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العدد344:

امل�شهد اللبناين

ال حلحلة حقيقية على خط الت�أليف
وتراكم للأزمات الإجتماعية والإقت�صادية
هيمنت هذا الأ�سبوع على ال�ساحة
ال�سيا�سية امل�ستجدات ال�سورية ،فـي
موازاة املراوحة احلكومية وا�ستمرار
الفراغ ال�سيا�سي فـي لبنان ،فيما
ترتاكم فـي البلد امل�شكالت االجتماعية
واملعي�شية والأمنية �إ�ضافة �إىل
ال�سيا�سية .و�إذ الحت بوادر قبل يومني
بحلحلة لعقدة وزارة الداخلية متثلت
كل من رئي�س
مبعلومات عن قبول ٍ
اجلمهورية مي�شال �سليمان ورئي�س
«تكتل التغيري والإ�صالح» النائب
مي�شال عون بطرح بدائل عدة لإ�سناد
هذه احلقيبة �إىل وزير حمايد �أو
يحظى مبوافقة خمتلف الأطراف ،ف�إنه
عملي ًا مل تربز هذا الأ�سبوع �أي تطورات
جدية تت�صل مب�أزق ت�أليف احلكومة.
وميكن القول �إن كل من الرئي�س املكلف
جنيب ميقاتي والرئي�س �سليمان
لي�سا م�ستعجلني على ت�أليف احلكومة
فيما ال يبدو �أن باقي املعنيني بت�أليف
احلكومة ،ومنهم حزب اهلل ،مربكني
من جراء هذا البطء فـي الت�أليف،
يلح على والدة
وبالتايل لي�س هنالك من ّ
احلكومة �إ ّال التحذير ال�شديد اللهجة
الذي �أطلقه رئي�س «جبهة الن�ضال
الوطني» النائب وليد جنبالط والذي
قد يكون ح ّرك املياه الراكدة بع�ض
ال�شيء لي�س �إ ّال .وكان الفت ًا املوقف
الذي �أطلقه الرئي�س نبيه بري تكرار ًا،
�إذ اعترب �أن ت�أخري ت�شكيل احلكومة فـي

لبنان «هو �أ�شبه مب�ؤامرة على �سوريا».
فيما مل تكن الإنذارات القطاعية
للتظاهر والإ�ضراب ،خ�صو�ص ًا على
خلفية ارتفاع �أ�سعار البنزين� ،سوى
م�ؤ�شر �إ�ضايف لالختناقات االجتماعية
واالقت�صادية التي تعاين منها البالد
والتي تنذر بالتفاقم فـي مرحلة الفراغ
احلكومي وتراكم الأزمات القدمية
والطارئة ،فيما ي�ستعد القطاع العمايل
لتحرك احتجاجي وا�سع فـي � 19أيار
احلايل ،ي�ضع البالد على م�شارف
مقلب جديد من تداعيات الأزمة
ال�سيا�سية واحلكومية امل�ستمرة دومنا
�أفق وا�ضح لإنهائها.
وفـي تفا�صيل امللف احلكومي كانت
�آخر الأنباء قد �أفادت �أن رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
ا�ستقبل فـي ق�صر بعبدا الرئي�س املكلف
جنيب ميقاتي على عجل فـي زيارة
�أوحت بن�ضوج الطبخة احلكومية،
ولكن ميقاتي غادر من دون الإدالء
ب�أي ت�صريح .وكانت �أو�ساط الرئي�س
�سليمان قد ك�شفت �أن الأجواء املحيطة
بت�شكيل احلكومة باتت �أف�ضل� ،إال �أنها
ما زالت بحاجة �إىل مزيد من الت�شاور،
مع الإ�شارة �إىل �أن املعطى الإيجابي
الذي طر�أ على ال�صعيد احلكومي
تزامن مع زيارة ال�سفري ال�سوري
فـي بريوت علي عبد الكرمي علي �إىل
الرئي�س �سليمان .ولكن هنالك �أو�ساط

احلدث بعيون عربية

ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي �أ�سبوع

يغي الأو�ضاع
مقتل بن الدن
رّ
اجليو�سيا�سية فـي املنطقة

واعتربت « الوطن» ال�سعودية �أن
�إ�سرائيل هي �أول امل�ستفيدين من
عدم ا�ستقرار م�صر .ور�أت �أن م�صر
ت�شكل الدولة الكربى فـي العامل
العربي وا�ستقرارها و�سالمها جزء ال
يتجز�أ من ا�ستقرار و�سالم املنطقة،
وا�ستهداف الأمن واال�ستقرار امل�صري
يجب �أن يكون خط ًا �أحمر لكل العرب.
فم�صر ت�شكل خط الدفاع الكبري �أمام
�أية توجهات فـي املنطقة �سواء �إقليمي ًا
من دول جماورة �أو دولي ًا من خالل
توازنات القوى التي حتاول �إيجاد �أمكنة
لها فـي املنطقة .و�شددت ال�صحيفة
ال�سعودية على �أنه ال ميكن ا�ستبعاد
الدور الإ�سرائيلي فـي هذا الأمر،
ف�إ�سرائيل منذ تغيري النظام امل�صري
تتخوف كثري ًا من عودة الدور امل�صري
القوي والكبري فـي املنطقة ال �سيما وقد
�صدرت عن م�صر م�ؤخر ًا ت�صريحات
�أثارت الرعب ()...
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تناولت ال�صحف الغربية على نحو وا�سع
عملية مقتل زعيم « القاعدة» �أ�سامة
بن الدن .و�سلطت ال�ضوء على باك�ستان
حيث تبينّ �أن بن الدن يعي�ش هناك
ولي�س فـي �أفغان�ستان .فدعا �أحدهم
�إىل �ضرورة �أن تعيد وا�شنطن النظر
فـي �سيا�ساتها وم�صاحلها خ�صو�ص ًا

�أن الواليات املتحدة �شنت حرب ًا على
�أفغان�ستان وما زالت متورطة هناك،
بينما كان يجب �أن توجه جهودها �إىل
باك�ستان لأنها كانت ،وما زالت مركز «
القاعدة» ! واعتربت �أن باك�ستان كانت
متو ّرطة فـي حماية بن الدن ،وتعترب
زعيم ()...

احلدث بعيون �إ�رسائيلية
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امل�صاحلة الفل�سطينية تنقذ نتنياهو
وت�شكل خطر ًا على عملية ال�سالم!

�سلطت ال�صحف العربية ال�ضوء على
اتفاق امل�صاحلة الذي وقع بني « حما�س»
و» فتح» فـي القاهرة والذي �أنهى
االنق�سام الفل�سطيني ،فاعترب البع�ض
منها �أن هذه امل�صاحلة ت�شكل خطر ًا
على عملية ال�سالم فيما انتقد البع�ض

مناخات التفا�ؤل التي �سادت ،معترب ًا
�أنه «ال �إرادة لت�شكيل احلكومة» ،م�شري ًا
�إىل �أنه «عندما َ
حتل ق�صة الداخلية
ف�ستكون هنالك وزارة الطاقة �أو
الإت�صاالت �أو غريهما» .و�أكد عون
�أنه «�إذا كانت لدى �سليمان وميقاتي
�صالحية ت�أليف احلكومة ،فنحن لدينا
�صالحية �إعطائها الثقة �أو حجبها
عنها» .و�أ�ضاف «نحن لنا حقوق ال
ح�ص�ص» .وقد �أبدى اجلرنال عون
�إثر ت�صريح جنبالط ا�ستعداده للعودة
�إىل �صفوف املعار�ضة على �أن ال يقف
�إىل جانب �أي طرف وال ت�ص ّوت كتلته
لأي حكومة مقبلة! وكان العماد عون
قد �شن هجوم ًا على الرئي�س مي�شال
�سليمان ورئي�س احلكومة املك ّلف جنيب
ميقاتي .وقال «من يتمنع عن التوقيع،
فهذا يعني �أنه ال يريد �أن يوقع ،لأنه

يريد �أن يعطل احلكم .ومن ينتظر
�أن حت ّل كل �أمور ال�شرق الأو�سط
حتى ي�ؤلف حكومته ،ال ميكنه ت�أليف
احلكومة ،وال يريد ت�أليفها».
فجر رئي�س «احلزب
من جانبهّ ،
التقدمي الإ�شرتاكي» النائب وليد
جنبالط موقف ًا الفت ًا فـي توقيته كما
فـي م�ضمونه ،ف�أكد «�أن اال�ستمرار
فـي ت�أييد بع�ض ال�شعارات العبثية التي
�سبق �أن �أعلنتها الأكرثية ال�سابقة مل
يكن ممكن ًا ،ولكن فـي الوقت ذاته،
مل يعد منطقي ًا ا�ستمرار «احلزب
التقدمي الإ�شرتاكي» و»جبهة الن�ضال
الوطني» فـي تغطية هذه احلال من
املراوحة والفراغ والتعطيل �ضمن ما
ي�س ّمى الأكرثية اجلديدة التي �أثبتت
�أنها ف�شلت ف�ش ًال ذريع ًا فـي ت�أليف
احلكومة اجلديدة»)...( .
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احلدث بعيون غربية

هل دور م�رص اجلديدة
يعجب �إ�رسائيل؟
وا�صلت ال�صحف العربية ر�صد
تطورات الثورات العربية .وركز
كثريون على حادثة حريق الكني�سة فـي
�إمبابة فـي م�صر التي تختلف �أزماتها
فـي حجمها وتداعياتها وامتداداتها
عن غريها من الدول بحكم موقعها
القيادي فـي املنطقة .و�أجمعت على
�أن ا�ستهداف الأمن واال�ستقرار
امل�صري ي�شكل خطر ًا على الأمن
القومي العربي .كما اعترب كثريون �أن
�إ�سرائيل هي �أول امل�ستفيدين من عدم
ا�ستقرار م�صر .ولفتت التعليقات �إىل
موقف م�صر ما بعد ثورة  25يناير،
�إذ رعت امل�صاحلة بني الفل�سطينيني
وتعهدت بفتح املعابر التي حولت حياة
الفل�سطينيني فـي غزة �إىل جحيم .فهل
دور م�صر اجلديدة التي حتولت �إىل
رعاية الوحدة وامل�صاحلة الفل�سطينية
ميكن �أن يعجب �إ�سرائيل؟ ت�س�أل �إحدى
الإفتتاحيات.

�سيا�سية تواكب الإت�صاالت اجلارية
�أعربت عن امتعا�ضها من الت�سرع فـي
الإيحاء ب�أن م�شكلة حقيبة الداخلية
قد ُحلت نهائي ًا .و�أ�شارت �إىل �أنه كان
من اخلط�أ الرتويج لفكرة �أن الكرة
�أ�صبحت فـي ملعب رئي�س اجلمهورية
و�أن عليه �أن يقبل بال�صيغة التي تو�صل
واملعاوني ح�سني خليل
�إليها ميقاتي
نْ
وعلي ح�سن خليل ،منبهة �إىل �أن تظهري
مثل هذه ال�صورة ب�شكل علني وفاقع ال
يخدم امل�سعى املبذول ،حتى لو كان
يعك�س واقع احلال ،لأن املطلوب الآن
الت�صرف بدقة �شديدة حلماية فر�صة
احلل ،ولي�س �إحراج �أحد �أو ح�شره فـي
الزاوية.
وكانت معلومات �صحفية قد ك�شفت عن
�أن اقرتاحات عدة قدِّ مت من �أكرث من
جهة للم�ساعدة فـي ر�سم معامل احلل
املن�شود ،و�أنه متت غربلتها فـي لقاء
ميقاتي و»اخلليلني» ،بحيث مت فـي نهاية
املطاف و�ضع �سلة ب�أ�سماء حيادية،
غري حم�سوبة على �أحد ،ولي�ست
معنية بالتجاذب بني �سليمان وعون،
على �أن يخرج �إىل النور الإ�سم الذي
ي�شكل نقطة تقاطع بينهما .و�أ�شارت
املعلومات �إىل �أن ال�سلة ت�ضم �أ�سماء
تتمتع مبوا�صفات ممتازة ،وتنتمي �إىل
جماالت مدنية وع�سكرية ،م�ؤكدة �أن
الإ�سم الذي �سيتم اختياره �سيكون من
النوع الذي يقف بالفعل على م�سافة

واحدة من اجلرنالني ،وبالتايل ُيفرت�ض
�أن يحظى باحرتامهما وثقتهما .لكن
هنالك من ن�صح بعدم ا�ستباق النتائج
النهائية للم�سعى املتجدد ،وعدم
املبالغة فـي التفا�ؤل قبل اكتمال التوافق
بني �سليمان وعون حول الإ�سم املقرتح،
وذلك على قاعدة «ما تقول فول ،حتى
ي�صري باملكيول» ،على حد تعبري رئي�س
جمل�س النواب نبيه بري.
من ناحيتها� ،أوحت �أو�ساط الرئي�س
املكلف ب�أن هنالك م�شروع ت�سوية جدي ًا
قيد التداول ،لكنه مل ي�صل بعد �إىل
مرحلة حا�سمة ،مو�ضحة �أن ميقاتي
يتحفظ عن تفا�صيله ،حلمايته وللح�ؤول
دون �أن يحرقه ال�ضوء ،ومتوقعة �أن
تكون ال�ساعات املقبلة مف�صلية جلهة
ترجيح كفة التفا�ؤل �أو الت�شا�ؤم.
و�أفادت معلومات �صحافية �أن �أجواء
اللقاء بني الرئي�س ميقاتي و»املعاونني
ال�سيا�سيني» كانت �إيجابية ومثمرة،
مو�ضحة �أنه �أنتج طرح ًا جديد ًا ملعاجلة
عقدة الداخلية ،ك�سر حالة املراوحة
التي كانت �سائدة .وبح�سب املعلومات
حظي الطرح بفر�صة متقدمة لتجاوز
الفيتوات املتبادلة ،وهو ينتظر جتاوز
امتحان ق�صر بعبدا بنجاح ،بعدما �أبدى
العماد مي�شال عون ا�ستعداده للتعامل
معه ب�إيجابية ،من دون �أن يتخلى عن
حذره ،لأن الأمور بخواتيمها.
وكان العماد عون قد جتنب جماراة

الآخر موقف رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتنياهو الذي هاجم الإتفاق
واعتربه �ضربة لل�سالم ،وطالب نائب
وزير اخلارجية الإ�سرائيلي داين �أيالون
الإحتاد الأوروبي بقطع امل�ساعدات عن
ال�سلطة ()...
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زار رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف�ؤاد خمزومي هذا الأ�سبوع
كل من رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان والرئي�س �سليم احل�ص
ل�شكرهما على موا�ساتهما الكرمية بوفاة جنله املرحوم احلاج رامي.
وفـي �إطار تق ّبل التعازي ،ا�ستقبل خمزومي فـي مقر احلزب فـي املتحف
رئي�س �شعبة بريوت فـي خمابرات اجلي�ش العقيد جورج خمي�س،
والدكتور �سيمون حداد ،والأ�ستاذ برنارد بريدي.
كما ا�ستقبل خمزومي القن�صل العام فـي ال�سفارة امل�صرية �أحمد
حلمي ،فـي مقر احلزب.
توجه املهند�س خمزومي
وبعد عودتهما من �أداء منا�سك العمرةّ ،
وزوجته ال�سيدة مي �إىل دبي حيث تق ّبال التعازي بوفاة جنلهما.
وقد وا�صل خمزومي تلقي برقيات تعزية بنجله املرحوم احلاج رامي
خمزومي ،وكان �أبرزها من الرئي�س �أمني اجلميل ،والنائب �سامي
اجلميل ،والنائب وليد خوري .كما تلقى ات�صاالت تعزية �أبرزها من
رئي�س وزراء كرد�ستان الدكتور برهم �صالح.
وكان خمزومي قد التقى فعاليات بريوتية فـي �إطار ن�شاط «جلنة
طريق اجلديدة» فـي احلزب وتناول معهم الأو�ضاع العامة فـي
البالد.
من ناحيته� ،أجرى نائب الأمني العام لل�ش�ؤون ال�سيا�سية فـي احلزب
الدكتور �أحمد مو�صللي مقابلة على تلفزيون «العامل» ،و ّ
مت التطرق
وتفرعاتها وم�صادر
�إىل احلركات الإ�سالمية املت�شددة جلهة فكرها
ّ
متويلها ودعمها.
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خمزومي
فـي زيارة �شكر �إىل الرئي�س �سليمان
�سيف القالقل لي�س بعيد ًا عن «عنق» لبنان

ف�ؤاد خمزومي

مل يعد ممكن ًا ال�سكوت عما يجري على �صعيد ت�شكيل احلكومة العتيدة املنتظرة
منذ �أكرث من ثالثة �أ�شهر .كل امللفات الداخلية من معي�شية �إىل �إجتماعية �إىل
ي�صم
�صحية �إىل اقت�صادية باتت متفجرة و�صراخ النا�س من الغالء امل�ستفحل ّ
الآذان .وعلى الرغم من كل هذا الإنهيار املعي�شي ،ف�إن م�سار ت�شكيل احلكومة
يبدو جمهو ًال -على نحو م�ضحك مبكي -حتى للعاملني على خط الت�أليف ،على
ح ّد ما �أعلن وزير الأ�شغال العامة غازي العري�ضي.
ولكن هل ميكن �أن تتحول مهمة ت�شكيل حكومة �إىل �أزمة متمادية على النحو
الذي ن�شهده؟ بالت�أكيد �إن �أحد ًا من اللبنانيني ،وال حتى فـي اخلارج الإقليمي
�أو الدويل ،مل يكن ليخمنّ �أن م�س�ألة ت�شكيل حكومة جديدة بعد تكليف الرئي�س
جنيب ميقاتي ت�أليفها قد ت�ستغرق كل هذا الوقت .ولكن هذا هو احلال فـي لبنان.
امل�سائل العادية قد تتحول �إىل �شائكة وم�ستحيلة فـي غالب الأحيان بينما قد
جتد احللول والت�سويات طريقها �إىل امللفات ال�صعبة لتفك حتى �أ�صعب العقد
فـي �أحيان �أخرى .و�أقرب النماذج �إىل الو�ضع الأخري هو مقررات اتفاق الدوحة،
حيث بدت الأطراف ال�سيا�سية التي ذهبت �إىل قطر متناحرة وك�أنها قوى حليفة فـي طور تنفيذ برنامج وطني م�شرتك� .إذ
�أجنزت دفعة واحدة اتفاق ًا حول رئا�سة اجلمهورية واحلكومة وفوقها الإنتخابات النيابية التي جرت بي�سر وتوافق م�شهود ْين
فـي العام  .2009فهل نحتاج �إىل القوى الإقليمية والدولية وتقاطعاتها املت�شابكة اليوم واملن�شغلة ب�إطفاء النريان امل�شتعلة فـي
�أكرث من مكان وجهة عربية حتى ننجز ملف ت�شكيل احلكومة؟ �أم نثبت ولو مل ّرة واحدة �أننا ن�ستطيع ح ّل �أزماتنا حملي ًا؟
لقد كان تكليف الرئي�س جنيب ميقاتي حدث ًا بذاته ،لي�س مليزة للرئي�س ميقاتي -الذي نحرتم -عن �سواه ،بل لأن تداوالً
لل�سلطة فـي موقع رئا�سة احلكومة قد ح�صل �أخري ًا من خارج دائرة «ال�شخ�صانية» .فهذا الأمر مل يكن �سه ًال وال متوفر ًا لي�س
منذ � 14شباط  ،2005يوم جرمية اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،بل منذ العام  1992حني بد�أ هذا املوقع يتخذ
طابع ًا �شخ�صاني ًا مرتبط �أ�سا�س ًا بالرئي�س ال�شهيد ومن ثم بوريثه الرئي�س ال�سابق للحكومة �سعد احلريري .ومع تقديرنا
للرجلي وتقدير اللبنانيني خ�صو�ص ًا للرئي�س ال�شهيد الذي دفع بحياته من �أجل الوطن ،ف�إن القاعدة الأ�سا�س فـي اختيار
نْ
رئي�س للحكومة كانت قد اخرتقت ما بعد اتفاق الطائف� ،إذ مل ي�شهد تاريخ الرت�شيحات للتكليف لرئا�سة احلكومة �سابقة
مثلما ح�صل بعد هذا الإتفاق ب�أن حت ّول هذا املوقع �إىل «تابو-طوطم» ال ميكن لأحد الإقرتاب منه �أو حتى الإ�شهار ب�أنه
ناد من التاريخ ال ميكن لأحد الولوج �إليه ،بل �إن
مر�شح لرئا�سة احلكومة .حتى كاد نادي ر�ؤ�ساء احلكومات �أن يتح ّول �إىل ٍ
بابه مقف ٌل واملفتاح بيد عائلة واحدة.
مما بدا حتى تقف الأمور مع الرئي�س ميقاتي عند التكليف وي�ستع�صي عليه الت�أليف؟ وما الذي مينع
ولكن ما الذي عدا ّ
قوى الأكرثية اجلديدة من ترجمة التبدّالت فـي املعادلة الداخلية �إىل واقع عمالين يتمثل بحكومة مدعومة من هذه الأكرثية
النيابية متار�س احلكم وتثبت قدرتها على �إدارة دفة الدولة وم�ؤ�س�ساتها؟ هذا ال�س�ؤال الذي دق جر�سه رئي�س احلزب
التقدمي الإ�شرتاكي النائب وليد جنبالط ،وهو على حق �إذ رفع ال�صوت عالي ًا جند له اجلواب فـي «حزب احلوار الوطني»
�إذ نعلم �أن غياب الربامج ال�سيا�سية والتنموية الوطنية واجلامعة لغالبية الأطراف ال�سيا�سية هو املع�ضلة الأ�سا�سية فـي كل
ما يجري .ففي غياب الربامج تتناف�س الع�صبيات ويحتمي ال�سيا�سيون بالطوائف ،وفـي غياب الربامج تتحول ال�صراعات
�إىل متاهات تزيد من �ضبابية الر�ؤية �أمام املواطن الذي يجد نف�سه فـي النهاية حما�صر ًا بالهواج�س واملخاوف من مواطنه
الآخر ،فت�ضيع مطالب املواطنني فـي احلياة الكرمية فـي خ�ضم ال�سجاالت جمرد �صراخ فـي الربية .فهذه ال�سجاالت التي
حتتمي باملكنونات الع�صبية والدافعة للإ�صطفافات هي التي ت�ض ّيع حقوق املواطن وت�ضعف الدولة ل�صالح الفئويات ولتتح ّول
بقدرة بع�ض الرموز ال�سيا�سية �إىل �صراعات فـي ما بني الطوائف واملذاهب والفئات.
هل ميكن للبنان �أن يخرج من هذه الد ّوامة املد ّمرة على الرغم من �أن �أمور ًا كثرية تتنازع اللبنانيني� ،سواء على امل�ستوى
الأمني اله�ش فـي �أكرث من منطقة و�أكرث من ملف �أم على م�ستوى الأو�ضاع املعي�شية ال�صعبة فـي ظل الفراغ احلكومي
مت�س حياة
املتمادي وجمود �شبه كامل فـي امل�ؤ�س�سات وروائح ف�ساد م�ستفحل تت�صاعد من �أكرث من مرفق مت�صل ب�أمور ّ
النا�س و�صحتها ،وو�سط انهيار �إقت�صادي و�إجتماعي وتنموي و�صحي وتربوي وفـي خمتلف القطاعات .وكيف للبنان �أن
يواجه التحديات التي يفر�ضها حميطه الإقليمي الذي ي�شهد توترات م�ضطردة خ�صو�ص ًا فـي �سوريا فـي حني �أن التهديدات
الإ�سرائيلية اخلطرية التي ترتب�ص بكل من لبنان و�سوريا ال فكاك منها �إ ّال بوحدة لبنانية داخلية وبحكومة قادرة على
املواجهة فـي لبنان من جهة وت�أمني لبنان من �أن يكون خنجر ًا فـي خا�صرة �سوريا من جهة �أخرى؟
اجلواب ال�سريع وال�شايف فـي الوقت عينه هو �أن كل هذه امل�شاكل كان من املمكن �أن جتد طريقها �إىل احلل لو مل يكن
لنزاعات لبنان نكهتها املط ّعمة بالع�صبيات وامللل والطائفية واملذهبية وكل �ألوان التمييز .فهذه �سمات ترافق كل ق�ضاياه
التي تدير دفة �إثارتها �أو حتى �إدارتها طبقة �سيا�سية حتتمي بنظام طائفي كما حتميه فـي وظيفة متبادلة تعتمد التحري�ض
الطائفي واملذهبي والفئوي �سالح ًا فتاك ًا م�ضمون النتائج وامل�آالت.
هذه الدائرة اجلهنمية التي يرزح حتتها لبنان ت�ستحكم ب�أقفالها الطبقة ال�سيا�سية القائمة على هذه امللفات والق�ضايا
�ضمان ًا �أكيد ًا مل�صالح الطبقة ال�سيا�سية املتناحرة املتنافرة ولكن احلافظة على نحو �أكيد على ح�ص�ص جمموعة من
املم�سكني بزمام خمتلف الفئات والطوائف واملذاهب عرب تغييب ق�سري للقوانني ،بحيث �أن الرتقيع هو ال�سمة الوحيدة التي
ت�ؤول �إليها خمتلف امل�شكالت التي تكاد فـي كل مرة �أن تذهب بالبلد �إىل الفتنة �أو اخلراب �أو ال�سقوط فت�سحب من التداول
وك�أن �شيئ ًا مل يكن.
قد يخ ّيل للبع�ض �أن لبنان اليوم هو فـي موقع املتف ّرج على ما يجري فـي غالبية البلدان العربية ،و�أن �سيف القالقل،
خ�صو�ص ًا فـي �سوريا ،بعيد عن «عنق» لبنان .ولع ّل ال�سبب الأ�سا�سي هو �أن ال�سيا�سة اللبنانية ترتكز على �سيا�سة الإنتظار
ولو كان هذا الإنتظار ا�سمه �إنفجار املنطقة مبن فيها وعليها .وهنا امل�س�ؤولية الفعلية تقع على عاتق �أهل ال�سلطة مبختلف
اجتاهاتهم لأنهم م�س�ؤولون عن �شلل امل�ؤ�س�سات على خمتلف الأ�صعدة احلكومية والإدارية والإقت�صادية والأمنية .وفـي مثل
هذه احلال تتوفر كل �شروط الإنفجار م�ستجيبة لو�ضع �إقليمي-دويل متفجر ،علم ًا �أن اخلطر على لبنان ال ينح�صر فـي
التهديد الع�سكري املبا�شر الذي ي�شكله العدو الإ�سرائيلي ،بل هو �أبعد من ذلك وي�شمل تهديد امل�صالح احليوية للدولة والذي
ميكن �أن يت�أتى لي�س فقط عن احلرب و�إمنا �أي�ض ًا من �أي ا�ستمرار للأزمة القائمة فـي �سوريا على لبنان مبا�شرة.
بكلمة ،فلي�سارع امل�س�ؤولون �إىل قيام حكومة وا�ستيعاب الأو�ضاع املعي�شية ال�صعبة من جهة ،والإلتفات اجلدي �إىل الأمن
من جهة �أخرى ،فلبنان لي�س بعيد ًا عن حرائق املنطقة� .إن العراق لي�س �إ ّال منوذج ًا مبكي ًا ملا ميكن �أن ي�ؤول �إليه البلد فـي حال
�إ�شعال فتنة مذهبية وطائفية �أ�سو�أ من تلك التي �شهدها لبنان فـي العام  1975والعودة بلبنان �إىل �سنوات احلرب الأهلية.
احلـــــوار

من االر�شيف

دعا رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف ـ ـ�ؤاد خمزوم ــي �إىل
امل�سارعة �إىل ت�شكيل احلكومة
اجلديدة دون �أي تردد ،حمذر ًا من
�أن التطورات الإقليمي ــة والدوليـ ــة
قد ال ت�ؤاتي املنتظريـ ــن �أو املرتددين،
وهي فـي كل الأحـ ــوال قـد تبقـ ــي

البلد معلق ًا على خمتلف امل�ستويات.
كالم خمزومـ ــي جـ ــاء بعد زيارتـ ــه
�إىل رئي�س اجلمهوريـ ــة العمـ ــاد
مي�شـ ــال �سليمـ ــان فـي ق�صر
بعبدا ،حيـ ــث �شكـ ــر فخامتـ ــه
على موا�ساتـ ــه بوفاة جنله املرحوم
احلـ ــاج رامي خمزومي .ومتنى

خمزومي على الرئي�س ا�ستعجـ ــال
قيام حكومة ،م�شـ ــدد ًا على �أن
البلد مل يعد يحتمـ ــل حالة الفراغ
احلكومـ ــي القائمة ،وم�ؤكد ًا له �أن
اللبنانييـ ــن يحتاجون �إىل تكاتـ ــف
اجلميـ ــع لتفعيـ ــل امل�ؤ�س�سـ ــات
وت�سييـ ــر �ش�ؤونهـ ــم.

و� ...إىل الرئي�س احل�ص

اعترب املهند�س ف�ؤاد خمزومي �أن
الإجتماع الروحي ملختلف املمثليات
الدينية لكافة �شرائح املجتمع اللبناين
خطوة �إيجابية ،متمني ًا �أن ت�أتي
دعواتها لتكري�س الإنتماء الوطني
وتعزيز الوحدة الوطنية ،و�أن ينعك�س
هذا اللقاء �إيجاب ًا على لبنان وي�أتي

تعبري ًا عن طموحات اللبنانيني فـي
جمتمع ت�سوده املواطنية احلقة ودولة
ت�سودها العدالة ويحكمها الد�ستور.
كالم خمزومي جاء �أثناء زيارته
الرئي�س �سليم احل�ص ،فـي دارته
فـي عائ�شة بكار ،حيث �شكر دولته
على موا�ساته الكرمية بوفاة جنله

املرحوم احلاج رامي خمزومي،
ومتنى خمزومي �أن تبقى �أخالقيات
ومبادئ دولة الرئي�س احل�ص نربا�س ًا
لأهل احلكم� ،سواء جلهة �إدارة
�ش�ؤون الدولة �أم فـي التعاطي الوطني
اخلال�ص مع خمتلف ق�ضايا الوطن
الكربى.

و ...م�ستقب ًال القن�صل العام
فـي ال�سفارة امل�صرية
ا�ستقبل املهند�س ف�ؤاد خمزومي
القن�صل العام فـي ال�سفارة امل�صرية
�أحمد حلمي ،فـي مقر احلزب فـي
املتحف وذلك فـي �إطار التح�ضري
لزيارة خمزومي �إىل القاهرة للقاء
امل�س�ؤولني امل�صريني ،ومن بينهم
مدير املخابرات امل�صرية مراد موافـي
و�أمني عام اجلامعة العربية عمرو
مو�سى والدكتور م�صطفى الفقي.
ت�صوير حممد ال�ساحلي

ن�شـــــــــــاطات

احلـــــــــوار

خمزومي م�ستقب ًال عدد ًا من املعزين
ا�ستقبـ ـ ــل رئيـ ـ ــ�س «حـ ـ ــزب احلزب فـي املتحف رئي�س �شعبة الدكتـ ـ ــور �سيمـ ـ ــون حداد حيث وا�ستقبـ ـ ــل �أي�ض ًا فـي �إطار تق ّبـ ـ ــل
احلـ ـ ــوار الوطنـ ـ ــي» املهنـ ـ ــد�س بريوت فـي خمابـ ـ ــرات اجلـ ـ ــي�ش قدمـ ـ ــا التعـ ـ ــزية ملخزوم ـ ـ ــي التعـ ـ ــازي ،الأ�ستـ ـ ــاذ برنـ ـ ــارد
ف ـ ـ ـ�ؤاد خمزوم ـ ـ ــي فـي مقـ ـ ــر العقيد جورج خميـ ـ ــ�س يرافقه بوفـ ـ ــاة جنلـ ـ ــه احلاج رامي ،بريـ ـ ــدي.
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مقدمة

فـي عدم قدرة نظام االقرتاع الأكرثي

على الإ�سهام فـي تنمية
الدميوقراطية
(اجلزء الأخري)

خمزومي وعقيلته يتلقيان التعازي فـي دبي بوفاة جنلهما
بعد عودتهما من �أداء منا�سـ ــك ال�سيـ ــدة مـ ــي �إىل دبـ ــي حيــث رامي ،وذلك فـي فن ــدق «�أبراج املجل�س اال�ست�شاري الوطنـ ــي فـي
دولة الإمارات العربية املتحدة عبد
توجه تق ّبـ ــال يوم الإثنيـ ــن املا�ضي الإمارات».
العمرة فـي الديار املق ّد�سةّ ،
املهند�س ف�ؤاد خمزومي وزوجت ــه التعـ ــازي بوف ــاة جنلهما احلاج وكان من �أبـ ــرز املعزين رئي�س اهلل بن حممد امل�سعود.

خمزومي يوا�صل تلقي برقيات تعزية
وا�صل رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف�ؤاد خمزومي تلقي برقيات
تعزية بنجله املرحوم احلاج رامي
خمزومي ،وكان �أبرزها من الرئي�س
�أمني اجلميل ،والنائب �سامي اجلميل،
والنائب وليد خوري.
ً
كما �أبرق �إىل خمزومي معزيا كل من
قن�صل عام اململكة الهولندية فـي دبي
والإمارات كيي�س فان �سربون�سون،
القائم ب�أعمال ال�سفارة اللبنانية
بالوكالة فـي �أوتاوا-كندا جورج
�أبو زيد ،ال�سفري ويندل ماكنتو�ش،
امل�ست�شارة البحثية فـي قطاع البحوث
الرتبوية واملناهج التابع لوزارة الرتبية
الدكتورة با�سمة احلاج وزوجها الدكتور
عز الدين غربية.
ومن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والنقابات
ورجال الأعمال تلقى خمزومي برقيات
تعزية من رئي�سة جمعية «الك�شاف
اللبناين» �ضحى الزين حالوي و�أمني
�سر اجلمعية جوزيف الغر ّيب ،رئي�س

«جامعة �آل �سنو» حممد خالد �سنو
و�أمني ال�سر �أن�س �سنو ،رئي�س «اجلمعية
اللبنانية الهولندية للأعمال» حممد
�سنو ،رئي�س «املعهد الوطني العايل
للمو�سيقى» وليد غلمية ،رئي�سة جلنة
«مهرجانات بعلبك الدولية» مي
عري�ضة ،رئي�س «م�ؤ�س�سة الداعية
فتحي يكن الفكرية الإن�سانية»
�سامل فتحي يكن ،نقيب املهند�سني
فـي ال�شمال ب�شري ذوق ،مدير عام
«م�ؤ�س�سة ال�صفدي» ريا�ض علم الدين،
رئي�س «م�ؤ�س�سة الدكتور راجح طاهر
اخلريية» رمزي طاهر ،مدير عام
فندق «جفينور روتانا» مارك متربال،
رئي�س حترير جملة «Lebanon
رمزي
»Opportunities
احلافظ� ،صاحب �شركة «مار�س»
فرانك مار�س ،نائب الرئي�س التنفيذي
فـي �شركة «املباين» ال�سعودية جوزيف
�ضاهر ،الرئي�س التنفيذي فـي هيئة
كهرباء ومياه دبي �سعيد الطاير ،الدكتور

عبد اهلل بن �صالح بن مبارك اخلليفي،
كبري املحا�سبني ال�سابق فـي �شركة
«Gulf Eternit Trading
� »Coساثي�ش كري�شمان ،مدير �شركة
«»Khimji Ramdas LLC
نايل�ش خمجي ،م�س�ؤول ق�سم املبيعات
فـي «Cheuvreux-Crédit
 »Agricole Groupفـي �أمريكا
ال�شمالية خالد بي�ضون ،املهند�س برنارد
خوري ،امل�ؤرخ والأ�ستاذ اجلامعي نورتن
مزفن�سكي ،الرئي�س والهيئة الإدارية
فـي �شركة «»Jushi Group
ال�صينية ،رئي�س �شركة «Imperial
� »Equitiesسينيه ت�شادي ،رئي�س
جمل�س �إدارة �شركتي « Shabbir
Tiles and Ceramics
 »Limitedو«،»Thal Ltd
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
لـ»بنك قطر الدويل الإ�سالمي» ال�شيخ
خالد بن ثاين بن عبد اهلل �آل ثاين،
رجل الأعمال املهند�س مارون �سمعان

با�سمه وا�سم �شركة «Petrofac
 ،»Limitedجون غالكن من
�شركة «BSI Management
-»Systemsالإمارات ،ال�شريك
امل�س�ؤول فـي �شركة «& Ernst
 »Youngب�سام احلاج و�شريكه
�أندريه كا�سربيان ،مدير «غرين
�سكيب�س للمقاوالت» دون برو�ست،
املدير التنفيذي فـي «م�ؤ�س�سة نا�صر
بن عبد اللطيف ال�سركال» �أحمد بن
عي�سى ال�سركال با�سم امل�ؤ�س�سة ،ال�سيد
بانو�س مانيا�س ،ال�سيد فيجاي ماييكر،
«زيناتي غروب» للأخ�شاب�« ،شركة
خليل وردة» للأقم�شة ،الفنان �سعد
حمدان ،ال�سيد �أندريه الغاوي ،معالج
العظام باري �سايفوري.
كما تلقى خمزومي �إت�صاالت تعزية
بنجله �أبرزها من رئي�س وزراء
كرد�ستان الدكتور برهم �صالح.

مو�صللي �إىل تلفزيون «العامل»:
دور احلركات اجلهادية التكفريية اليوم
هو �ضرب املحور املمانع
�سية فـي «حزب احلوار الوطني» الأمريكية الدكتور �أحمد مو�صللي �أن اجلهادية التكفريية.
و�أ�ستاذ العالقات ال�سيا�سية اخلطر الأكرب الذي تواجهه الثورات كالم مو�صللي جاء خالل مقابلة له
والدرا�سات الإ�سالمية فـي اجلامعة العربية اليوم ي�أتي من احلركات على تلفزيون «العامل» �ضمن برنامج
«مع احلدث» حاوره الإعالمي
توفيق �شومان ،ومت التطرق �إىل
احلركات الإ�سالمية املت�شددة جلهة
فكرها وتفرعاتها وم�صادر متويلها
ودعمها.
فر�أى �أن الثورات العربية تتعر�ض
و�ستتعر�ض حلركات م�ضادة منها
ما هو علماين م�سترت ومنها ما هو
نتاج الأنظمة املنهارة ولكن اجلزء
الأخطر منها هو ذلك الآتي من
القوى التي كانت مقيدة فـي ال�سابق
و�أ�صبحت اليوم حرة التحرك �ضمن

كما يح ّد النظام الن�سبي من �آثار التزوير على �صعيد نتائج االنتخابات لذات
الأ�سباب املتعلقة ب�شراء الأ�صوات ،وي�ساهم �أي�ضا فـي جتديد والدة الأحزاب
الوطنية ،لأنه بعد اخلروج من اخلطاب الطائفي ،وتكوين خطاب وطني ،هذا
اخلطاب اجلديد لن يكون قوي ًا وم�ؤثر ًا �إذا مل تتم �صياغته فـي �إطار م�شروع
حزبي يجري ال�سعي احلقيقي لتحويله واقع ًا ملمو�س ًاُ .ي�ضاف �إىل ذلك عدد
كبري من الفوائد كتعزيز التكتالت النيابية و�إق�صاء املتطرفني وذلك من خالل
ن�صاب الإبعاد املحدد بحا�صلني انتخابيني ،وخلق املجتمع املدين الفاعل.
ي�ضاف �إىل االيجابيات املذكورة �أن الإيجابية الأهم هي �أن اعتماد النظام الن�سبي
�سيخفف كثري َا من �آثار الطائفية ال�سيا�سية التي هي �أم العلل التي نعاين منها،
من خالل م�ساهمته بطريقة غري مبا�شرة ب�إلغاء نظام املحا�ص�صة املولد لهذه
الآفة ،عرب �إ�ضعاف �أعمدة نظام املحا�ص�صة ،وهم زعماء الطوائف .فاعتماد
الن�سبية �سي�ضعف حكم ًا الهيمنة ال�سيا�سية التي ميار�سها ه�ؤالء الزعماء على
�أبناء الطوائف الذين �أنتجهم قانون االنتخاب الذي طبق فـي لبنان منذ العام
 1922والذي يعتمد على القانون الأكرثي فـي دوائر متعددة املقاعد مع ال�صوت
اجلمعي.
وكما هو معلوم ،ف�إن معظم الدول الأوروبية تعمل بالنظام الن�سبي ،وحتى
الربملان الأوروبي يعتمد الن�سبية ،وكذلك العراق ذو املكونات املجتمعية امل�شابهة
حلدٍ كبري للبنان.
وحتى بريطانيا ،التي تعتمد النظام الأكرثي منذ القرن ال�سابع ع�شر ،والتي
تختلف حالتها املجتمعية عن لبنان ،فقد بد�أ عدد كبري من ال�سيا�سيني
والأكادمييني بحملة كبرية فـي و�سائل الإعالم ،من �أجل �إلغاء القانون الأكرثي
واعتماد الن�سبية ،وكان ذلك بعد �أن ح�صل حزب العمال على �أكرثية املقاعد
النيابية وتوىل احلكومة الربيطانية ،رغم ح�صوله على  %36من �أ�صوات
املقرتعني فقط.
وفـي اخلتام ،نقول ب�أن لبنان ميثل حالة فريدة من نوعها وغري موجودة فـي
العامل الغربي من حيث تركيبته املجتمعية التي ت�ستوجب نظام اقرتاع من نوع
خا�ص قادر على التك ّيف مع هذه الرتكيبة .من هنا �أهمية اعتماد نظام التمثيل
الن�سبي ،لي�ضمن ويحفظ حقوق كل ال�شرائح املجتمعية.
 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.

خمزومي فـي لقاء
مع فعاليات بريوتية

التقى املهند�س ف�ؤاد خمزومــي
فعاليات بريوتية فـي �إطار ن�شاط «جلنة
طريق اجلديدة» فـي «حزب احلوار
الوطني» ،وذلك فـي مقر احلزب فـي
طريق اجلديدة ،حيث تناول معهم
الأو�ضاع العامة فـي البالد وتطرق
تلك الدول .و�أو�ضح مو�صللي �أنه من �إىل مو�ضوع ت�شكيل احلكومة ،فاعترب
بني تلك القوى ،احلركة اجلهادية
التكفريية التي باتت قادرة اليوم
على التحرك و�ضرب الإ�ستقرار فـي
عدة دول ،وذلك �إما ملنع التغيري �أو
لل�ضغط من �أجل التغيري فـي اجتاه
يخدم م�صاحلها.
ولفت �إىل �أن هذه احلركات اجلهادية
التكفريية ب�شكل عام ترف�ض
الدميقراطية والتعددية وحقوق
الإن�سان وتعترب �أن منطوق ال�شريعة
يختلف عن كل هذه الأمور .وبالتايل،
ف�إن ما قاله م�ؤخر ًا الرجل الثاين فـي
«القاعدة» �أمين الظواهري يعبرّ عن
مكنونات ()...
�ص 4

�أن الأو�ضاع املعي�شية والإقت�صادية
وم�صالح النا�س ال حتتمل املزيد من
الت�أخري.
كما حث خمزومي ال�شباب على نبذ
الفتنة والتم�سك بالوحدة الوطنية
�سبي ًال لإنقاذ لبنان من �أتون
ال�صراعات الأهلية.
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تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 3
اعترب نائب الأمني العام لل�ش�ؤون
ال�سياهذا الفكر ،فقد قال �إن هنالك
ثورة م�ضادة على ال�شعب «الطيب»
فـي م�صر من قبل املجل�س الع�سكري،
وذلك على الرغم من �أنه مت تعديل
الد�ستور ومت �سجن الرئي�س ال�سابق
ح�سني مبارك ورجاله و�سيتم �إجراء
انتخابات رئا�سية ،وعلى الرغم من
�أن حركة «الإخوان امل�سلمني» ،التي
هي من املكونات الأ�سا�سية للمجتمع
امل�صري ،تقبلت هذا التغيري
و�أ�صبحت جزء ًا من اللعبة ال�سيا�سية،
وهو الأمر الذي اعتربه مو�صللي
تطور ًا �إيجابي ًا .غري �أنه �أ�شار �إىل �أن
حركة اجلهاديني التكفرييني ترف�ض
�أي منوذج تع ّددي منفتح قائم على
الإختيار .و�أكد �أن احلركة ال�سلفية
الوهابية فـي م�صر ال متتلك القدرة
على التغيري ولكنها قادرة على
التخريب لأن هنالك من يدعمها.
فما يجري فـي اخلليج ،بر�أيه ،هو
حماولة للقيام بثورة م�ضادة حلركات
الثورات التي جرت وجتري فـي الدول
العربية الأخرى ،م�شري ًا �إىل �أن ما
يجري فـي البحرين لي�س �صراع ًا
�سني ًا�-شيعي ًا ،بل هو �صراع للتعبري
عن رف�ض الدميقراطية والتعدد ّية
واحلقوق.

و�أكد �أن احلركات املت�شددة هذه
خمرتقة �أمني ًا من قبل �أجهزة
ا�ستخبارية متعددة ،ولكن الوا�ضح
اليوم هو �أن اململكة العربية ال�سعودية
ترف�ض الثورات ال�شعبية القائمة فـي
املنطقة ،معترب ًا �أنها ت�ستخدم هذه
احلركات للتعبري عن هذا الرف�ض.
ففي �سوريا ،حت ّركت هذه اجلهات
التكفريية ،خ�صو�ص ًا من مدينة
«الزرقا» التي انتمى �إليها �أبو م�صعب
الزرقاوي واعترب من �أهم رموزها،
مو�ضح ًا �أن هذه املنطقة لي�ست بعيدة
عن املنطق التكفريي� ،إال �أنه ُي�ستخدم
اليوم مل�صلحة دول اخلليج .كما �أكد
�أن لـ»القاعدة» وجود قوي ومتجذر
فـي اليمن وال ميكن �إزالته ب�شكل
�سريع نظر ًا �إىل الطبيعة القبلية
املوجودة فـي اليمن ،معترب ًا �أن اليمن
�أ�صبح قاعدة لـ»القاعدة» .ور�أى �أن
ال�سعودية هي التي ت�ساعد الرئي�س
اليمني علي عبد اهلل �صالح على
البقاء فـي ال�سلطة ،فهي ال تعرف
من �سي�أتي من بعده وال كيف �ستكون
العالقة بني اليمن وال�سعودية ،فـي
ظل حالة االنق�سامات الداخلية التي
ي�شهدها املجتمع اليمني حالي ًا .كما
لفت �إىل �أن دخول احلركات ال�سلفية
من لبنان والأردن �إىل �سوريا له ت�أثري
كبري على الو�ضع الأمني داخل هذه
الدولة.
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�أما على ال�ساحة الليبية ،ف�أو�ضح
�أن هنالك جمموعة من املقاتلني
تابعة لـ»القاعدة» �أي�ض ًا ،ولكن لي�س
بال�ضرورة �أن يكون هنالك ات�صال
تنظيمي مبا�شر معها .ولكنه ا�ستبعد
�أن تكون هذه اجلماعات املقاتلة هي
ال�سبب فـي عدم تقدم الثورة فـي
هذا البلد .فاعترب �أن «الناتو» يريد
تق�سيم ليبيا ولي�س م�ساعدة الثورة،
وذلك لأنه يريد لها �أن تكون قاعدة
للقوات الأمريكية فـي كل �أفريقيا،
�إذ �أنه فـي كل القارات توجد قواعد
للقيادة الأمريكية مثل «Central
و»Euro
»Command
 ،»Commandوليبيا �ستكون
اليوم املدخل لأفريقيا من �أجل و�ضع
اليد على النفط �أو ًال ،و�إقامة مركز ور�أى �أن الأ�سا�س فـي التغيري هو
قيادة « »Afri Commandالقوى الكربى التي �أتت و�ست�أتي
بالتغيري وقدرتها على �ضبط
ثاني ًا.
اال�ستقرار بعد ذلك .فما يجري
و�أو�ضح �أن مفهوم ال�سلف ال�صالح اليوم فـي م�صر وما �سيجري فـي
هو جزء من الفكر الإ�سالمي دول �أخرى هو �أن «القاعدة» ترى
عموم ًا ،فال�سلف ال�صالح ي�شمل �أن لها م�ساحة للحركة اليوم و�أن
ال�صحابة والتابعني وتابعي التابعني .هنالك فر�صة لأن تقوم ب�أمور مل
�إال �أن ال�سلفية ،كما ا�صطلح على تتمكن من القيام بها فـي ال�سابق.
ا�ستخدامها ،هي حماولة للعودة غري �أن مو�صللي �أكد �أن هنالك قوى
�إىل تلك املرحلة كمرحلة ت�أ�سي�سية �إ�سالمية �أخرى لها وجود كـ»الإخوان
للمجتمع مع �إلغاء كل ما جاء فـي امل�سلمني» فـي دول عديدة .وهذا
التاريخ الإ�سالمي ،ولذلك يقف الوجود فاعل فـي جمتمعات تلك
ال�سلفيون اليوم �ضد كل املذاهب .الدول منذ ع�شرات ال�سنني وهو لي�س
ولفت �إىل �أن الوهابيني هم جزء وجود ًا طارئ ًا �أو من خارج الن�سيج
من ال�سلفية ولكن لي�ست كل ال�سلفية الإجتماعي .وتعليق ًا على دعوة
تكفريية ولي�ست كل التكفريية جهادية احلركات الإ�سالمية املت�شددة فـي
ولي�ست كل اجلهادية عنيفة ،غري م�صر �إىل هدم الأ�ضرحة واملزارات
�أن الظاهر من بني هذه احلركات التي يق�صدها بع�ض امل�سلمني ،قال
اليوم هي ال�سلفية الوهابية التي مو�صللي �إن هذه احلركات هي �ضد
ا�ستخدمت فـي �أفغان�ستان كحركة �أي �ضريح �أو مزار له بعد تاريخي �أو
ِ
ً
جهادية تكفريية ثم عادت �إىل الدول تراثي ،معتربا �أن فكر هذه احلركات
العربية و�أ�صبحت حركة �ضد الأنظمة مغلق ور�ؤيتها �سطحية .وذكر �أنه �إىل
القائمة ،م�ؤكد ًا �أنها خمرتقة دائم ًا جانب احلركة الوهابية املتواجدة
فـي م�صر ،هنالك �أي�ض ًا جمموعات
من قبل املخابرات.
�إ�سالمية ان�شقت عن «الإخوان
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وتطرق �إىل امل�صطلح امل�ستخدم
فـي الوقت الراهن وهو «�إعادة
التوجيه» ،فر�أى �أنه يتم توجيه هذه
احلركات الآن ل�ضرب املحور املمانع
الذي يقال �إن غالبيته من «الإ�سالم
ال�سيا�سي» ،واملطلوب حتويل الثورات
عن �أهدافها احلقيقية .كما �شدد
على �أنه بعد انت�صار لبنان على
�إ�سرائيل عام  ،2006ثمة الكثري
من القوى ال�سلفية رف�ضت اعتبار
ذلك ن�صر ًا ،وبد�أت حتركها ل�ضرب
ال�شيعة �أو ًال ثم امل�سيحيني ،م�شري ًا
�إىل ق�ضية «الرباء والوالء» واعتبار
اجلي�ش اللبناين جي�ش ًا �صليبي ًا،
تربير ًا ملحاربته.
امل�سلمني» فـي مرحلة �سابقة .ولكنه
�شدد على �أن م�صر هي الدولة الأوىل
التي ت�ستطيع مكافحة هذا الفكر
عرب الأزهر وعرب مفكرين م�صريني
ومب�ساعدة دول �أخرى ،الفت ًا �إىل �أن
هذا ميكن حدوثه فـي حال ا�ستقل
الأزهر ،مذكر ًا ب�أن الأزهر كان قد
�أُت ِبع للرئا�سة التي تركت �ش�ؤون الدين
لل�سعودية ،مما ي�ستوجب �إعادة دور
الأزهر وا�ستقالليته.

ون ّبه مو�صللي �إىل �ضرورة التمييز
بني طبيعة احلركات الإ�سالمية
ال�سيا�سية اليوم .فهنالك احلركات
املعتدلة التي تر�ضى بتداول ال�سلطة
وباحلقوق وبالدولة املدنية عموم ًا مع
تطبيق الأخالقيات الإ�سالمية .وفـي
املقابل ،هنالك �إ�سالميني متطرفني
منهم جماعات وهابية و�سلفية
ومنهم �إ�سالميني مت�شددين جهاديني
تكفرييني ولكن غري �سلفيني.

والحظ �أن ال�سعودية ت�شعر بخوف
�شديد من التغيري فـي م�صر وبالتايل
قد يكون دعمها لهذه اجلماعات
تلقائي ًا .ف�إذا ما حتولت م�صر �إىل
الدولة التي نتمناها جميع ًا� ،سيتقل�ص
الدور ال�سعودي على امل�ستوى الديني
وتعود الواجهة الدينية الفكرية �إىل
م�صر الأزهر الذي ميثل التاريخ
الإ�سالمي عموم ًا .غري �أن امل�شكلة
الكربى ،بر�أيه ،تكمن فـي �أن اململكة
هي الدولة املالية الكربى فـي املنطقة
التي لديها �إمكانيات جتنيد وحت�شيد
و�إر�سال جمموعات مت�شددة �إىل �أي
دولة �أخرى ،مما يتطلب معاجلة
هذه الق�ضية فـي �إطار �إقليمي ولي�س
حملي.

وخل�ص �إىل �أن مثل هذه اجلماعات
ال ميكن �أن تزول من تلقاء نف�سها،
فال بد من �ضبطها فكري ًا واحلوار
معها من قبل املراجع املخت�صة
ولكن الإ�شكالية الكربى هي �أن
الوهابية لي�ست حركة حمدودة فـي
هذه الدولة �أو تلك ،فقد �أ�صبحت
منت�شرة فـي كثري من دول العامل
الإ�سالمي بدء ًا من ال�سعودية مرور ًا
بدول خليجية �أخرى و�صو ًال �إىل
�أفغان�ستان وباك�ستان .ور�أى �أن ثمة
و�سيلتني لتطويق هذه اجلماعات
وهما ال�ضبط الأمني املبا�شر فـي
حال وجود خطر �أو ًال ،وثاني ًا �إجراء
مراجعة للفكر الوهابي ككل.

كلمات عن احلاج رامي...
�إن املرحوم رامي خمزومي مثال ال�شاب مدير �شركة «بانوراما للخدمات
املر�ضي من �أمه و�أبيه ...مثال ال�شاب الإعالنية والإعالمية»
امل�ؤمن .ومن كان مر�ضي ًا لأهله ير�ضى
اهلل عليه� .إذ ًا باملفهوم الفل�سفي للدين على الرغم من �أن حياة رامي كانت
والقيامة ف�إن رامي هو مبرتبة ال�شهداء ق�صرية �إال �أنه �أجنز الكثري وترك �أثر ًا
كونه عا�ش �صاحل ًا جماهد ًا فاع ًال فـي حياة �أ�شخا�ص كرث .لن �أن�سى �أبد ًا
للخري ،كيف ال يكون �شهيد ًا وال�شهداء طفولتنا التي �أم�ضيناها مع ًا ،كما لن
هم �أمراء اجلنة؟ ...رحم اهلل ال�شهيد �أن�سى كرمه و�إح�سا�سه الفريد بالعناية
رامي وجعلنا من ال�سائرين على دربه بالآخرين .يتم ّلك �أ�صدقاءه احلقيقيني
�إنه �سميع عليم.
�شعور باخل�سارة ال ميكن و�صفه .وعلى
م�صطفى حمود
الرغم من �أننا مل نعد نتوا�صل كثري ًا

�أكاليل ورد
على �ضريح احلاج رامي
ق ـ ـ ــام وف ـ ـ ــد م ـ ـ ــن «قط ـ ـ ــاع
ال�شب ـ ـ ــاب والط ـ ـ ــالب» وم ـ ـ ــن
«جلن ـ ـ ــة ال�ضاحي ـ ـ ــة» فـي «ح ـ ـ ــزب
احل ـ ـ ــوار الوطن ـ ـ ــي» برئا�س ـ ـ ــة
م�سـ ـ ـ ـ�ؤول القط ـ ـ ــاع �إي ـ ـ ــاد
�سكري ـ ـ ــة بو�ض ـ ـ ــع �إكليل ْي ـ ـ ــن من
احلـــــوار

ال ـ ـ ــورد على �ضري ـ ـ ــح املرح ـ ـ ــوم
احل ـ ـ ــاج رام ـ ـ ــي خمزوم ـ ـ ــي فـي
جبان ـ ـ ــة البا�شورة ،وبعده ـ ـ ــا تال
الوف ـ ـ ــد الفاحت ـ ـ ــة على روح ـ ـ ــه
الطاه ـ ـ ــرة.

بعدما انتقلت �إىل نيويورك �إال �أنني « Cheuvreux-Crédit
كنت �أعلم دائم ًا �أنه ب�إمكاين االت�صال  »Agricole Groupفـي
به فـي �أي وقت و�أنني �س�أجد عنده �أمريكا ال�شمالية
احلفاوة نف�سها التي اعتدت عليها
�سابق ًا� .أ�ستطيع تخ ّيل املعاناة التي فـي غفلة من الزمن �صعقت بخرب
مت ّران بها ،فقد ر�أيت معاناة والداي رحيل فار�س من الفر�سان النبيلة
ت�ضج باحلياة والفت ّوة
بعدما توفيت �أختي قبل � 13سنة .ومع ال�شهمة التي ّ
�أن احلياة ال تعود كما كانت عليه� ،إ ّال والنبل والأخالق� ،أال وهو الفار�س رامي
�أن الزمن كفيل مبداواة اجلراح.
ف�ؤاد خمزومي.
خالد بي�ضون
م ّرت حلظات وك�أنها دهر على هذا
ال�سيء ...لقد تخ ّيلت �أن الأر�ض
م�س�ؤول ق�سم املبيعات فـي النب�أ ّ

قد توقفت عن الدوران ،والكواكب
جت ّمعت فـي كوكبة جنائز ّية و�أ�شاحت
بنورها عن هذه الأر�ض الفانية .كيف
واملحب فـي
ال�صدق اليقظ
ّ
ال ورائد ّ
لبنان ذهب فـي رحلة �سماوية لي�سرتيح
بعد عناء؟!
�صحيح �أننا ب�شر ،و�أن لنا �إح�سا�س
ونظر ،لكن هل يخفى القمر؟
�إنّ َيراعي ي�سكب دموعه على الرجل
املحب للكل من
الإن�سان الط ّيب القلب ّ
دون منازع.

احلياة متوقفة منذ رحيلك وحتى اليوم
حزينة فارغة تبكيك ،ف�ألهمنا اللهم
من عليائك ال�صرب.
وليكن ذكرى وجودك بيننا �أ�سطورة
كفاح ومثا ًال لالهتداء به .ولتكن
ذكراك �أبد ّية و�إن كان الن�سيان من
�ش َيم الإن�سان...
عا�صي ح ّيار
رئي�س «جلنة الأ�شرفية و�شرق
بريوت» فـي «حزب احلوار
الوطني»

احلـــــــــوار

ر�أي
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احتماالت ما بعد امل�صاحلة الفل�سطينية
�صبحي غندورv
فج�أة ح�صل التوافق الفل�سطيني
على ورقة العمل امل�صرية ،وما فـي
ذلك من مدخل مهم لإعادة وحدة
اجل�سم الفل�سطيني قيادة و�شعب ًا
و�أر�ض ًا .االتفاق هو حتم ًا �إجناز
مهم للقيادة الع�سكرية امل�صرية
التي تولت الإ�شراف على تفا�صيل
االتفاق ،كما التوافق الفل�سطيني
م�صلحة عامة من�شودة منذ �سنوات.
لكن هل �سيكون االتفاق �أي�ض ًا مق ّدمة
ال�ستئناف امل�ساعي الأمريكية
والأوروبية من �أجل حتقيق تق ّدم
على م�سار املفاو�ضات الفل�سطينية-
الإ�سرائيلية؟ �أ�شك بذلك ،لأن
احلكومة الإ�سرائيلية مل ت�ستجب
ملطلب وقف اال�ستيطان فـي ظ ّل
ظروف االنق�سام الفل�سطيني ،ف ِل َم
�ستتجاوب الآن وهي التي اعرت�ضت
�أ�ص ًال على التفاهم الذي ح�صل بني
« فتح» و» حما�س» وحذرت ال�سلطة
الفل�سطينية من عواقبه؟
فما املمكن حدوثه �إذن الآن بعد توقيع
االتفاق الفل�سطيني؟! �أعتقد �أن هذا
االتفاق �سيف�سح املجال �أمام �إمكانية
الدعوة مل�ؤمتر دويل جديد على غرار
م�ؤمتر مدريد منذ  20عام ًا ،بحيث
ميكن دعوة وفد فل�سطيني ميثل
احلكومة الفل�سطينية املق ّرر ت�شكيلها
الآن من عنا�صر م�ستقلة (حكومة
تكنوقراط) �إ�ضافة �إىل �سوريا
ولبنان ودول عديدة �أخرى لبحث
م�شروع الت�سوية ال�شاملة لل�صراع

فالظروف
العربي-الإ�سرائيلي.
القائمة الآن ت�ساعد كلها على عقد
م�ؤمتر دويل جديد هذا العام ُيخرج «
امللف الفل�سطيني» من م�أزق اجلمود
ب�سبب مواقف حكومة نتنياهو
الراف�ضة لوقف اال�ستيطان ،كما
�سيف�سح هذا امل�ؤمتر املجال حلاالت
« تطبيع» عربية جديدة مع �إ�سرائيل
ترغب وا�شنطن بتحقيقها نتيجة
�ضغوط متا َر�س حالي ًا على �أطراف «
قوى املمانعة» فـي املنطقة.
لقد حت ّدث الرئي�س الأمريكي �أمام
اجلمعية العامة للأمم املتحدة
فـي �شهر �أيلول املا�ضي م�شري ًا �إىل
�أه ّمية وجود ممثلني عن « الدولة
الفل�سطينية» فـي االجتماع املقبل
للجمعية� ،أي بعد �أقل من � 6أ�شهر
من الآن ،بينما ُيدرك الرئي�س �أوباما
و�إدارته �أنّ ذلك غري ممكن فـي ظ ّل
�أ�سلوب التفاو�ض الذي كان �سائد ًا
فـي ال�سنوات ال�سابقة ،والذي و�صل
�إىل طريق م�سدود .لذلك ُي�صبح
امل�ؤمتر الدويل بدي ًال مهم ًا لآل ّية
م�سار التفاو�ض الثنائي فـي ظ ّل رغبة
�أمريكية و�أوروبية وعربية بالتعامل
مع كل ملفات ال�صراع العربي-
الإ�سرائيلي.
وقد بد�أت �إدارة باراك �أوباما عهدها
بت�أكيد االهتمام مبلفات ال�صراع
وبالنظرة
العربي-الإ�سرائيلي،
الإيجابية للمبادرة العربية ،وب�أنها
�ستعطي لهذا الأمر �أولوية من خالل
اختيارها ال�سناتور جورج ميت�شل
ليكون موفد ًا خا�ص ًا ملعاجلة ملفات
هذا ال�صراع ،كما �سبق له �أن فعل

وجنح ب�ش�أن الأزمة الإيرلندية.
�أي�ض ًا ،بقي املوقف الدويل عموم ًا
متما�سك ًا خلف الأ�س�س التي قد يقوم
عليها امل�ؤمتر الدويل املقبل ،كما بدا
ذلك فـي قرار جمل�س الأمن رقم
.1860
حتى على امل�ستويني العربي
والفل�سطيني ،فقد ا�ستم ّر النهج
الذي يراهن على م�ضمون املبادرة
العربية الداعية لت�سوية �شاملة على
يتم�سك ب�شرعية
كل اجلبهات والذي ّ
ال�سلطة الفل�سطينية وحدها.
�إن « توفري» الأجواء املنا�سبة للم�ؤمتر
الدويل على قاعدة املبادرة العربية
قد ح�صل ،و�ستكون الآن الأولوية
حتم ًا هي �إنهاء االنق�سام داخل
اجل�سم الفل�سطيني وفق ترتيبات
تفرز حكومة وحدة وطنية غري
�سيا�سية ،وت�شرف على �إعادة �إعمار
غزة ،وتتوىل �أي�ض ًا م�س�ألة تنظيم
املعابر �إىل القطاع ،مع توافق على
ا�ستمرار الهدنة الأمنية مع �إ�سرائيل
وعلى �إجراء االنتخابات الفل�سطينية
فـي العام املقبل.
�أ ّما املفاو�ضات الفل�سطينية مع
�إ�سرائيل ،ف�ستكون من م�س�ؤولية
قيادة ال�سلطة ال غريها ،بحيث يكون
قرار املقاومة الفل�سطينية �إعطاء
مهلة زمنية لهذه املفاو�ضات فـي ظ ّل
املتغيرّ ات احلا�صلة حالي ًا واحتماالت
اجل ّدية فـي تنفيذ م�ضامني املبادرة
العربية.
فاحلرب على غزة و�ضعت جميع
الأطراف �أمام خال�صات جديدة :ال
�إمكانية لإنهاء املقاومة وال لتجاوزها

�أو جتاهلها .فـي املقابل :ال لتجاوز
دور قيادة ال�سلطة �أو جتاهل الدعم
الدويل والعربي لها!
هذه « ال�ضوابط» �شكلت حالة من «
اخلطوط احلمراء» لدى الأطراف
املختلفة عربي ًا وفل�سطيني ًا� ،إذ تبني
�أن هناك حدود ًا ال ميكن جتاوزها من
قبل الداعمني للمقاومة ،كما ظهرت
حدود �أخرى �أمام من يرف�ضون نهج
املقاومة.
املح�صلة ،يبدو �أن �إدارة باراك
فـي
ّ
�أوباما �ستعود فـي �سيا�ستها باملنطقة
�إىل النهج الذي كانت عليه الإدارة
فرتتي بيل كلينتون
الأمريكية فـي
ْ
من ت�شجيع على ت�سويات �سيا�سية،
كما حدث فـي االتفاق الفل�سطيني-
الإ�سرائيلي فـي �أو�سلو وما بعده ،وكما
جرى بني الأردن و�إ�سرائيل فـي اتفاق
وادي عربة ،وفـي دعم املفاو�ضات
بني �سوريا و�إ�سرائيل حتى نهاية عهد
�ضغوط مار�ستها
كلينتون ،وطبع ًا مع
ٍ
وا�شنطن فـي تلك احلقبة على ع ّدة
�أطراف عربية ملبا�شرة خطوات
التطبيع مع �إ�سرائيل دون انتظار
مل�صري املفاو�ضات.
الأمر املختلف الآن هو �أن اتفاقات
�أو�سلو وما بعدها مل تثمر �سالم ًا
وال ان�سحاب ًا �إ�سرائيلي ًا وال دولة
فل�سطينية ،و�أنّ نهج املقاومة هو
الذي �أجرب �إ�سرائيل على االن�سحاب
من لبنان �أو ًال فـي العام ّ 2000ثم من
غزة فـي العام .2005
�أي�ض ًا ،مل تكن �أمريكا فـي حقبة
كلينتون بعقد الت�سعينات متو ّرط ًة
ع�سكري ًا فـي حروب فـي املنطقة ،وال

كانت �إيران ق ّوة م�ؤثرة وفاعلة فـي
�أو�ضاع املنطقة كما هي عليه الآن ،وال
كانت هناك مبادرة عربية لل�سالم
مجُ َمع عليها من قبل احلكومات
العربية ،وال كان هناك هذا االنق�سام
احلاد فـي اجل�سم الفل�سطيني ،بل
فـي الر�أ�س الفل�سطيني.
هذه كلها الآن متغيرّ ات قائمة تدفع
�إدارة �أوباما �إىل التعامل معها فـي
ال�شرق الأو�سط ،لكن �سيا�سة الإدارة
احلالية لن تنف�صل عن الر�ؤية
الأمريكية العا ّمة لل�شرق الأو�سط،
وهي الر�ؤية التي و�ضعت بعهد جورج
بو�ش الأب �ضوابط املفاو�ضات
العربية-الإ�سرائيلية فـي م�ؤمتر
مدريدّ ،ثم رعت خالل عهد بيل
كلينتون االتفاقات واملفاو�ضات.
لقد كان العائق الأكرب ،باملفهوم
ا لأمريكي-ا لأوروبي-ا لإ�سرائيلي
امل�شرتك� ،أمام الت�سوية ال�شاملة الآن
هو احلالة الفل�سطينية وما فيها من
ر�أ�سني للج�سم الفل�سطيني ،ومن
رف�ض الر�أ�س الفل�سطيني فـي غزة
التخلي عن العمل امل�سلح واالعرتاف
ب�إ�سرائيل.
فاجلبهتان امل�صرية والأردنية هما
فـي حالة معاهدات مع �إ�سرائيل،
وهناك مفاو�ضات غري مبا�شرة
خا�صة باجلبهة ال�سورية جرت
ّ
برعاية تركيا� .أ ّما اجلبهة اللبنانية،
فقد جرى �إخراجها من حلبة ال�صراع
الع�سكري بالقرار  1701بعد حرب
�صيف  ،2006و�أ�صبحت الظروف  vمدير «مركز احلوار العربي»
بالتايل مه ّي�أة مل�ؤمتر دويل من �أجل فـي وا�شنطن
ت�سوية �شاملة ،لكن بعد ح ّل « م�شكلة

االنق�سام الفل�سطيني» .
لكن املوقف الأمريكي �سيبقى مو�ضع
�شك لدى العرب طاملا ا�ستم ّرت
وا�شنطن فـي �إغفال التعامل مع
العدوان الإ�سرائيلي على �أنه حالة
يتوجب وقفها فور ًا ،و�أن
احتالل ّ
�إنهاء االحتالل يعني �أي�ض ًا بناء دولة
فل�سطينية م�ستقلة على ك ّل الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة عام  1967مبا
فيها القد�س ال�شرقية ،و�ضرورة
تالزم ذلك مع �ضمانٍ حل ّل عادل
حلقوق الالجئني الفل�سطينيني.
فقد حتدثت وا�شنطن كثري ًا عن
« دولة فل�سطينية»  ،لكن من دون
حتديد حلدود هذه الدولة و�سكانها
وعا�صمتها ،وبال حتديد �أي�ض ًا لنوع
ال�سلطة فيها .فال يكفي احلديث فـي
العموميات عن « الدولة الفل�سطينية»
 ،فحكام �إ�سرائيل �أنف�سهم قالوا
بتلك العمومية ،بينما هم يوا�صلون
قتل الفل�سطينيني على الأر�ض
الفل�سطينية ويد ّمرون ممتلكاتهم...
فغياب ال�سالم احلقيقي ي�ستح�ضر
احلرب والعنف ويدفع باخلا�ضعني
لالحتالل �إىل ممار�سة حقّ مقاومته.
وغياب الدور العربي الفاعل هو الذي
ي�ستح�ضر الدور الأجنبي (الدويل
ي�شجع الآخرين
والإقليمي) وهو الذي ّ
على التدخل فـي �ش�ؤون العرب
وعلى حتويل �أر�ضهم �إىل �ساحة
�صراعات...

ريا�ضة  /ت�سليــة

مي�سي يعرب عن �سعادته
الكبرية لإحراز لقب «الليغا»
�أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي
عن �سعادته البالغة ب�إحراز لقب الدوري
الإ�سباين لكرة القدم للمرة الثالثة على
التوايل عرب التعادل على ملعب ليفانتي
 1/1م�ساء الأربعاء املا�ضي.
وقال مي�سي «�أ�شعر ب�سعادة �شديدة
لأنه كان لقب ًا �صعب ًا ،احتجنا �إىل العمل
ب�شكل �شاق لنحرز اللقب فـي مناف�سة
مناف�س قوي مثل «ريال مدريد» .ينبغي
علينا الآن �أن نحتفل باللقب».
وقاد مي�سي ( 23عام ًا) فريق «بر�شلونة»
لإحراز لقب الدوري الإ�سباين خم�س
مرات خالل م�سريته املبهرة.

«الإحتاد» يقيل �أوليفريا
ويتعاقد مع البلجيكي
دميرتي

�أنهى نادي «الإحتاد» ارتباطه ر�سمي ًا
باملدرب الربتغايل توين �أوليفريا على
الرغم من بلوغ الفريق دور ال�ستة
ع�شر من دوري �أبطال �آ�سيا� .إال �أن
�إدارة «الإحتاد» اتخذت القرار نتيجة
تدين م�ستوى الفريق حتت قيادة

�أوليفريا وعاد الإحتاديون هذه املرة
�إىل الأر�شيف بتعاقدهم مع البلجيكي
دميرتي الذي حقق الإجناز التاريخي
مع «الإحتاد» وهي الثالثية املحلية
«ك�أ�س الإحتاد» و»ك�أ�س ويل العهد»
و»ك�أ�س امللك» فـي مو�سم .98

�إحتاد الكرة الفل�سطيني
يوقف العب ًا ملدة عام
�أوقف الإحتاد الفل�سطيني لكرة القدم
حممد الرخاوي ،مهاجم «�شباب
رفح» �صاحب املركز الثاين فـي بطولة
الدوري املمتاز فـي حمافظات غزة،
ملدة عام كامل .كما فر�ض غرامة
مالية على ناديي «�شباب خان يون�س»
و»خدمات املغازي» ب�سبب �سوء �سلوك
جماهريهما.
وقال �إبراهيم العقاد ،ع�ضو �إحتاد
الكرة الفل�سطيني� ،إن عقوبة �إيقاف
الالعب الرخاوي جاءت بناء على
تو�صية من جلنة االن�ضباط فـي الإحتاد
التي ا�ستندت بدورها على تقرير حكم
ومراقب مباراة «�شباب رفح» �أمام
جاره «جماعي رفح» فـي املباراة التي
�أقيمت بينهما م�ؤخر ًا.
و�أكدت اللجنة �أن حممد الرخاوي
اعتدى عقب �صافرة النهاية على
�أحد العبي الفريق املناف�س من دون
كرة ،و�أمام مر�أى احلكم واملراقب،
ويعد دميرتي املدرب رقم  31هذا
املو�سم فـي دوري زين ال�سعودي حيث
�أجرت الأندية تغيريات فـي �أجهزتها
الفنية با�ستثناء ثالث �أندية احتفظت
مبدربيها وهي «القاد�سية» بقيادة
البلغاري دميرتوف و»الفتح» مع

�سودوكو

واللذان قاما بتدوين الواقعة ،قبل �أن
يتم مناق�شتها خالل اجتماع اللجنة
الأخري.
من ناحية �أخرى� ،أكد العقاد �أن االحتاد
فر�ض غرامة مالية على ناديي «�شباب
خان يون�س» و»خدمات املغازي» بقيمة
 300دينار �أردين ،ب�سبب ما بدر عن ال�سودوكو لعبة يابانية �سهلة من دون
جماهريهما خالل مباراتي الفريقني عمليات ح�سابية .تت�ألف �شبكتها من
الأخريتني فـي بطولة الدوري.
 81خانة �صغرية �أو من  9مربعات
التون�سي فتحي اجلبايل و»الفي�صلي» كبرية يحتوي كل منها على  9خانات
حتت �إ�شراف الكرواتي زالتكو �صغرية .على الالعب �إكمال ال�شبكة
بوا�سطة �أرقام من � 1إىل � 9شرط
داليت�ش.
ا�ستعمال كل رقم مرة واحدة فقط،
�إعداد  :ح�سان القي�سي فـي كل خط �أفقي وفـي كل خط عمودي
بطل �أوملبي وفـي كل مربع من املربعات الت�سعة.

احلل ال�سابق
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احلدث بعيون عربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
فـي �إ�سرائيل منها فتح املعابر وال�ضغط
من �أجل الق�ضية الفل�سطينية وهو ما
ترجم فـي �إنهاء االنق�سام الفل�سطيني
ِ
والتوقيع على امل�صاحلة ،ومن ثم ف�إن
�إ�سرائيل هي امل�ستفيد الأكرب من
حالة اال�شتعال الطائفي فـي م�صر.
وخل�صت �إىل �أن ا�ستمرار هذا النف�س
الطائفي فـي دولة كبرية ومهمة مثل
م�صر ي�شكل خطر ًا على الأمن القومي
العربي ككل ،فالتغيرّ ات العربية ال
ب ّد �أن ينتج عنها الحق ًا موقف قوي
وموحد من �إ�سرائيل يعتمد على مزيد
من ال�ضغط ،و�سوف تكون م�صر فـي
املرحلة القادمة ر�أ�س هذا التوجه.
ور�أت « البيان» الإماراتية �أن حماوالت
�إذكاء العنف الطائفي فـي �أر�ض
الكنانة لي�ست جديدة .و�أن ي�سقط ما
ال يقل عن  12قتي ًال وما يقارب مئتي
جريح ًا �أمر ي�ستدعي الوقوف مطو ًال
عند ذيول احلدث فـي هذه املرحلة
اال�ستثنائية فـي تاريخ م�صر الثورة.
وال ب ّد من ر�سم دوائر حول جهات
زج م�صطلح « العنف
م�ستفيدة من ّ
الطائفي» فـي م�صر مع �شائعات تدور

هل دور م�رص اجلديدة يعجب �إ�رسائيل؟

بقوة وال ميكن ت�أكيدها عن حتركات
م�ضادة للمكا�سب التي حققها
امل�صريون فـي ثورتهم .واعتربت �أن
�آخر ما حتتاجه املنطقة فـي الظروف
الراهنة هو �إدخالها فـي �أتون
�صراعات داخلية والتي �أدمت العراق
طيلة �سنوات ويبدو �أنه يراد لها �أن
متتد �إىل دول عربية �أخرى ت�ستهدف
لي�س فقط �إ�ضعافها ،بل �إحداث �شرخ
فـي املجتمع على اخلطوط الطائفية.
وخل�صت ال�صحيفة الإماراتية �إىل
لفت النظر �إىل �أن حماوالت �إذكاء
العنف واالنق�سام املجتمعي فـي م�صر
ميتد �إىل �أجندة خارجية ال يعجبها
موقف م�صر التي رعت امل�صاحلة
بني « فتح» و» حما�س» وتعهدت بفتح
املعابر التي حولت حياة الفل�سطينيني
فـي غزة �إىل جحيم ،و�س�ألت :هل
دور م�صر اجلديدة التي حتولت �إىل
رعاية الوحدة وامل�صاحلة الفل�سطينية
يعجب �إ�سرائيل؟
ودعت « اخلليج» الإماراتية �إىل
حما�صرة الفتنة وموقظيها .و�إذ
لفتت �إىل �أن الفتنة �أ�ش ّد من القتل،
�س�ألت عمن يريد قتل م�صر بهذا
ال�سالح الفتاك ،الذي يقطع الأو�صال
ويعمي الأب�صار وي�شتت الأم�صار،

احلدث بعيون �إ�رسائيلية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
الفل�سطينية� ،إذا مل تعرتف « حركة
حما�س» ب�إ�سرائيل وتنبذ ما ي�سمى
العنف! و�سخر البع�ض من �أن �سيا�سة
�إ�سرائيل باتت تعتمد على الإنق�سام
بني الفل�سطينيني ،فالإن�شقاق كان
مبثابة ال�ضمانة لإ�سرائيل ملنع قيام
دولة فل�سطينية! فيما اعترب �أحدهم
�أن امل�صاحلة الفل�سطينية �سوف
تنقذ رحلة نتنياهو القريبة �إىل
وا�شنطن� ،إذ ال داعي لدى نتنياهو
ليح�صن زيارته �إىل �أمريكا بتقدمي
ّ
تنازالت للفل�سطينيني مل ي�ؤمن
يوم ًا بها! كما �سيظهر فـي خطاباته
مبظهر �آخر املدافعني عن الغرب
للموجة الإ�سالمية التي تغرق ال�شرق
الأو�سط .ووا�صلت ال�صحف العربية
ر�صد تطور الثورات العربية ،فاعترب
�إحدى الإفتتاحيات �أن هنالك ر�سائل
متناق�ضة ومقلقة ت�صدر عن م�صر،
يخ�ص م�ستقبل اتفاقية « كمب
فـي ما ّ
ديفيد» ومن خطر �أن ت�صبح حركة
« الإخوان امل�سلمني» قوة مهيمنة فـي
م�صر� ،إذ �أن حدوث تطور مماثل
من �ش�أنه �أن يعزز من و�ضع غزة التي
ت�سيطر عليها « حما�س» و�أبدت قلق ًا
من �أن الثورات العربية لن ت�ؤدي �إىل
خف�ض من�سوب العداء جتاه الواليات
املتحدة و�إ�سرائيل عند العرب.
فقد تناول ت�سيبي برئيل فـي « ه�آرت�س»
حتت عنوان « الوحدة الفل�سطينية
احلـــــوار
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خ�صو�ص ًا �أنه ال يخفى على �أحد �أن
دو ًال عربية ا�ستهدفت بهذا ال�سالح،
وعرث املخططون الذين يريدون ال�شر
للوطن العربي كله على �أدوات لهم
فـي غري مكان لإ�شعال نريان الفتنة
وجل�سوا هم يتفرجون ،كما نريون،
على الكوارث تلتهم كل ما ت�صله �أو
من ي�صيبه هذا الفريو�س ال�شيطاين.
واعتربت �أن ت�ضييع �إجنازات الثورة،
و�إظهار �أن ثمة فلتان ًا فـي بلد كم�صر،
عرب بث فريو�سات الفو�ضى ،كالذي
�شهدته �إمبابة مث ًال ،يجب الت�صدي
له بحزم ،وال�ضرب بيد من حديد
على كل من ت�س ّول له نف�سه العبث
وتهديد امل�صري ،خ�صو�ص ًا �أن مرحلة
ما بعد الثورة ما زالت فت ّية وطر ّية
العود ،وما ي�س ّمى الثورة امل�ضادة ما
زالت متتلك �أدواتها التخريبية حتى
الآن .و�شددت على �أن العبث ب�أمن
م�صر خط �أحمر لأي �سبب كان ،وال
ب ّد من معاجلات حا�سمة وجذرية
تقطع الطريق على العابثني وتوفر
احل�صانة واملناعة الكاملتني فـي هذه
املرحلة .ولفتت �إىل �أن فـي م�صر ما
بعد الثورة عنا�صر قوة ال ي�ستهان
بها حلفظ ما حتقق من �إجنازات،
وا�ستكمال ما يرجوه كل م�صري

حري�ص وخمل�ص من االنتقال ببلده
�إىل املوقع الذي ت�ستحقه �أر�ض
الكنانة و�شعبها املعطاء .وختمت ب�أن
يحفظ اهلل م�صر و�أبناءها ،وكل بلد
عربي ،من العبث ال�شيطاين ،ومن
�شر الفنت و�أدواتها ،حتى ال يتحول
الربيع العربي �إىل حرائق متنقلة
ت�أخذه �إىل غري ما هو مرجتى من
تغيري ونه�ضة وعافية ال م�ستقبل لأي
وطن من دونها.
وخل�ص معني الطاهر فـي « ال�سفري»
املرحلة القادمة للفل�سطينيني بعد
امل�صاحلة التي رعتها م�صر بني
حركتي « فتح» وحما�س» ب�أن ثمة
ْ
منفعة متبادلة للطرفني فـي هذه
امل�صاحلة ،التي لن تغيرّ �شيئ ًا فـي
مواقفهما وال فـي مواقعهما على
الأر�ض .و�ستمنحهما الوقت الكايف
لر�ؤية املتغيرّ ات الكبرية التي تع�صف
مبنطقتنا ،والتفاعل مع �آثارها
الفل�سطينية والعربية والإقليمية.
�أما فـي الداخل الفل�سطيني ،ف�إن
على التوقعات �أن تبقى متوا�ضعة،
�إذ �سيحتفظ كل طرف بال�سيطرة
املطلقة على منطقته ،و�ستبقى
الأجهزة الأمنية على حالها مع بع�ض
التعديالت ال�شكلية� ،سيتم الإفراج

عن املعتقلني ،ولكن لن يتم ال�سماح
للطرف الآخر بتجاوز خطوط حمددة
على امل�ستوى التنظيمي والأمني .قد
يطر�أ تراجع على م�ستوى التن�سيق
الأمني مع االحتالل نتيجة ردّات
فعل العدو على امل�صاحلة وتخ ّبط
الإدارة الأمريكية فـي �إدارة �ش�ؤون
املنطقة .حكومة اخلرباء �ستكون
حكومة خدمات يتفق الطرفان على
�أع�ضائها� .ستمنح امل�صاحلة الرئي�س
عبا�س فر�صة عبور ا�ستحقاق �أيلول
(موعد اللجوء �إىل جمل�س الأمن
لالعرتاف بدولة فل�سطينية) دون �أن
تلزم حما�س فـي �شيء� .أما الرهان
على الو�صول �إىل انتخابات ت�شريعية

ورئا�سية وجمل�س وطني بعد �سنة،
فهي لي�ست �أكرث من ت�أجيل لهذه
اال�ستحقاقات حتى ذلك التاريخ،
حيث تظل كل االحتماالت مفتوحة،
خ�صو�ص ًا فـي ظل ردة فعل العدو
و�إجراءاته ،وفـي ظل ما �ست�سفر عنه
الثورات العربية .وخل�ص الطاهر
م�ستنتج ًا �أن امل�صاحلة الفل�سطينية
ب�صيغتها احلالية لي�ست �أكرث من ممر
�إجباري على الطرفني عبوره ،ليق ّررا
بعده طبيعة املرحلة اجلديدة التي ال
نراها �إال ا�ستمرار ًا للمقاومة املجيدة
لل�شعب الفل�سطيني مدعوم ًا هذه املرة
بثقل �أمتنا العربية وجهدها� .إنها
م�صاحلة االنتظار والرتقب.

امل�صاحلة الفل�سطينية تنقذ نتنياهو
وت�شكل خطر ًا على عملية ال�سالم!

�أربكت نتنياهو» امل�صاحلة الفل�سطينية
والأثر الذي خلفته على رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي .فنتنياهو يرى فـي
كل ما حدث ا�ستهداف ًا لإ�سرائيل،
و�أنه ال ميكن �أن ينتج عن الوحدة
الفل�سطينية �أي �أمر �إيجابي ي�ستفيد
منه الإ�سرائيليون .غري �أن نتنياهو،
بح�سب برئيل ،مل يعلن عن �أي
اقرتاح من �ش�أنه �أن ي�سهم فـي ن�سف
امل�صاحلة وتدمريها ،الأمر الذي قد
ي�شيع �أجواء من االرتياح عرب الت�أكيد
على �أن امل�صاحلة لن تكون �سوى حرب
على ورق .و�أ�سف من �أن الإ�سرائيليني
اعتادوا على وجود االنق�سام فـي
املجتمع ال�سيا�سي الفل�سطيني �إىل
درجة بات ي�شكل فيها حجر الأ�سا�س
فـي ال�سيا�سة الإ�سرائيلية جتاه
الفل�سطينيني ،مو�ضح ًا �أن الإن�شقاق
كان مبثابة ال�ضمانة لإ�سرائيل ملنع
قيام دولة فل�سطينية� ،إذ �أنه لو قرر
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س اللجوء �إىل الأمم املتحدة طالب ًا
الإعرتاف بالدولة الفل�سطينية ،كانت
�إ�سرائيل �ستلعب ورقة غزة ،قائلة �إن
عبا�س ال ميثل كل ال�شعب الفل�سطيني،
و�إن �سلطته ال ت�شمل « حما�س»  ،و�إن
ن�صف ال�شعب الفل�سطيني فـي حالة
حرب حقيقية مع �إ�سرائيل .ولفت
�إىل �أن الإنق�سام الفل�سطيني الذي
ظن الإ�سرائيليون �أنه �سيكون �أبدي ًا
�سمح للإ�سرائيليني ب�أن يق�سموا
فو�ضعت
خريطة املنطقة ب�شكل متقنِ :

�سوريا� ،إيران « ،حما�س»  ،وحزب
اهلل فـي جانب ،وم�صر ،ال�سعودية،
الأردن ،وال�سلطة الفل�سطينية فـي
اجلانب الآخر ،م�شري ًا �إىل �أن هذه
اخلريطة كانت مفيدة جد ًا لوا�شنطن
والدول الأوروبية .ولكن فج�أة خ�سرت
�إ�سرائيل كل �أوراقها الرابحة ،كما
الحظ برئيل ،م�شدد ًا على �أن اخلط�أ
الأ�سا�سي الذي وقع هو �أن �إ�سرائيل
جزمت ب�أن ال�شعب الفل�سطيني لن
يتوحد جمدد ًا على الإطالق .وخل�ص
�إىل �أن عبا�س ورئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة « حما�س» خالد م�شعل �أجنزا
ذلك التحول املثري للغ�ضب ،من وجهة
نظره ،وهما يريدان الآن بدء حمادثات
ب�ش�أن م�ستقبل ال�شعب الفل�سطيني
فـي بلده ،كما يريدان اعرتاف ًا �أممي ًا
بالدولة الفل�سطينية� ،إىل جانب �أنهما
يطالبان اليوم ب�إجراء حمادثات ندّية
مع �إ�سرائيل ،الأمور التي مل يكن
نتنياهو م�ستعد ًا لها.
ور�أى �ألوف بن فـي « ه�آرت�س» �أن
اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية �إذا
حتققُ ،ينذر ب�سيطرة « حما�س»
على احلركة الوطنية الفل�سطينية
ومينح بنيامني نتنياهو باب هرب
من الأزمة التي دُفع �إليها ب�سبب
جمود العملية ال�سيا�سية .واعترب �أن
هذا ما كان يحتاجه نتنياهو لت�أمني
ا�صطفاف لتوحيد الإ�سرائيليني خلفه
و�ص ّد ال�ضغوظ الدولية لالن�سحاب
من ال�ضفة الغربية .ولفت �إىل �أن

حكومة الوحدة �أو حكومة اخلرباء
اللتني �أعلن عنهما الفل�سطينيون
من القاهرة بعد توقيع االتفاق هما
عنوانان جيدان لكنهما فارغان
من امل�ضمون .فرب�أيه ،ال يوجد فـي
احلقيقة �سلطة غري �سيا�سية وال توجد
حكومات مت�ساوية .فهنالك دائم ًا جهة
م�سيطرة ،الفت ًا �إىل �أن القوي والأكرث
تنظيم ًا وت�سلح ًا� ،أي « حما�س»  ،هو
الذي �سيحكم ال�سلطة الفل�سطينية و»
منظمة التحرير الفل�سطينية» ولي�س
اخلرباء .وبعد �أن ع ّرج �ألوف بن على
الو�ضع داخل حكومة نتنياهو ،خل�ص
�إىل �أن امل�صاحلة الفل�سطينية �سوف
تنقذ �أي�ض ًا رحلة نتنياهو القريبة
�إىل وا�شنطن ليخطب فـي م�ؤمتر
الـ» �آيباك» وفـي جمل�س النواب
الأمريكي .ولفت �أخري ًا �إىل �أنه بعد
امل�صاحلة الفل�سطينية ،ال داعي لدى
ليح�صن زيارته �إىل �أمريكا
نتنياهو
ّ
بتقدمي تنازالت للفل�سطينيني مل ي�ؤمن
يوم ًا بها .لقد انتهى ال�ضغط وميكن
لنتنياهو �أن يلقي خطاب كما يحب
�أن يظهر مبظهر �آخر املدافعني عن
الغرب للموجة الإ�سالمية التي تغرق
ال�شرق الأو�سط.
والحظت « جريوزاليم بو�ست» حتت
عنوان « كابو�س �أحمدي جناد» �أن
الرئي�س الإيراين حممود �أحمدي
وجه انتقادات عنيفة لإ�سرائيل
جناد ّ
والواليات املتحدة ،الفتة �إىل قوله
�إن « �شرق �أو�سط جديد �سيبزغ فـي

امل�ستقبل القريب من دون �أي وجود
للواليات املتحدة والنظام ال�صهيوين
وحلفائهما» و�أن « الواليات املتحدة
و�إ�سرائيل تدبران م�ؤامرة لإ�شعال
�صراع �إيراين-عربي �شيعي�-سني فـي
املنطقة» داعي ًا احلكومات الإقليمية
�إىل اليقظة من �أجل التغلب على
امل�ؤامرات الأمريكية .و�أ�سفت من �أن
فر�ص حتقق توقعات جناد ،جلهة �أن
ت�ؤدي التغيريات الثورية احلالية التي
جتتاح املنطقة �إىل زيادة العداء �ضد
�إ�سرائيل والواليات املتحدة ،وبالتايل
�إىل و�صول القيادات القمعية واملتخلفة
نف�سها �إىل احلكم ،ال تقل عن فر�ص
حتقق التوقعات التي ترى �أن « الربيع
العربي» يب�شر مب�ستقبل جديد م�شرق
فـي العامل العربي .وتخوفت من �أن
هنالك ر�سائل متناق�ضة ت�صدر عن

يخ�ص م�ستقبل اتفاقية
م�صر ،فـي ما ّ
« كمب ديفيد» ومن خطر �أن ت�صبح
حركة « الإخوان امل�سلمني» قوة
مهيمنة فـي م�صر� ،إذ �أن حدوث تطور
مماثل من �ش�أنه �أن يعزز من و�ضع
غزة التي ت�سيطر عليها « حما�س»
 .كما �أ�شارت �إىل الو�ضع فـي ليبيا،
فر�أت �أن « احلركة الإ�سالمية الليبية
للتغيري» ت�شكلت على �أيدي �إ�سالميني.
وخل�صت �إىل �أنه فـي حني �أن جناد
لن ي�ألو جهد ًا لتحقيق توقعاته ،حثت
�أولئك الذين يدعمون احلريات على
�أن يفعلوا ما فـي و�سعهم ل�ضمان �أن
يف�ضي « الربيع العربي» �إىل حتقيق
املزيد من املثل العليا الغربية من
جهة ،وخف�ض من�سوب العداء جتاه
الواليات املتحدة و�إ�سرائيل من جهة
�أخرى.
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احلدث بعيون غربية

يغي الأو�ضاع اجليو�سيا�سية فـي املنطقة
مقتل بن الدن
رّ

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1

« القاعدة» بطاقة عبورها للح�صول
على م�ساعدات �أمريكية مبليارات
الدوالرات .وفـي ليبيا هنالك من
انتقد تراجع الواليات املتحدة عن دعم
احلرب على القذايف وحتويل العمليات
�إىل قوات حلف الأطل�سي الذي ف�شل
فـي ا�ستخدام القوة الع�سكرية ب�شكل
فعال فـي ليبيا مبا ي�شكل �صفعة قوية
مل�صداقيته وم�صداقية الواليات
املتحدة على حد �سواء .وفـي �ش�أن
الثورة امل�صرية هنالك من دعا
وا�شنطن �إىل �إنفاق املزيد من الأموال
لدعم الثورة الدميقراطية فـي م�صر،
و�أموال �أق ّل للتو�صل �إىل ح ّل ع�سكري
فـي �أفغان�ستان.
فقد تناول ديفيد �آرون (م�ست�شار الأمن
القومي ال�سابق وباحث رفيع امل�ستوى
فـي معهد الأبحاث الإ�سرتاتيجية
الأمريكي « راند كوربوري�شن» )
فـي « وا�شنطن بو�ست» مقتل زعيم
تنظيم « القاعدة» �أ�سامة بن الدن.
فاعترب �أن مقتل الأخري يغيرّ الأو�ضاع
اجليو�سيا�سية فـي املنطقة ويتطلب
�إعادة النظر فـي ال�سيا�سة وامل�صالح
الأمريكية .ور�أى �أن الأدلة جميعها

ت�شري �إىل �أن باك�ستان كانت متو ّرطة
فـي حماية بن الدن ،معترب ًا �أنها كانت
تعترب زعيم « القاعدة» بطاقتها
للح�صول على م�ساعدات �أمريكية
مبليارات الدوالرات .وبح�سب �آرون،
ف�إن �إ�سالم �أباد كانت تبذل كل ما فـي
و�سعها للحفاظ على تدفق الأموال
الأمريكية �إليها ولي�س لقتل « الإوزة
الذهبية» (�أي بن الدن) على ح ّد
تعبريه .و�س�أل ع ّما �إذا كانت باك�ستان
تعتزم جدي ًا منع « القاعدة» و» طالبان»
من ا�ستخدام �أرا�ضيها كمالذ �آمن.
فر�أى �أنه فـي حال كان جواب �صناع
ال�سيا�سة الأمريكية « كال»  ،فذلك
يعني �أن ال�سبب الأ�سا�سي للتو ّرط فـي
�أفغان�ستان ملنعها من �أن ت�صبح مركز ًا
لتنظيم « القاعدة» مل يعد مهم ًا لأن
باك�ستان كانت ،وما زالت ،مركز «
القاعدة»  .واعترب �أن موت بن الدن
ي�ستدعي �إعادة النظر فـي ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية حيال كل من
�أفغان�ستان وباك�ستان من كافة الزوايا.
وبح�سب �آرون ،ف�إن ما تتطلبه هذه
ي�ضم
املرحلة هو عقد م�ؤمتر دويل ّ
الالعبني على ال�ساحة الإقليمية الذين
ت�ؤثر عليهم تبعات الأزمة الأفغانية-
مما ت�ؤثر على الواليات
الباك�ستانية �أكرث ّ
املتحدة .وختم �آرون معترب ًا �أنه ينبغي

�أن يكون من �ضمن امل�شاركني ك ًال من
ال�صني ورو�سيا والهند ،م�ؤكد ًا على
�أن الهدف من امل�ؤمتر يجب �أن يكون
التو�صل �إىل اتفاق ي�ؤمن اال�ستقرار فـي
ّ
املنطقة ومي ّهد الطريق �أمام ان�سحاب
القوات الأمريكية فـي الوقت الذي تراه
الإدارة الأمريكية منا�سب ًا.
وحتت عنوان « تراجع الناتو فـي ليبيا»
ر�أى ال�سفري الأمريكي ال�سابق لدى
حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) روبرت
هانرت فـي موقع « جمل�س العالقات
اخلارجية الأمريكية» �أن ف�شل الناتو
فـي ا�ستخدام القوة الع�سكرية ب�شكل
فعال فـي ليبيا ي�شكل �صفعة قوية
مل�صداقيته وم�صداقية الواليات املتحدة
على حد �سواء .ولفت �إىل �أنه فـي حني
جنح الناتو فـي احلد من انت�شار قوات
الرئي�س الليبي معمر القذايف� ،إال �أنه
لن ينجح فـي الإطاحة بالقذايف �إذا
ا�ستمر فـي ا�ستخدام الأ�ساليب التي
يتبعها حالي ًا .ور�أى �أن الناتو غري قادر
حالي ًا حتى على حماية املدنيني ،وذلك
ب�سبب قيام الواليات املتحدة ب�سحب
�أهم معداتها الع�سكرية والتي ت�شمل
قاذفات من طراز  A10وAC130
وغريها من �سالج اجلو الأمريكي الذي
مت ا�ستخدامه �ضد املدرعات التابعة
لقوات القذايف .وبح�سب هانرت ،ف�إن

�سبب تقلي�ص وا�شنطن لدورها فـي
ليبيا وجتنب و�ضع ثقلها فـي التحالف
يعود �إىل تو ّرطها فـي حربني كبريتني،
م�ؤكد ًا على �أن تو ّرطها فـي حرب
جديدة �سيكون موجع ًا �سيا�سي ًا لأوباما
كما �سيت�سبب با�ضطراب كبري فـي
الكونغر�س وحتى فـي الواليات املتحدة.
و�أ�ضاف ب�أن وا�شنطن تر�صد حالي ًا
عدة م�صالح لها فـي ال�شرق الو�سط
بعد اندالع العديد الثورات ال�شعبية
فـي املنطقة ،مو�ضح ًا �أن التزامها فـي
ليبيا �سيحرمها من فر�صة احلفاظ
على م�صاحلها .كما ر�أى هانرت �أن من
�أ�سباب عدم رغبة وا�شنطن بالتو ّرط
فـي حرب فـي ليبيا �أي�ض ًا هي �سمعتها
الرديئة فـي ال�شرق الأو�سط ب�سبب
دعمها الكبري لإ�سرائيل ،الفت ًا �إىل �أن
تويل الواليات املتحدة قيادة العمليات
الع�سكرية �ضد النظام الليبي من �ش�أنه
جلب املزيد من احتقار العامل العربي
لها .وخل�ص معترب ًا �أن ان�سحاب
الواليات املتحدة من قيادة العمليات
الع�سكرية فـي ليبيا واكتفاءها بلعب
دور ثانوي هناك ميكن �أن ي�شكل �ضربة
خطرية مل�ستقبل الناتو!
وحتت عنوان « حان الوقت لزيادة
الرهان على م�صر» ر�أى ديفيد
�إغناطيو�س فـي « وا�شنطن بو�ست»

�أن �أزمة العجز املرتفع فـي امليزانية
الأمريكية يجب �أن ت�ؤدي �إىل اتخاذ
الإدارة الأمريكية قرارات مهمة فـي
ما يتعلق ب�أولويات ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية .واعترب �أن تلك القرارات
ينبغي �أن تت�ض ّمن �إنفاق املزيد من
الأموال لدعم الثورة الدميقراطية
فـي م�صر ،و�أموال �أق ّل للتو�صل �إىل
ح ّل ع�سكري فـي �أفغان�ستان .و�أ�شار
تخ�ص�ص اليوم
�إىل الواليات املتحدة ّ
حواىل  110مليار دوالر �سنوي ًا للحرب
فـي �أفغان�ستان ،وحواىل  3.2مليار
دوالر كم�ساعدات ع�سكرية واقت�صادية
لباك�ستان ،وما يقارب  150مليون دوالر
لدعم الثورة الدميقراطية فـي م�صر.
وبح�سب �إغناطيو�س ،ف�إن معدّالت
الإنفاق هذه ال تبدو عقالنية �إذا ما
ّمت النظر �إليها من ناحية امل�صالح
القومية الأمريكية� ،إذ �أن الهرم بر�أيه
�سيبدو منقلب ًا ر�أ�س ًا على عقب .و�شدد
على �ضرورة اغتنام الرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما �أزمة امليزانية الأمريكية
من �أجل تغيري حجم الإنفاق على
الأمن القومي فـي العام املقبل .ور�أى
�أنه وفـي حني �أن الهدف من تدفق
الأموال �إىل �أفغان�ستان هو منع �أية
هجمات م�ستقبلية لتنظيم « القاعدة»
�ضد الواليات املتحدة� ،إال �أن م�صر

دميوقراطية �ست�شكل بر�أيه درع ًا �أقوى
فـي وجه انت�شار ما �أ�سماه « الإرهاب
مما قد ت�شكله �أفغان�ستان ًا
الإ�سالمي» ّ
م�ستقرة .و�أو�ضح �إغناطيو�س �أن ذلك
ال يعني �أنه ينبغي على الواليات املتحدة
االن�سحاب من �أفغان�ستان ال �سيما مع
بدء « مو�سم القتال» لهذا العام ،ولكنه
�أكد فـي الوقت ذاته على �أهمية التزام
الإدارة الأمريكية باجلدول الزمني
لالن�سحاب املحدّد فـي العام ،2014
موعد ت�سليم م�س�ؤولية الأمن �إىل
القوات الأفغانية .وهذا بر�أيه يتطلب
تركيز ًا �أكرب على الديبلوما�سية،
وتركيز ًا �أق ّل على العمليات الع�سكرية.
ومن ثم عاد و�شدد على �ضرورة دعم
الثورة امل�صرية ،معترب ًا �أنه لي�س هنالك
من �أولوية �أهم بالن�سبة �إىل �سيا�سة «
مكافحة الإرهاب» من م�ساعدة ثوار «
ميدان التحرير» على بناء دولة جديدة
وقوية ميكن �أن تقود باقي الدول
العربية والإ�سالمية نحو م�ستقبل
�أف�ضل و» �أعقل»  .ور�أى �أن امل�صريني
�سيكونون بحاجة �إىل دعم كبري لإنعا�ش
اقت�صادهم املرتدّي و�إ�صالح جهاز
ال�شرطة .وختم �إغناطيو�س م�شدد ًا
على �ضرورة �إنفاق الواليات املتحدة
�أموالها حيث تكون م�صاحلها فقط!

امل�شهد اللبناين

ال حلحلة حقيقية على خط الت�أليف
وتراكم للأزمات الإجتماعية والإقت�صادية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
وبعدما ذكر ب�أن الأكرثية الثانية
�أجمعت على ت�سمية الرئي�س املكلف
جنيب ميقاتي ،ور�أى �أن الأخري لبى
معظم مطالب خمتلف الأطراف
قدر املتاح� ،س�أل «ملاذا هذا الرتف
فـي التعطيل وو�ضع العقبات تلو
العقبات على الرغم من كل امل�شاكل
الإقت�صادية واالجتماعية واملعي�شية
التي تالحق املواطنني وحتا�صرهم
فـي كل مكان؟».
ولكن جنبالط عاد و�أعلن �أنه تلقى
�إ�شارات �إيجابية تفيد بح�صول تقدم
على طريق حل عقدة «الداخلية»،
الفت ًا الإنتباه �إىل �أن الأ�سماء التي
جرى تدار�سها ممتازة ،و�آمال جناح
الو�ساطة التي يقودها حزب اهلل
بالتعاون مع الرئي�س نبيه بري .وعما
�إذا كان يعترب �أن احللحلة التي ُ�سجلت
هي نتاج ال�صدمة التي �أحدثها موقفه
الأخري ،قال «من �أجل امل�صلحة العامة
ومن �أجل م�صلحة التحالف العري�ض
الذي ي�ضم «قوى � 8آذار» وميقاتي
و»احلزب التقدمي اال�شرتاكي» ،مل
يكن مقبو ًال �أن نظل ندور فـي الدوامة
من دون �أن نحاول ك�سرها» .ومن
الوا�ضح �أن ت�صريح جنبالط �أربك
عموم ال�ساحة ال�سيا�سية ،فهنالك من
اعترب حتذيره ر�سالة �إنذار وفـي �أ�سو�أ
الأحوال ناقو�س خطر ولكن هنالك

�أي�ض َا من ذهب ،وخ�صو�ص ًا بني
خ�صوم الأكرثية اجلديدة ،ليعتربه
انقالب ًا جنبالطي ًا جديد ًا .هذا مع
العلم �أن النائب جنبالط �سارع �إثر
ت�صريحه الناري الراف�ض للمراوحة
احلكومية �إىل التو�ضيح �أنه لن ينقلب
على متو�ضعه القائم بل �سيبقى �إىل
جانب �سوريا واملقاومة.
على اجلبهة املقا ِبلة ،ر�أت «كتلة
امل�ستقبل» النياب ّية ،فـي ما يتعلق
بت�أليف احلكومة� ،أن الفراغ احلكومي
واملراوحة فـي ت�أليف حكومة فاعلة
ال تقت�صر تداعياتهما ال�سلب ّية على
الأو�ضاع الإجتماعية واملعي�شية
والإقت�صادية واملالية للمواطن« ،بل
ي�ؤثران �سلب ًا على املالية العامة» .وفـي
�سياق مت�صل ،اعترب الرئي�س نبيه
بري �أن تهويل وزارة املال ب�إمكانية
انتفاء القدرة قريب ًا على ت�أمني
الرواتب للموظفني ،يندرج فـي �إطار
التهويل النف�سي وال�ضغط املعنوي على
الأكرثية اجلديدة ،فـي حماولة لإيهام
الر�أي العام ب�أن الو�ضع املايل يتجه
نحو الإنهيار منذ �أن ح�صل التح ّول
فـي هوية الأكرثية وانتقالها من «قوى
� 14آذار» �إىل االئتالف احلايل ،وك�أن
البالد كانت ب�ألف خري من قبل.
و�أ�شار �إىل �أن على وزارة املال الإنفاق
ا�ستناد ًا �إىل الباب الأول من الد�ستور،
على �أ�سا�س القاعدة الإثني ع�شرية،
وبالتايل ال مربر لكل هذه احلرب
النف�سية.

ولكن �أكرث من مراقب يعترب �أنه ال
ميكن عزو ت�أخري ت�شكيل احلكومة
�إىل عقدة وزارة الداخلية فح�سب،
بل �أ�صبح واقعي ًا �أكرث توقع ارتباط
الت�أخري بانتظارات ورهانات ترتبط
مب�سار الأحداث املت�سارعة فـي
�سوريا .وهنالك من املراقبني من
يالحظ �أن ميقاتي يخ�ضع ل�ضغوط
فـي �أكرث من مكان وحول �أكرث من
م�س�ألة ت�ؤخر الت�شكيل� ،أهمها ،بح�سب
�أو�ساط الأكرثية التي �س ّمته� ،أنه ما
زال يح�سب ح�ساب ًا لـ»فريق � 14آذار»
ال �سيما الرئي�س �سعد احلريري،
ويح�سب فـي كل خطوة يخطوها على
طريق الت�شكيل ح�ساب ال�شارع ال�سني،
لذلك ال يريد �أن ي�شكل حكومة قد
ي�صفها «فريق � 14آذار» ب�أنها حكومة
حت ّد �أو ا�ستفزاز �أو حكومة حزب اهلل،
كما �أن الغرب وخ�صو�ص ًا الأمريكيني
ي�ضغطون ب�شكل غري مبا�شر -عرب
البيانات التذكريية الدورية ال�صادرة
من �أكرث من عا�صمة -على ميقاتي
لتحديد �شكل احلكومة ومهمتها
ودورها ،مت�ضمنة التحذير من �أن
أياد فـي الت�شكيلة
يكون حلزب اهلل � ٍ
والتوجه احلكوميني.
وفـي هذا ال�سياق ،ك�شفت معلومات
�صحفية �أن الأمريكيني تقدموا عرب
و�سيط �أمني �سعودي� ،إىل دم�شق
بخريطة طريق حلل الأزمة فـي �سوريا
تت�ضمن فـي ما تت�ضمن ت�سهيل عودة
رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال

�سعد احلريري �إىل رئا�سة احلكومة،
وتتلخ�ص باحل ّد من التدخل الإيراين
فـي البحرين ،والعمل على تراجع
�إيران عن �أي دعم للحراك ال�شعبي
فـي البحرين ،وال�ضغط على املالكي
فـي العراق لتمديد بقاء القوات
الأمريكية ،واملوافقة على خطة حماية
القن�صليات الأمريكية فـي العراق،
التي تزمع وا�شنطن �إبقاء نحو � 90ألف
جندي �أمريكي حلمايتها فـي خمتلف
املدن العراقية ،وعودة املفاو�ضات
ال�سورية الإ�سرائيلية املبا�شرة ،و�آخر
املطالب عودة �سعد احلريري �إىل
رئا�سة احلكومة فـي بريوت .وتوحي
وا�شنطن ب�أنه مقابل هذه املطالب،
ف�إن الدبلوما�سية الأمريكية �ستمار�س
ال�ضغط على القوى املعار�ضة
ّ
و�ستغ�ض الطرف عن
فـي �سوريا،
ممار�سات النظام فـي قمع التظاهرات
فـي املناطق ال�سورية ،و�س ُيمنح النظام
ال�سوري ت�سهيالت دولية فـي ما يتعلق
مبوقفه من احلراك الداخلي .وتفيد
املعلومات �أن اجلواب ال�سوري كان
فـي النقطة الأوىل �أن �إيران ال ت�ص ّعد
من موقفها فـي البحرين منذ �أ�سابيع
طويلة .وفـي النقطة الثانية �أن لي�س
ل�سوريا الكثري فـي املالكي كي تتمكن
من ممار�سة �أي �ضغط عليه� .أما
املفاو�ضات ،ف�إن املوقف ال�سوري منها
هو نف�سه ،وهي ال تزال عالقة فـي
الإطار غري املبا�شر نف�سه� .أما فـي
لبنان ،ف�إن �سوريا «تلتزم بعدم التدخل

فـي �ش�ؤون لبنان ال�سيا�سية منذ �أعوام
عدة» .ويقال �أن اجلواب ال�سوري
ال�سلبي كان فـي نظر الأمريكيني يعني
افتعال م�شكلة ال الرغبة فـي التو�صل
�إىل حلول .هذا الكالم يوحي فـي ما
يوحي �أن هنالك فـي لبنان من ينتظر
ح�سم امللف ال�سوري ليبني على ال�شيء
مقت�ضاه وهنا يعني عودة رئي�س
حكومة ت�صريف الأعمال �إىل رئا�سة
احلكومة جمدد ًا ب�إرادة �أمريكية
وت�سهيل �سوري.
والبارز على م�ستوى امللف ال�سوري،
حديث م�ست�شارة الرئي�س ال�سوري
بثينة �شعبان �إىل «نيويورك تاميز»،
حيث �شددت على �أن الأزمة اقرتبت
من نهاياتها� ،إذ قالت �إن «احلكومة
�أ�صبحت لها اليد العليا» فـي الأحداث.
و�أ�ضافت «�آمل �أننا ن�شهد نهاية
الق�صة� .أعتقد �أننا اجتزنا الآن �أخطر
حلظة» .وو�صفت املحتجني ب�أنهم
«مزيج من الأ�صوليني واملتطرفني
واملهربني واملدانني ال�سابقني ،الذين
ُي�ست َغلون لإثارة ا�ضطرابات» .وذكرت
�أن  100جندي ورجل �أمن قتلوا على
�أيدي م�سلحني اتهمتهم «بالتالعب
مبطالب ال�شعب ال�شرعية» .وفـي ما
يتعلق باملواقف الدولية من �سوريا،
قالت �شعبان �إن الت�صريحات التي
�أدىل بها الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما ووزيرة اخلارجية هيالري
كلينتون «لي�ست �سيئة جد ًا»� .أما
بخ�صو�ص العقوبات الأمريكية

والأوروبية ،ف�أ�شارت �إىل �أنه «ا�ستخدِ م
هذا ال�سالح �ضدنا عدة مرات ،ولدى
عودة الأمن ،ميكن ترتيب كل �شيء،
ولن نعي�ش فـي هذه الأزمة �إىل الأبد».
وي�أتي تعليق �شعبانُ ،بع ْيد �إعالن
الإحتاد الأوروبي قائمة ت�ضم �أ�سماء
 13م�س�ؤو ًال �سوري ًا �ست�شملهم عقوبات.
فـي املح�صلة ،ال يبدو حتى كتابة هذه
ال�سطور �أن حلحلة حقيقية قد ح�صلت
على خط الت�أليف .وبالتايل ،ف�إن
كل ما يدور حول حل لعقدة من هنا
وعقدة من هناك يبقى جمرد مترير
للوقت القائم على الإنتظار فح�سب،
فيما الثابت �أن ال �إرادة لت�شكيل حكومة
قبل اجنالء الأو�ضاع فـي �سوريا .فهل
ت�ساهم التطمينات الوا�ضحة التي
�صدرت عن م�ست�شارة الرئي�س ال�سوري
بثينة �شعبان فـي ت�سريع قيام حكومة
لبنانية؟ �أم �أن الفر�صة تكون قد
فاتت �أمام الرئي�س ميقاتي ال�ستدراك
حكومته وت�شكيلها بالت�ضامن والتكاتف
مع الأكرثية اجلديدة التي اختارته؟
فـي �أي حال ،يبدو �أن ا�شتعال �سعر
البنزين و�أ�سعار املحروقات عموم ًا
�أ�سبوع ًا تلو �أ�سبوع عاد ليهدد بتوترات
اجتماعية واقت�صادية ،فيما ي�ستعد
القطاع العمايل لتحرك احتجاجي
وا�سع فـي � 19أيار احلايل ،ي�ضع البالد
جمدد ًا �أمام حقيقة تداعيات الأزمة
ال�سيا�سية واحلكومية امل�ستمرة دومنا
�أفق وا�ضح لإنهائها.
احلـــــوار
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م�ؤ�س�ســة خمزومـــي

اجلمعة 2011/5/13

فـي القـــانــــون...

«م�ؤ�س�سة خمزومي»

موقف العلم اجلنائي
من احلدث املنحرف

ال�شريك املنظم الجتماع « »AFFال�سنوي فـي لبنان
حتت عنوان «نحو عطاء اجتماعي
فعال فـي املنطقة العربية» ،عقد
«ملتقى امل�ؤ�س�سات العربية الداعمة»
�إجتماعه ال�سنوي بني  4و� 6أيار
املا�ضي فـي فندق «الربي�ستول» فـي
بريوت.
و�شارك فـي ا�ست�ضافة الإجتماع
�أع�ضاء امللتقى فـي لبنان« :م�ؤ�س�سة
خمزومي»« ،م�ؤ�س�سة �ألبري ن�صار»،
«ال�صندوق العربي للثقافة والفنون»،
«اجلامعة الأمريكية فـي بريوت»
و»ال�صندوق العربي حلقوق الإن�سان».
برناجمي
وقد حت ّدثت مديرة
ْ
«التوعية» و»البيئة-الزراعة» فـي
«م�ؤ�س�سة خمزومي» املهند�سة �سالمة
نعماين فـي الإفتتاح با�سم امل�ؤ�س�سات
اللبنانية امل�ضيفة ،فعر�ضت ملفهوم
املجتمع املدين كما يع ّرفه عامل
الإجتماع الدكتور �أنطوان م�س ّره .كما
عر�ضت لتاريخ ن�ش�أة ثقافة العطاء فـي
املنطقة العربية مع الأديان ال�سماوية،
من خالل الأوقاف والزكاة وال�صدقة،
وكيف �أن�شئت من ّثم امل�ؤ�س�سات

اخلريية وبرز املجتمع الأهلي اللبناين
وتفاعل دوره خالل �سنوات احلرب.
كما حت ّدثت با�سم امللتقى ال�سيدة دمية
بيبي ،الرئي�س التنفيذي لـ»م�ؤ�س�سة
�إجناز»–الأردن  /نائب رئي�س جمل�س
�إدارة امللتقى .وحتدّث الدكتور فاحت
عزام ،املمثل الإقليمي ملكتب ال�شرق
الأو�سط للمفو�ضية ال�سامية حلقوق
الإن�سان-لبنان ،عن حقوق الإن�سان
فـي املنطقة العربية فـي ظل التطورات
التي ت�شهدها.
وقد ح�ضر الإجتماع عدد كبري
من القادة من امل�ؤ�س�سات العربية

ومنظمات املجتمع املدين ،والقطاعني
اخلا�ص والعام فـي املنطقة وخارجها.
وتطرق االجتماع �إىل الق�ضايا البارزة
مثل دور القطاع اخلريي العربي
فـي دعم منظمات املجتمع املدين،
والإ�ستدامة مبا يتجاوز الأمور املالية،
والإبتكار ودوره فـي العمل اخلريي،
وال�شراكات الفعالة ،ودور العمل
اخلريي فـي دعم برامج الإ�صالح،
واملتغريات الإقليمية و�إ�صالح قوانني
املجتمع املدين.
وهدف االجتماع �إىل موا�صلة احلوار
امللحة التي تواجه
ب�ش�أن الق�ضايا ّ

قطاع العطاء العربي الإجتماعي
اليوم ،وتهيئة بيئة ت�سمح بتقا�سم
اخلربات و�أف�ضل املمار�سات ،وتوفري
فر�صة للتعلم من املنظمات الرائدة
فـي هذا املجال مع الرتكيز على
الو�صول نحو عطاء اجتماعي �أكرث
فعالية فـي املنطقة العربية.
�أن�شئ امللتقى من  12ع�ضو ًا فـي العام
 2007وي�ضم اليوم  34ع�ضو ًا ميثلون
جمموعة متنوعة من امل�ؤ�س�سات
تعمل فـي جماالت التنمية والتعليم
وال�صحة والفنون والدميقراطية
والثقافة وغريها.

التعليم والتعلم من �أجل م�ستقبل م�ستدام
نظمـت «م�ؤ�س�سـ ــة خمزومـ ــي»
بالتعاون مع «مكتب اليون�سكـ ــو
الإقليمي للرتبيـ ــة فـي الدول
العربية»–بريوت ،و»اللجنة الوطنية
اللبنانية لليون�سكـ ــو» ،ومكتب
«معلومات املتو�سط ل�ش�ؤون البيئة
والثقافة والتنمية امل�ستدامة» ،ور�شة
عمل حول الرتبية من �أجل التنمية
امل�ستدامة برعاية وح�ضور معايل
وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور
ح�سن منيمنة ،وذلك بني  28و30
ني�سان املا�ضي فـي مكتب اليون�سكـ ــو
الإقليمي فـي بئر ح�سن–املدينة
الريا�ضية.
و�أتت الور�شة فـي �سياق عقد الأمم
املتحدة للرتبية من �أجل الرتبية
امل�ستدامة ،ملعاجلة ق�ضايا بالغة
احل�سا�سية مرتبطة ب�أمناط الإنتاج
والإ�ستهالك والبيئة ،وا�ستهدفت

ال�شباب من �أجل م�ساعدتهم على
الت�صرف مب�س�ؤولية وتغيري الأمناط
ال�سلوكية وتوجيهها لديهم لتكون �أكرث
ا�ستدامة ورفق ًا بالبيئة.
كما هدفت �إىل التعريف بحقيبة
اليون�سكو التدريبية «التعليم والتعلم
من �أجل م�ستقبل م�ستدام» ،ورزمة
«�شباب ...مع ًا نحو تنمية م�ستدامة»
و�إىل �إ�شراك الطلبة وال�شباب فـي

عدد من الن�شاطات التنموية املرتبطة
ب�أهداف عقد الأمم املتحدة للرتبية
من �أجل عقد التنمية امل�ستدامة
(.)2014-2005
وقد �شارك فـي ور�شة العمل �أ�ساتذة
ومن�سقو الن�شاطات فـي امل�ؤ�س�سات
الرتبوية ،وعدد من اجلمعيات الأهلية
النا�شطة فـي جمال البيئة والعمل
التطوعي.

واختتمت الور�شة بن�شاط ت�ضم ـ ـّن
زراعة �أ�شجار مثمرة و�أ�شجار زينة
قدّمتها «م�ؤ�س�سة خمزومي» من م�شتلها
الكائن فـي عكار ،وقام طلبة مدار�س
بغر�سها فـي مدر�سة «دير املخل�ص»
فـي بلدة جون�-إقليم اخلروب،
بالتعاون مع «املجل�س الوطني للخدمة
الإجتماعية فـي لبنان» ،و»رابطة
امل�ؤ�س�سات الإجتماعية والتقنية».

امل�ؤمتر العربي الرابع للت�صوير الإ�شعاعي
من باب التوا�صل مع الهيئات التي
تعنى بال�ش�أن ال�صحي ،ومن باب
احلر�ص على امل�شاركة فـي املنا�سبات
الطبية املختلفة� ،شاركت «م�ؤ�س�سة

خمزومي» فـي «امل�ؤمتر العربي الرابع
للت�صوير الإ�شعاعي» الذي نظمته
«اجلمعية اللبنانية الخت�صا�صيي
الأ�شعة» ،فـي فندق «موفنبيك» فـي

يعترب احلدث املنحرف فـي نظر
القانون والعلم اجلنائي املعا�صر
�ضحية عوامل �شخ�صية وبيئية �أثرت
فـي �سلوكه فدفعت به �إىل االنحراف
دون �أن يتمكن من مقاومتها �أو الوقوف
فـي وجهها بالنظر لعدم ن�ضوجه
الفكري ولعدم امتالكه الإدراك
والوعي الكافيني الذين يخوالنه التحكم
بالظروف والعوامل امل�ؤثرة فيه.
هذا االعتبار �أ�صبغ على ق�ضاء
الأحداث ال�صيغة الرعائية كما فر�ض
اتباع �إجراءات �أمامه ترمي فـي ذات
الوقت �إىل التحقق من عنا�صر اجلرم
والأدلة على من ارتكبه والتحقق من
الظروف ال�شخ�صية والبيئية التي
حملت احلدث على ارتكابه ،هكذا
ي�شكل ق�ضاء الأحداث �صورة متطورة
للق�ضاء اجلزائي املتجه فـي ع�صرنا
�أكرث ف�أكرث نحو الوظيفة العالجية
واالجتماعية جتاه املجرمني الرا�شدين
ملا وفره العلم اجلنائي من معطيات
حول الدوافع �إىل اجلرمية.
بالفعل يعترب الت�شريع اخلا�ص
بالأحداث املنحرفني الذي د�أبت �أكرث
الدول فـي العامل على �إقراره واعتماده
كمبد�أ ملعاملة ه�ؤالء و�إ�صالحهم من
�أهم املنجزات التي حققتها ال�سيا�سة
الت�شريعية فـي تكري�س املعطيات
احلديثة للعلوم اجلنائية والإن�سانية
واالجتماعية.
فمنذ �أن �صار الرتكيز على �شخ�صية
الإن�سان املنحرف وعلى العوامل التي
ت�ؤدي به �إىل الإجرام بد�أت تختلف
نظرة املجتمع �إليه �إذ اجتهت ا�أفكار
نحو تفهم �أكرث لهذه ال�شخ�صية
ومقوماتها والظروف الداخلية التي
رافقت منوها وتكوينها ومدى م�ساهمة
الفرد فـي خلق هذه الظروف �أو
اخل�ضوع مل�ؤثراتها .فربزت النظريات
التي تن�سب ال�سلوك املنحرف �أو
اجلرمي �إىل عوامل بيولوجية ال دخل
للإن�سان فـي تكوينها وعملها ،كعمل
الغدد ال�صماء واجلهاز الع�صبي
وتكوين اخلاليا الدماغية وحتى
اخلاليا العادية فـي ج�سم الإن�سان.
كما برزت النظريات التي اعتمدت

م�صر من ظلم الرومان .وبالفعل
توجهت بجي�ش
حكمت م�صر ،ومن ثم ّ
ج ّرار ممتطية جوادها حتى و�صلت �إىل
�ضفاف البو�سفور ،فقام الإمرباطور
�أورليانو�س مبحاربتها ،وهزمها قرب
حم�ص ،ثم حا�صر تدمر ،ولكن زنوبيا

ت�س ّللت بجوادها لكي تعود بنجدة من ف�صفق لها ال�شعب الروماين حتى
الفر�س ،ولكن بع�ض اخلونة و�شوا بها� ،أن الإمرباطور مل يتمالك نف�سه من
ف�أُ�سرت وهي تهم بعبور نهر الفرات .الت�صفيق ،و�أحجم عن �إعدامها واكتفى
وحكم على امللكة زنوبيا بالإعدام ،ب�سجنها حتى املمات.
و�أتوا بها مك ّبلة بال�سال�سل ،ولكنها
�سارت مرفوعة الر�أ�س �شاخمة الأنفv ،الدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي

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

 vvاللجنة القانونية
فـي حزب احلوار الوطني

بريوت وا�ستمر � 3أيام من � 28إىل  30وتخلل امل�ؤمتر عر�ض لأهم االبتكارات
ني�سان املا�ضي ،حيث ممثلت امل�ؤ�س�سة العلمية والطبية فـي الت�صوير  vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
اخت�صا�صية الأ�شعة فـي مركز املزرعة الإ�شعاعي ،ومت توزيع �شهادات ح�ضور الوطني �أن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
ا�ست�شارات قانونية.
على امل�شاركني.
ال�صحي.

امللكة زنوبيا
مملكتني (فار�س – روما) واختارت
«برنامج التوعية»
التبعية لروما.
«م�ؤ�س�سة خمزومي»
بعد مقتل امللك �أُذينة الثاين �إ�ستلمت
ظهرت مملكة تدمر فـي �أوائل القرن احلكم زوجته زنوبيا كو�صية على
الأول ميالدي ،ووقعت بني �أقوى ابنها ال�صغري ،وادّعت �أنها من ن�سل
كليوباترا ،وب�أنها تريد �أن تخل�ص

التحليل النف�ساين لتظهر ان �سلوك
الفرد �إمنا هو انعكا�س ل�شخ�صيته التي
تكونت عرب االختبارات العديدة التي
مر بها منذ والدته وردات الفعل الذاتية
جتاه هذه االختبارات ،كما احتلت
نظريات العوامل االجتماعية مكانتها
البالغة الأهمية فـي ميدان البحث
اجلنائي حمللة ت�أثري البيئة العائلية
واالجتماعية واملدر�سية واملهنية على
�سلوك الإن�سان ومنو �شخ�صيته غري
مهملة العوامل الثقافية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والدينية والعوامل الطبيعية
واملناخية.
انطالق ًا من هذه املعطيات توقف
�أي�ض ًا الباحثون حول مفهوم اجلرمية
ون�سبيتها واختالفها مع الزمان واملكان
و�صار الت�سا�ؤل حول مدى ات�ساع هذا
املفهوم للجرمية وهل من احلكمة
�أن ي�ستوعب كل انحراف عن املبادئ
ال�سلوكية املتعارف عليها فـي جمتمع
معني �أم انه من الأن�سب �أ ّال يتناول هذا
املفهوم �سوى ال�سلوك املعاقب عليه فـي
القانون ،ال �سيما وقد برزت مفاهيم
جديدة حلاالت خطر االنحراف حيث
ي�ستح�سن �أن تتدخل امل�ؤ�س�سات العامة
�أو اخلا�صة فـي حياة الفرد لإنقاذه من
خطر ي�ؤدي به �إىل اجلرمية فيما �إذا
بقي خا�ضع ًا مل�ؤثراته.
وكذلك من نتيجة ذلك �أن ميزت
الت�شريعات اخلا�صة بالأحداث بني
االنحراف وهو اخلروج على القواعد
ال�سلوكية املكر�سة فـي قوانني اجلزاء
واملعاقب عليها ،واخلطورة االجتماعية
التي ت�شكل حالة ت�ستدعي تدخل
ال�سلطات الق�ضائية لإنقاذ احلدث
ووقايته ممن خطر االنحراف الذي
يتهدده بفعل احلالة املوجود فيها.
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