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العدد358:

امل�شهد اللبناين

التحديات التي تواجه حكومة الرئي�س ميقاتي كبرية و�شائكة
املواطنون ينتظرون خطوات عملية على أ
الر�ض

�إرتفعت هذا أال�سبوع وترية ال�سجال
على ال�ساحة ال�سيا�سية على نحو
ملحوظ ،وذلك على وقع ت�صاعد
ال�سجال بني «تيار امل�ستقبل» وحزب
اهلل والذي طالت �شظاياه �إيران على
خلفية املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان
وفـي ظل توقعات ب�صدور القرار
ا إلتهامي خالل �ساعات! فـي وقت �شغل
امللف أالمني هذا أال�سبوع ال�ساحة
ال�سيا�سية مع تالحق احلوادث املتنقلة
و أ�برزها على ا إلطالق ف�ضيحة هروب
خم�سة عنا�صر من «فتح ا إل�سالم» من
�سجن رومية ،فار�ض ًا حتدي ًا �إ�ضافي ًا
على احلكومة التي تواجه حتدّي ًا
لتما�سك مك ّوناتها والت�ضامن الوزاري،
على خلفية التجاذب احلا�صل حول
خطة الكهرباء بني رئي�س «تكتل
التغيري وا إل�صالح» العماد مي�شال عون
واملتحفظني على اخلطة ،مما دفع
عون �إىل حتذير حلفائه فـي أالكرثية
من أ�ن بقاءه فـي احلكومة مرتبط
ب�إقرار م�شروع الكهرباء .وفيما أ�كد
رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي أ�ن ملف
الكهرباء �ستتم مقاربته وفق م�شروع
قانون �سيناق�ش فـي جمل�س الوزراء
لو�ضع ال�ضوابط القانونية وا إلدارية
الكفيلة بح�سن تطبيقه ،برز هذا
أال�سبوع أ�ي�ض ًا عنوان خاليف جديد

ظهر فـي أالفق حول قانون ا إلنتخاب،
مع �إعالن النائب وليد جنبالط
ما يرتدد كثري من ال�سيا�سيني فـي
ا إلف�صاح عنه ،و�إن كانت غالبية
الطبقة ال�سيا�سية القائمة ت�ضمر هذا
املوقف ،حني قال �إنه يعار�ض قانون
انتخاب على أ��سا�س الن�سبية ،أالمر
وجه �ضربة موجعة ،لك ّل امل�شروع
الذي ّ
الذي يعلن وزير الداخلية أ�نه يعمل على
�إجنازه قبل نهاية �شهر أ�يلول املقبل.
وفيما كانت ذيول انفجار انطليا�س
تتفاعل حتت وط أ�ة التوظيف ال�سيا�سي،
واجهت حكومة ميقاتي أ�زمة جديدة
فـي �سجن رومية مع متكن خم�سة من
موقويف «فتح اال�سالم» من الفرار
ا�ستكما ًال لعمليات الهروب املتكررة
لعنا�صر هذا التنظيم .كما ُ�سجلت
هذا أال�سبوع زيارة رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س لبريوت،
بغية ت أ�مني الدعم اللبناين لقرار
ال�سلطة بالتوجه �إىل أالمم املتحدة فـي
أ�يلول املقبل للح�صول على اعرتاف
بالدولة الفل�سطينية ،ال �سيما أ�ن لبنان
يرت أ��س جمل�س أالمن فـي ال�شهر املقبل.
وقد أ�عادت هذه الزيارة ملف الالجئني
الفل�سطينيني فـي لبنان �إىل الواجهة،
مع �إ�صرار الرئي�س الفل�سطيني على
رف�ض التوطني وال�سالح ،وت أ�كيده أ�ن

احلدث بعيون عربية

إ��رسائيل تخ�شى انتفا�ضة فل�سطينية
ثالثة!

تناولت ال�صحف العربية أ�برز
أالحداث التي �سجلتها دول املنطقة،
فتطرقت �إىل املحاكمة التي يخ�ضع
لها الرئي�س امل�صري ح�سني مبارك
وجنليه فـي ف�صلها الثاين ،با إل�ضافة
�إىل اقرتاب ا�ستحقاق أ�يلول املتمثل
بتوجه الفل�سطينيني �إىل أالمم املتحدة
للح�صول على اعرتاف بدولة فل�سطينية
م�ستقلة� ،إ�ضافة �إىل ما ت�شهده ليبيا من
تطورات ع�سكرية .فقد اعتربت �إحدى
كربيات ال�صحف امل�صرية أ�ن حماكمة
مبارك على أ�هميتها لي�ست احلدث
أالخطر فـي م�صر� ،إذ أ�ن التحدي
أالبرز هو بناء الدولة الدميقراطية
املدنية على أ�نقا�ض النظام ال�سابق،
مع �إيالء اجلانب ا إلقت�صادي وحت�سني
م�ستوى احلياة أ�همية كربى .من
جهة أ�خرى ،ر أ�ى البع�ض أ�ن القلق
ا إل�سرائيلي من التحرك الفل�سطيني
نحو أالمم املتحدة ال يتمثل بالهجمة
الدبلوما�سية إلحباطه فح�سب ،بل
امتد �إىل تعزيزات أ�منية فـي ال�ضفة
الغربية املحتلة وعند اجلبهات مع

غزة ولبنان و�سوريا ،ف أ�كرث ما تخ�شاه
�إ�سرائيل هو اندالع انتفا�ضة فل�سطينية
�سلمية تعيد �إنتاج ا إلنتفا�ضتني أالوىل
والثانية! أ�كدت �إحدى ا إلفتتاحيات،
فـي حني اعتربت أ�خرى أ�نه حان الوقت
لف�ض ا إل�شكاالت أال�سا�سية التي بقيت
من دون حل� ،سواء ق�ضية الالجئني
وامل�ستوطنات أ�و احلدود والقد�س
واملياه .وهنالك من انتقد كالم الرئي�س
أالمريكي باراك أ�وباما عن حقوق
ا إلن�سان ومعاقبة منتهكيها ،فما ارتكبه
ا إلحتالل ال�صهيوين ومازال يرتكبه
فـي فل�سطني املحتلة مل يندرج �إىل ا آلن
فـي ترجمة القامو�س أالمريكي حول
منع أالعمال الوح�شية ومنع انتهاك
حقوق ا إلن�سان .على �صعيد �آخر ،ف�إنه
مع اقرتاب الزحف الع�سكري املكثف
من القاعدة أال�صلب للنظام الليبي،
حذر البع�ض من أ�ن احل�سم الع�سكري
لن يحقق ا إل�ستقرار فـي ليبيا حتى
بعد �سقوط نظام الزعيم الليبي معمر
القذافـي.
فقد أ��شارت أ
«الهرام»)...( ،
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الالجئني الفل�سطينيني هم خا�ضعون
ل�سلطة القانون اللبناين ،و�إ�صراره على
أ�نهم �ضيوف م ؤ�قتون ال أ�كرث.
وقد ر أ�ى رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان خالل حفل �إفطار
أ�قامه على �شرف الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س أ�ن « أ�من لبنان من
أ�من املخيمات ،و�سيادته تكون ب�سيادة
القانون على جميع أ�را�ضيه» .من
هنا ،يرى الرئي�س �ضرورة �إيالء و�ضع
الفل�سطينيني الالجئني فـي لبنان
وعب �سليمان عن
أ�همية خا�صة .رّ
تطلعه �إىل تعاون ال�سلطة الفل�سطينية
مع ال�سلطات اللبنانية فـي توفري
الظروف املنا�سبة لتطبيق نزع ال�سالح
من داخل املخيمات وخارجها� .شدد
رئي�س اجلمهورية على أ�همية قيام
الدولة الفل�سطين ّية ،م ؤ�كد ًا أ�ن تويل
لبنان رئا�سة جمل�س أالمن الدويل،
خالل �شهر أ�يلول املقبل ،وا�ستمرار
ع�ضويته غري الدائمة فـي املجل�س لغاية
نهاية هذا العام� ،إ�ضافة �إىل رئا�سة
قطر للدورة املقبلة للجمع ّية العامة
أ
للمم املتحدة� ،ست�شكل عنا�صر دعم
مهمة للم�سعى الفل�سطيني الهادف �إىل
اعرتاف أالمم املتحدة بدولة فل�سطني.
ور ّد عبا�س قائ ًال �إن «وجود الالجئني
الفل�سطينيني فـي لبنان م ؤ�قت ويخ�ضع

للقانون اللبناين» ،م�شري ًا �إىل أ�ن
ح�صول الفل�سطينيني على احلقوق
املدنية واالجتماعية للعي�ش بكرامة ال
يعني التوطني .و أ�علن عبا�س أ�ن ال أ�حد
«يفكر بالتوطني ألننا نعلم معنى هذه
الكلمة» ،م�ضيف ًا أ�ن ال وجود ل�سالح
فل�سطيني من أ�جل حماية الفل�سطينيني
فـي لبنان ،فالفل�سطينيون ،بح�سب
عبا�س ،ال يحتاجون �إىل أال�سلحة وال
يريدونها فهم بحماية ال�شعب اللبناين
رئي�س ًا وحكومة وبرملان ًا و�شعب ًا و»نحن
ن ؤ�من أ�ن لبنان أ�ر�ض واحدة له �سيادته
على كل أ�را�ضيه».
وكان الت�ضامن احلكومي قد اهتز حتت
وط أ�ة ت أ�ييد بع�ض أ�طراف احلكومة
ت أ�جيل �إقرار اقرتاح القانون املقدّم
من العماد مي�شال عون لت أ�مني 700
ميغاوات من الطاقة الكهربائية ،وذلك
بانتظار �إعادة البحث فيه داخل جمل�س
الوزراء وت�ضمينه بع�ض ال�ضوابط .وفـي
معلومات �صحفية أ�ن رئي�س احلكومة
جنيب ميقاتي ،الذي كان قد وعد فـي
كلمة له ،فـي �إفطار دار أاليتام ،ب أ�ن
يناق�ش جمل�س الوزراء م�شروع قانون
الكهرباء لو�ضع ال�ضوابط القانونية
وا إلدارية الكفيلة بح�سن تطبيقه،
ك�شفت أ�و�ساطه قبيل جل�سة أ�م�س
اخلمي�س أ�نه �سيعمل على �إحالة امل�شروع

احلدث بعيون غربية

احلدث بعيون إ��رسائيلية

على أ�وباما أ�ن يدعو أ
ال�سد
إ�ىل الرحيل!

ركزت ال�صحف الغربية اهتمامها على
امللف ال�سوري ،ال �سيما فـي ما يتعلق
ب أ�حداث حماة ومواقف بع�ض الدول
اخلليجية منها .و أ�جمعت على �ضرورة
تكثيف �ضغوطات املجتمع الدويل على
النظام ال�سوري كما ح�ضت الواليات

بعد �إقراره �إىل املجل�س النيابي على أ�ن
يت�ضمن «ا إلجازة للحكومة» ب�صرف
أالموال الالزمة خلطة الكهرباء التي
يقرتحها الوزير جربان با�سيل .مع
العلم أ�ن جزء ًا من اعرتا�ض النواب فـي
اجلل�سة النيابية أالخرية على م�شروع
قانون العماد عون املعجل املكرر كان
�سببه طلب منح أالموال لوزارة الطاقة
التي تكون ممثلة عادة بالوزير ،ال ملجل�س
الوزراء .وتقول أ�و�ساط الرئي�س ميقاتي
أ�ن �صيغة «ا إلجازة للحكومة» �سبق أ�ن
وردت فـي امل�شروع الذي أ�قرته حكومة
الرئي�س �سعد احلريري ،و أ�حالته على
جمل�س النواب ،و أ�قرته جلنة املال
واملوازنة ،أ�ي أ�ن تلك ال�صيغة حظيت

مبوافقة كل من فريقي  8و»� 14آذار»
و»التيار الوطني احلر» ،ممث ًال بوزرائه
حينذاك وبرئي�س جلنة املال واملوازنة.
لكن أ�و�ساط «التيار الوطني احلر»
مت�سكها مبا ين�ص عليه قانون
أ�كدت ّ
املحا�سبة العمومية الذي مينح الوزير ال
جمل�س الوزراء حق عقد النفقات ،بعد
نيل موافقة الهيئات الرقابية ،مذكرة
بع�شرات القرارات التي يتخذها جمل�س
الوزراء ،والتي متنح حق �صرف أالموال
للوزارات ،ومنها على �سبيل املثال مبلغ
 200مليار لرية م ِنح لوزارة أال�شغال
قبل أ��سبوعني.
وكان رئي�س «تكتل التغيري وا إل�صالح»
النائب مي�شال عون ()...
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ال�سني وال�شيعي يكرهان أ�مريكا
ويعاديان إ��رسائيل!

املتحدة على دعوة الرئي�س ال�سوري تناولت ال�صحف العربية أالو�ضاع فـي على التعاطي مع امللف ا إليراين .فر أ�ى
ب�شار أال�سد �إىل مغادرة ال�سلطة� .سوريا وانعكا�ساتها على املنطقة ،ف�ض ًال البع�ض أ�ن أالحداث فـي �سوريا و�ضعت
و أ�برزت مواقف ال�سعودية والكويت عن أ�زمة الدين أالمريكي وت أ�ثريها تركيا ()...
والبحرين وا�ستدعاء ال�سفراء فـي
�ص 6
دم�شق ،فهذه اخلطوة تعك�س تزايد
عزلة أال�سد ()...
أ
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هل الطالق مر�ض وراثي؟
أ
الب جان بول أ�بو غزالة فـي حديث
إ�ىل جريدة «احلوار»

�ص 4

ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي ��سبوع

ا�ستقبل رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي هذا
أ
ال�سبوع ك ًال من أ�مني عام «تيار امل�ستقبل» ال�سيد أ�حمد احلريري،
والقن�صل العام فـي ال�سفارة امل�صرية أ�حمد حلمي ،ووفد ًا من «اجلامعة
ي�ضم عميد كلية �سليمان عليان إلدارة أ
أ
العمال
المريكية فـي بريوت» ّ
أ
الدكتور جورج جنار ،والعميد امل�شارك للربامج الكادميية فـي كلية
المناء
�سليمان عليان الدكتور عا�صم �صفي الدين ،ومديرة مكتب إ
للمناء
فـي اجلامعة ال�سيدة �سلمى عوي�ضة ،ونائب الرئي�س امل�ساعد إ
الدكتور عماد بعلبكي.
أ
كما زار خمزومي املدير العام للمن العام اللواء عبا�س ابراهيم فـي
مقر أ
المن العام ،حيث هن أ�ه على موقعه اجلديد وتداول معه فـي
أ
والقليمية.
الو�ضاع املحلية إ
من ناحيته ،قام وفد من «قطاع ال�شباب والطالب» فـي احلزب بزيارة
�إىل «اجلامعة أ
المريكية للثقافة والتعليم» ( ،)AUCEحيث كان
فـي ا�ستقباله مديرة فرع احلدث الدكتورة رميا النابل�سي وم�ست�شار
وزير ال�شباب والريا�ضة الدكتور يو�سف �شاهني.
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ا إلفتتاحية  /ن�شـــــــــــاطات

العلة لي�ست فـي احلكومة ...العلة فـي النظام

احلـــــــــوار

ف ؤ�اد خمزومي

اجلمعة 2011/8/19

خمزومي
فـي ا�ستقبال وفد
من «اجلامعة أ
المريكية فـي بريوت»...
كر�سي درا�سات با�سم املرحوم
احلاج رامي خمزومي

لقد لوحظ فـي ا آلونة أالخرية نوع من أ�نواع املراوحة على م�ستوى عمل احلكومة
وحراكها خ�صو�ص ًا عندما طرح م�شروع الكهرباء أ�و خطة ت أ�مني  700ميغاوات من
الطاقة الكهربائية التي القت قبو ًال فـي جمل�س الوزراء ليجري ت أ�جيلها فـي جمل�س
ا�ستقبل رئي�س «حزب احلوار الوطني»
النواب بانتظار �إعادة البحث فيها داخل جمل�س الوزراء!
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي فـي مقر
بالت أ�كيد ل�سنا ب�صدد مناق�شة اخلطة التي يقال �نها كانت قد حازت أ�ي�ض ًا على احلزب فـي املتحف وفد ًا من «اجلامعة
إ
ي�ضم ك ًال من
موافقة احلكومة ال�سابقة برئا�سة �سعد احلريري .ونرجو للبنان فعلي ًا ح ًال جذري ًا أالمريكية فـي بريوت» ّ
مل�شكلة الكهرباء التي مل يعد جائز ًا فـي القرن الواحد والع�شرين أ�ن ي�ستمر بلدنا عميد كلية �سليمان عليان إلدارة
ومواطنينا فـي دوامتها� ،إذ ت�ستنزف جيوب اللبنانيني من جهة وال توفر خزينة أالعمال الدكتور جورج جنار ،والعميد
امل�شارك للربامج أالكادميية فـي كلية
حت�سن فـي جمال خدمات هذا القطاع.
الدولة من جهة أ�خرى من دون طائل أ�و ّ
�سليمان عليان الدكتور عا�صم �صفي
ما نريد �إثارته من هذا النموذج هو م�س أ�لة العمل احلكومي ،لي�س فـي حكومة الدين ،ومديرة مكتب ا إلمناء فـي
الرئي�س جنيب ميقاتي فح�سب بل فـي أ�ي حكومة لبنانية قامت �سابق ًا وما تعاين فيه من خلل فـي املمار�سة نعتقد أ�ن هذا اجلامعة ال�سيدة �سلمى عوي�ضة ،ونائب
للمناء الدكتور عماد
اخللل ذو �صلة برتكيبة القوى ال�سيا�سية أ�و الطبقة ال�سيا�سية القائمة على ال�سلطة .فاملراوحة التي أ��شرنا �إليها فـي تعامل الرئي�س امل�ساعد إ
حكومة ميقاتي مع امللفات املطلوب الت�صدي لها ومعاجلتها ،وهي بالفعل كثرية و�شائكة أ�ي�ض ًا -ونحن على ثقة ب أ�ن الرئي�س بعلبكي.
جنيب ميقاتي لديه اخلربة والقدرة على تدارك أالو�ضاع والعمل اجلدي لتنفيذ برناجمه احلكومي -لي�ست مر�ض ًا أ��صاب
أ
وقد هن� الوفد املهند�س خمزومي على
هذه احلكومة حتديد ًا وفج أ�ة بل هي ع ّلة موجودة فـي النظام الطائفي القائم.
�إعالن «اجلامعة أالمريكية فـي بريوت»
مل يح�صل فـي تاريخ لبنان ما بعد اتفاق الطائف أ�ن حتقق أ�ي م�شروع مهما كرب أ�و �صغر من غري عقد �صفقات و�إبرامها عن �إن�شاء كر�سي درا�سات فـي «حوكمة
ت�س ّمى حما�ص�صة بني القوى ال�سيا�سية املعنية بامل�شروع والقوى ال�سيا�سية ال�شريكة فـي احلكم وه ؤ�الء و أ�ولئك ي�شكالن الطبقة ال�شركات» با�سم جنله املرحوم احلاج
ال�سيا�سية القائمة على أ�مور اللبنانيني منذ الطائف وحتى ا آلن والتي مل تتبدّل أ�و تتغري با�ستثناء التغيري اجلاري على م�ستوى رامي خمزومي وذلك فـي كلية �سليمان
التوريث داخل العائالت نف�سها.
عليان إلدارة أالعمال فـي اجلامعة
أالمريكية.
عملي ًا مل يكن هنالك عمل حكومي من دون �صفقات (حما�ص�صة) -التعيينات ا إلدارية منوذج ًا -وال ت�شريع فـي جمل�س وقد �شكر الوفد املهند�س خمزومي
النواب فـي غياب ال�صفقات .فال م�شاريع تعرب من غري �إبرام اتفاق أ�و قيام توافق بني القوى ال�سيا�سية على احل�ص�ص على مبادرته الكرمية واخليرّ ة بتقدمي
وتوزيعها ،بينما ال ميكن مل�شاريع ا إل�صالح ال�سيا�سي أ�و ا إلداري أ�ن تعرب أ�و مت ّر ،لي�س خلالف بني القوى ال�سيا�سية وعدم مبلغ مليوين ومئة أ�لف دوالر أ�مريكي،
القدرة على متريرها فـي �صفقة ما ،بل ألن هذه الطبقة تتفق جميعها على الت�سويف واملراوحة ومن ثم الت أ�جيل أ
ولل�سف -م�ساهمة فـي �إن�شاء هذا امل�شروع فـيورمبا عدم العودة �إىل طرح امللف من أ��صله.
«اجلامعة أالمريكية فـي بريوت».

لي�ست العلة فـي م�شروع ت أ�مني ال�سبعمائة ميغاوات من الطاقة الكهربائية وال فـي عملية �إدراجها فـي املوازنة أ�و ر�صد
تكاليفها وحتويلها �إىل وزارة الطاقة مبا�شرة إلطالق اخلطة -وميكن هنا أ�ن تقوم أ�جهزة الرقابة بوظيفتها -بل قد يعمد
ال�سيا�سي الراف�ض اليوم لهذا امل�شروع (على تن ّوع أال�سباب احلالية ،فهنالك من ينتظر �إنقالب أالو�ضاع فـي املنطقة والعودة
�إىل ال�سلطة) فـي الغد �إىل تبني هذه اخلطة وحماولة ت�سويقها بال طائل ألن امل�شكلة لي�ست فـي امل�شروع عينه بل فـي اال�ستثمار
ال�سيا�سي للم�شاريع ،وبالتايل رهن املواطن وحاجاته احلياتية مب�صالح القوى ال�سيا�سية وا إل�ستخدامات ال�سيا�سية لعمل
ترجح الكفة( .امل�ضحك املبكي فـي هذا ال�سياق أ�ن التعبئة الطائفية واحلاجة �إىل الزعيم
احلكومة  -أ�ي حكومة -هي التي ّ
ؤ
أ
ا�ستقبل املهند�س ف�اد خمزومي �مني
الطائفي فـي كافة اخلدمات تعمي ب�صر املواطن وب�صريته).
عام «تيار امل�ستقبل» ال�سيد أ�حمد
�إن العلة هي فـي النظام الطائفي الذي ي�سمح ب�إبقاء البلد فـي حال املراوحة على كل ال�صعد ألنه رهينة طبقة �سيا�سية ال احلريري وذلك فـي دارته فـي بريوت
حيث قدّم واجب العزاء بوفاة احلاج
تبحث � إ ّال على ت أ�مني م�صاحلها وتلج أ� �إىل ا إلحتماء بطائفتها عند اللزوم!
�إن احلفاظ على التنوع والتعدد والتمايز يكون ب�إلغاء الطائفية ال�سيا�سية واعتماد النظام الن�سبي فـي ا إلنتخابات النيابية رامي خمزومي .وقد مت التباحث
ألن فـي النظام الطائفي يراوح البلد فـي مكانه ولن يح�صل تقدم ال فـي التعليم وال فـي القطاع ال�صحي وال فـي الرتبية وال فـي ب أ�و�ضاع البلد والعا�صمة بريوت.
وقد أ�كد خمزومي على �ضرورة
ا إلقت�صاد وال فـي قطاع الكهرباء وال فـي املياه ،ولن نحافظ على بلدنا فـي ظل هذا التخلف الذي ا�سمه النظام الطائفي.
احلفاظ على وحدة اللبنانيني والرتفع
�إن اعتماد النظام الن�سبي �سيخفف كثري ًا من �آثار الطائفية ال�سيا�سية التي هي أ� ّم العلل التي يعاين بلدنا منها ،من خالل عن كل ما يثري ال�شقاق أ�و يهدّد الوحدة
م�ساهمته بطريقة غري مبا�شرة ب�إلغاء نظام املحا�ص�صة املولد لهذه ا آلفة ،عرب �إ�ضعاف زعماء الطوائف الذين ي�شكلون الوطنية ،داعي ًا �إىل عدم العودة بلبنان
أ�عمدة نظام املحا�ص�صة .فاعتماد الن�سبية �سي�ضعف حكم ًا الهيمنة ال�سيا�سية التي ميار�سها ه ؤ�الء الزعماء على أ�بناء �إىل أ�جواء الفتنة الطائفية واملذهبية
الطوائف الذين أ�نتجهم قانون االنتخاب الذي ط ّبق فـي لبنان منذ العام  1922والذي يعتمد على القانون أالكرثي فـي دوائر التي �ضربت البالد منذ العام .2005
كما ا�ستقبل خمزومي القن�صل العام
متعددة املقاعد مع ال�صوت اجلمعي.
فـي ال�سفارة امل�صرية أ�حمد حلمي وتداول معه فـي أالو�ضاع العربية.
نحن ن ؤ�من ب أ�ن املواطنني يت�ساوون فـي احلقوق والواجبات �إذا ما نزعت الطائفية واملذهبية عن أ�داء امل ؤ��س�سات وا إلدارات
وكل مرافق الدولة .والف�ساد ي�صبح مك�شوف ًا أ�مام اجلمهور حني يظهر عاري ًا بال غطاء طائفي أ�و مذهبي أ�و فئوي ،علم ًا أ�ن
الف�ساد ال دين له وال طائفة!

و ...م�ستقب ًال أ�حمد احلريري
و أ�حمد حلمي

أ�لن ي�شعر املواطن العكاري ،على �سبيل املثال ،ب أ�نه موجود على خريطة الوطن؟ بغ�ض النظر عن املوا�سم ا إلنتخابية ألن
�صوته فـي ا إلنتخابات ورقابته فيما بعد على أ�داء النائب املنتخب �سي�شكالن أ��سا�س ًا للعملية ا إلنتخابية ولي�س انتماء النائب
ممن يقرتع له فـي ا إلنتخابات النيابية هي دليله �إىل
الطائفي واخلوف من مواطنه ا آلخر أ�و «الر�شوة» التي قد يتقا�ضاها ّ
أ
ا إلختيار ،بل ي�صبح وعيه �إىل حقوقه املدنية هو املقيا�س فـي حتديد خياراته واملطالبة مبدر�سة جيدة لوالده وم�ست�شفى
فاعل فـي منطقته ورعاية ل� ؤش�ون الزراعة والعمل فـي م�صنع و�سواه من من� آش�ت تنموية كما حقوقه فـي ال�ضمان ال�صحي
وا إلجتماعي هي املقيا�س لديه فـي حتديد خياراته ،وبالتايل وعيه لربنامج املر�شح �إىل متثيله فـي الندوة النيابية.
�إن لبنان يحتاج �إىل ور�شة �إ�صالحية أ�كرث من أ�ي بلد عربي �آخر ،فكيف ي�ستوي أ�ن يتحدث �سيا�سيوه فـي الدميقراطية
واحلرية وهم يعودون بالبالد عند كل مفرتق أ�و حتى م�شروع �إىل اخللف؟ ونهيب فـي هذا ال�سياق بحكومة الرئي�س جنيب
للنتخاب يعتمد الن�سبية فيتخفف
ميقاتي ب أ�ن تخرج عن امل أ�لوف وت�شكل اخرتاق ًا للمراوحة ال�سيا�سية وذلك ب�إقرار قانون إ
البلد من بع�ض م�شاكله و� إ ّال ف�إن أالر�ض �سيتبقى خ�صبة الجرتار الفنت الطائفية واملذهبية التي ما زالت ت�ضرب البالد ومل
تتوقف منذ العام .2005
احلـــــوار

ت�صوير حممد ال�ساحلي

خمزومي فـي زيارة
�إىل اللواء عبا�س ابراهيم
للتم�سك بالوحدة الوطنية
�سبي ًال إلنقاذ البلد

أ�علن رئيـ�س «حزب احلوار الوطني»
املهنـ ــد�س ف ؤ�اد خمزومـ ــي أ�ن
أالو�ضاع الداخلية غري مطمئنـ ــة
حمذر ًا من أ�ن ا�ستخدام ال�ش ـ ــارع
جمدد ًا �ساحة للمواجهات بني
أالفرقـ ــاء ال�سيا�سيني مثري للقلق

عند اللبنانيني .ونا�شد خمزومي
املواطنني رف�ض ج ّرهم جمدد ًا �إىل
ال�صراعـ ــات أالهلية والتم�سك
بالوح ـ ــدة الوطنية �سبي ًال إلنقاذ
البلد من حتويله �ساحة لل�صراعات
ا إلقليمية والدولية.

كالم خمزومي جاء �إثر زيارتـ ــه
املدير العام أ
للمن العـ ــام اللواء
عبـ ــا�س ابراهيـ ــم فـي مقر أالمن
العام فـي املتحف حيث هن أ�ه على
موقعه اجلدي ـ ــد وتداول معه فـي
أالو�ضاع املحلي ـ ــة وا إلقليمي ـ ــة.

ن�شـــــــــــاطات  /ر�أي

احلـــــــــوار

«قطاع ال�شباب والطالب»
فـي زيارة �إىل «اجلامعة أ
المريكية للثقافة والتعليم»
وفـي« ...موائد الرحمن»
تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
قام وفد من «قطاع ال�شبـ ــاب
والطالب» فـي «حـ ــزب احلـوار
الوطني» برئا�سة ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي م�س ـ ـ ؤ�ول القطاع �إياد �سكرية
بزيارة �إىل «اجلامعة أالمريكيـ ــة
للثقافة والتعليم» (،)AUCE
حيث كان فـي ا�ستقبـ ــاله مديرة
فرع احلدث الدكتورة رميا النابل�سي
وم�ست�شار وزير ال�شباب والريا�ضـ ــة
الدكتور يو�سف �شاهني ب�صفتـ ــه
امل�س ؤ�ول عن الدائرة الريا�ضيـ ــة فـي
اجلامعة.
رحبت النابل�سي بالوفد
وقد
ّ
ً
ً
وق ّدمت �شرحا م�سهبا عن اجلامعة
وا إلخت�صا�صات املتوفرة فيها .و ّمت
التطرق �إىل �إمكانية م�شاركة القطاع
فـي احلدث ا إلعالمي ال�ضخم
التي �ستقيمه اجلامعة فـي ني�سان

ي�ضم 250
عام  2012والذي �سوف ّ
�صحافي ًا ميثلون  23دولة.
كما ل ّبى «قطاع ال�شباب والطالب»
دعوة «جمعية بيت املر أ�ة اجلنوبي»
للم�شاركة فـي ا إلفطار ال�سنوي
الذي أ�قامته مبنا�سبة �شهر رم�ضان
املبارك برعاية رئي�س جمل�س النواب
أال�ستاذ نبيه بري ،وذلك فـي فندق
«فيني�سيا».

تواجه �سوريا اليوم احتماالت خطرية
نتيجة ا�ستمرار امل�سريات ال�شعبية فـي
عدّة مناطق ومواجهة النظام لها بعنف
ع�سكري �شديد ،ال مي ّيز بني قلة من
املند�سني وكرثة من املواطنني ال ُعزل
ّ
الذين ي�ص ّرون على التظاهر.
ف�سوريا حتتاج ا آلن �إىل قرارات
�شجاعة وحا�سمة ،من احلكم ومن قوى
املعار�ضة مع ًا ،ملنع انزالق �سوريا �إىل
حال من الفو�ضى ال�سيا�سية أ
والمنية،
ٍ
و�إىل ما قد يكون مقدّمة حلرب أ�هلية
تهدّد وحدة الكيان ال�سوري ووحدة
ال�شعب ال�سوري ،بل وتنذر مبخاطر
التق�سيم والتدويل لعموم بلدان منطقة
امل�شرق العربي.
�سوريا حتتاج ا آلن من قيادتها وحتديداً
من الرئي�س ب�شار أال�سد �إىل �إ�صدار
مر�سوم ا�ستثنائيُ ،يق ّر فور ًا فـي
جمل�س ال�شعب احلايلُ ،يلغي املادة
الثامنة من الد�ستور التي متنح حزب
البعث خ�صو�صية القيادة فـي احلكم،
و أ�ن ي�ستتبع ذلك ح ّل جمل�س ال�شعب
و�إجراء انتخابات نيابية ح ّرة خالل
مدة �شهرين لينبثق عنها بعد ذلك
حكومة وطنية جامعة.
�سوريا حتتاج ا آلن �إىل مهلة زمنية
حمدّدة يتوقف فيها العنف والتظاهر
واالعتقاالت ،ولكن يكون فيها اال�صرار
على احلريات العامة وعلى حقّ وجود
الر أ�ي ا آلخر وحق ح ّرية التفكري
والتعبري عرب و�سائل متن ّوعة غري
ال�شارع.
ف�صحيح أ�ن هناك من يت آ�مر على �سوريا
ا آلن ،ومن يريد ال�ضغط على قيادتها
من أ�جل ق�ضايا �إقليمية ال عالقة لها
با إل�صالح والدميقراطية ،لكن من
املهم أ�ي�ض ًا و�ضع حد لكل أالعذار
واحلجج التي ي�ستند �إليها اخلارج

الف�صل ال�ساد�س

فـي أ
العمال االنتخابية

املادة  :73بعد انتهاء توزيع املقاعد على اللوائح امل ؤ�هلة وفق ًا حل�ص�صها املقررة،
ترفع نتيجة التوزيع مبوجب حم�ضر وجدول النتيجة امللحق به يوقعهما جميع أ�ع�ضاء
اللجنة� ،إىل اللجان العليا فـي الدوائر االنتخابية.
 ت�سمي مديرية الداخلية العامة موظف ًا يت�سلم املغلفات وامل�ستندات من جلنة القيد،تباع ًا ،وفور انتهائها من عملها فـي كل مغلف .ويوقع املوظف املذكور على بيان ا�ستالم
كل مغلف وم�ستنداته.
فور انتهاء اللجنة من جمع وتنظيم حم�ضر النتائج ،يت�سلم املوظف املذكور ن�سخة
موقعة عن املح�ضر مع جدول النتائج امللحق به لقاء توقيعه باال�ستالم.

أ�حالم فـي مواجهة كوابي�س واقعة
ال لثنائية حكومات ا�ستبدادية أ�و معار�ضات مدعومة أ�جنبي ًا
�صبحي غندورv

م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب
املادة  :72ي�شرتط ل�صحة عملية توزيع املقاعد على املر�شحني داخل اللوائح ،وفق ًا
للمادة ال�سابقة أ�ن تراعى ال�ضوابط التالية:
أ
	�ن يكون املقعد ال يزال �شاغر ًا وفق ًا للتوزع الطائفي واملناطقي للمقاعد،
-1
أ
فبعد اكتمال ح�صة طائفة �و منطقة �ضمن الدائرة ،ال يعود من املمكن تفويز مر�شح
منتمي �إىل هذه الطائفة أ�و املنطقة التي ا�ستوفت ح�صتها من املقاعد.
أ�ن ال تكون الالئحة قد ا�ستوفت ن�صيبها املحدد من املقاعد ،ف�إذا
-2
مر�شح منتمي �إىل الئحة ا�ستوفت ح�صتها من املقاعد ،نتجاوز
و�صلنا فـي التوزيع �إىل
ٍ
هذا املر�شح لعدم ا�ستحقاق الئحته ملقعدٍ �إ�ضايف .وننتقل فـي التوزيع �إىل مر�شح �آخر
يليه مرتبة فـي عدد أال�صوات فـي القائمة التي ت�ضم اللوائح املتناف�سة كافة.

وقد �شارك وفد من القطاع برئا�سة
�سكرية فـي «موائد الرحمن» التي
ي�ستقبل فيها «حزب احلوار الوطني»
كعادته فـي كل عام �ضيوف ال�شهر
الكرمي من خمتلف املناطق اللبنانية،
وذلك فـي مركز الطريق اجلديدة.
ور أ�ى �سكرية أ�ن أ�همية «موائد
الرحمن» تكمن فـي ك�سر احلواجز
النف�سية وتبديد وهم ا إلنق�سام
املذهبي بني املواطنني.

أالجنبي من أ�جل ال�ضغط والتدخل،
يتم ت�صحيح التوازن املن�شود بني
وب أ�ن ّ
ا إلجراءات أالمنية التي ت�سري ب�سرعة
ال�صاروخ وبني التباط ؤ� ال�سلحفاتي
احلا�صل فـي تطبيق ا إل�صالحات
الد�ستورية وال�سيا�سية.
و�صحيح أ�ن هناك أ��سلحة ته ّرب من
لبنان �إىل �سوريا و أ�ن هناك جماعات
تريد �إحداث الفتنة الطائفية امل�سلحة
فـي أ�رجاء الوطن ال�سوري ،لكن الر ّد
احلكومي ال�سوري على هذا أالمر
أ�خذ الك ّل بجريرة البع�ض ومل مي ّيز
بني أ�برياء وعمالء فا�ستخدم العنف
ال�شديد ،الذي كان وما يزال ُيولد
مزيد ًا من التظاهر ومن اال�ستنكار
�إ�ضاف ًة إلعطاء الفر�ص ملزيد من
« أ�عمال التخريب وا إلرهاب» ومن
التدخل أالجنبي امل�شبوه.
فاملطلوب من احلكم فـي �سوريا هو
نف�سه املطلوب من قوى املعار�ضة :عدم
بعي واحدة فقط .فما يراه
ر ؤ�ية أالمور نْ
آ
احلكم ا آلن من ت�مر على �سوريا ال
�صالحات
ٍ
يجب أ�ن يحجب احلاجة �إىل � إ
د�ستورية و�سيا�سية جذرية وفورية.
كذلك هو واجب قوى املعار�ضة أ�ن تتن ّبه
�إىل ما تتع ّر�ض له من حماوالت توظيف
وا�ستغالل من أ�طراف دولية و�إقليمية
غايات وم�شاريع تخدم هذه
ول�صالح
ٍ
أالطراف ال امل�صالح ال�سورية .فقوى
املعار�ضة ترى ا آلن أالمور بع ٍني واحدة
هي مواجهة النظام ،وال تريد أ�ن
حماوالت أ�جنبية
ترى ما يحدث من
ٍ
لتوظيف هذه املعار�ضة ل�صالح أ�جندات
خا�صة ب أ��صحابها .فهذا ما يحدث
ا آلن فـي ليبيا ،وما حدث فـي ال�سابق
مع املعار�ضات العراقية وال�سودانية
واللبنانية ،وما نتج عن هذه التجارب
من خماطر تق�سيمية وتدويلية وهيمنة
أ�جنبية.
أ
على قوى املعار�ضة ال�سورية �ن تكون
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وا�ضح ًة فـي قياداتها وفـي برناجمها
ال فـي أ��ساليبها فقط ،و أ�ن تدرك أ�ن
�شعار «�إ�سقاط النظام» يعني ا آلن
دعوة مفتوحة ملزيدٍ من �سفك الدماء
وال�ستخدام العنف ولتهديد الوحدة
الوطنية ال�سورية .فالربنامج ا إل�صالحي
ال�شامل هو املطلوب وهو أال�سا�س وهو
املعيار ،كائن ًا من كان فـي احلكم .ف�إذا
كانت قوى املعار�ضة تعجز حالي ًا عن
برنامج
االتفاق على قياد ٍة واحدة وعلى
ٍ
�سيا�سي م�شرتَك ،وا�ضح ٌة فيه املطالب
ٍّ
ا إل�صالحية الد�ستورية ،وم ؤ�كدة فيه
هو ّية �سوريا العربية ودورها الهام فـي
ق�ضايا املنطقة ،فكيف لها أ�ن تنجح فـي
احلكم �إن و�صلت �إليه؟ وهل �ستت�صارع
�آنذاك فيما بينها حول تفا�صيل الربامج
وهوية �سوريا و�سيا�ستها اخلارجية؟!
ولل�سف ،ف�إن أ�ية ن�صيحة تقال النآ
أ
يتم
لبع�ض قوى املعار�ضة ال�سورية ّ
و�ضعها فـي «خانة خدمة النظام
ال�سوري» ،وهذا فـي ح ّد ذاته يحمل
التوجهات ال�سيا�سية
خماوف من طبيعة ّ
الفئوية لهذه القوى ورف�ضها للر أ�ي
ا آلخر ،بينما هي ترفع ال�صوت عالي ًا
عن احلاجة للدميقراطية .فال يجوز
أ�ن يقبل العرب ا آلن مبا يمُ كن ت�سميته
بـ»ا إلرهاب الفكري الثوري العربي»
بعد عقود من �إرهاب احلكومات .وال
يجوز أ�ي�ض ًا أ�ن يقبل العرب ما يحدث
حالي ًا من «حترمي وحتليل» �سيا�سي
ما كان ممكن ًا قبوله منذ أ��شهر قليلة.
فطلب التدخل أالجنبي أ��صبح حال ًال
وم�شروع ًا فـي أ�كرث من بلدٍ عربي حل ّل
م�شاكل عربية داخلية .والتنبيه �إىل ما
مر أ�جنبي و�إ�سرائيلي
هو حا�ص ٌل من ت آ� ٍ
على أ�وطان العرب وثرواتهم ووحدة
بلدانهم و�شعوبهم أ��صبح لدى
بع�ض «الثوار العرب» من املح ّرمات
ال�سيا�سية! وحينما ن�س أ�ل وي�س أ�ل غرينا
من يقود هذه الثورات؟ تكون ا إلجابة

ا�سم أ�و
هو ال�شارع و»ال�شباب» دون ٍ
فكري أ�و �سيا�سي!
برنامج
عنوانٍ أ�و
ّ
ٍ
�إذن� ،إىل أ� ّي منقلب نحن منقلبون
يتم أ�خذ هذه أالوطان �إىل
وكيف ّ
م�ص ٍري جمهول ،منطلقه غري معروف
و أ�ر�ضه مليئة ب أ�لغام االنق�سامات
الطائفية وا إلثنية؟!.
أ�لي�س حمزن ًا أ� ِن انتقل تاريخ العرب
من احلالة القبلية واجلاهلية �إىل
حالة ح�ضارية عند جمئ الدعوة
ا إل�سالمية ،وملّا تتغيرّ بعد مفاهيم
العرب وممار�ساتهم حول انتقال
ال�سلطات عموم ًا؟ فالتاريخ العربي
عا�ش ح�صر ًا ع�صر ًا ا�ستثنائي ًا بعد
وفاة الر�سول حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم خالل حقبة اخللفاء الرا�شدين
أالربعة ،حينما جرى اختيار احلاكم
بالبيعة ولي�س بالقوة أ�و بالوراثة ،علم ًا
أ�نّ ثالث ًة من اخللفاء قد ق�ضوا نحبهم
قت ًال! وهاهو التاريخ العربي يتوا�صل
قائم ًا منذ بدء الدولة أالموية على
حكم �آخر
حكم الوراثة �إىل حني جمئ ٍ
عن طريق القوة الع�سكرية.
أ�لي�س م ؤ��سف ًا أ�ن احللم العربي الذي
ُيراود منذ عقود �شعوب أال ّمة العربية
ب�إقامة تكامل بني أ�وطان العرب قد
حت ّول �إىل كابو�س التق�سيم اجلاثم على
ال�صدور حالي ًا؟!
أ�لي�س م ؤ��سف ًا أ�ي�ض ًا ،أ�ن يك ّرر العرب
خطيئة االعتماد على أالجنبي حل ّل
م�شاكلهم الداخلية و أ�ن ت�سود ا آلن
منطقتهم أ�ف�ضل الفر�ص لتكري�س
الهيمنة أالجنبية وا إل�سرائيلية ،حيث
ُيتوقع أ�ال يكون مبقدور أ�حدٍ أ�ن ُيعار�ض
دعوة �إ�سرائيل لالعرتاف بها كدول ٍة
دويالت
يهودية ،فـي منطقة ت�شهد والدة
ٍ
�سا�س ديني و�إثني؟! وحيث تهدف
على أ� ٍ
أ
أ
�إ�سرائيل لن تكون هي الدولة القوى
بل املهيمنة على ك ّل منطقة الدويالت
الدينية املنتظرة!

املادة  :74فور ا�ستالمها كل حم�ضر وجدول النتيجة امللحق به من جلان القيد،
تقوم اللجنة العليا بالتدقيق فـي النتائج الواردة فـي حم�ضر جلنة القيد ،جلهة عدد
املقرتعني واحلا�صل االنتخابي وعدد أال�صوات الذي ح�صلت عليه كل الئحة ،وعدد
املقاعد التي ت�ستحقها ،وكيفية توزيع املقاعد على اللوائح املت أ�هلة.
بعد التدقيق فـي النتائج الواردة من جلان القيد ،تقر أ� جلنة القيد العليا جمموع
أال�صوات التي نالتها كل الئحة ،وجمموع أال�صوات الرتجيحية لكل مر�شح ،وتوزيع
املقاعد على املر�شحني أالوائل فـي كل الئحة .ثم تدون النتيجة النهائية فـي الدائرة
بالرقام أ
االنتخابية على اجلدول النهائي ،أ
وبالحرف مع تفقيطها ،وتنظم حم�ضر ًا
أ
بذلك ،ثم توقع على املح�ضر وعلى اجلدول العام للنتائج املرفق به بكامل �ع�ضائها.
وتعلن عندئذ أ�مام املر�شحني أ�و مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالتها كل الئحة.
ت�سلم جلنة القيد العليا ،املحافظ ،املح�ضر النهائي واجلدول العام للنتائج ،وتنظم
م�ستند ًا بالت�سلم والت�سليم يوقعه املحافظ أ�و من ي�سميه و أ�حد أ�ع�ضاء جلنة القيد
العليا الذي ي�سميه رئي�س اللجنة.
ً
ويرفع املحافظ النتائج مع املح�ضر النهائي واجلدول العام امللحق به ،فورا� ،إىل
وزارة الداخلية التي تتوىل �إعالن النتائج النهائية و أ��سماء املر�شحني الفائزين عرب
و�سائل ا إلعالم ر�سمي ًا .ويوجه وزير الداخلية .فور ًا كتاب ًا �إىل رئي�س املجل�س النيابي،
فـي ما يعود لالنتخابات النيابية ،يبلغه مبوجبه أ��سماء املر�شحني الفائزين ونتائج
أال�صوات التي نالها كل مر�شح.
 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.

�إن احلكومات العربية م�س ؤ�ولة
أ�و ًال و أ�خري ًا ع ّما و�صلنا �إليه ا آلن
من حال ،لكن ذلك ال ي�شفع لقوى
املعار�ضة العربية أ�ن ال تقوم هي أ�ي�ض ًا
مب�س ؤ�ولياتها فـي احلفاظ على وحدة
أالوطان وال�شعوب ،بل �إن هذه القوى
املعني بذلك.
هي الطرف أال�سا�س ّ
�إن أالولوية ا آلن هي لبقاء وحدة
أالوطان ،ولعدم قلب خيار احلكومات
(� إ ّما احلاكم أ�و الفو�ضى) �إىل خيار
املعار�ضات (� إ ّما الدميقراطية أ�و
التق�سيم) .ف أ�ين « أ� ّم ال�صبي» فـي كل
ما يحدث ،ولمِ َ ال يكون الرتكيز ا آلن
�صالحات جدّية د�ستورية
ٍ
على حتقيق � إ
و�سيا�سية واقت�صادية تمُ ّهد لتغيري
�شامل فـي املجتمعات ال فـي أالنظمة
واحلكومات فح�سب؟ فبناء املجتمعات
الدميقراطية أ��سا�سه التعاي�ش مع
«ا آلخر» ال االنف�صال ع ّمن هم أ�بناء
الوطن نف�سه لكن من طوائف أ�و
مذاهب أ�و �إثنيات أ�خرى .وهذا البناء
الدميقراطي ال�سليم يتط ّلب أ�ي�ض ًا  vمدير «مركز احلوار العربي»
بناء حركات تغي ٍري �شعبية ،وا�ضحة فـي وا�شنطن

املعامل والربامج والقيادات ،حتّى ال
تتوه أال َّمة من جديد وحتّى ال تتك ّرر
فيها م أ��ساة حركات التغيري الع�سكرية
وال�سيا�سية التي �شهدها العرب فـي
القرن الع�شرين.
وكما رف�ضت أال ّمة العربية �سابقاً
فر�ضت عليها ،مثل:
«ثنائيات» كثرية ِ
� إ ّما أ�ن تكون مع ال�شرق ال�شيوعي �وأ
الغرب الر أ��سمايل ،ف�إنها ترف�ض ا آلن
«ثنائية» � إ ّما مع التح ّرر من هيمنة
أالجنبي أ�و مع الدميقراطية .أ
فال ّمة
العربية بحاجة ا آلن �إىل تيار ثالث واع
علمته درو�س التجارب املُ ّرة أ�ن يرف�ض
ا�ستبداد أالنظمة ،و أ�ن يرف�ض أ�ي�ض ًا كل
حماوالت الهيمنة أالجنبية وم�شاريع
التدويل والتق�سيم أ
للوطان وال�شعوب،
و أ�ن ُيحافظ خمل�ص ًا على هوية أالوطان
العربية ،و أ�ن ال يجعل ثمن احل�صول
على دميقراطية احلكم التخلي عن
حرية الوطن.
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هل الطالق مر�ض وراثي؟
أ
الب جان بول أ�بو غزالة فـي حديث �إىل جريدة «احلوار»
ا�ستكما ًال ل�سل�سة التحقيقات
فـي ملف الطالق ،أ�جرت جريدة
«احلوار» مقابلة مع أ
الب جان
بول أ�بو غزالة ،كاهن رعية
القدي�سة ريتا فـي �سن الفيل،
ّ
التطرق خاللها �إىل معايري
مت
ّ
الزواج الناجح ،ودور الكني�سة
فـي التهيئة للزواج.
 ملحة وجيزة عن حياتكم؟أالب جان بول أ�بو غزالة ،كاهن
رعية القدي�سة ريتا فـي �سن الفيل،
حائز على �شهادة دكتوراه من جامعة
«الالتران» البابوية فـي روما ،جماز
فـي القانون الكن�سي من جامعة
«احلكمة» ،أ��ستاذ فـي مادة القوانني
الكن�سية فـي جامعة «احلكمة»-كلية
القانون الكن�سي وكلية العلوم الكن�سية،
أ��ستاذ القوانني الكن�سية فـي جامعة
«القدي�س يو�سف» ،حائز على جدارة
فـي ا إلدارة الرعوية ،رئي�س «معهد
قا�ض فـي
احلكمة الفني العايل»ٍ ،

اال�ستئناف فـي املحكمة البطريركية  -هل من املمكن أ�ن تكون البيئة
للروم امللكيني الكاثوليك.
هي الطريق �إىل الطالق ،أ�م
الن�سان بحدّ ذاتها؟
طبيعة إ
 ما هي معايري الزواج الناجح؟ طبيعة ا إلن�سان هي أال�سا�س ،لكنمعيار الزواج الناجح هو احلب .هذا بيئته لها ت أ�ثري كبري أ�ي�ض ًا.
هو املعيار أال�سا�سي واجلوهري.
أ�ما املعايري أالخرى فهي القناعة - ،ما هو دور الكني�سة فـي التهيئة
واالحرتام ،والنبل فـي العالقة ،للزواج؟
أ
واللياقة فـي الت�صرف بني الزوجني .فـي كل �بر�شية هنالك مركز
ي�ضم أ��شخا�ص ًا من
فعندما ينتفي االحرتام والنبل �إعداد للزواج
ّ
وتنتفي الت�صرفات احلميدة ،ينتفي جلان العائلة .وهنالك الكهنة
الزواج الناجح .هنالك معيار أ��سا�سي وا إلخت�صا�صيون الذين يقيمون
�آخر وهو ال�صالة .كما على الفرد أ�ن حلقات حوار مع الثنائي الذي ّ
يتح�ضر
ينظر �إىل أ�خطائه أ�و ًال قبل أ�ن ينظر للزواج .فيطرح الثنائي هواج�سه
�إىل أ�خطاء �شريكه ،ويحاول جتنبها .وجنيبه على كل تلك الهواج�س .ولكن
هذه املراكز لي�ست �إلزامية ب�شكل
 ما هي �سلبيات و�إيجابيات قاطع ،فبع�ض أالبر�شيات ترى أ�نهاالعوملة؟
�ضرورية ،والبع�ض ا آلخر ال يرى
أ
فبالن�سبة
يجابياتها.
�
لها
العوملة
إ
ذلك .وهذا يعود �إىل كل �بر�شية
أ
�إىل الزواج ،ي�ستطيع ال�شريكان �ن ومطرانها ،فهنالك مطارنة ي�سمحوا
يكت�سبا أ�مور ًا تفيد زواجهما من لكهنتهم ب أ�ن ّ
يح�ضروا لهذه أالمور
الناحية الثقافية والرتبوية والتعاطي ب�شكل فردي.
مع بع�ضهما البع�ض.
 �إذا جاءكم �شخ�ص متزوجيريد الطالق ،كيف ت�سري
الجراءات؟
إ
هذا امللف له �إجراء خا�ص مي ّر فـي
أالبر�شية حتت �إ�شراف املطران.
وقد أ�ن�شىء م ؤ�خر ًا فـي أ�بر�شية
لل�صغاء.
بريوت املارونية مركز إ
فتتم �إحالة أالزواج الذين يعانون
ّ
من م�شاكل زوجية �إىل هذا املركز
لتوجيههم وم�ساعدتهم .وفـي حال
التو�صل �إىل حل مل�شاكلهم،
مل يتم
ّ
يتحول امللف �إىل املطرانية التي
لديها جلنة قانونية تدر�س ذلك
امللف وترفع حيثياته �إىل املطران.
عندها ي�صدر املطران حكمه بهذا
املو�ضوع أ�و يعطي توجيهاته للمحكمة،
موحدة
فاليوم هنالك حمكمة بدائية ّ
واملطران هو رئي�سها وهو الذي ينظر
فـي الدعاوى .املحكمة البطريركية
املوحدة موجودة
املارونية البدائية ّ

فـي زوق م�صبح .فيم ّرر املطارنة
امللف فـي ما بينهم للموافقة عليه –
ألنهم هم من �سمحوا ل�صاحب امللف
(ابن أ�بر�شيتهم) بالزواج .وعندما
يريد �شخ�ص ًا أ�ن يرتك �شريكه ،يجب
أ�ن يز ّودوه أ�ي�ض ًا أ
بالوراق الر�سمية
لكي يذهب �إىل املحكمة مبا أ�نهم
مطلعني على ذلك امللف ولو أ�نه �سيم ّر
فـي املحكمة البدائية املوحدة التابعة
للكني�سة البطريركية .وفـي حال كان
الزوجي أ�والد ،فمن امل ؤ�كد أ�ن
لدى
نْ
ي أ�خذ الق�ضاة الذين �سيت�سلمون هذا
امللف بعني االعتبار مو�ضوع احل�ضانة
واال�صطحاب والنفقة ،وغريها من
أالمور ،عندها يقول الق�ضاة كلمتهم
بالن�سبة ملو�ضوع أالوالد.
 فـي الكني�سة املارونية ،كانهنالك نوع من الهجر ملدة معينة.
ه ّال ت�شرحون هذا املو�ضوع؟
أ�و ًال هنالك بطالن زواج ،وهجر.
والهجر نوعان ،م ؤ�قت وم ؤ�بد
(ف�سخ زواج) .الهجر امل ؤ�قت يكون
ملدة معينة ،ومن املمكن أ�ن يلتقي
ال�شريكان ولكن لكل منزله ،ومن
املمكن أ�ن يعودا �إىل بع�ضهما �إذا
تو�صال �إىل ح ّل مل�شكالتهما.
ّ

أ�ما الهجر الدائم فهو بطالن الزواج.
وبطالن الزواج له موانع ،ولذلك ف�إن
املحكمة هي التي ت ؤ�كد وتثبت ذلك
املتداعيي .فعلى
البطالن بعد طلب
نْ
�سبيل املثال ،ي أ�تي القا�ضي ويقول:
تبينّ لنا أ�ن هذا الزواج ،وبناء
على أال�سباب التي تق ّدم بها أ�حد
املتداعيي ،غري �صحيح ،فهذا الزواج
نْ
باطل ب�سبب هذا املانع.
أ�ما بالن�سبة �إىل دعاوى الهجر،
فالهجر امل ؤ�قت هو الذي يق ّرره
أال�سقف (املطران) أ�و املحكمة ألحد
اال�سباب التالية:
� -1إذا ع ّر�ض أ�حد الزوجني حياة
�شريكه أ�و أ�والده للخطر (ج�سدي ًا أ�و
نف�سي ًا).
أ
� -2إذا نغ�ص �حد ال�شريكني احلياة
الزوجية والعائلية تنغي�ص ًا �شديد ًا.
� -3إذا انتمى أ�حد الزوجني �إىل بدعة
غري م�سيحية (�شهود يهوه وغريها).
� -4إذا أ�حجم أ�حد الزوجني عن
تربية أالوالد تربية كاثوليكية.
� -5إذا �سلك أ�حدهما م�سلك ًا �إجرامي ًا
و�شائن ًا.
فـي هذه احلاالت ُيف�سح املجال �شرعي ًا
أ�مام الزوج املت�ضرر ألن يطلب الهجر
من مطران أالبر�شية أ�و من املحكمة،

و�إذا أ�عر�ض الزوج عن هذه أالفعال،
يعود الثنائي �إىل بع�ضهما البع�ض،
ولهذا ال�سبب �س ّمي بالهجر امل ؤ�قت،
بناء على القانون .864
بينما فـي الهجر امل ؤ�بد ،وبناء على
القانون  ،863فيحق للزوج الربيء
أ�ن يطلب هجر �شريكه �إذا اقرتف
ذنب الزنا .وبناء على حالة اخليانة
الزوجية ورف�ض امل�صاحلة وامل�ساحمة
يتم هذا الهجر امل ؤ�بد �إذا ّمت الت أ�كد
ّ
من اخليانة.
 كلمة أ�خرية عرب جريدة«احلوار»؟
أ
وجه ندائي للقراء ب�ن ي�ستفيدوا من
أ� ّ
املعلومات امل�سبقة عن الزواج ،وكم هو
ق ّيم ،و أ�ن ي�ستفيدوا فـي نف�س الوقت
من أ�خطاء ا آلخرين وي�ستخل�صوا
يتوجهوا �إىل
منها الدرو�س ،و أ�ن ّ
املر�شدين الروحيني الذين يواكبونهم
ويرافقونهم فـي حال حدوث أ�ية
م�شاكل بينهم.
 vحاوره رئي�س «جلنة
أ
ال�شرفية و�شرق بريوت» فـي
أ
«حزب احلوار الوطني» ال�ستاذ
عا�صي ح ّيار.

م�شاهيــــر

طاغور ...هندي ب�سيط أ�ده�ش العامل ب أ�دبه وفكره
ي�صنف الباحثون والنقاد العامليون
رابندرانات طاغور ك أ�عظم كاتب فـي
أالدب الهندي احلديث لكونه جمع بني
فنون ال�شعر والرواية والفل�سفة وامل�سرح
واملو�سيقى و�ساهم فـي و�ضع الكثري من
أ��س�س الرتبية الروحية التي أ�ده�شت
النا�س و أ��سكنتهم فـي طم أ�نينة احلياة
حتى فاقت �شهرته حدود الهند.
و�شكلت البيئة التي ن� أش� فيها رابندرانات
طاغور ،املولود فـي مدينة كالكتا عام

احلـــــوار

 ،1861ملهمه أال�سا�سي فـي الكثري من
املبادئ التي ط ّورها ونرثها أ�دب ًا وفكر ًا،
وال�سيما والده الذي كان أ�حد رواد
حركة النه�ضة البنغالية من خالل �سعيه
للربط بني الثقافة الهندية التقليدية
أ
والفكار واملفاهيم الغربية �إ�ضافة �إىل
أ�مه التي كانت تويل التعليم واملو�سيقى
اهتمام ًا خا�ص ًا وتنا�ضل من أ�جل حت�سني
و�ضع املر أ�ة فـي الهند .فن� أش� مع أ�خوته
على درجة من التفوق العلمي أ
والدبي
فا�ستطاعوا �إغناء الثقافة أ
والدب
واملو�سيقى البنغالية �إال أ�ن جنم طاغور
ملع وا�شتهر ك أ�ديب و�إن�سان لكونه أالميز
أ
والكرث غزارة وتنوع ًا و�إنتاج ًا.
يكتف طاغور بدرا�سة ال�شعر
ومل
ِ
وامل�سرح على يد مد ّر�سه اخلا�ص
دفيجندرانات بل در�س ريا�ضة اجلودو
واللغة ال�سن�سكريتية و�آدابها وعلم الفلك
واللغة ا إلنكليزية .وهكذا �شكلت الفنون
وا آلداب والعلوم جزء ًا كبري ًا من حياته.
بد أ� طاغور ن�شر �إبداعاته منذ عام

 ،1890حيث أ��صدر جمموعته ال�شعرية
مانا�سي “املثايل” التي دلت على ن�ضج
ال�شعر عنده و�شكلت قفزة نوعية فـي
عموم ال�شعر البنغايل.
ومنذ انتقاله �إىل بنغالد�ش عام
 ،1891أ�مده القرويون الب�سطاء الذين
عا�ش بينهم بالكثري من ا إللهامات
حول أ�و�ضاعهم املعي�شية وعاداتهم
ا إلجتماعية ومفاهيمهم احلياتية التي
ظهرت روعتها فـي كتابات نرثية مت ّيزت
مبقدرته على رواية أالحاديث برهافة
ح�س و أ��سلوب فكاهي ان�سحب على
جممل جتربته أالدبية.
أ�درك طاغور جوهر ال�سلوك ا إلجتماعي
للمزارعني وهو االعتماد على الذات
واملبادرة املحلية فـي جمتمع القرية وهو
ما �شكل أ��سا�س �إعادة تنظيم املجتمع
فـي املناطق الريفية الهندية فعمل على
�إدخال ر ؤ�اه الفكرية التعليمية لتطوير
الريف الهندي.
وهنا ظهرت جتليات طاغور الفكرية

من خالل ت أ��سي�سه مدر�سة جتريبية فـي
الهند عام � ،1891سعى من خاللها �إىل
تطبيق نظرياته فـي الرتبية والتعليم
عرب مزج التقاليد الهندية مبا اكت�سبه
من الغرب فحقق جناح ًا جيد ًا فـي هذه
املدر�سة التي أ��صبحت فيما بعد اجلامعة
الهندية للتعليم العايل.
وقد أ�دركت طاغور �صدمات وم آ� ٍ�س
كثرية بدء ًا من انتحار �شقيقته ووفاة
والدته وزوجته وثالثة من أ�والده ،لكن
�إرادته ونظرته امل�ستقبلية للحياة أ�نقذته
من ا إلنعتاق ووجهته نحو حمبة ا إلن�سانية
جمعاء بد ًال من التم�سك باحلب الفردي
ف أ��صبح وحيد ًا يلوذ بنافذته ويت أ�مل فـي
الطبيعة وير�سم فـي خميلته ما يرتقرق
فـي الكون من �صور �شتى .فكانت
الطبيعة رفيقه الدائم وهو الذي �ش ّبه
نف�سه بالثمرة التي تنتظر من يقطفها
فا�ستطاع حتويل أ�مله �إىل فرح ومتكن
من حتديد مكامن اجلمال فـي الطبيعة
واجل�سد والفكر والقول والفعل.

ال تخلو كتابات طاغور التي يتهافت
عليها القراء حول العامل من القيم
الفكرية والفل�سفية واملبادئ أالخالقية
�سواء فـي ق�ص�صه و أ��شعاره املتخيلة أ�و
فـي رواياته الواقعية التي �شكلت فيها
الطبيعة ركن ًا أ��سا�سي ًا مبختلف �صورها
وجتلياتها ،حتى ليظن املرء وهو يطالع
هذه الروائع أ�نه ي�سري فـي حديقة ي�شم
فيها رحيق أالزهار وي�صغي �إىل حفيف
ال�شجر وخرير املاء وخفقة جناح الطري
عرب توظيفه هذا اجلمال فـي �صياغة
احلكم أ
والمثال.
وحفلت جتربة طاغور املميزة التي
أ�ثرت الرتاث ا إلن�ساين ب أ�كرث من أ�لف
ق�صيدة �شعرية وحوايل  25م�سرحية
وثمانية جملدات ق�ص�صية وثماين
روايات� ،إ�ضافة �إىل ع�شرات الكتب
واملقاالت واملحا�ضرات فـي الفل�سفة
والدين والرتبية وال�سيا�سة والق�ضايا
ا إلجتماعية.
و�إىل جانب هذه الكتابات ،اجتهت

عبقرية طاغور �إىل الر�سم الذي احرتفه
فـي �سن مت أ�خرة ن�سبي ًا ،حيث أ�نتج �آالف
اللوحات .كما كانت له �صوالت �إبداعية
فـي املو�سيقى ،فو�ضع أ�كرث من أ�لفي
أ�غنية مت اختيار اثنتني منها لت�صبحان
الن�شيدين الوطنيني للهند وبنغالدي�ش.
ين�س طاغور ق�ضية وطنه ،فقدم
ومل َ
درو�س ًا فـي الرتبية الوطنية كما ح�صل
�إبان ثورة البنجاب عام  1919فـي
وجه ا إلحتالل الربيطاين ،حيث ر ّد
طاغور لقب �سري �إىل ملك �إنكلرتا
الذي منحه �إياه من قبل �إعجاب ًا ب�شعره
واعرتاف ًا بعبقريته ون�سج مقاالت حتيي
ال�شعور الوطني وحتر�ض على مقاومة
ا إلحتالل.
ظل طاغور متمك�س ًا مببادئه من نبذ
للعنف و�إ�شاعة املحبة وب�ساطة العي�ش
حتى وفاته فـي الثامن من �شهر �آب
عام  1941وقد أ�ده�ش الكثريين ب أ�فكاره
وطريقة التعبري عنها فا�ستحق لقب
منارة الهند الذي و�سمه به غاندي.

�صحــــة
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الن�سداد املعوي ()3/2
إ
مينع مرور الطعام وال�سوائل ،ويحدث
الن�سداد املعوي
أ��سباب إ
ميكن حلاالت كثرية أ�ن تت�سبب ذلك عادة بعد �سنوات عديدة من
فـي حدوث ان�سداد معوي ،وتختلف اجلراحة أ�و االلتهاب الربيتوين.
أ��سباب االن�سداد ح�سب مكان حدوثه
فـي أالمعاء الدقيقة أ�و القولون ،ـ الفتق :ويحدث الفتق عندما يربز
واالن�سداد قد يكون ع�ضوي ب�سبب جزء من أالمعاء من خالل فتحة
ورم أ�و فتق ،كما قد يكون االن�سداد بجدار البطن ،وعندما يختنق جزء
كامل أ�و جزئي ،أ�و يكون وظيفي كما من أالمعاء ب�سبب الفتق ف�إن ا إلمداد
هو عند حدوث �شلل أالمعاء ،وهناك الدموي لهذا اجلزء ينقطع ويحدث
ما ي�سمى باالن�سداد املعوي الكاذب موت أ
للن�سجة (غرغرينا) بهذا
أ
( Intestinal pseudo-اجلزء وميكن �ن يحدث ذلك خالل 6
 )obstructionوالذي يكون �ساعات ،وقد يحدث انقطاع ا إلمداد
عبارة عن ا�ضطراب مزمن فـي الدموي أل�سباب أ�خرى مثل االنفتال
حركة أالمعاء ،وهو ي�شبه االن�سداد املعوي ،وااللتفاف املعوي ،وتبلغ ن�سبة
املعوي ،ويزيد عند ا�ستخدام احلاالت التي يحدث لها ان�سداد
املخدرات ،ولذلك يجب جتنب �إجراء معوي ب�سبب اختناق ا إلمداد الدموي
جراحات للذين يعانون من هذه  %25من جمموع احلاالت.
احلالة� ،إال عند ال�ضرورة فقط.
أ
أ
ـالورام :وجود ورم بالمعاء مثل
أ
ال�سباب ال�شائعة لالن�سداد الورم الليمفاوي والذي قد ي�صيب
أ
أ
الع�ضوي أ
المعاء الدقيقة� ،و ال�سرطان الغدي
للمعاء الدقيقة:
ـ الت�صاقات أالمعاء :وي�سببها حزم (� )adenocarcinomaوأ
من الن�سيج الليفي وهذه احلزم �سرطان البنكريا�س ،يحدث �سدد
املوجودة فـي جتويف البطن ،من مينع مرور الطعام وال�سوائل.
املمكن أ�ن تكون موجودة منذ الوالدة وت�سبب ا إللت�صاقات والفتق أ
والورام
نتيجة عيب خلقي ،ولكن فـي أ�غلب  %90من حاالت االن�سداد املعوي
احلاالت تكون موجودة بعد التئام الع�ضوي ،أ�ما الن�سبة املتبقية فتحدث
قرحة با إلثني ع�شر ،أ�و جراحة ب�سبب:
أ
آ
بالبطن ،أ�و التهاب بغ�شاء ال�صفاق ـ تداخل جزء من المعاء مع جزء �خر
منها ()intussusception
(الغ�شاء الربيتوين).
ـ �إ�صابة أالمعاء الدقيقة بالدرن
والذي
ومن املمكن أ�ن تربط الت�صاقات ()tuberculosis
أالمعاء أ�جزاء من أالمعاء م�سببة يحدث فـي أ�جزاء من العامل بن�سبة
�إحداث ثنايا بزوايا حادة ،أ�و انفتال غري قليلة

ـاالختناقات التي قد حتدث نتيجة ـ الورم ال�سرطاين
قرح بعد العالج با إل�شعاع أ�و نتيجة ـ حدوث جيوب والتهابها :وهي
أ�خذ أ�دوية مثل أ�قرا�ص البوتا�سيوم .حالة يحدث فيها التهاب جيوب
�صغرية بارزة فـي القولون أ�و تلوث
ـ حدوث جتمع دموي داخل أالمعاء بامليكروبات.
نتيجة أ�خذ جرعات زائدة من أالدوية
امل�ضادة للتجلط
ـ التواء القولون
و أ��سباب أ�قل �شيوع ًا الن�سداد
ـالتواء أالمعاء ()volvulus
القولون:
ـ ت�ضيق عند خمرج املعدة ـ تداخل جزء من القولون فـي جزء
()stricture
�آخر
ـ انح�شار الرباز (fecal
ـ التهاب أ�و تليف من مر�ض كرون)impaction ،
والذي ي�سبب زيادة �سمك أالمعاء
بالقولون
اختناق
مما ي ؤ�دي �إىل تكرار حدوث نوبات ـ
ان�سداد جزئي أ�و غري كامل.
()strangulation
ـ أ�ج�سام غريبة مثل بلع أ��شياء ت�سبب
ـ وجود ج�سم غريب :أالج�سام الغريبة ان�سداد القولون
التي يتم ابتالعها وجتتاز املعدة فـي
أ
العادة جتتاز أ�ي�ضا أالمعاء ،ولكن �شلل المعاء
االن�سداد يحدث فـي حالة وجود من املمكن أ�ن ُيحدث �شلل أالمعاء
الت�صاقات ب�سبب جراحة �سابقة أ�عرا�ض وعالمات مثل أ�عرا�ض
بالبطن ،وقد يحدث االن�سداد أ�ي�ض ًا ان�سداد أالمعاء ،وفـي �شلل أالمعاء،
ب�سبب أ�لياف نباتية غري مه�ضومة أ�و وعلى الرغم من عدم وجود �سدد،
ال ميكن أ
ديدان أال�سكار�س.
للمعاء أ�ن ت ؤ�دي وظيفتها
كاملة أ�و بطريقة �صحيحة ،وتكون
أ
ال�سباب ال�شائعة الن�سداد حركة أالمعاء قليلة جد ًا أ�و غائبة،
القولون الع�ضوي:
وتكون أالمعاء غري قادرة على حتريك
يكون االن�سداد الع�ضوي فـي القولون الطعام أ�و ال�سوائل من خالل القناة
أ�قل انت�شار ًا منه فـي أالمعاء الدقيقة ،اله�ضمية.
فهو ي�سبب  10ـ  % 15من احلاالت،
وحاالت ا إللت�صاقات والفتق تكون ومن املمكن أ�ن ي�صيب �شلل أالمعاء
قليلة احلدوث فـي القولون ،و أ��سباب أ�ي جزء من القناة اله�ضمية ،و أ�كرث
االن�سداد أالكرث �شيوع ًا هي:
أ��سباب �شلل أالمعاء هي جراحات

البطن� ،إذ أ�نه بعد جراحات البطن (،)Malrotation
ال تقوم أالمعاء بوظيفتها ب�صورة ي�سبب ان�سدادها.
طبيعية ،ويكون و�ضع أ�نبوبة معدة من
فتحة أالنف ،و�إعطاء �سوائل بالوريد ـ حدوث فتق أ�و تك ّون ن�سيج ليفي
فـي أ�غلب احلاالت �ضروري ًا� ،إىل أ�ن (abnormal scar tissue
تعود أالمعاء ألداء وظيفتها ثاني ًا .وال  )growthبعد جراحة بالبطن،
ُيع ّد �شلل أالمعاء الذي يحدث بعد أ�و مر�ض التهابي أ
بالمعاء.
جراحات البطن ان�سداد ًا ع�ضوي
أ
للمعاء.
م�ضاعفات االن�سداد املعوي
من املمكن أ�ن ي�سبب عدم معاجلة
ال�صابة االن�سداد املعوي م�ضاعفات �شديدة
عوامل تزيد من خطر إ
تهدد حياة املري�ض ،فعند حدوث
باالن�سداد املعوي
أ
ـ عند اخل�ضوع جلراحة فـي البطن ،احتقان بالمعاء تقل قدرتها على
أ�و احلو�ض ،مثل جراحة �إزالة امت�صا�ص الغذاء وال�سوائل .ومن
جزء من أالمعاء أ�و جراحة �سابقة املمكن أ�ن ي�سبب نق�ص االمت�صا�ص
إلزالة ان�سداد أ
بالمعاء ،أ�و جراحة قيء وجفاف .و أ�خري ًا من املمكن أ�ن
ال�ستئ�صال الزائدة الدودية .ومن ي�سبب �صدمة (هبوط �شديد ب�ضغط
املمكن أ�ن ت�سبب هذه اجلراحات الدمقد ت ؤ�دي �إىل ف�شل كلوي.
الت�صاقات ،وهي �إحدى أ�كرث أ��سباب
االن�سداد املعوي �شيوع ًا.
وقد ي�سبب ان�سداد أالمعاء قطع
أ
ا إلمداد الدموي عن اجلزء املت�ثر
ـ مر�ض كرون ( Crohn’sمن أالمعاء ،وعند ترك ذلك من
 :)diseaseوهو حالة التهابية دون عالج يحدث موت لهذا اجلزء
ت�سبب زيادة �سمك أالمعاء ،مما من أالمعاء ،وموت هذا اجلزء من
ي�ضيق التجويف الذي مير به املمكن أ�ن ي�سبب متزق أ�و حدوث
ثقب فـي أالمعاء ،والذي من املمكن
الطعام.
ؤ
أ
�ن ي�دي �إىل حدوث �إلتهاب لغ�شاء
ـ وجود �سرطان أالمعاء وخ�صو�ص ًا ال�صفاق (الغ�شاء الربيتوين)
عند اخل�ضوع جلراحة إلزالة الورم )peritonitis( ،والذي يبطن
أ�و العالج با إل�شعاع
جتويف البطن ،وهي حالة تهدد
احلياة وحتتاج لعناية طبية وجراحية
عاجلة.
ـ ا إلم�ساك
 vالربنامج الطبي
ـ �إلتواء أالمعاء ب�سبب تطورها
فـي م ؤ��س�سة خمزومي
بطريقة غري طبيعية فـي اجلنني
�إ�شراف الدكتور دريد عويدات
والذي

ريا�ضة  /ت�سلية

�إ�صابة كو جا ت�شيول
تخيف منتخب كوريا
اجلنوبية قبل الت�صفيات
املونديالية
عب مدرب منتخب كوريا اجلنوبية
رّ
ت�شو كوانغ راي عن حزنه إل�صابة العب
الو�سط كو جا ت�شيول 22 ،عام ًا ،فـي
أ�ربطة الكاحل والتي قد حترمه من
امل�شاركة مع منتخب كوريا اجلنوبية
فـي املباريات القادمة.
و أ�علن فريق «فولف�سبورغ» أالملاين عن
تعر�ض الالعب الكوري لتمزق فـي
أ�ربطة الكاحل خالل التدريبات ليتم
نقله على الفور �إىل امل�ست�شفى ويجري
الك�شف الطبي� ،إال أ�ن مدة غيابه عن
املالعب مل حتدد حتى ا آلن.
ا إل�صابة القوية التي تعر�ض لها كو
جا ت�شيول قد تبعده عن مباريات
الت�صفيات ا آل�سيوية امل ؤ�هلة لك أ��س
العامل  2014والتي �ستنطلق فـي
الثاين من أ�يلول املقبل ،وهذا أالمر
جعل املدرب ت�شو كوانغ راي يعرتف
بحزنه بحيث يعترب ت�شيول واحد ًا من
أ�هم الالعبني فـي مركز الو�سط فـي
املنتخب الكوري اجلنوبي �إال أ�ن املدرب
مت�سك ب أ�مل عودة العبه �إىل منتخبه

جوربا يرف�ض العودة
�إىل �سوريا لقيادة املنتخب
أ
الوملبي ...والبديل حملي

أ�علن ال�صربي جوربا عن أ�نه لن
ي�ستطيع العودة �إىل �سوريا لتويل
م�س ؤ�ولية تدريب املنتخب أالوملبي
أل�سباب خا�صة ،كما أ�كدها جوربا
بات�صاله الهاتفي مع «احتاد كرة
القدم» ،ليبد أ� «ا إلحتاد ال�سوري»
البحث عن مدرب بديل .ومن املتوقع
أ�ن يكون حملي ومن أ�برز أال�سماء
املر�شحة عماد خانكان وهيثم جطل.
وكان فاروق �سرية ،رئي�س «ا إلحتاد
فـي وقت مبكر قائ ًال «لقد حتدث مع ال�سوري لكرة القدم» ،قد أ�علن أ�نه مت
وكيل أ�عماله لي ؤ�كد يل ب أ�ن غيابه عن ا إلتفاق املبدئي مع املدرب ال�صربي
املالعب لن يكون طوي ًال ،حتى ا آلن
ال نعرف خطورة �إ�صابته ولكن ينبغي
علينا متابعة حالته ال�صحية».
واجلدير بالذكر أ�ن كو جا ت�شيول يعترب
ثاين العب يتعر�ض إل�صابة خطرية قد
حترمه من خو�ض الت�صفيات ا آل�سيوية
امل ؤ�هلة للمونديال ،بحيث تع ّر�ض العب
و�سط فريق «بولتون» ا إلنكليزي يل
ت�شونغ يونغ 23 ،عام ًا ،لك�سر فـي ال�ساق
أ�ثناء أ�دائه التدريبات مع الفريق
أالنكليزي ليبتعد ر�سمي ًا عن املباريات
ملدة ت�سعة أ��شهر.

�سودوكو

جوربا ليكون بدي ًال للمدرب الربتغايل
مايكل روي دي امليدا الذي تلقى
�ضغوط ًا كبرية من �سفارته لالعتذار
عن تدريب املنتخب أالوملبـ ــي
ال�سوري.
يذكر أ�ن جمموعـ ــة املنتخب ال�سوري
أالوملبي ت�ضم منتخبات منها اليابان
وماليزيا والبحرين .و�سيلتقي املنتخب
ال�سوري فـي أ�وىل مبارياته �شقيقه
البحريني يوم  21أ�يلول املقبل ويدرب
املنتخب حالي ًا املدرب امل�ساعد أ�ن�س
خملوف.
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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عـــيون على احلـــدث

احلدث بعيون عربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
حتت عنوان «ما بعد حماكمة مبارك»،
�إىل أ�ن ال �شيء لدى مبارك مي ّكنه من
تربير قتل املتظاهرين و�إ�صابة ا آلالف
منهم .ففي نهاية املطاف ،أ�كدت أ�ن
مبارك كان وما يزال امل�س ؤ�ول أالول عن
كل ما جرى .و�إذ �شددت على أ�همية
املحاكمة وا آلثار املهمة التي �سوف
حتدثها فـي م�صر والعامل العربي� ،إال
أ�نها ر أ�ت أ�نها لي�ست احلدث أالخطر،
مو�ضحة أ�ن م�صر تواجه التحدي
أالبرز� ،إذ كيف ميكن بناء الدولة
الدميقراطية الوطنية املدنية احلديثة
على أ�نقا�ض النظام اجلاري هدمه؟!
و أ�كدت أ�ن التحول من الديكتاتورية �إىل
الدميقراطية خما�ض طويل و�صعب،
معتربة أ�نه فـي هذه اللحظة يتعني أ�ن
ين�شغل ال�شعب ونخبته احلاكمة بت أ��سي�س
الدميقراطية ،وتقوية امل ؤ��س�سات.
و أ��شارت �إىل أ�ن الثورة امل�صرية قامت
من أ�جل احلرية والكرامة والعدالة
ا إلجتماعية وحت�سني م�ستوى احلياة
جلموع امل�صريني .ومع ذلك ،الحظت
أ�ن اجلانب ا إلقت�صادي من امل�شهد ال
يحظى بالقدر الكايف من اهتمام بل
وقلق امل�صريني .وخل�صت �إىل الت أ�كيد

اجلمعة 2011/8/19

إ��رسائيل تخ�شى انتفا�ضة فل�سطينية ثالثة!

على أ�نه جاء الوقت الذي يتعني أ�ن
ت�شتد فيه النقا�شات العميقة ب� أش�ن �سبل
توزيع أالعباء ا إلقت�صادية واملكا�سب
املادية فـي ظل نظام مفتوح و�شفاف
وعادل.
والحظت «الراية» القطرية ،حتت
عنوان «�إ�سرائيل ت�ستعد للربيع
العربي» ،أ�ن القلق ا إل�سرائيلي من
التحرك الفل�سطيني باللجوء �إىل
أالمم املتحدة لنيل الع�ضوية الكاملة
للدولة الفل�سطينية ال يتمثل فح�سب
إلحباط
بالهجمة الدبلوما�سية
التحرك الفل�سطيني ،بل أ�كدت أ�نه
امتد �إىل ا�ستعدادات على أالر�ض
ملواجهة ا�ستحقاق ا إلعرتاف بالدولة
الفل�سطينية ،حيث عززت «�إ�سرائيل»
من قواتها و�شرطة مكافحة ال�شغب فـي
ال�ضفة الغربية املحتلة وعند اجلبهات
مع غزة ولبنان و�سوريا ،خوف ًا من أ�ن
تندلع مظاهرات م ؤ�يدة للفل�سطينيني.
و أ�كدت أ�ن أ�كرث ما تخ�شاه «�إ�سرائيل»
اندالع انتفا�ضة فل�سطينية �سلمية تعيد
�إنتاج ا إلنتفا�ضتني أالوىل والثانية،
أالمر الذي �سيزيد ال�ضغوط الدولية
عليها فـي وقت تواجه حتدي ًا داخلي ًا
متمث ًال فـي احتجاجات يقوم بها
«ا إل�سرائيليون» .وتوقعت أ�ن املواجهة
الفل�سطينية-ا إل�سرائيلية فـي ال�شهر

املقبل �ستكون مفتوحة على جميع
ا إلحتماالت ،م�ضيفة أ�ن ثورات الربيع
العربي التي �شهدتها بع�ض الدول
العربية �ستمتد �إىل املناطق الفل�سطينية
�سواء انتهت املواجهة فـي أالمم املتحدة
بنيل الع�ضوية للدولة الفل�سطينية أ�و
عدم نيلها ،عازية ذلك �إىل أ�ن ال�شعب
الفل�سطيني ثبت لديه أ�ن �آخر ما تفكر
فيه «�إ�سرائيل» هو حتقيق ال�سالم
واالن�سحاب من أالرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة و�إقامة الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س .وخل�صت
�إىل أ�ن ا إلنتفا�ضتني الفل�سطينيتني
أالوىل والثانية فر�ضتا حقائق ومتغريات
كبرية وكثرية على أالر�ض ،م ؤ�كدة على
أ�ن ا إلنتفا�ضة الثالثة بال �شك �سيكون
لها ما بعدها أ�ي�ض ًا.
أ
وحتت عنوان «حلظة الف�صل»�� ،شارت
«البيان» ا إلماراتية �إىل أ�ن احلكم على
اعرتاف أالمم املتحدة بدولة فل�سطينية
من خالل التكهنات وا�سعة النطاق،
�سيكون حلظة فا�صلة على اعتبار
أ�نه �سيمهد الطريق لتدويل ال�صراع
كم�س أ�لة قانونية ،ولي�ست �سيا�سية
فقط .واعتربت أ�ن النجاح الفل�سطيني
فـي أالمم املتحدة رمبا ال ينتج فقط رد
فعل �إ�سرائيلي ًا �سلبي ًا ألي اقرتاح الحق
إلجراء مفاو�ضات ،بل �سيقدم أ�ي�ض ًا

دافع ًا للقيام باملزيد من املبادرات
أالحادية لدعم تدويل ال�صراع
ب�صورة أ�كرث .ورمبا ت�سعى فل�سطني
أ�ي�ض ًا ،بح�سب «البيان»� ،إىل احل�صول
على الع�ضوية فـي العديد من هيئات
أالمم املتحدة وغريها ،التي ال تخ�ضع
مل�صادقة جمل�س أالمن ،مما ي�سمح
باملزيد من املبادرات لتدويل ال�صراع
عن طريق متكني الفل�سطينيني من طرح
الق�ضايا أ�مام �آليات هذه املنظمات لف�ض
النزاعات ،بد ًال من طرحها على مائدة
املفاو�ضات .و أ��ضافت أ�ن اعرتاف
أالمم املتحدة بقيام الدولة رمبا يرجح
كفة املوازين ل�صالح منح «املحكمة
اجلنائية الدولية» ال�سلطة الق�ضائية
للنظر فـي اجلرائم املرتكبة فـي
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ورجحت
أ�ن ت�صبح جهود نزع ال�شرعية عن
�إ�سرائيل أ�و عزلها ن�شطة حتت مظلة
م�شروع قرار يرحب مببادرة فل�سطينية
أ�حادية اجلانب .وخل�صت �إىل أ�نه حان
الوقت لف�ض ا إل�شكاالت أال�سا�سية
التي بقيت من دون حل� ،سواء ق�ضية
الالجئني وامل�ستوطنات أ�و احلدود
والقد�س واملياه ،أ
والهم من ذلك كله
هو «اتفاقيات أ�و�سلو».
لل�ستهالك»
وحتت عنوان «كالم إ
انتقدت «اخلليج» ا إلماراتية كالم

الرئي�س أالمريكي باراك أ�وباما عن
حقوق ا إلن�سان ومعاقبة منتهكيها،
ومنع ما أ��سماه أ
«العمال الوح�شية
ً
أ
اجلماعية» ،فاعتربت �ن كالما كهذا
ال بد من أ�ن يحظى بالتقدير واالحرتام
�إن بد أ�ت الواليات املتحدة فع ًال بنف�سها
و أ�عطت أ�مثولة آ
للخرين فـي كيفية
حماية حقوق ا إلن�سان وااللتزام بعدم
ارتكاب أ�عمال وح�شية .و أ�كدت أ�ن
التطبيق ناق�ص ومنحاز ،مو�ضحة أ�ن
ما ارتكبه ا إلحتالل ال�صهيوين على
مدى عقود من الزمن ،ومازال يرتكبه،
فـي فل�سطني املحتلة مل يندرج �إىل ا آلن
فـي ترجمة القامو�س أالمريكي حول
منع أالعمال الوح�شية ومنع انتهاك
حقوق ا إلن�سان ،بل و أ�ي�ض ًا أ��شارت
�إىل أ�ن ا إلدارات أالمريكية ،وبينها
�إدارة باراك أ�وباما ،زايدت فـي م ّد
جمرمي احلرب فـي الكيان ب أ�حدث
أال�سلحة الرتكاب جرائم احلرب �ضد
الفل�سطينيني والعرب .وخل�صت �إىل
الت أ�كيد أ�نه �آن أ�وان انتهاء ال�صهيونية
فهي والعن�صرية �صنوان ،وما ارتكبه
ال�صهاينة من جرائم �آن أ�وان
�إدخاله فـي قامو�س املعاجلة اجلذرية
واحلا�سمة ،ومن دون ذلك يبقى الكالم
أالمريكي ،و�إعالن أ�وباما ،جمرد كالم
لال�ستهالك.

واعتربت «القد�س العربي» اللندنية أ�ن
قوات املعار�ضة الليبية املدعومة من
قبل حلف الناتو حققت انت�صارات
ملمو�سة طوال أاليام الثالثة املا�ضية
فـي ميادين القتال �ضد الكتائب التابعة
لنظام الزعيم الليبي معمر القذايف.
ولفتت �إىل أ�ن هذا الزحف الع�سكري
املكثف ي ؤ�كد أ�ن اخلناق بد أ� ي�ضيق على
القاعدة أال�صلب للنظام الليبي ،و أ�ن
ح�صار العا�صمة ،واقتحامها كخطوة
تالية بات م�س أ�لة وقت وتوقيت ال أ�كرث وال
أ�قل .والحظت أ�نه فـي ظل هذا التقدم
امللحوظ لقوات املعار�ضة فـي ميادين
املعارك ،ترتاجع اجلهود وا إلت�صاالت
الدبلوما�سية إليجاد خمرج �سيا�سي
من هذه أالزمة يحقن دماء الليبيني
على طريف املعادلة ال�سيا�سية ،أ�ي
النظام واملعار�ضة ،مما يعني أ�ن أ�عداد
ال�ضحايا مر�شحة لالرتفاع ،وب�شكل
كبري فـي أاليام املقبلة .وخل�صت �إىل
الت أ�كيد أ�ن احل�سم الع�سكري لن يحقق
ا إل�ستقرار فـي ليبيا حتى بعد �سقوط
نظام الزعيم الليبي ،ب�سبب الطبيعة
القبلية ،وات�ساع الفجوة املناطقية بني
تركيبة ليبيا الدميوغرافية واجلغرافية،
وعجز املجل�س الوطني حتى ا آلن على
فر�ض �سلطته على اجلماعات الع�سكرية
والعقائدية املن�ضوية حتت عباءته.

احلدث بعيون إ��رسائيلية

ال�سني وال�شيعي يكرهان أ�مريكا ويعاديان إ��رسائيل!
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فـي موقع متعار�ض مع �إيران،
أ
فالخرية تدعم النظام القائم فـي
مواجهة موجة ا إل�ضطرابات ،بينما
تدعم تركيا املعار�ضة ال�سورية.
و أ�جمعت على أ�ن تكثيف ال�ضغط
اخلارجي على النظام فـي �سوريا
ي�شجع املعار�ضة ال�سورية على موا�صلة
التحرك وا إل�ضرار بالنظام! وهنالك
من الحظ ا إلنق�سام احلا�صل فـي
البلدان العربية وا إل�سالمية بني �سنة
و�شيعة خ�صو�ص ًا حيال امللف ال�سوري
ف�إيران وحزب اهلل ي ؤ�يدان النظام،
أ�ما م�صر و»حما�س» فتعار�ضانه .ف�إذا
جنا النظام ال�سوري �سينحاز �إىل
جانب ال�شيعة أ�ما �إذا �سقط ،ف�ستعمد
اجلهة التي �ستت�سلم احلكم ،أ�ي ًا تكن،
�إىل ا إلنف�صال عن التكتل ا إليراين
ومعاداة حزب اهلل! أ�كد أ�حدهم .فـي
أ�ي حال ف�إن ال�صحف العربية حتذر
من الطرفني ال�سني وال�شيعي فكالهما
يكره أ�مريكا ويعادي �إ�سرائيل! يبقى
أ�ن ثمة من أ��ضاء على أ�زمة الدين
القومي أالمريكي ،ففي ظل الظروف
ا إلقت�صادية وال�سيا�سية احلالية ،لن
تكون �إدارة الرئي�س أالمريكي باراك
أ�وباما فـي عجلة من أ�مرها كي ت�سدي
�إ�سرائيل �صنيع ًا ب�ضرب املن� آش�ت
النووية ا إليرانية ،ف أ�زمة الدين وخف�ض
موازنة البنتاغون يه ّم�شان أ�ي خطة
ل�ضرب �إيران! حذر أ�حد املعلقني.
فقد تناول عمري أ�ورين فـي «ه آ�رت�س»
أ�زمة الدين أالمريكي ودورها فـي
احلـــــوار

تهمي�ش خيار مهاجمة �إيران .فر أ�ى أ�ن
�إيران ت�ستفز الواليات املتحدة وتتقدم
بربنامج ت�سلحها النووي كما أ�نها
ترفع من معدل هجماتها �ضد القوات
أالمريكية فـي العراق وتزيدها فتك ًا.
واعترب أ�نه لهذه الغاية ،تقدم �إيران
امل�ساعدة للمنظمات العراقية املحلية
التي تتلقى العتاد والتدريب والتوجيه
من احلر�س الثوري ا إليراين ل�ضرب
القوات أالمريكية ،التي من املفرت�ض
أ�ن تغادر العراق نهاية ال�سنة .وبر أ�يه،
تريد �إيران أ�ن ت�ص ّور ا إلن�سحاب
أالمريكي املنوي تنفيذه على أ�نه
هروب حتت النار ،كما تريد أ�ن تدفع
بالعنا�صر ال�سيا�سية املوالية إليران
لت�ضغط على احلكومة العراقية كي
متتنع عن الطلب من أالمريكيني متديد
فرتة بقائهم فـي البالد ،م ؤ�كد ًا أ�نها
ترغب ب�ضمان أ�ن يكون نفوذ طهران هو
أالعلى ،فور مغادرة القوات أالمريكية.
و أ��شار �إىل أ�ن اجلرنال مارتن دميب�سي
حذر من أ�ن �سلوك �إيران هذا قد يدفع
بطهران �إىل ارتكاب خط أ� بالتقليل
من � أش�ن عزم الواليات املتحدة على
ت�سديد �ضربة لها� .إال أ�نه أ� ّيد توخي
احلذر فـي هذا ال�صدد ،فقد �شدد،
بح�سب أ�ورين ،على م�سار العقوبات
والديبلوما�سية وعلى أ�نه ال ي ؤ�يد خيار
الهجوم ا إل�ستباقي �إال فـي حال ظهر
تهديد وا�ضح وحا�ضر بهجوم �إيراين
ي�ستهدف امل�صالح القومية أالمريكية
احليوية .وتابع أ�ن أ�ي هجوم ا�ستباقي
يجب أ�ن يكون مر ّكز ًا و أ�ن يكون تنفيذ ًا
ملبادرة �سيا�سية وا�ضحة ت�شمل حلفاء
الواليات املتحدة و أ�ن يعتمد على خطة

�شاملة تغطي فرتة ما بعد العملية.
ولفت أ�ورين �إىل أ�نه فـي ظل الظروف
ا إلقت�صادية وال�سيا�سية احلالية،
لن تكون �إدارة الرئي�س أالمريكي
باراك أ�وباما فـي عجلة من أ�مرها
كي ت�سدي �إ�سرائيل �صنيع ًا ب�ضرب
املن� آش�ت النووية ا إليرانية ،م ؤ�كد ًا أ�ن
أ�زمة الدين القومي أالمريكي وخف�ض
موازنة البنتاغون يه ّم�شان أ�ي خطة
طوارئ لتنفيذ أ�ي عملية �ضد �إيران،
مو�ضح ًا أ�نه عندما ي�صل أالمر �إىل
االختيار بني النووي والعجز وبني
الردع والتق�شف ،يفوز ا إلقت�صاد،
فب�إمكان أالمن أ�ن ينتظر .ولفت �إىل
أ�ن يدي أ�وباما مغلولتان ب�سبب أ�زمتي
ا إلقت�صاد والقيادة ،متوقع ًا أ�نه لن
يتجه �إىل �صدام مع �إيران .وخل�ص
�إىل أ�نه �إذا كان هنالك من درجة
ردع م ؤ�كدة ت�ستطيع الواليات املتحدة
ممار�ستها على �إيران ،فهي ال تتعدى
منعها من ا�ستخدام أال�سلحة النووية،
التي مل متتلكها بعد ،غري أ�ن ن�شاطها
فـي العراق وتقدمها التدريجي نحو
الت�سلح النووي يقعان خارج نطاق
القدرة على الردع.
وتطرق لياد بورات وغاليا ليندن�شرتاو�س
على موقع «معهد درا�سات أالمن
القومي ا إل�سرائيلي» �إىل الو�ضع فـي
�سوريا .فذكرا ب أ�ن ا إلحتجاجات بد أ�ت
فـي �آذار املا�ضي فـي مدينة درعا
بب�ضعة �آالف من املتحجني ،ولكنها
امتدت بعد ذلك لت�شمل مدن �سورية
أ�خرى وعدد ًا أ�كرب من امل�شاركني
و�صل �إىل املليون أ�و أ�كرث ،ولفتا �إىل
أ�ن تلك املظاهرات ت�ضم جمموعات

وا�سعة من ال�شعب ال�سوري ،من بينها
أ�قليات أ
كالكراد وامل�سيحيني �إىل جانب
أ
أالكرثية ال�سنية .وك�شفا �ن هنالك
�ضغط متزايد على العلويني ،الذين
ي�شكلون القاعدة الداعمة للنظام،
للتخلي عن عائلة أال�سد وا إللتحاق
باملظاهرات .و أ��شارا �إىل أ�ن تقديرات
غربية متنوعة تفيد ب أ�ن ا�صطفاف
العلويني �إىل جانب املحتجني ما هو �إال
م�س أ�لة وقت .و أ�كدا أ�ن حدوث مثل هذا
التطور من � أش�نه أ�ن ي�س ّرع من انهيار
نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار أال�سد.
والحظا أ�ن خماوف العلويني م�ضاعفة،
فهم ال يخافون من رد فعل النظام على
ان�ضمامهم �إىل املجتجني فح�سب ،بل
أ�ي�ض ًا يخ�شون من أالكرثية ال�سنية
فـي �سوريا بعد �سقوط نظام أال�سد.
و أ��شارا �إىل أ�ن عامل ال�ضغط ا إل�ضايف
الذي ي ؤ�ثر على م�صري النظام هو
أ�ن عنا�صر املعار�ضة ال�سورية تن�شط
ب�شكل ممنهج فـي خمتلف املجاالت
حول العامل من أ�جل ح�شد الدعم
ل�صراعها �ضد النظام .و�شددا على أ�ن
اجلهود من�ص ّبة على الواليات املتحدة
وا إلحتاد أالوروبي وكذلك رو�سيا
وال�صني .والحظا أ�ن جناح املعار�ضة
أالويل جتلى فـي تركيا ،التي ت�ست�ضيف
جمموعاتها وت�سمح لها مبحاربة نظام
أال�سد عرب ا إلعالم .ولكنهما لفتا �إىل
أ�ن تركيا ،كما غريها من دول املجتمع
الدويل ،لي�ست متحم�سة خليار التدخل
الع�سكري ،ولكنها قلقة من ان�سحاب
ا إلحتجاجات ال�سورية على أالكراد
داخلها ومن موجات الالجئني
ال�ضخمة التي قد جتد �صعوبة فـي

ال�سيطرة عليها .و أ��شارا �إىل أ�ن
أالحداث فـي �سوريا و�ضعت تركيا فـي
موقع متعار�ض مع �إيران ،أ
فالخرية
تدعم نظام أال�سد فـي مواجهة موجة
ا إل�ضطرابات .ف أ�كدا أ�ن �سقوط
أال�سد �سي�شكل �ضربة قا�سية للنظام
ا إليراين .و�شككا فـي أ�ن يج ّر الو�ضع
ال�سوري تركيا و�إيران �إىل مواجهة
مبا�شرة ،غري أ�ن غياب ا إل�ستقرار
فـي �سوريا يفر�ض على البلدين
م�شكالت متعددة ،وهي �ستزداد كلما
ازداد الو�ضع ا�ضطراب ًا .والحظا أ�ن
فر�ص جناح ال�سيا�سة الرتكية تتفوق
على مثيلتها ا إليرانية ،أالمر الذي قد
مينح تركيا نفوذ ًا أ�كرب فـي �سوريا بعد
�سقوط النظام ،مع ما يحمله ذلك من
انعكا�سات ا�سرتاتيجية .وخل�صا �إىل
أ�ن ا إلحتجاجات الداخلية ال�سورية
متنام على
�سريافقها �ضغط خارجي
ٍ
النظام ،مع الت أ�كيد على أ�ن ال�ضغط
اخلارجي ي�شجع املعار�ضة على موا�صلة
التحرك وا إل�ضرار بالنظام.
وحتت عنوان «ا إلنق�سام الكبري فـي
احلركة الثورية» أ��شار باري روبن
فـي «جريوزاليم بو�ست» �إىل أ�ن ثمة
تطور بالغ أالهمية يتجلى فـي ال�شرق
أالو�سط وهو انق�سام احلركات الثورية
ا إل�سالمية �إىل خم ّيمني منف�صلني
أ�حدهما �سني وا آلخر �شيعي .ولفت
�إىل أ�ن التوترات بني الطرفني هي
واقع تاريخي داخل ا إل�سالم ،م ؤ�كد ًا
أ�ن النظام ا إليراين حاول ،وجنح �إىل
حد ما ،فـي ر أ�ب هذا ال�صدع .ولكنه
ر أ�ى أ�ن ثمة حدثني ا آلن أ�ف�ضيا �إىل
تعطيل تلك املحاوالت ،أ
والهم من

بينهما هو الثورة ال�سورية .ف�إيران
وحزب اهلل ،بح�سب روبن ،ي ؤ�يدان
النظام ال�سوري ،أ�ما حركة «ا إلخوان
امل�سلمني» فـي م�صر و»حما�س» التي
هي وليدة هذه احلركة فتعار�ضانه.
كما اعترب أ�ن تركيا أ�ي�ض ًا تنحاز
�إىل اجلانب ال�سني .ولفت �إىل أ�ن
احلدث الثاين متثل بالثورة امل�صرية،
ف أ�خري ًا ي أ�مل «ا إلخوان امل�سلمون»
أ�ن ي ؤ��س�سوا �سلطة �إ�سالمية �سنية،
م�ضيف ًا أ�ن هنالك احتمال إلن�شاء
نظام �إ�سالمي �سني فـي ليبيا وتعزيز
احل�ضور ا إل�سالمي ال�سني ال�سيا�سي
فـي تون�س .غري أ�نه ن ّبه �إىل أ�ن كال
التكتلني يكرهان الغرب ويريدان طرد
نفوذه من ال�شرق أالو�سط ،كما أ�ن
كالهما يكرهان �إ�سرائيل ويريدان
حموها عن اخلريطة ،م ؤ�كد ًا أ�ن أ�ي ًا
من التكتلني لن يكون معتد ًال ب أ�ي حال.
ور أ�ى أ�نه �إذا جنا النظام ال�سوري ف�إنه
�سينحاز �إىل جانب ال�شيعة أ�ما �إذا
�سقط ،ف�ستكون اجلهة التي �ست�ستلم
احلكم حمل ت�سا ؤ�ل .ولكنه أ�كد أ�نها
أ�ي ًا تكن� ،ستنف�صل عن التكتل ا إليراين
و�ستعادي حزب اهلل .ولفت �إىل أ�نه ما
من �إمكانية للغرب ب أ�ن يعمل مع أ�حد
التكتلني �ضد ا آلخر ب�سبب عدائيتهما،
الفت ًا �إىل أ�ن �صناع ال�سيا�سة أالمريكيني
قد يرتكبون هذا اخلط أ� ،م�شري ًا �إىل
تعاملهم املرن مع «ا إلخوان» على
افرتا�ض أ�نهم معتدلون ،فحذر من
أ�ن هذا خطر .وخل�ص �إىل التنبيه �إىل
أ�ن مرحلة جديدة فـي تاريخ ال�شرق
أالو�سط تبد أ� ،وعلى الغرب تقييمها
والت�صرف على أ��سا�سها.

احلـــــــــوار

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية
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حتى بني ما و�صفتها بالدول العربية
ال�سنية الداعمة له �سابق ًا ،تقول �إحدى
ا إلفتتاحيات .وهنالك من اعترب أ�ن
ال�سكوت العربي ع ّما يح�صل فـي �سوريا
لوقت طويل كهذا هو مدعاة للعار و أ�ن
ت�صريح اململكة العربية ال�سعودية كان
أالقوى أ
والهم� .إال أ�ن امل�شكلة تتمثل
فـي كون الدول العربية التي خرجت
عن �صمتها م ؤ�خر ًا حيال أالحداث
فـي �سوريا هي دول أ�وتوقراطية
قمعية ،بح�سب �إحدى أ�برز ال�صحف
أالمريكية! والالفت كانت دعوة
�إحدى أ�هم ال�صحف الربيطانية امللك
ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز الذي
أ�دان «�آلة القتل» فـي �سوريا� ،إىل اتخاذ
املوقف ذاته حيال القمع الذي متار�سه
حليفته البحرين �ضد املتظاهرين
هناك! يبقى أ�ن هنالك من �شدد على
أ�ن الورقة أالخرية التي يجب أ�ن تلعبها
وا�شنطن اليوم هي دعوة أال�سد �إىل
مغادرة ال�سلطة فور ًا ،و أ�ن يتف ّوه أ�وباما
�شخ�صي ًا بهذه الكلمات وعلى العلن،
على الرغم من أ�ن هذه الكلمات قد
فات أ�وانها! تقول �إحدى ا إلفتتاحيات.
رحبت «نيويورك تاميز» حتت
فقد ّ

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
قد �شن حملة دفاع عن «خطة الكهرباء
ا إلنقاذية» التي أ� ّجل رئي�س املجل�س
النيابي نبيه بري الت�صويت أال�سبوع
املا�ضي على م�شروع القانون الذي يتيح
للوزير جربان با�سيل البدء بتنفيذها،
فطلب عون ممن ينتقد اخلطة تعداد
أال�سباب التقنية ملعار�ضتها ،أ�و أ�ن
«يقفل احلديث بدل ت�ضييع الوقت
بالعموميات» .وفـي حت ّد حكومي ،ر أ�ى
عون أ�نه �صاحب م�شروع لن يبقى فـي
احلكومة �إذا منع من حتقيقه و»ميكنهم
أ�ن ي�ستغنوا ع ّنا ،فهناك ق�ضايا نلتزمها
مثل املقاومة لكن لن نقبل أ�ن نحرتق
بزيت حمروق» .وقال عون �إن «احلكومة
لي�ست من لون واحد ،بل من ع�شرين
لون ًا» .ودافع عن الن�سبية فـي االنتخابات
النيابية ،مت�سائ ًال كيف يطالب
النائب وليد جنبالط ب�إلغاء الطائفية
ال�سيا�سية ويرف�ض الن�سبية ،داعي ًا �إىل
التمييز بني اخلطاب و�صدقيته .و�س أ�ل
عون كيف حت�صل  6عمليات هروب من
�سجن رومية منذ � 13آب  ،2009خم�س
منها ترتبط بـ»فتح ا إل�سالم» ،م�شري ًا
�إىل وجود «فلتان فـي قوى أالمن ال
ميكن أال�شخا�ص املوجودين حالي ًا أ�ن
ي�صححوه ألن التورط أ��صبح كبري ًا،
كما الرتهل فـي القيادات».
وجه
وكان النائب وليد جنبالط قد ّ
�ضربة موجعة �إىل طرح الن�سبية فـي
االنتخابات النيابية مع �إعالنه أ�نه
يف�ضل ت أ�جيل البحث فيها ،وا إلبقاء
على الو�ضع احلايل من أ�جل احلفاظ
على التنوع والتعدد والتمايز .و أ��ضاف:
أ� ّ
ف�ضل أ�لف مرة فـي ال�سيا�سة وغري
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على أ�وباما أ�ن يدعو أ
ال�سد إ�ىل الرحيل!

عنوان «الدول العربية و�سوريا» مبواقف
بع�ض الدول العربية املنددة مبا أ��سمته
العنف الذي ميار�سه النظام ال�سوري
�ض ّد املتظاهرين ،ولو أ�نه بر أ�يها جاء
مت أ�خر ًا جد ًا ،معتربة أ�ن ال�سكوت ع ّما
يح�صل فـي �سوريا لوقت طويل كهذا
هو مدعاة للعار .ور أ�ت أ�ن ت�صريح
اململكة العربية ال�سعودية كان أالقوى
أ
والهم ،كما كان له بر أ�يها �صدى
ً
خا�صا كونه �صدر عن امللك عبد اهلل
الذي دعا الرئي�س ال�سوري ب�شار أال�سد
�إىل �إيقاف «�آلة القتل و�إراقة الدماء».،
ولفتت �إىل ا�ستدعاء كل من ال�سعودية
والكويت والبحرين �سفراءها فـي
دم�شق احتجاج ًا على قمع التظاهرات،
معتربة أ�ن هذه اخلطوة تعك�س تزايد
عزلة أال�سد حتى بني الدول العربية
«ال�سنية» الداعمة له �سابق ًا .وبح�سب
«نيويورك تاميز» ف�إن القادة العرب
ر أ�وا منذ بداية الثورة فـي �سوريا ب أ�ن
أالخرية أ�قوى و أ�هم بكثري من أ�ن
يتم جتاوزها� ،إال أ�نهم عادوا وغيرّ وا
مواقفهم بعد أ�ن ات�ضح أ�مامهم أ�ن
أالحداث التي ت�شهدها �سوريا تزعزع
ا�ستقرار املنطقة و أ�نه �سيتم �إ�سقاط
أال�سد فـي نهاية املطاف ،عدا عن أ�ن
أال�سد لطاملا كان حليف ًا قوي ًا إليران
التي يخ�شونها جميعهم� .إال أ�ن امل�شكلة

ال�سيا�سة أ�ن أ��سقط أ�و أ�جنح بني أ�هلي
فـي ا إلقليم خا�صة وال�شوف أالعلى على
أ�ن أ�ذوب فـي امل�ساحات الكربى مع كل
احرتامي آ
للخرين.
وكان قا�ضي ا إلجراءات التمهيدية
فـي املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان
القا�ضي دانيال فران�سني قد رفع
ال�سرية عن أ�جزاء من القرار ا إلتهامي.
و أ�برز ما فيها :أ�ن م�صطفى أ�مني بدر
الدين أ��شرف على عملية ا إلغتيال،
و�سليم جميل عيا�ش توىل تن�سيق
جمموعة التنفيذ ،و أ��سد ح�سن �صربا
وح�سني ح�سن عني�سي أُ��س ِندت �إليهما
مهمة توجيه التحقيق �إىل أ��شخا�ص ال
عالقة لهم .ويرى مراقبون أ�ن الفقرة
الالفتة فـي القرار ا إلتهامي هي الفقرة
 59التي ي�شار فيها �إىل حزب اهلل وقد
وجه ا إلتهام ب�شكل غري مبا�شر �إىل
احلزب� ،إذ ورد فيها أ�ن «حزب اهلل
كان �ضالع ًا فـي أ�عمال �إرهابية»� ،سوف
ت�شكل �سجا ًال فـي أاليام املقبلة.
وكانت املحكمة الدولية قد عادت هذا
أال�سبوع �إىل دائرة التجاذبات من بوابة
املوقف ا إليراين غري اجلديد واملع َلن
�سابق ًا من قبل �شخ�صيات وازنة فـي
اجلمهورية ا إل�سالمية ،ولكن املالحظ
أ�نه ا�ستدعى رد ًا من الرئي�س ال�سابق
للحكومة �سعد احلريري عايل النربة.
فقد اعترب املتحدث با�سم اخلارجية
ا إليرانية رامني مهمانرب�ست أ�ن
«املحكمة الدولية اخلا�صة باغتيال
الرئي�س رفيق احلريري حت ّركها
أ�هداف �سيا�سية وال قيمة لها حقوقي ًا».
وفيما حر�ص املتحدث ا إليراين على
القول �إن املوقف ا إليراين وا�ضح فـي
هذا ال�صدد ،أ��صدر الرئي�س �سعد
احلريري بيان ًا ر أ�ى فيه أ�ن املوقف

بر أ�يها تتمثل فـي كون الدول العربية
التي خرجت عن �صمتها م ؤ�خر ًا
حيال أالحداث فـي �سوريا هي نف�سها
دول أ�وتوقراطية قمعية! ف أ��شارت
�إىل أ�ن الريا�ض كانت قد أ�ر�سلت
قوات ع�سكرية �إىل البحرين لقمع
التظاهرات ال�شعبية هناك ،معتربة
أ�ن من احلكمة أ�ن ي أ�خذ امللك عبد اهلل
بنف�س الن�صيحة التي أ��سداها للرئي�س
ال�سوري بتنفيذ �إ�صالحات �سريعة
و�شاملة وا ُ
حلكم بعقالنية .ور أ�ت أ�ن
�سوريا ت َع ّد مثا ًال حول قدرة ال�شعب على
حتدّي احلكومات التي تبدو وك أ�نها ال
تق َهر .وفـي اخلتام دعت «نيويورك
تاميز» املجتمع الدويل �إىل تكثيف
ال�ضغوطات الديبلوما�سية على النظام
ال�سوري وتو�سيع العقوبات لت�شمل قطاع
النفط �إىل أ�ن ُيجرب املجتمع الع�سكري
وجمتمع أالعمال ال�سوري أال�سد على
الرحيل!
كذلك تناولت «وا�شنطن بو�ست»
أالحداث التي ت�شهدها �سوريا،
فزعمت أ�ن حماولة أال�سد �إنقاذ نف�سه
من خالل ارتكاب املذابح تو�شك على
الو�صول �إىل نقطة حت ّول ،الفتة �إىل
أ�ن الهجوم الوا�سع الذي �شنه النظام
ال�سوري فـي مدينة حماة ع�شية �شهر
رم�ضان والذي زعمت أ�نه أ�ودى بحياة

مئات املدنيني ولد ردات فعل غا�ضبة
من ق َبل احلكومات التي كانت ما زالت
حمافظة على �صمتها حيال ما و�صفته
بالقمع الذي ميار�سه نظام أال�سد
�ضد املتظاهرين .فلفتت �إىل أ�ن جمل�س
أالمن الدويل و»جامعة الدول العربية»
قد أ�دانا أ�خري ًا النظام ال�سوري ،كما
طالب امللك عبد اهلل الرئي�س ال�سوري
ب�إيقاف «�آلة القتل» ،عدا عن ان�ضمام
الكويت والبحرين �إىل الريا�ض فـي
�سحب �سفرائها من دم�شق و�إر�سال
تركيا وزير خارجيتها أ�حمد داود
أ�غلو �إىل دم�شق ملطالبة أال�سد بوقف
العنف بحق املتظاهرين .و أ��ضافت ب أ�نه
حتى ا إلدارة أالمريكية ،والتي تخلى
أ�وباما عن وعده بدعم ق�ضايا احلرية
فـي ال�شرق أالو�سط ب�سبب مواقفها
اخلجولة حيال ما يحدث فـي �سوريا،
يبدو أ�نها تتجه أ�خري ًا لدعوة أال�سد �إىل
مغادرة ال�سلطة .وبح�سب «وا�شنطن
بو�ست» ف�إن تزايد ال�ضغط الدويل على
دم�شق ومدى ت أ�ثري هذا ال�ضغط على
امل�س ؤ�ولني الذين هم خارج الدائرة
املق ّربة من أال�سد هو ما �سيحدّد املنحى
الذي �ستتخذه أالحداث فـي �سوريا� .إال
أ�نها عادت و أ�كدت على أ�ن أال�سد ال
ينوي اال�ستجابة ملطالب وقف العنف
واتخاذ خطوات ملمو�سة نحو ا إل�صالح،

امل�شهد اللبناين

ال�صادر عن اخلارجية ا إليرانية هو
جزء ال يتجز أ� من �سيا�سة تعمل على
تطويق املحكمة الدولية ومنع العدالة
من حتقيق أ�هدافها .واعترب احلريري
أ�ن «�إيران تت�صرف على وقع ما يوجه
�إليها من اتهامات �سيا�سية و�إعالمية
حول م�س ؤ�وليتها عن تغطية جرائم
ا إلغتيال وهو ت�صرف ال يعرب عن أ�ي
حكمة أ�و م�س ؤ�ولية» ،و أ�مل فـي أ�ن ال
يكون قد و�صل «ا إلندماج والتكامل» بني
�إيران وحزب اهلل �إىل حدود امل�شاركة
فـي ا�ست�ضافة املطلوبني �إىل العدالة
الدولية .ور أ�ى مراقبون أ�ن املوقف
ا إليراين من املحكمة لي�س بجديد ،و أ�ن
من هم أ�على � أش�ن ًا من املتحدث با�سم
اخلارجية ا إليرانية �سبق أ�ن أ�دلوا
بدلوهم فـي ملف املحكمة و أ��سقطوا
عنها «ال�شرعية» ،دون أ�ن يكرتث �سعد
احلريري .لكنها اللحظة ال�سيا�سية
التي تغيرّ ت ،وبالتايل تعدّلت قواعد
اال�شتباك وما كان يع ّد خط ًا أ�حمر مل
يعد كذلك فـي ظل أ
اللزمة القائمة منذ
خروج احلريري من ال�سلطة .يجدر
التذكري ب أ�ن �صحيفة «دير �شبيغل»
أالملانية ن�شرت مقا ًال قبيل املوقف
ا إليراين ا آلنف الذكر حتدثت فيه عن
أ�ن املحكمة الدولية اخلا�صة بجرمية
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري متلك
معلومات عن تورط احلر�س الثوري
ا إليراين واال�ستخبارات ال�سورية
بجرمية اغتيال احلريري .والالفت
فـي هذا ال�سياق ،أ�ن القيادي فـي «تيار
امل�ستقبل» النائب ال�سابق م�صطفى
علو�ش قد ر أ�ى فور الك�شف عن
ا إلتهامات أ�ن «حزب اهلل متورط بكل
معنى الكلمة فـي جرمية اغتيال رئي�س
احلكومة أال�سبق رفيق احلريري ،على

امل�ستوى أالخالقي على أالقل» ،معترب ًا
أ�ن ما ن�شرته «دير �شبيغل» يعني أ�ن أ�على
قيادة فـي والية الفقيه هي التي اتخذت
قرار ًا باغتيال رفيق احلريري»!
وكان التوتر بني «تيار امل�ستقبل» وحزب
اهلل قد ت�صاعد �إثر ت�صريح لنائب
أالمني العام حلزب اهلل ال�شيخ نعيم
قا�سم قال فيه �إن «حزب امل�ستقبل»
هو اليوم «ميلي�شيا» بكل ما للكلمة من
معنى .موقف ا�ستدعى من �شخ�صيات
«امل�ستقبل» ردود ًا �شديدة و أ�برزها
كان عن النائب عمار حوري الذي
دعا ال�شيخ نعيم قا�سم «للنظر خلف
املر�آة ليدرك معنى امليلي�شيا فع ًال».
فعبت عنه
أ�ما املوقف الر�سمي ،رّ
«كتلة امل�ستقبل» التي اعتربت أ�ن كالم
ال�شيخ قا�سم لي�س � إ ّال «حماولة فا�شلة
وبائ�سة التهام ا آلخرين مبا هو فيه،
وهو دليل �إ�ضايف للقدرة على التمادي
فـي الرعونة ا إلعالمية وال�سيا�سية».
ور أ�ت أ�ن «هذه ا إلتهامات الباطلة هي
حماولة مك�شوفة من حزب ال�سالح ظن ًا
منه أ�نها قد ت ؤ�دي �إىل تخفي�ض ال�ضغط
ا إلعالمي وال�سيا�سي عن احلزب الذي
أ��صبح فـي دائرة القرار ا إلتهامي» .فـي
أ�ي حال ،ف�إن التوتر بني الفريقني لي�س
جديد ًَا بل هو ت�صاعد منذ اللحظة
التي خرج �سعد احلريري من احلكم
وباتت حكومته بحكم امل�ستقيلة.
و�إثر ذلك ،باتت ت�صريحات «كتلة
امل�ستقبل» رئي�س ًا ونواب ًا وال�شخ�صيات
املحيطة بـ»تيار امل�ستقبل» تعترب أ�ن ما
ح�صل هو عملية انقالبية قادها حزب
اهلل ب�سالحه و»قم�صانه ال�سود» و أ�ن
احلكومة القائمة هي حكومة ال�سالح
و أ�ن حزب اهلل يحمي املتهمني بجرمية
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري.

م�سلطة ال�ضوء على ت�صريحه عقب
لقائه املط ّول مع أ�وغلو ب أ�نه لن يرتاجع
عن مالحقة «اجلماعات ا إلرهابية».
وبر أ�يها ف�إن موقف أال�سد منطقي،
للزدرداء ،إلدراكه ب أ�ن
ولو أ�نه مثري إ
أ
منح �شعبه حرية االختيار �و حتى وقف
القمع الذي ميار�سه �ضدّهم لن يخ ّوله
من اال�ستمرار فـي احلكم .ولذا خل�صت
«وا�شنطن بو�ست» معتربة أ�ن الورقة
أالخرية التي يجب أ�ن تلعبها وا�شنطن
اليوم هي دعوة أال�سد �إىل مغادرة
ال�سلطة فور ًا ،م�شددة على �ضرورة أ�ن
يتف ّوه أ�وباما �شخ�صي ًا بهذه الكلمات
وعلى العلن ،على الرغم من أ�ن هذه
الكلمات بر أ�يها قد فات أ�وانها.
من ناحيتها ،ر أ�ت «ا إلندبندنت»
الربيطانية أ�ن الهجوم الذي �شنته
قوات أالمن ال�سورية م ؤ�خر ًا فـي حماة
مل يردع ال�شعب ال�سوري من النزول
�إىل ال�شارع ،بل أ�ثر ب�شكل كبري على
مواقف الدول املجاورة ل�سوريا التي
ظلت تعتقد حتى أالم�س القريب
ب أ�نه لي�س هنالك من بديل عن نظام
أال�سد .وفـي حني لفتت �إىل أ�ن الغ�ضب
قد تزايد فـي الدول العربية ال�سنية
على وجه اخل�صو�ص ،أ��شارت �إىل أ�ن
أ�ربع حكومات فـي اخلليج ،تتقدمهم
ال�سعودية� ،سحبت �سفراءها أال�سبوع

وفـي امللف أالمني ،برزت ق�ضية
الهروب من �سجن رومية ،حيث ف ّر
خم�سة عنا�صر من «فتح ا إل�سالم»
وهم� :سوريان وكويتي ولبناين ،فيما
ا�ستطاعت خمابرات اجلي�ش توقيف
ال�سوداين مدحت ح�سن خليل أ�حمد
بالقرب من خميم البداوي وهو حمكوم
با إلعدام بعد ثبوت �ضلوعه فـي جرمية
عني علق .و�إذ طلب مفو�ض احلكومة
لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي
�صقر �صقر توقيف �ضابطني و 9حرا�س
فـي �سجن رومية وعقد فـي ال�سرايا
اجتماع ًا برئا�سة الرئي�س جنيب ميقاتي
وبح�ضور وزير الداخلية مروان �شربل
ووزير العدل �شكيب قرطباوي بحث فيه
كيفية معاجلة ملف ال�سجون ،أ�عادت
عملية الفرار أالخرية �إىل ال�ضوء ق�ضية
ال�سجون فـي لبنان مبختلف م�ستوياتها،
فـي ظ ّل ت�سا ؤ�الت عن م�صري هذا
امللف ،فـي حني أ�ن الفرار أالخري أ�ثار
ت�سا ؤ�الت حول تكرار حوادث الهروب
املت�شابهة من حيث ن�شر حديد نوافذ
الزنزانات وحتويل املالءات �إىل حبال
لبلوغ العامل اخلارج ،وملاذا مل تتخذ
ا إلجراءات املنا�سبة لعدم تكرار مثل
هذه العمليات؟ وكيف مل يكت�شف
احلرا�س الفارين الذين ا�ستطاعوا
جتاوز احلواجز املتعددة املمتدة بني
الباحة واملدخل الرئي�سي؟ وال�س ؤ�ال
أالهم بر أ�ي كثري من املراقبني هو ملاذا
تتكرر عمليات الفرار هذه مع عنا�صر
«فتح اال�سالم» حتديد ًا دون �سواهم من
امل�ساجني؟
وكانت �إهدن قد خطفت أال�ضواء أ�ي�ضاً
هذا أال�سبوع مع �إطالق النار باجتاه
ق�صر الرئي�س �سليمان فرجنية فـي
�إهدن والذي يقيم فيه حالي ًا طوين،
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املا�ضي من دم�شق .كما �سلطت ال�ضوء
على زيارة وزير اخلارجية الرتكي
م ؤ�خر ًا �إىل دم�شق لتحذير أالخرية من
أ�ن �صرب تركيا بد أ� ينفذ ،وحتذير الرئي�س
الرو�سي دميرتي ميدفيديف –والذي
دافعت بالده عن �سوريا فـي جمل�س
أالمن -أال�سد من «م�صري حمزن»
�إذا مل يوقف املجازر ويبد أ� بتنفيذ
ا إل�صالحات .وبح�سب «ا إلندبندنت»،
ف�إن �إيران هي حليفة �سوريا الوحيدة
اليوم ،ولذا �شددت على أ�ن الوقت قد
حان لكل يتح ّرك املجتمع الدويل .و�إذ
أ��شارت �إىل دعوة وزيرة اخلارجية
أالمريكية هيالري كلينتون الدول
أالوروبية �إىل وقف ا�سترياد النفط
من �سوريا ،ر أ�ت أ�ن من � أش�ن خطوة
كهذه أ�ن ت ؤ�ثر على ال�شعب ال�سوري
ككل ولي�س على أال�سد فقط داعية
�إىل اعتماد عقوبات حمددة ت�ستهدف
أال�شخا�ص امل�س ؤ�ولني عن العنف .وفـي
اخلتام ،دعت «ا إلندبندنت» امللك عبد
اهلل ،ا�إىل اتخاذ املوقف ذاته حيال
القمع الذي متار�سه حليفته البحرين
�ضد املتظاهرين هناك ،م�شددة على
�ضرورة عدم ال�سماح ألية حكومة بقمع
�شعبها بهذه الطرق.
ترجمة و�إعداد:
�سارة عو�ض ومها �صالح

ابن النائب �سليمان فرجنية ،الذي
�سارع �إىل احتواء احلادثة ،طالب ًا
عدم �إعطائها أ�كرث من حجمها،
وداعي ًا �إىل تركها فـي عهدة أالجهزة
أالمنية والق�ضائية ،مع ا إل�شارة �إىل
أ�ن فرجنية تلقى ات�صا ًال من الرئي�س
جنيب ميقاتي الذي أ�ثنى على موقفه.
وكان خم�سة م�سلحني قد أ�طلقوا النار
على العنا�صر املوجلة احلماية عند
مدخل ق�صر فرجنية فـي �إهدن ،مما
أ�دى �إىل �إ�صابة عن�صري احلرا�سة
كما أ��صيب أ�حد امل�سلحني اخلم�سة.
وفـي ال�سياق أالمني والق�ضائي�ُ ،سجل
�إفراج قا�ضي التحقيق الع�سكري عن
املوقوفني ا إلثنني املتهمني مبحاولة
تهريب ال�سالح �إىل �سوريا عرب مرف أ�
«مارينا بريوت» املحاذي لـ»ال�سان
جورج» و أ�كد مدعي عام التمييز
القا�ضي �سعيد مريزا أ�نه مت بالفعل
�إطالق �سراح هذين املوقوفني ،مو�ضح ًا
أ�ن التحقيق معهما من قبل خمابرات
اجلي�ش واملدعي العام الع�سكري مل
يثبت �صحة ما أ��شيع عن حماولتهما
تهريب ال�سالح �إىل �سوريا .و أ��شار �إىل
أ�نه ال يوجد �شيء �إ�سمه ملف تهريب
ال�سالح من مرف أ� «مارينا بريوت»،
وحتى خمابرات اجلي�ش لي�س لديها
�شيء من هذا القبيل.
فـي املح�صلة ،يبدو وا�ضح ًا أ�ن
التحديات التي تواجه حكومة الرئي�س
ميقاتي كبرية و�شائكة ومتعددة على
كافة ال�صعد أالمنية وا إلقت�صادية،
ف�ض ًال عن املتطلبات أال�سا�سية
للمواطنني التي تنتظر خطوات عملية
على أالر�ض �سواء فـي امللف املعي�شي أ�م
اخلدماتي ال �سيما فـي ملف الكهرباء
واملياه.
احلـــــوار
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م ؤ��س�ســة خمزومـــي

«م ؤ��س�سة خمزومي»

«م ؤ��س�سة خمزومي» والـ«»CRTD-A
فـي ور�شة عمل حول املواطنية الفاعلة
تابع برنامج «التوعية» فـي «م ؤ��س�سة
خمزومي» تنفيذ ور�ش العمل
والدورات �ضمن خم ّيمات العمل
التطوعي ل�صيف  2011التي تنظمها
دائرة العمل التطوعي فـي وزارة
ال� ؤش�ون ا إلجتماعية ،فعقد بالتعاون
مع «جمموعة أالبحاث والتدريب
للعمل التنموي» (،)CRTD-A
ور�شة عمل بعنوان «املواطنة الفاعلة
وامل�ستحقات ا إلجتماعية» ،فـي بلدة
ح�صارات ق�ضاء جبيل فـي  21متوز
املا�ضي.
و�شارك فـي الور�شة املتطوعون
واملتطوعات امل�شاركون فـي املخ ّيم،
وقد ت�ض ّمنت �سل�سلة متارين تطبيقية
حول مفهوم املواطنية واحلقوق
ا إلجتماعية وا إلقت�صادية واملدنية
وال�سيا�سية كما يرونها هم .وقد
�ش ّكلت الور�شة فر�صة له ؤ�الء ال�شباب
للتع ّرف على حقوقهم هذه ولتمتني
الروابط فـي ما بينهم.
ؤ
ووزع برنامج «التوعية» فـي «م��س�سة
خمزومي» خالل هذه الور�شة من�شور ًا
من �إعداد الربنامج يع ّرف مبفهوم
الدميقراطية ،وبطاقات جمموعة على
�شكل عالقة مفاتيح تعر�ض مل�ضمون
«اتفاقية حقوق الطفل» مل ّونة ومز ّينة
بال�صور .كما ح�صلوا فـي ختام من دائرة العمل التطوعي فـي وزارة أالبحاث والتدريب للعمل التنموي»
الور�شة على �إفادة م�شاركة ُموقعة ال� ؤش�ون ا إلجتماعية ومن «جمموعة ومن «م ؤ��س�سة خمزومي».

برنامج «التدريب» ينظم دورة حتت عنوان
«ت أ��سي�س وتطوير امل�شاريع ال�صغرية»
نظمت «م ؤ��س�سة خمزومي» من خالل
برناجمي «القرو�ض ال�صغرية»
و»التدريب» ،وبح�ضور ممثل عن
برنامج «ا إل�ستثمار فـي القرو�ض
ال�صغرية» فـي لبنان (،)LIM
دورة حتت عنوان «ت أ��سي�س وتطوير
امل�شاريع ال�صغرية» فـي مركز امل ؤ��س�سة
فـي بعلبك ،وذلك فـي  1و 5و 9و12

و� 16آب احلايل .وت�ضمنت الدورة
املوا�ضيع التالية :تعزيز املهارات،
تطوير أ�فكار امل�شاريع ودرا�ستها،
درا�سة اجلدوى ا إلقت�صادية ،الت�سويق،
ا إلنتاج ،التوزيع ،الت�شبيك وكتابة خطة
امل�شروع.
و�شارك فـي الدورة عدد من ال�سيدات
امل�ستفيدات من برامج «التدريب

اجلمعة 2011/8/19

فـي القـــانــــون...

الفال�س التجاري
مفهوم إ

نظام ا إلفال�س هو نظام خا�ص بالتجار
وحتكمه قواعد القانون التجاري .وهو
يفرت�ض توقف التاجر املدين عن دفع
ديونه التجارية امل�ستحقة.
ومن ميزاته أ�نه يت أ� ّ�س�س على فكرة
معاقبة املتوقف وطرده من عامل
التجارة القائم على الثقة واالئتمان
وال�صدق فـي املعامالت وح�سن
ا إلدراة .لذا ت�صفى أ�موال املدين
ت�صفية جماعية ثم يوزع الناجت منها
على جميع الدائنني ،كل بن�سبة دينه،
عم ًال مببد أ� امل�ساواة .وفـي نف�س الوقت
يكفل نظام ا إلفال�س حماية الدائنني
وذلك عن طريق تقرير بطالن
الت�صرفات التي يعقدها التاجر املدين
خالل الفرتة امل�شبوهة التي ت�سبق حكم
ا إلفال�س.
ومعلوم أ�ن أ��سباب توقف التاجر عن
دفع ديونه التجارية هي أ��سباب عديدة
قد تف�ضي به تارة �إىل ا إلفال�س وطور ًا
�إىل ا إلفال�س التق�صريي وتارة �إىل
ا إلفال�س ا إلحتيايل.
فا إلفال�س الب�سيط يح�صل عندما
يتوقف التاجر عن دفع ديونه التجارية
ب�سبب ظروف �سيا�سية أ�و اقت�صادية
طارئة ت ؤ�دي �إىل نق�ص أ�و �ضعف فـي
قيمة موجوداته ناجت عن ك�ساد ال�سوق
أ�و املوا�سم أ�و عن حرب أ�و ع�سر أ�و
خ�سارة حلقت ببع�ض زبائنه فت أ�ثر
بها.
أ�ما ا إلفال�س التق�صريي ف�إنه ينجم
عن أ�خطاء يرتكبها التاجر ،ك أ�ن ي�سيء
ويبالغ فـي ا إلنفاق على نف�سه وعائلته أ�و
أ�نه قد يعمد �إىل امل�ضاربات فـي أال�سواق
املالية (البور�صات) أ�و �إىل ا�ستعمال
�سندات ا إلعارة أ�و �سحب �شيكات
بدون ر�صيد ،فمثل هذه أالعمال ت�شكل
جنحة ا إلفال�س التق�صريي املعاقب
عليها جزائي ًا بعقوبة جنحية.
أ�ما ا إلفال�س ا إلحتيايل ف�إنه يح�صل
عندما يلج أ� التاجر �إىل �إخفاء أ�مواله
والهرب بها أ�و ببع�ضها ،أ�و عندما يلج أ�
�إىل �إخفاء دفاتره أ�و ارتكاب التزوير
فيها ،مما يوجب حماكمته جنائي ًا
بذلك.
مييز بني ا إلفال�س وا إلع�سار ،فا إلفال�س

كما قلنا هو نظام خا�ص بالتجار ،أ�ما
ا إلع�سار فهو نظام خا�ص باملدين غري
التاجر ،وهو غري معمول به فـي القانون
اللبناين .و�إذا كان امل�شرتع اللبناين قد
اعتد مبعيار التوقف عن دفع الديون
التجارية امل�ستحقة على التاجر من
أ�جل �شهر �إفال�سه ب�سبب ال�ضرر
الكبري الذي ي�صيب الدائنني نتيجة
لذلك ،ف�إن ا إلع�سار يعني فقط عدم
كفاية أ�موال املدين للوفاء بديونه ،مما
يوجب عم ًال باحلكم القا�ضي ب�شهر
ا إلفال�س ا�ستحقاق كل ما فـي ذمة
املدين من ديون م ؤ�جلة.
وقدمي ًا كان نظام ا إلفال�س مطبق ًا على
التاجر وغري التاجر ،وكانت عقوبته
ترتاوح بني املوت وبني �إدارة أ�موال
املفل�س أ�و م�صادرتها فقط.
ولقد بقي نظام ا إلفال�س فـي فرن�سا
نظام ًا جزائي ًا �صارم ًا حتى �صدور
قانون التجارة فـي عهد نابليون أالول
عام  1807حيث انح�صر تطبيقه
بالتجار وحدهم.
ولكن القانون املذكور ت�ضمن أ�حكاماً
زجرية أ�وجبت على املدين املتوقف
عن الدفع أ�ن يقدم موازنة جتارته
�إىل املحكمة التجارية �ضمن مهلة أ�يام
فقط .وكان القانون املذكور يق�ضي
ب�إبطال جميع أالعمال التي قام بها
املدين بعد توقفه عن الدفع كما كان
يق�ضي بتوقيف املفل�س هو وزوجته أ�مام
الق�ضاء.
ثم عمد امل�شرتع الفرن�سي �إىل التخفيف
من ق�سوة أالحكام املذكورة ،وذلك فـي
القانون ال�صادر بتاريخ  18أ�يار .1833
ثم جاء قانون � 4آذار  1899و أ�دخل
نظام الت�صفية الق�ضائية حيث �سمح
للمدين احل�سن النية واملتوقف عن
الدفع بالبقاء على ر أ��س جتارته يعاونه
م�صف فـي �إدراتها.
وبتاريخ  13متوز � 1967صدر فـي فرن�سا
ت�شريع جديد عدل نظام ا إلفال�س.
و�إذا كان قانون التجارة اللبناين
ال�صادر عام  1943قد اقتب�س كثري ًا
من االحكام عن القوانني الفرن�سية� ،إال
أ�نه مل ي أ�خذ بنظام الت�صفية الق�ضائية،
بل اعتمد نظام ال�صلح االحتياطي أ�و

الوايف .ولقد �صدر فـي لبنان بعد �إفال�س
بنك �إنرتا ت�شريع خا�ص بامل�صارف
التي تتوقف عن الدفع.
وفـي ما يتعلق باخل�صائ�ص العامة
للفال�س ف�إنه نظام جماعي يهدف
إ
لت�صفية أ�موال التاجر املدين املتوقف
عن دفع ديونه التجارية.
ويرتتب على احلكم ب�شهر ا إلفال�س
�آثار هامة تتعلق ب�شخ�ص التاجر املفل�س
من جهة وب أ�مواله من جهة أ�خرى،
بحيث ت�سقط بع�ض احلقوق ال�سيا�سية
واملدنية عن املفل�س حلني ا�ستعادة
اعتباره فيها وفق �إجراءات قانونية
حمددة .وكذلك تغل يد املفل�س املذكور
عن �إدارة أ�مواله والت�صرف بها بحيث
تنتظم جماعة الدائنني فـي هيئة م ؤ�قته
ميثلها وكيل التفلي�سة (ال�سنديك).
وبعد �صدور حكم ا إلفال�س واتخاذ
ا إلجراءات الهادفة �إىل حتديد أ��صول
ذمة املفل�س وخ�صومها حتت �إ�شراف
القا�ضي املنتدب من قبل املحكمة،
يتخذ الدائنون أ�حد احللول أالربعة
التي تنتهي به التفلي�سة.
ف�إما أ�ن مينح املفل�س �صلح ًا ب�سيط ًا
يبقيه على ر أ��س جتارته ،و�إما أ�ن مينح
�صلح ًا مع التنازل عن موجوداته ومع
�إبرائه من ديونه التجارية فـي املقابل،
و�إما أ�ن يعلن �إحتاد الدائنني بحيث
ت�صفى أ�مواله وتوزع عليهم كل بن�سبة
ح�صته ،أ�و أ�ن تقفل التفل�سية �إذا تبني
أ�ن موجوداته �ضعيفة ال تكفي لتحمل
نفقاتها.
أ
ومن املمكن �ن يح�صل التاجر املدين
على ال�صلح الواقي من ا إلفال�س �إذا
كان ح�سن النية هذا ما يدعى بال�صلح
ا إلحتياطي.

املهني» و»القرو�ض ال�صغرية» فـي
امل ؤ��س�سة ملا للدورة من أ�همية فـي
ت أ�مني فر�ص عمل .وفـي نهاية الدورة
مت توزيع ال�شهادات.
وقد حققت الدورة أالهداف املرجوة
منها ،حيث أ�ن كل متدرب قدم م�شروع ًا
خا�ص ًا به ت�ضمن تطبيق درا�سة اجلدوى
ا إلقت�صادية للم�شروع ومت عر�ضه أ�مام
اجلميع من قبل �صاحبه وهذا ما يعزز
 vvاللجنة القانونية
مهارة الثقة بالنف�س.
فـي حزب احلوار الوطني
�إن امل ؤ��س�سة م�ستمرة فـي تنظيم هذه
الدورات �شهري ًا ،وفـي كل مراكزها،
ملا لها من أ�همية فـي تنمية املهارات  vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي
والقدرات فـي ت أ��سي�س وتطوير امل�شاريع احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي ا�ست�شارات قانونية.
ال�صغرية.

�سفانة بنت حامت الطائي
«برنامج التوعية»
«م ؤ��س�سة خمزومي»
ا�شتهرت �سفانة ب أ�نها من ذوات
أالدب والعقل .التقت الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم بعد هزمية أ�خيها
عدي بن حامت الطائي فـي معركته مع
الر�سول فـي ال�شام .وقد أ�خذ الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم قبيلة الطائي
ك أ��سرى وكانت �سفانة من بينهم.

فقالت للر�سول« :يا حممد ،هلك
الوالد ،فال ت�ش ّمت بي أ�حياء العرب،
ف أ�بي كان �س ّيد قومهّ ،
يفك العاين
أ
(ال�سري) ،ويقتل اجلاين ،ويحفظ
اجلار ،ويفرج عن املكروب ،ويطعم
الطعام ،ويف�شي ال�سالم ،ويعني على
نوائب الدهر ،وما أ�تاه أ�حد فـي حاجة
فردّه خائب ًا» .فقال النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم« :يا جارية ،هذه �صفات
امل ؤ�منني حق ًا ...ف ّكوا أ��سرها ،ف�إن

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

أ�باها كان يحب مكارم أالخالق».
وقال� :إرحموا عزيز ًا ُذ ّل ،وغني ًا
افتقر ،وعامل ًا �ضاع بني ج ّهال .ومنّ
عليها ر�سول اهلل بقومها ،ف أ�طلقهم
جميع ًا تكرمي ًا لها .فا�ست أ�ذنته �سفانة
فـي الدعاء له ،قالت « :أ��صاب اهلل
ربك مواقعه ،وال جعل لك �إىل لئيم
ب ّ
حاجة ،وال �سلب نعمة عن كرمي قوم
�إال وجعلك �سبب ًا فـي ردّها» .فل ّما
أ�طلقها ،رجعت �إىل أ�خيها عدي وهي

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

بدومة اجلندل (منطقة فـي ال�شام)،
فقالت« :يا أ�خي ائتي هذا الرجل،
لقد ر أ�يت فيه خ�صا ًال تعجبني ،ر أ�يته
يحب الفقري ويفك أال�سري .ما ر أ�يت
أ�جود وال أ�كرم منه ،ف�إن يكن نبي ًا
فلل�سابق ف�ضله »...فقدم عدي �إىل
ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم
و أ��سلم كما أ��سلمت �سفانة أ�خته.
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