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امل�شهد اللبناين

املواطن فـي انتظار اهتمام حكومي بعيد ًا عن ال�رصاعات ال�سيا�سية
مرحلة جديدة من املواجهة مع إ��رسائيل

الزم هذا أال�سبوع ،الذي مت ّيز مبوجة
حر على �صعيد الطق�س ،اجلمود
احلركة ال�سيا�سية عموم ًا ،بانتظار
عودة رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
من �إجازته اخلا�صة أ�واخر أال�سبوع
احلايل ،ملتابعة ور�شة االجتماعات
الوزارية .وقد بقي االهتمام متمحور ًا
حول ثالثة ملفات أ��سا�سية هي،
التعيينات أالمنية وا إلدارية ،تر�سيم
احلدود البحرية حلماية الرثوة
النفطية ،فـي ظل قرار ر�سمي ب�إعطاء
أ�ولوية رئا�سية وحكومية ونيابية مللف
حدود لبنان االقت�صادية البحرية،
علم ًا أ�ن مو�ضوع الرثوة النفطية
وحماوالت القر�صنة ا إل�سرائيلية كان
حمور الكلمة التي أ�لقاها أالمني العام
حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل
فـي االحتفال الذي أ�قامه حزب اهلل
مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة النت�صار
متوز  .2006وعلى م�شارف انتهاء مهلة
الـ 30يوم ًا لتنفيذ مذكرات التوقيف
التي حددتها املحكمة الدولية لت�سليم
املطلوبني يتوقع أ�ن تدخل البالد بعدها
مرحلة جديدة من التجاذبات فـي ظل
موقف حزب اهلل املعروف والوا�ضح
من املحكمة الدولية ورف�ض التعامل
معها ،فيما ي�شكل هذا أالمر مادة لقوى
� 14آذار ملزيد من االنتقادات احلادة

حلكومة ميقاتي ،فـي حني أ�قامت «قوى
� 14آذار» م ؤ�متر ًا حقوقي ًا فـي فندق
«الربي�ستول» حتت عنوان «العدالة
لال�ستقرار» اتهمت فيه حكومة ميقاتي
بتعري�ض لبنان لعقوبات من املجتمع
الدويل .فيما لفتت االنتباه زيارة قائد
القيادة أالمريكية الو�سطى اجلرنال
فن�سنت بروك�س �إىل بريوت ،واجتماعه
بقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
اجلي�شي
«ملناق�شة التعاون امل�ستمر بني
نْ
أ
والمريكي واملبادرات
اللبناين
أ
الثنائية للتعاون المني» ،بح�سب بيان
ال�سفارة أالمريكية فـي بريوت ،علم ًا
أ�ن رئي�سة جلنة ال� ؤش�ون اخلارجية
فـي جمل�س النواب أالمريكي �إليانا
رو�س ليتينني كانت قد ربطت �إقرار
موازنة اخلارجية أالمريكية للعام
 2012بوقف امل�ساعدات الع�سكرية �إىل
اجلي�ش اللبناين ،وفـي ظل احلديث
عن ن�شاط لبع�ض �شخ�صيات � 14آذار
فـي وا�شنطن وفـي عوا�صم أ�وروبية
ومع البنك الدويل و�صندوق النقد
لل�ضغط فـي االجتاه نف�سه ،كما لوقف
تعاون امل ؤ��س�سات الدولية مع احلكومة
اللبنانية بذريعة أ�نها حكومة حزب
اهلل .يبقى أ�ن ملف احلوار الوطني ما
زال مادة للتجاذب ال�سيا�سي بني قوى
 8و� 14آذار حول طاولة احلوار على

احلدث بعيون عربية

إ��رسائيل هي امل�ستفيد أ
الكرب

الحرتابات أ
الهلية فـي بلدان العرب
من إ
�سلطت ال�صحف العربية ال�ضوء
على التطورات فـي البلدان العربية
وخ�صو�ص ًا فـي م�صر و�سوريا .ف�سجلت
ال�صحف الر�سمية امل�صرية دفاع ًا عن
املجل�س الع�سكري احلاكم فـي مرحلة
�إنتقالية �إذ ال مفر من مواجهة التحدي
بالوحدة والتكاتف بني دعائم الثورة
الثالث الثوار واجلي�ش وال�شعب ،فـي
حني دعا البع�ض �إىل التو�صل �سريع ًا
�إىل توافقات �سيا�سية من أ�جل التخفيف
من حدة التوتر فـي ال�شارع امل�صري.
وفـي ال�صحف اخلليجية حتديد ًا جند
حتذيرات من ا إلحرتابات أالهلية فـي
البلدان العربية خ�صو�ص ًا فـي �سوريا
�إذ لن يكون فـي حينها أ�ي م�ستفيد
أ�كرب غري �إ�سرائيل التي ي�سعدها أ�ن
ترى ا إلحرتابات الداخلية تنه�ش الدول
العربية ،تقول �إحدى كربيات ال�صحف
ال�سعودية .يبقى أ�ن ثمة من لفت �إىل
خطورة قرار تغيري ا�سم «الوكالة
الدولية لغوث الالجئني الفل�سطينيني»
�إىل وكالة الالجئني عموم ًا ،باعتبار
أ�نه ي�ستهدف �إ�سقاط حق العودة

للفل�سطينيني!
فقد ر أ�ت أ
«الهرام» امل�صرية ،حتت
عنوان «م�صر بني خيارين؟!» أ�نه مل
يعد با إلمكان الت�سامح بعد ا آلن مع
احل�سابات اخلاطئة أ�و التهور الثوري
من ناحية ،والتباط ؤ� احلكومي فـي
التعامل مع مطالب الثوار من ناحية
أ�خرى ،م ؤ�كدة أ�ن الغ�ضب ال�شعبي
قد بلغ مداه ومل يتجاوب مع دعوات
الع�صيان املدين أ�و تهديد املالحة فـي
قناة ال�سوي�س ،أ�و ما و�صفته باملحاوالت
امل�شبوهة للوقيعة ما بني ال�شعب
والقوات امل�سلحة .وبح�سب أ
«الهرام»
ف�إن ال�شعب قد ر�سم القواعد امل�شروعة
للعبة الدائرة ا آلن :ال م�سا�س بالوحدة
الوطنية ،وال احتكاك مع القوات
امل�سلحة ،وال تهديد أ
للمن القومي
للبالد ،وال م�سا�س مبكت�سبات ال�شعب
التي أ�جنزها على مدى عقود طويلة،
و أ�ي�ض ًا ال ت�سامح مع البطء فـي
حتقيق غايات الثورة الثالث :حرية-
دميقراطية-عدالة �إجتماعية ،معتربة
أ�نه بهذه الروح)...( ،
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الرغم من �إ�صرار رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان على جمع كافة
أالطراف �إىل طاولة احلوار فـي بعبدا،
فيما عاود كل من رئي�س جمل�س النواب
نبيه بري ورئي�س «جبهة الن�ضال
الوطني» النائب وليد جنبالط الت�شديد
على دعم دعوة الرئي�س �سليمان �إىل
احلوار.
بانتظار أالول من �آب ،موعد كلمة رئي�س
اجلمهورية فـي عيد اجلي�ش اللبناين،
وا�صل الرئي�س مي�شال �سليمان م�شاوراته
جل�س نب�ض أالطراف أال�سا�سية �إزاء
ال�صيغة أالف�ضل ال�ستئناف احلوار
بني أالفرقاء ال�سيا�سيني على طاولة
احلوار الوطني فـي ق�صر بعبدا.
وك�شفت معلومات �صحفية أ�ن الرئي�س
�سليمان �سيكثف م�شاوراته مع أالفرقاء
ال�سيا�سيني ال�ستمزاج �آرائهم حول
مبد أ� �ضرورة �إعادة �إطالق احلوار
واملوا�ضيع التي ميكن أ�ن تبحث خالله،
م�شرية �إىل ت�شديد �سليمان على أ�ن
يقوم احلوار على قاعدة اال�ستفادة
من اجلوالت ال�سابقة وحتقيق الغاية
املرجوة منه فـي تو�صل اللبنانيني �إىل
ر�سم ا إل�سرتاتيجية الوطنية للدفاع.
و�إذ لفتت املعلومات �إىل أ�ن رئي�س
اجلمهورية كان ب�صدد توجيه الدعوات
�إىل أالفرقاء فـي وقت غري بعيد� ،إال

أ�ن االنق�سام احلاد فـي املواقف من
طاولة احلوار ،وخ�صو�ص ًا ارتفاع وترية
الت�صعيد من جانب «قوى � 14آذار»
حول جدول أ�عمال احلوار وحماولة
ح�صره ببند �سالح حزب اهلل والتلويح
بعدم امل�شاركة والت�شكيك فـي جدواه،
كل ذلك حدا به �إىل الرت ّيث خ�شية أ�ن
ت�صطدم الدعوات برف�ض بع�ض القوى
ال�سيا�سية وامتناعها عن امل�شاركة،
يوجه
وحتديد ًا «تيار امل�ستقبل» ما قد ّ
�ضربة كربى ملبد أ� احلوار .وكان الرئي�س
�سليمان قد التقى فـي ال�سياق رئي�س
«كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حممد
رعد بعدما كان قد ا�ستقبل وفد ًا من
«احلزب ال�سوري القومي االجتماعي».
ولفتت معلومات �صحفية �إىل أ�ن وفد
احلزب ا�ستمع من �سليمان لر ؤ�يته
فـي مقاربة مو�ضوع احلوار وطريقته،
مع أ�نه �سبق وطرح احلوار حول كل
املوا�ضيع اخلالفية فـي البلد ،أ
«لن اجلو
الت�صادمي واخلطاب ال�سيا�سي امللتهب
الذي يزيد االنق�سام والتوتر ،ال ميكن
أ�ن يرتاجع �إال فـي ظل احلوار .ونحن
�شجعنا رئي�س اجلمهورية على امل�ضي
فـي احلوار ،لكن �إذا تعذر حتقيق
ا إلجماع الذي يريده الرئي�س ل�سبب
أ�و آلخر ،حينها ال بد من العودة �إىل
املو�ضوع أال�سا�سي الوحيد للحوار وهو

احلدث بعيون غربية

احلدث بعيون إ��رسائيلية

إ�دارة أ�وباما ت�رشب نخب جناح
العقوبات فـي إ�يران ...ولكن
توزع اهتمام ال�صحف الغربية على
عدّة ملفات أ�برزها امللف النووي
ا إليراين والق�ضية الفل�سطينية
أ
والحداث التي ت�شهدها �سوريا .فدعت
أ
أ
�إحدى �برز ال�صحف المريكية تركيا،

االتفاق على اال�سرتاتيجية الدفاعية
الوطنية».
وفـي ال�سياق قال الرئي�س نبيه بري
�إنه ال بد من احلوار فـي هذه املرحلة
احل�سا�سة التي مير فيها لبنان والعامل
العربي ،م ؤ�كد ًا أ�ن ال مانع من البحث
فـي كيفية تنفيذ ما مت االتفاق عليه
�سابق ًا حول طاولة احلوار ،وخ�صو�ص ًا
فـي ما يتعلق بال�سالح الفل�سطيني
خارج املخيمات� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة
اال�سرتاتيجية الدفاعية .و�إذ �شدد على
أ�ن جدول أ�عمال احلوار «ال أ��ضعه أ�نا
بل رئي�س اجلمهورية» ،أ��ضاف :نحن
فـي لبنان ل�سنا أ�عداء ،بل خ�صوم،
واخل�صومة ال�سيا�سية لي�ست مانع ًا

للحوار بل هي حافز للخو�ض فيه .وفـي
ا إلطار ذاته ،دعا النائب وليد جنبالط
�إىل أ�ن تكون القوا�سم امل�شرتكة
أ�على من كل �شيء «وليكن احلوار
قاعدة جمدد ًا كما أ��شار ال�سيد ح�سن
ن�صر اهلل ،وكما أ��شار الرئي�س �سعد
احلريري ،كل على طريقته ،لالنطالق
�إىل امل�ستقبل من أ�جل اخلطة الدفاعية
لتح�صني املقاومة» .وكان نائب أالمني
العام حلزب اهلل ال�شيخ نعيم قا�سم قد
أ�عرب عن اال�ستعداد للحوار فـي � أش�ن
اال�سرتاتيجية الدفاعية .فـي املقابل
�شدد ع�ضو «كتلة امل�ستقبل» النائب
أ�حمد فتفت على أ�ن احلوار «يجب أ�ن
يتناول ()...

والتي تع ّد من أ�قرب حلفاء �سوريا� ،إىل
عدم االكتفاء بانتقاد النظام ال�سوري
كالمي ًا ،بل فر�ض عقوباتها اخلا�صة
عليه! وفـي امللف النووي ا إليراين،
هنالك من حذر ()...
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هل الطالق مر�ض وراثي؟
ال�شيخ أ�حمد الكردي فـي حديث
إ�ىل جريدة «احلوار»
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غزة قادرة على تعطيل عمليات
ال�رسائيلي وقواته اجلوية
اجلي�ش إ

تناولت ال�صحف العربية تداعيات
ا إلنتفا�ضات العربية على أالو�ضاع
ا إل�سرتاتيجية وال�سيا�سية أ
والمنية
إل�سرائيل وتراجع من�سوب التفا�لؤ
ب� أش�ن �إ�صالح العالقات بني �إ�سرائيل
وتركيا �إثر �إ�صرار أالخرية على
تلقي اعتذار من �إ�سرائيل ،ف�ض ًال
عن مو�ضوع توجه الفل�سطينيني �إىل
أالمم املتحدة للح�صول على اعرتاف
بدولتهم وانعكا�س ذلك على الدولة

العربية .ف أ�كد البع�ض أ�ن امل�ستفيد
الرئي�سي واملبا�شر من «الربيع العربي»
هو «حما�س» و»اجلهاد ا إل�سالمي» فـي
قطاع غزة� ،إذ ا�ستطاعت املجموعتان
تعزيز تر�سانتهما ال�صاروخية،
ف أ��صبحتا قادرتني على تعطيل العمليات
النظامية للجي�ش ا إل�سرائيلي ولقاعدة
القوات اجلوية فـي املنطقة ،كما تخ ّوف
أ�حد املحللني .وثمة من ر أ�ى أ�ن املطلب
الرتكي ()...
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ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

أ�جرى نائب أ
المني العام لل� ؤ
ش�ون ال�سيا�سية فـي «حزب احلوار
الوطني» مقابلة على تلفزيون « أ�ل .بي� .سي» �ضمن برنامج «مبا�شر
«الخوان امل�سلمني»
مع مار�سيل غامن» ،ومت التطرق �إىل و�ضع حركة إ
بعد الثورة وعالقتها باملجل�س الع�سكري.
وزار وفد من «قطاع ال�شباب والطالب» فـي «حزب احلوار الوطني» كل
وزير ال�شباب والريا�ضة في�صل كرامي فـي مكتبه فـي مقر الوزارة،
التطرق �إىل
والنائب متام �سالم فـي منزله فـي امل�صيطبة ،حيث مت
ّ
آ�خر التطورات على ال�ساحة اللبنانية.
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الوقت ما زال مبكر ًا
للوم احلكومة أ�و حما�سبتها

احلـــــــــوار

مو�صللي �إىل الـ « أ�ل .بي� .سي»
على املجل�س الع�سكري فـي م�صر أ�ن ي�سلم
احلكم �إىل هيئة رئا�سية مدنية
ف ؤ�اد خمزومي

�صحيح أ�ن حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي با�شرت أ�عمالها احلكومية ،ومما
ال �شك فيه أ�ن الوقت ما زال مبكر ًا لكي جنري تقييم ًا لهذه أالعمال بال�سلب
أ�م ا إليجاب ،بالثناء أ�و اللوم واملحا�سبة ،اللهم � إ ّال �إذا كان برنامج احلكومة
هو املعيار ،ف�إن التجارب علمتنا مع البيانات الوزارية أ�ن الثقة احلقيقية هي
التي ت أ�تي بها جهود احلكومة ووزرائها فـي التفرغ للت�ص ّدي لهموم املواطنني
وهواج�سهم ،فالعربة دائم ًا تكمن فـي التنفيذ كما فـي النتائج.
�إن ا آلمال معلقة على �إجنازات تقوم بها هذه احلكومة ،واللبنانيون يراهنون
كثري ًا على تغيري فـي �سلوك املم�سكني بزمام أ�مورهم ويتعط�شون ملكا�سب طال
زمن انتظارها .يبقى أ�ن العودة �إىل أ�ر�ض الواقع ال ب ّد منها إلدراك امل�ستطاع
من غري امل�ستطاع كما احلكم على أالعمال التخاذ املوقف املنا�سب.
تن�صب جهود هذه احلكومة مللء ال�شواغر فـي
املطلوب فور ًا وبال تردد أ�ن
ّ
ا إلدارة وامل ؤ��س�سات العامة على أ�ن ت أ�خذ هذه احلكومة بعني ا إلعتبار أ�همية تفعيل العمل ا إلداري عرب خطوات عمالنية
وعلمية مدرو�سة وذات بعد وطني خال�ص ،وذلك من خالل ح�سن ا إلختيار من بني الكفوئني فـي ا إلدارة لتح�صينها
بالكفاءات و أ�ن يتخفف اجلميع من اخليار الطائفي أ�و الفئوي أ�و احلزبي.
�إن الف�صل بني ا إلنتماء ال�سيا�سي والطائفي و أ�ي نوع من ا إلنتماءات ذات ال�صبغة الفئوية وبني العمل ا إلداري و�إدارة
م ؤ��س�سات الدولة م�س أ�لة فـي غاية أالهمية ألن ال�سيا�سي ،أ�ي �سيا�سي ،أ
ولي جهة انتمى قد يتحول �إىل م�س ؤ�ول فـي دولة
فا�شلة �إذا مل يف�صل بني م�صاحله الذاتية وم�صالح الدولة ،خ�صو�ص ًا حني يكون فـي موقع امل�س ؤ�ولية.
�إن هذه املعادلة الب�سيطة تتطلب من كل م�س ؤ�ول نظرة خمتلفة �إىل ا إلدارة عن تلك التي �سادت فـي لبنان ،خ�صو�ص ًا ما
بعد اتفاق الطائف .فعلى القوى ال�سيا�سية أ�ن تتخل�ص من فكرة أ�ن عديد رجالها فـي ا إلدارة هو الذي ي ؤ�من لها تف ّوقها
فـي ال�ساحة ال�سيا�سية .فالعك�س هو ال�صحيح ،ألن رجل ا إلدارة الناجح �سوف ينعك�س عمله ال�سليم على الر أ�ي العام
الذي �سوف يلم�س تقدم ًا فـي ا إلهتمام ب� ؤش�ونه و�سوف يثق حينها بقيادته ال�سيا�سية .فلننظر �إىل جتربة الرئي�س ف ؤ�اد
لل�صالح -ومع ذلك ف�إن جتربته فـي ا إلدارة هي الوحيدة
�شهاب فـي احلكم -مل يكن الو�ضع ا إلقليمي ،فـي حينه ،م ؤ�ات إ
التي بقيت فـي ذاكرة اللبنانيني وهي التي يتطلع �إليها الباحثون حني يتحدثون عن منوذج الدولة وا إلدارة وا إل�صالح
ا إلداري.
وال ب ّد لهذه احلكومة أ�ن ت�ستعجل احللول أ
للزمة املعي�شية التي مل تعد تطاق ،وما مثال أ�زمة الكهرباء والتقنني ال�شديد
فـي غالبية املدن والقرى اللبنانية وفـي �ضواحي بريوت أ�ي�ض ًا � إ ّال ع ّينة من الق�ضايا التي ت ؤ�رق املواطنني اللبنانيني .و�إذا
كان هنالك من خطة طويلة أالمد لدى احلكومة حلل هذه أالزمة جذري ّا -وهذه �ضروررة باحلتم -فلماذا ال يجري
العمل بخطة طوارئ لو�ضع حلول م ؤ�قتة لهذه ا إل�شكالية ي�شعر معها املواطن أ�نه غري مرتوك لقدرِه؟ أ�و حتى لو�ضع هذا
املواطن فـي �صورة حقيقة الو�ضع وبالتايل �إدارة هذه أالزمة بعدل بني املواطنني والتعامل معها على أ�نها م�شكلة امل�س ؤ�ول
ال م�شكلة املواطن� .إن التعرث القائم فـي هذا القطاع حتديد ًا ،وفـي جملة من امل ؤ��س�سات أ�ي�ض ًا ،ال ب ّد أ�ن ينعك�س �سلب ًا على
امل�صطافني من اللبنانيني والعرب و�سواهم من ال�سياح أ�ي�ض ًا ،كما أ�نه م ؤ��شر �سيء للم�ستثمرين وا إل�ستثمارات خ�صو�ص ًا
فـي القطاع ال�صناعي وال�سياحي و�سواهما من القطاعات.
�إننا على أ�بواب �شهر رم�ضان املبارك ،و�إذ نبارك للم�سلمني �إطاللة ال�شهر الف�ضيل عليهم ونتمنى خري ًا للبنان وعموم
وتعزيز للرقابة
تفعيل للخدمات،
اللبنانيني والعرب وامل�سلمني من بركات هذا ال�شهر الكرمي ،نتطلع مع كل اللبنانيني �إىل ٍ
ٍ
ً
على خمتلف حاجيات النا�س ،وت�شديد الرقابة الر�سمية على أ��سعار املواد أال�سا�سية خ�صو�صا تلك التي ي�ستهلكها
ربر �إقت�صادي فعلي!
املواطنون خالل هذا ال�شهر ،والتي ترتفع أ��سعارها على نحو جنوين خالل هذا ال�شهر من دون م ّ
فاملطلوب هنا خطة م�سبقة ملديرية حماية امل�ستهلك لوقف النزف الذي يلحق مبوازنات العائالت التي تعاين من ال�شح
قبل أ�ن يكون هنالك ا�ستغالل لهذا املو�سم الرم�ضاين!
ولكننا نتطلع أ�ي�ض ًا �إىل أ�ن تعمل حكومة جنيب ميقاتي بعيد ًا عن ممار�سة ا إلنتقام أ�و الكيدية بحق املعار�ضة بالتعاون
مع جمل�س النواب على �إقرار بع�ض خطوات ا إل�صالح التالية:
أ�� -إ�صدار قوانني وا�ضحة ملحاربة الف�ساد وتعزيز ال�شفافية.
للنفاق االنتخابي ،وتنظيم العالقة بني
للنتخابات يعتمد الن�سبية ف�ض ًال عن قوانني حت ّدد �سقف ًا إ
ب� -إ�صدار قانون إ
ال�سيا�سيني وو�سائل ا إلعالم.
ج� -إن�شاء جمل�س ال�شيوخ.
النظامي أالمني واال�ستخباراتي ،و�إيجاد �آلية ت�ضمن للحكومة الرقابة املنا�سبة مع احلفاظ على نزاهة
د� -إعادة هيكلة
نْ
ؤ
النظام أالمني وحمايته من الت�سيي�س .كما يجب دعم م��س�سة اجلي�ش وتطويره وتدريبه.
هـ -العمل على ت أ�مني ا�ستقاللية الق�ضاء الكاملة عن ال�سلطة التنفيذية ب�إ�شراف جمل�س الق�ضاء أالعلى.
و -اعتماد الالمركزية ا إلدارية املو�سعة ،وحتقيق ا إلمناء املتوازن للمناطق.
ز� -إعادة النظر فـي املناهج التعليمية ،وتوفري التعليم للجميع.
�إن املطلوب عمل حكومي جدّي يلبي احتياجات املواطنني اللبنانيني التواقني أ�و ًال و أ�خري ًا �إىل ا�ستقرار معي�شي واجتماعي
واقت�صادي .وال يجب أ�ن نن�سى أ�ن �سيا�سة االنتظار فـي ملفات الداخل وترك امل�س ؤ�وليات احلياتية واالقت�صادية والرتبوية
وامل ؤ��س�ساتية �إىل الزمن كي يحلها دفع لبنان ثمنها وما زال يدفع غالي ًا من ماله ونا�سه ،فهي و�ضعت بلدنا على م�شارف
ا إلفال�س و�شبابه �إىل مزيد من الهجرة .لذا يجب امل�سارعة �إىل ا�ستلحاق م ؤ��س�ساتنا ومقدراتنا الوطنية كي يبقى لنا
ا�ستقالل وحرية ،وبالت أ�كيد دولة.
احلـــــوار
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ر أ�ى نائب أالمني العام لل� ؤش�ون
ال�سيا�سية فـي «حزب احلوار الوطني»
و أ��ستاذ العلوم ال�سيا�سية والدرا�سات
ا إل�سالمية فـي اجلامعة أالمريكية
الدكتور أ�حمد مو�صللي أ�ن أالداء
الع�سكري فـي م�صر ينق�صه حتى اليوم
الكثري من العمل احلقيقي من أ�جل
الو�صول �إىل ما يريده الثوار وال�شعب
على وجه العموم.
كالم مو�صللي جاء خالل مقابلة له مع
تلفزيون « أ�ل .بي� .سي» �ضمن برنامج
«مبا�شر مع مار�سيل غامن» حاوره
ا إلعالمي مار�سيل غامن ،ومت التطرق
�إىل و�ضع حركة «ا إلخوان امل�سلمني» بعد
الثورة وعالقتها باملجل�س الع�سكري.
واعترب مو�صللي أ�ن ما يقوم به
املجل�س الع�سكري هو عملية ترميم،
ولي�س تغيري ،للنظام القائم ،وهذه هي
ا إل�شكالية الكربى اليوم .وذ ّكر ب أ�ن
املجل�س الع�سكري لي�س هو من أ�طلق
الثورة ،وقد حاول امت�صا�ص النقمة
من خالل تعيينه حكومة مع رئي�س
يتوالها .و أ�كد أ�ن املجل�س الع�سكري
نف�سه ،املعينّ من ق َبل الرئي�س امل�صري
املخلوع ح�سني مبارك ،لديه م�صالح
ومكا�سب يريد احلفاظ عليها عرب
خلق ان�شقاقات ،و�إن كان ب�شكل غري
مبا�شر� ،ضمن التيارات ال�شعبية التي
قامت بالثورة ،وذلك عرب تعاطيه مع
الفرقاء ب�شكل متفاوت ،فهو يحاول
ا�ستقطاب أالحزاب القدمية مثل
«الوفد» و»ا إلخوان امل�سلمني» وغريهما،
وميتنع عن التجاوب مع التيارات
ال�شبابية التي ما زالت تعت�صم وتريد
ملطالبها أ�ن تتحقق.
و أ�كد أ�ن هنالك تعدّد ًا فـي الر ؤ�ى
اليوم ،فعلى الرغم من أ�ن احلركة
الثورية التي قامت ا�شتملت على
أ�حزاب خمتلفة� ،إال أ�ن أال�سا�س فيها
كان التيارات ال�شعبية ا إلجتماعية
ا إلحتجاجية ،وهذا ما مل نعتد عليه فـي
العامل العربي على وجه العموم .و�شدد
على أ�ن املطلوب من هذه أالحزاب أ�ن
تلعب دور ًا أ��سا�سي ًا فـي تغيري الواقع،
الفت ًا �إىل أ�ن هنالك أ�حزاب ترغب
بلعب دور أ��سا�سي عن طريق ا إلبقاء
على الد�ستور القائم مع �إدخال بع�ض
التعديالت عليه واال�ستفادة منه ،بينما
هنالك تيارات أ�خرى تريد أ�ن ت ؤ�خر
موعد ا إلنتخابات ريثما تتمكن من
ت�شكيل أ�حزاب جديدة �شبابية ليربالية
ي�سارية دميقراطية وغري �إ�سالمية ،أ�و
حتى �إ�سالمية ،م�شري ًا �إىل أ�ن أ��صحاب
التوجه أالول هم «ا إلخوان امل�سلمني»
ّ
أ
أ
و»الوفد» و�حزاب �خرى.
و أ��شار �إىل أ�ن احلركات ال�شعبية لي�ست
حركات طائفية ،فهذه احلركات
منت�شرة فـي كل املناطق امل�صرية،
مق�سمة على أ��سا�س طائفي أ�و
ولي�ست ّ
قبلي أ�و مناطقي ،الفت ًا �إىل أ�نه فـي
املناطق التابعة ل�صعيد م�صر ،كاملنية
و أ��سيوط أ
والق�صر وطنطا وال�سوي�س
وغريها ،هنالك تواجد كثيف
لـ»ا إلخوان امل�سلمني» ،بينما هنالك
تواجد قوي لل�سلفيني على �سبيل املثال
فـي ا إل�سكندرية ،حيث ترتكز اعتداءات
ال�سلفيني على املراكز امل�سيحية .أ�ما

القاهرة ،ف أ�كد أ�نها تت�شكل من كل
التيارات.
أ
ولفت مو�صللي �إىل �ن ال�سلفيني يولون
أ�همية كربى للعقائد ويك ّفرون ا آلخرين
وال يهتمون بال�سيا�سة ،م ؤ�كد ًا أ�ن
ال�سلفيني على وجه العموم ال يطالبون
بتغيري النظام� ،إذ أ�نهم يتبعون قاعدة
«طاعة ويل أالمر» باملطلق ويرف�ضون
الدميقراطية والتعددية وقيام
أالحزاب ،بينما كان «ا إلخوان» وما
زالوا يطالبون بعملية دميقراطية ت ؤ�دي
�إىل �إجراء انتخابات .ف أ�كد أ�ن النظام
ال�سابق ،ورمبا املجل�س الع�سكري
احلايل ،له م�صلحة فـي �ضرب
احلركات ا إل�سالمية بع�ضها ببع�ض،
م�شري ًا �إىل أ�ن ا إل�سالميني مت�ش ّعبني
وكذلك هم ال�سلفيني والليرباليني.
أ�ما بالن�سبة �إىل ا إلنتخابات املرتقب
�إجرا ؤ�ها ،فتوقع مو�صللي أ�ن يح�صل
«ا إلخوان امل�سلمني» على  40أ�و  45فـي
املئة من مقاعد جمل�س ال�شعب فـي
احل ّد أالدنى .ولفت �إىل أ�ن «ا إلخوان
امل�سلمني» أ�ن� أش�وا حزب «احلرية
والعدالة» الذي يع ّد «الذراع ال�سيا�سي»
لـ»ا إلخوان» حتى يتمكنوا من ا�ستقطاب
امل�سلمني وغري امل�سلمني أ�ي�ض ًا ،جازم ًا
ب أ�ن �شعبية حركة «ا إلخوان امل�سلمني»
كبرية جد ًا ،خ�صو�ص ًا و أ�نها كانت
احلركة املعارِ�ضة أال�سا�سية فـي
ال�سنوات الثالثني املا�ضية ،الفت ًا �إىل
أ�نه على الرغم من كل ما طر أ� عليها
من ا�ضطهاد ،فقد ا�ستطاعت املحافظة
على نف�سها وبقيت فـي اجتاه ت�صاعدي
من الناحية ال�شعبية.
وحول �إمكانية وجود حكومة حتل
امل�شاكل وتط ّبق برنامج الثورة على
أالر�ض ،اعترب مو�صللي أ�ن هذا
�صعب فـي الوقت احلايل .ف ِلكي يتم
�إيجاد حلول للم�شاكل ،ال ب ّد من
حكم دميقراطي .أ�ما اليوم ،فاحلكم
ع�سكري وخمالف للد�ستور القدمي
حتى ،مو�ضح ًا أ�ن مبارك �سلم احلكم
للمجل�س الع�سكري ب�شكل خمالف
للد�ستور الذي كان قائم ًا .وتعليق ًا على
ما قاله أ�حد الكتاب امل�صريني حول أ�ن
ح�سني مبارك كان أ�ف�ضل من القادة
الثالثة الذين �سبقوه ،قال مو�صللي
�إنه يخالفه الر أ�ي ،م ؤ�كد ًا أ�ن الرئي�س
الراحل جمال عبد النا�صر مل يكن
أ��سو أ� من مبارك بل كان من أ��شرف
القادة امل�صريني و أ�ه ّمهم ،ولكن
ال�سادات رمبا كان أ��سو أ� بالفعل.
وعما �إذا كانت عودة ال�شباب �إىل

«ميدان التحرير» كافية لتحقيق
مطالبهم ،قال مو�صللي �إنها لي�ست
كذلك ،مو�ضح ًا أ�نه عندما نزل
ماليني امل�صريني ومن فئات خمتلفة
�إىل «ميدان التحرير» و�ضعوا اجلي�ش
امل�صري حتت �ضغط املطالبة بالتغيري،
فح�صل التغيري .ولكن اجلي�ش ،بر أ�ي
مو�صللي ،مل يعد يرزح حتت ذلك
ال�ضغط الكبري ألن هنالك من هو
مع ا إلنتظار حتى �إجراء ا إلنتخابات
و�إن�شاء الد�ستور ،أ�ما ال�شباب املتح ّم�س
فهو يرغب فـي حتقيق بع�ض أ�هداف
الثورة ا آلن ولي�س فـي مرحلة الحقة،
وهم ،بر أ�يه ،على حق �إىل حد بعيد.
تاريخي ًا ،أ��شار مو�صللي �إىل أ�ن حركة
«ا إلخوان امل�سلمني» هي مع التغيري
التدريجي .وبعد حدوث الثورة ،ف�إن
اجتاه «ا إلخوان» هو فـي التد ّرج فـي
التغيري من أ�جل �ضبط أالو�ضاع
املنفلتة فـي م�صر .و أ�عرب عن اعتقاده
ب أ�ن امل�شكلة الكربى تكمن فـي املجل�س
الع�سكري نف�سه ألنه مي�سك بال�سلطة
الفعلية وهو قادر على القمع وعلى
تغيري جمل�س الوزراء .وذ ّكر بعالقة
حركة «ا إلخوان» مع عبد النا�صر فـي
اخلم�سينات التي �ساءت �إىل درجة أ�نه
أ��صدر قرار ًا بح ّلها .ف أ�كد على �ضرورة
أ�ن تكون أ�كرث حذر ًا وتن ّبه ًا فـي التعامل
مع املجل�س الع�سكري من أ�جل جتنب
الوقوع فـي الفخ القدمي نف�سه .ور أ�ى
أ�نه �إذا ّمتت ا إلنتخابات ،ف�ست�شكل
َم ْعلم ًا وبداية جديدة فـي تاريخ م�صر.
ولفت �إىل أ�ن أ�حد اخلالفات أال�سا�سية
هو حول توقيت و�ضع الد�ستور ،فهل
يو�ضع ا آلن ثم جترى ا إلنتخابات،
أ�م جترى ا إلنتخابات ثم يقوم املجل�س
املنتخب بو�ضع د�ستور جديد؟ م�شري ًا
�إىل أ�ن «ا إلخوان» مع �إجراء ا إلنتخابات
أ�و ًال ومن ثم و�ضع الد�ستور لكي يحظوا
بدور أ�كرب فـي و�ضعه .وذ ّكر باال�ستفتاء
الذي جرى م ؤ�خر ًا حول تعديل الد�ستور
ن�ص على أ�ن ت أ�تي ا إلنتخابات
والذي ّ
أ�و ًال ،ثم الربملان ،ثم �إن�شاء هيئة لو�ضع
الد�ستور ومن بعدها انتخاب رئي�س
اجلمهورية وت�شكيل احلكومة أ�خري ًا،
وقد أ� ّيد هذه ا آللية  77فـي املئة من
ال�شعب امل�صري .ور أ�ى أ�ن املواجهة
مع املجل�س الع�سكري لي�ست فـي �صالح
«ا إلخوان»� ،إذ أ�ن م�صلحتهم هي فـي
أ�خذ أالمور بالتد ّرج وجتنب ال�صراع
الداخلي ،حمذر ًا من أ�نه �إذا ق ّرر
اجلي�ش أ�ن يقمع احلركات ا إل�سالمية
وغري ا إل�سالمية)...( ،
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ن�شـــــــــــاطات

احلـــــــــوار

م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 2
فهو قادر على ذلك ،وعندها تدخل
م�صر فـي حالة دموية جديدة.
ولفت مو�صللي �إىل أ�نه فـي بداية الثورة،
كان اجلي�ش يقف �إىل جانب مبارك،
وعندما تبينّ أ�ن احلركة �شعبية حقيقية
جاء التغيري من الواليات املتحدة ولي�س
من داخل اجلي�ش امل�صري ،الفت ًا �إىل
أ�ن عدد ًا من ال�ضباط �صغار الرتب
رف�ضوا �إطاعة أالوامر بقمع ال�شعب،
ومل يكن القرار ب أ�ن ال ي�صطدم اجلي�ش
بال�شعب �صادر ًا عن مبارك أ�و اجلي�ش
نف�سه ،بل كان قرار ًا أ�مريكي ًا .حتى
أ�نه أ�كد أ�ن خلع مبارك جاء مبوافقة
أ�مريكية تا ّمة ،عازي ًا ال�سبب فـي ذلك
�إىل أ�ن الواليات املتحدة تعترب اجلي�ش
امل�صري موالي ًا لها ،وترى أ�نه ميكن
أ�ن يحافظ على املكا�سب التي حققتها
�إ�سرائيل .وبالتايل ،ر أ�ى أ�ن على املجل�س
الع�سكري اليوم أ�ن ي�سلم احلكم
بال�شكل احلايل �إىل هيئة رئا�سية
مدنية و أ�ن يعود �إىل ثكناته ،معترب ًا أ�ن
ال حاجة آللية د�ستورية من أ�جل �إجراء
ذلك ألنه هو فـي أال�صل مل ي أ�ت ب آ�لية
د�ستورية.
أ
ولفت مو�صللي �إىل �ن هنالك �سياق
أ��صبح مهم ًا اليوم وهو �سياق الفكر
ا إل�سالمي «املعتدل» ،م ؤ�كد ًا أ�ن
الواليات املتحدة تتعامل اليوم مع
الكثري من احلركات ا إل�سالمية ،حتى
فـي �سوريا ،م�شري ًا �إىل أ�ن «ا إلخوان»
لي�سوا �ضد أ�ي نوع من احلوار ،بل
هم �ض ّد ا إل�ستزالم للواليات املتحدة.
ولفت �إىل أ�نه فـي تركيا ،هنالك

اجلمعة 2011/7/29
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الف�صل ال�ساد�س

فـي أ
العمال االنتخابية
قوتان :اجلي�ش واحلركة ا إل�سالمية،
معرب ًا عن اعتقاده ب أ�ن النظام فـي
م�صر �سيكون م�شابه ًا لرتكيا كما أ�ن
النموذج الركي قد يع ّمم على دول
أ�خرى .و أ�كد أ�ن هنالك قبول حالي ًا
لل�سالم ال�سيا�سي «املعتدل» عند
إ
أالمريكيني بعد أ�ن كانوا قد حاربوه
�سابق ًا .فا إل�سالم ال�سيا�سي «املعتدل»
قادر على النه�ضة باملنطقة وقادر
أ�ي�ض ًا على حماربة الت�ش ّيع ال�سيا�سي
فـي املنطقة ،وهذه هي اخلطة
أ
فالمريكيون يف�سحون
أالمريكية.
املجال كي تلعب احلركات ال�سنية
«املعتدلة» دور ًا فـي متنع انت�شار الثورة
ا إليرانية ومفاهيمها.
واعترب مو�صللي أ�نه كان من املفرت�ض
أ�ن يعلن «ا إلخوان امل�سلمني» ،كحركة
وقبل م�شاركتهم فـي ال�سلطة ،أ�نهم
�سيعملون على �إلغاء اتفاقية «كمب
ديفيد» ولكنهم مل يفعلوا ذلك ،م�شري ًا
�إىل أ�ن الواليات املتحدة تريد احلوار
مع «ا إلخوان» كي ت�ضمن �سالمة
�إ�سرائيل وحتافظ على ا إلتفاقيات
ال�سابقة ومفاعيلها بعد خلع مبارك.
واعترب أ�ن موقف «ا إلخوان» ب أ�ن يبت

الربملان اجلديد ب أ�مر هذه ا إلتفاقية
غري مقبول من املنظور ا إليديولوجي
ا إل�سالمي ،ولكنه ر أ�ى أ�نه �إذا رف�ض
«ا إلخوان» اتفاقية «كمب ديفيد» فلن
ي�صلوا �إىل ال�سلطة.
و أ��شار �إىل أ�ن اجلي�ش قد يح ّدد أ��س�س
ومبادىء للد�ستور قبل و�ضعه ،م�شري ًا
�إىل أ�ن ال�س ؤ�ال أال�سا�سي بهذا ال�صدد
هو عالقة الدين بالدولة .و أ�كد أ�ن
بع�ض أالطراف تريد ت أ�خري م�س أ�لة
و�ضع املبادىء العامة وحتديد دور
ال�شريعة فـي الدولة �إىل أ�ن ت�ضمن
ح�صولها على ال�سلطة التي تخ ّولها
جعل ال�شريعة مرجعية أ��سا�سية فـي
القانون .وال�س ؤ�ال بر أ�يه ،هل ير�ضى
«ا إلخوان» ب أ�ن ال تط َّبق ال�شريعة وب أ�ن
ال تكون م�صدر ًا من م�صادر الت�شريع
القانوين فـي م�صر �إذا اختار ال�شعب
ذلك؟
ور ّد ًا على �س ؤ�ال حول �إمكانية أ�ن تكون
م�صر قريبة من النموذج ا إليراين،
اعترب مو�صللي أ�ن الفكر ا إلخواين ال
يقوم على �سلطة رجال الدين وبالتايل
ف�إن �إمكانية أ�ن ي�سيطر رجال الدين
على احلكم لي�ست واردة� ،إذ أ�ن هنالك

املادة  :53يقرتع الناخب لالئحة مقفلة وم�سماة ،وي�س ّمي من بني أ�ع�ضائها
املر�شح املف�ضل (عرب و�ضع �إ�شارة �إىل جانب ا�سمه) ،وال يحقّ له �إ�ضافة ا�سم
�سم منها .كما ال يحقّ له ت�سمية
قبول للدولة املدنية ولالحتكام �إىل غري مذكور فـي الالئحة ،وال يعت ّد ب�شطبه ألي � إ ٍ
امل ؤ��س�سات الد�ستورية على أ�ن تكون أ�كرث من مر�شح واحد.
املرجعية الد�ستورية هي ال�شريعة
ا إل�سالمية .لذلك أ�كد أ�ن املخاوف تعتمد كل الئحة من اللوائح املتناف�سة لون ًا خا�ص ًا .تو�ضع داخل املعزل ن�سخ ًا
من أ�ن تتح ّول م�صر �إىل دولة دينية من اللوائح املتناف�سة ت�ساوي عدد الناخبني امل�سجلني فـي قلم االقرتاع .يت أ�كد
كاف
فـي غري مكانها .و أ�عرب عن اعتقاده رئي�س القلم دائم ًا من وجود ن�سخ عن جميع اللوائح املتناف�سة بعدد ٍ
أ�ن النموذج الرتكي هو النموذج بت�صرف املرتعني .ويو�ضع أ�ي�ض ًا داخل املعزل أ�قالم ر�صا�ص لتكون فـي متناول
أالجنح حتى من الناحية ا إلقت�صادية ،الناخبني.
وبالتايل ،ف�إذا ط ِّبق هذا النموذج فـي
وحتى
م�صر �سيمتد �إىل دول اجلوار
أ
أ
ً
املادة  :54ال يجوز لحد �ن ي�شرتك فـي االقرتاع �إال �إذا كان ا�سمه مقيدا على
ؤ
�إىل أ�بعد من ذلك .ورد ًا على �س�ال لوائح ال�شطب أ�و كان حا�ص ًال على قرار من اللجنة ب�إ�ضافة ا�سمه على قائمة
حول ّ
�صحة وجود أ�نظمة خارجية الناخبني ولوائح ال�شطب.
ت�ضغط من أ�جل �إجها�ض الثورة ،ر�ىأ
يعلق حق االقرتاع:
أ أ
ً
ؤ
أ
مو�صللي �ن �نظمة أ اخلليج ،أ وحتديدا أ� -للموقوفني ،املقيدة ��سما�هم على القائمة االنتخابية.
لل�شخا�ص املو�ضوعني فـي م�صح أ�و م أ�وى أ
ال�سعودية ،ال تريد �ي ثورة �و �إ�صالح ب– أ
للمرا�ض العقلية ،و�إن مل
باملعنى احلقيقي ،م ؤ�كد ًا أ�ن ال�سعودية
يكونوا حتت احلجر القانوين ،املقيدة أ��سما ؤ�هم على لوائح ال�شطب ،ما مل
م�ستعدة لتمويل ا إلقت�صاد امل�صري
�شرط أ�ن ال يحاكم مبارك .فت أ�خري يتقدموا ب�إفادة طبية �صادرة عن امل�س ؤ�ول عن امل أ�وى املعني تثبت �شفاءهم.
حماكمته وحماكمة بع�ض رموز ال�سلطة
املادة  :55البطاقة االنتخابية جمانية .وال يحق للناخب أ�ن ي�شرتك فـي
هو نتيجة هذا ال�ضغط اخلارجي.
وختم مو�صللي م�شدد ًا على أ�ن االقرتاع ما مل يربز هذه البطاقة.
ال�سعودية ترف�ض أ�ي منوذج ثوري جديد ترتبط البطاقة املمغنطة باملكننة االنتخابية ،بحيث تكون جميع أ�قالم االقرتاع
فـي املنطقة� ،إذ أ�نها دولة حما ِفظة مت�صلة مبركز االنتخاب الرئي�سي .ت�سمح البطاقة املمغنطة للناخبني باالقرتاع
تتبنى ال�سلفية وال تقبل بالدميقراطية أ�ينما وجدوا على أالرا�ضي اللبنانية.
�إىل حني اعتماد البطاقة املمغنطة ،ي�ستمر العمل بالبطاقة االنتخابية احلالية.
أ�و التعددية أ�و احلزبية.
ي�صدر تنظيم البطاقة االنتخابية و�آلية العمل بها ،مبوجب قرار �صادر عن
وزير الداخلية والبلديات.
ي�ستمر ت�سليم البطاقات االنتخابية لغاية اليوم ال�سابع الذي ي�سبق أ�ي
عملية انتخابية .ت�صدر وزارة الداخلية والبلديات البطاقة االنتخابية وفق ًا
لل�شكل املن�صو�ص عنه فـي القانون� .إذا اكتمل عدد مرات ا�ستخدام البطاقة
االنتخابية ،يعيدها الناخب �إىل وزارة الداخلية والبلديات التي ت�سلمه بطاقة
جديدة.
أ
على الناخب عند دخوله مركز االقرتاع �ن يقدم بطاقته االنتخابية كي ي�سمح
له باالقرتاع ،بعد التدقيق الالزم.
يوقع رئي�س القلم والكاتب و أ�حد معاوين رئي�س القلم أ�مام الناخب ،الظرف
العائد لالنتخاب ،وي�سلمه �إىل الناخب وفق ًا للعملية االنتخابية املحددة ،ويلزم
الناخب بدخول املعزل املع ّد حلجبه عن أالنظار ،وي�ضع فـي الظرف ورقة
الالئحة التي يريد انتخابها ،كما هو مبني فـي املادة  53من هذا القانون،
وعندما يدعى با�سمه يتقدم ويبني لرئي�س القلم ب أ�نه ال يحمل �إال الظرف
مي�سه ،ثم ي أ�ذن
املخ�ص�ص لالنتخاب ،فيتحقق الرئي�س من ذلك من دون أ�ن ّ
للناخب ب أ�ن ي�ضع بيده الظرف فـي �صندوق اقرتاع ،ثم يثقب رئي�س القلم
البطاقة االنتخابية فـي املحل املخ�ص�ص لذلك ويعيدها ل�صاحبها.
أ
ال يحق للناخب أ�ن يوكل غريه و�ضع الظرف فـي �صندوق االقرتاع� ،إال �نه ي�سمح
للناخب امل�صاب ب�إعاقة ج�سدية جتعله عاجز ًا عن و�ضع ورقته فـي الظرف
و�إدخال هذا الظرف فـي �صندوق االقرتاع أ�ن ي�ستعني بناخب �آخر يختاره
بنف�سه .على رئي�س قلم االقرتاع أ�ن يت أ�كد من أ�ن الناخب قد تقيد متام ًا مبا
ن�صه فـي هذه املادة.
ورد ّ
أ
أ
أ
يثبت اقرتاع الناخب بتوقيعه �و بو�ضع ب�صمته وتوقيع �حد �ع�ضاء قلم االقرتاع
بجانب ا�سمه على الئحة ال�شطب اخلا�صة بكل عملية انتخابية.

«قطاع ال�شباب والطالب»
فـي زيارة �إىل النائب �سالم  ...و�إىل الوزير كرامي
«قطاع ال�شباب والطالب»
زار وفد من «قطاع ال�شباب والطالب»
فـي «حزب احلوار الوطني» برئا�سة
م�س ؤ�ول القطاع �إياد �سكرية وزير
ال�شباب والريا�ضة في�صل كرامي
فـي مكتبه فـي مقر الوزارة ،لتهنئته
بتوليه هذا املن�صب.
و أ��شاد �سكرية بالوزير كرامي كونه
ابن الرئي�س عمر كرامي وابن بيت
�سيا�سي عريق عنوانه القائد ال�شهيد
ر�شيد كرامي.
ولفت �سكرية �إىل أ�ن ال�شباب يع ّولون
على الوزارة وعلى موقعها ،كونها
ت�شكل حا�ضنة جلميع ال�شباب
خ�صو�ص ًا فـي ظل ا إلنق�سام احلاد بني
املذاهب ،م ؤ�كد ًا على أ�ن دورها يطال
كل امل ؤ��س�سات �سواء كانت تربوية أ�م
بلدية أ�م غريها.
ور أ�ى أ�نه ميكن أ�ن يكون هنالك من
خالل وزارة ال�شباب والريا�ضة
نافذة للح ّد من التع�صب .وطلب من
معاليه االهتمام بحاجات ال�شباب،
أ�ي تخفي�ض أ��سعار االت�صاالت عرب
ال�شبكة ا إللكرتونية وت�سهيل الو�صول
�إليها نظر ًا �إىل أ�هميتها فـي التوا�صل
بني ال�شباب .كما حثه على أ�همية
توا�صل الوزارة مع ال�شباب عرب
�صفحات «الفي�سبوك».

كما زار الوفد النائب متام �سالم
فـي منزله فـي امل�صيطبة ،حيث مت
التط ّرق �إىل �آخر التطورات على
ال�ساحة اللبنانية .وقد �شدد النائب
�سالم على أ�همية احلوار فـي ك�سر
احلواجز النف�سية التي ر�سمها
البع�ض .من جهته �شدد �سكرية على
�ضرورة الوعي والن�ضج ال�سيا�سي فـي
املرحلة الراهنة.
وفـي �إطار الن�شاطات املميزة التي
يقوم بها «حزب احلوار الوطني» ،قام
«قطاع ال�شباب والطالب» با إل�ضافة
�إىل «اللجنة أال�سرية» فـي احلزب
برحلة �إىل منطقة ال�شوف ،حيث
بد أ�ت الرحلة بزيارة �إىل �ساحة داين
كميل �شمعون فـي دير القمر .ومن
بعدها زار امل�شاركون فـي الرحلة
ق�صر بيت الدين حيث املقر ال�صيفي
لرئا�سة اجلمهورية.

املادة  :56يكون لكل قلم اقرتاع معزل واحد على أالقل .يو�ضع هذا املعزل فـي
مكان منا�سب ب�شكل ال يعيق �سالمة وح�سن �سري أالعمال االنتخابية.
ُيحظر أ�ن جتري العملية االنتخابية بدون وجود املعزل حتت طائلة بطالن
العملية فـي القلم املعني .ميتنع رئي�س القلم عن ال�سماح للناخب باالقرتاع �إذا
يختل بنف�سه فـي املعزل.
مل ِ
 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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ال�شيخ �أحمد الكردي فـي حديث إ�ىل جريدة «احلوار»

احلـــــــــوار
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هل الطالق مر�ض وراثي؟
ال�شيخ أ�حمد الكردي فـي حديث �إىل جريدة «احلوار»
ا�ستكما ًال ل�سل�سة التحقيقات
فـي ملف الطالق ،أ�جرت جريدة
«احلوار» مقابلة مع رئي�س
حمكمة بعبدا ال�شرعية ال�سنية
القا�ضي ال�شيخ أ�حمد دروي�ش
الكرديّ ،
التطرق خاللها
مت
ّ
�إىل معايري الزواج الناجح،
و أ��س�س العالقة الزوجية فـي
ال�سالم ،أ
وال�سباب التي ت ؤ�دي
إ
�إىل امل�شاكل الزوجية.
 ملحة وجيزة عن �سريتكمالذاتية؟
ولدت فـي مدينة بريوت �سنة 1954
وتلقيت الدرا�سة فـي املرحلة االبتدائية
فـي مدار�س «املقا�صد» ،ثم تابعت
املرحلة املتو�سطة والثانوية فـي دم�شق
فـي معهد «الفتح ا إل�سالمي» .تابعت
درا�ستي اجلامعية فـي جامعة أ
«الزهر
ال�شريف» ونلت درجة املاج�ستري من

جامعة «البنجاب» فـي الهور ،ومنحت
�شهادة الدكتوراه فـي الفقه أ
وال�صول
من جامعة «احل�ضارة ا إل�سالمية
املفتوحة».
عملت فـي التدري�س فـي دولة الكويت
ثم عينت مد ّر�س ًا للفتوى فـي دار
الفتوى ،ثم مدير ًا ملكتب �سماحة
املفتي ،ثم مدير ًا عام ًا إلذاعة
«القر�آن الكرمي» ،ثم قا�ضي ًا لدى
املحاكم ال�شرعية ال�سنية فـي لبنان،
وحالي ًا رئي�س حمكمة بعبدا ال�شرعية
ال�سنية.
 ما هي معايري الزواج الناجح؟معايري الزواج الناحج كثرية ،أ�همها
ا ُ
خللق والدين حلديث النبي عليه
ال�صالة وال�سالم�« :إذا جاءكم من
تر�ضون دينه ُ
وخلقه فز ّوجوه».
وكذلك من أ�هم معايري الزواج الناجح
القدرة على حت ّمل أ�عباء احلياة

الزوجية من �إنفاق ورعاية لقوله �صلى
اهلل عليه و�سلم « :يا مع�شر ال�شباب
من ا�ستطاع منكم البا َءة فليتز ّوج»،
والباءة هي القدرة على حت ّمل أ�عباء
الزواج املادية واملعنوية ،ومن عجز
عنها يحرم عليه الزواج ألنه يقع فـي
ظلم زوجته.
ومن معايري الزواج الناجح ال�صدق
وال�صراحة والوفاء واالحرتام
املتبادل بني الزوجني ،والكلمة الطيبة
واالبت�سامة امل�شرقة فـي ما بينهما.
 ما هي أ��س�س العالقة الزوجيةال�سالم؟
فـي إ
�إن أ��س�س العالقة الزوجية فـي ا إل�سالم
مبنية على حفظ احلقوق والواجبات
الزوجي ،والتي حدّدها
فـي ما بني
نْ
النبي عليه ال�صالة وال�سالم فـي كثري
من أالحاديث ومن أ�همها ال�صدق فـي
ما بينهما واالحرتام املتبادل والوفاء.
وكما حدّد اهلل تعاىل فـي كتابه الكرمي
وجود املودّة والرحمة فـي ما بينهما،
فاذ� إ كانت الزوجة ودود ًا جتاه زوجها
و أ�والدها وكان الزوج رحيم ًا جتاه
زوجته و أ�والده ،فهذه هي قمة ال�سعادة
الزوجية ،با إل�ضافة �إىل الكلمة
الطيبة من الزوجني جتاه بع�ضهما
واالبت�سامة امل�شرقة فـي ما بينهما ألن
الكلمة الطيبة �صدقة واالبت�سامة فـي
وجه ا آلخر �صدقة ،هذا مع الغريب،
فكيفما لو كانت فـي ما بني الزوجني؟
 ما هي أال�سباب التي ت ؤ�دي �إىل
امل�شاكل الزوجية وبالتايل �إىل
الطالق؟
ؤ
من أال�سباب التي ت�دي �إىل امل�شاكل
الزوجية وبالتايل �إىل الطالق فـي
بع�ض أالحيان عدم ا إلنفاق وعدم
حتمل امل�س ؤ�ولية التي يجب أ�ن يتحملها
كل منهما بح�سب ما عليه من حقوق
وواجبات ،وكذلك الكذب واخلداع
وعدم االحرتام وا إليذاء املادي أ�و
املعنوي من الزوج جتاه زوجته أ�و
العك�س.

ت�صوير جمال القي�سي

 هل من املمكن أ�ن تكون البيئةهي التي ت ؤ�دي �إىل الطالق،
الن�سان بحدّ ذاتها
أ�م طبيعة إ
أ
وبذلك يكون المر وراثي ًا؟
�إن بيئة الزوج أ�و الزوجة قد ت ؤ�ثر �سلب ًا
أ�و �إيجاب ًا فـي واقع احلياة الزوجية �إن
مل تعالج هذه البيئة و أ��سبابها �إن كانت
�سيئة ألن ا إلن�سان ابن بيئته وجمتمعه،
وعلى ا إلن�سان أ�ن يق ّيم هذه البيئة،
ف�إن كانت �صاحلة يزيدها �صالح ًا،
و�إن كانت فا�سدة وغري �صاحلة فعليه
أ�ن ال يك ّرر أ�خطاء من كان قبله
كوالديه ومن حوله .وكذلك الزوجة،
فلي�س من ال�ضرورة أ�ن تط ّلق املر أ�ة ألن
أ�مها أ�و أ�ختها طلقتا خالل زواجهما،
وكذلك لي�س من ال�ضرورة أ�ن يط ّلق
الرجل امر أ�ته ألن والده أ�و أ�خاه ط ّلقا
أ�زواجهما فيما �سبق .وقد قال ر�سول
اهلل عليه ال�صالة وال�سالم« :ال يكن
أ�حدكم �إمعة ،يقول :أ�نا مع النا�س� ،إن
أ�ح�سنوا أ�ح�سنت ،و�إن أ��ساءوا أ��س أ�ت،
ولكن وطنوا أ�نف�سكم �إن أ�ح�سن النا�س
أ�ن حت�سنوا ،و�إن أ��ساءوا أ�ن جتتنبوا
�إ�ساءتهم».

 ما هو دور املحاكم ال�شرعيةفـي التهيئة للزواج ،وهل لديها
الزوجي؟
دور رقابي على
نْ
دور املحاكم هو دور توجيهي للزوجني،
ويبد أ� التوجيه من كت ّيب يوزع من قبل
«جلنة �إ�صالح ذات البني» ،وكذلك
خطبة النكاح التي ت�سبق العقد.
وعموم ًا ،ف�إن املجتمع امل�سلم هو
جمتمع أ� َ�سري بحيث ي�ستفيد الرجل
من أ�هله و أ��سرته كما ت�ستفيد املر أ�ة
من أ�مها و أ��سرتها .فهما يريان حياة
والديهما وعائالتهما وترابطها
ومتا�سكها مع توجيه الوالدين لهما
عند اخلطبة وقبلها وبعدها.

 بح�سب خربتكم ،هل هنالكعائالت حمدّ دة يتواتر فيها
الطالق؟
لي�س هناك من عائالت حمددة يتواتر
فيها الطالق ألن أ��سباب الطالق
كثرية .فجهل كثري من النا�س باحلقوق
الزوجية ي ؤ�دّي �إىل الطالق و�سوء
احلالة االجتماعية ،كما ي ؤ�دي عدم
ا إلتفاق �إىل الطالق .وعموم ًا ،حينما
�ش ّرع ا إل�سالم الطالق فـي احلياة
الزوجية عند وقوع االختالف بني
الزوجني وعدم القدرة على ا�ستمرار
احلياة فـي ما بينهما ،كان ت�شريعه
�إنهاء م�شكلة قائمة بني الزوجني
ي�صعب معها ا�ستمرار احلياة الزوجية
بينهما .ولذلك قال اهلل تعاىلَ « :و�إِنْ
َيتف ّرقا ُيغ ِْن ُ
اهلل ُك ًال ِمنْ َ�س َع ِت ِه َوكانَ
ُ
اهلل َو ِا�سع ًا حكيما» (�سورة الن�ساء،
ا آلية .)130

وال رقابة من املحكمة على أ� ّي من
الزوجي ألن احلياة الزوجية هي من
نْ
ؤ
أ�كرث �ش�ون ا إلن�سان خ�صو�صية ،ولي�س
الزوجي
ألحد أ�ن يطلع عليها �إال ب�إذن
نْ
بالذات ،والدور أالول فـي هذا ال�ش�نأ
يعود ألهل الزوجني ،ف�إن عجزا فيكون  vحاوره رئي�س «جلنة
أ
ال�شرفية و�شرق بريوت» فـي
الدور للقا�ضي واملحكمة.
«حزب احلوار الوطني» أ
ال�ستاذ
عا�صي ح ّيار.

م�شـــاهري

موزار...
أ��سطورة املو�سيقى الكال�سيكية
ن� أش�ته
أ
وولفغانغ �ماديو�س موزار هو من
أ��شهر امل ؤ�لفني املو�سيقيني فـي العامل،
وهو من�ساوي أال�صل .ولد عام 1756
فـي �سالزبورغ فـي النم�سا .وعندما
رزق ليوبولد وزوجته �آنا ماريا موزار
بولدهما وولفغانغ ،مل يتوقعا ب أ�نه
�سوف ي�صبح نابغة من نوابغ الزمان.
ولدى موزار أ�خت وحيدة تدعى ماريا
�آنا وتلقب بـ»نانريل».
ُيع ّد موزار من أ��شهر العباقرة املبدعني
فـي تاريخ املو�سيقى رغم أ�ن حياته
كانت ق�صرية ،فقد مات عن عمر ال
يتجاوز الـ 35عام ًا فـي حني جنح فـي
�إنتاج  626عم ًال مو�سيقي ًا.
ً
وكان والد موزار مفو�ضا إلدارة
أالورك�سرتا لدى رئي�س أال�ساقفة فـي
احلـــــوار

�سالزبورغ ،وكان م ؤ�لف ًا مو�سيقي ًا ثانوي ًا.
كما كان معلم ًا خبري ًا ،ففي العام الذي
ولد فيه موزار كان والده قد أ�لف كتاب ًا
ناجح ًا عن �آلة الكمنجة.
حينما بلغت نانريل ال�سابعة� ،شرع
والدها فـي تعليمها درو�س ًا فـي العزف
على لوحة املفاتيح ،فـي حني كان ينظر
موزار �إىل ا آللة بافتتان وهو فـي الثالثة
من عمره .وكانت أ�خته قد �ص ّرحت أ�نه
فـي تلك ال�سن كان يق�ضي وقت ًا طوي ًال
على �آلة الكالفري (كيبورد) يعزف
أالثالث .و أ��ضافت أ�نه وفـي �سن الرابعة،
أ�خذ والده يعطيه درو�س ًا مو�سيقية كما
لو أ�نها أ�لعاب ،وهكذا ا�ستطاع تدريبه
على عزف ب�ضعة دقائق ومقطوعات
على الكالفري ،فكان يعزف بانطالق
فـي دقة عظيمة ،من�ضبط ًا فـي ا إليقاع.

وفـي �سن اخلام�سة بد أ� ت أ�ليف قطع من املو�سيقيني لكن أ�كرث من ت أ�ثر به
مو�سيقية ،والتي كان يعزفها لوالده كان جوهان كري�ستيان باخ فـي لندن
الذي يد ّونها على الورق.
عام  ،1765فكتب موزار أ�ول مو�سيقاه
ويقال �إن موزار كان مرهف ا إلح�سا�س فـي �إيطاليا.
وقلبه رقيق ًا جد ًا وكان يع�شق الن�ساء،
فعندنا أ�حيا حف ًال أ�مام ملكة �إيطاليا أ�عماله
أ
أ
قام بتحيتها وق ّبلها فـي رقبتها .وكان برع موزار فـي كافة �نواع الت�ليف
يق ّبل أ�ي امر أ�ة ت�صادفه حتى اخلادمة ،املو�سيقي تقريب ًا ،منها  22عم ًال فـي
ويدل ذلك على م�شاعره الفيا�ضة التي أالوبرا و� 41سيمفونية .وات�سمت كثري
من أ�عماله باملرح والقوة ،كما أ�نتج
كانت �سبب ًا رئي�سي ًا فـي �إبداعه.
أ
وفـي �سنوات طفولة موزار قامت عائلته مو�سيقى جادة لدرجة بعيدة ،من �هم
بعدة رحالت �إىل بلدان أ�وروبية حيث أ�عماله ال�سمفونية رقم « 41جوبيرت»
بدا موزار و أ�خته كما لو أ�نهما عباقرة و»دون جوفاين» و»الناي ال�سحري».
�صغار .بد أ�ت الرحلة بعر�ض فـي ميونيخ
عام  1762كذلك فـي براغ وفيينا وفاته
وبرفقة أ�بيهم املو�سيقي ليوبولد موزار .بعد معاناته الكبرية ب�سبب عدم
وقد قابل موزار فـي تلك الرحلة العديد توفر املال الكافـي ،تدهورت أ�حواله

ال�صحية كما املادية �إىل أ�ن جاء �شخ�ص
جمهول الهوية �إىل موزار ،ويعتقد بع�ض
املهتمني بحياة موزار ب أ�ن ذاك الرجل
املجهول هو امل ؤ�لف أ�نطونيو �سالريي
الذي كان يحقد على موزار ،عار�ض ًا
مبلغ ًا كبري ًا من املال مقابل أ�ن ي ؤ�لف
له موزار مو�سيقى القدا�س اجلنائزي
«ريكومي» ( )Requiemوقد وافق
موزار وبد أ� بالت أ�ليف .لكنه توفـي فـي 5
كانون أالول عام  1791مبر�ض احلمى
ومل يكن قد انتهى من تلحني اجلناز،
ويقال �إن أ�حد طالبه قام ب�إكمال
«القدا�س اجلنائزي» .ودفن موزار فـي
�إحدى �ضواحي العا�صمة النم�ساوية
فيينا ،فـي مقربة «�سانت مارك�س» فـي
و�صور موزار أ
متل �شوارع مدينة
 7كانون أالول ومل يح�ضر أ�حد جنازته،
لكن بعد عدة قرون أ��صبحت مو�سيقى �سالزبورغ.
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ثورتي «يوليو» و»يناير»
التكامل املطلوب بني
ْ
�صبحي غندورv
حر�ص املفكر والكاتب ندمي البيطار،
فـي كتاباته العديدة خالل القرن
املا�ضي ،على �إبراز م�س أ�لتني لهما
عالقة مبا يحدث ا آلن فـي م�صر
أ
وال ّمة العربية .امل�س أ�لة أالوىل هي
ت أ�كيد الدور املحوري والطليعي
مل�صر فـي املنطقة ،والثانية هي فـي
ا�ستخدام تعبري «االنقالب» بد ًال من
«الثورة» ،كما جاء فـي م ؤ�لفه ال�ضخم
«ا إليديولوجية االنقالبية» .و أ�جد
فع ًال أ�ن الدكتور بيطار قد أ��صاب
فـي امل�س أ�لتني متام ًا .فمحورية دور
م�صر فـي املنطقة (�سلب ًا أ�م �إيجاب ًا)
مل تعد مو�ضع نقا�ش وجدل بعد ما
ح�صل فـي العقود ال�ستة املا�ضية ،من
ت أ�ثري �إيجابي كبري أ�و ًال لدور م�صر
جمال عبد النا�صرّ ،ثم من الت أ�ثريات
ال�سلبية اخلطرية التي حدثت فـي
حقبتي ال�سادات ومبارك.
ْ
أ� ّما تعبري «االنقالب» ،فهو من
التعابري التي تع ّر�ضت للت�شويه بفعل
املمار�سات اخلاطئة با�سمه ،ال ب�سبب
معنى التعبري نف�سه .متام ًا كما حدث
مع تعبري «اال�ستعمار» الذي يعني فـي
أ��صله و أ��سا�سه عم ًال �إيجابي ًا خيرّ ًا
( أ�ي ا إلعمار) ،بينما ح ّولت ممار�سة
قوى االحتالل أالجنبي معاين التعبري
�إىل الهدم واال�ستغالل والدّمار .هكذا
ح�صل أ�ي�ض ًا مع تعبري «االنقالب»
الذي ارتبط باجليو�ش الع�سكرية
و أ�حيان ًا كثرية مبمار�سات �س ّيئة ودون

تغيري فعلي فـي املجتمعات ،بينما
�ساد اعتقاد أ�ن «الثورات» هي البديل
«ال�شعبي» عن «االنقالبات الع�سكرية»
وب أ�ن «الثورة» تعني التغيري ال�شامل ال
ذاك املح�صور باحلكم فقط .فاملزج
تعبريي «الثورة» واالنقالب»
بني أ��صول
ْ
هو الذي ُيحقق املعنى ال�صحيح� ،إذ أ�ن
الثورات هي فع ًال حالة �شعبية عا ّمة،
مما هي
لكنها ترتبط ب أ��سلوب أ�كرث ّ
انعكا�س لهدف .هي تعبري عن غ�ضب
�شعبي عارم �ض ّد نظام �سائد ،لكنها ال
ّ
تعني بال�ضرورة حتقيق هدف التغيري
أ�و االنقالب ال�سيا�سي على الواقع
املرفو�ض.
فـي م�صر ،جند أ�ن «ثورة  23يوليو» فـي
العام  1952بد أ�ت «انقالب ًا ع�سكري ًا»،
لكن هذا «االنقالب» حت ّول �إىل ثورة
�شعبية عارمة بعدما وقف معظم
ال�شعب امل�صري مع التغيري الذي حدث
ونقل م�صر من حال نظام الف�ساد
وحكم «الن�صف باملائة» واالرتهان
ل»امل�ستعمر» الربيطاين� ،إىل حال من
التح ّرر الوطني والعدالة االجتماعية
والتنمية الوطنية و�إن�صاف الفالحني
والعمال والفقراء وتخلي�ص م�صر من
حتكم ا إلقطاع ور أ��س املال امل�ستغل
واملرتبط �آنذاك بامل�صالح الربيطانية
والفرن�سية.
فهكذا كانت م�شاكل م�صر ومعظم
املنطقة العربية فـي منت�صف القرن
املا�ضي :نظام ملكي �إقطاعي مدعوم
من بريطانيا ،التي كانت تتقا�سم منذ
أ�واخر القرن التا�سع ع�شر مع فرن�سا

الهيمنة على بلدانٍ عربية عديدة
واحتاللها .أ
ولنّ م�صر عبد النا�صر
وقفت �إىل جانب ثورة اجلزائر
ودعمتها فـي حركتها من أ�جل التح ّرر
من االحتالل الفرن�سي ،ت آ�مرت فرن�سا
مع بريطانيا و�إ�سرائيل للحرب على
م�صر فـي العام  1956بعد قرار نا�صر
بت أ�ميم قناة ال�سوي�س .وهكذا أ�ي�ض ًا
بد أ� دور م�صر العربي وا إلفريقي فـي
دعم «ثورات» التح ّرر الوطني من
قوى «اال�ستعمار» أالجنبي .فتعبري
«الثورة» فـي حقبات عديدة من
القرن الع�شرين كان يعني «التح ّرر
الوطني من االحتالل» أ�و كان يحمل
م�ضامني اجتماعية �ض ّد أ�نظمة
احتكار وا�ستغالل .ومل تكن ق�ضية
«الدميقراطية» فـي تلك املرحلة هي
خا�ص ًة فـي
�شعار هذه «الثورات»،
ّ
حقبة «احلرب الباردة» ،حيث كان
�سالح «املع�سكر
�شعار «الدميقراطية» َ
الر أ��سمايل» �ض ّد «املع�سكر ا إل�شرتاكي»
الذي ا�ستخدم بدوره �شعار «العدل
االجتماعي» �ض ّد املع�سكر ا آلخر.
لقد عا�شت املنطقة العربية فـي بداية
اخلم�سينات وحتى منت�صف ال�سبعينات
من القرن الع�شرين –رغم الكثري
من التعرث واالنتكا�س� -صحوة عربية
مل تعرف لها فـي تاريخها احلديث
مثي ًال .فمنت�صف القرن الع�شرين
جاء حام ًال معه متغيرّ ٍات كثرية فـي
املنطقة العربية ،وفـي العامل كك ّل.
فاخلم�سينات التي كانت موقع ًا زمني ًَا
و�سطي ًا للقرن الع�شرين ،كانت أ�ي�ض ًا

من خالل قيام «ثورة  23يوليو» عام
 1952بقيادة جمال عبد النا�صر ،بدء
انطالق حرك ٍة حت ّرر عربية و�سطية «ال
�شرقية وال غربية» ،ترف�ض االنحياز
قطبي ال�صراع فـي العامل
�إىل أ�حد
ْ
�آنذاك ،وترف�ض الواقع ا إلقليمي
املجزّئ للعرب كما ترف�ض الطروحات
القومية أالوروبية العن�صرية والفا�شية
ال�ضم الع�سكري ،وتنطلق
أ�و أ��سلوب
ّ
من أ�ر�ض م�صر التي هي موق ٌع جغرا ّيف
و�سط يربط �إفريقيا العربية ب آ��سيا
العربية ،وتعي�ش على ترابها أ�كرب
كفاءات
كثافة �سكانية عربية متلك
ٍ
ً
وقدرات ب�شرية �ضخمة ،قيا�سا ب�سائر
ٍ
أالقطار العربية أالخرى.
حرب ال�سوي�س عام ّ 1956ثم �إعالن
الوحدة بني م�صر و�سوريا عام ،1958
وقبل ذلك �إعالن ت أ��سي�س حركة عدم
االنحياز ورف�ض �سيا�سة أالحالف
اال�ستعمارية ،ك ّلها كانت م�صادر
�إ�شعال لت ّيا ٍر جديد قاده جمال عبد
النا�صر من خالل موقع م�صر وثقلها
القيادي ،وح ّقق للم ّرة أالوىل �صحو ًة
نه�ضوي ًة عربية ت ؤ�كد �ضرورة التح ّرر
الوطني واال�ستقالل القومي واالنتماء
�إىل أ� َّم ٍة عربي ٍة واحدة ،وتدعو �إىل
وحد ٍة وطنية �شعبية فـي ك ّل بلد عربي،
و�إىل ا�ستخدام الو�سائل ال�سلمية فـي
الدعوة للوحدة العربية ،و�إىل نه�ضة
عربية �شاملة فـي أالطر كلها ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية.
لكن هذه «ال�صحوة العربية» كانت
فـي غالبيتها «حال ًة �شعبية» أ�كرث منها

«حالة فكرية» أ�و «تنظيمية» .فال�شارع
العربي كان مع جمال عبد النا�صر
«القائد» ،لكن دون «و�سائل �سليمة»
ت ؤ� ّمن االت�صال مع هذه القيادة.
ف أ�جهزة املخابرات كانت هي «و�سائل
االت�صال» فـي معظم أالحيان بد ًال من
البناء التنظيمي امل ؤ��س�ساتي ال�سليم
للمجتمعات ولهذه املاليني العربية فـي
بلدان امل�شرق واملغرب مع ًا.
ظروف كثرية تغيرّ ت منذ منت�صف
القرن املا�ضي ،لكن موقع م�صر
الهام فـي املنطقة مل يتغري وال تغيرّ
أ�ي�ض ًا �سعي القوى أالجنبية (الدولية
وا إلقليمية) �إىل �إ�ضعاف دور م�صر
و�إىل قطع أ�وا�صرها العربية وا إلفريقية
وا إل�سالمية (وهي الدوائر الثالث
التي حدّدها جمال عبد النا�صر لهو ّية
م�صر ودورها).
�إن العرب اليوم ي�ستذكرون م�صر
 23يوليو ،م�صر جمال عبد النا�صر،
م�صر الرائدة والقائدة ،م�صر
العروبة والتح ّرر والكرامة الوطنية
والقومية ،وهم كلهم أ�مل أ�ن تعود
م�صر �إىل موقعها الطبيعي ودورها
الطليعي ا إليجابي فـي أال ّمة العربية
وق�ضاياها العادلة.
هنا أ�ه ّمية ما حدث فـي م�صر فـي
«يناير  »2011من «ثورة» �شعبية،
كانت فـي جمملها وفـي �شعاراتها
ثورة على الف�ساد واال�ستبداد والتبعية
للخارج .أ
والمل كبري ب�شباب م�صر
أ
وطالئعها الوطنية �ن تنتقل من  vمدير «مركز احلوار العربي»
«الثورة» ال�شعبية (فـي أال�سلوب)� ،إىل فـي وا�شنطن

«االنقالب» على ما كانت عليه م�صر
من واقع قبل «ثورة يناير» ،ال على واقع
أالو�ضاع الداخلية امل�صرية فقط ،بل
للت�صحيح أ�ي�ض ًا ملا اعتمِ د من م�سار
حقبتي
�سيا�سي خارجي خاطئ فـي
ْ
ال�سادات–مبارك.
هنا أ�ه ّمية أ�ن يحدث ا آلن التكامل
املطلوب بني ما قامت من أ�جله «ثورة
يوليو» وما كانت عليه من نهج حت ّرري
عربي ،وبني ما هي عليه «ثورة يناير»
من أ�هداف �سيا�سية واجتماعية.
م�صر بحاجة �إىل هذا التكامل بني
الثورتني ،أ
وال ّمة العربية جمعاء
بحاجة �إليه أ�ي�ضاً.
�إن أ�همية ما حدث فـي «ثورة يناير»
هو �إحياء أالمل لدى عا ّمة العرب
ب�إمكان التغيري وبعدم اال�ست�سالم
للي أ��س القاتل إلرادة و أ�حالم ال�شعوب
مب�ستقبل أ�ف�ضل .فجدار اخلوف
النف�سي الذي كان يف�صل بني املواطن
وحقوقه فـي الوطن قد ّ
حتطم ،وجرى
�إعادة االعتبار لدور النا�س فـي
عمليات التغيري املطلوبة باملجتمعات.
فـي الذكرى الـ 59لثورة يوليو ،عادت
م�صر ل�شعبها ،بعد أ�ن ا�ستوىل عليها
ألكرث من ثالثني عام ًا حفنة من
الفا�سدين والتابعني .و�شعب م�صر
بي ال ميكن أ�ن يقبل بتقزمي دور
أال ّ
وطنه الرائد والطليعي عرب تاريخ
املنطقة كله.

�صحــــة

�إلتهابات اجليوب أ
النفية ()1/2
قلق وخوف وحلظات ترقب يعي�شها
املرء وكل من حوله حلظة دخوله
غرفة العمليات حينما يقرر االن�صياع
أ
للطباء لتخلي�صه من �آالمه بعد
أ
أ�ن تكون اجلهود العالجية الخرى
قد ا�ستنفذت ومل يجد بدي ًال عن
اجلراحة.
�إن عالج أ�مرا�ض اجليوب أالنفية
باملنظار ي�صبح �ضروري ًا عندما
يف�شل العالج أ
بالدوية .ويعترب «بالون»
اجليوب أالنفية تقنية حديثة لعالج
التهابات اجليوب أالنفية احلادة
واملزمنة.
لقد مت ابتكار هذه التقنية فـي والية
كاليفورنيا عام  2005ووافقت عليها
�إدارة الغذاء أ
والدوية أالمريكية
ً
أ
و�شاع ا�ستخدامها �سريعا فـي �مريكا
ال�شمالية و أ�وروبا وال�شرق أالو�سط.
وتعتمد هذه التقنية على و�ضع
«البالون» فـي اجليب أالنفي ومن ثم
تعبئته بالهواء عندها يقوم «البالون»
ب�إحداث ك�سور �صغرية متعددة فـي
فتحة اجليب أالنفي العظمية مما
ي ؤ�دي �إىل تو�سيع فتحة اجليب أالنفي
�ضعف حجمها الطبيعي أ�ثناء العملية،
ويظل كذلك �إىل أ�ن تلتئم هذه الك�سور
املتعددة فـي فتحة اجليب أالنفي.
أ
ولن هذه التقنية ال تت�ضمن ا�ستئ�صال
الغ�شاء املخاطي املبطن للجيوب
أالنفية ،لذلك ف�إن احتمال ح�صول
نزيف فـي العملية �ضئيل جد ًا وفـي

أ�غلب أالحيان ينعدم متام ًا وبالتايل
ف�إن و�ضع احل�شوات أالنفية املزعجة
فـي عمليات أالنف الروتينية ال
ت�ستخدم فـي هذه التقنية احلديثة.
وب�إمكان املري�ض أ�ن ميار�س حياته
الطبيعية خالل � 24ساعة بعد
اجلراحة بهذه التقنية التي ميكن
اعتمادها حتت التخدير املو�ضعي على
يد جراح أ�نف و أ�ذن وحنجرة خمت�ص
وفـي العمليات ال�صغرى املزودة
باملعدات الالزمة.
ما هو التهاب اجليوب أ
النفية؟
اجليوب هي عبارة عن جتاويف
ممتلئة بالهواء حتيط بالعينني
أ
والنف وتوجد داخل عظام اجلمجمة
أ
تت�صل بتجويف النف عرب فتحات
�صغرية .والتهاب اجليوب أالنفية هو
التهاب الغ�شاء املبطن للجيوب .هذه
التجاويف مبطنة بغ�شاء رقيق يفرز
املخاط وتقوم خاليا �شعرية ب�إفراز
هذا املخاط لطرد اجل�سيمات الغريبة
والكائنات الدقيقة مثل البكترييا
والفريو�سات وكذلك ذرات الغبار،
وفـي أالحوال الطبيعية يتم ت�صريف
املخاط من خالل فتحات �صغرية بني
اجليوب أالنفية أ
والنف ويحدث التهاب
اجليوب أالنفية عندما يحدث ان�سداد
لهذا النظام الطبيعي فـي الت�صريف.
ويعتقد أالطباء أ�ن للجيوب دور فـي
تعديل نوعية ال�صوت وغالب ًا ما يرافق

التهاب اجليوب العدوى التي ت�صيب فعالية �سواء الطبي منه أ�م اجلراحي
املجرى التنف�سي العلوي كالزكام أ�و بوا�سطة الليزر أ�و املناظري.
حمى أ
الكل ،وفـي كلتا احلالتني يكون
الو�ضع مزعج ًا .وعادة يتم �شفاء ما هي أ�برز العوامل امل�سببة
التهاب اجليوب بدون عالج لكن قد بالتهاب اجليوب أ
النفية؟
يعاود الظهور ب أ�عرا�ض أ�كرث ح ّدية ب�شكل عام يحدث التهاب اجليوب
حيث ت�ستمر نوبات التهاب اجليوب أالنفية نتيجة العدوى ب�إحدى
أل�شهر عديدة .ونادر ًا ما يعاين فريو�سات الزكام ال�شائعة أ�ي نتيجة
ال�صغار من هذه احلالة ألن اجليوب التهاب أالنف الناجم عن الزكام أ�و
ال يكتمل منوها حتى عمر أالربع أ�و الربد أ�و االنفلونزا .قد تن�س ّد هذه
اخلم�س �سنوات .تعبرت التهابات اجليوب ومتتلئ بال�سوائل م�سببة أ�مل ًا
اجليوب أالنفية من امل�شاكل ال�شائعة فـي الوجه .وتتجلى معظم أالعرا�ض
االنت�شار ومن أ�هم أال�سباب التي بعد ثالثة أ�و ع�شرة أ�يام ،كح ّد أ�ق�صى،
جتعل امل�صابني بهذه امل�شكلة يلج أ�ون على ا إل�صابة بالزكام و�إذا مل ت ؤ�خذ
للطبيب املخت�ص ب أ�مرا�ض أالنف امل�س أ�لة بجدية وتعالج عالج ًا �صحيح ًا
أ
والذن واحلنجرة هو ال�شعور بال�صداع تدوم هذه ا إل�صابة ألكرث من  5أ�يام
املزمن الذي يزداد عند االنحناء ،وتتكرر أ�كرث من  3أ�و  4مرات �سنوياً،
ف�ض ًال عن عوامل كثرية ت ؤ�دي �إىل هذا حيث ينتج عن ذلك التهاب ي�ستمر
ال�شعور أ
بالمل �إ�ضافة �إىل تاريخ املر�ض طوي ًال وت�صعب املعافاة منه ويحتاج
الذي له أ�همية كبرية فـي حتديد هذه عندها املري�ض �إىل امل�ضادات احليوية
العوامل وبالتايل الو�صول �إىل ت�شخي�ص لكي ي�شفى من هذا املر�ض املنت�شر
�سليم ومن ثم العالج الفعال .لقد أ�دى عاملي ًا .ميكن حلمى الق�ش واملواد
التطور العلمي فـي هذا الع�صر �إىل املح�س�سة أالخرى أ�ن تت�سبب بالتهاب
حدوث تقدم �سريع فـي عامل املناظري اجليوب أالنفية .
الطبية وخ�صو�ص ًا املنظار أالنفي وهناك نوعان من التهابات اجليوب
وكذلك التقنية احلديثة أ
لل�شعة أالنفية :احلاد واملزمن.
الطبقية .أ��ضف �إىل ذلك ا�ستخادامات
الليزر فـي املجال الطبي ،كل ذلك ما هي امل ؤ��شرات الدالة على
كان له أالثر ا إليجابي فـي الو�صول وجود التهاب باجليوب أ
النفية؟
�إىل الت�شخي�ص الدقيق ملعظم أ�مرا�ض ـ �آالم فـي عظام الوجه وخا�صة بني
اجليوب أالنفية و أ��صبح العالج أ�كرث العينني وحولها حيث موقع اجليوب

أالنفية.
ـ �إفرازات أ�نفية �صديدية.
ـ ال�شعور بان�سداد التنف�س عن طريق
أالنف.
أ
ـ انعدام �و نق�ص فـي حا�سة ال�شم.
ـ �شعور امل�صاب بخمول عام وك�سل.
ـ ارتفاع فـي حرارة اجل�سم.
العالمات أ
والعرا�ض:
ـ ال�صداع ( أ�مل فـي الر أ��س).
ـ احلمى (ارتفاع فـي احلرارة).
ـ ان�سداد أالنف و�إفرازات قيحية ( أ�نف
م�سدود ومتقرح مع �إفراز كثيف).
ـ ا إلح�سا�س أ
بالمل فوق اجليب
امل�صاب.
ـ �إحمرار العينني فـي بع�ض أالحيان.
ـ ال�شعور بامتالء الر أ��س عند االنحناء
�إىل أالمام.
أ
ـ أ�مل فـي العينني �و اخلدين.
ـ فـي بع�ض أالحيان يرافق احلالة أ�مل
فـي أال�سنان املوجودة أ��سفل اجليب
الفكي مبا�شرة.
ـ رع�شات الق�شعريرة وهنا يبلغ من
ال�شدة حد ًا يجعل املري�ض يالزم
الفرا�ش.
ما هي مراحل تطور املر�ض؟
عادة يبد أ� االلتهاب باحتقان فـي
أالغ�شية املخاطية وي�شعر بها املري�ض
فج أ�ة مع ارتفاع ب�سيط فـي درجة
حرارة اجل�سم وبعدها مبا�شرة

يحدث ان�سداد فـي أالنف مما
ي ؤ�دي �إىل �صعوبة فـي التنف�س عن
طريق أالنف ،ونتيجة لذلك تنتفخ
أالوعية الدموية وخا�صة اللمفاوية
منها ومن ثم يالحظ ركود للدم فـي
أالوعية الدموية واللمفاوية أ
بالنف
أ
والغ�شية املخاطية وتتكاثر بعدها
ا إلفرازات أالنفية .وعندما يقوم
الطبيب املخت�ص بالك�شف على املري�ض
ي�شاهد هذه التغريات كما يالحظ
من خالل أالنف احمرار ًا �شديد ًا
فـي أالغ�شية املخاطية وت�ضخم فـي
أالوعية الدموية وهذا ي ؤ�دي �إىل ك�سل
باحلركة الدائمة لل�شعريات املوجودة
عادة على أالغ�شية املخاطية ،و ُيعرف
هذا التطور بااللتهاب احلاد للجيوب
أالنفية .ف�إما أ�ن يتم ال�شفاء التام
منه أ�و يحدث التهاب مزمن فـي
اجليوب أالنفية ومن عالماتها زيادة
ا إلفرازات خ�صو�ص ًا عند ال�صباح
نتيجة للتعب واملعاناة طوال الليل
من االن�سداد فـي التنف�س مع �سعال
مزمن م�صحوب ببلغم� .إن وجود هذه
ا إلفرازات الكثرية يجعل من ال�سوائل
املوجودة باجليوب أالنفية و�سط ًا
مالئم ًا جلذب امليكروبات والبكترييا
ومن هنا تبد أ� املعاناة الطويلة أالمد
للمر�ض.
 vالربنامج الطبي
فـي م ؤ��س�سة خمزومي
�إ�شراف الدكتور دريد عويدات
احلـــــوار
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احلدث بعيون عربية

الحرتابات أ
إ��رسائيل هي امل�ستفيد أ
الهلية فـي بلدان العرب
الكرب من إ

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1

ف�إن قطاع ًا ال ب أ��س به من املواطنني
يت�سامح مع التظاهر واالعت�صام
ال�سلميني اللذين ال يعطالن حركة
احلياة .وخل�صت �إىل أ�نه بهذه احلدود
ال�صارمة ،ير�سل ال�شعب �إ�شاراته أ�ن
م�صر لن ت�صبح �سوريا أ�و ليبيا أ�خرى،
أ
والهم أ�نه لن ي�سمح بدفع أالمور
أ
من �جل االختيار ما بني :اال�ستقرار
أ�و الفو�ضى بل بني :الدميقراطية
واال�ستقرار فقط!
وحتت عنوان «بالوحدة نواجه التحدي»
حذرت «اجلمهورية» امل�صرية من أ�ن
م�صر ا آلن تواجه أ�خطر التحديات
نتيجة حماوالت الوقيعة بني الدعائم
التي جنحت بف�ضلها الثورة ،وهي
الثوار والقوات امل�سلحة وال�شعب،
الفتة �إىل أ�ن القوى املعادية حتاول
�ضرب �إ�سفني داخل الف�صائل الثورية،
م�ستخدمة أ��سلحة ا إلغراء مادية
ومعنوية و أ��سلحة الت�شكيك والتخوين
بني هذه الف�صائل واملجل�س الع�سكري
الذي اعتربت أ�نه يدير املرحلة
ا إلنتقالية حلماية الثورة حتى ي�سلم
أالمر ل�سلطة مدنية منتخبة .و أ��ضافت

أ�ن هذه املحاوالت ال تتوقف �ضد الثوار
و�ضد املجل�س الع�سكري ،بل امتدت
�إىل �صفوف اجلماهري ودفعت الثورة
�إىل أالمام حتى متكنت من �إ�سقاط
النظام .ور أ�ت أ�ن الثوار يقفون حائ ًال
بينهم وبني ا إل�ستقرار الالزم لدفع
ا إلقت�صاد وا�ستئناف احلياة اليومية
العادية ،خامتة ب أ�ن ال مفر من مواجهة
هذا التحدي بالوحدة والتكاتف بني
دعائم الثورة حتى ال تنعك�س وتدفع
م�صرنا الثمن.
أ�ما «الوطن» القطرية فو�صفت حتت
عنوان «م�صر وحتدي العبور احلقيقي
�إىل الدميقراطية» �إىل أ�ن امل�سار الذي
جتتازه ال�سيا�سة امل�صرية حالي ًا،
م�سار املحفوف باملخاطر .و أ��ضافت
أ�ن القلق قد ت�صاعد �سيا�سي ًا فـي
ال�ساحة امل�صرية بعد ا إل�شتباكات التي
وقعت فـي القاهرة ،على خلفية ت�سيري
م�سرية حاولت التوجه �إىل مقر املجل�س
أالعلى للقوات امل�سلحة امل�صرية ،مما
دفع ب�سلطات املجل�س �إىل �إ�صدار قرار
مبنع و�صول امل�سرية �إىل مقر املجل�س،
ووقعت مواجهات بني املحتجني وعدد
من املتظاهرين الذين يرف�ضون توجيه
ا إلنتقادات للمجل�س .وخل�صت �إىل أ�ن

املطلوب فـي ال�ساحة امل�صرية هو أ�ن يتم
التو�صل �سريع ًا �إىل توافقات �سيا�سية
للتخفيف من حدة التوتر الراهن فـي
ال�شارع امل�صري ،لتتمكن احلكومة من
التفرغ إلجناز م�س ؤ�ولياتها.
وفـي ال� أش�ن ال�سوري ،ر أ�ت «الوطن»
ال�سعودية ،حتت عنوان «�سوريا ت�شتعل»
أ�ن الو�ضع ال�سوري يزداد ا�شتعا ًال،
م�شرية �إىل أ�ن وقوع قتلى أ��صبح أ�مر ًا
متكرر ًا فـي ظل املظاهرات التي
باتت تخرج ب�صورة يومية فـي عدة
مدن �سورية .والحظت أ�ن التطور
النوعي ال يتعلق أ
بالعداد التي ترتفع
ً
أ
ب�صورة كبرية و�إمنا �ي�ضا بامل�ساحة
اجلغرافية التي متتد �إليها املظاهرات
وازدياد وترية قتل املتظاهرين� ،إ�ضافة
لعمليات القب�ض الوا�سعة واجلماعية.
ولفتت �إىل أ�نه رغم �إعالن النظام
ال�سوري احلوار مع املعار�ضة� ،إال أ�ن
هذا احلوار مل يتقدم خطوة على
طاولة النقا�ش فـي ظل العنف الكبري
القائم من قبل رجال النظام �ضد
املتظاهرين ،وهو عنف ن ّبهت من أ�نه
�سي�صل ب�سوريا لنقطة انفجار حقيقية
ما مل يتم وبال�سرعة الق�صوى تقدمي
حلول وعالجات فعالة .و أ�كدت أ�ن

ازدياد العنف من قبل النظام هو دليل
على فقدان �سبل العالج ،وبالتايل
ر أ�ت أ�ن النظام ال�سوري يدفع أ
بالمور
لنقطة الالعودة ،ولن يتبقى غري
املواجهات الع�سكرية التي قد تدفع
ال�شعب �إىل حمل ال�سالح ،حمذرة من
أ�نه لن يكون فـي حينها أ�ي م�ستفيد
أ�كرب غري �إ�سرائيل التي ي�سعدها أ�ن
ترى ا إلحرتابات الداخلية تنه�ش الدول
العربية .وخل�صت بتنبيه النظام
ال�سوري �إىل أ�ن �سقوط القتلى لن يحل
أ�ي أ�زمة بل �سيطيل أ�مدها ويعمقها
عندما ي�ضع الدم بينه وبني النا�س،
بد ًال من احلوار ولغة العقل.
و أ�ثار منري �شفيق فـي «ال�سبيل»
أالردنية ،حتت عنوان « أ�مني عام
هيئة أالمم ومنظماتها» ،ق�ضية تغيري
ا�سم «الوكالة الدولية لغوث الالجئني
الفل�سطينيني» أ
(الونروا) �إىل وكالة
أ
الالجئني عموم ًا .ولفت �إىل �ن ا إلدارة
أالمريكية ا�ستفردت خالل الع�شر
ال�سنوات املا�ضية بال�سيطرة على
املنظمات الدولية مبا فيها «ال�صليب
أالحمر الدويل» .وعزا �سبب هذا
للدارات
ا إل�ستفراد الذي �سمح إ
أ
أالمريكية أ�ن ت�سيطر على �غلب

املنظمات التابعة أ
للمم املتحدة كما
«ال�صليب أالحمر الدويل»� ،إىل جتنب
الدول الكربى أالخرى ال�صراع معها
مت�س بكل دولة منها.
فـي أ�ي ق�ضية ال ّ
وقال �إنه من هنا جاء القرار اخلطري
الذي اتخذه املفو�ض العام ل أ
ـ»الونروا»
بتغيري ا�سمها �إىل وكالة الالجئني
عموم ًا .ولفت �إىل أ�نه عندما يغيرّ
املف ّو�ض العام ا�سم الوكالة نازع ًا عنها
�صفتها الفل�سطينية ،يكون قد خالف
القرار الذي أ�ن� أش� الوكالة ،وانحرف
بالهدف اجلوهري الذي قامت الوكالة
من أ�جله وبقرار من «اجلمعية العامة»
لهيئة أالمم املتحدة ،م�شري ًا �إىل أ�نها
ربطت هذا القرار بقرار حق العودة
ألن عمل الوكالة ال يتوقف � إ ّال بعد
حل ق�ضية الالجئني بعودتهم .و�شدد
على أ�ن قرار تغيري ا�سم أ
«الونروا»
وعدد من مهامها مرتبط بال�سيا�سات
أالمريكية-ال�صهيونية التي ت�ستهدف
�إ�سقاط حق العودة كما حقوق
الالجئني الفل�سطينيني .و�س أ�ل كيف
يجوز أ�ن مي ّر مثل هذا القرار من دون
أ�ن تقوم الدنيا وتقعد على ر أ��س املف ّو�ض
العام الذي اتخذه ومن ورائه بان كي
مون أالمني العام .و أ��ضاف أ�ن امل أ��ساة

امل�ستجدة أالخرى �آتية من أ
«الوني�سكو»
وموقفها من اعتبار القد�س عا�صمة
لدولة الكيان ال�صهيوين ،م�شدد ًا
على أ�نه ال يحق حلكومة عربية أ�و
�إ�سالمية أ�ن ت�ستبقي ع�ضويتها فـي
«منظمة أالوني�سكو» �إذا مل توقف
فور ًا �سيا�ساتها �إزاء ما يجري فـي
القد�س وفل�سطني .وهنا ،ر أ�ى أ�نه يجب
أ�ن حتمل م�صر واجلامعة العربية
م�س ؤ�ولية خا�صة حولها ،فيما يجب أ�ن
حت ّمل لل�سعودية وتركيا م�س ؤ�ولية فـي
عدم حتريك منظمة امل ؤ�متر ا إل�سالمي
فـي مواجهتها .أ�ما على امل�ستوى
أالو�سع ،فاعترب أ�نه يجب أ�ن ُيتخذ
موقف حا�سم عربي�-إ�سالمي-عامل
ثالثي ،وال �سيما برازيلي-هندي-
تركي�-إيراين ،للمطالبة ب�إلغاء
جمل�س أالمن احلايل ،أ�و تغيري و�ضعه
جذري ًا ،كما لو�ضع حد ل�سيطرة ا إلدارة
أالمريكية على أالمم املتحدة .وخل�ص
�إىل أ�ن املطلوب أ�ن تكون هنالك
�شرعية دولية متثل كل الدول وتكون
ثمة منظمات تابعة أ
للمم املتحدة
تعبرّ عن �إرادة «اجلمعية العامة» ولي�س
وزارة اخلارجية أالمريكية وال�سيا�سات
ال�صهيونية.

احلدث بعيون إ��رسائيلية

ال�رسائيلي وقواته اجلوية
غزة قادرة على تعطيل عمليات اجلي�ش إ

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
باحل�صول على اعتذار �إ�سرائيلي
ب� أش�ن حادثة « أ��سطول احلرية» غري
منطقي ،فالتدهور فـي العالقات بني
الطرفني جاء نتيجة انحياز أ�نقرة
�إىل القوى ا إل�سالمية الراديكالية
فـي ال�شرق أالو�سط وا�صطفافها �إىل
جانب �إيران و»ا إلخوان امل�سلمني»
و»حما�س» وحزب اهلل ،فعلى �إ�سرائيل
أ�ن ت�سهم فـي �إ�سقاط قناع «ا إل�سالم
املعتدل» الذي ت�ضعه تركيا! وفـي
ظل املخاوف ا إل�سرائيلية من �إعالن
دولة فل�سطني الذي ت�سعى ال�سلطة
الفل�سطينية لعر�ضه على اجلمعية
العامة أ
للمم املتحدة وتهديدات
احلكومة ا إل�سرائيلية ب�إلغاء اتفاق
أ�و�سلو هنالك من اعترب أ�ن منافع
ا�سرتاتيجية ميكن أ�ن جتنيها �إ�سرائيل
من جناح حت ّرك الفل�سطينيني باجتاه
أالمم املتحدة ،فهذا هو ال�سيناريو
الوحيد الذي ميكن للجانبني من �صوغ
ال�شكل النهائي للعالقة بينهما ،فـي
حني ت�سيطر �إ�سرائيل أ�مني ًا فـي اجلو
والرب ،يرى أ�حد املعلقني.
فقد أ��شار رون بن ي�شاي فـي «يديعوت
أ�حرونوت» حتت عنوان «التهديد
املتنامي فـي غزة» �إىل أ�ن �سبعة أ��شهر
م ّرت ،ومل تنت ِه موجة ا إلنتفا�ضات
العربية بعد وما زال من ال�صعب
تقدير انعكا�ساتها وكيفية ت أ�ثريها
على الو�ضع ا إل�سرتاتيجي وال�سيا�سي
أ
والمني إل�سرائيل ،على املدى البعيد.
ولكنه حتى ا آلن ،ا�ستطاع مالحظة
احلـــــوار

عدة تطورات اعترب أ�ن لها أ�ثر مبا�شر
على التوازن أالمني-الع�سكري بني
�إ�سرائيل والعنا�صر التي ت�شكل خطر ًا
عليها فـي اجلوار .ف أ�كد أ�ن امل�ستفيد
الرئي�سي واملبا�شر مما ُيعرف بـ»الربيع
العربي» هو «حما�س» و»اجلهاد
ا إل�سالمي» فـي قطاع غزة ،م�شري ًا �إىل
أ�ن ما �شهدته م�صر من ا�ضطرابات
وخلع للرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سني
مبارك و�شركائه من ال�سلطة أ�ف�ضى
�إىل حدوث تطورين :أالول ،هو أ�ن
أ
«الخوان امل�سلمني» أ��صبحوا عن�صر ًا
�سيا�سي ًا هام ًا وم ؤ�ثر ًا ،معترب ًا أ�ن نفوذ
املجموعة دفع باحلكومة امل�صرية �إىل
التعليق الكامل للعمل على احلاجز
املعدين الذي يتم بنا ؤ�ه مب�ساعدة
أ�مريكية فـي رفح ل�س ّد أ�نفاق التهريب.
و أ��سف أ�ن النظام امل�صري ال يبذل
أ�ي جهد ل�ضبط أالنفاق اجلديدة،
معترب ًا أ�نه أ�وقف عملي ًا معركته
�ضد التهريب من رفح �إىل القطاع.
وبالتزامن ،ر أ�ى بن ي�شاي أ�ن قوات
أالمن امل�صرية املن�شغلة بالتطورات
الداخلية فقدت �سيطرتها متام ًا على
�شبه جزيرة �سيناء ،م ؤ�كد ًا أ�ن من
يحكم �سيناء ب�شكل فعلي ا آلن هم
 300.000بدوي ًا ينتمون �إىل أ�ربع أ�و
خم�س قبائل .ونتيجة لهذه التطورات،
لفت �إىل أ�ن عمليات نقل أال�سلحة
�إىل «حما�س» و»اجلهاد ا إل�سالمي»
ارتفعت وتريتها فـي أال�شهر أالخرية.
وبالتايل� ،ضاعفت املجموعات
املتواجدة فـي غزة من تر�سانتها
ال�صاروخية .وبح�سب م�صدر موثوق
للغاية ،كما ذكر ،ف�إن هذه املجموعات

متتلك اليوم ما يقارب 10.000
�صاروخ ًا من خمتلف أالنواع ،الفت ًا
�إىل أ�ن حجم تر�سانتها ا آلن م�شابه ملا
امتلكه حزب اهلل �إبان «حرب لبنان
الثانية» .و أ�كد أ�ن «حما�س» و»اجلهاد
ا إل�سالمي» متلكان �صواريخ «غراد»
متو�سطة املدى وب�ضعة �صواريخ من
طراز «فجر» ي�صل مداها �إىل نحو 65
كلم وهي قادرة على أ�ن تطال حميط
م�ستوطنة «بات يام» �إىل جنوب تل
أ�بيب .وبالتايل ،تخ ّوف بن ي�شاي
لي�س من تعزيز املجموعتان لقدرتهما
على تعطيل احلياة فـي جنوب
و�سط �إ�سرائيل فح�سب ،بل أ�ي�ض ًا
من قدرتهما على تعطيل العمليات
النظامية للجي�ش ا إل�سرائيلي ولقاعدة
القوات اجلوية فـي املنطقة .و أ��ضاف
أ�ن �شحنات أال�سلحة التي تنقل �إىل
غزة ت�ضم متفجرات متطورة من
� أش�نها أ�ن متكن املجموعتني من �إنتاج
قنابل أ�كرث خطر ًا وتدمري ًا .وخل�ص
�إىل الك�شف أ�ن كميات �ضخمة من
أال�سلحة امل�ضادة للطائرات دخلت
�إىل القطاع ،مما ي�شكل خطر ًا أ�كرب
على املروحيات والطائرات التابعة
للقوة اجلوية.
وتطرق �إفراييم �إنبار فـي «جريوزاليم
بو�ست» �إىل العالقات الرتكية-
ا إل�سرائيلية وما ينبغي على �إ�سرائيل
فعله فـي هذا ال�صدد .فر أ�ى أ�ن
املطلب الرتكي باحل�صول على
اعتذار �إ�سرائيلي ب� أش�ن حادثة
« أ��سطول احلرية» العام الفائت غري
منطقي .وعالوة على ذلك ،فقد
اعترب أ�ن أالتراك الذين تواجدوا

على منت ال�سفينة كانوا ا�ستفزازيني
وانتموا �إىل منظمات «�إرهابية» ،كما
واجهوا بعنف حماولة ا إل�ستيالء على
ال�سفينة ب�شكل قانوين .وبالتايل،
ر أ�ى أ�ن �إ�سرائيل ت�ستحق اعتذار ًا
وتعوي�ض ًا .و أ��شار �إىل أ�ن وزير احلرب
�إيهود باراك م�ستعد ،وفق ما ُي�شاع،
لالنحناء للمطالب الرتكية ،لي�س
ألن تركيا على حق ،بل ألنه يظن
أ�ن العالقات الرتكية-ا إل�سرائيلية
لن ترممَّ �إال باالعتذار .و�إذ أ�كد أ�ن
العالقات اجليدة مع تركيا تنطوي
على قيمة عالية ،اعترب أ�ن التدهور
فـي العالقات مل ي أ� ِت جراء أالفعال
ا إل�سرائيلية ،بل كان نتيجة تبديل
اجتاه ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية
�إىل حد بعيد ،فـي ظل حكم حزب
«العدالة والتنمية» ا إل�سالمي .ور أ�ى
أ�ن تركيا ،بقيادة «العدالة والتنمية»،
تن أ�ى بنف�سها عمد ًا عن الغرب،
فهي ،بر أ�يه ،تريد حت�سني العالقات
مع جوارها ا إل�سالمي ،ومتني النف�س
بقيادة العامل ا إل�سالمي .وتابع أ�ن
أ�نقرة انحازت �إىل القوى ا إل�سالمية
الراديكالية فـي ال�شرق أالو�سط عرب
ا�صطفافها �إىل جانب �إيران و»ا إلخوان
امل�سلمني» فـي م�صر و»حما�س» فـي
غزة وحزب اهلل فـي لبنان .ومن
ربر
وجهة نظره ،ف�إن أ�ي اعتذار غري م ّ
من �إ�سرائيل لن ي�صلح العالقات مع
تركيا� ،إذ أ�ن أالخرية مل تعد مهت ّمة
بال�شراكة ا إل�سرتاتيجية .واعترب أ�ن
القيادة الرتكية اجلديدة ت�ستفيد من
ال�ضعف الذي تظهره �إدارة الرئي�س
أالمريكي باراك أ�وباما عرب رف�ض

أالولويات أالمريكية فـي املنطقة.
ودعا �إ�سرائيل �إىل جتنب التعاون
أالمني وا إل�ستخباراتي مع تركيا طاملا
بقي حزب «العدالة والتنمية» فـي
احلكم ،معترب ًا أ�ن احلكومة الرتكية
احلالية ال ميكن أ�ن ت ؤ� َمتن على أ��سرار
�إ�سرائيل ،التي قد تنقل �إىل طهران
فـي اليوم التايل ،على حد قوله .ور أ�ى
أ�نه ب�صرف النظر عن اخلالف بني
�إيران وتركيا حول الو�ضع احلايل
فـي �سوريا ،ف�إن البلدين يتعاونان
فـي جماالت عديدة ،أ�برزها �إ�ضعاف
�إ�سرائيل .ودعا �إىل نزع �صفة
«ا إل�سالم املعتدل» عن تركيا ألنها
تعتمد �سيا�سات تباعد امل�سافة بينها
وبني الغرب ،معترب ًا أ�ن ب�إمكان
�إ�سرائيل أ�ن ت�سهم فـي �إ�سقاط قناع
«ا إل�سالم املعتدل» الذي ت�ضعه تركيا.
وختم بدعوة �إ�سرائيل �إىل عدم
ال�سماح لرئي�س احلكومة الرتكي رجب
طيب أ�ردوغان برتهيبها ،معترب ًا أ�ن
لي�س هنالك ما ميكن ك�سبه من تركيا
التي ت�صبح �إ�سالمية وم�ستبدّة أ�كرث
ف أ�كرث.
وحتت عنوان «القوة والقوة امل�ضادة
فـي أالمم املتحدة» ،اعترب غيدي
غرين�شتاين فـي «ه آ�رت�س» أ�ن
ا إل�سرائيليني والفل�سطينيني قد
يكونون فـي طريقهم �إىل التفاهم حول
م�س أ�لة ا إلعرتاف بالدولة الفل�سطينية
هذا العام .و أ��شار �إىل أ�نه فـي حني
يبدو الطرفان متجهان نحو املواجهة
بكل ت�صميم ،أ�كد أ�ن ما يجعل هذه
النتيجة ممكنة هو امل�صالح املهمة
التي يتهدّدها اخلطر .ولفت �إىل أ�ن

املعار�ضة ا إل�سرائيلية ال�شر�سة هي
التي توفر احلافز أالقوى لل�سعي من
أ�جل حت�صيل اعرتاف من أالمم
املتحدة ،ففي النهاية ،ف�إن العديد
من الدول أالع�ضاء فـي أالمم املتحدة
لديهم حتفظات �شديدة ب� أش�ن الفائدة
من هكذا خطوة والعواقب التي ميكن
أ�ن تخلفها .ور أ�ى أ�ن �إ�سرائيل حتارب
هذا التحرك ،فـي حني أ�نه ينطوي
فـي الواقع على فوائد ا�سرتاتيجية
لها ،ف�ض ًال عن أ�ن كال الطرفني قلق
ب�شدة �إزاء ال�صراع الذي ميكن أ�ن
ين� أش� كمح�صلة لهذه املواجهة .ولفت
�إىل أ�ن �إ�سرائيل ميكن أ�ن جتني
منافع ا�سرتاتيجية من جناح حت ّرك
الفل�سطينيني بالتوجه �إىل أالمم
املتحدة ،مو�ضح ًا أ�ن هذا هو ال�سيناريو
الوحيد الذي ميكن اجلانبني من
�صوغ ال�شكل النهائي للعالقة بينهما،
فـي حني ت�سيطر �إ�سرائيل مبدئي ًا على
كل اجلهات أالمنية مبا فيها اجلو
واحلدود الربية ،با إل�ضافة �إىل أ�نه
قد يكون ال�سبيل إليجاد حل لالجئني.
كما اعترب أ�ن �إن�شاء دولة كهذه من
� أش�نها أ�ن ت�سمح بالتزام مبا�شر بني
«دولتني» حول حتديد الو�ضع النهائي
لكل طرف وتر�سيم حدود دائمة
بينهما ،وخ�صو�ص ًا بالن�سبة ملو�ضوع
تبادل أالرا�ضي امل أ�هولة املحاذية
حلدود اجلانبني مع ًا .وخل�ص �إىل
أ�ن املراوحة واملواجهة الديبلوما�سية
بالتحديد هما اللذان يقدمان فر�صة
لتثبيت مبد أ� حل الدولتني ل�شعبني
فـي هذا العام ،وهو الهدف املعلن
للحكومة ا إل�سرائيلية احلالية.
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احلدث بعيون غربية

إ�دارة أ�وباما ت�رشب نخب جناح العقوبات فـي إ�يران ...ولكن

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
من أ�ن العقوبات الدولية مل تبطئ تط ّور
برنامج �إيران النووي ،م�شدد ًا على
الفجة وهي
�ضرورة التن ّبه للحقيقة ّ
أ�ن طهران مل تغيرّ م�ساعيها للح�صول
على أ��سلحة نووية كما مل تغيرّ جهودها
اجلبارة التي تبذلها إلخراج الواليات
املتحدة من ال�شرق أالو�سط! لذا ف�إن
التهديد الذي ت�شكله �إيران هو فـي
طريقه �إىل التزايد ولي�س �إىل الزوال،
ف أ�ين هي ال�سيا�سة املو�ضوعة لعك�س
هذا االجتاه اخلطري؟! �س أ�لت �إحدى
االفتتاحيات ،التي �سخرت من أ�ن �إدارة
الرئي�س أالمريكي باراك أ�وباما «�شربت
نخب» جناح العقوبات الدولية املفرو�ضة
على �إيران! أ�ما فـي ال� أش�ن الفل�سطيني،
فالالفت كان اعتبار البع�ض أ�ن االكتفاء
ب�إدانة الفل�سطينني ومطالبتهم بالعدول
بالتوجه �إىل أالمم
عن قرارهم
ّ
املتحدة للح�صول على اعرتافها بدولة
فل�سطينية م�ستقلة ،وترهيب الدول
أ�خرى لال�صطفاف خلف الواليات
املتحدة و�إ�سرائيل هي ا�سرتاتيجية
غبية وغري فعالة� ،إذ يجب عر�ض م�سار
بديل جدّي أ�مام الفل�سطينيني إلقناعهم
بتغيري م�سارهم احلايل!
فقد أ�عربت «نيويورك تاميز» حتت
عنوان «�صراع �سوريا» عن مفاج أ�تها
و�إعجابها ب�شجاعة ال�شعب ال�سوري،
وا�شمئزازها مما و�صفته بوح�شية
الرئي�س ال�سوري ب�شار أال�سد و أ�تباعه،

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
�سالح حزب اهلل الذي أ��صبح غري
�شرعي» ،فيما أ�كد ع�ضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب أ�نطوان زهرا أ�ن كل ما
يجري فـي البلد من �صراع وكل العناوين
الفرعية تندرج حتت �شعار اال�ستقواء
بال�سالح وتكري�س نتائج االنقالب»،
م ؤ�كد ًا أ�ن هذا االنقالب «�إىل زوال
و أ�ن اال�ستقواء بال�سالح اىل �إندحار،
فالنتيجة أ�نه لن يكون هناك م�ستقبل وال
ا�ستقرار وال ازدهار� ،إال للدولة القوية
ومل�شروع الرابع ع�شر من �آذار».
على �صعيد العمل احلكومي ،دخلت
احلكومة هذا أال�سبوع فـي �إجازة ق�صرية
�إىل حني عودة رئي�سها جنيب ميقاتي من
زيارته العائلية �إىل فرن�سا ،علم ًا أ�ن بع�ض
املعلومات أ�فادت أ�ن ميقاتي �سيلتقي
خالل وجوده فـي فرن�سا رئي�س حكومة
قطر ووزير خارجيتها ال�شيخ حمد بن
جا�سم .و ُينتظر أ�ن ت�ستكمل احلكومة
ملف التعيينات أالمنية وا إلدارية ،فيما
ا�ستبعدت معلومات �صحفية ح�صول
أ�ي تعيينات فـي جل�سة � 2آب .وقد
وا�صلت بع�ض �شخ�صيات «� 14آذار» �شن
احلمالت ال�سيا�سية وا إلعالمية على
تعيني اللواء عبا�س �إبراهيم مدير ًا عام ًا
أ
للمن العام ،فـي حني ذكرت معلومات
�صحفية أ�ن ابراهيم تلقى ات�صا ْ
يل تهنئة
بتعيينه فـي موقعه اجلديد من كل من
الرئي�س �سعد احلريري وقائد «القوات
اللبنانية» �سمري جعجع.
وبالن�سبة �إىل العنوان النفطي ،دخلت

م ؤ�كدة على فقدان أال�سد كامل �شرعيته.
و�س أ�لت ع ّما قد يفعله املجتمع الدويل
لدعم املعار�ضة ال�سورية ومطالبها.
وفـي حني أ�كدت على أ�ن خيار التدخل
الع�سكري أالجنبي فـي �سوريا هو خيار
م�ستبعد كلي ًا ألن الو�ضع هناك أ�كرث
مما هو فـي ليبيا� ،شددت على
تعقيد ًا ّ
�ضرورة ممار�سة الواليات املتحدة
و أ�وروبا وغريها من الدول املزيد من
ال�ضغوطات على نظام أال�سد .ولفتت
�إىل أ�ن كل من وا�شنطن و أ�وروبا كانتا
تناق�شان فـي أال�سابيع القليلة املا�ضية
تو�سيع العقوبات املفرو�ضة على نظام
أال�سد والتي ت�شمل حظر �سفر وجتميد
أ��صول بع�ض امل�س ؤ�ولني فـي النظام
ال�سوري ،لكنهما بر أ�يها بحاجة �إىل
التح ّرك فور ًا .وطالبت «نيويورك تاميز»
كل من أ�ملانيا و�إيطاليا وفرن�سا وهولندا
 أ�كرب م�ستهلكي النفط ال�سوري� -إىلوقف ا�سترياد النفط من �سوريا ،الفتة
�إىل أ�ن تعليق تلك الواردات ال ي ؤ�ثر
ب�شكل كبري على أ��سعار النفط العاملية
ولكنه ي ؤ�ثر ب�شكل كبري على دم�شق .كما
دعت تركيا ،والتي تع ّد من أ�قرب حلفاء
�سوريا� ،إىل عدم االكتفاء بانتقاد النظام
ال�سوري كالمي ًا ،بل فر�ض عقوباتها
اخلا�صة على النظام! غري أ�نها اعتربت
أ�ن «جامعة الدول العربية» مدعاة للعار،
منتقدة ب�شدة زيارة أ�مني عام اجلامعة
نبيل العربي �إىل أال�سد م ؤ�خر ًا و�إعالنه
عن رف�ضه للتدخل أالجنبي فـي ال� ؤش�ون
الداخلية ال�سورية ،ورو�سيا التي تعرقل

املواجهة النفطية بني لبنان و�إ�سرائيل
فـي مرحلة جديدة ،فبعدما ركزت
طوال أال�سبوع مواقف قوى «� 8آذار»
على احلدود البحرية واعتربتها كمزارع
�شبعا ،أ�ي أ�ن ما ترتب على احتالل املزارع
يرتتب على أ�ي اعتداء على املنطقة
ا إلقت�صادية البحرية ،أ�علنت املقاومة
عن تر�سيم «خطوط حمر» أ�مام أ�ي
اعتداء أ�و تطاول �إ�سرائيلي على الرثوة
الوطنية من النفط والغاز ،فـي متدد
رب
ملفاعيل توازن «الردع والرعب» من ال ّ
�إىل البحر ،عبرّ عنه أالمني العام حلزب
اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ب�إطالقه
معادلة ا�سرتاتيجية جديدة ،فـي مواجهة
�إ�سرائيل ،قوامها «من� آش�تكم النفطية
فـي مقابل من� آش�ت لبنان امل�ستقبلية»،
وذلك فـي �سياق دعوته ال�شركات العاملية
�إىل الت أ�كد من أ�نها �ستكون فـي م أ�من،
متى قررت القيام ب أ�عمال التنقيب
فـي املياه ا إلقليمية اللبنانية .و�إذا كان
امللف النفطي يتحرك فـي اجتاهات
عدة ترتواح بني ما هو ت�شريعي وما هو
ديبلوما�سي ،ال ب ّد من ت�سجيل تطور
الفت لالنتباه فـي هذه الق�ضية ،متثل
فـي دخول قرب�ص الرتكية على اخلط،
مبدية اعرتا�ضها ال�شديد على ا إلتفاق
املوقع بني قرب�ص اليونانية و�إ�سرائيل،
ومنبهة �إىل عواقبه ال�سلبية .وفـي �سياق
مت�صل بهذا امللف ،أ�كد الرئي�س بري
أ�نه فـي حال مل تنجز احلكومة قريب ًا
م�شروع قانون تر�سيم احلدود البحرية،
فهو �سيدعم التقدم باقرتاح قانون نيابي
ملناق�شته و�إقراره فـي اجلل�سة الت�شريعية
املقررة فـي الثالث والرابع من ال�شهر

�إدانة �سوريا فـي جمل�س أالمن الدويل
وفر�ض عقوبات عليها .ولذا خل�صت
«نيويورك تاميز» م ؤ�كدة على أ�نه طاملا
بقيت وا�شنطن و أ�وروبا تبعثان بر�سائل
م�ش ّو�شة ومتفاوتة ،طاملا مل ت�شعر
مو�سكو و»جامعة الدول العربية» ب أ�ي
�ضغط للتغيري وطاملا بقي أال�سد يعتقد
ب أ�نه قادر على ال�صمود.
من ناحيتها ،تناولت «وا�شنطن بو�ست»
امللف النووي ا إليراين م ؤ�كدة على أ�ن
العقوبات مل تبطئ تط ّور برنامج �إيران
النووي .وعلقت على خرب ن�شر م ؤ�خر ًا
حول �إدارة الرئي�س أالمريكي باراك
أ�وباما ب أ�نها كانت «ت�شرب نخب» جناح
العقوبات الدولية املفرو�ضة على �إيران،
على أ��سا�س �إلغاء م�شاريع ا�ستثمارية
أ�جنبية فـي �إيران مبليارات الدوالرات
ومعاناة البنك املركزي ا إليراين
من نق�ص فـي احتياطيات العمالت
ال�صعبة ،وتوتر العالقات بني الرئي�س
ا إليراين حممود أ�حمدي جناد ورجال
الدين املحافظني ،وكون نظام أال�سد
احلليف أالقوى إليران -فـي طريقهببطء ولكن بوترية ثابتة �إىل التداعي،
مما يح�صر النفوذ ا إليراين فـي لبنان
فقط ،وحتديد ًا من خالل حزب اهلل.
ف أ�كدت «وا�شنطن بو�ست» أ�نها ال تلوم
ا إلدارة أالمريكية على �شرب نخب تلك
التطورات بعد أ�ن عملت جاهدة إلجناح
وتعزيز فعالية العقوبات املفرو�ضة على
�إيران� ،إال أ�نها �شددت على �ضرورة
الفجة وهي أ�ن �إيران
التن ّبه للحقيقة ّ

مل تغيرّ م�ساعيها للح�صول على أ��سلحة
نووية كما مل تغيرّ جهودها اجلبارة التي
تبذلها إلخراج الواليات املتحدة من
ال�شرق أالو�سط .وبر أ�يها ،ف�إن جر أ�ة
طهران تزايدت م ؤ�خر ًا بعد أ�ن أ�علنت
ال�شهر املا�ضي عن عزمها زيادة قدرتها
ا إلنتاجية بثالثة أ��ضعاف من اليورانيوم
املخ�صب بن�سبة  20فـي املئة ،وبعد أ�ن
نفذت جمموعة م�سلحة مدعومة �إيراني ًا
هجوم ًا جديد ًا �ضد القوات أالمريكية
فـي العراق .ولفتت �إىل اعتقاد بع�ض
الديبلوما�سيني واخلرباء الغربيني،
ومن بينهم رئي�س الوزراء الربيطاين
وليام هيغ ،ب أ�ن �إيران ت�ستع ّد لو�ضع
جيل جديد من أ�جهزة الطرد املركزي
فـي مفاعل قرب مدينة قم ،و أ�ن عملية
املخ�صب فـي قم �إىل
حتويل اليورانيوم
ّ
أ
مواد �صاحلة ل�صنع ال�سلحة ال ت�ستغرق
أ�كرث من �شهر ْين أ�و ثالثة أ��شهر.
واعتربت أ�ن قدرة �إيران على موا�صلة
برناجمها النووي وتدخلها فـي العراق
يعك�سان حقيقة أ�ن من مي�سك بزمام
هذه أالمور هو احلر�س الثوري ا إليراين
الذي مل يت أ�ثر باخلالفات ال�سيا�سية فـي
طهران .كما ر أ�ت أ�نه مل يكن للم�شاكل
االقت�صادية وال�سيا�سية أ�ي ت أ�ثري ظاهر
على قائد الثورة ا إل�سالمية ال�سيد علي
خامنئي الذي ما زال م�صمم ًا على رف�ض
النظام ا إليراين حتى للتفاو�ض مع جمل�س
أالمن أ�و تنفيذ القرارات ال�صادرة عنه.
يبقى أ�ن اخلال�صة ،بح�سب «وا�شنطن
بو�ست» ،هي أ�ن التهديد الذي ت�شكله

امل�شهد اللبناين

املقبل ،مو�ضح ًا أ�ن امل�شروع أ�و ا إلقرتاح
�سي�سلك اخلط الع�سكري ،أ�ي �إنه �سيحال
مبا�شرة �إىل الهيئة العامة من دون املرور
فـي اللجان النيابية امل�شرتكة ،وم ؤ�كد ًا
أ�ن �صالحيات رئي�س املجل�س تتيح له
اللجوء �إىل هذا اخليار �إذا كان م�ستند ًا
�إىل ال�ضرورة الوطنية.
وعلى م�شارف انتهاء مهلة الـ 30يوم ًا
لتنفيذ مذكرات التوقيف التي حددتها
املحكمة الدولية لت�سليم املطلوبني ،رف�ض
املدعي العام التمييزي القا�ضي �سعيد
مريزا ا إلف�صاح عن أ�ي �شيء فيما يتعلق
بتنفيذ مذكرة التوقيف الدولية بحق
املتهمني أالربعة فـي جرمية ا إلغتيال
�إىل حني ا إلنتهاء من مهلة الثالثني يوم ًا
لتنفيذ مذكرات التوقيف والتي حددتها
املحكمة الدولية ،خ�صو�ص ًا أ�ن هذا
العمل يحاط بال�سرية التامة .فـي هذا
الوقت ،أ�و�ضح الناطق الر�سمي با�سم
املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان مارتن
يو�سف ،أ�ن «املحكمة الدولية تتوقع ر ّد
احلكومة اللبنانية على طلب �إلقاء القب�ض
على أال�شخا�ص الواردة أ��سما ؤ�هم فـي
القرار ا إلتهامي بعد ثالثني يوم عمل
أ�ي أ�نه ي�صادف فـي � 11آب املقبل»،
الفت ًا �إىل أ�نه «�إذا مل ت�ستطع احلكومة
توقيف املتهمني ،حينها يعود �إىل قا�ضي
ا إلجراءات التمهيدية دانيال فران�سني
�إما �إعالن القرار ا إلتهامي كام ًال ون�شره
فـي و�سائل ا إلعالم اللبنانية أ�و �إبقاء
بع�ض أالجزاء أ�و أالق�سام منه �سرية».
و أ�كد أ�ن «احلكومة عليها التزامات مالية
وحتى ا آلن مل ن�ستلمها» .وفـي موقف
يعك�س ت�صعيد ًا ،قال ع�ضو «كتلة الوفاء

للمقاومة» نواف املو�سوي أ�ن أ�ي �إ�سم من
حزب اهلل حتاول القرارات ا إلتهامية
للمحكمة الدولية أ�و ما بعدها تلويثه
بتهم باطلة م�شينة �سيتحول عندنا �إىل
أ�يقونة مقد�سة نعلي بها هامته فوق
ال�سحاب و أ�ن كل �إ�سم ي�شار �إليه باالتهام
�سيتحول عندنا قدي�س ًا مط ّوب ًا ال تعلوه
رتبة للقدا�سة بعد ذلك.
والالفت هذا أال�سبوع أ�ن رئي�س «جبهة
الن�ضال الوطني» النائب وليد جنبالط
وا�صل �إطالق املبادرات التي تعك�س
توجهات يرى أ�ن من � أش�نها �إيجاد حل
لالختناق ال�سيا�سي فـي البالد .فبعد
دعوته للحوار ،أ�طلق جنبالط موقف ًا
جديد ًا من مو�ضوع ال�سالح وقال «لتكن
م أ��ساة الرنوج عربة لت أ�كيد أ�همية
االنفتاح واحلوار والقبول بالر أ�ي ا آلخر
ال �سيما فـي امللفات ال�شائكة وال�صعبة
والتي ت�ستوجب نقا�ش ًا هادئ ًا ومو�ضوعي ًا
للتو�صل �إىل حلول تطمئن خمتلف
أالطراف وتبدّد الهواج�س واملخاوف
التي أ��صبحت متجذرة لدى ق�سم من
اللبنانيني» .وكان قد برز موقف الفت
جلنبالط من التطورات فـي �سوريا،
�إذ ر أ�ى أ�ن «�شفاء �سوريا هو مبحا�سبة
امل�س ؤ�ولني عن ا إلرتكابات واجلرائم
فـي حق ال�شعب ال�سوري» ،وندّد بـ»كل
عمل م�سلح على املن� آش�ت أ�و امل ؤ��س�سات
أ�و على اجلي�ش ال�سوري» ،مالحظ ًا أ�ن
«البع�ض فـي النظام ال�سوري ال يريد
ترجمة الوعود املتعاقبة للرئي�س ال�سوري
من أ�جل �سوريا أ�ف�ضل» .و أ�كد «رف�ض
الفتنة فـي �سوريا كما رف�ضنا الفتنة فـي
 11أ�يار فـي لبنان» حمذر ًا «بني معروف

�إيران هو فـي طريقه �إىل التزايد أ�رادوا ذلك .وبح�سب فريدمان ،ف�إن
ولي�س �إىل الزوال ،ف أ�ين هي ال�سيا�سة أ�ي قرار ي�صدر عن أالمم املتحدة
املو�ضوعة لعك�س هذا االجتاه اخلطري؟! لن يحل ق�ضايا احلدود والالجئني
أ
والمن والقد�س ،كما لن ينهي
وحتت عنوان «ال خيار أ�مام
تو�صل
التوجه �إىل أالمم االحتالل ،وبالتايل لن ي ؤ�دي �إىل ّ
الفل�سطينيني �سوى ّ
الطرفي الفل�سطيني وا إل�سرائيلي �إىل
املتحدة» ،لفتت الرا فريدمان (مديرة
نْ
العالقات ال�سيا�سية واحلكومية فـي اتفاق �سالم نهائي ،ف أ�كدت على أ�ن
منظمة « أ�مريكيون من أ�جل ال�سالم املفاو�ضات وحدها قادرة على حتقيق
ا آلن») فـي جملة «فورين بولي�سي» �إىل هذه أالهداف .ور أ�ت أ�ن طرح الق�ضية
أ�ن القيادة الفل�سطينية تبدو عازمة الفل�سطينية أ�مام أالمم املتحدة ينطوي
التوجه �إىل أالمم املتحدة فـي أ�يلول على خماطر بالن�سبة جلميع أالطراف،
على ّ
املقبل للح�صول على اعرتافها بدولة فقد ي�شكل ذريعة إل�سرائيل للقيام
فل�سطينية م�ستقلة .فاعتربت أ�ن الوقت ب أ�عمال من � أش�نها ت�سريع تال�شي
قد حان للتفكري بو�ضوح وعقالنية« ،حل الدولتني» ،كما قد يرتب على
بعد أ�ن فقد الفل�سطينيون �إميانهم الفل�سطينيني خ�سارة الدعم أالمريكي
باملنهج التفاو�ضي ولذا اعتمدوا هذه والدويل �سواء املايل أ�م ال�سيا�سي .كما
اال�سرتاتيجية اجلديدة من دون طلب أ�كدت أ�ن من � أش�ن أ�ي أ�زمة فـي أالمم
موافقة �إ�سرائيل أ�و الواليات املتحدة .املتحدة حول دولة فل�سطني أ�ن تفاقم
ولذا ر أ�ت أ�نه ينبغي على أ�ولئك القلقني عزلة الواليات املتحدة و�إ�سرائيل
فع ًال ب� أش�ن التبعات املحتملة لهذا املتزايدة ب� أش�ن هذه الق�ضية ،حمذرة من
التوجه على �إ�سرائيل املطالبة بتح ّرك ت�ض ّرر م�صداقية وا�شنطن �إذا ما قامت
ّ
أ�مريكي جريء لتفادي أ�ي �صدام فـي مرة أ�خرى مبعار�ضة قرار يتما�شى مع
أالمم املتحدة ،بد ًال من االكتفاء بانتقاد مبادئ ال�سيا�سة اخلارجية أالمريكية.
الفل�سطينيني ومطالبتهم بالرتاجع ولذا خل�صت فريدمان م ؤ�كدة على أ�ن
عن قرارهم .و أ�و�ضحت أ�ن التح ّرك االكتفاء ب�إدانة الفل�سطينني ومطالبتهم
بالتوجه �إىل أالمم
أالمريكي اجلريء قد يكون على بالعدول عن قرارهم
ّ
�سبيل املثال عبارة عن مبادرة جدية املتحدة ،وترهيب الدول أ�خرى فـي
إلعادة �إحياء جهود ال�سالم و�إعطاء الوقت ذاته لال�صطفاف خلف الواليات
الفل�سطينيني �سبب ًا حقيقي ًا لتغيري املتحدة و�إ�سرائيل هي ا�سرتاتيجية
م�سارهم ،م ؤ�كدة على أ�نه فـي ظل غياب غبية وغري فعالة� ،إذ يجب عر�ض م�سار
جهود كهذه ي�صعب على الفل�سطينيني بديل جدّي أ�مام الفل�سطينيني إلقناعهم
الرتاجع عن ا�سرتاتيجيتهم حتى و�إن بتغيري م�سارهم احلايل!
ترجمة و�إعداد� :سارة عو�ض ومها �صالح

فـي �سوريا ولبنان من الدخول فـي أ�ي
م�شروع فتنة ألن فـي ذلك انتحار ًا وفناء
�سيا�سيني» ،وراف�ض ًا « أ�ي تدخل أ�جنبي».
وكانت قوى «� 14آذار» وخ�صو�ص ًا رئي�س
«تيار امل�ستقبل» ونواب التيار وبع�ض
�شخ�صياتها قد �شنوا حملة على حزب
اهلل والرئي�س جنيب ميقاتي فبعد البيان
الذي أ�ذاعه املكتب االعالمي للرئي�س
�سعد احلريري ور ّد فيه على احلمالت
التي ت�ستهدفه وت�ستهدف كل ما ميتّ
�إىل عائلة احلريري� ،شارك نواب «14
�آذار» فـي الر ّد على هذه احلمالت،
مع تركيز الفت على الرئي�س جنيب
ميقاتي .ومل ُي�سجل ردود مبا�شرة من
قوى «� 8آذار» على بيان احلريري الذي
ر ّد فيه على ما أ��سماه حمالت التجني
املزمنة واملنظمة التي يقودها حزب اهلل
و أ�مينه العام ،وقال �إن هذه احلمالت
التي تنظمها وتفربكها وتعمل على
تعميمها و�سائل �إعالم معروفة ا إلنتماء
والوالء جمرد خطوات فـي م�سل�سل
طويل بد أ� مع الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري ويعملون اليوم على ا�ستكمال
حلقاته تنفيذ ًا ألمر عمليات �سيا�سي
يتواله ويرعاه حزب اهلل و أ�مينه العام
ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل الذي اختار أ�ن
يرد على الرئي�س احلريري عرب أ�دواته
ا إلعالمية بالو�سائل التي أ�قل ما ميكن
أ�ن يقال فيها �إنها �ضرب من �ضروب
الكراهيات ال�شخ�صية لكل ما ميت اىل
الرئي�س احلريري وعائلته ب�صلةُ .يذكر
أ�ن تلفزيون «اجلديد» يوا�صل فـي ن�شراته
ا إلخبارية بث تقارير عن أ�ماكن وجود
الرئي�س �سعد احلريري خارج لبنان فـي

«�إجازته ال�شرعية» كما حر�ص احلريري
على أ�ن يو�ضح فـي بيانه ،فيما ن�شرت
جريدة أ
«الخبار» تقرير ًا عن املالكني
أال�صليني لبيت الو�سط الذي اعتمده
الرئي�س �سعد احلريري مقر ًا �سكني ًا له
ولعائلته فيما يعترب أ�حد ورثة الق�صر
أ�ن هذا الق�صر هو فـي أال�صل �إ�سمه
«ق�صر أ�يا�س» وقد ورثه عن والدته من
�آل أ�يا�س وو�ضعت «�سوليدير» يدها عليه
دون وجه حق بح�سب الوارث حممد أ�ني�س
الن�صويل .وقد اعترب مراقبون أ�ن هذه
التقارير ا إلعالمية هي وراء بيان �سعد
احلريري والت�صريحات املت�شددة التي
أ�طلقها حميطه ال�سيا�سي على حزب اهلل
و أ�مينه العام.
فـي املح�صلة ،يبدو جلي ًا أ�ن امللفات
اخلالفية فـي ما بني القوى ال�سيا�سية
تتنامى وتتفاقم وال يبدو أ�ي�ض ًا أ�ن طاولة
احلوار �ستلتئم قريب ًا ،فـي حني ميكن
القول أ�ن لبنان فـي بداية مرحلة جديدة
من املواجهة الديبلوما�سية -فـي حدّها
أالدنى -مع �إ�سرائيل التي ال ميكن التنب ؤ�
مبا ميكن أ�ن تقدم عليه ،لي�س فـي ملف
النفط والغاز امل�ستج ّد ْين حديث ًا بل فـي
ق�ضية مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا
املحتلني أ�ي�ض ًا .أ�ما على �صعيد العمل
يالحظ أ�نه مل ينطلق
احلكومي الذي َ
بعد على نحو جدي ،ي ؤ�مل أ�ن ي أ�خذ
امللف ا إلقت�صادي واملعي�شي طريقه �إىل
التفعيل� ،إذ يبقى املواطن فـي انتظار
اهتمام حكومي ،بعيد ًا عن ال�صراعات
ال�سيا�سية على غري �صعيد معي�شي
و�صحي واجتماعي واقت�صادي .فهل
تنجح هذه احلكومة فـي االمتحان؟
احلـــــوار
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م ؤ��س�ســة خمزومـــي

اجلمعة 2011/7/29

«م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي القـــانــــون...

أ
الرهابية
العمال إ

تقدم دورة متم ّيزة حول «لف املناديل بطريقة مبتكرة»
ّ
فـي مركز تابع لوزارة ال� ؤ
ش�ون االجتماعية
ألنها تنفرد بتقدمي دورة «لف املناديل
بطريقة مبتكرة» ،وفـي �سياق التعاون
بينها وبني وزارة ال� ؤش�ون االجتماعية،
ل ّبت «م ؤ��س�سة خمزومي» طلب ال�سيدة
نزيهة دكروب ،مديرة «برنامج التن�شئة
االجتماعية» ،إلقامة هذه الدورة فـي
مركز ال� ؤش�ون االجتماعية لربنامج
التن� أش�ة االجتماعية فـي ال�شياح .وقد
يومي الثالثاء أ
والربعاء فـي
مت ذلك ْ
 19و 20متوز احلايل ،حيث قدمت
املعلمة املنتدبة من امل ؤ��س�سة كل ما
هو جديد وا�ستثنائي فـي جمال لف الع�شرين من لفات املناديل املبتكرة
با إل�ضافة �إىل اللفات اخلا�صة
املناديل.
وقد عر�ضت املعلمة عدد ًا يتعدى بالعرو�س ،ومن ثم قامت املتدربات
ا إلحدى ع�شر بتطبيقها .وقد �شكر

مكافحتها واقعاً وقانوناً

امل�ستويي الوطني والدويل
على
نْ

الق ّيمون على املركز لـ»م ؤ��س�سة
خمزومي» تعاونها امل�ستمر مع مراكز
وزارة ال� ؤش�ون االجتماعية فـي كافة
املناطق وعلى خمتلف أال�صعدة .كما

ن ّوهت امل�شاركات بالدورة ملا قدمته
لهن من مهارات جديدة� ،شاكرات
للم ؤ��س�سة جهودها وم�ساهمتها فـي
تنمية املجتمع املدين.

فـي �إطار التعاون والت�شبيك بني برامج امل ؤ��س�سة...
فـي �إطار التعاون والت�شبيك بني
برامج «م ؤ��س�سة خمزومي» ،نفذ
كل من برنامج «الزراعة /البيئة»
وبرنامج «القرو�ض ال�صغرية» ور�شة
عمل حتت عنوان «كيفية ت�صنيع
الطباخ ال�شم�سي» بهدف ا�ستخدامه
فـي حت�ضري امل أ�كوالت اجلاهزة وذلك
فـي  22متوز احلايل ،فـي مركز
«م ؤ��س�سة خمزومي» فـي بعلبك.
ً
و�شارك فـي الور�شة  19م�شاركا من
البلدة وجوارها ممن يرغبون بت أ��سي�س
م�شاريع �إنتاجية �صغرية .مع العلم أ�ن
مثل هذه الور�ش تندرج �ضمن م�شروع
«تغيرّ املناخ والطاقة املتج ّددة» الذي
ينفذه «برنامج الزراعة/البيئة» فـي
كافة املناطق اللبنانية.
وقد افتتح الور�شة رئي�س مركز بعلبك
الذي ق ّدم عر�ض ًا موجز ًا عن كافة
برامج امل ؤ��س�سة ،ثم قدمت املهند�سة
�س ّالمة نعماين عر�ض ًا حول أ��سباب

تغيرّ املناخ و أ�همية الطاقة ال�شم�سية،
تاله عر�ض أ�فالم وثائقية حول
املو�ضوع عينه وحول �سبل التوفري فـي
الطاقة .بعد ذلك تد ّربت امل�شاركات
على كيفية ت�صنيع طباخ �شم�سي
يدوي ًا ،من علب الكرتون وورق
أاللومينيوم ،با إلرتكاز �إىل ثالثة
أ��س�س هي :تركيز أ��ش ّعة ال�شم�س،
حتويل ال�ضوء �إىل حرارة واحتبا�س
احلرارة.

ومت توزيع دليل يعر�ض لنماذج
متع ّددة من الطباخ ال�شم�سي التي
ميكن ت�صنيعها يدوي ًا ،با إل�ضافة
�إىل من�شور من �إعداد «م ؤ��س�سة
خمزومي» يت�ض ّمن توجيهات خا�صة
بكيفية توفري الطاقة ،وهدية بيئية
رمزية هي كناية عن ملبات توفري.
كذلك قامت ال�سيدة منى جابر
من برنامج «القرو�ض ال�صغرية»
بتقدمي حما�ضرة ت�شرح للم�شاركي ــن

فـي ور�شة العمل كيفية اال�ستفادة
من برنامج القرو�ض من أ�جل
تطوير أ�و ت أ��سي�س عمل ما (دورة
ت أ��سي�س وتطوير امل�شاريع ال�صغرية)
احلقلي الزراعي أ�و
خ�صو�ص ًا فـي
نْ
ال�سياحي ،وذلك �ضمن «برنامج
ا إل�ستثمار فـي القرو�ض ال�صغرية»
فـي لبنان ( )LIMاملدعوم من
للغاثـ ــة»
أالمريكية
«الوكالة
إ
(. )USAID

«م ؤ��س�سة خمزومي» حتث ال�شباب وال�شابات على القيادة آ
المنة
نظم برنامج «التوعية» فـي «م ؤ��س�سة
ور�شتي عمل حتت عنوان
خمزومي»
ْ
«القيادة الوقائية الدفاعية» بالتعاون
مع وزارة ال� ؤش�ون ا إلجتماعية ،فـي
�إطار خم ّيمات العمل التطوعي
ل�صيف  2011التي تعدّها دائرة العمل
وعقدت الدورة
التطوعي فـي الوزارةُ .
أالوىل فـي بلدة ب�شتفني فـي ال�شوف فـي
 18متوز احلايل ،و�إ�ستهدفت ال�شباب
وال�شابات امل�شاركني فـي املخ ّيم و أ�بناء
وعقدت الدورة الثانية فـي
البلدةُ ،
مدر�سة كفرحي الر�سمية فـي ق�ضاء

البرتون ،فـي  20متوز احلايل ،حيث
�شارك فيها أ�ي�ض ًا املتطوعون فـي
املخ ّيم.
وقد ت�ض ّمنت الدورتان عرو�ض ًا م�ص ّورة
حلوادث �سري ح ّية و أ�خرى مركبة،
املتخ�ص�ص فـي الربامج الدولية
قدّمها
ّ
لتطوير ال�سائقني هاين ن�سيم قبي�سي،
وهو ذو خربة ثالثني �سنة فـي هذا
املجال فـي لبنان والدول املتقدّمة.
وكان الهدف من �إقامة هاتني الدورتني
توعية امل�شاركني وامل�شاركات على
أالخطار التي ميكن أ�ن تواجههم عند

�إذا كان االرهاب من أ�خطر اجلرائم
التي ترتكب فـي ع�صرنا احلا�ضر
على امل�ستويني الوطني والدويل ،فال
بد من مكافحة هذه احلالة اخلطرة
بجمع الطاقات وتقدمي جميع الو�سائل
أ
والدوات املمكنة والالزمة للت�صدي
لها.
االرهاب �إنطالق ًا من القانون اللبناين
لقد حلظ القانون اللبناين هذا النوع
من اجلرائم معترب ًا انه ُيعنى أ
بالعمال
ا إلرهابية جميع أالفعال التي ترمي �إىل
�إيجاد حالة ذعر ،وهي ترتكب بو�سائل
أ
كالدوات املتفجرة واملواد امللتهبة
واملنتجات ال�سامة أ�و املُحرقة والعوامل
الوبائية أ�و امليكروبية التي من � أش�نها أ�ن
حتدث خطر ًا عام ًا.
أ
وف�ضال عن ذلك ،ف�إن كل جمعية �ن�شئت
بق�صد تغيري كيان الدولة االقت�صادي أ�و
االجتماعي أ�و أ�و�ضاع املجتمع أال�سا�سية
ب�إحدى الو�سائل املذكورة أ�عاله حت ّل
و ُيحكم على املنتمني �إليها أ
بال�شغال
ال�شاقة امل ؤ�قتة وال تنق�ص عقوبة
امل ؤ� ّ�س�سني واملديرين عن �سبع �سنوات.
وهنا ال بد من العودة �إىل قانون
 1958/1/11الذي علق تطبيق بع�ض
أ�حكام قانون العقوبات عنها بن�صو�ص
�إ�ستثنائية حدّدها هذا القانون.
فـي قانون 1958
يعاقب هذا القانون بعقوبة ا إلعدام،
االعتداء أ�و حماولة ا إلعتداء التي
ت�ستهدف �إما �إثارة احلرب أالهلية أ�و
االقتتال الطائفي بت�سليح اللبنانيني
أ�و بحملهم على الت�سلح بع�ضهم �ضد
بع�ض ،أ�و باحلث على التقاتل والنهب
والتخريب.

كما يعاقب بعقوبة ا إلعدام أ�ي�ض ًا
رئي�س كل ع�صابة م�سلحة أ�و من توىل
فيها وظيفة أ�و قيادة أ�ي ًا كان نوعها،
�إما بق�صد اجتياح مدينة أ�و حملة أ�و
بع�ض أ�مالك الدولة أ�و أ�مالك جماعة
من أالهلني ،و�إما بق�صد مهاجمة أ�و
مقاومة القوة العا ّمة �ضد مرتكبي
هذه اجلنايات ،كما يعاقب با إلعدام
أ�ي�ض ًا امل�شرتكون فـي ع�صابة م�سلحة
�شكلت بق�صد ارتكاب �إحدى اجلنايات
املن�صو�ص عليها من املادتني  2و 3من
قانون  1958/1/11وامل�شار �إليهما
أ�عاله .غري ان هذا القانون قد أ�عفى من
العقوبة من مل يتول منهم فـي الع�صابة
وظيفة أ�و مهمة ومل يقب�ض عليه فـي
أ�ماكن الفتنة وا�ست�سلم ب�سالحه دون
مقاومة وقبل �صدور احلكم .ويعاقب
هذا القانون أ�ي�ض ًا بعقوبة أال�شغال
ال�شاقة امل ؤ�بدة من أ�قدم بق�صد اقرتاف
أ�و ت�سهيل �إحدى اجلنايات املذكورة
أ�عاله أ�و أ�ية جناية أ�خرى �ضد الدولة،
على �صنع أ�و اقتناء أ�و حيازة املواد
املتفجرة أ�و امللتهبة واملنتجات ال�سامة
أ�و املحرقة أ�و أالجزاء التي ت�ستعمل فـي
تركيبها أ�و �صنعها.
 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
قيادة مركبة أ�و د ّراجة ،و�إطالعهم والوقاي ــة من احلوادث املنزلية
ا�ست�شارات قانونية.
على أ��سبابها وكيفية تفاديها� ،سواء وخماطر التدخني وغريها.
كانت ناجمة عن �سوء حال الطريق أ�م
عن الظروف املناخية أ�م عن أ�خطاء
ا آلخرين� ...إ�ضافة �إىل تعريفهم
على �إ�شارات ال�سري و أ��س�س القيادة
ال�سليمة ،وحظيت الدورتان باهتمام
كبري من قبل امل�شاركني .وقد و ّزع
برنامج «التوعية» فـي «م ؤ��س�سة
خمزومي» خالل الدورتني عدد ًا
من من�شوراته التي تتنـاول موا�ضيع
متنوعة ،كال�سالمة على الطريق

لطيفة خامن أ�فندي ( - )1975 – 1903زعيمة حترير املر أ�ة الرتكية
«برنامج التوعية»
«م ؤ��س�سة خمزومي»
لطيفة هي ابنة معمر أ�و�شاكي زاده،
�إ�شتهرت عائلتها بتجارة ال�سجاد فـي
تركيا .عا�شت لطيفة فـي �إزمري وانتقلت
�إىل لندن ملتابعة درا�ستها ،ثم أ�كملت

درا�سة احلقوق فـي جامعة «ال�سوربون»
فـي فرن�سا� .إهتمت باملو�سيقى وركوب
اخليل وا�ستعمال ال�سالح.
�سنة  1923تز ّوجت من الرئي�س
م�صطفى كمال أ�تاتورك ،رائد العلمنة
والتغيري وف�صل الدين عن الدولة.
ورغم أ�ن الزواج مل ي�ستمر أ�كرث

من �سنتني ون�صف ب�سبب الطالق،
فقد قدّمت خالله لطيفة الكثري من
ا إلجنازات ،وتزامن ذلك مع �إعالن
اجلمهورية �سنة .1923
ؤ
�شاركت لطيفة فـي م�مترات دولية
وحملية و أ� ّ�س�ست حزب «الفرقة
الن�سائية ال�شعبية» ،وتر أ��ست «جمعية

حماية الطفولة» (ميتم ومدر�سة)،
و�ساندت «�إحتاد الن�ساء الرتكيات»،
ودعمت املنتدى الرتكي الذي جمع بني
الن�ساء والرجال ،كما �ساعدت فـي فتح
كلية احلقوق أ�مام البنات ومار�ست
حقّ الت�صويت والرت�شح �سنة .1930
أ�ما بالن�سبة للرئي�س أ�تاتورك فقد

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

ك ّر�س الزواج أالحادي ب�إ�صدار القانون
املدين بالن�سبة للطالق وتعدد الزوجات
وامل�ساواة بني اجلن�سني.
�سنة  1925ظهرت لطيفة �إىل جانب
الرئي�س أ�تاتورك فـي طر�سو�س حا�سرة
الوجه ،تلب�س ثوب ًا عادي ًا وتعتلي املنرب
وتبد أ� باخلطابة ...لقد مار�ست لطيفة

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

دور ًا ريادي ًا ،ففتحت أ�و�سع أالبواب
أ�مام املر أ�ة الرتكية ،التي أ��صبحت
ع�ضو ًا فاع ًال فـي املجتمع بعد أ�ن عا�شت
ألربعة قرون فـي ظلمات احلرملك تلب�س
املالءة وتغطي وجهها بالنقاب.
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي

