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العدد360:

امل�شهد اللبناين

قد يكون هذا أال�سبوع أ��سبوع الكهرباء
بامتياز بعد انق�ضاء عطلة عيد الفطر،
فقد ان�شغلت حكومة الرئي�س جنيب
ميقاتي أ
والفرقاء امل�شاركني فـي هذه
احلكومة با إلت�صاالت وا إلجتماعات
التمهيدية إلقرار خطة الكهرباء فـي
جل�سة جمل�س الوزراء التي أ�قرت
بالفعل اخلطة  .وبرز أ�ي�ض ًا ملف متويل
املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان بعد أ�ن
أ�علن رئي�س احلكومة بعد لقائه الرئي�س
الفرن�سي نيقوال �ساركوزي فـي باري�س،
أ�ن حكومته ملتزمة بتمويل املحكمة،
أالمر الذي بدا أ�ي�ض ًا أ�نه حمل خالف
داخل حكومة أالكرثية ،فيما دخل أ�ي�ض ًا
على خط اخلالفات م� أس�لة جترمي
الق�ضاء الع�سكري للعميد املتقاعد فايز
كرم ،بجرم التعامل مع اال�ستخبارات
ا إل�سرائيلية واحلكم عليه ب�سنتي
�سجن .وبدا وا�ضح ًا هذا أال�سبوع أ�ن
أ�فرقاء احلكومة ولو كانوا خمتلفني
على معظم امللفات العالقة بينهم:
التعيينات وقانون ا إلنتخاب ومتويل
املحكمة الدولية والكهرباء ،و�سواها،
ف�إن �إقرار خطة الكهرباء دلت على أ�ن
هذه احلكومة حم�صنة وحممية مبا
يكفي ملواجهة التحديات التي تواجهها
من داخلها ،و أ�ن أ�ي ًا من مكوناتها لي�س
فـي وارد �إ�سقاطها فـي هذه املرحلة،

النا�س تنتظر إ�جنازات فـي ملفات حيوية..
ماذا بعد الكهرباء؟

فـي حني أ�علن «تيار امل�ستقبل» وحلفائه
فـي «قوى � 14آذار» أ�نه يعتزم حتريك
ال�شارع فـي حال أ�قرت حكومة ميقاتي
خطة ت أ�هيل الكهرباء أ�و فـي حال
رف�ضت هذه احلكومة متويل املحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان .وعلى �صعيد
التطورات فـي �سوريا ،فقد بقي
اللبنانيون م�شدودين �إىل أالو�ضاع
هناك ،فيما برز موقف البطريرك
من باري�س �إذ أ�بدى تخوفه من أ�مرين:
«الو�صول �إىل حرب أ�هلية ،و أ�ن ن�صل
فـي �سوريا أ�و غريها �إىل أ�نظمة أ�كرث
ت�شدد ًا وتع�صب ًا ،أ�و أ�ن ن�صل ال �سمح
اهلل �إىل فتفتة العامل العربي �إىل
دويالت طائف ّية .ولكن نحن مع كل
�شعب ودولة تعي�ش بطم أ�نينة و�سالم،
فيحرتم احلكام �شعوبهم ويعي�شون
ب�سالم .نحن نتكلم باملبادئ ال ب� ؤش�ون
خا�صة �سيا�س ّية تدبري ّية ا�سرتاتيج ّية».
وكان املمثل اخلا�ص أ
للمني العام
أ
للمم املتحدة فـي لبنان مايكل وليامز
أ
أ
أ
قد �علن بعد زيارته ميقاتي� ،ن الخري
�سيزور نيويورك هذا ال�شهر بعد أ�ن
يتوجه رئي�س اجلمهورية �إليها لرت ؤ��س
ّ
جل�سة جمل�س أالمن و�إلقاء كلمة �شاملة
أ�مام اجلمعية العمومية أ
للمم املتحدة،
مو�ضح ًا أ�نه هن أ� رئي�س احلكومة على
تر ؤ��س لبنان جمل�س أالمن لهذا ال�شهر،

احلدث بعيون عربية

احلدث بعيون غربية

على أ�مريكا التوقف
عن العمل ل�صالح إ��رسائيل

تناولت ال�صحف العربية تقرير أالمم
املتحدة املعروف با�سم «باملر» ب� أش�ن
الهجوم ا إل�سرائيلي على أ��سطول
احلرية الرتكي ،والذي اعترب ح�صار
غزة أ�مر ًا م�شروع ًا و أ�ن ما قام به
اجلي�ش ا إل�سرائيلي يعترب «دفاع ًا عن
النف�س» ،و أ�ن أال�سطول الذي ي�ضم �ست
�سفن بينها «مايف مرمرة» الرتكية التي
قتل على متنها ت�سعة مواطنني أ�تراك
«ت�صرف بطريقة متهورة عندما حاولت
ك�سر احل�صار البحري»! ..ف أ�جمعت
على أ�نه تقرير منحاز وظامل .و أ�بدت
أ��سفها من أ�ن وقوف املجتمع الدويل
�شاهد ًا و�صامت ًا على ح�صار غزة
امل�ستمر واملتمادي دون أ�ي حراك فعلي
لك�سره و�إنهائه ،يعني أ�نه �شريك كامل
لالحتالل ا إل�سرائيلي فـي جرميته .و�إذ
تناول كثريون املوقف الرتكي املت�شدّد
مع �إ�سرائيل ،فرتكيا أ�ثبتت للعامل
أ�نها دولة حترتم نف�سها و�سيادتها،
من خالل طردها ال�سفري ا إل�سرائيلي
وجتميدها لالتفاقات الع�سكرية مع
الدولة العربية ،بعد رف�ضها االعتذار

و�شدد على احلاجة �إىل احلفاظ على
أ�من لبنان وا�ستقراره ،وخ�صو�ص ًا فـي
خ�ضم التغيريات الدراماتيكية التي
ّ
ي�شهدها العامل العربي ،علم ًا أ�ن جزء ًا
من هذا أالمن مرتبط بقرار جمل�س
أالمن.1701
�إذ ًا أالبرز هذا أال�سبوع كان ملف
الكهرباء .وقد جنحت احلكومة فـي
حتقيق اخرتاق فـي هذا املجال ف أ�قرت
م�شروع قانون وين�ص على �إنتاج 700
ميغاوات ونقل وتوزيع طاقة كهربائية
وتخ�صي�ص اعتماد عقد �إجمايل قدره
 1772مليار لرية لبنانية ،بحيث يجاز
للحكومة عقد كامل لهذا االعتماد
واملبا�شرة فـي التنفيذ قبل توفر
االعتمادات الالزمة للموازنة ،على ان
ال�سمة البارزة للم�شروع جتزئة التمويل
على أ�ربع �سنوات عرب تخ�صي�ص 414
مليار لرية �سنة  ،2011و 461مليارا
�سنة  ،2012و 418مليارا �سنة ،2013
و 380مليارا �سنة  .2014ويجاز
للحكومة �إيجاد م�صادر متويل من
خالل قرو�ض مي�سرة أ�و �إ�صدار �سندات
خزينة بالعملة اللبنانية او بالعمالت
االجنبية .وكان اخلالف على م�شروع
ت أ�هيل الكهرباء بني رئي�س احلكومة
جنيب ميقاتي ووزير الطاقة جربان
با�سيل ،ومن خالله «تكتل التغيري

وا إل�صالح» ،قد ت�صاعد هذا أال�سبوع
الذي �شهد أ�ي�ض ًا جملة من ا إلت�صاالت،
برز من بينها ا إلجتماع مع رئي�س «جبهة
الن�ضال الوطني» النائب وليد جنبالط
والذي جرى ،فـي منزل املدير العام
أ
للمن العام اللواء عبا�س �إبراهيم،
وح�ضره وزراء جبهة الن�ضال ونائب
كتلتها أ�كرم �شهيب ،وك ًال من النائب
حممد رعد واملعاون ال�سيا�سي أ
للمني
العام فـي حزب اهلل ح�سني اخلليل،
ورئي�س وحدة ا إلرتباط والتن�سيق فـي
احلزب وفيق �صفا� ،إ�ضافة �إىل النائب
هاين قبي�سي وم�ست�شار الرئي�س نبيه
بري أ�حمد بعلبكي .كما برز ا إلجتماع
الوزاري فـي ال�سرايا احلكومية ،وقد
تو�صلت هذه ا إلجتماعات �إىل ت أ�كيد
ا إلتفاق على الق�ضايا ا آلتية :ت أ�ليف
الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة ،ا إلجازة
للحكومة ال لوزير الطاقة ب�صرف
أالموال املخ�ص�صة خلطة الكهرباء،
تعديل القانون  .462ثم تو ّقف النقا�ش
عند نقطة ت أ�مني التمويل للخطة.
وجميع الق�ضايا التي جرى ت أ�كيد
ا إلتفاق عليها �سبق أ�ن وافق عليها
التيار الوطني احلر .هذه ا إلجتماعات
كانت قد �شكلت توطئة جلل�سة جمل�س
الوزراء أالربعاء املا�ضي.
وكان رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي

على مقتل ت�سعة أ�تراك فـي غارة همجية
من قبل الكومند�س ا إل�سرائيلي .ولفت
البع�ض �إىل أ�ن على أ�مريكا التوقف
عن العمل ل�صالح �إ�سرائيل ،فال�شعوب
العربية ال تخفي رف�ض املمار�سات
ا إل�سرائيلية ،و أ�مريكا �ستكون اخلا�سر
�إذا مل تتحرك بدبلوما�سية مرنة! تقول
�إحدى �إفتتاحيات ال�صحف ال�سعودية.
وحملت ال�صحف امل�صرية على أالمني
العام أ
للمم املتحدة الذي مل يحرك
�ساكن ًا جتاه ح�صار غزة و أ�بدى حزنه
على تدهور العالقات بني تركيا
و�إ�سرائيل كي ال ُيغ�ضب أ�مريكا الو�صية
على أالمم املتحدة!
فقد الحظت «اجلمهورية» امل�صرية أ�ن
بان كي مون ،ال�سكرتري العام أ
للمم
املتحدة املنظمة التي أ�ن� أش�ها املجتمع
الدويل حلماية حقوق ال�شعوب و�ضمان
أ�منها و�سالمها ،أ�بدى حزنه �إزاء قرار
تركيا بطرد ال�سفري ا إل�سرائيلي فيها
رد ًا على اجلرمية ا إل�سرائيلية �ضد
ن�شطاء حقوق ا إلن�سان أالتراك و�سفك
دمائهم فـي عر�ض البحر ()...
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يدرب امل�ستوطنني
الحتالل
جي�ش إ
ّ
على مواجهة الفل�سطينيني

تناولت ال�صحف الغربية ملف العالقات
الرتكية-ا إل�سرائيلية بعد تقرير جلنة
باملر الدولية املعنية ب أ�حداث �سفينة
«املرمرة» الرتكية ،حيث الحظت
أ�ن اللجنة وجهت انتقادات لكال
اجلانبني ا إل�سرائيلي والرتكي ،فاجلي�ش
ا�ستخدم القوة املفرطة أ�ثناء اال�ستيالء

على ال�سفينة ،وال�سلطات الرتكية مل
تعمل ما فيه الكفاية ملنع ت�سيري الرحلة
البحرية .و أ�جمعت على �ضرورة أ�ن
يتنازل الطرفان الرتكي وا إل�سرائيلي،
فعلى �إ�سرائيل االعتذار عن ال�ضحايا
الذين �سقطوا فـي الهجوم وعلى تركيا
التخفيف من ت�صعيد املوقف)...( ،

مروان فار�س
فـي حديث إ�ىل«احلوار»

�ص 7

�ص 4

قد أ�بلغ ال�صحاف ّيني « أ�ننا نريد خطة
كهرباء ب أ�ف�ضل �شروط تقنية ممكنة
للتو�صل �إىل حلول �إيجابية وبالتمويل
الالزم» .ونقل ز ّواره عنه قوله «�إن
امل�شكلة لي�ست فـي اخلطة ،بل فـي
التمويل» ،م�شدد ًا على « أ�همية» درا�سة
اجلدوى للم�شروع ،مت�سائال «كيف
ميكن لرجل أ�عمال أ�ن ي�ستثمر مبلغا
�ضخم ًا كهذا من دون الت أ�كد من أ�نه
ي�صرف فـي مكان منتج وف ّعال».
وقال رئي�س جمل�س النواب نبيه بري
�إنه ال بد من �إيجاد خمرج لق�ضية
الكهرباء ،م�شري ًا �إىل أ�نه أ�ودع رئي�س
احلكومة جنيب ميقاتي اقرتاح خمرج
لهذه الق�ضية ،يق�ضي بتعديل القانون
باخلطة الكهربائية التي و�ضعها وزير

الطاقة .و أ�كد بري أ�ن «ال خوف على
احلكومة» ،م�شري ًا �إىل « أ�ن اخلالف
على ملف الكهرباء بد أ� تقني ًا ثم حتول
�سيا�سي ًا» ،م�ستبعد ًا ا�ستقالة احلكومة
ب�سبب اخلالف عليه ،وقال�« :إن هذه
حي على
احلكومة التي هي حكومة َ
العمل� ،إذا أ�جنزت ف�إن َمن هو �ضدها
�سي�صبح معها ،و�إذا مل تنجز ف�إن من
معها �سيتخلى عنها وي�صبح �ضدها».
و�شدد بري على وجوب ان تت�صدى
احلكومة مللفات النفط والكهرباء
والتعيينات التي ال تثري خالفات،
م�ستغرب ًا التباط ؤ� فـي �إجناز هذه
التعيينات فـي ظل ال�شغور الكبري الذي
تعانيه الوزارات وامل ؤ��س�سات العامة.
وقال�« :إن مو�ضوع الكهرباء ()...

احلدث بعيون إ��رسائيلية

�ص 7

إ�نتقا�ضة فل�سطينية ثالثة
أ
والزمة مع تركيا «ت�سونامي»

�شغل ال�صحف العربية تقرير أالمم
املتحدة الذي أ�عدته جلنة باملر ب� أش�ن
العدوان على ال�سفينة الرتكية مرمرة،
التي كانت جزء ًا من أ��سطول احلرية

الذي كان متجه ًا �إىل قطاع غزة لفك
احل�صار عنه ،والذي جاء منحاز ًا
مل�صلحة �إ�سرائيل �إذ أ�كد أ�ن احل�صار
على قطاع غزة م�شروع! ()...

�ص 6

ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

ا�ستقبل رئي�س «حزب احلوار الوطني» املهند�س ف ؤ�اد خمزومي وفد ًا
من حزب اهلل ومدير «منتدى حل النزاعات» أ�لي�سرت كروك فـي دارته
فـي بريوت .كما ا�ستقبل ك ًال من الوزير ال�سابق ناجي ب�ستاين وال�شيخ
خلدون عرميط ووفد ًا من احلزب ال�شيوعي اللبناين ووفد من «التيار
الوطني احلر» فـي مقر احلزب فـي املتحف.
من ناحيته� ،شارك رئي�س القطاع الطالبي فـي «حزب احلوار الوطني»
�إياد �سكرية ممث ًال رئي�س احلزب املهند�س ف ؤ�اد خمزومي ،فـي االحتفال
الذي أ�قامه «اللقاء ال�شبابي اللبناين الفل�سطيني» مبنا�سبة يوم القد�س
العاملي .كما �شارك فـي حفل �إطالق «حملة املقعد ،فل�سطني ت�ستحق»
بدعوة من �سفارة دولة فل�سطني فـي لبنان.
وكان قطاع ال�شباب والطالب فـي «حزب احلوار الوطني» قد ناق�ش
مو�ضوع املخدرات امل�ستفحل بني ال�شباب .هذا وقد زار وفد من القطاع
النائب ال�سابق ومفتي الهرمل ال�شيخ علي طه لتقدمي واجب التعزية
بوفاة والدته.
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ال بديل عن حكومة ميقاتي ..لكن املواطن فـي أ�زمة!

ف ؤ�اد خمزومي

املواطن فـي أ�زمة والبلد فـي أ�زمة ولي�س ال�سيا�سي �سواء كان فـي احلكم أ�م فـي
املعار�ضة هو املبتلي أ
بالزمات ..هذا هو الواقع باخت�صار �شديد.

قريب تي�سري ًا ل� ؤش�ون الدولة واملواطنني!

لقد م�ضى على قيام هذه احلكومة ثالثة أ��شهر ومل تزل فـي حال التمطي
والتثا ؤ�ب ..كل أ�مور الدولة فـي حال من املراوحة وكل أ�مور النا�س ت�سري فـي
بطء �شديد مبا ال ميكن التفا ؤ�ل فـي ظلهما ب�إمكان ح�صول أ�ي اخرتاق فـي أ�ي
ملف من امللفات� .إن هذه احلكومة ،و�إن با�شرت مث ًال ب�إجناز بع�ض التعيينات
ا إلدارية لكن الكل يعلم أ�ن ما يقارب ال�ستمئة موقع �إداري أ�مني ومدين فـي حالة
فراغ منذ ما قبل حكومة �سعد احلريري ال�سابقة والرقم فـي حال ت�صاعدية
ب�سبب توايل بلوغ بع�ض املدراء �إىل �سن التقاعد القانونية .ويقول املعنيون بهذه
احلكومة أ�ن ال خالفات كبرية حول التعيينات ومع ذلك ف�إن امللف ي�سري �سري
بطة عرجاء وال أ�حد من املعنيني يعد با�ستكمال هذا امللف أ�و ب�إنهائه فـي وقت

هاهو ملف الكهرباء الذي يعني كل اللبنانيني ،مبختلف �إنتماءاتهم ،الطائفية واملذهبية والفئوية واملناطقية ،يتعرث
ويكاد ي�سقط بال�ضربة القا�ضية .فهل ميكن مل�شروع �إ�صالح الكهرباء مث ًال أ�ن يكون حمل انق�سام فيما يعاين جميع
«الفاتورتي» ،فاتورة �شركة الكهرباء وفاتورة املولدات الكهربائية اخلا�صة ،وكيف ال
املواطنني من التقنني ال�شديد ومن
نْ
يكون هذا امللف م�شروع ًا جامع ًا وموحد ًا للبنانيني.
لقد ُع ِر�ض م�شروع إل�صالح حال الكهرباء فـي البلد .ل�سنا هنا فـي معر�ض الدفاع عن امل�شروع أ�و الوقوف �إىل جانب
الطرف ال�سيا�سي الذي تقدم به م�شكور ًا �إىل احلكومة وقد تبنته حكومة الرئي�س ميقاتي مبدئي ًا .ولكن الواقع يفيد أ�ن
أ�عناق اللبنانيني ا�شر أ� ّبت تبحث عن نقطة �ضوء تنبعث من هذا امل�شروع علهم يتخل�صون من عبء الظالم وال من جميب.
مع العلم أ�ن عبء الكهرباء على املواطن هو جمرد جزء ب�سيط من أ�زماته املرتاكمة والقائمة القدمي منها وامل�ستجد،
فكيف ال يعب أ� اللبناين مبن يقدم ح ًال ألزمة بات من املعيب فـي القرن الواحد والع�شرين أ�ن ت�ستمر وتتوا�صل فيما البالد
املجاورة والبعيدة قد جتاوزتها منذ زمن بعيد .ونحن نتغنى فـي لبنان ب أ�ننا بلد النور والتقدم! هاهي النا�س تختار متويل
الكهرباء على العتمة �إذ أ�ظهر �آخر ا�ستطالع للر أ�ي أ�ن  %67من اللبنانيني مع ر�صد اعتمادات الكهرباء!
ال أ�حد ميكنه أ�ن يدّعي أ�ن هنالك بديل عن حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي أ�و أ�ن هذه احلكومة فـي طريقها �إىل ا إلنهيار.
ولكن هذا ال يكفي كي يرتاح رئي�س الوزراء أ�و قوى أالكرثية ويعتربوا أ�ن الوطن بخري و�إدارتهم للدولة ول� ؤش�ون املواطنني
على أ�ح�سن ما يرام.
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خمزومي
ي�ستقبل الب�ستاين وعرميط
ووفد من حزب اهلل
أ�علن رئي�س «حزب احلوار الوطني»
املهند�س ف ؤ�اد خمزومي أ�ن أالو�ضاع
املعي�شية ت�ستدعي من حكومة
الرئي�س جنيب ميقاتي الكثري من
اجلهد املطلوب إلحداث نقلة نوعية
تعيد للمواطن اللبناين ثقته بدولته،
حمذر ًا من أ�ن ا إلحباط بد أ� يت�سلل
�إىل اللبنانيني من قدرة أ�ي طرف
�سيا�سي على �إخراج البالد من
أ�زماتها ا إلقت�صادية وال�سيا�سية
أ�و حت�سني أ�داء ا إلدارات ومعاجلة
ملفات الكهرباء واملياه وخمتلف
القطاعات احليوية و�إيجاد احللول
أ
للزمة املعي�شية .ودعا �إىل عمل
حكومي جدي فـي ظل ت�ضامن حكومي
�ضروري حلماية ا إل�ستقرار الداخلي.
وكان خمزومي قد ا�ستقبل فـي منزله
فـي الرملة البي�ضاء على مائدة
ال�سحور وفد ًا من حزب اهلل �ضم
نائب رئي�س املجل�س ال�سيا�سي فـي
حزب اهلل احلاج حممود القماطي
والنائب ال�سابق أ�مني �شري وم� ؤس�ول
وحدة أالن�شطة ا إلعالمية الدكتور
علي �ضاهر .وقد مت التداول فـي
الو�ضع الداخلي وا إلقليمي .و�شدد
على أ�همية جناح هذه احلكومة فـي
ا إلهتمام بق�ضايا املواطنني امللحة.
وا�ستقبل الوزير ال�سابــق ناجي
ب�ستاين فـي مقر احلزب فـي املتحف،
حيث تداول معه فـي أالو�ضاع
الداخلية والعربية .ومت التوافق على
�ضرورة حتييد لبنان عن أالزمات
ا إلقليمية.

�إن البلد يعاين من أ�زمة املياه و أ�زمة الكهرباء و أ�زمة التعليم و أ�زمة ال�صحة و أ�زمة ال�ضمان ا إلجتماعي و أ�زمة ال�ضمان
ال�صحي و أ�زمة امل�ست�شفيات و أ�زمة املعي�شة و أ�زمة الغالء و أ�زمة املدار�س الر�سمية و أ�زمة املدار�س املجانية و أ�زمة اجلامعات
و أ�زمة أالق�ساط املدر�سية منها واجلامعية على أ�بواب اخلريف ،و أ�زمة أ��ساتذة التعليم الثانوي و أ�زمة أ��ساتذة اجلامعات
و أ�زمة الرواتب و أ�زمة الق�ضاء و أ�زمة املوا�صالت و أ�زمة البنزين و أ�زمة البطالة و أ�زمة الهجرة و أ�زمة ا إلقت�صاد و أ�زمة الدين
أ
أ
أ
أ
العام وفوائده و أ�زمة أالطعمة
الفا�سدة و�زمة الرقابة ال�صحية و� أزمة الزراعة و�زمة املزارعني و�زمة توزيع املح�صول دعا املهند�س ف ؤ�اد خمزومي حكومة
و أ�زمة ال�صناعة و أ�زمة ال�ضرائب .أ�ما وال�سمة
املال�صقة لكل هذه الزمات فهي الف�ساد .هذا الف�ساد الذي ال دين له وال الرئي�س جنيب ميقاتي �إىل الت�ضامن
ؤ
طائفة ،ي�ست�شري فـي خمتلف مفا�صل الدولة وم��س�ساتها التي تهم املواطن وامل�ستثمر  .
الوزاري املطلوب إلخراج البلد من
دوامة املراوحة ،م ؤ�كد ًا على أ�ن
ال أ�حد ميكنه أ�ن يدّعي أ�ن هنالك بديل عن احلكومة القائمة أ�و أ�ن هذه
احلكومة فـي طريقها �إىل ا إلنهيار .فالواقع املواطنني ينتظرون �إجنازات فـي
ً
الذي �شهده اللبنانيون قبل هذه احلكومة كان �شبيه ًا �إىل حد ما بالواقع القائم
حاليا .ولكن هذا ال يكفي كي يرتاح رئي�س ملفات حيوية مثل الكهرباء واملياه
الوزراء أ�و قوى أالكرثية اجلديدة ألن من يعاين هو املواطن ومن يدفع الثمن أ�ي�ض ًا هو الدولة وهيبتها.
و�سواها ب أ��سرع ما ميكن ،الفت ًا �إىل
أ�ن املواطن يريد حت�سني ظروف
�إن احلل بات معروف ًا وال ب ّد من التذكري به تكرار ًا .أالزمة تكمن فـي النظام الطائفي
القائم ،فطاملا ا�ستند ال�سيا�سي عي�شه وت أ�مني م�صاحله ،ويرف�ض أ�ن
فـي �شعبيته على النظام الطائفي ،ارتاح باله من ا�ستطالعات أ
آ
الر�ي أ العام وتوقف عن أاحت�ساب �راء املواطنني ومطالبهم ،تبقى حقوقه رهينة احل�سا�سيات أ�و
أ
فكل �سيا�سي ينام على ر�ضا أ�بناء طائفته
اخلائفني بدورهم من �ن ت�خذهم الطائفة الخرى على حني غ ّرة .وهكذا يرتاح ال�صراعات ال�سيا�سية املتمادية التي
أ
ال�سيا�سي �إىل البقاء فـي املجل�س النيابي �و الوزارة دون جهد يذكر �سوى التجيي�ش الطائفي واملذهبي والفئوي عند تعود بالبلد �إىل الوراء.
احلاجة وغب الطلب.

كما ا�ستقبل فـي مقر احلزب فـي
املتحف أ�مني عام املجل�س ال�شرعي فـي
دار الفتوى ال�شيخ خلدون عرميط ومت
التداول فـي ال� ؤش�ون الداخلية .و�شدد
خمزومي على �ضرورة ا إلبتعاد عن

كل ما يف ّرق بني اللبنانيني ،وحتديد ًا
بني امل�سلمني ،فـي ظل حماوالت بث
الفتنة بني ال�سنة وال�شيعة ،حمذر ًا
من احلوادث التي ت�شهدها مدينة
طرابل�س بني الفينة أ
والخرى.

و ...وفد ًا من احلزب ال�شيوعي اللبناين
وكان خمزومي قد ا�ستقبل فـي مقر
احلزب فـي املتحف ،بح�ضور نوابه
الدكتور أ�حمد مو�صلي والدكتور
�سابا زريق و أ�ع�ضاء املكتب ال�سيا�سي
الدكتور دريد عويدات والدكتور روجيه
�شويري أ
وال�ستاذ �سامر ال�صفح ،وفد ًا
�ضم
من احلزب ال�شيوعي اللبناينّ ،
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي فـي احلزب
ال�شيوعي ال�سيد عبدو فتوين ورئي�س
املجل�س الوطني للحزب ال�شيوعي
أال�ستاذ موري�س نهرا ،ومدير �إذاعة
�صوت ال�شعب أال�ستاذ ندمي عالء

الدين .ومت التداول أ
بالو�ضاع العامة
فـي البالد ،وجرى التوافق على
�ضرورة أ�ن ت�سارع احلكومة القائمة
للنتخابات
�إىل تقدمي م�شروع إ
أ
النيابية يعتمد الن�سبية لن البلد
يحتاج فعلي ًا �إىل التغيري وبالطرق
الدميقراطية .وقد مت ا إلتفاق مع وفد
احلزب ال�شيوعي اللبناين على تكثيف
اجلهود امل�شرتكة بني احلزبني لدعم
هذا التوجه ،وت أ�ليف جلنة م�شرتكة
ملتابعة هذا امللف مع خمتلف القوى
ال�سيا�سية و�صو ًال �إىل �إقراره.

ال ميكن أ�ن يتغيرّ العامل من حولنا ونبقى نحن اللبنانيون فـي حال املراوحة.
أ
بعدما تقدم من أ�زمات ومن خالل التجربة احلالية فـي التعيينات ا إلدارية ،يتبني للجميع �ن ملء ال�شغور فـي ا إلدارة،
على أ��سا�س الكفاءة ،يبدو م�ستحي ًال فـي ظل العقلية ال�سائدة منذ الطائف والتي حتكمها املحا�ص�صة على ح�ساب امل�صلحة
العامة واملال العام ومن جيوب املواطنني أ�ي�ض ًا .حتى لو كنا فـي عهد حكومة متماثلة فـي ال�سيا�سة نظري ًا ولي�ست حكومة
وحدة وطنية ،فهذه العقلية تبدو من داخل النظام ولي�ست طارئة عليه وهي امل�سيطرة على �إدارة الدولة.
�إن لبنان بحاجة ما�سة للتغيري فـي العقلية والذهنية فـي �إدارة احلكم� .إننا بحاجة النتخابات نيابية ي�شرتك فيها
املواطنني كل املواطنني فـي عملية تغيري الطبقة ال�سيا�سية ،حتى لو عادت كل الوجوه املعروفة �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية،
للنتخاب يعتمد الن�سبية فـي عملية دميقراطية
ولكن الفرق يكمن فـي احل�ساب واملراقبة وهذا ال يح�صل � إ ّال عرب قانون إ
حقيقية ميار�س فيها املواطن كل مواطن حقه فـي الت�صويت ،ومن ثم فـي الرقابة احلقيقية على أ�عمال احلكومة على �نأ
يحا�سب فيها املواطن النائب عند كل دورة �إقرتاع �إنتخابي على أ�عماله ولي�س على انتمائه الفئوي ووجاهته فـي طائفته.
أ�لي�س ملفت ًا أ�ن ي أ�تي جواب  %64من اللبنانيني فـي ا إل�ستطالع عينه الذي ذكرناه �سابق ًا ،ت أ�ييد ًا العتماد الن�سبية فـي
ح�س املواطنة الذي ينت�صر للبلد أ
ولمنه و أ�مانه رغم ال�ضجيج ال�سيا�سي
ا إلنتخابات املقبلة فـي العام 2013؟ �إنه بال �شك ّ
والتعبئة والتجيي�ش الطائفي واملذهبي.
احلـــــوار

ت�صوير حممد ال�ساحلي

ن�شـــــــــــاطات

احلـــــــــوار

خمزومي
ي�ستقبل وفد من «التيار الوطني احلر»
حث املهند�س ف ؤ�اد خمزومي حكومة
الرئي�س جنيب ميقاتي �إىل ا إل�سراع
فـي �إيجاد حل ألزمة الكهرباء ،داعي ًا
�إىل حتييد العمل احلكومي عن
ال�صراعات ال�سيا�سية من أ�جل ت أ�مني
م�صالح النا�س املعطلة و�إخراج لبنان
من دائرة املراوحة والت أ�زم ،خ�صو�ص ًا
على خلفيات �سيا�سية وتباينات فـي
امل�صالح بني القوى املختلفة ،ال �صلة
لها مبعي�شة اللبنانيني وم�صالح
املواطنني.
وكان خمزومي قد ا�ستقبل فـي مقر
احلزب فـي املتحف ،بح�ضور نوابه

الدكتور أ�حمد مو�صلي والدكتور
�سابا زريق و أ�ع�ضاء املكتب ال�سيا�سي
الدكتور دريد عويدات والدكتور روجيه
�شويري أ
وال�ستاذ �سامر ال�صفح ،هيئة
ق�ضاء بريوت الثالثة فـي حزب «التيار
من�سقها ال�سيد
الوطني احلر» برئا�سة ّ
رامي جمذوب وال�سادة أالع�ضاء
رمزي د�سوم و�إيلي جمدالين و أ�لفرد
عبدو و�إدغار طرابل�سي .وقد مت
التداول أ
بالو�ضاع العامة ومت ا إلتفاق
على التعاون والتن�سيق فـي جملة من
الق�ضايا ال �سيما منها العمل من أ�جل
للنتخاب يعتمد الن�سبية.
قانون إ
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م�شروع قانون انتخاب أ�ع�ضاء
جمل�س النواب
الف�صــل الثامــن

فـي الدعاية االنتخابية
* املادة  :79يحظر على أ�ي الئحة أ�و مر�شح �ضمن هذه الالئحة ،أ�ن يقدّم من
خالل قيامه بالدعاية ا إلنتخابية خالل فرتة �شهر قبل �إجراء ا إلنتخابات هدايا
ربعات أ�و م�ساعدات نقدية أ�و عينية أ�و غري ذلك من املنافع أ�و يعد بتقدميها
أ�و ت ّ
ل�شخ�ص طبيعي أ�و معنوي �سواء كان ذلك ب�صورة مبا�شرة أ�و بوا�سطة الغري كما
يحظر على أ�ي �شخ�ص أ�ن يطلب مثل تلك الهدايا أ�و التربعات أ�و امل�ساعدات أ�و
الوعد بها من أ�ي مر�شح.
أ
أ
أ
أ
كما يحظر على أ�ي الئحة �و مر�شح �ضمن الئحة �ن يتلقى �ية �موال للدعاية
االنتخابية من أ�ية جهة كانت.
* املادة  :80توقف جميع أ�عمال الدعاية ا إلنتخابية فـي أ�نحاء اجلمهورية
اللبنانية قبل املوعد املحدد لعملية ا إلقرتاع ب أ�ربع وع�شرين �ساعة.
يحظر يوم ا إلنتخاب توزيع أ�ي ن�شرة او خمطوطة مل�صلحة مر�شح أ�و الئحة
أ�و �ضدهم .وعند ح�صول خمالفة من هذا النوع ت�صادر أالوراق واملن�شورات
وحدته ــم الوطني ــة و�سلمهـ ــم واملخطوطات ويعاقب املخالف باحلد أالعلى للغرامة املن�صو�ص عليها فـي املادة
أالهل ــي بك ــل م ــا أ�وت ــوا م ــن  88من هذا القانون.
عقالنيـ ـ ـ ــة وحكمـ ـ ــة ووطني ـ ــة.
* املادة  :81يحظر االحتفاظ بتذاكر الهوية أ�و بيانات القيد ا إلفرادية أ�و
البطاقات ا إلنتخابية من قبل املر�شحني بوا�سطة وكالئهم قبل االنتخابات وفـي
يوم ا إلقرتاع .وكل خمالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة الق�صوى
املن�صو�ص عليها فـي املادة  89من هذا القانون.

و ...يعايد اللبنانيني فـي الفطر ال�سعيد
مبنا�سبـ ـ ــة عيـ ـ ــد الفطـ ـ ــر عامـ ـ ــة وامل�سلمي ـ ــن علـ ـ ــى وج ـ ــه
ال�سعي ــد ،توجـ ـ ــه املهن ــد�س اخل�ص ــو�ص بالتهان ـ ـ ــي ،راجيـ ـ ًا
خمزوم ــي �إل ــى اللبنانييـ ـ ــن أ�ن ت�شكـ ـ ــل ه ــذه املنا�سبـ ـ ــة

للنف ـ ـ ـ ــراج وا إل�ستقـ ـ ــرار
فاحت ــة إ
عل ــى كاف ــة امل�ستويـ ـ ــات ،متمنيـ ـاً
عل ــى اللبنانيي ــن احلف ــاظ علـ ـ ــى

و ...ي�ستقبل كروك
وميالنطونيو وموارو
ا�ستقب ـ ــل املهن ـ ــد�س فـ ـ ـ ؤ�اد
خمزوم ـ ــي فــي دارت ـ ــه فـ ـ ــي
بي ـ ــروت ،مدي ـ ــر «منت ـ ــدى
حـ ـ ــل النزاع ـ ــات» أ�لي�ست ـ ــر
ك ـ ــروك ،حي ـ ــث ت ـ ــداول معـ ـ ــه
فـ ـ ـ ــي تط ـ ــورات املنطقـ ـ ـ ــة.

الف�صــل التا�ســع

كمـ ـ ــا ا�ستقب ـ ــل ك ـ ــل م ـ ــن
ال�سفي ـ ــر الربازيل ـ ــي فـ ـ ــي
م�صـ ـ ـ ـ ــر �سيزاري ـ ــو ميالنطوني ـ ــو
وال�سكرتيـ ـ ــر أالول فـ ـ ــي ال�سف ـ ــارة
الربازيلي ـ ــة فـ ـ ــي لبن ـ ــان ال�سفي ـ ــر
أ�ندري ـ ــه م ـ ــوراو.

العالم االنتخابي
إ

«حزب احلوار الوطني»
ي�شارك فـي «يوم القد�س العاملي»
�شارك رئي�س القطاع الطالبي فـي
«حزب احلوار الوطني» �إياد �سكرية
ممث ًال رئي�س احلزب املهند�س ف ؤ�اد
خمزومي ،فـي االحتفال الذي
أ�قامه «اللقاء ال�شباب ــي اللبنان ــي
الفل�سطين ــي» مبنا�سبة يوم القد�س

العامل ــي ال ــذي جرى حتت عنوان
أ
«لجل الق ــد�س ال بد لنا أ�ن نبقى
أ�وفياء لها».
وقد أ�قيم ا إلحتفال فـي قاعة ال�شعب
فـي خميم �شاتيال ،وح�ضره الرئي�س
ح�سني احل�سيني وممثل �سفري فل�سطني

فـي لبنان جمال عي�سى وممثل ال�سفري
ا إليراين �سعيد أ��سدي.
حتدث فـي ا إلحتفال املدير العام
ملركز «بيت أ�طفال ال�صمــود» قا�سم
عينا ،تاله رئي�س «اللقاء» أ�حمد
ال�شاوي�ش الذي دعا �إىل االحتاد فـي

* املادة ُ :82يق�صد با إلعالم االنتخابي ،فـي �إطار أ�حكام هذا القانون ،بث
أ�خبار حمالت املر�شحني واللوائح ،والرتويج لها فـي و�سائل ا إلعالم املرئي
وامل�سموع اخلا�صة والر�سمية ،وكل ما ين�شر فـي املطبوعات ال�صحفية ل�صالح
مر�شح أ�و الئحة �إن �صراحة أ�و تلميح ًا.
* املادة  :83على كافة و�سائل ا إلعالم امل�ساواة فـي التعامل ا إلعالمي بني
جميع اللوائح .من أ�جل تكاف ؤ� الفر�ص بني املر�شحني ،يتوجب على و�سائل ا إلعالم
املرئي وامل�سموع واملطبوع اخلا�صة والر�سمية التقيد أ
بالذونات ال�صادرة عن املجل�س
للعالم املرئي وامل�سموع والتقيد أ
بالوقات املحددة فيها والتي ي�صدرها
الوطني إ
ق�ضية القد�س .أ�ما عي�سى فقال «حان املجل�س بناء على طلب من �صاحب العالقة.
الوقت لنبني عالقات جيدة فـي لبنان،
للعالم وا إلعالن االنتخابيني فـي مهلة
ولنذهب نحن وكل الدول ال�شقيقة * املادة  :84تطبق الن�صو�ص العائدة إ
وال�صديقة �إىل أالمم املتحـ ــدة إلعالن تبد أ� من تاريخ ن�شر مر�سوم دعوة الناخبني وتنتهي بانتهاء عمليات ا إلقرتاع فـي
دولة فل�سطني وعا�صمتها القد�س جميع الدوائر.
ال�شريف».
أ
* املادة  :85بغية ممار�سة احلق املعطى للوائح واملر�شحني مبوجب �حكام هذا
للعالم
القانون ،تعطى كل الئحة بنا ًء لطلب خطي تقدمه �إىل املجل�س الوطني إ
ً
املرئي وامل�سموع ،أ��سبوعي ًا فرتة بث ترتاوح بني  20دقيقة و 30دقيقة أ��سبوعيا فـي
وجتـ ــول عوا�ص ـ ــم مهمـ ــة بدء ًا من حمطات ا إلذاعة والتلفزيون العاملة فـي لبنان.
بريوت .وذلك ف ـ ــي مقـ ــر �سفـ ــارة
دولة فل�سطيـ ــن فـي اجلنـ ــاح فـي * املادة  :86يحظر على و�سائل ا إلعالم املرئية وامل�سموعة كافة واملكتوبة غري
ال�سيا�سية ،خارج نطاق املادة  85ال�سابقة ،أ�ن تتعاطى ا إلعالم وا إلعالن االنتخابيني
بيـ ــروت.
خالل احلملة االنتخابية ،بدء ًا من تاريخ دعوة الهيئات االنتخابية وانتهاء ب�إعالن
النتائج النهائية ،وذلك حتت طائلة �إقفال الو�سيلة املخالفة مدة �ستني يوم ًا على
أالكرث و�إلزامها بغرامة تراوح بني ع�شرة ماليني ومئة مليون لرية.
ً
أ
تالحق النيابة العامة الو�سيلة املخالفة أ�مام حمكمة املطبوعات ،تلقائيا �و بناء
على طلب املت�ضرر .وللم�شكو منها أ�ن تقدم �إىل املحكمة مذكرة فـي مهلة أ�ربعة
وع�شرين �ساعة من وقت تبليغها.
علي طه ،لتقدمي واجب التعزية بوفاة على حمكمة املطبوعات أ�ن ت�صدر قرارها فـي مهلة ثالثة أ�يام على أالكرث .ولكل
والدته ،وذلك فـي جممع جتمع العلماء من النيابة العامة واملحكوم عليها أ�ن ت�ست أ�نف القرار أ�مام حمكمة التمييز فـي مهلة
امل�سلمون فـي حارة حريك .وقد نقل أ�ربع وع�شرين �ساعة .تبد أ� ،بالن�سبة للنيابة العامة ،من وقت �صدوره وللمحكوم
الوفد لل�شيخ طه برقية تعزية با�سم رئي�س عليها من وقت تبليغه.
احلزب املهند�س ف ؤ�اد خمزومي.
ال يوقف اال�ستئناف تنفيذ القرار ما مل تتخذ حمكمة التمييز قرار ًا بوقف تنفيذه
فـي مهلة أ�ربع وع�شرين �ساعة من وقت تقدمي الطعن أ�مامها.

وي�شارك فـي «حملة املقعد ،فل�سطني ت�ستحق»
�شارك ع�ضو املكتب ال�سيا�سي �إياد
�سكرية ممثـ ـ ـ ًال رئيـ ــ�س «حـ ــزب
احل ــوار الوطنـ ــي» املهنـ ــد�س ف ؤ�اد
خمزومي فـي حفل �إطالق «حملـ ــة

املقعـ ــد ،فل�سطي ـ ــن ت�ستحـ ــق»
بدعـ ــوة من �سفـ ــارة دولـ ــة فل�سطيـ ــن
فـي لبنان ،والتي ت أ�تـ ــي فـي �إطـ ــار
فعاليـ ــات حملة «فل�سطي ــن ت�ستح ــق»

حل�شد الدع ــم والت أ�ييـ ــد الدويل
لطلـ ــب قبول الع�ضويـ ــة الكاملـ ــة
لـ «دولـ ــة فل�سطي ــن» فـي أالمـ ــم
املتحدة ،والت ـ ــي �ستنطلـ ــق من الق ــد�س

«قطاع ال�شباب والطالب»
يناق�ش مواجهة آ�فة املخدرات
قطاع ال�شباب والطالب
التقى من قطاع ال�شباب والطالب
فـي «حزب احلوار الوطني» بح�ضور
م� ؤس�ول القطاع �إياد �سكرية ومن�سقا
اللقاء أ�حمد قاروط وحممود جعفر فـي
مركز احلزب فـي املتحف.
وقد مت التباحث فـي عدة موا�ضيع
تهم القطاع منها :مو�ضوع املخدرات
وانعكا�ساته اخلطرية على م�ستقبل
الفرد والعائلة واملجتمع ،وخ�صو�ص ًا أ�نه
ي�صيب املجتمع فـي ال�صميم �إذ ي�ضرب
فـي أالو�ساط ال�شبابية .ومت التداول

بكيفية العمل على توعية املجتمع من
�سلبياته بعدما أ�خذ هذا أالمر تغلغ ًال
ملحوظ ًا فـي بع�ض أالو�ساط فـي ظل
غياب الوعي الكافـي لتجنب خماطر
هذه ا آلفة .ومت ا إلتفاق على و�ضع
جدول عملي للتوا�صل مع الهيئات
ا إلجتماعية واملنظمات ال�شبابية لو�ضع
خطة م�شرتكة ملكافحة هذه ا آلفة
ووقف متددها كما العمل مع املنظمات
أالهلية فـي أالحياء مل�ساعدة أالهايل
على التنبه ووعي املخاطر التي يتعر�ض
لها أ�بناءهم فـي هذا املجال .وقد مت
التطرق أ�ي�ض ًا �إىل برنامج الن�شاطات
املنوي القيام بها على ال�صعيد

اجلامعي وذلك مع قرب انطالق العام
الدرا�سي اجلديد.
هذا وقد زار وفد من قطاع ال�شباب
والطالب فـي «حزب احلوار الوطني»
النائب ال�سابق ومفتي الهرمل ال�شيخ

 vvي�ضع «حزب احلوار الوطني» بني أ�يدي اللبنانيني ،وعلى
أ�جزاء« ،م�شروع قانون لالنتخاب يعتمد الن�سبية أ��سا�س ًا لالنتخابات
النيابية» الذي كان قد أ�علن احلزب عنه فـي م ؤ�متر �صحفي فـي دار
نقابة ال�صحافة فـي � ،2005/9/8إ�سهام ًا منه فـي تعزيز احلوار
الداخلي حول خمتلف الق�ضايا أ
ال�سا�سية ،خ�صو�ص ًا من أ�جل التوافق
على قانون انتخابي جديد يكفل �صحة التمثيل ال�شعبي وعدالته.
احلـــــوار
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اجلمعة 2011/9/9

النائب الدكتور مروان فار�س:
يجب اختيار املدراء العامني ور ؤ��ساء امل�صالح واملوظفني على أ��سا�س الكفاءة
ندعو إللغاء النظام الطائفي �إىل أ
البد
أ�جرت جريدة «احلوار» مقابلة
مع النائب الدكتور مروان
التطرق خاللها �إىل
فار�س ،مت
ّ
أ�برز أ
الحداث التي ت�شهدها
ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية
والقليمية ،ال �س ّيما ما ي�شهده
إ
ً
لبنان حاليا من جتاذبات حول
م�شاريع �إ�صالحية مطروحة
من قبل بع�ض أ
الطراف وحول
للنتخابات
اعتماد قانون عادل إ
يعتمد الن�سبية� ،إىل جانب
أ
الحداث فـي �سوريا.
 أّ
يف�ضلون
المريكيون كانوا
أ�ن يطول أ�مد الفراغ فـي لبنان
(عدم ت�شكيل احلكومة) بحيث
يبقى فـي مكانه ال يتقدم وال
يرتاجع ،تناغم ًا مع حالة
الال�إ�ستقرار التي تواجه دول
الطوق املحيطة ب�إ�سرائيل ،من
م�صر و�سوريا مرور ًا أ
بالردن.
أ�مل تدرك املعار�ضة اجلديدة
واقع ال�سيا�سة أ
المريكية فـي
املنطقة ،أ�م أ�نها غا�صت فـي
الرمال املتحركة؟
أ
 ت�شكيل احلكومة فـي لبنان م�س�لةهامة جد ًا لتفادي الفراغ (ال�سلطة)،
هذا ال يعني أ�ن احلكومة ال�سابقة كانت
على قدر امل� ؤس�ولية ،بل كانت بحد
ذاتها عنوان ًا للفراغ ،ألن ا�ستقاالت
عديدة قد ح�صلت فـي بداية عمرها،
ومن ثم توالت اال�ستقاالت حتى
اال�ستقالة النهائية .فاال�ستقالة
النهائية قد متت فـي حلظة كان
رئي�س احلكومة ال�سابقة �سعد
احلريري يقابل الرئي�س أالمريكي
أ�وباما ،وهذه داللة على أ�نها كانت
موجهة �ضد �سيا�سة الواليات املتحدة
أالمريكية ،لذلك كانت ر�سالة �إىل
أ�وباما ،على أ�ن فـي لبنان قوى
�سيا�سية تعار�ض ال�سيا�سة أالمريكية.
فقد ت�شكلت حكومة الرئي�س جنيب
ميقاتي ،وهي -حكومة ميقاتي-
مع �إقامة عالقات ،لكنها حكومة
مناوئة لل�سيا�سة أالمريكية فـي

احلـــــوار

ال�شرق أالو�سط ،وفـي لبنان ب�شكل
خا�ص ألن ال�سيا�سة أالمريكية فـي
لبنان تعتمد على فراغ ال�سلطة� ،إذ
أ�ن �سعد احلريري كان عنوان الفراغ،
وي�ستمر ا آلن فـي املعار�ضة ب�سيا�سة
الفراغ .هذه �سيا�سة الواليات املتحدة
أالمريكية ،تريد احلكم فـي لبنان،
تريده بلد ًا غري حمكوم من أ�حد،
لكن نحن لدينا ر أ�ي �آخر ،مع أ�ن
هذه احلكومة لي�ست احلكومة املثالية
التي نريدها� ،إال أ�نها احلكومة
التي يحتاجها لبنان واللبنانيون
ويحتاجها االقت�صاد اللبناين واحلياة
ا إلجتماعية وال�سيا�سية فـي لبنان،
لذلك يتلقى دعم ال�سيا�سة الوطنية
فـي لبنان.
العالمي ب�سام �ضو
 يقول إفـي تعليق له « :لو ا�ستطعنا
ك�شرفاء دخول الندوة النيابية
من باب امل�ستقلني واملدافعني عن
الد�ستور ،ل�س أ�لنا أ�و ًال عن القانون
رقم  717تاريخ 1998/11/5
والتعديالت التي طر أ�ت عليه
�شرعتم لل�شعب
ويت�ضمن« :ماذا ّ
اللبناين من قوانني على �صعيد
الدارة
ال�صالح وتطوير
إ
إ
املركزية الر�سمية ،ما هو ردكم
ودفاعكم عن ت�سا ؤ�له؟
 فـي جميع أالحوال ي�ستعيد املجل�سالنيابي ا آلن حيويته ون�شاطه ،وقد أ�قر
 67بند ًا فـي اجلل�ستني ال�سابقتني،
و�سنكمل الت�شريعات ال�ضرورية
للبنان ،وهو يعقد جل�ساته كل نهار
أ�ربعاء ونحن ن�ش ّرع م�شاريع القوانني
التي تقدم من قبل احلكومة.
 هل تقومون ب أ�ر�شفة كلامل�شاريع التي تقدمونها �إىل
املجل�س النيابي با�سمكم أ�و
با�سم احلزب ال�سوري القومي
الجتماعي؟
إ
 لدينا اقرتاحات قوانني تقدمنابها ،وهناك قانون مهم تقدمنا به
با�سم الكتلة القومية ا إلجتماعية

حول قانون ا إلنتخاب الذي يعطي
لبنان دائرة �إنتخابية واحدة والتمثيل
الن�سبي .نحن �سعداء ب أ�ن رئي�س
اجلمهورية وعدد من اللبنانيني
يلتقون مع م�شروعنا .باملنا�سبة نحن
لدينا أ�ر�شيف كامل لعملنا النيابي
لتطبيقه.
 مبنا�سبة تقدمي دولة الرئي�سجنيب ميقاتي بيان ًا ب أ�مواله
�إىل املجل�س الد�ستوري ملاذا ال
تتحركون مع حلفائكم لتحريك
قانون «من أ�ين لك هذا؟» الذي
ُيطالب بتنفيذه منذ �سنة
1967؟
 كل النواب وامل� ؤس�ولني ال�سيا�سينييقدمون للمجل�س الد�ستوري ت�صريح ًا
مبا ميلكون من أ�موال منقولة
وغريمنقولة .فمن املنطقي أ�ن يقدم
الرئي�س ميقاتي هذا الت�صريح ،هنا
لدي �شيء
«ي�ضحك» ويقول( :لي�س ّ
يذكر) .أ�عدك ب أ�ن هذا القانون يجب
أ�ن يب�صرالنور قريب ًا.
 هنالك ملفات أ�منية مل ي�ستطعالق�ضاء اللبناين فر�ض نف�سه
فيها ،كملف ا�ست�شهاد الق�ضاة
أ
الربعة على قو�س املحكمة فـي
�صيدا� ،إىل ما هنالك .ب�صراحة
ملاذا ال ُيعلن على أ
املل من يك ّبل
الق�ضاء اللبناين؟
 هذه جرمية كبرية أ�دانها جميعاللبنانيني ،وكان من املفرت�ض من
الق�ضاء اللبناين أ�ن يتابعها ب�شكل
أ��سا�سي ألنه معني بها ،لكن ال بد
من ك�شف القتلة .لذلك فـي اجلل�سة
النيابية أالخرية رفعنا تعوي�ضات
الق�ضاة ،والق�ضاء هواملرجع الوحيد
فـي هذا املجال .لكن يجب ان ُيعطى
له كل الدعم إلظهار احلقيقة فـي
هذا املجال وقد أ�وليناه كل الثقة
.
 يقول دولة الرئي�س العمادمي�شال عون« :املطلوب من
�سوريا الر�ضوخ ملطالب دولية
أ�ربعة :قطع العالقة مع �إيران
وحزب اهلل وحما�س ،واحلوار
مع �إ�سرائيل .لو افرت�ضنا أ�ن
�سوريا نفذت ما ًطلب منها،
عندها ماذا �سيحدث؟
 �سمعت بهذا الكالم من الرئي�سأال�سد (فـي خطابه أالخري) ،وقد
أ�جاب على هذا ال� ؤس�ال .فاملو�ضوع
يتعلق ب�سيادة ال�شعب ال�سوري،
وال�شعب ال�سوري ال يتدخل ب� ؤش�ون
تركيا وال غريها ،حتى وال أ�مريكا.
�سيادة ال�شعب ال�سوري حمفوظة
لل�شعب ال�سوري� ،سوريا عمرها 5000
�سنة .أ� ؤ�كد لك أ�ن و�ضع الواليات
املتحدة أالمريكية االقت�صادي
ينهار ،هناك  700 -600م�صرف
أ�علنوا �إفال�سهم ،و أ�وروبا أ�ي�ض ًا تعلن
�إفال�سها .أ�عتقد جازم ًا أ�ن عهد
ا إلمرباطورية أالمريكية �إىل زوال.

 فـي هذا ال�سياق ،هل �سيت أ�ثرالقت�صادي بحركة
و�ضع لبنان إ
الدوالر؟
 لبنان �سيت أ�ثر بال�شكل ،خ�صو�ص ًافـي ظل ال�سيا�سة أالمريكية العوجاء
فـي العراق وفـي أ�فغان�ستان وفـي
كل مكان .هذه ال�سيا�سة �ستنعك�س
على أالمريكيني أ�نف�سهم و أ�عتقد
�إذا انهار الدوالر ،هنالك معركة
كبرية بينه وبني اليورو ،وهي معركة
كبرية وخا�سرة بالن�سبة أ
للمريكيني
أ
والوروبيني .كل معاركهم فـي العراق
وليبيا هي لل�سيطرة على البرتول،
ولنهب الرثوات الطبيعية ،لكن
ال�سارق ُي�سرق .النظام الر أ��سمايل
بحد ذاته �إىل انهيار ،أ
والمرباطورية
أ
أ
أالمريكية �إىل انهيار� ،عتقد �ننا
ن�شهد �سنواتها أالخرية.
 توقف العماد عون بعد اجتماعالفراج
كتلته فـي  16آ�ب عند إ
عن املتهمني فـي ق�ضية ال�سالح
واملهرب �إىل �سوريا
فـي ال�شمال
ّ
وهروب امل�ساجني املتكررة فـي
�سجن رومية ومو�ضوع الكهرباء.
ملاذا ال ي ؤ�خذ بر أ�ي العماد
ال�صالح؟
عون فـي ق�ضايا إ
أ�لي�س هنالك من «�إنّ » فـي هذا
املو�ضوع؟
أ
أ
أ
 نحن دائما ن�خذ بر�يه ،لنه رجلنزيه و�شريف ووطني� ،ساهم معنا
فـي املعركة �ضد الواليات املتحدة
أالمريكية ،إل�سقاط حكومة �سعد
احلريري .أ�ما مو�ضوع ال�سجون فهو
بحاجة �إىل معاجلة ،ودائم ًا على
جدول أ�عمال جلنة حقوق ا إلن�سان
النيابية .نحن مع بناء �سجون جديدة
والئقة بامل�ساجني ،ألن ال�سجون
احلالية حتولت �إىل مكان لتهريب
املخدرات وال�سرقات.
 يقول أ�حد نواب «كتلةامل�ستقبل» أ�نه أ��صبح الرئي�س
العماد عون رئي�س ًا للحكومة
والرئي�س ميقاتي تابع ًا له!
 �سمعت هذا الكالم من نواب 14�آذار «نواب امل�ستقبل» خ�صو�ص ًا من
النائب عمار حوري� .إنها ت�صريحات
ال قوام لها .فه ؤ�الء كانوا فـي ال�سلطة

وف�شلوا .نحن نريد �إظهار ف�شل ال�شهيد ر�شيد كرامي قد تر�شحا
ه ؤ�الء ،لكن عرب �إنتاج م�شاريع قوانني لرئا�سة اجلمهورية.
جديدة ،ومبعاجلة أ�مور النا�س أ�كرث
مما كانوا يعاجلونها ،ف�سيا�ستنا على  -على �صعيد ملف الكهرباء،
هنالك حتليل ب�سيط يقول:
املحك فـي هذا املجال.
«�إن مافيا املولدات الكهربائية
 هنالك تخوف من خلل فـي تعمد �إىل عرقلة م�شروعالتوازن الطائفي فـي الفئة حت�سني الكهرباء ،ألن م�صاحلها
أ
الوىل للطائفة الكاثوليكية �ستتوقف ومليارات الدوالرات
أ
كما عند غريها من الطوائف �ستختفي من جيوبها� .ال يجب
فهناك (طح�شة) على وظائف �إقرار امل�شروع قبل أ�ن يتحول
الفئة الثانية والثالثة التي لبنان �إىل �ساحة ظالم!؟
ت�شغل البال كما أ�علن عنها � -سنوافق على امل�شروع الذي تقدم به
النائب مي�شال فرعون ،ما الوزير جربان با�سيل ،لكن �سي�صبح
�صحة هذا الت�سا ؤ�ل؟ وهل م�شروع يخ�ص احلكومة اللبنانية،
بد أ� الت�صحيح فـي برنامج خ�صو�ص ًا أ�ن حكومة �سعد احلريري
احلكومة؟
كانت قد وافقت عليه� ،سندر�سه
 نن�صح الزميل النائب مي�شال فـي املجل�س النيابي و�سنوفرعلىفرعون ب�إلغاء النظام الطائفي فـي اللبنانيني مليارات اللريات فـي
لبنان ،ألنه �إذا ا�ستمر هذا النظام ،الفرتة القادمة.
�ستبقى الطوائف خمتلفة بع�ضها مع
البع�ض ا آلخر .مبعنى �آخر �إقامة  -القانون املتعلق برت�سيم
توازنات داخل اتفاق الطائف .أ�ما احلدود البحرية مع �إ�سرائيل،
نحن نريد ا إلطاحة به إلقامة نظام هل هو بداية حللحلة ما ،أ�م أ�ن
ال�سرائيلي
وطني بدي ًال عنه .زيادة فـي التو�ضيح ،النزاع اللبناين -إ
يجب اختيار املدراء العامني �سيخلق مواجهات؟
ور ؤ��ساء امل�صالح واملوظفني على � -إ�سرائيل بحاجة �إىل منطق �سماحة
أ��سا�س الكفاءة ،فعند �إلغاء الطائفية ال�سيد ح�سن ن�صراهلل .لي�س هنالك
يتم �إلغاء (الوا�سطة ال�سيا�سية) .من �صلح بيننا ،طاملا �إ�سرائيل حتتل
فلي�سمعوا عرب �صحيفتكم «احلوار» أ�ر�ضنا ،احلدود الربية والبحرية ال
دعوتنا و�صراخنا إللغاء النظام يحميها غري قوة لبنان ،وقوة لبنان
الطائفي �إىل أالبد.
ا آلن ت�ستطيع أ�ن حتمي احلدود وهي
قوة املقاومة ،قوة اجلي�ش اللبناين،
 �إذا مت �إلغاء النظام الطائفي وال�شعب اللبناين ي�ستطيع حماية ماواعتمدت الكفاءة ،هل ينفذ ميلك من ثروة فـي البحر.
هذا على الرئا�سات الثالث؟
 املادة  95من الد�ستور تقول بت�شكيل  -كلمة أ�خرية عرب جريدةالهيئة الوطنية العليا إللغاء الطائفية «احلوار».
ال�سيا�سية.
 أ�حييكم و أ�حيي أال�ستاذ ف ؤ�ادالفقرة الثانية من املادة تقول� »:إلغاء خمزومي و أ�توجه �إليه بالتعزية مرة
الطائفية»� .إذ ًا ،يجب �إلغاء الطائفية ،ثانية على وفاة جنله .وامتنى لكم
أ�ي تطبيق الطائف مع تطبيق هذه النجاح ألنكم تعبرّ ون عن ال�صوت
املادة .ألن معتمد الطائف يفهم احلر الوطني فـي لبنان.
أ�ن امل�شكلة فـي لبنان هي م�شكلة
طائفية ،لذلك دعا اىل �إلغائها v .حاوره رئي�س «جلنة
أ
فلتلغى فـي املجاالت ال�سيا�سية وغري
ال�شرفية و�شرق بريوت» فـي
أ
ال�سيا�سية .فـي فرتة �سابقة مل يكن «حزب احلوار الوطني» ال�ستاذ
ر ؤ��ساء احلكومات من ال�سنة ،كما أ�ن عا�صي ح ّيار
ال�شيخ حممد اجل�سر ودولة الرئي�س
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«�شاهد ع َيان» على حال أ
ال َّمة ككل!
ُ
�صبحي غندورv
ما زلت أ�ذكر طرف ًة كان يردّدها
لعقود خلت فـي بريوت ،عن
البع�ضٍ ،
ل�صديق له:
قول أ�حد البريوتيني
ٍ
(عجيب أ� ْم ُر ذلك ال�شخ�ص «�شاهد
ٌ
ت�صريحات
عيان» ..ك َّل يوم أ�قر أ� له
ٍ
فـي ال�صحف عن أ�كرث من ق�ضية،
فهو حتم ًا �إن�سا ٌن مه ٌّم ج ّد ًا ،لكن كيف
ي�ستطيع ال�سيد «�شاهد» أ�ن يكون فـي
يوم واحد؟).
أ�مكن ٍة خمتلفة وفـي ٍ
ثرُ
فـي أال�شهر املا�ضية ،ك ا�ستخدام
املحطات الف�ضائية العربية لظاهرة
«ال�سيد �شاهد عيان» بل أ��صبح «هو»
م�صدر أالخبار بالن�سبة لبع�ضها
و»املح ّلل ال�سيا�سي أالول» على هذه
املحطات.
طبع ًا ،من املفهوم �سبب االعتماد
على «�شاهد عيان» فـي ِّ
ظل غياب
ح ّرية العمل ا إلعالمي ،لكن اخلوف
أ�ن ينتقل املعنى اللغوي ال�صحيح
(من �شاهَ دَ
لتعبري «�شاهد عيان»َ :
بالعني وي�شهد على ذلك)� ،إىل املعنى
اخلطري فـي اللهجة العا ّمية امل�صرية
(ع ّيان) ،أ�ي (�شاهد مري�ض) وال
ُيعت ّد ب�شهادته!.
أ
هناك ا آلن فـي ال َّمة العربية
الكثري من «�شواهد أالعني» ،والكثري
أ�ي�ض ًا من «ال�شهداء» الذين ي�سقطون
فـي معارك «التغيري والدميقراطية»
ال�سائدة حالي ًا ،بعدما كان تعبري
«ال�شهداء» يرتبط فـي ذهن املواطن
العربي مبعارك التح ّرر من اال�ستعمار
واالحتالل .امل ؤ��سف فـي الواقع
الراهن هو احلملة اجلارية من بع�ض

م ؤ� ّيدي «�شهداء الدميقراطية» �ض َّد
منا�صري «�شهداء مقاومة االحتالل».
وك أ�نّ اخليار ا آلن فـي أال َّمة هو بني
ال�شهادة من أ�جل ح ّرية املواطن أ�و
ال�شهادة من أ�جل ح ّرية الوطن!.
ما نحتاجه فـي هذه املرحلة لي�س
«�شهود عيان» فقط على أ�و�ضاع
«زواريب و أ�حياء» فـي هذه املنطقة
أ�و تلك ،بل أ�ي�ض ًا «�شهود عيان» على
أ�و�ضاع أال َّمة العربية ككل ،وعلى ما
يحدث فيها وحولها من متغيرّ ات
ُدخل بع�ض أ�وطانها
�سيا�سية �ست ِ
فـي التاريخ لكن قد تُخرجها من
اجلغرافيا.
أ
أ
�إذ هل هي �صدف ٌة �ن يبد� هذا
العام «الدميقراطي» اجلاري ب�إعالن
تق�سيم ال�سودان ،وحتويل جنوبه �إىل
دولة م�ستقلة َو َ�ضعت فـي أ�ولو ّياتها
بناء العالقة اخلا�صة مع �إ�سرائيل؟!
ثم هل هي �صدف ٌة أ�ي�ض ًا أ�ن
تكون القوات أالطل�سية قد ّ
حطت
رحالها وهيمنتها فـي معظم أ�رجاء
املنطقة خالل العقد املا�ضي ،و أ�ن
يكون العراق الذي خ�ضع لالحتالل
أالمريكي/الربيطاينّ ،ثم دولة
جنوب ال�سودان الوليدة بفعل دعم
أ�مريكي /أ�وروبي�/إ�سرائيليّ ،ثم ليبيا
املتغيرّ ة ا آلن بدعم أ�طل�سي ،هي ك ّلها
مناطق نفطية ها ّمة؟!
ً
أ
وهل كانت �صدف ًة أ�ي�ضا �ن تتزامن
فـي ظ ّل �إدارة بو�ش الدعوة الغربية
للدميقراطية فـي املنطقة مع احتالل
العراق أ�و ًال ّثم ما تبعه من حربني
خ�ص�ص
الحق ًا على لبنان وغ ّزة؟! .أ�مل ُي ّ
الرئي�س أالمريكي ال�سابق جورج بو�ش

ق ّمة جمموعة الدول الثمانية ،التي
انعقدت فـي والية جورجيا أالمريكية
�صيف العام  ،2004من أ�جل مو�ضوع
عام
الدميقراطية فـي املنطقة بعد ٍ
من احتالل العراق! أ�مل يقل الرئي�س
بو�ش فـي كلمته بق ّمة الناتو فـي
�إ�سطنبول ،فـي العام نف�سه� ،إنّ تركيا
التي هي ع�ضو فـي حلف الناتو ولها
عالقات مع �إ�سرائيل ،ت�صلح ألن
تكون منوذج ًا للدول الدميقراطية
املن�شودة فـي العامل ا إل�سالمي؟!
ت�سا ؤ�التٌ عديدة تفر�ضها التط ّورات
الراهنة فـي املنطقة العربية ،التي
تختلط ا آلن فيها ا إليجابيات مع
ال�سلبيات دون فرزٍ دقيق بني ما هو
مطلوب وما هو مرفو�ض .فحتم ًا هي
م� أس�لة �إيجابية ومطلوبة أ�ن يحدث
التغيري فـي أ�نظمة احلكم التي قامت
على اال�ستبداد والف�ساد ،و أ�ن ينتف�ض
ال ّنا�س من أ�جل ح ّريتهم ومن أ�جل
الدميقراطية والعدالة .لكن معيار
هذا التغيري ،أ�و ًال و أ�خري ًا ،هو وحدة
الوطن وال�شعب وا�ستقاللية ا إلرادة
ّ
التدخالت أالجنبية.
ال�شعبية عن
فما قيمة أ�ي حرك ٍة دميقراطية
�إذا كانت �ست ؤ�دّي �إىل ما هو أ��سو أ�
من الواقع القائم ،أ�ي �إىل تق�سيم
أالوطان وال�شعوب وم�شاريع احلروب
أالهلية!ّ .ثم ما هي �ضمانات العالقة
مع اخلارج أالجنبي ،وما هي �شروط
هذا اخلارج حينما يدعم هذه
االنتفا�ضة ال�شعبية أ�و تلك؟!
�إنّ امل�شكلة هنا هي لي�ست فـي
مبد أ� �ضرورة التغيري وال فـي مبد أ�
حقّ ال�شعوب باالنتفا�ضة على

ح ّكامها الظاملني ،بل فـي الو�سائل
التي تُعتَمد وفـي الغايات التي تُط َرح
وفـي النتائج التي تتحقَّق أ�خري ًا.
وهي ك ّلها عنا�صر ترتبط مبق ّومات
جناح أ� ّية حركة تغي ٍري ثوري ،حيث
ال ف�صل وال انف�صال بني �ضرورة
و�ضوح و�سالمة القيادات أ
والهداف
أ
وال�ساليب .فال ميكن ح�صر املراهنة
أ
على ��سلوب التغيري ،الذي يحدث
متزامن ًا مع بقاء القيادات والغايات
والربامج الفعلية جمهولة التفا�صيل،
كما ال ميكن أ�ي�ض ًا جتاهل مدى
عالقة التغيري الدميقراطي املن�شود
مب�سائل ال�صراعات أالخرى الدائرة
فـي املنطقة ،وفـي مق ّدمتها ال�صراع
العربي/ال�صهيوين.
ُيذ ّكرين ما يحدث حالي ًا مبا جرى
فـي فرتة احلرب الباردة بالن�صف
الثاين من القرن الع�شرين حيث
كانت دول العامل الثالث (وهي
املنطقة العربية و�إفريقيا و أ�مريكا
الالتينية وق�س ٌم كبريمن �آ�سيا)
تعي�ش ه ّم ًا يختلف فـي طبيعته عن
هموم دول «العامل أالول» الغربي
الدميقراطي ،وهموم «العامل الثاين»
ال�شرقي اال�شرتاكي ...فقد كان
اله ُّم أالول لدول «العامل الثالث» هو
التح ّرر الوطني والقومي من القواعد
الع�سكرية أالجنبية ،ومن ال�سيطرة
اال�ستعمارية املبا�شرة التي م ّيزت
القرن التا�سع ع�شر والن�صف أالول
من القرن الع�شرين.
ف»الدميقراطية» و»العدالة
االجتماعية» هما أ��سا�س لبناء

من القرن احلادي والع�شرين،
ووحدانية ال�سيطرة العاملية ملفاهيم
القطب الغربي الر أ��سمايل ..ي�شهد
العامل حالة فو�ضى من الطروحات
التي تتفاعل داخل ِّ
كل جمتمع ..لكن
مل ت�ستطع هذه املتغيرّ ات الدولية
أ�ن تلغي حاجة �شعوب العامل ك ّلهم
�إىل التالزم :بني الدميقراطية
والعدالة ا إلجتماعية ،بني التح ّرر
الوطني وح ّرية املواطنني ،بني رف�ض
اال�ستبداد ومقاومة االحتالل مع ًا،
بني االنفتاح على العامل وبني احلر�ص
على ال ُهو ّية الوطنية والقومية
واحل�ضارية.
أ�عني العامل ك ّله م�شدود ٌة النآ
�إىل ما يحدث فـي املنطقة العربية
من حت ّوالت ،فهي منطقة الرثوات
واملوقع ا إل�سرتاتيجي ومق ّر املق ّد�سات
الدينية .لكن بع�ض هذا «العامل»
ال يكتفي بدور «�شاهد العيان» أ�و
بال ّنظر من بعيد ،بل مي ّد يداه
ويحاول و�ضع قدميه أ�ي�ض ًا فـي أ�ر�ض
هذه التح ّوالت ومع �صانعيها .لذلك،
ف�إنّ أال َّمة العربية بحاج ٍة ا آلن �إىل
«�شهود ب�صائر» ،ينظرون �إىل ما
يحدث فـي أ�وطانهم و أ� ّمتهم بق ّوة
الب�صرية ال مبا ت�شاهده أالب�صار أ�و
ت�سمعه ا آلذان فح�سب .أال ّمة بحاج ٍة
�إىل ح ّك ٍام ومعار�ضني يدركون ما
الذي يفعلونه ببلدانهم ،وال يكتفون
باملراهنة؛ على ق ّوة أالمن ،أ�و ق ّوة
ال�شارع ،أ�و ق ّوة الدعم اخلارجي ..

املجتمعات من الداخل حينما يكون
هذا الداخل متح ّرر ًا من �سيطرة
�شعب
اخلارج ،لكن عندما يخ�ضع ٌ
ما لالحتالل أ�و لل�سيطرة اخلارجية،
ف�إنّ مفاهيم وو�سائل تطبيق
الدميقراطية أ�و العدالة االجتماعية،
�ستكون ح�صر ًا مبا يتنا�سب مع
م�صالح املحتل أ�و امل�سيطر ،ال مبا
ي ؤ�دّي �إىل التح ّرر منه أ�و من نفوذه
املبا�شر .ويتّ�ضح هذا أالمر أ�كرث
مبراجعة كيف ّية �إ�صرار القطب
«ال�شرقي» ال�شيوعي العاملي خالل
القرن الع�شرين على تهمي�ش أ�ي
للرادة الوطنية احل ّرة فـي
دور إ
املجتمعات التي كانت ت�سري فـي
فلكه ،وعلى تهمي�شه ،بل ورف�ضه،
ألي طرح دميقراطي وطني م�ستقل.
وكذلك أالمر كان م�شابه ًا على
الطرف ا آلخر الر أ��سمايل «الغربي»،
طرح
الذي كان يريد تهمي�ش ك ّل ٍ
لنظام
يرتبط بتح ّر ٍر وطني أ�و دعو ٍة
ٍ
اجتماعي عادل ،ويعمل على �إبقاء
ٍّ
ال�سيطرة االقت�صادية لل�شركات
حجة «ح ّرية
الغربية الكربى ،حتت َّ
ال�سوق» والنظام االقت�صادي احلر
و�شعارات الدميقراطية الر َّنانة.
وقد �سعى �آنذاك «ال�شرق» ال�شيوعي
و»الغرب» الر أ��سمايل� ،إىل و�ضع
العامل ك ّله أ�مام خيار «الدميقراطية»
أ�و «ا إل�شرتاكية» ،ف� إ ّما مع هذا
الطرف فكري ًا و�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
وع�سكري ًا ،بل وحتّى ثقافي ًا ،و� إ ّما
�ض َّده بالكامل �إذا جرى االعرتا�ض أ�و
االختالف مع بع�ض طروحاته!
 vمدير «مركز احلوار العربي»
ا آلن ،وفـي بداية العقد الثاين فـي وا�شنطن

�صحـة  /ت�سلية

الريفلك�سولوجي
�إن م�صطلح «ريفلك�سولوجي» و�إمنا يوجد فروقات ب�سيطة جد ّا
م�شتق بينها.
()Reflexology
أ
من كلمة «ريفلك�س» �ي الفعل
ا إلنعكا�سي ،وتعني ردات الفعل الريفلوك�سولوجي هو علم املنعك�سات
ا إلنعكا�سية ،أ�و ما يعرف بال�ضبط أ�ي النقاط ا إلنعكا�سية .ففي
أ
بال�صبع ( )Acupressureج�سم كل �إن�سان حواىل  380نقطة
وهذه الت�سمية م�شتقة من �إنعكا�سية لكافة أالع�ضاء الداخلية
( )Acupunctureأ�ي «ت أ�بري» والفقرات أ
والع�صاب والع�ضاالت
وهو عالج �صيني قدمي معروف والغدد واحلوا�س ،موزعة فـي اليدين
بالوخز أالبري أ�و عالج الت أ�بري ،والقدمني أ
والذنني والوجه والر أ��س
وقد انت�شر على نطاق وا�سع فـي وكافة أ�نحاء اجل�سم .أ
والذن ت�شبه
معظم دول العامل .كما يوجد فـي �صورة اجلنني فـي رحم أ�مه ،حلمة
اليابان عالج مماثل هو «ال�شيات�سو» أالذن هي الر أ��س وباقي أالذن ج�سم
أ�و ( )Shiatsu massageاجلنني مع الرجلني ملفوفتني �إىل
وهو عالج التدليك العميق الذي الداخل ،أ
والذن حتتوي على 162
يطال الع�ضالت ال�صغرية والكبرية نقطة �إنعكا�سية .ويقول �إخت�صا�ص ّيو
أ
والع�صاب والعظام الريفلك�سولوجي �إن اليد ْين
وال�شرايني
ً
أ
والرجلي تعك�س �صحة ا إلن�سان.
واجللد ،ويعمل �ي�ضا على ال�سحب
نْ
الليمفاوي .وعالج ( Zoneوقال ال�صينيون «ت أ�تي ا إلبت�سامة
 )therapyاملنت�شر فـي أ�وروبا من القدم» ،وي ؤ�كد هذا القول أ�ن
وهو العالج بوا�سطة «الزونز» �صحة ا إلن�سان عموم ًا ترتبط ب�صحة
( )Zonesأ�ي م�سارات الطاقة ،قدميه .ونعرف مما تقدم أ�ن تلك
الذي يعالج ويحث وين�شط الطاقة م� أس�لة علمية قائمة بذاتها ،فهذا
فـي م�سالكها وم�ساراتها ،لتعيد اجل�سم الذي أ�بدعته العناية ا إللهية
معادلة التوازن بني اجل�سم والعقل ال�سامية مل يدل بكل أ��سراره بعد،
والفكر� .إن هذه الطرق اخلم�س هي وما حققه الطب التقليدي فـي هذا
و�سيلة عالج طبيعي واحد تقريب ًا ،املجال من �إكت�شافات �شتى لي�س �إال

نقطة فـي بحر احلقيقة .والعالج طاقته .ومن هنا �صنفت أالبراج
بالريفلك�سولوجي هو ال�ضغط على هوائي ،مائي ،ترابي ،ناري.
هذه النقاط التي حتث الدماغ على
أ
أ
لقد �تاحت هذه ال�ساليب العالجية
تن�شيط ع�ضو معني أ�و م�سار معني.
وت ؤ�دي هذه العالجات ا آلنفة الذكر فر�صة معاجلة و�شفاء كافة ا آلالم
أ
والمرا�ض النف�سية واجل�سدية
�إىل ا�سرتخاء اجل�سم والفكر و�إحداث
التناغم بينهما ،وهذا ينبه اجل�سم ومنها أالمرا�ض امل�ستع�صية كال�شلل
أ
والع�صاب وغريها.
والفكر وين�شطهما .كما نح�صل بهذا
العالج على ردات فعل من الدماغ كي
ين�شط كافة أ�ع�ضاء اجل�سم الداخلية والعالج بالريفلك�سولوجي يعيد
واخلارجية ،وفتح م�سالك وم�سارات الت آ�لف والتوازن بني أ�ع�ضاء اجل�سم
وبني الفكر واجل�سد ،وين�شط
الطاقة أ�ي�ض ًا.
الكبد،و أالمعاء ،واجللد ،والرئتني،
�إن الريفلك�سولوجي هو أ�قدم والكليتني ،وجميع أ�ع�ضاء اجل�سم
العالجات ،فهو العالج الفرعوين الداخلية ،وين�شط الغدد والدورة
القدمي الذي ُوجد منذ حواىل الدموية ويزيد أالوك�سيجني فـي
� 4500سنة .وهو أ�ي�ض ًا العالج الدم الذي بدوره يزيد أ�وك�سيجني
ال�صيني والهندي القدمي ،فمنذ الدماغ ،ويزيد الطاقة احليوية فـي
� 4500سنة عرف فـي ال�صني من اجل�سم ويزيل ا إل�ضطرابات النف�سية
كتاب ا إلمرباطور أال�صفر ( Nieويزيل اخلوف ،كما يزيل ال�سموم
 )Chingو�سيلة املعاجلة ال�ضغط من اجل�سم ويعيد ال�صفاء الذهني.
اللمرباطور ولهذه العالجات أ�ي�ض ًا فوائد �صحية
با إل�صبع .وكتب هذا إ
أ
أ�ن اجلن�س الب�شري والطبيعة هما عظيمة لي�ست موجودة فـي �ي عالج
واحد .وا إلثنني هما جزء ال يتجزء �آخر.
من الكون الف�سيح .واجل�سم له
ارتباط بالكون والطبيعة –الهواء v ،اخلبري واملعالج فـي الطب
الكلي والطب البديل
املاء ،الرتاب ،ال�شم�س -ومنها ي�ستمد
الدكتور ف ؤ�اد فريد ن�صر

�سودوكو

ال�سودوكو لعبة يابانية �سهلة من دون
عمليات ح�سابية .تت أ�لف �شبكتها من
 81خانة �صغرية أ�و من  9مربعات
كبرية يحتوي كل منها على  9خانات
�صغرية .على الالعب �إكمال ال�شبكة
بوا�سطة أ�رقام من � 1إىل � 9شرط
ا�ستعمال كل رقم مرة واحدة فقط،
فـي كل خط أ�فقي وفـي كل خط عمودي
وفـي كل مربع من املربعات الت�سعة.

احلل ال�سابق
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عـــيون على احلـــدث

احلدث بعيون عربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
املتو�سط ،ونا�شد الدولتني احلفاظ
على العالقات الودية بينهما فـي
الوقت الذي مل ي�شر فيه بكلمة أ
للزمة
ا إلن�سانية فـي قطاع غزة ،حيث يعي�ش
مليون ون�صف املليون فل�سطيني
منذ �سنوات حمرومني من أ�ب�سط
االحتياجات ا إلن�سانية من غذاء ودواء
حتت احل�صار ا إل�سرائيلي ف�ض ًال عن
االعتداءات ا إلجرامية التي ت�شنها
ا آللة الع�سكرية ا إل�سرائيلية يومي ًا
�ضد الن�ساء أ
والطفال الفل�سطينيني.
ً
وخل�صت �إىل أ�نه كان مفرت�ضا بال�سيد
بان كي مون أ�ن يتوجه �إىل احلكومة
ا إل�سرائيلية طالب ًا رفع هذا احل�صار
الال�إن�ساين ،بد ًال من حماولته رفع
العقاب الرتكي املتوا�ضع �ضد قتلة
مواطنني أ�تراك عزل على ال�سفينة
ا إلن�سانية ،متجاه ًال أ�ن احل�صار على
غزة هو الق�ضية أال�سا�سية التي يخ�شى
التعر�ض لها حتى ال تغ�ضب �إ�سرائيل..
وبالتايل الواليات املتحدة أالمريكية
الو�صية على أالمم املتحدة!
ور أ�ت «الريا�ض» ال�سعودية أ�ن �إ�سرائيل
ا آلن تخ�سر تركيا على مراحل ،ورمبا
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على أ�مريكا التوقف عن العمل ل�صالح إ��رسائيل

�ستعيد ت�صعيد اخلالفات مع م�صر
بذبح �ضابط وعدة جنود ،جاءوا أ��ص ًال
ملطاردة عدة جن�سيات حاولت عبور
احلدود �إليها ،لت أ�تي برد فعل �ساخن
من ال�شعب امل�صري ،الذي طالب
ب�إعادة اتفاقية ال�سالم كلها ،طاملا
�إ�سرائيل ال حترتم القوانني وا إلتفاقات
امللزمة .و�إذ لفتت �إىل أ�ن كال البلدين،
م�صر وتركيا� ،صديقان ألمريكا،
اعتربت أ�ن هذا الزواج ال ي أ�تي على
ح�ساب كرامة ال�شعبني ،ف أ�مريكا �إذا
مل تتحرك بدبلوما�سية مرنة وحتافظ
على عالقات جيدة ،ال ت أ�تي حل�ساب
�إ�سرائيل على ح�ساب حلفاء مهمني،
وخ�صو�ص ًا فـي جمريات التغريات
التي تع�صف باملنطقة العربية ،م�شددة
على أ�ن هذه املرة بد أ�ت تظهر أ��صوات
�شعبية ال تخفي رف�ض املمار�سات
ا إل�سرائيلية ،ف�إنها �ستكون اخلا�سر
ا آلخر ما مل تعمل ب�شكل يخدم م�صالح
أ�مريكا و أ��صدقائها.
من جهتها «البيان» ا إلماراتية ،ر أ�ت
أ�ن تركيا ت�ستحق ا إلحرتام .فقد أ�ثبتت
تركيا للعامل أ�نها دولة حترتم نف�سها
و�سيادتها ،من خالل طردها ال�سفري
ا إل�سرائيلي وجتميدها لالتفاقات
الع�سكرية مع الدولة العربية ،بعد

رف�ضها االعتذار على مقتل ت�سعة
أ�تراك فـي غارة �إ�سرائيلية على �سفينة
متجهة لغزة ،و�ستكون �إ�سرائيل اخلا�سر
احلقيقي فـي هذه املواجهة ،ألنها
ال تتحمل أ�ن تخ�سر أ�حد أ��صدقائها
النادرين فـي العامل ا إل�سالمي .و�إذ
لفتت �إىل أ�ن العامل العربي ي�شهد حالة
من الغليان .وذكرت ب أ�ن �إ�سرائيل
تع ّودت قتل العرب فـي فل�سطني وفـي
غريها ،وتكتفي بالتربيرات املزعومة
حول «مكافحة ا إلرهاب» ،وال�ضمري
العاملي مل يعد يتحرك للرد على
�إ�سرائيل ،واحلكومات الغربية و أ�مريكا
تكتفي عادة بدور املتفرج .والحظت
أ�ن امل�شهد خمتلف هذه املرة ،فالقتلى
أ�تراك ،وتركيا ال تقبل ب أ�قل من اعتذار
�إ�سرائيلي ر�سمي ،وتعوي�ض امل�صابني
و أ�هايل ال�ضحايا الذين قتلتهم القوات
ا إل�سرائيلية فـي عمق املياه الدولية.
واعتربت أ�ن العالقات اال�سرتاتيجية
التي ن� أش�ت بني تركيا و�إ�سرائيل خالل
العقود املا�ضية ،والتي كانت نتاج
ظروف دولية �سيا�سية وا�سرتاتيجية
مل تعد موجودة ،بالتايل لي�س لدى
أالتراك ما يخ�سرونه ،بل قد يربحون
�إذا جنحوا فـي �إحراز خطوات متقدمة
فـي مواجهة الغطر�سة ا إل�سرائيلية

و�إذا ما متكنوا من زيادة عزلتها دولي ًا.
و�شددت على أ�ن الوقت قد حان ليقول
العامل إل�سرائيل «كفى» .فهل يت�سم
«املجتمع الدويل» ،ولو مرة ،باجلر أ�ة
ويحا�سب �إ�سرائيل على هذه اجلرمية
وا�ضحة املعامل؟
واعتربت «اخلليج» ا إلماراتية حتت
عنوان «تقرير باملر ا إل�سرائيلي» أ�ن
التقرير أالممي هو تقرير �إ�سرائيلي
باملعنى واملبنى ،ويفتقد �إىل ال�صدقية
وال�شفافية فـي تف�سريه للقانون الدويل
الذي ي�ضعه فـي خدمة �إ�سرائيل
وعدوانيتها وعربدتها وعن�صريتها
وخروجها على كل القيم والقوانني .
و�إذ أ�ثنت على موقف تركيا ب أ�ن ردت
على التقرير ب�سل�سلة من اخلطوات
من بينها طرد ال�سفري ال�صهيوين،
وباعتزامها مالحقة �إ�سرائيل فـي
حمكمة العدل الدولية ب� أش�ن ح�صار
القطاع ،ولفتت �إىل أ�ن هذا بع�ض ما
فعلته تركيا ،وما �ستفعله و� أس�لت:
فماذا أ�نتم فاعلون يا عرب؟ وخل�صت
�إىل أ�ن التقرير يج ّرم ال�ضحية ،ويربئ
املجرم ،وهذا ميثل ذروة اال�ستهتار
بالقانون الدويل.
واعتربت «الراية» القطرية حتت
عنوان «ت�شريع احل�صار على غزة،»..

أ�ن التقرير أالممي ي�شكل انحياز ًا غري
م�سبوق لالحتالل ا إل�سرائيلي ،ودعم ًا
ال�ستمرار االحتالل بتنفيذ اجلرائم
واالعتداءات بحق ال�شعب الفل�سطيني
فـي غزة وال�ضفة الغربية املحتلة.
ور أ�ت أ�ن تقرير أالمم املتحدة الذي
اعترب احل�صار ا إل�سرائيلي على قطاع
غزة �شرعي ًا يخالف القانون الدويل
وقرارات أالمم املتحدة ،فلي�س من حق
�إ�سرائيل أ�ن تفر�ض ح�صار ًا على أ�را�ض
دولة أ�خرى أل�سباب �سيا�سية وهي ال
ت�ستند فـي ح�صارها الظامل للقطاع
على أ�ية قرارات أ��صدرها جمل�س أالمن
الدويل .ولفتت �إىل أ�ن ح�صار �إ�سرائيل
لقطاع غزة يقع �ضمن «العقوبات
اجلماعية» التي حتظرها املادة 33
من اتفاقية جنيف الرابعة ،مما
يجعله ي�صنف جرمية �ضد ا إلن�سانية.
كما أ�ن من حق أ�هايل قطاع غزة
املحا�صرين تلقي مواد ا إلغاثة الفردية
واجلماعية ا�ستناد ًا �إىل املادة  38من
االتفاقية ذاتها ،فح�صار غزة يقع
�ضمن انتهاك قوانني حقوق ا إلن�سان.
كما �شددت على أ�ن �إ�سرائيل أ�قدمت
خالل هجومها على أ��سطول احلرية
الرتكي على االنتهاك ال�صارخ لقوانني
البحار وحرية املالحة الدولية ،حيث

هاجمت أال�سطول فـي عر �ض البحر
واعتدت على مواطنني مدنني فـي عر�ض
البحر ،وت�سببت فـي مقتل و�إ�صابة
عدد منهم بجروح وهي قر�صنة بحرية
واعتداء على ال�سيادة الرتكية ،ومن
حق تركيا أ�ن ترد بالطريقة املالئمة.
ور أ�ت أ�ن امل� ؤس�ولية أالخالقية ترتب
على الدول �صاحبة القرار فـي أالمم
املتحدة وجمل�س أالمن الدويل ،رف�ض
نتائج هذا التقرير ورف�ض التعامل معه
والطلب من أالمني العام ،حفاظ ًا على
�سمعة املنظمة الدولية� ،إعداد تقرير
عادل ين�سجم مع القوانني الدولية
ويرف�ض �سيا�سة العقاب اجلماعي الذي
تنتهجه �سلطات االحتالل ا إل�سرائيلي
�ضد ال�شعب الفل�سطيني فـي قطاع
غزة .فاحل�صار الظامل الذي تفر�ضه
حكومة االحتالل ا إل�سرائيلي على غزة
قد طال أ�مده خم ّلف ًا عدد ًا كبري ًا من
ال�ضحايا ومعاناة �إن�سانية مريرة ال زال
ال�شعب الفل�سطيني يعي�ش تفا�صيلها.
وخل�صت �إىل أ�ن وقوف املجتمع الدويل
�شاهد ًا و�صامت ًا على هذا احل�صار دون
أ�ي حراك فعلي لك�سره و�إنهائه يعني
أ�نه �شريك كامل لالحتالل ا إل�سرائيلي
فـي جرميته.

احلدث بعيون إ��رسائيلية

إ�نتقا�ضة فل�سطينية ثالثة أ
والزمة مع تركيا «ت�سونامي»

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
لكنه اعترب أ�ن القوة التي جل أ� �إليها
اجلي�ش كانت مفرطة .وعلى الرغم
من ذلك فقد أ�ثارت التعليقات
خماوف ا إل�سرائيليني من احتمال
اتخاذ �إجراءات �ضد م� ؤس�ولني
كانوا �ضالعني فـي قرار الهجوم
على ال�سفينة الرتكية ،بدء ًا من رئي�س
الوزراء بنيامني نتنياهو ووزير الدفاع
�إيهود باراك ورئي�س أالركان فـي حينه
غابي �إ�شكنازي ،وقائد �سالح البحرية
اللواء �إليعيزر ت�شيني مروم ،و�صو ًال �إىل
العنا�صر الذين نفذوا املهمة .وانتقد
البع�ض عدم جلوء حكومة نتنياهو �إىل
ا إلعتذار من احلكومة الرتكية تفادي ًا
للدعاوى التي ميكن أ�ن ترفعها تركيا
أ�مام املحاكم الدولية .وو�صف أ�حدهم
أالزمة مع تركيا بالـ»ت�سونامي» ،فيما
وجهت الن�صائح حلكومة نتنياهو
با�ستعادة امل�سار ال�سيا�سي التفاو�ضي،
قبل أ�ن تتحرك �شوارع أ�نقرة والقاهرة
وعمان با إلحتجاجات ال�شعبية على
ال�سيا�سة ا إل�سرائيلية ،والتي �ستتحول
فـي �شوارع القد�س وال�ضفة �إىل
انتفا�ضة فل�سطينية ثالثة!
ولفت عامو�س هرئيل فـي تقرير
ن�شرته «ه آ�رت�س» �إىل قلق جهاز أالمن
فـي القوات البحرية من دعاوى
�ضد عنا�صر الوحدة البحرية التي
هاجمت ال�سفينة الرتكية .ولفت �إىل
أ�ن اللجنة اطلعت على نتائج الفح�ص
اجلنائي الذي قام به أالتراك على
احلـــــوار

جثث املواطنني الت�سعة القتلى ،وفيها
أ�دلة قاطعة ب� أش�ن القوة ال�شديدة التي
ا�ستخدمها الكومند�س ا إل�سرائيلي
فـي أ�ثناء احلدث ،و أ�ن بع�ض ه ؤ�الء
التقطت �صورهم من جانب الن�شطاء
فـي ال�سفينة ،ووزعت ال�صور على
ا إلنرتنت مبا ي�ضيف اخلطر من أ�نه
�سيكون ممكن ًا العثور على بع�ضهم
وا إلدعاء عليهم قانوني ًا فـي امل�ستقبل.
و أ��شار �إىل أ�ن املخاوف ت�صل �إىل
احتمال أ�ن تتخذ �إجراءات أ�ي�ض ًا �ضد
م� ؤس�ولني �إ�سرائيليني كانوا وراء قرار
الهجوم بدء ًا من بنيامني نتنياهو،
ووزير دفاعه �إيهود باراك وحتى رئي�س
أالركان فـي حينه غابي ا�شكنازي،
وقائد �سالح البحرية اللواء �إليعازر
ت�شيني مروم .ونقل خماوف م� ؤس�ولني
من أ�ن تنفذ احلكومة الرتكية تهديدها
فت�ساعد املنظمات التي كانت ت�شارك
فـي أال�سطول فـي رفع دعاوى أ�مام
املحاكم فـي العامل .وخل�ص �إىل أ�ن
كل ذلك كان ميكن وقفه ،لو وافقت
حكومة نتنياهو على اعتماد حل
ا إلعتذار عن الهجوم على ال�سفينة
الرتكية.
آ
وحذرت «ه�رت�س» فـي افتتاحيتها
من أ�ن �إ�سرائيل �سوف تخ�سر تركيا
وم�صر أ
والردن ،الفتة �إىل أ�ن تدهور
العالقات املت�سارع مع تركيا بعد ن�شر
تقرير باملر ،وردات أ�فعال امل�صريني
على أالحداث أالخرية على احلدود
امل�صرية ،كان يفرت�ض أ�ن تكون م ؤ��شر ًا
حلكومة بنيامني نتياهو ،ب أ�ن عدم
ا�ستئناف التفاو�ض مع الفل�سطينيني

يحمل خطر خ�سارة أالحالف
اال�سرتاتيجية مع تركيا وم�صر
أ
والردن .ور أ�ت أ�نه من املحزن أ�ن
تكت�شف �إ�سرائيل أ�ن اجلمود ال�سيا�سي
على خط التفاو�ض ب�سبب رف�ض
نتنياهو القبول بحدود  1967أ��سا�س ًا
للتفاو�ض مع الفل�سطينيني بحجة
أ�ن هذه احلدود غري قابلة للدفاع
عنها� ،سي ؤ�دي فـي نهاية املطاف �إىل
فقدان العمق ا إل�سرتاتيجي ال�سيا�سي
الذي حظيت به الدولة العربية �إثر
التوقيع على اتفاقات ال�سالم مع
م�صر أ
والردن .وتوقعت فـي غياب
امل�سار ال�سيا�سي التفاو�ضي ،وفـي
ظل ذهاب ال�سلطة �إىل أالمم املتحدة
لطلب ا إلعرتاف بدولة فل�سطينية،
أ�ن ت�شت ّد ا إلحتجاجات ال�شعبية فـي
�شوارع القاهرة وعمان و�إ�سطنبول
دعم ًا للفل�سطينيني وتتطور فـي ال�ضفة
الغربية و�شرقي القد�س من احتجاجات
�شعبية �إىل عنف غري م�سيطر عليه،
حتى لو كانت ال�سلطة بقيادة حممود
عبا�س تعتقد أ�ن العنف وا إلرهاب
ي�ضران بامل�صلحة الفل�سطينية.
و أ�بدت تخوفها من عدم قدرة م�صر
على �ضبط اجلماهري �إذا مل ت�ستطع
بقيادة طنطاوي امل ؤ�قتة ،أ
والردن
أ�ي�ض ًا أ�ن يتحملوا لوقت طويل �ضغط
اجلماهري املنا�صرة للفل�سطينيني،
فيما توقعت أ�ن تزداد ال�ضغوط
أ��ضعاف ًا م�ضاعفة حينما يتوىل مقاليد
احلكم فـي م�صر ،حكومة منتخبة
ت�ضم ا إلخوان امل�سلمني ،و أ�ن تتحول
�إتفاقات ال�سالم �إىل حالة عدم قتال،

و أ�ن تكون �إعادة �آخر �سفري عربي
من �إ�سرائيل م� أس�لة وقت لي�س � إ ّال.
وخل�صت �إىل أ�ن جتديد التفاو�ض مع
الفل�سطينيني بح�سب معايري أ�وباما
لن يجعل العامل العربي �صهيوني ًا،
لكنه �سيقلل من خماطر احلريق
الذي ميكن أ�ن ي�ضر ب�إ�سرائيل ،الفتة
�إىل أ�ن العودة �إىل التفاو�ض �سيمكن
الواليات املتحدة و أ�وروبا من العمل
على مواجهة نية �إيران �إحراز قدرة
نووية ع�سكرية!
وحذر �شلومو أ�فنريي فـي «ه آ�رت�س» �نأ
ال�ضرر الذي جنم عن رف�ض �إ�سرائيل
للتقرير الذي مل يلق ر�ضا الطرفني
ا إل�سرائيلي والرتكي� ،سيالحق ل�سنوات
قادمة الدولة العربية �سيا�سي ًا و أ�مني ًا
ودبلوما�سي ًا .وانتقد ب�شدة حكومة
نتنياهو التي بد ًال من تقلي�ص أال�ضرار
التي أ�حلقها الهجوم على ال�سفينة،
جنحت فـي تعميق أالزمة و�إحلاق
�ضرر ا�سرتاتيجي �آخر ب�إ�سرائيل.
ولكنه ن�صح احلكومة ا إل�سرائيلية
بالتوجه مبا�شرة �إىل أ��سر ال�ضحايا
أالتراك ،فثمة بعد �إن�ساين ميكن عزله
عن البعد ال�سيا�سي ،و�ضرب على وتر
م�شاكل حكومة أ�ردوغان مع معار�ضي
احلزب احلاكم و�سيا�سته جتاه
�إ�سرائيل والذين يجمعون على توجيه
انتقادات إل�سرائيل ب� أش�ن ال�سفينة،
لذلك من املهم �إن�شاء �صندوق لدفع
تعوي�ضات �سخية أل�سر ال�ضحايا من
دون التزام قانوين وبعيد ًا عن أالبعاد
ال�سيا�سية للق�ضية .واعترب أ�ن ت�صرف ًا
مثل هذا ولو كان متوقع ًا أ�ن يرف�ض

ق�سم من العائالت تلقي تعوي�ضات،
ميكن أ�ن يخلق جدا ًال خمتلف ًا فـي
الر أ�ي العام الرتكي .و�شدد على أ�ن
إل�سرائيل م�صالح بعيدة املدى مع
تركيا ،الفت ًا �إىل أ�ن أالمر ال يتعلق
بالكرامة و أ�العيبها ،و�إمنا بال�سيا�سة
الواقعية القوية م�شري ًا �إىل أ�ن هنالك
جهات فـي أ�نقرة معنية بتخريب كل
حماولة لتح�سني العالقات مع تل أ�بيب
فال ينبغي تقدمي اخلدمة لهم.
وتناول عكيفا �إلدار فـي «ه آ�رت�س»
أ�بعاد أالزمة التي تواجهها �إ�سرائيل مع
تركيا ،حماو ًال فـي الوقت عينه ربط
ما يجري داخل الكيان ال�صهيوين
من تظاهرات تطالب بالعدالة
ا إلجتماعية بالعالقات املتدهورة
مع تركيا ،واالعرتاف املرتقب فـي
أالمم املتحدة بدولة فل�سطينية .ور أ�ى
�ساخر ًا أ�ن عودة ال�سفري ا إل�سرائيلي
من أ�نقرة وم�ساعده� ،ستوفر على
الدولة راتبني عاليني ،ويفي�ض مبلغ ًا
من املال للتعليم احلر أ
للطفال.
ووا�صل �سخريته من أ�ن ا إل�سرائيلني
لن ميوتوا بدون �سفري فـي أ�نقرة ولن
حتدث كارثة �إذا أ�لقت أالمم املتحدة
عظم ًة للفل�سطينيني ،وزحف عدد
قليل من ال�شباب نحو امل�ستوطنات.
فجنود �إ�سرائيل املدربون جيد ًا
�سيالحقونهم ،وكالب امل�ستوطنني
�ستقفز عليهم ،و�سيكون كل �شيء على
ما يرام .ولكنه توقف لي�شدد على أ�ن
أالزمة مع تركيا هي �ضوء حتذير أ�حمر
ينذر بهجمات �ستتعر�ض لها الدولة
العربية على اجلبهات الدبلوما�سية

أ
والمنية واالقت�صادية ،حمذر ًا من
أ�ن ذلك �سيكون له تداعيات �سلبية
على حياة الـ  450أ�لف ًا من املحتجني
ا إل�سرائيليني ،وكثري غريهم ممن
مل يخرجوا من بيوتهم ويطالبون
بالعدالة االجتماعية .واعترب أ�نه كان
ب�إمكان حكومة نتنياهو تفادي أالزمة
مع تركيا ،لو أ�نها أ�ذابت اجلليد عن
املفاو�ضات مع الفل�سطينيني إلنهاء
ا إلحتالل ،وحالت دون أالزمة التي
دفعت بالفل�سطينيني للذهاب �إىل
أالمم املتحدة .و أ��شار �إىل أ�ن ا�ستدعاء
تركيا ل�سفريها من �إ�سرائيل� ،شكل
خريطة الطريق الذي يجب أ�ن ي�سلكه
�سفريا م�صر أ
والردن فـي �إ�سرائيل،
حمذر ًا من أ�ن هذه هي البداية
فقط .وبعد أ�ن تلبي أالمم املتحدة
للفل�سطينيني طلبهم بدولة ،لن يتمكن
الفل�سطينيون من اعتبار أ�نف�سهم كيانا
م ؤ�قت ًا يدعى ال�سلطة الفل�سطينية.
وبعد أ�ن حتدث طوي ًال عن أال�ضرار
الناجتة عن ذهاب الفل�سطينيني �إىل
أالمم املتحدة أ
والزمة مع تركيا � أس�ل
أ
عمن �سيدفع رواتب �إذا �علنت ال�سلطة
الفل�سطينية عن حل نف�سها ،و أ�غلق
املانحون أالوروبيون احلنفية (5،1
مليار دوالر �سنوي ًا) .هل �سري�سل وزير
املالية ا إل�سرائيلي جباة ال�ضرائب
جلمع أالموال من جتار اخلليل لتغطية
العجز املايل الفل�سطيني؟ ومن أ�ي
بند فـي املوازنة ا إل�سرائيلية �سيقرتح
املحتجون متويل ال�ضرر الناجت عن
الت�سونامي الدبلوما�سي أ
والمني؟
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يدرب امل�ستوطنني على مواجهة الفل�سطينيني
الحتالل
جي�ش إ
ّ
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تقول �إحدى ا إلفتتاحيات! كما تناولت
هذه ال�صحف امللف الفل�سطيني مع
دنو موعد تقدمي ال�سلطة الفل�سطينية
الطلب �إىل أالمم املتحدة ا إلعرتاف
بدولة فل�سطينية .فك�شفت أ�ن �إدارة
الرئي�س باراك أ�وباما حتاول جهدها
كي ال ي�صل امللف �إىل اجلمعية العمومية
كما �إىل جمل�س أالمن .ولذلك ف�إن
وا�شنطن حتاول مع الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س �إقناعه با�ستئناف
املفاو�ضات املتوقفة مع ا إل�سرائيليني!
فيما لفتت �إحدى ال�صحف الربيطانية
�إىل أ�ن جي�ش ا إلحتالل ا إل�سرائيلي
يجري تدريبات للم�ستوطنني ملواجهة
الفل�سطينيني بعد ذهاب ال�سلطة �إىل
أالمم املتحدة للح�صول على اعرتاف
بدولة فل�سطينية ،وك�شفت أ�ن اجلي�ش
ا إل�سرائيلي ز ّود امل�ستوطنني أ
بال�سلحة
والقنابل ال�صوتية والغاز امل�سيل للدموع
حت�ضري ًا للمواجهة.
فقد تناولت «نيويورك تاميز» تقرير
أالمم املتحدة حول هجوم البحرية
ا إل�سرائيلية على أ��سطول امل�ساعدات
الرتكي �إىل غزة العام الفائت والذي
أ��سفر عن مقتل ثمانية أ�تراك و أ�مريكي
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ينبغي أ�ن يكون خارج التجاذب
ال�سيا�سي ،ألنه يعني جميع اللبنانيني
وينبغي أ�ن تتوافر املعاجلات الالزمة
له» ،متوقع ًا أ�ن يتم �إيجاد خمرج لهذه
الق�ضية قريب ًا ،والفت ًا �إىل « أ�ن لي�س
هناك أ�ي مربر للخالف القائم ،ألن
اخلطة أ�قرت فـي احلكومة ال�سابقة
وقد أ�جرينا بع�ض التعديالت عليها
فـي املجل�س ،وينبغي �إنهاء اخلالف
حولها وتنفيذها حلل م�شكلة الكهرباء
التي يعاين منها جميع اللبنانيني بال
ا�ستثناء».
أ
وكانت املفاو�ضات بني الطراف
املختلفة فـي احلكومة حول خطة
الكهرباء ،قد قطعت �شوط ًا مهم ًا ح ّول
الت�شا ؤ�م �إىل تفا ؤ�ل بقرب التو�صل
�إىل اتفاق .فقد عر�ض الو�سطاء،
وخ�صو�ص ًا حزب اهلل ،ت�سوية تق�ضي
بتلبية مطالب «التيار الوطني احلر»
لناحية متويل خطة الكهرباء ،واحلر�ص
فـي الوقت عينه على تلبية مطالب فريق
الرئي�س جنيب ميقاتي بتجزئة التمويل.
وك�شفت معلومات �صحفية قبل اجلل�سة
احلكومية احلا�سمة ،أ�ن ا إلتفاق ن�ص
على �ضمان ت أ�مني أالجزاء ا إل�ضافية
من التمويل من الدولة اللبنانية� ،إذا
مل تتوافر أالموال التي تعد ال�صناديق
العربية بتقدميها �إىل لبنان.
وكان رئي�س «تكتل التغيري وا إل�صالح»
النائب مي�شال عون ،قد أ�بقى الباب
مفتوح ًا أ�مام أ�ي ت�سوية حني طالب
احلكومة ،بعد اجتماع التكتل ،بت�سديد
ا إلعتمادات «وم ّولوا امل�شروع من حيث
ت�شا ؤ�ون ،من ال�شياطني حتى!» .ور أ�ى
عون أ�ن ا إلعرتا�ض على خطة الكهرباء

من أ��صل تركي .فر أ�ت أ�ن هذا التقرير
كان لي�شكل فر�صة لتهدئة العالقات
امل�شحونة بني �إ�سرائيل وتركيا بينما
ي�ستمر الطرفان فـي النزاع .ولكنها
اعتربت أ�ن هذا التقرير متحيز �إذ
أ�نه يعرتف ب�شرعية احل�صار البحري
الذي تفر�ضه �إ�سرائيل على قطاع
غزة من الناحية القانونية ،و أ�ن قوات
الكوماندو�س ا إل�سرائيلية �صعدت �إىل
ال�سفينة للدفاع عن نف�سها ولو أ�نه ينتقد
ما أ��سماه بـ»ا�ستخدام �إ�سرائيل املفرط
والالمنطقي للقوة»� ،إذ أ�ن القتلى
تعر�ضوا إلطالق الر�صا�ص مرات
عديدة .ولفتت «نيويورك تاميز» �إىل أ�ن
تركيا رف�ضت ما جاء فـي التقرير وعمدت
�إىل طرد ال�سفري ا إل�سرائيلي من أ�نقرة
وجمدت كافة ا إلتفاقات الع�سكرية مع
�إ�سرائيل �إىل أ�ن تقدم أالخرية اعتذار ًا
وتدفع تعوي�ضات ألهايل ال�ضحايا،
كما طالبت �إ�سرائيل ب�إنهاء احل�صار
للقطاع و أ�ن تتجاهل أالمم املتحدة هذا
التقرير .وقالت أ�ن وزير اخلارجية
الرتكي أ�حمد داوود أ�وغلو حذر من أ�ن
أ�نقرة �سوف تتخذ كل االحتياطات التي
تراها �ضرورية حلماية املالحة فـي
�شرق البحر املتو�سط وملح �إىل أ�ن تركيا،
وهي حليفة للناتو ،قد تبحث عن فر�ص
ملواجهة �إ�سرائيل ع�سكري ًا .و أ�و�ضحت أ�ن

ال يعدو كونه حماولة لتطويق تياره ،وهم
«يريدون أ�ن يبتاعوا الكهرباء بالدوالر
الرمزي» .وقال �إنه مت�ساهل مع «كل ما
ُيطلب منا� ،إال �إذا كان ي�ضرب اخلطة»،
مي�س «جوهر
معلن ًا انفتاحه على كل ما ال ّ
املو�ضوع» .وفـي ر ّد على ما قاله قائد
«القوات اللبنانية» �سمري جعجع عن
كون عون قدّم اقرتاح قانون من �صفحة
وحيدة ،ذكر عون ب أ�ن وزراء القوات
وافقوا على امل�شروع ذاته ،وكذلك «تيار
امل�ستقبل» الذي «لو مل يكن كيدي ًا ،لبقي
ملتزم ًا بقراره أالول وبدعمه أالول
للخطة ،وت�سمعون ماذا كان ر أ�يهم فـي
اخلطة على التلفزيون ،ألن الكهرباء
هي أ�ي�ض ًا لهم ،لعكار املهملة ،ل�شوارع
طرابل�س التعي�سة ،ل�صيدا ،للجنوب،
للبقاع ،لكل املناطق!» .أ��ضاف عون أ�ن
البع�ض يحاول «التلميح �إىل عمولة ما،
وامل�شكلة فيهم كلهم أ�نهم يعتربوننا
مثلهم ويعك�سون �صورتهم علينا».
وكان الوزير جربان با�سيل قد أ�جرى
م ؤ�متر ًا �صحفي ًا تزامن مع ا إلجتماعات
التفاو�ضية للخروج بحل توافقي حول
خطة الكهرباء ،ف�شن هجمات على
حماور عدّة ،وقال �إنه «حتى اليوم
مل أ�فهم ما امل�شكلة و أ�ين هي نقطة
اخلالف ،ألنه فـي كل يوم ن�سمع ق�صة
جديدة» فـي ما يتعلق بخطة الكهرباء.
ولفت �إىل أ�ن امل�شروع هو انت�صار
لكل لبنان ،ولي�س لفريق على �آخر.
وطالب من يطرح فكرة اخل�صخ�صة
وت أ�ليف الهيئة الناظمة ب أ�ن يعلن «ما
الذي يق�صده ،وهل يريد بيع الكهرباء
بالو�ضع الذي هي عليه اليوم؟» .ومتنى
ح�صول توافق فـي جل�سة احلكومة
أالربعاء ،لكنه لفت �إىل أ�نه «�إذا مل تنجز
احلكومة هذا امللف فلن تنجز �شيئ ًا».
يخ�ص مو�ضوع التمويل� ،شدّد
وفـي ما ّ

�إ�سرائيل قبلت بع�ض حتفظات التقرير
أالممي وهي ت أ�مل فـي حت�سني العالقات
مع تركيا ،ولكنها رف�ضت االعتذار حتى
ال تعر�ض جنودها للمالحقة الق�ضائية.
ولكن «نيويورك تاميز» خل�صت �إىل أ�ن
تركيا جتازف مبليارات الدوالرات فـي
جتارتها مع �إ�سرائيل كما أ�ن �إ�سرائيل
ال تريد املزيد من العزلة وبالتايل
على أالخرية االعتذار عن ال�ضحايا
الذين �سقطوا فـي الهجوم وعلى تركيا
التخفيف من ت�صعيد املوقف.
وتناولت «نيويورك تاميز» امللف
الفل�سطيني على خلفية ا�ستعداد ال�سلطة
الفل�سطينية للح�صول على اعرتاف
املنظمة الدولية بالدولة الفل�سطينية
خالل هذا ال�شهر .ولفتت نق ًال عن
م� ؤس�ولني أ�مريكيني كبار ودبلوما�سيني
أ�جانب� ،إىل أ�ن الواليات املتحدة
أالمريكية توا�صل م�ساعيها لوقف
حماولة الفل�سطينيني �إعالن الدولة و أ�ن
وا�شنطن تبذل جهود ًا لتجنب �صدام قد
ينجم من اعتزام الفل�سطينيني ال�سعي
للح�صول على اعرتاف بدولتهم فـي
أالمم املتحدة .وك�شفت أ�ن �إدارة الرئي�س
أالمريكي باراك أ�وباما قدمت خطة
إلطالق جولة جديدة من املفاو�ضات
بني الفل�سطينيني وا إل�سرائيليني ،فـي
حماولة إلقناع الرئي�س الفل�سطيني

حممود عبا�س بالتخلي عن حماولة
ال�سعي لالعرتاف فـي اجتماع اجلمعية
العمومية أ
للمم املتحدة .كما ك�شفت أ�ن
�إدارة أ�وباما أ�بلغت الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ب أ�نها �ست�ستخدم حق
النق�ض «الفيتو» للحيلولة دون املوافقة
على طلب يتقدم به ملجل�س أالمن
لقبول الدولة الفل�سطينية كع�ضو
جديد .ولكنها أ��شارت �إىل أ�ن وا�شنطن
التي متتلك حق النق�ض ،تفتقر للدعم
املطلوب ملنع الت�صويت فـي اجلمعية
العمومية على نقل و�ضع الفل�سطينيني
من �صفة مراقب لي�س له حق الت�صويت،
�إىل «كيان» لي�س له حق الت�صويت ،وهو
أالمر الذي �سيمنح الفل�سطينيني حق
االن�ضمام �إىل العديد من الوكاالت
التابعة للمنظمة الدولية ورفع دعاوى
ق�ضائية �ضد �إ�سرائيل أ�مام املحكمة
اجلنائية الدولية .وك�شفت ال�صحيفة
أالمريكية أ�خري ًا ،أ�ن �إدارة أ�وباما
حتاول عدم و�صول الطلب الفل�سطيني
�إىل أالمم املتحدة لتجنب ا�ستخدام حق
النق�ض «الفيتو» ،و أ�ي�ض ًا جتنب �إجراء
ت�صويت فـي اجلمعية العمومية لن
يواجه �سوى معار�ضة الواليات املتحدة
وب�ضعة دول قليلة أ�خرى.
من جانبها ،ك�شفت «ا إلندبندنت»
الربيطانية أ�ن جي�ش ا إلحتالل

امل�شهد اللبناين

على أ�نه «ال قيمة للتوفري بالفوائد أ�مام
اخل�سارة التي يتك ّبدها لبنان» ،ورف�ض
احلديث عن جتزئة التمويل .ور أ�ى أ�ن
على من يتحدث عن عدم وجود التمويل
أ�ن «يتحمل امل� ؤس�ولية» ،م�ستغرب ًا كيف
أ�ن «من يتحدث عن عدم وجود أالموال
ي ؤ� ّمنها لوزارات أ�خرى» .و أ�كد با�سيل
أ�ن تياره ال�سيا�سي ال يبحث عن م�شاكل
«وال نريد �سقوط احلكومة ،ونريدها أ�ن
تنجح» ،م�شدد ًا على أ�ن «جناح احلكومة
هو جناح لنا ،وف�شلها هو ف�شلنا» ،الفت ًا
�إىل أ�نه «نريد أ�ن نحقق �إجنازات ،وال
ميكن القول للم�سيحيني �إنه م�شكوك
فيهم».
أ
وكان النائب وليد جنبالط قد �كد فـي
وقت �سابق ،أ�ن اخلالف على خطة
الكهرباء «تقني �صرف وال خلفية
�سيا�سية له» ،م�شدد ًا على �ضرورة اتفاق
الوزراء على هذا امللف فـي اجلل�سة
احلكومية املقبلة .وكان النائب حممد
رعد قد أ��شار �إىل أ�ن «م�شروع الكهرباء
�سيم�شي» ،وتوجه �إىل قوى املعار�ضة
قائ ًال« :ت�ستطيعون ا إلرباك ،لكن ال
ت�ستطيعون �إيقاف م�سرية احلياة».
وكانت «كتلة امل�ستقبل النيابية» قد
توقفت فـي البيان الذي تاله النائب
خالد �ضاهر ،بعد اجتماعها فـي منزل
الرئي�س �سعد احلريري فـي و�سط
بريوت ،عند ق�ضية خطة الكهرباء
التي ي�سعى وزير الطاقة جربان با�سيل
�إىل �إقرارها ،متهمة با�سيل بـ»ممار�سة
ا إلبتزاز» .علم ًا أ�ن كتلة امل�ستقبل
جتاهلت أ�ن اخلطة التي يعر�ضها با�سيل
تبنتها با إلجماع حكومة الرئي�س �سعد
احلريري ،التي كان من بني أ�ع�ضائها
نواب من كتلة امل�ستقبل نف�سها.
ويعترب مراقبون أ�ن ا إلجناز الوحيد
حلكومة ميقاتي حتى ا آلن هو قدرتها

على ا إل�ستمرار فـي االجتماع ،من دون
الو�صول �إىل حد ت�صريف أالعمال!
ت�ضاعفت أ��سباب النزاع على ملف
ي�ص ّور أ�حد مظاهر التناق�ض ،ولي�س
�آخرها وال أ�كرثها حدّة ،بني أ�فرقاء
حتالف الغالبية النيابية احلالية.
وبرز هذا أال�سبوع أ�ي�ض ًا ملف متويل
املحكمة الذي يخ�شى أ�ن ي�شكل بند ًا
تفجريي ًا ،فـي �ضوء ت�صريحات رئي�س
احلكومة الذي أ�علن من باري�س التزام
احلكومة دفع امل�ستحقات املتوجبة
للمحكمة ،فـي حني جاءت الفتة مواقف
من «التيار الوطني احلر» التي اعتربت
أ�ن قرار التمويل يعود ملجل�س الوزراء.
فيما نفى وزير العمل أ�ن يكون هناك
موقف لدى التيار لرف�ض التمويل .فيما
أ�كدت معلومات �صحفية أ�ن حزب اهلل
�سريف�ض متويل املحكمة على طاولة
جمل�س الوزراء ،لكنه لن يقف عائق ًا
أ�مام التمويل �إىل حد ا إل�ستقالة من
احلكومة .فـي املقابل ل ّوح أالمني العام
لـ «تيار امل�ستقبل» أ�حمد احلريري
بتحريك ال�شارع فـي حال عدم متويل
املحكمة الدولية .وفـي �ضوء معلومات
�صحافية ذكرت أ�ن م� ؤس�و ًال رفيع ًا
من املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان،
�سي�صل �إىل بريوت فـي وقت قريب،
حام ًال ملف م�ساهمة لبنان املالية فـي
متويل املحكمة والبحث مع امل� ؤس�ولني فـي
كيفية ت�سديد ا إللتزامات وتلم�س موقف
احلكومة فـي هذا ال�صدد ،فيما أ�كدت
أ�و�ساط املحكمة الدولية أ�نها ال تزال
ترتقب خطوة لبنان لت�سديد ح�صته من
موازنة املحكمة اخلا�صة بلبنان.
وفـي قرار ق�ضائي مت�صل بق�ضايا
التعامل مع اال�ستخبارات ا إل�سرائيلية،
أ�دانت املحكمة الع�سكرية يوم ال�سبت
املا�ضي العميد املتقاعد فايز كرم بجرم

ا إل�سرائيلي أ�عد خطط ًا لتدريب
امل�ستوطنني فـي ال�ضفة الغربية
وتزويدهم بالقنابل ال�صوتية والغاز
امل�سيل للدموع ،ا�ستعداد ًا ملواجهة
املتظاهرين الفل�سطينيني بعدما
تتوجه ال�سلطة الفل�سطينية �إىل أالمم
املتحدة للح�صول على اعرتاف بالدولة
الفل�سطينية .ولفتت �إىل أ�نه من املتوقع
أ�ن يندلع العنف فـي ال�ضفة الغربية
�سواء اعرتفت أالمم املتحدة بالدولة
الفل�سطينية أ�م ال.
واعتربت «وا�شنطن تاميز» حتت عنوان
«ف�شل أ�وباما فـي أ�فغان�ستان» أ�ن �آب
 2011كان من أ�كرث أال�شهر دموية حتى
ا آلن بالن�سبة للجي�ش أالمريكي منذ 10
�سنوات من دخوله �إىل أ�فغان�ستان� ،إذ
و�صل عدد القتلى �إىل م�ستويات قيا�سية
بعد مقتل ثالثني جندي ًا مرة واحدة فـي
حادث حتطم طائرة هليكوبرت فـي ال�شهر
نف�سه .و أ��شارت �إىل أ�ن هذه اخل�سائر
الب�شرية ال تدعم اال�ستمرار فـي احلرب،
كما أ�نه مع اقرتاب االنتخابات فـي العام
 ،2012يجدر ب أ�وباما حماولة عدم
الف�شل فـي أ�فغان�ستان .واعتربت أ�نه
بعد �إ�سقاط نظام طالبان ،ف�شلت �إدارة
الرئي�س جورج بو�ش فـي منع أ��سامة بن
الدن من الهرب �إىل باك�ستان ،بعدها،
قرر بو�ش وجماعته اال�ستعداد للحرب

التعامل مع ا إل�ستخبارات ا إل�سرائيلية.
و�شكل هذا احلكم ردود فعل متناق�ضة
بني نواب التيار الوطني احلر الذين
هاجموا املحكمة الع�سكرية معتربين أ�ن
ما جرى هدية ل�شعبة املعلومات ،فيما
ا�ستهجنت قوى «� 14آذار» �صمت حزب
اهلل على احلكم املخفف .ورات أ�ن
التدخالت ال�سيا�سية حالت دون �صدور
حكم عادل ومت تخفيف احلكم ب�سببها.
وكان العماد عون قد كرر ت�شكيكه فـي ما
ا�ستند �إليه احلكم على كرم ،مت�سائ ًال
عما ا�ستندت �إليه املحكمة إل�صدار
حكمها ،وخا�صة «فـي ظل غياب أ�ي دليل
ح�سي» ،على ح ّد قول عون .من ناحيتها،
ّ
أ
ر أ�ت «كتلة امل�ستقبل النيابية» �ن «احلكم
ال�صادر بحق فايز كرم نتيجة تعامله
مع العدو ا إل�سرائيلي ي�ستدعي من التيار
التن�صل منه ب�سبب
العوين امل�سارعة �إىل ّ
خيانته الوطنية» .وت�ساءلت الكتلة «عن
مدى معرفة قيادة التيار مبا كان يقوم
به فايز كرم مل�صلحة �إ�سرائيل ،وهل
كانت هذه ال�صالت مع العدو حقيقة
عم ًال فردي ًا ،و� إ ّال ما هو تف�سري هذه
املحاوالت البائ�سة واليائ�سة التي يقوم
بها أ�ع�ضاء التيار لتبيي�ض �صفحة هذا
العميل والدفاع عنه؟».
وفـي تطور بارز ،توجه رئي�س «جبهة
الن�ضال الوطني» النائب وليد جنبالط
�إىل ليبيا ،يرافقه وزير ال� ؤش�ون
ا إلجتماعية وائل أ�بو فاعور ونائب
رئي�س «احلزب التقدمي ا إل�شرتاكي»
دريد ياغي وع�ضو جمل�س القيادة
بهيج أ�بو حمزة .وبذلك يكون جنبالط
أ�ول م� ؤس�ول لبناين يزور طرابل�س منذ
�سقوط نظام العقيد معمر القذايف .وقد
التقى جنبالط رئي�س املجل�س ا إلنتقايل
الليبي م�صطفى عبد اجلليل ،فـي
بنغازي .وقال جنبالط �إن «ال�سلطات

املقبلة مع العراق قبل أ�ن ي�ستقر الو�ضع
فـي أ�فغان�ستان .ولكنها أ�كدت أ�ن �إهمال
الو�ضع فـي أ�فغان�ستان ،أ�عطى حركة
طالبان الوقت لتعزيز نف�سها وهذا ما
أ�دى �إىل امل�شاكل التي ت�شهدها البالد
فـي الوقت احلايل .وذكرت «وا�شنطن
تاميز» أ�ن خ�سائر الواليات املتحدة
فـي أ�فغان�ستان مع نهاية العام ،2011
بلغت حواىل تريليون دوالر ولكن هذا
املبلغ لي�س أ�كرث بكثري من اخل�سارة التي
أ�وقع أ�وباما بالده فيها فـي �سنة واحدة.
وذكرت بقرار رئي�سة جمل�س النواب
فـي الكونغر�س أالمريكي ب�إغالق معتقل
غوانتنامو معتربة أ�ن احلرب على
أ�فغان�ستان قد انتهت ،وهذا ما أ�دى �إىل
انخفا�ض خ�سائر أ�مريكا و أ�عطى ال�شعب
أالفغاين فر�صة للتقرب من أ�مريكا
فبدا وك أ�ن مهمة اجلي�ش أالمريكي فـي
أ�فغان�ستان قد متت .ولكن بعد �سنوات،
وبعد تويل أ�وباما من�صبه عادت أ�عداد
القتلى فـي �صفوف اجلي�ش �إىل ا إلرتفاع
ما دفع أ�مريكا �إىل حماولة �إبرام �صفقة
مع حركة طالبان .وختمت «وا�شنطن
تاميز» ب أ�ن أ�مريكا �ست�سحب حواىل 33
أ�لف جندي قبل ا إلنتخابات الرئا�سية،
معتربة أ�ن هذه احلرب هي حرب أ�وباما
وم� ؤس�ولية جناح اجلي�ش أالمريكي قي
البقاء فـي أ�فغان�ستان تقع على عاتقه.

الليبية لن تت أ�خر عن امل�ساعدة فـي ك�شف
مالب�سات ق�ضية اختفاء ا إلمام مو�سى
ال�صدر ورفيقيه» .والالفت أ�ن جنبالط
كان قد أ�عاد هذا أال�سبوع ت أ�كيد موقفه
الراف�ض العتماد املبد أ� الن�سبي فـي
االنتخابات النيابية ،مت�سائ ًال« :ل�ست
أ�فهم ملاذا نطرح الن�سبية ،والبالد
ميين ًا وي�سار ًا كلها أ�حزاب ذات طابع
طائفي»؟ ،و أ��شار �إىل أ�ن «من أالف�ضل
أ�ن ينتخب املرء فـي منطقة يعرف من
ينتخبه ،بدل أ�ن ي�ضيع فـي امل�ساحات
الكربى» ،علم ًا أ�ن موقف جنبالط من
الن�سبية جاء فـي مقابلة أ�جراها مع
الـ» أ�ل أ�ف تي فـي» تلفزيون «القوات
اللبنانية» على ا إلنرتنت ،وهو ما ر أ�ى
فيه بع�ض املراقبني حتري�ض ًا للجمهور
امل�سيحي «املت�شدد» على رف�ض الن�سبية
بل حتى على التقوقع داخل الطائفة!
فـي املح�صلة ومما تقدّم ،يبدو أ�ن
حكومة جنيب ميقاتي ت�صارع من
أ�جل ا إل�ستمرار والنجاح ،و�إذا كانت
خطة الكهرباء متثل أ�ولوية حا�سمة من
� أش�ن جناح احلكومة فـي �إجنازها نقلة
كبرية فـي حياة املواطنني وفـي ن�شاط
ا إلقت�صاد اللبناين وكذلك على �صعيد
�إثبات قدرة أ�طراف أالكرثية اجلديدة
على ا إلجناز فما يهم املواطن احل�صول
على الطاقة الكهربائية ب�شكل طبيعي
والتخفيف من كلفة الفواتري الرديفة
التي ترتتب على اال�ستعانة باملولدات
اخلا�صة وغريها من أ��شكال ا إلنارة
اال�ضطرارية ،ف�إن ملف التعيينات
واملحكمة وقانون ا إلنتخابات ،جميعها
ملفات مهمة وتنتظر ا إلتفاق حولها.
ولكن النا�س تنتظر �إجنازات فـي ملفات
حيوية خ�صو�ص ًا على ال�صعيد املعي�شي
وا إلجتماعي وا إلقت�صادي ..ف�إىل متى
ينتظر اللبنانيون؟
احلـــــوار
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«م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي القـــانــــون...

ا�ستعداد ًا لعيد الفطراملبارك
حتر�ص م ؤ��س�سة خمزومي دوم ًا على
م�شاركة املواطنني فرحة اال�ستعداد
أ
للعياد من خالل اخلدمات
التجميلية التي يقدمها ق�سم التزيني
الن�سائي لكل من يرغب .وفـي هذا
ا إلطار ،أ�قامت امل ؤ��س�سة يوم ًا مفتوح ًا
فـي مركزها الكائن فـي املزرعة
ا�ستعداد ًا لعيد الفطر املبارك ،وذلك
بتاريخ � 26آب  .2011ا�ستقبل املركز
العديد من ال�سيدات اللواتي رغنب
اال�ستفادة من اخلدمات التي قام

متدربو ق�سم التزيني بتقدميها لهن
بكل رعاية واهتمام متمنني لل�سيدات
عيد ًا �سعيد ًا.
لقد اعتاد املواطنون على زيارة
م ؤ��س�سة خمزومي لال�ستفادة من
اليوم املفتوح �شاكرين للم ؤ��س�سة
اهتمامها وحر�صها على التوا�صل
معهم وللمتدربني اجتهادهم لتقدمي
أ�ف�ضل ما عندهم ،ومن ّوهني أ�ي�ض ًا
بح�سن ا�ستقبال �إدارة املركز
واملتدربني على ال�سواء.

اجلمعة 2011/9/9

املجل�س العديل وكيفية
حتريك الدعوى أ�مامه

املجل�س العديل هو أ�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 فـي بريوت أ�و فـي مكان وقوع اجلرمية
اجلرائم التي يرى جمل�س الوزراء عند االقت�ضاء أ�و فـي مكان �آخر يحدده
بالنظر خلطورتها� ،إن لها عالقة ب أ�من رئي�سه �إذا تعذر انعقاده فـي ق�صر
الدولة.
العدل فـي بريوت.
ي ؤ�لف املجل�س العديل من بع�ض أ�على أ�ما فـي ما يتعلق بكيفية حتريك
الق�ضاة رتبة و أ�حكامه ال تخ�ضع ألي الدعوى العامة والتحقيق فيها ،فيتوىل
الذين ماتوا أ�طفا ًال.
طريق من طرق املراجعة العادية وغري النائب العام التمييزي أ�و من ينيبه
فاطمة هي ابنة النبي الوحيدة التي العادية.
عنه من املحامني العامني لدى النيابة
بقيت على قيد احلياة ،لذا باتت من
العامة التمييزية مهام حتريك الدعوى
أ
أ
أ
�حب النا�س اىل قلبه ،وهي الوحيدة الفقرة الوىل :ت�ليف املجل�س العديل العامة وا�ستعمالها .يتوىل التحقيق
أ
أ
التي ��س ّر �إليها بدنو �جله ،وهي ما لبثت ومكان انعقاده
قا�ضي يعينه وزير العدل بناء على
أ�ن أ� ّ
ح�ست بعد �شهور قليلة من موته ي ؤ�لف املجل�س العديل من الرئي�س أالول موافقة جمل�س الق�ضاء أالعلى.
أ
أ
بدنو �جلها ،فاغت�سلت ولب�ست ثيا ًب� ملحكمة التمييز رئي�س ًا ومن أ�ربعة ق�ضاة يدعى النائب العام التمييزي لدى
أ
جديدة وا�ستقبلت القبلة ،و�غم�ضت من حمكمة التمييز أ�ع�ضاء يعينون املحقق العديل باجلرمية ويحيل �إليه
أ
عينيها وردّدت ال�شهادتني و��سلمت مبر�سوم يتخذ فـي جمل�س الوزراء بناء ملف التحقيقات.
ّ
روحها بابت�سامة.
هكذا حتققت نوءة على اقرتاح وزير العدل وموافقة جمل�س للمحقق العديل أ�ن ي�صدر جميع
النبي فكانت فاطمة أ� ّول من حلق به الق�ضاء االعلى.
املذكرات التي يقت�ضيها التحقيق دون
من أ�هل بيته بعد موته.
يعني فـي املر�سوم ٍ
قا�ض �إ�ضايف أ�و أ�كرث طلب من النيابة العامة .ان قرارته فـي
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي ليحل حمل أال�صيل فـي حال وفاته أ�و هذا اخل�صو�ص ال تقبل أ�ي طريق من
تنحيته أ�و رده أ�و انتهاء خدمته.
طرق املراجعة.
يالحظ أ�ن قانون أ��صول املحاكمات ي�ضع يده على الدعوى ب�صورة
اجلزائية ن�ص فـي املادة  357من مو�ضوعية.
القانون على �إمكانية طلب رد ع�ضو �إن أ�ظهر التحقيق وجود م�سهم فـي
املجل�س العديل .وقد طرحت م� أس�لة اجلرمية في�ستجوبه ب�صفة مدى عليه
ما �إذا كان يجوز طلب رد رئي�س املجل�س ولو مل يرد ا�سمه فـي عداد من ادعت
العديل ،ومن املرجع ال�صالح للنظر عليهم النيابة العامة.
بطلب الرد ،فتقرر أ�ن الهيئة ال�صاحلة للنيابة العامة أ�ن تدعي الحق ًا فـي حق
للنظر بالطلب هي الهيئة العامة �شخ�ص أ�غفلته فـي ادعائها أال�صلي
ملحكمة التمييز و أ�نه ال يجوز رد رئي�س وعلى املحقق أ�ن ي�ستجوبه ب�صفة
املجل�س العديل.
مدعى عليه.
ومبا أ�ن هذه الهيئة ت�شكل بكامل يطبق املحقق العديل أال�صول املتبعة
أ�ع�ضائها وحدة ال تتجز أ� ومل ين�شئ أ�مام قا�ضي التحقيق ما خال منها مدة
القانون هيئة بديلة عنها ،وبالتايل ال التوقيف أ�ي ان املحقق العديل ال يتقيد
ميكن أ�ن ينحى أ�و أ�ن يتنحى رئي�سها جلهة حتديدها فـي اجلناية مبدة �ستة
أ�و أ�حد أ�ع�ضائها ملجرد أ�ن ي�ستدعي أ��شهر بحيث ميكنه أ�ن يبقي املدعى
تو�صلها �إىل نتيجة مفادها أ�ن ن�سبة أ�حدهم ذلك أ�و أ�ن ي�ستهدفهم بدعوى عليه موقوف ًا لديه و أ�ن يحيله وهو
ا إل�صاب ــة ب�سرطان أالمع ـ ــاء ،وهو أ�و مراجعة.
موقوف على املجل�س العديل.
واحد من أ�كرث أ�نواع ال�سرطانات ومبا أ�نه بالن�سبة �إىل رئي�س املجل�س للنائب العام التمييزي ان يطلع على
�شيوع ًا ،مل تنخف�ض بني النباتيي ـ ــن العديل ،ف�إنه أ
ولل�سباب املبينة أ�عاله ملف الدعوى وان يبدي ما يراه من
بنف�س الدرجة أ�و الن�سب ـ ــة التي ولكونه معين ًا مبقت�ضى القانون ،رئي�س ًا مطالعة او طلب .للمت�ضرر ان يقيم
ُر�ص ـ ــدت فـي أالنواع أالخرى من لهذا املجل�س ،ف�ض ًال عن أ�ن قانون دعواه ال�شخ�صية تبع ًا للدعوى العامة.
املر�ض .فبينما جند أ�ن اخلطر أ��صول املحاكمات املدنية مل يلحظ رد بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة
الن�سب ـ ــي قائ ـ ــم بالن�سبة للن�ساء رئي�س املجل�س العديل ،ويكون ت أ��سي�س ًا العامة التمييزية املطالعة فـي أال�سا�س.
اللواتي يتناولن أال�سماك والنباتيات على ما تقدم طلب الرد غري م�سموع .يقرر املحقق العديل ،بنتيجة تدقيقه
لل�صاب ـ ــة ب�سرطان عنق ميثل النيابة العامة لدى املجل�س العديل فـي التحقيقات و أ�وراق الدعوى� :إما
منهن إ
الرحم ،وذلك بن�سبة ت�صل �إىل النائب العام التمييزي أ�و من ينبه عنه منع املحاكمة عن املدعى عليه و�إما
من معاونيه.
اتهامه و�إحالته على املجل�س العديل.
ال�ضعف مقارنة مبن يتناول ـ ــن
أ
�إذا تعذر على الرئي�س الول ملحكمة
اللحوم ،نرى أ�ي�ض ًا أ�ن عدد حاالت
ً التمييز أ�ن يرت أ��س هيئة املجل�س فيتوىل
 vvاللجنة القانونية
ا إل�صابة به ـ ــذا ال�سرطان �صغريا ،رئا�سته الع�ضو املعني أالعلى رتبة،
فـي حزب احلوار الوطني
وقد ي�صل �إىل حد ال�صدفة ينعقد املجل�س العديل فـي ق�صر العدل
املح�ض ـ ــة .لكن الباحثني قالوا �إنه
من املمكن أ�ن تكون عوامل احلمية  vvي�سر «اللجنة النقابية لقطاع القانون» فـي حزب احلوار
هي التي أ�ثرت على الفريو�س امل�سبب الوطني أ�ن تعلن ملن يرغب من منت�سبي احلزب عن مبا�شرتها بتقدمي
ا�ست�شارات قانونية.
ل�سرط ـ ــان عنق الرحم.

ال�سيدة فاطمة الزهراء بنت ر�سول اهلل
«برنامج التوعية»
«م ؤ��س�سة خمزومي»
ولدت ال�سيدة فاطمة قبل هبوط الوحي
على النبي حممد بخم�س �سنوات،
رافقت �إيذاء امل�شركني لوالدها أ�ثناء
ن�شر الدعوة ،فر أ�ت أ�باها وهو ي�سجد
فيلقي كافر ا�سمه عقبة بن أ�بي
معيط على ظهره �إمعاء قذرة نتنة
ل�شاة مذبوحة� ،إال أ�نّ النبي مل يرتك
ال�صالة ،فدنت فاطمة ورفعت عن
ظهره ما أُ�لقي عليه.
رافقت الزهراء والدها فـي معركة

« أُ�حد» فكانت توا�سي امل�صابني وت�سرع
باملاء حتى اىل املحت�ضرين من
أالعداء .ولقد �شهدت موت �إخوتها
جمي ًعا كما موت أ� ّمها ال�سيدة خديجة،
وكابدت احل�صار فـي ُ�شعب م ّكه .و أ�ثناء
الهجرة اىل يرثب هاجم أ�حد امل�شركني
البعري الذي كانت تركبه مع أ�ختها أ�م
كلثوم ،فا�ضطرت و أ�ختها اىل ال�سري
على أ�قدامهما فـي احلر القائظ.
عزفت فاطمة عن الزواج لتتف ّرغ خلدمة
النبي .ولكن بعد زواجه من ال�سيدة
عائ�شة� ،إنتقلت اىل بيت الزوجية مع
ابن عمها ا إلمام علي بن أ�بي طالب،
وكانت تعلم أ�نه فقري ،فقامت بجميع

أ�عمال املنزل بنف�سها.
لقد أ�راد اهلل أ�ن ينح�صر ن�سل النبي
فـي �إب َني فاطمة احل�سن واحل�سني،
ف أ�كرم اهلل ال�سيدة فاطمة وعلي بن
أ�بي طالب بجعل ن�سل النب ّوة منهما
فقط .رزقت فاطمة بابنة �إختار لها
النبي �إ�سم زينب ن�سبة اىل ا�سم ابنته
أالوىل التي ماتت ،ثم رزقت بابنة
ثانية أ��سماها النبي أ�م كلثوم �إحياء
لذكرى ابنته الثانية التي ماتت ً
اي�ضا،
وك أ�ن اهلل ع ّو�ض �صربه بفقدانه أ�والده
الذكور والبنات ب أ�والد ابنته فاطمة.
وكان النبي يطلب من أ�حفاده أ�ن ينادوه
«يا أ�بي» لي�شعر ب أ�نه مل يفقد أ�بناءه

لل�صابة بال�سرطان من غريهم
النباتيون أ�قل عر�ضة إ

أ�ظهرت درا�سة علمية حديثة،
و�شملت أ�كرث من  60أ�لف �شخ�ص ،أ�ن
النباتيني هم عمومـ ـ ـ ًا أ�قل عر�ضة من
لل�صاب ـ ــة بال�سرطان،
أ�كلة اللحوم إ
و�إن كان ذلك ال ينطبق على كافة
أ�نواع ال�سرطانات.
ووجدت الدرا�سة ،التي أ�جراها
باحثون من جامعات بريطانية
ونيوزيلندية ،أ�ن أ�ولئك الذين
يتب ـ ــعون حمية غذائية تعتمد على
اخل�ضروات يكونون أ�قل عر�ضة
لل�صابة ب�سرطانات الدم واملثانة
إ
واملعدة � .إ َّال أ�ن الت أ�ثري الوقائـي
الوا�ضح للخ�ض ـ ــار ال يبدو أ�نه
ين�سحب على �سرطان أالمعاء الذي
ُيعترب �سبب ًا رئي�سي ًا للكثري من الوفيات
فـي العامل.

وقد �شملت الدرا�سة 61566
رج ًال وامراة بريطانيي ـ ــن ،جرى
تق�سيمه ـ ــم �إىل ثالث جمموع ـ ــات:
ممن يتناول ـ ــون اللح ـ ــوم،
أالوىل َّ
والثانية ت�ضم من ي أ�كل ـ ــون أال�سماك
ممن ال
ولي�س اللحوم ،والثالثة َّ
يتناولون اللحوم أ�و أال�سماك .وفـي
النتيج ـ ــة النهائية ،وجد الباحثون
أ�ن � 29شخ�ص ًا من أ��صل كل 100
ممن ال ي أ�كلون اللحوم
�شخ�ص ََّ
لل�صابة بال�سرطان فـي
مع َّر�ض ـ ــون إ

حياتهم ،وذلك مقارنة بن�سب ـ ــة 33
باملائة و�سط عامة النا�س .كما وجد
الباحثون أ�ن فروق ًا بارزة بني أ�كلة
اللح ـ ــوم والنباتيي ـ ــن ،وذلك من
لل�صاب ـ ــة
حي ـ ــث ميلهم أ�و نزوعه ـ ــم إ
ب�سرطان الغدد اللمفاوي ـ ــة والدم.
ووج ـ ــدوا أ�ن ن�سبة النباتيني الذين
ُيحتمل أ�ن ي�صاب ـ ــوا مبثل هذا النوع
من ال�سرطان تبلغ أ�كرث بقليل من
ن�صف عدد غري النباتي ـ ــني الذين
ُي�صابون به .أ�ما فـي حال ورم نخاع
(نقي) العظام ،وهو �سرطان نادر
ن�سبي ـ ــا وي�صيب نخاع العظم ،ف�إن
ن�سبة ا إل�صابات به و�سط النباتيي ـ ــن
تكون أ�قل بـ  75باملائة مقارن ـ ــة ب أ�كلة
اللحوم .وقد الحظ الباحثون أ�ن
انخفا�ض ا إل�صابات بهذا النوع من
ال�سرطان بني أ�كلة أال�سماك مقارنة
مبن يتناولون اللحوم مل تكن ملحوظ ـ ــة
بنف�س القدر الذي الحظ ـ ــوه بني
النباتيني .وقال الباحثون �إن أ��سباب
حدوث ذلك لي�ست وا�ضح ـ ــة� ،إال
أ�ن ا آلليات املحتمل ح�صوله ـ ــا فـي
اجل�س ـ ــم ت�شمل وجود فريو�سات
ومركبات فـي اللحوم هي التي ت�سبب
التغريات والتحوالت أال�سا�سية
والطفرات الوراثــية فـي اجل�سم،
أ�و أ�ن اخل�ضروات متنح اجل�سم
حماية خا�صة من تلك التبدالت.
كما وجد الباحثون فروق ًا جوهرية

بني املجموعات الثالث فيم ـ ــا يتعلق
بن�سب �إ�صابة كل منها ب�سرطان
املعدة .فعلى الرغم من أ�ن عدد
احلاالت كان �ضئي ًال� ،إال أ�ن الن�سبة
املُحتملة إل�صاب ـ ــة من يتناولون
أال�سماك والنباتيني بهذا النوع من
ال�سرط ـ ــان متثل الثلث فقط مقارنة
ب أ�كلة اللحوم.
ويعتقد الباحثون أ�ن مركب النرتوجني
(النرتوزو ( Nالتي توجد فـي
اللحوم املعالجَ ة قد تقوم بتخريب
أالحما�ض النووي ـ ــة املوجودة فـي
اخللية ( ،)DNAبينما قد
تت�سبب درجات احلرارة العالية التي
تطهى بها تلك اللحوم ب�إنتاج املواد
امل�سرطنة.
ِ
وكان الالفت فـي الدرا�س ـ ــة هو
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