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امل�شهد اللبناين

�شغل هذا أال�سبوع ال�ساحة ال�سيا�سية
كالم البطريرك املاروين ب�شارة الراعي
فـي فرن�سا� ،إذ ووجهت هذه املواقف من
قبل «قوى � 14آذار» بحملة غري م�سبوقة
بحق البطريرك الذي بدا أ�نه ابتعد
خ�ص
عن طروحات هذه القوى فـي ما ّ
�سالح املقاومة والو�ضع ال�سوري والقلق
الذي أ�بداه على امل�سيحيني امل�شرقيني،
ليقرتب منها جمدد ًا النائب وليد
جنبالط الذي أ�ثارت مواقفه أالخرية
أ��سئلة من «قوى � 8آذار» حول حقيقة
متو�ضغه فـي �صفوف أالكرثية ،ال
�سيما جلهة رف�ضه ربط م�صري لبنان
بتحرير مزارع �شبعا .وقد �سجل فـي
هذا ال�سياق دخول فرن�سي مبا�شر
على خط ردود الفعل على البطريرك
الراعي عك�سها ال�سفري دوين بييتون
الذي أ�عرب فـي ت�صريح مثري عن
خيبة أ�مل بالده فـي كالم الراعي.
و�إذ و�صلت خطة الكهرباء �إىل مرحلة
الت�شريع وباتت على مقربة من �إقرارها
فـي الهيئة العامة للمجل�س النيابي بعد
عبور جل�سة اللجان النيابية امل�شرتكة،
ف�إن جمموعة من ا إل�ستحقاقات
ا إلدارية والدبلوما�سية واملعي�شية،
تنتظر هذا أال�سبوع أ�ن ت أ�خذ جهد ًا

البالد ترزح حتت وط�أة �سجاالت �سيا�سية مت�صاعدة
وخلط أ
مكونات ال�ساحة ال�سيا�سية
للوراق بني خمتلف ّ
كبري ًا من احلكومة ملعاجلتها و�إيجاد
املخارج لبع�ضها ا آلخر ،بدء ًا من ق�ضية
متويل املحكمة مع اقرتاب ا�ستحقاق
دفع ح�صة لبنان ،التي يرجح املراقبون
أ�ن تن�شب اخلالفات حوله أ�ي�ض ًا ،فـي
حني جاء الفت ًا طلب الرئي�س جنيب
ميقاتي من حزب اهلل تعيني حمامني
للدفاع عن املتهمني فـي جرمية اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري ،م ؤ�كد ًا براءة
احلزب من هذه التهمة و�ضرورة
تبيان ا إلفرتاءات الناجتة من القرار
ا إلتهامي للمحكمة الدولية ،التي �شدد
ميقاتي على ا إل�ستمرار فـي متويلها.
�إىل ال�شق ا إلجتماعي ولو جنح الرئي�س
ميقاتي فـي ت أ�جيل حترك ال�سائقني
العموميني بعد أ�ن كان مقرر ًا ا إل�ضراب
أ�م�س اخلمي�س ،و�صو ًال �إىل ملف
التعيينات ا إلدارية الذي �سيعود �إىل
واجهة ا إلهتمام مع �إعادة تن�شيط
امل�ساعي وا إلت�صاالت إلقرار دفعات
جديدة من هذه التعيينات على م�ستوى
املحافظني وفـي عدد من املواقع
الق�ضائية أ
والمنية وا إلدارية .و�سجل
هذا أال�سبوع أ�ي�ض ًا ارتفاع حدة التوتر
جمدد ًا بني الرئي�س جنيب ميقاتي
والعماد مي�شال عون الذي اتهم رئي�س

احلدث بعيون عربية

احلدث بعيون غربية

م�شاعر ال�شعب امل�رصي جتاه
تتغي...
إ��رسائيل مل
رّ

تناولت ال�صحف العربية جملة
من الق�ضايا فـي ظل التطورات
العربية املت�سارعة ،وركزت على
امللف الفل�سطيني فـي ظل احتمال
أ�ن حتمل ال�سلطة الفل�سطينية طلبها
ا إلعرتاف بدولة فل�سطينية� ،إىل
اجلمعية العمومية فـي أالمم املتحدة
كما �إىل جمل�س أالمن .وحمل كثريون
على موقف الواليات املتحدة من
ق�ضية الطلب الفل�سطيني ا إلعرتاف
بدولة فل�سطني� ،إذ هددت وا�شنطن
بالفيتو فـي جمل�س أالمن ،ف�شددت
�إحدى ا إلفتتاحيات على أ�ن املوقف
أالمريكي هو مبثابة عدوان مك�شوف
على احلق العربي الفل�سطيني فـي
أ�ن يكون لل�شعب الفل�سطيني دولة.
كما تناولت على نحو وا�سع تطورات
الثورة امل�صرية واحلراك امل�صري
أ�مام ال�سفارة ا إل�سرائيلية ،حيث
ا�ضطر ال�سفري ا إل�سرائيلي وطاقم
ال�سفارة �إىل الفرار وا�ضطرار الرئي�س
أالمريكي باراك أ�وباما التدخل
حلماية ال�سفري وديبلوما�سييه.
فالحظ كثريون أ�ن ثالثني عام ًا
من ال�سالم املذل والتطبيع البارد،

احلكومة با�ستخدام لهجة مذهبية
وبحماية املخالفني للقانون حتت
�شعار رف�ض ا�ستهداف ال�سنة .وبينما
ي�ستمر الو�ضع ال�سوري مادة للتجاذب
الداخلي بني قوى  8و� 14آذار�ُ ،سجلت
زيارة لوزير الدفاع فايز غ�صن
لدم�شق ولقائه الرئي�س ب�شار أال�سد،
و أ��سفرت عن اتفاق على أ�ن تتوىل
قيادتا اجلي�شني اللبناين وال�سوري
تعزيز التن�سيق امل�شرتك حول بع�ض
أالمور امليدانية والعمالنية ،مبا ي ؤ�دي
�إىل �ضبط احلدود ب�شكل أ�ف�ضل ومنع
أ�ي حماولة لتهريب ال�سالح .وبح�سب
معلومات �صحفية ،ف�إن غ�صن �سمع
من امل�س ؤ�ولني ال�سوريني ،وفـي طليعتهم
الرئي�س أال�سد ،حر�ص دم�شق على
دعم احلكومة احلالية ،وقد أ�بلغ أال�سد
�ضيفه أ�ن ال م�صلحة فـي �إ�ضعافها و أ�ن
بالده ت ؤ�يد كل ما من � أش�نه أ�ن يقوي
م ؤ��س�سات الدولة اللبنانية.
وكان الرئي�س جنيب ميقاتي قد
أ�عاد هذا أال�سبوع ت أ�كيد التزام
احلكومة بالقرارات الدولية و»متويل
املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان وبكل
القرارات الدولية من دون انتقائية،
وذلك انطالق ًا من انتماء لبنان

�إىل أالمم املتحدة» .وطالب ب�سحب
مو�ضوع املحكمة ومتويلها من ال�سجال
ا إلعالمي ،م�شري ًا �إىل �إميانه مببد أ�
«العمل ب�صمت» ،داعي ًا حزب اهلل �إىل
«توكيل حمامني ليتولوا مهمة الدفاع
وجهت
عن العنا�صر أالربعة الذين ّ
�إليهم املحكمة ا إلتهام فـي جرمية
اغتيال احلريري» ،وذلك «لكوين
مت أ�كد ًا من براءة حزب اهلل ،و�إذا
كان هنالك افرتاء فلنبينّ أ�ين هو هذا
االفرتاء .املحكمة تفتح املجال لذلك».
وكان العماد مي�شال عون قد �شن هجوم ًا
حاد ًا على الرئي�س جنيب ميقاتي رد ًا
على حديثه حول املوظفني ال�سنة .وقال
عون :الرئي�س ميقاتي يتكلم دائم ًا
بلهجته املذهبية ،ويقول �إن ال�سنة
م�ستهدفون .نحن ننتقد رج ًال فـي
احلكم عندما يخطئ .و�إذا تغيرّ هذا
امل�س ؤ�ول ال�سني ف�سي أ�تي مكانه م�س ؤ�ول
�سني �آخر ،ال أ�حد �سي أ�خذ املركز وال
ّ
أ�حد �سي أ�خذ �صالحياته ،ولكن هو أ�ي�ض ًا
ال يجب عليه أ�ن « ُي�شبح» على �صالحيات
غريه .و أ��ضاف خماطب ًا ميقاتي :ال�سنة
لي�سوا م�ستهدفني ،ولكن أ�نت حتمي
أ��شخا�ص ًا خمالفني ،واملخالفة هي فـي
يدك بالن�سبة �إىل �سهيل بوجي ،قرار

احلدث بعيون إ��رسائيلية

إ��رسائيل تواجه عزلة إ�قليمية

مل تغري م�شاعر ال�شعب امل�صري
جتاه �إ�سرائيل ،بل زادتها غ�ضب ًا
وكراهية ،ولكن الف�ضل فـي ذلك �إىل
ا إل�سرائيليني وحكوماتهم املتغطر�سة
التي تعمدت �إذالل العرب وامل�سلمني،
والتغ ّول فـي ارتكاب املجازر وتدمري
عملية ال�سالم .و�س أ�ل أ�حدهم كيف
�ضحى مبا
ميكن ا آلن جمدد ًا أ�ن ُي ّ
هو تنازل ا�سرتاتيجي ومبدئي فـي
الق�ضية الفل�سطينية ،مقابل «مك�سب»
تكتيكي �سرعان ما �سيتبينّ ب أ�نه حرب
على ورق من الناحية العملية � ،أش�نه
� أش�ن كل قرارات هيئة أالمم املتحدة،
ومقابل ما ُي�ساق من حجج عزل الكيان
ال�صهيوين و�إحراج أ�مريكا وك�سب
معركة �سيا�سية �ض ّد نتنياهو ،وتثبيت
ما ُي�س ّمى دولة فل�سطينية فـي حدود
 ،67مع بقاء ا إللتزام الذي ق ّدمته
�سلطة رام اهلل واتفاق أ�و�سلو بقبول
تعديل تلك احلدود .وبقي من ر أ�ى أ�ن
ما ح�صل أ�مام ال�سفارة ا إل�سرائيلية
تقوي�ض لعالقات م�صر مع العامل
للتفاقيات الدولية!
وخرق إ
فقد ر أ�ت «اخلليج» ا إلماراتية �نأ
موقف الواليات املتحدة ()...

�ص 6

�إعادته �إىل جمل�س ال�شورى هو قرارك
خ�ص
لذلك أ�نت املخا ِلف .وفـي ما ّ
عبد املنعم يو�سف ،ف أ�نت املخالف� ،إذ
ال ميكن لك كرئي�س للحكومة أ�ن توقع
مر�سوم ًا ي�سند له �إدارتني .وفـي �شعبة
املعلومات ،أ�نت املخالف ألن قرار حلها
فـي يدك ،وهي خمالفة للقانون .وتابع:
نحن ال ننتقد ال�سنة ،بل ننتقد أ�داء
خاطئ ًا وخمالف ًا للقوانني .وللمنا�سبة،
هنالك أ��شخا�ص �آخرون خمالفون،
وعندما تتجاوب معنا� ،سن�سميهم
لك «بيننا وبينك» كي ال َ
ت�شكل أالمور
ف�ضيحة .ورد ًا على �س ؤ�ال حول موقفه
من متويل املحكمة الدولية ،أ�جاب:

لقد ه ّربوا املحكمة «تهريبة» ،مل متر
ال على رئي�س اجلمهورية ،وال على
جمل�س النواب� ،إ�ضافة �إىل أ�نها أ�ق ّرت
وفق ًا للبند ال�سابع .و أ�نا كنائب أ
للمة،
لقد جتاوزتني امل�س أ�لة ،ول�ست موافقاً
عليها .ا آلن ،هي م�شكلة فـي جمل�س
الوزراء وعليه حلها وميكنه أ�خذ القرار
الذي يريده ،ولكن أ�نا مي�شال عون،
ال أ�وافق .حتى و�إن وافق حزب اهلل،
أ�نا لن أ�وافق .فيما اعترب رئي�س «كتلة
الوفاء للمقاومة» النائب حممد رعد
املحكمة «م�س ّي�سة ومن يعمل فيها هو
موظف لدى جهات ا�ستخبارية دولية».
وبح�سب معلومات ()...

�ص 7

إ�طالق مفاو�ضات فورية..
بديل عن الدولة الفل�سطينية
فـي أ
المم املتحدة

تناولت ال�صحف الغربية جملة من احلفاظ على العالقات مع الواليات
امللفات التي تر�صد م�سار ال�سيا�سة املتحدة خ�صو�ص ًا ،بغ�ض النظر عن
اخلارجية أالمريكية فـي املنطقة كونه فـي منطقة فقدت فيها أ�مريكا
العربية وفـي عموم العامل ا إل�سالمي ال بع�ض ًا من حلفائها اال�سرتاتيجيني،
�سيما فـي العراق و أ�فغان�ستان .فتحاول فـي �إ�شارة وا�ضحة �إىل م�صر بعد تناولت ال�صحف العربية التطورات فـي بعثتها الديبلوما�سية �إىل القاهرة .كما
�إحدى القراءات اعتبار احلرب الثورة و�سقوط رئي�سها املخلوع ح�سني م�صر بعد اقتحام ال�سفارة ا إل�سرائيلية �شغلتها العالقات الرتكية -ا إل�سرائيلية
أالمريكية على العراق �إجناز ًا بغ�ض مبارك .وهنالك من ر�صد الو�ضع فـي القاهرة ،وا�ضطرار تل أ�بيب ل�سحب من ر�صد()...
�ص 7
النظر عن ال�صعوبات التي يعانيها ا إل�سرائيلي بعد ثورة م�صر والتوتر
العراق بعد ا إلحتالل! فالعراق ،يبدو املت�صاعد مع تركيا ،فاملظاهرات
اليوم بح�سب أ�حدهم ،واحد من امل�صرية أ�مام
ال�سفارة ا إل�سرائيلية ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع
أ�كرث دول ال�شرق أالو�سط قدرة على فـي القاهرة)...( ،
�ص  6زار رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي �سماحة مفتي
اجلمهورية ال�شيخ الدكتور حممد ر�شيد قباين فـي مقر دار الفتوى.
إ�دري�س ال�صالح:
كما التقى ال�سفري الربيطاين فـي بريوت توم فلت�شر ،وال�سكرتري أ
الول
فـي ال�سفارة الربازيلية فـي لبنان ال�سفري أ�ندريه موراو ،والقن�صل
فـي حديث إ�ىل«احلوار»
العام فـي ال�سفارة امل�صرية أ�حمد حلمي.
وكان خمزومي قد �شارك فـي مهرجان املانغا الذي أ�قامته ال�سفرية
الباك�ستانية فـي لبنان .كما زار قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ممث ًال بع�ضو املكتب ال�سيا�سي ح�سان القي�سي ،و�شارك فـي اجتماع
درا�سة م�شروع قانون االنتخابات النيابية للعام  2013ممث ًال بع�ضو
املكتب ال�سيا�سي الدكتور روجيه �شويري.
من ناحيته ،قام وفد من «قطاع ال�شباب والطالب» فـي احلزب بزيارة
�إىل اجلامعة أ
المريكية للثقافة والتعليم ،كما �شارك فـي افتتاح
الجتماع الثاين للدول أ
الطراف فـي اتفاقية
امل ؤ�متر ال�صحفي حول إ
الذخائر العنقودية ،الذي رعاه معايل وزير اخلارجية واملغرتبني
الدكتور عدنان من�صور.
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خمزومي
فـي دار الفتوى
كي ال يبقى اللبنانيون رهائن أ��سياد طوائفهم ومذاهبهم

ف ؤ�اد خمزومي

ال �شك أ�ن حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي قطعت �شوط ًا على م�ستوى تثبيت
نف�سها كحكومة متما�سكة وقادرة على احل�سم ،عندما أ�ق ّرت با إلجماع م�س أ�لة خطة
�إ�صالح الكهرباء التي كان وزير الطاقة جربان با�سيل قد تقدّم بها منذ احلكومة
ال�سابقة برئا�سة �سعد احلريري ومتت أ�ي�ض ًا املوافقة عليها فـي حينه� .إن �إ�صالح
الكهرباء مهم جد ًا إلطالق عجلة ا إلقت�صاد فـي البلد ،فهذه امل�س أ�لة بالت أ�كيد ت�شكل
أ�ولوية حا�سمة فـي حياة املواطنني الذين طالت معاناتهم ،وهي �ضرورية لتن�شيط
ا إلقت�صاد اللبناين ،ال �سيما فـي ا�ستقطاب ا إل�ستثمارات .و�إذا كان اللبنانيون قد
تفاءلوا أ�خري ًا ب�إزاحة أ�حد عوامل تكدير حياتهم ،ف�إن العربة تبقى فـي العبور أ�و ًال
بي�سر فـي جمل�س النواب حيث أالكرثية ا إلفرتا�ضية م�ضمونة ،ومن ثم فـي التنفيذ
والوفاء بالعهود.
ً
أ
ولكن أ�مام هذه احلكومة �ي�ضا العديد من امللفات ال�ساخنة واملثرية للجدل،
ومن الوزن الذي يثري ا إلرباك وحتى املخاوف من تهديد وحدة احلكومة النا�شئة،
من مثل ملف متويل املحكمة اخلا�صة بلبنان أ�و ملف التعيينات فـي ا إلدارات املدنية أ
والمنية أ�و ملف ا إل�صالح ال�سيا�سي
ب�شقه املتعلق بقانون ا إلنتخاب ،واعتماد الن�سبية املثرية أ�ي�ض ًا للجدال فـي ما بني القوى ال�سيا�سية بعامة وحتى داخل الفريق
امل�شارك فـي حكومة أالكرثية اجلديدة.
للنتباه� ،إذ ت�شكل اخرتاق ًا-ولو حمدود ًا-
�إن جتربة ا إلجماع الوزاري حول ملف الكهرباء و�إقرار اخلطة املذكورة مثرية إ
ؤ
للعقلية اللبنانية ال�سيا�سية التقليدية املعروفة فـي التعاطي مع غالبية امللفات .فتجربة الكهرباء ت��شر �إىل �إمكانية عزل
ال�سيا�سة عن ا إلجناز ا إلمنائي ،وبالتايل قدرة املم�سكني بزمام القرار احلكومي على عزل ا إلمناء وامل�شاريع التنموية
واحليوية عموم ًا عن الظروف ال�سيا�سية الداخلية ،فـي ظل معار�ضة ترفع �شعار �إ�سقاط احلكومة حتى من قبل أ�ن تبا�شر هذه
احلكومة أ�عمالها ،كما التباينات فـي املواقف ال�سيا�سية لبع�ض أ�فرقائها امل�شاركني فيها ،وكذلك الظروف ا إلقليمية ال�صعبة
واملت�صاعدة التوتر ال �سيما فـي �سوريا ،هذا كله ف�ض ًال عن التحدّيات ا إل�سرائيلية املتوا�صلة فـي وجه لبنان واملقاومة .مما
يعني أ�ن �إمكانية العبور بامل�شاريع فـي ظل مثل هذا الواقع ال�صعب ممكن �إذا �صفت النوايا ال�سيا�سية ،وجرى التخل�ص من
احل�سابات ال�ضيقة وامل�صالح الذاتية ،فتجد ا إلرادة الوطنية اجلامعة طريقها بي�سر �إىل خمتلف القرارات ال�ضرورية لتح�سني
ظروف املواطنني ولدفع الوطن �إىل أالمام.
ً
أ
أ
أ
�إذ ًا �إقرار خطة الكهرباء يف�سح الطريق �مام نهج جديد ميكن �ن ي�شكل انقالبا فـي ��سلوب الت�صدي لهموم املواطنني
املعي�شية والتحديات ا إلقت�صادية ،بغ�ض النظر عن امل�صالح ال�سيا�سية للفئات امل�شاركة فـي احلكومة ،كما بعيد ًا عن ت أ�ثري
ا إلرتباطات اخلارجية أ
للفرقاء اللبنانيني واملوانع التي كانت ترفع حجج ًا وذرائع ًا وراء كل تخلف عن �إجناز أ�و تقدم فـي
م�ست�شر فـي مكان .وهذه علة لطاملا تلطى خلفها العديد من ال�سيا�سيني منذ اتفاق الطائف فـي العام .1989
م�شروع أ�و ف�ساد
ٍ
أ
آ
وعلى أ�همية ذلك ،جند �ن الباب مفتوح الن ال�ستكمال تنفيذ �إتفاق الطائف بعد م�سار طويل من التجاهل وحتى ا إل�ستهتار
بجملة من البنود التي لو و�ضعت على �سكة التنفيذ ،لكان لبنان واللبنانيني قد جتاوزوا الثورات ال�شعبية العربية فـي حتقيق
العدالة ا إلجتماعية وتكري�س الدميقراطية احلقيقية ،ولي�س « دميقراطية التوافق» على نحو ما جرى فـي الدوحة فـي العام
 ،2007حيث توافقت القوى ال�سيا�سية على �إجناز ا إلنتخابات النيابية للعام  2009وتقا�سم مغامنها قبل أ�ن جتري .ولكان
لبنان واللبنانيون وفروا على أ�نف�سهم العديد من أالزمات ال�سيا�سية واخل�ضات أالمنية .وكان للبنان أ�ي�ض ًا أ�ن يتجاوز حال
التخلف الذي يقبع فـي و�سطه اللبنانيون دون قدرة على املواجهة ل�شدة ما أ��صابتهم ا إلنق�سامات الطائفية واملذهبية والفئوية
فـي وحدتهم الوطنية .والدليل أ�ن احلراك ال�شعبي الذي قام فـي لبنان قبل أ��شهر والذي رفع �شعار « ال�شعب يريد �إ�سقاط
النظام الطائفي» ،مل ي�ستطع أ�ن يحدث اخرتاق ًا ،ألن القوى الطائفية واملذهبية �سارعت �إىل جتديد التجيي�ش الطائفي
واملذهبي عرب تعومي �سل�سلة من امللفات املثرية للخالف إلبقاء ملف ترهيب اللبناين من أ�خوه اللبناين� ،سيف ًا م�سلط ًا على
رقاب اللبنانيني دون تفريق أ�و متييز.
ً
املطلوب عملي ًا من هذه احلكومة ف�ضال عن الت�صدي ال�سريع والعاجل لهموم املواطن املعي�شية والتحدّيات ا إلقت�صادية
املت�صاعدة على أ�بواب املدار�س واجلامعات ،وا�ستكمال ملف التعيينات ا إلدارية خ�صو�ص ًا فـي امل ؤ��س�سات الرقابية على أ�ن
تعتمد مبد أ� الكفاءة والنزاهة فـي هذه التعيينات ،وتبتعد جدي ًا عن منطق خدمة امل�صالح اخلا�صة ألفرقائها وبغ�ض النظر
عن امل�صالح ال�سيا�سية ألطرافها ،أ�و الكيدية فـي ملء ال�شواغر فـي ا إلدارة وم ؤ��س�سات الدولة ،أ�ن تعمل على خط �آخر مهم
للنتخاب يعتمد
يعد �ضروري ًا إلنقاذ لبنان الدولة من الف�شل ،وهو �إطالق ور�شة ا إل�صالح ال�سيا�سي التي تبد أ� ب�إقرار قانون إ
الن�سبية .هذا امللف �إذا أ�جنزته حكومة الرئي�س ميقاتي ،يكون لبنان قد قطع �شوط ًا مهم ًا نحو الدميقراطية احلقة مبا يحقق
تطلعات اللبنانيني �إىل بلوغ ا إلنتخابات املقبلة فـي العام  2013ب أ�على قدر من التفا ؤ�ل بالتغيري احلتمي �إىل أالمام الذي هو
ُ�سنة احلياة .وبغري ذلك ف�إن لبنان �سيبقى على خط الهزات أالهلية والزالزل الع�صبية �سواء كانت طائفية أ�م مذهبية.
و�سوف يبقى اللبنانيون رهائن م�صالح أ��سياد طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم.

اعترب رئي�س حزب احلوار الوطني
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أ�ن
التما�سك احلكومي �ضرورة ملحة
لت�سريع عمل حكومة الرئي�س جنيب
ميقاتي ،ال �سيما فـي املجاالت
احليوية وت أ�مني متطلبات النا�س
املعي�شية ،م�شدد ًا على أ�ن ا إل�ستقرار
ال�سيا�سي أ
والمني فـي لبنان يجب
أ�ن يبقى أ�ولوية بغ�ض النظر عن

امل�صالح ال�ضيقة وا آلنية ملختلف
القوى ال�سيا�سية.
كالم خمزومي جاء �إثر زيارة له
�إىل �سماحة مفتي اجلمهورية ال�شيخ
الدكتور حممد ر�شيد قباين ،برفقة
نائبه الدكتور أ�حمد مو�صللي ،فـي
مقر دار الفتوى فـي عائ�شة بكار،
حيث تداول مع �سماحته فـي � ؤش�ون
البلد و�شجونه .وث ّمن خمزومي

جهود �سماحته داخل الطائفة
ال�سنية الكرمية وخارجها إلر�ساء
مبد أ� التالقي والتوا�صل والتفاهم،
دومنا متييز بني كل مكونات املجتمع
اللبناين .و�شدد خمزومي على الدور
التاريخي لدار الفتوى فـي �إر�ساء
أ�ف�ضل العالقات بني اللبنانيني،
وفـي نبذ الفنت خ�صو�ص ًا فـي هذه
املرحلة بني امل�سلمني �سنة و�شيعة.

و ...م�ستقب ًال الديبلوما�سيني
فلت�شر ،موراو وحلمي
اعترب رئي�س حزب احلوار الوطني
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أ�ن ح ّل
أالزمات ا إلجتماعية واملعي�شية
بعالجات �سريعة وم ؤ�قتة ،قد
ت ؤ�جل �إنفجار أالزمة فـي ق�ضايا
معينة ،ولكن ال ميكن أ�ن ت�شكل
حلو ًال دائمة وناجعة وال بدي ًال عن
اخلطط املدرو�سة وطويلة أالمد
حلل م�شاكل القطاعات املهنية
والعمالية املرتاكمة ،الفت ًا �إىل أ�ن
تعليق �إ�ضراب ال�سائقني العموميني
بعد ت�شاور نقابة ال�سائقني مع
رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي يعد
خطوة �إيجابية من الطرفني .ولكن
خمزومي دعا �إىل ور�شة حكومية

حقيقية ملعاجلة مدرو�سة ت�ضع حد ًا
ل�سيا�سة العالجات الطارئة ،ألنها
ت�شكل باب ًا لهدر املال العام من جهة،
وال�ستمرار تنامي امل�شاكل وتكاثرها
وكان خمزوم ـ ــي قد ا�ستقبل
من جهة ثانية.
ال�سكرتري أالول فـي ال�سفارة
وقد تداول املهن ـ ــد�س خمزومي على الربازيلية فـي لبنان ال�سفري أ�ندريه
مائدة ا إلفطار مع ال�سفري الربيطاين موراو ،حيث �شدد أ�مامه أ�ي�ض ًا على
فـي بريوت ال�سيد توم فلت�شر ،أ�همية دعم ق�ضية فل�سطني فـي
ب أ�و�ضاع املنطقة .و�شدد خمزومي أالمم املتحدة.
على �ض ـ ــرورة دعم طلب ال�سلطة
الفل�سطينية ا إلعالن عن قيام كما ا�ستقبل القن�صل العام فـي
الدولة الفل�سطينية فـي اجلمعية ال�سفارة امل�صرية أ�حمد حلمي
العامة أ
للمم املتحدة ،معترب ًا أ�ن فـي مقر احلزب فـي املتحف ،ومت
و�ضع الق�ضية الفل�سطيني ـ ــة على التباحث أ
بالو�ضاع العربية.
�سكة احلل ،يعد اخلطوة ال�ضرورية
أ
وال�سا�سية إلر�ساء ال�سالم فـي
املنطقة.

ت�صوير حممد ال�ساحلي
احلـــــوار

احلـــــــــوار

ن�شـــــــــــاطات
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خمزومي
فـي مهرجان املانغا
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م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب

وك ـ ـ ــان املهن ـ ـ ــد�س خمزوم ـ ـ ــي م ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي احلف ـ ـ ــل ال ـ ـ ــذي فـ ـ ـ ــي لبن ـ ـ ــان ال�سي ـ ـ ــدة راعان ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي بي ـ ـ ــروت
ق ـ ـ ــد �ش ـ ـ ــارك وعقيلت ـ ـ ــه ال�سي ـ ـ ــدة أ�قامت ـ ـ ــه ال�سفي ـ ـ ــرة الباك�ستاني ـ ـ ــة رحي ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي فن ـ ـ ــدق موفنبي ـ ـ ــك مهرج ـ ـ ــان املانغ ـ ـ ــا.

مبنا�سب ـ ـ ــة

الف�صــل العا�شــر

أ�حكام عامة

* املادة  :87يعاقب على كل خمالفة ألحكام هذا القانون ال ي�شملها قانون
العقوبات ،وخ�صو�ص ًا املواد � 329إىل  334منه ،باحلب�س من ع�شرة أ�يام �إىل
�شهر أ�و بغرامة ترتاوح بني خم�سة ماليني وخم�سة ع�شر مليون لرية.
* املادة  :88يعاقب كل موظف تخلف من دون عذر م�شروع عن االلتحاق
مبركز قلم ا إلقرتاع الذي عني فيه رئي�س ًا أ�و كاتب ًا ،باحلب�س مدة �شهر واحد
أ�و بغرامة قدرها مليون لرية لبنانية .وفـي هذه احلال تعتمد التقارير الطبية
املقدمة من اللجنة الطبية الر�سمية فقط.
ويعاقب كل من رئي�س قلم ا إلقرتاع أ�و كاتبه� ،إذا أ�خ ّل باملوجبات املفرو�ضة عليه
ومل يتبع أال�صول املحددة له فـي هذا القانون باحلب�س من ثالثة أ��شهر �إىل ثالث
�سنوات أ�و بالغرامة من مليون �إىل ثالثة ماليني لرية لبنانية.
وفـي هذه احلال ،وخالف ًا ألحكام املادة احلادية وال�ستني من قانون املوظفني
ال�صادر باملر�سوم ا إل�شرتاعي رقم  59/112تاريخ  ،1959/6/12تتحرك
دعوى احلق العام با إلدعاء ال�شخ�صي من قبل املر�شح أ�و بناء الدعاء النيابة
العامة أ�و بناء على طلب من رئي�س جلنة القيد املخت�صة ،وال حتتاج املالحقة
�إىل موافقة ا إلدارة التي ينتمي �إليها هذا املوظف.
* املادة  :89تلغى جميع الن�صو�ص املخالفة ألحكام هذا القانون أ�و التي ال
تتفق مع م�ضمونه ويلغى القانون رقم  171تاريخ  2000/4/6وتعديالته وتلغى
الفقرتان أالخريتان من البند ال�سابع فـي كل من املادة  22و 31من القانون رقم
 665تاريخ  1997/12/29أ
والحكام التطبيقية املخالفة فـي القانون رقم 75
تاريخ .1975/9/27

دعم ًا للجي�ش اللبناين وا�ستنكار ًا
للحملة التي ا�ستهدفت قائد اجلي�ش
وامل ؤ��س�سة الع�سكرية ،قام وفد من
م ؤ�متر بريوت وال�ساحل برئا�سة
أال�ستاذ كمال �شاتيال ،ومب�شاركة
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي فـي «حزب
احلوار الوطني» أال�ستاذ ح�سان
القي�سي ،با إل�ضافة �إىل ممثلي عدد
من أالحزاب اللبنانية ،بزيارة قائد
اجلي�ش اللبناين العماد جان قهوجي
فـي مكتبه فـي وزارة الدفاع فـي
الريزة ،حيث جددوا دعمهم ووقوفهم
�إىل جانب قائد اجلي�ش وامل ؤ��س�سة
الع�سكرية.

* املادة  :90حتدد دقائق تطبيق أ�حكام هذا القانون مبرا�سيم تتخذ فـي
جمل�س الوزراء بنا ًء على اقرتاح وزير الداخلية والبلديات.

«حزب احلوار الوطني»
عند قائد اجلي�ش

* املادة  :91يعمل بهذا القانون فور ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية.

�إقرتاح م�شروع قانون د�ستوري لتعديل
املادة 21من الد�ستور
يلغى ن�ص املادة  21من الد�ستور ،وي�ستعا�ض عنه بالن�ص ا آلتي :لكل مواطن
لبناين بلغ من العمر � 18سنة كاملة ،احلق فـي أ�ن يكون ناخب ًا على أ�ن تتوفر فيه
ال�شروط املطلوبة مبقت�ضى قانون االنتخاب.
أ
ال�سباب املوجبة
ملا كان الد�ستور اللبناين ،ب�صيغته احلالية ،قد أ�وجب أ�ن يكون �سن االقرتاع
� 21سنة ،وملا كان من � أش�ن هذا الن�ص ،أ�ن يحرم فئة ال�شباب من امل�شاركة
فـي احلياة ال�سيا�سية ،رغم متتعهم بكافة حقوقهم املدنية وحتميلهم م�س ؤ�ولية
أ�عمالهم املدنية واجلزائية منذ بلوغهم �سن الثامنة ع�شر.

النتخابات
و ...فـي اجتماع درا�سة م�شروع قانون إ

ح�ضر ع�ضو املكتب ال�سيا�سي فـي
«حزب احلوار الوطني» الدكتور روجيه
�شويري ا إلجتماع الذي تر أ��سه وزير
الداخلية والبلديات العميد مروان
�شربل حول درا�سة م�شروع قانون
ا إلنتخابات النيابية للعام .2013
وك�شف الوزير �شربل أ�ن هذا امل�شروع
الذي يعتمد النظام الن�سبي قد أ�جنز
منه  90باملئة ،مو�ضح ًا أ�نه التقى
خالل أال�سبوع املا�ضي جمموعة من
اخلرباء فـي القوانني ا إلنتخابية
و أ�طلعهم على التح�ضريات اجلارية
فـي هذا املجال ،ف أ�ثنوا على اجلهود
املبذولة من قبل اللجنة املكلفة �إعداد
م�شروع القانون التي يرت أ��سها� ،شارح ًا
أ�نه اعتمد فـي �صياغة م�شروع القانون
مبد أ� مهم ًَا يتيح عملي ًا تطبيق ن�صو�ص

املواد الواردة على أالر�ض ،بعيد ًا
عن النظريات التي ال حتاكي الواقع
انطالق ًا من خربات أ�ع�ضاء اللجنة
واخلربة التي اكت�سبها أ�ثناء توليه �إدارة
غرفة عمليات ا إلنتخابات النيابية فـي
العام  ،2009حيث مت جتنب كل ما كان
يزعج الناخبني واملر�شحني واملراقبني
واللجان أالمنية من تفا�صيل تعيق �سري
العملية ا إلنتخابية� ،إ�ضافة �إىل درا�سة
م�سودات امل�شاريع ا إلنتخابية كافة،
وا�ستخال�ص كل ما يخدم م�شروع
القانون.
وعزا اعتماد النظام الن�سبي فـي هذا
امل�شروع �إىل تامني عدالة التمثيل
وجودة �آلية احلكم وهو أالف�ضل لل�شعب
اللبناين �سيا�سي ًا وطائفي ًا ،فـي �ضوء
ا إلنق�سام العامودي احلاد الذي نعي�شه،

وملا كانت جميع دول العامل الدميقراطي تعتمد �سن الثامنة ع�شر ،من أ�جل أ�ن
ي�شارك املواطن فـي احلياة ال�سيا�سية مبا فيها حق االقرتاع.
وملا كان ا إلبقاء على �سن احلادية والع�شرين للم�شاركة فـي العملية االنتخابية،
أ��صبح ن�ص ًا �شاذ ًا غري م ؤ�تلف مع املتغريات العاملية ،بل ومتعار�ض مع الدور
الذي يلعبه ال�شباب فـي احلياة العامة.
لذلك نتقدم باقرتاح م�شروع قانون د�ستوري لتعديل املادة  21من الد�ستور،
لت�صبح من�سجمة مع الواقع االجتماعي احلديث.
 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.

م ؤ�كد ًا أ�ن النظام الن�سبي هو أالكرث
دميقراطية من الناحية التمثيلية،
وبالتايل يتيح أل�صحاب اخلربات
والكفاءات ،وال �سيما ال�شباب،
الو�صول �إىل الندوة الربملانية حتى

ي�ستفيد الوطن من طاقاتهم ،م�شري ًا
�إىل أ�ن الن�سبية ت�شجع املجتمع على
ت أ��سي�س أ�حزاب �سيا�سية جديدة ولي�س
أالحزاب الطائفية كما هي اليوم ،كما
و أ�نها ت ؤ�دي �إىل رفع ن�سبة متثيل الن�ساء

فـي الربملان من دون اال�ضطرار �إىل مناق�شة مواده ،وطلب فـي نهايته من
أالحزاب والتيارات ال�سيا�سية ت�سليم
اعتماد كوتا معينة لهن.
وقدم الوزير �شربل عر�ض ًا �شام ًال مقرتحاتهم فـي مهلة أ�ق�صاها 20
حول م�شروع القانون الذي تخلله أ�يلول احلايل.
احلـــــوار
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اجلمعة 2011/9/16

�إدري�س ال�صالح:
حكومة الرئي�س ميقاتي هي حكومة القول والعمل
ال�سرائيلية على ح�ساب لبنان
املحكمة الدولية م�س ّي�سة تهدف �إىل خدمة امل�صالح إ
أ�جرت جريدة « احلوار» مقابلة
مع أ
ال�ستاذ �إدري�س ال�صالح رئي�س
« حزب الوعد ال�صادق» ،ورئي�س
« �إحتاد اجلمعيات اللبنانية
التطرق خاللها
العربية» ،ومت
ّ
�إىل أ�برز أ
الحداث التي ت�شهدها
ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية
والقليمية ،ال �س ّيما ما ت�شهده
إ
أ
الحداث فـي �سوريا وما يحدث من
العرتاف
�ضغوط �إ�سرائيلية لعدم إ
بدولة فل�سطينية م�ستقلة.
 اعترب النائب د.عاطفجمدالين ع�ضو « كتلة امل�ستقبل»
القرتاح الذي تقدّ م به
أ�ن إ
العماد مي�شال عون ل�صرف مليار
و 200مليون دوالر إلن�شاء معمل
كهرباء بقدرة  700ميغاواط،
فيه الكثري من املخالفات ملبد أ�
أ
ولل�صول
املحا�سبة العمومية،
القانونية املعتمدة التي تن�ص
الجازة فـي ال�صرف على
على أ�ن إ
هذا ال�شكل تعود للحكومة ولي�س
للوزير� .إذا اعترب كالمه �صحيح ًا،
أ�لي�س هنالك من خمالفات على
�صعيد �صرف أ
الموال ،ت�ستحق
املحا�سبة خالل حكومات الرئي�س
ال�سنيورة؟
 �إن د.عاطف جمدالين ينتمي �إىل تيارتوىل � ؤش�ون ال�سلطة على مدى الـ20
�سنة املا�ضية ،فلم يحقق للبنانيني أ�ي
�إجناز �إقت�صادي أ�و �إجتماعي أ�و �إمنائي
�إال ما كان ي�صب فـي جيوب املرتزقة
وال�سما�سرة ول�صو�ص ال�صفقات،
مما أ�ورث اللبنانيني دين ًا عام ًا يقارب
الـ 60مليار دوالر .واليوم تثبت الوقائع
أ�ن خطة الكهرباء التي �سبقت املوافقة
عليها ،هي اخلطوة أال�سا�سية على
طريق حل م�شكلة الكهرباء فـي لبنان،
ولي�ست مواقف « تيار امل�ستقبل» و أ�بواقه
�سوى نوع من املزايدة والت�شوي�ش على
كل ما ي ؤ�دي �إىل خدمة املواطنني وحل
امل�شكالت التي أ�وجدها نهج « ا آلذاريني»
ومن �سار فـي فلكهم.

 �سرقة الكهرباء ووقفالتعديات والفواتري التي مل تدفع
من قبل جهات ر�سمية و�سيا�سية،
ح�سب ما أ�ذاعته �شركة الكهرباء
�سابق ًا ،هو الهدر بعينه وحتويل
لبنان �إىل �صحراء .فهل هذا يريح
�ضمري بع�ض ال�سيا�سيني؟ و�إىل متى
�ستبقى هذه املهزلة دون ح�ساب؟!
 فواتري الكهرباء املرتاكمة وامل�ستحقةعلى عدد كبري من ال�سيا�سيني
والنافذين و أ��صحاب املعامل وامل ؤ��س�سات
احلـــــوار

ال�صناعية ،تثبت أ�ن م�شكلة الكهرباء على قدر الثقة الذي منحه �إياها
مفتعلة ،ولي�س من امل�ستحيل معاجلتها جمل�س الوزراء ،و�سيثبت للبنانيني مدى
متى وجدنا احللول املالئمة وط ّبقنا �صدقيته.
القوانني أ
والنظمة على اجلميع بال
ا�ستثناء وال حماباة .يجب أ�ن تتم  -ك�شف م�صدر �سيا�سي كبري
اجلباية بالعدالة وامل�ساواة( .هنالك ل�صحيفة « القد�س العربي» عن
�سري مع جهات
ظلم من جباة الكهرباء جتاه املواطنني حترك �إ�سرائيلي ّ
�إذ ينظمون بحقهم حما�ضر ،ويرتكون عربية ،لل�ضغط على القيادة
أ�ولئك الذين ي�سرقون الكهرباء للمعامل الفل�سطينية لثنيها عن خطوة
واملولدات الكهربائية ويبيعونها).
التوجه فـي الـ 20من ال�شهر
أ
احلايل �إىل المم املتحدة لطلب
 ما هو ردكم على أال�صوات احل�صول على دولة م�ستقلة ،ما هي
التي تنتقد دور اجلي�ش اللبناين معلوماتكم حول هذا املو�ضوع؟
 �إن ا إلعرتاف الدويل بالدولةواحلملة املربجمة عليه؟
 �إن اجلي�ش اللبناين هو �ص ّمام الفل�سطينية ،ومطالبة ال�شعبأالمان ،وقد أ�ثبت ب أ�دائه الوطني الرائع الفل�سطيني بقيام دولته امل�ستقلة
وت�ضحياته العظيمة أ�نه ال�سد املنيع على أ�ر�ض فل�سطني املحتلة ،هو حق
أ�مام حماوالت �إثارة الفتنة املتنقلة ثابت ال رجوع عنه وال مقاي�ضة عليه.
من منطقة �إىل أ�خرى ،و�إن الذين لذلك على ال�سلطة الفل�سطينية فـي
يوجهون �سهامهم �إليه� ،إمنا يقدمون رام اهلل ،أ�ن تتقدم بقوة وثبات �إىل
ّ
خدمات �إىل �إ�سرائيل وعمالئها على أالمم املتحدة فـي الـ 20من هذا
ال�ساحة اللبنانية ،وي�شجعون على ال�شهر النتزاع ا إلعرتاف الدويل بدولة
افتعال الفنت الداخلية ويعملون على فل�سطينية م�ستقلة ذات �سيادة� .إن
طروحات م�شبوهة من � أش�نها أ�ن ت ؤ�دي الكيان ال�صهيوين بد أ� يتح ّرك �سيا�سي ًا
�إىل �شرذمة اجلي�ش اللبناين ،ونتوجه ودبلوما�سي ًا إلجها�ض هذه اخلطوة
�إىل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي أ�ن املرتقبة .هنا ي أ�تي دور العرب إلثبات
ي�ضع لها حد ًا و أ�ن ي�ضرب بيد من حديد مدى �صدقيتهم والتزامهم بالق�ضية
على أ�دواتها الداخلية.
الفل�سطينية وحر�صهم على قيام الدولة
امل�ستقلة لل�شعب الفل�سطيني .وحذاري
 هذا ال�شهر� ،شهر احل�سم من حذاري الوقوع فـي �شرك الدبلوما�سيةكل النواحي خ�صو�ص ًا املحكمة ال�صهيونية التي ت�سعى �إىل ا�ستعمال
الدولية ،واجلدل حول خطة �سيا�سة « الع�صا واجلزرة» مع �سلطة
الكهرباء� ،إلخ ...ما هوتعليقكم؟ الرئي�س حممود عبا�س للتخ ّلي عن
 �إن مو�ضوع متويل املحكمة الدولية مو�ضوع ا إلعرتاف بالدولة الفل�سطينيةيحظى بدعم ن�سبة من القوى ال�سيا�سية امل�ستقلة حتت �ستار من الوعود الزائفة.
متثل أالقلية من ال�شعب اللبناين ،وقد كما نحذر من الدور ال�سلبي لبع�ض
أ�ظهر ا�ستطالع �شعبي أ�جري أ�خري ًا أ�ن أالنظمة العربية فـي ممار�سة ال�ضغوط
الن�سبة أالكرب من ال�شعب اللبناين تعترب على ال�شعب الفل�سطيني ،للتغا�ضي عن
املحكمة الدولية م�س ّي�سة وال تتوخى حقوقه امل�شروعة فـي وطنه و أ�ر�ضه.
العدالة ،بل ترمي �إىل تنفيذ خمطط
الحتاد أ
الوروبي والرئي�س
ينبغي
دويل ل�ضرب املقاومة .لذلك ،ال
إ
هدر أ�موال اخلزينة اللبنانية فـي متويل الفرن�سي �ساركوزي وديفيد
هذه املحكمة امل�س ّي�سة التي تهدف �إىل كامريون رئي�س الوزراء الربيطاين
خدمة امل�صالح ا إل�سرائيلية على ح�ساب و أ�جنيال مريكل امل�ست�شارة أ
الملانية،
لبنان من خالل تفكيك معادلة ال�شعب أ�جمعوا وللمرة أ
الوىل على رحيل
واجلي�ش واملقاومة .وقانون املحكمة الرئي�س د.ب�شار أ
ال�سد ،ملاذا هذه
الدولية وا�ضح� ،إذا عجز لبنان عن دفع احلرب الكونية على �سوريا؟
أالموال ،فت�سدّد من ال�صناديق العربية � -إن احلرب التي يتواط أ� فيها أالوروبيون
أ
والوروبية.
بتوجيه أ�مريكي �صهيوين ،لها تف�سري
أ�ما بالن�سبة خلطة الكهرباء ،فكان الدور واحد وهو أ�ن �سوريا بقيادتها احلالية
احلكيم لدولة الرئي�س جنيب ميقاتي من هي ال�سد املنيع فـي مواجهة خمطط
خالل توا�صله مع جميع الفرقاء وحر�صه جتزئة ال�شرق أالو�سط وا�ستحداث
على الوطن وا�ستقراره .لقد أ�ثبت أ�ن كيانات جديدة خدمة للم�صالح الغربية،
حكومته هي حكومة القول والعمل حني وت�ضييع الق�ضية الفل�سطينية .ولو أ�بدى
أ�قر جمل�س الوزراء خطة الكهرباء ومت النظام ال�سوري أ�ي جتاوب مع ما يريده
ا إلتفاق عليها ،كما أ�علن عن متويلها الغرب ،لكانت كل التظاهرات واحلروب
وفق ًا ألربع مراحل� .إنها خطوة �إيجابية ا إلعالمية على �سوريا توقفت بـ»كب�سة
وال�شعب اللبناين ا آلن بانتظار خطوات زر»� .إن هذا التواط ؤ� على �سوريا ي ؤ�كد
التنفيذ على أ�مل ت أ�مني  700ميغاواط مبا ال يقبل ال�شك ،أ�ن النظام القائم
على مدى � 3سنوات� .إنها جتربة جديدة اليوم حري�ص على الثوابت العربية فـي
على املحك ،ولعلها اخلطوة أالوىل على فل�سطني وفـي �صف املقاومة فـي املواجهة
طريق تغيري النهج املتبع منذ � 20سنة ،والدفاع عن أالر�ض واملقد�سات.
والذي أ�ورث اللبنانيني أالزمات والديون
والهدر والف�ساد ،ولعل جناح جتربة  -هل هنالك تق�سيم وتفتيت
الكهرباء �سيفتح الباب أ�مام حتقيق للعامل العربي؟
�إجنازات �إ�صالحية أ�خرى فـي كثري  -بالطبع أ�ن املخطط القدمي املتجدد
من املجاالت .ون�شيد بدور معايل وزير الذي يعمل التحالف الغربي-
الطاقة واملياه أال�ستاذ جربان با�سيل ملا ال�صهيوين على تنفيذه ،يرمي �إىل
له من أ�يادٍ بي�ضاء أ�ثناء توليه مهامه� .إعادة جتزئة املنطقة وتفتيتها على أ��س�س
ونحن واثقون من أ�ن معاليه �سيكون طائفية ومذهبية وعرقية ،ومل يعد من

عائق أ�مام حتقيق هذا املخطط �سوى
حمور املقاومة واملمانعة .ولطاملا أ�ن
هذا املحور املتمثل فـي �سوريا واملقاومة
وحلفائهما قادر على املواجهة ،فلن
يكون ب�إمكان الغرب املت�صهني تنفيذ
هذا املخطط التق�سيمي .وال نغفل هنا
دور ال�شعوب العربية التي ب�إمكانها
اجرتاح املعجزات وقلب املعادالت التي
تقيمها بع�ض أالنظمة مع أ�عداء أالمة،
كما ح�صل خالل أال�شهر القليلة املا�ضية
فـي تون�س ،م�صر ،اليمن وليبيا.
 �إن الرئي�س أ�وباما وامل�س ؤ�ولنيأ
وال�سرائيليني
المريكيني
إ
أ
والوروبيني ،قد أ�جمعوا على
أ
رحيل الرئي�س ب�شار ال�سد عندما
دخل الثوار الليبيني �إىل طرابل�س
الغرب .ملاذا يتهاونون مع العقيد
القذايف وي�ضغطون على الرئي�س
ب�شار أ
ال�سد؟!
أ
 ما برحنا ن�سمع من الرئي�س المريكيأ�وباما ،ومن كبار امل�س ؤ�ولني أالمريكيني
وحلفائهم أالوروبيني والقادة ال�صهاينة
وبع�ض ا إلعالم العربي الذي يدور فـي
فلكهم ،كالم ًا مفاده أ�ن �سقوط النظام
الليبي �سيكون له « تداعيات كبرية على
�سوريا ،و أ�ن أال�سد لن يكون قادر ًا على
البقاء فـي ال�سلطة» .وهذا ما عبرّ عنه
وزير اخلارجية الفرن�سي أ�الن جوبيه
غداة دخول الثوار الليبيني �إىل العا�صمة
طرابل�س الغرب ،وتعهد فـي ت�صريحه «
زيادة ال�ضغوط على �سوريا» لتحقيق
أ�هداف» الناتو .هذا كالم �سيا�سي
يوظف فـي خدمة املخطط اال�سرتاتيجي
ألمريكا وحلفائها ،أ�كرث مما هو كالم
واقعي مو�ضوعي لتو�صيف حقيقة ما
يجري داخل �سوريا.
الو�ضع فـي �سوريا يختلف اختالف ًا
جذري ًا عما كان عليه نظام القذايف فـي
ليبيا .لذلك ،لن تكون النتائج مت�شابهة
كما ي�شتهي أ�عداء أالمة وذلك أ
لل�سباب
التالية:
 -1تقف �سوريا على خطوط التما�س
فـي مواجهة الكيان ال�صهيوين فـي
فل�سطني ،وت�شكل مع حلفائها �سد ًا منيع ًا
فـي وجه امل�شاريع التق�سيمية اجلديدة
للمنطقة التي تر�سمها أ�مريكا وحلفا ؤ�ها
أالوروبيون وال�صهاينة وفق ًا مل�صاحلهم
و أ�طماعهم فـي العامل العربي .أ�ما
نظام القذايف فقد �سبق له أ�ن نف�ض يده
من ق�ضية فل�سطني ومن كل ما يزعج
أالمريكيني ،بل و�سلمهم كل أ�وراقه ،مبا
فيها الرت�سانة النووية التي كانت قيد
ا إلن�شاء دون قيد أ�و �شرط ،وذلك مقابل
�سكوتهم فـي ال�سلطة .فعل ذلك يوم ر أ�ى
نظريه �صدام ح�سني يخرج من احلفرة
مهان ًا ،ثم ُي�ساق بعد حني �إىل ا إلعدام
�صبيحة عيد أال�ضحى .ولكي يعلن ر�سمي ًا
فك ارتباطه بالق�ضية الفل�سطينية ،قدّم
القذافـي بدعته املعروفة مب�شروع دولة
« �إ�سراطني».
 -2ما زالت �سوريا الرقم أال�صعب فـي
املعادلة التي حتاول ال�سيا�سة أالمريكية
تركيبها فـي العامل العربي ،مبا ي�ضمن
لها الهيمنة اال�سرتاتيجية على مقدرات
العرب جميع ًا لعقود قادمة ،ورمبا حلني
ن�ضوب النفط فـي ديارهم .لقد أ�ثبتت
�سوريا قدرتها على مواجهة التحديات
املفرو�ضة عليها من خالل دعمها لكل
أ��شكال املقاومة على ال�ساحة العربية.

أ�ما النظام الليبي فكان قد حدد خياراته
ب�إر�ضاء الطاغوت أالمريكي وحلفائه،
من خالل أ�دوار م�شبوهة قام بها فـي
بع�ض بلدان اجلوار ا إلفريقي مثلما
فعل فـي أ�زمة دارفور وتق�سيم ال�سودان،
وقبل ذلك فـي م�شكلة ال�صحراء الغربية
وحرب ت�شاد و�سواها من امل�شكالت
واحلروب ا إلقليمية فـي �إفريقيا .لقد
اختار القذافـي التخلي عن فل�سطني
و ّميم وجهه �شطر �إفريقيا ليعلن نف�سه
(ملك ملوكها)!
 -3لقد عبرّ ال�شعب ال�سوري ب أ�كرثيته،
وفـي أ�كرث من منا�سبة ،عن ت أ�ييده
لنهج الرئي�س ب�شار أال�سد ا إل�صالحي
وللقرارات التي اتخذت بهذا ال� أش�ن ،مع
أ�ن ذلك مل مينع معار�ضي اخلارج من
جتديد الرف�ض الفوري لكل القرارات
ا إل�صالحية والتحري�ض على الفو�ضى
من قبل جماعات فـي الداخل ،بع�ضها
موتور وبع�ضها ح�سن النية حمدود
الوعي ألهداف امل ؤ�امرة ،وبع�ضها
ا آلخر م أ�جور يتلقى أالوامر من اخلارج
م�شفوعة ب�إمدادات من املال وال�سالح.
ومل تثبت هذه اجلماعات �صدقيتها وال
�صحة متثيلها لل�شعب ال�سوري وتوجهاته
ا إل�صالحية .أ�ما فـي ليبيا ،ف�إن أالكرثية
ال�ساحقة من ال�شعب كانت �ضد نظام
القذايف ا إل�ستبدادي ،فانتف�ضت الزالة
كابو�س الطغيان امل�ستمر منذ � 42سنة
عن �صدره ب�إجماع ق ّل نظريه و أ�كدته
وقائع الثورة الليبية.
 أالمريكيون و»الناتو» �ضغطوا
على جمل�س أ
المن الدويل للتدخل
الع�سكري فـي ليبيا ،فلماذا مل
ي�صدروا قرار ًا بالتدخل الع�سكري
فـي �سوريا؟
 �إن جنون القذايف ال�سلطوي و�إجرامهاملتمادي فـي القتل والتنكيل وعدم
تورعه عن ارتكاب أ�ب�شع املجازر بحق
أ�بناء �شعبه ،أ�عطى أ�مريكا وحلفاءها
الذريعة ال�ست�صدار قرار من جمل�س
أالمن الدويل وبالتدخل الع�سكري فـي
ليبيا بحجة حماية املدنيني .وهذا كالم
حق تريد به دول « الناتو» باط ًال!
أ�ما فـي ما يتعلق ب�سوريا ،أ
فالمر خمتلف
ألن أ�بواب احلوار وا إل�صالح مفتوحة.
لذلك ف�شل أالمريكيون وحلفا ؤ�هم فـي
ا�ست�صدار هكذا قرار يطلق يدهم فـي
تخريب �سوريا ،بحجة حماية املدنيني
ون�شر الدميوقراطية ،ويحول دون حتقيق
ا إل�صالحات التي مت �إقرارها وبو�شر فـي
تنفيذ البع�ض منها .هم يريدون قرار ًا
دولي ًا ي ؤ�من لهم الغطاء الالزم للتدخل
فـي �سوريا ،متذرعني بدميوقراطيتهم
املزعومة التي خربنا ممار�ساتها
الهمجية فـي العراق وغريها من بالد
العرب وامل�سلمني ،وبد أ�نا نتلم�س �شبيه ًا

لها فـي ليبيا بغطاء اقت�صادي ،هدفه
املعلن م�ساعدة ال�شعب الليبي ،وهو
فـي احلقيقة ي�سعى �إىل مغامن البرتول
الليبي .أ
والداء املتوقع من دول « الناتو»
دائم ًا هو تدمري امل ؤ��س�سات وتعميم
الفنت و�إثارة ا إلقتتال الداخلي ونهب
الرثوات وقتل أالبرياء و�إبادة العلماء
وقادة الر أ�ي ،كل ذلك حتت �ستار
الدميوقراطية املزعومة� .إن النظام
فـي �سوريا ،وبالرغم من بع�ض أالخطاء
املرتكبة والتي أ��شار �إليها الرئي�س ب�شار
أال�سد أ�كرث من مرة ،ووعد بالعمل على
تالفيها ومنع تكرارها ،يعترب الداعم
العربي أالكرب لنهج املقاومة فـي وجه
اخلطر ال�صهيوين العاملي وذراعه
الع�سكرية ا إل�سرائيلية فـي فل�سطني.
وقد أ�كدت حرب متوز  2006قدرة النهج
املقاوم على ال�صمود ،ومواجهة �آلة
احلرب ا إل�سرائيلية ومنعها من حتقيق
أ�هدافها العدوانية ،بل وتثبيت معادلة
جديدة فـي لبنان قوامها ال�شعب واجلي�ش
واملقاومة ،حيث جنحت هذه املعادلة فـي
كبح جماح ا إلجرام ا إل�سرائيلي ومنعته
من حرية التحرك الرتكاب جرائمه
متى وكيفما ي�شاء ،دون أ�ن يخ�شى الرد
كما كان يفعل فـي ما م�ضى.
أ�ما النظام الليبي فقد تخلى عن
مقاومة ا إلحتالل منذ أ�مد بعيد ،ولع ّل
جرمية �إخفاء �إمام املقاومة فـي لبنان
ال�سيد مو�سى ال�صدر منذ  33عام ًا،
كانت أ�كرب دليل على �ضلوع القذايف
فـي �ضرب املقاومة خدمة ملخططات
ال�صهيونية العاملية.
 ماذا تتوقعون من حلف«الناتو»؟
 لكل ما تقدم ،ال بد من أ�ن تخيبتوقعات قادة « الناتو» ،وتخيب معها
متنيات الكثريين من املت�صهينني
واخلونة املرتب�صني �شر ًا ب�سوريا
و�شعبها أالبي .نحن ال نتوقع أ�ن تهطل
علينا اخلريات من « دميقراطيتهم»
املزعومة ،بل نتوقع منهم عمليات قتل
وتدمري ونهب منظم على نحو ما ن�شاهد
ون�سمع كل يوم فـي العراق ،وال �سيما
املجازر التي يرتكبها عمال ؤ�هم �سواء
منهم املرتزقة امل أ�جورون أ�و املتع�صبون
امل�ضللون ،وعلى ر أ��سهم « خوارج» هذا
الع�صر الذين ال يفقهون من ا إل�سالم �إال
ا�سمه ،وال يعرفون من القر�آن الكرمي �إال
ر�سمه ،مثلما فعل أ��سالفهم من خوارج
الفتنة الكربى قبل حوايل  14قرن ًا فـي
بلدان امل�سلمني.
 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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«قطاع ال�شباب والطالب»
فـي «اجلامعة أ
المريكية للثقافة والتعليم»
و ...فـي م ؤ�متر اتفاقية القنابل العنقودية
قطاع ال�شباب والطالب
قام وفد من «قطاع ال�شباب والطالب»
فـي «حزب احلوار الوطني» برئا�سة
م�س ؤ�ول القطاع �إياد �سكرية بزيارة �إىل
اجلامعة أالمريكية للثقافة والتعليم،
حيث التقى ع�ضو جمل�س أ�مناء اجلامعة
الدكتورة رميا نابل�سي ،وم�ست�شار وزير
ال�شباب والريا�ضة الدكتور يو�سف
�شاهني.
وقد مت ا إلتفاق على أ�ن تقدم اجلامعة
لـ»قطاع ال�شباب والطالب» فـي «حزب
احلوار الوطني» ح�سومات على
أالق�ساط و�صو ًال �إىل  ،% 50وبع�ض املنح

اجلامعية .كما مت التطرق �إىل �إمكانية
م�شاركة «حزب احلوار الوطني» فـي
طلب رعاية اليوبيل الف�ضي ألوملبياد
للعالم عام .2012
املنظمة العاملية إ
هذا و�شارك �سكرية فـي افتتاح امل ؤ�متر
ال�صحفي حول ا إلجتماع الثاين
للدول أالطراف فـي اتفاقية الذخائر
العنقودية ،ملعايل وزير اخلارجية
واملغرتبني الدكتور عدنان من�صور
الذي اعترب أ�ن لبنان هو أ
لل�سف املثال
أالحدث فـي املنطقة ،وهو �شاهد قوي
على �آثار الذخائر العنقودية املدمرة،
ومتكن من حتويل م آ��سي القنابل
العنقودية �إىل ق�ص�ص انت�صار وجناح
وذلك بف�ضل التعاون ما بني أالهايل.

وفـي ...اجتماعه أ
ال�سبوعي
لربنام ـ ــج عمل يح ـ ــذر في ـ ــه
اجتم ـ ــع وف ـ ـ ــد من «قط ـ ــاع ومن�سق ـ ــا اللق ـ ــاء خالد ها�ش ـ ــم الت ـ ــداول فـي ن�شاط ـ ــات القط ـ ــاع .والتعلي ـ ــم ،وجرى االتف ـ ــاق على املتو�سط ـ ــة والثانوية.
ال�شب ـ ــاب والط ـ ــالب» بح�ض ـ ــور و�صـ ــادق زراق ـ ــط فـي «ح ـ ــزب وت ـ ــم تقيي ـ ــم زيارة الوف ـ ــد موا�صل ـ ــة اجلهود للح�ص ـ ــول كم ـ ــا ت ـ ــم التط ـ ــرق �إىل متابع ـ ــة ال�شب ـ ــاب اللبنان ـ ــي من خماط ـ ــر
م�سـ ـ ـ ؤ�ول القطاع �إي ـ ــاد �سكرية احل ـ ــوار الوطن ـ ــي» ،حيث مت للجامع ـ ــة أالمريكي ـ ــة للثقاف ـ ــة على منح �إ�ضافيـ ـ ــة فـي املدار�س مو�ض ـ ــوع املخ ـ ــدرات والتح�ضي ـ ــر تلك ا آلفة.

ر�أي

ت�سا ؤ�الت بعد � 10سنوات على أ�حداث � 11سبتمرب
�صبحي غندورv
هل كانت أ�حداث � 11سبتمرب 2001
بداي ًة حلقب ٍة زمني ٍة جديدة فـي العامل،
أ�م أ�نها كانت حلقة فـي �سل�سل ٍة من
وقائع عا�شتها بلدان العامل بعد انتهاء
حقبة احلرب الباردة؟
أ
وهل هو من قبيل ال�صدفة �ن تكون
املنطقة العربية ،ومنطقة اخلليج
العربي حتديد ًا ،هي حمط تفاعالت
مع بعد أ�حداث � 11سبتمرب ،حيث
قادت ا إلدارة أالمريكية ال�سابقة
حربها عل العراق بذريعة الر ّد على ما
رهاب على أ�مريكا؟!
جرى من � إ ٍ
ترى ،لو مل تكن هناك جهات حملية
تتحرك ب أ��سماء عربية أ�و �إ�سالمية،
هل كان ممكن ًا حدوث مثل هذه
ال�صدمات أ�و الزالزل التي هزّت
أ�ركان أالر�ض العربية حتديد ًا؟
لو مل يغ ُز النظام ال�سابق فـي العراق
ال�ضم الق�سري
الكويت (با�سم
ّ
الوحدوي العربي) ،هل كان ألحداث
� 11سبتمرب أ�ن تقع عام 2001؟
ف أ�عذار جماعات « القاعدة» ألعمالها
ا إلرهابية فـي أ�مريكا كانت الوجود
الع�سكري أالمريكي فـي �شبه اجلزيرة
العربية بعد العام .1990
كيف ميكن تف�سري ظاهرة « جماعة
القاعدة» التي خرجت �إىل الوجود
خالل عقد الت�سعينات فـي حني أ�ن
م ؤ� ّ�س�سها والعديد من عنا�صرها كانوا
أ��ص ًال خ ّدام ال�سيا�سة أالمريكية طوال
�سنوات حرب « املجاهدين أالفغان»
�ضد النظام ال�شيوعي والقوات
ال�سوفييتية فـي أ�فغان�ستان؟
هذه أ��سئل ٌة مه ّمة ،ألنَّ « املهند�س
الغربي» ا�ستخدم وي�ستخدم «
مقاولني» عرب وم�سلمني فـي �إعداده
و�سطي جديد» ،بل لبناء
لبناء « �شرقٍ أ� ٍّ

عاملي جديد حت َّدث عنه جورج
نظام ٍّ
ٍ
بو�ش أالب فـي مطلع عقد الت�سعينات،
بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي.
لقد �سقط املع�سكر ال�شيوعي وانتهت
�ضغوطات
احلرب الباردة ح�صيلة
ٍ
و�سيا�سات ا�شرتك فـي و�ضعها عد ٌد
ٍ
كبري من « اخلرباء» الذين رافقوا
فرتة حكم ريغان/بو�ش لثماين
�سنوات (َّ )1988-1980ثم فرتة
ٍ
بو�ش أالب ( .)1992-1988وفـي
احلقبة الريغانية/البو�شية ،ح�صلت
احلرب العراقية/ا إليرانية ،وح�صلت
ثورة املجاهدين أالفغان ،وحدث
االجتياح ا إل�سرائيلي للبنانَّ ،ثم �سقط
االحتاد ال�سوفييتي مرتنح ًا فـي فرتة
الرئي�س بو�ش أالب بفعل نتائج احلقبة
�ضغوطات
الريغانية ،وما برز فيها من
ٍ
اقت�صادية و�سباق ت�سلح وتعزيز كبري
لدور امل�صانع الع�سكرية أالمريكية
و�شركات النفط أالمريكية وم ؤ��س�سة
البنتاغون الع�سكرية.
وكان من الطبيعي الت�سا ؤ�ل لدى
« جمموعة اخلرباء» ه ؤ�الء ،ومن
بينهم من هم « أ��صدقاء» إل�سرائيل،
عن ال�صورة أالمريكية املطلوبة
للعامل اجلديد ،بعد �سقوط االحتاد
ال�سوفييتي .وكان من الطبيعي
أ�ي�ض ًا البحث عن عد ٍّو جديد ي�ضمن
ا�ستمرار تد ّفق �صناعة أال�سلحة
وي�سمح با�ستمرار االنت�شار الع�سكري
أالمريكي فـي العامل وبال�سيطرة على
مواقع الرثوات الطبيعية فيه ،وفـي
مق ّدمتها النفط.
أ�ي�ض ًا ،كان من ال�ضروري �إبقاء
الغرب أالوروبي حتت املظلة أالمريكية
و�إ�ضافة باقي دول أ�وروبا �إىل هذه
املظ ّلة ،وهكذا أ��صبح حلف الناتو
فـي عقد الت�سعينات حلف ًا أ�مريكي ًا/
أ�وروبي ًا �ض َّد عد ٍّو جمهول أ�و ربمّ ا قيد
ا إلعداد!!

�إنَّ أ�وروبا ،فـي مطلع الت�سعينات من
الت
القرن املا�ضي ،قد �شهدت حت ّو ٍ
كربى مل تنعك�س فور ًا على املنطقة
العربية ،رغم قربها اجلغرايف من هذه
املنطقة .فهناك دول ب أ�وروبا اختارت
�شعوبها الوحدة مثل أ�ملانيا ،وهناك
دول اختارت �شعوبها االنف�صال مثل
ت�شيكو�سلوفاكيا ،وهناك دول أ�خرى
وجدت �شعوبها نف�سها فيها أ�مام
�صراعات دموية مثل يوغو�سالفيا،
ٍ
وتفتت جمهوريات ا إلحتاد ال�سوفييتي
�إىل موزاييك من الدول والثقافات
و أ�نواع احلكم ..
وجرى فـي عموم أ�وروبا ال�شرقية تغيري
اقت�صادي و�سيا�سي و أ�مني بل وثقايف
أ�حيان ًا ،فـي ظ ّل رعاي ٍة أ�مريكية لكل
هذه التغيريات .وكانت حرب اخلليج
الثانية هي حلقة فـي �سل�سلة متغريات
أ�رادت وا�شنطن فر�ضها على العامل
(مع وجوب أ�ال نن�سى أ�ن هذه املتغيرّ ات
حدثت ب�إ�شراف « جمموعة اخلرباء»
نف�سها التي رافقت ريغان/بو�ش منذ
مطلع الثمانينات) .وكان من امل ؤ� َّمل
أ�مريكي ًا أ�ن تن�سحب هذه املتغيرّ ات
أالوروبية على املنطقة العربية أ�ي�ض ًا،
وعلى جوارها ا إلقليمي فـي �آ�سيا
و أ�فريقيا ،أ�ي تغيريات أ�منية و�سيا�سية
واقت�صادية وثقافية ،وربمّ ا فـي أ�نظمة
احلكم أ�ي�ض ًا.
أ
أ�ي�ض ًا ،كانت �إدارة بو�ش الب حري�صة
على �إنهاء ملف ال�صراع العربي/
ا إل�سرائيلي وفق �صيغة م ؤ�متر مدريد،
وما كان يجب أ�ن يرتتب عليه؛ من
بناء �شرقٍ أ�و�سطي جديد ي�سوده
التطبيع الكامل بني العرب و�إ�سرائيل،
ومن ٍّ
حل نهائي للم�شكلة الفل�سطينية
من خالل توظيف نتائج غزو الكويت
وتفاعالته ال�سلبية العربية  ..لكن
ّ
املخططات تعثرَّ ت ،وخرجت «
هذه
أ
جمموعة اخلرباء» من البيت البي�ض

بعد حكم � 12سنة ،ودخل البيت أالبي�ض
أالمريكي طاقم جديد ال يحمل الر ؤ�ية
نف�سها وال اخلربة نف�سها أ�ي�ض ًا.
فكانت فرتة عهد كلينتون (� 8سنوات)
حالة تعامل باال�ضطرار مع أ�و�ضاع
عاملية أ�كرث منها مبادرات تخدم ر ؤ�ي ًة
حم ّددة.
وهكذا �ساد اجلمود ال�سيا�سي منطقة
ال�شرق أالو�سط ،فلم ت�سقط أ�نظمة،
ومل حتدث تغيريات كالتي حدثت فـي
أ�وروبا ال�شرقية ،وتوقفت « املحدلة»
أالمريكية عن العمل حتى عودة «
جمموعة اخلرباء» من جديد �إىل
احلكم مع فوز الرئي�س بو�ش االبن
ب�صعوب ٍة بالغة.
ّثم جاءت أ�حداث � 11سبتمرب 2001
م�شكوك
لتنقل �إدارة بو�ش من حال ٍة
ٍ
ب�شرعيتها وب�شعبيتها أالمريكية �إىل
حالة الت�ضامن أالمريكي الكامل معها
ومع �سيا�ستها الراهنة فـي احلرب
�ض َّد ا إلرهاب.
وفتحت أ�حداث � 11سبتمرب أالبواب
كلها أ�مام « الر ؤ�ية أالمريكية» التي
و�ضعتها « جمموعة اخلرباء» عقب
�سقوط االحتاد ال�سوفييتي ،وهي
الر ؤ�ية التي تت�ض ّمن �إحداث متغيرّ ٍات
فـي ال�شرق أالو�سط وفـي جواره
م�شابه
ب�شكل
ا آل�سيوي وا إلفريقي
ٍ
ٍ
ملتغيرّ ات أ�وروبا ال�شرقية.
أ
اجلهات التي كانت وراء �حداث
من هي
ٍ
� 11سبتمرب 2001؟ طبع ًا ال ميلك أ�حد
�إجاب ًة حا�سمة عن هذا ال�س ؤ�ال ،لكن
من الوا�ضح جد ًا اعرتاف « جماعة
القاعدة» مب�س ؤ�وليتها وبالتايل اتهام
عرب وم�سلمني بتنفيذ هذه العمليات
ٍ
ا إلجرامية ا إلرهابية يوم � 11سبتمرب
فـي أ�مريكا ،وما وراء ه ؤ�الء من
�شعارات �إ�سالمية
جماعات ترفع
ٍ
ٍ
و أ�تباعها فـي احلقيقة يح ّللون ما ح َّرمه
اهلل تعاىل فـي ال�شرائع ال�سماوية كافة،

رهاب للمدنيني أالبرياء..
قتل و� إ ٍ
من ٍ
لقد كان ما حدث فـي نيويورك
ووا�شنطن فـي العام  2001حتم ًا عم ًال
�إرهابي ًا كبري ًا ،ومل جتد وا�شنطن من
يختلف معها على ذلك ،لكن وجدت
وا�شنطن من اختلف معها فـي ظ ّل
�إدارة بو�ش ال�سابقة حول كيف ّية الر ّد
وحدوده و أ�مكنته ،و أ�ي�ض ًا حول مدى
�شمولية مفهوم ا إلرهاب لدى ال�سلطات
أالمريكية .فالواليات املتحدة ما
عمل ع�سكريٍّ �ض َّد
زالت تعترب أ�نَّ أ� َّي ٍ
اجلي�ش ا إل�سرائيلي هو عمل �إرهابي
حتى لو كان هذا اجلي�ش ا إل�سرائيلي
احتالل على أالرا�ضي
موجود ًا ب�شكل
ٍ
اللبنانية أ�و الفل�سطينية! .وقد دخلت
أ�مريكا بعد � 11سبتمرب  2001حربها
�ض َّد « ا إلرهاب» كعد ّو ،دون حتديد
ماه َّية « العدو» ومفهوم « ا إلرهاب»
نف�سه فاختلطت ت�سمية ا إلرهاب مع
حقّ املقاومة لدى ال�شعوب اخلا�ضعة
لالحتالل ،وهو حق م�شروع بكا ّفة
املعايري الدولية.
لقد عملت �إ�سرائيل منذ � 11سبتمرب
 2001على ا�ستغالل الهجمات
ا إلرهابية التي وقعت فـي أ�مريكا ،من
غايات حاولت منذ
أ�جل خدمة ع ّدة
ٍ
مطلع الت�سعينات حتقيقها .ح�صل
ذلك بينما �إ�سرائيل توا�صل حماوالت
�إقناع الر أ�ي العام الغربي ،أ�ن عد َّوه
هو العامل ا إل�سالمي ،وب أ�نَّ هذا «
العدو» يحمل خماطر أ�منية و�سيا�سية
وثقافية ،متام ًا كما كان احلال مع
عدوه ال�سابق ،ال�شيوعية.
ويظهر عمق اجلهل الغربي بامل�سلمني
والعرب عموم ًا فـي عدم التفريق بني
« امل�سلم» و»العربي» ،فكالهما واحد
بنظره ،على الرغم من أ�نَّ ع�شرات
املاليني من العرب هم من غري  vمدير «مركز احلوار العربي»
امل�سلمني ،ومئات املاليني من امل�سلمني فـي وا�شنطن
هم من غري العرب!.

وحينما يكون املتهم (جماعات
�إرهابية عربية و�إ�سالمية) ،ف�إنَّ
الغ�ضب الغربي �سيتمحور حول ك َّل
العرب وامل�سلمني أ�ينما وجدوا ،ويزداد
حجم هذا الغ�ضب �إذا ما أ��ضيف �إليه
جهل عام با إل�سالم وبالعرب ،وحينما
ٍ
مبمار�سات �سلبي ٍة
يقرتن هذا الغ�ضب
ٍ
خاطئة قام ويقوم بها عدد من العرب
وامل�سلمني حتى فـي داخل املجتمعات
الغربية التي تعاين أ��ص ًال من ّ
ت�ضخم
عدد املهاجرين �إليها وما يحمله ه ؤ�الء
املهاجرون اجلدد (من خمتلف بلدان
وعادات وتقاليد
طقو�س
العامل) من
ٍ
ٍ
ومظاهر ال تندمج �سريع ًا مع منط
حياة املجتمعات الغربية.
لقد غاب التوازن لعقود طويلة بني مدى
حجم التو ّرط أالمريكي الر�سمي فـي
ق�ضايا العامل ،وبني مدى فهم املواطن
أالمريكي العادي لهذه الق�ضايا وملا
يحدث حوله فـي العامل� ،إىل حني
�صدمة � 11سبتمرب التي كانت مبثابة
�صحوة من غفو ٍة زمني ٍة طويلة ،لكن
« ال�صحوة» ح�صلت أ
لل�سف متزامنة
مع حماوالت ت�شويه متعمدة للعرب
وامل�سلمني وق�ضاياهم ومعتقداتهم.
�إنّ القوى الكربى قد ال ت�صنع احلدث
مبا�شر ًة  ..لك ّنها حتم ًا قادرة على
توظيفه ملا يخدم م�صاحلها و أ�هدافها
فـي عموم العامل .امل�شكلة أ�نَّ احلديث
مبعظمه يدور دائم ًا حول امل�ستفيدين
ّ
خمططاتهم،
من احلدث وماه ّية
أ
وهذا أ�مر ال مينع تكرار الحداث
الكربى ،طاملا تواجد من ي�شارك
ب�صنعها من منتمني أ
للمم وللبلدان
ال�ضحية ،بع�ضهم حاكم والبع�ض
ا آلخر معار�ض...

احلـــــوار
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احلدث بعيون عربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
من ق�ضية الطلب الفل�سطيني ا إلعرتاف
بدولة فل�سطني ،هو مبثابة �إعالن حرب
مفتوحة على «الدولة الفل�سطينية» � ،إذ
قر ّرت ا�ستخدام الفيتو فـي جمل�س أالمن
ملنع ا إلعرتاف بالدولة ،وا�ستخدام كل
ما لديها من أ��سلحة ترغيب وترهيب
على دول العامل للح ؤ�ول دون حتقيق
هذا الهدف .واعتربت أ�ن الواليات
املتحدة تخو�ض هذه احلرب نيابة
عن الكيان ال�صهيوين ،وتع ّد الق�ضية
ق�ضيتها .ور أ�ت أ�نه عدوان مك�شوف
على احلق العربي الفل�سطيني فـي أ�ن
يكون لل�شعب الفل�سطيني دولة� .إنه
منتهى ال�صلف واال�ستهتار بالقانون
الدويل وال�شرعية الدولية وحقوق
ا إلن�سان .و�شددت على أ�نه �إذا كانت
الواليات املتحدة تنطلق فـي موقفها
هذا من ا�سرتاتيجية ثابتة فـي دعم
الكيان ال�صهيوين والعداء املطلق للحق
العربي ،ومن م�صلح ٍة �سيا�سي ٍة انتخابي ٍة
تفر�ضها �سطوة اللوبي ال�صهيوين على
مراكز القرار فـي الواليات املتحدة،
فمن البديهي أ�و هكذا يفرت�ض أ�ن
يكون للعرب موقف وا�ضح وحا�سم،
يكون مب�ستوى الفعل أالمريكي .و�س أ�لت
أ�لي�ست الق�ضية الفل�سطينية هي

احلدث بعيون غربية
تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
وا�ضطرار تل أ�بيب ل�سحب بعثتها
الديبلوما�سية �إىل القاهرة ،وتوتر
العالقات الرتكية-ا إل�سرائيلية فـي ظل
الزيارة املرتقبة لرئي�س الوزراء الرتكي
رجب طيب أ�ردوغان �إىل القاهرة،
ت�شري �إىل أ�ن « �إ�سرائيل تواجه عزلة
�إقليمية» ب أ�ن ت ؤ�دي زيارة أ�ردوغان �إىل
مزيد من العزلة إل�سرائيل فـي املنطقة
فيما ت ؤ��شر الزيارة الديبلوما�سية �إىل
احتمال قيام حتالف تركي-م�صري.
وهنالك من ر�صد أالو�ضاع فـي ليبيا
بعد جناح الثورة ،ودعوات ملواجهة
حتديات ما بعد �سقوط القذايف.
فقد تناولت النائبة ال�سابقة مل�ست�شار
أالمن القومي فـي العراق و أ�فغان�ستان
وع�ضو جمل�س العالقات اخلارجية
ميغان أ�و�سوليفان فـي « وا�شنطن
بو�ست» حرب الواليات املتحدة فـي
العراق .فر أ�ت أ�نه فـي حني ت�ستذكر
أ�مريكا أ�حداث  11أ�يلول ،تتخذ احلرب
على العراق حيز ًا أ�كرب ولكن لي�س فـي
املنحى ال�سليم� ،إذ أ�نها كانت جمرد
�صراع ال داعي له أ�بعد تركيز أ�مريكا
عن أ�فغان�ستنان والقاعدة معتربة
أ�ن العراق ،كما هو عليه اليوم ،مل
َ
يرق �إىل م�ستوى التوقعات أالمريكية
والعراقية على حد �سواء ،كما �نأ
تكاليف احلرب كانت أ�كرب بكثري مما
كان متوقع ًا ،با إل�ضافة �إىل أ�نه ما يزال
غارق فـي ال�صراعات التي تزعزع
ا�ستقرار املنطقة .ولكنها اعتربت أ�ن
فـي ال�سنوات القليلة املقبلة� ،سيتمكن
احلـــــوار
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تتغي...
م�شاعر ال�شعب امل�رصي جتاه إ��رسائيل مل
رّ

ق�ضية العرب املركزية ،بل هي ق�ضية
الق�ضايا ،وفـي قلبها القد�س ال�شريف
قبلة العرب وامل�سلمني؟ أ�ال متثل الدولة
الفل�سطينية حق ًا �شرعي ًا ن�ص عليه
القرار أالممي 194؟ أ�ال ميثل املوقف
أالمريكي عدوان ًا �صارخ ًا على هذا
احلق؟ وال�س ؤ�ال أالهم :هل يقبل العرب
باملوقف أالمريكي الذي ين�سف «الدولة
الفل�سطينية»ويعتدي على احلقوق
العربية الفل�سطينية؟ وخل�صت �إىل أ�ن
املطلوب من العرب مرة واحدة فقط،
موقف وخطوات للرد على الهجمة� ،إذا
كانت الق�ضية الفل�سطينية ت�شكل فع ًال
ق�ضيتهم املركزية ،و أ�نهم على ا�ستعداد
للدفاع عنها وحمايتها.
و�شن أ�حمد اجلار اهلل فـي
«ال�سيا�سة»الكويتية حملة على ثوار
م�صر ،وا�صف ًا �إياهم باخلاطفني الذين
متادوا ب أ�فعالهم �إىل درجة اخليانة
العظمى بتقوي�ضهم عالقات بالدهم
مع العامل وخرق ا إلتفاقيات الدولية،
و أ�خذ البالد اىل حالة من الفلتان،
داعي ًا �إىل ا�سرتداد م�صر ،ومثني ًا
على موقف املجل�س الع�سكري أالعلى
با�سرتداده قرار م�صر الذي خطفته
طوال أال�شهر املا�ضية ا إلعت�صامات فـي
امليادين� ،إذ ب�إعالنه العودة �إىل قانون
الطوارئ ،خطا خطوة مهمة نحو �إر�ساء
ا إل�ستقرار الذي طال انتظاره .فاحلزم
حتى و�إن ت أ�خر ،يجنب البالد مزيد ًا

من الغرق فـي م�ستنقع الفو�ضى .ور أ�ى
أ�نه كان على املجل�س الع�سكري أ�ن يلج أ�
�إىل هذا التدبري منذ البداية ،ومينح
رجال أالمن كامل ال�صالحيات فـي
الدفاع عن أ�نف�سهم وحماية املمتلكات
العامة ،زاعم ًا أ�ن ما أ��سماها املظاهر
الفو�ضوية التي �شاهدها املاليني،
�سواء أ�كان أ�مام ال�سفارة ا إل�سرائيلية
أ�م عند وزارة الداخلية وفـي غريها من
أالحداث ،أ�ثارت الكثري من القلق لي�س
فـي أ�و�ساط املراقبني العرب أ
والجانب
فح�سب ،بل عند ماليني امل�صريني.
ولفت عبد الباري عطوان فـي «القد�س
العربي»�إىل أ�ن القا�سم امل�شرتك الذي
يوحد بني امل�صريني هو الكراهية
املطلقة إل�سرائيل ،معترب ًا ذلك قمة
الوطنية وال�شهامة ،ألن �إ�سرائيل مبا
ارتكبته وترتكبه من جرائم فـي حق
م�صر ومن ثم العرب وامل�سلمني ،مل
ترتك لهم خيار ًا �آخر غري كراهيتها،
باعتبارها امل�صدر أال�سا�سي لل�شرور
فـي املنطقة ب أ��سرها .و أ�و�ضح أ�ن
�إ�سرائيل هي التي غزت جنوب لبنان
عدة مرات وقتلت ا آلالف من أ�بنائه،
وهي التي غزت قطاع غزة وا�ستخدمت
قنابل الفو�سفور أالبي�ض لقتل 1400
�شخ�ص معظمهم من أالطفال والن�ساء
العزل ،وهي التي اعرت�ضت �سفن
احلرية فـي عر�ض البحر املتو�سط،
واغتالت ت�سعة من أالتراك ،و أ�خري ًا

هي التي قتلت �ستة جنود م�صريني
ب�صواريخها امتزجت دما ؤ�هم برتاب
�سيناء الطاهر .و أ��شار �إىل أ�ن ثالثني
عام ًا من ال�سالم املذل والتطبيع
البارد مل تغري م�شاعر ال�شعب امل�صري
جتاه �إ�سرائيل ،بل زادتها غ�ضب ًا
وكراهية ،عازي ًا الف�ضل فـي ذلك �إىل
ا إل�سرائيليني وحكوماتهم املتغطر�سة
التي تعمدت �إذالل العرب وامل�سلمني،
والتغ ّول فـي ارتكاب املجازر ،وتدمري
عملية ال�سالم .وخل�ص �إىل أ�ن
�إ�سرائيل ،وب�سبب غرور حكامها،
فقدت أ�هم حليفني ا�سرتاتيجيني لها
فـي املنطقة ،وهما تركيا وم�صر،
وباتت تعي�ش عزلة �إقليمية ودولية حتى
من قبل أ�قرب حلفائها فـي أ�وروبا،
وقريب ًا فـي أ�مريكا نف�سها ،فمنطقة
ال�شرق أالو�سط كلها تتغري وب�سرعة،
م�شدد ًا على أ�ن اجلدران ا إل�سمنتية
حول ال�سفارات ،أ�وعلى احلدود
الفا�صلة� ،سواء فـي ال�ضفة الغربية أ�و
م�صر أ�و لبنان ،لن حتمي �إ�سرائيل،
ولن حت�صن دبلوما�سييها وم�ستوطنيها
من غ�ضب ال�شعوب ،م ؤ�كد ًا أ�ن ال�سالم
وحده هو الكفيل بذلك ،ولكنها قتلت
هذا ال�سالم وعليها أ�ن تتحمل نتائج
جرميتها.
أ
واعترب منري �شفيق فـي «ال�سبيل»الردنية
أ�ن ال جدال فـي أ�ن القرار الفل�سطيني
(�سلطة رام اهلل) والعربي (جلنة

متابعة مبادرة ال�سالم العربية فـي
اجلامعة العربية) ،التوجه �إىل اجلمعية
العامة أ
للمم املتحدة لطلب ا إلعرتاف
بالدولة الفل�سطينية ،جاء نتيجة
الهروب من دفع ثمن ف�شل ا�سرتاتيجية
الرهان على أ�مريكا واملفاو�ضات
والت�سوية .ور أ�ى أ�نه كان من ال�ضروري
أ�ن ت�سقط هذه ا إل�سرتاتيجية حتت
�ضربات �إخفاقاتها املتك ّررة ،وما قامت
للتو�سع ا إل�ستيطاين
به من تغطية
ّ
أ
وتهويد القد�س ،ومن اتفاق �مني
أ�مريكي�-إ�سرائيلي مع حممود عبا�س-
�سالم فيا�ض ،هو لت�صفية املقاومة
واحليلولة دون اندالع انتفا�ضة أ�و أ� ّية
مقاومة �شعبية جادّة �ض ّد ا إلحتالل
(مواجهة احلواجز وقوات ا إلحتالل
وامل�ستوطنني وامل�ستوطنات) .ولفت �إىل
أ�ن الذي أ�نقذ ف�ضيحة هذا الهروب،
جاء من موقف حكومة نتنياهو املت�شنج
�ض ّد هذه اخلطوة من جهة ،وموقف
ا إلدارة أالمريكية التابع له مبعار�ضة
هذه اخلطوة من جهة أ�خرى .أالمر
الذي ح ّولها (خطوة الهروب �إىل هيئة
أالمم املتحدة) �إىل معركة �سيا�سية
حول ت�صويت أ�ع�ضاء اجلمعية العامة:
ا إلعرتاف أ�و عدم ا إلعرتاف بالدولة
الفل�سطينية فـي حدود قرار 242
لعام  ،1968أ�ي أالرا�ضي الفل�سطينية
(ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) املحتلة
فـي حزيران  ،1967كما ا إلعرتاف

إ��رسائيل تواجه عزلة إ�قليمية

العراق من خالل الدعم أالمريكي،
ولو مل يكن كبري ًا ،من احل�صول على
أ�كرب قدر من الفوائد اال�سرتاتيجية
وامل�ساعدات التي �ستكون أ�كرث من
مربر لبقاء اجلي�ش أالمريكي فـي
العراق� ،إذ أ�ن لديه أ�كرث من ثالث
و�سائل إلظهار قيمته ا�سرتاتيجي ًا.
فب�إمكانه أ�و ًال أ�ن ي�ضمن أ�ن التحول من
نظام ديكتاتوري لنظام أ�كرث عر�ضة
للم�ساءلة �سينجح على املدى الطويل،
ولكنه �سيواجه بع�ض التحديات التي
�سبق و أ�ن واجهها العراقيون على مدى
ال�سنوات الثمانية املا�ضية ،وهي كيفية
�إدارة عملية ا إلنتقال ال�سيا�سي فـي ظل
ال�ضغوط على النتائج وعلى العمليات
ال�شاملة على حد �سواء ،وكيفية التعامل
مع النظام ال�سابق العازم على �إ�سقاط
النظام اجلديد ،م ؤ�كدة أ�ن أالمريكيني
والعراقيني لن يتمكنوا من تذليل هذه
التحديات من دون أ�خطاء وعرثات.
ولكنها ر أ�ت أ�ن ما يحدث وما �سيحدث
فـي العراق �سي�سهل على الدول العربية
أالخرى بالقيام بالعمليات ا إلنتقالية،
و�ستك�سبهم التجربة نظرة ثاقبة
للت�صدي لل�صعوبات والتحديات التي
تواجههم ،م�ضيفة أ�ن العراق يبدو اليوم
واحد من أ�كرث دول ال�شرق أالو�سط
قدرة على احلفاظ على العالقات
مع الواليات املتحدة خ�صو�ص ًا،
بغ�ض النظر عن كونه فـي منطقة
فقدت فيها أ�مريكا بع�ض ًا من حلفائها
اال�سرتاتيجيني .وخل�صت أ�و�سوليفان
�إىل أ�ن ال�سنوات الثمانية املا�ضية،
منذ ا إلطاحة بالرئي�س العراقي �صدام
ح�سني ،كانت �صدمة لكل من العراقيني

أ
والمريكيني ولكن فـي الوقت نف�سه،
ف�إن هذه التجربة امل�شرتكة بنت،
بر أ�يها ،عالقات جيدة بني ال�شعبني
م�شددة أ�ن على ال�شعب أالمريكي الذي
أ�لقى باملالمة على دولته لتدخلها فـي
العراق ،أ�ن يدرك أ�ن بالده حققت
ا�ستثمار ًا كبري ًا هناك يدعم العالقات
امل�ستمرة بني البلدين.
ور أ�ت « نيويورك تاميز» حتت
عنوان « �إنطالقة جديدة لليبيا» أ�نه
بعد ال�سنوات الطويلة من احلكم
الديكتاتوري فـي ليبيا� ،سيكون من
غري الواقعي توقع انتقال �سريع و�سهل
فـي احلكم فـي أاليام أالوىل من انتهاء
عهد الرئي�س الليبي معمر القذايف،
�إذ أ�ن هنالك نق�ص فـي املياه والوقود
و�صراع على ال�سلطة فـي ما بني قوات
الثوار املنت�صرين .ولفتت �إىل أ�ن معاقل
القذايف أ��صبحت حتت ال�سيطرة �إال
أ�نه مل يتم العثور عليه حتى ا آلن .وقد
بد أ�ت احلكومات أالجنبية با إلفراج عن
مليارات الدوالرات من أال�صول الليبية
التي كانت جممدة خالل القتال،
كما مت و�ضع خطط النتخاب جمعية
د�ستورية بحلول أ�وائل العام القادم،
وجل أ� التقنيون �إىل تقييم أال�ضرار
التي حلقت �آبار النفط وخطوط
أالنابيب التي ت�شكل حواىل  98فـي
املئة من عائدات البالد ال�سنوية،
ولكنها ر أ�ت أ�ن هذه اخل�سائر ال ميكن
تعوي�ضها خالل أ��شهر معدودة .و أ�كدت
« نيويورك تاميز» أ�ن النظام اجلديد
يواجه العديد من التحديات ،و أ�كرثها
�إثارة للقلق هو معاملة أالفارقة الذين
ا�ستخدمهم القذايف للقتال فـي �سبيله

بوح�شية بعد أ�ن اعتقلتهم قوات أالمن،
ولقد مت �إعدام البع�ض منهم بعد
ا�ستيالء الثوار على مدينة بنغازي فـي
�شهر �شباط املا�ضي ،علم ًا أ�ن عدد ًا
منهم تخلوا عنه .ولكنها �شددت على
أ�نه على احلكومة ا إلنتقالية ا إلفراج
عن أالفارقة أالبرياء و�إثبات أ�نها
تعامل ا آلخرين الذين قاتلوا معه ب�شكل
جيد .أ��ضافت أ�نه يجب نزع �سالح
احلرا�س وو�ضعه بت�صرف احلكومة،
كما يجب �إ�صالح القبائل والف�صائل
وقادة الثوار ،ومتثيلهم فـي احلكومة
ا إلنتقالية الفتة �إىل أ�نه على الدول
أالخرى تقدمي امل�ساعدات واملال للدولة
الليبية وذلك حتى يتم رفع التجميد
عن أال�صول الليبية وتتدفق عائدات
النفط من جديد ،م�ضيفة أ�ن ليبيا
قد تلقت الكثري من الوعود بالدعم
وامل�ساعدة .وخل�صت « نيويورك تاميز»
�إىل أ�ن قادة ليبيا اجلدد قد مييلون �إىل
حتريف عقود النفط الليبي واملكاف آ�ت
ا إلقت�صادية �إىل الدول التي �ساعدتهم
فـي القتال �ضد القذايف م�شددة على
أ�ن عليهم مقاومة هذا ا إلغراء و أ�ن
تكون العقود وال�صفقات وا�ضحة
و�شفافة ل�ضمان حق ال�شعب الليبي� ،إذ
أ�ن القذايف كان خبري ًا فـي ا�ستخدام
النفط الليبي إليجاد حلفاء له ،وبالتايل
على خلفائه أ�ال يحذوا حذوه.
أ
وعلى خلفية املظاهرات امل�صرية �مام
ال�سفارة ا إل�سرائيلية فـي القاهرة،
وا�ضطرار تل أ�بيب ل�سحب بعثتها
الديبلوما�سية �إىل القاهرة ،وتوتر
العالقات الرتكية-ا إل�سرائيلية فـي ظل
الزيارة املرتقبة لرئي�س الوزراء الرتكي

رجب طيب أ�ردوغان �إىل القاهرة،
توقعت « الغارديان» فـي افتتاحية لها
حتت عنوان « �إ�سرائيل تواجه عزلة
�إقليمية» ،أ�ن ت ؤ�دي زيارة أ�ردوغان �إىل
مزيد من العزلة إل�سرائيل فـي املنطقة،
فيما ت ؤ��شر الزيارة الديبلوما�سية �إىل
احتمال قيام حتالف تركي-م�صري
بني م�صر ما بعد الثورة وتركيا القوة
ا إلقليمية ال�صاعدة والع�ضو فـي حلف
أالطل�سي .وعرجت « الغارديان» على
أ�حداث م�صر أالخرية أ�مام ال�سفارة
ا إل�سرائيلية ،حيث ا�ضطر ثمانية و�ستون
موظف ًا �إىل الفرار من مبنى ال�سفارة،
ف�ض ًال عن حما�صرة املتظاهرين ل�ستة
موظفني حررتهم قوة م�صرية خا�صة
بعد التدخل املبا�شر للبيت أالبي�ض .و�إذ
أ��شارت �إىل توقعات مراقبني ب أ�ن ت�شهد
م�صر حتوالت كبرية فـي �سيا�ستها
اخلارجية بعد ا إلنتخابات وقيام حكومة
جديدة ،لفتت �إىل أ�ن الدبلوما�سيني
ا إل�سرائيليني أ�ح�سوا مب�شاعر الغ�ضب
التي يكنها امل�صريون الذين �شعروا
با إلهانة ب�سبب مقتل �ستة من اجلنود
امل�صريني على يد ا إل�سرائيليني فـي
منطقة احلدود قبل ثالثة أ��سابيع.
وذكرت بواقع الدولة العربية التي
واجهت فـي الفرتة أالخرية احتجاجات
�شعبية فـي ال�ضفة الغربية ،فـي أ�عقاب
عزم ال�سلطة الفل�سطينية �إعالن �إن�شاء
الدولة الفل�سطينية هذا ال�شهر فـي
أالمم املتحدة ،وفـي اجلوالن وعلى
احلدود مع لبنان فـي أ�يار املا�ضي
فـي ذكرى النكبة .وحملت ال�صحيفة
الربيطانية م�س ؤ�ولية بع�ض الغ�ضب
ال�شعبي على أ��سا�س أ�ن �إ�سرائيل كانت

بالع�ضوية فـي هيئة أالمم املتحدة.
هذا النهج كان وراء كل التنازالت
الفل�سطينية والعربية ،ألن ما من تنازل
ق ّدم حتى ا آلن � إ ّال و ُر ِف َ�ض ب�شكل أ�و ب آ�خر
من جانب الكيان ال�صهيوين .بل ما
من م�شروع للت�سوية أ�و إلطالق الت�سوية
تق ّدمت به أ�مريكا نف�سها � إ ّال وواجه
حتفظ ًا من جانب الكيان ال�صهيوين أ�و
رف�ض ًا ،أ�و �إ�ضافة �شروط عليه .و�س أ�ل
�ضحى
كيف ميكن ا آلن جمدد ًا أ�ن ُي ّ
مبا هو تنازل ا�سرتاتيجي ومبدئي
فـي الق�ضية الفل�سطينية ،مقابل
«مك�سب»تكتيكي �سرعان ما �سيتبينّ
ب أ�نه حرب على ورق من الناحية العملية،
� أش�نه � أش�ن كل قرارات هيئة أالمم
املتحدة ،ومقابل ما ُي�ساق من حجج
عزل الكيان ال�صهيوين و�إحراج أ�مريكا
وك�سب معركة �سيا�سية �ض ّد نتنياهو،
وتثبيت ما ُي�س ّمى دولة فل�سطينية فـي
حدود  ،67مع بقاء ا إللتزام الذي
ق ّدمته �سلطة رام اهلل واتفاق أ�و�سلو
بقبول تعديل تلك احلدود .وخل�ص
�شفيق �إىل أ�نه بد ًال من أ�ن تكون الدولة
نتاج حترير فل�سطني ،أ�و فـي أالقل نتاج
دحر ا إلحتالل عن ال�ضفة والقطاع بال
قيد أ�و �شرط ،أ��صبح املطلوب أ�ن يدفع
ثمنها من أالر�ض والثوابت واحلقوق،
وذلك ما دامت عر�ضت فـي املزاد
العلني وللم�ساومة الدولية أ�و ًال ،ثم مع
الكيان ال�صهيوين عند التنفيذ ثاني ًا.

فـي حلف مع أ�نظمة ا�ستبدادية ولي�س
مع ال�شعوب ،ومن ثم ف�إن الر أ�ي العام
فـي م�صر لن يبقى �صامت ًا كما كان
الو�ضع عندما �شنت �إ�سرائيل عدوانها
على غزة فـي العام .2009/2008
ولفتت �إىل أ�ن املجل�س الع�سكري فـي
م�صر يحاول أ�ن يوازن بني احلفاظ
على ا�ستمرارية معاهدة كمب ديفيد،
وتوظيف االنهيار التدريجي لهذه
املعاهدة فـي ا�ستعادة الكرامة امل�صرية
فـي �سيناء .ودعت « الغارديان» بنيامني
نتنياهو ب�إ�صالح عالقته مع تركيا� ،إذ
عليه أ�ن يدرك أ�ن �إهانة تركيا برف�ض
ا إلعتذار �إليها كان خط أ� فادح ًا ،حمذرة
من أ�ن العواقب ا إل�سرتاتيجية بالن�سبة
�إىل �إ�سرائيل فـي حالة قيام حتالف
م�صري تركي معادٍ لها ميكن أ�ن ت�ستمر
ل�سنوات ،والفتة �إىل أ�ن رئي�س الوزراء
ا إل�سرائيلي يواجه �إختبار ًا حقيقي ًا
خلياراته ،فالعواقب ا إل�سرتاتيجية
الناجتة عن قيام حلف تركي-م�صري،
�سيكون لها تداعيات أ�كرب من أ�ي فوائد
قد جتنيها �إ�سرائيل من حتقيق ن�صر
تكتيكي ا�ستمر أليام فقط على م�ستوى
تقرير باملر فـي أالمم املتحدة (التقرير
الذي جاء منحاز ًا مل�صلحة �إ�سرائيل
فـي ق�ضية مقتل أالتراك امل�شاركني فـي
أ��سطول احلرية الذي كان يريد ك�سر
احل�صار عن قطاع غزة) .وخل�صت
�إىل �ضرورة أ�ن يعي نتنياهو أ�نه لن
يعود مبقدور �إ�سرائيل بعد ا آلن أ�ن
تفر�ض �إرادتها على جريانها املعادين
لها وال�ضعفاء ،ألن ه ؤ�الء اجلريان مل
يعودوا �ضعفاء كما كانوا و�إمنا أ��صبحوا
أ�قوى من قبل.

عـــيون على احلـــدث
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احلدث بعيون إ��رسائيلية

إ�طالق مفاو�ضات فورية ..بديل عن الدولة الفل�سطينية فـي أ
المم املتحدة

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
تدهور هذه العالقالت فـي ظل زيارة
رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب
أ�ردوغان �إىل القاهرة والتوتر املت�صاعد
بني تل أ�بيب و أ�نقرة التي اتخذت �سل�سلة
�إجراءات �ضد �إ�سرائيل بعد �إعالن
تقرير باملر الذي أ�دان نا�شطيها الذين
حاولوا ك�سر ح�صار غزة ،فقامت
بطرد ال�سفري وجتميد التعاون التجاري
والدبلوما�سي بني الطرفني ،فيما أ�علن
رئي�س الوزراء الرتكي أ�نه �سري�سل
�سفن حربية لرتافق الوفد الذي
�سيحاول فـي امل�ستقبل ك�سر ح�صار
غزة .هذا وقد برزت ا إلنتقادات التي
وجهها وزير الدفاع أالمريكي ال�سابق
روبرت غيت�س ل�سيا�سة رئي�س الوزراء
ا إل�سرائيلي ،حيث اعتربه ناكر ًا للجميل
و أ�نه يعر�ض �إ�سرائيل للخطر ب�سبب
رف�ضه التعامل مع عزلتها املتزايدة
فـي ال�ساحة الدولية ،والتحديات
الدميغرافية املرتتبة على ا�ستمرار
متددها ا إل�ستيطاين فـي ال�ضفة
الغربية .وعزا أ�حدهم كالم غيت�س
وفقدان �إ�سرائيل لل�سند أالمريكي
خ�صو�ص ًا ،أ�ن ا إلدارة أالمريكية اكتفت

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
�صحفية ،رف�ضت أ�و�ساط الرئي�س
ميقاتي الرد على عون ،وقالت ال تعليق،
ألن رئي�س احلكومة م�ستمر فـي نهجه
القائم على عدم الدخول فـي �سجاالت،
فالوقت هو للعمل وا إلهتمام بق�ضايا
للنزالق �إىل الفعل ورد
النا�س ولي�س إ
الفعل .واعترب مراقبون أ�ن كالم رئي�س
«تكتل التغيري وا إل�صالح» ينطوي،
من حيث مردوده العملي ،على خدمة
جمانية مليقاتي ألنه يرفع أ��سهمه فـي
ال�شارع ال�سني ويعزز �شعبيته فـي بيئته.
وكان رئي�س «كتلة امل�ستقبل» النائب ف ؤ�اد
ال�سنيورة قد قال �إن املحكمة الدولية
« أ��صبحت جزء ًا من القانون الدويل الذي
ي�سمو على القوانني الو�ضعية املحلية»،
م�شري ًا �إىل أ�نه «بالتايل بات مو�ضوع
امل�شاركة فـي التمويل الذي أ�لزم لبنان
نف�سه به ال فرار منه» .ولفت ال�سنيورة
�إىل أ�ن عدم التعاون فـي التمويل «يعطي
�صورة �سيئة جد ًا عن لبنان ،ألن ال أ�حد
يعي�ش فـي جزيرة منعزلة» ،م�ضيف ًا «ال
ي�ستطيع أ�حد أ�ن يقول :م�ش فارقة معي
املجتمع الدويل ،هذا كالم غري م�س ؤ�ول
وهو ت�ضييع جلهود و�إ�ضرار مب�صلحة
لبنان واللبنانيني».
وكان الفت ًا كالم البطريرك املاروين مار
ب�شارة بطر�س الراعي من باري�س ،حيث
أ�كد أ�ن حزب اهلل يقاوم �إ�سرائيل التي
حتتل أالرا�ضي اللبنانية .و أ�ن الرئي�س
أال�سد منفتح ،وقد أ�طلق �سل�سلة من
ا إل�صالحات ال�سيا�سية ،ويجب �إعطا ؤ�ه
فر�صة �إ�ضافية للحوار الداخلي ولدعم
ا إل�صالحات ال�ضرورية ،مالحظ ًا
أ�ن امل�سيحيني �سيدفعون ثمن و�صول
ا إلخوان امل�سلمني �إىل احلكم فـي �سوريا.

با إلعراب عن القلق عندما هدد
أ�ردوغان �إ�سرائيل با�ستخدام القوة
البحرية� ،إىل توقف العملية التفاو�ضية
بني �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية
وحل الق�ضية الفل�سطينية نهائي ًا! ور أ�ى
�آخر أ�ن التقدم فـي عملية ال�سالم
هو أ�ف�ضل عالج لتربيد عالقات
�إ�سرائيل املت أ�ججة مع جريانها! فـي
أ�ي حال يريد اجلميع حالي ًا �إطالق
عملية التفاو�ض جمدد ًا لوقف م�شروع
ال�سلطة الفل�سطينية ا إلنتقال �إىل جمل�س
أالمن للح�صول على كر�سي للدولة
الفل�سطينية بني أالمم.
وو�صفت « يديعوت أ�حرونوت» رجب
طيب أ�ردوغان بال�سلطان خالل زيارته
�إىل القاهرة! « فال�سلطان الرتكي»
و أ�كرب الالعبني فـي ال�شرق أالو�سط
�سيهبط فـي م�صر ،على الرغم من
أ�نها حاولت التخفيف من تداعيات
هذه الزيارة على الدولة العربية
وانعكا�ساتها ال�سلبية على �إ�سرائيل،
الفتة �إىل أ�ن أ��سهم أ�ردوغان ترتفع
عند العرب باعتباره بط ًال قومي ًا
فـي املنطقة كلما أ�ظهر تراجع ًا فـي
العالقات مع �إ�سرائيل .ف�س أ�لت هل
ناظري الدولة العربية حلف
يقوم أ�مام
ْ
ا�سرتاتيجي م�صري -تركي يهدد

للنتباه أ�ن كالم البطريريك
ولكن املثري إ
الذي ووجه بعا�صفة من الردود املنتقدة
واحلاملة على غبطته ،عادت وانح�سرت
من قبل فريق «� 14آذار» ،وخ�صو�ص ًا
من جانب «تيار امل�ستقبل» ،بعدما أ�دت
الدفعة أالوىل من ا إلنتقادات ،أ�ثناء
وجود الراعي فـي باري�س� ،إىل ا إلرتداد
�سلب ًا على املعار�ضة� ،سواء بتم�سك
الراعي مبواقفه فور و�صوله �إىل بريوت،
أ�و من خالل موجة التعاطف التي لقيتها
مواقفه خ�صو�ص ًا فـي ال�شارع امل�سيحي،
وهو الواقع الذي جعل بع�ض قيادات
� 14آذار امل�سيحية البارزة ،تتمنى
على النائب �سعد احلريري أ�ن يطلب
من نوابه وقيادات «امل�ستقبل» وقف
حملتهم على الراعي ،على أ�ن يح�صر
الت�صدي له بهم .وفـي ال�سياق ،أ�علن
قائد «القوات اللبنانية» �سمري جعجع أ�ن
ما ح�صل من تفاعالت ب� أش�ن املواقف
أالخرية للبطريرك الراعي «غيمة
�صيف وم ّرت» .وكان الراعي قد بدا
مع عودته �إىل بريوت متم�سك ًا ب أ�قواله،
ويرف�ض أ�ن يرتاجع عنها حتت وط أ�ة
ال�ضغط ال�سيا�سي وا إلعالمي ،مكتفي ًا
بتقدمي بع�ض ا إلي�ضاحات والتف�سريات
التي أ�ظهرت أ�ن ما أ�دىل به مل يكن
مرجت ًال أ�و مت�سرع ًا ،بل جاء عن �سابق
ت�صور وت�صميم .وفور و�صوله �إىل
ال�صرح البطريركي فـي بكركي ،عقد
البطريرك لقاء م�صارحة مع حلقة
�ضيقة من ا إلعالميني ،أ�و�ضح خالله
حقيقة ما أ�بلغه للفرن�سيني حول الو�ضع
فـي �سوريا ،قائال :ركزنا فـي حديثنا
معهم على أ�ننا مع ا إل�صالح فـي العامل
العربي ومن �ضمنه �سوريا ،نحن مع
مطالب ال�شعوب وحقوقها بالكرامة
واحلرية ،و�ضد العنف واحلروب التي
ذقنا طعمها ،ولذلك ن أ�مل فـي أ�ن حتل

�إ�سرائيل؟ و�إذ أ�جابت بالنفي ولفتت
�إىل أ�ن أ�ردوغان أ�لغى زيارته �إىل
غزة ،أ��شارت �إىل أ�ن م�صر الر�سمية
تدرك جيد ًا احل�سا�سيات ا إلقليمية،
فلن يتج ّر أ� أ�حد من امل�صريني على
امل�س مب�صالح أ�مريكية ومن �ضمنها
ّ
التوقيع على اتفاقات ع�سكرية م�ضادة
لدولة �صديقة للواليات املتحدة طاملا
أ�ن املجل�س الع�سكري يحكم الدولة.
وهذا هو ال�سبب الذي �سيجعل
أ�ردوغان ال ي أ�تي �إىل غزة ،م�شرية �إىل
أ�ن أالمريكيني أ�بلغوه بعدم ر�ضاهم
عن الزيارة .ولكن امل�صريني أ�ي�ض ًا
جنحوا بدهاء فـي منع الزيارة �إىل
غزة ،فقد أ�و�ضحوا أ
للتراك أ�ن زيارة
كهذه قد ت�سبب م�شكالت أ�منية �صعبة.
و أ�و�ضحت أ�ن امل�صريني قرروا أ�ن هذه
الزيارة لي�ست ح�سنة لهم وال للمنطقة،
فهي �ستغ�ضب ال�سلطة الفل�سطينية،
وتغ�ضب �إ�سرائيل ،وتعزز ا إلخوان
امل�سلمني ،وتُثري الكونغر�س أالمريكي
ووزارة اخلارجية أالمريكية .و�شددت
على أ�ن أ�مريكا ال تهتم من تقارب
اثنتان من دعائم �سيا�ستها فـي
ال�شرق االو�سط تركيا وم�صر ،لكن
لي�س على ح�ساب الدعامة الثالثة
ا إل�سرائيلية .و�إذ أ��شارت �إىل ال�ضربات

الديبلوما�سية التي تلقتها �إ�سرائيل من
كل تركيا وم�صر بعد رزمة ا إلجراءات
العقابية التي اتخذها أ�ردوغان وحادث
ال�سفارة ا إل�سرائيلية فـي م�صر ،حيث
ا�ضطرت �إ�سرائيل �إىل تهريب الطاقم
الديبلوما�سي من القاهرة ،اعتربت أ�نه
من الطبيعي أ�ن يكون لديهم ميل �إىل
تعظيم أالزمة ،لكنها لفتت �إىل أ�نه ال
يجب ن�سيان أ�ن زيارة أ�ردوغان كان
قد خطط لها قبل �شهرين ،م�شددة
على أ�نه على الرغم من الرتحيب
امل�صري الكبري ب أ�ردوغان ،ف�إن
العرب لن يمُ كنوا أ�حد ًا من أالجانب
من فر�ض الهيمنة عليهم :ال أالتراك
وال ا إليرانيني .وذكرت ب أ�نه فـي عهد
الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك� ،سيطر
توتر علني بني تركيا وم�صر اللتان
تتناف�سان على املقام أالول فـي العامل
ا إل�سالمي .وخل�صت م ؤ�كدة على أ�ن
الهدف أال�سا�سي لزيارة أ�ردوغان
للقاهرة واحد ،وهو اال�ستمرار فـي
تكبري ا�سمه فـي ال�شرق أالو�سط ،و أ�ن
املطلوب من م�صر أ�ن متنحه الزينة
فح�سب.
ور أ�ى عكيفا �إلدار فـي « ه آ�رت�س» أ�ن
�إطالق مفاو�ضات فورية حول اتفاق
الو�ضع النهائي مع ال�سلطة الفل�سطينية،

امل�شهد اللبناين

امل�شكالت باحلوار قبل ال�سالح .وتابع:
ل�سنا مع النظام ال�سوري وال مع غريه
فالكني�سة ال تدعم أ�نظمة .و�شدد على
أ�نه حدّد أ�مام الفرن�سيني ثالثة خماوف
حيال الو�ضع ال�سوري هي :أ�و ًال �إذا
كان ال بد من انتقال النظام فنحن
نتخوف من الو�صول �إىل أال�سو أ� ،ألن
هناك أ�نظمة ممولة وم�سلحة وبالتايل
بني ال�سيئ أ
وال�سو أ� نختار ال�سيئ ،ثاني ًا
التخوف من حرب أ�هلية فـي �سوريا ألن
جمتمعاتنا م ؤ�لفة من طوائف ومذاهب
وامل�سيحي فـي النظام املت�شدد «بياكلها»،
ثالث ًا نغمة التق�سيم التي مل نن�سها بعد
ونتخوف من الو�صول �إىل تفتيت العامل
العربي �إىل دويالت مذهبية .وفـي ما
خ�ص �سالح حزب اهلل ،لفت ا إلنتباه
�إىل انه أ�بلغ الفرن�سيني ب أ�نه «لي�س من
الطبيعي أ�ن يكون احلزب م�سلح ًا
وممث ًال فـي الوقت نف�سه فـي احلكومة
واملجل�س ،ولكن امل�س ؤ�ولية تقع عليكم
أ�نتم ك أ��سرة دولية ،قوموا بواجبكم
وانزعوا ذرائع احلزب ب أ�ن أ�ر�ضنا
حمتلة و�ضد التوطني ،وعلينا البقية».
وكان الراعي قد أ�بدى أ��سفه بعد عودته
من باري�س لكون معظمنا «ينظر �إىل
أالمور ب�سطحية ،ي أ�خذ كلمة ويبني
عليها ،من كرتون ومن �سراب» .و أ��ضاف
فـي ت�صريح أ�دىل به فـي املطار� :إن ما
قيل هنا وهنالك من تف�سريات لي�ست
مبحلها ،وال يتالءم �إطالقا مع ما كنا
فيه من جدية ونظر مب�س ؤ�ولية أ
للمور.
وكان العماد مي�شال عون قد زار
البطريرك الراعي مت�ضامن ًا ،وقال:
«لي�س جديد ًا أ�ن ن ؤ�يد املواقف التي
�صدرت عن البطريرك الراعي وهو
م ؤ�متن على ال�سينود�س من أ�جل لبنان
وال�سينود�س من أ�جل امل�شرق».
وال �شك ب أ�ن مواقف النائب وليد

جنبالط هذا أال�سبوع ،جاءت حميرّ ة
للمراقبني بعد أ�ن �صدرت عنه جملة
ت�صريحات ملتب�سة حول عدد من
الق�ضايا ،بدء ًا من الرد على كالم
الراعي مرور ًا ب�سالح املقاومة و�صو ًال
�إىل متويل املحكمة والو�ضع فـي �سوريا.
فقد جدد رف�ضه «ربط م�صري لبنان
بتحرير مزارع �شبعا وربط م�ستقبله
بنزاعات املنطقة» ،وطالب برت�سيم
احلدود .ومع ت أ�كيده ل أ
ـ»الهمية الدفاعية
التي ميثلها �سالح املقاومة» ،حتدث
عن �ضرورة ر�سم خطة «يجري من
خاللها ا إل�ستيعاب التدريجي لل�سالح
فـي �إطار الدولة» لتعزيز قدرة الدولة
«على الت�صدي ألي عدوان �إ�سرائيلي
حمتمل» .وا�ستخدم عبارة «للتذكري
أ�ي�ض ًا» للقول «�إن ربط ال�سالح مب�س أ�لة
التوطني �س ُيبقي لبنان معلق ًا �إىل ما ال
نهاية فـي �إطار النزاعات ا إلقليمية»،
خمت�صر ًا الق�ضية الفل�سطينية
با إلعرتاف بالدولة املوعودة ،ومعترب ًا
« أ�ن الفل�سطينيني وحدهم قادرون
على حتقيق هذا الهدف دون و�صاية
أ�و م ّنة من أ�حد» .وكاد يطالب �صراحة
ب�إنهاء املقاومة اللبنانية والفل�سطينية،
بعدما «تبينّ » له أ�ن «املطلب ال�سيا�سي
للعرتاف بالدولة
لل�سلطة الفل�سطينية إ
الفل�سطينية يقلق �إ�سرائيل و أ�مريكا
بفاعلية أ�كرب من ال�سالح» .وفـي
املو�ضوع ال�سوري ،تكلم عن اجلارة رمبا
لت�سمع بكركي .فمع ت�شديده على احلل
ال�سيا�سي ورف�ض أ�ي تدخل خارجي،
ر أ�ى « أ�ن املطالب ال�شعبية غري قابلة
للتجزئة» ،و أ�ن «الكالم التخويفي الذي
قيل عن �صعود التيارات ال�سلفية أ�و
أال�صولية هو كالم غري دقيق وي�ستعمل
كالفزاعات» ،ليختم هذه النقطة
بالقول« :هذا الكالم يذكرنا باملنطق

هو البديل الوحيد امل�س ؤ�ول والواقعي
والعقالين التفاقات أ�و�سلو املنهارة.
ولفت �إىل أ�ن على القيادة الفل�سطينية
فـي رام اهلل أ�ن تقرر خالل أاليام
املقبلة خياراتها ،وما �إذا كان ا إلنتقال
�إىل جمل�س أالمن لطرح م�شروع
�إن�شاء الدولة الفل�سطينية ومواجهة
الرئي�س أالمريكي باراك أ�وباما هو
اخليار أالمثل ،الفت ًا �إىل موقف اململكة
العربية ال�سعودية بعد حتذير الرئي�س
أالمريكي من االعرتا�ض على اقرتاح
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
الداعي �إىل االعرتاف بفل�سطني فـي
جمل�س أالمن ،وت أ�ثريه على العالقات
أالمريكية ال�سعودية .وخل�ص م�شري ًا
�إىل أ�ن اال�ستخبارات ا إل�سرائيلية
ترى أ�ن التقدم فـي عملية ال�سالم هو
أ�ف�ضل عالج لتربيد عالقات �إ�سرائيل
املت أ�ججة مع جريانها ،ألن خالف ذلك
�سيمكن ،بر أ�يه� ،إيران فـي املنطقة
ويهدد ا إل�ستقرار ا إلقليمي كما يهدد
م�صالح الواليات املتحدة أالمريكية
فـي ال�شرق أالو�سط.
وعلى خلفية املواقف ا إلنتقادية التي
أ�طلقها وزير الدفاع أالمريكي روبرت
غيت�س ،الحظ دوف في�سغال�س فـي «
يديعوت أ�حرونوت» من الكالم الذي

القدمي اجلديد الذي يقول بتحالف
أالقليات الذي دمر لبنان» .وكانت الفتة
دعوة رئي�س «كتلة الوفاء للمقاومة»
النائب حممد رعد فـي رد غري مبا�شر
على جنبالط� ،إىل عدم ا إلن�سياق «وراء
معادالت ا آلن ال ت�سمن وال تغني من
جوع» ،وجتاهل أالخري فـي رده على
�س ؤ�ال يتعلق مبطالبة جنبالط بخطة
تدريجية ال�ستيعاب ال�سالح فـي �إطار
الدولة ،مكتفي ًا بالقول «دعونا ا آلن
نبحث فـي مو�ضوع ا إلنتخابات والقانون
الذي �سيعتمد فـي ا إلنتخابات النيابية»،
فيما ذكرت معلومات �صحفية أ�ن حزب
اهلل لي�س فـي وارد الت�صعيد أ�و تفجري
خالف علني فـي الوقت احلا�ضر مع
رئي�س «احلزب التقدمي ا إل�شرتاكي»
الذي أ�وفد الوزير وائل أ�بو فاعور �إىل
عني التينة .فـي هذا الوقت ،عاد
جنبالط و أ�و�ضح أ�ن مواقفه أالخرية
لي�ست �سوى للتذكري مبا اتفق عليه حول
طاولة احلوار ولي�ست �إعادة متو�ضع،
فيما نقلت قناة « أ�خبار امل�ستقبل»
عن جنبالط قوله على هام�ش لقائه
رئي�س جلنة ال� ؤش�ون اخلارجية فـي
املجل�س الفيدرايل الرو�سي ميخائيل
مارغليوف� ،إنه مل يفهم كالم النائب
حممد رعد الذي دعا �إىل ا إلنتظار
لقراءة مواقفه .وكان الر ّد أالول على
املوقف اجلنبالطي امل�ستجد قد جاء
من «تلفزيون املنار» الذي �س أ�ل عن
حقيقة متو�ضع زعيم املختارة ،بادئ ًا
باحلديث من دون ت�سمية عن «مواقف
تفتح ال�شهية على حتليلها لر�صد ثبات
البع�ض على مواقعهم ،وت أ�رجح البع�ض
بني بني ،و�إعادة البع�ض متو�ضعهم
بح�سب اجتاه الرياح ا إلقليمية» ،ثم
انتقل �إىل الت�سمية ليتهم جنبالط
«باالقرتاب من «القوات اللبنانية»

ن�سب �إىل غيت�س الذي ندد فيه برئي�س
الوزراء بنيامني نتنياهو ،أ�نه بات
أالمريكيون ،عند احلديث عن �سيا�سة
�إ�سرائيل ،ي�ستخدمون على نحو متزايد
تعابري مثل :نكران اجلميل ،غرابة،
غباء ،وما �شابه من التعابري املقلقة.
ف�س أ�ل هل �سيقل�ص انخفا�ض العطف
نحو �إ�سرائيل ا إل�ستعداد أالمريكي
إلنقاذها ممن ي�سعون �إىل �إحلاق
ال�ضرر بها؟ و أ�جاب ب أ�ن ا إلعتقاد
ال�سائد حالي ًا هو كذلك .ولفت فـي
ال�سياق �إىل رد فعل ا إلدارة أالمريكية
على تهديد أ�ردوغان إل�سرائيل
با�ستخدام القوة البحرية� ،إذ مل يخرج
عن « ا إلعراب عن القلق» ،حمذر ًا من
أ�ن هذا املوقف يجب أ�ن يقلق �إ�سرائيل
من أ�ن تهديد ًا ع�سكري ًا مبطن ًا لها
من جانب ع�ضو فـي أالطل�سي ،جنح
فقط فـي أ�ن « يقلق» الواليات املتحدة.
وعزا في�سغال�س كل ذلك �إىل اجلمود
ال�سيا�سي على امل�سار التفاو�ضي
ا إل�سرائيلي -الفل�سطيني ،الفت ًا �إىل
أ�نه كلما �سعت �إ�سرائيل �إىل التمل�ص
من املفاو�ضات احلقيقية واملهمة مع
الفل�سطينيني� ،ستكرث أال�سباب لفقدان
املحبة أالمريكية والكتف أالمريكية
املبتعدة عن �إ�سرائيل!

ومتفرعاتها بان�ضمامه �إىل منتقدي
البطريرك� ،إن كان جلهة املوقف من
مما
�سالح املقاومة أ�و التوطني أ�و حتى ّ
و�صفه جنبالط بالكالم التخويفي من
التيارات ال�سلفية ال�صاعدة».
على خط �آخر ،قدّم نائب رئي�س جمل�س
النواب ال�سابق �إيلي الفرزيل ر ؤ�ية
«اللقاء أالرثوذك�سي» لقانون انتخابات
«ع�صري» .قانون ميكن اخت�صاره فـي
�إ�صراره على ح�صر أال�صوات داخل
الطائفة الواحدة .ينتخب مبوجبه
املوارنة النواب املوارنة ،أ
والرثوذك�س
النواب أالرثوذك�س� ،إىل ما هنالك من
طوائف خالل عر�ضه اقرتاح القانون
املقدم من «اللقاء أالرثوذك�سي» .وبدا
الفرزيل واثق ًا ب أ�ن حل أ�زمة ا إلنتخاب
اللبنانية ،يكمن فـي تقلي�ص أال�صوات
�إىل حدود الطائفة ،حتى أ�نه جزم ب أ�ن
هذا هو «احلل الوحيد» .وفـي كلمة
له ،ا�ستعاد الفرزيل تاريخ الطائفة
أالرثوذك�سية ،حماو ًال تعليل جلوء اللقاء
�إىل هذا اخليار.
باخت�صار ،مما تقدّم يبدو وا�ضح ًا أ�ن
البالد ترزح حتت وط أ�ة �سجاالت بني
مكوناتها ،يتعلق بدفع ح�صة لبنان من
متويل املحكمة اخلا�صة بلبنان و�سالح
حزب اهلل واملوقف من أالزمة ال�سورية
مع خلط أ
للوراق بني خمتلف مك ّونات
ً
أ
ال�ساحة ال�سيا�سية ،علما �ن البالد
حتتاج أ�كرث ما حتتاج فـي هذه املرحلة
�إىل ا�ستقرار أ�مني و�سيا�سي وتف ّرغ
حكومي ملتطلبات املواطنني املهملة،
والتي تنبئ حتركات الهيئات النقابية
بت�صعيد على خط املطالب العمالية
وفـي خمتلف القطاعات ،عدا عن أ�ن
املواطن يرزح وحده أ�مام ا�ستحقاق
املدار�س واجلامعات بكل متعلقاتها
وا�ستحقاقاتها املالية ال�صعبة.
احلـــــوار
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م ؤ��س�سة خمزومي  /ريا�ضة

عائ�شة بنت طلحة

ع ّفتها مع جمال الطلعة ،وكانت
«برنامج التوعية»
عظيمة الثقة بنف�سها ،تختلط بالرجال
«م ؤ��س�سة خمزومي»
وال حتتجب عنهم ،فتجل�س ّثم ت أ�ذن
والدة عائ�شة بنت طاحل ـ ــة هي أ�م لهم بالدخول كما ي أ�ذن الرجل
كلثوم بنت أ�بي بكر ال�صدّيق ،وخالتها العظيم ،وت�صدر �إليهم أ�وامرها وحت ّل
ال�سيدة عائ�شة زوجة النبي حممد م�شاكلهم.
(�صلعم).
كانت عائ�شة عامل ـ ــة فـي أ�خبار العرب دخلت عائ�شة بنت طلح ـ ــة على
وفـي أالن�ساب ،خبرية بال�شع ـ ــر ،اخلليفة أالموي الوليد بن عبد امللك
متبحرة فـي علم الفلكُ .عرف عنها �سافرة الوجه ،وطلبت منه أ�ن ي ؤ� ّمن
ّ

كري�ستيانو رونالدو :رددت
فـي امللعب على كل من هتف
مي�سي..مي�سي

أ�كد الربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
جنم فريق ريال مدريد ا إل�سباين،
اليوم أ�ن رده على هتافات جماهري
قرب�ص التي رددت «مي�سي ..مي�سي»،
جاء فـي امللعب بعد أ�ن �سجل هدفني
فـي مرمى بالدهم فـي املباراة التي
جمعت يوم اجلمعة املا�ضي بني
الربتغال وقرب�ص �ضمن الت�صفيات
امل ؤ�هلة لنهائيات أ�مم أ�وروبا «يورو
 ،»2012وانتهت بفوز الربتغال ب أ�ربعة
أ�هداف نظيفة.
وهتف اجلمهور القرب�صي با�سم
أالرجنتيني ليونيل مي�سي جنم
بر�شلونة مع �صافرات اال�ستهجان كلما

مل�س رونالدو الكرة لت�شتيت انتباهه
عن الرتكيز فـي املباراة
آ
وقال فـي ت�صريحات ل�صحيفة (�بوال)
الربتغالية« :رددت فـي امللعب على كل
من هتف مي�سي..مي�سي» ،م�شري ًا �إىل
أ�نه ال يهتم مبا يقوله ا آلخرون.
من ناحية أ�خرى وب�س ؤ�اله عن فريقه
ريال مدريد ،أ�جاب « أ�نه أالف�ضل فـي
العامل ولكن حتى ا آلن ينق�صنا �شيء،
نحتاج للفوز بالليجا ودوري أالبطال
أالوروبي» .وعن مواطنه ومدرب
الفريق جوزيه مورينيو أ�جاب «�إنه
مدرب رائع و أ�نا �سعيد بالعمل معه
وتعلمت الكثري منه ون�ضجت بف�ضله».

لتحج ،وكانت معها ال�سيدة
لها ال�سفر ّ
�سكينة بنت احل�سني-ر�ضي اهلل
عنهما -ف أ�مر لها ب�ستني بغ ًال عليها
الهوادج .و أ�قام لها اخلليفة ه�شام بن
عبد امللك ندوة علمية لتناق�ش علماء
بني أ�م ّية وكبار م�شايخها ،فانت�صرت
عليهم جميع ًا فـي ا آلداب والفل�سفة
أ
وال�شعار وعلم الفلك ،ومنحها ه�شام
أ
مائة �لف درهم.

هام بها �شاعر الغزل أالموي عمر
بن أ�بي ربيعة ،وحتايل على لقائها
أ�ثناء رمي اجلمار ،فل ّما حدّثها قالت
له« :كنت لهذا منك كارهة يا فا�سق»
و�صدّته عنها .حتدّث عنها وعن علمها
وف�ضلها عدد كبري من امل ؤ� ّرخني العرب
وامل�ست�شرقني ،وتوفيت �سنة 101
للهجرة.
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي

مي�سي :أ��سجل أ
الهداف
مع البار�سا حتى بدون رغبة
و أ�حاول دون جدوى
مع أ
الرجنتني!
أ�عرب النجم أالرجنتيني ليونيل مي�سي
مهاجم بر�شلونة عن �شعوره بالفخر
الرتدائه �شارة قيادة منتخب بالده
أ�مام فنزويال ( )0-1ودي ًا .ولكن فـي
الوقت نف�سه بدا متربم ًا من اجلفاف
التهديفي الذي يعاين منه مع التاجنو.
وقال مي�سي فـي ت�صريحات ملحطة
( )TyC Sportsأالرجنتينية:
« أ��سجل بكل أال�شكال والو�سائل مع
بر�شلونة حتى بدون رغبة ولكن
مع أالرجنتني أ�بحث عن أ�ي و�سيلة
للتهديف لكن دون جدوى».
وتابع «مع بر�شلونة ال أ�جد هذا ال�ضغط
على الذي يقع على كاهلي مع أالرجنتني
�سعي ًا وراء الهدف» .وعن كونه أ��صبح
القائد اجلديد ملنتخب التاجنو أ�جاب
«هذه من أ��سعد حلظات حياتي و أ�متنى
أ�ن تهبني �شارة القيادة احلظ مع
املنتخب».
وتوجه مي�سي بال�شكر �إىل خابيري
ما�سكريانو زميله بالرب�سا والقائد
ال�سابق ملنتخب أالرجنتني لتنازله له
عن �شارة القيادة ،قائ ًال «كان أ�ول

�إىل رامـي فقيـد ال�شبـاب
بنــي املخزومــي �إنــي اعت�ص ْمــت بح ّبك ــم
ـاج من ـ ــاه
فـ ـ ـ ؤ�ا ٌد ُينـيـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّل محُ تـ ـ ـ ٍ
فيـ ــروي عطـ ــا ؤ�ك الواردي ـ ــن جميعـ ـ ـ ــم
نزل ـ ــت بعك ـ ـ ـ ـ ـ ــا َر ف أ�خـ�ص ـ ــب ربعـه ـ ـ ـ ــا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؤ�ا ٌد أ�نـ ْلـ ـ ـ ـ ـ ــت رامـ ـ ـ ـ ـ ــي ُمـنـ ـ ـ ــاه
م�ض ْي ـ ــت يـ ــا رامـ ــي مـ ــن الدنيـ ــا نق ـيـ ـ ًا
بط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌل تـ ــو ّرث م ـ ــن أ�بي ـ ــه �شـجاعـ ـ ـ ًة
جم ْعـت مكـارم أالخــالق يـ ــا اب ــن فـ ـ ـ ؤ� ٍاد
رمـ ـ ـ ـ ـ ــاه ال ـ ــردى وه ـ ــو املُـقـ ــدم بينن ـ ــا
جهـلـ ــتَ أ�م علم ـ ــتَ يـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ــوتُ فق ـ ــد
و�إن ـ ـ ـ ـ ــي مبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ال�شع ـ ــر ل�سـابـ ـ ـ ٌق
نق ـ ـ ّـي ال ـ ــرداء لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ُيـد َّن ـ ــ�س بريبـ ـ ـ ٍة
وغـ ــاد ْرت ي ـ ــا اب ـ ــن خمزومـ ــي ديارن ـ ــا
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان عـطـ ــاء ال�س ـ ــر من ـ ــه خليقـ ـ ـ ًة
فك ـ ــم ق ـ ــد �ساعـ ــدتْ راحت ـ ــاه معان ـ ــد ًا
ـ�صوح ـ ــي
لقـ ــد كـ ــان غيث ـ ـ ًا يـ ــا رب ـ ــو ُع ف ُ
بقيـ ــتَ لنـ ــا يـ ــا كوك ــب الر�ش ــد نـهتــدي

من قال يل �إنني يجب أ�ن أ�كون قائد
التاجنو».
و�سجل الظهري نيكوال�س أ�وتاميندي
هدف أالرجنتني أ�مام فنزويال فـي
املباراة التي ا�ست�ضافتها مدينة كلكتا
الهندية ،من �ضربة ر أ��س قبل ثلث
ال�ساعة على نهاية اللقاء عرب رفعة
عر�ضية من النجم مي�سي.

فـي القـــانــــون...

امل� ؤ
س�ولية عن البناء

مبوجب قانون املوجبات والعقود
اللبناين أ�ن مالك البناء م�س ؤ�ول عن
ال�ضرر الذي ين� أش� عن هبوطه او
تهدم جانب منه حني يكون �سبب هذا
احلادث نق�ص ًا فـي �صيانة البناء أ�و
عيب ًا فـي بنيانه أ�و قدم ًا فـي عهده.
وتلك التبعة تلحق مالك �سطح أالر�ض
�إذا كانت ملكية ال�سطح منف�صلة عن
ملكية أالر�ض.
أ�ما �إذا كانت �صيانة البنيان من واجب
�شخ�ص غري املالك فتبقى التبعة ملقاة
على كاهل املالك و�إمنا يحق له أ�ن
يرجع على ذلك ال�شخ�ص وميكنه أ�ن
يدخله فـي دعوى التبعة.
وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها و�إن
يكن املالك واملت�ضرر مرتبطني مبوجب
�سابق ،ما مل يكن ثمة ن�ص قانوين على
العك�س.
بعد أ�ن ا�ستعر�ضنا ما جاء فـي القانون،
ال بد لنا من تعريف كلمة بناء ب�شكل
م�سهب.
يعد بناء كل ما هو عقار مبني و�إن
مل يتكون منه بناء منظم ،فاحلائط
القائم لوحده يعترب بناء ًا.
ويلحق بحكم البناء كل �شيء منقول
بحد ذاته ،ولكنه داخل فـي البناء
ب�صورة غري منف�صمة .ف�إذا ح�صل
ال�ضرر من �سقوط « درابزين» ال�شرفة
أ�و قطعة قرميد من ال�سقف ف�إنه يعترب
حا�ص ًال من البناء.
أ�ما العقارات بالتخ�صي�ص الالحقة
بالبناء تعترب من أال�شياء اجلوامد
وتطبق ب� أش�نها امل�س ؤ�ولية املن�صو�ص
عليها فـي املادة  131من قانون
املوجبات والعقود.
أ� ـ ولذلك يرد قول القائل� ،إن للمت�ضرر
من بناء ما ،حق اخليار بني دعوى
امل�س ؤ�ولية املن�صو�ص عليها فـي املادة
( 133امل�س ؤ�ولية عن البناء) ودعوى
امل�س ؤ�ولية املن�صو�ص عليها فـي املادة
 131فقرة أ�وىل (امل�س ؤ�ولية عن فعل

أال�شياء اجلوامد) ألن البناء هو أ�ي�ض ًا
من اجلوامد.
و�سبب الرد وعدم أالخذ باخليار هو
أ�نه عندما يوجد ن�ص خا�ص ينتفي
العمل بالن�ص العام :ون�ص املادة
 131فقرة أ�وىل ن�ص عام ون�ص املادة
 133ن�ص خا�ص .ويجب العمل بالن�ص
اخلا�ص دون الن�ص العام.
وجتدر ا إل�شارة فـي هذا البحث �إىل أ�ن
امل�س ؤ�ولية هنا ال ترتكز على احلرا�سة
بل على امللكية .فامل�س ؤ�ول عن البناء هو
مالكه دون أ�ي �شخ�ص �سواه.
وينتج عن ذلك أ�ن �صاحب اليد على
البناء كامل�ست أ�جر وامل�ستعري ومثله كل
�صاحب حق عيني حتى ولو كان املنتفع
نف�سه  usufruitierال يكون
م�س ؤ�و ًال.
وترتتب على ذلك نتائج هامة منها:
 1ـ �صاحب امللك م�س ؤ�ول ولو كان
�شخ�ص ًا غري مميز.
 2ـ �إذا انتقلت الرقابة من �صاحبها
أالول �إىل �شخ�ص �آخر ب�سبب من
أ��سباب االنتقال القانونية في�صبح هذا
ال�شخ�ص هو امل�س ؤ�ول وحده ولو بقي
البناء بت�سلم املالك ال�سابق.
 3ـ �إذا انتقلت امللكية من �شخ�ص �إىل
�آخر فال ي�صبح هذا ال�شخ�ص م�س ؤ�و ًال
� إ ّال �إذا كان هذا االنتقال �صحيح ًا
وم�ستجمع ًا �شروطه القانونية املقت�ضاة
حل�صول انتقال حق امللكية و أ�همها
�شرط الت�سجيل فـي ال�سجل العقاري.

 vvاللجنة القانونية
�إعداد  :ح�سان القي�سي
فـي حزب احلوار الوطني
بطل أ�وملبي
 vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
ا�ست�شارات قانونية.

بـرغ ـ ـ ـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل �شـام ـ ـ ـ ـ ـ ٍـت والئ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم
كـالبـ ـ ـ ـ ـ ــرق � إ ْذ بـ ـ ـ ـ ـ ــان بي ـ ــن الغمائـ ـ ـ ِـم
ـزم
كـم ــا يرتـ ــوي ّ
احلجــاج م ــن م ــا ِء زمـ ِ
كامل�سـ ـ ــك بـ أ�ن ـ ـ ـ ـ ـ ــف الالث ـ ـ ِـم
تعب ـ ـ ـ ـ ــقُ ْ
مـراتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا ال ي ـ ــرقى �إليـهـ ـ ـ ـ ـ ــا ب�سـ ّل ـ ـ ِـم
وم ـ ـ ـ ــا علق ـ ـ ْـت كف ـ ــاك منه ـ ــا بدره ـ ـ ِـم
كالـ ـ ـ ـ ـ ــورد � إ ْذ الح بـيـ ـ ـ ـ ــن الكمـائـ ـ ـ ـ ِـم
و أ� ْ
نه�ضـ ــت م�ستقبـ ـ ـ ًال زاخ ـ ــر ًا بالتعل ـ ـ ِـم
ـوم ق�ض ـ ــاء احلاك ـ ـ ِـم
ف ْليحم ـ ـ ـ ـ ِـل املحكـ ـ ـ ُ
أ�وج ْع ـ ــت ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل جـاهـ ـ ـ ـ ـ ٍـل وعـال ـ ـ ـ ـ ِـم
ولـك ـ ـ ــن هـ ــذه النكب ـ ــة أ�جلـ َمـ ـ ْـت فم ـ ــي
وال اغبـ ـ ـ ّرت ك ّفـ ـ ـ ـ ـ ــاه ب�شـ ـ ـ ــيءٍ مذ ّم ـ ـ ِـم
وق ـ ـ ـ ـ ــد ا�صطبـغ ـ ــتَ بـل ـ ـ ــونٍ فـاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم
و�إن خالهــا تخفـ ــى علـ ــى النـ ــا�س تُعل ـ ـ ِـم
وك ـ ــم ق ـ ــد أ�فـ ـ ــادتْ م ـ ــن يتي ـ ـ ِـم و أ� ّي ـ ـ ِـم
وقـ ــد كـ ــان بـ ــدر ًا يـ ـ ــا ب ـ ــال ُد فـاظلم ـ ــي
بنـ ــورك فـ ــي ليـ ـ ـ ٍـل م ـ ــن الغ ـ ـ ّـي مظل ـ ـ ِـم
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