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العدد362:

امل�شهد اللبناين

توزعت هذا أال�سبوع ا إلهتمامات
فـي اجتاهات خمتلفة جمعت بني ما
هو دبلوما�سي و�سيا�سي و أ�مني ،بدء ًا
من الن�شاط الرئا�سي فـي نيويورك
الذي ي�شكل نقلة لبنانية نوعية فوق
رقعة أالمم املتحدة ،مع تر ؤ��س لبنان
جل�سة جمل�س أالمن فـي حلظة عربية
ح�سا�سة تفي�ض بالتحديات ،مرور ًا
باملخا�ض النيابي فـي �ساحة النجمة
حيال ق�ضية الكهرباء� ،إذ تت�صارع
قوى  8و� 14آذار حول كل �شيء مبا
فيها الق�ضايا التنموية ،و�صو ًال �إىل
أالمن مع جناح �شعبة املعلومات فـي
مطاردة وقتل �إثنني من أ�برز خاطفي
أال�ستونيني فـي البقاع ،و�ضبط املزيد
من حماوالت تهريب ال�سالح �إىل �سوريا
عرب ال�شمال ،فـي حني يتوا�صل ال�سجال
حول ق�ضايا خالفية بدء ًا من متويل
املحكمة الدولية �إىل خطة الكهرباء،
و�صو ًال �إىل ال�سا فـي جبيل ففاريا حيث
اخلالفات عنوانها م�سيحي .وقد �سجل
هذا أال�سبوع حراك الفت للبطريرك
مار ب�شارة بطر�س الراعي� ،إذ جال فـي
منطقة بعلبك ،كما �سجل تطور بارز
متثل بقمة روحية أ�رثوذك�سية-مارونية
�شددت على أ�همية الت�ضامن امل�سيحي-
ا إل�سالمي فـي ما يتعلق بال� أش�نني
الوطني وا إلن�ساين .وح�سم لبنان

ال�رصاعات ال�سيا�سية حتتل ال�ساحة
فيما أ
المور املعي�شية تتحرك ببطء �شديد

هذا أال�سبوع أ�ي�ض ًا حدوده البحرية،
من خالل �إقرار احلكومة للمنطقة
ا إلقت�صادية اخلال�صة ،وهو ما أ�نذر
بدخول لبنان ر�سمي ًا فـي معركة الغاز
النا�شبة فـي املنطقة ،و�سط دعوات
�صريحة لعدم «الت�ساهل» مع هذا
املو�ضوع على ا إلطالق بل والرتفع عن
احل�سابات ال�ضيقة ،ألن الق�ضية أ�عمق
و أ�كرب من ذلك بكثري.
وكانت أالنظار قد توجهت �إىل اخلارج
باجتاه أالمم املتحدة ،حيث أ�لقى رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
كلمة لبنان التي أ�كد فيها على الثوابت
املعروفة ،وف�ضح ا إلعتداءات أ
والطماع
ا إل�سرائيلية فـي أالر�ض واملياه والرثوة
النفطية .و�شدد على أ�ن لبنان ملتزم
دوم ًا ،احرتام قرارات ال�شرعية
الدولية ،مبا فيها تلك املتعلقة باملحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان ،وفق ًا ملا أ�كدته
البيانات الوزارية للحكومات اللبنان ّية
املتعاقبة .و أ�كد التم�سك بكامل حقوقنا
ال�سيادية وا إلقت�صادية فـي مياهنا
ا إلقليمية ومنطقتنا ا إلقت�صادية
اخلال�صة ،وبحرية ا�ستثمار ثرواتنا
رب والبحر ،بعيد ًا
الطبيعية فـي ال ّ
من أ� ّي أ�طماع أ�و تهديد .وتطرق �إىل
امل�سعى الفل�سطيني املحق لالعرتاف
بالدولة الفل�سطينية والفوز بع�ضويتها

احلدث بعيون عربية

اخل�شية من �رشعنة الكيان ال�صهيوين
والعبث بحق العودة والقد�س

تناولت ال�صحف العربية امللف
الفل�سطيني فـي ظل الطلب الفل�سطيني
فـي أالمم املتحدة ا إلعرتاف بالدولة
الفل�سطينية ،بعد أ�ن رف�ض الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س ال�ضغوط
والتهديدات أالمريكية وا إل�سرائيلية
التي طالبته بالرتاجع عن هذه اخلطوة،
والعودة �إىل طاولة املفاو�ضات جمدد ًا،
حيث طلب مبعوثا الرئي�س أ�وباما من أ�بو
مازن التخلي عن هذه املبادرة ،وذهب
الكونغر�س فـي أال�سابيع القليلة املا�ضية
�إىل حد التهديد بقطع امل�ساعدات عن
ال�سلطة� ،إذا ما اتخذت هذه اخلطوة
من جانب واحد .ولكن هنالك من ر أ�ى
أ�ن االعرتاف بدولة مراقبة او كاملة
الع�ضوية ،فـي حال احل�صول عليه،
�سيكون انت�صار ًا معنوي ًا لن يغري أ�ي
�شيء على أ�ر�ض الواقع ،فالرئي�س عبا�س
ذهب �إىل أالمم املتحدة للح�صول على
اعرتاف بدولة وهمية ،بال أ�ر�ض وال
حدود وال �سيادة ،من منطلق الي أ��س،
ولي�س من منطلق القوة ،وبعد ع�شرين
عام ًا من املفاو�ضات املهينة واملذلة.

وهنالك من حذر من أ�ن ت�صدر
اجلمعية العمومية أ
للمم املتحدة
قرار ًا ،يق�ضى ب�إقامة دولة فل�سطينية
على أ��سا�س أ�را�ضي  ،1967ولي�س فوق
أ�را�ضي  ،1967أ� ي ًا كانت ال�صيغة ،فهي
تعني قبو ًال ب�شرعية الكيان ال�صهيوين،
ما يرهن الدولة الفل�سطينية املرجتاة
للم�شيئة ال�صهيونية ،ويعبد الطريق
العرتاف �سلطة رام اهلل بيهودية دولة
العدو ال�صهيوين ،ويرتك م�ساحة
جديدة للعبث بحقوق الالجئني وو�ضع
املدينة املقد�سة.
فقد أ��صدرت �شخ�صيات فل�سطينية
وازنة من �شتى أ�قطار اللجوء بيان ًا
حول «ا�ستحقاق أ�يلول» ف�س أ�لت «وهذه
ال�ضجة الكربى على ما؟!» ،خ�صو�ص ًا
و أ�ن «ا�ستحقاق أ�يلول» ال يخرج عن
�سياق املفاو�ضات غري امل�ستقوية
مبيزان قوى فى ميدان القتال ،الفتة
�إىل أ�ن هذه ال�صيغة امل�ستهجنة التي
تبناها ،منذ �سنوات ،حممود عبا�س
( أ�بو مازن) ،أالمر الذي ت أ�كد فـي كلمة
عبا�س ()...
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الكاملة فـي أالمم املتحدة ،ا�ستناد ًا
اىل مبد أ� تقرير امل�صري ،مو�ضح ًا
أ�ن لبنان �سيواكب هذا اجلهد ،بغية
�إجناحه ،بالتن�سيق والتعاون مع
الدول ال�شقيقة وال�صديقة .وتوقف
عند التحوالت فـي العامل العربي،
داعيا �إىل مواكبتها بطريقة ت ؤ�دي �إىل
خريه وتقدمه وعزته واحل ؤ�ول دون
انزالقه نحو التطرف أ�و الفو�ضى أ�و
حاالت من الت�شرذم والتق�سيم على
أ��س�س مذهبية أ�و طائفية .وكان الرئي�س
�سليمان قد با�شر م�شاركته فـي أ�عمال
الدورة ال�ساد�سة وال�ستني للجمعية
العامة أ
للمم املتحدة ،ب�إلقاء كلمة
أ
فـي اجتماع خم�ص�ص لليبيا� ،علن
فيها عن أ�ن لبنان وليبيا �إتفقا على
أ�ن يعقد فـي بريوت فـي  24ت�شرين
الثاين املقبل ،م ؤ�متر خا�ص لت�شجيع
ا إل�ستثمار فـي ليبيا .وخ�ص�ص �سليمان
أ�ول لقاء لنظريه الفل�سطيني حممود
عبا�س ،على مدى أ�كرث من ثالثني
دقيقة ،و�شارك فيه �صائب عريقات
وجميع أ�ع�ضاء الوفد اللبناين الر�سمي،
وخ�ص�ص فـي جزء كبري منه ملو�ضوع
طلب فل�سطني الع�ضوية الكاملة فـي
أالمم املتحدة .و�شدّد �سليمان على
رف�ض لبنان للتوطني ،م ؤ�كد ًا دعمه
خليار الدولة الفل�سطينية .واجتمع

�سليمان مع الرئي�س ا إليراين حممود
أ�حمدي جناد.
أ
وكان جمل�س الوزراء قد �ق ّر فـي
جل�سته ا إلثنني املا�ضي املنطقة
ا إلقت�صادية اخلال�صة ،فـي �ضوء
درا�سة أ�عدتها �شركة UKHO
ا إلنكليزية املتخ�ص�صة بالدرا�سات
الطوبوغرافية ،و أ�ظهرت تطابق ًا مع
ا إلحداثيات التي كان تو�صل �إليها
خرباء اجلي�ش اللبناين قبل �سنوات،
وت�ضمنت تثبيت ًا للنقطة ( 23الثالثية)
بني لبنان وقرب�ص وفل�سطني املحتلة،
حيث �سي�صار بعد ن�شر املر�سوم فـي
اجلريدة الر�سمية اىل �إيداع أالمم
املتحدة ن�سخة عن القانون اللبناين
الذي أ�قر �سابق ًا ،با إل�ضافة �إىل قرار
حتديد املنطقة ا إلقت�صادية اخلال�صة،
متهيد ًا إلعادة فتح أ�بواب التفاو�ض مع
احلكومة القرب�صية ،وبالتايل دفع
قرب�ص �إىل تعديل ا إلتفاقية املوقعة
بينهم وبني �إ�سرائيل على ح�ساب
لبنان .ويتوقع أ�ن يح�ضر هذا امللف
على ر أ��س جدول أ�عمال الوفد اللبناين
الذي و�صل �إىل نيويورك ،حيث ذكرت
معلومات �صحفية أ�ن وزير اخلارجية
عدنان من�صور ،تلقى تعليمات حازمة
فـي جمل�س الوزراء ب�ضرورة �إثارته،
كما أ�فادت أ�و�ساط الرئي�س مي�شال

احلدث بعيون غربية

احلدث بعيون إ��رسائيلية

الثورات العربية
أ��ضعفت النفوذ أ
المريكي

�شغلت ال�صحف الغربية ملفات تتعلق
بالتطورات العربية ف�ض ًال عن ملف
ال�صراع العربي ا إل�سرائيلي مع اقرتاب
موعد �إعالن الدولة الفل�سطينية .و�إذ
الحظت جميعها رف�ض �إدارة باراك
أ�وباما للخطوة الفل�سطينية وحماوالت
�إ�سرائيل الرتهيب من هذه اخلطوة،
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تنامي عزلة إ��رسائيل فـي املنطقة

برز �ضعف قدرة الواليات املتحدة عن
الت أ�ثري املبا�شر فـي املنطقة ،فـي ظل
الثورات العربية وغياب ثالثة من أ�كرب
حلفاء وا�شنطن لعقود طويلة م�ضت،
وهم ح�سني مبارك فـي م�صر وزين
العابدين فـي تون�س والقذافـي فـي ليبيا!
وذلك و�سط تدهور عالقات ()...

أ
الب عطايا
فـي حديث إ�ىل«احلوار»

�سليمان أ�ن رئي�س اجلمهورية تطرق
�إليه خالل لقائه مع أالمني العام أ
للمم
املتحدة بان كي مون .وقد أ�كد وزير
الطاقة جربان با�سيل أ�ن اخلطوط
العري�ضة حدّدت م�سبق ًا ملتابعة هذا
امللف فـي هيئة أالمم ،ووجوب أ�ن يكون
موقف الدولة اللبنانية حازم ًا جد ًا مع
الدولة القرب�صية جلهة �إبالغها أ�ن
عدم ت�صحيحها اخلط أ� الذي ارتكبته
مع �إ�سرائيل ،يهدد عالقاتها مع لبنان
من جهة ،ومن جهة ثانية ،أ�نه من غري
امل�سموح لقرب�ص القيام ب أ�ي أ�عمال
تنقيب عن الغاز والنفط فـي املناطق
امل�شرتكة مع لبنان .وقال با�سيل �إن

ا إلحداثيات التي أ�قرتها احلكومة،
جاءت مطابقة متام ًا لتلك التي
و�ضعت فـي العام ( 2008حكومة ف ؤ�اد
ال�سنيورة) ،ويعني ذلك أ�ننا أ�هدرنا
ثالث �سنوات حتى أ�قررنا ا إلحداثيات
ذاتها ولو ح�صل ذلك مع قرب�ص أ�و ًال ملا
كنا و�صلنا �إىل ما قام به القبار�صة مع
�إ�سرائيل ب�سبب �سيا�سة �إدارة الظهر
للقبار�صة ،مما دفعهم للتفاهم مع
�إ�سرائيل على ح�ساب لبنان.
وكانت اللجان النيابية امل�شرتكة قد
أ�رج أ�ت ،فـي جل�ستها الثانية ،النقا�ش
بخطة الكهرباء التي أ�عدّها وزير
الطاقة جربان با�سيل)...( ،
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تناولت ال�صحف العربية التح�ضريات
ا إل�سرائيلية ملواجهة طلب الفل�سطينيني
ا إلعرتاف بدولتهم امل�ستقلة فـي أالمم
املتحدة ،فـي ظل مواجهة ديبلوما�سية
مرتقبة فـي املحفل الدويل ،وو�سط
تدهور عالقاتها الديبلوما�سية مع
تركيا ،وتخفي�ض م�ستوى متثيلها
الدبلوما�سي فـي أ�نقرة ،و�إقفال
�سفارتها فـي م�صر وكذلك فـي أالردن،
ف أ�جمعت على تنامي عزلة �إ�سرائيل
فـي املنطقة .و�سلطت ال�ضوء على
ا إل�ستعدادات ا إل�سرائيلية الحتمال

انفجار الو�ضع على أالر�ض عرب
انتفا�ضة ثالثة فـي ال�ضفة الغربية
كما فـي فل�سطني املحتلة عام .1948
وك�شفت بع�ض التقارير عن ا�ستعداد
جي�ش ا إلحتالل إلطالق الر�صا�ص
احلي على املتظاهرين الفل�سطينيني،
ّ
ودعا البع�ض �إىل مبادرة �إ�سرائيلية،
للعودة �إىل طاولة املفاو�ضات مع
الفل�سطينيني ا�ستدراك ًا ملا ميكن أ�ن
ينجم فـي أالمم املتحدة .وهنالك من
تنب أ� ب أ�ن جت ّر �إ�سرائيل الواليات املتحدة
أالمريكية ()...
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ن�شاطات حزب احلوار الوطني فـي أ��سبوع

مثل ع�ضو املكتب ال�سيا�سي �إياد �سكرية رئي�س «حزب احلوار الوطني»
ف ؤ�اد خمزومي فـي حفل الع�شاء الذي دعا �إليه «نادي ال�شرق حلوار
احل�ضارات».
هذا و�شارك �سكرية ب�صفته م�س ؤ�ول «قطاع ال�شباب والطالب» ،مع
اللجنة ال�شبابية اللبنانية والفل�سطينية لدعم الق�ضية الفل�سطينية،
فـي الذكرى ال�ستني ملجزرة �صربا و�شاتيال.
من ناحية ثانية� ،إجتمع «قطاع ال�شباب والطالب» فـي مركز احلزب،
حيث مت التداول بعدة موا�ضيع من � أش�نها تو�سيع دائرة عمل القطاع.
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ف ؤ�اد خمزومي

�إن أالجواء ال�سيا�سية املحمومة التي ت�شهدها ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية فـي هذه اللحظة ا إلقليمية والدولية البالغة
احل�سا�سية فـي املنطقة العربية ،هي �شديدة اخلطورة على لبنان �إن مل ت�ست�شعر جميع القوى ال�سيا�سية �سواء امل�شاركة
فـي احلكومة أ�م فـي املعار�ضة ،مدى خطورتها و أ�همية بذل اجلهود لتحييد لبنان عن حماوتها .وقد تكون أالحداث
أالمنية املتنقلة فـي أ�رجاء الوطن مبثابة �إنذارات متك ّررة ملختلف القوى والتيارات ال�سيا�سية.
لقد �شهد اللبنانيون خالل أال�سبوعني الفائتني عدّة حمالت متبادلة بني القوى ال�سيا�سية على خلفية املواقف من
ملفات مثرية للجدل ،مثل ملف متويل املحكمة الدولية وم�ستلحقاته والرهان على فرط حكومة أالكرثية ب�سببه ،واملقاومة
و�سالحها ،أ
والحداث فـي �سوريا عدا عن خطة الكهرباء التي عربت من احلكومة �إىل جمل�س النواب ،وال يدري أ�حد �إن
أ
كانت �ست�ضيء عتمة اللبنانيني� ،م �ستتحول �إىل مو�ضوع جديد لل�سجال واملهاترات .وقد كان لغبطة البطريرك الراعي
الن�صيب أالكرب من ال�سهام� ،إذ قامت القيامة ومل تقعد ألنه أ�عطى ر أ�ي ًا فـي جملة من هذه الق�ضايا املذكورة .وكان مفتي
اجلمهورية ال�شيخ حممد ر�شيد قباين قد واجه بدوره حمالت �شديدة ،ال �سيما �إثر ا�ستقبال �سماحته رئي�س احلكومة
للنتقادات ال�شديدة ،بل أ�ن
جنيب ميقاتي ووفد من نواب حزب اهلل .ومل يكن غبطته كما �سماحته وحدهما مو�ضوع ًا إ
جملة من الق�ضايا أ
والحداث �شغلت بال اللبنانيني مثل ا إل�شكال الذي ح�صل فـي ال�سا فـي جبيل بني م�سيحيني وم�سيحيني
وم�سلمني وم�سيحيني على خلفيات متعددة ،و�آخر فـي فاريا بني م�سيحيني وم�سيحيني أ�ي�ض ًا ،هذا عدا عن أالحداث أالمنية التي ت�شهدها طرابل�س وال�شمال عموماً
منذ انطالق أالحداث فـي �سوريا.

«حزب احلوار الوطني»
فـي حفل ع�شاء
«نادي ال�شرق أ
الو�سط
حلوار احل�ضارات»
مثل ع�ضو املكتب ال�سيا�سي �إياد �سكرية
رئي�س «حزب احلوار الوطني» ف ؤ�اد
خمزومي فـي حفل الع�شاء الذي دعا
�إليه «نادي ال�شرق حلوار احل�ضارات»،
فـي مطعم زون فـي الديكوانة.
حتدث خالل احلفل عدد من
ال�شخ�صيات امل�شاركة ،كما كانت كلمة
لرئي�س النادي رحب فيها باحل�ضور
و أ�و�ضح أ�هداف النادي التي من
أ�همها تعزيز الروابط الثقافية بني
املجتمع اللبناين واملجتمعات أالخرى

�إنطالقا من ح�ضوره ا إلغرتابي،
وتنمية العالقات ال�شبابية وتعزيز أ�طر
التالقي وا إلن�سجام وذلك من خالل
تقدمي منوذج تعاي�شي بني الطوائف
واملذاهب أ
والديان ،وو�ضع خطة عمل
تهدف �إىل تو أ�مة اجلمعيات والنوادي
والهيئات مع مثيالتها فـي باقي الدول،
و�إيالء املواطنية اللبنانية أالهمية
الالزمة �إ�ضافة �إىل ت�شجيع ال�شباب
اللبناين أال�صل على ا�ستعادة دوره
الوطني.

الوا�ضح لنا أ�ن ألغلب احلمالت املذكورة �سيا�سية وم�صالح �سيا�سية أ�ي�ض ًا ..أ�ما احلديث عن ت�صارع طوائف ومذاهب وملل وفئات تختلف أ�و تتناحر ،فهو
للتعمية على أال�سباب احلقيقية أ�و ًال ،ومن أ�جل ا�ستثمار املجموعات املتجان�سة طائفي ًا أ�و مذهبي ًا أ�و جهوي ًا فـي عملية ا إل�صطفاف وامل�ساندة ثاني ًا .وبالتايل ف�إن
ال أ��سباب دينية أ�و عقائدية وراء غالبية ال�صراعات املفتعلة التي ي�ستقطب ال�سيا�سيون بها ال�شارع فـي الو�صول �إىل أالهداف املن�شودة من أ�ي �صراع ين� أش� أ�و فـي
طور الن�شوء.
حني يقال فـي ا إلعالم وفـي املجال�س أ�ن مرجع ًا بارز ًا فـي املعار�ضة طلب من فريقه �سحب فكرة اقرتاح القانون النيابي لتمويل املحكمة من التداول أ
«لن
املطلوب �إحراج جنيب ميقاتي ال �إيجاد خمرج له»! ،ف�إن ا�ستهالك النا�س و�إثارة أ�ع�صابهم فـي املناو�شات من أ�جل املحكمة تتحول �إىل مهزلة ،ولكن نتائجها على
أالر�ض ت�صبح كارثية .فاملواطن الذي يو�ضع فـي �شرك اخليار املر ،يتالعب ال�سيا�سي ب أ�منه و أ�من وطنه .من هنا تكمن أ�همية وعي املواطن مل�س ؤ�وليته فـي عدم
ا إلجنرار أالعمى.
�إن هذه أالجواء ال�سيا�سية العا�صفة ت�شكل جر�س �إنذار قوي ألنها ،عدا عن خماطرها على اللبنانيني ب�سبب التعبئة الطائفية واملذهبية التي تفر�ضها على
ال�شارع ،تعبرّ عن �ضيق أ�فق و�ضعف فـي الر ؤ�ية ال�سيا�سية ،وت�ستعيد على نحو دراماتيكي لي�س �سنوات لبنان اخلم�س املا�ضية فح�سب ،بل خبث �سنوات احلرب
أالهلية املرذولة فـي العام  ،1975ومن ال ُي�ص ّدق فليعد �إىل أ�دبيات ما قبل تلك احلرب امل� ؤش�ومة وخطابات رجاالتها ونكدهم ليدرك خطورتها املتجددة� ،إذ تكمن
أ�ي�ض ًا فـي أ�نها قد تكون مفرو�ضة ب�سبب بع�ض أ
«الجندات» لقوى �سيا�سية تبدو م�ص ّرة على ا�ستعادة مريرة حلقبة ما�ضية ال ت�ش ّرف أ�حد ًا من اللبنانيني ،وهي بال
�شك حتاول اليوم ا�ستثمار أ�جواء املنطقة املتفج ّرة خلدمة م�صاحلها ال�سيا�سية املحلية.
لي�س عيب ًا أ�ن يكون لدى القوى ال�سيا�سية م�صالح و أ�هداف تعمل من أ�جلها ،ولكن اخلط أ� كل اخلط ًا وحتى اخلطيئة ،هو ا�ستخدام و�سائل غري م�شروعة للو�صول
�إىل هذه أالهداف ،عرب تو�سل التحري�ض الطائفي واملذهبي الذي يلهب ال�شارع فـي حماولة بائ�سة إلعادة تر�سيم موازين القوى املحلية.
�إن مواقف غبطة البطريرك الراعي ت�ستدعي الثناء والتقدير ،حتى لو تباينت مع مواقف البع�ض من ال�سيا�سيني ،أ�و حتى تعار�ضت مع امل�صالح ال�سيا�سية لقوى
وتيارات �سيا�سية ،ألن غبطته يتحدث با�سم م�سيحيي لبنان و�سائر امل�شرق رافع ًا �شعار «�شراكة وحمبة» جلميع اللبنانيني ول�سائر أ�بناء هذا امل�شرق أ�ي�ض ًا .أ
والهم
أ�ن غبطته مل يخرج عن معايري اتفاق الطائف الذي يع ّد جزء ًا من الد�ستور فـي املوقف من ال�سالح وا إلحتالل ا إل�سرائيلي ،وكذلك فعل بالن�سبة ملوقفه من أ�حداث
�سوريا ،كما فـي رفعه �شرط توفر امل�صداقية للمحكمة الدولية .فهل كان على غبطته أ�ن ي�ستغل خماوف الطوائف من بع�ضها البع�ض لرتجيح موقف لهذا ال�سيا�سي
على �آخر؟ وهذا أ�ي�ض ًا موقفنا من حراك �سماحة املفتي ومواقفه ،فنحن و�إن كنا نرب أ� برجال الدين فـي التدخل املبا�شر فـي العمل ال�سيا�سي ،ولكننا نثمن جهود
�سماحته داخل الطائفة ال�سنية الكرمية وخارجها إلر�ساء مبد أ� التالقي والتوا�صل والتفاهم ،دومنا متييز بني كل مكونات املجتمع اللبناين ،وال ب ّد هنا من ا إلقرار
بالدور التاريخي لدار الفتوى فـي �إر�ساء أ�ف�ضل العالقات بني اللبنانيني ،وفـي نبذ الفنت خ�صو�ص ًا فـي هذه املرحلة بني امل�سلمني �سنة و�شيعة.

«قطاع ال�شباب والطالب»
ي�شارك فـي
ذكرى �صربا و�شاتيال
قطاع ال�شباب والطالب
�شارك م�س ؤ�ول «قطاع ال�شباب
والطالب» �إياد �سكرية ،برفقة حممود
جعفر وخالد ها�شم ،مع اللجنة
ال�شبابية اللبنانية والفل�سطينية لدعم
الق�ضية الفل�سطينية ،فـي الذكرى
ال�ستني ملجزرة �صربا و�شاتيال التي
ارتكبها العدو ا إل�سرائيلي بحق
الفل�سطنيني ،حيث ّمت �إ�ضاءة ال�شموع
وو�ضع �إكليل من الورد على �شهداء
املجزرة.

نحن فـي «حزب احلوار الوطني» لدينا ملء الثقة بالر أ�ي العام اللبناين ،وبقوى املجتمع أالهلي وخمتلف ال�شخ�صيات الوازنة وامل�ستقلة ،بقدرتهم على جتاوز
أالزمة ونبذ اخلالفات وو أ�د الفتنة فـي مهدها .هذا ما يجب أ�ن تكون عليه أالو�ضاع فـي لبنان ،وهذا ما ترويه لنا حكايا التاريخ من أ�ن نتائج أالزمات فـي النهاية،
هي العودة للعي�ش الكرمي الواحد للبنانيني ،فـي ظل عروبة ال غبار على ت�ضامن أ�بنائها فـي أ�وقات ال�شدّة وتعاون متبادل فـي االقت�صاد وتراحم فـي ما بني جمعها
الوا�سع واملتعدد ،كي تبقى �سد ًا منيع ًا فـي مواجهة أ�ي اخرتاق �إ�سرائيلي مهما عتى الكيان ال�صهيوين وجتبرّ  .ونراهن فـي ذلك على جتارب املواطنني امللتاعني
من تداعيات ا إلن�سياق مل�صالح بع�ض ال�سيا�سيني ،فـي تغليب ال� أش�ن املذهبي والطائفي على م�صلحة الوطن واملواطن ،واملدركني ملرارة نتائج ال�صراعات فيما
بني �إجتمع «قطاع ال�شباب والطالب»
ً
أ
أ
ً
ال�سيا�سيني .وبالتايل ،ف�إن املطلوب من القوى ال�سيا�سية امل�ستقلة ومن الهيئات الهلية كما من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية الوازنة وامل�ستقلة� ،ن يحدثوا تطورا حقيقيا بح�ضور م�س ؤ�ول القطاع فـي «حزب
أ
ً
فـي جمال التم�سك بال�سلم الهلي كموقف مبدئي ال حياد عنه ،وتقدمي الوحدة الوطنية على ما عداها و�صوال �إىل فر�ض هذا التم�سك على ال�ساحة ال�سيا�سية .احلوار الوطني»� ،إياد �سكرية فـي
مركز احلزب ،حيث مت التداول
أ
�إننا مع التزام احلكومة حتييد لبنان عن أالو�ضاع ا إلقليمية ال�صعبة ،وهو التزام بالد�ستور فـي أ�ي �ش�ن مهما كرب أ�م �صغر .ففي املوقف جتاه أالحداث فـي بعــدة موا�ضي ــع أ�همها �إعالم ا إلدارة
�سوريا ،فلتعد احلكومة �إىل ما ن�ص عليه الد�ستور فـي �إقامة أ�ف�ضل العالقات مع �سوريا وعدم ّ
امل�س ب أ�منها ،واملطلوب أ�كرث من هذه احلكومة ت�سريع تطبيق بع�ض باحل�سومات التي ح�صل عليها قطاع
ً
مواد اتفاق الطائف ،وخ�صو�ص ًا َ�سنّ قانون انتخابي جديد متوازن وعادل يعتمد الن�سبية ،و�إن�شاء الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية والبدء تدريجيا بالعمل على ال�شباب من «اجلامعة أالمريكية
�إلغائها ،وا�ستقالل الق�ضاء عن ال�سيا�سة وال�سيا�سينيْ ،
وب�سط �سلطة الدولة على كل أالرا�ضي اللبنانية مع مراعاة مقت�ضيات ال�صراع مع �إ�سرائيل ،وهكذا فـي للثقافة والتعليم» و«معهد احل�سني
مي�س الوطن واملواطن.
كل � أش�ن ّ

وفـي ...اجتماعه أ
ال�سبوعي

�إن البالد بحاجة �شديدة وتتطلع ب أ�مل �إىل عمل حكومي جدي طال انتظاره فـي كافة املجاالت ،وعلى خمتلف ال�صعد االقت�صادية واالجتماعية واخلدماتية
وال�صحية والرتبوية ،فيما يغرق املواطنون فـي م�شاكل ال حت�صى من أ�زمة الكهرباء �إىل املياه �إىل م�شاكل ال�سري والبطالة واالفتقاد عموم ًا �إىل احلد أالدنى من
أالمن ا إلجتماعي وا إلقت�صادي.
�إن «حزب احلوار الوطني» يعترب أ�ن خال�ص لبنان ال يكون � إ ّال من خالل اخلروج من حتت عباءة الطائفية واملذهبية ،وبناء مواطنية لبنانية �صاحلة ودميقراطية
توافقية منفتحة ،علم ًا أ�نه واللبنانيني يتطلع �إىل بلوغ االنتخابات املقبلة فـي العام  2013ب أ�على قدر من التفا ؤ�ل بالتغيري احلتمي �إىل أالمام الذي هو ُ�سنة
احلياة.
احلـــــوار

بن علي» و«مدر�سة غرين �سكول».
كما جرى البحث فـي املتابعة مع
ا إلدارة ألخذ املوافق ـ ــة النهائيـة على
ال�صفح ــة ال�شبابية داخل جريدة
احلزب لنقل �صورة عمل قطاع
ال�شباب ،والعمل على �إعداد دورات
تدريبية على امل�ستوى ا إلعالمي لبعــ�ض
الطالب فـي القطاع.

ا ألب عطايا فـي حديث إ�ىل «احلوار»

احلـــــــــوار

أ
الب عطايا :أ�رف�ض مقولة أ� ّن الطالق مر�ض وراثي
ر أ�ت جريدة «احلوار» أ�ن تفتح
الجتماع ّية
باب التحقيقات إ
لت�سليط ال�ضوء على املوا�ضيع
وتهم قراءها،
التي قد تفيد
ّ
أ
أ
من هنا ارت أ�ينا �ن نبد� ب�سل�سلة
حلقات حول مو�ضوع الطالق،
فكان هذا التحقيق مع املتقدّ م
فـي الكهنة جرا�سيمو�س عطايا
نائب رئي�س املحكمة الروحية
البتدائية ،وكاهن كني�ستي
إ
النبي �إليا�س بطينا والقدي�س
يوحنا املعمدان للروم أ
الرثوذك�س
فـي بريوت حتت عنوان «هل
الطالق مر�ض وراثي؟».
 ملحة وجيزة عن حياتكم؟ أالب جرا�سيمو�س عطايا كاهن مار�إليا�س بطينا للروم أالرثوذك�س فـي
بريوت منذ العام  .1975ا�ستلمت دير
مار �إليا�س فـي  27أ�يار  ،1976و أ�نا
أ�خدم فـي هذه الكني�سة منذ بداية
أالحداث ،ومل أ�تركها ثانية واحدة .فـي
هذا الظرف ،كنت ع�ضو ًا فـي املحكمة
الروحية قبل �سنة .2001
�سنة  ،2001تويف نائب رئي�س املحكمة،
فكلفت من قبل �سيادة املطران �إليا�س
عودة نيابة رئا�سة املحكمة ألن الرئي�س
هو املطران ،لكنه ال يجل�س على
القو�س ،فنائبه يحل حمله ،و أ�نا منذ
ذلك التاريخ أ�تر أ��س املحكمة الروحية
فـي بريوت للروم أالرثوذك�س.
 ما هي معايري الزواج الناجح؟ املعايري هي :املعرفة بني الثنائي(معرفة �صادقة عن حقيقة الزواج،
تاريخه ،حا�ضره وم�ستقبله) ،و أ�ن
يكون هنالك تقارب فـي أالخالق من
جهة املنطق من الناحية الروحية و�إال
لن يتفقا على الزواج� .إذ ًا ،املعرفة
هي أال�سا�س فـي الدرجة أالوىل،
عندما تتم بالطريقة ال�صحيحة تو ّلد
املحبة ،فاملحبة احلقيقية� ،ضمنها
ال�صدق وا إلخال�ص والقناعة ،ت ؤ�دي
�إىل �إجناح الزواج .ف�إذا كانت كل تلك
أالمور غري موجودة ،فالزواج يتع ّر�ض
ألي هزّة ألن الكتاب املقد�س يقول:
«�إن�سان عاقل و�إن�سان جاهل أ�رادا أ�ن
يبنيا بيت ًا ،فبنى العاقل بيته على أ��سا�س
ال�صخر ،فعندما هبت الرياح والعوامل
الطبيعية بقي البيت �صامد ًا ،ألنه مبني
على ال�صخر ،واجلاهل بنى بيته على
الرمل ،فعندما هبت الرياحُ ،جرف
البيت وك أ�نه مل يكن».
 �إذاً ،املعرفة التي تق�صدونهاهي» فرتة اخلطبة»؟!
 �صحيح ،فاخلطبة ت�ضعها الكني�سةلكي يتم التعارف بينهما بطريقة
�صحيحة.
 هل ت ؤ� ّيدون اخلطبة الكن�سية؟ ال ،ألنها ت�صبح ن�صف زواج ولديهاالتزام ،أ�ي يجب تعيني تاريخ الزواج
منذ تاريخ اخلطبة الكن�سية ،وكل ما
يدور �ضمن فرتة اخلطبة من تقدميات
وهدايا ق ّيمة� ،إلخ ...ف�إذا ال �سمح
اهلل اختلفا ،عندها تف�صل املحكمة
الروحية بينهما .هنا يجب التو�ضيح أ�ن
الكني�سة أالرثوذك�سية ت�سجل اخلطبة
فـي �سجالتها مع حتديد تاريخ الزواج.
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النظام الن�سبي :آ
اللية والتطبيق
تلحظ ا آللية املقرتحة لنظام ا إلقرتاع الن�سبي خ�صو�صية الواقع ا إلنتخابي اللبناين
جلهة تعدديته املذهبية واملناطقية ،وت ؤ��س�س ملجتمع مدين يتولد عنه تكتالت �سيا�سية
وطنية تتناف�س دميقراطي ًا فـي ما بينها ،من دون أ�ن ي ؤ�دي تناف�سها للتنافر.
فبموجب نظام التمثيل الن�سبي ،تنال كل الئحة من اللوائح املتناف�سة ن�سبة مئوية من
املقاعد م�ساوية للن�سبة املئوية من جممل أال�صوات التي نالتها على م�ستوى الدائرة
االنتخابية ،مع تدوير الك�سور العليا.
 -1الرت�شح:
يجري الرت�شح على أ��سا�س املحافظة دائرة انتخابية ،ويكون ّ
الرت�شح على أ��سا�س
الئحة م�سماة ومغلقة حلزب أ�و الئتالف قوى �سيا�سية ،مكتملة أ�و غري مكتملة،
ويكون للالئحة ذات لون معني لت�سهيل متييزها من الناخبني أالميني ولت�سهيل عملية
الفرز.

 فـي الكني�سة املارونية ،عندما ق�ضية نزوة»� ،إنني أ�رف�ض مقولة أ�نّيتقدم ثنائي من كاهن الرعية الطالق مر�ض وراثي.
لتحديد موعد الزواج ،يكون
أ
هناك مناداة ملدة ثالثة آ�حاد  -ما هو دور الكني�سة الرثوذك�سية
أ�ثناء امل�شاركة فـي الذبيحة فـي التهيئة للزواج؟
أ
اللهية (القدا�س) ،ومن لديه  -بالن�سبة لنا ،أ�نت تعلم �نه فـي
إ
اعرتا�ض على أ�حد اخلطيبني ،الظروف الغابرة ،كان ا إلن�سان يرى
يعلنه لكاهن الرعية .هل عرو�سه أ�ثناء ا إلكليل .مبعنى أ�ن أالهل
تعترب تلك العادة جيدة وما هي كانوا يختارون العرو�س أ�و العري�س بد ًال
عنهما ،أ�ي لي�س باختيارهما ،ألنه كان
حما�سنها؟
 هذه العادة جيدة ،ألنه �إذا كان ممنوع عليهما أ�ن يتالقيا ،لهذا ال�سببهنالك من ارتباط مع أ�حد الطرفني من كانت الكني�سة « ت�شتغل» على هذه
قبل �شخ�ص ما ،يجب ت�صحيح الو�ضع .الناحية لكن من منطلق �ضعيف ،أ�ي
لكننا نعتمد هذه أاليام على الثنائي ال تقدر على أ�ن تر�شدهما وتبينّ لهما
ألنهما يقدمان أ�وراقهما الثبوتية وهي أالمور كما يجب .لهذا ال�سبب كانت
�صادرة من الدولة اللبنانية (�إخراج تكللهما ،ف�إذا �صمد الزواج كان به ،لكن
قيد �إفرادي وعائلي) ويكونا مع ّرفان الويل للمر أ�ة التي كانت تخالف زوجها
ألي أ�مر ،فاجلواب كان « أ�نه زوجك»،
من قبل كاهن رعيتهما.
نحن -أ�هل العرو�س -مل يبق لنا أ�ي
 ما هي �سلبيات و�إيجابيات دور .لكن كن�س ّي ًا ،كان له تردّدات لي�ست�سهلة .أ�ما كني�سة اليوم ومع ا إلختالط،
العوملة؟
أ
 �سلبياتها :هي نوع من �إن�سان يتقدم�� ،صبح ال�شاب يعلم من يختار ويكون معولكن بحاجة �إىل «حت�ضري» ألنه غري عرو�سه فـي كل أالوقات قبل أ�ن يتزوجا.
م ؤ�هل ال�ستقبالها ،أ�ما �إذا كان م ؤ�ه ًال فلهذا ال�سبب كان الكاهن ي�س أ�له هل
فيكون جيد ًا .لكن �إذا كان غري قادر ًا تريد عرو�سك زوجة لك؟ والعك�س هو
على ا�ستقبالها – العوملة -بكل أ�فكارها ال�صحيح .فعندما يكون الرف�ض من
ولي�س لديه أ��سا�س ف�سي�ضيع وينجرف .أ�حد الطرفني ،تتوقف مرا�سم الزواج
وقد حدث ذلك.
 هل من املمكن أ�ن تكون البيئة لكن اليوم ال .من جهتي ،منذ كنتهي الطريق �إىل الطالق ،أ�م تلميذ ًا أ�در�س فـي دير البلمند و أ�ثناء
الن�سان بحد ذاتها؟ من ف�صل ال�صيف ،كنت أ�تواجد فـي
طبيعة إ
املطرانية فـي طرابل�س ،وكان يومها
هنا هل الطالق مر�ض وراثي؟
 ال ،أ�قول �إن طبيعة ا إلن�سان بحد املطران �إليا�س قربان (رحمه اهلل) هومطراين ،معلمي وحبيبي .فـي �إحدى
ذاتها هي ال�سبب.
املرات كان رئي�س القلم فـي املحكمة
الن�سان �إبن بيئته!؟ غائب ًا ،فطلب مني أ�ن أ��سجل حم�ضر
 ُيقال أ�ن إبت�س َم وقال« ...ال نختلف» حتى لو �إحدى الدعاوى وكنت برتبة «�ش ّما�س
 �إ َأ
كان ابن بيئته ،لكن أ�نت تعرف أ�ننا �شمعة» ،فابتد�ت بالت�سجيل ،و�سمعت
«ن�شتغل» على حرية ا إلن�سان� .إن اهلل حديث ًا مل أ��سمعه فـي حياتي بني زوج
خلقه ح ّر ،أ�عطاه ال�سلطة وكل �شيء ،وزوجته ،فبعدما كانوا ع�شاق ًا ،أ��صبحوا
والكني�سة تعلم أ�نه يتقدم ثقافي ًا أ�ل ّد أالعداء .والكالم الذي قيل أ�ثناء
واجتماعي ًا �إىل ما هنالك .فكل هذه اجلل�سة (ك�شف امل�ستور)� ،شكلت
أالمور تتغري ،كما �إنه يت أ�ثر بالبيئة ،يل هذه احلادثة �صدمة .من هذا
لكن �إىل وقت قليل� ،إذا كان «ي�شتغل» املنطلق ،قلت فـي نف�سي أ�نه من امل ؤ�كد
أ�ن هنالك جه ٌل لبع�ضهما ،ألنهما كانا
على نف�سه بح�ضارته.
«ع�شاق هوى» ولي�س ع�شاق معرفة� ،يأ
 �إذاً ،أ�نتم تقولون أ�نّ طبيعة بنيا بيتهما على الرمل ،ألنهما أ�عجبامعر�ضة أ
للهواء ح�سب مبظهرهما ،يجهالن قد�سية �س ّر
إ
الن�سان ّ
الرتبية التي عا�شها .هل يتعر�ض الزواج ،ويجهالن الطريق اللذين �سارا
خلراب بيته أ�و يكون عالة على به .لهذا ال�سبب منذ ذلك التاريخ،
�إتخذت قرار ًا أ�نه عندما أ��صبح كاهن ًا
عائلته؟
أ
أ
أ
أ
ً
 �صحيح ،لكن أ�نا أ�ركز عليه� ،إذا كان ال �ز ّوج �حدا �إال و�جتمع به و�طلعه علىاختياره منذ البداية �صحيح ًا .أ�ي �إذا قد�سية �س ّر الزواج ،وما ميثله  -هذا
كان بيته مبن ّي ًا على �صخر ولي�س « ال�س ّر -ألنه ميثل عالقة

 -2االقرتاع:
َ
يقرتع الناخب لالئحة غري مرتبة �سلفا وم�سماة يختارها من بني اللوائح املتناف�سة،
ويرجح من بني الالئحة مر�شح واحد لديه ألي طائفة انتمى (عرب و�ضع �إ�شارة
َّ
أ
(� )Xإىل جانب ا�سمه) ،وذلك من �جل تقدميه �إىل مرتبة متقدمة فـي الرتتيب
العام للمر�شحني بعد انتهاء عملية االقرتاع) وال يحق له �إ�ضافة ا�سم غري مذكور
ت�صوير حممد ال�ساحلي فـي الالئحة.
امل�سيح بالكني�سة وانعكا�سه عليهما و أ�نه  -3عملية فرز أ
ال�صوات
لي�س عقد ًا.
تعني عملية الفرز ،احت�ساب أال�صوات التي نالتها كل الئحة من اللوائح املتناف�سة،
وكذلك احت�ساب أال�صوات الرتجيحية التي نالها كل مر�شح �ضمن هذه الالئحة.
 الكني�سة الكاثوليكية لديها ت�ساهم أال�صوات الرتجيحية فـي ترتيب أ��سماء املر�شحني فـي الالئحة الواحدة ،مندورات �إعداد للزواج ،وهي ملزمة ،أالعلى �إىل أالدنى وفق ًا ملا ناله كل مر�شح من أ��صوات.
هل لدى الكني�سة أ
الرثوذك�سية ت�ستبعد كل الئحة ال تنال عدد ًا معين ًا من أال�صوات ي�ساوي جمموع حا�صلني
دورة بهذا املعنى؟
انتخابيني فـي الدائرة االنتخابية( ،وهو ما ي�سمى ن�صاب ا إلبعاد) بحيث ال تعترب
 الكني�سة أالرثوذك�سية فـي جبل لبنان م ؤ�هلة للتمثل ب أ�ي مقعدٍ الالئحة التي ال تنال عدد ًا من أال�صوات ي�ساوي أ�و أ�كرث منالتابعة ل�سيادة املطران جورج خ�ضر ن�صاب ا إلبعاد.
تقيم تلك الدورة .أ�ما مطرانية بريوت
فتكون الدورة بني الكهنة.
 -4حتديد ح�صة اللوائح
أ
يحدد عدد املقاعد التي فازت بها كل الئحة من خالل ق�سمة عدد ال�صوات التي
 هل هي �إلزامية فـي كنائ�س ح�صلت عليها الالئحة على معدل أال�صوات للمقعد الواحد (احلا�صل االنتخابي)،بريوت؟
مع تدوير الك�سور العليا.
 لي�ست �إلزامية ،بل �إختيارية ،والدورة ي�ستخرج احلا�صل االنتخابي بق�سمة �إجمايل عدد املقرتعني على عدد املقاعد.مدتها �ساعتني ون�صف ال�ساعة ،فـي هذه فمث ًال ،عدد املقرتعني فـي بريوت  141900وعدد املقاعد  19مقعد ًا .فيكون احلا�صل
الدورة أ��شرح له كل أالمور أال�سا�سية االنتخابي.7468 = 19/141900 :
من الناحية الروحية ،أ�ما الفحو�صات َّثم لنفرت�ض أ�ن اللوائح الثالث املتناف�سة نالت من جمموع عدد املقرتعني أال�صوات
الطبية املطلوبة فتجرى فـي خمتربات ا آلتية:
		
طبية خمتلفة حيث تقدّم للكاهن قبل عدد أ��صوات الالئحة ( أ�)58050 :
الزواج.
		
عدد أ��صوات الالئحة (ب)49800 :
عدد أ��صوات الالئحة (ج)34050 :
 أ�عذرين على �صراحتي ،طاملا فتكون ح�صة كل الئحة من اللوائح الثالثة كما يلي:أ�نتم ت�شرحون للثنائي دورة ح�صة الالئحة ( أ�) 7.8 = 7468/58050 :أ�ي  8مقاعد (بعد تدوير الك�سور
خمت�صرة ،منذ تعيينكم كاهن ًا العليا)
أ
لكني�سة مار �إليا�س بطينا منذ ح�صة الالئحة (ب)� 6.7 = 7468/49800 :ي  7مقاعد (بعد تدوير الك�سور
�سنة  ،1976كم هو عدد اللذين العليا)
أ
طلقوا بعد �إجراء هذه الدورة ح�صة الالئحة (ج)� 4.5 = 7468/34050 :ي  4مقاعد (بعد تدوير الك�سور
ال�سريعة؟
العليا)
 كنت �س أ�قول لك أ�نه منذ �سنة ،1976ّ
لدي ثنائي واحد طلق ،لكن متى طلق؟  -5توزيع املقاعد على اللوائح الفائزة
بعد ثالثني �سنة ،ألنه لي�س لديهما الوقت ترتب أ��سماء املر�شحني من جميع اللوائح فـي قائمة واحدة من أالعلى �إىل أالدنى
ليجل�سا مع ًا ،فالزوجة لديها وظيفة بح�سب ما ناله كل مر�شح من أ��صوات ترجيحية.
ت�ضم كافة املر�شحني
كربى فـي أالمم املتحدة (فرن�سا) تبد أ� عملية توزيع املقاعد بدء ًا من ر أ��س القائمة الواحدة التي ّ
والزوج مهند�س مرموق(فرن�سا) ،فـي اللوائح املت أ�هلة ،حيث ُيعطى أ�ول مقعد للمر�شح احلا�صل على أ�على ن�سبة من
أ�عمالهما تالحقهما �إىل منزلهما أ�ثناء أال�صوات الرتجيحية .ثم مينح املقعد الثاين للمر�شح الثاين املد ّون فـي املرتبة
أ�وقات فراغهما ،وكل باقي أالمور جيدة الثانية فـي القائمة ،ألي الئحة انتمى ،وهكذا بالن�سبة للمقعد الثالث ،فالرابع حتى
جد ًا.
توزع كامل مقاعد الدائرة على املر�شحني املنتمني �إىل اللوائح الفائزة .وذلك مع
مراعاة ال�شروط ا آلتية:
 كلمة أ�خرية عرب جريدة«احلوار»؟
 -1أ�ن يكون املقعد ال يزال �شاغر ًا وفق ًا للتوزع الطائفي واملناطقي للمقاعد ،فبعد
أ
زدهار
ل
ا
احلوار»
«
جلريدة
 أ�متنىإ
اكتمال ح�صة طائفة �و منطقة �ضمن الدائرة ،ال يعود من املمكن تفويز مر�شح
أ
أ
واللمعية ل�صحاب القالم احل ّرة فـي منتمي �إىل هذه الطائفة أ�و املنطقة التي ا�ستوفت ح�صتها من املقاعد.
جريدتكم ،و أ�متنى لكم التوفيق وزيادة  -2أ�ن ال تكون الالئحة قد ا�ستوفت ن�صيبها املحدد من املقاعد ،ف�إذا و�صلنا فـي
مر�شح منتمي �إىل الئحة ا�ستوفت ح�صتها من املقاعد ،نتجاوز هذا
الق ّراء فـي املوا�ضيع ا إلجتماعية التي التوزيع �إىل
ٍ
تقدمونها ،ألن ال�شعوب بحاجة ّ
ما�سة املر�شح لعدم ا�ستحقاق الئحته ملقعدٍ �إ�ضايف .وننتقل فـي التوزيع �إىل مر�شح �آخر يليه
أ
ننا
�إىل كل �إر�شاد من أ�ي جهة أ�تت ،أل
مرتبة فـي عدد ال�صوات فـي القائمة التي ت�ضم مر�شحي اللوائح املتناف�سة كافة.
أ��صبحنا نعلم أ�ن ال�صحافة تعتمد على
ال�سيا�سة ال أ�كرث وال أ�قل وهي هاملة  vvي�ضع «حزب احلوار الوطني» بني أ�يدي اللبنانيني ،وعلى أ�جزاء،
للناحية ا إلجتماعية.
«م�شروع قانون لالنتخاب يعتمد الن�سبية أ��سا�س ًا لالنتخابات النيابية»
أ
ؤ
الذي كان قد �علن احلزب عنه فـي م�متر �صحفي فـي دار نقابة
 vحاوره رئي�س «جلنة أ
ال�شرفية ال�صحافة فـي � ،2005/9/8إ�سهام ًا منه فـي تعزيز احلوار الداخلي
و�شرق بريوت» فـي «حزب احلوار حول خمتلف الق�ضايا أ
ال�سا�سية ،خ�صو�ص ًا من أ�جل التوافق على قانون
الوطني» أ
ال�ستاذ عا�صي ح ّيار
انتخابي جديد يكفل �صحة التمثيل ال�شعبي وعدالته.
احلـــــوار
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الواقع الفل�سطيني هو املعيار فـي نيويورك ..وفـي املفاو�ضات
�صبحي غندورv
�سبق �إعالن «املجل�س اليهودي
ال�صهيوين» فـي فل�سطني لدولة
«�إ�سرائيل» فـي 1948/5/14
ومطالبته لدول العامل االعرتاف
بالدولة ا إل�سرائيلية الوليدة ع�ش ّية
انتهاء االنتداب الربيطاين� ،سبق
ذلك ،ع�شرات ال�سنني من التهيئة
اليهودية ال�صهيونية لهذا اليوم
الذي أ��سماه العرب والفل�سطينيون
بيوم النكبة .وكان خلف هذا ا إلعالن
منظمة �صهيونية عاملية تعمل منذ
ت أ��سي�سها فـي العام  1997على ك ّل
اجلبهات ،وهي التي ح�صلت من
بريطانيا على «وعد بلفور» ال�شهري
ّ
ونظمت هجرة يهودية كبرية
أ
للرا�ضي الفل�سطينية على مدار
أ�كرث من ثالثة عقود ،مرور ًا بحربني
عاملتني ا�ستثمرت احلركة ال�صهيونية
نتائجهما ل�صالح ّ
«خطة �إقامة دولة
�إ�سرائيل» ،كما ربطت م�صاحلها
اخلا�صة مب�صالح دول كربى ب�سطت
�سيطرتها على املنطقة العربية بعد
انهيار الدولة العثمانية.
وكان قد �سبق ا إلعالن عن «دولة
�إ�سرائيل» قرا ٌر من اجلمعية العامة
أ
للمم املتحدة (رقم  181تاريخ
ن�ص على تق�سيم
َّ ،)1947/11/29
فل�سطني (بعد انهاء االنتداب
الربيطاين فـي العام � )1948إىل
دولتني :يهودية وعربية.
طبع ًا ،هناك متغيرّ ات كثرية حدثت
فـي العقود ال�ستة املا�ضية دولي ًا
وعربي ًا وفل�سطيني ًا ،لكن العودة ا آلن

�إىل تفا�صيل ما حدث فـي نهاية عقد
أالربعينات من القرن املا�ضي ،مردّه
�سعي ال�سلطة الفل�سطينية خالل هذا
ال�شهر للح�صول على ع�ضوية دائمة
فـي هيئة أ
«المم املتحدة» ،وبالتايل
�إعادة احلديث الدويل عن قرار
التق�سيم  181لتكري�س وجود دولة
«�إ�سرائيل» كدولة «يهودية» مقابل
االعرتاف بدولة فل�سطينية.
لكن هل أ� ٌّي من هذه أالمور �س ُيغيرّ
من الوقائع القائمة على أالر�ض؟
حمطة أ
وهل �ستكون ّ
«المم املتحدة»
فـي هذا ال�شهر هي نقطة حت ُّول فـي
ال�صراع العربي/ال�صهيوين املمتد
لقرنٍ من الزمن؟ أ� ُّ
�شك بذلك ،ألنّ ما
هو متو ّفر ا آلن من ظروف و�إمكانات
الت
لن ي�سمح حالي ًا بحدوث حت ّو ٍ
تاريخية فـي هذا ال�صراع.
�إذ هل من امل ؤ� َّمل أ�ن يتخ ّلى نتنياهو
عن «الءاته» ب� أش�ن رف�ض االن�سحاب
الكامل من أالرا�ضي املحتلة ،و�إقرار
حقّ ال�شعب الفل�سطيني بالعودة،
وجعل القد�س عا�صم ًة للدولة
الفل�سطينية املن�شودة؟
أ� ْم هل من امل ؤ� َّمل لدى ال�سلطة
الفل�سطينية أ�ن ت�ضغط ا إلدارة
أالمريكية على �إ�سرائيل من أ�جل هذه
املطالب؟ علم ًا أ�نّ هذه ا إلدارة ت�ضغط
ا آلن على الطرف الفل�سطيني لعدم
طلب الع�ضوية الدائمة ،وهي ته ّدد
با�ستخدام «حق النق�ض» فـي جمل�س
أالمن ،وعلم ًا أ�ي�ض ًا ب أ�نّ الكونغر�س
أالمريكي ،بغالبية أ�ع�ضائه فـي
جمل�سي ال�شيوخ والنواب ،يقف مع
ْ
�ضغط من �إدارة
�إ�سرائيل ،ويرف�ض أ� َّي ٍ
أ�وباما على احلكومة ا إل�سرائيلية؟!

ف�إذا كانت �إ�سرائيل ال تريد
أ�ن «متنح» ال�سلطة الفل�سطينية
املطالب واحلقوق امل�شروعة لل�شعب
الفل�سطيني ..و�إذا كانت ا إلدارة
أالمريكية ال تريد أ�ن «ت�ضغط» ا آلن
حمرج لها ..
ب�شكل
على �إ�سرائيل
ٍ
ٍ
فما املتو َّقع �إذن من متغيرّ ٍات بعد
ّ
حمطة نيويورك الفل�سطينية؟ ..لي�س
كثري ًا �سوى العودة من جديد أل�سلوب
املفاو�ضات كما ي ؤ�كد على ذلك رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية.
مفهو ٌم ا إلحلاح ا إل�سرائيلي على
ا�ستئناف املفاو�ضات املبا�شرة ا آلن
(دون �شروط) ،ففي ذلك ا�ستئناف
ملا ح�صل فـي ال�سنوات املا�ضية من
ق�ضم أ
للرا�ضي الفل�سطينية ومن
ٍ
«تهويد» للقد�س ومن بناء م�ستوطنات
جديدة فيها وفـي عموم ال�ضفة
الغربية ،طبع ًا مع حت�سني «�صورة
�إ�سرائيل» فـي العامل من خالل
�إظهار قادة فل�سطينيني يتفاو�ضون
وي�سرحون وميرحون مع أ�ركان
احلكم ا إل�سرائيلي .أ�ي�ض ًا ،تريد
حكومة نتنياهو «مفاو�ضات مبا�شرة»
ّ
التدخل
متنع «الو�سيط الدويل» من
فـي تفا�صيل وبرامج املحادثات
مما يزيد من
مع الفل�سطينينيّ ،
فر�ص ال�ضغط املبا�شر على ال�سلطة
الفل�سطينية (كما حدث فـي ال�سنوات
املا�ضية) ّثم حتميل �إ�سرائيل للطرف
الفل�سطيني م�س ؤ�ولية الت أ� ّخر فـي
تنفيذ االتفاقات!.
مفهو ٌم �إذن ،هذا ا إل�صرار ا إل�سرائيلي
�شروط
على املفاو�ضات املبا�شرة دون
ٍ
ري
م�سبقة ،لكن ال يوجد بع ُد تف�س ٌ
مقنع للرتاجع الذي ح�صل فـي

املوقف أالمريكي فـي ق�ضية جتميد
اال�ستيطان .الك ّل يتحدّث عن حاجة
أ�وباما فـي االنتخابات القادمة لدعم
القوى اليهودية الفاعلة فـي املجتمع
أالمريكي ،لكن أ�ين هي ال�ضغوط
الفل�سطينية والعربية على �إدارة
أ�وباما ،وملاذا هذا الت�سهيل الدائم
مما ُي�ضعف
للرغبات أالمريكية ّ
املوقفني العربي والفل�سطيني مع ًا؟!.
�إنّ �إ�سرائيل (يدعمها املوقف
أالمريكي) حر�صت منذ حرب
التم�سك ب أ��سلوب
العام  1967على
ّ
املفاو�ضات املبا�شرة بني �إ�سرائيل
و أ�ي طرف عربي ،وعلى الدعوة �إىل
حلول منفردة مع أالطراف العربية؛
ٍ
مما ي�شرذم املوقف العربي أ�و ًال
ّ
(كما حدث بعد املعاهدة مع م�صر)،
ومما ي ؤ�دّي أ�ي�ض ًا �إىل تقزمي الق�ضية
ّ
الفل�سطينية وجعلها فـي النهاية
خالف حم�صور ًة فقط بني
م�س أ�ل َة
ٍ
الطرفني ا إل�سرائيلي والفل�سطيني؟!.
�إدارة أ�وباما تدرك أ�نّ ا�ستئناف
املفاو�ضات الفل�سطينية/ا إل�سرائيلية،
كهدف بحدِّ ذاته ،ما هو حالي ًا �إال
ٍ
ّ
م�ضيع ٌة للوقت ،فـي ظل حكومة
�إ�سرائيلية قائمة على رف�ض االتفاقات
ال�سابقة مع الفل�سطينيني ،وعلى
ا إل�صرار على موا�صلة اال�ستيطان ،وال
تريد أ��ص ًال ح ّل الق�ضايا الكربى مع
الطرف الفل�سطيني ،رغم التنازالت
الكبرية التي ق ّدمتها قيادة «منظمة
التحرير» منذ اتفاق أ�و�سلو وحتّى
ا آلن.
لذلك ،تُ�صبح مراهنة «ال�سلطة
الفل�سطينية» على الوعود أالمريكية
م�ستقب ًال هي مراهنة على مزيدٍ من

التنازالت الفل�سطينية ومن اال�ستثمار
ا إل�سرائيلي ملث ّلث ال�ضعف أالمريكي
والعربي والفل�سطيني.
فال�ضغط أالمريكي املن�شود على
احلكومة ا إل�سرائيلية يحتاج أ�و ًال
�ضغط فل�سطيني وعربي على
�إىل
ٍ
وا�شنطن ،وعلى املجتمع الدويل
عموم ًا ،من خالل توفري وحدة موقف
فل�سطيني وعربي يقوم على �إ�سقاط
تداعيات «اتفاقية أ�و�سلو» وت أ�كيد حقّ
املقاومة امل�شروعة �ض ّد االحتالل،
على أ�ن يرتافق ذلك مع جتميد كل
أ�نواع العالقات احلا�صلة بني �إ�سرائيل
وبع�ض الدول العربية.
أ
فلقد أ�عطت «اتفاقيات �و�سلو» عام
 1993إل�سرائيل االعرتاف الفل�سطيني
بها قبل حتديد حدود «الدولة
ا إل�سرائيلية» ،وقبل اعرتاف �إ�سرائيل
بحقّ وجود دولة فل�سطينية م�ستق ّلة،
وبت�سليم من قيادة منظمة التحرير
ٍ
بن�صو�ص فـي االتفاقية تتحدّث عن
ٍ
«�إعادة انت�شار القوات ا إل�سرائيلية»
ان�سحاب ُمت َو َّجب على
ولي�س عن
ٍ
ق ّو ٍات «حمت ّلة» .ف�إ�سرائيل أ�خذت
من الطرف الفل�سطيني فـي اتفاق
أ�و�سلو ك ّل �شيء (مبا فـي ذلك �إلغاء
حقّ املقاومة امل�س ّلحة) مقابل ال �شيء
عملي ًا ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية.
فكفى أال َّمة العربية والق�ضية
الفل�سطينية هذا احلجم من االنهيار
ومن التنازالت ،وكفى أ�ي�ض ًا الركون
لوعود أ�مريكية ودولية يعجز أ��صحابها
ٍ
عن حتقيق ما يريدون من �إ�سرائيل
يتوجب على  vمدير «مركز احلوار العربي»
ألنف�سهم ،فكيف مبا ّ
فـي وا�شنطن
�إ�سرائيل للفل�سطينيني والعرب؟!
فالطرف الفل�سطيني أ�و العربي الذي

ي�شجع
يقبل بالتنازالت هو الذي ّ
ا آلخرين على طلب املزيد ّثم املزيد.
لقد أ�وقفت ال�سلطة الفل�سطينية
التفاو�ض مع �إ�سرائيل ،لكن ما البديل
الذي طرحته؟ وهل أ�علنت مث ًال التخ ّلي
عن نهج التفاو�ض ل�صالح أ��سلوب
املقاومة امل�شروعة �ض َّد االحتالل؟
هل تمّ ت �إعادة بناء «منظمة التحرير
الفل�سطينية» لكي تكون «جبهة
توحد الطاقات
حت ّرر وطني» �شاملة ِّ
واملنظمات الفل�سطينية املبعرثة؟ َّثم
ماذا لو ا�ستجابت حكومة �إ�سرائيل
ملطلب «جتميد اال�ستيطان» لب�ضعة
أ��شهر ،فهل يعني ذلك برد ًا و�سالم ًا
فـي عموم املنطقة؟ وكيف لب�ضعة
أ��شهر أ�ن ت�صنع التح ّول فـي حكومة
�إ�سرائيلية قامت على التط ّرف ورف�ض
االتفاقات مع الفل�سطينيني ،بحيث
تقبل هذه احلكومة بدولة فل�سطينية
م�ستقلة عا�صمتها القد�س ،وب�إنهاء
امل�ستوطنات و�إعطاء الالجئيني
الفل�سطينيني حقوقهم امل�شروعة؟!.
التفاو�ض مع �إ�سرائيل قبل حمطة
نيويورك وبعدها هو مراهنة على
�سراب ،كما هو أ��ضغاث أ�حالم ال
جدوى منها فل�سطيني ًا وعربي ًا.
فما هو قائ ٌم على أ�ر�ض الواقع هو
وحده املعيار فـي أ�يِّ مفاو�ضات أ�و
عدمها .وتغيري الواقع الفل�سطيني
والعربي هو الكفيل ح�صر ًا بتغيري
املعادالت و�صنع التح ّوالت املن�شودة
فـي املوقفني ا إل�سرائيلي أ
والمريكي.

م�شاهيـــر

مارتن لوثر كينغ  -جونيور
ولد مارتن لوثر كينغ جونيور
(Martin Luther King
 )JRفـي  15كانون الثاين 1929
فـي مدينة أ�تالنتا بوالية جورجيا
وكان والده ،مارتن لوثر (�سينيور)
كاهن ًا .عام  1935دخل املدر�سة
وتلقى درو�سه ا إلبتدائية والثانوية
حتى عام  ،1944حيث جنح فـي
امتحان الدخول �إىل معهد الالهوت
فـي أ�تالنتا قبل أ�ن ينهي درا�سته
الثانوية .وفـي عام  1947تخرج من
ذلك املعهد متخ�ص�ص ًا بالوعظ،
فيما تابع درو�س ًا فـي علم ا إلجتماع،
وعينّ م�ساعد ًا لوالده الكاهن التابع

احلـــــوار

للكني�سة املعمدانية فـي أ�تالنتا .وفـي
� 25شباط من العام التايل ()1948
متت �سيامته كاهن ًا .وفـي حزيران
ح�صل على �شهادة االخت�صا�ص فـي
علم االجتماع.
عا�ش مارتن لوثر كينغ حياة �شبه
هادئة فـي الفرتة التالية ،وتزوج من
كوروتا �سكوت فـي مدينة ماريون
بوالية أ�الباما (.)1953
فـي  17أ�يار  1954حقق ال�سود
«انت�صار ًا» هام ًا عندما حكمت
املحكمة العليا ب أ�ن التمييز العن�صري
�ضد الطالب ال�سود فـي املدار�س
الر�سمية هو أ�مر غري د�ستوري ،وكانت

تلك اخلطوة أالوىل فـي م�سرية أاللف
ميل.
أ
فـي  31ت�شرين الول  1954عني
مارتن لوثر أالب �إبنه كاهن ًا فـي مدينة
مونتغومري فـي أ�الباما التي �شهدت
فـي العام التايل ما عرف بـ» أ�زمة
البا�صات» .فقد جاء فـي قوانني والية
أ�الباما أ�نه ال يحق لل�سود اجللو�س فـي
أالماكن التي يجل�س فيها البي�ض فـي
البا�صات.
اجتمعت كافة احلركات املناه�ضة
للتمييز العن�صري فـي املدينة وانتخب
أ�ع�ضا ؤ�ها با إلجماع مارتن لوثر كينغ
رئي�س ًا لتجمعهم الذي أ�طلقوا عليه
ا�سم «جمعية تطوير مونتغومري».
وقرروا رفع الدعوى إلثبات عدم
د�ستورية قوانني التمييز العن�صري
فـي البا�صات .فردت ال�شركة ب أ�ن
أ�وقفت رحالتها �إىل أالحياء ذات
الغالبية ال�سوداء.
تعر�ض كينغ حلملة م�ضايقات من
رجال ال�شرطة ب�سبب ن�شاطاته
املناه�ضة للعن�صرية ،كما تعر�ض
ألعمال عنف من أ��شخا�ص عن�صريني،
ورميت قنبلة على منزله.
فـي  4حزيران  1956حكمت املحكمة
ب أ�ن التمييز العن�صري فـي البا�صات
هو أ�مر غري د�ستوري ،وقبل نهاية

ذلك العام �صار يحق لل�سود اجللو�س
فـي مكان واحد مع البي�ض.
تابع مارتن لوثر كينغ ورفاقه ن�ضالهم
من أ�جل احلقوق املدنية لل�سود فـي
الواليات املتحدة ،وراحوا يحرزون
االنت�صار تلو االنت�صار .ففي  9أ�يلول
 1957وافق الكونغر�س على م�شروع
قانون احلقوق املدنية وكان من نتيجة
ذلك �إن�شاء مفو�ضية احلقوق املدنية
كهيئة م�ستقلة ،و�إن�شاء دائرة للحقوق
املدنية تابعة لوزارة العدل.
ومن جهة أ�خرى ،تابعت ال�شرطة
م�ضايقاتها لكينغ ،فادعى عليه أ�حد
أ�فرادها بتهمة «عدم االمتثال»،
وحكمت عليه املحكمة ( 4ايلول
 )1958بغرامة مالية ،رف�ض دفعها،
ولكن مدير ال�شرطة قام بذلك رغم
معار�ضة كينغ ،فـي حماولة منه
إلظهار عدم التحيز �ضد املنا�ضلني
من أ�جل احلقوق املدنية .وبعد أ�يام
ظهر كتاب كينغ ال�شهري «خطوة نحو
احلرية :ق�صة مدينة مونتغومري».
فـي ال�سنة التالية ( )1959قام كينغ
مع زوجته بزيارة �إىل الهند حيث
أ�م�ضيا فرتة فـي درا�سة أ��ساليب
غاندي فـي الالعنف .وبعد عودته
( ،)1960انتقل جمدد ًا �إىل مدينة
أ�تالنتا حيث عمل مع والده فـي �إدارة

الكني�سة املعمدانية هناك .ولكن
مذكرة توقيف �صدرت بحقه بتهمة
تزوير امل�ستندات ال�ضرائبية لعامي
 1956و 1958فاعتقل وحوكم وظهرت
براءته من التهم املوجهة �إليه .كما
ادعي عليه بتهمة اجللو�س فـي مكان
عام ال يحق لل�سود اجللو�س فيه
واعتقل و�سجن (.)1960
فـي ال�سنوات التالية ( 1962ـ )1963
تعر�ض كينغ للمزيد من حمالت
امل�ضايقة واالعتقال بتهم تافهة ال
ت�ستوجب فـي العادة التوقيف أ�و
ال�سجن .ولكن مع بداية العام ،1964
بد أ�ت أ�عمال ال�شغب تتكاثر فـي
خمتلف أ�نحاء البالد وخ�صو�ص ًا مع
ازدياد أ�عمال العنف التي ارتكبها
العن�صريون من أ�ع�ضاء منظمة «كوك�س
كالن» ومثيالتها ،وراح ال�ضحايا من
ال�سود ي�سقطون فـي هارمل ونيوجر�سي
و�إيلينوا وبن�سلفانيا.
فـي  10كانون االول  1964نال كينغ
جائزة نوبل لل�سالم ،اعرتاف ًا بجهوده
احلثيثة ملنح ال�سود حقوقهم املدنية
با�ستخدام الو�سائل ال�سلمية.
عام � 1965شهد انت�صار ًا �آخر حني وقع
الرئي�س نيك�سون القانون الذي مينح
ال�سود حق ا إلقرتاع فـي االنتخابات
 ،ولكنه �شهد أ�ي�ض ًا اغتيال املنا�ضل

أال�سود املعروف با�سم «مالكوم .»X
تابع العن�صريون البي�ض أ�عمال
ال�شغب إلرهاب ال�سود وكان أ��سو أ�
أالعمال ما ح�صل فـي مدينة ديرتويت
بني  23و 30متوز  1967وح�صد أ�كرث
من  43قتيال و  324جريح ًا .مما
دفع الزعماء ال�سود مارتن لوثر كينغ
وفيليب راندولف وروي ويلكينز وويتني
يونغ �إىل توجيه نداء بوقف أ�عمال
العنف.
أ
فـي �شهر ني�سان  1968و�ثناء جولة
ملارتن لوثر كينغ فـي مدينة مامفي�س،
وفيما كان يخطب فـي اجلماهري
املحت�شدة أ�مام الفندق الذي كان
مقيم ًا فيه ،أ�طلق عليه قنا�ص النار
ف أ��صابه فـي عنقه ،ثم تويف فـي
امل�ست�شفى بعد �ساعات قليلة ،منهي ًا
بذلك حياة مليئة بالكفاح والن�ضال
من أ�جل احلقوق املدنية.
من امل ؤ�كد أ�ن التمييز العن�صري هو
� أش�ن يتعلق بالنفو�س قبل الن�صو�ص.
وما من أ�حد ي�ستطيع �إلغاءه بالكامل
من احلياة اليومية للب�شر .ولكن امل ؤ�كد
أ�ي�ض ًا أ�ن مارتن لوثر كينغ كان �صاحب
الدور أالكرب أ
وال�سا�سي فـي �إزالته من
الن�صو�ص ،ومنع قوننته.

�صحـة
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التدخني �سفاح الن�ساء
التدخني �ضار جد ًا بال�صحة .لقد
حفظنا جميع ًا هذه العبارة املنت�شرة
على جميع علب ال�سجائر ،ومع ذلك
ما زال عدد املدخنني فـي ازدياد
م�ستمر.
وقد ظهر م ؤ�خر ًا فـي تقرير طبي
�ضخم أ�ن معدل الوفيات فـي فئة
معينة من الن�ساء ب�سبب مر�ض
�سرطان الرئة ،والذي يحدث غالب ًا
ب�سبب التدخني ،قد ازداد بن�سبة
 %600ما بني عام  1950وعام .2000
ويو�ضح التقرير امل�سمى بـ»الن�ساء
والتدخني» أ�ن � 165000سيدة تتوفى
�سنوي ًا ب�سبب التدخني ،أ�ي حالة وفاة
كل ثالث دقائق ون�صف الدقيقة.
آ
الثار ال�سلبية للتدخني
با إل�ضافة �إىل �سرطان الرئة ،يت�سبب
التدخني ب�إ�صابة الن�ساء ب أ�مرا�ض
القلب ،وانتفاخ الرئة ،وانخفا�ض
وظائف الرئة ،و�سرطان البنكريا�س

والكبد واملثانة والفم واحللق والقولون
وعنق الرحم والكلى ،وانخفا�ض كثافة
العظام ،مما ي ؤ�دي �إىل احتمال أ�كرب
لل�صابة بك�سور عظمة احلو�ض،
إ
لل�صابة
با إل�ضافة �إىل احتمال أ�كرب إ
بالتهابات املفا�صل وااللتهاب املزمن
باجلهاز اله�ضمي املعروف مبر�ض
«كرون» و�سرطان الثدي واالكتئاب
وجتعدات الب�شرة واملياه البي�ضاء
والزرقاء فـي العني.
أ�ما فـي ما يخ�ص عالقة التدخني
ب�صحة املر أ�ة ا إلجنابية ،ف�إن التدخني
يت�سبب فـي ت أ�خري احلمل وعدم
القدرة على ا إلجناب .وبالن�سبة
للتدخني أ�ثناء احلمل ،فينتج عن
ذلك زيادة فـي ن�سب أالجنة امليتة
عند الوالدة ووفيات حديثي الوالدة
والوفاة املفاجئة أ
للطفال الر�ضع
ووالدة أ�طفال يقل وزنهم عن املعدل
الطبيعي .ويت�سبب التدخني فـي ربع
وفيات ال�سرطان فـي فئة الن�ساء
بل ويت�سبب �سرطان الرئة فـي عدد
وفيات أ�كرب من �سرطان الثدي بني
الن�ساء .وفـي العام املا�ضي كان
احتمال احلياة ملدة خم�سة أ�عوام بني
امل�صابني ب�سرطان الرئة  %15فقط
مما يظهر خطورة الو�ضع .وذكر أ�حد
العلماء فـي هذا التقرير أ�نه «فـي أ�ثناء
لفت انتباه العامل �إىل ق�ضايا ال�صحة
العامة ال بد لنا من أ�خذ احلذر فـي
ا�ستخدام كلمة وباء ،ولكني ال أ�جد
كلمة أ�ف�ضل منها فـي و�صف زيادة
معدل وفيات الن�ساء من �سرطان
الرئة .والذي ي�سببه فـي املقام أالول
التدخني ،ومن الوا�ضح أ�ن أالمرا�ض

التي ي�سببها التدخني بني الن�ساء
أ��صبحت وباء حقيقي ًا».
ويتناول التقرير أ�ي�ض ًا زيادة انت�شار
التدخني و�سط بنات املدار�س .كما
أ�ن غالبية الن�ساء املدخنات قد بد أ�ن
التدخني أ�ثناء املرحلة الثانوية.
وبالتايل ،يعترب تكثيف اجلهود من
أ�جل �إيقاف التدخني فـي هذه املرحلة
العمرية هام للغاية من أ�جل حت�سني
ال�صورة العامة.
وك�شف التقرير أ�ي�ض ًا عن عالقة وثيقة
بني امل�ستوى التعليمي والتدخني� ،إذ
وجد أ�ن الن�ساء احلا�صالت على تعليم
ثانوي فقط أ�و أ�قل ،يدخنّ بن�سبة
ثالثة أ��ضعاف احلا�صالت على تعليم
جامعي .أ�ما على امل�ستوى العاملي،
فيبدو أ�ن لت أ�خر الدول ميزة بالن�سبة
لتدخني الن�ساء! ففي العامل املتقدم
متثل الن�ساء ثلث املدخنني ،أ�ما فـي
الدول النامية فال تدخن �إال �سيدة
واحدة من بني كل ثماين �سيدات ،أ�و
ب�شكل �آخر ،تدخن  %27من الن�ساء
فـي الدول املتقدمة و %7فقط من
الن�ساء فـي الدول النامية.
وي ؤ�كد التقرير أ�ن االمتناع عن
التدخني يح�سن بدرجة كبرية من
فر�ص حياة أ�طول بغ�ض النظر عن
�سن االمتناع ،مع أ�ن االمتناع فـي �سن
مبكرة أ�فيد منه فـي �سن مت أ�خرة.
التدخني وحديثو الوالدة
ال يعاين طفل أالم املدخنة من
ارتفاع خطر الوفاة فـي الفرتة التي
تلي الوالدة ،بينما تزداد ن�سبة هذا
اخلطر عند الر�ضيع ويت�ضاعف هذا

اخلطر �إذا كانت أالم تدخن خالل
فرتة احلمل.
كما أ�ن �سرعة ومدة انقطاع التنف�س
خالل النوم مرتفعتان لدى أ�طفال
أالمهات املدخنات .وترتبط هذه املدة
بكمية ال�سجائر التي ت�ستهلكها أالم.
ووفق ًا لدرا�سات حديثة أ�جريت على
احليوانات ،تبني أ�ن تعر�ض احليوان
�إىل النيكوتني قبل الوالدة ي ؤ�دي �إىل
انخفا�ض ردة فعله عند حدوث نق�ص
فـي أالوك�سيجني.
وكذلك ي ؤ�دي التدخني �إىل انخفا�ض
ن�سبة احلليب من خالل انخفا�ض
معدل �إفراز الربوالكتني (من � 30إىل
 .)%50وتدخل مادة النيكوتني ب�سرعة
فـي احلليب ألنها غري مرتبطة كثري ًا
بربوتينات البالزما� .إن �آثار التدخني
على احلليب هي أ�كرث ارتفاع ًا من
�آثار التدخني ال�سلبي .كما ترتفع
الن�سبة املر�ضية عند أالطفال الر�ضع
الذين يتعر�ضون للتدخني ال�سلبي وال
ير�ضعون من حليب أ�مهاتهم.
التدخني خالل فرتة احلمل
وامل�شاكل التنف�سية لدى
أ
الطفال
�إن تدخني أالم احلامل ي�س ّهل حدوث
�إلتهابات فـي اجلهاز التنف�سي
وا إل�صابة بالربو .ووفق ًا لدرا�سة
أ�جريت على  12740طفل ،تبني أ�ن
ا إللتهابات التنف�سية ابتدا ًء من والدة
الطفل حتى عمر � 5سنوات مرتبطة
بتدخني أالم خالل احلمل وال يعود
�سببها �إىل التدخني ال�سلبي لدى
أالب أ
والم .كما أ�نه فـي حتليل لثالث

ع�شرة درا�سة ظهر أ�ن هذه العالقة
بني ا إللتهاب التنف�سي من عمر � 0إىل
� 6سنوات مرتبطة بالتدخني خالل
فرتة احلمل.
وت�صل ن�سبة امل�شاكل التنف�سية �إىل
 %45خالل ال�سنة أالوىل من العمر
لدى أ�طفال أالمهات املدخنات .وتبني
من خالل اختبارات وظيفية تنف�سية
أ�ن القدرة احليوية منخف�ضة ويعود
هذا ا إلنخفا�ض �إىل الكوتينني البويل
املركز خالل فرتة احلمل.
كما ي ؤ�دي التدخني �إىل ارتفاع �ضغط
الدم ا إلنقبا�ضي لدى الطفل (خالل
فرتة متتد من  6أ��شهر �إىل �سنة
واحدة) .و أ�و�ضح بع�ض العلماء أ�ن
ثمة عالقة تربط بني التدخني خالل
احلمل والنمو احلركي النف�سي
واملعريف لدى الطفل .و أ�ظهرت
درا�سة أ�جريت على  17155طفل

انخفا�ض ًا مهم ًا فـي م�ستوى القراءة
والريا�ضيات فـي عمر  7و 11و16
�سنة وفـي امل�ستوى ا إلجتماعي املهني
فـي الـ 23من العمر .وتبني أ�ن
امل�شاركني فـي الدرا�سة قد تعر�ضوا
للتدخني خالل احلمل بهم .كما ظهر
من خالل مراقبة  1265طف ًال ملدة
 15عام ًا ،ارتفاع ملحوظ فـي معدل
ا إل�ضطرابات عند أالطفال الذين
كانت أ�مهاتهم تدخنن أ�كرث من 20
�سيجارة فـي اليوم خالل احلمل ،غري
أ�نه من ال�صعب حتديد اخلطر الذي
يهدد منو الطفل ب�سبب التدخني.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،غالب ًا ما يرافق
التدخني خالل فرتة احلمل عوامل
أ�خرى قد ت ؤ�ثر أ�ي�ض ًا على منو الطفل.
 vالربنامج الطبي
فـي م ؤ��س�سة خمزومي
�إ�شراف الدكتور دريد عويدات

ريا�ضة  /ت�سلية

رئي�س يوفنتو�س
اليطايل
م�شوار الدوري إ
ما زال طوي ًال
دعا أ�ندريا أ�نييللي رئيـ ــ�س نادي
يوفنتو�س ا إليطايل لكرة القدم،
�إىل التحلي ببع�ض احلذر والت أ�ين
فـي أ�عقاب بداية فريقه املذهلة
فـي املو�سم اجلديد مل�سابقة الدوري
ا إليطايل.
كان يوفنت ـ ــو�س قدم عر�ضني رائعني
ليفوز ،وفاز فـي مباراتيه أالوليني
باملو�سم ،ليعتلي �صدارة ترتيب
الدوري ا إليطايل منا�صفة مع نابويل
و أ�ودينيزي ،وذلك قبل أ�ن ي�ست�ضيف
بولونيا أالربعاء فـي �إطار مناف�سات
أال�سبوع الرابع من البطولة.

ونقلت �صحيفة «توتو�سبورت» عن
أ�ثارت البداية القوية للفريق احلديث أ�نييللي القول« :نعرف ما ينتظرنا..
مبكر ًا للغاي ـ ــة ب� أش�ن �إحراز لقب لعبنا مباراتني فقط ومازال الطريق
الدوري ا إليطايل احلايل ،ولكن أ�مامنا طوي».
أ�نييللي أ�كد أ�نه يف�ض ـ ــل الرتكيز
على مباريات الفريق املقبلة بد ًال و أ��ضاف «حققنا نتيجتني مفيدتني �وأ
من مناق�شة ا إلحتماالت والتكهنات �إيجابيتني ،ولكن مازال أ�مامنا 36
مباراة أ�خرى فـي امل�سابقة .نحن مل
ال�سابقة ألوانها.
نحقق �شيئ ًا بعد».

لبنان يت أ�هل لدور الثمانية
فـي بطولة آ��سيا
لكرة ال�سلة
�إن�ضم لبنان �إىل ركب املت أ�هلني
�إىل دور الثمانية فـي بطولة �آ�سيا
لكرة ال�سلة املقامة فـي ال�صني ،بعد
انت�صار �ساحق بواقع  53-101على
أ�وزبك�ستان يوم أالربعاء.
وحلق لبنان بفرق �إيران وكوريا
اجلنوبية وتايوان وال�صني والفليبني
واليابان التي ت أ�هلت فـي وقت �سابق
لدور الثمانية.
أ
و�سيتناف�س الردن و�سوريا على
بطاقة الت أ�هل أالخرية� ،إذ �سيكفي
أالول الفوز على ا إلمارات فـي وقت
الحق من اليوم ،ليكمل عقد فرق
دور الثمانية بدون انتظار نتيجة لقاء
�سوريا �ضد الفليبني.
وبعد الفوز الذي حتقق بفارق 48
نقطة و�ضمن له احل�صول على املركز
الرابع فـي املجموعة أالوىل� ،سيلعب
لبنان فـي دور الثمانية مع مت�صدر
املجموعة الثانية واملرجح أ�ن يكون
ال�صني.
وفاج أ�ت أ�وزبك�ستان الفريق اللبناين
بالتقدم �-10صفر فـي البداية ،لكن

م�ستواها تراجع ليح�صل لبنان على
زمام املبادرة ويهاجم عن طريق
رودريك عقل وغالب ر�ضا اللذين
ت أ�لقا فـي الت�صويبات الثالثية.
وفر�ض منتخب لبنان �سيطرته
الكاملة بف�ضل أ�دائه الدفاعي القوي
فـي الربع الثاين ،حيث منع الفريق
أالوزبكي من ت�سجيل أ�كرث من أ�ربع
نقاط لينهي الن�صف أالول من اللقاء
متقدم ًا .26-50
و أ�كمل لبنان �سيطرته على اللقاء
فـي الن�صف الثاين ،رغم أ�ن املدرب
غ�سان �سركي�س دفع بالعبيه البدالء.
و�سجل ر�ضا و�صمويل هو�سكني 18
نقطة لكل منهما ل�صالح لبنان،
و أ��ضاف جان عبد النور  16نقطة
أ�خرى.
و�ضمنت تايوان الظهور فـي دور
الثمانية باحتاللها للمركز الثالث فـي
املجموعة أالوىل خلف �إيران وكوريا
اجلنوبية بفوزها  62-109على
ماليزيا التي ودعت البطولة برفقة
أ�وزبك�ستان.

�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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احلدث بعيون عربية

اخل�شية من �رشعنة الكيان ال�صهيوين والعبث بحق العودة والقد�س

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
فـي دورة املجل�س الثوري حلركة فتح
( ،)9/2وفـي حديثه مع مثقفني
و أ�دباء �صهاينة ( ،)9/6حني أ�كد
عبا�س ت�شبثه بالعودة �إىل املفاو�ضات
مع العدو ال�صهيوين ،حتى بعد الذهاب
�إىل أالمم املتحدة! ف�ض ًال عن أ�ن
عبا�س ا�ستمر بالت أ�كيد على أ�ن خياره
أالول والثاين والثالث� ......إلخ ،هو
املفاو�ضات ،فيما د أ�ب على ا�ستنكار
الكفاح امل�سلح �ضد العدو ال�صهيوين!
فاعتربت أ�ن اخلطوة هي حماولة يائ�سة
من عبا�س للظهور فى �صورة الفار�س
كفاحا ج�سور ًا
املغوار ،الذي يخو�ض ً
�ضد العدو ال�صهيو_ أ�مريكي ،فيما
عجز عبا�س عن اخلروج على ذاك
العدو ،الذي يرف�ض،علن ًا ،امل�صاحلة
الفل�سطينية ،هكذا ال ي�ستطيع عبا�س
عقد تلك امل�صاحلة ،حتى لو أ�راد،
فما بالكم وهو ال يريدها؟! واعتربت
أ�ن قرار ًا من أالمم املتحدة �سي�ضاف
�إىل مئات القرارات ،التي �صدرت عن
ذاك املحفل الدويل ل�صالح الق�ضية
الفل�سطينية �سابق ًا ،و�ضرب بها الكيان
ال�صهيوين عر�ض احلائط ،فيما عجز
الطرف العربي عن تنفيذ أ�ي من تلك
القرارات ،التي حتتاج �إىل قوة حا�سمة،
م�شرية �إىل أ�ن حكام العرب ا�ستطيبوا
أ�مر االفتقار �إليها ،ما يربو على �ستة

احلدث بعيون غربية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
�إ�سرائيل مع كل من م�صر وتركيا .ومل
يغب عن هذه ال�صحف امللف الليبي،
�إذ أ�ن هنالك من يدعو وا�شنطن
�إىل ال�ضغط عرب مليارات الدوالرات
من أال�صول الليبية املجمدة ،وعدم
ترك ليبيا قبل ت�شكييل حكومة دائمة
ومقبولة فـي طرابل�س فقد حان الوقت
لتعزيز وحماية احلركات اجلديدة
املعتدلة وامل ؤ�يدة للغرب فـي ليبيا .وفـي
امللف النووي ا إليراين هنالك من ر أ�ى
أ�ن التخفيف من ال�ضغوط �سي�ضمن أ�ن
�إيران �ستوا�صل برناجمها النووي.
فقد أ��شارت «وا�شنطن بو�ست» حتت
عنوان «ارتفاع حدة التوتر مع توجه
الفل�سطينيني �إىل أالمم املتحدة» �إىل
ا إلجراءات القا�سية التي اتخذتها
الدولة العربية فـي ال�ضفة الغربية قبيل
توجه ال�سلطة الفل�سطينية �إىل أالمم
املتحدة ،الفتة �إىل التحذير ال�صارم،
الذي أ�طلقته �إ�سرائيل مع بدء العد
التنازيل مل�سعى الفل�سطينيني للذهاب
�إىل أالمم املتحدة للح�صول على
اعرتاف دويل بالدولة الفل�سطينية،
من أ�ن الت�صديق أالممي على اخلطوة
الفل�سطينية �سيكون له عواقب م أ��ساوية
على الفل�سطينيني .ولفتت �إىل التهديد
الذي أ�طلقه وزير اخلارجية ا إل�سرائيلي
أ�فيغدور ليربمان معتربة أ�نه التهديد
أالكرث حدة حتى ا آلن فـي حرب
احلـــــوار

عقود ،متذرعني ب أ�نهم مل ي�ستعدوا،
بعد ،للمواجهة مع الكيان ال�صهيوين،
وامل ؤ�كد أ�ن أ�ولئك احلكام ال يريدون
الدخول فـي مواجهة مع ذاك الكيان،
بل �إن بع�ض حكام العرب �شارك العدو
ال�صهيوين ،فيما اكتفى بع�ض �آخر
بالتواط ؤ� مع ذاك العدو .و أ�بدت هذه
ال�شخ�صيات خ�شيتها من أ�ن ت�صدر
اجلمعية العمومية أ
للمم املتحدة
قرا ًرا ،يق�ضى ب�إقامة دولة فل�سطينية
على أ��سا�س أ�را�ضي  ،1967ولي�س فوق
أ�را�ضي  ،1967أ� ي ًا كانت ال�صيغة ،فهي
تعني قبو ًال ب�شرعية الكيان ال�صهيوين،
ما يرهن الدولة الفل�سطينية املرجتاة
للم�شيئة ال�صهيونية .ويعبد الطريق
العرتاف �سلطة رام اهلل بيهودية دولة
العدو ال�صهيوين .ويرتك م�ساحة
جديدة للعبث بحقوق الالجئني وو�ضع
املدينة املقد�سة .وخل�صت �إىل أ�ن
الفل�سطينيني أ�مام حماولة لتزييف وعي
أالمة العربية ،وفـي القلب منها �شعبنا
العربي الفل�سطيني ،فيما املطلوب هو
رد االعتبار لتحرير فل�سطني ،و�إدارة
الظهر لتق�سيم الق�ضية ،واال�ستمرار
فـي تق�سيم ما �سبق تق�سيمه ،أالمر
الذي يتطلب جبهة متحدة للقوى
الفل�سطينية ،ت�ستند �إىل برنامج �إجماع
وطني ،مع �إنهاء اختطاف «منظمة
التحرير الفل�سطينية» ،وارتهانها،
واختزالها فـي �شخ�ص خمتطفها ،قبل
ال�شروع ب�إعادة هيكلة «املنظمة» على

أ��س�س وطنية دميقراطية.
من جانبها «الوطن» ال�سعودية ر أ�ت
أ�ن الن�صر التكتيكي امل ؤ�قت واملحدود
إل�سرائيل الذي حتقق بوا�سطة تقرير
«باملر» ،مل يكن ناجح ًا على املدى
البعيد ال�سرتاتيجية النظام املحتل،
ف�سرعان ما �ضاعت الفرحة بعد خ�سارة
�إ�سرائيل الفادحة هذا ال�شهر ألهم
حلفائها فـي ال�سابق :م�صر وتركيا،
و�إن كانت اخل�سارة تتمثل فـي خروج
ال�سفراء ا إل�سرائيليني أ�و طردهم من
البلدين الكبريين فقط� ،إال أ�نه بات من
امل�ستحيل أ�ن تعود أالمور بني �إ�سرائيل
وتركيا و�إ�سرائيل وم�صر �إىل ما كانت
عليه فـي ال�سابق ،فقد تغريت أالو�ضاع
متام ًا ،بعد أ�ن أ��صبح ال�شعب امل�صري
هو �صاحب كلمة الف�صل فـي ر�سم �شكل
العالقة بني البلدين ،ف�ض ًال عن جناح
تركيا ال�سيا�سي فـي معاقبة �إ�سرائيل
بعد رف�ضها ا إلعتذار عن حادثة أ��سطول
احلرية .والحظت أ�ن ا إل�سرائيليني نتيجة
غطر�ستهم ال�سيا�سية ب�سبب جناحاتهم
اال�ستيطانية على مدى العقود ال�سابقة،
وهزائم الدول العربية فـي عدة مراحل
تاريخية فـي مواجهتهم ،مل يتمكنوا من
فهم أ�بعاد الثورات ال�شعبية ،و�إمكانية
ت أ�ثريها على �صناعة القرار ال�سيا�سي
بل وتوجيهه �إن لزم أالمر فيما يخ�ص
الق�ضايا الكربى .ولفتت أ�خري ًا �إىل
أ�ن �إ�سرائيل تفكر ا آلن فـي �إحباط
م�شروع ا إلعرتاف بالدولة الفل�سطينية

فقط ،وقد أ�علنت خطة طوارىء داخل
اخلط أالخ�ضر ملواجهة التظاهرات
الفل�سطينية امل ؤ�يدة أ�و ا إل�سرائيلية
املناه�ضة ،حتى ال تتعقد أالمور فـي
الداخل أ�ي�ض ًا ،فاملهم لديها ف�شل قيام
دولة فل�سطينية ،ت�صبح ع�ضو ًا فـي
أالمم املتحدة ،وبعد ذلك� ،ستخلط
أالوراق من جديد فـي املنطقة ،و�ستبد أ�
مرحلة أ�خرى حتمل �سيناريوهات
خمتلفة ،ال ميكن التنب ؤ� بها.
ولفتت «اخلليج» ا إلماراتية أ�ن ع�شرين
�سنة من املفاو�ضات العقيمة ،مل يرتك
كل ر ؤ��ساء أ�مريكا الذين تعاقبوا منذ
ذلك التاريخ حتى ا آلن فر�صة �إال
وحتدثوا فيها عن «الدولة الفل�سطينية
القابلة للحياة» ،لكنهم مل يرتكوا
فر�صة أ�ي�ض ًا �إال وعملوا من خالل
دعمهم لل�سيا�سة ا إل�سرائيلية على
تقوي�ض أ�ية �إمكانية لقيام مثل هذه
الدولة .وخل�صت �إىل أ�ن �إ�سرائيل لن
تقدم �شيئ ًا للفل�سطينيني والعرب من
خالل املفاو�ضات ،ال ا آلن وال بعد مئة
عام ،ألنها ال تريد ال�سالم أ��سا�س ًا،
وعلى العرب أ�ن يقتنعوا ب أ�ن املفاو�ضات
تعني ا إلذعان واال�ست�سالم ،وعليهم أ�ن
يبحثوا عن طريق �آخر.
والحظت «البيان» ا إلماراتية أ�ن
الدبلوما�سية الفل�سطينية تقوم بن�شاط
غري معهود ،و�سط عزلة كبرية تعانيها
�إ�سرائيل فـي ا إلقليم والعامل ،فيما تبدو
تلك العزلة فـي متدد ،حتى لتكاد ت�شمل

الواليات املتحدة نف�سها .واعتربت أ�نه
لوال «الفيتو» أالمريكي املتوقع ،بكل
أ��سف ،فـي وجه القرار الذي من امل ؤ�مل
�صدوره من جمل�س أالمن ،وبطبيعة
أالحوال املعار�ضة ا إل�سرائيلية،
تبدو فل�سطني فـي طريقها �إىل نيل
ا إل�ستقالل العتيد ،بدعم جتاوز ثلثي
الدول أالع�ضاء فـي املنظمة الدولية.
ور أ�ت أ�ن فر�ض «الفيتو» أالمريكي على
الفل�سطينيني القبول بو�ضعية دولة
الفاتيكان� ،سيكون هذا خيبة أ�مل،
رغم الدعوات �إىل عدم رفع �سقف
التوقعات ،ألن دما ًء �سفكت و أ�را�ضي
احتلت وم�ستقبل أ�جيال �ضاع و�سط
زحام املبادرات واحلروب ،ال ميكن
أ�ن يقارن ب أ�ي و�ضعية خا�صة ألي
دولة أ�خرى .ولكنها خل�صت �إىل أ�ن
املفاو�ضات ال�سلمية الثنائية �إنتهت،
ولفظت أ�نفا�سها أالخرية ،وا�ستنفدت
كافة فر�صها ،وباتت أ��شبه بـ»مكعب
روبيك» الذي ال ميكن فك طال�سمه �إال
بو�ساطة معادلة ريا�ضية.
ولكن عبد الباري عطوان فـي القد�س
العربي �إعترب أ�ن ا إلعرتاف بدولة
مراقبة أ�و كاملة الع�ضوية ،فـي حال
احل�صول عليه� ،سيكون انت�صار ًا
معنوي ًا لن يغري أ�ي �شيء على أ�ر�ض
الواقع ،فالرئي�س عبا�س ذهب �إىل
أالمم املتحدة للح�صول على اعرتاف
بدولة وهمية ،بال أ�ر�ض وال حدود وال
�سيادة ،من منطلق الي أ��س ،ولي�س من

الثورات العربية أ��ضعفت النفوذ أ
المريكي

الت�صريحات املتبادلة بني الطرفني
ا إل�سرائيلي والفل�سطيني .وذكرت ب أ�ن
وا�شنطن أ�وفدت �إىل املنطقة مبعوثني
بارزين لت أ�كيد موقفها املعار�ض مل�سعى
الفل�سطينيني .و�إذ الحظت أ�ن ال
م ؤ��شرات حتى ا آلن على أ�ن خطوة
الفل�سطينيني قد ت ؤ�دي �إىل أ�حداث
عنف ،لكنها لفتت �إىل أ�ن الطرفني
ي�ستعدان لل�صراع الديبلوما�سي أ�و ما
و�صفته باالنتقام الدبلوما�سي الذي قد
ي ؤ�دي �إىل �إثارة ا إل�ضطرابات.
والحظت «نيويورك تاميز» فـي
افتتاحيتها حتت عنوان «الربيع العربي
أ�ربك �إ�سرائيل» أ�ن الثورات العربية
و�إن أ�تاحت الفر�ص أ�مام ا إلدارة
أالمريكية للتحرك الديبلوما�سي فـي
املنطقة ،ف�إن حتديات و�سيناريوهات
�سيئة مل تكن فـي خميلة البيت أالبي�ض
ترتافق مع هذه الفر�ص .واعتربت
أ�ن التغيريات احلا�صلة فـي البلدان
العربية ت�ضعف النفوذ أالمريكي فـي
املنطقة ،م�شرية �إىل عدم قدرة �إدارة
أ�وباما على الت أ�ثري على جمريات
أالمور ،فالرئي�س الفل�سطيني ي�سعى
للح�صول على ع�ضوية أالمم املتحدة
على الرغم من حماوالت وا�شنطن
املحمومة ل�ص ّده عن هذه اخلطوة،
فـي وقت تتدهور فيه العالقات على
نحو �سريع بني م�صر و�إ�سرائيل كما
بني تركيا و�إ�سرائيل ،ملمحة �إىل دور
م�صر وتركيا فـي الت أ�ثري على جمريات
أالمور فـي املنطقة والفتة �إىل أ�ن هذه

أالطراف الثالثة كانت من أ�قوى
حلفاء وا�شنطن فـي املنطقة .واملثري
أ�ن ال�صحيفة أالمريكية ذكرت بالقادة
العرب الذين حافظوا على عالقات
ثابتة ا�ستمرت عقود ًا مع أالمريكيني
هم ح�سني مبارك فـي م�صر وزين
العابدين فـي تون�س والقذايف فـي
ليبيا ،م�شرية �إىل أ�ن �سقوط ه ؤ�الء
أ�دى �إىل بروز قوى ال ميكن التكهن
مبواقفها م�ستقب ًال .وك�شفت «نيويورك
تاميز» أ�ن أ�حداث ًا مثل طرد ال�سفري
ا إل�سرائيلي من أ�نقرة واقتحام ال�سفارة
ا إل�سرائيلية فـي القاهرة واملظاهرات
املعادية أ�مام ال�سفارة ا إل�سرائيلية
فـي عمان ،ا�ستدعت أ�و�ضاع ًا طارئة
و أ�جربت �إدارة أ�وباما على �إعادة النظر
ببع�ض أ��س�س ال�سيا�سة أالمريكية.
وتناولت «نيويورك تاميز» حتت
عنوان «طموحات �إيران» امللف النووي
ا إليراين .فاعتربت أ�نه بعد خم�س
�سنوات من قرار جمل�س أالمن فـي أالمم
املتحدة بوقف تخ�صيب اليورانيوم فـي
�إيران ،ف�إن هذه أالخرية ما تزال ترف�ض
االعرتاف بربناجمها النووي .وقالت
�إن �آخر تقرير �صدر عن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية كان قا�سي ًا ويحد من
طموحات �إيران النووية ،و أ�ن الوكالة
قلقة جد ًا �إزاء أ�ن�شطة �إيران النووية
ال�سابقة أ�و احلالية التي مل يتم الك�شف
عنها والتي قد تكون مرتبطة ب أ�بعاد
ع�سكرية حمتملة .كما لفتت �إىل أ�ن
الوكالة تعتقد أ�ن �إيران قد زادت �إنتاج

اليورانيوم ب�شكل كبري و�صل �إىل  20فـي
املئة بد ًال من  3.5فـي املئة امل�ستخدمة
عادة فـي حمطات وقود الطاقة النووية،
و أ�ن طهران ال حتتاج �إىل هذا املخزون
ملفاعل البحوث الطبية ألن هذه الكمية
أ�كرب بكثري من املطلوب وهذا ما يثري
ال�شك .و أ��شارت «نيويورك تاميز»
�إىل أ�نه فـي الوقت نف�سه ،أ�علنت
طهران نقل �إنتاجها من اليورانيوم
عايل التخ�صيب �إىل منطقة ع�سكرية
ح�صينة حتت أالر�ض خارج مدينة
قم .ولفتت �إىل أ�ن �إيران تتعاون ب�شكل
انتقائي مع مفت�شي الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،وفـي ال�شهر املا�ضي
�سمحت لهم بالو�صول �إىل العديد من
املرافق .لكن يبقى الكثري من أال�سئلة
من دون �إجابة مما يحول دون الت أ�كد
من أ�ن برنامج �إيران النووي هو ألغرا�ض
�سلمية ،معتربة أ�ن اخلرب ال�سار الوحيد
هو أ�ن هذا الربنامج ال يتقدم بال�سرعة
التي يخ�شاها الكثريون ،وذلك ب�سبب
فريو�س «�ستاك�سنت» املخ�ص�ص لتدمري
أ�نظمة الكمبيوتر احل�سا�سة مما يجعل
من ال�صعب على طهران ا�سترياد كل
املواد التي حتتاجها فـي برناجمها
النووي .و أ��شارت �إىل أ�ن مو�سكو ،التي
كانت �شريكة لطهران لفرتة طويلة،
يبدو أ�نها �ست�سمح بزيادة ال�ضغوطات
على �إيران ،وقد اقرتح امل�س ؤ�ولون الرو�س
�سيا�سة «اخلطوة خطوة» نهج ًا تفاو�ضي ًا
حيث ت�ستطيع �إيران مبوجبه معاجلة
امل�سائل املعلقة وبالتايل رفع العقوبات

عنها .أ��ضافت أ�نه ال توجد املعلومات
الكافية عن هذا املو�ضوع ،ولكن يقول
اخلرباء أ�ن الرتكيز ا آلن يبدو متجه ًا
�إىل رفع العقوبات عن �إيران والتقليل
من ال�سعي إلقناعها للحد من جهودها
النووية .وخل�صت «نيويورك تاميز» �إىل
أ�نه لي�س من امل ؤ�كد جناح هذا أال�سلوب
ألن التقليل من ال�ضغط �سي�ضمن أ�ن
�إيران �ستوا�صل برناجمها النووي،
فينبغي على الواليات املتحدة وحلفائها
العودة �إىل جمل�س أالمن ومناق�شة
عقوبات أ�كرث �صرامة.
أ�ولت «وا�شنطن تاميز» مو�ضوع ا إلطاحة
بنظام الرئي�س الليبي معمر القذايف،
�إذ اعتربته منوذج ًا للتعاون فـي تغيري
النظام ،ولكنها حذرت من أ�نه قد يتحول
�إىل ف�شل ما بعد ال�صراع ما مل تعمل
الواليات املتحدة وحلفا ؤ�ها على ت�شكيل
حكومة جديدة فـي ليبيا .و أ��شارت �إىل
أ�ن الزعيم الليبي امل ؤ�قت م�صطفى
عبد اجلليل يواجه ان�شقاق ًا متزايد ًا
بني العلمانيني وامل�سلمني املعتدلني من
جهة ،وبني املتطرفني ا إل�سالميني من
جهة أ�خرى ،الفتة �إىل أ�نه فـي أال�سبوع
املا�ضي وفـي جتمع حا�شد فـي طرابل�س
اعرتف ب أ�ن ال�شريعة ا إل�سالمية �ستكون
أ��سا�س ًا للت�شريع فـي ليبيا اجلديدة،
ولكنه أ��ضاف أ�ن احلكومة اجلديدة
لن تقبل ب أ�ي �إيديولوجية متطرفة،
علم ًا أ�ن عبد اجلليل هو النموذج الذي
تف�ضله الواليات املتحدة ليكون رئي�س ًا
لليبيا بعد معمر القذايف .وقالت �إن

منطلق القوة ،وبعد أ�ن تو�صل �إىل
قناعة را�سخة ،وبعد ع�شرين عام ًا من
املفاو�ضات املهينة واملذلة ،أ�ن الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة التي من املفرت�ض
أ�ن تتوج �إتفاقات أ�و�سلو ،أ�و ت أ�تي نتيجة
لها م�ستحيلة .ور أ�ى أ�ن ت أ�ييد القرار
يعني جتاوز العديد من املخاطر
امل�شروعة ،مثل �إحتماالت الت�ضحية
بحق العودة ،و�إنهاء متثيل منظمة
التحرير لل�شعب الفل�سطيني فـي الوطن
واملنفى ،وح�صر احلقوق الفل�سطينية
امل�شروعة فـي أ�قل من ع�شرين فـي
املئة من أ�ر�ض فل�سطني التاريخية.
فالقرارات أالممية اجلديدة جتب ما
قبلها ،فا إلعرتاف بدولة فـي حدود عام
 1967قد يلغي قرار التق�سيم ،181
ويفرغ قرار  194حول حق العودة من
م�ضمونه ،واعترب أ�ن الربيع الفل�سطيني
ال يجب أ�ن يزهر فـي أالمم املتحدة
فقط ،و�إمنا على االر�ض الفل�سطينية،
فمن املعيب أ�ن يكون هذا ال�شعب مفجر
الثورات ،هو �آخر من يلتحق بقطار
الثورات العربية و أ�ر�ضه حمتلة وعدوه
متغطر�س ،وقيادته �ضعيفة ،م�شلولة،
بل ومعزولة عن �شعبها وعن واقعها
العربي .وتوجه أ�خري ًا للرئي�س عبا�س
ب أ�ن ال يع ّول كثري ًا على ا إلنت�صارات
الدبلوما�سية ،رغم أ�هميتها ،و أ�ن يعود
�إىل أ�دبيات املقاومة أالوىل ،وتتويج
تاريخه بانت�صار حقيقي على أالر�ض
ولي�س بقرار جديد من أالمم املتحدة.

ا إلدارة أالمريكية ال ت�سعى ب�شكل
وا�ضح لدعم أ�ي ف�صيل معني فـي ليبيا،
ولكن وا�شنطن ترغب فـي أ�ن تكون
هذه الف�صائل ت ؤ�يد علن ًا مبد أ� ح�صول
ا إل�سالميني على ال�سلطة من خالل
ا إلقرتاع ولي�س بقوة ال�سالح فـي تن�صل
وا�ضح من منوذج تنظيم القاعدة.
و أ��شارت «وا�شنطن تاميز» �إىل أ�ن
ا إل�سالميني فـي ليبيا هم على ا�ستعداد
أ�كرث خلداع الغربيني ال�سذج ب�إر�ضائهم
مبا هم حري�صني على �سماعه ،م�شددة
على أ�ن كل ف�صيل يبحث عن فر�ص
تو�سيع �سلطته وزيادة نفوذه فـي أ�ي
نظام جديد ،فهو �سيلعب لريبح وال
يجب أ�ن يلقى معار�ضة حتى ي�سهل عليه
أالمر .و أ�كدت أ�ن الواليات املتحدة لن
تتمكن من أ�ن تبقى حمايدة فـي هذا
ال�صراع القبلي املتزايد ،الفتة �إىل أ�ن
الواليات املتحدة والدول أالع�ضاء فـي
حلف �شمال أالطل�سي(ناتو) أ�نفقوا
مليارات الدوالرات على الثوار فـي
ليبيا ،وهذه املبالغ �ستذهب �سدىً ما
مل تتحرك الواليات املتحدة فـي وجه
من أ��سمتهم املتطرفني الذين يحاولون
ال�سيطرة على ال�سلطة .واعتربت أ�ن
على الواليات املتحدة أ�ن ت�ستخدم
مليارات الدوالرات من أال�صول الليبية
املجمدة لت�شجيع �إقامة حكومة دائمة
ومقبولة فـي طرابل�س .وخل�صت
«وا�شنطن تاميز» �إىل أ�نه حان الوقت
لتعزيز وحماية احلركات اجلديدة
املعتدلة وامل ؤ�يدة للغرب فـي ليبيا.

احلـــــــــوار

عـــيون على احلـــدث
احلدث بعيون إ��رسائيلية

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
�إىل عزلة عاملية ،فـي ظل التغيريات
العربية ألن حكومة نتنياهو عدمية
الكفاءة وال متلك �إ�سرتاتيجية،
وا إلدارة أالمريكية رهينة احلكومة
ا إل�سرائيلية ب�سبب ا إلنتخابات املقبلة،
وبحاجة �إىل اللوبي اليهودي!
فقد دعت «ه آ�رت�س» ،حتت عنوان «ال
تهددوا بل حتدثوا» ،حكومة بنيامني
نتنياهو �إىل التهدئة والعودة �إىل
طاولة املفاو�ضات مع الفل�سطينيني،
خ�صو�ص ًا أ�ن املخاوف أالمريكية
والغربية من �إنفجار الو�ضع فـي
املنطقة ا�ستدعت من �إدارة أ�وباما
�إر�سال دني�س رو�س وديفيد هيل
كمبعوثني �إىل املنطقة ،كذلك
وزيرة خارجية ا إلحتاد أالوروبي
كاترين �آ�شتون ،فـي �سعي حثيث
ال�ستئناف املفاو�ضات املبا�شرة
بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني و�إبعاد

تتمة املن�شور فـي ال�صفحة 1
و أ�قرتها حكومة ميقاتي� ،إىل جل�سة
ثالثة ،أ�نقذها رئي�س جمل�س النواب
ب أ�ن ابتدع للخطة ت�سوية أ�خرجتها
من جل�سة اللجان بر�ضى اجلميع،
وتق�ضي باعتماد قرار احلكومة
املتعلق بالكهرباء كم�شروع قانون
يطرح على الت�صويت فـي الهيئة
العامة .وذكرت معلومات �صحفية أ�ن
الرئي�س بري بعد التو�صل �إىل هذه
ال�صيغة أ�جرى ات�صاال مع العماد
مي�شال عون الذي بدا الحقا غري
متحم�س كثري ًا لالقرتاح ،فيما ذكرت
أ�و�ساطه أ�ن أ�همية املخرج املطروح
تكمن فـي أ�نه جنح فـي تدوير الزوايا
احلادة للمواقف املعلنة ،فحقق بع�ض
مطالب املعار�ضة وحفظ ماء وجهها،
من دون أ�ن ينتزع من عون تنازالت
جوهرية ،ال �سيما جلهة التم�سك
ب�صالحيات وزير الطاقة ورف�ض أ�ي
انتقا�ص منها .و أ�فادت املعلومات
ا�ستناد ًا �إىل أ�و�ساط «تكتل التغيري
واال�صالح» ان �إحالة جممل قرار جمل�س
الوزراء �إىل اجلل�سة العامة ،ب�صيغة
م�شروع قانون ،ت�شكل خمالفة لف�صل
ال�سلطات ،ولكنها ا�ستبعدت أ�ن يتحول
أالمر اىل أ�زمة ،مرجحة أ�ن ي�ص ّوت
نواب التيار ل�صالح امل�شروع فـي
جمل�س النواب «مبدئيا» .وكان الرئي�س
ميقاتي قد تلقى �إت�صا ًال من من
رئي�س «كتلة امل�ستقبل» الرئي�س ف ؤ�اد
ال�سنيورة ،الذي نقل �إليه موقف الكتلة
املتم�سك بـ»�ضرورة �إدخال التعديالت
املطلوبة على م�شروع القانون املقدم
من احلكومة والتي عر�ضتها ونواب 14
�آذار خالل املناق�شات من أ�جل تعزيز
مبد أ� الرقابة واملحا�سبة وال�شفافية
وهي لي�ست على ا�ستعداد للم�ساومة
على هذا املبد أ�».
وكان رئي�س جمل�س النواب بري قد قال
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تنامي عزلة إ��رسائيل فـي املنطقة

خطر اندالع العنف فـي املناطق.
و�إذ ذكرت «ه آ�رت�س» أ
بالزمات التي
تواجه �إ�سرائيل حالي ًا بدء ًا من
أ�زمة العالقات مع تركيا ،وتدهور
العالقات مع امل�صريني أ
والردنيني،
و�ضع�ضعة موقع �إ�سرائيل فـي أ�وروبا،
الحظت أ�ن الناطقني بل�سان حكومة
نتنياهو يتناف�سون فـي الوعود لتكري�س
ا إلحتالل فـي أالرا�ضي املحتلة
وتو�سيع امل�ستوطنات ومتديدها ،الفتة
�إىل تهديدات وزير اخلارجية أ�فيغدور
ليربمان ،ب آ�ثار خطرية ألي قرار
ي�صدر عن أالمم املتحدة يعرتف
بدولة فل�سطينية ،فيما دعا نائبه داين
أ�يالون �إىل �إحلاق الكتل ا إل�ستيطانية
فـي ال�ضفة الغربية ،والت�شجيع على
البناء فـي امل�ستوطنات ،فـي حني
دعا �آخر مق ّرب من نتنياهو �إىل فر�ض
ال�سيادة ا إل�سرائيلية على كل املناطق.
وخل�صت �إىل �ضرورة التن�سيق مع
اللجنة الرباعية ،إليجاد حل بد ًال من
�إ�ستعرا�ض ع�ضالت يوقف التدهور،

�إن منط النقا�ش احلا�صل حول م�شروع
قانون الكهرباء ،ي�شري �إىل أ�ن هناك
من ميار�س الكيدية والنكايات أ�كرث
مما يهتم بامل�صلحة العامة ومتطلبات
النا�س .و أ�عرب عن أ��سفه لهذا النق�ص
فـي روح امل�س ؤ�ولية ،الفت ًا ا�إىل أ�ن بع�ض
من يعار�ض اخلطة املطروحة كان
قد وافق عليها أ�يام حكومة الرئي�س
�سعد احلريري .وكان النائب مي�شال
عون قد ر أ�ى أ�نه بعد جل�سة جمل�س
النواب «ن�صل �إىل النهاية ال�سعيدة أ�و
التعي�سة» ،وقال« :لن ت أ�تي العرقلة من
حلفائي» ،ورف�ض « أ�ن مت�س �صالحيات
الوزير وال حتى ب�شعرة» ،معترب ًا أ�ن ما
تقوم به «كتلة امل�ستقبل» هو «م�سار
تخريبي» .و�إذ �شدد على أ�ن خطة
الكهرباء تخ�ضع �إىل املراقبة الكاملة،
لفت �إىل أ�ن امل�شاريع التي نفذها
جمل�س ا إلمناء وا إلعمار مل تخ�ضع
مرة �إىل املراقبة امل�سبقة وال الالحقة.
و�س أ�ل :كيف ُ�صرفت أ�موال �صندوق
املهجرين وكيف أ�عطيت التعليمات؟
�إ�سمها وزارة املهجرين ووزعت
أ�موالها على كل النا�س � إ ّال املهجرين.
وجمل�س اجلنوب من يراقبه؟ وكان
وزير الطاقة جربان با�سيل قد �صرح
أ�ن «مهزلة الكهرباء» يجب أ�ن تتوقف
فـي جمل�س النواب ،بالتوافق �إذا أ�مكن
و�إال بالت�صويت ،الفت ًا �إىل أ�ن بع�ض
الذين يطالبونه ب أ�جوبة على أ��سئلة
حمددة حول م�شروع الكهرباء �إمنا
هم م�صابون بـ»ا إلنف�صام ال�سيا�سي»،
مو�ضح ًا أ�ن «كل أالجوبة معطاة �سلف ًا
خالل مرحلة مناق�شة اخلطة أ�يام
حكومة �سعد احلريري وفـي اجتماعات
اللجان النيابية الحق ًا».
وكان البطريرك املاروين مار ب�شارة
بطر�س الراعي «جنم» ال�ساحة هذا
أال�سبوع ،حيث «احتفت» بعلبك به
ب�شكل غري م�سبوق ربمّ ا فـي تاريخ
البطريركية املارونية ،وقد رافقه
على نحو الفت رئي�س الهيئة ال�شرعية

الفتة �إىل خطر وجودي على �إ�سرائيل
التي و�صفتها بدولة دميقراطية
ويهودية ،فـي حال الق�ضاء على
م�سرية أ�و�سلو والرتاجع عن حل
الدولتني و�إدامة ال�سيطرة ا إل�سرائيلية
على ماليني الفل�سطينيني.
ور أ�ى توما�س فريدمان فـي مقالة
ن�شرتها «ه آ�رت�س» ،أ�ن حكومة نتنياهو
عدمية الكفاءة ،و أ�كرثها حماقة
ديبلوما�سي ًا ولي�س لديها �إ�سرتاتيجية،
حمذر ًا ا إلدارة أالمريكية من ا�ستخدام
حق النق�ض «الفيتو» �ضد الدولة
الفل�سطينية فـي أالمم املتحدة ،ألن
ذلك �سي�شكل كارثة للواليات املتحدة
أالمريكية وم�صاحلها ،فـي منطقة
تتفجر بالثورات ال�شعبية .و�إذ لفت
�إىل أ�ن �إ�سرائيل ال تتحمل امل�س ؤ�ولية
عن �إ�سقاط نظام مبارك ،أ�و الثورة
فـي �سوريا ،أ�و قرار تركيا تويل زعامة
املنطقة� ،إعترب أ�ن بنيامني نتنياهو
م�س ؤ�ول عن عدم و�ضع ا�سرتاتيجية
توفر حلو ًال لكل هذه امل�سائل ،مبا

يحمي امل�صالح ا إل�سرتاتيجية
إل�سرائيل .ولكن فريدمان �إعترب أ�ن
�إدارة أ�وباما رهينة ل�سخافات حكومة
نتنياهو ،ألن اللوبي القوي املوايل
إل�سرائيل ميكن أ�ن يفر�ض فـي مو�سم
�إنتخابي على ا إلدارة أ�ن تدافع عن
�إ�سرائيل فـي أالمم املتحدة ،حتى
عندما تعلم ا إلدارة أ�ن �إ�سرائيل تنفذ
�سيا�سات لي�ست فـي م�صلحتها ،أ�و
فـي م�صلحة أ�مريكا .وخل�ص �إىل
أ�ن �إ�سرائيل حالي ًا ال متلك الزعيم،
لل�سرائيليني
معترب ًا أ�ن أالمل الوحيد إ
هو أ�ن تعرتف حكومتهم ب أ�خطائها،
حتى ال تغرق �إ�سرائيل فـي العزلة
الدولية وجت ّر أ�مريكا معها.
ونقل عكيفا �إلدار فـي «ه آ�رت�س» عن
م�س ؤ�ولني فل�سطينيني ،أ�ن �إ�سرائيل
عر�ضت على ال�سلطة الفل�سطينية،
من خالل اللجنة الرباعية فـي
ال�شرق أالو�سط ،تنازالت عدة فـي
حماولة لثني ال�سلطة الفل�سطينية
عن التوجه �إىل أالمم املتحدة بطلب

امل�شهد اللبناين

فـي حزب اهلل ،والوكيل ال�شرعي
للمام ال�سيد علي اخلامنئي فـي
إ
يومي
لبنان ال�شيخ حممد يزبك طوال ّ
الزيارة .وقد ا�ستعاد غبطته خالل
زيارته الهواج�س التي �سبق أ�ن حت ّدث
عنها من باري�س� ،إذ ج ّدد احلديث
عن «خ�شية» من أ�ن ت ؤ�دي أالحداث
الدامية «هنا وهناك» �إىل حروب
أ�هلية بني الطوائف واملذاهب ،منبه ًا
�إىل أ�ن أالمر قد ي�صل �إىل حتقيق
خمطط «ال�شرق أالو�سط اجلديد» أ�ال
وهو تفتيت العامل العربي �إىل دويالت
طائفية ومذهبية ،كما دعا أال�سرة
الدولية والدول ال�صديقة �إىل أ�ن تعمل
بكل قواها لتنفيذ القرارات الدولية،
و أ�ولها خروج �إ�سرائيل من أ�ي �شرب من
أ�ر�ض لبنان وتنفيذ القرار  194لعودة
«�إخواننا» الفل�سطينيني �إىل أ�ر�ضهم.
وكان الرئي�س ميقاتي قد و�صف لقاءه
مع الراعي بالـ»جيد جد ًا» ،م�شري ًا
�إىل أ�ن «الراعي ال يرتاجع فيما قاله،
أ
والمور كانت وا�ضحة وقد أ�و�ضحها
لدى و�صوله �إىل مطار بريوت» ،الفت ًا
�إىل أ�نها «جاءت بعد درا�سة مع ّمقة».
و أ�و�ضح ميقاتي أ�ننا «زرنا �صاحب
الغبطة وحتدثنا بكل أالمور» ،م�شدد ًا
على أ�ن «كل أالمور كانت وا�ضحة».
وكان بطريرك أ�نطاكيا و�سائر امل�شرق
للروم أالرثوذك�س �إغناطيو�س الرابع
هزمي ،قد ا�ستقبل البطريرك الراعي
وذلك فـي املقر البطريركي فـي البلمند
حيث عقدت قمة روحية .وجاء فـي
�صاحبي الغبطة أ�كدا
بيان م�شرتك أ�ن
ْ
أ�همية الت�ضامن امل�سيحي -ا إل�سالمي
فـي ما يتعلق بال� أش�نني الوطني
وا إلن�ساين ،ثم تناوال أالو�ضاع العامة
التي متر بها بلدان امل�شرق العربي.
ور أ�يا أ�ن امل�سيحيني بعامة ينظرون
�إىل الدولة ،دولة املواطنة واحلقوق
والواجبات املت�ساوية� ،ضمان ًا حقيقي ًا
مل�ستقبل زاهر وواعد ،حيث يحيا
اجلميع بحرية وكرامة من دون متييز

ديني أ�و طائفي .و أ�جمع البطريركان
على أ�همية رفع ال�صوت امل�سيحي
أ�مام املحافل الدولية ن�صرة للق�ضايا
الوطنية والعربية العادلة واملحقة،
وب�شكل خا�ص الق�ضية الفل�سطينية.
كما ذكرا بدور امل�سيحيني التاريخي
فـي املنطقة ،و�شدد �صاحبا الغبطة
على رف�ض مقولة احلماية ألي فئة
كانت ومن أ�ي جهة أ�تت .لذلك،
فالدولة القائمة على العدالة وامل�ساواة
هي وحدها حامية كل أ�بناء الوطن.
وفـي �سياق مت�صل ،ك�شفت معلومات
�صحفية أ�ن أالحزاب امل�سيحية داخل
«قوى � 14آذار» طلبت من حلفائها
امل�سيحيني عدم تناول البطريرك
الراعي ب أ�ي انتقاد ملواقفه ،خ�صو�ص ًا
أ�ن هذه أالحزاب ا�ستاءت من الكالم
الذي قاله النائب نهاد امل�شنوق
فـي البقاع والذي انتقد فيه مواقف
الراعي ،ومتنت هذه أالحزاب أ�ن تتوىل
هي الرد املبا�شر على مواقف الراعي
خوف ًا من �إ�ضعاف هذه أالحزاب� ،إذا
ا�ستمر حلفا ؤ�ها امل�سلمون �إ�ضافة �إىل
أال�صوليني بالهجوم على الراعي.
وذكرت املعلومات أ�ن هذه أالحزاب
�سوف تعقد م ؤ�متر ًا عام ًا ترد فيه
على مواقف الراعي فـي بعلبك التي
أ�عادت أالمور �إىل نقطة ال�صفر ح�سب
أالحزاب امل�سيحية فـي «� 14آذار».
أ�مني ًا ،عادت �إىل الواجهة ق�ضية
خطف أال�ستونيني ال�سبعة بعد أ�ن أ�دى
كمني ن�صبه فرع املعلومات فـي منطقة
را�شيا �إىل مقتل �إثنني من امل�شاركني
فـي خطف أال�ستونيني وفـي اعتداءات
أ�خرى �شهدها البقاع م ؤ�خر ًا ،كما
ُجرح رائد ورقيب من «املعلومات».
وفـي ملف أ�مني �آخر ،و�ضعت املديرية
ا إلقليمية ألمن الدولة فـي ال�شمال
يدها على ع�صابة تعمل على تهريب
أ��سلحة من نوع «بومب أ�ك�شن» �إىل
�سوريا ،حيث أ�وقفت �شخ�صني اعرتفا
ب�شرائهما كمية من هذه أال�سلحة ومن

ا إلعرتاف الكامل بدولة فل�سطينية،
الفت ًا �إىل أ�ن املعلومات تفيد أ�ن
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
رف�ض املقرتحات التي ت�ضمنت بع�ض
التنازالت من جانب نتنياهو ،مثل
�شرط ا إلعرتاف ب�إ�سرائيل كدولة
يهودية ،وغريها .ولكن �إلدار عاد
وكتب �ساخر ًا عن خطاب نتنياهو
أ�مام أالمم املتحدة ،فلفت �إىل أ�ن
أالخري الذي وعد ب أ�ن يقول احلقيقة
أ�مام أالمم املتحدة وهو مل يفعلها
«مرة فـي حياته»� ،سوف يقول مث ًال
أ�نه حتى لو انتخب غيلني باك (مقدم
الربامج أالمريكي املحافظ) ،لن
ي�ستطيع أ�ن ي�ضمن أ�ال ت�صبح دولة
�إ�سرائيل مق�ص ّية مثل نظام الف�صل
العن�صري فـي جنوب أ�فريقيا ،لهذا
علي أ�ن أ�رمي الكرة فـي امللعب
يجب ّ
الفل�سطيني .ورغم الثمن ال�سيا�سي
الذي �س أ�دفعه� ،س أ�ك�شف أ�مامكم ب أ�ين
عبرّ ت أ�مام أ�وباما عن ا�ستعدادي
للن�سحاب من أ�كرث من خم�سة
إ

ثم ت�سليمها �إىل �شخ�ص فـي منطقة
وادي خالد احلدودية قام بتهريبها
�إىل الداخل ال�سوري .ق�ضائي ًا� ،سلم
النائب العام التمييزي القا�ضي �سعيد
مريزا وفد املحكمة الدولية التقرير
الر�سمي الذي أ�عده عن ملفات
حماولة اغتيال كل من الوزيرين
ال�سابقني اليا�س املر ومروان حماده،
واغتيال أالمني العام للحزب ال�شيوعي
جورج حاوي� ،إ�ضافة �إىل تقرير �آخر
عن اجلهود اللبنانية إلنفاذ مذكرات
التوقيف فـي حق املتهمني أالربعة فـي
حزب اهلل .وفـي هذا ال�سياق ،جاء
الفت ًا ت أ�كيد املمثل الدائم أ
للمني
العام أ
للمم املتحدة مايكل وليامز أ�ن
أ
لبنان �سيتمم واجباته ،و�ن احلكومة
�ست�سدد ما عليها للمحكمة الدولية
«و�إال ف�سيكون أالمر �صعب ًا عليه»،
م�شري ًا �إىل أ�ن ا إل�ستحقاق �سيكون فـي
ت�شرين الثاين املقبل .وكان وليامز
وعدد من ال�سفراء والدبلوما�سيني
أالجانب العاملني فـي لبنان ،بينهم
ال�سفرية أالمريكية مورا كونيللي،
و�سفرية ا إلحتاد أالوروبي أ�جنيلينا
�إيخور�ست قد اجتمعوا �إىل الرئي�س
جنيب ميقاتي على ع�شاء عمل فـي
ال�سراي احلكومي ،قبيل زيارة ميقاتي
�إىل أالمم املتحدة .وفـي �سياق متويل
املحكمة ،يرى مراقبون أ�نه بات من
�شبه املح�سوم أ�ن ق�ضية التمويل لن متر
فـي احلكومة� ،إذ �إن حزب اهلل وحركة
أ�مل والتيار الوطني احلر ال يزالون
م�صرين على رف�ض �إقرار التمويل
من داخل جمل�س الوزراء ،لكن هذه
أالطراف ،أ�و بع�ضها على أالقل ،لن
ت�سمح بتحول هذه امل�شكلة �إىل عن�صر
مهدد للحكومة ،بح�سب أ�جواء أ�طراف
هذه احلكومة .وهي بالتايل ،أ�ي بع�ض
هذه أالطراف� ،ستقف مكتوفة أاليدي
أ�مام �إ�صدار قانون فـي جمل�س النواب
يلزم احلكومة بدفع ح�صة لبنان
من متويل املحكمة ،علم ًا أ�ن الرئي�س
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وت�سعني فـي املائة من أ�را�ضي ال�ضفة
الغربية ،و�إجراء مفاو�ضات لتبادل
أالرا�ضي ،ولكن ال تتفاءلوا ،فهذا
ا إلقرتاح الثوري مقرون ب�شرطني:
أالول موافقة الفل�سطينيني ال�صريحة
على أ�ن تكون نتيجة التفاو�ض �إتفاق
�سالم بني دولة ال�شعب الفل�سطيني
ودولة ال�شعب اليهودي القومية،
والثاين تفاهم م�سبق على أ�ن يكون
ا إلتفاق على �إن�شاء دولة فل�سطينية
�إنهاء لل�صراع ،بدون أ�ن ن�سمع بعد
ذلك عن عودة الالجئني ،و أ�نا أ�عترب
أ�ن هذين ال�شرطني مبثابة ُيقتل وال
مير .وقد و�ضعت هذين ال�شرطني
ألنني أ�علم أ�ن أ�بو مازن يرى أ�ن
هذين ال�شرطني هما مبثابة �إنتحار،
و أ�ن أ�ي زعيم فل�سطيني ال ي�ستطيع
أ�ن ُيبيح لنف�سه أ�ن يتنازل �سلف ًا عن
حق العودة ،و أ�ن يتنكر لفل�سطينيي
الـ ،48خ�صو�ص ًا أ�ننا مل نرتك ثقب ًا
فـي ال�ضفة و�شرقي القد�س �إال ون�سكن
فيه يهود ًا.

جنيب ميقاتي ال يزال متم�سك ًا ببحث
أالمر فـي جمل�س الوزراء ،وهو ال يريد
اخلو�ض فـي احتمال ترك أالمر فـي
عهدة جمل�س النواب� ،إال بعد ا�ستنفاذ
كل احللول املمكنة .فـي أ�ي حال يجري
التداول أ�ي�ض ًا باقرتاح أ�ن يكون دفع
ح�صة لبنان من التمويل عرب �إ�صدار
«مر�سوم عادي» يحمل تواقيع رئي�سي
اجلمهورية واحلكومة ،ووزيري املال
والعدل ،لكن هنالك من املراقبني
من يرى أ�ن التو�صل �إىل ذلك دونه
ت�سوية �سيا�سية مل تبا�شر أالطراف
النقا�ش ب� أش�نها بعد .من جهة قوى
� 14آذار ،التي تع ّد نف�سها « أ�م ال�صبي»
فـي هذا املو�ضوع ،ف�إنها مل تتو�صل
�إىل قرار نهائي بعد ،وهي حتمل فـي
جعبتها ورقة تقدمي �إقرتاح قانون �إىل
جمل�س النواب يلزم احلكومة بتمويل
املحكمة ،لكن أالولوية عندها حالي ًا،
بح�سب معلومات �صحفية هي خليار
ف�سر على أ�نه حماولة
احلكومة ،ما ِّ
لو�ضع رئي�س احلكومة حتت ال�ضوء،
وال�سعي �إىل حتميله م�س ؤ�ولية عدم
�صدور أ�ي قرار عن احلكومة فـي هذا
ال�صدد ،علم ًا ب أ�ن ميقاتي والوزيرين-
النائبني حممد ال�صفدي و أ�حمد
كرامي ونواب جبهة الن�ضال الوطني
حا�سمون لناحية ت�صويتهم �إىل جانب
اقرتاح قانون ي ؤ�من عبور التمويل
بغالبية نيابية.
فـي املح�صلة ،با�ستثناء حراك لبنان
فـي أالمم املتحدة مع تر ؤ��سه جمل�س
أالمن لهذا ال�شهر ،ف�إنه مما تق ّدم
يبدو جلي ًا أ�ن ال�صراعات ال�سيا�سية
حتتل امل�شهد ال�سيا�سي ،و أ�ن بع�ض
أالطراف ال�سيا�سية متار�س لعبة
تقطيع الوقت بانتظار تغيرّ هنا أ�و
هناك فـي امل�شهد ا إلقليمي ،فيما
ت�شهد غالبية املناطق أ�حداث ًا أ�منية ال
�سيما فـي منطقة البقاع وال�شمال عدا
عن أ�ن أالمور املعي�شية تتحرك ببطء
م�شهود.
احلـــــوار
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م ؤ��س�سة خمزومي  /منوعات

اجلمعة 2011/9/23

«م ؤ��س�سة خمزومي»

فـي القـــانــــون...

جرمية التزوير

فـي م ؤ�متر حول الوقاية من املخدرات
والت�شديد على ال�شراكـ ــة بني الدولـ ــة
واجلمعيـ ــات أالهليـ ــة واملجتمع
املدين ،معت ًربا أ�نه على الدول ـ ــة أ�ن
حتت�ضـ ــن العمـ ــل ا إلجتماعي أ
والهلي
بنا ًء على معايي ـ ــر وا�ضحة.

�شـ ــارك برنامـ ــج التوعي ـ ــة فـي
م ؤ��س�س ـ ــة خمزومـ ــي فـي م ؤ�مت ـ ــر
بعنـ ــوان «نحـ ــو ا�سرتاتيجيـ ــة
وطنيـ ــة للوقاية من املخدرات»،
وهو من تنظي ـ ــم وزارة ال� ؤش�ون
ا إلجتماعية واجلمعية اللبنانية
للتعلي ـ ــم والتدري ـ ــب والتطوير كما حتدّث خالل ا إلفتتاح مدير
«دلتا» ،وذلك فـي  13أ�يلول اجلاري الوكالة الدوليـ ــة للتنميـ ــة فـي
لبنان ( )USAIDالدكتور
فـي الهوليـ ــدي �إن – فردان.
جيم بانهارت ،ورئي ـ ــ�س جمعية
عقـ ــد امل ؤ�متـ ــر برعايـ ــة وح�ض ـ ــور «دلتا» خ�ضر غ�ضب ـ ــان الذي
وزيـ ــر ال� ؤش�ون ا إلجتماعي ـ ــة وائل تكلـ ــم عن تف�شـ ــي �آفـ ــة تعاط ـ ــي
ً
أ
أ
�بو فاعور ،الذي �لقى كلم ـ ــة املخدرات ،داعيا للتعـ ــاون ولو�ض ـ ــع تناولت جل�س ـ ــات امل ؤ�متـ ــر املوا�ضيع
ؤ
خالل ا إلفتت ـ ــاح حتدّث فيهـ ــا عن ا�سرتاتيجي ـ ــات وقائي ـ ــة ور�يـ ـ ـ ــة التالية :ا إلدمان على املخدرات،
�ضرورة و�ضع خطـ ــة وطنية �شامل ـ ــة وطنيـ ــة جامعـ ــة.
التدخالت الوقائية احلكومية،
ملكافح ـ ــة املخدرات ،مع الت أ�كي ـ ــد
التدخ ـ ــالت الوقائي ـ ــة غري

ين�ص قانون العقوبات اللبناين على
أ�ن التزوير هو حتريف متع َّمد للحقيقة
فـي الوقائع أ�و البيانات التي يثبتها
�صك أ�و خمطوط ي�شكل م�ستند ًا
بدافع �إحداث �ضرر مادي أ�و معنوي
أ�و اجتماعي .ويتابع القانون بن�صه
فيعاقب من ا�ستعمل املز َّور وهو عامل
ب أ�مره بنف�س عقوبة مرتكب التزوير
ولكن �إذا ارتكب التزوير أ�و ا�ستعمل
املز َّور بق�صد �إثبات أ�مر �صحيح
خف�ضت العقوبة.
احلكومية ،و�إقرتاحات للخط ـ ــة هناك نوعان من التزوير:
الوطني ـ ــة للوقاي ـ ــة من املخدرات ،التزوير املادي :حيث يتم عن طريق
واختت ـ ــم بعر�ض لتو�صي ـ ــات ت�شويه املخطوط بالتح�شية أ�و التقليد
جمموع ـ ــات العم ـ ــل.
أ�و احلذف أ�و احلك أ�ي عمل يحرف
مادي ًا فـي الكتابة فيك�شفه النظر أ�و
التطبيق الفني.

�سعدى بنت كريز بن ربيعة بن عبد �شم�س
«برنامج التوعية»
«م ؤ��س�سة خمزومي»
عا�شت �سعدى بنت كريز فـي الع�صر
اجلاهلي ،وكان جدّها من �سادة
قري�ش� .إ�شتهرت بنظم ال�شعر وبالزهد
والت�ص ّوف ،ومل تعبد أال�صنام .تن ّب أ�ت

بظهور نبي ا إل�سالم فـي قري�ش،
و أ�ف�ضت بذلك �إىل ابن أ�ختها عثمان بن
عفان قائلة له�« :إنّ حممد بن عبد اهلل
قوله �صالح ودينه فالح و أ�مره جناح،
ّ
�ستذل له البطاح ،ولن ينفع معه �سالح
وال �صياح فدينه هو امل�صباح ولقد قدّت
الرماح و�سلت ال�صفاح».

لقد كان لكالمها أ�عمق أالثر فـي نف�س
عثمان ،فما كاد يقابل الر�سول ومعه
أ�بو بكر وعلي بن أ�بي طالب حتى أ�علن
عثمان �إ�سالمه .ولقد نظمت �سعدى
ق�صيدة مهمة فـي �إ�سالم عثمان
مطلعها:

القيلولة ...ن�صائح و�إر�شادات
أ��شارت أالبحاث ال�سابقة �إىل أ�ن
القيلولة ترتبط بوجود اعتالل فـي
ال�صحة ،لكنها ن ّوهت ب أ�نها لي�ست
�سبب ًا فـي هذا االعتالل بل نتيجة له.
كما أ�ن التو�صيات اخلا�صة بالنوم
أ�درجت القيلولة فـي أ�واخر قائمتها،
أ�و أ�نها اعتربتها عام ًال مهددا للنوم
أ�ثناء الليل.
ولكن ،حديث ًا ،أ�خذت ا إلغفاءة تنزع
�صورتها ال�سيئة ،وبد أ� الباحثون
يجدون فوائد لها .ويفرت�ض بع�ض
الباحثني أ�نه وبد ًال من مكافحة
ا إلغفاءة ،علينا التفكري فـي �إ�ضافة
�إغفاءة القيلولة �إىل نظام النوم لدى
أال�شخا�ص أالكرب �سن ًا ،خ�صو�صا
مع تدين جودة النوم الليلي بتقدم
العمر.

مبقدور القيلولة أ�ن تكون بل�سم ًا
حلاالت النعا�س التي حت�صل أ�ثناء
النهار .وهناك بالفعل �ساعة
بيولوجيـ ــة توجد فـي جمموعة من
اخلاليا فـي الوطاء فـي الدماغ .وتقوم
هذه اخلاليا با إل�شراف على خمتلف
العمليات الف�سلجية أ�ثناء اليوم (درجة
حرارة اجل�سم� ،ضغط الدم� ،إفرازات
الع�صارات اله�ضمية) ،وكذلك على
النوم واليقظة .وكما ميكن توقعه،
ف�إن منـ ــط ا إليقاع اليومي يتكون
من :اليقظة أ�ثناء النهار ،يتبعها
ازدياد النعا�س تدريجـ ــي ًا أ�ثناء
امل�ساء� .إال أ�ن ال�شائع أ�ي�ض ًا هو وجود
«نوبة» �صغيـ ــرة من النعا�س فـي فرتة
الظهر ،مربجمة �ضمن هذا ا إليقاع
اليومي .ولذا ف�إن �إغفاءة القيلولة هي
واحدة من الو�سائل التي تتيح اجتياز
هذه «النوبة».

وهناك عامل �آخر يلعب دوره فـي
حاالت النعا�س أ�ثناء النهار وهو عدد
�ساعات اليقظـ ــة .فبعد � 16ساعة
متتالية من اليقظـة من دون نوم،
ي�شعر أ�كرثية النا�س بالتعب .ومن
الناحيـ ــة املثاليـ ــة ف�إن مثل هذا
التوجه نحو النوم يتزامن مع التوجه
املربمج فـي منط ا إليقاع اليومي،
ولذلك ف�إنهما يدعمـ ــان بع�ضهما
البع�ض.

التزوير املعنوي :حيث يح�صل دون أ�ن
هدى اهلل عثمان ال�صفي بقوله
يرتك أ�ي أ�ثر مادي ظاهر أ�و حم�سو�س
أ
أ
احلق
ىل
ف أ�ر�شده واهلل يهدي � إ
فـي الكتابة �و فـي ال�شكل لن التحريف
فـي هذه الطريقة يتناول م�ضمون
رحم اهلل �سعدى بنت كريز �صاحبة املخطوطة املكتوبة أ�ي املو�ضوع نف�سه
الر ؤ�ية ال�صادقة.
الذي يثبت احلق كما يتناول معناها
أ�ي�ض ًا وذلك ب�إدراج بيانات كاذبة فيها
vالدكتورة فاطمة قدورة ال�شامي على أ�نها �صحيحة وهي غري ذلك أ�و
يذكر أ�قوال غري التي �صدرت عن
�صاحبها أ�و بايراد أ�مور أ�و �إغفالها
ب�شكل مغاير للحقيقة والواقع .أ�ما
معيار التمييز بني هذين النوعني من
التزوير فيعود �إىل الو�سائل امل�ستعملة
فـي هذا النوع أ�و ذاك� ،إذ لكل منهما
و�سائله اخلا�صة.
وكما لكل جرم عنا�صر ال بد من
توافرها حتى يكت�سب الطابع اجلرمي،
كذلك فـي التزوير فالعن�صر القانوين

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

والربودة ي�ساعد الكثري من النا�س
على النوم.

وقد تكون �إغفاءة النهار و�سيلة
للتعوي�ض عن احلرمان من النوم
أ ـ خطط للقيلولة .ال تنتظر حتى وقت
لي ًال ،بغ�ض النظر عن العمر �و
حلول القيلولة ،بل خطط لوقتها
أال�سباب امل ؤ�دية �إليه.
ومكانها ،خ�صو�ص ًا �إن كنت تقود
�سيارتك.
وفيما قد يكون النوم الليلي ال�سيء
�سبب ًا لل�شعور باحلاجة �إىل القيلولة،
ـ و ّقت مواعيد تناول الكافيني.
ف�إنه من غري الوا�ضح ما �إذا كان
فالكافيني يحتاج �إىل وقت قبل أ�ن
العك�س �صحيح ًا ،أ�ي هل أ�ن القيلولة
أ يحدث ت أ�ثريه .وقد أ��شارت درا�سة
ت ؤ�دي �إىل نوم �سيء فـي الليل؟ �إال �ن
يابانية ن�شرت قبل عدة �سنوات �إىل
درا�ستني مل تعرثا على ارتباط بني
أ�ن تناول ال�سوائل الغنية بالكافيني ثم
القيلولة وال�شكوى من النوم.
اخللود �إىل النوم مبا�شرة ،هو أ�ف�ضل
الكت�ساب الراحة ،ألن النوم يبد أ�
ن�صائح و�إر�شادات
قبل أ�ن يبد أ� مفعول الكافيني! ولكن
ـ خذ قيلولة فـي النهار ملدة 30 - 20
ال يتفق اجلميع مع تلك الدرا�سة ألن
دقيقة .أ�ما ا إلغفاءات لفرتات أ�طول
جمرد ذكر الكافيني يرتبط لدينا
فقد ت ؤ�دي �إىل «خمول ما بعد النوم»
فور ًا بطعم القهوة ورائحتها ،أالمر
الذي ي�صعب التخل�ص منه.
الذي ي�شعرنا بال�صحـ ــوة .واملهم هو
ً توقيت تناول الكافيني لكي ال يت�ضارب
خ�ص�ص لنف�سك مكان ًا مظلما
ـ ّ
مع القيلولة.
ً
وهادئا ،فتقليل ال�ضوء وال�صوت
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لهذه اجلرمية يتمثل بن�ص املادة
 453من قانون العقوبات اللبناين
الذي ي�ضفي ال�صيغة غري امل�شروعة
على اجلرائم املخلة بالثقة العامة
أ�ي ب�إ�ضفائه احلماية القانونية لهذا
احلق أال�سا�سي ال�ستقرار الثقة
واملعامالت بني أالفراد من جهة ،وبني
ه ؤ�الء والدولة من جهة أ�خرى� .إمنا
هذه اجلرمية اجلزائية ال تكتمل � إ ّال
بقيام جميع عنا�صرها وحتقق كامل
�شروطها املن�صو�ص عليها فـي القانون
اجلزائي ،والتي تتمثل بالعن�صر املادي
والعن�صر املعنوي � .إ ّال ان امل�شرتع
اللبناين أ��ضاف �شرط ًا أ��سا�سي ًا لقيام
جرمية التزوير أ�ال وهو �شرط حتقق
ال�ضرر بوجه أالكيد أ�و االحتمايل
خمفف ًا بذلك �شروط التجرمي املتعلقة
بهذا النوع من اجلرائم اخلطرة والتي
كان من املتوجب أ�ن يت�شدد امل�شرتع
فـي جترميها حتى ال ي�سهل على املجرم
الهروب من العقوبة بحجة عدم حتقق
ال�ضرر بالوجه أالكيد أ�و االحتمايل
�إذ ميكن دائم ًا للمدعى عليه أ�ن يديل
بعدم وجوده و�إثبات ذلك بو�سائل
متعدّدة تقف جتاهها النيابة العامة
فـي كثري من أالحيان عاجزة عن
دح�ضها و�إثبات حتقق جميع العنا�صر
وال�شروط املتعلقة بجرمية التزوير.
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