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امل�شهد اللبناين

ال�ساحة ال�سيا�سية تختلف على «احلوار»!
املطلوب من حكومة ميقاتي االنتاج الذي حتتاجه البالد منذ وقت طويل
�شكلت هذا أال�سبوع املبادرة الرئا�سية
إلعادة �إحياء طاولة احلوار الوطني،
التي أ�طلقها جمدد ًا رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان فـي عملية
ج�س نب�ض إلمكان ا�ستئناف جل�سات
احلوار الوطني بـ» أ�طر جديدة» ،بند ًا
�إ�ضافي ًا على قائمة امللفات اخلالفية
وال�سجالية فـي ال�ساحة ال�سيا�سية ال
فريقي  8و� 14آذار اللذين
�سيما بني
ْ
بادرا �إىل «فر�ض ال�شروط امل�سبقة» على
احلوار مبا ير�سم العديد من عالمات
اال�ستفهام حول املبد أ� بح ّد ذاته .وقد
ركزت قوى املعار�ضة بحمالتها �ضد
حكومة جنيب ميقاتي على الت�صويب
على التعيينات ا إلدارية ف�ض ًال عن طاولة
احلوار ،فـي حني لوحظ غياب ملف
املحكمة الدولية وقرارها ا إلتهامي عن
ت�صريحات أالقلية النيابية وخ�صو�ص ًا
«كتلة امل�ستقبل» ،بينما أ�كد خطاب
أالمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن
ن�صر اهلل الذي أ�لقاه �ضمن �سل�سلة
خم�ص�صة إلحياء ذكرى
�إطالالت
ّ
حرب متوز  ،2006جمدد ًا أ�ن مئة قرار
يغي �شيئ ًا
اتهامي �ضد حزب اهلل لن رّ
فـي املعادلة ،و أ�ن احلزب �سيخرج من
«م ؤ�امرة» املحكمة الدولية أ�قوى و أ�ع ّز
مما كان ،و�آمال املراهنني على املحكمة

للنيل من املقاومة �ستذهب هبا ًء منثور ًا
متام ًا كما ذهبت « أ�حالمهم» بالق�ضاء
على املقاومة � إ ّبان حرب متوز ،2006
حني كان «االنت�صار» .وباخت�صار ،من
مل يهزّه أ�قوى �سالح جو فـي املنطقة
لن ي�ستطيع أ�ن يهزّه دانيال بلمار أ�و
دانيال فران�سني أ�و أ�نطونيو كا�سيزي،
قال ال�سيد ن�صر اهلل .عملي ًا ،أ�طلقت
حكومة ميقاتي هذا أال�سبوع جملة من
ا إل�شارات العملية ال �سيما فـي ملف
التعيينات ا إلدارية ،ولكن املعار�ضة
تبدو من خالل ت�صريحات أ�قطابها
أ�نها م�صممة على �إ�سقاطها من
بوابة التعيينات و�سواها من امللفات
خ�صو�ص ًا فـي ملف املحكمة وعودة
احلديث عن «�شهود الزور»� ،إذ يبدو
أ�ي�ض ًا أ�ن املعار�ضة حتاول أ�ن تلعب
على ما اعتربته أ�و�ساطها تناق�ض ًا بني
حديث ميقاتي هذا أال�سبوع إلحدى
و�سائل ا إلعالم الغربية أ�كد فيه على
التزام حكومته �سقف املحكمة الدولية،
بينما ي ؤ�كد أالمني العام حلزب اهلل
على أ�ن القوى العظمى مل تتمكن من
الق�ضاء على املقاومة ،فكيف مبحكمة
دولية عاجزة عن تنفيذ قراراتها ،وهي
تراهن أ�ن من � أش�ن هذه التناق�ضات أ�ن
تكرب فـي حال مت االعالن عن م�ضمون

احلدث بعيون عربية

احلدث بعيون غربية

غيبوبة مبارك إ�بتزاز وت�ضليل
�سلطت ال�صحف العربية ال�ضوء على
التطورات فـي م�صر ما بعد الثورة،
فالحظت أ�ن ال�شعب عاد �إىل التململ
و أ�ن الثورة مل ت ؤ�ت ثمارها بعد .ولفتت
�إحدى ا إلفتتاحيات �إىل أ�ن النخب
العربية وا إلعالم العربي مل مينحا
م�ساحة كافية لـ»اليوم التايل» ملا حتمله
الثورات .فبح�سب �إحدى كربيات
ال�صحف امل�صرية ،عادت اجلماهري
�إىل الغ�ضب ثانية ،راف�ضة ا إل�صالحات
الباهتة بعد أ�ن �شعرت ب أ�ن الثورات
مل ت أ�ت ب أ�فكار جريئة ،و�إمنا جاءت
بنف�س العطر القدمي فى زجاجات
جديدة! وهنالك من حذر احلكومات
اجلديدة من تخييب أ�مل ال�شعوب ،فال
�شيء ميكنه أ�ن يدفع ال�شعوب لل�صرب
والتحمل �إال �إميانها ب أ�ن هنالك أ�م ًال فـي
نهاية النفق املظلم! فـي حني اعتربت
�إحدى االفتتاحيات أ�ن غيبوبة مبارك
�إبتزاز وت�ضليل ،مت�سائلة عما �إذا
كانت الت�سريبات حول غيبوبة مبارك
ترمي �إىل ح�صد التعاطف ال�شعبي
�إىل جانبه أ�م أ�نها متعمدة لت أ�جيل أ�ي
توجه لتقدميه �إىل العدالة .والالفت أ�ن
ّ
هنالك من ربط بني الثورات العربية

القرار االتهامي فـي خالل أال�سابيع
القليلة املقبلة؟ كما تراهن على املوقف
الدويل الذي تتوقع أ�ن يتدرج �صعود ًا
مع عدم تنفيذ مطالب املحكمة الدولية
جلهة ت�سليم املطلوبني من قبلها .أ�ما
رهان املعار�ضة أالكرب فينتظر م آ�ل
أالو�ضاع داخل �سوريا ملا لها من ت أ�ثري
مبا�شر على الو�ضع ال�سيا�سي اللبناين.
هذا مع العلم أ�ن الرئي�س ميقاتي تلقى
هذا أال�سبوع ر�سالة «دعم مطلق» من
رئي�س الوزراء الفرن�سي فرن�سوا ف ّيون.
وكان قد اكتمل هذا أال�سبوع ن�صاب
حكومة ميقاتي التي عززت انطالقتها
ب�صدور مر�سوم قبول ا�ستقالة رئي�س
«احلزب الدميقراطي اللبناين» النائب
طالل أ�ر�سالن من احلكومة وتعيني
�شقيق زوجته مروان خري الدين ممث ًال
له (فـي املقعد الدرزي الثالث) ليكتمل
بذلك الن�صاب احلكومي مب�شاركة
خري الدين الذي ح�ضر جل�سة جمل�س
الوزراء فـي ال�سراي ،علم ًا أ�ن معلومات
�صحفية ذكرت أ�ن ت�سمية خري الدين
أ�تت بعد طلب أالمني العام حلزب اهلل
من أ�ر�سالن .وكان جمل�س الوزراء قد
عينّ فـي أ�ول جل�سة يعقدها فـي ال�سراي
احلكومي ،نائب مدير املخابرات فـي
اجلي�ش العميد عبا�س كاظم �إبراهيم

مدير ًا أ
للمن العام ،بعد ترقيته �إىل
رتبة لواء ،والعميد رميون خطار مدير ًا
عام ًا للدفاع املدين.
وبدا هذا أال�سبوع أ�ن احلكومة ت�ستعد
لفتح ملفات جممدة من احلكومة
ال�سابقة كمو�ضوع �شهود الزور الذي
أ�علن العماد مي�شال عون ف�صله عن
طاولة احلوار ،ألنه «بوجود �سلطة
جديدة م�ستعدة التخاذ قرار فـي ما
يتعلق مبو�ضوع �شهود الزور ،ف�إنه �صار
يف�صل بني امللف املذكور وبني طاولة
احلوار».
أ
أ
وقد لوحظ هذا ال�سبوع �ن رئي�س
احلكومة جنيب ميقاتي وا�صل �سيا�سة
االنفتاح على املجتمع الدويل ،فـي
مواجهة رهان املعار�ضة على مقاطعة
احلكومات العربية أ
والجنبية للحكومة.
فقد جدّد الرئي�س ميقاتي القول ل�شبكة
«�سي .أ�ن .أ�ن» أالمريكية ب أ�نه �سيتعامل
مع املحكمة ،وتع ّهد ب أ�ن يلتزم بكافة
واجبات لبنان حيال املحكمة ،وقال �إنه
�سي�سلم املطلوبني مبذكرات توقيف فـي
الق�ضية «�إذا كانوا فـي لبنان» .واعترب
أ�ن القوى ال�سيا�سية ا�ستقبلت �صدور
مذكرات التوقيف «بهدوء» .ورد ًا على
�س ؤ�ال حول موقف حزب اهلل احلا�سم
على ل�سان أ�مينه العام ال�سيد ح�سن

وتهديد �إ�سرائيل للبنان عرب التعدي
على حدوده البحرية وثروته عن
طريق فر�ض تر�سيم �إ�سرائيلي للحدود
البحرية ب�شكل ي�ضم مناطق ا�ستك�شاف
للنفط والغاز داخل مياه لبنان وحتاول
�إ�سرائيل �سرقتها.
فتحت عنوان «ما بعد ن�شوة الربيع
العربي» ر أ�ت أ
«الهرام» امل�صرية أ�ن
النخب العربية وا إلعالم العربي ان�شغل
باالحتفاء ب�سقوط الطغاة العرب،
وت�ساقط أالنظمة الديكتاتورية العربية
ومل يتم منح م�ساحة كافية لت أ�مل
«اليوم التايل» ملا �سوف حتمله الثورات،
وامل�ساحة الكبرية ما بني أ
«الحالم
الكبرية» و»ا إلمكانيات املحدودة» ف�ضالً
عن عدم �صرب اجلماهري املتعط�شة
للتغيري وحتول حياتها ما بني حلظة
و�ضحاها .و أ�كدت على أ�ن اخلطورة
تكمن هنا ،فقد بد أ�ت �إرها�صاتها فى
ال�شوارع العربية �سواء فـي القاهرة أ�م
تون�س� ،إذ عادت اجلماهري �إىل الغ�ضب
ثانية ،وبد أ�ت ترف�ض ا إل�صالحات
الباهتة ،وت�شعر ب أ�ن الثورات مل ت أ�ت
ب أ�فكار جريئة مبدعة ،و�إمنا جاءت
بنف�س العطر ()...
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إ�رتباك فـي ال�سيا�سة أ
المريكية
حيال باك�ستان!
ركزت ال�صحف الغربية على العالقات
أالمريكية-الباك�ستانية و�آخر تطوراتها
القرار أالمريكي بتجميد  800مليون
دوالر من امل�ساعدات الع�سكرية
لباك�ستان وتداعيات هذا القرار على

خطة ا إلن�سحاب من أ�فغان�ستان.
وانتقدت جميعها هذا القرار فـي
ظل تزايد ال�شعور بالعداء للواليات
املتحدة .و أ�جمعت على �ضرورة أ� ّال
ت�سمح وا�شنطن لعالقاتها ()...
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ن�صر اهلل ب أ�ن املذكرات لن تنفذ ولو بعد
� 300سنة ،قال ميقاتي «دعونا ال ن�ستبق
أالمور ،فلننتظر لر ؤ�ية ما �سيحدث،
ونحن فـي احلكومة �سنعمل كل ما
ميكننا عمله» .وفـي معلومات �صحافية
أ�ن احلكومة وافقت على التمويل �إثبات ًا
منها على التزامها بالقرارات الدولية،
علم ًا أ�ن االتفاق قد مت ب أ�ن يخرج
وزراء حزب اهلل من اجلل�سة الوزارية
التي يقر فيها متويل املحكمة ،لذلك
ت�ستطيع حكومة ميقاتي طم أ�نة املجتمع
الدويل ب أ�ن لبنان ال يزال حتت �سقف
قراراتها.
وكانت برزت زيارة الرئي�س ميقاتي
�إىل اجلنوب ،للمرة أالوىل منذ ت أ�ليفه
احلكومة ،حيث حظي با�ستقبال �شعبي

مم ّيز .و أ�كد خاللها أ�ن اال�ستقرار فـي
جنوب لبنان هو مفتاح اال�ستقرار فـي
منطقة ال�شرق أالو�سط التي لن يعود
�إليها أالمن أ
والمان �إال من خالل �سالم
عادل ودائم و�شامل ،معلن ًا أ�ن احلكومة،
التي أ�كدت التزامها تطبيق القرار
 1701بكل مندرجاته� ،ستوا�صل مطالبة
أالمم املتحدة بو�ضع ح ّد لالنتهاكات
ا إل�سرائيلية الدائمة ل�سيادة لبنان،
وتطبيق القرار تطبيق ًا كام ًال واالنتقال
من مرحلة وقف أالعمال العدائية �إىل
وقف دائم إلطالق النار .ور أ�ى رئي�س
املجل�س النيابي نبيه بري أ�ن «رئي�س
الوزراء أ�راد من زيارته �إىل اجلنوب
ت أ�كيد احرتام لبنان للقرار  1701زائد
الت�شديد على العالقات ()...

احلدث بعيون إ��رسائيلية
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إ��رسائيل ولبنان على الطريق
نحو حرب جديدة
�سلطت ال�صحف العربية ال�ضوء على
«حرب لبنان الثانية» فـي الذكرى
اخلام�سة للعدوان على لبنان الذي
جرت ف�صوله فـي مثل هذه أاليام من
العام  .2006ف أ�جمعت على أ�ن حزب
اهلل ا�ستطاع حتقيق انت�صار ب�سبب
قدرته على ال�صمود ،حتى أ�نه حقق
انت�صار ًا كبري ًا �آخر عندما التم�س وزير
احلكومة ا إل�سرائيلية �آنذاك �إيهود
أ�وملرت ووزيرة خارجيته ت�سيبي ليفني

وقف �إطالق النار فكان القرار .1701
هذا وانتقد البع�ض موقف ا إلدارة
أالمريكية من ال�صراع اللبناين-
ا إل�سرائيلي امل�ستجد على خلفية تر�سيم
احلدود البحرية لال�ستفادة من الغاز
الطبيعي ،فرف�ض الواليات املتحدة
ا إلنحياز ألي طرف يعني أ�نها تنحاز
ل�صالح �إيران وحزب اهلل �ضد حليفتها
�إ�سرائيل ،مما ي�ضع أالخرية ولبنان على
الطريق نحو حرب ()...
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ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

زار رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي رئي�س
املخابرات العامة امل�صرية اللواء مراد موافـي فـي القاهرة.
وكان املهند�س خمزومي قد ل ّبى دعوة حل�ضور احتفال أ�قامته
حركة « أ�مل» ،ممث ًال بع�ضو املكتب ال�سيا�سي �إياد �سكرية.
من ناحيته ،زار وفد من «قطاع ال�شباب والطالب» فـي احلزب مدير
القت�صادية و�إدارة أ
العمال فـي اجلامعة اللبنانية
كلية العلوم إ
الدكتور كامل كالك�ش ومدير كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
الدكتور حممد منذر.
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خمزومي عند اللواء موافـي
لتعزيز دور م�صر فـي حت�صني ال�ساحة
العربية

ف ؤ�اد خمزومي

أالجواء ال�سيا�سية لي�ست على ما يرام .فال�ساحة ال�سيا�سية ما زالت تختزن
الكثري من اخلالفات ال�سيا�سية حول مبادئ و أ��س�س وثوابت ال ب ّد من التوافق حولها
لت�سيري قطار احلكم وامل ؤ��س�سات من جهة ،و�إر�ساء نوع من ا إل�ستقرار والعالقة
ال�سليمة بني ال�سلطة واملعار�ضة .فالعالقات مع �سوريا مبا فيها ا إلختالف فـي
النظر �إىل التطورات ال�سورية احلالية و�إىل �سالح املقاومة وما �شابه من امللفات
ما زالت أ
ولل�سف حمل �سجال داخلي .و�إذا كان من الواجب وقف ال�سجال حولها
خ�صو�ص ًا بعد جتربة ال�سنوات ال�ست املا�ضية واملعاناة التي عا�شها اللبنانيون بجميع
أ�طيافهم ،ف�إن طاولة احلوار التي يرعاها رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
هي مكان منا�سب لطرح هذه الق�ضايا .وقد أ�ثبتت التجارب ال�سابقة أ�ن جمرد
انعقاد طاولة احلوار ينعك�س تهدئة على ال�شارع كما ي�شكل طم أ�نة للمواطنني.
بالت أ�كيد ال ميكن الزعم ب أ�ن طاولة احلوار هي املكان أالمثل لعر�ض امل�شاكل
الوطنية والتو�صل �إىل حلول لها ،فنحن فـي «حزب احلوار الوطني» ن ؤ�من ب أ�ن
امل ؤ��س�سات الد�ستورية املنتخبة من قبل اللبنانيني هي املكان أالف�ضل ،وتطبيق
الد�ستور هو احلل أالمثل .ولكننا واقعيون أ�ي�ض ًا ونعلم أ�نه ما مل جتر �إنتخابات نيابية وينتج عنها جمل�س نواب منتخب وفق
قانون عادل يعتمد الن�سبية �سوف تبقى الدميقراطية ناق�صة فـي بلدنا و�سوف يبقى التخبط �سمة ال�ساحة ال�سيا�سية .وما
ين�ص الد�ستور اللبناين وتتح ّول �إليه الق�ضايا
مل يتم ا�ستكمال تنفيذ بنود اتفاق الطائف عرب انتخاب جمل�س لل�شيوخ كما ّ
أ
الوطنية الكربى للتوافق حولها والبت مب�صريها ،ومن املعلوم أ�ن جمل�س ال�شيوخ هو مركز متثيل الطوائف �ما التمثيل النيابي
في�صبح خارج القيد الطائفي ،مبا ي�شكل �ضمان ًا للطوائف فـي خمتلف الق�ضايا املثرية للهواج�س أ�و املخاوف على ح�ضور
الطائفة الوطني .وهذا لن يح�صل قبل �إن�شاء الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية ال�سيا�سية متهيد ًَا إللغاء الطائفية كما ين�ص
عليها الد�ستور اللبناين.
من أ�جل هذا ...نعم يجب العمل وب أ��سرع ما ميكن على تطبيق اتفاق الطائف ،مع العلم أ�نه ي�شتمل على ق�ضايا مهمة للحياة
امللحة التي مل يتم تنفيذها حتى ا آلن ،وخ�صو�ص ًا
ال�سليمة للمواطن اللبناين ولتح�سني أ�داء الدولة ،وبالذات تلك الق�ضايا ّ
ً
ً
ما يتعلق ب�إلغاء الطائفية ال�سيا�سية وف�صل ال�سلطة الق�ضائية عن ال�سلطة التنفيذية ف�صال كامال وتعديل النظام ا إلنتخابي
و�إن�شاء جمل�س ال�شيوخ.
أ
ين�ص على �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية كهدف وطني ��سا�سي يقت�ضي باجلميع العمل على
�إن اتفاق الطائف والدّ�ستور الذي ّ
أ
حتقيقه وفق خطة مرحلية ،وعلى جمل�س النواب املنتخب على ��سا�س املنا�صفة بني امل�سلمني وامل�سيحيني اتخاذ ا إلجراءات
ت�ضم با إل�ضافة �إىل رئي�س جمل�س النواب ورئي�س
املالئمة لتحقيق هذا الهدف وت�شكيل هيئة وطنية برئا�سة رئي�س اجلمهوريةّ ،
جمل�س الوزراء �شخ�صيات �سيا�سية وفكرية واجتماعية ،مه ّمتها درا�سة واقرتاح الطرق الكفيلة ب�إلغاء الطائفية وتقدميها �إىل
جمل�سي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحلية :بدء ًا من �إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة واالخت�صا�ص
ْ
فـي الوظائف العامة والق�ضاء وامل ؤ��س�سات الع�سكرية أ
والمنية وامل ؤ��س�سات العامة واملختلطة وامل�صالح امل�ستقلة وفق ًا ملقت�ضيات
الوفاق الوطني با�ستثناء وظائف الفئة أالوىل فيها أ�و ما يعادلها ،وتكون هذه الوظائف منا�صفة بني امل�سيحيني وامل�سلمني دون
تخ�صي�ص أ�ية وظيفة ألية طائفة ،مرور ًا ب�إعادة النظر فـي التق�سيم ا إلداري مبا ي ؤ�من االن�صهار الوطني و�ضمان احلفاظ
على العي�ش امل�شرتك ووحدة أالر�ض وال�شعب وامل ؤ��س�سات.
فـي الواقع احلايل نرى أ�همية كربى لطاولة احلوار الوطني ونراهن على جناحها فـي تهدئة أالجواء ال�سيا�سية فـي
أالقل ،فاحلوار مطلوب ب�شدّة لوقف النزيف ال�سيا�سي ونقل اخلالفات حول الق�ضايا الوطنية الكربى فور ًا ونهائي ًا من املنابر
ا إلعالمية �إىل طاولة احلوار ،ر أ�فة باملواطنني واتقا ًء من التداعيات ال�سلبية للمناكفات ال�سيا�سية على ال�شارع وعلى ا�ستقرار
البلد و أ�منه.
ون�س أ�ل كيف ألحد أ�ن يعيد «جنون» ال�سنوات اخلم�س املا�ضية �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية حني كانت الفنت هي التي تقود حياة
اللبنانيني �إىل اجلحيم! ونحن فـي «حزب احلوار الوطني» نرى أ�ن على جميع القوى ال�سيا�سية دعم خطى الرئي�س �سليمان
الذي أ�عاد للعالقة مع �سوريا زخمها الطبيعي ،و أ�جرى حماوالت عدّة إلعادة اخلالفات الداخلية حول م�سائل وطنية �إىل
حجمها الطبيعي لتكون حمل بحث على طاولة احلوار الوطني .وهذا بر أ�ينا ي�ساعد ال�ساحة ال�سيا�سية على اتخاذ املواقف
مبو�ضوعية كما ي�ساعد احلكومة على الظهور فـي املنابر الدولية بخلفية الوحدة الوطنية ووحدة املوقف مع اخلارج ،ألن
املطلوب هو احلفاظ على الوحدة الوطنية من جهة ،وعدم �إظهار أ�ي �إنق�سامات أ�و �شرذمة لبنانية من جهة ثانية .ونحن
فـي هذه العجالة نثني على خطوة رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي فـي زيارته �إىل اجلنوب كما جهود قيادة اجلي�ش التي تعمل
لتكري�س أ�ف�ضل العالقات مع قوات «اليونيفيل» ،واحلفاظ ،فـي الوقت عينه ،على �سيادة لبنان وا�ستقراره.
ومبنا�سبة الذكرى اخلام�سة حلرب العدوان ا إل�سرائيلي على لبنان وف�شل هذا العدوان ،كما ف�شلت حماوالت �إ�سرائيل فـي
�إغراق لبنان ب�شبكات العمالء ،ومن ّثم ف�شلت م ّرات وم ّرات فـي �شق �صفوف اللبنانيني عرب الد�سائ�س والفنت ،يجب أ� ّال ن�سمح
بتهديد الوحدة الوطنية التي ف�شل العدّو ا إل�سرائيلي فـي اخرتاقها ،كما ف�شل فـي تهديد �سلمنا أالهلي.
ً
أ
نعم لطاولة احلوار الوطني� ،إذ متثل خمرج ًا أ
للزمة ال�سيا�سية احلالية و�ضمانة للتهدئة ...ولكن ن أ�مل �ي�ضا ا�ستكمال تنفيذ
اتفاق الطائف ألن فـي ذلك �ضمانة حقيقية لتهدئة م�ستدامة وال�ستقرار ثابت وهو بال �شك مقدّمة ال ب ّد منها إلطالق �سراح
املواطن من أ��سر الطائفة �إىل رحاب الوطن.

زار رئي�س «حزب احلوار الوطني» املخابرات العامة امل�صرية اللواء م�ستقب ًال زاهر ًا مل�صر وتعزيز ًا لدور
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي رئي�س مراد موافـي فـي القاهرة ،حيث متنى م�صر فـي حت�صني ال�ساحة العربية.

من االر�شيف

«حزب احلوار الوطني»
فـي احتفال حلركة « أ�مل»
ل ّبى املهند�س خمزومي ،ممث ًال بع�ضو الوطني» �إياد �سكرية ،دعوة حل�ضور مولد ا إلمام املهدي ،وذلك فـي منطقة
املكتب ال�سيا�سي فـي «حزب احلوار احتفال أ�قامته حركة « أ�مل» مبنا�سبة الب�سطة.

«قطاع ال�شباب والطالب»
فـي زيارة �إىل «اجلامعة اللبنانية»
«قطاع ال�شباب والطالب»
ق ــام وفد من «قطـ ــاع ال�شباب
والطالب» برئا�سـ ــة م�س ؤ�ول
القطاع �إياد �سكرية بزيـ ــارة �إىل
«اجلامعة اللبنانية»  -الفـ ــرع
أالول ،حيـ ــث التقى مدير كليـ ــة
العلـ ــوم ا إلقت�صاديـ ــة و�إدارة
أالعمال الدكتـ ــور كامـ ــل كالكـ ــ�ش
الذي أ�ثنى على نهـ ــج «حـ ــزب
احلـ ــوار الوطنـ ــي» ،معتبـ ــر ًا أ�ن
احلوار هو ال�سبيـ ــل أالن�سـ ــب حلل
اخلالفات .كما أ�عرب عن تقديـ ــره
لبادرة احلـزب ب�إقامـ ــة «موائـ ــد
الرحمـ ــن» ملا لهـ ــا من أ�هميـ ــة
كبيـ ــرة فـي تقديـ ــم امل�ساعـ ــدة �إىل
من يحتاجها .ولفت كالك ــ�ش �إىل
أ�ن �إ�صـ ــالح املجتمع من �إ�صالح
الـ ــذات ولذلك على كل فرد أ�ن يبد أ�
ب�إ�صـ ــالح نف�سه .هذا وزار الوفد
مدير كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
الدكتور حممـ ــد منـ ــذر الذي �شـ ــدد
بدوره على احلاجة �إىل احلوار فـي
ظل هذه الظـ ــروف ،كما مت التطرق التعليـ ــم ومـ ــدى فعاليتـ ــه .وفـي زيارته ،على أ�مل ا�ستمرار التوا�صل
�إىل مو�ضـ ــوع النطام اجلديد فـي اخلتام� ،شكـ ــر املديران للوفد على كافة ال�صعد.

وفـي ...اجتماعه أ
ال�سبوعي
عقد «قطاع ال�شباب والطالب»
اجتماعه أال�سبوعي فـي مقر «ح ـ ــزب
احلوار الوطني» فـي املتح ـ ــف برئا�سـة
�إياد �سكرية .وتطـرق املجتمعون �إىل
حفل التخـرج الذي �سيقيمه احلزب
احلـــــوار

للناجحني فـي ا إلمتحانـات الر�سميـة،
كما مت الت�شـاور ب� أش�ن زي ـ ــارة مراكز
تقدمي املوائد الرم�ضانيـة خالل �شهر
رم�ضــان املبارك للوقوف �إىل جانب
النا�س وم�ساعدتهـم� .إىل ذلك ،تـم

التطرق �إىل امل�شروع الذي يعـ ـ ـ ّده
القطاع إلنتــاج فيل ـ ــم يه ـ ــدف �إىل
التوعي ـ ــة م ـ ــن خماط ـ ــر الطائفي ـ ــة
التي يعانــي منها املجتمـع اللبنان ـ ــي
و أ��سلـوب الت�صـدي لهـا.

ا ألب �أندريه فرح فـي حديث إ�ىل جريدة «احلوار»

احلـــــــــوار

هل الطالق مر�ض وراثي؟
أ
الب أ�ندريه فرح فـي حديث �إىل جريدة «احلوار»
ر أ�ت جريدة «احلوار» أ�ن تفتح
باب التحقيقات االجتماعية
لت�سليط ال�ضوء على املوا�ضيع
وتهم قراءها.
التي قد تفيد
ّ
من هنا ارت أ�ينا أ�ن نبد أ� ب�سل�سلة
حلقات حول مو�ضوع الطالق،
فكان التحقيق أ
الول مع النائب
أ
ال�سقفي الق�ضائي فـي أ�بر�شية
بريوت للروم الكاثوليك أ
الب
أ�ندريه فرح ،حتت عنوان «هل
الطالق مر�ض وراثي؟» ،على
أ�ن نتابع فـي التحقيقات املقبلة
مع رجال دين من الطوائف
الكرمية أ
الخرى.
 ملحة وجيزة عن حياتكم؟أالب أ�ندريه فرح ،من طائفة الروم
الكاثوليك� ،إخت�صا�صي فـي احلق
القانوين ،وقريب ًا �س أ�نال �شهادة
الدكتوراه من روما با إل�ضافة �إىل
العلوم الالهوتية (فل�سفة والهوت)
و أ�ي�ض ًا أ��شغل مركز النائب أال�سقفي
الق�ضائي فـي أ�بر�شية بريوت ورئي�س
حمكمة الروم الكاثوليك التي ت�ضم
جبل لبنان وجبيل ،وقا�ضي فـي
املحكمة االبتدائية املوحدة وتدعى
حمكمة جمعية ،وهي م ؤ�لفة من 5
ق�ضاة ألن بطالن الزواج هو من
أالمور التي ال ينظر فيها ك أ��صول
حماكمات ،بل أ��صول خمت�صرة
كونها لي�ست جل�سة عادية ،بل حتتاج
�إىل هيئة ،والهيئة ينق�صها العديد
من الق�ضاة .لهذا ال�سبب أ�جربت
الطوائف جمتمعة ب أ�ن يكون لديها
موحدة تنظر فـي كل دعاوى
حمكمة ّ
بطالن الزواج للروم الكاثوليك فـي
لبنان.
 ما هي معايري الزواج الناجح؟أ�نا أ�رى الزواج الناجح ك أ�ي م ؤ��س�سة،
أ�ي �إن�سان يقدم على م�شروع ما يقوم
بدرا�سة لريى فيها مدى النجاح
واخل�سارة .ف�إذا ر أ�ى فيها  50فـي
املئة خ�سارة ال يقدم على هكذا
م�شروع .أ�ما �إذا ر أ�ى  30فـي املئة
خ�سارة يقدم عليه .فهذه درا�سة
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م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب
الف�صل اخلام�س

فـي أ
العمال االنتخابية
املادة  :47تبد أ� عمليات االقرتاع فـي ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا وتنتهي فـي
ال�ساعة الثامنة ع�شرة وت�ستمر يوم ًا واحد ًا فقط وجتري دائم ًا يوم أالحد.

نظرية ،وهي بالتايل احلكمة فـي
التمييز .ولهذا ال�سبب ترى الزيجات
الناجحة ّ
يح�ضر فيها العرو�سان قبل
الزواج ليكت�سبا الن�ضج املطلوب.
ولكن هنالك عواقب تف�شل الزواج،
و أ�نا أ�كون متابع ًا للثنائي .ف أ�قوم
باال�ضاءة على بع�ض النقاط ،و أ�ع ّدد
ال�سلبيات التي من املمكن أ�ن تف�شل
الزواج وتكون وا�ضحة ،ويبقى
ا إل�صرار من الثنائي .فهنالك عامل
العمر ،واختالف الدين ،والبيئة،
واختالف الثقافة .هذه العوامل تزيد
من «خماطر» ف�شل الزواج ب�شكل
كبري.
تغي كله ،فالعوملة
اليوم منط حياتنا رّ
ك�شفتنا .أ
ولل�سف ،نحن فـي ال�شرق
نرى �سلبيات الغرب فن�ستوردها،
ون ّدعي أ�ن هذا تطور ،مع العلم
أ�ن االيجابيات ال ن�ستوردها .كما
أ�ن االنفتاح على العامل من خالل
غي نظرة ال�شباب بالن�سبة
ا إلنرتنت رّ
مل ؤ��س�سة الزواج ف أ��صبح لدى البع�ض
�شيء من اال�ستهتار.

عليها أالمور االجتماعيـة والق�شور
اخلارجية أ�كرث من اجلوهر .أ�نا
أ�تكلم من اجلانب ال�سو�سيولوجي.
فهنالك اجلانب الروحي ،والتن�شئة
الروحية مهمة فـي حياتنا .م ؤ��س�سة
الزواج �صعبة ،ألن ال�شخ�ص يتــزوج
من �شخ�ص �آخر خمتلف عنه فـي
أ�مور عديدة ،ويتق ّبل كل منهما ا آلخر
كما هو بكل �س ّيئاته وح�سناته� ،إال
أ�نهم يتنا�سون أ�ن يعي�شا كما يقول
املثل «عاحللوة وامل ّرة» ،أ�ي فـي
ال�س ّراء وال�ض ّراء .يجب أ�ن يكون
هنالك ت�ضحية وجهد للمحافظة
على أال�سرة ،ويجب أ�ن يحميها كما
قال الكتاب املق ّد�س« :يجب على
ا إلن�سان أ�ن يبني منزله على �صخر»
لكي ي�صمد ،ألن احلياة مليئة
بالعوا�صف.

 ما هي �سلبيات و�إيجابياتالعوملة؟
العوملة لها �إيجابياتها و�سلبياتها،
فمن االيجابيات االنفتاح على
الغري ،والثقافة ،ك أ�ن ن أ�خذ من بع�ض
الثقافات ونفيد ا آلخرين بثقافتنا.
ال�شق املادي يلعب دور ًا أ�ي�ض ًا ،وهذا ج ّيد ألنه ُيغني وي�صهر .و أ�نا
ولكنه مرتبط بالقناعة .نظرتنا أ��ش ّبه أالمر بالنهر املليء بح�صى
مل ؤ� ّ�س�سة العائلة أ��صبحت نظرة تطغى ناعمة ،فعندما تتخ ّبط أالحجار
ببع�ضها البع�ض ،جت ّرها املياه ،فتبد أ�
بـ»احلفحفة» .وفـي هذه احلالة،
ي�صبح هنالك «بردخة» ،أ�ي أ�ن
ي�صبح احلجر ناعم ًا في�صبح هنالك
رقي� .إذ ًا ،العوملة فيها رقي وانفتاح
على امل�ستوى الثقايف والعلمي ،ولكن
فـي النتيجة كل بلد لديه بيئته
وتربيته ...أ�نا ابن ال�شرق ،وحتى فـي
ال�شرق هنالك اختالفات .فكل كائن
لديه بيئته وعقليته.
 هل من املمكن أ�ن تكون البيئةهي الطريق �إىل الطالق ،أ�م
الن�سان بحدّ ذاتها؟ ومن
طبيعة إ
هنا هل الطالق مر�ض وراثي؟
 لي�س لدي أ�ي جواب من الناحيةالعلمية .ولكن هنالك �شيء م ؤ�ثر
ومن املمكن ربطه بالطالق ،وهو
البيئة .والت أ�ثري يكون بالرجوع �إىل

املادة  :48يعني املحافظ فـي مركز املحافظة والقائمقام فـي نطاق القائمقامية
لكل قلم اقرتاع رئي�س ًا وكاتب ًا ،قبل موعد االنتخاب بخم�سة أ�يام على أالقل ،وال
يجوز أ�ن يكون أ�ي منهما من ناخبي الدائرة االنتخابية املعنية .ي�ساعد الرئي�س
أ�ربعة معاونني يختار الرئي�س اثنني منهم عند افتتاح قلم االقرتاع من بني
الناخبني الذين يعرفون القراءة والكتابة ويختار الناخبون احلا�ضرون االثنني
ا آلخرين .وللمحافظ أ�و القائمقام أ�ن يعني موظفني �إحتياطيني للحاجة.
� – 1إذا تعذر على رئي�س القلم تعيني جميع املعاونني أ�و بع�ضهم خالل �ساعة من
املوعد املحدد لبدء عملية االقرتاع ،جاز له ال�شروع فـي العملية االنتخابية بعد
تنظيم حم�ضر بذلك يوقعه مع الكاتب.
أ
 – 2يجب أ�ن يكون الرئي�س والكاتب ون�صف عدد املعاونني على القل حا�ضرين
طوال مدة أالعمال االنتخابية.
أ
 - 3لكل مر�شح أ�ن ينتدب لدخول كل قلم اقرتاع �حد ناخبي الدائرة االنتخابية،
كمندوب ثابت ،وله حق اال�ستعانة مبندوبني متنقلني لدخول جميع أ�قالم االقرتاع
ٍ
أال�سا�س� ،إىل أ��سا�س العائلة والرتبية .فـي الدائرة االنتخابية ،بن�سبة مندوب واحد لكل قلمي �إقرتاع فـي القرى ،وبن�سبة
مث ًال ،يدخل �شخ�ص ما �إىل املحكمة مندوب واحد لكل خم�سة أ�قالم اقرتاع فـي املدن ،وذلك مبوجب ت�صاريح م�صدقة
لبطال زواجه  -أ�عود و أ�قول �نه فـي من املحافظ أ�و القائمقام.
إ
إ
بع�ض أالوقات لي�س ذنبه -فبعد أ�ن
تزوج ظهرت على زوجته عالمات املادة  :49لرئي�س قلم االقرتاع وحده �سلطة املحافظة على النظام داخل قلم
ّ
االقرتاع ،وال يجوز ألية قوة م�سلحة أ�ن تدخل قلم االقرتاع بدون طلب منه .على
أ
أ
اجلنون� ،و �ن تكون �س ّيدة قد تزوجت
ال�سلطات املدنية والقوات امل�سلحة ال�شرعية أ�ن ت�ساند رئي�س القلم عندما يطلب
من رجل ي�ضربها �صباح ًا وم�ساء مما
منها ذلك.
ي�ضطر ال�شخ�ص لطلب الطالق.
�إن الطلب الذي يتقدم به رئي�س قلم االقرتاع للمحافظة على النظام ،ال ينبغي أ�ن
ولكن هنالك ا�ستخفاف لدى بع�ض
ي�شكل مانع ًا أ�مام املر�شحني او مندوبيهم من ممار�سة حق الرقابة على أالعمال
أال�شخا�ص بالطالق،
فالولد مثاله االنتخابية.
أ
أ
�هله ،ولهذا �إذا كنت تريد �ن ت�س ّميه ال يحقّ لرئي�س القلم طرد مندوب أ�حد املر�شحني �إال �إذا أ�قدم على االخالل
أ
ً
ً
أ
مر�ضا وراثيا ،ف�نا �وافقك ،ولكن لي�س
ربر توقيفه وي�شار �إىل ذلك فـي املح�ضر مع
بالنظام أ�و فـي حالة جرم م�شهود ي ّ
من حيث اجلينات.
ذكر أ��سباب الطرد والوقت الذي طرد فيه.

 ما هو دور الكني�سة فـيالتهيئة للزواج؟
اليوم أ��صبح لدى الكني�سة دورات
�إعداد للزواج ،وهي ملزمة تقريب ًا
فـي كل الكنائ�س.

املادة  :50يف�صل رئي�س قلم االقرتاع م ؤ�قت ًا فـي امل�شاكل التي لها عالقة
أ
بالعمال االنتخابية وتدون قراراته فـي املح�ضر ويجب أ�ن تربط باملح�ضر
الوثائق والظروف و أ�وراق االنتخاب التي تتعلق بها بعد أ�ن يوقع عليها جميع
أ�ع�ضاء قلم االقرتاع.

املادة  :51طيلة فرتة أالعمال االنتخابية تن�شر على مدخل قلم االقرتاع ن�سخة
 متى أ��صبحت �إلزامية؟ر�سمية عن القائمة االنتخابية ون�سخة عن القرار الوزاري الذي ين�شئ ويحدد قلم
لقد كانت �سابق ًا على م�ستوى رعوي االقرتاع وتو�ضع ن�سخة عن قانون االنتخاب والئحة ب أ��سماء مندوبي املر�شحني
 أ�ي على م�ستوى كاهن الرعية -على طاولة القلم حيث ميكن للناخبني واملر�شحني ومندوبيهم أ�ن يطلعوا عليها.فريافق الثنائي امللتزم به .أ�ما
اليوم ف أ��صبحت منظمة على م�ستوى املادة  :52يجري االقرتاع بوا�سطة ظروف م�صمغة غري �شفافة من منوذج
أ�بر�شية ،فهناك جلان ب�شكل مدرو�س ،واحد جلميع الناخبني تقدمها وزارة الداخلية والبلديات وتو�ضع حتت ت�صرف
وال يعطى �إذن الزواج من دون أ�ن مي ّر املقرتعني على طاولة القلم أ�مام الرئي�س .ويطبع على هذه الظروف عبارة «وزارة
هذا الثنائي فـي هذه الدورة.
الداخلية» ومتهر بخامت املحافظة أ�و الق�ضاء مع التاريخ وتر�سل من املحافظ أ�و
القائمقام بوا�سطة ال�شرطة أ�و الدرك لكل رئي�س قلم اقرتاع قبل االقرتاع ،على
والدورة م ؤ�لفة من كاهن ،ورجل أ�ن يكون عددها م�ساوي ًا لعدد الناخبني املقيدين على القوائم االنتخابية العائدة
قانون ،وطبيب ،وعائلة تعر�ض للقلم .وير�سل فـي الوقت نف�سه لرئي�س قلم االقرتاع عدد م�ساو لع�شرين باملاية
جتربتها الناجحة فـي الزواج ،من الظروف غري املمهورة .ينظم من قبل رجال الدرك أ�و ال�شرطة حم�ضر
واخت�صا�صيون اجتماعيون .وهذه بت�سليم الظروف يوقعه رئي�س قلم االقرتاع وير�سل �إىل جلنة قيد أال�سماء فـي
الدورة ت�ساعد على النظر ب�شكل الدائرة بوا�سطة القائمقام أ�و من يقوم بوظيفته.
أ�و�ضح لكل ثنائي ،فاحلياة الزوجية على رئي�س القلم قبل ال�شروع فـي عملية االقرتاع أ�ن يتحقق من أ�ن عدد الظروف
فيها مط ّبات وخالفات وم�شاكل .املمهورة يعادل متام ًا عدد الناخبني املقيدين.
وهناك أ�مثلة على بع�ض أال�شخا�ص �إذا وقع نق�ص بعدد الظروف املمهورة ،ب�سبب قوة قاهرة أ�و عملية خداع ترمي
الذين يقتنعون بعد انتهاء الدورة �إىل امل�سا�س فـي �صحة االقرتاع أ�و ألي �سبب �آخر ،على رئي�س القلم أ�ن ي�ستبدل
بعدم االرتباط الزوجي ألنهم هذه الظروف بالظروف غري املمهورة التي ا�ستلمها والتي يجب أ�ن ميهرها
مل ين�سجموا مع ال�شريك ا آلخر ،بخامت القلم مع التاريخ وي�شار �إىل �سبب هذا ا إلبدال فـي املح�ضر .أ�ما الظروف
فينف�صلون حبي ًا ،وهذا ما أ�عتربه غري املمهورة التي مل ت�ستعمل فت�ضم �إىل املح�ضر.
أ�مر ًا جيد ًا.
 vvي�ضع «حزب احلوار الوطني» بني أ�يدي اللبنانيني ،وعلى
 vحاوره رئي�س «جلنة أ�جزاء« ،م�شروع قانون لالنتخاب يعتمد الن�سبية أ��سا�س ًا لالنتخابات
ال�شرفية و�شرق بريوت» فـي النيابية» الذي كان قد أ�علن احلزب عنه فـي م ؤ�متر �صحفي فـي دار
أ
ال�ستاذ نقابة ال�صحافة فـي � ،2005/9/8إ�سهام ًا منه فـي تعزيز احلوار
«حزب احلوار الوطني» أ
الداخلي حول خمتلف الق�ضايا أ
ال�سا�سية ،خ�صو�ص ًا من أ�جل التوافق
عا�صي حيار.
على قانون انتخابي جديد يكفل �صحة التمثيل ال�شعبي وعدالته.
احلـــــوار
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�إ�ستطالع ر أ�ي لـ«مركز بريوت أ
للبحاث واملعلومات»
حول مدى ثقة اللبنانيني با�ستقاللية املحكمة الدولية
ال�ستطالع فـي جريدة �إىل الفئات العمرية املختلفة من
ن�شر هذا إ
أ
اجلن�سني.
«الخبار»
العدد  1467يوم اخلمي�س -21
ال�ستطالع
2011-7
قراء فـي نتائج إ
أ�جرى «مركز بريوت أ
للبحاث
واملعلومات» ا�ستطالع ًا للر أ�ي عن
توقيت �إ�صدار القرار ا إلتهامي ومدى
ثقة اللبنانيني با�ستقاللية املحكمة
الدولية.
ُن ِفذ ا إل�ستطالع بني  13و 16متوز
 ،2011و�شمل عينة من  800م�ستطلع،
واعتمدت فيه منهجية �إح�صائية تلحظ
التوزع الطائفي واملناطقي ،با إل�ضافة

بعد �سنتني من حالة االنتظار والرتقب،
�صدر «القرار االتهامي» بجرمية اغتيال
رئي�س احلكومة أال�سبق رفيق احلريري،
عن «املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان»،
م�سمي ًا أ�ربعة أ�فراد من حزب اهلل
متهمني بتنفيذ عملية االغتيال .ويبدو
أ�ن حملة حزب اهلل اال�ستباقية على
املحكمة قد جنحت فـي احل ّد من
مفاعيل «القرار االتهامي»؛ �إذ كان

وقعه بارد ًا على امل�ستوى ال�شعبي ،ومل �إىل ت أ�ييد املقاومة .لعل ذلك يعود
ي ؤ� ِّد �إىل زيادة حدة االنق�سام القائمة �إىل املواقف امللتب�سة جتاه «املحكمة
منذ �سنوات ،أ�و �إثارة التوتر والبلبلة الدولية» للزعيم الدرزي أالول.
كما توقع العديد من املراقبني املحليني
والدوليني.
نتائج اال�ستطالع �إىل أ�ن أ�كرثية  % 60من اللبنان ّيني
أ��شارت
اللبنانيني ،من الطوائف الرئي�سية ،ال يثقون با�ستقالل ّية
يرون أ�ن املحكمة الدولية م�سي�سة؛
املحكمة
�إذ ر أ�ى نحو الثلثني منهم أ�ن �صدور
«القرار االتهامي» تع ّمد أ�ن يتزامن مع
ال�س ؤ�ال أ
الول
�إقرار البيان الوزاري .ور أ�ى نحو %64
أ�ن ت�سريب م�ضمون القرار منذ �سنتني هل تعتقد أ�ن تزامن �صدور القرار
فـي و�سائل ا إلعالم ي�ضع �صدقية االتهامي مع �إقرار البيان الوزاري
املحكمة مو�ضع �شك .واجلدير ذكره أ�ن للحكومة اجلديدة م�صادفة أ�م
 %46من امل�ستطلعني ال�س ّنة ر أ�وا ذلك متعمد؟
أ�ي�ض ًا .ور أ�ى أ�كرث من  %60منهم أ�ن يظهر اال�ستطالع أ�ن  %26.4من
تعامل املدعي العام بلمار مع القرائن اللبنانيني يعتقدون أ�ن �صدور القرار
التي قدمها أالمني العام حلزب اهلل االتهامي مع �إقرار البيان الوزاري
ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل مل يكن مهني ًا ،للحكومة اجلديدة م�صادفة ،فيما يرى
وهذا اجلواب يندرج فـي الت�شكيك  % 65.8منهم أ�نه متعمد .فيما أ�عر�ض
 %7.8عن ا إلجابة.
ب�صدقية املدعي العام.
وعبرّ  %60من امل�ستطلعني عن عدم
ثقتهم باملحكمة الدولية .وي أ�تي ذلك ال�س ؤ�ال الثاين
متوافق ًا مع نتيجة ا�ستطالع كان هل تعتقد أ�ن ت�سريب م�ضمون القرار
للبحاث االتهامي منذ �سنتني فـي و�سائل
قد أ�جراه «مركز بريوت أ
واملعلومات» فـي �شهر �آب من عام ا إلعالم الغربية والعربية ي�ضع �صدقية
 ،2010جاءت نتائجه �شبه متطابقة مع املحكمة مو�ضع �شك؟
نتيجة هذا اال�ستطالع .وبينّ أ�ي�ض ًا أ�ن ي�شري اال�ستطالع �إىل أ�ن  %63.5من
أ�غلبية كبرية بلغت  %70تعتقد ب أ�ن على اللبنانيني يعتقدون أ�ن ت�سريب م�ضمون
املحكمة الدولية حماكمة �شهود الزور ،القرار االتهامي منذ �سنتني فـي و�سائل
قبل البدء مبحاكمة امل�شتبه فيهم ،ا إلعالم الغربية والعربية ي�ضع �صدقية
حتى �إن نحو  %63من ال�س ّنة يطالبون املحكمة مو�ضع �شك ،فيما يرى %33
خالف ذلك .و أ�عر�ض  %3.5من
بذلك.
وفـي ال�س ؤ�ال عن اجلهة �صاحبة اللبنانيني عن ا إلجابة.
امل�صلحة باغتيال احلريري ،اتهمت
أ�غلبية وازنة من امل�ستطلعني �إ�سرائيل ال�س ؤ�ال الثالث
و /أ�و أ�مريكا ،فيما مل يتهم حزب هل تعامل املدعي العام فـي املحكمة
اهلل و�سوريا �سوى  .%13.8و أ�ظهر اخلا�صة بلبنان دانيال بلمار مبهنية مع
اال�ستطالع أ�ن أ�كرثية امل�ستطلعني القرائن التي قدمها ال�سيد ن�صر اهلل
ر أ�ت أ�ن القوى امل ؤ�يدة للمحكمة تهدف فـي ال�سابق؟
أ
�إىل حتقيق م آ�رب �سيا�سية ،ال حتقيق يظهر اال�ستطالع �ن  %26من اللبنانيني
يرون أ�ن املدعي العام تعامل مبهنية مع
العدالة كما ُي�ص َّرح به.
املالحظ أ�ن املوقف العام لدى طائفة القرائن التي قدمها ال�سيد ن�صر اهلل
املوحدين الدروز من املحكمة الدولية فـي ال�سابق ،فيما ر أ�ى  %60.5منهم
مل يتغري بعد خروج الزعيم الدرزي خالف ذلك .و أ�عر�ض  %13.5منهم
وليد جنبالط من فريق � 14آذار وعودته عن ا إلجابة.

ال�س ؤ�ال الرابع
هل لديك ثقة با�ستقاللية املحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان؟
ي�شري اال�ستطالع �إىل أ�ن  %36.8من
اللبنانيني لديهم ثقة با�ستقاللية
املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان،
بينما  %60ال يثقون با�ستقاللية
املحكمة .من جهة أ�خرى ،أ�عر�ض
 %3.2منهم عن ا إلجابة.
ال�س ؤ�ال اخلام�س
هل تعتقد أ�ن على املحكمة الدولية
التحقيق فـي ملف �شهود الزور قبل
املحاكمة؟
أ
يبني اال�ستطالع �ن  %70من اللبنانيني
يعتقدون أ�ن على املحكمة الدولية
التحقيق فـي ملف �شهود الزور قبل
املحاكمة ،بينما ال يعتقد %22.5
منهم ذلك .فيما أ�عر�ض  %7.5منهم
عن ا إلجابة.
ال�س ؤ�ال ال�ساد�س
ما هي أالهداف التي ت�سعى القوى
امل ؤ�يدة للمحكمة �إىل حتقيقها؟

يظهر اال�ستطالع أ�ن  %40.8يعتقدون
أ�ن هدف القوى امل ؤ�يدة للمحكمة هو
حتقيق العدالة .فـي املقابل ،يرى
 %54.3منهم أ�ن الهدف هو حتقيق
مكا�سب �سيا�سية ،فيما يرى %3.6
أ�ن الهدف هو حتقيق العدالة وحتقيق
مكا�سب �سيا�سية .وقد أ�عر�ض %1.3
منهم عن ا إلجابة.
ال�س ؤ�ال ال�سابع
بر أ�يك من هي اجلهة �صاحبة امل�صلحة
باغتيال الرئي ــ�س احلريري؟
ي�شري اال�ستط ــالع �إىل أ�ن  %55.8من
اللبنانيني يرون أ�ن �إ�سرائيل و /أ�و
أ�مريكـ ــا هي اجلهة �صاحبة امل�صلحة
باغتيال احلريري ،بينما يرى %13.8
أ�ن ل�سوريا و /أ�و حزب اهلل م�صلحة
بارتكاب اجلرمية .فيما يرى %3.5
أ�ن �سوريا و أ�مريكا و�إ�سرائيل هي
اجلهات �صاحبة امل�صلحة باغتيال
الرئي�س احلريري ،فيما اختار %8.9
جهات عدة .ومن جهة أ�خرى ،أ�عر�ض
 %18عن ا إلجابة.

م�شـــاهري

حياتها:
ولدت ماري �إبنة �إليا�س زيادة فـي
النا�صرة فـي فل�سطني ،حيث كان أ�بوها
اللبناين أال�صل ُيد ّر�س فـي أ�حد املعاهد
احلكومية .وعندما بلغت الرابعة ع�شرة
من عمرها انتقل بها ذووها �إىل لبنان.
و أ�دخلت مدر�سة الراهبات فـي عينطورة،
وقد ُعرفت حينها مبيلها ال�شديد �إىل
العزلة وبنزعتها الرومنطيقية احلادة.
وفـي عام  ،1904انتقلت �إىل م�صر،
حيث توىل والدها �إدارة جملة املحرو�سة
«بعدها بد أ�ت تكتب فـي جريدة املحرو�سة
وجملة الزهور».
أ�تقنت مي ت�سع لغات أ�وروبية فهماً
وكتابة؛ منها الفرن�سية وا إلنكليزية
أ
والملانية وا إل�سبانية وا إليطالية
واليونانية احلديثة .ولكن مل يكن
ذلك لي�صرفها عن تقدير وطنها،
ووعي تاريخه ،وع�شق طبيعته ،ومعرفة
احلـــــوار

وم�صافاة رجاله من ذوي العلم أ
والدب،
والثقة الرا�سخة مب�ستقبله واالهتمام
ال�صادق مب�صاحله ا إلجتماعية وثروته
أالدبية ،حتى أ��صبحت هذه أالمور
مو�ضوع كتاباتها وحتري�ضاتها ،ووهبت
له ما متلك من ذكاء وعاطفة واندفاع
�صادق .وات�سعت تلك العاطفة الوطنية
لت�شمل ال�شرق على اختالف نزعاته
الدينية والوطنية ،وارتقت �إىل العاطفة
ا إلن�سان ّية ال�شاملة.
أ�عمالها:
أ��صدرت أ�ول كتاب لها عام  1910باللغة
الفرن�سية با�سم « أ�زهار حلم» حتت ا�سم
�إيزي�س كوبيار امل�ستعار .كتبت كتب ًا
أ�خرى بعد انتهاء احلرب العاملية أالوىل
منها :باحثة البادية ،وظلمات و أ��شعة،
وبني املد واجلزر ،وال�صحائف ،وكلمات
و�إ�شارات ،و�سوانح فتاة.
بع�ض هذه الكتب كانت مطبوعة مثل:

مي زيادة
ّ

 أ�زهار حلم� :شعر باللغة الفرن�سية.مي �سنة ،1920
 باحثة البادية :و�ضعته ّودر�ست فيه �شخ�ص ّية ملك حفني نا�صف
ونظريتها االجتماعية ،وعلقت على تلك
النظرية تعليقات جريئة و�صريحة كان
لها أ�بعد أال�صداء فـي دنيا العرب وفـي
تطوير حالة املر أ�ة العربية.
 كلمات و�إ�شارات :جمموعة مناخلطب ا إلجتماعية ط ِبعت �سنة 1922
مي فـي بع�ض تلك اخلطب
وقد عاجلت ّ
حالة الب ؤ��س وال�شقاء التي يتخ ّبط فيها
اليتيم والفقري ،ودعت �إىل م�ساعدتهما
م�ساعدة ف ّعالة.
 �سوا ِنح فتاة :جمموعة من النظر ّياتوا آلراء ُجمعت بنا ًء على اقرتاح من
ون�شرت �سنة
أالديب ويل الدين يكنِ ،
.1922
 امل�ساواة :معاجلة لق�ضية الطبقيةا إلجتماعية .كتاب فريد من نوعه فـي

اللغة العربية ،بحثت فيه الطبقات
ا إلجتماعية وكيفية ن�شوئها ،ثم عر�ضت
حللول امل�شكلة عر�ض ًا حاف ًال بالدقة
وعمق النظر.
وبع�ضها منقول مثل «ابت�سامات ودموع»
(عن أالملانية  ،)1911و»احلب فـي
العذاب»(عن ا إلنكليزية ،)1925
و»رجوع املوجة» (عن الفرن�سية .)1925
كان بيتها منتدى علم و أ�دب تعقد
جمال�سه كل ثالثاء من كل أ��سبوع،
كان يتناف�س فـي الرتدّد عليه الزعماء
أ
والدباء وال�شعراء ورجال الفكر
وال�سيا�سة.
ـ من الذين كانوا يرتددون على جمل�سها:
(لطفي ال�سيد و�إ�سماعيل �صربي با�شا،
وطه ح�سني وخليل مطران ،وم�صطفى
�صادق الرافعي وغريهم).
اخلامتة
مي معظم �سنني حياتها فـي
عا�شت ّ

م�صر ،وعرفت مبنتداها أالدبي الذي
كان يختلف �إليه كل ثالثاء نخبة من
أالدباء واملفكرين .وكذلك باهتمامها
بوطنها ،فكانت تعمل بجد من أ�جل
تطويره ورق ّيه مع احلفاظ على أ��صالته
مي بع�ض
وتراثه� .إىل جانب ذلك ،تناولت ّ
أ
تهم املجتمع ،مثل املر�ة،
الق�ضايا التي ّ
وملي العديد من امل ؤ�لفات
واحلكمّ .
والر�سائل ،واملقاالت فـي اجلرائد
واملجالت ،واخلطب واملحا�ضرات.
وكان لثقافتها املتنوعة تنوع أ�زهار
احلدائق الغناء� ،إىل جانب �إتقانها لعدة
لغات أ�ثر وا�ضح فـي عذوبة أ��سلوبها،
وروعة ت�صويرها ،ودقة و�صفها ،ومتيز
أ�دبها الوجداين و�شفافيته� .إ�ضافة �إىل
�شخ�صيتها اجلريئة وطموحها وفطنتها.
وكل هذه ال�سمات تعزز ا إلبداع والتميز
مي فـي جمتمع ندر فيه املتعلمني
عند ّ
ً
وخ�صو�صا من الن�ساء ،حتى كان ميكن

عدهنّ على أ��صابع اليد الواحدة فـي كل
قطر .وال ميكن ن�سيان دور البيئة التي
مي فيها وترعرعت ،وكان منهل
ن� أش�ت ّ
وفري فـي مت ّيز تلك الندرة وتوجيهها،
حتى غدت منارة ت�شع بالعلم ،ومنهل
ُي�ستقى منه.

احلـــــــــوار
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ري عربي ل�صالح متغيرّ ات دولية!
تغي ٌ
�صبحي غندورv
توجد ا آلن ثالثة عنا�صر ت�صنع
احلا�ضر العربي :أ� ّولها و أ�همها،
ا إلنتفا�ضات ال�شعبية على حال
ا إلهرتاء ال�سائد عربي ًا فـي أالو�ضاع
ال�سيا�سية الداخلية ،بوجهيها احلاكم
واملعار�ض .وثانيها ،التدخل أالجنبي
فـي � ؤش�ون أالوطان العربية .وثالثها،
هو غياب امل�شروع الفكري النه�ضوي
اجلاذب ل�شعوب أالمة العربية وجليلها
اجلديد الذي كان تائه ًا بني ال�سلبية
والتط ّرف.
أ
ف�صحيح �ن هنالك خ�صو�صيات
يت�صف بها كل بلد عربي ،لكن هنالك
أ�ي�ض ًا م�شاكل م�شرتكة بني أ�قطار أالمة
العربية ،وهي م�شاكل تنعك�س �سلب ًا على
اخل�صو�صيات الوطنية وم�صائرها.
ما�سة ا آلن مل�شروع
لذلك هي حاجة ّ
عربي نه�ضوي م�شرتك ،كما هي
احلاجة للم�شاريع الوطنية التوحيدية
داخل أالوطان نف�سها.
�إن �سلبيات الواقع العربي الراهن ال
تتوقف على �سوء أالو�ضاع العربية
الداخلية وعلى املخاطر الناجمة عن
املطامع أالجنبية فقط ،بل تن�سحب
أ�ي�ض ًا على كيفية ر ؤ�ية العرب ألنف�سهم
ولهويتهم أ
ولو�ضاعهم ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وعلى كيفية عالقاتهم
مع القوى اخلارجية.
ولعل التعامل مع �سلب ّيات الواقع والعمل
إليجاد بدائل �إيجابية يتطلب حتديد
جملة مفاهيم وبرامج عمل ترتبط
للن�سان
بالهو ّية واالنتماءات املتعددة إ
العربي ،وبدور الدين فـي املجتمع،

وبالعالقة احلتمية بني حرية الوطن
وحرية املواطن ،وبالفهم ال�صحيح
للعروبة وللمواطنة وللعالقة مع
«ا آلخر» ،و أ�خري ًا فـي التالزم املن�شود
بني أالهداف الوطنية و أ��ساليب العمل
الالعنفية.
وجند فـي ال�سياق العام لتاريخ املنطقة
العربية أ�ن «اخلارج أالجنبي» يتعامل
معها كوحدة متكاملة ومتجان�سة ،فـي
الوقت ذاته الذي يدفع هذا «اخلارج»
فيه أ�بناء الداخل العربي �إىل التمزق
والت�شرذم واالرتباط امل�صلحي معه.
هنالك تغيري بال �شك �سيحدث فـي
تغي متوقع
املنطقة ،لكنه حتى ا آلن رّ
ح�سم لالجتاه الذي ي�سري فيه...
دون ٍ
املتغيات العربية حتدث
أ�ي أ�ن هذه رّ
ا آلن باجتاهات خمتلفة ،ولي�س لها
م�ستق ّر واحد ميكن الو�صول �إليه.
فجملة عوامل تتفاعل ا آلن إلحداث
تغيريات داخل املنطقة العربية.
بع�ض هذه العوامل هو من ّو طبيعي
فـي جمتمعات أالمة ،وبع�ضها ا آلخر
هو م�شاريع من اخلارج يراهن على
ح�صاد خا�ص يتنا�سب مع م�صاحله
فـي داخل املنطقة.
ومل تعد هنالك ق�ضية مركزية واحدة
ت�ش ّد اهتمام العرب جميع ًا ،كما كان
احلال العربي قبل منت�صف ال�سبعينات
من القرن املا�ضي ،فقد أ��صبح لكل بلد
عربي ق�ضيته اخلا�صة التي ت�شغل �شعبه
وحكومته ،رغم وجود عناوين م�شرتكة
لهذه الق�ضايا؛ مثل :ا إل�صالح ال�سيا�سي
الداخلي ،التخلف ا إلجتماعي والركود
ا إلقت�صادي ،حتدّي أالمن واال�ستقرار،
احلفاظ على الوحدة الوطنية والن�سيج

ا إلجتماعي امل�شرتك� ،إ�ضاف ًة طبع ًا
�إىل ا�ستمرارية وجود م�شكلة ا إلحتالل
ا إل�سرائيلي.
آ
ولع ّل املنطقة العربية الن فـي حال �شبيه
مبا كانت عليه دول أ�وروبا ال�شرقية،
ع�ش ّية انهيار ا إلحتاد ال�سوفياتي فـي
نهاية عقد الثمانينات ،وما نتج عن
هذا ا إلنهيار من والدة أ�و�ضاع جديدة
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا فـي
املهم
كل دول أ�وروبا ال�شرقية .بل من ّ
أ�ي�ض ًا التوقف عند ظواهر تفتت بع�ض
الكيانات أالوروبية بحكم ال�صراع
امل�سلح ،كما حدث فـي يوغو�سالفيا،
أ�و االنف�صال الدميقراطي ال�سلمي،
كما حدث فـي ت�شيكو�سلوفاكيا التي
انق�سمت �إىل دولتني.
لكن هذه التغيريات التي حدثت فـي
تتم أ�ي�ض ًا بتحري�ض
أ�وروبا ال�شرقية كانت ّ
( أ�و توظيف أ�حيان ًا) من قبل ا إلدارة
أالمريكية ،التي ركزت ،فـي الثمانينات
فـي فرتتي حكم رونالد ريغان ،على
حماربة ال�شيوعية وعلى �إثارة عناوين
الدين والقوميات والدميقراطية
فـي دول املع�سكر ال�شيوعي� ،إ�ضافة
لت أ�ثريات وجود «حلف أالطل�سي»
ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا على أالرا�ضي
أالوروبية.
طبع ًا ،مل تخرت �إدارة ريغان فـي تلك
احلقبة الزمنية كل ا إلجتاهات التي
�سارت عليها دول أ�وروبا ال�شرقية
بعد تغيري أ�نظمتها ال�شيوعية ،أ�ي مل
تكن وا�شنطن مث ًال م�ستفيدة كثري ًا
من وحدة أ�ملانيا ،بينما ا�ستفادت
(وا�شنطن) من ال�صراعات فـي
يوغو�سالفيا التي أ�ظهرت عجز أ�وروبا

عن حلها دون احلفاظ على دور «حلف
أالطل�سي» وعلى الدور القيادي للواليات
املتحدة ،حتى فـي النزاعات أالوروبية
الداخلية.
وحينما حتدّث الكثريون من العرب فـي
حقبة الت�سعينات عن خماطر م�شروع
ا�ستبدال «اخلطر ال�شيوعي» على الغرب
بنظرية «اخلطر ا إل�سالمي» وقاعدته
فـي البالد العربية ،وعن ّ
املب�شرين
بهذا امل�شروع فـي الواليات املتحدة
و�إ�سرائيل ،غاب عنهم ( أ�ي العرب) أ�ن
ذلك �سيعني تكرار ما حدث فـي أ�وروبا
ال�شرقية ،من حتريك خارجي لعوامل
داخلية بهدف �إحداث تغيريات نوع ّية
فـي احلكومات وفـي املجتمعات.
واجلدير ذكره ،أ�ن معظم قادة «احلملة
الريغانية» �ضد ال�شيوعية كانوا هم
أ�نف�سهم فـي مواقع م�س ؤ�ولة فـي فرتتي
�إدارة الرئي�س ال�سابق جورج دبليو
بو�ش ،وهم الذين قادوا �شعار «احلرية»
فـي ا إلدارة الثانية لبو�ش ،بعد أ�ن كانت
«احلرب على ا إلرهاب القادم من
ال�شرق» ،عقب أ�حداث  11أ�يلول ،2001
هي �شعار ا إلدارة أالوىل.
وكما أ�وجدت �إ�سرائيل لنف�سها دور ًا
ها ّم ًا بالن�سبة للغرب و أ�مريكا فـي فرتة
احلرب الباردة �ضد ال�شيوعية ،أ�وجدت
�إ�سرائيل أ�ي�ض ًا أال�سباب الداعية
ال�ستمرار دعمها أ�مريكي ًا وغربي ًا من
خالل احلرب على ا إلرهاب ومواجهة
«العد ّو اجلديد» فـي منطقة ال�شرق
أالو�سط.
أ��سئلة عديدة معن ّية بها ا آلن احلركات
ال�شعبية العربية وقادتها ،فـي ظل هذه
ا إلنتفا�ضات ال�شعبية العربية احلا�صلة

من أ�جل الدميقراطية وا إل�صالح فـي
املنطقة.
و�إذا كانت أ� ّية دولة تعني مزيج ًا من
احلكم وال�شعب أ
والر�ض وعالقات
اجلوار ،ف�إن ال�س ؤ�ال الهام ،الذي
املتغيات القادمة فـي أ�يٍّ
�سيكون أ�مام رّ
من الدول العربية ،هو :كيف احلكم،
أل ّي �شعب ،على أ� ّي أ�ر�ض ،وبدعم
من؟!
�إال أ�نه مهما جرى من اختالف على
طبيعة احلكم ،ف�إن احل�سم مطلوب
أ�و ًال لوحدة هذا ال�شعب ،وحلرية هذه
أالر�ض ،ولرف�ض أ�ي هيمنة أ�جنبية،
ولعدم حتطيم م ؤ��س�سات الدولة
الواحدة.
فهنالك عالقة جدلية وا�ضحة فـي
املنطقة العربية بني �سوء احلكم فـي
الداخل وبني حماوالت الهيمنة من
اخلارج .كما هي أ�ي�ض ًا العالقة ال�سببية
بني عطب احلكومات وبني تدهور
أ�حوال املجتمعات واحلركات ال�سيا�سية
املعار�ضة فيها .فكلما غابت البنى
ال�سيا�سية والد�ستورية وا إلجتماعية
ال�سليمة فـي املجتمعات ،كلما كان
ربر ًا للتدخل أالجنبي وملزيد
ذلك م ّ
أ
من ا إلنق�سام بني �بناء الوطن الواحد.
وتزداد امل�شاكل الداخلية ت أ� ّزم ًا كلما
ارتهن البع�ض إلرادة اخلارج من أ�جل
�ضمان ا�ستمراره فـي احلكم ،أ�و �سعي ًا
رمبا لدى البع�ض ا آلخر للو�صول �إىل
ت�صب الحق ًا بهم،
احلكم ،ف�إذا بها
ّ
أ
مهب امل�صالح
وبالوطان مع ًا ،فـي ّ
اخلارجية ح�صر ًا.
�إن اخلطر أالكرب الذي يواجه العرب  vمدير «مركز احلوار العربي»
حالي ًا ،ومنذ احتالل العراق فـي العام فـي وا�شنطن

 ،2003هو ت�ساقط أالوطان العربية
واحدها بعد ا آلخر ،وان�شغال �شعوب
املنطقة ب�صراعاتها الداخلية .فمِ ن
رحم هذه ال�صراعات تتوالد أ�زمات
�سيا�سية و أ�منية عديدة أ�برزها ا آلن
ما حدث فـي ال�سودان وما يظهر
من خماطر ال�صراعات الطائفية
واملذهبية وا إلثنية� ،إ�ضافة �إىل التناف�س
امل�سلح على ال�سلطة واحلكم.
�إن احلرية ،قبل أ�ن متا َر�س كعملية
د�ستورية دميقراطية بني املواطنني،
هي حرية أالر�ض وحرية الوطن
و�سيادة ال�شعب على أ�ر�ضه وقراره
الوطني .فكم هو م ؤ��سف وحمزن مع ًا
أ�ن تقرتن الدعوة �إىل الدميقراطية
ب�سمات التدخل أالجنبي من
ا آلن ِ
اخلارج وبا إلنق�سام الطائفي وا إلثني
من الداخل .فامل�شكلة عربي ًا هي لي�ست
حكر ًا على كرثة املخططات وامل�شاريع
الدولية وا إلقليمية التي ت�ستهدف البالد
العربية ،بل أ��سا�س امل�شكلة هو فـي واقع
احلال العربي الذي جنح وينجح فـي
معارك التح ّرر الوطني من ا إلحتالل
أالجنبي� ،إال أ�نه يف�شل فـي بناء أ�وطان
وجمتمعات �صحية قائمة على أ�نظمة
�سيا�سية �سليمة ،وعلى ح�سم ل ُهو ّية
أالوطان وملفهوم املواطنة.
هاهو «ا إلنتداب أالجنبي» الذي خرج
من أ�وطان عربية مركو ًال من ِق َبل أ�هل
الدار ،يعود ا آلن من نوافذ عديدة
فـي املنزل العربي امل�صدّع واملهدّد
باالنهيار!

�صحــــة

الغذاء واللياقة
البداية الذكية
تكمن أ��سرع ال�سبل للتخل�ص من
اجلوع واحل�صول على كمية كافية من
الفيتامينات فـي ا�ستهالك الوجبة
بطبق �صحي و�صغري من ال�سلطة
املك ّونة من اخل�ضار امللونة والداكنة
اخل�ضرة مع �صل�صة قليلة ال�سعرات
احلرارية .وغالب ًا ما حتتوي املقبالت
املقدمة فـي املطاعم على أ��صناف
مقلية أ�و عالية ال�سعرات احلرارية أ�و
م�شبعة بالكاربوهيدرات أ�و الدهون.
فابد أ� بطبق �سلطة طازج ،و�ستجد
بعدها أ�نك ت أ�كل كمية أ�قل من الطبق
الرئي�سي ،ومع ذلك ،تكون قد ح�صلت
على كافة الفيتامينات التي يحتاجها
ج�سمك.

أ�كرب ألن زيادة احلمو�ضة هي ال�سبب
لعديد من أ�مرا�ض اجل�سم .يتكون
الغذاء املتوازن عادة من  %75من
أالغذية القلوية و %25من أالغذية
احلام�ضية عموم ًا .وتت�ضمن أالغذية
القلوية الفواكه واخل�ضراوات الطازجة
والقمح الكامل ،أ�ما أالغذية احلام�ضية
فتت�ضمن كافة احللويات واحلبوب
واللحوم وال�سمك والبي�ض وم�شتقات
احلليب والدهون احليوانية والقهوة
الغذاء ال�صحيح من وجهة النظر وال�شاي والكحول.
احليوية الفيزيائية
�إذا بد أ�ت يومك بتناول بع�ض الفاكهة
الطازجة ميكنك الت أ�كد من أ�نك
ح�صلت على قدر وفري من الطاقة
يكفي لكل أ�عمال اليوم املعتاد .تناول
أ�طعمتك من اخل�ضار الطازجة �إما
نيئة أ�و م�سلوقة قلي ًال على البخار بد ًال
من طهيها حتى تفقد كل قيمة غذائية
فيها ،بهذه الطريقة ميكنك املحافظة
على الرتكيبة الغذائية القيمة ومعها
الطاقة أ�ي�ض ًا.
وحاول تناول أالطعمة القلوية بن�سبة

وا�ستهالك الطاقة املوجودة فيه من
خالل عملية الب�سرتة ،ف�إذا قمنا بتناول
أالطعمة امليتة اخلا�ضعة للمعاجلة
( )dead foodبد ًال من تناول
أالطعمة ذات القيمة الغذائية أالطعمة
احلية (� )living foodسيح�صل
اجل�سم على أ�طعمة خالية من الطاقة
أ�و على �سعرات حرارية فارغة وبال

تنا ُول هذا الطعام ي�ستنفذ
طاقتنا
أ��صبح الكال�سيوم الع�ضوي الرتكيبة
أ��ص ًال مادة غري ع�ضوية نتيجة
غيت �صيغته
أ��ساليب معاجلته ،والتي رّ
وتركيبته .وحتى يتم ه�ضم وامت�صا�ص
الكال�سيوم فـي أالمعاء ،ينبغي أ�ن يكون
فـي �صيغته الع�ضوية ،و�إال �سيكون
عبئ ًا على اجل�سم ألنه لن يكون عام ًال
م�ساهم ًا فـي عمليات اال�ستقالب فـي
اجل�سم ،وفـي هذه احلالة �سيلج أ�
اجل�سم �إىل ا�ستعمال خمزوناته من
الكال�سيوم.
أ�ظهرت الدرا�سات التي أ�جريت على
طالب املدار�س أ�ن أالوالد الذين
تناولوا الكثري من احلليب يعانون من
�ضعف فـي بنية أ��سنانهم وعظامهم تركيبة �صحية .وبد ًال من تلقي اجل�سم
ألن احلليب مت تدمري تركيبته املفيدة الطاقة الالزمة واحليوية ،يتجه
اجل�سم فـي هذه احلالة �إىل �سحب
الطاقة املخزنة أ�و املتبقية لديه له�ضم
وتفكيك أالطعمة امليتة التي تناولها.
وبالرغم من أ�ننا نكون قد تناولنا
الطعام� ،إال أ�ننا ت�سببنا فـي �سرقة
الطاقة من اجل�سم بد ًال من تزويده
بالطاقة الالزمة له.
ولهذا ينبغي عليك عزيزي القارئ
أ�ن تكون حذر ًا فـي كمية املواد التي
ت�ستهلكها من الربوتينات احليوانية،
حيث أ�نه من ال�صعب على جهازنا
اله�ضمي أ�ن يفكك حليب أالبقار و أ�ن

ميت�صه ألننا نفتقد �إىل أالنزميات
الالزمة لهذه العملية.
خم�ص�صة
ولذلك أ�ج�سامنا تعترب
ّ
لتلقي املواد التالية وا إلنتفاع بها:
الكال�سيوم والفيتامينات أ
والحما�ض
أالمينية الق ّيمة.

أ�و الكمبيوتر جتارة رابحة لك!
�إذا كنت مت�ضي �ساعة أ�و أ�كرث فـي
م�سرتخ أ�مام �إحدى هاتني
اليوم و أ�نت
ٍ
ال�شا�شتني ،ميكنك اغتنام هذه ال�ساعة
فـي املحافظة على ج�سدك �سليم ًا
و�صحي ًا و أ�ن تتخل�ص من كل الطاقة
الزائدة! ولذا ،أ�طفئ هذا اجلهاز وابد أ�
باحلركة.

لياقة وتلفزيون
�إذا كنت معتاد ًا على �إغفال موعد
متارينك الريا�ضية من جدول أ�عمالك  vvالقطاع ال�صحي فـي
فهذه الن�صيحة لك!
م ؤ��س�سة خمزومي
�إجعل من وقتك املخ�ص�ص للتلفزيون �إ�شراف الدكتور دريد عويدات
احلـــــوار
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احلدث بعيون عربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
القدمي فى زجاجات جديدة .واعتربت
أ�ن احلكومات اجلديدة عليها أ�ن تدرك
أ�ن ح�سابها �سيكون أ��شد و أ�ق�سى،
ألنها لن تواجه -كما احلكومات التي
�سقطت -خيبة واحدة بل خيبتينْ  ،خيبة
عدم التغيري وخيبة م�صادرة احللم فـي
النف�س من أ�ن يجيء امل�ستقبل بجديد
حقيقي .ولذا ختمت حمذرة خيبة
أالمل فـي احللم� ،إذ ال �شيء ميكنه
أ�ن يدفع ال�شعوب لل�صرب والتحمل
�إال �إميانها ب أ�ن هنالك أ�م ًال فـي نهاية
النفق املظلم!
أ�ما «اجلمهورية» امل�صرية فلفتت �إىل �نأ
القلق بد أ� ي�ستبد بقطاعات ال ي�ستهان
بها من ال�شعب امل�صري ،وهي تراقب
وتلم�س وتعاين �إزاء بع�ض تداعيات
املعركة املحتومة بني ثورة  25يناير
والنظام الفا�سد الذي ال ي�سلم ب�سقوط
ر أ��سه ورموزه ،بل ي�سعى �إىل �إعادة
عجلة التاريخ �إىل ما قبل  25كانون
الثاين  .2011و أ�كدت على أ�ن الثورة
متلك قوى تتدفق حيوية تدرك حجم
التحديات التي تواجهها والت�ضحيات
التي تنتظرها بينما متلك قوى الثورة
امل�ضادة تراث ًا مهلك ًا يزيد على أ�ربعني
عام ًا من الف�ساد .وخل�صت معتربة
أ�ن مرحلة التطهري الالزمة النت�صار
الثورة هي من أ��صعب مراحلها و أ�كرثها

غيبوبة مبارك إ�بتزاز وت�ضليل

عر�ضة للتجارب والتغريات ،مما
ي�ستلزم وقت ًا أ�طول وقبو ًال للمخاطرة،
فال بديل أ�مام الثورة �إال امل�ضي فـي
طريق أاللغام!
واعتربت «القد�س العربي» اللندنية
أ�ن غيبوبة مبارك �إبتزاز وت�ضليل .و�إذ
لفتت �إىل أ�ن التعديل الوزاري الذي
أ�جراه رئي�س الوزراء امل�صري ع�صام
�شرف على حكومته ،و�شمل �إبعاد عدة
وزراء �سواء لعدم الكفاءة أ�م لالنتماء
�إىل عهد ح�سني مبارك ،هو ثمرة
ل�ضغوط �شباب التحرير واعت�صامهم
امل�ستمر فـي ميدان التحرير فـي
القاهرة ،ر أ�ت أ�ن هذا ا إلجراء يبقى
خطوة �صغرية على �صعيد تلبية مطالب
ه ؤ�الء ال�شباب .و أ�كدت على أ�ن املو�ضوع
الرئي�سي الذي يحتل قمة مطالب الثوار
فـي م�صر هو الق�صا�ص العادل من
جميع املتورطني فـي مقتل �شهداء الثورة
وعلى ر أ��سهم الرئي�س املخلوع ح�سني
مبارك ،ووقف املحاكمات الع�سكرية
أل�شخا�ص مدنيني ،ومعرفة أال�سباب
التي حتول دون ت�سريع حماكمات
مبارك وجنليه وزوجته ،مت�سائلة عما
�إذا كانت تلك أال�سباب تعود �إىل �ضغوط
أ�مريكية أ�و �إ�سرائيلية أ�و �سعودية .ور أ�ت
أ�ن املجل�س الع�سكري يتلك أ�� ،إن مل يكن
يتهرب ،من تقدمي مبارك للعدالة،
الفتة �إىل أ�نه فـي ذروة اعت�صام �شباب
ميدان التحرير الرامي �إىل ت�صحيح

احلدث بعيون إ��رسائيلية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
جديدة ،أ�كد أ�حد املعلقني .وثمة من
ر أ�ى أ�ن ال�سنوات اخلم�س التي أ�عقبت
احلرب كانت أ��سو أ� من أاليام الـ33
نف�سها ،فاحلرب ف�ضحت �إخفاقات
كبرية فـي القيادة أ
والداء الع�سكري،
أ
أ�ما ا إلخفاق أالق�سى ،بح�سب �حد
املحللني ،فكان �سيا�سي ًا� ،إذ برز �شعور
بغياب «الدولة»! على �صعيد �آخر،
هنالك من لفت �إىل تغيري جذري
ي�شهده العامل جلهة انتقال مراكز
النفوذ من القوى العظمى التقليدية
�إىل قوى أ�خرى جديدة ،مع الت أ�كيد
على أ�ن �إدارة الرئي�س أالمريكي باراك
أ�وباما تظهر أ�وىل �إ�شارات ان�سحاب
الواليات املتحدة من مرتبة القوة
العظمى فيما يبزغ فجر دول كال�صني
و�إيران وتركيا ،مما يحتم على
�إ�سرائيل ا إل�ستعداد لهذا التغيري!
فقد أ��شارت كارولني غليك فـي
«جريوزاليم بو�ست» حتت عنوان
«الطريق �إىل حرب لبنان التالية»،
�إىل أ�نه بعد مرور خم�س �سنوات على
احلرب أالخرية بني لبنان و�إ�سرائيل،
تطبق الواليات املتحدة ،فـي ظل رئي�سها
باراك أ�وباما� ،سيا�سة من � أش�نها أ�ن
ترفع بقوة من احتماالت اندالع حرب
جديدة مع ما و�صفته بـ»جي�ش �إيران
اللبناين» فـي امل�ستقبل القريب .وفـي
ا�ستعادة ألحداث العام  ،2006ر أ�ت
احلـــــوار
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م�سار الثورة واحلفاظ على أ�هدافها
ومكا�سبها ،جرى ت�سريب أ�نباء من قبل
حمامي مبارك عن دخول موكله فـي
غيبوبة ،وهي أ�نباء نفاها التلفزيون
امل�صري ر�سمي ًا .فت�ساءلت عما �إذا
كانت هذه الت�سريبات ترمي �إىل ح�صد
التعاطف ال�شعبي �إىل جانب الرئي�س
توجه
املخلوع أ�م أ�نها متعمدة لت أ�جيل أ�ي ّ
لتقدميه �إىل العدالة .وخل�صت �إىل أ�نه
�إذا كان الهدف من هذه الت�سريبات هو
ابتزاز ال�شعب امل�صري عاطفي ًا ل�صالح
مبارك وت أ�ييد التوجه الرامي �إىل
�إعفائه من املحاكمة ،فمن غري املتوقع
أ�ن يعطي هذا أال�سلوب ثماره ،ألن
ال�شعب امل�صري يريد أ�ن يرى العدالة
ت أ�خذ جمراها دون أ�ي ت أ�خري ،ويريد
حكومة ثورية تتخذ قرارات ثورية ،و�إال
ف�إن االعت�صامات �ست�ستمر حتى تتحقق
املطالب ال�شعبية الثورية كاملة من دون
نق�صان.
من جهتها حذرت «الوطن» ال ُعمانية
من أ�ن التقلبات احلادة التي ي�شهدها
ال�شرق أالو�سط أ��صبحت تهدد لبنان
فـي ال�صميم ،با إل�شارة �إىل التحركات
التي يجري التعتيم عليها ب�شكل عمدي
كي تتمكن �إ�سرائيل من تنفيذ برناجمها
اال�سرتاتيجي القائم على العدوان وفتح
كل املجاالت ال�ستخدام ال�سالح فـي
فر�ض أالمر الواقع �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
على دول املنطقة وفـي مقدمتها لبنان.

و أ�و�ضحت أ�ن أالزمة اجلديدة تتمثل
فـي اجرتاء �إ�سرائيل على حدود لبنان
البحرية ومنطقته االقت�صادية احليوية
عن طريق فر�ض تر�سيم �إ�سرائيلي
للحدود البحرية ب�شكل ي�ضم مناطق
ا�ستك�شاف للنفط والغاز داخل مياه
لبنان وحتاول �إ�سرائيل �سرقتها .و�إذ
لفتت �إىل أ�ن لبنان يتبع اخلطوات
ال�شرعية املنبثقة عن القانون الدويل
لرت�سيم حدوده� ،إال أ�ن �إ�سرائيل تريد
فر�ض أ�مر واقع و�ضم مناطق التنقيب
عن الغاز اللبنانية �إىل منطقتها البحرية
ونهب الرثوات البحرية اللبنانية عن
طريق ال�ضغط والتخويف .و�شددت على
أ�ن الق�ضية اللبنانية ترتبط ارتباط ًا
وثيق ًا بالق�ضية الفل�سطينية ،فكلما
�شعرت �إ�سرائيل با إلحباط والف�شل
فـي احتواء امللف الفل�سطيني تلج أ� �إىل
�إثارة امل�شاكل مع لبنان ،م�ستدركة ب أ�ن
ال�شعب اللبناين وقياداته واعية متام ًا
ب أ�بعاد ال�صراع وتتعاطى معه انطالق ًا
من موقف عروبي ي�ضمن وحدة الهدف
والتوجه بني امل�سارين فـي مواجهة عدو
م�شرتك مدعوم مبوقف دويل متخاذل
ومنبطح حتت أ�قدام �إ�سرائيل ،الفتة
�إىل زيارة الرئي�س جنيب ميقاتي
غري امل�سبوقة �إىل اجلنوب ،حيث برز
ا إل�صرار اللبناين على التحدي من
خالل مرا�سم �إحياء الذكرى اخلام�سة
للعدوان ا إل�سرائيلي على جنوب لبنان

عام  .2006و أ�برزت عبارة ميقاتي «فـي
وحدتنا خال�صنا»� ،إذ ر أ�ت أ�نها ت�شكل
فـي حد ذاتها خريطة طريق للبنانيني
ملواجهة العدوان ا إل�سرائيلي .وختمت
م�شددة على �ضرورة أ�ن تن�سحب هذه
املقولة على أالداء ال�سيا�سي العربي،
معتربة أ�ن ح�شد كل الطاقات وتكثيف
توعية املجتمع الدويل بعدالة ق�ضايانا
القومية ورفد هذه التحركات مبوقف
مقاوم و�صامد على أالر�ض هي ال�سبيل
�إىل اخلروج من هذه الدوامات املهلكة
التي تديرنا فيها ال�سيا�سة ا إل�سرائيلية
وحلفا ؤ�ها فـي وا�شنطن الذين يبيعون
م�صالح بالدهم لدعم عدو العرب
أالول.
أ�ما موفق حمادين فقد حتدث فـي
«العرب اليوم» أالردنية عن دور
الواليات املتحدة منذ ما بعد احلرب
العاملية الثانية ،التي بقدر ما أ�نهت
أ�ملانيا النازية أ�طلقت العد العك�سي
للمرباطورية الربيطانية والفرن�سية
إ
و�سمحت لقوتني دوليتني جديدتني
بال�صعود ،هما أ�مريكا الر أ��سمالية
ورو�سيا ال�شيوعية .ولفت �إىل أ�نه منذ
ذلك الوقت وحتى �إدارة أ�وباما والواليات
املتحدة تدير حروب ًا ومذابح باجلملة
ت�س ّببت فـي هالك و�إبادة ماليني الب�شر
أالبرياء ،عدا عن تداعيات ذلك على
االقت�صاد العاملي الذي حتمل أ�عباء
أ�رباح احتكار أ�مريكا الفاح�ش لل�سالح

إ��رسائيل ولبنان على الطريق نحو حرب جديدة

أ�ن ر ّد �إ�سرائيل على «عدوانية» حزب
اهلل كان �سريع ًا ولكنه افتقر �إىل
الكفاءة ،ففي حني ا�ستطاعت ت�سديد
بع�ض ال�ضربات �إىل حزب اهلل ،انتهت
احلرب وهو ما يزال قادر ًا على �إطالق
النار ،وبذلك أ�كدت أ�ن احلزب ا�ستطاع
حتقيق انت�صار ب�صموده .وادّعت أ�ن
حزب اهلل اليوم ال ي�سيطر على ما
أ��سمتها «املنطقة أالمنية» ال�سابقة
إل�سرائيل فـي اجلنوب اللبناين
فح�سب ،بل أ�ي�ض ًا بات ي�سيطر على كل
لبنان ،زاعمة أ�ن احلكومة اخلا�ضعة
له تتحكم بكل مظاهر الدولة ،مبا فيها
اجلي�ش و�شبكات ا إلت�صاالت واحلدود
الدولية واملطارات واملرافئ البحرية.
و أ��سفت أ�ن حزب اهلل مل يتمكن
من تعوي�ض ما خ�سره من تر�سانته
ال�صاروخية فح�سب ،بل أ�ي�ض ًا عززها
لتبلغ ثالثة أ��ضعاف ما كانت عليه
�سابق ًا .وتو�صلت �إىل ا�ستخال�ص ثالثة
درو�س من احلرب ال�سابقة ،أالول،
أ�نه ال ميكن �إقناع «ا إلرهابيني» ب�إلقاء
أ��سلحتهم مبجرد ا إلبتعاد ،فقد
ان�سحب ا إل�سرائيليون من لبنان عام
 ،2000معتربين أ�ن تواجدهم هناك
كان ال�سبب وراء تعر�ضهم للهجوم،
ولكن الهجمات توا�صلت حتى بعد
ا إلن�سحاب .أ�ما الدر�س الثاين ،بر أ�يها،
فهو أ�نه يجب خو�ض أ�ي حرب بهدف
ربحها ،معتربة أ�ن ال�سبيل الوحيد لربح
احلرب �ضد حزب اهلل كان ب�إعادة
ال�سيطرة على لبنان اجلنوبي ،غري

أ�نها أ�كدت أ�نه مت جتاهل هذا اخليار
خ�شية �إعادة �إ�سرائيل �إىل «امل�ستنقع
اللبناين» .ور أ�ت أ�ن الدر�س الثالث هو
أ�ن ا إلعتبارات املنطقية ال ميكن أ�ن
جتد لها طريق ًا �إىل ذهنية زعيم ملتزم
أ�يديولوجي ًا ب�سيا�سة التهدئة التي تقوم
على تبني �شعار أ�نه ما من وجود للحل
الع�سكري ،مو�ضحة أ�ن رئي�س احلكومة
ا إل�سرائيلية ال�سابق �إيهود أ�وملرت
مل ي�ستطع ا إلنت�صار فـي لبنان لهذا
ال�سبب .و أ��سفت أ�نه بدل خو�ض القتال
بهدف ا إلنت�صار ،التم�س أ�وملرت ووزيرة
اخلارجية ال�سابقة ت�سيبي ليفني وقف
�إطالق النار ،فاعتربت أ�ن القرار
أالممي � 1701شكل انت�صار ًا كبري ًا
�آخر حلزب اهلل .ولكن أ�كرث ما دعاها
�إىل القلق هو أ�ن أ�وباما مل يفهم أ�ي ًا
من هذه الدرو�س ،وبالتايل ،أ�كدت أ�ن
�سيا�ساته احلالية تزيد من احتماالت
ن�شوب حرب جديدة بني �إ�سرائيل
وحزب اهلل قريب ًا .وتطرقت �إىل النزاع
أالخري بني لبنان و�إ�سرائيل ب� أش�ن
تر�سيم احلدود البحرية لال�ستفادة
من الغاز الطبيعي� ،إذ أ��شارت �إىل
أ�نه فور تر�سيم �إ�سرائيل حلدودها
البحرية ،أ�علنت احلكومة اللبنانية
أ�ن املياه تعود �إىل لبنان .وانتقدت
�إدارة أ�وباما لرف�ضها ا إلنحياز �إىل
أ�ي طرف ،معتربة أ�نها برف�ضها
هذا ،تنحاز الواليات املتحدة ل�صالح
عدوتها �إيران و»وكيلها» حزب اهلل
�ضد حليفتها �إ�سرائيل ،وخل�صت �إىل

أ�ن هذا ال�سلوك ي�ضع �إ�سرائيل ولبنان
على الطريق نحو حرب جديدة.
وحتت عنوان «�إ�سرائيل أ�خفقت فـي
تعلم درو�س حرب لبنان الثانية» ،اعترب
�آري �شابيط فـي «ه آ�رت�س» أ�ن ا إلخفاق
الكبري فـي «حرب لبنان الثانية» ح�صل
بعد انتهائها� .إذ أ�ن حرب العام 2006
خي�ضت على نحو رديء ،ولذلك أ�تت
نتائجها خطرية .ف أ�كد أ�ن ال�سنوات
اخلم�س التي أ�عقبت احلرب كانت
أ��سو أ� من أاليام الـ 33نف�سها ،معترب ًا أ�ن
�إ�سرائيل مل َّ
تتحل بال�شجاعة ملواجهة
ا إلخفاقات النظامية واملعنوية العميقة
افت�ضحت� ،إذ أ�نها ف�شلت فـي
التي ِ
ا�ستخال�ص ا إل�ستنتاجات وتعلم الدرو�س
وبالتايل فـي تغيري �سلوكها .و أ�و�ضح
أ�ن «حرب لبنان الثانية» ك�شفت ف�ش ًال
فـي القيادة ،فقادة احلرب ارتكبوا
أ�خطاء ال ت�صدّق ،م ؤ�كد ًا أ�نها مل تكن
نتيجة أ�خطاء �شخ�صية فح�سب ،أ�ي
نتيجة �ضعف �شخ�صي لدى أ�وملرت أ�و
وزير احلرب ال�سابق عمري برييت�س أ�و
رئي�س أالركان ال�سابق دان حالوت�س،
بل أ�كد أ�نها نتجت عن م�شكلة فـي
القيادة ا إل�سرائيلية بحد ذاتها.
و أ��سف أ�نه مل يتم التعاطي مع م�شكلة
القيادة منذ انتهاء احلرب ،الفت ًا �إىل
أ�ن أ�وملرت وبرييت�س وحالوت�س رحلوا
ولكن اخللل ما زال قائم ًا .و أ��شار
�إىل أ�ن اليوم الذي تال نهاية احلرب
كان يوم ًا للمناو�شات واالتهامات،
ولي�س يوم للتقومي والتح�سني .كما

ف�ضحت احلرب ،بح�سب �شابيط،
�إخفاق ًا ع�سكري ًا خطري ًا� ،إذ أ�ن
أ�داء اجلي�ش ا إل�سرائيلي افتقر �إىل
الرتكيز واحل�سم ،ف�ض ًال عن تعر�ضه
للف�ساد ب�سبب ال�سيا�سة الداخلية.
وك�شف أ�ن الروح القتالية لدى اجلي�ش
ا إل�سرائيلي هي روح كئيبة فهو يفتقر
�إىل احلما�سة وا إلبداع والت�صميم،
مت أ��سف ًا أ�ن التح�سينات التي طر أ�ت
على اجلي�ش ال تتالقى والتحديات
التي تواجهها �إ�سرائيل .وتابع �شابيط
قائ ًال �إن احلرب ف�ضحت أ�ي�ض ًا �إخفاق ًا
�سيا�سي ًا ،معترب ًا أ�ن ال�شعور أالق�سى
الذي خلفته أ�يام احلرب كان ال�شعور
بغياب الدولة .وخل�ص �إىل أ�نه منذ
ذلك احلني ،مل يتم �إ�صالح أ�ي من
ا إل�شكاليات املطروحة ،بل جرى
م�ضاعفتها ،م ؤ�كد ًا أ�نه عندما تقع
احلرب جمدد ًا� ،سيتفاج أ� ا إل�سرائيليون
جمدد ًا ،و�سيكررون �س ؤ�الهم ،ما الذي
أ��صابنا؟
وحتت عنوان «القوى العظمى
اجلديدة» ،أ�كد يورام بيك أ�ن العامل
فـي ال�سنوات أالخرية ،ي�شهد تغيري ًا
يتمثل بانتقال النفوذ من القوى
التقليدية التي هي الواليات املتحدة
و أ�وروبا الغربية ورو�سيا �إىل مراكز
نفوذ جديدة .و أ��شار �إىل أ�ن القوة
تنتقل بعيد ًا عن الواليات املتحدة
وبريطانيا وفرن�سا ورو�سيا ،تلك الدول
التي أ�و�ضح أ�نها تدين بعظمتها �إىل
التق�سيم العاملي الذي جتلى ما بعد

والنفط وغريهما .و أ��شار �إىل أ�نه ومنذ
تويل �إدارة أ�وباما احلكم واملطابخ
أالمريكية تقوم مبراجعة �شاملة لهذه
اال�سرتاتيجية الدموية املكلفة وحتاول
الت أ��سي�س ال�سرتاتيجية جديدة ت�ستبدل
احلر�س القدمي وع�سكر أالمريكيني
فـي العامل الثالث بحر�س جديد من
قادة الثورات الربتقالية وامللونة،
وذلك ب�سرقة الثورات ال�شعبية وتلوينها
وا�ستبدال الثكنات واجلرناالت والعمالء
ال�سابقني بن�شطاء حقوق ا إلن�سان
والليرباليني اجلدد فـي ال�شارع .ور أ�ى
أ�ن اهتمام ال�سفارات أالمريكية وجوالت
جوزف بايدن بني ن�شطاء املنظمات
غري احلكومية ،وكذلك حتوالت ه ؤ�الء
الن�شطاء وانتقالهم من منابر حكومية
�إىل املعار�ضة و أ�و�ساط ما يعرف
با إل�سالم الرتكي الليربايل لي�س بال
معنى ،معترب ًا أ�ن هنالك ما يربط بني
�صعود هذا النمط من ا إل�سالم وبني
اال�سرتاتيجية أالمريكية اجلديدة
التي مل ت�شطب دور الع�سكر بل خلقت
له وظيفة جديدة هي وظيفة ال�ضامن
للتحوالت الليربالية .وختم معترب ًا أ�نه
لي�س بال معنى أ�ي�ض ًا أ�نه كما كانت
تركيا القوة أال�سا�سية فـي حلف بغداد
القدمي أ�يام اال�سرتاتيجية أالمريكية
القدمية ،ف�إنها اليوم رافعة أ��سا�سية
لال�سرتاتيجية أالمريكية اجلديدة أ�و
الطبعة الثانية من ملء الفراغ.

احلرب العاملية الثانية ،لرتكن �إىل
بلدان جديدة كال�صني و�إيران وتركيا،
الدول التي بزغ فجرها مع انتهاء
حقبة ا إل�ستعمار .وبالن�سبة للواليات
املتحدة� ،شدد بيك على أ�ن �إدارة
أ�وباما تظهر أ�وىل �إ�شارات ا إلن�سحاب
من مرتبة القوة العظمى ،م ؤ�كد ًا أ�ن
أ�ي �إدارة �ست أ�تي من بعدها �ست�س ّرع من
تلك العملية ،الفت ًا �إىل أ�نها �ستن�سحب
تدريجي ًا من التزاماتها العاملية،
مربرة ذلك باحلاجة �إىل ا إلن�صراف
إل�صالح ا إلقت�صاد ،م�ضيف ًا أ�نها
قد تن�سحب من «الناتو» حتى وتغلق
العديد من قواعد اجلي�ش أالمريكي
فـي اخلارج .وبالتايل ،ر أ�ى أ�ن الواليات
املتحدة �ستنطوي على نف�سها ،وعندها
�ستتوقف عن كونها قوة عظمى .كما
أ�كد أ�ن القارة أالوروبية تتجه نحو
انهيار بطيء ولكن منتظم .ولفت �إىل
أ�نه مع تغري العامل ،ين� أش� واقع جديد،
معترب ًا أ�ن على �إ�سرائيل ا إلعرتاف
بهذه احلقيقة .فالواليات املتحدة قد
ال تبقى العب ًا أ��سا�سي ًا لوقت أ�طول وقد
ال حتظى بدور مهم حتى .واعترب أ�ن
ال�س ؤ�ال أالبرز يدور حول ما �إذا كان
ا إل�سرائيليون م�ستعدين لهذا التغيري،
أ�قله من حيث املفهوم .وخل�ص نا�صح ًا
�إ�سرائيل بالتفكري ب�شكل ديناميكي
وعدم اعتبار أ�ن أالعداء �سيبقون
أ�عداء دائم ًا أ
وال�صدقاء كذلك،
أ
والهم ،بر أ�ي بيك ،عدم اخلوف من
أ�ي جديد.

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون غربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
مع باك�ستان بالتدهور بدرجة أ�كرب
حتى و�إن جاء هذا القرار كر ّد على
�سلوك أالخرية وطردها ملدربني
ع�سكريني أ�مريكيني .وهنالك من
أ�كد على أ�ن خطوة جتميد امل�ساعدات
الع�سكرية لباك�ستان منفردة لن
جترب أالخرية على �إعادة النظر فـي
متو�ضعها اال�سرتاتيجي ،معترب ًا أ�ن
�آمال ا إلدارة أالمريكية �ستخيب ب�شدة
فـي حال كانت تعتقد ب أ�ن جتميد
امل�ساعدات وتوبيخ باك�ستان على العلن
�سوف يجربان أالخرية على تغيري
مواقفها ب�شكل فوري وكلي! والالفت
كان اعتبار البع�ض أ�ن امل�سار أالمريكي
اجلديد يعك�س �إرتباك ًا وت�شو�ش ًا
فـي ال�سيا�سة اخلارجية أالمريكية
حيال باك�ستان .وحذرت �إحدى أ�برز
ال�صحف أالمريكية من أ�ن تدهور
العالقات بني وا�شنطن و�إ�سالم أ�باد
من � أش�نه أ�ن ي�شكل �سبب ًا للت�شكيك فـي
�صوابية خطة أ�وباما ب�سحب  33أ�لف
جندي أ�مريكي من أ�فغان�ستان بحلول
�صيف العام  ،2012م ؤ�كدة على أ�نه فـي
حال مل ت�ضمن الواليات املتحدة تعاون
احلكومة الباك�ستانية وكذلك اجلي�ش
الباك�ستاين معها فـي حماربة القوى
املتطرفة ،ف�ستكون بحاجة أ�كرث من أ�ي
وقت م�ضى للبقاء فـي أ�فغان�ستان!
فقد ر أ�ت «لو�س أ�جنل�س تاميز» حتت
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تربط

اجلي�ش

الطيبة التي
واليونيفيل».
و�إذ برز هذا أال�سبوع ع�شاء عم�شيت
الذي أ�قامه رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان على �شرف البطريرك
مار ب�شارة بطر�س الراعي ال�سبت
املا�ضي فـي دارته فـي عم�شيت ،حيث
جمع نحو � 150شخ�صية �سيا�سية
رئي�سي جمل�س
ودينية ،وبح�ضور كل من َ
النواب نبيه بري وجمل�س الوزراء
جنيب ميقاتي ،جاءت الفتة كلمة
الرئي�س �سليمان� ،إذ طرح جمدد ًا
ا�ستئناف طاولة احلوار فـي بعبدا عرب
�إطالقه مبادرة حوارية جديدة قائمة
على احلوار والتفاهم .و�إعالنه أ�نه
�سيبا�شر �سل�سلة م�شاورات ،متهيد ًا
لبلورة وتطوير أ�طر حوارية منا�سبة
حلماية لبنان وحت�صينه من املخاطر
الداخلية واخلارجية ،من دون التوقف
عن امل�سعى أال�سا�سي الهادف �إىل
التوافق على ا�سرتاتيجية وطنية
للدفاع عن الوطن .ولكن كما كان
متوقع ًا ،فقد �سارع فريقا  8و� 14آذار
�إىل تبادل «ال�شروط» بني مطالبة قوى
«� 14آذار» بح�صر مو�ضوعها ببند
ال�سالح خارج ال�سلطة ال�شرعية ،ورف�ض
قوى «� 8آذار» أ�ي �شروط م�سبقة
النطالق احلوار ،أالمر الذي ر ّد عليه

احلـــــــــوار

اجلمعة 2011/7/22

إ�رتباك فـي ال�سيا�سة أ
المريكية حيال باك�ستان!

عنوان «معاقبة باك�ستان قد يعاقب
الواليات املتحدة كذلك» أ�ن القرار
الذي اتخذته الواليات املتحدة بتجميد
 800مليون دوالر من امل�ساعدات
الع�سكرية لباك�ستان هو قرار مفهوم
وم ؤ��سف فـي الوقت ذاته .ف أ�و�ضحت
أ�ن القرار مفهوم ب�سبب �شعور
الواليات املتحدة أ�نها بحاجة �إىل
الر ّد على ا�ستفزازات باك�ستان التي
جتعل من أالخرية غري جديرة ب أ�ن
تكون حليفة لوا�شنطن ،وم ؤ��سف ألن
جتميد امل�ساعدات قد ي ؤ�دي �إىل زيادة
ال�شعور بالعداء للواليات املتحدة فـي
باك�ستان ويزيد اجلهود امل�شرتكة
ملحاربة «ا إلرهاب» تعقيد ًا .و أ��شارت
�إىل أ�ن عامل اال�ستفزاز أال�سا�سي
كان طرد باك�ستان ملدربني ع�سكريني
أ�مريكيني ،با إل�ضافة �إىل اعتقاد الكثري
من امل�س ؤ�ولني أالمريكيني ب أ�ن أ�جهزة
أالمن واملخابرات الباك�ستانية ال تكنّ
والء كاذب ًا للواليات املتحدة فح�سب،
بل حتمي وتدعم جمموعات م�سلحة
فـي بع�ض أالحيان أ�ي�ض ًا .ور أ�ت أ�نه
وفـي حني أ�ن هذه االتهامات خطرية
جد ًا فـي حال كانت جميعها �صحيحة،
�إال أ�نه ينبغي على وا�شنطن أ� ّال ت�سمح
لعالقاتها مع هذا احلليف أال�سا�سي
بالتدهور بدرجة أ�كرب .و أ�كدت «لو�س
أ�جنل�س تاميز» على أ�نه طاملا أ�ن احلرب
م�ستمرة فـي أ�فغان�ستان ،ف�إن الواليات
املتحدة بحاجة �إىل نقل أال�سلحة

م�صدر مق ّرب من �سليمان ب أ�ن من
يرف�ض ا إل�ستجابة للحوار عليه أ�ن
يتحمل م�س ؤ�ولياته ،معترب ًا « أ�ن بني من
يقول أ�ن احلوار غري نافع أ�بد ًا ،وبني
من ي ؤ�كد أ�نه يح ّل كل �شيء ،وبني من
يدعو �إىل �إمرار الوقت بهدوء ،ميكن
�إيجاد �شيء ما فـي الو�سط».
وكان رئي�س املجل�س النيابي نبيه بري
قد أ�علن ت أ�ييده املطلق لهذه املبادرة.
و أ�و�ضح فـي �سل�سلة أ�حاديث �صحافية
أ�نه متجاوب مع أ�ي دعوة �إىل احلوار
ب أ�ي �صيغة ،الفت ًا �إىل أ�نه أ��ص ًال من
دعاة احلوار ،وكا�شف ًا أ�نه م�ستعد
للم�شاركة فـي احلوار حتى لو انعقد
على قارعة الطريق� ،إذ يكفي أ�نه
ي ؤ�دي على أالقل دور ًا أ��سا�سي ًا فـي
تهدئة النفو�س وحتقيق التوا�صل.
ولكن الرئي�س بري ما لبث أ�ن ر ّد على
ال�شروط التي و�ضعتها «كتلة امل�ستقبل»
للعودة �إىل طاولة احلوار بالقول أ�مام
زواره أ�ن هذا املوقف يوحي ب أ�ن احلوار
انتهى قبل أ�ن يبد أ� ،الفت ًا ا إلنتباه �إىل
أ�ن «من يريد أ�ن ي�شارك فعلي ًا وجدي ًا
فـي احلوار ال ي�ضع �شروط ًا م�سبقة
وال يفر�ض نتائج م�سبقة» .وا�ستهجن
املطالبة مب�شاركة اجلامعة العربية
فـي احلوار ،وك أ�ن أ��صحاب هذا املطلب
ال يعرفون ماذا يجري فـي العامل
العربي وال يعرفون أ�ن أ�ع�ضاء اجلامعة
أ�نف�سهم يحتاجون �إىل حوار بينهم.
وكان الرئي�س ميقاتي قد �شدد أ�مام

والقوات امل�سلحة عرب باك�ستان،
عدا عن حاجتها �إىل املعلومات
اال�ستخباراتية املفيدة حول املجموعات
امل�سلحة .وعبرّ ت عن قلقها �إزاء ارتكاز
جتميد امل�ساعدات أالمريكية لباك�ستان
ب�شكل أ��سا�سي على رغبة وا�شنطن
باالحتجاج العلني على عدائية باك�ستان
بد ًال من ارتكازه على ا آلثار ال�سلبية
التي ميكن أ�ن يخلفها هناك .ولذا
دعت باك�ستان �إىل م�ساعدة الواليات
املتحدة فـي عملية حت�سني العالقات
بينهما والتي �إذا ما جنحت ف�سوف يتم
ا�ستئناف امل�ساعدات من جديد ،بد ًال
من العودة �إىل تع ّمد �إعاقة اجلهود
أالمريكية املبذولة ملحاربة «ا إلرهاب»،
والذي هو ال�سبب أال�سا�سي الذي دفع
ب�إدارة الرئي�س أالمريكي باراك أ�وباما
�إىل تعليق امل�ساعدات فـي املقام أالول.
وختمت «لو�س أ�جنل�س تاميز» �آملة أ�ال
يزيد قرار جتميد امل�ساعدات العالقات
أالمريكية-الباك�ستانية تعقيد ًا.
وتناول الع�ضو رفيع امل�ستوى فـي «جمل�س
العالقات اخلارجية أالمريكية» دانيال
ماركي فـي موقع املجل�س قرار الواليات
املتحدة بتجميد  800مليون دوالر
من امل�ساعدات الع�سكرية لباك�ستان،
مت�سائ ًال عما �إذا كانت هذه اخلطوة
�ستنجح فـي حمل باك�ستان على تغيري
�سلوكها أ�م أ�نها �ستدخل العالقات
أالمريكية-الباك�ستانية فـي دوامة.
ور أ�ى أ�ن اجلواب يعتمد على ما �إذا كانت

اخلطوة التي اتخذتها وا�شنطن جزء ًا
من ا�سرتاتيجية �شاملة أ�م أ�نها جم ّرد
ردّة فعل على ال�سيا�سات املعيقة للجهود
أالمريكية فـي مكافحة «ا إلرهاب» التي
بد أ�ت باك�ستان باعتمادها منذ مقتل
زعيم «القاعدة» ال�سابق أ��سامة بن
الدن .ولفت ماركي �إىل أ�ن العالقات
بني �إ�سالم أ�باد ووا�شنطن كانت تنتقل
من أ�زمة �إىل أ�خرى طوال هذا العام
ب�سبب ا�ستمرار باك�ستان فـي ا�ستخدام
جمموعات م�سلحة حليفة لها كـ» أ��صول
ا�سرتاتيجية» فـي كل من أ�فغان�ستان
والهند� .إال أ�نه أ�كد على أ�ن خطوة
جتميد امل�ساعدات الع�سكرية لباك�ستان
منفردة لن جترب أالخرية على �إعادة
النظر فـي متو�ضعها اال�سرتاتيجي،
فـي ظل تزايد ال�شعور بالعداء للواليات
املتحدة ب�شكل كبري حتى فـي �صفوف
اجلي�ش الباك�ستاين مما يجعل ر�ضوخ
القادة الع�سكريني فـي باك�ستان أ�مام
ال�ضغوطات أالمريكية أ�مر ًا م�ستبعد ًا.
ولذا ر أ�ى أ�ن �آمال ا إلدارة أالمريكية
�ستخيب ب�شدة فـي حال كانت تعتقد
ب أ�ن جتميد امل�ساعدات وتوبيخ باك�ستان
على العلن �سوف يجربان أالخرية
على تغيري مواقفها ب�شكل فوري
وكلي .فاقرتح ماركي أ�ن تقوم القوات
أالمريكية اخلا�صة فـي أ�فغان�ستان،
حيث تتمتع الواليات املتحدة بنفوذ
كبري ،بتنفيذ هجوم �ض ّد املجموعات
امل�سلحة التي تربطها عالقة قوية
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بباك�ستان ،كخطوة إلظهار أ�ن تلك
املجموعات ال ميكنها تعزيز امل�صالح
الباك�ستانية فـي املنطقة .كما دعا
وا�شنطن �إىل ا إلي�ضاح إل�سالم أ�باد
ب أ�ن هدف الواليات املتحدة هو �إقامة
عالقات أ�مريكية-باك�ستانية على
أ�ر�ضية �صلبة ولي�س قطعها .وخل�ص
ماركي معترب ًا أ�ن العالقات أالمريكية-
الباك�ستانية ميكن أ�ن تنتقل من ال�سيء
�إىل أال�سو أ� حتى و�إن ّمت اتخاذ جميع
تلك اخلطوات ،مما �سيعيق اجلهود
أالمريكية املبذولة فـي أ�فغان�ستان
ملحاربة «ا إلرهاب».
كما تناولت «وا�شنطن بو�ست» تداعيات
القرار أالمريكي بتجميد امل�ساعدات
الع�سكرية لباك�ستان كر ّد فعل على
�سلوك أالخرية ،فلفتت �إىل أ�ن ا إلدارة
أالمريكية كانت قد اعتمدت فـي أالعوام
القليلة املا�ضية عدة ا�سرتاتيجيات
فـي حماولة منها الحتواء العالقات
املعقدة
أالمريكية-الباك�ستانية
وال�ضرورية ،منها العرو�ض ب�شراكة
ا�سرتاتيجية ،وامل�ساعدات فـي جمال
التنمية االقت�صادية ،وتوطيد العالقات
مع م�س ؤ�ولني مدنيني وع�سكريني� .إال
أ�ن خيبة أ�مل الواليات املتحدة دفعتها،
بح�سب «وا�شنطن بو�ست»� ،إىل انتهاج
م�سار خطري عرب جتميد امل�ساعدات
الع�سكرية لباك�ستان ومواجهة أالخرية
على العلن .ور أ�ت أ�نه وفـي حني قد
يف�ضي هذا امل�سار �إىل بع�ض النتائج
ترجمة و�إعداد� :سارة عو�ض ومها �صالح

ا إليجابية على املدى الق�صري� ،إال أ�نه
يعك�س ت�شو�ش ًا فـي ال�سيا�سة اخلارجية
أالمريكية حيال بلد قد ي�شكل التط ّرف
والالا�ستقرار فيه تهديد ًا جدي ًا
أ
للمن أالمريكي .واعتربت أ�ن ا إلدارة
أ
أ
أ
أالمريكية رمبا ر�ت �ن �ية م�ساعدات
�إ�ضافية لباك�ستان �سوف تذهب هدر ًا
و�سيكون من امل�ستحيل تربيرها أ�مام
الكونغر�س .غري أ�ن «وا�شنطن بو�ست»
أ�كدت على أ�ن ا إلعالن عن جتميد
امل�ساعدات الع�سكرية لباك�ستان فـي
الوقت الذي يتزايد فيه ال�شعور بالعداء
للواليات املتحدة هناك ،عدا عن ظن
امل�س ؤ�ولني الباك�ستانيني ب أ�ن الواليات
املتحدة ال تهدف � إ ّال �إىل �إقامة عالقة
مبنية على امل�صالح معها بد ًال من
بناء �شراكة حقيقية بني الدولتينْ  ،لن
ي ؤ�دي � إ ّال �إىل زيادة املقاومة ملطالب
وا�شنطن .وحذرت من أ�ن تدهور
العالقات بني وا�شنطن و�إ�سالم أ�باد
من � أش�نه أ�ن ي�شكل �سبب ًا للت�شكيك
فـي �صوابية خطة أ�وباما ب�سحب 33
أ�لف جندي أ�مريكي من أ�فغان�ستان
بحلول �صيف العام  .2012وختمت
«وا�شنطن بو�ست» م ؤ�كدة على أ�نه فـي
حال مل ت�ضمن الواليات املتحدة تعاون
احلكومة الباك�ستانية وكذلك اجلي�ش
الباك�ستاين معها فـي حماربة القوى
املتطرفة ،ف�ستكون بحاجة أ�كرث من أ�ي
وقت م�ضى للبقاء فـي أ�فغان�ستان!

امل�شهد اللبناين

نقابة املحررين تعليق ًا على دعوة
رئي�س اجلمهورية �إىل احلوار « أ�ن لي�س
أ�مامنا � إ ّال احلوار فـي ظل ا إلنق�سام
احلا�صل ،وعلى اجلميع امل�شاركة
فـي طاولة احلوار ألن عدم ا إلجتماع
�سيعني انتقال امل�شكالت �إىل موقع
�آخر» .يجدر التذكري أ�ن فريق أالكرثية
اجلديدة كان قد قاطع احلوار الوطني
حني كان فـي املعار�ضة على خلفية
ق�ضية �شهود الزور حني رف�ض أ�ن يكون
�شهود زور على الواقع اللبناين ،فيما
كان فريق املعار�ضة احلالية يحا�ضر
ب أ�همية احلوار وي�ص ّور الفريق ا آلخر
وك أ�نه ارتكب جرمية كربى بحق الوطن
ومق ّوماته.
و�صدر عن حزب اهلل ت أ�ييد ملبادرة
الرئي�س �سليمان ،وبالتحديد على ل�سان
أ�مينه العام ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل
الذي أ�علن عن ت أ�ييده املطلق لدعوة
الرئي�س �سليمان �إىل احلوار الوطني،
م ؤ�كد ًا أ�ن احلزب مع «مبد أ�» احلوار
والتالقي بني اللبنانيني« ،ولي�س لدينا
أ�ي حتفظ عليه ونرحب به وندعمه،
مبعزل عن املو�ضوعات املطلوب
مناق�شتها» .و أ�عرب ال�سيد ن�صر اهلل
عن اعتقاده ب أ�ن طريق احلوار هي
الطريق املنطقية والطبيعية ملعاجلة
امل�شكالت الكربى وال�صغرى على
امل�ستوى الوطني .ور ّد على «املزاعم»
حول عدم جدية احلزب بالتعاطي مع
احلوار بـ»دليل» أ�ن احلزب مل يقدم حتى

ا آلن ر ؤ�يته لال�سرتاتيجية الدفاعية،
وهو ما لي�س �صحيح ًا� ،إذ �إن احلزب،
كما قال ال�سيد ن�صر اهلل ،كان أ�ول من
قدم هذه ا إل�سرتاتيجية ال بل طبقها
بعد أ�يام من �إعالنها فـي حرب متوز،
وكان ا إلنت�صار .وقال ال�سيد ن�صر اهلل
«عندما كنت �شخ�صي ًا أ��شارك فـي
طاولة احلوار فـي املجل�س النيابي،
أ�ول من عر�ض ا إل�سرتاتيجية الدفاعية
كنت أ�نا ،وحتدثت أ�كرث من �ساعة
والقوم جال�سون ي�ستمعون والكالم
ُ�س ّجل ويومها كان الرئي�س نبيه بري هو
رئي�س اجلل�سة ،وبعدما أ�نهيت كالمي
قال لهم تف�ضلوا من عنده تعقيب أ�و
حكي ،فكلهم با إلجماع قالوا هذا كالم
مهم وبحاجة �إىل مراجعة وت أ�مل».
وكانت املعار�ضة ،فـي املقابل ،قد
حددت خم�سة �شروط للم�شاركة فـي
احلوار :تنفيذ ما اتفق عليه �سابق ًا
على طاولة احلوار ،ح�صر النقا�شات
مبلف ال�سالح ،م�شاركة جامعة الدول
العربية ،و�ضع جدول زمني لالنتهاء
من النقا�شات وتنفيذ اخلطوات
الالزمة للخال�صات ،و أ�خري ًا و�ضع �آلية
وا�ضحة لقيام هذا احلوار وامل�شاركني
فيه .وهذه ال�شروط ظهرت وا�ضحة
فـي بيان «كتلة امل�ستقبل النيابية»
التي اجتمعت برئا�سة النائب ف ؤ�اد
ال�سنيورة� ،إذ اعتربت أ�نه «وحتى يكون
احلوار هادف ًا وجمدي ًا وحمقق ًا لغاياته،
ف�إنه يقت�ضي الت أ�كيد على ح�صر

بند احلوار مبو�ضوع �سالح حزب
اهلل� ،إ�ضافة �إىل و�ضع برنامج زمني
لتنفيذ القرارات التي اتفق عليها فـي
جل�سات احلوار ال�سابقة ،وعدم �إدراج
أ�ي بند �آخر على جدول أالعمال».
ولع ّل أالبرز فـي موقف الكتلة كان
ا�ستدعا ؤ�ها للجامعة العربية جمدد ًا
وجمدد ًا بت�شديدها على �ضرورة « أ�ن
ي أ�تي ا إل�ستعداد للحوار ب�شكل وا�ضح
من قبل حزب اهلل حول مو�ضوع
ال�سالح ،وحتديد تاريخ حمدد إلجناز
ا إلتفاق حول هذه الق�ضية ،وم�شاركة
اجلامعة العربية» .ومن أ�برز املواقف
�سجلها نواب أالقلية أ�ي�ض ًا حول
التي ّ
ؤ
احلوار ،ت�سا�ل النائب عا�صم عراجي
عن «فائدة احلوار �إذا مل ينفذ أ�ي
�شيء و�إذا مل يطبق الفريق ا آلخر ما
ي�صدر عنه» ،ومطالبة روبري غامن
بـ»التقدم ب�شروحات عما أ�جنز من
اجلل�سات ال�سابقة أ�و تف�صيل أ��سباب
عدم النجاح فـي احلوار الذي ال
يعرف املواطن أ��سباب ف�شله» ،فيما
ر أ�ى نبيل دو فريج أ�ن على «� 14آذار»
امل�شاركة «عندما تكون ا�ستمرارية ملا
�سبقها من احلوار» .وعلى الرغم من
أ�ن �شروط قوى «� 14آذار» تبدو �شكلية
أ�كرث منها مت�صلة بامل�ضمون ،أ�كدت
أ�جواء قوى «� 14آذار» أ�ن هذه ال�شروط
ال تهدف �سوى لتقطيع الوقت بانتظار
تبلور املوقف النهائي من احلوار بعد
عودة الرئي�س ال�سابق للحكومة �سعد

احلريري وقائد «القوات اللبنانية»
�سمري جعجع من عطلتهما فـي أ�وروبا،
فيما يبدو أ�ن امل�شكلة تكمن فـي غياب
أ�ي موقف عربي وا�ضح من هذه
امل�س أ�لة ،و�سط ما ظهر حتى اليوم من
غياب أ�ي موقف عربي أ�و غربي حازم
�ضد حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي،
فيما أ�فادت معلومات �صحافية نق ًال
عن أ�و�ساط قيادية فـي فريق «14
�آذار» قولها �إنه «ما من �سبب يدفع �إىل
امل�شاركة فـي حوار قرر الفريق ا آلخر
�سابق ًا وقفه وفق أ�جندته» ،م�شرية �إىل
أ�نه «�إذا كان رئي�س اجلمهورية يحتاج
�إىل تعوي�ض ما خ�سره فـي الت�شكيلة
احلكومية ،ورئي�س احلكومة يبحث
عما يعزز �شرعية متثيله ويريدان مع ًا
فرتة �سماح وتقطيع وقت ،ف�إننا لن
نعطيهما ذلك من ر�صيدنا».
فـي املح�صلة ،يبدو مما تقدّم أ�ن
ال�ساحة ال�سيا�سية لن تتوقف عن
تكبري «حجر» اخلالفات وال�صراعات
وا إلنتقال بني امللفات قدميها
وجديدها حتى أ�ن اخلالف و�صل �إىل
«احلوار» املطلوب فـي كل حني بدي ًال
عن الرتا�شق من بعيد .ولكن و�سط
هذه أالجواء ،ينتظر املواطنون حكومة
منتجة قبل فوات أالوان لذا ،فما على
هذه احلكومة كي تثبت جدواها �سوى
ا إلنتاج الذي حتتاجه البالد منذ وقت
طويل.
احلـــــوار
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م ؤ��س�ســة خمزومـــي

اجلمعة 2011/7/22

«م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي القـــانــــون...

حلقات توعية �صحية ...أ��سبوعية
فـي �إطار ال�سيا�سة التي تنتهجها
«م ؤ��س�سة خمزومي» من حيث العمل
على تعزيز الوعي حول أالمور ال�صحية
املختلفة ،ملا فـي ذلك من أ�همية للحفاظ
على �صحة املواطن وجتنيبه أالمرا�ض،

تنظم امل ؤ��س�سة حما�ضرات وحلقات
للتوعية ال�صحية ب�شكل دوري ،فـي كافة
مراكزها .فقد أ�قام برنامج «الرعاية
ال�صحية» لدى امل ؤ��س�سة ،فـي  13متوز
احلايل حلقة توعية عن مر�ض ال�سكري

فـي مركز أ
«ال�شرفية ال�صحي» ملر�ضى
هذا املركز ،حيث قدّم فيها الدكتور
جوزيف أ�بي طايع (�إخت�صا�صي غدد
تخ�ص
و�سكري) بع�ض ا إلر�شادات التي ّ
هذا املر�ض ،متحدث ًا عن امل أ�كوالت التي

«م ؤ��س�سة خمزومي» وتنمية ح�س املواطنية
ُيعنى برنامج «التوعية» فـي «م ؤ��س�سة
خمزومي» مبوا�ضيع حقوق ا إلن�سان
عامة والدميقراطية واملواطنية ،وما
�إليها من موا�ضيع توعوية وتثقيفية
تالم�س حياة ا إلن�سان فـي جمتمعنا،
وهو ينظم لهذه الغاية ور�ش العمل
والندوات وينفذ امل�شاريع مع املدار�س
والبلديات واجلمعيات بالتعاون مع
الوزارات املعن ّية .وفـي هذا ا إلطار،
نظم الربنامج بالتعاون مع «جمموعة
أالبحاث والتدريب للعمل التنموي»

( )CRTDAور�شة عمل
بعنوان «املواطنة الفاعلة واحلقوق
ا إلجتماعية» ،وذلك �ضمن خم ّيمات
العمل التطوعي ل�صيف  2011التي
تنظمها دائرة العمل التطوعي فـي
وزارة ال� ؤش�ون ا إلجتماعية.
ُعقدت الور�شة فـي بلدة ب�شتفني
فـي ال�شوف فـي  15متوز احلايل،
و�شارك فيها ال�شباب وال�شابات
امل�شاركون فـي املخ ّيم ،بحيث نفذوا
متارين تدريبية وو�ضعوا حتديدات

ملفهوم املواطنة واحلقوق ا إلجتماعية
من منظورهم اخلا�ص ،وخرجوا
جمتمعني بتحديدات وا�ضحة اتفقوا
حولها للمفهومني .وقد و ّزع برنامج
«التوعية» فـي «م ؤ��س�سة خمزومي»
على امل�شاركني وامل�شاركات من�شور ًا
من �إعداد الربنامج يع ّرف مبفهوم
الدميقراطية� ،إ�ضافة اىل بطاقات
على �شكل ع ّالقة مفاتيح تعر�ض
مل�ضمون اتفاقية حقوق الطفل ملونة
ومزينة بال�صور.

املجل�س العديل وكيفية
حتريك الدعوى أ�مامه

يجب توخي احلذر منها وعن أ�همية
ممار�سة الريا�ضة بالن�سبة للمر�ضى.
مع العلم أ�ن امل ؤ��س�سة �ستعمد �إىل
�إقامة مثل هذه احللقات وفق برنامج
أ��سبوعي.
أ
املجل�س العديل هو �حد املحاكم
اخلا�صة التي أ�ن� أش�ها القانون إلجراء
املحاكمة فـي جرائم حمددة حتال
عليه بناء على مر�سوم يتخذ فـي جمل�س
الوزارء.
�إن الهدف من �إن�شاء املجل�س العديل هو
ا إل�سراع فـي و�ضع خامتة �سريعة لبع�ض
اجلرائم التي يرى جمل�س الوزراء
بالنظر خلطورتها� ،إن لها عالقة ب أ�من
الدولة.
أ
ي ؤ�لف املجل�س العديل من بع�ض �على
الق�ضاة رتبة و أ�حكامه ال تخ�ضع ألي
طريق من طرق املراجعة العادية وغري
العادية.

فـي قلب الع�صر ...دائم ًا
على توا�صل دائم مع �آخر ال�صيحات فـي
حقل تزيني ال�شعر واملاكياج ،هكذا هم
متدربو «ق�سم التجميل» فـي «م ؤ��س�سة
خمزومي» التي حتر�ص على تزويدهم
ب أ�حدث املناهج و أ�ف�ضل املهارات .وفـي
هذا ا إلطار� ،شارك طالب �صفوف
ال�شعر فـي ور�ش العمل الثالث التي
نظمتها «م ؤ��س�سة عزت الداعوق» ،فـي
 4و 11و 18متوز احلايل ،حول موا�ضيع
خمتلفة .فقد أ�قيمت الور�شة أالوىل
عن جديد مادة الكرياتني.
حتت عنوان تلوين ال�شعر ،أ�ما الور�شة
وقد طرح املتدربون عدد ًا من أال�سئلة
الثانية فت�ضمنت عرو�ض ًا عن ال�شنيون
لال�ستي�ضاح أ�كرث عن العرو�ض التي
وال�شعر امل�ستعار وكانت الور�شة الثالثة
�شاهدوها ،حيث وعدت «م ؤ��س�سة

الداعوق» احل�ضور بتقدمي ور�ش عمل
لكل جديد متعلق بال�شعر .وقد �شكر
املتدربون لـ»م ؤ��س�سة خمزومي» عملها
الد ؤ�وب لتقدمي كل ما هو جديد ومفيد

لتحديث الربامج وتطوير املهارات،
كما وعدت امل ؤ��س�سة املتدربني
ب�شهادات م�صدقة من «م ؤ��س�سة عزت
الداعوق».

وفـي ...ندوة أ
«الخ�ضر املمنوع» فـي حر�ش بريوت
�شارك برنامج «البيئة–الزراعة» فـي
«م ؤ��س�سة خمزومي» فـي ندوة بعنوان
أ
«حر�ش
بريوت–الخ�ضر املمنوع»
عقدتها «اجلامعة اللبنانية أالمريكية»
فـي حرمها بتاريخ  13متوز احلايل.
حا�ضر خالل الندوة أال�ستاذ حممد
أ�يوب من جمعية «نحن» فع ّرف
باجلمعية ،وهي م ؤ��س�سة �شبابية غري
طائفية وغري حزبية ت�سعى �إىل توفري
للنخراط
م�ساحة لل�شباب اللبناين ،إ
فـي أالن�شطة التي تعزز التنمية الذاتية

واكت�ساب املهارات الالزمة للم�ساهمة
فـي �صنع القرار .كما حتدث عن
موا�صفات حر�ش بريوت الذي يغطي
م�ساحة  330أ�لف مرت مربع ،وهو
يعترب رئة بريوت احليوية .وهذا احلر�ش
مقفل فـي وجه الزوار منذ �سنة 1992
با�ستثناء م�ساحة �صغرية جد ًا منه
يرتادها املواطنون.
ً
أ
أ
حتدث أال�ستاذ أ�يوب �ي�ضا عن �همية
فتح احلديقة لعموم النا�س ،علم ًا أ�ن
جمعية «نحن» ت�سعى لفتح حر�ش بريوت

للعموم ،من أ�جل ت أ�مني ا إل�سرتخاء
والرتفيه جلميع املواطنني من جميع
أالعمار ...فبريوت تفتقر للم�ساحات
العامة التي ميكن ارتيادها ،والتي ميكن

أ�ن ت�شكل م�ساحة لقاء بني اللبنانيني
من خمتلف الطوائف ،م�شري ًا �إىل
أ�ن كل مواطن يحتاج �إىل ت�سعة أ�متار
مربعة من امل�ساحة اخل�ضراء.

«هوليداي �إن» فـي فردان أ�يام  12و13
و 14متوز احلايل ،وذلك �ضمن برنامج
«ا إل�ستثمار فـي القرو�ض ال�صغرية» فـي
لبنان ( )LIMاملدعوم من «الوكالة
للغاثة» (.)USAID
أالمريكية إ

من امل�شاركني أ�ي�ض ًا فـي هذه الدورة،
للمناء»
«اجلمعية التعاونية اللبنانية إ
( )LCDو»البنك اللبناين الفرن�سي»
و»جمعية الت�ضامن املهني» (. )AEP
الدورة كانت تفاعلية بامتياز� ،إذ �شارك

احل�ضور بخرباتهم ب�شكل تفاعلي
�ساعد على حتقيق غاية تبادل ا إلفادة
من خالل ت�شبيك اخلربات با إل�ضافة
�إىل جتديد املعلومات وا�ستعمال طريقة
مهنية منظمة أ�فادت اخلبري واملبتدئ.

دورة تدريبية بعنوان «قواعد التمويل أ
ال�صغر» من تنظيم «»IESC

لتحقيق خدمات أ�ف�ضل وللمحافظة
على مهنية املوظفني� ،شاركت «م ؤ��س�سة
خمزومي»-برنامج «القرو�ض ال�صغرية»
فـي دورة تدريبية بعنوان «قواعد التمويل
أال�صغر» نظمتها « »IESCفـي فندق

المرباطورة كاترين ()1729-1796
إ
«برنامج التوعية»
«م ؤ��س�سة خمزومي»
ولدت ا إلمرباطورة كاترين فـي أ�ملانيا،
وتز ّوجت من ويل عهد رو�سيا أالمري
بطر�س ،وكان غري متمالك لقواه
العقلية .وملا توىل احلكم ،ملكت كاترين

ال�سلطة بني يديها ،وفـي عهدها ات�سعت
رقعة رو�سيا.
كانت ا إلمرباطورة كاترين احلاكمة
ب أ�مرها فـي عدد من الدول أالوروبية،
وتن�صب كما ت�شاء ،كما فعلت مع
تعزل ّ
ملك بولندا فعزلته وجعلت من عر�شه
حمام ًا لها .ورغم مكانتها ،فقد كانت

تطهو بنف�سها وت�شعل مدف أ�تها بيديها
وتتابع درو�س أ�بنائها و أ�حفادها.
�إهتمت ا إلمرباطورة كاترين باحلركة
أالدبية فـي رو�سيا ،ف أ�ح�ضرت العديد
من املفكرين إللقاء املحا�ضرات على
الطلبة و أ�مرت برتجمة العديد من
الكتب .ونظر ًا لتقدّمها فـي ال�سن،

 vvاللجنة القانونية
فـي حزب احلوار الوطني

كانت جتل�س على مقعد ذي عجالت
لعجزها عن ال�سري ،وت أ�مر م�ساعديها
بحمل املقعد لتفاجئ املوظفني فـي
دوائر احلكومة .وقد ماتت وهي جال�سة
 vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
على مقعدها املتح ّرك.
الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي ا�ست�شارات قانونية.
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الفقرة أالوىل :ت أ�ليف املجل�س العديل
ومكان انعقاده
ي ؤ�لف املجل�س العديل من الرئي�س أالول
ملحكمة التمييز رئي�س ًا ومن أ�ربعة ق�ضاة
من حمكمة التمييز أ�ع�ضاء يعينون
مبر�سوم يتخذ فـي جمل�س الوزراء بناء
على اقرتاح وزير العدل وموافقة جمل�س
الق�ضاء االعلى.
أ
أ
يعني فـي املر�سوم قا�ض �إ�ضايف �و �كرث
ليحل حمل أال�صيل فـي حال وفاته أ�و
تنحيته أ�و رده أ�و انتهاء خدمته.
يالحظ ان قانون أ��صول املحاكمات
اجلزائية ن�ص فـي املادة  357من
القانون على �إمكانية طلب رد ع�ضو
املجل�س العديل .وقد طرحت م�س أ�لة
ما �إذا كان يجوز طلب رد رئي�س املجل�س
العديل ،ومن املرجع ال�صالح للنظر
بطلب الرد ،فتقرر ان الهيئة ال�صاحلة
للنظر بالطلب هي الهيئة العامة
ملحكمة التمييز وانه ال يجوز رد رئي�س
املجل�س العديل.
ومبا ان هذه الهيئة ت�شكل بكامل
أ�ع�ضائها وحدة ال تتجز أ� ومل ين�شئ
القانون هيئة بديلة عنها ،وبالتايل ال
ميكن أ�ن ينحى أ�و أ�ن يتنحى رئي�سها
أ�و أ�حد أ�ع�ضائها ملجرد أ�ن ي�ستدعي
أ�حدهم ذلك أ�و أ�ن ي�ستهدفهم بدعوى
أ�و مراجعة.
ومبا انه بالن�سبة �إىل رئي�س املجل�س
العديل ،ف�إنه أ
ولل�سباب املبينة أ�عاله
ولكونه معين ًا مبقت�ضى القانون ،رئي�ساً
لهذا املجل�س ،ف�ض ًال عن ان قانون
أ��صول املحاكمات املدنية مل يلحظ رد
رئي�س املجل�س العديل ،ويكون ت أ��سي�س ًا
على ما تقدم طلب الرد غري م�سموع.
ميثل النيابة العامة لدى املجل�س العديل
النائب العام التمييزي أ�و من ينبه عنه
من معاونيه.
أ
�إذا تعذر على الرئي�س الول ملحكمة
التمييز أ�ن يرت أ��س هيئة املجل�س فيتوىل
رئا�سته الع�ضو املعني أالعلى رتبة،
ينعقد املجل�س العديل فـي ق�صر العدل

فـي بريوت أ�و فـي مكان وقوع اجلرمية
عند االقت�ضاء أ�و فـي مكان �آخر يحدده
رئي�سه �إذا تعذر انعقاده فـي ق�صر
العدل فـي بريوت.
أ�ما فـي ما يتعلق بكيفية حتريك
الدعوى العامة والتحقيق فيها ،فيتوىل
النائب العام التمييزي أ�و من ينيبه
عنه من املحامني العامني لدى النيابة
العامة التمييزية مهام حتريك الدعوى
العامة وا�ستعمالها .يتوىل التحقيق
قا�ضي يعينه وزير العدل بناء على
موافقة جمل�س الق�ضاء أالعلى.
يدعى النائب العام التمييزي لدى
املحقق العديل باجلرمية ويحيل �إليه
ملف التحقيقات.
للمحقق العديل أ�ن ي�صدر جميع
املذكرات التي يقت�ضيها التحقيق دون
طلب من النيابة العامة� .إن قرارته فـي
هذا اخل�صو�ص ال تقبل أ�ي طريق من
طرق املراجعة.
ي�ضع يده على الدعوى ب�صورة
مو�ضوعية.
�إن أ�ظهر التحقيق وجود م�سهم فـي
اجلرمية في�ستجوبه ب�صفة مدى عليه
ولو مل يرد ا�سمه فـي عداد من ادعت
عليهم النيابة العامة.
ً
للنيابة العامة أ�ن تدعي الحقا فـي حق
�شخ�ص أ�غفلته فـي ادعائها أال�صلي
وعلى املحقق أ�ن ي�ستجوبه ب�صفة
مدعى عليه.
يطبق املحقق العديل أال�صول املتبعة
أ�مام قا�ضي التحقيق ما خال منها مدة
التوقيف أ�ي ان املحقق العديل ال يتقيد
جلهة حتديدها فـي اجلناية مبدة �ستة
أ��شهر بحيث ميكنه أ�ن يبقي املدعى
عليه موقوف ًا لديه و أ�ن يحيله وهو
موقوف على املجل�س العديل.
للنائب العام التمييزي أ�ن يطلع على
ملف الدعوى و أ�ن يبدي ما يراه من
مطالعة أ�و طلب .للمت�ضرر أ�ن يقيم
دعواه ال�شخ�صية تبع ًا للدعوى العامة.
بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة
العامة التمييزية املطالعة فـي أال�سا�س.
يقرر املحقق العديل ،بنتيجة تدقيقه
فـي التحقيقات و أ�وراق الدعوى� :إما
منع املحاكمة عن املدعى عليه و�إما
اتهامه و�إحالته على املجل�س العديل.
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