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العدد346:

امل�شهد اللبناين

الفراغ احلكومي ينعك�س �سلباً
على خمتلف ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية
فيما احتفل لبنان الأربعاء املا�ضي
بالعيد احلادي ع�شر للتحرير
واملقاومة ،م�ستعيد ًا الإجناز التاريخي
الذي حتقق فـي � 25أيار عام ،2000
بقيت البالد هذا الأ�سبوع �أي�ض ًا بال
حكومة على الرغم من مرور �أربعة
�أ�شهر على تكليف الرئي�س جنيب
ميقاتي ت�شكيل احلكومة ،فـي ظل
مظاهر ان�شغال قوى الأكرثية اجلديدة
بالبحث عن �سبل للخروج من امل�أزق
الذي تغرق نف�سها فيه ،مع ت�أكيد هذه
مت�سكها بالرئي�س ميقاتي
القوى على ّ
رئي�س ًا مقب ًال للحكومة املنتظرة ،ولكن
�أي�ض ًا على وقع اخلالفات املت�صاعدة
بني الرئي�سني مي�شال �سليمان وجنيب
ميقاتي من جهة والعماد مي�شال عون
من جهة �أخرى ،حول مبادئ الت�أليف
وكيفية اختيار الوزراء وتوزع احلقائب،
مما يوحي ب�أن الأمور تعود �إىل نقطة
ال�صفر ،و�أن املراوحة القائمة م�ستمرة
من غري �أمل باخرتاق على �صعيد ت�شكيل
احلكومة .والأبرز هذا الأ�سبوع كان ر ّد
الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن
ن�صر اهلل فـي خطاب عيد التحرير
خطابي الرئي�س الأمريكي باراك
على
ْ
�أوباما وال �سيما اخلطاب الأخري �أمام

«الآيباك» ،والذي �أعلن فيه �سيا�سي ًا
م�ضمون القرار االتهامي للمحكمة
الدولية ،عرب اتهام حزب اهلل بتنفيذ
اغتياالت �سيا�سية فـي لبنان! وبرزت
هذا الأ�سبوع زيارة م�ساعد وزيرة
اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون ال�شرق
الأدنى جيفري فيلتمان �إىل بريوت،
و�أبرز جتلياتها ما ك�شف عنه رئي�س
«جبهة الن�ضال الوطني» النائب وليد
جنبالط من �أن فيلتمان �سعى فـي
بريوت �إىل تن�سيق �إ�صدار قرار دويل
�ضد �سوريا فـي جمل�س الأمن الدويل،
م�شري ًا �إىل �أنه �أبلغ فيلتمان ب�أن ال
عقوبات وال قرارات دولية تفيد ،و�أن
�أي قرار دويل بعزل �سوريا ال يفيد.
وفـي ال�سياق الأمريكي الذي �سجلت فـي
مقدمته الإتهامات التي وجهها الرئي�س
�سجل دخول
الأمريكي �إىل حزب اهللّ ،
�أمريكي على خط الأحداث التي جرت
فـي مارون الرا�س فـي ذكرى نكبة
فل�سطني.
وفـي وقت �أنهى رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان قبل يومني
ن�صف واليته ،بدا �أن التط ّور الوحيد
على م�ستوى ت�شكيل احلكومة متثل فـي
ت�صاعد التوتر فـي العالقة بني الرئي�س

املكلف والعماد عون ،الذي اعترب �أن ال
رغبة لدى الرئي�س ميقاتي فـي ت�شكيل
احلكومة ،م�شري ًا �إىل �أنه يعي�ش فرتة
انتظار .واتهم ميقاتي ب�أنه «يريد
القيام مبعارك وهمية معه ،فيقول تارة
�إنه ال يتنازل عن �صالحياته ويقول
طور ًا �إن عون يطلب و�أنا �أحدد ،و�ساعة
يقول ال �أعلن الوزارة من الرابية .ويبدو
�أنه ي�ست�سيغ هذا الأ�سلوب بت�صاريح
من خالل امل�صادر ،و�إذا كانت الق�ضية
بناء �شعبية مبعارك وهمية ،فعليه
�أ ّال يتناول ا�سمي» .فـي املقابل ،قال
الرئي�س ميقاتي �أمام زواره �إنه تع ّمد
خالل الأيام الأخرية �إطفاء حمركات
ات�صاالته املتعلقة بت�شكيل احلكومة،
تعبري ًا عن موقف راف�ض للمماطلة
التي يبديها البع�ض خالل مفاو�ضات
الت�أليف ،م�شري ًا �إىل �أنه ينتظر جواب ًا
من العماد عون حول الأ�سماء التي
يقرتحها للتوزير ،لكنه مل ي�صل بعد.
و�إذ جتنب ميقاتي التو�سع فـي الرد
�شخ�صي ًا على كالم عون ،اكتفى بالقول:
من املبالغة احلديث عن �أننا طلبنا 45
ا�سم ًا حتى نختار منها .ما طرحناه
هو وجوب �أن تكون �أمامنا مروحة
خيارات منطقية .و�إذا كان هنالك من

زوار ميقاتي من نقل عنه قوله �أنه لن
يقبل بتكرار �سابقة �إعالن احلكومة
من الرابية قبل �أن ي�صدر مر�سومها
من ق�صر بعبدا ،ف�إن هنالك �أي�ض ًا من
يتوهّ م �أن احلكومة جاهزة وحا�ضرة
وال يعيقها �سوى عقدة طريقة �إخراجها
للعلن بيدَ �أن الواقع �شيء �آخر ،فال
احلكومة جاهزة وال �إعالنها بات
م�س�ألة �ساعات �أو �أيام خ�صو�ص ًا فـي
ظ ّل ما ُي�س ّرب عن �أن امل�شاورات عادت
�إىل نقطة ال�صفر ،وو�سط اقتناع ب�أنها
مل تغادر هذه النقطة �أ�ص ًال .و�إذا كان
اللبنانيون قد يئ�سوا من قرب الفرج،
ف�إن اخلطاب الأخري للرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما الذي جتاوز فيه اتهام
حزب اهلل ب�أنه جمموعة �إرهابية� ،إىل
اتهامه بالإغتيال ال�سيا�سي حني قال �إن
احلزب «ميار�س االغتيال ال�سيا�سي،
وي�سعى �إىل فر�ض �إرادته من خالل
ال�صواريخ وال�سيارات املفخخة» ،مل
يكن من ال�صعب التكهن فـي ما ق�صده
�أوباما فـي �إ�شارته �إىل «ال�سيارات
املفخخة» ،والتي يبدو وك�أنها �إعالن
�أمريكي م�سبق عن القرار االتهامي فـي
ق�ضية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري،
الأمر الذي �أ�ضاف �إىل الواقع اللبناين

املزيد من التعقيد ،خ�صو�ص ًا �أن هنالك
من ربط بني زيارة م�ساعد وزيرة
اخلارجية الأمريكية جيفري فيلتمان
�إىل بريوت وتعرث والدة احلكومة
بعد �أن كان التوافق قد مت حول وزير
الداخلية.
وقد ك ّرر ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل فـي عيد
املقاومة والتحرير ت�أكيده على «بذل
اجلهود لت�شكيل احلكومة عرب اخلليلني
والأخالء ،ولكن من دون ال�ضغط على
�أحد» .واعترب �أن الرهان على حكومة
تكنوقراط �ساقط وهو اقرتاح جاء من
عند الأمريكيني ،م�شدد ًا على �أن لبنان
ال حتكمه �إال حكومة �سيا�سية تتحمل

م�س�ؤولياتها .وكان ع�ضو تكتل «التغيري
والإ�صالح» النائب فريد اخلازن قد
اعترب �أن زيارة فيلتمان وكالم الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما لهما ت�أثري
كبري فـي بع�ض الأو�ساط فـي لبنان،
م�شري ًا �إىل �أن «هذا الت�أثري قد يكون
باجتاه القول لنرتيث قلي ًال باحلكومة
لرنى الأو�ضاع الإقليمية وخ�صو�ص ًا
فـي �سوريا» .ولكن الوزير ال�سابق وئام
وهاب ب ّرر �أداء ميقاتي بوجود �ضغوط
كبرية عليه ،م�شري ًا �إىل �أن الرئي�س
املكلف لن يجر�ؤ على الت�أليف ولن
يجر�ؤ على االعتذار ،م�ضيف ًا �أن قوى
الأكرثية اجلديدة ()...

ي�صادف يوم ال�سبت الواقع فـي  4حزيران 2011

ذكرى مرور الأربعني

على وفاة املغفور له ب�إذنه تعاىل املرحوم

احلاج رامي ف�ؤاد خمزومي
الرئي�س التنفيذي ملجموعة امل�ستقبل القاب�ضة
ويتقبل
والده املهند�س ف�ؤاد خمزومي (رئي�س حزب احلوار الوطني)
والدته مي نعماين خمزومي
زوجته كيارا كاتانيو  -بناته مي ويا�سمينا ونور � -شقيقتاه متارا وكاميليا
�أعمامه املهند�س زياد ،حممد ،املهند�س عماد وعمته لينة خمزومي عويدات
خاله نبيه نعماين
التعازي فـي مقر «حزب احلوار الوطني» فـي املتحف� ،شارع دونا ماريا -بناية مرج الزهور ،الطابق الأول
من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وحتى الواحدة بعد الظهر ،ومن ال�ساعة الثالثة وحتى ال�سابعة بعد الظهر
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي �أ�سبوع
كوة �أمل فـي جدار الأزمة اللبنانية املزمنة
ّ

ف�ؤاد خمزومي

ماذا بعد �إ�ضراب الأ�ساتذة واملعلمني والذي برز فيه �أكرث من �أي �شيء �آخر
ال�شق املتعلق بالتحذير من الفراغ احلكومي �أكرث منه ا�ستعرا�ض ًا مل�شاكل القطاع
التعليمي و�ضغط ًا من �أجل تلبية مطالب هذا القطاع التعليمي املزمنة فـي لبنان؟
فالأ�ساتذة واملعلمون و�ضعوا �أيديهم على اجلرح العميق املتمثل بالفراغ احلكومي
القائم وال�شلل املقيم فـي مفا�صل الدولة من م�ؤ�س�سات دون احلديث عن امل�شاريع
يوجه ر�سالة �إىل اجلميع ،مواطنني
املوقوفة منذ �ست �سنوات ون ّيف! لقد بدَ ْوا كمن ّ
وم�س�ؤولني ،ب�أن البلد هذا هو حاله ،لن ينفذ املواطنون �إىل حقوقهم وحرياتهم من
م�شاريع الطبقة ال�سيا�سية املختلفة حول كل �شيء �إ ّال على جتاهل حقوق املواطن،
خ�صو�ص ًا حني ال تت�شبث هذه الطبقة فـي ال�سلطة من �أجل م�صاحلها فح�سب �إ ّال
بالوحدة من خارج القيد الطائفي.

قام رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف�ؤاد خمزومي ب�سل�سلة زيارات �إىل كل من النائب بهية
احلريري� ،سماحة العالمة ال�س ّيد علي ف�ضل اهلل ،نائب رئي�س «املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى»
ال�شيخ عبد الأمري قبالن ،رئي�س �أ�ساقفة بريوت للموارنة املطران بول�س مطر ،مطران بريوت
لل�سريان الأرثوذك�س مار �إقليمو�س دانيال كورية ،رئي�س «جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية»
ال�شيخ ح�سام قراقرية ،رئي�س «امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين» الأ�ستاذ كمال �شاتيال ،ورئي�س «التنظيم
ال�شعبي النا�صري» الدكتور �أ�سامة �سعد.
ً
وقد ا�ستقبل خمزومي فـي مقر احلزب فـي املتحف كال من الأ�ستاذ مالك في�صل املولوي ،جنل الأمني
العام ال�سابق لـ»اجلماعة الإ�سالمية» ال�شيخ الراحل في�صل املولوي ،ورئي�س «حزب الغد» امل�صري
ال�سيد �أمين نور.
وكان نائب الأمني العام لل�ش�ؤون ال�سيا�سية فـي احلزب الدكتور �أحمد مو�صللي قد �أجرى مقابلة على
تلفزيون «املنار» �ضمن برنامج «مع احلدث» ،ومت التطرق �إىل عملية اغتيال زعيم «القاعدة» �أ�سامة
بن الدن وتداعياتها على املنطقة والعامل.
كما ل ّبى مو�صللي ،ممث ًال املهند�س ف�ؤاد خمزومي ،دعوة ال�سفري الإيراين غ�ضنفر ركن �آبادي حل�ضور
حفل الع�شاء الذي �أقيم على �شرف نائب وزير اخلارجية الإيرانية الأ�ستاذ حممد ر�ضا �شيباين.
من ناحيته ،زار «قطاع ال�شباب والطالب» فـي احلزب مع وفد من «املنظمات ال�شبابية والطالبية
اللبنانية» ك ًال من رئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه بري ورئي�س كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
حممد رعد لتهنئتهما بعيد املقاومة والتحرير.

والالفت فـي مثل هذه الإ�ضرابات لقطاعات معينة �أنها ت�شي بالأمر اجل ّيد،
�إذ تبدو من خارج ال�سياق الطائفي واملذهبي �أو حتى اجلهوي والفئوي ،فقطاع
التعليم حني �أعلن �إ�ضرابه ونفذه كان كتلة واحدة متثل كافة ال�شرائح الإجتماعية
مبختلف �إنتماءاتها الدينية كما هو معلوم ومعروف ،وبالتايل جرى الإ�ضراب من خارج القيد الطائفي واملذهبي �أو �أي
ا�صطفافات توحي بجهة �سيا�سية دون �أخرى ...نحن فـي «حزب احلوار الوطني» نعتقد �أن هذا هو الأمر املهم فـي هذا
الإ�ضراب .و�إذا �أ�ضفنا عن�صر التحذير الذي ورد فـي بيان الأ�ساتذة واملعلمني من الفراغ احلكومي و�إعطاء هذا التحذير
�أولوية على املطالب املحقة لهذا القطاع ،ف�إن �أهمية هذا احلراك فـي القطاع التعليمي ت�أخذ بعد ًا وطني ًا ال بد من حلظه
والبناء عليه� ،إذ �أنه وبعد مرور �ست �سنوات على الهبوط بالبلد �إىل �أدنى امل�ستويات وخطف مواطنيه عرب �شرذمتهم من
خالل افتعال امل�شكالت ال�سيا�سية املتعددة واملرور ب�أق�صى �أنواع الت�أجيج فـي ما بني الأهايل و»دغدغة» امل�شاعر الفئوية
للمواطنني و�إيقاظ ع�صبياتهم كي يبقى الفرز الطائفي واملذهبي قائم ًا فـي ما بني اللبنانيني للإم�ساك بهم ومب�ستقبلهم
وم�ستقبل �أبنائهم ،برزت ظاهرة �صح ّية متثلت بالتظاهرات من �أجل �إ�سقاط النظام الطائفي والتي تعرثت وللأ�سف
خطواتها بعد �سل�سلة من التحركات الناجحة ،ولكن الإ�ضرابات املطلبية لقطاعات عدّة والتي كان �أبرزها حترك الأ�ساتذة
واملعلمني ،ال �شك �أنها فتحت كوة �أمل فـي جدار الأزمة اللبنانية املزمنة.
اعترب رئي ــ�س «حزب احلـ ــوار
الوطنـ ــي» املهند�س ف�ؤاد خمزومـ ــي
نحن ال ن�شك ب�أن �إرادة ال�شعب اللبناين فـي �أن يكون له دولة قوية وعادلة �سوف تنت�صر ولو بعد حني ،لأنه فـي النهاية �أن الأو�ضاع املعي�شيـ ــة ال�صعبـ ــة
ال ّ
ي�صح �إ ّال ال�صحيح .والتجارب امل�ؤملة التي م ّر بها لبنان �سواء فـي احلرب الأهلية ال�سيئة الذكر فـي العام � 1975أم فـي تنذر بغ�ضب �شعبـ ــي عارم ،عبرّ عنه
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ّ
للبنانيني لي�ضعوا �أيديهم فـي �أيدي بع�ض من �أجل منع الفتنة �أوال ونه�ضة بلدهم ثانيا والتي لن حت�صل �إال حني يتحول جميع و�ضعـ ــوا اليد على اجلـ ــرح حني
اللبنانيني �إىل مواطنني مت�ساوين فـي احلقوق والواجبات.
وجهـ ــوا ال�صرخة باجتاه الفراغ
احلكومي وغيـ ــاب الإدارة والعمل
ولنعد �إىل الو�ضع اللبناين احلايل املراوح فـي مكانه ب�سبب عدم ت�شكيل حكومة �أو عدم القدرة على ت�شكيلها كما يبدو
امل�ؤ�س�ساتي ،الفت ًا �إىل �أن احللول
وا�ضح ًا من مراوحة الرئي�س املكلف جنيب ميقاتي مكانه �سواء فـي الإت�صاالت �أم فـي الإعتكاف عنها ،فلبنان فـي و�ضعه
التي ا�ستبقت �إ�ضراب ال�سائقني
احلايل ال يبدو �أن �أحد ًا فيه قادر على تلبية م�صالح خارجية حتاول جمدد ًا �أن تنزع لبنان من حميطه .فمحاولة االنتزاع
هذه ترتبط �إىل حد بعيد بكون الواليات املتحدة الأمريكية حتاول ترتيب و�ضع املنطقة من املنظورالأمريكي التقليدي� ،أي العمومييـ ــن ال ت�شي �إ ّال با�ستمرار
الأولوية لإ�سرائيل والنفط .وهذان امللفان هما �سيف م�سلط على حراك الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما .ولكن فـي تبني غياب احللول املدرو�سة واخلطط
مثل هذه الأولوية عن�صر تفجري لبناين طاملا ال نعرف حتى الآن توجهات وا�شنطن فـي مقاربة عملية ال�سالم بنظرة عادلة .املمنهجـ ــة للق�ضايا املعي�شية وعموم
مي�س امل�سائل الإقت�صادية فـي البلد.
فالتغيري فـي ال�سيا�سات الأمريكية اقت�صر حتى الآن �أي�ض ًا على ال�شكل و�أ�سلوب الأداء من دون �أن ي�صل �إىل اجلوهر �أو ّ
�أي ًا من الأ�سا�سيات ،خ�صو�ص ًا �أن املقدّمات ال ت ّب�شر كثري ًا� .أما احلر�ص على ا�ستمرار املفاو�ضات بني ال�سلطة الفل�سطينية
و�إ�سرائيل و�إي�صالها �إىل اتفاق ،فال ينبع من حر�ص على �إيجاد حل للم�شكلة الفل�سطينية ،و�إمنا يراد منه �أمريكي ًا ،على ما كالم خمزومي جاء �إثر زيارتـ ــه
يبدو ،حتييد هذه الق�ضية فـي زمن الثورات العربية� ،إذ بدا وا�ضح ًا �إنعكا�س جناح الثورة امل�صرية حتديد ًا وعودة م�صر �إىل �سماحة العالمة ال�س ّيد علي ف�ضل
لعب دور �إيجابي فـي رعاية الق�ضية والتي متثلت م�ؤخر ًا ب�إجناح امل�صاحلة الفل�سطينية-الفل�سطينية ،وبالتايل ا�ستباق �أي اهلل فـي دارته فـي حارة حريك ،حيث
حراك �شعبي عربي يدعم الفل�سطينيني فـي ق�ضيتهم وينزع �إىل احلفاظ على احلقوق الفل�سطينية فـي القد�س والأق�صى �شكره على موا�ساته فـي وفاة جنله
احلاج رامي .وقال خمزومـ ــي �إن
وعموم املقد�سات وحق العودة لالجئني الفل�سطينيني �إىل ديارهم.
ذكرى العالمة ال�سيد حممد ح�سني
وبعد كل هذا �أال نخاف �أن يكون لبنان «كب�ش حمرقة» فـي املنطقة عدا عن �إبقائه حتت التهديد الإ�سرائيلي وفـي ظل ف�ضل اهلل �ستظل منارة للبنانييـ ــن
�إ�ضعاف �سوريا و�إ�شغالها مب�شاكلها الداخلية �إىل ما �شاءت القوى الدولية والإقليمية لتنفيذ م�صاحلها و�إجناز م�شاريعها؟ �سواء على م�ستوى الوحدة الوطنية
اللبنانية �أم على �صعيد الوحدة
امل�س ب�أمن �سوريا ،ال من لبنان وال من �سواه .كما ن�شدد على �أن الإ�سالمية فـي عموم العاملني العربي
بكلمة� ،إننا فـي «حزب احلوار الوطني» نرف�ض مطلق ًا ّ
ا�ستقرار �سوريا �ضرورة ّ
ملحة للبنان فـي كل الأزمان ،فكيف فـي زمن التح ّوالت الكربى فـي املنطقة واملراوحة الداخلية التي والإ�سالمي.
ّ
�أ�صبحت ّ
تق�ض م�ضاجع اللبنانيني؟ �إذ ال ميكن الإ�ستمرار فـي ظل حكومة ت�صريف �أعمال ال ت�ص ّرف الإ املزيد من امل�شاكل
ورئي�س مكلف ال يكلف نف�سه عناء القيام بواجباته الد�ستورية على الرغم من �أنه رفعها �شعار ًا له منذ قبل تكليفه من ِق َبل
راوح البلد فـي مكانه!
«�أكرثية جديدة» ال تدرك بدورها قيمة الفر�صة التي �أهدرتها من �أجل �أن ُي َ

خمزومي عند ال�سيد ف�ضل اهلل
الأو�ضاع املعي�شية ال�صعبة
تنذر بغ�ضب �شعبي عارم

وفـي ...زيارة
�إىل ال�سيدة بهية احلريري

الدائم للخالفات ال�سيا�سية
والكيدي ـ ــة املالزمة لهـ ــا عند
�إ�ضطرار امل�س�ؤوليـ ــن املعنيني
للنظر فـي حاجـ ــات النا�س وبع�ض
متطلبـ ــات اللبنانييـ ــن املعي�شية.

اعترب املهنـ ــد�س ف�ؤاد خمزومـ ــي
�أن البلد يحتـ ــاج �إىل حكومـ ــة من
طبيعـ ــة �إنقاذيـ ــة ،لأن االنتظار
والنزف املتوا�صلينْ على كل
الأ�صعـ ــدة ،واحللول الرتقيعيـ ــة
لق�ضايـ ــا معي�شيـ ــة على نحو ما
ح�صل مع ال�سائقيـ ــن العموميني كالم خمزوم ــي جاء �إثر زيارته
تنبئ بالأ�سو�أ فـي غيـ ــاب التخطي ـ ــط النائب بهيـ ــة احلريري ،برفقة زوجته
وحتى املحا�سبة بخالف احل�ضور ال�سيـ ــدة مي و�شقيقتـ ــه ال�سيدة
احلـــــوار

لينا خمزومي عويدات ،فـي دارتها
فـي جمدليـ ــون بح�ضـ ــور ال�سيد
�شفي ــق احلريري ،و�إذ �شكرهما على
موا�ساتـ ــه فـي وفاة جنله احل ـ ــاج
رامي ،مت التباحـ ــث بالأو�ض ـ ــاع
الداخلية العام ـ ــة والتواف ـ ــق على
�ضرورة قيام حكومة ب�أ�س ـ ــرع ما
ميكن.

وكانت رئي�سة «م�ؤ�س�سة خمزومي»
ال�سي ـ ــدة مي خمزوم ـ ــي وال�سيدة
لينا خمزوم ـ ــي عوي ـ ــدات قد زارتا
ك ًال من نائ ـ ــب رئي�س «م�ؤ�س�س ـ ــة
الولي ـ ــد بن طالل الإن�ساني ـ ــة»
الوزيرة ال�سابق ـ ــة ال�سيدة ليلى
ال�صلح ،وال�سيدة منى الهراوي،
وال�سي ـ ــدة رندة بري.
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خمزومي عند ال�شيخ قراقرية
املطلوب وجود حكومة م�س�ؤولة جتاه املواطنني وق�ضاياهم
اعترب رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف�ؤاد خمزومي �أن ال�سجاالت
حول احلكومة و�شكلها وت�شكيلها
مل تعد مقبولة .وقال� :إمنا املطلوب
وجود حكومة م�س�ؤولة جتاه املواطنني
وق�ضاياهم و�إ ّال ف�إن هذه املهزلة
�ست�ؤدي مب�ؤ�س�سات الدولة �إىل مزيد من
التهزيل وبالبلد �إىل مزيد من التفكك
حتت �إدارة جمموعة من مراكز القوى
الطائفية واملذهبية والفئوية.
كالم خمزومي جاء �إثر زيارته ونوابه
الدكتور �أحمد مو�صللي ،والدكتور

دريد عويدات ،وال�سيد �سامر ال�صفح،
�إىل رئي�س «جمعية امل�شاريع اخلريية
الإ�سالمية» ال�شيخ ح�سام قراقرية،
وبح�ضور النائب ال�سابق الدكتور عدنان
طرابل�سي والدكتور بدر الطب�ش ،وذلك
فـي مقر اجلمعية فـي برج �أبي حيدر،
حيث �شكر خمزومي امل�س�ؤولني فـي
اجلمعية على موا�ساته فـي م�صابه
بوفاة جنله احلاج رامي .ومت التداول
بالأو�ضاع العامة فـي البلد ،والتوافق
على �ضرورة الإ�سراع فـي ت�شكيل
حكومة جديدة.

وفـي� ...سل�سة زيارات فـي �إطار ال�شكر على التعزية
فـي �إطار ال�شكر على التعزيـ ــة،
زار املهنـ ــد�س ف�ؤاد خمزومي ك ًال
من رئي�س «التنظيـ ــم ال�شعبـ ــي
النا�صـ ــري» الدكتور �أ�سامة �سعد فـي
مكتبه فـي �صيدا ،ورئي�س �أ�ساقفة
بريوت للموارنـ ــة املطران بول�س
مطر ،ومطران بريوت لل�سريـ ــان
الأرثوذك�س مار �إقليمو�س دانيال
كورية.

كما زار خمزومي ،يرافقه نائبه
الدكتور �أحمد مو�صللـ ــي ك ًال من
نائب رئي�س «املجل�س الإ�سالمي
ال�شيعـ ــي الأعلـ ــى» ال�شيـ ــخ عبد
الأمري قبالن فـي مقر املجل�س فـي
�شاتيـ ــال ،ورئي�س «امل�ؤمتـ ــر ال�شعبي
اللبناين» الأ�ستـ ــاذ كمـ ــال �شاتيـ ــال
فـي مكتبه فـي برج �أبي حيدر.
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مقدمة
م�شروع قانون انتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب
وفق ًا لآلية النظام الن�سبي
الأ�سباب املوجبة
�إن قانون االنتخاب الذي ي�ؤمن عدالة التمثيل و�صحته وميثل طموحات اللبنانيني
فـي م�ستقبل واعدٍ وم�ستقر لهم ولأبنائهم من الأجيال القادمة ،هو مطلب كل
مواطن ي�سعى حلياة اقت�صادية واجتماعية و�أمنية و�سيا�سية م�ستقرة ،ومتهيد
حلياة �أف�ضل و�أمثل.
وبعد �أن �أثبتت التجربة فـي لبنان �أن النظام الأكرثي قد ف�شل ف�ش ًال ذريع ًا،
باعرتاف اجلميع ،فـي �أن يكون قادر ًا على حتقيق كل هذ ٍه الأهداف ،لذا جند
�أن التوجه الأ�سا�سي للقوى اللبنانية الطاحمة بالتغيري ،هو اعتماد الن�سبية فـي
االنتخابات النيابية ،على اعتبار �أنها املدخل ال�صحيح نحو الإ�صالح ال�سيا�سي
والإداري واملجتمعي بكافة تفرعاته.
لقد جاء طرح النظام الن�سبي ،بعد انتظار امت ّد ل�سنوات طويلة ،عندما توفرت
الظروف املو�ضوعية التي �أر�ست الأر�ضية ال�صاحلة لتبني هذا اخليار و�أهم
املحفزات التي دفعت «خيار الن�سبية» وانتقلت به من طور البحث النظري �إىل
طور التطبيق الفعلي هي:
�أو ًال� :إن اللحظة ال�سيا�سية الراهنة منا�سبة للتغيري ،بل هي حلظة التغيري ،لذا ،ال
يجوز تفويتها ،خا�صة �أن �إيجاد قانون انتخابي جديد يكفل �صحة التمثيل ال�شعبي
وعدالته ،هو واجب وطني بامتياز.
ثاني ًا :تعاظم القناعة لدى �شرائح وا�سعة من اللبنانيني بوجوب مبا�شرة العمل
بنظام التمثيل الن�سبي ،كون النظام الأكرثي �أثبت عدم فعاليته وعدم عدالته
التمثيلية ،حيث �أو�صل �إىل الندوة الربملانية نواب ًا ال يتمتعون بال�شعبية املطلوبة،
فـي حني �أن كثريين ممن ميلكون قاعدة �شعبية معتربة ،مل يفوزوا ب�سبب النظام
الأكرثي مع ال�صوت اجلمعي املعمول به حالي ًا.
يقت�ضي الإ�شارة �إىل �أن هذا امل�شروع ي�ستند �إىل املراجع التالية:
 -1قانون رقم  171تاريخ  2000/1/6الذي رمى �إىل تعديل �أحكام قانون انتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب.
 -2م�شروع قانون انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب الذي �أعدته حكومة الرئي�س عمر
كرامي فـي �شهر �شباط 2005
� -3أوراق العمل التي �أعدها مدير مركز بريوت للأبحاث واملعلومات �ش.م.م.
حول تفا�صيل تطبيق النظام الن�سبي.
� -4آلية تطبيق النظام الن�سبي التي و�ضعها مدير مركز بريوت للأبحاث
واملعلومات �ش.م.م.
 vvي�ضع «حزب احلوار الوطني» بني �أيدي اللبنانيني ،وعلى �أجزاء،
«م�شروع قانون لالنتخاب يعتمد الن�سبية �أ�سا�س ًا لالنتخابات النيابية»
الذي كان قد �أعلن احلزب عنه فـي م�ؤمتر �صحفي فـي دار نقابة
ال�صحافة فـي � ،2005/9/8إ�سهام ًا منه فـي تعزيز احلوار الداخلي
حول خمتلف الق�ضايا الأ�سا�سية ،خ�صو�ص ًا من �أجل التوافق على
قانون انتخابي جديد يكفل �صحة التمثيل ال�شعبي وعدالته.

ت�صوير حممد ال�ساحلي

ا�ستقبل رئي�س احلزب املهند�س
ف�ؤاد خمزومي الأ�ستاذ مالك في�صل
املولوي ،جنل الأميـ ــن العام ال�سابق
لـ«اجلماعة الإ�سالمية» ال�شيخ

و ...م�ستقب ًال عدد ًا من الز ّوار

الراحل في�صل املولـ ــوي ،فـي مقر
احلزب فـي املتحـ ــف .وقد ث ّمن
خمزومـ ــي للراحل الكبري دوره فـي
تعزيز الوحدة الإ�سالميـ ــة والوحدة

خمزومي تلقى برقية تعزية
من رئي�س جمل�س ال�شيوخ
الكندي

الوطنية.
مت التداول فـي التطورات امل�صرية
كما ا�ستقبل خمزومي فـي مقر وانعكا�ساتهـ ــا الإيجابيــة على تلقـ ــى رئيـ ــ�س «حـ ــزب احلـ ــوار رئيـ ــ�س جمل�س ال�شيـ ــوخ الكنـ ــدي
احلزب رئي�س «حزب الغد» الأو�ضاع العربية وخ�صو�صـ ًا على الوطنـ ـ ــي» املهنـ ـ ــد�س ف ـ ـ ـ�ؤاد نويـ ــل كين�سيـ ــال.
خمزومـ ــي برقيـ ــة تعزيـ ــة بوفـ ــاة
امل�صري ال�سيد �أمين نور ،حيـث الق�ضية الفل�سطينية.
ن�ص الر�سالة:
جنلـ ــه احلاج رامـ ــي خمزومـ ــي من وهنا ّ
عزيزاي ال�سيد وال�سيدة خمزومي،
لقد تلقيت ببالغ الأ�سى نب�أ الرحيل املبكر لنجلكما احلبيب رامي .نتقدم منكما
�أنا وزوجتي ب�أح ّر التعازي� .إن فقدان الولد حتت �أي ظرف من الظروف هو
م�صيبة عظيمة .ولكن �أرجو �أن تعلما �أننا نذكر كليكما فـي �صلواتنا.
نويل كين�سيال
رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي
احلـــــوار
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مو�صللي �إىل تلفزيون «املنار»:
«القاعدة» مل تعد جهاز ًا مركزي ًا بل حركات فكرية عقائدية
اعترب نائب الأمني العام لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية فـي «حزب احلوار
الوطني» و�أ�ستاذ العالقات ال�سيا�سية
والدرا�سات الإ�سالمية فـي اجلامعة
الأمريكية الدكتور �أحمد مو�صللي �أن
«القاعدة» �سرت ّد على اغتيال �أ�سامة
بن الدن ب�ضربة �ضخمة تهز العامل كي
تثبت �أنها ما زالت موجودة.
كالم مو�صللي جاء خالل مقابلة له
على تلفزيون «املنار» �ضمن برنامج «مع
احلدث» حاوره الإعالمي حممد �ش ّري،
ومت التطرق �إىل عملية اغتيال بن الدن
وتداعياتها على املنطقة والعامل.
فقال مو�صللي �إن �أ�سامة بن الدن قد
ق ِتل على الأرجح ولكن رواية اغتياله
ملتب�سة ،حتى �أن بع�ض �أع�ضاء
الكونغر�س طالبوا بدليل يثبت مقتله.
ور�أى �أنه نظر ًا للأ�سطورة التي ميثلها
بن الدن ،كان ميكن على الأقل ت�سجيل
فيلم فيديو لعملية اقتحام منزله
كي يتم عر�ضه بعد العملية� ،أو عقد
م�ؤمتر �صحايف ل�شرح تفا�صيل عملية
االغتيال .ولفت مو�صللي �إىل �أن
الإلتبا�س يطول �أي�ض ًا مكان تواجده� ،إذ
�أنه كان موجود ًا فـي منطقة ع�سكرية
بالكامل ت�ضم مراكز للمخابرات
واجلي�ش الباك�ستاين� ،سائ ًال ،كيف
دخلت الطائرات الأمريكية هذه
املنطقة من دون �أن تتمكن الرادارات
الباك�ستانية من ر�صدها؟ كما تطرق
�إىل م�س�ألة دفنه فـي البحر ،الأمر
زاد العملية غمو�ض ًا والتبا�س ًا ،باعتبار
�أنه كان ميكن دفنه فـي �أية منطقة
�صحراوية نائية ،م�شكك ًا فـي الرواية
الأمريكية التي تقول �إن الدول العربية
رف�ضت ا�ستالم جثته .و�أ�شار �إىل �أن
حتى ال�صورة التي ظهرت بعد اغتيال
بن الدن ُ�س ِحبت من التداول بعدما
تبينّ �أنها مزورة ،مما يدفع للت�سا�ؤل:
«هل بن الدن حي فـي قب�ضة الأمريكيني
وهم يتكتمون على الأمر؟» .ولكن فـي
�أي حال ،ر�أى مو�صللي �أن �أ�سطورة بن
الدن �سقطت .و�ص ّنف عملية االغتيال
هذه ب�أنها عملية انتقامية ،مذكر ًا
ب�أن ال�صراع بني الواليات املتحدة
و»القاعدة» بد�أ منذ عهد الرئي�س بيل
كلينتون� ،أي قبل �أحداث � 11أيلول،
عندما نفذت «القاعدة» عمليات لها فـي
تنزانيا وكينيا �ضد �أهداف �أمريكية.
ورد ًا على �س�ؤال حول �سبب �إعالن نب�أ
قتل بن الدن بهذه الطريقة ،اعترب
مو�صللي �أنه ميكن ر�ؤية الأمر على �أنه
نوع من عملية ا�ستعطاف للر�أي العام
الأمريكي ،متهيد ًا لإدخاله فـي م�شروع
جديد ،ميكن �أن يكون اخلروج من
�أفغان�ستان فـي غ�ضون �سنة تقريب ًا،
الأمر الذي قد ي�ضيف �إىل �شعبية
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما بعدما
ارتفعت عقب الإعالن عن قتل بن
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الدن ،وهي التي كانت قد تراجعت �إىل
حد كبري فـي ال�سابق .ونظر ًا للأو�ضاع
الإقت�صادية املرتدية ،ف�إن الإن�سحاب
من �أفغان�ستان من �ش�أنه وقف ا�ستنزاف
الإقت�صاد الأمريكي واال�ستثمار فـي
البنية الع�سكرية .ولكن من ناحية
ثانية ،اعترب مو�صللي �أن الهدف من
وراء طريقة الإعالن عن مقتل بن الدن
قد يكون التمهيد لدخول باك�ستان،
لأ�سباب ربطها بامل�شروع الأمريكي فـي
النطاق العربي-الإيراين-الإ�سالمي
على وجه العموم الذي يدخل �ضمنه
ال�ش�أنني الأفغاين والباك�ستاين.
وذ ّكر ب�أن �أ�سامة بن الدن تد ّرب
فـي الأ�سا�س ،مع جماعة كبرية من
«القاعدة» ،على �أيدي الإ�ستخبارات
الأمريكية « .»CIAوعندما احتل
الإحتاد ال�سوفياتي �أفغان�ستان،
و�صفتهم الواليات املتحدة ب�أنهم
«املقاتلون من �أجل احلرية» ،وكانت
تز ّودهم بالأ�سلحة ال�ستخدامها �ضد
الطائرات الرو�سية .و�أكد �أنه كان
هنالك تن�سيق �سعودي ،م�صري،
باك�ستاين� ،أردين� ،إماراتي ،كويتي،
فرن�سي ،و�أمريكي ،فكان الدعم املادي
والب�شري ي�أتي من املنطقة والدعم
الع�سكري ي�أتي من الواليات املتحدة
وغريها .ولكن نظر ًا لدراية بن الدن
ب�أ�سرار كثرية وارتباطات املخابرات
الأمريكية وال�سعودية والباك�ستانية
ببع�ضها البع�ض ،كان يجب قتله لتموت
الأ�سرار معه .وعن �سبب عدم حماكمة
بن الدن ،قال مو�صللي �إن حماكمته
كانت �ستجعل منه بط ًال ،كما �أن قتله
هو حماولة لإعادة حتجيم «القاعدة»
التي مل تقم ب�أية عملية كبرية منذ زمن
وكانت ،بر�أيه ،فـي حالة موت �سريري.
ولفت �إىل �أن البيت الذي كان بن الدن
يقطنه هو �أكرب بثماين مرات من �أي
بيت �آخر موجود فـي تلك املنطقة
وب�شكل الفت للنظر ،مو�ضح ًا �أن
البيت مل يكن مز ّود ًا بهاتف وال بجهاز
كمبيوتر ،كما �أن النفايات كانت حت َرق
فـي داخل املنزل ،معترب ًا �أن كل هذه
الأمور كانت �شديدة الو�ضوح ومثرية
لالنتباه ،مما ي�ؤكد �أنه كان حممي ًا
من قبل املخابرات الباك�ستانية التي
لعبت الدور املحوري فـي حمايته،
م�شري ًا �إىل �أن «الب�شتون» فـي باك�ستان
و�أفغان�ستان يلعبون دور ًا رئي�سي ًا لي�س
فـي حركة «طالبان» فح�سب ،بل �أي�ض ًا
فـي املخابرات الع�سكرية التي حمت بن
الدن الذي �ساعد بدوره على تدريبهم.
و�أكد �أن هنالك م�صالح م�شرتكة
بني القوات الباك�ستانية الع�سكرية
والب�شتون و»طالبان» و»القاعدة»،
كما �أعرب عن اعتقاده �أن ردة الفعل
الأق�سى على مقتل بن الدن �ستكون فـي
باك�ستان و�أفغان�ستان.

ورد ًا على �س�ؤال حول ال�سبب احلا�سم
الذي �أدى �إىل اتخاذ قرار االغتيال ،قال
مو�صللي �إنه �إذا ما نظرنا �إىل امل�شهد
العام ،نرى �أنه فـي ظل ما يحدث فـي
العامل العربي من ثورات وتغيريات
هنالك حماولة لإق�صاء «الإ�سالم
ال�سيا�سي املتطرف» عن العملية
ال�سيا�سية التي هي فـي طور الن�شوء،
من جهة ،وتفعيل «الإ�سالم ال�سيا�سي
املعتدل» ملحاربة «الإ�سالم ال�سيا�سي
املتطرف» ،من حهة �أخرى .و�أو�ضح �أن
الغرب يعترب �أن «الإخوان امل�سلمني» هم
من الإ�سالم املعتدل لأنهم يرت�ضون
بالعملية ال�سيا�سية الدميقراطية وال
يعتربون �أن الغرب وال�شرق فـي �صراع
ح�ضارات بل فـي �صراع �سيا�سي ،كما
�أنهم يقبلون بوجود غري امل�سلمني
فـي الدولة الإ�سالمية .ولكن الو�ضع
خمتلف لدى الفكر الوهابي املتمثل
باململكة ال�سعودية ،فهو فكر راف�ض
للآخر عرب مفهوم «الوالء والرباء»،
�أي الوالء للم�سلمني والرباء من غري
امل�سلمني ،كما �أن الكثري منهم ُيكفرون
ال�شيعة �أو يعتربونهم �ضالني و ُيكفرون
امل�سيحيني� ،أي يبيحون دماءهم.
و�أكد �أن املهم فـي املنطقة بالن�سبة
للواليات املتحدة هو �أمن �إ�سرائيل
وال�سعودية ،الفت ًا �إىل �أن هنالك
ر�ؤى عقائدية خمتلفة ُر ِّكبت عليها
م�شاريع �سيا�سية .و�أ�ضاف �أن الواليات
املتحدة و�صلت �إىل قناعة ب�أنه ال ميكن
للأنظمة القائمة �أن ت�ستمر �إال عرب
وجود �أمريكي مبا�شر ولكنها اليوم
عاجزة عن التواجد فـي املنطقة فعلي ًا.
و�أكد �أن التغيريات م�سموحة فـي العامل
العربي ما عدا منطقة اخلليج و�شروط
التغيري هي �أن يكون هنالك قبول
للتعدد والعمل الدميقراطي بالإ�ضافة
�إىل عدم الوقوف �ضد �إ�سرائيل ،الفت ًا
�إىل �أنه فـي م�صر لي�س هنالك من
موقف وا�ضح و�صريح من املعاهدة مع
�إ�سرائيل حتى من «الإخوان امل�سلمني».
وف�سر ذلك بالقول �إن هذه اجلماعات
ّ
تعتقد �أنها ال ت�ستطيع القيام ب�شيء
قبل الو�صول �إىل ال�سلطة وذلك لأن
الإ�سالميني يخيفون الغرب وخ�صو�ص ًا
الواليات املتحدة .ولكن اليوم هنالك
حماولة ال�ستيعاب «الإ�سالم ال�سني
املعتدل»� ،إن جاز التعبري ،لأن هذا
التيار يختلف عما متثله �إيران من
«�إ�سالم �سيا�سي �شيعي» .ورد ًا على
�س�ؤال حول موقف رئي�س احلكومة
الفل�سطينية املقالة �إ�سماعيل هنية من
اغتيال بن الدن ،ر�أى �أن موقفه ميثل
الر�أي احلقيقي لـ»الإخوان امل�سلمني»،
فهو غري م�ستعد لالعرتاف ب�شرعية
دولة �إ�سرائيل حتى بعد م�صاحلته
مع «فتح» واحلركات الفل�سطينية
الأخرى .ولفت �إىل �أن «الإخوان» يرون
�أن �أمامهم فر�صة اليوم للدخول فـي
الدولة والإم�ساك بها من الداخل ولكن
ظهور مواقفهم على العلن يعيد دعم
الواليات املتحدة للأنظمة الع�سكرية
امل�ستبدة� ،آم ًال �أن تكون هذه املواقف
تكتيكية ا�سرتاتيجية ،وم�سبتعد ًا �أن
تكون مواقف عقائدية.
ورجح �أن ينفذ منا�صرو «القاعدة»،
املتواجدون فـي كل �أنحاء العامل،
عمليات �ضخمة فهذا التنظيم مل يعد
جهاز ًا مركزي ًا متواجد ًا فـي مكان
معني ،بل بات عبارة عن حركات

فكرية عقائدية غري مت�صلة تنظيمي ًا،
م�شري ًا �إىل �أن لـ»القاعدة» خاليا �سرية
منت�شرة فـي �أماكن عديدة من العامل.
وعن متويل التنظيم وما �سيخ�سره
مع خ�سارة بن الدن� ،أكد مو�صللي �أن
«القاعدة» لي�ست مكلفة ،فالعمليات
التي ينفذها �أفرادها ال تتطلب متوي ًال
كبري ًا فـي الوقت الذي تت�سبب فيه للدول
الغربية وخ�صو�ص ًا للواليات املتحدة
بخ�سائر تقدّر مبليارات الدوالرات،
الفت ًا �إىل �أن الواليات املتحدة تنفق
على �أجهزتها الأمنية التي �أن�شئت بعد
ظهور بن الدن ما ال يقل عن  100مليار
دوالر �سنوي ًا ،فـ»القاعدة» كانت وما
زالت ت�ستنزف الإقت�صاد الأمريكي من
الناحيتني الأمنية والع�سكرية.
ور�أى �أن الأو�ضاع فـي املنطقة عموم ًا
تت�سم بال�ضبابية� ،إذ �أن التوجه العام
مل يت�ضح بعد ،م�ؤكد ًا على �أهمية ما
�سيحدث فـي منطقة اخلليج ،فـي ظل
عدم قابلية اململكة العربية ال�سعودية
لأي تغيري �أو تعديل �أو �إ�صالح فـي هذه
املرحلة ،وا�صف ًا هذه املنطقة مبنطقة
متويل «القاعدة»� ،إذ �أن هنالك �أفراد ًا
�أثرياء يتبنون مبادئ «القاعدة» من
دون �أن يكونوا منتمني �إليها .واعترب �أن
�ضبابية امل�شهد فـي املنطقة يتيح طرح
�أ�سئلة عديدة :هل �ستعود جمموعات
«القاعدة» للعمل ال�سيا�سي �ضمن دولها
وتعار�ض «الإ�سالم ال�سيا�سي املعتدل»؟
هل �ستقف �ضد الدولة العلمانية� ،إذا
ما �أن�شئت ،وتكفرها؟ ولأن امل�س�ألة
الأ�سا�سية عند املت�شددين هي تطبيق
ال�شريعة الإ�سالمية ،هل �ستقوم دولة
�إ�سالمية؟ وهل م�صر مر�شحة لأن
تكون منوذج الدولة الإ�سالمية املعتدلة
فـي حني تكون ال�سعودية منودج الدولة
الوهابية املت�شددة؟
و�أو�ضح �أن ال�سلفية تنق�سم �إىل ق�سمني:
�سلفية علمية ترى العامل من منظور
تكفريي غري دميقراطي وغري تعددي،
باعتبار �أن الدول بر�أيها يجب �أن تقوم
على ال�شريعة و�أن يكون احلاكم مطلق
ال�صالحيات .و�سلفية جهادية تقوم
على نف�س املفهوم ولكن مع �إن�شاء
جهادية تكفريية مقاتلة .لذا ،ميكن
ت�صنيف ال�سلفيني بني �سلفي مهادن
يط ّبق �سلفيته بعيد ًا عن النا�س و�سلفي
مقاتل يقوم بتفجري النا�س .ولفت
�إىل �أن �سلفيي م�صر هم جهاديني
بغالبيتهم ،الأمر الذي ا�ستخدمه
النظام ال�سابق لتخويف الغرب ،فتلك
هي املنظومة التي قامت عليها الأنظمة
الديكتاتورية لفرتة طويلة ولكنها
ت�سقط اليوم ،معترب ًا �أن البديل هو
�إما الإ�سالم ال�سلفي املوايل لل�سعودية
عقائدي ًا �أو الإ�سالم «الإخواين» الأكرث
اعتدا ًال .ويبقى ال�س�ؤال :من �سينت�صر
منهما فـي ال�صراع على ال�سلطة؟
مع الت�شديد على ات�ساع الفارق بني
التيارين فـي العقائد والأفكار .فاليوم،
يتهم الوهابيون الإخوان ب�أنهم ال�سبب
فـي قيام امل�شكالت احلالية فـي م�صر،
بينما يتهم الإخوان ال�سلفيني بذلك،
م�شري ًا �إىل �أن هنالك �صراع بني
التيارين على روح الإ�سالم وماهيته
ومن ميثله وكيف ميثله .ولذلك ر�أى
�أن مقتل �أ�سامة بن الدن خالل هذه
الظروف يفتح املنطقة على �صراعات
داخلية �ضمن كل دولة.
واعترب �أن من ال�صعوبة التكهن باملوقع

الذي �ست�ضربه «القاعدة» غري �أنه
�أعرب عن اعتقاده �أن ثمة �ضربة
كبرية لباك�ستان ب�سبب تعاون الأجهزة
الأمنية فـي اغتيال بن الدن ،ولكنه �أكد
�أنه �سيكون هنالك �ضربات فـي �أماكن
تواجد القوات الأمريكية مثل العراق
وقطر واخلليج �إ�ضافة �إىل �أوروبا،
م�شدد ًا على �أن الإنتقام �س ُينفذ ب�ضربة
كبرية تهز العامل من �أجل �إثبات �أن
«القاعدة» ما زالت موجودة ،ف�ض ًال
عن �أن �أمين الظواهري �سيفر�ض نف�سه
كرمز جديد لـ»القاعدة» من خالل
تنفيذ عملية �ضخمة جد ًا.
وحول دور الواليات املتحدة فـي حماية
الأنظمة العربية فـي ظل هذه الظروف،
الحظ مو�صللي �أن الواليات املتحدة غري
قادرة حالي ًا على حماية كل الأنظمة،
ولكن �أكرث ما يه ّمها هو املحافظة
على ما و�صفه بـ»ب�ؤرتني» هما �إ�سرائيل
وال�سعودية واجلغرافيا ال�سيا�سية من
حولهما .واعترب �أن �إزالة �إ�سرائيل
بو�ضعها احلايل غري ممكن ،غري �أن
قيام حركات �إ�سالمية مقا ِومة ممكن
وموجود ،فـ»حما�س» �ستتلقى مزيد ًا
من الدعم من م�صر اليوم ،الفت ًا �إىل
�أن «الإخوان امل�سلمني» لن ير�ضوا فـي
نهاية املطاف بوجود �إ�سرائيل� ،أقله من
الناحية العقائدية.
ورد ًا على �س�ؤال حول ت�أثري مقتل بن
الدن على الواقع ال�سعودي ،نظر ًا
لكونه من �أ�صول �سعودية ،قال مو�صللي
�إن ال�سعودية تخل�صت من بن الدن
بعد �أن �أ�صبح عبئ ًا عليها وقد ج ّردته
من جن�سيته ال�سعودية .واليوم ،جتد
ال�سعودية نف�سها فـي واقع داخلي �صعب
ب�سبب البطء فـي عملية الإ�صالح،
مو�ضح ًا �أنه فـي الداخل ال�سعودي
هنالك ق�سم وهابي يريد ت�شديد
النظام �أكرث ،فـي حني �أن هنالك
ق�سم �آخر يريد املحافظة على النظام
ال�سعودي كما هو ،غري �أن هنالك
فـي داخل الأ�سرة احلاكمة ،بح�سب
مو�صللي ،من يريد التغيري ويرى
�أن هذا الواقع ال�سعودي ال ميكن �أن
ي�ستمر لفرتة طويلة وبالتايل ال ب ّد من
البدء ب�إ�صالحات فورية .ولكنه �أكد �أن
املعار�ضة فـي ال�سعودية مقموعة وغري
قادرة على التغيري فـي ظل �أجهزة
�أمنية قوية للغاية.
وذ ّكر ب�أن حترك فكر القاعدة بد�أ عام
 1979مع احتالل احلرم املكي و�إدخال
جنود غري �سعوديني لإخراج جهيمان
العتيبي .فبد�أت ال�سعودية منذ ذلك
الوقت بت�صدير ال�سلفيني الوهابيني
املت�شددين �إىل �أفغان�ستان بعد �أن
غزتها قوات الإحتاد ال�سوفياتي،
الفت ًا �إىل تزامن الثورة الإ�سالمية

فـي �إيران وغزو �أفغان�ستان ،وح�صول
حترك داخلي فـي ال�سعودية ،وم�ؤكد ًا
�أن تلك املرحلة �شهدت نق ًال للحركات
الإ�سالمية املت�شددة من العامل العربي
�إىل �أفغان�ستان.
ور�أى �أن هنالك عالقة بني ال�سعودية
ور�ؤية الواليات املتحدة للمنطقة.
فال�سعودية تعترب �إيران �أنها العدو
الأول ،ولي�س �إ�سرائيل التي ت�أتي
فـي مرحلة ثانية .وبالتايل ف�إن دور
ال�سعودية هو مواجهة �إيران .ولفت
�إىل �أن ال�سعودية لن تر�ضى ب�أن يكون
هنالك مفاعل نووي فـي �إيران وترغب
ب�أن تقوم جهة ما ب�ضرب هذا املفاعل،
وفق ما ك�شفته وثائق «ويكيليك�س»،
التي �أظهرت �أن هنالك خوف من �أن
ت�صبح �إيران قوة كربى فـي املنطقة.
ومن هنا ،ر�أى �أن ثمة موقف م�شرتك
بني �إ�سرائيل وال�سعودية جتاه �إيران.
ولكنه �أ�شار �إىل �أنه على الرغم من �أن
ال�سعودية دولة قوية �إال �أنها �ضعيفة فـي
جغرافيتها ال�سيا�سية ،فهي حماطة
بدول لي�ست موالية لها وال مل�شروعها.
وبالتايل ،ر�أى �أن انغالق ال�سعودية
على ذاتها �سيولد املزيد من امل�شكالت
الداخلية .وتطرق �إىل موقف ال�سعودية
من البحرين ،م�ؤكد ًا �أن قرار تدخلها
فـي هذا البلد جاء عرب ال�ضغط على
الواليات املتحدة من خالل جتميد
�صفقة الت�سلح التي بلغت  60مليار
دوالر ،وذلك لإجبار الواليات املتحدة
على القبول بدخول القوات ال�سعودية
�إىل البحرين .فعندما �سقط نظام
الرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سني
مبارك ،ات�سمت ردة الفعل ال�سعودية
جتاه الواليات املتحدة بالعنف ،معتربة
�أنه ال ميكن الوثوق بها بعدما �سمحت
ب�إ�سقاط مبارك عندما ر�أت �أن
م�صلحة وا�شنطن ميكن �أن تكون مع
جماعة �أخرى ،مذ ّكر ًا ب�أن ال�سعودية
كانت قد طلبت من الواليات املتحدة
عدم �إ�سقاط مبارك .ولذلك ارت�أت
اململكة �أن تدافع عن نف�سها بنف�سها،
فدخلت �إىل البحرين مع قوات خليجية
لقمع املتظاهرين ،لأن ح�صول �أي
تغيري فـي هذا البلد قد ميتد بر�أيها
�إىل مناطق �أخرى فـي اخلليج.
وفـي اخلتام ،ر�أى مو�صللي �أن ح�صول
التغيري فـي منطقة اخلليج املهمة مادي ًا
ونفطي ًا وا�سرتاتيجي ًا ،نظر ًا لقربها من
�إيران ،م�س�ألة �صعبة .ولكن بعد مقتل
بن الدن ،ت�ساءل عن �إمكانية �أن تنه�ض
«القاعدة» فـي ال�سعودية ،باعتبار �أنها
منبع الفكر الوهابي اجلهادي .ولفت
�إىل �أن العامل العربي �سي�شهد انهيارات
ب�شكل مرحلي ،مرجح ًا �أن ي�أتي انهيار
منطقة اخلليج فـي املرحلة الأخرية.

احلـــــــــوار

ن�شـــــــــــاطات

خمزومي
فـي لقاء مع فعاليات
طريق اجلديدة
عقدت «جلنة طريق اجلديدة» اجتماع ًا املرتدّي ،كما تطرق �إىل مو�ضوع
فـي مقر احلزب فـي طريق اجلديدة ،ت�شكيل احلكومة.
برئا�سة املهند�س ف�ؤاد خمزومي.
وكان خمزومي قد التقى �أي�ض ًا فعاليات
وتناول معهم الأو�ضاع العامة فـي و�شخ�صيات من طريق اجلديدة فـي
البالد ،ال �سيما الو�ضع املعي�شي مقر احلزب فـي املتحف.
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«حزب احلوار الوطني»
فـي حفل ع�شاء على �شرف نائب وزير اخلارجية الإيرانية
ل ّبى الدكت ـ ــور �أحمـ ــد مو�صللـ ــي ،خمزومي ،دعـ ــوة ال�سفيـ ــر الذي �أقيم على �شـ ــرف نائـ ــب زيارت ــه �إىل لبنـ ــان ،وذلك فـي
ممث ًال رئي�س «حـ ــزب احلـ ــوار الإيرانـ ــي الدكتـ ــور غ�ضنفـ ــر ركن وزير اخلارجيـ ــة الإيرانية الأ�ستاذ حديقـ ــة ال�سفـ ــارة الإيرانيـ ــة فـي
ف�ؤاد �آبـ ــادي حل�ضـ ــور حفل الع�شـ ــاء حممد ر�ضا �شيبان ـ ــي مبنا�سبـ ــة الفيا�ضيـ ــة.
املهنـ ــد�س
الوطنـ ــي»

«قطاع ال�شباب والطالب»
بري والنائب رعد بعيد التحرير
يهنئ الرئي�س ّ

زار ع�ضو املكتب ال�سيا�سي م�س�ؤول
«قطاع ال�شباب والطالب» فـي «حزب
احلوار الوطني» �إياد �سكرية مع وفد
من «املنظمات ال�شبابية والطالبية
اللبنانية» رئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ
نبيه بري فـي عني التينة لتهنئته بعيد
التحرير.
وقدّم الوفد للرئي�س ب ّري باملنا�سبة درع
التحرير تقدير ًا لدوره الريادي فـي
املقاومة والتحرير فـي كل املحطات.
وقد �شدّد ب ّري خالل اللقاء على
املقاومة وخيارها� ،آخذ ًا على مواقف
البع�ض فـي كالمهم عنها ،وقال «�إن

الذي ي�ؤملنا هو �أنهم ال يعرفون �أو
يتجاهلون ب�أن املقاومة �سببها العدو
الإ�سرائيلي واالحتالل الإ�سرائيلي»،
م�شري ًا �إىل �أنه «من الظلم عدم �إدراك
�أو جتاهل هذا الأمر».
وكان ل�سكرية مداخلة ن ّوه فيها ب�سيا�سة
الرئي�س بري الذي كان له دور ًا كبري ًا
فـي �إجناز التحرير.
كما زار �سكرية مع وفد من «املنظمات
ال�شبابية والطالبية اللبنانية» رئي�س
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حممد وقد عقد «قطاع ال�شباب والطالب» التداول فـي عدة موا�ضيع �أبرزها
رعد فـي مكتب الكتلة فـي طريق املطار فـي احلزب اجتماع ًا فـي مق ّر احلزب م�شاركة القطاع فـي ذكرى عيد
فـي املتحف برئا�سة �إياد �سكرية .و ّمت املقاومة والتحرير.
لتهنئته بعيد املقاومة والتحرير.

ر�أي

العالقات الأمريكية-الإ�سرائيلية �إىل �أين؟
�صبحي غندورv
كان مفهوم ًا فـي حقبة احلرب الباردة
هذا االن�سجام الكامل بني امل�صالح
الأمريكية والإ�سرائيلية .ف�إ�سرائيل
كانت بالن�سبة للواليات املتحدة
الأمريكية �ص ّمام ًا للأمان الأمريكي
فـي منطقة جماورة لالحتاد ال�سوفييتي
ال�سابق ولأوروبا وفيها �أهم م�صادر
جت�سد،
الطاقة العاملية .وكانت �إ�سرائيل ّ
فـي تلك احلقبة من ال�صراع بني ال�شرق
ال�شيوعي والغرب الر�أ�سمايل ،دور
املخفر الع�سكري الأمامي الذي يحمي
امل�صالح الأمريكية ،ويقوم بالنيابة عن
وا�شنطن مبا ي�ستلزم من �أعمال ع�سكرية
قذرة تهدف �إىل �ضبط املنطقة فـي
�إطار امل�صالح الأمريكية ومنع ت�س ّرب
النفوذ ال�سوفييتي �إليها.
وكان هذا املفهوم الأمريكي لدور
�إ�سرائيل من�سجم ًا مع م�صالح احلركة
ال�صهيونية العاملية ،ومع م�شاريع
�إ�سرائيل وخمططاتها الذاتية ،متام ًا
كما حدث فـي حرب عام  1967فـي
�إ�ضعاف م�صر/عبد النا�صر (التي
كانت حليفة لالحتاد ال�سوفييتي) ،ومن
ّثم اندفاع م�صر/ال�سادات �إىل املع�سكر
ال�سيا�سي الأمريكي بعد توقيع معاهدة
كامب ديفيد.
�أي�ض ًا ،كان لإ�سرائيل باملفهوم الأمريكي
نف�سه دور كبري فـي �إ�ضعاف النفوذ
ال�سوفييتي فـي منطقة امل�شرق العربي

من خالل ما قامت به عام  1975من
دور مبا�شر وغري مبا�شر فـي �إ�شعال
احلرب اللبنانية التي انغم�ست فيها
جهات عربية عديدة كانت على عالقة
جيدة مع االحتاد ال�سوفييتي.
�إال �أنّ انهيار املع�سكر ال�شيوعي بنهاية
ربرات عديدة
عقد الثمانينيات �أوجد م ّ
لإعادة النظر فـي املفهوم الأمريكي
للدور الإ�سرائيلي .وقد عبرّ عن ذلك
ب�شكل وا�ضح وزير اخلارجية الأمريكي
الأ�سبق جيم�س بيكر فـي عهد الرئي�س
بو�ش الأب ،فـي �أكرث من حلظة خالف
مع احلكومة الإ�سرائيلية ،كان �أه ّمها
اخلالف على مو�ضوع امل�ستوطنات
مع حكومة �شامري وجتميد وا�شنطن
ل�ضمانات القرو�ض املاليةّ ،ثم حتدّي
الرئي�س بو�ش الأب علن ًا ل�ضغوطات
جماعات «اللوبي الإ�سرائيلي» حول
املو�ضوع نف�سه.
ومل تكن املتغيرّ ات الدولية التي �أحدثها
�سقوط املع�سكر ال�شيوعي وحدها فقط
وراء �إعادة النظر فـي املفهوم الأمريكي
للدور الإ�سرائيلي ،بل �إن غزو �صدام
ح�سني لدولة الكويت وما نتج عنه من
ح�شود ع�سكرية �أمريكية فـي منطقة
اخلليج ،كان دلي ًال �آخر �أي�ض ًا على عدم
احلاجة الأمريكية للدور الع�سكري
الإ�سرائيلي بال�شكل الذي كان عليه فرتة
«الفيتو ال�سوفييتي».
وا�ستطاعت �إدارة بو�ش الأب فـي تلك
احلقبة الزمنية �أن جتمع ما بني وجود

�أمريكا الع�سكري والقوي فـي املنطقة
وبني عالقات �إيجابية مع �أطراف
عربية فاعلة مل تكن على وفاق �أ�ص ًال
مع وا�شنطن .ولقد رافق هذه احلقبة
م�ؤمتر مدريد لل�سالم ،الذي �أرادته
وا�شنطن �آنذاك �أن يكون بداية لإنهاء
ال�صراع العربي-الإ�سرائيلي على �ضوء
املتغيرّ ات الدولية اجلديدة وميزان
القوى اجلديد فـي املنطقة.
التوجه فـي العالقات
لكن هذا
ّ
الأمريكية-الإ�سرائيلية وفـي ر�ؤية منطقة
ال�شرق الأو�سط ،مل ي� ِؤت ثماره ب�سبب
اختيار الأمريكيني عام  1992لكلينتون
على ر�أ�س �إدارة دميقراطية كانت
�أولوياتها التعامل مع �أو�ضاع اقت�صادية
واجتماعية داخلية ،دون �أن يكون لديها
ر�ؤية ا�سرتاتيجية �شاملة لعامل ما بعد
�سقوط االحتاد ال�سوفييتي.
وجاءت حقبة الت�سعينيات لتكون
مزيج ًا من طروحات نظرية فـي
الغرب و�إ�سرائيل تتحدّث عن «اخلطر
الإ�سالمي اجلديد» القادم من ال�شرق،
ومن ممار�سات عملية من جماعات
حتمل �شعارات �إ�سالمية و�أ�سماء عربية،
وتقود عمليات عنف م�سلحة �ض ّد مواقع
�أمريكية فـي �أكرث من مكان ،بد�أت مع
حماولة تفجري مركز التجارة العاملي
فـي نيويورك عام  1993ومل تنت ِه فـي
تفجري الطائرات املدنية الأمريكية فـي
وا�شنطن ونيويورك عام .2001
ورافق هذا املزيج من «النظريات»

و»املمار�سات» ،طر ٌح �إ�سرائيلي مركز
على �أه ّمية دور �إ�سرائيل بالن�سبة
لأمريكا والغرب فـي «احلرب على
الإرهاب القادم من ال�شرق».
ثم جاءت �إدارة بو�ش االبن (ومن كان
فيها من املحافظني اجلدد الداعمني
لنهج التطرف الإ�سرائيلي) لتبد�أ حروب ًا
قائمة على ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية لل�شرق
الأو�سط والعامل الإ�سالمي من منطلق
مفهوم العالقة املتجدّدة والقوية مع
�إ�سرائيل.
ً
�إدارة باراك �أوباما مل ت�أخذ طبعا بنهج
�إدارة بو�ش فـي ال�شرق الأو�سط ،بل
حاولت �أن تعود فـي �سيا�ستها باملنطقة
�إىل النهج الذي كانت عليه الإدارة
فرتتي بو�ش الأب وبيل
الأمريكية فـي
ْ
كلينتون من ت�شجيع على ت�سويات
�سيا�سية ،وطبع ًا مع �ضغوط متار�سها
وا�شنطن على عدّة �أطراف عربية
ملبا�شرة خطوات التطبيع مع �إ�سرائيل
دون انتظار مل�صري املفاو�ضات.
لكن االختالف احلايل احلا�صل بني
وا�شنطن وتل �أبيب ،ومنذ جميء �إدارة
�أوباما ،لي�س حول املوقف من امللف
ٌ
اختالف فـي
الفل�سطيني فقط ،بل هو
الر�ؤى حول ال�سيا�سة املتعلقة بال�شرق
الأو�سط عموم ًا.
فبينما جاءت غالبية الأمريكيني ب�إدارة
جديدة تت�صف باالعتدال وترف�ض
اال�ستمرار فـي نهج احلروب الع�سكرية
وتدعو خ�صوم �أمريكا حل ّل الأزمات

عن طريق التفاو�ض ،جاءت غالبية
الإ�سرائيليني بحكومة ميينية متط ّرفة
ال تقبل بح ّل الدولتني وال يعرتف بع�ضها
باالتفاقات ال�سابقة مع الفل�سطينيني،
وهي حكومة �أرادت الت�صادم الع�سكري
مع �إيران واال�ستمرار فـي احلروب على
حركات املقاومة بفل�سطني ولبنان ،وال
تريد �أ�ص ًال الدخول فـي ت�سوية �شاملة
�أو فـي اعتماد املبادرة العربية كخطة
لل�سالم� ،أو حتى فـي احلد الأدنى جتميد
الإ�ستيطان فـي الأرا�ضي املحتلة .فكيف
باالن�سحاب من هذه الأرا�ضي ومن
القد�س ال�شرقية؟!
لذلك ،ماطلت و�ستماطل حكومة
نتنياهو كثري ًا قبل �أن ت�س ّلم بالأمر
الوقع الأمريكي اجلديد املدعوم من
كافة الأع�ضاء الدائمني فـي جمل�س
الأمن ومن الر�أي العام العاملي ب�أ�سره.
فم�شكلة حكومة نتنياهو هي �أنها تتعامل
الآن مع �إدارة �أمريكية حتمل ر�ؤية
وا�ضحة ملا تريد حتقيقه فـي منطقة
ال�شرق الأو�سط ككل ،ودور �إ�سرائيل فـي
هذه الر�ؤية هو دور «املنفذ» ال «ال�شريك»
كما كان احلال مع الإدارة ال�سابقة.
فعلى �إ�سرائيل «تنفيذ» القبول مببد�أ حل
الدولتني وامل�شاركة رمبا فـي م�ؤمتر دويل
�سرتعاه اللجنة الرباعية ،وقد يكون فـي
مو�سكو على الأرجح خالل هذا العام،
وي�ستهدف �إطالق املفاو�ضات لتحقيق
ت�سوية �شاملة على ك ّل اجلبهات.
 vمدير «مركز احلوار العربي»
طبع ًا ،حتى لو جتاوبت �إ�سرائيل الآن مع فـي وا�شنطن

الرغبات الأمريكية والدولية ،ف�إن ما
قد يح�صل هو العودة �إىل املماطلة فـي
تنفيذ التع ّهدات والغرق فـي التفا�صيل
يتم مع مرور الزمن تعطيل
بحيث ّ
الأهداف.
لقد كانت ال�سيا�سة الأمريكية �سابقاً
جتاه ال�صراع العربي-الإ�سرائيلي
ّ
(وبغ�ض النظر عن �شخ�ص احلاكم
فـي وا�شنطن) �أ�سرية مفاهيم احلرب
الباردة التي كان لإ�سرائيل خاللها دور
بارز فـي حتقيق امل�صالح الأمريكية.
اليوم� ،إ�سرائيل هي عبء كبري على
�أمريكا وعلى م�صاحلها فـي العاملني
الإ�سالمي والعربي ،فلم تعد �إ�سرائيل
و�شواط�ؤها فقط هي املتاح الأ�سا�س
للت�سهيالت الع�سكرية الأمريكية فـي
ال�شرق الأو�سط (كما كانت فـي حقبة
طويلة فـي احلرب الباردة) ،ومل تعد
�إ�سرائيل م�صدر �أمن وحماية للم�صالح
الأمريكية ،بل �إن تلك العالقة اخلا�صة
معها �أ�ضحت هي ال�سبب فـي تهديد
م�صالح وا�شنطن فـي بقعة جغرافية
متت ّد من املحيط الأطل�سي �إىل املحيط
الهندي ،ويعي�ش عليها مئات املاليني
من العرب وغري العرب ،وترتبط
ثروات ه�ؤالء �أ�ص ًال ،بل و�سائر خرياتهم
االقت�صادية ،ارتباط ًا �شديد ًا بال�شركات
وامل�صالح الأمريكية.
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احلدث بعيون عربية
تناولت ال�صحف العربية خطابي
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما فـي
مقر وزارة اخلارجية الأمريكية والآخر
�أمام «جلنة ال�ش�ؤون العامة الأمريكية
الإ�سرائيلية» (�آيباك) والذي الحظت
�أنه تراجع فيه عن اخلطاب الذي
�سبقه ،وكان قد �أ�شار فيه �إىل �سعيه �إىل
قيام دولة فل�سطينية على حدود ،1967
فالحظت �أن دعوة �أوباما لقيام الدولة
الفل�سطينية مل ت�صمد �سوى �ساعات
بعد �أن رف�ضها بنيامني نتنياهو.
و�أجمعت على �أن �أوباما فـي م�ؤمتر
«الآيباك» مل يرتك تعهد ًا �إال وقدّمه
للكيان ال�صهيوين كي يبقى متفوق ًا
وقوي ًا «يخدم م�صالح الواليات املتحدة
فـي املنطقة» .كما �أدرجت حتذير
�أوباما من �أنه لن ي�سمح للفل�سطينيني
بالتوجه �إىل الأمم املتحدة لإعالن
الدولة الفل�سطينية فـي �إطار ا�سرت�ضاء
�إ�سرائيل ونتنياهو .والحظ كثريون
�أن الواليات املتحدة الأمريكية -على
ما يبدو -مل ت�ستوعب الدر�س رغم
مرور عقود على عملية ال�سالم العقيم
التي كانت تعول فيها على ا�ست�سالم
الأنظمة العربية الفا�سدة ملخطط
�إ�ضاعة الوقت ل�صالح بناء امل�ستوطنات
اليهودية وتغيري الواقع على الأر�ض
لي�ضمن لإ�سرائيل التو�سع واختالق
حدود جديدة .و�س�ألت :هل ينتظر
�أوباما من ال�شعوب العربية الثائرة �أن
تتنازل عن حقوقها فـي فل�سطني؟! فيما
�س�أل �أحدهم :متى تدرك املعار�ضات
العربية �أن �أوباما فـي خندق نتنياهو� ،أو
كالهما فـي �سلة واحدة ،ومن ثم ي�صار
�إىل التعامل معه باعتباره تعام ًال مع

�أوباما مل ي�صمد �ساعات �أمام نتنياهو!

موجه �إىل
نتنياهو؟ وهذا ال�س�ؤال غري ّ
�سلطة رام اهلل حيث احلال «فالج ال
تعالج» ،ي�شدد �أحد املحللني.
فقد الحظت «اجلمهورية» امل�صرية
�أن دعوة باراك �أوباما لقيام الدولة
الفل�سطينية املرتقبة على �أ�سا�س حدود
 67مل ت�صمد �سوى �ساعات بعد �أن
رف�ضها بنيامني نتنياهو ب�صالفة فـي
مواجهة الرئي�س �أوباما م�ضيفه فـي
البيت الأبي�ض الذي ا�ضطر للتوجه بعد
ذلك للقاء كربى املنظمات اليهودية
الأمريكية ليعطي دعوته مذاق ًا �آخر
يجعله �أكرث �إغراء للقبول من جانب
�إ�سرائيل وحلفائها ،وهو القول ب�أنه
�ستكون للدولة الفل�سطينية حدود
جديدة غري حدود  67بالنظر �إىل
م�س�ألة تبادل الأرا�ضي املزمع بني
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني بالتفاو�ض
بني الطرفني و�أولهما منزوع ال�سالح
�إال �سالح احلقوق امل�شروعة الثابتة
تاريخي ًا ودولي ًا ،وثانيهما املدجج
بال�سالح املتحالف ا�سرتاتيجي ًا وكلي ًا
مع الواليات املتحدة الأمريكية� ،صاحبة
احلل والعقد فـي هذا العامل ...ور�أت
�أن الواليات املتحدة الأمريكية -على ما
يبدو -مل ت�ستوعب الدر�س رغم مرور
عقود على عملية ال�سالم العقيم التي
كانت تعول فيها على ا�ست�سالم الأنظمة
العربية الفا�سدة ملخطط �إ�ضاعة الوقت
ل�صالح بناء امل�ستوطنات اليهودية
وتغيري الواقع على الأر�ض لي�ضمن
لإ�سرائيل التو�سع واختالق حدود
جديدة جاء الرئي�س �أوباما ليب�شره بها
بينما هي حدود فر�ضها العدوان امل�سلح
واالحتالل املجرم و�إبعاد ال�شعوب عن

احلدث بعيون �إ�رسائيلية
�سلطت ال�صحف العربية ال�ضوء على
خطابي الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما فـي وزارة اخلارجية الأمريكية
وفـي م�ؤمتر «جلنة ال�ش�ؤون العامة
الأمريكية–الإ�سرائيلية» (�آيباك).
فر�أى البع�ض �أن �أوباما ا�ست�سلم
لل�ضغوط التي مار�سها عليه رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو
واللوبي اليهودي بعد �أن �شرح موقفه
ب�ضرورة ا�ستناد حل الدولتني �إىل حدود
العام  ،1967وهو ما بدا �أنه اعتذار،
حتى �أن �أحدهم و�صف خطاب �أوباما
الثاين ب�أنه «�صهيوين �إىل حد بعيد» وعزا
كثريون هذا التبدل �إىل حاجة �إنتخابية
عند �أوباما فـ»اال�ستمرارية ال�سيا�سية
لكل من نتنياهو و�أوباما هي �أكرث �أهمية،
بالن�سبة �إليهما ،من م�صري ال�شرق
الأو�سط!» ،يو�ضح �أحد التحاليل .وكانت
هذه ال�صحف قد وجهت انتقادات الذعة
لأوباما ب�سبب كالمه عن العودة �إىل
تنب للمطالب
هذه احلدود ،معتربة �أنه ٍ ّ
الفل�سطينية .ولكن �إحدى الإفتتاحيات
حذرت من �أن �إ�صرار نتنياهو على و�ضع
�إ�سرائيل فـي موقع �صدامي مع الواليات
املتحدة وت�صوير الإحتالل على �أنه
و�سيلة للدفاع عن �إ�سرائيل قد يح ّوله
�إىل خطر حقيقي على �أمن �إ�سرائيل
وم�ستقبلها ،فيما وا�صل البع�ض حتليل
�أحداث ذكرى «النكبة» ف�أكد �أحدهم �أن
الهدف يبقى نف�سه منذ العام  1947وهو
تدمري �إ�سرائيل.
احلـــــوار
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�أرا�ضيها على �أ�سا�س التمييز خرق ًا لكل
املواثيق الدولية .فهل ينتظر الرئي�س
الأمريكي من ال�شعوب العربية الثائرة
�أن تتنازل عن حقوقها فـي فل�سطني؟!
واعتربت «اخلليج» الإماراتية �أن حتذير
�أوباما من �أنه لن ي�سمح للفل�سطينيني
بالتوجه �إىل الأمم املتحدة لإعالن
الدولة الفل�سطينية ،هو لب الق�ضية
الذي يلغي كل ما قاله عن ال�سالم
واملفاو�ضات وحدود الدولة ،وحتى
الن�صائح التي وجهها �إىل �إ�سرائيل
كي تدرك مغزى التغيريات فـي الدول
العربية املجاورة .ور�أت �أن اعتبار
الرئي�س الأمريكي ب�أن �إعالن الدولة
الفل�سطينية فـي الأمم املتحدة يعني
حتدي ًا ل�شرعية وجود �إ�سرائيل ،هو
كالم خطري وينطوي على نوايا وا�ضحة
ب�أنه ال يريد دولة فل�سطينية �شرعية.
و�شددت على �أنه كان على �أوباما
ال�شغوف جد ًا ب�إ�سرائيل والذي �أكرث
احلديث عن العالقات اال�سرتاتيجية
الرا�سخة معها� ،أن يعلن �أن �إ�سرائيل
دولة حمتلة ،و�أن االحتالل ال مينحها
ال�شرعية �أو احلق فـي االحتالل ،ولي�س
من حقه �أو حق �إ�سرائيل �أو �أي كان �أن
مينع �شعب ًا من ا�سرتداد حقه ال�شرعي.
لقد اعرتفت منظمة التحرير بالكيان،
فهل كان االعرتاف متباد ًال؟ وخل�صت
�إىل �أن كل ما فـي الأمر �أن الرئي�س
الأمريكي قدم �أوراق اعتماد انتخابه
الرئا�سية لفرتة ثانية �أمام �أكرب حمفل
يهودي فـي الواليات املتحدة ،على
ح�ساب احلقوق الفل�سطينية.
ور�أت «البيان» الإماراتية �أن ما يثري
احلرية فـي هذا اخلطاب الغريب

العجيب �أن �أوباما مل يطرح �أية نقطة
ميكن �أن ت�شكل نقطة التقاء وانطالق
ملفاو�ضات ...و�أية مفاو�ضات؟ وقالت:
يكفينا  20عام ًا من التفاو�ض ،وفـي كل
تغيري وزاري �إ�سرائيلي نعود �إىل املربع
الأول ،و�إىل تف�سري التف�سري.
والحظ منري �شفيق فـي «اجلزيرة.
نت» حتت عنوان «خطاب �أوباما �أ�ستذة
مرحب ًا
ونفاق وتدخل فظ» �أن �أوباما يبدو ّ
بثورتي التغيري اللتينْ انت�صرتا فـي
ْ
تون�س وم�صر ،ولكن من دون �أن يقول �أن
ك ًال من زين العابدين بن علي وح�سني
مبارك كانا ينفذان فـي �سيا�ستيهما
اخلارجية والداخلية الإقت�صادية ما
هو مطلوب منهما �أمريكي ًا .ولفت �إىل
�أن املطلوب �أمريكي ًا هو ال�سيا�سة نف�سها
�إزاء الكيان ال�صهيوين ،ال�سيا�سة
نف�سها �إزاء الإرتهان لأمريكا ،ال�سيا�سة
نف�سها فـي املوقف من املقاومات وكل
ممانعة تراعي احلقوق الفل�سطينية،
كما الأجندة نف�سها التي حتملها
الإدارة الأمريكية و»منظمة التجارة
العاملية» و»البنك الدويل» و»�صندوق
النقد الدويل» مل�سار الإقت�صاد امل�صري
والتون�سي .و�إذ �أق ّر �شفيق �أن ثمة انحناء
فـي اخلطاب �أمام ثورات التغيري،
و�صحيح �أن ثمة الكثري من كلمات
النفاق بعد �أن فر�ضت نف�سها على �أر�ض
الواقع و�أخذت ت�شق طريقها ،ر�أى �أن
اخلطاب كله ات�سم بالتعايل والأ�ستذة
و�إعطاء التعليمات ،وهو يتناول ق�ضايا
احلر ّية والدميقراطية والإقت�صاد .ويا
للوقاحة حني ي�ستغرق ب�إعطاء الدرو�س
�ض ّد ما ي�س ّميه الكراهية ،ف�أوباما حني
تناول الكراهية ا ّ
جته خطابه نحو

الفل�سطينيني والعرب .ومل يلحظ �أ ّية
عالقة للكيان ال�صهيوين وعن�صرييه
بها �أو ب�شيء منها ،ف�أوباما ال يعترب
ثلثي ال�شعب الفل�سطيني من
�أن تهجري ْ
وطنهم وم�صادرة بيوتهم و�أرا�ضيهم
يدخل فـي �أعمال الكراهية وجرائم
احلرب والإبادة .وتابع :عندما يتحدث
�أوباما عن احلل الذي يريد �أن ي�سعى
�إليه ي�ش ّدد على يهودية دولة الكيان
ال�صهيوين والإعرتاف بها «وطن ًا قومي ًا
لليهود» ال يدرك �أنه بذلك ي�شطب كل
احلقوق الفل�سطينية ويز ّور التاريخ
ويتبنى املقولة ال�صهيونية بالكامل.
وبهذا ال يكون احلل الذي يقرتحه،
كما يتوهم البع�ض ،عملية ت�سوية
�سيا�سية تقوم على اعتبارات واقعية
وم�صلحية وموازين قوى ،و�إمنا ت�ضمن
ح ًال �أيديولوجي ًا ُيراد فر�ضه على
العرب وامل�سلمني والفل�سطينيني ،ف�إذا
كانت الت�سوية ال�سيا�سية مرفو�ضة
فكيف الت�سوية الأيديولوجية التي تقوم
على �أ�سا�س نظرية توراتية مفربكة
�أيديولوجي ًا حتى احل ّد الأق�صى؟ و�س�أل
�شفيق �أخري ًا :متى تدرك املعار�ضات
العربية �أن �أوباما فـي خندق نتنياهو،
�أو كالهما فـي �سلة واحدة .ومن ثم
ي�صار �إىل التعامل معه باعتباره تعام ًال
موجه
مع نتنياهو .ولكن ال�س�ؤال غري ّ
�إىل �سلطة رام اهلل حيث احلال «فالج
ال تعالج».
والحظت «القد�س العربي» �أن ال�ضغوط
على حركة املقاومة الإ�سالمية «حما�س»
تت�صاعد هذه الأيام من جهات عدة
لالعرتاف ب�إ�سرائيل ك�شرط للقبول
باتفاق امل�صاحلة ،وم�شاركتها فـي �أي

خطاب �أوباما الثاين �صهيوين �إىل حد بعيد

فقد ر�أى عنري �شاليف فـي «ه�آرت�س» �أن
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ا�ست�سلم
فـي م�ؤمتر �آيباك لل�ضغوط التي مار�سها
عليه كل من نتنياهو واللوبي اليهودي،
فـي ما يتعلق باجلدال الدائر حول
العودة �إىل حدود العام  .1967و�أ�شار
�إىل �أنه فـي ظاهر الأمر ،مل يكن هنالك
من تباينات بني خطاب �أوباما الأول
فـي وزارة اخلارجية الأمريكية وخطابه
الثاين �أمام ما يزيد عن 10.000
يهودي ًا ،حيث �شرح موقفه من اعتبار
حدود العام  1967الأ�سا�س للمفاو�ضات
على احلدود ،غري �أنه لفت �إىل �أن
احلاجة �إىل تو�ضيح ما قيل فـي اخلطاب
الأول بدت على �أنها اعتذار .وو�صف
خطاب �أوباما الثاين ب�أنه «�صهيوين»
�إىل حد بعيد ،فقد وافق على كل مواقف
نتنياهو ،من وجوب �أن تعرتف «حما�س»
ب�إ�سرائيل كـ»دولة» لل�شعب اليهودي �إىل
تكرار معظم ما جاء فـي ر�سالة �سلفه
جورج دبليو بو�ش �إىل �آرييل �شارون
عام  2004عرب الت�أكيد على �أن الواقع
الدميغرايف اجلديد �سيلعب دور ًا فـي
تر�سيم حدود الدولة الفل�سطينية .و�س�أل
�شاليف :ما الذي دفع ب�أوباما �إىل قطع
هذه امل�سافة باجتاه نتنياهو ،علم ًا �أنهما
خمتلفان على امل�ستويني ال�شخ�صي
والأيديولوجي؟ فر�أى �أنه من بني
الأ�سباب التي دفعت ب�أوباما �إىل تعديل
موقفه هو حر�صه على ا�ستمراريته
ال�سيا�سية ،معترب ًا �أن خطر فقدانه

الأ�صوات والدعم املايل اليهودي هو ما
يحكم �سلوكه .وخل�ص �إىل �أن ما حدث
ُيظهر �أن اال�ستمرارية ال�سيا�سية لكل من
نتنياهو و�أوباما هي �أكرث �أهمية ،بالن�سبة
�إليهما ،من م�صري ال�شرق الأو�سط.
وكانت «جريوزاليم بو�ست» قد تناولت
خطاب �أوباما الذي وجهه �إىل ال�شرق
الأو�سط ،فاعتربت �أن ر�سالته �إىل
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد غري كافية
بعد الت�صعيد الع�سكري الذي نفذه
اجلي�ش ال�سوري فـي مدن �سورية عدة،
مت�سائلة «ملاذا ال ينطبق على ال�سيناريو
ال�سوري املنطق نف�سه الذي ات ِبع حني
مت التدخل فـي ليبيا؟» .كما كانت قد
انتقدت كالم �أوباما حول �ضرورة �أن
يرتكز حل الدولتني على حدود العام
تنب وا�ضح
 ،1967وهو موقف اعتربته ٍ ّ
للمطالب الفل�سطينية ،الفتة �إىل �أنه
�أغفل ذكر حق �إ�سرائيل فـي احلفاظ
على الكتل اال�ستيطانية ،فـي تناق�ض
�صارخ مع �سلفه بو�ش .هذا و�أبدت
ا�ستياءها من �إعالن �أوباما �أن على
اجلانبني ا�ستئناف املحادثات والرتكيز
مبدئي ًا على احلدود والأمن ،من دون
التطرق �إىل م�س�ألتي القد�س والالجئني
الفل�سطينيني.
واعتربت «ه�آرت�س» �أن الكالم الذي �أطلقه
م�ؤخر ًا كل من �أوباما ونتنياهو مل ينتج
توافق ًا بني الواليات املتحدة و�إ�سرائيل
�إىل درجة بات من ال�صعب معرفة �أي
اخلالفني �أكرب ،هل هو اخلالف القائم

بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني �أو ذلك
الذي بني �إ�سرائيل والواليات املتحدة؟
ور�أت �أن قرار نتنياهو ب�أن ي�ضع �إ�سرائيل
فـي موقع �صدامي مع الواليات املتحدة
ال يو�صل �إىل طريق م�سدود فح�سب،
بل �أي�ض ًا ي�شكل خطر ًا على م�ستقبل
�إ�سرائيل .و�أكدت �أن نتنياهو يكذب
على الر�أي العام الإ�سرائيلي وي�ضلل
الإدارة الأمريكية عندما ي�ص ّور لهما �أن
�إ�سرائيل حتتل ال�ضفة الغربية وتزيد من
عدد امل�ستوطنات وتبني وحدات �سكنية
فـي القد�س ال�شرقية وت�سيطر على وادي
الأردن من �أجل الدفاع عن حدودها
احلالية ،م�شددة على �أن كل ذلك ال
يزيل اخلطر الإيراين وال مينع �إطالق
«الق�سام» وال يق�ضي كذلك على
�صواريخ ّ
رغبة حزب اهلل ب�إطالق ال�صواريخ على
�إ�سرائيل .والحظت �أن حماولة �إ�سرائيل
ت�صوير االحتالل على �أنه و�سيلة دفاع
يجعل من ال�صعب على دول �أخرى
م�ساندتها فـي موقفها .وخل�صت �إىل �أن
نتنياهو يخدع الإ�سرائيليني عرب ت�سويق
فكرة �أن ال�شعارات الوطنية ميكن �أن
ت�شكل بدي ًال عن احلل الديبلوما�سي،
م�ؤكدة �أن هذه الإ�سرتاتيجية حت ّول
نتنياهو �إىل خطر حقيقي على �أمن
�إ�سرائيل وم�ستقبلها.
وحتت عنوان «الهجوم على �إ�سرائيل»
اعتربت «جريوزاليم بو�ست» �أن الأحداث
التي جرت م�ؤخر ًا على احلدود مع �سوريا
ولبنان وقطاع غزة ت�شكل حتدي ًا هائ ًال

للأمن الإ�سرائيلي� ،سائلة ،كيف ميكن
�أن يت�صرف اجلي�ش الإ�سرائيلي فـي حال
تكرر التكتيك نف�سه الخرتاق احلدود
فـي الأ�سابيع والأ�شهر املقبلة ولكن
ب�أعداد �أكرب من الالجئني الفل�سطينيني
وداعميهم؟ و�أكدت �أنه فـي حال تكررت
احلادثة� ،سيتم حتويل الإنتباه عن
املمار�سات القمعية التي تنفذها الأنظمة
العربية متام ًا كما �أ�شاحت �أحداث يوم
«النكبة» الأنظار عن ال�سوريني الذين
ُيقتلون و ُي�سجنون .واعتربت �أنه لكي
ينجح جنود اجلي�ش الإ�سرائيلي فـي
التحدي ،عليهم �أن يعيدوا انت�شارهم
على احلدود ب�شكل �أكرث فعالية وعلى
�أ�سا�س معلومات ا�ستخبارية �أف�ضل.
ولفتت �إىل �أن املحتجني الذين تقاطروا
�إىل احلدود فـي ذكرى «النكبة» كانوا
مبثابة ر�سالة تذكري مبعار�ضة وجود
�إ�سرائيل بحد ذاته ،مما يعني ،بر�أيها،
�أن �شيئ ًا مل يتغري منذ العام  1947حني
رف�ض الفل�سطينيون والدول العربية
خطة التق�سيم التي وافقت عليها الأمم
املتحدة .وخل�صت �إىل �أنه على الرغم
من �أن بع�ض التكتيكات تغيرّ ت� ،إال �أن
الهدف بقي نف�سه منذ العام  1947وهو
تدمري �إ�سرائيل.
ور�أى وزير احلرب الأ�سبق مو�شيه �آرينز
فـي «ه�آرت�س» حتت عنوان «لبنان يقبع
على برميل من البارود» �أن �أعمال ال�شغب
التي اندلعت فـي �سوريا �سلطت ال�ضوء
على احلدود ال�شمالية ،وخ�صو�ص ًا

حكومة وحدة وطنية ممكن �أن تتمخ�ض
عنها ،وجتري امل�شاورات لت�شكيلها
قطبي املعادلة ال�سيا�سية
حالي ًا بني
ْ
حركتي «فتح»
الفل�سطينية الأكرب� ،أي
ْ
و»حما�س» .ولفتت �إىل �أن الرئي�س
الأمريكي �أيد موقف �إ�سرائيل الراف�ض
للم�صاحلة الوطنية الفل�سطينية و�أن
الرئي�س الرتكي عبد اهلل غول ردّد
النغمة نف�سها ،فاعتربت �أن هذه
الت�صريحات التي ال ميكن تف�سريها
�إ ّال على �أنها حملة �ضغوط من�سقة لدفع
حركة «حما�س» للتخلي عن النقطة
الأهم فـي ميثاقها وهي رف�ض االعرتاف
ب�إ�سرائيل ،حتت ذريعة دفع عملية
ال�سالم القائمة على حل الدولتني �إىل
الأمام جمدد ًا .و�إذ �أ�شارت �إىل �أنها ال
نعرف موقف حما�س من هذه ال�ضغوط
ومدى قدرتها على مواجهتها� ،شددت
على �أن ورقة االعرتاف ب�إ�سرائيل
هي النقطة الأهم فـي ميثاق حركة
«حما�س» ويجب عدم املجازفة بها
جمان ًا ا�ستجابة لل�ضغوط الأمريكية،
فهي م�صيدة جرى �إعدادها بعناية
فائقة لتفريغ �إيديولوجية احلركة من
عمودها الفقري الأ�سا�سي الذي جلب
لها احرتام ال�شعب الفل�سطيني والفوز
الأخري فـي االنتخابات الت�شريعية،
خ�صو�ص ًا �أن عدم االعرتاف جرى
التم�سك بخيار
تر�سيخه من خالل
ّ
املقاومة وتطبيقه عملي ًا على الأر�ض.
ومتنت �أخري ًا �أن تتعلم «حما�س» من
درو�س «منظمة التحرير» املهينة قبل
�أن تنجر �أو تقع فـي م�صيدة االعرتاف
لي�س ب�إ�سرائيل فقط و�إمنا بكونها دولة
يهودية �أي�ض ًا.

على حزب اهلل الذي ميتلك ما يقارب
الـ� 50.000صاروخ ًا قادر ًا على الو�صول
�إىل كل زاوية من �إ�سرائيل وتهديد حياة
م�ستوطنيها ،م�ؤكد ًا �أنه فـي حال �أط ِلقت
هذه ال�صواريخ ف�إنها �ستت�سبب ب�ضرر
ال ميكن ح�صره .غري �أن �آرينز ر�أى
�أن هذا الو�ضع يجب �أن يكون مقلق ًا
لل�شعب اللبناين �أي�ض ًا ،مو�ضح ًا �أن �أي
عمل ع�سكري تقوم به �إ�سرائيل لتدمري
تر�سانة حزب اهلل ،الأمر الذي اعتربه
�سيح�صل عاج ًال �أم �آج ًال� ،سيلحق بلبنان
دمار ًا هائ ًال ،معترب ًا �أنه طاملا بقيت هذه
ال�صواريخ بحوزة حزب اهلل� ،سيبقى
لبنان قابع ًا على برميل بارود .و�أ�شار
�إىل ت�صريح رئي�س حكومة ت�صريف
الأعمال �سعد احلريري الذي قال �إن
«�أ�سلحة حزب اهلل باتت م�شكلة وطنية
حتتاج �إىل حل وطني» ،مف�سر ًا كالمه
على �أنه تعبري عن القلق املت�أتي من
ا�ستخدام حزب اهلل لأ�سلحته بغية تقوية
موقعه ال�سيا�سي فـي لبنان وقتل مناوئيه
ال�سيا�سيني ،على حد زعمه .ولفت �آرينز
انتباه احلريري �إىل �أن خطر الأ�سلحة
ال يقت�صر على هذا فح�سب ،فهو ي�شمل
لبنان و�شعبه ،م�شدد ًا على �أهمية �أن يعي
ال�شعب اللبناين ذلك و�أن يعمل على نزع
�سالح حزب اهلل .ومن �أجل حتقيق هذه
الغاية� ،أكد �أن لبنان بحاجة �إىل دعم
�سيا�سي دويل� ،آم ًال فـي اخلتام �أن يكون
هذا الو�ضع املتفجر مو�ضع اهتمام من
قبل �أوباما.

احلـــــــــوار

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

اجلمعة 2011/5/27

�أوباما لي�س با�ستطاعته حت ّدي �إ�رسائيل!

تناولت ال�صحف الغربية اخلطاب
الذي �ألقاه الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما �أمام «جلنة ال�ش�ؤون العامة
الأمريكية الإ�سرائيلية» (�آيباك) بعد
املوجه �إىل العامل
�أيام من خطابه ّ
العربي والذي �أثار جد ًال وا�سعاً.
فانتقدت �إحدى �أبرز ال�صحف
الأمريكية ما طرحه �أوباما فـي خطابه
الأول حول �إقامة دولة فل�سطينية �ضمن
حدود العام  ،1967فال�شرط امل�سبق
لأي جناح ديبلوما�سي فـي عملية
ال�سالم يكون با�ستعادة ثقة �إ�سرائيل
بد ًال من التودّد �إىل «زعيم فل�سطيني
�ضعيف» ،فـي �إ�شارة �إىل رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س ،تقول
�إحدى الإفتتاحيات! وفـي خطاب
«الآيباك» بدا �أن �أوباما قد تعلم من
امل ّرات العديدة ال�سابقة التي تع ّر�ض
فيها للإهانة من ق َبل نتنياهو واللوبي
الإ�سرائيلي ب�أن لي�س با�ستطاعته
حتدّي �إ�سرائيل .هذه املالحظة تكررت
فـي �أكرث من حتليل ،ولذا ف�إن ما قاله
�أمام اللجنة هو �أف�ضل ما ميكن قوله
فـي ظل الوقائع ال�سيا�سية فـي املنطقة
وت�أثري اللوبي امل�ستمر على ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية! فـي حني ر�أت
�إحدى ال�صحف الربيطانية البارزة
�أنه لن يكون خلطاب �أوباما الأول
ت�أثري على جمرى الأحداث فـي ال�شرق
الأو�سط ،فما يحدث على �أر�ض الواقع
له القدرة على �إعادة هيكلة املنطقة.
وكان الالفت مالحظة البع�ض �أن

الذكرى الثالثة وال�ستني للنكبة مل
تكن ك�سابقاتها ،فقد كان يوم ًا فقد
فيه ال�شريط ال�شائك احلدودي قيمته
الردعية!
فقد تناولت «وا�شنطن بو�ست» اخلطاب
وجهه الرئي�س الأمريكي باراك
الذي ّ
�أوباما �إىل العامل العربي م�ؤخر ًا،
منتقدة ب�شدّة ما طرحه فـي ما
يتعلق بعملية ال�سالم الفل�سطينية-
الإ�سرائيلية .و�إذ لفتت �إىل �أن لدى
�أوباما ورئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتنياهو اليوم م�صلحة
ملحة ،اعتربت �أن رئي�س
م�شرتكة ّ
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
قد �أدار ظهره لإ�سرائيل والواليات
املتحدة على ح ّد �سواء من خالل
حركتي
�إبرام اتفاق امل�صاحلة بني
ْ
«فتح» و»حما�س» و�سعيه �إىل احل�صول
على اعرتاف الأمم املتحدة بدولة
فل�سطينية م�ستقلة فـي �أيلول املقبل.
ور�أت �أن �إ�سرائيل قد تواجه بذلك
«ت�سونامي ديبلوما�سي» ،على ح ّد تعبري
وزير احلرب الإ�سرائيلي �إيهود باراك،
كما ميكن اندالع حرب �إ�سرائيلية-
فل�سطينية جديدة .وفـي حني �شددت
على �ضرورة تعاون احلكومتينْ
الأمريكية والإ�سرائيلية اليوم �أكرث
من �أي وقت م�ضى ملحاولة نزع فتيل
التهديد املتمثل ب�إعالن دولة فل�سطينية
م�ستقلة ،وحث عبا�س على تغيري
م�ساره ال�سيا�سي ،ومنع جتدّد العنف
بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،لفتت

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1

الت�شريعية امل�شابهة التي عقدها املجل�س
فـي العام  2005للعفو عن قائد «القوات
اللبنانية» �سمري جعجع« ،ف�إذا كان هذا
الفريق يرف�ض مبد�أ هذه اجلل�سات،
هل ي�صبح املطلوب ،من وجهة نظره،
�أن يعود جعجع لل�سجن؟»� .س�ؤال طرحه
الرئي�س بري بر�سم املعرت�ضني على عقد
جل�سة عامة ملجل�س النواب ،وقال �إنه
�إذا كان املجل�س يعمل ب�سرعة  50كلم
فـي ال�ساعة فـي ظل احلكومة العادية،
ف�إنه يفرت�ض �أن يعمل ب�سرعة  100كلم
فـي ظل حكومة ت�صريف الأعمال لكي
يع ّو�ض عن الفراغ.
ون�سب الزوار �إىل النائب جنبالط قوله
�أنه كان على ميقاتي ت�شكيل احلكومة
ب�أ�سرع وقت� ،إال �أن ارتباكه �أمام م�س�ألة
ا�شرتاك «قوى � 14آذار» فـي احلكومة
و�إعطاءها املهلة تلو املهلة �أ�ضاع زخم
التكليف و�ساعد هذه القوى على التقاط
الأنفا�س و�أوقع اخلالف بني مك ّونات
الأكرثية اجلديدة .وبح�سب �صحيفة
كويتية ،ف�إن جنبالط مل يعد يكتم عدم
ارتياحه للم�شهد احلكومي ،وقد بات ال
يرى �إمكانية لت�أليف حكومة قبل و�ضوح
التطورات فـي �سوريا ،ورمبا �صدور
القرار الإتهامي فـي جرمية اغتيال
رئي�س احلكومة الأ�سبق رفيق احلريري.
ولكن جنبالط عاد وو�صف املواقف
الأخرية للرئي�س الأمريكي من حزب
اهلل ب�أنها م�ستهلكة� .أما عن املحكمة
الدولية ،فقال �إن الواقع يدل على �أن
املحكمة �ست�ستخدم لأغرا�ض �سيا�سية

«وا�شنطن بو�ست» �إىل بروز خالف
علني وتباين فـي املواقف جمدد ًا
بني وا�شنطن و�إ�سرائيل �أثناء اللقاء
الذي جمع �أوباما ونتنياهو فـي البيت
الأبي�ض الأ�سبوع املا�ضي .وعزت �سبب
ذلك اخلالف �إىل تبني �أوباما العلني
ل�شروط ت�سوية �سالم تنا�سب عبا�س
وال حتظى مبوافقة نتنياهو ،مما �أثار
غ�ضب الأخري .ور�أت �أن �أوباما قد دعا
فـي خطابه �إىل �إقامة دولة فل�سطينية
�ضمن حدود العام  1967مع تبادل
�أرا�ض يتفق عليه الطرفان بن ّية �إقناع
عبا�س بالعودة عن قراره باللجوء �إىل
جمل�س الأمن والعودة �إىل التفاو�ض مع
�إ�سرائيل .وبح�سب «وا�شنطن بو�ست»،
فقد كان من املفرت�ض �أن يكون �أوباما
قد تعلم من �إخفاقاته الديبلوما�سية
ال�سابقة ب�أن �أي نزاع مع �إ�سرائيل من
�ش�أنه تعطيل مفاو�ضات ال�سالم .ور�أت
التو�صل �إىل اتفاقية
�أن فكرة �إمكانية ّ
�سالم بال�شروط التي تبناها �أوباما فـي
ظل احلكم الفل�سطيني والإ�سرائيلي
احلايل هي فكرة غري واقعية .وختمت
م�شددة على �أن ال�شرط امل�سبق لأي
جناح ديبلوما�سي فـي عملية ال�سالم
يكون ب�سعي �أوباما �إىل ا�ستعادة ثقة
�إ�سرائيل بد ًال من التودّد �إىل زعيم
فل�سطيني �ضعيف ،على ح ّد قولها.
وحتت عنوان «�أوباما ير�سم م�سار ًا
ُمبهم ًا» ،ذكرت «الغارديان» الربيطانية
باخلطاب الذي كان �أوباما قد �ألقاه
فـي القاهرة منذ عامينْ حني وعد

ببداية عالقات جديدة مع العامل
التو�سع الإ�ستيطاين
العربي وب�إيقاف ّ
الإ�سرائيلي ،م�شرية �إىل �أن �أي ًا من
ذلك مل يح�صل .و�أكدت على �أن ما
يحدث على �أر�ض الواقع فقط لديه
القدرة على �إعادة هيكلة املنطقة.
ولفتت �إىل الأحداث التي وقعت م�ؤخر ًا
على حدود الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة خالل �إحياء ذكرى يوم النكبة،
معتربة �أن الذكرى الثالثة وال�ستني
للنكبة مل تكن كجميع �سابقاتها� ،إذ
بر�أيها �أن ذلك كان يوم ًا فقد فيه
ال�شريط ال�شائك احلدودي قيمته
الردعية! كما �أ�شارت �إىل ال�سابقة
الأوىل من نوعها فـي م�صر والتي
متثلت باحت�شاد �آالف امل�صريني �أمام
مقر ال�سفارة الإ�سرائيلية فـي القاهرة
مطالبني بطرد ال�سفري الإ�سرائيلي.
وبح�سب «الغارديان» ،ف�إن اخلطاب
الذي �ألقاه �أوباما م�ؤخر ًا فـي مقر
وزارة اخلارجية الأمريكية حول ال�شرق
الأو�سط ،والذي م ّيز فيه بني احلكام
الديكتاتوريني فـي الدول العربية،
مل يكن مقنع ًا على الإطالق .وفـي ما
يتعلق ب�إعالن �أوباما عن معار�ضته
حركتي «فتح»
للم�صاحلة التي ّمتت بني
ْ
و»حما�س» ،ر�أت �أن القوى التي حت ّرك
ال�شارع الفل�سطيني �أجربت قادة
احلركتينْ على الت�صالح ك�إجابة على
�س�ؤال ب�سيط وهو� ،إذا كان با�ستطاعة
مليون م�صري ملء «ميدان التحرير»
مطالبني بحقوق الفل�سطينيني ،فلماذا

ال ميكن للفل�سطينيني فعل ذلك ،وهم
الذين علموا العامل العربي كيفية بدء
الثورات؟ وختمت «الغارديان» معتربة
�أنه وفـي حني �أن من البديهي �أن يعني
تخ�صي�ص رئي�س الواليات املتحدة
مدة خم�سة و�أربعني دقيقة ملو�ضوع ما
�أن امل�سار الذي ر�سمه �سيكون له ت�أثري ًا
على الأحداث التي حت�صل على الأر�ض
الواقع� ،إال �أن احلال اليوم بر�أيها لي�س
كذلك على الإطالق.
وتناول �ستيفن والت (�أ�ستاذ العالقات
الدولية فـي جامعة «هارفارد») فـي
جملة «فورين بولي�سي» اخلطاب الذي
�ألقاه �أوباما �أمام «جلنة ال�ش�ؤون العامة
الأمريكية الإ�سرائيلية» (�آيباك) بعد
�أيام من �إلقائه خطاب ًا حول ال�شرق
الأو�سط �أثار الكثري من اجلدل.
ف�أ�شاد والت بخطاب �أوباما ،معترب ًا
أ�سلوبي
�أن الأخري كان ذكي ًا ملزجه بني � ْ
التودّد و�سرد احلقائق كما هي .ور�أى
�أن اجلزء الأهم من خطاب �أوباما كان
�إي�ضاحه �أمام «الآيباك» �أن �إ�سرائيل
�أمام مفرتق طرق ،فـي الطريق
الأول يكمن «حل الدولتينْ » الذي
�سوف ي�ضمن يهودية �إ�سرائيل ،ويل ّبي
الطموحات الفل�سطينية الوطنية،
ويح ّول مبادرة ال�سالم العربية التي
�أعيد �إطالقها فـي العام � 2007إىل
واقع ،وي�ؤ ّمن القبول لإ�سرائيل فـي
املنطقة ،وي�س ّهل جهود �إحتواء �إيران.
�أما فـي الطريق الآخر فيكمن بر�أيه
وهم «�إ�سرائيل العظمى» حيث حتاول
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�أقلية يهودية �إخ�ضاع �أكرثية عربية
مما يعني �ضمان �أزمة م�ستمرة،
ّ
وت�سريع عملية عدم اعرتاف باقي
دول العامل ب�شرعية �إ�سرائيل تدريجي ًا،
و�إعطاء �إيران ذريعة قوية للبقاء على
مواقفها ،و�إظهار الواليات املتحدة
على �أنها منافقة كلما حتدّثت عن
حر ّية تقرير امل�صري وحقوق الإن�سان.
وبح�سب والت ،ف�إن �أوباما قد تعلم من
امل ّرات العديدة ال�سابقة التي تع ّر�ض
فيها للإهانة من ق َبل نتنياهو واللوبي
الإ�سرائيلي ب�أن لي�س با�ستطاعته
حتدّي �إ�سرائيل ،ولذا ف�إنه اليوم يعتمد
على املبادرات غري املبا�شرة ،متبع ًا
�إ�سرتاتيجية ت�سليط ال�ضوء على ما
وجلي .ف�أو�ضح �أن �أوباما
هو وا�ضح ّ
قد �أ�شار فـي خطابه �إىل �أن اخليارات
التي يطرحها نتنياهو و»الآيباك» لن
تنجح و�أن كلفة حماولة حتقيقها �سوف
تزيد مع مرور الوقت .وفـي حني �أكد
على �أنه �سيكون من الأف�ضل بالطبع
�أن ت�ستخدم الواليات املتحدة نفوذها
الكبري ب�شكل مبا�شر لإقناع الطرفينْ
بالتو�صل �إىل
الفل�سطيني والإ�سرائيلي
ّ
اتفاق �سالم ،عاد واعترب �أن ما قاله
�أوباما �أمام «الآيباك» هو �أف�ضل ما
ميكن قوله فـي ظل الوقائع ال�سيا�سية
فـي املنطقة وت�أثري اللوبي امل�ستمر على
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية .وخل�ص
والت �إىل �أن خطاب �أوباما لن يكون
كافي ًا بالت�أكيد� ،إال �أنه كان �أف�ضل من
املتوقع.

ترجمة و�إعداد� :سارة عو�ض ومها �صالح

تو ّرطت فـي ت�سمية ميقاتي ،الفت ًا �إىل
�أن الأخري والرئي�س مي�شال �سليمان
يتعر�ضان لل�ضغوط ،مما يجعلهما
يتخذان مواقف معينة .وكانت معلومات
�صحافية قد �أفادت �أن فيلتمان �س�أل
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان عن
كيفية تعامل احلكومة اللبنانية مع خيار
العقوبات املتدرجة التي �ستتخذ بحق
�سوريا وقيادتها ،وكان جواب �سليمان
وا�ضح ًا وحاد ًا ومفاجئ ًا لفيلتمان
وال�سفرية مورا كونيللي ،حيث �أكد �أن
عالقات لبنان و�سوريا هي من عمر
البلدين ،و�أن ظروف التاريخ واجلغرافيا
واحلا�ضر وامل�ستقبل ،كلها جتعل واقع
العالقات بني البلدين مرتابط ًا ووثيق ًا،
كما �أن اتفاق الطائف الذي حتول
�إىل د�ستور ،يتحدث ب�شكل وا�ضح عن
العالقات املميزة بني البلدين« ،فكيف
تريدون منا �أن نتحول �إىل ج�سر �أو
ممر ملحا�صرة �سوريا ومعاقبتها على
خياراتها الوطنية والقومية؟».
وفـي ظ ّل �أزمة الفراغ احلكومي برز
�إ�صرار رئي�س املجل�س النيابي نبيه بري
على عقد جل�سة ت�شريعية ،رغم رف�ض
قوى � 14آذار لذلك ،انطالق ًا من رف�ضهم
حلول جمل�س النواب مكان ال�سلطة
التنفيذية .لكن الرئي�س بري امل�ص ّر على
عقد هذه اجلل�سة �إذا ت�أ ّمن الن�صاب
حتى لو قاطعها نواب هذا الفريق� ،أطلق
موقف ًا له دالالت حني ذ ّكر باجلل�سة

امل�شهد اللبناين

فـي مواجهة املقاومة و�ضد النظام فـي
�سوريا ،لكنه �أعرب عن اعتقاده �أننا
و�صلنا �إىل مرحلة من املناعة �سواء
�صدر معها قرار اتهامي �أم مل ي�صدر
فلن يغري �شيئ ًا.
على اخلط املقابل� ،أ�سفت «قوى 14
�آذار» لعدم ت�شكيل احلكومة حتى اليوم،
معتربة �أن «ما يح�صل اليوم هو ف�شل
م�شروع االنقالب الذي قاده حزب اهلل
على الدولة وامل�ؤ�س�سات الدميقراطية
وهو بالتايل ال ميلك ال�شجاعة على
الإعرتاف بذلك» .واعتربت �أو�ساط
نيابية بارزة فـي «كتلة امل�ستقبل» �أن
الأزمة الفعلية هي عند من طيرّ حكومة
الرئي�س �سعد احلريري من غري �أن
يفكر فـي النتائج ،فـي حني ك�شفت
معلومات �صحفية �أن �أو�ساط «تيار
امل�ستقبل» بد�أت بالبحث عن الرئي�س
املقبل للحكومة ،و�أن �أ�سهم النائبة بهية
احلريري بد�أت بالإرتفاع للدخول �إىل
نادي ر�ؤ�ساء الوزراء .وكان ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي فـي «تيار امل�ستقبل» النائب
الأ�سبق م�صطفى علو�ش قد لفت �إىل
�أننا «نف�ضل حكومة حيادية وحزب اهلل
يريد حكومة تابعة له ملواجهة املجتمع
الدويل فـي ق�ضية املحكمة» .ور�أى ع�ضو
كتلة «امل�ستقبل» النائب �أحمد فتفت �أن
«البع�ض يحاول �إيهام الو�سطني ال�شعبي
وال�سيا�سي ب�أن تعرث الرئي�س املكلف
جنيب ميقاتي فـي ت�شكيل احلكومة
يكمن فـي تنات�ش احل�ص�ص واحلقائب
الوزارية بينما احلقيقة تكمن فـي تع ّمد

حزب اهلل �إبقاء البالد دون حكومة عرب
دفع الناطق با�سمه واملنفذ ل�سيا�سته
العماد مي�شال عون �إىل فر�ض املطالب
التعجيزية وغري القابلة للتنفيذ ،وذلك
لأ�سباب ا�سرتاتيجية تخ�ص م�شاريعه
غري املت�صلة مب�شروع الدولة» .ولفت من
جهة �أخرى �إىل �أن «التطورات الإقليمية
ال�سيما التطورات على الأرا�ضي
ال�سورية �ساهمت �إىل حد بعيد فـي تعرث
م�سار ميقاتي تعقيد ًا وخطر ًا �سواء على
�إمكانية ت�شكيل احلكومة �أو على م�ستقبل
النظام اللبناين ككل».
على احلدود ال�شمالية ،برز تط ّور الفت
بعد توقف تدفق ال�سوريني �إىل اجلانب
اللبناين من احلدود ،فيما برز نب�أ نقلته
وكالة «يونايتد بر�س �إنرتنا�شونال» عن
ال�سفارة الأمريكية فـي لبنان �أفاد �أن
طائرة نقل �أمريكية من طراز �سي 130
هبطت للمرة الأوىل فـي مطار حامات
فـي �شمال لبنان حاملة م�ساعدات
للجي�ش اللبناين .وقالت ال�سفارة �إنها
املرة الأوىل التي تهبط فيها طائرة من
هذا احلجم والطراز فـي مطار حامات.
و�أو�ضحت �أن الواليات املتحدة �سلمت
فـي املطار معدات للجي�ش اللبناين
تتكون من البنية التحتية لبناء ما يعرف
بخيمة ال�صيانة ،ي�ستطيع فن ّيو طائرات
الهليكوبرت التابعة للجي�ش اللبناين
ا�ستخدامها لإجراء ال�صيانة على
حمركاتها .و�أ�ضافت �أن هذه اخليمة
هي جزء من م�شروع �أو�سع لتوفري
حظائر لطائرات الهليكوبرت التابعة

للجي�ش اللبناين فـي حامات من �أجل
حمايتها من الرياح العاتية ،وتركيب
الإ�ضاءة فـي املطار لت�سهيل حتليق �آمن
فـي فرتات الظالم.
وفـي ال�سياق الأمريكي�ُ ،سجل دخول
�أمريكي على خط الأحداث التي جرت
فـي مارون الرا�س فـي ذكرى النكبة
حيث �سقط �إحدى ع�شر �شهيد ًا من
الفل�سطينيني على احلدود مع فل�سطني
املحتلة .فقد �أعرب العميد فـي اجلي�ش
الأمريكي جون ت�شارلتون خالل زيارة له
�إىل بريوت ب�صفته نائب مدير ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية-الع�سكرية لل�شرق الأو�سط
فـي مديرية ال�سيا�سات واخلطط لهيئة
الأركان امل�شرتكة فـي البنتاغون ،ومل
يك�شف عنها �إ ّال بعد مغادرته ،عن �أ�سف
الواليات املتحدة للخ�سائر فـي الأرواح،
والتعاطف مع الذين قتلوا وجرحوا فـي
� 15أيار ،مطالب ًا قيادة اجلي�ش ،بتو�ضيح
ملا حدث .وعن التقارير التي �أفادت �أن
الأجهزة الأمنية اللبنانية �أعادت �إىل
�سوريا «بع�ض املدنيني ال�سوريني» و»�ضد
�إرادتهم» بعدما كانوا «قد هربوا �إىل
لبنان» ،لفت ت�شارلتون امل�س�ؤولني فـي
اجلي�ش �إىل �أن «على احلكومة اللبنانية
�أن تن�سق تن�سيق ًا وثيق ًا مع املفو�ضية
العليا للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني»
فـي هذه امل�س�ألة واالمتثال جلميع
الإلتزامات الدولية ،علم ًا �أن اجلي�ش
كان قد �أعلن �أنه �أعاد �إىل �سوريا جنود ًا
�سوريني من حر�س احلدود ،و�صلوا �إىل
لبنان «�إثر تعر�ض مركزهم لإطالق

نار من م�سلحني» ،و�أنه فعل ذلك بعد
مراجعة الق�ضاء املخت�ص الذي «�أ�شار
بوجوب �إعادتهم لأنهم ال تنطبق عليهم
�صفة اللجوء �أو الفرار».
وفـي ملف �أمني �آخر� ،أوقفت مديرية
ا�ستخبارات اجلي�ش هذا الأ�سبوع الأمني
العام لـ»املجل�س الإ�سالمي العربي»،
رجل الدين حممد علي احل�سيني
فـي �صور ،بعد اال�شتباه فـي تعامله
مع اال�ستخبارات الإ�سرائيلية .ونقلت
دورية من فرع املكافحة فـي ا�ستخبارات
اجلي�ش رجل الدين املعروف من مكان
�سكنه فـي جممع الرز فـي �صور مفرق
العبا�سية ،ونقلته �إىل وزارة الدفاع فـي
الريزة للتحقيق معه.
فـي املح�صلة ،يبدو مما تقدّم �أن الفراغ
واملراوحة �سمتان باتتا ل�صيقتني فـي
ال�ساحة ال�سيا�سية على الرغم من �أن
تداعيات الفراغ احلكومي باتت تنعك�س
�سلب ًا على خمتلف ال�صعد ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية كما الأمنية.
فاملخاوف تتزايد من حوادث وتطورات،
خ�صو�ص ًا فـي ظل م�شاكل على احلدود
غري امل�ضبوطة �أمني ًا ولي�س هنالك
من جهة ت�سعى ملنع حدوثها �أو تعطيل
تداعياتها� ،أو حتى تتحمل امل�س�ؤولية
ملواجهتها .وبينما تغلي املنطقة على
نريان متعددة ،يجد اللبنانيون �أنف�سهم
بال حكومة ،وبال �إدارة �سيا�سية ملواجهة
املخاطر املحدقة من كل اجتاه،
وحت�صني الو�ضع الداخلي ملواجهة
الأزمات االجتماعية واالقت�صادية.
احلـــــوار
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م�ؤ�س�ســة خمزومـــي

اجلمعة 2011/5/27

فـي القـــانــــون...

«م�ؤ�س�سة خمزومي»

التقنيات احلديثة
الكت�شاف اجلرائم

دورة متم ّيزة حول «لف املناديل بطريقة مبتكرة»

مبا �أن هاج�سها الدائم هو تقدمي كل
ما هو جديد ومفيد ،تعمل «م�ؤ�س�سة
خمزومي» ،وب�شكل دوري ،على �إقامة
الدورة التي تنفرد بتقدميها ،وهي
وفرت العلوم احلديثة واالكت�شافات
لف املناديل بطريقة مبتكرة ،وذلك
العلمية بع�ض الو�سائل التي ميكنها
لتقدمي ما هو جديد وا�ستثنائي فـي
م�ساعدة القا�ضي فـي بحثه عن
جمال لف املناديل.
احلقيقة .وتق�سم هذه الو�سائل �إىل
و�أقيمت هذه الدورة فـي مركز
فئتني:
امل�ؤ�س�سة فـي املزرعة ،فـي  13و� 14أيار
ّ
الفئة الأوىل ت�شمل جميع الأدلة املادية
احلايل ،حيث مت عر�ض العديد من
على اجلرم ومرتكبه ،كجمع الب�صمات
اللفات املبتكرة للمناديل بالإ�ضافة املتدربون بتطبيقها.
والأ�ساتذة لعملهم الد�ؤوب بغية تطوير مبهارات تفتح لهم �أفق جديدة فـي وت�صوير مكان اجلرمية واملدعى عليه
�إىل اللفات اخلا�صة بالعرو�س ،ثم قام وقد �شكر املتدربون الإدارة واملوظفني وحتديث الربامج بهدف تزويدهم �سوق العمل.
والت�سجيل ال�صوتي والتحليل املخربي
والقيا�سات وفح�ص الدم والأن�سجة
Advanced
وا�ستخراج حمتويات املعدة.

برنامج التدريب فـي معر�ض اجلامعة اللبنانية «

حر�ص ًا منها على التوا�ص ـ ــل الدائم
واملبا�ش ـ ــر مع طالب اجلامع ـ ــات،
تلبي «م�ؤ�س�س ـ ــة خمزومي» الدعوات
توجه �إليها ،فـي كل عام،
التي ّ
للم�شاركة فـي معار�ض التوظيف
( )Job Fairsالتي تقام فـي
اجلامعات .وفـي هذا الإطار �شاركت
امل�ؤ�س�سة فـي املعر�ض الذي �أقيم فـي
اجلامع ـ ــة اللبناني ـ ــة-احلدث ،فـي
 17و� 18أيار احلايل ،وذلك لل�سنة
اخلام�سة على التوايل.
وقد قامت اللجنة الطالبية للجامعة
اللبناني ـ ــة بتنظيم حف ـ ــل االفتتاح
الذي جرى برعاية وزير االت�صاالت
�شربل نحا�س ،وح�ض ـ ــور كثيف

»2011

ت�شمل الفئة الثانية جمع الأد ّلة الناطقة
عن الإن�سان كا�ستعمال �آلة الك�شف
عن الكذب والتنومي املغناطي�سي
والتخدير بوا�سطة الأدوية املن ِّومة �أو
املخدِّ رة وا�سرتاق ال�سمع والتن�صت
الهاتفي واللجوء �إىل معطيات النف�س
فـي اال�ستجواب املرهق.
�سنحدّد م�ضمون كل عن�صر عن
عنا�صر هذه الفئات.
من قب ـ ــل الهيئ ـ ــة التعليمي ـ ــة
والتالمي ـ ــذ.
وقام ـ ــت امل�ؤ�س�سة بعر�ض برنامج
التدريب لديه ـ ــا وما يت�ضمن ـ ــه
من دورات خمتلف ـ ــة وخ�صو�صـ ـ ـ ًا

اجلديد منها Principles
of Teaching And
 Learning EDIوبرنامج
الـ» :»LCCIوهو دبلوم عاملي
م�صدّق من غرفة التج ـ ــارة

وال�صناع ـ ــة فـي لندن وين ـ ــدرج
�ضمنه عدد من االخت�صا�ص ـ ــات
الإداري ـ ــة والتجاري ـ ــة :الإدارة،
املحا�سب ـ ــة ،واللغ ـ ــة الإنكليزي ـ ــة
اخلا�صة بالأعم ـ ــال.

«م�ؤ�س�سة خمزومي» مع الإنتاج الأنظف
�شارك برنامج «البيئة–الزراعة» فـي
«م�ؤ�س�سة خمزومي» فـي م�ؤمتر خا�ص
بالت�سويق للإنتاج امل�ستدام ولطرق
الإ�ستهالك امل�ستدامة ،نظمه «املركز
اللبناين للإنتاج الأنظف» بالتعاون مع
«� ،»Green2beeضمن �سل�سلة
م�ؤمترات جتوب دول املنطقة وعدد ًا
من البلدان الأوروبية والآ�سيوية
ل ُيختتم فـي جنوب �أفريقيا.
وعقد الإجتماع فـي لبنان فـي 11
ُ
�أيار احلايل ،فـي «معهد البحوث
ال�صناعية» فـي اجلامعة اللبنانية–
احلدث.
وقد افتتح امل�ؤمتر بكلمة مدير «املركز

اللبناين للإنتاج الأنظف» ،تناول
فيها الإقت�صاد الأخ�ضر والتحديات
فـي هذا املجال و�سبل مواجهتها.
كما كانت كلمة للمدير البيئي فـي
الـ» »Green2beeالذي عر�ض
للم�شروع ،وكلمة لعميد كلية الزراعة
فـي اجلامعة اللبنانية حدّد فيها
م�شاكل املياه فـي لبنان ،مع ّلق ًا الأمل
على اجليل اجلديد من الطالب فـي
�إيجاد حلول لها .كما حتدّث املدير
املايل فـي القطاع ال�صناعي لـ»معهد
البحوث ال�صناعية».
وتخلل امل�ؤمتر عر�ض وثائقي م�ص ّور
خا�ص بعمل «املركز اللبناين

للإنتاج الأنظف» ،فيما ق ّدمت
الـ» »Green2beeعر�ض ًا تناولت
فيه ال�سبل الأ�سلم ال�ستخدام املياه فـي
امل�ؤ�س�سات ب�شكل عام.
ثم توزع بعدها امل�شاركون حول طاوالت

م�ستديرة ،جرى خاللها تبادل خربات
فـي ما بينهم ُ
وط ِرحت امل�شاكل التي
يعاين منها لبنان ،و ّمت اقرتاح �أفكار
جديدة مفيدة فـي �إطار حت�سني هذا
الواقع.

حفاظ ًا على �سالمة املواطن...

الفئة الأوىل من التقنيات:
 �أخذ الب�صماتً
ً
ت�شكل الب�صمة دليال ماديا على
امل�شتبه به فرتفع من مكان وقوع
اجلرمية وتقارن مع ب�صمات هذا
الأخري .ومبا ان لكل �إن�سان ب�صماته
اخلا�صة به ،ف�إن مقارنتها مع
ما رفع من مكان اجلرمية ي�شكل
م�ؤ�شر ًا ل�شخ�ص َمنْ تعود �إليه ميكن
اعتماده من بني الأد ّلة القابلة للنقا�ش
والدح�ض ب�إثبات ظروف تواجدها
فـي مكان اجلرمية دون �أن تكون ذات
�صلة بها.

ميكنه �إثباته بال�صورة الناطقة ،بل
ان مثل هذا الت�صوير ي�سمح للمحقق
بالوقوف على ت�صرفات امل�ستجوب
وردّات فعله والإثارات التي ترت�سم
على وجهه وجبينه في�ستخل�ص منها
ما يك ِّون قناعته بالأد ّلة �أو الرباءة
على ال�سواء تبع ًا لدقة حد�سه وخربته
فـي اال�ستجواب .ي�شرتط فـي هذه
احلالة �أن يكون امل�ستجوب على علم
بالت�صوير والت�سجيل ال �أن يح�صل
باخلدعة ،و�أن تكون نتيجته خا�ضعة
للمناق�شة �أثناء التحقيق �أو املحاكمة.
ولكن هل يجوز و�ضع �آلة الفيديو
خل�سة فـي منزل امل�شتبه به؟ اجلواب
على ذلك كال لأنه ي�شكل خرق ًا حلق
�أ�سا�سي من حقوق الإن�سان وهو
خ�صو�صية حياته .وبالفعل رف�ضت
�إحدى املحاكم الفرن�سية �صورة
�أخذت خل�سة فـي منزل كدليل على
ح�صول جرمية الزنى من قبل الزوجة
لأن هذه ال�صورة �أخذت ب�صورة غري
�شريفة وخمالفة للقانون.

بينما �إذا �أخذت ال�صورة فـي مكان
عام معر�ض للأنظار اعتربت كدليل
من بني الأد ّلة لأن من �أخذت �صورته
فـي مثل هذا املكان يفرت�ض ب�أنه كان
على علم ب�أن بالإمكان ر�صد حتركاته
وت�صرفاته .يطبق هذا الو�ضع على
�صور الرادار التي تلتقط على الطرق
 ت�صوير مكان اجلرميةالعامة لل�سائقني املخالفني .ودح�ض ًا
ي�ساعد ت�صوير مكان اجلرمية فـي لكل �إ�شكال يح�صل عادة تنبيه
تق�صي �آثارها وظروفها ومكان تواجد لل�سائقني بوجود الرادار.
امل�شتبه به وال�ضحية .كما ان ت�صوير
امل َّدعى عليه ي�ساعد فـي حتديد هوية �سنكتفي فـي هذا العدد ببحث هذه
الفاعل واملقارنة مع �صور �أ�شخا�ص الو�سائل لنعود ونبحث ما تبقى منها
�آخرين تواجدوا فـي مكان اجلرمية �أو فـي الإ�صدارات املقبلة.
ي�شتبه ب�أن لهم �صلة بها.
ال �شيء مينع ت�صوير الفيديو �أثناء
 vvاللجنة القانونية
التحقيق �إذ ما يثبته املحقق كتابة
فـي حزب احلوار الوطني

 vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
حمالت �صحية جمانية ومتتالية لـ»م�ؤ�س�سة خمزومي» ،وذلك من يتك ّبدها للحفاظ على �صحته .وفـي ال�سكري ( ،)HBA1Cوذلك فـي
الوطني �أن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
ينظمها برنامج «الرعاية ال�صحية» باب احلر�ص على �سالمة املواطن هذا ال�سياق� ،أقيمت حملة �صحية مركز امل�ؤ�س�سة ال�صحي فـي الأ�شرفية،
ا�ست�شارات قانونية.
فـي كافة املراكز ال�صحية التابعة والتخفيف من الأعباء التي قد لفح�ص �ضغط الدم وال�سكري وتخزين فـي � 16أيار احلايل.

غزالة ...املحاربة العربية
الأموية فـي زمن اخلليفة عبد امللك بن ثارت غزالة على جربوت وايل العراق
«برنامج التوعية»
مروان.
احلجاج ،ف�أر�سل �إليها خم�سة من �أقوى
ّ
«م�ؤ�س�سة خمزومي»
ُعرف عن غزالة �أنها من ربات قادته .وطلبت �أن ينازلوها واحد ًا تلو
غزالة زوجة �شبيب بن يزيد ال�شيباين الفرو�سية ،وكانت براعتها بال�سيف ال الآخر ولكنهم رف�ضوا ،فا�ستلت �سيفها
وقتلتهم جميع ًا.
زعيم اخلوارج الذين حاربوا الدولة جتارى وكان الرجال يخ�شونها.

كانت غزالة قد نذرت �أن ت�صلي فـي
الكوفة �إذا احتلتها وزوجها وتقر�أ �سورة
احلجاج ف�أر�سل �إليها
البقرة .وعلم
ّ
ً
أح�ست و�أنهت
�سبعني رج ًال م�سلحا ،ف� ّ
�صالتها وبرزت لهم ،فهرب �أكرثهم

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

وحاول من بقي منهم الت�صدي لها حملت عليه وقتلت حار�سه فهرب
ولكنها قتلت رجلينْ فـي �ضربة �سيف
احلجاج .غري �أن �أحد قادته قتلها غيلة
ّ
(غدر ًا) .ولقد حتدثت �أهم امل�صادر
واحدة ،فهرب اجلميع.
�ص ّمم احلجاج على الق�ضاء عليها .العربية عن قدرتها القتالية.
و�سار بفرقة من مئة فار�س ،لكن غزالة vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي

املدير امل�س�ؤول :ماجدة عازار
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