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العدد364:

امل�شهد اللبناين

امللفات املعي�شية تتقدم لكن املوازنة ال ت�شي بالتفا ؤ�ل
تقدمت هذا أال�سبوع امللفات املعي�شية
وا إلمنائية وا إلقت�صادية واملالية �إىل
واجهة ا إلهتمامات ،من م�شروع موازنة
العام � 2012إىل ت�صحيح أالجور.
وبقي ملف متويل املحكمة الدولية
اخلا�صة بلبنان ،حمل �سجال داخلي
على نحو ما يجري حول كل امللفات
ال�سيا�سية اخلالفية� ،سواء املحلية أ�م
للنتباه أ�ن
ا إلقليمية .فيما كان الفت ًا إ
م�شروع املوزانة للعام  ،2012الذي
رفعه وزير املالية حممد ال�صفدي �إىل
جمل�س الوزراء ،يلحظ متويل املحكمة
الدولية التي ت�صل �إىل حواىل زهاء
 49بليون لرية لبنانية ،فـي حني غابت
عن م�شروع املوازنة اعتمادات زيادة
أالجور املفرت�ضة .وقد �شهد لبنان
حترك ًا أ�مريكي ًا فـي اجتاه امل� ؤس�ولني من
أ�جل حماية املعار�ضني ال�سوريني فـي
لبنان ،فقد أ�علنت ال�سفارة أالمريكية
فـي لبنان فـي بيان بعد زيارة ال�سفرية
أالمريكية مورا كونيللي وزير الدفاع
فايز غ�صن فـي مكتبه بالوزارة ،أ�ن
كونيللي �شددت على حماية املعار�ضني
ال�سوريني فـي لبنان وحت�سني الو�ضع
على احلدود اللبنانية  -ال�سورية،
باعتبار أ�ن هذا الدور أ�حد التزامات
لبنان القانونية التي ت�شمل أ�ي�ض ًا دعم
ومتويل املحكمة الدولية ،بح�سب ما جاء
فـي بيان ال�سفارة ،الذي يتزامن مع
الزيارة املرتقبة لقائد اجلي�ش العماد

جان قهوجي �إىل الواليات املتحدة
والتي أ��شار �إليها بيان ال�سفارة أ�ي�ض ًا،
رمبا كتعبري عن ربط الدعم للجي�ش
اللبناين بالوفاء بالتزامات لبنان .علم ًا
أ�ن زيارة كونيللي لوزير الدفاع ،جاءت
بعد أ�يام من ا�ستقبال الرئي�س ال�سوري
ب�شار أال�سد للوزير غ�صن ،حيث مت
اتفاق على رفع م�ستوى التن�سيق أالمني
وا إل�ستخباراتي بني اجلي�شني اللبناين
وال�سوري ،علم ًا أ�ن أال�سد ا�ستقبل هذا
أال�سبوع عدة �شخ�صيات لبنانية ،فـي
�إطار لقاءاته بالقيادات ال�سيا�سية التي
با�شرها مع الرئي�س �سليم احل�ص.
وكان لبنان قد تلقى هذا أال�سبوع طلباً
ر�سمي ًا من أالمم املتحدة لت�سديد
احل�صة املتوجبة عليه فـي موازنة
املحكمة الدولية ،فيما توقف مراقبون
أ�مام �إعالن وزير املال حممد ال�صفدي
عن أ�ن م�شروع املوازنة الذي رفعه
�إىل جمل�س الوزراء يلحظ جميع
التزامات الدولة اللبنانية ،وال �سيما
حيال املحكمة الدولية ،على اعتبار
أ�ن ال�صفدي ك�شف للمرة أالوىل ،ب أ�ن
التمويل �سيتم من خالل قانون برنامج
يلحظ اعتماد ًا مببلغ  108مليارات لرية
لبنانية موزعة على �سنتني ،ولي�س من
خالل �سلفة خزينة ميكن متريرها
مبر�سوم ي�صدر عن رئي�س اجلمهورية،
بحيث باتت املوافقة على هذا أالمر فـي
يد جمل�س الوزراء ،من دون أ�ن يرتك

احلدث بعيون عربية

حريق امل�سجد فـي اجلليل
بالون اختبار لقيا�س رد الفعل
وال�سالمي
العربي إ

تناولت ال�صحف العربية امللف
الفل�سطيني فـي ظل الطلب الذي تقدم
به الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
�إىل أالمم املتحدة للح�صول على
اعرتاف بالدولة الفل�سطينية .والحظت
حماولة �إ�سرائيل ا إللتفاف على هذا
الطلب بالقبول ببيان الرباعية الداعي
للعودة للمفاو�ضات ،ف أ�جمعت على

اعتبار هذه اخلطوة حماولة جديدة
لك�سب الوقت واملراوغة وخداع العامل.
و أ�برز كثريون ت�صريحات وزير الدفاع
أالمريكي ليون بانيتا التي قال فيها
�إن «�إ�سرائيل تزداد عزلة فـي ال�شرق
أالو�سط» لتعترب أ�ن هذا الت�صريح هو
أ�كرب ت أ�كيد على تنامي عزلة �إ�سرائيل.
ولكن هنالك ()...

احلدث بعيون إ��رسائيلية
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لي�س اقتناعاً باملفاو�ضات
بل عزلة إ��رسائيل!

تناولت ال�صحف العربية تطورات
ال�صراع العربي -ا إل�سرائيلي بعد
الطلب الفل�سطيني من جمل�س أالمن
ا إلعرتاف بدولة فل�سطينية ،وركزت
على قرار اللجنة الرباعية� ،إعادة
جتديد املفاو�ضات بني الفل�سطينيني

أ�ي جمال ال لرئي�س احلكومة وال لرئي�س
اجلمهورية اللذين تعهدا أ�مام أالمم
املتحدة بالوفاء اللتزامات لبنان جتاه
املحكمة ،أ�ي خيار �آخر �سوى اخل�ضوع
ملا يقرره جمل�س الوزراء فـي هذا
اخل�صو�ص .وكان قد برز موقف وزير
اخلارجية واملغرتبني عدنان من�صور
الذي ميثل حركة أ�مل فـي احلكومة،
�إذ أ�كد «التزام لبنان بتمويل املحكمة»،
الفت ًا �إىل نية احلكومة اتخاذ «القرار
املنا�سب» ،فـي حني دعا العماد مي�شال
عون الرئي�س جنيب ميقاتي �إىل متويلها
«من جيبه اخلا�ص» .م�شدد ًا على أ�نه
لي�س للرئي�س ميقاتي أ�و غريه احلق
بتمويل املحكمة الدولية ،من دون أ�ن
تكون هناك اتفاقية مع أالمم املتحدة.
فـي املقابل وا�صل «تيار امل�ستقبل» نواب ًا
و�شخ�صيات الت�شكيك بوعود رئي�س
احلكومة جنيب ميقاتي واحتمال �إقرار
احلكومة لتمويل املحكمة .فقد جددت
«كتلة امل�ستقبل» مطالبة احلكومة
با إليفاء بتعهداتها على �صعيد متويل
املحكمة ،بعدما بات وا�ضح ًا للكتلة،
بح�سب النائب هادي حبي�ش الذي أ�ذاع
البيان ،أ�ن «هناك من يحاول تعطيل
التمويل ،وهناك من يعمل على تغطية
وحماية املتهمني أالربعة بارتكاب
اجلرمية ومنع ت�سليمهم للق�ضاء
املخت�ص ،ما ي�ضع لبنان فـي م�سار
ت�صادمي مع املجتمع الدويل» .وقال

ع�ضو كتلة «امل�ستقبل» النائب حممد
كبارة �إن «التباين داخل احلكومة هو
تباين �صوري ،فحزب اهلل و»التيار
الوطني» يقوالن جلمهورهما ب أ�نهما
متم�سكان مبواقفهما ،ورئي�س احلكومة
جنيب ميقاتي يريد أ�ن يوهم اجلمهور
ال�س ّني ب أ�نه ال ي�ساوم على حقوق
ُ
أ
الطائفة» .ور�ى ع�ضو «كتلة امل�ستقبل»
النائب جان أ�وغا�سابيان أ�ن «كالم رئي�س
احلكومة جنيب ميقاتي كالم جميل
مل نرى منه �شيء» ،داعي ًا ميقاتي
أ�ن «يكون وا�ضح ًا مبوقفه ال�سيا�سي
أ�و ي�ستقيل» ،م�شري ًا �إىل أ�ن «ميقاتي
�سي�ستمر باملماطلة والت�سويف» .و أ��شار
ع�ضو «الق ّوات اللبنانية» �إدي أ�بي اللمع
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احلدث بعيون غربية

ال يحق ألوباما إ�عدام أ�مريكي
من دون حماكمة!

تناولت ال�صحف الغربية جملة من
امللفات التي تتعلق بالبلدان العربية
العربي-ا إل�سرائيلي،
وبال�صراع
ووا�صلت ر�صد تطورات الطلب
الفل�سطيني فـي أالمم املتحدة
با إلعرتاف بالدولة الفل�سطينية.
وبح�سب زعم أ�حدهم ف�إن �إ�سرائيل

م�ستعدة للتنازل عن أالر�ض ولكن مع
�سالم نهائي! ال�سالم الذي رف�ضه
الر ؤ��ساء الفل�سطينيني بدء ًا من احلاج
أ�مني احل�سيني �إىل يا�سر عرفات و�صو ًال
�إىل حممود عبا�س! فال�صراعات على
احلدود قابلة للحل واحلل يكون أالر�ض
مقابل ال�سالم ()...

توفيق الهندي
فـي حديث إ�ىل«احلوار»
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و�إ�سرائيل ،و�إعالن نتنياهو املوافقة على
طلب الرباعية �إ�ستئناف املفاو�ضات بال
�شروط ،ولكنه ينوي بح�سب ال�صحف
العربية أ�ن يعرف فـي بداية املحادثات،
التحفظات ا إل�سرائيلية التي و�صفت
ب أ�نها تتناق�ض مع بيان ()...
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�إىل « أ�ن احلكومة احلالية �ستحاول
التن�صل من م� ؤس�ولية متويل املحكمة،
خ�صو�ص ًا أ�ننا مل ن�سمع حتى اليوم
�سوى وعود لفظية من رئي�س احلكومة،
�إمنا العربة تبقى فـي التطبيق».
وعلى الرغم من أ�ن احلكومة حما�صرة
بعدد من امللفات ال�ساخنة ،ف�إن جدول
أ�عمال جل�سة جمل�س الوزراء أالخرية
يوم أالربعاء املا�ضي والذي ت�ضمن 150
بند ًا جاء خالي ًا من أ�ي ق�ضية خالفية.
والبارز فـي جل�سة جمل�س الوزراء كان
تعيني رئي�س للجامعة اللبنانية هو
الوزير ال�سابق عدنان ال�سيد ح�سني.
على �صعيد امللف املعي�شي املثار حالياً
حول ت�صحيح أالجور ،أ�ن العناوين

اخلالفية جاءت من داخل احلكومة
نف�سها ،وحتديد ًا من بوابة البحث
عن �إيرادات لتغطية زيادة النفقات
والتقدميات ا إلجتماعية ا إل�ضافية،
با إل�ضافة �إىل التزايد الهائل فـي ن�سبة
العجز الالحق فـي موازنة م ؤ��س�سة
كهرباء لبنان ،والذي �سريتفع نتيجة
ارتفاع أ��سعار املحروقات عاملي ًا� ،إىل
م�ستوى قيا�سي يزيد عن  44فـي املئة
خالل العام  2012ليتخطى املليارين
ومئة مليون دوالر .وفـي حني ي ؤ�كد
ا إلحتاد العمايل العام على التح�ضري
لتنفيذ ا إل�ضراب العام املقرر فـي
الثاين ع�شر من ت�شرين أالول احلايل،
�إذا مل يتم التو�صل ()...
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مبنا�سبة انتقال مكاتب جريدة احلوار
�إىل مقرها اجلديد فـي �شارع ب�شارة اخلوري،
الطابق الثاين من بناية أ�دوني�س،
ر أ��س النبع  -بريوت،
حتتجب عن ال�صدور يوم اجلمعة املقبل
فـي  2011/10/14على أ�ن تعود �إىل قرائها
فـي اجلمعة التالية فـي .2011/10/21

ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

التقى رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي هذا
أ
ال�سبوع رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان و�سفراء اململكة
العربية ال�سعودية و�إيطاليا ،والقن�صل العام فـي ال�سفارة امل�صرية،
ورئي�س املخابرات العامة امل�صرية ،ورئي�س «جبهة الن�ضال الوطني»،
وممثل ليبيا فـي �إيطاليا.
كما ا�ستقبل خمزومي فـي مكتبه فـي �إيطاليا ثلة من امل�ست�شارين فـي
اليطالية.
احلكومة إ
ً
ً
ً
هذا وعقد «قطاع ال�شباب والطالب» اجتماعا عاما ومو�سعا فـي مبنى
احلزب فـي املتحف ،بح�ضور كل من املهند�س ف ؤ�اد خمزومي واملديرة
التنفيذية ال�سيدة هدى ق�صق�ص وال�سيد �سامر ال�صفح وم�س ؤ�ول
القطاع �إياد �سكرية.
وكان م�س ؤ�ول قطاع ال�شباب �إياد �سكرية قد �شارك فـي ندوة «جتارة
الجنة وعوملة أ
أ
الن�ساب» برعاية رئي�س جمل�س النواب نبيه بري.
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خمزومي
يلتقي الرئي�س �سليمان
والع�سريي ومورابيتو وحلمي
ف ؤ�اد خمزومي

يجري فـي هذه أاليام مراجعة من ا إلحتاد العمايل العام وجلنة امل ؤ��شر
لتعديل احلد أالدنى أ
للجور .كما يجري حوار بني مثلث احلكومة ،أ�رباب العمل،
أ
أ
وا إلحتاد العمايل العام .ال �شك ب�ن ت�صحيح الجور مطلب �شعبي ومل�صلحة
خمتلف أ�فرقاء ا إلنتاج أ�ي�ض ًا ،ف�إعادة توزيع الدخل مل�صلحة الفقراء والطبقة
الو�سطى ،تزيد القوة ال�شرائية لدى هاتني الفئتني ،مما يزيد الطلب على
ال�شراء وبالتايل يرفع الناجت القومي املحلي� .إذ ًا ف�إن املنطق العلمي يقول
ب�ضرورة �إعادة توزيع الدخل ،من حيث املبد أ�.
ال �شك ب أ�ن من بني ما يعانيه البلد هو تركيز غالبية القوى ال�سيا�سية على
موا�ضيع �سيا�سية مهمة �آنية من غري �إعارة أ�ي اهتمام لق�ضايا ا إل�صالح
ال�سيا�سي وا إلقت�صادي أ�و تطبيق اتفاق الطائف ،بل أ�ن أ�ي ا�ستطالع للر أ�ي
يجري حالي ًا �سوف يقول فيه املواطن ألي جهة انتمى أ�ن م�شاكله مع ال�سيا�سيني
أ�نهم ال يعريون اهتمام ًا مل�صاحله � إ ّال عابر ًا فـي فرتة ا إلنتخابات النيابية.
ونحن ن�ضيف أ�ي�ض ًا أ�ن هذا ا إلهتمام باملواطن يقت�صر على أالمور ال�سطحية وال يدخل فـي عمق امل�شاكل ا إلجتماعية
وال�صحية والتعليمية ،بل يهتم بالق�شور وهدفه ا�ستمالة املواطن الذي يتحول �إىل ناخب فـي حلظة �سيا�سية تخدم
م�صالح الطبقة ال�سيا�سية فح�سب ،فال برامج ت�ستعر�ض هذه امل�شاكل وال حلول تطرح ،بل جمرد أ�موال ت�سفك على مذبح
ا إلنتخابات .وقد ن�ضيف أ�ي�ض ًا من وحي ال�سنوات ال�ست أالخرية أ�ن البلد واملواطن معه يتم �إدخالهما فـي دائرة ا إلهتمام
ق�سر ًا وبع�ضها عن عمد فـي دوامة الطائفية واملذهبية ،مما يف�ضي �إىل التف ّرغ لل�سجاالت واملماحكات و�سط تراجع مرير
وخطري أ�ي�ض ًا فـي العناية بالق�ضايا املبدئية واملعي�شية على ح ّد �سواء.

أ�علن رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أ�ن تطور
أالو�ضاع املعي�شية وا إلقت�صادية
والتقدميات ال�صحية وا إلجتماعية،
ودوران عجلة م ؤ��س�سات الدولة التي
تفتقد للمدراء العامني ،جميعها حمل
اهتمام وترقب املواطنني التواقني �إىل
ا إل�ستقرار على خمتلف امل�ستويات
ولي�س �إىل اخلالفات ال�سيا�سية
واملناكفات والكيديات فـي ما بني
القوى ال�سيا�سية.

كالم خمزومي جاء �إثر زيارته رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
فـي ق�صر بعبدا ،حيث تداول معه
فـي أالو�ضاع العامة .وثمن خمزومي
مواقف فخامته فـي أالمم املتحدة
جلهة الت أ�كيد على الثوابت اللبنانية.
كما أ�ثنى خمزومي على دعوة رئي�س
لل�صالح ال�سيا�سي
اجلمهورية
إ
للنتخاب
قانون
قرار
�
تبنيه
عرب
إ
إ
أ
ً
يعتمد الن�سبية ،م�شددا على �ن هذه
التوجهات �إذا ما اعتمدت ف�إن قفزة
و�إذا كانت حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي قد قدمت نف�سها على أ�نها حكومة العمل وا إلنتاج ،ف�إن تغيري ًا حقيقي ًا يجب نوعية نحو أالف�ضل �سوف ت�شهدها
أ�ن يجري حالي ًا على خمتلف امل�ستويات خ�صو�ص ًا جلهة رعاية احلاجات احلقيقية للمواطن .ون� أس�ل على الهام�ش ،أ�ين احلياة ال�سيا�سية فـي بلدنا.
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي الذي يجب أ�ن يكون املكان الطبيعي للحوار بني أ�طراف ا إلنتاج الثالثة؟ وهل ميكن
تفعيله كي يتحقق اللبنانيون أ�ن هذه احلكومة جدية وتريد أ�ن تعمل وفق أال�صول الد�ستورية؟ فـي أ�ي حال �إن أ�ي قراءة والتقى �سفري اململكة العربية ال�سعودية
للو�ضاع يجب أ�ن ال تذهب �إىل الق�شور .لذا ف�إن رفع احلد أالدنى أ
�صحيحة أ
للجور يتطلب برناجم ًا متكام ًال يلحظ فـي لبنان علي بن عوا�ض الع�سريي
زيادة التقدميات االجتماعية للطبقات الفقرية واملتو�سطة ،عرب برنامج وا�ضح يلحظ التقدم فـي هذا املجال على نحو وذلك فـي مقر ال�سفارة فـي قريطم،
تدريجي ،رمبا بعد أ�ن تلحظ الدرا�سة حت�سن ًا تدريجي ًا فـي موازنة الدولة وانخفا�ض الدين العام الذي جاور ال�ستني أ�لف حيث هن أ� �سعادته باليوم الوطني
دوالر أ�مريكي .فت�صحيح أالجور وزيادة التقدميات يجب أ�ن يواكبهما حتريك للعجلة االقت�صادية وحت�سني مناخات للمملكة ،ومت التباحث أ
بالو�ضاع فـي
اال�ستثمار ،وخلق فر�ص للعمل .وهنا نرى أ�ن أ�ي خطة يجب أ�ن تت�ضمن تعاون ًا بني القطاع اخلا�ص والقطاع العام فـي هذه لبنان واملنطقة العربية.
التقدميات ،ورمبا عرب دعم املدر�سة الر�سمية وتعزيز م�ستواها وحتى �إن�شاء مدار�س �شبه جمانية ،ودعم امل�ست�شفيات وكان قد ا�ستقبل ال�سفري ا إليطايل
احلكومية و�إن�شاء م�ستو�صفات �شبه جمانية ،خ�صو�ص ًا فـي املناطق ،و أ�ي�ض ًا توزيع أ�غذية و أ�دوية �شبه جمانية ،و أ�ن يجري فـي لبنان غي�سيبي مورابيتو على
العمل على حل أ�زمة النقل العام .و أ�ن تويل الدولة عناية خا�صة بالفائ�ض الزراعي الذي يعاين منه معظم املزارعني .مائدة الع�شاء .وقد و�ضع �سعادته
هذه ال�شراكة بني القطاع اخلا�ص والقطاع العام يجب أ�ن تتو�سع لت�شمل �إمناء املناطق وم�ساعدة أ�هاليها للبقاء فـي تلك
املناطق ،من خالل تدريبهم على وظائف أ�و اخت�صا�صات يتطلبها ال�سوق اللبناين وتوجيههم �إليها ،مثل االخت�صا�صات
فـي الهند�سة ال�صناعية والهند�سة الزراعية وغريها ،و أ�ي�ض ًا ب�إن�شاء م ؤ��س�سات زراعية�-صناعية تتطلب عمالة مكثفة
را�ض وم ؤ��س�سات �صغرية،
لتخفي�ض ن�سبة البطالة فـي املناطق .وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�نه يجب ت�شجيع العمال على امتالك أ� ٍ
�صناعية وزراعية ،ودعم هذه امل ؤ��س�سات ليبقى املواطن فـي منطقته وللحدِّ أ�ي�ض ًا من الهجرة الداخلية واخلارجية .هذه توجه رئي�س «حزب احلوار الوطني»
العملية ا إلمنائية فـي املناطق �سوف تنعك�س بال �شك �إيجاب ًا على العا�صمة بريوت وبالت أ�كيد على �ساكنيها ،فجزء كبري املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أالربعاء
من تدهور حال العا�صمة يعود �إىل التنمية غري املتوازنة بني املناطق اللبنانية والفروقات الكبرية فـي ال�شروط املعي�شية �إىل م�صر ،حيث التقى عدد ًا من
وال�صحية التي تعي�شها كافة املناطق وحتى كثري من أالحياء واملناطق فـي بريوت.
امل� ؤس�ولني امل�صريني .وزار خمزومي
رئي�س املخابرات العامة امل�صرية اللواء
فـي احلقيقة �إن �إهما ًال مرتاكم ًَا قد �شهدته قطاعات معينة على ح�ساب قطاعات أ�خرى ،وجمموعات و�شرائح معينة مراد موايف فـي مكتبه فـي القاهرة،
ت�ستفيد على ح�ساب جمموعات و�شرائح أ�خرى ،ألن امل� ؤس�ولني املتعاقبني على ال�سلطة خلطوا ال�ش أ�ن اخلا�ص بال�ش أ�ن حيث تط ّرق البحث �إىل أالو�ضاع فـي
بالعام ،و أ�داروا الدفة باجتاه معينّ حلماية م�صاحلهم اخلا�صة على ح�ساب امل�صلحة العامة .فزاد الفقر ،والت�ش ّوه فـي م�صر وعموم املنطقة العربية .ومتنى
ا إلقت�صاد ،وت�ضاءل توزيع الدخل ،كما ارتفعت ن�سبة البطالة والهجرة.
م�ستقب ًال زاهر ًا مل�صر وتعزيز ًا لدور
م�صر ال�ضروري إلعادة الروح �إىل
�إن ما يزيد أالمور �سوء ًا ،ال�سيا�سة ال�ضريبية للدولة ،خ�صو�ص ًا بعد عجزها فـي ال�سيطرة على الدين العام ،وعلى أ�خذ التن�سيق بني البلدان العربية و�إحياء
حقوقها من النافذين والزعماء أ
والقوياء .لذلك ،توجهت احلكومات املتعاقبة بعد اتفاق الطائف �إىل ال�ضرائب غري الت�ضامن العربي.
أ
أ
املبا�شرة التي ت�صيب ذوي الدخل املحدود ،فيما الدولة تخ�سر �إيرادات هائلة لي�س �قلها المالك البحرية ال�سائبة.

فـي ترتيبات زيارته �إىل روما ،حيث
يلتقي كبار امل� ؤس�ولني ا إليطاليني.
ومت التباحث فـي أ�و�ضاع املنطقة،
فيما �شدد خمزومي على �ضرورة
دعم طلب ال�سلطة الفل�سطينية
ا إلعرتاف بالدولة الفل�سطينية فـي
جمل�س أالمن ،م ؤ�كد ًا أ�ن حل الق�ضية

الفل�سطينية بات ملح ًا و�ضروري ًا
إلر�ساء ال�سالم فـي املنطقة.
كما ا�ستقبل خمزومي فـي مقر احلزب
القن�صل العام فـي ال�سفارة امل�صرية
ال�سيد أ�حمد حلمي ،وو�ضعه فـي أ�جواء
زيارته أالخرية �إىل القاهرة ولقاءاته
مع كبار امل� ؤس�ولني.

و ...موافـي فـي م�صر

من االر�شيف

و ...جنبالط
فـي فرن�سا

�إن املطلوب هو ترميم ثقة النا�س بالدولة واحلكومة ،علم ًا أ�ن هواج�س النا�س ب�سيطة ولكن ملحة مثل ت أ�مني الكهرباء
ب�شكل مقبول والتخفيف من أ�عباء املعي�شة على أ�بواب العام الدرا�سي ،ف�ض ًال عن ت أ�مني التعليم والفر�ص للخريجني
ومعاجلة م�شاكل ال�صناعة والزراعة .ومن هنا ن أ�مل أ�ن ت�ستطيع احلكومة العمل على خطة وبرنامج من خارج النهج
الذي يقوم على �سيا�سات التجاذب ال�سيا�سي وخارج نظام املحا�ص�صة الطائفية .هذا مهم جد ًا فـي املرحلة احلالية على
ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي ،و� إ ّال ف�إن أ�ي معاجلة للق�ضايا االقت�صادية بالتنكيد أ�و اال�ستعرا�ض أ�و حتى الرتا�ضي،
�سوف يزيد من �إحباط اللبنانيني من قدرة ال�سيا�سيني على �إحداث اخرتاقات مهمة فـي �إدارة البالد خ�صو�ص ًا اجليل التقى املهند�س خمزومي فـي غداء
عائلي رئي�س «جبه ـ ــة الن�ض ـ ــال
ال�شاب الذي يزداد �إح�سا�سه ب أ�نه �إمنا يحيا فـي ظل دولة فا�شلة!
الوطني» النائ ـ ــب وليد جنبالط وذلك
من هنا نرى أ�ن على احلكومة �إجناز �شيء مهم فـي مرحلة �سيا�سية واقت�صادية حرجة على �صعيد لبنان خ�صو�ص ًا فـي العا�صمة الفرن�س ـ ــية باري�س،
واملنطقة عموم ًا ،هذا با إل�ضافة �إىل م�شكالت لبنان االجتماعية واالقت�صادية املرتاكمة ،والتي تلقي بثقلها على املجتمع حيث تباحث ـ ــا أ
بالو�ض ـ ــاع املحلية
اللبناين من تردّي اخلدمات ومن مياه وكهرباء وتقدميات اجتماعية و�صحية وتربوية وتفاقم الف�ساد والهدر على ح�ساب وا إلقليمية.
اخلزينة وامل�ستهلك ،فـي مقابل تراجع فر�ص العمل وم�ضاعفة تكاليف املعي�شة والغالء.
احلـــــوار

من االر�شيف

ن�شـــــــــــاطات

احلـــــــــوار

خمزومي
يلتقي ثلة من الديبلوما�سيني فـي �إيطاليا
زار املهند�س خمزومي ممثل ليبيا
فـي �إيطاليا ال�سفري عبد احلافظ
قدور وذلك فـي مقر ال�سفارة الليبية
فـي روما ،حيث تط ّرق البحث �إىل
أالو�ضاع الليبية .ومتنى ا�ستقرار ًا
لليبيا وم�ستقب ًال زاهر ًا للبلد العربي
ال�شقيق.
وكان قد ا�ستقبل فـي مكتبه فـي
العا�صمة ا إليطالية روما ،ثلة

من امل�ست�شارين فـي احلكومـ ــة
ا إليطاليـ ــة ،من بينهـ ــم مدير املعهد
العاملي للدرا�سـ ــات ال�سيـ ــد نيكوال
بيدي ،ورئي�س املركز أالمريكي
للدرا�سات ال�سيـ ــد كرمي مزران،
وحمللة ال�صناديق املاليـ ــة امل�ستقلة
ال�سيدة �سيلي�ست مولز لو تركو،
واملحلل فـي مركز روما للدرا�سـ ــات
اال�سرتاتيجية ال�سيد جرمانو
دوتوري.

خمزومي
فـي اجتماع مع «قطاع الطالب وال�شباب»
عقد «قطاع ال�شباب والطالب» فـي
«حزب احلوار الوطني» �إجتماع ًا عام ًا
ومو�سع ًا فـي مبنى احلزب فـي املتحف،
بح�ضور كل من رئي�س احلزب املهند�س
ف ؤ�اد خمزومي واملديرة التنفيذية
ال�سيدة هدى ق�صق�ص وع�ضو املكتب
ال�سيا�سي ال�سيد �سامر ال�صفح
وم� ؤس�ول القطاع �إياد �سكرية.
بد أ� ا إلجتماع بالن�شيدين الوطني

اللبناين ون�شيد «حزب احلوار
الوطني» ،ثم أ�لقى م� ؤس�ول القطاع كلمة
رحب فيها باحل�ضور ،م�شيد ًا بالتنوع
الذي يجمع كافة أاللوان واملذاهب
واملناطق ،معتبـ ــر ًا أ�ن هذا امل�شهد
ي ؤ�كد على خيارنا الوطني ويرتجم
م�شاعر ا إلنفتاح ويثبت ثقافتنا التي
ترف�ض التقوقع والتع�صب.
كما أ�لقى ع�ضو القطاع الطالبي

الطالب حممود جعفر كلمة أ��شاد فيها
بدور خمزومـ ــي فـي دعم الن�شاط
ال�شبابي فـي احلزب .كما قدم كل
من حممود جعفـ ــر وخالـ ــد ها�شم
للمهند�س ف ؤ�اد خمزومـ ــي «�سي
دي» يت�ضمن عمل ون�شاطات قطـ ــاع
ال�شباب.
ثم كانت الكلمة ل�صاحب الكالم
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي ،حيث

عر�ض التطورات ال�سيا�سية املحلية
واخلارجية وما �آلت �إليه أالو�ضاع
فـي املنطقة العربية .و أ�ثنى على دور
ال�شباب اجلوهري فـي هذه املرحلة،
و�ضرورة أ�ن يكون لديه الوعي الكافـ ــي
ملواجهة حاالت التع�صب والتقوقع،
وحتفيزهـ ــم على �ضرورة تو�سيع
دائرة ن�شاطاتهـ ــم ألنهم عماد احلزب
وعماد هذا الوطن.
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فـي عدم قدرة نظام االقرتاع أ
الكرثي
ال�سهام فـي تنمية الدميوقراطية
على إ
(اجلزء الثاين)

ب�شكل عام ف�إن نظام االقرتاع أالكرثي ،على الرغم من ب�ساطته ،هو غري عادل،
وبالغالب غري أ�خالقي .ففي االنتخابات أالخرية ،وحتديد ًا فـي دائرة جبل لبنان
الثالثة ،ح�صلت الئحة على  %53وح�صدت كل املقاعد بينما خ�سرت الالئحة
املقابلة ومل حت�صل على أ�ي مقعد رغم ح�صولها على %47من أال�صوات ،وفـي
دائرة ال�شمال الثانية ،ح�صلت الئحة على %57.5وح�صدت كل املقاعد ،بينما
الالئحة التي حت�صل على  %42.5ال حت�صل على أ�ي مقعد .وفـي انتخابات
العام  ،2000وحتديد ًا فـي دائرة ال�شمال الثانية ،ح�صلت الئحة على  %43من
أال�صوات وح�صدت  %89من املقاعد.
و�إذا كانت االنتخابات هي املدخل ال�صحيح �إىل الدميقراطية ،و�إنه ال دميقراطية
من دون انتخابات ،ان�سجام ًا مع تعريف الدميقراطية ب أ�نها حكم ال�شعب بال�شعب
أ
ولجل ال�شعب ،لتكون �إرادة ال�شعب هي التي اختارت فعلي ًا الهيئة التي �سرتعى
�ش ؤ�ونه .لذلك ال يكفي أ�ن تدّعي دولة ما أ�نها دولة دميقراطية ،ثم تف�سد أ�و
تز ّور �إرادة هذا ال�شعب ،أ�و ت�ضع قانون ًا انتخابي ًا ال يعبرّ حقيقة عن �إرادته ،أ�و
تك ّر�س نظام ًا انتخابي ًا ي�ضمن الهيمنة الدائمة للفئة احلاكمة على أ�جهزة احلكم
و�سلطات الدولة ،وهو ما ي�شكل تهمي�ش ًا ملنطق الدميقراطية التي من أ��س�سها
احلقيقية تداول ال�سلطة ،ف�إذا تعاقب وجود ممثلي هيئات معينة فـي احلكم
ب�صور ٍة دائمة ،ف�إن هذا النظام القائم على غياب منطق تداول ال�سلطة هو
بالت أ�كيد نظام م�شكوك بدميقراطيته .ي�ضاف �إىل ذلك أ�نه ال ميكن حتقيق أ�ي
تنمية �سيا�سية أ�و اجتماعية فـي ظل غياب الدميقراطية وال ميكن للدميقراطية
أ�ن تتحقق مع غياب جمتمع مدين لبنته أالحزاب ال�سيا�سية الوطنية ،تتناف�س على
أ��سا�س الربامج أالف�ضل إلدارة البالد وهو ما نفتقر �إليه .فاخلروج من املجتمع
أالهلي �إىل املجتمع املدين هو املدماك أال�سا�سي لبناء الدميقراطية .وبر أ�ينا� ،إن
لبنان هو أالكرث جهوزية وا�ستعداد ًا من بني دول العامل الثالث لبناء دميقراطية
حقيقية ،لتوفر تقاليد �سيا�سية ليربالية وم�ساحة وافرة للحريات وجمتمع مدين
جنيني قابل للنهو�ض فيها ،فيظهر اعتماد الن�سبية �ضرورة متالزمة مع ن�ش أ�ة
أالحزاب ال�سيا�سية الوطنية.
ً
ً
أ
أ
من هنا بات وا�ضح ًا وم�سلما به ،وفقا ملا �وردناه� ،ن تطبيق نظام االقتـراع
أالكثـري (املعمول به حالي ًا)� ،سيذهب بعدالة التمثيل وينتق�ص من م�شروعيته.
و�ضمان �صحة التمثيل يقت�ضي اللجوء �إىل نظام انتخابي ي�ساهم فـي تطوير
احلياة ال�سيا�سية وي�سمح ملختلف مك ّونات ال�شعب اللبناين ،بتلويناته املتعددة،
ب أ�ن ت�شرتك فـي احلياة النيابية مبا يتوازى مع حجمها االجتماعي وال�سيا�سي،
وهذا ما ال يتحقق �إال فـي ِّ
ظل اعتماد نظام التمثيل الن�سبي.
فمن ح�سنات النظام الن�سبي على أ��سا�س الدائرة الكربى أ�نه ي ؤ� ّمن االندماج
الوطني ،ألنه كلما كربت دائرة االنتخاب كلما ات�سعت دائرة االلتقاء ،كما ت�ساعد
الن�سبية على ت أ�مني متثيل طموحات وتطلعات النا�س و�آمالهم .فهو ت�صويت
للم�ستقبل وعن امل�ستقبل ،وهو خطوة للخروج من اخلط أ� و�إ�صالح ما ف�سد وعملية
متكررة هدفها تنقية ال�شوائب وتطوير الواقع ال�سيا�سي القائم .كما أ�ن عدالة
التمثيل تظهر من خالل متثيل جميع التيارات ال�سيا�سية ،والقوى االجتماعية
والنقابية ،ك ّل بح�سب حجمه وفاعليته .وي�ساعد نظام التمثيل الن�سبي على تغيري
�سلوك الناخب واملر�شح ،ألنه عندما تعتمد الدائرة الكربى� ،سيكون املر�شح
جمرب ًا على اخلروج من خطابه الطائفي واملناطقي ،واعتماد اخلطاب الوطني،
وهذا ما ينعك�س �إيجاب ًا على الناخب الذي �سيهتم أ�ي�ض ًا فـي اختياره للمر�شح
على هذه أال�س�س ،وهذا ما ي�ساهم فـي اخلروج من ظلمة الطائفية واملناطقية،
والدخول فـي رحاب املواطنة والوطنية.

و أ�خري ًا ي�ساهم النظام الن�سبي فـي التخفيف �إىل حدٍ بعيد من احلالة املر�ضية
التي نعاين منها فـي كل ا إلنتخابات املتمثلة فـي �آفة �شراء أال�صوات ،هذه ا آلفة
التي ت ؤ�ثر ب�شكل أ��سا�سي على نتائج االنتخابات ،حيث أ�ن �شراء ب�ضعة �آالف
من أال�صوات ،فـي القانون املعتمد� ،ستقلب النتائج ب�صورة كلية ،خ�صو�ص ًا فـي
دائرة متعددة املقاعد .بينما فـي ظل النظام الن�سبي ف�إن أ�ثر �شراء أال�صوات،
ت�صوير حممد ال�ساحلي مهما كان حجمه ،لن يتجاوز ح�صول الطرف الرا�شي على ب�ضعة مقاعد نيابية
فقط.
آ
كما يحد النظام الن�سبي من �ثار التزوير على �صعيد نتائج االنتخابات لذات
أال�سباب املتعلقة ب�شراء أال�صوات ،وي�ساهم أ�ي�ضا فـي جتديد والدة أالحزاب
الوطنية ،ألنه بعد اخلروج من اخلطاب الطائفي ،وتكوين خطاب وطني ،هذا
اخلطاب اجلديد لن يكون قوي ًا وم ؤ�ثر ًا �إذا مل تتم �صياغته فـي �إطار م�شروع
حزبي يجري ال�سعي احلقيقي لتحويله واقع ًا ملمو�س ًاُ .ي�ضاف �إىل ذلك عدد
أ
للكادميية امللكية الدولية للعلوم الب�شرية و أ�طفال أالنابيب الدكتورة الف�ساد املتعددة من الدواء وغريه وقال كبري من الفوائد كتعزيز التكتالت النيابية و�إق�صاء املتطرفني وذلك من خالل
قطاع ال�شباب والطالب
( ،)RAISITحتت عنوان «جتارة ن�سرين الها�شمي ،حتدثت فيها عن «ال ن�ستغرب بعد كل ذلك أ�ن ن�صل �إىل ن�صاب ا إلبعاد املحدد بحا�صلني انتخابيني ،وخلق املجتمع املدين الفاعل.
أالجنة وعوملة أالن�ساب» ،برعاية دولة غياب القوانني التي حتدد ال�شروط جتارة أالجنة» .ثم كانت كلمة لراعي
�شارك ع�ضو املكتب ال�سيا�سي فـي
أ
«حزب احلوار الوطني» �إياد �سكرية رئي�س جمل�س النواب نبيه بري وذلك املهنية والتقنية التي يجب أ�ن تتوافر احلفل ممث ًال بالنائب قا�سم ها�شم vv ،ي�ضع «حزب احلوار الوطني» بني �يدي اللبنانيني ،وعلى
فـي فندق الربي�ستول.
فـي أ�طفال أالنابيب .وتطرق النائب أ��شار فيها �إىل أ�همية التطور العلمي أ�جزاء« ،م�شروع قانون لالنتخاب يعتمد الن�سبية أ��سا�س ًا لالنتخابات
فـي الندوة التي نظمها املكتب ا إلقليمي
ؤ
لل�شرق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا تخلل الندوة كلمة للمديرة التنفيذية ال�سابق رئي�س الهيئة الوطنية ال�صحية ودعا النقابات �إىل حتمل م�س�وليتها النيابية» الذي كان قد أ�علن احلزب عنه فـي م ؤ�متر �صحفي فـي دار
أ
للكادميية ،املتخ�ص�صة بالوراثة الدكتور �إ�سماعيل �سكرية �إىل أ�وجه املهنية وا إلن�سانية والوطنية.
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
 vورد �سهو ًا فـي خرب لقاء املهند�س خمزومي مع ال�صيادين� ،إذ أ�ن ال�صحيح هو أ�ن اللقاء مت مع «�صيادي اجلناح» ولي�س �صيادي أ
الوزاعي ،على قانون انتخابي جديد يكفل �صحة التمثيل ال�شعبي وعدالته.
والعتذار.
فاقت�ضى التنويه إ

«قطاع ال�شباب والطالب»
الجنة وعوملة أ
ي�شارك فـي ندوة «جتارة أ
الن�ساب»
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توفيق الهندي :ال أ��شاطر البطريرك الراعي هواج�سه
أ�جرت جريدة «احلوار» مقابلة
مع الدكتور توفيق هندي امل�ست�شار
ال�سيا�سي ال�سابق لقائد «القوات
اللبنانية» الدكتور �سمري جعجع،
ومت التطرق خاللها �إىل أ�برز
أ
الحداث التي ت�شهدها و�شهدتها
ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية
والقليمية ،ال �سيما أ
الحداث فـي
إ
�سوريا.
 أ�ين أ�نتم من ال�ساحةال�سيا�سية؟
ً
أ
 أ�و ًال ،ل�ست غائبا و�كرب دليل ح�ضوريا إلعالمي ،حيث أ��شارك �سنوي ًا فـي
أ�كرث من � 20إطاللة تلفزيونية ،كما فـي
ال�صحافة املكتوبة وامل�سموعة كما أ�ن
توا�صلي مع اجل�سم ال�سيا�سي اللبناين
قائم ون�شط.
ثاني ًا ،أ
لل�سف �إن مل يكن ال�سيا�سي وزير ًا
ؤ
أ�و نائب ًا أ�و لديه م�س�ولية فـي حزب كبري،
يبدو وك أ�نه غائب عن احلياة ال�سيا�سية
والوطنية.
 طالب غبطة البطريرك مارب�شارة بطر�س الراعي بعقد جديد
ينطلق من أ��سا�س امليثاق الوطني
و�صيغة العي�ش امل�شرتك .كذلك
ك�شف أ�ن على لبنان أ�ن ي�ستعيد
دوره الريادي فـي املنطقة كعن�صر
ا�ستقرار و أ�مان فـي هذه الظروف
الع�صيبة التي يتخبط بها العامل
العربي واملنطقة .هل تقومون
من موقعكم ال�سيا�سي بتخفيف
الت�شنجات بني  8و  14آ�ذار؟
 أ�و ًال العقد ا إلجتماعي اجلديدموجود فـي اتفاق الطائف ،وهو العقد
ا إلجتماعي ال�سيا�سي الذي حدّد
ماهية الكيان اللبناين ،والذي أ�دخل
ا إل�صالحات ال�سيا�سية املتواجدة فـي
اجلمهورية أالوىل ،و�إن هدفه كان حل
كافة امل�شاكل والق�ضايا التي ولدتها
احلرب �سنة  ،1975وهي حرب مثلثة
أال�ضالع أ�ي حرب بني اللبنانيني وحرب
ا آلخرين على أ�ر�ض لبنان.
 وماذا تعني بحرب مثلثةأ
ال�ضالع؟
أ
 يقولون �إنها احلرب الهلية ،لكنهالي�ست حرب ًا أ�هلية بل هي ثالثة حروب
فـي الوقت ذاته .هنالك حرب بني
اللبنانيني ،حرب ا آلخرين على أ�ر�ض
لبنان ( أ�مريكا ،ا إلحتاد ال�سوفياتي،
البالد العربية ،الفل�سطينيني وما �إىل
ذلك) ،و�إ�سرائيل بالت أ�كيد .من ناحية
أ�خرى كان �ضمن هذه احلرب حروب
�إ�سرائيلية ،وحروب الفل�سطينيني و أ�ي�ض ًا
حروب �سوريا املبا�شرة أ�و بالوا�سطة �ضد
لبنان .هذه هي أالوجه الثالثة ،وهي
مرتابطة ومت�ش ّعبة ،وبالتايل أ�نتجت هذا
الو�ضع غري امل�ستقر فـي لبنان منذ العام
 1975و�إىل اليوم ،وبكل أ��سف أ�قول �إننا
مل نخرج حتى ا آلن منها .لكن اليوم
لدينا و�ضع خا�ص ،هنالك حرب بني
حمور تتزعمه �إيران وحمور �آخر أ��سميه
«حمور لبناين خال�ص» ،وبالت أ�كيد أ�ن
�إيران تتزعم التحالف اال�سرتاتيجي
(�إيران� ،سوريا ،حزب اهلل وحما�س).
باملقابل ،ثمة قوى دولية و�إقليمية
(مبا فيها تركيا و�إ�سرائيل) وعربية،
لي�س بينها حتالف ا�سرتاتيجي� ،إمنا
تتقاطع م�صاحلها فـي مواجهة التحالف
ا إل�سرتاتيجي الذي تقوده �إيران .بر أ�يي
�إن فـي لبنان فريق ًا ال يريد أ�ن يكون
موجود ًا ال فـي هذا الطرف وال فـي ذاك،
بل يريد أ�ن يكون لبنان أ�و ًال ،و أ�نا مع هذا
احلـــــوار

الر أ�ي ،لكن أ
لل�سف هذا ال�صراع ينعك�س  -القرار رقم  1701أ�عاد الت�شديد على
العودة �إىل اتفاق الهدنة ،وفـي هذا
علينا وعلى لبنان.
القرار هنالك أ�ربع فقرات عن تنفيذ
 قلتم «منذ ما قبل اتفاق الطائف .1559كان هنالك حرب مثلثة أ
ال�ضالع»،
فهل هنالك تقارب بينها اليوم؟
 (مقاطع ًا) على ماذا ين�صـي
ف
 نعم ،هنالك اليوم وجهتي نظر1559؟
لبنان ،أ
حزب
لل�سف �إحداهما ميثلها
 ين�ص على خروج اجلي�ش ال�سوريؤ
اهلل وحلفا�ه.
وهذا نفذ ،ا إلنتخابات الرئا�سية متت،
وكل �سالح امللي�شيات يجب أ�ن ي�سلم �إىل
 من هم حلفاء حزب اهلل؟الدولة ،أ�ي م�شروع الدولة ،و أ�ذكر أ�ن كل
 حلفاء �سوريا منذ بداية احلرب واليزالون و أ�ي�ض ًا التيار الوطني احلر ،تلك البنود هي من بنود اتفاق الطائف.
وه ؤ�الء عندهم حتالف ا�سرتاتيجي فـي �إذا عدت �إىل اتفاق الطائف ،فال �سالح
ما بينهم مع �يران و�سوريا و»املقاومة» ،خارج �إطار الدولة ،أ�ي أ�نه هو م�شروع
إ
مقابل طرف �آخر يطالب أ�ن تكون الدولة الدولة ،وكل ما هو موجود هو فـي
هي أال�سا�س ويطالب أ�ي�ض ًا بال�سيادة م�شروع الدولة .البع�ض يريد أ�ن يف�سر
أ�ن املقاومة لها احلق فـي احلفاظ على
وا إل�ستقالل.
�سالحها ،هذا خط أ� مئة فـي املئة.
اليوم الطرف الرئي�س فـي هذا املحور
هو حزب اهلل ،وله ر ؤ�ية �سيا�سية تتعدى  -كيف؟
احلدود اللبنانية ،وهي ر ؤ�ية �سيا�سية  -يعترب البع�ض أ�ن اتفاق الطائف يقول
�إ�سالمية تتعدى أ�ي�ض ًا ال�صراع العربي -ب�إمكانية املقاومة أ�ي بوجود مقاومة
ا إل�سرائيلي .ولبنان فـي هذا ال�صراع ع�سكرية .لكن فعلي ًا �إذا عاد املرء وقر أ�
حدد هدفه اال�سرتاتيجي أ�ال وهو تدمري بروية البند املتعلق ب�إ�سرائيل ،أ�ي بتحرير
دولة �إ�سرائيل .هذا وا�ضح فـي وثيقة أالر�ض اللبنانية ،يرى أ�نه يجب أ�و ًال تنفيذ
حزب اهلل التي �صدرت العام املا�ضية« .القرار  ،»425أ�ي ب�سط �سيادة الدولة
لكن ملاذا يقولون للر أ�ي العام اللبناين من خالل اجلي�ش والعودة �إىل اتفاقية
أ�نهم يريدون حماية لبنان� ،إ�سرتجاع الهدنة .لكن بال�سماح ال�ستعمال الو�سائل
�شبعا ،وحماية ثروة لبنان النفطية ،هذا التي ت�سمح بخروج �إ�سرائيل من لبنان،
هو الكالم ال�سيا�سي اليومي التكتيكي .هذه «اجلملة» اعتربوها �ضوء أ�خ�ضر
أ�ما فعلي ًا فعندما يتكلمون عن املقاومة ،للمقاومة .هنا أ�ريد أ�ن أ� ّ
و�ضح متام ًا هذه
فهي مقاومة �إ�سالمية ،هدفها تدمري امل� أس�لة ،عندما كنت م�ست�شار ًا �سيا�سي ًا
دولة �إ�سرائيل� .إنهم أ�دخلوا لبنان عنوة لقائد «القوات اللبنانية» �آنذاك كنا
فـي �صراع كبري قد ي�صل فـي مرحلة من متابعني التفاق الطائف عن كثب ونحن
املراحل �إىل جتدد احلرب مع �إ�سرائيل على امل�ستوى ال�سيا�سي والع�سكري،
و�إىل نتائج ال حتمد عقباها.
(غطينا) م�سيحي ًا اتفاق الطائف �إىل
�إن أالطراف اللبنانية أالخرى تعترب جانب التغطية الوطنية والدينية من قبل
�إ�سرائيل عدو ًا و أ�ن لبنان فـي �صلب غبطة البطريرك مار ن�صراهلل بطر�س
ال�صراع العربي-ا إل�سرائيلي ،ولكنها �صفري .هذان الطرفان امل�سيحيان
تختلف مع احلزب فـي الو�سائل كما هما اللذان أ�منا الغطاء �آنذاك التفاق
فـي املوقف بالن�سبة للعملية ال�سلمية فـي الطائف ،ف�إذا أ�ردنا أ�ن نقول منذ تلك
املنطقة.
الفرتة كقوات لبنانية أ�ننا نقبل ب�سالح
حزب اهلل ون�سلم نحن �سالحنا نكون فـي
 هل « 14آ�ذار» �ضد �إ�سرائيل؟غاية الغباء .فبالت أ�كيد أ�ن هكذا م� أس�لة
 بالت أ�كيد!مل تطرح �إطالق ًا ولو طرحت من امل ؤ�كد
 حلفاء « 14آ�ذار» �ضد أ�ن غبطة البطريرك �صفري مل يكنليقبل بها .والدليل على ذلك مواقفه
ا�سرائيل؟!
 بالت أ�كيد كل اللبنانيني �ضد �إ�سرائيل ،جتاه ق�ضية ال�سالح ا آلن و�سابق ًا .أ�يأ�ن م�شروع الدولة هو أال�سا�س ،واتفاق
هل ت�شك فـي ذلك؟!
الطائف هو م�شروع الدولة ،و�إذا
 أ�مل تكن «القوات اللبنانية» مع كان هنالك من �إرادة ال�ستعمال بع�ض�إ�سرائيل؟
الو�سائل العنفية جتاه �إ�سرائيل ،فالدولة
أ
أ
مع
تعاطت
لبنانية
طراف
�
 نعم ثمةتقوم بواجبها ولي�س �ي طرف لبناين من
�إ�سرائيل فـي مراحل معينة وفـي ظروف خارج الدولة.
معقدة ،لكن دعني أ�قول لك أ�ن املرحلة
وجه حزب اهلل �سالحه �إىل
التي أ�عرفها(مرحلة �سمري جعجع)  -متى ّ
كانت �إ�سرائيل فـي غاية ا إل�ستياء من الداخل اللبناين؟
�سيا�سة القوات املتحالفة واقعي ًا �آنذاك  -أ�نا ال أ�حتدث عن توجيه احلزب
مع العراق وفل�سطني .اليوم ،املوقف �سالحه �إىل الداخل ،أ�نا أ�قول أ�ن هذا
اللبناين جتاه �إ�سرائيل (وكل أ�طراف ال�سالح غري د�ستوري ،وهذا يناق�ض
� 14آذار متوافقة عليه) يخت�صر ب أ�ن الد�ستور واتفاق الطائف.
�إ�سرائيل عدو ،غري أ�ن امل�شكلة هي فـي
حترر أ�ر�ضك؟
كيفية حتديد التعاطي مع هذا العدو - .كيف ّ
أ�ي هل التعاطي يكون عرب «مقاومة»  -أ�و ًال حترير أالر�ض مت وانتهى بـ»القرار
أ�ي عرب �سالح خارج عن �طار الدولة.»425 ،
إ
الو�ضع
هذا
أ�و على الدولة أ�ن تواجه
 بقي لدينا حواىل �سبع قرىأ
ال�سرائيلي؟
الحتالل إ
بح�صرية ال�سالح ،والقرار ي�تي من حتت إ
داخل الدولة .ثمة نقاط أ��سا�سية فـي  -هذه كلها حجج� ،إن وجودهم كطرف
اتفاق الطائف ،ولكن على ماذا تن�ص؟ م�سلح يجعل حترير مزارع �شبعا أ��صعب،
تن�ص على العودة �إىل اتفاقية الهدنة ماذا يفعلون؟ هم يقومون بربط نزاع
( ،)1949وتلك ا إلتفاقية موجودة فـي لكي يكملوا ب�سالحهم .أ��ص ًال ق�ضية
اتفاق الطائف .اليوم كل أالطراف تقول مزارع �شبعا مل يجر احلديث عنها �إال
�إنها مع اتفاق الطائف.
عندما ط ّبق القرار رقم  ،425حينها
الهدنة؟
 من يخرق اتفاقخرجت أال�صوات لتقول �إن مزارع �شبعا

مل حترر وق�ضية أال�سرى فـي �إ�سرائيل،
اللهم �إذا كانوا يريدون حترير كل
أال�سرى العرب والفل�سطينيني .لكنني
أ�ذكر متام ًا أ�نه بتاريخ  25أ�يار �سنة
 2000خرج اجلي�ش ا إل�سرائيلي ،لكن
قبل هذا التاريخ ب أ��سبوع أ�و أ��سبوعني
بد أ�وا بالكالم عن مزارع �شبعا .و أ�ريد
أ�ن أ�ذكر أ�ي�ض ًا أ�نه فـي �سنة 1967
أ�ي عندما حدثت احلرب والتي أ�دت
أ
لل�سف �إىل هزمية العرب وللت أ�كد عد
�إىل ال�صحف فـي ذاك احلني ،تعرف �نأ
م�صر خ�سرت �صحراء �سيناء ،أالردن
خ�سرت ال�ضفة الغربية و�سوريا خ�سرت
اجلوالن .تبجحت ال�سلطة اللبنانية ب أ�ن
لبنان مل يخ�سر �شيئا .ومل يكن هنالك
طرح ملزارع �شبعا ،فمزارع �شبعا ق�ضية
�شائكة ،فمن امل ؤ�كد أ�ن هنالك ق�سم
لبناين وق�سم �سوري وهذه مثل «م�سمار
جحا» فقط ليقال أ�ن هنالك نزاع.
فعقد النزاع هذا يتطلب وجود ال�سالح.
فالق�ضية �إذ ًا ،ق�ضية �سالح ،ومزارع
�شبعا لي�ست �إال ذريعة عندما تقر أ� وثيقة
حزب اهلل ،ألن أالمور وا�ضحة فـي تلك
الوثيقة ،هم �ضد أ�ي �سالم مع �إ�سرائيل،
اليوم �إ�سرائيل تخ ّرب ال�سالم ،واليمني
ا إل�سرائيلي يخ ّربه وهذا ما ينا�سب
احلزب ،ألن التط ّرف ا إل�سرائيلي من
جهة يتنا�سب ويتناغم مع التط ّرف
الفل�سطيني والعربي وا إل�سالمي،
فاحلزب هو أ��ص ًال �ضد أ�ي حل �سلمي،
يهمه كما يهم �إ�سرائيل أ�ن يظل ال�صراع
قائم ًا ألهداف متباينة وم�ضادة .هذا
هو الواقع .بالن�سبة �إلينا� ،إن اتفاقية
الهدنة  1949هي املرجع ،ويجب أ�ن
يو�ضع ال�سالح فـي �إطار الدولة .ما هي
قوة حزب اهلل؟ قوته فـي �صواريخه التي
ت ؤ�ذي الداخل ا إل�سرائيلي ،فلو أ�عطيت
هذه ال�صواريخ للجي�ش اللبناين ،و�إذا
ما متكن اجلي�ش اللبناين من �شراء
منظومة �صواريخ �إ�ضافية ،يكون لبنان
قد حقق عملية الردع وحماية نف�سه،
ألن تلك احلماية ال ت�ستدعي �إطالقا أ�ن
تكون ال�صواريخ فـي يد حزب اهلل .لكن
أ
لل�سف الدولة اللبنانية أ��صبحت أ��ضعف
من أ�ن تطالب بذلك ،وحزب اهلل أ�قوى
من الدولة وهو أالقوى اليوم.
 ال أ�علم ما هي ردة الفعل علىحديثكم عرب جريدة «احلوار»،
لكنني مقتنع أ�ن حترير أ
الر�ض
يجب أ�ن يكون بال�سالح ،طاملا �نأ
الدولة اللبنانية �ضعيفة ،وطاملا
موجه نحو
أ�ن �سالح حزب اهلل ّ
�إ�سرائيل ،لي�س هنالك م�شكلة!
 لي�س �صحيح ًا هذا الكالم...(مقاطع ًا) عندما أ�كون �ضعيف ًا
وهنالك من يحميني أ�كون حممي ًا!
�إنه ال يحميك ،حزب اهلل لديه م�شروعيتعدى ال�صراع العربي -ا إل�سرائيلي.
 ما هو م�شروعه؟ م�شروعه ،م�شروع �إ�سالمي. لي�س �صحيح ًا!؟ �صحيح مئة فـي املئة� ،إقر أ� الوثيقة،ال�شق اللبناين بالن�سبة له هو املقاومة،
وعندما تقر أ� على موقعه ا إللكرتوين،
فتكون املقاومة �إ�سالمية.
 �إذا أ�راد �شاب م�سيحي أ�ن يكونمقاوم ًا ،هل يرف�ضونه؟
 ال يقولون له ال ،يدخلونه لكي يطلقالر�صا�ص على �إ�سرائيل ،لكن القرار
لهم ومتخذ ،هذا ال�سالح فـي يدهم،

وهم فـي حتالف ا�سرتاتيجي ومل يخجلوا
به أ�بد ًا.
 مع من حتالفوا؟ مع �إيران والنظام ال�سوري احلايل،وبالتايل قرار ال�سالح ووجوده يجب أ�ن
يكون فـي �إطار الدولة اللبنانية ،وقرار
ا�ستخدامه يجب أ�ن يكون فـي يدها .هم
يقولون القرار لنا ألننا مقاومة ،أ�نتم
ونحن نت�شارك بالدولة ،لكن ال يريدون
امل�شاركة بقرار ا�ستخدام ال�سالح كيف
هذا؟
 غبطة البطريرك الراعي اتفقتهواج�سه مع هواج�س بطريرك
الروم أ
الرثوذك�س �إذ يقوالن:
«�إذا �سقط النظام ال�سوري ،هنالك
خوف على م�سيحيي �سوريا� .إذاً،
كالمكم يتناق�ض مع �صاح َب ْي
الغبطة؟
 البيان ال�صادر عن البطريرك الراعيوالبطريرك هزمي أ�كد على مرجعية
الدولة فـي لبنان وتعاطفه مع ال�شعوب
التواقة �إىل احلرية.

و أ��سو أ� .هذا كالم خطري ،أ�ي ي�ضع أالقلية
امل�سيحية فـي مواجهة الغالبية ا إل�سالمية
ال�سنية فـي �سوريا والعامل العربي،
هذا الكالم يقوم على تقوية عزمية
امل�سيحيني داخل �سوريا لاللت�صاق
بنظام يتهاوى وهذا ي�شكل خطر ًا .و أ�نا
وا�ضح جد ًا فـي هذه امل� أس�لة والكالم
على أ�ن هنالك �إخوان م�سلمني ،وهنالك
�سلفيني ،هذا كالم النظام ال�سوري،
هذا كالم غري حقيقي .الثورات العربية
فـي م�صر وفـي كافة الدول العربية مل
حتدث ألن هذه الفئة ا إل�سالمية قامت
بها .واحلقيقة أ�ن ا إل�سالميني التحقوا
بالثورة ،وهم مل ي أ�خذوا املبادرة ،بل أ�تت
الثورة نتيجة قمع دام � 40-30سنة .هذه
أالنظمة التي أ�تت غالبيتها من انقالبات
ع�سكرية ،قمعت �شعوبها ومل ترتك لها
احلرية .حتى على امل�ستوى ا إلقت�صادي
ا�ست أ�ثرت بخريات البلد حفنة قليلة من
أالزالم .فكان هنالك ا�ستبداد من جهة
وعدم عدالة فـي امل� أس�لة ا إلجتماعية
ا إلقت�صادية .تريد أ�ن ت� أس�لني ملاذا حدث
هذا ا آلن؟ لي�س كما يقال م�شروع ال�شرق
أالو�سط الكبري .فهذا امل�شروع كان على
عهد بو�ش.

 هل البطريرك الراعييخطىء؟!
 كالمي ال يتناق�ض مع غبطته الذي  -آالن ينفذونه؟
ً
أ
أ
ً
قال أ�نه ينقل وجهة نظر حزب اهلل ،ومل  -لي�س �صحيحا� .وال ،المريكيون فوجئوا
يف�صح عن وجهة نظره ال�شخ�صية.
بكل ما حدث .ثاني ًا� ،إذا نظرت �إىل
املوقف أالمريكي أ
والوروبي والر�سمي
 أ�عود ب�س ؤ�ايل هل البطريركالغربي جتاه ما حدث فـي �سوريا ،فتجد
يخطىء؟
أ�نهم أ�خذوا الوقت الكايف لكي يقولوا
 ال أ�حد مع�صوم عن اخلط أ� ،فج ّمن
ل
للنظام ال�سوري كفى .أ�ذكر هنا بكالم
ال يخطئ ،و أ�عود و أ�كرر ب أ�ن البطريرك
الراعي تكلم عن هواج�س ،و أ�نا ال وزيرة اخلارجية أالمريكية فـي بداية
التحركات الثورية داخل �سوريا :أ
«ال�سد
أ��شاطره الر أ�ي فـي هذه الهواج�س.
هو �إ�صالحي» .كانوا يتوا�صلون معه مبا
 غبطته لديه �ضوء أ�خ�ضر من ي�سمونه عملية حمادثات للو�صول �إىلنتائج .فلي�س �صحيح ًا أ�ن هنالك م ؤ�امرة
الفاتيكان بهذا املو�ضوع؟!
على �سوريا ،وال على م�صر وال على أ�ية
 من قال ذلك؟دولة �شهدت ثورات �شعبية .ملاذا هذه
(مقاطع ًا) أ�عود و أ�كرر أ�ن
�صاحبي الثورات ،ألن هنالك �شعب مطلع على
ْ
الغبطة
م�صران أ�نه فـي حال التكنولوجيا واملوا�صالت والف�ضائيات
ّ
�سقوط النظام ال�سوري ،هنالك وا إلت�صاالت والـ Facebookوالـ
خوف على الوجود امل�سيحي فـي � youtubeإلخ ...هذه ال�شعوب
�سوريا؟
ا�ستفاقت على م أ��ساوية أ�و�ضاعها ،على
ؤ
أ
م�سيحيي
على
اخلوف
عن
الكالم
هذا ال�سا�س حتركت ،ه�الء الذين
ً
�سوريا ي�شكل دعما لهذا النظام كما يتحركوا لي�سوا أ�والد جارية.
يحدث ا آلن ،وي�ضع م�سيحيي �سوريا فـي
 الو�ضع العربي بكفة والو�ضعخطر كونهم حلفاء لنظام متداع.
ال�سوري بكفة أ�خرى؟
 ما الذي ي�ضمن أ�ن امل�سيحني لن  -ملاذا ،خري �إن�شاء اهلل!!يكونوا فـي خطر فـي حال �سقوط
 ألنه نظام عادل ،ويعطي �شعبهالنظام ال�سوري؟
احلقوق؟
 أ�و ًال� ،سي�سقط النظام ال�سوري.أ
أ
ً
 عادل!؟ �بدا لي�س بعادل .ر�ينا عدله متى؟فـي لبنان ،أ�ين عدله فـي لبنان؟ لي�س
 خالل أ��شهر.فقط منذ العام  ،1975بل من قبل ،من
أ�دخل ال�سالح �إىل لبنان؟ وب أ�ية طريقة
 فـي حال �سقوط النظام ،كيف لبنان أ�خرج من اتفاقية الهدنة؟ت�ضمن للم�سيحي ال�سوري أ�ن يبقى
فـي بلده؟
العالمي واملحلل
 يقولإ
أ
�سيء
فهنالك
العقلية،
هذه
بقيت
 �إذاال�سيا�سي املحامي جوزيف �بو

توفيق الهندي فـي حديث إ�ىل «احلوار»
فا�ضل من برنامج «احلدث» على
قناة «املنار»� ،إن غبطة البطريرك
الراعي يتمتع بدعم فاتيكاين
مطلق ،و�إن احلكومة اللبنانية
�ستم ّول املحكمة الدولية لتجنّب
لبنان �إرتدادات عدم التعاون
والعقوبات ،هل لديكم �إ�شارات عن
الرتدادات؟
تلك إ
 هذه م� أس�لة تخ�ص الكني�سة وحدها،وال يجب أ�ن يتكلم بها أ�حد.
 (مقاطع ًا) علة م�سيحيي «14آ�ذار» أ�ن البطريرك �صفري كان
ي ؤ� ّيد مواقفهم ،أ�ما اليوم عندما
ر أ�وا أ�ن البطريرك الراعي خائف
على م�سيحيي لبنان و�سوريا
ابتد أ�وا بال�سلبيات ،ونحن -
امل�سيحيني�( -شلعوطني ون�ص فـي
ال�شرق!!!).
 أ�بد ًا ...أ�بد ًا...الرتدادات التي �صدرت
 ر أ�ينا إأ
وال�صوات ال�سلبية ،و أ�ن هنالك
أ
جتر� ،وهو من
�سيا�سي م�سيحي
ّ
« 14آ�ذار» وقال« :يجب على
غبطة البطريرك الراعي أ�كل
الزعرت»!!!
 من قال ذلك؟ النائب دوري �شمعون! يجب عدمالتعر�ض للمقامات الروحية؟!
 أ�نا أ�تكلم فـي ال�سيا�سة� ،إ� أس�لني و أ�ردعن نف�سي ،أ�نا أ�قول لك لي�س �صحيح َا أ�ن
الق�ضية لديها ر أ�يان.
 هل هذا ر أ�ي الكني�سة؟ ال ،الكني�سة املارونية عندها م�سلماتأ��سا�سية.
 غبطته مل يخرج عن تلكامل�سلمات؟!
 أ�و ًال ما هي امل�سلمات؟ احلفاظ علىالكيان اللبناين ،وعند احلفاظ عليه
هنالك ق�ضية احلرية وهي أال�سا�س.
ولوال احلرية ،مل يكن هذا الكيان
موجود ًا ،وال املوارنة ومل يكن هنالك
أ�ي�ض ًا وجود للموارنة وال للم�سيحيني.
 (مقاطع ًا) هل خرج غبطتهعنها؟
أ
ً
 قاطعني قائال دعني �كمل ..هذا يعنيأ�ن هنالك عي�ش م�شرتك ،كما يجب
أ�ن يكون هنالك توافق وتوازن و�سيادة
وا�ستقالل ،و أ�ي�ض ًا دميقراطية ألنها
أال�سا�س .أ�نت تتكلم عن نظام قمعي
فـي �سوريا ،وهذا النظام «عمل ما ال
ُيعمل» فـي لبنان ،لهذا خرج من لبنان
بعدما ر أ�ت كل الدول ( أ�مريكا ،أ�وروبا
وبع�ض الدول العربية) التي �سلمته
لبنان فـي العامني  91و  ،92أ�ي �إبان
التوافق ال�سعودي -ال�سوري على عهد
دولة الرئي�س رفيق احلريري .وكان
النظام ال�سوري قد تدخل فـي لبنان
من قبل أ�ي منذ العام  ،1975عندما
بد أ�ت أال�سلحة الفل�سطينية بالدخول
�إىل لبنان .لذا ف أ�نت ككني�سة مارونية
من غري املمكن أ�ن تكون �إىل جانبه حتى
لو �صرحت ب أ�نك خائف على امل�سيحيني
من جميء ا إلخوان امل�سلمني وال�سلفيني،
لكي يجربوا م�سيحيي لبنان و�سوريا
على اعتناق الدين ا إل�سالمي ،وعندها
يذهب امل�سيحيون «فرق عملة» .أ�نا اقول
و أ� ؤ�كد أ�ن البطريرك �صفري مل يكن أ�بد ًا
مع «� 14آذار» ،بل كان العامل مع مواقف
ومبادىء وم�سلمات الكني�سة املارونية،
وكان هنالك أ�طراف أ�خرى �ضد هذه
امل�سلمات وهم م ؤ�يدو �سوريا فـي لبنان.
ه ؤ�الء كانوا �سائرين معها ومع الو�صاية
والتدخل الكامل فـي أالو�ضاع اللبنانية.

احلـــــــــوار
 ال أ�ريد الدخول بهذا املو�ضوع ،لي�س يلعالقة مع اململكة وال �سواها ،أ�نا أ�نظر
�إىل لبنان ،و أ�قول أ�ن امل�صلحة اللبنانية
تقت�ضي أ�ن تكون حكومتها ،حكومة
و�سطيني ،و أ�ن كل أالمور اخلالفية تذهب
�إىل طاولة احلوار التي ير أ��سها فخامة
الرئي�س ،و أ�نا مع هذا الر أ�ي ،وهنالك
�شخ�صيات من داخل «� 14آذار» م ؤ�يدين
لهذا الر أ�ي ،وال يرون أ�نه من احلكمة
أ�ن ت أ�تي «� 14آذار» وتت�سلم احلكم �إذا
ا�ستقالت حكومة الرئي�س ميقاتي.

البطريرك �صفري ،عمل مببادىء
الكني�سة وم�سلماتها ،كان �ضد �سوريا
وال يزال ،لي�س ألنه �ضد �سوريا ،بل ألن
�سوريا كانت تت�صرف ب�سوء داخل لبنان،
وكان لبنان يطالب باحلرية وا إل�ستقالل
وال�سيادة .هل غريت �سوريا طابعها؟
هل يعترب حزب اهلل من حيث امل�شروع
ال�سيا�سي ،حزب لبناين؟ كال ،هو حزب
�إ�سالمي له ر ؤ�ية �إ�سالمية كونية ،يرى
أ�ن هدفه ا إل�سرتاتيجي فـي هذه املرحلة
ا إل�سرتاتيجية هو تدمري دولة �إ�سرائيل.
أ�نا أ�حرتمه ،لكن ال أ�قدر أ�ن أ�توافق معه.
آ
أ
أ�حرتمه ألن لديه ر أ�ي وقناعة (برافو  -بر�يكم «� 14ذار» �ستبقى «ح ّية
عليه) ،لكن تلك القناعة تتناق�ض مع �سيا�سياّ» أ�و تو ّدع ال�سيا�سة؟
لبنان وم�سلمات بكركي التاريخية.
 ال أ�حد يودع فـي لبنان� ،إذا نظرناأ
�إىل المام ،هنالك م�سارين �سيحددان
 ل�سنا خائفني ،حزب اهلل ال كيف �سيتجه الو�ضع اللبناين فـي املرحلةيخ ّوف ،حزب اهلل لبناين وطني الالحقة� ،سقوط النظام ال�سوري
واملحكمة الدولية.
مئة فـي املئة؟!
أ
 لبناين وطني ،أ�نا ال �ريد الدخول فـيعملية ا�ستعمال ال�سالح فـي الداخل( - ،مقاطع ًا) �سقوط النظام
ر أ�ينا كيف ا�ستعمله لي�س فقط فـي �سنة ال�سوري «حلم» ،لكن أ�لي�ست
 2008وقبلها وبعدها ،واليوم عملية املحكمة الدولية م�س ّي�سة؟
خطف التمثيل ال�سيا�سي فـي الـ - 2009املحكمة الدولية لي�ست م�س ّي�سة ،أ�ما
من خالل الرتهيب الذي مار�سوه ال �إذا كنت تل ّمح �إىل ق�ضية �شهود الزور،
فه ؤ�الء لي�سوا ب�شيء ،هذا �سيظهر عندما
�سيما على أال�ستاذ وليد جنبالط.
أ
تبد� املحاكمات ،فكل تلك امل�سائل و�شهود
 «�س ؤ�ال هام�شي» ،عندما قاطع الزور و(التفنكات) ا إل�ستخباراتية،اللبنانيون امل ؤ�يدون للعماد مي�شال التي فربكت والكالم والرباهني التي ال
عون أ�و لل�صف امل�سيحي (قوات ،تعترب براهني ،هذا �سي�سقط كله أ�مام
كتائب و أ�ن�صار)
النتخابات الوقائع.
إ
وكانوا بن�سبة  %19مل تقيموا
الدنيا ،بل حكم الرابح ،أ�ما  -لي�س هنالك من أ�حد خائف!
اليوم ،فقد انقلبت آ
الية ،فتيار  -بلى.
امل�ستقبل مع م�سيحييه يريدون
احلكم (عامليلني) واعرت�ضوا  -من؟
على خروجهم من ال�سرايا ،أ�لي�س  -حزب اهلل يت�صرف وك أ�نه خائف.
هنالك من تناق�ض؟!
 هذا كالم �سيا�سي ،الق�صة لي�ست  -حزب اهلل ال ينام الليل!!!ق�صة خروج من ال�سرايا ،لكن رمبا كانت  -ال ،أ�نا أ�قول لك الواقع ،لو مل يكن
«الغلطة الكبرية» أ�نه بعد �سنة  2008بالفعل هناك �شيء ما ،فكا�سيزي قال
هي قبول ال�سيد �سعد احلريري مبجيئه لهم �سيكون هنالك حماكمة تلفزيونية
فـي �إطار «رئي�س حكومة وحدة وطنية» ،حيث هم موجودين ،و�إذا مل يريدوا
ف أ�نا أ��سميها حكومة م�ساكنة م�ستحيلة .الظهور على التلفزيون ي�ستطيعون تعيني
فالق�صة ق�صة موازين قوى ،لقد حمام دون ح�ضورهم ،فقط املحامي
ا�ستعمل معادلة الـ(�س�.س) وم�شروعه يتكلم ،ومل يقبلوا .أ�نظر ،هذه امل�سائل
لتغطية كل هذه املرحلة ،و أ�نا أ�جزم ب أ�ن كلها تدل على أ�ن هنالك بالفعل �شيء
«� 14آذار» و»تيار امل�ستقبل» دفعوا الثمن غريب .و� أس�فرت�ض أ�نه يوجد �شهود
زور ،فكل هذا �سيظهر( ،ما فـي �شي رح
الباهظ لهذه ال�سيا�سة.
يختفي).
 (مقاطع ًا ومبت�سم ًا) هل حتن �إىل« 14آ�ذار»؟
 (مبت�سم ًا) بهكذا حمكمة!أ
 ال أ�حن ،لدي قناعة مل �تزحزح عنها - ،الق�ضاء اللبناين (بدك تخربين)،بالن�سبة يل �إن «� 14آذار» هي تاريخ.
وفـي ظل هذه القوى ال�سيا�سية املتحكمة
بالو�ضع اللبناين والذي هو حزب اهلل
 حتى هذه الت�سمية �سرقتوها!وحلفاء �سوريا ،أ�ف�ضل!!!
 ال أ�ريد التكلم بهذا املو�ضوع .املهم،لي�س من احلكمة عودة «� 14آذار» �إىل ( -مقاطع ًا) هذا غري �صحيح؟
احلكومة �إطالق ًا .يجب أ�ن يكون رئي�س � -صحيح مئة فـي املئة ،حزب اهلل
احلكومة و�سطي ًا وحكومته و�سطية فـي وحلفاء �سوريا لديهم  19وزير ًا�( ،شو
هذه املرحلة.
هاحلكي) ،الكل يقول أ�ين الق�ضاء ،أ� ّي
حمكمة أ�خرى ،من هي تلك املحاكم
 من هو الرئي�س الو�سطي؟التي �ستنظر بهذه امل�سائل ،ال يوجد.
 الرئي�س ميقاتي أ�و غريه ،لكن املفرو�ضأ�ن يكون و�سطي ًا ،و أ�ن يكون الوزراء أ�ي�ض ًا  -أ�فادت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»
و�سطيون .هذا ما كان من املفرت�ض أ�ن
أ
المريكية فـي  18ني�سان الفائت،
يفعله الرئي�س ميقاتي.
تت�سرب
�إ�ستناد ًا �إىل مواد مل
ّ
�سابق ًا ،تلقتها من «ويكيليك�س» ،ب�نأ
 هل تعترب أ�ن الرئي�س ميقاتي وزارة اخلارجية أالمريكية قامت
و�سطي أ�و مع « 14آ�ذار»؟
بتمويل املعار�ضة فـي �سوريا ب�شكل
 الرئي�س ميقاتي حتالف مع «� 14آذار»�سري ،وقدمت منذ العام  2006ما
ّ
�إنتخابي ًا ،لكنه و�سطي كما أ�ن رئي�س ال يقل عن  6ماليني دوالر أ�مريكي
اجلمهورية و�سطي.
�إىل املعار�ضة ال�سورية و�إىل قناة
«بردى» املعار�ضة للرئي�س ب�شار
 لكن الرئي�س ميقاتي أ�خذ ال�ضوءأ
ال�سد ،ومقرها لندن ،هل هذه
أ
العربية
الخ�ضر من اململكة
الن�سان والدميقراطية
حقوق إ
ال�سعودية كرئي�س حكومة ،التي ت�ستعني بها املعار�ضة
وكذلك الوزير حممد ال�صفدي!
لللتحاق
اجلديدة فـي لبنان إ

بالركب أ
المريكي؟
 يجب عدم القول أ�ن هنالك حموران،حمور �إيراين وحمور أ�مريكي ،أ�نا أ�قول
و أ� ؤ�كد أ�ن هنالك حمور �إيراين �سوري
جلي ووا�ضح ،واللبنانييون
ولبناين ،وهذا ّ
الذين لي�س لهم عالقة أ
بالمر وهنالك
أ�طراف أ�خرى تت�صدى لهذا املحور
الذي يجمع كافة أالطراف من دول
عربية �إىل جمتمع دويل من �ضمنه
أ�مريكا ،فبالت أ�كيد لي�س معنى هذا أالمر
أ�ن هنالك طرف مع أ�مريكا وطرف
�آخر مع �إيران ،هذا كالم تب�سيطي غري
�صحيح ،فالطرف الذي يقف بجانب
�إيران هو فـي حتالف ا�سرتاتيجي وله
مق ّوماته على أالر�ض (مالي ًا ،ع�سكري ًا
و أ�مني ًا) أ�ي أ�ن هنالك منظومة «طويلة
عري�ضة» ،وهم ج�سم غريب فـي لبنان.
منذ البداية كان الوجود ال�سوري غريب،
قبله الوجود الفل�سطيني ،اليوم أ��صبحت
�إيران فـي لبنان.
 أالمريكيون لي�سوا غرباء!
 أ�ين أالمريكيني؟ من هم أالمريكيون؟قل أ�ين هم؟ من معه ال�سالح؟ أ�ين هم؟
اليوم هناك �شعب أ�عزل ،لي�س لديه
�سالح وال أ�ي �شيء �آخر� .إذا كنت تق�صد
بندقية ،فالكل لديه بنادق �صيدال
وم�سد�سات (هذا لي�س فـي احل�ساب)،
لي�س هنالك من �إرادة حلمل ال�سالح
وال حلرب داخلية أ�بد ًا .هنالك طرف
واحد عنده ال�سالح والدولة مغلوب
على أ�مرها ،هذا هو املوجود فـي لبنان
ال نفع ملعادلة أ�ن هنالك تدخل من هنا
وتدخل من هناك ،هذا غري �صحيح.
أ�قول لك أ�ن أالمريكيني �إىل ا آلن
با إل�ضافة �إىل أالوروبيني راعوا كثري ًا
و�ضع النظام ال�سوري ،لكن و�صلوا �إىل
وقت مل يقدروا أ�ن يتابعوا هذه ال�سيا�سة،
ألنه فـي البلدان الدميقراطية على
عك�س البالد الدكتاتورية ،ت�صل �إىل
وقت يفر�ض الر أ�ي العام الداخلي نف�سه
ب�شكل او ب آ�خر .أ�ي لو أ�ن النظام ال�سوري
أ�وقف عملية القمع فـي الداخل لكان من
املمكن أ�ن يتحاوروا معه.
 هل ترى أ�ن أ�مريكا ال تنام الليلألن هنالك «�شعب �سوري مقهور»،
المريكي أ
الهتمام أ
والوروبي
ملاذا إ
فـي �سوريا إلزاحة الرئي�س ب�شار
أ
ال�سد؟هلهمدميقراطيون؟ولي�س
لديهم أ�ي خلل داخلي؟ هل أ�ن
�شعوبهم نالت حقوقها؟ هل تريد
أ�مريكا أ�ن توزع الرثوات الطبيعية
فـي لبنان وال�شرق أ
الو�سط وفـي
البحر أ�ي�ض ًا ،على أ��صحابها بالعدل
والق�سطا�س؟ أ�لي�س هنالك من
جمال لل�سرقة؟ كما �سرقت برتول
العراق مث ًال؟
 من �سرق برتول العراق؟ مل أ�فهم .الأ�عرف من أ�ين ت أ�تي بهذا الكالم؟
 أ�مل ينهبوا البرتول العراقي؟ أ�ين نهبوه؟ عفو ًا هل أ�نتم تعي�شون فـي هذاالبلد؟!
 ال أ�عي�ش بهكذا أ�جواء أ�بداً. عندما دخلوا العراق ،أ�خذواالبرتول بوا�سطة ال�شركات
أ
المريكية دون مراقبة.
 هل تريد أ�ن تقول يل أ�ن أ�مريكا لديهام�صاحلها ،وهي دولة كربى ،من امل ؤ�كد
كل الدول لديها م�صاحلها ،هذا �شيء
وا�ضح ،ومبا أ�نها أ�قوى دولة فـي العامل،
�إن كان على امل�ستوى ا إلقت�صادي،
الع�سكري أ�م ا إل�سرتاتيجي ،فبالت أ�كيد

اجلمعة 2011/10/7
�ستنظر �إىل كل املوا�ضيع أ
والو�ضاع فـي
أ
ال�شرق أالو�سط ،وغري ال�شرق الو�سط،
من خالل م�صاحلها ،هل �ستنظر بعني
م�صالح ال�شعوب ،بالت أ�كيد ال .هذا
وا�ضح ،ولكننا ال ن�ستطيع أ�ن نقول أ�ن
هنالك م� أس�لتان مت�شابهتان� ،إيران
من جهة ،و أ�مريكا من جهة أ�خرى ،ال،
أ�قول لرعاية م�صاحلها وفهي تعلم أ�ن
زوال النظام ال�سوري لي�س ب�سيط ًَا ،ولي�س
كزوال النظام الليبي أ�و التون�سي ،ال ،هنا
فـي �سوريا يوجد تداعيات ألن ال�صراع
كبري ،ألنه ب�شكل أ�و ب آ�خر هو �صراع مع
�إيران ،و�إيران «ق�صة كبرية» ،من هنا
كان هناك توج�س ًا أ�مريكي ًا غربي ًا عما
يجب فعله داخل �سوريا ،وال ت�صدق أ�نهم
يهرولون إل�سقاط النظام ال�سوري وهم
مرتاحو البال ،ال أ�بد ًا .هنالك �صراع
كبري فـي غاية اخلطورة ،وقد ي�صل هذا
�إىل �إ�شعال حرب �إقليمية طويلة .لذلك
لي�س أ
للمريكيني م�صلحة على ا إلطالق
كذلك أالوروبيني بو�ضع �سوري غري
م�ستقر ،لكن هناك ثورة �سورية حقيقية
�سائرة ومك ّملة و�ستكمل الطريق.
 (مبت�سما») أ�متنى أ�ن تكونواخمطئني؟
أ
أ
أ
 أ�نا من ال�صعب �ن �خطىء بر�يي .العالمي جوزيف أ�بو
 يقول إفا�ضل أ�ي�ض ًا فـي �سياق حديثه:
«�إن النظام امل�صري املخلوع،
والنظام أ
الردين وقطر لديها
عالقات مع �إ�سرائيل ،و�إن امل�سجد
أ
الق�صى يتعر�ض حلملة جتويف
غري م�سبوق ،دون أ�ن يحرك
أ�حد �ساكن ًا ،و أ�ي�ض ًا هدم م�سجد
فـي �إحدى القرى �شمال ال�ضفة
الغربية ،ما هذا ال�سكوت العربي
املريع؟
 � أس�عيدك �إىل العام  ،2005ولن�ضعأالمور مبكانها ال�صحيح ،عندما ق�ضت
�إدارة جورج دبليو بو�ش على النطام
العراقي ،كان هناك اجتاه للق�ضاء على
النظام ال�سوري .من تدخل بقوة ملنع
هذه امل� أس�لة؟ أ�ي عدم «تطيري» النظام،
بل أ�راد تغيري �سلوك النظام فح�سب.
�إ�سرائيل ،هي التي �ضغطت على أ�مريكا
وهذا معلوم ،وال نك�شف �سر ًا ألنه موجود
فـي أالدبيات ا إل�سرائيلية وال�صحافة
ا إل�سرائيلية ،وتراها على ا إلنرتنت،
فهناك ر أ�ي غالب فـي �إ�سرائيل ،لكن لي�س
�إىل ا آلن ،يفيد أ�ن من أالف�ضل أ�ن يكون
ل�سوريا هكذا نظام ،من أ�ن نذهب �إىل
املجهول .هذا العدو الذي نعرفه ،أ�بقى
جبهة اجلوالن هادئة طيلة أ�ربعني �سنة
أ�و ما قارب ذلك ،بالتايل هناك تقاطع
م�صالح بني �سوريا و�إ�سرائيل .اليوم
من املمكن أ�ن يكون داخل �إ�سرائيل �آراء
أ�خرى تت�صارع ،أ�ي أ�ن النظام ال�سوري
من جهة يهدىء اجلوالن ،ومن جهة
أ�خرى حليف �إيران ،حزب اهلل ،يدعم
حما�س ،أ�ي يدعم ال�سلبيات املت أ�تية
عنه ،وهي كثرية ،وبالت أ�كيد ح�صل خط أ�
كبري فـي النظام ال�سوري عندما �سمح
باخرتاق املظاهرات حدود اجلوالن
ودخلت �إىل �إ�سرائيل.
أ
بر أ�يي ف�إن أ��سو أ� ما يفعله المريكيون هو
أ�ن م�صاحلهم ا إلنتخابية ال�ضيقة داخل
أ�مريكا تفتح املجال للنفوذ ال�صهيوين
القوي ملاذا؟ وعلى أ�ي أ��سا�س؟ على عدم
حل الق�ضية الفل�سطينية على أال�س�س
التي اقرتحوها .لكن احلل الوحيد هو
العودة �إىل حدود � ،1967إقامة الدولة
الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س ،وكل هذا
�إىل جانب دولة �إ�سرائيل ،هذا هو احلل
احلقيقي واملمكن �ضمن �إطار موازين
القوى ،وهذا احلل بالت أ�كيد ال ينا�سب
اليمني ا إل�سرائيلي املتحكم بال�سلطة
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وال ينا�سب أ�ي�ض ًا من يريد الذهاب �إىل
أ�بعد ،أ�ي �إىل تدمري دولة �إ�سرائيل .هنا
أ�قولها ب�شكل وا�ضح (الرئي�س ا إليراين)
أ�حمدي جناد وحزب اهلل وحما�س ،كلهم
يقولون نحن ال نريد الو�صول �إىل حل
�سلمي ،نحن نقبل بهدنة مع �إ�سرائيل،
فه ؤ�الء ي�شجعون بع�ضهم البع�ض ،وهم
متناغمون ومت�ضامنون فـي ما بينهم.
ه ؤ�الء مع الق�ضية الفل�سطينية ،لكن
هم لي�سوا مع ال�شعب الفل�سطيني من
املعلوم أ�ن الفل�سطينيني يريدون أ�ن
يعي�شوا كب�شر لديهم حياة كرمية،
يريدون ح ًال ،دولة ،هوية ،جواز �سفر،
وجود فـي احلياة العملية ،ال يريدون أ�ن
يبقوا م�شتتني بهذا ال�شكل حتى لو كان
الفرد خارج بالده ،أ
لل�سف �إن أ�مريكا
تعيق الو�صول �إىل هذا احلل .كما أ�ن
هكذا حل لن يكون فـي م�صلحة �إيران
أ�و التحالف ا إل�سرتاتيجي ا إليراين-
ال�سوري ،حزب اهلل وحما�س ومن امل ؤ�كد
أ�ن هذا لي�س فـي �صاحلهم ،ألنه ينزع
من أ�يديهم تلك الورقة أال�سا�سية،
املتم�سكني بها .أ�ي أ�ن احلل من زاويتهم
هي املقاومة بالقوة امل�سلحة ،وبالتايل
تعطيهم احلق فـي تكملة الطريق على
هذا املنوال ،وبالتايل ب أ�مورها وما يجري
بها ف�إن أ�كرث دولة ت�ستفيد من عملية
حل الق�ضية الفل�سطينية بال�شكل الذي
ذكرته لي�س فقط فل�سطني ،بل لبنان
وكافة البلدان العربية .أ
لل�سف نرى
اليوم أ�ن الو�ضع العربي غري م�ستقر،
ألن أالو�ضاع الداخلية كلها تقريب ًا فـي
عملية اهتزاز .وبالت أ�كيد هناك دول
أ�كرث اهتزاز ًا من دول أ�خرى .لكن الكل
فـي حالة اهتزاز� .ست� أس�لني أ�ين العرب؟
اليوم كل دولة مهتمة ب أ�مورما يجري بها
و�إىل ما �ست ؤ�ول �إليه أالو�ضاع.
 كيف� ،إيجابي ًا أ�و �سلبي ًا؟ ال ،عندهم �شعب ثائر على أالو�ضاعوهذه الثورات حقيقية ،ولي�ست مركبة.
 ما هي نظرتكم �إىل قانونالنتخاب اجلديد الذي يحكى
إ
عنه؟
 لدي قانون قدمته للجنة ف ؤ�اد بطر�س،واليوم نتحرك ليكون هنالك مقاربة
ثالثة ،لي�ست مقاربة أ�حجام دوائر
وتر�سيمها ،وال هي ق�ضية تفا�ضل
بني النظام أالكرثي والن�سبي ،وكافة
لدي مقاربة أ��سا�سية
املتفرعات ،أ�نا ّ
ترتكز على كيفية احت�ساب نتائج
ا إلنتخابات ،لكن هذه املقاربة ت�سمح
ب أ�ن تكون منا�سبة لكافة ال�شرائح ،ت�صح
على أالكرثية ،وت�صح على الن�سبية،
وبالتايل خرجت باقرتاحي من تلك
املقاربتني الكال�سيكيتني لتحقيق �شيء
أ��سا�سي ،تنفيذ املعادلة الرئي�سة التفاق
الطائف وما هي؟ املنا�صفة الفعلية
فـي ال�سلطة بني امل�سيحيني وامل�سلمني،
وكيفية حتقيقها بقانون �إنتخابي ي�سمح
للم�سيحيني املقيمني ،رغم �ضعفهم
الن�سبي من الناحية الدميغرافية ،أ�ن
ي ؤ�ثروا فـي انتخاب الـ  128نائب ًا منا�صفة
متام ًا مثل امل�سلمني .املهم أ�ن هذا
القانون يحقق املنا�صفة الفعلية وبالتايل
تكون املنا�صفة فعلية فـي كافة امل ؤ��س�سات
الد�ستورية للدولة.
 كلمة أ�خرية عرب جريدة «احلوار».
أ
أ
 با�ستطاعة لبنان �ن يعي�ش ب�منو أ�مان� ،سيد ًا حر ًا م�ستق ًال ،وت أ�مني
م�ستقبل المع و�آمن ألجياله امل�ستقبلية.
vحاوره رئي�س «جلنة أ
ال�شرفية
و�شرق بريوت» فـي «حزب احلوار
الوطني» أ
ال�ستاذ عا�صي ح ّيار.
احلـــــوار
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احلدث بعيون عربية

وال�سالمي
حريق امل�سجد فـي اجلليل بالون اختبار لقيا�س رد الفعل العربي إ

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
من اعترب أ�ن الرئي�س أ�وباما يبدو
ك�سابقيه من الر ؤ��ساء أالمريكيني،
ال يفكر � إ ّال فـي ا إلنتخابات التالية.
ور أ�ى معلقون أ�ن ال بديل أ�مام ال�سلطة
الفل�سطينية �إال أ�ن تبحث عن بدائل
أ�خرى غري املفاو�ضات فـي دائرة
مفرغة ،وذلك بالعودة �إىل ال�شعب
الفل�سطيني الذي أ�ثبت على مدى هذا
ال�صراع أ�نه قادر وم�ستعد للت�ضحية
دفاع ًا عن حقوقه وق�ضيته ،فيما
اعتربت �إحدى ا إلفتتاحيات أ�نه طاملا
بقي العرب غري م ؤ�ثرين مبا يكفي
فـي املعادلة ،ال ميكن أ�ن تلعب ا إلدارة
أالمريكية أ�ي دور �إيجابي حقيقي فـي
ت�سوية ال�صراع العربي-ا إل�سرائيلي.
ونددت ال�صحف العربية ب�إحراق
امل�ستوطنني مل�سجد فـي قرية طوبا
زجنرية فـي منطقة اجلليل الفل�سطينية
املحتلة وبعدم حترك املجتمع الدويل،
وحذرت من أ�ن يكون هذا احلريق
مقد ّمة حلرق امل�سجد أالق�صى،
وبالون اختبار لقيا�س رد الفعل العربي
وا إل�سالمي ،تقول �إحدى ا إلفتتاحيات،
لتعترب أ�ن هذا ا إل�ستفزاز العن�صري
�سيكون ال�شرارة التي �ستفجر �إنتفا�ضة
الكرامة الفل�سطينية القادمة.
فقد الحظت «الوطن» ال�سعودية حتت
عنوان «ال �سالم مع امل�ستوطنات
والفيتو» أ�ن الي أ��س الفل�سطيني والعربي
من التو�صل �إىل �سالم دائم فـي ال�شرق
أالو�سط فـي هذه املرحلة لي�س حالة
خا�صة ،م�شرية �إىل ا�ستطالع للر أ�ي

ن�شرته م ؤ�خر ًا «يديعوت أ�حرونوت» أ�كد
أ�ن حواىل ثلثي اليهود ا إل�سرائيليني
يعتقدون أ�نه ال توجد هناك فر�صة
للو�صول �إىل �سالم بني �إ�سرائيل
والفل�سطينيني .ولفتت �إىل أ�ن هذا
ال�شعور باخلطر والي أ��س من التو�صل
�إىل �سالم مع الفل�سطينيني ،مل مينع
احلكومة ا إل�سرائيلية من �إ�صدار قرار
ببناء  1,100وحدة ا�ستيطانية جديدة
فـي القد�س ال�شرقية .و أ��شارت «الوطن»
�إىل أ�ن م�شكلة ا إلدارة أالمريكية أ�نها
تناق�ض نف�سها ،وتتعامل مع ال�صراع
فـي ال�شرق أالو�سط مبعايري خمتلفة،
فالبيت أالبي�ض ال يجد �ضري ًا فـي
انتقاد قرار احلكومة ا إل�سرائيلية ببناء
وحدات ا�ستيطانية جديدة ،لكن الرئي�س
أ�وباما يلقي خطاب ًا فـي أالمم املتحدة
ي ؤ�يد فيه �إ�سرائيل بال حدود وال يذكر
مطلق ًا امل�ستوطنات ا إل�سرائيلية ،ويركز
عو�ض ًا عن ذلك على « أ�من �إ�سرائيل».
و�إذ لفتت �إىل أ�ن الرئي�س أ�وباما يبدو
ك�سابقيه من الر ؤ��ساء أالمريكيني،
ال يفكر �إال فـي ا إلنتخابات التالية،
�شددت على أ�نه طاملا بقيت ال�سيا�سة
أالمريكية حمكومة مبعادالت انتخابية،
وبقي العرب غري م ؤ�ثرين مبا يكفي فـي
تلك املعادلة ،ال ميكن أ�ن تلعب ا إلدارة
أالمريكية أ�ي دور �إيجابي حقيقي فـي
ت�سوية ال�صراع فـي ال�شرق أالو�سط.
واعتربت «البيان» ا إلماراتية أ�ن
�إعالن �إ�سرائيل تبنيها بيان اللجنة
الرباعية منقو�ص ًا ،ومنتقية منه العودة
للمفاو�ضات من دون �شروط م�سبقة ،هو
حماولة جديدة لك�سب الوقت واملراوغة

احلدث بعيون إ��رسائيلية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
الرباعية وجتعل البيان بدون أ�ي
م�ضمون .وبناء عليه ،هنالك من ر أ�ى
أ�ن نتنياهو يكذب وال يريد ا�ستئناف
املفاو�ضات ،أ�و أ�ن نتنياهو وحكومته ال
يدرون على ماذا ين�ص بيان الرباعية
أ�و أ�ن هنالك تغيري فعلي فـي الت�صرف
جتاه التفاو�ض ،علم ًا أ�ن مغزى ما
يقوله املحللون هو أ�ن نتياهو مل يقبل
باملفاو�ضات عن قناعة أ�و حتى دراية،
بل �إنها العزلة الدولية التي حتاول
�إ�سرائيل اخلروج منها .وهنالك من
ر أ�ى أ�ن املطلوب �إعرتاف متبادل بني
الطرفني ا إل�سرائيلي والفل�سطيني
با آلخر ومبقد�ساته ،و� إ ّال ف�إن ا إلنهيار
�سيطول بني الطرفني .يحذر أ�حدهم!
كما تناولت هذه ال�صحف لقاءات
وزير الدفاع أالمريكي ليون بانيتا مع
امل� ؤس�ولني ا إل�سرائيليني ،ولقاءه مع
وزير الدفاع ا إل�سرائيلي �إيهود باراك
التي متحورت حول الق�ضايا أالمنية
الثنائية ،وحترك الفل�سطينيني لنيل
�إعرتاف أالمم املتحدة بدولتهم
وتداعيات الربيع العربي والربنامج
النووي ا إليراين .و أ�برزت حتذير بانيتا
من ازدياد عزلة �إ�سرائيل �إقليمي ًا عقب
املتغريات احلا�صلة فـي املنطقة.
احلـــــوار

وخداع العامل .و أ�كدت «البيان» أ�ن
أالمر حماولة للتغطية على حقيقة أ�ن
حكومة نتنياهو تتعر�ض لعزلة دولية
منذ فرتة و أ�ن هذه العزلة تزداد ،فـي
وقت ت�شري كثري من الدالئل� ،إىل أ�ن
الدولة العربية ال ت�سعى لل�سالم� ،إذ
ثبت جلي ًا أ�ن هنالك عالقة مبا�شرة بني
احلكومة ا إل�سرائيلية وا إلرهاب الذي
متار�سه ع�صابات امل�ستوطنني الذين
باتوا ي�شنون حملة عن�صرية م�سعورة
ممنهجة على الفل�سطينيني ال�صامدين
�ضمن حدود العام  1948فـي حماوالت
لل�ستيالء على البيوت أ
والرا�ضي على
إ
ح�ساب �سكانها العرب وحرق م�ساجد
�آخرها حرق م�سجد النور فـي قرية طوبا
زجنرية ،وكتابة عبارات عن�صرية عليه
�شبيهة بتلك التي يكتبها امل�ستوطنون
الذين أ�حرقوا عدة م�ساجد فـي ال�ضفة
الغربية فـي ا آلونة أالخرية.
و أ��شارت أ�خري ًا أ�نه برغم التقارير
التي تربهن عن وجود �ضغوط من
قبل بع�ض الدول العربية على اجلانب
الفل�سطيني ،للرتاجع عن التقدم ملجل�س
أالمن بطلب ع�ضوية كاملة� ،إال أ�ن
ذلك ميكن أ�ن يثبت أ�ن الفل�سطينيني
يتحركون بثقة كبرية و أ�ن �إ�سرائيل هي
من تزداد عزلتها ب�سبب مواقفها التي
تخجل حتى حلفاءها ،م�شرية بذلك
�إىل ت�صريحات وزير الدفاع أالمريكي
ليون بانيتا التي قال فيها �إن «�إ�سرائيل
تزداد عزلة فـي ال�شرق أالو�سط» و أ�ن
قوتها الع�سكرية ال ميكن أ�ن تعو�ض
�ضعف موقفها الدبلوما�سي وهو أ�كرب
ت أ�كيد على تنامي عزلة �إ�سرائيل.

وبينت «اخلليج» ا إلماراتية أ�ن
رئي�س الوزراء ا إل�سرائيلي بنيامني
نتنياهو رحب ببيان اللجنة الرباعية
الدولية ب�ش أ�ن املفاو�ضات بني ال�سلطة
الفل�سطينية و�إ�سرائيل ،أ�ما وزير
خارجيته أ�فيغدور ليربمان ف أ�بدى
حتفظه على البيان ،معترب ًا أ�ن
ا إل�ستيطان فـي القد�س خارج أ�ي
مفاو�ضات .واعتربت أ�ن املوقفني
ي�ص ّبان فـي جمرى واحد ،وهو ج ّر
الفل�سطينيني جمدد ًا �إىل مفاو�ضات
بال �شروط وبال مرجعية وبال برنامج
زمني� ،إذ أ�ن �إ�سرائيل مل تكن فـي
يوم من أاليام جادة فـي مفاو�ضاتها،
فهي تريدها غطاء للم�ضي فـي عملية
ا إل�ستيطان والتهويد .كل ما تريده هو
حمل اجلانب الفل�سطيني على تقدمي
التنازالت ،والدليل اجلديد الفاقع هو
قرارها أالخري ب�إقامة  1700وحدة
�سكنية فـي القد�س .وخل�صت �إىل أ�نه ال
بديل أ�مام ال�سلطة الفل�سطينية �إال أ�ن
تبحث عن بدائل أ�خرى غري املفاو�ضات
فـي دائرة مفرغة ،وذلك بالعودة �إىل
ال�شعب الفل�سطيني من خالل �إعادة
اللحمة الوطنية ،و�إطالق وتعبئة
�إمكاناته وقدراته فـي �صراع متعدد
أال�شكال والو�سائل ،وقد أ�ثبت على
مدى هذا ال�صراع أ�نه قادر وم�ستعد
للت�ضحية دفاع ًا عن حقوقه وق�ضيته.
واعترب منري �شفيق فـي «ال�سبيل»
أالردنية حتت عنوان «خطاب �صهيوين
جديد ألوباما» أ�نه مل تكن ثمة حاجة
�إىل خطاب أ�وباما فـي اجلمعية العا ّمة
لهيئة أالمم املتحدة ،للت أ�كد أ�ننا أ�مام

رئي�س �صهيوين فـي فكره و أ�يديولوجيته
ونظرته �إىل ق�ضية فل�سطني ،وقد فاق
فـي ذلك كل من �سبقه من ر ؤ��ساء
أ�مريكيني ،ولهذا مل يكن عجيب ًا أ�ن
ت�صفه أ��ش ّد ال�صحف تطرف ًا فـي الكيان
ال�صهيوين ب أ�نه «خطاب �صهيوين».
واعترب �شفيق أ�نه مل يكن من حق الذين
رحبوا بت�سلم أ�وباما رئا�سة جمهورية
الواليات املتحدة أالمريكية ،أ�ن يعقدوا
عليه « أ�ي أ�مل» ب�سبب أ��صله العرقي
أ�و العائلي ،وذلك ألن الدميقراطية
أالمريكية ذات م ؤ� ّ�س�سات لها أ�نياب
وخمالب ،ولي�ست دميقراطية �سائبة
ميكن أ�ن يت�سلل �إىل رئا�ستها رئي�س غري
م�ضمون من حيث والئه املطلق للنظام
أالمريكي ،وفـي املرحلة أالخرية
لي�س م�ضمون ًا فـي والئه لل�صهيونية
أالمريكية .و�شدد على أ�ن أ�وباما
تعدّى ب�صهينته ال�سيا�سة �إىل �صهينة
أ�يديولوجية ومبدئية ،فقد أ�نكر أ�ي
حق تاريخي للفل�سطينيني حني أ�علن
« أ�ن فل�سطني التاريخية هي الوطن
التاريخي لل�شعب اليهودي» ،وتنكر علن ًا
للقانون الدويل الذي يعطي ال�شعب
العربي الفل�سطيني حق تقرير امل�صري
فـي فل�سطني كلها .و أ��شار أ�خري ًا �إىل أ�ن
خطاب أ�وباما ربط قيام دولة فل�سطينية
باملفاو�ضات ،وهذا يعني أ�نها منحة من
الكيان ال�صهيوين ،وبال�شروط التي
ي�ضعها ،ولهذا ا�ستحق أ�ن ُيعد خطاب ًا
�صهيوني ًا بامتياز.
وا�ستنكر عبد الباري عطوان فـي
«القد�س العربي» اللندنية حتت عنوان
«�إنهم يحرقون امل�ساجد» اقتحام

لي�س اقتناعاً باملفاو�ضات بل عزلة إ��رسائيل!

فقد ك�شفت «ه آ�رت�س» أ�ن وزير الدفاع
أالمريكي ليون بانيتا حمل ر�سالة
وا�ضحة من البيت أالبي�ض ت ؤ�كد أ�ن
ا إلدارة أالمريكية تعار�ض �شن هجوم
على �إيران ،و أ�ن وقف الت�سلح النووي
ا إليراين ميكن أ�ن يتم بوفاق دويل فقط.
و أ�كدت «ه آ�رت�س» وجود خالف �شديد
بني وزير الدفاع �إيهود باراك وبنيامني
نتنياهو ،وبني �إدارة الرئي�س أالمريكي
باراك أ�وباما ب�ش أ�ن الطريقة املنا�سبة
للتعامل مع الربنامج النووي ا إليراين.
وذكرت ب أ�ن وزير الدفاع أالمريكي
ال�سابق روبرت غيت�س كان قد �صرح
مرار ًا ب أ�نه يعار�ض هجوم ًا �إ�سرائيلي ًا
�ضد املن�ش آ�ت النووية ا إليرانية ،م�شدد ًا
على أ�ن لهجوم كهذا عواقب خطرية،
مبا فـي ذلك �إلتفاف ال�شعب ا إليراين
حول قيادة اجلمهورية ا إل�سالمية فـي
�إيران.
واعترب عكيفا �إلدار فـي «ه آ�رت�س» حتت
عنوان «على الفل�سطينيني وا إل�سرائيليني
ا إلعرتاف ب�شرعية ا آلخر» ،أ�ن ا إلعرتاف
املتبادل للحقوق التاريخية والدينية
بني ا إل�سرائيليني والفل�سطينيني ال يقل
أ�همية عن كيلومرتين أ�و ثالثة مربعة
من أالر�ض ،وعن حمطة �إنذار أ�خرى
أ�و عدد الالجئني الذين �سي�سمح لهم
بالعودة �إىل بيوتهم .ور أ�ى أ�ن عدم
ا إلعرتاف ب�شرعية عقيدة ا آلخرين

يف�ضي �إىل عدم ا إلعرتاف باملر�ض
الذي يهدد وجود من و�صفهم بالتو أ�مني
ال�سياميني ،معترب ًا أ�ن ذلك يحفز
مقولة أ�ن لي�س هناك من �شريك،
ويف�ضي �إىل طريق م�سدود .واعترب أ�ن
الف�شل فـي ا إلعرتاف �سينجم عنه ف�شل
فـي التعرف على املر�ض الذي يهدد
الطرفان ويغذي �سيا�سة عدم احلوار،
أالمر الذي �سي ؤ�دي حتم ًا �إىل طريق
م�سدود .وذكر �إلدار بال� ؤس�ال الذي
طرحه نتنياهو فـي خطبته الطويلة فـي
أالمم املتحدة ،عن رف�ض الفل�سطينيني
ا إلعرتاف بحق اليهود بدولة على أ�ر�ض
�إ�سرائيل ،ليالحظ غياب كلمة �إعرتاف
واحدة ،حتى ال نقول تعاطف ،مع حق
الفل�سطينيني الطبيعي بدولة فـي هذه
امل�ساحة من أالر�ض .فـي املقابل لفت
�إلدار �إىل ما و�صفه بزعم بع�ض ال�سا�سة
الفل�سطينيني عن أ�ن هيكل �سليمان
مل يكن موجود ًا على جبل الهيكل فـي
القد�س ،لي�شري �إىل أ�ن هذا املوقف
هو �صنوان ا�ستخفاف مع�سكر اليمني
اليهودي بقد�سية احلرم ال�شريف
للم�سلمني .لكن �إلدار �شدد على أ�ن
ا إلعرتاف الر�سمي املتبادل يجب أ�ن
يكون ثمرة تفاو�ض �سيا�سي ،ف�ض ًال
عن م�سرية م�صاحلة جدية وتربية
حقيقية على ال�سالم ،و� إ ّال �سن�صبح
مثل الرجلني اللذين أ�لقيا فـي بئر فـي

ق�صيدة ال�شاعر الفل�سطيني حممود
دروي�ش .فبدل أ�ن يتعاون ا إلثنان على
�إنقاذ نف�سيهما أ�م�سك الواحد برقبة
ا آلخر ،ال يرتكها حتى حينما كانت أ�فعى
�سامة ت�ستعد البتالعهما.
و� أس�ل يو�سي بيلني «�إ�سرائيل اليوم» ما
الذي قررته الرباعية فـي احلقيقة؟
لي�شكك فـي أ�ن تكون حكومة نتنياهو
على دراية بتداعيات قبولها اقرتاح
اللجنة الرباعية لتجديد التفاو�ض بني
الفل�سطينيني و�إ�سرائيل ،الفت ًا �إىل أ�ن
قرار الرباعية يفيد أ�نها تتبنى توجه
عبا�س �إىل جمل�س أالمن ،وتدعم املبادرة
العربية .و أ��شار �إىل أ�ن قرار الرباعية
ي�صادق على خم�س قرارات �صادرة
عن جمل�س أالمن ،وهم القرار 242
(فـي  )1967الذي أ�قر مبد أ� «�إن�سحاب
قوات �إ�سرائيل امل�سلحة من املناطق
التي احتلت فـي ال�صراع أالخري» ،و338
(فـي  )1973الذي دعا الطرفني �إىل
امل�شاركة فـي م ؤ�متر دويل ،و( 1397فـي
 )2002الذي طلب من الطرفني تبني
تقرير ميت�شل وخطة تينيت أالمنية،
و( 1515فـي  )2003الذي �صادق على
خريطة الطريق ور ؤ�ية الدولتني ،و1850
(فـي  )2008الذي دعم م�سرية أ�نابولي�س
وطلب من الطرفني الوفاء بالتزاماتهما
فـي خريطة الطريق ،واقرتح عقد م ؤ�متر
دويل فـي مو�سكو فـي العام .2009

ولفت أ�ي�ض ًا �إىل أ�ن قرار الرباعية
تطرق حتديد ًا �إىل خريطة الطريق
للعام  2003دون أ�ن يذكر التحفظات
الـ 14حلكومة �شارون .كما أ��شار �إىل أ�ن
قرار الرباعية يتحدث أ�ي�ض ًا عن خطة
إلنهاء ا إلحتالل على أ��سا�س مبد أ� أالر�ض
مقابل ال�سالم .ولفت بيلني �إىل أ�ن دعوة
الرباعية الطرفني �إىل عدم ا إلقدام على
خطوات �إ�ستفزازية تعني من جهة دعوة
الفل�سطينيني �إىل عدم ممار�سة العنف،
ومن جهة أ�خرى تتوقف �إ�سرائيل عن
البناء فـي م�ستوطنات ال�ضفة الغربية
و أ�را�ضي التي احتلت فـي العام .1967
وتابع بيلني أ�ن ما ي ؤ�كد ذلك هو رد
عنا�صر الرباعية ،أ�ي الواليات املتحدة
ورو�سيا وا إلحتاد أالوروبي أ
والمم
املتحدة على قرار احلكومة ا إل�سرائيلية
أالخري ،البناء فـي حي جيلو فـي القد�س
املحتلة .و أ�بدى بيلني �إعتقاده ب أ�ن
حكومة نتنياهو لي�ست فـي وارد تنفيذ
تو�صيات الرباعية و أ�نها �سوف تتم�سك
بقرار الرباعية العودة �إىل املفاو�ضات
بدون �شروط م�سبقة ،كما �سوف تزعم
ب أ�ن موا�صلة البناء فـي امل�ستوطنات
لي�س خطوة �إ�ستفزازية .وخل�ص �إىل أ�نه
�إذا وافقت حكومة نتنياهو على قرار
الرباعية عن �إدراك كامل ،ف�إن حتو ًال
حقيقي ًا �سوف يكون قد ح�صل!
وحول ملف العالقات املتوترة بني تركيا

م�ستوطنني �إ�سرائيليني م�سجد ًا فـي
قرية طوبا زجنرية فـي منطقة اجلليل
الفل�سطينية املحتلة و أ�دان عدم حترك
املجتمع الدويل ،والعامل الغربي
احلر الذي تتزعمه الواليات املتحدة
أالمريكية بقيادة الرئي�س باراك ح�سني
أ�وباما .واعترب عطوان أ�نها «بروفة»
حلرق امل�سجد أالق�صى ،وبالون اختبار
لقيا�س رد الفعل العربي وا إل�سالمي،
مرجح ًَا أ�ن نفيق فـي الغد بعد حريق
م�سجد فـي اجلليل على أ�نباء �إ�شعال
النار فـي امل�سجد أالق�صى� ،سائ ًال
ماذا �سيفعل العرب وامل�سلمون ،وماذا
�سيفعل العامل احلر أ�و العامل املقيد؟
ال �شيء على ا إلطالق ،جمرد �إدانات
غا�ضبة ،وت�شكيل جلان حتقيق تظهر
نتائجها فـي القرن املقبل .ور أ�ى أ�ن
ا إل�سرائيليني ال يريدون عرب ًا على
أالرا�ضي املحتلة عام  ،1948وذلك
من خالل مطالبتهم العرب با إلعرتاف
بدولتهم دولة يهودية ،أ�ي أ�ن تكون حقوق
املواطنة فيها لليهود فقط ،أ�ما غريهم
من م�سلمني وم�سيحيني فه ؤ�الء أ�غراب،
أ��شرار ،يجب طردهم فور ًا .و أ�بدى
أ�خري ًا أ��سفه من أ�ن الرئي�س أالمريكي
أ�وباما الذي ذاق مرارة املعاناة من
العن�صرية البغي�ضة ،ي ؤ�يد هذه الدولة
العن�صرية ،وميار�س �ضغوط ًا على
ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�سها للت�سليم
بها ك�شرط ألي مفاو�ضات تقود �إىل
دولة فل�سطينية هزيلة .وخل�ص �إىل أ�ن
هذا ا إل�ستفزاز العن�صري لن يتوقف،
ولعله �سيكون ال�شرارة التي �ستفجر
�إنتفا�ضة الكرامة الفل�سطينية القادمة.

و�إ�سرائيل ،اعترب أ�ليك�س في�شمان فـي
«يديعوت أ�حرونوت» أ�ن أ�ردوغان ،الذي
يعي�ش حالة ا إلعتداد بالنف�س ويعمل
بدوافع غزيزية ،يقود نحو ت�صعيد
ع�سكري .و�إذ ا�ستعر�ض جملة ممن
أ��سماها خطوات ع�سكرية �إ�ستفزازية،
مثل توجه �سفن تركية للتنقيب بالقرب
من قرب�ص ترافقها �سفن حربية ،فيما
اقرتبت أ�ي�ض ًا �سفينة حربية تركية بحجم
متو�سط فـي احلو�ض ال�شرقي للبحر
املتو�سط من ال�شمال �إىل اجلنوب ،فـي
م�سار «مرمرة» ،واقرتبت من �شواطىء
فل�سطني املحتلة ،الفت ًا �إىل أ�ن هذه
أاللعاب من �ش أ�نها أ�ن تنتهي على نحو
�سيئ .وك�شف عن أ�ن م� ؤس�ولني كبار فـي
الناتو حاولوا احلديث �إىل نظرائهم فـي
جهاز أالمن الرتكي ،ونا�شدوهم بوقف
اللعب بالنار .ولكن ال�ضباط أالتراك
ردوا ب أ�ن قادة اجلي�ش الرتكي خائفون
من أ�ردوغان .و أ��شار �إىل أ�ن ت�صرفات
أالخري مقبولة لدى الر أ�ي العام الرتكي
الذي يعترب أ�ن �إ�سرائيل دولة غري �سوية.
و�إذ لفت �إىل أ�نه فـي مثل هذا الو�ضع،
ال ينبغي أ�ن يتفاج أ� أ�حد �إذا ما �ضغط
طيار تركي أ�و طيار �إ�سرائيلي على الزر
ف أ�طلقا �صاروخ ًا ،خل�ص �إىل أ�ن امل�سافة
بني ا إل�ستفزاز وا إلنفجار ا إلقليمي قد
ي�ستغرق ثوان معدودة .ليختم بال� ؤس�ال
عمن �سيوقف أ�ردوغان؟

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
و�إال �ستكون دعوة للمزيد من �سفك
الدماء من الطرفني ،هكذا ال يلحظ
بع�ض الغربيني تنازالت بع�ض القادة
الفل�سطينيني على الرغم من نظرية
الرئي�س عبا�س التي تفيد عن
�ضرورة ح�شر �إ�سرائيل فـي الزاوية
�إذ يقبل بتقدمي التنازالت فيما هي
ترف�ض! كما تناولت ال�صحف عملية
�إغتيال القيادي فـي تنظيم القاعدة
أالمريكي من أ��صل ميني فـي اليمن
أ�نور العولقي والتي أ�ثارت جد ًال فـي
الواليات املتحدة حول حق الرئي�س
فـي ال�سماح بقتل مواطن أ�مريكي
فـي اخلارج با�سم مكافحة االرهاب.
و أ�دان كثريون الرئي�س أالمريكي
باراك أ�وباما �إذ ال يحق ألوباما �إعدام
أ�مريكي من دون حماكمة!
فقد حتدثت «وا�شنطن تاميز» حتت
عنوان «العولقي منوذج من ا إل�سالم
املعتدل» عن مقتل أ�نور العولقي ،أ�حد
كبار قادة القاعدة فـي اليمن وهو
مواطن أ�مريكي من أ��صل ميني ،فـي
غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار
أ�مريكية خارج أالرا�ضي أالمريكية.
فاعتربت أ�ن هذا احلدث يطرح
الكثري من أال�سئلة ،تف�ضل الواليات
املتحدة عدم �إثارتها .ف أ��شارت �إىل
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ال يحق ألوباما إ�عدام أ�مريكي من دون حماكمة!

أ�ن العولقي ولد فـي نيومك�سيكو،
وكان يعظ فـي م�سجد فرجينيا
قبل أ�ن يغادر الواليات املتحدة �إىل
بريطانيا ومن ثم �إىل اليمن ،موطن
أ�جداده .وهناك بد أ� علن ًا الدعوة �إىل
اجلهاد �ضد أ�مريكا وقام ب�سل�سلة
من الهجمات ا إلرهابية وحر�ض على
�ضرب امل�صالح أالمريكية ورمبا
كان له يد فـي عملية قتل جماعي
واحدة على أ�قل تقدير ارتكبت على
أ�ر�ض الواليات املتحدة .ولهذا يحتفل
أالمريكييون اليوم مبقتله .و�إذ لفتت
«وا�شنطن تاميز» �إىل أ�ن الطريقة التي
قتل بها تطرح الكثري من الت�سا ؤ�الت
الهامة ،قالت أ�ن الواليات املتحدة
تعترب أ�ن ا�ستخدام طائرة من دون
طيار فـي مواجهة أالهداف ا إلرهابية
لي�س عم ًال غري قانوني ًا� ،إذ أ�ن البيت
أالبي�ض يقر مببد أ� الدفاع عن النف�س
ولكنها قالت أ�ن هذه احلجة لي�ست
مقنعة ألنه ال ميكن اللجوء �إىل هكذا
أ��سلوب فـي القتل� ،إال فـي حاالت
اخلطر الداهم أ�و فـي حال التهديد
املبا�شر .واختتمت «وا�شنطن تاميز»
قائلة أ�ن قتل العولقي ي�شكل انتهاك ًا
للقانون أالمريكي ،وتت�ساءل ملاذا يرى
الرئي�س أالمريكي باراك أ�وباما أ�ن
أ��ساليب ا إل�ستجواب امل�ستخدمة �ضد
املعتقلني ا إلرهابيني فـي عهد جورج
بو�ش هي أ��ساليب تعذيب غري قانونية،

فـي حني ما يفعله هو من أ��ساليب قتل،
جميعها قانونية وت�ستحق الثناء.
ولكن «وا�شنطن بو�ست» ك�شفت حتت
عنوان « قتل العولقي مت مبوافقة
وزارة العدل أالمريكية» أ�ن قتل
أ�نور العولقي مت مبوافقة من وزارة
الدفاع أالمريكية ،و أ�ن ذلك ورد فـي
وثيقة �سرية .و�إذ لفتت �إىل أ�ن البيت
أالبي�ض رف�ض ك�شف تفا�صيل العملية
التي جرت ب�سرية تامة كما يحدث
عادة فـي ما أ��سمتها عمليات مكافحة
ا إلرهاب ،نقلت ت أ�كيد م� ؤس�ول أ�مريكي
رفيع امل�ستوى أ�ن «�سي �آي �إي» ما كانت
لتقتل مواطن ًا أ�مريكي ًا من دون موافقة
خطية من وزارة العدل .وفـي ال�سياق
نقلت ت أ�كيد م� ؤس�ولني أ�مريكيني أ�ن ال
خالف داخل ا إلدارة ب�ش أ�ن �شرعية
الق�ضاء على العولقي أ�ول أ�مريكي
يدرج على الئحة «�سي �آي �إي» لقتله أ�و
اعتقاله .ونقلت عن م� ؤس�ول كبري أ�ن
ا�ستهداف قياديني عموم ًا فـي القوى
املعادية أ�ي ًا تكن جن�سياتهم ويت آ�مرون
لقتل أ�مريكيني ،هو عمل قانوين.
من جانبه كتب �شا�شانك جو�شي فـي
«ا إلندبندنت» الربيطانية حتت عنوان
«قتل العولقي قد يجعل �صالح أ�قوى،
واليمن أ�كرث خطورة من ذي قبل»،
فـي قراءة لعملية ا إلغتيال ومعانيها
وانعكا�ساتها على الو�ضع ال�سيا�سي
أ
والمني فـي املنطقة والعامل .و�إذ

رجح أ�ن تكون عملية اغتيال العوقلي
متت مب�ساعدة ال�سلطات أالمنية
لل�ستخبارات أالمريكية ونتيجة
إ
تعاون ميني أ�مريكي ،ر أ�ى أ�ن هذا
التعاون هو جمرد حماولة من قبل
الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �صالح
لل�ستمرار ال�سيا�سي .واعترب جو�شي
إ
أ�ن اخلطر اليوم هو فـي أ�ن يقنع �صالح
داعميه فـي اخلارج ب أ�نه رجلهم فـي
�صنعاء حتى لو كان مت�سكه بال�سلطة
�سي ؤ�دي �إىل تفتيت اليمن.
ور أ�ى �شارلز كروثامر فـي «وا�شنطن
بو�ست» أ�نه فـي حني يبدو الو�ضع
�سيئ ًا ديبلوما�سي ًا بالن�سبة للقوى
الغربية العظمى ،ف�إن حماولة الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س �إعالن
الدولة الفل�سطينية من جانب واحد
تلقى تعاطف ًا وا�سع النطاق ،بينما
ترف�ض �إ�سرائيل بقيادة حزب الليكود
قيام دولة فل�سطينية وت�ستمر فـي بناء
امل�ستوطنات .وقال �إن بنيامني نتنياهو
اقرتح حل الدولتني وهو أ�ول رئي�س
وزراء يقبل بتجميد التوطني لع�شرة
أ��شهر وهو أ�مر مل تفعله أ�ي حكومة أ�و
أ�ي حزب عمل �سابق ًا ،ولكن رد عليه
عبا�س مبقاطعة املحادثات لت�سعة
أ��شهر ،وقال أ�نه �سي�ستمر باملقاطعة
حتى تن�سحب �إ�سرائيل من حدود
الـ .1967الفت ًا �إىل أ�ن عبا�س ي�صر
بال تردد على ما ي�سميه «حق العودة»

أالمر الذي �سي ؤ�دي ،بح�سب كروثامر،
�إىل دمار الكيان ال�صهيوين دميغرافي ًا
ويحوله من البلد اليهودي الوحيد فـي
العامل �إىل  23بلد ًا عربي ًا ،و أ�علن
مرار ًا وتكرار ًا أ�نه لن يعرتف بدولة
يهودية .واعترب أ�ن هذا لي�س بجديد،
و�إمنا هو ا�ستكمال للرف�ض الفل�سطيني
منذ وقت طويل .ففي قمة كمب ديفيد
فـي العام  ،2000اقرتح �إيهود أ�وملرت
على عرفات �إقامة الدولة الفل�سطينية
فـي ال�ضفة الغربية وغزة ،وما يثري
الده�شة أ�نه عر�ض عليه أ�ي�ض ًا تق�سيم
القد�س ،ولكن عرفات رف�ض و أ�ظهر
عدم قبوله ب أ�ي اتفاق �سالم با إل�ضافة
�إىل أ�نه فـي غ�ضون �شهرين �شن،
بزعم كروثامر ،ما و�صفها باحلرب
الوح�شية (يق�صد ا إلنتفا�ضة الثانية)
قتلت مئات ا إل�سرائيليني! أ��ضاف فـي
العام  ،2008ا�ستجاب �إيهود أ�وملرت
ملطالب الفل�سطينيني فعر�ض فـي
املفاو�ضات ال�ضفة الغربية كلها مع
تبادل أ
للرا�ضي با إل�ضافة �إىل تق�سيم
القد�س وجعل املنطقة امل�سلمة عا�صمة
لفل�سطني ،وحتى أ�نه عر�ض ت�سليم
املواقع املقد�سة ا إل�سرائيلية مبا
فيها احلائط الغربي ،املوقع أالكرث
لل�سرائيليني� ،إىل هيئة دولية
قد�سية إ
أ
ترت أ��سها الردن وال�سعودية العربية.
مع ذلك رف�ض عبا�س لكنه لو فعل
العك�س لكان انتهى ال�صراع و أ��صبحت
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فل�سطني ع�ضو ًا فـي أالمم املتحدة.
واعترب كروثامر أ�ن الفل�سطينيني
ال يريدون �إتفاق ًا نهائي ًا وال يريدون
حل �سالم نهائي .وت�ساءل ملاذا ذهب
الرئي�س الفل�سطيني م ؤ�خر ًا �إىل أالمم
املتحدة؟ فبعد أ�ن حاولت الواليات
املتحدة لن�صف قرن أ�ن ت�سوي الو�ضع
فـي ال�شرق أالو�سط على أ��سا�س أالر�ض
مقابل ال�سالم ،ذهب عبا�س �إىل أالمم
املتحدة للح�صول على أالر�ض ومن
دون �سالم ،يريد ال�سيادة من دون
اعرتاف متبادل بالدولة اليهودية،
يريد دولة فل�سطينية مع ا�ستمرار
احلرب مع �إ�سرائيل .و أ�عطى مثا ًال
عن التنازالت التي قدمتها �إ�سرائيل
على مدى �سنوات� ،إذ أ�نها على حد
زعمه تخلت عن بع�ض أ�را�ضيها فـي
جنوب لبنان ،فـي املقابل ح�صلت على
�صواريخ يوجهها حزب اهلل نحوها.
وخل�ص �شارلز كروثامر بالقول �إن
�إ�سرائيل م�ستعدة للتنازل عن أالر�ض
ولكن مع �سالم نهائي ،ال�سالم الذي
رف�ضه الر ؤ��ساء الفل�سطينيني من
احلاج أ�مني احل�سيني �إىل يا�سر
عرفات وحممود عبا�س .وقال �إن
ال�صراعات على احلدود قابلة للحل
واحلل يكون أالر�ض مقابل ال�سالم
و�إال �ستكون دعوة للمزيد من �سفك
الدماء من الطرفني.

امل�شهد اللبناين

امللفات املعي�شية تتقدم لكن املوازنة ال ت�شي بالتفا ؤ�ل
تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
�إىل �إقرار املطالب املطروحة ،ال
�سيما رفع احلد أالدنى أ
للجور
وحت�سني التقدميات ا إلجتماعية فـي
القطاعني العام واخلا�ص ،يبدو أ�ن
ا إلحتاد العمايل يتم�سك با�ستعجال
ت�صحيح أالجور بعيد ًا عن ربط هذا
املطلب بال�سيا�سات الطويلة أالجل
التي حتتاج �سنوات لتحريك فر�ص
العمل وتن�شيط القدرة ال�شرائية،
فيما دخلت الهيئات ا إلقت�صادية
على اخلط و أ�كدت أ�نها لن تكون
خارج �إطار التفاهم اجلاري ا إلعداد
له �شرط ،أ�ال تكون التو�صيات على
ح�ساب امل ؤ��س�سات ا إلقت�صادية التي
تعاين أ�و�ضاع ًا �صعبة ،وتخ�شى فر�ض
أ�عباء �ضريبية جديدة عليها ال قدرة
لها على حتملها .وك�شفت معلومات
�صحفية ا�ستناد ًا �إىل جلنة امل ؤ��شر أ�ن
كل الكالم على وجود ت�سوية م�سبقة
فـي ملف ت�صحيح أالجور وزيادة
احلد أالدنى أ
للجور «غري �صحيحة
�إطالق ًا» ،وهدفها �إلهاء أالطراف
املعنية ب�شائعات مل تطرح عرب أ�ي
قناة من قنوات التوا�صل املعروفة،
�إذ أ�ن وزير العمل �شربل نحا�س يدير
احلوار داخل اللجنة على قاعدة

�إحداث «تغيري بنيوي» فـي �سيا�سة
أالجور املعتمدة فـي لبنان ،وهو ما
وافقت عليه جميع أالطراف املمثلة
فـي اللجنة .وفـي املعلومات أ�ن البحث
يرتكز على ثالثة عنا�صر متكاملة،
يجدر ترجمتها فـي م�شروع موازنة
عام  ،2012وهذه العنا�صر هي :رفع
القدرة ال�شرائية أ
للجور مبا يتنا�سب
أ
أ
مع االحتياجات ال�سا�سية لل�سر،
وهذا يفرت�ض زيادة أالجور من
جهة وخف�ض أالعباء عنها من جهة
أ�خرى .أ�ما العن�صر الثاين ،فيقوم
على حتفيز الت�شغيل عرب �إعطاء
حوافز للم ؤ��س�سات ترتكز أ��سا�س ًا على
ال�شباب واملتخرجني اجلدد .وهذا
يقت�ضي �إلغاء ال�ضرائب املفرو�ضة
على العمل وخف�ضها على ا إلنتاج.
ويطول العن�صر الثالث دور الدولة
من خالل التقدميات ا إلجتماعية
وتطويرها ،وال �سيما تطبيق م�شروع
ال�ضمان ال�صحي و�إقامة نظام نقل
ف ّعال ي�سهم فـي �إعادة و�صل ال�سوق
الداخلية وخف�ض كلفة العقارات
وال�سكن.
ماذا فـي م�شروع املوازنة؟ أ�ظهرت
أ�رقام م�شروع قانون املوازنة العامة
للعام  2012التي رفعها وزير املالية
حممد ال�صفدي �إىل جمل�س الوزراء،
والتي طلب جل�سة خا�صة ملناق�شتها

و�إقرارها خالل أال�سبوعني املقبلني،
بع�ض التعديالت وا إلختالفات
عن موازنة العام  2011من حيث
النفقات وا إليرادات .وحدّد امل�شروع
النفقات بحواىل  21063مليار لرية
بزيادة حواىل  1236,2مليار لرية
عن موازنة العام  2011أ�ي مبا ن�سبته
 6,24فـي املئة .أ�ما �إجمايل املوازنة
مع املوازنات امللحقة (ا إلت�صاالت
ومكتب احلبوب وال�شمندر ال�سكري
واليان�صيب الوطني) ،فت�صل نفقاتها
�إىل ما جمموعه  23814,6مليار لرية،
فـي حني قدرت ا إليرادات بحواىل
 14816مليار لرية بزيادة حواىل
 500مليار لرية عن العام  2011أ�ي
مبا ن�سبته  3,17فـي املئة .وهذا يعني
أ�ن عجز املوازنة العامة �سيبلغ حواىل
 6247مليار لرية وما ن�سبته 29,66
فـي املئة فـي مقابل عجز مقدر للعام
 2011بحواىل  27,37فـي املئة.
وجاءت املوازنة اجلديدة على �صعيد
ال�ضرائب والر�سوم كما موازنة العام
 2011من دون اجلدول رقم  9 -الذي
يت�ضمن عادة ال�ضرائب والر�سوم
اجلديدة ،على اعتبار أ�ن ال�ضرائب
امل�ستحدثة واملعدلة جاءت �ضمن
تعديل املواد الواردة فـي م�شروع
قانون املوازنة العامة .يبدو وا�ضح ًا
من أ�رقام م�شروع املوازنة أ�ن هنالك

زيادة �ضريبية على القيمة امل�ضافة
من � %10إىل  ،%12هذه الزيادة
�ست ؤ�دي �إىل رفع عائدات اخلزينة
من حواىل  3563مليار لرية �إىل
حواىل  3959مليار لرية أ�ي بزيادة
قدرها حواىل  396مليار لرية،
فيما أ�ثبتت درا�سة حديثة أ�ن زيادة
نقطتني على هذه ال�ضريبة �ست ؤ�دي
�إىل خف�ض ا إلنفاق ا إل�ستهالكي لدى
أال�سر الفقرية بن�سبة  ،%11كذلك
ف�إن ن�سبة اللبنانيني الذين يعي�شون
حتت خط الفقر أالدنى ( 2.4دوالر
فـي اليوم) �سرتتفع من  %8حالي ًا
�إىل  ،%10أ�ما ن�سبة الذين يعي�شون
حتت خط الفقر أالعلى ( 4دوالرات
فـي اليوم) ،فمن املتوقع أ�ن ترتفع
من  %28حالي ًا �إىل  .%35كما أ�ن
هنالك فـي امل�شروع رفع ًا للر�سم على
املحروقات مببلغ أ�لفي لرية لل�صفيحة
(بقرار من جمل�س الوزراء) ،وهذا
بدوره �سي�شكل �ضغط ًا �إ�ضافي ًا على
ميزانيات أال�سر املتو�سطة والفقرية.
أ
وال�سو أ� فـي امل�شروع قد يكون حترير
�سعر الرغيف الذي ي�ستهدف أ�ي�ض ًا
أال�سر الفقرية واملتو�سطة .فـي
املقابل ،هنالك خفو�ضات �ضريبية
ين�ص
و�إعفاءات من الغرامات� ،إذ ّ
امل�شروع على �إجراء ت�سوية ملخالفات
البناء احلا�صلة فـي الفرتة املمتدة

بني  1994/1/1و،2010/12/31
وخف�ض غرامات الت أ�خري املفرو�ضة
على الر�سوم البلدية بن�سبة %70
عن �سنوات  2009وما قبل وجواز
تق�سيطها ،وا إلعفاء من الغرامات
على ر�سوم ال�سري عن عام 2009
وما �سبقه بن�سبة  ،%70وا إلعفاء من
الغرامات على ا�شرتاكات ال�صندوق
الوطني لل�ضمان ا إلجتماعي املتوجبة
عن عام  2010وما �سبقه بن�سبة
 .%90ومن املعلوم أ�ن موازنة العام
 2011التي أ�قرتها احلكومة ال�سابقة،
توقفت داخل اللجان النيابية فـي
ظل ال�سجال حول قطع احل�سابات
ال�سابقة ،وهو ما �سيثار أ�ي�ض ًا ب�ش أ�ن
موازنة العام  .2012هذا ومل يلحظ
امل�شروع اعتمادات إلمكانية ت�صحيح
أالجور خالل العام  .2012وفـي حال
مت ذلك �سرتتفع النفقات بن�سبة  2أ�و
 3فـي املئة على أالقل .وقد أ�كد الوزير
ال�صفدي أ�ن مو�ضوع الت�صحيح ال
ي�شكل م�شكلة فـي حال �إقراره ،على
اعتبار أ�ن مهمة املوازنة احلد من
أ�عباء املعي�شة على أال�سر املتدنية
الدخل ،وعدم تبخر ت�صحيح أالجور
فـي الت�ضخم جمدد ًا نتيجة الغالء.
وقد برز هذا أال�سبوع احلديث عن
لقاء لرئي�س «جبهة الن�ضال الوطني»
النائب وليد جنبـ ــالط مع الرئي�س

�سعد احلريري خالل زيارته �إىل
فرن�سا ،خ�صو�ص ًا أ�ن اخلطـ ــوط
مقطوعة منذ ا�ستقالة احلكومة
ال�سابقة ،أالمر الذي مل يح�صل.
ولكن جنبالط قلل من أ�همية عدم
لقائه احلريري فـي باري�س ،بح�سب
ما كان تردد فـي الكوالي�س ال�سيا�سية
فـي املدة أالخيـ ــرة .و� أس�ل :ملاذا
تعملون من عدم ا إلجتماع ق�ضية؟!
نحن �إذا كنا �سنجتمـ ــع� ،سنلتقي
فـي العلن ولي�س بال�سر ،و�سنلتقي
بال�صوت وال�صورة.
فـي املح�صلة يبدو وا�ضح ًا ال�سباق بني
امللفات ال�سيا�سية وامللفات املعي�شية
فـي ظل الظـ ــروف املعي�شية ال�صعبة
أ
والعباء املرتاكمة على املواطن� ،إذ مل
يعد مو�ضوع ت�صحيح أالجور وزيادة
التقدميات ال�صحية وا إلجتماعيـ ــة
والرتبوية ،جمرد مطلب لفئة
اجتماعية ،بل �صار �ضرورة ملحـ ــة
ل�صون املجتمع اللبناين من ا إلنهيار،
علم ًا أ�ن أالنباء الواردة عن م�شروع
املوازنة ال ي�شي بالكثري من التفا ؤ�ل
�إذ ال يختلف فعلي ًا عما مور�س من
�سيا�سات �إقت�صاديـ ــة منذ الطائف،
أ�ما �سيا�سة التمييع فقد كانت �سمة
احلكومات املتعاقبة منذ العام 2005
حتى ا آلن.
احلـــــوار
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م ؤ��س�سة خمزومي  /منوعات

اجلمعة 2011/10/7

«م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي القـــانــــون...

جرمية التزوير اجلنائي

م ؤ��س�سة خمزومي فـي ندوة حول جتارة أ
الجنة
�شارك برنامج التوعية فـي م ؤ��س�سة
خمزومي فـي ندوة علمية �إجتماعية
حول «جتارة أالجنة وعوملة أالن�ساب»،
عقدت فـي فندق الربي�ستول برعاية
رئي�س جمل�س النواب اللبناين
الرئي�س نبيه بري ،وذلك فـي التا�سع
والع�شرين من ال�شهر الفائت ،وهي
من تنظيم املكتب ا إلقليمي ملنطقة
ال�شرق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا
ملنظمة Royal Academy of
Science International
.Trust RAISIT

فـي املزاد العلني ،وهي جتارة رائجة
ب�شكل وا�سع وخطري فـي لبنان
منذ العام  ،2000وكذلك فـي بع�ض
البلدان العربية .وهنالك لوائح لبيع
هذه البوي�ضات واملنويات يتم تداولها
بال�سر والعلن ب أ��سعار مرتفعة جد ًا،
ّ
علم ًا أ�نه ما من قانون أ�و ن�ص إلن�شاء
خمتربات للتخ�صيب ال�صناعي فـي
لبنان وبع�ض الدول العربية ،وما
من ن�صو�ص قانونية تعنى باجلودة
اخلدمية ال�صحية والرقابة.

وقد خرج املجتمعون بجملة اقرتاحات
تناولت الندوة فـي طرح علني وللمرة وتو�صيات علمية وعملية ،لتنظيم
أالوىل فـي العامل العربي ،مو�ضوع عمل العيادات وامل ؤ��س�سات ال�صحية
جتارة البوي�ضات واملنويات الب�شرية املعنية بهذا املو�ضوع ،و ّمت اقرتاح

م�شروع لت أ��سي�س جمل�س أ�خالقي
ومهني وقانوين خمت�ص ملراقبة العمل
�ضمن هذه امل ؤ��س�سات ،واقرتاح قانون
يقدم �إىل وزارة ال�صحة وامل ؤ��س�سات
الت�شريعية فـي لبنان والدول العربية،

على أ�ن ت�صدر ح�صيلة احلوار
فـي كتاب يوزع على الفعاليات
ا إلعالمية وامل ؤ��س�سات الطبية
والقانونية واجلامعات واملراكز ذات
ا إلخت�صا�ص.

خدمة �إ�ضافية تطلقها م ؤ��س�سة خمزومي بالتعاون مع الـ OMT
فـي �إطار �سعيها الدائم لتقدمي
أ�ف�ضل اخلدمات ،قامت م ؤ��س�سة
خمزومي بتوقيع اتفاقية تعاون مع
 OMTتهدف �إىل توفري و�سائل
�سريعة ،موثوقة ،وقليلة التكلفـ ــة
ت�سهل العمليات املالية للم�ستفيدي ــن
من برنامج القرو�ض ال�صغرية فـي
امل ؤ��س�سة ،وذلك من خالل وكالء
.OMT

بد أ� برنامج القرو�ض ال�صغيـ ــرة فـي
م ؤ��س�سـ ــة خمزومي بت أ�مني قرو�ض
تتـ ــراوح بني  500دوالر أ�مريكـ ــي
و 5000دوالر أ�مريكي فـي عـ ــام
 ،1998وذلك أل�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية الذين يرغبون بت أ��سي�س أ�و
تطوير م�شروع ما من أ�جل زيـ ــادة
مداخيلهـ ــم وحت�سني و�ضعهم املعي�شي.
قام الربنامج بتغطيـ ــة مدينة بريوت

أ�و ًال ،ثم تو�سع لي�شمل كافة املناطق من الوكالء فـي لبنان تغطي أ�كرث من
 900موقع ًا.
اللبنانية.
أ�ن�شئـ ــت �شركة  OMTفـي 1998
كوكيل �شريك معتمد لـ  Westernوعليه ف�إن ا إلتفاقية املذكورة ت�سهل
 Unionفـي لبنان ،حيث تقوم �إجناز العمليات املالية للم�ستفيدين
بت أ�مني حمفظـ ــة وا�سعة من اخلدمات من برنامج القرو�ض ال�صغرية فـي
املالية .اليوم OMT،هي م ؤ��س�سة م ؤ��س�سة خمزومي ،من خالل التوجه
ُمعرتف بها كرائدة فـي جمال �إىل مراكز  OMTاملتواجدة فـي
اخلدمات املالية� ،إذ لديها أ�كرب �شبكة جميع املناطق.

توقيع �إتفاقية تعاون بني
م ؤ��س�سة خمزومي و»امل ؤ��س�سة أ
الوىل للتمويل متناهي ال�صغر – م�صر»
�إميان ًا منها ب أ�همية التوا�صل والتعاون
بني خمتلف الهيئات غري احلكومية
التي تعمل فـي حقل التنمية الب�شرية
وا إلجتماعية� ،سواء داخل لبنان أ�و
خارجه ،وقعت م ؤ��س�سة خمزومي
�إتفاقية تعاون مع «امل ؤ��س�سة أالوىل
للتمويل متناهي ال�صغر – م�صر»

التابعة لوكالة «ا آلغا خان» للتمويل خمزومي والتعاون معها بغية تطوير
متناهي ال�صغر ،حيث ا�ست�ضافت الربامج واخلدمات املتوفرة لدى
امل ؤ��س�سة وفد ًا من امل ؤ��س�سة أالوىل الطرفني.
يرت أ��سه املدير التنفيذي الدكتور خالد
الغزاوي ،فـي الفرتة الواقعة بني 27و وقد قام الوفد الزائر بجولة عامة
 29أ�يلول  .2011وكان الهدف من هذه على خمتلـ ــف املراكز أ
والق�سـ ــام
الزيارة التعرف على برامج م ؤ��س�سة لدى م ؤ��س�سة خمزومي ،برفقـ ــة

ولدت �سلمى فـي وادي �شحرور،
وجاءت مع عائلتها �إىل بريوت ،حيث
تنقلت بني املدر�سة ا إليطالية واملدر�سة
ا إلنكليزية فـي �شمالن ومدر�ستي

اللعازاري والعائلة املقد�سة Sainte
 ،Familleفاكت�سبت اللغات العربية
وا إليطالية وا إلنكليزية والفرن�سية.
كانت أ�ول �إمر أ�ة متار�س املحاماة أ�مام
املحاكم الق�ضائية ،ي�ساعدها فـي
ذلك �إتقانها اللغات وعلمها الوا�سع
وطموحها وثقتها بنف�سها.

التني هو من الثمار التي ذكرت فـي
القر�آن الكرمي ،والتي تتمتع بالعديد من
الفوائد� .إن املركب الرئي�سي املوجود
فـي التني هو �سكر «الديك�سرتوز»،
وي�شكل  50فـي املئة من تركيبته .كما
يحتوي التني على فيتامني « أ�» و«ب»
و«ج» وعلى ن�سب عالية من أ�مالح
احلديد والكال�سيوم والبوتا�سيوم
والنحا�س.

ويدخل التني مع غريه من أالدوية فـي
ت�صنيع ال�شرابات امللينة التي تزيل
النفخة .وت�ستعمل لبخات التني على
خراجات أال�سنان والتهابات اللثة
أ
والورام بالفم وغريه ،وي�ستعمـ ــل
احلليب الذي يخرج من عنق التني
غري النا�ضج إلزالة الثالول ب أ�ن يو�ضع
احلليب على اللحم القا�سي في�صبح
طري ًا .كما يق ّوي تناول التني الكبد

«برنامج التوعية»
«م ؤ��س�سة خمزومي»

لقد ا�ستعر�ضنا فـي العدد ال�سابق
جرمية التزوير ب�شكل عام � إ ّال أ�ن هذه
اجلرمية تختلف ببع�ض عنا�صرها عن
جرمية التزوير اجلنائي .ولقد أ��شار
قانون العقوبات اللبناين �إىل هذا
النوع من جرائم التزوير حمدد ًا �صوره
مدخ ًال فـي اعتباره �صفة الفاعل،
ظرف ارتكابه جلرمه ونوع أالوراق
الواقع عليها التزوير .وبناء على ما
تقدم ،ف�إن التزوير اجلنائي يتم فـي
ورقة ر�سمية من قبل موظف عام.
وهنا تطرح أال�سئلة التالية ما هو
مفهوم ال�سند الر�سمي وما هو مفهوم
املوظف العام؟
ال�سند الر�سمي هو خمطوطة ثبوتية
�صادرة عن م أ�مور ر�سمي ذي �صالحية
ومو�ضوعه وفاق ًا للقواعد املقررة.
ف أ�هم عنا�صر الورقة الر�سمية انها
ت�صدر عن م أ�مور ر�سمي أ�ي موظف
ر�سمي أ�ي موظف عام و أ�ن تكون �ضمن
اخت�صا�صه الوظيفي ووفق ًا للقانون أ�و
أالنظمة املرعية ا إلجراء على أ�ن يتم
حتويرها وحتريفها طبق ًا أ
للو�ضاع
وا إلجراءات القانونية �سواء من حيث
م�ضمون الورقة أ�ي مو�ضوعها أ�و من
حيث ال�شكل الذي ت�صاغ فيه .أ�ما
بالن�سبة للموظف العام فهو كل �شخ�ص
خ ِّولت �إليه �سلطة التعبري عن �إرادة
الدولة فـي جمال معني على وجه دائم
أ�و م ؤ�قت مبقت�ضى القوانني أ
والنظمة
املرعية �سواء تقا�ضى أ�جر ًا عن عمله أ�و
كان عمله بدون أ�جر.
وبعد أ�ن حددنا مفهوم ال�سند الر�سمي
واملوظف ن�ستعر�ض ب أ��سهاب �صور

التزوير اجلنائي وهي:
ـ ارتكاب التزوير من قبل موظف عام.
ـ ارتكاب التزوير من قبل من فو�ض �إليه
�إعطاء ال�صفة الر�سمية لل�سند.
ـ ارتكاب التزوير من قبل �شخ�ص عادي
أ�و موظف خارج الوظيفة ولكن بالطبع
يجب أ�ن يرتكب التزوير على ورقة
ر�سمية فـي هذا النوع من التزوير و� إ ّال
ال يعود لهذا التزوير أ�ي �صفة جنائية
ومي�سى فـي غري هذه احلالة تزوير ًا
عادي ًا.
ومن املفيد ا إل�شارة فـي هذا ال�صدد
�إىل بع�ض أالوراق التي تعد ر�سمية
وتنزل منزلتها وهي:
1ـ أال�سهم وال�سندات و�شهادات ا إليداع
و�سائر ال�سندات املن�صو�ص عنها فـي
قانون التجارة.
 2ـ �سجالت م�صرف لبنان وم�ستنداته
و أ��سناده املالية.
3ـ ال�شهادات العلمية اللبنانية �وأ
أالجنبية ال�صادرة عن املراجع
الر�سمية أ�و املعاهد العليا.
4ـ أ�وراق اليان�صيب التي ت�صدرها
ا إلدارات والهيئات الر�سمية.

 vvاللجنة القانونية
فـي حزب احلوار الوطني

نائب املدير العام ومدراء الربامـ ــج
أ
والق�سام حيث اطلعوا على
الن�شاطـ ــات كافة� .إ�ضافـ ــة �إىل ذلك،
قام الوفد بزيارة �إىل مكتب الرئي�س vv ،ي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
ال�سيـ ــدة مي خمزومي ،فـي مركز الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
ا إلدارة العامـ ــة مت خاللهـ ــا توقيـ ــع ا�ست�شارات قانونية.
اتفاقيـ ــة التع ــاون.

املحامية ال�صحافية �سلمى أ�بي را�شد
()1919 – 1889
أ��صدرت �سنة  1914جملة «فتاة
لبنان» ،وهي جملة علمية روائية ،ولكن
مل تعمر طوي ًال ب�سبب احلرب العاملية
أالوىل وال�ضائقة ا إلقت�صادية .كان
هدف املجلة الدفاع عن حقوق املر أ�ة
ومواجهة ق�ضايا الظلم ،وقد �شارك فـي
حتريرها كبار أالدباء أ�مثال جرجي

باز وجنيب كرم من �سوريا ،وحممود «تاريخ حوادث لبنان»  -لكنه مل ين�شر� -إىل أ�مريكا ،لكنها توفيت وهي فـي
�شكري من م�صر و�سواهم .وما لبثت و�ساهمت فـي �إن�شاء مدر�سة للبنات ريعان ال�شباب.
�سلمى أ�ن �سافرت �إىل م�صر ،و�ساهمت فـي �ضيعتها ،ودخلت العمل ا إلجتماعي لقد كانت �سلمى أ�بي را�شد طاقة مفعمة
ب�إعادة رفات �إبراهيم اليازيجي �إىل التطوعي.
باحلركة �إندفاع ًا ون�شاط ًا ،م�ساوية
ألبناء وطنها.
لبنان .وهي كتبت �سل�سلة ر�سائل فـي
«الن�صري»� ،إ�ضافة �إىل كتابة خطب تزوجت �سلمى من ن�سيبها وولدت له
لبع�ض املنا�سبات ،وو�ضعت كتاب بنت ًا و�صبيني ،وقررت وزوجها ال�سفر vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي

التني ...ثمرة مباركة
وين�شطه ،ويعالج أ�مرا�ض الدورة
الدموية أ
والوردة خ�صو�ص ًا البوا�سري.
كما ين�شط الكلى ويد ّر البول ويفتت
احل�صى والرمل ويعالج أ�مرا�ض ال�صدر
وال�سعال والربو وت�شنج الق�صبات
الهوائية والتهاباتها ،وت�سـ ــارع دقات
القلب .ومن فوائد التني أ�ي�ض ًا أ�نه
ين�شط الدماغ والدورة الدموية فيه
فيقوم الدماغ بوظائفه بطريقة أ�ف�ضل،

خ�صو�ص ًا �إذا مت تناوله مع املواد الغنية
بالفو�سفور مثل املك�سرات واللوز
والف�ستق احللبي وال�صنوبر .وكذلك
يعالج تناول التني أ�مرا�ض املفا�صل
و�آالمها أ
والمرا�ض النف�سية أ�ي�ض ًا فهو
يعمل على تهدئة أالع�صاب و�إزالة
كل أ�نواع القلق واخلوف وا إلحباط
والتوتر.

مدير التحرير� :آمنة القرى
ت�صدر عن �شركة احلوار �ش.م.ل
الدارة والتحرير :بريوت  -ر أ��س النبع � -شارع دونا ماريا  -مبنى مرج الزهور /
إ
احلـــــوار

هم فوائد التني
أ� ّ
* يجلو رمل الكلى واملثانة
* ي�ساعد فـي �إزالة خ�شونة احللق
وال�صدر والق�صبة الهوائية
* يغ�سل الكبد والطحال
* ي�سكن العط�ش النا�شئ عن البلغم
وينفع ال�سعال املزمن ويدر البول ويفتح
�سدد الكبد والطحال
* يعالج ك�سل أالمعاء (تقطيع  7ثمار

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

من التني اجلاف �إىل �شرائح وتغمي�سها
فـي زيت الزيتون مع �إ�ضافة ب�ضع
�شرائح من الليمون وتركها ملدة ليلة
كاملة يتم تناولها فـي ال�صباح قبل
وجبة الفطور).
* يعالج ا�ضطراب احلي�ض (يغلى
 50 - 25ورقة من أ�وراق التني فـي لرت
ماء وي�شرب من املغلي ملعاجلة ال�سعال
وا�ضطراب احلي�ض).

