت مع هذه امل�سائل (وغريها
خا�ص ولي�س
�أي�ض ًا) من منظور ّ
فئوي ّ
فـي �إطار ر�ؤية عربية م�شرتكة ت�صون
احلق وتردع العدوان وحتقق امل�صالح
العربية.

دويالت طائفية و�أثنية تكون �إ�سرائيل
فيها هي الدولة الدينية الأقوى التي
ترتبط بخيوط وعالقات مع الكيانات
العربية املت�صارعة ،وب�شكل م�شابه
لل�سيا�سة التي مار�ستها �إ�سرائيل فـي
لبنان قبل وبعد اجتياحه عام .1982
الأ ّمة العربية الآن �أمام مفرتق طرق،
خ�صو�ص ًا بعد الثورة امل�صرية والآمال
العربية عليها :االختيار بني تكامل
وتطوير نظم الوطنيات العربية
القائمة �أو االنحدار �أكرث فـي تفتيت
املنطقة �إىل دويالت طائفية وعرقية
مت�صارعة فـي ما بينها ومتفق ك ّل
منها مع �إ�سرائيل وقوى �إقليمية
ودولية كربى!

كانت امل�شكلة عربي ًا هي بانعدام
القرار العربي فـي و�ضع ر�ؤية عربية
م�شرتكة ،وفـي عدم حت ّمل م�س�ؤوليات
الدور القيادي املن�شود لأكرث من
طرف عربي .فقد كان النظام
الإقليمي العربي مرتاح ًا لهذا الواقع
العجوز طاملا �أ َّنه حافظ على ا�ستمرار
النظم وامل�صالح
اخلا�صة املوروثة فال ا�ستمرار ل�صيغة الكيانات احلالية
ّ
فيها!
فـي ظل امل�شاريع الدولية والإقليمية
والإ�سرائيلية ،وحتت وط�أة اهرتاء
ورافق تهمي�ش ال�صراع مع �إ�سرائيل ،الأو�ضاع الداخلية العربية فـي �أكرث
�صراعات عربية-عربية وتراجع من بلد عربي ،وعنف داخلي للحفاظ
دور اجلامعة العربية و�أنواع العمل على احلكم �أو للو�صول �إليه!
العربي امل�شرتك ،وحروب داخلية
ه ّددت وحدة الكيانات الوطنية ولعل مدخل التعامل مع هذه
ود ّمرت مق ّومات احلياة االجتماعية الأو�ضاع العربية هو اعتماد البناء
واالقت�صادية فـي ظ ّل ت� ّأجج امل�شاعر الدميقراطي فـي الداخل الوطني
االنق�سامية بني �أبناء ال�شعب الواحد ،ومع الآخر العربي ،وحترمي �أ�سلوب
�إنْ لأ�سباب داخلية �أو
بت�شجيع العنف فـي العمل ال�سيا�سي العربي -
ٍ
وحتري�ض من قوى خارجية.
و�صو ًال لل�سلطة �أو حفاظ ًا عليها -وفـي
العالقات بني الدول العربية.
وان�سجمت هذه التط ّورات العربية
مع ال�سيا�سة الإ�سرائيلية التي تراهن  vمدير «مركز احلوار العربي»
على متزيق املنطقة العربية �إىل فـي وا�شنطن

�صحة  /ت�سلية

التمر ...على مائدة ال�شفاء
التمر ...طعام ال�صحراء الذي عرفه
الفراعنة منذ ماليني ال�سنني وذكر
فـي جميع الكتب ال�سماوية .فما ق�صة
هذه الفاكهة العجيبة التي احتار فيها
العلماء واهتم بها القر�آن الكرمي
والتوراة والإجنيل وعرف �سره الفراعنة
والعرب من بعدهم؟ لنتعرف مع ًا على
هذه الفاكهة ونبحر فـي �أ�سرارها.
ي�شري الكثري من امل�ؤرخني �إىل �أن بالد
الرافدين (العراق) هي املوطن الأ�صلي
للنخيل ،و�أنه كان هناك من يرى �أنه
انتقل من اجلزيرة العربية �إىل بالد
الرافدين ،وعموم ًا فالأمر ال يخرج عن
�أن �أهل هذه ال�شجرة هو الوطن العربي
وبالتحديد �شبه اجلزيرة العربية ،ومنها
انت�شرت �إىل �شبه القارة الهندية وبالد
ال�صني .هذا ويعي�ش النخيل فـي جميع
�أنواع الرتبة ويقاوم الكثري من الظروف
املناخية القا�سية ،ويحتمل درجات
الرطوبة العالية ويثمر النخيل حتى لو
غمرت الأر�ض باملياه لعدة �شهور.
ويعترب التمر من �أقدم �أنواع الفاكهة
التي تنمو فـي املناطق احلارة واجلافة
ويحتوي التمر على الفيتامينات واملعادن
والكال�سيوم والفو�سفور والبوتا�سيوم.
كذلك يحتوي على احلديد الذي يعترب
م�صدر ًا مهما للأ�شخا�ص الذين يعانون
من فقر الدم �أو نق�ص فـي احلديد.
ويعمل على تقوية الأع�صاب ال�سمعية،
لذلك يو�صف التمر لل�شيوخ الطاعنني
فـي ال�سن الذين يعانون من م�شاكل

فـي ال�سمع� ،أي �ضعف فـي الأع�صاب
ال�سمعية .كما ي�ساعد فـي التخفيف من
التوتر والقلق ،وهو مهدئ للأع�صاب،
لذلك ين�صح ب�إعطاء الأطفال الع�صبيني
ب�ضع حبات يومي ًا.
والتمر غني مبحتواه من الطاقة
احلرارية حيث �أن كيلوجرام ًا من التمر
ميد اجل�سم مبا يزيد عن � 3000سعرة
حرارية الحتوائه على ما يقرب من
 80فـي املائة من ال�سكريات املح�سوبة
على �أ�سا�س الوزن الطازج للثمرة،
مبعنى �أن تناول الإن�سان  15مترة
يومي ًا �أي ما يقارب من مائة جرام ميد
ج�سمه بكامل احتياجاته اليومية من
املاغن�سيوم والنحا�س والكربيت ون�صف
احتياجاته من احلديد وربع احتياجاته
من الكال�سيوم والبوتا�سيوم.
واملعروف �أن التمر ي�شتمل فـي تركيبته
على املاء والكربوهيدرات والدهنيات
والربوتينات والفيتامينات والأمالح
املعدنية والألياف ومواد �أخرى ذات
�أهمية كبرية لوقاية اجل�سم مثل
امل�ضادات احليوية وم�ضادات ال�سرطان
ومن�شطات الأع�صاب وم�ضادات
الروماتيزم والألياف املهمة فـي منع
الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء الغليظة.
ويو�صف التمر لدى خرباء التغذية ب�أنه
«�أم الفواكه والغذاء» ،فهو غذاء كامل ال
ينق�صه �أي عن�صر غذائي ويتكون من
املاء وال�سكريات والألياف والأحما�ض
الأمينية والأحما�ض الدهنية والأمالح

واملعادن وفيتامينات .A,C,D
وي�ساعد فيتامني  Aاملوجود فـي التمر
على زيادة وزن الأطفال كما يحفظ
رطوبة العني وبريقها ويجعل النظر
ثاقب ًا فـي الليل �أكرث من النهار ،وهو ذو
فائدة كبرية فـي تقوية �أع�صاب العني
وفـي مكافحة الع�شى الليلي ،لذلك
ا�ستعمله الطيارون الأمرييكيون �إبان
احلرب العاملية الثانية �أثناء غاراتهم
الليلية كي يعاونهم على متييز الأهداف
بالظالم.
ويتفق الأطباء واخلرباء على �أنه ثبت
وب�شكل عملي الأهمية ال�صحية للتمور
فـي عدة جوانب وهي :امل�ساعدة على
خف�ض ن�سبة الكول�سرتول فـي الدم
والوقاية من ت�صلب ال�شرايني الحتوائه
على مادة «البكتني» ومنع الإ�صابة
ب�سرطان الأمعاء الغليظة والوقاية
من مر�ض البوا�سري وتقليل ت�شكل
احل�صيات باملرارة وت�سهيل احلمل
والوالدة ملا يحتويه من الألياف اجليدة
وال�سكريات ال�سريعة اله�ضم.
�أما �أطباء الأ�سنان فهم ي�ؤكدون �أن
التمر يلعب دور ًا فـي منع ت�سو�س
الأ�سنان ملا يحويه من مادة الفلور
والوقاية من ال�سموم الحتوائه على
ال�صوديوم والبوتا�سيوم وفيتامني C
وكذلك عالج لفقر الدم الحتوائه على
احلديد والنحا�س وفيتامني  B2وهو
عالج للك�ساح ولني العظام ملا يحويه من
الكال�سيوم والفو�سفور وفيتامني .A

ويفيد التمر فـي عالج االلتهابات
اجللدية الحتوائه على فيتامني
«النيا�سني « وفـي عالج ال�ضعف العام
للج�سم و�ضيق التنف�س وتقل�ص الأوعية
الدموية وبقع اجللد احلمراء و�ضعف
العظام والأ�سنان الحتوائه على مركب
 CAوحام�ض اال�سكوربيك وفـي
عالج �أمرا�ض اللثة و�ضعف الأوعية
الدموية ال�شعرية و�ضعف الع�ضالت
والغ�ضاريف .كما ميكن ا�ستخال�ص
عدد كبري من الأدوية وامل�ضادات
احليوية والفيتامينات من التمر
ال�ستخدامها كعقاقري للو�صفات الطبية
لعالج الأمرا�ض امل�شار �إليها .و�أثبتت
الأبحاث احتواء التمر على الكثري من
الفوائد حتى �أنه يعترب وجبة فـي ذاته
ويو�صى بتناوله بعد �أداء التمرينات
العنيفة لقدرته على تعوي�ض اجل�سم
ال�سعرات التي فقدها �سريع ًا و�إمداده
بحاجته من الكربوهيدرات والفراكتوز
الالزم .ووجد �أن  10مترات حتتوي
على � 228سعرة حرارية و 1/6غم من
الربوتينات و 16غم من الكربوهيدرات.
كما �أن التمر غني بالألياف الطبيعية
بالإ�ضافة �إىل  541غم من البوتا�سيوم،
كما وجد �أنه يفيد كثري ًا فـي عالج
البالمريا والأنيميا.

�سودوكو

ال�سودوكو لعبة يابانية �سهلة من دون
عمليات ح�سابية .تت�ألف �شبكتها من
 81خانة �صغرية �أو من  9مربعات
كبرية يحتوي كل منها على  9خانات
�صغرية .على الالعب �إكمال ال�شبكة
بوا�سطة �أرقام من � 1إىل � 9شرط
ا�ستعمال كل رقم مرة واحدة فقط،
الربنامج الطبي فـي كل خط �أفقي وفـي كل خط عمودي
فـي م�ؤ�س�سة خمزومي وفـي كل مربع من املربعات الت�سعة.
�إ�شراف الدكتور دريد عويدات

احلل ال�سابق
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احلدث بعيون عربية
تناولت ال�صحف العربية �أو�ضاع الثورات
العربية ال�سيما املخاوف من ا�ستغالل
هذه الثورات لتحقيق �أغرا�ض ال متت
�إليها ب�صلة .فهنالك من حذر من
اتفاقية «�سايك�س-بيكو» بطبعة ثانية
منوذجي تق�سيم
�أكرث خطورة ومن تكرار
ْ
جنوب ال�سودان وكرد�ستان ،مبا يخدم
�إ�سرائيل والواليات املتحدة .و�سلط
البع�ض ال�ضوء على قمة الثماين فـي
«دوفيل» الفرن�سية ليدقوا جر�س الإنذار
�إىل �إعادة �إنتاج ال�سيا�سة الإقت�صادية
نف�سها التي كانت فـي م�صر وتون�س مع
الدعوة مل�شروع بديل للنظام الإقت�صادي
�إذا ما �أُريدَ للثورات �أن تكون �أمينة على
�شعارات احلر ّية والكرامة والعدالة
الإجتماعية .كما تناولت الت�صعيد الذي
متار�سه احلكومة الإ�سرائيلية بعد عودة
رئي�سها بنيامني نتنياهو من وا�شنطن
وتخ�صي�ص مئة مليون دوالر لتعزيز
الإ�ستيطان فـي القد�س .وهي خطوة
�أجمعت على �أنها مقدمة لإغالق الباب
�أمام �أي جهد لتحريك عملية ال�سالم.
ولفتت «اخلليج» الإماراتية �إىل �أن
�إ�سرائيل حتث اخلطى لتهويد مدينة
القد�س كي تكون «العا�صمة الأبدية
لدولة �إ�سرائيل اليهودية» ،من خالل
تزييف تاريخها وح�ضارتها وتراثها
الديني والثقايف والإن�ساين ،ونزع
روحها وخ�صائ�صها ودورها الر�سويل،
بحيث ن�صل �إىل يوم ت�صبح القد�س
التي نعرفها �أثر ًا بعد عني .والحظت
�أن عملية التهويد جتري على قدم
و�ساق �أمام العامل ،وخ�صو�ص ًا �أمام
العاملني العربي والإ�سالمي ،ورغم

ترتب�ص بالعامل العربي
«�سايك�س-بيكو» ثانية
ّ

�أنف ال�شرعية الدولية وقراراتها،
عرب عمليات م�صادرة �أرا�ضي املدينة
و�إقامة الأحياء اال�ستيطانية ،و�إزالة
املعامل الإ�سالمية وامل�سيحية وا�ستبدالها
ب�أخرى يهودية غريبة ،وطرد �سكانها
وم�صادرة منازلهم ،وا�ستبدال �أ�سماء
�أحيائها ب�أ�سماء يهودية .واعتربت �أن
الكيان ال�صهيوين يت�صرف بهكذا �صلف
وعربدة لأنه ميتلك القوة املدعومة من
الواليات املتحدة والدول الغربية ،ولأن
العرب ّ
يغطون فـي �سبات عميق ،متزقهم
اخلالفات وال�صراعات ويرفعون من
ال�ش�أن القطري على كل ما هو قومي،
ويراهنون على اخلارج �أو يلوذون به كلما
واجهتهم �أزمة �أو م�أزق! ولكنها �أملت
�أن ت�شكل حركات التغيري فـي الوطن
العربي ،انعطافة فـي تعديل م�سار
ال�صراع وت�صويبه ،ب�أن تعود فل�سطني
وفـي قلبها القد�س لتحتل ال�صدارة
والأ�سا�س فـي املوقف العربي ،مبا يلجم
الكيان ويك�سر عنجهيته و�صلفه وغروره
وعن�صريته.
ور�أى �إميل �أمني فـي «البيان» الإماراتية
حتت عنوان «حدود الدم و�سيناريو
ف�سيف�ساء عربية» �أن هنالك خطر يقرتب
من العامل العربي بخطى حثيثة ،ي�سعى
�إىل تق�سيم املق�سم وجتزئة املجز�أ ،و�إىل
خلق كيانات قطرية عربية جديدة ،مما
يعيد �إىل الأذهان اتفاقية «�سايك�س-
بيكو» الأوىل ،فـي طبعة ثانية �أكرث خطورة
ووعورة .ولفت �إىل واقع انف�صال كل من
جنوب ال�سودان وكرد�ستان ،داعي ًا �إىل
التهي�ؤ لتكرار النموذج فـي �أكرث من دولة
عربية .و�أ�شار �إىل �أن ما يجري على

احلدث بعيون �إ�رسائيلية
�أبرزت ال�صحف العربية احلدث املتمثل
ب�إعالن ال�سلطات امل�صرية عن فتح
معرب رفح �أمام الفل�سطينيني فـي قطاع
غزة .و�سجلت خماوف من �أن ي�سهل فتح
املعرب من �إدخال املزيد من الأ�سلحة
�إىل «حما�س» �إ ّال �أنه بقي من دح�ض
هذه احلجة ف�إغالق املعرب �أربع �سنوات
يحل دون عبور الأ�سلحة �إىل غزة.
مل ُ
وهنالك من �سلط ال�ضوء على التغيريات
فـي م�صر بعد الثورة مرجح ًا �أن تتحول
م�صر بعد الإنتخابات الت�شريعية فـي
�أيلول �إىل �إيران ثانية .ووا�صلت هذه
ال�صحف ت�سليط ال�ضوء على خطاب
رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني
نتنياهو الأ�سبوع املا�ضي فـي الكونغر�س
فهدف نتنياهو هو �إحراج الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما وال�ضغط عليه
وهو على �أعتاب املو�سم الإنتخابي
الأمريكي ،فيما برزت مقالة لرئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي ال�سابق �إيهود �أوملرت
ينتقد فيها نتنياهو على �إقحامه �إ�سرائيل
فـي مواجهة غري �ضرورية مع �أوباما من
دون تقدمي �أي �سيا�سة وا�ضحة لل�سالم.
فقد �سلطت «ه�آرت�س» ال�ضوء على فتح
ال�سلطات امل�صرية ملعرب رفح ،و�أ�شارت
�إىل �أن قرار م�صر بفتح املعرب �أثار
خماوف كبرية عند الإ�سرائيليني،
وبر�أيها �أن اخلوف يت�أتى من �أن ي�سمح
فتح املعرب بني القطاع وم�صر حلركة
«حما�س» وجمموعات �أخرى ب�إدخال
�إمدادات غري حمدودة من الأ�سلحة.
ولكنها لفتت ،على الرغم من �أن هذه
حجة مقنعة فـي الظاهر� ،إىل �إن �إغالق
احلـــــوار

احلـــــــــوار

اجلمعة 2011/6/3

�صعيد العامل العربي من ثورات وفورات،
و�إن كانت خمل�صة النية� ،إال �أن هنالك
من يرتب�ص بها ،ويعمل على ا�ستغاللها،
دون وعي من �أ�صحابها ،لإعادة ت�صميم
خريطة املنطقة ،ولي�س تغيري الأنظمة �أو
تبديل احلكام فح�سب.
ولفت مازن ال�سيد فـي «ال�سفري» �إىل
�أن الكثري من مثقفي العرب وحملليهم
ين�شغلون اليوم ،فـي جدال عقيم
حول «عفوية» الثورات العربية ،ومدى
ا�ستحقاقها للدعم فـي ظ ّل «خمططات
التفتيت» الأمريكية والغربية ،غافلني
من �أعلى �أبراجهم الرملية ،عن دورهم
فـي حماية منجزات القوى ال�شعبية ال
الت�شكيك فـي م�سريتها .واعترب ،نظر ًا
�إىل املعطيات� ،أن مهمة �ضخمة تقع
على عاتق العارفني فـي �ش�ؤون ال�سيا�سة
واالقت�صاد فـي هذا ال�صدد ،لأن امل�ؤامرة
الكربى الواقعة اليوم تهدف �إىل اختطاف
الثورات العربية وامت�صا�ص زخمها ملنعه
من التح ّول �إىل قوة تغيري حقيقية ،تعيد
النظر فـي م�س ّلمات احلكم والإدارة على
م�ستوى عاملي ،وال تكتفي بتبديل الوجوه.
و�أ�شار �إىل �أن عملية القر�صنة هذه التي
ق�ص �شريط افتتاحها الر�سمي ،الرئي�س
ّ
الأمريكي باراك �أوباما فـي خطابه عن
«الربيع العربي» ،انطلق الإعداد لها يوم
�أدركت وا�شنطن ومعها حلفا�ؤها� ،أن
عدوى ال�شهيد الأول حممد البوعزيزي
�ستلهب ال�شوارع العربية ،فجاءت
خال�صاتهم على حمورين �أ�سا�سيني:
�ضمان عدم خروج املجتمعات الثائرة
من حظرية النظام االقت�صادي العاملي،
وو�أد انعكا�سات الفكر الثوري على العقد

االجتماعي وال�سيا�سي عرب ن�سج حتالف
جديد مع تيار ي�ستقطب �شعبية وا�سعة
بعناوينه الدينية التاريخية ،وي�ستويف
فـي الوقت نف�سه �شروط الإذعان
االقت�صادي وال�سيا�سي« :الإخوان
امل�سلمون» .وعلى خلفية قمة جمموعة
الثماين فـي «دوفيل» الفرن�سية ،حيث مت
حتديد خطة مالية لغد «الربيع العربي»
ر�أى �أنها مل تكن �سوى خطوة �أوىل فـي
تقوي�ض اجنازات الثورة وجتميد ن�سق
الفعلي .ونقل موقف ًا
ال�صحوة العربية
ّ
لوزير املالية اللبناين الأ�سبق جورج قرم
ي�شدد فيه على وجود حماولة ا�ستيعاب
زخم الثورات العربية وا�ستغالل ال�ضائقة
الظرفية لإعادة هيمنة ال�سيا�سات
النيوليربالية ،عرب �إدخال �صندوق النقد
لرزمة م�ساعدات وبرامج اقت�صادية
جديدة ،تقابلها �شروط عديدة ،كما
يفعل فـي اليونان وغريها .واعترب �أن
خ�ص�صها
قمة جمموعة الثماين ،التي ّ
�أربابها الغربيون ،لت�أ�سي�س «�شراكة
دائمة» مع «الربيع العربي» ،ا�ستقطبت
رئي�سي الوزراء ،امل�صري ع�صام �شرف،
والتون�سي الباجي القائد ال�سب�سي،
للتوقيع على �صكوك اختطاف ثورتني
عربيتني �صنعتهما القوى ال�شعبية بدماء
ال�شهداء ،وعرق الع ّمال وامل�سحوقني
اجتماعي ًا ،فـي الق�صرين و�سيدي بوزيد
واملح ّلة وبور �سعيد!
من جانبه منري �شفيق فـي «اجلزيرة
للدرا�سات» اعترب حتت عنوان «الثورات
والبديل الإقت�صادي» �أن هنالك اجتاه
بعد جناح الثورات فـي م�صر وتون�س بد�أ
يتبلور ويريد �أن يح�صر �أهداف الثورة

بالأ�شكال الدميقراطية ولي�س باملحتويات
ال�سيا�سية والإقت�صادية .ولفت �إىل �أن
هذا الإجتاه فـي ال�سلطة اجلديدة ميثل
من يريدون الإ�ستمرار فـي تبني اخلطوط
الأ�سا�سية للنظام الإقت�صادي ال�سابق.
وذلك بحجة البحث عن الإ�ستثمارات
العربية والدعم الإقت�صادي اخلارجي
والإعفاء من الديون �أو ت�سهيلها .وذلك
من �أجل ح ّل م�شاكل البطالة وما �أ�صاب
الإقت�صاد من خ�سائر وهروب ر�ؤو�س
�أموال .و�أو�ضح �أن هذا الإجتاه هو اخلط
الوا�ضح الذي يتبناه �أهل النظام ال�سابق
كما تتبناه دول جمل�س التعاون اخلليجي
ودول الغرب ،الأمر الذي ر�أى �أن تكري�سه
ي�ؤدي �إىل �إعادة �إنتاج النظام ال�سابق،
مع حماربة م�ؤقتة للف�ساد ،مما ي�ؤدي
�إىل �إعادة �إنتاج ال�سيا�سات اخلارجية
ال�سابقة لأن اخلط الإقت�صادي هنا
يحمل بال�ضرورة ،واحلتم ،ال�شروط
ال�سيا�سية للم�ستثمرين واملانحني �أو
امل�سهلني لها.
العافني عن الديون �أو ّ
وفـي املقابل الحظ �شفيق �أن هنالك
اجتاه مل يتبلور بعد ير ّكز على ال�سيا�سة
من جهة ،ومل يطرح م�شروع �إقت�صادي
جديد ملواجهة الإ�شكال الإقت�صادي من
جهة �أخرى .وميثل قوى فـي اجلبهة التي
�صنعت الثورة �أو فـي املعار�ضة التقليدية
التي ان�ضمت �إىل الثورة .و�س�أل ماذا
عن معاجلة امل�شكل الإقت�صادي بعد
جناح الثورة ،وال �سيما من ناحية
النظام الليربايل الإقت�صادي العوملي
كما من ناحية الإ�ستثمارات وامل�ساعدات
والديون .وذلك مبعنى �إن �إعادة �إنتاج
امل�شروع الإقت�صادي ال�سابق �سيعيد،

تتحول �إىل �إيران ثانية
فتح معرب رفح ...م�رص
ّ

املعرب خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية
يحل دون عبور الأ�سلحة �إىل غزة
مل ُ
�أو من ت�صنيع ال�صواريخ هناك .وفـي
ال�سياق الحظت �أن غ�ضب احلكومة
الإ�سرائيلية من هذه اخلطوة ي�أتي
على ما يبدو من واقع �أن فتح املعرب
يحبط ما و�صفته بال�سيا�سة الإ�سرائيلية
احلاقدة والوح�شية ب�إغالقه ،معتربة
�أن تلك ال�سيا�سة مل تفلح فـي حترير
اجلندي جلعاد �شاليط وال فـي ت�شجيع
الفل�سطينيني على التمرد �ضد «حما�س»
بل ر�أت �أن هذه ال�سيا�سة ع ّمقت اخلالف
مع تركيا كما ه�شمت �صورة �إ�سرائيل
فـي العامل .وخل�صت �إىل �أن فتح املعرب
هو خطوة �إن�سانية بالدرجة الأوىل ،ومن
هنا ر�أت �أن على �إ�سرائيل فتح املعابر من
ال�ضفة الغربية �إىل �أرا�ضي فل�سطني ،48
م�شرية �إىل �أن عودة احلياة الطبيعية
�إىل غزة قد ت�شجع الفل�سطينيني على
وقف ما �أ�سمته «الإرهاب» ،كما �أن فتح
املعرب �س ُيظهر �أن �إ�سرائيل قررت �أن
تن�سحب نهائي ًا من غزة.
وتوقع باري روبن فـي «جريوزاليم بو�ست»
�أن تت�ساقط الأوراق فـي الغرب ومعها
�سيا�ساته جتاه ال�شرق الأو�سط فـي �شهر
�أيلول ،فـي �إ�شارة منه �إىل موعد طلب
ال�سلطة الفل�سطينية الإعالن عن قيام
«دولة فل�سطينية» فـي الأمم املتحدة،
مرجح ًا �أن تنتخب م�صر فـي �أيلول
املقبل �أكرث برملاناتها راديكالية و�أو�سعها
م�شاركة من قبل الإ�سالميني وبناء عليه
اعترب �أن الربملان امل�صري املقبل �سي�ضع
د�ستور جديد ين�سجم مع تركيبته،

و�ستت�شكل حكومة م�صرية جديدة
توقع �أي�ض ًا �أن تتبع �سيا�سة راديكالية
و�إ�سالمية ،حتى و�إن كان على نحو جزئي.
ولكنه خل�ص �إىل �أن م�صر �ستكون �إيران
جديدة .وتطرق �إىل ما �شهدته القاهرة
م�ؤخر ًا مما و�صفها بتظاهرة عنيفة
�أمام ال�سفارة الإ�سرائيلية وحماولة
املتظاهرين اقتحام ال�سفارة .واعترب �أن
احلراك اجلاري فـي م�صر مدعوم من
دميقراطيني معتدلني� ،إال �أنهم قلة .هذا
ولفت �إىل القرار الذي �أ�صدرته �إحدى
املحاكم امل�صرية بتجريد �أحد النا�شطني
الأقباط البارزين من جن�سيته امل�صرية،
الفت ًا �إىل �أن من بني التهم التي �أدت
�إىل هذا احلكم دعوة النا�شط الواليات
املتحدة و�إ�سرائيل للتدخل فـي ال�ش�ؤون
الداخلية امل�صرية� .إال �أن �أكرث ما تخ ّوف
منه روبن هو كالم �أحد الق�ضاة رفيعي
امل�ستوى عن وجوب وقف ت�صدير الغاز
الطبيعي �إىل �إ�سرائيل ،باعتبار �أن هذا
العمل هو خيانة .وانتقد القا�ضي على
�إ�شادته بـ»الإرهابيني» الذين فجروا
�أنبوب الغاز ،مبدي ًا قلقه من �أن يف�سح
ربروا
ذلك فـي املجال لآخرين ب�أن ي ّ
الهجوم على م�سيحيني �أو قتل يهود �أو
اغتيال علمانيني �أو م�س�ؤولني حكوميني،
بح�سب زعم روبن ،الذي لفت �إىل �أنه
على الرغم من معاهدة ال�سالم التي
مت توقيعها بني م�صر و�إ�سرائيل قبل 33
�سنة ،ما زال معظم امل�صريني يعتربونها
هدنة م�ؤقتة .وختم معترب ًا �أن �أوباما
والقادة الأوروبيني ال يفهمون �أن العامل
على و�شك العودة �إىل الأيام القدمية

«املقيتة» حني كانت الأنظمة القومية
العربية الراديكالية تتناف�س فـي ما بينها
على العداء لإ�سرائيل وكرهها ومناه�ضة
النهج الأمريكي.
وتطرق يوئيل ماركو�س فـي «ه�آرت�س»
�إىل خطاب نتنياهو �أمام الكونغر�س
الأمريكي .فر�أى �أن نتنياهو �أدرك
بال�ضبط ما هي النقاط التي �ستجعل
�أع�ضاء الكونغر�س يقفون على �أقدامهم
وهم ي�صفقون بحرارة .ففي النهاية ،كان
هدف نتنياهو الأول ،بر�أي ماركو�س ،هو
�أن يبد�أ زيارته الغريبة للواليات املتحدة
ب�إحراج باراك �أوباما و�أن يختمها
بتطويقه بت�أييد �أع�ضاء الكونغر�س له.
واعترب �أن خطاب الكونغر�س كان مبثابة
�إعالن نيات ،غري �أنه كان وا�ضح ًَا �أن
طرحت ال تلقى قبو ًال لدى
امل�سائل التي ِ
الفل�سطينيني ،مورد ًا على �سبيل املثال
تق�سم
كالم نتنياهو عن �أن القد�س لن َّ
�أبد ًا و�أنه يجب احلفاظ على الوجود
الع�سكري على طول نهر الأردن ،الفت ًا
�إىل �أن نتنياهو مل يناق�ش �أي ًا من امل�سائل
ال�شائكة ،على الرغم من ظهوره الذي
يوحي ب�أنه رجل �سالم .و�شدد على �أن
هذا اخلطاب ع ّمق ال�شقاق بني �إ�سرائيل
والفل�سطينيني عرب رهن فر�ص جناح
املفاو�ضات مب�سائل يعجز الكونغر�س
عن تقدمي امل�ساعدة ملعاجلتها .و�س�أل
م�ستغرب ًا :ما كان هدف نتنياهو الفعلي
حني نظم لنف�سه �إطاللة فـي الكونغر�س
فـي وقت قريب من موعد انعقاد م�ؤمتر
اللوبي اليهودي فـي وا�شنطن؟ و�أ�شار �إىل
�أن بع�ض املراقبني يقولون �إنه �أراد �أن

يفر�ض �ضغوط ًا على �أوباما ،الذي يقف
على عتبة املو�سم الإنتخابي الأمريكي،
من �أجل تبني مواقف �إ�سرائيل .ور�أى
ماركو�س �أن �أوباما كان قا�سي ًا على
الفل�سطينيني فـي م�ؤمتر «�آيباك» فقد
وعد بالعمل مع �أوروبا لوقف الإعالن عن
قيام دولة فل�سطينية من الأمم املتحدة،
ف�ض ًال عن �إدانته لإ�شراك «حما�س»
فـي احلكومة الفل�سطينية ،من دون �أن
ُي�ض ّمن كالمه طلب ًا بتجميد البناء فـي
امل�ستوطنات .واعترب ماركو�س �أن �أوباما
معتدل على الرغم من كل ما قيل عنه
من قبل اليمني الإ�سرائيلي ،م�ؤكد ًا
�أن الأ�صدقاء احلقيقيني ي�صارحون
بع�ضهم البع�ض ،فالف�شل فـي عملية
ال�سالم لي�س خيار ًا كما ال ميكن احلفاظ
على الو�ضع الراهن .وخل�ص �إىل �أنه مع
اقرتاب �شهر �أيلول ،يواجه الإ�سرائيليون
م�شكلة مع �أ�سلوب نتنياهو الذي يجد �أنه
من ال�صعب التخلي عن حلم «�إ�سرائيل
الكربى» الأمر الذي يقود الإ�سرائيليني
�إىل الدمار.
ور�أى �إيهود �أوملرت فـي «يديعوت
�أحرونوت» �أن ظهور نتنياهو فـي
الكونغر�س كان م�ؤثر ًا ،الفت ًا �إىل الرتحيب
احلار الذي لقيه هناك .واعترب �أن مثل
هذه اخلطابات ها ّمة وت�شكل جزء ًا
�ضروري ًا من جدول �أعمال كل رجل دولة،
ولكنه �أكد �أن هذه اخلطابات ال ميكن
�أن ت�شكل بدي ًال عن �سيا�سة ال�سالم،
تلك ال�سيا�سة التي تفتقر �إليها �إ�سرائيل
اليوم ،والتي مل يعبرّ عنها نتنياهو ال فـي
الواليات املتحدة وال فـي �إ�سرائيل .ور�أى

ولو بعد حني ،قرينه الف�سادي الذي ال
مف ّر منه .واعترب �أن امل�س�ؤولية فـي عدم
وجود م�شروع نظام �إقت�صادي بديل ال
تقع على عاتق الثوار اجلدد وال تقع كلي ًا
على عاتق املعار�ضة املحلية فح�سب،
و�إمنا تقع م�س�ؤوليتها الأوىل على الفكر
النظري الوطني والقومي والإ�سالمي
والي�ساري .وذلك على امل�ستو َي نْي العربي
والعاملي .ولفت �إىل �أن ثمة �أكرث من
بديل �سيا�سي واحتمال م�شري ًا �إىل �أنه
منذ البدء مل يكن من املمكن تكرار
ال�سيا�سات اخلارجية والداخلية للر�ؤ�ساء
والأنظمة املنهارين ،وهو ما عبرّ ت عنه
ال�سيا�سة امل�صرية فـي املرحلة الإنتقالية
حتى الآن .مبعنى ا�ستحالة تكرار
�سيا�سات مبارك �إزاء ح�صار قطاع
غزة والتعامل مع الداخل الفل�سطيني
وحتى مع م�شروع الت�سوية (و�إن كان
التغيري هنا �ضعيف ًا جد ًا ولكنه م�ؤثر فـي
جمريات ال�صراع) ،وكذلك عدم تكرار
�سيا�سات مبارك �إزاء ال�سودان �أو �إزاء
التعامل مع منابع النيل �أو بالن�سبة �إىل
دور م�صر العربي والإفريقي والعامل
ثالثي ،على �أن �شفيق ر�أى �أن م�شروع
النظام الإقت�صادي الداخلي هو الذي
يحتاج �إىل نقا�ش مع ّمق وجدّي لي�س على
امل�ستوى امل�صري والتون�سي فح�سب و�إمنا
�أي�ض ًا على امل�ستوى العربي والإ�سالمي
والعاملي ،والأهم على م�ستوى احلراك
ال�شعبي ما بعد انت�صار الثورة .ودعا
�أخري ًا �إىل التفكر اجلاد مب�شروع البديل
الثالث للنظام الإقت�صادي �إذا ما �أُريدَ
للثورات �أن تكون �أمينة على �شعارات
احلر ّية والكرامة والعدالة الإجتماعية.

�أوملرت �أن �أوباما مل يغيرّ �شيئ ًا ومل يقدّم
�أي جديد فـي خطابيه اللذين �أدىل بهما
م�ؤخر ًا ،وقد عبرّ عن احلقيقة التي ال
بديل عنها وهي �أن العامل كله ي�ؤ ّيد حل
�صراع �إ�سرائيل مع الفل�سطينيني على
�أ�سا�س حدود العام  1967مع تبادل
الأرا�ضي .ومل ي َر �أوملرت �أي اختالف
بني خطابي �أوباما ،كما اعترب �أنه
مل يفلح فـي تقدمي خطة ديبلوما�سية
متما�سكة .وتخ ّوف من �أن النتيجة التي
خرجت عن «رحلة اخلطابات» لنتنياهو
فـي الواليات املتحدة �أثارت قلق ًا كبري ًا.
فهنالك من يرى �أن �إ�سرائيل خطت
خطوة �إىل الوراء من خالل دخولها
فـي مواجهة غري �ضرورية مع �أوباما،
وجدال مفتوح مع الواليات املتحدة
وخالف وا�ضح مع �أوروبا .و�شدد على
�أن �إ�سرائيل بحاجة �إىل حتقيق ال�سالم،
واملوافقة على الإن�سحاب �إىل حدود
العام  ،1967واحلفاظ على الأجزاء
اليهودية من القد�س ،و�إجناز الرتتيبات
الأمنية بحيث ت�ضمنها الواليات املتحدة
و�ضمان �أن تكون نتيجة العملية هي
حفظ «دولة �إ�سرائيل» كـ»وطن» �آمن ملا
�أ�سماه ال�شعب اليهودي .وخل�ص �إىل �أنه
ال ميكن لهذا �أن يتحقق عرب اخلطابات
فـي الكونغر�س �أو فـي الكني�ست ،بل عرب
التحلي بال�شجاعة التخاذ القرارات
القادرة على تغيري الواقع الذي يفر�ض
وب�شكل متزايد خطر ًا حقيقي ًا على مكانة
«دولة �إ�سرائيل» وعلى الدعم الدويل
الذي تتلقاه وعلى م�ستقبل ما و�صفها
بـ»دولة يهودية دميقراطية».

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

ال�شعب العربي لي�س مهتماً بالدعم الأمريكي

تناولت ال�صحف الغربية عملية
ال�سالم فـي ال�شرق الأو�سط على
خلفية زيارة رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتنياهو الأخرية �إىل وا�شنطن
وخطابات الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما فـي هذا اخل�صو�ص .و�أجمعت
على �ضرورة ان�سحاب الإ�سرائيليني
من ال�ضفة الغربية ،ف�إ�سرائيل اليوم
فـي و�ضع خطري ب�سبب �سوء عالقاتها
مع القوى الإقليمية الثالث :تركيا
و�إيران وم�صر ،ف�ض ًال عن تراجع
الدعم الأوروبي لها ب�شكل كبري! وكان
الالفت توجيه البع�ض انتقادات الذعة
�إىل نتنياهو الذي يلج�أ �إىل و�ضع
العوائق فـي كل م ّرة يتع ّر�ض فيها
لل�ضعط .وا�ستبعد كثريون انطالق �أية
مفاو�ضات فل�سطينية�-إ�سرائيلية فـي
املدى القريب ،ف�أي رئي�س فل�سطيني لن
يكون م�ستعد ًا للدخول فـي مفاو�ضات ّمت
�سحب ق�ضايا رئي�سية فيها عن طاولة
التفاو�ض! وفـي حني �سلط البع�ض
ال�ضوء على دعم �أوباما لـ»الربيع
العربي» الحظ كثريون �أن ال�شعب
العربي لي�س مهت ّم ًا بتلقي م�ساعدات
مهتم
من الواليات املتحدة بقدر ما هو ّ
ببناء جمتمعاته و�أنظمته اخلا�صة.
وهنالك ن�صيحة من كبار املحللني
الأمريكيني لأمريكا و�إ�سرائيل بتفادي
قيام �أي حرب جديدة بني �إ�سرائيل و� ّأي
من الدول املجاورة لها!
فقد تناول فريد زكريا (رئي�س حترير
�صحيفة «نيوزويك») فـي «وا�شنطن
بو�ست» �إعالن بنيامني نتنياهو م�ؤخر ًا
�أمام الكونغر�س �أن �إ�سرائيل ال ت�ستطيع

العودة �إىل حدود « 1967التي ال ميكن
الدفاع عنها» ،معترب ًا �أن نتنياهو غالب ًا
ما ي�ضع �سل�سلة من العوائق فـي كل م ّرة
يتع ّر�ض فيها لل�ضعط .و�سلط ال�ضوء
على بيان م�شرتك �صدر عن نتنياهو
ووزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري
كلينتون فـي ت�شرين الثاين املا�ضي
مفاده �أن «الواليات املتحدة تعتقد �أن
الطرفني (الفل�سطيني والإ�سرائيلي)
ي�ستطيعان �أن يتفقا على خمرج ينهي
النزاع على �أ�سا�س حدود  1967من
خالل مفاو�ضات نزيهة» .فانتقد ب�شدّة
موقف نتياهو احلايل الذي اعترب فيه
�أن �أي نقا�ش حول حدود العام 1967
هو خيانة و�أن احلدود اجلديدة يجب
�أن تعك�س «التغيريات الدراماتيكية»
التي حدثت منذ ذلك احلني ،مبدي ًا
ا�ستغرابه من اعتبار الكثريين �أن
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما هو من
غيرّ �سيا�سته! �إال �أنه عاد واعترب �أن
التغيري الالفت والفعلي فـي ال�سيا�سة
الأمريكية اخلارجية متثل بتنديد �أوباما
العلني ب�سعي عبا�س �إىل احل�صول على
اعرتاف الأمم املتحدة بدولة فل�سطينية
م�ستقلة فـي �أيلول املقبل ومعار�ضته
للم�صاحلة التي ّمتت بني
حركتي «فتح»
ْ
و»حما�س .ومن ثم ت�ساءل زكريا عن
�سبب حتويل نتنياهو اختالفه الب�سيط
مع �أوباما �إىل مواجهة كبرية ،م�ؤكد ًا
�أن توتري عالقات �إ�سرائيل مع �أقوى
حليف لها لن ي�ساعد على تعزيز �أمن
الأخرية .ولذا ر�أى �أن هدف نتنياهو
من ذلك هو تعزيز الدعم الداخلي له
واحلفاظ على ائتالفه احلكومي اله�ش،

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1

فـي «جلنة الإعالم والإت�صاالت» فـي
املجل�س النيابي وعلى مدى � 5ساعات
ون�صف دون التو�صل �إىل �أي نتيجة،
بل بقيت الأ�سئلة املطروحة على حالها
ب�سبب اخلالف ال�سيا�سي بني فريقي 8
و� 14آذار حيث دافع نواب � 8آذار عن
الوزير �شربل نحا�س ،فيما توىل نواب
� 14آذار الدفاع عن اللواء ريفي ومدير
عام «�أوجريو» عبد املنعم يو�سف .وقد
�شهدت اجلل�سة نقا�شات حادة «و�ضرب ًا
على الطاوالت» وكالم ًا عايل ال�سقف مع
�إتهامات متبادلة «بالت�شبيح» مع ا�ستمرار
التباين فـي تف�سري ما ح�صل يوم
اخلمي�س املا�ضي فـي مركز االت�صاالت
فـي العدلية ،با�ستثناء اعرتاف نائب
من «تيار امل�ستقبل» ب�أن ال�شبكة اخللوية
الثالثة موجودة وباعرتاف دويل! �إذ ًا
ال�شبكة ت�شتغل ،و»النواب يتجادلون
ب�ش�أن جن�س املالئكة» ،على ما قال
�أحدهم بعد خروجه من اجلل�سة التي
ّ
ت�ضخم عدد حا�ضريها �إىل  35نائب ًا،
مما �أدى �إىل عدم انعقاد جل�سة لـ»جلنة
الدفاع النيابية» كانت مقررة فـي نف�س
املوعد .ولكن املالحظة الأهم هي �أن
هذه اجلل�سة بعد كل االحتقان الذي
�سادها منذ موقعة الطبقة الثانية،
تفوقت على تلك التي عقدتها عام 2009
ملناق�شة االتفاقية الأمنية مع ال�سفارة
الأمريكية ،وكادت �أن تتحول �إىل ما ي�شبه
جل�سة عامة� ،إذ ا�ستنفر لها كل فريق
ب�صقوره وملفاته وتف�سرياته ،وبفتح
الدفاتر العتيقة للفريق الآخر .عملي ًا
بد�أت اجلل�سة ب�إعادة طرح النقا�شات

مكتب وزير العدل ،و�سط احلديث عن
التوجه نحو ت�سوية� .أما الوزير زياد
بارود فيبدو �أنه ما زال م�ص ّر ًا على
موقفه التحرر من م�س�ؤوليات وزارة
الداخلية والبلديات ،ولن يعود عن هذا
القرار ما دامت الأمور على ما هي،
و�أن وزير الدفاع اليا�س املر �سيتوىل
وزارة الداخلية والبلديات بالوكالة
لدى عودته من اخلارج فـي �آخر عطلة
نهاية الأ�سبوع مبدئي ًا .وقد �سجل فـي
ال�سياق وقوف قائد «القوات اللبنانية»
�سمري جعجع �إىل جانب اللواء ريفي
بعد �صمت طويل وحديث عن متايز
موقفه عن «تيار امل�ستقبل»� ،إذ عقد
م�ؤمتر ًا �صحافي ًا بعد مرور �أيام على
حادثة وزارة الإت�صاالت ،دافع فيه عن
ريفي �سائ ًال «هل يريدون حماكمته وهو
ال�ضابط الأكرث �أخالقية وم�سلك ّية لأنه ال
ُير�سل بريده للخارج �أو لأن قوى الأمن
الداخلي هي اجلهاز الأمني الوحيد
العا�صي على االخرتاقات من حزب اهلل
�أو لأنه لي�س حتت ت�أثري ونفوذ ال�شقيقة
الكربى �سوريا؟» .وقال «ال �أفهم هذا
التحرك الرئا�سي والوزاري فـي حق
اللواء ريفي ،رئي�س اجلمهورية هو حكم
بني كل اللبنانيني وهذا الأمر ين�سحب
على كل الإدارات وامل�ؤ�س�سات ومن هنا
�إذا كان لدينا مدير عام من �أح�سن
املوجود فـي الوقت احلا�ضر فلماذا ننكل
به؟».
هذا امللف كان على طاولة البحث

احلـــــــــوار
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يهم نتنياهو هو االحتفاظ
معترب ًا �أن ما ّ
مبن�صبه ولي�س ا�ستخدام موقعه لت�أمني
م�ستقبل �إ�سرائيل .و�أكد على �أن احلل
للنزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني لطاملا
كان وا�ضح ًا على مدى ع�شرين عام ًا،
م�شري ًا �إىل �أنه من املفرت�ض �أن تتنازل
�إ�سرائيل عن معظم الأرا�ضي التي
احتلتها فـي حرب العام  1967على
�أن يتم فـي املقابل اتخاذ �سل�سلة من
الإجراءات التي ت�ضمن حماية �أمنها،
ولهذا ُيطلق عبارة «الأر�ض مقابل
ال�سالم» على هذه العملية .ور�أى �أن
امل�شكلة تكمن فـي عدم اعرتاف نتنياهو
يوم ًا بهذا املبد�أ واعتماده ا�سرتاتيجية
و�ضع العراقيل �أمام عملية ال�سالم.
ولذا خل�ص زكريا معترب ًا �أنه �سيتم
التو�صل �إىل اتفاقية �سالم فـي يوم ما
ّ
على �أ�سا�س حدود العام  ،1967ولن
يذكر العامل فـي حينها نتنياهو �إال على
�أنه ال�شخ�ص الذي �سبق رئي�س الوزراء
الذي حقق ال�سالم!
وتناول �ستيفن كوك (خبري فـي ال�ش�ؤون
ال�سيا�سة العربية فـي «جمل�س العالقات
اخلارجية الأمريكية») فـي موقع
املجل�س اخلطابات التي �ألقاها م�ؤخر ًا
ك ّل من �أوباما ونتنياهو ،فالحظ �أن
هذه اخلطابات مل تفعل �سوى القليل
جد ًا لتحريك عجلة ال�سالم و�صو ًال �إىل
الدولتي» .و�أكد على عدم
تطبيق «حل
نْ
تو�صل
وجود �أية �إ�شارات على �إمكانية ّ
الطرفي الفل�سطيني والإ�سرائيلي �إىل
نْ
ح ّل ما عرب التفاو�ض �أو على �إمكانية
دخول ال�سلطة الفل�سطينية جمدد ًا فـي
مفاو�ضات مع الطرف الإ�سرائيلي،

الفت ًا �إىل �أنه مل يكن فـي خطاب
نتنياهو ما يقنع الفل�سطينيني باالمتناع
التوجه �إىل الأمم املتحدة للح�صول
عن ّ
على اعرتافها بدولة فل�سطينية م�ستقلة.
فر�أى �أن الفل�سطينيني رمبا �سئموا من
الف�شل املتكرر للمفاو�ضات بعد �سنوات
من �إبداء ا�ستعدادهم للتفاو�ض،
مو�ضح ًا �أنه فـي حني لدى نتنياهو
حاجة �سيا�سية للإ�صرار على �أن
م�صري القد�س والالجئني الفل�سطينيني
هو �أمر غري قابل للتفاو�ض ،ف�إن عبا�س
لن يقبل بو�ضع كهذا .وفـي ما يتعلق
بت�أكيد �أوباما على دعمه لـ»الربيع
العربي» ،اعترب كوك �أن العرب ال
يريدون الدعم الأمريكي ،با�ستثناء
احلكومات العربية امل�ستعدة بالت�أكيد
لقبول الدعم االقت�صادي الأمريكي.
و�أكد على �أن ال�شعب العربي الذي
بد�أ هذه الثورات لي�س مهت ّم ًا بتلقي
م�ساعدات من الواليات املتحدة بقدر
مهتم ببناء جمتمعاته و�أنظمته
ما هو ّ
اخلا�صة .وختم كوك م�ستبعد ًا �إطالق
�أية مفاو�ضات فل�سطينية�-إ�سرائيلية
للتو�صل �إىل اتفاق �سالم فـي ظل انعدام
الثقة بني �أوباما ونتنياهو وعبا�س،
وم�ؤكد ًا على �أن �أي رئي�س فل�سطيني لن
يكون م�ستعد ًا للدخول فـي مفاو�ضات ّمت
�سحب ق�ضايا رئي�سية فيها عن طاولة
التفاو�ض من ق َبل الطرف الآخر.
وحتت عنوان «بيبي وباراك» ر�أى توما�س
فريدمان فـي «نيويورك تاميز» �أن على
�أوباما �أن ُيظهر اليوم احلزم نف�سه
التي �أظهره �أثناء تعقب زعيم تنظيم
«القاعدة» الراحل �أ�سامة بن الدن فـي

امل�شهد اللبناين

التي دارت منذ واقعة يوم اخلمي�س
املا�ضي فـي الطبقة الثانية من مركز
االت�صاالت فـي العدلية ،وبعدة الكالم
نف�سه ،وطبع ًا انق�سم احل�ضور فريقني:
نواب قوى � 14آذار جتندوا للدفاع عن
املدير العام لهيئة «�أوجريو» عبد املنعم
يو�سف ،واملدير العام لقوى الأمن
الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي .ولتنفيذ
هذه املهمة ،جتند النواب مروان حمادة
و�أحمد فتفت وهادي حبي�ش ونهاد
امل�شنوق وعمار حوري� .أما نواب � 8آذار
و»التيار الوطني احلر» ،فتولوا الهجوم،
دفاع ًا عن الوزير �شربل نحا�س احلا�ضر
بقوة فـي اجلل�سة ،و�أبرز من توىل خو�ض
املعركة منهم النواب �إميل رحمة وعلي
بزي وقا�سم ها�شم ونوار ال�ساحلي ونبيل
نقوال .وت�ش ّعب النقا�ش �إىل كل ما يتعلق
باملو�ضوع ،كملكية ال�شبكة ،وملن تعود
الإمرة على الطبقة الثانية من مبنى
العدلية ،والعالقة بني وزير االت�صاالت
وهيئة «�أوجريو»� ،إ�ضافة �إىل ال�صلة بني
املدير العام لقوى الأمن الداخلي ووزير
الداخلية .و�أبرز كل فريق م�ستنداته
وحججه التي تدعم موقفه .وفـي مو�ضوع
الهبة ال�صينية و�إدارتها� ،أبرزت قوى 8
�آذار املر�سوم  1055ال�صادر عام ،2007
الذي ين�ص �صراحة على قبول هذه
الهبة مل�صلحة وزارة االت�صاالت ،ويخلو
من �أي ذكر لهيئة «�أوجريو»� .أما قوى 14
�آذار ،ف�أبرزت القرار  136الذي اتخذه
جمل�س الوزراء يوم � 21أيار  ،2007وبنا ًء
عليه �صدر املر�سوم .وبح�سب حم�ضر
جل�سة جمل�س الوزراء حينذاك ،ف�إن

الهبة تو�ضع فـي عهدة هيئة «�أوجريو»
التي تتوىل تركيبها وت�شغيلها جتريبي ًا.
لكن ما يعيب القرار املذكور هو �أن
و�ضع الهبة فـي عهدة «�أوجريو» مل
يرد فـي املح�ضر الأ�سا�سي للن�ص ،بل
و�ضعه فيه ت�صحيح �أدخله الأمني العام
ملجل�س الوزراء �سهيل بوجي .فـي �أي
حال ،خل�ص رئي�س اللجنة ح�سن ف�ضل
اهلل �أجواء اجلل�سة م�ؤكد ًا �أن الدولة
موجودة وكذلك م�ؤ�س�ساتها ،ومن غري
املقبول �أن يت�صرف ك ّل على هواه ،ك�أن
ال ح�سيب وال رقيب فـي هذا البلد .ثم
عر�ض �أبرز ما جرى مناق�شته ،ومنه
ت�أليف جلنة متخ�ص�صة لبتّ كل الأمور
التي مل يتم التو�صل �إىل قرار ت�أليفها
ب�سبب اخلالف على من يعينّ الع�ضو من
هيئة «�أوجريو» .ولفت ف�ضل اهلل �إىل �أن
اجلل�سة مل تزل الهواج�س ،ومنها :ما هي
ال�شبكة الثالثة التي تبينّ وجودها؟ وهل
كانت تعمل �أم ال؟ وما هي ق�ضيتها؟ و�إذا
كانت « »liban telecomف�أين
ملكيتها و�أين جمل�س �إدارتها ،ووفق �أي
قانون تعمل؟ ثم توقف �أمام مو�ضوع
�صالحيات الوزير ،الفت ًا �إىل �أن البع�ض
طرح فـي اجلل�سة �أمر ًا خطري ًا يفيد ب�أن
هناك من ي� ّؤ�س�س لتغيري الد�ستور بوقائع
مي�س اجلميع.
على الأر�ض ،وهذا �أمر ّ
وطالب بدخول وزارة االت�صاالت �إىل
مبنى العدلية حتى ال تبقى الأ�سئلة
غام�ضة .وبعدما لفت �إىل �أنه «�صحيح
�أننا ال ن�صل �إىل نهاية فـي �أي ق�ضية فـي
لبنان لأننا مل نحكم الدولة والد�ستور
حتى اليوم ،وهنالك حمميات �سيا�سية

ظل الأحداث التي ي�شهدها ال�شرق
الأو�سط من �إ�شتباكات بني امل�سلمني
وامل�سيحيني فـي م�صر ،وحماولة قمع
الثورة ال�شعبية الدميقراطية فـي �سوريا،
وحماولة الفل�سطينيني اخرتاق ال�سياج
احلدودي ودخول الأرا�ضي املحتلة
(فـي الذكرى الثالثة وال�ستني لنكبة
فل�سطني) .ودعا فريدمان الواليات
املتحدة �إىل احتواء ما ال ميكن تفاديه،
وتفادي ما ال ميكن احتوا�ؤه .واعترب
�أن الأمر الذي ال ميكن احتوا�ؤه والذي
يجب تفاديه فـي ال�شرق الأو�سط هو
اندالع حرب جديدة بني �إ�سرائيل و� ّأي
من الدول املجاورة لها� .أما الأمر الذي
ال ميكن تفاديه والذي يجب احتوا�ؤه
فهو بر�أيه التعاطي مع عامل عربي
–فيه �أكرب خمزون نفطي فـي العامل-
يتجه نحو املزيد من الال�إ�ستقرار.
ور�أى �أن اال�سرتاتيجية التي حتتاجها
الواليات املتحدة اليوم هي عبارة عن
خطة جدية لل�سالم متزامنة مع خطة
نفطية جدية .وفـي حني اعترب �أنه من
غري املعروف حتى الآن ما �إذا كانت
�إ�سرائيل �ستحظى ب�شريك فل�سطيني
�أو �سوري ي�ضمن لها �سالم ًا فعلي ًا،
ر�أى �أن ما حتتاجه �إ�سرائيل هو �إيجاد
طريقة للتخلي عن ال�ضفة الغربية
فـي ظل اجتاه الدول العربية لأنظمة
�أكرث دميقراطية .وبح�سب فريدمان،
التو�صل �إىل
ف�إن نتنياهو مل يعمل على ّ
ت�سوية كهذه طوال فرتة حكمه ،بل
وعلى العك�س ،ف�إنه كان يحاول جتنب
ت�سوية كهذه ،واجلميع بر�أيه يدرك
هذا الأمر .و�أكد على �أن �إ�سرائيل فـي

وطائفية وجهات د�ستورية ووزراء
وم�ؤ�س�سات ال ير ّد عليها» ،ختم بالدعوة
�إىل عدم الي�أ�س ،بل �إىل التم�سك بالدولة
وتطبيق القانون على اجلميع .هذا وقد
تركت اللجنة معاجلة اجلانب القانوين
والق�ضائي �إىل رئي�س اجلمهورية ووزير
الداخلية.
وفـي ما يتعلق مب�سرية  5حزيران وا�صلت
الف�صائل الفل�سطينية واجلمعيات
الأهلية الفل�سطينية اجتماعاتها
للتن�سيق للم�سرية ،التي �أفادت معلومات
�أن عدد الذين �سجلوا �أ�سماءهم
و�صل �إىل ع�شرين �ألف ًا من خميمات
بريوت ،وخم�سني �ألف ًا من خميمات
�صيدا وثالثني �ألف ًا من خميمات
�صور .و�أ�شارت املعلومات �إىل اجتماع
مو�سع فـي خميم عني احللوة عقد فـي
مكتب قائد املقر العام فـي خميم عني
احللوة اللواء منري املقدح للبحث فـي
�آليات امل�سرية والت�أكيد على �سلميتها
ورفع العلم الفل�سطيني فقط .وذكرت
املعلومات �أن التحرك بعد غد الأحد
�سيكون عرب الرب والبحر ،و�أنه �سيتم
ن�صب خيم على ال�شريط احلدودي مع
فل�سطني املحتلة جلعل التحركات دائمة
حتت �شعار «ال�شعب يريد العودة �إىل
فل�سطني» ،علم ًا �أن الدعوات للتظاهرة
وامل�شاركة فـي يوم النك�سة ت�شمل
احلدود ال�سورية والأردنية وامل�صرية مع
املحتل الإ�سرائيلي وكذلك فـي ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة .ونقلت «�أ�سو�شيتد
بر�س» عن م�س�ؤول ع�سكري �إ�سرائيلي
قوله� :إن اجلي�ش الإ�سرائيلي ي�ستعد
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و�ضع خطري اليوم ،وذلك ب�سبب �سوء
عالقاتها مع القوى الإقليمية الثالث:
تركيا و�إيران وم�صر ،للمرة الأوىل
فـي تاريخها ،ف�ض ًال عن تراجع الدعم
الأوروبي لها ب�شكل كبري .و�إذ �أ�شار
�إىل �أن الواليات املتحدة هي �صديقة
�إ�سرائيل الوحيدة فـي الوقت احلايل،
ر�أى �أن �إ�سرائيل لن تتمكن من حت�سني
عالقاتها مع القوى الإقليمية الثالث
ما مل تبذل جهد ًا جدي ًا للإن�سحاب من
ال�ضفة الغربية .واعترب �أن الطريقة
الوحيدة �أمام نتنياهو هي املخاطرة
ببع�ض ر�أ�سماله ال�سيا�سي ومفاج�أة
العامل ،داعي ًا الأخري �إىل و�ضع خطة
�أمامه تق�ضي �إما باالن�سحاب الكلي من
ال�ضفة الغربية �أو ب�إزالة امل�ستوطنات
غري ال�شرعية فـي ال�ضفة والتي مت
بنا�ؤها من دون احل�صول على موافقة
احلكومة الإ�سرائيلية .ور�أى �أن من �ش�أن
اخلطوتي �إظهار جدّية
هاتي
نْ
� ّأي من نْ
التو�صل �إىل
نتنياهو �أمام خ�صومه فـي ّ
اتفاق �سالم مع ال�سلطة الفل�سطينية،
وال�ضغط على الأخرية لتكون بالقدر
ذاته من اجلدّية .وختم فريدمان م�ؤكد ًا
على �أنه وفـي حني ال تريد وا�شنطن �أن
تتوقف الثورات العربية الدميقراطية،
�إال �أن �أحد ًا ال ميكنه التوقع مبا �ست�ؤول
�إليه تلك الثورات وكيف �ستنتهي ،و�إذ
�أعاد ت�أكيده على �أن احتواء ما ال ميكن
تفاديه ،وتفادي ما ال ميكن احتوا�ؤه هو
�أذكى ما ميكن لوا�شنطن و�إ�سرائيل
القيام به ،ر�أى �أنهما ال تفعالن �أي ًا من
ذلك فـي الوقت احلايل.
ترجمة و�إعداد:
�سارة عو�ض ومها �صالح

ملواجهة العنف على احلدود مع لبنان
فـي الذكرى ال�سنوية حلرب الأيام ال�ستة
فـي الأ�سبوع املقبل .و�أ�شارت «�أ�سو�شيتد
بر�س» �إىل �أن هذه الإ�ستعدادات تهدف
�إىل جتنب �سقوط �ضحايا مدنيني،
لكن اجلي�ش الإ�سرائيلي و�ضع خطوط ًا
حمر ال ميكن تخطيها وتقت�ضي بعدم
ال�سماح ب�أي اخرتاق للحدود ا�أو ال�سماح
للفل�سطينيني بدخول امل�ستوطنات
فـي ال�ضفة الغربية .و�أو�ضح �أن
«الوحدات املتواجدة على احلدود مبا
فيها التعزيزات اجلديدة �ستمتنع عن
الرد على املظاهرات ال�سلمية ،لكنها
�ستتحرك ملواجهة احلاالت التي تهدّد
احلياة» .و�أو�ضح امل�س�ؤول الع�سكري
الإ�سرائيلي �أن «الوحدات املنت�شرة
على احلدود مع لبنان �ستكون جمهزة
بالر�صا�ص املطاطي وخراطيم املياه
للم�ساهمة فـي تفريق احل�شود �إذا لزم
الأمر».
فـي املح�صلة ،مما تقدم يبدو وا�ضحاً
�أن لبنان فـي ظل الفراغ احلكومي يواجه
ملفات من العيار الثقيل جتري فـي بلد
مك�شوف �أمني ًا و�سيا�سي ًا وفـي ظل فراغ
قاتل ،على �صعيد امل�ؤ�س�سات والدولة،
فيما ال جتد �صرخة رجال الأعمال
واالقت�صاد عن مالم�سة الأو�ضاع
املعي�شية اخلطوط احلمراء ،والتهديد
ب�إجراءات �صرف وما �شابه ،من يلتفت
�إليها� .أما املواطن فال مكان له ،على ما
يبدو �أي�ض ًا فـي كل هذه املعمعة اجلارية
فال ح�ساب ملعي�شته املتدهورة وال من
ي�س�أل عن قوت يومه!
احلـــــوار
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م�ؤ�س�ســة خمزومـــي

اجلمعة 2011/6/3

«م�ؤ�س�سة خمزومي»

�شريك فـي برنامج «اال�ستثمار فـي جمال التمويل الأ�صغر فـي لبنان» ()LIM
بهدف حت�سني الو�ضع االقت�صادي
واملعي�شي لذوي الدخل املحدود� ،أطلقت
«م�ؤ�س�سة خمزومي» برنامج «القرو�ض
ال�صغرية» فـي �سنة  1998لتكون
من �أوائل امل�ؤ�س�سات التي عملت فـي
م�ضمار التمويل الأ�صغر فـي لبنان.
وانطالق ًا من هنا ،مت اختيار «م�ؤ�س�سة
خمزومي» �ضمن ال�شركاء ال�سبعة
فـي تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج
«اال�ستثمار فـي جمال التمويل الأ�صغر
فـي لبنان» ( )LIMواملم ّول من
«الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»
(.)USAID
ويهدف هذا الربنامج �إىل تو�سيع نطاق
القرو�ض ال�صغرية فـي جميع �أنحاء
لبنان وتوفري القرو�ض للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة واملزارعني

وغريهم ،لتطوير �أعمالهم اخلا�صة
وامل�ساعدة على خلق فر�ص عمل.
مع العلم �أنه يتم تنفيذ هذا الربنامج
عرب حتالف املتطوعني للنمو
االقت�صادي»/الرابطة الدولية للخدمة
التنفيذية» (.)VEGA/IESC

و�أقيم حفل �إطالق املرحلة الثانية فـي
غرفة التجارة وال�صناعة فـي بريوت
فـي � 26أيار املا�ضي ،بح�ضور ال�سفرية
الأمريكية مورا كونيللي .وقد �ألقيت
بع�ض الكلمات املوجزة حول عملية
تطور التمويل الأ�صغر و�أهميته.

وفـي اخلتام مت توقيع املنح من قبل
برنامج ()LIMوم�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر املحلية ال�شريكة« :م�ؤ�س�سة
خمزومي»« ،جمعية التنمية الريفية»،
(« ،)AEPاملجموعة»�« ،أمني»،
«التعاونية اللبنانية للتنمية»�« ،إمكان».

«م�ؤ�س�سة خمزومي» تد ّرب على الأ�ساليب
اجلديدة فـي جمال التعليم
لأنها كانت رائدة فـي ا�ستخدام
الألواح الذكية فـي جمال التعليم،
�أقامت «م�ؤ�س�سة خمزومي» دورة
تدريب مد ّربني «Train the
 »Trainerلدى �شركة «»ACTC
بتاريخ � 21أيار املا�ضي ،وذلك لتدريب
الأ�ساتذة على ا�ستخدام الـ»Active
 »inspireوكيفية حت�ضري الدرو�س
بكاملها عليه.

كما قدّم ال�سيد ربيع بعلبكي در�س ًا
منوذجي ًا تفاعلي ًا م�ستخدم ًا جميع
الأدوات الأ�سا�سية لتح�ضري الدر�س
الـ»Promethean
على
.»Active Board
وتعترب هذه الدورة بداية للدورات التي
تعتزم «م�ؤ�س�سة خمزومي» تنفيذها
�إميان ًا منها بفعالية الدرو�س التفاعلية
و�أهميتها �سواء للتالميذ �أوللمعلمني.

�أكادميية «م�ؤ�س�سة خمزومي»
للتجميل و�آخر �صيحات املو�ضة
للإطالع على �آخر �صيحات املو�ضة
فـي فن التجميل وخ�صو�ص ًا املاكياج،
ل ّبت «م�ؤ�س�سة خمزومي» الدعوة
حل�ضور العر�ض الذي نظمته
« »Atelierفـي فندق «روتانا»-
احلازمية ،حيث ق ّدمت ال�سيدة

هيلني كييه عر�ض ًا مبهر ًا للماكياج
اجلديد الذي ين ّفذ لدىAtelier
و�أي�ض ًا للم�ستح�ضرات املبتكرة لدى
ال�شركة .كما قامت ال�سيدة كييه
بتح�ضري ماكياج للمنا�سبات اخلا�صة
والأعرا�س وق ّدمت �شرح ًا عن خطوات
املاكياج والعناية بالب�شرة لل�شابات
ولل�سيدات من خمتلف الأعمار.
كذلك� ،شاركت «م�ؤ�س�سة خمزومي»
فـي ور�شة عمل خا�صة بـ»»Atelier
حول املاكياج ال�شرق �أو�سطي املتم ّيز
وذلك لدى �شركة «Mains
 »Calineفـي منطقة بعبدا .علم ًا
�أن امل�ؤ�س�سة حتر�ص على امل�شاركة
فـي مثل هذه الور�ش بغية تزويد
املتدربني لديها ب�آخر امل�ستجدات مما
ي�ساعدهم على النجاح فـي �أعمالهم.

حملة «الأزرق الكبري»
�شارك برنامج «البيئة–الزراعة»
فـي «م�ؤ�س�سة خمزومي» ،فـي حملـة
«الأزرق الكبري» التي نظمتها «جمعية
حملة الأزرق الكبري» ،بالتعاون مع
عدد من املتطوعني ،بهدف تنظيف
ال�شاطئ اللبناين من ال�شمال �إىل
اجلنوب ،وذلك يوم الأحد � 8أيار

املا�ضي.
وقد توىل فريق «م�ؤ�س�سة خمزومي»
تنظيف �أحد ال�شواطئ فـي مدينة
البرتون �شمال لبنان� ،إبتدا ًء من
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا ،حيث بد�أت
احلملة بالن�شيد الوطني اللبناين
وا�ستمرت حتى الظهرية.

�أم عمارة ...الفار�سة العربية املجاهدة
«برنامج التوعية»
«م�ؤ�س�سة خمزومي»
�أم عمارة هي ن�سيبة بنت كعب بنت
عمرو بن عوف بن مبذول� .أجنبت
متيم وخولة من زوجها غزية بن عمرو.
وكان معها ولدان من زوجها الأول زيد
بن عا�صم.
مل مينعها الزواج والأمومة من

الإ�شرتاك فـي احلرب والوقوف بجانب
الر�سول حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)
فـي معاركه �ضد الكفار .قاتلت فـي
غزوة � ُأحد مع الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم وقتلت ب�سيفها الكثريين
وجرحت �إثني ع�شر جريح ًا ،فقال لها
الر�سول عليه ال�سالم« :من يطيق ما
تطيقينه يا �أ ّم عمارة».
�إ�ستمرت �أم عمارة فـي اجلهاد من �أجل

ن�صرة الإ�سالم ،ف�شاركت مع الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم فـي معارك
حنني واليمامة .كانت هذه الفار�سة
املجاهدة حتارب ب�شجاعة وهي واقفة
على قدميها ،حيث كان الرجل ُيقبل
على فر�س لي�ضربها ،فكانت ت�صدّه
برت�سها ،وعندما يويل ،ت�ضرب عرقوب
فر�سه ب�سيفها ،في�سقط عنه وحتمل
عليه بال�سيف فتقتله.

الأحكام القانونية
املتعلقة باملجل�س العديل
املجل�س العديل هو �أحد املحاكم
اخلا�صة التي �أن�ش�أها القانون لإجراء
املحاكمة فـي جرائم حمددة حتال
عليه بناء على مر�سوم يتخذ فـي
جمل�س الوزراء.
ان الهدف من �إن�شاء املجل�س العديل
هو الإ�سراع فـي و�ضع خامتة �سريعة
لبع�ض اجلرائم التي يرى جمل�س
الوزراء ،بالنظر خلطورتها ،ان لها
عالقة ب�أمن الدولة.
يت�ألف املجل�س العديل من بع�ض �أعلى
الق�ضاة رتبة و�أحكامه ال تخ�ضع لأي
طريق من طرق املراجعة العادية وغري
العادية.
الفقرة الأوىل :ت�أليف املجل�س العديل
ومكان انعقاده
ي�ؤلف املجل�س العديل من الرئي�س الأول
ملحكمة التمييز رئي�س ًا ومن �أربعة ق�ضاة
من حمكمة التمييز �أع�ضاء يعينون
مبر�سوم يتخذ فـي جمل�س الوزراء
بناء على اقرتاح وزير العدل وموافقة
جمل�س الق�ضاء الأعلى.
يعني فـي املر�سوم قا�ض �إ�ضايف �أو �أكرث
ليحل حمل الأ�صيل فـي حال وفاته �أو
تنحيته �أو رده �أو انتهاء خدمته.
يالحظ �أن قانون �أ�صول املحاكمات
اجلزائية ن�ص فـي املادة  357من
القانون على �إمكانية طلب رد ع�ضو
املجل�س العديل وقد طرحت م�س�ألة ما
�إذا كان يجوز طلب رد رئي�س املجل�س
العديل ،ومن املرجع ال�صالح للنظر
بطلب الرد فتقرران الهيئة ال�صاحلة
للنظر بالطلب هي الهيئة العامة
ملحكمة التمييز و�أنه ال يجوز رد رئي�س
املجل�س العديل.
ومبا �أن هذه الهيئة ت�شكل بكامل
�أع�ضائها وحدة ال تتجز�أ ومل ين�شئ
القانون هيئة بديلة عنها ،وبالتايل ال
ميكن �أن ينحى �أو �أن يتنحى رئي�سها
�أو �أحد �أع�ضائها ملجرد �أن ي�ستدعي
�أحدهم ذلك �أو �أن ي�ستهدفهم بدعوى
�أو مراجعة.
ومبا �أنه بالن�سبة لرئي�س املجل�س
العديل ،ف�إنه وللأ�سباب املبينة �أعاله
ولكونه معين ًا مبقت�ضى القانون رئي�س ًا
لهذا املجل�س ،ف�ض ًال عن �أن قانون
�أ�صول املحاكمات املدنية مل يلحظ رد
رئي�س املجل�س العديل ،يكون ت�أ�سي�س ًا
على ما تقدم طلب الرد غري م�سموع.
ميثل النيابة العامة لدى املجل�س
العديل النائب العام التمييزي �أو من
يكلفه بالنيابة عنه من معاونيه.
�إذا تعذر على الرئي�س الأول ملحكمة
التمييز �أن يرت�أ�س هيئة املجل�س فيتوىل
رئا�سته الع�ضو املعني الأعلى رتبة،
ينعقد املجل�س العديل فـي ق�صر العدل

فـي بريوت �أو فـي مكان وقوع اجلرمية
عند االقت�ضاء �أو فـي مكان �آخر يحدده
رئي�سه �إذا تعذر انعقاده فـي ق�صر
العدل فـي بريوت.
�أما فيما يتعلق بكيفية حتريك الدعوى
العامة والتحقيق فيها ،فيتوىل النائب
العام التمييزي �أو من يكلفه بالنيابة
عنه من املحامني العامني لدى النيابة
العامة التمييزية مهام حتريك الدعوى
العامة وا�ستعمالها .يتوىل التحقيق
قا�ض يعينه وزير العدل بناء على
ٍ
موافقة جمل�س الق�ضاء الأعلى.
يدعي النائب العام التمييزي لدى
املحقق العديل باجلرمية ويحيل �إليه
ملف التحقيقات.
للمحقق العديل �أن ي�صدر جميع
املذكرات التي يقت�ضيها التحقيق دون
طلب من النيابة العامة� .إن قرارته فـي
هذا اخل�صو�ص ال تقبل �أي طريق من
طرق املراجعة.
ي�ضع يده على الدعوى ب�صورة
مو�ضوعية.
�إن �أظهر التحقيق وجود ُم ْ�سهِ م فـي
اجلرمية في�ستجوبه ب�صفة مدعى عليه
ولو مل يرد ا�سمه فـي عداد من ادعت
عليهم النيابة العامة.
ً
للنيابة العامة �أن تدعي الحقا فـي حق
�شخ�ص �أغفلته فـي ادعائها الأ�صلي
وعلى املحقق �أن ي�ستجوبه ب�صفة
مدعى عليه.
يطبق املحقق العديل الأ�صول املتبعة
�أمام قا�ضي التحقيق ما خال منها مدة
التوقيف �أي �أن املحقق العديل ال يتقيد
جلهة حتديدها فـي اجلناية مبدة �ستة
�أ�شهر بحيث ميكنه �أن يبقي املدعى
عليه موقوف ًا لديه و�أن يحيله وهو
موقوف على املجل�س العديل.
للنائب العام التمييزي �أن يطلع على
ملف الدعوى و�أن يبدي ما يراه من
مطالعة �أو طلب .للمت�ضرر �أن يقيم
دعواه ال�شخ�صية تبع ًا للدعوى العامة.
بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة
العامة التمييزية املطالعة فـي الأ�سا�س.
يقرر املحقق العديل ،بنتيجة تدقيقه
فـي التحقيقات و�أوراق الدعوى� :إما
منع املحاكمة عن املدعى عليه و�إما
اتهامه و�إحالته على املجل�س العديل.

قطعت يدها فـي احلرب ،فكان
ولقد ِ
اخلليفة �أبو بكر ي�س�أل عنها كل يوم.
كانت �أم عمارة مفخرة وقدوة لأبنائها
 vvاللجنة القانونية
فـي اجلهاد من �أجل الإ�سالم ،حيث قام
فـي حزب احلوار الوطني
ابنها عبد اهلل بقتل « ُم�س ْيلمة الكذاب»،
ولقد ا�ست�شهد فـي ما بعد فـي معركة
احلرة �أيام اخلليفة يزيد بن معاوية vv .ي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
الوطني �أن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي ا�ست�شارات قانونية.

مدير التحرير� :آمنة القرى
ت�صدر عن �شركة احلوار �ش.م.ل
الإدارة والتحرير :بريوت  -ر�أ�س النبع � -شارع دونا ماريا  -مبنى مرج الزهور /
احلـــــوار

فـي القـــانــــون...

املدير امل�س�ؤول :ماجدة عازار
هاتف 637000/01 :فاك�س631282/01 :

