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امل�شهد اللبناين

أ
ملبدة
الجواء ال�سيا�سية ّ
واملو�سم ال�سياحي يت�أثر �سلباً أ
والذية تلحق باقت�صادات البلد

بقيت هذا أال�سبوع ال�ساحة ال�سيا�سية
فـي دوامة امل أ�زق الذي دخل فيه البلد
منذ �صدور القرار االتهامي و�إعالن
ت�سليم هذا القرار للمدعي العام
التمييزي القا�ضي �سعيد مريزا وطلب
توقيف  4مطلوبني ينتمون �إىل حزب
اهلل ،والذي ر ّد عليه أالمني العام حلزب
اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل بخطاب قدّم
فيه أ�دلة جديدة للمحكمة الدولية وقام
بتو�صيف أ�ع�ضاء هيئة التحقيق م�شكك ًا
مب�صداقيتهم ،ومعترب ًا أ�ن توقيف
املتهمني لن يح�صل «ال فـي  30يوم ًا وال
فـي � 300سنة» ،أالمر الذي ردّت عليه
«قوى � 14آذار» بحملة إل�سقاط حكومة
الرئي�س جنيب ميقاتي رافعة �شعار
«�إرحل» الذي أ�طلقه رئي�س احلكومة
ال�سابق ف ؤ�اد ال�سنيورة.
هذا فيما ت�صاعدت ترددات القرار
الظني لي�س فقط على امل�ستوى املحلي
بل �إقليمي ًا ودولي ًا أ�ي�ض ًا ،فقد �صدر
رد عن مدعي عام املحكمة الدولية
القا�ضي دانيال بلمار على ال�سيد ن�صر
اهلل الذي �شدد فـي خطاب ثانٍ على
أ�ن «حزب اهلل ال يقاي�ض بني العدالة
واال�ستقرار» .وقد ر ّد بلمار على ما
ك�شفه ال�سيد ن�صر اهلل ،حيث دافع عن
معاونيه «الذين يت�صرفون با�ستقاللية
وح�سن ن ّية» طالب ًا «اتخاذ كل اخلطوات
لتقدمي املتهمني للعدالة» .كالم بلمار

تزامن مع أ�ول تعليق ر�سمي �إ�سرائيلي
على �صدور القرار االتهامي ،توقع فيه
وزير احلرب ا إل�سرائيلي �إيهود باراك
أ�ن « ُيحدث القرار هزة غري ب�سيطة فـي
لبنان ،و أ�ن يتمدّد ا إلتهام �إىل �سوريا».
وقد �سجلت اململكة العربية ال�سعودية
موقف ًا مهدئ ًا عبرّ ت عنه دعوة وزير
اخلارجية ال�سعودي �سعود الفي�صل
اللبنانيني �إىل «التعامل مع قرار املحكمة
الدولية بكل هدوء وعقالنية بعيد ًا عن
الت�شنج ،وجتنب أ�ي ت�صعيد أ�و مواجهة
مع املجتمع الدويل» ،فيما اعترب رئي�س
جمل�س ال�شورى ا إليراين ال�سيد علي
الريجاين « أ�ن املحكمة باطلة».
يبقى أ�ن جل�سات مناق�شة البيان الوزاري
حلكومة الرئي�س جنيب ميقاتي ،قد
حتولت �إىل جل�سة ملناق�شة مو�ضوع
املحكمة الدولية وكيفية التعاطي معها
ومع قراراتها .وخالف ًا للتوقعات التي
رجحت وقوع معارك كالمية أ�و حتى
ّ
عراك أ
باليدي ،م ّرت جل�سات املناق�شة
على خري ،و�سط أ�جواء مقبولة هي
بالت أ�كيد أ�قل حدة من تلك التي كانت
�سائدة خارج جمل�س النواب ع�شية التئام
هيئته العامة .بل �إن �إيقاع املناق�شات
كاد يكون رتيب ًا فـي العديد من أالحيان
لوال بع�ض املفرقعات اخلطابية و أ�خرى
أ�قرب �إىل «عر�ض الع�ضالت» على
خلفية املوقف من التطورات ال�سورية،

احلدث بعيون عربية

ال�ضغوط على أ��سطول احلرية 2
تك�شف خ�ضوع الغرب لل�صهيونية
تناولت ال�صحف العربية أ�برز الق�ضايا
املطروحة فـي الوقت الراهن على
ال�ساحة العربية .تطرقت �إىل ق�ضية
املحكمة الدولية مبنا�سبة ا إلعالن
عن ت�سليم القرار ا إلتهامي للمدعي
العام اللبناين الذي أ��صدرته م ؤ�خر ًا
بحق عنا�صر من حزب اهلل ،ف أ�برزت
ا إلنق�سام فـي لبنان حول املحكمة
وال�شكوك التي تدور حول ق�ضاتها
والعاملني فيها ودعا كثريون �إىل
احلكمة والرتوي «وحتى ال يبقى امل�سرح
ال�سيا�سي اللبناين ومناخ ال�سلم أالهلي
اللبناين فيه رهن ًا مبلف املحكمة
الدولية» يجب دعم الرئي�س ميقاتي،
«فا�ستمرار حكومته ودعمها يجنب
لبنان �إحدى أ�خطر امل ؤ�امرات على أ�منه
وعروبته وا�ستعداده الدائم للمقاومة»
تقول �إحدى ا إلفتتاحيات .وتناولت
ال�صحف امل�صرية أ�و�ضاع ما بعد
الثورة ف أ�ثارت ت أ�خر الدعم اخلليجي
مل�صر و أ�كدت �إحدى كربيات ال�صحف
امل�صرية أ�ن بع�ض العوا�صم العربية
عر�ضت �شروط ًا إلقرا�ض القاهرة ال

تختلف عن �شروط غربية رف�ضتها
م�صر! وفـي امللف الفل�سطيني ،أ�ثارت
ال�ضغوط التي تواجه « أ��سطول احلرية
 »2الذي يعدّه ن�شطاء من خمتلف دول
العامل لفك احل�صار عن غزة .و�سجلت
أ�ن ردود الفعل الغربية تك�شف مدى
خ�ضوع الغرب لل�سطوة ال�صهيونية
وامتثال دوله لالبتزاز الذي متار�سه
�إ�سرائيل.
واعتربت أ
«الهرام» امل�صرية أ�ن
أ�خطر ما ن�شهده هو املنحنى الذي
دخلته العالقات امل�صرية-اخلليجية ،
و أ��شارت �إىل أ�ن الر أ�ي العام امل�صري
قبل احلكومة امل�صرية يتطلع �إىل
العرب لتقدمي منح عربية وم�ساعدات
خليجية على وجه اخل�صو�ص ل�سد
العجز ،معتربة أ�نه �سيكون من ال�صعب
تف�سري التباط ؤ� العربي فـي مقابل
ال�سباق املحموم من الغرب ،بل وتركيا
و�إيران ،على م�ساعدة القاهرة ،ورفع
م�ستوى العالقات معها �إىل م�ستوى
العالقات اال�سرتاتيجية .و أ�كدت على
أ�ن ال عبارات ()...
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مما أ�وحى ب أ�ن املعار�ضة اجلديدة التي
توعدت ميقاتي وحكومته بـ»الرتحيل»
بد أ�ت تتكيف مع أالمر الواقع .ولكن
املالحظة أالهم هذا أال�سبوع أ�نه على
الرغم من حدة اخلطاب ال�سيا�سي التي
برزت على �إثر �صدور مذكرات التوقيف
فـي حق متهمني بجرمية اغتيال الرئي�س
رفيق احلريري ،ف�إن بقاء الو�ضع هادئ ًا
على امل�ستوى أالمني كان مدعاة ارتياح
كبري وبدا م�شجع ًا باعتبار أ�ن القرار
االتهامي قطع قطوعه أالول من حيث
املبد أ� من دون تداعيات كبرية .وهذا
الهدوء أالمني كان موقع تقدير على
امل�ستويي ال�سيا�سي والديبلوما�سي فـي
نْ
أاليام أالوىل ما بعد �صدور مذكرات
التوقيف رغم أ�ن ارتفاع من�سوب التوتر
ال�سيا�سي يخ�شى منه كرث أ�ن يتطور فـي
مراحل الحقة �إىل ترجمة عملية له فـي
ال�شارع.
فـي هذه أالجواء أ�كد رئي�س اجلمهورية
مي�شال �سليمان أ�مام زواره « أ�ن ال بديل
جمدي ًا عن احلوار واعتماد اخلطاب
الهادئ واالبتعاد عن التوتري ،ف�إذا
أ�ن�صت أالفرقاء �إىل بع�ضهم البع�ض
مفتوحي بعيد ًا عن املواقف
بعقل وقلب
نْ
امل�سبقة أ�مكن التغلب على ال�صعاب
مهما عظمت وفـي هذا ال�سلوك خال�ص
اجلميع ،خ�صو�ص ًا و أ�ن التجارب علمتنا
أ�نه مهما تباعد أالفرقاء وتخا�صموا

ف�إن م آ�لهم هو اجللو�س �إىل طاولة
احلوار للبحث عن احللول التي ال غالب
فيها وال مغلوب ،وبا إلمكان اخت�صار
طريق امل آ��سي واالنق�سام واللجوء �إىل
هذا اخليار فـي أ�قرب فر�صة ممكنة
نحن أ�حوج ما نكون �إىل اقتنا�صها،
والبناء عليها فـي ظل متغريات ت�شهدها
املنطقة ال ينفع فـي مواكبتها � إ ّال االلتزام
بالثوابت الوطنية».
وقد ا�ستدعت دعوة «قوى � 14آذار»
رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي �إىل
«الرحيل» حتى قبل أ�ن حت�صد حكومته
الثقة «امل�ضمونة» ،وفق ًا لرئي�س املجل�س
النيابي نبيه بري ،من الرئي�س ميقاتي
أ�ن يخلع قفازات الدبلوما�سية املعروفة
عنه ،فر ّد عرب مكتبه ا إلعالمي على ما
ا�ستهدف حكومته من «حملة �شعواء»
ارتكزت على «مغالطات متعمدة
لت�ضليل الر أ�ي العام» ،متهم ًا املجتمعني

احلدث بعيون غربية

الوقت منا�سب لتحريك
الع�صبيات املذهبية
بني �سنة احلريري و�شيعة حزب اهلل!
ما زالت ال�صحف الغربية تر�صد
التحليالت مل�ضمون اخلطاب الذي
أ�لقاه الرئي�س أالمريكي باراك أ�وباما
حول اال�سرتاتيجية أالمريكية فـي
أ�فغان�ستان والذي أ�علن فيه عن �سحب

 33أ�لف جندي أ�مريكي بحلول �صيف
العام  .2012والالفت كان �إجماع أ�هم
اخلرباء الع�سكريني واال�سرتاتيجيني
أالمريكيني على عدم �صوابية قرار
أ�وباما .ففي حني ()...
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النائب نبيل نقوال
فـي حديث إ�ىل جريدة «احلوار»

فـي «الربي�ستول» ب أ�نهم ا�ستغلوا مرة
أ�خرى جرمية اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري «لي�ص ّبوا غ�ضبهم وحقدهم
على احلكومة ألهداف مل تعد خافية
على أ�حد ،وال �سيما أ�نهم انكف أ�وا عن
امل�شاركة فـي احلكومة رغم الدعوات
وجهت �إليهم للم�شاركة فيها» .ورد ًا
التي ّ
أ
أ
على حماولة «ت�ضليل الر�ي العام»� ،كد
احرتام احلكومة ورئي�سها للقرارات
الدولية والعدالة واحلر�ص على تبيان
احلقيقة من خالل املحكمة الدولية،
وت�ضمني ذلك فـي البيان الوزاري« ،فـي
وقت يعرف القا�صي والداين من عمل
فـي وقت من أالوقات على «ت�سوية»،
حتى ال نقول أ�كرث ،على ح�ساب دماء
ال�شهداء وق�ضيتهم للتم�سك مبوقعه
فـي ال�سلطة» ،مع ا إل�شارة هنا �إىل
أ�ن حمطة «املنار» التابعة حلزب اهلل
عر�ضت وثيقة ت ؤ�كد قبول الرئي�س �سعد

احلريري بت�سوية فـي هذا املجال.
وكانت جل�سات مناق�شة البيان الوزاري
حلكومة الرئي�س جنيب ميقاتي ،قد
حتولت �إىل جل�سات ملناق�شة مو�ضوع
املحكمة الدولية ،وكيفية التعاطي معها
ومع قراراتها .وفـي حني ركز خطباء
وتري املحكمة
املعار�ضة اجلديدة على ْ
وال�سالح فـي معر�ض الت�صويب على
احلكومة ورئي�سها ،كان الفت ًا لالنتباه
أ�ن توزيع أالدوار بني نوابها مل يكن
ناجح ًا �إذ تكررت أ�كرث من الزمة
وفكرة ،بطريقة حرفية تقريب ًا ،على
أ�ل�سنة عدد من اخلطباء .ولكن ميكن
مالحظة أ�ن �سقف بيان «الربي�ستول»
كان أ�كرث ارتفاع ًا من �سقف الكلمات
التي أ�لقاها ممثلو � 14آذار ،وك أ�ن
املعار�ضة ا�ستهلكت أ�وراقها وا�ستنفدت
زخمها قبل بداية املناق�شات فـي جمل�س
النواب .وما �ساعد ()...

احلدث بعيون إ��رسائيلية
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أ��سطول احلرية  2يدفع إ��رسائيل
إ�ىل اجلنون!
ان�شغلت ال�صحف العربية ب آ�خر
امل�ستجدات التي طر أ�ت على دول
املنطقة ،و أ�برزها القرار ا إلتهامي
الذي �صدر عن املحكمة الدولية
اخلا�صة بلبنان فـي جرمية اغتيال
رئي�س احلكومة أال�سبق رفيق
احلريري وا إل�شارات التي توحي بقرب
ا�ستئناف العالقات الطبيعية بني
تركيا و�إ�سرائيل� ،إ�ضافة �إىل « أ��سطول
احلرية  »2الذي �شغل �إ�سرائيل و أ�قلقها
حتى قبل أ�ن ينطلق .فقد رحبت
بتوجيه أ��صابع ا إلتهام �إىل عنا�صر

من حزب اهلل ،حتى أ�ن البع�ض زعم
أ�ن يكون « أ�مني عام احلزب ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل نف�سه قد �صادق على
العملية ،و أ�ن قائده الع�سكري عماد
مغنية خطط و أ��شرف �شخ�صي ًا على
التنفيذ» .وبرز توقع ب أ�ن تظهر أ�دلة
موثقة فـي وقـ ــت الحق على تورط
�إيران و�سوريا أ�ي�ض ًا فـي اجلرمي ــة!
هذا و أ�كد البع�ض أ�ن امل�صاحلة
ا إل�سرائيلية-الرتكية و�شيكة ،نظر ًا
مل�صاحلهما ا إل�سرتاتيجية امل�شرتكة،
خ�صو�ص ًا مع ا�ضطراب ()...

�ص 6

ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

أ�جرى نائب أ
المني العام لل� ؤ
ش�ون ال�سيا�سية فـي «حزب احلوار
الوطني» الدكتور أ�حمد مو�صللي مقابلة على تلفزيون «املنار» �ضمن
برنامج «مع احلدث» ،حتدث فيها عن أ
الو�ضاع اللبنانية.
و�شارك وفد من «جلنة ال�ضاحية» فـي احلزب فـي االحتفال الذي
أ�حيته «جمعية املربات اخلريية» مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية أ
الوىل
لرحيل �سماحة آ�ية اهلل ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل.
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جلنة متابعة «م ؤ�متر بريوت وال�ساحل»
فـي زيارة �إىل الرئي�س �سليمان
املطلوب طم�أنة الداخل واخلارج أ�ي�ضاً

ف ؤ�اد خمزومي

مما ال �شك فيه أ�ن أ�يام ًا ع�صيبة يعي�شها اللبنانيون على خمتلف �إنتماءاتهم
وم�شاربهم ،فعلى الرغم من ا إلنفراج الذي متثل ب�إقرار جمل�س الوزراء البيان
الوزاري حلكومة ميقاتي متهيد ًا للح�صول على ثقة جمل�س النواب ،جاء القرار
الظني فـي ق�ضية اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ال�صادر عن املحكمة
لي�صب النار على زيت ا إلنق�سامات الداخلية حول
الدولية اخلا�صة بلبنان
ّ
ملف املحكمة� ،إذ أ�عادت كرة النار �إىل ح�ضن لبنان واللبنانيني ،والدليل هو
حماوالت �إعادة ا إلنق�سامات العمودية احلادة بني الطوائف وامللل اللبنانية
وبني امل�سلمني ال�سنة وال�شيعة على وجه التحديد!

زار وفد من جلنة متابع ـ ــة «م ؤ�متر قي�س ـ ــي ممث ـ ـ ًال رئي�س احلزب االنتخاب ـ ــات مبا يجعل التمثيل
بريوت وال�ساح ـ ــل» برئا�سة رئي�س املهند�س ف ؤ�اد خمزومي.
�شام ًال ومتنوع ًا.
«امل ؤ�متر ال�شعب ـ ــي اللبناين» أال�ستاذ
ورحب الرئي�س �سليمـ ـ ــان بالوفد،
كمال �شاتيال رئي ـ ــ�س اجلمهورية وقد ن ّوه �شاتي ـ ــال با�سم اللجنـ ـ ــة
ّ
العماد مي�شال �سليمان فـي بعبدا ،مبواقف الرئي ـ ــ�س �سليمان م�شري ًا �إىل أ�همية اعتماد قانون
حيث ّمت البحث فـي تط ـ ــورات خ�صو�صـ ـ ـ ًا فـي مواجهة العدو ع�صري لالنتخاب يعتمد أ��سلوب
أالو�ضاع املحلية والعربية .وكان من ا إل�سرائيلي والتطرف وا إلرهاب ،الن�سبية ليكون التمثيل متنوع ًا
�ضمن الوفد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي م�شدد ًا على �ضرورة تطبي ـ ــق بن ـ ــود ومتوازن ًا ومن�سجمـ ـ ـ ًا مع روح
فـي «حزب احلوار الوطني» ح�سان اتفاق الطائف وفـي طليعتها قانون الد�ستور.

ال تعني هذه املقدمة أ�ن «حزب احلوار الوطني» مل يعد ،كما أ�كد مرار ًا
فـي مواقفه املعلنة وال�شفافة ،يريد ك�شف احلقيقة وحتقيق العدالة املرجوة
فـي ق�ضية اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري .وهذا ما أ�كدنا عليه حني
ا�ستقبلنا رئي�س احلكومة ال�سابق الرئي�س �سعد احلريري فـي ع�شاء أ�قامه
احلزب خ�صي�ص ًا على �شرفه ،حيث �شددنا أ�مامه بال مواربة أ�ننا مع دولته فـي املطلق فـي �إ�صرارنا على اكت�شاف من
اغتال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري و أ�ن ت أ�خذ العدالة جمراها احلقيقي .لكننا �شددنا أ�ي�ض ًا على أ�ننا ال نريد أ�ن تكون
عدالة البع�ض �صفقة �سيا�سية �إنتقامية ،بل نريدها �شفافة ونزيهة .ولقد أ�ثبتت التطورات الداخلية وا إلقليمية-الدولية
أ�ن هذه املحكمة م�ستهدفة با إل�ستخدام ال�سيا�سي! فكيف فـي اتهام يثري الفرقة بني امل�سلمني� ،إذ يطال فئة متهمة بقتل
زعيم فئة أ�خرى؟!
لقد وقفنا دائم ًا �ضد �إحباطات الطوائف ورف�ضنا حتويلها �إىل فئات متم ّردة على ال�سلطة ،أ�ية �سلطة .والدليل أ�ننا
وقفنا �ض ّد �إحباط امل�سيحيني و�إبعادهم عن ال�ساحة ال�سيا�سية .واليوم نرى أ�ن امل�سلمني ال�سنة يقعون فـي مظلومية
كبرية قد ت ؤ�دي �إىل ا إلحباط �إذا ما ا�ستمرت هذه أالجواء املحمومة ،علم ًا أ�ننا نخاف أ�ي�ض ًا على امل�سلمني ال�شيعة من أ�ن
يقعوا فـي فخ ا إلحباط والعزلة ب�سبب تداعيات القرار الظني.

«جلنة ال�ضاحية»
فـي الذكرى ال�سنوية أ
الوىل
لرحيل العالمة ال�سيد ف�ضل اهلل

وال ب ّد هنا من ا إلعرتاف ب أ�ن هنالك �إنغالق ًا تعاين منه الطائفة ال�سنية الكرمية وهذا ا إلقرار ال ي�ضري مواقف حزبنا
الالطائفية ودعوتنا ال�صريحة والدائمة �إىل اعتماد «املواطنية» فـي التخاطب ،وال مينعنا ذلك أ�ي�ض ًا من النظر �إىل
اخللل فـي مكان ما لت�صحيحه كما النظر �إىل حقوق اللبنانيني على أ��س�س امل�ساواة والعدل .ومن هذا املنطلق كنا قد
دعونا الرئي�س �سعد احلريري �إبان وجوده على ر أ��س ال�سلطة التنفيذية �إىل اعتبار وحدة أ�هل ال�سنة مق ّدمة لوحدة
�إ�سالمية جامعة وا إلنتقال منها �إىل وحدة امل�سلمني وامل�سيحيني ،أ�ي الوحدة الوطنية الكربى .وهذا هو املطلوب اليوم
أ�ي�ض ًا فـي مواجهة أ�ي م�شروع للفتنة بني امل�سلمني خ�صو�ص ًا .وكلنا يعلم أ�ن مالمح ا إلنق�سامات برزت و أ�خذت بالتفاقم
منذ ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري ،وهي فـي تدهور م�ستمر منذ ذلك احلني مما يدق ناقو�س اخلطر للبنانيني
ً
ً
عموما وامل�سلمني خ�صو�صا والطائفة ال�سنية أ�كرث حتديد ًا ب�سبب احلاجة امللحة للطائفة ال�سنية �إىل ا�ستنها�ض جديد �شارك وف ـ ــد من «جلنة ال�ضاحي ـ ــة»
لدورها العربي وا إل�سالمي القوي على ال�ساحة اللبنانية والذي لطاملا لعبته بند ّية متميزة مع بقية الطوائف وحتى بتف ّوق فـي «حزب احلوار الوطن ـ ــي» ي�ضم
عن أ�قرانها نظر ًا لتم ّيزها بامتدادها العربي وا إل�سالمي.
نائب م�س ؤ�ول اللجنة ح�سني خليل
و أ�ع�ضاء اللجنة عبا�س من�صور،
مما ال �شك فيه أ�ن اخت�صار متثيل الطائفة بزعيم أ�وحد ،و�إعطاءه تفوي�ض ًا ح�صري ًا أ�دّى وي ؤ�دي �إىل �ش ّل عمل القوى
احل ّية فـي الطائفة ورهنها ب�شخ�ص واحد بكل ظروفه ومتطلبات م�صاحله اخلا�صة ،مما أ�دى �إىل خلل فـي املواقع
ال�سيا�سية املر�صودة لل�سنة فـي الدولة ،بحيث أ�دى فراغ ال�ساحة من أ�حزاب معتدلة �إىل تهمي�ش املعتدلني بني أ�بناء
الطائفة .و�سقوط الكثري من املبادئ وا إلعتبارات وامل�سلمات ذات البعد القومي والعربي وا إل�سالمي.
�سنقول ب�صراحة كاملة �إننا فـي «حزب احلوار الوطني» مع ما يريده املواطنون فح�سب .ل�سنا فـي �صف هذه القوى
ال�سيا�سية أ�و تلك � إ ّال مبا يتنا�سب مع موقف حزبنا الو�سطي فـي كل ق�ضية على حدة.
املواطن ال يريد الفتنة كما ال يريد احلرب أالهلية...
املواطن يريد لقمة عي�شه وتعليم أ�والده و�صحة عائلته ...و أ�ي خروج عن هذه أالقانيم الثالثة �سوف حتبطه أ�كرث
ف أ�كرث...
أ�ما على م�ستوى اخلارج ،نحن نريد للبنان أ�ف�ضل العالقات مع كل الدول العربية وغري العربية خ�صو�ص ًا تلك امل ؤ�ثرة
على م�سارات دولتنا واقت�صاده ولي�س لنا �سوى عدو واحد هو �إ�سرائيل...

مو�صللي �إىل تلفزيون «املنار»
هدف املحكمة الدولية ا�سرتاتيجي
ي�ستهدف املنطقة برمتها

اعترب نائب أالمني العام لل� ؤش�ون
ال�سيا�سية فـي «حزب احلوار
الوطني» و أ��ستاذ العالقات
ال�سيا�سية والدرا�سات ا إل�سالمية
فـي اجلامعة أالمريكية الدكتور
أ�حمد مو�صللي أ�ن املحكمة الدولية
تهدف �إىل تدمري حزب اهلل عرب
ت�شويه �سمعته وخلق فتنة مذهبية
بني امل�سلمني.

أ
ولن املطلوب اليوم لت�صحيح أالو�ضاع كثري ،كما أ�ن ترتيب البيت اللبناين يحتاج أ�ي�ض ًا للكثري ،ف�إننا جند أ�ن احلوار
هو أ�جدى من كل الو�سائل أالخرى ،لت�صحيح اخللل فـي التعاطي �سواء داخل الطوائف أ�م فـي ما بني اللبنانيني جميع ًا
و�صو ًال إليجاد امل�شرتك وت�صويب امل�سار .وطاولة احلوار التي يرعاها رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان فـي طور
كالم مو�صللي جاء خالل مقابلة له
التح�ضري و أ�علن الرئي�س مرار ًا أ�نها جاهزة للحوار فـي ما بني اللبنانيني.
على تلفزيون «املنار» �ضمن برنامج
�إن املواطنني يريدون حكومة تتعاطى بجدية فـي امللفات احليوية وتهيئة املناخات ا إليجابية لتح�سني ظروف «مع احلدث» حاوره ا إلعالمي حممد
معي�شة النا�س عرب تفعيل العمل احلكومي من جهة والعمل على حت�سني مناخات ا إل�ستثمار عرب حتقيق ا إل�صالحات قازان ،حيث مت تفنيد خطاب أ�مني
وا إل�ستقرار الت�شريعي ،وكذلك احلوافز فـي ظل ا�ستقرار �سيا�سي و أ�مني من جهة أ�خرى ،والعمل على ت أ�مني حقوق عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر
اللبنانيني ال�سيا�سية وا إلجتماعية وا إلقت�صادية ،وطم أ�نتهم على م�ستقبلهم وم�ستقبل أ�والدهم ،كما طم أ�نة اخلارج �إىل اهلل الذي ك�شف فيه عن وثائق
ومعلومات تطعن فـي �صدقية
أ�ن لبنان يفي بالتزاماته فـي �إطار الوحدة الوطنية وحتت �سقف ال�سلم أالهلي.
املحكمة الدولية وقرارها ا إلتهامي.
احلـــــوار

وحممـ ـ ــود بي�ضون ،وج ـ ــودت
احلوراين ،فـي االحتفال الذي
أ�حيت ـ ــه «جمعي ـ ــة املربات اخلرييـ ــة»
مبنا�سب ـ ــة الذكرى ال�سنوية أالوىل

لرحيل �سماحة �آية اهلل ال�سي ـ ــد حممد
ح�سني ف�ضل اهلل ،وذلك فـي «مبـ ـ ـ ّرة
ال�سيدة خديجة الكربى» فـي طريق
املطار.

فر أ�ى مو�صللي أ�ن املحكمة الدولية
اخلا�صة بلبنان هي حمكمة
منحازة �إىل طرف �ضد �آخر وقد
أ�طلق ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل أ�دلة
مهمة جد ًا تطعن فـي م�شروعية
هذه املحكمة ،لي�س جلهة قرارها
ا إلتهامي فح�سب ،بل أ�ي�ض ًا جلهة
تركيبتها البنيوية و أ�داء جلنة
التحقيق التي �سبقت ت�شكيلها .و أ�كد
أ�ن املعلومات التي ك�شفها ال�سيد
ن�صر اهلل من م�س أ�لة نقل احلوا�سيب
عرب فل�سطني املحتلة �إىل م�س أ�لة
املحققني وارتباطاتهم ب أ�جهزة
أ�منية تعمل ل�صالح �إ�سرائيل و�ضد
املقاومة ،وغريها من املعلومات
التي مت ت�سريبها فـي ال�سابق ،تظهر
أ�ن م�شروع هذه املحكمة هو م�شروع
�سيا�سي بالدرجة أالوىل ،و�شدد

على أ�ن هذا امل�شروع �سيا�س ــي
فع ًال� ،إذ أ�ن أالمم املتحدة ،بر أ�يه،
لي�ست جمعية خرييــة بل هي جمعية
ت�سيطر عليها الواليـات املتحدة.
و أ� ّيد مو�صللي ال�سيد ن�صر اهلل
متام ًا فـي تو�صيفه للمحكمة على
أ�نها م�شروع عدوان على لبن ــان
وخ�صو�ص ًا بعد ف�شل العدوان
ا إل�سرائيلي عام  2006واعتبار
أ�ن أالمن القومي ا إل�سرائيلي بات
مك�شوف ًا أ�مام املقاومة ،با إل�ضافــة
�إىل ات�ساع رقعة دعم املقاومة
لتتجاوز لبنان �إىل أالمة العربية
وا إل�سالمية عرب �شعور �شعوبه ـ ــا
ب أ�نها قادرة على املواجه ـ ــة
واملقاومة ،م ؤ�كد ًا أ�ن املحرك
أال�سا�سي لهذه املقاومة العربية
اليوم هو املقاومـة اللبنانية.

ن�شـــــــــــاطات

احلـــــــــوار

م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 2
ورد ًا على �س ؤ�ال حول مدى أ�همية ما
ك�شفه ال�سيد ن�صر اهلل عن أ�ن بع�ض
املحققني لهم عالقات باملخابرات
أالمريكية والربيطانية ،أ�كد مو�صللي
أ�ن هذا اجلانب أ��سا�سي ألن من يقوم
بالتحقيق هو من يجمع أالدلة ،الفت ًا
�إىل أ�نه ميكن جمع أالدلة وميكن
فربكتها أ�ي�ض ًا ،مذ ّكر ًا بق�ضية
ا إلت�صاالت التي أ�كد أ�نها �ستكون من
بني أالدلة التي �ست�ستخدم لتثبيت
ا إلتهام ،علم ًا أ�نه �سبق أ�ن تبني من
قبل أ�ن ا إلت�صاالت خمرتقة .و أ�كد
أ�نه من املهم �إبراز هذا املعلومات
إلثبات أ�ن املحققني أال�سا�سيني
فـي هذه املحكمة يرتبطون بجهات
معينة ويخدمونها .وكرر مو�صللي
ت أ�كيده أ�ن املحكمة ،ومن قبلها جلنة
التحقيق ،تت أ�لف من جمموعات تقوم
برتكيب وفربكة أالدلة و�شهود الزور
وما �إىل ذلك .و�س أ�ل م�ستغرب ًا :ملاذا
مل ُين�شر ن�ص القرار الظني ب أ�كمله
بل مت ت�سريب أ��سماء املتهمني أالربعة
فح�سب؟ فر أ�ى أ�ن القرار مل ي�صدر
كما يجب كي ال يتم الت�شكيك أ
بالدلة
أ�و الت أ�كد من أ�نه مبني على ما مت
تداوله �سابق ًا من ات�صاالت و�شهود
زور .و�شدد على أ�ن جمرد الت�شكيك
فـي نزاهة املحققني يوجب �إيقاف
التحقيق .وذكر أ�ن الف�ساد الذي
تورط فيه بع�ض املحققني أ�مثال
نائب رئي�س جلنة التحقيق الدولية
ال�سابق غريهارد ليمان جتاوز
الف�ساد املايل لي�صل �إىل الف�ساد
أالخالقي ،الفت ًا �إىل أ�ن من كان ينفق
أالموال على جلنة التحقيق ويتوىل
أ�مر حتركات أ�فرادها هو طرف
معروف جد ًا من أ�طراف «� 14آذار»
وهو نف�سه الذي فربك �شهود الزور
والكثري من أالدلة .وك�شف أ�ن رئي�س
املحكمة الدولية أ�نطونيو كا�سيزي
حا�صل على جوائز من �إ�سرائيل وهو
يعترب املقاومة �إرهابية� ،إذ أ�ن أالمر
مل يقت�صر على تلقيه املديح فـي
م ؤ�متر «هرتزيليا» الذي أ��شار �إىل
أ�نه م ؤ�متر �سنوي ينظر فـي أالمن
ا إل�سرتاتيجي إل�سرائيل فـي العالــم
ويبحث فـي �سبل حمايته .وبالتايل،
أ�كد أ�ن قرار �إدانة املقاومة موجود
حتى قبل أ�ن تبد أ� املحكمة وقبل أ�ن

اجلمعة 2011/7/8

3

الف�صل الرابع

والقرتاع
ال�شروط امل ؤ�هلة للرت�شح إ
وعدم أ
الهلية
واجلمع بني النيابة والوظائف العامة

تك�شف ف�ضائحها.

 2008كما كان يتم التداول أ
بال�سماء
نف�سها التي �صدرت منذ أ�يام ،الفتاً
�إىل أ�ن وترية هذا املو�ضوع كانت
ت�شتد وتخفت بح�سب أالحداث
الداخلية وموقع فريق «� 14آذار» فـي
اللعبة الداخلية ،مو�ضح ًا أ�نه حينما
يكون هذا الفريق خارج ال�سلطة،
تتحول املحكمة �إىل لعبة فـي يده،
ولكن عندما يكون فـي ال�سلطة،
يجري النظر فـي �إمكانية التو�صل
�إىل حل حول هذه املحكمة.

واعترب أ�ن هذا الفريق الذي يعمل
على التحقيق فـي املحكمة الدولية
يريد تدمري حزب اهلل عرب ت�شويه
�سمعته وخلق فتنة مذهبية بني
امل�سلمني ،أالمر الذي أ��شار �إليه
ال�سيد ن�صر اهلل فـي ختام كلمته.
ولفت �إىل أ�ن العجز عن �ضرب
املقاومة عام  ،2006ح ّول ال�صراع
�إىل الداخل اللبناين وبد أ�ت �إثارة
امل�شاعر املذهبية .و أ�كد مو�صللي أ�ن
هذه أالدلة يجب أ�ن تدفع كل من هو و�شدد مو�صللي على أ�ن املطلوب هو
مقتنع باملحكمة �إىل أ�ن ي�شكك فـي معرفة حقيقة من قتل الرئي�س رفيق
مو�ضوعيتها باحلد أالدنى.
احلريري ،فهذا ال�س ؤ�ال أ��سا�سي،
�إذ أ�ن املحكمة تنحرف اليوم عن
وعن كالم ال�سيد ن�صر اهلل حول عدم هدفها أال�سا�سي ،وهو ك�شف حقيقة
الطلب من رئي�س احلكومة جنيب قتلة احلريري� ،إىل هدف �آخر وهو
ميقاتي ما كان �سيعجز عنه الرئي�س قتل املقاومة ،وهنا تكمن امل�شكلة
�سعد احلريري لو كان ما يزال على الكربى .الفت ًا �إىل أ�نه املحكمة
ر أ��س احلكومة ،أ�كد مو�صللي أ�ن ت َوظف ل�ضرب حمور املقاومة فـي
احلريري ما كان ليقوم ب أ�كرث مما املنطقة ،مذكر ًا ب أ�ن �إ�سم ال�شهيد
�سيقوم به ميقاتي .وبالتايل ،ر أ�ى عماد مغنية كان على ر أ��س قائمة
أ�ن ال�ضغط على ميقاتي فـي هذا أ��سماء املتهمني ولكنه ُحذف بعد
املو�ضوع خط أ� ألنه لن ي ؤ�دي �إال �إىل ا�ست�شهـ ــاده .و أ�كد أ�ن خطوة املحكمة
ال�ضغط على الو�ضع العام فـي لبنان التالية هي ا�ستهداف �سوريا ومن
وبالتايل �إعاقة � ؤش�ون النا�س .ولفت بعدها �إيران ،م�شري ًا �إىل أ�ن لبنان
�إىل أ�ن مو�ضوع املحكمة الدولية يثار و�سوريا و�إيران هي دول الواجهة
دائم ًا بالتزامن مع أ�حداث معينة فـي مقاومة �إ�سرائيل ،وبالتايل ر أ�ى
ت�سجل على ال�ساحة الداخلية أ�و أ�ن املطلوب اليوم �ضرب ر أ��س حربة
ا إلقليمية ،فاحلديث عن �صدور املمانعة واملواجهة ،أ�ي املقاومة فـي
القرار الظني كان حا�ضر ًا منذ العام لبنان ،حمذر ًا من أ�ن هدف املحكمة

هو هدف ا�سرتاتيجي لكل املنطقة
ولي�س للبنان فح�سب ،مو�ضح ًا أ�ن
جرمية اغتيال الرئي�س احلريري مل
ت�ستهـدف �شخ�ص ًا عادي ًا ،م�شري ًا �إىل
أ�ن بناظري بوتو كانت رئي�سة دولة
باك�ستـ ــان ومل ت�شكل أ�ية حمكمة
دولية للنظر فـي جرمية اغتيالها،
بينما مل يكن أالمر مماث ًال فـي
ق�ضية اغتيال احلريري ،الفت ًا �إىل
أ�ن �سبب ت�شكيل املحكمة الدولية مل
يكن لف�ساد الق�ضاء اللبناين كما
أ��شيع ،بل ألن هنالك م�شروع يهدف
�إىل تغيري معامل املنطقة� ،إذ ما زال
احلديث عن ال�شرق أالو�سط اجلديد
قائم ًا .و أ�كد أ�ن كل ما يجري اليوم
من قرارات �صادرة عن املحكمة
�إىل ال�ضغط على كل من �سوريا
و�إيران و�صو ًال �إىل حتريك أال�ساطيل
وتغيري الرتتيبات الع�سكرية فـي
املنطقة ،ي�ستهدف م�شروع املقاومة
واملواجهة.
وحول ك�شف ال�سيد ن�صر اهلل أ�ن
مدعي عام املحكمة الدولية دانيال
بلمار هو من طلب من ا إلنرتبول
رفع مذكرة التوقيف عن �شاهد
الزور حممد زهري ال�صديق ،اعترب
مو�صللي أ�ن بلمار قام بذلك لكي
يتم حتويله �إىل �شاهد حقيقي ولي�س
�شاهد زور .وبالتايل ،ر أ�ى أ�ن ق�ضية
املحكمة أ��صبحت م�شينة ،ذاكر ًا
أ�نه توقع من ال�سيد ن�صر اهلل أ�ن
يطلب من احلكومة اللبنانية قطع
كل العالقات مع املحكمة والتقدم
ب�شكوى �إىل جمل�س أالمن حول أالمور
املذكورة ،أ�و �إلغاء كل املعاهدات
املتعلقة بها ،ولكنه امتنع عن ذلك،
تارك ًا احلكم للبنانيني.
وفـي ما يتعلق بخطر وقوع فتنة
مذهبية ب�سبب املحكمة ،أ�عرب عن
اعتقاده أ�ن م�شروع الفتنة املذهبية
ما زال وارد ًا ولكنه أ�قل حدة فقد
تعب النا�س من هذا امل�شروع .ور أ�ى
أ�نه فـي حال جنح امل�شروع الفتنوي
ف�ست�صبح املنطقة كلها قابلة
لالنفجار ولي�س لبنان فح�سب .وفـي
اخلتام ،أ�كد مو�صللي أ�ن كالم كل
من ميقاتي والنائب وليد جنبالط
حول القرار ا إلتهامي جعل احلكومة
فـي موقف متما�سك.

املادة  :33ال يجوز انتخاب أال�شخا�ص املذكورين فـي ما يلي فـي أ�ية دائرة
�إنتخابية مدة قيامهم مبهامهم أ�و وظائفهم وخالل �ستة أ��شهر التي تلي تاريخ
تقدمي �إ�ستقالتهم وانقطاعهم فعلي ًا عن مهامهم أ�و وظائفهم:
 – 1املوظفون من الفئتني أالوىل والثانية.
 – 2ر ؤ��ساء البلديات ونوابهم واملخاتري.
 – 3الق�ضاة من جميع الفئات والدرجات.
 – 4ر ؤ��ساء و أ�ع�ضاء جمال�س �إدارة امل ؤ��س�سات العامة ومديروها العامون أ�و
مديروها و�سائر م ؤ��س�سات احلق العام و�شركات االقت�صاد املختلط وال�شركات
ذات الر أ��سمال العام.
املادة � :34إذا �شغر أ�حد املقاعد النيابية ب�سبب الوفاة أ�و ا إل�ستقالة أ�و ألي
�سبب �آخر ،أ�و �إذا حل املجل�س قبل نهاية واليته ب�ستة أ��شهر على أالقل ،جاز
انتخاب املوظفني أ
وال�شخا�ص املذكورين فـي املادة ال�سابقة و أ�ي�ض ًا الع�سكريني
ومن هم فـي حكمهم على اختالف رتبهم �سواء أ�كانوا من اجلي�ش أ�و من أ�من
الدولة أ�و من قوى أالمن الداخلي أ
والمن العام وال�ضابطة اجلمركية �إذا
ً
أ
ا�ستقالوا وانقطعوا فعلي ًا عن وظائفهم خالل خم�سة ع�شر يوما تبد� من تاريخ
مر�سوم دعوة الهيئات االنتخابية .وتعترب اال�ستقالة مقبولة حكم ًا اعتبار ًا من
تاريخ تقدميها.
املادة  :35يف�صل من النيابة بقرار من املجل�س النائب الذي يحكم عليه
أ�ثناء نيابته مبا يوجب حرمانه ممار�سة حقوقه االنتخابية وفق ًا للمادة  13من
هذا القانون.
املادة  :36كل توكيل �إنتخابي مرتبط ب�شرط أ�و قيد يعترب لغو ًا وال يعتد به
بوجه من الوجوه.

الف�صل اخلام�س

فـي تقدمي طلبات الرت�شح عرب لوائح
أ�و قوائم مقفلة وم�سماة
املادة  :37يجوز ملن توفرت فيه ال�شروط ليكون ع�ضو ًا فـي املجل�س النيابي
أ�ن ير�شح نف�سه عن أ�ي دائرة كانت ،غري أ�نه ال يجوز ألحد أ�ن ير�شح نف�سه
على أ�كرث من الئحة �إنتخابية فـي �آن واحد ،وعندما جتري االنتخابات على
مراحل ال يجوز ملن ر�شح نف�سه على الئح ٍة ما فـي دائرة �إنتخابية ،أ�ن ير�شح
نف�سه جمدد ًا على الئحة ثانية فـي دائرة أ�خرى خالل املهلة نف�سها التي جتري
فيها االنتخابات العامة.
املادة  :38يقدم الرت�شيح عرب الئحة مقفلة وم�سماة حلزب أ�و الئتالف.
يتوجب على الالئحة �سوا ًء أ�كانت مكتملة أ�م غري مكتملة ،أ�ن تراعي حكم ًا
التوزيع الطائفي واملناطقي للمقاعد فـي الدائرة االنتخابية ،كما هو مبني فـي
مالحق هذا القانون.
�سم معني.
املادة  :39يرت�شح أ�ع�ضاء الالئحة لالنتخابات النيابية حتت � إ ٍ
يق َّدم ممثل الالئحة با�سمها املحدد تر�شيحات أ�ع�ضائها �إىل وزارة الداخلية.
ت�صريح
ُينيب أ�ع�ضاء الالئحة أ�حدهم ليتقدّم بهذه الرت�شيحات ،مبوجب
ٍ
م�صدق لدى الكاتب العدل ،موقع من جميع مر�شحيها �شخ�صي ًا .حتدد الالئحة
أالق�ضية التي ير�شح املر�شح نف�سه عنها �ضمن الدائرة االنتخابية ،و أ�ن ترفع فـي
الوقت نف�سه �صندوق املالية مبلغ ًا قدره ثالثة ماليني لرية لبنانية كر�سم مايل
مر�شح على الالئحة غري قابلة لال�سرتداد.
عن كل
ٍ
ؤ
أ
أ
أ
يودع ممثل الالئحة امل�قت �و من ينيب هذا الخري من الع�ضاء ،الت�صريحات
وزارة الداخلية والبلديات مقابل �إي�صال م ؤ�قت قبل موعد االنتخاب بخم�سة
ع�شر يوم ًا على أالقل ،وبعد خم�سة أ�يام من ا إليداع املذكور ت�صدر ا إلي�صال
النهائي.
 vvي�ضع «حزب احلوار الوطني» بني أ�يدي اللبنانيني ،وعلى
أ�جزاء« ،م�شروع قانون لالنتخاب يعتمد الن�سبية أ��سا�س ًا لالنتخابات
النيابية» الذي كان قد أ�علن احلزب عنه فـي م ؤ�متر �صحفي فـي دار
نقابة ال�صحافة فـي � ،2005/9/8إ�سهام ًا منه فـي تعزيز احلوار
الداخلي حول خمتلف الق�ضايا أ
ال�سا�سية ،خ�صو�ص ًا من أ�جل التوافق
على قانون انتخابي جديد يكفل �صحة التمثيل ال�شعبي وعدالته.
احلـــــوار
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النائب نبيل نقوال فـي حديث �إىل جريدة «احلوار»
 كتلة « 14آ�ذار» منذ ت�شكيلاحلكومة اجلديدة تقول «�إن
ت أ�ليف احلكومة اجلديدة لن
ت�سدّ الفراغ نظر ًا لرتكيبتها
أ
الحادية ،ويطالبونها بعدم
العبث بالثوابت الوطنية
وعدم نق�ض القرارات الدولية،
ويتهمونها ب أ�نها «حكومة
�سورية» و»حكومة حزب اهلل»
و أ�ن عمرها حمدود ،ما هو
ر ّدكم؟
كل هذه فر�ضيات بالن�سبة لنا ولن
نتوقف عندها .ن أ�مل كما قال دولة
الرئي�س ميقاتي أ�ن يكون عنوان
حكومته «كلنا للوطن ،للعلى للعمل».
نحن نطالب احلكومة بالعمل لكي
نربهن عدم �صدقية هذا الفريق ألنه
منذ فقدانه ال�سلطة فقد كل �شيء.
وقد برهن عن عدم ر�ضاه وعدم
التخلي عن ال�سلطة .لكن لينظر ماذا
ال�سراي «لو دامت لك
ك ِتب على باب ّ
ملا و�صلت لغريك» والتي و�ضعها دولة
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
بالن�سبة لنا كنا نقول �سابق ًا وقبل أ�ن
ن�ستلم احلكم ب أ�ننا �سنعطيهم مهلة
ثالثة أ�و �ستة أ��شهر ليربهنوا عن
مدى جدّيتهم� .إذ ًا ،هم يحكمون على
النوايا .من هنا بد أ�ت أ�ع�صابهم تنهار
ألنهم خ�سروا ال�سلطة ،و�سنربهن لهم
أ�ن الكلمات التي يطلقونها لي�ست أ�كرث
من زوبعة فـي فنجان.
 م�ست�شار رئي�س احلكومةال�سابق �سعد الدين احلريري،
وزير املال ال�سابق حممد �شطح،
يقول �إنه مل ي�سمع بو�ضوح
طلب مثول أ�و التحقيق مع
وزراء املال ال�سابقني أ�مام جلنة
املال واملوازنة النيابية �إال
العالم ،و أ�ن املثول لي�س
عرب إ
موجود ًا فـي القانون أ�و ب أ�ي
جلنة من جلان جمل�س النواب
�إال �إذا كان هنالك هيئة عامة
تقرر ذلك .ما هو احلل؟
أ� ّوال ،هذه اللجنة موجودة ،وهي جلنة
تق�صي احلقائق .وقبل الو�صول �إىل
ّ
جلنة التحقيق الربملانية ،مي ّر كل
�شيء فـي جلنتنا -املال واملوازنة-
حتى ال ُيقال �إننا مت�س ّرعون بقراراتنا.
لهذا ال�س ّبب طلبنا جلنة ا�ستق�صاء،
ويقت�صر عملها على التحقيق فـي
ما �إذا كان هنالك خروقات ارتكبها
ه ؤ�الء الوزراء املال ّيون أ�ثناء توليهم
العمل.
لكن أال�ستاذ �شطح ح ّر فـي أ�ن ميثل
أ�وال ميثل ،هذا يعود �إليه فـي النهاية.
لكن تلك اللجنة �سي�صدر عنها تو�صية
لرئي�س املجل�س لكي يطرحها �ضمن
الهيئة العا ّمة ،عندها ي�صدر عنها
جلنة حتقيق برملانية ،و أ�نا مت أ�كد من
الو�صول �إليها .ولكن قبل الو�صول
�إليها نكون قد قمنا بعملية ت�سريع،
لتق�صي احلقائق
وهذه اللجنة وجدت ّ
مما هي جلنة حماكمة أ�و جلنة
أ�كرث ّ
حتقيق برملانية.
�إذ ًا ،ال أ�عرف ملاذا «�آخذ على خاطرو»
وكذلك هم ،طاملا نحن نقول �إنها
احلـــــوار

عملية تق�صي ،أ�ي مل نتهم أ�حد ًا� .إذ ًا،
عندما ت�صل أالمور �إىل جلنة حتقيق
ي�صبح هنالك نوع من عالمات
اال�ستفهام على بع�ض أال�شخا�ص
ونوع من االتهام غري املبا�شر لبع�ض
أال�شخا�ص .أ� ؤ�كد أ�ننا لن نتهم أ�حد ًا،
نحن نريد أ�ن نعرف أ�ين ذهب الهدر
املايل ،ولنعرف من خالل التحقيقات
ما �إذا كنا �سنعر�ضها على الهيئة
العامة أ�م ال.
 منذ العام  1943وحتى اليوم،هل َم َ
ثل نائب أ�و وزير أ�و رئي�س
وحو ِكم؟
�ضمن هيئة خا�صة ُ
طاملا نحن فـي و�ضع د�ستوري ،أ��س أ�لك
كيف تريد أ�ن ن�ص ّوت اليوم على
لعامي
موازنة ولي�س لدينا قطع ح�ساب ْ
2009-2008؟ �إذ أ�ن قطع احل�ساب
�سنتي �إىل الوراء.
يكون دائم ًا نْ
�إذ ًا ،لي�س لدينا قطع ح�ساب ال للعام
 2008وال للعام  ،2009فعلى أ�ي أ��سا�س
ال�سبب ن�س أ�لهم،
�سن�ص ّوت؟ لهذا ّ
ال�سنتني؟
أ�ين قطع احل�ساب نْ
لهاتي ّ
ّ
فليتف�ضلوا بتقدمي القطع لت�سيري أ�مور
الدولة ،فالدولة كلها جامدة .هم ال
يقبلوا ب أ�ن نحقق فـي الهدر املايل وقد
بلغ الدّين  63مليار دوالر .فا إلن�سان
الذي قام بعملية قطع احل�ساب و�ضع
ال�صالحيات ،أ�ي أ�خرج من
خارج ّ
الوزارة لف�ضحه معلومات مال ّية ،وكلنا
ق�صة ال�سيدة رجا ال�شريف التي
نعلم ّ
لعامي
احل�ساب
قطع
بعملية
قامت
ْ
.2007-2006
تف�سرون ماذا يق�صد
 كيفّ
أ
النائب �حمد فتفت بالدعوة
�إىل ت�شكيل « 14آ�ذار» حكومة
ظل؟
هذا يذكرنا باحلكومات التق�سيمية
عام  ،1988ور أ�ينا �إىل أ�ين و�صل
لبنان .ومع هذا لينفذ حكومة الظل
التي يدعو �إليها ولرنى ...اليوم هناك
دولة ،ال ميلي�شيات على أالر�ض،
فليج ّرب ت�شكيلها .وماذا يعني
بحكومة الظل؟ �إذا كان يريد أ�ن يكون
هنالك نوع من حكومة ظل لتحا�سب
كل وزير على أ�عماله ،فلم ال؟ لكن ال
أ�ن تكون حكومة تق�سيم ّية وال أ�ن يكون
لديها �صالحيات كما حدث فـي العام
.1988
 قال الرئي�س أ�مني اجلميل«�إن هنالك هرطقة فـي ت�شكيل
حكومة ميقاتي وتوزيع احلقائب
من الناحية املذهبية» ،حمذر ًا
من التالعب أ
بالمور امليثاقية.
وكذلك قول الوزير بطر�س
حرب وقائد «القوات اللبنانية»
�سمري جعجع ب أ�ن هذه احلكومة
« أ��سو أ� خيار ا�سرتاتيجي للبنان»،
«�ستعر�ض
و أ�ن هذه احلكومة
ّ
لبنان آ
للتي أ
العظم» ،بح�سب
أ
النائب مروان حمادة .بر�يكم،
أ�ين الهرطقة التي قيل عنها،
وما هو اخليار ال�سيء ،وما هو
آ
التي أ
العظم؟
ال أ�علم أ�ين الهرطقة فـي هذا
املو�ضوع ،لي�شرح فخامته ماذا يعني؟
يقول �إن احلكومة لي�ست ميثاق ّية،

ين�ص
ولكن من أ�ي ناحية؟ الد�ستور ّ
على أ�ن تكون كل الطوائف ممثلة فـي
احلكومة ،هذا موجود فـي الفقرة «ي»
من مقدّمة الد�ستور .و أ�عتقد أ�ن جميع
الطوائف ممثلة فـي احلكومة .لكن
اليوم لي�س هنالك ن�ص فـي الدّ�ستور
يلزم بعدد معينّ من كل طائفة،
�إذ يقول الن�ص ب أ�ن تكون احلكومة
منا�صفة بني امل�سيح ّيني وامل�سلمني.
و�إذا أ�ح ّبت الطائفة ال�شيعية أ�ن
تتنازل عن أ�حد مقاعدها ،هل يجوز
أ�ن ن�س أ�لها عن ذلك؟ أ�لي�ست احلكومة
منا�صفة ( 15م�سلم و 15م�سيحي)؟
أ�لي�س فيها متثيل لل�سنة؟ ال أ�علم أ�ين
عدم امل�صداقية فـي هذه احلكومة،
وال أ�علم ما ق�صده بكلمة هرطقة أ�و
عدم م�صداقيتها .بالن�سبة لكالم
جعجع ،ال أ�علم على أ�ي أ��سا�س بنى
بكالمه ب أ�نه أ��سو أ� خيار .هل ألنه
خارجها؟ الرئي�س جنيب ميقاتي
خا�ض االنتخابات على الئحتهم.
وهناك نائب عن طرابل�س وهو الزميل
�سامر �سعادة ،وهو مر�شح عن مدينة
طرابل�س وكان على الئحتهم ،أ�لي�س
هذا �صحيح؟! �إذ ًا ،عندما كانوا �سو ّية
مل يكن هنالك من �سوء ،أ� ّما عندما
ال�سوء؟ فليربهن لنا
انف�صلوا حدث ّ
ويرينا بالوثائق كيف هي أ��سو أ� حكومة
وملاذا وعلى أ�ي أ��سا�س بنى كالمه؟
أ�ما بالن�سبة لكالم النائب مروان
حمادة ،ف�إذا كان يهدّد ،فهذا معناه
أ�نه م�ستند �إىل اخلارج حتى يجر ؤ�
على هذا الكالم .و�إن كان ي�ستند
على الداخل ،فدميقراط ّي ًا هنالك
أ�كرثية و أ�قلية .أ�عود و أ�ك ّرر أ�نه �إذا
كان م�ستند ًا على «اخلارج» ،فهذا
كالم خطري .من هنا يجب أ�ن يقول
لنا كيف هو ا آلتي أالعظم؟ هنا يوجد
هرطقة فـي البلد ،ألن كائن ًا من كان
ويتوعد وبعدها
ي�سمح لنف�سه أ�ن يهدّد ّ
ي ؤ�ثر على االقت�صاد الوطني ونحن
ال�صيف .ن أ�مل من
على أ�بواب ف�صل ّ
املغرتبني وا إلخوان العرب أ�ن ي أ�توا
�إىل لبنان ،فهذا تعري�ض من النائب
حمادة ،خ�صو�ص ًا أ�نه لي�س مبني ًا على
أ�ي م�ستند أ�وحقيقة .من هنا أ�عتربه
ي�صب
�ضرب لالقت�صاد الوطني وال
ّ
فـي م�صلحة ال�سلم أالهلي أ�و أ�ي �شيء
�آخر.
 هناك حتليل القت�صادي�سوري يقول�« :إن أ�مريكا قادرة
على �إفال�س أ�ي م�صرف لبناين
فـي مدّ ة أ��سبوع �إذا مل تر�ضخ
احلكومة اللبنانية لل�ضغوط
أ
�صحة هذا
المريكية» ،ما مدى ّ
التحليل؟
�إىل متى �سنبقى خا�ضعني لـ»اجلزمة
أالمريك ّية»؟ �إذا كنت مع أ�مريكا
�ستدفع الثمن ،و�إن مل تكن معها
�ستدفع الثمن أ�ي�ض ًا .من املفرت�ض أ�ن
يجري حتقيق مع ه ؤ�الء أال�شخا�ص،
�إىل ماذا ي�ستندون؟ نحن فـي بلد
دميقراطي ،ف�إذا كان لديه «معلومة»
ّ
فليتف�ضل
أ�ن أ�مريكا تريد أ�ن تهدمنا
ويقول لنا ،لكن أ�طمئن اجلميع ومن
بينهم النائب مروان حمادة ،أ�ن
أ��صحاب امل�صارف ورجال االقت�صاد
فـي لبنان ال ينتمون �إىل «التيار الوطني

احلر» وال �إىل أ�ي ت ّيار �آخر .ف أ�كرثيتهم
ينتمون �إىل الت ّيار الذي ينتمي �إليه
و أ�عتقد أ�ن «عزرائيل ما بيخرب
بيتو» ،كما يقول املثل .و أ�ذكرهم
ب أ�ن أالمريكي يهدم وال يبني� .إذ ًا،
التاريخ �سيلعن كل �شخ�ص ي�سري فـي
هذا اخلط ،و�سيلعن كل �إن�سان يهدّد
وي�ضرب وطنه باقت�صاده ،وال أ�علم
كيف �ستحا�سب أالجيال القادمة
ه ؤ�الء أال�شخا�ص .وحتى لو مل يكن
ذلك ا إلن�سان موجود ًا فـي هذه الدّنيا،
لكن حما�سبة التاريخ مه ّمة.
 كتب أال�ستاذ داوود ال�شريان
فـي �صحيفة «احلياة» ال�سعود ّية
فـي عددها ال�صادر فـي 22
«تطرف
حزيران املا�ضي أ�ن
ّ
خطاب جماعة « 14آ�ذار» م ؤ��شر
�إىل حال ارتباك» ،و أ�نه �إذا
ظلّ بع�ض «تيار امل�ستقبل» فـي
الرتباك �ستتحقق عبارة
حال إ
« ،»One Way Ticketما
�صحة هذا القول؟
ّ
�إنه ميلك احلق ،ألنه كما �سبق وقلت،
ال�سلطات .كان
نحن نعي�ش بتداول ّ
هناك معار�ضة ،اليوم أ��صبحت
مواالة .وجناح هذه احلكومة من
امل ؤ�كد أ�نه �سيعطي لهذا الفريق
« .»One Way Ticketألن
فـي النهاية ،ما يريده اللبناين هو
التعليم والطبابة وعدم هجرة أ�والده
والكهرباء واملياه ...بالن�سبة لنا،
نقول �إننا �سنحاول جاهدين ح ّل
تلك امل�شكالت .عندما نعلم من
يعطل التنقيب عن النفط فـي لبنان،
أ�لي�س هو الفريق الذي كان حاكم ًا
منذ ع�شرين عام ًا حتى اليوم؟ ملاذا
انتظرنا ع�شرين عام ًا؟ لو فكروا
منذ ذلك الوقت أل�صبحنا اليوم بلد ًا
نفطي ًا من دون عجز فـي املوازنة.
اليوم بلغ العجز  63مليار دوالر،
ملاذا؟ ألنه مل يكن لدينا أ�ي م�شروع
�إنتاجي ،كل امل�شاريع كانت �إنفاقية مل
تعط �شيئ ًا من املردود .فعندما أ�علم
اليوم أ�ن وزيرة املال تدفع  200مليون
دوالر ل�سائقي ال�سيارات العمومية،
وعندما أ�علم ب أ�نه من خالل هذا
املبلغ أ��ستطيع أ�ن أ�نفذ أ�هم �شبكة
موا�صالت ،و أ�كرث من هذا ،عندما
أ�دفع فـي ال�سنة مليار و 200مليون
دوالر عجز فـي الكهرباء ،وعندما
أ�علم أ�ن  700ميغاواط تكون كلفتهم
 700مليون دوالر فـي �سنة واحدة،
أ�وفر أ� ّو ًال  400مليون دوالر .ثاني ًا،

كل �سنة يكون امل�صروف أ�قل هدر ًا
بالطاقة ،ألنه �سيكون هناك معدّات
جديدة و�آليات جديدة تعمل على الغاز
وتكون فـي نف�س الوقت بيئ ّية� .إذ ًا ،هل
ال�سيا�سة التي اتبعوها لغاية
كانت ّ
اليوم من أ�جل م�صلحة الوطن� ،مأ
من أ�جل م�صالح �شخ�ص ّية؟ كما �سبق
وقلت� ،إن أ�فعالنا �ستبينّ مدى جدّيتنا
ب�إنقاذ بلدنا ،و أ�متنى منذ اليوم وحتى
أ�ربع �سنوات أ�ن نكون قد بد أ�نا ب�إنتاج
النفط ونقفل الطريق على �إ�سرائيل.
أ�عود و أ�ك ّرر �س ؤ�ايلَ ،مل ْمل يفكروا فـي
الع�شرين �سنة املا�ضية بهذا املو�ضوع؟
خلدمة من؟ ف� إ ّما جهل أ�و جتاهل أ�و
«خدمات»...
 أ�نتم تل ّمحون بوجهة نظركمهذه �إىل التحليل الذي ن�شر
على موقع « »tayyar.orgعن
البرتول وعن االتفاقية بني
لبنان وقرب�ص ،وقد قدّ م الوزير
جربان با�سيل خم�س مذكرات
يقول فيها �إن هناك خم�س
كيلومرتات من أ
الر�ض البحرية
�ست�ضيع من لبنان ،هذا الكالم
خطري؟
هذا الكالم �صحيح ،ملاذا مل يتح ّركوا
لغاية اليوم؟ فاليوم قرب�ص و�إ�سرائيل
اتفقتا علينا ،ومبباركة أ�مريكية.
 لكن فـي التحليل ذ ِكر أ�نالرئي�س �سعد احلريري أ�خفى
االتفاقية مل�صاحله ال�شخ�صية
فـي تركيا؟!
كما قلت لك ،ال أ�ريد أ�ن أ�تهم أ�حداً،
وعلى التحقيق أ�ن يقوم بواجبه.
فلماذا نحن نريد ت�شجيع الق�ضاء
وحت�سينه؟ لكي ال تعود أالمور كيدية
�سيا�سية كما كانت �سائدة منذ ع�شرين
�سنة .نحن نتكل على الق�ضاء وق�ضاته
من كل الطوائف ،وهو الذي �سيتخذ
القرارات ويح�سمها .نحن ك�سيا�سيني
متواجدون اليوم ،وال نعلم �إن كنا
�سنتواجد فـي امل�ستقبل أ�م ال .هم مل
ال�سلطة
يفهموا ولن يفهموا أ�ن تداول ّ
ال�سلطة هو
ال يعني الكيد ّية ،فتداول ّ
من �ضمن العمل الدّميوقراطي فـي
كل دول العامل.
 ذكرت فـي �سياق احلديث أ�نوزيرة املال ال�سابقة ال�سيدة ريا
احل�سن قد وافقت على دفع 200
مليون دوالر فـي ال�سنة ل�سائقي
ال�سيارات العمومية ،أ�ي مبعدّ ل

 12.5تنكة بنزين فـي ّ
ال�شهر.
وهنالك حتليل ألحد �سائقي
ال�سيارات العمومية يقول
«�إن هذه احلكومة –حكومة
ت�صريف أ
العمال ال�سابقة–
كانت تتذاكى» ويت�ساءل ملاذا
 12.5تنكة؟ .ف�إما  12أ�و ،13
وفـي هذه احلالة هناك «�ضحك
على الذقون» والن ّية بعدم
الدّ فع .ما هو جوابكم على هذا
التحليل ال�شعبي؟
أ
أ
أ
لي�س هذا فقط ،أ�ريد �ن ��س�ل :كم
عدد أال�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
التاك�سي؟  80أ�لف مواطن ،فـي
مقابلهم  3,700,000مواطن ال
ي�ستخدم التاك�سي .ماذا �سيح ّل به؟
فهم لبنان ّيون أ�ي�ض ًا .ملاذا التفرقة
بني اللبنانيني؟ خ�صو�ص ًا لو أ�ن تلك
أالموال تذهب �إىل ال�سائق ،فيمكن
أ�ن ّ
نغ�ض النظر .ولكن عندما نعلم
ال�سائقني هم موظفون
أ�ن غالبية ّ
فـي �شركات ولن ي�ستفيدوا من هذا
املو�ضوع ،واملواطن ال ي�ستفيد ،ف أ�نا
أ�ف�ضل �إقامة �شبكة موا�صالت ج ّيدة.
�صرحت فـي حديث تلفزيوين
 ّ�إىل حمطة الـ» أ�و.تي.فـي»
ب أ�نه �سيتم حما�سبة من قاموا
ب�إفقار البلد» ،ومن يعار�ضكم
يقول �إنكم م�س ؤ�ولون عن بع�ض
أ
الخطاء ،هل ت ؤ� ّيدون فتح
امللفات وحما�سبة كل م�س ؤ�ول أ�و
مرت�ش كائن ًا من كان؟
ٍ
كائن ًا من كان! ألنني أ�علم من أ�ي
قناة يغمزون ،لكن �إذا علموا مدى
م�س ؤ�ولية رئي�س احلكومة جتاه هذا
املو�ضوع ،أ�عتقد أ�نهم لن يطرحوه،
بل �سريف�ضوه �إذا نحن قبلنا بذلك.
نحن مع فتح امللفات لكل امل�س ؤ�ولني،
و أ�ن يبد أ�وا بنا.
 يقول النائب عمار حوريال�صالح وفتح
«نحن من يريد إ
ال�سجالت» ويتهم العماد عون
ب أ�نه د ّمر وزارة املالية حني كان
فـي احلكم وفر�ض اجلباية نقد ًا
على املواطنني ومل يقدّ م أ�ي
بيان وزاري أ�و موازنة فـي تلك
احلقبة ،ما ر أ�يكم؟
أ�و ًال ،يتبينّ يل أ�ن النائب ع ّمار حوري
كان غائب ًا �آنذاك عن الوطن ،حتى ال
أ�قول �إنه كان غائب ًا عن احلكم ،ألنه
يعلم جيد ًا من د ّمر وزارة املالية ومن
حرقها .ثاني ًا ،أ�عتقد أ�ن املدير العام

النائب نبيل نقوال فـي حديث إ�ىل جريدة «احلوار»
تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 4
لوزارة املال ّية كان �آنذاك أال�ستاذ
حبيب بو �صقر ووزير املال ّية �آنذاك
كان اللواء �إدغار معلوف ،و ّمتت
عملية الت�سلم والت�سليم ،حتى فـي
عهد امليلي�شيات التي كانت ناهبة
للدولة أ
ولموالها كما يعلم اجلميع.
كانت املوازنة �إيجابية وغري �سلب ّية،
ومل تكن املوازنة فـي عجز.
ثالث ًا� ،إذا كان يغمز من عهد العماد
عون ،فنحن نريد أ�ن يفتح تلك
ال�سجالت لنحا�سب كل امليلي�شيات
�آنذاك ،ألنهم نهبوا أ�موال الدولة،
وكان و�ضع املال النقدي فـي عهد
العماد عون ج ّيد ًا ألن اجلميع يعلم
أ�ن فـي ذلك الوقت كان هنالك
�آالف من املوظفني فـي املنطقة
ال�شرقية أ�كرثيتهم من امل�سيحيني.
فهل كان خمطط ًا لتفقري امل�سيح ّيني
للرادة
(املوظفون) لكي يخ�ضعوا إ
التي كان هو حتت �سيطرتها؟
و أ�ي�ض ًا كان م�صرف لبنان املركزي
قد منع و�صول أالموال �إىل حكومة
العماد عون التي كانت هي احلكومة
ال�شرعية �آنذاك� .إذ ًا ،لريجع قلي ًال
�إىل التاريخ.
 -ما تف�سريكم ملوقف العماد

احلـــــــــوار

عون من عدم متثيل املر أ�ة فـي
احلكومة� ،إذ اعترب أ�ن املر أ�ة
التمر�س فـي
حتتاج �إىل مزيد من
ّ
احلياة العامة؟ أ�لي�س فـي هذا
الكالم انتقا�ص من قيمة املر أ�ة
اللبنانية ال�سيا�سية واملثقفة
فـي آ�ن؟
العك�س هو ال�صحيح ،فالرئي�س عون
ي�شجع الن�ساء
قال فـي م ّرات عدّة �إنه ّ
ب أ�ن يدخلن احلياة ال�سيا�سية ،لكن
املجتمع ال�شرقي الذي نعي�ش فيه
ي�شجع املر أ�ة .املجتمع هو جمتمع
مل ّ
ذكوري .ونحن نعاين فـي «جلنة املر أ�ة
والطفل» لكي من ّرر ما ي�س ّمى بقانون
�ضد العنف أال�سري .عندها �سيتو�ضح
أ�ن العماد عون على حق مبا قاله فـي
هذا املو�ضوع .فعلى املر أ�ة أ�ن ت أ�خذ
حقها فـي يدها ،ألنه �إذا أ�عطيت
 اليوم نعي�ش جو ًا من التوتركوتا ،ف�ستظل حتت �سلطة الرجل.
فـي الت�صريحات واخلطابات،
�صرح العماد عون أ�ال ترون ب أ�ن ال�شعب يريد
 عندما ّال�ستقرار والهدوء ولو لفرتة
بتو�سيع �سجن رومية ،كان هنالك
إ
اعرتا�ض من رئي�س احلكومة من ف�صل ال�صيف و�إيجاد خمرج
جنيب ميقاتي وبع�ض الوزراء ،الئق مع حما�سبة كل �سارق أ�و
ينم عن عدم اتفاق بني مرت�شي ،لكن دون ت�شنج؟
هل هذا ّ
كلمة « »one way ticketأ�غنية
الوزراء فـي ال�صف الواحد؟
هذا يعود لعدم فهم ما قاله العماد جميلة ،وعندما قالها العماد عون
عون ،ألنه عندما قال « oneكان من املفرو�ض أ�ن يكون جوابهم
 »way ticketللف�ساد ،املق�صود «ان�شاهلل بتكون ر ْوحة مع رجعة» .لكن
بكالمه كان عهد الف�ساد الذي كان ملاذا يريدون أ�خذها باملعنى ال�سلبي؟
عهد احلريري .لهذا ال�سبب أ�قول �سنقول لهم «gone with the

�إن هنالك �سوء فهم ،فحتى لو قال
«با�سم ا آلب واالبن» �سيقولون ملاذا
تقول «با�سم ا آلب» قبل «االبن» أ�و
العك�س .ولهذا لن نتوقف بعد ا آلن
عند هذا الكالم .بالت أ�كيد «one
 »way ticketللف�ساد ولكل الهدر
الذي حدث ولعدم اال�ستقرار الذي
ف�سروها
حدث أ�ي�ض ًا ،ولكن لي�س كما ّ
ال�سابق
ألنهم كما ا�ستفادوا فـي ّ
من دم ال�شهيد رفيق احلريري،
هم يحاولون اليوم أ�ن ي�ستفيدوا من
هذا الكالم� .إن كالم العماد عون
كان �سيا�سي ًا ،وعندما قال املحا�سبة
فال�سجن ،فبالت أ�كيد �ستكون هنالك
حما�سبة ،و�إذا مل تتم املحا�سبة ال
نقدر على بناء دولة ،و�سنبقى نعي�ش
فـي مزرعة.

( »windذهب مع الريح) ،وهذا
فيلم �سينمائي ،وهذه كلها من
أالمثال .أ�مل نقل فـي اللغة املحك ّية
«راح بال رجعة»؟ كم من امل ّرات نردّد
«ان�شاهلل تكون ر ْوحة بال رجعة» لكل
امل آ��سي التي نعي�شها؟
ف�سروها باملعنى
 �إذ ًا هم ّال�سلبي؟
هذا �صحيح ،ألنهم م�ستفيدون من
هذا الكالم ...م�ستفيدون من دم
احلريري .اليوم معاركهم كلها على
الدم ،وما زالوا يراهنون عليها .لهذا
ال�سبب تخطينا هذا املو�ضوع ونقول
ّ
لهم �سجن رومية بانتظار املتهمني
املدانني ألنه �إذا مل يكن هنالك عقاب
وثواب ،فلن نبني وطن ًا ،ولن نبنيه
بطريقة كيد ّية ،فنحن مل نقل لهم
�إننا �سن�ضعهم فـي �صندوق ال�سيارة.
كيف ت�ص ّرفت امليلي�شيات؟ و�ضعوا
أال�شخا�ص فـي �صناديق ال�س ّيارات،
ولكن نحن نقول لهم فـي ال�سجن .هذا
ال�سجن ماذا يعني؟ ال�سلطة ،الق�ضاء،
العدالة ،القوى أالمنية ،ملاذا اخلوف
من هذا كله ،فالذي يخاف يكون لديه
�شيء يريد �إخفاءه.
 دعا الرئي�س ف ؤ�اد ال�سنيورة�إىل ت�شكيل جلان أ�منية فـي
طرابل�س ،تكون هي املرجعية
فـي ظل النزاعات «للقوطبة»

اجلمعة 2011/7/8
على دور احلكومة واجلي�ش الذي
أ�بدى قدرة عالية فـي الت�صدي
للفو�ضى ،أ�لي�س هذا خروج عن
القانون وماذا �سيكون موقفكم؟
هذا كحكومة الظل التي يتكلمون
عنها ،فهي نوع من التق�سيم .أالمن ال
ُيجز أ� أ
والمن بالرتا�ضي ال يحدث.
 �س أ�ل رئي�س جمل�س النواب نبيهبري ال�سيد مايكل وليامز ملاذا
الهجوم الدويل على احلكومة،
وفـي تقديره – أ�ي الرئي�س
بري– املطلوب الرئي�س ميقاتي
ولي�س حزب اهلل ،كيف تف�سرون
حتليل دولته؟
كما �سبق وقلنا �إنّ هذا تهويل لن ي�صل
�إىل نتيجة.
 هل تطمئننا؟أ
أ
نعم أ�طمئنكم ،و�عود و�ك ّرر املثل
الذي �سبق وقلته «عزرائيل ما بيخرب
يف�سروا
بيتو» ،راجي ًا فـي الغد أ�ن ال ّ
ؤ
كالمي �سلبي ًا .أ
فالمريكي لن ي�ذي
أ�خاه ،ألنهم كانوا قاب�ضني على
اقت�صاد البلد.
 قر أ�نا و�سمعنا أ�ن البيانالوزاري �سيت�ضمن بند ًا يتعلق
باعتماد الن�سبية فـي القانون
النتخابي الذي �س ُيعتمد فـي
إ
االنتخابات النيابية املقبلة.
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ما هو موقفكم ور أ�يكم فـي هذه
النقطة؟
نحن مع الن�سبية ،و�إذا و�صلنا فـي
يوم من أاليام ألن ي�صبح لبنان دائرة
انتخابية واحدة ،نحن ل�سنا �ضد ،لكن
تدريجي ًا .و أ�قول لل�شعب اللبناين ولكل
أالفرقاء ،م�سيح ّيني وم�سلمني ،ب أ�نه
�إذا مل يكن هنالك نوع من التمثيل
احلقيقي لكل أالفرقاء وبطريقة أ�ن
تكون هنالك معار�ضة ومواالة فـي
ال�شكل احلقيقي ،فلن نبني وطن.
 كلمة أ�خرية عرب جريدة«احلوار»؟
نقول لـ»حزب احلوار الوطني»
ولق ّراء جريدة «احلوار» ،هنالك
أ��شياء كثرية جتمعنا .لهذا ال�سبب
فـي بع�ض أالحيان ن�شعر ب أ�ننا من
«حزب احلوار» ،خ�صو�ص ًا فـي كل ما
يتعلق بالدولة املدنية والدولة احلامية
لكل النا�س .فنحن و� إ ّياهم فـي درب
طويلة .أ�متنى أ�ن يعتربوا أ�نف�سهم
ممثلني فـي هذه احلكومة ،و أ�متنى أ�ن
يكونوا ممثلني فعلي ًا فـي احلكومات
املقبلة.
vحاوره رئي�س «جلنة
أ
ال�شرفية و�شرق بريوت» فـي
«حزب احلوار الوطني» أ
ال�ستاذ
عا�صي ح ّيار

ر�أي

جمرد حراك �شعبي؟
م ؤ�امرات أ�م ّ
بني الهموم االجتماعية واالقت�صادية
�صبحي غندورv
وبني ف�ساد احلكومات ال�سيا�سية،
هناك فرز حا�صل ا آلن بني منظورين بني ال�ضعف الداخلي الوطني وبني
�سيا�سيني ملا يحدث فـي املنطقة امل�صالح أالجنبية فـي هدم وحدة
العربية .املنظور أالول يح�صر أالمر أالوطان.
بـ»م ؤ�امرة دولية» ت�ستهدف الهيمنة
الكاملة على العرب وو�ضعهم جميع ًا ولعل أ�هم درو�س هذه الق�ضايا
حتت «الو�صاية الدولية» ،بينما يرى العربية املتداخلة ا آلن هو ت أ�كيد
ا آلخر أ�ن ال م ؤ�مرات خارجية ،بل هو املعنى ال�شامل ملفهوم «احلرية»
فقط حراك �شعبي عربي م�شروع وال حيث أ�ن احلرية هي حرية الوطن
وحرية املواطن مع ًا ،وال يجوز القبول
يجوز ربطه ب أ�ية جهة خارجية.
ب�إحداها بدي ًال عن أالخرى .كذلك
ث ّمة «ر أ�ي ثالث» ال يجد له مت�سع ًا كبري ًا هو التالزم بني احل ّريات ال�سيا�سية
فـي التدوال ال�سيا�سي وا إلعالمي ،واحل ّريات االجتماعية ،فال ف�صل
وهو ر أ�ي ي ؤ�كد على نزاهة الثورات بني ت أ�مني «لقمة العي�ش» وبني ح ّرية
واالنتفا�ضات ال�شعبية العربية« ،تذكرة االنتخابات» .وكم يتعاظم
وعلى حق ال�شعوب فـي التح ّرك من حجم امل أ��ساة حينما تعاين بع�ض
أ�جل احل ّد من اال�ستبداد والف�ساد ،أالوطان من انعدام كل م�ضامني
لكن دون �إغفال ملا يحدث أ�ي�ض ًا من مفهوم احلرية ،أ�و حني يجتمع لديها
حماوالت �إقليمية ودولية لتوظيف وجود حكومات تفر�ض «اخلوف
هذا احلراك ال�شعبي وحتريفه وجعله واجلوع» مع ًا فـي ظل هيمنة أ�جنبية
يخدم خمططات وم�شاريع �سبقت وف�ساد �سيا�سي فـي املجتمع.
ب�سنوات هذا احلراك العربي.
ربمّ ا كانت �سمة م�شرتكة بني عدة
فواقع احلال العربي ا آلن يقوم على بلدان عربية أ�ن جنحت �شعوبها
مزيج من هواج�س خوف على أ�وطان فـي مقاومة امل�ستعمر واملحتل ثم
مع بوارق أ�مل من �شعوب .وما يحدث ف�شلت قياداتها فـي بناء أ�و�ضاع
فـي هذا العام داخل أ�وطان أالمة داخلية د�ستورية �سليمة .فمعارك
العربية من م�شرقها �إىل مغربها ،التح ّرر الوطني مل تكن مدخ ًال لبناء
وفـي عمقها أالفريقي ،هو داللة جمتمعات ح ّرة يتحقق فيها العدل
ها ّمة على نوع وحجم الق�ضايا التي ال�سيا�سي واالجتماعي وامل�شاركة
ع�صفت لعقود طويلة ،وال تزال ،ال�شعبية فـي احلكم وفـي �صنع
بالر�ض العربية .وهي كلها ت ؤ�كد القرار .ولذلك ال�سبب ،عادت هذه
أ
الرتابط احلا�صل بني أالو�ضاع البلدان �إىل م�شكلة كيف ّية التعامل مع
الداخلية وبني التدخالت اخلارجية ،ق�ضية الهيمنة أالجنبية.

كذلك جند على م�ستوى ال�شعوب
العربية عموم ًا حاالت �سلبية من
االنق�سام على أ��س�س طائفية أ�و
قبلية أ�و أ�ثنية بد ًال من ال�صراعات
ال�سيا�سية والفكرية واالجتماعية
والطبقية ،والتي هي ظواهر �صراعات
موحد.
طبيعية فـي أ� ّي
جمتمع حيوي ّ
ٍ
أ� ّما على �صعيد الدور اخلارجي فـي
أالزمات العربية ،فهو حتم ًا عن�ص ٌر
فاعل فـي �إحداثها أ�و فـي توظيفها
وا�ستثمارها .وهذا الدور اخلارجي
يجمع ،كما فعل على امتداد العقود
املا�ضية ،بني �إ�سرائيل وجهات دولية
و�إقليمية كربىّ ،
وتدخلها ك ّلها حتّى
فـي أ��صغر الق�ضايا العربية.
لكن هذا التدخل ا إل�سرائيلي-
أالجنبي ما كان ليحدث بهذا
ال�شكل وامل�ضمون لوال حاالت الوهن
وال�ضعف فـي اجل�سم العربي عموم ًا
وداخل الكثري من أ�وطان العرب.
بل �إن ذلك كله ي ؤ�كد ج ّدية امل�شروع
ا إل�سرائيلي ال�ساعي لتفتيت ما
مق�سم عربي ًا ،و إلقامة
هو أ��ص ًال ّ
أ
ربر وجود
دويالت دينية و�ثنية ت ّ
«الدولة اليهودية» التي �ستتحكم
فـي م�صائر هذه الدويالت وترث
«الرجل العربي املري�ض» كما ورثت
اتفاقية (�سايك�س-الربيطاين وبيكو-
الفرن�سي) مطلع القرن املا�ضي
َ
«الرجل الرتكي املري�ض».

أ�ما امل�شروع أالمريكي للمنطقة فقد
كان خالل حقبة بو�ش و»املحافظني
اجلدد» يقوم على فر�ض حروب
و»فو�ضى خالقة» و»�شرق أ�و�سطي
جديد» ،وعلى الدعوة لدميقراطيات
ُق�سم الواطن الواحد ثم
«فيدرالية» ت ّ
تعيد تركيبته على �شكل «فيدرايل»
يحفظ حال التق�سيم وال�ضعف
للوطن وي�ضمن ا�ستمرار الهيمنة
وال�سيطرة على ثرواته ومق ّدراته
وقرارته .وكانت مناذج هذا امل�شروع
فـي العراق وفـي ال�سودان مع ًا.
ا آلن جند �إدار ًة أ�مريكية تعمل على
حتقيق امل�صالح أالمريكية من خالل
دعوة احلكومات العربية (وال�ضغط
عليها) لتحقيق �إ�صالحات د�ستورية
واقت�صادية ت�ضمن أ�ي�ض ًا فـي هذه
البلدان بقاء امل�صالح أالمريكية� ،إذ
يهم احلاكم أالمريكي �إال امل�صالح
ال ّ
أالمريكية ،فهو قد يكون مع تغيري
أ��شخا�ص وحكومات فـي بلدٍ ما وال
يكون كذلك فـي بلدان أ�خرى .أالمر
يتو ّقف طبع ًا على «ظروف» هذا البلد
ونوع العالقة أالمريكية مع امل ؤ��س�سات
القائمة فيه مبا فيها امل ؤ��س�سة
الع�سكرية ،لكن االعتبار أالمريكي
أالهم هو «نوع» البدائل املمكنة لهذا
النظام أ�و ذاك.
وما يحدث ا آلن فـي عموم أ�ر�ض
العرب ،هو تعبري لي�س عن خطايا
حكومات و أ�نظمة أ�و عن «تدخل
خارجي» فقط ،بل هو أ�ي�ض ًا مر�آة تعك�س
الفهم ال�شعبي العربي اخلاطئ للدين
وللهويتني العربية والوطنية وملدى

خلط بع�ض املعار�ضات بني مواجهة
احلكومات وبني هدم الكيانات
الوطنية ،ول�سقوط بع�ض املعار�ضني
واملفكرين فـي وحل وهُ ّوة التفكري
الطائفي واملذهبي ،أ�و فـي م�ستنقع
«الدعم أالجنبي».
�إن امل�شرتك بني البالد العربية مل
يعد وحدة اللغة والثقافة والتاريخ
واجلغرافيا فح�سب ،بل أ�ي�ض ًا وحدة
احلال من حيث وجود العديد من
احلكومات الفا�سدة والقمع ال�سيا�سي
والبطالة الوا�سعة والفقر االجتماعي
وانعدام فر�ص العمل أ�مام اجليل
اجلديد ،وك ّلها عناوين النتفا�ضات
�شعبية وراءها ع�شرات املاليني
من املظلومني والفقراء على أالر�ض
العربية .لكن ماذا بعد االنتفا�ضات،
برنامج للتغيري ،بل
وعلى أ��سا�س أ� ّي
ٍ
وفق أ� ّي أ��سلوب فـي التح ّرك من أ�جل
التغيري؟

وقد ت�ستفيد القوى أالجنبية الدولية
وا إلقليمية من ت�ص ّدع العرب ومن
تداعيات أ�و�ضاعهم �سيا�سي ًا و أ�مني ًا،
لكن ذلك �سي ؤ�كد من جديد خماطر
النهج الذي �سارت عليه هذه أال ّمة
خالل العقود أالربعة املا�ضية على
م�ستوى معظم حكوماتها و�شعوبها
وحركاتها ال�سيا�سية.
وطاملا أ�ن االنقالبات الع�سكرية
الداخلية من أ�جل تغيري احلكومات
�سلوب مرفو�ض
هي ا آلن �صعبة ،وهي أ� ٌ
حالي ًا فـي العامل ككل ،ف أ� ّي نظام
ي�ستتب ح�صيلة
دميقراطي ميكن أ�ن
ّ
فو�ضى حروب أ�هلية أ�و تدخل ع�سكري
خارجي؟
�إنَّ الكثري من احلكومات العربية
أ�عطت أالولوية ال�ستمرارية احلاكم
فـي احلكم ،ال ال�ستمرارية الوطن
نف�سه .والكثري من املعار�ضات
العربية أ�عطت أالولوية للتغيري فـي
احلكم ،ال فـي املجتمعات التي تتوارث
فيها أالجيال مفاهيم خاطئة عن
النف�س وعن ا آلخر ،بينما الغائب-
املطلوب هو طروحات وطنية عروبية
دميقراطية تبني جي ًال عربي ًا جديد ًا،
واعي ًا فكري ًا ،ولي�س نا�شط ًا حركي ًا
فقط ،وحت ّول طاقاته �إىل ق ّوة تغيري
�سلمي ت�صلح جمتمعها وترتقي به،
وت�صون وحدة أ�وطانها ،وتردع أ� ّي
ت آ�مر خارجي.

ف أ��سلوب التغيري الداخلي ،املن�شود فـي
ع ّدة بلدان عربية ،ال يجب أ�ن يخرج
عن رف�ض ا�ستخدام العنف امل�س ّلح
مهما كانت أالعذار والظروف ،وعلى
امل�ضطلعني بالتغيري أ�ن يحر�صوا أ�ي�ض ًا
على ا�ستقاللية التح ّرك ال�شعبي عن
أ� ّي جهة خارجية ،وعلى التمييز بني
�صواب ّية هدف ال�ضغط على النظام
وبني خطيئة حتطيم الدولة ،فما
زال هاج�س «التغيري اجلغرايف» فـي
البلدان العربية أ��ش ّد ح�ضور ًا من أ�مل
 vمدير «مركز احلوار العربي»
«التغيري ال�سيا�سي».
فـي وا�شنطن
احلـــــوار
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عـــيون على احلـــدث

احلدث بعيون عربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
الود وال أالح�ضان العربية �سوف
جتدي ما مل يتم ترجمتها �إىل أ�فعال
ملمو�سة ،كا�شفة أ�ن بع�ض العوا�صم
العربية عر�ضت �شروط ًا إلقرا�ض
القاهرة ال تختلف عن �شروط غربية
رف�ضتها م�صر .وخل�صت �إىل أ�ن
العالقات العربية-العربية حتتاج
للم�صارحة ال�شديدة ،والتعامل بلغة
عملية ت أ�خذ فـي احل�سبان امل�صالح
الدقيقة لل�شعوب واحلكومات
العربية.
أ�ما «اجلمهورية» امل�صرية فقد
انتقدت ت أ�جيل الزيادة فـي معا�شات
امل�صريني �إىل أ�جل غري م�سمى
ك�إجراء لتخفي�ض العجز فـي املوازنة
العامة للدولة ،بعد أ�ن كان أ��صحاب
املعا�شات أالقل من  800جنيه قد
�شعروا بالفرحة واالطمئنان عندما
�صدرت ت�صريحات ر�سمية بزيادة
هذه املعا�شات بن�سبة معقولة! ور أ�ت أ�نه
يحق له ؤ�الء املواطنني الذين يواجهون
ا آلن أ�عباء �إ�ضافية متثلت فـي ارتفاع
أال�سعار مبجرد احلديث عن الزيادة
املتوقعة املطالبة بحقوقهم امل ؤ�جلة

ال�ضغوط على أ��سطول احلرية 2
تك�شف خ�ضوع الغرب لل�صهيونية

الت�سا ؤ�ل :أ�مل جتد احلكومة و�سائل
أ�خرى خلف�ض عجزها �إال �شطب
زيادة املعا�ش؟!
والحظت «البيان» ا إلماراتية حتت
عنوان «احلكمة املطلوبة اليوم فـي
لبنان» �إىل أ�ن اللبنانيني يعي�شون اليوم
أ�وقات ًا ع�صيبة� ،صمام أ�مانها احلكمة،
الفتة �إىل أ�ن الدوائر ترتب�ص بلبنان
منذ اغتيال الرئي�س رفيق احلريري.
ت�سجل
و أ�كدت أ�ن من امل آ�خذ التي ّ
على املحكمة اجلنائية الت�سريب
الذي خالط عمليات التحقيق وجمع
الدالئل ،وهو ما دهن أ�عمالها مبكر ًا
بدهان ال�شك ،وهو ما يرمي الزيت
على النار .والحظت «الوطن» القطرية
عودة ا إلنق�سام فـي لبنان ليعرب عن
نف�سه بقوة فـي حلظات حرجة يحاول
فيها رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
�إخراج حكومته �إىل النور ،خ�صو�ص ًا
بعد حديث ال�سيد ن�صر اهلل عن
الرف�ض املطلق لقرار املحكمة فـي
حني التقط معار�ضو حزب اهلل خيط
القرار ا إلتهامي ليعتربوه الطريق �إىل
العدالة وطالبوا ميقاتي بااللتزام
ال�صريح بقرار جمل�س أالمن 1757
الذي متخ�ض عن قيام املحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان .ولفتت �إىل

احلدث بعيون إ��رسائيلية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
الو�ضع فـي �سوريا ،فدور تركيا القيادي
فـي املنطقة مرهون بـ»التعامل مع
�إ�سرائيل كالعب أ��سا�سي فـي حل
النزاعات ا إلقليمية» ،أ�كد أ�حدهم.
على �صعيد �آخر ،دعا أ�حد املعلقني
منظمي « أ��سطول احلرية � »2إىل
ا إل�ستغناء عن فكرة ا إلبحار �إىل
غزة ألن «هدفهم بدفع �إ�سرائيل �إىل
اجلنون قد حتقق بالفعل»! و�إذا كان
هدف أ��سطول مرمرة �إظهار وح�شية
�إ�سرائيل ف�إن أال�سطول احلايل يرمي
�إىل �إظهار غباء �إ�سرائيل.
فقد أ�كد أ�لون بن مئري فـي
«جريوزاليم بو�ست» حتت عنوان
«هل امل�صاحلة الرتكية-ا إل�سرائيلية
و�شيكة؟» أ�ن ا�ستئناف امل�س ؤ�ولني
ا إل�سرائيليني أ
والتراك للحوار فـي
ما بينهم فـي مرحلة تت�سم بدرجة
كبرية من الغمو�ض وا إل�ضطراب
فـي ال�شرق أالو�سط لي�س �صدفة.
و أ�و�ضح أ�نه مع حلول «الربيع العربي»
أ��صبحت امل�صالح ا إل�سرتاتيجية التي
جتمع �إ�سرائيل وتركيا أ�كرث جال ًء،
وخ�صو�ص ًا مع ا إل�ضطراب احلا�صل
فـي �سوريا املجاورة ،معترب ًا أ�ن تلك
امل�صالح تخدم اجلانبني مع ًا لتجاوز
العقبات التي ع ّوقت امل�صاحلة بينهما
منذ حادثة �سفينة مرمرة فـي 31
أ�يار عام  .2010و أ�كد أ�ن امل�صاحلة
احلـــــوار

احلـــــــــوار

اجلمعة 2011/7/8

أ�ن هذا يعني أ�ن على حكومة ميقاتي
تنفيذ عملية ت�سليم املتهمني أ�و تعمل
املعار�ضة على �إف�شالها ،معتربة أ�نها
معادلة �صعبة حق ًا ،فال أ�حد ي�شك
أ�ن اللبنانيني بكل أ�طيافهم يريدون
معرفة من وراء االغتيال لكنها
أ��شارت �إىل أ�ن املحكمة الدولية �شابها
الكثري من اجلدل وحامت ال�شبهات
حول �صدقية العاملني على التحقيق
فيها .وحتى ال يبقى امل�سرح ال�سيا�سي
اللبناين ومناخ ال�سلم أالهلي اللبناين
فيه رهن ًا مبلف املحكمة الدولية ،دعت
«الوطن» اللبنانيني �إىل الرتوي فـي
اتخاذ اخلطوة املقبلة والثقة بالرئي�س
ميقاتي ،فا�ستمرار حكومته ودعمها
يجنب لبنان �إحدى أ�خطر امل ؤ�امرات
على أ�منه وعروبته وا�ستعداده الدائم
للمقاومة ويجنبه أ�ي�ض ًا الوقوع فـي
معرتك أ�زمة مع املجتمع الدويل
ت�صرفه عن م�صاحله العليا.
ور أ�ى أ�حمد أ�بو خليل فـي «العرب
اليوم» أالردنية ،حتت عنوان «قبلة
على جبني املقاومة اللبنانية» أ�ن
جتربة حزب اهلل فـي التعاطي مع
أ�ي طارئ أ�و تعقيد مفيدة ومهمة
وا�ستثنائية جلميع العرب ،الفت ًا �إىل
أ�ن التجربة قائمة على مبد أ� ب�سيط

هو دوام ت�سليط النظر نحو العدو
أال�سا�سي حيث املعركة أال�سا�سية.
و أ�كد أ�ن ذلك املبد أ� هو ال�سر الكامن
وراء هذه ال�سكينة والهدوء واالطمئنان
�إىل جانب ال�صرامة وال�شدة والتيقظ
التي يتمتع بها احلزب والتي يظهر
بها �سماحة ال�سيد عند كل حمطة
كفاحية .ولفت �إىل أ�ن كل �إطاللة
كفيلة ب أ�ن تنقل أ�ن�صار و أ��صدقاء
املقاومة اللبنانية خارج لبنان من
حالة التوتر والقلق �إىل حالة من
التوازن واالتزان .وخل�ص �إىل أ�ن
املقاومة اللبنانية تقدم وهي تواجه
ق�ضية املحكمة الدولية ،در�س ًا جديد ًا
فـي الت�صويب اجليد نحو الهدف
أال�سا�س ورف�ض ا إلنحراف نحو هدف
متوهم �آخر ،فهل ت�سمحون لنا بطبع
قبلة على جبني هذه الظاهرة أالنبل
فـي عاملنا العربي؟
وحتت عنوان « أ��سطول ا إلن�سانية»،
أ��شارت «اخلليج» ا إلماراتية �إىل أ�ن
ردود الفعل الغربية على « أ��سطول
احلرية  »2تك�شف مدى خ�ضوع هذه
الدول ملا أ��سمتها ال�سطوة ال�صهيونية
وامتثالها لالبتزاز الذي متار�سه.
فمن دولة كربى كالواليات املتحدة
تعطي للكيان حق قتل الن�شطاء بزعم

الدفاع عن النف�س� ،إىل دولة أ�خرى
ترى أ�ن حماولة ك�سر احل�صار ال تفيد
عملية ال�سالم وتعيق املفاو�ضات� ،إىل
أ�مني عام أ
للمم املتحدة يحر�ض دول
العامل على عدم ال�سماح للن�شطاء
القيام بعمل �إن�ساين امتثا ًال ل�شرعة
حقوق ا إلن�سان .و أ�بدت أ��سفها أ�ن
تت�ضح �صورة كئيبة ومقيتة لعامل
يفتقد �إىل احلد أالدنى من أالخالق
فـي تعامله مع ق�ضية أ�كرث من مليون
ون�صف املليون �إن�سان يتعر�ضون منذ
أ�كرث من أ�ربع �سنوات ألب�شع عملية
ح�صار أ�درجتها جلان حتقيق دولية
فـي خانة «جرائم احلرب» .وختمت
بالت أ�كيد على أ�ن « أ��سطول احلرية »2
مهمته م�سح احلقد والظلم والعار
الذي لطخت به �إ�سرائيل والواليات
املتحدة والدول الغربية وجه
ا إلن�سانية� ،سائلة :فهل م�سموح له أ�ن
ي�صل �إىل هدفه؟
من ناحيتها ،أ�كدت «القد�س العربي»
اللندنية ،حتت عنوان «�إفال�س مايل
بعد ا إلفال�س ال�سيا�سي» أ�ن ال�سلطة
الفل�سطينية فـي رام اهلل تتجه ب�شكل
مت�سارع نحو ا إلفال�س املادي ،بعد
أ�ن أ�و�شكت على ا إلفال�س ال�سيا�سي،
عقب ا إلعالن عن دفعها ن�صف رواتب

أ��سطول احلرية  2يدفع إ��رسائيل إ�ىل اجلنون!

ا إل�سرائيلية-الرتكية هي و�شيكة،
نظر ًا ملا �سيكون لها من فوائد لكال
الطرفني ،الفت ًا �إىل �إ�شارات كثرية
برزت بني امل�س ؤ�ولني ا إل�سرائيليني
أ
والتراك على هذا ال�صعيد .و أ��شار
�إىل �إعالن «منظمة ا إلغاثة ا إلن�سانية»
الرتكية عدم م�شاركتها فـي أال�سطول
اجلديد ،ور�سالة التهنئة التي بعث بها
رئي�س احلكومة ا إل�سرائيلية بنيامني
نتنياهو �إىل نظريه الرتكي رجب
طيب أ�ردوغان عقب فوز حزب أالخري
فـي االنتخابات ،كا�شف ًا أ�ن القنوات
ال�سرية كانت مفتوحة دائم ًا بني
اجلانبني منذ حادثة « أ��سطول احلرية
 .»1و�شدد على أ�ن ما حال دون �إيجاد
حل للخالف حتى اللحظة كان �إ�صرار
تركيا على اعتذار �إ�سرائيل مما
ح�صل والتعوي�ض أل�سر ال�ضحايا.
والحظ أ�نه على الرغم من عدم
التو�صل �إىل �صيغة مالئمة إلجناز
وثيقة امل�صاحلة ،ف�إن �إ�سرائيل أ�بقت
على ال�سفري ا إل�سرائيلي فـي أ�نقرة،
كما أ�ن العالقات ا إلقت�صادية الثنائية
قد تطورت .وكنتيجة لـ»الربيع
العربي» أ�كد أ�ن تركيا تدرك أ�نه �إذا
ما أ�رادت أ�ن تلعب دور ًا قيادي ًا فـي
ال�شرق أالو�سط ،عقب ا إلنتفا�ضات،
و أ�ن ت ؤ�ثر فـي ال�سيا�سة ا إل�سرائيلية،
فلن يكون أ�مامها خيار �سوى التعامل
مع �إ�سرائيل كالعب أ��سا�سي فـي
حل النزاعات ا إلقليمية ،مبا فيها
تلك الواقعة على احلدود الرتكية،

مالحظ ًا أ�ن املجهول يكتنف الو�ضع
فـي �سوريا ،وم ؤ�كد ًا أ�ن تركيا لن
ت�سلم من تبعات انهيار نظام الرئي�س
ال�سوري ب�شار أال�سد ،فـي حال ح�صل
ذلك .وبالن�سبة ملا �ستجنيه �إ�سرائيل
من ا�ستئناف العالقات مع تركيا،
ر أ�ى أ�ن ب�إمكان أالخرية أ�ن تلعب دور ًا
م�ساعد ًا فـي جملة من الق�ضايا ،من
�سعي الفل�سطينيني �إىل ك�سب اعرتاف
من أالمم املتحدة� ،إىل برنامج
«حما�س» ال�سيا�سي وت�شكيل حكومة
الوحدة الفل�سطينية ،مرور ًا بالو�ضع
امل�ضطرب فـي �سوريا ،و�صو ًال �إىل
الطموحات النووية إليران .ولفت
�إىل أ�ن الواليات املتحدة تدرك أ�ي�ض ًا
�إيجابيات �إمداد تركيا ب أ�دوات القيادة
التي تلزمها للت أ�ثري فـي املنطقة
بطريقة تعزز فيها امل�صالح الرتكية-
ا إل�سرائيلية امل�شرتكة .وخل�ص �إىل أ�ن
العامل العربي يخرج �إىل الطرقات
بحث ًا عن الدميقراطية ،زاعم ًا أ�خري ًا
أ�ن «الدولتني الدميقراطيتني» فـي
املنطقة حتظيان بفر�صة ا آلن للعمل
مع ًا كدعامتني لال�ستقرار ،وتعزيز
أالمن وال�سالم فـي منطقة متجهة
�إىل الفو�ضى.
وتناول الكاتبان يورام �شويتزر
وجلعاد �سترين (من «معهد درا�سات
أالمن القومي» ا إل�سرائيلي) فـي
«جريوزاليم بو�ست» القرار ا إلتهامي
الذي �صدر عن املحكمة الدولية
اخلا�صة بلبنان .ف أ��شارا �إىل أ�نه بعد

الكثري من الت أ�جيل ،أ��صدرت املحكمة
اخلا�صة بلبنان قرارها ا إلتهامي بحق
املتورطني فـي اغتيال رفيق احلريري،
والذي أ��شار ب أ��صابع ا إلتهام �إىل
أ�ع�ضاء فـي حزب اهلل باعتبارهم
امل�شتبه بهم أال�سا�سيني فـي ارتكاب
تلك اجلرمية .وعر�ض �شويتزر
و�سترين لتاريخ ن� أش�ة احلزب من
منظمة �شيعيـة متوا�ضعة و�صو ًال �إىل ما
أ��صبح عليه اليوم من قوة ترتكز على
قدرات ع�سكرية ت�ضم أ��سلحة متطورة
م�صدرها �إيران و�سوريا ،زاعمني أ�ن
الو�ضع ال�سوري امل�ضطرب الذي ُيقلق
الرئي�س أال�سد �سمح بنقل بع�ض أ�كرث
أال�سلحة ال�سورية تقدم ًا �إىل خمازن
حزب اهلل فـي لبنان .و أ��ضافا أ�ن حزب
اهلل هو منظمة متعددة أالبعاد� ،إذ
لديها بعد �سيا�سي قوي وبعدان �آخران
أ�حدهما اقت�صادي وا آلخر ديني نافذ،
ي�ستخدمها احلزب ،بزعمهما ،من
أ�جل تهديد خ�صومه وترهيبهم .وبعد
اتهام املحكمة لعنا�صر من حزب اهلل
بجرمية ا إلغتيال ،اعتربا أ�نه من غري
املفاجئ أ�ن ي�ص ّمم احلزب على �إعاقة
التحقيق ،با�ستخدام ما أ�مكنه من
و�سائل للطعن فـي م�صداقية املحكمة
عرب و�صفها ب أ�نها «م�شروع �إ�سرائيلي».
وادّعيا ب أ�ن حزب اهلل ا�ستخدم قوته
الع�سكرية لفر�ض �إرادته فـي النزاعات
الداخلية ،كما فـي العام  2008عندما
ا�ستوىل على أ�حياء عديدة فـي بريوت،
وهو ما كاد أ�ن يت�سبب بحرب أ�هلية

جديدة .ولفتا �إىل أ�نه على الرغم
من أ�ن املحكمة أ�علنت أ�نها �ست ّدعي
على أ�فراد ولي�س على جمموعات أ�و
منظمات أ�و دول ،ف�إن كل من هو على
دراية بعالقة حزب اهلل بالنظامني
ال�سوري وا إليراين ب�إمكانه أ�ن ي ؤ�كد
أ�ن القيادة فـي �سوريا و�إيران مل تكن
على علم بعملية ا إلغتيال فح�سب،
بل أ�ي�ض ًا �صادقت عليها .وتابعا أ�نه
�إذا ما متت �إدانة أ�ع�ضاء حزب اهلل
فـي املحاكمة ،فلن يكون هنالك أ�دنى
�شك ب أ�ن أ�مني عام احلزب ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل نف�سه قد �صادق على
العملية ،و أ�ن قائده الع�سكري عماد
مغنية خطط و أ��شرف �شخ�صي ًا على
التنفيذ .وخل�صا �إىل الرتجيح ب أ�ن
�إيران و�سوريا �ستنكران عالقتهما
باجلرمية ،ولكن نظر ًا للت�سريبات
ا إلعالمية و إلمكانية �سقوط نظام
أال�سد ،ف�إنه من املرجح أ�ن تظهر أ�دلة
موثقة على تلك اجلرمية فـي وقت
الحق.
أ
و أ��شار ��ساف غيفني فـي «يديعوت
أ�حرونوت» ،حتت عنوان «�إ�سرائيل
خ�سرت حرب أال�سطول» �إىل أ�نه
عندما ظهرت أ�وىل التقارير التي
حتدثت عن أ�ن أ��سطول دويل �آخر
يتح�ضر للتوجه نحو غزة ،كان من
ال�صعب فهم الهدف من ورائه،
معترب ًا أ�ن فتح معرب رفح خفف من
حدة احل�صار ا إل�سرائيلي املفرو�ض
على القطاع .ولكنه أ�كد أ�ن أ�هداف

للموظفني هذا ال�شهر .وعزت ذلك �إىل
النق�ص فـي املعونات أالجنبية التي
حتتاجها ال�سلطة لتغطية التزاماتها
املالية وتلك ؤ� الدول املانحة ،والعربية
منها بالذات ،عن ت�سديد أالموال
امل�ستحقة عليها ،كا�شفة أ�ن حكومة
نتنياهو تريد ممار�سة �ضغوط على
ال�سلطة ورئي�سها بالرتاجع عن قرار
الذهاب �إىل أالمم املتحدة للح�صول
على اعرتاف دويل بقيام دولة
فل�سطينية م�ستقلة فـي حدود الرابع
من حزيران عام  .1967و أ��شارت
�إىل أ�ن الرئي�س أالمريكي باراك
أ�وباما طلب من نظريه الفل�سطيني
حممود عبا�س الرتاجع عن هذه
اخلطوة ،ولكنه رف�ض ،م�ضيفة أ�ن
ما أ�غ�ضب أ�وباما أ�ي�ض ًا ،هو توقيع
اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية مع
«حما�س» .وخل�صت �إىل الت�شديد
على أ�ن املطلوب من ال�سلطة أ�ن ترف�ض
ا إلبتزازين أالمريكي وا إل�سرائيلي،
وتتم�سك مبواقفها هذه بامل�صاحلة
والذهاب �إىل أالمم املتحدة للح�صول
على اعرتافها بالدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة ،والر ّد على هذا ا إلبتزاز
ب�إعالن انطالقة ا إلنتفا�ضة املدنية
الثالثة فور ًا دون أ�ي ت أ�خري.

أال�سطول اجلديد بد أ�ت تتك�شف �شيئ ًا
ف�شيئ ًا ،ف�إذا كانت «مافـي مرمرة»
التي �شاركت فـي أال�سطول ال�سابق قد
هدفت �إىل �إظهار وح�شية �إ�سرائيل
للعامل ،م ؤ�كد ًا أ�نها جنحت فـي ذلك
مب�ساعدة ا إل�سرائيليني أ�نف�سهم ،ف�إنه
يبدو أ�ن أال�سطول احلايل يرمي �إىل
�إظهار غباء �إ�سرائيل .ولفت �إىل أ�نه
فـي الوقت الذي مل يت�ضح فيه بعد
ما �إذا كانت ال�سفن �ستنطلق ومتى
�ست�صل �إن انطلقت ،يبدو أ�ن هذا
الهدف قد حتقق متام ًا .والحظ أ�نه
فـي هذه املرحلة ،ت�ستعد احلكومة
ا إل�سرائيلية إلعادة نف�س أالخطاء
التي ارتكبتها فـي اجلولة ال�سابقة،
م�ستغرب ًا �سلوكها هذا ،خ�صو�ص ًا
و أ�نها باتت تدرك أ�نه من امل�ستحيل
لهذه ال�سفن أ�ن تنقل مواد ًا �إىل غزة
مل ي�سبق أ�ن دخلت القطاع  50مرة
فـي يوم واحد عن طريق م�صر.
و أ��سف ملا يتم �إ�شاعته فـي ا إلعالم
ا إل�سرائيلي من أ�ن امل�شاركني فـي
أال�سطول جمهزين ب أ��سلحة كيميائية،
�إذ ر أ�ى أ�ن أ�ف�ضل أ��سلوب ميكن
أ�ن يتبعه امل�س ؤ�ولون ا إل�سرائيليون
ملواجهة أال�سطول هو جتاهله .وختم
ب أ�ن ال�سمة الوحيدة التي تدعو �إىل
التفا ؤ�ل فـي هذا ال�سلوك هي أالمل
ب أ�ن يدرك منظمو أال�سطول أ�نه مل
داع إلبحارهم� ،إذ أ�ن هدفهم
يعد من ٍ
بدفع �إ�سرائيل �إىل اجلنون قد حتقق
بالفعل.

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
ر أ�ى البع�ض أ�ن قرار أ�وباما غري حكيم
ويقلل من فر�ص حتقيق باقي أ�هداف
احلرب و�إنهائها فـي العام  2014وي�شكل
خطر ًا على القوات أالمريكية فـي
أ�فغان�ستان ،ر أ�ى �آخرون أ�ن قراره ي ؤ�كد
أ�ن ال�سيا�سة اخلارجية أالمريكية حيال
أ�فغان�ستان وباك�ستان مبن ّية على أ��سا�س
ال�ضغوطات أالمريكية الداخلية أ�كرث
منها على االلتزام طويل أالمد لب�سط
اال�ستقرار فـي املنطقة! وبرز تخ ّوف
من اعتبار أالوروبيني ان�سحاب �آالف
اجلنود أالمريكيني �ضوء ًا أ�خ�ضر لل�سعي
�إىل اخلروج من أ�فغان�ستان ،فخطاب
أ�وباما قد بعث بر�سالة ا�سرتاتيجية �إىل
املنطقة و�إىل حلفاء وا�شنطن مفادها
أ�ن الواليات املتحدة مغا ِدرة! وهنالك
من تناول القرار الظني ال�صادر عن
املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان فـي
ق�ضية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري،
م�ستبعد ًا تو ّرط حزب اهلل فـي اغتيال
احلريري ،ومتهم ًا اجلهاز أالمني حلزب
«البعث» ال�سوري فـي جرمية االغتيال،
من دون أ�ن يكون للرئي�س ال�سوري ب�شار
أال�سد أ�ي عالقة باملو�ضوع! يقول أ�حد
التقارير.
فقد ن�شرت جملة «فورين بولي�سي»
تقرير ًا يت�ض ّمن �آراء أ�هم اخلرباء
الع�سكريني واال�سرتاتيجيني حول
اال�سرتاتيجية أالمريكية فـي أ�فغان�ستان
بعد اخلطاب الذي أ�لقاه الرئي�س

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
على �ضبط �إيقاع اجلل�سات أ�ن
املتكلمني با�سم � 14آذار مل يفرطوا
فـي جتاوز قواعد اللعبة ،فيما بدا أ�ن
نواب أالكرثية توافقوا على عدم الرد
املبا�شر .وكان الفت ًا لالنتباه قرار
«اجلماعة ا إل�سالمية» عرب نائبها عماد
احلوت ،االمتناع عن الت�صويت ،فـي
موقف يحمل دالالت هامة على م�ستوى
ال�ساحة ال�سنية ،وي ؤ��شر �إىل وقوف
«اجلماعة» مبا متثل على م�سافة من
«تيار امل�ستقبل» وخطابه ال�شديد جتاه
احلكومة ورئي�سها .ومل تكن اجلل�سات
على امل�ستوى الذي توقعه كثريون ،أ�و
على امل�ستوى الذي أ��شاعه فريق 14
�آذار الذي هدّد العديد من م�س ؤ�وليه ب أ�ن
«جنيب ميقاتي �س ُيالقي م�صري ًا بائ�س ًا
كالذي القاه عمر كرامي فـي .»2005
ويرى مراقبون أ�ن ميقاتي واجه
«التحدي أالول» حلكومته باكر ًا جد ًا
حني �صدر القرار ا إلتهامي ،الذي
طال التلويح به فـي جرمية اغتيال
رئي�س احلكومة أال�سبق رفيق احلريري
بالتزامن مع �إقرار حكومته للبيان
الوزاري ،فـي توقيت أ�جمع معظم
أ�ركان هذه احلكومة على أ�نه «م�س ّي�س»
ال بل «مريب» ..و�إذ الحظ اجلميع أ�ن
ميقاتي خرج عن «و�سطيته» عرب ردّه
على ا�ستهداف لقاء «الربي�ستول» له

احلـــــــــوار

اجلمعة 2011/7/8

الوقت منا�سب لتحريك الع�صبيات املذهبية
بني �سنة احلريري و�شيعة حزب اهلل!

أالمريكي باراك أ�وباما م ؤ�خر ًا والذي
أ�علن فيه عن �سحب  33أ�لف جندي
أ�مريكي بحلول �صيف العام .2012
فر أ�ى كل من أ�نطوين كورد�سمان (خبري
الدرا�سات ا إل�سرتاتيجية فـي «مركز
الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية»
فـي وا�شنطن )CSIS-و�آدم مو�سرن
(حملل ا�سرتاتيجي وباحث فـي «مركز
الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية»)
أ�نه وعلى الرغم من جناح معظم
اجلهود أالمريكية فـي أ�فغان�ستان� ،إال
أ�نه ال تزال هنالك م�شكالت طويلة
أالمد ت�شوب اال�سرتاتيجية أالمريكية
فـي أ�فغان�ستان ،والتي يجب العمل
على حلها .و أ��شارا �إىل أ�ن امل�شكلة
أالوىل تكمن فـي اجلدل الدائر فـي
ا إلدارة أالمريكية عما �إذا يجب
اعتماد ا�سرتاتيجية مكافحة التم ّرد أ�و
ا�سرتاتيجية مكافحة ا إلرهاب .و أ�كدا
على أ�ن هذا اجلدل خاطئ من أ��سا�سه،
خمتلفتي
�سرتاتيجيتي
هاتي ا إل
نْ
نْ
�إذ أ�ن نْ
متام ًا من حيث أالهداف وو�سائل حتقيق
تلك أالهداف ،ولذا ال ميكن املقارنة
بينهما ،ولذا �شددا على �ضرورة حتديد
البيت أالبي�ض أ
للهداف املن�شودة فـي
أ�فغان�ستان واملوارد امل�ستعد لتوفريها من
أ�جل حتقيق تلك أالهداف .أ�ما امل�شكلة
الثانية فهي بر أ�يهما باك�ستان ،ف أ��شارا
�إىل أ�ن الو�ضع املتدهور فـي باك�ستان
يبينّ م�شكلة أ��سا�سية فـي اال�سرتاتيجية
أالفغانية احلالية .واعتربا أ�ن باك�ستان
أ�هم بكثري من أ�فغان�ستان فـي جميع
مو�ضحي أ�نها أ�كرب م�ساحة
النواحي،
نْ

والذي دعاه �إما �إىل التزام القرار
 1757و�إما �إىل الرحيل ،مل ي�شر ميقاتي
فـي رده �إىل هذا القرار ،وبالتايل ف�إن
رئي�س احلكومة لن يلبي أ�ي ًا من خياري
لقاء الربي�ستول .وبر أ�ي مراقبني أ�ن
ميقاتي لن يكرر ا�ستقالة الرئي�س عمر
كرامي فـي العام  2005حتت وط أ�ة
التهويل والتخويف وحتميله امل�س ؤ�ولية،
�صح أ�ن الطرفني اللذين ميلكان
بل أال ّ
وحدهما مفتاح �إ�سقاط احلكومة
اجلديدة ،هما الفريقان املتحالفان
فيها :رئي�س احلكومة تبع ًا ل�صالحية
د�ستورية تتيح له ا إل�ستقالة ،والغالبية
احلكومية التي مت�سك بالثلث  1 +مبا
مي ّكنها من فر�ض ا�ستقالة احلكومة
على رئي�سها على نحو ما ح�صل مع
احلريري ا إلبن .ويبدو وا�ضح ًا أ�ن
كالهما لي�س فـي وارد التالعب مب�صري
حكومة أ�نهكهما ت أ�ليفها حتت وط أ�ة
�ضغوط اخلارج والداخل .ويعتقد
مق ّربون من رئي�س احلكومة أ�ن الفريق
املعار�ض يريد أ�ن يطيل الكالم لت َمدد
اجلل�سات �إىل اليوم اجلمعة ،ولترتافق
مع تظاهرات تخرج من اجلوامع،
«وبات لدوالب الكاوت�شوك امل�ستهلك،
�سعر ال ب أ��س به» ،على ح ّد قول أ�حد
املقربني من ميقاتي .لكن فريق رئي�س
احلكومة واثق من ثبات الرجل فـي وجه
أ�ي مواجهة قد تفر�ض عليه.
وكانت قوى «� 14آذار» قد ا�ستنفرت
قواها غداة موقف ال�سيد ن�صر اهلل،

من أالخرية ،وحتتوي على عدد كبري
من خم ّيمات تدريب ومالذات «طالبان»
و»القاعدة» ،كما لديها أ��سلحة نووية ،فـي
حني مل يعد ب�إمكان وا�شنطن االعتماد
على باك�ستان فـي جمال مكافحة
ا إلرهاب على حدودها مع أ�فغان�ستان.
وير أ�يهما ،ف�إن امل�شكلة الثالثة تكمن
فـي املفاو�ضات مع حركة «طالبان» التي
ميكن أ�ن ينتج عنها ان�ضمام احلركة �إىل
احلكومة أالفغانية وب�سط �سيطرتها فـي
بع�ض املناطق و�إرغام الواليات املتحدة
على ت�سريع عملية �سحبها لق ّواتها .أ�ما
ديفيد روثكوبف (باحث فـي م ؤ��س�سة
«كارنيغي لل�سالم الدويل»)CEIP-
فر أ�ى أ�ن عدد القوات التي ق ّرر أ�وباما
�سحبها بحلول �صيف  2012ما هو �إال
م ؤ��شر على و�ضع انتقايل م ؤ�قت ،فـي
حني ما ينبغي التن ّبه �إليه هي الر�سالة
أالو�سع من خطاب أ�وباما وتداعياتها.
واعترب أ�ن القرار أالهم قد ّمت اتخاذه،
وقد «�سبق ال�سيف العذل»! مو�ضح ًا أ�نه
وبعد أ�ن قام أ�وباما بح�شد عدد كبري
من القوات أالمريكية فـي أ�فغان�ستان
وبعد أ�ن و�صلت تلك القوات �إىل ذروة
قوتها ،ف�إن كل ذلك �سيتغيرّ ع ّما قريب.
فلفت �إىل أ�ن القوات أالمريكية فـي
طريقها �إىل العودة واحلرب أالمريكية
أالطول تو�شك على االنتهاء .ور أ�ى
أ�ن اتخاذ أ�وباما لقرار كهذا يعود �إىل
�إدراكه ل�ضرورة �إعادة الرتكيز على
ال� ؤش�ون الداخلية� ،إذ أ�ن أ�هم املخاوف
املتعلقة أ
بالمن القومي أالمريكي تكمن
داخل حدود الواليات املتحدة ال �سيما

من حيث الواقع االقت�صادي املرتدّي.
فيما ذكرت كوري �شيك (بروفي�سورة
درا�سات أالمن الدويل فـي أ
«الكادميية
الع�سكرية أالمريكية») ب أ�ن أ�وباما كان
مولع ًا بانتقاد �إدارة الرئي�س أالمريكي
ال�سابق جورج دبليو بو�ش ب�سبب نق�ص
متويل احلرب فـي أ�فغان�ستان ،معتربة
أ�ن أ�وباما ي�ستحق اليوم االنتقادات
ذاتها بعد �إعالنه عن االن�سحاب
ال�سريع الذي ينوي تنفيذه وتخفي�ض
متويل احلرب .ولفتت �إىل أ�ن قرارات
أ�وباما تخالف ن�صيحة القيادات
الدفاعية الع�سكرية واملدنية أالمريكية.
و أ�كدت على أ�ن قرار أ�وباما ب�سحب
 33أ�لف جندي أ�مريكي بحلول �صيف
العام  2012هو قرار غري حكيم يقلل
من فر�ص حتقيق باقي أ�هداف احلرب
و�إنهائها فـي العام  2014وي�شكل خطر ًا
على القوات أالمريكية فـي أ�فغان�ستان.
أ�ما مايكل والتز (قائد �سابق للقوات
اخلا�صة فـي أ�فغان�ستان وم�ست�شار
نائب الرئي�س أالمريكي ال�سابق ديك
ت�شيني) فر أ�ى أ�ن قرار أ�وباما ي ؤ�كد
أ�ن ال�سيا�سة اخلارجية أالمريكية
حيال أ�فغان�ستان وباك�ستان مبن ّية على
أ��سا�س ال�ضغوطات أالمريكية الداخلية
أ�كرث منها على االلتزام طويل أالمد
لب�سط اال�ستقرار فـي املنطقة بحيث ال
يعود ا�ستخدام ا إلرهابيني مالذاتهم
ملهاجمة الغرب ممكن ًا .ور أ�ى أ�ن خطاب
أ�وباما قد بعث بر�سالة ا�سرتاتيجية �إىل
املنطقة و�إىل حلفاء وا�شنطن مفادها أ�ن
الواليات املتحدة مغا ِدرة .وبر أ�يه ،ف�إن

امل�شهد اللبناين

فعقدت اجتماعا ا�ستثنائي ًا ،بغياب
«قطبيها» �سعد احلريري ،الذي ال يزال
خارج البالد ،و�سمري جعجع ،الذي حط
فج أ�ة فـي ا إلمارات العربية املتحدة
فـي زيارة ر�سمية ،لتخرج بر�سالة
وا�ضحة لرئي�س احلكومة� :إما تلتزم
بالقرار  ..1757أ�و ترحل! و�شنت حملة
إل�سقـاط «احلكومة التي ال �شرعية لها
النقالبها على التزامات لبنان جتاه
املحكمة ،أ
ولنها تت�سبب بتحويل لبنان
دولة مارقة» ،وفيما مل يحمل بيان
«الربي�ستول» أ�ي جديد ُيذكر ،بعيد ًا عن
التلويج بفتح جبهة «املعار�ضة» ،بدا أ�ن
«� 14آذار» تتجه عرب �شعار «�إرحل» �إىل
الت�صويب على رئي�س احلكومة جنيب
ميقاتي ،العتقادها أ�نه ي�شكل «اخلا�صرة
الرخوة فـي حكومة مي�سك بها حزب
اهلل وحلفا ؤ�ه وتعمل على التن�صل من
املحكمة الدولية وموجباتها» .ولكن
قوى «� 14آذار» تراهن على أ�ن التعابري
املبهمة لبند املحكمة فـي البيان
الوزاري فـي مواجهة القرار ا إلتهامي
فـي جزئه أالول لن ت�صمد على الرغم
طي الكتمان ،و أ�نه
من أ�ن م�ضمونه بقي ّ
مل يذكر �سوى أ�ربعة أ��سماء لعنا�صر
حزبية .وبالتايل ف�إنها تراهن على
�صعوبة مواجهة هذه احلكومة ملا
�سين�شر الحق ًا من م�ضامني للقرار
فـي دفعاته املتتالية ،كما تراهن على
عدم قدرة مك ّوناتها على احلفاظ على
وحدة املوقف �إزاء مذ ّكرات التوقيف

التي قد تزداد ح�سا�سية ،خ�صو�ص ًا أ�ن
ميقاتي لديه التزامات دولية فكيف
�سيوفق بينها ومطالبة فريق «� 8آذار»
بتعطيل املحكمة نهائي ًا؟ وتطرح على
املحط م�س أ�لة �سحب الق�ضاة أ�و عدمه،
ووقف التمويل أ�و عدمه ،وت�سهيل �سائر
ا إلجراءات ا إلدارية والديبلوما�سية
أ
والمنية والق�ضائية التي تتطلبها
املحكمة تباع ًا أ�و عرقلتها.
وفيما أ�علن حزب اهلل موقف ًا وا�ضحاً
و�صريح ًا من القرار الذي «ي�ستهدفه»،
م�شدد ًا على أ�ن أ�حد ًا لن ي�ستطيع
توقيف «املقاومني» الذين �شملتهم
مذكرات التوقيف ولو بعد ثالثمئة
عام ،وكان أالمني العام حلزب اهلل
ال�سيد ح�سن ن�صراهلل فـي خطابه يوم
ال�سبت املا�ضي ،والذي بدا أ��شبه بحرب
مدعمة ب أ�دلة
على املحكمة الدولية ّ
و�إثباتات ،قد ك�شف توغل ا إل�ستخبارات
أالمريكية فـي عمق املحكمة التي
يرت أ��سها «�صديق كبري إل�سرائيل»
والتي ميار�س امل�س ؤ�ولون فيها «الر�شوة
والف�ساد» قبل أ�ن يطمئن ب أ�ن «ال فتنة»
ويعلن أ�ن أ�ي حكومة مل تكن لتتمكن
من توقيـف املطلوبني ،الذين لهم باع
طويل فـي تاريخ املقاومــة .املوقف
نف�سه أ�علنه رئي�س املجل�س النيابي نبيه
بري الذي أ��شار �إىل أ�ن الذين �شملتهم
مذكرات التوقيف الدولية مطلوبون
لل�سرائيليني منذ زمن طويل ،م�ضيف ًا
إ
«�إن ه ؤ�الء غري معروف مكانهم ،و�إذا

هذه الر�سالة التي تلقفتها املنطقة بكل
و�ضوح ت�ضع فـي الواجهة أ�ربعة م�شكالت
أ��سا�سية ،أ�و ًال ،بد أ�ت دول املنطقة
تخطط ألفغان�ستان ما بعد االن�سحاب
أالمريكي ،ثاني ًا قد يعترب أالوروبيون
ان�سحاب ب�ضع �آالف اجلنود أالمريكيني
�ضوء ًا أ�خ�ضر لل�سعي �إىل اخلروج من
أ�فغان�ستان ،ثالث ًا ،تتزايد خماوف
أالفغانيني من احتمال اندالع حرب
أ�هلية عقب االن�سحاب أالمريكي ،رابع ًا،
بناء أ�وباما �سيا�سته على افرتا�ضه ب أ�ن
«القاعدة» قد هُ زمت و أ�نها لن تتمكن
من ا�سرتجاع هيكليتها على الرغم
من حالة الالا�ستقرار التي ت�شهدها
باك�ستان وتراجع التواجد أالمريكي
أ
والطل�سي فـي املنطقة .واعترب أ�ن هذا
ؤ
ً
ً
االفرتا�ض خطري جدا ،م�كدا على
أ�ن «القاعدة» ت�ستطيع و�ستعيد هيكلة
نف�سها �إذا مل حتافظ الواليات املتحدة
على املكت�سبات ال�صعبة التي حققتها
فـي أ�فغان�ستان حتى اليوم .وخل�ص �إىل
أ�ن النجاح فـي أ�فغان�ستان �سيكون �صعب ًا
ومكلف ًا ويحتاج �إىل الكثري من الوقت،
�إال أ�ن التكاليف �ستكون أ�كرب بكثري
فـي حال غادرت الواليات املتحدة
أ�فغان�ستان فـي امل�ستقبل القريب.
من ناحيته ،تناول ال�صحايف البارز
روبرت في�سك فـي «ا إلندبندنت»
الربيطانية القرار الظني ال�صادر عن
املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان فـي
ق�ضية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري.
فلفت �إىل أ�نه فـي البداية ،مت اتهام
ال�سوريني باغتيال احلريري مبا أ�ن

ما ذهبنا �إىل قراهم و�س أ�لنا عنهم
فلن جند من يدلنا عليهم ألنهم
غادروها منذ �سنوات طويلة هرب ًا من
ا إل�ستهداف ا إل�سرائيلي» ،معترب ًا أ�ن
أ
«المور �سوف تذهب على أالرجح �إىل
أ
املحاكمة الغيابية و�ن املو�ضوع �سوف
يخرج من يد اللبنانيني ليدخل فـي لعبة
أالمم».
يبدو حزب اهلل أ�قل اهتمام ًا ب�صخب
اجلدل حول القرار ا إلتهامي وحمل
حكومة ميقاتي على ا إلف�صاح عن
التزام غري م�ش ــروط للمحكمة الدولية،
فاحلزب بر أ�ي كثري من املراقبني ينظر
بقلق أ�كرث �إىل القرار ا إلتهامي على أ�نه
جز ٌء من كل مل يظه ــر متام ًا �إىل العلن.
وي�ستعيد من التقرير أالول للمدعي
العام للمحكمة القا�ضي دانيال بلمار،
فـي �آذار  ،2008الفقرات � 25إىل 29
التي أ��سقطت اتهام أالجهزة أالمنية
اللبنانية-ال�سورية باغتيال احلريري
أالب� ،إال أ�نها ثبتت فـي �ضوء ما اعتربته
أ�دلة متوافرة لديها ا إلغتيـ ــال كفعل من
�صنع �شبكة أ�فراد عاملني قبل ا إلغتيال
و�آخرين بعده ،و أ�ن بع�ض ه ؤ�الء ال يزال
فاع ًال .بذلك ،أ��سقط بلمار تهمــة
�سلفه ديتليف ميلي�س ل�سوريا و�ضباط
لبنانيني و�سوريني كي يتوقف عند
حلقة منفذين ،و أ�بقى الباب مفتوح ًا
على من عدّهم جهات ميكن أ�ن تكون
وراء ه ؤ�الء .ومل يكن قد أ�تى حينذاك
على اتهام حزب اهلل باالغتيال .وكان
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أالخري أ�راد خروج ما تبقى من اجلي�ش
فتم اعتقال أ�ربعة
ال�سوري من لبنانّ ،
من « أ��صدقاء» �سوريا فـي لبنان ل�سنوات
�إىل أ�ن أ�علنت أالمم املتحدة أ�خري ًا أ�نهم
أ�برياء و أ�ن أالدلة املقدّمة �ضدّهم غري
كافية إلبقائهم فـي ال�سجن .وتابع ب أ�ن
وجهت بعد ذلك �إىل
أ��صابع االتهام ّ
ا إليرانيني وحزب اهلل ،وقد زعمت
�صحيفة «دير �شبيغل» أالملانية بعد ذلك
ب أ�ن حزب اهلل متو ّرط فـي اغتيال أ�كرب
رئي�س وزراء فـي ال�سيا�سة اللبنانية،
الفت ًا �إىل أ�نه فـي حني مل ي�صدّق
اللبنانيون فع ًال تلك املزاعم� ،صدّقها
كل من هو خارج لبنان .و أ�كد في�سك
على أ�ن تو ّرط احلزب فـي خمطط
�سوري الغتيال احلريري هو أ�مر ال
ميكن ت�صديقه ،نظر ًا �إىل ا�ستخباراته
احلكيمة .وبح�سب في�سك ،ف�إن اجلهاز
أالمني حلزب «البعث» ال�سوري هو
من اغتال احلريري ،من دون أ�ن
يكون للرئي�س ال�سوري ب�شار أال�سد أ�ي
عالقة باملو�ضوع! وخل�ص �إىل أ�نه وفـي
الوقت الذي تتخ ّوف فيه �إ�سرائيل من
اندالع حرب جديدة بينها وبني حزب
اهلل ،ف�إن هذه املرحلة منا�سبة لتوجيه
أالمريكيني أ��صابع االتهام �إىل جماعات
داخل لبنان ،كما أ�ن الوقت منا�سب
أ�ي�ض ًا لتحريك الع�صبيات املذهبية
بني �سنة احلريري و�شيعة حزب اهلل
فـي الوقت الذي يقاتل فيه العلويون
التابعون لنظام أال�سد أالكرثية ال�سنية
فـي �سوريا!
ترجمة و�إعداد:
�سارة عو�ض ومها �صالح

حزب اهلل قد رد على البيان الذي
أ��صدره املدعي العام فـي املحكمة
الدولية دانيال بلمار رد ًا على امل ؤ�متر
ال�صحايف لل�سيد ن�صر اهلل ،ف أ��شار �إىل
أ�نه «مل يفاجئنا رد بلمار على ما قدّمه
ال�سيد ن�صر اهلل من أ�دلة دامغة حول
الثغرات الكربى التي تطال م�صداقية
هذه املحكمــة والعاملني فيها .وقد جاء
هذا الرد على جاري عادة بلمار عام ًا
و�إجمالي ًا ومل يتطرق �إىل أ�ي من أالدلة
املقدمة ،حيث مل ي�ستطع أ�ن ينفي
أ�ي ًا من احلقائق الثابتة التي أ�وردها
أالمني العام ،مما يظهر حجم الت آ�كل
الذي أ��صاب م�صداقية املحكمة و�إفال�س
منطق بلمار فـي الدفاع عن املحكمة
برمتها».
فـي املح�صلة ،ومما تقدّم يبدو �نأ
أالجواء ال�سيا�سية املل ّبدة �سوف ت�ستمر
على املنوال نف�سه ولو كانت كل أالطراف
تلتزم التهدئة فـي ال�شارع حتى ا آلن،
علم ًا أ�ن أالذية ما زالت تلحق باقت�صاد
البلد ،عدا عن ت أ�ثر املو�سم ال�سياحي
�سلب ًا على نحو ما كان يح�صل منذ العام
 ،2005وبالتايل ف�إن كان هنالك من
خدمة ميكن أ�ن تقدمها هذه احلكومة
للبالد بعد نيلها الثقة فهي أ�ن ت�سارع
�إىل �إطالق ور�شة حقيقية تعيد احلياة
�إىل املفا�صل امل�شلولة فـي امل ؤ��س�سات
ورمبا تعيد أالمل �إىل املواطن فـي ف�صل
ال�صراعات ال�سيا�سية عن حاجات
البلد �إىل ا إل�ستقرار فـي كل امليادين.
احلـــــوار
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احلـــــــــوار

م ؤ��س�ســة خمزومـــي

اجلمعة 2011/7/8

«م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي القـــانــــون...

«مواجهة الكوارث و�إدارة الطوارئ»
تعقد «م ؤ��س�سة خمزومي» �شراكات
مع جمعيات أ�هلية فاعلة �إميان ًا منها
ب أ�همية التعاون وت�ضافر اجلهود
من أ�جل حتقيق أ�ف�ضل ا إلجنازات
فـي تنمية وتطوير املجتمع املدين.
وفـي هذا ا إلطار ،نظمت امل ؤ��س�سة
بال�شراكة مع «ال�شبكة اللبنانية
للتنمية» و»برنامج التعليم امل�ستمر» فـي
«اجلامعة اللبنانية أالمريكية» ،ور�شة
عمل تدريبية حتت عنوان «مواجهة
الكوارث و�إدارة الطوارئ» ،وذلك فـي
حرم اجلامعة ،فـي  2متوز احلايل.
وقد قام بالتدريب ال�سيد ثاد هيك�س
الذي ي�شغل من�صب مدير ق�سم
ا إلغاثة و�إدارة الكوارث فـي جامعة
«OHIO CHRISTIAN
 ،»UNIVERSITYويقوم
أ�ي�ض ًا بتعليم هذا االخت�صا�ص الذي
ُيد ّر�س على فرتة � 3سنوات للح�صول

على دبلوم.
وتط ّرقت هذه الور�شة للكفاءات
أال�سا�سية املطلوبة للتخطيط ،مفهوم
�إدارة احلوادث ،أ�مناط ا إل�صابات،
�إدارة الطوارئ وطرق الت�صدي لها.
كما مت الرتكيز على أ�همية التن�سيق
الف ّعال بني املعنيني باخلدمات الطبية
وامل ؤ��س�سات العامة وغري الربحية
والع�سكرية بغية التعامل مع احلوادث

املختلفة أ�كانت من �صنع ا إلن�سان أ�م
الطبيعة.
أ�ما الفئات امل�شاركة ف�شملت مقدمي
خدمات الرعاية ال�صحية ،اجل�سم
التمري�ضي املخت�ص بال�صدمات،
املهنيني الذين ي�ستقبلون �ضحايا
الكوارث قبل دخول امل�ست�شفى وغريهم
من العاملني فـي جمال ال�صحة العامة،
مديري الطوارئ ،اخت�صا�صيي ا إلدارة

العتبار
�رشوط إ�عادة إ
احلكمية

النوعية ،وعدد من جمعيات ا إلغاثة،
املحلية منها والعاملية.
وقد توجه امل�شاركون بال�شكر والتقدير
لـ»م ؤ��س�سة خمزومي» مل�شاركتها فـي
تنفيذ هذه الور�شة التدريبية املفيدة
التي كانت أ�ي�ض ًا منا�سبة لتبادل
اخلربات وعر�ض التجارب التي مروا
بها من حيث مواجهة الكوارث ومعاجة
�آثارها.

بعد أ�ن قمنا فـي العدد ال�سابق
با�ستعرا�ض أ�حكام �شروط �إعادة
االعتبار الق�ضائية ال بد لنا من ت�سليط
ال�ضوء على أ�حكام �إعادة االعتبار
احلكمية.
وهي تقوم على قرينة ح�سن ال�سلوك
ملجرد م�ضي مدة التجربة ،دون أ�ن
ي�صدر فـي خاللها حكم جزائي بحق
املحكوم عليه .وتعترب �إعادة االعتبار
قانونية أ�و حكمية ألنها حق للمحكوم
عليه لدى توافر �شروطها ،ولي�ست
مرتوكة لتقدير الهيئة االتهامية وتقوم
على افرتا�ض ح�سن �سلوك املحكوم
عليه بديل انتهاء املدة دون �صدور حكم
جديد عليه.
وتقت�صر �إعادة االعتبار احلكمية على
أالحكام ال�صادرة بعقوبة جنحية لدى
توافر ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي
املادة ( )160عقوبات وهي تنفيذ
العقوبة أ�و العفو اخلا�ص عنها وانق�ضاء
�سبع �سنوات من تاريخ انتهائها� ،إذا
كانت العقوبة مانعة للحرية أ�و مق ّيدة
لها ،وعدم �صدور أ�ي حكم �آخر يق�ضي
باحلب�س أ�و با إلقامة اجلربية أ�و بعقوبة
أ��شد .أ�ما �إذا كانت العقوبة جنحية
فيعاد اعتبار املحكوم عليه حكم ًا �إذا
مل يق�ض عليه بحكم �آخر بالغرامة

ور�شة تدريبية حول «االرتباك النف�سي الناجت عن العمل»

اجلنحية أ�و بعقوبة أ��ش ّد فـي خالل خم�س
�سنوات منذ أالداء أ�و انتهاء مدة احلب�س
امل�ستبدل.
أ�ما لناحية ا آلثار القانونية املرتتبة
على �إعادة االعتبار ف�إن تقرير �إعادة
ا إلعتبار بنوعيها يبطل مفاعيل
جميع أالحكام ال�صادرة بالن�سبة �إىل
امل�ستقبل وت�سقط العقوبات الفرعية
أ�و ا إل�ضافية والتدابري ا إلحرتازية وما
ينجم عنها من فقدان أ�هلية ،وال ميكن
أ�ن حت�سب أالحكام املذكورة فـي ما بعد
للتكرار والعتياد ا إلجرام أ�و أ�ن حتول
دون وقف التنفيذ .وعند اتخاذ القرار
ب�إعادة االعتبار ُيحال القرار للتنفيذ
�إىل النيابة العامة املخت�صة والتي
تكلف دائرة ال�سجل العديل ب�شطب
احلكم الذي أ�عيد االعتبار ب� أش�نه
للمحكوم عليه.

فـي �إطار الن�شاطات املختلفة التي
يق ـ ــوم بها برنامج «الرعاي ـ ــة
ال�صحية» من أ�جل رفع م�ست ـ ــوى
الوعي حول خمتلف الق�ضايا ال�صحية،
�سواء كانت حما�ض ـ ــرات �صحية
أ�م ور�ش عمل تدريبي ـ ــة ،نظم ـ ــت
«م ؤ��س�سة خمزومي» ور�شة تدريبية
حول «االرتباك النف�سي الناجت عن
 vvاللجنة القانونية
العم ـ ــل» ،وذلك فـي مركزها الكائ ـ ــن
فـي حزب احلوار الوطني
فـي املزرعة ،فـي  30حزيران املا�ضي.
ّ
املتوجبة للذين يقدّمون الرعاي ـ ــة من املراكز ال�صحية لـ «م ؤ��س�سة و»القرو�ض ال�صغرية» و»الرعاية  vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
وعاجلت هذه الور�ش ـ ــة ع ـ ــوار�ض
آ
ىل
�
ـة
ـ
ـ
ف
�ضا
ل
با
ـي»،
ـ
ـ
م
خمزو
بالتدريب
ـام
ـ
ـ
ق
وقد
ـة».
ـ
ـ
ي
ال�صح
احل�ضور
�ضم
حيث
خرين،
لل
إ
إ
الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
التعب الداخلي وكيفيـ ــة ال�شف ـ ــاء
أ
ـة
ـ
ـ
ف
خمتل
ـات
ـ
ـ
ص
اخت�صا�
من
طباء
�
هيك�س.
ثاد
ال�سيد
«التدريب»
برامج
من
ـن
ـ
ـ
ي
موظف
ا�ست�شارات قانونية.
منها ،با إل�ضاف ـ ــة �إىل احلق ـ ــوق

«�شهادة فـي مبادئ التعليم والتعلم»
فـي �إطار التعاون املتوا�صل بني «م ؤ��س�سة
خمزومي» ومعهد «American
،»Educational Institute
ح�ضرت امل ؤ��س�سة العر�ض الذي
قدمه املعهد فـي مدر�سة «املينيت
مودرن» ،فـي  29حزيران املا�ضي،
للتعريف عن دورة تدريبية حول
«ال�شهادة فـي مبادئ التعليم والتعلم»،
منEducation
امل�صدّقة

Development
 )International (EDIفـي
اململكة املتحدة ،واملعرتف بها عاملي ًا.
�ضم احل�ضور عدد ًا من أ��ساتذة
وقد ّ
اللغة ا إلنكليزية والعلوم والريا�ضيات
من جميع املراحل :احل�ضانة،
االبتدائية ،املتو�سطة والثانوية.
ومت التط ّرق ،خالل هذا العر�ض� ،إىل
أ�همية التنمية املهنية والفنية فـي

ع�صرنا احلايل وفوائدها واملردود
لل�ساتذة واملدر�سة أ
الرتبوي أ
والوالد
على ال�سواء .كما مت عر�ض ما
تت�ضمنه ال�شهادة والدورة وهيكلية
الربنامج ،فهي تعنى بتطوير املهارات
وطرق التعليم ودمج التكنولوجيا
فـي الف�صول الدرا�سية ،با إل�ضافة
�إىل مبادىء التعلم والنظريات،
عملية التعلم ،تدري�س ا�سرتاتيجيات

و أ��ساليب التدري�س ،التقييم و�إدارة
التعليم والتعلم وتطوير املمار�سة
اخلا�صة عن طريق ا إل�شراف على
ممار�سة التدري�س.
ؤ
واجلدير ذكره أ�ن «م��س�سة خمزومي»
تقدم ثالث برامج للقرو�ض الدرا�سية
للذين يرغبون بتطوير مهاراتهم
وتو�سيع معرفتهم من خالل الدورات
التدريبية املتخ�ص�صة.

«م ؤ��س�سة خمزومي» فـي الندوة الوطنية حلقوق املع ّوقني

�شارك برنامج «التوعية» فـي «م ؤ��س�سة
خمزومي» فـي «الندوة الوطنية حول
حقوق أال�شخا�ص ذوي ا إلعاقة» ،التي
تندرج �ضمن «م�شروع م�ساواة» لدعم
مبادرة املنا�صرة الذاتية وتكاف ؤ� الفر�ص
أ
لل�شخا�ص ذوي ا إلعاقة.
وعقدت الندوة يومي اخلمي�س 30
حزيران املا�ضي واجلمعة  1متوز
احلايل فـي مقر «املجل�س ا إلقت�صادي
ا إلجتماعي فـي بريوت» ،وافتتحها
رئي�س املجل�س ا إلقت�صادي ا إلجتماعي
روجيه ن�سنا�س الذي ر أ�ى أ�ن ا إلهتمام
بذوي احلاجات اخلا�صة هو جزء من
ا إلهتمام باملجتمع ككل .كما تكلم

خالل ا إلفتتاح ممثلون عن اجلهات
املنظمة وهم ،رئي�س «اجلمعية
الوطنية حلقوق املع ّوق» الدكتور
نواف كبارة ،رئي�س «�إحتاد جمعيات
املع ّوقني» �إبراهيم العبداهلل ،الباحثة
ا إلجتماعية متام مر ّوه ،ومدير عام
«املنظمة العربية للمعاقني» أال�ستاذة
جهدة أ�بو خليل ،التي أ�و�ضحت أ�ن
م�شروع «م�ساواة» يدار من قبل «املنتدى
للعاقة» و»املنظمة العربية
أالوروبي إ
للمعوقني» وجمعية «Handicap
 »Internationalوهو يقدّم منح
للجمعيات للعمل على التمكني.
وقد ت�ض ّمنت الندوة �سبع جل�سات عمل،

تناولت درا�سة تقييمية ال�سرتاتيجية
وزارة ال� ؤش�ون ا إلجتماعية حول ق�ضية
ا إلعاقة ودور «الهيئة الوطنية ل� ؤش�ون
املعاقني» ،دور البلديات فـي دعم ق�ضية
ا إلعاقة وفق ًا للقانون 2000/220
واتفاقية أال�شخا�ص ذوي ا إلعاقة،
كيفية التوجه نحو ا�سرتاتيجيات لت أ�مني
ت�ساوي فر�ص العمل ومكافحة البطالة،
ا�سرتاتيجية تفعيل بطاقة أال�شخا�ص
ذوي ا إلعاقة فـي جمال التقدميات
ال�صحية ،دور ا إلعالم للتحفيز حول
حقوق أال�شخا�ص ذوي ا إلعاقة ،دور
املجتمعاملدينفـيدعمحقوق أال�شخا�ص
ذوي ا إلعاقة ،واال�سرتاتيجيات الفعالة

للدمج الرتبوي .و أ�علن الدكتور نواف
كبارة فـي اجلل�سة اخلتامية التو�صيات
«برنامج التوعية»
وخطة العمل وقد ر أ�ى أ�نها حتتاج لقرار
«م ؤ��س�سة خمزومي»
�سيا�سي كي تتحقق فـي حني أ�ن القرار
ال�سيا�سي مفقود.
تولت احلكم فـي قرطبة �سنة 961
م� ،.إت�صفت بق ّوة ال�شخ�صية ،وكان
الرجال يخ�شون احلديث فـي ح�ضرتها
�إال ب�إذن منها.
ؤ
ُعرف عن �صبيحة خربتها فـي �ش�ون
ا إلدارة ،ف�سنت عدّة قواعد �إدارية �سار
على نهجها كل من خلفها بعد ذلك.
كانت تتابع � ؤش�ون احلكم بنف�سها،
فع ّينت حممد بن أ�بي عامر رئي�س ًا

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

�صبيحة ملكة أ
الندل�س

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

للكتبة ،ورغم ذلك فقد كانت متلي
عليه كل أ�وامرها ثم تراجعها أ�مر ًا
أ�مر ًا قبل أ�ن يبلغها �إىل الوالة .وبعد
أ�ن اطم أ�نت �إىل كفاءة و أ�مانة حممد
بن أ�بي عامر ع ّينته مدير ًا عام ًا
على أالمالك وال�ضياع �سنة  966م.
وا�ستعانت بعثمان امل�صطفى بعد أ�ن
د ّربته على � ؤش�ون ا إلدارة ال�سيا�سية.
وكانت حم ّبة للخري ال تربم أ�مر ًا �إال بعد
أ�ن ت�ست�شري كل من حولها ،وكانت ورعة
تقية أ�مرت بتعمري بيوت اهلل.
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي

