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امل�شهد اللبناين

املواطن يريد أ�من بالده ...وحت�سني ظروفه املعي�شية
الرهان على حكومة «كلنا للعمل» ع�سى أ� ّال يطول االنتظار

طغى هذا أال�سبوع على امل�شهد اللبناين
أالزمة ال�سورية بامتداداتها ا إلقليمية
والدولية على ال�ساحة ال�سيا�سية
اللبنانية التي �شهدت مواقف متناق�ضة
مما يجري فـي �سوريا ،مبا عك�س حدة
اال�صطفاف الداخلي ا آلخذ فـي االت�ساع
حتت وط أ�ة التطورات اخلارجية ،ال
�سيما بعد موقف لبنان الر�سمي من
البيان الرئا�سي الذي �صدر عن جمل�س
أالمن ،والذي �شكل حا�ضنة عربية
لرو�سيا وال�صني بح�سب ما اعتربت
املعار�ضة اللبنانية .فيما أ�علنت حكومة
الرئي�س جنيب ميقاتي ،وما زالت تعلن
تكرار ًا ،أ�ن لبنان لن يتدخل فـي �سوريا
على اعتبار أ�نه يرف�ض أ�ي تدخل أ�جنبي
فـي �ش ؤ�ونه الداخلية .كما قاربت هذه
احلكومة القول بالفعل من خالل موقف
لبنان الر�سمي فـي أالمم املتحدة من
جهة ،وعرب زيارة وزير اخلارجية
عدنان من�صور �إىل دم�شق من جهة
أ�خرى حيث أ�عرب عن دعمه للرئي�س
ب�شار أال�سد واعترب أ�ن أ�من لبنان من
أ�من �سوريا .وفـي حني أ�عادت أالزمة
ال�سورية رئي�س احلكومة ال�سابق �سعد
احلريري �إىل ال�ساحة اللبنانية عرب
البيانات فح�سب� ،إذ ال يزال غائب ًا عن
البالد رغم ك ّل الت�سريبات عن احتمال
عودته للبنان لـ»�إحياء» ا إلفطارات

الرم�ضانية ،اجته ملف تهريب ال�سالح
�إىل �سوريا �إىل التفاعل ،خ�صو�ص ًا
أ�ن معلومات أ�منية حول التحقيق مع
املتورطني الذين ينتمون �إىل تيار بارز
فـي � 14آذار فـي العملية التي ّمت �ضبطها
م ؤ�خر ًا فـي مرف أ� مارينا �سوليدير فـي
بريوت ك�شفت أ�ن تلك العملية لي�ست
الوحيدة التي نفذها ه ؤ�الء.
والالفت هذا أال�سبوع أ�ن حملة
املعار�ضة و»تيار امل�ستقبل» وكتلته
النيابية حتديد ًا ا�شتدت وت�صاعدت
على حكومة ميقاتي .فبعد أ�ن بات ا�سم
احلكومة عند املعار�ضة وفـي أ�دبياتها
«حزب ال�سالح» ،ناهيك عن املطالبة
ب�إ�سقاط �سالح املقاومة ،و�صف الرئي�س
ف ؤ�اد ال�سنيورة حكومة ميقاتي ب أ�نها
«حكومة متحف ال�شمع» .لكن ما يثري
املخاوف على ال�ساحة املحلية هو جتاوز
القوى ال�سيا�سية اخلطوط احلمر بنقل
اخلالفات �إىل ال�شارع خ�صو�ص ًا أ�ن
املعار�ضة اللبنانية أ�خذتها احلما�سة
بعد البيانات العربية املتتالية التي
�صدرت حيال املجريات فـي �سوريا ،من
بيان وزراء جمل�س التعاون اخلليجي
املغلف بكثري من الديبلوما�سية �إىل
املوقف املفاجئ للملك ال�سعودي عبد
اهلل بن عبد العزيز الذي و�ضع النظام
ال�سوري أ�مام خيارين« ،احلكمة

احلدث بعيون عربية

حزب اهلل.
أ
ويبدو أ�ن الزمة ال�سورية طغت
أ�ي�ض ًا على ما عداها من اهتمامات
وا�ستحقاقات ،فـي جل�سة جمل�س الوزراء
لهذا أال�سبوع .وقد أ�كد رئي�س احلكومة
جنيب ميقاتي خالل تر ؤ��سه اجلل�سة
فـي ال�سرايا أ�ن موقف لبنان فـي أالمم
املتحدة ح ّيد البالد عن ال�صراعات
و أ�ر�ضى كل أالطراف ،والدليل أ�ن
وزير خارجية الربازيل ات�صل بوزير
اخلارجية عدنان من�صور مثني ًا على

احلدث بعيون غربية

�صورة مبارك داخل القف�ص
طم�أنت الثوار..
ولكن حذار من إ��سكاتهم بها!

ا�ستحوذ على اهتمام ال�صحف العربية
احلدث املدوي املتمثل مبحاكمة الرئي�س
امل�صري ال�سابق ح�سني مبارك وجنليه
و أ�ركان نظامه .ف أ�جمعت ال�صحف
على أ�ن هذا احلدث هو �سابقة فـي
التاريخ العربي .كما أ�جمعت على
ح�ضارة ال�شعب امل�صري وعظمته ،فهو
يحاكم من قتلوا أ�بناءه و أ�ف�سدوا حياته
عرب حمكمة م�صرية نزيهة تطبق
القانون وتدع للمتهمني حق الدفاع
عن أ�نف�سهم .وثمة من ا�ستنتج أ�ن
وجود مبارك فـي قف�ص ا إلتهام يعني
أ�ن �شعب م�صر حترر فع ًال .هذا وقد
تطرق البع�ض �إىل املظاهرات التي
ت�شهدها �إ�سرائيل ،فربز ت أ�كيد على
أ�ن �إ�سرائيل �ستعتمد املخرج التقليدي
للم ؤ��س�سة ال�صهيونية فـي ظل عجزها
عن الركون �إىل الواليات املتحدة،
ب�سبب أ�زمتها ا إلقت�صادية ،وهو افتعال
حرب تتطلب من جميع النا�س ا إللتفاف
حول حكومتهم ألن «البالد مهددة»!

أ�و الفو�ضى» ،أالمر الذي يبدو أ�ن
املعار�ضة اللبنانية �سوف ت�ستغله
داخلي ًا ورمبا فـي ال�شارع بد أ� يتخذ
أ��شكا ًال ميدانية �ساخنة من خالل
التظاهرات واالعت�صامات املتنقلة بني
خمتلف املناطق ،والتي تتوزع بني م ؤ�يد
لنظام الرئي�س ب�شار أال�سد ومعار�ض
له ،و�سط معلومات تفيد ب أ�ن هنالك
اجتاه ًا إلعادة �إحياء طقو�س التحركات
فـي �ساحة ال�شهداء .يبقى أ�ن جمموعة
من امللفات عادت جمدد ًا �إىل الربوز
وفـي مقدمتها القرار االتهامي فـي
ق�ضية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري
الذي �صعد فج أ�ة �إىل واجهة أالحداث
مع �إعالن املحكمة الدولية عن تبلغها
من ال�سلطات اللبنانية أ�ن « أ�ي ًا من
أ�فراد حزب اهلل املتهمني مل يعتقل
حتى ا آلن» ،علم ًا أ�ن ت�سريبات �صحافية
أ��شاعت أ�ن املحكمة الدولية قد ت�صدر
قرار ًا اتهامي ًا �آخر ت�سمي فيه أ��شخا�ص ًا
متهمني فـي اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري ومعروفة أ�ماكن �إقامتهم،
ويكون أالمر أ��شبه بفخ ُين�صب حلكومة
ميقاتي .فـي حني برز تطور الفت فـي
ملف النفط البحري ،متثل فـي �إطالق
�إ�سرائيل مهمات مراقبة وحماية حلقول
الغاز فـي البحر أالبي�ض املتو�سط
بذريعة التخ ّوف من أ�ن ي�ستهدفها

احلدث بعيون إ��رسائيلية

دميقراطيو الكونغر�س
مولعون ب�إحراج أ�وباما!

و أ�ظهرت ال�صحف امل�صرية ذهو ًال
من �صورة مبارك وعائلته وبطانته
فـي القف�ص وعنونت أ
«الهرام ويكلي»
«نهاية مبارك التي تفوق اخليال» .وفـي
أ
«الخبار»« :مبارك فـي القف�ص ..ا آلن
جنحت الثورة» ..وعنونت «امل�صري
اليوم» امل�ستقلة «الفرعون داخل
القف�ص» ولفتت فـي افتتاحياتها �إىل
أ�ن �صورة واحدة للرئي�س املخلوع على
�سريره داخل القف�ص غيرّ ت كل �شيء،
اطم أ�ن الثوار أ�ن املحاكمة حقيقية
ولي�ست متثيلية .ولكنها أ��شارت �إىل أ�ن
�آخرين حذروا من أ�ن ال�صورة القوية
ال يجب أ�ن توقف حركة ا إلحتجاج التي
تدفع �إىل ا إل�صالح بعد �سقوط مبارك
فـي � 11شباط املا�ضي .ولكن �إبراهيم
عي�سى حذر أ�ي�ض ًا فـي «التحرير» من
أ�ن يكون قد ّمت �إ�سكات ال�شعب امل�صري
كله بتلك ال�صورة التي ر أ�يناها ،معترب ًا
أ�ن هذا خطر حقيقي يجب التنبه له
والتحذير منه)...( .

�ص 6

توزع اهتمام ال�صحف الغربية على عدّة
ملفات أ�برزها امللف ال�سوري والق�ضية
الفل�سطينية .وفـي امللف ال�سوري،
هنالك من ر أ�ى أ�نه لي�س هنالك من
ا�سرتاتيجية حمدّدة تعتمدها وا�شنطن
حيال أالحداث التي ت�شهدها �سوريا
�سوى الدعاء لعدم حت ّول أالخرية �إىل
ليبيا ثانية! �إال أ�ن با�ستطاعة وا�شنطن
امل�ساعدة فـي احل ؤ�ول دون انزالق
�سوريا �إىل حرب أ�هلية من خالل
ف�صل �آل أال�سد واملق ّربني �إليهم عن
باقي املجتمع العلوي ،تقول �إحدى
التحليالت .وهنالك من دعا الواليات
املتحدة �إىل ممار�سة ال�ضغوطات على
جمتمع أالعمال ال�سوري من خالل فر�ض
عقوبات على الواردات وال�صادرات
ال�سورية ،حتى يرى جمتمع أالعمال
أ�ن �آل أال�سد ي�شكلون عبئ ًا ثقي ًال
على ال�شعب ال�سوري! أ�ما فـي ال�ش أ�ن
الفل�سطيني ،فالالفت كان انتقاد �إحدى
أ�برز ال�صحف أالمريكية رئي�س الوزراء
ا إل�سرائيلي بنيامني نتنياهو الذي كان
حجة يجدها لتجنب التفاو�ض
يتذ ّرع ب أ�ية ّ

�صحة القرار اللبناين .ودعا ميقاتي
«موجهي االنتقادات فـي الداخل �إىل
ّ
الكف عن ا�ستغالل ما يجري من أ�جل
حتقيق مكا�سب �سيا�سية ظرفية ،ألن
املهم ا آلن أ�ن نح�صن �ساحتنا الداخلية
حتى نتمكن من التناف�س بعد ذلك على
املواقع والكرا�سي».
وفـي معلومات �صحافية أ�فادت ا�ستناداً
�إىل م�صادر حكومية أ�ن م�صلحة لبنان
العليا تق�ضي بعدم التدخل فـي ال�ش أ�ن
ال�سوري ،خ�صو�ص ًا أ�ن اندالع النار

الطائفية فـي �سوريا لن يوفر لبنان
ب أ�ي �شكل من أال�شكال ،بل �إنها �ست�صل
�إىل الرتكيبة اللبنانية املنق�سمة حول
أ�كرث امللفات الداخلية واخلارجية،
كما أ�ن اخلطر على لبنان يكمن أ�ي�ض ًا
فـي �سقوط النظام ال�سوري ،وهو
خطر حقيقي لي�س فقط على الرتكيبة
اللبنانية .من هنا فهنالك خ�شية من
اجنرار الفريق ا آلخر �إىل املزيد من
الت�صعيد وركوب املوجة الغربية التي
�سرعان ما �ستتوقف ()...

مع اجلانب الفل�سطيني ،وي�ص ّد جهود
أ�وباما ال�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم،
بدعم من الدميقراطيني فـي الكونغر�س
املولعني ب�إحراج أ�وباما!
فقد تناول النائب ال�سابق لرئي�س
جمل�س أالمن القومي ،وع�ضو «جمل�س
العالقات اخلارجية أالمريكية» �إليوت
أ�برامز فـي موقع املجل�س أالحداث
التي ت�شهدها �سوريا ،فانتقد ت أ�خر
وا�شنطن فـي ال ّرد على القمع الذي
ميار�سه الرئي�س ال�سوري ب�شار أال�شد
�ضد املتظاهرين منذ بداية الثورة،
م ؤ�كد ًا على أ�همية التح ّرك أالمريكي
للتخفيف من حدّة العنف اجلاري
هناك .ور أ�ى أ�نه من الوا�ضح أ�نه
لي�س هنالك من ا�سرتاتيجية أ�مريكية
حمدّدة �سوى الدعاء لعدم حت ّول �سوريا
�إىل ليبيا ثانية ،والتي انزلقت �إىل
حرب أ�هلية! وفـي حني أ��شار �إىل أ�ن
�آخر ما يريده البيت أالبي�ض فـي الوقت
احلايل هو زيادة العنف فـي �سوريا فـي
ظل التدخل الع�سكري فـي ليبيا والذي
ي�شكل م�صدر نزاع ()...
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مبارك وجناله يتعر�ضون ل إلهانة...
ومعهم التحالف
مع الواليات املتحدة

تناولت ال�صحف العربية أالو�ضاع
فـي املنطقة فـي �ضوء �سيا�سة الرئي�س
أالمريكي باراك أ�وباما وتبعاتها على
بع�ض أالطراف ،كما أ�ولت أ�همية لل�ش أ�ن
الرتكي ،خ�صو�ص ًا جلهة ا�ستقالة عدد
من كبار �ضباط اجلي�ش فـي تركيا
و�إعالن أ�كراد هذا البلد عن �إن�شاء
حكم ذاتي خا�ص بهم .فاعترب البع�ض

أ�ن أ�وباما ح ّول الدور أالمريكي من
دور قيادي �إىل دور تابع فـي املنطقة،
وم�صالح تركيا التي أ
متل فراغ القيادة
تختلف عن امل�صالح أالمريكية ،فرتكيا
�ستعمل على « أ��سلمة» �سوريا ما بعد
أال�سد! �إىل هذا ،برز لوم ألوباما
على خلفية �سحبه الدعم من الرئي�س
امل�صري ال�سابق ح�سني ()...
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ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

التقى رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي هذا
أ
ال�سبوع ك ًال من �سماحة مفتي اجلمهورية ال�شيخ الدكتور حممد
ر�شيد قباين ،وال�سفرية أ
المريكية فـي لبنان مورا كونيللي ،وامل�ست�شار
أ
اليطالية فـي لبنان أ�ندريا�س فرياريزي،
الول فـي ال�سفارة إ
والقن�صل العام فـي ال�سفارة امل�صرية أ�حمد حلمي.
كما التقى خمزومي رئي�س اال�ستخبارات ال�سعودية ال�سابق ،رئي�س
ال�سالمية»
جمل�س �إدارة «مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات إ
أ
المري تركي الفي�صل بن عبد العزيز فـي جدّ ة.
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خمزومي عند املفتي قباين
بد منه
التوا�صل ال�سني-ال�سني ال ّ
لتجنب الفرقة
ف ؤ�اد خمزومي

أالحداث أالمنية التي ت�شهدها املناطق اللبنانية بني الفينة أ
والخرى تدلل على
أ�ن أالو�ضاع اللبنانية ركيكة وه�شة .أ
فالحداث أالخرية التي �شهدها خميم عني
احللوة مقلقة وتثري الهواج�س حول أالمن وا إل�ستقرار اللبناين خ�صو�ص ًا أ�نها قد
تكون ذات �صلة بالتطورات ا إلقليمية ،ال �سيما أ�ن الو�ضع فـي املخيمات ال يحتاج
عموم ًا �إىل فتيل �إ�شعال .كما أ�ن توقيف مركب �سياحي انطلق من مرف أ� مارينا
�سوليدير فـي بريوت باجتاه بانيا�س ال�سورية التي ك�شفت عنه خمابرات اجلي�ش،
واعرتاف امل� ؤس�ولني عنه بعمليات متكررة وكبرية لتهريب لل�سالح �إىل �سوريا
مثرية للقلق والهواج�س حول أالمن وا إل�ستقرار اللبناين .وكذلك ف�إن ظاهرة
التظاهرات واالعت�صامات املتنقلة بني خمتلف املناطق ،ال �سيما التحركات فـي
طرابل�س وال�شعارات املعادية ل�سوريا بحجة دعم ال�شعب ال�سوري هي أ�ي�ض ًا مثرية
للقلق والهواج�س على أالمن وا إل�ستقرار اللبناين.

أ�علن رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أ�ن أالولوية
حالي ًا يجب أ�ن تكون فـي العمل احلثيث
على �إبعاد لبنان واللبنانيني عن أ�زمات
املنطقة وقطع دابر الفتنة.
كالم خمزومي جاء �إثر زيارة له
�إىل �سماحة مفتي اجلمهورية ال�شيخ
الدكتور حممد ر�شيد قباين برفقة
الدكتور أ�حمد مو�صللي ،فـي مقر دار
الفتوى فـي عائ�شة بكار ،حيث هن أ�ه
بحلول �شهر رم�ضان املبارك .كما
أ�ثنى خمزومي على مواقف �سماحته
الداعمة للتوا�صل ال�سني-ال�سني ،كما
لوحدة امل�سلمني ووحدة اللبنانيني ،و أ�مل خمزومي أ�ن تف ّعل حكومة ب�ش ـ ـ ؤ�ون النا�س املعي�شية فـي ظل
وكذلك على دعم �سماحة املفتي قباين الرئي�س جنيب ميقاتي ن�شاطها فـي الغالء امل�ستفحل والذي يثقل كاهل
هذا ال�شهر لت أ�مني الكهرباء والعناية املواطنني.
ملوقع رئا�سة احلكومة.

ونظن أ�ن غالبية اللبنانيني على قناعة باملبد أ� الذي يفيد ب أ�نه ال ميكن للبنان أ�ن يتدخل فـي �ش ؤ�ون �سوريا حتديد ًا .لذا ف�إن
موقف لبنان الر�سمي فـي جمل�س أالمن والذي ن أ�ى بنف�سه عن البيان الرئا�سي أالممي ال ميكن أ�ن يع ّد خروج ًا عن الر أ�ي
العام اللبناين الذي يطمح �إىل أ�ف�ضل العالقات مع اخلارج من جهة ،وا إللتفات �إىل ق�ضاياه ا إلجتماعية وا إلقت�صادية
واملعي�شية امللحة من جهة أ�خرى .وال ب ّد من أ�ن يكون هنالك تفهم ًا دولي ًا باحلد أالدنى ملوقع لبنان وظروفه .وفـي الواقع
ؤ
أ
أ
أ
للعالقة املميزة التي تربط لبنان ب�سوريا فال ميكن للبنان التدخل فـي ال�ش�ون الداخلية ال�سورية �و ممار�سة �ي ن�شاط �و ا�ستقبل املهند�س ف ؤ�اد خمزومي
للهتزاز أ�و التوتر.
موقف يع ّر�ض هذه العالقة إ
ال�سفرية أالمريكية فـي لبنان مورا
كونيللي فـي مقر احلزب فـي املتحف،
وفـي أال�صل ال ميكن أ�ن يكون لبنان مقر ًا أ�و ممر ًا للم ؤ�امرات على �سوريا وذلك ا�ستناد ًا �إىل ما ّ
ين�ص عليه الد�ستور حيث مت التداول ب أ�و�ضاع املنطقة.
اللبناين الذي أ�قر بناء على وثيقة الوفاق الوطني وفق اتفاق الطائف وحتت بند العالقات اللبنانية-ال�سورية أ�نه يقت�ضي و�شدد خمزومي على أ�همية دعم
عدم جعل لبنان م�صدر تهديد ألمن �سوريا و�سوريا ألمن لبنان فـي أ�ي حال من أالحوال ،وعليه ف�إن لبنان ال ي�سمح ب أ�ن الواليات املتحدة للجي�ش اللبناين
يكون ممر ًا أ�و م�ستقر ًا ألي قوة أ�و دولة أ�و تنظيم ي�ستهدف امل�سا�س ب أ�منه أ�و أ�من �سوريا ،و أ�ن �سوريا احلري�صة على أ�من والقوى أالمنية ،ال �سيما فـي التجهيز
لبنان وا�ستقراره ووحدته ووفاق أ�بنائه ال ت�سمح ب أ�ي عمل يهدّد أ�منه وا�ستقالله و�سيادته .وبعد هذا كيف ميكن للمرء أ�ن والعتاد كما الدعم ا إلقت�صادي املهم
ال�ستقرار لبنان.
ال يخ�شى على لبنان وهنالك من يحاول أ�ن مي ّرر أ��سلحة �إىل الداخل ال�سوري؟

و ...م�ستقب ًال كونيللي وفرياريزي وحلمي

هذا من جهة ،أ�ما من اجلهة أالخرى ،وهي بر أ�ينا أالهم ألنها تتعلق بوحدتنا الداخلية و�سلمنا أالهلي ،فالقوى ال�سيا�سية
اللبنانية منق�سمة حيال الو�ضع فـي �سوريا واملوقف من أالحداث هناك مبا يعك�س نف�سه �إنق�سام ًا بني اللبنانيني ،وال تتوقف
مظاهر ا إلنق�سام على الت�صريحات وال�سجاالت واملجابهات الكالمية وحتى العنف الكالمي ،بل تعدتها فـي بع�ض أالحيان
�إىل «الكبا�ش» فـي ال�شارع على نحو ما ح�صل فـي منطقة احلمرا وفـي ال�شمال أ�ي�ض ًا بني م ؤ� ّيدين للنظام فـي �سوريا
ومعار�ضني له .وهنا مكمن اخلطر وبيت الق�صيد من �إثارتنا للهواج�س أالمنية ،فالتخوف هو من أ�ن يتحول م�شروع
تظاهرة مقابل تظاهرة �إىل ا�شتباك يتجاوز ا إل�شكاالت العادية ال�ضيقة �إىل تهديد ألمن الوطن واملواطنني ...والذاكرة
تعج مبثل هذه ال�سيناريوهات ،وال�سنوات ال�ست املا�ضية �شاهدة فـي بع�ض حمطاتها املريرة على م�شاهد م ؤ�ملة
اللبنانية ّ
ألحداث فـي ال�شارع قامت على خلفية خالفات �سيا�سية بني أالفرقاء اللبنانيني ال �سيما بني قوى  8وقوى � 14آذار ،وتط ّورت
فـي حينها �إىل أ�حداث دموية خطرية و أ�دّت �إىل وقوع �ضحايا من اللبنانيني .مما ال �شك فيه أ�ن اخلطاب احلاد اللماح التقى رئي�س احلزب املهند�س ف ؤ�اد
�إىل التطييف واملذهبة ي�ستقطب ال�شارع طائفي ًا ومذهبي ًا وهو وراء ال�شروخ التي كادت أ�ن تد ّمر ال�سلم أالهلي عدا عن خمزومي رئي�س اال�ستخبارات
ت�صديعها للوحدة الوطنية على نحو ما زالت �آثارها قائمة حتى اليوم.
ال�سعودية ال�سابق ،رئي�س جمل�س
�إدارة «مركز امللك في�صل للبحوث
ومن هنا تزداد املخاوف من أ�ن هنالك من يحاول �إيقاظ الفتنة الطائفية واملذهبية خ�صو�ص ًا بني ال�سنة وال�شيعة فـي ظل والدرا�سات ا إل�سالمية» أالمري تركي
توترات على هذا ال�صعيد جتتاج املنطقة العربية ب أ��سرها .فكيف ال نعمل على حتييد لبنان عن نار الفتنة و�شرورها؟

وكان خمزومي قد ا�ستقبل فـي منزله
فـي الرملة البي�ضاء ك ًال من امل�ست�شار
أالول فـي ال�سفارة ا إليطالية فـي لبنان
أ�ندريا�س فرياريزي ،والقن�صل العام
فـي ال�سفارة امل�صرية أ�حمد حلمي.

ت�صوير حممد ال�ساحلي

وفـي ...زيارة �إىل أ
المري تركي الفي�صل

مما ال �شك فيه أ�ن قيام حكومة ت�ضطلع بامل� ؤس�ولية �إقت�صادي ًا واجتماعي ًا ومعي�شي ًا وتربوي ًا و�صحي ًا و أ�مني ًا م� أس�لة فـي غاية
أالهمية وت�شعر املواطن ب أ�ن هنالك من يهتم خ�صو�ص ًا على امل�ستوى أالمني .لكن يبقى أ�ن هذه امل� ؤس�ولية وحدها ال تكفي.
فبا إل�ضافة �إىل �ضرورة املتابعة اجلد ّية لهذا امللف� ،سواء على م�ستوى املخيمات الفل�سطينية وهو مو�ضوع كنا قد دعونا
احلكومات ال�سابقة �إىل القيام مبعاجلة جدية وم� ؤس�ولة له ألن أالو�ضاع ا إلجتماعية فـي املخيمات ال تطاق ،املطلوب من
حكومة ميقاتي أ�ن تويل هذا امللف ا إلهتمام الالزم ،ألنه �ضرورة أ�منية كما هو �ضرورة �إن�سانية بالدرجة أالوىل.
أ�ما مو�ضوع العالقات مع �سوريا واملوقف من أالحداث فيها فقد أ�ح�سنت احلكومة فـي اتخاذ املوقف الذي ين�ص عليه
الد�ستور فـي جمل�س أالمن كما فـي زيارة وزير خارجيتها عدنان من�صور �إىل دم�شق ونقل �صورة املوقف الر�سمي اللبناين
على نحو وا�ضح وجلي.

« أ�ورو أ�ورينت
بابلي�شنغ»
فـي عددها
ال�سنوي
تعزي بوفاة
احلاج رامي
خمزومي

وبالن�سبة للتحركات ال�شعبية �سواء امل ؤ�يدة للنظام فـي �سوريا أ�م تلك املعار�ضة له ،فرنجو أ�ن تبقى فـي �إطار التعبري عن
الر أ�ي بحرية من دون �إحداث توترات فـي ال�شارع وبني املواطنني .ونرجو فـي ال�سياق من القوى ال�سيا�سية خ�صو�ص ًا التي
هي خارج ال�سلطة أ�ن تبقي مواقفها فـي �إطارها ال�سيا�سي العام من دون الزج باملواطنني فـي معارك �سيا�سية قد يكون من
بني أ�هدافها ك�سب التعاطف ال�شعبي عرب �إثارة الغرائز و�إيقاظ الثارات القدمية أ�و رمبا تعديل موازين القوى فـي طموح
م�شروع ال�ستعادة ال�سلطة ولكن عرب الو�سائل الدميقراطية ولي�س عن طريق الزج بالبلد فـي أالزمات جمدد ًا.
ن�شرت جملة «فور يو تو �سي» (For
 )You To Seeفـي عددها
يبقى أ�نه ال ب ّد من مالحظة أ�ن الدعوات إ
للنق�سام الوطني مل يعد لديها نف�س الت أ�ثري .فاجلمهور م ّل ا إل�صطفافات ال�سنوي للعام  2011ر�سالة تعزية من
ؤ
الب�شعة واللغة اخل�شبية .واللبناين يطمح �إىل تغيري حقيقي ي�دي �إىل �إ�سقاط النظام الطائفي ويخرج بلده من دوامة أ��سرة « أ�ورو أ�ورينت بابلي�شنغ» ،نا�شرة
للنتخاب املجلة ،بوفاة جنل رئي�س «حزب
اخلوف من احلروب أالهلية .وباعتقادنا أ�ن ذلك ال ميكن أ�ن يح�صل جدي ًا ونهائي ًا � إ ّال عن طريق �إقرار قانون إ
عادل ويعتمد الن�سبية و�إطالق الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية ال�سيا�سية .ولكننا ن أ�مل أ�ي�ض ًا أ�ن ت�ستم ّر أالطراف املعنية فـي احلوار الوطني» ف ؤ�اد خمزومي،
الرئي�س التنفيذي لـ»جمموعة امل�ستقبل
عدم ال ّرد على أالجواء التعبوية وعدم تكرار خطيئة تبادل ا إلتهامات رحمة بال�شارع وباللبنانيني.
القاب�ضة» احلاج رامي خمزومي.
احلـــــوار

الفي�صل بن عبد العزيز على مائدة العربية ال�سعودية للبنان واللبنانيني،
ورعاية خادم احلرمني ال�شريفني
ال�سحور الرم�ضاين فـي ج ّدة.
وقد تباحث خمزومي مع �سم ّوه فـي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدائمة
أالو�ضاع العربية وا إلقليمية .و أ�ثنى ال�ستقرار لبنان وعزته.
خمزومي على الدعم الدائم للمملكة

ر�أي

احلـــــــــوار

أ� ّي فكر و أ�ية دميقراطية
تختلف حولهما التيارات الدينية والعلمانية العربية
�صبحي غندورv
ت�شهد املنطقة العربية ،منذ بدء
تفجر االنتفا�ضات ال�شعبية فـي مطلع
ّ
هذا العام ،حراك ًا فكري ًا مرادفاً
للحراك ال�شعبي فـي ال�شارع ،يتمحور
حول دور الدين واحلركات الدينية
فـي املجتمعات والد�ساتري وم ؤ� ّ�س�سات
الدولة .ولع ّل ما يحدث ا آلن فـي م�صر
وتون�س من تباينات بني أ�تباع احلركات
الدينية واحلركات العلمانية لدليل
على هذه احليوية الفكرية فـي أ�وطان
حتاول بعد خلع حكامها ال�سابقني
بناء ذاتها .لكن النقطة املركزية
التي يتمحور االهتمام ال�سيا�سي
وا إلعالمي العربي ا آلن حولها ،هي
م� أس�لة الدميقراطية كعملية �إجرائية
ترتبط ب آ�ليات انتخابية أ�و مب ؤ��س�سات
د�ستورية ،دون االنتباه �إىل أ�ن أ��سا�س
العطب فـي اجل�سم العربي هو فـي
الفكر أ�و ًال وقبل أ�ن يكون فـي طبائع
نظم احلكم أ�و كيفية امل�شاركة
ال�شعبية فـي احلياة العامة.
واحلديث عن الفكر ال يعني فقط
النخب املثقفة فـي املجتمع ،بل هو
�شامل ملا ي�سود أال ّمة من تراث فكري
ومعتقدات وعادات وتقاليد ومفاهيم
ألمور الدين والدنيا� ،شكلت مبجملها
الواقع الثقايف العربي الراهن.
فهنالك انق�سام فـي املجتمعات
العربية وا إل�سالمية بني تيار ْين أ�و
منهجني فكريني ،أ�حدهما يدعو
ملقولة «العلمانية» ،وا آلخر �إىل أالخذ
باملنهج «ا إل�سالمي» .وكل من أ��صحاب
املدر�ستني يحاول الربط بني منهجه
وبني �سمات �إيجابية أ�خرى حدثت أ�و
حتدث فـي املجتمع ،بينما ال عالقة
لها فـي أال�صل باملنهج الفكري نف�سه.
فالتيار «العلماين» يعترب معارك
التح ّرر القومي �ض ّد اال�ستعمار فـي
القرن الع�شرين ،وكذلك معارك
العدالة االجتماعية ،وك أ�نها منجزات
للتيار الفكري العلماين ،بينما جند
على الطرف ا آلخر من يعترب مث ًال
ظاهرة املقاومة حالي ًا مبثابة انت�صار
للمنهج الفكري ا إل�سالمي.
أ�عتقد أ�ن فـي احلالتني ظلم ًا
للحقيقة .فق�ضايا التح ّرر والهوية
القومية والعدالة االجتماعية ومقاومة
االحتالل وحماربة الظلم ،أ�ينما كان
وكيفما كان ،هي كلها ق�ضايا �إن�سانية
عامة ال ترتبط مبنهج فكري حمدّد.
فال الدين يتعار�ض مع هذه الق�ضايا
وال االبتعاد عنه يعني تخلي ًا عنها.
وهنالك أ�مثلة عديدة عن جمتمعات
كافحت من أ�جل هذه الق�ضايا لكن
اختلفت دوافعها الفكرية ونظرتها
لدور الدين فـي احلياة.
�إذن ،أ��سا�س اخلالف بني التيارين
«العلماين» و»ا إل�سالمي» هو فكري
حم�ض وال يجوز �إحلاق الق�ضايا
ال�سيا�سية بطبيعة هذا اخلالف.

فالهوية الوطنية أ�و القومية مث ًال
أ��صبحت �ضحية لهذا اخلالف بني
التيارين فـي املنطقة العربية بينما
ال تتناق�ض �إطالق ًا الهوية الثقافية
لل�شعوب مع معتقداتها الدينية.
كذلك هو أ��سلوب املقاومة �ض ّد املحتل
أ�و امل�ستعمر ،حيث هو و�سيلة حت ّرر
ا�ستخدمتها فـي أ�مم عديدة قوى
خمتلفة أاللوان واملناهج الفكرية.

الدائرة الغربية الدميقراطية جند
اختالف ًا فـي املفهـ ــوم وفـي التطبيق
بني العلماني ــة أالوروبية والعلمانية
أالمريكية« .العلمانية أالمريكية» ال
تف�صل الدين عن الدولة كلي ًا ،كما
هو احلال مث ًال فـي فرن�سا وجتارب
أ�وروبية أ�خرى ،العلمانية أالمريكية
ت�شجع على ا إلميان الديني وال
ّ
ؤ
حتاربه ،وتقوم امل��س�سات احلكومية
بدعم املراكز وامل ؤ��س�سات الدينية
(وبع�ضها �إ�سالمي) وتتم ال�صالة
فـي م ؤ��س�سات حكومية وت�شريعية
ب�شكل م�شابه متام ًا ملا يح�صل فـي
كثري من البلدان العربية وا إل�سالمية.
وحقوق النا�س فـي ممار�سة �شعائرهم
الدينية (مبا فـي ذلك م�سائل ال�شكل
واللبا�س) هي م�صونة بحكم القانون
أالمريكي .وهذا أ�مر ال توفره مث ًال
التجربة العلمانية الفرن�سية أ�و حتى
الرتكية.

�إن العك�س هو املفرو�ض أ�ن يحدث بني
التيارين «ا إل�سالمي» و»العلماين» ،أ�ي
أ�ن يبقى االختالف قائم ًا فـي امل� أس�لة
يتم البحث عن امل�شرتك
الفكرية و أ�ن ّ
من الق�ضايا الوطنية واالجتماعية.
فاالحتالل ا إل�سرائيلي مث ًال مل مي ّيز،
وما يزال ،بني التيارين فـي أالرا�ضي
املحتلة� ،إذ امل�ستهدَ ف هو الفل�سطيني
�إن كان من هذا الدين أ�و ذاك ،أ�و
�إن كان «علماني ًا» أ�و «�إ�سالمي ًا».
أالمر نف�سه ينطبق على الق�ضايا
االجتماعية حيث ال دين ًا أ�و لون ًا فكري ًا فالعلمانية ،فـي التجربة أالمريكية،
للفقر أ�و للظلم االجتماعي.
هي ل�ضمان حقوق كل الطوائف
أ
والديان وملنع هيمنة �إحداها على
أ�ما االختالف على اجلانب الفكري ،أالخرى ،بينما مت ا�ستخدام العلمانية
فهو ظاهرة �صحية �إذا ح�صلت فـي فـي جتارب عاملية أ�خرى للح ّد من
جمتمعات ت�صون التعدّدية الفكرية دور رجال الدين فـي املجتمع ،كما
وال�سيا�سية وت�سمح بالتداول ال�سلمي فـي التجارب أالوروبية ،أ�و للح ّد من
لل�سلطة وباحرتام وجود ودور «الر أ�ي دور الدين عموم ًا فـي حياة النا�س،
ا آلخر» .وهي موا�صفات و�شروط كما كانت عليه التجارب ال�شيوعية.
ملجتمعات تعتمد احلياة ال�سيا�سية باملح�صلة ،لي�س هناك «علمانية
الدميقراطية ،وتكون مرجعيتها عاملية واحدة» لقبولها أ�و رف�ضها.
هي القوانني والد�ساتري املج َمع بني فالعلمانية أ�ي�ض ًا أ��صبحت مدار�س
كل أالطراف على االلتزام بها .فال خمتلفة.
ينقلب طرف على ا آلخرين وحقوقهم
أ�و على الد�ستور ذاته ملج ّرد الو�صول لذلك ،هناك حاج ٌة للتوافق املبدئي
�إىل احلكم .هكذا هو حال التجربة بني خمتلف االجتاهات الفكرية
الرتكية ا آلن ،كما هي ظاهرة العربية على �ضرورة الفرز والتمييز
أالحزاب الدينية فـي املجتمعات بني اجلماعات التي تعمل حتت
أالوروبية العلمانية ،حيث يتم تداول لواء أ�ية نظرية فكرية .فلي�س هناك
ال�سلطة عن طريق االنتخاب بغ�ض مفهوم واحد لهذه النظريات حتى
النظر عن طبيعة أالحزاب ال�سيا�سية داخل املعتقدين بها ب�شكل عام،
وهوياتها الدينية أ�و العلمانية.
ثم لي�س هناك برنامج �سيا�سي أ�و
تطبيقي واحد حتّى بني اجلماعات
لقد ظهرت فـي القرن الع�شرين واحلركات التي تتّفق على مفهوم
أالنظمة العلمانية الالدينية ،وهي واحد .هذا أالمر ينطبق على
التي ارتبطت بالفل�سفة املارك�سية -اجلماعات «العلمانية» و»ا إل�سالمية»
اللينينية والتي اعتربت أ�نّ «الدين كما على أ�تباع النظريات ال�شيوعية
هو أ�فيون ال�شعوب» ،وكانت ذات والر أ��سمالية ،وعلى «املحافظني»
�سمة ديكتاتورية فـي احلكم وفا�صلة والليرباليني» فـي العامل كله .كذلك
�صحت هذه اخلال�صة على التجارب
للدين عن املجتمع (ولي�س عن الدولة
ّ
فقط) .بينما جند أ�ن التجربة القومية العربية ،ومنها «النا�صرية»
العلمانية الغربية ،الفا�صلة للدين و»البعث» وغريهما ،حيث غابت عن
عن الدولة وغري الراف�ضة للدين هذه التجارب وحدة املفاهيم الفكرية
امل�سيحي ،ارتبطت ب أ�نظمة حكم ذات واحلركية.
منط دميقراطي فـي الداخل وتوجه
ٍ
ا�ستعماري لل�شعوب أالخرى ،وعلى �إذن ،املو�ضوعية تفر�ض عدم و�ضع
أ��سا�س م�صالح اقت�صادية فر�ضتها اجلماعات ا إل�سالميـ ــة كلها فـي �سلة
الثورة ال�صناعية فـي أ�وروبا وحاجتها واحدة (فكر ًا وممار�سة) ،كذلك
أل�سواق ومل�صادر خام ...وهكذا كانت بالن�سبة للقوى العلمانية ...وبالتايل
العلمانية مو�ضع رف�ض و�إدانة فـي عدم ا�ستخدام التعميم فـي التعامل
املجتمعات العربيــة وا إل�سالمية بحكم مع أ�ية حالة.
ما كان �سائد ًا لها من «مناذج» فـي
املع�سكرين ال�شيوعي والر أ��سمايل.
ففي التيــار الديني ا إل�سالمي
اجتاهات ت ؤ�كد على خ�صو�صية
�إذن ،لي�س هناك منوذج تطبيقي واحد العالق ــة بني العروبـ ــة وا إل�سالم،
مل�صطلح «العلمانية» ،بل حتى فـي وعلى االن�سجام بني الدميقراطيـ ــة

والفكر ا إل�سالمي ،وعلى رف�ض
ا�ستخدام العنف فـي الدعوة وو�سائل
التغيري ،بل حت ّرم ا�ستخ ــدام العنـف
فـي ذلك .وهي قوى تريد تغيري
املجتمع أ�و ًال ،بينما تريد «قوى
�إ�سالميـ ــة» أ�خرى الو�صول �إىل
ال�سلطة أ�و ًال ،أ�و حتبذ ا�ستخدام
العنف ،أ�و ترى تناق�ض ًا بني الدين
والدميقراطية.
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م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب
الف�صل ال�ساد�س

فـي أ
العمال االنتخابية
املادة  :65بعد االنتهاء من فرز واحت�ساب أ��صوات اللوائح واملر�شحني ،يعلن
رئي�س القلم نتيجة االقرتاع امل ؤ�قتة ،أ�ي ما نالته كل الئحة من اللوائح املتناف�سة،
و�ضمن الالئحة ما ناله كل مر�شح ك أ��صوات ترجيحية .ويل�صق فور ًا ا إلعالن
الذي يت�ضمن النتيجة هذه على باب غرفة االقرتاع ويعطى لكل من املر�شحني
أ�و مندوبيهم بناء لطلبهم �صورة م�صدقة طبق أال�صل عن هذا ا إلعالن.

بعد �إعالن النتيجة على ال�صورة املبينة أ�عاله حترق جميع أالوراق والظروف
كذلك من ال�ضروري أ�ي�ض ًا التفريق ما خال التي يجب �ضمها �إىل املح�ضر.
بني دعاة العلمانية وعدم و�ضعهم
جميع ًا فـي خانة واحدة ،فهناك املادة  :66عندما تعلن النتيجة امل ؤ�قتة لالقرتاع فـي القلم ،ينظم رئي�س
علمانيون ي ؤ�كدون على دور الدين القلم حم�ضر ًا أ
بالعمال على ن�سختني يوقع جميع �صفحاته جميع أ�ع�ضاء قلم
فـي املجتمع ويدعون للمجتمع املدين االقرتاع.
وحلقوق املواطنة للجميع دون ابتعاد على رئي�س القلم أ�ن ي�ضع فـي مغلف ،قوائم ال�شطب التي وقع عليها الناخبون
و أ�وراق االقرتاع التي اعتربت باطلة والظروف العائدة لها وحم�ضر الفرز،
عن القيم الدينية.
وحم�ضر أالعمال املذكور �سابق ًا .ويتم اعتماد هذه امل�ستندات فقط من قبل
مرجع �آخر.
�إن ا إل�سالم ،ح�سب اجتهادي ،هو جلان القيد أ�و أ�ي ٍ
«دين و�ضوابط جمتمع» ،وال يجب
الف�صل بني الدين واملجتمع ،لكن يختم هذا املغلف بال�شمع أالحمر وينقله رئي�س القلم والكاتب �إىل مركز جلنة
يتوجب الف�صل بني الدين وم ؤ��س�سات القيد مبواكبة أ�منية حيث ي�صار �إىل ت�سليمه مع امل�ستندات التي يت�ضمنها
ّ
الدولة� ،إذ املعروف أ�ن أ��ساليب احلكم �إىل رئي�س جلنة القيد أ�و من ينتدبه فتتوىل فتحه ،فيما بعد بح�ضور ممثلي
ومفاهيم الدولة قد اختلفت �إ�سالمي ًا املر�شحني .ويعترب رئي�س القلم والكاتب م� ؤس�ولني �إذا و�صل املغلف مفتوح ًا.
من حقبة ألخرى ،حتى فـي �سياقها
التاريخي ،منذ بدء الدعوة ثم فـي املادة � :67إن اخلالفات وال�صعوبات التي ميكن أ�ن حت�صل أ�ثناء العمليات
فرتة اخللفاء الرا�شدين ،ثم ما جرى االنتخابية فـي قلم ما تخ�ضع ملا تقرره جلنة القيد املن�صو�ص عليها فـي املادة
بعد ذلك من حكم عائلي متوارث  18وجلنة القيد العليا املن�صو�ص عليها فـي املادة  27من هذا القانون.
حتت مظ ّلة «اخلالفة ا إل�سالمية»
و�صراعات بني حقبة و أ�خرى ،املادة  :68تتوىل جلنة القيد فـي الدائرة االنتخابية مراقبة عملية �إدخال
واختالف فـي املفاهيم و�صيغ احلكم نتائج أالقالم فـي الكمبيوتر وفق ًا لربنامج معد م�سبق ًا لهذه الغاية.
وا�ستناد ًا �إىل هذا الربنامج حتدد جلنة القيد عدد املقرتعني فـي هذه الدائرة،
ومرجعياته.
وتعمل على ا�ستخراج احلا�صل االنتخابي.
�ن املنطقة العربية هي مهد ك ّل ي�ستخرج احلا�صل االنتخابي من خالل ق�سمة عدد مقرتعي اللوائح املت أ�هلة فـي
إ
والنبيـاء الدائرة االنتخابية على عدد املقاعد املخ�ص�صة لهذه الدائرة.
أ
الر�ساالت ال�سماوي ــة
ومواقع احلج الديني ،وبالتايل ف�إن
تغييب أ�و تهمي�ش دور الدين فيها هو املادة  :69كل الئحة ال تنال عدد ًا من أال�صوات ي�ساوي جمموع حا�صلني
م� أس�لة م�ستحيلة عملي ًا .أ�ي�ض ًا ،ف�ن انتخابيني فـي الدائرة ،ال تعترب م ؤ�هلة للفوز ب أ�ي مقعدٍ فـي الربملان.
إ
العلمانية وحدها لي�ست هي احلل تنال كل الئحة من اللوائح امل ؤ�هلة ن�سبة معينة من املقاعد موازية لن�سبة
مل�شاكل املجتمع العربي .ولقد �شهدت أال�صوات التي ح�صلت عليها الالئحة.
بع�ض البالد العربية وا إل�سالمية
مر�شح �ضمن الالئحة فـي
جتارب ألنظمة حكم علمانية ،لكن يفيد حتديد أال�صوات الرتجيحية التي نالها كل
ٍ
ترتيب أ��سماء املر�شحني �ضمن اللوائح امل ؤ�هلة.
مبعزل عن الدميقراطية ال�سيا�سية
فـي احلكم ،وعن العدالة فـي
املادة  :70يحدد عدد املقاعد التي فازت بها كل الئحة من خالل ق�سمة
املجتمع ،فلم تفلح هذه التجارب
ّ عدد أال�صوات التي ح�صلت عليها الالئحة على احلا�صل االنتخابي ،مع تدوير
فـي ح ّل م�شاكل دولها ومل حتل
الك�سور العليا .تقوم جلان القيد بدرا�سة املحا�ضر وامل�ستندات وتتخذ القرارات
م�شكلــة غياب الدميقراطية ..ومل
الالزمة ب�ش أ�نها ،وتعلن أالرقام الواردة فـي كل حم�ضر على �سمع احلا�ضرين
حت ّل م�شكلة أالقليات .ومل حتل
ّ (املر�شحني أ�و مندوبيهم) ،كما تتوىل جمع أال�صوات التي نالتها كل الئحة،
امل�شاكل االقت�صاديـ ــة .ومل حتل
وجمموع أال�صوات الرتجيحية التي نالها كل مر�شح �ضمن الالئحة.
م�شكلـ ــة احلكم بالوراث ــة أ�و بالق ّوة
الع�سكرية ..ومل حت ّقق التق ّدم
املادة  :71ترتب أ��سماء املر�شحني من جميع اللوائح فـي قائمة واحدة من
والعدالة االجتماعية ل�شعوبها.
أالعلى �إىل أالدنى بح�سب ما ناله كل مر�شح من أ��صوات ترجيحية.
تبد أ� عملية توزيع املقاعد بدء ًا من ر أ��س القائمة الواحدة التي ت�ضم كافة
�إن املجتمع العربي بحاجة �إىل
املر�شحني فـي اللوائح املت أ�هلة ،حيث ُيعطى أ�ول مقعد للمر�شح احلا�صل على
�إ�صالح ــات فكري ــة وثقافيـ ــة
أ�على ن�سبة من أال�صوات الرتجيحية .ثم مينح املقعد الثاين للمر�شح الثاين
و�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية .املد ّون فـي املرتبة الثانية فـي القائمة ،ألي الئحة انتمى ،وهكذا بالن�سبة للمقعد
وهذه ا إل�صالحات ال تتناق�ض مع الثالث ،فالرابع حتى تو ّزع كامل مقاعد الدائرة على املر�شحني املنتمني �إىل
القيم الديني ــة وال تتعار�ض مع اللوائح الفائزة.
املفاهيم ا إلن�سانية املعا�صرة ،وفـي
ذلك م� ؤس�ولي ـ ــة م�شرتكة
لقوى  vvي�ضع «حزب احلوار الوطني» بني أ�يدي اللبنانيني ،وعلى
ً
«علمانية» و»دينية» تختلف فكريا أ�جزاء« ،م�شروع قانون لالنتخاب يعتمد الن�سبية أ��سا�س ًا لالنتخابات
لكنها قد ت�شتـ ــرك فـي برنامـج النيابية» الذي كان قد أ�علن احلزب عنه فـي م ؤ�متر �صحفي فـي دار
أ
نه�ضوي جديـ ــد حتتاجه المة نقابة ال�صحافة فـي � ،2005/9/8إ�سهام ًا منه فـي تعزيز احلوار
العربية كلها.
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
 vمدير «مركز احلوار العربي» وعدالته.
فـي وا�شنطن
احلـــــوار
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�شعوب و إ�ثنيات و�أديان

احلـــــــــوار
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ال�سبحة اليدوية
ّ
بني الدين ...واملظاهر
هي عند البع�ض عالمة للتقوى،
ولدى �آخرين و�سيلة للذكر ،وعند
فريق ثالث ،جزء من مظهر ال يكتمل
�إال بها .وعلى الرغم من انت�شار
مفهوم يق�صرها على فئات امل�سلمني
املنت�شرين فـي كافة بقاع أالر�ض� ،إال
أ�ن ال�سبحة ال تقت�صر على امل�سلمني
فقط ،حيث أ�نها عادة تعرفها أالديان
الثالثة ،اليهودية ،وامل�سيحية،
وا إل�سالم ،بل �إن بع�ض الروايات
تروي امتداد تاريخها �إىل الع�صور
القدمية حيث ا�ستخدمت ألغرا�ض
خمتلفة ،تارة كتميمة أ�و تعويذة،
و أ�خرى كو�سيلة للحماية من احل�سد،
وثالثة كو�سيلة للتز ّين .وال�سبحة هي
عبارة عن جمموعة من القطع ذات
أال�شكال اخلرزية احلبيبية التي
توجد بينها فوا�صل ،وتتكون كلها من
عدد معني يتم نظمها فـي خيط أ�و
�سلك أ�و �سل�سلة.
اختلفت امل�صادر التاريخية فـي حتديد
ن�ش أ�ة امل�سبحة اليدوية وبدايتها ،فقد
ذكرت بع�ض هذه امل�صادر أ�ن الهنود
هم أ�ول من ا�ستخدم هذا النوع
و أ�بدع به .والبع�ض ا آلخر أ�رجعها �إىل
أ�قدم من ذلك وقد ربطهما بعالقة
وطيدة مع كل الديانات القدمية.
وقد ا�ستخدمها َك َهنة تلك الع�صور
فـي أ�داء بع�ض طقو�سهم وعباداتهم

ألجل التقرب من ا آللهة التي كانوا
يعبدونها.
وكانت ت�صنع فـي ذلك الوقت من
مواد خمتلفة منها ال�صخور و أ�حجار
اجلبال وعظام املوتى وكذلك جذور
أال�شجار با إل�ضافة �إىل املعادن
والكائنات البحرية مثل القواقع
أ
وال�صداف.
أ
آ
و أ��شار �خرون �إىل �ن العرب عرفوا
هذا النوع من امل�سابح بعد الفتوحات
ا إل�سالمية التي قاموا بها �إبان انت�شار
الدولة ا إل�سالمية.
وقد خالف البع�ض هذه أالقوال
ون�سبها �إىل أ��صل عربـ ــي و أ�رجع
والدتها وظهورها �إىل ا إل�سالم ،وكانت
ت�صنع فـي بدايتها من الطني املجفف
لغر�ض الت�سبيح واال�ستغفار.
وبني اختالف ا آلراء والطرق �إال
أ�ن امل�سبحة قد فر�ضت وجودها
عرب حقب التاريخ املتالحقة ،فما
زال هذا الكنز القدمي اجلديد
متداو ًال بني أ�يدي املاليني من الب�شر
وبخالف أ�جنا�سهم و أ�لوانهم وتفاوت
أ�عمارهم.
فما بني ها ٍو وزاهد وثري وفقري
تنوعت واختلفت أ�حجامها و أ�طوالها
و أ�لوانها ،وما بني م�سابح الذهب
والف�ضة وح ّبات أالحجار الكرمية

والزجاج اختلفت أ��سعارها بح�سب عالية ودقة فـي العمل فحج ـ ــم
رغبة مقتنيها ،فمنهم من ف�ضلها حبة امل�سبحة يجب أ�ن يت�ساوى بدقة
للتباهي و�آخر قد اقتناها للت�سلية.
وكذلك عملية ثقب احل ّبة و�إعدادها
إلمرار اخليط من خاللها ،فيجب
�ضبط هذه اخلطوات إلخراج امل�سبحة
امل�سبحة اليدوية القيمة
يعتقد أ�ن هذه الت�سمية «امل�سبحة» ب�شكلها اجلميل والرائع.
«ال�سبحة» ا�شتقت أ�و أ�خذت من
أ�و ُ
بع�ض أالوراد أ
والذكار التي يقوم بها وهنالك نوعني �شائعني من امل�سبحات
أ
امل�سلمون مثل الت�سبيح هلل تعاىل .فهي بعدد احلبات .الول ي�ستخدم فيه 99
وتق�سم فيه امل�سبحة �إىل ثالث
و�سيلة من و�سائل ت�سهيل العبادة ،حبة ّ
أ
لل�ستغفار وال�صلوات أ�ق�سام مت�ساوية كل ق�سم �و جزء
ن�ستخدمها إ
للقرار بوحدانية اخلالق يحوي على  33حبة تف�صل بينها
والت�سبيح إ
حبتني �صغريتني خمتلفتني من حيث
تعاىل.
أ
وتختلف املواد امل�ستخدمة فـي ت�صنيع احلجم تعرفان بال�شواهيد �و الدرك.
امل�سبحة ،فمنها ما ي�ستخرج من وكذلك حتتوي هذه امل�سبحة على
أال�شجار والنباتات ومنها احليواين ،ال�شاهد الكبري الذي يكون فـي مقدمة
وهناك ما ي�صنع من نبتات أ�و امل�سبحة ،وت�ستخدم هذه امل�سبحة
حيوانات بحرية با إل�ضافة �إىل وجود ب�شكل خا�ص فـي ال�صالة ،حيث يقوم
م�سابح ت�صنع من أالحجار الكرمية امل�صلي ب�ضبط عدد الت�سبيحات من
خالل هذه احلبات.
واملعادن.
أ
آ
بعد احل�صول على املواد املطلوبة �ما النوع الخر فيك ـ ــون جمموع
الداخلة فـي �صناعتها ت أ�خذ امل�سبحة حبات امل�سبحة فيه  33حبة فقط
ب أ��شكالها أالولية �إىل «اجلراخ» مق�سمة �إىل ثالثة أ�جزاء أ�ي�ض ًا كل
الذي يقوم ب�إعدادها وتقطيعها �إىل جزء يحتوي على  11حبة تف�صل بينها
أال�شكال الهند�سية املطلوبة امل�ضبوطة حبتني ك�سابقتهما يعرفان بال�شواهيد
بالوزن واحلجم حتى ال ي ؤ�ثر ذلك وتكون حبات هذه امل�سبحة خمتلفة
أالحجام وح�سب الرغبة وي�ستخدمها
على مظهرها اجلمايل.
أ
الكثري لغرا�ض املتعة والت�سلية.
وهذه العملية حتت ـ ــاج �إىل مهارة

أ�رقى أ�نواع ال�سبح اليدوية
املتداولة واملعروفة
هنالك أ�نواع عديدة ومتنوعة من
ال�سبح أ�همها :الكه ـ ــرب والعاج
والي�سر والباي زهر والنارجيل
وال�سندلو�س وغريها.
والكهرب م�سبحة خمتلفة أالنواع
و أ��صلها مواد �صمغية تفرزها بع�ض
أال�شجار اخلا�صة القريبة من
�سواحل البحر ،فبعد فرز هذه املادة
التي ت�سيل من أال�شجار باجتاه مياه
البحر حيث تتجمع ب�شكل ع�شوائي
وب أ��شكال هند�سية غري منتظمة،
ت أ�خذ بعد ذلك �إىل اجل ّراخ من
أ�جل �إعدادها وتنظيفها .وهي
ب أ�لوان خمتلفة ومن�ش أ� هذه أالنواع
خمتلف و أ�ف�ضلها أالملاين والبولوين
والرو�سي.
وهنالك نوعية فريدة وممي ـ ــزة
وغاليـ ـ ــة الث ـ ــمن وهي نادرة ال
توجد �إال فـي أ�وروبا ت�سمى بالكهرب
َ
احل�شري .فعند نزول املواد
ال�صمغية من أال�شجار تعلق بها
بع�ض احل�شرات املختلفة والتي تبقى
حمفوظ ـ ــة داخلها ملئات و�آالف
ال�سنني.
أ�ما الي�سر فهو نوع �آخر من ال�سبح
اليدوية .ي�صنع من نباتات بحرية

و أ��شهر أ�نواعها احلجازي .ويكون
لون امل�سبحة بهذا النوع أ��سود
ير�صع
ممزوج بلون بني .وغالب ًا ما ّ
هذا النوع بالف�ضة التي ت�ضفي عليه
جمالية خا�صة.
و�سبح ـ ــة «الباي زهر» ت أ�تي على
نوعني :نباتي وحيواين .والنوع
احليواين هو أالف�ضل ونادر كونه
ُي�ستخرج من ا إلبل .و أ�ف�ضل أ�نواعه
هو ذو اللون أال�صفر املائل �إىل
اخل�ضرة قلي ًال .ومن�ش أ� هذا النوع هو
ال�صني وبالد أالفغان.
النوع ا آلخر هو النارجيل :وت�صنع
هذه امل�سبحة من ق�شور نبات جوز
الهند.
هن ـ ــالك أ�ي�ض ًا العاج :وهذا النوع
من ال�سبح ي�صنع من أ�نياب الف َيلة
حيث تقطع هذه أالنياب �إىل أ��شكال
و أ�حجام خا�صة ،وميتاز هذا النوع
بارتفاع أ��سعاره.
أ�ما «ال�سندل ـ ــو�س» ف ُيدخل ا إلن�سان
فـي �صناعته بع�ض املواد الكيماوية
أ
واللوان و أ�ف�ضلها امل�سبحة التي
تتك ـ ــون من أ�كرث من لونني.
وهذا النوع ال ي�صن ـ ــع فـي الوقت
احلا�ض ـ ــر ب�سبــب ارتفاع أ��سعار
املواد أال�سا�سية الداخلة فـي
�صناعته.

م�شاهيــــر

ويليام مورتن...
خدر العامل
الرجل الذي ّ
ويليام مورتن ،هو الرجل الذي أ�راح
العامل من أ�مل العمليات واجلراحات
وكان �سبب ًا فـي انطالق أالطباء
فـي تنفيذ عملياتهم بح ّرية ،و أ�تاح
للمر�ضى �إجراء العمليات دون حت ّمل
عبء املعاناة أ
والمل الذي ينتظرهم
أ�ثناء �إجراء العملية ،وبالتايل ارتبط
ا�سم مورتن مع ا�سم أ�عظم اكت�شاف
أ�فاد الب�شرية أ�ال وهو «التخدير».

للخ�ضوع إلجراء العمليات اجلراحية،
ف أ��سفرت بع�ض أالبحاث عن ا�ستخدام
بع�ض أالع�شاب التي تقلل من ا إلح�سا�س
أ
بالمل مثل أالفيون ،والقنب وغريها
ولكنها مل تق�ض على أالمل نهائي ًا
نظر ًا ال�ستخدامها برتكيزات قليلة
ألن الكثري منها يف�ضي �إىل املوت .ثم
جاءت امل�شروبات الكحولية كو�سيلة
لتخفيف أالمل ،ولكن املري�ض ما يلبث
أ�ن ي�شعر أ
بالمل وي�سرتد وعيه .كما
حاول البع�ض �إفقاد املري�ض لوعيه
حتى يتم االنتهاء من العملية ،و أ�ي�ض ًا
ا�ستخدام التنومي املغناطي�سي .وقام
ال�صينيون با�ستخدام أالبر للتحكم
فـي أالمل ،وغريها الكثري من الو�سائل
التي مل حتقق الكثري من النجاح.
وكان لكي يتم �إجراء عملية ملري�ض
يجب تقييده جيد ًا على من�ضدة
العمليات حتى يتم االنتهاء من
العملية ،وكانت الكثري من العمليات
تنتهي بوفاة املري�ض.

ن�ش أ�ته
ويليام توما�س غرين مورتن هو طبيب
أ��سنان أ�مريكي ولد فـي التا�سع من
�آب  1819فـي والية ما�سا�شو�ست�ش
أالمريكية .والداه هما جيم�س وريبيكا
مورتن .كان والده يعمل مزارع ًا .در�س
ويليام جراحة أال�سنان ومار�سها.
تخ ّرج مورتون من كلية «بالتيمور»
لطب أال�سنان عام  ،1842وبعد
تخ ّرجه بعام تزوج من �إليزابيث
وايتمان ،وفـي عام  1844تابع درا�سته
على يد الدكتور ت�شارلز جاك�سون،
أ
فـي مدر�سة «هارفارد» للطب ،ومنح ال�سحر الذي منع المل
درجة الطب الفخرية عام  1852من بد أ� التخدير ي أ�خذ �شك ًال �آخر فـي
أ�واخر القرن الثامن ع�شر ،فاكت�شف
جامعة وا�شنطن فـي بالتيمور.
أ
الكيميائي بري�ستلي غاز �ك�سيد
النيرتوز والذي له ت أ�ثري خمفف
البحث عن حل
للمل ،كما اكت�شف مايكل فاراداي �نأ
اجتهد العلماء قدمي ًا فـي البحث عن أ
ح ّل لت�سكني ا آلالم احلادة التي يعاين ا�ستن�شاق غاز أالثري له ت أ�ثري ي�سبب
منها املري�ض الذي ت�ضطره الظروف فقدان ا إلح�سا�س أ
بالمل .وتو�صل
احلـــــوار

الدكتور هوار�س ويلز �إىل ا�ستخدام أ�جل الق�ضاء على أالمل أ�ثناء �إجراء
«الغاز امل�ضحك» أ�و أ�ك�سيد النيرتوز العمليات اجلراحية.
كو�سيلة للتخدير أ�ثناء �إجراء
الحباط
جراحات أال�سنان ،ولكن مل يكتب كثري من إ
لويلز النجاح فـي عر�ض جتاربه أ�مام توالت العمليات اجلراحية التي
قام بها مورتن بعد ذلك ،ومت ن�شر
أالطباء.
أ
جاء دور مورتن بعد ذلك والذي تو�صل هذا االكت�شاف فـي ال�صحف �إال �نه
�إىل أ�ن «الغاز امل�ضحك» لي�س و�سيلة دار اخلالف بني أالطباء حول ملن
فعالة فـي تخفيف �آالم املر�ضى أ�ثناء يرجع الف�ضل فـي اكت�شاف أالثري
�إجراء العمليات اجلراحية ،فلج أ� �إىل وا�ستخدامه كمخدر فـي العمليات
ا�ستخدام أ
«الثري» والذي عرف عنه اجلراحية ،فبعد جناح مورتن تق ّدم
أ
أ
أ
أ�ن له خوا�ص خاف�ضة للمل ومفقدة ��ستاذه ت�شارلز جاك�سون وادعى �نه
للح�سا�س.
إ
انكب مورتن على جتاربه على أالثري
ّ
كمخدر ،وكانت البداية عندما جربه
على كلبه ،ووجد أ�نه بعد التخدير
يعود �إىل وعيه بعد فرتة ق�صرية
أ�و طويلة تبع ًا ملقدار جرعة أالثري
املعطاة .ثم جربه مرة أ�خرى على
نف�سه فـي خلع أ��سنانه ،وكانت أ�ول
جتربة فعلية طبقها على حالة مر�ضية
فـي أ�يلول  1846عندما ا�ستخدمه فـي
�إجراء �إحدى اجلراحات فـي أ��سنان
مري�ض أ�بدى ا�ستعداده لتحمل أ�ي
�شيء من أ�جل التخل�ص من أالمل.
وبالفعل ا�ستخــدم مورتون أ
«الثري»
فـي تخدير املري�ض وعندما أ�فاق من
التخدير قال ملورتون �إنه مل ي�شعر
ب أ�ي أ�مل أ�ثناء اجلراحة ،وكان هذا
�إيذان ًا بفتح باب جديد فـي الطب من

هو الذي اقت ــرح عليه ا�ستخـدام أالمر الذي أ��صابه بالي أ��س وتوفـي
أالثري كمخدر ،ويقـ ــال �إنه قبل فقري ًا.
اكت�شاف مورتن هذا كان أ�حد أالطباء
يدعى كروفورد لوجن قد ا�ستخدمه وفاته
فـي التخدير ومل يعلن عن جتربته ،توفـي مورتن فـي اخلام�س ع�شر من
ومل يظه ـ ــر �إال بعد أ�ن أ�علن مورتن متوز  1868عن عمر يناهز اخلم�سني،
عن اكت�شافـ ــه ،ومل يتمكـ ــن مورتن بعد أ�ن ق ّدم للعامل خدمة عظيمة
من ت�سجي ـ ــل اكت�شافــه للمخـ ــدر باكت�شافه التخدير ،و أ�راح املر�ضى من
ولكنه �سجل جهاز التخدير .وبالتايل ويالت أالمل الذي كان من املمكن أ�ن
على الرغم من ا�ستخ ــدام أ
«الثري» يعانوه لوال هذا االكت�شاف املميز ،وقد
كمخدر فـي الكثري من العمليات ،فتح مورتن الباب ملزيد من االكت�شافات
ولكن مت جتاهل مكت�شف ـ ــه مورتن فـي جمال التخدير بعد ذلك.

�صحــــة

احلـــــــــوار
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الن�سداد املعوي ()3/1
إ
تطلق ت�سمية االن�سداد املعوي على
حدوث �سدد أ
بالمعاء الدقيقة أ�و
ً
القولون ،والذي يوقف متاما مرور
الطعام وال�سوائل من خاللها أ�و ي�سبب
خل ًال �شديد ًا ،ومبعنى �آخر ت�ستخدم
ت�سمية االن�سداد املعوي عندما يكون
هناك حاجز ميكانيكي أ�و ت�شريحي
مينع الطعام أ�و ال�سوائل من اال�ستمرار
فـي املرور من خالل القناة اله�ضمية،
كما ت�ستخدم هذه الت�سمية أ�ي�ضا عند
وجود خلل وظيفي يحدث فـي أالمعاء
ب�سبب االلتهاب الربيتوين ،أ�و عقب
جراحات البطن .وي ؤ�دي هذا اخللل
الوظيفي �إىل حدوث ان�سداد دون وجود
حاجز ميكانيكي أ�و ت�شريحي ،ويكون
فقدان حركة أالمعاء التي حترك
الطعام وال�سوائل بالقناة اله�ضمية هو
املت�سبب فـي حدوث االن�سداد ،وت�سمى
هذه احلالة ب�شلل أالمعاء .
وان�سداد أالمعاء يحدث فـي حاالت
متعددة ،ولكن فـي أ�غلب أالحوال
ين�ش أ� عن حزم من الن�سيج الليفي
( )fibrous bandsالتي ت�سبب
الت�صاقات أ
بالمعاء أ�و وجود فتق أ�و
ورم.
و من املمكن أ�ن يت�سبب االن�سداد
املعوي فـي أ�ي ن�سق من أالعرا�ض أ�و
العالمات غري املريحة ،والتي
ت�شمل أ�مل بالبطن ،و ت�ضخم البطن
وانتفاخها ،والغثيان ،والقيء ،ويتم
الت�شخي�ص من خالل نتائج الفح�ص
الطبي وفحو�ص أال�شعة ،ولو ترك
املري�ض دون عالج فقد يحدث موت
للجزء من أالمعاء الذي به ان�سداد،
وموت جزء من أالمعاء ي�سبب حدوث

متزق أ�و ثقب بها ،وعدوى �شديدة،
و�صدمة ،ولكن مع العناية الطبية
العاجلة ف�إن عالج ان�سداد أالمعاء
يكون ناجح ًا ،ويحتاج املري�ض فـي
أ�غلب أالحيان إلجراء جراحة إلزالة
االن�سداد .
أ�نواع االن�سداد املعوي
ميكن تق�سيم االن�سداد امليكانيكي
أ
للمعاء ح�سب ال�سبب �إىل ثالثة
أ�ق�سام هي:
 .1ان�سداد ب�سبب داخل جتويف أالمعاء
(مثل وجود ج�سم غريب ،أ�و أ�لياف ،أ�و
جتمع من ديدان أال�سكار�س).
 .2ان�سداد ب�سبب وجود خلل ع�ضوي
بجدار أالمعاء (مثل مر�ض كرون أ�و
أالورام).
أ
 .3ان�سداد ل�سبب خارج المعاء
( )Extrinsicمثل ا إللت�صاقات
والفتق والتفاف أالمعاء أ�و انفتالها.
عند ان�سداد أالمعاء ب�سبب عائق ،ف�إن
اجلزء من أالمعاء فوق ال�سدد يتو�سع
نتيجة الغازات التي يتم ابتالعها -
وي�شكل غاز النيرتوجني الذي ي�صعب
امت�صا�صه من أالمعاء حواىل –70
 %80من الهواء الذي يتم ابتالعه-
ولذلك ف�إن �إزالة الهواء با�ستخدام
أ�نبوب املعدة يكون جزء هام من
العالج ،و أ�ي�ض ًا يتو�سع نتيجة جتمع
ال�سوائل ب�سبب بلع اللعاب ،و�إفرازات
املعدة أ
والمعاء الدقيقة ،والبنكريا�س،
والع�صارة ال�صفراوية ،ونتيجة
ا�ضطراب انتقال ال�صوديوم واملاء،
حيث يقل انتقال ال�صوديوم واملاء

من اجلزء فوق االن�سداد �إىل الدم
خالل � 24ساعة من بداية االن�سداد،
ثم يعقب ذلك حركة ال�صوديوم واملاء
�إىل التجويف فوق االن�سداد مما
ي�ساعد فـي زيادة تو�سع هذا اجلزء
من أالمعاء ،وزيادة فقدان ال�سوائل
من اجل�سم ،ونتيجة لذلك ينق�ص
حجم الدم ،وكذلك ال�سائل بني
اخلاليا ،وفـي ذات الوقت ف�إن القيء
يزيد من فقدان ال�سوائل أ
والمالح
باجل�سم ،وكل ذلك ينق�ص من حجم
الدم ،كما ي�سبب جفاف ًا ،وقد يكون
نق�ص حجم الدم (resultant
 )hypovolemiaقات ًال فـي
حالة عدم تعوي�ض ال�سوائل أ
والمالح
حيث أ�ن نق�ص ال�سوائل أ
والمالح
عندما ي�صل �إىل أ�ق�صاه قد يت�سبب
فـي حدوث �صدمة وف�شل كلوي.
ومن املمكن أ�ن ينتج عن االن�سداد
املعوي لفرتة طويلة ق�صور فـي
عمل أالوردة باجلزء املت أ�ثر من
أالمعاء ،فيحدث جتمع لل�سوائل
بني خاليا اجلزء املت أ�ثر ،ونق�ص
مو�ضعي أ
للك�سجني بنف�س اجلزء
،localized tissue anoxia
مع نق�ص ا إلمداد الدموي له ،وموت
خلالياه ثم يتمزق هذا اجلزء أ�و
يحدث به ثقب ،وي ؤ�دي ذلك �إىل
حدوث التهاب بالغ�شاء الربيتوين
والوفاة .وقد يحدث جترثم الدم
( )Septicemiaنتيجة تكاثر
امليكروبات الهوائية والالهوائية
أ
بالمعاء ،أ�ما اجلزء من أالمعاء الذي
يلي ال�سدد فيكون َ
فارغا.
وب�صفة عامة ،كلما كان ال�سدد باجلزء

االن�سداد بنهاية أالمعاء الدقيقة
ويكون لونه بني مائل �إىل الربتقايل
وتكون رائحته كرائحة الرباز ويحدث
ذلك ب�سبب منو البكترييا.
أ
ـ حدوث فواق (زغطة) هو �مر �شائع
ـ يكون من النادر نزول دم بالرباز
ولكن يحدث فـي حاالت االنغالق
املعوي
ـ يحدث �إ�سهال عند وجود ان�سداد
جزئي
ـ يحدث �إم�ساك �شديد عند وجود
ان�سداد كلى
أ
أ
ـ عدم وجود حركة بالمعاء �و �إخراج
غازات مع تقدم احلالة ،وذلك ب�سبب
أ�ن احلركة تكون قليلة عند جتمع
�سوائل بني خاليا أالمعاء باجلزء
املت أ�ثر.
ـ انتفاخ البطن
ـ أ�مل بالبطن عند ال�ضغط عليها
ـ عند حدوث اختناق ي�صبح أالمل
�شديد وثابت
ـ ارتفاع باحلرارة

القريب من أالمعاء كلما كان التو�سع
أ
بالمعاء أ�قل وكلما كان حدوث القيء
أ��سرع ،وعلى نقي�ض ذلك عند ان�سداد
اجلزء البعيد من أالمعاء والذي عند
حدوثه يكون انتفاخ اجلزء أالو�سط
من البطن ملحوظ ويكون القيء فـي
العادة مت أ�خر ًا (حيث أ�ن أالمعاء
ت�ستغرق وقت أ�كرث �إىل أ�ن متتلئ) كما
يكون أالمل ملحوظ أ�كرث عندهم .
وحدوث هبوط �ضغط الدم
( ،)Hypotensionو�سرعة
�ضربات القلب ،يعني وجود نق�ص فـي
�سوائل اجل�سم ،أ
والمل عند ال�ضغط
على مو�ضع االن�سداد وزيادة عدد
كرات الدم البي�ضاء ي�شري �إىل وجود
اختناق.
وفـي املراحل املبكرة يكون �صوت
أالمعاء عايل النربة ويحدث مرات
متكررة حيث أ�ن أالمعاء تنقب�ض
للتغلب على االن�سداد ،بينما عدم
وجود �صوت ،و أ�مل بالبطن عند ال�ضغط
مو�ضع االن�سداد يطرح حدوث ثقب
والتهاب بريتوين مما يعترب عالمة
الن�سداد املعوي
عالمات
ملراحل مت أ�خرة من املر�ض.
إ
أ
ـ تورم وانتفاخ البطن والذي يكون �قل
أ�عرا�ض االن�سداد املعوي
عند ان�سداد اجلزء العلوي من أالمعاء
ـ أ�مل متقطع و�سط البطن على �شكل و أ�كرث عند ان�سداد القولون
تقل�صات
ـ وجود أ�مل وتي ّب�س لع�ضالت البطن
ـ قد يالحظ املري�ض بنف�سه �صوت مو�ضع ال�ضغط على اجلزء الذي به
أالمعاء عند حدوث نوبات أالمل
ان�سداد ،والذي يكون أ�قل فـي بداية
ـ فقدان ال�شهية للطعام
االن�سداد
ـ قيء ،والذي يحدث مبكر ًا عندما ـ وجود جزء متو ّرم بالبطن أ�و كتلة
أ
يكون االن�سداد أ
بالمعاء الدقيقة ـ نادر ًا ما يكون ارتفاع احلرارة �كرث
ويحتوى على خماط ،وع�صارة من  37،8درجة مئوية
�صفراوية ،ومت أ�خر ًا عندما يكون ـ يجب فح�ص املوا�ضع التي من املمكن

حدوث الفتق فيها بدقة
ـ �صوت حركة أالمعاء ،والتي تكون
مرتفعة فـي البداية ،ومتوافقة فـي
ارتفاعها مع زيادة أ�مل البطن ،والتي
ي�ستطيع الطبيب �سماعها با�ستعمال
ال�سماعة الطبية
ـ عند حدوث متزق أ�و ثقب مو�ضع
ال�سدد يختفي �صوت حركة أالمعاء
كما يكون أالمل �شديد ًا جد ًا عند
ال�ضغط على البطن مو�ضع االن�سداد،
وكذلك يزداد تيب�س ع�ضالت البطن
كما حتدث �صدمة ب�سبب حدوث
التهاب بريتوين.
الن�سداد املعوي
أ��سباب إ
ميكن حلاالت كثرية أ�ن تت�سبب فـي
حدوث ان�سداد معوي ،وتختلف أ��سباب
االن�سداد ح�سب مكان حدوثه فـي
أالمعاء الدقيقة أ�و القولون ،واالن�سداد
قد يكون ع�ضوي ب�سبب ورم أ�و فتق ،كما
قد يكون االن�سداد كامل أ�و جزئي ،أ�و
يكون وظيفي كما هو عند حدوث �شلل
أالمعاء ،وهناك ما ي�سمى باالن�سداد
املعوي الكاذب (Intestinal
)pseudo-obstruction
والذي يكون عبارة عن ا�ضطراب
مزمن فـي حركة أالمعاء ،وهو
ي�شبه االن�سداد املعوي ،ويزيد عند
ا�ستخدام املخدرات ،ولذلك يجب
جتنب �إجراء جراحات للذين يعانون
من هذه احلالة� ،إال عند ال�ضرورة
فقط.
 vالربنامج الطبي
فـي م ؤ��س�سة خمزومي
�إ�شراف الدكتور دريد عويدات

ريا�ضة  /ت�سلية

مدير املنتخب امل�صري:
م�صر على التعاقد
«نابويل» ّ
حلكم ظلمنا أ�مام أ
ا َ
الرجنتني
مع جيو�سيبي رو�سي
يبدو أ�ن نادي «نابويل» ا إليطايل قد
عقد العزم على �ضم جيو�سيبي رو�سي،
مهاجم «فياريال» ا إل�سباين ،مهما
كانت الظروف.
و أ�كد أ�وريليو دي الورينتي�س ،رئي�س
النادي ،فـي ت�صريحات تليفزيونية
م ؤ�خر ًا نقلتها اليوم �صحيفة «ال
جازيتا ديللو �سبورت» :لقد ات�صلت به
(رو�سي) قبل أ�ربعة أ��سابيع .قدمت له
عر�ض ًا حمدد ًا .رمبا رغبة الذهاب �إىل
بر�شلونة قد �سببت له بع�ض احلرية.
لكنه مل يقل ال لعر�ضي.
و أ��ضاف :قبل ذلك كنت قد حتدثت
�إىل «فياريال» وتو�صلت �إىل اتفاق.
ومع ذلك مل أ�تكلم مع أ�حد منذ ذلك

احلني ،لكن لدي نية إلعادة االت�صال
مع الالعب ملعرفة ما يريده.
و أ�بدى رئي�س النادي ا�ستعداده لدفع
قيمة ال�شرط اجلزائي فـي عقد
املهاجم ا إليطايل ،م�شري ًا �إىل أ�نه
عر�ض على فريق «الغوا�صة ال�صفراء»
ثالثة بدائل� :إما �ضمه على الفور ،أ�و
فـي كانون الثاين املقبل ،أ�و حتى فـي
حزيران املقبل.
وقال دي الورينتي�س «عندما ات�صلت
برو�سي وجدت �شاب ًا هادئ ًا� ،سعيد ًا
بات�صايل ،قال �إنه ي�شعر بالفخر
الهتمامي � .أس�كون فـي بر�شلونة أ�حد
يومي  23أ�و  24املقبلني� ،ستكون فر�صة
ْ
منا�سبة للعودة �إىل االت�صال به».

�شن أ�مين حافظ ،املدير ا إلداري
ملنتخب م�صر لل�شباب ،هجوم ًا عنيف ًا
على احلكم ال�سويدي لوكا�س الذي
أ�دار مباراة منتخب م�صر لل�شباب
أ�مام نظريه املنتخب أالرجنتيني فـي
دور ال�ستة ع�شر لبطولة ك أ��س العامل
لل�شباب املقامة حالي ًا فـي كولومبيا.
وقال حافظ :احلكم قتلنا ومل مينحنا
أ�ي فر�صة للعب أ�و تقدمي أ�دائنا
املعهود .ال أ�عرف هل كان هذا احلكم
موجود ًا بالفعل فـي أ�ر�ض امللعب أ�م
كان يحكم مباراة أ�خرى؟ لقد احت�سب
ركلتني جزاء علينا ال أ��سا�س لهما
من ال�صحة ب�شهادة جميع املتابعني،
بل وب�شهادة ال�صحف الكولومبية
أ
والرجنتينية التي اعرتفت أ�ن احلكم
ظلمنا جداً.
وحول الدموع التي انهمرت من عينيه
عقب نهاية املباراة قال حافظ :مل
أ�بك للخ�سارة ،فكرة القدم مك�سب
وخ�سارة وال يوجد فريق يك�سب على
طول اخلط أ�و يخ�سر على طول اخلط
أ�ي�ض ًا .ولكن البكاء احلار كان ب�سبب
الظلم ألن ال�شعور بالظلم �إح�سا�س قا�س
جد ًا ،خ�صو�ص ًا أ�ن الالعبني اجتهدوا
وقدموا مباراة عاملية وو�ضعوا املنتخب

أالرجنتيني العريق حامل لقب البطولة
�ست مرات طوال ال�شوط الثاين فـي
ن�صف ملعبه.
وتابع قائ ًال :ما خفف عنا �آالمنا
وما �شعرنا به من ظلم هو �إن�صاف
جماهري كولومبيا التي أ
ملت ا إل�ستاد
وظلت تهتف طوال املباراة با�سم
م�صر و أ�عربت عن أ��سفها من قرارات
احلكم وتعاطفت معنا متام ًا وجعلتنا
ن�شعر بالفعل أ�ن املجهود أ
والداء
الراقي يبقى فـي ذاكرة اجلماهري وال
ي�ضيع �سدى.

�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
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احلدث بعيون عربية

�صورة مبارك داخل القف�ص طم�أنت الثوار ..ولكن حذار من إ��سكاتهم بها!

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
والالفت أ�ن امل�صريني من م�ستخدمي
�شبكة ا إلنرتنت ،علقوا على املظاهرات
التي ت�شهدها �إ�سرائيل ب�إطالق املزاح
وال�سخرية من «ثورة حمتلي أالر�ض»
فقد �شهدت مواقع «في�سبوك» و»تويرت»
�صفحات جديدة حملت ا�سم «ثورة
والد الكلب» فكتب أ�حدهم «يعني هم
عاوزين �إيه من حكومتهم بعد ما
�سرقت لهم دولة كاملة» ،وكتب �آخر
«م�ستعمرون يطالبون بحياة أ�ف�ضل
على أ�ر�ض لي�ست لهم ...منتهى
البجاحة» .وا�ستعاد البع�ض ما ت�ضمنته
خطابات مبارك خالل الثورة� ،إذ كتب
أ�حدهم «نتنياهو :يحز فـي نف�سي ما
أ�القيه من بني وطني» ،و»نتنياهو :لقد
خدمت �إ�سرائيل جو ًا وبحر ًا ...غاز
وجبت لكم ...أ�ر�ض و�سرقت لكم...
أ�عمل �إيه تاين؟» .وكتب �آخر�« :إيهود
باراك :ا إل�سرائيليون غري م ؤ�هلني
للدميوقراطية فـي الوقت احلايل»،
فـي �إ�شارة �إىل الت�صريح ال�شهري
لرئي�س جهاز ا إل�ستخبارات العامة
امل�صرية اللواء عمر �سليمان خالل
الثورة .ومن الن�صائح ال�ساخرة التي
لل�سرائيليني
أ��سداها م�صريون إ

للت�صدي لقمع ال�شرطة« :ثوار م�صر
ين�صحون املتظاهرين فـي �إ�سرائيل:
لو �ضربوا قنابل غاز� ..إغ�سل
وجك مب ّية نار» ،و»حتركوا �ضمن
جمموعات وال تقفوا منفردين وذلك
حتى �إذا ا�ستخدمت قوات ال�شرطة
القنابل احلية جتيب مفعول �سريع»،
و»خلي معاك فوطة مبلولة ...أ�ول ملا
ي�ستخدموا قنابل الغاز �إكتم نف�سك
بيها حلد ما متوت».
و أ��شارت أ
«الهرام» امل�صرية حتت
أ
عنوان «يوم ال ينفع الندم» �إىل �نه لو
كان الرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سني
مبارك والرئي�س التون�سي ال�سابق
زين العابدين بن علي وغريهم
فكروا ولو قلي ًال فـي احلكمة القائلة:
لو دامت لغريك ما و�صلت �إليك ،ملا
وجدوا أ�نف�سهم فـي موقف ع�صيب.
فمبارك ،بح�سب أ
«الهرام» ،تتفرج
عليه فـي القف�ص أ�مة ال �إله �إال اهلل
بعد أ�ن كان ال يقرتب منه أ�و عائلته
أ�حد بالقول أ�و حتى الهم�س طوال
 30عام ًا .وتابعت أ�ن بن علي هرب
مذعور ًا بطائرته تارك ًا بع�ض أ�قاربه
ليواجهوا م�صريهم املحتوم فـي
تون�س بينما كان هو يبحث فـي اجلو
عن دولة ت�سمح له باللجوء �إليها لعدة
�ساعات حتى وافقت الريا�ض .و أ�كدت

أ�ن مبارك يندم اليوم من أ�عماق قلبه
على ما ف ّرط فـي حق �شعبه واكتفائه
مبا زين له أالفاقون واملنتفعون من
حوله ب أ�نه لي�س فـي قلب امل�صريني
غريه .ولكن احلقيقة بر أ�يها أ�نه أ�طلق
أ�يديهم ليعيثوا فـي م�صر ف�ساد ًا
ويرتكوا املاليني ليعي�شون فـي املقابر
ويت�سولوا لقمة العي�ش! فخل�صت �إىل
ال� ؤس�ال :هل يتعظ الباقون مبثول أ�ول
حاكم عربي فـي قف�ص ا إلتهام ،أ�م
يوا�صلون �سفك دماء �شعوبهم للبقاء
فـي كرا�سيهم التي مهما فعلوا لن
تدوم؟ وفـي افتتاحية ثانية ،اعتربت
أ
«الهرام» أ�ن حماكمة الع�صر التي
أ
يخ�ضع لها مبارك وجناله و�ركان
حكمه هي تعبري �ساطع عن م�صر
اجلديدة احل�ضارية التي ا�ستطاعت
أ�ن حتاكم رئي�سها ال�سابق ومل تخ�ضع
ل�ضغوط خارجية تزايدت خالل
الفرتة أالخرية .واعتربت أ�ن املحاكمة
تر�سي �سابقة م�صرية وعربية أ�ي�ض ًا،
وهي أ�ن أ�ي حاكم مهما طال أ�مد
حكمه لن يفلت من أ�فعاله التي يجب
أ�ن يحا�سبه ال�شعب عليها ...هل
أ��ض ّرت بالنا�س أ�م نفعتهم؟ و أ�كدت
أ�نه كي ترت�سخ مثل تلك املباديء وت�شع
بنورها ،ف�إن من ال�ضروري أ�ن ت�سري
املحاكمة ب�شكل �شفاف ونظيف وت أ�تي

أ�حكامها عادلة وناجزة .وفـي هذا
ال�سياق ،خل�صت �إىل أ�ن امل�صريني
جميع ًا ي ؤ�منون �إميان ًا را�سخ ًا بقدرة
ق�ضائهم على �إحقاق احلق والعدل
كما هو دائم ًا.
أ�ما «اجلمهورية» امل�صرية ف أ�كدت
حتت عنوان «م�صر الثورة  ..العادلة
 ..الطيبة» ،أ�ن التاريخ �سوف ي�سجل
يوم � 3آب  2011على أ�نه اليوم الذي
انت�صرت فيه �إرادة ال�شعب امل�صري
الذي ثار على احلاكم الظامل و أ��سقط
نظامه الفا�سد ورموزه الدائرين فـي
فلكه وقادهم ال�شعب املتح�ضر �إىل
قف�ص ا إلتهام فـي حماكمة علنية
عادلة أ�مام القا�ضي الطبيعي بدون
�إجراءات ا�ستثنائية .ولفتت �إىل
أ�ن العامل تابع بده�شة ممزوجة
با إلعجاب هذا ال�شعب العظيم وهو
يحاكم من قتلوا أ�بناءه و أ�ف�سدوا
حياته و أ�زاحوه من �صدارة ي�ستحقها
فـي هذا العامل ،عرب حمكمة م�صرية
نزيهة تطبق القانون وتدع للمتهمني
حق الدفاع عن أ�نف�سهم وت أ�مر للحاكم
الظامل بكل و�سائل العالج وا إل�شراف
الطبي� ،إنها م�صر الثورة ..م�صر
العادلة ..م�صر الطيبة ،ختمت
«اجلمهورية».
وحتت عنوان «الرئي�س و أ�جناله

و أ�تباعه فـي قف�ص ا إلتهام» أ�كدت
«الريا�ض» ال�سعودية أ�ن أ�ي ًا كانت
نتائج حماكمة ح�سني مبارك والفريق
املتهم معه ،ف�إنها �سابقة فـي التاريخ
العربي الذي �شهد ق�سوة احلكام على
معظم تاريخه ،أ
والهم ،كما اعتربت،
أ�نها جاءت نتيجة ثورة �شعبية ،ولي�س
انقالب ًا ع�سكري ًا .ور أ�ت أ�ن �إحاطة
مبارك بجيو�ش من املنتفعني وخ�ضوعه
ملطالب عائلته ،أ
والخذ بتجربة �سورية
بتوريث ابنه احلكم� ،إىل جانب
الف�ساد ا إلداري والنهب ،وو�صول
ال�شعب أ�و طبقاته الفقرية �إىل حد
االنفجار ،كانت أال�سباب احلقيقية
للثورة .وخل�صت �إىل أ�ن املواطن الذي
فجر قدراته ب�إزالة حكم حتر�سه قوى
خمتلفة يريد أ�ن ينعم مبكا�سب ثورته،
وق�ضية املحاكمة هي حتقي ٌق لهذه
املطالب ،ولكنها جزء من واقع ال بد
من جتاوزه مبا يثبت أ�ن املواطن هو
أ�داة التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي،
و أ�نه الر�صيد لقوة الدفع فـي حتقيق
التنمية ال�شاملة.
والحظت «اخلليج» ا إلماراتية ،حتت
عنوان «قف�ص مبارك حرية م�صر»
أ�ن م�صر البهية أ�بت �إال أ�ن تقدم
�صورة منوذجية حل�ضارتها املوغلة
فـي القدم ،اختارت قو�س العدالة

اتكاء على أ�ن العدل أ��سا�س امللك.
واعتربت أ�ن وجود مبارك فـي قف�ص
ا إلتهام يعني أ�ن �شعب م�صر حترر
فع ًال ،على أ�مل أ�ن يكمل م�شوار ثورته،
فـي زمن تبدو املنطقة العربية ،أالمة
العربية ،بحاجة �إىل م�صر القوية
والقادرة ،الكبرية ببنيها ،والكبار
بها .وفـي افتتاحية ثانية ،تناولت
ال�صحيفة ا إلماراتية املظاهرات
التي ت�شهدها �إ�سرائيل ،الفتة �إىل
أ�ن الدولة العربية ال ت�ستطيع الركون
�إىل الواليات املتحدة حالي ًا ب�سبب
أالزمة ا إلقت�صادية املتفاقمة هناك
ولي�س مبقدورها ا إل�ستغناء عن
موازنة ا إل�ستيطان وبناء امل�ستوطنات.
وبالتايل ،ر أ�ت أ�ن املخرج التقليدي
للم ؤ��س�سة ال�صهيونية الذي له مثال
فـي تاريخ أالنظمة الفا�شية أ�ن تلج أ�
�إىل خمرج درامي يلهي النا�س عن
ق�ضاياهم .وختمت بالت أ�كيد أ�نه لي�س
هنالك أ�كرث جناعة من افتعال حرب
تتطلب من جميع النا�س ا إللتفاف
حول حكومتهم ألن «البالد مهددة»
ولي�س هذا ب أ�مر بعيد عن الثالثي
الفا�شي نتنياهو-باراك-ليربمان
الذين يرون أ�ن احلرب أ��سهل ح ًال من
التخلي عن ق�ضيتهم اجلوهرية ،أ�ي
بناء امل�ستوطنات.

احلدث بعيون إ��رسائيلية

مبارك وجناله يتعر�ضون ل إلهانة ...ومعهم التحالف مع الواليات املتحدة

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
مبارك ،فهو وجناله لي�سوا وحدهم
للهانة وراء الق�ضبان،
من يتعر�ضون إ
بل أ�ي�ض ًا حلف مبارك مع الواليات
املتحدة! أ��سف أ�حدهم .وهنالك من
أ�كد أ�ن ا�ستقالة كبار �ضباط اجلي�ش
الرتكي ت�سلط ال�ضوء على مدى فقدان
هذا اجلي�ش لنفوذه ال�سيا�سي ،فقد
انتهت و�صاية اجلرناالت! �إال أ�ن تبعات
التخل�ص من �إرث م�صطفى كمال
أ�تاتورك وعودة ال�شعوبية ا إل�سالمية
على ح�ساب اجلي�ش الرتكي �ستتخطى
احلدود الرتكية ،حذرت �إحدى
ا إلفتتاحيات .يبقى أ�ن ثمة من أ��ضاء
على �إعالن أ�كراد تركيا عن �إن�شاء
حكم ذاتي خا�ص بهم ،فاملناطق
الكردية فـي تركيا و�سوريا والعراق
و�إيران تت�صل لت ؤ��س�س دولة كردية
عمالقة ،وهذه الدولة �ستكون حليف ًا
مق ّرب ًا إل�سرائيل متام ًا كما جنوب
ال�سودان ،ط ْم أ�ن أ�حدهم!
فقد تطرق غي بي�شور فـي «يديعوت
أ�حرونوت» �إىل و�ضع أالكراد فـي تركيا،
�إىل جانب �سوريا والعراق و�إيران،
وحقهم فـي احل�صول على دولة
م�ستقلة فـي حال ح�صل الفل�سطينيون
على دولة مماثلة .ف أ��شار �إىل أ�ن
الكالم عن «�إحياء ا إلمرباطورية
العثمانية» ال ميت �إىل الواقع ب�صلة،
معترب ًا أ�ن ال�سعودية وم�صر ودول
عربية أ�خرى أ�و�ضحت أ
للتراك أ�نه
احلـــــوار

غري مرغوب بهم فـي ال�شرق أالو�سط،
زاعم ًا أ�ن اخليار الوحيد الذي تبقى
لرتكيا فـي هذه املنطقة هو �إ�سرائيل.
ور أ�ى أ�نه بد ًال من أ�ن ت ؤ� ّمن هيمنتها
على ال�شرق أالو�سط ،تواجه تركيا
نف�سها اليوم خطر ا إلنق�سام ،م�شري ًا
�إىل أ�ن القيادة الكردية فـي تركيا
أ�علنت فـي  15متوز املا�ضي �إن�شاء
حكم ذاتي كردي دميقراطي فـي
جنوب �شرق تركيا عا�صمته ديار بكر.
والحظ أ�ن هذا ا إلعالن كان له وقع
ال�صدمة على القيادة الرتكية ،معترب ًا
أ�ن أالتراك اعتادوا على و�صف أ�عمال
العنف التي كان ينفذها «حزب العمال
الكرد�ستاين» ب أ�نها �إرهاب ينبغي
حماربته ،ولكنهم يتعاملون هذه املرة،
بح�سب بي�شور ،مع �إعالن �سيا�سي ومع
م�ساحة �ضخمة مل يعد لدى �سكانها
الرغبة ب أ�ن يكونوا خا�ضعني للحكم
الرتكي ،ف� أس�ل :أ�ال يظن أالتراك
ب أ�ن الكرد ي�ستحقون ما ي�ستحقه
الفل�سطينيون؟ ولفت �إىل أ�ن تطور ًا
هام ًا �آخر حدث فـي �سوريا ،فللمرة
أالوىل ،مت ت�شكيل جلنة ات�صال كردية
جتمع كل أالحزاب الكردية اجلديدة
فـي �سوريا على أ��سا�س «وحدة ال�شعب
الكردي» ،م�شري ًا �إىل أ�ن مطلبهم
يق�ضي ب�إن�شاء حكم ذاتي كردي فـي
أ�عقاب رحيل نظام الرئي�س ال�سوري
ب�شار أال�سد أ�و أ�قله احل�صول على
فيدرالية لهم داخل �سوريا ،م�شري ًا
�إىل أ�ن أ�كراد �سوريا يلقون تعاطف ًا
من أ�كراد العراق احلا�صلني بدورهم

على حكم ذاتي .ور أ�ى أ�ن املناطق
الكردية فـي تركيا و�سوريا والعراق
و�إيران ،التي أ�كد أ�ن أالكراد يتمردون
فيها أ�ي�ض ًا ،تت�صل ب�شكل بطيء لت ؤ��س�س
دولة عمالقة �ستكون موطن ًا لـ18
مليون كردي .و� أس�ل متعجب ًا� :إذا كان
مليونا فل�سطيني فـي ال�ضفة الغربية
ي�ستحقون دولة ،ملاذا �إذ ًا ال ي�ستحق
 18مليون كردي أ�ن يكون لهم دولة؟
وزعم أ�ن العراق و�إيران و�سوريا وتركيا
�ستواجه مع�ضلة فـي حال مت ا إلعالن
عن الدولة الفل�سطينية ب�شكل أ�حادي،
�إذ أ�نها تدرك أ�ن أالكراد قد يلج أ�ون
�إىل أال�سلوب نف�سه .و أ��شار �إىل أ�ن
أ�ية دولة كردية �ستكون حليف ًا مق ّرب ًا
إل�سرائيل ،متام ًا كجنوب ال�سودان،
الفت ًا �إىل أ�ن أالكراد قريبون من
�إ�سرائيل ويعتربون أ�نهم ي�شاطرونها
التاريخ ال�صعب والهوية غري العربية.
وخل�ص �إىل أ�ن ما يح�صل هو أ�ن أ�ربع
دول معادية إل�سرائيل �ستنق�سم ب�شكل
أ�و ب آ�خر لت�سمح بوالدة دولة حليفة
لها.
أ
وحتت عنوان «�سيا�سة �وباما الوحيدة»
�شنت كارولني غليك فـي «جريوزاليم
بو�ست» حملة عنيفة على الرئي�س
أالمريكي باراك أ�وباما .ف أ��شارت �إىل
أ�ن رئي�س الوزراء ا إل�سرائيلي بنيامني
نتنياهو لطاملا أ�و�ضح أ�ن �إ�سرائيل
تفتقر �إىل �شريك فـي املفاو�ضات.
وبالتايل ،اعتربت أ�ن التقارير التي
أ�فادت م ؤ�خر ًا أ�ن نتنياهو وافق على أ�ن
تكون حدود الهدنة املوقعة عام 1949

أال�سا�س فـي املفاو�ضات امل�ستقبلية مع
ال�سلطة الفل�سطينية كانت مفاجئة.
ونظر ًا للموقف الفل�سطيني الراف�ض
حلق �إ�سرائيل فـي الوجود ،أ�كدت
أ�ن نتنياهو على حق فـي ت أ�كيده أ�ن
لي�س هنالك أ�ية فر�صة أ�مام �إ�سرائيل
وال�سلطة الفل�سطينية للتو�صل �إىل أ�ي
اتفاق �سالم فـي امل�ستقبل املنظور.
وبالتايل ،ر أ�ت أ�ن ال�سبب املنطقي
الوحيد اللتزام �إ�سرائيل فـي هذه
النقا�شات هو ا�سرت�ضاء أ�وباما.
ف أ��شارت �إىل أ�نه خالل أال�شهر
املا�ضية ،برز افرتا�ض أ�ن أ�وباما
�سي�ستخدم الفيتو أالمريكي فـي جمل�س
أالمن إلحباط حماولة الفل�سطينيني
احل�صول على ع�ضوية أالمم املتحدة
كدولة فل�سطينية م�ستقلة ،ولكنها
الحظت أ�ن امتناع أ�وباما حتى اليوم
عن ا إلعالن ب�صراحة أ�نه �سينق�ض
تلك املحاولة ي ؤ�كد أ�نه ينتظر من
�إ�سرائيل أ�ن «تك�سب» الفيتو أالمريكي
عرب ا إلن�صياع ملطالبه ،مو�ضحة أ�نه
من بني هذه املطالب تخلي �إ�سرائيل
عن موقفها باالحتفاظ بحدود ميكن
الدفاع عنها فـي أ�ي اتفاق �سالم مع
الفل�سطينيني .و أ�كدت أ�ن أ�وباما ح ّول
الدور أالمريكي من دور قيادي �إىل
دور تابع فـي املنطقة حني عزز موقع
الالعبني الذين ال تن�سجم أ�هدافهم
مع أالهداف أالمريكية .وتطرقت �إىل
ال�ش أ�ن ال�سوري ،فاعتربت أ�ن مقابل ما
أ��سمته «غزو» الرئي�س ال�سوري ب�شار
أال�سد حلماه ،اختلقت �إدارة أ�وباما

أ�عذار ًا لالمتناع عن اتخاذ أ�ي �إجراء،
وذلك بدل أ�ن تع ّد �سيا�سة تطيح بعدو
الواليات املتحدة ذاك .ولفتت �إىل
أ�ن البع�ض رحب بواقع أ�ن أ
متل تركيا
فراغ القيادة الذي خلفته �إدارة أ�وباما،
ولكنها حذرت من أ�ن امل�صالح الرتكية
تختلف عن امل�صالح أالمريكية ،م ؤ�كدة
أ�ن تركيا �ستعمل على « أ��سلمة» �سوريا،
ما بعد أال�سد ،عرب «ا إلخوان امل�سلمني».
وك�شفت أ�ن وزيرة اخلارجية أالمريكية
هيالري كلينتون عقدت اجتماع ًا �سري ًا
مع ممثلني عن املعار�ضة ال�سورية
م ؤ�خر ًا ،م�ستنكرة عدم عقده على
العلن ،وحمذرة من أ�ن رف�ض ا إلدارة
أالمريكية تبني املعار�ضني ال�سوريني،
ي�ضمن لرتكيا جناحها فـي و�ضع
«ا إلخوان امل�سلمني» فـي احلكم �إذا
ما رحل أال�سد .هذا وتناولت حماكمة
الرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سني
مبارك ،واعتربت أ�نه عندما أ��صبح
التم�سك به مكلف ًا� ،سحب أ�وباما دعم
الواليات املتحدة له حتى من دون
التفكري فـي العواقب ،وبالتايل أ�كدت
أ�ن مبارك وجنليه لي�سوا وحدهم
للهانة وراء الق�ضبان،
من يتعر�ض إ
بل أ�ي�ض ًا حلفه مع الواليات املتحدة.
وخل�صت �إىل أ�ن ما يحدث فـي البلدان
العربية يظهر أ�ن ال�صراع مع �إ�سرائيل
هو أ�مر ثانوي ويو�ضح أ�ن �سيا�سة أ�وباما
الوحيدة فـي ال�شرق أالو�سط ت�شتمل
على مهاجمة �إ�سرائيل.
وتناولت «جريوزاليم بو�ست» الو�ضع
فـي تركيا بعد ا إل�ستقالة اجلماعية

ل�ضباط رفيعي امل�ستوى فـي اجلي�ش
الرتكي .فو�صفت ما حدث ب أ�نه
حت ّول �صاعق .ور أ�ت أ�ن ا إل�ستقالة
ت�سلط ال�ضوء على مدى فقدان اجلي�ش
الرتكي لنفوذه ال�سيا�سي ،معلنة
انتهاء و�صاية اجلرناالت .و أ�كدت أ�ن
التوازن الذي كان قائم ًا منذ عقود
بني الع�صرنة وا إل�سالم يواجه خطر
اخلروج عن ال�سيطرة ،متخوفة من أ�ن
فداحة عواقب ذلك على تركيا كما على
املنطقة ال ميكن ح�صرها .و أ��شارت �إىل
أ�ن التطورات أالخرية ت�شكل جزء ًا من
عملية ت آ�كل أ��س�س اجلمهورية العلمانية
التي أ�ر�ساها م�صطفى كمال أ�تاتورك
عام  ،1923م ؤ�كدة أ�ن هذا التح ّول
مل يح�صل بني ليلة و�ضحاها ،فقد
الحظ اجلي�ش أ�ن هيبته بد أ�ت تنهار
منذ و�صول حزب «العدالة والتنمية»
�إىل ال�سلطة .واعتربت أ�نه منذ
ا�ستالمه احلكم ،بد أ� زعيم احلزب
رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب
أ�ردوغان يتحدّى النخبة العلمانية فـي
البالد ،ومع �إحكام احلزب لقب�ضته
على ال�سلطة� ،إزدادت طموحات
زعيمه ا إلقليمية جر أ� ًة ،الفتة �إىل أ�نه
مع انح�سار التوقعات باالن�ضمام �إىل
ا إلحتاد أالوروبي ،يهدف أ�ردوغان
�إىل حتويل تركيز تركيا باجتاه ال�شرق
ا إل�سالمي .وخل�صت �إىل التحذير من
أ�ن تبعات التخل�ص من �إرث م�صطفى
كمال أ�تاتورك وعودة ما أ��سمتها
ال�شعوبيةا إل�سالميةعلىح�ساباجلي�ش
الرتكي� ،ستتخطى احلدود الرتكية.

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
وجدال فـي الواليات املتحدة كما
فـي الدول امل�شاركة فـي حملة حلف
�شمال أالطل�سي على ليبيا ،أ�كد على
أ�نه با�ستطاعة وا�شنطن امل�ساعدة فـي
احل ؤ�ول دون انزالق �سوريا �إىل حرب
أ�هلية .ولذا ر أ�ى أ�ن هدف ا إلدارة
أالمريكية يجب أ�ن يتمثل بف�صل
�آل أال�سد واملق ّربني �إليهم عن باقي
املجتمع العلوي ،م�شدد ًا على �ضرورة
التوا�صل مع القادة العلويني فـي
اجلي�ش ال�سوري على العلن كما فـي
ال�سر وبكل الو�سائل املتاحة من أ�جل
ح�ضهم على �إنقاذ م�ستقبل جمتمعهم
فـي فرتة ما بعد أال�سد من خالل رف�ض
قمع املتظاهرين وقتلهم .كما ر أ�ى أ�ن
ب�إمكان احلكومة الرتكية امل�ساعدة
أ�ي�ض ًا ،معترب ًا أ�ن توا�صل م� ؤس�ولني
تركيني مع القادة العلويني فـي اجلي�ش
ال�سوري ي�ساعد فـي �إقناع ه ؤ�الء
القادة بعدم الت�ضحية مب�ستقبلهم من
خالل اجلهود العبثية التي يبذلونها
إلنقاذ ما و�صفها بـ»مافيا أال�سد».

احلـــــــــوار
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دميقراطيو الكونغر�س مولعون ب�إحراج أ�وباما!

وبح�سب أ�برامز ،فمن ال�ضروري
أ�ن متار�س الواليات املتحدة مزيد ًا
من ال�ضغط على جمتمع أالعمال
ال�سوري من خالل ا�ستقطاب دعم
دويل لفر�ض عقوبات على ال�صادرات
والواردات ال�سورية ولي�س فقط
على بع�ض امل� ؤس�ولني املق ّربني من
أال�سد ،حتى يرى جمتمع أالعمال
أ�ن �آل أال�سد ي�شكلون عبئ ًا ثقي ًال على
ال�شعب ال�سوري! كما ر أ�ى أ�ن احلدث
الوحيد الذي ميكنه ت�سريع �سقوط
أال�سد هو �سقوط الزعيم الليبي معمر
القذايف .وخل�ص أ�برامز معترب ًا أ�ن ما
ميكن للواليات املتحدة القيام به فـي
الوقت احلايل لتجنب حرب أ�هلية فـي
�سوريا هو ا�ستخدام نفوذها فـي �إقناع
أالقليات ال�سورية ب أ�نهم �سينعمون
مب�ستقبل �آمن بعد رحيل أال�سد،
وم�ساعدة جميع أ�طياف املجتمع
ال�سوري فـي التوافق على قواعد و أ��س�س
ع�صر ما بعد أال�سد.
وحتت عنوان «من �سي�ساعد
ال�سوريني؟» �سلطت «نيويورك تاميز»
ال�ضوء على اقتحام قوات أالمن
ال�سورية ملدينة حماة م ؤ�خر ًا ،مبدية

أ��سفها من ال�شلل احلا�صل للمجتمع
الدويل الذي وقف متف ّرج ًا .و أ��شارت
�إىل أ�نه و أ�خري ًا أ��صدر جمل�س أالمن
الدويل بيان ًا أ�دان فيه انتهاكات النظام
ال�سوري حلقوق ا إلن�سان وا�ستخدام
القوة �ضد املدنيني ،ولكن من دون
التهديد ب أ�ية عقوبات .واعتربت
أ�ن معار�ضة كل من رو�سيا وال�صني
والهند والربازيل وجنوب أ�فريقيا
منذ �شهر ْين �إ�صدار أ�ي قرار فـي
جمل�س أالمن يدين قمع املدنيني فـي
�سوريا هو ما �سمح أ
لل�سد باالعتقاد
أ�ن ب�إمكانه موا�صلة ما أ��سمته قتل
املدنيني من دون دفع أ�ي ثمن .و�إذ
ر أ�ت أ�ن البيان ال�صادر عن جمل�س
أالمن يبقى أ�ف�ضل من ال�صمت،
أ�كدت على أ�ن �إقناع أال�سد ب أ�ن وقته
فـي احلكم قد انتهى �سيتطلب مزيد ًا
من ال�ضغوط .ودعت جمل�س أالمن
�إىل فر�ض عقوبات �صارمة على أال�سد
وكبار م�ساعديه .و أ��شادت «نيويورك
تاميز» با إلجراءات التي اتخذتها
الواليات املتحدة واالحتاد أالوروبي
حتى اليوم �ضد أال�سد وبع�ض املق ّربني
منه� ،إال أ�نها �شددت على �ضرورة

ممار�سة املزيد من ال�ضغط عليهم.
كما دعت أ�كرب م�ستهلكي النفط
ال�سوري ،أ�ي أ�ملانيا و�إيطاليا وفرن�سا
وهولندا� ،إىل وقف ا�سترياد النفط
من �سوريا ،الفتة �إىل أ�ن تعليق تلك
الواردات ال ي ؤ�ثر كثري ًا على أ��سعار
النفط العاملية ولكنه ي ؤ�ثر ب�شكل كبري
على دم�شق ،وم�شددة على �ضرورة
وقف أ�ية ا�ستثمارات جديدة فـي قطاع
الطاقة فـي �سوريا .و أ�كدت على أ�همية
ا�ستخدام تركيا كامل نفوذها ،كونها
�إحدى أ�قرب حلفاء �سوريا ،لل�ضغط
�إىل جانب وا�شنطن وا إلحتاد أالوروبي
على «جامعة الدول العربية» التي
و�صفتها باجلبانة للوقوف �إىل جانب
ال�شعب ال�سوري .وخل�صت «نيويورك
تاميز» مطالبة وا�شنطن وحلفاءها
ببذل ق�صارى جهدهم للم�ساعدة فـي
متهيد الطريق نحو �سوريا دميقراطية
ما بعد أال�سد وممار�سة كل ال�ضغوطات
الديبلوما�سية واالقت�صادية املمكنة
مل�ساعدة ال�شعب ال�سوري فـي �إ�سقاط
ما و�صفته بنظام أال�سد الوح�شي.
كما تناولت «نيويورك تاميز»
عملية ال�سالم فـي ال�شرق أالو�سط،

يتوجه
فلفتت �إىل أ�نه من املتوقع أ�ن ّ
الفل�سطينيون �إىل أالمم املتحدة
بعد أ�قل من �شهر فـي حماولة
منهم للح�صول على اعرتاف أالمم
املتحدة بدولة فل�سطينية م�ستقلة.
و أ�بدت تعاطفها مع الفل�سطينيني فـي
ت ْوقهم للح�صول على دولة م�ستقلة
وخيبة أ�ملهم بعد �سنوات من الوعود
الفارغة بالتفاو�ض اجل ّدي و�صو ًال �إىل
اتفاق �سالم نهائي� .إال أ�نها �شككت
فـي �إمكانية اعرتاف أالمم بدولة
فل�سطينية م�ستقلة ،ولذا �شددت على
�ضرورة �إطالق مفاو�ضات فل�سطينية-
�إ�سرائيلية ج ّدية بعد انقطاع التوا�صل
بني الطرفينْ منذ أ�يلول .2010
ور أ�ت أ�ن جميع أالطراف تت�شاطر
م� ؤس�ولية جمود عملية ال�سالم .فلفتت
�إىل أ�ن رئي�س الوزراء ا إل�سرائيلي
بنيامني نتنياهو كان يتذ ّرع ب أ�ية
حجة يجدها لتجنب التفاو�ض مع
ّ
اجلانب الفل�سطيني ،كما أ�نه كان
ي�ص ّد ويحبط جهود أ�وباما ال�ستئناف
مفاو�ضات ال�سالم ،م�شرية �إىل أ�ن
الزعماء الدميقراطيني فـي الكونغر�س
-املولعني بر أ�يها ب�إحراج أ�وباما -قد
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�شجعوا نتنياهو فـي �صدّه جلهود الرئي�س
ّ
أالمريكي .فذكرت ب أ�ن أ�وباما كان
قد تبنى فكرة �إقامة دولة فل�سطينية
�ضمن حدود العام  1967فـي خطابه
املوجه �إىل العامل العربي فـي �شهر أ�يار
ّ
املا�ضي� ،إال أ�ن نتنياهو واليمينيون
املتطرفون فـي �إ�سرائيل ندّدوا بهذا
الطرح العتبارهم أ�ن تلك احلدود
«ال ميكن الدفاع عنها» .وتابعت ب أ�ن
زعماء العرب مل يقدموا من ناحيتهم
أ�ية حمفزات لت�شجيع �إ�سرائيل على
التو�صل �إىل ت�سوية مع الفل�سطينيني،
كما تخلى رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س بر أ�يها عن امل�سار
الديبلوما�سي عندما مل ي�ستطع أ�وباما
الوفاء بوعود جتميد اال�ستيطان.
وختمت «نيويورك تاميز» حمذرة أ�نه
فـي حني ت�ستطيع وا�شنطن ا�ستخدام
حق الفيتو فـي جمل�س أالمن �ضد قرار
االعرتاف بالدولة الفل�سطينية� ،إال أ�ن
جميع أالطراف �سيدفعون ثمن ًا باهظ ًا
فـي نهاية املطاف.
ترجمة و�إعداد:
�سارة عو�ض ومها �صالح

امل�شهد اللبناين

املواطن يريد أ�من بالده ...وحت�سني ظروفه املعي�شية
الرهان على حكومة «كلنا للعمل» ع�سى أ� ّال يطول االنتظار
تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
فـي ظل انق�سامات حادة تطاول
املعار�ضة ال�سورية من جهة ،واملجتمع
الغربي الذي ي�ضغط باجتاه وقف
العنف-املطلوب تنازالت فـي ملفات
أ�كرث منه اهتمام بال�شعب ال�سوري
وحقوقه -ولي�س باجتاه �إ�سقاط
النظام أ�و رحيل الرئي�س ب�شار أال�سد،
مما ي ؤ��شر �إىل أ�ن اجلميع يخ�شى املد
أال�صويل وال�سلفي الذي لن يوفر لبنان
فـي مطلق أالحوال .من هنا ي أ�تي
موقف احلكومة اللبنانية التي ت ؤ�كد
كافة عنا�صرها أ�نها �ست�ستمر على
موقفها الداعم ل�سوريا خ�صو�ص ًا أ�ن
لبنان مرتبط مبعاهدات واتفاقيات
مع الدولة ال�سورية أ�برمتها احلكومات
ال�سابقة مبا فيها حكومة الراحل رفيق
احلريري ،وهي كلها اتفاقات ر�سمية
وم�سجلة لدى أالمم املتحدة.
وكان لرئي�س جمل�س النواب وقفة
مع احلملة املت�صاعدة على حكومة
ميقاتي وموقف لبنان فـي جمل�س
أالمن .فقد رد الرئي�س نبيه بري بقوة
على قوى «� 14آذار» دون أ�ن ي�س ّميها،
�إذ اعترب أ�ن هذه القوى فقدت
أ�ع�صابها .وقال «كفى دعاة التهدئة
مع العدو واملرتب�صني أ�بد ًا بال�شقيق
الذين هالهم الدور الريادي الذي
قادته حكومة «حي على العمل» فـي
جمل�س أالمن والذي أ�دى �إىل �إبعاد
قرار احلرب على �سوريا و�س ّهل �صدور

بيان متوازن يدعو �إىل ا إل�صالح ووقف
الفتنة فـي �آن ،وبقي أ�مين ًا على �سيا�سة
لبنان امل�ستدامة بالن أ�ي بنف�سه عن كل
�صراع فـي ما بني العرب» .و أ��ضاف
«اعتربوا أ�ن موقف لبنان عار فـي
جمل�س أالمن ،وهم الذين مل يدعوا
�إكليل غار لنا �إال وا�ستبدلوه ب�إكليل
عار فـي جمل�س أالمن» .وتابع «و�صلت
الر�سالة ،فقد فقدمت أ�ع�صابكم ،هذه
هي احلقيقة» .و أ�كد بري �ضرورة
العمل لتعوي�ض العقم الذي اعرتى
احلكومات ال�سابقة ،أالمر الذي ي�سهم
فـي فتح الباب على ا�ستعادة احلوار
الوطني من دون �شروط م�سبقة» الفت ًا
�إىل أ�ن املنطقة تت�شكل من جديد،
ولبنان عنها لي�س ببعيد� ،إال �إذا
أ�ردنا أ�ن نكون أ�مام «�سايك�س بيكو»
مبوعد جديد .من جانبه ،قال العماد
مي�شال عون �إن ما يجري اليوم فـي
العامل العربي هو و�سائل �ضغط ،ومل
أ� َر أ�ن �سوريا أ�قدمت على �إيذاء أ�حد
على حدود تركيا ،فهي مل ت ؤ�ذ أ�حد ًا.
املطلوب من �سوريا الر�ضوخ ملطالب
دولية أ�ربعة هي :قطع العالقة مع
�إيران وحزب اهلل و»حما�س» ودخول
فـي حوار مع �إ�سرائيل.
فـي املقابل� ،شنّ الفريق ا آلخر الذي
و�صفه رئي�س جمل�س النواب نبيه بري
بـ»الفاقد ألع�صابه» حملة على حكومة
ميقاتي وردد نواب و�شخ�صيات
من قوى «� 14آذار» وحتديد ًا «تيار
امل�ستقبل» ت�صريحات حتمل على
موقف «احلكومة التي �شكلها حزب

اهلل» و أ�ن هذا املوقف ال يعبرّ عن
الر أ�ي اللبناين اجلامع ،و أ�نه ال ميثل
وجهة نظر كل لبنان .وكان رئي�س
احلكومة ال�سابق �سعد احلريري،
قد أ��صدر بيان ًا بعد طول غياب مل
خ�ص�صه
يخرقه �إال ببيان �سابق ّ
أ�ي�ض ًا للملف ال�سوري ح�صر ًا .فرب أ�ي
احلريري ،ال ي�ستطيع لبنان أ�ن ين أ�ى
بنف�سه ع ّما أ��سماه «املجزرة املفتوحة»
التي ت�شهدها أ�قرب الدول ال�شقيقة
�إليه .وانطالق ًا من هذه القناعة ،دعا
احلكومة اللبنانية اىل �إعادة النظر
فـي �سيا�سات ا إللتحاق الكامل مبا
ير�سم لها من أ�دوار �سيا�سية و أ�منية
وديبلوما�سية ،ال تتوافق مع مبادئ
أالخوة والروابط التاريخية .واعتربت
«كتلة امل�ستقبل» أ�ن «الكالم الذي �صدر
عن وزير اخلارجية اللبناين لدى
زيارته دم�شق يوم أالحد املا�ضي ،أ�عاد
�إىل أالذهان أ�جواء الو�صاية البغي�ضة
واملرفو�ضة» ،فيما أ��سفت الكتلة ملواقف
الرئي�س نبيه بري أالخرية ،معتربة
أ�ن احلديث عن « أ�كاليل العار والغار
وم�سرحية ال�شخ�ص هو أ��سلوب �إلهاء
وتورية ،معروف من يتقنه وينفذه».
كما دعت «كتلة امل�ستقبل» �إىل «وقف
فوري للعنف واالرتكابات واجلرائم
ا إلن�سانية بحق املدنيني و�سحب اجلي�ش
من ال�شوارع وحما�سبة الذين قتلوا
املتظاهرين ،متهيد ًا لتطوير النظام
ال�سيا�سي و�إ�صالحه مبا يحقق لل�شعب
ال�سوري ال�شقيق حقوقه فـي احلرية
والعدالة والكرامة» .وكانت البالد قد

�شهدت اعت�صامات وتظاهرات فـي
مناطق عدة وتظاهرات ليلية يومية
فـي طرابل�س .ولكن أالبرز هذا أال�سبوع
فـي هذه التحركات ،كان االعت�صام
الذي نفذته جمموعة من املثقفني
والنا�شطني فـي املجتمع املدين ،فـي
�ساحة ال�شهداء ،دعم ًا لل�شعب ال�سوري
مب�شاركة من بع�ض �شخ�صيات «14
�آذار» ،و�سرت معلومات م�صدرها قوى
«� 14آذار» ت�شري �إىل احتمال أ�ن يعودوا
�إىل ا إلعت�صام الدائم فـي �ساحة
ال�شهداء� .إذ ًا ،أ��صبحت أالحداث فـي
�سوريا املادة أال�سا�سية التي تتحكم
مب�سار اخلالف الداخلي بني فريقي
 8و»� 14آذار» اللذين باتا يتواجهان
على خلفية امللف ال�سوري ،مما ي ؤ�كد
مقولة أ�من لبنان من أ�من �سوريا ،و أ�ن
احلراك ال�سوري �سترتجم نتائجه على
ال�ساحة الداخلية �سواء جنح النظام
فـي تخطي أالزمة أ�م مل ينجح ،فلبنان
�ساحة متلقية ومك�شوفة مثلما كان ومل
يزل.
وكانت اجلل�سة الت�شريعية ملجل�س
النواب قد فوتت فر�صة بالغة أالهمية
بالن�سبة �إىل لبنان ،كما قال وزير
الطاقة جربان با�سيل من أ�جل معاجلة
جذرية مللف الكهرباء املزمن .وكان
با�سيل قد أ�كد على �ضرورة أ�ن يعمد
جمل�س النواب �إىل �إقرار البند املتعلق
بخطة الكهرباء ،خ�صو�ص ًا أ�ن ما هو
مطروح هو نتاج جهد ا�ستم ّر ملا يزيد
عن �سنة ون�صف ال�سنة ،ويحظى
مبوافقة كل القوى ال�سيا�سية ،وبالتايل

ال يوجد أ�ي �سبب ألي فريق فـي أ�ن
يعار�ضه ،علم ًا أ�ن اقرتاح القانون
الذي تقدم به رئي�س «تكتل التغيري
وا إل�صالح» النائب مي�شال عون،
هو ن�سخة طبق أال�صل عن امل�شروع
الذي أ�قرته حكومة الرئي�س �سعد
احلريري فـي متوز  .2010وامل�شروع
يرمي �إىل منح وزارة الطاقة مبلغ
 1700مليار لرية (مليار ومئة مليون
دوالر أ�مريكي) ،إلنتاج  700ميغاوات
من الطاقة الكهربائية .ورغم أ�ن
هذه الكمية من الطاقة كفيلة بحل
اجلزء أالكرب من م�شكلة لبنان ،ف�إن
قوى «� 14آذار» عار�ضت امل�شروع،
بهدف �إ�سقاطه .وبح�سب م�صادر فـي
أالكرثية ،ف�إن قوى املعار�ضة «تريد
�إف�شال احلكومة فـي أ�ي عمل �ستنجزه،
ولن تكون مهت ّمة بالنتائج التي �سترتتب
على �إ�سقاط هذا ا إلقرتاح ،رغم
كونه حيوي ًا» .ومن اجلهة أالكرثية،
أ�فادت معلومات �صحفية أ�ن احلكومة
التي �سيكون ملف الكهرباء على ر أ��س
جدول أ�ولوياتها ،ال ت�ستطيع انتظار
�إقرار قانون املوازنة لبدء العمل فـي
زيادة قدرة لبنان على �إنتاج الكهرباء،
وخ�صو�ص ًا أ�ن املوازنة لن تب�صر النور
قبل �إجناز قطع ح�ساب املالية العامة
لل�سنوات املا�ضية .وفـي معلومات من
م�صادر مقربة من الرئي�س ميقاتي
أ�ن رئي�س احلكومة يتعامل مع هذا
ا إلقرتاح على أ��سا�س أ�ن احلكم
ا�ستمرار ،و أ�ن م�ضمون ا إلقرتاح هو
م�شروع أ�قرته احلكومة ال�سابقة .ولفت

مراقبون �إىل أ�ن احلكومة احلالية
لن ت�صنف فـي خانة الناجحني فـي
حال ف�شلها فـي حل م�شكلة التقنني
الكهربائي ،ولو جزئي ًا .وجتدر ا إل�شارة
�إىل أ�ن لبنان مل ي�ستثمر فـي �إنتاج
الكهرباء منذ أ�كرث من ع�شر �سنوات،
وبات بحاجة ملحة �إىل ا�ستثمار كهذا،
لتلبية ا إلرتفاع املتزايد يوم ًا بعد �آخر
فـي الطلب على الطاقة الكهربائية.
فـي املح�صلة ،يبدو أ�ن امللفات املعقدة
كثرية ولي�س ملف أالزمة ال�سورية
واملواقف اللبنانية املتباينة منها أالقل
خطورة على الداخل اللبناين ،فيما ال
يبدو أ�ن حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي
�ستنجو من «ح�شرها» فـي الزاوية عند
كل ملف وفـي كل مفرتق وهاهو ملف
ت�سليم املتهمني فـي اغتيال احلريري
يعود �إىل الواجهة مبجرد أ�ن ت�صعيد
ال�ضغوط الرتكية املرجو من زيارة وزير
اخلارجية الرتكية أ�حمد داود اوغلو اىل
دم�شق ولقائه الرئي�س ال�سوري ب�شار
اال�سد ،والرهان على اندفاع تركيا فـي
هجوم على �سوريا مل يح�صل بل على
العك�س منه �إذ �شدّد أ�وغلو بعد الزيارة
«على أ�ن �سوريا بقيادة الرئي�س أال�سد
�ست�صبح منوذج ًا فـي العامل العربي
بعد ا�ستكمال ا إل�صالحات التي أ�قرتها
يهم املواطن
القيادة ال�سورية» ...ما ّ
اللبناين اليوم أ�من بالده ...ومن ثم
حت�سني ظروفه املعي�شية والرهان هنا
على حكومة «كلنا للعمل» واملواطن
ينتظر ع�سى أ� ّال يطول انتظاره.
احلـــــوار
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م ؤ��س�ســة خمزومـــي

اجلمعة 2011/8/12

«م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي القـــانــــون...

تعاون دائم مع الهيئات املحلية ...و أ�ي�ض ًا الدولية
هيئات دولية وحملية تبدي اهتمام ًا
بالتعاون مع «م ؤ��س�س ـ ــة خمزوم ـ ــي»
ملا تتمتـ ــع به من م�صداقي ـ ــة
وفعالي ـ ــة فـي جما ْ
يل العمل
االجتماعي والتنموي ،حيث مت

التفاهم بني «املفو�ضي ـ ــة ال�سامية
أ
للمم املتحدة ل�ش ؤ�ون الالجئي ـ ــن»
( )UNHCRوامل ؤ��س�س ـ ــة ب�نأ
يتم تقدمي اخلدمات املتوفرة لدى
املفو�ضي ـ ــة عرب «م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي �إطار التع ـ ــاون امل�شت ـ ــرك
بينهما.
أ
ولهذه الغاي ـ ــة ،ومن �جل حتقيق
أ�ف�ضل النتائج ،قامت املفو�ضية
بتقدمي دورة تدريبي ـ ــة ملوظفي

ملحة عامة
عن ق�ضاء العجلة

امل ؤ��س�سة فـي  20متوز املا�ض ـ ــي،
بهدف تعريفه ـ ــم باخلدم ـ ــات
التي ت ؤ�منها الـ»»UNHCR
وحتديد املنهجي ـ ــة التي �سيت ـ ــم على
أ��سا�سه ـ ــا تنفي ـ ــذ هذا التعاون.
�إن وظيفة الق�ضاء فـي أال�صل هي
و�ضع ح ّد للنزاعات التي تعر�ض عليه
باتخاذ أ�حكام وقرارات فيها ،بعد
�إتاحة املجال و�سيع ًا للمتقا�ضني لعر�ض
مو�ضوع النزاع وتقدمي الب ّينة على
�صحة وجهة نظر كل فريق ،وميح�ص
ّ
الق�ضاء ما يديل به كل طرف ويط ّبق
فيه حكم القانون مبين ًا وجه احلق
ف�صل
فيما يدّعيه كل فريق ،حتى �إذا َ
الق�ضاء فـي النزاع ف�إن حكمه يكون
قد بت فـي أ��صل اخلالف القائم بني
املتداعني وا�ضع ًا حد ًا للدعوى بينهم،
بعد أ�ن يكون قد مكنهم من �إبداء أ�وجه
الدفع والدفاع وا إلدالء بكل ما لديهم
فـي نطاق الواقع والقانون ،م ؤ� ّيدين
ما يدلون به بالوثائق وامل�ستندات،
حتى �إذا �صدر حكم الق�ضاء اعترب
ذلك عنوان ًا للحقيقة ،مما يجعله
يحوز على قوة الق�ضية املحكمة
ويكون ملزم ًا للخ�صوم ،خ�صو�ص ًا و أ�ن
حق االدعاء قد أ�حيط بال�ضمانات
الكافية ،واقت�ضى أالمر فـي أ�غلب
الدعاوى أ�ن تعر�ض على درجتني
من درجات املحاكمة ،حتى �إذا وقع
ف�سح املجال لت�صحيحه .بل
خط أ� أ� ِ
�إن أالمر ال يقت�صر على درجتي
املحاكمة البدائية واال�ستئنافية ،بل
قد ي�صل �إىل مرحلة النق�ض حيث
الطاقة املتجددة وخ�صو�ص ًا الطاقة متار�س حمكمة النق�ض رقابتها على
ال�شم�سية.
ح�سن تطبيق القانون.
�إال أ�ن هذه ال�ضمانات التي أ�حيط
بها حق التقا�ضي على أ�هميتها
البالغة جعلت الت أ�خري فـي اتخاذ
أالحكام والقرارات أ�مر ًا واقع ًا
ب�شكل �شبه دائم وحمتم مما قد
ي�سبب للمتقا�ضني أ��ضرار ًا ال ميكن
تالفيها بالتعوي�ض املادي .أ�مام هذا
الواقع ،وجد امل�شرتع �ضرورة متكني

حما�ضرة حول «الطاقات املتجددة» بالتعاون مع وزارة ال�ش ؤ�ون االجتماعية
فـي �إطار التعاون الذي يتم بني برنامج
«الزراعة/البيئة» فـي «م ؤ��س�سة
خمزومي» ووزارة ال�ش ؤ�ون االجتماعية،
قامت امل ؤ��س�سة بتنظيم حما�ضرة
مو�ضوعها الطاقات املتجددة ،فـي
بلدة كفرحتا ق�ضاء �صيدا فـي  25متوز
املا�ضي ،وذلك �ضمن فعاليات املخيم
التطوعي�/صيف  2011والذي تنظمه
الوزارة فـي كافة املناطق اللبنانية.
وفـي خالل هذه املحا�ضرة ،قدّم
أال�ستاذ ح�سان جابر �شرح ًا وافي ًا
عن خمتلف أ�نواع الطاقة املتجددة
ً
أ
منها الهواء ،ال�شم�س ،أالمواج ،املد كيفية ا�ستخدامها .كما قدّم �ي�ضا الكهرباء وحمطات توليدها وتوزيعها
واجلزر وغريها و أ�عطى أ�مثلة حول �شرح ًا عن الواقع اللبناين مبا يخ�ص م�شدّد ًا على �ضرورة اال�ستفادة من

أ
«الخ�ضر ...خط أ�حمر»
ت�سعى «م ؤ��س�سة خمزومي» منذ
ت أ��سي�سها �إىل �إبراز أ�همية املحافظة
على البيئة من أ�جل لبنان أ�خ�ضر
وعامل أ�نظف ،ولهذا فهي دائم ًا
حا�ضرة فـي خمتلف الن�شاطات التي
تتمحور حول حماية البيئة والطبيعة.
وفـي هذا ال�سيـ ــاق �شاركت امل ؤ��س�سة
فـي اللقاء الذي نظمه «حزب اخل�ضر
اللبناين» إلطالق حملة أ
«الخ�ضر...
خط أ�حمر» ،فـي فندق «املونرو» -

بريوت ،فـي  28متوز املا�ضي.
وتت�ضمـ ــن هذه احلملة �سل�سلـ ــة
من الن�شاطات الثقافيـ ــة البيئيـ ــة،
وتهدف �إىل بنـ ــاء جمتمع أ�خ�ضر
جديد من خالل الت�شبيـ ــك بني
اجلمعيـ ــات التي تعنى بالبيئـ ــة
والعمل على ن�شـ ــر القيم اخل�ضراء.
و�ستقام هذه الن�شاطات فـي ميدان
�سباق اخليل فـي بريوت ،فـي  8أ�يلول
املقبل.

املتقا�ضني من اللجوء �إىل طرق
فـي التقا�ضي ال تتقيد با إلجراءات
العادية ،ل�صون م�صاحلهم الظاهرة
من غري تعر�ض أل�سا�س حقهم الذي
يبقى النزاع ب�صدده قائم ًا أ�مام
الق�ضاء العادي ،أ�و على أالقل م�صان ًا
لغاية تقدمي الدعوى ب�ش أ�نه امام
الق�ضاء املخت�ص .لذا ت�ضمن القانون
ن�صو�ص ًا ت ؤ�من حتقيق هذه أالغرا�ض
وتراعي �إمكانية اتخاذ مثل هذه
التدابري حني توفر عن�صر العجلة
ب�شكل يخرجها عن ال�سياق العادي
لعمل الق�ضاء الرامي �إىل �إ�صدار
أ�حكام ت�ضع حد ًا نهائي ًا للنزاعات
املعرو�ضة عليه.
هذه هي أال�سباب التي حملت على
ابتداع الق�ضاء امل�ستعجل الذي هو
بطبيعته ق�ضاء وقتي ال يح�سم النزاع
املعرو�ض عليه ب�شكل نهائي ،وال يتمتع
القرار ال�صادر عنه بقوة الق�ضية
املحكمة ،بل ميكن تعديل مثل هذا
القرار أ�و الغا ؤ�ه �إذا تغريت الظروف
او اقت�ضت ذلك أالحوال املتبدلة
من قبل قا�ضي أالمور امل�ستعجلة
ذاته ،فيكون من باب أ�وىل أ�ن مثل
هذا القرار ال يقيد املحكمة الناظرة
ب أ��سا�س النزاع والوا�ضعة يدها على
مو�ضوع احلق ،بل يتعلق م�صريه
باحلل النهائي الذي يعطى للدعوى.
 vvاللجنة القانونية
فـي حزب احلوار الوطني

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

أ
المرية ُح�سن جهان
«برنامج التوعية»
«م ؤ��س�سة خمزومي»

جمالها وح�سن أ�خالقها ،ف أ�ح ّبها
أالمري و أ�هداها جوهرة و�ضعتها
فـي طنطورها (طا�سة تو�ضع على
الر أ��س) ،وقدّر ثمنها ب أ�كرث من
أ�لف وخم�سني غر�ش ًاُ .عرف نفوذها
فـي الق�صر ف أ�خذ عامة النا�س
يق�صدونها ملطلق �شكوى ،ومل تكن
تردّهم خائبني.

أالمرية ح�سن جهان هي أ�مرية
�شرك�سية ُ�سبيت �إىل أال�ستانة أ�ثناء
غارات العثمانيني على ال�شراك�سة،
وبيعت بيع الرقيق .ا�شرتاها أالمري
ب�شري ال�شهابي بعد وفاة زوجته،
فن�صرها وتز ّوجها وعلمها اللغة
ّ
العربية .كان ا�سم أالمرية «ح�سن َولدت أالمرية ح�سن جهان أ
للمري
جهان» الفار�سي ،الذي يعني ب�شري ابنتني�ُ ،س ّميت الكربى
«ح�سن الدنيا» ،يليق بها ،لروعة �سعدى تي ّمن ًا بكنية أالمري « أ�بي

�سعدى» ،وتز ّوجت من أالمري عبد
اهلل ال�شهابي .أ�ما ا إلبنة الثانية
ف�س ّميت َ�س ّعود وتز ّوجت من أالمري
خليل اللمعي .وبعد نفي أالمري �إىل
أال�ستانة بقيت ح�سن جهان �إىل
جانبه حتى وفاته .دفن أالمري ب�شري
فـي كني�سة البطريركية أالرمنية
الكاثوليكية فـي َغ َلطة فـي أال�ستانة
وفق ًا إلرادته ،و أ�ر�سلت زوجته مبلغ
أ�ربعني أ�لف غر�ش ًا �إىل دير القمر
ليوزع عن روحه .وعادت هي �إىل
أال�ستانة على أ�ن حتتفظ بحق ما

رتبت لها ا إلمرباطورية العثمانية من بخم�سني أ�لف غر�ش ًا .وكانت �سخ ّية
مال .لكنه مل ُي�سمح لها عند عودتها باملال حللمها با�ستعادة حكم ا إلمارة
�إىل لبنان بحمل رفات أالمري ب�شري ال�شهابية.
معها ،فبقيت رفاته فـي أال�ستانة �إىل
أ�ن ا�سرتجعته الدولة اللبنانية �سنة �سنة � 1874سافرت ح�سن جهان �إىل
 1947ودفن مع زوجته أالوىل أالمرية م�صر قا�صدة اخلديوي �إ�سماعيل
�شم�س .وقد م ّلك أالمري ب�شري زوجته بن ابراهيم �صديق زوجها� ،آملة أ�ن
را�ض فـي اجل ّية ي�ساعدها فـي ا�ستعادة حكم ا إلمارة
ق�صر بيت الدين و أ� ٍِ
حيث �ش ّيدت معبد ًا .و أ�ثناء حكم ال�شهابية ،ولكن امل� ؤس�ول املايل فـي
داود با�شا ا�ست أ�جر ق�صر بيت الدين ق�صر بيت الدين طلب أ�ن تنزل
من «ال�ست» ل�سنة واحدة ،وهي ما على نفقة م�صر ،حيث بقيت خم�سة
لبثت أ�ن باعته �إىل مت�صرفية لبنان أ��شهر تنتظر أ�ن يقابلها اخلديوي،

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

ولكن من دون جدوى .ولقد تناقلت
أ�ل�سن اخلدام ب أ�نها جاءت تطالب
ب�إ�سناد مايل (دين) أ
للمري ب�شري
على �إبراهيم با�شا ،لذا متنع جنله
اخلديوي ا�سماعيل عن مقابلتها �إىل
أ�ن مر�ضت فـي م�صر وطلبت العودة
�إىل لبنان .عندها قدّم اخلديوي
نفقات ال�سفر ،وو�صلت �إىل اجلية
�سنة  1875ولكنها ما لبثت أ�ن ماتت
ودفنت فـي كني�سة برج الرباجنة.
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي

