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امل�شهد اللبناين

أ
الو�ضاع الداخلية غري مطمئنة وال تدعو إ� ّال اىل القلق
املطلوب معاجلة ملف الكهرباء واملياه وحلول أ
للزمة املعي�شية

�إرتفعت هذا أال�سبوع وترية ال�سجال
على ال�ساحة ال�سيا�سية على الرغم من
ان�صراف احلكومة �إىل بتّ م�س أ�لة حيوية
تتعلق مبلف الكهرباء ،وذلك على وقع
ت�صاعد ال�سجال بني «تيار امل�ستقبل»
وحزب اهلل على خلفية املحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان فان�شغلت
ال�ساحة ال�سيا�سية بال�صحايف نيكوال�س
بالنفورد وجملة «تامي» أالمريكية
واملقابلة املزعومة مع أ�حد املتهمني
أالربعة فـي اغتيال الرئي�س ال�شهيد
رفيق احلريري املن�شورة فـي املجلة،
واملن�سوبة �إىل ال�صحايف الذي نفى أ�ن
يكون قد قابل أ�حد املتهمني ،ليرتك
املقابلة لال�ستخدام ال�سيا�سي فيما هي
تتفاعل فـي ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية
الواقعة أ��ص ًال فـي مهب ا إلنق�سامات بني
فريق يقوده زعيم «تيار امل�ستقبل» �سعد
احلريري ،الذي �شن هجوم ًا عنيف ًا على
احلكومة ومل يوفر رئي�س اجلمهورية
مي�شال �سليمان ورئي�س احلكومة جنيب
ميقاتي ،وبني فريق يقوده حزب اهلل
راف�ض لتلك املقابلة وم�شكك فـي
�صدقيتها وفـي أ�هدافها املك ّملة لل�سياق
ا إلتهامي �ضد احلزب والتحري�ضي �ضد
احلكومة .و�إذا كان تلويح وزراء «التيار
الوطني احلر» بـ»اال�ستقالة» �إذا مل
يبتّ م�شروع الكهرباء يحمل بني طياته
الكثري من املعاين والدالالت على هذا
ال�صعيد ،ف�إنّ املوقف ال�صادر عن رئي�س
«جبهة الن�ضال الوطني» النائب وليد
جنبالط قد يكون « أ�خطر» ،خ�صو�ص ًا
جلهة قول الرجل �إنه ال «ي أ�به» �إذا أ�دى
موقفه الراف�ض لالبتزاز ،كما قال� ،إىل
اهتزاز احللف ال�سيا�سي القائم.
م�صري خطة الكهرباء مل يتبلور بعد،

فاجتماع جمل�س الوزراء فـي ق�صر بعبدا
يوم أالربعاء املا�ضي أ�رجئ �إىل ال�سابع
من أ�يلول فيما كان كثريون قد اعتربوا
أ�ن هذه اجلل�سة �ستكون حا�سمة .و�إذا
كان تلويح وزراء «التيار الوطني احلر»
بـ»اال�ستقالة» �إذا مل يبت هذا امل�شروع
ا إل�صالحي قد حمل بني طياته الكثري
من املعاين والدالالت حول و�ضع حكومة
ميقاتي ،ف�إن املوقف ال�صادر عن رئي�س
«جبهة الن�ضال الوطني» النائب وليد
جنبالط والذي �سبق اجلل�سة قد يكون
م ؤ��شر ًا على الت�ضامن احلكومي املهتز،
خ�صو�ص ًا جلهة �إعالنه أ�نه ال ي أ�به �إذا
أ�دى موقفه الراف�ض لالبتزاز ،كما قال،
�إىل اهتزاز احللف ال�سيا�سي القائم!
أالجواء الوزارية كانت قد أ�وحت قبيل
اجلل�سة أالخرية فـي بعبدا ،أ�ي فـي
ا إلجتماعني اللذين �سبقا هذه اجلل�سة
�سواء فـي ال�سراي احلكومي أ�م فـي
ق�صر بيت الدين (املقر ال�صيفي
لرئا�سة اجلمهورية) ،ب أ�ن النتيجة
�ستكون حم�سومة �إيجاب ًا بالن�سبة خلطة
الكهرباء ،فاخلطة املطروحة هي جزء
من اخلطة ال�شاملة التي أ�قرتها احلكومة
ال�سابقة فـي متوز  ،2010و أ�حالتها على
جمل�س النواب كم�شروع برنامج ملحق
مب�شروع املوازنة ،وهذا اجلزء مبني
فـي أال�صل على متويل الدولة ،فيما
أالجزاء أالخرى منها هي التي تت�ضمن
م�شاركة القطاع اخلا�ص وال�صناديق
العربية فـي ا إلنتاج .ي�ضاف �إىل ذلك،
أ�ن توافق ًا جرى داخل احلكومة على
�صيغة «ا إلجازة للحكومة» ب�صرف مبلغ
مليار و 200مليون دوالر ،وهي ال�صيغة
الواردة فـي م�شروع القانون الذي
أ�قرته حكومة الرئي�س �سعد احلريري.

كذلك جرى ا إلتفاق مع الرئي�س جنيب
ميقاتي على �إقرار م�شروع قانون
لتعديل القانون  462اخلا�ص ب�إن�شاء
هيئة منظمة لقطاع الكهرباء ،على أ�ن
ي ؤ�كد الرئي�س ميقاتي فـي جل�سة جمل�س
النواب ( أ�جلت اجلل�سة أ�ي�ض ًا لغياب
احلكومة أ�ثناء جل�سة جمل�س الوزراء
فـي بيت الدين) التم�سك بتطبيق
القانون املذكور ،وا إلعالن عن نية
احلكومة طلب تعديله.
وكان رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
قد أ�علن أ�ن هنالك عدة �آراء بالن�سبة
ملو�ضوع الكهرباء تتم مناق�شتها
و�س ُي�ستكمل النقا�ش التقني للمو�ضوع،
م ؤ�كد ًا أ�ن الت�ضمان احلكومي لن يت أ�ثر
طاملا غايتنا واحدة وهي أ�ن تاتي
الكهرباء بطريقة �صحيحة.
وعن �إمكان بت خطة الكهرباء فـي
اجلل�سة املقبلة (اجلل�سة التي أ�جلت)،
لفت �إىل أ�نه «ال ميكن ا�ستباق اجتماع
جمل�س الوزراء» .ورد ًا على �س ؤ�ال،
قال «لي�س على حد علمي أ�ن هناك
مو�ضوع ا�ستقالة من احلكومة ،والنقا�ش
مبو�ضوع الكهرباء كان بناء جد ًا
و�سنناق�ش املو�ضوع الفني وال خالف
�سيا�سي ًا باملو�ضوع الكهربائي».
أ
وكانت معلومات �صحفية قد �فادت
نق ًال عن «التيار الوطني احلر» ت�شديد
التيار على أ�ن مو�ضوع الكهرباء «ال
م�ساومة عليه ألنه يحدد عمل احلكومة
فـي املرحلة املقبلة» ،م�شرية �إىل أ�ن
املبادئ التي حتكم عالقة التيار مع
حلفائه تقوم على الت�ضامن على
ا إل�صالح حتت �سقف القانون ،وهو ما
ي�ضمنه اقرتاح القانون الذي تقدم به
النائب مي�شال عون وي�شكل جزء ًا من

خطة الكهرباء التي عر�ضها با�سيل
العام املا�ضي ووافقت عليها احلكومة
ال�سابقة .كذلك ت�شدد هذه امل�صادر
«على أ�همية االحتكام �إىل املنطق» ب أ�ن
الوزارة عموم ًا ،وهنا احلديث عن وزارة
الطاقة ،هي مركز النفقات وتخ�ضع
لرقابة ديوان املحا�سبة ومراقب عقد
النفقات ،مما يعني أ�نه «يعود للوزير
الذي ثبت دوره اتفاق الطائف أ�ن يعقد
النفقات اخلا�صة ب�صالحياته .وذلك
خالف ًا للممار�سات غري القانونية التي
كانت متبعة فـي ال�سابق .ففي ال�سابق
كانت احلكومة مبجملها مركز النفقات،
وفـي ما خ�ص الكهرباء حتديد ًا ،كان
عقد النفقات جاري ًا على أ�ن يقوم
«جمل�س ا إلمناء وا إلعمار» بالتنفيذ.
غري أ�ن النتيجة كانت م�شوبة بالهدر،
و أ�نفق على الكهرباء ل�شراء املحروقات
نحو  11مليار دوالر منذ انتهاء احلرب
من دون أ�ي ا�ستثمارات جمدية».
وكانت خطة الكهرباء قد حطت
على طاولة جمل�س الوزراء فـي بيت
الدين حيث كانت أالجواء منق�سمة
بني متحفظني ومل ّوحني باال�ستقالة
وحري�صني على الت�ضامن الوزاري.
لذلك مت االتفاق على تخ�صي�ص ال�ساعة
أالوىل من اجلل�سة لتمرير عدد من
بنود جدول أالعمال ،فكان االعرتاف
باملجل�س ا إلنتقايل فـي ليبيا وتكليف
وزير اخلارجية تقدمي اقرتاح لتحرك
لبناين مع اجلهات املخت�صة والنا�شئة
فـي ليبيا لك�شف م�صري ا إلمام مو�سى
ال�صدر ورفيقيه ،و�إقرار  25بند ًا من
أ��صل  67مدرجة على جدول أالعمال.
وعندما طرح مو�ضوع الكهرباء ،جرت
مناق�شة كل بنود اخلطة واملوافقة على

إ�ميل إ�ميل حلود
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�ص 4
مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد ،تهنئ أ��سرة حترير جريدة «احلوار»
اللبنانيني أ
وال�سالمية بحلول عيد الفطر
والمتني العربية إ
ال�سعيد وحتتجب عن ال�صدور يوم اجلمعة املقبل فـي ،2011/9/2
على أ�ن تعود �إىل قرائها فـي اجلمعة التالية فـي .2011/9/9
وكل عام و أ�نتم بخري.

معظمها بعد تعديل بع�ضها ،واالتفاق
على تقدمي اخلطة مب�شروع ال باقرتاح
قانون .وقد ك�شفت معلومات �صحفية
أ�ن الوزير غازي العري�ضي كان أ�برز
املعرت�ضني على خطة الكهرباء ،ناقلة
ا�ستغراب م�صادر وزارية هذا أالمر
منه فـي وقت ح�صل فيه فـي اجلل�سة
املا�ضية على اعتماد يبلغ  225مليار لرية
إلنفاق  100مليار منها بالتجزئة ،على
ت أ�هيل الطرقات ،فـي حني قال الوزير
جربان با�سيل «عملي ًا كل التو�ضيحات
املطلوبة أ�نهيت ،ومل يبق �س ؤ�ال من دون
ا إلجابة عنه .تقني ًا ،انتهى امل�شروع ،وما
بقي هو ال�شق ال�سيا�سي .لكن حرام
أ�ن ندخل احل�سابات ال�سيا�سية فـي
حق النا�س باحل�صول على الكهرباء.
ومن لديه اعتبارات �سيا�سية وت�صفية
ح�سابات ،فلي�ضعها فـي مكان �آخر .فـي
النهاية� ،سنقف أ�مام النا�س ليعرفوا
من يريد تزويدهم بالكهرباء ومن ال
يريد ذلك».
وفـي ملف املحكمة الدولية اخلا�صة
ن�سج حول مقابلة جملة
بلبنان ف�إن ما ِ
«تامي» أالمريكية فـي ال�ساحة ال�سيا�سية

مل يدم ألكرث من � 48ساعة .فقد أ�كد
ال�صحايف نيكوال�س بالنفورد أ�نه مل
يجر املقابلة املن�شورة فـي «تامي»،
قبل أ�ن ي�ستدعيه مدعي عام التمييز
لل�ستماع �إىل
القا�ضي �سعيد مريزا إ
�شهادته .وبعد جل�سة اال�ستماع ،كرر
بالنفورد ت أ�كيده أ�نه مل يجر املقابلة
أ
«وال�سئلة يجب أ�ن توجه �إىل ال�شخ�ص
أ
أ
الذي �جراها» ،وذكر �نه �إذا طلبت
منه املحكمة الدولية املثول أ�مامها
ف�سيقول ما قاله أ�مام مريزا ،راف�ض ًا
�إعطاء معلومات عما دار بينه وبني
أالخري .ورغم أ�ن �إدارة حترير «تامي»
ال تزال ت ؤ�كد أ�ن أ�حد مرا�سليها أ�جرى
مقابلة مع أ�حد املتهمني ،ف�إن هوية هذا
املرا�سل بقيت جمهولة .فـي أ�ي حال،
نفى حزب اهلل أ�ن تكون ال�صحيفة
أالمريكية قد أ�جرت مقابلة مع أ�حد من
أ�ع�ضائه أالربعة الذين ورد ا�سمهم فـي
القرار ا إلتهامي ال�صادر عن املحكمة
الدولية اخلا�صة بجرمية اغتيال الرئي�س
رفيق احلريري ،و أ�كد فـي بيان « أ�ن أ�ي
م�صدر م�س ؤ�ول من حزب اهلل مل يجتمع
مع املرا�سل ()...

�ص 7

ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

�إ�ستقبل رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي هذا
أ
ال�سبوع ك ًال من الوزير ال�سابق ناجي ب�ستاين وال�سفري الفل�سطيني
فـي لبنان عبد اهلل عبد اهلل.
كما زار خمزومي ك ًال من معاون نائب الرئي�س ال�سوري اللواء حممد
نا�صيف فـي دم�شق ،وال�سفري الرتكي فـي لبنان �إينان أ�وزيالدز ،ورئي�س
«جبهة الن�ضال الوطني» النائب وليد جنبالط ،والرئي�س ف ؤ�اد
ال�سنيورة.
هذا ويقيم «حزب احلوار الوطني» فـي بعلبك منذ بداية �شهر رم�ضان
املبارك «موائد الرحمن» ،حيث ي�ستقبل ال�صائمني من خمتلف
مناطق البقاع ،وذلك ب�إ�شراف نائب امل�س ؤ�ول التنظيمي للحزب فـي
البقاع ال�سيدة يارا حيدر.
من ناحيته� ،شارك وفد من قطاع «ال�شباب والطالب» و»جلنة
ال�ضاحية» فـي «حزب احلوار الوطني» فـي «موائد الرحمن» التي
يقيمها احلزب فـي مركزه فـي طريق اجلديدة .كما �شارك ع�ضو
املكتب ال�سيا�سي م�س ؤ�ول «قطاع ال�شباب والطالب» �إياد �سكرية فـي
�إفطارات رم�ضانية.

�ص 2
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البي�ضة قبل الدجاجة :إ�لغاء الطائفية قبل الن�سبية أ�م ماذا؟

ف ؤ�اد خمزومي

يدور جدال أ�و نقا�ش هذه أاليام حول أ�ولوية �إن�شاء الهيئة الوطنية إللغاء
الطائفية ال�سيا�سية ،أ�و �ضرورة أ�ن ي�سبقها اعتماد الن�سبية فـي قانون ا إلنتخاب
الذي �سوف ُيعتمد فـي ا إلنتخابات النيابية املقبلة فـي العام  2013واملفرت�ض
أ�ن تق ّره حكومة جنيب ميقاتي وتنقله �إىل جمل�س النواب �ضامنة الت�صويت
عليه ومتريره كونها متثل أالكرثية النيابية .وذلك على أ��سا�س أ�ن هنالك من
يعترب أ�نه ال ب ّد من �إن�شاء هيئة �إلغاء الطائفية أ�و ًال قبل اعتماد الن�سبية ألن
للنتخاب و أ�ن ميار�سوا
اللبنانيني لن ي�ستطيعوا اخلروج �إىل قانون ع�صري إ
ا إلنتخابات بروح املواطنة � إ ّال �إذا �سبق ا إلنتخابات �إلغاء الطائفية ،فيما هنالك
من يرى أ�ن �إقرار قانون ع�صري ي ؤ��س�س للخروج من الطائفية ويكون مق ّدمة
لتطوير احلياة ال�سيا�سية .هذا مع العلم أ�ن هاتني النقطتني هما بندان فـي
اتفاق الطائف مل يجر تطبيقهما وال العمل على تنفيذ أ�ي منهما.

اجلمعة 2011/8/26

خمزومي م�ستقب ًال الوزير ال�سابق
ناجي ب�ستاين
للكف عن ا�ستغالل املواطن
فـي حروب الطبقة ال�سيا�سية
دعا رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي املواطنني
اللبنانيني �إىل رف�ض ج ّرهم جمدد ًا
�إىل ا إل�صطفافات �سواء الداخلية أ�م
اخلارجية ،م ؤ�كد ًا على أ�نه مل يعد

جائز ًا ا�ستغالل املواطن فـي حروب
الطبقة ال�سيا�سيـ ــة التي مل تنجح
�سوى فـي مفاقمة أ�زمات البلد،
وم�شدد ًا على أ�ن ال م�س أ�لة أ�هم من
احلفاظ على ال�سلم أالهلي والوحدة

الوطنيـ ــة.
كالم خمزومي جاء �إثر ا�ستقباله
فـي مقر احلزب فـي املتحف الوزير
ال�سابق ناجـ ــي ب�ستانـ ــي وتداول معه
فـي �آخر التطورات فـي لبنان.

الهم الطائفي
هذا النقا�ش على أ�هميته دليل �صحة وعافية فـي املجتمع اللبناين لو كان يقوم على أ��سا�س أ�ن ّ
وا إلنق�سامات وا إل�صطفافات الطائفية واملذهبية والفئوية هو الذي ي�شغل بال املت�ساجلني أ�و الطبقة ال�سيا�سية أ�و
الو�سط ال�سيا�سي اللبناين على وجه العموم ..وقد كان م ؤ��شر ًا �صحي ًا ملجتمعنا ال�سيا�سي لو كان هذا النقا�ش يهدف
�إىل التو�صل فع ًال �إىل نتيجة �إيجابية ومل يكن من باب رفع العتب ومترير الوقت و أ�حيان ًا «التمريك» من طرف �سيا�سي
على طرف �آخر على أ��سا�س أ�ن أ�حد ًا لن يحا�سبه ال فـي احلكم وال حتى فـي ال�شارع ،حيث ميكن للر أ�ي العام أ�ن
ي�شكل بي�ضة القبان فـي ح�سم اجتاه أالمور وفـي الت أ�ثري على مواقف ال�سيا�سيني املعنيني فـي � ؤش�ون البلد �سواء منهم
املوجودين فـي ال�سلطة أ�م أ�ولئك الفاعلني فـي املعار�ضة.
النقا�ش حول أ�ولوية �إلغاء الطائفية أ�و العمل بالن�سبية يدور ،أ
ولل�سف ال�شديد ،أل�سباب تتعلق بالطبقة ال�سيا�سية
اللبنانية ككل أ�و بغالبيتها التي ال تريد هذا وال ذاك .هذه الطبقة التي اعتادت عند كل انتخابات نيابية ومنذ العام
 1992وبالتعاون والتكافل بني كل مكوناتها ال�سيا�سية على تعار�ضها وتنابذها وحتى عداوتها واقتتالها على تف�صيل
للنتخاب على قيا�س م�صاحلها ا إلنتخابية .و� إ ّال ما الذي ح�صل فـي الدوحة فـي العام  ،2008حيث مت ا إلتفاق
قانون إ
أ
ً
بني القوى ال�سيا�سية املتناحرة على العودة �إىل قانون العام  1960والذي كان معموال به منذ ذلك العام وحتى �ول
انتخابات جرت فـي العام  1992بعد �إقرار د�ستور الطائف الذي ت�ضمن بح�سب ن�ص املادة  22دعوة ألن يعتمد قانون
الن�سبية �إىل حني ي�ضع جمل�س النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي على أ�ن توزع املقاعد النيابية بالت�ساوي بني
امل�سيحيني وامل�سلمني ،ون�سبي ًا فـي كل من الفئتني ،ون�سبي ًا بني املناطق.
من املعلوم أ�ن الن�سبية متنح جميع القوى ال�سيا�سية التي تخو�ض العملية ا إلنتخابية فر�صة أ�ن حت�صل على ن�سبة
من املقاعد النيابية ،كثرية كانت أ�م قليلة ،فالهدف من الن�سبية هو �ضمان م�شاركة اجلميع ،أ�قليات �سيا�سية أ�م
طائفية أ�م مذهبية ،أ�م ألي جهة انتمت ،فمع الن�سبية ال ميكن أ�ن تذهب أ��صوات املواطنني هدر ًا مهما كانت خياراتهم
وتنوعت كما ال ميكن �إق�صاء أ�حد من القوى ،أ
والهم أ�نه مع الن�سبية ال ميكن أ�ن تتحول اللوائح ا إلنتخابية �إىل «حمادل»
و»بو�سطات» كما فـي أالنظمة القائمة على أ��سا�س النظام أالكرثي.

وفـي ...زيارة �إىل كل من اللواء نا�صيف
و أ�وزيالدز
زار املهند�س خمزومي معاون نائب فـي التطورات فـي املنطقة .وقد الرتكية ،داعي ًا �إىل العمل من أ�جل
الرئي�س ال�سـ ــوري اللواء حممد ث ّمن خمزومـ ــي العالقات اللبنانية -ا�ستقرار املنطقة.
نا�صيف فـي دم�شـ ــق ،حيث تداول
معه فـي أ�و�ضـ ــاع املنطقـ ــة ،متمني ًا
أ�ن تتجـ ــاوز �سوريا أالزمة احلالية
والعبـ ــور �سريع ًا �إىل اخلطـ ــة
ا إل�صالحية التي يقودها الرئي�س
ال�سـ ــوري ب�شـ ــار أال�سد .و أ�كد
خمزومي على أ�هميـ ــة ا�ستقرار
�سوريا للبنـ ــان وعمـ ــوم املنطقـ ــة
العربية.

�إن حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي أ�درجت فـي بيانها الوزاري وعد ًا ب أ�ن تق ّر قبل �سنة على أالقل من موعد االنتخابات
املقررة ربيع العام  ،2013قانون انتخابي يعتمد نظام الن�سبية .ورمبا يعود حراك وزير الداخلية والبلديات مروان
�شربل فـي هذا املجال و�إطالقه ور�شة عمل إلعداد هذا القانون ،يجيء فـي �إطار العمل على الوفاء بهذا ا إللتزام
احلكومي .فهل ميكن أ�ن يعرب امل�شروع احلكومي فـي جمل�س النواب؟ �إن موقف رئي�س «جبهة الن�ضال الوطني» وليد
جنبالط الذي دعا فيه �إىل ت أ�جيل م�شروع الن�سبية ي ؤ��شر �إىل �صعوبة ح�صول هذا امل�شروع على موافقة أالكرثية
لي�س ألن الزعيم الوطني باح مبكنوناته فـي العلن ،بل ألن كل القوى ال�سيا�سية -كما أ�علن أ�حد فعاليات «احلزب كما زار خمزومـ ــي ال�سفري الرتكي
التقدمي ا إل�شرتاكي» -التي تقول فـي العلن �إنها مع الن�سبية هي فـي احلقيقة ترف�ض �إقرارها� .إن الطبقة ال�سيا�سية فـي لبنان �إيـ ــنان أ�وزيالـ ــدز فـي مقر
بغالبيتها تخاف على م�صاحلها ال�سيا�سية ،وخ�صو�ص ًا على «بو�سطاتها» التي تنقل نواب ًا �إىل جمل�س النواب عند كل ال�سفارة الرتكيـ ــة ،حيث مت البحث
مو�سم انتخابي أ�ن تتعطل فال حتتكر التمثيل النيابي فـي طوائفها ومذاهبها ..واملخيف بالن�سبة �إىل ه ؤ�الء أ�ن املواطن
اللبناين �سيتحرر من �ضغوطات ا إلنتماء الطائفي� ،إذ �سي�صبح ل�صوته وزن وت أ�ثري فـي جمرى ا إلنتخاب فال يعود
ملتزم ًا زعيم طائفته وكل من ي أ�تي بهم من خارج �إرادته كمواطن له ر أ�ي بحيثيات كل نائب يريد أ�ن ي�صل �إىل الندوة
الربملانية.

من أ
الر�شيف

للنتخاب يعتمد الن�سبية ونعترب
ال ب ّد من الت أ�كيد تكرار ًا أ�ننا فـي «حزب احلوار الوطني» نقف بق ّوة �إىل جانب قانون إ
للنتقال اجلدي �إىل ا إل�صالح ال�سيا�سي وي ؤ� ّمن التمثيل العادل وال�شامل
أ�ن مثل هذا القانون ي�شكل فر�صة للبنان إ
جلميع �شرائح املجتمع اللبناين فـي الندوة النيابية ،وبالتايل حتقيق متثيل نيابي يعبرّ عن تطلعات اللبنانيني بكافة
تالوينهم الطائفية واملذهبية والفكرية والوطنية.
هذا ما تبنيناه فـي الربنامج ال�سيا�سي للحزب وهذا ما نقوله ون�سعى �إليه با�ستمرار .يحدونا أالمل ب أ�ن ينجح
التعاون مع قوى املجتمع املدين أ
لليفاء بوعدها
والهلي ،جمعيات وم ؤ��س�سات و أ�حزاب ،فـي ال�ضغط على احلكومة إ
من جهة ،وعلى جمل�س النواب ونواب أالمة لتحقيق اخرتاق فـي هذا املجال من أ�جل التغيري فـي ذهنية التعامل مع
يهم عندها �إذا ت�شكلت الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية ال�سيا�سية
ا إلنتخابات النيابية اللبنانية ،من جهة أ�خرى .وال ّ
و أ�جنزت مهماتها امللقاة على عاتقها قبل والدة قانون الن�سبية وانتخابات  2013أ�م ت أ�خرت بع�ض ال�شيء .املهم أ�ن
ينفذ الد�ستور كي يتخل�ص اللبنانيون من �آفات الطائفية وننزع عن بلدنا م�سببات احلرب أالهلية مل ّرة واحدة و�إىل
أالبد.
ت�صوير حممد ال�ساحلي
احلـــــوار

احلـــــــــوار

ن�شـــــــــــاطات

خمزومي
م�ستقب ًال ال�سفري الفل�سطيني
الفطار
على طاولة إ

ا�ستقبل رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي ،على طاولة
ا إلفطار فـي منزله فـي فقرا ،ال�سفري
الفل�سطيني فـي لبنان عبد اهلل عبد
اهلل .وجرى احلديث حول التطورات
على ال�ساحة الفل�سطينية ،ال �سيما
مع اقرتاب موعد ا إلنتقال مبلف
الق�ضية الفل�سطينية �إىل أالمم املتحدة

للح�صول على اعرتاف بالدولة
الفل�سطينية التي هي من أ�ب�سط
حقوق الفل�سطينيني على العامل .و أ�كد
خمزومي على �ضرورة أ�ن تويل حكومة
جنيب ميقاتي و�ضع الفل�سطينيني
الالجئني فـي لبنان أ�همية خا�صة،
والعمل اجلدي ملنح الفل�سطينيني
احلقوق املدنية واالجتماعية.

و ...عند النائب وليد جنبالط
حلفاظ ال�شعب الليبي على موارد بلده وقراره امل�ستقل
متنى رئيــ�س «حزب احل ــوار الوطني»
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أ�ن تنحـ ــو
ليبيــا بعد التطـ ــورات أالخرية باجتاه
أالمن واال�ستقرار ،و أ�ن ي�ستطيــع
ال�شعـب الليبـ ــي النهو�ض ببلده
اقت�ص ــاد ًا وتنميـ ــة واحلفاظ على
موارده ومقـ ــدرات أ�بنائــه وقراره
امل�ستقل.
كالم خمزومــي ج ـ ــاء خالل زيارتـه

رئي�س «جبهة الن�ضـال الوطني»
النائ ــب وليـد جنبــالط فـي دارتـه فـي
كليمن�ص ــو ،حيث تباحثـ ــا أ
بالو�ضاع
املحلي ــة وا إلقليميــة ،و�ش ــدد خمزوم ــي
على أ�هميـ ــة �إر�س ــاء ا إل�ستقــرار
أ
والمـ ــن فـي املنطقــة العربي ــة وحتقيـق
طموحـات ال�شعــوب العربية فـي بنـاء
بلدانهـ ــم وتطوير مقدراتهـ ــم.
من أ
الر�شيف

و ...عند الرئي�س ال�سنيورة

اعترب املهند�س خمزومي أ�ن ا إل�ستقرار
فـي لبنان يجب أ�ن يبقى أ�ولوية مهما
كرثت امللفات املتنازع حولها فـي
ال�ساحة ال�سيا�سية ،م�شدد ًا على أ�ن
اللجوء �إىل امل ؤ��س�سات الد�ستورية
هو الطريق أال�سلم أ
وال�صح ملعاجلة
أالمور اخلالفية ،داعي ًا اللبنانيني �إىل
ا إللتحام والت آ�خي فـي ما بينهم و أ�خذ

العرب من ويالت احلرب أالهلية كما
من ال�صراعات العبثية طوال ال�سنوات
ال�ست أالخرية.
كالم خمزومي جاء �إثر زيارة له للرئي�س
ف ؤ�اد ال�سنيورة فـي مكتبه فـي بريوت،
حيث تباحث معه فـي أالو�ضاع العامة
فـي البلد كما فـي تطورات املنطقة.
من أ
الر�شيف

«حزب احلوار الوطني»
يقيم «موائد الرحمن»
فـي بعلبك

يقيم «حزب احلوار الوطني» فـي
بعلبك منذ بداية �شهر رم�ضان املبارك
«موائد الرحمن» ،حيث ي�ستقبل
ال�صائمني من خمتلف مناطق البقاع،
فـي خطوة ت ؤ�كد على أ�همية م�شاركة
ا آلخر وم�ساعدته على تخطي املحن

وال�صعوبات ،وخ�صو�ص ًا املعي�شية
منها .وت�شرف على تنظيم هذه املوائد
نائب امل�س ؤ�ول التنظيمي للحزب فـي
البقاع ال�سيدة يارا حيدر� ،إىل جانب
م�س ؤ�ويل اللجان فـي خمتلف مناطق
البقاع.

«قطاع ال�شباب والطالب»
�شارك فـي «موائد الرحمن» وفـي� ...إفطارات رم�ضانية
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م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب
الف�صــل ال�سابــع

فـي الرقابة على العملية االنتخابية
* املادة  :75يعود لوزارة الداخلية أ�ن ترخ�ص لهيئات رقابة متخ�ص�صة حملية
أ�و دولية ،مبراقبة �سري العملية االنتخابية .ي�صلح كل ترخي�ص النتخابات عامة
أ�و فرعية واحدة فقط.
ي�شرتط فـي امل ؤ��س�سة التي ترغب مبراقبة العملية االنتخابية ،أ�ن تربز م�ستند ًا
ر�سمي ًا �صادر ًا عن ا إلدارة اللبنانية املخت�صة �إذا كانت م�سجلة فـي لبنان ،أ�و عن
الدولة التي يكون فيها مق ّرها الرئي�سي� ،إذا كانت م ؤ��س�سة أ�جنبية ،وتثبت فـي
هذا امل�ستند الر�سمي أ�نها تتعاطى الن�شاط االنتخابي .ال تتقا�ضى هذه امل ؤ��س�سات
االنتخابية أ�ي تعوي�ضات من اخلزينة العامة.
ال يعتد بالتقارير ال�صادرة عن امل ؤ��س�سات املرخ�صة مبراقبة العملية االنتخابية،
فـي الطعون االنتخابية املثارة أ�مام املجل�س الد�ستوري ،وال تكون �سبب ًا إلبطال
نيابة أ�حد املنتخبني.
مبر�سوم تنظيمي ي�صدر عن جمل�س الوزراء �شروط تطبيق هذه املادة.
يحدد
ٍ

الف�صــل الثامــن

فـي الدعاية االنتخابية
*املادة  :76الدعاية االنتخابية هي الن�شاطات االنتخابية املختلفة التي تقوم
بها اللوائح واملر�شحون ل�شرح براجمهم االنتخابية جلمهور الناخبني.
تكون الدعاية االنتخابية ح ّرة وفق أ�حكام هذا القانون وي�سمح ألي الئحة �وأ
مر�شح القيام بها ابتدء ًا من تاريخ دعوة الهيئات االنتخابية وانتهاء ب�إعالن
النتائج ( أ�نظر املادة .)80
تتقيد كل الئحة وكذلك كل مر�شح عند ممار�سة الدعاية االنتخابية االلتزام
ب أ�حكام القانون ،احرتام حرية الر أ�ي والفكر لدى الغري ،وااللتزام باملحافظة
على الوحدة الوطنية و أ�من الوطن وا�ستقراره وعدم التمييز بني املواطنني وعدم
مي�س ب أ�ي من
ا�ستعمال اخلطاب الطائفي أ�و التحري�ضي أ�و التخويني ،أ�و أ�ي �شعار ّ
املر�شحني ا آلخرين.
* املادة :77لكل الئحة ،ولكل مر�شح �ضمن الالئحة حق الدعاية االنتخابية،
وذلك عرب ن�شر ا إلعالنات والبيانات املت�ضمنة أ�هدافهم وخططهم ومناهج
عملهم .تعفى هذه ا إلعالنات والبيانات من الرتخي�ص والر�سوم .تعني البلدية
فـي النطاق البلدي ،واملحافظ والقائمقام خارج النطاق البلدي ،أالماكن العامة
التي ميكن فيها ل�صق ا إلعالنات ا إلنتخابية ،يحظر �إل�صاق أ�ي �إعالن أ�و بيان
�إنتخابي أ�و و�ضعه على اجلدران و أ�عمدة الهاتف والكهرباء أ
والمالك العامة.
املخت�صة احلق فـي أ�ي وقت فـي �إزالة أ�ي خمالفة لهذا احلظر على
للهيئات العامة
ّ
أ
نفقة من تتعلق بهم تلك املل�صقات �و ال�صور والر�سوم والكتابات من املر�شحني
دون احلاجة �إىل �إنذارهم.
ميكن للمر�شحني و�ضع ال�صور وال�شعارات ا إلنتخابية غري العائدة ملكيتها للدولة،
على أ�ن تكون نفقة �إزالة هذه ا إلعالنات على عاتق املر�شح.
حتدد كل بلدية مقدار الر�سم الذي ت�ستوفيه من املر�شح لقاء �إزالة هذه
ا إلعالنات.
* املادة  :78يحظر على كل موظف فـي الدولة أ�و البلديات أ�و امل ؤ��س�سات العامة
وعلى املختارين القيام بالدعاية ا إلنتخابية أ�و توزيع أ�وراق ا إلقرتاع أ�و املخطوطات
أ�و الن�شرات مل�صلحة أ�حد املر�شحني أ�و �ضده أ�و مل�صلحة الئحة أ�و �ضدها.
 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.

طريق اجلديـ ــدة .وقال �سكرية �إننا الرتبوية» فـي حزب اهلل للهيئات أالحزاب ،وذلك فـي مطعم ال�ساحة حفل �إفطار رم�ضانـ ــي أ�قامه حركة « أ�مل» فـي مطعم «بيتي» ،فـي
فـي «حزب احلوار الوطنـ ــي» ن�ساهم النقابية ومكاتب املعلمني فـي على طريق املطـ ــار .كما ح�ضر مكتب «ال�شباب والريا�ضـ ــة» فـي فردان.
فـي جت�سري امل�سافات وتر�سيخ
ا إلن�سجام بني ال�شباب اللبناين
واحلد من ا إلنق�سام املذهبي
والطائفي الذي يحـ ــاول البع�ض
زرعه فـي املجتمع ،م�شري ًا �إىل أ�ن
جتاوب النا�س مع هذه اخلطـ ــوات
يدعو �إىل التفا ؤ�ل.

�شارك وفد من قطـ ــاع «ال�شباب
والطالب» ومن «جلنة ال�ضاحيـ ــة»
فـي «حزب احلوار الوطني» ،بح�ضور
كل من ع�ضو املكتب ال�سيا�سـ ــي
م�س ؤ�ول «قطاع ال�شباب والطالب»
�إياد �سكرية ورئي�س «جلنة ال�ضاحية»
حممد حمية ومن�سـ ــق اللجنة �سليم
عبد اهللً ،فـي «موائد الرحمن» التي وقد �شارك �سكرية فـي ا إلفطار
تقام يوميا فـي مركز احلزب فـي الرم�ضاين الذي أ�قامته «التعبئة
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�إميل �إميل حلود فـي حديث �إىل جريدة «احلوار»
أ�جرت جريدة «احلوار» مقابلة
مع النائب ال�سابق �إميل �إميل
حلودّ ،
التطرق خاللها �إىل
مت
ّ
أ�برز أ
الحداث التي ت�شهدها
ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية
والقليمية ،ال �سيما ما ي�شهده
إ
لبنان حالي ًا من جتاذبات حول
م�شاريع �إ�صالحية مطروحة
من قبل بع�ض أ
الطراف وحول
اعتماد قانون عادل لالنتخابات
يعتمد الن�سبية� ،إىل جانب
أ
الحداث فـي �سوريا وكيفية
تعاطي خمتلف الفرقاء
اللبنانيني معها.

من مثل ه ؤ�الء ال�سيا�سيني الطاحمني
�إىل من�صب أ�و موقع .ف�إذا به ؤ�الء
أ�نف�سهم باتوا يعطون اليوم درو�س ًا
فـي ال�سيادة والوطن ّية .و�إذ أ�طمئن
اجلميع ب أ�ن ال�سلطة فـي �سوريا
م�ستمرة و�ستف�شل الرهانات التي
تتحدث عن �سقوطها ،أ� ؤ�كد أ�ن هذه
احلكومة هي حكومة لبنان وهي
تبقى بفعل ا�ستمرار الثقة املمنوحة
لها من قبل املجل�س النيابي وتذهب
بفعل فقدانها .كما أ�و ّد ا إل�شارة اىل
أ�ن مقولة الوقوف مع الرئي�س أال�سد
أ�و مع ال�شعب ال�سوري مرفو�ضة ألن
الغالب ّية ال�ساحقة من هذا ال�شعب
تقف اىل جانب رئي�سها ،وهو ما ظهر
ب أ� ّم العني فـي أ�كرث من منا�سبة.

 لننطلق فـي بداية حديثنامما قاله دولة الرئي�س العماد
ّ
مي�شال عون «�إنّ الف�ساد أ��صبح
طريقة حياة فـي لبنان .و�إن
لبنان مل يخ�سر أ�مواله فـي
البور�صة ،بل من جراء ال�سرقة
والنهب والف�ساد» ،و�س أ�ل وزير
املال ملاذا البطء فـي ملفات الهدر
وال�سرقة والتزوير؟ ناهيك عن
 17مليون و 200أ�لف دوالر
يوم ّي ًا خ�سارة ب�سبب الكهرباء.
ال�سكوت العظيم؟ ألن
ملاذا هذا ّ
الهيكل �إذا �سقط ،ف�سي�سقط على
ال�سارق �سيهرب،
اجلميع ،لكن ّ
ال�سكوت؟
�إىل متى ّ
 مل نكن يوم ًا من أ�ن�صار ال�سكوت،بل أ�نّ التجربة ا إل�صالح ّية اجلد ّية
الوحيدة التي جرت بعد احلرب كانت
فـي بداية عهد الرئي�س �إميل حلود �إال
أ� ّنها ا�صطدمت أ
لل�سف بعراقيل كثرية
حالت دون ا�ستكمالها ،خ�صو�ص ًا فـي
ظ ّل ال�شراكة املال ّية التي كانت قائمة
�آنذاك بني البع�ض فـي لبنان والبع�ض
فـي �سوريا� .إال أ�نني أ�جد أ�ن الفر�صة
متاحة اليوم ،فـي ظل هذه احلكومة،
لالنطالق فـي ور�شة �إ�صالحية
جدية ،وهذا هو النهج الذي ي�سلكه
«تكتل التغيري وا إل�صالح» وقد ر أ�ينا
معامله فـي أ�كرث من موقع ،من وزارة
ا إلت�صاالت �إىل جلنة املال واملوازنة.
واليوم ،تعترب اخلطة التي و�ضعها
الوزير جربان با�سيل وفريق عمله
مبثابة و�ضع ح ّد للهدر الذي يعاين
منه قطاع الكهرباء منذ عقود� ،إال أ�ن
لل�صالح أ�عداء دائمني فـي لبنان،
إ
يقفون فـي وجهه اليوم كما وقفوا
فـي وجهه فـي ال�سابق ،ألن ث ّمة من ال
ي�ستطيع أ�ن ي ؤ� ّمن م�صاحله وم�صالح
جماعته �إال عرب ا�ستمرار حال ا إلدارة
على ما هي عليه.

 قال الرئي�س أ�مني اجلميلفـي م ؤ�متره ال�صحفي الذي عقد
بتاريخ  30حزيران املا�ضي «�إن
التهامي فـي ق�ضية
القرار إ
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
هو قرار أ� ّويل و�سيفتح املجال
مل�سار طويل أ�مام العدالة الدولية
واالقت�صا�ص من املجرمني الذين
قتلوا كبار �شهدائنا فـي الوطن
و�إن أ
الوطان ال تبنى �إال على
احلقيقة» .عن أ� ّي عدالة يتكلم
فخامة الرئي�س ،وق�ضية �شهود
الزور مل يبت فيها ال حمل ّي ًا وال
فـي املحكمة الدولية؟
 ي�ضيق املجال هنا للكالم علىاملحكمة ذات الطابع الدويل وم�سارها
أالعوج ،حيث يحتاج ذلك �إىل �صفحات
عدّة لت�سجيل ما اقرتفته جلنة
التحقيق الدولية ،فـي عهود ر ؤ��سائها
املختلفني ،واملحكمة من بعدها ،وقد
عانينا �شخ�صي ًا نتيجة ذلك ،حيث
ا�ستخدم الق�ضاء الدويل وما يزال
لغايات �سيا�س ّية وتغيرّ ت ا إلتهامات
وفق تغيرّ امل�صالح ال�سيا�سية .فعن
أ� ّي حقيقة يتحدثون؟ وعن أ� ّي عدالة
يبحثون؟ عن العدالة التي �سجنت
�ض ّباط ًا ومدن ّيني ل�سنوات من دون
أ�دنى دليل ،أ�م عن العدالة التي كالت
االتهامات ل�شخ�صيات �سيا�سية
ولرمز البالد رئي�س اجلمهورية الذي
رفعت �صوره فـي ال�ساحات و أ�طلقت
ال�شائعات م ّرة عن تو ّرط أ�بنائه وم ّرة
عن هروبه وعائلته؟ فليخجل رافعو
�شعار احلقيقة والعدالة ألن هذه
املحكمة مل ولن حتمل �سوى الويالت
على هذا الوطن ،وهي لن تكون �سوى
و�سيلة �سافرة للتدخل اخلارجي ،حتت
غطاء �شرعي ،فـي ال� أش�ن اللبناين.

 �س أ�ل النائب ريا�ض رحالع�ضو «كتلة امل�ستقبل» ،كيف
�سيكون موقف هذه احلكومة �إذا
�سقط النظام ال�سوري على يد
�شعبه؟ فمع من �ستقف حينها؟
هل �سرتحل مع الرئي�س ال�سوري
ب�شار أ
ال�سد أ�و �ستقف �إىل جانب
ال�شعب ال�سوري؟ ما هو ر ّدكم
على هذا؟
 ال ت�ستحق مثل هذه الت�صريحاتالر ّد ألنها ت أ�تي على ل�سان فريق تغ ّنى
على مدار �سنوات طويلة بعالقته مع
ال�سلطة فـي �سوريا ،بل مع �صغار
ال�ضباط الذين كانوا يتلقون الهدايا

 اعترب النائب أ�نطوان زهرا أ�نه«مل يكن مقب ً
وال أ�ن يقوم وزير
خارجية لبنان بزيارة رئي�س
يقمع �شعبه (الرئي�س ب�شار
أ
ال�سد) ،ف�إىل متى �سيبقى بع�ض
ال�سيا�سيني امل�سيحيني ي�سريون
عك�س ال�سري؟
 من امل ؤ�كد أ�ن قائد حاجز الرببارةال�شهرية هو ال�شخ�ص أالخري
الذي يحقّ له التحدث عن القمع.
ومع ذلك ،أ�ريد أ�ن أ��س أ�ل :هل بع�ض
أالنظمة التي تدعم فريق «� 14آذار»
هي أ�نظمة دميقراطية؟ أ�ال ي�ستغرب
ال�س ّيد زهرا عدم وجود برملانات
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فـي بع�ض الدول التي تدعم حزبه
�سيا�سي ًا ومالي ًا؟ أ�ال ي�ستفزّه أ�ن املر أ�ة
ممنوعة من ا إلنتخاب فـي الكثري من
هذه الدول ،وهي ممنوعة حتى من
قيادة ال�سيارة؟ لع ّل ما ميكننا قوله
فـي هذا املجال :كفى اهلل امل�سيحيني
�ش ّر أ�نطوان زهرا و أ�مثاله.
 زارت �شخ�صيات م�سيحية�سورية ،م�سيح ّيي « 14آ�ذار»
ونا�شدتهم عدم التدخل أ�و
�إبداء الر أ�ي فـي أ�حداث �سوريا،
ألنه �إذا �سقط النظام ال�سوري
فلن يبقى وجود للم�سيحيني.
وبح�سب ال�شخ�صيات امل�سيحية
ال�سورية ،ف�إن الرئي�س الراحل
حافظ أ
ال�سد حافظ على
أ
الوجود امل�سيحي طوال �ربعة
عقود .لكن بع�ض م�سيح ّيي «14
آ�ذار» �سائرين بعك�س ال�سري،
ألن م�صاحلهم �سقطت وانك�شف
امل�ستور ،ف�إىل متى ال تك�شف كل
أ
الوراق؟
 أ�عترب أ�ن أالوراق باتت مك�شوفة،ولع ّل ما ك�شفته وثائق «ويكيليك�س»
كان كفي ًال بف�ضح أ�مور كثرية،
ولكن ،أ
لل�سف ،هنالك من يريد أ�ن
يتعامى دوم ًا عن احلقيقة ،وما ي ؤ�ملني
فع ًال أ�ن بع�ض امل�سيحيني يقعون
�ضحية اخلداع امل�ستمر من قبل بع�ض
�سيا�س ّييهم الذين ي�ستمر ح�ضورهم
ال�سيا�سي عرب تخويف امل�سيحيني،
م ّرة من �سوريا وم ّرة من حزب اهلل
وم ّرة من �إيران...
 تعهد ال�سفري أالمريكي
روبرت فورد بعد عودته �إىل
�سوريا مبوا�صلة تنقالته بني
خمتلف املناطق ،مندّ د ًا بحملة
القمع املفرطة التي ي�شنها
النظام ال�سوري �ضد احلركة
الحتجاج ّية ،فهل بد أ�ت
إ
الواليات املتحدة االهتمام
الن�سان والدفاع عن
بحقوق إ
أ
أ
حقوقه املدنية� ،م �ن هنالك
تغيري فـي بع�ض نقاط م�شروع
«ال�شرق أ
الو�سط اجلديد» ،و�إذا
جنح ،ما هو اجلديد؟
تهتم الواليات املتحدة
 ح ّبذا لو ّأالمريكية ب� ؤش�ونها الداخلية بدل فر�ض
نف�سها ك�شرطي دويل ،خ�صو�ص ًا أ�ن
�سيا�ساتها اخلارجية أ�ثبتت ف�شلها
والدليل هو عدد اجلنود أالمريكيني
الذين �سقطوا فـي العراق و أ�فغان�ستان.

كما على الواليات املتحدة أ�ال تنظر
بع ٍني واحدة �إىل م�س أ�لة حقوق
ا إلن�سان ألن هذه احلقوق م�سلوبة
فـي بع�ض أالنظمة التي تدعمها
ا إلدارة أالمريكية وتتغنى باعتدالها.
أ�ما بالن�سبة �إىل «ال�شرق أالو�سط
اجلديد» ،فهو م�شروع �سي�سقط فـي
�سوريا اليوم كما �سقط فـي لبنان فـي
متوز .2006
 مل ي�ستبعد ال�سفري ال�سابقجوين عبدو أ�ن تتمكن تركيا
من التو�صل �إىل حلول معينة
لل�ضغط على النظام ال�سوري،
واعترب أ�ن املحكمة الدولية
أ�وقفت االغتياالت فـي لبنان.
هل لديكم معلومات حول هذا
املو�ضوع؟
 �إن الر ّد أالف�ضل على ال�سفريعبدو هو العودة �إىل ما أ�دىل به
من ت�صريحات منذ العام 2005
إلدراك أ�ن �شيئ ًا من م�ضمون هذه
الت�صريحات مل يتحقق ،ال بل أ�ن
العك�س هو الذي يح�صل .أ�ما ب� أش�ن
توقف ا إلغتياالت ،ف أ�ظن أ�ن ال�سفري
عبدو يعرف جيد ًا ملاذا توقفت� ،إال
أ�ن ال�سبب لي�س املحكمة الدولية
بالت أ�كيد.
 ظهر رئي�س «حركة التجدّ دالدميقراطي» النائب ال�سابق
ن�سيب حلود على حمطة « أ�م.
تي.فـي» و�شدد على �ضرورة
أ�ن يكون هنالك اتفاق بني
اللبنانيني حيال بع�ض أ
المور
فـي �سوريا ،حتديد ًا على
الن�ساين ،وقال �إن
امل�ستوى إ
حكومة الرئي�س ميقاتي لي�ست
على م�ستوى أ
الحداث فـي
املنطقة ألن هنالك فئة لديها
أ�جندة �إقليمية داخل احلكومة
وفئة ثانية تتطلع �إىل مكا�سب
متفرجة .هل
�صغرية وفئة
ّ
لديكم اطالع على بع�ض أ�وراق
تلك أ
«الجندات»؟!
 بداي ًة ،أ�ريد أ�ن أ�ه ّنئ أال�ستاذن�سيب حلود ب�سالمته وبعودته �إىل
لبنان .أ�ما بالن�سبة �إىل ر أ�ينا فـي
احلكومة ،فقد �سبق أ�ن عبرّ نا عنه
فـي أ�كرث من منا�سبة ،ونحن ،ولو
أ� ّيدنا هذه احلكومة ف�إننا أ�بدينا أ�كرث
من مالحظة عليها� ،إال أ�ننا ال نتفق مع
ما يقال عن أ�جندات �إقليمية بل أ�ننا
ن�شكو من وجود ح�سابات انتخابية

حتول دون انطالق ور�شة �إ�صالحية
على أ�كرث من �صعيد ،وخ�صو�ص ًا على
�صعيد التعيينات الق�ضائية أ
والمنية
ت�صحح اخللل امل�ستمر منذ
وا إلدارية ّ
�سنوات.
 ك�شفت م�صادر نيابيةل�صحيفة «اللواء» أ�ن النائب
وليد جنبالط أ�بلغ غبطة
البطريرك مار ب�شارة بطر�س
الراعي رف�ضه احلا�سم لقانون
النتخابات املبني على أ��سا�س
إ
الن�سبية ألن مثل هذا امل�شروع
ي أ�تي فـي توقيت غري منا�سب
ال فـي لبنان وال فـي املنطقة.
ما هو موقفكم؟ وهل �ستبقى
البو�سطات واملحادل أ
والوراق
اخل�ضراء تفر�ض نف�سها؟
 من املعيب جد ًا أ�ن يرتافق كلا�ستحقاق انتخابي مع احلديث عن
اعتماد قانون انتخابات جديد� ،إذ
يجب التو�صل �إىل قانون يعتاد عليه
اللبنانيون ويالئم خ�صو�صية لبنان
املناطقية والطائفية ،وي�ساهم فـي
بناء جمتمع غري طائفي وفـي متثيل
ال�شريحة أالكرب من اللبنانيني .لذا،
ندعو �إىل مناق�شة هذا املو�ضوع من
متخ�ص�صني ،علم ًا أ�ننا جند
قبل
ّ
فـي الن�سب ّية �صيغة منا�سبة للواقع
اللبناين �إال أ�ن دون تنفيذها عراقيل
عدّة أ�برزها �صعوبة ا�ستيعابها من
قبل جميع اللبنان ّيني.

 ن�شر موقع «ليبانون فايلز»أ�ن راعي أ�بر�ش ّية �صيدا ودير
القمر للروم امللك ّيني الكاثوليك
�إيلي ب�شارة حدّ اد تلقى كتاب ًا
موقع ًا من النائب بهية احلريري
ت�ض ّمن عتب ًا �شديد اللهجة
ب�سبب �إ�شرافه على ت أ��سي�س
جمعية « أ�ر�ضنا» التي تهدف
للح ؤ�ول دون بيع امل�سيحيني
ألر�ضهم و�شراء العقارات التي
تطرح للبيع فـي قرى جنوبية
من قبل متم ّولني م�سيحيني.
وي أ�تي عتب احلريري ب�سبب
الطابع امل�سيحي الذي يكت�سبه
حترك اجلمعية .هل لديكم
ّ
تعليق؟
 �إننا نح ّيي مثل هذه املبادراتالتي تعترب مبثابة �إ�ضاءة �شموع بدل
لعن الظالم ،كما ندعو �إىل أ�ن تقوم
الكني�سة فـي لبنان بدور فاعل على
هذا ال�صعيد ،وحتث امل�سيحيني على
عدم بيع أ�را�ضيهم وت أ�مني البديل
املالئم للراغبني بالبيع كي ال يقعوا
�ضحية ا إلغراءات التي تق َّدم لهم.
ونحن جند أ�ن مثل هذا املوقف ال ينبع
من منطلق طائفي أ�و مذهبي بل هو
أ�حد �شروط ت أ�مني العي�ش امل�شرتك
احلقيقي بني اللبنانيني .أ�ما بالن�سبة
�إىل موقف النائب به ّية احلريري
فهو لي�س م�ستغرب ًا ،ويكفي أ�ن نطلع
على واقع القرى امل�سيحية فـي �صيدا
و�شرقها ملعرفة ذلك.
 كلمة أ�خرية عرب جريدة«احلوار»
 أ�تقدّم بال�شكر جلريدة «احلوار»،داعي ًا لها باملزيد من التط ّور .كما
أ�ه ّنئ رئي�س «حزب احلوار» أال�ستاذ
ف ؤ�اد خمزومي مبنا�سبة �شهر رم�ضان
املبارك� ،آم ًال أ�ن يحمل هذا العيد
بع�ض التعوي�ض عن اخل�سارة الكبرية
التي ُمني بها.
 vحاوره رئي�س «جلنة
أ
ال�شرفية و�شرق بريوت» فـي
«حزب احلوار الوطني» أ
ال�ستاذ
عا�صي ح ّيار

احلـــــــــوار
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يكررها العرب والغرب مع ًا
خطايا ّ
�صبحي غندورv
طبع ًا التاريخ ال يك ّرر نف�سه .فهناك
دائم ًا ظروف وعنا�صر جديدة
ومتغيرّ ات حتدث .لكن الب�شر ،ك أ�فراد
وجماعات ،يك ّررون فـي �سرية حياتهم
أالخطاء ويتجاهلون الدرو�س والعرب
من جتاربهم .هكذا هو ا آلن حال
العرب والغرب مع ًا .فالبالد العربية
ت�شهد حالي ًا مرحلة حت ّول تاريخي
�ست�صنع م�ستقبل هذه البالد لعقود
من الزمن ،متام ًا كما حدث منذ مائة
عام تقريب ًا حينما �شهدت املنطقة
العربية حت ّو ًال هام ًا بخروجها من
الهيمنة العثمانية ون�شوء الكيانات
العربية املعا�صرة.
دواع
هناك
كانت
فـي تلك الفرتة،
ٍ
و أ��سباب م�شروعة ال�ستقالل العرب
عن الدولة العثمانية ،التي �سيطرت
عليها فـي أ�يامها أالخرية اجتاهات
عن�صرية تدعو �إىل «الترتيك» فـي
اللغة والثقافة وال�سيا�سة ،والتي كانت
بذورها تنمو فـي «جمعية ا إلحتاد
والرتقي» وفـي «جمعية تركيا الفتاة»،
ثم مت ّكن هذه االجتاهات من حكم
تركيا بعد نهاية احلرب العاملية أالوىل
وفوز «دول احللفاء» فيها.
وبينما كانت بريطانيا تدعم بقوة هذا
التح ّول فـي احلياة ال�سيا�سية والثقافية
الرتكية ،كانت حليفتها (ومناف�ستها)
فرن�سا تدعم أالن�شطة العربية الداعية
ملواجهة «الترتيك» .وقد عملت
بريطانيا وفرن�سا مع ًا على ت�شجيع
ودعم ا إلنف�صال الرتكي-العربي
وتقوية امل�شاعر القومية اخلا�صة فـي
أال ّمتني بداية ،وعملتا فـي مرحلة

الحقة على دعم «الترتيك» واعتماد
أالحرف الالتينية فـي تركيا ،مقابل
دعم «التغريب» وحماربة العروبة فـي
البالد العربية.
كانت بريطانيا ق ّوة الدفع أال�سا�سية
وراء ثورة ال�شريف ح�سني �ضد الدولة
العثمانية ،كما احت�ضنت فرن�سا
ودعمت «اجلمعية العربية الفتاة»
و»امل ؤ�متر العربي» فـي باري�س (،)1913
وتك ّونت جمعيات فـي بريوت تعاونت مع
جمعيات فـي املهجر ،وقدِّ مت ر�سائل
م�شرتكة من بع�ض هذه اجلمعيات �إىل
حكومة فرن�سا تلتم�س منها ال�سيطرة
على منطقة �سوريا ولبنان ،بينما اجته
بع�ض مثقفي العراق نحو ا إلنكليز،
حيث أ� ّيد بع�ضهم ب�سط احلماية
الربيطانية على البالد.
وانتهت تلك احلقبة الزمنية الها ّمة
بهيمنة بريطانيا وفرن�سا على معظم
البالد العربية ،بعد تق�سيمها وتوزيعها
بني القطبني الدوليني �آنذاك وفق
اتفاقية «�سايك�س-بيكو» .كما �شهدت
تلك املرحلة انطالقة م�شروع احلركة
ال�صهيونية الذي ك ّر�سه التع ّهد
الربيطاين املعروف با�سم «وعد
بلفور» ،والذي حتقق ب�إن�شاء الكيان
ا إل�سرائيلي على أ�ر�ض فل�سطني التي
كانت خا�ضعة لالنتداب الربيطاين.
بريطانيا وفرن�سا غاب عنهما در�س
تاريخ الب�شرية عموم ًا ب أ�نّ ال�شعوب
ميكن ت�ضليلها أ�و قهرها أ�و احتاللها
لفرتة من الوقت ،لكن هذه ال�شعوب ال
ميكن أ�ن تقبل بدي ًال عن ح ّريتها ،وب أ�ن
أالوطان العربية لو جتز أ�ت �سيا�سي ًا
موحدة فـي ثقافتها وفـي تاريخها
فهي ّ
آ
وفـي همومها وفـي �مالها .فهكذا
كان تاريخ املنطقة العربية طيلة

القرن املا�ضي :ك ّر وف ّر مع امل�ستعمر
أ�و املحتل لكن ال خ�ضوع له .كما كان
القرن املا�ضي حاف ًال باحلركات
واالنتفا�ضات ال�شعبية امل ؤ�كدة على
وحدة أال ّمة أ�ر�ض ًا و�شعب ًا ،و�إن ازدادت
امل�سافات بني احلكومات والكيانات
بعد ًا.
وحينما تولت الواليات املتحدة قيادة
الغرب والقوى الكربى ،ك ّررت خطايا
امل�ستعمر أالوروبي فـي أ�كرث من
مكان وزمان ،وهي ا آلن تدفع الثمن
غالي ًا لهذه اخلطايا مما يه ّدد دورها
الريادي العاملي ،متام ًا كما ح�صل مع
بريطانيا وفرن�سا فـي �آخر حروبهما
حقبتي اخلم�سينات
فـي املنطقة ،خالل
ْ
وال�ستينات من القرن املا�ضي ،والتي
كانت م�صر فيها تقود معارك التح ّرر
الوطني من امل�ستعمر أالجنبي.
فالقوى الغربية الكربى مل تدرك
بعد أ�نها رغم جتزئة املنطقة العربية
والهيمنة عليها ،ورغم وجود دولة
�إ�سرائيل احلاجز بني م�شرق العرب
ومغربهم ،ورغم «العالقات اخلا�صة»
مع بع�ض احلكومات ،ح�صلت فـي
املنطقة معارك التح ّرر الوطني
وثورات ا إل�ستقالل وحركات املقاومة
التوحد بني بع�ض أالوطان،
وحماوالت ّ
أ
كما ح�صلت «حرب �كتوبر» 1973
واحلظر النفطي عن الغرب.
لكن أ
لل�سف ،فكما أ�ن الغرب مل
يتعلم من جتارب (قابلية ا إل�ستعمار
لالنك�سار) ،ف�إن العرب ،فـي املقابل،
مل يتعلموا أ�ي�ض ًا من (قابلية ظروفهم
لل�ستعمار) .فاملنطقة العربية
إ
(و أ�نظمتها حتديد ًا) مل ت�ستفد من
درو�س خماطر ف�صل حرية الوطن
عن حرية املواطن .مل ت�ستفد املنطقة

أ�ي�ض ًا من درو�س التجارب امل ّرة فـي
املراهنة على اخلارج حلل م�شاكل
عربية داخلية .أ
هم فـي كل درو�س
وال ّ
يتم
جتارب العرب املا�ضية ،والتي ّ
ا آلن جتاهلها أ�ي�ض ًا ،هو در�س خماطر
احلروب أالهلية واالنق�سامات ال�شعبية
على أ��س�س دينية أ�و �إثنية ،حيث تكون
هذه ا إلنق�سامات دعوة مفتوحة للتدخل
أالجنبي ولعودة الهيمنة اخلارجية من
جديد.
�إن املنطقة العربية تتم ّيز عن غريها
من بقاع العامل مبيزات ثالث جمتمعة
مع ًا :ف أ�و ًال ،تتم ّيز أ�ر�ض العرب ب أ�نها
أ�ر�ض الر�ساالت ال�سماوية؛ فيها ظهر
الر�سل أ
والنبياء ،و�إليها يتطلع كل
امل ؤ�منني باهلل على م ّر التاريخ ،و�إىل
يحج �سنوي ًا جميع
مدنها املقد�سة ّ
أ�تباع الر�ساالت ال�سماوية من يهود
وم�سيحيني وم�سلمني.
وثاني ًا ،حتتل أ�ر�ض العرب موقعاً
جغرافي ًا هام ًا ،جعلها فـي الع�صور كلها
�صلة الو�صل ما بني ال�شرق والغرب ،ما
بني أ�وروبا و�آ�سيا و أ�فريقيا ،وبني حو�ض
املتو�سط و أ�بواب املحيطات .ومن هذا
ّ
املوقع اجلغرايف الهام خرجت أ�و م ّرت
كل ح�ضارات العامل �سواء القدمي منه
أ�و احلديث.
أ
وثالث ًا ،متتلك �ر�ض العرب خريات
طبيعية اختلفت باختالف مراحل
التاريخ ،لكنها كانت دائم ًا م�صدر ًا
للحياة والطاقة فـي العامل .فهكذا
كان احلال منذ أ�يام ا إلمرباطورية
الرومانية التي كانت خزائن قمحها
تعتمد على ال�شرق العربي و�صو ًال اليوم
�إىل ع�صر «البرتو-دوالر» القائم على
خمازن النفط فـي أ�ر�ضنا.
وهذه امليزات ا إليجابية جعلت املنطقة

بل أ�ي�ض ًا فـي �سوء ر ؤ�ية أ��صحاب
أالر�ض العربية ألنف�سهم ولهويتهم
ولكيفية �إ�صالح أ�و�ضاعهم ال�سيا�سية
واالجتماعية.
وتنذر تداعيات العنف الداخلي
امل�سلح ،املرافق ا آلن النتفا�ضات �شعبية
فـي بع�ض البلدان العربية ،بالتح ّول
�إىل حروب أ�هلية عربية يكون ختامها
جناح امل�شروع ا إل�سرائيلي ح�صر ًا،
حتى على ح�ساب امل�شاريع الدولية
وا إلقليمية أالخرى الراهنة للمنطقة.
طبع ًا ،اجلميع ا آلن بانتظار ما �ست�سفر
عنه هذه املرحلة من متغيرّ ات �سيا�سية
جذرية فـي املجتمعات العربية ،ال فـي
احلكومات أ
وال�شخا�ص فقط ،لكن من
املحتم أ�ن القوى الدولية وا إلقليمية
الفاعلة لي�ست جال�سة مكتوفة أاليدي
ومكتفية بحال االنتظار .هي تعمل
بدون �شك على تهيئة نف�سها لنتائج
هذه املتغيرّ ات ،بل هي حتاول ا آلن
ا�ستثمارها أ�و حرفها أ�و حما�صرتها أ�و
التح ّرك امل�ضاد لها ..وهي كلها حاالت
قائمة مرتبطة مبكان هذه املتغيرّ ات
وظروفها.
ف�إذا كانت ا آلن الثورات واالنتفا�ضات
العربية ظواهر م�شرقة واعدة بغد
أ�ف�ضل ،فال يجب أ�ن يحجب النور
احلا�صل من هذه «املتغريات» ما
ي�ستمر «ثابت ًا» فـي املنطقة من خطر
ا إلحتالل ا إل�سرائيلي وحماوالت
الهيمنة أالجنبية ،فـي ظ ّل أ�جواء
طائفية ومذهبية تنخر اجل�سم العربي
وتهدّد وحدة أ�وطانه وت�سهل ال�سيطرة
اخلارجية عليه.

العربية دائم ًا حمط أ�نظار كل القوى
الطامعة فـي ال�سيطرة والت�سلط...
أ�ي�ض ًا ،تتم ّيز املنطقة العربية ،فـي
تاريخها املعا�صر ،عن باقي دول العامل
الثالث ،أ�ن الدول الكربى ،ا إلقليمية
والدولية ،تتعامل مع هذه املنطقة
كوحدة متكاملة م�ستهدَ فة وفـي �إطار
خطة ا�سرتاتيجية واحدة لك ّل أ�جزاء
املنطقة ،بينما تعي�ش �شعوب املنطقة
فـي أ�كرث من ع�شرين دولة وفق
الرتتيبات الدولية التي و�ضعتها فـي
مطلع القرن الع�شرين القوى أالوروبية
الكربى.
ولقد أ�دى هذا الواقع االنق�سامي ،وما
يزال� ،إىل بعرثة الطاقات العربية
(املادية والب�شرية) و�إىل �صعوبة ت أ�مني
م�شروع عربي فاعل يواجه امل�شاريع
والتحديات اخلارجية أ�و مي ّكن
من القيام بدو ٍر �إقليمي م ؤ�ثر جتاه
أالزمات املحلية ،بل أ�دى أ�ي�ض ًا لوجود
عجز أ�مني ذاتي فـي مواجهة ما يطر أ�
من أ�زمات و�صراعات داخل املنطقة،
ربر بنظر البع�ض اال�ستعانة
مما ي ّ
بقوى أ�منية خارجية قادرة على حل
هذه ال�صراعات...
فهناك على الطرف العربي غياب
للقرار ال�سيا�سي بالتعاون والتكامل؛
ثم �إذا ما توفر هذا القرار عا َب ُه
�سوء أال�سلوب فـي ا إلدارة والتعامل
واخلطط التنفيذية ،كما ح�صل فـي
جتارب وحدوية عربية عديدة أ�دّت
نتائجها �إىل مزيد من ال�شرخ بد ًال من
االحتاد.
�إن �سلب ّيات الواقع العربي الراهن ال
تنح�صر فقط باملخاطر الناجمة عن
عدم �إدراك العرب درو�س تاريخهم  vمدير «مركز احلوار العربي»
و أ�همية موقع أ�وطانهم وثرواتها ،فـي وا�شنطن

�صحـة  /ت�سلية

الن�سداد املعوي ()3/3
إ

فحو�صات االن�سداد املعوي
ـ تزداد ن�سبة ا إلنزمي الها�ضم للن�شويات
وال�سكريات فـي الدم
ـ قد تزداد كريات الدم البي�ضاء عند
حدوث اختناق لف�ص من أالمعاء ،ولكن
عدم زيادة كريات الدم البي�ضاء ال ينفى
وجود اختناق.
ـ أ��شعة �إك�س على البطن والتي قد تبني
وجود ف�صو�ص متو�سعة من أالمعاء
الدقيقة مليئة ب�سائل وغاز لها ن�سق
ومنط «تدرج ال�سلم» (stepladder
 )patternو أ��سطح متعددة ل�سائل
يعلوه هواء ،مع غياب أ�و ندرة الغاز
بالقولون ،والتي تفيد بوجود ان�سداد
فـي أالمعاء الدقيقة .فعدم وجود غاز
بالقولون يكون فـي حالة االن�سداد الكامل
أ
للمعاء الدقيقة ،والذي بعد حدوثه
ينقب�ض اجلزء التايل لالن�سداد بعد
خروج حمتوياته من براز أ�و هواء .وقد
تبني أال�شعة وجود تو�سع فـي جزء من
أالمعاء والذي يحدد مكان االن�سداد .كما
قد تبني أال�شعة وجود هواء حول أالمعاء
وحتت احلجاب احلاجز ،ويحدث ذلك
عند حدوث ثقب أ
بالمعاء و�إلتهاب
بريتوين ،كما ت�ساعد �صور أ��شعة �إك�س
للبطن فـي ت�شخي�ص االن�سداد الذي
يكون معه اختناق جلزء من أالمعاء.
ـ ُيعطى املري�ض �سائ ًال به مادة معتمة
أ
لل�شعة ،عن طريق الفم ،قبل عمل
أ��شعة �إك�س على البطن ،والتي من املمكن

أ�ن تبني تو�سع اجلزء من أالمعاء أ�على
االن�سداد ،كما ت�ساعد فـي التمييز بني
االن�سداد اجلزئي واالن�سداد الكامل.
ـ أ��شعة فوق �صوتية ()ultrasound
والتي من املمكن أ�ن ت�ساعد فـي
الت�شخي�ص.
ـ أ��شعة مقطعية (computerized
 )tomographyوالتي ت�ساعد فـي
التمييز بني االن�سداد اجلزئي والكامل
و�شلل أالمعاء.
حاالت الوفاة الناجمة عن
االن�سداد املعوي
ـ ن�سبة الوفيات ملر�ضى االن�سداد املعوي
أ
للمعاء الدقيقة ب�صفة عامة هي حواىل
%10
ـ ن�سبة الوفيات فـي االن�سداد غري
امل�صحوب باختناق أ
للمعاء الدقيقة
ترتاوح بني  5و% 8
ـ ن�سبة الوفيات فـي االن�سداد املعوي
امل�صحوب باختناق أ
للمعاء الدقيقة هي
حواىل  20ـ %75
ـ تبلغ ن�سبة الوفيات فـي ان�سداد القولون
%20
عالج االن�سداد املعوي
ـ دخول امل�ست�شفى
ـ يتم عمل خط وريدي إلعطاء حماليل
يعطى من خالله ال�سوائل أ
والمالح
(ال�صوديوم ،والكلوريد ،والبوتا�سيوم)
لتعوي�ض ال�سوائل التي فقدت من
اجل�سم.

ـ يتم و�ضع أ�نبوبة متر �إىل املعدة أ�و
أالمعاء يتم �إدخالها عن طريق أالنف
ل�شفط الهواء وال�سوائل التي تتجمع أ�على
االن�سداد ولتقليل �ضغط هذه ال�سوائل
على جدار القناة اله�ضمية.
ـ يتم و�ضع ق�سطرة بولية باملثانة.
ـ أ�ما العالج املحدد فيكون ح�سب �سبب
احلالة.
ـ فـي حالة �شلل أالمعاء يتم و�ضع املري�ض
حتت املراقبة ليوم أ�و يومني ،وذلك
ألن �شلل أالمعاء يكون فـي الغالب حالة
م ؤ�قتة ويتح�سن فيها املري�ض تلقائي ًا.
وفـي حالة عدم التح�سن قد يعطى عقار
النيو�ستغمني ()Neostigmine
والذي ي�سبب انقبا�ض ع�ضالت أالمعاء
والتي ت�ساعد فـي حتريك الطعام
وال�سوائل.
ـ عند وجود ان�سداد ع�ضوي جزئي،
والذي ي�سمح مبرور الطعام وال�سوائل،
ف�إن و�ضع أ�نبوبة معدة من املمكن أ�ن
يح�سن من حالة املري�ض ،وال يكون هناك
حاجة لعالج أ�و تدخل �آخر ،ويحدث
ذلك فـي بع�ض احلاالت التي تكون ب�سب
تليف  ،أ�و الت�صاقات ،أ�ما فـي حالة عدم
التح�سن خالل يوم ،فيكون التدخل
اجلراحي �ضروري ًا لعالج االن�سداد.
ـ قد يتم عالج حاالت مثل التواء جزء
ب أ��سفل أالمعاء الغليظة ب�إدخال منظار ـ
وهو عبارة عن أ�نبوبة مرنة ميكن الر ؤ�ية
من خاللها ـ عن طريق ال�شرج ،وبعد

�ضغط الورم قد تو�ضع دعامة معدنية
بالقولون لفرتة م ؤ�قتة متهيد ًا للجراحة،
وذلك فـي حالة وجود ورم خبيث
بالقولون وان�سداد غري كامل.
ـ االن�سداد الكامل هو من حاالت
الطوارئ التي حتتاج جراحة عاجلة
إلزالة االن�سداد ،و�ضمن هذه احلاالت
يكون االن�سداد امل�صحوب باختناق.
ـ �سبب االن�سداد هو الذي يحدّد عمل
اجلراح ،فمن املمكن أ�ن يزول االن�سداد
بقطع ا إللت�صاقات لتحرير جزء من
أالمعاء ،أ�و قد يحتاج اجلراح إلزالة
قطعة من أالمعاء.
ـ قد يجري اجلراح تو�صيل للجزء
العلوي من القولون بفتحة على جدار
للخراج بعد ا�ستئ�صال جزء
البطن إ
منه والتي ت�سمى تفميم القولون
(.)colostomy
الوقاية من االن�سداد املعوي
ـ بع�ض احلاالت مثل تداخل
أالمعاء
أالمعاء ،أ�و انغالف
( ،)intussusceptionوالتفاف
أالمعاء ( )volvulusال ميكن
منعها.
أ
ـ يجب عالج حاالت الفتق والورام لتقليل
حدوث ان�سداد أالمعاء.

�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
 vالربنامج الطبي ا�ستعمال كل رقم مرة واحدة فقط،
فـي م ؤ��س�سة خمزومي فـي كل خط أ�فقي وفـي كل خط عمودي
�إ�شراف الدكتور دريد عويدات وفـي كل مربع من املربعات الت�سعة.

احلل ال�سابق
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عـــيون على احلـــدث

احلدث بعيون عربية
تناولت ال�صحف العربية العدوان
ا إل�سرائيلي املتجدد واملت�صاعد الذي
ا�ستهدف ال�شعب الفل�سطيني املحا�صر
فـي قطاع غزة .واالعتداء ا إلجرامي
ا إل�سرائيلي على احلدود امل�صرية الذي
ا�ست�شهد فيه خم�سة ع�سكريني م�صريني
كانوا ي ؤ�دون واجبهم فـي حماية �سيناء.
كما تناولت تداعيات هذا احلادث على
الثورة امل�صرية و�سلطت ال�ضوء على
عملية الهجوم اال�ست�شهادي اجلريء
التي ا�ستهدفت �إ�سرائيليني قرب ميناء
�إيالت .ودان كثريون عدم حترك املجتمع
الدويل على الرغم من ا إلعتداءات
ا إل�سرائيلية املت�صاعدة على قطاع غزة
و�سقوط ال�ضحايا من أالطفال والن�ساء
فـي ظل غياب موقف دويل جدي وفاعل،
يقف فـي وجه العدوان ،ويوقف املعتدي
عند حده .و�سخرت �إحدى ا إلفتتاحيات
بالقول �إن «ال�ضحية لي�س من «�شعب
اهلل املختار» أ�و من «جنة الدميقراطية»
فـي ال�شرق أالو�سط»! و�شدد أ�حدهم
على أ�ن «الربيع العربي �سي�صل حتم ًا
�إىل فل�سطني ،حيث القلب ،و�إن ان�شغل
أ
بالطراف حالي ًا ،فال بد من القد�س و�إن
طال ال�سفر» .يبقى أ�ن هنالك ،خ�صو�صاً
فـي ال�صحف ال�سعودية ،من تخ ّوف
من أ�ن يكون الت�صعيد �سواء فـي قطاع
غزة أ�م فـي م�صر طوق جناة إل�سرائيل
والواليات املتحدة للتمل�ص من ا�ستحقاق
أ�يلول املقبل فـي أالمم املتحدة حيث
تنوي ال�سلطة الفل�سطينية التقدم بطلب
ا إلعرتاف بالدولة الفل�سطينية!

ال بد من القد�س و إ�ن طال ال�سفر

فقد كتبت «الوطن» ال�سعودية حتت
عنوان «منعطف جديد وخطري للق�ضية
الفل�سطينية» ،أ�ن املنطقة �شهدت م ؤ�خر ًا
تطورات مت�سارعة ب�شدة تعيد خلط كل
أالوراق القائمة ،فمنذ التفجريات التي
ا�ستهدفت منطقة �إيالت فـي �إ�سرائيل
وردة الفعل ا إل�سرائيلية الغا�شمة على
غزة ومن ثم على احلدود امل�صرية وقتل
جنود م�صريني ،بد أ�ت املنطقة والق�ضية
ب أ�خذ منعطفات جادة وخطرية،
خ�صو�ص ًا أ�ن احلكومة امل�صرية ر أ�ت
أ�ن ا إلعتذار ا إل�سرائيلي ال يكفي .على
أ�ن التطور أالبرز والالفت ،بح�سب
ال�صحيفة ال�سعودية ،هو �إعالن حركة
«حما�س» �إنهاء الهدنة مع �إ�سرائيل،
ودعوتها لكافة الف�صائل للرد على
العدوان ا إل�سرائيلي ،مما يفتح الباب
ملوجة عمليات ع�سكرية قد تعيد الق�ضية
حلالة ال�صراع ،خ�صو�ص ًا أ�ن �إ�سرائيل
كانت حتاول بكل �إمكانياتها التمل�ص
من ا�ستحقاقات امل�ضي فـي عملية
ال�سالم ،وحتاول البحث عن خمرج.
خطوة أ�يلول القادمة فـي أالمم املتحدة،
و�إنهاء الهدنة فـي هذا ال�سياق يفتح
الباب للت�صعيد ا إل�سرائيلي ولهدم ما مت
بنا ؤ�ه من أ�جل و�ضع �إ�سرائيل والواليات
املتحدة فـي م أ�زق أالمم املتحدة و أ�مام
املجتمع الدويل .و�إذ لفتت �إىل أ�ن العديد
من أالطراف فـي املنطقة باتت راغبة
فـي الت�صعيد أ�و دعمه ،ف�إ�سرائيل ميثل
لها الت�صعيد طوق جناة ،وكذلك �إيران
و�سوريا ،ر أ�ت أ�ن هذا الزخم الت�صعيدي

احلدث بعيون إ��رسائيلية
ا�ستحوذت على اهتمام ال�صحف
ا إل�سرائيلية الهجمات أالخرية التي
�ضربت �سيناء و أ�دت �إىل مقتل ثمانية
�إ�سرائيليني .ف أ�جمعت على أ�ن الهجمات
أ��صابت ال�سالم مع م�صر ب أ��ضرار
�شديدة ،مما يفر�ض واقع ًا ا�سرتاتيجي ًا
جديد ًا على �إ�سرائيل ا إل�ستعداد ملواجهته.
حت�سر اجلميع على نظام الرئي�س
وقد ّ
امل�صري ال�سابق ح�سني مبارك ،فمع
انهياره فقدت �إ�سرائيل �شريك ًا �صعب ًا� ،إذ
أ�ن م�صر اليوم هي دولة معادية ت�سمح
ألعداء �إ�سرائيل مبهاجمتها واالعتقاد
ب أ�ن احلدود معها هي حدود �سالم قد
تبدّد! ت أ� ّ�سف أ�حدهم .وهنالك من الحظ
أ�ن �إ�سرائيل تدفع ثمن ًا باهظ ًا نتيجة
التغريات فـي الو�ضع امل�صري و�إيالء
احلكم الع�سكري القائم أالهمية للو�ضع
الداخلي على ح�ساب الو�ضع أالمني فـي
�سيناء .هذا وتخ ّوف البع�ض من أ�ن تكون
الهجمات أالخرية جمرد فاحتة حلرب
غري نظامية جديدة تنطلق من �سيناء،
مع التلميح �إىل �إمكانية تورط أ�فراد
اجلي�ش امل�صري فـي تلك الهجمات!
والنتيجة أ�ن �إ�سرائيل �ستكون أ�ول �ضحية
للثورة امل�صرية مع رف�ض م�صر اجلديدة
�سالم النظام ال�سابق مع �إ�سرائيل! توقع
أ�حد املعلقني.
فقد اعترب عامري أ�ورن فـي «ه آ�رت�س»
حتت عنوان «الهجمات ق�ضت على �سالم
�إ�سرائيل مع م�صر» أ�ن الهجمات التي
�ضربت �سيناء أ��صابت ال�سالم مع م�صر
ب أ��ضرار �شديدة .و�إذ أ��شار �إىل أ�ن ال�سالم
مع م�صر كان الركيزة أال�سا�سية ألمن
احلـــــوار
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يجب أ�ن تقابله أ��صوات عاقلة ،داعية
للتهدئة وانتهاج الدبلوما�سية التي كانت
ما�ضية فـي طريق قانوين و�سيا�سي دويل
قوي ،أ�ثبت مدى تخوف �إ�سرائيل منه.
وخل�صت �إىل أ�نه من املهم ا آلن أ�ال تعطي
حما�س أ�و أ�ي من الف�صائل الفل�سطينية
الذريعة إل�سرائيل ل�شن حرب أ�و ت�صعيد
املوقف.
أ
ولفتت «الهرام» امل�صرية فـي افتتاحيتها
�إىل أ�ن �س ؤ�ال ما العمل؟! يرتدد على
ل�سان كل مواطن فـي مواجهة املمار�سات
ا إل�سرائيلية على احلدود وا�ست�شهاد
اجلنود امل�صريني .و�شددت على أ�ن
أ�حد ًا لن ينجح فـي ا�ستدراح م�صر �إىل
مواجهات ع�سكرية ال�ستنزاف قوتنا،
لكن فـي الوقت نف�سه هناك �إجراءات
ت�صاعدية كبرية دبلوما�سية و�سيا�سية
واقت�صادية ميكن القيام بها على
امل�ستويني الثنائي والدويل ،حتفظ حقوق
م�صر فـي حماية أ�را�ضيها ،وتلقن كل
من يحاول ا�ستباحة دماء امل�صريني
در�س ًا ال ين�ساه ،وت�ضع أالمور فـي ن�صابها
ال�صحيح .و�شددت على أ�نه يجب أ�ال نن�سى
أ�ن أ��صل أالزمة فـي كل ما يجري ا آلن
هو تعرث �سبل حل الق�ضية الفل�سطينية
نتيجة التعنت ا إل�سرائيلي واخلالفات
الفل�سطينية الداخلية ،ولن يعود
اال�ستقرار �إىل حدودنا �إال باال�ستمرار
فـي �إمتام امل�صاحلة الفل�سطينية ،ودعم
كل الو�سائل واجلهود التي ميكن أ�ن
ت ؤ�دي �إىل قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة
عا�صمتها القد�س ال�شريف.

والحظت «اجلمهورية» امل�صرية ،حتت
عنوان « أ�مريكا م�س ؤ�ولة ..أ�و ًال و أ�خري ًا»،
أ�ن جمل�س أالمن الدويل الذي تقوده
الواليات املتحدة أالمريكية مل يتحرك
حتى ا آلن لنظر املوقف املتفجر الناجم
عن الغارات ا إل�سرائيلية الوح�شية التي
ت�ستهدف ال�شعب الفل�سطيني املحا�صر
فـي قطاع غزة واالعتداء ا إلجرامي
ا إل�سرائيلي على احلدود امل�صرية.
فالواليات املتحدة أالمريكية ال ترى فـي
هذا الت�صعيد ا إل�سرائيلي ما يدعوها
�إيل حتريك جمل�س أالمن كما تع ّودت
�سابق ًا �إال خلدمة أ�هدافها وم�صاحلها
وفـي مقدمتها أ�هداف وم�صالح حليفها
ا إل�سرائيلي ،الفتة �إىل أ�ن أالنباء عن
توجه وا�شنطن ال�ست�صدار بيان من
املجل�س الدويل ب�إدانة الهجمات علي
�إيالت ا إل�سرائيلية وحدها دون التطرق
ولو بكلمة �إدانة واحدة لالعتداءات
أ
والطفال
الوح�شية �ضد الن�ساء
الفل�سطينيني فـي غزة و�ضد الع�سكريني
امل�صريني فـي �سيناء تثري الده�شة
واال�شمئزاز .واعتربت أ�ن الواليات
املتحدة هي امل�س ؤ�ولة أالوىل أ
والخرية
عن تردي أالو�ضاع فـي املنطقة منذ
ا�ستخدمت رعايتها لعملية ال�سالم فـي
ال�شرق أالو�سط لرعاية م�صالح �إ�سرائيل
وحماولة تربير �سيا�ساتها العدوانية
التو�سعية دون االلتفات �إىل ا آلثار
املدمرة لهذه الرعاية غري املحدودة على
امل�صالح أالمريكية فـي ال�شرق أالو�سط
وعلى م�صداقية أ�مريكا فـي العمل من

أ�جل ال�سالم و�إقامة الدولة الفل�سطينية
وغريها من الوعود التي تتبخر عندما
ت�صطدم بحقيقة التحالف أالمريكي
ا إل�سرائيلي �ضد ال�شعوب العربية.
ولفتت «اخلليج» ا إلماراتية �إىل أ�ن الكيان
ال�صهيوين يعربد فـي قطاع غزة و�سيناء.
يقتل ويدمر وي�سقط �ضحايا أ�برياء،
ي�صم �آذانه وعيونه ويلوذ ب�صمت
والعامل ّ
أ
مريب ،فيما كان ا�ستيقظ فج�ة بعد عملية
�إيالت أالخرية ،مطلق ًا مواقف فاجرة ال
نعهدها �إال فـي مواقف احلاخامات اليهود
و أ�ركان الدولة ال�صهيونية .واعتربت هذا
دليل على أ�ن دو ًال عظمى وم�س ؤ�ولني
كبار ًا أ��صحاب قرار ،ومقامات �سيا�سية
ودبلوما�سية عليا ،تتحول �إىل جمرد أ�قزام
تعمل ب أ�مرة ال�صهيونية .وا�ستهجنت أ�ن
يتعر�ض قطاع غزة العتداءات �إ�سرائيلية
متوا�صلة و أ�ن تبيد طائرات العدو الب�شر
وال�شجر وتفتّ احلجر ،من دون أ�ن
ي�ستحق أالمر �إدانة أ�و �شجب ًا ،ذلك ب أ�ن
ال�ضحية لي�س من «�شعب اهلل املختار»
أ�و من «جنة الدميقراطية» فـي ال�شرق
أالو�سط ،فال�شعب الفل�سطيني ال يهم �إن
مات بالع�شرات أ�و ا آلالف ،هو بالن�سبة
للدول التي تدّعي احل�ضارة والرقي
جمرد عدد فـي حا�سوب م�صاحلها
الذي تديره جمموعات ولوبيات يهودية
و�صهيونية تقود العامل الغربي من أ�نفه
�إىل حيث تريد .وخل�صت �إىل أ�ن هذا
كل ما فـي أالمر ...ومازلنا نعد �شهداء
وجرحى املجازر ..وما زلنا ننتظر وهم ًا
من الغرب قد ي أ�تي با�ستنكار أ�و �إدانة!

إ��رسائيل أ�وىل �ضحايا الثورة امل�رصية!

�إ�سرائيل على مدى ثالثة عقود ،لفت �إىل
أ�ن احلرب املفتوحة بني �إ�سرائيل وم�صر
مل تندلع بعد ،والحظ أ�ن هنالك عداء
و أ�عمال عدائية من أالرا�ضي امل�صرية
ال تقف م�صر حائ ًال دونها أ�و تعمل
على �إعاقتها .واعترب أ�ن تهديدات رئي�س
الوزراء ا إل�سرائيلي بنيامني نتنياهو
جاءت ملحاربة ومعاقبة أ�ولئك الذين
هاجموا �إ�سرائيل ولكن ذلك ال ي�شكل
رادع ًا ملا أ��سماها «املنظمات ا إلرهابية».
و أ�بدى أ�ورن ح�سرته على أ�نه مع انهيار
نظام الرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سني
مبارك ،فقدت �إ�سرائيل �شريك ًا �صعب ًا،
فعلى الرغم من أ�نه ال يوجد أ�ي تهديد
من اجلي�ش امل�صري فـي �إيالت ،لكنه
لفت �إىل أ�ن حركة «حما�س» قد خلقت
مع املنظمات مثل جلان املقاومة ال�شعبية
و»اجلهاد ا إل�سالمي» وحزب اهلل و�إيران
وما أ��سماها «اجلماعات ا إلرهابية»
أالخرى ،و�ضع ًا ال يطاق .لذا فهو خل�ص
�إىل أ�ن م�صر اليوم هي دولة معادية
ت�سمح ألعداء �إ�سرائيل مبهاجمتها ،الفت ًا
�إىل أ�ن القوة متعددة اجلن�سيات التي
تديرها الواليات املتحدة ال طائل منها
(القوات التي ما زالت ترابط فـي �سيناء
مبوجب اتفاق كمب ديفيد) .وانتهى أ�ورن
�إىل تو�ضيح امل أ��ساة التي أ��صابت �إ�سرائيل
ففي ظل غياب ح�سني ومبارك ومع امللك
أالردين اخلائف على عر�شه وا إلدارة
أالمريكية التي ال تثق مبا و�صفه «العدالة»
ا إل�سرائيلية ،ف�إن الدولة العربية يجب أ�ن
تتوقع أال�سو أ�.
ور أ�ى رون بن ي�شاي فـي «يديعوت

أ�حرونوت» أ�ن ا�سرتاتيجية الدفاع
ا إل�سرائيلية ملواجهة ا إلرهاب وعقيدة
عمل قوات اجلي�ش عند احلدود مع م�صر
انهارت نهائي ًا مع العملية املتدحرجة فـي
�سيناء .واعترب أ�ن االعتقاد ب أ�ن احلدود
هي حدود �سالم تبدّد و أ�ن هنالك تقا�سم ًا
للم�س ؤ�ولية أالمنية بني م�صر و�إ�سرائيل
ب�صورة مت�ساوية هو اعتقاد خاطئ وغري
�صحيح .ولفت �إىل أ�ن هذه ا إلدعاءات
ربرة خالل ع�شرات
كانت �صحيحة وم ّ
ال�سنني املا�ضية ،لكن منذ �سقوط ح�سني
مبارك فقدت ال�سلطات وقوات أالمن
امل�صرية �سيطرتها على �سيناء ،وزعم
أ�ن قبائل البدو املنت�شرة فـي �سيناء تعتا�ش
من التهريب وا�ستيعاب اخلارجني عن
القانون مبن فيهم عنا�صر من اجلهاد
العاملي .وك�شف بن ي�شاي أ�نه منذ
�شهر �شباط املا�ضي تراكمت معلومات
�إ�ستخبارية حول عمليات �ضد أ�هداف
�إ�سرائيلية انطالق ًا من �سيناء ،وقال �إن
�إ�سرائيل عززت قواتها على احلدود لكنها
كانت ت�سحبها كلما تراجعت التحذيرات.
و أ�و�ضح أ�ن جي�ش ا إلحتالل ا إل�سرائيلي
يعتمد ا�سرتاتيجية الدفاع املتنقل مع
احلدود امل�صرية املخرتقة ،أ�ي دفع
قوات من اجلي�ش فـي حال توفر معلومات
ا�ستخبارية حتذر من عمليات ،مبوازاة
العمل على بناء ال�سياج أالمني على طول
احلدود والتي متتد على نحو  250كلم،
كا�شف ًا أ�ن �إ�سرائيل تلقت م�سبق ًا معلومات
�إ�ستخبارية عن اعتزام «جلان املقاومة»
تنفيذ عملية أ��سر جندي فـي �إيالت عرب
أالرا�ضي امل�صرية ،الفت ًا �إىل أ�ن أ�ع�ضاء

اخللية الذين نفذوا العملية خرجوا �إىل
�سيناء عرب أالنفاق فـي حمور فيالدلفيا
وبحوزتهم مالب�س ع�سكرية �شبيهة
بزي اجلي�ش امل�صري .ولكنه لفت �إىل
أ�ن منفذي الهجمات فاج أ�وا أالمن
ا إل�سرائيلي �إذ نفذوا العملية �شمال
مدينة �إيالت.
واعترب روعي نحميا�س فـي «يديعوت
أ�حرونوت» ،حتت عنوان «�سيناء مرتع
للرهاب» ،أ�ن الهجمات ا إلرهابية التي
إ
طالت جنوب �إ�سرائيل أال�سبوع املا�ضي،
والتي قد تكون بر أ�يه انطلقت من �سيناء،
تقدم دلي ًال �إ�ضافي ًا على أ�ن م�صر فقدت
�سيطرتها على هذه املنطقة ،الفت ًا �إىل أ�نه
منذ ا إلطاحة مببارك ،كثف ما أ��سماهم
«�إرهابيو القاعدة» من ن�شاطهم فـي هذه
املنطقة .وبح�سب التقديرات الر�سمية،
ف�إن أ�ع�ضاء من «القاعدة» وجمموعات
أ�خرى تنتمي �إىل «اجلهاد العاملي»
ا�ستغلوا الفراغ أالمني فـي �سيناء الذي
أ�عقب ان�سحاب بع�ض قوات ال�شرطة
امل�صرية من املنطقة لتعزيز ن�شاطهم.
وعلى خلفية الفو�ضى التي انت�شرت فـي
�سيناء �إبان ا إلنتفا�ضة على نظام مبارك،
ك�شف نحميا�س أ�ن وزارة اخلارجية
ا إل�سرائيلية حذرت تكرار ًا ا إل�سرائيليني
من ال�سفر �إىل �سيناء ،خوف ًا من تنفيذ
هجمات �إرهابية أ�و عمليات اختطاف.
و أ�كد أ�نه خالل وجوده على ر أ��س ال�سلطة،
علق مبارك أ�همية كربى على ا إلم�ساك
بالو�ضع أالمني فـي منطقة �سيناء ،ولكن
حتى فـي حينها ،بح�سب نحميا�س ،كانت
قوات مبارك تواجه �صعوبات فـي ب�سط

�سيطرتها وفر�ض القانون والنظام على
�شبه جزيرة �سيناء ،ففي حاالت عدة،
كان يتم تهريب ال�سالح �إىل قطاع غزة
كما كانت بع�ض الهجمات تنطلق من
تلك املنطقة .ولكنه أ�كد أ�نه بعد �سقوط
مبارك ،تدهور الو�ضع أالمني فـي �شبه
اجلزيرة ،معترب ًا أ�ن احلكم الع�سكري
القائم حالي ًا فـي م�صر ير ّكز جهوده
على الداخل امل�صري وبالكاد يويل
أ�همية ل�سيناء .وخل�ص �إىل أ�ن الهجمات
«ا إلرهابية» أالخرية أ�ثبتت أ�ن �إ�سرائيل
تدفع ثمن ًا باهظ ًا نتيجة التغريات فـي
الو�ضع امل�صري.
أ
ومن جهتها� ،كدت كارولني غليك
فـي «جريوزاليم بو�ست» أ�نه قد تكون
الهجمات أالخرية التي وقعت فـي
�إيالت جمرد فاحتة حلرب غري نظامية
جديدة تنطلق من �سيناء ،ف�إ�سرائيل
تواجه �إمكانية اندالع أ�عمال عدوانية
مت�صاعدة من �سيناء من دون أ�ن متتلك
أ�ي ا�سرتاتيجية وا�ضحة لقتال أالعداء
الفاعلني فـي هذه املنطقة ،معتربة أ�ن
منظومة أالعداء تلك ت�ضم «حما�س»،
«ا إلخوان امل�سلمني» ،وخاليا �إ�سالمية
«�إرهابية» تنتمي �إىل «القاعدة» ،الفتة
�إىل أ�نها ت�ضم أ�ي�ض ًا اجلي�ش امل�صري
والقوات أالمنية العاملة فـي املنطقة ،التي
اعتربت أ�ن نواياها ما تزال غري وا�ضحة
جتاه �إ�سرائيل .و أ�كدت أ�ن الهجمات التي
كان م�صدرها �سيناء مل ت أ� ِت من العدم،
مو�ضحة أ�نها نتجت عن تدهور الو�ضع
أالمني فـي �سيناء فـي ال�سنوات أ
وال�شهر
أالخرية .ولفتت �إىل أ�ن النظام امل�صري

وا�ستغرب عبد الباري عطوان فـي
«القد�س العربي» اللندنية بع�ض املواقف
العربية التي تنتقد ب�شدة عملية الهجوم
اال�ست�شهادي اجلريء التي ا�ستهدفت
�إ�سرائيليني قرب ميناء �إيالت ،حتت
ذريعة أ�نها جاءت لتحويل أالنظار عن
الثورات العربية ،التي تفجرت من أ�جل
التغيري الدميقراطي ،وك أ�ن ه ؤ�الء الثوار
العرب الذين يقدمون دماءهم و أ�رواحهم
من أ�جل هذا الهدف املقد�س هم �ضد
عمليات املقاومة ،الرامية �إىل حترير
أالر�ض وا�ستعادة املقد�سات .واعترب
أ�ن هجوم �إيالت أ�عاد ت�سليط أال�ضواء
على معركة الكرامة أالهم بالن�سبة �إىل
أالمتني العربية وا إل�سالمية ،وهي كرامة
أ�هدرتها �إ�سرائيل بتواط ؤ� مف�ضوح من
أ�نظمة ديكتاتورية عربية ا�ستمر أ�ت ادعاء
العجز ،وانخرطت فـي عملية �سلمية
مغ�شو�شة ،ووفرت إل�سرائيل واحتاللها
أ�كرث من أ�ربعني عام ًا من اال�ستقرار
أ
والمن .واعترب أ�ن هذا ا إلنتهاك
ا إل�سرائيلي ال ي�شكل فر�صة للمجل�س
الع�سكري احلاكم فـي م�صر إلعادة فتح
ملفاتفاقاتكمبديفيد،و�إعادةال�سيادة
امل�صرية �إىل �سيناء كاملة ،بل و�إلغاء هذه
ا إلتفاقات ب�شكل تدريجي عملي طاملا أ�ن
الطرف ا إل�سرائيلي ال يلتزم بها .وخل�ص
عطوان �إىل أ�ن املنطقة العربية ب أ��سرها
ت�شهد تغيريات جذرية ،والربيع العربي
�سي�صل حتم ًا �إىل فل�سطني ،حيث القلب،
و�إن ان�شغل أ
بالطراف حالي ًا ،فال بد من
القد�س و�إن طال ال�سفر.

فـي ظل مبارك �سيطر على �سيناء �إىل
حد ما ،ف أ�غلق احلدود الربية الر�سمية
فـي رفح التي تربط بني م�صر وغزة،
غري أ�نها أ�كدت أ�ن الو�ضع أالمني ازداد
تدهور ًا مع �سقوط مبارك .واعتربت أ�نه
من امل�ستحيل ا�ستبعاد �إمكانية م�شاركة
أ�فراد اجلي�ش امل�صري فـي الهجمات،
م�شرية �إىل أ�نه بعد وقوع الهجمات
مبا�شرة ،نفت ال�سلطات امل�صرية دخول
املهاجمني من �سيناء �إىل �إ�سرائيل ،فر أ�ت
فـي ذلك �إ�شارة �إىل أ�ن احلكومة امل�صرية
لن ت�ساعد �إ�سرائيل فـي جهودها «للدفاع
عن نف�سها» �ضد التهديدات املت�صاعدة
من �سيناء .و أ��سفت أ�نه على الرغم من
ازدياد أالعمال العدائية من اجلانب
امل�صري� ،ص ّرح رئي�س أ�ركان اجلي�ش
ا إل�سرائيلي بيني غانتز ب أ�ن أ�ي تغيري لن
يطر أ� على حجم القوات ا إل�سرائيلية فـي
اجلبهة اجلنوبية ،منع ًا ال�ستفزاز م�صر.
ولكنها ر أ�ت أ�ن ما أ�ظهرته الهجمات
هو أ�ن على �إ�سرائيل اال�ستعداد لواقع
ا�سرتاتيجي جديد واملطلوب ،بر أ�يها،
ا�ستكمال بناء ال�سياج أالمني على احلدود
مع م�صر وزيادة عديد القوات املنت�شرة
على اجلبهة اجلنوبية وتدريب جنود
اجلي�ش ا إل�سرائيلي على حرب ال�صحراء
للمرة أالوىل منذ  30عام ًا ،ف�ض ًال عن
�ضرورة حت�سني نوعية ا إل�ستخبارات عن
م�صر .وخل�صت �إىل الت أ�كيد أ�ن �إ�سرائيل
�ستكون أ�ول �ضحية للثورة امل�صرية مع
رف�ض م�صر اجلديدة �سالم النظام
ال�سابق مع �إ�سرائيل.

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

أ�وباما طالب أ
ال�سد بالتنحي ...فهل �سرتتعد دم�شق خوفاً؟!

تناولت ال�صحف الغربية أ�برز
املو�ضوعات املتعلقة بالبالد العربية
العربي-ا إل�سرائيلي،
وال�صراع
ف�سلطت ال�ضوء على الهجمات أالخرية
التي وقعت فـي �سيناء واقرتاب املوعد
املقرر لطلب االعرتاف بالدولة
الفل�سطينية فـي أالمم املتحدة و�آخر
املواقف الغربية املطالبة بتنحي الرئي�س
ال�سوري ب�شار أال�سد عن حكم �سوريا.
فتخوف البع�ض من تدهور أالو�ضاع
أالمنية فـي �سيناء ،فالهجمات أ�وقعت
أ��سو أ� �إ�صابات بني ا إل�سرائيليني منذ
ما يقرب ثالثة أ�عوام أ�و أ�كرث! ومع
اقرتاب اال�ستحقاق الفل�سطيني فـي
أ�يلول ،هنالك من أ�بدى قلقه من أ�ن
ت ؤ�دي بع�ض املظاهرات الفل�سطينية
التي يتم الدعوة �إليها احتجاج ًا على
املمار�سات ا إل�سرائيلية �إىل اقتحام
م�ستوطنات �إ�سرائيلية أ�و حماولة
الو�صول �إىل القد�س نف�سها� ،إذ قد
ي�ستوحي الفل�سطينيون حتركاتهم من
خطوات الثوار العرب الذين مل تنجح
قنابل الغاز وال الطلقات النارية فـي
ترهيبهم! حذرت �إحدى ا إلفتتاحيات.
أ�ما فـي امللف ال�سوري ،ف أ��شار أ�حدهم
�إىل أ�ن قرار الرئي�س أالمريكي باراك
أ�وباما بدعوة الرئي�س ال�سوري ب�شار
أال�سد �إىل التنحي جاء بعد أ��سابيع من
االنق�سامات داخل ا إلدارة أالمريكية،
وثمة من طالب بحملة من�سقة من
ال�ضغط الدويل إليقاف أال�سد! غري أ�ن
مطالبة الدول الغربية أ
لل�سد بالتنحي
وفر�ض عقوبات جديدة على �سوريا غري

جمدية ،فهل يعتقد أ�وباما أ�ن دم�شق
�سرتتعد خوف ًا من مطالبته أ
لل�سد
بالتنحي عن احلكم؟ �سخر أ�حدهم.
فقد تناولت «تاميز» الربيطانية
العملية التي وقعت فـي �إيالت وتطرقت
�إىل أالو�ضاع فـي �شبه جزيرة �سيناء
امل�صرية فـي أ�عقاب ثورة  25يناير
التي أ�طاحت بحكم الرئي�س امل�صري
ال�سابق ح�سني مبارك .ولفتت �إىل أ�ن
أالو�ضاع أالمنية فـي �سيناء تتجه نحو
التدهور ب�سرعة كبرية فبدو �سيناء
الذين كانوا يواجهون قوات أالمن
امل�صرية يعتمدون فـي معي�شتهم على
تهريب أال�سلحة والالجئني أالفارقة
واملخدرات كما و�سعوا أ�ن�شطتهم لت�شمل
ال�سيارات امل�سروقة من ليبيا .وزعمت
ال�صحيفة الربيطانية أ�ن الفراغ أالمني
فـي �سيناء وهروب معظم عنا�صر
و�ضباط ال�شرطة املتمركزين فـي �سيناء
فـي أ�عقاب الثورة �سمح للمجموعات
ا إل�سالمية امل�سلحة با�ستهداف خط
نقل الغاز امل�صري �إىل كل من �إ�سرائيل
أ
والردن ثالث مرات .ولفتت �إىل أ�ن كل
من �إ�سرائيل وم�صر ت�شعران بالقلق
من أالخبار الواردة من منطقة �سيناء
حيث يجري احلديث عن ت�شكيل تنظيم
م�سلح ا�سمه «�شباب ا إل�سالم» يعمل
على حتويل �سيناء �إىل �إمارة �إ�سالمية،
بح�سب زعم «التاميز» الربيطانية.
ولفت دونالد ماكنتاير فـي
«ا إلندبندنت» الربيطانية حتت عنوان
«�إ�سرائيل تنعي موتاها وتنتقم من
الفل�سطينيني» �إىل أ�ن ال�صواريخ التي

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1

ميقاتي ورئي�س اجلمهورية مي�شال
�سليمان ،على أ��سا�س أ�ن أالول يتحدى
املجتمع الدويل والدولة اللبنانية ،فيما
رئي�سي اجلمهورية واحلكومة ير�ضخان
له ،على نحو ما أ�وحى ت�صريح الرئي�س
ال�سابق للحكومة �سعد احلريري الذي
تبنى م�ضمون املقابلة التي تفاعلت
ردود الفعل عليها و�سط منحى ينذر
على جري العادة عند كل ملف جديد
بت�صعيد حاد .فقد ر أ�ت قوى � 14آذار،
على أ�ل�سنة �سيا�سييها وو�سائل �إعالمها،
أ�ن املقابلة وم�ضمونها دليل �إ�ضايف على
أ�ن احلكومة اللبنانية مل تقم بواجبها
لتوقيف املتهمني .ومل ت أ�به هذه القوى
مبا �صدر عن رئي�س املحكمة الدولية
أ�نطونيو كا�سيزي الذي أ�كد أ�ن الدولة
اللبنانية «قامت بجهود معقولة» ملحاولة
توقيفهم .واعترب رئي�س «كتلة امل�ستقبل»
النيابية الرئي�س ف ؤ�اد ال�سنيورة أ�ن
«هنالك من يقول بطريقة أ�و ب أ�خرى
�إنه يدافع عن املتهمني أ�و يحميهم
و أ�ن التذرع ب أ�نهم ال يقبلون باملحكمة
هو مبثابة �إثبات لتهمة توجه �إليهم».
و�شدد على أ�ن «لي�ست هنالك طائفة
قاتلة وطائفة مقتولة بل هنالك من
ارتكب جرمية ويجب أ�ن يحا�سب» .وكان
�سعد احلريري هو أ�ول من د�شن حملة
املعار�ضة على خلفية املقابلة املزعومة-
طبع ًا من اخلارج -فاعترب أ�ن «ما نقل
عن أ�حد املتهمني أ�كرث من خطري ،و أ�كرب
من أ�ن يكون جمرد �إخبار للنيابة العامة
التمييزية ،ألنه �إعالن وا�ضح ومك�شوف،
من جانب حزب اهلل ،ب أ�ن الدولة،
برئا�ساتها وم ؤ��س�ساتها وحكومتها

ال منفرد ًا وال مع أ�حد �آخر ،وبالتايل
فاخلرب املذكور عا ٍر عن ال�صحة متام ًا،
واملقابلة املدّعاة ال وجود لها» .و أ��ضاف
«�إن الق�صة من فربكات املحكمة
اخلا�صة بلبنان ،التي ع ّودتنا على
ّ
الروايات البولي�سية الكاذبة واملختلقة:
�إعداد ًا وحوار ًا وترويج ًا» .و أ��ضاف «�إن
ما بنى عليه احلريري كذب وافرتاء،
وبالتايل ف�إن ا�ستنتاجاته وتقييمه
ال�سيا�سي باطل ،ألنه بني على باطل.
وهذه عينة مما يغرتف منه «حزب
امل�ستقبل» ورئي�سه لطم�س احلقيقة».
وكان بالنفورد قد ك�شف أ�ن �إدارة
حترير ال�صحيفة هي التي أ�ر�سلت له
ن�ص املقابلة من نيويورك! وال يعرف
ال�صحايف الذي أ�جرى املقابلة مكتفي ًا
بالقول �إن املقالة التي ن�شرها تعليق ًا على
املقابلة حملت توقيعه وتوقيع مرا�سل
�آخر لـ»تامي» جمهول باقي الهوية ،فيما
املقابلة بحد ذاتها مل حتمل توقيع
أ�حد ،بل ح َوت فـي مقدمتها �إ�شارة �إىل
أ�ن مرا�س ًال للتامي التقى أ�حد املتهمني
الذي ح�ضر �إىل مكان املقابلة ،م�ستق ًال
دراجته النارية ال�صغرية .و أ�كد بالنفورد
أ�ن النيابة العامة التمييزية ا�ستدعته
لال�ستماع �إىل �إفادته .ولكن الالفت أ�نه
بعد نفي بالنفورد الذي ورد فـي أ�كرث من
قناة تلفزيونية وو�سيلة �إعالمية ،الذت
قوى � 14آذار بال�صمت ،بعد أ�ن كانت
قد تلقفت املقابلة لت�ص ّعد من حملتها
على حزب اهلل ورئي�س احلكومة جنيب
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انطلقت من غزة وفتحت باب العنف
جمدد ًا ،كانت بخالف املعتاد مدرو�سة
جيد ًا ومن�سقة �إىل حد أ�نها أ�وقعت
أ��سو أ� �إ�صابات بني ا إل�سرائيليني منذ ما
يقرب ثالثة أ�عوام أ�و أ�كرث .لكنه أ��شار
�إىل أ�ن هذه ال�صواريخ أ�عقبت غارات
�إ�سرائيلية ليلية على القطاع أ�دت �إىل
عن مقتل أ�كرث من  12فل�سطيني ًا بينهم
 10مقاومني ،وطفل فـي الثانية ،وفتى
فـي الثالثة ع�شرة مات حتت أ�نقا�ض
بيت أ��سرته املهدم .وذكر ماكنتاير أ�ن
م�صر كانت قد تقدمت ب�شكوى ر�سمية
�إىل �إ�سرائيل على مقتل ثالثة من
أ�فراد أالمن امل�صريني على أ�يدي جي�ش
ا إلحتالل ا إل�سرائيلي الذي كان يالحق
م�سلحني يعتقد أ�نهم وراء الكمائن التي
أ��شعلت ما أ��سماه العنف بني القطاع
و�إ�سرائيل.
أ
من جانبها« ،لو�س �جنل�س تاميز»
�سلطت فـي افتتاحيتها ال�ضوء على
امللف الفل�سطيني فـي �ضوء املوعد
املقرر إلعالن الدولة الفل�سطينية
وتداعيات ذلك على أالر�ض.
و أ��شارت �إىل أ�ن اجلانبني الفل�سطيني
وا إل�سرائيلي ي�ستعدان مل�سريات
�ضخمة .ففي ال�ضفة الغربية ،هنالك
دعوات لتحركات وا�سعة احتجاج ًا على
عمليات اال�ستيطان وانت�شار حواجز
التفتي�ش ا إل�سرائيلية واجلدار الفا�صل
الذي بنته �إ�سرائيل .و�إذ لفتت �إىل أ�ن
اجلانب الفل�سطيني تعهد ب أ�ن تبقى
امل�سريات �سلمية ،أ�عربت عن قلقلها
حيال احتمال تدهور أالمور .ونقلت

عن الناطق با�سم جي�ش ا إلحتالل
ا إل�سرائيلي أ�ن قواته م�ستعدة جلميع
ال�سيناريوهات فالوحدات أالمنية
معتادة على مواجهة ما و�صفها
بـ»مظاهر العنف» .ولكن ال�صحيفة
أالمريكية نقلت قلق م�صادر أ�منية
فـي جي�ش ا إلحتالل من �إمكانية خروج
بع�ض املظاهرات عن ال�سيطرة وقيام
امل�شاركني فيها باقتحام م�ستوطنات
�إ�سرائيلية أ�و جتاوز احلواجز
ا إل�سرائيلية وحماولة الو�صول �إىل
القد�س نف�سها .فهذه امل�صادر تخ�شى
أ�ن ي�ستوحي املتظاهرون الفل�سطينيون
حتركاتهم من خطوات الثوار العرب
الذين مل تنجح فـي ترهيبهم أ�و ثنيهم
قنابل الغاز وال الطلقات النارية فى
ال�شوارع.
وتناول �ستيفن يل مايرز فـي «نيويورك
تاميز» قرار الواليات املتحدة أالمريكية
والعديد من حلفائها بدعوة الرئي�س
ال�سوري ب�شار أال�سد للتنحي ،وذلك بعد
أ��شهر من العمليات الدموية املت�صاعدة
فـي �سوريا .واعترب أ�ن قرارات باراك
أ�وباما بتجميد كل أ��صول احلكومة
ال�سورية وحظر العمل واال�ستثمار
على املواطنني أالمريكيني وا�سترياد
البرتول ال�سوري �سيكون لها ت أ�ثري
معنوي عميق على احلكومة ال�سورية
التي عملت على مدى عقود على �إنقاذ
نف�سها فـي أالزمات ال�صعبة ،وعلى
حت�سني عالقاتها مع دول املنطقة.
و�إذ �سجل أ�ن املوقف امل�ستجد ألوباما
جاء بعد أ��سابيع من االنق�سامات داخل

امل�شهد اللبناين

و أ�جهزتها أالمنية والق�ضائية ،هي
جمرد أ�دوات وظيفتها أال�سا�سية حماية
احلزب وتنفيذ رغباته» .ور أ�ى مراقبون
أ�ن أ�جواء الت�صعيد التي حت�صل بني
الفينة أ
والخرى غري مفهومة ،ف�إذا
كان مفهوم ًا ت�سجيل موقف �سلبي أ�و
�إيجابي من ق�ضية املحكمة الدولية أ�و
من احلكومة ،ف�إنه من غري املفهوم
أ�ن تدفع القوى ال�سيا�سية الو�ضع
الداخلي �إىل حافة انفجار خطري غري
حم�سوب النتائج .و�إذ بدا الفت ًا لكثري
من املراقبني دخول �سعد احلريري
مبا�شرة وب�شكل �شبه يومي على خط
الت أ�زمي ا إلعالمي وال�سيا�سي مع
احلكومة ورئي�سها ومع حزب اهلل ومع
�سوريا و أ�خري ًا مع رئي�س اجلمهورية،
بعد احلملة ال�شخ�صية املتوا�صلة التي
ا�ستهدفت الرئي�س ميقاتي .وفيما ظهر
الرئي�س �سعد احلريري فـي خرب عن
تناوله طعام ا إلفطار �إىل مائدة امللك
ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز،
أ�علنت كتلته فـي بيان أ��صدرته من
بيته البريوتي ،ر أ�ت فيه أ�ن م�ضمون
ما أ�وردته التامي «على ل�سان املتهم ال
يختلف عن م�ضمون الكالم الذي �سبق
أ�ن أ�علنه أالمني العام حلزب اهلل ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل ع�شية �صدور القرار
االتهامي ،من أ�نه لن يتمكن أ�حد من
�إلقاء القب�ض على املتهمني ال ب�سنة وال
بثالث وال بـ � 300سنة .وبالتايل ،ف�إن
امل�س ؤ�ول عن تعميم هذا التوجه وهذا
املوقف هو قيادة حزب اهلل التي ت�ضع
نف�سها فـي مو�ضع ا إلتهام بكونها تقوم
بحماية املتهمني» .و أ��ضافت �إن «املنطق

اال�ستعالئي واال�ستكباري على املحكمة
اخلا�صة بلبنان ورف�ض االلتزام ب أ�حكام
القانون ومبد أ� املحا�سبة ،ج ّر وال يزال
على احلزب م�شكالته و أ�فقده بريق
ق�ضية كان يرفع علمها» .ولكن الالفت
أ�ن حزب اهلل وجه هذا أال�سبوع ما
ي�شبه الدعوة ل�سعد احلريري على ل�سان
نائب أ�مينه العام ال�شيخ نعيم قا�سم،
لفتح �صفحة جديدة فـي العالقات بني
الطرفني وفق أ��س�س احلفاظ على ال�سلم
أالهلي و�إجراء بحث م�شرتك عن حقيقة
اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري،
انطالق ًا من أ�ن املحكمة م�ض ِّللة ال تهدف
�إال �إىل �إحداث الفتنة وتخريب لبنان
والق�ضاء على املقاومة.
وبرزت هذا أال�سبوع حملة على اجلي�ش
اللبناين قادها نائب «امل�ستقبل» خالد
ال�ضاهر الذي �شنّ هجوم ًا عنيف ًا غري
م�سبوق على اجلي�ش وقائده وخمابراته،
م ؤ�كد ًا أ�ن «ال ثقة اليوم بقائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،الذي و�صفه
بالفا�شل فـي قيادة اجلي�ش ألنه مل
يحافظ على كرامة الع�سكر ،م�ضيف ًا
أ�ن «ال ثقة ب�شبيحة خمابرات اجلي�ش
اللبناين ،اجلهاز الذي و�صفه ال�ضاهر
ب أ�نه مرتبط بالنظام ال�سوري وينفذ
خمططات حزب اهلل» .كما ل ّوح ال�ضاهر
بالتحري�ض على التمرد فـي �صفوف
عنا�صر اجلي�ش حني قال «�سنطالب
أ�بناءنا من أ�فراد و�ضباط فـي اجلي�ش
اللبناين أ�ن يدافعوا عنا و أ�ن يف�ضحوكم
أ�مام الر أ�ي العام ولن ن�ستكني أ�مام هذه
املمار�سات وامل ؤ�امرة على حياة وكرامة
النا�س» .وكان ال�ضاهر قد هدد رئي�س

ا إلدارة أالمريكية وت�صاعد االنتقادات
من داخل الكونغر�س أالمريكي ،و�إثر
حماولة فا�شلة لرتكيا إلقناع الرئي�س
أال�سد لوقف العنف .لفت �إىل أ�ن بيان
الرئي�س أالمريكي جاء بالتن�سيق مع
حلفائه أالوروبيني الذين تقدموا بدعوة
مماثلة طالبوا فيها أال�سد بالتنحي عن
ال�سلطة ،م�شري ًا �إىل أ�ن مكتب أالمم
املتحدة حلقوق ا إلن�سان فـي جنيف
أ��صدر أ�ي�ض ًا تقرير ًا يدين احلكومة
ال�سورية بارتكاب جرائم �ضد ا إلن�سانية
أالمر الذي توقع أ�ن ي ؤ�دي �إىل ح�ض
جمل�س أالمن على �إحالة �سوريا �إىل
املحكمة اجلنائية الدولية للمحا�سبة.
وخل�ص مايرز �إىل أ�ن الواليات املتحدة
والدول أالوروبية أالع�ضاء فـي جمل�س
أالمن �سيعملون على �إ�صدار القرار
الذي �سيدين احلكومة ال�سورية.
وكان «جمل�س العالقات اخلارجية»
على موقعه على ا إلنرتنت قد تناول
التطورات فـي �سوريا ،قبيل �إعالن
الرئي�س أالمريكي باراك أ�وباما عن
حزمة العقوبات اجلديدة ودعوة الرئي�س
أال�سد للتنحي .ولفت أ�ندرو تابلر
(خبري فـي ال� ؤش�ون ال�سورية وم ؤ�لف
كتاب فـي «عرين أال�سد») �إىل أ�نه
على الرغم من ا إلعرتا�ضات الدولية
و�ضغوط املجتمع الدويل ف�ض ًال عن
ا إلنذار ال�صارم الذي وجهته تركيا �إىل
�سوريا إلنهاء حملتها �ضد املتظاهرين
امل�ستمرة منذ خم�سة أ��شهر ،يوا�صل
الرئي�س ال�سوري ب�شار أال�سد الهجمات
فـي خمتلف أ�نحاء البالد .وبناء عليه

احلكومة جنيب ميقاتي ب أ�ن «ال�سنة
ون�ساء ال�سنة �سوف يرجمونه»! وقد
ووجه ال�ضاهر بردود �شاجبة فاعترب
العماد مي�شال عون أ�ن ما قاله ال�ضاهر
«يطاله القانون وترفع احل�صانة
عنه»� ،سائ ًال عما �إذا كان الق�ضاء
�سيتحرك �إزاء هذا الكالم .كذلك رد
وزير الدفاع ،فايز غ�صن ،على �ضاهر
من دون أ�ن ي�سميه ،م�ستغرب ًا تناوله
للجي�ش وقيادته «بجملة من االفرتاءات
أ
والكاذيب وال�شتائم وبتحري�ض فئوي
ؤ
ؤ
أ
ً
رخي�ص» ،وم�كدا �ن امل��س�سة الع�سكرية
«ال تزال مو�ضع �إجماع اللبنانيني وعنوان
وحدتهم ووفاقهم وخ�شبة خال�صهم من
نار الفتنة التي ر ّوج لها النائب املذكور».
وو�ضع كالم نائب امل�ستقبل بت�صرف
رئي�س جمل�س النواب ،حمتفظ ًا بحق
وزارة الدفاع فـي �إحالة ما قاله �إىل
اجلهات الق�ضائية املخت�صة .و أ�ي�ض ًا دان
حزب اهلل التهجم على اجلي�ش وقيادته
«من قبل بع�ض أالفرقاء الذين أ�دى
خروجهم من ال�سلطة �إىل خروجهم عن
كل طور للحكمة والتب�صر».
وكان الدميان قد �شهد اجتماعاً
عقده البطريرك املاروين ب�شارة
بطر�س الراعي الذي تر أ��س جل�سة
للجنة التح�ضريية لقانون ا إلنتخابات،
بح�ضور ممثلني عن القوى أالربع
الرئي�سية فـي الطائفة ملناق�شة أالفكار
حول القانون وقد عر�ض الوزير ال�سابق
زياد بارود م�شروع ًا متكام ًال ،كان قد
أ�عدّه يوم كان وزير ًا للداخلية و�س ّلمه
خللفه مروان �شربل ،ويقوم على أ��سا�س
اعتماد النظام الن�سبي بعد �إعادة

اعترب أ�ن املطلوب إليقاف الرئي�س
أال�سد هو حملة من�سقة من ال�ضغط
الدويل ،التي تدفع باجتاهها �إدارة
الرئي�س أ�وباما ،الفت ًا �إىل أ�ن �إيحاءات
من الرئي�س ال�سوري ب أ�نه يتجه نحو
تنفيذ �إ�صالحات لي�ست ذات م�صداقية
بح�سب زعم تابلر ،الذي طلب من
أ�وباما أ�ي�ض ًا منا�شدة املجتمع الدويل
لفر�ض �إجراءات حظر م�شددة �ضد
ال�صادرات النفطية ال�سورية ،التي
ت�شرتي منها أ�وروبا نحو  .%96ولفت
أ�ي�ض ًا �إىل أ�ن اململكة العربية ال�سعودية
قلقة من أ�ن تعزز ايران دعمها أ
لل�سد
�ضد قوى املعار�ضة.
ولكن روبرت في�سك فـي «ا إلندبندنت»
اعترب أ�ن مطالبة الدول الغربية للرئي�س
ب�شار أال�سد بالتنحي عن احلكم وفر�ض
الواليات املتحدة عقوبات جديدة على
�سوريا ب أ�نها غري ذات جدوى .وت�ساءل
في�سك عما �إذا كان الرئي�س أالمريكي
باراك أ�وباما يعتقد أ�ن دم�شق �سرتتعد
خوف ًا من مطالبته أ
لل�سد بالتنحي
عن احلكم؟ معترب ًا أ�ن العقوبات على
قطاع النفط فـي �سوريا غري جمدية
ألن �سوريا بالكاد تنتج ما يكفيها من
نفط .كما الحظ في�سك أ�ن وزيرة
اخلارجية أالمريكية هيالري كلينتون
دعت أال�سد �إىل ترك ال�سلطة لكنها
عادت و�صححت ت�صريحها ودعته �إىل
التنحي جانب ًا مما يعني دعوة أال�سد
�إىل البقاء فـي �سوريا ولي�س التوجه �إىل
مقر حمكمة اجلنايات الدولية ملواجهة
تهم بارتكاب جرائم حرب.

النظر بالدوائر ا إلنتخابية ،بحيث
ت�صبح كل حمافظة من املحافظات
اخلم�س ثالث حمافظات با�ستثناء
حمافظة جبل لبنان التي يتم تق�سيمها
�إىل أ�ربع حمافظات .فيما حتدث
اخلبري االنتخابي وا إلح�صائي يو�سف
�شهيد الدويهي عن طرح م�شابه ،ولكن
يقوم على أ��سا�س تق�سيم لبنان �إىل أ�ربع
ع�شرة دائرة �إنتخابية .وعر�ض ال�سفري
عبد اهلل بو حبيب لالقرتاح الذي أ�عدّه
«مركز ع�صام فار�س» والذي يقوم
على أ��سا�س اعتماد النظام أالكرثي
و»ال�صوت الواحد» ،فيما حتدث نزار
يون�س عن اقرتاح يقوم على أ��سا�س
الدائرة الفردية والنظام أالكرثي
بطبيعة احلال ،ولكن بعد �إعادة النظر
بعدد النواب ،وتقلي�صه من  128نائب ًا
�إىل  ،108ما ينتج  54دائرة متثيلية
للطوائف امل�سيحية ،و 54دائرة متثيلية
للطوائف ا إل�سالمية.
فـي املح�صلة ،مما تقدم ،يبدو �نأ
أالو�ضاع الداخلية غري مطمئنة وال
تدعو � إ ّال �إىل القلق ،ف�إذا كانت املعار�ضة
م�صممة على �إ�سقاط احلكومة ،ف�إن
احلكومة نف�سها حتتاج �إىل «�شد�شدة»
مفا�صل فاملواطن يحتاج لي�س فقط �إىل
معاجلة ملف الكهرباء بل املياه وخمتلف
القطاعات احليوية كما يحتاج �إىل حلول
أ
للزمة املعي�شية .وفـي أ�ي حال ،لي�س
هنالك أ�ف�ضل من العمل اجلدي فـي ظل
ت�ضامن حكومي يبدو �ضروري ًا حلماية
اال�ستقرار الداخلي ودح�ض م�شاريع
الفتنة التي تطل بر أ��سها بني احلني
وا آلخر على لبنان و أ�هله ومواطنيه.
احلـــــوار
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«م ؤ��س�سة خمزومي»

من أ�جل أ�داء مم ّيز...

بهدف تقدمي أالف�ضل ،حتر�ص
«م ؤ��س�سة خمزومي» دائم ًا على حتديث
مناهجها وعلى تطوير مهارات الهيئة
التدري�سية من أ�جل أ�داء مم ّيز .وفـي
هذا ا إلطار ،أ�قامت امل ؤ��س�سة ور�شة
عمل لتطوير وحتديث املنهاج أل�ساتذة
التزيني الن�سائي فـي كافة مراكزها،
بريوت وطرابل�س وبعلبك و�صيدا،
وذلك فـي مركز املزرعة من � 15إىل
� 18آب احلايل .وقد مت تقدمي ق�صات
وت�سريحات
جديدة وحديثة و�شنيون
وطرق �صباغ ال�شعر ،وذلك لتطبيق وقد �شكر أال�ساتذة «م ؤ��س�سة خمزومي»
كل ما هو جديد وا�ستثنائي فـي تزيني على تقدمي هذه الدورة الهامة لرفع
م�ستوى الربنامج.
ال�شعر.

فـي القـــانــــون...

تعاون �صحي فـي �إطار ال�شراكة
مع «»UNHCR

ف ـ ــي �سيـ ــاق ال�شراكـ ــة بيـ ــن ال�سودانييـ ــن  -وغريهـ ــم)،
أ
للمـ ــم وذلـ ــك ح�سـ ــب االتفـ ــاق مـ ــع
«املفو�ضي ــة ال�ساميـ ــة
املتحـ ــدة ل�ش ـ ـ ؤ�ون الالجئيـ ــن» (.)UNHCR
()UNHCR
و«م ؤ��س�سـ ــة
خمزومـ ــي» التـ ــي تق�ضـ ــي ي�ستفي ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ؤ�الء الالجئيـ ـ ـ ــن
بـ ـ ـ أ�ن يتـ ــم تقديـ ــم اخلدمـ ــات م ـ ــن جمي ـ ـ ـ ــع اخلدم ـ ـ ــات
املتوف ـ ـ ــرة لـ ــدى ( )UNHCRالطبي ـ ـ ــة املتوف ـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي
عبـ ــر امل ؤ��س�سـ ــة ،يق ـ ـ ــوم مرك ـ ـ ــز املرك ـ ـ ــز� ،إ�ضافـ ـ ـ ـ ــة �إل ـ ـ ــى
املزرع ـ ـ ــة ال�صحـ ــي با�ستقبـ ــال متابعتنـ ــا للحـ ــاالت الطارئـ ــة
الالجئيـ ــن مـ ــن خمتلـ ــف والعمليـ ــات ف ـ ــي امل�ست�شفيـ ــات
اجلن�سيـ ــات (العراقييـ ــن  -املتعـ ــاقد معهـ ــا.

المرية حبو�س ب�شري حممد أ
أ
الر�سالين ()1826-1768
«برنامج التوعية»
«م ؤ��س�سة خمزومي»
ولدت أالمرية حبو�س أالر�سالنية فـي
ال�شويفات ،ويعود ن�سب �آل أ�ر�سالن �إىل
«املناذرة» الذين أ�توا �إىل لبنان أ�ثناء
احلكم العبا�سي ملحاربة «املردة» .ولقد
�شهد �آل أ�ر�سالن دخول العثمانيني
لبنان بعد معركة مرج دابق �سنة
.1516
لعبت أالمرية حبو�س دور ًا مهم ًا فـي
ال�سيا�سة اللبنانية أ�ثناء حكم أالمري
ب�شري ال�شهابي الكبري؛ كانت تدير
جمال�س الرجال بف�صاحة خطابها،
وجتاهد فـي �إقامة احلقوق ملن دخل
حزبها فح�سب .تز ّوجت من أالمري
عبا�س أالر�سالين .وبعد وفاته ،و ّالها
أالمري ب�شري على �إقطاع زوجها فـي
الغرب.
أ
�سنة  ،1794تع ّر�ض المري ب�شري

ال�شهابي لو�شاية ،ف�سجنه اجلزار،
لكنه ما لبث أ�ن عفا عنه �شرط أ�ن
يرهن ولديه وزوجته .أ�ثناء ذلك،
حر�صت أالمرية حبو�س على رعاية
� ؤش�ون عائلته� .سنة  ،1818جتدّدت
امل�ضايقات على أالمري ب�شري لكن هذه
امل ّرة من جانب وايل عكا عبد اهلل
با�شا ،الذي طالبه مب�ضاعفة اجلزية
فـي م ؤ�امرة منه لت أ�ليب النا�س �ضدّه.
رفع أالمري اجلزية فتذ ّمر أالهايل
ورف�ضوا الدفع كما ا�شتكوا �إىل وايل
عكا .فهرب أالمري ب�شري �إىل حوران،
وهربت معه أالمرية حبو�س و أ�والدها
وكافة أ�تباعه ،وحر�صت على �إر�سال
اجلوا�سي�س �إىل لبنان ملعرفة أ�و�ضاع
ا إلمارة ال�شهابية .وهي قامت مبحاربة
القبائل العربية التي هاجمت أالمري
ب�شري فردّتهم مهزومني.
وفـي �سنة  ،1821وقع اخلالف بني وايل
عكا ووايل ال�شام ونابل�س .فوقف أالمري

ب�شري �إىل جانب وايل عكا .ولكن الدولة
العثمانية عزلت وايل عكا وع ّينت
خ�صمه ،فحاربه أالمري ب�شري وانت�صر
عليه ،ولكن انحياز وزيره ال�شيخ ب�شري
�إىل خ�صمه ،فر�ض على أالمري ب�شري
الهروب �إىل م�صر� .إال أ�نّ هروبه مل
يطل ألن «عزيز م�صر» حممد علي
�ضم بالد
با�شا –كما كان يل ّقب -ق ّرر ّ
ال�شام .ف�سعى إلعادة أالمري �إىل لبنان
والعفو عن وايل عكا عبد اهلل.
عاد أالمري ب�شري �إىل لبنان وبد�أ
مبحاربة ال�شيخ ب�شري .لكن ما لبثت
حبو�س أ�ن حتالفت مع هذا أالخري �ضد
أالمري ب�شري ال�شهابي .و أ�دى ذلك �إىل
ثورة املختارة التي انتهت بفوز أالمري
على ال�شيخ ب�شري الذي أ� ِ�سر وقتل .قام
بعدها أالمري ب�شري بت�سليم والية الغرب
البن حبو�س ب�سبب وقوفه �إىل جانبه
فـي موقعتي املزّه وحلفد .وكان يرمي
�إىل النيل من أالمرية حبو�س ،خا�صة

و أ�ن عداوتها �صعبة نظر ًا لقوة نفوذها.
هربت أالمرية حبو�س �إىل ب�شامون
فلحق بها ابن عم أالمري ب�شري لي�صادر
أ�موالها ،وحا�صر اجلنود ق�صرها.
فتو�سط أ�والدها لدى ال�شيخ من�صور
ّ
الدحداح ليفرج أالمري عنها.
تعدّدت أ��سباب وفاة أالمرية ،ويقال
�إن نورية دخلت الق�صر لال�ستجداء،
ف أ�خذت أالمرية ثيابها وخرجت من
الق�صر متنكرة بها .ومل تكد ت�صل �إىل
عني عنوب حتى ر�آها أ�حد اجلنود،
ولفت نظره �ساق بي�ضاء تظهر من
حتت الثياب ،وال ميكن أ�ن تكون �ساق
نورية ،ف�صاح «�إنها أالمرية» وهجم
اجلنود عليها ،لكنها �سقطت ميتة ل�شدّة
ت أ�ثرها ،غري أ�ن رواية أ�خرى تقول ب أ�نه
ّمت �إطالق الر�صا�ص عليها قرب كني�سة
عني عنوب أالرثوذك�سية.
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي

آ�لة الناي
الناي �آلة مو�سيقية �شرقية هوائية ال
يخلو منها «التخت املو�سيقي ال�شرقي»
فهي من ا آلالت أال�سا�سية فـي املو�سيقى
العربية.
ي�صنع الناي من نبات الق�صب الربي،
وهو عبارة عن ق�صبة جوفاء ،مفتوحة
الطرفـني ،وقد ا�ستخدم البابليون
وقدماء امل�صريني الناي منذ القدم.
وفـي العموم ،ف�إن الناي نوعان منه
الق�صري ومنه الطويل.
يتك ّون الناي من ت�سع ُع َقل فـيها �ستة
ثقوب على ا�ستقامة واحدة وثقب �آخر
من اخللف يتحكم به ا إلبهام.
ي�صدر الناي النغمات بتون ون�صف
التون وثالثة أ�رباع التون بدقة كبرية،
لذا ما ي�ستخدم العازف أ�كرث من �آلة
ناي لتغطية ما حتتاجه املقطوعة
املو�سيقية من نغمات خمتلفة قد ال
تكفـي ناي واحد إل�صدارها.
�آلة الناي م�صنوعة من الق�صب
ال�سكري املجوف وهي ذات �صوت
�شجي ولها �ستة ثقوب من أالمام.
تف�صل بني كل ثالثة ثقوب م�سافة
�صغرية ويوجد ثقب رابع من الوراء
فـي منت�صف الناي .وهذه الثقوب

مفتوحة مبوجب ن�سب ح�سابية مقررة
ح�سب ن�سب ال�سلم املو�سيقي العربي.
ومن ف�صيلة الناي �آلة «ال�شبابة» وهي
ق�صبة جوفاء فـي جوانبها ثقوب ينفخ
فـيها وبع�ض ثقوبها مفتوحة أ
والخرى
م�سدودة .كما ت�شبه هذه ا آللة
«الزالمي» وهو املزمار امل�صنوع من
قطعتني منفردتني على �شكل ق�صبة
جوفاء مفتوحة اجلانبني ومثقوبة
اجلوانب أالخرى وينفخ فـيها بق�صبة
أ�خرى نحيلة وق�صرية تو�صل الهواء
�إىل جوفها فـيخرج ال�صوت حاد ًا
و�سريع ًا .ويوجد نوع �آخر من الق�صب
ي�سمى «التيكر» أ�و «تيكي» وهذه ا آللة
فـيها �سبعة ثقوب ت�سمى فـي املو�سيقى
العربية «امل�سبع» .و»التيكر» نوع من
الزمر ينفخ فـيه بوا�سطة قطعة دقيقة
من الق�صب الرفـيع تو�ضع فـي مكان
الفم .وهنالك نوع �آخر من الق�صب
ي�سمى «املجوز البلدي» أ�و أ
«الرغول»
أ
وقد ذكر فـي التوراة با�سم «�وقاب»
واقتب�س اليونانيون �شكل هذه ا آللة
و�س ّموها «مون أ�ولو�س» أ�ي «مزمار
احلب»� .إن �آلة الناي فـي أالجواق
العربية ال ميكن أ�ن تقت�صر على ناي

واحد أ�و نايني فلكل طبقة �صوتية ولكل
نغمة ناي خا�ص بهما .وعدد النايات
امل�ستعملة عند عازفـي هذه ا آللة فـي
أالجواق العربية أ�ربعة وع�شرون ناي ًا
ال�ستخراج أ�ربعة وع�شرين طبقة
�صوتية أ
وال�سا�س فـي هذه النايات
أ
هما نايان «ال�شاه» و»املن�صور» .فالول
يعترب أ��سا�س ًا أ�و قرار ًا لنغمة «البياتي»
من «احل�سيني» والثاين ي�ستخرج منه
قرار نغمة «الرا�ست».
كيفـية �صناعة الناي
من قواعد ت�صنيع هذه ا آللة أ�و ًال أ�ن ال
يقطع الق�صب من أ�ر�ضه قبل ن�ضوجه.
ثاني ًا ،أ�ن يثقب من الداخل بدء ًا من
طرف الفم� ،إذ يكون الثقب �صغري ًا
ويتدرج فـي التو�سع حتى نهايته ،ويكون
الثقب فـي نهايته بحجم قطر الق�صبة
ويق�ص ثلث العقدة أالوىل تقريب ًا.
والناي ي�صنع من ق�صبة عادية وعدد
عقدها ثمانية و أ�طوال امل�سافات التي
بني العقد ت�سعة ق�صار بن�سب واحدة.
تثقب هذه الق�صبة من ن�صف امل�سافة
اخلام�سة متام ًا وبذلك يكون من كال
طرفـي امل�سافة املثقوبة أ�ربعة م�سافات

يتمتع املبعوث الدبلوما�سي باحل�صانة
الدبلوما�سية التي حتمي �شخ�صه
وعائلته ومنزله من تدخل الدولة
املعتمد لديها فال ُيعتقل وال يقب�ض
عليه وال يتم الدخول �إىل مقر البعثة
أ�و �إىل منزله ،كما يتمتع باحل�صانة
الق�ضائية التي حتول دون مقا�ضاته
جزائي ًا من قبل ق�ضاء الدولة املعتمد
لديها.
هذه احل�صانة املزدوجة منحت
للمبعوث الدبلوما�سي وفق ًا لعرف
دويل م�ستمر ،وقد د ّون فـي اتفاقية
دولية عرفت باتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوما�سية املو�ضوعة عام  1961وقد
ان�ضم �إليها لبنان مبوجب القانون رقم
 70/17تاريخ .1970/12/26
ن�صت املادة  29من هذه االتفاقية
على أ�ن «تكون حرمة �شخ�ص املبعوث
الدبلوما�سي م�صونة وال يجوز
�إخ�ضاعه الية �صورة من �صور القب�ض
أ�و االعتقال .ويجب على الدول املعتمد
لديها معاملته باالحرتام الالئق
واتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ملنع
أ�ي اعتداء على �شخ�صه أ�و حريته أ�و
كرامته».
ون�صت املادة  31من االتفاقية على أ�ن
يتمتع املبعوث الدبلوما�سي باحل�صانة
الق�ضائية فـي ما يتعلق بالق�ضاء
اجلنائي للدولة املعتمد لديها وكذلك
فـي ما يتعلق بق�ضائها املدين واالداري
مع بع�ض اال�ستثناءات فـي ما خ�ص
الدعاوى العينية املتعلقة أ
بالموال
اخلا�صة الكائنة فـي �إقليم
العقارية
ّ
الدولة املعتمد لديها ،ما مل تكن تخ�ص
الدولة التي ميثلها وامل�ستخدمة ألغرا�ض
البعثة ،وفـي ما خ�ص الدعاوى املتعلقة
ب� ؤش�ون ا إلرث والرتكات التي يدخل
فيها ب�صفته منفذ ًا أ�و مدير ًا أ�و وريث ًا
أ�و مو�صى له وذلك با إل�صالة عن نف�سه
بالنيابة عن الدولة املعتمدة...
ويتمتع أ�ي�ض ًا باحل�صانة الدبلوما�سية
والق�ضائية موظفو البعثة من غري
مواطني البلد املعتمدين لديه.
أ�ما املوظفون املواطنون فيتمتعون
باحل�صانة الق�ضائية فـي ما يقومون
به من أ�عمال فـي البعثة.
أ
وقد أ�و�ضحت الفقرة الخرية من
املادة  31أ�ن متتع املبعوث الدبلوما�سي
باحل�صانة الق�ضائية فـي الدولة
املعتمد لديها ال يعفيه من ق�ضاء
الدولة املعتمدة.
أ�ما بخ�صو�ص و�ضع القنا�صل بالن�سبة
للح�صانة والدبلوما�سية واحل�صانة
الق�ضائية ،فيقوم قنا�صل الدول
أالجنبية أ
بالعمال ا إلدارية وبحماية

م�صالح ورعايا الدولة املوفدة لدى
الدولة امل�ضيفة وتنمية العالقات
التجارية واالقت�صادية والثقافية
والعلمية ،مبا فـي ذلك منح اجلوازات
ووثائق ال�سفر لرعايا الدولة املوفدة.
وقد و�ضعت اتفاقية فيينا الدولية التي
ان�ضم �إليها لبنان فـي � 8آب 1974
مبوجب القانون رقم .74/22
ن�صت املادة  41من هذه االتفاقية على
أ�نه ال يخ�ضع املوظفون القن�صليون
لالعتقال أ�و التوقيف االحتياطي
بانتظار املحاكمة �إال فـي حالة اجلرم
اخلطري وتنفيذا لقرار لل�سلطة
العدلية املخت�صة .با�ستثناء احلالة
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة أالوىل
من هذه املادة ال يجوز �سجن املوظفني
القن�صليني وال فر�ض أ�ي نوع من أ�نواع
القيود على حرياتهم ال�شخ�صية �إال
فـي حالة تنفيذ قرار عديل اكت�سب
الدرجة القطعية.
و أ��ضافت الفقرة الثالثة :لدى قيام
مالحقات جزائية بحق املوظف
القن�صلي يجب عليه عند االقت�ضاء
املثول أ�مام ال�سلطات املخت�صة كما
يجب على هذه القيام مبالحقاتها
بطريقة تليق مبركزه الر�سمي وتتفادى
بقدر ا إلمكان �إعاقة عمله القن�صلي.
أ�ما بالن�سبة للح�صانة الق�ضائية فقد
ن�صت املادة  43من االتفاقية على
أ�نه ال يخ�ضع املوظفون القن�صليون
ل�صالحية ال�سلطتني العدلية
وا إلدارية فـي الدولة امل�ضيفة فـي ما
يتعلق أ
بالفعال املنجزة فـي جمرى
ممار�ستهم أالعمال القن�صلية.
�إن أ�حكام الفقرة أالوىل من هذه املادة
ال ت�سري على الدعاوى املدنية النا�شئة
عن عقد مع موظف قن�صلي مل يتعاقد
فيه عن الدولة املوفدة .كما ال ت�سري
على الدعاوى بالتعوي�ض عن أ��ضرار
ناجتة عن حادث �سيارة أ�و �سفينة أ�و
طائرة وقع على أ�ر�ض الدولة امل�ضيفة.
يتبني مما تقدم ان القن�صل ال يتمتع
بذات االمتيازات التي يتمتع بها
املبعوث الدبلوما�سي على ما جاء بيانه
�آنف ًا.

ويكون هذا الثقب من خلف الناي
ثم يق�سم الن�صف ال�سفلي �إىل أ�ربعة
أ�رباع ويق�سم الربعان أالو�سطان �إىل
أ�رباع امل�سافة .وبعد ذلك ،ي�شار �إىل
م�سافات أالرباع بخطوط عددها
�سبعة ،تثقب الثالثة العليا وال�سفلى
ويرتك اخلط أالو�سط وتكون الثقوب
من الطرف أالمامي .وبذلك ،ت أ�خذ �آلة
الناي �شكلها الكامل وت�صلح للعزف.
ولفتح ثقوب الناي طريقة أ�خرى� ،إذ
يق�سم الناي �إىل �ست وع�شرين م�سافة
مت�ساوية وعند امل�سافة الرابعة يثقب
الثقب أالول من أال�سفل من أالمام
وعند امل�سافة اخلام�سة يثقب الثقب
الثاين وعند ال�ساد�سة يثقب الثالث
وترتك امل�سافة ال�سابعة من دون ثقب
وعند امل�سافة الثامنة يثقب الثقب
الرابع وعند التا�سعة يثقب اخلام�س
 vvاللجنة القانونية
وعند العا�شرة يثقب ال�ساد�س وعند
فـي حزب احلوار الوطني
امل�سافة الثالثة ع�شرة يثقب الثقب
اخللفـي وهي ن�صف م�سافة الناي
متام ًا .ومل تقف حدود هذه ا آللة فـي  vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
�إطار امليدان املو�سيقي الغنائي بل الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
تع ّدته ودخلت مواطن الطرق ال�صوفـية ا�ست�شارات قانونية.
فـي التكايا والزوايا.
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