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العدد351:

امل�شهد اللبناين

مل ينته هذا أال�سبوع � إ ّال ببيان وزاري
تع�سر حول �ص ْوغ الفقرة املتعلقة
بعد ّ
باملحكمة الدولية فـي البيان الوزاري
حلكومة الرئي�س جنيب ميقاتي ،ذلك
بعدما �شكل انق�ضاء أ��سبوعني ونيف
على ت أ�ليفها عامل �ضغط أ�مام رئي�سها
إلجناز البيان و�إقراره فـي جمل�س
الوزراء الذي انعقد أ�م�س اخلمي�س و أ�ق ّر
البيان متهيد ًا لنقله �إىل جمل�س النواب
قبل انتهاء املهلة الد�ستورية .ومل يكد
ينت�شر خرب �إجناز جلنة �صياغة البيان
الوزاري ملهمتها واتفاق الوزراء على
البند املتعلق باملحكمة الدولية ،حتى
تلقى رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
ات�صال «تهنئة» من أالمني العام أ
للمم
املتحدة بان كي مون .والالفت هو
ت�سلم املدعي العام التمييزي القا�ضي
�سعيد مريزا القرار ا إلتهامي من
املحكمة الدولية فـي الوقت عينه الذي
كانت احلكومة جمتمعة إلقرار البيان
الوزاري .وكان احتمال �صدور القرار
ا إلتهامي قد تقدّم على ما عداه -فـي
ظل ا�ستدعاء الق�ضاة اللبنانيني �إىل
الهاي ومعلومات �صحافية تتداولها
أالل�سن من دون أ�ن ي ؤ�كدها املعنيون-
مبا فـي ذلك �إجناز البيان الوزاري

البيان الوزاري إ�ىل جمل�س النواب
العالمي يتوا�صل
والرتا�شق إ

للحكومة ،مما أ�عطى �سبب ًا �إ�ضافي ًا
لالنق�سام الداخلي فـي امللف أالكرث
تعبري ًا عنه ،وهو املحكمة الدولية،
و أ�وحى أ�ن احلكومة ورئي�سها هما أ�مام
أ�كرث من امتحان ،علم ًا أ�ن البيان أ�جنز
قبل �سفر رئي�س اجلمهورية مي�شال
�سليمان اليوم اجلمعة �إىل موناكو تلبية
لدعوة من أ�مريها أ�لبري حل�ضور حفل
زفافه .وقد توا�صل الرتا�شق ا إلعالمي
بني املواالة واملعار�ضة على خلفية
املحكمة الدولية والقرار ا إلتهامي� ،إذ
أ�ن املفارقة مل تعد بخافية على أ�حد
عن التوقيت ال�سيا�سي للت�سريبات
التي كانت قد اختفت فج أ�ة �إبان
الفراغ احلكومي وعادت فج أ�ة أ�ي�ض ًا
مع ت�شكيل احلكومة اجلديدة .وكانت
ا إلطاللة ا إلعالمية أ
للمني العام
حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل
قد �شكلت احلدث الداخلي أالبرز� ،إذ
و�ضع حد ًا للغط الذي أ�حاط بك�شف
جمموعة جت�س�س أ�مريكية�-إ�سرائيلية
داخل �صفوف احلزب فـي ا آلونة
أالخرية ،وذلك ب�إعالنه عن �إجناز
أ�مني حققته املقاومة عرب �إحباط خرق
أ�مريكي حمدود متكنت من خالله
وكالة اال�ستخبارات أالمريكية الـ»�سي.

احلدث بعيون عربية

الحتالل!
ال �صوت يعلو على �صوت إ

�سلطت ال�صحف العربية ال�ضوء على
احلدث املتمثل با�ستعداد « أ��سطول
احلرية  »2للتوجه �إىل غزة ،ف أ�جمعت
على أ�ن املجتمع الدويل الذي تقوده
الواليات املتحدة ينحاز �إىل جانب
�إ�سرائيل �ضد ن�شطاء هذا أال�سطول
الذين يهدفون �إىل �إبراز معاناة �شعب
حما�صر منذ خم�س �سنوات .وفـي حني
تخوف البع�ض من وقوع جمزرة ثانية
ب�سبب حماولة منع ال�صحافيني من
ركوب �سفن القافلة اجلديدة لعدم نقل
�صور املجزرة ،انتقد كثريون اهتمام
الغرب بق�ضية أال�سري ا إل�سرائيلي
جلعاد �شاليط فـي حني ال يكرتث ب آ�الف
أال�سرى الفل�سطينيني� ،إذ أ�ن الغرب لن
ي�صحح م�ساره طاملا أ�ن الدول العربية
جمتمعة ال تعمل جادة من أ�جل فر�ض
�إنهاء هذا ا إلنحياز للعدو ال�صهيوين،
جزمت �إحدى ا إلفتتاحيات ،.لت ؤ�كد
أ�خرى أ�نه فـي ظل احلملة الدولية �ضد
أ��سطول احلرية ،بات ال �صوت يعلو على
�صوت ا إلحتالل! وفـي ملف الثورات
العربية ر أ�ى البع�ض أ�ن التعامل الدويل
لن يتغري مع الدول الثورية �إال �إذا
امتلكت ر ؤ�ية لنظام حكم دميقراطي،
و�سجلت �إحدى كربيات ال�صحف

امل�صرية قدرة احلكومة ا إلنتقالية على
املحافظة على مد اجل�سور مع العامل
من دون اخل�ضوع ل�سلب القرار امل�ستقل
أ�و انتقا�صه.
فقد اعتربت أ
«الهرام» امل�صرية حتت
عنوان «الديبلوما�سية الناعمة حلكومة
الثورة! » أ�ن ثورة « 5 2يناير» معجزة
م�صرية  ،الفتة �إىل أ�ن املده�ش حق ًا هو
أ�ن حكومة الثورة التي جاءت �إىل �سدة
احلكم برغبة جماهري ميدان التحرير ،
ومبباركة املجل�س أالعلى للقوات
امل�سلحة ،اختارت أ�ن مت ّد ج�سورها مع
جميع دول العامل ،كما أ�نها أ��صرت على
ا إللتزام بجميع تعهدات م�صر الدولية.
و أ��شارت �إىل أ�نه بد ًال من اللغة الثورية
املتحدية ،ف�إنها جل أ�ت �إىل الديبلوما�سية
الناعمة ،م�ستفيدة من تراث م�صر،
ور�صيدها من القوة الناعمة ،م ؤ�كدة
أ�ن مدر�سة الديبلوما�سية امل�صرية
العريقة عادت ثانية لتفتح أ�بوابها مع
جميء نبيل العربي ،وا آلن يكمل حممد
العرابي ،وزير اخلارجية اجلديد،
امل�شوار بديبلوما�سية ناعمة ترتكز على
ما تتمتع به م�صر من مكانة تاريخية
وثقافية ت ؤ�هلها إلقامة عالقات متميزة
مع جميع دول العامل)...( .
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�آي�.إي» من جتنيد ثالثة من كوادر
احلزب مل�صلحة �إ�سرائيل .وقد �سارعت
ال�سفارة أالمريكية فـي بريوت �إىل نفي
اتهامها بتجنيد عمالء فـي �صفوف
حزب اهلل ،وو�صفتها بالـ»فارغة وال
أ��سا�س لها».
وكان رئي�س جمل�س النواب نبيه بري
قد قال �إن مهلة ال�شهر إلجناز البيان
الوزاري هي مهلة �إ�سقاط ولي�ست
مهلة حث ،الفت ًا االنتباه �إىل أ�نه فـي
حال أ�خفقت احلكومة فـي و�ضع بيانها
الوزاري قبل  13متوز املقبل ،ت�صبح
حكم ًا م�ستقيلة ،وتتحول �إىل حكومة
ت�صريف أ�عمال ،مما ي�ستوجب عندها
�إجراء ا�ست�شارات نيابية جديدة
لتكليف �شخ�صية بت�شكيل احلكومة.
و أ��شار �إىل أ�ن هنالك العديد من
االجتهادات وال�سوابق التي ت ؤ�كد هذا
التف�سري الد�ستوري ،مو�ضح ًا أ�نه �إذا
انق�ضت مهلة ا إل�سقاط من دون �إجناز
البيان الوزاري ،ف�سيدعو �إىل عقد
جل�سة نيابية ت�شريعية فـي أ�ول أ�ربعاء
بعد  13متوز.
وكان الرئي�س ميقاتي قد تر أ��س �سل�سلة
اجتماعات بلغت �سبعة �إجتماعات
للجنة �صوغ البيان الوزاري 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 ومدير عام رئا�سة الوزراء
�سهيل بوجي .وقد متكنت من �إجناز
معظم بنود م�سودة البيان الوزاري
حول ال�سيا�سات العامة للحكومة وحول
ال� ؤش�ون ال�صحية والبيئية وال�ضمان
االجتماعي والتقدميات االجتماعية
وال�سياحة وال�صناعة ودور املر أ�ة التي
خ�ص�ص لها ح ّيز مهم فـي البيان،
كما الن�صو�ص النهائية للتوجهات
املالية واالقت�صادية ،وختمت ا إلجتماع
ال�سابع ب�إجناز البيان .وجاءت �صيغة
البند املتعلق باملحكمة الدولية اخلا�صة
بلبنان على ال�شكل ا آلتي« :احرتام
القرارات الدولية ومتابعة م�سار
املحكمة الدولية التي أ�ن�شئت إلحقاق
احلق والعدالة وبعيد ًا عن الت�سيي�س
مي�س ا�ستقرار و�سيادة
واالنتقام ومبا ال ّ
لبنان».
وكان رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
قد أ� ّجل طرح بند املحكمة الدولية
اخلا�صة بلبنان أ�مام اللجنة الوزارية

احلدث بعيون غربية

احلدث بعيون إ��رسائيلية

ال�شعب أ
المريكي اكتفى
من احلروب الطويلة
�سلطت ال�صحف الغربية ال�ضوء على
اخلطاب الذي أ�لقاه الرئي�س أالمريكي
باراك أ�وباما م ؤ�خر ًا حول أ�فغان�ستان،
وفـي حني ر أ�ى البع�ض أ�ن �إعالن
أ�وباما عن �سحب  33أ�لف جندي
أ�مريكي بحلول �صيف العام  2012يربز
ا إلجنازات احلقيقية التي حققتها
الواليات املتحدة �ضد «القاعدة»
و»طالبان» ،ر أ�ى البع�ض ا آلخر أ�ن هذا
ا إلعالن يع ّد مغامرة خطرية ،كما يقلل
من � أش�ن ا إلجنازات التي ّمت حتقيقها
فـي أ�فغان�ستان! وهنالك من اعترب
أ�ن قرار االن�سحاب يعك�س نفاذ �صرب
ال�شعب أالمريكي من حرب ما زالت
ممتدة منذ ع�شر �سنوات .و�س أ�لت
�إحدى كربيات ال�صحف الربيطانية،
تخ�ص�ص وا�شنطن موارد
ملاذا قد
ّ
مالية هائلة إلعادة �إعمار بغداد
وكابول بد ًال من تخ�صي�صها إلنعا�ش
اقت�صادها الراكد فـي الوقت التي
تعاين فيه من م�شكلة عجز متفاقم فـي
ميزانيتها يقدّر برتليونات الدوالرات؟!
�إذ أ�ن ما �سيحدّد نتائج االنتخابات
الرئا�سية أالمريكية فـي العام  2012هو

ل�صوغ البيان الوزاري� ،إىل حني
�إجناز التوافق على ال�صيغة املالئمة
لهذا البند .فميقاتي ّ
ف�ضل ،بح�سب
معلومات �صحفية ،الت�شاور مع كل من
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان ورئي�س
جمل�س النواب نبيه بري كما مع مع
قادة أالحزاب والتيارات التي تت أ�لف
منها أالكرثية النيابية لالتفاق على
�صيغة مقبولة لبند املحكمة الدولية
اخلا�صة بلبنان تق ّرها اللجنة وال تكون
ا�ستن�ساخ ًا للبند الذي ثبت فـي بيان
احلكومة ال�سابقة ،بد ًال من مناق�شتها
داخل اللجنة جتنب ًا للخالفات الوا�سعة
املحتملة بني أ�ع�ضاء فـي اللجنة .ولكن
هذه ا إلت�صاالت اجلانبية مليقاتي مل

ت�صل �إىل نتيجة حا�سمة حولها ،وهو
ما عبرّ عنه ع�ضو اللجنة وزير الدولة
حممد فني�ش بالقول �إن حلزب اهلل
موقف ًا معروف ًا من املحكمة الدولية،
«وعندما ُيعر�ض علينا ن�ص ما فـي
البيان الوزاري نناق�شه ونرى مدى
مواءمته مع موقف احلزب» .ومازح
ال�صحافيني قائ ًال« :قد ت�صل �إلينا
املحكمة قبل أ�ن ن�صل �إىل مناق�شة
بندها» ،فيما رف�ض وزير ال�صحة علي
ح�سن خليل الربط بني بند املحكمة
والت�سريبات التي جتري منذ أ�يام حول
القرار االتهامي املرتقب.
وكان ميقاتي قد طرح فـي حديث
تلفزيوين ر ؤ�يته ()...

االقت�صاد الداخلي أالمريكي .والالفت
أ�ن هناك من اعترب أ�ن ثمة دوافع
�سيا�سية خلف قرار أ�وباما ،و أ�نه قدّم
م�صاحله ال�سيا�سية على النجاحات
الع�سكرية! وفـي امللف البحريني،
ر أ�ت �إحدى أ�برز ال�صحف أالمريكية
أ�ن مزاعم البحرين أ�ن لدى �إيران يد
خفية فـي اال�ضطرابات التي ت�شهدها
اململكة مبالغ فيها ،فالتهديد احلقيقي
للبحرين ي أ�تي من جتاهلها للمطالب
واالحتياجات امل�شروعة ل�شعبها،
داعية وا�شنطن �إىل التعاطي بحزم
مع أالحداث التي ت�شهدها البحرين
رغم كونها موطن أال�سطول اخلام�س
للبحرية أالمريكية.
فقد أ�كدت «نيويورك تاميز» حتت
عنوان « أ�ين امل�صاحلة؟» على أ�ن الوعد
الذي قطعه ملك البحرين حمد بن
عي�سى �آل خليفة ب�إطالق حوار وطني
بني أ�طياف ال�شعب البحريني من أ�جل
امل�صاحلة بعد القمع الوح�شي الذي
مورِ�س �ض ّد املتظاهرين املناه�ضني
للحكومة ي�ص ُعب أ�خذه على حممل
اجلدّ ،ال �سيما أ�ن الكثري ()...
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احلرب املقبلة مع حزب اهلل
�ستكون أ��سو أ� من حرب !2006
تناولت ال�صحف العربية التطورات فـي
البلدان العربية ،خ�صو�ص ًا أالحداث
التي ت�شهدها �سوريا و�سبل ا إل�ستفادة
منها فـي ظل ما ر أ�ته تبد ًال فـي ال�سيا�سة

الرتكية� ،إىل جانب ا�ستبعاد اخليار
الع�سكري �ضد �إيران .فرجح البع�ض
فـي حال أ�طيح بالرئي�س ال�سوري ب�شار
أال�سد)...( ،
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ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

زار رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي ال�سفري
ال�سعودي علي بن عوا�ض الع�سريي فـي مقر ال�سفارة فـي قريطم،
حيث تداول مع �سعادته فـي أ
والقليمية.
الو�ضاع العربية إ
ونظم «منتدى احلوار» فـي مقر احلزب فـي املتحف ندوة حتت عنوان
المة العربية اليوم» حا�ضر فيها رئي�س جمل�س أ
«حال أ
المناء ورئي�س
اللجنة التنفيذية فـي «مركز درا�سات الوحدة العربية» الدكتور
خري الدين ح�سيب ،بح�ضور املهند�س خمزومي ،و أ�دار الندوة نائب
أ
المني العام لل�ش ؤ�ون ال�سيا�سية الدكتور أ�حمد مو�صللي.
وكان الدكتور مو�صللي قد أ�جرى مقابلة على تلفزيون «العامل»
�ضمن برنامج «حتت ال�ضوء» ،ومت التطرق �إىل ال�ضغوط أ
المريكية
وال�سعودية التي تتعر�ض لها م�صر.
من ناحيته ،زار وفد من «قطاع ال�شباب والطالب» فـي احلزب ك ًال من
ال�سفري ال�سوري فـي بريوت علي عبد الكرمي علي ،والنائب ال�سابق
رئي�س «الهيئة الوطنية ال�صحية االجتماعية» الدكتور �إ�سماعيل
�سكرية.
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ا إلفتتاحية  /ن�شـــــــــــاطات

إ�متحان ال�سيا�سة املالية بعد البيان الوزاري

احلـــــــــوار

خمزومي فـي زيارة �إىل ال�سفري ال�سعودي
طاولة احلوار هي املكان أ
الف�ضل
لطرح الق�ضايا الوطنية الكربى
ف ؤ�اد خمزومي

مما ال �شك فيه أ�ن اللبنانيني ينتظرون حراك احلكومة اجلديدة و أ�عمال
الوزراء أ�كرث مما ي�ستمعون �إىل أالقوال والت�صريحات .وبالتايل ،ف�إن ترقب
�إجناز البيان الوزاري أ�مر طبيعي� ،إذ ال عمل حكومي فاعل فـي ظل مرحلة
ت�صريف أالعمال لبينما متثل احلكومة وخطتها املقبلة أ�مام جمل�س النواب كي
حت�صل على ثقة هذا املجل�س ومن ثم لتن�صرف �إىل رحلة تنفيذ هذه اخلطة أ�و
الربنامج الذي ي�شكل املعيار احلقيقي للحكم على هذه احلكومة ووزرائها.
�إن جزء ًا مهم ًا من ا إلمتحان الذي �سوف يواجه هذه احلكومة هو ال�سيا�سة
املالية التي �سوف تت ّبعها� .سنحاول ا إل�ضاءة على امل أ�مول من ال�سيا�سات
ا إلقت�صادية للحكومة اجلديدة ،بعيد ًا عن ال�سجال اجلاري حالي ًا بني وزير
املالية حممد ال�صفدي واملعار�ضة ،وفـي املقدمة منها «تيار امل�ستقبل» ،حول
مو�ضوع التدقيق فـي احل�سابات املالية العامة منذ العام  1993وق�ضية املحا�سبة
من عدمها� ،سنرتك هذا امللف ملجل�س النواب امل�س ؤ�ول املبا�شر عن مراقبة
أ�عمال احلكومات املالية ،كما لديوان املحا�سبة ،ب�صفته امل�س ؤ�ول عن الف�صل فـي �صحة احل�سابات من عدمها أ�ي�ض ًا،
ألن احلكومة اجلديدة مل يظهر لها بعد توجهات أ�و �سيا�سات معينة قبل �صدور بيانها الوزاري ،أ
ولن أالمر ما زال فـي
عهدة التخمني وال�سجاالت والت�صريحات ال�صحفية لي�س � إ ّال ،غري أ�ننا من حيث املبد أ� مع التدقيق واملحا�سبة بعيد ًا عن
اال�ستغالل ال�سيا�سي أ�و املمار�سات الكيدية ال�سيا�سية.
أ
أ
أ
وبانتظار البيان الوزاري للحكومة العتيدة� ،سنحاول �ن نطل على جانب مهم من ال�سيا�سة املالية امل�مول �ن تت�صدّى
للم�شاكل ا إلقت�صادية وا إلجتماعية امللحة فـي البالد ،ب أ�بعادها املالية وا إلدارية وا إلجتماعية والتنموية والبيئية وال�صحية
والتعليمية و�سواها.
أ
لقد ركزت حكومات ما بعد الطائف على قطاعي البناء واخلدمات �إىل �ن و�صلنا �إىل دين عام قفز عن اخلم�سني مليار
واقت�صاد م�ش ّوه ،بينما جرى �إغفال الزراعة وال�صناعة والت�صدير .أ
والهم فـي كل ذلك ،أ�نه جرى عن عمد أ�و غري عمد
ال فرق� -إغفال التحدّيات التي تواجه ال�شباب اللبناين على خمتلف أال�صعدة بدء ًا من التعليم والتوجيه و�صو ًال �إىل�سوق العمل! فال ميكن ملوازنة عامة أ�ن ال تويل مث ًال االهتمام الالزم للقطاع أالهم فـي املجتمع اللبناين ،أ�عني ال�شباب.
فه ؤ�الء ال�شباب ال يجب أ�ن ترتك م�صائرهم أل�سواق ا�ستقطاب الع�صبيات الطائفية واملذهبية البديلة عن أ��سواق العمل؟
هذا هو التحدي أالهم ،ذلك أ�نه م ؤ��شر حقيقي بالن�سبة للم�ستقبل ،فال�شباب اللبناين هم الرثوة الب�شرية احلقيقية
اللبنانية .وهذه الرثوة تتال�شى �شيئ ًا ف�شيئ ًا ألن ن�سبة املهاجرين ال�شباب ،ب�سبب فقدان فر�ص العمل ،ارتفعت ب�شكل
ملحوظ حيث تفيد �آخر ا إلح�صائيات عن ارتفاع ن�سبة البطالة فـي �صفوف ال�شباب �إىل أ�كرث من  16فـي املئة مع نهاية
العام  ،2011فـي حني أ�ن هذه الن�سبة تخطت الـ 50فـي املئة فـي �صفوف ال�شباب الوافد �إىل �سوق العمل فيكون بديله �إما
الهجرة أ�و البطالة املقنعة .فلبنان يحتاج �سنوي ًا �إىل خلق ما بني � 30إىل  35أ�لف فر�صة عمل يت أ�من منها حالي ًا فقط ما
بني � 12إىل  14أ�لف ًا وال يجد ه ؤ�الء من فر�ص العمل أ�كرث من  5000وظيفة ،معظمها فـي القطاع اخلا�ص ،بفعل الواقع
للدارة اللبنانية ،با�ستثناء بع�ض أالجهزة الع�سكرية أالمنية التي فتحت وتفتح باب التطويع فـي �صفوفها.
املقفل إ
وال ب ّد من أ�ن تكون ال�سيا�سة ال�ضريبية عام ًال فاع ًال فـي التوازن ا إلجتماعي العام ،بحيث تكون بنودها متوازنة وتتوخى
العدالة ا إلجتماعية ،وبالت أ�كيد ذات أ�هداف تنموية م�ستدامة مع احلفاظ على �سالمة املالية العامة للدولة .وفـي �سياق
ال�سيا�سة ال�ضريبية ،ال ب ّد للم�شرتع من أ�ن يجري مقارنة للعبء ال�ضريبي مبا هو موجود فـي الدول امل�شابهة فـي م�ستوى
املعي�شة والدخل .وفـي أال�سا�س ،مقارنته بالدول التي تناف�س لبنان فـي ال�سياحة واخلدمات ال�صحية وما �إىل هنالك من
أ�عمال م�شابهة ل�ضمان بقاء أالف�ضلية للبنان كوجهة لل�سياحة أ
والعمال� .إن املطلوب أ�ي�ض ًا هو ا�ستقرار �سيا�سي ميهد
الطريق أ�مام جذب الر�ساميل (الر�ساميل الوافدة تراجعت من  20مليار دوالر فـي العام � 2009إىل حواىل  15ملياراً
فـي العام  )2010وتكري�س الثقة بالقطاع املايل والنقدي و�إحياء م�شاركة القطاعني العام واخلا�ص بتنفيذ امل�شاريع
ا إل�ستثمارية ،بعيد ًا عن املح�سوبيات والتنفيعات ال�سيا�سية والطائفية وال�شخ�صية.
هذا الواقع املتعلق حتديد ًا بال�شباب وفر�ص العمل لي�س معزو ًال عن واقع اقت�صادي مرت ّد على غري �صعيد وتفاقم للدّين
ات�ساع اله ّوة فـي املداخيل بني الفئات ا إلجتماعية والتفاوت الكبري بني العاملني فـي خمتلف القطاعات وتراجع
العام� .إن ّ
قيمة التقدميات ا إلجتماعية -عدا عن املخاطر املحدقة مب�ستقبل �صندوق ال�ضمان ال�صحي وا إلجتماعي الذي يقدر
عجزه ب أ�كرث من  170مليار لرية �سنوي ًا وتكرث من حوله الهواج�س املريبة ،وبالتايل موجودات نهاية اخلدمة للم�شرتكني
فيه -وكذلك ق�صور املداخيل عن �س ّد احلاجات أال�سا�سية وعدم تطابق املهارات مع االحتياجات املطلوبة فـي �سوق
العمل هو نتيجة ال�صراعات ال�سيا�سية و�إخفاق احلكومات املتعاقبة منذ اتفاق الطائف والذي ت�س ّبب فـي تدهور م�ستمر
للو�ضع املعي�شي ،منذ العام  ،1992لعدم �صوغ �سيا�سة اقت�صادية متوازنة وغياب أالجهزة الرقابية وحلول املح�سوبيات
وال�صفقات مكانها.
ؤ
ً
بكلمة� ،إن وعي ًا م�س�وال للم�شاكل ا إلقت�صادية التي تواجه لبنان ،والبناء على حلها والتطلع بق ّوة �إىل معاجلة �ضرورية
لل�سيا�سة ا إلقت�صادية قد ينقذ لبنان من أ�ن ي�صبح فـي عداد الدول الفا�شلة أ�و امله ّددة مب�صري ي�شبه م�صري تلك
الدول.
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أ�علن رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أ�ن طاولة
احلوار ،التي يرعاها رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان والتي ي�ستعد
ال�ستئناف جل�ساتها فـي ق�صر بعبدا،
مهمة جد ًا فـي الظرف احلايل فـي
ظل ال�سجاالت املتمادية ومترت�س قوى
املعار�ضة �ضد احلكومة اجلديدة حتى
قبل أ�ن يبدو خريها من �سواه ،م�شدد ًا
على أ�ن طاولة احلوار هي املكان أالف�ضل
لطرح الق�ضايا الوطنية الكربى من
دون تعري�ض الوحدة الوطنية أ�و ال�سلم
أالهلي ألي أ�ذى أ�و اهتزاز.
و�إذ ن ّبه خمزومي احلكومة رئي�س ًا
ووزراء من ا إلنزالق �إىل «الكيدية
ال�سيا�سية»� ،شدد على أ�ن املعار�ضة
ال�سيا�سية ال�سليمة تكمن فـي �سلميتها
وقراءتها املو�ضوعية ألعمال احلكومة
فـي الوقت املنا�سب وبال�سبل والو�سائل

الدميقراطية.
كالم خمزومي جاء �إثر زيارته ال�سفري
ال�سعودي علي بن عوا�ض الع�سريي
فـي مقر ال�سفارة فـي قريطم ،حيث
تداول مع �سعادته فـي أالو�ضاع العربية
وا إلقليمية .و أ�ثنى خمزومي على الدعم

الدائم للمملكة العربية ال�سعودية
للبنان واللبنانيني.
وكان خمزومي قد ا�ستقبل مدير
«منتدى حل النزاعات» أ�لي�سرت كروك
فـي مقر احلزب فـي املتحف حيث
تداول معه فـي تطورات املنطقة.

من االر�شيف

خري الدين ح�سيب فـي منتدى احلوار:
�إ�سقاط نظام هو أ��سهل بكثري من بناء
نظام جديد
نظم «منتدى احلوار» فـي مقر «حزب
احلوار الوطني» فـي املتحف ندوة
حتت عنوان «حال أالمة العربية
اليوم» حا�ضر فيها رئي�س جمل�س
أالمناء ورئي�س اللجنة التنفيذية فـي
«مركز درا�سات الوحدة العربية»
الدكتور خري الدين ح�سيب ،بح�ضور
رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س
ف ؤ�اد خمزومي ،و أ�دار الندوة نائب
أالمني العام لل� ؤش�ون ال�سيا�سية
الدكتور أ�حمد مو�صللي.
وقد ح�ضر الندوة ح�شد من
ال�سيا�سيني والديبلوما�سيني وممثلني
عن قادة أالجهزة أالمنية و�شخ�صيات
و أ�حزاب وتيارات وجمعيات وفعاليات
نقاب ّية وعمال ّية ومهن ّية و�إعالميني،
با إل�ضافة �إىل ح�شد من املحازبني
أ
وال�صدقاء.

العماد جان قهوجي ووزير الدفاع
فايز غ�صن ،وزير الداخلية مروان
�شربل ممث ًال بالعميد عبد الرحمن
غالييني ،النائب يا�سني جابر ممث ًال
أ
بال�ستاذ دروي�ش ح�شو�ش ،ع�ضو
املكتب ال�سيا�سي فـي حركة « أ�مل»
الدكتور أ�حمد جمعة ،امل�ست�شار فـي
ال�سفارة امل�صرية أ�حمد ال�سماوي،
فد من ال�سفارة اجلزائرية ،رئي�س
«املجل�س ا إل�سالمي الفل�سطيني
أالعلى فـي لبنان» ال�شيخ حممد منر
زغموت.

أ�حمد مرعي ،نائب رئي�س «املجل�س
العام املاروين» �إميل خملوف و أ�مني
املال أ�نطوان رميا ،رئي�س فرع بريوت
فـي «حزب البعث العربي ا إل�شرتاكي»
�سهيل ق�صار ،رئي�سة «جمعية ال�سيدة
زينب» الدكتورة زينب عي�سى،
رئي�س جلنة العالقات الدولية فـي
«املجل�س الن�سائي اللبناين» ال�سيدة
�سناء ال�صلح ،ممثل «جبهة العمل
ا إل�سالمي» ح�سام فاخوري ،م�س ؤ�ول
«اللقاء ال�شبابي اللبناين الفل�سطيني»
أال�ستاذ أ�حمد ال�شاوي�ش ،الرئي�س
الفخري لـ»جمعية الك�شاف اللبناين»
الدكتور فريد كرم ،رئي�س «جمعية
الريا�ض اخلريية» عدنان امل�صري،
رئي�سة «جمعية بيت املر أ�ة اجلنوبي»
ال�سيدة أ�مينة بري ،ال�سيدتينْ زينة
وحياة ح�سنني من «مركز درا�سات
الوحدة العربية» ،ال�سيدة �سعاد
�سلوم ،ا إلعالمية كارين �سالمة،
رئي�سة حترير جملة «رانيا» رانيا
ميال.

وكان من أ�برز احل�ضور رئي�س حزب
«الكتائب» الرئي�س أ�مني اجلم ّيل ممث ًال
باملحامي جوزيف عيد ،رئي�س «التيار
الوطني احلر» اجلرنال مي�شال عون
ممث ًال باملحامي رمزي د�سوم ،العقيد
الركن عبده عبده ممث ًال قائد اجلي�ش كما ح�ضر من أالحزاب واجلمعيات
واالقت�صاديني ك ّل من مدير املكتب
ا إلعالمي املركزي فـي «حزب
التحرير» املهند�س عثمان بخا�ش
يرافقه املهند�س �صالح �سالمة ،رئي�س
ال�صندوق املركزي للمهجرين فادي
عرموين ممث ًال أ
بال�ستاذ �شوكت
القعقور ،رئي�س «حزب ال�سيادة
الوطنية» املحامي نزيه �شالال على ر أ��س
وفد من احلزب ،املن�سق العام لـ»منرب
الت�ضامن البريوتي» ناظم عز الدين ،فـي البداية ،لفت الدكتور ح�سيب
رئي�س حزب «الوعد ال�صادق» �إدري�س �إىل أ�ن العنا�صر ال�ستة للم�شـروع
ال�صالح ،نائب رئي�س حزب «االحتاد» النه�ضوي ()...
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وفـي ما يتعلق بالدميقراطية ،ر أ�ى
أ�نه ال ميكن لبلد أ�ن يكون دميقراطي ًا
وحتكمه الطائفية ،مو�ضح ًا أ�ن
الدميقراطية هي �شكل من أ��شكال
احلكم الذي ي�شارك فيه ال�شعب فـي
�صنع القرارات التي تتعلق ب أ�و�ضاعه
احلالية وامل�ستقبلية ويزاول حق
مت�سكه
مراقبته ألداء احلكم ومدى ّ
بالتزاماته الد�ستورية� ،إ�ضافة �إىل
حقه فـي حما�سبة امل�س ـ ـ ؤ�ولني.
واعترب أ�نه �إذا ما أ�خذنا هذا
التعبري ،أ�ي الدميقراطية ،وط ّبقناه
على أالنظمة العربية ،جند أ�نه لي�س
هنالك أ�ي نظام ،مبا فـي ذلك لبنان،
تتوفر فيه ال�شروط أال�سا�سية ملفهوم
الدميقراطية.
و أ��شار ح�سيب �إىل أ�ن الثورة التي
ح�صلت فـي كل من تون�س وم�صر هي
ثورة �سلمية ،ولكن فـي ليبيا تط ّورت
الثورة ال�سلمية ب�سرعة �إىل ثورة
عنفية ،وقد أ�دى ا�ستعمال العنف
والقوة غري املتوازنة �إىل ا�ضطرار
الثوار �إىل اال�ستعانة باحللف
أالطل�سي ،مما أ��ساء و�سي�سيء بر أ�يه
�إىل الثورة ،حتى و�إن جنحت فـي
�إ�سقاط مع ّمر القذافـ ــي .و�س أ�ل :ماذا
�سيطلب احللف أالطل�سي من ليبيا بعد
جناح الثورة والق�ضاء على القذافـي؟
م�ستبعـ ــد ًا أ�ن يكـ ــون تدخله من دون
مقابل .ولذا أ�كد على أ�ن أ�حد معايري
أ�ي ثورة أ�و انتفا�ضة هو أ�ن تكون
�سلميـ ــة ال عنفيـ ــة .واعترب أ�ن حاكم
ُعمان وملك املغرب كانا أ�كرث حكمة
من احلكـ ــام ا آلخرين ،فا�ستبقا
أالحداث وق ّدما تنـ ــازالت لل�شعب.
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م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 2
العربي هي :ق�ضيـ ــة الوحدة العربية،
والدميقراطية ،والعدالة االجتماعية،
والتنمية امل�ستقلة ،واال�ستقالل
الوطني القومي ،والتج ّدد احل�ضاري.
ور أ�ى أ�ن هنالك خلط فـي املفاهيم
وا�ستعمال تعابري ال تنطبق دائم ًا
على الواقع فـي ما يتعلـ ــق بق�ضية
الثورة والدميقراطية ،فكثري ًا ما
ن�س ّمي ما يح�صل فـي ليبيـ ــا و�سوريا
والبحرين ثورة ،واحلقيقة أ�ن للثورة
فـي العلوم االجتماعية مفهـ ــوم
معينّ  ،بحيث يجب أ�ن تنطـ ــوي
على تغيريات أ��سا�سية اجتماعيـ ــة
و�سيا�سية واقت�صادية ،وهذا بر أ�يه ال
ينطبق على معظم ما يح�صل اليوم
ما عدا فـي تون�س وم�صـ ــر ،والباقي
هو عبارة عن انتفا�ضات.
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الف�صل الثالث

فـي القوائم االنتخابية
املادة  :28تر�سل املديرية العامة أ
للحوال ال�شخ�صية �إىل وزير الداخلية قبل
الثالثني من �آذار من كل �سنة ،ن�سخ ًا موقعة عن القوائم االنتخابية املنقحة نهائي ًا
ا�ستناد ًا �إىل قرارات جلان القيد� .إذا تبني الحق ًا لوزير الداخلية وجود أ�خطاء
ونواق�ص فـي القوائم االنتخابية ،من أ�ي نوع كان ،يحيل الق�ضية فور ًا �إىل جلنة
القيد املخت�صة ،التي تبت بها خالل ثالثة أ�يام.

ولفت ح�سيب �إىل أ�ن العامل ا آلخر
لنجاح أ�ي ثورة أ�و انتفا�ضة هو وحدة
املجتمع ،م�شري ًا �إىل أ�ن فـي تون�س،
يتكون املجتمع ب أ�كمله من امل�سلمني،
ومن مذهب واحد ،وفـي م�صر،
وعلى الرغم من أ�ن أالقباط ي�شكلون
ع�شرة فـي املئة من املجتمع� ،إال أ�نهم
التحموا بالثورة منذ البداية وبالتايل
كان هنالك وحدة جمتمع فـي م�صر
وتون�س ،أالمر الذي مل يتوافر فـي
البحرين و�سوريا.

تربز هنالك تباينات ،أالمر الذي هو
أ�كرث و�ضوح ًا فـي م�صر مما هو فـي
تون�س .لكنه توقع أ�ن تتطور الثورة فـي
كل من م�صر وتون�س �إىل ا�ستكمال
مق ّوماتها حتى تتح ـ ـ ّول �إىل ثورة.
ور أ�ى أ�ن الو�ضع يختلف فـي الدول
أالخرى ،ففي اخلليج و�سوريا هناك
اعتقاد ب أ�ن أ�حد أ��سباب جناح الثورة
فـي تون�س وم�صر هو عدم ا�ستخدام
النظام القدر الكافـ ــي من العنف
للق�ضاء على الثورة.

أ�ما العامل الثالث واملهم فهو بر أ�يه
موقف اجلي�ش ،ف أ��شار ح�سيب �إىل
أ�ن اجلي�ش فـي تون�س �صغري وغري
م�س ّي�س ومل ُي�ستخدم ال فـي انقالبات
ع�سكرية وال فـي التدخل فـي ال�سيا�سة
كما أ�ن ت�سليحه حمدود ،ولذلك مل
يتدخل فـي الثورة التي قامت �ضد
الرئي�س التون�سي زين العابدين بن
علي .وتابع ب أ�نه فـي م�صر ،وقف
اجلي�ش فـي البداية حمايد ًا ،ولكن
عندما ات�سعت أ�عداد الثوار ،ان�ضم
�إىل الرئي�س ال�سابق مبارك ولكنه
رف�ض قمـ ــع الثوار .أ�ما فـي فـي
اليمن ،ف أ��شار �إىل أ�ن ال�شعب كله
ثار وجتاوز كل االنق�سامات القبليـ ــة
ولكن اجلي�ش بقي مع الرئي�س �صالح.
ولكنه ر أ�ى أ�ن مزية اليمن باملقارنة
مع �سوريـ ــا أ
والردن والبحرين هي
أ�ن املعار�ضة موجـ ــودة وفاعلة هناك
منذ عدة �سنوات وتوفر بدي ًال عن
النظام املوجود.

و أ�كد ح�سيب على أ�ن الثورات
واالنتفا�ضات التي قامت أ�ثبتت أ�ن
التغيري ممكن من الداخل ولي�س من
ال�ضروري أ�ن ي أ�تي من اخلارج،
وبالتايل ،من أال�شياء املهمة التي
ح�صلت فـي أال�شهر املا�ضية هو ك�سر
حاجز اخلوف ،ويعود الف�ضل فـي
ذلك بر أ�يه �إىل تون�س.

وفـي ما يتعلق مب�ستقبل هذه الثورات،
ر أ�ى الدكتور ح�سيب أ�نه يجب أ�ن
نكون وا�ضحني حتى ال ن�صاب بخيبة
أ�مل ،ف�إ�سقاط نظام هو أ��سهل بكثري
من بناء نظام جديد .ف أ�و�ضح أ�نه
إل�سقاط نظام ،ممكن لقوى خمتلفة
أ�ن تتحد وتتعاون فـي ما بينها لتحقق
هذه الغاية ،ولكن لبناء نظام جديد

وفـي اخلتام ،أ��شار ح�سيب �إىل أ�ن
رياح التغيري انطلقت ،ورمبا قد تت أ�خر
لتطال باقي أالنظمة الفا�سدة� ،إال أ�نه
ال ميكن لهذه أالنظمة أ�ن ت�ستمر ،ف�إما
أ�ن تغيرّ أ�و تتغيرّ  ،والق�ضية ق�ضية
وقت ،وقد ي أ�تي لبنان وال�سعودية
والعراق فـي �آخر القائمة.

خمزومي
«لعودة الق�ضية
الفل�سطينية الق�ضية
املركزية عند العرب»
رحب املهند�س خمزومي فـي
وقد ّ
مداخلة له بالدكتور ح�سي ـ ــب �شاكراً
له ح�ضوره ،ومثمن ًا �آراءه املو�ضوعية
واملنطلقة من خلفية عربية ،الفت ًا
�إىل أ�نه ّمت �إدخال املنطقة العربية
بعد أ�حداث  11أ�يلول فـي متاهـ ــة

املادة  :29ير�سل وزير الداخلية ن�سخ ًا عن القوائم االنتخابية النهائية التي وردته
من املديرية العامة أ
للحوال ال�شخ�صية �إىل م�صلحة ال� ؤش�ون ال�سيا�سية وا إلدارية
الطائفية واملذهبية ،بحيث أ�ن�سوا فـي مديرية الداخلية العامة ،العتمادها ب أ�ي انتخابات جتري فـي خالل املهلة التي
ال�شعوب أ�ن أ�هم ما فـي تركيبتهـ ــم تبد أ� من � 30آذار ولغاية � 30آذار من ال�سنة التي تليها.
هو أ�نهم عرب.
املادة  :30مع االحتفاظ بالتنقيحات املجراة تنفيذ ًا ألحكام املادة  26من هذا
القانون ،جتمد القائمة االنتخابية فـي � 30آذار من كل �سنة وتبقى نافذة حتى 30
ور أ�ى أ�نه عندما تنازلت أالمة العربية
�آذار من ال�سنة التالية.
عن الق�ضية الفل�سطينيـ ــة فـي العام
 93حني مت توقيع اتفاقية أ�و�سلو،
الف�صل الرابع
أ�ف�سحت املجال لعدة أ�طراف أ�جنبية
مبا فيها �إيران وتركيا لل�سيطرة
على ملف الق�ضية الفل�سطينية.
و�شدد على أ�نه وعلى الرغم من أ�ن
تبني تركيا للق�ضية الفل�سطينيـ ــة
هو موقف م�ش ـ ـ ّرف� ،إال أ�نه ال ميكن
ن�سيان حكمها للمنطقة العربية الذي املادة � :31إن الع�سكريني ومن هم فـي حكمهم على اختالف الرتب �سواء كانوا
دام  400عام ًا ،معترب ًا أ�ن أ�هم ما فـي من اجلي�ش و أ�من الدولة أ�م من قوى أالمن الداخلي أ
والمن العام وال�ضابطة
الثورة امل�صرية أ�نها أ�عادت م�صر اجلمركية با�ستثناء أ�فراد خدمة العلم ال يحق لهم ا إل�شرتاك فـي االقرتاع.
�إىل دورها العربي.
�إن الع�سكريني ،ومن هم فـي حكمهم على اختالف رتبهم �سواء أ�كانوا من اجلي�ش
و أ�من الدولة أ�م من قوى أالمن الداخلي أ
والمن العام وال�ضابطة اجلمركية ،ال
أ
وبالن�سبة �إىل �سوريا ر أ�ى خمزومي يحق لهم الرت�شح لع�ضوية املجل�س النيابي و�إن كانوا حمالني على ا إل�ستيداع �و على
أ�ن كثريين هم من يراهنون على ا إلحتياط ،غري أ�نه يحق لهم الرت�شح �إذا كانوا قد �سبق و أ�حيلوا على التقاعد أ�و
قلب النظام ،والحظ أ�ن هنالك قبلت �إ�ستقالتهم قبل تاريخ االنتخاب ب�ستة أ��شهرعلى أالقل.
تناق�ض فـي مواقـ ــف م�س ؤ�ويل ا إلدارة
أالمريكية حيال طريقة التعاطي مع املادة :32
أ
أالحداث فـي �سوريـ ــا ،حمذر ًا من  –1ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س النواب ورئا�سة �و ع�ضوية جمل�س �إدارة
أ�نه �إذا �ساء الو�ضـ ــع فـي �سوريـ ــا أ�ية م ؤ��س�سة عامة أ�و أ�ية م ؤ��س�سة من م ؤ��س�سات احلق العام أ�و وظيفة عامة أ�و أ�ية
وظيفة فـي امل ؤ��س�سات العامة امل�ستقلة وال�شركات ذات ا إلمتياز و�شركات االقت�صاد
ف�سينعكـ ــ�س ذلك �سلب ًا على لبنان.
املختلط وال�شركات ذات الر أ��سمال العام والبلديات و أ�ية وظيفة دينية يتناول
وفـي ما يتعلـ ــق بالو�ض ـ ــع فـي لبنان� ،صاحبها راتب ًا أ�و تعوي�ض ًا ما من خزانة الدولة ،وكل من ينتخب من ه ؤ�الء نائب ًا
اعترب أ�نه �سيكون فـي �آخر قائمة يعترب منف� ً
صال حكم ًا من وظيفته أ�وع�ضويته �إذا مل يب ّلغ رف�ضه ع�ضوية املجل�س
التغيري ألنه لي�س لدى اللبنانيني النيابي بخالل �شهر يلي �إعالن نتيجة �إنتخابه.
ق�ضية جامعة ،ولي�س هنالك أ�ي  –2ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س النواب والوكالة القانونية عن الدولة �إو
مو�ضوع معينّ يه ّمنا كلبنانيي ـ ــن �إحدى م�صاحلها أ�و م ؤ��س�ساتها العامة أ�و عن البلديات أ�و أ�ي من امل ؤ��س�سات أ�و
ولي�س كطوائ ـ ــف ،مبدي ًا أ��سفه من ال�شركات املذكورة فـي الفقرة أالوىل من هذه املادة.
أ�ن اللبنانيني يتطلعون دائم ًا �ىل أ�ن  –3ال يجوز أ�ي�ض ًا أ�ن يعطى �إحتكار أ�و امتياز أ�و التزام لنائب أ�و ألحد أ�قاربه حتى
إ
الدرجة الثانية.
يكون لديه ـ ــم ارتباط خارجي.

والقرتاع
ال�شروط امل ؤ�هلة للرت�شح إ
وعدم أ
الهلية
واجلمع بني النيابة والوظائف العامة

وفـي اخلتام متنى خمزومي أ�ن
تعود الق�ضية الفل�سطيني ـ ــة الق�ضية
املركزي ــة عند العرب ،داعي ًا
اللبنانيني �إىل تخطي املذهبية
والطائفية والعودة �إىل جذورهم
العربية.

 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.

ت�صوير حممد ال�ساحلي
احلـــــوار
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احلـــــــــوار

ن�شـــــــــــاطات

اجلمعة 2011/7/1

مو�صللي �إىل تلفزيون «العامل»
م�صر تتعر�ض ل�ضغوط خارجية كبرية وهي اليوم فـي موقف تاريخي هام جد ًا
اعترب نائب أالمني العام لل� ؤش�ون
ال�سيا�سية فـي «حزب احلوار
الوطني» و أ��ستاذ العالقات ال�سيا�سية
والدرا�سات ا إل�سالمية فـي اجلامعة
أالمريكية الدكتور أ�حمد مو�صللي أ�ن
قيادة اجلي�ش امل�صري تعمل �ضمن
خطة ا�سرتاتيجية أ�مريكية فـي املنطقة
هدفها احلفاظ على موقع م�صر
اجليو�سرتاتيجي جلهة دعم �إ�سرائيل
وت�شديد اخلناق على الفل�سطينيني
وعدم تطبيع العالقات مع �إيران.

املنطقة� ،إذ أ�ن تنحية الرئي�س ال�سابق
ح�سني مبارك مل ت�سهم فـي تغيري
الواقع الع�سكري ،بر أ�يه ،الفت ًا �إىل أ�ن
قيادات الثورة ت ؤ�كد أ�ن كل ا إللتزمات
اخلارجية مل�صر يجب أ�ن تكون ناجتة
عن جمل�س ال�شعب الذي �سيت�شكل
نتيجة لالنتخابات التي �ستجري
فـي أ�يلول املقبل .غري أ�نه ر أ�ى أ�ن ما
حتاول الواليات املتحدة فعله اليوم
هو �إعالنها ب أ�نها تقف مع الثورة فـي
الداخل امل�صري ولكن من دون امل�سا�س
مبوقف م�صر اجليو�سرتاتيحي فـي
املنطقة ،الذي يتمثل بدعم �إ�سرائيل
واحلد من قدرة الفل�سطينيني على
ال�صمود .وفـي ما يتعلق مبو�ضوع
ت�صدير الغاز �إىل �إ�سرائيل ،أ��شار �إىل
أ�ن وقف الت�صدير مل ي أ� ِت نتيجة قرار
مت اتخاذه ،بل كان نتيجة التفجري
الذي ا�ستهدف خطوط نقل الغاز
�إىل �إ�سرائيل ،أالمر الذي أ�كد أ�نه من
املمكن أ�ن يتكرر فـي أاليام املقبلة،
وبالتايل قد يتوقف الت�صدير جمدد ًا
بعد أ�ن مت ا�ستئنافه.

و أ�كد أ�ن الثورة امل�صرية ال تزال فـي
بداياتها ،وعلى الرغم من حماوالت
املجل�س الع�سكري «م�سايرة» �شباب
الثورة ال�شعبية ،غري أ�نه تخ ّوف من أ�ن
هذا املجل�س قد يكون ر أ��س حربة فـي
الثورة امل�ضادة �ضد ال�شعب امل�صري.
و�شدد على عدم جتاهل حقيقة أ�ن
قيادة اجلي�ش امل�صري تعترب موالية
للواليات املتحدة أالمريكية وهي تعمل
�ضمن خطة ا�سرتاتيجية أ�مريكية فـي

ولفت �إىل أ�ن هنالك �صراع فـي
الداخل امل�صري بني ما هو مطلوب
من قيادة اجلي�ش وما يتطلع �إليه
ال�شعب امل�صري ،وهنا ت أ�تي الق�ضايا
املطروحة حالي ًا ،م�شري ًا �إىل أ�ن فتح
معرب رفح كان مبثابة متنف�س كبري
للفل�سطينيني ومطلب مهم لل�شعب
امل�صري .والحظ أ�ن الغرب يحاول
تقدمي املغريات �إىل م�صر وتون�س
عرب القرار الذي اتخذته «جمموعة

كالم مو�صللي جاء خالل مقابلة له
على تلفزيون «العامل» �ضمن برنامج
«حتت ال�ضوء» حاورته ا إلعالمية
جيهان بدران ،ومت التطرق �إىل
ال�ضغوط أالمريكية وال�سعودية التي
تتعر�ض لها م�صر والتي أ�ف�ضت �إىل
�إعادة ت�صدير الغاز �إىل �إ�سرائيل
وجتميد العمل على حت�سني العالقات
امل�صرية-ا إليرانية والرتاجع عن
تطبيق الت�سهيالت ملرور الفل�سطينيني
عرب معرب رفح.

الثماين»� ،إىل جانب بع�ض دول اخلليج
خ�صو�ص ًا ال�سعودية ،من خالل دفع 40
مليار دوالر .وبالتايل ،أ�كد أ�ن هنالك
�ضغوط متار�س على م�صر من جانب
الواليات املتحدة التي حتاول «�شراء»
املواقف ا إل�سرتاتيجية .ولكنه أ�عرب
عن اعتقاده أ�ن هذه املحاوالت �ستبوء
بالف�شل ،الفت ًا �إىل أ�نه قد تن� أش� فـي
هذه املرحلة أ�زمة بني ال�شعب امل�صري
واملجل�س الع�سكري من جهة ،فـي
حال مل يرا ِع امل�شاعر ال�شعبية ،أ�و بني
املجل�س الع�سكري و�إ�سرائيل والواليات
املتحدة ،من جهة ثانية ،فـي حال ل ّبى
طموحات ال�شعب امل�صري.
ورد ًا على �س ؤ�ال حول دور ال�ضغوط
أالمريكية وال�سعودية فـي قطع
الطريق أ�مام تطبيع العالقات بني
م�صر و�إيران ،علم ًا أ�ن ال�سعودية
ل ّوحت ب�إعادة نحو مليون ون�صف
مليون عامل م�صري عرب االمتناع
عن جتديد ا إلقامة لكل من أ�م�ضى
�ست �سنوات أ�و أ�كرث على أ�را�ضيها،
أ�كد مو�صللي أ�ن هذا جزء كبري من
أ�هداف هذه ال�ضغوط ،و أ��سف لواقع
أ�ن ال�سعودية تنظر �إىل �إيران من نف�س
منظور الواليات املتحدة� ،إذ تعتربها
العدو احلقيقي فـي املنطقة .وحذر
من أ�ن هنالك حماولة إلعادة م�صر
�إىل موقعها ال�سابق فـي التحالف
ال�سعودي-امل�صري �ضد �إيران،
ولذلك مور�ست �ضغوط على م�صر كي
ال تطبع العالقات مع �إيران ،م ؤ�كد ًا أ�ن
هذا الهدف كان قاب قو�سني أ�و أ�دنى
من التحقق ،غري أ�نه مت ت أ�جيل هذا
املو�ضوع �إىل حني �إجراء ا إلنتخابات،
كما قيل.
وكرر مو�صللي الت أ�كيد على أ�ن خطر
الثورة امل�ضادة فـي م�صر موجود
وذلك ب�سبب مركزية دورها و�شعبها
فـي اجلغرافيا ال�سيا�سية للعامل
العربي ،م�شري ًا �إىل أ�ن أ�ي حتالف
م�صري�-إيراين فـي ق�ضايا املنطقة،
�سيقلب املنطقة ر أ��س ًا على عقب،
الفت ًا �إىل أ�ن ذلك� ،إن حدث� ،سيغري
من قدرة �إ�سرائيل على العمل فـي

ال�ساحة العربية �سواء فـي لبنان أ�م
فـي أالرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
أ�م أ�ي دولة أ�خرى .لذلك ،أ�كد أ�ن
التغيري فـي م�صر يرعب �إ�سرائيل،
الفت ًا ا إلنتباه �إىل التقارير والتحليالت
التي جتريها مراكز الدرا�سات
أالمريكية وا إل�سرائيلية ،حيث تظهر
أ�ن هنالك رعب �شديد من هذا
التحول الكبري وانعكا�ساته على الواقع
العربي والعالقات مع �إيران� ،إىل
جانب �إمكانيات التنمية الذاتية فـي
هذه الدولة ،م�شري ًا �إىل أ�ن الواليات
املتحدة «ت�شرتي» �سيا�سة م�صر مقابل
 3مليارات دوالر �سنوي ًا ،فـي حني أ�ن
م�صر تتمتع بالكثري من املقدرات،
ومنها الغاز الذي ُيباع �إىل �إ�سرائيل
ب أ�قل من �سعر كلفته وال�سعر الذي ُيباع
به �إىل امل�صريني حتى.
وعن قرار النيابة امل�صرية بحفظ
التحقيق فـي ق�ضية اتهام الديبلوما�سي
ا إليراين ال�سيد قا�سم احل�سيني
بالتج�س�س ل�صالح �إيران ،و�إذا ما كان
الهدف منه تربير تراجع القاهرة
عن قرارها با�ستئناف العالقات
مع �إيران نتيجة ال�ضغط ال�سعودي
عليها ،ر أ�ى مو�صللي أ�ن احلكومة
امل�صرية حتركت ب�سرعة باجتاه �إعادة
العالقات مع �إيران فـي هذه املرحلة،
غري أ�ن ا إلتهامات التي ح�صلت وحفظ
التحقيق فـي الق�ضية هو �إ�شارة �إىل أ�ن
الو�ضع امل�صري احلايل غري قادر،
بر أ�يه ،على حتمل مثل هذه اخلطوة
ب�سبب ال�ضغوطات اخلارجية ،معترب ًا
أ�ن م�صر اليوم ما زالت فـي مرحلة
ثورية ولكنها أ�ي�ض ًا فـي مرحلة انتقالية
�شديدة احل�سا�سية .ور أ�ى أ�ن على
املجل�س الع�سكري أ�ن ي أ�خذ أالمور
برو ّية ،حمذر ًا من أ�ن �إمكانيات
ا إلنقالب الع�سكري من داخل اجلي�ش
أ�و من خارجه أ�و حتى انقالب املجل�س
الع�سكري على الثورة نف�سها ،موجودة.
وبالتايل ،أ�كد أ�ن دور م�صر دقيق
جد ًا� ،سواء فـي ما يتعلق مبو�ضوع
الغاز أ�م الفل�سطينيني أ�م اتفاقية
«كمب ديفيد» أ�م العالقات مع �إيران

أ�و الواليات املتحدة ،الفت ًا �إىل أ�ن هذه
التغيريات كبرية جد ًا بحيث ال ميكن
لو�ضع انتقايل أ�ن يتح ّملها .ومن هنا،
اعترب أ�نه ميكن ملن يتم انتخابه فـي
جمل�س ال�شعب ،ومن بعده احلكومة
والرئي�س ،اتخاذ القرارات املنا�سبة.
و أ�كد أ�ن ما يجري اليوم فـي م�صر هو
حماولة �ضبط الداخل ،فـي الوقت
الذي تتعر�ض فيه ل�ضغوط كبرية
من اخلارج ،معترب ًا أ�ن م�صر اليوم
فـي موقف تاريخي هام جد ًا ،متمني ًا
لكل الدول العربية أ�ن ت�صل �إليه،
مع الت أ�كيد على دقة الو�ضع واالنتباه
لكيفية الت�صرف وعدم اال�ستعجال
فـي أ�خذ بع�ض املواقف احلما�سية.
و�شدد مو�صللي على أ�ن الرئي�س املخلوع
ح�سني مبارك قد انتهى مع �سيا�ساته،
معرب ًا عن اعتقاده أ�ن هذه الثورة مل
تكن لتقم لوال ال�سيا�سات التي اتبعها
مبارك .ور أ�ى أ�ن ال�شعب امل�صري
اليوم متكن من أ�خذ القرار بقيام
ثورته ،التي أ�كد أ�نها من أ�قل الثورات
عنف ًا فـي العامل ،حيث متكن ال�شعب
خالل فرتة وجيزة من قلب احلكم.
وبالتايل ،لفت �إىل أ�ن أ�مام امل�صريني
اليوم فر�صة تاريخية إلعادة ت أ��سي�س
نظام جديد ي ؤ�ثر فـي ال�سيا�سات
امل�صرية على املدى الطويل .و أ��شار
�إىل أ�ن ال�شعب امل�صري �شعب عربي
قومي �إ�سالمي يتميز بطيبته وتطلعاته
الوطنية أالممية ،بخالف ال�صورة
التي حاول البع�ض ترويجها منذ

«قطاع ال�شباب والطالب»
فـي زيارة �إىل ال�سفري ال�سوري
و�إىل ...النائب ال�سابق ا�سماعيل �سكرية

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 ال�سفري ال�سوري فـي بريوت
علي عبد الكرمي علي فـي مقر ال�سفارة
فـي احلمرا ،حيث مت التطرق �إىل
�ضرورة م أ��س�سة العمل الطالبي بني
لبنان و�سوريا.
أ
واعترب �سكرية �ن الرباغماتية ال�سيا�سية
تفر�ض على البلد ْين ال�شقيقينْ بناء
أ�ف�ضل العالقات فـي ما بينهما.
كما زار الوفد النائب ال�سابق رئي�س
احلـــــوار

«الهيئة الوطنية ال�صحية االجتماعية»
الدكتور �إ�سماعيل �سكرية فـي عيادته
فـي احلمرا .وقد أ�ثنى الدكتور �سكرية
على اخليار ال�سيا�سي لـ»حزب احلوار
الوطني» ونهجه الذي يرتقي �إىل
امل�ستوى املطلوب فـي لبنان.
كما اجتمع وفد من «قطاع ال�شباب
والطالب» فـي مقر احلزب فـي املتحف،
حيث ّمت التباحث حول �آلية م�شاركة
القطاع فـي أ�جندة «حزب احلوار
الوطني» الرم�ضانية.
وكان �سكرية قد ا�ستقبل رئي�س «نادي
أ�بناء البقاع الريا�ضي» أال�ستاذ نبيل
مرت�ضى فـي مقر احلزب.

توقيع اتفاقية «كمب ديفيد» حل�صر
م�صر و�إدخالها فـي قالب مغلق ي أ�خذ
امل�ساعدات واملعونات من اخلارج
ويخدم م�صالح �إ�سرائيل .و أ�عرب
عن اعتقاده أ�ن هذه الفرتة انتهت
و�ست�شهد املرحلة املقبلة تغيري ًا �إقليمي ًا
�ضخم ًا فـي املنطقة يرتكز على دور
م�صر�-إيراين-تركي.
و أ��شار مو�صللي �إىل أ�ن هنالك تنوع
فـي ا آلراء داخل م�صر فـي ما بني
قوى الثورة ،فهنالك من يريد �إلغاء
اتفاقية «كمب ديفيد» وهنالك من
يريد �إعادة �صوغها فح�سب ،لكنه
ر أ�ى أ�نه حتى من يريد أ�ن يبقي على
هذه ا إلتفاقية ،يرغب بر ؤ�ية دولة
فل�سطينية ،وبالتايل ،أ�كد أ�نه من
الناحية العملية ،ف�إن ا إل�صرار على
تطبيق اتفاقية «كمب ديفيد» بالكامل
يعني �إقامة دولة فل�سطينية فور ًا .ومن
هنا ،اعترب أ�ن �إعادة النظر فـي هذه
ا إلتفاقية أ�و �إلغاءها ،هي ق�ضية مهمة
جد ًا إل�سرائيل وت�شكل خطر ًا عليها.
وخل�ص �إىل أ�نه فـي هذه املرحلة،
ال يجب التعويل كثري ًا على بع�ض
العبارات الكالمية ،بل يجب ر ؤ�ية
التوجه العام لهذه الثورة ألن هنالك
خوف من ثورة م�ضادة تعيد م�صر
ولو بالقوة �إىل ما كانت عليه لناحية
و�ضعها اجليو�سرتاتيجي فـي املنطقة،
أالمر الذي أ�كد أ�نه �سيكون كارثة على
جميع العرب وامل�سلمني.

احلـــــــــوار
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وقائع ...فنتائج ...فاحتماالت
«�شار ٌع عربي» ...بدون «م�شروع عربي»
�صبحي غندورv
ت�شهد ا آلن أالر�ض العربية جملة
حت ّوالت �سيا�سية �شبيهة مبا حدث منذ
مئة عام تقريب ًا بعد ما أ�فرزته احلرب
العاملية أالوىل من نتائج ،والتي كان
أ�ه ّمها انتهاء احلقبة العثمانية فـي
ال�شرق العربي وهيمنة أالوروبيني على
املنطقة ،فـي ظ ّل ما كان ُيعرف تاريخي ًا
مب�صطلحات بد أ�ت مع تعبري «امل�س أ�لة
ال�شرقية» وانتهت بتعبري «وراثة الرجل
الرتكي املري�ض».
وقد ح�صلت فـي تلك الفرتة مراهنات
عربية على دعم أالوروبيني حلق العرب
التوحد
امل�شروع فـي اال�ستقالل وفـي
ّ
بدولة عربية واحدة .و�س ّميت تلك
املرحلة ب
بـ»الثورة العربية الكربى» ،وهي ثورة
قام بها ال�شريف ح�سني حاكم مكة فـي
حزيران عام � 1916ض ّد الدولة العثمانية
بدعم من بريطانيا خالل احلرب
العاملية أالوىل .وقد جاء فـي مو�سوعة
«ويكيبيديا» « :أ�نّ ال�شريف ح�سني أ�علن
الثورة �ض ّد أالتراك با�سم العرب جميع ًا.
وكانت مبادئ الثورة العربية قد ُو�ضعت
باالتفاق ما بني احل�سني بن علي وقادة
اجلمعيات العربية فـي �سوريا والعراق
فـي ميثاق قومي عربي غايته ا�ستقالل
العرب و�إن�شاء دولة عربية متحدة قوية،
وقد وعدت احلكومة الربيطانية العرب
من خالل مرا�سالت ح�سني مكماهون
( )1915باالعرتاف با�ستقالل العرب
مقابل ا�شرتاكهم فـي احلرب �إىل جانب
احللفاء �ض ّد أالتراك».
وتتابع «ويكيبيديا»« :متكنت الثورة

العربية من طرد القوات الرتكية من
احلجاز ،ومن مناطق فـي �شرق أالردن،
و�ساعدت املجهود احلربي الربيطاين
ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا فـي امل�شرق العربي.
اقرتب العرب من �إقامة الدولة العربية
املوحدة فـي اجلزيرة وامل�شرق� ،إال
ّ
أ�ن بريطانيا بد أ�ت تنفذ خمططاتها
فـي التجزئة واالحتالل وا إلحلاق،
فق�سمت البالد �إىل  3مناطق ع�سكرية:
ّ
جنوبية وت�شمل فل�سطني حتت ا إلدارة
الربيطانية ،و�شرقية متت ّد من العقبة
جنوب ًا حتى حلب �شما ًال حتت �إدارة
ت�ضم املنطقة ال�ساحلية
في�صل ،وغربية ّ
من �سوريا ولبنان ،من �صور جنوب ًا �إىل
كليكيا �شما ًال حتت ا إلدارة الفرن�سية.
و أُ�تبع ذلك بالغزو الع�سكري الفرن�سي
وفر�ض االنتداب الربيطاين على
فل�سطني (و�شرق أالردن) والعراق ،كما
فر�ض االحتالل واالنتداب الفرن�سي
على �سوريا ولبنان».
هكذا كان واقع العرب فـي مطلع القرن
الع�شرين :هدف م�شروع فـي بناء الدولة
العربية الواحدة امل�ستقلة لكن من خالل
املراهنة على وعود بريطانية مل تنفذ
طبع ًا .بل ما ح�صل هو تنفيذ بريطاين
لوعدٍ أ�عطاه �آرثر بلفور با�سم احلكومة
الربيطانية لليهود مب�ساعدتهم على
�إن�شاء «وطن قومي يهودي» لهم فـي
فل�سطني .وقد ا�ستتبع هذا «الوعد»
الربيطاين �آنذاك «اتفاقية في�صل–
وايزمان» التي ُوقعت من قبل أالمري
في�صل بن ال�شريف ح�سني مع حاييم
وايزمان ،رئي�س «املنظمة ال�صهيونية
العاملية» فـي م ؤ�متر باري�س لل�سالم
 1919والتي يعطي بها أالمري في�صل

لليهود ت�سهيالت فـي �إن�شاء وطن فـي
فل�سطني وا إلقرار بوعد بلفور.
فما بد أ� كثورة عربية م�شروعة فـي
أ�هدافها انتهى �إىل ممار�سات وظفتها
القوى أالوروبية ل�صاحلها ،كما
ا�ستفادت احلركة ال�صهيونية منها
فن� أش�ت «دولة �إ�سرائيل» ومل تن� أش� الدولة
العربية الواحدة!
ا آلن تعي�ش املنطقة العربية مرحلة �سقوط
«النظام العربي الر�سمي املري�ض» فـي
ظ ّل ت�ضاعف االهتمام الدويل مبوقع
املنطقة وثرواتها ،وبوجود ت أ�ثري كبري
لـ»دولة �إ�سرائيل» على أ�حداثها وعلى
القوة الدولية أالعظم فـي هذه احلقبة
الزمنية .هي مرحلة ال ميكن الدفاع
فيها عن واقع حال «النظام العربي
الر�سمي املري�ض» أ�و القبول با�ستمرار
هذا احلال ،لكن التغيري املن�شود لي�س
م�س أ�لة أ�هداف و�شعارات فقط ،بل هو
أ�ي�ض ًا ممار�سات و أ��ساليب ومتييز دقيق
والجندات أ
فـي املراحل أ
والولويات
وال�صداقات.
فـي الوقائع ا آلن أ�ن هناك �سعي ًا حمموماً
لتدويل أالزمات الداخلية فـي املنطقة
مما ُيعيد معظم أ�وطانها �إىل
العربية ّ
حال الو�صاية أالجنبية ،التي كانت
�سائدة فـي الن�صف أالول من القرن
املا�ضي .فليبيا أ��صبحت ا آلن حتت
�إ�شراف جمل�س أالمن وو�صاية مبا�شرة
من حلف «الناتو» ،وقبلها كان ال�سودان
وما زال ،واملحاوالت م�ستمرة لتدويل
أ�و�ضاع اليمن و�سوريا ولبنان.
يرتافق مع «وقائع» التدويل اجلارية
حالي ًا ،وجود «وقائع» عربية م ؤ�ملة داخل
املجتمعات العربية من حيث انت�شار

وباء االنق�سامات الطائفية واملذهبية
وا إلثنية و�ضعف املناعة فـي اجل�سم
العربي ملواجهة هذا الوباء .وهنا ت أ�تي
أ�ي�ض ًا «وقائع» �إ�سرائيلية عبرّ عنها
نتنياهو بو�ضوح فـي كلمته م ؤ�خر ًا أ�مام
الكونغر�س أالمريكي ونال ت�صفيق ًا حا ّد ًا
عليها حينما حتدّث عن الءاته :ال لعودة
الالجئني الفل�سطينيني ،ال للعودة حلدود
 ،1967ال لوقف ا إل�ستيطان ،وال لتق�سيم
القد�س التي �ستبقى العا�صمة أالبدية
للدولة «اليهودية» ،كما أ��شار نتنياهو �إىل
ا آلمال التي ت�ضعها حكومته على حركة
ال�شارع العربي« :الذي مل يعد يتظاهر
�ض ّد �إ�سرائيل بل �ض ّد حكوماته».
�سعي متوا�صل
فـي «الوقائع» ا إل�سرائيلية ٌ
منذ عقودٍ من الزمن لدعم وجود
«دويالت» طائفية و�إثنية فـي املنطقة
العربية .هكذا كان تاريخ �إ�سرائيل مع
لبنان والعراق وال�سودان ،وهكذا هو
حا�ضر املعلومات عن عمالء �إ�سرائيل
فـي م�صرّ .ثم ما ال�سبب وراء مرور
اخلرب عن حتذير اجلي�ش امل�صري من
اهتمام عربي
خمطط تق�سيم م�صر دون
ٍ
كاف؟! فقد ذكرت �صحيفة
�إعالمي ٍ
«ال�شروق» امل�صرية (فـي )11/6/4
« أ�نّ القوات امل�سلحة لديها وثائق ت�شري
�إىل م ؤ�امرة حتيكها « أ�طراف داخلية
وخارجية» لتفتيت م�صر اىل ثالث
دويالت ،وطرد الفل�سطينيني من غزة
�إىل �سيناء ،وتق�سيم الدول العربية على
غرار ما حدث فـي ال�سودان».
فوجود «دويالت» دينية طائفية فـي
املنطقة هو الذي يح ّل ا آلن مع�ضالت
�إ�سرائيل الداخلية واخلارجية .و�شعار
«يهودية» دولة �إ�سرائيل أ�و «�إ�سرائيل

دولة لليهود» �سيكون مقبو ًال لي�س دولي ًا
فقط بل عربي ًا أ�ي�ض ًا حينما تكون
هناك دويالت �سنية و�شيعية ودرزية
وعلوية ومارونية وقبطية وكردية ونوبية
و أ�مازيغية!
أ�ي�ض ًا ،ن�شوء الدويالت الدينية اجلديدة
فـي املنطقة (كما ح�صل بعد اتفاقية
�سايك�س -بيكو فـي مطلع القرن املا�ضي
ون� ؤش� الدول العربية احلديثة) �سيدفع
هذه الدويالت �إىل ال�صراع مع بع�ضها
البع�ض و�إىل اال�ستنجاد باخلارج
لن�صرة دويلة على أ�خرى و�إىل �إقامة
حتالفات مع �إ�سرائيل نف�سها ،كما
ح�صل أ�ي�ض ًا خالل فرتة احلرب أالهلية
اللبنانية.
وحينما تن� أش� هذه الدويالت ف�إ ّنها
�ستحتاج �إىل زيادة دميغرافية فـي
عدد التابعني لهذه الطائفة أ�و ذاك
�سي�سهل حتم ًا م�شروع
املذهب ّ
مما ّ
توطني الفل�سطينيـ ــني فـي لبنان و�سوريا
والعراق وبع�ض دول اخلليج العربي.
وفـي ذلك ح ٌّل لق�ضية «الالجئيني
الفل�سطينيني» تراهن عليه �إ�سرائيل
أ�ي�ض ًا.
وفـي حقبة «ال�صراعات الدموية» التي
�ست�سبق قيام الدويالت الدينية �ستوا�صل
�إ�سرائيل بناء امل�ستوطنات فـي القد�س
وال�ضفة و�ستزيد من درجة ال�ضغوط
على
فل�سطينيي  1948لتهجري ما أ�مكن
ّ
منهم �إىل دويالت حتتاجهم عدّة وعدداً،
بل ربمّ ا يكون ذاك الوقت املنا�سب جلعل
أالردن «الوطن الفل�سطيني البديل» مع
أ�جزاء من ال�ضفة الغربية.
ً
أ
هذه لي�ست «تخ ّيالت و�حالما  vمدير «مركز احلوار العربي»
وم�شاريع» ،بل هي «وقائع» �إ�سرائيلية فـي وا�شنطن

قائمة على أالر�ض فـي ظ ّل حكومة يقوم
برناجمها على ما �سبق ذكره من أ�جندة
فكر وعمل.
ٍ
ً
طبعا لي�ست اخلطط وامل�شاريع
ا إل�سرائيلية أ
والجنبية مبثا ّبة «ق�ضاء
وقدر» ،فقد كان هناك فـي العقود
املا�ضية م�شاريع كثرية جرى فـي أ�كرث
من مكان وزمان �إحباطها ومقاومتها،
لكن ما يحدث ا آلن يختلف فـي ظروفه
عن املرحلة املا�ضية .فاحلديث عن
«مقاومة �إ�سرائيل» و»مواجهة الهيمنة
أالجنبية» لي�س هو أالولو ّية ا آلن لدى
جماعات كثرية على امتداد أالر�ض
العربية ،بل بع�ض هذه اجلماعات ال
يجد حرج ًا فـي طلب ّ
التدخل أالجنبي.
وربمّ ا امل�شكلة أالكرب حالي ًا هي فـي
وجود «م�شاريع» أ�مريكية و أ�وروبية
و�إ�سرائيلية وتركية و�إيرانية للتعامل
مع متغيرّ ات املنطقة العربية ولتوظيف
حركة «ال�شارع العربي» ل�صالح أ�جندات
غياب تام
غري عربية ،لكن فـي ظ ّل ٍ
ألي «م�شروع عربي» ُيحافظ على وحدة
أ�وطان هذه أال ّمة وعلى م�صاحلها،
ويحفظ ا�ستقالل �إرادتها وقرارها .بل
امل ؤ��سف أ�كرث من ذلك أ�ن لي�س هناك
أ�ي�ض ًا «م�شروع وطني توحيدي» فـي
أالوطان العربية التي انت�صرت فيها
الثورات ،فكيف بتلك التي ما زالت
تنتف�ض وتنتظر؟!
ع�سى أ�ن يدرك احل ّكام العرب
واملواطنون العرب عموم ًا �إىل أ� ّي منقلب
قد ينقلبون وهم يحكمون أ�و يثورون!

�صحة  /ت�سلية

تقومي أ
ال�سنان ...للكبار وال�صغار
ما هو طب تقومي أ
املراجع مع اخت�صا�صي التقومي وجراح
ال�سنان؟
طب تقومي أال�سنان كما هو ا�سمه التجميل.
وا�ضح هو لعالج و�ضع أال�سنان وتعديلها
لو�ضعها ال�صحيح بالن�سبة للفك وللوجه بالن�سبة أ
للطفال الذين لي�س
ككل .كما ي�شمل أ�ي�ض ًا العناية بعظام فيهم ت�شوه خلقي منذ الوالدة،
الوجه والفك حيث يكون و�ضع أال�سنان متى ميكن لهم أ�ن يتعاجلوا لتقومي
أ
ال�سنان؟
�صحيح ًا بالن�سبة للفك ولكن تكون
و�ضعية الفك غري �صحيحة بالن�سبة العناية أ
بال�سنان اللبنية ممكن أ�ن
نعتربها عالج ًا تقوميي ًا وقائي ًا حيث
لعظام الوجه.
�إن ال�ضر�س اللبني هو أ�ح�سن حافظ
ال�سنان لكافة أ
تقومي أ
العمار ...م�سافة ملكانه� .إذا حدث وخ�سر الطفل
هل هذا يعني أ�ن الطفل املولود بعمر � 3إىل � 8سنوات �ضر�س ًا لبنياً
حديث ًا ي�صلح لتقومي أ
ال�سنان مع خلفي ًا ف�سوف تتحرك أال�سنان التي
أ
خلفه والتي �مامه لتقفل فراغ ال�ضر�س
أ�نه لي�س لديه أ��سنان؟
ف`ي بع�ض أالحيان يولد الطفل ويكون املخلوع ويكون ال�ضر�س الدائم البديل له
به ت�شوه خلقي وهو ما ن�سميه ال�شفة بعيد ًا أ�ن يظهر بالفم حيث يكون غالب ًا
امل�شقوقة وال�سقف امل�شقوق بحيث يكون ب�سن � 11إىل � 12سنة .فـي هذه احلالة
هناك ات�صال بني جتويف الفم أ
والنف لنمنع فقدان امل�سافة يجب أ�ن يعالج
مع بروز اجلزء أالمامي من ال�شفة بجهاز حافظ امل�سافة وهذا ما ي�سمى
العليا مع العظم ف`ي هذه احلالة يكون بالتقومي الوقائي ،و�إن حدث أ�ن بد أ�ت
تدخل اخت�صا�صي التقومي لعمل جهاز امل�سافة بال�ضياع فيكون لنا عمل جهاز
يف�صل جتويف الفم عن أالنف وذلك ا�سرتجاع امل�سافة ثم بعد ذلك يكون
لت�سهيل عملية الر�ضاعة و�ضغط ال�شفة الطفل جاهز ًا حلافظ امل�سافة حيث �إن
�إىل الداخل حتى يتم عمل عملية من فقدان امل�سافة أ
لل�سنان الدائمة يجعلها
قبل اخت�صا�صي التجميل لل�شفة .ويكون فـي و�ضع اعوجاج �إن ظهرت أ�و أ�ن تكون
هذا عمل فريق طبي من اخت�صا�صيي مطمورة لي�س لها مكان أ�ن تظهر فيه.
التقومي واجلراحة والتجميل وعادة ما
ي�ستمر العالج ملدة طويلة �إىل أ�ن تظهر عندما تظهر أ
ال�سنان الدائمة كما
باقي أال�سنان ويكمل النمو ويكون دائم ًا هو معروف فـي �سن ال�ست �سنوات،

هل تكون ال�صورة وا�ضحة للعالج
�إذا كان مطلوب ًا أ�و يجب االنتظار
�إىل �سن الـ  12كما ن�سمع فـي كثري
من أ
الحيان؟
أ�حيان ًا تظهر أال�سنان فـي و�ضع غري
�صحيح فتكون بع�ض أال�سنان العلوية
أالمامية خلف أال�سنان ال�سفلية وهو
ما ي�سمى بالع�ضة املعكو�سة مما ي ؤ�دي
�إىل ت�شوه منظر الطفل وت أ�ثري �سلبي
على اللثة وعلى منو الفكني ،هنا يجب
التدخل ب أ��سرع وقت وعمل جهاز
لت�صليح الع�ضة .و أ�حيان ًا أ�خرى يكون
هناك بروز كبري فـي الفك العلوي أ�و
�ضمور فـي الفك ال�سفلي وتكون أال�سنان
ال�سفلية بارزة كثري ًا مما يعر�ضها للك�سر
أ�و يعر�ض الطفل ل�سخرية زمالئه مما
ي ؤ�ثر فـي نف�سيته هنا يكون لنا أ�ن نتدخل
فـي �سن � 10سنوات أ�و قبلها لت�صليح
و�ضع أال�سنان والفك بتغيري طريقة منو
الفك.

عالج ًا تقومي ًا �شام ًال .حيث فـي أ�حيان
كثرية يكون عالج التقومي فـي �سن
مبكرة هو عالج حلل م�شكلة معينة مثال
الع�ضة املعكو�سة ويكون العالج �ضروري
فـي �سن مبكرة من  7أ�و � 8سنوات لعالج
خلل معني فـي ا إلطباق.

ملاذا ي ؤ�جل عالج بع�ض احلاالت
�إىل  16أ�و � 18سنة؟
فـي حاالت التقومي اجلراحي يكون
عالج اجلراحة بعد وقف منو الفك وهو
بعد �سن  18أ�و � 19سنة للفتيات وبعد 20
أ�و  21بالن�سبة لل�شباب وغالب ًا ما يتم
الت أ�كد من وقف النمو ب�صورة أال�شعة
حاالت التقومي اجلراحي من احلاالت
التي يكون اخللل فـي و�ضع الفك ولي�س
بو�ضع أال�سنان وهنا يكون العالج
بتقومي أال�سنان بالن�سبة للفك ثم تقومي
الفك بالن�سبة للوجهة جراحي ًا وهو ما
يتم بعد وقف منو الفك فلهذا يكون
جهاز التقومي فـي عمر � 17سنة ملدة
ملاذا ن�سمع دائم ًا أ�ن تقومي أ
ال�سنان �سنة ون�صف أ�و �سنتني ثم جراحة فـي
عمر � 19سنة وبعدها  6أ��شهر للتقومي
يكون فـي �سن الـ12؟
فـي هذه ال�سن تكون أال�سنان الدائمة بالو�ضع النهائي هذا بالن�سبة للفتيات
غالب ًا موجودة كلها ما عدا �ضر�س العقل ويكون بعده ب�سنتني لل�شباب.
ويكون الطفل قد انتهى من مرحلة طفرة
 vالربنامج الطبي
النمو وا�ستقرت حالة ع�ضة أال�سنان
فـي م ؤ��س�سة خمزومي
ومف�صل الفك  TMJهنا يكون الوقت
�إ�شراف الدكتور دريد عويدات
مالئم لعالج احلالة �إذا احتاجت

�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،
فـي كل خط أ�فقي وفـي كل خط عمودي
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
ومل ت�ستغرب أ�ن م�صر املت�صاحلة مع
نف�سها �ستكون حري�صة أ��ش ّد احلر�ص
على أ�ن تكون مت�صاحلة مع حميطها،
ف� ً
ضال عن رعايتها للم�صريني
ؤ
باخلارج ،م�كدة أ�ن هذه أ�ولويات
م�صر الثورة ،والتي كان ال ب ّد أ�ن
تنعك�س على �سيا�ستها اخلارجية.
وختمت ب أ�ن م�صر الثورة مل ولن
تن�سى أ��شقاءها العرب ،و�سيحتل
أ�من اخلليج والرتابط التاريخي بني
م�صر واخلليج دوم ًا أ�ولوية كربى فـي
قائمة اهتمامات حكومة الثورة.
و أ��شارت «القد�س العربي» اللندنية،
حتت عنوان «جمزرة ا�سرائيلية
جديدة ل�سفن احلرية؟»� ،إىل أ�ن
ا�سرائيل تفتخر ب أ�نها الدميقراطية
الوحيدة فـي منطقة ال�شرق أالو�سط
ب أ��سرها .ولكنها أ�كدت أ�ن ممار�ساتها
لي�س لها أ�ي عالقة بالدميقراطية ،بل
ت�شكل انتهاك ًا فا�ضح ًا لها وكل قيمها.
فلفتت �إىل أ�ن احلكومة ا إل�سرائيلية

اجلمعة 2011/7/1

الحتالل!
ال �صوت يعلو على �صوت إ

حذرت ال�صحافيني أالجانب من
�إمكانية منعهم من دخول أالرا�ضي
التي ت�سيطر عليها ملدة ع�شر
�سنوات فـي حال ان�ضمامهم �إىل
قافلة احلرية اجلديدة التي تعتزم
ك�سر احل�صار ا إل�سرائيلي املفرو�ض
على قطاع غزة ،ونقلت عن أ�روين
هيلمان ،مدير املكتب ال�صحايف
للحكومة ،قوله ،فـي بيان أ�ر�سله
�إىل وكاالت عاملية مثل «رويرتز»� ،إن
امل�شاركة فـي القافلة �ست�شكل انتهاك ًا
للقانون ا إل�سرائيلي .فر أ�ت أ�ن هذا
املوقف ي�شكل �إرهاب ًا لرجال ا إلعالم،
وتدخ ًال �سافر ًا فـي حريتهم املهنية،
معتربة أ�ن احل�صار ا إل�سرائيلي هو
ا إلنتهاك أالكرب للقانون الدويل ولكل
القوانني الو�ضعية وا إللهية ،ومو�ضحة
أ�ن هذا احل�صار ي�ش ّل حركة أ�كرث
من مليوين �إن�سان ويحرمهم من
حقهم ا إلن�ساين والطبيعي فـي العي�ش
الكرمي مثل باقي الب�شر .و�إذ أ��شارت
�إىل أ�ن ال�سلطات ا إل�سرائيلية تقول
�إن هذا احل�صار يهدف �إىل منع
و�صول أال�سلحة �إىل القطاع ،أ�كدت

أ�ن هذه ال�سفن التي تنطلق من موانئ
أ�وروبية أ�و غربية ،و�إحداها فرن�سية
أ
والخرى كندية ،ال حتمل أ�ي نوع من
أ�نواع أال�سلحة ،مذكرة ب أ�ن البحرية
ا إل�سرائيلية التي اقتحمت ال�سفينة
«مرمرة» فـي أ�يار من العام املا�ضي
مل جتد أ�ي قطعة �سالح على ظهرها.
ولفتت �إىل أ�ن ال�سلطات ا إل�سرائيلية
هددت مبنع �سفن قافلة احلرية
اجلديدة من الو�صول �إىل وجهتها
أالخرية أ�ي قطاع غزة ،مبدية
خ�شيتها من وقوع جمزرة ثانية
ب�سبب حماولة منع ال�صحافيني من
ركوب �سفن القافلة اجلديدة� ،إذ أ�ن
الهدف من هذا املنع ،بر أ�يها ،هو منع
نقل �صورها .وخل�صت �إىل الت أ�كيد
على �ضرورة أ�ن ال مير هذا ا إلرهاب
ا إل�سرائيلي لرجال ا إلعالم بهدوء،
بل ر أ�ت أ�نه يجب أ�ن يدان من قبل كل
العاملني فـي هذه املهنة التي تعمل
على �إي�صال احلقيقة �إىل جمهورها
فـي كل مكان فـي العامل.
من جهتها ،ر أ�ت «البيان» ا إلماراتية،
حتت عنوان «حملة ظاملة �ضد

مهمة �إن�سانية» ،أ�ن احلملة الدولية،
أالمريكية أالوروبية حتديد ًا� ،ضد
أ��سطول احلرية ،باتت ت ؤ�كد أ�ن ال
�صوت يعلو على �صوت ا إلحتالل،
م�ستنكرة حت ّول هذه احلملة املعادية
لن�شاط تطوعي ب�سيط ي�ستهدف
�إبراز معاناة �شعب حما�صر منذ
خم�س �سنوات� ،إىل حملة �ضد �شعب
كامل و�ضد احلرية .و�إذ اعتربت أ�ن
نحو مليون ون�صف املليون فل�سطيني
يتعر�ضون لعقاب جماعي ،ب�سبب
أ��سر جندي كان متمرت�س ًا بدبابته
جاهز ًا لتوجيه قذائفها �ضد أ�برياء،
ا�ستهجنت أ�ن يقبع نحو  11أ�لف
فل�سطيني فـي معتقالت ا إلحتالل،
واملئات منهم بال حماكمة ،ودون أ�ن
يثري ذلك أ�ي قلق من جانب أ�مريكا
أ�و بريطانيا أ�و فرن�سا .و�س أ�لت:
ماذا ي�ضري وا�شنطن وروما ولندن
وباري�س ،من ب�ضعة قوارب تبحر �إىل
�ضفاف غزة حاملة أ�دوية ومعدات
طبية ودقيق ًا وبع�ض املعلبات؟ م ؤ�كدة
أ�ن هذه حماولة حلرمان �شعب من
احلياة ،فقط ألنه يقاوم حمت ًال،

ويطالب بحقوق .وختمت بالقول �إن
أ��سطول احلرية ق�ضية �إن�سانية فال
ت�س ّي�سوها ويكفي املجزرة البحرية
التي طالت أ��سطول احلرية «»1
حتت �سمع وب�صر العامل ،الذي ّ
غ�ض
الطرف على تلك اجلرمية ،كما ّ
غ�ض
الطرف من قبل على العديد من
املجازر ...بينما يتذكر �شاليط.
وفـي ال�سياق عينه� ،س أ�لت «اخلليج»
ا إلماراتية حتت عنوان أ
«ال�سرى
وال�سيمفونية الن�شاز» كيف ميكن
ألمني عام أالمم املتحدة والبيت
أالبي�ض وا إلحتاد أالوروبي والرئا�سة
الفرن�سية أ�ن يلتقوا فـي توجيه
النداء ،من أ�جل �إطالق اجلندي
«ا إل�سرائيلي» جلعاد �شاليط ،وك أ�نه
مل تعد هنالك هموم أ�و ق�ضايا فـي
الهم؟ وتابعت ،كيف
العامل غري هذا ّ
ً
ميكن له ؤ�الء جميعا ،وغريهم كرث
أ�ي�ض ًا ،أ�ن يوا�صلوا �إدارة الظهر آلالف
أال�سرى الفل�سطينيني فـي املعتقالت
النازية فـي الكيان ال�صهيوين؟
فا�ستنكرت ا إلنحياز الذي ميار�سه
الغرب ،بقيادة وا�شنطن ،لالحتالل

ال�صهيوين وغ�ض النظر كلي ًا عن
�إرهابه ب�صنوف �شتى �ضد ال�شعب
الفل�سطيني فـي وطنه املحتل .وما أ�ثار
تعجبها أ�كرث فـي ذلك كله هو انخراط
أالمانة العامة أ
للمم املتحدة ،التي
أ
اعتربت أ�نها من املفرت�ض �ن تكون
مع احلق ومع العدالة ومع ال�شرعية
الدولية املفرت�ض أ�نها متثل .و أ��شارت
�إىل أ�نه لو كان الغرب يقيم وزن ًا
للعرب خلجل من نف�سه قلي ًال ،وحاول
مراعاة بع�ض من التوازن على أالقل
فـي ق�ضية أال�سرى ،الفتة �إىل أ�ن
�آالف الفل�سطينيني م�ضى عليهم
زمن طويل جتاوز عقد ًا أ�و عقدين
وحتى ثالثة عقود ،وما زال العدد
فـي ازدياد .وخل�صت �إىل اجلزم ب أ�ن
الغرب لن ي�صحح م�ساره مبفرده،
طاملا أ�ن الدول العربية جمتمعة ال
تعمل جادة من أ�جل فر�ض �إنهاء هذا
ا إلنحياز للعدو ال�صهيوين ،و�إعادة
من ميثل ال�شرعية الدولية �إىل جادة
ال�صواب ،بدل دعم القاتل ومطالبة
ال�ضحية بدفع املزيد من أ
«الثمان»
له.

احلدث بعيون إ��رسائيلية

احلرب املقبلة مع حزب اهلل �ستكون أ��سو أ� من حرب !2006

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
أ�ن ت�صل �إىل ال�سلطة حكومة يكون
ه ّمها أالول ال� أش�ن الداخلي ،بعيد ًا
عن �إ�شعال أ�ي �صراع .و�إذ رجحت
أ�ن تكون احلرب املقبلة مع حزب اهلل
أ��سو أ� من حرب  2006الحظ أ�حدهم
أ�ن حزب اهلل خ�سر من �شعبيته فـي
�سوريا النحيازه �إىل النظام! غري
أ�ن هاج�س التغيري فـي م�صر ما
زال يتملك البع�ض �إذ أ�ن «م�ستقبل
معاهدة ال�سالم بني م�صر و�إ�سرائيل
حمفوف بالغمو�ض» ،يتخ ّوف
أ�حدهم .و�سلطت أالنظار على تركيا
على خلفية موقفها من أالحداث فـي
�سوريا ف�سارع كثريون �إىل �ضرورة
أ�ن ت�ستفيد الدولة العربية من هذا
التب ّدل فالوقت م ؤ� ٍات إل�سرائيل كي
تقوم مببادرة جتاه تركيا بعد أ�ن خاب
أ�ملها فـي �إيران والعراق و�سوريا!
يبقى أ�ن البحرية ا إل�سرائيلية
ت�ستعد أل�سو أ� ال�سيناريوهات فـي ظل
انطالق �سفن فك احل�صار عن غزة
من اليونان و�إ�صرار بع�ض املنظمني
على امل�ضي قدم ًا فـي خطط خلو�ض
مواجهات معها.
فقد أ��شار باري روبن فـي «جريوزاليم
بو�ست» حتت عنوان «فوائد الربيع
العربي» �إىل أ�ن املراقبني ا إل�سرائيلني
ينظرون �إىل أالحداث التي ي�شهدها
ال�شرق أالو�سط من منظورين
ا�سرتاتيجيني خمتلفني ،م ؤ�كد ًا أ�نهما
لي�سا متناق�ضني ولكنهما يختلفان
فـي أالولويات .فهنالك من يعترب
�إيران واندفاعها المتالك أ��سلحة
نووية م�صدر القلق أال�سا�سي ،ف� ً
ضال
احلـــــوار

عن املخاوف وا آلمال فـي ما يتعلق
بلبنان و�سوريا .واعترب أ�نه بالن�سبة
إليران ،يربز ا إلفرتا�ض ب أ�ن �إ�سرائيل
لن تهاجم هذه الدولة ملنعها من
احل�صول على أ��سلحة نووية ،مما
يعني أ�ن �إ�سرائيل �ستن�شئ منظومة
دفاعية متعددة امل�ستويات تهدف
�إىل ت أ�خري امتالك �إيران أ
لل�سلحة
النووية قدر ا إلمكان والتقليل من
حجم وفعالية تر�سانتها من خالل
العقوبات وال�ضغط الدويل والعمليات
التخريبية .ولكنه أ�كد أ�ن �إ�سرائيل
تعرف أ�ي�ض ًا أ�ن ثمة خطر �إيراين �آخر
موازي للخطر النووي وهو ت أ�ثريها
على الدول العربية ،وخ�صو�ص ًا على
�سوريا ولبنان .فلفت �إىل أ�ن أالخبار
ا آلتية من هذين البلدين �سيئة فـي
الظاهر ،فلبنان بر أ�يه ،يقع ا آلن حتت
�سيطرة حزب اهلل ومن أ��سماهم
عمالء �سوريا و�إيران ،وبالتايل
تخ ّوف من أ�ن يعزز حزب اهلل
قدراته الع�سكرية ليهاجم �إ�سرائيل
فـي حرب ر أ�ى أ�نها �ستكون أ��سو أ�
من حرب العام  2006حيث كانت
هوية احلكومة واجلي�ش اللبنانيني
منف�صلة عن هوية حزب اهلل .أ�ما
بالن�سبة �إىل الو�ضع فـي �سوريا وما
ت�شهده من حراك داخلي خطري،
فلفت �إىل أ�ن ثمة من يرى أ�ن نظام
أال�سد �س ُي�ستبدل بنظام �آخر أ�كرث
عداء إل�سرائيل .وهنا ت أ�تي املقاربة
أالكرث تفا ؤ� ًال بر أ�ي روبن� ،إذ أ�ن
هنالك من املحلليـ ــن من يرى أ�نه ما
دامت �سوريا تعاين من هذا الو�ضع،
ف�إنهـ ــا لن ت�شكل تهديد ًا إل�سرائيل،
وفـي حال أ�طيح أ
بال�سد ،قد ت�صل
أ
�إىل ال�سلطة حكومة يكون ه ّمها الول

ال� أش�ن الداخلي ،بعيد ًا عن �إ�شعال أ�ي
�صراع ،على غرار النموذج العراقي.
ولفت �إىل أ�ن حزب اهلل يعاين أ�ي�ض ًا
مما يحدث فـي �سوريا ،معترب ًا أ�نه
منذ أ�ن انحاز �إىل نظام أال�سد،
خ�سر �شعبيته الكبرية لدى ال�شعب
ال�سوري ،م�شدد ًا من ناحية ثانية،
على أ�ن ثمة فجوة فتحت بني النظام
ال�سوري واحلكومة الرتكية .وبالتايل،
أ�كد أ�ن �إ�سرائيل قد ا�ستفادت
من أ�حد جوانب «الربيع العربي»،
م�ضيف ًا أ�ن ا إل�ستقرار الن�سبي فـي
أالردن وال�سعوديـ ــة ي�شكل عام ًال
�إيجابي ًا �إ�ضافي ًاُ ،مقل ًال من أالهمية
لل�ضطرابات فـي
ا إل�سرتاتيجيـ ــة إ
البحرين واليمن وتون�س .و أ�مل �نأ
حتتل الدميقراطية والتطورات
الداخلية أالولوية على ال�صراع مع
�إ�سرائيل فـي دول املنطقة ،وبالتايل
يرتاجع ال�ضغط عن ا إل�سرائيليني.
ولكنه أ�كد أ�ن الو�ضع فـي م�صر يبقى
م�صدر قلق كبري ،الفت ًا �إىل احتمال
و�صول حكومة متطرفة وعدائية
�إىل احلكم ،وبالتايل ف�إن م�ستقبل
معاهدة ال�سالم بني م�صر و�إ�سرائيل
حمفوف بالغمو�ض ،ف� ً
ضال عن أ�ن
م�صر �ستقف �إىل جانب «حما�س» فـي
أ�ي حرب مقبلة بني الطرفني .وخل�ص
�إىل أ�ن هنالك �إجماع عام فـي
�إ�سرائيل على التحديات أال�سا�سية
و�إن اختلفت ال�سيناريوهات ولكن
يبقى الت�سا ؤ�ل حول ما �إذا كان �سيتم
الت�صدي لها بنجاح.
وحتت عنوان «ا إلعتذار من تركيا
ي�صب فـي م�صلحة �إ�سرائيل» أ��شار
ت�سيبي برئيل فـي «ه آ�رت�س» أ�ن
امل�شهد فـي ال�شرق أالو�سط عرف

مرة أ�خرى تغيرّ ًا كبري ًا وك�شف عن
�صورة جديدة ،اعترب أ�ن من �إحدى
�سماتها الر�سالة التي بعث بها
رئي�س احلكومة ا إل�سرائيلية بنيامني
نتنياهو �إىل نظريه الرتكي رجب
طيب أ�ردوغان لتهنئته على فوز حزبه
باالنتخابات .وك�شف برئيل أ�نه فـي
أال�سابيع أالخرية ،كثفت الو�ساطات
ا إل�سرائيلية والرتكية من جهودها
لرتميم العالقـ ــات بني اجلانبني.
كما أ�كد أ�ن أالحداث اجلارية فـي
�سوريا حالي ًا �شكلت عام ًال م�ساعد ًا،
من خالل ت�سببها بفتور فـي العالقات
بني �سوريا وتركيا ودفعت وزارة
اخلارجية الرتكية ومكتب أ�ردوغان
�إىل �إعادة تقييم ال�سيا�سة الرتكية
فـي املنطقة .و أ��ضاف برئيل أ�ن تركيا
اتخذت خطوة �إيجابيـ ــة أ�خرى عندما
أ�و�صت «منظمة ا إلغاثة ا إلن�سانية»
الرتكية ب�إلغاء م�شاركتها فـي أ��سطول
امل�ساعدات اجلديد املتجه �إىل غزة،
معترب ًا أ�ن ال�سبب وراء هذه اخلطوة
هو احل ؤ�ول دون حرف ا إلنتباه عن
أالحداث فـي �سوريا .و أ��شار �إىل أ�ن
أ�ردوغان توقف عن مناداة الرئي�س
أال�سد بـ»�صديقي الطيب» وو�صف
القمع الوح�شـ ــي للمتظاهرين
ال�سوريني ب أ�نه «بربري» ،وق ّدر أ�ن
أ�ردوغان يدرك ب أ�ن النظام ال�سوري
انتهى ،على الرغم من مطالباته
له بتنفيذ ا إل�صالحات ،ناق ًال عن
م�س ؤ�ول تركي كبري قوله �إن «�سوريا
تتحول �إىل تهديد لي�س لرتكيا فح�سب»
و أ�نه «�إذا قررت مهاجمة أالقلية
الكردية» �ستواجه تركيا «م�شكلة
خطرية» .ولفت �إىل أ�نه حتى �إيران
التي ط ّورت عالقاتهـ ــا ا إلقت�صادية

مع تركيا م ؤ�خر ًا ،تو�صف فـي ا إلعالم
الرتكي ب أ�نها �شريكة نا�شطة فـي قتل
ال�سوريني .ور أ�ى أ�نه بعد أ�ن اعتربت
تركيا أ�ن با إلمكان ت أ��سي�س حمور
ا�سرتاتيجي مع كل من �إيران والعراق
و�سوريا إلر�ساء �سيا�سة جديدة
فـي ال�شرق أالو�سط ،ها هي اليوم
تكت�شف أ�ن ه ؤ�الء ال�شركاء خميبون
أ
للمال .ومن هنا ،أ�كد برئيل أ�ن
الوقت منا�سب إل�سرائيل كي تقوم
مببادرة جتاه تركيا ،معترب ًا أ�ن كارثة
لن حت ّل بها �إذا ما قدمت اعتذار ًا
على قتلها للمدنيني أالتراك الذين
كانوا متواجدين على منت �سفينة
«مايف مرمرة» الرتكية .و أ��شار �إىل
أ�نه فـي غ�ضون أ��سبوعني� ،ست�صدر
جلنة أالمم املتحدة التي حتقق فـي
أ�حداث تلك ال�سفينة تقريرها،
وخل�ص �إىل أ�نه امل�ستح�سن إل�سرائيل
أ�ن ت�ستبق �صدور هذا التقرير بخطوة
�إيجابية.
ور أ�ت «جريوزاليم بو�ست» أ�نه
على الرغم من ا�ستعداد البحرية
أ��سو أ�
ملواحهة
ا إل�سرائيلية
ال�سيناريوهات ،ما زالت هنالك
فر�صة لتفادي وقوع ا�شتباك فـي
املياه الدولية مع ن�شطاء « أ��سطول
احلرية  .»2وذكرت أ�ن �إ�سرائيل
وم�صر أ�علنتا أ�نهما �ست�سمحـ ــان
لل�سفن امل�شاركة فـي أال�سطول بتفريغ
حمولتها فـي ميناء العري�ش امل�صري،
لتنقل بعدها �إىل غزة ،عقب فح�صها
بدقة .وزعمت أ�ن بع�ض املنظمني
م�صرون على امل�ضي قدم ًا فـي
خطط خلو�ض مواجهة مع البحرية
ا إل�سرائيلية .و أ��سفت لكون املنظمني
يبدون ا�ستعداد ًا لتحدي �إ�سرائيل فـي

حقها بالدفاع عن نف�سها ،فـي الوقت
الذي ال يوجهون انتقادات ذات قيمة
لـ»حما�س» التي زعمت أ�نها منظمة
«�إرهابية» تنتهك حقوق ا إلن�سان
وتتلقى التمويل والدعم من �إيران.
و أ�كدت أ�ن الغزيون يعانـ ــون من
عواقب قرارهم بالت�صويت لـ»حما�س»
فـي االنتخابات الفل�سطينيـ ــة عام
 .2006ومع ذلك ،ادّعت أ�نه ما من
أ�زمة �إن�سانية تعي�شها غزة ،ف أ�و�ضاعها
ال�صحية ،كما ر أ�ت ،تبقى أ�ف�ضل من
معظم أ�و�ضاع الدول النامية ،زاعمة
أ�نه منذ حزيران من العام املا�ضي،
�سمحت �إ�سرائيل ب�إدخال معظم
املواد �إىل غزة ما عدا ا إل�سمنت
واحلديد ومواد البناء ،خ�شية
ا�ستخدامها فـي بناء التح�صينات
و�صناعة القنابل .غري أ�نها أ��شارت
�إىل أ�ن أالنفاق املبنية حتت احلدود
اجلنوبية مع م�صر �سهلت تهريب
مواد البناء ،الفتة �إىل أ�نه منذ
ا إلطاحة بالرئي�س ال�سابق ح�سني
مبارك ،توقفت ال�سلطات امل�صرية
عن اعتقال املهربني .وفـي �ضوء
هذا الواقع ،انتقدت «جريوزاليم
بو�ست» الن�شطاء ب�سبب عزمهم على
حتدي احل�صار ا إل�سرائيلي فـي حني
أ�نهم يتجاهلون ما أ��سمتها «الكارثة
ا إلن�سانية احلقيقيـ ــة» التي حتدث
فـي املنطقة ،وخ�صو�ص ًا ممار�سات
الرئي�س ب�شار أال�سد بحق �شعبه.
وخل�صـ ــت �إىل أ�ن الرتاجع عن
املواجهة غري ال�ضرورية مع القوات
ا إل�سرائيلية لعدم تكرار كارثة «مايف
مرمرة» الرتكية هو الطريقة أالن�سب
إلحياء ذكراها ال�سنوية.

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
من أال�شخا�ص الذين ينبغي أ�ن يكونوا
على طاولة املفاو�ضات ما زالوا فـي
ال�سجن .ور أ�ت أ�نه وفـي الوقت الذي
كان ينبغي أ�ن تظهر فيه احلكومة
البحرينية ح�سن النية ،قامت بعك�س
ذلك متام ًا بعد أ�ن أ��صدرت املحكمة
الع�سكرية م ؤ�خر ًا أ�حكام ًا بحق واحد
وع�شرين نا�شط ًا �سيا�سي ًا ،معظمهم
من ال�شيعة ،حيث ُحكم على ثمانية
منهم بال�سجن ملدى احلياة وعلى
البقية بال�سجن ملدة ت�صل �إىل خم�سة
للطاحة
ع�شر عام ًا ،بتهمة الت آ�مر إ
باحلكومة من خالل االحتجاجات
املطالبة با إل�صالح .ولذا �س أ�لت
«نيويورك تاميز» ،ملاذا قد يثق أ�حد ًا
باحلكومة البحرينية بعد ذلك؟ ور أ�ت
أ�ن مزاعم البحرين ب أ�ن لدى �إيران يد
خفية فـي اال�ضطرابات التي ت�شهدها
اململكة مبالغ فيها ،الفتة �إىل أ�ن من
يقود تلك التظاهرات هم �شيعة
البحرين املطالبني مبعاملة عادلة لهم

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
للمخرج للبيان الوزاري� :إبقاء ما
اعتمدته احلكومات ال�سابقة ،وترك
أ�ي قرار �صعب لطاولة احلوار .وكرر
خالله أ�نه «لي�س ب�إمكان لبنان �إلغاء
قرار �إن�شاء املحكمة ألنه قرار دويل،
ونحن نحرتم ال�شرعية الدولية» .وعن
�إمكان طلب لبنان �إلغاء هذه املحكمة،
قال�« :إذا مل يكن هنالك �إجماع لبناين
على قرار معني ،ف�س أ��ستمر فـي تنفيذ
ما التزمت به احلكومات ال�سابقة .أ�ما
�إذا كان هنالك �ضرورة التخاذ أ�ي قرار
�صعب فيجب أ�ن يح�صل ذلك �ضمن
هيئة احلوار الوطني ،أ�ي بالتوافق بني
جميع ممثلي ال�شعب اللبناين ،ألن
هناك ميزان ًا دقيق ًا بني �إحقاق احلق
والعدالة من جهة ،واال�ستقرار من
جهة ثانية».
ومما ال �شك فيه أ�ن ملف املحكمة
اخلا�صة بلبنان هو مبثابة لغم قابل
لالنفجار فـي أ�ي وقت �سواء لدى
طرحه على جمل�س النواب و�إخ�ضاعه
للمناق�شة من نواب املعار�ضة أ�و قبل
ذلك لدى �إقراره فـي اللجنة الوزارية
التي ت�ضع م�شروع البيان الذي �سيطرح
على احلكومة جمتمعة متهيد ًا لطرحه
على جمل�س النواب فـي وقت الحق
لتنال احلكومة الثقة على أ��سا�سه.
ويرى مراقبون أ�ن البند املتعلق ببند
ملف املحكمة اخلا�صة بلبنان فـي
البيان الوزاري كان ال�سبب وراء ت أ�خري
�إ�صدار أالخري ،فميقاتي بح�سب ه ؤ�الء
يدرك ح�سا�سية هذا البند ويريد
التوفيق بني ن�ص ال يغ�ضب املجتمع
الدويل املتم�سك ببقاء املحكمة كما
كانت عليه مع احلكومة ال�سابقة
وتالي ًا عدم �إلغاء الربوتوكول املوقع
بني احلكومة واملنظمة الدولية حول

احلـــــــــوار

اجلمعة 2011/7/1

ال�شعب أ
المريكي اكتفى من احلروب الطويلة

من حيث امل�سكن والتعليم والتوظيف.
و�شككت فـي أ�ن تكون �إيران ت�سعى
للتدخل أ�ينما ا�ستطاعت ،م ؤ�كدة على
أ�ن التهديد احلقيقي للبحرين ي أ�تي
من جتاهلها للمطالب واالحتياجات
امل�شروعة ل�شعبها .وفـي حني لفتت
�إىل أ�ن ا إلدارة أالمريكية ما زالت
تتوخى احلذر ب� أش�ن توجيه انتقادات
للحكومة البحرينية كون البحرين
موطن أال�سطول اخلام�س للبحرية
أالمريكية� ،شددت على �ضرورة تعاطي
ا إلدارة أالمريكية بحزم مع أالحداث
التي ت�شهدها البحرين .وختمت
«نيويورك تاميز» معتربة أ�ن البحرين
�ست�شهد مزيد ًا من عدم اال�ستقرار �إذا
مما �سيزيد
ما ا�ستم ّرت بقمع �شعبهاّ ،
احلقد بر أ�يها جتاه الواليات املتحدة.
وتناولت «لو�س أ�جنل�س تاميز» اخلطاب
الذي أ�لقاه الرئي�س أالمريكي باراك
أ�وباما م ؤ�خر ًا حول أ�فغان�ستان و�إعالنه
عن �سحب  33أ�لف جندي أ�مريكي
بحلول �صيف العام  ،2012فاعتربت
أ�ن هذا ا إلعالن يربز ا إلجنازات
احلقيقية التي حققتها الواليات

املحكمة ،وعدم �إغ�ضاب أالكرثية
التي �سمته لي�شكل احلكومة .وي�شري
البع�ض �إىل أ�ن ميقاتي كان قد أ��صبح
أ�كرث ت�شدد ًا فـي مقاربة نقطة املحكمة
الدولية ،إلح�سا�سه ب أ�نه يخ�ضع لر�صد
املجتمع الدويل خلطواته لتبيان
الطريقة التي �سيتعامل بها مع م�س أ�لة
املحكمة� ،إ�ضافة �إىل ا إل�ستخدام
الداخلي لهذا امللف داخل طائفته ،فـي
حني أ�ن القوى أالخرى فـي أالكرثية ال
ت�شعر باحلرج ذاته ،داخلي ًا وخارجي ًا،
كما تنظر هذه أالكرثية مبا فيها رئي�س
«جبهة الن�ضال الوطني» النائب وليد
جنبالط ،ب�شكوك �إىل عمل املحكمة
وتطعن فـي �صدقيتها ،وهي تقارب
العالقة معها على أ�نها ت�ستهدف،
با�سم العدالة الدولية ،مو�ضوع ًا
يتجاوز جرمية اغتيال احلريري �إىل
�ضرب �سالح حزب اهلل والت�س ّبب بفتنة
مذهبية �سنية�-شيعية.
ولكن نواب أالكرثية يتح�ضرون جلل�سة
جمل�س النواب املعدة للبيان الوزاري
للخروج ب أ�و�سع ثقة ممكنة ،خ�صو�ص ًا
أ�ن املعطيات ترجح أ�ن تكون ثقة عادية
فـي ظل ميزان قوى نيابي بالكاد مييل
�إىل أالكرثية اجلديدة ،بحيث تتوقع
أ�و�ساط رئي�س املجل�س النيابي أ� َال
يتخطى عدد النواب الذين �سيمنحون
الثقة ال�سبعني نائب ًا فـي أ�ح�سن
االحوال ،وذلك بعد ان�ضمام النائب
مي�شال املر �إىل مانحي الثقة .والالفت
أ�ن معظم القوى املمثلة فـي احلكومة
كانت قد حتفظت عن ربط التباين
حول ملف املحكمة فـي البيان الوزاري
باحتمال �صدور القرار ا إلتهامي .حتى
أ�ن أالو�ساط القريبة من قوى «� 8آذار»
حتدثت عن «توقيت مريب» إلثارة
احلديث عن �صدور القرار و أ�درجته
فـي �سياق �ضغوط دولية وحملية على
احلكومة و أ�طرافها ورئي�سها من أ�جل

املتحدة �ضد «القاعدة» و»طالبان».
�إال أ�ن االن�سحاب بر أ�يها يعك�س أ�ي�ض ًا
نفاذ �صرب ال�شعب أالمريكي من حرب
ما زالت ممتدة منذ ع�شر �سنوات
فـي الوقت الذي أ��صبح حتقق أ�هم
أالهداف املن�شودة من هذه احلرب
و�شيك ًا .وفـي كلتا احلالتينْ  ،ر أ�ت أ�ن
أ�وباما قد اتخذ القرار ال�صائب.
وبح�سب «لو�س أ�جنل�س تاميز» ،ف�إنها
ت أ�مل ،كما ي أ�مل أ�وباما ،أ�ن تتمكن
القوات املتبقية ،والتي يبلغ عددها
 68أ�لف جندي ،من تعزيز ا إلجنازات
التي ّمت حتقيقها فـي أ�فغان�ستان حتى
اليوم رغم االن�سحاب املرتقب والذي
أ�تى أ�كرب مما يريده م�ست�شارو أ�وباما
الع�سكريون .كما أ�ملت أ�ن توا�صل
الواليات املتحدة وترية االن�سحاب
هذه حتى العام  .2014وفـي حني
أ�كدت على عدم رغبتها التقليل من
� أش�ن ا إلجنازات الع�سكرية التي
حققتها القوات أالمريكية ،اعتربت
أ�ن أ�فغان�ستان ال ت�ستحق اال�ستثمارات
الب�شرية واالقت�صادية التي قامت بها
الواليات املتحدة فيها .وفـي اخلتام،

لفتت «لو�س أ�جنل�س تاميز» �إىل �إعالن
أ�وباما ب أ�ن الواليات املتحدة �ستن�ضم
�إىل مبادرات تهدف �إىل حتقيق
امل�صاحلة بني فئات ال�شعب أالفغاين،
مبا فـي ذلك حركة «طالبان» ،معتربة
أ�ن من � أش�ن الت�سوية ال�سيا�سية أ�ن تكون
ال�سبب الرئي�سي فـي ت�سريع االن�سحاب
أالمريكي من أ�فغان�ستان.
وحتت عنوان «االعرتاف أ�خري ًا:
لي�س من املمكن أ�ن يكون هنالك ح ًال
ع�سكري ًا فـي أ�فغان�ستان» اعتربت
«ا إلندبندنت» الربيطانية أ�ن خطة
االن�سحاب التي أ�علن عنها أ�وباما فـي
خطابه م ؤ�خر ًا ت�شكل أ�كرب نقطة حت ّول
فـي تاريخ أ�طول حرب أ�مريكية .و أ�كدت
أ�نه كان ال ب ّد من تغيري اال�سرتاتيجية
املتبعة فـي أ�فغان�ستان بعد مرور حواىل
عقد من الزمن على التو ّرط فـي
احلرب هناك ،وبعد أ�ن اكتفى ال�شعب
أالمريكي من احلروب اخلارجية
الطويلة .ور أ�ت أ�ن ثمة الكثري ممن
يعتقدون أ�ن احلل الوحيد ل�ضمان
اال�ستقرار فـي أ�فغان�ستان يكون بت�سوية
�سيا�سية -ال ع�سكرية -أ�ي مب�صاحلة

امل�شهد اللبناين

�إرباكها وافتعال أ�زمة داخلية فـي
احلكومة .وقد برز موقف حلزب اهلل
على ل�سان النائب حممد رعد ،ي ؤ�كد
أ�ن البيان الوزاري «لن يكون �إال وفق ما
تقرره أالكرثية اجلديدة ،وهذا متوافق
عليه ،وما يجري من نقا�شات ال ي ؤ�خر
فـي �صدور هذا البيان» .وقلل رعد من
� أش�ن املواقف الدولية التي ر أ�ى أ�نها
عجزت عن منع ت أ�ليف احلكومة ،الفت ًا
�إىل تراجع ا إلدارة أالمريكية التي كانت
تعلن أ�ن موقفها من احلكومة �سيتوقف
على تركيبتها وبيانها الوزاري« ،لكن
عندما أ�لفت احلكومة أ��صبح املوقف
متوقف ًا على أالفعال التي ت�صدر عن
احلكومة» .وجاءت الفتة دعوة أالمني
العام للحزب ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل
فـي كلمته أالخرية �إىل �إعطاء احلكومة
فر�صة �شهرين من أ�جل املو�سم
ال�سياحي وا إلقت�صادي.
فـي املقابل ،يتوقع نواب املعار�ضة أ�ن
تتحول جل�سات الثقة �إىل ا�ستعرا�ض
قوة ،بحيث أ�ن نواب الرابع ع�شر من
�آذار يعدون العدة لكلمات نارية حتمل
على احلكومة وبيانها ،وتعطي املجتمع
الدويل الذرائع اجلديدة للعودة �إىل
اخلط اللبناين من بابه العري�ض،
خ�صو�ص ًا أ�ن املادة املفرت�ضة موجودة
وهي تتمحور حول بندي املحكمة
الدولية و�سالح املقاومة .وكانت
أ�و�ساط املعار�ضة ،وفـي مقدمها «تيار
امل�ستقبل» ،قد أ�كدت تكرار ًا أ�نها
�سرتف�ض بقوة �إعادة طرح بند املحكمة
على هيئة احلوار ،ألن ذلك خمالف
لقرار �سبق أ�ن اتخذته تلك الهيئة ،كما
أ�ن ا إلقدام على مثل هذه اخلطوة قد
يعوق �صدور القرار ا إلتهامي .ونقلت
معلومات �صحفية عدم ارتياح �سفراء
أ�وروبيني ،ألنهم مل يتمكنوا من أ�خذ
جواب �صريح فـي � أش�ن م�ستقبل تعاطي
احلكومة مع ملفي اللواء أ��شرف ريفي

وو�سام احل�سن ،اللذين يركن �إليهما
ال�ستكمال التعاون مع املحكمة ،و�سط
معلومات ت�شيعها أ�و�ساط املعار�ضة
ت ؤ�كد أ�ن �ضغوط ًا يتعر�ض لها رئي�س
احلكومة من قبل أالكرثية اجلديدة
إلق�صاء الرجلني أ�و أ�قله ،و�سام
احل�سن.
وكان الالفت هذا أال�سبوع أ�ي�ض ًا
خروج النائب مي�شال املر من مع�سكر
أالكرثية ال�سابقة ،معلن ًا عزمه منح
احلكومة الثقة ،عازي ًا موقفه �إىل ك ْون
الرئي�س بري �شريك ًا فـي احلكومة.
وب�إعالن املر ن ّيته منح الثقة حلكومة
ميقاتي ،تكون كتلة أالكرثية ال�سابقة
قد انخف�ضت (فـي ح�سابات الت�صويت
على منحها الثقة) �إىل ما دون ال�ستني
نائب ًا ،علم ًا ب أ�ن قوى «� 14آذار» �ست�سعى
لكي ال ين�سحب قرار املر على حفيدته
النائبة نايلة التويني.
وفـي �سياق �آخر ،قد ا�ستمرت املعلومات
التي ك�شفها أالمني العام حلزب
اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل حول
�ضبط عمالء للمخابرات أالمريكية
داخل �صفوف احلزب ،بالتفاعل فـي
أالو�ساط ال�سيا�سية وال�شعبية ،لتتحول
�سريع ًا �إىل مادة لل�سجال الداخلي،
فيما توا�صل �إ�سرائيل تهديداتها
للبنان .وكان ال�سيد ن�صر اهلل قد أ�علن
أ�ن ا إلعتداء اال�ستخباري أالمريكي
يفتح الباب على مرحلة جديدة من
املواجهة ،وعلى مرحلة جديدة من
�صراع أالدمغة أالمنية التي تتطلب
مزيد ًا من احلذر ومزيد ًا من أ�خذ
احليطة ومزيد ًا من التح�صني أالمني
ومزيد ًا من العزم والت�صميم على
حماية املقاومة .فقد أ�كد ن�صر اهلل
على أ�ن عجز ا إل�سرائيلي عن اخرتاق
بنية حزب اهلل دفعه �إىل ا إل�ستعانة
باال�ستخبارات أالمريكية ،م�شري ًا �إىل
ثالث حاالت لي�ست عمالة إل�سرائيل،

دائمة بني احلكومة فـي كابول وحركة
«طالبان» .كما لفتت �إىل أ�ن ما �سيح ّدد
نتائج االنتخابات الرئا�سية أالمريكية
فـي العام  2012هو االقت�صاد الداخلي
أالمريكي ولي�ست احلرب اخلارجية
امل�ستمرة منذ ع�شر �سنوات .و أ��شارت
�إىل أ�ن ن�سبة البطالة فـي الواليات
املتحدة ما زالت فـي ارتفاع ،الفتة
�إىل �إ�صدار االحتياط الفيدرايل
أالمريكي توقعات برتاجع كبري فـي
ن�سبة النمو فـي الواليات املتحدة خالل
هذا العام والعام املقبل قبل �ساعات
قليلة من �إلقاء أ�وباما خطابه .وفـي
اخلتام� ،س أ�لت «ا إلندبندنت» ،ملاذا
تخ�ص�ص وا�شنطن موارد مالية
قد ّ
هائلة إلعادة �إعمار بغداد وكابول بد ًال
من تخ�صي�صها إلنعا�ش اقت�صادها
الراكد وفـي الوقت التي تعاين فيه من
م�شكلة عجز متفاقم فـي ميزانيتها
يق ّدر برتليونات الدوالرات؟
فـي حني ر أ�ت «الديلي تلغراف»
الربيطانية أ�ن �إعالن أ�وباما عن �سحب
 33أ�لف جندي أ�مريكي بحلول �صيف
العام  2012يع ّد مغامرة خطرية،

بينها حالتان مع «الـ�سي�.آي�.إي» من
خالل ا إلت�صال ب�ضباط خمابرات
أ�مريكيني يعملون ب�صفة ديبلوما�سيني
فـي ال�سفارة أالمريكية فـي عوكر .و أ�ما
احلالة الثالثة فما زالت قيد التثبت
من عالقتها مع املو�ساد أ�و جهاز
أ�وروبي أ�و أ�مريكي .وامتنع عن ذكر
أ��سماء املتورطني الثالثة ،لكنه أ�كد أ�ن
«لي�س بينهم أ�حد من ال�صف القيادي
أالول خالف ًا لل�شائعات ،ولي�س بينهم
رجل دين خالف ًا لل�شائعات أ�ي�ض ًا،
ولي�س بينهم أ�حد من احللقة القريبة
مني ال أ�مني ًا وال عملي ًا ،ولي�س ألحد
منهم عالقة ال باجلبهة وال باملراكز
أالمنية احل�سا�سة ،كما ال ميلك أ�ي
من ه ؤ�الء معلومات ح�سا�سة ميكن أ�ن
تلحق �ضرر ًا ببنية املقاومة الع�سكرية
أ
والمنية وقدرتها على املواجهة ،وال
أ
عالقة لي من الثالثة باغتيال ال�شهيد
عماد مغنية ،و أ�ي�ض ًا ال عالقة ألي
منهم مبلف املحكمة الدولية ،علم ًا أ�ننا
خرجنا من مو�ضوع املحكمة وال عالقة
لنا به» .و أ�كد ال�سيد ن�صر اهلل أ�نه رغم
كل ا إلجراءات التي اعتمدتها الـ»�سي.
�آي� .إي» متكن اجلهاز أالمني املعني
فـي حزب اهلل من ك�شف تلك احلاالت،
وقال :لعلها من املرات أالوىل التي
يواجه فيها الـ»�سي� .آي� .إي» جهاز ًا من
هذا النوع ،ونحن أ�مام �إجناز أ�مني
حقيقي للمقاومة وهذا يزيدنا ثقة
ومناعة وهذا ي�سلط ال�ضوء على وكر
اجلا�سو�سية فـي عوكر.
وفـي �إطار التهديدات ا إل�سرائيلية،
كانت م�صادر أ�منية �إ�سرائيلية قد
هدّدت ب�شن عملية ع�سكرية وا�سعة
النطاق �ضد اجلنوب� ،إذا تدهورت
أالو�ضاع أالمنية فـي املنطقة .وبح�سب
ا إلذاعة اال�سرائيلية ،ف�إن حزب اهلل
جعل من غالبية القرى فـي اجلنوب
«قرى متفجرة» ،م�شرية �إىل أ�نه مت
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كما يقلل من � أش�ن ا إلجنازات التي ّمت
حتقيقها فـي أ�فغان�ستان! ولفتت �إىل
أ�ن قرار أ�وباما ببدء �سحب القوات
أالمريكية هذا العام أ�تى خمالف ًا ملا
أ�و�صى به كبار امل�س ؤ�ولني أالمريكيني
أ�مثال قائد القوات أالمريكية فـي
أ�فغان�ستان اجلرنال ديفيد برتايو�س
الذي �شدد على �ضرورة تواجد ما ال
يقل عن مئة أ�لف جندي أ�مريكي فـي
أ�فغان�ستان حتى نهاية العام 2012
من أ�جل �ضمان جناح اال�سرتاتيجية
أالمريكية هناك .ور أ�ت أ�ن ثمة دوافع
�سيا�سية خلف قرار أ�وباما ،معتربة
أ�نه ق ّدم م�صاحله ال�سيا�سية على
النجاحات الع�سكرية! وخل�صت
«الديلي تلغراف» �إىل أ�ن أ�وباما ي أ�مل
بالت أ�كيد أ�ن يعزز اخلروج امل�ش ّرف
من أ�فغان�ستان فر�صه بالنجاح فـي
االنتخابات الرئا�سية املقبلة� ،إال أ�نها
ر أ�ت أ�ن عليه أ�و ًال أ�ن يظهر أ�ن قراراته
ت�صب فـي امل�صلحة الوطنية ولي�س فـي
ّ
م�صلحته اخلا�صة!
ترجمة و�إعداد:
�سارة عو�ض ومها �صالح

م ؤ�خر ًا اكت�شاف و�سائل قتالية ومقرات
قيادية وحت�صينات تابعة للحزب داخل
القرى اجلنوبية .والحظت أ�ن خمتلف
اجلهات اللبنانية ،وعلى ر أ��سها حزب
اهلل ،أ�بدت اهتمام ًا بالغ ًا بالتمرين
الذي خ�ضعت له اجلبهة الداخلية،
وامل�س ّمى «نقطة حتول .»5-جتدر
ا إل�شارة �إىل أ�ن الطائرات حربية
�إ�سرائيلية اخرتقت مرات عدة أالجواء
اللبنانية هذا أال�سبوع .وكانت �صحيفة
«ه آ�رت�س» ا إل�سرائيلية قد ك�شفت أ�ن
رئي�س �شعبة ا إل�ستخبارات الع�سكرية
ا إل�سرائيلية اللواء أ�فيف كوخايف زار
الواليات املتحدة �سر ًا للتحذير من
و�صول أ��سلحة متطورة ،موجودة بحوزة
�سوريا� ،إىل يد حزب اهلل فـي لبنان
فـي حال �سقوط نظام الرئي�س ال�سوري
ب�شار أال�سد .وقالت «ه آ�رت�س» �إن هدف
زيارة كوخايف هو حماولة الت أ�ثري على
تقرير املراقبني من قبل أالمم املتحدة
فـي اجلوالن الذي �سيتطرق �إىل
أ�حداث ذكرى النك�سة ،و أ�ي�ض ًا على
تقرير ال�سكرتري العام أ
للمم املتحدة
ب� أش�ن تطبيق قرار جمل�س أالمن الرقم
 1701الذي أ�نهى حرب لبنان الثانية
فـي �صيف عام .2006
ً
فـي املح�صلة ،يبدو وا�ضحا مما
تقدّم أ�ن أالجواء ال�سيا�سية �ضبابية
على الرغم من �إجناز البيان وانتقال
احلكومة بعد الثقة �إىل العمل املنتظر
من قبل .ولكن أ�ي�ض ًا بات �صدور القرار
ا إلتهامي بجرمية اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري ي�شكل عن�صر ًا �إ�ضافي ًا على
ال�ساحة ال�سيا�سية .وفيما ت�شهد
ال�ساحة ال�سيا�سة املزيد من الرتا�شق
ا إلعالمي بني املواالة واملعار�ضة،
ينتظر اللبنانيون بفارغ ال�صرب حكومة
فاعلة ت�ضطلع بق�ضاياهم املعي�شية
وال�صحية وا إلقت�صادية قبل أ�ي �شيء
�آخر فهل تتحقق طموحات اللبنانيني؟
احلـــــوار
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احلـــــــــوار

م ؤ��س�ســة خمزومـــي

اجلمعة 2011/7/1

«م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي القـــانــــون...

الت�صحر
فـي امل ؤ�متر الدويل ملكافحة
ّ
�إميان ًا منها ب أ�همية احلفاظ على
خ�ص�صت «م ؤ��س�سة
لبنان أ�خ�ضرّ ،
خمزومي» برنامج «الزراعة-البيئة»
بهدف حماية البيئة ومكافحة
الت�صحر .وفـي هذا ا إلطار �شاركت
امل ؤ��س�سة فـي امل ؤ�متر الدويل أالول
الت�صحر فـي
حول مكافحة ظاهرة
ّ
لبنان ،الذي عقد فـي  17و 18حزيران
املا�ضي فـي «اجلامعة اللبنانية»-
مبنى كلية الزراعة  -الدكوانة.
ومتحور امل ؤ�متر حول كيفية مكافحة
الت�صحر فـي لبنان مت ّوقف ًا
ظاهرة
ّ
أ
عند ت�ثريها على الزراعة والبيئة
وا إلقت�صاد اللبناين ،و�سط ظروف
مناخية �صعبة جد ًا تتع ّر�ض لها الكرة
أالر�ضية ،وو�سط أ�زمات �إقت�صادية

عاملية م�ستفحلة ،وذلك من خالل
القيام بكافة التدابري ال�ضرورية
لو�ضع خطط وا�سرتاتيجيات ملكافحة
ال�شح فـي
ّ
الت�صحر ،تكون بدائل عن ّ
املياه ،واقرتاح زراعات بديلة تتنا�سب
مع الواقع اجلديد� ،إ�ضافة اىل �إيجاد
طرق جديدة إلعادة ا إلخ�ضرار �إىل
لبنان.
ؤ
وقام بتنظيم هذا امل�متر كل من
وزارة الزراعة ،وجمعية «م ؤ��س�سة
جهاد البناء» ،وكلية الزراعة،
بالتعاون مع اجلامعة أالمريكية،
وجامعة القدي�س يو�سف الي�سوعية،
وجامعة الروح القد�س – الك�سليك،
ونقابة املهند�سني فـي بريوت،
و�إحتاد املهند�سني الزراعيني

العرب ،و»برنامج أالمم املتحدة
ا إلمنائي»( ، )UNDPو»اجلمعية
اللبنانية للرثوة احلرجية والتنمية»،
وكل من « أ�وك�ساد» و»الفاو» – لبنان،
للنتاج أالنظف».
و»املركز اللبناين إ
وقد توزعت أ�عمال امل ؤ�متر على مدى

إ�عادة االعتبار
و�رشوطه القانونية

يومني ،نوق�شت خاللهما ثالثة حماور
الت�صحر وت أ�ثرياته على
رئي�سة هي:
ّ
الزراعة واملياه ،دور املجتمع فـي
الت�صحر
الت�صحر،
مكافحة ظاهرة
ّ
ّ
وت أ�ثرياته على ا إلقت�صاد والبيئة .وقد
خرج امل ؤ�مترون بجملة تو�صيات.

«برنامج التدريب»
فـي م�شروع «متكني مدار�س لبنان و�ضمان جودة خمرجاتها التعليمية»
ل ّبى «برنامج التدريب» فـي «م ؤ��س�سة
خمزومي» الدعوة للم�شاركة فـي
اللقاءات التي نظمتها «م ؤ��س�سة التم ّيز
للتعلم والريادة» مبنا�سبة �إطالق
براجمها املجانية للتنمية املهنية لهذا
ال�صيف �ضمن م�شروع «متكني مدار�س
لبنان و�ضمان جودة خمرجاتها
يومي  17و 20حزيران
التعليمية»،
ْ
أ
املا�ضي ،فـي ق�صر الوني�سكو.
ومت ّ
التطرق خالل هذه اللقاءات �إىل
أ
عدة موا�ضيع منها :دعم �نظمة التعليم
والتوا�صل الرتبوي من خالل ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل ا إلجتماعي ،تعاظم
دور امل ؤ��س�سات ا إلجتماعية فـي حقل

الرتبية والتعليم ،تنامي دور تكنولوجيا
ا إلت�صال واملعلوماتية فـي التعليم ،ودور
أ�ولياء أالمور والرتبويني فـي حماية
النا�شئة فـي ا إلنرتنت.
كذلكّ ،مت عر�ض أالن�شطة التي �سيتم
تنفيذها ومنها :دعوة الرتبويني
وا إل�ست�شاريني اللبنانيني والعرب
للنخراط ،ب�شكل غري ربحي
والدوليني إ
فـي م�شروع «متكني املدار�س و�ضمان
جودة خمرجاتها التعليمية« ،حيث
�س ُيعر�ض عليهم امل�شاركة فـي �إعداد
أ�بحاث تربوية ،تعر�ض نتائجها فـي
ؤ
م�متر تتم الدعوة له خالل املو�سم علمية إلعداد خطط العمل ا آليلة �إىل ا إلختبارت الدولية التاليةP.I.S.A. :
الدرا�سي  ،2012–2011وت�شكيل جلان و�ضع التعليم فـي لبنان على خارطة .– T.I.M.S.S. – P.I.R.L

«م ؤ��س�سة خمزومي» فـي م ؤ�متر أ
العمال اخل�ضراء
�شارك برنامج «البيئة–الزراعة»
فـي «م ؤ��س�سة خمزومي» فـي م ؤ�متر
حول مبادرات أالعمال اخل�ضراء فـي
لبنان ،وذلك فـي  14و 15حزيران
املا�ضي فـي «املوفمبيك» .وجرى
امل ؤ�متر برعاية «بنك البحر املتو�سط»
وبتنظيم من «�إحتاد غرفة ال�صناعة
والتجارة والزراعة فـي لبنان»،
و»جمعية ال�صناعيني اللبنانيني»،
ونقابة املهند�سني فـي بريوت،
و»م ؤ��س�سة التمويل الدولية» و»اللجنة
ا إلقت�صادية وا إلجتماعية لغرب �آ�سيا
فـي أالمم املتحدة» (�إ�سكوا).
وتط ّرقت كلمات ا إلفتتاح �إىل ن� أش�ة
امل�شروع ،ووجوب ت�شجيع ال�شركات
وامل ؤ��س�سات على اختالفها على

فـي �إعادة االعتبار
أ
�إن تنفيذ العقوبة ال ينهي �ثر احلكم
املربم املد ّون فـي ال�سجل العديل
العائد للمحكوم عليه مما يحرمه
من ممار�سة بع�ض حقوقه ال�سيا�سية
واملدنية ،من هنا ن�ص قانون
العقوبات فـي املادة ( )159منه على
�إعادة االعتبار مبوجب قرار ق�ضائي
وهذه و�سيلة قانونية ف�ضلى متكن
املحكوم عليه جزائي ًا من �شطب
احلكم اجلزائي من ال�سجل العديل،
وذلك حتى يتمكن املحكوم عليه من
ممار�سة حقوقه املدنية وال�سيا�سة
جمدد ًا كما كان و�ضعه قبل �إدانته،
وبذلك ي�ستهدف رد االعتبار متكني
املحكوم عليه الذي نفذ عقوبته
و أ�دى االلتزامات الناجمة عنها
و أ�ثبت �سلوك ًا ح�سن ًا من أ�ن ي�ستعيد
حقوقه املن ّوه بها .وترتبط �إعادة
االعتبار بالتحديد احلديث ألغرا�ض
العقوبة �إذ ت�ستهدف ت أ�هيل املحكوم
عليه ومتكينه من ا�ستعادة مركزه
فـي املجتمع كما كان قبل ا إلدانة،
وتنق�سم �إعادة االعتبار �إىل نوعني
وحكمي ،حيث يفرت�ض
اثنني :ق�ضائي ُ
النوع أالول تقدير املرجع الق�ضائي،
أ�ما الثاين فهو يتحقق مبجرد توافر
ال�شروط � ،إ ّال ان النوعني يتوجبان
تدَ ُّخل الق�ضاء.

املهلة الواجبة إلعادة االعتبار منذ
انتهاء التنفيذ فـي العقوبات املانعة
للحرية أ�و العفو اخلا�ص عنها أ�و منذ
اكتمال مرور الزمن ،أ�ما �إذا كان
احلكم قد ق�ضى بغرامة ،ف�إن املهلة
تبد أ� من تاريخ ت�سديدها أ�و من تاريخ
انق�ضاء أ�جل احلب�س امل�ستبدل منها.
وثالثها الوفاء با إللتزامات املدنية
التي ق�ضى بها من ردود وتعوي�ض
ونفقات ور�سوم .ورابعها عدم �صدور
حكم الحق بحق املحكـ ــوم عليه
بعقوبـ ــة جنائية أ�و جنحية وخام�سهـ ــا
متتعه بح�سن �سلوك؛ ويتبني ذلك من
�سجالت ال�سجن ومن حتقيق عن
�سرية املحكوم عليه بعد ا إلفراج عنه
من أ�نه قد �صلح فع ًال ،و�إن التحقق
من توافر هذه ال�شروط يعود لتقدير
الهيئة االتهامية املخت�صة ،ويكون
قرارها مربم ًا غري خا�ضع ألي
طريقة من طرق املراجعة� .إن جميع
أالحكام القا�ضية بعقوبات جنائية أ�و
جنحية يجوز �إعادة االعتبار ب� أش�نها.
وال حمل إلعادة االعتبار عن حكم
ق�ض ــى بعقوبة تكديرية (غري جنائ ّية
�شروط �إعادة االعتبار أ�و ُجنح ّية) ألن هذه العقوبة لي�س من
� أش�نها أ�ن مت�س االعتبار وال ت�ستتبع
الق�ضائية
تفرت�ض هذه احلالة توافر خم�سة حرمانه من حق ولي�س من مربر
�شروط :أ�ولها تنفيذ العقوبة أ�و العفو بالتايل إلعادة االعتبار ب� أش�نها.
اخلا�ص أ�و انق�ضاء العقوبة مبرور
الزمن ،ألن �سقوط العقوبة هو هذا فـي ما خ�ص �إعادة االعتبار
مبثابـ ــة تنفيذها .وثانيها م�ضي مهلة الق�ضائية ،أ�ما ما يتعلق ب�إعادة
ف�سنخ�ص�ص الفقرة
قانونية تفيد بح�سن �سلوك املحكوم االعتبار احلكمية
ّ
عليه وهي �سبع �سنوات أ
للحكام القانونية من العدد الالحق للبحث
اجلنائية وثالث �سنوات أ
للحكام فـي تفا�صيل أ�حكامها.
اجلنحية وت�ضاعف هذه املدة �إذا
 vvاللجنة القانونية
كان املحكوم عليه مكرر ًا أ�و �سبق له
فـي حزب احلوار الوطني
أ�ن ا�ستفاد من �إعادة اعتبار وت�سري

اعتماد ال�شروط البيئية فـي أ�عمالها،
خ�صو�ص ًا أ�ن ذلك يوفر عليها ما ًال
كثري ًا .وتلى ا إلفتتاح عر�ض جلامعة
الك�سليك حول واقع اجلامعة حالي ًا
والنهج البيئي اجلديد الذي ت�سعى
�إىل اعتماده ،وعر�ض �آخر لـ»ا إل�سكوا»
تناول ال�سبل املالئمة فـي مواجهة
�إنبعاثات الغازات الدفيئة .فيما
حت ّدثت «رميكو» ()RYMCO
عن التل ّوث ا�ستنـ ــاد ًا �إىل درا�سة
أ�جرتها فـي «اجلامعة أالمريكية فـي
بريوت» وفـي أ�ماكن أ�خرى ،وهي
 vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
تظهر أ�ن  %76من ال�سيارات ف ـ ــي
لبنان يتجاوز عمرها الع�شر �سنوات ،وت�ض ّمن امل ؤ�متر �سل�سلة جل�سات حول اخل�ضراء (مطاعم ،فنادق ،)...الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
اخل�ضراء
و أ�ن انبعاثات الغازات الدفيئة تتعدى التمويل أالخ�ضر ،الت�سويق أالخ�ضر ،الطاقة
واملكاتب ا�ست�شارات قانونية.
ما هو م�سموح به عاملي ًا بن�سبة  .%250أالبنية اخل�ضراء ،ا إل�ست�ضافة اخل�ضراء.

غالية ...القائدة العربية
أ
بالميـ ــرة ،ولقد �صرفت كل ما متلك
«برنامج التوعية»
ً
من مال لكي تك ّون جي�شا ملحاربـ ــة
«م ؤ��س�سة خمزومي»
أالتراك الذين أ�رادوا ال�سيطـ ــرة
�س ّيدة من عـ ــرب البقوم (�صحراء على بالدهاُ .عرف عن غاليـ ــة
بني احلجـ ــاز وجند) ،مات زوجهـ ــا� ،شجاعتهـ ــا ،ففي �سنة  1807قادت
فورثت عنه ثروة كبرية .ل ّقبـ ــت معركة �ض ّد أالتراك وانت�صرت على
جي�شهم القادم من الطائف ،وقد

متتطي جوادها .ا�ستمرت املعركة
ثمانية أ�يام� ،إنت�صـ ــرت فيها القائدة
العربية غالية �إنت�صـ ــا ًر مبين ًا،
مما جعل أالتراك ين�صـ ــرفون عن
املنطقة.

قتلت ب�سيفهـ ــا وهي فـ ــوق جوادها
أ�كرث من مئتي فار�س.
تابع أالتراك هجومهم على عرب
البقوم �سنة  ،1813فما كادت تعلم
بذلك حتى ه ّبت فـي النا�س تلهب
حما�سهم بخطبها البليغة ،فح�شدت
الرجال ،و�سارت على ر أ��سهم وهي vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي
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