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امل�شهد اللبناين

اللبنانيون يتطلعون إ�ىل إ��ستقرار معي�شي واقت�صادي
فهل تنجح حكومة ميقاتي؟

على الرغم من مرور أ��سبوع على ت أ�ليف
احلكومة اجلديدة ،ا�ستمرت العا�صفة
ال�سيا�سية التي أ�ثارتها قوى املعار�ضة
على خلفية ظروف ت أ�ليفها وتركيبتها
وما �ساقته من اتهامات وخ�صو� ًصا من
حيث و�صفها ب أ�نها «�سورية» وحتمل
توجهات انتقامية وكيدية ،ف�ض ًال عن
اال�شتباكات الدامية التي ح�صلت
اجلمعة املا�ضي فـي طرابل�س والتي
أ�دّت �إىل دفع الو�ضع أالمني فـي هذه
املنطقة �إىل مرتبة أالولويات امللحة
للحكومة فـي مواجهتها اال�ستحقاقات
الهائلة املرتقبة .و�إذ جتاوزت حكومة
جنيب ميقاتي بنجاح االختبار أالول
الذي خ�ضعت له بالذخرية احلية،
وحتولت أ�حداث طرابل�س ،التي أ�ريد
لها أ�ن ت�شكل اختبار ًا أ�مني ًا للحكومة
ورئي�سها� ،إىل معمودية نار لهما ،ا�ستتبع
«تيار امل�ستقبل» الت�صعيد أالمني فـي
ال�شمال بت�صعيد �سيا�سي فـي بريوت
و�صيدا التي ت�ساءل منها رئي�س «كتلة
امل�ستقبل» النائب ف ؤ�اد ال�سنيورة
«عما �إذا كان الرئي�س جنيب ميقاتي
مكلف ًا ا�ستئ�صال �إرث الرئي�س رفيق
احلريري» .ولكن و�سط هذه أالجواء
بدا وا�ضح ًا أ�ن حكومة ميقاتي تريد
أ�ن ت�شق طريقها �إىل الثبات فت�سارعت
وترية مناق�شات م�سودة البيان الوزاري
فـي ظل « أ�جواء �إيجابية جد ًا» ،على حد

العالم ومعظم أ�ع�ضاء
تعبري وزير إ
أ
اللجنة وعلى نحو يوحي ب�نه «�سيق ّر
فـي فرتة قيا�سية ،ورمبا أ�واخر هذا
أال�سبوع �إذا ا�ستمرت الوترية ذاتها»
و�سط توقعات وزارية ب أ�ن ُيحال �إىل
جمل�س الوزراء ملناق�شته و�إقراره نهاية
هذا ال�شهر ،ليحال �إىل املجل�س النيابي
فـي مطلع متوز املقبل.
وكان رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان
قد أ�كد هذا أال�سبوع تكرار ًا أ�ن
احلكومة ولدت لبنانية مئة باملئة ،ومن
دون أ�ي تدخالت خارجية ،م�شدد ًا على
أ�ن �سوريا مل تتدخل وهذا هو املطلوب.
فـي هذا الوقت ،با�شر رئي�س احلكومة
خطي:
جنيب ميقاتي العمل على
نْ
لقاءات مكثفة مع الدبلوما�سيني
العرب أ
والجانب (التقى مبا يقارب 28
ً
ً
ً
أ
دبلوما�سيا عربيا و�جنبيا من بينهم
ال�سفرية أالمريكية مورا كونيللي)
لبناء ثقة اخلارج بحكومته ،وتكثيف
العمل إلعداد العدة الالزمة ،و أ�برزها
البيان الوزاري ،لنيل الثقة فـي الداخل،
واخلروج ببيان وزاري ير�ضي احللفاء
وال يغ�ضب املعار�ضني فـي ما خ�ص
املوا�ضيع اخلالفية ،وخ�صو� ًصا املحكمة
الدولية .وفـي معلومات �صحفية ك�شفت
أ�ن ميقاتي ركز على أ�ربع نقاط،
أ�والها �شكل حكومته وظروف والدتها،
حيث لفت �إىل اقتناعه بحكومة ت�ضم

احلدث بعيون عربية

إ��رسائيل تناور على وقع خمطط
لتق�سيم املنطقة
تناولت ال�صحف العربية املناورات
ال�سرائيلية التي أ�جرتها الدولة
إ
العربية حلماية جبهتها الداخلية.
ف أ�جمعت على أ�ن توقيتها مريب� ،إذ
ال�سرائيلية ت أ�تي فـي
أ�ن التحركات إ
أ
ظل ان�شغال الدول العربية ب�و�ضاعها
الداخلية ،حتى أ�ن البع�ض أ�كد وجود
خمططات �إ�سرائيلية بدعم دويل

لزعزعة ا�ستقرار �سوريا ولبنان و�إعادة
ت�شكيل خريطة املنطقة .وهنالك من
ال�سرائيلي
الحتالل إ
ر أ�ى أ�ن جي�ش إ
يح�شد �إمكاناته ل�شن حروب جديدة.
و�سلطت ال�ضوء على قرار احلكومة
ال�سرائيلية بناء املزيد من امل�ستوطنات
إ
فـي القد�س ،ف�شدد كثريون على أ�ن
�إ�سرائيل ()...

احلدث بعيون إ��رسائيلية
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بعد الثورات العربية...
إ��رسائيل وحيدة جمدد ًا!

تناولت ال�صحف العربية التطورات فـي
املنطقة العربية فركزت على خماوف
الدولة العربية من التغيري املتوقع على
م�ستوى ال�سيا�سات اخلارجية العربية
ال�سرائيلي
وملف ال�صراع العربي -إ
ال �سيما فـي م�صر .ور أ�ى البع�ض أ�ن
التطورات فـي دول املنطقة بدء ًا من

�سوريا وم�صر واليمن وفل�سطني مرور ًا
بباك�ستان و�صو ًال �إىل تركيا و�إيران
تنذر �إ�سرائيل أ
بال�سو أ� ،ف�إ�سرائيل اليوم
وحيدة جمدد ًا وفـي أ�حلك ظروفها،
حتى أ�ن أ�حدهم و�صف الو�ضع القائم
اليوم ب أ�نه �شبيه ملا �شهدته �إ�سرائيل
عام )...( 1967
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اجلميع ،و أ�نه حاول �إقناع كل أالفرقاء
بامل�شاركة ،ولكن �إحدى املجموعات
ال�سيا�سية رف�ضت« ،وفـي �ضوء املخاطر
االجتماعية واالقت�صادية أ
والمنية
القائمة ،كان ال بد يل من التحرك
وتقدمي ت�شكيلة حكومية» .ثانية النقاط
كانت ت أ�كيده على �ضرورة أ�ن يكون
لبنان دائم ًا فـي أ�ف�ضل العالقات مع كل
الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،و�إعالنه
أ�نه �سيحاول تطبيق ذلك من خالل
حتمله م�س ؤ�ولياته .وفـي النقطة الثالثة
تناول «مو�ضوعني أ��سا�سيني يتداولهما
اجلميع ،هما املحكمة الدولية وقرارات
أالمم املتحدة» ،حيث أ�كد احرتام
لبنان للقرارات الدولية ،وال �سيما
�شقي فـي
الـ ،1701و أ��شار �إىل وجود نْ
ما يتعلق باملحكمة ،واحد خارجي «له
عالقة بقرار �صادر عن أالمم املتحدة،
ولي�س فـي ا�ستطاعة لبنان أ�ن يلغيه
بقرار أ�حادي» .وفـي ال�شق الداخلي،
قال « :أ�نا على يقني ب أ�ن كل القوى
واملجموعات ال�سيا�سية اللبنانية تريد
�إحقاق احلق والعدالة وجتنيب لبنان
أ�ي خماطر أ�منية تهدد ا�ستقراره» .أ�ما
النقطة الرابعة ،فكانت طم أ�نة ال�سفراء
�إىل الو�ضع فـي لبنان.
جل�ستي
وكان الرئي�س ميقاتي قد تر أ��س
نْ
للجنة �صوغ البيان الوزاري فـي ال�سرايا،
فـي ح�ضور أ�ع�ضاء اللجنة الوزراء:

علي قان�صو ،علي ح�سن خليل ،حممد
ال�صفدي ،حممد فني�ش ،وائل أ�بو
فاعور ،جربان با�سيل� ،شربل نحا�س،
ناظم اخلوري� ،شكيب قرطباوي،
نقوال نحا�س ،وليد الداعوق أ
والمني
العام ملجل�س الوزراء �سهيل بوجي.
وجرت مناق�شة أ�ولية للم�سودة التي
أ�عدّها الرئي�س ميقاتي ،ومت الرتكيز
فـي النقا�ش على ال�سيا�سات العامة
التي و�ضعها ميقاتي ،التي تتناول دور
احلكومة املرتقب ور ؤ�ياها العامة،
ال �سيما فـي عالقات لبنان العربية،
خ�صو� ًصا مع �سوريا ،ومع أالمم
املتحدة واالحتاد أالوروبي ،واملوقف
من القرارات الدولية واملحكمة الدولية
اخلا�صة بلبنان ،ومو�ضوع ثالوث الدولة:
اجلي�ش ،ال�شعب واملقاومة ،التي أ��شارت
املعلومات �إىل وجود توافق حوله ،ال بل
�إن رئي�س احلكومة طلب تعديل الن�ص
بحيث يكون أ�قوى من الن�ص املعتمد فـي
بيان احلكومة ال�سابقة ،والدليل على
ذلك خروج وزير حزب اهلل حممد فني�ش
مرتاح ًا من االجتماع .و أ�كدت معلومات
�صحفية أ�ن ال خالف على أال�سا�سيات
فـي م�سودة البيان الوزاري ،ولكن بند
املحكمة الدولية ما زال يحتاج �إىل بع�ض
الدر�س ،وهنالك �إجماع على ك�شف
احلقيقة وحتقيق العدالة فـي جرمية
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،ويبقى
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احلدث بعيون غربية

إ�دارة أ�وباما ال تدري حتى آ
الن
ما الذي تفعله فـي حربها
�ضد أ�فغان�ستان!

�سلطت ال�صحف الغربية ال�ضوء على
امللف أالفغاين مع اقرتاب موعد تقلي�ص
عدد القوات أالمريكية فـي أ�فغان�ستان
املحدد فـي متوز املقبل .وفـي حني
�شدد البع�ض على �ضرورة االن�سحاب
ال�سريع من هناك ،ر أ�ى البع�ض آالخر
يتم بطريقة
أ�ن االن�سحاب يجب أ�ن ّ
متنع انت�شار الفو�ضى وت�ضمن امل�صالح
أالمريكية فـي املنطقة .غري أ�ن القيادة
الع�سكرية أالمريكية ت ؤ�يد أ�ب�سط

مي�شال فرعون
فـي حديث
إ�ىل جريدة
«احلوار»

كيفية �إخراج الن�ص الذي ي ؤ�دي �إىل
هذا التوجه خالل اجلل�ستني املقبلتني
للجنة .وكان بند قانون االنتخاب قد
أ�رجئ البحث به أ�ي� ًضا.
بقى أ�ن هنالك من املراقبني من يلفت
�إىل أ�ن عبور البيان الوزاري لن يكون
بال�سهولة التي يجري احلديث عنها ال
ال�شارات ال�سلبية جاءت
�سيما أ�نّ أ�وىل إ
أ
من وا�شنطن التي اعتربت �ن احلكومة
اللبنانية اجلديدة مل تكن على قدر
التطلعات وهي خميبة آ
للمال بح�سب
تعبري اخلارجية أالمريكية .وا�ستناد ًا
�إىل هذا املوقف ميكن التكهن ب أ�ن
جولة ال�ضغط اجلديدة �سترتكز على
مو�ضوع البيان الوزاري الذي تريده
وا�شنطن تكري�س ًا للتعاطي اللبناين
اليجابي مع املحكمة الدولية وكل ما
إ
ميت �إليها ،أ�كان من ناحية التمويل أ�م

اليجابي مع م�ضامني
جلهة التعاطي إ
مقرراتها.
أ
وفـي امللف احلكومي ،يبدو �ن م�شكلة
ا�ستقالة الوزير طالل أ�ر�سالن فـي
طريقها �إىل احلل بعدما وجه أالخري
ما ي�شبه ر�سالة اعتذار من ميقاتي� ،إذ
عبرّ عن أ
«ال�سف» ألن كالمه «الغا�ضب
فـي م ؤ�متره ال�صحافـي أالخري جتاوز
ال�سيا�سي �إىل ال�شخ�صي بحق رئي�س
احلكومي أ�ي� ًضا،
احلكومة .وفـي امللف
ّ
ح�صلت احلكومة على دعم الفت من
البطريرك املاروين ب�شارة الراعي
الذي هن أ� قبيل مغادرته �إىل روما «كل
اللبنانيني باحلكومة اجلديدة التي
نتمنى لها كل التوفيق و أ�ن تكون على
م�ستوى انتظارات كل ال�شعب اللبناين»،
داعي ًا اللبنانيني �إىل �إعطاء احلكومة
الثقة وحما�سبتها ()...

ان�سحاب مقبول �سيا�سي ًا لدى البيت
أالبي�ض من أ�جل موا�صلة ال�ضغط
على «طالبان» ،فقد طلب البيت أالبي�ض
ن�صيحة القيادة الع�سكرية ولكن ب�شكل
�س ّري كي ال يتح ّمل أ�وباما م�س ؤ�ولية
جتاهله لتلك الن�صيحة أ�مام ال�شعب
أالمريكي ،يك�شف أ�حد التقارير!
وهنالك من �سخر من �سل�سة املراجعات
الدارة أالمريكية حول
التي أ�جرتها إ
ا�سرتاتيجيتها ()...
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ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

التقى رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي هذا
أ
ال�سبوع رئي�س اال�ستخبارات ال�سعودية ال�سابق ،رئي�س جمل�س �إدارة
ال�سالمية» أ
المري تركي
«مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات إ
الفي�صل بن عبد العزيز خالل زيارته بريوت.
وقد أ�جرى نائب أ
المني العام لل�ش ؤ�ون ال�سيا�سية فـي احلزب الدكتور
أ�حمد مو�صللي مقابلة على تلفزيون «بر�س تي.فـي» ،ومت التطرق �إىل
الو�ضع فـي �سوريا وامل ؤ�امرات اخلارجية التي حتاك �ضدها.
من ناحيته ،زار وفد من «قطاع ال�شباب والطالب» فـي احلزب م�س ؤ�ول
«مكتب ال�شباب والريا�ضة املركزي» فـي حركة « أ�مل» أ
ال�ستاذ يو�سف
جابر ،وذلك فـي مركز حركة « أ�مل» فـي بئر ح�سن.
ويت�شرف منتدى احلوار
بدعوتكم حل�ضور لقاء حواري مع
رئي�س جمل�س أ
المناء ورئي�س اللجنة التنفيذية
ملركز درا�سات الوحدة العربية
الدكتور خري الدين ح�سيب
حول «حال أ
المة العربية اليوم»
وذلك يوم الثالثاء الواقع فيه 2011/6/28
فـي متام ال�ساعة اخلام�سة والن�صف من بعد الظهر
فـي املقر الرئي�سي حلزب احلوار الوطني الكائن فـي بريوت
ر أ��س النبع � -شار ع دونا ماريا  -مبنى مرج الزهور
فوق ال�صيدلية الطبية-طابق 1
الت�صال01/637000 :
لت أ�كيد احل�ضور الرجاء إ
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لبنان ال�سلم أ
الهلي هو املطلوب

ف ؤ�اد خمزومي

قد يكون رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي قد جنح فـي جتاوز النار الذي أُ�طلق
تو�صل فعلي ًا �إىل وقف
على حكومته اجلديدة .وقد يكون اجلي�ش اللبناين قد ّ
إلطالق النار بني جبل حم�سن وباب التبانة بعد أ�ن تعمد جنوده بالدم �شهداء
وجرحى .ولكن ال�س ؤ�ال هو عن احلل النهائي مل�شكلة ا�ستخدام ال�سالح بني
الفينة أ
والخرى ،خ�صو� ًصا فـي منطقة ال�شمال وحتديد ًا فـي طرابل�س الفيحاء،
ً
أ
أ
النفجار المني الخري �سيا�سيا بامتياز مهما كابرنا وحاول البع�ض
حيث جاء إ
منا اعتبار أ�ن أالمر عادي و أ�ن باب التبانة وجبل حم�سن لطاملا كانتا منطقتي
ا�شتعال أ�مني ل�سبب أ�و آلخر.
مل يحدث فـي تاريخ لبنان أ�ن كانت الر�سائل ال�سيا�سية فاقعة �إىل هذا
احلد .فقد كانت هذه الر�سائل ت أ�تي مواربة وبالطرق ال�سلمية حتى فـي خالل
احلرب أالهلية  1975مل يكن ليجر ؤ� أ�حد من أالطراف ال�سيا�سية املتحاربة أ�ن
يناور بالنار مبا�شرة على نحو ما حدث فـي طرابل�س .وهي لي�ست امل ّرة أالوىل،
فعند تكليف الرئي�س جنيب ميقاتي قبل نحو أ�ربعة أ��شهر قامت قيامة املدينة
وا�شتعلت النار فيها حتى كادت ت أ�خذ فـي طريقها تكليف الرجل وهو يتلقى التهاين فـي موطنه فـي طرابل�س .وهكذا حني
جنح أ�خري ًا فـي ت�شكيل حكومته وذهب جمدد ًا �إىل مدينته مع وزرائه وهو الذي اختار أ�ن يكونوا جميعهم من املدينة
الغالية طرابل�س ليتلقى التهاين هناك ،فوجئ بالنار ت�شتعل من غري مق ّدمات أ�و �سبب غري قدومه �إىل عا�صمة ال�شمال
ليحتفل مع مواطنيه بنخب حكومته الثانية.
أ
أ
الحتفاالت �و لهذه احلكومة �نه ال ب ّد
فهل هنالك و�ضوح ًا أ�كرث من هذا الو�ضوح؟ �إذ يرى الطرف الراف�ض لهذه إ
من تنغي�ص فرحة النا�س مبلء الفراغ احلكومي أ
والمل با�ستقرار �سيا�سي مديد وبالتايل با�ستقرار �إقت�صادي ومعي�شي
بوجود طرف م�س ؤ�ول ميكن مطالبته وحما�سبته وال�س ؤ�ال عن أ�حوال البلد وامل�شاريع من خالله.
أ
أ
فهل من غري املقبول أ�ن يجري تداول لل�سلطة فـي لبنان وخ�صو� ًصا فـي موقع رئا�سة احلكومة؟ �صحيح �ن المر مل يكن
�سه ًال وال متوفر ًا ،لي�س منذ � 14شباط  ،2005يوم جرمية اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،بل منذ العام 1992
حني بد أ� هذا املوقع يتخذ طابع ًا �شخ�صاني ًا مرتبط ًا أ��سا�س ًا بالرئي�س ال�شهيد ومن ثم بوريثه الرئي�س ال�سابق للحكومة
للرجلي وتقدير اللبنانيني خ�صو� ًصا للرئي�س ال�شهيد ،ف�إن القاعدة أال�سا�س فـي اختيار رئي�س
�سعد احلريري .ومع تقديرنا
نْ
للحكومة كانت قد اخرتقت ما بعد اتفاق الطائف� ،إذ مل ي�شهد تاريخ الرت�شيحات للتكليف لرئا�سة احلكومة �سابقة مثلما
ال�شهار ب أ�نه
القرتاب منه أ�و حتى إ
التفاق ب أ�ن حت ّول هذا املوقع �إىل «تابو-طوطم» حمظور ال ميكن ألحد إ
ح�صل بعد هذا إ
ناد مقفل ومفتاحه بيد عائلة واحدة.
مر�شح لرئا�سة حكومة .حتى كاد نادي ر ؤ��ساء احلكومات أ�ن يتح ّول �إىل ٍ
الخرتاق والطائفة ال�سنية الكرمية تزخر بال�شخ�صيات
ولكن أالمر ح�صل وجنح الرئي�س ميقاتي فـي حتقيق هذا إ
الوزانة القادرة على قيادة احلكومات كما فعلت فـي املا�ضي ،فلماذا يذهب أ�حد ال�سيا�سيني -وهو آالخر ينتمي �إىل
ال�ضافة �إىل التحري�ض
طائفة كرمية أ�خرى� -إىل القول ب أ�ن الطائفة ال�سنية غري ممثلة فـي احلكومة وك أ�ن املطلوب ب إ
املذهبي ت أ�ليب أ�بناء الطائفة الواحدة على بع�ضهم البع�ض؟
ال �شك أ�نه لي�س من ال�صعب أ�ن ن�ستنتج ب أ�ن مرحلة انتظار ت�شكيل احلكومة كانت �صعبة على البلد فـي ظل ال�شلل
القت�صادية أ
والمنية .وفـي مثل تلك احلال كانت تتوفر كل �شروط
الدارية و إ
املقيم على خمتلف أال�صعدة احلكومية و إ
النفجار م�ستجيبة لو�ضع �إقليمي-دويل متفجر ،علم ًا أ�ن اخلطر على لبنان ال ينح�صر فـي التهديد الع�سكري املبا�شر
إ
ال�سرائيلي ،بل هو أ�بعد من ذلك وي�شمل تهديد امل�صالح احليوية للدولة والذي ميكن أ�ن يت أ�تى لي�س
الذي ي�شكله العدو إ
فقط عن طريق احلرب و�إمنا أ�ي� ًضا من حت ّول ال�صراعات ال�سيا�سية �إىل نزاعات أ�هلية فـي ال�شارع .ولي�س العراق � إ ّال
منوذج ًا مبكي ًا ملا ميكن أ�ن ي ؤ�ول �إليه البلد فـي حال �إ�شعال فتنة مذهبية وطائفية أ��سو أ� من تلك التي �شهدها لبنان فـي
العام  1975والعودة بلبنان �إىل �سنوات احلرب أالهلية.
�إن العملية الدميقراطية هي فـي النهاية أال�سلوب أالف�ضل أ
والرقى لتجاوز اخلالفات حول أال�شخا�ص ،علم ًا أ�ننا
فـي «حزب احلوار الوطني» ن ؤ�من ب أ�ن الربامج ال�سيا�سية هي التي يجب أ�ن تتنناف�س ،ففي غياب الربامج ،تتحول
معه ال�صراعات �إىل متاهات تزيد من �ضبابية الر ؤ�ية أ�مام املواطن الذي يجد نف�سه فـي النهاية حما�صر ًا بالهواج�س
واملخاوف من مواطنه آالخر.
ً
�إن «حزب احلوار الوطني» �إذ يرى فـي املمار�سات القائمة من بع�ض القوى ال�سيا�سية نقي�ضا للتقاليد الدميقراطية
واجه ب أ�ق�صى قوة من اجلميع و أ�ن ُين َبذ
امل�س بال�سلم أالهلي للبنانيني يجب أ�ن ُي َ
واحلق فـي تداول ال�سلطة ،يرى ب أ�ن ّ
كل من يحاول تعري�ض ال�سلم أالهلي للخطر �سواء عرب الت�صريحات أ�م اخلطابات ،وخ�صو� ًصا عندما تكون هذه اللغة
مقدمة للحريق املقبل.
لذا نرى أ�ن احل ّل الدائم هو فـي رف�ض النا�س لهذه التعبئة والتحري�ض من جهة ،و�إ�سراع احلكومة فـي �إقرار قانون
ال�ستخدامات اخلطرية للع�صبيات فـي
للنتخاب عادل ويعتمد الن�سبية ،مبا يخفف من غلواء الطائفية واملذهبية و إ
إ
ال�صراعات ال�سيا�سية .كما ندعو �إىل �إن�شاء الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية ال�سيا�سية ،وا�ستكمال تنفيذ كامل بنود
اتفاق الطائف.

خمزومي فـي لقاء
مع أ
المري تركي الفي�صل
إلف�ساح املجال أ�مام احلكومة اجلديدة
�شدد رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي على أ�همية
�إجناز البيان الوزاري ب أ��سرع ما ميكن
على أ�ن ي أ�تي متجاوب ًا مع تطلعات
ال�ستقرار املعي�شي
اللبنانيني �إىل إ
ً
ال�ستقرار
القت�صادي ف�ضال عن إ
و إ
ال�سيا�سي الذي يتطلب �إعطاء قانون
للنتخاب عادل ويعتمد الن�سبية
إ

اجتمع ـ ــت «جلنة ال�ضاحية» فـي
«ح ــزب احل ــوار الوطن ــي» برئا�سة
ال�صيديل د .حمم ـ ــد حمي ـ ــة فـي
مقر احلزب فـي املتحف ،حيث مت
الت ـ ــداول أ
بالو�ضاع العامة .كما
تط ّرقت �إىل الن�شاط ـ ــات التي
أ�جنزتها اللجنة و�إىل امل�شاريع
امل�ستقبلية.
احلـــــوار

أ�ولوية ق�صوى داعي ًا خمتلف القوى
ال�سيا�سية �إىل �إف�ساح املجال أ�مام
الجناز.
احلكومة اجلديدة للعمل و إ
كالم خمزومي جاء �إثر لقائه رئي�س
اال�ستخبارات ال�سعودية ال�سابق ،رئي�س
جمل�س �إدارة «مركز امللك في�صل
ال�سالمية»
للبحوث والدرا�سات إ
أالمري تركي الفي�صل بن عبد العزيز

خالل زيارته بريوت ،حيث تداول مع
�سموه فـي أ�و�ضاع املنطقة والتطورات
فـي املنطقة العربية� ،شاكر ًا ل�سموه
الهتمام الكرمي للمملكة العربية
إ
ال�سعودية بلبنان ورعاية خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز الدائمة ال�ستقرار لبنان
وعزته.

من االر�شيف

«قطاع ال�شباب والطالب»
فـي زيارة �إىل مكتب ال�شباب والريا�ضة
فـي حركة « أ�مل»
قطاع ال�شباب والطالب
زار وفد من «قطاع ال�شباب والطالب»
فـي «حزب احلوار الوطني» برئا�سة
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي م�س ؤ�ول
القطاع �إياد �سكرية م�س ؤ�ول «مكتب
ال�شباب والريا�ضة املركزي» فـي
حركة « أ�مل» أال�ستاذ يو�سف جابر،
وذلك فـي مركز حركة « أ�مل» فـي بئر
ح�سن.
التفاق على تفعيل التوا�صل
وقد ّمت إ
على م�ستوى اجلامعات ،ال �سيما
«اجلامعة اللبنانية»-احلدث ،على
قاعدة أ�ن تكون اجلامعة اللبنانية
الجتماعي
جامعة لكل الن�سيج إ
أ
والحزاب فـي لبنان ،و أ�ن يتح ّرر

«جلنة ال�ضاحية»
وت�ستمر م�سرية العمل...
الطار �سلطـ ــت اللجنة
وفـي هذا إ
ال�ض ـ ــوء على خط ـ ــوة توزي ـ ــع
احل�ص�ص الغذائية مبنا�سب ـ ــة قرب
حل ـ ــول �شه ـ ــر رم�ضان املب ـ ــارك،
م ؤ�كدة على أ�همية هذه اخلط ـ ــوة ملا
فيها من توطيد للعالقـ ـ ــات أالهايل
وبناء ج�سور التوا�ص ـ ــل فـي ما
بينهم.
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من جه ـ ــة أ�خرى ،وانطالقـ ـ ـ ًا من اطلع ـ ــت اللجنـ ـ ــة علـى �شـ ـ ـ ؤ�ون
مهام وواجبات اللج ـ ــان التابعة وم�شـاك ـ ــل ال�صيادي ـ ــن فـي هذه
للح ـ ــزب والتي تقت�ض ـ ــي التوا�ص ـ ــل الظ ـ ــروف.
مع جميع �شرائ ـ ــح املجتمع،
أ
زارت «جلنة ال�ضاحيـ ــة» برئا�سة وقد ��ش ـ ــاد عرتي ـ ــ�س بنه ـ ــج
�إيـ ــاد �سكري ـ ــة رئي ـ ــ�س نقاب ـ ــة «ح ـ ــزب احل ـ ــوار الوطن ـ ــي»
ال�صيادي ـ ــن �إدري�س عرتي�س فـي على ال�صعيد ْي ـ ــن ال�سيا�س ـ ــي
مكتب ـ ــه فـي اجلن ـ ــاح ،حي ـ ــث واالجتماعي.

الطالب وال�شباب من الذهنية
املذهبية وال�سلوك الطائفي ويكونوا
حم�صنني من «فريو�س» الع�صبيات،
ّ
ال �سيما املذهبية ،التي تكاد �نأ

تن�سف هذا البلد.
وق ّدم الوفـ ــد ن�سخة من الربنامج
ال�سيا�سـ ــي للحزب �إىل أال�ستاذ
جابر.

مقابلــــــة

احلـــــــــوار

مو�صللي �إىل تلفزيون «بر�س تي.فـي»:
الت�صدي للم ؤ�امرات اخلارجية
ال�صالحات فـي �سوريا
تقدم على تنفيذ إ
ر أ�ى نائب أالمني العام لل� ؤش�ون �سوريا ر أ��س ًا على عقب ،ومن هنا ي أ�تي
ال�سيا�سية فـي «حزب احلوار عامل التدخل اخلارجي.
الوطني» و أ��ستاذ العالقات ال�سيا�سية
والدرا�سات إ
ال�سالمية فـي اجلامعة ولفت �إىل أ�نه عرب مقاربة الو�ضع
أالمريكية الدكتور أ�حمد مو�صللي أ�ن ال�سوري من املنظور العاملي �وأ
احلكومة ال�سورية وعدت ب إ
ال�صالح اجليو�سيا�سي ،يت�ضح أ�ن ال�صني
�إال أ�نه مل ُي�ستك َمل على أ�ر�ض الواقع ورو�سيا وغريهما من الدول تعار�ض
بعد ب�سبب ان�شغال احلكومة ،بالدرجة �إدانة �سوريا فـي أالمم املتحدة،
أالول ،بالدفاع عن نف�سها �ضد أالمر الذي مل يح�صل ،كما أ��شار،
امل ؤ�امرات اخلارجية واملجموعات فـي احلالة الليبية على �سبيل املثال.
املتطرفة وامل�سلحة.
وبالتايل ،لفت مو�صللي �إىل أ�ن الدور
الذي تلعبه �سوريا فـي ال�شرق أالو�سط
هو مهم للغاية ،مكرر ًا �ضرورة أ�ن
«�سوريا تختلف
يلج أ� النظام �إىل حت�سني دينامياته
عن أ�ية دولة أ�خرى الداخلية جلهة التعاطي مع ال�شعب،
وم�شدد ًا فـي الوقت عينه على موقف
فـي املنطقة»
�سوريا من م�س أ�لة ال�صراع العربي-
ال�سرائيلي وم�س أ�لة املقاومة وم�س أ�لة
كالم مو�صللي جاء خالل مقابلة له إ
العالقات مع �إيران وغريها.
مع تلفزيون «بر�س تي.فـي» �ضمن
الخباري» حاوره
برنامج «التحليل إ
العالمي كايف تاغفاي ،ومت التطرق ور أ�ى أ�نه فـي هذه املرحلة ،وب�سبب
إ
�إىل الو�ضع فـي �سوريا وامل ؤ�امرات العنا�صر املتطرفة املوجودة �ضمن
ال�صالحية ،ف�إن اجلانب
التحركات إ
اخلارجية التي حتاك �ضدها.
الع�سكري تقدم على اجلانب
ف أ�كد مو�صللي أ�نه ال ميكن ر ؤ�ية الو�ضع ال�سيا�سي فـي �سلم أ�ولويات احلكومة
ال�صالحات
فـي �سوريا من املنظور الداخلي ال�سورية التي وعدت ب إ
فح�سب� ،إذ أ�ن �سوريا تختلف عن أ�ية ولكنها مل ت�ستكملها فـي الواقع.
دولة أ�خرى فـي املنطقة .وباملقارنة
بني �سوريا وم�صر ،ر أ�ى أ�ن
الالعبني «جمموعات �سلفية
أال�سا�سيني على ال�ساحة امل�صرية
كانوا من داخل م�صر ،بينما البارز م�ص ّممة على قلب
فـي �سوريا هو أ�نه �إىل جانب الالعبني
الداخليني ،ثمة أ�جنحة متطرفة الو�ضع فـي �سوريا
مدعومة فـي أالغلب من أ�
طرافم ر أ��س ًا على عقب»
خارجية �سواء كانت أالردن� ،أ
لبنان ،أ�م تركيا.
ورد ًا على �س ؤ�ال حول ما �إذا كان
ميكن لرتكيا توفري مالذ �آمن أ
للكراد
«الدور الذي تلعبه ال�سوريني فـي �شمال �شرق �سوريا،
فـي حال تدفقوا ب أ�عداد كبرية �إىل
�سوريا فـي ال�شرق
أالرا�ضي الرتكية ،وحتويل هذه
املنطقة �إىل «بنغازي» �سورية بحيث
أ
الو�سط مهم للغاية» تنطلق منها هجمات �ضد دم�شق،
ا�ستبعد مو�صللي هذا ال�سيناريو،
و�شدد على أ�ن إ
الحتجاجات ال�شعبية م ؤ�كد ًا على �ضرورة عدم التقليل من
املطا ِلبة ب إ
ال�صالحات لي�ست هي �ش أ�ن الدور الرتكي ،ولكنه ر أ�ى أ�ن
ال�سبب فـي اختالف و�ضع �سوريا عن تركيا لن تت�سبب بذلك لنف�سها ،ذلك
غريها من الدول ،فهي مطالب اعترب ألنه فـي حال أ�ن�ش أ�ت حركة كردية
أ�نها حمقة وحتتاج �إىل املعاجلة ،بل �إن ملهاجمة النظام ال�سوري ،فهي لن
االختالف ناجم عن وجود جمموعات تكون مبن أ�ى عن ت أ�ثري أالكراد الذين
�سلفية م�ص ّممة على قلب الو�ضع فـي لطاملا طالبوا باالنف�صال عنها.
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م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب
الف�صل الثالث

فـي القوائم االنتخابية
املادة  :23قبل أالول من �شباط من كل �سنة تدقق املديرية العامة أ
للحوال
ال�شخ�صية بالقوائم االنتخابية املنقحة وتوافق عليها وتوقعها.
تدون أ��سباب التنقيح فـي حقل خا�ص مقابل كل �إ�ضافة �إىل الالئحة أ�و حذف
منها .و�إذا نقل ا�سم ناخب من قائمة �إىل أ�خرى ،وجب ذكر ا�سم القرية أ�و
احلي الذي كان مقيد ًا فيه �سابق ًا وتاريخ �شطبه.

وبالتايل ،اعترب أ�ن املواقف التي
اتخذها رئي�س الوزراء الرتكي رجب
طيب أ�ردوغان فـي ال�شهرين أالخريين
تركزت على الديناميات ال�سيا�سية
النتخابات الرتكية ،معرب ًا
الداخلية و إ
عن اعتقاده أ�نه فـي امل�ستقبل القريب
�ستعود تركيا �إىل دورها ال�سابق فـي
ما يتعلق بالعامل العربي ،وخ�صو� ًصا
عالقتها ب�سوريا ،ف�ض ًال عن دورها
ال�سرائيلي
فـي ال�صراع العربي -إ
ولبنان ودول أ�خرى فـي ال�شرق
أالو�سط.

«تركيا و�إيران
وم�صر و�سوريا مقابل
الواليات املتحدة
وال�سعودية واملغرب»
ورد ًا على �س ؤ�ال حول ما �إذا كانت
خ�ص الو�ضع
توجهات تركيا فـي ما ّ
ال�سوري نابعة من طموحاتها
امل�ستقبلية للح�صول على ع�ضوية
الحتاد أالوروبي ،أ�كد مو�صللي
إ
أ�ن تركيا �سجلت حت ّو ًال هام ًا عرب
تركيزها على ال�شرق بدل الغرب.
ولفت �إىل أ�ن تركيا ال تريد أ�ن تقطع
عالقتها مع أ�وروبا �إال أ�نها لن ت�صبح
دولة أ�وروبية بكل ما للكلمة من معنى
الطالق.
على إ
و أ��شار �إىل أ�ن أ�مام تركيا فر�صة
ألن تلعب دور ًا مركزي ًا فـي الق�ضايا
ال�شرق أ�و�سطية .ومن وجهة نظره،
�ستلعب تركيا ،و�إيران ،وم�صر،
ال�ضافة �إىل �سوريا دور ًا رئي�سي ًا فـي
ب إ

املادة  :24قبل العا�شر من �شباط من كل �سنة تر�سل املديرية العامة أ
للحوال
ال�شخ�صية ن�سخ ًا عن القوائم االنتخابية املنقحة واملوقعة �إىل البلديات و�إىل
املختارين و�إىل مراكز املحافظات والقائمقاميات ،بوا�سطة الدرك أ�و ال�شرطة،
العالن عن ذلك
لن�شرها بحيث يحق أل ٍي كان أ�ن يطلع عليها أ�و ين�سخها ،ويتم إ
العالم ملدة خم�سة أ�يام على أالقل.
بوا�سطة و�سائل إ
ينظم رجال الدرك أ�و ال�شرطة حم�ضر ًا ب�إيداعها ويوقعونه مع املختار أ�و رئي�س
البلدية أ�و من يكلفه ،أ�ي من هذين أالخريين ،ويرفعونه �إىل اللجنة املن�صو�ص
عليها فـي املادة  18من هذا القانون بوا�سطة املحافظ أ�و القائمقام أ�و من يقوم
املنطقة مقابل الدور الذي �ستلعبه كل بوظيفتهما.
العالنات فـي مركز البلدية وعلى باب مركز املختار
من الواليات املتحدة واململكة العربية يل�صق فور ًا على لوحة إ
الطالع عليها .وتن�شر القوائم
ال�سعودية واملغرب وغريها من الدول� ،إعالن يحدد مكان وجود القوائم ومواعيد إ
النرتنت.
االنتخابية على إ
فـي امل�ستقبل القريب.

« الالعبون
أ
ال�سا�سيون
على ال�ساحة
امل�صرية كانوا
من داخل م�صر»
وحول الدور ال�سعودي فـي ت أ�زمي
التهامات التي
الو�ضع ال�سوري و إ
ُوجهت �إىل «تيار امل�ستقبل» اللبناين
املوايل لل�سعودية بتهريب أال�سلحة عرب
احلدود �إىل �سوريا ،أ�و�ضح مو�صللي
أ�ن ال�سعودية تدعم املجموعات
ال�سلفية ،وال�سلفيون يتواجدون فـي
�شمال لبنان وفـي املناطق ال�سورية
التي ح�صلت فيها أالحداث ،م�شري ًا
�إىل أ�ن ال�سلفيني يعتربون �سوريا
ال�ستهانة
عدو ًا ،وم ؤ�كد ًا أ�نه ال ميكن إ
بالدعم الذي يح�صلون عليه.
ولفت �إىل أ�ن املنطقة احلدودية مع
أالردن ت�ضم الكثري من ال�سلفيني
املتطرفني وكذلك احلال بالن�سبة
ملناطق معينة فـي �شمال لبنان .وبهذه
الطريقة ،تريد ال�سعودية للنظام فـي
�سوريا أ�ن ينهار .وختم بالت أ�كيد أ�ن
توجهات ال�سعودية اجليو�سيا�سية فـي
املنطقة خمتلفة عن توجهات �سوريا،
فال�سعودية تعترب أ�ن �إيران هي العدو
أالول اليوم ولي�س �إ�سرائيل ،وبالتايل
ف�إن أالولويات بالن�سبة لكليهما
متباينة �إىل حد كبري.

�شخ�ص أ�ن يح�صل على أالقرا�ص املدجمة التي حتتوي
املادة  :25يحق ألي
ٍ
ً
على القوائم االنتخابية ابتداء من تاريخ ن�شرها وفقا للمادة ال�سابقة ،وذلك
من الدوائر املخت�صة لدى املديرية العامة أ
للحوال ال�شخ�صية .ويحدد ثمن
القر�ص املدمج مبلبغ خم�سني أ�لف لرية ،ت�ستوفى بوا�سطة طوابع مالية تل�صق
على الطلب.
العالن عنها ،أ�ي فـي
املادة  :26ابتداء من تاريخ ن�شر القوائم االنتخابية و إ
� 10شباط من كل �سنة ،يحق للناخبني التقدم من جلان القيد املخت�صة للدوائر
االنتخابية بالطلبات العائدة لت�صحيح أ�ي خط أ� فـي القوائم االنتخابية.
 على الناخب الذي �سقط قيده او وقع خط أ� فيه أ�و با�سمه على القائمة�سبب �آخر ،أ�ن يقدم طلبه �إىل جلنة
الهمال أ�و اخلط أ� أ�و ألي ٍ
النتخابية ،ب�سبب إ
إ
القيد خالل مهلة �شهر واحد من تاريخ ن�شر القوائم االنتخابية وعليه أ�ن يرفق
بطلبه امل�ستندات أ
والدلة التي تثبت �صحة ما جاء فـي الطلب.
النتخابية أ�ن يطلب �إىل جلنة
 يحق لكل ناخب مقيد فـي �إحدى قوائم الدوائر إالقيد �شطب أ�و قيد ا�سم �شخ�ص جرى قيده فـي هذه القائمة خالف ًا للقانون،
ولكل من املحافظ والقائمقام واملختار املخت�ص أ�ن ميار�س هذا احلق وذلك
خالل مدة ال�شهر التي تنتهي فـي العا�شر من �آذار من كل �سنة.
أ
 تقوم جلان القيد بدر�س الطلبات تباع ًا وتبت بها وت�صدر قرارات ب�ش�نهاقبل اخلام�س ع�شر من �شهر �آذار من كل �سنة .وتر�سل ن�سخ ًا عنها �إىل ا�صحاب
العالقة و�إىل املديرية العامة أ
للحوال ال�شخ�صية لتنفيذ م�ضمونها.
املادة  :27تن�ش أ� لكل دائرة انتخابية جلنة قيد عليا تت أ�لف من رئي�س غرفة
ا�ستئناف فـي املحافظة رئي�س ًا ومن قا�ض ومفت�ش من التفتي�ش املركزي ع�ضوين
ومن رئي�س دائرة أ�و رئي�س ق�سم النفو�س أ�و موظف أ�حوال �شخ�صية ع�ضو ًا
مقرر ًا.
يعني ر ؤ��ساء جلان القيد العليا و أ�ع� ؤ
ضا�ها مبرا�سيم ت�صدر بناء على اقرتاح
وزيري العدل والداخلية والبلديات.
 – 1تكون مهمة جلنة القيد العليا:
أ�-النظر فـي طلبات ا�ستئناف قرارات جلان القيد املتعلقة بالقوائم االنتخابية.
يقدم �صاحب العالقة طلب اال�ستئناف مبوجب ا�ستدعاء ب�سيط موقع منه أ�و
من وكيله ،خالل خم�سة أ�يام من تاريخ تبلغه قرار جلنة القيد .وعلى جلان
القيد العليا أ�ن تبت بطلبات اال�ستئناف قبل اخلام�س والع�شرين من �آذار من
كل �سنة.
ب -تلقي حما�ضر النتائج املرفوعة �إليها من جلان القيد ،يرفق بهذه املحا�ضر
الوثائق والظروف و أ�وراق االنتخاب املتعلقة باخلالفات وال�صعوبات املعرو�ضة
أ�مام جلان القيد ،ودر�سها والبت بها ب�صفتها مرجع ًا ا�ستئنافي ًا ،وجمع أال�صوات
وتنظيم حم�ضر بالنتائج النهائية التي نالها كل مر�شح وفق ًا ملا هو من�صو�ص
عليه فـي املادة  74من هذا القانون.
أ
ج -رفع املح�ضر املنظم من قبلها واملت�ضمن جمموع عدد ال�صوات التي نالتها كل
الئحة وجمموع عدد أال�صوات التي نالها املر�شحون على كل من تلك اللوائح.
 vvي�ضع «حزب احلوار الوطني» بني أ�يدي اللبنانيني ،وعلى
أ�جزاء« ،م�شروع قانون لالنتخاب يعتمد الن�سبية أ��سا�س ًا لالنتخابات
النيابية» الذي كان قد أ�علن احلزب عنه فـي م ؤ�متر �صحفي فـي دار
نقابة ال�صحافة فـي � ،2005/9/8إ�سهام ًا منه فـي تعزيز احلوار
الداخلي حول خمتلف الق�ضايا أ
ال�سا�سية ،خ�صو�ص ًا من أ�جل التوافق
على قانون انتخابي جديد يكفل �صحة التمثيل ال�شعبي وعدالته.
احلـــــوار
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مي�شال فرعون فـي حديث إ�ىل جريدة «احلوار»

احلـــــــــوار

اجلمعة 2011/6/24

مي�شال فرعون فـي حديث �إىل جريدة «احلوار»
ر أ�ت جريدة «احلوار» أ�ن تفتح
باب اللقاء مع خمتلف اجلهات
ال�سيا�سية من أ� ّية جهة كانت،
وال�ستمزاج الر أ�ي ال�سيا�سي
والو�صول �إىل آ�راء وا�ضحة
لنتكاتف مع ًا ولنعيد بناء
لبنان على أ��س�س دميقراطية
بناءة عادلة حكيمة .فكان
لقا ؤ�نا أ
ال ّول مع النائب والوزير
أ
ال�سابق ال�ستاذ مي�شال فرعون
واملعني بعدّ ة موا�ضيع أ�ثريت
م ؤ�خر ًا ،حاوره رئي�س «جلنة
أ
ال�شرفية و�شرق بريوت» فـي
«حزب احلوار الوطني» أ
ال�ستاذ
عا�صي جنيب حيار.
 ماذا حدث منذ تكليف الرئي�سحممد جنيب ميقاتي حتى
اليوم لتعلن الت�شكيلة احلكومية
اجلديدة ،هل الظروف
القليم ّية التي ظهرت فيها
إ
�سوريا ب أ�نها �صلبة بالتعامل مع
املعار�ضني ،أ�م أ�نّ هنالك �ضوء ًا
الذن بالت�شكيل،
أ�خ�ضر أ�عطى إ
�سر ًا من أ
ال�سرار؟
أ�م أ�ن هناك ّ
 ال ن�ستطيع أ�ن نف�صل م�س أ�لة ت أ�ليفاحلكومة ،فالذي ح�صل قبل تكليف
ال�ضافة �إىل فرتة
الرئي�س ميقاتي ،ب إ
ً
للنقالب
التعطيل والعراقيل و�صوال إ
أ
لن الذي ح�صل هو انقالب علىت�سوية الدوحة ،و أ�ي� ًضا ح�صل �ضغط
وتهديد وابتزاز وا�ستفزاز وغريه-
هذه الفرتة ال ن�ستطيع ف�صلها .فبعد
تكليف الرئي�س ميقاتي ،وبالت أ�كيد
ف�إنّ تكليفه بالذات وموقف بع�ض
للرادة أ�و للحكم
النواب كان جتيري ًا إ
فـي البلد من «�شم�س ّية» رمبا كانت
عرب ّية أ�و �إقليم ّية أ�و دول ّية كانت
جتري فـي الدوحة التي كانت ت�سمح
ال�ستقرار والتعطيل الذي ح�صل
بجو إ
فـي حكومة الرئي�س �سعد الدين
احلريري و�سحب «ال�شم�س ّية» وجتيري
القرار �إىل � 8آذار (الداخلي ،العربي
القليمي).
و إ

«كلنا أ�قليات
فـي لبنان»

أ�قول دون تردّد أ�نّ هذا الفريق ( أ�ي
� 8آذار) مل يكن من�سجم ًا ،وهذا
وا�ضح ،فقد كان بانتظار التوقيت
إلعطاءه كلمة ال�س ّر .فالكلمة قد أ�تت
بعد ال�ضغط اخلارجي وفـي التوقيت
املعي وزيارة النائب وليد جنبالط
نّ
�إىل �سوريا حيث ّمت ح�سم املو�ضوع
طبع ًا من اخلارج.

«هنالك فريق
ال يح ّبذ
احرتام أ
ال�صول
الدميقراط ّية»
 أ�علن معايل الوزير أالمري
طالل أ�ر�سالن رف�ض امل�شاركة
فـي احلكومة ،كذلك كان هناك
امتعا�ض أ�رثوذوك�سي حول
توزير وزيرين كاثوليكيني من
أ
ال�شرفية وحرمانها من وزير
أ�رثوذوك�سي ،فهل هذه الت�شكيلة
احلكومية �ستحظى بنيل الثقة
أ�م �ستتعرث منذ البداية؟
 من دون �شك هنالك امتعا�ض وهوالنقالب على �إرادة املنطقة
دائم ًا إ
وا�ستفزازها و�إرادتها ال�شعب ّية بتوزير
را�سبني ،ون ؤ�كد القول �إن التمثيل
أالرثوذوك�سي ب�شكل عام غري �صحيح،
كذلك التمثيل الكاثوليكي ،وب�شكل
عام ن�ستطيع أ�ن نقول �إننا ال نريد
ت�سليط ال�ضوء على هذا املو�ضوع.
فهذه احلكومة بالت أ�كيد لي�س لديها
النقالب الذي ح�صل
�صفة متثيل ّية .ف إ
النقالب العام الذي تكلمنا
�إىل جانب إ
أ
عنه ،أ�ي على ت�سوية �و لنقل معايري
خاطئة ،أ�ي «دميقراط ّية مز ّورة»،
مز ّورة بالتهديد ،وبالرا�سبني،
البتزاز .ومن خالل تلك املعايري
وب إ
التي نراها جند أ�ن هنالك فريق ال
يح ّبذ احرتام أال�صول الدميقراط ّية،
اللتزام بتعهداته .فال�شعور
وال إ
باالمتعا�ض موجود فـي أال�شرفية
التي دائم ًا ما نقول عنها ب أ�نها
قلعة ال�شرف ،والوفاء ،والت�ضح ّية،
الميان ،وال أ�حد ي�ستطيع
وال�صمود و إ
«تركيعها» أ�و يتجاوز �إرادتها حتى لو
ال�ستفزاز.
كان حتت �ضغط إ

 كيف يجب أ�ن يكون قانونالنتخاب اجلديد وما هو دور
إ
اقرتاع املغرتبني فـي العام
2013؟
 أ�و ًال يجب توجيه هذا ال�س ؤ�ال �إىلوزارة اخلارجية واملغرتبني ،ألن كل
املبادرات التي اتخذت كانت ناق�صة،
لي�س هناك أ�ية �إمكانية لت�صويت
املغرتبني ،ألن هنالك تدابري
و�إجراءات مل تنفذ لهذا الهدف.
النتخابات ،فكما كان
أ� ّما قانون إ
هنالك مقاطعة جلل�سات احلوار،
حدثت مقاطعة حتى للحوار ب�شكل
النتخاب
عام .فال نعرف نوع قانون إ
أ
الذي �سيجري العمل به .بالت�كيد
�سيكون لدينا كلمة فـي هذا املو�ضوع،
لكن الو�صول لهذا القانون كان نتيجة
حوار كبري ،لكنه انقطع أ
لل�سف،
أ�كان فـي الداخل أ�م ب�سبب أ�مور مه ّمة
كبرية بالن�سبة للبع�ض ،حتى أ��صبح
هنالك مقاطعة لرئي�س اجلمهورية
الذي دعا لهذا احلوار.
 هل م�سيح ّيو  14آ�ذار �سيعطونالثقة أ�م �سيحجبونها؟
 نحن كنا نقول منذ البداية ب أ�ننانرى ب�إيجابية حكومة تكنوقراط أ�و
حكومة حوار أ�م أ�قطاب ،لكن لي�س
بهذا اللون.

 غبطة البطريرك مار ب�شارةبطر�س الراعي دعا �إىل تعديل
اتفاق الطائف بالن�سبة �إىل
�صالحيات رئا�سة اجلمهورية،
وقد اعترب البع�ض أ�ن هذه
الدعوة فـي غري حملها فـي ظلّ
غياب التوازن وبوجود ال�سالح،
والبع�ض آ
الخر ،ومنهم الوزير
أ�ر�سالن ،أ� ّيد اقرتاح البطريرك
التحرك لعقد اجتماع
بوجوب
ّ
جديد فـي لبنان لظروف املرحلة
املقبلة قبل فوات أ
الوان ،ما هو
آ
موقف م�سيح ّيي � 14ذار من هذا
املو�ضوع؟
 نقول دائم ًا �إن غبطة البطريركلديه �صفة رمزية ومعنوية كبرية،
ويتكلم باملبادىء الكبرية ،ففي ظل
النق�سام من امل�ستحيل
ال�سالح وجو إ
أ�ن يكون هنالك تعديالت ،هذا ال
ال�ستقرار،
يعني الو�صول �إىل جو من إ
نتكلم عن تطوير الد�ستور ،لكن هذا ال
يعني أ�نه حتى من غري املمكن تطبيق
الد�ستور واحرتام رئي�س اجلمهور ّية
واحرتام �صالحياته.
لكن فـي بع�ض أالوقات حتى لو كان
الد�ستور �سيئ ًا ،ف�إذا ط ّبق ب�إيجابية
�إىل حني تعديله أ
فالمور يجب أ�ن تكون
�إيجاب ّية .امل�شكلة اليوم هي بالتزام
الد�ستور ،وباحرتام أالنظمة الداخلية
والدولية وغريها ،من هنا امل�شكلة،
فاحرتام املقامات وامل ؤ� ّ�س�سات التي
ّمت العمل على تعطيلها ،يجب املطالبة
بها �إىل حني �إيجاد أالجواء املنا�سبة
لتطوير الد�ستور ،حتى لو كنا فـي
املبد أ� مع تطوير �صالحيات الرئي�س
نظر ًا للتجربة ،ولنقل �إن هنالك
ثغرات يجب ت�صحيحها.

فهذه احلكومة بالت أ�كيد �ستكون
مك�شوفة داخلي ًا وخارجي ًا .لننتظر
البيان الوزاري ألنّ هناك �إ�شاعات
تقول ب أ�نهم �سيعرت�ضون على القرارات
الدولية ،وبالت أ�كيد �سيكون هنالك
م�شكلة كبرية .فمنذ البداية قلنا
ونعيد القول �إننا ال ن�شارك بحكومة
دون �ضمانات ،بعدما تزايدت لدينا
الهواج�س.
 �شدّ د النائب الدكتور فريداليا�س اخلازن على اللقاء
املاروين الذي عقد فـي بكركي
«من امل�ستحيل
وعلى أ�هدافه الثالثة :ال�شراكة
فـي الكني�سة و أ�بنائها ،ال�شراكة
أ�ن يكون هنالك
بني أ�بناء الكني�سة ال�سيا�سيني
تعديالت فـي
وال�شراكة بني امل�سيح ّيني
أ
وامل�سلمني .ما هو ر�يكم فـي هذا
اتفاق الطائف فـي
املو�ضوع؟
نرحب بهذا اللقاء على
 نحن ّظل ال�سالح وجو
أ
ال�صعيد املاروين ،وب�ن يكون هنالك
النق�سام»
إ
النق�سام الكبري
تالقي فـي ظل هذا إ
حول بع�ض املبادىء العليا التي جنح
بها ولو قلي ًال غبطة البطريرك،
وهذه لها أ�ي� ًضا �إنعكا�سات م�سيح ّية،
انعكا�سات وطنية �إيجابية أ�ي� ًضا.
 هل ت ؤ� ّيدون الت�شريع اجلديدفـي مو�ضوع متلك أ
الجانب؟
أ�ي� ًضا نعود ون ؤ�كد الدعوة لعدم بيع
أالرا�ضي أ�و حتى الت�شريع لبيعها.
وهذه نقطة أ��سا�س ّية للم�صلحة
الوطنية .فبيع أالرا�ضي الذي هو
غري �سليم ،له انعكا�سات �سلب ّية.
و أ�ريد التذكري ب أ�ننا نرى أ�نّ هنالك
بع�ض أالماكن من لبنان تو�ضع فيها
اليد على أ�را�ضي الدولة ،بينما ينفذ
فـي مناطق أ�خرى القانون كتحرير
خمالفات.
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 ملاذا ال حتاولون �إيقافها؟«لي�س هناك أ�ية
ً
الغراءات كبرية جدا ونحن نحاول
 إ�إمكانية لت�صويت
ما با�ستطاعتنا خللق م�ساحات للبناء
مل�ساعدة ال�شباب على �إيجاد �شقق
املغرتبني فـي
لليجار أ�و لل�شراء .أ� ّما أ�ن متنع فهذا
إ
االنتخابات النيابية خيار ح ّر نظر ًا أ
لل�سعار التي و�صلت
�إليها آالن أالبنية أالثرية .ولكن يجب
املقبلة»
�إيجاد قانون أ�و منفذ مينع بيع ال�شقق
أ
والبنية لغري اللبنانيني ل�ضمان حق
هنالك اجتماعات حت�صل ملنع بيع امل�سيح ّيني.
أالرا�ضي لغري اللبنانيني ألنّ هذا
يخلق هواج�س و أ�عتقد أ�نه لي�س من � -إذا بقيت امل�شكلة من دون حلّ ،
م�صلحة أ�حد حدوث هذا ال�شيء ،هل من املمكن بعد �سنوات أ�ن
ألننا كلنا أ�قليات فـي لبنان ،ويجب تتغيرّ دميغرافية أ
ال�شرفية؟
علينا جميع ًا احلفاظ على ال�صيغة  -هذا ما يحدث وهذا ما يهز الن�سيج
الجتماعي ،وهذا هو هاج�سنا وهاج�س
تخ�ص اجلميع ،لي�س إ
اللبنانية ،ألنها ّ
فقط امل�سيح ّيني ،ألنّ لها انعكا�سات املجل�س البلدي ب�شكل عام.
�سلب ّية أ�ي� ًضا ،ك أ�نّ هنالك فريق ًا يحاول
أ�و ي�ستعمل أ�موال اخلارج
بوا�سطة «اليوم يجب أ�ن
�سما�سرة و أ��سماء م�سيح ّية لل�شراء
وهو بالت أ�كيد يخلق ح�سا�س ّيات كبرية يكون لدينا املبادرة
يجب معاجلتها بني اللبنان ّيني
ب�شكل لنحمي لبنان من
عام ،وعند امل�سيح ّيني ب�شكل خا�ص.
ولرنى ما هي أال�ساليب �إذا كان انعكا�سات أ
الو�ضاع
هنالك من �إمكان ّية عرب الت�شريع ،لكن
فـي املنطقة»
أ� ؤ�كد أ�نّ هنالك �صعوبات بت�شريعها،
أ�و على أالقل أ�ن يكون هنالك تفاهم ًا
فـي احلد أالدنى ،و أ�ن ت ؤ�لف هيئة  -كلمة أ�خرية عرب جريدة
مركز ّية لرتاقب وجود خمالفات «احلوار»؟
نتوجه بكالمنا �إىل
باخلروج عن القانون من جهة أ�و حتى  -نحن دائم ًا ّ
باخلروج عن التوافق من جهة أ�خرى ،اللبنان ّيني لنقول �إن لبنان -بلد
خ�صو� ًصا فـي املناطق التي هي فـي الر�سالة -يتع ّر�ض لنك�سات ،ويربط
غاية احل�سا�س ّية فـي ت�سليط ال�ضوء م�صريه مبحاور تتجاوز حدود لبنان،
ال�ستفهام مع قب ًال ودائم ًا كنا نطمح بحماية عرب ّية
عليها لطرح عالمات إ
أ�و دول ّية ،أ� ّما اليوم يجب أ�ن يكون لدينا
جواب وا�ضح عليها.
املبادرة لنحمي لبنان من انعكا�سات
للجانب أالو�ضاع فـي املنطقة ،وهذه بحاجة
را�ض تباع أ
 هل هناك أ� ٍ�إىل �إرادة �صلبة ،وهي أ
لل�سف غري
فـي منطقة أ
ال�شرف ّية؟
لل�سف ،أال�شرفية تتعر�ض للبيع .موجودة نظر ًا ملنحى أالمور واملواقف
 أّ
ّ
هذه ظاهرة موجودة أ�ي� ًضا فـي املدن التي ن�سمعها� ،إن كان بت أ�ليف احلكومة
أ�و خارجها والتهديد واال�ستفزازات
ب�شكل عام وفـي أال�شرف ّية ب�شكل
واخلروج باحلد أالدنى من ت�سوية
خا�ص ،ون�ستطيع القول ب أ�نّ هنالك
الدوحة التي كان الوفاق الوطني جزء ًا
الجتماعية
تغيري ًا فـي الواجهة إ
منها .و أ�خري ًا أ��شكر جريدة «احلوار»
بالن�سبة لبيع أالرا�ضي.
على مبادرتها الكرمية متمني ًا
للم�س ؤ�ولني عليها التوفيق.
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ثالثيات نحتاجها عرب ّي َا...
احلكمة واملعرفة واملعلومات
�صبحي غندورv
قر أ�ت قو ًال منذ فرتة لل�شاعر أ
والديب
النكليزي توما�س �إليوت يتحدّث فيه
إ
عن كيف طغت «املعرفة» أ�و ًال على
م�س أ�لة «احلكمة» ،التي كانت �سمة
هامة تت�صف بها ندرة من النا�س قبل
ع�صر انت�شار املعرفة التي رافقت
الثورة ال�صناعية فـي أ�وروبا ،ثم طغيان
«املعلومات» م ؤ�خر ًا على املعرفة ذاتها.
وقد ن ّبهني هذا القول لل�شاعر �إليوت،
الذي تويف فـي العام � ،1965إىل ما
هو عليه عامل اليوم من هيمنة كاملة
للم�صادر املعلوماتية على عقول النا�س
وم�شاعرهم ومواقفهم .ولنتخيل ما كان
ميكن أ�ن يقوله �إليوت لو أ�نه عا�صر آالن
النرتنت والف�ضائيات والر�سائل
حقبة إ
الخبارية الهاتفية .فالنا�س فـي زمننا
إ
احلايل نادر ًا ما يتع ّمقون فـي معرفة
أالمور ويكتفون باملعلومات ال�سريعة
عنها بل أ��صبحت عقول معظمهم
اللكرتونية،
تعتمد آالن على الربامج إ
حتى فـي العمليات احل�سابية الب�سيطة،
و أ��صبحت �آليات هذه الربامج هي
�صالت التوا�صل بني الب�شر بد ًال من
التفاعل ال�شخ�صي املبا�شر ،وكذلك
ربمّا فـي املنزل نف�سه أ�و مبكان العمل
امل�شرتك.
كان ذلك فـي الطب مث ًال حيث كانت
«احلكمة» هي أال�سا�س فـي معرفة
أالمرا�ض ومعاجلتها ،فكان «الطبيب»
هو «احلكيم» ،ثم تط ّور العلم و أ��صبح
الطب «معرفة» يتلقاها الدار�سون
فـي هذا احلقل ،و�إذا بالطب آالن

«حقل اخت�صا�ص حمدّد» يقوم على
«معلومات» خا�صة بجزء �صغري من
الن�سان ،ال على معرفة عامة بكل
ج�سم إ
اجل�سم وتفاعالته امل�شرتكة .وهكذا
هو احلال تقريب ًا فـي عموم العلوم آالن
حيث «االخت�صا�ص» يعني مزيد ًا من
«املعلوماتية» وقلة من «املعرفة» العامة،
ورمبا انعدام ًا لـ»احلكمة» التي هي نعمة
اخت�ص بها بع�ض الب�شر.
من اخلالق
ّ
كانت الع�صور القدمية تتم ّيز بوجود
جمال�س «احلكماء» الذين ي�شريون على
احلاكم مبا هو أالف�ضل من اخليارات
قبل اتخاذ القرارات .آالن ،أ��صبحت
أ�جهزة املخابرات املعتمدة على
«املعلومات» هي م�صدر «�إلهام» احلكام
عموم ًا ،وغالب ًا فـي ظ ّل غياب «احلكمة»
عند ُ�صناع القرار.
ما ي�صنع «ر أ�ي» النا�س فـي هذا الع�صر
هو «املعلومات» ولي�س «املعرفة» ،وهذا
ما أ�دركه الذين ي�صلون للحكم أ�و
ي�سعون �إليه ،كما أ�دركته أ�ي� ًضا القوى
التي تريد الهيمنة على �شعوب أ�خرى
أ�و التحكم فـي م�سار أ�حداثها .فيكفي
العالم
أ�ن تتحكم آالن فـي و�سائل إ
النرتنت كي ت�صنع «ر أ�ي ًا عام ًا»
و�شبكة إ
مبن ّي ًا على ما تغذيه من «معلومات» قد
ال يكون بع�ضها �صحيح ًا لكن يكفي أ�نه
النرتنت أ�و
«معلومة» تتناقلها ر�سائل إ
أ�ثري الف�ضائيات كي ت�صبح «حقيقة»
تبنى على أ��سا�سها املواقف!
هنا أ�ه ّمية «املعرفة» التي ي�ضعف دروها
يوم ًا بعد يوم ،وهنا أ�ه ّمية «احلكمة»
املغ َّيبة �إىل حد كبري .فبوجود «املعرفة»
و»احلكمة» تخ�ضع «املعلومات» مل�صفاة
العقل املدرِك لغايات «املعلومات»

أ
ولهداف أ��صحابها ولكيف ّية التعامل
معها.
«املعلومات» قد جتعل الظامل مظلوم ًا
والعك�س �صحيح ،وقد حت ّول ال�صديق
عدو ًا والعك�س �صحيح أ�ي� ًضا .لكن
«املعرفة» و»احلكمة» ال ت�سمحان
بذلك.
حري بنا نحن العرب فـي هذه
كم ّ
املرحلة أ�ن ن�ستح�ضر «احلكمة»
و»املعرفة» فـي ظ ّل طوفان «املعلومات»
الذي يجرف أ�ر�ض العرب و»ف�ضاءهم»
و» ُيربمج» أ�حداثهم وق�ضاياهم!
ثالثي ٌة متالزمة تقوم عليها منذ أ�كرث
من قرن احلياة العربية ...هي ثالثية
«الوطنية والعروبة والدين» (والرتتيب
يقت�ضيه ال�سياق ،ال أالهمية) .فمنذ
مطلع القرن املا�ضي ،وعقب �سقوط
الدولة العثمانية ،ر�سم الربيطانيون
والفرن�سيون خريطة جديدة للمنطقة
حم�صلتها دول
العربية قامت فـي
ّ
وحكومات ،ثم تبلور هذا الواقع مع
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
ب�صورة أ�وطان لها خ�صو�صياتها
الكاملة ،يعي�ش العرب فيها وينتمون
�إليها كهو ّية قانونية.
مل يكن الق�صد الربيطاين والفرن�سي
من ر�سم احلدود بني أ�جزاء أالر�ض
العربية جم ّرد توزيع غنائم بني
المرباطوريتني أالوروبيتني �آنذاك،
إ
أ
بداللة �ن البلدان العربية التي خ�ضعت
لهيمنة أ� ّي منهما تع ّر�ضت هي نف�سها
للتجزئة ،لكن كان الهدف أالول من
ذلك هو �إحالل هو ّيات وطنية حملية
بدي ًال عن الهو ّية العربية امل�شرتكة،
و�إ�ضعاف ًا لك ّل جزء بافتعال انق�سامه

عن اجلزء العربي آالخر.
ورافقت هذه احلقبة الزمنية من
الن�صف أالول من القرن الع�شرين،
حماوالت فر�ض التغريب الثقايف
ب أ��شكال خمتلفة على عموم البلدان
العربية ،وال�سعي لزرع التناق�ضات
بني الهو ّيات الوطنية امل�ستحدثة
وبني الهو ّيات أال�صيلة فيها كالعروبة
ال�سالم احل�ضاري ،ثم
الثقافية و إ
أ
أ�ي� ًضا بني العروبة والدين فـي �طر
ال�صراعات الفكرية وال�سيا�سية.
ّثم مت ّيزت احلقبة الزمنية الالحقة،
أ�ي الن�صف الثاين من القرن الع�شرين،
بطروحات فكرية وبحركات �سيا�سية
تغ ّذي أ�حيان ًا املفاهيم اخلاطئة عن
الوطنية والعروبة والدين ،أ�و ال جتد
ّ�سع
فـي فكرها آالحادي اجلانب أ� َّي مت ٍ
للهو ّيات أالخرى التي تقوم عليها أال َّمة
العربية .ففي هذه أال ّمة آالن مزي ٌج
مر ّكب من هو ّيات قانونية (الوطنية)
وثقافية (العروبة) وح�ضارية (الدين).
وهذا واقع حال ملزم لكل أ�بناء البلدان
العربية حتى لو رف�ضوا فكري ًا االنتماء
لك ّل هذه الهويات أ�و بع�ضها.
لع ّل العرب هم أ�حوج ما يكونون اليوم
ال�ستيعاب هذا املزيج من ثالثية
الهو ّية .فالبلدان العربية جميعها تعي�ش
آالن خماطر التهديد لوحدتها الوطنية
كمح�صلة للمفاهيم واملمار�سات
ّ
ّ
اخلاطئة لكل من الوطنية والعروبة
والدين .وقد عانى العديد من البلدان
العربية وما يزال من أ�زمات متييز بني
املواطنني ،أ�و نتيجة �ضعف بناء الدولة
الوطنية وارتباط م ؤ��س�ساتها بحزب
مما أ��ضعف الوالء الوطني
أ�و بعائلة ّ

لدى النا�س وجعلهم يبحثون عن أ�طر
فئوية بديلة ملفهوم املواطنة الواحدة
امل�شرتكة.
�إنّ الفهم ال�صحيح واملمار�سة ال�سليمة
لك ّل من «ثالثيات الهوية» فـي املنطقة
العربية (الوطنية والعروبة والدين)
يتطلب نبذ ًا أل�سلوب العنف بني أ�بناء
املجتمع الواحد ،مهما كانت الظروف
أ
وال�سباب ،وما ي�ستدعيه ذلك من تو ّفر
أ�جواء �سليمة للحوار الوطني الداخلي.

طرح الدميقراطية منعز ًال عن الهو ّية
العربية بل متواجه ًا معها أ�حيان ًا �سعي ًا
ال�ستبدالها بـ»هو ّيات» طائفية أ�و �إثنية
مما ال ُي�ضعف الهو ّية العربية وحدها بل
ّ
كذلك الهوية الوطنية الواحدة .وحينما
تتحدّث دول الغرب عن جمموعة بلدان
املنطقة العربية ،ف�إنّ الت�سمية ت�صبح
«ال�شرق أالو�سط» وتكون �إ�سرائيل
حتم ًا أ�حد أالطراف املعن ّية ،ويكون
الهدف دائم ًا الت�شجيع على التخ ّلي عن
الهو ّية العربية و»التطبيع» الكامل مع
�إ�سرائيل!
أ�ي ،ت�صبح الطائفية واملذهبية بديل
الهوية العربية على امل�ستوى الوطني
الداخلي ،وتكون «ال�شرق أ�و�سطية» هي
البديل على امل�ستوى اخلارجي وعالقات
دول املنطقة مع بع�ضها البع�ض!
ال�صالح
�إن الدميقراطية ال�سليمة و إ
ال�شامل مطلوبان فع ًال فـي دول
املنطقة ،بل فـي أ�نحاء العامل ك ّله،
ما�سة لهما كذلك فـي جمال
واحلاجة ّ
العالقات بني الدول ،وفـي �ضرورة
احرتام خيارات ال�شعوب ل�صيغ احلياة
الد�ستورية فيها ،وفـي عدم ّ
تدخل أ� ّية
دولة (كربى أ�و �صغرى) فـي � ؤش�ون
الدول أالخرى.
وجهي
�إن الدميقراطية هي وج ٌه من
ْ
احل ّرية ،وهي �صيغة حكم مطلوبة فـي
التعامل بني أ�بناء البلد الواحد ،لك ّنها
لي�ست بديل ًة عن وجه احل ّرية آالخر،
أ�ي ح ّرية الوطن و أ�ر�ضه.

هذه ثالثية تفر�ض نف�سها آالن أ�ي� ًضا
على ال�ساحة العربية :الدميقراطية،
التح ّرر من االحتالل ،وم�س أ�لة الهو ّية.
فامل�شكلة هي فـي االنف�صام احلا�صل
عربي ًا ما بني هذه ال�شعارات ،نظري ًا
وتطبيقي ًا ،كذلك فـي اجلهات
اخلارجية املهيمنة حالي ًا على م�صائر
عدد من البالد العربية.
ٍ
أ
ؤ
ّ
فالدول الغربية ت�كد على «امل�س�لة
الدميقراطية» فـي البالد العربية بينما
مار�س بع�ضها ،وما يزال ،االحتالل
فـي هذه املنطقة وا�ستمرار دعم
ال�سرائيلي أ
للرا�ضي
�سيا�سة االحتالل إ
العربية.
بع�ض دول الغرب وقفت فـي ال�سابق
مث ًال مع عملية «الدميقراطية» فـي
العراق وفل�سطني ولبنان ،لكنها عادت
القائمني على عمليات املقاومة �ض َّد
االحتالل فـي هذه البلدان .فهي
وقفة «غرب ّية» مع احل ّريات ال�سيا�سية
واالجتماعية لك ّنها �ض ّد ح ّرية
أالوطان!
 vمدير «مركز احلوار العربي»
أ
أ
كذلك المر فـي م�س�لة الهو ّية فـي وا�شنطن
العربية لهذه أالوطان ،حيث ي أ�تي

�صحة  /ت�سلية

التدخني ال�سلبي
أ�ظهرت الدرا�سات احلديثة أ�ن دخان
التبغ املحيط بنا هو أ�حد العوامل
اخلطرية امل ؤ�دية �إىل أ�مرا�ض القلب،
ال �سيما مر�ض نق�ص الرتوية القلبية.
وقد ثبت أ�ن التدخني ال�سلبي قد زاد
من معدل الوفيات ب أ�مرا�ض القلب
التاجية بني غري املدخنني ما بني 20
–  70فـي املئة.
 من ي�ستن�شق دخان ال�سجائر منلل�صابة
غري املدخنني يكون معر� ًضا إ
ب أ�مرا�ض القلب التاجية بن�سبة 1.25
فـي املئة مقارنة بغري املدخنني الذين
مل يتعر�ضوا للدخان نهائي ًا .و أ�وردت
�إحدى املجالت الطبية تقرير ًا يفيد
ب أ�ن الن�ساء معر�ضات بن�سبة %24
ال�صابة ب أ�مرا�ض القلب
خلطر إ
التاجية نتيجة تعر�ضهن للتدخني
ال�سلبي �إذا كان الزوج مدخن ًا و أ�نهن
لل�صابة مبعدل أ�كرب بكثري
معر�ضات إ
ي�صل �إىل  %85نتيجة زيادة معدل
تعر�ضهن للتدخني ال�سلبي فـي العمل.
 ي ؤ�دي التدخني ال�سلبي وب�شكللل�صابة بال�سكتة الدماغية
ملحوظ إ
(اجللطة).
 ي ؤ�دي التدخني ال�سلبي �إىل خللوظيفي فـي دوران الدم فـي أالوعية
التاجية لدى غري املدخنني.

 لوحظ وجود زيادة كبرية فـي خطرالتعر�ض �إىل احت�شاء الع�ضلة القلبية
لدى غري املدخنني نتيجة التعر�ض �إىل
جو مليء بدخان ال�سجائر والتبغ،
ال�صابة بها
وتبلغ ن�سبة احتماالت إ
 1.85فـي املئة �إذا كان معدل التعر�ض
اليومي للتدخني ال�سلبي لع�شرين
�سيجارة أ�و أ�كرث فـي املنزل .ميكن
للرجال والن�ساء على حد �سواء احلد
من خماطر تعر�ضهم ألمرا�ض القلب
أ
والوعية الدموية من خالل بيئة خالية
من التدخني.
 تبد أ� احلالة ال�صحية بالتح�سنالقالع عن التدخني واالبتعاد
فور إ
عن أ�جواء املدخنني أ�ي� ًضا ،حيث تقل
ال�صابة بالنوبات القلبية
احتماالت إ
�إىل حد كبري ال �سيما فـي خالل فرتة
أ�ول �سنة أ�و �سنتني.
 وفق ًا ملا ورد فـي تقارير «منظمةال�صابة
ال�صحة العاملية» ،ف�إن خماطر إ
ب أ�مرا�ض القلب التاجية ترتاجع بعد
القالع عن التدخني
عام واحد من إ
بن�سبة  %50ويرتاجع التعر�ض للوفاة
ب�سبب أ�مرا�ض القلب التاجية بالن�سبة
للمدخن ال�سابق �إىل حد كبري بحيث
تكون ن�سبة احتماالت الوفاة لديه على
مدى  15عام ًا مقاربة لن�سبة الوفاة
لدى املدخن الطويل أالمد خالل وقت
ق�صري.

 ا�ستناد ًا �إىل العديد من الدرا�ساتأ
والبحاث ،فبعد خم�س �سنوات من
القالع عن التدخني ال تبقى معدالت
إ
ال�صابة بال�سكتة الدماغية للمدخن
إ
ال�سابق أ�على من غري املدخن بكثري
و�إمنا ت�صبح الن�سبة متقاربة جد ًا.
التدخني و�صحة الكلى
هنالك خم�س حقائق مهمة قد ال تكون
تعرفها:
 -1التدخني مرتبط بق�صور الكلى
املزمن ،وهذه حالة تفقد فيها الكلى
جزء ًا من وظيفتها .وتكون هذه
اخل�سارة فـي الوظيفة دائمة ولي�س لها
عالج وقد تتطور هذه احلالة �إىل ف�شل
كلوي مع الوقت ويكون ال�ضرر أ�كرب
كلما زاد عدد ال�سنني التي يدخن فيها
ال�شخ�ص وعدد ال�سجائر التي يدخنها
يومي ًا.
أ
لل�صابة
 -2املدخنني �كرث عر�ضة إ
ب�سرطان الكلى.
 -3التوقف عن التدخني واتباع نظام
ال�صابة مبر�ض
حياة �صحي يقلل فر�ص إ
الكلى .واتباع نظام حياة �صحي يكون
بتناول غذاء متوازن والتخل�ص من
ال�سمنة وممار�سة الريا�ضة ب�صورة
منتظمة وجتنب تناول أالدوية (�سواء
كانت عالجية كامل�سكنات مثل
�إيبوبروفن أ�م من مركبات طبيعية

أ
كالع�شاب لتخ�سي�س الوزن) دون
�إ�ست�شارة طبيب.
 -4ال�شخ�ص املدخن الذي يعاين
من بع�ض أ�مرا�ض الكلى قد يت�سبب
ال�سراع فـي تدهور وظائف الكلى
ب إ
عنده ب�سبب مادة النيكوتني املوجودة
فـي ال�سجائر.
 -5للتدخني دور مهم فـي زيادة فر�ص
ال�صابة باجللطات الدماغية و أ�مرا�ض
إ
القلب ملن يعاين من مر�ض الكلى ،كما
أ
لل�شخا�ص الذين ال يعانون من مر�ض
الكلى .وت ؤ�ثر اجللطات الدماغية
و أ�مرا�ض القلب على طبيعية حياة
ال�شخ�ص وقد تفقده القدرة على
مزاولة أالن�شطة التي يحبها كما ت ؤ�دي
�إىل الوفاة.
مالحظة:
يكون �ضرر التدخني للمدخن أ�و ملن
يتعر�ض لدخان ال�سيجارة .وقبل أ�ن
تدخن تذكر أ�ن دخان �سيجارة واحدة
ينتقل مل�سافة  20مرت ًا وبذلك ي�صبح
الطفل الذي قد ي�ستن�شق الدخان
الكراه ،ولذا نرجو أ�ن حتر�ص
مدخن ًا ب إ
على �صحتك و�صحة غريك.

�سودوكو

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

احلل ال�سابق

احلـــــوار
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عـــيون على احلـــدث

احلدث بعيون عربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
تناور فـي عملية ال�سالم و أ�ن « أ�ية
مفاو�ضات �ستكون عبثية» ..يبقى أ�ن
هنالك من أ�كد أ�ن الت�صور ال�شا�سع
ب أ�ن الغرب ميكنه أ�ن يختطف الربيع
العربي هو من أالوهام!
وقد أ�كدت «اجلمهورية» امل�صرية
أ�ن الثورة ال�شعبية فـي ليبيا ت�ستحق
الت أ�ييد وامل�ساندة من كل ال�شعوب
احلرة ولكنها أ��سفت ملا يجري
آالن فـي ليبيا� ،إذ أ�ن تعر�ض أ�بناء
ال�شعب الليبي للقتل بر�صا�ص كتائب
القذايف و�صواريخ حلف «الناتو» يثري
أال�سى واحلزن .و�شددت على أ�ن
ا�ستمرار ال�صراع على النحو الراهن
يهدد م�ستقبل ليبيا املوحدة ويطرح
خمططات التق�سيم .وخل�صت �إىل
ت�شجيع أ�ية عملية �سيا�سية إلنهاء هذا
ال�صراع اخلا�سر لكل الليبيني املربح
للقوى ال�ساعية ال�ستنزاف البرتول
الليبي ،كما فعلت �سابق ًا بالبرتول
العراقي.
أ
أ�ما أ
«الهرام» امل�صرية فقد �كدت
حتت عنوان « أ�جندة الربيع العربي»
على أ�ن الت�صور ال�شا�سع ب أ�ن الغرب
ميكنه أ�ن يختطف الربيع العربي و أ�ن

إ��رسائيل تناور على وقع خمطط لتق�سيم املنطقة

بيده وحده تقرير م�صائر ال�شعوب
العربية هو من أالوهام ال�ضاربة فـي
جذور املنطقة! واعتربت أ�نه يكفي
أ�ن ت�ستعيد ال�شعوب العربية �شريط
الذكريات فـي آالونة أالخرية حتى
تدرك أ�نها هي التي قررت م�صري
أالنظمة العربية املدعومة من الغرب.
وتوقعت أ�ن تتعامل الدول الغربية
مع أ�ي نتائج ت أ�تي بها �صناديق
النتخابات فـي العامل العربي،
إ
وحتى لو كان لديها حتفظات على
بع�ض التوجهات ف�إنها �سوف حتاول
الغواء أ�و ال�ضغوط تعديل
بو�سائل إ
�سلوك احلكومات املقبلة ،فاحلكومات
الدارة أالمريكية لديهم
أالوروبية و إ
أ�جندة تعك�س م�صاحلهم وهم على
ا�ستعداد دائم للدفاع عنها .و�س أ�لت،
ترى ما هي أالجندة الوطنية لربيع
الثورات العربية؟ ف أ�كدت أ�ن اللحظة
الراهنة من تاريخ املنطقة العربية
تفر�ض البدء ب�إطالق احلوار ب�ش أ�ن
هذه أالجندة ،فمن املهم احلفاظ
على ا�ستقاللية القرار الوطني،
الحتكاكات العربية ،وعدم
وتقليل إ
ال�ستدراج ثانية �إىل تق�سيمات
إ
العتدال ومع�سكر
غبية مثل مع�سكر إ
املهادنة وا�ستن�ساخ ذلك بتق�سيم �آخر
مع�سكر الثورات ومع�سكر مناه�ضي

احلدث بعيون إ��رسائيلية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
عندما اجتمعت اجليو�ش العربية
بهدف �إزالة �إ�سرائيل عن اخلريطة.
وركزت هذه ال�صحف على أالحداث
فـي �سوريا ف أ�جمعت على أ�ن أالمور
ت�سري ل�صالح النظام فـي �سوريا،
بعد أ�ن ف�شلت املعار�ضة فـي ت�شكيل
انتفا�ضة �شعبية �شاملة وم�سلحة
وامتناع املجتمع الدويل عن التدخل
الع�سكري فيها أ
«لن �سوريا لي�ست
ليبيا» يقول أ�حد املحللني .كما تناولت
ال�صحف العربية التح�ضريات
ال�سرائيلية جلبهتها الداخلية والتي
إ
متثلت املناورة الع�سكرية «نقطة حت ّول
 »5فتوقع البع�ض أ�ن تف�شل �إ�سرائيل
فـي الت�صدي للمخاطر ألنها تفتقر
�إىل العقيدة أالمنية للدفاع عن
اجلبهة الداخلية.
فقد اعترب رون بن ي�شاي فـي «يديعوت
أ�حرونوت» حتت عنوان «هل �سينجو
نظام أال�سد؟» أ�ن �آالف الالجئني
ال�سوريني أ
وال�شرطة امل�سجلة التي
تك�شف عن تنظيم مظاهرات حا�شدة،
الدانات الغا�ضبة وحتى
ال�ضافة �إىل إ
ب إ
العقوبات الدولية ال تنذر بال�ضرورة
بقرب انهيار نظام أال�سد .بل �إن العك�س
قد يكون هو ال�صحيح ،بح�سب ي�شاي،
�إذ أ�ن كل ما �سبق ي�شري �إىل أ�ن املعار�ضة
الخوان امل�سلمني» عاجزتان
وحركة « إ
أ
عن دمج املظاهرات احلا�شدة و�عمال
التم ّرد امل�سلحة واملتفرقة فـي أ�نحاء
احلـــــوار
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ال�صالح .وطالبت الدول العربية
إ
جميع ًا برف�ض التدخالت أالجنبية
فـي ال� ؤش�ون الداخلية العربية ،داعية
لل�سراع
النخب واحلكومات العربية إ
ال�صالح واالحتماء بال�شعوب
ب إ
العربية ال باتفاقيات الدفاع مع
القوى الغربية ألن أالخرية �سوف
تختار دوم ًا م�صاحلها مع ال�شعوب
أ
والنظمة اجلديدة ،ولن تذرف دمعة
واحدة على أ�ي من أ�نظمة احلكم التي
احرتقت و أ�زيحت من أ�ماكنها!
ال�سرائيلية ،لفتت
وحول املناورات إ
أ
«الوطن» القطرية �إىل �ن احلكومة
ال�سرائيلية ال تكف عن �إعطاء
إ
النطباع باال�ستعداد الدائم للحرب،
إ
أ
ال�سرائيلية
مالحظة �ن التحركات إ
تتزايد عندما تكون الدول العربية
من�شغلة بق�ضايا أ�خرى مثل م�سريات
ال�صالح التي جتتاح عدد ًا
املطالبة ب إ
من الدول العربية حالي ًا بينها دول
مواجهة مثل �سوريا ولبنان .ففي
حني ين�شغل اجلي�ش ال�سوري مبعاجلة
أالو�ضاع أالمنية الداخلية ،قررت
�إ�سرائيل ا�ستغالل الو�ضع القائم
للعالن عن �إن�شاء جدار ف�صل
إ
عن�صري على احلدود فـي اجلوالن
ال�سوري املحتل لعزل تلك املرتفعات
ال�سرتاتيجية عن الوطن ال�سوري،
إ

الفتة �إىل أ�ن �سيا�سة �إقامة أال�سوار
العازلة هي جزء من ا�سرتاتيجية
�إ�سرائيل اللتهام أالرا�ضي العربية
و�ض ّمها عند أ�ية ت�سوية مقبلة .كما
لفتت �إىل أ�ن أالو�ضاع فـي لبنان ت�شهد
توتر ًا حالي ًا فـي طرابل�س ،معتربة أ�ن
الرتباك
�سوريا ولبنان فـي و�ضع من إ
ت�ستثمره �إ�سرائيل ل�صالح خمططاتها
الحتاللية و أ�كدت أ�ن احلقيقة التي ال
إ
مراء فيها هي أ�ن ثمة خمطط ًا إلعادة
ت�شكيل خريطة املنطقة ،فاملعلوم أ�ن
�إ�سرائيل ومن ورائها الواليات املتحدة
الحتاد أالوروبي ي�سعون كلهم
و إ
لزعزعة ا�ستقرار �سوريا ولبنان،
تارة بق�ضية املحكمة الدولية التي
تنظر ملف اغتيال ر احلريري وتارة
بت�سليط أال�ضواء على اخلطر الذي
ميثله �سالح حزب اهلل على ال�سالم
القليمي .وختمت داعية �إىل احلفاظ
إ
على أالمن القومي حتى ال جتد
�إ�سرائيل مزيد ًا من الفر�ص لتوتري
أالو�ضاع العربية خدمة مل�صاحلها.
الماراتية �إىل أ�ن
و أ��شارت «اخلليج» إ
أ
العدو ال�صهيوين يناور على �كرث من
الن�شغال الدويل ب أ�كرث
حمور م�ستغ ًال إ
أ
من ملف مفتوح ،الفتة �إىل �ن العدو
يجري مناورات ع�سكرية حلروب
ي�شنها هو طبع ًا على جبهات عدة،

داخل فل�سطني املحتلة وعلى جوارها،
حا�شد ًا �إمكاناته كافة حتت عناوين
زائفة ،يحاول ال�صهاينة من خاللها
�إظهار أ�نهم مهددون وم�ستهدفون،
وحتت �سقف �ضوء أ�خ�ضر أ�مريكي
دائم عنوانه أ�ن « أ�من �إ�سرائيل فوق
كل اعتبار» .و أ��شارت أ�ي� ًضا �إىل أ�ن
�إ�سرائيل تناور أ�ي� ًضا فـي ما أ��سمتها
لعبة الت�سوية ،فالعدو ي�ستعجل
«التفاو�ض» ويريد ت�سوية نهائية،
ولكن على أ��سا�س �شطب حق عودة
الالجئني الفل�سطينيني ،وحمو «حدود
 ،»67وا�ستبعاد القد�س املحتلة عن أ�ي
م�س بامل�ستوطنات،
نقا�ش ،ورف�ض أ�ي ّ
حتى ال يبقى للفل�سطيني ما يطالب
به أ�و يفاو�ض عليه �سوى الت�سوية من
أ�جل الت�سوية فقط .ولكنها اعتربت
أ�ن امل�شكلة فـي من كان ي�صدق العدو
هو و»الراعي» الوحيد للت�سوية الذي
مل يقدم �سوى الوعود الهوائية للعرب
وامل�شكلة أالكرب �إن بقي هنالك من
ي�صدق أ�ن هذا العدو ميكن أ�ن ينخرط
معه جمدد ًا فـي مفاو�ضات «منتجة».
و أ�كدت أ�ن مناورات العدو مك�شوفة
فهل تقر أ� كما هي بال م�ساحيق جتميل
أ�و تزويق؟
ور أ�ت «القد�س» الفل�سطينية �نأ
م�صادقة �إ�سرائيل م ؤ�خر ًا على
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�سوريا فـي انتفا�ضة �شعبية �شاملة.
وبالتايل ،ر أ�ى أ�ن �سوريا مل ت�شهد أ�ي
ي�ضم حمتجني محُ َ فزين
جتمع حا�شد ّ
إل�سقاط النظام ،وعالوة على ذلك،
لفت �إىل أ�نه بعد أ�كرث من ثالثة أ��شهر
الحتجاجات ،يبدو أ�ن كفة امليزان
من إ
بد أ�ت ترجح ل�صالح النظام ال�سوري.
واعترب أ�ن العن�صر أال�سا�سي الذي
يهدّد النظام هو ال�سنة الذين ي�شكلون
أالغلبية فـي املناطق الريفية ،والذين
الخوان امل�سلمني»،
يخ�ضعون لت أ�ثري « إ
م�شري ًا �إىل أ�ن مدن وقرى ال�شمال
ال�سوري ت�ضم أ�ي� ًضا مناطق ذات كثافة
علوية ،وتوقع فـي حال ف�شل اجلي�ش
ال�سوري فـي احتواء التم ّرد ال�سني ،أ�ن
يواجه العلويني م�صري ًا قامت ًا .واعترب
أ�ن املواجهة أال�سا�سية فـي �سوريا فـي
الوقت احلايل هي مذهبية ،حيث يقوم
النظام بحماية م�صاحله والدفاع
عن أالقلية العلوية مقابل أالغلبية
ال�سنية .والحظ أ�ن نظام أال�سد
ا�ستطاع حتى آالن ت أ�مني أ�هدافه
ألنه متكن من احلفاظ على الوالء
والطاعة واال�ستفادة من القدرات
العملياتية مل�صادر القوة أال�سا�سية
لديه وهي اجلي�ش والقوات أالمنية
والطائفة العلوية وجمتمع التجارة
أ
والعمال .ولفت �إىل أ�ن من بني
أال�سباب التي ت�سهم فـي جناة النظام
ال�سوري هو �إخفاق املجتمع الدويل
بالتدخل بطريقة فعالة إلنهاء ما
ال�ضطهاد .وقد عزا الرتاخي
و�صفه ب إ
الديبلوما�سي والع�سكري الدوليني

جتاه �سوريا �إىل اخل�شية من اندالع
حرب أ�هلية مذهبية ،فـي حال �سقط
نظام أال�سد ،بحيث ميكن أ�ن تنت�شر
�إىل حدود البالد وتزعزع ا�ستقرار
املنطقة ب أ��سرها .وبح�سب ي�شاي ،ف�إن
اعرتا�ض رو�سيا وال�صني على التدخل
الدويل فـي �سوريا حال دون حدوثه.
فرو�سيا ترى �سوريا كدولة تابعة ،لي�س
ب�سبب أال�سلحة التي تبيعها لدم�شق
فح�سب ،بل أ�ي� ًضا لوجود قاعدة
بحرية رو�سية فـي �سوريا ،أالمر الذي
ي�سمح للكرملني مبمار�سة نفوذه فـي
املنطقة .أ�ما ال�صني ،فرتف�ض باملبد أ�
التدخل الع�سكري فـي � ؤش�ون الدول
أالخرى لكي ال ت�سمح بحدوث �سابقة
قد تط َّبق �ضدها فـي حال اندلعت
انتفا�ضة �شعبية داخلها .أ�ما ال�سبب
الثالث لعدم ح�صول تدخل ع�سكري،
فهو قوة حلف «الناتو» املحدودة.
وخل�ص �إىل أ�ن �سوريا لي�ست ليبيا،
�إذ أ�نها متتلك واحدة من بني أ��ضخم
الرت�سانات الدفاعية اجلوية فـي
العامل التي ت�ستلزم حملة جوية �ضخمة
ومكلفة لتحييد خطرها ،و أ��ضاف أ�ن
�سوريا متتلك أ�ي� ًضا تر�سانة �ضخمة
من ال�صواريخ والقذائف التي قد
ت�ستخدم �ضد �إ�سرائيل ،م ؤ�كد ًا أ�ن كل
هذا يجعل �سوريا حم�صنة من التدخل
الدويل.
و أ��شارت كارولني غليك فـي
«جريوزاليم بو�ست» �إىل أ�نه فـي كل
يوم ،ت�سجل دول ال�شرق أالو�سط
أ�حداث ًا تكون مدعاة اهتمام وقلق

�شديدين فـي �إ�سرائيل .ففي حني ر أ�ت
أ�ن هنالك بع�ض أالمل فـي أ�ن يتمكن
الطاحة بالرئي�س
ال�شعب ال�سوري من إ
أ
ب�شار أال�سد ،أ�بدت قلقها من �ن رف�ض
الواليات املتحدة تقدمي أ�ية م�ساعدة
ملمو�سة �إليهم �سي�ص ّعب عليهم
حتقيق ذلك .أ�ما بالن�سبة لل�سلطة
الفل�سطينية ،فزعمت أ�ن املفاو�ضات
التي جرت م ؤ�خر ًا بني «فتح» و»حما�س»
فـي القاهرة ك�شفت عن مدى �سيطرة
«حما�س» على حكومة الوحدة الوطنية
التي يجري ت�شكيلها ،عرب جناحها
فـي �إق�صاء �سالم فيا�ض عن رئا�سة
احلكومة� ،إىل جانب ا�ستمرارها
فـي رف�ض االعرتاف ب�إ�سرائيل .ومع
ذلك ،ف�إن الرئي�س أالمريكي باراك
أ�وباما ،بح�سب غليك ،ي�ص ّر على
ال�سرائيلي بنيامني
رئي�س الوزراء إ
نتنياهو ب أ�ن يقبل بحدود ما قبل العام
 1967كنقطة بداية ألية مفاو�ضات
م�ستقبلية .وباالنتقال �إىل م�صر،
أ�بدت غليك تخوفها من أ�ن م�صر ما
بعد �سقوط الرئي�س ال�سابق ح�سني
مبارك تتجه ألن تكون مكان ًا خطري ًا
وخميف ًا .واعتربت أ�نه �إذا ما �سيطر
الخوان امل�سلمون» على احلكومة
« إ
امل�صرية املقبلة ،ف�إن م�صر �ستن�ضم
�إىل لبنان وتركيا فـي نادي الدول
التي يحكمها �إ�سالميون متطرفون،
على حد تعبريها .فقد ا�ستطاع
رئي�س الوزراء اللبناين جنيب ميقاتي
ت�شكيل حكومة زعمت أ�نها خا�ضعة
حلزب اهلل ،أالمر الذي اعتربت

أ�نه �سيف�ضي �إىل تداعيات �إقليمية
وعاملية كبرية .هذا و أ��شارت �إىل فوز
حزب «العدالة والتنمية» الذي و�صفته
ال�سالمي املتطرف وزعيمه رئي�س
ب إ
الوزراء الرتكي رجب طيب أ�ردوغان
النتخابات الرتكية،
بوالية ثالثة فـي إ
أ
�إىل جانب املخاوف من �ن تتمكن
«القاعدة» من قيادة كل من باك�ستان
واليمن اللتني متتلكان مواد ًا نووية.
غري أ�نها ر أ�ت أ�ن كل تلك أالحداث،
على أ�هميتها ،تبدو باهتة مقارنة مبا
يحدث فـي �إيران ،التي أ�كدت أ�نها
باتت أ�قرب من أ�ي وقت م�ضى �إىل
امتالك �سالح نووي كما لفتت �إىل
قدرتها املتزايدة على تطوير �صواريخ
بالي�ستية عابرة للقارات .ومن هنا،
الحظت أ�ن �سيا�سة فر�ض العقوبات
على �إيران التي ارت أ�تها الواليات
املتحدة و أ�وروبا قد أ�خفقت ،معتربة
أ�ن احلل الوحيد لردع �إيران هو �ضرب
جتهيزاتها النووية .وخل�صت �إىل أ�نه
كما كان احلال عام  1967عندما
اجتمعت اجليو�ش العربية يقودها
هدف وا�ضح هو �إزالة �إ�سرائيل عن
اخلريطة ،ها هي �إ�سرائيل اليوم
وحيدة جمدد ًا فـي أ�حلك ظروفها،
فكل أالخطار ال�صغرية آالتية من
م�صر وال�سلطة الفل�سطينية و�سوريا
ولبنان وتركيا �ستتتحول �إىل خطر ال
يمُ كن احتماله �إذا ما متكنت �إيران
من أ�ن ت�صبح قوة نووية.
وتطرق العميد مئري �إلران فـي
«ه آ�رت�س» �إىل املناورات التي

خطة لتو�سيع أ�لفي وحدة �سكنية فـي
م�ستوطنة رمات �شلومو فـي القد�س،
والت�صريحات التي أ�طلقها وزير
ال�سرائيلي �إيهود باراك ب أ�نه
احلرب إ
ال ميكن وقف اال�ستيطان فـي أالرا�ضي
بحجة أ�ن هناك
الفل�سطينية املحتلة ّ
زيادة طبيعية للم�ستوطنني ،و أ�ن أ�ي
ت�سوية يجب أ�ن ت أ�خذ باالعتبار الكتل
أ
ال�ستيطانية فـي القد�س فـي
والحياء إ
�إطار تر�سيم احلدود امل�ستقبلية ،تعني
أ�ن على الفل�سطينيني والعرب قبول
الواقع غري ال�شرعي الذي فر�ضته
�إ�سرائيل فـي أالرا�ضي الفل�سطينية
منذ احتاللها عام  .67ور أ�ت أ�ن
حماولة �إ�سرائيل ،حتت يافطة
ال�سالم ،فر�ض �شروط و�إمالءات
غري �شرعية وتنتهك القانون الدويل
وتتنكر حلقوق ال�شعب الفل�سطيني،
تعني أ�ن �إ�سرائيل ال تريد �سالم ًا
يقوم على أ��سا�س ال�شرعية الدولية بل
تريد فر�ض حل ين�سجم مع أ�طماعها
التو�سعية .وخل�صت �إىل أ�نه وفـي ظل
ال�سرائيلي على
ال�صرار إ
ا�ستمرار إ
ال�ستيطان ،فمن
الحتالل وتو�سيع إ
إ
الوا�ضح أ�ن أ�ية مفاو�ضات �ستكون
عبثية ولن تقود �إىل �شيء �سوى توفري
�ستار إل�سرائيل ال�ستمرار وت�ضليل
الر أ�ي العام العاملي.

جتريها �إ�سرائيل حالي ًا حتت م�س ّمى
«نقطة حت ّول  ،»5ف أ��شار �إىل أ�ن هذه
التدريبات التي تنفذ �سنوي ًا من أ�جل
ال�سرائيلية
حماية اجلبهة الداخلية إ
هي اخلام�سة بعد «حرب لبنان
الثانية» ،التي اعترب أ�نها �شكلت بحد
ذاتها نقطة حت ّول فـي أ��سلوب تعاطي
احلكومات مع اجلبهة املدنية .و أ�و�ضح
أ�ن هذه املناورات تهدف �إىل تهيئة
اجلبهة الداخلية ملواجهة أ�عمال
«عدائية» �شاملة بحيث تكون �إ�سرائيل
عر�ضة ملئات ال�صواريخ والقذائف
ال�ستيطانية
التي �ست�سهدف املراكز إ
ملا يقارب �شهر من الزمن ،والتي
رمبا قد تكون مز ّودة بر ؤ�و�س حربية
كيميائية .ور أ�ى أ�نه منذ «حرب لبنان
الثانية» مت �إجناز الكثري على �صعيد
تعزيز القدرة «الدفاعية» إل�سرائيل
وخ�صو� ًصا جلهة النجاح الذي حققته
منظومة «القبة احلديدية» امل�ضادة
لل�صواريخ .غري أ�ن كل ما أ�جنزته
�إ�سرائيل فـي هذا املجال ال يرقى،
بر أ�ي �إلران� ،إىل م�ستوى �إر�ساء عقيدة
خ�ص الدفاع
أ�منية «وطنية» فـي ما ّ
أ
عن اجلبهة املدنية ،و أ�كد �نه طاملا
أ�ن �إ�سرائيل تفتقر �إىل تلك العقيدة،
فهي �ستعجز عن ر أ�ب ال�صدع القائم
بني املخاطر املتعاظمة والقدرة على
الت�صدي لها .وخل�ص بالت أ�كيد على أ�نه
�إىل حني ا�ستحداث مثل تلك العقيدة،
ف�إن «نقطة حت ّول  »5لن تكون نقطة
حت ّول حقيقية فـي ما يتعلق بجهوزية
اجلبهة الداخلية ملواجهة املخاطر.

احلـــــــــوار

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
فـي أ�فغان�ستان ،فجميع تلك املراجعات
أ�ثبتت أ�ن �إدارة أ�وباما ال تدري حتى
آالن ما الذي تفعله فـي حربها �ضد
أ�فغان�ستان! وفـي امللف ال�سوري ،ر أ�ت
�إحدى أ�برز ال�صحف أالمريكية أ�ن
الرئي�س أالمريكي مل يفعل الكثري حل�شد
حتالف دويل لل�ضغط على النظام
ال�سوري ،فال�سبيل الوحيد إلنهاء كابو�س
�سوريا يكون برحيل أال�سد! كما ك�شفت
عن جدل يدور اليوم فـي وا�شنطن حول
دفع أ�كرب م�ستهلكي النفط ال�سوري،
وهم أ�ملانيا و�إيطاليا وفرن�سا وهولندا،
�إىل وقف اال�سترياد من دم�شق.
فقد �سلط مايكل كوهني (ع�ضو رفيع
امل�ستوى فـي «م�شروع أالمن أالمريكي»-
 )ASPومايكل حنا (الباحث
وامل�س ؤ�ول فـي مركز «�سينت�شري
فاوندي�شن») فـي «لو�س أ�جنل�س تاميز»
ال�ضوء على امللف أالفغاين مع اقرتاب
موعد تقلي�ص عدد القوات أالمريكية
فـي أ�فغان�ستان فـي متوز املقبل ،فلفتا
�إىل أ�ن اجلدل الدائر فـي وا�شنطن
يركز ب�شكل أ��سا�سي على مدى ال�سرعة
يتم بها االن�سحاب� .إال
التي يجب أ�ن ّ
أ�نهما أ�كدا على أ�ن الرتكيز على عدد
القوات ا َملنوي �سحبها ُيغفل ال�س ؤ�ال
أالهم والذي يتعلق مبا يجب أ�ن تكون
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الحق ًا وم�ساءلتها على م�س ؤ�ولياتها.
وكانت ال�ساحة ال�سيا�سية قد ان�شغلت
بالردود والردود امل�ضادة بني العماد
مي�شال عون وفريق املعار�ضة على
خلفية كالم عون عن �سعد احلريري،
وقد دخل ميقاتي على خط هذا
ال�سجال ف أ��صدر بيان ًا ،ا�ستغرب فيه
كالم عون ،داعي ًا �إىل «عدم جواز
الطار ال�سيا�سي
تخطي النقا�ش إ
الطبيعي �إىل جتاوز حدود اللياقة
واالحرتام» ،كما فعل النائب جنبالط
�إذ أ�كد فـي بيان أ�ن «جبهة الن�ضال
الوطني» لن تغطي أ�و ت�شارك فـي أ�ي
اعمال انتقامية أ�و كيدية ،الفت ًا �إىل
أ�ن م�شاركتها فـي احلكومة كانت على
هذا أال�سا�س ،من دون أ�ن يعني ذلك
عدم موافقتها على حما�سبة من يخرق
القوانني� ،إمنا �ضمن أال�صول واملعايري
املعتمدة ،م�شري ًا �إىل أ�ن املطلوب هو
بناء مناخات تتيح لهذه احلكومة أ�ن
حتقق �إجنازات فـي ملفات كثرية
مرتاكمة ،بدل التلهي فـي نقا�شات
جانبية .وكان عون قد و�صف احلملة
التي ت�شنها املعار�ضة عليه ب�سبب
قوله �إنه أ�عطى احلريري «one
« »way ticketبال�شر�سة وغري
امل ؤ�دبة« ،وقد �سبق أ�ن أ�عطوين «one
 »way ticketفـي عام 1990
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إ�دارة أ�وباما ال تدري حتى آ
الن
ما الذي تفعله فـي حربها �ضد أ�فغان�ستان!

للدارة
عليه اال�سرتاتيجية ال�سيا�سية إ
أالمريكية من أ�جل �إنهاء احلرب.
واعتربا أ�نه وفـي حني أ�ن االن�سحاب
من أ�فغان�ستان هو فـي النهاية أ�مر
يتم
�ضروري� ،إال أ�ن االن�سحاب يجب أ�ن ّ
بطريقة متنع انت�شار الفو�ضى وت�ضمن
امل�صالح أالمريكية فـي املنطقة.
وبح�سب كوهني وحنا ،ف�إن م ؤ�يدي بقاء
القوات أالمريكية فـي أ�فغان�ستان يرون
املو�سعة تزيد
أ�ن احلمالت الع�سكرية ّ
من حدّة ال�ضغط على حركة «طالبان»
مما قد ُيجربها على اجللو�س �إىل
طاولة املفاو�ضات ،غري أ�نهما �شككا
فـي �صوابية هذا االفرتا�ض .ف أ�و�ضحا
أ�نه وعلى الرغم من تراجع وجود
«طالبان» فـي بع�ض املناطق أالفغانية،
�إال أ�ن عنا�صر احلركة ما زالوا
ينعمون مبالذات �آمنة على احلدود
مع باك�ستان ،كما ال تزال احلركة قوة
حماربة مرنة قادرة على تنفيذ عمليات
ع�سكرية معقدة ،فـي حني ال يزال اجلي�ش
الطالق
أالفغاين غري م�ستعد على إ
ال�ستالم زمام ال�سيطرة أالمنية .و أ�كدا
على أ�ن هذه العوائق اال�سرتاتيجية
الجنازات الع�سكرية أالخرية
تعني أ�ن إ
على أ�ر�ض املعركة هي بكل ب�ساطة
غري م�ستدامة .و أ��شارا �إىل أ�نه وفـي
حني أ�كد قائد القوات أالمريكية فـي
أ�فغان�ستان اجلرنال ديفيد برتايو�س
على أ�ن القوة الع�سكرية وحدها ال

لكنني مت ّردت عليها وعدت .هو أ�ي� ًضا
ي�ستطيع أ�ن يتمرد ويعود .ولي�س هذا
امل ؤ��سف فـي املو�ضوع .امل ؤ��سف أ�كرث هو
أ�ن أ�ع�ضاء «تيار امل�ستقبل» مل يقر أ�وا ما
كتبه لهم املرحوم رفيق احلريري على
باب ال�سرايا« :لو دامت لغريك ملا �آلت
�إليك»�« .إنهم م�صابون باجل�شع ،كما
أ�نهم ال يقدّرون روح النكتة» .أ��ضاف
عون «مبا أ�نهم رف�ضوا كلمة «one
 ،way «outف�سنقول لهم «one
 »way inمن آالن و�صاعد ًا ،ولن
نعطيهم نعمة ترك البلد .يجري
العمل على جناح كبري فـي �سجن
رومية و�سيت�سع لعدد كبري منهم».
وقال عون �إنه اطلع على ت�صريح لنائب
وزيرة اخلارجية أالمريكية ل� ؤش�ون
ال�شرق أالدنى جيفري فيلتمان الذي
قال فيه �إن حكومة لبنان فـي أ�ح�سن
أالحوال حكومة �سورية ،وفـي أ��سو أ�
أالحوال حكومة �إيرانية ،معلق ًا بالقول
«هذا املخلوق (فيلتمان) عجيب� ،إذ
يعتقد أ�نه الوحيد الذي يعي�ش فـي دولة
حرة فـي العامل ،مع العلم ب أ�نه لي�س من
دولة حرة بل دولة ت�ستعبد النا�س،
أ
ولنه على ما يبدو قد تع ّود أ�ن ي ؤ�لف
بنف�سه احلكومة فـي لبنان أ�و فـي غريه
من الدول ،أ
ولن هذه احلكومة الوحيدة
فـي لبنان التي ت أ�لفت من خارج �إرادته،
أ
ولنه كان قد تعود رجاالت الو�صاية
الذين ال ي�ستطيعون أ�ن يعي�شوا من
دون أ�ي و�صاية ،فر أ�ى أ�ننا نحن أ�ي� ًضا

ت�شكل ح ًال للو�ضع هناك ،ف�إن القوات
أالمريكية ال تزال تعتمد �سيا�سة ترتكز
ب�شكل كبري على «الع�صا» بد ًال من
«اجلزرة» .وبح�سب كوهني وحنا ،فعلى
الدارة أالمريكية بد أ�ت
الرغم من أ�ن إ
�س ّر ًا بالتوا�صل اجلدّي مع ممثلني عن
«طالبان»� ،إال أ�نها مل تعط أ�همية كبرية
لكيفية ت�شجيع احلركة على تغيري
�سلوكها موا�صلة الت�ص ّرف على أ��سا�س
أ�ن القوة هي الو�سيلة الفعالة الوحيدة
للتوا�صل مع «طالبان» .ولذا �شددا
على �ضرورة اتخاذ الواليات املتحدة
خطوات لبناء الثقة مع «طالبان» ت�شمل
وقف �إطالق النار فـي بع�ض املناطق
وعدم ا�ستهداف قادة احلركة،
الفراج عن بع�ض عنا�صرها ،ولذلك
و إ
بهدف ت�شجيع «طالبان» على ال ّرد
بخطوات م�شابهة من خالل وقف
الهجمات على أالهداف املدنية وكذلك
الهجمات االنتحارية .واعتربا أ�ن
مقتل زعيم «القاعدة» ال�سابق أ��سامة
بن الدن أ�تاح فر�صة جلميع أالطراف
للتو�صل
التخاذ اخلطوات ال�ضرورية
ّ
�إىل ت�سوية �سيا�سية .وخل�صا م�شدد ْين
على �ضرورة االلتزام أالمريكي التام
با�سرتاتيجية �سيا�سية والت أ�كد من
أ�ن القوات أالمريكية املتواجدة فـي
أ�فغان�ستان تعمل على حتقيق الهدف
أال�سا�سي ،وهو وقف تلك احلرب.
وكذلك تناولت كوري �شيك (بروفي�سور

درا�سات أالمن الدويل فـي أ
«الكادميية
الع�سكرية أالمريكية») فـي جملة
«فورين بولي�سي» امللف أالفغاين،
فاعتربت أ�نه من ال�سهل ال�سخرية من
�إدارة أ�وباما ب�ش أ�ن �سل�سة املراجعات
التي أ�جرتها حول اال�سرتاتيجية
أالمريكية فـي أ�فغان�ستان� ،إذ بر أ�يها
أ�ن جميع تلك املراجعات أ�ثبتت أ�ن
الدارة أالمريكية ال تدري حتى آالن ما
إ
الذي تفعله فـي حربها �ضد أ�فغان�ستان!
ولفتت �إىل أ�ن املراجعة احلالية
تناق�ش عدد القوات أالمريكية التي
�سوف يتم �سحبها من أ�فغان�ستان فـي
متوز املقبل لتنفيذ وعد أ�وباما الذي
اعترب أ�ن الواليات املتحدة قد حققت
معظم أ�هدافها من احلرب مما ميكن
�إدارته من �سحب أ�عداد كبرية من
القوات أالمريكية� .إال أ�نها أ��شارت
�إىل أ�ن القيادة الع�سكرية ت ؤ�يد أ�ب�سط
ان�سحاب مقبول �سيا�سي ًا لدى البيت
أالبي�ض من أ�جل موا�صلة ال�ضغط على
«طالبان» العتقادها أ�ن ب�إمكان القوات
أالمريكية املتواجدة فـي أ�فغان�ستان
حتقيق أالهداف املن�شودة بحلول موعد
االن�سحاب املحدد فـي  2014ما مل
يك ّبل أ�وباما أ�يديهم فـي الوقت احلايل.
وك�شفت أ�ن البيت أالبي�ض أ�راد ن�صيحة
القيادة الع�سكرية ولكن ب�شكل �س ّري
كي ال يتح ّمل أ�وباما م�س ؤ�ولية جتاهله
لتلك الن�صيحة أ�مام ال�شعب أالمريكي.

امل�شهد اللبناين

نعي�ش فـي ظل الو�صاية ،وتخيل أ�ن هذه
الو�صاية ت أ�تي ممن يعتربهم خ�صومه
ويطلق عليهم ت�سمية حمور ال�شر».
و أ�علن عون أ�نه فـي حمور ال�ش ّر ،و أ�نه
�سعيد بهذه الت�سمية ،أ
«لننا �ش ّر على
ال�ش ّر ،ونعرف اخلري الذي أ�توا به �إىل
العراق ،ونعرف اخلري الذي أ�عطوه
لل�شعب الليبي ،ونعرف كذلك اخلري
الذي ي أ�تون به لل�شعب ال�سوري ،ونعرف
اخلري الذي أ�توا به �إىل أ�فغان�ستان
وباك�ستان وكل هذه البلدان ،لذا
فليحرتم ال�سيد فيلتمان نف�سه».
وجاء الفت ًا هذا أال�سبوع خرب ات�صال
أ�جراه الرئي�س مي�شال �سليمان مع
النائب عون والذي أ�كدته م�صادر
الت�صال الذي
ق�صر بعبدا ،لكن إ
أ
ك�سر جليد العالقات بني الرجلني �كد
عون ح�صوله ،نافي ًا أ�ن تكون طاولة
احلوار هي �سبب االت�صال ،بل هنالك
«مو�ضوع �آخر �ستعرفونه قريب ًا ،كما أ�ن
هنالك تالقي ًا قريب ًا معه».
أ�ما على م�ستوى املعار�ضة ،فقد كان
بارز ًا ت أ�كيد ع�ضو «كتلة الكتائب»
النائب ندمي اجلميل أ�نه كان هنالك
اجتماع ًا ألمانة �سر أالمانة العامة
لـ� 14آذار مع رئي�س احلكومة أال�سبق
�سعد احلريري فـي باري�س ،راف� ًضا
الغرتاب إلدارة أ�مور
الجتماع فـي إ
إ
ً
أ
أ
أ
البلد .ور�ى �ن هنالك ��سبابا قد تربر
وجود �سعد احلريري فـي االغرتاب
ولكن الفراغ ال�سيا�سي الذي تركه على

ال�ساحة اللبنانية غري مقبول ،وقال
«لي�س م�سموح ًا أ�و مقبو ًال أ�ن يكون هذا
الفراغ من قبل زعيم ال�سنة» .وكانت
قد �سرت معلومات تفيد عن اجتماع
جرى فـي باري�س بني �سعد احلريري
و�شخ�صيات فـي قوى «� 14آذار» .ولكن
مع عودة النواب ال�سابقني با�سم ال�سبع،
فار�س �سعيد ،و�سمري فرجنية ،ومدير
مكتب الرئي�س �سعد احلريري نادر
احلريري� ،آتني من باري�س ،نفى رئي�س
«حزب الكتائب» أ�مني اجلميل الذي
الجتماع « أ�ن يكون فريق
�شارك فـي إ
«� 14آذار» قد اجتمع فـي فرن�سا لر�سم
خطة للم�ستقبل» .وبر أ�ي اجلميل ،لي�س
هنالك من حاجة �إىل التوافق على
خطة ،أ
«لن التن�سيق م�ستمر مع رئي�س
احلكومة ال�سابق �سعد احلريري»،
مو�ضح ًا « أ�ن اللقاء الذي عقده معه
كان للت�شاور فـي كيفية التعاطي مع
حكومة ي�سيطر عليها حزب اهلل ولها
امتدادات خارجية».
وفـي امللف أالمني ،كانت طرابل�س قد
�شهدت ال�سبت املا�ضي �إ�شتباكات بني
جبل حم�سن وباب التبانة و�صفت ب أ�نها
أالعنف منذ أ��شهر طويلة ،واندلعت
بينما كانت ت�ستعد فيه عا�صمة ال�شمال
ال�ستقبال أ�ربعة من وزرائها ،ف�ض ًال عن
رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي ،حيث
تلقى أالخري أ�ول ر�سالة دموية مبا�شرة،
ومن عقر داره حتديد ًا ،حيث كان
ي�ستع ّد لعقد أ�ول م ؤ�متر �صحايف له بعد

و أ�كدت على أ�نه وفـي حني ميكن ألوباما
أ�ن ال يعمل بن�صيحة القيادة الع�سكرية
أالمريكية ويعتمد �سيا�سة أ�خرى� ،إال أ�نه
ال ميكنه اتخاذ قراراته اخلا�صة من
دون أ�ن ي�شرح �سبب جتاوزه لن�صيحة
القيادة .ولذا خل�صت معتربة أ�نه فـي
حال قرر أ�وباما التغا�ضي عن ر أ�ي
القيادات الدفاعية الع�سكرية واملدنية
أالمريكية ف�سوف يدين لها ولل�شعب
أالمريكي بتو�ضيح.
وحتت عنوان «كابو�س �سوريا» لفتت
«نيويورك تاميز» �إىل أ�نه وبعد ثالثة
أ��شهر ون ّيف على بدء الثورة ال�شعبية
فـي �سوريا ،وبعد أ�ن فاق عدد
القتلى هناك أاللف و أ�ربعمئة وعدد
املحتجزين الع�شرة �آالف ،عدا عن
�آالف النازحني ال�سوريني ،مل ُيقدم
الرئي�س ال�سوري ب�شار أال�سد ال على
االنتقال �إىل نظام دميقراطي وال على
الرحيل عن ال�سلطة .ور أ�ت أ�ن الرئي�س
أالمريكي باراك أ�وباما مل يفعل الكثري
حل�شد حتالف دويل لل�ضغط على نظام
أال�سد .و�شددت على �ضرورة أ�ن يو�ضح
أ�وباما أ�ن أال�سد فقد كامل �شرعيته،
و أ�ن وا�شنطن –وعلى الرغم من عدم
بالتوجه �إىل اخليار الع�سكري� ،إذ
ن ّيتها
ّ
أ�ن الو�ضع فـي �سوريا أ�كرث تعقيد ًا من
الو�ضع فـي ليبيا -م�ص ّممة على العمل
مع االحتاد أالوروبي وتركيا و»جامعة
الدول العربية» إلجبار أال�سد واملق ّربني

ت�شكيل حكومته الثالثينية التي تتعر�ض
لهجوم �شديد من قوى «� 14آذار»
ورموز «تيار امل�ستقبل» فـي ال�شمال.
فرب أ�ي مراقبني أ�ن احل�ضور الوزاري
الطرابل�سي الوازن فـي احلكومة أ�زعج
«تيار امل�ستقبل» ،خ�صو� ًصا أ�نه يبدو
النتخابي املقبل فـي
م ؤ��س�س ًا للم�شهد إ
العام  2013فـي ظل تبدل موازين القوى
ال�سيا�سية ،ال�سيما فـي حال جنحت
احلكومة اجلديدة فـي تنفيذ اخلطط
المنائية فـي املدينة وجوارها ،هذا
إ
مع العلم أ�ن طرابل�س وعموم ال�شمال
ي�شهد منذ وقت لي�س بق�صري توترات
أ�منية متنقلة ،على خلفية أ�حداث
�سوريا والالجئني من �سوريا �إىل لبنان
عرب البوابة ال�شمالية .وقد لوحظ أ�ن
�إ�شتباكات طرابل�س جاءت فـي أ�عقاب
تلويح فريق الرابع ع�شر من �آذار
وحتديد ًا بع�ض نواب «تيار امل�ستقبل»
با�ستخدام ال�شارع من دون أ�ن ت�سقط
القليمية التي
من ح�ساباتهم أالو�ضاع إ
تنذر بتحوالت كبرية من �ش أ�نها أ�ن
تطاول لبنان فـي حال انتقلت العدوى
أالمنية �إليه .وكان ع�ضو تكتل «لبنان
أ�و ًال» النائب حممد كبارة قد حذر قبيل
ا�شتباكات طرابل�س ب�ساعات قليلة من
أ�نّ ال�شارع بحالة غ�ضب وفوران نتيجة
ممار�سات حزب اهلل ،مل ّوح ًا ب أ�ن هذا
ال�شارع قد ينفجر ب أ�ي حلظة ،و أ�ن
«تيار امل�ستقبل» لن يتمكن فـي ما بعد
من جلمه.
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التع�سف
منه على دفع ثمن غال ج ّراء ّ
الذي ميار�سونه �ضد املدنيني .وفـي
يتوجب على وا�شنطن
حني اعتربت أ�نه ّ
قيادة حملة �شاملة ال�ست�صدار قرار فـي
جمل�س أالمن الدويل يدين العنف فـي
�سوريا ويفر�ض عقوبات عليها ،لفتت
�إىل أ�ن ك ًال من رو�سيا وال�صني قاطعتا
ربر حمادثات جمل�س
من دون أ� ّي م ّ
أالمن ملناق�شة م�سودة قرار �سيدين
قمع �سوريا للمتظاهرين .وبح�سب
«نيويورك تاميز» ،ف�إن العقوبات
أالمريكية أ
والوروبية يجب أ�ن ت�شمل
عدد ًا أ�كرب من امل�س ؤ�ولني ال�سوريني
وكذلك ال�شركات احلليفة للنظام
ال�سوري .وك�شفت عن جدل يدور اليوم
فـي وا�شنطن حول دفع أ�كرب م�ستهلكي
النفط ال�سوري ،وهم أ�ملانيا و�إيطاليا
وفرن�سا وهولندا� ،إىل وقف اال�سترياد
من دم�شق ،م�شرية �إىل أ�ن اخلرباء
يقولون ب أ�ن حجم تلك اال�ستريادات
�صغري بحيث ال ي ؤ�ثر تعليقه ب�شكل كبري
على أ��سعار النفط العاملية ولكنه ي ؤ�ثر
ب�شكل كبري على �سوريا .كما أ��شادت
مبوقف احلكومة الرتكية الذي أ�دانت
فيه أ�عمال العنف فـي �سوريا ،و�سماحها
لقوى املعار�ضة ال�سورية باالجتماع فـي
تركيا .وخل�صت «نيويورك تاميز» �إىل
أ�ن ال�سبيل الوحيد إلنهاء كابو�س �سوريا
يكون برحيل أال�سد.
ترجمة و�إعداد:
�سارة عو�ض ومها �صالح

وكانت أ�حداث طرابل�س التي عكرت
برنامج احتفاالت الرئي�س ميقاتي
ووزرائه الطرابل�سيني قد �شغلت
الرئي�س ميقاتي الذي عمل على تثبيت
الهدوء ،بعدما جمع عدد ًا من فاعليات
منطقة باب التبانة ،طالب ًا منهم
التهامات
التزام التهدئة .ورد ًا على إ
املتعدّدة املوجهة �إىل فرع املعلومات
بتوزيع ال�سالح فـي التبانة ،جزم وزير
الداخلية والبلديات مروان �شربل
ب أ�نه «لي�س فـي وزارته أ�ي جهاز يوزع
أال�سلحة والذخرية واملعلومات» .و أ�كد
أ�نه �سيحا�سب من يعمل معه منذ بدء
العمل معه ولي�س على ما�ضيه .وعلى
هام�ش التوتر ال�شمايل ،برز كالم
لع�ضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
نواف املو�سوي أ�كد فيه «وجود حملة
مربجمة ت�ستهدف اجلي�ش بقيادته
و أ�فراده وكوادره» ،م�شري ًا �إىل خطورة
«ما يح�صل على ل�سان أ��شخا�ص
ونواب».
فـي املح�صلة ،يبدو وا�ضح ًا أ�ن
العوا�صف ال�سيا�سية لن تهد أ� فـي املدى
ال�ستقرار
املنظور و أ�ن ال�سباق بني إ
ال�سيا�سي أ
والمني واملراوحة ال�سيا�سية
وتداعياتها أالمنية يجري على قدم
و�ساق .لكن يبقى أ�ن اللبنانيني
بغالبيتهم يتطلعون �إىل مرحلة من
الجتماعي وي أ�ملون
ال�ستقرار املعي�شي و إ
إ
ب أ�ن حتقق هذه احلكومة اخرتاق ًا على
هذه امل�ستويات ،فهل تفعل؟
احلـــــوار
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م ؤ��س�ســة خمزومـــي

اجلمعة 2011/6/24

«م ؤ��س�سة خمزومي»

بالتو�سع خارج بريوت
وبد أ� برنامج «القرو�ض ال�صغرية» فـي «م ؤ��س�سة خمزومي»
ّ
كونها أ�حد ال�شركاء املحليني ال�سبعة
الذين مت اختيارهم لتنفيذ املرحلة
الثانية من برنامج «اال�ستثمار فـي جمال
التمويل أال�صغر فـي لبنان» ()LIM
املم ّول من «الوكالة أالمريكية للتنمية
الدولية» ( ،)USAIDبا�شرت
«م ؤ��س�سة خمزومي» بت أ�مني قرو�ض
�صغرية فـي مناطق خمتلفة خارج
بريوت.
الطار ،بد أ�ت امل ؤ��س�سة عملها
هذا
وفـي
إ
ً
خارج بريوت وحتديدا فـي ال�شمال
وفـي منطقة بعلبك وبا�شرت با�ستقبال

الطلبات ،وذلك من أ�جل دعم ذوي
الدخل املحدود و أ��صحاب امل�شاريع
ال�صغرية لت أ��سي�س أ�و تطوير عمل ما
وحت�سني الو�ضع االقت�صادي فـي هذه
املناطق.
أ
مع العلم �ن الربنامج املذكور يهدف
�إىل تو�سيع نطاق القرو�ض ال�صغرية
فـي جميع أ�نحاء لبنان وتوفري القرو�ض
للم ؤ��س�سات ال�صغرية واملتو�سطة فـي
قطاع الزراعة وال�سياحة والتكنولوجيا
وغريها ،لتطوير أ�عمالها اخلا�صة
وامل�ساعدة على خلق فر�ص عمل.

يخرج دفعة جديدة فـي بلدة �سحمر-البقاع
«برنامج التدريب» ّ
برعاية «م ؤ��س�سة خمزومي» ،و�ضمن
�سياق التعاون والربوتوكول املو ّقع بني
امل ؤ��س�سة و»اجلمعية الن�سائية للتنمية
االجتماعية» ،جرى حفل التخرج أالول
لـ 30متدرب ًا ومتدربة فـي اخت�صا�ص اللغة
النكليزية فـي قاعة «الوحدة الوطنية»
إ
فـي بلدة �سحمر ،فـي  19حزيران
احلايل ،وذلك بح�ضور رئي�سة اجلمعية
ال�سيدة زينب عبا�س وممثلني عن حركة
« أ�مل» وحزب اهلل واملجل�س البلدي.
وقد أُ�لقيت فـي هذه املنا�سبة كلمات
لكل من اليا�س حنا ممث ًال «م ؤ��س�سة

خمزومي» وال�سيدة زينب عبا�س،
ال�ضافة �إىل كلمة املتخرجني التي
ب إ
أ�لقتها ال�سيدة زينب قمر.
وقد هن أ�ت جميع الكلمات املتدربني
ال�ضافة �إىل
واملتدربات على تخ ّرجهم ب إ
ال�شادة بالدور الثقافـي واالجتماعي
إ
ؤ
التي تقوم به «م��س�سة خمزومي».
وفـي اخلتام ،مت توزيع ال�شهادات
وامليداليات على جميع املتخرجني فـي
الدورة .علم ًا ب أ�ن الدورات اجلديدة تبد أ�
فـي � 1آب املقبل ،فـي كافة املراكز ،وفـي
كافة االخت�صا�صات.

العناية ال�صحية أ�ولوية...
أ�طلقت «م ؤ��س�سة خمزومي» برنامج
«الرعاية ال�صحية» بهدف حت�صني
املواطن �ضد املخاطر ال�صحية وتفادي
احلاالت املر�ضية ولتخفيف بع�ض
أالعباء عن كاهله ،ولذلك فهي تنظم

احلمالت ال�صحية املجانية فـي كافة
مراكزها ال�صحية.
وفـي هذا ال�سياق ،أ�قيمت حملة �صحية
لفح�ص ال�شرايني والفاريز فـي مركز
امل ؤ��س�سة ال�صحي فـي املزرعة ،فـي

 14حزيران احلايل ،حيث أ�ن املركز
قد ّمت جتهيزه م ؤ�خر ًا ب أ�حدث ماكينة
للت�صوير ال�صوتي بهدف احل�صول
على نتائج م ؤ�كدة وحا�سمة.
واجلدير ذكره أ�ن العمل قد بد أ� فـي

مركز امل ؤ��س�سة ال�صحي اجلديد فـي
أ
الزيتون-ال�شرفية ،و أ�نه
منطقة كرم
ي ؤ�من جميع اخلدمات ال�صحية التي
ال�ضافة
اعتاد أ�ن يقدمها للم�ستفيدين ب إ
�إىل خدمة الت�صوير ال�صوتي.

الطبق ...والفرن أ�ي�ض ًا من �صنع يديها
نفذ برنامج «البيئة-الزراعة» فـي
«م ؤ��س�سة خمزومي» ور�شة عمل
حتت عنوان «كيفية ت�صنيع الطباخ
ال�شم�سي»� ،ضمن م�شروعها «تغيرّ
املناخ والطاقة املتجدّدة» ،وذلك فـي 16
حزيران احلايل ،فـي «مركز اخلدمات
الجتماعية»–ال�شياح ،التابع لوزارة
إ
ؤ
الجتماعية.
ال�ش�ون إ
و�شاركت فـي الور�شة � 28سيدة من
البلدة وجوارها� ،إطلعن على أ��سباب
تغيرّ املناخ و أ�همية الطاقة ال�شم�سية،
من خالل عر�ض قدّمته املهند�سة
�س ّالمة نعماين ،تاله عر�ض أ�فالم
وثائقية حول املو�ضوع عينه وحول �سبل

فـي القـــانــــون...

جرم التزوير
فـي القانون اللبناين

ين�ص قانون العقوبات اللبناين على أ�ن
التزوير هو حتريف متعمد للحقيقة فـي
الوقائع أ�و البيانات التي يثبتها �صك أ�و
خمطوط ي�شكل م�ستند ًا بدافع �إحداث
�ضرر مادي أ�و معنوي أ�و اجتماعي.
بن�صه فيعاقب من
ويتابع القانون ّ
ا�ستعمل املزور وهو عامل ب أ�مره بنف�س
عقوبة مرتكب التزوير ،ولكن �إذا ارتكب
التزوير أ�و ا�ستعمل املزور بق�صد �إثبات
أ�مر �صحيح خف�ضت العقوبة.
هنالك نوعان من التزوير:
ـ التزوير املادي :حيث يتم عن طريق
ت�شويه املخطوط بالتح�شية أ�و التقليد أ�و
احلذف أ�و احلك ،أ�ي عمل يح ّرف مادي ًا
فـي الكتابة فيك�شفه النظر أ�و التطبيق
الفني.
ـ التزوير املعنوي :حيث يح�صل دون �نأ
يرتك أ�ي أ�ثر مادي ظاهر أ�و حم�سو�س
فـي الكتابة أ�و فـي ال�شكل ألن التحريف
بهذه الطريقة يتناول م�ضمون املخطوطة
املكتوبة ،أ�ي املو�ضوع نف�سه الذي يثبت
احلق ،كما يتناول معناها أ�ي� ًضا وذلك
ب�إدراج بيانات كاذبة فيها على أ�نها
�صحيحة وهي لي�ست كذلك ،أ�و يذكر
أ�قوال غري التي �صدرت عن �صاحبها
أ�و ب�إيراد أ�مور أ�و �إغفالها ب�شكل مغاير
للحقيقة والواقع.
أ�ما معيار التمييز بني هذين النوعني من
التزوير فيعود �إىل الو�سائل امل�ستخدمة
فـي هذا النوع أ�و ذاك� ،إذ لكل منهما
و�سائله اخلا�صة.
ولكل جرم عنا�صر ال بد من توافرها
حتى يكت�سب الطابع اجلرمي ،كذلك
فـي التزوير فالعن�صر القانوين لهذه
اجلرمية يتمثل بن�ص املادة  453من

التوفري فـي الطاقة.
بعد ذلك تد ّربت امل�شاركات على كيفية
ت�صنيع طباخ �شم�سي يدوي ًا من علب
الرتكاز
الكرتون وورق أاللومينيوم ،ب إ
أ
�إىل ثالثة أ��س�س هي :تركيز ��ش ّعة

خولة بنت أ
الزور
�سيف اهلل بني الن�ساء

ال�شم�س ،حتويل ال�ضوء �إىل حرارة ت�صنيعها يدوي ًا .كما وزعت من�شور ًا
من �إعدادها يت�ض ّمن توجيهات خا�صة
واحتبا�س احلرارة.
«برنامج التوعية»
وقامت «م ؤ��س�سة خمزومي» خالل بكيفية توفري الطاقة ،وهدية بيئية
«م ؤ��س�سة خمزومي»
الور�شة بتوزيع دليل يعر�ض لنماذج رمزية هي كناية عن ملبات توفري.
أ
�إمر�ة جميلة جمعت كل �صفات
متعدّدة من الطباخ ال�شم�سي ميكن
الفرو�سية ،دخلت فـي حروب امل�سلمني
والروم بقيادة خالد بن الوليد .كانت
ملثمة ال يظهر منها �سوى العينني .وقد
�س أ�ل خالد عن هذا الفار�س الذي مزّق
�صفوف الروم و أ�دخل الرعب فـي قلوب
أ�بطالهم ...يختفي بني كتائب الروم ثم
يعود ورحمه يقطر دم ًا .و�س أ�ل امل�سلمون
من الفار�س الذي يتقدّم خالد ويفتك
بالروم؟ ف أ�جابهم الفار�س :أ�نا خولة
بنت أالزور ،لقد علمت أ�ن �ضرار أ��سري
فجئت ألفك أ��سره.
أ
�إ ّ
نق�ضت خولة على الروم تط� خيامهم
وتقتل ع�سكرهم ،ولكنها مل جتد أ�خاها.
ؤ
وكانت دعوة خالل امل�متر �إىل احتاد فـي �سبيل نيلهن لكافة حقوقهن ،ال �سيما وفـي ما بعد ا�ست�سلمت فرقة من الروم،
الن�ساء فـي املنطقة العربية وفـي العامل ،ال�سيا�سية منها واالقت�صادية.

واملغرب ،وال�سودان ،وبلغاريا...
وهدَ َف امل ؤ�متر �إىل تبادل خربات
ت�ساعد فـي جت ّلي حقوق املر أ�ة و�إعادة
ر�سم وتنظيم دورها التاريخي ،و�شكل
فر�صة لبناء تعاون م�ستدام ومثمر
بني املنظمات واحلركات الن�سوية فـي
املنطقة .وقد ركزت املداخالت فيه على
نقل �صورة الواقع املجحف بحق املر أ�ة
على الرغم من م�ساهمتها الفاعلة فـي
احلراك احلا�صل فـي العديد من البلدان
العربية باجتاه حتقيق الدميقراطية.

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

 vvاللجنة القانونية
فـي حزب احلوار الوطني

 vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
ا�ست�شارات قانونية.

النتقال نحو الدميقراطية
امل ؤ�متر الدويل لدور املر أ�ة فـي إ
�شاركت «م ؤ��س�سة خمزومي» فـي امل ؤ�متر
الدويل الذي نظمته «جمعية النجدة
يومي
إ
الجتماعية» فـي فندق «ريفيريا» ْ
 10و 11حزيران احلايل حتت عنوان
«دور املر أ�ة واملنظمات الن�سائية غري
احلكومية واحلركات فـي العمليات
النتقالية نحو الدميقراطية».
إ
ؤ
و�شارك فـي امل�متر �شخ�صيات ن�سائية
نا�شطة من منظمات وحركات ن�سوية
عربية وغربية من م�صر ،والعراق،
أ
والردن ،واليمن ،و�سوريا ،واجلزائر،

قانون العقوبات اللبناين الذي ي�ضفي
ال�صيغة غري امل�شروعة على اجلرائم
املخلة بالثقة العامة ،أ�ي ب�إ�ضفائه
احلماية القانونية لهذا احلق أال�سا�سي
ال�ستقرار الثقة واملعامالت بني أالفراد
من جهة ،وبني ه ؤ�الء والدولة من جهة
أ�خرى .لكن هذه اجلرمية اجلزائية ال
تكتمل �إال بقيام جميع عنا�صرها وحتقق
كامل �شروطها املن�صو�ص عليها فـي
القانون اجلزائي ،والتي تتمثل بالعن�صر
املادي والعن�صر املعنوي� ،إال أ�ن امل�شرتع
اللبناين أ��ضاف �شرط ًا أ��سا�سي ًا لقيام
جرمية التزوير ،أ�ال وهو �شرط حتقق
الحتمايل
ال�ضرر بوجه أالكيد أ�و إ
خمفف ًا بذلك �شروط التجرمي املتعلقة
بهذا النوع من اجلرائم اخلطرة والتي
كان من املتوجب أ�ن يت�شدد امل�شرتع
فـي جترميها حتى ال ي�سهل على املجرم
الهروب من العقوبة بحجة عدم حتقق
الحتمايل� ،إذ
ال�ضرر بالوجه أالكيد أ�و إ
ميكن دائم ًا للمدعى عليه أ�ن يديل بعدم
وجوده و�إثبات ذلك بو�سائل متعددة
تقف جتاهها النيابة العامة فـي كثري
من أالحيان عاجزة عن دح�ضها و�إثبات
حتقق جميع العنا�صر وال�شروط املتعلقة
بجرمية التزوير.

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

ف�س أ�لهم خالد عن �ضرار ،فقيل له �إنه
قتل ابن احلاكم ،فتكاثروا عليه و أ��سروه
توجهت خولة لفك
ونقلوه �إىل حم�صّ .
أ��سر �ضرار ،فوجدته وقد حت ّلق الروم
ّ
وانق�ضت كال�شهب وقتلت
حوله ،فكبرّ ت
ح ّرا�سه وح ّررته.
تابعت خولة القتال �ضد الروم �إال أ�نها
أ� ِ�سرت فـي وقعة «�صحورا» فـي ال�شام.
لكنها خطبت فـي الن�ساء راف�ضة أ�ن
تكون عبدة لرجل من الروم ،ف أ�خذت
أ�عمدة اخليام وطلبت من الن�ساء أ�ن
يهجمن هجمة واحدة على احلرا�س
الذين ذهلوا من املفاج أ�ة .ومتكنت خولة
من الفرار والعودة �إىل اجلهاد .توفيت
خولة أ�واخر خالفة عثمان بن عفان،
وكانت من الن�ساء اللواتي ق ّل نظريهن
بني أ��شجع ال�شجعان.
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي

