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امل�شهد اللبناين

هل تنجح حكومة ميقاتي فـي مهماتها ال�صعبة؟
طغيان أ
الزمة ال�سيا�سية والغرق فـي تفا�صيلها ال ي�سمن وال يغني من جوع!
�شهد هذا أال�سبوع أ�ول جل�سة ملجل�س
الوزراء حلكومة الرئي�س جنيب ميقاتي
بعد فراغ حكومي ناهز �سبعة أ��شهر
و�شهدت خالله البالد تراكم ع�شرات
امللفات املت�صلة بكل القطاعات وبدورة
احلياة االقت�صادية واخلدماتية
وا إلدارية واملعي�شية فـي ظل طغيان
أالزمات وال�صراعات ال�سيا�سية.
والالفت هذا أال�سبوع كان ظهور رئي�س
احلكومة ال�سابق �سعد احلريري بعد
غياب امتد أل�شهر وذلك فـي مقابلة
متلفزة بثت من مق ّره الفرن�سي فـي
باري�س لي ؤ�كد أ�ن قوى � 14آذار �ستعمل
على �إ�سقاط احلكومة وغري م�ستبعد
خيار اللجوء �إىل ال�شارع .فيما يبدو أ�ن
معاودة أ�عمال طاولة احلوار الوطني
بدعوة من رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان ال تلقى ترحيب ًا لدى
املعار�ضة .وفـي الوقت الذي بد أ� الع ّد
العك�سي النتهاء مهلة الثالثني يوم ًا
لتنفيذ مذكرات التوقيف ال�صادرة عن
املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان ،والتي
بد أ�ت لدى ت�سليم لبنان القرار االتهامي
فـي  30حزيران املا�ضي ،برز �إعالن
املحكمة عن فتح أ�بوابها لتلقي طلبات
املت�ض ّررين من جرمية اغتيال الرئي�س
رفيق احلريري ،متهيد ًا للمحاكمة.

وقد �شهد لبنان هذا أال�سبوع أ�ي�ض ًا
مرحلة جديدة من ال�صراع على
�آبار النفط والغاز بني لبنان والكيان
ا إل�سرائيلي فـي املناطق املتنازع عليها
�ضمن املياه البحرية واالقت�صادية ،مع
م�صادقة احلكومة ا إل�سرائيلية على
نقاط العالم خلط احلدود البحرية مع
لبنان ،ب�شكل يتعار�ض وحقوقه .هذا
فـي حني ا�ستغلت �إ�سرائيل اخلالف
مع لبنان على تر�سيم احلدود اللبنانية
البحرية والذكرى اخلام�سة للحرب
التي �شنتها على لبنان فـي العام 2006
بتجديد تهديدها الدولة اللبنانية
من أ�بعاد أ�ي عمل ا�ستفزازي �ضدها.
وقال وزير احلرب ا إل�سرائيلي �إيهود
باراك �إن «الدولة العربية بعثت �إىل
لبنان بر�سالة حتملها كدولة م�س ؤ�ولية
أ�ي عمل �ضدها» م�شري ًا �إىل أ�ن اجلي�ش
ا إل�سرائيلي ميتلك قدرة على �إطالق
 1500طن من املتفجرات على لبنان
يومي ًا.
وكانت معلومات �صحفية قد نقلت
ت أ�كيد م�صادر قيادية فـي � 14آذار
رف�ضها ملحاولة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان ا�ستئناف طاولة
احلوار جمدد ًا ،م ؤ�كدة أ�ن ال �شيء
تغري و أ�ن «التجارب أالخرية أ�ثبتت أ�ن

احلدث بعيون عربية

�شباب م�رص يخ�شون على ثورتهم
من االختطاف!
تناولت ال�صحف العربية أ�و�ضاع
الثورة امل�صرية وعودة �شبابها �إىل
ميدان التحرير� ،إ�ضافة �إىل اجتماع
اللجنة الرباعية الدولية لبحث �سبل
ا�ستئناف املفاو�ضات بني الفل�سطينيني
وا إل�سرائيليني .فا�ستنكرت �إحدى
كربيات ال�صحف امل�صرية عدم توافر
�شروط العلنية ملحاكمات رموز النظام
ال�سابق ،داعية لقيام حكومة جديدة
ألن الثورة لن تهد أ� بغري ذلك� ،إذ أ�ن
ما أ�خرج ال�شباب �إىل ميدان التحرير
مرة أ�خرى هو اخل�شية من اختطاف
الثورة على يد أ�عدائها ،أ�كدت �إحدى
ا إلفتتاحيات .هذا وحذر البع�ض من
أ�ن اللجنة الرباعية ت�سعى �إىل �إعطاء
�إ�سرائيل مت�سع ًا من الوقت بانتظار
التطورات التي �ست�سفر عنها احلركات
ا إلحتجاجية فـي العامل العربي .من
ناحية أ�خرى ،أ�جمعت ال�صحف على
انحياز الكونغر�س أالعمى للمواقف
املتطرفة ا إل�سرائيلية بعدما قرر
قطع امل�ساعدات املالية عن ال�سلطة
الفل�سطينية �إنْ توجهت �إىل أالمم

املتحدة لطلب ا إلعرتاف بالدولة.
يبقى أ�ن هنالك من أ��ضاء على منع
انطالق « أ��سطول احلرية � »2إىل غزة
عرب الت أ�كيد على أ�ن �إ�سرائيل ال متار�س
القر�صنة وحدها بل ت�شاركها دول
أ�وروبية ترفع �شعارات احلرية وحقوق
ا إلن�سان لكنها متار�س نقي�ضها!
فقد أ��شارت أ
«الهرام» امل�صرية حتت
عنوان «مطلوب حكومة قوية» �إىل �نأ
حكومة ع�صام �شرف جاءت حممولة
على أ�عناق ثوار امليدان ،ومنحوها
الثقة ،و أ�عطوها الوقت لكي تعمل
اعتماد ًا على أ�نها تفهم أ�ن م�صر فـي
حالة ثورة! ف أ��سفت من أ�ن احلكومة
مل تفهم أ�نها حكومة ثورة يحكمها
منطق و أ�ولويات الثورة .أ
والخطر،
كما الحظت ،أ�ن قطاعات عدة منها
جاءت بالعديد من الوجوه التي ال تتفق
مع املتطلبات الثورية لتويل وزارات
خطرية فـي زمن أ�خطر! و أ�كدت أ�نه مل
يكن ع�سري ًا على أ�ي أ�حد يفهم ولو قدر ًا
ي�سري ًا من ال�سيا�سة أ�ن يبد أ� بتطهري
الداخلية ()...
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رئي�س اجلمهورية منحاز كلي ًا للفريق
ا آلخر وهو طرف فـي ال�صراع وال لزوم
لطاولة احلوار ألنها لن تنتج �شيئ ًا».
ومع عودة رئي�س احلكومة جنيب
ميقاتي من �إجازته الق�صرية غداة
نيل حكومته ثقة املجل�س النيابي،
انطلقت أ�م�س اخلمي�س عملي ًا الور�شة
احلكومية� ،إذ �شكلت جل�سة جمل�س
الوزراء حمطة أ�وىل فـي �سياق مقاربة
ملفات كثرية ت�صدّرها� ،سيا�سي ًا،
ملف احلدود البحرية فـي �ضوء �سعي
�إ�سرائيل ملحاولة فر�ض أ�مر واقع
بحري معرتف به دولي ًا ،يخ ّول الدولة
العربية انتهاك احلدود البحرية
االقت�صادية للبنان وال�سطو على جزء
من حقه فـي ثروته النفطية والغازية.
وفـي ال�سياق ،تر أ��س ميقاتي اجتماع ًا
خ�ص�ص
وزاري ًا أ�ول من أ�م�س أالربعاء ّ
للبحث فـي مو�ضوع تر�سيم احلدود
البحرية اللبنانية ،و�شارك فيه وزراء:
املالية ،أال�شغال العامة والنقل ،الطاقة
واملياه ،الدفاع ،ا إلعالم ،العدل،
االقت�صاد ،اخلارجية ،ووزير الدولة
بانو�س ماجنيان .كما �شارك فـي
االجتماع رئي�س جلنة التن�سيق اللبنانية
مع القوات الدولية العاملة فـي جنوب
لبنان اللواء الركن عبد الرحمن

�شحيتلي وعدد من اخلرباء املخت�صني.
وخ�ص�ص االجتماع ملناق�شة االعتداء
ّ
ا إل�سرائيلي على ال�سيادة البحرية
اللبنانية ،و أ�كد ميقاتي «حق لبنان
فـي احلفاظ على حدوده وحمايتها
من أ�ي اعتداء وحقه فـي ا�ستثمار
ثرواته الطبيعية» .ون ّوه الوزير جربان
با�سيل ب�سرعة حترك احلكومة «فـي
مواجهة الت�صرفات ا إل�سرائيلية»،
ور أ�ى أ�ن هذا املو�ضوع يتطلب تعام ًال
�إعالمي ًا و�سيا�سي ًا ودبلوما�سي ًا ر�سمي ًا
م�س ؤ�و ًال وجدي ًا «فنحن أ��صحاب احلق
و أ��صحاب أال�سبقية ب�إر�سال ما يجب
�إر�ساله �إىل أالمم املتحدة» .وكان وزير
اخلارجية عدنان من�صور قد بحث
هذا امللف مع �سفري قرب�ص فـي لبنان،
الذي نقل �إليه مذكرة ر�سمية قرب�صية
تتعلق برت�سيم احلدود البحرية و»ت ؤ�كد
الرغبة فـي التعاون إلجناز كل أالمور
العالقة و�ضمان حقوق لبنان» .وقد
لفت من�صور انتباه ال�سفري القرب�صي
�إىل أ�ن االتفاق بني قرب�ص و�إ�سرائيل
ح�صل على ح�ساب لبنان .وفـي موقف
الفت لالنتباه ،أ�كدت قرب�ص فـي
ر�سالة وجهها وزير خارجيتها ماركو�س
كيربيانو �إىل نظريه اللبناين أ�نها لن
تقوم فـي أ�ي وقت ب أ�ي أ�مر ميكن أ�ن

احلدث بعيون غربية

وا�شنطن جتد �صعوبة فـي توجيه
أ
الجندة العاملية!
توزع اهتمام ال�صحف الغربية على عدّة
موا�ضيع أ�برزها كان امللف أالفغاين،
وال�سيا�سة اخلارجية أالمريكية حيال
ال�شرق أالو�سط .فقد ر أ�ى البع�ض أ�ن
من � أش�ن ان�سحاب أ�مريكي كامل من
أ�فغان�ستان فـي العام  2012تعزيز أ�من
الواليات املتحدة واقت�صادها ،بعد

أ�ن ات�سعت مهمة القوات أالمريكية
على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية
هناك لت�شمل هدف ًا املفتوح أالمد وهو
بناء الدولة .وبح�سب أ�برز امل�س ؤ�ولني
أالمريكيني ،ف�إن بقاء القوات أالمريكية
فـي أ�فغان�ستان حتى العام  2014لن
يح ّل الو�ضع هناك)...( ،

ي�سيء �إىل م�صالح لبنان أ�و حقوقه
�ضمن القانون الدويل ،و أ�ن االتفاقية
بني جمهورية قرب�ص و�إ�سرائيل
حول حتديد منطقتهما االقت�صادية
اخلال�صة ال تخرق ب أ�ي �شكل من
أال�شكال حقوق لبنان ال�سيادية أ�و غري
حقوق أ�خرى �ضمن القانون الدويل.
وكان رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان
قد حذر من « أ�ية قرارات أ�حادية
تتخذها �إ�سرائيل فـي مو�ضوع احلدود
البحرية خالف ًا للقوانني الدولية على
جاري عادتها فـي العديد من املوا�ضيع».
و أ�كد «�إ�صرار لبنان وا�ستعداده للدفاع
عن أ�ر�ضه وحدوده الربية والبحرية
وحماية حقوقه وثرواته بكل الو�سائل
املتاحة وامل�شروعة».
وفـي ملف التعيينات ا إلدارية فقد

اقت�صرت على التجديد حلاكم م�صرف
لبنان ريا�ض �سالمة فيما ّمت تعيني
أ�نطوان �شقري مدير ًا عام ًا للق�صر
اجلمهوري والعميد الركن وليد �سلمان
رئي�س ًا أ
للركان فـي اجلي�ش اللبناين.
وعلى الرغم من أ�ن من�صب مدير عام
أالمن العام (وهو املركز الذي �شغر
ب�إحالة اللواء الركن وفيق جزيني على
التقاعد قبل وفاته) قد بات حم�سوم ًا
للعميد الركن عبا�س �إبراهيم (م�ساعد
مدير خمابرات اجلي�ش اللبناين) ف�إن
معلومات �صحفية ك�شفت قبيل اجلل�سة
أ�ن هنالك قرار ًا حا�سم ًا لدى أالكرثية،
مبا فـي ذلك لدى الرئي�س ميقاتي
والنائب وليد جنبالط بوجوب �إقرار
الدفعة أالوىل من التعيينات املقرتحة
�ضمن �سلة متكاملة)...( ،

احلدث بعيون إ��رسائيلية
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�سي�شوه
أ�ي اعتذار من تركيا
ّ
ال�رسائيلي إ�ىل أ
البد!
التاريخ إ
أ�ولت ال�صحف العربية اهتمام ًا كبري ًا
أ
بالو�ضاع اللبنانية الداخلية بعد �صدور
القرار ا إلتهامي عن املحكمة الدولية
اخلا�صة بلبنان وت�شكيل احلكومة
اللبنانية .و�إذ أ�بدت خماوف على ثورة
أالرز ب�سبب ما أ�جمعت على ت�سميته

بهيمنة حزب اهلل على احلكومة
اجلديدة وانحراف امل�سار ال�سيا�سي
اللبناين عن خط «ثورة أالرز» و»الربيع
العربي» و أ�ن ت ؤ�جج التوترات املذهبية،
و�سط خماوف على ا�ستقرار العالقات
أالمريكية-اللبنانية ()...

�ص 6

�ص 7

ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

�ص 4

�ص 2

ايلي الفرزيل
فـي حديث إ�ىل جريدة «احلوار»

زار رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي ك ًال من
رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان ،ورئي�س «جبهة الن�ضال
الوطني» النائب وليد جنبالط.
وقد ا�ستقبل خمزومي ك ًال من م�ساعد رئي�س الوزراء الرتكي لل�ش ؤ�ون
اخلارجية النائب �سوات كينيكلي أ�وغلو فـي منزله فـي فقرا،
والقن�صل العام فـي ال�سفارة امل�صرية أ�حمد حلمي فـي مقر احلزب
فـي املتحف.
من ناحيته ،زار وفد من «قطاع ال�شباب والطالب» فـي احلزب رئي�س
جلنة ال�شباب والريا�ضة النيابية النائب �سيمون أ�بي رميا وم�س ؤ�ول
اجلامعة اللبنانية فـي التعبئة الرتبوية حلزب اهلل أ
ال�ستاذ عبا�س
قطايا.
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خمزومي عند الرئي�س �سليمان
الدارة على قاعدة الكفاءة
مللء ال�شغور فـي إ
والكف النظيف
ف ؤ�اد خمزومي

مما ال �شك فيه أ�ن العمل الدميقراطي ال ي�ستقيم � إ ّال بوجود فئة �سيا�سية
توايل وفئة �سيا�سية ثانية تعار�ض ،وبوجود حكومة حتكم ومعار�ضة تراقب.
هذا فـي الدميقراطيات ال�سليمة.
فاملعار�ضة ال�سيا�سية ال�سليمة تكمن فـي قراءتها املو�ضوعية ألعمال
احلكومة ،فتدل على مكامن اخللل فـي الوقت املنا�سب وبال�سبل والو�سائل
الدميوقراطية كي ت أ�خذ اللعبة الدميوقراطية طريقها ال�صحيح بني احلكم
واملعار�ضة.

أ�كد رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أ�ن م�سرية
العمل احلكومي يجب أ�ن تنطلق،
الفت ًا �إىل �ضرورة أ�ن ت أ�تي التعيينات
ا إلدارية مدرو�سة بعيد ًا عن امل�صالح
ال�سيا�سية ا آلنية أ�و الكيدي ـ ــة
وا إلنتقام ،خ�صو�ص ًا أ�ن املطلوب احلد
من أال�ضرار الواقعة على ا إلدارة
ب�سبب غياب التعيينات ا إلدارية فـي

املراكز أال�سا�سية فـي الفئات أالوىل
التي جتاوز حجم ال�شغ ـ ــور فيها
اخلم�سني فـي املئة ،وحذر من ملء
ال�شغور فـي ا إلدارة على قاع ـ ــدة
املح�سوبي ـ ــة التي ال ميكن أ�ن تلد � إ ّال
ف�س ـ ــاد ًا بل على قاعدة الكف ـ ــاءة
والنزاهة والكف النظيف ،م�شدد ًا
على أ�ن تفعيل حراك م ؤ��س�سات
الدولة وم ؤ��س�سات الرقابة عملية

�ضرورية إلنق ـ ــاذ هذه امل ؤ��س�سات
وتفعيل عملها.
كالم خمزوم ـ ــي جاء خالل زيارته
رئي ـ ــ�س اجلمهوري ـ ــة العمـ ـ ــاد
مي�شال �سليمـ ـ ــان فـي ق�صر بعبدا،
حيث هن أ� فخامته على احلكومـ ــة
اجلديدة متمني ًا أ�ن ت�شكل انطالقة
احلكومة مرحل ـ ــة جديدة من
ا إل�ستقرار ال�سيا�سي.

واملعار�ضة فـي أال�صل يجب أ�ن متلك برناجم ًا بدي ًال ،فال تكون مواقفها رهن
متطلباتها اخلا�صة ،فال معار�ضة ف ّعالة من دون خطط بديلة للخطط املنفذة
من قبل احلكومة القائمة .فقد يحتاج أالمر �إىل ت�صويب وت�صحيح ولي�س �إىل
�إلغاء ونفي ،و� إ ّال ف�إن عجلة ا إلقت�صاد وا إلجتماع وال�سيا�سة تتوقف وتراوح
مكانها �إىل أ�ن ي أ�تي البديل فح�سب .وهكذا ي�صبح املواطن فـي حالة انتظار دائمة وال من يرعى م�صاحله الن�شغال
القوى ال�سيا�سية بع�ضها ببع�ض .أ
والخطر فـي حالة ال�صراع الدائم والعبثي وال�شر�س هو أالمن وا إل�ستقرار فـي البلد.
نحن فـي «حزب احلوار الوطني» �إذ يحدونا أالمل أ�ن تتجه املعار�ضة كما املواالة �إىل تهدئة النفو�س وطم أ�نة
اللبنانيني على م�ستقبلهم ،جند أ�نه لزام ًا علينا فـي ظل الظروف الراهنة مراقبة كل من الطرفني �سواء فـي احلكومة
أ�م فـي املعار�ضة .ف�إذا كان على حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي ا إلنطالق بعد الثقة لتدبري � ؤش�ون اللبنانيني وطم أ�نة
اخلارج �إىل أ�ن لبنان يفي بالتزاماته فـي �إطار الوحدة الوطنية وحتت �سقف ال�سلم أالهلي ،ف�إن على املعار�ضة فـي
املقابل أ�ن تكون على قدر امل�س ؤ�ولية فرتاقب ومن ثم حتا�سب على أ�فعال ولي�س على أ�قوال .فمن أ�جل احلفاظ على
حقوق اللبنانيني ال�سيا�سية وا إلجتماعية وا إلقت�صادية ،يجب التحذير من أ�ن الت�صعيد ال�سيا�سي �سي ؤ�دي �إىل تهريب
ا إل�ستثمارات وته�شيل القادمني فـي مو�سم ال�سياحة وا إل�صطياف وتفاقم أالزمات املعي�شية وا إلقت�صادية التي يعاين
منها اللبنانيون كما امل ؤ��س�سات على حد �سواء.
نحن جند أ�ن الف�ساد بات ي�ضرب خمتلف املواقع التي تطال معي�شة املواطنني فـي خمتلف امليادين خ�صو�ص ًا
ال�صح ّية واملعي�شية (مواد غذائية ،أ�دوية ،مواد زراعية ،حتى م�ساحيق الغ�سيل� ،إلخ ...تعر�ض فـي أال�سواق فا�سدة
وبتواريخ مزورة!) عدا عن ت أ�كيد خمتلف التقارير بارتفاع مثري أل�سعار ال�سلع ال �سيما الغذائية! مرتافق ًا مع تراجع
الن�شاط االقت�صادي والتجاري وتراجع فـي بور�صة ا إل�ستثمارات و�إلغاء حجوزات م�صطافني فـي مو�سم ال�سياحة
وا إل�صطياف حتى أ�ن البع�ض يتحدث عن �إلغاء كثري من الن�شاطات املدر�سية ال�صيفية مثل املخيمات والرحالت فـي
ما بني املناطق.
هذا الواقع املرير يتطلب م�س ؤ�ولية من اجلهتني :حكومة ومعار�ضة .والعمل الدميقراطي قائم على تعاون كل من
الدولة واملواالة واملعار�ضة .فال دميقراطية من دون معار�ضة بناءة ،وال معار�ضة هادفة من دون دولة ت�سعى �إىل
تطويرها ،وال مواالة واقعية وفاعلة من دون معار�ضة ت�صحح وتق ّوم عند كل مفرتق ل�صالح املواطن والدولة فـي �آن
مع ًا.
أ�علن املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أ�ن
احلفاظ على الوحدة الوطنية وال�سلم
لذا ف�إن املطلوب من حكومة ميقاتي فـي املرحلة احلالية ا إل�ستعجال فـي ملء ال�شواغر فـي ا إلدارة ،علم ًا أ�ن
التعيينات أالهلي هو �إحدى مهمات حكومة
أ أ
ً أ
آ أ
ً
ا إلدارية يجب �ن ت� أتي مدرو�سة بعناية فائقة بعيدا عن امل�صالح ال�سيا�سية النية �و الكيدية وا إل أنتقام ،خ�صو�صا �ن الرئي�س جنيب ميقاتي فـي ظل
أاملطلوب احلد من ال�ضرار الواقعة على ا إلدارة ب�سبب غياب التعيينات ا إلدارية فـي املراكز ال�سا�سية فـي الفئات الظروف الراهنة فـي لبنان واملنطقة،
ً
الوىل التي جتاوز حجم ال�شغور فيها أاخلم�سني فـي ًاملئة .ومن املحاذير التي يجب تفاديها مثال ملء ال�شغور فـي ا إلدارة م ؤ�كد ًا أ�ن انتظام العمل احلكومي
على قاعدة املح�سوبية التي ال ميكن �ن تلد � إ ّال ف�سادا بل ملء ال�شغور على قاعدة الكفاءة والنزاهة والكف النظيف.
وتفعيل عمل امل ؤ��س�سات على نحو �سليم
و�شفاف وبعيد ًا عن الكيدية ي�سهالن
ؤ
ؤ
ؤ
أ �إن تفعيل حراك م��س�سات الدولة وم��س�سات الرقابة عملية �ضرورية إلنقاذ هذه امل��س�سات وتفعيل عملها� .صحيح هذه املهمة على احلكومة ويفتحان
�ن القاعدة فـي اختيار املدراء العامني ت�ستند �إىل التوزيع العادل بني الطوائف ملختلف املواقع فـي ا إلدارات ،ولكن
املطلوب هو تفادي ا إلثارات الطائفية واملذهبية التي تعترب علة العلل فـي لبنان .وللبنانيني جتارب مريرة فـي هذا
املجال� ،إذ ال ح�ساب ملوظف أ�و تقييم �سواء كان �إيجابي ًا أ�م �سلبي ًا حني تثار ق�ضيته على أ�نه ابن الطائفة الفالنية أ�و
تابع للمذهب العالين ،فت�ضيع الق�ضية .أ
وال�سو أ� فـي هذا ال�سياق أ�ن املوظف الفا�شل يتلطى خلف طائفته والفا�سد
أ�ي�ض ًا يعمل على ا إلحتماء بجماعته الدينية ،أ�ما املال املنهوب والعمل امل�سلوب ف أ��ضرارهما تقع على كل املواطنني بال
ا�ستثناء ...و� إ ّال كيف حتولت بع�ض م ؤ��س�سات الدولة �إىل مزارع وجاوز الدين العام ال�ستني مليار من غري قدرة على
املحا�سبة أ�و التدقيق؟

و ...فـي زيارة �إىل جنبالط
لتفعيل احلياة ال�سيا�سية بعيد ًا
عن احل�سا�سيات الطائفية واملذهبية
الطريق أ�مام ت أ�مني الظروف املالئمة
لتطوير التجربة الدميقراطية
وتفعيل احلياة ال�سيا�سية بعيد ًا عن
احل�سا�سيات الطائفية واملذهبية.
كالم خمزوم ــي جاء خالل زيارته
رئي�س «جبهة الن�ضال الوطني»
النائب وليد جنبالط فـي منزله فـي
كليمن�صو ،حيث تطرق البحث بني
الرجلني �إىل التطورات أالخرية ،ال

�سيما قيام حكومة الرئي�س ميقاتي.
و أ�ثنى خمزومي على دور جنبالط
فـي تذليل العقب ـ ــات أ�مام احلكومة
اجلديدة كما فـي حثه القوى
ال�سيا�سية على التهدئة والن أ�ي بالبلد
عن ال�صراعات العنيفة و�صو ًال �إىل
دعواته املتكررة لرف�ض الفتن ـ ــة
وجهوده الد ؤ�وبة للحفاظ على ال�سلم
أالهلي.

املطلوب من احلكومة أ�ن تعمل على حفظ ا إل�ستقرار والعي�ش الكرمي للمواطنني فـي الداخل وحت�سني �صورة لبنان
فـي اخلارج ،مبا فيه م�صلحة البلد و�سيادته وا�ستقالله و�سالمة أ�را�ضيه .واملطلوب من املعار�ضة أ�ن تت أ�كد من أ�ن هذه
احلكومة تعمل بجد لت أ�مني هذه الثوابت وتكري�سها.
يبقى أ�ن طاولة احلوار التي يرعاها رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان هي املكان أالف�ضل لطرح الق�ضايا
الوطنية الكربى من دون تعري�ض الوحدة الوطنية أ�و ال�سلم أالهلي ألي أ�ذى أ�و اهتزاز.
الو�ضع ح�سا�س جد ًا ويفرت�ض مقاربات تتجاوز املزارع الطائفية على اختالفها .فاملطلوب هو �إر�ساء قواعد
الدميقراطية احلقيقية عرب تطوير التجربة الدميقراطية وتفعيلها فـي احلياة ال�سيا�سية� ،إذ لن ت�ستقيم الدميقراطية
للنتخاب ع�صري وعادل يعتمد
فـي بلدنا � إ ّال بتفعيل مبد أ� ْي امل�ساءلة واملحا�سبة ،وا إل�صالح يبد أ� ب�إقرار قانون إ
الن�سبية.
احلـــــوار

من االر�شيف

ن�شـــــــــــاطات

احلـــــــــوار

خمزومي م�ستقب ًال كينيكلي أ�وغلو و أ�حمد حلمي
�شدد رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي على �ضرورة
ا�ستعادة الت�ضامن العربي وقيام
جامعة الدول العربية بواجباتها فـي
التن�سيق فـي ما بني الدول العربية
حلل الق�ضايا العربية ،مرحب ًا
مبواقف أ�مني عام اجلامعة ال�سيد
نبيل العربي خالل زيارته �إىل دم�شق

القاهرة ،حيث من املقرر أ�ن يلتقي
كبار امل�س ؤ�ولني امل�صريني وكبار
امل�س ؤ�ولني فـي اجلامعة العربية.
و�إثر زيارته �إىل القاهرة �سوف يقوم
خمزومي بجولة أ�وروبية يلتقي خاللها
كبار امل�س ؤ�ولني أالوروبيني.

الداعية �إىل احلفاظ على ا إل�ستقرار
لل�صالحات
فـي �سوريا والداعمة إ
التي ت�شهدها �سوريا.
كالم خمزومي جاء �إثر ا�ستقباله
القن�صل العام فـي ال�سفارة امل�صرية
أ�حمد حلمي فـي مقر احلزب فـي
املتحف ،حيث و�ضع حلمي فـي
ترتيبات زيارته اليوم اجلمعة �إىل وكان خمزومي قد ا�ستقبل م�ساعد
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م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب

رئي�س الوزراء الرتكي لل� ؤش�ون
اخلارجية النائب �سوات كينيكلي
الف�صل اخلام�س
أ�وغلو فـي منزله فـي فقرا حيث
مت التباحث ب أ�و�ضاع املنطقة .وقد
ثمن خمزومي العالقات اللبنانية-
الرتكية� ،آم ًال مبزيد من التوا�صل
والدعم الرتكي ال�ستقرار لبنان
املادة  :40على أ�ع�ضاء الالئحة التي تخالف �شرط مراعاة التمثيل الطائفي
والبلدان العربية.
واملناطقي املن�صو�ص عليه فـي املادة  38من هذا القانون ،أ�ن يعملوا على ت�صحيح
هذا اخللل خالل مهلة � 24ساعة ،من �إبالغها قرار وزارة الداخلية برف�ض ت�سليمها
ا إلي�صال النهائي لل�سبب املذكور.
ؤ
م�ستوف لل�شروط القانونية امل�هلة للرت�شح
�إذا تبني أ�ن أ�حد مر�شحي الالئحة غري
ٍ
للنيابة ،تُعطى الالئحة مهلة ثالثة أ�يام من تاريخ رف�ض هذا الرت�شيح ال�ستبداله
مبر�شح �آخر وفق ًا أ
لل�صول املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ،على أ�ن تعطى
ٍ
الالئحة ،ا إلي�صاالت النهائية فـي مهلة � 24ساعة التي تلي ورود ت�صريح هذا
املر�شح� .إذا امتنعت الالئحة عن تعيني مر�شح بديل ،وطلبت من وزارة الداخلية
ت�سليمها ا إلي�صال النهائي رغم هذا النق�ص ،ف�إنها تتحمل نتائج هذا العيب.
�إذا امتنعت ال�سلطة املخت�صة عن �إعطاء ا إلي�صال لغري أال�سباب املبينة أ�عاله،
ميكن لرئي�س الالئحة امل ؤ�قت أ�و ملن ينيبه من أالع�ضاء ،مراجعة جمل�س �شورى
الدولة با�ستدعاء ب�سيط غري خا�ضع للر�سم .وعلى هذا املجل�س أ�ن يف�صل
باعرتا�ضه نهائي ًا فـي غرفة املذاكرة خالل ثالثة أ�يام.

فـي تقدمي طلبات الرت�شح عرب لوائح
أ�و قوائم مقفلة وم�سماة

«حزب احلوار الوطني»
ال�سالمي املعا�صر
فـي م ؤ�متر حول امل�شروع النه�ضوي إ
ل ّبى رئي ـ ــ�س «حـ ــزب
الوطن ـ ــي» املهن ـ ــد�س
خمزوم ـ ــي ،ممثـ ـ ـ ًال

املادة � :41إذا انق�ضت مهلة الرت�شح ومل تقدم طلب للرت�شح فـي دائرة انتخابية
معينة �إال الئحة واحدة مكتملة وم�ستوفاة ال�شروط القانونية ،فتعترب هذه الالئحة
فائزة بالتزكية ،ب�شرط أ�ن ال يكون قد تر�شح عن هذه الدائرة أ�ي الئحة غري
مكتملة.
احل ـ ــوار املكتـ ـ ــب ال�سيا�س ـ ــي �إي ـ ــاد �سكري ـ ــة ،والفل�سفي ـ ــة» حل�ض ـ ــور م ؤ�مت ـ ــر امل�ش ـ ــروع النه�ض ـ ــوي ا إل�سالم ـ ــي يوجه وزير الداخلية فور ًا كتاب ًا بذلك اىل رئي�س جمل�س النواب .وال ي�صار �إىل
فـ ـ ـ ؤ�اد دع ـ ــوة «معه ـ ـ ـ ــد املع ـ ــارف التجدي ـ ــد واالجتهاد الفك ـ ــري عند املعا�ص ـ ــر ،وذل ـ ــك فـ ـ ــي فن ـ ــدق �إجراء انتخابات فـي الدائرة املذكورة.
بع�ض ـ ــو احلكميـ ـ ــة للدرا�سات الدينيـ ـ ــة ا إلم ـ ــام اخلامنئ ـ ــي  -ق ـ ــراءة فـ ـ ــي «غالريي ـ ــا».
املادة  :42كل ت�صريح يقدّم �إىل وزارة الداخلية ب�صورة خمالفة أ
لل�صول املبينة
فـي املادة ال�سابقة يعد باط ًال.

«قطاع ال�شباب والطالب»
فـي زيارة �إىل النائب أ�بي رميا
و ...م�س ؤ�ول اجلامعة اللبنانية فـي التعبئة الرتبوية حلزب اهلل
«قطاع ال�شباب والطالب»
زار وفد من «قطاع ال�شباب والطالب»
فـي «حزب احلوار الوطني» برئا�سة
م�س ؤ�ول القطاع �إياد �سكرية رئي�س
جلنة ال�شباب والريا�ضة النيابية
النائب �سيمون أ�بي رميا فـي مقر جمل�س
النواب ،حيث أ�كد �سكرية على أ�ن
املطلوب اليوم تعزيز الثقافة الوطنية
وت�صويب العمل احلكومي.

وقد أ�ثنى النائب أ�بي رميا على �سيا�سة
«حزب احلوار الوطني» العقالنية
والوطنية معترب ًا أ�ننا لبنان اليوم
ما�سة لهكذا جتربة حزبية
بحاجة ّ
جامعة لكل أ�لوان املجتمع اللبناين.
كما زار وفد من القطاع برئا�سة
�سكرية م�س ؤ�ول اجلامعة اللبنانية
فـي التعبئة الرتبوية حلزب اهلل
أال�ستاذ عبا�س قطايا فـي مكتبه فـي
ال�ضاحية ،حيث ّمت التطرق �إىل �سبل
التعاون فـي ما بني التعبئة الرتبويـ ــة

و»قطاع ال�شباب والطالب» داخل
كليات اجلامعة اللبنانية على امل�ستوى
الطالبي.
وقد أ�عرب قطايا عن ا�ستعداد التعبئة
الرتبوية مل�ساعدة القطاع فـي كل ما
يتعلق ب� ؤش�ون الطالب.
بدوره� ،شكر �سكرية أال�ستاذ قطايا،
معترب ًا أ�ن هذه املرحلة تقت�ضي من
ال�شباب والطالب أ�على درجات الوعي
التع�صب وال�سلوك
والتح ّرر من ذهنية ّ
الطائفي الذي يقتل ويخد�ش �صورة

املادة  :43ال يعتد بان�سحاب املر�شح املنتمي �إىل الئحة ،فيما لو قرر االن�سحاب
من هذا التحالف االنتخابي قبل خم�سة ع�شر يوم ًا من موعد االنتخاب.
�إذا ح�صل هذا االن�سحاب قبل بدء �سريان مهلة عدم جواز االن�سحاب ،وجب �إثباته
مبوجب ت�صريح قانوين م�صدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل
موعد االنتخابات بخم�سة ع�شر يوم ًا على أالقل.
أ
يعود لالئحة أ�ن ت�سمي مر�شح ًا بدي ًال عن املن�سحب �ضمن مهلة ثالثة �يام .تعطي
وزارة الداخلية ا إلي�صاالت النهائية فـي هذه احلالة فـي مهلة الـ� 24ساعة التي تلي
لبنان.
ورود ت�صريح الرت�شيح اجلديد .كل من يرجع عن تر�شيحه وفق ًا أ
للحكام املبنية
ؤ
وقد ا�ستقبل م�س�ول «قطاع ال�شباب
والطالب» �إياد �سكريـ ــة ،بح�ضور فـي هذه املادة ،يحق له ا�سرتداد ن�صف املبلغ الذي أ�ودعه.
ح�سن طه ،وح�سن ح�سـ ــون ،و أ�حمد
نيابي ما فـي الدائرة التي
قارورط ،و�صادق زراقط ،وفرح املادة � :44إذا مل تر�شح أ�ي الئحة أ�حد ًا عن مقعدٍ ٍ
�شم�ص ،فـي مقر احلزب ،املو�سيقار تخو�ض العملية االنتخابية فيها ،أ�و �إذا ان�سحب املر�شحون عن هذا املقعد ،و أ�دى
واملغني ونا�شط ال�سالم أالمريكي ذلك �إىل ا�ستحالة انتخاب العدد الالزم من النواب فـي الدائرة ،جاز لوزارة
بيرت جام .و ّمت التباحث فـي �إمكانية الداخلية قبول تر�شيحات جديدة تقدم قبل االقرتاع بثالثة أ�يام .و�إذا تع ّذر ذلك
التن�سيـ ــق والتعـ ــاون فـي جمال ت ؤ� َّجل االنتخابات فـي هذه الدائرة.
التوا�صل مع ال�شباب ،خ�صو�ص ًا أ�ن
املادة  :45تبلغ أ��سماء اللوائح واملر�شحني على هذه اللوائح الذين أُ�عطوا ا إلي�صال
جام يغني لل�سالم واحلب.
النهائي ،بال �إبطاء �إىل املحافظني والقائمقامني ثم تعلق على أ�ثر و�صولها فـي
أالماكن التي تل�صق فيها ا إلعالنات الر�سمية.

 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.

«اللجنة ال�شبابية» تعقد اجتماعها أ
ال�سبوعي
عقـ ــدت «اللجنـ ــة ال�شبابيـ ــة» ف ـ ــي
«حزب احلوار الوطنـ ــي» اجتماعها
أال�سبوعـ ــي فـي مقر احلزب فـي
املتحف ،بح�ضـ ــور رئي�س اللجنة
ح�سن ح�سون ،وم�س ؤ�ول «قطاع

ال�شباب والطالب» �إياد �سكرية،
و أ�ع�ضـ ــاء اللجنة :ح�سن مو�سى،
حممـ ــود جعفر ،حنيـ ــن غطـ ــا�س،
علـ ــي الزيـ ــن ،فرح �شمـ ــ�ص،
�إبراهيم احلافـ ــي ،أ�حمد قاروط،

�صـ ــادق زراقط ،ريـ ــا�ض حيدر،
ح�سـ ــن طه ،حنني �سيف الديـن،
ومينـ ــى كركـ ــي.
وتـ ــم التط ـ ـ ّرق �إىل أ�هميـ ــة الرتكيـ ــز
علـ ــى الوحـ ــدة الوطنيـ ــة املطلوبـ ــة

ب�شـ ــدة للحفـ ــاظ على ال�سلـ ــم
أالهلـ ــي .كما تط ـ ـ ّرق احلديـ ــث
�إىل أ�هميـ ــة التوا�صـ ــل مع القوى
ال�شبابيـ ــة ف ـ ــي خمتلـ ــف قطاعـ ــات
املجتمـ ــع أالهلـ ــي.
احلـــــوار
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اجلمعة 2011/7/15

�إيلي الفرزيل فـي حديث �إىل جريدة «احلوار»
أ�جرت جريدة «احلوار» مقابلة
مع دولة الرئي�س �إيلي الفرزيل،
ّ
التطرق خاللها �إىل أ�برز
مت
ّ
أ
الحداث التي ت�شهدها ال�ساحة
ال�سيا�سية اللبنانية ال �سيما
مو�ضوع القرار الظني ال�صادر
عن املحكمة الدولية اخلا�صة
بلبنان.
 فند أالمني العام حلزب اهلل
�سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل
ال�سي الذاتية لكل من قا�ضي
رَ
املحكمة الدولية القا�ضي دانيال
بلمارونائبهغريهاردليمانوبع�ض
املحققني الذين اتهمهم بالعمل
ل�صالح �إ�سرائيل وك�شف وثيقة
خروج  97جهاز حا�سوب ،من
لبنان عرب �إ�سرائيل ،ومن ثم �إىل
املحكمة الدولية ،كذلك أ�ظهر
كمرت�ش .كرجل قانون ،ما
ليمان
ٍ
أ
هو ت� ّصورك الول �إىل ما ك�شفه
ال�سيد ن�صر اهلل؟
أ
بداية ،امل�س أ�لة املركزية بد�ت عندما
برزت ق�ضية �شهود الزور .ال �شك أ�نه
يجب علينا أ�ن نعرتف ب أ�ن حزب اهلل،
ومن خالل هيئة احلوار وعرب املمار�سة
العملية ،كان يتعاون مع جلنة التحقيق
وكان يبعث ب أ�ع�ضاء لديه مطلوب
التحقيق معهم ،وهذا التعاون كان
قد ح�صل فع ًال .أالزمة الكربى وقعت
عندما تبينّ لي�س حلزب اهلل فقط ،بل
ل�شريحة وا�سعة من اللبنانيني أ�ن هنالك
معايري مزدوجة ،وهنالك ت�ص ّرف من
قبل املحقق ميلي�س وت أ�كد هذا الت�صرف
فـي ما بعد فـي م�س أ�لة املمار�سة مع
�شهود الزور ،وكيفية التعاطي معهم
وطريقة التعاطي مع م�س أ�لة االتهامات
التي �صدرت بحق ال�ضباط و�سوريا
و أ��سلوب االنقالب الذاتي الذي مت فـي
تربئة الطرفني وبدء «تعليب» اتهام
جديد يتعلق بحزب اهلل .ال �شك أ�ن
هذا ا�ستدعى أ�ي�ض ًا مراجعات من قبل
أ�حد ال�ضباط املعنيني ،اللواء جميل
ال�سيد ،بحق بع�ض الق�ضاة اللبنانيني
فـي حماولة لطلب ردهم باعتبارهم
ع ّينوا نتيجة قرار من قبل طرف معني
ح�سب ما ورد فـي «الويكيليك�س» ،مما
أ�دى �إىل ارتياب كبري .وقد زاد من
حدة هذا االرتياب� ،إىل جانب م�س أ�لة
انتماء ه ؤ�الء وكثري من ال�ضباط

احلـــــوار

املعنيني فـي التحقيق ،جلنة التحقيق
التي تعترب جزء ًا من الكيان الق�ضائي
املك ّون للمحكمة الدولية ،وانتماء رئي�س
املحكمة الدولية كا�سيزي باعتباره كما
و�صف فـي م ؤ�متر «هرتزليا» أ�نه �صديق
كبري إل�سرائيل .ونحن نعلم أ�ن هذا
احلزب هو حزب مقاوم وهنالك قرار
مركزي ا�سرتاتيجي با�ستهدافه.
�إذ ًا ،م�س أ�لة االرتياب امل�شروع م�س أ�لة
جدية ،وهي لي�ست م�سالة مزاجية أ�و
كيفية .فال ميكن ألحد أ�ن يجل�س بني
فكي أال�سد ،ثم يقول ملاذا ع�ضني
ْ
أ�و ملاذا أ�كلني؟ من هنا ال بد من أ�ن
يتم مقاربة أالمر ب�صورة علمية.
اقرتحت ب�صورة وا�ضحة أ�ن
ولذلك،
ْ
أ
على هذه احلكومة ،وهذا �مر يتعلق
بال�شكل ولي�س ب أ��سا�س االتهام ،ب أ�ننا ال
نناق�ش م�س أ�لة االتهام ومدى متا�سكه
و�صحته وبراءة املتهمني أ�و عدمها
ألننا ل�سنا ب�صدد ذلك� ،إذ ال منلك
من أالدلة �شيء وامل�ضبطة االتهامية
ال تزال �س ّرية ،وال ن�ستطيع أ�ن نديل
بر أ�ينا فـي هذا املجال .أ�ما بال�شكل،
فم�س أ�لة االرتياب امل�شروع متوفرة،
ويحق للدولة اللبنانية ممثلة بحكومتها
وبالتزاماتها نحو أ�بنائها ورعاياها
للح ؤ�ول دون الظلم ،أ�ن حتاول أ�ن
تناق�ش هذه امل�س أ�لة فـي جمل�س أالمن.
وهذا حق من حقوقها وفق ًا للربوتوكول
املوقع بني الدولة اللبنانية واجلمعية
العامة أ
للمم املتحدة ب�صرف النظر
ً
عن د�ستوريتها وقانونيتها� .إذا ،يحق
لهذه احلكومة أ�ن تتجه �إىل أالمم
املتحدة وجمل�س أالمن ملناق�شة م�س أ�لة
االرتياب امل�شروع ا�ستناد ًا أ
للدلة التي
طرحت وللرتاكمات من الت�صرفات
التي �سمحت بهذا االرتياب امل�شروع،
خ�صو�صا أ�ن «دير �شبيغل» وكثري من
ا إلعالم العاملي كان قد ن�شر م�ضمون
االتهام قبل �سنة ون�صف من �صدوره
ويتناول ه ؤ�الء أال�شخا�ص �شخ�صي ًا دون
غريهم .من هنا ت أ�تي م�س أ�لة التعاطي
اجلدّي حلماية احلقيقة التي تقت�ضي
قرار ًا لبناني ًا ،ال قرار ًا من احلكومة
اللبنانية ب�سلوك هذا امل�سلك ،و أ�نا
أ�دعو الطرف ا آلخر ،الفريق املعار�ض،
�إىل تبني هذه اخلطوة ،ألنه عندما
تنجلي هذه امل�س أ�لة �-سواء اجنلت
برف�ض أالدلة أ�م بتغيري الق�ضاة
مل�صلحة ق�ضاة قد يتمتعون مب�صداقية

ومبعايري للعدالة الدولية أ�كرث -يكونون
هم طالب حقيقة بالفعل وبعيدين
عن اال�ستثمار ال�سيا�سي فـي تبني هذا
أالمر.
 ما ر أ�يكم بر ّد القا�ضي بلمارحول كفاءة ونزاهة العاملني فـي
مكتبه؟
من واجبه أ�ن يقول هذا الكالم ،ألنه
�إذا ما أ�جاب وقال �إنهم غري نزيهني
يكون ما بني على الباطل فهو باطل.
ولكن ال يكفي أ�ن يردّ ،فيجب عليه
أ�ن يتحقق من م�س أ�لة الر�شوة ،ويجب
أ�ن يقول ما �إذا كان ذلك من تدبري
اال�ستخبارات الربيطانية أ�م ال.
لقد اعرتف أ�حد ال�ضباط املحققني
لتلفزيون « أ�بو ظبي» أ�نه كان يعمل فـي
اال�ستخبارات ومهمته مطاردة حزب
اهلل واملنظمات ا إلرهابية� ،إذ ًا كيف
�سيكون نزيه ًا؟ هناك حد أ�دنى من
املنطق� ،إذا كان يريد أ��صحاب خربة،
فلي�ستدع أ��صحاب خربة ويبد أ� العمل،
ولكن هذه أ�جهزة ا�ستخبارات معنية
باحلرب على حزب اهلل.
 نقلت �صحيفة «النهار» عنم�صدر قانوين بارز أ�ن اتهام
ليمان بالر�شوة ووثيقة نقل
أ�جهزة الكومبريتر عرب �إ�سرائيل
ال تن�ضويان على أ�همية قانونية
بل ت ؤ�ديان �إىل معركة �سيا�سية
طويلة أ
المد علم ًا أ�ن تلفزيون
«اجلديد» عاد و أ�كد �صحة
الوثيقة التي بثتها �شا�شة
«املنار» .كرجل قانون ،كيف
تف�سر رد امل�صدر املذكور على كالم
ال�سيد ن�صر اهلل ،وما هو ال�شيء
القانوين ال�صحيح الذي قاله
امل�صدر القانوين؟
انا ال أ��ستطيع أ�ن أ�فهم هذا الكالم،
فب�صرف النظر عن قانونية اخلطوة
أ�و عدم قانونيتها ،و�صحة اخلطوة
باالتهامات أ�و عدم �صحتها ،نحن
معنيون بالتثبت من هذا املو�ضوع ،فهذا
مو�ضوع يحتاج �إىل نقا�ش .احلكومة
اللبنانية مل ت أ�خذ املبادرة بالذهاب
�إىل جمل�س أالمن للنقا�ش على قاعدة
جدّية االرتياب امل�شروع أ�و عدمه ولذا
ال قيمة لكل الكالم .وبالتايل �إذا
كانت هنالك أ�خطاء ترتكب ف�سيكون
هنالك �إف�ساح فـي املجال لال�ستمرار
فـي غ ّيهم ،و�إذا مل تكن هنالك أ�خطاء
ف�ستكون ملتب�سة على ن�صف اللبنانيني
على أالقل ،وبالتايل يكون هذا م�صدر
من م�صادر عدم اال�ستقرار.
لقد قال �سماحة ال�سيد ن�صر اهلل
اال�ستقرار والعدالة �سوية ،ونحن
نرف�ض أ�ن نقول �إن اال�ستقرار مقابل
العدالة .هذا ظلم وكالم فيه اتهام .أ�نا
مع ال�سيد ن�صر اهلل فـي هذا الكالم.
نعم ،العدالة هي مدخل اال�ستقرار،
لكن للعدالة �شروط .العدالة ال تنتجها
أ�جهزة اال�ستخبارات الربيطانية
أ
أ
أ
وال�سرتالية
والملانية
والمريكية
فـي حربها املك�شوفة على ما ت�س ّميه
«ا إلرهاب».
ولنفرت�ض أ�ن اتهام ليمان بالر�شوة
ووثيقة نقل أ�جهزة الكومبريتر عرب
�إ�سرائيل ت ؤ�ديان �إىل معركة �سيا�سية
طويلة أالمد ،فهذه املعركة يجب أ�ن
تو�ضع أ�وزارها وال يجوز أ�ن ت�ستمر ألنها
�ستخلق التبا�س ًا وانق�سام ًا جدي ًا وعميق ًا
فـي الر أ�ي العام اللبناين �سي ؤ�دي �إىل

عدم اال�ستقرار .عندها ال تكون املعركة  ،2013ألن املعيار هو املذهبية .ولي�س
هنالك ما مينع ا�ستنها�ض املذهبية،
مقاي�ضة بني العدالة واال�ستقرار.
من اال�ستعرا�ض �إىل اال�ستنفار ودفع
ج�س النب�ض املال كما �سبق وح�صل.
 ابتد أ�ت معركة ّبني  14آ�ذار وحكومة الرئي�س
ميقاتي� ،إذ دعا النائب نهاد  -قر أ�نا فـي �إحدى ال�صحف �نأ
امل�شنوق وزراء حزب اهلل فريق  14آ�ذار كان يحاول �إطالة
للتنحي من احلكومة .هل أ
الدلة املناق�شات فـي جل�سات الثقة �إىل
والقرائن التي أ�ذاعها �سماحة يوم اجلمعة حتى تكون هنالك
ال�سيد ن�صر اهلل واملعلومات التي تظاهرات بعد �صالة اجلمعة؟!
ن�شرها عن بع�ض املحققني ت�ساوي ال أ�عتقد أ�ن هذا كالم دقيق ،ففي
ال �شيء فـي نظر  14آ�ذار؟ أ�م أ�نهم لبنان ال ي�ستطيع فريق � 14آذار أ�ن
يتذاكون فـي حتليلهم ال�سيا�سي؟ ي ؤ�دي املرجو من حركته االعرتا�ضية
أ�م أ�ن املطلوب عندهم الغو�ص فـي فـي ظل املعطى الدويل وا إلقليمي
املعركة حتى لو كانوا خا�سرين؟ القائم حتى تاريخه ،فال ت�صريح وزير
هذا الكالم ال�سيا�سي لفريق � 14آذار اخلارجية ال�سعودي �سعود الفي�صل
هو ت�صرف �سيا�سي ،وهذه حماولة الذي يدعو �إىل التعقل واحلكمة ،وال
وا�ضحة ال�ست�صدار قرار وجل ّر املجتمع املوقف الدويل يبينّ أ�نهم م�ستعجلون
الدويل �إىل أ�خذ قرارات معينة تخدم حلرق املراحل فـي م�س أ�لة �إطالة أ�مد
املعركة ال�سيا�سية الداخلية .أ�نا أ�فهم ال�صراع فـي لبنان.
هذا الت�صرف ،مث ًال عندما يقول ما يقوم به فريق � 14آذار اليوم هو فقط
نائب الرئي�س ال�سوري ال�سابق عبد حماولة تزيني وتثقيف الر أ�ي العام مبا
احلليم خدام عرب حمطة «العربية» يتالءم مع �إعادة ا�ستنها�ض الواقع على
فـي  5متوز احلايل « أ�نا مع ا�ستدراج أالر�ض ،وفـي مرحلة أ�خرى ا�ستنها�ض
احللف أالطل�سي لكي يق�صف �سوريا الدول والر أ�ي العام العاملي والعربي مبا
ويهجم عليها» ،لكي يلقي عائلة أال�سد يخدم هذا التوجه حتى تتوفر «الوليمة»
فـي ال�سجن ،فهذا الكالم �سيا�سي خلطوة أ�جنبية ما �إذا توفرت ظروفها
بالطبع ،ولكنه ال ي أ�خذ بعني االعتبار فـي مرحلة معينة ،وال أ�عتقد ان تلك
القيم الوطنية فـي أال�سا�س .هذا كالم املرحلة �ستتوفر قبل �شهر ت�شرين أالول
ال ي أ�خذ احلقيقة بعني االعتبار ،حقيقة املقبل.
امل آ��سي التي �ستولدها هذه اخلطوة
أ
ؤ
واملوت والدمار والتحلل والتفتيت و�إىل � -كد بيان �صدر عن م�متر
مو�سع عقدته «حركة التوحيد
ما هنالك من خماطر �ستتع ّر�ض لها
ّ
ال�سالمي» و�شارك فيه علماء
�سوريا قيا�س ًا عليه .هنا ينطبق املبد أ�
إ
ذاته ،فهذه حماولة ت أ��سي�س ألر�ضية ورجال دين من قوى و أ�حزاب
ا�ستدراج املجتمع الدويل التخاذ وهيئات وجمعيات �إ�سالمية
قرارات دولية ت ؤ�دي �إىل خلق واقع فـي وممثلني عن «جبهة العمل
ال�سالمي» ،و»حركة التوحيد
لبنان يظن أ�نه ي ؤ�دي �إىل التعاطي مع
إ
ال�سالمي» و»لقاء العلماء
لبنان على أ�نه غزة ،وهذا أ�مر خطري
إ
ألنه �سيرتك انعكا�سات فـي غاية والدعاة فـي ال�شمال» و»اللقاء
الت�ضامني الوطني» و»حركة
اخلطورة على لبنان.
ال�سالمية»
�شباب النه�ضة
إ
ت�سجل «املعركة» التي و»ملتقى الثقافة والفكر»،
 هلّ
أ
ح�صلت �ثناء مناق�شة البيان وجمعيات و�شخ�صيات م�ستقلة،
الوزاري نقطة �إيجابية ل�صفوف وجوب معاقبة قتلة الرئي�س
 14آ�ذار كي يك�سبوا انتخابات احلريري لكن املحكمة الدولية
2013؟
لي�ست ال�سبيل املو�صل للحقيقة،
هذا لي�س معيار لبناين ،فلبنان عبارة ف�ض ًال عن بيان �صدر عن �سماحة
عن كيانات مذهبية ،ولي�س هنالك وطن املفتي قباين �شدد فيه على
لبناين واحد ،فهناك أ�وطان لبنانية� ،ضرورة «�إ�شراك عنوان املحكمة
كل كيان له حدوده و أ�عالمه و�إعالمه كمادة للت�صارع ال�سيا�سي» .كل
وماليته وم ؤ��س�ساته وثقافته ودينه هذه آ
الراء التي تريد احلفاظ
واجتهاده .وبالتايل املحاولة الكربى هي على لبنان املوحد ت�ساوي ال �شيء
فـي كيفية الرتكيز على نقطة مركزية ،فـي نظر  14آ�ذار ،فقط هم الذين
وهي ا�ستنها�ض املذهبية .ولذلك ال يريدون معرفة احلقيقة؟!
نعلم ماذا �سيحدث فـي انتخابات كل هذه املواقف يجب أ�ن ال تعمينا

عن حقيقة ما ،وهي أ�ن النا�س تريد
احلقيقة .لكن فـي الوقت عينه ف�إن
املوقف الر�سمي ا إل�سالمي ب�شكل عام
هو �إىل جانب التم�سك باحلقيقة،
ويريدون أ�ن تكون الو�سيلة التي ت ؤ�دي
�إىل هذه احلقيقة و�سيلة �صافية ونقية
وطاهرة ت�ستطيع أ�ن تبني على معطيات
املو�ضوع العلمية ب�شكل �صحيح ،ال
أ�ن تكون قرار ًا �سيا�سي ًا ب�إعدام هذا
الطرف أ�و ذاك كما �سبق وحدث فـي
جلنة التحقيق.
 أ�علن الرئي�س الفرن�سي ال�سابقجاك �شرياك فـي مذكراته ب أ�نه
اتهم الرئي�س ب�شار أ
ال�سد �شخ�صي ًا
ب�إعطاء أ
المر باغتيال الرئي�س
رفيق احلريري من دون أ�ن يكون
لديه أ�ي دليل .أ�ال ي�ساوي هذا
االعرتاف الرئا�سي �شيئ ًا فـي
نظر بلمار ،أ�م أ�ن املطلوب معاقبة
حزب اهلل والرئي�س ميقاتي
لكي يبقى لبنان �ضمن الفو�ضى
اخلالقة؟
ت�صرف �شرياك فـي املرحلة ال�سابقة
التي بنيت على وهم واتهام �سيا�سي،
أ��صبحت خارج �إطار النقا�ش .فامل�س أ�لة
وا�ضحة ،كل املرحلة املمتدة منذ
�سنة  2005حتى أالم�س هي مرحلة
بنيت على أ��سا�س االتهام ال�سيا�سي
لدي
وحتقيق أ�هداف �سيا�سية.
ّ
ت�صريح ًا لريت�شارد بريل �إىل �صحيفة
«لو فيغارو» فـي العام  2006يقول فيه
«�إن ال�سيا�سات املبنية على العالقات
ال�شخ�صية هي �سيا�سات م�شبوهة،
�سيا�سات ال ت ؤ�دي �إىل أ�ية غاية� .إن
الواليات املتحدة وفرن�سا عملتا مع ًا فـي
املا�ضي فـي ق�ضايا ال�شرق أالو�سط،
لكن امل�ستهجن أ�نه ا�ستوجب من أ�جل
�إحداث تغيري فـي ال�سيا�سة -ال�سيا�سة
الفرن�سية -اغتيال �صديق �شخ�صي
ل�شرياك» .وهذه �إ�شارة �إىل جرمية
اغتيال الرئي�س رف�سق احلريري.
اغتيال الرئي�س احلريري أ�تى كما لو
أ�نه ح�صل لكي يغيرّ فـي موقف فرن�سا
وموقف الرئي�س �شرياك بالتحديد،
خ�صو�ص ًا أ�نه جاء بعد حرب العراق.
وهذا يعني أ�ن م�سالة ا�ستثمار دم الرئي�س
احلريري فـي ال�سيا�سة ا إلقليمية
والدولية أ��صبح أ�مر ًا وا�ضح ًا.
 بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتيفـي  19آ�ب عام  ،1991راجت
فكرة النظام العاملي اجلديد
القائم على ال�سيطرة أ
المريكية،
وخا�ضت الواليات املتحدة العديد
من احلروب :منها حرب حترير

إ�يلي الفرزيل فـي حديث إ�ىل جريدة «احلوار»
تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 4
الكويت ،ومن ثم حترير العراق،
وقتلت مئات آ
الالف من املدن ّيني.
وخا�ضت أ�ي�ض ًا حرب ًا قا�سية فـي
أ�فغان�ستان بعد أ�حداث  11أ�يلول
(التي يلفها الغمو�ض �إىل اليوم)،
قرت أ�مريكا ب�شراكتها
وبعدها أ� ّ
فـي حرب متوز على لبنان عرب
�إ�سرائيل واليوم تفتعل امل�شاكل
فـي �سوريا ،ما هو موقفكم من هذا
التحليل؟
ً
هذا الكالم دقيق تقريبا ،فبعد �سقوط
ا إلحتاد ال�سوفياتي ،مرت مرحلة،
برزت فيها الواليات املتحدة أالمريكية
على أ�نها أ�حادية املرجعية القطبية
على م�ستوى الكرة أالر�ضية ،ومت
خو�ض حروب على هذا أال�سا�س �سواء
فـي العراق أ�م فـي أ�فغان�ستان .ول�سوء
احلظ أ�نها مل تكن �سيا�سة أ�مريكية
فح�سب ،بل كان العقل ا إل�سرائيلي
قابع فـي امل ؤ��س�سات أالمريكية فـي كل
ما يتعلق مبنطقة ال�شرق أالو�سط ،فهو
الذي ح ّرك ب�صورة مركزية ا إلدارة
أالمريكية ،وقد حققت هذه احلروب
الكثري من أ�هدافها وخ�صو�ص ًا
أالهداف املت�صهينة ،فقد هدفت
احلرب على العراق �إىل تفتيته و�إلغاء
دوره كطاقة ا�سرتاتيجية فـي وجه
�إ�سرائيل .والواليات املتحدة ت�ضع
يدها على البرتول العربي ،دون أ�ي
لب�س� ،إذ أ�ن تفتيت العراق هو م�س أ�لة
يهودية �صهيونية هدفها �إ�شعال احلرب

ا إل�سالمية بع�ضها ببع�ض (ال�سنية-
ال�شيعية) ،و�إ�شعال احلرب فـي العامل
ا إل�سالمي و�ضربه بع�ضه ببع�ض (عرب
وفر�س على �سبيل املثال) فهذه كلها
أ�هداف �صهيونية مت حتقيقها من خالل
ا إلدارة االمريكية فـي املنطقة.
ولكن الواليات املتحدة أالمريكية فـي
الوقت عينه أ�ثبتت أ�نها عاجزة عن
�إ�شعال احلروب ،فهي لي�ست قادرة
على جلم أ�و�ضاعها و�سيا�ستها الهادفة
�إىل ا إلنت�شار فـي كل أ�نحاء العامل ،ألن
�شعبها ال يريد احلروب فـي اخلارج ودفع
أالثمان� .إن أالزمة املالية ا إلقت�صادية
رهيبة فـي الواليات املتحدة أالمريكية،
فكل �سيا�ستها فـي ال�شرق أالو�سط
ترمي �إىل احل ؤ�ول دون و�صول ال�صني
�إىل املوارد التي ت ؤ� ّمن لها النمو وجتعل
من ال�صني القوة القائدة والرائدة
على امل�ستوى ا إلقت�صادي فـي العامل،
خ�صو�ص ًا فـي العام � ،2016إذ أ�ن حجم
الديون أالمريكية ومعدل عجزها و�صل
�إىل درجة دفعت جمل�س ال�شيوخ �إىل
أ�ن مينع ا إلدارة من ا إل�ستدانة من أ�ي
نوع كانت ،فهي مل تعد قادرة على حمل
وزرها .لذلك ف�إن الواليات املتحدة مل
يعد با�ستطاعتها أ�ن تلعب دور ًا مرجعي ًا
قطبي ًا وحيد ًا مقرر ًا فـي العامل ،ال ب ّد
من ال�شراكة القطبية.
 �إذاً ،بد أ� تنفيذ م�شروع «ال�شرقأ
الو�سط اجلديد» الذي أ�طلقته
أ
وزيرة اخلارجية المريكية
ال�سابقة غونداليزا راي�س؟
فـي احلقيقة� ،إن مو�ضوع «ال�شرق

احلـــــــــوار
أالو�سط» ،لي�س وا�ضح ًا ،فهو يتغيرّ من
وقت �إىل �آخر .أ�نا �شخ�صي ًا كنت أ�رى
م�شروع «ال�شرق أالو�سط اجلديد» على
ال�شكل التايل:
أ�و ًال :لي�س هنالك م�شروع «�شرق
أ�و�سط جديد» أ�مريكي ،بل م�شروع
«�شرق أ�و�سط جديد» تريده �إ�سرائيل
فـي املنطقة .كلنا يتذكر كتاب الرئي�س
ا إل�سرائيلي �شمعون برييز حول
م�س أ�لة ال�شرق أالو�سط الكبري ،وكيف
ذهب �إىل املغرب ،ومعه  150م�شروع
اقت�صادي ،وكيف أ�ن ا إلقت�صاد العربي
مرتبط كله بتقنية املوا�صالت .كما
أ�ن كافة الق�ضايا أالخرى مرتبطة
ب�إ�سرائيل :كيف أ�تى برييز يعر�ض على
املنطقة �سالم ًا حتت عنوان «�إ�سرائيل
الكربى عرب ا إلقت�صاد» ،وكيف حاول
أ�ن يعزل �إيران عرب هذه امل�س أ�لة ،وكيف
قامت �إيران بردة الفعل ،فهذه كلها
مكتوبة فـي عدة كتب ،وكيف ف�شل هذا
امل�شروع وكيف أ�تت التطورات لتثبت
أ�ن ما ي�سمى ب�إ�سرائيل الكربى «ما بني
الفرات والنيل ميتد ملكك يا ا�سرائيل»
مل يعد لها جمال للتنفيذ والتطبيق.
ثاني ًا :ألن ا�سرائيل لي�س لديها كثافة
�سكانية مللء املنطقة.
أ
ثالثا :ألنه لي�س لديها قدرة �منية
حلماية هذه املنطقة .و أ�كرب دليل على
ذلك ما حدث عام  .2006فمنطقة
�صغرية كاجلنوب اللبناين مل تقدر أ�ن
حتقق فيه ذلك ا إلنت�صارالذي �شاءته
حتت عنوان والدة ال�شرق أالو�سط
اجلديد الذي أ�علنت عنه وزيرة
اخلارجية أالمريكية �آنذاك غونداليزا

راي�س .خرجت �إ�سرائيل جت ّر أ�ذيال
اخليبة وهي مذلولة باعرتافها
وباعرتاف العامل كله .كل الذي ن�شهده
اليوم هو نتيجة ملا ح�صل فـي �سنة
 .2006أ��صبح هنالك اليوم معطى
جديد للمنطقة ،وهو �شرق أ�و�سط �آخر،
فقد دخلت تركيا �إىل املنطقة با إل�ضافة
�إىل �إيران .حاولوا ،عرب م�سح العروبة
واملنطقة العربية وتدمري العراق كدولة
عربية كربى و أ��سا�سية� ،إن�شاء �شرق
أ�و�سط جديد مثلث أالطراف :تركيا-
ايران-وا�سرائيل .فـي هذه الرتكيبة،
ر أ�ت �إ�سرائيل أ�ن ح�صتها قليلة جد ًا،
فهي ر أ�ت أ�نه مل يعد لديها دور كبري
لتلعبه بدخول تركيا كدولة عظمى
و�إيران كدولة عظمى .حتى أ�ن غزة
خرجت عن نفوذها ،وهنا كان التناق�ض
بينها وبني تركيا .فما ن�شهده اليوم
هو حماولة تركيا لرتجمة دورها فـي
املنطقة �إىل واقع عملي فـي أالنظمة
العربية عرب اجلامعات ا إل�سالمية
املرتبطة بها .وا إل�سرتاتيجية الرتكية
قائمة على التايل:
عينها على اجلنوب( ،ت أ�خذ �سوريا
وم�صر) ،عندها ت أ�تي اململكة العربية
ال�سعودية وت�سلم مفاتيح مكة لل�سلطان
اجلديد خليفة امل�سلمني ،هذا ما
حدث منذ أ�يام ال�سلطان العثماين
حممد الفاحت .فعندما قام حممد
الفاحت مبعركة مع ال�شاه �إ�سماعيل
ال�صفوي باجتاه �إيران وانت�صر ،مل
يتابع �سريه باجتاه �إيران ،كانت عينه
على اجلنوب ،عاد �إىل �سوريا ودخلها،
وانت�صر على املماليك �سنة .1516
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ثم تابع �إىل م�صر �سنة  ،1518و أ�تى
�شريف مكة وقدم له مفاتيحها ،وقال
له :أ�نت خليفة امل�سلمني .وا آلن يتم
تنفيذ ال�سيناريو نف�سه ،حاولوا ال�ضغط
على الرئي�س ب�شار أال�سد كي ي�س ّلم
تدريجي ًا بالتخلي عن ال�سلطة مل�صلحة
اجلماعات املوالية لرتكيا ونفوذها
بحكم الواقع اجليو�سيا�سي ،وهو ما
�سي ؤ�دي �إىل وقوع �سوريا مع الدور
للخوان
املتعاظم القادم احلتمي إ
امل�سلمني فـي م�صر .ويربط ا إلخوان
امل�سلمني برتكيا رباط ًا خا�ص ًا .وهذا
�سيكون مقدمة لقيام اململكة العربية
ال�سعودية بت�سليم مفاتيح مكة �إىل
ال�سلطان اجلديد فـي املنطقة .ويرافق
ذلك �إرادة �صهيونية �إ�سرائيلية بتفتيت
�سوريا ،فتفتيها �سيكون مل�صلحة
إل�سرائيل� .إذ أ�نه عندما يحني وقت  vحاوره رئي�س «جلنة
أ
تق�سيم «قالب احللوى» �ست�صبح
ال�شرفية و�شرق بريوت»
هنالك �إمكانية لت أ�خذ ح�صتها مبا فـي «حزب احلوار الوطني»
أ
يخدم أ�منها اال�سرتاتيجي .فمن هنا
ال�ستاذ عا�صي ح ّيار
ت أ�تي أ�حداث �سوريا ب أ�هدافها ومغازيها

ا إل�سرتاتيجية .ولكن هذه املحاولة
ف�شلت عرب متا�سك اجلي�ش وال�شعب
ال�سوريني وو�ضوح امل ؤ�امرة عند ال�شعب
ال�سوري ودور الرئي�س ب�شار أال�سد
الذي كان قادر ًا أ�ن ي أ�خذ القرارت
الكربى باحل�سم ،ف أ��سقط بنغازي 1
فـي حوران ،وبنغازي  2فـي تل كلخ،
وبنغازي  3فـي ج�سر ال�شغور.
اليوم ،تغلبت �سوريا على قدرة اخلارج
على التحرك والتعاطي مع أالحداث
التي ت�شهدها .فقد أ��صبحت هذه
التحركات داخلية ت�ستمر بال�ضغط
ألخذ مزيد من التنازالت .و أ�نا أ�عتقد
أ�ن أالحداث مل تعد ت�شتمل على خماطر
ا�سرتاتيجية فـي �سوريا كما كانت فـي
بداياته.

ر�أي

التدويل والتق�سيم يحيطان مب�صر ...فما تنتظره قياداتها بعد؟
�صبحي غندورv
�س ؤ�ال يك ّرره العرب اليوم :أ�ين م�صر
مما يحدث ا آلن فـي بالد العرب؟ وهل
ّ
�صحيح أ�ن أ�و�ضاع م�صر الداخلية هي
العامل املانع لتح ّرك م�صري من�شود
يوقف تدحرج املنطقة نحو هاوية
التدويل أ�و التق�سيم أ�و االثنني مع ًا؟!
االنتفا�ضات ال�شعبية العربية مل
تنتظر ن�ضوج أالمور الداخلية فـي
م�صر حتى تبد أ� حركتها ،كذلك هي
القوى ا إلقليمية والدولية والتي �سبقت
أ��ص ًال هذه االنتفا�ضات بو�ضع م�شاريع
وخطط ت�ضمن م�صاحلها فـي املنطقة
العربية كيفما كان اجتاه رياح التغيري
فيها.
�آمال العرب هي على م�صر ،ألن م�صر
هي الق ّوة العربية أال�سا�س فـي كل
مواجهة خا�ضتها أال ّمة العربية على
م ّر التاريخ ،أ
ولن املنطقة كانت تخ�ضع
دائم ًا لت أ�ثريات الدور امل�صري �إيجاب ًا
كان أ�م �سلب ًا .لكن التاريخ ي ؤ�كد أ�ي�ض ًا
أ�ن أ�من م�صر هو من أ�من العرب و أ�ن
ا�ستقرارها وتقدمها مرهونان أ�ي�ض ًا
مبا يحدث فـي جوارها العربي.
ا آلن جند م�صر حماطة بواقع تدويلي-
تق�سيمي فـي حدودها اجلنوبية مع
ال�سودان وفـي حدودها الغربية مع
ليبيا .وهذا الواقع مر�شح ملزيد من
التدهور والت أ�ثري املبا�شر على أ�من
م�صر و أ�و�ضاعها الداخلية .كذلك هي
املخاطر املحدقة فـي احلدود ال�شرقية
اجلنوبية مل�صر على باب البحر أالحمر

حيث هاج�س احلرب أالهلية فـي اليمن.
أ� ّما على الطرف ال�شرقي ال�شمايل،
فم�صر مهدّدة أ�ي�ض ًا باحتماالت
الفلتان أالمني وال�سيا�سي املمكن
تفاعل
حدوثه فـي ال�شرق العربي نتيجة ٍ
حا�صل ا آلن بني أ�و�ضاع داخلية و أ��شكال
ٍ
خمتلفة من التدخل ا إلقليمي والدويل
ال�سافر فـي العراق و�سوريا ولبنان.
هذا كله فـي ظل ح�ضور حكومة نتنياهو
وما هي عليه من مواقف �سيا�سية
وم�شاريع تق�سيمية للمنطقة ،ومن فيها
من م�س ؤ�ولني دعوا أ�يام حكم ح�سني
مبارك علن ًا �إىل �ضرب م�صر ،فكيف
يفكرون ا آلن بعد ثورة يناير فيها؟!
أ�مل تنقل �صحيفة «ال�شروق» امل�صرية
فـي عددها يوم  2011/6/4عن اجلي�ش
امل�صري حتذيره من خمطط لتق�سيم
م�صر �إىل ثالث دويالت! وب أ�ن «القوات
امل�سلحة لديها وثائق ت�شري �إىل م ؤ�امرة
حتيكها أ�طراف داخلية وخارجية
لتفتيت م�صر �إىل ثالث دويالت ،وطرد
الفل�سطينيني من غزة �إىل �سيناء،
وتق�سيم الدول العربية على غرار ما
حدث فـي ال�سودان»!
ماذا تنتظر القيادات امل�صرية للتح ّرك
عربي ًا ا آلن ولي�س التعامل اليومي
فقط مع تداعيات ال� أش�ن الداخلي
امل�صري؟!
�صحة �إطالق ًا للمنطق الذي يقول
فال ّ
�إنّ القوات امل�سلحة امل�صرية م�شغولة
فـي أ�مور داخلية وال تقدر على التح ّرك
فـي جبهات أ�خرى .فهناك فرقة
ع�سكرية م�صرية واحدة معن ّية بهذا
الو�ضع الداخلي بينما اجلي�ش امل�صري

هو من اجليو�ش الع�شرة أالوىل فـي
العامل وي�صل حجم القوات الربية فيه
�إىل حواىل ن�صف مليون جندي �إ�ضافة
�إىل مليون من جنود االحتياط ،كما
ميلك اجلي�ش امل�صري أ�كرث من خم�سة
�آالف دبابة .فجي�ش بهذا احلجم قادر
على التح ّرك غرب ًا وجنوب ًا و�شرق ًا،
�إ�ضافة �إىل دوره الداخلي ،لو توفر
القرار ال�سيا�سي لذلك.
لقد كانت ثورة  23يوليو فـي م�صر عام
 1952منوذج ًا رائد ًا حلركات التح ّرر
الوطني فـي العامل ،وللتغيري االجتماعي
وال�سيا�سي الذي ت أ�ثرت به املنطقة
العربية عموم ًا ،وترك �آثار ًا ها ّمة على
�شعوب أ�فريقيا و أ�مريكا الالتينية وعلى
معظم دول «العامل الثالث» التي كانت
تعي�ش أ�ي�ض ًا ظروف ًا م�شابهة ألو�ضاع
البالد العربية.
ومل يحدث هذا االهتمام العربي والت أ�ثر
الدويل بثورة  23يوليو مبج ّرد قيامها
فـي العام  ،1952لكنه حدث من خالل
قرار عبد النا�صر بت أ�ميم قناة ال�سوي�س
ومواجهة العدوان الثالثي :الربيطاين،
الفرن�سي ،وا إل�سرائيلي على م�صر فـي
العام  .1956فهذه كانت معركة ا إلرادة
الوطنية �ض ّد الهيمنة أالجنبية ،ومعركة
التح ّرر من اال�ستعمار واالحتالل،
وتلك �آنذاك كانت ق�ض ّية دول «العامل
الثالث» كله ،كما هي ا آلن «امل�س أ�لة
الدميقراطية».
كذلك كان جتاوب ال�شعوب العربية مع
قيادة ثورة  23يوليو حينما أ�طلق قائد
الثورة جمال عبد النا�صر الدعوات
لت�ضامن أال ّمة العربية ولوحدة �شعوبها،

ولت�صحيح واقع فر�ضه امل�ستعمر لكي
ت�سهل هيمنته على ثروات ومقدّرات
أال ّمة العربية وعلى موقعها اجلغرايف
الهام.
فقد أ�درك جمال عبد النا�صر دور م�صر
الريادي فـي التاريخ القدمي واحلديث،
وب أ�نّ م�صر ال ميكن أ�ن تعي�ش منعزلة
عن حميطها العربي وع ّما يحدث فـي
جناحي أال ّمة فـي امل�شرق واملغرب،
ْ
بينما م�صر هي فـي موقع القلب،
وب أ�ن أ�من م�صر وتقدّمها يرتبطان
بالتط ّورات التي حتدث حولها.
ولو ظهر جمال عبد النا�صر فـي غري
م�صر ملا ا�ستطاع أ�ن يكون عظيم ًا
بدوره ،وملا كانت جتربته بالقيمة
نف�سها .فالعن�صر أالهم فـي قيمة
جتربة نا�صر هو مكانها ،أ�ي م�صر،
ومبا هي عليه م�صر من موقع جغرايف
يربط �آ�سيا ب أ�فريقيا ،و�شرق العرب
مبغربهم ،ولمِ ا كان –وما يزال -لهذا
املوقع من أ�ه ّمية ا�سرتاتيجية لك ّل من
أ�راد الهيمنة على عموم املنطقة.
و�صحيح أ�ن ثورة  23يوليو عام 1952
كانت «م�صرية» املنطلق ،كما هي ثورة
يناير ا آلن ،لكنها كانت «عربية» فـي
ق�ضاياها ومعاركها و�آثارها ال�سيا�سية
والفكرية واالجتماعية ،وهذا بح ّد ذاته
كان كافي ًا الن�شداد ك ّل العرب �إىل ما
يحدث فـي م�صر ما�ضي ًا وحا�ضر ًا.
فاالختالل بتوازن م�صر وبدورها
يعني اختال ًال فـي توازن أال ّمة العربية
كلها ،وهذا ما ح�صل فع ًال بعد زيارة
ال�سادات إل�سرائيل ثم توقيع معاهدات
«كمب ديفيد» فـي العام .1979

وذاك ،بل تلعب أ�ي�ض ًا امل�صالح الدولية
وا إلقليمية دور ًا هام ًا فـي تقرير م�صري
بع�ض البلدان العربية.
ب�شكل كامل فـي
�إن م�صر معن ّية ا آلن ٍ
ك ّل ما يحدث باملنطقة .أ
والمن القومي
امل�صري والعربي يتطلب ا آلن حت ّركاً
�سريع ًا وجا ّد ًا من املجل�س الع�سكري
الذي يقود م�صر حالي ًا ،فم�صر
هي ا آلن بني بلدين عربيني ي�شهدان
خماطر داخلية كبرية (ال�سودان
وليبيا) وهاهما ا آلن يتجهان نحو
مما ي�شكل
هاوية التق�سيم والتدويلّ ،
بالتايل ،على أالمن الوطني امل�صري،
خماطر كبرية.
طبع ًا ،املراهنة أالوىل أ
والخرية يجب
أ�ن تكون على �شعب كل بلد عربي
إلحداث التغيري ال�سليم فـي أالوطان،
مما ُيحمل «القوى املعار�ضة» م�س ؤ�ولية
ّ
كبرية فـي احلر�ص على هدف
وحدة ال�شعب ووحدة أالر�ض وعروبة
البلد وا�ستقالليته الوطنية ورف�ض
االجنرار �إىل م�شاريع الهيمنة الدولية
وا إلقليمية.
أ
ً
ومبقدار ما ت�مل العرب �سابقا من
وجع �سيا�سات قام بها حكم ال�سادات-
مبارك منذ توقيع املعاهدة مع
�إ�سرائيل ،ومن تهمي�ش ثم لدور م�صر
العربي ،بقدر ما ي�شدّهم أالمل اليوم
بعودة م�صر �إىل دورها الريادي ل�صالح
م�صر وكل العرب.

وحينما ثار �شباب م�صر لتغيري أ�و�ضاع
د�ستورية واجتماعية م�صرية ،كانوا
يج�سدون بذلك أ�م ًال كبري ًا لك ّل
أ�ي�ض ًا ّ
ً
أ
العرب بتغيري واقعهم �ي�ضا ،واقعهم
الداخلي وواقع أ�متهم كلها.
�إن أ�همية ما حدث فـي ثورة يناير
امل�صرية هو �إحياء أالمل لدى
عا ّمة العرب ب�إمكان التغيري وبعدم
اال�ست�سالم للي أ��س القاتل إلرادة
و أ�حالم ال�شعوب مب�ستقبل أ�ف�ضل.
لكن أالمة العربية ما زالت تعاين
من انعدام الت�ضامن العربي ومن
االنق�سامات وال�صراعات ،ومن ه�شا�شة
البناء الداخلي وغياب الدميقراطية
مما ي�سهل الهيمنة
ال�سيا�سيةّ ،
أ
اخلارجية على بع�ض �وطانها ويدفع
بالو�ضع العربي كله نحو مزيد من
الت أ�زم والتخلف وال�سيطرة أالجنبية.
أالمة العربية حت�صد ا آلن نتائج
�سيا�سات حكام فا�سدين فـي ظل
ا�شتعال دور الطائفيني واملذهبيني
واملتط ّرفني العاملني على تقطيع
أ�و�صال ك ّل بلد عربي ل�صالح م�شاريع
أ�جنبية و�صهيونية.
وهناك مناذج خمتلفة من حركات
التغيري ال�سيا�سي التي ت�شهدها املنطقة
العربية حالي ًا� .إذ أ�ن أ�مرا�ض ج�سم
النظام العربي الراهن لي�ست لها و�صفة
طبية �سيا�سية واحدة .وما جنح فـي
تون�س وم�صر لن يكون بال�ضرورة هو
حال البلدان العربية أالخرى التي ت�شهد
حالي ًا انتفا�ضات وحت ّوالت �سيا�سية  vمدير «مركز احلوار العربي»
ها ّمة .ولي�ست الظروف الداخلية فقط فـي وا�شنطن
هي عنا�صر االختالف بني هذا البلد
احلـــــوار
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عـــيون على احلـــدث

احلدث بعيون عربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
ب أ��سرع ما يكون وحماكمة قتلة الثوار،
�سائلة :هل كان من ال�صعب وقف
ال�ضباط املتهمني بقتل املتظاهرين عن
العمل؟ أ�م أ�ن أ�ق�صى درجات العبث
الذي مل ت�شهده أ�ي دولة فـي العامل
كان ب أ�ن يذهب ه ؤ�الء �إىل املحاكم ثم
يعودون ملمار�سة عملهم بعد ذلك؟!
وا�ستنكرت أ�ن حماكمات رموز النظام
ال�سابق وبقية الفا�سدين مل تتوافر لها
�شروط العلنية ،ومل ي أ�ت التعامل معهم
بو�صفهم د ّمروا حياة امل�صريني ،بل
جرى التعامل بليونة وتبدل املوقف وك أ�ن
ه ؤ�الء القتلة والفا�سدون هم ال�ضحايا
املطلوب العناية بهم فـي مقابل أ��سر
ال�شهداء وامل�صابني! وخل�صت �إىل أ�ن
املطلوب ا آلن هو حكومة قوية جديدة
ألن الثورة لن تهد أ� ،وال �شيء يعيد الثقة
�سوى جميء حكومة أ�خرى.
وحتت عنوان «باحلوار والثقة ...ت�ستمر
الثورة» ،لفتت «اجلمهورية» امل�صرية �إىل
أ�ن معظم قوى ثورة اخلام�س والع�شرين
من يناير املجيدة عادت �إىل ميدان
التحرير للت أ�كيد علي �ضرورة تنفيذ
كافة مطالبها امل�شروعة التي تعهدت
القوات امل�سلحة البا�سلة بتنفيذها بعد

احلـــــــــوار

اجلمعة 2011/7/15

�شباب م�رص يخ�شون على ثورتهم من االختطاف!

أ�ن تولت حماية الثورة والثوار ومنعت
أالذرع أالخطبوطية للنظام الفا�سد
من خنقها وقتلهم .و�شددت على أ�ن
ثوار ميدان التحرير اليوم لهم ما
ميكن ت�سميته بالتحفظات على م�سرية
الثورة ،خ�صو�ص ًا فـي ما يتعلق بعملية
الق�ضاء على النظام الفا�سد ،مما
يوجب ،بر أ�يها� ،إجراء حوار �صريح بني
كافة أالطراف مبني على الثقة املتبادلة
واحلر�ص على �سالمة الوطن .وخل�صت
�إىل القول ،كلنا م�صريون وطنيون نريد
أ�ن نزيل العوائق أ�مام انطالقة م�سرية
الثورة وبلوغها أ�هدافها ألن فـي ذلك
م�ستقب ًال زاهر ًا مل�صر وطن ًا و�شعب ًا.
و أ�كدت «الراية» القطرية حتت عنوان
«حتقيق أ�هداف الثورة» أ�ن �سل�سلة
القرارات ا إل�صالحية التي أ��صدرها
رئي�س الوزراء امل�صري ع�صام �شرف
ال تبدو قادرة على �إقناع املحتجني فـي
ميدان التحرير فـي القاهرة على �إخالء
امليدان ،الفتة �إىل أ�ن خروج ع�شرات
�آالف املتظاهرين �إىل ميدان التحرير
يهدف كما هو وا�ضح لل�ضغط على
املجل�س أالعلى للقوات امل�سلحة احلاكم
واحلكومة امل�صرية للوفاء مبا وعد
به من �إ�صالحات� ،إذ أ�نهم ينتقدون
ب�شدة البطء ال�شديد الذي يت�سم به
أ�داء املجل�س أالعلى احلاكم فـي م�صر،

وهو ما تخوفت من أ�ن يدخل م�صر
فـي حلقة مفرغة قد ت ؤ�ثر على الو�ضع
ا إلقت�صادي ال�شائك أ��ص ًال .و�شددت
على أ�ن املجل�س أالعلى للقوات امل�سلحة
مطالب ب�سرعة البت فـي مطالب الثورة
ال�ستعادة الثقة به .و�إذ ر أ�ت أ�ن قرارات
�شرف التي جاءت ا�ستجابة ملطالبات
�شباب الثورة هي خطوة فـي االجتاه
ال�صحيح ،اعتربت أ�نها ال تلبي مطالب
الثوار خ�صو�ص ًا فـي وقف املحاكمات
الع�سكرية للمدنيني وحتقيق املطالب
ا إلجتماعية وا إلقت�صادية للم�صريني.
وختمت بالت أ�كيد أ�ن ما أ�خرج �شباب
الثورة �إىل ميدان التحرير مرة أ�خرى
هو اخل�شية من اختطاف الثورة على يد
أ�عدائها.
بدورها ،أ�كدت «الوطن» ال�سعودية،
حتت عنوان «�إ�سرائيل تك�سب الوقت»
أ�ن الفل�سطينيني ال يتوقعون أ�ن ي أ�تي
اجتماع اللجنة الرباعية الدولية فـي
وا�شنطن بالرتياق ،الفتة �إىل أ�ن اللجنة
حمكومة �إىل حد كبري بالتوجيهات
أالمريكية .و أ��ضافت أ�ن وا�شنطن مل
تقدم حتى اليوم ت�صور ًا ملا تطلقه
ب�صورة م�ستمرة ،أ�ي العودة �إىل طاولة
املفاو�ضات .وت�ساءلت عن املدى الذي
�ستتحرك �ضمنه اللجنة الرباعية ،طاملا
أ�ن بنيامني نتنياهو قد و�ضع �سقف ًا ألي

مفاو�ضات :ال عودة �إىل حدود الـ67
و أ�ن القد�س �ستبقى «موحدة» كعا�صمة
للكيان ال�صهيوين ،و أ�ن �إ�سرائيل دولة
يهودية .ف أ�كدت أ�ن اللجنة ت�سعى �إىل
�إعطاء �إ�سرائيل مت�سع ًا من الوقت
ال�ستيطان ما ميكن ا�ستيطانه من
أ�ر�ض ال�ضفة وتهويد ما ميكن تهويده
من القد�س ،بانتظار التطورات التي
�ست�سفر عنها احلركات ا إلحتجاجية
فـي العامل العربي ،التي جزمت ب أ�نها
تقلق �إ�سرائيل بقدر ما تقلق الواليات
املتحدة ،خ�صو�ص ًا أ�ن التجربة
امل�صرية ،مل تكن م�شجعة ،الفتة �إىل
الن�سف املتكرر ألنبوب الغاز الذي
يغذي �إ�سرائيل ،وت�صاعد املطالبات
ال�شعبية ب�إلغاء اتفاق «كمب ديفيد»،
وعودة فل�سطني بقوة �إىل وجدان
ال�شارع امل�صري .وختمت ب أ�ن على
الفل�سطينيني التم�سك مبواقفهم وفـي
مقدمتها ولوج قاعة أالمم املتحدة ،كما
أ�ن على الدول العربية دعم هذا التوجه
للمالءات ال�سيا�سية
وعدم الر�ضوخ إ
من بع�ض الغربيني.
ولفتت «الد�ستور» أالردنية �إىل مواقف
امللك أالردين فـي ما يتعلق بالق�ضية
الفل�سطينية� ،إذ دعا م ؤ�خر ًا املجتمع
الدويل ل�ضرورة حتمل م�س ؤ�ولياته
إلزالة العراقيل والعقبات التي تعرت�ض

عودة املفاو�ضات بني الفل�سطينيني
وا إل�سرائيليني ،ك�سبيل وحيد لنزع
فتيل ا إلنفجار املقبل ،بعد أ�ن دخلت
عملية ال�سالم منعطف ًا خطري ًا ،بفعل
ا إلجراءات ا إل�سرائيلية العدوانية
واملتمثلة فـي ا�ستمرار ا إل�ستيطان
والتهويد والرتان�سفري .وخل�صت �إىل أ�ن
حتذيرات امللك من خطورة أالو�ضاع فـي
املنطقة ،واحتمال انفجار هذه أالو�ضاع
بفعل ا�ستمرار العدوان ال�صهيوين،
مبثابة دعوة للمجتمع الدويل �إىل أ�ن
ينه�ض مب�س ؤ�ولياته ويخرج من دائرة
ال�صمت املريب ،ودعوة لوا�شنطن
ب�صفتها الراعية الوحيدة لعملية
ال�سالم� ،إىل أ�ن تكف عن ت أ�ييد ودعم
ا إلحتالل ال�صهيوين� ،إذا أ�رادت حقيقة
ترميم م�صداقيتها واحلفاظ على
م�صاحلها فـي املنطقة ،فـي ظل رياح
التغيري التي و�صلت كافة أالقطار.
وكتبت «القد�س» الفل�سطينية ،حتت
عنوان «الكونغر�س ...وا إلنحياز
أالعمى» ،لتلفت �إىل قرار الكونغر�س
أالخري قطع أ�ية م�ساعدات مالية �إىل
ال�سلطة الوطنية �إن هي توجهت �إىل
أالمم املتحدة لطلب ا إلعرتاف بالدولة،
م�شرية �إىل أ�ن أ�ع�ضاء الكونغر�س
ينظرون �إىل أالمور نظرة �ضيقة
تتعلق مب�صاحلهم ال�شخ�صية وكيفية

�إعادة انتخابهم أ�كرث مما ينظرون
للدارة
�إىل ا إل�سرتاتيجية العامة إ
أالمريكية .و�شددت على أ�ن مواقف
الكونغر�س امل ؤ��سفة هذه ت�سيء أ�و ًال وقبل
كل �شيء �إىل امل�صالح أالمريكية فـي
املنطقة بانحيازها أالعمى للمواقف
املتطرفة ا إل�سرائيلية.
وفـي ق�ضية منع اليونان النطالق
« أ��سطول احلرية � »2إىل غزة ،اعتربت
«اخلليج» ا إلماراتية حتت عنوان
«التواط ؤ� معلن بال خجل أ�و وجل» أ�ن
القر�صنة ب ّينة ،فـي و�ضح النهار� ،ضد
احلرية� ،ضد طالبي احلرية ،و�ضد
أ�ن�صار احلرية� ،ضد أ�حرار فـي هذا
العامل يريدون ك�سر ح�صار� ،ضد �شعب
وطنه حمتل ،م أ��سورة حريته ،وم�سلوبة
حياته الكرمية وممنوع عليه أ�ن يعي�ش
مثله مثل �سائر �شعوب أالر�ض .ولفتت
�إىل أ�ن �إ�سرائيل دولة ا إلحتالل والفا�شية
والعن�صرية ،لي�ست وحدها من ميار�س
هذه القر�صنة ،و�إمنا ت�شاركها فيها دول
أ�وروبية ،تلك الدول التي ترفع �شعارات
احلرية وحقوق ا إلن�سان والدميقراطية،
لكنها متار�س على أ�ر�ض الواقع
نقي�ضها .وخل�صت �إىل أ�ن ما يجري
لفل�سطني أ
ولهل فل�سطني باطل وجرمية
و�إرهاب ،ومن يت آ�مر ويتواط أ� �شريك فـي
هذا كله.

احلدث بعيون إ��رسائيلية

ال�رسائيلي إ�ىل أ
البد!
أ�ي اعتذار من تركيا
�سي�شوه التاريخ إ
ّ

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1

بعد «هيمنة» حزب اهلل على احلكومة
بلي ذراع املخابرات
وتهديد حلفائه ّ
أالمريكية فـي لبنان ،مع الت�شديد على
أ�ن �إدانة حزب اهلل بجرمية اغتيال
رئي�س احلكومة أال�سبق رفيق احلريري
�ست�سمح ب�إ�ضعاف م�صداقيته و�شعبيته
ولكنه �سيخرج أ�كرث قوة فـي حال تفادى
ذلك .وهنالك من ربط بني الو�ضعني
ال�سوري واللبناين ،فالو�ضع فـي �سوريا
ينعك�س مبا�شرة على توازن القوى فـي
لبنان ،لي�شن حملة حتري�ض مذهبي
بني امل�سلمني �سنة و�شيعة وفـي البلدين.
�إىل ذلك ،برز مو�ضوع عالقات
�إ�سرائيل مع تركيا ،وهنالك أ�ي�ض ًا
حتري�ض لعدم ا إلعتذار من أ�نقرة
ف أ�ي اعتذار من تركيا �سي�ش ّوه التاريخ
ا إل�سرائيلي الر�سمي �إىل أالبد!
فقد تطرقت اخلبرية ا إل�سرائيلية
بينيديتا بريتي �إىل ال� أش�ن اللبناين على
موقع «معهد درا�سات أالمن القومي
ا إل�سرائيلي» .واعتربت أ�نه بعد «ثورة
أالرز» التي �شهدها لبنان عام ،2005
والتي متخ�ض عنها ان�سحاب �سوريا
من لبنان ،أ��صبح الكثري من املعلقني
ينظرون �إىل هذا البلد ال�شرق أ�و�سطي
ال�صغري على أ�نه منوذج لـ»الدمقرطة»
الناجحة .و أ��شارت �إىل أ�ن أالمل كان
ب أ�ن حتذو دول أ�خرى فـي املنطقة حذو
لبنان فـي جتربته .ولكنها ر أ�ت أ�نه فـي
حني و�صلت رياح التغيري التي حملها
«الربيع العربي» �إىل باقي دول املنطقة،
يبدو أ�ن لبنان يكافح للحفاظ على
احلـــــوار

ا�ستقراره من جهة وما جناه من ثورة
 2005من جهة أ�خرى ،الفتة �إىل تزايد
التوترات ال�سيا�سية الداخلية ب�سبب
القرار ا إلتهامي الذي �صدر م ؤ�خر ًا
عن املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان
بحق عنا�صر ينتمون �إىل حزب اهلل.
ور أ�ت أ�ن القرار ي�ضيف وقود ًا �إىل النار
املذهبية امل�ستعرة داخل لبنان ،فـي حني
يهدد أ�ي�ض ًا بزيادة امل�سافة التي تباعد
بني هذا البلد واملجتمع الدويل ودول
الغرب .ومن وجهة نظرها ،ف�إن ا إللتبا�س
فـي العملية ال�سيا�سية اللبنانية قد بد أ�
أ�وائل حزيران املا�ضي ،عند ا إلعالن
عن ت�شكيل حكومة جديدة ،زعمت أ�ن
حزب اهلل و أ�برز حلفائه ال�سيا�سيني
فـي «� 8آذار» يهيمنون عليها ،أالمر
الذي أ�وحى ،بر أ�يها ،ب أ�ن امل�سار
ال�سيا�سي للبنان ينحرف لي�س عن
اجتاه «ثورة أالرز» فح�سب ،بل أ�ي�ض ًا
عن خط «الربيع العربي» .واعتربت
أ�ن تركيبة احلكومة التي ت�شتمل على
 18وزير ًا من «� 8آذار» و« 12م�ستقلني»
من دون أ�ن ت�ضم أ�ي ًا من أ�ع�ضاء «14
�آذار» ،و�سمت احلكومة بطابع �إ�شكايل
منذ انطالقتها .وتخوفت بريتي ب�شكل
أ��سا�سي من أ�ن تعود احلكومة اجلديدة
بالبالد �إىل ما قبل حقبة «ثورة أالرز»،
عرب تعزيز نفوذ �سوريا فـي ال�سيا�سة
الداخلية .واعتربت أ�نه فـي ظل
الو�ضع الداخلي امل�ضطرب فـي �سوريا
وال�ضغط الدويل املتعاظم على نظام
الرئي�س ال�سوري ب�شار أال�سد ،ف�إن
بروز ائتالف �صديق ل�سوريا فـي لبنان
يوفر أ
لل�سد متنف�س ًا للراحة .فعلى
أ
أ
امل�ستوى الدويل� ،كدت �نه بات ميكن

ل�سوريا أ�ن تعتمد على �صوت لبنان فـي
جمل�س أالمن ،حيث أ�نه ع�ضو غري
دائم .ولكنه أالهم ،ح�سبما زعمت،
أ�ن �سوريا �ستع ّول على نفوذها القوي
فـي لبنان فـي حماولة منها ال�ستعادة
موقعها الداخلي وا إلقليمي .وبالتايل،
أ�بدت قلقها من أ�ن تهدّد احلكومة
اجلديدة ،فـي الوقت الذي تعزز فيه
التقارب اللبناين-ال�سوري ،ب�إلغاء بع�ض
ا إلجتاهات التي جتلت فـي ال�سيا�سة
اخلارجية اللبنانية ما بعد «ثورة
أالرز» ،مبا فـي ذلك� ،شراكتها املقربة
مع الواليات املتحدة .كما أ��شارت �إىل
أ�ن وجود حزب اهلل كقوة «مهيمنة»
فـي احلكومة اجلديدة والتهديد
العلني الذي أ�طلقه الزعيم امل�سيحي
مي�شال عون بـ» ّ
يل ذراع املخابرات
أالمريكية فـي لبنان» ،يدعوان ب�شكل
�صريح للقلق على ا�ستقرار العالقات
أالمريكية-اللبنانية .ولفتت �إىل أ�ن
رجح أ�ن حتدّد
امل�س أ�لة أال�سا�سية التي ُي َّ
م�ستقبل هذه ال�شراكة ،هي الطريقة
التي �ستتعاطى فيها احلكومة اجلديدة
مع القرار ا إلتهامي .و�إذ أ��شارت �إىل
أ�ن رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي تعهد
علن ًا بالوفاء با إللتزامات الدولية،
ا�ستبعدت� ،إىل حد بعيد ،أ�ن تتعاون
احلكومة ب�شكل كامل مع املحكمة،
خ�صو�ص ًا مع �إنكار حزب اهلل أ�ي �صلة
له باجلرمية واتهام املحكمة ب أ�نها
أ�لعوبة بيد الواليات املتحدة و�إ�سرائيل.
و أ�قرت ب أ�ن امل أ�زق الذي يواجهه ميقاتي
ح�سا�س للغاية� ،إذ اعتربت أ�ن مواجهته
للمحكمة ميكن أ�ن ت ؤ�دي �إىل ن�شوب
�صراع داخلي ،ف�ض ًال عن ت أ�ثري ذلك

على عالقات لبنان مع أالمم املتحدة
واجلهات الداعمة للمحكمة ،مبا فيها
الواليات املتحدة وا إلحتاد أالوروبي.
وزعمت أ�ن احلكومة اجلديدة تفا ِقم
ا إلنق�سامات املذهبية ،فهي ت�شكلت
من دون «� 14آذار» املوالية للغرب،
مما يبقي �شريحة وا�سعة من املجتمع
اللبناين وخ�صو�ص ًا الطائفة ال�سنية
من دون متثيل ،م�ستنتجة أ�ن التوترات
املذهبية قد ترفع �إمكانية وقوع أ�عمال
عنف .و أ��شارت �إىل أ�ن هذه ا إلمكانية
تزداد ت أ�كيد ًا مع الك�شف عن امل ؤ�امرة
التي هدفت �إىل اغتيال رئي�س احلكومة
ال�سابق �سعد احلريري ،وبالتايل،
وجدت أ�ن رف�ض التعاون مع املحكمة
قد يخلف عواقب داخلية بعيدة املدى.
ومن املنظور ا إل�سرائيلي ،ر أ�ت أ�نه من
املبكر جد ًا تقييم تداعيات التغيري
ال�سيا�سي فـي لبنان ،معتربة أ�ن تلك
التداعيات �ستعتمد ،ب�شكل مت�سا ٍو ،على
العملية ال�سيا�سية الداخلية وعلى الدور
الذي �ستلعبه «� 14آذار» فـي ال�ساحة
الداخلية ،با إل�ضافة �إىل ما �ست ؤ�ول
�إليه أالو�ضاع فـي �سوريا .و أ�كدت أ�ن ما
�ستك�شفه املحاكمة �سي�شكل عام ًال هام ًا
فـي حتديد م�ستقبل لبنان والعبيه
ال�سيا�سيني أال�سا�سيني .و�شددت على
أ�ن بروز ق�ضية قوية ومقنعة �ضد حزب
اهلل �ست�سمح ب�إ�ضعاف م�صداقيته
و�شعبيته �إىل حد كبري ،التطور الذي
�سرتحب به �إ�سرائيل بالت أ�كيد .ولكنها
حذرت من أ�نه فـي حال جنح احلزب
فـي تفادي الق�ضية ودفع البالد �إىل
�إنهاء تعاونها مع املحكمة ،ف�إنه �سيخرج
أ�كرث قوة و�سيكون ،فـي الواقع ،قد د ّمر

معار�ضيه ال�سيا�سيني .وخل�صت �إىل
ا�ستبعاد أ�ن ي ؤ�دي تبدّل مواقع القوى
ال�سيا�سية بحزب اهلل �إىل تعديل
ا�سرتاتيجيته بعيدة املدى أ�و الت�صعيد
ع�سكري ًا �ضد �إ�سرائيل ،منطلقة من
أ�ن هكذا قرار يعتمد على جمموعة من
العوامل املختلفة.
وتناولت «جريوزاليم بو�ست» و�ضع
حزب اهلل فـي �ضوء �صدور القرار
ا إلتهامي وو�ضع نظام ب�شار أال�سد.
ف أ��شارت �إىل اتهام أ�مني عام حزب اهلل
�إ�سرائيل باغتيال احلريري كما وراء
امل ؤ�امرة التي أ�ف�ضت �إىل اتهام عنا�صر
من حزب اهلل .ولكنها اعتربت أ�نه كلما
ا�شت ّد هجوم ن�صر اهلل على �إ�سرائيل،
كلما ّ
دل ذلك �إىل ازدياد �ضعف حزب
أ
أ
اهلل .ور�ت �ن ن�صر اهلل يخو�ض مغامرة
بتقدميه امل�ساعدة لنظام أال�سد،
معتربة أ�ن ذلك �سي�ستتبع انتقام ًا من
أالكرثية ال�سنية ال�سورية فـي حال
�سيطرت على احلكم� ،إذ أ�ن ن�صر اهلل
بالن�سبة �إليهم ،كما ادّعت ،عدو أ�ر�سل
رجاله لقتل معار�ضي أال�سد .والحظت
أ�ن الو�ضع فـي �سوريا ينعك�س مبا�شرة
على توازن القوى فـي لبنان ،لتوا�صل
التحري�ض بني ال�سنة وال�شيعة ف أ��شارت
�إىل أ�نه كلما تعزز و�ضع ال�سنة فـي
�سوريا ،كلما تغلب �سنة لبنان على
خوفهم و أ�عادوا تثبيت مواقعهم.
وتابعت أ�نه فـي حال عادت التوترات
ال�سنية-ال�شيعية لت�سيطر على لبنان،
�سيعاين حزب اهلل من تبعات �سيا�سية
وع�سكرية واقت�صادية وخيمة .و أ��شارت
�إىل أ�ن تراجع نفوذ ن�صر اهلل وحزبه
بالتوازي مع ما أ��سمته «راعيه» أال�سد،

�سي ؤ�ثر ب�شكل مبا�شر على قدرة ن�صر
اهلل على الت�سبب مب�شاكل إل�سرائيل.
ومع ذلك ،خل�صت �إىل أ�ن على �إ�سرائيل
أ�ن ال ت�ستخف بتهديدات ن�صر اهلل و أ�ن
ال ت�صاب بالذعر فـي الوقت نف�سه،
أ
فالمور مل تعد كما كانت.
وحتت عنوان «ال تعتذروا من تركيا»
أ�كد مانفريد غري�ستنفيلد فـي «يديعوت
أ�حرونوت» أ�ن اجلهود اجلديدة التي
أ�طلقتها �إ�سرائيل لتح�سني العالقات
مع تركيا ت أ�تي فـي وقت منا�سب .ولكنه
أ��شار �إىل أ�نه فـي �سياق امل�ساعي احلالية
إلنهاء التوتر الرتكي-ا إل�سرائيلي ،ما
يزال حا�ضر ًا مطلب تركيا باحل�صول
على اعتذار علني من �إ�سرائيل على
خلفية �سقوط �ضحايا ممن كانوا
على منت �سفينة «مايف مرمرة» نهاية
أ�يار  .2010ولفت �إىل أ�ن ا إلعتذار
ي�شتمل على جوانب �سلبية كثرية،
فهو ير�سخ فـي الذاكرة اجلماعية
ويبقى موثق ًا أ
للجيال امل�ستقبلية.
لذلك ،حذر من أ�ن ا إلعتذار لرتكيا
�سي�ش ّوه التاريخ ا إل�سرائيلي الر�سمي
�إىل أالبد .وذ ّكر أ�نه فـي العام ،2004
اتهم رئي�س احلكومة الرتكي رجب
طيب أ�ردوغان �إ�سرائيل ب أ�نها «دولة»
�إرهابية ،ثم زار �إ�سرائيل عام 2005
إل�صالح العالقات� ،سائ ًال «ما الذي
ي�ضمن ب أ�ن �سلوكه �سيتغري �إيجاب ًا فـي
امل�ستقبل؟» .وخل�ص �إىل أ�نه فـي حال
اعتذرت �إ�سرائيل� ،س ُيثبت أ�ردوغان أ�نه
كان حمق ًا فـي مهاجمته لها فـي الفرتة
جتن
ال�سابقة ،و�ستجد �إ�سرائيل أ�نها مل ِ
من حت�سني العالقات �سوى اعتذار غري
م�ستحق.
َ

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
فعدم اال�ستقرار ال يزال حتى اليوم
متجذر ًا وال يزال الف�ساد م�ست�شري ًا.
والالفت كان مطالبة أ�طراف من
احلزبينْ اجلمهوري والدميقراطي
أ�وباما ب�إعادة جميع القوات أالمريكية
�إىل البالد فـي ظل االحتياجات
الوطنية امللحة على ال�صعيد ْين أالمني
والداخلي .كما أ�ن ال�سيا�سة اخلارجية
احلكيمة هي تلك التي ت�ضع أ�مامها
قيود ًا وحتفظات ا�سرتاتيجية� ،إذ أ�ن
ا إلغراء ال�شديد الذي ت�شكله ال�سيا�سة
اخلارجية أالمريكية احلديثة يتمثل
ب�إطالق ت�صريحات مد ّوية يرتتب عليها
الحق ًا التزامات وتكاليف �ضخمة،
تقول أ�حد التحليالت .يبقى أ�ن هنالك
من ر أ�ى أ�ن جناح ال�سيا�سة اخلارجية
أالمريكية فـي امل�ستقبل يعتمد على
قدرة �صناع ال�سيا�سة فـي وا�شنطن على
التك ّيف مع بيئة جيو�سيا�سية متغيرّ ة
تبقى فيها الواليات املتحدة القوة
الع�سكرية والديبلوما�سية واالقت�صادية
أالبرز فـي الوقت الذي الذي جتد فيه
�صعوبة متزايدة فـي توجيه أالجندة
العاملية.
فقد تناول ثالثة من �سيناتورات احلزب
الدميقراطي ،وهم جيف مريكلي وراند
بول وطوم يودل ،فـي «لو�س أ�جنل�س
تاميز» امللف أالفغاين ،ف أ�ثنوا على قرار
الرئي�س أالمريكي باراك أ�وباما ب�سحب

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
ومن دون أ�ي جتزئة ،مبا يعني أ�ن ت�شمل
التعيينات �سالمة ،العميد �سلمان،
�شقري ،والعميد �إبراهيم .و أ�ن ال عوائق
أ�مام تعيني املدير العام أ
للمن العام،
بل هنالك م�سائل تقنية بحتة ،خ�صو�ص ًا
أ�ن ال خالفات ،ال حول ال�شخ�ص املعني
بتويل املديرية ،وال بطائفة هذا املركز
التي �ستبقى للطائفة ال�شيعية .وفـي هذا
ال�سياق أ�كدت املعلومات أ�ن ا�ستثناء
موقع املدير العام أ
للمن العام من
أ
التعيينات فـي جل�سة �م�س هو عبارة
عن كمني �سيا�سي يريد البع�ض ن�صبه
للحكومة فـي بداية الطريق ،مما ي�شكل
نك�سة للحكومة اجلديدة التي ُينتظر
منها أ�ن تعطي �إ�شارات �إيجابية مع
انطالقة عملها ،ولي�س الغرق فـي معمعة
التجاذبات منذ اجلل�سة أالوىل ،علما أ�ن
ال مربر أ��ص ًال لكل هذه الق�ضية .وكان
العماد مي�شال عون قد أ�كد بعد اجتماع
«تكتل التغيري وا إل�صالح» هذا التوجه،
و أ�ن ال خالف حول هذا املركز موحي ًا
ببقائه من ح�صة الطائفة ال�شيعية� ،إذ
قال ب أ�نه لن يكون هنالك خالفات داخل
أالكرثية �سواء بقيت مديرية أالمن العام
مع الطائفة ال�شيعية أ�م تغيرّ املو�ضوع،
و�إذا بقيت مع الطائفة ال�شيعية فلي�ست
«�آخر الدين» .وفـي �سياق مت�صل ،وقع
وزير الداخلية والبلديات مروان �شربل
على برقية تكليف العقيد ناجي امل�صري
بتويل قيادة ال�شرطة الق�ضائية بالوكالة،
أالمر الذي أ�ثار أ�زمة بني النائب جنبالط
امل ؤ�يد لهذا التعيني والوزير ال�سابق وئام
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وا�شنطن جتد �صعوبة فـي توجيه أ
الجندة العاملية!

 33أ�لف جندي أ�مريكي من أ�فغان�ستان
بحلول �صيف العام  .2012وفـي حني
لفتوا �إىل أ�ن ا إلدارة أالمريكية لن تنفذ
ان�سحاب ًا تام ًا من هناك حتى العام
 ،2014ر أ�وا أ�نه كان ب�إمكان وا�شنطن
تنفيذ االن�سحاب الكامل فـي نهاية
العام  ،2012مما �سيعزز أ�من الواليات
املتحدة واقت�صادها .و أ��شاروا �إىل أ�نه
وبعد أ�حداث  11أ�يول � ،2001سعت
الواليات املتحدة �إىل تقدمي أ�ولئك
الذين نفذوا التفجريات �إىل العدالة،
والق�ضاء على املالذات ا آلمنة لتنظيم
«القاعدة» وخم ّيمات التدريب فـي
أ�فغان�ستان ،و�إ�سقاط حكومة «طالبان»،
م ؤ�كدين جناح ا إلدارة أالمريكية فـي
حتقيق هذه أالهداف و»املت ّوج» مبقتل
زعيم «القاعدة» ال�سابق أ��سامة بن
الدن� .إال أ�نهم لفتوا �إىل أ�ن مهمة القوات
أالمريكية ات�سعت على مدى ال�سنوات
الع�شر املا�ضية لت�شمل هدف ًا رابع ًا وهو
بناء الدولة فـي أ�فغان�ستان ،وهذا ما
تغو�ض فيه وا�شنطن اليوم .و أ��شاروا �إىل
أ�نه ومنذ �إعالن أ�وباما عن ا�سرتاتيجية
جديدة منذ حواىل عام ون�صف تق�ضي
ب�إر�سال ثالثني أ�لف جندي �إ�ضافـي �إىل
أ�فغان�ستان بهدف تعزيز اال�ستقرار فيها
وتعزيز قدرات قوات أالمن أالفغانية،
ف�إن عدم اال�ستقرار ال يزال حتى
اليوم متجذر ًا هناك وال يزال الف�ساد
م�ست�شري ًا و�شراء الوالءات م�ستمر ًا.
و أ�كدوا على أ�ن بقاء القوات أالمريكية

وهاب الذي �شن حملة عنيفة على
�شربل .وفـي هذا املجال برز موقف
الفت لـ»احلزب التقدمي ا إل�شرتاكي»
عرب وزيره وائل أ�بو فاعور راف�ض ًا أ�ية
كيدية فـي التعيينات ومتحدث ًا عن �آلية
�ستعتمد فـي هذا أالمر و�سرتاعي معايري
حمددة ،وبالتايل «ال ي�ستطيع أ�ي فريق
�إذا ما اعتمدت �آلية التعيني املتفق عليها
�سابق ًا ،أ�ن يقول بوجود كيدية ،لكنه ال
يجوز أ�ن يحتمي أ�ي فا�سد بهذا العنوان
ألن القانون �سيطبق على اجلميع» .وكان
رئي�س «جبهة الن�ضال الوطني» النائب
وليد جنبالط قد أ�و�ضح أ�نه جتاوب مع
رغبة رئي�س اجلمهورية وقائد اجلي�ش
فـي تعيني العميد وليد �سلمان رئي�س ًا
ألركان اجلي�ش ،داعي ًا �إىل �إبقاء التوزيع
الطائفي واملذهبي للمواقع أالمنية
وا إلدارية على حاله ،ألن ال �شيء يعود
كما كان.
من جهة أ�خرى ،أ�كدت معلومات
�صحفية عن قيام رئي�س احلكومة
جنيب ميقاتي بجولة �ست�شمل �سوريا
وال�سعودية والعديد من الدول العربية
و أ�نه بد أ� التح�ضري لهذه اجلولة .وفـي
املعلومات ،ذكر أ�ن ميقاتي �سيبد أ� جولته
فـي �سوريا ،و أ�ن هدف جولته العربية
للجماع
ت أ�كيد موقف احلكومة الداعم إ
العربي وجتاوز الت�شكيك املحلي.
وفـي أ�ول ظهور له منذ جتمع � 13آذار
فـي �ساحة ال�شهداء ،أ�طل الرئي�س
ال�سابق للحكومة �سعد احلريري من
باري�س فـي لقاء تلفزيوين مع قناة «�إم.
تي.فـي» ،وذلك بعد أ��شهر ا إلعتكاف
مل ت أ�ت بالكثري من املواقف اجلديدة.
وكما كان متوقع ًا ،تبنى عناوين العدالة

فـي أ�فغان�ستان حتى العام  2014لن
يح ّل الو�ضع هناك .ور أ�ى ال�سيناتورات
الدميقراطيون أ�نه وفـي حني قد ي�ستلزم
أالمن القومي أالمريكي ت�ضحيات
�ضخمة فـي بع�ض أالحيان� ،إال أ�نه لي�س
هنالك من �سبب يدعو لالعتقاد ب أ�ن
بقاء ع�شرات �آالف القوات أالمريكية
فـي أ�فغان�ستان إلجناز مهمة بناء الدولة
قد ي�ساهم فـي تعزيز أ�من الواليات
املتحدة .وفـي املقابل� ،شددوا على
امللحة
�ضرورة التعاطي مع االحتياجات ّ
فـي الواليات املتحدة ،با إل�شارة �إىل
ن�سبة البطالة املرتفعة والفي�ض من
حبو�سات الرهن والعجز القيا�سي فـي
امليزانية والدين العام الذي جتاوز
 14ترليون دوالر! وك�شفوا عن توقيع
موجهة من احلزبينْ اجلمهوري
ر�سالة ّ
أ
والدميقراطي ،من ق َبل �ربعة وع�شرين
�سيناتور ًا غريهم ،قبل �إلقاء أ�وباما
خطابه أالخري حول أ�فغان�ستان ب أ��سبوع
واحد ّ
حت�ض أالخري على ا إلعالن عن
ان�سحاب �ضخم من أ�فغان�ستان باعتبار
أ�ن الواليات املتحدة حققت أالهداف
التي كانت قد حدّدتها فـي أ�فغان�ستان
وال ميكنها حت ّمل أ�ية خ�سائر بعد ا آلن
�سواء كانت مادية أ�م ب�شرية من أ�جل
حتقيق هدف بناء الدولة املفتوح
أالمد .وفـي اخلتام ر أ�ى ال�سيناتورات
الثالثة أ�ن الوقت مل يفت بعد لتغيري
م�سار أ�طول حرب أ�مريكية فـي التاريخ،
مطالبني أ�وباما ب�إعادة جميع القوات

أالمريكية �إىل الواليات املتحدة فـي
ظل االحتياجات الوطنية امللحة على
ال�صعيد ْين أالمني والداخلي.
وحتت عنوان «بو�ش و أ�وباما وم�ستقبل
الزعامة أالمريكية فـي العامل»
اعترب نائب رئي�س «جمل�س العالقات
اخلارجية أالمريكية» جيم�س ليند�سي
فـي موقع املجل�س أ�ن �آراء كل من أ�وباما
والرئي�س أالمريكي ال�سابق جورج
دبليو بو�ش حول ال�سيا�سة اخلارجية
أالمريكية تختلف كلي ًا� ،إال أ�ن هنالك
اعتقاد م�شرتك لدى الرئي�سينْ  ،وهو
أ�ن الدول أالخرى تتطلع �إىل الزعامة
أالمريكية .ف أ�و�ضح أ�ن بو�ش كان يعتقد
ب أ�ن أ��صدقاء وحلفاء الواليات املتحدة
م�ستعدّون للم�سارعة �إىل الوقوف �إىل
جانبها ل�سبب أ�نهم ي�شاركونها أ�هدافها
وي ؤ�منون بدوافعها ،فـي حني كان أ�وباما
يعتقد أ�ن ب�إمكان الواليات املتحدة
التحكم ب أ�تباعها من خالل ا إل�صغاء �إىل
الدول أالخرى والت�شديد على امل�صالح
امل�شرتكة وتف�ضيل اتخاذ خطوات
دولية متعددة أالطراف .وبح�سب
ليند�سي ،ف�إن املمار�سة ال�سيا�سية
�صحة هذ ْين االعتقاد ْين
أ�ثبتت عدم ّ
حول الزعامة أالمريكية فـي العامل،
فقد أ�درك بو�ش أ�ن الكثري من الدول
تعار�ض أ��سلوب زعامته وقيادته وكذلك
اال�سرتاتيجيات التي كان يتبعها ،كما
أ�درك أ�وباما أ�ن الكثري من الدول لي�ست
بانتظار أ�خذ التعليمات من وا�شنطن

امل�شهد اللبناين

واملحكمة الدولية والدولة ،ور أ�ى أ�ن
موجه �ضد أ�فراد ،وفـي
القرار ا إلتهامي ّ
الوقت نف�سه هاجم �سالح حزب اهلل
وانق�ضا�ض أالكرثية اجلديدة للق�ضاء
على «� 14آذار» .و أ�برز ما حملته معها
�إطاللة �سعد احلريري كانت مواقف
«�صريحة» حول �سوريا وحلفائها فـي
لبنان ،حزب اهلل والرئي�س جنيب
ميقاتي والعماد مي�شال عون .و أ�ول
جديد هو �إعالنه أ�ن «قرار �إطاحة
�سعد احلريري عن احلكومة هو قرار
�شخ�صي من ال�سيد ح�سن والرئي�س ب�شار
أال�سد ،وغريها من أالدوات» ،وا�صف ًا
ك ًال من الرئي�س جنيب ميقاتي والوزير
ال�صفدي بالـ» أ�دوات» .وفـي ما يخ�ص
مو�ضوع «ال�سني �سني» ،قال احلريري
�إن «املبادرة ال�سعودية-ال�سورية مبنية
على أ��سا�س أ�ن كل �شيء يعطى �إىل
الدولة ،وكانت هنالك «م�صاحلة
وم�ساحمة ،وكان هنالك �سالح مو�ضوع
على الطاولة» ،م�شري ًا �إىل أ�نّ الوثيقة
التي حتدث عنها ال�سيد ح�سن ن�صر
اهلل «فيها نوايا وهذه النوايا يعرفها
أالتراك والقطريون» .وتابع أ�نه «كان
حم ًال أ�كرب مني ولكن فـي الوقت ذاته،
مل أ�كن وال حلظة أ�عرف أ�ن هذا احلمل
�سيك�سر يل ظهري» ،م�ضيف ًا «كنت
أ�عرف أ�نني أ�دفع الثمن لكن ماذا دفع
ا آلخرون؟ ال يريدون أ�ن يدفعوا �شيئ ًا.
يريدون التخل�ص من �سعد احلريري».
وهكذا أ�ق ّر �سعد احلريري بوجود
الوثيقة ومبوافقته عليها ،أ�ي تنازله
عن املحكمة لقاء بقائه فـي ال�سلطة،
حتى أ�ن كثري من املراقبني �س أ�لوا كيف
ال ي�سمح للرئي�س ميقاتي أ�و �سواه أ�ن

يقبل مبا وقع عليه ووافق؟ والالفت لدى
كثري من املراقبني أ�ن املُحاور مل يتطرق
�إىل أ��سئلة حمرجة مثل أ�زمة املعار�ضة
التي يعي�شها فريق «� 14آذار» ،كما فـي
عدم ا إل�ستف�سار عن أالزمة املالية التي
يعانيها الرئي�س ال�سابق للحكومة والتي
ت�شكل أ�حد أال�سباب التي تدفعه �إىل
البقاء فـي االغرتاب �سعي ًا �إىل حلها
و�إدارتها ،فقد أ�قر احلريري أ�ي�ض ًا أ�نه
مل يغب عن لبنان لدواع أ�منية ،مثلما
أ��شاع حلفا ؤ�ه وحميطه ال�سيا�سي وقال
�إنه �سيعود �إىل بريوت ب أ��سرع وقت،
كما مل يجر فـي املقابلة الت�سا ؤ�ل عن
و�ضع �سعد احلريري وتياره وحلفائه.
و�إذا كان احلريري قد ركز فـي مقابلته
على املحكمة الدولية ،و�سالح حزب
اهلل دون �سائر العناوين ا إلقت�صادية
أ�و ال�سيا�سية ،ف�إن مراقبني اعتربوا أ�ن
�سعد احلريري وقع فـي خط أ� �سيا�سي
فادح على اعتبار أ�ن اهتمامات ال�شارع
اللبناين باتت من�ص ّبة على الو�ضع
ا إلقت�صادي وا إلجتماعي املرتدي،
والذي ينذر أ
بال�سو أ� فـي ظل خماوف
متنامية من �ضغوط اقت�صادية ميار�سها
الغرب على لبنان.
فـي املقابل ،ورد ًا على على قول احلريري
�إن املحكمة قائمة ولن ي�ستطيع أ�حد
أ�ن «يزيحها» ولو عقد ال�سيد ح�سن
ن�صر اهلل  300م ؤ�متر �صحايف ،فلن
ي�ستطيعوا أ�ن يغريوا �شيئ ًا فـي القرار
ا إلتهامي الذي �صدر ،وهنالك متهمون
وه ؤ�الء يجب أ�ن ميثلوا أ�مام املحكمة،
و أ�نه لو كان رئي�س ًا للحكومة «لبحثنا
عن املتهمني و�سلمناهم للمحكمة» ،قال
مرجع بارز فـي أالكرثية «نحن نوافق

فـي عامل اليوم املعومل .وخل�ص معترب ًا �إىل انتكا�سة اقت�صادية أ�خرى .وتابع
أ�ن جناح ال�سيا�سة اخلارجية أالمريكية ب أ�نه فـي و�ضع كهذا ،من املتوقع أ�ن
فـي امل�ستقبل يعتمد على قدرة �صناع يحافظ النظام ال�سعودي ،والذي
ال�سيا�سة فـي وا�شنطن على التك ّيف يتمتع بال�شرعية والقوة أ
والموال ،على
مع بيئة جيو�سيا�سية متغيرّ ة تبقى ا�ستمراريته بينما �سيثور غ�ضب ًا على
فيها الواليات املتحدة القوة الع�سكرية وا�شنطن .ف�س أ�ل ،ما الذي قد حتققه
والديبلوما�سية واالقت�صادية أالبرز الواليات املتحدة باعتماد �سيا�سة �شرق
موحدة �إذ ًا؟ ولفت �إىل أ�نه وفـي
فـي الوقت الذي الذي جتد فيه �صعوبة أ�و�سطية ّ
أ
ليبيا ،وجدت ا إلدارة المريكية طريقة
متزايدة فـي توجيه أالجندة العاملية.
فيما تناول رئي�س حترير «نيوزويك» فريد للم�شاركة فـي التدخل متعدد أالطراف
زكريا فـي «وا�شنطن بو�ست» االنتقادات لفر�ض منطقة حظر جوي فوق أالرا�ضي
التي تطال �سيا�سة أ�وباما حيال الليبية و إلبقاء تدخلها حمدود ًا� .إال أ�ن
أالحداث التي ي�شهدها ال�شرق أالو�سط ،الو�ضع يختلف بر أ�يه فـي �سوريا ،الفت ًا
و أ�برزها القائلة ب أ�نه لي�س لدى أ�وباما �إىل أ�ن أ�ولئك الذين يطالبون أ�وباما
موحدة حيال «الربيع العربي» ،بالعمل على رحيل الرئي�س ال�سوري
�سيا�سة ّ
أ
ف�س أ�ل ع ّما �إذا كان ينبعي على الرئي�س ب�شار ال�سد هم الذين كانوا قد انتقدوه
أالمريكي أ�ن يعتمد �سيا�سة موحدّة فـي للمطالبة برحيل الرئي�س الليبي معمر
املنطقة .ولفت �إىل أ�ن هنالك اختالف القذايف .ور أ�ى أ�ن ه ؤ�الء أال�شخا�ص رمبا
كبري فـي الظروف وامل�صالح أالمريكية يريدون الواليات املتحدة أ�ن تتدخل فـي
وقدرة وا�شنطن على توجيه أالحداث �سوريا أ�ي�ض ًا مما �سيزيد عدد احلروب
فـي كل من تون�س وم�صر وليبيا و�سوريا املتو ّرطة فيها ا إلدارة أالمريكية
وال�سعودية .و�ضرب مثا ًال على ذلك �إىل أ�ربعة! وخل�ص زكريا معترب ًا أ�ن
ال�سعودية ،حيث امل�صالح واملبادئ احل�سابات الدقيقة للتكاليف أ
والرباح
أالمريكية تتعار�ض متام ًا ،ف أ�و�ضح أ�نه هي ما مت ّيز �سيا�سة �إدارة أ�وباما� ،إذ
فـي حال بد أ�ت ا إلدارة أالمريكية تطالب بر أ�يه أ�ن ا إلغراء ال�شديد الذي ت�شكله
بتغيري النظام فـي الريا�ض -مما ال�سيا�سة اخلارجية أالمريكية احلديثة
�سينتج عنه مظاهرات وا�سعة النطاق يتمثل ب�إطالق ت�صريحات مد ّوية يرتتب
وحالة من عدم اال�ستقرار -فمن عليها الحق ًا التزامات وتكاليف �ضخمة،
� أش�ن ذلك أ�ن ي ؤ�دي �إىل ارتفاع أ��سعار ولذا أ�كد على أ�ن ال�سيا�سة اخلارجية
النفط ب�شكل كبري و�سريع ،مما �سيع ّر�ض احلكيمة هي تلك التي ت�ضع أ�مامها
الواليات املتحدة ومعظم الدول املتطورة قيود ًا وحتفظات ا�سرتاتيجية.
ترجمة و�إعداد� :سارة عو�ض ومها �صالح

احلريري على أ�ننا لن نتمكن من تغيري
�شيء فـي املحكمة ،ألن من ي�ستطيع أ�ن
يغري حروفها واتهاماتها هو أالمريكي
وا إل�سرائيلي وهو ما أ�كدته التجربة منذ
�ست �سنوات حتى ا آلن».
أ
وفـي �إطاللة �إعالمية مبا�شرة �وىل له
بعد �صدور القرار ا إلتهامي ،ن�شرت
«نيويورك تاميز» مقا ًال لرئي�س املحكمة
اخلا�صة بلبنان أ�نطونيو كا�سيزي اعترب
فيه القرار «حلظة حا�سمة بالن�سبة �إىل
اللبنانيني ودولتهم والعدالة الدولية
ومنطقة ال�شرق أالو�سط» .وقال «�إن
تقدمي امل�س ؤ�ولني عن أالحداث الرهيبة
فـي � 14شباط � 2005إىل العدالة هو
معلم مهم» .و أ��ضاف «لقد مت التو�صل
�إىل ه ؤ�الء ،ونحن ننتظر القب�ض عليهم».
والحظ أ�ن «البع�ض يدعي أ�ن �سعينا �إىل
حتقيق العدالة �سيهدد ا إل�ستقرار فـي
لبنان .هذا خط أ� .فاال�ستقرار احلقيقي
ميكن التو�صل �إليه عندما يتم ا�ستدعاء
امل�س ؤ�ولني عن اجلرائم املروعة .هذا هو
الطابع الدويل للمحكمة اخلا�صة بلبنان
التي تن أ�ى با إلجراءات الق�ضائية عن
ال�صراعات ال�سيا�سية» .وذكر حكومة
لبنان «بالتزاماتها الدولية والتي ال لب�س
فيها ،وهي ت�شمل توقيف الذين وردت
أ��سما ؤ�هم فـي قرار ا إلتهام وا�ستمرار
احلماية لق�ضاتنا واملوظفني واملحامني
وامل�ساهمة املالية للبنان فـي عملنا».
هذا ون�سبت «وكالة أالنباء املركزية»
�إىل م�صادر متابعة ل�سري املحكمة أ�ن
من املرجح �صدور الدفعة الثانية من
مذكرات التوقيف نهاية ال�شهر احلايل
و أ�ن عددها يرتاوح بني  14و 17مذكرة.
وكان رئي�س «كتلة الوفاء للمقاومة»

النائب حممد رعد قد �شدد على «�ضرورة
ا إللتفات �إىل أ�ن القرار ا إلتهامي الذي
�صدر بحق عدد من أال�شخا�ص يهدف
�إىل ا�ستدراج املقاومة ،وذلك عرب
حتميلها م�س ؤ�ولية جرمية ارتكبت
فـي لبنان واملقاومة كانت أ�ول و أ�كرث
املت�ضررين من نتائجها ،هي ومن يحمل
رايتها ومن يلتزم بنهجها وخطها».
واعترب رعد « أ�ن هذا ا إلتهام ال ي�ساوي
قيمة احلرب الذي كتب فيه ،واملق�صود
منه جتيي�ش الر أ�ي العام الدويل وحتري�ض
الدول العربية وا إل�سالمية و أ�مريكا
الالتينية وال�شمالية �ضد املقاومة
و�شيء ا�سمه حزب اهلل فـي لبنان ،علهم
ينجحون فـي حما�صرة املقاومة وت�ضييق
اخلناق عليها ،نف�سي ًا و�سيا�سي ًا ومالي ًا
واجتماعي ًا» .وكان النائب وليد جنبالط
قد حذر من تداعيات القرار ا إلتهامي
على ال�سلم أالهلي ،الفت ًا ا إلنتباه �إىل
أ�ن املحكمة الدولية هي �إحدى أ�دوات
ال�صراع وت�صفية احل�سابات مع حزب
اهلل.
فـي املح�صلة ،تبدو امللفات ال�سيا�سية
املحلية وا إلقليمية التي ت�شغل ال�ساحة
ال�سيا�سية كثرية و�شائكة ولكن املواطن
اللبناين يتطلع �إىل أ�مرين معاجلة
احلكومة لهذه امللفات بهدوء وروية ،من
جهة ،والت�صدي بجدية للملفات املت�صلة
باحلياة ا إلقت�صادية واخلدماتية
وا إلدارية واملعي�شية من جهة ثانية.
فانتظارات اللبنانيني طالت وطغيان
أالزمة ال�سيا�سية والغرق فـي تفا�صيلها
ال ي�سمن وال يغني من جوع! فهل تنجح
حكومة ميقاتي فـي مهماتها ال�صعبة؟
احلـــــوار
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م ؤ��س�ســة خمزومـــي

اجلمعة 2011/7/15

«م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي القـــانــــون...

الوقاية ...حماية لك

بهدف �إفادة أ�كرب عدد ممكن من
املواطنني ،قام برنامج «الرعاية
ال�صحية» لدى «م ؤ��س�سة خمزومي»
للعالن عن
بتوزيع من�ش ـ ــورات إ
خدمة الك�شــف املجاين أ
لل�سنـ ــان
وعن احل�سومـ ــات اخلا�ص ـ ــة على
خدمات أال�سنان التي يق ّدمها
الربنامج خالل هذه الفرتة،
وذلك فـي عدة مناطق فـي بريوت:

جرمية التزوير

أال�شرفية واملزرعة وطريق اجلديدة
وامل�صيطبة.
واجلدير ذكره أ�ن العمل قد بد أ� فـي
مركز امل ؤ��س�سة ال�صحـ ــي اجلديد فـي
منطقـ ــة كرم الزيتــون  -أال�شرفية،
و أ�نه ي ؤ�م ـ ــن جميـ ــع اخلدمات
ال�صحية التي اعتاد أ�ن يقدّمها
للم�ستفيدين ،با إل�ضافـ ــة �إىل خدمة
الت�صوير ال�صوتي.

ين�ص قانون العقوبات اللبناين
على أ�ن التزوير هو حتريف متع ّمد
للحقيقة فـي الوقائع أ�و البيانات التي
يثبتها �صك أ�و خمطوط ي�شكل م�ستند ًا
بدافع �إحداث �ضرر مادي أ�و معنوي
أ�و اجتماعي .ويتابع القانون بن�صه
فيعاقب من ا�ستعمل املز َّور وهو عامل
ب أ�مره بنف�س عقوبة مرتكب التزوير
ولكن �إذا ارتكب التزوير أ�و ا�ستعمل
املز َّور بق�صد �إثبات أ�مر �صحيح
خف�ضت العقوبة.

وفـي  ...ور�شة عمل «الطاقة املتجددة»
حر�ص ًا منها على حماية البيئة فـي
لبنان ،كانت «م ؤ��س�سة خمزومي» رائدة
فـي التط ّرق ملو�ضوع الطاقة املتجددة
و أ�همية ا�ستخدامها حيث تنظم من
خالل برنامج «البيئة–الزراعة»
حما�ضرات وور�ش عمل حول ا�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية فـي كافة املناطق
اللبنانية .كما حتر�ص امل ؤ��س�سة أ�ي�ض ًا
على امل�شاركة فـي الن�شاطات التي
تتعلق بهذا املو�ضوع حيث �شاركت فـي
 8متوز احلايل فـي ور�شة عمل حتت
عنوان «الطاقة املتجددة» ،وذلك فـي

فندق «جفينور روتانا» فـي بريوت.
وقد قام بتنظيم هذه الور�شة
World
الـ»Wildlife
 )Fund» (WWFو»اجلمعية
اللبنانية لتوفري الطاقة وللبيئة»
(.)ALMEE
وت�ض ّمنت الور�شة عدة حلقات عمل
تناول فيها امل�شاركون و�ضع الطاقة فـي
لبنان ،واالحتياجات فـي هذا املجال،
و�سبل التعاون بني الـ»»WWF
واجلمعيات البيئية اللبنانية فـي �إطار
الطاقة املتجددة.

يوجد نوعان من التزوير:
 التزوير املادي :حيث يتم عن طريقت�شويه املخطوط بالتح�شية أ�و التقليد
أ�و احلذف أ�و احلك أ�ي عمل يحرف
مادي ًا فـي الكتابة فيك�شفه النظر أ�و
التطبيق الفني.
 التزوير املعنوي :حيث يح�صلدون أ�ن يرتك أ�ي أ�ثر مادي ظاهر أ�و
حم�سو�س فـي الكتابة أ�و فـي ال�شكل
ألن التحريف فـي هذه الطريقة
يتناول م�ضمون املخطوطة املكتوبة أ�ي
املو�ضوع نف�سه الذي يثبت احلق كما
يتناول معناها أ�ي�ض ًا وذلك ب�إدراج
بيانات كاذبة فيها على انها �صحيحة
وهي غري ذلك أ�و يذكر أ�قوال غري
التي �صدرت عن �صاحبها أ�و بايراد
أ�مور أ�و �إغفالها ب�شكل مغاير للحقيقة
والواقع .أ�ما معيار التمييز بني هذين
النوعني من التزوير فيعود �إىل
الو�سائل امل�ستعملة فـي هذا النوع أ�و
ذاك� ،إذ لكل منهما و�سائله اخلا�صة.

وفـي  ...م ؤ�متر بر�شلونة
�شارك برنامج «البيئة–الزراعة» فـي
«م ؤ��س�سة خمزومي» فـي م ؤ�متر بيئي
ُعقد فـي بر�شلونة�-إ�سبانيا فـي  28و29
حزيران املا�ضي ،وكان حتت عنوان
«الطبيعة والبيئة فـي ا إلحتاد من أ�جل
املتو�سط».
أ
وعقد امل ؤ�متر فـي مقر المانة العامة
للحتاد ،وهو من تنظيم ومتويل
إ
ا إلحتاد والـ»World Wildlife
 )Fund» (WWFوقد �شارك
فيه العديد من اجلمعيات التي تعنى
بالبيئة فـي البحر املتو�سط.
وقد تباحث امل ؤ�مترون فـي جملة

موا�ضيع ومن �ضمنها الطاقة املتجددة،
والتنوع البيولوجي فـي البحر ،والتنمية
امل�ستدامة وا�ستخدام أالرا�ضي ،و ّمت
الرتكيز على أ�همية منظمات املجتمع
املدين فـي االهتمام أ
بالمور البيئية
التي يعنى بها ا إلحتاد وب�سيا�ساته
البيئية.
وقد أ�جرت مديرة برنامج «البيئة–
الزراعة» فـي «م ؤ��س�سة خمزومي»،
املهند�سة �س ّالمة نعماين جملة
ات�صاالت على هام�ش امل ؤ�متر ،مع
امل�س ؤ�ولني فـي ا إلحتاد ،بهدف التعاون
فـي امل�ستقبل.

وكما لكل جرم عنا�صر ال بد من
توافرها حتى يكت�سب الطابع اجلرمي،
كذلك فـي التزوير فالعن�صر القانوين

توا�صل م�ستمر مع كافة هيئات املجتمع املدين
من باب احلر�ص على ا�ستمرارية
التوا�صل مع كافة هيئات املجتمع
املدين ،ل ّبت «م ؤ��س�سة خمزومي»
الدعوة حل�ضور حفل التخريـ ــج
الذي أ�قامته «املنظمـ ــة العربية
للمعلوماتيـ ــة واالت�صاالت»  » -أ�جمع»

بالتعاون مع بلدية برج الرباجنــة
و«منظمة مري�سي كور» ،حتت
رعاية وزير االت�صاالت ال�سيد نقوال
�صحناوي ،فـي «مركز برج الرباجنة
للمتياز» -برج الرباجنة ،فـي 7
إ
متوز احلايل.

وقد مت تخريج  588متدرب ًا �ضمن
برنامج «�إتاحة الفر�ص ،بناء املجتمع»
املم ّول من احلكومة االحتادية
أالملانية ،والذي من أ�هدافه بناء
جمتمع جامع وحتديد ًا بني ال�شعبني
اللبناين والفل�سطينـ ــي ومواكبة �سوق

العمل وتنمية القدرات .
مع العلم أ�ن «منظمة مر�سي كور»
هي ممثلـ ــة احلكومة أالملانية
لهذا الربنامج و�شريكاها املحليان
املنفذان هما « أ�جمع» و«جمعية املر أ�ة
الفل�سطينية اخلريية».

وفـي  ...حفل �إطالق م�شروع
«تعزيز م�شاركة املر أ�ة فـي التنمية واحلكم املحلي»
�شارك برنامج «التوعيـ ــة» فـي
«م ؤ��س�سة خمزومي» فـي حفل �إطالق
م�شروع «تعزيز م�شاركة املر أ�ة فـي
التنمية واحلكم املحلي» ،وذلك فـي
 11متوز احلايل فـي «مركز التدريب
ا إلجتماعي» فـي بدارو ،التابع لوزارة
ال� ؤش�ون ا إلجتماعية .وامل�شروع هو
من تنظيم وزارة ال� ؤش�ون ا إلجتماعية
ومتويل «مكتب التعاون ا إليطايل

للتنمية» فـي ال�سفارة ا إليطالية،
ويهدف �إىل تعزيز دور املر أ�ة فـي
�صنع القرار فـي املجتمع املحلي،
وتعزيز دور وزارة ال� ؤش�ون واملراكز
التابعة لها فـي هذا املجال.
وقد ّمت فـي هذا ا إلطار اختيار 18
مركز ًا للخدمات ا إلمنائية تابع ًا
لوزارة ال� ؤش�ون ،وو�ضع خارطة
للجمعيات الن�سائية النا�شطة على

امل�ستوى املحلي ،على أ�ن يتم حتديث
قواعد بيانات هذه املراكز ،وتقام
حملة �إعالمية وطنية لتحفيز الن�ساء
على لعب دور فاعل فـي املجتمع
املحلي ،وذلك من خالل تطوير
قدرات الن�ساء فـي املجتمعات املحلية
لناحية التخطيط اال�سرتاتيجي
و�إدارة حملة �إنتخابية.
و�سوف يتم متويل ودعم م�شاريع

لل�سيدات امل�شاركات فـي الدورة،
وتن� أش� فـي مرحلة ثانية �شبكة وطنية
للن�ساء املنتخبات والنا�شطات على
ال�صعيد املحلي ،ويعقد م ؤ�متر �إقليمي
متو�سطي فـي لبنان أ�و فـي �إحدى
الدول املتو�سطية ،بهدف تبادل
اخلربات بني الن�ساء املنتخبات على
ال�صعيد املحلي فـي حو�ض البحر
أالبي�ض املتو�سط.

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

لهذه اجلرمية يتمثل بن�ص املادة
 453من قانون العقوبات اللبناين
الذي ي�ضفي ال�صيغة غري امل�شروعة
على اجلرائم املخلة بالثقة العامة
أ�ي ب�إ�ضفائه احلماية القانونية لهذا
احلق أال�سا�سي ال�ستقرار الثقة
واملعامالت بني أالفراد من جهة،
وبني ه ؤ�الء والدولة من جهة أ�خرى.
�إمنا هذه اجلرمية اجلزائية ال تكتمل
� إ ّال بقيام جميع عنا�صرها وحتقق
كامل �شروطها املن�صو�ص عليها
فـي القانون اجلزائي ،والتي تتمثل
بالعن�صر املادي والعن�صر املعنوي.
� إ ّال ان امل�شرتع اللبناين أ��ضاف
�شرط ًا أ��سا�سي ًا لقيام جرمية التزوير
أ�ال وهو �شرط حتقق ال�ضرر بوجه
أالكيد أ�و االحتمايل خمفف ًا بذلك
�شروط التجرمي املتعلقة بهذا النوع
من اجلرائم اخلطرة والتي كان
من املتوجب أ�ن يت�شدد امل�شرتع فـي
جترميها حتى ال ي�سهل على املجرم
الهروب من العقوبة بحجة عدم حتقق
ال�ضرر بالوجه أالكيد أ�و االحتمايل �إذ
ميكن دائم ًا للمدعى عليه أ�ن يديل
بعدم وجوده و�إثبات ذلك بو�سائل
متع ّددة تقف جتاهها النيابة العامة
فـي كثري من أالحيان عاجزة عن
دح�ضها و�إثبات حتقق جميع العنا�صر
وال�شروط املتعلقة بجرمية التزوير.
 vvاللجنة القانونية
فـي حزب احلوار الوطني

 vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
ا�ست�شارات قانونية.

امللكة غازية خاتون
«برنامج التوعية»
«م ؤ��س�سة خمزومي»
ُعرفت امللكة غازية زوجة امللك
املظفر� ،صاحب حماة ،برحابة
العقل والعدل والرحمة .يعود لها
الف�ضل فـي ا�ستقرار حكم زوجها.
كانت غازية عميقة ا إلميان باهلل،
وكانت ترى فـي �إ�سناد امللك لزوجها
م�س ؤ�ولية ج�سيمة ترهق كاهله عندما
ي أ�تي يوم احل�ساب أ�مام اهلل .ملّا
مات زوجها حزنت ومتنت أ�ن تلحق

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

به ،ولكنها ان�صرفت لدعم ابنها
املن�صور خ�صو�ص ًا و أ�نه ما زال فتي ًا،
فكانت تدير بنف�سها � ؤش�ون اململكة،
وتختار الوزراء وت�شركه فـي كل أ�مر
ت�صدره ،ومل تغفل أ�مر متابعة تثقيفه،
فا�ستقدمت فقهاء الع�صر لتعليمه،
وكانت تطلب �إليهم أ�ن يكونوا ق�ساة
عليه .وبعد أ�ن بلغ ابنها �سن الر�شد،
عكفت على العبادة واعتزلت النا�س
وماتت فـي قلعة حماة �سنة 966
ميالدية.
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي

