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Arabic Situations

خ���������ارج احل�������دود

فليعلن الفل�سطينيون
دولتهم
حازم مبي�ضني
ل ��ن يكون مبق ��دور �أحد �أن يل ��وم الفل�سطيني�ي�ن �إذا ما �سعوا
لإع�ل�ان دولته ��م امل�ستقلة ،بغ� ��ض النظر ع ��ن املفاو�ضات مع
الإ�سرائيلي�ي�ن ،ع�ب�ر دعوته ��م جمل� ��س الأم ��ن لإ�ص ��دار قرار
وا�ضح وملزم ،يعرتف بالدول ��ة العتيدة على كامل الأرا�ضي
الفل�سطيني ��ة املحتل ��ة من ��ذ ع ��ام  1967وعا�صمته ��ا القد� ��س
ال�شرقية ،وي�أتي تزايد الدعوات يف هذا االجتاه ،بعد التعنت
الإ�سرائيل ��ي الراف�ض لوقف اال�ستيط ��ان ،وااللتزام بقرارات
ال�شرعي ��ة والقان ��ون الدولي�ي�ن ،وبع ��د �أن ف�شل ��ت الإدارة
الأمريكي ��ة يف �إقن ��اع �إ�سرائي ��ل بوق ��ف اال�ستيط ��ان ،متهيد ًا
ال�ستئناف املفاو�ضات مع الطرف الفل�سطيني.
الوحي ��دون الذي ��ن رف�ض ��وا ذل ��ك �سلف� � ًا ه ��م الإ�سرائيلي ��ون،
الذي ��ن دفعوا بت�صرفاته ��م الفل�سطيني�ي�ن �إىل حماولة �سلوك
ه ��ذا الدرب ،وهم يتوهم ��ون �أن الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س �سيمتنع عن الإعالن عن قيام دولة فل�سطينية من جانب
واحد ،من دون �إجراء مفاو�ضات مع �إ�سرائيل والتو�صل �إىل
اتف ��اق ،ويف ذلك حماول ��ة لاللتفاف عل ��ى ت�صريحات رئي�س
دائ ��رة املفاو�ضات الفل�سطيني �صائب عريقات ،التي �أكد فيها
�إن القيادة الفل�سطينية ب�صدد ح�شد الت�أييد لفكرة التوجه �إىل
جمل�س الأمن الدويل لنيل اعرتاف دويل بالدولة الفل�سطينية،
وك�أن الرج ��ل يغن ��ي على ه ��واه� ،أو �أنه ي ��ديل بت�صريح كهذا
دون موافق ��ة الرئي�س .لكن الإ�سرائيليني يعرتفون ب�أن تنفيذ
ه ��ذه اخلطوة ممكن من الناحية التقني ��ة ،و�إن كانوا يظنون
�أن عبا� ��س لن يقدم عليها ،بزع ��م �أنها �ستكر�س احتالل ال�ضفة
مثلما تكر�س انف�صالها عن غزه.
مل يلج� ��أ الفل�سطينيون �إىل هذه اخلطوة �إال بعد �أن ا�ستنفذت
املفاو�ض ��ات �أغرا�ضه ��ا م ��ن الناحية ال�سيا�سي ��ة ،وبات عليهم
خو� ��ض معركته ��م الدبلوما�سي ��ة يف جمل� ��س الأم ��ن ،وه ��ذه
اخلط ��وة مدرو�سة وموافق عليها م ��ن مركزية فتح وتنفيذية
املنظم ��ة ،وه ��ي كما يقولون تلق ��ى قبو ًال وت�أيي ��د ًا من الدول
العربية وبع�ض الدول الغربية ،وقد �أعطت اجلامعة العربية
تعليم ��ات ملندوبيه ��ا يف املنظمة الدولية لبل ��ورة هذا القرار،
ولعل هذا يكون اختبار نوايا ب�شان فكرة حل الدولتني ،التي
كان ��ت تلقى الت�شجيع على مدى ال�سنوات املا�ضية ،والتعرف
�إىل مدى قدرة الدول على الت�صويت ل�صالح هذا احلل.
ميك ��ن لق ��ادة �إ�سرائي ��ل �أن يه ��ددوا ب�إع ��ادة احت�ل�ال ال�ضف ��ة
وحتم ��ل نتائ ��ج فعلتهم ،بع ��د �أن �أو�صل ��وا عملي ��ة التفاو�ض
�إىل طري ��ق م�س ��دود بالكام ��ل وظل ��وا ين ��ادون با�ستئنافه ��ا ،
وك�أن التفاو� ��ض هدف بح ��د ذاته ،وله ��م �أن ي�صفوا اخلطوة
ب�أنه ��ا ت�ش ��دد و�إرهاب ،وله ��م �أن ي�ؤكدوا ع ��دم �إمكانية �إقامة
دول ��ة فل�سطيني ��ة م ��ن دون اتفاق �س�ل�ام ،وله ��م �أن يعار�ضوا
االن�سح ��اب �إىل حدود عام  ، 1967لكن عليه ��م �أن يفهموا �أن
العامل لن يق ��ف مكتوف اليدين ،حي ��ال ا�ستمرارهم يف �إنكار
حقوق الفل�سطيني�ي�ن ،الذين يوا�صلون دع ��وة العامل لتحمل
م�س�ؤوليات ��ه لإنق ��اذ م�سرية ال�س�ل�ام ،وامل�ضي قدم� � ًا لتحقيق
�أهداف ��ه وغايات ��ه ،ويعتربون دون موارب ��ة �أن عملية ال�سالم
هي خياره ��م الإ�سرتاتيجي ،رغم ثقتهم ب�أن ال�سالم يتعر�ض
الي ��وم �إىل عملي ��ة تخري ��ب ممنهج ��ة عل ��ى ي ��د ق ��ادة اليمني
ال�صهيوين املتطرف.
مل يع ��د �أم ��ام الفل�سطيني�ي�ن غ�ي�ر البح ��ث ع ��ن دروب جديدة
تف�ض ��ي �إىل بناء دولته ��م ،بعد �أن قدموا كل م ��ا با�ستطاعتهم
لإجن ��اح التفاو� ��ض م ��ع الإ�سرائيلي�ي�ن ،الذي ��ن مار�سوا على
مدى �سنوات طوال كل �أ�شكال الت�سويف واملماطلة ،و�إذا كان
القائد الإ�سرائيلي التاريخي بن غوريون قد �أعلن قيام الدولة
العربية من طرف واحد ،ويف ظروف دولية م�شابهة للحالية
بالن�سب ��ة للفل�سطينيني ،فان ه�ؤالء ل ��ن يعدموا قائد ًا تاريخي ًا
يعل ��ن قيام دولته ��م ،وي�ضع الع ��امل ب�أ�سره �أم ��ام م�س�ؤوليته،
ويدعوه لتحملها ب�شكل عملي.
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احلوثيون يدعون اجلامعة العربية اىل وقف "الهجوم" ال�سعودي
�صنعاء /الوكاالت

دع ��ا احلوثي ��ون اليمني ��ون ا االثنني
اجلامع ��ة العربي ��ة اىل التدخ ��ل
لوق ��ف "الع ��دوان" ال�سع ��ودي الذي
يتعر�ض ��ون ل ��ه عل ��ى ح ��د قوله ��م،
م�ؤكدي ��ن من جديد انه ��م لي�سوا على
عالقة بايران.
ويف ر�سال ��ة مفتوح ��ة وجه ��ت
اىل االم�ي�ن الع ��ام للجامع ��ة عم ��رو
مو�سى ،دان املكت ��ب االعالمي لزعيم
املتمردي ��ن عب ��د املل ��ك ب ��در الدي ��ن
احلوث ��ي "الع ��دوان ال�سع ��ودي على
اليم ��ن" ،داعيا اجلامع ��ة العربية اىل
"اال�ضط�ل�اع مب�س�ؤولياتها وتق�صي
احلقائ ��ق والعمل على وقف العدوان
الظامل على ال�شعب اليمني".
وكان ��ت ال�سعودية تدخلت يف الثالث
من ت�شرين الثاين يف احلرب الدائرة
يف �شم ��ال اليم ��ن ب�ي�ن املتمردي ��ن
الزيديني واجلي�ش اليمني بعدما قتل
املتمردون احد حرا�س حدودها.
م ��ن جه ��ة اخ ��رى ،اك ��د املتم ��ردون
احلوثيون ان ��ه ال مربر على االطالق
للعدوان ال�سعودي عل ��ى اليمن ل�سنا
امتدادا الي ط ��رف او جهة ونتحدى
النظام اليمن ��ي او غريه ان يثبت اي
عالق ��ة او �صل ��ة او دعم م ��ن اي جهة
او ط ��رف يف الع ��امل" ،يف ا�شارة اىل
ايران.
وا�ضاف ��وا "اذا كان هن ��اك م ��ن يدعي
تدخال خارجيا ايرانيا فعلى اجلامعة
العربية ان تدعم احلوار الوطني يف
االط ��ار العربي حتى ال يبقى ملثل هذا
االدعاء اي قبول".
واتهم ��ت الر�سالة "النظ ��ام اليمني"
بان ��ه "يفع ��ل ذل ��ك م ��ن اج ��ل الدع ��م

واالبت ��زاز م�ستغ�ل�ا التعقي ��دات يف
العالقات الدولية واالقليمية".
وتابع ��ت ان "النظ ��ام اليمني هو من
�سع ��ى ب ��كل جه ��د وو�سيل ��ة اىل ج ��ر
املواجه ��ات يف ال�شري ��ط احل ��دودي
لتتدخل ال�سعودي ��ة ب�صورة مبا�شرة
لتوريط النظام ال�سعودي يف احلرب
على ابناء ال�شعب اليمني".
م ��ن جهة اخ ��رى اعل ��ن ناط ��ق با�سم
اجلي�ش اليمني يف �صنعاء ان معارك

عنيف ��ة ت ��دور ب�ي�ن الق ��وات اليمني ��ة
واملتمردين يف منطقة املالحيظ قرب
احلدود مع ال�سعودية.
وق ��ال الناط ��ق ع�سك ��ر زعي ��ل لوكالة
فران�س بر� ��س ان "مع ��ارك تتوا�صل
من ��ذ ام�س عل ��ى جبه ��ة املالحيظ بعد
ا�ستع ��ادة اجلي� ��ش لي�ل�ا لل�سيط ��رة
الكامل ��ة عل ��ى جبل اخلزائ ��ن" �شمال
املنطقة.وت�ش ��كل منطق ��ة املالحي ��ظ
غ ��رب حمافظ ��ة �صعدة معق ��ل التمرد

وواحدة م ��ن اجلبهات الرئي�سية منذ
ان ب ��د�أ اجلي� ��ش اليمن ��ي قب ��ل ثالثة
ا�شهر هجومه على املتمردين.
واملالحي ��ظ منطق ��ة حدودي ��ة م ��ع
ال�سعودي ��ة الت ��ي تدخل ��ت يف الثالث
م ��ن ت�شري ��ن الثاين/نوفم�ب�ر يف
الن ��زاع بعدم ��ا قت ��ل املتم ��ردون احد
اف ��راد حر�س ح ��دود اململكة يف جبل
دخ ��ان ،املنطق ��ة اجلبلية ب�ي�ن اليمن
وال�سعودية.

دبابات اليمينية جتتاح ارا�ضي احلوثيني

عل ��ى �صعي ��د اخ ��ر فر�ض ��ت الق ��وات
البحري ��ة ال�سعودية ح�ص ��ارا بحريا
على ميناء ميدي اليمني قرب احلدود
امل�شرتك ��ة ب�ي�ن البلدي ��ن وذل ��ك ملن ��ع
تزوي ��د املتمردين اليمنيني باال�سلحة
والذخائ ��ر ،عل ��ى م ��ا اعل ��ن م�ست�شار
للحكومة ال�سعودية.
واو�ض ��ح امل�ص ��در ال ��ذي ف�ض ��ل عدم
الك�ش ��ف عن هويت ��ه ،ان قطعا بحرية
�سعودية تقوم منذ عدة ايام بدوريات

قرب مين ��اء ميدي على البحر االحمر
جنوب حمافظة جيزان لقطع الطريق
ام ��ام تزوي ��د املتمردي ��ن احلوثي�ي�ن
باالمدادات.
وي�شتب ��ه يف ا�ستخ ��دام املتمردي ��ن
احلوثيني اليمنيني ،الذين يخو�ضون
قتاال �ضد القوات اليمنية وال�سعودية
عل ��ى احل ��دود ب�ي�ن البلدي ��ن ،مين ��اء
مي ��دي لتهريب ا�سلحة وذخائر قادمة
من اريرتيا عل ��ى ال�ضفة االخرى من
البحر االحمر.
ويف نهاي ��ة ت�شري ��ن االول اعلن ��ت
احلكوم ��ة اليمني ��ة توقي ��ف خم�س ��ة
ايراني�ي�ن عل ��ى م�ت�ن مرك ��ب ايراين
حممل باال�سلحة قبالة �سواحل �شمال
اليمن ،االمر الذي نفته طهران.
وا�س ��رت الق ��وات ال�سعودي ��ة الت ��ي
تق�ص ��ف من ��ذ ا�سبوع�ي�ن مواق ��ع
املتمردي ��ن احلوثي�ي�ن يف اليم ��ن،
العدي ��د م ��ن "كب ��ار" م�س� ��ؤويل
املتمردي ��ن دون ان تك�شف هوياتهم.
من جهة اخرى ذكرت تقارير �صحفية
ام� ��س ان مقاتل ��ة �سعودي ��ة من طراز
تورني ��دو حتطم ��ت االح ��د يف �شرق
ال�سعودي ��ة نتيج ��ة "خل ��ل فن ��ي" من
دون ان ي�سفر احلادث عن �ضحايا.
ونقل ��ت ال�صحيف ��ة عن م�س� ��ؤول يف
الدفاع املدين ال�سع ��ودي ان الطائرة
كان ��ت يف مهمة تدريبي ��ة وان قائدها
وم�ساع ��ده متكنا م ��ن القف ��ز باملظلة
قب ��ل ان ت�سق ��ط طائرتهم ��ا وتتحطم
عل ��ى بعد حواىل  135كلم عن الدمام
يف املنطق ��ة ال�شرقية.ووق ��ع احلادث
ظه ��ر االح ��د يف م ��كان قري ��ب م ��ن
الطري ��ق ال�سريع ال ��ذي يربط الدمام
بالريا�ض ،بح�سب ال�صحيفة.

ح���م���ا����س ل�����ن ت����ع��ت�رف ب�������اج�������راءات م���ن���ظ���م���ة ال���ت���ح���ري���ر

ابو ردينة يتهم ا�سرائيل بالبحث عن اعذار لعدم قيام دولة فل�سطينية
رام اهلل  /الوكاالت

اتهم الناط ��ق با�سم الرئا�س ��ة الفل�سطينية نبيل
اب ��و ردينه ام� ��س ا�سرائي ��ل بانه ��ا "تبحث عن
حج ��ج واع ��ذار" ملن ��ع قي ��ام دول ��ة فل�سطينية،
وذلك بعد رد فعلها "ال�سريع" على قرار ال�سلطة
الفل�سطينية التوج ��ه اىل جمل�س االمن الدويل
النتزاع اعرتاف بالدولة الفل�سطينية.
وق ��ال ابو ردينة ان ا�سرائيل "تبحث عن حجج
واع ��ذار لع ��دم قي ��ام دول ��ة فل�سطيني ��ة وتتب ��ع
�سيا�سة التهرب وا�ضاعة الوقت".
وا�ض ��اف ان "رد الفع ��ل اال�سرائيل ��ي الذي جاء
عل ��ى ل�سان رئي�س احلكوم ��ة بنيامني نتانياهو
على توجهن ��ا ملجل�س االمن ال ��دويل لالعرتاف
بالدول ��ة الفل�سطيني ��ة امل�ستقل ��ة وعا�صمته ��ا
القد� ��س ال�شريف وحتدي ��د حدودها على حدود
االرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة املحتلة من ��ذ الرابع من

حزي ��ران  1967وحتديد مرجعي ��ة املفاو�ضات
دلي ��ل وا�ض ��ح واع�ت�راف كام ��ل ان حكوم ��ة
ا�سرائي ��ل احلالي ��ة برئا�س ��ة نتانياه ��و ال تريد
ال�سالم".
وق ��ال كب�ي�ر املفاو�ض�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن �صائب
عريق ��ات االح ��د ان الفل�سطيني�ي�ن يعتزم ��ون
الذه ��اب اىل جمل�س االمن ال ��دويل ال�ست�صدار
ق ��رار باالع�ت�راف بدول ��ة فل�سطيني ��ة م�ستقل ��ة
عا�صمتها القد�س.
وح ��ذر نتانياه ��و القي ��ادة الفل�سطيني ��ة م ��ن
القي ��ام "بخط ��وات احادي ��ة" ،م�ؤك ��دا ان ��ه "ال
بديل م ��ن التفاو� ��ض ب�ي�ن ا�سرائي ��ل وال�سلطة
الفل�سطينية".
واكد اب ��و ردينة ان "قيام دول ��ة فل�سطينية هو
الطريق الوحي ��د لالمن واال�ستقرار يف املنطقة
با�سره ��ا والطريق اىل ال�سالم يتطلب مرجعية

عملية ال�سالم الوا�ضحة".
وا�ضاف ان "املطلوب االن مفاو�ضات بعد وقف
كام ��ل لال�ستيطان يف ال�ضف ��ة الغربية والقد�س
وف ��ق ال�شرعي ��ة الدولي ��ة واالم ��ر يحت ��اج اىل
قرارات �سيا�سية ولي�س فقط مفاو�ضات".
وي�صط ��دم ا�ستئن ��اف املفاو�ض ��ات مب�س�أل ��ة
اال�ستيط ��ان اال�سرائيل ��ي ،اذ يطال ��ب
الفل�سطيني ��ون اوال بوقف �شام ��ل لهذا الن�شاط
يف ال�ضف ��ة الغربي ��ة املحتل ��ة مب ��ا فيه ��ا القد�س
ال�شرقي ��ة الت ��ي �ضمته ��ا ا�سرائي ��ل يف حزيران
.1967
لك ��ن حكوم ��ة نتانياه ��و تعر�ض فق ��ط جتميدا
جزئي ��ا لبن ��اء امل�ستوطن ��ات وتري ��د ا�ستئن ��اف
احلوار من دون �شروط م�سبقة.
م ��ن جهتها اك ��دت كتلة حما� ��س الربملانية ام�س
االثن�ي�ن انه ��ا ل ��ن تعرتف ب ��اي اج ��راءات لنقل

�صالحي ��ات املجل� ��س الت�شريع ��ي ل ��دى انته ��اء
واليت ��ه اىل املجل� ��س املركزي ملنظم ��ة التحرير
الفل�سطينية.
وق ��ال الناط ��ق با�سم كتل ��ة التغي�ي�ر واال�صالح
التابع ��ة حلما� ��س �ص�ل�اح الربدوي ��ل يف بي ��ان
�صحايف "ل ��ن نعرتف باي اج ��راءات تقوم بها
حركة فتح فكل ما تفعله فتح هو تر�سيخ �صورة
االنق�سام".
وا�ض ��اف ان "املجل�س الت�شريع ��ي الفل�سطيني
ا�ستم ��د �شرعيت ��ه م ��ن ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي
مبا�شرة ولي�س ع�ب�ر اي و�سيط وبالتايل الذي
ي�ستطيع ان ينهي فرتة عمل املجل�س الت�شريعي
هو ال�شعب الفل�سطين ��ي حينما ينتخب جمل�سا
ت�شريعيا جديدا ليحل حمل املجل�س احلايل".
واو�ض ��ح الربدوي ��ل ان "م ��ا ي�سم ��ى باملجل�س
املركزي الفل�سطيني م�ؤ�س�سة منتهية ال�صالحية

وغري �شرعية وال متثل خيار ال�شعب الفل�سطيني
وبالت ��ايل فهي غري خمول ��ة بالت�ص ��رف ب�إرادة
ال�شعب الفل�سطيني وخياراته".
وكان رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني �سليم
الزعن ��ون اعل ��ن االح ��د ان املجل� ��س املرك ��زي،
اح ��دى اعل ��ى الهيئ ��ات القيادي ��ة يف منظم ��ة
التحرير الفل�سطيني ��ة� ،سيناق�ش خالل اجتماع
له منت�صف ال�شهر املقبل م�س�ألة ت�سلمه ل�سلطات
املجل� ��س الت�شريع ��ي لتعذر اج ��راء االنتخابات
الرئا�سي ��ة والت�شريعي ��ة يف موعدها املقرر يف
كانون الثاين/يناير .2010
وكانت حركة حما�س ،التي ت�سيطر على غالبية
املقاع ��د يف املجل�س الت�شريعي احلايل ،رف�ضت
اج ��راء االنتخاب ��ات الرئا�سي ��ة والت�شريعي ��ة
الت ��ي دعت اليه ��ا ال�سلط ��ة الفل�سطينية يف هذا
التاريخ.

وزارة امل���ال���ي���ة يف ع���ه���دة ام�������ر�أة ل��ل��م��رة االوىل يف ت���اري���خ ل��ب��ن��ان
بريوت /اف ب

و�ض ��ع ت�سل ��م ري ��ا حف ��ار احل�س ��ن
املتخ�ص�ص ��ة يف ال�ش� ��ؤون املالي ��ة من ��ذ
اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،وزارة امل ��ال ح ��دا
الحت ��كار الرج ��ال ر�أ� ��س هذه ال ��وزارة
التي تع ��د من امل�ؤ�س�س ��ات الرئي�سية يف
االدارة اللبنانية.
وت�ض ��م احلكوم ��ة اللبناني ��ة امل�ؤلفة من
ثالث�ي�ن ع�ض ��وا امراة ثانية ه ��ي وزيرة
الدولة من ��ى عفي�ش التي كان ��ت نا�شطة
يف املجتم ��ع املدين يف جمال الدفاع عن
حقوق املر�أة.
وري ��ا احل�س ��ن ام لثالث ��ة اوالد .وق ��د
ح�صلت على ماج�ستري يف ادارة االعمال
من جامعة ج ��ورج وا�شنطن االمريكية،
وعملت لف�ت�رة طويل ��ة يف فريق رئي�س
ال ��وزراء ال�سابق ف� ��ؤاد ال�سنيورة ومع
م�ؤ�س�س ��ات دولية .وق ��د اختارها رئي�س

احلكوم ��ة �سع ��د احلري ��ري م ��ن �ضم ��ن
ح�صته يف حكومة الوحدة الوطنية .اما
عفي�ش فهي حم�سوبة على ح�صة رئي�س
اجلمهورية مي�شال �سليمان.
واعت�ب�رت رئي�س ��ة املجل� ��س الن�سائ ��ي
اللبن ��اين �آم ��ال كب ��ارة ال�شع ��راين
يف حدي ��ث لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س ان
احلري ��ري "قام بخط ��وة مهمة جدا عرب
ت�سمية امر�أتني يف حكومته".
لكنه ��ا ا�ضاف ��ت ان "ذل ��ك لي� ��س كافي ��ا
بع ��د" لتحقي ��ق م�شارك ��ة كامل ��ة للمر�أة
عل ��ى �صعي ��د �سلط ��ة الق ��رار واحلي ��اة
ال�سيا�سية.
ويتباه ��ى لبنان بان ��ه طليعي يف اعطاء
املر�أة حقوقها يف العامل العربي ،ال �سيما
على �صعي ��د حق االقرتاع والرت�شح ،اال
ان القانون ال يزال يحرمها من كثري من
احلقوق اال�سا�سي ��ة .باال�ضافة اىل ذلك،

جنح ��ت اربع ن�س ��اء فق ��ط يف الو�صول
اىل الربمل ��ان (عدد مقاع ��ده  )128خالل
االنتخاب ��ات االخ�ي�رة ،معظمه ��ن ع ��ن
طريق وراثة �سيا�سية.
وكانت ليل ��ى ال�صلح حم ��اده اول امر�أة
تع�ي�ن وزي ��رة يف لبن ��ان لع ��ام ،2004
وهي حفي ��دة رئي�س احلكوم ��ة ال�سابق
ريا�ض ال�صلح.
وقالت ال�شع ��راين "كنا ن�أمل ان حت�صل
الن�س ��اء عل ��ى ن�سب ��ة ثالثني باملئ ��ة على
االق ��ل م ��ن التمثي ��ل احلكوم ��ي ال �سيما
ان ن�سب ��ة الن�س ��اء اللوات ��ي �شارك ��ن يف
الت�صوي ��ت يف انتخاب ��ات حزي ��ران/
يونيو املا�ضي بلغت ."%53
وا�ضاف ��ت "لال�س ��ف يف ه ��ذا البل ��د ،ال
ميكن للن�ساء اللواتي يتمتعن بالكفاءات
املطلوب ��ة الو�ص ��ول اىل من�ص ��ب ع ��ال،
ب�سبب التحا�ص�ص ال�سيا�سي والطائفي

بني الرجال".
وا�شارت اىل ان "الوزيرتني اجلديدتني
تتمتع ��ان مبوا�صف ��ات علمي ��ة وخربات
عل ��ى م�ست ��وى ع ��ال ،وبالت ��ايل ،ف ��ان
تعيينهما ي�شكل خط ��وة اىل االمام على
االقل بالن�سبة اىل تقدير الكفاءات".
وق ��د ف ��ازت املحامي ��ة امل ح ��داد االحد
مبن�ص ��ب نقي ��ب املحام�ي�ن يف ب�ي�روت،
لت�صب ��ح امل ��ر�أة االوىل الت ��ي ت�ص ��ل اىل
ه ��ذا املن�صب من ��ذ ت�أ�سي� ��س النقابة قبل
ت�سعني عاما.
وعامل املال لي�س جديدا على ريا احل�سن
الت ��ي تول ��ت م�س�ؤولي ��ات يف برام ��ج
م�ساع ��دات مالية عديدة م ��ن م�ؤ�س�سات
دولي ��ة اىل لبنان ،وكان ��ت م�س�ؤولة قبل
انتقاله ��ا اىل وزارة امل ��ال ع ��ن برنام ��ج
االمم املتح ��دة االمنائ ��ي م ��ع رئا�س ��ة
احلكومة اللبنانية.

ومنذ  ،2003عمل ��ت احل�سن ( 42عاما)
مع ثالث ��ة وزراء للمال عل ��ى ال�سيا�سات
املالي ��ة ،وت�ؤك ��د انه ��ا م�ستع ��دة وقادرة
على رفع التحديات التي �ستواجهها يف
عملها اجلديد.
وقالت الوزيرة اجلديدة لوكالة فران�س
بر� ��س "ان ��ه حتد كب�ي�ر ،وان ��ا ادرك ذلك
متاما".
وا�ضاف ��ت "اظ ��ن ان ك ��وين ام ��ر�أة
ي�ساعدين على التعامل مع ال�ضغوط".
وتابعت "انوي اال�ستعانة بالدبلوما�سية
والدفاع ع ��ن �آرائي داخ ��ل احلكومة ،ال
�سيما عندم ��ا يحني موعد اقرار املوازنة
العامة".
وال �ش ��ك ان مهم ��ة ريا احل�س ��ن �ستكون
�شاقة.
فلبنان يعترب من الدول االكرث مديونية
يف الع ��امل وينوء حتت ثقل دين مرتاكم

ي�صل اىل خم�سني مليار دوالر.
وم ��ن اال�ستحقاق ��ات الت ��ي �ستواجهه ��ا
احل�س ��ن اي�ض ��ا خالل عمله ��ا احلكومي،
م�شاري ��ع اخل�صخ�ص ��ة الت ��ي تطال ��ب
اجله ��ات املانح ��ة بتنفيذه ��ا يف لبن ��ان،
لتف ��ي بوعوده ��ا بتق ��دمي قرو� ��ض
وم�ساعدات اق ��رت يف م�ؤمتر باري�س 3
مل�ساعدة لبنان العام .2007
وت�ض ��م حكوم ��ة الوح ��دة الوطني ��ة
وزراء معار�ض�ي�ن ب�ش ��دة لل�سيا�س ��ات
املالي ��ة الت ��ي اعتم ��دت من ��ذ  ،2005اي
منذ ت ��ويل ف� ��ؤاد ال�سنيورة ،اح ��د ابرز
وجوه تيار امل�ستقبل برئا�سة احلريري،
رئا�س ��ة احلكوم ��ة ،ول�سيا�س ��ات رئي�س
احلكوم ��ة الراح ��ل رفي ��ق احلري ��ري
املالي ��ة قب ��ل  .2005وال يواف ��ق جمي ��ع
اع�ض ��اء احلكوم ��ة احلاليني عل ��ى مبد�أ
اخل�صخ�صة.

�سعد احلريري

الكويت :بوادر "�أزمة" جديدة بعد طلب
ا�ستجواب رئي�س احلكومة
دبي CNN

عن �صحيفة اخبار العرب االمارا تية

يبدو �أن الكويت تقرتب من �أزمة
�سيا�سي ��ة جدي ��دة ،مماثل ��ة لتل ��ك
الأزم ��ات املتالحقة الت ��ي �شهدتها
الدول ��ة اخلليجية م�ؤخر ًا ،والتي
�أ�سف ��رت ع ��ن �إقال ��ة احلكوم ��ة
وح ��ل الربملان ،بع ��د تقدمي نواب
مبجل�س الأمة طلبات ال�ستجواب
رئي� ��س احلكوم ��ة� ،أو وزراء من
�أفراد الأ�سرة احلاكمة.
وتتمثل بوادر الأزمة "الو�شيكة"
يف تقدمي النائ ��ب في�صل امل�سلم،
طلب ��ا ال�ستج ��واب رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ،ال�شي ��خ نا�ص ��ر املحمد
الأحم ��د ال�صب ��اح ،ب�صفته ،وهو
الطلب ال ��ذي �أعلن رئي�س جمل�س
الأم ��ة ،جا�س ��م اخل ��رايف� ،أن ��ه
�س ُيدرج عن ج ��دول �أعمال جل�سة
الثامن من كانون الأول املقبل.
وق ��ال اخلرايف �إن ��ه ت�سلم الطلب
الذي قدمه النائب الدكتور في�صل
امل�سل ��م اخلا� ��ص با�ستج ��واب
رئي� ��س احلكوم ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل
�أن ��ه �أبل ��غ ال�شي ��خ نا�ص ��ر بطلب ��ه
لال�ستج ��واب� ،إال �أن ��ه �أع ��رب عن
�أمل ��ه يف �أن "يتمك ��ن جمل� ��س
الأمة م ��ن �إنه ��اء ه ��ذه املوا�ضيع
بالإخ ��وة واملحبة واحلر�ص على

اال�ستقرار" ،وفق� � ًا ملا نقلت وكالة
الأنباء الكويتية.
وكان النائ ��ب امل�سل ��م ق ��د تق ��دم
ر�سمي ًا الأح ��د �إىل الأمانة العامة
ملجل� ��س الأم ��ة الكويت ��ي بطل ��ب
ال�ستج ��واب "رئي�س ال ��وزراء"،
ويت�ضم ��ن الطل ��ب حموري ��ن،
يخت� ��ص �أولهم ��ا بـ"م�صروف ��ات
دي ��وان الرئي� ��س" ،بينما يخت�ص
الآخ ��ر بـ"�شي ��كات الرئي� ��س
للنواب".
وا�ستند النائب يف طلبه �إىل املادة
 100م ��ن الد�ست ��ور ،الت ��ي تن�ص
عل ��ى �أن ��ه "يح ��ق ل ��كل ع�ضو من
�أع�ض ��اء جمل�س الأم ��ة� ،أن يوجه
�إىل رئي�س جمل�س الوزراء ،و�إىل
ال ��وزراء ا�ستجوابات عن الأمور
الداخل ��ة يف اخت�صا�صاته ��م ،وال
جتري املناق�ش ��ة يف اال�ستجواب
�إال بعد ثمانية �أيام على الأقل من
يوم تقدمي ��ه ،وذلك يف غري حالة
اال�ستعجال ،وموافقة الوزير".
وج ��اء طل ��ب ا�ستج ��واب رئي� ��س
احلكوم ��ة داخ ��ل الربمل ��ان ،بع ��د
قلي ��ل من �إق ��دام وزي ��ر الداخلية،
وهو �أي�ض ًا م ��ن الأ�سرة احلاكمة،
عل ��ى خط ��وة غ�ي�ر معت ��ادة يف
احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة الكويتي ��ة،

عندم ��ا طل ��ب �إحال ��ة نف�س ��ه �إىل
"حمكمة الوزراء" للتحقيق معه
ب�ش� ��أن ا�ستج ��واب تقدم ب ��ه �أحد
�أع�ضاء الربملان.
جاء ق ��رار الفريق الرك ��ن ال�شيخ
جاب ��ر اخلال ��د ال�صب ��اح ،يف
الث ��اين م ��ن نوفم�ب�ر /ت�شري ��ن
الث ��اين اجلاري ،على خلفية ملف
"الإعالن ��ات االنتخابي ��ة" العائد
لع ��ام  ،2008بعدم ��ا تقدم النائب
م�سلم ال�ب�راك با�ستجواب حتدث
فيه عن �شبهات مالية و�إدارية يف
ال�صفق ��ة.وكان جمل� ��س الن ��واب
الكويت ��ي ق ��د ج ��دد يف يوني ��و/
حزي ��ران املا�ضي ،ثقت ��ه بال�شيخ
جاب ��ر اخلال ��د ال�صب ��اح كوزي ��ر
للداخلي ��ة ،لينه ��ي بذل ��ك اخلالف
ح ��ول امللف ال ��ذي كان من املمكن
�أن يه ��دد اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي
يف بل ��د تك ��ررت في ��ه الأزمات مع
عملي ��ات اال�ستج ��واب وط ��رح
الثقة.يذك ��ر �أن ال�شي ��خ نا�ص ��ر
ال�صب ��اح �ش ��كل �س ��ت حكوم ��ات
خالل ال�سن ��وات الثالثة املا�ضية،
وذلك ب�سبب اال�ستقاالت املتتالية
�أو ح ��ل جمال� ��س الن ��واب عل ��ى
خلفية طلبات ا�ستج ��واب �شملت
رئي�س الوزراء.

