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ت����ق����دم م���ل���ف ال����وس����اط����ة األم����ي����رك����ي����ة ف��ي 
ال��م��ف��اوض��ات ب��ي��ن ل��ب��ن��ان وإس���رائ���ي���ل ح��ول 
السياسي  المشهد  البحرية  الحدود  ترسيم 
ال��داخ��ل��ي، رغ��م ان��ه��م��اك األوس����اط الرسمية 
وال���س���ي���اس���ي���ة ف����ي االس����ت����ش����ارات ال���ج���اري���ة 
ل��ت��أل��ي��ف ال��ح��ك��وم��ة. ذل����ك ان����ه ب��ع��د ي��وم��ي��ن 
م����ن ص�������دور م�����ؤش�����رات ل���ت���ح���ري���ك أم���ي���رك���ي 
الخارجية  أعلنت  إس��رائ��ي��ل،  م��ع  لالتصاالت 

األميركية ما يشبه التطور اإليجابي في هذا 
الملف، اذ افادت ان الوسيط األميركي في 
ال��م��ف��اوض��ات ب��ي��ن ل��ب��ن��ان وإس��رائ��ي��ل ام��وس 
ه���وك���ش���ت���اي���ن ع���ق���د م����ف����اوض����ات االس����ب����وع 
"وان  اس��رائ��ي��ل  ف��ي  المعنيين  م��ع  ال��م��اض��ي 
المباحثات كانت مثمرة وتقدمت نحو هدف 
ت��ذل��ي��ل ال���ف���وارق ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن". وأك���دت 
في  المتحدة  ال��والي��ات  "اس��ت��م��رار  الخارجية 

األي��ام  المعنية خ��الل  م��ع األط���راف  التواصل 
واالسابيع المقبلة".  

ف��ي غ��ض��ون ذل��ك ل��م تكن الجولة األول��ى 
التي  الملزمة  غير  النيابية  االستشارات  من 
اج���راه���ا ال��رئ��ي��س ال��م��ك��ل��ف ن��ج��ي��ب ميقاتي 
سوى  النيابية  الكتل  معظم  شملت  والتي 
تأكيد للمؤكد لجهة رسم المشهد النيابي 
وال��س��ي��اس��ي ال��م��ع��ق��د ال����ذي ي��ح��وط بمهمة 

العتيدة. فمع  الحكومة  تأليف  ميقاتي في 
يوحي  للكتل  المعلنة  ال��م��واق��ف  ظ��اه��ر  ان 
برغبات في تسهيل مهمة الرئيس المكلف، 
غير ان بواطن األمور ال تستوي مع المشهد 
ال��ش��ك��ل��ي. ام���ا ال��م��ف��ارق��ة ال���ب���ارزة ال��ت��ي غلبت 
ع��ل��ى ال��وق��ائ��ع ال��س��ي��اس��ي��ة ال��م��ت��ص��ل��ة ب��ه��ذه 
االس��ت��ش��ارات فتمثلت ف��ي ت��ن��اق��ض واس��ع 

10يعكس جانبا من الصراع السياسي 

واشنطن تعلن التقدم يف مفاوضات الترسيم

المشاورات الجدية لم تنطلق بعد
والتأليف بين كتل زاهدة وكتل زاحفة

الجولة الثانية من االستشارات اليوم
وسط معالم انقسامات حادة حول تعديل الحكومة

أدى تسرب غاز سام بعد سقوط صهريج في ميناء العقبة بجنوب األردن أمس، إلى 
سقوط قتلى وعشرات الجرحى، بحسب ما أفاد به األمن العام األردني.

وعقب الحادث، أعلنت الحكومة األردنية تشكيل فريق للتحقيق في حادث سقوط 
صهريج الغاز السام في ميناء العقبة، التخاذ اإلجراءات الالزمة.

الحادث،  تداعيات  على  للوقوف  العقبة  إل��ى  الخصاونة  بشر  ال���وزراء  رئيس  وت��وّج��ه 
وتوفي إثر ذلك حتى اآلن 10 أشخاص وأصيب 251، وفق مصادر، في حين قال مدير 
وإنهم  السام،  بالغاز  االختناق  بحاالت  امتألت  المنطقة  مستشفيات  إن  العقبة  صحة 

أقاموا مستشفى ميداني.
وبالعودة إلى تفاصيل الحادث، قال الناطق باسم مديرية األمن العام عامر السرطاوي 
في بيان، إنه "أثناء األعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم سقط صهريج معبأ بمادة 

غازية سامة أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".
 

أزمة وإخالء
وقالت مصادر رسمية أردنية، إن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من 

األردن: قتلى وعشرات املصابين 
بعد سقوط صهريج غاز بميناء العقبة

)نبيل اسماعيل( في الصورة االولى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يدون مالحظات النواب وفي الثانية يمسك بيد الرئيس نبيه بري ليدخل معه القاعة مفتتحا اولى حلقات االستشارات.   

افتتـاحيـة النهــار

لبنان إلى أين عشية االستحقاق الرئاسي؟
ال��الم��ع��ق��ول: استمرار  ان��ه يعيش ف��ي م��س��رح  ال��وض��ع ف��ي لبنان يتصور  ال��ى  َم��ن ينظر 
ر منه ومن تداعياته المخيفة والمختلفة كثيرون، فيما 

ّ
وتسارع وتيرة االنهيار الذي حذ

تقوم اللعبة السياسية حول تأليف الحكومة، وتحديدا حول شكلها، كما لو ان لبنان 
المقبلة. وال  الرئاسية  االنتخابات  استحقاق  فيها  ر 

ّ
يؤث لعبة  طبيعية.  ظروفا  يعيش 

يكفي تصريح سياسي من هنا او هناك في شأن المخاطر القائمة وضرورة االسراع في 
المخاوف  تنعكس  ان  هو  المفترض  الحكومة.  موضوع تشكيل  في  الى حل  التوصل 
العملي  الصعيد  على  ومشتركة  وفاعلة  جدية  مقاربة  في  نسمعها  التي  والتحذيرات 
من كافة المكونات السياسية لتشكيل حكومة سّميتها سابقا حكومة هدنة وطنية. 
اي��ا تكن رهانات هذا  الجميع،  نتائجه  ال��ذي تطاول  االنهيار  حكومة تعمل على وق��ف 
الطرف او ذاك على متغيرات خارجية تصب في مصلحته، كما هي دائما الرهانات في 

"اللعبة السياسية" في لبنان .
تكنوقراطية  تكون حكومة  هل  يأتي:  ما  ح��ول  ينصّب  اليوم  ال��دائ��ر  النقاش  لكن 
مختلفة ارباب  ب��درج��ات  ب��ه��ا  يتحكم  سبقتها،  ال��ت��ي  وت��ل��ك  ال��ح��ال��ي��ة  بالحكومة  اس���وة 
يقول  كما  المرحلة  طبيعة  بسبب  أم حكومة سياسية  خارجها،  من  السياسية  اللعبة 

السياسيون  ال���وزراء  فيها  يلعب  أم حكومة تكنوسياسية  ال��رأي،  ه��ذا  اصحاب 

¶ وزير سابق

مشاركة  األميركية  الخارجية  وزارة  أك��دت 
وفد أميركي في جولة مفاوضات غير مباشرة 
مع إيران حول البرنامج النووي اإليراني هذا 
حين  ف��ي  القطرية،  العاصمة  ف��ي  األس��ب��وع 
ي��ت��وّج��ه ك��ب��ي��ر ال��م��ف��اوض��ي��ن اإلي��ران��ي��ي��ن في 
الملف النووي علي باقري اليوم إلى الدوحة.

األم��ي��رك��ي��ة،  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  وأوض���ح���ت 
الستكمال  مستعدة  المتحدة  ال��والي��ات  أن 
وت��ط��ب��ي��ق االت���ف���اق ال����ن����ووي، وال����ع����ودة إل��ى 
لكنها  لالتفاق.  والمتبادل  الكلي  االمتثال 
إي��ران  أضافت أن تحقيق ذل��ك يتطلب من 
التنازل عن مطالبها اإلضافية التي هي خارج 

إطار اتفاق فيينا النووي.
اإلسالمية  الجمهورية  وك��ال��ة  نقلت  كما 
ل��ألن��ب��اء "إرن����ا" ع��ن م��ص��در ف��ي ال��خ��ارج��ي��ة أن 
ال���م���ف���اوض���ات ال���ن���ووي���ة س��ت��ب��دأ ال���ي���وم في 

الدوحة بهدف رفع العقوبات.
وك���ان���ت ص��ح��ي��ف��ة "ال��واش��ن��ط��ن ب��وس��ت"  
األم���ي���رك���ي���ة ن��ق��ل��ت ع����ن م����س����ؤول أم��ي��رك��ي 

ال��والي��ات  إن  ق��ول��ه،  المستوى  رف��ي��ع 

سقط صاروخ روسي أمس على مركز تجاري 
ف��ي ش���رق أوك���ران���ي���ا، م��م��ا أدى ال���ى سقوط 
ع��ش��رة قتلى وإص��اب��ة أك��ث��ر م��ن 40 آخ��ري��ن 
بحسب الحاكم االقليمي فيما طلب الرئيس 
قادة  من  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني 
م��ج��م��وع��ة ال��س��ب��ع ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ن ف���ي أل��م��ان��ي��ا 

"دعمًا كاماًل وتامًا" إلنهاء الحرب.
ي��رأس ادارة  ال��ذي  وق��ال ديميترو لونين 
����ت����ل ع���ش���رة أش���خ���اص 

ُ
م��ن��ط��ق��ة ب���ول���ت���اف���ا "ق

وأصيب اكثر من 40 شخصا. هذا هو الوضع 
ح��ال��ي��ًا ف���ي ك��ري��م��ن��ت��ش��وك ب��س��ب��ب ال��ض��رب��ة 

الصاروخية".
وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���رئ���ي���س األوك����ران����ي 
الفايسبوك  ع��ل��ى  زيلينسكي  ف��ول��ودي��م��ي��ر 

:"أطلق المحتلون صاروخًا على مركز تجاري 
ك����ان ي���ت���واج���د ف��ي��ه أك���ث���ر م���ن أل����ف م��دن��ي. 
ال���م���رك���ز ال���ت���ج���اري ي��ح��ت��رق وع���م���ال اإلن���ق���اذ 
تخيل  المستحيل  وم��ن  النيران.  يكافحون 

عدد الضحايا".
وأرفق زيلينسكي رسالته بمقطع فيديو 
ي��ظ��ه��ر ال���ن���ي���ران ف���ي م���رك���ز ال���ت���س���وق ال���ذي 
تصاعدت منه سحب دخان كبيرة، وعربات 

إطفاء وعشرات األشخاص في الموقع.
وق�������ال ال���ن���اط���ق ب����اس����م األم�������م ال��م��ت��ح��دة 
الصحافي  م��ؤت��م��ره  ف��ي  ستيفان دوج��اري��ك 
ال��ي��وم��ي، إن ال��ض��رب��ة ال��روس��ي��ة ع��ل��ى المركز 
"نشير  وأض��اف:  للغاية".  "مؤسفة  التجاري 

م���رة ج��دي��دة إل���ى أن ك��اف��ة األط���راف 

هل تنجح الدوحة "النووية" يف ما عجزت عنه فيينا؟

زيلنسكي ال يرى الوقت مناسبًا للمفاوضات
وصاروخ روسي يشعل مركزًا تجاريًا أوكرانيًا

10
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)أ ف ب( وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو –إلى اليمين- واإليراني حسين أمير عبد اللهيان خالل مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة أمس.    

النيران مندلعة في أحد مباني المركز التجاري في مدينة كريمنتشوك بوسط أوكرانيا أمس. )أ ف ب(

ناصيف حتي ¶
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روزانا بو منصف

ل����ي����س واض�����ح�����ا ب���ال���ن���س���ب���ة ال�������ى م����ص����ادر 
لبنان  صدقية  م��دى  م��راق��ب��ة  ديبلوماسية 
الرسمي في اجتماع مجلس وزراء الخارجية 
بيروت  في  ينعقد  ال��ذي  التشاوري  العرب 
ف��ي ٢ ت��م��وز وال����ذي ت��رج��ح ه���ذه ال��م��ص��ادر 
ان  بل  الخارجية  وزراء  من  ع��دد  اال يحضره 
العربية ، ان لم يكن  ال��دول  تتمثل بعض 
ال��م��ن��دوب��ي��ن في  م��س��ت��وى  ع��ل��ى   ، غالبيتها 
ال��ج��ام��ع��ة ال���ع���رب���ي���ة. ف��ع��ل��ى ض����وء م��وق��ف��ي��ن 
ي��غ��ادره  ل��م  تموضعا  لبنان  يظهر  اخ��ي��ري��ن 
ب��ع��د ف��ي��م��ا ان ال��ط��م��وح ل���دى ك��ث��ر ان يبدأ 
ت���ح���ول م���ل���م���وس ف����ي ان���ت���خ���اب���ات رئ��اس��ي��ة 
ج��دي��دة ق��ري��ب��ا. اح���د ه��ذي��ن الموقفين هو 
اسماعيل  حماس  حركة  رئيس  استقبال 
واطالقه  الرسميين  المسؤولين  م��ن  هنية 
م���واق���ف م���ن ال��ع��اص��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��وج��ه��ة 
الدولة  واتاحة  العربية  ال��دول  ال��ى  تحديدا 
في  ه��ادف  سياسي  مؤتمر  عقد  اللبنانية 
بتظهير  ايضا  يتصل  االم��ر  ان  علما  لبنان 
م����وق����ف ل���ب���ن���ان���ي رس����م����ي ف�����ي ظ�����ل ص�����راع 
خالفة  ع��ل��ى  مبكر  فلسطيني  فلسطيني 
رئ���ي���س ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م��ح��م��ود 
الرئيس  سيلتقي  ان��ه  يرجح  ال��ذي  عباس 
االميركي ج��و ب��اي��دن ف��ي خ��الل زي��ارت��ه الى 
المنطقة في 12 تموز المقبل. ثمة مسعى 
لوضع او ضبضبة الورقة الفلسطينية تحت 
هذا  تحت  تستخدم  وان  االي��ران��ي  السقف 
ال��س��وري  ال��ن��ظ��ام  ح���اول  تماما كما  السقف 
م��رارا ونجح في ذلك ربما من ضمن شروط 
حماسة  مع  ايضا  للتفاوض  االوراق  تعزيز 
الغربية  بالضفة  ل��الم��س��اك  ح��م��اس  ح��رك��ة 
والمخيمات الفلسطينية. واستقبال هنية 
م��ن ق��ي��ادات سنية ي��ن��درج ف��ي اط���ار كسر 
ه��ذا االح��ت��م��ال. لكن تسأل ه��ذه المصادر 
اذا كان لبنان الرسمي بات يلعب على خط 
ش��روط��ا  يلبي  ان���ه  او  الفلسطيني  ال��ص��راع 
ه��ذا  ف��ي  ت��ص��ب  معينة  اقليمية  اه��داف��ا  او 
ال��ه��دف الن االم��ر ال يمكن ان يكون بريئا 
وال محض م��ص��ادف��ة ، ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ال 
او  م��ن دون ح��ض  يفترض ان يقوم بذلك 
دف���ع اق��ل��ي��م��ي. ام���ا ال��م��وق��ف االخ���ر فيتصل 
ب��ب��ل��ع ال��م��س��ؤول��ي��ن ال��س��ن��ت��ه��م ف���ي ال��ه��ج��وم 
الذي شنه احد مسؤولي " حزب الله" على 

وليد  لبنان  في  السعودية  المملكة  سفير 
بخاري علما ان الحزب هو جزء من السلطة 
ال��س��ي��اس��ي��ة وي���ش���ارك ف��ي��ه��ا وي��ت��ع��ي��ن عليه 
تاليا التزام االسس التي يعمل عليها لبنان 
ال��رس��م��ي وح��ك��وم��ت��ه ول��ي��س وف���ق اج��ن��دت��ه 
الخاصة. ومع ان العتب قد ال يطاول الحزب 
باعتباره  م��وض��وع هنيه  ف��ي  ال��ى ح��د كبير 
منسجما مع نفسه وواضحة اهدافه التي ال 
االقليمي  للمشروع  خدمة  توظيفها  يعني 
ال����ذي ي��ن��خ��رط ف��ي��ه ، ف���ان ال��ع��ت��ب ي��ط��اول 
انفتاح  ال��ى  يطمحون  الذين  السلطة  اه��ل 
تفعيل  ال��ى  م��ن جهة كما  وع��رب��ي  خليجي 
م��س��اع��دات ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي ال��ذي 
ت��س��اه��م ف��ي��ه ه����ذه ال�����دول ك���ذل���ك. وت��ال��ي��ا 
ان يوجهه  ما يمكن  االهمية  بالغ  سيكون 
م��ن رس��ال��ة وم��ا يمكن ان يطلبه من  لبنان 

دعم وان كان ذلك في اطار التحضير للقمة 
العربية المقبلة.

ففي الموقف التصعيدي االخير للحزب 
وال��ذي يقول البعض انه يتصل بالبيانين 
زي��ارة  اث��ر  ال��ل��ذي��ن ص���درا على  المشتركين 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى 
مصر واالردن وما ورد فيهما من ادانة علنية 
للحزب وسطوته على القرار اللبناني، فان 
السعودي  للسفير  الحزب  من  االن��ت��ق��ادات 
المخاوف  خلفية  على  وات���ت  ذل��ك  سبقت 
اجل  او نشاطه من  اثارها من تحركه  التي 
ل��دى الطائفة  ال��ح��د االدن���ى  تأمين ت��واف��ق 
ال��س��ن��ي��ة ال���م���ش���رذم���ة ت���ح���ت وط������أة غ��ي��اب 

مرجعية سياسية اساسية لديها. 
وال ت��س��ت��ب��ع��د ال��م��ص��ادر ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة 
ان ت��ن��درج ه��ذه ال��ت��ط��ورات م��ن ضمن عدة 

الشغل االقليمية من اجل التفاوض وليس 
من ضمن ض��رورات تصعيد خطيرة قياسا 
المنطقة.  ما يجري من ديناميات في  على 
الحال قد  ه��ذه  لبنان في  ان  ولكن يخشى 
قد  اقليمية  تهدئة  م��ن  س��وى  يستفيد  ال 
تنعكس عليه نسبيا في حال تفاهم الحد 
االدنى السعودي االيراني ولكنها لن تقدم 
ل���ه ال ح��ل��وال وال م��س��اع��دات ت��س��اع��ده على 
اع���ادة ان��ه��اض اق��ت��ص��اده. ف��ه��ذا ام��ر اخ��ر ال 
سيما في ظل ارتباك مخيف يواجه غالبية 
التي تتخبط في مواقف  السياسية  القوى 
في  للبنانيين  ب��وض��وح  ش��رح��ه��ا  ع��ن  تعجز 
وطبيعة  الحكومة  رئيس  تسمية  خ��ص  م��ا 
المشاركة في الحكومة ونوع الحكومة ، وهو 
االستحقاق ال��ذي ف��ي الواجهة راه��ن��ا، م��ا ال 
لرفضها  وتبعا  المنظور  المدى  يؤهلها في 
العتبارات  راه��ن��ا  حكومة  اي  ف��ي  المشاركة 
التبريرات  كل  رغ��م  على  تماما  واضحة  غير 
مواقف  تغيير  في  االضطالع  عن   ، المعلنة 
مع  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى صعيد  السلطة ال  اه���ل 
اذ  الخارج وال في ص��وغ سياسات جديدة. 
لم تجد  التي  النيابية  االنتخابات  نتائج  ان 
اي شكل  ف��ي  بعد  ترجمة  اي  ال��ى  سبيلها 
م��ن االش��ك��ال، يخشى ان تضيع ف��ي مهب 
ال��ت��واف��ق على اي موقف  ال��ق��درة على  ع��دم 
م��وح��د بين ال��ق��وى ال��ت��ي خ���ارج ق��وى ٨ اذار 
القوى  هذه  لسيطرة  القسري  واالستسالم 
المستقوية بضعف خصومها كما في غياب 
موقف  على ص��وغ  ال��م��دن��ي  المجتمع  ن���واب 
م��ع��ب��ر ع���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ال���ذي���ن س��اه��م��وا في 
انتخابهم. وذلك فيما تساهم هذه النقطة 
االخ���ي���رة ف��ي اق��ف��ال ال��ب��اب ع��ل��ى اي تعبير 
النتفاضة لم تعد ممكنة في الشارع كذلك.
النيابية  االنتخابات  بعد  لم يتغير شيء 
وك���ث���ر ال ي�����رون ال����ى ذل����ك س��ب��ي��ال ف���ي ظل 
الرئيس  والي��ة  من  االخيرة  االربعة  االشهر 
ميشال عون. ولكن الخشية كبيرة في ظل 
حسابات مختلفة محلية واقليمية متداخلة 
ان يتم السعي ال��ى ادام��ة ه��ذا ال��واق��ع بمنع 
اج����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة واف��ق��اد ق��وى 
ال��ج��دي��دة المفترضة اي ق��درة او  االك��ث��ري��ة 
فرصة لترجمة التغيير الذي وعدت به اقله 

لوقت لن يكون قصيرا في اي حال.

 rosana.boumonsef@annahar.com.lb

لبنان والورقة الفلسطينية تحت سقف ايران

تحليل سياسي

مجد بو مجاهد

ال ي����زال وق����ع أص�����داء اس��ت��ح��ق��اق االن��ت��خ��اب��ات 
ال���ن���ي���اب���ي���ة ي�����ت�����رّدد ف����ي األذه����������ان ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ويستحضر في الصور والالفتات التي طبعت 
ع���ن���اوي���ن ب������ارزة ب���ات���ت م��ت��راف��ق��ة م���ع ال���ذاك���رة 
المحلّية. ويتصّدر مصطلح "نحنا بّدنا، ونحنا 
فينا" الكلمات األكثر رسوخًا بعد أسابيع على 
المحطة االنتخابية، وسط زخٍم لم يخفت في 
ت���رداد ه��ذه الجملة على ن��ط��اق ال��م��ؤّي��دي��ن أو 
"العبارة  استندت  وقد  السواء.  على  الخصوم 
القواتية" في بناء أحرف أبجديتها إلى برنامج 
" ال��ت��ي 

ّ
���خ���ذ ع���ن���وان "خ��ري��ط��ة ال���ح���ل

ّ
م���وّس���ع ات

شرحت تفصيلّيًا "كيف فينا" أفكارًا وأفعااًل، 
انطالقًا من حصر السالح بيد الدولة اللبنانية 
بقّوة  واالستعانة  الدولية  ال��ق��رارات  وتطبيق 
دول���ّي���ة ض��م��ن ال���ق���رار 1701 ل��ض��ب��ط ال��ح��دود 
�����زت ال��ط��روح��ات ع��ل��ى تحقيق 

ّ
ال��ش��رق��ي��ة. ورك

الحياد اإليجابي وتطبيق الالمركزية الموّسعة 
خاذ القرارات التنظيمية 

ّ
بما يشمل تمكين ات

ي، واعتماد نطاق إداري 
ّ
على المستوى المحل

بجدوى  م��ش��اري��ع  ب��إن��ج��از  يسمح  بحجم  ي 
ّ
محل

ومالي  ضريبي  نظام  واعتماد  مقبولة،  مالّية 
والخدمات  ال��م��وارد  بين  بالربط  يسمح  ي 

ّ
محل

ال���م���ح���ل���ّي���ة. وف�����ّن�����دت "ال������ق������وات" م��ق��ت��رح��ات 
ف��ي االق��ت��ص��اد وال��م��ج��ت��م��ع وال��ب��ي��ئ��ة والتنمية 
المستدامة للخروج من األزمة المالية من خالل 
االتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي 
وإع������ادة ه��ي��ك��ل��ة ال��ق��ط��اع ال��م��ص��رف��ي وح��م��اي��ة 
صغار المودعين وإصالح المالية العامة وطرح 
ح��ل��ول ف���ي ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة وال��ب��ن��ى 
التحتية. وبدا الفتًا اقتراح استكمال اإلجراءات 
الرئيس  مطار  لفتح  واللوجستية  القانونية 

الشهيد رينيه معّوض في القليعات.
وت�����دور ت���س���اؤالت ح����ول ال���م���ق���ّوم���ات ال��ت��ي 
ي��م��ك��ن أن ت��ع��ت��م��ده��ا "ال������ق������وات" ل��ت��ح��ق��ي��ق 
مضامين أساسية ف��ي أه��داف��ه��ا، إن ل��م تختر 
بوابة المشاركة الحكومية في المرحلة الراهنة. 
ب��ال��دور  أن ح��س��اب��ات��ه��ا ال تستهين  وي��ت��ظ��ّه��ر 
يمكن  يدها،  في  برلمانّية  كحربة  التشريعي 
التي  أن تنطلق منها في رحلة "األل���ف ميل" 
 "القوات" بالدور 

ّ
تعتزم خوضها. وال تستخف

ال��ن��ي��اب��ي ال����ذي ك���ان ق���د خ��ّول��ه��ا ال��ض��غ��ط في 
المغتربين في دوائ��ر نفوسهم  سبيل اقتراع 
ع��ل��ى أس���اس 128 ن��ائ��ب��ًا، ك��إح��دى ال��خ��ط��وات 
الحديثة التي نجحت في ضمانها. كما أعلت 
ال���ص���وت ب��رل��م��ان��ي��ًا م���ن خ����الل ت��ق��دي��م س���ؤال 
للحكومة في شأن حماية التحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت واألم��ن الشخصي للقاضي طارق 
البيطار بعد تهديده. وكانت قد تبّنت قانون 

استقاللية القضاء بعد إنهاء دراسته في لجنة 
اإلدارة والعدل وأحيل على الهيئة العامة. وفي 
 

َ
تلق ل��م  برلمانية  أطلقت ص��رخ��ات  ال��م��ق��اب��ل، 
صدى ترجمة فعلية، ومنها مثاًل تقّدمها العام 
الماضي باقتراح قانون عدم المّس باالحتياطي 
اإللزامي. وإن كانت القدرة على تحقيق أهداف 
كبرى ترتبط بتثبيت حضور القوى السيادية 

في السلطة التنفيذية، فمتى يحين الوقت؟
ال��ق��وي��ة"  "ال��ج��م��ه��وري��ة  ع��ض��و تكتل  تشير 
ال��ن��ائ��ب��ة غ���ادة أي���وب ل���"ال��ن��ه��ار" إل���ى أن���ه "منذ 
االنتخابات حتى اليوم، ذهبنا إلى اعتماد نهج 
ووض���ع معايير وش���روط ه��ادف��ة لبناء ال��دول��ة. 
ونتمّسك بهذه المبادئ للقول إننا لم نرفض 
ان��ت��خ��اب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب لشخصه، 
��ل ال��م��ع��اي��ي��ر وال����ش����روط ال��ت��ي 

ّ
ب���ل ألن����ه ال ي��م��ث

وعمل  الشفافية  بنهج جديد يضمن  تسمح 
ال��م��ؤس��س��ات ب��ش��ك��ل م��الئ��م م���ع ب��ن��اء ال���دول���ة. 
واع��ت��م��دت "ال���ق���وات" ال��ال تسمية ف��ي رئاسة 
ال��ح��ك��وم��ة، ك��خ��ي��ار ف���ي م��ق��اب��ل أي ح��ك��وم��ة ال 
تتخذ  السيادة وال  ف��ي  واض��ح��ًا  موقعًا  تعتمد 
م��واق��ف م��ن س��الح "ح���زب ال��ل��ه"، بما ي��ح��ّد من 
قدرة االنفتاح على الدول الراغبة في مساعدة 
لبنان. فإما الذهاب إلى نهج جديد في تكوين 
الحكومات الذي ينبثق عنه التغيير ووضع حدٍّ 
لالنهيارات، وإما تكرار التجربة نفسها وإنفاق 
مزيد من أموال االحتياطي". وأّي سبل لترجمة 
من  وفينا"  "ب��دن��ا  بعبارة  المختصرة  األه���داف 
دون المشاركة في الحكومة المقبلة؟ تجيب 
أيوب أن "البالد باتت على مشارف أشهر قليلة 
من استحقاق رئاسة الجمهورية، الذي ُينتظر 
أن يشّكل الخطوة اإلصالحية األساسية. فإّما 
"الممانعة"  م��ح��ور  ق��وى  ز 

ّ
يحف رئ��ي��س  اختيار 

ويسقط إمكان تحقيق اإلصالحات بما يعني 
ل 

ّ
استكمال االنهيارات، وإّما اختيار رئيس يمث

السيادة وتحقيق حياد لبنان وصون اقتصاده. 

العتيدة لن تستطيع  الحكومة  وال يخفى أن 
الوصول إلى أفعال في غضون شهرين، قبل 
ل  دخول توقيت االنتخابات الرئاسية التي يعوَّ
ل المعيار الحقيقي لترجمة خيار الناس 

ّ
أن تمث

للتغيير. وال بّد من قرار باختيار رئيس سيادي 
اآلم��ال  يعيد  بما  والقوانين،  الدستور  يحترم 

باإلنقاذ والثقة الدولية". 
وهل يستطيع تكتل "الجمهورية القوية" 
المكّون من 19 نائبًا أن يحمل بمفرده مهّمة 
بلورة بنود البرنامج االنتخابي، أو نتحدث عن 
ع��م��ل ت��راك��م��ي ق��د ي��ح��ت��اج م��ح��ط��ات انتخابية 
ل رقمًا 

ّ
د أيوب أن "19 نائبًا يمث

ّ
الحقة؟ تؤك

 
ّ

ال ت��م��ّر أم��ام��ه ال���ق���رارات م���رور ال��ك��رام، ف��ي ظل
أص��وات تفضيلية أظهرت بوضوح توّجهات 
له التكتل 

ّ
الناخبين. هناك حضور وثقل يمث

ي��دًا وحدها  ال��ذي له مرجعيته، لكن  القواتّي 
ق، فيما االتكال أيضًا على أفرقاء عّدة 

ّ
ال تصف

س��ي��ادي��ي��ن ال ب���ّد أن ي��ت��م��وض��ع��وا ف��ي التوجه 
ن��ف��س��ه ل��ف��رض ال��م��س��ار ال��ت��غ��ي��ي��ري. ويتمثل 
العنصر األه��م في أّن 19 نائبًا يمثلون فريقًا 
واحدًا وقرارًا واحدًا في مواجهة المشروع اآلخر. 
وي��خ��ال البعض أن��ه ال ب��ّد م��ن التماس نتيجة 
ك��ام��ل��ة ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات، ل��ك��ن م��س��ار س��ن��وات 
من نهج كان قائمًا، يحتاج إلى مواجهة وإلى 
المواجهة  ب���دأت  ب��ع��دم��ا  يتفّكك  ح��ت��ى  وق���ت 
انطالقًا من 16 أيار الماضي". وتقول إن "ثمة 
لقاءات دائمة ستشهدها المرحلة الراهنة مع 
 الحلفاء. ولن ننتظر إع��ادة تفعيل اقتراح 

ّ
كل

القانون المقّدم المتعلق باستقاللية القضاء، 
بل سنعتمد على المسار القانوني التشريعي 
ال��ذي نستطيع من خالله  في مجلس النواب 
ز 

ّ
وض��ع الحجر األس��اس لبناء ال��دول��ة. كما نرك

على الوصول إلى الالمركزية".

majed.boumoujahed@annahar.com.lb

وجدي العريضي

االهتمام  م��ن  ق��در  على  لبنان  يستحوذ 
ال����ع����رب����ي ال�������ذي ي���س���ل���ك ط���ري���ق���ه ب���ق���وة، 
م���ا ت���ب���ّدى أخ���ي���رًا ف���ي ج���ول���ة ول����ي ال��ع��ه��د 
على  سلمان  ب��ن  محمد  األم��ي��ر  السعودي 
البيانين  كل من مصر واألردن من خالل 
والرئيس  األردن��ي  العاهل  مع  الختاميين 
المصري، اذ خصص بند أساسي للشأن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ص����ّب ف���ي خ���ان���ة "ح�����زب ال��ل��ه" 
وت���دخ���ل���ه ف����ي ك����ل م����ن س����وري����ا وال����ع����راق 
وال��ي��م��ن، ال���ى م���ا ي��ق��وم ب���ه ع��ل��ى ال��س��اح��ة 
اللبنانية من ممارسات حّولته الى دويلة 
ال��دول��ة. وث��م��ة زي���ارة قريبة  على ح��س��اب 
أحمد  العربية  للجامعة  العام  لألمين  جدًا 
ب��ي��روت، ول��و انها مبرمجة  ال��ى  الغيط  أب��و 
سلفا لمناسبة التحضيرات الجتماع وزراء 
يزيد  ان  منه  يؤمل  م��ا  ال��ع��رب،  الخارجية 
االه��ت��م��ام ال��ع��رب��ي، وت��ح��دي��دًا ال��س��ع��ودي، 
وعّمان  القاهرة  م��ع  وال��ت��واص��ل  بالتماهي 
وال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، إض��اف��ة ال��ى استمرار 
ال��ت��ن��س��ي��ق ال��ف��رن��س��ي – ال��س��ع��ودي، وان 
كان التركيز على الصندوق االستثماري 
اإلن��س��ان��ي وال��ت��ن��م��وي، ان��م��ا "اع���الن ج��ّدة" 
اع����ُت����ب����ر خ���ري���ط���ة ط����ري����ق، وُي����ن����ق����ل وف���ق 
في  أساسية  فقرة  أن  آن��ذاك  المتابعين 
ه����ذا اإلع������الن ح��م��ل��ت ب��ص��م��ات ل��ل��ري��اض 
ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  م��ن  بقبول 

ماكرون.
ف��ي ال��س��ي��اق م��ا ي��ج��ري م��ن ح���راك عربي 
واق���ل���ي���م���ي، آخ�����ذ ب���ال���ت���ف���اع���ل وس��ي��رت��ف��ع 
على  المقبلة،  القليلة  األيام  في  منسوبه 
أكثر من خلفية واستحقاق، بمعنى آخر 
لعة أن هناك 

ّ
تؤكد أوساط سياسية مط

خطًا بيانيًا بدأ يفعل فعله عربيًا وفرنسيًا 
أعلى  على  ات��ص��االت  وث��م��ة  وفاتيكانيًا، 
ال���م���س���ت���وي���ات ل���م���س���اع���دة ل���ب���ن���ان ق��ب��ل 
االرت���ط���ام ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي ب���دأ ي��الم��س كل 
وقطاعاتها،  ومؤسساتها  ال��دول��ة  مرافق 
ح��ي��ات��ي��ًا ومعيشيًا،  ي��ح��ص��ل  م��ا  خ��ص��وص��ا 
ف��ي وق��ت وع��ل��ى الصعيد ال��س��ي��اس��ي، ان 
س 

ّ
اللبناني نف العمق  العربي في  التوغل 

ال���ى ح���د ك��ب��ي��ر ال��س��ط��وة اإلي���ران���ي���ة ال��ت��ي 
"حزب  عبر  األخيرة  المرحلة  في  تفاعلت 
لبنان  م��ن  سياساتها  ينفذ  ال���ذي  ال��ل��ه" 
ال��ى ال��ع��راق واليمن وس��وري��ا، إض��اف��ة الى 
أن م��ا يسمى ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة "ال��ن��ات��و 
العربي" يهدف ليس فقط الى ما يحصل 
مساع  هناك  بل  الداخلية،  الساحة  على 
العراق من خالل رئيس وزرائه  يقوم بها 

يرعى في  الذي كان  الكاظمي  مصطفى 
اإليرانية.   – السعودية  العالقات  بغداد 
الرياض والحقًا  الى  زيارته  فان  وبالتالي 
الخانة،  انما تصب في هذه  الى طهران، 
وس��ي��ك��ون ل��ه��ا ارت�������دادات واض���ح���ة على 
"ح����زب  ب���ف���ع���ل دور  ال���م���ح���ل���ي���ة  ال���س���اح���ة 
ال���ل���ه" ال�����ذي ي��ت��آل��ف وط����ه����ران ع��ق��ائ��دي��ًا 
واي��دي��ول��وج��ي��ًا وي��ت��ل��ق��ى ال��دع��م ع��ل��ى كل 
المعنية  المصادر  ووفق  اذ  المستويات، 
قد  الكاظمي  مساعي  نجحت  ح��ال  وف��ي 
ي��ت��م ت��م��ري��ر االس��ت��ح��ق��اق ال���رئ���اس���ي عبر 
وبغطاء  واق��ل��ي��م��ي  وع��رب��ي  لبناني  ت��واف��ق 
على  معالمه  م��ا ستتوضح  وذل��ك  دول���ي، 
ض���وء ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي س��ي��ع��ود ب��ه��ا رئيس 
ات��ه ف���ي ج���ّدة  ال������وزراء ال��ع��راق��ي ب��ع��د ل��ق��اء
المساعي  استمرار  عن  ناهيك  وط��ه��ران، 
والتي  العربية  الجامعة  الى  لعودة سوريا 
ه��ي أي��ض��ًا م��ن ال��ع��ن��اوي��ن ال��م��ط��روح��ة في 

هذه المرحلة.
أب��و الغيط والتي  ال��ى زي���ارة  وب��ال��ع��ودة 
س��ي��ح��دد ج�����دول أع��م��ال��ه��ا ق���ري���ب���ًا، ف��ه��ي 
 
ً
تحمل أك��ث��ر م��ن ع��ن��وان وم��ع��ط��ى، ب��داي��ة

العرب  الخارجية  وزراء  لمؤتمر  التحضير 
لقمة  تمهيدًا  القاهرة  في  الذي سيعقد 
ال��ج��زائ��ر ال��ع��رب��ي��ة، وس��ي��ك��ون ل��ب��ن��ان بندًا 
لرفع  المؤتمر  أعمال  على جدول  رئيسيًا 
الجزائر، كما ان ثمة  الى قمة  التوصيات 
أجواء ومعلومات حول عقد "ميني مؤتمر" 
للجامعة العربية لمناقشة الوضع اللبناني 
ومساعدة هذا البلد، وذلك ما سيتم بحثه 
المسؤولين  مع  الغيط  أب��و  ات  ل��ق��اء خ��الل 
العربية  والرعاية  االهتمام  عبر  اللبنانيين 
والقلق على مصير هذا  بالهواجس  ربطًا 
البلد، وكذلك اعادته الى المحور العربي، 
وم���ن ث���م، وه��ن��ا ب��ي��ت ال��ق��ص��ي��د، ف���إن أب��و 

حسام  السفير  مساعده  مع  يتابع  الغيط 
زك���ي ت��ن��ف��ي��ذ ال���ورق���ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا ال����ى ل��ب��ن��ان وزي���ر 
الخارجية الكويتي، واستكمال المساعي 
 – اللبنانية  العالقة  تحصين  ال��ى  اآلي��ل��ة 

الخليجية من جوانبها كلها.
توازيًا، وحيال هذه األجواء و"الطحشة" 
ال���ع���رب���ي���ة ب����ات����ج����اه ل����ب����ن����ان، ت���ب���ق���ى وف���ق 
يحصل  ما  لمسار  والمواكبين  المتابعين 
رهن بعض العناوين األساسية ما يتمثل 
ب���ال���م���ف���اوض���ات اإلي���ران���ي���ة – األم��ي��رك��ي��ة 
ال��م��ت��وق��ف��ة وص����واًل ال���ى م��ا س��ت��ؤدي ال��ي��ه 
م���س���اع���ي رئ���ي���س ال���������وزراء ال���ع���راق���ي ب��ي��ن 
أن��ه ال يمكن  بمعنى  وط��ه��ران،  ال��ري��اض 
الخليجية،   – اللبنانية  ال��ع��الق��ة  تثبيت 
وتحديدًا مع السعودية، في ظل استمرار 
ال��ل��ه" ف��ي ح��م��الت��ه ع��ل��ى المملكة  "ح���زب 
وال��ت��ي تفاعلت ف��ي األي���ام ال��م��اض��ي��ة ال��ى 
ح����د اع���ت���ب���ار ال���س���ف���ي���ر ال����س����ع����ودي ول��ي��د 
البخاري "سفير الفتنة" في لبنان، وهذا 
م���ا ي��ف��رم��ل م��س��ار ال���وض���ع ب��رم��ت��ه ان على 
ال��م��س��ائ��ل االق��ت��ص��ادي��ة وال��م��ال��ي��ة  صعيد 
والمساعدات والسياحة وملفات عديدة، 
ولكن وفق ما ُينقل بأن األم��ور لن تعود 
ال��ى ال���وراء على خ��ط ب��ي��روت – ال��ري��اض، 
وع���ل���ى ه�����ذه ال��خ��ل��ف��ي��ة ال ي��م��ك��ن اغ���ف���ال 
لبنان  حيث  المتنامية،  العربية  الحركة 
لجولة  عينه  واألم���ر  ب��ق��وة خاللها،  ح��اض��ر 
ول��ي العهد ال��س��ع��ودي األخ��ي��رة  وم��ن ثّم 
للجامعة  ال��ع��ام  ل��ألم��ي��ن  المرتقبة  ال��زي��ارة 
ال��ى ب��ي��روت، ف��ي وق��ت ي��ع��ّول على ال��دور 
ب��ي��ن المملكة  ال��ك��اظ��م��ي  ب��ه  ال���ذي ي��ق��وم 
واي�������ران، ل����ذا ث��م��ة ت���رق���ب ل���ه���ذه األج����واء 
والحراك ليبنى على الشيء مقتضاه على 

اللبنانية. االستحقاقات  صعيد 

أّي سبيل ألهداف "القوات" دون املشاركة الحكومية؟
أّيوب لـ"النهار": ال أفعال وزارية قبل انتخابات الرئاسة

لبنان على املوجة العربية وترّقب 
ملساعي الكاظمي بين الرياض وطهران...

كل المؤشرات السياسية تعكس 
حتى االن عجزا عن ترجمة نتائج 

االنتخابات النيابية ما يهدد 
بفقدان " االكثرية " الجديدة 

المومنتم للتغيير 

تابع المسؤول المهم نفسه في صندوق النقد الدولي في 
واشنطن والمهتم بأوضاع لبنان ومناطق شرق أوسطية أخرى 

الحديث عن المشاورات التي كانت دائرة مع المسؤولين 
اللبنانيين، قال: "بعد عدم وفاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 

ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري بوعد إقرار اإلصالحات المطلوبة اجتمع الثاني بوفد 

صندوق النقد ولكن افتراضيًا بسبب جائحة كورونا وأكد له 
أن عدم إقرارها ليس مشكلة، إذ إنه سيدعو مجلس النواب بعد 

االنتخابات النيابية كما بعد انتخاب رئيس للمجلس النيابي 
وأعضاء هيئة مكتبه وتشكيل اللجان البرلمانية الى التصويت 

على مشروعات القوانين اإلصالحية المطلوبة. لم يقتنع 
الصندوق بجدية ذلك لكنه قّرر االنتظار. يبدو أن تأخيرًا 

د انتخاب رئيس للمجلس وهيئاته أو 
ّ
آخر سيحصل إذا تعق

رت أمور أخرى مثل تكليف شخصية سياسية تأليف 
ّ
إذا تعث

الحكومة الجديدة ثم ذهابها الى مجلس النواب طلبًا لثقته 
طبعًا بعد وضعها بيانًا وزاريًا ال يختلف كثيرًا عن بيانات 

الحكومة أو الحكومات السابقة التي لم تطّبق. هذا فضاًل عن 
أن الوقت بين انتهاء االنتخابات النيابية وتأليف الحكومة 

وموعد انتخابات رئاسة الجمهورية قصير جدًا ال يتعّدى 
بضعة أشهر، األمر الذي ال يضمن أواًل تأليف حكومة جديدة، 
وثانيًا انتخاب رئيس جديد للبالد من جّراء الخالفات الُمزمنة 

والخطيرة بين اللبنانيين وأحزابهم والطوائف والمذاهب". هنا 
استدرك المسؤول نفسه في الصندوق الدولي فقال: "طبعًا 
الوضع اللبناني صعب جدًا لكن الحلول تبقى دائمًا ممكنة. 
الكالم السياسي المعترض على التعاون مع صندوق النقد 

 أميركية تهدف الى تعزيز نفوذ الواليات 
ً
سواء العتباره أداة

المتحدة وسياستها في لبنان والكالم اآلخر المعترض على 
إصالحات ضرورية مثل خفض حجم الدولة وإداراتها كثير 

وكبير. الدافع إليه هو أواًل خلقه مشكلة للسياسيين اللبنانيين 
وأحزابهم وفي الوقت نفسه خلقه مشكلة اجتماعية مثل 

البطالة. هذا فضاًل عن مشكالت الكهرباء في وضعها الحالي 
وعن مشكالتها بعد البدء بتصحيح وضعها الكارثي، ومشكالت 

تصحيح وضع المصارف وإيجاد حل لمشكلة الديون الطائلة 
وأموال المودعين التي "طارت". ذلك كله صعب جدًا، وهذا 
أمٌر معروف. فلبنان ليس اليونان ومصر وال حتى األردن كما 

يحلو لبعض اللبنانيين االعتقاد. لبنان شعوب ودول وطوائف 
والدولة التي يفترض أن تحكمها وتنظم أمورها ممزقة. 

اليونان شعبها واحد أما لبنان فشعوب أو هكذا نعتقد. اليونان 
دولة ديموقراطية وباالنتخاب أوصل شعبها الى مجلس النواب 

حزبًا التزم تنفيذ اإلصالحات التي طالب بها االتحاد األوروبي 
ذها. الشعب اليوناني 

ّ
وصندوق النقد والبنك الدولي ونف

رغم اختالفاته السياسية خضع إلرادة الناخبين وساند كله 
ذت اإلصالحات المطلوبة 

ّ
المجلس المنتخب وحكومته فنف

على قساوتها، وسلكت اليونان طريق التعافي االقتصادي 

ص من الفساد على صعوبة األمرين. مصر أيضًا شعب 
ّ
والتخل

واحد وحكم واحد وصاحب القرار الرسمي فيها واحد هو 
عة التي لها رئيس واحد، هو صاحب قرار 

ّ
الدولة غير المشل

واحد ال ثالثة رؤساء رسميين مثل لبنان ولكل منهم رؤساء 
فعليون أقوى منه داخل شعبه أو طائفته يتحّكم بمواقفهم 
ويدير تناقضاتهم حفاظًا على المصالح غير الوطنية. حتى 

المملكة األردنية واحدة على هذا الصعيد رغم أن الصعوبات 
التي تعانيها ليست قليلة. طبعًا ُيقال" أضاف المسؤول المهم 

نفسه في صندوق النقد الدولي: "إن إجراءات الصندوق 
فقر الشعوب وتؤذي الشرائح الفقيرة منه برفع الدعم عن 

ُ
ت

 األزمات 
ّ

السلع الحياتية األساسية وغيرها، وتزيد تعقيد حل
االقتصادية والمالية وحتى السياسية الناجمة عنها. هذا ثابت 
مت أمرها للصندوق الدولي. هذا ما 

ّ
ق في الدول التي سل

ّ
وموث

ُيقال، لكن ذلك غير صحيح".
سألت: هل تنجح خطة صندوق النقد الدولي في لبنان؟ 

أجاب المسؤول المهم نفسه: "يقول البعض إن نجاحها 
غير ممكن بسبب انقساماته العميقة ومشكالته الكبيرة 

المتنّوعة. لكن ذلك ال يمنع الصندوق أو بعض كبار موظفيه 
من العمل التخاذ قرار بمساعدة لبنان تالفيًا النهياره التام. 
حتى وإن فشل الصندوق وخابت خطته فإن استمراره في 

العمل لتنفيذها وإن بعد إدخال تعديالت عليها يبقى 
أفضل من انهيار ثاٍن أكثر شمولية للبنان. يمكن القول 

للفئات واألحزاب الخائفة من اإلصالح على شعبيتها ودورها 
وسياساتها واتجاهاتها ال ضرورة لرمي الناس في الشارع فورًا 
حتى الذين أتخموا الدولة وإداراتها فاستنزفوها من دون أن 

يسهموا بأي قسط في تصحيح أوضاعها. لكن ال بد من وضع 
خطة تخفض حجم الدولة وتمنع االنعكاسات السلبية الكبيرة 

والكثيرة لذلك. وعلى الفئات واألحزاب المشار إليها االقتناع 
بذلك. ف�"حزب الله" مثاًل أو "الثنائي الشيعي" الذي يضّمه مع 
ف بعض الضغط المعيشي 

ّ
"حركة أمل" يستطيع مثاًل أن يخف

 وطني مع 
ّ

والنقدي على "مجتمعه أو بيئته" لكن ماذا عن حل
صندوق النقد الدولي، إذ إن انهيار الوضع على نحو كامل ال 
بد أن ُيفقد "الحزب" مثاًل و"الثنائية" التي يقودها قدرتهما 

على االستمرار في دعم مجتمعهما أو بيئتهما". ماذا جرى 
في االجتماع الذي عقده رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي 
ورئيسة صندوق النقد الدولي في قطر في حضور عدد من 

كبار موظفيه قبل أشهر؟ سألت. أجاب المسؤول المهم نفسه 
في الصندوق: "لم تظهر في ذلك االجتماع جّدية واضحة ونّية 

ثابتة عند الجانب اللبناني. وقد عّبر عن ذلك له وأمامه أحد 
معاوني رئيسة الصندوق".

ما رأيك في "العودة السعودية" الى لبنان؟ سألت. بماذا 
أجاب؟

sarkis.naoum@annahar.com.lb
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الموقف هذا النهار
سركيس نعوم
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■ شهدت مدينة جنوبية حدودية 
استقاالت بالجملة في صفوف 

قوة فاعلة ربطا بتداعيات 
انتخاب احد النواب الجدد

■ تشهد عالقة تيار سياسي 
بارز ومقرب من العهد وحزب 

وسطي توترًا من خالل تصفية 
حسابات في بعض الوزارات 
وفّشة خلق بموظفين من 

الطرفين.

■ لوحظ غياب احد النواب عن 

المشاركة في االستشارات 
الرئاسية والنيابية ضمن التكتل 

الذي اعتبر في عداده 

■ رد حساب يعتقد انه لنجل 
السيد حسن نصرالله عبر تويتر 
على النائب بيار بوعاصي الذي 
دعا "حزب الله" الى المساعدة 

في اطفاء حريق مار روكز 
ما دام عطل الدفاع المدني 

بقوله "عا اساس بدكن 
وفيكن، اذا حريق مش قادرين 

تطفو..."

أســرار اآللـهة

ابرهيم بيرم 

 ف��ي��ه��ا رئ��ي��س المكتب 
ّ
ف���ي ك���ل م���رة ي��ح��ط

السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية  
ماذا  عاليا:  السؤال  ُيطرح  بيروت  رحاله في 
جاء الرجل الذي يشغل حاليا منصب االمين 
الفلسطينية يفعل في  الحركة  لهذه  العام 
العاصمة اللبنانية المثقلة باالعباء والطافحة 

بالتناقضات؟ 
 وع��ل��ي��ه ت��ت��ع��دد االج���اب���ات وت��ت��س��ع دائ���رة 
الهواجس  منسوب  ان  والري��ب  التكهنات، 
إن لجهة  الحالية  ال��زي��ارة  م��ع  ارت��ف��ع  الكامنة 
ال���م���ض���م���ون ون���وع���ي���ة  ل���ج���ه���ة  ال���ت���وق���ي���ت او 

اللقاءات.
 وال ش���ك ي��ن��ط��وي ع��ل��ى دالالت 

ٌ
 ح����دث

الثانية  ل��ل��م��رة  ب��ي��روت  ال���ى  ي��أت��ي هنية  ان 
خ����ال اق����ل م���ن ع��ام��ي��ن وم���ع���ه وف����د يضم 
من  اذ  التنظيم،  ه��ذا  بصقور  ُي��ع��رف��ون  م��ا 
عام  الى  تعود  الماضية  زيارته  ان  المعلوم 
الثاثة  ال��رؤس��اء  من  ُيستقبل  وان   ،2021
الحلوة(  )ع��ي��ن  المخيم االك��ب��ر  ف��ي  وي��ج��ول 
دري��ان(  )المفتي  م��راج��ع  لقاء  ل��ه  يتاح  وان 
وقيادات احزاب في مقدمهم االمين العام 
ل�"حزب الله" السيد حسن نصرالله وقيادة 
"الجماعة االسامية". واالكثر جذبًا لانظار 
ان يطلق هنية تصريحات ومواقف نوعية 
وم���ث���ي���رة ل��اه��ت��م��ام م���ن م��ث��ل ح��دي��ث��ه عن 
محور  و"توحيد جبهة  ال��س��اح��ات"  "وح���دة 
الفصل  للمعركة  و"االس��ت��ع��داد  المقاومة" 

مع العدو".
 ك���ل ذل����ك ك����ان م��رف��ق��ا ب��ح��دي��ث خ��اف��ت 
بعض الشيء عن اصطحاب الرجل معه قادة 
ف��ي مهمة  غ���زة   - م��ن "ح��م��اس"  عسكريين 
الميداني  التنسيق  سبل  "درس  عنوانها 
االمر  وه��ذا  للحزب".  العسكرية  القيادة  مع 
الجهادية  الحركة  ان  اسُتبق بكام من نوع 
ق��د ق��ط��ع��ت ش��وط��ا ف��ي عملية ت��ه��دف ال��ى 
الداخل  في  عسكرية  رؤوس جسور  تركيز 
ال��ل��ب��ن��ان��ي، والس���ي���م���ا ع��ل��ى ت���خ���وم االراض�����ي 
الفلسطينية المحتلة. وهو يأتي استكماال 
لمعطيات راجت سابقا عن صواريخ مجهولة 
االخيرة  اآلون��ة  طلقت في 

ُ
أ والهوية  سب  النَّ

م����ن ال���ج���ن���وب ف����ي ات����ج����اه م���ن���اط���ق م��ح��ت��ل��ة 
الشاطىء  قبالة  البحر  ف��ي  سقط  وبعضها 
االسرائيلي  ان  حينه  في  والافت  المحتل. 
ومعه إعام غربي تعّمد وضع المسؤولية على 
غير عاتق "حزب الله" صاحب اإلمرة والنهي 
الى  اش���ارة  ف��ي  الجغرافية،  البقعة  تلك  ف��ي 
توجيه  تتعمد  فلسطينية  الفاعل جهة  ان 

رسائل عسكرية وسياسية.
 ف���ي ال��م��ع��ل��ن ي���أت���ي ه��ن��ي��ة ل���ي���ش���ارك في 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ق��وم��ي - االس���ام���ي ال����ذي ال��ت��أم 
اخ��ي��را ف��ي ب��ي��روت. وق��د تقّصد منظموه ان 
يبرزوا من بين الحضور فيه رموزا من "محور 

المقاومة". لكن ما اضاف مزيدا من االضواء 
ع��ل��ى زي�����ارة ه��ن��ي��ة ووض��ع��ه��ا ت��ح��ت المجهر 
ابيب  ت��ل  فيه  تطلق  مرحلة  ف��ي  تأتي  انها 
سيًا من التهديدات تجاه الساحة اللبنانية 
ل���درج���ة ان رئ���ي���س ارك���ان���ه���ا ه����دد ص��راح��ة 
وبلوغ  لبنان  اجتياح  على  ع��ازم��ة  ب���اده  ب��ان 
عاصمته على غرار اجتياح صيف عام 1982 
مغامرة  في  بالشروع  الله  ح��زب  فّكر  ما  "اذا 
ض��د اس���رائ���ي���ل"، وف���ي وق���ت ي��رت��ف��ع ال��ك��ام 
- غربي"  ع��رب��ي  "ن��ات��و  وال��ل��ق��اءات لتأسيس 
 يدها عن اي عمل عسكري 

ّ
لجبه ايران وغل

مستقبا هي او اذرعها في االقليم.
 وب��ح��س��ب االس��ت��ن��ت��اج��ات ال��ت��ي تكونت 
الساعات  في  الممانعة"  "محور  طاولة  على 
االخ��ي��رة، ف��ان زي��ارة هنية حققت اهدافها، 
اطلق  فالرجل  كثيرة.  ذل��ك  على  والبراهين 
ه���ذه ال��م��رة م��واق��ف ل��م ي��س��ب��ق ل��ه ان قالها 
ام����ام م��ق��ار ال��رئ��اس��ات ال��ث��اث )ق��ص��ر بعبدا 
تتخطى  التينة(  وعين  الحكومية  والسرايا 
حدود  التحفظ والرسميات لدرجة ان االمر 

استدعى موجة ردود فعل واسعة.
 ل������ذا ف������ان ع���ن���ص���ر االث����������ارة ه���ن���ا ت��ج��س��د 
ف��ي ات��اح��ة ال��ف��رص��ة لتظهير اوج����ه م��ق��ارن��ة 
ب��ي��ن ال���واق���ع ال��ل��ب��ن��ان��ي وب��ي��ن ال���واق���ع ال��ع��رب��ي 
ع��م��وم��ا. ف��ف��ي ح��ي��ن تنشغل ع��واص��م عربية 
"ناتو  تسميته  على  ��ف��ق 

ُّ
ات لما  باالستعداد 

ع��رب��ي - غ��رب��ي - اس��رائ��ي��ل��ي" ي��س��ع��ى ألخ��ذ 
الساحة  ب���دت  االق��ل��ي��م،  ف��ي  ودوره  مكانته 
اللبنانية وكأنها واقعة تحت سطوة المحور 
المناقض، وان بامكان اي رمز من رموز هذا 

المحور ان يصول ويجول في لبنان ويطلق 
كاما اعاد الى ذاكرة البعض كاما وتصرفا 
لبنان  ف��ي  ي��ط��ل��ق��ون��ه  الفلسطينيون  ك���ان 
قبيل االجتياح االسرائيلي للبنان في صيف 

عام 1982.
ك����ان ليعلي  م���ا  ه��ن��ي��ة  ان  ف���ي   وال ش���ك 
ص���وت���ه ع���ل���ى ه�����ذا ال���ن���ح���و وي��ت��ل��ف��ظ ب��ه��ذه 
المواقف لو لم يكن قد اخذ نفسا عميقا من 
علم  يعلم  استطرادا  وك��ان  "المحور"،  رف��اق 
عمليات  ام��ر  ينفذ  ذا  بكل  انما  ان��ه  اليقين 
في  السرعة  وج��ه  على  منه  مطلوبة  ومهمة 
االصطفافات  حيث  ب��ال��ذات  المرحلة  ه��ذه 
وال��ت��م��وض��ع��ات على اش��ده��ا م��ق��رون��ة بحملة 

تهديدات وضغوط.
 لذا ووفق مقاييس المحور اياه ومعاييره، 
فان المصادر التي هي على علم بالتفاصيل 
وال��خ��ل��ف��ي��ات ال���ت���ي اح��ي��ط��ت ب��ه��ا ف����ان ه��ذه 
"التنسيق  مستوى  اظ��ه��ار  تعمدت  ال��زي��ارة 
في  اساسيين  طرفين  بين  االستراتيجي" 
المحور يتولى كل منهما "جبهة مواجهة" ال 
يستهان بها مع اسرائيل، وبينت استتباعا 
ان ال��ح��ل��ي��ف ال��م��وث��وق ب��ه ل��ل��ح��زب )ح��م��اس( 
اللبنانية  الساحة  في  ق��وي  بحضور  يحظى 
اكثر من 14 مخيما فلسطينيا  حيث هناك 
الف   25250 م��ن  اك��ث��ر  جوانبها  بين  تضم 
ن���ازح ك��ان��وا ال���ى االم���س ال��ق��ري��ب ف��ي عهدة 
م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وع��ص��ب��ه��ا 
القوي حركة "فتح"، وكان حضور "حماس" 

يبدو هامشيا.
 وب����زي����ارة ه��ن��ي��ة ي���ك���ون ال���ح���زب ق���د اخ��ذ 

ام����ام ج��م��ه��وره "ش��رع��ي��ة" االع���ت���راف ب��ال��دور 
المحوري كرافعة في المواجهة المفتوحة مع 
االسرائيلي. لذا فان صورة هنية وهو يطلق 
من عين الحلوة اول من امس هذه المواقف 
الى  بالنسبة  االكبر  المطلوب  هي  النوعية 

الحزب. 
ال��ح��زب  ال��ع��ارف��ي��ن ان   ف��ال��م��ع��ل��وم بحسب 
ل���ي���س ب���ح���اج���ة اط����اق����ا ال�����ى ق�����وة ع��س��ك��ري��ة 
وكل  المقاتل،  جسمه  ال��ى  تنضم  ج��دي��دة 
م��ا ي��ري��ده ان ال يظهر وح��ده ف��ي المواجهة 
وان ي��ب��ره��ن ان ل��دي��ه ام���ت���دادات ت��ص��ل ال��ى 
غزة والضفة الغربية المحتلة، وهذا ما تؤّمنه 

زيارة هنية الحالية الى بيروت.
 واذا كانت تلك الفوائد هي التي يمكن 
ال��رج��ل، فانه  زي����ارة  م��ن  ل��ل��ح��زب ان يجنيها 
االخ���ي���ر س��ي��ح��ص��ل ع��ل��ى ع���وائ���د م���ن زي��ارت��ه 
التي تعّد خطوة اخرى تقّربه اكثر في رحلة 

المصالحة مع دمشق.
مساعي  ف��ان  المعطيات،  آخ��ر  وبحسب   
الحزب لم تنِه بعد القطيعة بين الطرفين، 
لكن الثابت ان دمشق اليوم هي غير دمشق 
ال��ت��ي اك��ت��وت ب��ن��ار انشقاق "ح��م��اس" عنها 
م��ع ب��داي��ة اش��ت��ع��ال فتيل ال��م��واج��ه��ات على 
وعلى  سنين.  عشر  م��ن  اكثر  منذ  ساحتها 
ب���ان المطلوب  ال��ح��زب مقتنع  م��ا ي��ب��دو ف���ان 
مزيد من الجهد ومزيد من الوقت لكي تعلن 
دمشق انها مستعدة العادة وصل ما انقطع 
مع "حماس"، ولكي تقتنع بان الحركة اليوم 
الى  التي خذلتها وانحازت  الحركة  هي غير 

الصف المعادي. 

رئ��ي��س  ب���زي���ارة  ال��ج��ب��ل"  س��ي��دة  ندد "لقاء 
ال���م���ك���ت���ب ال���س���ي���اس���ي ل���ح���رك���ة "ح����م����اس" 
ال�����ى ل���ب���ن���ان و"ال����م����واق����ف ال���ت���ي أط��ل��ق��ه��ا"، 
ع��ون  م��ي��ش��ال  ال��ج��م��ه��وري��ة  محمًا رئيس 
اليمين  أقسم  وال���ذي  ال��دول��ة  رأس  بصفته 
في  المباشرة  "المسؤولية  ال��دس��ت��ور،  على 
ت��غ��ط��ي��ة خ����رق اس��م��اع��ي��ل ه��ن��ّي��ة ل��ل��س��ي��ادة 
الوطنية من خال إطاق مواقف ال تمّت إلى 

المصلحة الوطنية بصلة".
واتهم "حزب الله" في بيان، إثر اجتماعه 

ب�"االصرار بصفته ممثًا  إلكترونيًا،  ال��دوري 
لبنان ساحة  على جعل  اإلي��ران��ي،  لإلحتال 
زيارة  م 

ّ
بريد"، و"هكذا نظ ص��راع وصندوق 

 ال تعني 
َ

هنية إلى لبنان والذي أطلق مواقف
لبنان ال من قريب وال من بعيد، وإنّما تضُعه 
اإلقليمية  ال��ص��راع��ات  فالق  على  جديد  م��ن 
وتعيد إنتاج خريطة اإلنقسام الداخلي حول 

الموضوع الفلسطيني".
وأخذ على"رئيس الجمهورية أنه "يجد 
ال��وق��ت الس��ت��ق��ب��ال إسماعيل  م��ّت��س��ع��ًا م��ن 

هنّية الذي قاطعت السلطة الفلسطينية 
نشاطاته في لبنان، وإضفاء طابع رسمي 
المستهجنة  مواقفه  وتغطبة  زيارته  على 
والمرفوضة من غالبية الشعب اللبناني".

إلى  والروحية  السياسية  القيادات  ونبه 
"خ���ط���ورة م��س��اع��ي م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة إلع���ادة 
لبنان،  ف��ي  الفلسطيني  ال��ع��ام��ل  ت��وظ��ي��ف 
الفلسطيني   - اللبناني  اإلن��ق��س��ام  إلذك���اء 
���د ب���ال���ض���رورة إن��ق��س��ام��ًا ل��ب��ن��ان��ي��ًا 

ّ
ال�����ذي ي���ول

من "مغّبة  ت��ح��ذي��ره  م���ج���ددًا  ل��ب��ن��ان��ي��ًا"،   –

التساهل السياسي أمام إقحام لبنان أكثر 
في  اإلي��ران��ي  المحور  ف��ي سياسات  فأكثر 

المنطقة".
 ودع������ا "ال����ق����وى ال���س���ي���ادّي���ة وال��وط��ن��ي��ة 
والسيما منها الممثلة في مجلس النواب"، 
التي  ال��وح��ي��دة  الطريق  خريطة  "تبّني  إل��ى 
ت��ك��ف��ل خ����روج ل��ب��ن��ان م��ن أزم���ات���ه ال��خ��ط��ي��رة، 
وهي تبدأ وتنتهي بتطبيق اتفاق الطائف 
وال����ق����رارات ال��دول��ي��ة ب��ش��أن ل��ب��ن��ان، وال��ت��زام 

مبادرة السام العربية". 

أّي هدف حققه اسماعيل هنية لـ"حزب الله" يف بيروت؟  

"لقاء سيدة الجبل" يحمل عون تبعة مواقف هنية

الخطاب اإلعالمي والكيانية اللبنانية 
       

الدكتور جورج كالس¶

حظويًا 
َ
الخطاب والكام السياسي الراِهن في التبارز اللبناني اليومي، يستولد ل

وعفوًا عبارات وتراكيب ولفظيات، يسارع اإلعام الى نقلها وتسويقها ونشرها 
والتبشير بها وتبّنيها، إن على مسؤوليِة كاتب العبارة، وإْن على حساب صدقية 

ع المصطلح ورصيِده، حتى لو انعكس ذلك على أمِن التبادالت الكامّية وسامة  مصنِّ
مستهلك اللفظة، التي تدخل القاموس السياسي اللبناني، بنطقياِته ومسموعاته 

ومكتوباته، وتداوالِته في البورصاِت اإلعامية، من دون أّي مراجعة أْو تمّعن في 
أبعاد كل ملفوظة ومقاصدها، ومقارنة إيجابيات وسلبيات صدى استخداماتها. وفي 
ذلك مقاس دليلي للسلوكاِت المتحكمة بسوِق قطع المصطلحات وتوظيفاِتها غبَّ 
الطلب، من خال سياسات بعض وسائل اإلعام والمنّصات، التي تّدعي أّن كل ما 

ها من 
ّ
تقوله وتكتبه وتنشره، هو الحقيقة المطلقة، أْو أّن قواِلتها وتعابيرها، تأتي كل

ِضمن استراتيجية مهنية حصرية، ما يوحي تزويرًا واّدعاًء أن بعض الميديا اللبنانية 
استحالت، بقرار ذاتّي منها وبمبادرة تسّرِعيٍة الى مرجعية قانونية ودستورية ولغوية 

ذات صاحية حكمية لنشِر مفاصل عبارات ومصطلحات الخطاب السياسي وتفسيره 
وتحديِد بيئتِه االستهاكية، من دون اعتماِد دفتِر شروٍط يحّدد معيار الجودِة 

ونفعية الكاِم ومردوديته الوطنية العامة...!
كل ذلك يحدث في لبنان اليوم، وليس لهذا الوطن، رغم كل ما يمر فيه من أزمات 

ومخاطر، مرجعّية إعامية ضابطة وساهرة وحريصة على مستوى مسؤولية الرصد 
ر مقاصدها، فتصبح  حوَّ

ُ
والتصويب والتوليف بين النطقيات السياسية، التي غالبًا ما ت

، في بلد كثرت فيه 
ّ

نقطة خاف بدل أن تكون نقطة تاٍق أو محطة تقاطع على األقل
ت فيه الشرذمة مكان الوحدة.

ّ
التشظيات السياسية، وحل

في بداية جلسات الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس مجلس النواب االستاذ نبيه 
بّري، سنة ٢٠٠٥ بهدف صياغة رؤية استراتيجية لبنانية لمستقبِل لبنان، طرح دولته 
مفهومًا جديدًا لمعنى توافق الطوائف والجماعات اللبنانية، انطاقًا من نهائية لبنان 
وطنًا لجميع مكّوناته، تأسيسًا على مصطلح أطلقه سماحة اإلمام موسى الصدر، في 
زمن تشعيل لبنان ومحاولة حرق أرضه ومحو صورته، ليكون ذات يوم جاهزًا للتبادل 

والتبديِل والتصافق، و على ما استوت عليه مؤامرة القرن في هذه المرحلة من عمِر 
األزمات العربية المتناسلة.

يومذاك قال الرئيس بّري على طاولِة الحوار المستديرة، نحن جميعًا مسؤولون بأن 
ننتقل بلبناَن من مفهوم البلِد التعّددّي الدائم التأّزم والَمْوَسميِّ التعاكسات، الى 
دين بقناعة صلبة، أن الطوائف اللبنانية، هي كيانات 

ّ
قناعة الوطن التكامِلي مؤك

ل دولته في انتقاِء األلفاظ، بفنية الجوهري 
ّ
تتكامل ال تتعايش.  ومن مأثورات تنخ

ودقة الصيدلي وإبداعات المعماري والرصانِة الدستورية، أن أي كام على ترسيم 
الحدود، إنما هو فعل تأكيد وتثبيت نهائي لحدود الوطن، ألن كرامة المواطنين من 

كرامة حدود وطنهم، وكرامة الوطن تبدأ من حدوده.
وتأسيسًا على منطق مفعول الكلمة السياسية للمصطلح ومواءمتها مع ظرفية 

قولها وفِن استخدام تقنيات التعبير والمصطلحات السياسّية المناسبة، أقترح من 
موقعي كمتابع وعارف بأحوال البلد وتكويناته وخائف عليه، استخدام المصطلحاِت 

ْهِم واإلفهام، فنستخدم ونعّمم مصطلحات: 
َ
التالية توحيدًا للمقاِصِد، وتقريبًا للف

السّنية اللبنانية و المارونية اللبنانية والشيعية اللبنانية والدرزية اللبنانية 
واألرثوذكسية اللبنانية والكاثوليكية اللبنانية بدل المارونية السياسية والشيعية 
السياسية، والدرزية السياسية واألرثوذكسية السياسية والكاثوليكية السياسية. 
وذلك مكان المصطلحات الطائفية والمذهبية، والمتداوالت الكامية، التي اعتبرها 

المطران غريغوار حداد )مصطلحات سياسية قاتلة(، قناعة مّني بأن الكيانية اللبنانية 
 األوحد واألنجح للسامة المجتمعية والشخصية الوطنية والسلم اللفظي 

ّ
هي الحل

وضوابط التعبيِر السياسي في بلد تتحّدد نوعيته بتنّوعه!

¶ وزير الشباب والرياضة  

ضيف النهار

زوايا ودوائر
علي حماده

سواء نجح الرئيس نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة 
أو فشل، فاألمر سّيان، إذ ال أهمية ألي حكومة ما لم تعكس 
تغييرا جذريا عن المسار المعتمد حتى اآلن في مقاربة االزمة 

اللبنانية المتعددة الوجه. الرئيس ميقاتي ليس عنوانا لحلول 
جذرية، ال بل انه عنوان  لسياسة مواكبة االزمة. ال هو وال 

معظم شركائه في الحكم، أكانوا حلفاء أم خصوما، مؤّهلون 
إلنقاذ لبنان من االزمة المخيفة التي يعاني منها. في مطلق 
األحوال، ثمة سبب جوهري خلف التمديد لسياسة مواكبة 

االزمة، يتصل بقناعة راسخة لدى العديد من القوى المحلية، 
والخارجية المعنية، بان الحل يبدأ من انتخاب رئيس جديد من 

طينة مختلفة عن تلك الموجودة اآلن في قصر بعبدا. من هنا 
كان ربما من األفضل عدم حرق شخصيات من طينة مختلفة 
ومؤهلة لقيادة الدفة الحكومية في اطار قرار داخلي وخارجي 

خذ. هذا القرار لن 
ُّ
مشترك محوره ان قرار انقاذ لبنان قد ات

ُيتخذ ورئيس الجمهورية ميشال عون لم ينِه واليته الرئاسية 
بعد. ولن ُيتخذ وعلى رأس الحكومة شخصيات تحمل رمزية 

االزمة المديدة. وفي هذه الحالة كان من األفضل إبقاء القديم 
على ِقدمه. 

لكن هنا ال بد من التوقف عند االستشارات النيابية غير 
جرى في هذين اليومين. انها اجراء روتيني وكنا 

ُ
الملزمة التي ت

نأمل ان تطوى صفحة هذا الفولكلور الفارغ الذي ال يعكس 
مشاركة نيابية جدية في عملية التأليف. فالكل يعلم ان 

التأليف ال يحصل في الصاالت الكبيرة، بل في الكواليس، 
واللقاءات المغلقة، وعبر الموفدين الذين يتحركون في عتمة 

الليل بين المعنيين الخمسة او الستة الكبار من أصحاب 

الوزن في عملية التأليف. ويقيننا ان العملية هذه المرة إن 
تمت بسرعة فستتم على قاعدة إعادة تجديد الصيغة الحالية 

بمعظم األسماء. لكن دون هذا الخيار نتائج االنتخابات التي 
ال يمكن تجاهلها  استنادا الى غياب كتل نيابية بإراداتها عن 

التشكيلة. من هنا فإن عدم التأليف يبقى افضل من إعادة 
تأليف الحكومة عينها. ونفضل ان يبقى لبنان مع حكومة 

تصريف اعمال، وان ال تولد حكومة كاملة االوصاف، قبل خروج 
الرئيس عون من قصر بعبدا. اما ان كان الخيار هو لتشكيل 

حكومة جدية على قاعدة انها قد تكون في الوقت عينه 
حكومة الفراغ الرئاسي، فقد يكون من الصعب على الرئيس 
ميقاتي ان يحمل الرئيس عون على توقيع مراسيم التشكيل 
ما لم يقدم له جوائز ترضية ال تتناسب مع واقع نهاية العهد، 

والتراجع المخيف في القاعدة التمثيلية المسيحية ل�"التيار 
الوطني الحر".  وهنا نعتقد ان الرئيس عون سيعمد الى 

تعقيد عملية التشكيل الى ابعد الحدود، وعليه من المهم 
بمكان ان يتجنب الرئيس المكلف منح عون اكثر مما يستحق 

حكوميا. 
بالعودة الى الفكرة األولى: ان تشكيل حكومة جديدة، 

او بقاء حكومة تصريف االعمال الحالية سّيان. ويبقى األهم 
ان نراقب التطورات الكبيرة المتاحقة على مستوى اإلقليم، 
حيث يرتسم في األفق مشهد جديد، سيكون له تأثير كبير 

على لبنان في المرحلة المقبلة، ال سيما مرحلة ما بعد عون في 
بعبدا، واحتمال ان يقع الخيار المقبل رئاسيا على شخصية 
جديدة متحررة تماما من نفوذ "حزب الله" بُبعديه المحلي 

واإلقليمي.  

 هل من األفضل عدم تشكيل حكومة جديدة؟

جدل
غسان حجار

ال أعلم ما هو مبرر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلعادة 
فتح ملف الزواج المدني في هذا التوقيت بالذات، واإلصرار التأكيدي 
على رفض إقراره في لبنان. والموضوع ليس جديدا، وهو مشرع في 

لبنان رغم إرادة كل رافضيه والمنادين بهذا الرفض. فالزواج المعقود 
حترم مفاعيله 

ُ
ل رسميًا في لبنان، وت في أي دولة أجنبية يسجَّ

القانونية، وُيسجل األوالد ثمرته كمواطنين لبنانيين يتمتعون بكل 
الحقوق، ويعودون الى القانون المدني في طاقهم، ومعاماتهم، 
واإلرث وغيره. يبقى ان المشكلة عقدة جغرافية ليس إال. ويعلم 

المفتي وكل رجال الدين ذلك تمام المعرفة. ويستقبلون كل يوم 
أبناء طوائفهم الذين تزوجوا مدنيًا، وال يجرؤون على مواجهتهم 

برفض األمر، اال إذا كان هؤالء فقراء الحال، أما األغنياء الذين يتبرعون 
للبطريركيات ومراكز الفتوى والرئاسة الدينية فكل شيء لهم مباح. 

وهذه حقيقة ال يمكن لرجال الدين إنكارها.
ربما ال يعلم المفتي والبطريرك، أن الجيل الجديد من طالبي 

الزواج، ال يهتم لفتاواهم، وال لتشريعاتهم، فقد صار الشباب في 
عالم آخر، اكثر تقدما وانفتاحا، وعابرا للثقافات، ومتجاوزا التقاليد، 
يتنقل افراده ما بين العوالم الجديدة، والثقافات والحضارات، وقد 

يتزوجون افتراضيًا بعد حين. وهؤالء هجروا ابلدانهم جسديًا، أو 
نفسيًا، وال يهتم أكثرهم لمواقف رجال الدين المناقضة في الكثير 

منها لتطور الحياة المجتمعية.
واألسوأ من مواقف رجال الدين، أن أحد الفنانين، أطل مساء 

السبت، مع اإلعامي طوني بارود، وبجهل مطبق، تحدث بثقة عن 
الزواج المدني معلنا رفضه المطلق له الن العقد المدني - وفق قوله -  
يبيح الزواج باألخت الشقيقة، وباألم، وبالعمة والخالة، ويدعو الفنان 
"المثقف" الناس الى التعمق في أمر لم يتعمق فيه إطاقًا، إذ نّصب 

نفسه مفتيًا أعلى من المفتين الذين يرفضون ذلك الزواج من دون 
إلصاق األكاذيب واالجتهادات المضللة فيه.

رحلة الزواج المدني في التشريعات اللبنانية تعثرت منذ زمن 
بعيد، وال تزال، لكن المقتنعين بهذا العقد، والراغبين فيه، وطالبيه، 

لم يعودوا يهتمون لتلك العرقات، ألن قبرص أو أي بلد آخر، 
سياحي بامتياز، وقد يوفر تكاليف إقامة عرس في لبنان.

في المقابل، فان الهجوم على المفتي ورجال الدين في هذا 
المجال، غير منطقي ايضا، وغير مربح على االطاق، اذ ان دعوة هؤالء 

الى احترام الحرية الشخصية بالزواج المدني او بغير الزواج، يجب ان 
تقاَبل باحترام آرائهم ايضا ولو متناقضة. فرجال الدين ينطلقون 
في رفضهم من قناعات تكونت لديهم، سواء من خال التعاليم 

الدينية او من الموروثات الثقافية، وسواء كانت خياراتهم صحيحة 
 في القبول او الرفض، وليسوا المسؤولين 

ّ
او غير ذلك، فان لهم الحق

عن حظر هذا الزواج، إال بمقدار ما يشكلون من لوبي ضاغط على 
المشّرعين في لبنان. 

أما التخاذل في االمر فيكمن في مجلس النواب، وايضا في 
مجلس الوزراء، حيث يخضع الوزراء والنواب لضغوط رجال الدين، 

ولمؤيديهم لدى الرأي العام، فيمضون في الرفض خوفًا من خسارة 
بعض االصوات في صناديق االقتراع. وأعلم تماما كم عدد النواب 
الذين يرددون في مجالسهم الخاصة عدم اكتراثهم لألمر طالما ان 

قبرص قريبة، وطالما ان ابناءهم يتنقلون ما بين عواصم الدول، 
ويمكنهم عقد زواجهم في اي بلد اجنبي. 

من هنا، يتظّهر ان رجال الدين هم في اصل المشكلة، لكن 
استعداءهم والمواجهة معهم ال تفيد إال في تقوية موقفهم، 

ومضاعفة ضغوطهم، فيتأخر الحل أكثر. 

 الزواج املدني ... قبرص قريبة
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"حزب الله" يتمّرن على حرب بحرية مع إسرائيل!

ميقاتي ينهي االستشارات النيابية اليوم وينصرف الى ورشة تأليف حكومة
من دون "الجمهورية القوية" و"اللقاء الديموقراطي" والكتائب و"التغييريون" 

دعوة عون وقرينته الى مهرجانات بيت الدين

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، النائب السابق سيزار معلوف 
وعرض معه لألوضاع العامة في البالد عموما وفي البقاع خصوصا.  كذلك استقبل 

رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبالط مع وفد من اللجنة ضم اندريه داعوق 
وهال شاهين وصفاء سعيدي ولينا تنير، وجهت دعوة اليه والى قرينته ناديا، لحضور 

افتتاح المهرجانات، واطلعته على برنامجها اعتبارًا من 13 تموز المقبل.  وأشارت 
جنبالط الى ان "الدخول الى ليالي المهرجانات سيكون مجانيا في كل الحفالت"، الفتة 

الى ان "الهدف من إقامة المهرجانات هذه السنة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها 
البالد، هو التأكيد على ثقافة الحياة وعلى حضور الفن اللبناني الراقي الن كل الفرق 

المشاركة لبنانية".

قاسم: نؤيد تعديل الحكومة لعدم الوقوع يف فخ األسماء

أيد نائب األمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "إجراء التعديالت على الحكومة 
الحالية ليدخل إليها من يرغب في الدخول والتعاون، أو ليعّدل من يعّدل في بعض 

الوزراء لإلسراع في عدم الوقوع في فّخ األسماء الجديدة التي ُيمكن أن تأخذ وقًتا 
". وأكد في لقاٍء في النبطية، أّن "الحزب مع تشكيل الحكومة وعدم إضاعة 

ً
طويال

الوقت وعدم إنهاك الّتشكيل بالشروط والشروط الُمضادة"، مشيرًا الى "أن الفرصة ال 
عطي المكتسبات 

ُ
 فريق مكتسبات من الحكومة، المطلوب أن ن

ّ
تسمح بأن يأخذ كل

ف من المطالب لمصلحة تشكيل الحكومة ". 
ّ
خف

ُ
للمواطنين وللوطن، وهذا َيفَترض أن ن

ب حكومة. وليعلم 
ّ
وقال: "أننا مع إختصار الوقت إلى أسرع وقت ممكن، ألّن البلد يتطل

ل 
ّ
رون وال ُيشاركون وال ُيسهلون المشاركة، أّن الناس ترى من ُيعط

ّ
أولئك الذين ُينظ

تشكيل الحكومة ومن يؤيد تشكيلها، وبالتالي الموقف السلبي من تشكيل الحكومة ال 
يعني أنهم يخدمون البلد". وأضاف: "في هذه المرحلة الّتعاون هو األساس، فإذا سعينا 
 جهد من أجل 

ّ
 جهد من أجل أن نساعد في تشكيل الحكومة، وسعى اآلخرون بكل

ّ
بكل

منع تشكيل الحكومة، فليعلم الناس أّن من ال يريد تشكيل الحكومة قد أضّر البلد ولم 
ا لخدمة الناس ".  وحقيقًيّ

ً
ا فّعاال

ً
يأخذ موقف

الخازن: اسرائيل تحول الترسيم بؤرة توتر

 
ّ

إستغرب الوزير السابق وديع الخازن، الُمراوغة اإلسرائيلية والُمراوحة الُمريبة في ملف
ا نّية ُمبيتة لدى العدّو لتحويل القضّية إلى أزمة 

ً
ترسيم الحدود الجنوبية، ُمستشرف

ر وإحتكاك. وطالب إسرائيل بعدم الدفع نحو التصعيد والتفجير، 
ّ
ُمزمنة وُبؤرة توت

وبسحب الباخرة "إنرجين باور" وعدم اإلستمرار بالحفر والتنقيب قبل إنجاز الترسيم 
الِنهائي للخريطة البحرية. وتمّنى الخازن على اإلدارة األميركية أن تلتزم الحياد والنزاهة 

مارس الضغوط من أجل إنهاء مسار ترسيم الحدود. وإذ أبدى 
ُ
في وساطتها، وأن ت

، تمّنى على المسؤولين 
ّ

الخازن إرتياحه للموقف الرسمي اللبناني الموّحد في هذا الملف
صاالتهم، كون استخراج لبنان لثرواته الدفينة هي الفرصة الذهبية 

ّ
أن ُيضاعفوا إت

والسبيل األمثل للخروج من مستنقع الموت البطيء. 

ارجاء جلسة لجنة املال إلصابة كنعان بكورونا

أرجأ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان جلسة اللجنة التي كانت مقررة 
الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر أمس إلى العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس الواقع 

فيه 2022/6/30 وذلك للبحث في بعض المسائل المتعلقة بمشروع الموازنة العامة 
للعام 2022، كما التشريعات المالية المطروحة حكوميًا، بحضور ممثلين عن الحكومة 

ومصرف لبنان. وتجدر االشارة الى أن كنعان أصيب بكورونا.

إنجاز الرواتب واملساعدة االجتماعية

عرض رئيس حكومة تصريف االعمال نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل 
موضوع صرف رواتب العاملين في القطاع العام. وجرى االتفاق على اتخاذ االجراءات 

المناسبة لدفع الرواتب في موعدها، وتم التواصل مع المدير العام لوزارة المال بالوكالة 
جورج معراوي التخاذ االجراءات التنفيذية المناسبة. وفي سياق متصل، أعلن موظفو 

مديرية الصرفيات في وزارة المال أنه "من باب الحرص والمسؤولية، وتجاهال لكل 
استفزاز من جهات غير ملّمة بالموضوع وتبني تهديداتها على معطيات خاطئة، 

سيعاود هؤالء العمل إلنجاز الرواتب والمساعدة االجتماعية على رغم الصعوبات التي 
كانت وما زالت تواجههم أكانت لوجستية ام غيرها من التحديات التي يعيشها موظف 
االدارة العامة، وبما ان العمل خالل شهر حزيران اغلبه منجز حيث سبق ان قاموا بتأمين 

العمل لغاية 21 منه وبقي فقط جزء منه، يمكن إتمامه في أيام عدة". 

محليات سياسية

أحمد عياش

ب��دأت إشـــارات "التململ" تظهر في أوســاط 
 

ّ
"حـــزب الــلــه" والتابعين لــه حــيــال مــســار ملف
الترسيم البحري. وهذا "التململ" عّبرت عنه 
وقائع كان من أبرزها دخــول حركة "حماس" 
، من بوابة عريضة عنوانها 

ّ
على خط هذا الملف

"محور المقاومة" الذي تقوده إيران. ولم يفت 
خــبــراء فــي الــشــأن االيـــرانـــي، الــقــول إن "حــزب 
ــلــه" لــيــس فــي حــاجــة الـــى حــركــة "حــمــاس"  ال
كــي تــقــّدم لــه الــعــون فــي الــمــواجــهــة المقبلة 
مــع إســرائــيــل. لكنه استخدم مــواقــف رئيس 
هنية  إسماعيل  للحركة  السياسي  المكتب 
 ضيفًا قــبــل أيـــام عــلــى الــحــزب كي 

ّ
الـــذي حـــل

 الترسيم البحري على بساط البحث 
ّ

يطرح ملف
في سياق التلويح بالتصعيد حيال هذ الملف.
في متابعة لتطورات ملف الترسيم البحري 
منذ قيام آموس هوكشتاين كبير مستشاري 
الواليات المتحدة ألمن الطاقة العالمي بزيارة 
يتبّين  الــجــاري،  الشهر  فــي منتصف  بــيــروت 
الجارية  االتــصــاالت  أن هناك "سرعتين" في 
بشأن إيجاد مخرج للنزاع حول الثروة البحرية 
بين لبنان وإسرائيل. "السرعة" األولى تبّدت 
في مسار تعامل هوكشتاين مع آخر العروض 
الــتــي حــمــلــهــا مـــن لــبــنــان بــشــأن تــســويــة هــذا 
النزاع. وعلى الرغم من مرور نحو أسبوعين على 
مــحــادثــات الــمــســؤول االمــيــركــي فــي العاصمة 
اللبنانية، ظهر "تمّهل" أميركي في التعامل 
مــع الــعــرض اللبناني. فهذا الــعــرض لــم يصل 
الــى إســرائــيــل فـــورًا بعد مــغــادرة هوكشتاين 
بيروت، بل ظهر بعد مرور نحو 10 أيام، فيما 
كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو 

ــه ال جديد متوقعًا في الوساطة 
ّ
صعب عن أن

األميركية قبل انتهاء جولة الرئيس االميركي 
تّموز  بعد منتصف  المنطقة  فــي  بــايــدن  جــو 

المقبل.
دوائــر  في  الثانية، فظهرت  "السرعة"  أمــا 
"حــــــزب الــــلــــه" وتــــوابــــعــــه، وهـــــي تــعــامــلــت مــع 
المسعى االميركي االخير لبت ملف الترسيم 
أيدينا  وبــيــن  بند مستعجل.  وكــأنــه  الــبــحــري 
عّينة مــن هــذه "الــســرعــة" عــّبــرت عنه كــل من 
قناة "المنار" التلفزيونية التابعة للحزب يوم 
األحد الماضي، ومثلها فعلت قناة "أن بي أن" 
اآلخــر في  الطرف  بــري  نبيه  للرئيس  التابعة 

الثنائي الشيعي.
ففي مقدمة النشرة المسائية لـ"المنار" ورد: 
"في ذورة األحداث المحلية، تتواصل الدعوات 
لالنتباه أكثر على بلدنا وثرواته وتحديدًا مع 
مع  تــواصــل  عــن حصول  الصهيوني  الحديث 
حول  هوكشتاين  عــامــوس  األميركي  الموفد 
الترسيم البحري، وما إن كان سيحمل معه الى 
بيروت في األيــام القادمة مزيدًا من التغطية 
األميركية للقرصنة الصهيونية في مياه لبنان 
وحقوله الغازية والنفطية". وأردفت "المنار" 
فــأبــرزت موقف مــســؤول "حــمــاس" إسماعيل 
هنّية، الــذي أطلقه من صيدا األحــد الماضي 
لجهة "دعم لبنان في مساعيه لالستفادة من 
غازه ونفطه"، معلنًا أن قطاع غزة "لن يفّرط 

بدوره في غازه ونفطه ألنه األحق بهما".
لبنان  "إن  فقالت:  بــري،  الرئيس  قناة  أمــا 
ال يــــزال يــنــتــظــر رد الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي على 
الــطــرح الـــذي سلمه إلـــى الــوســيــط األمــيــركــي 
آموس هوكشتاين وال سيما أن األخير سلمه 
خــالل الــســاعــات األخــيــرة إلــى إســرائــيــل، فهل 

 األخيرة عن سياسة العرقلة فتستأنف 
ّ

تكف
الــمــفــاوضــات غير الــمــبــاشــرة بــرعــايــة الــواليــات 

المتحدة واألمم المتحدة قريبًا؟".
الــتــوقــف عــنــد طــريــقــة تعامل   مــن المفيد 
الــعــرض اللبناني األخــيــر بشأن  إســرائــيــل مــع 
مـــحـــادثـــات الــتــرســيــم الـــبـــحـــري. فــقــد اكتفت 
الجاري،   25 في  اإلسرائيلية  اإلعــالم  وسائل 
كــمــا فــعــلــت "الــجــيــروزالــيــم بـــوســـت" بــنــشــر ما 
أوردتـــــــه "رويــــتــــرز" عـــن إعـــــالن وزارة الــطــاقــة 
مفاوضين  "أن  الماضي  السبت  اإلسرائيلية 
أميركي في  مع وسيط  اجتمعوا  إسرائيليين 
لبنان".  مــع  نــزاع حـــدودي بحري   

ّ
محاولة لحل

وقالت  هوكشتاين.  هو  األميركي  والوسيط 
الــوزارة في بيان إن "الفريق سمع تحديثًا من 
زيارة الوسيط للبنان وناقش الطرفان صياغة 
توّجهات بّناءة للمضّي قدمًا في المفاوضات". 
وخلصت الــــوزارة الــى الــقــول إنــهــا "ستحافظ 
واألمنية"  االقتصادية  إسرائيل  مصالح  على 
المستقبل  فــي  القضية  "حـــل  تــعــتــزم  لكنها 

القريب".
وفي اليوم التالي، بعد االجتماع االسرائيلي 
أوردت  الفيديو،  تقنية  عبر  هوكشتاين  مــع 
وســـائـــل إعــــالم إســرائــيــلــيــة، مـــن بــيــنــهــا مــوقــع 
الله  "حــزب  أن  اإللكتروني  هايوم"  "إسرائيل 
أقــــام أخـــيـــرًا 15 نــقــطــة مــراقــبــة جـــديـــدة على 
اللبنانية، حسبما  اإلسرائيلية  الــحــدود  طــول 
الـــقـــنـــاة 12 اإلخــــبــــاريــــة خـــــالل عطلة  ذكــــــرت 
الموقع اإلسرائيلي:  نهاية األســبــوع". أضــاف 
"تتألف هذه المراكز، التي يديرها عناصر من 
حــزب الله على مــدار الساعة، من بــرج مراقبة 
التقرير إن كل  ومباٍن سكنية مجاورة. وقــال 
موقع يقع على بعد حوالي 5-250 يــاردة من 

لبنانية  الــحــدود. ويرفرف علم منظمة مدنية 
المنشورات،  فــوق  تدعى "أخضر بال حــدود" 
ولــكــن مـــع أن هـــذا يــعــنــي ربـــط هـــذه الــخــطــوة 
الجيش  أن  إال  اللبنانية،  البيئية  بالمجموعة 
اإلسرائيلي كشفها على أنها منظمة وهمية 

أّسسها حزب الله في عام 2018".
الشمالية  القيادة  في  كبير  وقــال مسؤول 
للجيش اإلسرائيلي: "المشكلة هي أنه بمجرد 
أن يقيم حــزب الله مثل هــذا الموقع، لم يعد 
بإمكان الجيش اللبناني واليونيفيل الوصول 
إلى المنطقة. يمكننا أن نرى بوضوح عناصر 
الله في ثياب مدنية لكنهم مسلحون  حــزب 
بــالــبــنــادق، وهــــو انــتــهــاك صـــــارخ لـــقـــرار األمـــم 
آخر  مسؤول  وقــال   ."...1701 الرقم  المتحدة 
القيادة الشمالية االسرائيلية "إن بعض  في 
الــنــشــطــاء الـــذيـــن شـــوهـــدوا فـــي الـــمـــواقـــع هم 
أعــضــاء مــعــروفــون فــي قــوة الــرضــوان – وحــدة 

القوات الخاصة النخبة التابعة لحزب الله".
فــــي أوســـــــاط إعـــالمـــيـــة قـــريـــبـــة مــــن "حــــزب 
الــلــه" ثمة اقــتــنــاع بـــأن الــحــزب "يــتــمــّرن" منذ 
الــمــوقــف األخــيــر لــألمــيــن الــعــام الــســيــد حسن 
نــصــرالــلــه عــلــى هـــذا الصعيد عــلــى الــعــمــل في 
محتملة  لمواجهة  اســتــعــدادات  ضمن  البحر، 
بين  الــحــدود  الغاز على  في منطقة استخراج 
"التمرين" صلة  لهذا  فهل  وإسرائيل.  لبنان 
بالتهديد الذي وّجهه وزير الدفاع اإلسرائيلي 
بــنــي غــانــتــس فـــي 22 الـــجـــاري بـــشـــّن عملية 
قليلة"،  أسابيع  "خــالل  لبنان،  على  عسكرية 
وقــال: "إذا لــزم األمــر فسنسير مــرة أخــرى إلى 

بيروت وصيدا وصور"؟
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في  ميقاتي  نجيب  المكلف  الرئيس  يطوي 
االســتــشــارات  الــيــوم، صفحة  النجمة  ســاحــة 
النيابية، وينصرف الى مهمة التأليف، بعد أن 
يستمع الى 16 نائبًا مستقاًل وتكتل "لبنان 

القوي" وكتلة نواب األرمن. 

بري و"التنمية والتحرير"
 وفـــــي ســـيـــاق تـــقـــلـــيـــدي، انـــطـــلـــقـــت بــعــد 
الــتــي شملت كتاًل  ظهر أمــس االســتــشــارات 
مجلس  ورئــيــس  ميقاتي  بلقاء  ومستقلين، 
النواب نبيه بري. ثم استقبل كتلة "التنمية 
والتحرير" التي قال النائب علي حسن خليل 
باسمها: "اكدنا ضــرورة تشكيل حكومة في 
أســـرع وقـــت. وركــزنــا على ضـــرورة عمل هذه 
الحكومة بجدية، كما على إقرار خطة التعافي 
المالي التي لم تحل حتى اللحظة على مجلس 
النواب بالطرق الدستورية المتعارف عليها". 
وشدد على "المحافظة على اموال المودعين 
ترسيم  مفاوضات  مواكبة  الى  كاملة"، ودعا 
الـــحـــدود الــبــحــريــة غــيــر الــمــبــاشــرة، مــعــتــبــر ان 
"هذا األمر يجب أال يكون عائقا امام مباشرة 
التنقيب عــن الــنــفــط". وأشــــار الـــى "أنــنــا لم 
نوّصف شكل الحكومة، وما يهمنا أن تكون 

حكومة فاعلة".

بوصعب
واســتــعــجــل نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
وقــال:  الحكومة.  تشكيل  صعب،  بو  الياس 
"طلبت   ان تكون حكومة قادرة على متابعة 
الــمــلــفــات الــمــطــروحــة واالتـــفـــاق مــع صــنــدوق 
النقد الدولي، وتواكب عملية ترسيم الحدود 
الـــعـــالقـــات  الـــبـــحـــريـــة، وان تـــؤســـس العـــــــادة 
الطبيعية مع كل الدول العربية ودول الخليج 

العربي والمجتمع الدولي".

"الجمهورية القوية"
بــعــد لقاء  عـــــدوان،  الــنــائــب جــــورج   وأعلن 
كتلة "الجمهورية القوية" الرئيس المكلف، 

الـــتـــي وضــعــنــاهــا ال يــمــكــن أن  الـــشـــروط  "ان 
تــطــبــق فـــي األشـــهـــر الـــثـــالثـــة األخــــيــــرة لــهــذا 
تتمثل  "شـــروطـــنـــا  أن  الــــى  الفـــتـــًا  الـــعـــهـــد"، 
بحكومة تستعيد قرار الدولة في كل األمور، 
ألنــــه مـــع حــكــومــة مــمــاثــلــة تــصــبــح اســتــعــادة 
ـــعـــالقـــات مــــع الـــــــدول الـــخـــارجـــيـــة مــمــكــنــة".  ال
وأكــــد أن "أن الــتــكــتــل لــن يــشــارك فــي هــذه 
الحكومة، وستكون مراقبتنا لها شرسة. نأمل 
في أن يتجه المجلس النيابي في أقرب وقت 
ممكن إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
ألنه حينها يمكن تطبيق كل الشروط التي 

تحدثنا عنها".

شمعون
وقال النائب كميل شمعون: "أثرنا قضية 
"أن  وتمنى  ميقاتي".  مع  المستهلك  حماية 
نــتــوصــل إلـــى الــالمــركــزيــة الــتــي تــحــل معظم 
مــشــاكــلــنــا، وأن تــشــكــل الــحــكــومــة رغـــم أنــهــا 

موقتة".

"الوفاء للمقاومة"
بــاســم كتلة  رعـــــد،  مــحــمــد  ــنــائــب  ال  وأعلن 
"الوفاء للمقاومة"، "ان األزمة داخلية وخارجية، 
أجل  من  الجميع  ومعالجتها تستلزم مشاركة 
النهوض. ومن شاء مقاطعة االستشارات هذا 
شأنه، ولكن من غير المقبول أن يقاطع إللقاء 

الــلــوم عــلــى اآلخـــريـــن". وأكـــد ان عــلــى الجميع 
"تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة، ونحن 
ال نعارض وجود جميع األطراف في الحكومة، 

ونمد يدنا الى الجميع".

"النواب التغييريون"
وأشــــــارت الــنــائــبــة حــلــيــمــة قــعــقــور، بــاســم 
تحميلنا  "ان  الــــى  الــتــغــيــيــريــيــن"،  "الــــنــــواب 
الــــمــــســــؤولــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي 
كــــــان واضــــــحــــــا. طـــالـــبـــنـــا بـــحـــكـــومـــة مــصــغــرة 
مـــع صـــالحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة، عــلــيــهــا تــوزيــع 
ـــة والـــقـــيـــام بمهمة  الــخــســائــر بــطــريــقــة عـــادل
إنــــقــــاذيــــة". وأكـــــــدت "أنــــنــــا لــــن نــــشــــارك فــي 
 أي حــكــومــة مــحــاصــصــة أو وحـــــدة وطــنــيــة".
المختلفة  النظر  واضافت: "شيطنة وجهات 
مــقــبــولــة. فهذا  غــيــر  التغييرين  الــنــواب  بــيــن 
لسنا  ونــحــن  يضعفنا،  وال  يقوينا  االخــتــالف 
كتلة بل نحن في طور بناء تكتل ونتفق على 

غالبية األمور".

"اللقاء الديموقراطي" 
كتلة  باسم  جنبـالط،  تيمور  النائب  وقــال 
"الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي": "قــــررت الكتلة عدم 
الــمــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة، ولــكــن الــمــســاعــدة 
في  لميقاتي  النجاح  و"تمنينا  التأليف".  في 
البلد". بها  يمر  الــتــي  الصعبة  المرحلة  هـــذه 

"االعتدال الوطني"
 النائب سجيع عطية باسم كتلة "االعتدال 
في  للنجاح  االمكانات  كل  "لدينا  الوطني": 
الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي الذي نتمنى 
له التوفيق. ونطالب بالمشاركة في الحكومة 
وبــأن نكون  أو ثالثة،  بوزيرين  وازنــة  ككتلة 
قــّدمــت  مناطقنا  ألن  الــحــكــومــة  فــي  ممثلين 
الكثير الى البلد ولها حق في أن تكون ممثلة 

في الوزارة".

"التكتل الوطني المستقل"
وأشار النائب طوني فرنجيه باسم "التكتل 
الــوطــنــي الــمــســتــقــل"، إلـــى "أنـــنـــا نــريــد خطة 
وتحمي  عـــادل  بشكل  الخسائر  فيها  تــتــوزع 
جميع الناس والسيما منهم موظفي القطاع 
الــعــام. وقــد نصل إلــى مرحلة ال نعطي الثقة 
عاتنا بعيدة 

ّ
للحكومة"، إذ أن "أولويتنا وتطل

أو عدمها، ونحن ال  المشاركة  البعد عن   
ّ

كــل
نرفض المشاركة وال نطلب ذلك أيضًا".

الكتائب
نواب  كتلة  باسم  الجميل  سامي  النائب   
الــضــروري تشكيل حكومة،  "مــن  الــكــتــائــب: 
ففي كل يوم يصرف مصرف لبنان 25 مليون 
صرف 

ُ
دوالر من اإلحتياط، وكان يمكن أن ت

 ذلـــك ألن 
ّ

عــلــى الــتــربــيــة وصــحــة الـــنـــاس، كـــل
الطبقة تتنظر االنتخابات الرئاسية"، و"هذه 
رتكب في حق الشعب وهي 

ُ
جريمة جماعية ت

الحكومة  ورئيس  للكتل  ونحّملها  اإلنتظار، 
الجمهورية  ورئيس  ميقاتي  نجيب  الُمكلف 
الذي يتحّمل مسؤولية مباشرة  ميشال عون 
ن 

َ
في ما هي األمــور ذاهبة إلــيــه". وأضـــاف: "ل

ـــشـــارك فـــي حــكــومــة الــمــحــاصــصــة، ونتمنى 
ُ
ن

ان تــكــون حــكــومــة مستقلة، ولـــو الــكــل اعــاد 
تسمية السفير نواف سالم كما في الماضي، 
يالألسف  مستقلة.  حكومة  لدينا  الصبحت 
وتركت  مــن مسؤولياتها  هــربــت  الــُكــتــل  كــل 

األمور لألربعة أشهر الُمقبلة".

قفا نحِك
راشد فايد

تسترعي الجوالت الخارجية لولي العهد السعودي إنتباه المتابع، توقيتًا ومضمونًا. ولعل  
أبرزها في 2018 حين زار الواليات المتحدة األميركية، فإسبانيا وفرنسا، ومثلها الجولة 

األخيرة قبل أيام وشملت مصر واألردن وتركيا، في ما يشبه حياكة شبكة أمان إقليمية، 
ستبلورها القمة المزمع انعقادها في جدة في 15 و16 تموز المقبل، وتضم، إلى البلد 

المضيف، دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر واألردن والعراق، ورئيس الواليات المتحدة 
األميركية.

ف هذا النمط من الجوالت إنقالبًا هادئا على حال من الالود، في الحد األدنى، في 
ّ
ُيغل

العالقات الثنائية بين بعض الدول، وفي ذلك ما يثقل مسؤولية الرياض، ويعزز أهمية 
القمة المقبلة في رسم مشهد المنطقة، بينما تستعر الحرب الروسية على أوكرانيا، وتلقي 

بظالل أزمة غذائية على العالم.
تتيح الجولة والقمة القول إن الهدف األبعد لهما هو إنشاء طوق سّني يواجه عدوانية 

طهران في المنطقة والذي لم تخفه يومًا، منذ دخول الخمينية إليها على أنقاض 
الشاهنشاهية، وال ينسى أحد ما انطوى عليه شعار تصدير الثورة، وإنشاء "فيلق القدس" 

الذي كان تحرير فلسطين شعارًا ترجم، منذ أكثر من 40 عامًا، عدوانًا على استقرار 
المنطقة، والعالم. لذا، فإن لم يكن هذا الطوق المزعوم مطروحا على النقاش، فإنه يجب أن 

يكون. 
ر 

ّ
قد تكون القمة المقبلة "قّمة تأسيسية" للعالقات العربية األميركية، وقد تذك

بما ُعرف بـ"قمة البارجة األميركية كوينسي" التي عقدت في 14 شباط عام 1945، في 
البحيرات المرة في مصر، وكانت من أكبر التطورات واألحداث في تاريخ المنطقة. ما جرى 
في القمة لم يعرف اال بعد عقدها بـ 10 سنوات عندما اصدر الكولونيل ويليام ادي، الذي 

تولى الترجمة، كتيبا بعنوان »عندما التقى روزفلت بابن سعود« وهو حتى اليوم المرجع 
االساسي لهذا اللقاء. كانت قضية فلسطين هي أكبر قضية مشتعلة في المنطقة العربية 

مع تدفق الهجرة اليهودية وقرب انتهاء االنتداب البريطاني، والجدل الواسع حول مستقبل 
فلسطين.  وقد رفض الملك المؤسس القبول بحل ألزمة اليهود الهاربين من النازية على 
حساب فلسطين وأهلها، واتخذ الموقف نفسه من اقتراح روزفلت نقل اليهود إلى ليبيا، 

إلى أن قّدم الرئيس األميركي للملك عبدالعزيز التعهد التاريخي الشهير بأنه لن يفعل 
أي شيء ولن يقدم على أي خطوة لمساعدة اليهود ضد العرب، ولن يقدم على أي خطوة 

عدائية ضد العرب. وتعهد بأن حكومته لن تدخل أي تغيير على سياستها في قضية 
فلسطين من دون التشاور المسبق مع العرب.هذا التعهد وثقه روزفلت بعد ذلك كتابة 
في الخطاب الشهير الذي بعث به إلى الملك عبدالعزيز في 15 نيسان من العام نفسه. 

وشاءت االقدار ان يتوفى روزفلت بعد ذلك بأسبوع. وتولى الحكم في أميركا بعده هاري 
ترومان الذي نسف هذا التعهد. هذا الموقف التاريخي المشهود لزعيم عربي كبير هو الملك 
عبدالعزيز يستحق أن يستعاد، بجدوى أكبر، يدعمه إطار تعاون عربي جّدي يؤسس ثانية 

لشراكة استراتيجية متنوعة تحمي المنطقة.

   rached.fayed@annahar.com.lb

 مؤسس بعد املؤسس
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اف������اد "م���ن���ت���دى ال���خ���ب���راء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ف��ي 
ف��رن��س��ا" ف���ي ب��ي��ان ان���ه "اح���ت���ف���ااًل ب��س��ن��وات 
عشر شهدت على انطالقته  نظم المنتدى 
األسبوع الماضي، مؤتمره السنوي في منزل 
م��ش��ارك��ة  ال���ى  ب��االض��اف��ة  البوليتكنيكيين 
اللبنانية،  الجالية  أب��ن��اء  م��ن  لنخبة  واس��ع��ة 
دول��ي  دب��ل��وم��اس��ي  بحضور  المؤتمر  وتميز 
ادارة  ال��م��ر  ليلى  الصحفية  وب��ت��ول��ي  رف��ي��ع، 
ج���ل���س���ات ال���ن���ق���اش. م����ع ض���ي���وف ال���ش���رف، 
وت��ع��رف ال��ح��ض��ور ال���ى ح��ي��اة ال��ش��رك��ات في 
تمكن  اس��رار  واكتشاف  المخاطر،  مواجهة 
الفرنسيين  وشركائهم  اللبنانيين  الخبراء 

من تخطي األزمات المعاصرة.
ب��األزم��ة  م���رورًا  أزم���ة كوفيد الصحية،  م��ن 
رأت  األوك���ران���ي���ة،  األزم����ة  وم���ؤخ���رًا  اللبنانية 
ال���س���ي���دة ن����دى ش���ه���اب م��ؤس��س��ة ورئ��ي��س��ة 
 NCC (New Concept المنتدى وشركة
of Consulting)، أن ما يصنع الفارق هو 
مراعاة التغيير في تحليل المخاطر والقدرة 
على التصرف بسرعة مهما كان نوعها. وفي 
هذا اإلطار، ونّوهت السيدة شهاب بأهمية 
تنوعها،  على  اللبنانيين  م��ه��ارات  تشابك 
م��ش��ي��رة ال���ى ال��م��س��اه��م��ة ال��م��ش��ه��ودة للمرأة 

اللبنانية في هذا المضمار.
أشار فيما بعد السفير والمندوب الوزاري 
ل��م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر األب���ي���ض ال��م��ت��وس��ط   بيير 
ال��س��ي��اق اللبناني. وأع���رب عن  إل��ى  دوك��ي��ن 
قناعته بأن األزمة اللبنانية عميقة وتتطلب 
إص���الح���ات ط���ارئ���ة ل��ب��ن��اء اق��ت��ص��اد مستقر 
الداعم  فرنسا  دور  على  م��ؤك��دًا  وم��س��ت��دام، 
ألتمام هذه اإلصالحات. وفي هذا السياق، 
تشكل مشاركة صندوق النقد الدولي، من 

وجهة نظره، عالمة ثقة.
وأك�����د اي���رف���ي���ه م���اي���ار ال���م���ن���دوب ال���دائ���م 
ل��ل��ق��ط��اع ال���ن���ووي ال��ف��رن��س��ي ل���دى المجلس 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ص��ن��اع��ة ض�������رورة زي�������ادة ان���ت���اج 

برأيه  ُيعتمد  بحيث  كبير،  بشكل  الكهرباء 
الكربون،  م��ن  الخالية  الطاقات  جميع  على 
بما في ذلك الطاقة النووية. كما شدد على 
ال��ى ح��ل��ول آمنة  ال��ي��وم  الملحة  ح��اج��ة لبنان 
ومستدامة من أجل توليد وتأمين التغذية 

النوعية بالتيار الكهربائي.
وش����ارك رام���ي بيتية، م��دي��ر ع���ام ك��ارف��ور 
ال��م��ج��م��وع��ة،  ادارة  م��ج��ل��س  وع���ض���و  ف��رن��س��ا 
م��س��ي��رة ال���ت���ح���ول ن��ح��و ال���رب���ح ل���ك���ارف���ور في 
ت���اي���وان، األرج��ن��ت��ي��ن، إس��ب��ان��ي��ا وح��ال��ي��ًا في 
ف��رن��س��ا. ب��األض��اف��ة ال���ى ال��م��ك��ان��ة ال��م��ح��وري��ة 
ط السيد 

ّ
التي يوليها لزبائن المجموعة، سل

بيتية الضوء على أهمية الدور الذي يوليه 
كقائد اداري لألنسان. ومن هذا المنطلق، 
أن��ش��أ م��درس��ة ال���ق���ادة ل���دى ك���ارف���ور متيحًا 
بذلك آفاق االرتقاء في السلم الوظيفي أمام 

الموظفين الملتزمين.
��������د ال����م����ح����ام����ي ج��������ورج ه���ي���ام 

ّ
ب������������دورِه أك

ب��ي��روت،  ف��ي  المحامين  نقابة  عضو  م���اّلط، 
واالس��ت��ش��اري ل���دى م��ؤس��س��ات دول��ي��ة ع��دة 
في مداخلته تفرد المواطن اللبناني بحرية 
التاريخ.  عبر  وعالميًا  وطنيًا  حملته  فردية 
ب���األض���اف���ة ال����ى ذل�����ك، وم��ع��ت��ب��رًا أن ال��ح��ال��ة 
لبنان  بها  يمر  ال��ت��ي  الحالية  الدراماتيكية 
ت��ت��ع��ارض م��ع صيغته وه��وي��ت��ه، أف���رد م��اّلط 
المجال لعدة اجراءات تشكل حلواًل للخروج 

من األزمة اللبنانية.
وفي مداخلة أخيرة، أكد ب��دوره الضابط 
ال���ك���ب���ي���ر ال���س���اب���ق ف����ي ال���ج���ي���ش ال��ف��رن��س��ي 
بوجيه  ف��ران��ك   ،ASK’M مجموعة ورئ��ي��س 
أه��م��ي��ة ال���ذك���اء االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��م��واج��ه��ة 
االستباقية للمخاطر. ورأى بوجيه أن إعداد 
الشركات لتبني حالة ذهنية تقوم على فهم 
مخاطرها، يساعدها في الحد من تأثير هذه 
وقائية)  تدابير  ات��خ��اذ  خ��الل  )م��ن  المخاطر 

وبل ربما في تحويلها إلى فرص واعدة ".

"النهار"

منتصف تموز من العام 2020، أعلنت منصة 
ال��ن��ق��ل ع��ن��د ال��ط��ل��ب )Bolt) ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع��دد 
مستخدميها ما يقارب 30 مليونًا في أكثر من 
35 بلدا، وخصوصًا في أوروبا وأفريقيا، إطالق 
وأن  المقبل،  تموز  ف��ي 7  لبنان  ف��ي  خدمتها 
متأهبون  معها  المتعاملين  السائقين  مئات 
للبدء بقبول طلبات الزبائن، ما اشعل غضب 
من  وع���دد  ب��ي��روت  ف��ي  العموميين  السائقين 
المناطق، خصوصا بعدما تبين لهم ان دراجات 
نارية بدأت تعمل كبديل من سيارات األجرة 
ب��أس��ع��ار رخ��ي��ص��ة ج���دا، م��ا ي��ه��دد لقمة عيش 

أصحاب "اللوحات الحمراء". 

ما هي منصة "بولت"؟
هي منصة نقل اوروبية أّسسها ماركوس 
ف��ي��ل��ي��غ ع����ام 2013، وه����ي واح�����دة م���ن أس���رع 
م��ن��ص��ات ال��ن��ق��ل ن��م��وًا ف���ي أوروب������ا وأف��ري��ق��ي��ا، 
أب��رز المستثمرين فيها شركة "دايملر"  ومن 
كابيتال".  و"كوريليا  تشوشينغ"  و"دي���دي 
ه���ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق االل��ك��ت��رون��ي م��ج��ان��ي للهاتف 
ال��م��ح��م��ول ي���رب���ط ال��س��ائ��ق��ي��ن وال�����رك�����اب، إذ 
يطلب  أن  خ��الل��ه  م���ن  ش��خ��ص  أي  يستطيع 
سائقًا لنقله من أينما ك��ان إل��ى حيثما يريد 
المشغلة  ال��ش��رك��ة  بحسب  معقولة  وب��أس��ع��ار 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق، ال���ت���ي ت���ؤك���د اي���ض���ا ان�����ه ي��م��ك��ن 
كسب  المنصة  على  المسجلين  للسائقين 
ال��م��ال ع��ن ط��ري��ق ق��ب��ول الطلبات ال����واردة من 
ال��ذي التزم لمدة ال تقل عن  خ��الل التطبيق 
ستة أشهر، عدم فرض رس��وم او اي نوع من 
العموالت على السائقين الستخدام المنصة، 
وتقديم أسعار أقل بنسبة تصل إلى 20% 
ع��ن المنافسين اآلخ��ري��ن ف��ي ال��س��وق، وه��ذا 
العموميين  السائقين  غضب  فعليا  أّج���ج  م��ا 
ليس فقط في لبنان وإنما في عدد من الدول 
االخرى. فالعديد من الدول االوروبية شهدت 
واعتصامات  ت��ظ��اه��رات  الماضية  الفترة  ف��ي 
لتطبيقات  الرافضين  العموميين  للسائقين 
النقل ومنها "اوبر" وغيرها، حتى ذهب بعض 
التطبيقات  ب��ه��ذه  العمل  تعليق  ال��ى  ال���دول 
حماية للسائقين. يعمل تطبيق "بولت" مثل 
التطبيقات االخرى، وما على الركاب الراغبين 
ف��ي اإلن��ت��ق��ال م��ن م��ك��ان إل��ى م��ك��ان س��وى أن 
يفتحوا التطبيق ويضبطوا موقعهم والوجهة 
التطبيق  يعطي  ث��م  وم��ن  يقصدونها،  ال��ت��ي 
تقدير كلفة الرحلة سلفًا، فاذا وافق الركاب 
على تقدير الكلفة، ينبه التطبيق السائقين 
القريبين الذين يقبلون الرحلة في أسرع وقت 
ممكن. وبمجرد قبول السائق الرحلة، يمكن 
الراكب رؤية تفاصيل السائق وتتبعه مباشرة 
في الوقت الحقيقي على ان  يتم الدفع نقدًا. 

السائقون العموميون غاضبون
التطبيق غضب سائقي  ه��ذا  ل��م��اذا أشعل 
س���ي���ارات ال��ن��ق��ل ال��ع��م��وم��ي وال��ت��اك��س��ي، ليس 
فقط في لبنان وإنما في عدد من الدول التي 
تعمل فيها هذه المنصة؟ إنتفض السائقون 
ال���ع���م���وم���ّي���ون ف����ي وس�����ط ب����ي����روت ف����ي االي�����ام 
وزارت��ي  إل��ى  المؤدية  الطرق  الماضية وقطعوا 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ن��ق��ل ب��م��س��ت��وع��ب��ات ال��ن��ف��اي��ات، 
مطالبين بإلغاء تطبيق "ب��ول��ت"  ال��ذي تعمل 
عليه ال��دراج��ات كبديل م��ن س��ي��ارات األج���رة، 
اض���اف���ة ط��ب��ع��ا ال����ى إح��ت��ج��اج��ه��م ع��ل��ى ارت���ف���اع 
طالبوا  كما  وال�����دوالر،  البنزين  صفيحة  سعر 
بتطبيق ال��ق��ان��ون ال��خ��اص ب��ال��ل��وح��ات ال��م��زّورة 
والمكّررة و"اللوحات البيضاء" التي تعمل على 
باب  حاليا  "ب��ول��ت"  منصة  "ال��خ��ط". وتشكل 
الذين  اللبنانيين  من  كبير  لعدٍد  رزق جديدا 
يملكون سيارات خاصة بعدما قاموا بتسجيل 
يعملون  وأص��ب��ح��وا  التطبيق  ع��ل��ى  س��ي��ارات��ه��م 
السائقون  يعتبره  ما  وه��و  تاكسي،  كسائقي 
العموميون مضاربة غير مشروعة على عملهم، 
خصوصًا أّن لديهم لوحات عمومية ويدفعون 
في  عليهم،  المتوّجبة  الضرائب  المقابل  ف��ي 
حين أّن ال فرع لشركة "بولت" في لبنان، مما 
يعني أّن األرباح التي يكسبها سائقو "بولت" 

بسياراتهم تذهب كلها لهم.
ي���ق���ول رئ���ي���س ات����ح����ادات ون���ق���اب���ات ق��ط��اع 
النقل البري بسام طليس ان من أهّم األسباب 
ال��ت��ي ت��ح��ّرك م��ن أجلها السائقون ه��ي ارت��ف��اع 
الى مضاربة شركة  المحروقات، اضافة  أسعار 
غير شرعية  انها  يؤكد  التي  تاكسي"  "ب��ول��ت 
ح��ي��ث ت��ق��وم ه���ذه ال��ش��رك��ة بتشغيل س��ي��ارات 
ال��ى تشغيل دراج��ات  خصوصية بنمر بيضاء، 

ن���اري���ة ل��ن��ق��ل ال����رك����اب، وه��ن��ا ال���ك���ارث���ة بحسب 
ط��ل��ي��س. ف��ال��س��م��اح ل��ش��رك��ة "ب���ول���ت" ب��إع��ط��اء 
الصالحية لسائقي سيارات خاّصة هي مخالفة 
السير  ق��ان��ون  أّن  خصوصًا  اللبناني،  للقانون 
اللبناني يخّول السيارات ذات اللوحات الحمراء 
العمل كوسائل نقل عام، وهذا الموضوع ُحّول 
ال��ى ك��ل م��ن وزي���ر الداخلية ووزي���ر االت��ص��االت 
ووزير األشغال العامة والنقل والجهات المعنية 
لهذا  المشغلة  ال��ش��رك��ة  ان  ال��ى  ب��األم��ر، مشيرا 
التطبيق غير قانونية وتحصل على ما وصفه 
بالخّوات من الركاب. السائقون يحتجون على 
وض��ع منصة "ب��ول��ت" تعرفة أدن���ى م��ن تعرفة 
المشغلة  ال��ش��رك��ة  ل��ك��ون  العمومية  ال��س��ي��ارات 
لهذا التطبيق ال تتحّمل كلفة رس��وم وضمان 
العموميون وال جميع  السائقون  التي يدفعها 
اإلجراءات المفروضة على السيارات العمومية، 
واالخ���ط���ر ف��ي ذل���ك ان��ه��ا ت��ت��ع��ام��ل م��ع س��ي��ارات 
خصوصية. ويعود طليس ليؤكد ان اتحادات 
ونقابات النقل البري في لبنان كانت تقدمت 
بشكوى بحق الشركة المشغلة لتطبيق "بولت" 
ل��ت��ت��م إح��ال��ت��ه��ا ع��ل��ى م��ك��ت��ب م��ك��اف��ح��ة ج��رائ��م 
ال��داخ��ل��ي إلج���راء  المعلوماتية ف��ي ق���وى االم���ن 
التحقيقات الالزمة، اال ان ال شيء تحقق حتى 
الساعة لناحية وقف هذا التطبيق، فيما يعترف 
وزير االتصاالت جوني القرم بعدم إمكان الوزارة 
وقف هذا التطبيق اال بإشارة قضائية لم تصدر 
حتى الساعة بانتظار انتهاء التحقيقات الالزمة. 
أم����ا ع��ل��ى ص��ع��ي��د وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات 
فيؤكد طليس ان الوزير بسام المولوي متفهم 
بما  العموميين ويقوم  السائقين  لموقف  ج��دا 
واالداري���ة  االمنية  االج����راءات  يلزم على صعيد 
ال��م��ح��دودة ج��دا لناحية مالحقة  وب��االم��ك��ان��ات 

السيارات الخصوصية التي تعمل على "الخط"، 
اض��اف��ة ال��ى االج�����راءات ال��ت��ي تتخذها قطعات 
ال��س��ي��ر ل��م��الح��ق��ة االرق�������ام ال��ع��م��وم��ي��ة ال���م���زورة 
والمكررة، كما تم االتفاق على إعفاء السائقين 
ص��دور  بانتظار  "الميكانيك"  م��ن  العموميين 

القرار متضمنًا اآللية التنفيذية. 
ومن المقرر ان يعقد الرئيس نجيب ميقاتي 
في الساعات المقبلة إجتماعا مع اتحادات النقل 
البري بحضور وزراء المال والداخلية واالشغال 
العامة والنقل للبحث في المشاكل التي يعاني 
منها القطاع وإعادة النظر باالتفاق الذي جرى 
التوصل اليه "على الورق" بين االتحاد ورئاسة 
ب��ع��د بسبب االم��ك��ان��ات  ال��ح��ك��وم��ة ول���م يطبق 
المالية المحدودة جدا للدولة. وبحسب طليس 
فان النقاش مستمر مع الرئيس ميقاتي حول 
االتفاق وأحد بنوده دعم قطاع النقل البري  من 
أجل وضع تعرفة مخفضة للنقل، اذ ال  تعرفة 
اس��اس��ا، ألن آخ���ر ت��ع��رف��ة ُوض��ع��ت ع��ن��دم��ا ك��ان 
سعر صفيحة البنزين  40 الف ليرة لبنانية. 
وه��ن��اك إشكالية ح��ول ال��م��وض��وع ال��م��ال��ي، أي 
موضوع الدعم، حيث يؤكد ميقاتي أن أموال 
ال��دع��م غير متوافرة م��ا يحتم البحث ع��ن صيغ 
أخ���رى. وف��ي ه��ذا السياق، علمت "ال��ن��ه��ار" ان 
وزير االتصاالت قد ينضم الى اإلجتماع للبحث 
في موضوع تطبيق "بولت" واالج���راءات التي 
العموميين  السائقين  لحماية  إتخاذها  يمكن 
على  والمضاربة  المشروعة  غير  المنافسة  من 
التعرفة التي يقوم بها هذا التطبيق. وبناء على 
إت��ح��ادات  ال��ي��وم تحدد  ال��س��راي��ا  نتائج اجتماع 
ونقابات النقل البري خطواتها إما التصعيدية 
وإما المهاِدنة خالل إجتماعها منتصف االسبوع 

الجاري. 

"منتدى الخبراء اللبنانيين يف فرنسا"
يف ذكرى انطالقته العاشرة 

تطبيق "بولت" يشعل غضب السائقين العموميين 
إجتماع يف السرايا وطليس لـ"النهار": التصعيد آت

اوكسيجين
مازن عّبود

رأت وزيرة الخارجية االلمانية انالينا بيربوك في افتتاح االجتماع الوزاري "مّتحدون في 
سبيل االمن الغذائي"، أّن روسيا تستخدم الجوع سالَح حرٍب من خالل منع تصدير 

25 مليون طن من الحبوب من موانئ اوكرانيا. إنه كالم واقعي وخطير. فالرئيس 
الروسي يستثمر في الجوع لمواجهة العقوبات الغربية. 

االمين العام لحلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ، اعتبر اّن "االحتمال األكثر 
ترجيحا هو حل األزمة األوكرانية من خالل طاولة المفاوضات"، وذلك في مقابلة مع 

شرت السبت الفائت. فالرئيس فالديمير بوتين هو 
ُ
صحيفة "إل باييس" اإلسبانية ن

"الوجه الذي ال يفهمه العقل الغربي المعاصر"، وفق ما كتب جون غراي الفيلسوف 
ا من التجربة  السياسي االنكليزي )Statesman( 2022 الذي يرى الحروب جزء

اإلنسانية، واّن "من الممكن ان يندلع  الصراع على الموارد في أي وقت، فيتقاتل 
البشر ويموتون دفاًعا عن رؤى غامضة". بوتين اإلمبراطور الغامض لدولة هي "لغز" 

وفق تشرشل. 
لقد أخفق الغرب في فهمه روسيا واستدرجها الى اوكرانيا، شاهرا اسلحته 

االقتصادية، فواجهه بوتين بأسلحة وتكتيكات نقدية ومالية ونفطية وغذائية 
غير متوقعة انهكت العالم. لحظة خطط لها القيصر طويال. الكل اخفق في اوكرانيا: 

روسيا، التهّور السياسي للرئيس االوكراني، االمن النفطي واالمن الغذائي والنظام 
النقدي في العالم، االنظمة واالعراف الدولية، التجارة الحرة والرغد والسالم، كما 

االقتصاد االميركي. وتبقى المفاوضات هي الحل. 
نعم، ثمة تشابه ما بين العالم عشية الحرب العالمية الثانية واليوم. ولكن ثمة 

تباينات، فالرئيس بوتين ليس هتلر، والرئيس جو بايدن ليس تشرشل، والعالم 
وتحالفاته ليس تماما عالم ما بعد الحرب العالمية االولى.  ثمة مخاوف وتسابق على 

الموارد واالسواق لكن وسائل الحروب صارت اشّد فتكا وخطرا.   
 ازمة اوكرانيا استدعت االوروبيين الى طاولة مفاوضاتنا غير المباشرة مع 

االسرائيلي لترسيم حدودنا البحرية بما يضمن سالمة تدفق الغاز الى اوروبا. ولكن 
هل دخول االوروبي هو من باب الضغط لتمرير ما توافر، ام إليجاد حل عادل ألزمة قد 

تشعل المنطقة؟  
األوراق البيض اعادت الرئيس نجيب ميقاتي الى السرايا، فانتخابات لبنان انتجت 

"سّميعة" وليس مغّنين على طاولة االساتذة في "قهوة طانيوس" المعنية بأمور 
المذاق والطرب االصيل. كثَر النقاد وندر المغّنون. الشعب انتخب وانتظر غناء 

ممثليه الجدد، اال انهم اعلنوا انهم "سّميعة". االزمة تتفاقم عندنا، والتضخم يغتال 
قوة االقتصاد العالمي. الدول تعالج بالمفّرق ازمة تتوجب مقاربتها بالجملة. 

"التنسيق في الظالم" تعبير ل�"كوشيك باسو" كبير خبراء البنك الدولي سابقا 
)2022) في توصيف ازمة مستجدة وفريدة. فالتضخم العالمي هذه المرة سببه قلة 

العرض وليس زيادة الطلب. وثمة نقص في معرفة كيفية ادارته. 
في لبنان نلهو مع، وبحاكم المصرف المركزي رياض سالمة، وتتسع حلقة اللهو 

ة" 
ّ
االسود، وما زلنا لم نتفق على الخسائر وكيفية توزيعها. نمأل الفراغ بمغامرات "فل

واصدقائها وقراراتها، فتحلو الحياة. وينتظر السّميعة الجدد نشاز اداء مطربين 
قدامى. حفلة النشاز في البلد مستمرة بالتضافر ما بين سّميعة كان ُيفترض فيهم 

ان يكونوا مطربين، ومطربين ُيفترض فيهم ان يستمعوا. 
كارل هاوسهوفر من اكاديمية ميونيخ العسكرية كان اول من تبنى مصطلح 

جيوبوليتيك الذي قدمه لفيلهلم الثاني )1900). وصارت الجغرافيا السياسية ِعلمًا 
يدّرس في الجامعات. قدر الشعوب الصغيرة ان تعاني وتنتج "نكات". 

ولكي تعرف ماذا يجري في بيروت عليك تتّبع ما يحصل في اوكرانيا، وفق "ابو 
غطاس" المتأثر بغوار. لكن الى متى، وأَما حان لهذا البلد ان يستفيق؟  

لبنان - أوكرانيا

سلوى بعلبكي

يتبلور أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ح��ج��م االع���ت���راض على 
ل��ل��م��ل��ف��ات  ال���م���ص���ارف  ج��م��ع��ي��ة  إدارة  أداء 
فاالعتراضات  الجمعية.  عمل  على  الطارئة 
ال��ع��ل��ن��ي��ة ال���ت���ي أف���ص���ح ع��ن��ه��ا ع��ض��و مجلس 
بنك  الصباح، وتعليق عضوية  تنال  اإلدارة 
الموارد، باإلضافة الى العديد من النقاشات 
وال����ح����وارات ال��ع��ال��ي��ة ال��ن��ب��رة وال��ع��ت��اب، التي 
ج��رت خلف ال��ك��وال��ي��س، ه��ذه االع��ت��راض��ات 
ل���م ت��ت��وق��ف وال ي�����زال االش���ت���ب���اك ال��ص��ام��ت 
وأداء  عمل  تصويب  ب��ات��ج��اه  ال��ح��راك  يظلل 
ت��ن��ش��ط االت���ص���االت  ال��ج��م��ع��ي��ة، ف��ي��م��ا  إدارة 
الصغرى  المصارف  من  األكبر  العدد  لحشد 
اعتراضية،  كحالة  وتأطيرها  والمتوسطة، 
ال��ح��راك داخ��ل الجمعية وفرض  لتعزيز ق��وة 

تغيير مفيد في األداء والسلوك والقرارات.
من المعروف أن جمعية المصارف مؤسسة 
ذات طابع نقابي، وتاليًا تقع ضمن وظيفتها 
وع���ل���ة وج����وده����ا م��س��ؤول��ي��ة ح��م��اي��ة م��ص��ال��ح 
أيضًا  لكنها  إليها،  والمنتسبين  أعضائها 
مؤسسة ذات طابع وطني سيادي، يحتمي 
والنقد،  الوطني  االقتصاد  في ظلها مصير 
م��ّدخ��رات  م��ن  والكثير  اللبنانيين،  وودائ���ع 
العرب واألجانب. لذا هي في صلب مواجهة 
االنهيار، ورأس حربة في المعركة، وال تملك 
ت���رف ال��وق��ت و"ال���ت���ن���اور"، وال ال���ق���درة على 
التي  والثقة  موجوداتها  فقدانها  مواجهة 
كانت تتغّنى بها، وال يمكنها تاليًا الجلوس 
على مقاعد انتظار الحلول من اآلخرين، بل 
والمسموح  بالممكن  المبادرة  عليها  وج��ب 
الى الدفاع عن القطاع بكامله، وعن ضرورة 
ب��ك��ل��ي��ت��ه، ول���ي���س تقسيمه  ال��ح��ف��اظ ع��ل��ي��ه 
وت��ش��ت��ي��ت��ه ب��ي��ن م���ص���ارف ك���ب���رى وم���ص���ارف 
صغرى، وأخرى متوسطة. ومن نافل القول 
أن المهمة األساسية اليوم ينبغي أن تكون 
الجمعية،  أع��ض��اء  بين  التضامن  تعزيز  ف��ي 
وت��وح��ي��د ج��ه��وده��م وأف���ك���اره���م، وت��وس��ع��ة 
م��س��اح��ات ال���ح���وار وال��ن��ق��اش داخ���ل مجلس 
إدارت���ه���م، وب��ي��ن األع���ض���اء، ل��ل��خ��روج بأفضل 
الحلول والمقترحات التي تسهم في حماية 

وجنى  المودعين،  وأم���وال  بأكمله،  القطاع 
بالنقد  والقبول  ومدخراتهم،  الناس  أعمار 
ال����ذات����ي م����دخ����اًل ال�����ى اإلص�������الح وت��ص��وي��ب 
األداء، بغية إبعاد شبح إفالس المؤسسات 
نمطية شيطنة  وك��س��ر  رب���م���ا)،  )ال��م��ط��ل��وب 
فالجمعية  اللبنانيين.  عقول  في  المصارف 
وفق االنتقادات التي ُوّجهت إليها، لم تنبِر 
ال���ى ال��دف��اع ع��ن ال��ق��ط��اع وإي��ض��اح الحقائق 
ل��ل��ن��اس ال��ت��ي وج����دت ن��ف��س��ه��ا وج��ه��ًا ل��وج��ه 
أم��ام م��ص��ارف، ع��اج��زة ع��ن تلبية مطلوباتها 
التي  ال��م��ع��روف��ة  الحقيقة  فيما  وح��ق��وق��ه��ا، 
ت��ب��ذل أج��ه��زة الجمعية وإدارت���ه���ا الجهد  ل��م 
ال��م��ن��اس��ب ل��ش��رح��ه ل��ل��م��ودع��ي��ن أن "ال��ج��م��ل 
ب��م��ا ح���م���ل" م���ن ال����ودائ����ع، اب��ت��ل��ع��ت��ه ال���دول���ة 
المالية واالقتصادية  اللبنانية، بسياساتها 
العشوائية، وثقوب الهدر التي كسرت ظهر 

موجودات مصرف لبنان ومعها المصارف.
"تكّتل" للمصارف الصغيرة والمتوّسطة؟
إن كان مجلس إدارة الجمعية الذي انعقد 
بعد ظهر أمس لملم تداعيات "االنتفاضة" 
ال���ت���ي ك�����ادت ت��ن��ف��ج��ر ب��ع��د ت��س��ري��ب رس��ال��ة 
إل��ى   Decision Boundaries ش���رك���ة 
ص��ن��دوق النقد ال��ت��ي ت��رف��ض فيها م��س��ّودة 
االت��ف��اق بين الحكومة واألخ��ي��ر، أو ما ُسّمي 

ال��خ��ب��راء"، ف��إن ب��وادر  "ات��ف��اق على مستوى 
ان��ت��ف��اض��ة ع��ل��ن��ي��ة م���ن ال���م���ص���ارف ال��ص��غ��ي��رة 
وال��م��ت��وس��ط��ة ب�����دأت ت���ل���وح ف���ي األف������ق، إذ 
اج��ت��م��اع لنحو 25  ال��ي��وم  ب��ع��د ظ��ه��ر  ينعقد 
م��ص��رف��ًا ص��غ��ي��رًا وم��ت��وس��ط��ًا خ�����ارج مجلس 
من  الخطر  ن��اق��وس   

ّ
س��ي��دق الجمعية،  إدارة 

المصرفية  الملفات  ��دار بها 
ُ
ت التي  الطريقة 

كان سيشّدد  وإن  االجتماع،  الجمعية.  في 
بيد  الجمعية،  مع  والتضامن  التكافل  على 
أن���ه وف���ق أك��ث��ر م��ن م��ص��در س��ي��ح��ذر م��ن أن 
طريقة التعاطي مع هذه المصارف وتغييبها 
ال يمكن أن تستمر على ما هي عليه، وإذا 
ق���رارات مفصلية  ثمة  ف��إن  التجاهل  استمر 
س��ُت��ت��خ��ذ. ف��ه��ل ل��ه��ذا ال���ق���رار أي ت��داع��ي��ات 
آخ��ر يمكن  أو بمعنى  الجمعية،  على وح��دة 
أن ت��ش��ّك��ل ه���ذه ال��م��ص��ارف ت��ك��ّت��اًل ج��دي��دًا 
أو جمعية خ��ارج إط��ار الجمعية األم؟ تجيب 
المصادر: "في الوقت الحاضر سننّبههم إلى 
يكون  فقد  يتجاوبوا  لم  وإن  مسؤولياتهم، 

لنا خيار آخر".
ال��م��ص��ادر أك���دت أن االج��ت��م��اع ل��ن يقطع 
"ش��ع��رة م��ع��اوي��ة" ح��ال��ي��ًا م��ع ال��ج��م��ع��ي��ة، لكن 
إدراة  ك��ي��ف��ي��ة  إل����ى  اإلدارة  م��ج��ل��س  ت��ن��ب��ي��ه 
ش���ؤون ال��ق��ط��اع ال��م��ص��رف��ي، أم���ر ال ب��د منه، 

خ��ص��وص��ًا أن���ه ي��س��ت��ش��ف م���ن ط��ري��ق��ة إدارة 
ث��م��ة ت��ض��ح��ي��ة بمصالح  ال��ق��ط��اع أن  ال��م��ل��ف 
غير  وتلك  والصغيرة  المتوسطة  المصارف 
ووف��ق  اإلدارة.  مجلس  ف��ي  كفاية  الممثلة 
المطروحة  الخطط  ف��ي  سُيبحث  ال��م��ص��ادر 
ف��ي تأثيرها  ال��ف��ارق  إل��ى تبيان  ي��ص��ار  لكي 
 بتأثيرها على 

ً
على المصارف الكبيرة مقارنة

والصغيرة، وسُتدعى  المتوسطة  المصارف 
جمعية المصارف إلى التشاور أكثر مع هذه 
المصارف الصغيرة، علمًا بأن هذه المصارف 
ك���ان���ت ق���د ع���ق���دت اج��ت��م��اع��ًا م��ش��اب��ه��ًا قبل 
إدارة  إل��ي��ه عضو مجلس  نحو 3 أش��ه��ر دع��ا 
طريقة  في  تباحث  الصباح،  تنال  الجمعية 
إدارة الجمعية لكل الملفات، لكن لم يتخذ 
أي ق��رار... ف�"االمور لم تكن قد وصلت الى 
اتخاذ  والتفرد في  الحد من االستهتار  هذا 
ال����ق����رارات"، وف���ق م��ا ي��ؤك��د م��ص��در ك���ان قد 

شارك في االجتماع األول.
وكان رئيس مجلس اإلدارة - المدير العام 
لبنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين 
ال���ذي س��ي��ش��ارك ف��ي اج��ت��م��اع ال��ي��وم ق��د علق 
تسريب  بعد  الجمعية  ف��ي  مصرفه  عضوية 
الرسالة من دون أن يكون لمصرفه والمصارف 
االخ��رى مثل "ع��وده" و"البحر المتوسط" أي 
علم ب��ه��ا.  وق��ال خير ال��دي��ن "ليس ل��دّي أّي 
ع��ل��م ب��ال��رس��ال��ة، وق����رأت عنها ف��ي اإلع�����الم... 
وم��ن السخف أن ي��ح��دث ه��ذا خلف األب���واب 
المغلقة". وأكدت مصادر مصرفية ل�"النهار" 
أن "ال��رس��ال��ة ل��م تناقش على ط��اول��ة مجلس 
إدارة الجمعية إال ما بين بعض المستشارين 
تمثل  ال  بمواقف  ت��ف��ردوا  ال��ذي��ن  والمقربين 
ج��م��ي��ع ال��م��ن��ت��س��ب��ي��ن ال�����ى ج���س���م ال��ج��م��ع��ي��ة، 
وخصوصًا حيال ما تضمنته الورقة المطاِلبة 
ب�"بيع" الذهب ملطفًا بعبارة استثماره. فهذا 
الموضوع وفق المصادر "شأن وطني يحتاج 
ال��ى إجماع كبير، وال��دخ��ول في نقاش حول 
ب��ي��ع��ه دون�����ه ح��س��اس��ي��ات ت��ث��ي��ر ال��ك��ث��ي��ر من 
هي  التي  المصارف  تجاه  السلبية  المواقف 

في غنى عنها".

salwa.baalbaki@annahar.com.lb

جمعية املصارف تلملم التصّدع... فهل فات األوان؟
تكّتل مصريف يواجه التفّرد: إلشراكنا يف القرار أو لكّل حادث حديث 
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جورج ٓيٓرق

ع���ن���دم���ا راس������ل ال���ف���ت���ى أن����ط����وان ج���دع���ون 
ال��رّد  ي��أت��ي  أن  يتوقع  ل��م  نعيمة  ميخائيل 
 ال��رس��ال��ة وراح 

َ
على ال��رس��ال��ة س��ري��ًع��ا. ح��م��ل

ي��ط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا، ن��ح��ن رف���اق���ه ال���ذي���ن كنا 
ة  مأخوذوين بأمور ال تمت بصلة إلى القراء

واألدب.
ف��ي ذل���ك ال��ح��ي��ن، ت��غ��ّي��رت ن��ظ��رت��ي إليه 
وس��ّم��ي��ت��ه م��ت��ى أخ����ب����رُت أح����د ال���ك���ب���ار ع��ن 
الذي  ب�"الفتى  يها 

ّ
ومتلق الحدث  الرسالة 

يراسله ميخائيل نعيمة". 
���ا ط���ي���ب ال���رف���ق���ة م��س��ال��ًم��ا 

ً
����ره دم���ث

ّ
  أت����ذك

ثم   
ً

أوال المدرسي  الواجب  ينجز  مجتهًدا. 
ال��ل��ع��ب ف��ي ح��ي��ن أن معظمنا،  ي��ذه��ب إل��ى 
ص��ح��ب��ه، ن��خ��ل��ع ال��م��ري��ل��ة ع��ل��ى ط��ري��ق البيت 
ونبدأ باللعب، وفي آخر السهرة نكّب على 
ال����درس وك��ت��اب��ة ال���ف���روض. أو ن��ك��ّزه��ا في 

اليوم التالي عن أحد المبرزين.
ال ت�����زال ف���ي ال����ذاك����رة ده���ش���ُت���ه ع��ن��دم��ا 
س�����ددُت رك���ل���ة ق���وي���ة ح��ي��ن ك��ن��ت ح���ارس 
مرمى في فريق نجمع أعضاؤه كيفما اتفق 
الجيش مع   مباراة قرب ثكنة  إلى  ونمضي 
يمنحنا  ل��م  ال����ذي  ال��ض��ّب��اط"  "أوالد  ف��ري��ق 
فرصة الفوز عليه مرة واحدة. وكان الفرق 
ف��ي ع��دد األه���داف كبيًرا أم��س��ُك ع��ن ذك��ره 

احتراًما لكبرياء الفتوة.
ب��ع��د اخ��ت��ت��ام��ه ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، سافر 
مختاًرا  التعليم  تكملة  أجل  من  فرنسا  إلى 
اخ��ت��ص��اص ال��ه��ن��دس��ة. وان��ق��ط��ع��ت أخ��ب��اره 

ر علي تسقطها بسبب الحرب. 
ّ
وتعذ

ت����م����ر س������ن������ون، وك����������ان ل�����ق�����اء ب���ط���ري���ق 
ال���م���ص���ادف���ة. أن����ا وه���وف���ي���ك ح��ب��ش��ي��ان ف��ي 
ع��ل��ى وش��ك  م��ج��ّم��ع "أ ب ث"، األش���رف���ي���ة، 
الكهربائي. صودف وصول  بالدرج  النزول 
رج����ل وس����ي����دة. ت��وق��ف��ن��ا ودع���ون���اه���م���ا إل��ى 
ال��ت��ق��دم أدًب�����ا. ي��ت��وق��ف��ان ه��م��ا أي���ًض���ا ب��رغ��م 

ينظر  ا  ملًيّّ قبلنا.  المرور  إلى  الدعوة  تكرار 
ال���رج���ل إل����ّي ث���م ي��ل��ف��ظ اس���م���ي األول وه��و 
يشير بإصبعه نحوي. على الفور عرفته مع 
الشيء  بعض  بديًنا  ب��ات  كثيًرا.  تغّير  أن��ه 
ورجاًل. كم كبرنا يا صاحبي. تبادلنا رقَمي 
اإللكترونيين  بريَدينا  ��ْي 

َ
وع��ن��وان هاتفَينا 

واتفقنا على التواصل.
ت��م��ر س��ن��ون أخ�����رى. وح����دث أن ك��ت��ب��ُت 
ف���ي ج���ري���دة "ص����دى ال��ب��ل��د" م���ق���ااًل م��ح��وره 
فيه حكاية رسالة  األدب���اء، ذك��رت  تواضع 
ن��ع��ي��م��ة، وأرس���ل���ت ال���م���ق���ال إل����ى أن���ط���وان. 
��ا، أخ��ب��رن��ي أن��ه ف��رح ج���ًدا ب��ه، وأودع���ه 

ً
الح��ق

ِدرج مكتبه، وكثيًرا ما قرأه لبعض عارفيه 
وأصدقائه.

وت��م��ر ال���س���ن���ون. وأذه�����ب إل����ى م��ه��رج��ان 
"ك���ان" ف��ي أي��ار 2009. وم��ن ه��ن��اك أبعث 
أنني  فيها  أعلمه  إلكترونية  برسالة  إل��ي��ه 
م���اٍض إل��ى ب��اري��س بعد بضعة أي���ام. رّح��ب 
وات��ف��ق��ن��ا ع��ل��ى أن ن��ل��ت��ق��ي. وال��ت��ق��ي��ن��ا في 
أح����د م��ق��اه��ي ال��ش��ان��زل��ي��زي��ه، م��س��ت��رج��ع��ْي��ن 
الحاضر  ومستعرضين  وذكرياته،  الماضي 
وش���ج���ون���ه، وف��ات��ح��ي��ن ن���اف���ذة ع��ل��ى اآلت���ي 
ومخبآته. إذ راح يعدد لي الشهادات التي 
ويشغلها  شغلها  ال��ت��ي  وال��وظ��ائ��ف  ح��ازه��ا 
التي استطالت  الجلسة  ا. عقب 

ً
هلت حق

ُ
ذ

نحو ساعتين، صحبني بسيارته في شوارع 
المدينة. كم هي جميلة باريس في الليل.

لبنان  ف��ي  التقينا  التالي  الصيف  ف��ي 

البالغة  ك���ارن،  ال��وح��ي��دة  بابنته  وع��ّرف��ن��ي 
وقتذاك نحو العاشرة من العمر.

أم��س��ي��ة، ق��ب��ل ع��ام��ي��ن،   سمعت   وذات 
م��ن رادي���و ال��س��ي��ارة ح����واًرا. لفتني صوت 
��ا. وس��رع��ان 

ً
أح���د ط��رف��ي��ه ب��ع��دم��ا ب���دا أل��ي��ف

أن��ط��وان. تابعت  أن��ه ص��وت  م��ا اكتشفت 
 

ً
نزوال لبنان  إلى  عاد  أنه  الحوار وفوجئت 

بولس  ال��راح��ل  بيروت  مطران  طلب  على 
م���ط���ر ال�����ذي رغ����ب إل���ي���ه ت���أس���ي���س ك��ل��ي��ة 
���ي 

ّ
ال��ه��ن��دس��ة ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ح��ك��م��ة وت���ول

جري  على  ا 
ً
مهّنئ به  أتصل  لم  عمادتها. 

ع���ادت���ي ع��ن��دم��ا ي��ت��ب��ّوأ ص��دي��ق أو ق��ري��ب 
منصًبا.

أخيًرا، أنشأُت على "فيسبوك" صفحة 
ب��ع��د ت�����ردد ط���وي���ل م����راض����اة ل��ش��ق��ي��ق��ت��ّي 
وأوالده���م���ا ف��ي دي���ار االغ���ت���راب. ف��ي ه��ذا 
ال��م��وق��ع، ات��ف��ق أن رأي���ت ص���ورة ألن��ط��وان 
طلب  إليه  فأرسلت  أخريات،  رفقة  تعبر 
ص���داق���ة. وع��ل��ى اإلث����ر ع���اودن���ا ال��ت��واص��ل 

 ومهاتفة. 
ً
كتابة

م���ن���اس���ب���ة ه�����ذا ال����ك����الم االس����ت����ذك����اري 
اح��ت��ف��ال ت��ك��ري��م��ي أق���ي���م ل���ه ب���روف���س���ورًا، 
ونائًبا لرئيس جامعة السوربون للعالقات 
الهندسة  لكلية  وعميًدا  ا، 

ً
سابق الدولية 

ب��ي��روت، ب��دع��وة  ف��ي ج��ام��ع��ة الحكمة ف��ي 
الذي  الثقافي"  زحلة  قضاء  "مجلس  من 
���ول ف���ي ق��اع��ة ت��اب��ع��ة 

ّ
ي��ت��رأس��ه م�����ارون م���خ

ل����"غ���رف���ة ص��ن��اع��ة وت����ج����ارة وزراع�������ة زح��ل��ة 
وال��ب��ق��اع" ف��ي زح��ل��ة. وح��ض��رت االحتفال 
ش����خ����ص����ي����ات س����ي����اس����ي����ة واق����ت����ص����ادي����ة 

وإعالمية.  وجامعية 
باريس  ف��ي  ع��اًم��ا  وث��الث��ي��ن  اثنين  بعد 
عاد أنطوان جدعون إلى بالده ليستكمل 
��ا 

ً
رس��ال��ت��ه ف���ي ال��م��ج��ال ال��ج��ام��ع��ي، ب��اس��ط

خبراته وعلمه على درب طالب الهندسة 
ل��ع��ل��ه��م ي��س��ت��ض��ي��ئ��ون ب��ه��ا ف��ي��ب��ل��غ��وا على 

هدْيها مراتب متقّدمة.

نظم "لقاء سيدة الجبل" في فندق لوغبريال  
 عن "أهمية المراجعة السياسية" وذلك 

ً
ندوة

السابق  الوزير  لوفاة  األربعين  للذكرى  إحياًء 
م��ح��م��د ع��ب��د ال��ح��م��ي��د ب��ي��ض��ون ، "وت��ك��ري��م��ًا 
في  النقدية  وشجاعته  ج��رأت��ه  على  ل��ل��راح��ل 
السياسي  العمل  ف��ي  لتجربته  مراجعة  إج���راء 
ل��م يتحلى بها إال قلة م��ن القوى  وه��ي ج���رأة 

السياسية واألفراد." 
وق����د اف��ت��ت��ح��ت ال����ن����دوة ب��ك��ل��م��ة اإلع���الم���ي 
يقظان التقي. وتحّدث الدكتور فارس سعيد 

بإسم "لقاء سيدة الجبل" وقال : 
"لم يضع محّمد عبد الحميد بيضون قدمه 
ف���ي ال��ن��ه��ر م��ّرت��ي��ن، ف��ه��و اس��ت��خ��ل��ص دروس 

الماضي وسار إلى األمام.
مثلما  وأص���اب  جميعًا  خِطئ 

ُ
ن مثلما  أخطأ 

نصيب جميعًا، إنما ما يمّيزه عن اآلخرين هو 
أنه تمّتع بشجاعة المراجعة النقدّية والتحق 
بقافلة الكبار ممن ساروا على دروب المراجعة 

واستخالص الِعبر الوطنية الجامعة.
هؤالء الشجعان ليسوا كثر في لبنان وربما 
في المنطقة لكّنهم أّسسوا مدرسة المراجعة 
 للجيل الجديد من 

ً
الضرورية لنا جميعًا وخاصة

السياسيين.
ث���ّم ت��ح��ّدث ه���ادي األس��ع��د وق���ال : عندما 
أتكلم عن محمد عبد الحميد بيضون تقفز بي 
الذاكرة مباشرة إلى شقيقي وحبيبي نصير، 
متقاربة  ومحطات  ع��وام��ل شبه  م��ن  لهما  لما 
الشيعي  موقهما  من  اثناهما،  مسارهما.  في 
ثارا على الواقع الشيعي باكرًا، نصير انتفض 
على االقطاعية السياسية التي كانت تمثلها 
ثار  أن محمد قد  عائلة األس��ع��د، وباعتقادي 
أيضًا في محل ما على هذه االقطاعية لما كان 
لوالده المرحوم عبد الحميد بيضون من صالت 
وتقارب سياسي مع كامل األسعد. التقيا في 
مسارهما اليساري. عادا والتقيا بعد ثورة األرز 
الشيعية  للحالة  توصيفهما  ف��ي  ف��ي 2005 

خصوصًا والحالة الوطنية بشكل عام".

كما كانت كلمة للمحامي حسان الرفاعي 
جاء فيها : "ذات يوم دعاني الصديق الصحافي 
أحمد عّياش الى زيارة الدكتور محمد لتبادل 
اآلراء في احوال الوطن . تكّررت الزيارات الى 
ان وصلنا ذات يوٍم الى "البيت اللبناني" وهي 
تسمية الجتماع لبنانيات ولبنانيين آتون من 
اتجاهات مختلفة تجمعهم الغيرة على الوطن 

والخط السيادي النقّي.
اللقاء إذ  ال��دك��ت��ور محمد ُيحّضر ج��و  ك��ان 
ب��ع��د ال��ت��رح��ي��ب ال��ل��ط��ي��ف دائ���م���ًا ك����ان يطلق 
والحوار  النقاش  باب  أفكارًا ويفتح  أو  فكرة 
ل تاركًا ل��زواره كل 

ّ
وكان يجانب اكثار التدخ

الحرية في التعبير عن آرائهم مكتفيًا بمراقبة 
االف��ك��ار وتبادلها ساهرًا  ف��ي ط��رح  حماستنا 
ع��ل��ى ان ت��ك��ون اص���ن���اف ال��ض��ي��اف��ة ال��س��خ��ّي��ة 
تغنيك عن وجبة العشاء . وربما كان الدكتور 
محمد يقول في نفسه ، ال بّد ان يأتي اليوم 
ام��ا المهم  ال���ذي تتحقق فيه بعض آم��ال��ن��ا ، 
اليوم فهو اال يتسّرب اليأس الينا كما كان 

يفرض هو ان يغلبه اليأس في مرضه".
وت��ح��دث ال��ن��ائ��ب م����روان ح��م��ادة فاختصر 
ح���ي���اة ال����راح����ل ال���س���ي���اس���ي���ة: االول�������ى محطة 
العمل  اليسار في منظمة  من  انطالقًا  الحلم 
متعلقين  جميعا  كنا  مرحلة  ف��ي  الشيوعي، 
ب��دءا من صعود الناصرية، ثّم  بهذه االح���الم 
مع اب��و خالد محسن ابراهيم، ال��ذي ك��ان الى 
آخر لحظة من حياته صاحب رؤية سياسية 

ثاقبة.
حيث  العبور  محطة  ه��ي  الثانية  المحطة 
يحدث  ان  يستطيع  ال  ان���ه  محمد  اك��ت��ش��ف 
فارقا في الحياة السياسية ان لم ينخرط بعمق 
حركة  ال��ى  فانضم  السياسية،  العملية  ف��ي 
المحرومين التي كانت على تماس مع اليسار. 
ث��م ف��ي ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف ف��ح��اول تطبيقه 

بعدل وعدالة بال تزلف للسوري ".
ألقتها  العائلة  بكلمة  ال��ن��دوة  واختتمت 

ابنته روان محمد عبد الحميد بيضون. 

عبد الغني طليس 

لبنان،  في  والفنية  الثقافية  الحياة  لى 
َ
بت

ُ
ت

خرى، بأشخاص على َمَرض، إّما 
ُ
بين فترة وأ

هو الغرور بامتالك معلومة غير دقيقة، وإّما 
ل السلبي 

ّ
ق، فيحلو لهم التدخ

َ
يٌد ُمطل

َ
هو ك

في نتاج األخوين عاصي ومنصور رحباني مع 
وأغ��ان وحفالت  فيروز، على أصعدة مسرح 
وإن���ت���اج���ات ط��ب��ع��ت ل��ب��ن��ان وال���ش���رق ال��ع��رب��ي 
التدخل  اآلس��ر.  الَجمالي  ب��اإلب��داع  منازع  بال 
السلبي يتم من خالل اإلنحياز إلى عاصي أو 
 على ِحدة، في 

ٌّ
إلى منصور أو إلى فيروز، كل

الكبرى في ذلك  له األهمية  َمن  استعراض 
التعاون بل في ذلك اإلتحاد الكياني الهائل 
ال��ذي أنهى َرُج��اًل إسمه عاصي برجٍل اسمه 
الثالثة  وب��ات  فيروز،  اسمه  منصور بصوت 
س����ّرًا ي�����زداد غ��م��وض��ًا ك��ل��م��ا أم��ع��ّن��ا ف��ي��ه ق��رب��ًا 
ولحنًا  شعرًا  افة 

ّ
الكش لمستوياته  وإدراك����ًا 

وتوزيعًا وإداًء وفكرًا ومسرحًا.
ال ي��ع��رف أح���ٌد على اإلط���الق، غير عاصي 
وم���ن���ص���ور، ك��ش��اع��ري��ن وم��ل��ح��ن��ي��ن وك��ات��ب��ّي 
ال��ت��ي كانت  العمل  آل��ي��ة  ه��ي  م��ا  مسرحهما، 
ت��ض��ب��ط أع��م��ال��ه��ا، وه���ل ه��ي آل��ي��ة اع��ُت��م��َدت 
ن��ف��ُس��ه��ا ف���ي ك���ل ال��ن��ت��اج ال��ف��ن��ي، أم ك��ان��ت 
عتَمد، كأن يكتب واحٌد نّصًا 

ُ
خرى ت

ُ
آلّيات أ

مشهدًا  واح����ٌد  يكتب  أو  ال��ث��ان��ي،  يلحنه   ،
الى  يدفع  أو  هو  يلحنه  مسرحية  من  كاماًل 
من  بينهما  ك��ان  إذا  م��ا  أو  بتلحينه،  الثاني 
عن  ملّحن فقط، فضاًل  أو  هو شاعر فقط، 

التوزيع الموسيقي الفاتن.
كنت  الخمسينات(  )أول  ال��ب��داي��ات  ف��ي 
يشير  م��ا  الرحبانية  التسجيالت  على  ت��ق��رأ 
الكاتب ف��الن والملحن ف��الن منهم.  ال��ى ان 
أم����ا م��ن��ذ م��ه��رج��ان��ات ب��ع��ل��ب��ك ١٩٥٧ ف��اس��م 
المسّجلة  ال��م��ارك��ة  األخ���وي���ن رح��ب��ان��ي ص���ار 
وانسجام  وتعاون  رضا  عن  بينهما،  رة  المقرَّ
واخ��ت��الف وت��م��اي��ز وات���ف���اق، وأح��ي��ان��ًا كثيرة 
ب��ع��د م��ش��اح��ن��ات "أخ���وي���ة" ع��ل��ى م��ق��ط��ع من 
مسرحية أو أسلوب نهاية مسرحية إلى آخره 
وانصبابًا  ت��ك��ام��اًل  بينهما  ينتهي  ك��ان  مما 
الفنية  التحف  تلك  وإك��م��ال  التلحين  على 
هذا  كل  أيديهما.  بين  كانت  التي  الرائعة 
بقي  المسرحية،  والكتابة  واألل��ح��ان  الشعر 
مكتوم القيد الفردي، وموسومًا ب� "األخوين 

رحباني".
ف���ي ف���ت���رة ال���خ���الف ب��ي��ن ع���اص���ي وف���ي���روز 
وابتعادها عن بيت "الرابية" )١٩٨٠( حصلت 
حرب حقيقية )شخصية وعائلية( لكْن غير 
عاصي  ب��ي��ن  تفاصيلها  ب��ك��ل  ت��م��ام��ًا  معلنة 
م��ن��ص��ور م��ن ج��ه��ة وف��ي��روز م��ن ج��ه��ة ثانية، 
استمّرت حتى بعد رحيل عاصي، ولم تهدأ 
بعلبك  لجنة مهرجانات  بعد طلب   

ّ
إال جديًا 

ب��ع��د األل��ف��ي��ن م���ن ف���ي���روز وم��ن��ص��ور تقديم 
استعادات من األعمال المسرحية الرحبانية، 
وق��ّدم��اه��ا ب��ت��واف��ق م���ادي وم��ع��ن��وي. غ��ي��ر أن 
مع  إال  ع����داء مستحكمًا  ي��ص��ب��ح  ل���م  ال���خ���الف 
مشروع تجديد بعض المسرحيات القديمة. 
فكان ما ك��ان. وكنُت - لي الشرف - واحدا 
ممن قّدموا أطروحات اعتبرها منطقية لحل 

ق!
ّ
النزاع ولم أوف

 آخر.
ٌ

هذا بحث
أع��ود ال��ى فكرتي من ه��ذا البحث الُمِحب 
إلى خطأ  معلوماته، ألنّبه  الدقيق في  لكن 
عاصي  األخوين  في حق  ُيرتَكب  "تاريخي" 
وم��ن��ص��ور، ه��و م��ش��ارك��ة بعض ال��ك��ّت��اب غير 
في  العملية-العلمية  الحقائق  الُممتلكين 
ت��ج��رب��ة األخ���وي���ن ال��ك��ب��ي��ري��ن، ح��ي��ن "ي��ف��ّج��ر" 
أو بعيد من األخ��وي��ن، قنبلة دخانية  قريب 
ح��ول دور عاصي "األك��ب��ر" من دور منصور، 
على  بناء  أو  إل��ي��ه،  عاطفي  انحياز  على  بناء 
ن م��م��ن ك��ان��وا 

ّ
رأي ق���ال���ه ي���وم���ًا ف����الن أو ع�����ال

ي��ع��رف��ون��ه��م��ا، وه�����ؤالء م��ن��ه��م م���ن ي��م��ي��ل ال��ى 
ال��ى  م��ن يميل  وم��ن��ه��م  ع��اص��ي،  تكبير دور 

تكبير دور منصور.
ك����ان ع��اص��ي م��ت��ق��دم��ًا ب��ي��ن م��ت��س��اوَي��ي��ن، 
وك����ان م��ن��ص��ور ارت���ض���ى ف���ي م���ا ق��ب��ل إص��اب��ة 
عاصي بانفجار في الدماغ عام ١٩٧١، بذلك 
ال��م��وق��ع ل��ع��اص��ي األك��ب��ر س��ّن��ًا، أم���ا ب��ع��د ذل��ك 
ال��م��ش��ؤوم على صحة عاصي وبيته  ال��ت��اري��خ 
وف����ي����روزه، وع��ل��ى م��ن��ص��ور إذ ب���ات ع��ل��ي��ه أن 
ي��ع��ّوض ال��ن��ق��ص ال��ه��ائ��ل ال����ذي ح��ص��ل في 
وحيويته  المعروف  وإب��داع��ه  عاصي  حضور 
الدفاقة، مع اإلشارة الحاسمة التي تقول ان 

عاصي استمر ُمنِتجًا مع منصور، ولو بصورة 
رضه هو )كما قال لي في تسجيل صوتي 

ُ
لم ت

عام ١٩٨٠( تبعًا لحاله الصحية من تداعيات 
اإلن���ف���ج���ار ف���ي ال����دم����اغ، وب��ق��ي��ت ال��ك��ل��م��ات 
واألل����ح����ان وال��م��س��رح��ي��ات ب���اس���م األخ���وي���ن، 
اننا صرنا نسمع منصور يقول عن هذا  ولو 
اللحن او ذاك في مسرحيات األخوين، بأنه 
بينهما  للمصطادين  ي��ؤك��د  لكي  ل��ع��اص��ي، 
أن ع��اص��ي م��ا زال ه��ن��ا. وه��و بالفعل ك��ان ما 
زال هنا، ورغبة منصور في اإلعالن عن ذلك، 
ك���ان���ت ل��م��واج��ه��ة ال��ش��ائ��ع��ات ال���ت���ي ك���ادت 

تهلك عاصي ومنصور معًا.
إن كل ما نسمعه ونراه من إنتاج األخوين 
لواحد  وليس  رحباني  لألخوين  هو  رحباني 
من اإلثنين دون اآلخر. وإذا كانت أيام العّز 
بإلغاء اآلنا،  الرحباني قد اتسَمت  المسرحي 
م��َرض  ب��أي��ام  وب��إي��ث��ار اآلخ���ر بينهما، فكيف 
عاصي. ثم لنسأل: من هو الثالث الذي كان 
يجلس معهما وهما يكتبان ويلحنان؟ وإذا 
ظن أحد ان فيروز كانت الثالث في حاالت 
فهو  لألخوين،  والموسيقي  الكتابي  العمل 
م��خ��ط��ئ ألن ف��ي��روز ك��ان��ت تتلقى ك��ل ه��ذا 
الجمال،  ح��اض��ن  الجميل  بصوتها،  الجمال 

بل  التقنية،  ولم تكن تشارك في صناعته 
هرته القوية.

ُ
في صناعة ش

المعرفة  ُم��ّدع��ي  إن  ال��م��ف��ي��د:  ب��ال��ُم��خ��َت��َص��ر 
ب���ب���واط���ن ال���م���س���رح واألغ�����ان�����ي ال���رح���ب���ان���ي���ة، 
��ِل��ع��ي��ن" ع��ل��ى األس�������رار، ال ي��ع��رف��ون 

ّ
و"ال��م��ط

 عدد قليل من األغاني ال يتجاوز 
ّ

"هوية" إال
أصابع اليد الواحدة، في  َمن كتبها أو لّحنها، 
وه�����ذا ل��ي��س ل���ه ق��ي��م��ة أم�����ام م���ئ���ات األغ���ان���ي 

وعشرات المسرحيات الُملّحنة بكاملها.
يعني: إذا كنُت أنا أعرف جيدًا أن أغنية 
"س��وى ربينا" وأغنية "ي��ا راي��ح ع كفرحاال" 
م���ن ت��أل��ي��ف وت��ل��ح��ي��ن ع���اص���ي، وأن أغ��ن��ي��ة 
"راجعين يا هوى" وأغنية "غالي الدهب" من 
تأليف وتلحين منصور، فماذا تشّكل هذه 
العظيم، وهل  الرحباني  البحر  المعلومة في 
فّضل فنيًا واحدًا على آخر 

ُ
أستطيع بها أن أ

مُت على نفسي حتى أصل 
ّ
منهما؟ وأنا تكل

إلى اآلخرين .
ال تجوز مجاراة أحد طرفي النزاع من ورثة 
��ر، 

ُ
األخ���وي���ن، وم���ن م��ّدع��ي ال��م��ع��رف��ة وه���م ك��ث

تهم بتناول الموضوع، 
ّ
وهم األخطر في خف

فُهم ال يعرفون  اآلخ��ر.  لواحد دون  التحّزب 
 بعضهم 

ُ
البحر، ومقاربة القليل من ذلك   

ّ
إال

ل��ل��م��وض��وع ع��دائ��ي��ة وأن��ان��ي��ةغ��ال��ب��ًا. ف��ل��م��اذا 
 من قتل أكبر 

ّ
نشاركهم المعركة الفارغة إال

وأعظم وأكمل تجربة فنية لبنانية الى األبد. 
إذ م���ن ال��م��ؤك��د أن ه��ن��اك ع���ش���رات األغ��ان��ي 
وال��م��س��رح��ي��ات ال��ت��ي نحسبها ع��ل��ى ع��اص��ي، 
ه���ي ل��م��ن��ص��ور، وال��ع��ك��س ص��ح��ي��ح وصحيح 

وصحيح .
ت��ع��ال��وا ل��ن��خ��رج ج��م��ي��ع��ًا م���ن ح��ق��ل األل��غ��ام 
الكيد والحقد  الورثة متابعة  أراد  ه��ذا. وإذا 

صة"، فلتنفجر بهم المكائد !
َ
غ

ْ
و"البل

إن ما لدّي من تسجيل حوارات مع عاصي 
ومنصور يقول بوضوح إنه لم يكن هناك ال 
��وان 

َ
عاصي وال منصور، بل كان هناك "األخ

رحباني": الكائن الثالث الذي سنفيق يومًا 
على أنه كان أغلى وأعمق ما في لبنان .

الفتى الذي راسله ميخائيل نعيمة
بروفسوًرا وعميًدا لكلّية الهندسة-الحكمة    

لقاء عن "أهمية املراجعة السياسية " 
 يف ذكرى محمد عبد الحميد بيضون 

أخرجوا من "الَبْلَغصة" يف أغنى وأعمق ما يف لبنان

مع عاصي ومنصور عام 1977.

البروفسور أنطوان جدعون.

عقل العويط

ها في هذا الوقت الهمجّي األرعن، 
ّ
سمعُت أحدهم ال يزال يطالب، على رغم مصائبنا كل

ب�"حكومة وحدة وطنّية"، ويطالب أيًضا ب�"رئيٍس قوّي"، معّدًدا األسباب التي تملي 
مثل هذه الخيارات، ومنها الظروف الراهنة الخطيرة، والتحّديات الوجودّية والمعيشّية 

والمجتمعّية واالقتصادّية واألمنّية والحربّية التي يواجهها لبنان وشعبه. 
ضَّ فوه.

ُ
ضَّ فو هذا ال�"أحدهم". ال ف

ُ
ال ف

بالفم المآلن الصريح، غير القابل بالمداهنة والمكاذبة والتكاذب والتخابث 
ا. ولو كنُت  والخبثنة والتماكر والمكر: ال أريد حكومة وحدة وطنّية وال رئيًسا قوّيً
أملك سلطة الرشق ب�"الحرم" الدستورّي والقانونّي والميثاقّي )و... الدينّي طبًعا( 

 َمن يدعو إلى 
ّ

وبما يوزايه من "تكفيٍر" )دينيٍّ طبًعا(، لرشقُت بالحرم وبالتكفير، كل
ا تكن أحوال الجمهورّية، وأحوال عبيدها   َمن يشارك فيهما، أّيً

ّ
هاتين الكذبَتين، وكل

 جهنميٌّ قياميٌّ وال 
ٌ

ا ما ستؤول إليه هذه األحوال، مّما ال يتصّوره عقل )ال ِعبادها(، وأّيً
 أبوكاليبتّي.

ٌ
خيال

 ساذٌج 
ٌ

واعية(، إّما غافل
ّ

 َمن يدعو إلى ذلك هو في أعماق أعماقه )الواعية والال
ّ

كل
 ومتواطٌئ وحقيٌر وذّميٌّ ومجرٌم وخائٌن، في المعنى 

ٌ
، وإّما ماكٌر وكاذٌب وسافل

ٌ
وبسيط

 وال ساذًجا وال 
ً

ه ليس غافال
ّ
اإلنسانّي والسياسّي والوطنّي. وأنا من الذين يقولون بأن

.
ً

ا وال طّيَب القلب وال أبلَه وال مسطوال
ً
بسيط

لماذا؟ ألّن حكومة الوحدة الوطنّية ليس فيها من الوحدة الوطنّية شيٌء ُيذكر. 
معناها الحقيقّي الواحد الوحيد: حكومة الكذبة الوطنّية. وأستعيض عن كلمة الكذبة 

بكلمة الخيانة.
ح بالقّوة، بقّوة ما: قّوة العنف أو 

ّ
ه يتسل

ّ
ا، ألن

ً
 مطلق

ٌ
وألّن الرئيس القوّي هو ضعيف

ا  قّوة الطائفة أو قّوة العدد أو قّوة المال أو قّوة آخر أو قّوة غريب. وهو قد يكون قوّيً
ل 

ّ
ا بالحكمة والعقل والتعق ة(، وال يكون قوّيً

ّ
 هذه "الملكات" و"المواهب" )الفذ

ّ
بكل

والتبّصر والبصيرة والرحابة والحلم والرؤيا. أال يكون، والحال هذه، رئيًسا للفرقة 
والتفرقة والعماء والتعمية والترهيب والسلب واالستيالء والتفكيك، وليس رئيًسا 

للوحدة؟! 
ثّم إّن حكومة الوحدة الوطنّية تكون برئيٍس للحكومة يتمّتع بأخالقّيات الوحدة 

الوطنّية، ومناقبّياتها، ال بتبويس اللحى، وال بغّض النظر عن مآسي الناس، وال 
بتسيير شؤون اإلفقار والتجويع والنهب والمحاصصة والمراعاة، وال تشوب سمعته 

 من الصفقات. 
ٌ
 من الشبهات، وال صفقة

ٌ
شبهة

ثّم إّن البالد جّربت )وال تزال حّتى اللحظة تحت هذا النوع من التجريب( حكومات 
الوحدة الوطنّية والرؤساء األقوياء، وحصدت من األهوال والمآسي والكوارث ما ال 

يستطيع قلٌم وصفه.
أعرف أّن ما أدعو إليه، وما أنّبه منه، لن يلتفت إليه أحٌد من "األقوياء" ومن تابعي 

"األقوياء"، وال أحٌد من دعاة حكومات الكذبة الوطنّية التي جعلتنا في أسفل 
 
ً
قة

ّ
 وخال

ً
 ومتمّردة

ً
 وحّية

ً
سافلين. لكّني أعرف تماًما أّن ثّمة قًوى متنّوعة، طليعّية

)ونقّية( يمكنها أْن تتشارك )أو تنخرط( في مشروٍع رؤيويٍّ - عمالنّي فاعل )داخل 
مجلس النّواب وفي المكّونات الحّية للمجتمع وفي الشارع(، هدفه منع اإليغال في هذا 
االستهتار الماجن، وبلورة احتماالٍت حكومّية ورئاسّية، سياسّية ووطنّية، قد تفضي 

ها 
ّ
إلى فتح ثغرة في الجدار المسدود، وليس في الضرورة أْن تكون احتماالتها كل

سلبّية. 
... هذا الذي سمعُتُه يطالب بحكومة الوحدة الوطنية وبالرئيس القوّي، أنا ضّد 

رأيه.

akl.awit@annahar.com.lb

ا" وال "حكومة وحدة وطنّية" ال أريد "رئيًسا قويًّ

مع عاصي.



7
89 ســـنـة

قضايا
Mardi  28  Juin  2022  |  2022  الثلثاء  28  حزيران

أنطوان مسّره
عضو المجلس الدستوري سابًقا،

2019-2009

م���ا ورد ف���ي ال���دس���ت���ور ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��م��ع��ّدل 
ب��م��وج��ب وث��ي��ق��ة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي-ال��ط��ائ��ف: 
"رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة ه���و رئ���ي���س ال���دول���ة" 
)ال��م��ادة 49(، ه��ل ه��و م��ج��رد ب��الغ��ة كالمية 
���ا دس����ت����ورًي����ا وت���وج���ًه���ا 

ً
ام ي���ح���م���ل م���ض���م���ون

للنظام  ال��رش��ي��دة  ال��ح��وك��م��ة  ف��ي  مستقبلًيا 
ال��ل��ب��ن��ان��ي؟ يستحيل  ال��ت��ع��ددي  ال��ب��رل��م��ان��ي 
ف��ه��م ال����م����ادة 49 ب�����دون ال����رج����وع ال����ى كل 
مبدأ  تكريس  وإرادة  التاريخية  م��ص��ادره��ا 
سمو "الكتاب" حسب تعبير الرئيس فؤاد 
شهاب. يعود اهمال قانونيين – وال نقول 
واغ��ت��راب��ه��م عن  حقوقيين – ودس��ت��وري��ي��ن 
سبعينيات  منذ  المقارنة  العالمية  األبحاث 
القرن الماضي الى سببين في علم النفس 

السياسي وحتى العيادي: 
- ذه��ن��ي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة س���ائ���دة غ��ي��ر م��درك��ة 
لمفهوم ال��دول��ة وس��ي��اق ن��ش��وء ال��دول��ة في 
تأريخ علمي واقعي للبنان وفي العالقة بين 

المركز واألطراف وبناء سلطة مركزية.
ما  ال��م��وارن��ة(  نقول  )وال  مارونية  - مخيلة 
تزال تعيش في ذاكرتها لبنان الصغير وال 
ال��دول��ة ف��ي مجتمع  ت��درك مسؤولية رئيس 
إدارة  وص���ع���وب���ة  ط���ائ���ف���ة   18 م����ن  ت����ع����ددي 
البالغة  النووية  العائلة  في  حتى  التعددية 
الوحدة والتضامن واالنسجام! اهمل "النداء 
 )2022/5/10 )النهار،  اإلصالحي"  الماروني 
هذا الجانب األهم حول المسؤولية المارونية 
)واللبنانية عامة( في رفض الي رئاسة دولة 
واخالقي  ثقافي  بتراث  تتمتع  ال  اليوم  بعد 
لمعنى  ب��ال��ع��م��ق  وادراك  ش��خ��ص��ي��ة  وم���الم���ح 
دولة وليس القوة والنفوذ والحجم واالحجام 
والحقوق الفئوية وتحالف أقليات! هل نعود 
ال���ى م��واق��ف ال��ب��ط��ري��رك صفير وال��ب��ط��ري��رك 
الراعي والى كتاب ميشال العويط: وصيتي 
الى الموارنة )دار النهار، 2014( في سبيل 
تحفظ"،  او  مواربة  ب��دون  بالحقيقة  "الجهر 
"وان��ه��اء زم��ن ال��م��راه��ق��ة"، وض����رورة "اح��ت��رام 
العظيمة؟"  )ص 151- المسؤولية  مواثيق 

.)202 ،152
يعّممها  أي��دي��ول��وج��ي��ة  تنطلي  م��ن  ع��ل��ى 
ق��ان��ون��ي��ون – وال ن��ق��ول ح��ق��وق��ي��ون - ح��ول 
م��ا ُيسمى »ص��الح��ي��ات« رئ��ي��س ال��دول��ة في 
لبنان؟ يعّمم هذه األيديولوجية وسجاالتها 
مخادعون في سبيل تغطية خرق الدستور 
وتبرير التعطيل والتقاعس عن المسؤولية. 
قد تنطلي المماحكات على أشخاص ما زالوا 
ضحية أوه��ام أو على جامعيين طيبّي النّية 
الدستورية  ال��ب��ن��ود  ج���ذور  على  لعوا 

ّ
يط ل��م 

لبنان«.  في  ال��دول��ة  »رئيس  ح��ول  اللبنانية 
الوطني ومن ثم في  الوفاق  ورد في وثيقة 

المادة 49 المعدلة من الدستور: 
"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز 
الدستور  احترام  الوطن. يسهر على  وح��دة 
ووح��دت��ه  لبنان  اس��ت��ق��الل  على  والمحافظة 

ا الحكام الدستور". 
ً
وسالمة اراضيه وفق

14 اقتراًحا سنة 1987
ان ق��ي��ادة ال��دول��ة ورش���ة ك��ب��رى تتخطى 
أي���دي���ول���وج���ي���ة "ال����ص����الح����ي����ات" وت��ت��خ��ط��ى 
ال��ط��ائ��ف��ة ال���م���ارون���ي���ة، وه���ي ب��ذات��ه��ا عنصر 

ج���م���ع وت���وح���ي���د الن���ه���ا دف������اع ع����ن ال���ق���اع���دة 
كل  ع��ن  بمعزل  للجميع  وحماية  الحقوقية 
بمكانة  المس  ع��دم  م��أزق  االنتماءات. تجاه 
رئاسة الجمهورية )من الطائفة المارونية(، 
ومأزق رفض المداورة في الرئاسات، ومأزق 
��ت ال��م��ادة 

ّ
رف���ض المجلس ال��رئ��اس��ي، ش��ك��ل

49 م��خ��رًج��ا ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى م��ارون��ي��ة رئ��اس��ة 
ج��م��ه��وري��ة ت��م��ارس دوًرا ف��ي "ال��س��ه��ر على 
اح��ت��رام ال��دس��ت��ور". ت��م التأكيد على ال��دور 
الجديد او المتجدد لرئيس الجمهورية، من 
خالل النصوص الدستورية المكملة )المواد 
 57 ال��ج��دي��دة،   11-53  ،10-53  ،50  ،19

الجديدة(.
كيف خ��رج البحث ال��دس��ت��وري ف��ي لبنان 
 quadrature ال��دائ��رة  تربيع  معضلة  م��ن 
افضل  ب��ت��وازن  لمطالبة  تلبية   du cercle
والموقع  السني  السياسي  ال��م��وق��ع  لصالح 
ال���ش���ي���ع���ي ف�����ي ال����ن����ظ����ام ال���ل���ب���ن���ان���ي؟ اك���ث���ر 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ت��ع��ب��ي��ًرا ع���ن المعضلة  ال��م��راح��ل 
الحادية عشرة  الجولة  معالجتها هي  وسبل 
كانون   18( اللبنانية–السورية  للمفاوضات 
اي��ار 1987( والتي  الثاني الى 26 اذار و10 
 April Glaspie غالسبي  اب��ري��ل  تابعتها 
حيث ُطرحت اشكال متعددة بغية تحقيق 
توازن على مستوى المواقع العليا لمصلحة 

السنة والشيعة واستطراًدا الدروز. 

خ�����الل ال������م������داوالت ال���ت���ي ت���ل���ت االت���ف���اق 
في  ومشاركتي   ،1985/12/18 في  الثالثي 
وس��اط��ة دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��م��ان��ي��ة-ف��ات��ي��ك��ان��ي��ة-

���مَّ 
َ
ت  ،)1986/10/3 ال����ى   9/24( اوروب����ي����ة 

البحث في فتح الرئاسات )رئيس جمهورية 
مجلس  ورئ���ي���س  وزراء  ورئ���ي���س  م��س��ي��ح��ي، 
النواب من المسلمين( في سبيل الخروج من 
 quadrature du ال��دائ��رة  تربيع  ُمعضلة 
cercle وتجنًبا لرئاسة جمهورية فخرية او 
»رجل بعبدا«! يقول ادمون رزق الذي شارك 
ف��ي اج��ت��م��اع��ات ال��ط��ائ��ف ان ه��ذا المضمون 
ل����م ُي��������دِرك ال���ب���اح���ث���ون أب����ع����اده ف����ي س��ب��ي��ل 
النفوذ  مواقع  من  الجمهورية  رئاسة  تحرير 
وال��ح��ص��ص. وي���ق���ول ان���ه ل���و ت���م ش���رح ه��ذه 
ال��دور السامي  االب��ع��اد، لرفض البعض ه��ذا 
ا  الموارنة سياسّيً الى  أعيَد  الدولة!  لرئيس 
��ا ال��دور في ال��دف��اع عن الدستور.  ودس��ت��ورّيً
��درك جميًعا، موجبات هذا 

ُ
هل ُيدركون، ون

التوجه؟ 
ُعِرَضت اشكال متعددة في »المحاصصة" 
)ت����وزي����ع ح��ص��ص ب�����دون االه���ت���م���ام ب��وح��دة 
ف��ي  )ت�����ش�����اب�����ك  ال���ت���ش���ب���ي���ك  او  ال��������دول��������ة(، 
ال��ص��الح��ي��ات ع��ل��ى ح��س��اب ال��م��س��ؤول��ي��ة(، او 
ل��ك��ل ط��ائ��ف��ة(،  )ت��ح��دي��د س��ق��ف  التسقيف 
او ال���ت���وازن ال��ُم��ْص��ط��ن��ع )ال�����ذي ُي���ه���دد م��ب��دأ 
ف��ص��ل ال��س��ل��ط��ات(. االش��ك��ال ال��ت��ي طرحت 

رصدنا  التالية حسب  اقتراًحا – هي   14  –
لتفاصيل االقتراحات سنة 1987: 

أ. في ما يتعلق بمجلس ال��وزراء والتوازن 
الماروني - السني

1. ح��ِص��ر ال��ت��ص��وي��ت ف��ي مجلس ال����وزراء 
الذي  الجمهورية  رئيس  باستثناء  ب��ال��وزراء 
ال���م���ارون���ي���ة )8 اذار  ال��ط��ائ��ف��ة  ال����ى  ي��ن��ت��م��ي 

.)1987
ب���رئ���اس���ة  ال�����������وزراء  2. اج����ت����م����اع م���ج���ل���س 
رئ������ي������س ال�����ح�����ك�����وم�����ة ال�����س�����ن�����ي م�������ع ف�����رض 
 اك�����ث�����ري�����ة م�����وص�����وف�����ة الت������خ������اذ ال�������ق�������رارات 

)15 شباط(.
اج��ت��م��اع��ات  م��ن  ن��وع��ي��ن  ب��ي��ن  التمييز   .3
مجلس الوزراء: المجلس الذي يرأسه رئيس 
ق��رارات  خذ  َيتَّ وال���ذي  ال��م��ارون��ي  الجمهورية 
في بعض الشؤون المصيرية التي يقتضي 
ت��ح��دي��ده��ا وال��م��ج��ل��س ال���ذي ي��رأس��ه رئيس 
��رح��ت ع���ّدة اع��ت��راض��ات 

ُ
الحكومة ال��س��ن��ي. ط

د نزاعات بشأن 
ِّ
ُيول ال��ذي  التمييز  على هذا 

الصالحة  والهيئة  المشاريع  طبيعة  وص��ف 
للنظر في النزاعات )15 اذار(.

4. اجتماع الحكومة بشكل مجلس وزاري 
االكبر سًنا  االورث��وذك��س��ي  ال��وزي��ر  وبرئاسة 
وذلك مرة في االسبوع. تحال المشاريع على 
الحكومة  رئ��ي��س  وع��ل��ى  الجمهورية  رئ��ي��س 

للموافقة )7 نيسان(.

من  السني  الحكومة  رئيس  انتخاب   .5
المجلس النيابي مما يزيد من مكانة رئيس 
رئيس  موقع  من  ل 

ّ
ويقل الشيعي  المجلس 

ال��ج��م��ه��وري��ة ال���م���ارون���ي ف���ي اخ��ت��ي��ار رئ��ي��س 
الحكومة )10 اذار(.

6. انشاء ست حقائب وزراء دول��ة لست 
والدروز  والشيعة  والسنة  )الموارنة  طوائف 
وال�����روم ال��ك��اث��ول��ي��ك وال�����روم االرث����وذك����س(. 
خذ  ّيتَّ مجلًسا  الستة  ال��دول��ة  وزراء   

َ
��ل ُي��ش��كِّ

ق��������رارات ف����ي ال����ش����ؤون ال���م���ه���م���ة. ف����ي ح���ال 
الخالف، تعرض القضايا على مجلس الوزراء 

)3 شباط(.
اجتماع  يتم  حيث  بالمباني  ال��ت��وازن   .7
م��ج��ل��س ال�������وزراء ف���ي ال���س���راي���ا، م��ق��ر رئ��اس��ة 
ال��ح��ك��وم��ة ال ف���ي ق��ص��ر ب��ع��ب��دا م��ق��ر رئ��اس��ة 
الجمهورية اي بشكل يكون لمجلس الوزراء 
م��ق��ر ُم��س��ت��ق��ل م���ع م��وظ��ف��ي��ن ت��اب��ع��ي��ن ل���ه )2 

نيسان(.
ب. في ما يتعلق بالطائفة الشيعية 

8. انشاء نيابة رئاسة لرئاسة الجمهورية 
)18 كانون الثاني 1987(.

الحكومة  لرئيس  رئاسة  نيابة  انشاء   .9
)18 كانون الثاني(.

ال��ى  ت��م��دي��د والي���ة رئ��ي��س المجلس   .10
اربع سنوات من اجل تحقيق التوازن زمنًيا.

ع��ل��ى  ال����م����ج����ل����س  رئ�����ي�����س  ت����وق����ي����ع   .11

المراسيم المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة 
وت��ش��ك��ي��ل��ه��ا. ان����ُت����ِق����د ه�����ذا االق�����ت�����راح الن���ه 
ي��م��س ب��م��ب��دأ ف��ص��ل ال��س��ل��ط��ات االج��رائ��ي��ة 

والتشريعية )8 شباط(.
12. تعيين رئيس مجلس النواب عضًوا 

في المجلس االعلى للدفاع )9 شباط(.
الى  المالية  وزارة  حقيبة  تخصيص   .13
ش��ي��ع��ي م���ع ض�����رورة ت��وق��ي��ع��ه ع��ل��ى م��ش��اري��ع 
رئيس  يوقعها  ال��ت��ي  وال���ق���رارات  ال��ق��وان��ي��ن 
ُرِف���ض هذا  ال��ح��ك��وم��ة.  ورئ��ي��س  الجمهورية 
االق��ت��راح من ال��وزي��ر نبيه ب��ري ال��ذي يطالب 
ال���وزراء )20  بمشاركة فعلية داخ��ل مجلس 

كانون الثاني و9 شباط(.
ج. في ما يتعلق بالطائفة الدرزية

ي��رأس��ه درزي  ان��ش��اء مجلس ش��ي��وخ   .14
)17 شباط 1987(.

¶ ¶ ¶
م����ج����رد ط�����رح ب���ع���ض األس�����م�����اء "ل���رئ���اس���ة 
اليوم هو دليل على  لبنان بعد  الدولة" في 
وج���ذوره���ا  ال����م����ادة 49  م��ع��ن��ى  ادراك  ع����دم 
لألجيال  وال  للبنان  مستقبل  ال  واهميتها. 
القادمة، وال إدارة ديمقراطية للعيش مًعا، 
)وال  مارونية  لذهنية  جذرية  مراجعة  ب��دون 
بالمخادعة  لبنانًيا  تعّممت  الموارنة(  نقول 

والممارسة بخاصة منذ 2016.

الخوري شربل شالال
أستاذ جامعي

ت����رّوج م��ج��م��وع��ات وح��رك��ات إج��ت��م��اع��ّي��ة في 
 ال��ت��راث األخ��الق��ي 

ّ
��ن��ق��ض ك���ل

َ
ال��ع��ال��م ألراء ت

وت��رف��ض أن ي��ك��ون ه��ن��اك قيمًا وم��ب��ادئ ال 
يمكن المساس بها. باعتقادهم أصبح من 
ثابتة  أخالقّية  معايير  إيجاد  الضروري  غير 
متحّركة بحسب  معّين، فهي  بفعل  للقيام 

الظروف والنوايا والمصالح واإلعتبارات. 
تراودنا في هذا الواقع بعض التساؤالت 
: كيف نعالج الصراعات بين األف��راد الذين 
والمتناقضة  المختلفة  القيم  يتقاسمون 
القرارات  القيم في  اختيار  ؟ كيف يمكننا 
ن��ف��رض قيمنا  ي��ج��ب أن  ال��ج��م��اع��ّي��ة ؟ ه���ل 
نا 

ّ
على اآلخرين ؟ من الضروري أن نبقى كل

والتفكير  وال��ح��وار  النقاش  على  منفتحين 
اإلن��س��ان��ي ال��ه��ادئ ال���ذي يحترم م��ب��دأ أن ال 
حالة  ف��ي   

ّ
ال��ك��ل وأّن  الحقيقة  ي��م��ل��ك  أح���د 

بحث دائ���م. وب��ال��وق��ت عينه، م��ن ال��ض��روري 
توافق  إي��ج��اد  استحالة  لفكرة  نرضخ  ال  أّن 
إج��ت��م��اع��ي ح���ول ق��ض��اي��ا أخ��الق��ّي��ة ش��ائ��ك��ة. 
 ش��يء غير 

ّ
 ش��يء مثل ك��ل

ّ
فمقولة أّن ك��ل

�����ه ي��م��ك��ن��ن��ا دائ���م���ًا اإلع���ت���م���اد، 
ّ
ص��ح��ي��ح��ة ألن

وب��ع��ك��س اإلدع���������اءات، ع��ل��ى ق��ي��م وم���ب���ادئ 
ثابتة.

���ه ف��ي ال��ح��رب ال��ع��ال��م��ّي��ة الثانية 
ّ
ي��ق��ال أن

فقّرر  أوام����ره.  خالفوا  بضّباط  هتلر  تفاجأ 
 

ّ
م��ع��اق��ب��ت��ه��م ب��ط��ري��ق��ة غ���ري���ب���ة. ف���وض���ع ك��ل
ض��اب��ط ف���ي س��ج��ن ل���وح���ده وق���ّي���ده ووض���ع 
 ذلك 

ّ
ط ببطئ وكل

ّ
نق

ُ
أمامه ماسورة مياه ت

على أنغام موسيقى كالسيكّية. أبلغهم أّن 
 6 بغضون  ويقتلهم  غ��ازًا سامًا سيتسّرب 

ساعات. بعد 4 ساعات مات الجميع ليس 
بسبب ال��غ��از ال���ّس���ام، ال���ذي ل��م ي��ك��ن أص��اًل 
��ه��م سيموتون 

ّ
أن العتقادهم  ب��ل  م��وج��ودًا، 

����رت سلبًا 
ّ
ف��ف��رزت أج��س��اده��م ه��رم��ون��ات أث

 أجهزة الجسم وماتوا من 
ّ

على القلب وك��ل
ببعض  أحيانًا بعضنا  نفعله  ما  الفزع. هذا 
على مستوى القيم والمبادئ والثوابت في 
أف��ك��ارًا  كثيرة  أح��ي��ان��ًا   

ّ
ن��ب��ث فنحن  حياتنا. 

ساّمة في عقول الناس تجعلهم يرّددونها 
وشغفهم  إندفاعهم  فتميت  ويصّدقونها 
البعض  بعضنا  نقنع  أن  ن��ح��اول  وح��ّب��ه��م. 
���ن���ا ع���ائ���الت ف��اش��ل��ة ال ن���ع���رف أن ن��رّب��ي 

ّ
ب���أن

بلدنا  إل��ى  ننظر  أوالدن���ا، فنوقف جهودنا. 
ف فنستسلم لليأس وللهوان. 

ّ
ه متخل

ّ
وكأن

ن��ف��ق��د ال��ث��ق��ة ب��ش��ب��اب��ن��ا وش��اب��ات��ن��ا ب��ك��ب��ارن��ا 
ذواتنا  نقنع  فنتركهم يضيعون.  وصغارنا 
نا فاسدون لنموت من هّم الفساد 

ّ
نا كل

ّ
بأن

ف���ال ن���الح���ظ م���ن ي���ح���اول أن ي��غ��ّي��ر ال���واق���ع 
المذري الذي وصلنا إليه. نقول لذواتنا أّن 
الطريق طويل كي ال نسلكه. نقنع ذواتنا 
بأّن الخسارة كبيرة كي ال نحاول أن نتقّدم 
نا فاشلون كي ال نحاول 

ّ
وننجح. يقال لنا أن

نا بال حضارة 
ّ
أن نبدأ من جديد. يقال لنا أن

لنا  يقال  ب��ه.  ونستحي  تاريخنا  نشّوه  كي 
نبدأ  وال  ن��ي��أس  ك��ي  اآلخ��ري��ن سبقونا  أّن 

المسيرة. 
�������ه ي��ف��ع��ل 

ّ
اإلن�����س�����ان ك����ائ����ن أخ����الق����ي ألن

تي 
ّ
ويتفاعل ويدافع عن المبادئ والقيم ال

الحياة  وأب���رزت  إكتشفها  ما 
ّ
إن يخترعها  لم 

واإلختبارات المتتالية صدقّيتها وساهمت 
ف��ي رق��ّي��ه ون��م��ّوه وارت��ف��اع��ه ن��ح��و األس��م��ى. 
ل��م تقتل ال��ق��ي��م وال��م��ب��ادئ ح��رّي��ة اإلن��س��ان 
ب��أم��ان وس���الم.  أن يعيش  م��ن  ول���م تمنعه 

في فترة من الفترات، كان البعض يحترم 
القيم والمبادئ من أج��ل رب��ح م��ا، والبعض 
ه ربطها بالدين، 

ّ
ى عنها ألن

ّ
اآلخر كان يتخل

تقّدم  إل��ى  ت���ؤّدي  وال  نافعة  غير  واعتبرها 
ه سعيد بدونها. من الضروري 

ّ
اإلنسان، ألن

ال���خ���روج م��ن م��ع��ادل��ة ال��م��م��ن��وع وال��م��س��م��وح 
وتحليل  تفكير  ب��دون  نطيع  تجعلنا  التي 

وتمييز. 
 األشخاص 

ّ
تعني المسيرة األخالقّية كل

الملتزمين في عملّية البحث عن سبب ومعنى 
وج����وده����م. ألّن ره����ان ال��ت��ف��ك��ي��ر األخ��الق��ي 
باتخاذ  أو  األسئلة  على  ب��اإلج��اب��ة  ي��ح��ّدد  ال 
���م���ا ب��ت��أم��ي��ن ال��وس��ائ��ل 

ّ
ال����ق����رارات ف��ق��ط، وإن

ر 
ّ
الفكرّية للعمل المسؤول. فاألخالق ال توف

تأمينًا شاماًلtout risque  لنا، بل تسعى 
ب تحديد 

ّ
إلى تطوير موقف أخالقي يتطل

خ��ي��ارات��ن��ا واإلج����اب����ة ع��ل��ى أف��ع��ال��ن��ا ب��ج��دّي��ة 
أخالقّية ديناميكّية.  وات��زان ضمن مسيرة 

العيون  غائبة عن  النظرّية تبقى  القيم  إّن 
إذا لم تظهر في حياتنا لكي تكون فاعلة 
نا 

ّ
ة فيعرف الناس أن

ّ
وتؤّدي الشهادة الحق

مع  لنتقاسمه  نحمل شيئًا ثمينًا مدعوون 
اآلخرين. تستمّد القيم األخالقّية حيوّيتها 
ف��ي حين  المطلق.  على  اإلنفتاح  مبدأ  م��ن 
أّن ال��ب��ع��ض ي��ع��ت��ق��د ب��اإلن��س��ان ك��م��رج��ع��ّي��ة 
للقيم فيستسلم للواقع وتصبح هذه القيم 
متحّركة مع تبّدل أوض��اع اإلنسان وحياته 

اليومّية مّما يجعله يقع بالنسبّية األخالقّية، 
واإلجتماعي  الثقافي  التغيير  إلى  مستندًا 
واإلق�����ت�����ص�����ادي وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي. ت��ق��ض��ي 
النسبّية األخالقّية على حوار الفكر ومقاربة 
اآلراء المختلفة بالمنطق والبراهين. ال شّك 
حياته  طريقة  بإختيار  ال��ح��ق  ل��إن��س��ان  أّن 
ب��إس��م ال��م��س��ؤول��ّي��ة ال��خ��اّص��ة، ل��ك��ّن��ه عندما 
يقارب مسائل تعني كل المجتمع وتطال 
مسألة الخير ومسألة الشّر فهو لم يعد أمام 
مسألة خاّصة يمكنه أن يقاربها ويعالجها 
بضميره الخاص. فال يمكن مثاًل أن يصبح 
ب��ح��ّج��ة أّن الشخص  ال��ق��ت��ل ع��م��اًل أخ��الق��ّي��ًا 
بعضنا  مرتبطون  نحن  رحمة.  بعمل  يقوم 
ببعض وال نبدأ من نقطة صفر في تفكيرنا 
للقيم  الرفض  هذا  ومواقفنا.  وسلوكياتنا 
وال���م���ب���ادئ ي��ض��رب ك���ل م��رج��ع��ّي��ة أخ��الق��ّي��ة 
التي  ال��م��س��اوم��ات  بخطر  مجتمعنا  وي��وق��ع 
ت��ؤدي إل��ى ف��ق��دان ال��ح��ّس األخ��الق��ي. نحن 
��ت��ي تمّكنت، 

ّ
ج��زء م��ن اخ��ت��ب��ار اإلن��س��ان��ّي��ة ال

رغم الصعوبات واألخطاء، من وضع ثوابت 
أخالقّية تمّيزت بصدقّيتها وبقدرتها على 
تطّرف.   

ّ
من كل والمجتمع  اإلنسان  حماية 

فال النّية تكفي لوحدها لبناء مجتمع صالح 
ال��ح��االت والرغبات  ال��ظ��روف وال  وخ��ّي��ر، وال 
ما  أن تكون لوحدها دافعًا الختيار  يمكن 

هو مناسب لكل شخص. 
خ��ت��ام��ًا، ال يمكن ألح���د أن ي��ف��رض رأي��ه 
األح���ادي.  بالفكر  ي��ن��ادي  أو  اآلخ��ري��ن  على 
نا مدعوون لتشجيع التعبير عن كل األراء 

ّ
إن

المطروحة  األخالقّية  التحّديات  كل  لفهم 
ودع������وة ال��ج��م��ي��ع ل��ل��ت��ف��ك��ي��ر ح����ول األس���س 
ال��ض��رورّي��ة وللبحث ع��ن حقيقة  األخ��الق��ّي��ة 

اإلنسان وغاية وجوده. 

رئيس الجمهورية بعد اليوم للبنان
ما معنى "رئيس الدولة" يف املادة 49 من الدستور؟

إحترام القيم واملبادئ 
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السبع  الصناعية  ال����دول  مجموعة  ت��ع��ه��دت 
ال��ك��ب��رى ب��ت��ق��دي��م دع����م م��ت��واص��ل ألوك��ران��ي��ا 
ف����ي م���واج���ه���ة ال���ه���ج���وم ال�����روس�����ي، ف����ي حين 
اقتحمت القوات الروسية ليسيتشانسك آخر 
مقاطعة  ف��ي  أوك��ران��ي��ا  عليها  مدينة تسيطر 
جولة  أول  ع��ن  موسكو  وكشفت  لوغانسك، 
خارجية سيجريها الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقالت مجموعة السبع في بيان صادر عن 
اج��ت��م��اع��ه��ا ف��ي قلعة أل��م��و ف��ي أل��م��ان��ي��ا أم��س 
واإلنساني  المالي  ال��دع��م  تقديم  "سنواصل 
والعسكري والديبلوماسي ألوكرانيا والوقوف 

بجانبها طالما لزم األمر".
الرئيس األوك��ران��ي فولوديمير  وقد حّض 
على  السبع  مجموعة  دول  ق���ادة  زيلينسكي 
"بذل أقصى الجهود" إلنهاء الحرب في بالده 
ال��ع��ام، كما أف��ادت مصادر داخل  قبل نهاية 
أل��م��و في  ف��ي قلعة  ال��م��ق��ام��ة  المجموعة  ق��م��ة 

ألمانيا.
وق���ال���ت ال���م���ص���ادر أن زي��ل��ي��ن��س��ك��ي ال���ذي 
الثاني من  ال��ي��وم  الفيديو خ��الل  ت��ح��دث عبر 
قمة مجموعة السبع "كانت لديه رسالة قوية 
جدا قائال إنه يتعين علينا بذل قصارى جهدنا 
لمحاولة إنهاء هذه الحرب قبل نهاية العام"، 
مشيرا أن القتال سيصير أصعب حينما يأتي 

"الشتاء القارس" في أوكرانيا.
وأوضحت المصادر نفسها، أنه "أصر أيضا 
على ضرورة تشديد العقوبات ضد روسيا"، 
إل���ى أه��م��ي��ة "ع���دم تخفيف الضغط،  م��ش��ي��را 
ومواصلة فرض عقوبات مكثفة على روسيا".

اقتحام  ليسيتشانسك
الرسمية  الروسية  "ت��اس"  وكالة  ونقلت 
ع���ن م���ص���در ع��س��ك��ري روس������ي، إن ال���ق���وات 
الروسية اقتحمت مدينة ليسيتشانسك آخر 
مقاطعة  في  أوكرانيا  عليها  مدينة تسيطر 

لوغانسك.
فإن  ال��روس��ي،  العسكري  المصدر  ووف���ق 
من  ��ذ 

ّ
ُي��ن��ف ليسيتشانسك  م��دي��ن��ة  اق��ت��ح��ام 

5 م��ح��اور، مشيرا إل��ى أن ال��ق��وات األوكرانية 
تقوم بتصفية من سماهم المرتزقة األجانب 

الذين يقاتلون في صفوفها تجنبا لوقوعهم 
لوغانسك  منطقة  األس���ر. وكتب حاكم  ف��ي 
سيرغي غايداي على تطبيق تلغرام للمراسلة 
"أع�����زائ�����ي س���ك���ان م���دي���ن���ة ل��ي��س��ي��ت��ش��ان��س��ك 
للحياة  الحقيقي  وأقاربهم... نظرا للتهديد 
والصحة، ندعوكم لإلخالء العاجل". وقال إن 
للغاية"،  ليسيتشانسك "صعب  الوضع في 
ال��ذي��ن بقوا  ل��م ي��ذك��ر ع��دد المدنيين  لكنه 
هناك. وك��ان يعيش نحو 100 ألف شخص 
في المدينة قبل الغزو الروسي ألوكرانيا في 

24 شباط.
وفي تطور آخر، قال الجيش األوكراني إن 
قواته تتقدم في ضواحي خيرسون الشمالية 

جديدة  م��س��اح��ات  على  وتسيطر  وال��غ��رب��ي��ة 
كانت تحت سيطرة القوات الروسية.

وأكد رئيس اإلدارة اإلقليمية العسكرية 
في مدينة كريفي ريه، أن القوات الروسية 
ت��راج��ع��ت إل����ى ب��ل��دة أول��ج��ي��ن��و ف���ي مقاطعة 
خ��ي��رس��ون، لكنه أق���ّر ب��أن ال��ق��وات الروسية 
ال��واق��ع��ة على  ال��ب��ل��دات  كثفت قصفها على 
خط التماس في خيرسون على نحو أدى إلى 

محو قرى بأكملها.
وعلى صعيد آخر، قالت القيادة الجنوبية 
أوديسا  مقاطعة  إن  األوكرانية،   العسكرية 
ف�����ي ج����ن����وب أوك�����ران�����ي�����ا ت���ع���رض���ت ل��ق��ص��ف 
ص���اروخ���ي ت��س��ّب��ب ف���ي س���ق���وط 6 ض��ح��اي��ا، 

بينهم طفل.  
وأف������ادت ال���ق���ي���ادة ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
األوكرانية أن الصواريخ أطلقت من قاذفات 
روس��ي��ة م��ن ط���راز "ت����ي22-" اإلستراتيجية، 
للمدنيين،  س��ك��ن��ي��ة  م��ن��اط��ق  واس��ت��ه��دف��ت 
وت��س��ب��ب��ت ف���ي ت��دم��ي��ر ال��ع��دي��د م���ن المباني 
ال��س��ك��ن��ي��ة وم������زارع ف���ي م��س��اح��ة ت��ب��ل��غ 500 
م��ت��ر م��رب��ع، ف��ي ح��ي��ن ي��ك��اف��ح رج����ال اإلط��ف��اء 

للسيطرة على الحريق.
وس��ج��ل��ت أوك���ران���ي���ا زي�����ادة ف���ي الهجمات 
الصاروخية الروسية بأنحاء البالد األحد، مع 
استهداف عدد من المناطق البعيدة عن خط 
المواجهة، من منطقة لفيف بغرب أوكرانيا 

إلى خميلنيتسكي وجيتومير وتشيرنيهيف 
وكييف.

البريطاني،  الجيش   وكانت استخبارات 
قالت إن الجيش الروسي يسعى الستعادة 
الزخم بمحور إيزيوم مع تركيز القصف على 
مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك 

شرق أوكرانيا.
وأش������ارت ف���ي ت��ق��ري��ره��ا ال��ي��وم��ي إل����ى أن 
روسيا قد تعتمد في األسابيع المقبلة على 

قوات احتياط اعتمادا متزايدا.
ولفتت إلى أن قوات االحتياط هذه تتألف 
من مجموعة من المتطوعين يعملون بدوام 
جزئي وينتشرون كوحدات كاملة مخصصة 

للمهام األمنية في المناطق الخلفية.
أن��ه  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة،  االس���ت���خ���ب���ارات  ورأت 
النقص المستمر في ع��دد جنود  على رغ��م 
االح��ت��ي��اط، ف���إن ال��ق��ي��ادة ال��روس��ي��ة ال ت��زال 

مترددة في اللجوء إلى التعبئة العامة.

دفاع صاروخي ألوكرانيا
م����ن ن���اح���ي���ة أخ�������رى، ق�����ال م���ص���در مطلع 
ل���"روي��ت��رز" األح��د، إن��ه من المرجح أن تعلن 
الواليات المتحدة هذا األسبوع شراء نظام 
دف��اع صاروخي أرض-ج��و متقدم، متوسط 

إلى طويل المدى، ألوكرانيا.
ت��ع��ل��ن  أن  ال����م����ت����وق����ع  م�����ن  أن  وأض����������اف 
واش��ن��ط��ن أي��ض��ًا ت��ق��دي��م م��س��اع��دات أمنية 
أخ������رى ألوك����ران����ي����ا، ب���م���ا ف����ي ذل�����ك ذخ���ي���رة 
مدفعية إضافية وأجهزة رادار لرصد قذائف 
قال  ال��ت��ي  االح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  المدفعية، 

الجيش األوكراني إنه يريدها.
وواف����ق ال��رئ��ي��س ج��و ب��اي��دن ف��ي ح��زي��ران 
مليون دوالر من  الجاري على تقديم 700 
المساعدات العسكرية ألوكرانيا، من بينها 
أن��ظ��م��ة ص���واري���خ م��ت��ط��ورة يمكنها إص��اب��ة 

أهداف بعيدة المدى بدقة.
وقال مسؤول رفيع في اإلدارة األميركية، 
عقوبات  ف��رض  كذلك  تعتزم  واشنطن  إن 
ج���دي���دة ع��ل��ى روس���ي���ا ت��س��ت��ه��دف س��الس��ل 

التوريد الدفاعي.
وأضاف أن العقوبات الجديدة ستشمل 

شركات عسكرية روسية وهيئات البحوث 
وع����ش����رات األف��������راد وال���ك���ي���ان���ات ال���روس���ي���ة 
الدفاعية، مشيرا إلى أن نحو 500 مسؤول 
"ي��ه��ددون س��ي��ادة أوك��ران��ي��ا" سيتعرضون 

لهذه العقوبات.

تعزيزات أطلسية
وقال األمين العام لحلف شمال األطلسي 
ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيضع مزيدا 
م��ن ق��وات��ه ف��ي ح���ال ت��أه��ب ق��ص��وى ليصل 

قوامها إلى أكثر من 300 ألف.
في  الحلف  قمة  قبل  الصحافيين  وأب��ل��غ 
م���دري���د وال���ت���ي ت��ع��ق��د ف���ي وق����ت الح����ق من 
األس��ب��وع ال��ج��اري "سنغير ق��وة ال��رد التابعة 
ل��ح��ل��ف ش���م���ال األط���ل���س���ي وس��ن��ض��ع م��زي��دا 
ليصل  الجنود في حالة تأهب قصوى  من 

عددهم إلى أكثر من 300 ألف".
ويبلغ قوام قوة الرد السريع التابعة للحلف 

حتى اآلن نحو 40 ألف جندي.
ومن جهتها، أعلنت كندا نشر سفينتين 
حربيتين في بحر البلطيق وشمال األطلسي 
لتنضّما إلى فرقاطتين سبق إرسالهما إلى 
ال��م��ن��ط��ق��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ج��ن��اح ال��ش��رق��ي لحلف 
الروسية  ال��ح��رب  على  ردا  األطلسي  شمال 

في أوكرانيا.
إن  ب��ي��ان-  -ف��ي  الكندية  البحرية  وق��ال��ت 
ال��س��ف��ي��ن��ت��ي��ن ال��ك��ن��دي��ت��ي��ن "ك��ي��ن��غ��س��ت��ون" 
ال��ت��اب��ع��ت��ي��ن ل��ج��الل��ة الملكة  و"س��م��رس��اي��د" 
أبحرتا في مهمة استمرت 4 أشهر في إطار 
"إج��راءات ال��ردع في وسط أوروب��ا وشرقها" 
التي بدأت عام 2014 بعد ضم موسكو شبه 

جزيرة القرم.
س���ف���ي���ن���ت���ا  ت������ع������ود  أن  ال������م������ق������رر  وم���������ن 
الميناء في  "هاليفاكس" و"مونتريال" إلى 
عملية  ف��ي  مشاركتهما  بعد  المقبل  ت��م��وز 
"ري أشورنس" التي تعّد حاليا أكبر انتشار 

عسكري لكندا في الخارج.
نحو 700 جندي  أيضا  المهمة  وتشمل 
كندي في التفيا يتمتعون بقدرات الحرب 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وال��م��دف��ع��ي��ة، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 

العديد من الطائرات العسكرية.

روسيا تقتحم ليسيتشانسك و"السبع" تدعم أوكرانيا "طاملا لزم األمر"
األطلسي يرفع عديد قواته املتأهبة إلى 300 ألف

)أ ف ب( ناقلة جند أوكرانية على طريق يؤدي إلى مدينة ليسيتشانسك في إقليم لوغانسك.    

مراسم دفن جنديين أوكرانيين في مدينة لفيف غرب البالد في 6 نيسان الماضي.    )أ ف ب(

ي���دخ���ل "ال����غ����زو" ال����روس����ي ألوك���ران���ي���ا ش��ه��ره 
ال���خ���ام���س، وال ت���ل���وح ن��ه��اي��ة ل���ه ف���ي األف����ق، 
إذ ان��ت��ق��ل "ال���ص���راع ال��م��ض��ن��ي" إل���ى األق��ال��ي��م 
الشرقية في أوكرانيا، وفق مقال في صحيفة 

"الواشنطن بوست" األميركية.
المشارك  السياسية  العلوم  أستاذ  ويؤكد 
ب��ج��ام��ع��ة ش��ي��ك��اغ��و ب����ول ب���وس���ت، ف���ي م��ق��ال��ه 
بالصحيفة، أن االهتمام األميركي قد انصرف 
بعض ال��ش��يء م��ن ال��ح��رب ال��دائ��رة ه��ن��اك نحو 
المشاغل الداخلية للواليات المتحدة، وهو ما 
يجعل التغاضي عّما يحدث في أوكرانيا واحدا 
ال� 200 سنة  من أكثر الصراعات فتكا خالل 
الماضية.  ثم إنه بسبب كونها "محض" حرب 
بالوكالة وليست صداما بين قوتين عظميين، 
تميل أميركا إلى إخفاء حجمها ونطاقها، وفق 

المقال.

أكبر عدد من القتلى
وفيات  م��ع��دل  أن  يعتقد  ال��ك��ات��ب  أن  غير 
ال���ج���ن���ود ب��ت��ل��ك األع�������داد ال���ت���ي ت���ف���وق بكثير 
معدالتها في حروب العصر الحديث العادية، 
ي���ع���ن���ي أن ح������رب أوك����ران����ي����ا ب����ات����ت ت��ت��ص��در 
التي تسببت في  الصراعات  قائمة  باضطراد 

أكبر عدد من القتلى.
وق��د ت��ب��دو ال��ح��رب األوك��ران��ي��ة ث��ان��وي��ة بعد 
الحربين العالميتين اللتين دارت رحاهما في 

المنصرم وأس��ف��رت��ا ع��ن مقتل عشرات  ال��ق��رن 
والمدنيين. لكن كاتب  الجنود  الماليين من 
خل بفهمنا 

ُ
المقال يرى أن تلك حاالت نشاز ت

للصراع الدولي.
ويقدم "مشروع روابط الحرب"  وهو دراسة 
بيانات  ال��ح��روب تتضمن  ل��ت��اري��خ  أك��ادي��م��ي��ة 
ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا إل���ى ع���ام -1816 ص���ورة أكثر 
ف ال��م��ش��روع ال��ح��رب ع��ل��ى أنها  ش��م��وال. وي���ع���رِّ
قتال مستمر بين قوات مسلحة نظامية لدول 
مختلفة ينتج عنه ما ال يقل عن ألف حالة قتٍل 

في ساحة المعركة في فترة 12 شهرا.
وت��ت��س��ب��ب ال���ح���رب ال���ع���ادي���ة -وف���ق���ا لتلك 
ن��ح��و 50 ج��ن��دي��ا يوميا  ال���دراس���ة- ف��ي مقتل 

وتستمرت قرابة 100 يوم.

الحروب األكثر دموية بالعالم
وت���ش���ه���د ُرب��������ع ال������ح������روب األك�����ث�����ر دم���وي���ة 
قتل  ح��ال��ة   200 ع��ل��ى  قليال  ي��زي��د  بالعالم ما 
ف���ي س���اح���ة ال��م��ع��رك��ة ي��وم��ي��ا، وف���ق���ا ل��ب��ي��ان��ات 
ال���دراس���ة األك��ادي��م��ي��ة. وق���د ت��ج��اوزت ال��ح��رب 
الروسية األوكرانية هذه العتبة بالفعل، حتى 
باستخدام تقديرات متحفظة ألعداد القتلى.

وقّدر مسؤولو اإلستخبارات البريطانية في 
أواخر أيار الماضي، أن الروس فقدوا 15 ألف 
بقليل من 150  أكثر  يعادل  ما  وه��و  جندي، 

جنديا في اليوم.

تفقد  بأنها  األوك��ران��ي��ة  الحكومة  وتعترف 
200 جندي في اليوم، وه��و ما يجعل الحرب 
في أراضيها تعتلي الصدارة من حيث شدتها 
من دون األخذ في الحسبان وفيات المدنيين.

تجاوزت مدة الحروب العادية
إن  مقاله  في  األميركي  األكاديمي  ويقول 

ال��ح��رب الروسية األوك��ران��ي��ة ت��ج��اوزت بالفعل 
ع��ام 1816، والتي  العادية منذ  ال��ح��روب  م��دة 

تقدر بنحو 100 يوم.
ويضيف أن الدالئل تشير إلى أن األعمال 
أن  م��ن  أبعد  أم��ده��ا، وه��ي  العدائية سيطول 

تشي بأنها تتجه نحو التهدئة.
لتكبد  مستعدة  روس��ي��ا  تبدو  جانبها،  م��ن 

مكاسب  تحقيق  سبيل  ف��ي  ف��ادح��ة  خسائر 
عسكرية، وهو ما ينسجم مع تاريخ هذه الدولة 

في الحروب.
وف��ي الوقت ال��ذي تتفوق فيه روسيا عدة 
وع���ت���ادا، وه���ي ع���وام���ل ق���د ت��ق��ل��ص ع����ادة أم��د 
الحرب، فإن أوكرانيا تتلقى إمدادات مستمرة 
ال��ق��وى الخارجية  م��ن األسلحة وال��ذخ��ي��رة م��ن 

م��ن حلف ش��م��ال األط��ل��س��ي(، وفق  )معظمها 
تعبير مقال "الواشنطن بوست".

وقد نتج عن هذا المزيج من العوامل -وفق 
رأي الكاتب- حرب استنزاف تميزت بقصف 
ط���وي���ل ال����م����دى وه���ج���م���ات م��ت��ق��ط��ع��ة ع��ال��ي��ة 
الكثافة. كما أن الحروب من هذا النوع تميل 

في طبيعتها ألن تكون طويلة األمد.

ماذا لو استمرت حتى بداية 2023؟
وي��م��ض��ي ال���ك���ات���ب إل����ى ال���ق���ول إن ح��رب 
أوك���ران���ي���ا إذا م���ا اس��ت��م��رت ح��ت��ى ب���داي���ة ع��ام 
2023، فقد يتجاوز عدد قتالها قتلى الحرب 
اإلثيوبية- اإلريترية )120 ألف قتيل(، والتي 
بدأت في أواخر التسعينيات واستمرت أكثر 

من عامين بقليل.
أما إذا استمرت الحرب عاما آخر، فعندئذ 
م��ع مقتل م��ا ي��زي��د ع��ن 200 أل��ف قتيل في 
ساحة المعركة، يمكن أن تدخل في قائمة 
أعلى 10 حروب دولية من حيث عدد القتلى، 
على مدى ال�200 عام الماضية. ووفق وجهة 
نظر كاتب المقال، فإن هذه الحرب ستكون 
أح��د أكثر ال��ح��روب دموية خ��الل ال����200 عام 
وروسيا  الناتو  حلف  نجح  لو  حتى  الماضية 
ف��ي ع���دم االن�����زالق إل���ى ص���راع م��ب��اش��ر، "وه��و 
اح��ت��م��ال ي��ن��ط��وي ع��ل��ى م��خ��اط��ر… اس��ت��خ��دام 

األسلحة النووية".

إن  "اإليكونوميست"البريطانية،  مجلة  قالت 
ق��م��ة ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي ال��ت��ي ستنطلق 
يعقدها  قمة  أهم  اليوم في مدريد، ستكون 

الحلف منذ أجيال.
ق����ادة  أن  ال���م���ج���ل���ة  وأفاد تقرير نشرته 
التحالف  اليوم إلع��داد  األطلسي سيجتمعون 
العام  األمين  عن  ونقلت  مقبلة،  قاتمة  ألي��ام 
مقابلة  ف��ي  ق��ول��ه  ستولتنبرغ  ي��ن��س  للحلف 
"قمة  االجتماع سيكون  ه��ذا  إن  معه  أجرتها 

تحول".
 وأشار التقرير إلى أن الحلف يعكف حاليا 
على تحصين حدوده الشرقية، لكنه منقسم 
ح����ول م����دى ال���دع���م وال���م���ش���ارك���ة ف���ي ال��ح��رب 

الدائرة في أوكرانيا.
وأبرز أن األطلسي وضع تصورا إستراتيجيا 
جديدا ستتم المصادقة عليه في قمة مدريد، 
يعتبر  حيث  الحلف،  أول��وي��ات  تغير  يعكس 
خالفا  ألمنه"  إلحاحا  األكثر  "التهديد  روسيا 
ل��ل��ت��ص��ور اإلس��ت��رات��ي��ج��ي ال����ذي ص����ادق عليه 
الحلف عام 2010 وينص على أن الحلف يريد 
مع  إستراتيجية حقيقية  أن يؤسس شراكة 
المنال  بعيد  يبدو  األم��ل  ذل��ك  موسكو. لكن 

اآلن مع دخول الغزو الروسي ألوكرانيا شهره 
الخامس.

رغ��م ما سبق، فإن  إن��ه على  المجلة  وقالت 
الحلف حول مدى  هناك خالفات بين أعضاء 

أوك��ران��ي��ا، وال  ف��ي  بالحرب  والمشاركة  ال��دع��م 
ت���زال ه��ن��اك ن��ق��اط ف��ي ال��ت��ص��ور ال��ج��دي��د قيد 
التي  الحلف  أن دول  إل��ى  ال��ت��ف��اوض، مشيرة 
تعبير  حد  -على  الصقور  معسكر  في  تعتبر 

كاتب التقرير- ومن ضمنها بريطانيا وبولندا 
األخ���رى- حريصة على  الشرقية  أوروب���ا  ودول 

إبقاء روسيا دولة منبوذة.
هذا الموقف يتعارض مع موقف إيمانويل 
ماكرون )الرئيس الفرنسي( الذي كرر التحذير 
خالل زيارة إلى كييف في 16 حزيران الجاري 
من أن أوروبا ستضطر في النهاية إلى العودة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع روس���ي���ا "إن���ن���ا ن��ح��ن األوروب���ي���ي���ن 
نتشارك قارة واحدة، والجغرافيا عنيدة حيث 
سيتضح نهاية األمر أن روسيا ال تزال هناك".

"الردع من خالل المنع"
وأب�����رز ت��ق��ري��ر "اإلي��ك��ون��وم��ي��س��ت" أن قمة 
ق��ادة األطلسي  مدريد ستشهد أيضا توقيع 
العسكري  الموقف  في  كبيرة  تغييرات  على 
ل��ل��ت��ح��ال��ف، م��وض��ح��ا أن���ه ق��ب��ل ع���ام 2014، لم 
قوات  الشرقيين  األطلسي  أعضاء  لدى  يكن 
أج��ن��ب��ي��ة م��ت��م��رك��زة ف��ي أراض��ي��ه��م. ل��ك��ن ذل��ك 
تغير بعد الغزو الروسي األول ألوكرانيا الذي 
ال��ق��رم، حيث نشر  ضمت خ��الل��ه شبه ج��زي��رة 
ال��ح��ل��ف ق����وات م��ق��ات��ل��ة م��ت��ع��ددة ال��ج��ن��س��ي��ات 
في إستونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا، وهي 

الدول التي اعتبرت حينذاك معرضة لتهديد 
أكثر خطورة.

وق��ال��ت ال��م��ج��ل��ة إن���ه ب��ال��رغ��م م��ن ك���ون تلك 
ال��ق��وات ال��ت��ي ال ي��ت��ج��اوز ع��دده��ا نحو 5 آالف 
ج��ن��دي ص��غ��ي��رة ج���دا وال تستطيع وق���ف أي 
غ���زو روس����ي، ف���إن ال��ه��دف م��ن ن��ش��ره��ا ه��و أن 
م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي ح���رب م���ن ش��أن��ه��ا أن ت���ؤدي 
إلى رد دولي أوسع بما في ذلك تعزيزات من 

الواليات المتحدة لطرد الغزاة.
وأشار التقرير إلى أن الحلف يعكف اآلن 
على نشر 4 مجموعات قتالية أخرى في كل 
من بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، األمر 
الذي يعكس التهديد المتزايد جنوبا حول 

حدود أوكرانيا وبالقرب من البحر األسود.
ونقلت المجلة عن وزير الدفاع البريطاني 
بن واالس قوله في تصريح لوسائل اإلعالم 
في وقت سابق من هذا الشهر "ليس لديك 
إل���ى إستونيا،  ي��وم��ا إلح��ض��ار دب��اب��ات��ك   60
هناك  تكون  ل��ن  المرحلة  تلك  بحلول  ألن��ه 
إس��ت��ون��ي��ا ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى م��ا فعله ال����روس في 

أوكرانيا".
وق��ال��ت أي��ض��ا إن م��ا ي��ق��وم ب��ه ال��ح��ل��ف اآلن 

ي���دخ���ل ف���ي إط�����ار ت��ب��ن��ي إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة دف���اع 
عرف أحيانا باسم "الردع من خالل 

ُ
استباقية، ت

كافية  مقاتلة  ق��وات  نشر  على  تقوم  المنع" 
ش��رق��ا ل��م��ن��ع ال���دب���اب���ات ال��روس��ي��ة م���ن اخ��ت��راق 

حدود الدول األوروبية في المقام األول.
وأش������ارت إل����ى أن س��ت��ول��ت��ن��ب��رغ ص����رح ب��أن 
مدريد  قمة  خ��الل  النقاب  سيكشف  الحلف 
ع�����ن ح����زم����ة م����س����اع����دات ش���ام���ل���ة ل���م���س���اع���دة 
معدات  من  األساسي  االنتقال  "في  أوكرانيا 
الحقبة السوفياتية إلى االعتماد على معدات 

األطلسي".
وأض��اف أن الحلف سيساعد أوكرانيا على 
تبني هياكل قيادة المركزية بداًل من نموذج 
السوفيتي،  االتحاد  من  ورثته  ال��ذي  القيادة 
وال�������ذي أع������اق ال���ج���ي���ش ال����روس����ي خ�����الل غ���زو 

أوكرانيا األشهر األخيرة.
أن  إل��ى  ب��اإلش��ارة  تقريرها  المجلة  وختمت 
المسار الذي يسير عليه األطلسي اآلن يمثل 
ض��رب��ة ل��ل��رئ��ي��س ال���روس���ي ف��الدي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن، 
لوقف  أوكرانيا  على  الحالية  ال��ذي شن حربه 
مع  والعسكري  السياسي  اندماجها  وعكس 

الغرب.

الحرب يف أوكرانيا األكثر دموية منذ 200 عام وتجاوزت الصراعات العادية املقدرة بـ100 يوم

مدريد "قمة تحول" اليوم يف عقيدة األطلسي نحو تبني إستراتيجية ردع إستباقية ضد روسيا

األمين العام لحلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ خالل مؤتمر صحافي في مدريد أمس.
)أ ف ب(



9العرب والعالم
89 ســـنـة

Mardi  28  Juin  2022  |  2022  الثلثاء  28  حزيران

ب���اع���ت���داءات 13 تشرين  ال��م��ح��اك��م��ة  ان��ت��ه��ت 
الثاني 2015 في فرنسا في محكمة الجنايات 
ال��خ��اص��ة ف��ي ب��اري��س وي��ت��وق��ع النطق بالحكم 
إلج��راء  القضاة  انسحاب  عقب  األرب��ع��اء  مساء 
مداوالتهم بعد إعطاء الكلمة للمتهمين للمرة 

األخيرة.
وأع���ل���ن رئ���ي���س ه����ذه ال��م��ح��اك��م��ة ال��ق��اض��ي 
ج���ان ل���وي بيرييس ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ي��وم ال����148 
واألخير من جلسات االستماع أن "المناقشات 
قت وستستأنف 

ّ
انتهت"، مضيفا "الجلسة عل

األربعاء 29 حزيران 2022 اعتبارا من الساعة 
17,00" )15,00 بتوقيت غرينتش(.

وب����م����وج����ب ال�����ق�����ان�����ون، أع���ط���ي���ت ال��ك��ل��م��ة 
فيما  القاعة،  في  الحاضرين  ال���14  للمتهمين 
يحاكم ستة آخرون من بينهم خمسة يعتقد 

أنهم ماتوا، غيابيا.
الفرنسي ص��الح عبد السالم، العضو  وق��ال 
ال��وح��ي��د ال����ذي ال ي����زال ع��ل��ى ق��ي��د ال��ح��ي��اة من 
ال��م��ج��م��وع��ة ال���ت���ي ت��س��ب��ب��ت ف���ي م��ق��ت��ل 130 
شخصا في باريس وس��ان دون��ي القريبة في 
13 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 2015 "ك��ل��م��ات��ي األول���ى 
س��ت��ك��ون ل��ل��ض��ح��اي��ا. ل��ق��د ق��دم��ت اع��ت��ذارات��ي 
إنها  إنها غير صادقة،  البعض  لكم. سيقول 
االع��ت��ذار يمكن  أن  لو  )...( كما  استراتيجية 
أن يكون غير صادق في ما يتعلق بكل هذه 

المعاناة".
وطالبت النيابة العامة لعبد السالم بعقوبة 
ال��س��ج��ن م���دى ال��ح��ي��اة م��ن دون إم��ك��ان إف���راج 
م����ش����روط، وه����ي أش����د ع��ق��وب��ة ي��ن��ص عليها 
إط��الق  ف��رص��ة  يجعل  مما  الفرنسي،  ال��ق��ان��ون 
ال��س��الم  س���راح���ه ض��ئ��ي��ل��ة ج�����دا. وأردف ع��ب��د 
"ع��ق��وب��ة السجن م���دى ال��ح��ي��اة ت��رق��ى ب��ال شك 
إل����ى م��س��ت��وى األف����ع����ال، ل��ك��ن ل��ي��س ل��ل��رج��ال 

الموجودين في قفص االتهام".
وأض����اف: "يعتقد ال����رأي ال��ع��ام أن��ن��ي كنت 
النار  ب��إط��الق  المقاهي مشغوال  ش��رف��ات  على 
على ال��ن��اس وأن��ن��ي كنت ف��ي ب��ات��اك��الن. أنتم 
لقد  ذل���ك.  عكس  ه��ي  الحقيقة  أن  تعلمون 
أخ��ط��اء، ه��ذا صحيح، لكنني لست  ارت��ك��ب��ت 
م��ج��رم��ا، ل��س��ت ق��ات��ال. إذا أدن��ت��م��ون��ي بالقتل، 

فأنتم ترتكبون ظلما".

ووق��������ف ال���م���ت���ه���م���ون اآلخ�����������رون ب����دوره����م 
قبله  ليعبروا مجددا عن "أسفهم" أو ليقدموا 
وبشكر  للضحايا  و"تعازيهم"  "اع��ت��ذارات��ه��م" 

محاميهم.
وق���ال الكثير منهم "أن���ا أث��ق ف��ي ال��ع��دال��ة. 

أتوقع الكثير منها في حكمكم".
وكان صالح عبد السالم لزم الصمت بشكل 
أن  إال  القضائي،  التحقيق  خ��الل  كامل  شبه 
الفرنسي البالغ 32 عاما أتخذ مواقف متفاوتة 

خالل جلسات المحاكمة. 
فعندما بدء المحاكمة الجنائية في الثامن 
من أيلول 2021 غلبت اللهجة التعنتية على 
الملتحي بحزم "تخليت  الرجل  حديثه. وق��ال 
ع���ن ك���ل ال��م��ه��ن ألص���ب���ح م��ق��ات��ال ف���ي تنظيم 

الدولة اإلسالمية". 
أما في 15 نيسان 2022، فتحدث بصوت 
هادئ ومرتجف وانهمرت الدموع على خديه 
الناسف  إن��ه تخلى عن تفجير حزامه  ، وق��ال 

"ل������دواع إن��س��ان��ي��ة". وط��ل��ب م���ن ال��ض��ح��اي��ا أن 
"يكرهوه باعتدال".

وقال محاميه مارتن فيتس خالل المرافعات 
الختامية "مهما قلنا، لم تكن هذه المحاكمة 
ستجري على النحو نفسه لو بقي صالح عبد 
ال��س��الم ص��ام��ت��ا. ك���ان س��ي��ك��ون ه��ن��اك شعور 

عميق بالفشل لو كان األمر كذلك".
السالم  عبد  ب���"ت��ح��ول" ص��الح  مقتنعة  غير 
"التقليل  إل���ى  منهجي  ب��ش��ك��ل  س��ع��ى  ال����ذي 
ال��ن��ي��اب��ة الوطنية  ال��وق��ائ��ع"، طلبت  م��ن ش���أن 
لمكافحة اإلره��اب عقوبة السجن مدى الحياة 

من دون إمكان اإلفراج المشروط. 
وق���ال���ت م��ح��ام��ي��ت��ه أول��ي��ف��ي��ا رون�����ان إن تلك 

العقوبة بمثابة "حكم باإلعدام البطيء".
وطلب االدع��اء عقوبة السجن م��دى الحياة 
مع 22 سنة من دون إمكان اإلفراج المشروط 
لمتهم آخر هو محمد عبريني، صديق طفولة 
ص�����الح ع���ب���د ال����س����الم وال��������ذي ت���ح���دث ك��ث��ي��را 

"ك��ان سيشارك في  بأنه  مقرا  الجلسة  خ��الل 
اع��ت��داءات 13 تشرين الثاني " لكن من دون 

إعطاء تفاصيل حول عودته عن قراره.
وفضل ثالثة متهمين آخرين طلبت النيابة 
الوطنية لمكافحة اإلرهاب عقوبة السجن مدى 
أس��ام��ة كريم وسفيان  ه��م  ف��ي حقهم  الحياة 
أثناء  الصمت  ل��زوم  البقالي،  ومحمد  العياري 

المحاكمة.
وق������ال أس����ام����ة ك���ري���م ف����ي ك����ان����ون ال��ث��ان��ي 
م��ارغ��و دوران-ب���وان���ك���ل���و "ال  ب��ص��وت محاميته 
أح���د ه��ن��ا ل��م��ح��اول��ة ف��ه��م م��ا ح���دث وال��ح��ص��ول 
على إجابات )...( هذه المحاكمة وهم". وبعد 
هيئة  اإلث��ن��ي��ن، ستنتقل  المتهمين  إف���ادات 
المحكمة إلى ثكنة للتداول. وسيبقى القضاة 
الذين يشكلون محكمة  الخمسة  المحترفون 
هذه  في  األربعة  وبدالؤهم  الخاصة  الجنايات 
ي��زال مكانها "سريا"  التي ال  الثكنة "اآلمنة" 
من دون إمكان مغادرتها حتى صدور األحكام.

فرنسا: غدًا الحكم يف اعتداءات تشرين الثاني 2015  
وآخر كلمات للمتهمين إبداء "الندم" و"اإلعتذار" 

ع���ك���س س���ي���ل ال�����ش�����ه�����ادات ال����ت����ي ق��دم��ت��ه��ا 
ش��خ��ص��ي��ات ف���ي ال��م��ع��س��ك��ر ال��ج��م��ه��وري  إلى 
الكونغرس ف��ي األي���ام األخ��ي��رة، ص��ورة مخيفة 
لرئيس ك��ان يعلم أن��ه خسر االنتخابات لكّنه 

حاول التمّسك بالسلطة.
ورسم عدد من موظفي البيت األبيض أو من 
العاملين ضمن حملة دونالد ترامب، ومحامون 
وحتى أف��راد من عائلته، أطر دع��اوى قضائية 
���ط ال���ض���وء ع��ل��ى م��خ��ال��ف��ات 

ّ
م��ح��ت��م��ل��ة، م��م��ا س���ل

عدة قد يكون ارتكبها الملياردير خالل فترة 
رئاسته، والتي بلغت ذروتها في الهجوم على 
مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 

.2021
وي��ه��دف ال��م��ل��ف ال����ذي جمعه أع��ض��اء  في 
اللجنة البرلمانية التي تحقق في هذا الهجوم، 
إلى إظهار أن الحدث يدخل في إطار محاولة 
"ان���ق���الب" أوس����ع ب��ق��ي��ادة ال��رئ��ي��س ال��م��ه��زوم 

ومحاميه جون إيستمان. 
وبات سؤال أساسي ُيطرح اآلن: هل يجب 
أن ي��وج��ه ال��م��دع��ون ال��ع��ام��ون ال��ف��ي��دي��رال��ي��ون 

اتهامًا إلى دونالد ترامب؟ 
وق�����ال ال��م��دع��ي ال��ف��ي��دي��رال��ي ال��س��اب��ق في 
ل��وك��ال��ة الصحافة  اوب���راي���ن  ن��ي��وي��ورك كيفين 
ال��ف��رن��س��ي��ة، إن "ث��م��ة اح��ت��م��االت ب���أن ي��واج��ه 

ترامب اتهامات من قبل وزارة العدل".
وأوضح أّن "الملف القانوني قوي وسيبدو 
��ف��ي��ن، ش����رط أن يتمّكن 

ّ
ل��ه��ي��ئ��ة م��ح��ل م��ق��ن��ع��ا 

المّدعون من الربط بين خطط ترامب وجون 
إيستمان إللغاء ف��رز األص���وات االنتخابية في 
الواليات الكبرى من ناحية، وتمّرد الكابيتول 

من ناحية أخرى".
��ه��ا 

ّ
ول��ط��ال��م��ا أك�����دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��رل��م��ان��ي��ة أن

س��ت��ت��رك م��س��أل��ة ت��وج��ي��ه االت���ه���ام للسلطات 

المختّصة.
ها سّتتهم دونالد 

ّ
ولكنها لمحت بقوة إلى أن

ترامب بارتكاب جريمتين على األق��ل: عرقلة 
فرز أصوات الناخبين، والمشاركة في مخطط 

إجرامي ضّد الواليات المتحدة.
والوقائع التي ُجمعت ال تصب في مصلحة 

نجم تلفزيون الواقع السابق. 

خطر واضح 
وق��ب��ل أع��م��ال العنف ف��ي واش��ن��ط��ن، جعل 
ت���رام���ب م��ؤي��دي��ه ي��ص��دق��ون أن االن��ت��خ��اب��ات 
ُس���رق���ت م���ن���ه. وش��ّج��ع��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ج��م��ع في 
العاصمة الفيديرالية في السادس من كانون 
ال��ث��ان��ي. وي���وم���ذاك خ��ط��ب ب����آالف ال��ح��اض��ري��ن 
وطلب منهم التوّجه إلى الكابيتول الذي يبعد 

مئات األمتار، بينما كان المشّرعون يصادقون 
على نتائج االنتخابات الرئاسية. 

الضوء  البرلماني  التحقيق  ��ط 
ّ
س��ل ك��ذل��ك، 

ع���ل���ى ال���ض���غ���وط ال���ق���وي���ة ال���ت���ي ت���ع���رض ل��ه��ا 
مسؤولون عن عملية االقتراع ومسؤولون كبار 
في وزارة العدل. ووفقًا لمؤّيديه، كان دونالد 
ترامب مقتنعًا بحصول تزوير انتخابي ويحاول 

بحسن نية حماية الناخبين.
رجل  اّن  أظهرت  االستماع  ولكن جلسات 
األع��م��ال البالغ من العمر 76 عامًا ك��ان يعرف 
جيدًا أنه خسر، نظرًا للعدد المذهل من المّرات 

التي أخبره فيها أقرب مستشاريه بذلك. 
إح��دى أق��وى الشهادات ج��اءت على لسان 
الذي  لوتيغ،  مايكل  ج��اي  المتقاعد  القاضي 
يعّد نجمًا في االوس���اط المحافظة. وق��ال إن 

دونالد ترامب يشكل "خطرًا واضحًا وقائمًا" 
على الديموقراطية األميركية. 

وعلى الرغم من اإلجماع الواسع نسبيا خارج 
����ه يمكن 

ّ
دائ����رة م���ؤّي���دي ال��م��ل��ي��اردي��ر، ع��ل��ى أن

ال��س��ؤال المطروح  توجيه االت��ه��ام إليه، إال ان 
اآلن على وزير العدل ميريك غارالند هو ما إذا 

كان يجب أن ُيتهم.

فوق القوانين         
ل���وس، ك��ات��ب االفتتاحية في   وأك���د إدوار 
صحيفة "ال��ف��اي��ن��ن��ش��ال ت��اي��م��س" وم���ق���ّره في 
"ال��ق��ي��ام بمالحقات غير متقنة  أّن  واش��ن��ط��ن، 
يمكن أن يقّوي ترامب، بل قد يساعده على 
الفوز في إعادة انتخابه". وقال :"عندما تهاجم 
م��ل��ك��ًا، ح��ت��ى ل���و ك����ان م��ل��ك��ًا س��اب��ق��ًا، ي��ج��ب أن 
تسقطه".  ويمكن لميريك غارالند أن يتوقع 
دعمًا شعبيًا قويًا إذا قرر اتهام دونالد ترامب، 
فنحو 60 في المئة من االميركيين ي��رون أنه 
يجب محاكمة الرئيس السابق، وفق استطالع 
جديد أجرته شبكة "اي بي سي نيوز" ومركز 

"ايبسوس". 
الفيديرالي  المدعي  رح��م��ان��ي،  نعمة  ولكن 
السابق في سان دييغو )كاليفورنيا(، أشار إلى 
أّن وزير العدل ال يملك "الشجاعة" للبدء بهذه 
المعركة. وقال إن "اتهام رئيس سابق سيكون 
��ب م���ّدع���ي���ًا ق��وي��ًا 

ّ
أم�����رًا غ��ي��ر م��س��ب��وق وس��ي��ت��ط��ل

مع قضية صعبة ومشحونة  للتعامل  مستعّدًا 
سياسيًا". وأضاف :"ال أعتقد أّن ميريك غارالند 

هو ذلك المّدعي العام".
أستاذ  كريل،  نيكوالس  اعتبر  جهته،  من 
ال��ق��ان��ون ف��ي كلية ج��ورج��ي��ا، ان ع���دم مالحقة 
المبادئ  إهانة ألح��د  دون��ال��د ترامب سيشكل 
األساسية للعدالة األميركية، أال وهو "ال أحد 

فوق القانون".
وقال إن "توجيه االتهام سينتهك األعراف 
المعمول بها بعدم محاكمة الرؤساء السابقين 
واسعة  معارضة  طلق 

ُ
ت أن  المؤكد  شبه  وم��ن 

من جانب مؤّيديه"، معتبرًا في الوقت ذاته أّن 
"البديل هو تمرير محاولته االنقالبية من دون 

أي عواقب". 

قرر السودان أمس استدعاء سفيره في أديس 
أب��اب��ا والسفير اإلث��ي��وب��ي ف��ي ال��خ��رط��وم، مدينا 
مقتل "سبعة أس��رى من الجنود السودانيين 

ومواطن مدني" على يد الجيش اإلثيوبي.
ودان��ت وزارة الخارجية السودانية في بيان 
"ما أق��دم عليه الجيش األثيوبي بقتله سبعة 
أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني 
بعد اختطافهم من داخل األراضي السودانية 

بتاريخ 22  )حزيران( 2022".
وأض���������اف ال����ب����ي����ان أن ه�������ؤالء األس���������رى ت��م 
"اق���ت���ي���اده���م إل����ى داخ�����ل األراض�������ي األث��ي��وب��ي��ة 

وقتلهم والتمثيل بجثثهم على المأل". 

ال��س��ودان��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  ك��م��ا ش��رع��ت وزارة 
"ف���ي ت��ق��دي��م ش��ك��وى رس��م��ي��ة لمجلس األم��ن 
والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة"، 

بحسب البيان. 
الناطق  أعلن مكتب  االثنين  األح��د-  وليل 
بيان،  في  السودانية  المسلحة  القوات  باسم 
أن "الجيش اإلثيوبي قام بإعدام سبعة جنود 

سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم". 
السوداني  الجيش  تأكيد  البيان  وأض���اف 
ب��أن هذا  ال��س��ودان��ي،  "وبشكل قاطع للشعب 
الموقف الغادر لن يمر بال رد، وسترد على هذا 

التصرف الجبان بما يناسبه".

ولم تعلق إثيوبيا على الفور على االتهامات. 
وأك���د م��س��ؤول عسكري س���ودان���ي، أن���ه تم 
أسر الجنود في منطقة حدودية قرب منطقة 

الفشقة المتنازع عليها.
وتشهد منطقة الفشقة الزراعية الحدودية 
بين السودان وإثيوبيا نزاعا حول ملكيتها، إذ 
الدولية  حدودهما  داخ��ل  أنها  البلدان  يؤكد 
أراضي  بانتهاك سيادة  االتهامات  ويتبادالن 

الطرف اآلخر.
ه��ذا فضال عن الخالف بين أدي��س ابابا من 
أخ��رى في  والخرطوم من جهة  والقاهرة  جهة 
إثيوبيا على  ال���ذي تبنيه  النهضة  ش��أن س��د 

لنهر  ال��م��ك��ون  الرئيسي  ال��ف��رع  األزرق،  النيل 
النيل.

م��ن عقدين استقر آالف  م��دى أكثر  وعلى 
ال��م��زارع��ي��ن اإلث��ي��وب��ي��ي��ن ف���ي ال��ف��ش��ق��ة وزرع����وا 

أرضها.
وظ��ل��ت ال��ق��وات ال��س��ودان��ي��ة خ���ارج الفشقة 
حتى اندالع النزاع في إقليم تيغراي اإلثيوبي 
في تشرين الثاني 2020، وقد عادت إليها من 

أجل "استعادة األراضي المسروقة".
وع���ق���د ال���ب���ل���دان م���ح���ادث���ات ع�����دة ع���ل���ى مر 
السنين، لكنهما لم يتوصال أبدا إلى اتفاق على 

ترسيم خط الحدود الفاصل بينهما.

أميركا أمام معضلة اتهام ترامب من عدمه 
حول تحريض أنصاره على إقتحام الكونغرس

السودان يتهم الجيش االثيوبي باعدام 7 من جنوده ويستدعي سفيره

اتفقت الواليات المتحدة وإسرائيل وأربع دول 
اجتماعات  وع��ق��د  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  عربية 
سنوية ل��وزراء الخارجية أمس، قبل اسبوعين 
من زيارة مرتقبة للرئيس األميركي جو بايدن 

للشرق األوسط.
واس�������ت�������ض�������اف�������ت ال������ب������ح������ري������ن اج����ت����م����اع����ا 
المتحدة  ال��والي��ات  م��ن  ك��ب��ار  لديبلوماسيين 
م���ن وزارات خ��ارج��ي��ة  وإس���رائ���ي���ل وم��س��ؤول��ي��ن 
اإلم�������ارات وال��ب��ح��ري��ن وال���م���غ���رب ال���ت���ي ط��ّب��ع��ت 
ومن  ع��ام 2020،  العبرية  الدولة  مع  العالقات 
مصر التي أبرمت سالما مع إسرائيل عام 1979.
للمرة  ال���دول  لتلك  الخارجية  وزراء  والتقى 
األول��ى في األراض���ي اإلسرائيلية في آذار في 
النقب،  ف��ي ص��ح��راء  بوكير  كيبوتس س��دي��ه 
األميركي  الخارجية  وزي��ر  أيضا  اللقاء  وحضر 

أنطوني بلينكن.
وم���ن ال��م��ق��رر أن ي���زور ال��رئ��ي��س ج��و ب��اي��دن 
إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية 
ف��ي ال��ف��ت��رة م��ن 13 ت��م��وز إل���ى 16 م��ن��ه، وه��ي 
الشرق األوس���ط منذ توليه  أول جولة له في 

منصبه.
وق���ال م��س��ؤول أم��ي��رك��ي، إن���ه سيحضر في 
ال��س��ع��ودي��ة ق��م��ة م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون الخليجي 
المملكة واإلم����ارات وقطر والبحرين  ق���ادة  م��ع 
والكويت وعمان كما سينضم إليهم قادة مصر 

والعراق واألردن.
ب��أع��م��ال م��س��اع��د وزي���ر  ال��ق��ائ��م��ة   وصرحت 
الخارجية لشؤون الشرق األدنى يائيل المبرت 
للصحافيين :"نحاول بناء إطار اقليمي جديد 

)..( وم��ب��ادرات ملموسة ستبني على منتدى 
النقب".

وبحسب الم��ب��رت ف��إن��ه "ن��ه��ج ش��ام��ل للغاية 
في اتجاه محاولة دفع هذا الهدف لبناء هيكلية 

جديدة تأتي بنتائج مفيدة".
التعاون  ببحث  العمل  مجموعات  وستقوم 
ف��ي س��ت م��ج��االت بما ف��ي ذل��ك األم���ن والطاقة 

النظيفة واألمن الغذائي والمائي.
م��ن ج��ان��ب��ه، أك���د م��دي��ر ع���ام وزارة الخارجية 
التعاون  اوشبيز، أن مجاالت  ال��ون  اإلسرائيلية 
المشتركة  تشمل الماء واألمن الغذائي والطاقة 
يجب  ه��ذا  ك��ل  أن  "أعتقد  وأردف  المتجددة. 
للرئيس  المقبلة  ال��زي��ارة  ف��ي سياق  أن يوضع 
األميركي إلى المنطقة والتي ستشكل فرصة 

هامة للغاية لنا" للتعاون اإلقليمي.
المشاركة على  ل��ل��دول  ب��ي��ان مشترك  وأك���د 
للنزاع الفلسطيني- سياسية  لتسوية  دعمه 

اإلسرائيلي.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية للدول 
الست سنويا، فيما ستنعقد محادثات وزارية 

في وقت الحق هذا العام، بحسب البيان.
وي���أت���ي اج���ت���م���اع ال��م��ن��ام��ة ف���ي إط�����ار ن��ش��اط 
ديبلوماسي متزايد قبيل زيارة بايدن للمنطقة، 
تعزيز  بهدف  تأتي  إنها  واشنطن  قالت  التي 
العالقات اإلقليمية. وتتجه االنظار إلى المملكة 
التي يزورها بايدن بعدما وعد بأن يجعلها دولة 
"م��ن��ب��وذة" قبيل ان��ت��خ��اب��ه رئ��ي��س��ا ع��ل��ى خلفية 
مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 

اسطنبول عام 2018.

ال��روس��ي  ال��رئ��ي��س  أم���س، أن  الكرملين  أع��ل��ن 
طاجيكستان  اليوم  سيزور  بوتين  فالديمير 
ال��س��اب��ق��ة وحليفة  ال��س��وف��ي��ات��ي��ة  ال��ج��م��ه��وري��ة 
م��وس��ك��و ف��ي آس��ي��ا ال��وس��ط��ى، ف��ي أول رحلة 

خارجية له منذ غزو أوكرانيا نهاية شباط.
وأوض�����ح ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��رئ��اس��ة ال��روس��ي��ة 
دي��م��ي��ت��ري ب��ي��س��ك��وف "م����ن ال��م��ق��رر أن ي��ق��وم 
ع��م��ل لطاجيكستان  ب���زي���ارة  ب��وت��ي��ن  ال��رئ��ي��س 

غدا".
بوتين  يحضر  أن  ذل���ك  بعد  المتوقع  وم���ن 
ق��زوي��ن  لبحر  المشاطئة  ل��ل��دول  ق��م��ة  األرب���ع���اء 
وهي جمهورية سوفياتية  تركمانستان،  في 

سابقة أخرى في آسيا الوسطى.
للخارج  بوتين  لفالديمير  رحلة  آخر  وتعود 
إلى يوَمي 4 شباط و5 منه، عندما زار الصين 
للقاء الرئيس شي جينبينغ في مناسبة افتتاح 

دورة األلعاب األولمبية الشتوية.
وب��ع��د أك��ث��ر م���ن أس��ب��وع��ي��ن ب��ق��ل��ي��ل، أط��ل��ق 
هجومه على أوكرانيا بعد أشهر من التوترات 
المتصاعدة ورغم الجهود الديبلوماسية لثني 
موسكو عن ذلك. وم��ذاك، لم يقم بوتين بأي 
رح��ل��ة خ��ارج��ي��ة وال حتى إل���ى ب��ي��الروس��ي��ا التي 

يعتبر رئيسها أقرب حليف له.
ال��ك��رم��ل��ي��ن االث���ن���ي���ن أن "ال أس����اس"  أك����د 

ع��ن س���داد ديونها  فت 
ّ
تخل روس��ي��ا  إن  للقول 

السيادية بالعمالت األجنبية في وقت يفرض 
الغرب عقوبات على روسيا على خلفية غزوها 

ألوكرانيا.
من جهة ثانية، قال بيسكوف للصحافيين 
ف عن 

ّ
"ال أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخل

ال��س��داد"، وذل���ك بعدما انقضت األح���د مهلة 
إجراء عملية دفع رئيسية.

ف 
ّ
وأضاف أن "هذه المزاعم في شأن التخل

ع���ن ال���س���داد خ��اط��ئ��ة ت��م��ام��ا"، م��ش��ي��را إل���ى أن 
روسيا قامت بتسوية ديونها في أيار.

وأوردت "ب��ل��وم��ب��رغ ن��ي��وز" ف��ي وق���ت سابق 
فت ع��ن س���داد ديونها 

ّ
أم���س، أن روس��ي��ا تخل

السيادية بالعمالت األجنبية للمرة األولى منذ 
اإلع��ف��اء  انقضت مهلة  بعدما  ق���رن،  م��ن  أك��ث��ر 
نحو 100  بقيمة  فوائد  لمدفوعات  الممنوحة 

مليون دوالر كان من المقرر سدادها األحد.
همت السلطات الروسية الغرب بالسعي 

ّ
وات

ال��س��داد،  ف زائ��ف ع��ن 
ّ
إل��ى تخل لدفع موسكو 

بينما وص��ف وزي��ر ماليتها أنطون سيلوانوف 
الوضع بأنه"مهزلة".

إل��ى حد  روسيا  الغربية  العقوبات  وقطعت 
كبير عن النظام المالي العالمي، مما جعل من 

الصعب على موسكو تسديد ديونها.

الدول املوقعة على "اتفاقات أبراهام" 
تعمق التعاون قبيل زيارة بايدن 

بوتين إلى طاجيكستان اليوم 
وموسكو نفت التخلف عن سداد ديونها

إجتماعه  اليسار- خالل  ترامب –إلى  السابق دونالد  للرئيس األميركي  23 حزيران  صورة توعود إى 
بلجنة مجلس النواب حول التحقيق في احداث 6 كانون الثاني 2021 في واشنطن.    )أ ف ب(

رسم للمتهمين الـ14 في إعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 في فرنسا وبينهم صالح عبد السالم –إلى اليمين- خالل مثولهم أمام المحكمة في باريس 
)أ ف ب( أمس.    
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روفلللايلللل، علللاصلللي، سلللدراسلللي وعلللملللوم عللائللات 
والمهجر  الوطن  السنديانة في  الشلوير وعين 
يللنللعللون بللمللزيللد ملللن اللللحلللزن واألسلللللى فقيدهم 

الغالي المرحوم
المهندس

كمال فيليب مجاعص
الللمللنللتللقللل الللللى رحللمللتلله تللعللالللى الللخللملليللس 23 

حزيران 2022 متممًا واجباته الدينية.
تللقللبللل اللللتلللعلللازي اللللليللللوم اللللثلللللللثلللاء 28 ملللنللله فللي 
صللالللون كنيسة الللقللديللس نلليللقللوالوس للللللروم 
االرثوذكس )مار نقوال(، االشرفية، من الساعة 

األولى بعد الظهر ولغاية السادسة مساًء.

زوج الفقيدة المرحوم الدكتور فيصل الركبي
أوالد الللفللقلليللدة رلللللى، خلللاللللدة، حللسللنللي، بللانللة، 

عالية، كنانة الركبي
واللللللللدي اللللفلللقللليلللدة اللللملللرحلللوم رامللللللي الللكلليللانللي 

والمرحومة أسعاف الكياني
أخ الفقيدة المرحوم مصعب الكياني

أصهرة الفقيدة المرحوم عبد اللطيف إسرب، 
الللمللهللنللدس مللعللن أجللللليللقلليللن، اللللدكلللتلللور أنللس 

الكياني، نبيل معتوق
أحفاد الفقيدة جود كوراني زوجها عمرو سعد 
اللللديلللن، خلللاللللد، عللفللاف وديلللنلللا إسلللللرب، فيصل 

ومينا الركبي
أجليقين  سيما  أجليقين،  ومصطفى  سلللارة 
زوجلللهلللا علللدي كلللملللال، دانللليلللة وتلليللمللة كلليللانللي، 
إيللاس كياني زوجته سللارة عللوف، ميرا وجنى 

معتوق، كرمة سعد الدين

أبلللنلللاء أخ الللفللقلليللدة راملللللي، عللمللر، خلللاللللد، أحللمللد 
الكياني

الفقيدة سليمان، مجد، بحر، مدين،  أبناء عم 
إياد، فادي، واصف، رماح، منار، سامر، شادي، 

مزاحم الكياني
أبناء خال الفقيدة مظهر، خالد ومازن الكياني
أبناء خالة الفقيدة المهندس تميم، المرحوم 

رئيف، المرحوم طريف و المرحوم بشر العظم
وابنه  الركبي  كمال  المرحوم  الفقيدة  أنسباء 
طلللال، الللمللرحللوم ملللروان الركبي وأبللنللاؤه فللادي 

وإياد، المهندس حكم الركبي
المرحوم عصام  خير حميدان،  محمد  المرحوم 

قياسة والدكتور لؤي قياس
وعموم آل الكياني والركبي وحميدان واألسود 
وقياسة وكوراني وإسللرب وأجليقين ومعتوق 
وعللوف وعبيسي  الدين وكمال  وبلللرازي وسعد 
والللصللبللاغ والللعللظللم والللعللطللار وحللمللور وحللورانللي 

ودروزة في سورية والمهجر
يلللنلللعلللون بلللملللزيلللد مللللن الللللرضللللا واللللتلللسللللللليلللم وفللللاة 

فقيدتهم المرحومة
منيجة رامي الكيالني

)أم حسني(
زوجة المرحوم الدكتور فيصل الركبي

التي وافتها المنية صباح الخميس 23 حزيران 
2022 في بيروت.

تقبل التعازي في بيروت غدًا األربعاء 29 منه 
في نادي خريجي الجامعة األميركية، الوردية، 
من   AUB Alumni Association Club

الساعة 4 عصرًا حتى الساعه 8 مساًء.

وفاة

شقيقه جوني زوجته دوره دحدح واوالدهما:
سليم زوجته ميرلا شعنين وعائلتهما

الدكتور بشير وعائلته )في المهجر(
ارز

اوالد شقيقته المرحومة جانيت ارملة المرحوم 
الدكتور خليل ابي طربيه

شارل
ها زوجة حبشي حبشي

هنا زوجة رامي بو جوده وعائلتهما
ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه

جورج سليم اسطفان
اللللراقلللد علللللى رجلللاء الللقلليللامللة أملللس االثللنلليللن 27 

حزيران 2022. 
بعد ظهر  الثالثة  الساعة  الللجللنللازة  تللقللام صللاة 
الكنيسة االنجيلية،  الثلثاء 28 منه في  اليوم 
ريلللللاض اللللصلللللللح، مللقللابللل الللللسللللراي الللحللكللومللي، 

ويوارى في مدافن العائلة في برمانا.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية 
عشرة قبل الظهر لغاية الثالثة بعد الظهر في 
وغدًا  االنجيلية،  الكنيسة  سعد،  شللارل  قاعة 
االربعاء 29 منه من الساعة الثانية بعد الظهر 
ولغاية السادسة مساًء في قاعة شللارل سعد، 

الكنيسة االنجيلية.

تعاز
الجامعة األميركية في بيروت

دائرة التاريخ واآلثار
آل أبو حسين وآل البعلبكي

طاب الفقيد وأحباؤه
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم

المعلم األستاذ الدكتور
عبد الرحيم عبد الهادي أبو حسين

أوالده المرحوم كمال - الدكتور طارق )زوجته 
إليز عسيلي(، والدتهما رولى بعلبكي

أشقاؤه إبراهيم ورشاد
إبنة أخته هبة الطرمان.

تقبل التعازي الخميس 30 حزيران 2022 في 
بيروت  فللي  األميركية  الجامعة  خريجي  نلللادي 
الوردية، الحمرا، من الساعة الثالثة بعد الظهر 

حتى السابعة مساًء.

عبد الرحمن شمس الدين ومكرم رباح 
ينعيان 

أستاذهم الفاضل
المعلم الدكتور 

عبد الرحيم أبو حسين

الللرئلليللس - الللمللديللر الللعللام الللمللهللنللدس ناصيف 
سقاوي

أعضاء لجنة ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
نقابة موظفي وعمال االدارة

مجلس صندوق التعاضد
الجمعية الرياضية         

 رابطة القدامى
يتقدمون بأحر التعازي من عضو لجنة االدارة 
المهندس جورج حبيقة بوفاة شقيقه المرحوم

المهندس 
شكري توفيق حبيقة

تللغللمللده الللللله بلللواسلللع رحللمللتلله وأسللكللنلله فسيح 
جنانه، وألهم عائلته الصبر والسلوان.

انللطللوان روفللايللل  إبنته جلليللان مجاعص زوجلللة 
واوالدهما: 

جوزف وسيريل
أشقاؤه عائلة المرحوم وليم فيليب مجاعص

عائلة المرحوم إميل فيليب مجاعص
عائلة المرحوم جميل فيليب مجاعص
عائلة المرحوم بهيج فيليب مجاعص

عائلة المرحوم اللواء جوزف فيليب مجاعص
عائلة المرحوم جورج فيليب مجاعص

نبيه فيليب مجاعص
شللقلليللقللتللاه عللائلللللة الللمللرحللومللة فلليللوللليللت ارملللللة 

المرحوم إميل سدراسي
عللائلللللة الللمللرحللومللة مللللاري زوجللللة الللمللرحللوم إميل 

عاصي
وعموم عائات مجاعص، لوفينج، حاوي، بيلو، 

تتمات الصفحة األولى

لبنان إلى أين عشية االستحقاق الرئاسي؟

حتي ناصيف 
للهيكل  تعريفه  للله  بالطبع   

ّ
كللل الللهلليللكللل"؟  "حلللراس  دور 

او  انتقالية قد تطول  الحفاظ عليه في مرحلة  الذي يجب 
مواكبة حصول  ستتولى  كلت 

ُ
ش ما  اذا  فالحكومة  تقصر. 

استحقاق االنتخابات الرئاسية في االشهر االربعة المقبلة، 
عون،  ميشال  الرئيس  واليللة  النتهاء  المتبقية  الفترة  في 
االنتخابات  االستحقاق وجرت  احُترم موعد هذا  ما  اذا  هذا 
صاحيات  بها  ستناط  الحكومة  هللذه  لكن  مللوعللدهللا.  فللي 
يتم  لللم  الدستور( اذا  مللن   62 )الللمللادة  الجمهورية  رئلليللس 
الرئيس  والية  انتهاء  قبل  اليه  المشار  االستحقاق  احترام 
عون، وحصل الفراغ الرئاسي، االمر الذي حدث من قبل مع 
انتهاء والية الرئيس ميشال سليمان بين 2014 و2016، 
وقبل ذلك مع انتهاء والية الرئيس اميل لحود بين 2007 
و2008. ذلك ما يفسر اصرار البعض على تشكيل حكومة 
سياسية للمشاركة مباشرة في ادارة الباد في ما لو حصل 
الفراغ الرئاسي الذي قد يطول، وللتأثير من موقع افضل 
الرئاسية. فاالنتخابات  االنتخابات  في "مفاوضات" عملية 
العاملين الداخلي  بين  لتفاعات  ما تخضع  عادة  الرئاسية 
والخارجي. وتأثير االخير كان دائما فاعا بأشكال ودرجات 
مختلفة في معظم هذه االنتخابات، وال غرابة في هذا االمر 
طالما ان عنصر االصطفافات والعاقات مع "الخارج" كان 
الداخلية  واالصطفافات  السياسة  ر في 

ّ
مؤث ذا ثقل  دائما 

ولو اختلفت اوزان هذا العنصر بين مرحلة واخرى.
رياح  السياسات في االقليم حاليا تراوح ما بين التصعيد 
نحو  خجولة  زالللت  مؤشرات ما  جهة، وبين  والتوترات من 
االدنللى  الحد  تفاهمات  وحصول  التهدئة  باتجاه  الللذهللاب 
الخارجية الفاعلة  االطراف  بين  تفاهمات،  اخرى.  من جهة 
فللي مللرحلللللة مللعلليللنللة، علللادة مللا تللسللاهللم بللشللكللل اسللاسللي في 
بنجاح مع  للتعاطي  الضرورية  اللبنانية  التفاهمات  حصول 

المطروحة. االستحقاقات 
هذه  وخطورتها  الداخلية  اللبنانية  االزمللة  طبيعة  لكن 
اللللملللرة للللم تللعللد تللكللفلليللهللا الللحلللللول الللتللي تللقللوم علللللى تللوفلليللر 
"المراهم". فبقدر ما ان العنصر الخارجي ضروري ومسّهل 
المعالجة  هللو  المطلوب  ان  مللا  بقدر  الحلول،  الللى  للتوصل 
تدرجي  بشكل  جللرت  ولللو  الللمللرة  هللذه  الشاملة  "الجراحية" 
إلنقاذ "المريض اللبناني" من الموت، ونحن نشهد النزف 
يعيشه  الللذي  واالختصاصي(  الشبابي  البشري  )خصوصا 
لبنان. وللتذكير فان االزمة المالية الحادة هي نتيجة أزمة 
اقتصادي  نللمللوذج  ازمللة  االمللر  فللي حقيقة  هللي  اقتصادية، 
نتيجة  بدورها  هي  االقتصادية  واالزمللة  اقتصادية.  وادارة 
أزملللة نللظللام سلليللاسللي قللائللم علللللى الللزبللائللنلليللة وعلللللى نلللوع من 
فيديرالية من المذهبيات السياسية التي تغذي وتتغذى 

على هذا النظام.
لبنان  اصللدقللاء  يشجعه  تفاهم  "انللتللاج"  اللليللوم  المطلوب 
"وقللف  علللللى  الللعللمللل  االسللاسلليللة  مهمتها  حللكللومللة  لتشكيل 
وبمثابة  مصغرة  تللكللون  ان  يمكن  هللدنللة  حكومة  الللنللزف". 
عليه  االتفاق  تم  ما  بتنفيذ  البدء  على  تعمل  عمل،  فريق 
مللا يمكن  أو تحسين  وتللطللويللر  الللدولللي  النقد  مللع صللنللدوق 
القيام به في هذا المجال. المطلوب اليوم ايضا الدفع، من 
المؤثرة، الحترام االستحقاق الدستوري  ِقبل كل االطراف 
للبنان. وتكون في طليعة مهمات  بانتخاب رئيس جديد 
وطللنللي  حللللوار  عقد طاولة  اللللجلللديلللدة  الللسلليللاسلليللة  الللسلللللطللة 
علللللى اسلللللاس خللريللطللة طلللريلللق مللوضللوعلليللة وزملللنللليلللة الجللللراء 
شامل.  اصاح  عملية  وقوامها  المطلوبة،  االنقاذ  "جراحة" 
اصاح يتناول كل أبعاد الحياة الوطنية، وخصوصا األبعاد 

. واالجتماعية  السياسية واالقتصادية 
القوى  ملليللزان  يكن  ايللا  مسؤولية جماعية   انقاذ الوطن 
السياسي في لحظة معينة، وايا تكن العناوين السياسية 
الله، غرق  او ذاك. فاذا، ال سمح  الطرف  التي يحملها هذا 

المركب، فباسم َمن وعلى ماذا ستتقاتلون؟ 

واشنطن تعلن التقدم يف مفاوضات الترسيم

الله”  “حللزب  ذهللب  فللاذ  الحكومي.  بالملف  المتحكم  الللحللاد 
على  والللحللض  للحكومة  زعللم تسهيله  فللي  الللمللزايللدة  فللي  بعيدًا 
سرعة تأليفها وفتح أبوابها للجميع، فان الكتل "الزاحفة" التي 
أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة  تمثلت عمليًا بكتل 

8 اذار والتكتل الشمالي.
التي  الحكومة  المشاركة في  الى عدم  المقابلة  “النزعة”  اما 
عبرت عنها كتل عديدة "زاهدة" في المشاركة، فبدت بمثابة 
حكومة  فللي  المشاركة  رفللض  او  التحفظ  فللي  السلبي  الللتللوازن 
"القوات  كتلة  ما عكسته  اكثر  الللذي  الموقف  وهللو  العهد  اخللر 
والكتائب  الللديللمللوقللراطللي"  "اللللللقللاء  كتل  عللبللرت  كما  اللبنانية" 
و"تللكللتللل اللللنلللواب الللتللغلليلليللريلليللن" واخلللريلللن عللن الللرغللبللة فللي عللدم 
الللمللشللاركللة فللي الللحللكللومللة. ووسلللط هلللذا اللللتلللوازن الللسلللللبللي الللذي 
امس  النيابية  ميقاتي  اسللتللشللارات  مللن  األوللللى  الجولة  رسمته 
اليوم خصوصا  الثانية  الجولة  في  السياسية  اللوحة  تستكمل 
مع تكتل "لبنان القوى" العوني الذي من غير الواضح بعد ما اذا 
كان سيتخذ موقفا جذريا حاسما من حكومة ميقاتي العتيدة 
وبقطيعة  بتوتر  عاقتهما  وتتسم  تسميته  رفللض  الللذي  وهللو 
بينهما في  اليوم  اللقاء  بعد  تلوح  معالم فتح تسوية قد  ان  ام 

النجمة.       ساحة 

مشروع التعديل 
في أي حال وبعيدًا من المسرح المباشر لاستشارات العلنية 
فللي سللاحللة الللنللجللمللة، تللفلليللد الللمللعللطلليللات الللمللتللوافللرة حلللول مللسللار 
التأليف ان أي انطاقة فعلية إيجابية لم تبدأ ولم تتحقق بعد. 
وال يبدو ان مهمة الرئيس المكلف قد حظيت في االستشارات 
وتعديل  تطعيم  لجهة  الللمللرجللح  مللشللروعلله  لجهة  إيللجللابللي  بللدفللع 
بللوجللوه جللديللدة واسللتللبللدال عللدد من  حكومة تصريف االعللمللال 
شللاغلللللي الللحللقللائللب بللاخللريللن، الن هللذا االتللجللاه واجللله اعللتللراضللات 
واسللعللة مللن عللدد مللن الكتل والللنللواب، ولللو ان عللددا قليا منها 
بطبيعة  ربللطللا  وانللمللا  الشيعي  الثنائي  كتلتي  مثل  عليه  وافللق 

التبديات التي سيقترحها ميقاتي.
لميقاتي  التسليم  وارد  فللي  تللبللدو  فللا  الللمللعللارضللة  الللكللتللل  امللا 
بمشروع التعديل الحكومي. وإذ يستبعد ان تظهر أي تطورات 
ملموسة في مهمة التاليف هذا األسبوع، تشير المعطيات الى 
التشكيلة  بلورة ميقاتي وانجازه مشروع  التحرك نحو  ان بداية 
العتيدة سيكون في منتصف األسبوع في اقل تقدير علما ان 
ثمة اوساطا ترصد ما اذا كان لقاء او اكثر سيعقد بين ميقاتي 
المكلف  الرئيس  انجاز  قبل  عللون  ميشال  الجمهورية  ورئيس 
مشروع تشكيلته ام ان األخير سيذهب مباشرة الى بعبدا حاما 

المشروع. 
الللللله” يعتمد  ان “حللزب  االسللتللشللارات لوحظ  مللع  وبالتزامن   
لتأليف  المسهلة  الرافعة  بانه  لايحاء  مركزة  إعامية  سياسة 

الحكومة.
وفي هذا السياق اعلن نائب األمين العام لل”حزب الله” الشيخ 
الحكومة  تشكيل  “مللع  الله  “حللزب  “أّن  بيان  في  قاسم  نعيم 
وعدم إضاعة الوقت وعدم إنهاك الّتشكيل بالشروط والشروط 
 فريق مكتسبات من 

ّ
الُمضادة، فالفرصة ال تسمح بأن يأخذ كل

وللوطن  للمواطنين  المكتسبات  عطي 
ُ
ن أن  الحكومة،المطلوب 

لللمللصلللللحللة تشكيل  الللمللطللالللب  للف ملللن 
ّ
للخللف

ُ
ن َيلللفلللَتلللرض أن  وهللللذا 

اللللحلللكلللوملللة”. وقلللللال “نلللحلللن نلللؤّيلللد أن تلللجلللري الللتللعللديللات على 
أو  بالدخول والتعاون  إليها من يرغب  الحالية ليدخل  الحكومة 
ليعّدل من يعّدل في بعض الوزراء لإلسراع في عدم الوقوف في 

 .”
ً

فّخ األسماء الجديدة التي ُيمكن أن تأخذ وقًتا طويا

دفع الرواتب 
وسللط هللذه االجللللواء، سجلت امللس حلحلة فللي ملللللف رواتللب 
المال  مللع وزيلللر  الللعللام. وبللعللدمللا عللرض ميقاتي  الللقللطللاع  موظفي 
العام  العاملين في القطاع  يوسف خليل موضوع صرف رواتب 
في  الللرواتللب  لدفع  المناسبة  ات  االجلللراء اتخاذ  على  االتفاق  تم 
موعدها. وجرى التواصل مع المدير العام لوزارة المال بالوكالة 
واعلن  المناسبة.  التنفيذية  ات   االجلللراء التخاذ  معراوي  جللورج 
سيعاودون  انللهللم  الللمللال  وزارة  فللي  الصرفيات  مديرية  موظفو 

العمل إلنجاز الرواتب والمساعدة االجتماعية.

هل تنجح الدوحة "النووية" يف ما عجزت عنه فيينا؟

المتحدة وافقت على حضور الجولة الجديدة من المحادثات مع 
إيلللران، فللي الللوقللت الللذي أعلنت فيه وسللائللل إعللام إيرانية أن قطر 

ستستضيف محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن.
وأضافت أن المفاوضات في شأن إحياء االتفاق النووي مع إيران 

ستعاود خال األسبوع الجاري.
وبينما يتوّجه كبير المفاوضين اإليرانيين في الملف النووي علي 
مع  العمل  إنها ستواصل  إسرائيل  قالت  الدوحة،  إلى  اليوم  باقري 

القوى العالمية لمحاولة صياغة أي اتفاق نووي إيراني.
وتللأتللي هللذه المحادثات وسللط مساعي االتللحللاد األوروبلللي إلنهاء 
عام  المبرم  النووي  اتفاق طهران  إحياء  أجللل  من  المفاوضات  تعثر 

2015 مع القوى العالمية.
مللرنللدي، إن من  الللوفللد اإليللرانللي المفاوض محمد  وقللال مستشار 
في  المفاوضات  من  القادمة  الجولة  قطر  تستضيف  أن  المحتمل 

شأن الملف النووي اإليراني.

استضافة ومبررات
وأوضلللللح اللللملللسلللؤول اإليللللرانللللي أن الللحللديللث علللن اسللتللضللافللة قطر 
المنطقة،  فللي  إليلللران  دوللللة صديقة  كونها  مللن  نللابللع  للمفاوضات 
مؤكدا أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة 
كما كانت الحال في فيينا، وستركز على حل نقاط الخاف المتبقية 

المتعلقة برفع العقوبات والضمانات.
بين  تتركز  المتبقية  الخافات  أن  وبما  ذاتلله،  المصدر  وبحسب 
إيران والواليات المتحدة، فإنه ال ضرورة لحضور بقية األطراف من 

دول "4+1، بحسب تعبيره.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده، 
قد أعلن في وقت سابق أن بللاده ستعلن خال ساعات عن مكان 
وزمان معاودة المحادثات النووية، التي ستكون في دولة خليجية.

وأكد أن باده لن تتفاوض في شأن المسائل النووية التي تمت 
مناقشتها في فيينا، مضيفًا أن المفاوضات المقبلة ستهدف لحل 

الملفات العالقة حول رفع العقوبات عن إيران.
كما أشار إلى أن الملفات المتبقية هي نقاط خافية بين طهران 
الثقة  عللدم  على  مبنية  كانت  المفاوضات  أن  وأوضلللح  وواشللنللطللن، 

بواشنطن.
وأضاف :"الكرة في الملعب األميركي، وإذا كانت لدى واشنطن 

اإلرادة الازمة فيمكن التوصل إلى نتيجة".
 

انسحاب وتداعيات
الللنللووي  الملف  حللول  االتللفللاق  مللن  المتحدة  الللواليللات  وانسحبت 
اإليراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت 
ببدء  إيللران بعد عام  اقتصادية على طهران. ورّدت  فرض عقوبات 
التراجع عن كثير من التزاماتها األساسية، أبرزها مستويات تخصيب 

األورانيوم.
إلى  بللايللدن الحللقللا، للعودة  األملليللركللي جللو  الرئيس  إدارة  وسللعللت 

االتفاق.
ومللنللذ 2021، بلللدأت إيلللران واألطللللراف الللتللي ال تلللزال منضوية في 
االتفاق -وبمشاركة أميركية غير مباشرة- مباحثات في فيينا تهدف 

الى إحيائه.
إنللجللاز  مللن  المعنيين قريبين  تللقللدمللا جللعللل  الللمللبللاحللثللات  وحللقللقللت 
ي نقاط تباين بين 

ّ
قت منذ آذار الماضي مع تبق

ّ
تفاهم، إال أنها ُعل

طهران وواشنطن، خصوصا في ما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم 
اإلرهابية  للمنظمات  واشنطن  قائمة  من  اإليللرانللي  الللثللوري  الحرس 

األجنبية.
كذلك طالبت طهران -خال محادثات فيينا- بضمانات أميركية 

بعدم تكرار سيناريو انسحاب ترامب من االتفاق.
 

مفاوضات منفصلة
الخارجية  للللللشللؤون  األوروبللللي  لللإلتللحللاد  األعلللللى  الممثل  وقلللال 
والللسلليللاسللة األمللنلليللة جللوزيللب بللوريللل -الللسللبللت فللي طلللهلللران- إن 
فيينا  في  أوسللع  محادثات  عن  منفصلة  ستكون  المفاوضات 

بين إيران والقوى الكبرى، تجري بوساطة االتحاد األوروبي.
المفاوضات  إن  بوريل  قللال  السبت،  طهران  في  محادثات  وبعد 

إلحياء االتفاق النووي ستعاود في غضون أيام.
وستعقد هذه المحادثات الثنائية بين الواليات المتحدة وإيران 

بشكل منفصل في الدوحة على األرجللح، لتجّنب أي خلط مع 
محادثات فيينا األشمل.

 وتم التوصل إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" )االسم 
الللرسللمللي لللاتللفللاق اللللنلللووي( بللعللد اتللصللاالت مبدئية جلللرت بين 
إيران والواليات المتحدة في سلطنة عمان، التي تقيم عاقات 

تاريخية جيدة مع الطرفين.

زيلنسكي ال يرى الوقت مناسبًا للمفاوضات

مطالبة، بموجب القانون اإلنساني الدولي، بحماية المدنيين 
والبنى التحتية المدنية".   

الللخللارجلليللة األملليللركللي أنللطللونللي بلينكن : "العالم  وقلللال وزيلللر 
مذعور" من الضربة الروسية.

وكان قصف روسي على مدينة خاركيف الكبيرة في شمال 
أوقللع قتيلين وخمسة جرحى صباح  اوكرانيا وضواحيها  شرق 
أملللس، كللمللا أعلللللن الللحللاكللم االقللللليللمللي أوللليللغ سينيغوبوف على 

تلغرام.
واالحد وللمرة األولى منذ 5 حزيران تعرضت كييف لضربة 
بصواريخ روسية، فيما تتواصل معارك شرسة في شرق الباد 

مع دخول هذا النزاع الدموي شهره الخامس.
وأكد زيلينسكي أن الوقت يضيق، وانه على مجموعة السبع 
بذل أقصى الجهود لوضع حد لهذا النزاع الدموي قبل نهاية 

السنة وقبل فصل الشتاء.
وفي مداخلة له عبر الفيديو من كييف قبل االعان عن ضربية 
كريمينتشوك، أكد زيلينسكي لقادة الدول الصناعية السبع 
المجتمعين في قلعة ألمو عند سفح جبال األلب البافارية، قال 
موسكو  مع  للمفاوضات"  مناسب  "غير  الوقت  إن  زيلينسكي 

بحسب تصريحات أوردتها الرئاسة الفرنسية.
الرئيس  ألللقللاه فللي جلسة مغلقة، شلللدد  اللللذي  فللي خللطللابلله 
األوكراني على "ضرورة الحصول على دعم كامل وتام وعماني 

جدًا ألوكرانيا" بحسب باريس.
المتحدة  والللواليللات  )ألمانيا  السبع  مجموعة  دول  ووعللدتلله 
وفرنسا وكندا وايطاليا واليابان وبريطانيا( بتقديم دعم واضح 
لكييف. وجاء في بيانهم المشترك أن المجموعة ستواصل دعم 

أوكرانيا "طالما لزم األمر".  ص 8

األردن: قتلى وعشرات املصابين 

باخرة وتم إخاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.
وفللي وقللت سللابللق، نقلت وكللالللة األنللبللاء األردنلليللة "بللتللرا" عن 
الناطق اإلعامي باسم مديرية األمن العام القول، إن "المختصين 
وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون حتى هذه 

اللحظة مع حادث تسرب الغار في ميناء العقبة".
توفر  األزملللات  وإدارة  لألمن  الوطني  المركز  أكللد  من جهته، 
مادة األوكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية 

للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.
المملكة،  فللي  الللوحلليللد  الللبللحللري  الميناء  هللي  العقبة  ومللديللنللة 
وتمر عبره معظم واردات األردن وصادراته، وُيعد أحد الموانئ 

الرئيسية في منطقة البحر األحمر.

صورة عن التلفزيون األردني للحظة إنفجار صهريج الغاز السام في 
)أ ف ب( ميناء العقبة األردني أمس.    

Bayada, New apt, 210m2, open view, 
3 bedroms, reception, parking, 
384,000$. Tel: 01/616000. 
s-gestion.com

من   Varinder Kumar الللهللنللدي  الللعللامللل  فللر 
مللركللز عمله )شللركللة غللاسللايللن انللدسللتللريللز( في 

الشويفات. االتصال: 71/758283

For rent, 250sqm Modern apart – 
Achrafieh – Rizk Hosp Area – 1st 
Floor - Open view with back & front 
large balconies – 2 Spacious sitting 
+ spacious Dining Area + 3 master 
bedrooms + Large Kitchen + made 
room & WC –Totally renovated in 
2021 )New plumbing & Electricity 
wiring( – split air-conditioning units 
– Building generator - storage – 
Parking – 5 min walking from ABC. 
Tel: 71/910922

  لاليجار
عقارات

  للبيع
عقارات

كل 4 أسطـر 150.000 ليـرة لبنـانية
كل سطـر اضافي 50.000 ليـرة لبنـانية

مفقود

وثيقة تبليغ دعوة

صادرة عن القاضي المنفرد التجاري في بيروت
القاضي أدلين صفير

رقم الدعوى: 124/ 2020 )أصول موجزة(
طالبة التبليغ المّدعية: الشركة العصرّية اللبنانّية للتجارة 

المساهمة ش. م. ل. “بيبسي كوال”
وكيلها المحامي جميل الحسامي

المطلوب إباغها المّدعى عليها: شركة ذو فيادج ش. 
م. ل. المجهولة المقام.

تاريخ  ومرفقاته  اإلستحضار  غها: 
ّ
تبل المطلوب  األوراق 

2020/12/14 والقرار تاريخ 2020/12/15.
وموضوعها  التبليغ  طالب  من  عليكم  المقامة  بالدعوى 
ل.  ل.   /5.155.451/ مبلغ  لللهللا  تللدفللعللوا  بلللأن  إلللزامللكللم 
 من تاريخ إرسال اإلنذار حتى 

ً
ا باإلضافة إلى الفوائد بدء

الجواب  مهلة  تكون  أن  على  الفعلي،  التسديد  تللاريللخ 
 من تاريخ إتمام معامات 

ً
 واحدا

ً
على االستحضار أسبوعا

للمادة   
ً
سندا  2020/12/15 تاريخ  للقرار   

ً
وفقا التبليغ 

/500/ مكّرر /3/ وتضمينكم كافة الرسوم والمصاريف 
لكم 

ّ
بللالللذات أو مللن يمث واألتللعللاب. فيقتضي حضوركم 

 تجري 
ّ

 بموجب سند مصّدق الستام األوراق وإال
ً
قانونا

 للمادة /409/ أ. م. م.
ً
كم سندا

ّ
المعامات بحق

رئيس القلم ديب بو عبدو

اعالن

صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري

موّجه إلى المدعى عليه: توفيق الشيخاني، وهو من بلدة 
.
ً
قسميا البترون أصًا، ومجهول محل اإلقامة حاليا

بالدعوى رقم 303/ 2018 المقدمة ضّدك من المستدعي 
سامي الشيخاني بوكالة المحامي جوزاف اسحق، تدعوك 
هللذه المحكمة السللتللام الحكم الللصللادر عنها بللرقللم 25 
بتاريخ 2022/1/27، المتضّمن تثبيت حق المدعي بأنه 
هو من أشاد البناء القائم على العقار رقم 1921 منطقة 
عليه  الللمللدعللى  وتضمين  الللخللاصللة،  نفقته  على  قسميا 
 من 

ً
الللرسللوم والنفقات، وذلللك خللال مهلة ثاثين يوما

تاريخ نشر هذا االعان.
رئيس القلم ميرنا الحصري

اعالنات رسمية
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م��درس��ة  ال��م��ت��ردي��ة  التحتية  البنية  أزع��ج��ت 
ب�����ادري ل��ي��و ش��ن��اي��در ف���ي ش��م��ال��ي ال��ب��رازي��ل 
لفترة طويلة، فالطريق خارج بوابة المدرسة 
الصيف،  ومغبرا في  الشتاء  ب��ات موحال في 
وي��ق��ل��ل من  األك���ف���اء  المعلمين  ي��خ��ي��ف  م��م��ا 

حضور الطالب.
ستتغير األم��ور في غضون أشهر قليلة. 
الجديد،  التنمية  بنك  م��ن  تمويل  وبفضل 
وسُيبنى  باألسفلت  الطريق  رص��ف  سيتم 
بنظام للصرف، وهو جزء من مشروع التنمية 
الحضرية الذي يغطي تسع مدن في والية 

بارا في البرازيل.
ل��ق��د أظ���ه���ر ه����ذا ال���م���ش���روع، إل����ى ج��ان��ب 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��رام��ج األخ�����رى ال��ت��ي تمولها 
ب����دأت ف��ي��ه��ا، أهمية  ب��ري��ك��س أو  م��ج��م��وع��ة 
األس��واق  لمجموعة  اختصار  وه��ي  بريكس، 
الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند 
للدول  بالنسبة  إفريقيا،  وج��ن��وب  والصين 
بريكس  دول  تعد  حيث  ول��ل��ع��ال��م،  النامية 
ن��ف��س��ه��ا م��وط��ن��ا ألك��ث��ر م���ن 40 ب��ال��م��ئ��ة من 
سكان العالم وحوالي ربع االقتصاد العالمي.

ري��اح معاكسة مثل جائحة  وفي مواجهة 
كوفيد-19 والتغيرات الكبرى التي نادرا ما 
نشهدها خالل قرن من الزمان، فإن العالم، 
وخاصة الجنوب النامي، لديه تطلعات كبيرة 
بشأن قمة بريكس المنعقدة هذا األسبوع.

خمسة أصابع لقبضة اليد
م���ث���ل خ��م��س��ة أص����اب����ع ف����ي ق��ب��ض��ة ال���ي���د، 
ت��ع��اون��ت دول ب��ري��ك��س ب��ش��ك��ل وث��ي��ق منذ 
البنية  كانت   .2006 ع��ام  المجموعة  إن��ش��اء 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ت���م���وي���ل األخ���ض���ر واالق���ت���ص���اد 
العالمية، مجاالت  الحوكمة  الرقمي وإص��الح 

تعاون ثابتة.
وق����ال ك��اف��ي��ن��س أدي�����ر، ب��اح��ث ال��ع��الق��ات 
ال��دول��ي��ة ف��ي ك��ي��ن��ي��ا، إن���ه م��ن��ذ ع���ام 2006، 
أث��ب��ت��ت دول ب��ري��ك��س أن��ه��ا ق���وة ب���ن���اءة في 
ت��ح��دي��ث االق���ت���ص���ادات وإع������ادة تخصيص 
موارد المساعدات للدول األكثر استحقاقا.

وخ������الل ال��������16 ع���ام���ا ال���م���اض���ي���ة، أن���ش���أت 
م���ج���م���وع���ة ب���ري���ك���س س���ل���س���ل���ة م�����ن آل���ي���ات 
التعاون، بما في ذلك بنك التنمية الجديد، 
وترتيب احتياطي الطوارئ، ومجلس أعمال 
ب��ري��ك��س، وش���راك���ة ب��ري��ك��س ب���ش���أن م��رك��ز 

ابتكار الثورة الصناعية الجديدة.
أطلقت  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  ولمكافحة 
وتطوير  ألب��ح��اث  بريكس  م��رك��ز  المجموعة 
اللقاحات في مارس، بينما وافق وزراء صحة 
دول بريكس في مايو على إنشاء نظام إنذار 

مبكر لألوبئة واسعة النطاق.
وف����ي وق����ت س���اب���ق م���ن ال��ش��ه��ر ال���ج���اري، 
بالمجموعة  والتجارة  االقتصاد  وزراء  تعهد 
ب��ت��ع��م��ي��ق ال���ت���ع���اون ف���ي ال���ت���ج���ارة وال��ت��ن��م��ي��ة 
المستدامة وسالسل اإلمداد وآليات التجارة 
متعددة األط��راف.  كما تم تكثيف التعاون 
ف���ي م���ج���االت ال��ف��ض��اء ال���ج���وي وال��م��ع��ل��وم��ات 
واالت����ص����االت وال��ب��ي��ئ��ة وال���ط���اق���ة ال��ج��دي��دة 

والتكنولوجيا الحيوية.
أن��ب��اء )شينخوا(،  م��ع وك��ال��ة  وف��ي حديثه 
ق��ال وان���غ ل��ي، م��دي��ر م��رك��ز دراس����ات تعاون 
إن  ببكين،  المعلمين  جامعة  ف��ي  بريكس 
آلية بريكس تقوم على خلق روح االنفتاح 
والشمول والتعاون المربح للجميع، وتتبنى 
اآلل��ي��ة مبدأ البحث ع��ن أرض��ي��ة مشتركة مع 

تنحية االختالفات.
ومنذ توليها رئاسة مجموعة بريكس هذا 
مؤتمرا  م��ن 70  أكثر  الصين  ال��ع��ام، عقدت 
والتجارة  واألم���ن  السياسة  تغطي  ونشاطا 
وال��م��ال��ي��ة وال���ت���ب���ادالت ال��ش��ع��ب��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 

المستدامة والصحة العامة.
ق����دم����ت  ال�����ص�����ي�����ن  أن  وان�����������غ  وأوض��������������ح 
يتعلق  فيما  بريكس  إل��ى  عملية  إسهامات 

ب����األم����ن ال���م���ال���ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال����م����وارد 
ال���ب���ش���ري���ة وال�����زراع�����ة واألم���������راض ال��م��ع��دي��ة.

وبدوره، قال بي. آر. ديباك، رئيس مركز 
دراس�����ات ال��ص��ي��ن وج��ن��وب ش���رق آس��ي��ا في 
جامعة جواهر الل نهرو ومقرها نيودلهي، إن 
الصين باعتبارها الرئيس الدوري لمجموعة 
التخفيف  لتعزيز  األولوية  أعطت  بريكس، 
من حدة الفقر واألمن الغذائي، وهي "خطوة 
ب���ه���ا". وأض�����اف أن "ت��ج��رب��ة الصين  م��رح��ب 
في الحد من الفقر وزي��ادة دخ��ل المزارعين 

ستكون مفيدة في القضاء على الفقر".

ثقل الموازنة االقتصادي
قال تشو شيوي فنغ، المدير التنفيذي 
لمعهد أهداف التنمية المستدامة بجامعة 

بريكس تقدم منصة  آلية  إن  تسينغهوا، 
لالستماع آلراء الدول النامية.

وأضاف تشو أنه في ظل تغير المشهد 
ال����دول����ي وال���ج���ائ���ح���ة ال���ع���ال���م���ي���ة، أص��ب��ح��ت 
للتنمية  الموازنة  الخمس هي ثقل  ال��دول 

االقتصادية العالمية.
وقال هيرمان تيو لوريل، مؤسس المركز 
بشأن  االستراتيجية  للدراسات  الفلبيني 
ب��ري��ك��س، إن���ه "ف���ي ال��ع��ام ال���ج���اري 2022، 
ب���ري���ك���س أك���ث���ر أه���م���ي���ة،"  أص���ب���ح���ت دول 
مؤكدا أن هذه اآللية تسمح لدول بريكس 
بدفع المجتمع الدولي لتركيز االنتباه على 

التنمية مرة أخرى.
الصين  رئاسة  وفي معرض حديثه عن 
الدورية للمجموعة، قال كين فيا، مدير عام 

م��ع��ه��د ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة ب��األك��ادي��م��ي��ة 
الملكية في كمبوديا، إنه يؤمن بأن الصين 
روح  تعزيز  ف��ي  المناسبة  ه��ذه  ستستغل 
والشمول  االنفتاح  في  المتمثلة  بريكس 

والتعاون المربح للجميع.
ت��ق��دم ق��م��ة ب��ري��ك��س ال������14، ال��ت��ي تقام 
ت���ح���ت ع����ن����وان "ت���ع���زي���ز ش����راك����ة ب��ري��ك��س 
ع��ال��ي��ة ال���ج���ودة، ال���ول���وج ف���ي ع��ص��ر ج��دي��د 
للتنمية العالمية"، فرصة لزيادة التبادالت 
القضايا  التنسيق في  الشعبية، وتكثيف 
ال���دول���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة ال���ك���ب���رى، وت��وس��ي��ع 

التعاون الجنوبي-الجنوبي.
ت�����ه�����دف ه�������ذه ال����ق����م����ة ل����ب����ن����اء ت����واف����ق 
ح�������ول ت���ح���ق���ي���ق ت���ن���م���ي���ة ع���ال���م���ي���ة أق�����وى 
وأك���������ث���������ر اخ������������ض������������رارا وأك���������ث���������ر ص�����ح�����ة.

قال لويس أنطونيو باولينو، وهو أستاذ 
والية  بجامعة  والعلوم  الفلسفة  كلية  في 
س���او ب���اول���و، ل��وك��ال��ة أن���ب���اء )ش��ي��ن��خ��وا(، إن 
"بريكس ستكون قادرة على القيام بدور 
أكثر أهمية في منع تقسيم العالم"، حيث 
النامية والمتخلفة من "أسوأ  الدول  عانت 
ع���واق���ب" ل��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وت��غ��ي��ر ال��م��ن��اخ 

والصراعات الجيوسياسية.

مناقشة توسيع بريكس
ع��ن��دم��ا ت��ول��ت ال��ص��ي��ن رئ��اس��ة بريكس 
عام 2017، اقترحت نمط تعاون "بريكس 
بلس"، الذي يهدف إلى تأسيس المنصة 
األك����ث����ر ت���أث���ي���را ف����ي ال���ت���ع���اون ال��ج��ن��وب��ي-

المنفعة  متبادلة  ش��راك��ة  وب��ن��اء  الجنوبي، 
م��ع المزيد م��ن األس��واق  على نطاق أوس��ع 
ال���ن���اش���ئ���ة وال�������دول ال���ن���ام���ي���ة. وم���ن���ذ ذل���ك 

الحين، تم إجراء عدة جوالت من الحوار.
ُع��ق��د أح���دث ه���ذه ال���ح���وارات ف��ي م��اي��و، 
ب��ل��س" على مستوى  "بريكس  ح��وار  وه��و 
م��ش��ارك��ون من  ال��خ��ارج��ي��ة. وح��ض��ره  وزراء 
دول ب��ري��ك��س وق��ازاق��س��ت��ان وال��س��ع��ودي��ة 
ونيجيريا  وإندونيسيا  ومصر  واألرجنتين 

والسنغال واإلمارات وتايالند.
قال فيا إن "نمط بريكس بلس يعكس 
ال����روح ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ت��ع��ددي��ة وال��ت��ع��ددي��ة 
بقاء  ض��م��ان  يمكنه  وب��ال��ت��ال��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
األس�����واق ال��ن��اش��ئ��ة وال�����دول ال��ن��ام��ي��ة. كما 
ي��م��ك��ن��ه ت���ع���زي���ز ح���وك���م���ة األم������ن ال��ع��ال��م��ي 

وحماية السالم والهدوء العالميين".
ك���م���ا ت���ت���م م���ن���اق���ش���ة ب����داي����ة ال��ت��وس��ي��ع 
ال��م��ح��ت��م��ل ل��ب��ري��ك��س، ح��ي��ث أع���رب���ت دول 
ع������دي������دة ع������ن اس�����ت�����ع�����داده�����ا ل���الن���ض���م���ام 
عقد  افتراضي  اجتماع  وخالل  للمجموعة. 
بريكس دفع  وزراء خارجية  أيد  مايو،  في 
عملية توسيع بريكس وأش��اروا إلى إجراء 
المزيد من المناقشات حول هذه المسألة.

فعالة  كقوة  النامية  بالدول  وباعترافها 
ف��ي ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي ال��ع��ال��م��ي، حصلت 
ب��ري��ك��س ع��ل��ى اح���ت���رام ال��م��ج��ت��م��ع ال��دول��ي، 

بحسب كافينس أدير.
ق����ال وان�����غ ل���ي إن آل���ي���ة ب��ري��ك��س بلس 
"س���ت���م���ك���ن ال���م���زي���د م����ن ال��������دول ال��ن��ام��ي��ة 
واألس��������واق ال��ن��اش��ئ��ة م���ن ال���م���ش���ارك���ة ف��ي 
التضامن  تعزيز  وبالتالي  بريكس،  تعاون 
بين الدول النامية وتشجيعها على العمل 
معا من أجل إصالح نظام الحوكمة الدولية، 

وإال سيكون التغيير صعبا جدا".
الصينية  المديرة  روي،  تشانغ  وق��ال��ت 
ل��م��ع��ه��د ك��ون��ف��وش��ي��وس ال��ت��اب��ع ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ال��روس��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة، إن "ت��ع��اون 
وإم��ك��ان��ات  مشرقة  ب��آف��اق  يتمتع  بريكس 
آل��ي��ة بريكس  ل��ه��ا"، مضيفة أن  ال ح���دود 
ب��ل��س س��ت��رف��ع ص���وت ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة في 
مواجهة  على  وتشجعها  الدولية،  الساحة 
ال���ت���ح���دي���ات وت��ح��ق��ي��ق ال���س���الم وال��ت��ن��م��ي��ة 

بشكل فعال. 

كيف يمكن لبريكس أن تضخ حياة جديدة يف االقتصاد العاملي الهش

يستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة بريكس الرابعة عشرة عبر رابط فيديو في العاصمة الصينية بكين في 23 يونيو 2022.  وألقى شي كلمة تحت عنوان "تعزيز الشراكة 
)شينخوا( عالية الجودة والولوج في رحلة جديدة لتعاون بريكس" في القمة.  

عقدت حلقة نقاش تحت عنوان "التمسك بمفهوم االنفتاح وتعزيز االنتعاش االقتصادي العالمي" خالل منتدى بريكس لألعمال في بكين، عاصمة الصين، في 22 يونيو 2022.
)شينخوا(  

شراكة البريكس تقف شامخة يف خضم التحديات العاملية
عقدت ال��دورة ال�14 لقمة البريكس، وهي 
من  ك��اًل  تضم  الناشئة  ل��ألس��واق  مجموعة 
وجنوب  والصين  والهند  وروسيا  البرازيل 
ت��ح��ت  اإلن����ت����رن����ت،  ع���ب���ر  أفريقيا، مؤخرا 
م���وض���وع "ت��ع��زي��ز ال��ش��راك��ة ع��ال��ي��ة ال��ج��ودة 
للبريكس، الولوج في عصر جديد للتنمية 
ال��ع��ال��م��ي��ة"، ح��ي��ث ت���رأس���ت ال��ص��ي��ن ه��ذه 

الدورة من القمة.
ومنذ تأسيسها قبل 16 عامًا، أصبحت 
ومتعدد  ش��ام��اًل  إط���ارًا  البريكس  مجموعة 
المستويات شهد القيام بتعاون عملي في 
عشرات المجاالت، والتمسك بروح االنفتاح 

والشمولية وتعاون الفوز المشترك.
عوامل  من  العديد  العالم  يواجه  وبينما 
عدم اليقين، بما في ذلك جائحة لم يشهد 
فإن  الزمان،  لها منذ قرن من  مثياًل  العالم 
��س��ه��م ال������دول ال��ن��ام��ي��ة 

ُ
م���ن ال��م��ت��وق��ع أن ت

الكبرى بحكمتها وجهودها لدفع  الخمس 
التنمية العالمية.

دفع التنمية المشتركة 
ت��ع��د دول ال��ب��ري��ك��س ق���وة داف��ع��ة هامة 
ل��ل��ن��م��و االق���ت���ص���ادي وال���ت���ج���اري اإلق��ل��ي��م��ي 
وال����ع����ال����م����ي. ف����رغ����م ال���ت���أث���ي���ر ال���م���ت���واص���ل 
لكوفيد-19، بلغ إجمالي حجم تجارة السلع 
لدول البريكس نحو 8.55 تريليون دوالر 
بزيادة   ،2021 الماضي  العام  في  أمريكي 
وفقًا  س��ن��وي،  أس���اس  على  بالمئة   33.4

لنتائج بيانات رسمية.
وف���ي ال��وق��ت ذات����ه، ب��ل��غ إج��م��ال��ي ال��ت��ج��ارة 
البريكس  دول  ب��اق��ي  م��ع  للصين  الثنائية 
490.42 مليار دوالر أمريكي، بزيادة 39.2 
بالمئة على أساس سنوي، ما يتجاوز إجمالي 
ال��خ��ارج��ي��ة خ��الل تلك  ل��ت��ج��ارة الصين  النمو 
الفترة.  وتشير نتائج اإلح��ص��اءات إلى أن 
من  بالمئة   18 نحو  تمثل  البريكس  دول 
من  بالمئة  و25  للسلع  العالمية  ال��ت��ج��ارة 
االستثمارات األجنبية على مستوى العالم.

وم���ن���ذ أك���ث���ر م����ن 10 س����ن����وات، دخ��ل��ت 

)ش��ان��دون��غ(  تشنغشان  برينكس  ش��رك��ة 
ال��م��ح��دودة ل��إط��ارات، وه��ي ش��رك��ة إلنتاج 
اإلط�������ارات م��ق��ره��ا ف���ي م��ق��اط��ع��ة ش��ان��دون��غ 
ش�����رق�����ي ال����ص����ي����ن، دخ�����ل�����ت إل�������ى ال����س����وق 
الموزعين  بين  بشعبية  وتتمتع  البرازيلية 

والزبائن المحليين.
وبحسب الشركة، فإن اتفاقية االعتراف 
ال���م���ت���ب���ادل ب���وض���ع ال��م��ش��غ��ل االق���ت���ص���ادي 
ال��م��ع��ت��م��د ب��ي��ن ال��ص��ي��ن وال���ب���رازي���ل، وال��ت��ي 
دخ���ل���ت ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ رس��م��ي��ا ف���ي األول 
ص����ادرات  ع����ززت  للعام 2022،  ي��ن��اي��ر  م���ن 

منتجات الشركة.
وأض���ح���ت م��ث��ل ه����ذه ال��ق��ص��ص ش��ائ��ع��ة 
ال��ب��ري��ك��س، ول���ن يشهد  ل��ل��غ��اي��ة ف��ي دول 
نطاق مظلة تعاونها االقتصادي والتجاري 
إال المزيد من التوسع. فخالل االجتماع ال�12 
البريكس  ل��دول  والتجارة  االقتصاد  ل��وزراء 
ال�������ذي ع���ق���د م���ط���ل���ع ه������ذا ال���ش���ه���ر، ت��ع��ه��د 
مجاالت  في  التعاون  بتعميق  المشاركون 
ت��ش��م��ل االق���ت���ص���اد ال���رق���م���ي واالس���ت���ث���م���ار 
وس��الس��ل  ال��م��س��ت��دام��ة  والتنمية  ال��ت��ج��اري 

اإلمداد وآليات التجارة متعددة األطراف.
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ح��دي��ات  ول��ل��ت��ص��دي 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ي ت���واج���ه���ه���ا االق���ت���ص���ادات 
الناشئة، أسست دول البريكس بنك التنمية 
الجديدة، الكائن مقره في شانغهاي، حيث 

افُتتح رسميا في يوليو عام 2015.
ا من مشاريع الطاقة المتجددة في  وبدء
برامج تحديث شبكة  إلى  البرازيل وص��وال 
ال��س��ك��ك ال���ح���دي���دي���ة ف���ي ال��ه��ن��د وال���ط���رق 
ال��ج��دي��دة ذات ال��رس��وم ف��ي روس��ي��ا، واف��ق 
م��ن 80  أك��ث��ر  ال��ج��دي��دة على  التنمية  بنك 
مشروعا في ال��دول األعضاء حتى مايو عام 
تبلغ حوالي 30  إجمالية  بمحفظة   ،2021
م��ل��ي��ار دوالر أم��ري��ك��ي. وأوض����ح ال��ب��ن��ك أن��ه 
خالل الفترة من عام 2022 إلى عام 2026، 
سيقدم 30 مليار دوالر أمريكي من الدعم 
المالي ل��ل��دول األع��ض��اء، م��ع اس��ت��خ��دام 40 
من  للتخفيف  األم���وال  تلك  المائة من  في 

ظاهرة االحتباس الحراري.
وك��م��ح��ف��ز ج���دي���د وق�����وي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، تم 
إطالق مركز ابتكار شراكة البريكس للثورة 
بمقاطعة  شيامن  في  الجديدة  الصناعية 
عام  ديسمبر  ف��ي  الصين  ش��رق��ي  فوجيان 
2020 لتوفير موطئ قدم لدول البريكس 
ل���الس���ت���ف���ادة م���ن االب���ت���ك���ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 

والتحول الرقمي.
وف����ي م��ط��ل��ع ش��ه��ر ي��ون��ي��و ال����ج����اري، وق��ع 
ال���م���رك���ز م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ب��ن��ك ال��ت��ن��م��ي��ة 
الثنائي وتعزيز  التعاون  الجديدة لتسهيل 
البريكس، حيث  ل��دول  المشتركة  التنمية 
تنص المذكرة على أن الجانبين سيعطيان 
األول��وي��ة للتعاون ف��ي م��ج��االت مثل ال��ذك��اء 
والحفاظ  الصناعي،  واإلنترنت  االصطناعي 
على الطاقة وحماية البيئة من خالل البحوث 
ال��م��ش��ت��رك��ة وت���دري���ب ال��م��وظ��ف��ي��ن وت��ب��ادل 
وال��ب��رام��ج  التحتية  البنية  ح���ول  المعلومات 

المستدامة.
وق����ال م���ارك���وس ت��روي��خ��و، رئ��ي��س بنك 
البنك  ج��ان��ب  إل���ى  إن���ه  ال��ج��دي��دة،  التنمية 

للثورة  البريكس  ابتكار شراكة  يعد مركز 
أخ��رى  ملموسة  آلية  ال��ج��دي��دة،  الصناعية 
لتعزيز التعاون بين دول البريكس، حيث 
التنمية  أجندة  تعزيز  إل��ى  كالهما  يهدف 
أه��داف  تحقيق  ذل��ك  ف��ي  بما  المستدامة، 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة في دول 
البريكس وكذلك األسواق الناشئة األخرى 

والبلدان النامية.

مواجهة التحديات الصحية 
منذ تفشي جائحة كوفيد-19، دعمت 
دول البريكس بعضها البعض باإلمدادات 
الطبية وأجرت تعاونا واسعا بشأن الوقاية 
م��ن ال���ع���دوى وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا، وب��روت��وك��والت 
ال��ت��ش��خ��ي��ص وال�����ع�����الج، وأع����م����ال ال��ب��ح��وث 

والتطوير لألدوية واللقاحات.
 وف����ي م�����ارس ال���م���اض���ي، اف��ت��ت��ح معهد 
ب��وت��ان��ت��ان ال���ب���رازي���ل���ي م��ص��ن��ع��ا ف���ي م��دي��ن��ة 
الذي  باولو إلنتاج لقاح "كورونافاك"  ساو 
ا من عام 2023. طورته الصين، وذلك بدء

أي��ض��ا، أقيم  م��ارس الماضي  وف��ي شهر 

مركز  إط��الق  حفل  اإلنترنت  عبر  افتراضيا 
بحوث وتطوير اللقاحات لدول البريكس. 
بشكل  الخمس  البريكس  دول  واقترحت 
مجال  في  التعاون  لتعزيز  م��ب��ادرة  مشترك 
على  الحصول  إمكانية  لضمان  اللقاحات 
تكاليفها  تحمل  على  وال��ق��درة  اللقاحات 
ف���ي ال���ب���ل���دان ال��ن��ام��ي��ة م���ن خ����الل ال��ت��وزي��ع 

العادل لها كسلع عامة عالمية.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة دول 
المعدية  األم��راض  البريكس على مكافحة 
واالستجابة ألحداث الصحة العامة، وتركز 
بشكل خاص على االنفتاح وترحب بمزيد 

من الشركاء لالنضمام إليها.
وواف�������ق االج���ت���م���اع ال��������12 ل��������وزراء ص��ح��ة 
م��اي��و عبر دائ��رة  ف��ي  ال���ذي عقد  البريكس 
الفيديو، على أن دول البريكس ستطلق 
ن��ظ��ام إن�����ذار م��ب��ك��ر ض���د ال��ت��ف��ش��ي ال��واس��ع 
النطاق لألوبئة. وأجرى الحضور مناقشات 
الموضوعات،  م��ن  جملة  ح��ول  مستفيضة 
م���ث���ل ال����وق����اي����ة م����ن ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د-19 
وم���ك���اف���ح���ت���ه���ا، وت���ط���وي���ر أن���ظ���م���ة ص��ح��ي��ة 

جديدة، والصحة الرقمية.

آفاق مشرقة
ل���م ي��ف��ض ت���ع���اون ال��ب��ري��ك��س إل���ى إع���الء 
النامية  والبلدان  الناشئة  األس���واق  ص��وت 
في العالم فحسب، بل جعل من البريكس 
أيضا منصة مهمة لتعزيز تعاون الجنوب-

الجنوب. وفي عام 2017، اقترحت الصين 
نمط تعاون "بريكس بلس"، الذي يهدف 
أعضاء  بين  والتنسيق  ال��وح��دة  تعزيز  إل��ى 
ال��ب��ري��ك��س م��ن أج���ل تحقيق ت��راب��ط أك��ب��ر، 
وفي الوقت نفسه، مواصلة توسيع "دائرة 
األصدقاء" لمجموعة البريكس، وذلك في 
التنمية  لتحقيق  ال��م��ش��ت��رك  ال��س��ع��ي  إط���ار 
األس��واق  بين جميع  المتبادلين  واالزده���ار 

الناشئة والبلدان النامية.
 وبعد ترؤسه ح��وارا عبر دائ��رة الفيديو 
بين وزراء خارجية دول البريكس واألسواق 

الناشئة والدول النامية في مايو الماضي، 
أشار عضو مجلس الدولة ووزي��ر الخارجية 
إل�����ى أن ج��م��ي��ع وزراء  ي����ي  وان������غ  ال��ص��ي��ن��ي 
الخارجية الذين حضروا الحوار دعموا نمط 

تعاون "بريكس بلس" ووافقوا عليه.
 وف��������ي م�����ع�����رض إش�����ادت�����ه�����م ب����ت����ع����اون 
"ب����ري����ك����س ب����ل����س"، أع�������رب ال���م���ش���ارك���ون 
األجانب في الحوار عن استعدادهم لتعزيز 
االتصال والتنسيق االستراتيجي بين دول 
البريكس واألسواق الناشئة، ودفع تطوير 
ن���ظ���ام ح��وك��م��ة ع��ال��م��ي ي���ك���ون أك���ث���ر ع��دال 

وإنصافا وأكثر شموال وديمقراطية.
   وأش��������ار وان�������غ ي����و م���ي���ن���غ، م����دي����ر ق��س��م 
الصين  معهد  النامية في  البلدان  دراس���ات 
للدراسات الدولية، إلى أن تعاون البريكس 
في الحد من الفقر، واألمن الغذائي، والتنمية 
الرقمي،  واالق��ت��ص��اد  والتصنيع،  ال��خ��ض��راء، 
وال����رب����ط، وغ���ي���ره���ا م���ن ال���م���ج���االت، ق���د لبى 
اح��ت��ي��اج��ات وت��ط��ل��ع��ات ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 
النامية، ومن ثم فإن آلية تعاون البريكس، 
ال��ب��ل��دان  م��س��اع��دة  ف���ي  م��ه��م��ا  ستلعب دورا 
ال��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ت��أث��ي��ر ك��وف��ي��د19- 
والتحديات التنموية األخرى.    وفي تصريح 
لوكالة أنباء "شينخوا"، قال قو تشينغ يانغ، 
األس���ت���اذ ال��م��ش��ارك ف���ي ك��ل��ي��ة ل���ي ك����وان يو 
للسياسة العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، 
البريكس  ل��دول  إن��ه في المستقبل، يمكن 
م���واص���ل���ة ت��ع��زي��ز آل��ي��ت��ه��ا ال���راه���ن���ة ل��ل��ت��ع��اون 
وت��وس��ي��ع��ه��ا ت��دري��ج��ي��ا، ودم��ج��ه��ا ب��ع��م��ق مع 
برامج منضوية تحت أه��داف األم��م المتحدة 
للتنمية المستدامة ومبادرة الحزام والطريق، 

الكتساب فضاء أرحب للتعاون والتنمية.
وخ��الل إح��اط��ة إعالمية أخ��ي��رة ف��ي كيب 
ت��اون، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافوزا إن بالده تتطلع إلى "شراكة أكبر 
مجموعة  في  اآلخرين  األعضاء  مع  وأعمق" 
ال��ب��ري��ك��س، واص���ف���ا إي���اه���ا ب��أن��ه��ا مجموعة 
"ج��ذاب��ة" تحظى بثقة ال��ع��دي��د م��ن ال��دول 

األخرى.

تظهر الصورة الملتقطة جوا في 17 يونيو 2022 مبنى المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد، 
المعروف أيضا باسم بنك بريكس، في شانغهاي بشرق الصين.  )شينخوا(
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ع���ث���ر ع���م���ال م���ن���اج���م ف����ي ك���ن���دا ع��ل��ى 
الجليدي  العصر  م��ن  محنط  م��ام��وث 
ع��م��ره أك��ث��ر م���ن 30 أل���ف ع���ام وف��ق��ا 
ل��م��ا نقله م��وق��ع "س��اي��ن��س أل��ي��رت". 
وع���ث���ر ال���ع���م���ال ف����ي م���ن���اج���م ال���ذه���ب 
ب��م��ن��ط��ق��ة ك��ل��ون��داي��ك ف���ي ي��وك��ون، 
الماموث  على  الماضي،  الثلثاء  ي��وم 
الكامل.  بشكله  المحتفظ  الصغير 
وتقع منطقة اكتشاف الماموث في 
إحدى المناطق التي كان يسكنها 

السكان األصليين في كندا.
الماموث الصغير،  وأطلقت على 
ال�������ذي ُي���ع���ت���ق���د أن������ه أن�����ث�����ى، اس���م 

ال��ه��ان  "ن���ان ت��ش��و غ���ا"، وال����ذي يعني بلغة 
ال��ض��خ��م"،  ال��رض��ي��ع  ف��ي المنطقة "ال��ح��ي��وان 
المحلية".  للسلطات  صحافي  ل�"بيان  وفقا 
الكندي عن  إقليم يوكون  وأعلنت حكومة 
االك���ت���ش���اف وق���ارن���ت���ه ب��اك��ت��ش��اف��ات س��اب��ق��ة 
ال��م��ام��وث ك��ان��ت محنطة في  لجثث ح��ي��وان 
ت��رب��ة س��ي��ب��ي��ري��ا ال��م��ت��ج��م��دة ف���ي روس���ي���ا ع��ام 
ال���م���ام���وث  إن  ال���س���ل���ط���ات  وق����ال����ت   .2007
الكندي هو "األكثر اكتماال الذي ُعثر عليه 

ثاني  ويعد  الشمالية"،  أميركا  ف��ي 
اكتشاف من نوعه في العالم.

وقال عالم الحفريات في المنطقة غرانت 
زازوال، "إن نان تشو غا أنثى جميلة وواحدة 
من أكثر حيوانات العصر الجليدي المحنطة 
اإلط��اق في  على  اكتشافها  تم  التي  جيدًا 
ال��ع��ال��م". وق��ال��ت ح��ك��وم��ة ي��وك��ون ف��ي بيان 
لحجم صغير  م��م��اث��ل  بحجم  إن��ه��ا  ص��ح��اف��ي، 
الماموث السيبيري المسمى لوبا، الذي ُعثر 

عليه في عام 2007، والذي 
ك���ان ع��م��ره ح��وال��ى 42 أل��ف 
ع���ام. وي��ع��د ال��ح��ي��وان الحالي 
ت��م اكتشافه  م��ام��وث  أفضل 
وك��ان  الشمالية.  أميركا  ف��ي 
بقايا  على  سابقًا  العثور  ت��م 
ج���زئ���ي���ة ل��ص��غ��ي��ر ال���م���ام���وث، 
المسمى إيفي، في عام 1948 
ف��ي منجم ذه���ب ف��ي أالس��ك��ا 
ال�����م�����ج�����اورة. وت�����ق�����ول ش��ب��ك��ة 
س��ي ب��ي س��ي ن��ي��وز اإلخ��ب��اري��ة 
الكندية، إنه تم اكتشاف نان 
عامل  اتصل  أن  بعد  غ��ا،  تشو 
م��ن��ج��م ب��رئ��ي��س��ه ل��ف��ح��ص ش��يء 
أصابته جرافة في الوحل في منطقة تنقيب 
عن الذهب، جنوب مدينة داوسون، ليجدوا 
أن  زازوال  وأوض�������ح  ال����غ����ري����ب.  االك����ت����ش����اف 
أه��م اكتشاف في علم  المنجم حقق  "عامل 
األحافير في أميركا الشمالية". ووصف عالم 
األحافير، دان شوجار، االكتشاف بأنه "أكثر 
األشياء العلمية إثارة التي شارك فيها على 
اإلطاق"، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر".

فيما تتسابق الواليات األميركية المحاِفظة 
على حظر اإلجهاض بعد قرار المحكمة العليا 
األميركيات  ج��ّرد  ال��ف��درال��ي  المستوى  على 
م��م��ا ك����ان ح��ق��ًا ل���ه���ّن، ب����دأت ال��م��ع��رك��ة ضد 
مسألة  على  تتركز  للحمل  الطوعي  اإلن��ه��اء 

أخرى هي إتاحة حبوب اإلجهاض للنساء.
التي  ب��اي��دن  ج��و  الرئيس  إدارة  وستركز 
ت��م��ل��ك وس���ائ���ل م���ح���دودة ف���ي ه���ذا ال��ش��أن، 
تاح ضمنه هذه 

ُ
على النطاق الواسع الذي ت

واليات  في  يعشن  اللواتي  للنساء  الحبوب 
ل��ش��روط  أو يخضع  اإلج��ه��اض  فيها  ُي��ح��ظ��ر 
مشددة. لكن ُيرجح أن يلجأ بعض من هذه 
ال���والي���ات إل���ى ج��ان��ب ع���دد م��ن المجموعات 
إلى  للسعي  القضاء  إل��ى  القوية  المحافظة 

حظر استخدامها.
وبعد إعان المحكمة العليا قرارها الجمعة 
ال���م���اض���ي، ط��ل��ب ال���رئ���ي���س ج���و ب���ادي���ن من 
المسؤولين في المجال الصحي أن يتأكدوا 
إت��اح��ة ح��ب��وب اإلج��ه��اض لألميركيات،  م��ن 
مشددًا على أنه سيقوم ب�"كل ما في وسعه" 
لحماية حقوق النساء في الواليات المتضررة 
من قرار المحكمة. وتحصل نصف عمليات 
المتحدة بواسطة  ال��والي��ات  ف��ي  اإلج��ه��اض 
استخدامها  البلد  ه��ذا  يجيز  ال��ت��ي  الحبوب 

خال األسابيع العشرة األولى من الحمل.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بعدما 
قامت نحو عشر واليات بحظر اإلجهاض أو 
ف���رض ق��ي��ود ص��ارم��ة ع��ل��ى م��م��ارس��ت��ه، فيما 

ُينتظر أن تحذو حذوها الواليات األخرى.
طبيبة  وهي  غومبيرتس،  ريبيكا  وتعتبر 
اإلجهاض  حبوب  منظمتها  توفر  هولندية 
عبر اإلنترنت، اّن الوضع ليس ميؤوسًا منه 

كما كان قبل الحكم التاريخي في قضية "رو 
ضد وايد" الصادر في كانون الثاني 1973 
اإلجهاض  في  النساء  أّن حق  اعتبر  وال��ذي 

مكّرس في الدستور األميركي.
وبينما تشير غومبيرتس لوكالة فرانس 
ب���رس إل���ى أّن "وض����ع ح���ّد الن��ت��ش��ار ح��ب��وب 
عدد  يعتبر  ممكنة"،  غير  اإلجهاض خطوة 
أّن  اإلجهاض  المدافعين عن حق  كبير من 
ض��م��ان إت���اح���ة ه���ذه ال��ح��ب��وب ل��ل��ن��س��اء بعيد 
المنال. وفيما أجازت إدارة األغذية والعقاقير 
األم��ي��رك��ي��ة اس���ت���خ���دام ه��ذه  إي�����ه(  )إف دي 
الحبوب منذ نحو عشرين سنة، وافقت العام 
الفائت على إمكان إرسالها عبر البريد. لكّن 
اس��ت��خ��دام ح��ب��وب اإلج���ه���اض ف��ي ال��والي��ات 

المناهضة له يتسم بغموض قانوني 
وُيشكل موضوع دعاوى قضائية.

وش�������ددت ح���اك���م���ة والي������ة س����اوث 
داك���وت���ا ك��ري��س��ت��ي ن��وي��م ف��ي تصريح 

ال���م���اض���ي، ع��ل��ى أّن ال��ع��م��ل��ي��ات  األح�����د 
ُبعد  ِمن  التطبيب  بواسطة  أجريت  التي 

طبيًا  "ت��دخ��ًا  تمثل  بالحبوب،  لإلجهاض 
جرى 

ُ
ت أن  ينبغي  بينما  ال��خ��ط��ورة"،  ش��دي��د 

تحت إشراف طبي مباشر فقط.
وي��ش��ي��ر م��ع��ه��د "غ��وت��م��اش��ر"، وه���و م��رك��ز 
بحوث يعمل على جعل وسائل منع الحمل 
واإلجهاض متاحة للنساء في مختلف أنحاء 
أميركية تفرض  ان 19 والي���ة  إل��ى  ال��ع��ال��م، 
الصحيين  العاملين  أح��د  يتولى  أن  ض��رورة 

وصف حبوب اإلجهاض للنساء وتمنع تاليًا 
إرسالها عبر البريد.

تحظر  التي  ال��والي��ات  ف��ي  النساء  منع 
ُ
وت

اإلج���ه���اض ب��ك��ل وس��ائ��ل��ه، م���ن ال��ل��ج��وء إل��ى 

أط��ب��اء يقيمون ف��ي والي���ات أخ���رى أو تلقي 
األطباء  ُبعد أحد  لهّن من  استشارة يوفرها 

خارج الواليات المتحدة.
وف����ي ه����ذه ال���ح���ال���ة، ي��ت��ع��ّي��ن ع��ل��ى ال��م��رأة 
السفر إلى والية أخرى تتيح معاينات طبية 
مماثلة وتتلقى تاليًا حبوب اإلجهاض على 

عنوان خارج واليتها.
لكّن العوائق التي تواجه هؤالء ال تتوقف 
الحد. فعملية اإلجهاض بواسطة  عند هذا 
ال��ح��ب��وب ت��ح��ص��ل ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ي��ن، يتعين 
 أن تأخذ الميفيبريستون 

ً
على المرأة بداية

س���اع���ة   48 إل�������ى   24 ب����ع����د  ت����ت����ن����اول  ث������م 
الميزوبروستول لتحفيز االنقباضات.

ام���ا ال���س���ؤال ال����ذي ُي��ط��رح ه��ن��ا، فيتمثل 
ف��ي اس��ت��ط��اع��ة أي ام����رأة تعيش ف��ي والي��ة 
مناهضة لإلجهاض أن تتلقى متابعة طبية 
ال�����دواء األول خ����ارج والي��ت��ه��ا  إن ت��ن��اول��ت 

بينما الثاني بعد عودتها إلى منزلها.
وب��ي��ن��م��ا ت��ت��خ��ذ ال����والي����ات ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة 
اإلجهاض  عمليات  لتسهيل  خ��ط��وات 
ع��ل��ى ال��ن��س��اء ال���م���وج���ودات ف���ي مناطق 
ام���ي���رك���ي���ة أخ���������رى، ت���س���ع���ى ال�����والي�����ات 
المحافظة إلى ماحقة العاملين الصحيين 
الجهود،  هذه  في  المشاركة  والمجموعات 

وحتى المريضات أنفسهّن.
وف������ي ظ�����ل ت���وق���ع���ه اع����ت����م����اد ال�����والي�����ات 
المحافظة خططًا مماثلة، حذز وزير العدل 
ال��والي��ات  ال��م��اض��ي  الجمعة  غ��ارالن��د  ميريك 
األميركية من عدم استطاعتها حظر حبوب 
اإلج���ه���اض ألن ال���ق���ان���ون ال���ف���درال���ي ي��ش��ّرع 
اس��ت��خ��دام��ه��ا، م��ا ي��ن��ذر ب��ص��راع محتمل ام��ام 

القضاء.

إضاءات

صاروخ لـ"الناسا" أقلع من آوتباك 
في أوستراليا للمرة األولى 

من موقع تجاري خارج الواليات 
المتحدة

أقلعت مساء األحد الماضي من منطقة 
آوتباك النائية والقاحلة في أوستراليا 

رحلة فضائية لوكالة الفضاء األميركية 
"الناسا" هي األولى لها من موقع 

تجاري خارج الواليات المتحدة وتشّكل 
تاليًا لحظة "تاريخية" لقطاع الفضاء 

األوسترالي. وهذه الرحلة هي األولى من 
ثاث من المقرر أن تقلع من مركز أرنهايم 

الفضائي )شمال أستراليا(. وانطلق 
الصاروخ الذي يحمل تلسكوبًا فضائيًا 

صغيرًا ُوِصف بأنه "ميني هابل" من 
القاعدة ليصل إلى ارتفاع 350 كيلومترًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
"إكواتوريال لونش أوستراليا"، مايكل 

جونز لوكالة فرانس برس قبل إقاع 
الصاروخ، إنها "لحظة تاريخية بالنسبة إلى 
الشركة" التي تمتلك موقع اإلطاق الواقع 
في أقصى شمال الجزيرة وتتولى إدارته، 

لكن اعتبر أنها "تاريخية أيضًا بالنسبة 
إلى أستراليا". ووصف جونز إقاع الصاروخ 
األحد الماضي بمثابة إعان صناعة الفضاء 
األسترالية عن نفسها، مبديًا ارتياحه إلى 

فرصة العمل مع "الناسا".
وكان انطاق صاروخ شبه المداري 

أرجئ مرات عدة بسبب األمطار والرياح، 
وتهدف مهمته إلى درس األشعة السينية 
المنبعثة من نجَمي "ألفا سنتوري" )أ وب( 

اللذين يشكان معًا نجمًا ثنائيًا.
ويفترض أن يتولى المسبار الذي يطلقه 
الصاروخ بعد وصوله إلى ذروته تسجيل 

البيانات المتعلقة بالنجم الثنائي قبل أن 
يهبط إلى األرض بواسطة مظلة.

واعتبرت "الناسا" أن مهمة المسبار توفر 
معلومات فريدة عن أنظمة شمسية أخرى 

وفرصًا جديدة للعلماء. وقالت مديرة 
قسم الفيزياء الشمسية في "الناسا"، 

نيكي فوكس وخال شرحها المهمة في 
واشنطن إننا "نتطلع إلى التمكن من 

إطاق رحات علمية مهمة من النصف 
الجنوبي للكرة األرضية لمراقبة أهداف ال 

يمكن رؤيتها من الواليات المتحدة".
وأعلن جونز أن موعد اإلطاق التالي هو 

الرابع من تموز المقبل.
وهذا الصاروخ هو األول لوكالة "الناسا" 

ينطلق من أستراليا منذ عام 1995. ورأى 
رئيس الوزراء األسترالي أنتوني ألبانيزي 

أنها بداية "حقبة جديدة" للصناعة 
الفضائية في بلده.

!"X"  الفيروسات تجتاح العالم بعد كورونا وجدري القردة ... مخاوف من جائحة 

معركة اإلجهاض يف الواليات املتحدة ... تركيز على حبوب اإلنهاء الطوعي للحمل

ح����ذر خ���ب���راء ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن اح��ت��م��ال 
ظهور جائحة جديدة رمزوا إليهم بالحرف  
"X"، داع��ي��ن إل���ى ت��ع��زي��ز االس��ت��ع��دادات 

لمواجهة هذه اإلمكانية.
وأف���ادت س��ك��اي ن��ي��وز أن��ه بعد العثور 
األطفال في  ش��ل��ل  بقايا فيروس  ع��ل��ى 
مياه الصرف الصحي في مناطق متفرقة 
األول���ى  البريطانية للمرة  في العاصمة 
م��ن��ذ 40 ع��ام��ًا، ح���ذر خبير ف��ي األم���راض 
من احتمال حدوث شيء في األفق، وفق 

صحيفة "التلغراف ".
ال��م��اض��ي��ة، اكتشفت  وخ����ال األش��ه��ر 
سلسلة من عدوى إنفلونزا الطيور تنتشر 
الماضي،  ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  ف��ي  البشر  بين 
الماضي عدوى حمى  وع��ادت في شباط 
األغذية  مامسة  عبر  تنتقل  التي  الس��ا، 
ب���ب���رازه���ا،  ال��م��ل��وث��ة  ال��م��ن��زل��ي��ة  واألدوات 
وك�����ان�����ت ه������ذه ال������ع������دوى م���ن���ت���ش���رة ف��ي 
بريطانيا عام 2009. وفي أذار الماضي، 
النزفية  الكونغو  ال��ق��رم  حمى  اكتشفت 
عادت  ام��رأة  بعدما حملتها  بريطانيا  في 
م��ن آس��ي��ا ال��وس��ط��ى. وي��ض��اف إل���ى ه��ذه 
ظهر  القردة الذي  الفيروسات، جدري 
الماضي، حيث سجلت عشرات  أي��ار  في 

الباد.  الفيروس في  اإلص��اب��ات من ه��ذا 
اجتاح  وقبلها، ك��ان فيروس ك��ورون��ا قد 
وقتل  العالم،  دول  بقية  كما  بريطانيا، 
ن��ح��و أك���ث���ر م���ن 180 أل���ف���ا ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة 
ال���م���ت���ح���دة وح�����ده�����ا. وق������ال األك���ادي���م���ي 
ف���ي ج��ام��ع��ة إي��س��ت أن��غ��ل��ي��ا، ب���ول ه��ان��ت��ر، 
أن  المحتمل  "م���ن  ال��ت��ل��غ��راف:  لصحيفة 
ينتقلون من  ال��ذي��ن  األش���خ���اص  ي��ك��ون 
هذا البلد إلى بلدان أخرى ويعودون هم 

المحرك األكبر لنقل هذه األمراض".
وأضاف هانتر، "نحن بحاجة إلى التنبه، 
ل��ت��ع��زي��ز االس���ت���ع���دادات، وال��ح��ف��اظ على 
كوفيد19-  ألن  لدينا،  المراقبة  أنظمة 
ل���م ي��ك��ن خ��ط��ي��رًا ك��م��ا ب����دا ف���ي ال��خ��ط��ط 
ال��ك��ب��ي��رة". وت���اب���ع: "ع��ن��دم��ا يتعلق األم��ر 

بالمرض، فنحن لسنا جزيرة 
الخطأ  م���ن  وس��ي��ك��ون 

اع������ت������ب������ار أن���ف���س���ن���ا 
ك������ذل������ك". وف����ي 

ض������وء ت��ف��ش��ي 
ال��ف��ي��روس��ات 
ال�������ح�������ال�������ي�������ة، 

ح��������������ذر ع������ال������م 
األوب����ئ����ة، م���ارك 

وولهاوس من أن "هناك اسمًا لما نراه في 
الوقت الحالي في المملكة المتحدة وفي 

."chatter  أي مكان آخر، وهو
وقال إن االسم يستخدم في مكافحة 
التي  الحوادث الصغيرة  اإلره��اب لوصف 
ت��ش��ي��ر إل���ى ح�����وادث أخ����رى أك��ب��ر أهمية 
تلوح في األفق، وهذا ينطبق على طريقة 

األمراض المعدية.
ال��ع��ال��م��ي��ة قد  ال��ص��ح��ة  وك��ان��ت منظمة 
ح������ذرت، ال���ع���ام ال���م���اض���ي، م���ن اح��ت��م��ال، 
ظهور جائحة جديدة على غرار الطاعون 
األسود، الفيروس الذي انتشر في القرن 
م��ل��ي��ون  ب��ح��ي��اة 75  وأودى  ع��ش��ر  ال���راب���ع 

شخص.

اكتشاف مهم يف علم األحافير يف كندا ...
العثور على صغير ماموث محنط عمره 30 ألف سنة

)أ ف ب( الصاروخ لدى اطالقه من اوستراليا.  


