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العدد356:

امل�شهد اللبناين

�شهد هذا أال�سبوع حركة نا�شطة على
ال�صعيدين احلكومي والنيابي بعد
الركود الذي �شهده العمل احلكومي،
خالل ال�شهر املا�ضي .هذه احلركة
من �ش أ�نها أ�ن تبلور االجتاه الذي
�ست�سلكه بع�ض الق�ضايا احليوية،
كامللف النفطي واحلوار الوطني ،عدا
عن ملفات أ��سا�سية مثل ملف املوازنة
الذي �شهد أ�ي�ض ًا ح�سم ًا نهائي ًا مل� أس�لة
�صرف أالموال من خالل القاعدة
ا إلثني ع�شر ّية أ�و ا�ستناد ًا �إىل موازنات
غري مق ّرة .كما �شهد هذا أال�سبوع
االحتفال املركزي فـي العيد الـ66
للجي�ش اللبناين الذي أ�قامته قيادة
اجلي�ش وتخللته كلمة الفتة لرئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان،
حملت ر�سائل متعددة �إىل أالفرقاء
ال�سيا�سيني عرب التم�سك بخطاب
الق�سم ومعادلة اجلي�ش وال�شعب
واملقاومة و�ضرورة تهدئة اخلطاب
ال�سيا�سي وتعزيز املناخ الدميقراطي
عرب الت أ�كيد على احلوار .وفـي عيد
اجلي�ش أ�ي�ض ًا أ�جربت وحدات اجلي�ش
اللبناين املتمركزة عند تخوم احلدود
مع فل�سطني املحتلة فـي منطقة نهر
الوزاين ،جنود االحتالل ا إل�سرائيلي
على االنكفاء �إىل خلف أ��سالك احلدود،
بعد أ�ن ت�صدّت لهم عنا�صر اجلي�ش

الن�شاط احلكومي  -النيابي يبث بع�ض أ
المل
لكن املطلوب كثري...

بالنار �إثر توغلها �إىل داخل أالرا�ضي
اللبنانية ،م�سجلة خرق ًا جديد ًا بر�سم
أالمم املتحدة وقواتها فـي اجلنوب.
ورغم احلديث ا إل�سرائيلي عن عدم
الرغبة فـي الت�صعيد� ،إال أ�ن التحركات
املعادية والتعزيزات التي �سجلت ال
ت�ستبعد أ�ي احتمال .واحلدث أ�ي�ض ًا
هذا أال�سبوع كان فـي دار الفتوى التي
زارها ال�سفري ال�سوري ألول مرة ،فيما
�سجل �إعالن مفتي املناطق ف�ض ًال عن
مفتي اجلمهورية ال�شيخ حممد ر�شيد
قباين ت أ�ييدهم لرئي�س احلكومة جنيب
ميقاتي فـي ما ي�شبه املبايعة .وفـي حني
بقيت أالحداث فـي �سوريا حمل ترقب
فـي لبنان ،برزت لهجة ت�صعيدية
من قبل قوى املعار�ضة اللبنانية جتاه
�سوريا ،أالمر الذي رد عليه على نحو
غري مبا�شر الرئي�س ميقاتي داعي ًا �إىل
احلفاظ على م�صالح لبنان.
وكان الرئي�س �سليمان قد ذكر فـي
كلمته فـي عيد اجلي�ش أ�نه فـي مثل
هذه أاليام متكن اجلي�ش مع ال�شعب
واملقاومة من حتقيق الن�صر ،و�شدد
على االلتزام بالقرار  1701و أ�كد
العزم على �إلقاء القب�ض على املعتدين
على «اليونيفيل» .ولفت �إىل أ�ن ال�شعب
اللبناين يرف�ض الفتنة ويتوق لقيام
الدولة التي حتقق أ�حالمه ،م�شري ًا

احلدث بعيون عربية

مبادرة ال�سالم العربية مل متت
فقط ...بل تعفنت!
�سلطت ال�صحف العربية ال�ضوء على
الثورات العربية وما اتفق على ت�سميته
بـ»الربيع العربي» والتطورات امل�صرية
أالخرية .كما تناول البع�ض م� أس�لة
التطبيع مع �إ�سرائيل على خلفية ح�ضور
عدد من ال�صحافيني العرب م ؤ�متر ًا
�صحافي ًا عقده الرئي�س ا إل�سرائيلي
�شمعون برييز .وفـي حني � أس�ل كثريون
عن م�صري م�صر أ�جمعت ال�صحف
على أ�ن �إحداث ان�شقاق فـي �صفوف
القوى الوطنية والثورية لن ي�ساعد فى
و�صول م�صر �إىل «دولة دميقراطية
مدنية» .وبح�سب �إحدى كربيات
ال�صحف امل�صرية ،ف�إن الثورة مل تقم
فقط إل�سقاط نظام فا�سد ،و�إمنا أ�ي�ض ًا
لبناء دولة قوية م�ستقلة رائدة ،وهذه
أالهداف لن تتحقق �إال بوحدة ال�صف
وقطع الطريق على حماوالت التفريق
والتحري�ض.والالفتكانحتذيرالبع�ض
من أ�ن هنالك جهات عاملية ت�سعى �إىل
« أ�فغنة» املنطقة العربية لي�سهل عليها
تق�سيمها وال�سيطرة عليها فـي �إطار
خمطط «الفو�ضى اخلالقة» .يبقى أ�ن

هنالك من أ�كد على أ�ن التطبيع مع
�إ�سرائيل كان خط أ� ا�سرتاتيجي ًا ،لي�س
ألن عملية ال�سالم مل تتمخ�ض عن أ�ي
ت�سوية حتقق احلد أالدنى من احلقوق
العربية ،و�إمنا ألن �إ�سرائيل ا�ستخدمته
الخرتاق ال�ساحة العربية وحتقيق أ�كرب
قدر من املكا�سب ،فعملية التفاو�ض
العربية-ا إل�سرائيلية متوقفة ،ومبادرة
ال�سالم العربية قد تعفنت ومل متت
فقط!
أ
أ
أ
فقد ر�ت «الهرام» امل�صرية �نه وبعد
جمعة «ا إلرادة ال�شعبية» أالخرية
فـي «ميدان التحرير» يبدو أ�ن م�صر
مت�ضي فـي طريقها لكي ت�صبح دولة
دميقراطية مدنية ،أ�و على أالقل هذا
ما تب�شر به جميع القوى ال�سيا�سية
وتدعو �إليه� .إال أ�نها لفتت �إىل أ�ن �صراع
املليونيات ورفع �شعارات دينية أ�ثارا
الهواج�س من اختطاف الثورة ،معتربة
أ�ن ال�شعارات التي رفعت يوم اجلمعة
املا�ضي والهتافات التي مت ترديدها
بدت كما لو كانت حماولة الختطاف
الثورة من ق َبل قوى ()...
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�إىل أ�نه يبقى على القادة ال�سيا�سيني
واجب العمل الد ؤ�وب على تعميم نهج
التهدئة وتعزيز املناخ الدميقراطي
ومنطق احلوار .و أ�كد �سليمان أ�ن البلد
يحتاج �إىل أ�طر متثيل وتوازن أ�كرث
دقة وتطور من خالل اعتماد قانون
انتخابي جديد ،ع�صري وعادل،
جمدد ًا الت أ�كيد على أ�ن الن�سبية قد ال
تكتمل من دونها الدول الدميقراطية.
لكن الالفت أ�ن املعادلة الثالثية مل ترد
�إال م ّرة واحدة وب�صيغة املا�ضي ،فـي
كلمة الرئي�س �سليمان ،حني ا�ستذكر
املواجهة فـي العام  .2006وفـي ما عدا
ذلك ،غابت املعادلة عن باقي الكلمة،
فر أ�ى أ�ن عنا�صر اجلي�ش الذين
خا�ضوا مع العدو مواجهة العدي�سة فـي
� 3آب  « 2010أ�ر�سوا على أ�ر�ض الواقع
عنا�صر ا�سرتاتيجية وطنية ممكنة
حلماية لبنان والدفاع عنه» .أ�ما
اال�ستحقاقات املقبلة ،وهي «حترير
أ�و ا�سرتجاع» أالرا�ضي املحتلة وحماية
احلدود البحرية واملحافظة على
حقوق لبنان فـي مياهه ا إلقليمية ،فهي
مهمات أ�علن الرئي�س �سليمان الدعم
لل�ضباط والع�سكريني لتنفيذها ،مع
التعهد بتزويد اجلي�ش بكل «عنا�صر
القوة والقدرة».
أ
وفـي امللف النفطي خطا لبنان �وىل

اخلطوات العملية على طريق حتديد
وت أ�كيد حدوده البحرية االقت�صادية
وحماية ثروته النفطية والغازية،
ومتثلت ب�إقرار جلنة أال�شغال النيابية
اقرتاح قانون يتعلق بتحديد احلدود
البحرية .وبالتايل يكون لبنان قد
ان�ضم ،ولو مت أ�خر ًا� ،إىل ال�سباق نحو
اال�ستفادة من ثروته النفطية والغازية،
و�إن كانت �إ�سرائيل قد �سبقته ل�سبع
�سنوات فـي أ�عمال التنقيب فـي البحر

احلدث بعيون غربية

أ�وباما ...خطابات رنانة وال تنفيذ
امللفي
تناولت ال�صحف الغربية
نْ
ال�سوري والباك�ستاين ،ف�ض ًال عن
ال�سيا�سة اخلارجية أالمريكية حيال
أالحداث التي ي�شهدها ال�شرق
أالو�سط .فر أ�ت �إحدى أ�برز ال�صحف
أالمريكية أ�ن أ�ي جتميد للم�ساعدات
الع�سكرية أالمريكية لباك�ستان �سيكون
خط أ� فادح ًا� ،إذ من �ش أ�نه الق�ضاء على
أ�ي أ�مل با�ستمرار التعاون الباك�ستاين

مع وا�شنطن ال�ضروري للق�ضاء على
«القاعدة» وامليلي�شيات أالخرى .غري
أ�ن أ�وباما كان على حق فـي �إظهار أ�ن
أ�يام الدعم أالمريكي غري امل�شروط
لباك�ستان قد ولت ،تقول �إحدى
االفتتاحيات .وفـي ما يتعلق باقتحام
قوات أالمن ال�سورية مدينة حماة
بالدبابات أ
وال�سلحة الثقيلة ع�شية
�شهر رم�ضان)...( ،
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فـي حديث إ�ىل جريدة «احلوار»

املتو�سط .وبالفعل �سيعرب االقرتاح �إىل
الهيئة العامة ملجل�س النواب .والالفت
لالنتباه فـي العمل التح�ضريي لهذا
امللف ،أ�نه يقوم على جهد موحد ما
بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية
انتهى �إىل ال�سري باقرتاح رئي�س جلنة
أال�شغال العامة والنقل حممد قباين
الذي خ�ضع فـي جمل�س الوزراء
لتعديالت طفيفة .وقد ر�سا االقرتاح
على  18مادة ،متثل «�سند امللكية»

الذي �سيحمله لبنان �إىل العامل ،بعد
�إقراره ون�شره فـي اجلريدة الر�سمية،
لت أ�كيد ملكيته ملياهه .علم ًا أ�ن هذا
االقرتاح يعترب تطبيق ًا لالتفاقية
التي تن�ص على «وجوب قيام كل دولة
طرف ب�إ�صدار ا إلعالنات والت�شريعات
املنا�سبة لتطبيق أ�حكام االتفاقية،
مبا يتعلق بخطوط أال�سا�س واملناطق
البحرية».
وكان رئي�س جمل�س ()...

احلدث بعيون إ��رسائيلية

�ص 7

إ��رسائيل قد تعتمد ترتيبات
ع�سكرية و أ�منية جديدة
على جبهتها اجلنوبية

أ��ضاءت ال�صحف العربية على أ�برز
أالحداث التي �شهدتها ال�ساحتان
العاملية والعربية ،فتطرقت �إىل احلدث
أالمني ال�ضخم الذي ه ّز الرنوج م ؤ�خر ًا
وتناولت أالو�ضاع فـي �سوريا واملخاوف
ا إل�سرائيلية من الواقع املتبدّل على
احلدود بني م�صر وغزة .ف أ��شار البع�ض
�إىل أ�ن الي�ساريني يح ّملون اليمني جزء ًا
من امل� ؤس�ولية عن اجلرمية التي ارتكبها

أ�ندري�س بريفيك فـي الرنوج ،ولكن
فـي حال أ��شري ب أ��صابع ا إلتهام فـي ما
فعله الرجل �إىل �آخرينَ ،مل ال ي�شار
�إىل أ�ولئك الذين يعرتفون بـ»حما�س»
على أ�نهم �شركاء فـي خطط «ا إلبادة
اجلماعية» التي تعدّها هذه املنظمة؟
� أس�ل أ�حدهم .وهنالك من ر أ�ى أ�ن
النظام ال�سوري م�ستمر فـي عنفه �ضد
املتظاهرين ()...
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ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

زار رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي هذا
أ
ال�سبوع رئي�س «جبهة الن�ضال الوطني» النائب وليد جنبالط فـي
دارته فـي كليمن�صو ،حيث تباحثا أ
والقليمية.
بالو�ضاع املحلية إ
من ناحيته ،زار وفد من «قطاع ال�شباب والطالب» فـي احلزب ك ًال
من النائب بطر�س حرب فـي مكتبه فـي بدارو ،و�سفري «املنظمة
الن�سان» فـي لبنان علي عقل خليل فـي مكتبه فـي
العاملية حلقوق إ
الغبريي.
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خمزومي فـي زيارة �إىل جنبالط
لت أ�مني أ�مور املواطنني
والقت�صادية
املعي�شية إ

فـي هذه أاليام الرم�ضانية الكرمية نتطلع مع بقية اللبنانيني �إىل بلد م�ستقر
و�آمن بدل الواقع اله�ش القائم حالي ًا .وبعد قيام حكومة جديدة من املفرت�ض
ت�ضم مت�ضادين أ�و مت�صارعني فـي ال�سيا�سة نتطلع �إىل حراك حكومي
أ�نها ال ّ
أ
فاعل على خمتلف امل�ستويات ،فلقد طال �مد ا إلهمال والرتاخي ،والنتيجة على
املواطن واحدة ،فقر وي أ��س و�إحباط.
فاملواطن اللبناين يريد أالمن وا إل�ستقرار وعينه دائم ًا على حت�سني و�ضعه
املعي�شي.
�إن من أ�وىل دعائم اال�ستقرار أ�ن تدفع قوى املجتمع أالهلي القوى ال�سيا�سية
نحو نبذ الع�صبيات الطائفية واملذهبية من أ�ي جهة أ�تت ،وحترمي االقتتال
والفتنة ،وفر�ض التغيري عرب احلكومة .فهذا النهج ميكن عربه ال�ضغط على
بع�ض القوى فـي ال�ساحة ال�سيا�سية التي تتمرت�س حول الطوائف واملذاهب للح�صول على مكا�سب �آنية وذاتية� .إن �إلزام
القوى ال�سيا�سية بنهج التهدئة ال�سيا�سية وعدم التحري�ض املذهبي أ�و اللجوء �إىل العنف هو أ�مر ممكن عرب ال�ضغوط
التي ميكن أ�ن متار�سها قوى املجتمع أالهلي.
ونرى أ�ن املجتمع أالهلي يزخر بقوى و أ�حزاب وجمعيات و�شخ�صيات م�ستقلة ف�ض ًال عن املثقفني واملفكرين و أ��صحاب
الر أ�ي وال�ش أ�ن ،والتي ميكن أ�ن تلعب دور ًا �ضاغط ًا باجتاه حت�سني أ�داء احلكومة وحتقيق تقدم فـي ق�ضايا ملحة أ��صبح
أ�علن رئي�س «حزب احلوار الوطني»
�إهمالها يوقع لبنان حتت �ضغط ال�صراعات أالهلية بني الفينة أ
والخرى مبا ي�شكل خطر ًا دائم ًا على ال�سلم أالهلي.
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أ�ن
�ن جمتمعاتنا لي�ست طوائف ومذاهب فح�سب ،لذا ف�ن اختزال امل�شاركني على «طاولة احلوار الوطني» مبمثلني اخلروقات ا إل�سرائيلي ــة املتمادية
إ
إ
للزمة فـي لبنان .فلماذا ال ت�شمل طاولة للبنان و أ�را�ضيه والتي متثلت قبل
أ�حاديني عن الطوائف ما هو �إال ُبع ٌد عن روح ّية اتفاق الطائف ،ومتديد أ
احلوار م ؤ��س�سات املجتمع املدين التي أ�بقت لبنان حي ًا ،بينما قام غالبية املتحاورين (�سابق ًا واملدعوين حالي ًا) على يومني بتوغل جنود العدو ا إل�سرائيلي
ّ
طاولة احلوار بخنق الدولة و�ش ّل ع�صبها؟ أ�لي�س فـي لبنان قوى متثل لبنان ،ال طوائفها فقط؟ و أ�ين املثقفون واملفكرون فـي منطقة الوزاين فـي انتهاك
فا�ضح للقرار  ،1701م�شدد ًا على
و أ��صحاب الر أ�ي وال�ش أ�ن من كل هذا؟
�ضرورة رفع �شكوى أ
للمم املتحدة
وف�ضح ممار�سات �إ�سرائيل العدوانية
وكي ال تلغي طاولة احلوار أ�دوار م ؤ��س�سات الدولة ،جند أ�ن على حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي ال�سعي لتحقيق ما فوتته
املتمادية ،الفت ًا �إىل �ضرورة التن�سيق
احلكومات ال�سابقة على البلد من ا�ستكمال لتطبيق الطائف .ونحن فـي «حزب احلوار الوطني» جند أ�ن تطبيق بع�ض
مواد اتفاق الطائف التي جرى �إهمالها من ِق َبل احلكومات املتعاقبة منذ العام  1992يطمئن اللبنانيني على أ�ن با إلمكان
أالمل مب�ستقبل لبلدهم من دون هزات و�صراعات أ�هلية والركون �إىل ا�ستقرار داخلي مديد ومنها:
* َ�سنّ قانون انتخابي جديد متوازن وعادل يعتمد الن�سبية يعتربه اللبنانيون و�سيلة لتحقيق متثيلهم فـي احلياة ال�سيا�سية
وتخفي�ض �سن االقرتاع �إىل � 18سنة.
* �إن�شاء الهيئة الوطنية لدرا�سة �إلغاء الطائفية والبدء تدريجي ًا بالعمل على �إلغاء الطائفية من الن�صو�ص والهيئات
القانونية وال�سيا�سية الطائفية.

كالم خمزومي جاء خالل زيارته
رئي�س «جبهة الن�ضال الوطني»
النائب وليد جنبالط فـي دارته فـي
كليمن�صو ،حيث تباحثا أ
بالو�ضاع
املحلية وا إلقليمية ،و�شدد خمزومي

«قطاع ال�شباب والطالب»
فـي زيارة �إىل النائب بطر�س حرب
و�إىل� ...سفري «املنظمة العاملية
الن�سان»
حلقوق إ

* �إ�صالح التعليم الر�سمي من أ�جل متكني املواطن من تخفيف أ�عباء التعليم ،و�إقامة امل�ساواة فـي التعليم فـي ما بني
املواطنني بتوفري التعليم للجميع ،وو�ضع ا آلليات الالزمة لتطبيق �إلزاميته فـي املرحلة االبتدائية على أالقل .كما ن�شدد
«قطاع ال�شباب والطالب»
على �ضرورة التوجيه العلمي املدرو�س تبع ًا للعر�ض والطلب فـي لبنان واملنطقة العربية ،خ�صو�ص ًا منطقة اخلليج العربي
ولو�ضع حد ألزمة البطالة.
زار وفد من «قطاع ال�شباب والطالب»
فـي «حزب احلوار الوطني» برئا�سة
* دعم ا�ستقالل الق�ضاء من أ�جل حماية احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقانونية للمواطن.
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي م� ؤس�ول القطاع
�إياد �سكرية النائب بطر�س حرب فـي
* تفعيل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي من أ�جل معاجلة أالزمة االقت�صادية اخلانقة.
مكتبه فـي بدارو ،حيث مت التباحث
أ
بالو�ضاع املحلية وا إلقليمية.
* �إعادة ترتيب أالولويات االقت�صادية فور ًا .فبعد أ�ن ركزت حكومات ما بعد الطائف على
قطاعي البناء واخلدمات وقد أ�عرب حرب عن قلقه من الو�ضع
ْ
حتى و�صلنا �إىل ما و�صلنا �إليه من دين عام قفز عن اخلم�سني مليار واقت�صاد م�ش ّوه ،نطالب بو�ضع الزراعة وال�صناعة ال�سيا�سي أ
والمني فـي لبنان .و أ��شاد
والت�صدير فـي املرتبة أالوىل من أالولويات ،وذلك إلعادة التوازن �إىل االقت�صاد اللبناين وتخفي�ض كلفة ا إلنتاج.
بنهج «حزب احلوار الوطني» الذي
يعك�س �سلوك ًا �سيا�سي ًا وطني ًا ونهج ًا
* ب�سْ ط �سلطة الدولة على كل أالرا�ضي اللبنانية بوا�سطة قواها الذاتية لكن �ضمن مراعاة مقت�ضيات ال�صراع مع خدماتي ًا ي�شمل كل أ�لوان املجتمع
�إ�سرائيل� .إن �سالح املقاومة هو حاجة وطنية طاملا بقي للبنان �شرب حمتل من �إ�سرائيل ،وما التعدّي على اجلي�ش اللبناين اللبناين.
ال�شجاع ب�إطالق النار عليه من ق َبل جنود العدو ا إل�سرائيلي قبل أ�يام � إ ّال ع ّينة مما ي�ضمره هذا الكيان للبنان أ�ر�ض ًا و�شعب ًا بدوره ،ر أ�ى �سكرية أ�ن لبنان مي ّر فـي
مرحلة �سيا�سية حمفوفة باملخاطر،
وجي�ش ًا ومقاومة ووطن ًا.
لذلك تربز احلاجة �إىل خطاب
توجه بكلمة للبنانيني جميع ًا وللم�سلمني خ�صو�ص ًا مع ا�ستهالل �شهر رم�ضان املبارك ،ليكن هذا ال�شهر �سيا�سي عقالين بعيد عن التط ّرف
وختام ًا أ� ّ
الف�ضيل منارة نهتدي بها �إىل �صالح بلدنا و�شعبنا و أ�ن يبعد اهلل عنا الفنت و أ�ن يفتح قلوب اللبنانيني نحو الوحدة الوطنية الذي ال ي�صلح وال يتما�شى مع تركيبة
والتم�سك بهوية لبنان العربية ،واحلفاظ على أ�ف�ضل العالقات مع �سوريا (التي نتمنى لها أالمان واال�ستقرار والنجاح لبنان.
فـي عملية ا إل�صالح مبا يحقق تطلعات ال�شعب ال�سوري ال�شقيق) و أ�ن تنجح حكومتنا فـي حتقيق طموحات اللبنانيني ،وما
العمل بالنقاط التي أ�وردناها �سابق ًا � إ ّال مقدمة حقيقية لتحقيق ا�ستقرار �سيا�سي واقت�صادي و أ�مني طاملا أ�مل املواطن كما قام الوفد بزيارة �إىل �سفري
«املنظمة العاملية حلقوق ا إلن�سان» فـي
اللبناين مبثله.
لبنان علي عقل خليل فـي مكتبه فـي
احلـــــوار

مع القوات الدولية العاملة فـي جنوب
لبنان «اليونيفيل» وحفظ حقوق لبنان
فـي الدفاع عن �سيادته و أ�را�ضيه
وبحره وج ّوه.

على �ضرورة أ�ن تويل حكومة جنيب
ميقاتي جهود ًا م�ضاعفة لت أ�مني أ�مور
املواطنني املعي�شية وا إلقت�صادية
وحت�سني أالداء اخلدماتي فـي البلد،
ال �سيما فـي �شهر رم�ضان املبارك،
م�شدد ًا على �ضرورة التخفيف من
أ�زمة الكهرباء والعمل على ت أ�مني
الرقابة ال�ضروريــة على املواد
الغذائية �سواء جلهة ال�صالحية أ�م
أال�سعار.

الغبريي ،حيث مت التباحث حول مدى
تطبيق مبادئ حقوق ا إلن�سان على
أ�ر�ض الواقع.
وقد أ�كد خليل على أ�همية احلوار فـي
تعزيز ثقافة حقوق ا إلن�سان ،ال �سيما
كون «حزب احلوار الوطني» حزب ًا ال
طائفي ًا ويجمع بني مكونات املجتمع
اللبناين.

وكان �سكرية قد ل ّبى الدعوة حل�ضور
احلفل التكرميي الذي أ�قامه رئي�س
نادي الران�شو الريا�ضي ال�سيد بول
نعيمة لوزير ال�شباب والريا�ضة
ال�سابق علي ح�سني عبد اهلل ،فـي
منتجع الران�شو فـي غدرا�س .وقد
�شكر نعيمة للوزير عبد اهلل جهوده
التي بذلها خالل فرتة توليه وزارة
ال�شباب والريا�ضة.

ه�شام جابر فـي حديث إ�ىل جريدة «احلوار»

احلـــــــــوار

ه�شام جابر
فـي حديث �إىل جريدة «احلوار»

 النائب هو ممثل ال�شعباللبناين ولذا من البديهي أ�ن
يكون النائب مثقف ًا ولديه
العقل الراجح و أ�ن يكون مثا ًال
فـي التهذيب واللياقة .بر أ�يكم
هل فريق املعار�ضة اجلديدة
�سينال ثقة ال�شعب اللبناين فـي
انتخابات  ،2013أ�م �سيحا�سب
كل نائب على ما خطط فـي
ال�سنوات أ
الربع املا�ضية أ�م
أ�نه �سريت�شي ببع�ض أ
الوراق
اخل�ضراء؟
 بر أ�يي ،ال ميـكن الكـالم عنانتخابات  2013و�إذا كان �سيعاد
انتخاب ه ؤ�الء أ�و أ�مثالهم قبل �إقرار
قانون جديد لالنتخابات .فالقانون
ال�سابق ت�شوبه �شوائب عديدة
ونحن نطالب منذ زمن بقانون
انتخابات ع�صري تنفيذي يقوم على
أ��سا�س الن�سبية ،وجتــرى مبوجبــه
ا إلنتخابات ب�شكل نزيه و ُمراقب،
وا إلنتخابات أ�ي�ض ًا لي�ست كما يعتقد
البع�ض أ�نها عملية قانونيـة تتعلـق
بالتمثيل الن�سبي� ،إذ أ�ن هنالك
مواد أ��سا�سية يجـب أ�ن يت�ضمنهــا
هذا القانون ،منها �سقف ا إلنفاق
ومراقبتــه ب�شدة وبدقة .وبالن�سبة
للم�ساحات ا إلعالمية ،ف�إن من ال
ميلك املال الكافـي ،قد ال ي�ستطيع
أ�ن ي ؤ� ّمن م�ساحات �إعالمية كافية.
ففي الدول الراقية ،يعطى الفقري
كما يعطى الغني نف�س امل�ساحة
ا إلعالمية امل�سموح بها .و أ�متنى ،بعد
�إقرار القانون اجلديد ،أ�ن جترى

م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب
الف�صل ال�ساد�س

فـي أ
العمال االنتخابية

أ�جرت جريدة «احلوار» مقابلة
مع العميد الركن املتقاعـد
ّ
التطرق
مت
ه�شام جابر،
ّ
خاللها �إىل أ�برز أ
الحداث التي
ت�شهدها ال�ساحة ال�سيا�سية
والقليمية ،ال �سيما
اللبنانية إ
النتخابات،
قانون
مو�ضوع
إ
والقرار الظني ال�صادر عن
املحكمة الدولية اخلا�صة
بلبنان ،أ
والحداث التي ت�شهدها
�سوريا.
 انطلقت احلكومـة بثقة 68نائب ًا ،لكن املعار�ضة اجلديدة
أ�ظهرت ارتباك ًا وفقدان ًا
للع�صاب فـي بع�ض أ
أ
الحيان
وحتى خروج ًا عن اللياقات
أ
الدبية ،فهل هذا يريح البلد
فـي امل�ستقبل؟ وما هو ت�صوركم
مل�ستقبل حكومة الرئي�س
ميقاتي؟
ً
 أ�و ًال ودح�ضا لكل ا إلفرتاءات ،ف�إنهذه احلكومة هي حكومة د�ستورية
فـي كل ما للكلمة من معنى .و�إذا كنا
ننادي بالدميقراطية ونتبجح بها،
ف أ�نا أ�عتقد أ�ن هذه أ�ول حكومة من
لون واحد ،ممثلة أ
بالكرثية النيابية
وكل ما قيل عنها هو افرتاء .أ�رى
أ�نها ت�ستطيع أ�ن تنجز الكثري مما
مل تنجزه احلكومات ال�سابقة ورمبا
كونها متثل لون ًا واحد ًا ،أ�ي أالكرثية،
فهذه تعطيها زخم ًا.
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املادة  :57يلتزم رئي�س القلم بتدوين مالحظات املندوبني حول �سري العملية
االنتخابية ،وما قد ي�شوبها من خلل ،وال يكون له أ�ن يرف�ض هذا الطلب.
املادة  :58تكون الئحة ال�شطب مطابقة للقائمة االنتخابية وتت�ضمن عالوة عليها
ثالث خانات خم�ص�صة ،أالوىل لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع ع�ضو القلم املكلف
بالتثبت من االنتخاب ،والثالثة للمالحظات التي ميكن أ�ن ي�س ّببها اقرتاع الناخب
وتكون أ�وراق هذه الالئحة مرتبطة ببع�ضها ومرقمة وي ؤ��شر القائمقام أ�و من يقوم
بوظيفته على كل �صفحة من �صفحاتها.
ي�شار فـي أ�على ال�صفحة أالوىل �إىل عدد �صفحات الئحة ال�شطب ويجب أ�ن تكون
هذه العبارة م�صدقة وموقعة وم ؤ�رخة من قبل القائمقام أ�و من يقوم بوظيفته.

ا إلنتخابــات حتت �إ�شراف جلنة دولية
نزيهة حتى ال ن�ش ــك ب أ�ية �شائبة
ت�شوبها .حينئذ ،أ�نا أ��ضمن أ�ن أ�كرث
من ن�صف نواب هذا املجل�س النيابي
لن يعودوا �إليه.
 هل �سترت�شحون لالنتخاباتالنيابية املقبلة؟
 أ�نا أ�تر�شح لالنتخابــات عندماأ�رى أ�ن القانون الع�صري كما ذكرنا
وكما نحلم به .أ�ما �إذا بقي القانون
على الدائرة الفردي ــة أ�و على الدوائر
الكربى «بالبو�سطات» و»املحادل»،
فلي�س يل مكان فيه .تر�شحت عام
 2005و�سحبت تر�شيحي عن منطقة
النبطية ،ألنني ال أ��ستطيع املناف�سة،
أ�ما لو كان القانون ن�سبي ًا ،فكنت
� أس��ضمن احل�صول على أ��صوات
حمرتمة .أ�نا أ�مثل جمموعة كبرية
من غري امللتزمني حزبي ـ ًا ال بهذه
الفئة وال بتلك.
 عندما أ�علن حزب اهلل عناعتقال ثالثة من كوادره -
لي�سوا من ال�صف أ
الول -بتهمـة
أ
التعامل مع املخابرات المريكية،
كانت ردة الفعل لدى أ
القلية
النيابية ب أ�ن حزب اهلل يحقق
معهم دون أ�ن يكون لل�سلطات
الر�سمية أ�ي دور ،بينما ذكرت
وثائق «ويكيليك�س» أ�ن هناك
�سيا�سيني من ال�صف أ
الول
كانوا يتمنون على أ
المريكيني
أ�ن يطيلوا حرب متوز لتنت�صر
�إ�سرائيل ،فمن ي�ستحق املحاكمة
بر أ�يكم؟
 فـي الواقع� ،إن مفهوم العمالة فـيهذا البلد غري وا�ضح ،أ�نا أ�رى أ�نه
يجب معاقبة اجلوا�سي�س والعمالء
ألي فئة انتموا .فمن امل ؤ��سف أ�ن يتم
اعتقال اجلوا�سي�س الذين يتعاملون
مع العدواال�سرائيلي فح�سب .هذا
ن�صف احلق ،أ�ما الن�صف الثاين
فهو اعتقال الر ؤ�و�س الكبرية التي
تت�صل بالعدو مبا�شرة أ�و غري
مبا�شرة ،وحت ّر�ض الدول أالجنبية
على �شعبها .نحن ر أ�ينا فـي كل وثائق
«ويكيليك�س» و»احلقيقة ليك�س» وما
�شابهه ـ ــا الكثري من الف�ضائ ـ ــح ،ومل

تتحرك أ�ية نيابة عامة ال ع�سكري ـ ــة
وال متييزية ملجرد ا إل�ستي�ض ـ ــاح
والتحقي ـ ــق مع ه ؤ�الء فـي ما قالوه.
نح ـ ــن ر أ�ينا ف�ضائح كربى وحتري�ض ًا
على الوطن ،ر أ�ينا ك�شف ًا ملعلومات
مهم ـ ــة ُ�سلمت و أ�عطيت أل�شخا�ص
حتت �صفة ديبلوما�سيني وقد و�صلت
�إىل العدو ا إل�سرائيلي حتم ًا .لكي
ن�صون الوطن يجب حتديد ماهية
العمال ـ ــة لكي يبتعد عنها ال�صغري
والكبري مع ًا.
 كرجل ع�سكري ،هل �سينفذهذا املطلب على اجلميع؟
 هنا نعود �إىل قانون ا إلنتخابات،كنت أ
بالم�س القريب مع أ�حد كبار
النواب وبع�ض ال�ضباط ،وقد �سئلت
فـي حما�ضرة أ�لقيته ـ ــا على جمموعة
من �سفراء ميثلون دول ال�شرق
أالق�صى ،هل هنالك حل مل�شكلة
لبنان؟ وهل هنالك أ�مل ب أ�ن ي�صبح
لبنان دولة دميقراطي ـ ــة ودولة قادرة
ذات �سيادة؟ قلت :اخلطوة أالوىل،
تبد أ� بقانون انتخابات ع�صري
إلجراء انتخابات نزيهة للح�ص ــول
على جمل ـ ــ�س نيابي متثيلي ب أ�ق�صى
درجة ممكنة �إذا مل يكن مئـة باملئة،
واخلطوة أالوىل التي يجب أ�ن يقوم
بها هذا املجل�س هو ف�صل ال�سلطات
وحتديد ًا ال�سلطة الق�ضائية التي
تقع �إىل اليوم حتت �سيطرة ال�سلطة
التنفيذية ب�شكل أ�و ب آ�خر .فعندما
يتم حتريرها من ال�سيا�سيني ،أ�عتقد
�ساعتئذ أ�ن الق�ضاء �سي�صبح قادر ًا
على أ�ن يطال أ�ي ر أ��س فـي هذا البلد
يقوم مبخالفة القانون وخمالفة
الد�ستور .على الرغم من كل ما
جرى حتى ا آلن ،مل جند م�سـ ـ ـ ؤ�و ًال
كبري ًا حو�سب ال على �سرق ـ ــة أ�موال
النا�س وال على خيانة بلده بطريق ــة
أ�و ب أ�خرى .حتى الد�ست ـ ــور اللبناين
يق ـ ــول �إن رئي�س الدولة ال يالحق
ق�ضائي ًا �إال فـي حالة اخليانة
العظمى أ�و خرق الد�ستور .نحن نرى
وزراء ،نواب ،م� ؤس�ولي ـ ــن وموظفني
كبار ينحون باجتـ ــاه اخليانة
ويجب �إيقافهم قبل الو�صول �إليها
وارتكابها.

املادة  :59ال يكون ل�صندوق االقرتاع �إال فوهة واحدة معدة إلدخال الظرف الذي
يحتوي على ورقة االقرتاع.
وقبل ال�شروع فـي االقرتاع يفتح الرئي�س ال�صندوق ويتحقق من أ�نه فارغ ،ثم يقفله
ت�صوير جمال القي�سي بقفلني خمتلفني ،يبقى مفتاح أ�حدهما بيده وي�سلم املفتاح الثاين �إىل املعاون
أالكرب �سن ًا .و�إذا حدث عند ختام عملية االقرتاع أ�ن املفتاحني غري موجودين لدى
 يح�ضر املو�ضوع ال�سوري بقوة الرئي�س ف�إنه يتخذ جميع التدابري الالزمة لفتح ال�صندوق بال �إبطاء.فـي الكثري من اجتماعات «14
آ
�ذار» بحيث يح�سم عدد من املادة  :60على رئي�س القلم أ�ن ال يختم عملية االقرتاع �إال بعد أ�ن يكون الناخبون
أ
امل�س ؤ�ولني �مر �سقوط النظام احلا�ضرون فـي باحة قلم االقرتاع فـي ال�ساعة املعينة لعملية االختتام قد
أ
ال�سوري الذي بات م�س�لة وقت ،اقرتعوا.
فما هو تعليقكم؟
أ
ولها
جندة
�
لها
 قوى «� 14آذار»املادة  :61يو�ضع فـي كل قلم اقرتاع حم�ضر فرز أال�صوات ،مو ّقع من القائمقام
حلفاء وهي جتاهر بانتمائها �إىل أ�و املحافظ فـي مركز املحافظة .ي�شتمل حم�ضر الفرز على جدولني ،يت�ض ّمن
أ
أ
احللف المريكي .كلنا نعلم �ن ما اجلدول أالول أ��سماء اللوائح املتناف�سة حيث ي�صار �إىل ت�سجيل عدد أال�صوات
يجري فـي �سوريا اليوم لي�س عملية التي نالتها كل الئحة منها .والثاين ،يحتوي على أ��سماء املر�شحني فـي كل الئحة
�إ�صالح �سيا�سي ّ
تهم الواليات املتحدة مرتبني أ�لفبائي ًا من أ�جل ت�سهيل عملية الفرز ،ويخ�ص�ص هذا اجلدول لت�سجيل
أ
أ�و دميقراطيتها .فمن يقنعني ب�ن عدد أال�صوات التي ح�صل عليها املر�شحون ك أ��صوات ترجيحية �ضمن كل الئحة.
الواليات هاج�سها الوحيد ت أ�مني تو�ضع ن�سخ من جداول الفرز بت�ص ّرف املندوبني ملتابعة وقائع الفرز داخل أ�قالم
الدميقراطية واحلرية فـي �سوريا؟ هل االقرتاع.
هنالك دميقراطية وحرية فـي الدول
العربية احلليفة للواليات املتحدة ،املادة  :62بعد ختام عملية االقرتاع يفتح �صندوق االقرتاع وحت�صى الظروف
خ�صو�ص ًا فـي دول اخلليج وبع�ض التي فيه ،ف�إذا كان عددها يزيد عن عدد أال�سماء امل�شطوبة أ�و ينق�ص عنه ي�شار
دول املنطقة؟ اجلواب ال .الواليات �إىل ذلك فـي املح�ضر.
املتحدة كانت تدّعي الدميقراطية يفتح الرئي�س أ�و أ�حد املعاونني الظروف ،كل واحد على حدة ،ويقر أ� ب�صوت عال
وتدعم أ�نظمة ديكتاتورية فـي أ�مريكا ا�سم الالئحة وا�سم املر�شح َّ
املف�ضل فـي هذه الالئحة ،وذلك حتت الرقابة الفعلية
الالتينية وخمتلف العامل� .صحيح للمر�شحني أ�و مندوبيهم أ�و رقابة الناخبني فـي حال عدم تواجد ه ؤ�الء.
أ�ن هنالك اليوم عدوى انتفا�ضة فـي
ي�سجل معاوين رئي�س القلم على ن�سختني ،أال�صوات التي تنالها كل الئحة أ
وال�صوات
ِّ
�سوريا ،وهنالك �شعب يريد ا إل�صالح الرتجيحية التي نالها كل مر�شح �ضمن هذه الالئحة ،فـي حم�ضر الفرز املن�صو�ص
حتت �سقف الدولة القادرة ،ولكن عنه فـي املادة ال�سابقة ،وذلك حتت رقابة الناخبني أ�و املر�شحني أ�و مندوبيهم
الرئي�س ال�سوري ب�شار أال�سد وعد ويوقع على هذه املحا�ضر رئي�س القلم وجميع أالع�ضاء.
بتنفيذ �إ�صالحاته وقد بد أ� بها ،غري على وزارة الداخلية والبلديات أ�ن جت ّهز أ�قالم االقرتاع ب أ�جهزة تلفزيون وكامريات
أ�نه تبينّ أ�ن هنالك من يريد ر أ��س خا�صة ت�سمح بت�سليط م�ضمون ورقة االقرتاع على �شا�شة التلفزيون ب�شكل ي�سمح
النظام� .إن القوى الغربية والواليات ألع�ضاء هيئة القلم ومندوبي املر�شحني عند �إجراء عملية الفرز ،باالطالع بو�ضوح
املتحدة وحلفاءها ال يريدون ر أ��س على ا�سم الالئحة و أ��سماء املر�شحني الرتجيحية املدونة فـي أ�وراق االقرتاع.
النظام ،بينما حلفا ؤ�هم ي�ساعدون
القوى املعار�ضة املتطرفة فـي �سوريا .املادة � :63إذا ت�ضمن املظروف أ�كرث من الئحة ،فيعترب هذا الت�صويت باط ًال،
فالواليات املتحدة ال تريد ر أ��س وال يعت ّد به.
النظام ألن لدى �سوريا أ�وراق هامة �إذا ت�ض ّمنت الورقة التي �ص َّوت بها الناخب أ�ي ح�شو أ�و حذف غري مطلوب قانون ًا،
هي:
أ�و �إذا �س ّمى الناخب أ�كرث من مر�شح مف�ضل واحد ،تعترب هذه ا إل�ضافات ملغاة
حكم ًا .أ�ما الالئحة امل�ص ّوت لها فـي هذه احلالة فتكت�سب هذا ال�صوت ،دون أ�ن
أ�و ًال :الورقة العراقية ،فعندما تن�سحب يكت�سب أ�ي مر�شح على هذه الالئحة هذا ال�صوت.
الواليات املتحدة من العراق� ،سرتغب ت�ضم أالوراق الباطلة �إىل املح�ضر مع الظروف العائدة لها بعد أ�ن توقعها هيئة قلم
ب أ�ن تكون �سوريا مرنة وط ّيعة وحتمي االقرتاع وتذكر فيه أال�سباب الداعية لل�ضم.
�إىل حد كبري م�صاحلها وظهرها،
بعد ان�سحابها.
املادة  :64يجري احت�ساب أال�صوات التي نالتها كل الئحة من اللوائح املتناف�سة،
كما يجري احت�ساب أال�صوات الرتجيحية التي نالها كل مر�شح �ضمن هذه
ثاني ًا :احللف ال�سوري-ا إليراين ،الالئحة.
فالواليات املتحدة ت�ضغط على
أ
أ
�سوريا لكي تخفف من هذا ا إلرتباط  vvي�ضع «حزب احلوار الوطني» بني �يدي اللبنانيني ،وعلى �جزاء،
ب�إيران.
«م�شروع قانون لالنتخاب يعتمد الن�سبية أ��سا�س ًا لالنتخابات النيابية»
الذي كان قد أ�علن احلزب عنه فـي م ؤ�متر �صحفي فـي دار نقابة
ثالث ًا :ارتباطها بحزب اهلل وعالقتها ال�صحافة فـي � ،2005/9/8إ�سهام ًا منه فـي تعزيز احلوار الداخلي
حول خمتلف الق�ضايا أ
بـ «حما�س»)...( .
ال�سا�سية ،خ�صو�ص ًا من أ�جل التوافق على
�ص  4قانون انتخابي جديد يكفل �صحة التمثيل ال�شعبي وعدالته.
احلـــــوار
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ه�شام جابر فـي حديث إ�ىل جريدة «احلوار»

واعتدت عليها بقوة ال�سالح وغدرت
تتمة املن�شور فـي ال�صفحة  3بها .أ
بالم�س اعرتفوا ب أ�نهم أ�طلقوا
قذائف �صاروخية على مدر�سة
كلنا نعلم أ�نه عندما ح�صل النفتاح
إ أ ال�ضباط فـي حم�ص و أ�دى ذلك
الغربي على �سوريا عام  ،2008بعد �ن
�إىل �سقوط عدد كبري من تالمذة
حو�صرت لـ� 3سنوات ،بد أ� من فرن�سا
ال�ضباط.
مع وزير خارجيتها برنارد كو�شنري
وتبعه الرئي�س أالمريكي باراك أ�وباما
العالمي رفيق ن�صر اهلل
الذي أ�ر�سل �سفريه �إىل �سوريا .ولكن - ،قال إ
ب أ�ن �إحدى اجلهات ال�سيا�سية
ملاذا مت ذلك؟ لقد ط ِلب منها أ�ن تكون
اللبنانية تقوم بتف�صيل 3000
ط ّيعة ومرنة .فاليوم ،املطلوب هو نزع
بذلة ع�سكرية �شبيهة �إىل حد
هذه أالوراق من يدها أ�و �إرغامها على
كبري بالبذل الع�سكرية ال�سورية
تنفيذ رغبات الواليات املتحدة فـي
العالمني
هذه املحاور أالربعة التي ذكرناها .لكي يتم �إيهام إ
العربي والغربي باال�ضافة �إىل
هنا أ�عود �إىل كلمة الرئي�س أال�سد
امل�س ؤ�ولني ال�سيا�سيني أ�ينما كانوا
حني �ش ّبه الو�ضع ال�سوري بج�سم
ب أ�ن اجلي�ش ال�سوري هو الذي
ا إلن�سان وقال حرفي ًا «�إذا كان اجل�سم
يقوم بقتل املواطنني العزّ ل ،ملن
لديه املناعة الكافية ف�إن اجلراثيم
«الخبار»؟
َّ
يوجه هذا إ
التي ت أ�تيه من اخلارج لن ت ؤ�ثر به».
 أ�نا ال أ��ستطيع من موقعي أ�ن أ� ؤ�كدأ�نا أ�قول �إن هذا الطبيب ،أ�ي الرئي�س
أ�و أ�نفي هذه املعلومة ،لكنها هامة
أال�سدّ ،
�شخ�ص الداء وو�صف الدواء
ذكرت على ل�سانه
و أ�متنى أ�ن ي�ستعمل هذا الدواء ب أ��سرع جد ًا .وبر أ�يي طاملا ِ
فهي مبثابة �إخبار ،ويجب أ�ن تتحرك
وقت ممكن قبل أ�ن تنتهي �صالحية
النيابة العامة اللبنانية وتت أ�كد من
الدواء وتزداد أالمور �سوء ًا.
�صحتها وتعتقل من يقوم بهذه أالمور.
نحن نعلم ح�سب القانون اللبناين أ�نه
العالم
 قالت بع�ض و�سائل إال ميكن ألحد أ�ن يخيط أ�و ينتج ثياب ًا
اللبنانية املكتوبة �إن دبابات
مرقطة �إال ب�إذن وترخي�ص من قيادة
اجلي�ش ال�سوري على أ�بواب
اجلي�ش والعدد يجب أ�ن يكون وا�ضح ًا
حم�ص وحماة ،ما ر أ�يك؟
وعندما تعر�ض للبيع فـي حمالت
 أ�لي�ست حم�ص وحماة من املدنمرخ�ص بها ال تبيعها أل ّي كان �إال
ال�سورية؟ أ�لي�س من واجب اجلي�ش
للع�سكريني ،بنا ًء على بطاقتهم
ال�سوري حماية �شعبه؟ �إ�سمح يل
الع�سكرية و أ�نا بر أ�يي لي�س من
أ�ن أ�و�ضح لك .نعم ،بع�ض ا إلعالم
ال�صعوبة مبكان أ�ن تك�شف �صحة هذه
م�ستخدم ومدفوع من الغرب وهذا
أ أ املعلومة من عدمها.
يدخل �ضمن احلرب النف�سية�� .س�ل
كع�سكري ،ما هو دور اجلي�ش عندما
أ  -أ�كد النائب جان أ�وغا�سبيان أ�ن
يواجه بتنظيمات م�سلحة؟ لي�س�ل
َ
ال جمال لبحث م� أس�لة املحكمة
ً
ؤ
أ
ً
الرئي�س ال�سد �س�اال وا�ضحا للرئي�س
الدولية اخلا�صة بلبنان على
الفرن�سي نيكوال �ساركوزي وللرئي�س
طاولة احلوار ألنه أ��صبح
أ�وباما :ماذا تفعل فرن�سا والواليات
أ�مر ًا واقع ًا ،وهنالك �إجراءات
ووج َهتا بتنظيمات
املتحدة فـي حال ِ
بد أ�ت وقرار اتهامي لبنان
م�سلحة تطلق النار أ
الثقيلة؟
�سلحة
بال
ملزم بتطبيقه ،وهذا أ
المر مت
هل تقوم قوى ال�شرطة بتعري�ض
بالجماع فـي العام
�صدرها أ�و �إلقاء الورود عليها؟ من االتفاق عليه إ
ً  ،2006م�شدد ًا على أ�ن املو�ضوع
الطبيعي أ�ن يكون اجلي�ش موجودا.
أ
ال�سا�سي للبحث هو �سالح حزب
اجلي�ش ال�سوري ال يطلق النار
أ اهلل ،ف�إذا مل يبحث فال داعي
على متظاهرين عزّل ،هذا خط�.
اللتئامها ،هل ي�ستخف فريق
تند�س بني
ففي كثري من أالحيان،
ّ
« 14آ�ذار» بال�شعب اللبناين ،أ�م
املتظاهرين جماعات تركب موجة
أ�نه يتنا�سى أ�ن �سالح املقاومة
هذه ا إلحتجاجات ال�سلمية وتقوم
هو �شرف ورمز قوة لبنان؟
ب أ�عمال عنف ال ميكن مواجهتها �ال
أ إ  -أ�و ًال ،مع احرتامي ال�شديد للنائب
بالعنف .و أ�كرب دليل على ذلك �ن
أ�وغا�سابيان الذي أ�عت ّز ب�صداقته،
حواىل ن�صف عدد ال�ضحايا أ�و أ�كرث
وكان زميلي فـي اجلي�ش هو رجل
هم من اجلي�ش وقوى أالمن .من
متزن ،لكنه حتم ًا يتكلم با�سم فريقه
الذي قتل ه ؤ�الء املتظاهرين العزل؟
ال�سيا�سي .أ�نا أ�رى أ�ن البحث فـي
تنظيمات م�سلحة قامت مبهاجمة
�سالح املقاومة أ�و و�ضع �شرط م�سبق
املراكز الع�سكرية والقوات الع�سكرية

احلـــــــــوار
لطاولة احلوار للبحث بهذا البند ،هو
عمل غري �سليم وغري �صحيح �إطالق َا.
نحن نقول لي�س هنالك من �ضرورة
لطاولة احلوار �إذا كانت �ستبحث هذا
املو�ضوع ببند واحد .وقلناها أ�كرث
من مرة� ،سالح املقاومة لن ُينزع
�إال بعد �إقرار ا�سرتاتيجية دفاعية
�شاملة ي�شرتك فيها الوطن ب أ��سره،
ويكون اجلي�ش اللبناين نواة هذه
ا إل�سرتاتيجية ،وحتى يكون نواتها
يجب أ�ن ُيبنى و ُي�سلح .قلنا مرار ًا
للجي�ش عديد وعتاد ومعنويات.
معنويات اجلي�ش ممتازة جد ًا ولكن
العديد غري كاف� ،إذ لي�س هنالك
من تط ّوع ،واخلدمة ا إللزامية قد
أ�لغيت من دون وجه حق �إطالقا،
فمن أ�ين ن أ�تي بالعديد؟ يبقى العتاد،
فاجلي�ش مل يز ّود ب أ�ي عتاد حديث
ميكن ا إلعتماد عليه منذ  25عام ًا،
لذلك اجلي�ش الربي بحاجة ما�سة
�إىل أ��سلحة حديثة تت�ضمن مدرعات
و أ��سلحة م�ضادة للدروع وقبل كل
�شيء أ��سلحة م�ضادة للطائرات ألن
بنيانه يجب أ�ن يكون لديه �سقف
يحميه و�إال �ستقوم �إ�سرائيل بتدمريه
فـي حال احلرب .ونحن ب�إمكاننا أ�ن
يهتم �إىل طريقة لت�سليح
نر�شد من ّ
اجلي�ش ،عندها تو�ضع هذه النواة على
الطاولة ،وتكون نواة ا إل�سرتاتيجية
الدفاعية وت�شرتك فيها كل أ�جهزة
الدولة الر�سمية و�إمكانيات الوطن
غري الر�سمية ،فهنالك مقاومة لديها
�سالح ميكن أ�ن تكون جزء ًا من هذه
ا إل�سرتاتيجية ومن يريد الدفاع عن
الوطن غري حزب اهلل ولديه جمموعة
من الرجال يتم تدريبهم وي�شكلون
وحدات ت�سمى «قوات �شبه ع�سكرية»
تقوم فـي حال احلرب أ
بالعمال
التي ال ي�ستطيع أ�ن يقوم بها اجلي�ش
الكال�سيكي.
 أ��شارت �صحيفة «الر أ�ي»الكويتية �إىل أ�ن ثمة من
يتحدث فـي بريوت عن خريف
�ساخن ،مع بدء املحاكمات
النيابية للمتهمني فـي ق�ضية
اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري .بح�سب حتليلكم
أ�و ات�صاالتكم
ال�سيا�سي
القليمية والدولية ،هل هنالك
إ
�شيء ما يلوح فـي أ
الفق؟
 أ�نا ال أ�رى أ�ن هنالك م�شكلة ميكنأ�ن تنذر بعظائم أالمور .فقد �صدرت
مذكرات توقيف من املحكمة الدولية،
وتقوم الدولة اللبنانية وحكومة الرئي�س
جنيب ميقاتي بواجبها ح�سب

االتفاقية املعقودة .كما أ��صدرت
النيابة العامة التمييزية مذكرات
جلب وتوقيف بحق أالربعة الذين
وردت أ��سما ؤ�هم .أ�نا من الذين قالوا
�إنهم لن يعرثوا عليهم ألنهم رمبا
لي�سوا فـي لبنان .فماذا على الدولة
أ�ن تفعل؟ هل ت�شعل حرب ًا أ�هلية
من أ�جل تنفيذ هذه املذكرة؟ وعلى
العك�س ،ف�إن قانون املحكمة الدولية
يقول ب أ�نه وبعد ثالثني يوم ًا من �صدور
املذكرة تقوم احلكومة اللبنانية
ب�شخ�ص املدعي العام بالتبليغ أ�نها
مل ت�ستطع تنفيذ هذه املذكرة ألنها مل
تعرف أ�ماكن وجود املطلوبني .عندئذ
هنالك حالن ،أ�و ًال ،أ�ن ت�صدر مذكرة
توقيف دولية ،وهذا ما ح�صل،
وا�ستبق هذا أالمر املدعي العام،
ويرفع أ
للمم املتحدة وتتم حماكمتهم
غيابي ًا .و�إذا كانت النية غري �صافية
لدى املحكمة الدولية ي�ستطيع املدعي
العام أ�ن يرفع كامل امللف �إىل أالمم
املتحدة بناء على البند ال�سابع.
عندها ميكن أ�ن ت�ستخدم أالمم
املتحدة قوة ما ،لكنني ال أ�رى أ�ن حلف
�شمال أالطل�سي �سي�شكل قوة للتدخل
ع�سكري ًا فـي لبنان على ا إلطالق ،ألنه
�سلف ًا لن ي�ستطيع القيام ب أ�ي �شيء
منه للعثور على املطلوبني .ثاني ًا،
كلنا نعلم م�شاكل «الناتو» فـي ليبيا
و أ�فغان�ستان ،لذلك أ�رى أ�ن أ�ق�صى
ما ميكن أ
للمم املتحدة القيام به
ً
هو بدء املحاكمة غيابيا فـي حني لن
ي�صدر احلكم قبل �سنوات .بر أ�يي،
�إن املحكمة الدولية �ستبقى م�ستمرة
ألكرث من ع�شر �سنوات قبل �إ�صدار
احلكم ،فماذا ت�ستطيع أ�ن تفعل
أالمم املتحدة خالل هذه الفرتة؟
هل ت�صدر عقوبات معينة على لبنان.
أ�رى أ�نه على لبنان الر�سمي وال�شعبي
وبكل فئاته أ�ن يت�صدى ألية عقوبة ،ال
مطالبة املجتمع الغربي ،كما فعل بع�ض
أ�ركان � 14آذار �سلف ًا ،مبعاقبة لبنان.
فهذا أالمر كمن يحرق منزله انتقام ًا
من جاره .هذا غباء ألنه �إذا فر�ضت
عقوبات على لبنان ف�سيت�ضرر ال�شعب
اللبناين ب أ��سره .علمت ومع أال�سف
من �صحيفة «ال�شرق أالو�سط» أ�ن
أ�حد النواب ال�سابقني التابعني لـ14
�آذار طالب علن ًا بتجميد أ�ر�صدة رئي�س
احلكومة جنيب ميقاتي و أ�ع�ضاء
حكومته ،ملاذا؟! هل جنيب ميقاتي
جمرم حرب! أ�ي جرم ارتكبه؟ هل
وزرائه جمرمو حرب؟! فكيف جت ّمد
أ�ر�صدتهم! بر أ�يي� ،إن ما يطالبون به
من عقوبات على احلكومة ورئي�سها
ل ؤ�م وغباء فـي �آن واحد.
 طاملا أ�ن احلكم �سي�صدر بعد�سنوات ،فهل لبنان ملزم بدفع
ما يرتتب عليه من أ�موال جتاه
املحكمة الدولية؟
 منذ زمن كتبت مقالة إلنقاذاملحكمة واحلكومة مع ًا عندما بد أ�
احلديث عن �شهود الزور .أ�و ًال ،ال
أ�فهم كيف تتجاهل حمكمة �شهود
الزور ،فقد «ر ّكبت» كل القرار
الظني أ�و ن�صفه على أالقل بناء على
�إفادتهم .هذا غريب ،فكل ما تطلبه
احلكومة احلالية أ
والكرثية احلالية
أ
هو جلب ه ؤ�الء ال�شهود والت�كد مما
غذا اذا كانت �شهادتهم زور ًا بالفعل
أ�م ال .
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ثاني ًا� ،إن قانون املحكمة ي�سمح للدول
املعنية ،ومنها لبنان� ،إذا مل ت�ستطع
دفع ما يرتتب عليها أ�ن تتوىل دول
أ�خرى الدفع بد ًال منها .وبر أ�يي،
�إذا رفعت احلكومة اللبنانية كتاب ًا
�إىل أالمم املتحدة تقول فيه ب أ�نه
لي�س با�ستطاعة لبنان هذا العام
دفع اخلم�سني مليون دوالر املرتتبة
عليه أل�سباب مادية و�سيا�سية حملية،
عندها ي�ستطيع أالمني العام أ
للمم
املتحدة أ�ن ي ؤ� ّمن هذا املبلغ من
م�صادر أ�خرى.
 علق أ�حد نواب  14آ�ذار حولأ�ن حكومة الرئي�س ميقاتي
�ستبادر �إىل جمع ال�سالح
الفل�سطيني خارج املخيمات
وتنظيمه و�ضبطه فـي داخلها
بال�ضافة �إىل تر�سيم احلدود
إ
ً
اللبنانية-ال�سورية بدءا من
ال�شمال ،قائ ًال «ملاذا يتم آ
الن
طرح هذا املو�ضوع ،وملاذا مل يتم
طرحه حني طالبت به احلكومة
الوطنية؟ �إنه تعومي حلكومة
ميقاتي»� .إىل أ�ي مدى هنالك
�إيجابية فـي هذا الطرح؟
 أ�عتقد أ�نه لدى هذه احلكومة الكثريمن النوايا ال�صادقة وال�سليمة ملعاجلة
هذه امل�شاكل املرتاكمة والتي هي
لي�ست بجديدة ،فهي م�شاكل قدمية
وكان من املفرت�ض على احلكومات
ال�سابقة منذ العام  2005وحتى ا آلن
معاجلتها .هنالك مثل يقول «هل
تريد أ�كل العنب أ�م قتل الناطور؟».
وهم ال يريدون أ�كل العنب بل قتل
الناطور! فكل هدفهم هو �ضرب
حكومة الرئي�س ميقاتي والت�صدي
لها ،ولي�س حتقيق هذه املطالب� .إن
املفرو�ض من اجلانب اللبناين أ�ن
يكون واعي ًا ويرى كيف يلعب ه ؤ�الء
الذين ميثلونه مب�صريه.
 أ�علن ديبلوما�سي أ�وروبي عنحتليل يقول فيه «فـي وقت ي�شتد
فيه الكبا�ش بني أ�مريكا وفرن�سا
من جهة و�سوريا من جهة ثانية،
ف�إن نية وا�شنطن هي االنتقال
�إىل املرحلة الثانية من م�شروع
ال�شرق أ
الو�سط اجلديد القائم
على تق�سيم املنطقة العربية
برمتها» .من منظوركم ال�سيا�سي،
كيف ترون هذا امل�شروع؟

 �إن م�شروع ال�شرق أالو�سط اجلديدهو م�شروع قدمي جد ًا بد أ� مع وزير
اخلارجية أالمريكي ال�سابق هرني
كي�سنجر ،وكانت حرب لبنان أ�ول
«اختبار» له ،وكان قد بد أ� فـي ذلك
الوقت تق�سيم لبنان أ�و ًال .عندما
زار كي�سنجر لبنان فـي ال�سبعينات
و أ�ذكى نريان احلرب فيه ،كان هدفه
تهجري امل�سيحيني منه وتق�سيم ما
تبقى �إىل دويلة مارونية والباقي
يعطى للدولة الفرن�سية املعهودة،
ومن ثم االنتقال من لبنان �إىل دول
أ�خرى لتق�سيمها .ف�شل هذا امل�شروع
ومت و أ�ده ل�سنوات .بعدها عاد الرئي�س
أالمريكي ال�سابق جورج دبليو بو�ش
ووزيرة اخلارجية أالمريكية ال�سابقة
غونداليزا راي�س إلحيائه ،و�إمنا فـي
العراق �إىل حد كبري .فقد ّمت خالل
االحتالل أالمريكي للعراق تق�سيمه
منه ا�ستقالل �إقليم كرد�ستان ،وكانت
هنالك خطة ثانية بتق�سيم ما تبقى
من العراق �إىل دولة �شيعية و أ�خرى
�سنية ،وال يزال هذا امل�شروع قائم ًا
�إىل ح ّد ما .وا آلن ما نراه فـي �سوريا
وم�صر من حتريك طائفي ،وما ر أ�يناه
فـي ال�سودان من تق�سيم ال ميكن � إ ّال
االلتفات �إليه .لكن لنكن واقعيني ،ال
أ�عتقد أ�ن �إدارة أ�وباما فـي ظل هذه
امل�شاكل التي تواجهها ع�سكري ًا فـي
ليبيا والعراق و أ�فغان�ستان ،فـي حني
أ�ن االقت�صاد أالمريكي فـي حالة �شبه
انهيار� ،ستويل هذا املو�ضوع اهتمام ًا
كافي ًا.
 كلمة أ�خرية عرب جريدة«احلوار»؟
وجه حتية �إىل أال�ستاذ ف ؤ�اد
 أ� ّأ
خمزومي ال�صديق ،كما �ح ّيي جهوده
ال �سيما فـي ما يتعلق مبواقفه الوطنية
التي تعترب �إىل ح ّد كبري و�سطية.
وهذا يعطيه الكثري من امل�صداقية
ألنه غري ملتزم �إال مب�شاعره الوطنية
وح�سه الوطني ،ونراه دائم ًا من
خالل «احلوار» ومن خالل مقابالته
ال�سيا�سية يخدم الق�ضية الوطنية
من دون أ�ن يكون رهينة لل�صراع
ا إلقليمي.
 vحاوره رئي�س «جلنة
أ
ال�شرفية و�شرق بريوت» فـي
أ
«حزب احلوار الوطني» ال�ستاذ
عا�صي ح ّيار
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حملة �ضد «الهوية العربية» ...فما هو بديلها؟!
�صبحي غندورv
مل يكن الق�صد الربيطاين والفرن�سي
من ر�سم احلدود بني أ�جزاء أالر�ض
العربية جم ّرد توزيع غنائم بني
ا إلمرباطوريتني أالوروبيتني فـي مطلع
القرن املا�ضي ،بداللة أ�ن البلدان
العربية التي خ�ضعت لهيمنة أ�يٍّ منهما
تع ّر�ضت هي نف�سها للتجزئة ،فالهدف
أالول من تلك التجزئة كان �إحالل
هو ّيات حملية بدي ًال عن الهوية العربية
امل�شرتكة ،و�إ�ضعاف ًا لكل جزء بانق�سامه
عن اجلزء العربي ا آلخر.
ورافقت هذه احلقبة الزمنية من
الن�صف أالول من القرن الع�شرين،
حماوالت فر�ض التغريب الثقايف
ب أ��شكال خمتلفة على عموم البلدان
العربية ،وال�سعي لزرع التناق�ضات
بني الهويات الوطنية امل�ستحدثة وبني
الهويات أال�صيلة فيها كالعروبة الثقافية
وا إل�سالم احل�ضاري ،ثم أ�ي�ض ًا بني
العروبة والدين فـي أ�طر ال�صراعات
الفكرية وال�سيا�سية.
وقد مت ّيزت احلقبة الزمنية الالحقة،
أ�ي الن�صف الثاين من القرن الع�شرين،
بطروحات فكرية وبحركات �سيا�سية
يغذي بع�ضها أ�حيان ًا املفاهيم اخلاطئة
عن الوطنية والعروبة والدين ،أ�و ال
جتد فـي فكرها ا آلحادي اجلانب أ� ّي
مت�سع للهو ّيات أالخرى التي تقوم عليها
أالمة العربية .فهوية أالمة العربية هي
مزيج مركب من هويات قانونية وطنية
وثقافية عربية وح�ضارية دينية .وهذا
ملزم لكل أ�بناء البلدان
واقع حال ِ

العربية حتى لو رف�ضوا فكري ًا االنتماء
لك ّل هذه الهويات أ�و بع�ضها.
ا آلن جند على امتداد أالر�ض العربية
حماوالت خمتلفة أالوجه ،ومتعدّدة
امل�صادر أ
وال�ساليب ،لت�شويه معنى
الهوية العربية وجلعلها حالة متناق�ضة
مع التنوع ا إلثني والديني الذي تقوم
عليه أالر�ض العربية منذ قرون
عديدة.
و أ��صبح احلديث عن م�شكلة أ
«القليات»
مرتبط ًا بالفهم اخلاطئ للهويتني
الوطنية والعربية وب أ�ن احل ّل لهذه
امل�شكلة يقت�ضي «حلو ًال» انف�صالية
كالتي حدثت فـي جنوب ال�سودان وفـي
يتم ا آلن احلديث
�شمال العراق ،وكالتي ّ
عنها مل�ستقبل عدّة بلدان عربية .وهذا
أالمر هو أ��شبه مبن يعاين من مر�ض
فـي املعدة فتج َرى له عملية جراحية
فـي الر أ��س! �إذ أ��سا�س م�شكلة غياب
«حقوق بع�ض أالقليات» هو الو�ضع
الد�ستوري ولي�س ق�ضية «الهو ّية» .ففي
الواليات املتحدة جند اعتزاز ًا كبري ًا
لدى عموم أالمريكيني بهويتهم الوطنية
أالمريكية (وهي هوية حديثة تاريخي ًا)
رغم التباين احلا�صل فـي املجتمع
أالمريكي بني فئاته املتعدّدة القائمة
على أ��صول عرقية و�إثنية ودينية
وثقافية خمتلفة .فم�شكلة أالقليات
موجودة فـي أ�مريكا لكنها تعالج ب أ�طر
د�ستورية وبتطوير للد�ستور أالمريكي،
كما حدث أ�كرث من م ّرة فـي م�سائل
تخ�ص م�شاكل أالقليات ،ومل يكن «احلل
ّ
أالمريكي» مل�شاكل أ�مريكا بالتخلي عن
الهوية أالمريكية امل�شرتكة وال أ�ي�ض ًا

بقبول النزعات االنف�صالية أ�و تفتيت
«الواليات املتحدة» .عجب ًا ،كيف متار�س
ا إلدارات أالمريكية نهج ًا متناق�ض ًا
ت�شجع
فـي املنطقة العربية وكيف
ّ
على تق�سيم ال�شعوب أ
والوطان وعلى
ً
�إ�ضعاف الهوية العربية عموما! كما
أ��ستغرب فع ًال أ�ن تكون بع�ض أال�صوات
العربية املقيمة فـي أ�مريكا والغرب،
فـي �إطار املفكرين أ�و النا�شطني حالي ًا
مع معار�ضات عربية ،ت�ساهم فـي هذه
احلملة املق�صودة �ض ّد الهوية العربية أ�و
ت ؤ�يد ا آلن حركات االنف�صال والتق�سيم
ألوطان عربية ،وهي تدرك ما أ��شرت
�إليه عن خال�صات التجربة الد�ستورية
أالمريكية وجتارب د�ستورية أ�وروبية
م�شابهة.
أ�ي�ض ًا ،جند فـي داخل بع�ض أالوطان
العربية أ�ن �ضعف الوالء الوطني لدى
بع�ض النا�س يجعلهم يبحثون عن أ�طر
فئوية بديلة ملفهوم املواطنة الواحدة
امل�شرتكة ،وربمّ ا ال�ستخدام العنف
من أ�جل حت�صيل «احلقوق» ،كما جند
من يراهنون على أ�ن �إ�ضعاف الهوية
الثقافية العربية أ�و االنتماء للعروبة
ب�شكل عام� ،سي ؤ�دي �إىل تعزيز الوالء
الوطني ،أ�و من يريدون �إ�ضعاف
التيارات ال�سيا�سية الدينية من خالل
االبتعاد عن الدين نف�سه.
�إن الفهم ال�صحيح واملمار�سة ال�سليمة
لكل من «ثالثيات الهوية» فـي املنطقة
العربية (الوطنية والعروبة والدين)
هو احلل الغائب ا آلن فـي أ�رجاء أالمة
العربية .وهذا «احلل» يتطلب أ�و ًال نبذ ًا
أل�سلوب العنف بني أ�بناء املجتمع الواحد

مهما كانت الظروف أ
وال�سباب ،وما
ي�ستدعيه ذلك من توفر أ�جواء �سليمة
للحوار الوطني الداخلي ،وللتن�سيق
والت�ضامن املن�شود م�ستقب ًال بني الدول
العربية.
التوحد ونبذ
�إن الدين يدعو �إىل
ّ
الفرقة� .إن العروبة تعني التكامل ورف�ض
االنق�سام� .إن الوطنية هي جت�سيد ملعنى
املواطنة والوحدة الوطنية .ف أ�ين نحن
من ذلك كله؟
ي�صحح
الوطني
الوالء
�إن �ضعف
ّ
ً
د�ستوري ًا وعمليا من خالل امل�ساواة
بني املواطنني فـي احلقوق ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وبامل�ساواة أ�مام القانون
فـي املجتمع الواحد ،وبوجود د�ستور
يحرتم اخل�صو�صيات املكونة للمجتمع.
كذلك هو أالمر بالن�سبة للهوية العربية،
حيث من ال�ضروري التمييز بينها وبني
ممار�سات �سيا�سية �سيئة جرت من قبل
حكومات أ�و منظمات أ��ساءت للعروبة
أ�و ًال و�إن كانت حتمل �شعاراتها .فالعروبة
هي هو ّية ثقافية جامعة ال ترتبط بنظام
أ�و حزب أ�و م�ضمون فكري حمدد ،وهي
ت�ستوجب تن�سيق ًا وت�ضامن ًا وتكام ًال بني
يوحد طاقاتهم وي�صون أ�وطانهم
العرب ّ
وجمتمعاتهم.
ما حدث ويحدث فـي العقود الثالث
املا�ضية ي ؤ�كد الهدف أالجنبي بنزع
الهو ّية العربية ،عرب ا�ستبدالها بهوية
«�شرق أ�و�سطية» ،بل حتى نزع الهو ّية
الوطنية املح ّلية واال�ستعا�ضة عنها
بهو ّيات عرقية ومذهبية وطائفية...
وفـي هذا التحدّي أالجنبي �سعي حمموم
لت�شويه �صورة ا إل�سالم والعروبة مع ًا،

من أ�جل ت�سهيل ال�سيطرة على أالوطان
العربية وثرواتها.
ف أ�ن يكون العرب أ� ّمة م�ستباحة حلني
من الزمن ،فهذا مردّه ل�ضعف وعطب
فـي الداخل ،وجلربوت اخلارج .لكن
عدم عالج ال�ضعف و�إ�صالح العطب
هو الذي �سيتيح للخارج دوم ًا فر�صة
التدخل والهيمنة و�إ�شعال الفنت
الداخلية.
أ
امل ؤ�مل فـي واقع احلال العربي �ن أالمة
الواحدة تتنازع ا آلن فيها «هو ّيات»
خمتلفة على ح�ساب الهو ّية العربية
امل�شرتكة .بع�ض هذه الهويات «�إقليمي»
أ�و «طائفي» ،وبع�ضها ا آلخر « أ�ممي
ديني أ�و عوملي اقت�صادي» ،ك أ�ن
املق�صود هو أ�ن تنزع هذه أالمة ثوب
هو ّيتها وال يهم ما ترتدي من بعده ،من
مقايي�س أ��صغر أ�و أ�كرب ،فاملهم هو نزع
الهوية العربية!
كدت ،منذ بدء الثورات
لقد أ� ْ
واالنتفا�ضات ال�شعبية العربية فـي مطلع
هذا العام ،على أ�ه ّمية التالزم بني
م�سائل« :الدميقراطية والتح ّرر الوطني
والهوية العربية» .فهذا التالزم بني هذه
الق�ضايا الثالث ي�صون ك ّل منها ا آلخر
والوطان أ
و ُيحقق م�صالح النا�س أ
والمة
مع ًا .فكل القوى أالجنبية التي تدعم
«الدميقراطية ال غري» ،تدعم أ�ي�ض ًا
وت�شجع
التخلي عن الهو ّية العربية
ّ
على التناق�ض مع حركات التح ّرر
واملقاومة ،و�سبيلها لذلك هو ت�شجيع
االنق�سامات الطائفية وا إلثنية حيث
ت�ضعف أ�و ًال «الهوية الوطنية» ويكون  vمدير «مركز احلوار العربي»
«العدو» هو «ا آلخر فـي الداخل» ولي�س فـي وا�شنطن

الطرف املحتل أ�و أالجنبي .كذلك ف�إن
ربر العالقة
�إ�ضعاف «الهوية العربية» ي ّ
مع أالجنبي واال�ستنجاد به ،كما ُيوهن
الت�ضامن ال�شعبي العربي مع الق�ضية
الفل�سطينية أ�و أ�ي ق�ضية عربية ترتبط
باملواجهة مع االحتالل ا إل�سرائيلي ومن
يدعمه.
لو أ�ن كيانات هذه أال ّمة العربية قائمة
على أ�و�ضاع د�ستورية �سليمة تكفل حق
امل�شاركة ال�شعبية فـي احلياة ال�سيا�سية
وت�صون احلقوق ال�سيا�سية واالجتماعية
للمواطنني ،هل كانت لتعي�ش �ضعف ًا
وتنازع ًا كما حالها ا آلن؟
أ
فالو�ضاع ال�سائدة ا آلن فـي ليبيا واليمن
و�سوريا والبحرين وال�سودان والعراق
ولبنان وم�صر وفل�سطني وال�صومال،
�إ�ضافة �إىل ما يحدث فـي بع�ض الدول
أالخرى ،كلها أ�زمات حتمل م�شاريع
كوابي�س لن يكون أ� ّي منها حم�صور ًا فـي
دائرته املبا�شرة ،بل �ستكون املنطقة
ب أ��سرها �ساحة لها والنعكا�ساتها.
م�شاريع كوابي�س بد أ�ت كلها أ�حالماً
من أ�جل «احلرية» أ�و «الدميقراطية» أ�و
حقوق أ
«القليات» ،ثم تعرثت بعد ذلك
فـي قيود عبودية أ�و�ضاعها الداخلية.
فما هو م�شرتك بني هذه أالوطان/
أالحالم أ�ن مواقع «احلاملني» جميعهم
كانت تفتقد أ
للر�ض الوطنية ال�صلبة،
وللوحدة الوطنية ال�سليمة ،وللبناء
الد�ستوري ال�سليم ،وللفهم ال�صحيح
مل� أس�لة «الهوية».

�صحــــة

�إلتهابات اجليوب أ
النفية ()2/2
ما هي طرق عالج التهاب اجليوب
أ
النفية؟
ـ م�سكنات أالمل الب�سيطة.
ـ البقاء داخل املنزل فـي حرارة
معتدلة.
ـ االمتناع عن االنحناء مع �إمالة الر أ��س
�إىل أال�سفل.
ـ ا�ستعمال كمادات دافئة على الوجه
و أ�خذ حمام دافئ.
ـ أ�خذ ق�سط ًا من الراحة فـي حال
ا�ستمرار ارتفاع احلرارة وعدم ارتياح
املري�ض.
أ
ـ جتنب الجواء املليئة بالدخان.
ـ جتنب التعر�ض الطويل للغبار واملواد
املهيجة.

اجليوب أالنفية ،وعند اال�ضطرار �إىل
ركوب الطائرة يجب ا�ستعمال مزيل
االحتقان قبل ا إلقالع با إل�ضافة �إىل
بخاخ أالنف املزيل لالحتقان قبل
هبوط الطائرة بحواىل  30دقيقة.
ـ جتنب ممار�سة ريا�ضة الغو�ص �إىل �نأ
يزول االلتهاب متام ًا.
ً
ـ ا�ستن�شاق البخار م�ستخدما فوطة
لت�صنع خيمة فوق م�صدر البخار،
وهو أ�ف�ضل عالج لرتخية ا إلفرازات
املوجودة فـي اجليوب وي�ساعد على
ت�صريفها ب�شكل أ��سهل حيث يتم
ا�ستن�شاق البخار من وعاء فيه ماء
مغلي ملدة ب�ضع دقائق كل مرة.
متى يجب زيارة الطبيب؟
ـ �إذا ا�ستمرت أالعرا�ض أ�و مل تتح�سن
خالل � 3إىل  7أ�يام (وين�ش أ� هنا الداء
الثانوي نتيجة عدوى بكتريية).
ـ �إذا تكررت أالعرا�ض ب�شكل مفاجئ
(ثالث مرات فـي ال�سنة) مع أ�مل �شديد
وحمى.
ـ �إذا امتد االلتهاب للعني وحدثت
االختالطات.

ـ عدم التمخط ب�شدة أ�ثناء ا إل�صابة
بالزكام ألن هذا ميكن أ�ن يدفع العدوى
باجتاه اجليوب.
ـ تناول أالقرا�ص املزيلة لالحتقان التي
تتوفر فـي ال�صيدليات.
أ
ـ ا�ستعمال قطرة املاء وامللح النفية.
ـ ا إلكثار من ال�سوائل ( 8أ�كواب من املاء
يومي ًا .وتكون �سعة كل كوب  200مل
على أالقل) وتناول طبق من ال�شوربة
�إجراءات الت�شخي�ص:
ال�ساخنة.
يقوم الطبيب بال�ضغط على املوجنتني
ـ جتنب ركوب الطائرة عندما تكون واجلبهة للت أ�كد من عدم وجود أ�ي �آالم
م�صاب ًا باحتقان ،فالتغيري فـي ال�ضغط فيهما.
اجلوي قد يدفع املخاط �إىل داخل كما يقوم بفح�ص الفم والبلعوم
واملنخرين (املمرات أالنفية).

قد يقوم بت�سليط �ضوء عرب اجلليد املخت�ص وقد حتتاج �إىل �إجراء عملية
للت أ�كد ما �إذا كانت اجليوب �شفافة جراحية لتح�سني جريان املادة
و�ساكنة.
املخاطية فـي أالنف (جراحة جيوب
وظيفية باملنظار .)FESS
�سوف يطلب لك أ�ي�ض ًا �صورة للجيوب
أ
بال�شعة ال�سينية أ�و أ
أالنفية أ
لل�صابة
(ال�شعة هل الطفال معر�ضون إ
املقطعية) �إذا ا�شتبه بوجود التهاب بهذا االلتهاب؟
ي�صاب أالطفال بهذا االلتهاب خ�صو�صاً
مزمن فـي اجليوب.
الذين يعانون من ال�شخري طوال الليل
كما أ�ن �إجراء الفح�ص بوا�سطة املنظار وعدم القدرة على النوم بهدوء و�سهولة
للجيوب أالنفية بالعيادة له فوائد كثرية وكذلك الذين ي�شكون من التنف�س عن
خ�صو�ص ًا فـي احلاالت التي ال ت�ستجيب طريق الفم بد ًال من أالنف ،حيث أ�ن
للمعاجلات الطبية حيث ميكن من ه ؤ�الء يعانون من ت�ضخم فـي اللحميات
خالل املنظار حتديد العوامل امل�ساعدة املوجودة خلف أالنف والتي ت ؤ�دي �إىل
على حدوث ا إل�صابة وكذلك �إمكانية ان�سداد قنوات ت�صريف ا إلفرازات
أ�خذ عينة من اجلراثيم املوجودة من اجليوب أالنفية ،وبالتايل حدوث
فـي اجليوب أالنفية إلجراء التحاليل التهاب اجليوب أالنفية .وفـي مثل
املطلوبة ،وبالتايل �إجراء العالج هذه احلاالت كاللحميات العنقوديــة
أ
والكيا�س الوراثية والنوا�سري ال ميكن
الالزم.
�شفاء الطفل منها بالعالج العادي
لذلك يتم ا�ستئ�صالها بالعمليات
التهاب اجليوب املزمن
عندما ت�صاب بعدوى ق�صرية أالمد اجلراحية لكي يتعافى املري�ض ،مع
وب�شكل متكرر فـي اجليوب فهي تبدو العلم أ�نه فـي حال وجود ت�ضخم فـي
غري قابلة لل�شفاء وي�سمى هذا ال�شكل اجليوب أالنفية أ
والغ�شية املخاطية
من املر�ض بالتهاب اجليوب أالنفية يجب أ�ن يعطى الوقت الكايف من
املزمن .ورغم أ�ن ال�سبب غري معروف العالج لكي ت�شفى احلالة قبل التدخل
حتى ا آلن لكن يالحظ أ�ن التدخني اجلراحي ،كما أ�ن أالدوية والعالجات
والتعر�ض للملوثات ال�صناعية يجعالن �ضد احل�سا�سية ال �شك أ�نها تعمل على
احلالة ت�سوء أ�كرث .وفـي بع�ض احلاالت تقلي�ص حجم اللحميات العنقودية
احلادة جد ًا يتم غ�سل اجليوب ولكن ال تنهي امل�شكلة متام ًا.
وت�صريف ال�سائل منها عند الطبيب

ما هو العالج اللتهاب اجليوب
أ
النفية؟
العالج الطبي� :إذا كان االلتهاب ال
يحوي أ�ي عدوى بكتريية فقد ي�صف
الطبيب أالقرا�ص املزيلة لالحتقان
وبخاخات أالنف لتقليل وذمة أالغ�شية
املخاطية املت�ضخمة وال�سماح بت�صريف
املخاط ،أ�و حبوب ًا م�ضادة لله�ستامني أ�و
كورتيزون كرذاذ أ�نفي على �شكل بخاخ
لتخفيف حدة االلتهاب .و�إذا تبني
أ�ن املري�ض يعاين من عدوى بكتريية
ثانوية ف�سي�صف له الطبيب م�ضاد ًا
حيوي ًا ملدة � 7إىل  14يوم ًا.
ما مدى فعالية عملية تنظيف
اجليوب أ
النفية وفـي أ�ي مرحلة
تتم؟
أ
�إن ا إل�صابة باجليوب النفية للمرة
أالوىل ال تتطلب �إجراء تنظيف لها
باملنظار كما أ�ن هناك اعتقاد ًا ب أ�ن كل
التهاب أ
بالنف أ�و احللق ي�سمى �إلتهاب ًا
أ
باجليوب النفية وهذا غري �صحيح وهو
اعتقاد خاطئ .ولكن تكرار حدوث
االلتهاب أ
بالنف واحللق ملرات عدة
�سنوي ًا وفـي أ�وقات متفرقة ومع زيادة
لل�صابة بالتهاب
العوامل امل ؤ�دية إ
اجليوب أالنفية هو العامل أالهم
أ
للخذ فـي االعتبار �إذ �إنها عوامل
لل�صابة بالتهاب مزمن
ت ؤ�دي فع ًال إ
أ
فـي اجليوب أالنفية ،وهنا ت�تي �ضرورة
أ�ن يتم الت�شخي�ص الدقيق حلالة املري�ض

بوا�سطة ا�ستخدام الطبيب للمناظري
أالنفية .و�إذا تبني للطبيب ا�ستمرار
هذه االلتهابات ألكرث من ثالثة أ��شهر
يت أ�كد الت�شخي�ص الدقيق حلدوث
ا إل�صابة بالتهابات اجليوب أالنفية
املزمن وهنا ت�صبح عملية تنظيفها
باملنظار �ضرورية.
متى جترى العملية؟
عندما تتكرر نوبات العدوى امليكروبية
التي ت�صيب اجليب أالنفي بالرغم
من العالج ،وعند حدوث م�ضاعفات،
ي�صبح ال بد من �إجراء اجلراحة التي
تهدف �إىل تو�سعة فتحات اجليب
أالنفي التي أ��صابها الت�ض ّيق ،وبالتايل
تخفيف أالمل أ
والعرا�ض وا�ستعادة
وظيفة اجليوب الطبيعية .ويتم ذلك
با�ستخدام مناظري دقيقة تدخل من
املنخرين �إىل فتحات اجليب دون
�إحداث أ�ي �شق جراحي فـي جلد الوجه
أ�و أالنف.
تعترب عملية تنظيف اجليوب أالنفية
باملنظار أالنفي من أ�ف�ضل الطرق
للتخل�ص من هذه امل�شكلة �إذ ت ؤ�دي
حت�سن كبري فـي أالغ�شية املخاطية
�إىل ّ
امل�صابة و�إىل احل ّد من االلتهابات
�إ�ضافة �إىل التخفيف بدرجة كبرية من
أ�عرا�ضها.
 vالربنامج الطبي
فـي م ؤ��س�سة خمزومي
�إ�شراف الدكتور دريد عويدات
احلـــــوار
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عـــيون على احلـــدث

احلدث بعيون عربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
مل تهتم بالعمل ال�سيا�سي .ور أ�ت
أ�نه عندما ُمنحت القوى ال�سلفية
الفر�صة للم�شاركة فـي �صوغ م�ستقبل
الثورة ،وا إلثبات بالفعل ال بالقول
أ�نها ملتزمة ب�إجماع القوى الوطنية
على �سلمية الثورة ،مل ت�ستطع أ�ن
تقاوم �إغواء ا�ستعرا�ض القوة ،وال
اختطاف أالنظار ب�شعار «�إ�سالمية...
�إ�سالمية» .وبر أ�يها ،فـي هذه
اللحظة احلرجة تبدو أ�مور من عينة
«ا�ستعرا�ض القوة» ونق�ض االتفاقات
مع القوى الوطنية نوع ًا من املراهقة
ال�سيا�سية ،و أ�حد عوامل �إحداث
االن�شقاق فـي �صفوف القوى الوطنية
والثورية ،وذلك بالت أ�كيد لن ي�ساعد
فى و�صول م�صر �إىل وجهتها النهائية
«دولة دميقراطية مدنية» .ولذا ختمت
مت�سائلة� ،إىل أ�ين مت�ضي م�صر؟
أ�ما «اجلمهورية» امل�صرية فاعتربت
أ�ن ال�شعب امل�صري بكل أ�طيافه يقف
وراء القوات امل�سلحة وقوات ال�شرطة
وهي تت�صدى للمخططات التخريبية
وا إلجرامية .و أ�كدت على أ�نه ال بد
أ�ن يدرك اجلميع أ�ن ثورة  25يناير
مل تقم فقط إل�سقاط نظام فا�سد

احلـــــــــوار
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مبادرة ال�سالم العربية مل متت فقط ...بل تعفنت!

وت�صفية �آثاره ،و�إمنا أ�ي�ض ًا لبناء
دولة قوية م�ستقلة رائدة يتمتع �شعبها
بالمن أ
أ
والمان واحلياة الكرمية
والعدالة االجتماعية .و�شددت على
أ�ن هذه أالهداف لن تتحقق �إال بوحدة
ال�صف وقطع الطريق على حماوالت
التفريق والتحري�ض والتخريب
وامل�سا�س بالدعائم التي تقوم عليها
الدولة و أ�والها أالمن.
من ناحيتها أ�ثارت «الوطن» ال�سعودية
تقاطع مواقف أ�مين الظواهري مع
موقف وا�شنطن جتاه أ�حداث �سوريا
فالتنوع الكبري الذي تت�صف به خلفية
م ؤ�يدي هذا «الربيع» الدموي يرمي
بظالل من الغمو�ض الذي ي�صل
لدرجة ا إلبهام حول الهدف الذي
تتجه �إليه املنطقة العربية .فلفتت
�إىل أ�ن ت أ�ييد زعيم «القاعدة» أ�مين
الظواهري لالنتفا�ضة ال�سورية جاء
لي�ضيف لون ًا جديد ًا �إىل لوحة م ؤ�يدي
هذه «الثورة» ،وقد �سبق لقوى عاملية
أ�ن أ�عربت عن ت أ�ييدها لـ»الربيع
العربي» ،واكت�سب هذا الت أ�ييد أ��شكا ًال
خمتلفة .ور أ�ت أ�ن الغريب أ�ن قائمة
امل ؤ�يدين ت�ضم من يفرت�ض أ�ن يكونوا
أ�عداء لدودين ،فالرئي�س ا إل�سرائيلي
�شمعون برييز يرى أ�ن على الرئي�س
ال�سوري أ�ن يرحل ،والفيل�سوف

ال�صهيوين املعروف مبواقفه املعادية
للحق الفل�سطيني برنارد ليفي يتنقل
بني مع�سكرات «الثوار» فـي م�صر
وتون�س وليبيا وينظم امل ؤ�مترات لدعم
الثورة ال�سورية حر�ص ًا منه على حق
ال�شعوب العربية فـي الدميقراطية
واحلرية! أ�ما البيت أالبي�ض فال
يتوانى عن ال�ضغط على الرئي�س
اليمني للتنحي عن ال�سلطة وي�سقط
ال�شرعية عن الرئي�س ال�سوري ويتخلى
عن أ�قرب حلفائه فـي م�صر فـي
�إطار دعم الدميقراطيات واحلريات
فـي العامل العربي متنا�سي ًا ما تفعله
�إ�سرائيل يومي ًا من انتهاكات حلقوق
ال�شعب الفل�سطيني .ف� أس�لت كيف
جتتمع الواليات املتحدة و�إ�سرائيل
والغرب مع تنظيم «القاعدة»
والتيارات «اجلهادية» أالخرى فـي
ت أ�ييد ق�ضية واحدة؟ هل هو جم ّرد
تقاطع للم�صالح أ�م أ�ن هناك أ�مور ًا
أ�خرى مل يدركها ال�شارع العربي
بعد وقد يدفع ثمن ًا باهظ ًا ب�سبب
ذلك؟ وحذرت من أ�ن هنالك خ�شية
حقيقية من أ�ن جهات عاملية ت�سعى
�إىل « أ�فغنة» املنطقة العربية لي�سهل
عليها تق�سيمها وال�سيطرة عليها فـي
�إطار خمطط «الفو�ضى اخلالقة»
وختمت مطالبة أالنطمة ب أ�ن ت�ستجيب

ملطالب �شعوبها فـي �إجراء �إ�صالحات
حقيقية وجذرية حتى ولو أ�دى ذلك
�إىل تخليها عن ال�سلطة ،أ
فال�شخا�ص
زائلون أ
والوطان باقية!
وحتت عنوان «تطبيع �صحايف عربي
م ؤ��سف» تناولت «القد�س العربي»
اللندنية النب أ� الذي أ�فاد عن أ�ن عدد ًا
من ال�صحافيني أالردنيني وثالثني من
نظرائهم من م�صر وا إلمارات وقطر
واملغرب وفل�سطني ح�ضروا م ؤ�متر ًا
�صحافي ًا عقده الرئي�س اال�سرائيلي
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك.
ولفتت �إىل أ�ن كثريين فـي دول عربية
ا�ستغلوا اتفاقات أ�و�سلو ،ومن بعدها
مفاو�ضات ال�سالم بني الفل�سطينيني
وا إل�سرائيليني كذريعة للم�ضي فـي
عمليات التطبيع مع �إ�سرائيل وزيارة
تل أ�بيب ،بل وا�ست�ضافة م� ؤس�ولني
�إ�سرائيليني على �شا�شات التلفزيونات
للدالء ب آ�رائهم مبا فيها
العربية إ
الدفاع عن وجهة النظر ا إل�سرائيلية
فـي العدوان على غزة وقبلها لبنان.
واعتربت أ�ن التطبيع كان خط أ�
ا�سرتاتيجي ًا ،لي�س ألن عملية ال�سالم
مل تتمخ�ض عن أ�ي ت�سوية حتقق احلد
أالدنى من احلقوق العربية ،و�إمنا ألن
�إ�سرائيل ا�ستخدمته الخرتاق ال�ساحة
العربية وحتقيق أ�كرب قدر من املكا�سب

على ال�ساحة العاملية لك�سر عزلتها
الدولية أ�ي�ض ًا .وت�ساءلت عن �سبب
م�شاركة �صحافيني عرب فـي مثل
هذا امل ؤ�متر وفـي مثل هذا التوقيت،
اللهم �إال �إذا كان املربر هو التطبيع
من أ�جل التطبيع ،فبرييز لي�ست له
أ�ي عالقة ب�شهر رم�ضان املبارك
حتى يعقد م ؤ�متر ًا �صحافي ًا مبنا�سبة
قدومه ،كما أ�نه رئي�س �شريف ال ميلك
أ�ي �صالحيات �سيا�سية ،أ�ي أ�نه ال
قيمة �إخبارية فعلية لكالمه .و أ�كدت
على أ�ن ه ؤ�الء ال�صحافيني هم أالكرث
دراية ب أ�ن عملية التفاو�ض العربية-
ا إل�سرائيلية متوقفة ،ومبادرة ال�سالم
العربية قد تعفنت ومل متت فقط،
ب�سبب وجود حكومة �إ�سرائيلية
ميينية متطرفة ترف�ض ا�ستجداءات
الطرف العربي بوقف اال�ستيطان فـي
أالرا�ضي املحتلة لب�ضعة أ��شهر من
أ�جل ا�ستئناف عملية ال�سالم ،مثلما
ترف�ض أ�ي دولة فل�سطينية تقام على
حدود الرابع من حزيران عام .1967
ولذا � أس�لت :ما الذي �سي�ستفيده
ه ؤ�الء ال�صحافيون بلقائهم مع
�شمعون برييز أ�و غريه من امل� ؤس�ولني
ا إل�سرائيليني بعد جمزرتهم التي
ارتكبوها �ضد قافلة �سفن احلرية،
وح�صارهم ملليوين فل�سطيني من

أ��شقائهم فـي غزة ،و�إ�صرارهم على
تهويد املدينة املقد�سة من خالل
خنقها بحاجز �سميك من امل�ستوطنات
وال�سور العن�صري العازل؟ واعتربت
أ�ن احلكومات العربية ت�شجع مثل هذا
اللقاءات مع امل� ؤس�ولني ا إل�سرائيليني
ألنها تقيم فـي معظمها قنوات �سرية
و أ�حيان ًا علنية مع �إ�سرائيل ،وغالب ًا
ما تتحول منا�سبة انعقاد اجلمعية
العامة أ
للمم املتحدة فـي �شهر أ�يلول
من كل عام لاللتقاء برئي�س الوزراء
ا إل�سرائيلي أ�و وزير خارجيته أ�و حتى
برييز نف�سه ،ووثائق «ويكيليك�س»
ك�شفت عن �صداقات حميمة بني
وزراء عرب وم� ؤس�ولني �إ�سرائيليني.
و أ�ثنت على �إقدام نقابة ال�صحافيني
أالردنيني على التحقيق فـي هذه
الق�ضية معتربة أ�نها خطوة جيدة بكل
املقايي�س تك�شف عن موقف وطني
م�شرف لهذه النقابة ،والقائمني
عليها� ،آملة أ�ن تتخذ النقابات
العربية أالخرى اخلطوة نف�سها.
و أ�بدت �شديد �إعجابها وتقديرها
للجنة حماية الثورة فـي تون�س التي
أ��ص ّرت على و�ضع ن�ص فـي الد�ستور
التون�سي اجلديد يح ّرم ،بل ويجرم،
التطبيع مع �إ�سرائيل.

احلدث بعيون إ��رسائيلية

إ��رسائيل قد تعتمد ترتيبات ع�سكرية و أ�منية جديدة على جبهتها اجلنوبية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
ال�سوريني ،وعلى الرئي�س أالمريكي
باراك أ�وباما ا إلعالن أ�نه �آن أالوان
أ
لل�سد أ�ن يرحل! وثمة من وجد فـي
التفجريات التي ت�ستهدف خطوط
أ�نابيب نقل الغاز من م�صر �إىل
�إ�سرائيل واالرتفاع احلاد فـي وترية
تهريب أال�سلحة املتطورة عرب �سيناء
ملحة �إىل �إجراء
�إىل قطاع غزة حاجة ّ
معاينة عميقة للو�ضع قد تتطلب
ترتيبات ع�سكرية و أ�منية جديدة على
اجلبهة اجلنوبية ،فـي �ضوء �إمكانية
ح�صول حت ّول ا�سرتاتيجي فـي
العالقات بني �إ�سرائيل وم�صر!
فقد تناول مانفريد غري�ستنفيلد
فـي «يديعوت أ�حرونوت» التطورات
أالخرية التي �شهدتها الرنوج .فر أ�ى
أ�ن املجزرة التي ارتكبها أ�ندري�س
بريفيك فـي جزيرة أ�وتويا فـي أ�و�سلو
أ�ثارت جد ًال دولي ًا و�صفه بالفو�ضوي
وال�شر�س فـي أ�غلب أالحيان ،وهو
جدل اعترب أ�نه يتيح التع ّمق فـي
الذهنيات املتن ّوعة املوجودة فـي
املجتمعات الغربية .ولفت �إىل أ�ن
الق�سم أالكرب من اجلدل يتمحور حول
حتديد اجلهة امل� ؤس�ولة عن ارتكابات
بريفيك ،م�شري ًا �إىل أ�ن الي�ساريني
يح ّملون اليمني جزء ًا من امل� ؤس�ولية
عما فعله بريفيك ،نظر ًا �إىل أ�ن
كتاباته ،التي ا�ستحوذت على اهتمام
ا إلعالم ،ت�ضمنت أ�فكار ًا �شعوبية
احلـــــوار

وراديكالية ميينية .ولكنه لفت �إىل أ�ن
أالحزاب ال�شعوبية واليمينية املتطرفة
أ�دانت جرمية بريفيك ومل يتعاطف
معه �سوى عدد قليل من ال�شخ�صيات
اليمينية .ور أ�ى أ�ن ال طائل من
اجلدل حول اجلهة التي ت�شرتك فـي
امل� ؤس�ولية عما ارتكبه هذا الرجل،
معترب ًا أ�نه ما من كراهية عنفية
ت�ضاهي تلك التي تبثها «القاعدة»،
والتي يتقا�سمها  150مليون م�سلم
على أالقل حول العامل ،بح�سب زعمه.
وعالوة على ذلك ،أ��شار �إىل أ�ن
القائد الروحي لـ»ا إلخوان امل�سلمني»
يو�سف القر�ضاوي ي ؤ�يد التفجريات
«ا إلنتحارية» ،وزعم أ�نه فـي العديد
من البلدان ا إل�سالمية ،ترت َكب جرائم
�سيا�سية ودينية با�ستمرار ومع ذلك،
فهي ال تلقى ،بر أ�يه ،انتباه ًا مماث ًال
ملا حدث فـي الرنوج .وفـي حال أ��شري
ب أ��صابع ا إلتهام فـي ما فعله بريفيك
�إىل �آخرين � ،أس�ل غري�ستنفيلد :ملاذا
�إذ ًا ال ي�شار �إىل أ�ولئك الذين يعرتفون
بـ»حما�س» على أ�نهم �شركاء فـي
خطط «ا إلبادة اجلماعية» التي تعدّها
هذه املنظمة؟ و أ��ضاف أ�ن العنا�صر
املعادية لل�سامية واملعادية إل�سرائيل
تدخل فـي هذا اجلدل ،فحزب اهلل
أ�دان الهجوم وو�صفه ب أ�نه «دليل على
عن�صرية الثقافة ال�صهيونية» ،كما
أ�ن هنالك من أ��شار �إىل أ�ن ب�صمات
املو�ساد ظاهرة فـي جرائم الرنوج.
فذ ّكر ب أ�ن حركة �شباب «حزب العمال»
احلاكم ،التي ا�ستهدفها بريفيك ،هي

منظمة ت�ضم عنا�صر يعملون على
ن�شر الكراهية إل�سرائيل ويدعون �إىل
مقاطعتها .وفـي اخلتام ،لفت �إىل أ�ن
الرنوج قد ال تعود كما كانت أ�بد ًا ،غري
أ�نه مل ت�ضح بعد معامل التغيريات التي
�ستطر أ� على هذه الدولة.
و�سلط كينيث باندلر فـي «جريوزاليم
بو�ست» ال�ضوء على الو�ضع فـي �سوريا،
ف أ��شار �إىل أ�ن نظام الرئي�س ال�سوري
ب�شار أال�سد مل يت أ�ثر باالنتقادات
الدولية املحدودة التي تلقاها على
خلفية الهجوم الذي ا�ستهدف
ال�سفارة أالمريكية فـي دم�شق منذ
عدة أ��سابيع ،الفت ًا �إىل أ�نه عاود حملته
الهمجية والعنفية �ضد ال�شعب ال�سوري
فـي غ�ضون أ�يام ،وم ؤ�كد ًا أ�ن املحتجني
ال�سوريني ي�ستحقون مزيد ًا من الدعم
الدويل .ولفت �إىل أ�نه فـي حني مل
يحاول ال�سوريون الذين هاجموا
ال�سفارة أالمريكية ،ومعها ال�سفارتني
الفرن�سية والقطرية ،اال�ستيالء عليها،
كما فعل ا إليرانيون عام � ،1979إال أ�ن
ا�ستفزازات أال�سد املت�صاعدة ،ومن
�ضمنها ا�ستهداف الواليات املتحدة،
تعترب نوع ًا من التهديد أالمني
الذي من املفرت�ض أ�ن ي�ستتبع رد ًا
أ�كرث حزم ًا من الدول املعن ّية .و�إذ
أ�كد أ�ن جمل�س أالمن الدويل أ��صدر
بيان ًا �شديد اللهجة أ�دان فيه �سوريا
على مهاجمة ال�سفارتني أالمريكية
والفرن�سية� ،شدد على احلاجة �إىل
اتخاذ مزيد من ا إلجراءات الدولية
املن�سقة .ولفت �إىل أ�ن اجلامعة
ّ

العربية ،التي قام أ�مينها العام
اجلديد نبيل العربي بزيارة أال�سد من
دون توجيه أ�ي انتقاد ل�سلوك نظامه،
تلتزم ال�صمت .كما أ�ن رو�سيا تت�صدر
الدول التي تعرقل �إجراء أ�ي نقا�ش فـي
أالمم املتحدة ب�ش أ�ن الو�ضع ال�سوري،
�إىل جانب كل من الربازيل وال�صني
والهند ولبنان وجنوب أ�فريقيا ،وذلك
على الرغم من أ�ن جمل�س حقوق
ا إلن�سان التابع أ
للمم املتحدة والوكالة
الدولية للطاقة الذرية طلبا من جمل�س
أالمن الدويل تبني القرارات املنا�سبة
ب�ش أ�ن انتهاكات �سوريا حلقوق ا إلن�سان
وبرناجمها النووي ال�سري ،كما أ��شار.
والحظ أ�ن الالمباالة العاملية جتاه
�سوريا تتناق�ض مع املقاربة متعددة
أالطراف التي مت تبنيها �إزاء ليبيا،
والتي حظيت مبوافقة جمل�س أالمن
واجلامعة العربية .ور أ�ى أ�ن الهجوم
على ال�سفارة أالمريكية كان كما يبدو
مبثابة ر ّد على زيارة ال�سفري أالمريكي
روبرت فورد ملدينة حماه «املحا�صرة»،
مما دفع وزير اخلارجية ال�سوري وليد
املعلم �إىل حتذير الديبلوما�سيني
أالمريكيني وغريهم من التفكري حتى
باالنتقال خارج دم�شق .و أ��شار �إىل أ�ن
قطر أ�غلقت ال�سفارة بعد أ�ن تعر�ضت
لهجوم على خلفية تغطية «قناة
اجلزيرة» ألحداث �سوريا .و أ�عرب عن
اعتقاده أ�ن على الواليات املتحدة رمبا
أ�ن حتذو حذوها أ�و أ�ن ت�ستدعي فورد
على أالقل .وتوجه �إىل أ�ولئك املهت ّمني
بحقوق ا إلن�سان ومب�ستقبل �سوريا

بالقول �إنه بات جلي ًا أ�ن هنالك حاجة
التخاذ خطوات دولية أ�كرث قوة .وخل�ص
�إىل دعوة الرئي�س أالمريكي باراك
أ�وباما �إىل ا إلعالن بو�ضوح أ�نه �آن
أالوان أ
لل�سد أ�ن يرحل ،مع ا�ستخدام
كل الو�سائل الدييلوما�سية املمكنة
إلقناع احللفاء العرب والدول املعنية
أالخرى بعدم التخلي عن ال�شعب
ال�سوري.
وحتت عنوان «م�صر�-سيناء-غزة:
مثلث اخلطر» ،أ��شار كل من جلعاد
�سترين وعيناف يوغيف ويورام
�شويتزر على موقع «معهد درا�سات
أالمن القومي ا إل�سرائيلي» �إىل أ�ن
الهجوم أالخري الذي ا�ستهدف
خط أ�نابيب الغاز فـي مدينة
العري�ش امل�صرية �شمال �سيناء هو
اخلام�س من نوعه فـي غ�ضون �ستة
أ��شهر .ور أ�وا أ�نه على الرغم من أ�ن
أ�ية منظمة مل تعلن م� ؤس�وليتها عن
�سل�سلة الهجمات تلك� ،إال أ�ن طبيعة
الهجمات واختيار أالهداف وتوقيت
التنفيذ وجناح املنفذين فـي الهرب،
كلها م ؤ��شرات تدل على أ�ن املخططني
ا�ستغلوا الفراغ احلكومي الذي
ن�ش أ� فـي م�صر عقب �سقوط الرئي�س
ال�سابق ح�سني مبارك و�ضعف القوات
أالمنية التي تر ّكز جهودها على املدن
الرئي�سية فـي البالد .ولفتوا �إىل أ�نه
ب�سبب هذه أالحداث ،وبالتوازي مع
ا إلرتفاع احلاد فـي وترية تهريب
أال�سلحة املتطورة عرب �سيناء �إىل
قطاع غزة ،أ��صبحت هذه املنطقة

تفر�ض حتدي ًا أ�مني ًا إل�سرائيل،
نظر ًا للتبعات ا إل�سرتاتيجية التي قد
تنتج عن تراخي النظام امل�صري
اجلديد فـي �ضبط �سيناء .و أ��شاروا
�إىل أ�ن اتفاقيات الغاز املوقعة بني
�إ�سرائيل والنظام امل�صري ال�سابق
تتعر�ض النتقادات حادّة ،الفتني �إىل
ما تناقله ا إلعالم عن خطة تدر�سها
ا إلدارة امل�صرية احلالية إلعادة تقييم
اتفاقيات ت�صدير الغاز �إىل �إ�سرائيل
بهدف زيادة عائدات البالد .و�شددوا
على أ�ن تلك الهجمات قد تركت �ضرر ًا
مبا�شر ًا على �إ�سرائيل ،مو�ضحني أ�نه
للمدادات املتقطعة من الغاز
نتيجة إ
أ
وا�ستخدام وقود �كرث كلفة� ،سرتتفع
أ��سعار الكهرباء .وجزموا ب أ�ن الو�ضع
أالمني املتزعزع فـي �سيناء أ�ثر على
�إ�سرائيل ،ناقلني عن تقرير أ�عدته
جهات أ�منية �إ�سرائيلية فـي أ�يار 2011
أ�ن املنظمات «ا إلرهابية» ت�ستغل الو�ضع
فـي �سيناء لتهريب كميات �ضخمة من
أال�سلحة �إىل غزة ،م�شريين �إىل أ�ن
م�صر أ�وقفت م ؤ�خر ًا بناء احلاجز
املعدين مع غزة ملنع التهريب.
وخل�صوا �إىل أ�ن التطورات أالخرية
ت ؤ�كد حاجة ال�سيا�سيني وامل� ؤس�ولني
أالمنيني ا إل�سرائيليني إلجراء معاينة
عميقة للو�ضع ،فـي �ضوء �إمكانية
ح�صول حت ّول ا�سرتاتيجي فـي
العالقات بني �إ�سرائيل وم�صر ،مما
قد يتطلب ترتيبات ع�سكرية و أ�منية
جديدة على اجلبهة اجلنوبية الهادئة
منذ ثالثني عام ًا.

احلـــــــــوار

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
ر أ�ت أ�حد التحليالت أ�ن هذا االعتداء
يعك�س ي أ��س أال�سد� ،إذ أ�ن النظام
ال�سوري يرى أ�ن ال �سبيل خلال�صه �سوى
ب�شن حرب على املدنيني .وهنالك من
حمل ب�شدة على أ��سلوب تعاطي أ�وباما
مع أالحداث التي ت�شهدها �سوريا،
فالعقوبات وا إلجراءات التي كان
وما زال يعد باتخاذها بحق النظام
ال�سوري مل ُينفذ منها �شيء حتى اليوم!
ولذا برز ت�سا ؤ�ل ،ما الغريب �إذ ًا فـي
اعتقاد أال�سد أ�ن ب�إمكانه قتل املدنيني
فـي حماة وا إلفالت من العقوبة؟!
ويبقى أ�ن هنالك من ن�صح ا إلدارة
أالمريكية بتجنب �سيا�سة «مقا�س واحد
ينا�سب اجلميع» حيال أ�حداث «الربيع
العربي» .فـي حني أ�ن الالفت كان
اعتبار البع�ض أ�ن أ�وباما قد يندم على
�إعالنه عن وقوف الواليات املتحدة
�إىل جانب الدميقراطية والتغيري فـي
املنطقة عندما تربز الفجوة بني أ�قواله
و أ�فعاله!
فقد تناولت «نيويورك تاميز» القرار
أالمريكي بتجميد  800مليون دوالر
من امل�ساعدات الع�سكرية لباك�ستان،
الفتة �إىل أ�ن البيت أالبي�ض اتخذ هذا
القرار بعدما كان قد ّمت العثور على
زعيم تنظيم «القاعدة» ال�سابق أ��سامة
بن الدن خمتبئ ًا بالقرب من أ�كادميية
لتدريب اجلي�ش الباك�ستاين وبعد طرد

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
النواب نبيه بري قد أ�علن أ�نه توافق
مع رئي�س احلكومة على مو�ضوع �إقرار
قانون النفط فـي جل�سة املجل�س النيابي
اخلمي�س بعد در�سه من قبل احلكومة
و�إقراره فـي جمل�س الوزراء وخ�صو�ص ًا
أ�ن هذا املو�ضوع �سيق ّر بدون م�شاكل
وخالفات نتيجة التوافق ال�شامل بني
الكتل النيابية على املو�ضوع و�سحبه
من التجاذب .وبح�سب معلومات
�صحفية ،ف�إنه بعد �إقرار القانون
�سيتم ت�شكيل جلان خمت�صة للتنفيذ
من كل الوزارات املعنية با�ستخراج
النفط والغاز من البحر ،بحيث توكل
لوزارة الطاقة عملية التنقيب ،ولوزارة
االقت�صاد عملية الت�سويق ،ولوزارة
اخلارجية العمل الدبلوما�سي ،ولوزارة
الدفاع حماية املن�ش آ�ت ،ولوزارة البيئة
در�س �سبل تفادي التلوث ،ولوزارة
الزراعة �إعداد قانون ال�صيد البحري
ومتابعة تنفيذه ،ولوزارة أال�شغال
العامة العمليات اللوج�ستية التقنية
والتنفيذية.
وكان الوزير جربان با�سيل قد أ��شار
فـي احتفال لـ»التيار الوطني احلر»
فـي منطقة الكورة �إىل أ�ن احلكومات
املتعاقبة تف ّرجت أ�ربع �سنوات على
ملف احلدود البحرية .كما نفى
با�سيل ما ذكرته بع�ض ال�صحف عن
طلب الرئي�س ال�سوري ب�شار أال�سد منه
فـي اجتماعهما أالخري �إعطاء أالولوية
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باك�ستان ملدربني ع�سكريني أ�مريكيني.
ور أ�ت أ�نه ينبغي على �إ�سالم أ�باد أ�ن
تعترب هذا القرار �إنذار ًا جدي ًا بنفاذ
�صرب وا�شنطن من ازدواجية ال�سيا�سة
الباك�ستانية� .إال أ�نها حذرت من أ�ن كال
الطرفي �سوف يدفعان ثمن ًا باهظ ًا
نْ
�إذا ما ا�ستمر هذا احلال ملدة طويلة.
كما ر أ�ت أ�ن أ�ي جتميد تام للم�ساعدات
الع�سكرية أالمريكية لباك�ستان �سيكون
خط أ� فادح ًا� ،إذ من �ش أ�نه الق�ضاء على
أ�ي أ�مل با�ستمرار التعاون الباك�ستاين مع
الواليات املتحدة -بقدر ما هو حمدود-
ال�ضروري للق�ضاء على «القاعدة»
وامليلي�شيات أالخرى .ولفتت �إىل حاجة
وا�شنطن لباك�ستان فـي نقل أال�سلحة
والقوات امل�سلحة �إىل أ�فغان�ستان،
م ؤ�كدة على أ�همية دور �إ�سالم أ�باد فـي
التو�صل �إليه
أ�ي اتفاق �سيا�سي قد يتم ّ
مع حركة «طالبان» .وبح�سب «نيويورك
تاميز» ،ف�إن التحدّي أ�مام ا إلدارة
أالمريكية يكمن اليوم فـي كيفية تقومي
امل�ساعدات الع�سكرية املج ّمدة بهدف
زيادة فعاليتها من دون أ�ن ي ؤ�دي ذلك
�إىل تعزيز الغطاء الذي توفره باك�ستان
للمتط ّرفني .ور أ�ت أ�ن الفر�صة متاحة
اليوم أ�مام وا�شنطن إلقناع باك�ستان
بتغيري �سلوكها مما �سيحول دون جتميد
الكونغر�س حجم أ�كرب من امل�ساعدات
أالمريكية إل�سالم أ�باد .ومن ثم
عادت وذكرت ب أ�ن الرئي�س أالمريكي
باراك أ�وباما كان قد عر�ض توطيد
العالقات أالمريكية-الباك�ستانية على

لل�شركات الرو�سية فـي جمال التنقيب
عن النفط قبالة ال�سواحل اللبنانية.
كذلك نفى با�سيل قطع ًا ما قيل عن أ�نه
طرح أ�مام أال�سد ملف العميد املتقاعد
فايز كرم ،الذي يخ�ضع للمحاكمة
أ�مام الق�ضاء الع�سكري بتهمة التعامل
مع اال�ستخبارات ا إل�سرائيلية.
وكان جمل�س الوزراء قد أ�ق ّر فـي
جل�سته أال�سبوعية أ�كرث من �سبعني
بند ًا من تلك املدرجة على جدول
أالعمال .وجرى البحث فـي ت�سريع
�إجناز موازنة العام  2011والتح�ضري
ملوازنة العام  ،2012ل�ضبط كل ا إلنفاق
احلا�صل خالف ًا أ
لل�صول حالي ًا ووقف
ا�ست�سهال �صرف أالموال من خالل
القاعدة ا إلثني ع�شر ّية أ�و ا�ستناد ًا
�إىل موازنات غري مق ّرة وذلك بانتظار
أ�ن ُيقدّم وزير املال عدد ًا من م�شاريع
قوانني فتح اعتمادات ا�ستثنائ ّية فـي
ظل غياب قوانني للموازنات .وبذلك،
تنطوي مرحلة امتدت �ست �سنوات،
عمدت خاللها حكومات الرئي�سني ف ؤ�اد
ال�سنيورة و�سعد احلريري �إىل �صرف
ما يزيد على ع�شرة مليارات دوالر من
دون أ�ي �سند قانوين ،و أ�حيان ًا ،من
دون معرفة أ�وجه ال�صرف .كما ق ّرر
جمل�س الوزراء �إعادة تلزمي امل�شاريع
وقبول الهبات �إىل الوزارات ولي�س
عرب الهيئات البديلة التي أ�ن�شئت فـي
املرحلة املا�ضية .و أ�وقفت احلكومة
عمل «وحدة �إدارة امل�شاريع فـي رئا�سة
احلكومة» التي أ�ن�ش أ�ها الرئي�س ف ؤ�اد
ال�سنيورة ،لعدم قانون ّيتها .ولذلك،

أالخرية وفتح �صفحة جديدة معها،
وبد ًال من انتهاز هذه الفر�صة ،زاد
تز ّمت �إ�سالم أ�باد و�شعورها بالعدائية
جتاه الواليات املتحدة ب�سبب ا�ستمرار
اعتقادها ب أ�ن حماربة املتط ّرفني هي
خدمة ت�سديها لوا�شنطن .فحذرت من
أ�ن الوقت إلنقاذ م�ستقبل باك�ستان بد أ�
ينفذ .وختمت «نيويورك تاميز» م�شددة
على �ضرورة ا�ستمرار عمل أ�وباما مع
باك�ستان ،ومعتربة فـي الوقت ذاته
أ�ن أالخري كان على حق فـي �إظهار أ�ن
أ�يام الدعم أالمريكي غري امل�شروط
لباك�ستان قد ولت.
فـي حني تناولت «وا�شنطن بو�ست»
احلوادث ال�سورية وركزت على مدينة
حماة واقتحام قوات أالمن ال�سورية لها
بالدبابات أ
وال�سلحة الثقيلة ع�شية �شهر
أ
رم�ضان ،فلفتت �إىل �نه عندما خرجت
حماة عن �سيطرة النظام ال�سوري فـي
ال�شهر املا�ضي توقع بع�ض اخلرباء
الغربيني أ�ن ال يحاول الرئي�س ال�سوري
ب�شار أال�سد �إعادة ال�سيطرة على
املدينة با�ستخدام العنف .وذكرت ب أ�ن
حماة كانت قد �شهدت أ�فظع جمزرة
فـي تاريخ ال�شرق أالو�سط عندما �شن
الرئي�س ال�سوري الراحل حافظ أال�سد
هجوم ًا على االنتفا�ضة ال�شعبية فيها
عام  1982وقتل ع�شرات ا آلالف من
املدنيني .فر أ�ت أ�ن ه ؤ�الء اخلرباء
اعتقدوا بالت أ�كيد أ�ن العامل قد تغيرّ مبا
فيه الكفاية لعدم حتى حماولة النظام
ال�سوري �إعادة جرميته الوح�شية� ،إال أ�ن

هذا ما يفعله أال�سد االبن بر أ�يها اليوم.
ولفتت �إىل أ�ن دبابات اجلي�ش ال�سوري
دخلت فجر أالحد املا�ضي حماة من
أ�ربعة حماور و�سط �إطالق نار كثيف فـي
حني كانت الدبابات تهاجم من أ�ربعة
اجتاهات .وبح�سب «وا�شنطن بو�ست»،
ف�إن هذا االعتداء يعك�س ي أ��س أال�سد،
�إذ يبدو أ�ن النظام ال�سوري يرى أ�ن ال
�سبيل خلال�صه �سوى ب�شن حرب على
املدنيني .واعتربت أ�نه من الوا�ضح أ�ن
أال�سد يعتقد أ�ن ب�إمكان الديكتاتوريني
ارتكاب املجازر وا إلفالت من العقوبة.
وفـي حني أ��شارت �إىل أ�ن أ�وباما وعد
م ؤ�خر ًا مبوا�صلة زيادة ال�ضغط على
النظام ال�سوري فـي أاليام املقبلة ،لفتت
�إىل أ�نه كان قد أ�دىل بالت�صريحات
ذاتها �سابق ًا حينما حتدّث عن فر�ض
عقوبات على قطاع النفط والغاز فـي
�سوريا وغريها من ا إلجراءات التي
مل ُينفذ منها �شيء حتى اليوم .ولذا
ختمت �سائلة ،ما الغريب �إذ ًا فـي
اعتقاد أال�سد أ�ن ب�إمكانه قتل املدنيني
فـي حماة وا إلفالت من العقوبة؟!
وحتت عنوان « أ�ولويات الواليات املتحدة
فـي تغيري ال�شرق أالو�سط» ر أ�ى روبرت
دانني (م�ساعد وكيل وزارة اخلارجية
أالمريكية ال�سابق وباحث رفيع امل�ستوى
فـي «جمل�س العالقات اخلارجية
أالمريكية») فـي موقع املجل�س أ�ن
اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي ي�شهدها
ال�شرق أالو�سط ،ال �سيما فـي م�صر
وليبيا و�سوريا ،ت�شكل حتدي ًا م�ستمر ًا

امل�شهد اللبناين

ق ّرر جمل�س الوزراء تعليق بند
يت�ض ّمن قبول هبة مقدّمة من ا إلحتاد
أالوروبي ل�صالح هذه الوحدة ،على
أ��سا�س أ�نها غري قانون ّية وال يحق
لها قبول الهبات وا إل�شراف على
تنفيذها .ومت ا إلتفاق على أ�ن يقوم
وزير املال حم ّمد ال�صفدي بالتوا�صل
مع �سفرية ا إلحتاد أالوروبي فـي لبنان
أ�جنيلينا �إيخهور�ست إلعادة ت�شريع
ك ّل الهبات ال�سابقة املقدّمة ل�صالح
هذه الوحدة.
وفـي ملف التعيينات ا إلدارية ،مت
تعيني غ�سان بي�ضون مدير ًا عام ًا
لال�ستثمار فـي وزارة الطاقة ،فـي حني
تطرق جمل�س الوزراء �إىل مو�ضوع
�آلية التعيينات ،وخ�صو�ص ًا فـي ما
يتعلق بن�سبة املفرت�ض تعيينهم من
خارج ا إلدارة العامة ،حيث ربط أ�حد
الوزراء بني هذا أالمر وبني حقيقة أ�ن
أ�كرثية الطاقات واخلربات العلمية
والكفاءات من داخل املالك غادرت
لبنان أ�و أ�حيلت على التقاعد ،ما ي ؤ�ثر
على ملء ال�شغور فـي ا إلدارات� ،إذ ال
توجد �آلية للتعيني من خارج املالك.
وبرز هذا أال�سبوع اجتاه ت�صعيدي
للهجة املعار�ضة اللبنانية جتاه
�سوريا ،فيما أ�ثار موقف الرئي�س �سعد
احلريري وبيانه التحري�ضي �ضد
�سوريا موجة من الت�سا ؤ�الت واال�ستياء،
خ�صو�ص ًا حول التوقيت واللهجة التي
ا�ستخدمت فـي البيان والتي تطرح
عالمات ا�ستفهام حول أ�هداف هذا
املوقف الت�صعيدي الذي ال غر�ض له

�سوى �إثارة البلبلة والتوتر فـي البالد.
وكان الوزير نقوال فتو�ش قد توقف
داخل جمل�س الوزراء عند التحري�ض
الذي متار�سه بع�ض و�سائل ا إلعالم
اللبنانية على �سوريا ،منتقد ًا هذا
ال�سلوك غري امل� ؤس�ول الذي يت�سبب
با إل�ساءة �إىل العالقة مع دولة �شقيقة،
وداعي ًا �إىل االلتزام بقانون ا إلعالم
املرئي وامل�سموع .وفـي رد غري مبا�شر
على البيان ال�صادر عن الرئي�س �سعد
احلريري ب�ش أ�ن أالحداث فـي �سوريا،
حتدث رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
خالل اجلل�سة الوزارية عن وجوب أ�ن
ت أ�خذ املواقف ال�صادرة عن القيادات
اللبنانية فـي االعتبار خ�صو�صية
الواقع اللبناين وو�ضع م�صلحة لبنان
فوق امل�صالح أالخرى.
أ
أ
أ�مني ًا ،يوم اجلي�ش بد� بحادث �مني
عندما عربت قوة م�شاة �إ�سرائيلية
م ؤ�لفة من  15ع�سكري ًا نهر الوزاين
واحلدود الدولية ،متوغلة م�سافة
حواىل  30مرت ًا داخل أالرا�ضي
اللبنانية و�صو ًال �إىل متنزهات نبع
الوزاين ،بح�سب بيان ملديرية التوجيه
التي أ�علنت أ�ي�ض ًا ح�صول تبادل
إلطالق النار وا�ستنفار ،م�شرية
�إىل أ�ن القوة املعادية ان�سحبت من
دون ت�سجيل �إ�صابات فـي �صفوف
اجلي�ش ،فـي نفي ملا كانت م�صادر
ع�سكرية �إ�سرائيلية قد ذكرته عن
�إ�صابة جندي لبناين .و�إذ ذكر
الناطق الر�سمي با�سم القوات الدولية
نرياج �سينغ أ�ن �إطالق النار الذي

إلدارة أ�وباما التي تواجه فـي الوقت
ذاته عبء الدين العام الهائل و أ�زمة
العجز املتفاقم فـي امليزانية أالمريكية
ف�ض ًال عن م�سائل أ�خرى .ور أ�ى أ�نه
وفـي حني أ�كدت ا إلدارة أالمريكية
دعمها للحركات الدميقراطية فـي
ال�شرق أالو�سط� ،إال أ�نه ينبغي عليها
جتنب �سيا�سة ما أ��سماها «مقا�س
واحد ينا�سب اجلميع» حيال أ�حداث
«الربيع العربي» وذلك ب�سبب تعدّد
واختالف امل�صالح أالمريكية وكذلك
النفوذ أالمريكي بني بلد و�آخر فـي
املنطقة .و�إذ لفت �إىل خطاب «الربيع
العربي» الذي كان قد أ�لقاه أ�وباما
معلن ًا وقوف الواليات املتحدة �إىل
جانب الدميقراطية والتغيري فـي
املنطقة ،ر أ�ى دانني أ�ن أ�وباما قد يندم
على مواقفه عندما تربز الفجوة بني
القول والفعل ،الفت ًا �إىل الت�سا ؤ�الت
الكثرية املطروحة حول �سبب عدم
حت ّرك وا�شنطن حيال القمع الوح�شي
الذي يمُ ار�س بحق املتظاهرين فـي
البحرين .كما لفت �إىل اتهام الكثريين
من العرب أ�وباما ب�إلقاء اخلطابات
الرنانة من دون تنفيذ م�ضمونها على
أ�ر�ض الواقع .وبر أ�يه ،ف�إن البلدان
الثالثة أالهم بالن�سبة �إىل الواليات
املتحدة هي ال�سعودية ،ومن ثم �سوريا
–الدولة العربية الوحيدة املوالية كلي ًا
إليران -وبعدها اليمن .وفـي حني لفت
�إىل أ�ن ر ّد وا�شنطن على أالحداث التي
ت�شهدها �سوريا جاء مت أ�خر ًا ،ر أ�ى أ�ن

و�صفه ب أ�نه خفيف ،وقع «عند اخلط
أالزرق» ،ح ّملت القيادتان ال�سيا�سية
والع�سكرية ا إل�سرائيليتني م� ؤس�ولية
احلادث للجي�ش اللبناين ،فاتهمت
م�صادر ع�سكرية جندي ًا لبناني ًا بفتح
النار على ا إل�سرائيليني ،وهي رواية
كررها رئي�س وزراء العدو بنيامني
نتنياهو خالل جل�سة للجنة اخلارجية
فـي الكني�ست ،وقال �إن اجلنود الذين
«تعر�ضوا» إلطالق نار «ت�صرفوا كما
يتوقع منهم ،فكان عليهم الدفاع
عن أ�نف�سهم» ،م�ضيف ًا أ�ن «�إ�سرائيل
ال ت�سعى �إىل ت�صعيد أالو�ضاع على
حدودها مع لبنان» .وت أ�كيد ًا لذلك،
أ�علنت امل�صادر الع�سكرية أ�ن اجلي�ش
ا إل�سرائيلي «نقل ر�سالة �إىل اللبنانيني
مفادها أ�ن احلادث وقع نتيجة ل�سوء
فهم ،وبالتايل ال ي�شري �إىل وجود
تغيري فـي القواعد التي حتكم العالقة
بني الطرفني» .وفيما تقدمت تل أ�بيب
ب�شكوى �إىل أالمم املتحدة ،قدّم لبنان
بدوره �شكوى �إىل امل ؤ��س�سة الدولية.
و�صدرت مواقف لبنانية عدة مندّدة
باالعتداء ا إل�سرائيلي اجلديد ،أ�برزها
حلزب اهلل الذي و�صف هذا ا إلعتداء
ب أ�نه جرمية وا�ستفزازي ومفاجئ،
م ؤ�كد ًا ت�ضامنه الكامل مع اجلي�ش،
وم�شدد ًا على « أ�ن أ�ي اعتداء على
أ�ي طرف من أ�طراف معادلة اجلي�ش
وال�شعب واملقاومة هو اعتداء على
لبنان ككل ،ما ي�ستوجب ت�ضافر كل
اجلهود حلماية الوطن و أ�هله و�ضمان
�سيادته».

�سبب ذلك يعود �إىل تو ّرط «الناتو»
مما �صرف الرتكيز
ع�سكري ًا فـي ليبياّ ،
أالمريكي بر أ�يه عن �سوريا .ولذا �شدد
على �ضرورة توجيه املزيد من االهتمام
للو�ضع فـي �سوريا ،وتعزيز التعاون مع
أالطراف أال�سا�سية فـي املنطقة حول
�سوريا ،ال �سيما مع جريان أالخرية.
وبح�سب دانني ،ف�إنه لدى الواليات
املتحدة فـي �صندوق معدّاتها جمموعة
وا�سعة من أالدوات ال�ستخدامها فـي
دعم عملية التح ّول الدميقراطي فـي
املنطقة� .إال أ�نه اعترب أ�ن التحدّي أ�مام
وا�شنطن يبقى فـي كيفية ا�ستخدام
تلك أالدوات ب�شكل فعال ،ولذا لفت
�إىل وجود أ�مر ْين ينبغي على الواليات
املتحدة أ�خذهما بعني االعتبار ،أ� ّولهما
أ�ن هذه العملية �ست�سغرق وقت ًا طوي ًال،
فـي حني أ�ن املبد أ� أال�سا�سي هو ال�سماح
ل�شعوب املنطقة ب�إيجاد طريقها اخلا�ص
للو�صول �إىل الدميقراطية ،ودعمها
بد ًال من حماولة التحكم بخياراتها.
أ�ما أالمر الثاين فهو بر أ�يه أ�ن أ�ي جناح
�سيا�سي يتطلب فـي نهاية املطاف
جناحات اقت�صادية ،مما ي�ستدعي
دعم اال�ستثمار فـي املنطقة .ولذا ختم
دانني معترب ًا أ�ن الوقت قد حان لكي
تلعب اململكات فـي اخلليج ،ال�شديدة
احلر�ص على ا�ستتباب أالمن فيها،
دور ًا أ��سا�سي ًا فـي �إيجاد مناخ اقت�صادي
�إيجابي فـي املنطقة.
ترجمة و�إعداد:
�سارة عو�ض ومها �صالح

وفـي ملف املحكمة ،أ�كد رئي�س مكتب
الدفاع فـي املحكمة الدولية اخلا�صة
بلبنان فران�سوا رو ،فـي حديث �صحايف
أ�ن مكتب الدفاع لي�س لديه أ�ي م� ؤس�ولية
حمددة فـي مرحلة �صدور مذكرات
التوقيف �إال فـي ما يتعلق بتعريف
املتهمني بحقوقهم ،م�شري ًا �إىل أ�نه من
ال�صعب فـي هذه املرحلة تقرير جدية
املعطيات املعرو�ضة من أالمني العام
حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل،
و أ�ن فرقاء الدفاع ميكنهم من خالل
حتقيقاتهم التدقيق فـي هذه املعطيات
وميكن أ�ن ي أ�توا بدليل �إبراء ملوكليهم.
ولفت رو �إىل أ�ن املدعي العام الدويل
دانيال بلمار لديه  30يوم ًا ملناق�شة
أالدلة املقدمة من الدفاع ،م�شري ًا �إىل
أ�ن ال�شيء الذي يجب أ�ن يكون مو�ضوع
البحث هو التحقيقات التي أ�جريت
عرب جلنة التحقيق الدولية التابعة
أ
للمم املتحدة ،والتحقيق الذي قام
به املدعي العام .و أ�كد رو أ�ن بلمار
مل ي�ستبعد الفر�ضية ا إل�سرائيلية فـي
اغتيال احلريري.
فـي املح�صلة ،قد يبث الن�شاط
احلكومي-النيابي بع�ض أالمل فـي
نفو�س املواطنني ولكن يبقى أ�ن املواطن
يريد أ�كل العنب .فالبن�سبة للمواطن
املطلوب اهتمام جدي و�سريع وجمدي
بهمومه اليومية من احلرارة �إىل املاء
والكهرباء أ
والجور وت�صاعد أ��سعار
ال�سلع الغذائية واخل�ضار ،خ�صو�ص ًا
فـي �شهر رم�ضان ،ف�ض ًال عن �سالمة
الغذاء .فهل تفعل هذه احلكومة؟
احلـــــوار
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م ؤ��س�ســة خمزومـــي
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«م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي القـــانــــون...

الرقابة على أ�عمال
الدارة
إ

ا�ستعداد ًا ل�شهر رم�ضان املبارك...
قبل حلول �شهـ ــر رم�ضـ ــان املبارك،
وفـي �إطار احلمالت ال�صحية املجانية
التي ينظمها برنامج «الرعاية
ال�صحية» ب�شكل دوري فـي كافة
املراكز ال�صحية التابعة لـ«م ؤ��س�ســة

خمزومي» ،أ�قيمت حملة �صحية
لتخطيط القلب وفحـ ــ�ص �ضغط
الدم وال�سكري وتخزين ال�سكري
( )HBA1Cفـي مركز امل ؤ��س�سة
ال�صحي فـي املزرعة ،فـي  27و28

متوز املا�ضي .وقد خ�ضع املر�ضى
بعد هذه الفحو�صــات للمعاينـ ــة
عند طبيب ال�سكري وطبيب القلب
وال�شرايني حيث ّمت و�صف العالج
الالزم لكل مري�ض.

ونفـ ــذت هذه احلملـ ــة على مدى
للقبال الكثيف حيث
يوم ْيـ ــن نظر ًا إ
ا�ستفاد منها حوايل � 140شخ�صاً،
�شاكرين للم ؤ��س�سة جهوده ــا
واهتمامها.
تتبادر �إىل ذهن املواطن أ��سئلة
متنوعة حول الطرق أ�و ا آللية التي يتم
مبوجبها حما�سبة أ�و م�ساءلة ا إلدارة
فـي حال أ�خفقت فـي أ�داء واجبها
على ال�شكل املرجو واملنظم مبقت�ضى
القانون املخت�ص .وتق�سم الرقابة
على أ�عمال ا إلدارة �إىل ثالثة أ�نواع
وذلك بح�سب اجلهة التي متار�سها.
فهي �إما رقابة �سيا�سية و�إما رقابة
�إدارية و�إما رقابة ق�ضائية .أالوىل
ميار�سها الربملان والثانية متار�س
من قبل ا إلدارة نف�سها أ�ما الثالثة
فيمار�سها الق�ضاء.

ال�شهادات على امل�شاركني الذين
توجهوا بال�شكر لـ«م ؤ��س�س ــة
خمزومي»� ،إدارة و أ��ساتـ ــذة،
على هذا الربنامج اجلديد أ
ولنها

و�سنفرد البحث فـي الرقابة
ال�سيا�سية على أ�عمال ا إلدارة .ففي
النظام الربملاين نرى أ�ن رقابة هذه
املجال�س لها مدى كبري فالنظام
الربملاين يقوم على مبد أ� الف�صل بني
ال�سلطات أ�ي الت�شريعية والتنفيذية
والق�ضائية ولكن هذا الف�صل ال
يخلو من نوع من التعاون والتن�سيق
فـي ما بينها وي�ستطيع النواب أ�ن
يوجهوا أال�سئلة للوزراء باعتبار كل
وزير هو رئي�س أ�على ل�ش ؤ�ون وزارته
ومهيمن على جميع امل�صالح التابعة
لها .كما ي�ستطيع أ�ي ع�ضو �إذا مل
يقتنع ب�إجابة الوزير امل� ؤس�ول أ�ن
يح ّول � ؤس�اله �إىل ا�ستجواب يت�ضمن
معنى النقد واالتهام �إىل الوزير،
كما ي�ستطيع أالع�ضاء �إذا مل يقتنعوا
ب�إجابة الوزير املُ�ستج َوب طلب طرح
الثقة ب أ�حد الوزراء او بالوزارة كلها
فتثار امل� ؤس�ولية الفردية للوزير املعني
أ�و امل� ؤس�ولية اجلماعية للحكومة
بجميع أ�ع�ضائها .كما ميلك الربملان
حق تعيني جلان من بني أ�ع�ضائه
إلجراء حتقيقات بق�صد الو�صول
�إىل معرفة أ�مر معينّ والك�شف عما
ي�سوده من خلل ،ومتلك هذه اللجان
�سلطات وا�سعة ق�صد ًا فـي الو�صول
�إىل حقائق أالمور كما ميلك الربملان
حق طرح مو�ضوع عام للمناق�شة
و�إبداء الرغبات واالقرتاحات
ونخل�ص هنا �إىل نتيجة مفادها أ�ن
الربملان ي�ستطيع عن طريق أال�سئلة
واال�ستجواب و�سحب الثقة أ�حيان ًا
أ�ن يجري رقابة على أ�عمال ال�سلطة
التنفيذية ويحا�سب الق ّيمني عليها.

برنامج التدريب ينظم دورة للمحا�سبة التطبيقية
فـي �إطار ور�ش العمل ا إل�ضافية التي
تنظمها «م ؤ��س�سة خمزومي» لدعم
مناهجها املق ّررة ،أ�قامت امل ؤ��س�سة
فـي مركزها الكائن فـي املزرعة دورة
خا�صة للمحا�سبة التطبيقيـ ــة ،وذلك
من � 25إىل  29متوز املا�ضي .وقد
تطرقت الور�شة �إىل املوا�ضيع التالية:
 قانون العمل اللبناين (حقوقوموجبات)
 ال�ضريبة على القيمـ ــة امل�ضافةوتعديالتهـ ــا�/ضريبة الدخل و أ�بوابها
 احل�سابات اخلتامية ال�صندوق الوطني لل�ضمان أ�عمال تطبيقية على برنامجا إلجتماعي (تقدميات وا�شرتاكات
 EDMللمحا�سبـ ــة املعتمدة حديث ًا
وت�سويات)
وفـي نهاية الدورة ،مت توزيـ ــع

تعمل فع ـ ـ ًال على تقدمي كل ما هو
مفيـ ــد لتحديث املناهج �سواء فـي
اخت�صا�ص املحا�سبة أ�م غريها من
االخت�صا�صات.

الطباخ ال�شم�سي فـي ال�شمال وجبل لبنان والبقاع
نفذ برنامج «البيئة-الزراعة» فـي
«م ؤ��س�سة خمزومي» ور�ش عمل
حتت عنوان «كيفية ت�صنيع الطباخ
ال�شم�سي»� ،ضمن م�شروع «تغيرّ
املناخ والطاقة املتجدّدة» ،بالتعاون
مع وزارة ال�ش ؤ�ون ا إلجتماعية ،وذلك
عرب املخيمات التالية:
 خميم كفرحي ،فـي  15متوز،�شارك فـي الور�شة  19م�شارك ًا من
املخيم التطوعي.
امل�شاركني من املخيم التطوعي.
 خميم ب�شتفني ،فـي  19متوز،�شارك فـي الور�شة  21م�شارك ًا من
البلدة وجوارها.
 خميم ح�صارات ،فـي  21متوز،�شارك فـي الور�شة  27م�شارك ًا
من البلدة وجوارها با إل�ضافة �إىل

قدّمته املهند�سة �س ّالمة نعماين
واملهند�سة بوال دحدح ،تاله عر�ض
 خميم اليمونة ،فـي  29متوز ،أ�فالم وثائقية حول املو�ضوع عينه�شارك فـي الور�شة  22م�شارك ًا من وحول �سبل التوفري فـي الطاقة.
البلدة وجوارها.
بعد ذلك تد ّرب امل�شاركون ،ب�إ�شراف
وقد اطلع امل�شاركون فـي هذه الور�ش املهند�سة رينيه عون ،على كيفية
على أ��سباب تغيرّ املناخ و أ�همية ت�صنيع طباخ �شم�سي يدوي ًا ،من علب
الطاقة ال�شم�سية ،من خالل عر�ض الكرتون وورق أاللومينيوم ،با إلرتكاز

�إىل ثالثة أ��س�س هي :تركيز أ��ش ّعة
ال�شم�س ،حتويل ال�ضوء �إىل حرارة
واحتبا�س احلرارة .وقامت «م ؤ��س�سة
خمزومي» خالل الور�شة بتوزيع دليل
يعر�ض لنماذج متعدّدة من الطباخ
ال�شم�سي ميكن ت�صنيعها يدوي ًا ،كما
و ّزعت من�شور ًا من �إعدادها يت�ض ّمن
توجيهات خا�صة بكيفية توفري
الطاقة.

ال�سيدة ن�سب التنوخ ّية ()1633 – 1546
من أ�مريات التنوخيني القي�سيني
«برنامج التوعية»
«م ؤ��س�سة خمزومي»
ُعرف عن ال�سيدة ن�سب ،والدة أالمري
فخر الدين املعني الثاين ،بالغة
املنطق وح�سن ال�سيا�سة وال�شجاعة
و�سداد الر أ�ي .كانت على معرفة بعلم
النجوم والفل�سفة اخلف ّية (الباطنية).
تز ّوجت من أالمري قرقماز املعني
فولدت منه فخر الدين ويون�س.
بعد حادثة �سلب أ�موال ال�سلطنة
العثمانية فـي عكار وموت أالمري

قرقماز ،خ�شيت ال�سيدة ن�سب من
انتقام ال�سلطنة العثمانية ،ف أ�ودعت
ولديها فـي بلونة لدى �آل اخلازن ملدة
�ست �سنوات .وملا بلغ أالمري فخر الدين
أ��شدّه ت�سلم ا إلمارة ،و أ�خذت ال�سيدة
ن�سب ت�سيرّ بحكمتها أ�مور ولدها
ال�سيا�سية وا إلدارية .وملّا �سافر أالمري
فخر الدين �إىل تو�سكانا� ،سلم ال�سيدة
ن�سب �ش ؤ�ون احلكم ،وهي التي أ�لهمته
و�ضع خطط م�شروع جمع قطاعات
لبنان اخلم�سة ع�شر فـي وحدة هيمن
أالمري فخر الدين عليها.

أ�ثناء غياب أالمري فـي تو�سكانا،
زحف أ�حمد با�شا احلافظ وايل ال�شام
بخم�سني أ�لف مقاتل ،وق�صد بانيا�س،
لكنه عجز عنها ،وانتقل �إىل قلعة
ال�شقيف فردّته حاميتها (جي�شها)
توجه بعدها لتدمري ال�شوف
مبدافعهاّ .
أ
نهب ًا وحرق ًا ،وا�ستغ ّل المري يو�سف
�سيفا ليد ّمر ق�صر فخر الدين.
توجهت «ال�ست» الكبرية ن�سب �إىل
ّ
وايل ال�شام الذي أ�ده�شته ببالغتها
حجتها ،وعر�ضت عليه  300أ�لف
وق ّوة ّ
فرنك مقابل �إن�سحاب حاميته من
ا إلمارة ،فدفعت ق�سم ًا من املال وكتبت

�ص ّك ًا باملبلغ الباقي .لكنه احتجزها
فـي قلعة دم�شق رهينة .وبقيت �سجينة
�إىل أ�ن عزل احلافظ ،وتوىل الوالية
جرك�س حممد با�شا �صديق أالمري
فخر الدين ،الذي أ�طلق �سراحها
و أ�عطى أالمان البنها ،فكتبت أ
للمري
فخر الدين تطلب عودته �إىل دير
القمر .بعد وفاتها ت�شاءم أالمري فخر
الدين ،وبالفعل �سطع جنم أالمري
فخر الدين فـي حياة والدته وما لبث
أ�ن انطف أ� بعد موتها.
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي
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القانونية ال�صرف أ�ما بنظرة واقعية
على طبيعة تلك الرقابة ففي الدول
التي تتبنى النظام الربملاين يكون لها
أ�ثر كبري على عدم انحراف ا إلدارة
واحلفاظ على مبد أ� امل�شروعية فيما
متار�سه ا إلدارة من ن�شاط .ولكن
باملقابل يبدو من املفيد ا إل�شارة �إىل
مكامن اخللل التي تعرتي هذه الرقابة
التي تقت�صر على الناحية ال�سيا�سية
أ�ي تقرير خط أ� ا إلدارة �إزاء ت�صرف
معينّ وتوقيع اجلزاء ال�سيا�سي
وهو يتمثل فـي حدّه أالق�صى كما
�سبق وذكرنا ب�سحب الثقة واعتزال
الوزارة تبع ًا لذلك .ولكن تظهر هذه
الرقابة عدمية اجلدوى بالن�سبة
للعمل ا إلداري املعيب ال�صادر عن
ا إلدارة .فالربملان ال ي�ستطيع القيام
ب�إلغاء هذا العمل وهو أ�ي�ض ًا قا�صر
عن التعوي�ض عنه �إذ يبقى العمل
غري امل�شروع قائم ًا دون �إلغاء ويبقى
ا إلعتداء ماث ًال على مبد أ� امل�شروعية
وم�ستمر ًا على املت�ضررين طاملا مل
يكن ب�إمكان الرقابة ال�سيا�سية �إزالته
ب�إلغاء العمل غري امل�شروع وتوقيع
اجلزاء املبا�شر على ا إلدارة.

لكل ذلك يبدو غري دقيق التعويل
على تلك الرقابة و�إذا كانت تخلو من
اجلزاء بالن�سبة أ
للعمال ا إلدارية
غري امل�شروعة ف�إنها أ�ي�ض ًا قد تبدو
قليلة الفعالية فـي بع�ض أالحيان
بالن�سبة النحرافات ا إلدراة.
ون�ستطيع أ�ن نتخذ من املثال اللبناين
حجة لدعم هذه النظرية حيث نرى
ّ
أ�ن الرقابة ال�سيا�سية يعرتيها بع�ض
االنحرافات وهو ما يحدث نتيجة
االعتبارات احلزبية التي تتدخل فـي
أ�عمال الرقابة ال�سيا�سية فتف�سد أ�مر
الرقابة وت�شلها وهو ما يظهر بو�ضوح
كون احلكومة هي التي تتوىل �ش ؤ�ون
احلكم من حزب أالغلبية فـي الربملان
فتتغا�ضى أالغلبية عن أ�خطاء الوزارة
وتعمل على تغطيتها فال جند معار�ضة
للوزارة وال ن�صادف جتريح ًا لها عن
ومن الطبيعي أ�ن حتر�ص الوزارة أ�خطاء ارتكبتها وفـي هذه احلالة
كهيئة مت�ضامنة على أ� ّال تكون حم ًال ت�ضعف الرقابة ال�سيا�سية و�إن �شئنا
ل�سحب الثقة من جانب املجل�س تنعدم الدقة!
النيابي فيتدارك الوزراء كل خط أ�
تع�سف متعمد حفاظ ًا على
حمتمل أ�و ّ
 vvاللجنة القانونية
منا�صبهم الوزارية ،هذا من الناحية
فـي حزب احلوار الوطني
 vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
ا�ست�شارات قانونية.
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