
شهر النكبة والمقاومة واالنتصار…
 د. جمال زهران

يُعتبــر شــهر )مايــو/ أيــار(، أحــد أهــم الشــهور التاريخيّــة في مجريــات ماضي وحاضر ومســتقبل 
الوطــن العربــي واإلقليــم بصفــة عامــة. ولعــّل فــي قمــة األحــداث التــي وقعــت فــي هــذا الشــهر فــي 
عــام 1948، فيتمثــل فــي إعــان وجــود الكيــان الصهيونــي علــى أرض فلســطين المحتلــة، فــي )15( 

مايــو، ليصبــح هــذا 
ــو محــور  الحــدث ه
تفاعــات كّل قضايــا 
الـــ  المنطقــة طــوال 
األخيــرة،  عامــًا   )74(
هــو  تبقــى  ومــا 
ــمّ  ــى يت ــل حت القلي
الكيــان  هــذا  محــو 
الخريطــة  مــن 
العالميــة، واســتعادة 
فلســطين المحتلــة 

ــدي  ــن(، مــن أي ــث الحرمي ــن وثال ــر القــدس الشــريف )أول القبلتي ــا واســتقالها، وتحري وتحريره
ــة الشــر  ــادة دول ــيّ بقي ــن اســتعمار غرب ــم، م ــم ووراء وجوده ــن يدعمه ــن، وم ــة المحتلي الصهاين
ــزال وســتظّل متوهّجــة  ــة. فهــذه هــي قناعتــي وال ت ــات المتحــدة األميركي واإلرهــاب وهــي الوالي

إلــى أن يقــع مــا هــو غيــر متصــوّر لــدى الكثيريــن.
وال شــك فــي أنــه رغــم هــذا الحــدث الكئيــب وهــو إعــان دولــة الكيــان الصهيونــي، واحتالــه 
ألرض فلســطين فــي عــام 1948، ومــرَّ علــى هــذا الحــدث )74( عامــًا، فــإّن مــن الضــروري اإلشــارة 
إلــى أّن إرادة المقاومــة واالنتصــار، قــد تولــدت مــع وجــود هــذا الكيــان. فلــكّل فعــل، رد فعــل مســاٍو 
لــه فــي الدرجــة واالتجــاه. أي تــوازت المقاومــة وإرادة االنتصــار، مــع اســتمرار االحتــال الصهيونــي، 
ــة،  ــخ االســتعمار والمقاوم ــرأ تاري ــاط. ومــن يق ــأس أو إحب ــل أو ي ــرن، دون كل ــاع ق ــة أرب خــال ثاث
يعــرف أنــه مهمــا طــال هــذا االســتعمار هنــا أو هنــاك، فــإّن مآلــه ومصيــره هــو االندحــار، والهزيمــة 
والرحيــل، بشــرط اســتمرار المقاومــة. وكلمــا تصاعــدت وتنوّعــت المقاومــة فــإّن النصــر هــو النتيجــة 

الحتميــة، ولنــا فــي تجــارب ذلــك، خيــر تأكيــد.
وباعتبــار أّن القضيــة الفلســطينية، هــي القضيــة المحوريــة فــي المنطقــة، وأّن الصــراع العربــي 
الصهيونــي، هــو الصــراع الرئيســي والمركــزي واالســتراتيجي، وهــو صــراع الوجــود )إمــا نحــن وإمــا 
االســتعمار(، وليــس مجــرد صــراع حــدود، كمــا يفضــل الحــكام »التطبيعيــون«، تســميته لألســف، 

لذلــك فــإّن هــذه القضيــة تفــرض نفســها علــى كل أحــداث اإلقليــم كلــه، بــل والعالــم.
وواهــم مَــن يتصــوّر أن تتحــرّر فلســطين، بغيــر المقاومــة والقــوة. ولذلــك فــإّن المقاومــة 
تفــرض إرادتهــا علــى المشــهد. ولعــّل فــي معركــة »ســيف القــدس« فــي العالــم الماضــي )2021(، وفي 
شــهري أبريــل/ مايــو، خيــر مثــال، بــل إن أحــداث القــدس المتكــررة، خيــر مثــال آخــر، فضــًا عــن 
التطــورات الحادثــة فــي قــدرات المقاومــة فــي غــزة والضفــة، والحضــور الجماهيــري الفلســطيني 
فــي المشــهد، وســط تأييــد ودعــم مــن أحــرار وشــرفاء األمــة العربيــة فــي كّل قطــر عربــي، وأحــرار 

وشــرفاء العالــم، خيــر مثــال علــى حيويّــة المقاومــة واســتمرارها.
إذن فــإّن مــن ينظــر إلــى شــهر مايــو، مــن كّل عــام، علــى أنــه شــهر النكبــة التــي أصابتنــا، 
دون ربــط ذلــك بالنصــر واالنتصــارات التــي حدثــت فــي هــذا الشــهر أيضــًا، وعلــى مــدار بقيــة 
الشــهور، كأنــه يبحــث عــن االكتفــاء بذكــر الحــدث النكبــة، ومــا يســتتبع ذلــك مــن إحبــاط. 
فالصحيــح أنــه مــن الضــروري الحديــث عــن واقعــة النكبــة بفــرض الكيــان الصهيونــي علــى 
المنطقــة واحتــال فلســطين، حتــى تظــّل الذاكــرة الوطنيــة مشــتعلة باســتمرار دون نســيان، 

وربــط ذلــك بالمقاومــة واالنتصــار.
ونذكــر أّن شــهر مايــو عــام 2000، كان شــهر االنتصــار علــى الكيــان الصهيونــي، بقيــادة حــزب اهلل، 
الــذي أجبــر هــذا الكيــان علــى الرحيــل مــن لبنــان إلــى غيــر رجعــة وبــا قيــد أو شــرط، وأصبحنــا 
علــى مشــارف مــرور ربــع قــرن علــى هــذا الحــدث، الــذي كان لــه األثــر علــى اســتمرار المقاومــة، 

حاميــة للبنــان، فــي مواجهــة الغطرســة الصهيونيــة والغطرســة األميركيــة مــن ورائهــا.
وأتصــوّر أّن إقامــة احتفــال ضخــم بذكــرى مــرور )25( عامــًا علــى هــذا الحــدث، لكــي تتولــد لــدى 
األجيــال الحاليــة والقادمــة، إرادة االنتصــار الحتمــيّ علــى مثــل هــذا المســتعمر العنصــري الغاصــب 
لــألرض، لهــو أمــر هــام وضــروري، األمــر الــذي يســهم فــي تجديــد الثقــة فــي أنفســنا دائمــًا، وتجــاوز 
اإلحبــاط الــذي يحــاول العــدو الصهيونــي زرعــه فــي نفــوس أبنائنــا، عبــر اتفاقــات »تطبيعيــة« مــع 
ــركا  ــن أمي ــد والمســاندة، م ــم والتأيي ــى الدع ــا واســتمرارها، عل ــي وجوده ــم، تســتند ف نظــم حك

وأذنابهــا، بــل مــن هــذا الكيــان أيضــًا، لألســف!
ــر/ تشــرين األول 1973،  ــي حــرب أكتوب ــي ف ــه، ال يجــب نســيان النصــر العرب ــت ذات ــي الوق ف
علــى الجبهتيــن المصريــة والســورية، فــي منظومــة عربيــة غيــر مســبوقة، ومشــهد عربــي عظيــم 
ــك مــن القــوة، التــي ال تقهــر،  وال ينســى. فمــن كان يتصــوّر أو يطــرح أن العــدو الصهيونــي يمتل
قــد أصبــح واهمــاً، حيــث كان يســوّق ألوهــام ال تســتند إلــى حقائــق هــذا الشــعب العربــي األبــي 
المقــاوم ضــدّ االســتعمار. فالعــدو الصهيونــي هــو أقــرب إلــى »عــش العنكبــوت«، الــذي هــو أضعــف 

العشــش، كمــا أشــار إلــى ذلــك كثيــراً، األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل.
ــار، كمــا هــو شــهر تفجــر فيــه حــدث توليــد الكيــان  خاصــة الحديــث، هــو أّن شــهر مايــو/ أي
الصهيونــي عــام 1948، فهــو شــهر االنتصــارات كمــا حــدث فــي مايــو 2000، علــى هــذا الكيــان. وعلينــا أن 
نثــق فــي أنفســنا، حيــث إننــا أمــام عــدو منــزوع القــوة الحقيقيــة، ألنــه الغاصــب والمحتــل واللــصّ، 
ويعيــش داخــل بيــت يماثــل »عــش العنكبــوت«، رمــزاً للضعــف والهشاشــة، وهــو إلــى زوال فــي 

أقــرب وقــت حســبما أراه، بــإذن اهلل، وباســتمرار المقاومــة، وبــإرادة االنتصــار.
كمــا أنــه مــن دواعــي التفــاؤل، إتمــام إنجــاز اســتحقاق االنتخابــات البرلمانيــة فــي لبنــان/ 
بلــد المقاومــة، علــى خيــر، وبنتائــج تســتحق توليــد األمــل فــي غــد أفضــل للبنــان وشــعبه 

الشــقيق المقــاوم.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 االربعاء 23 شوال 1443 هـ ق 4 خرداد 1401 هـ ش، 25 ايار 2022مشؤون سياسية العدد )10952( السنة الثانية واالربعون

فــي اليــوم األخيــر مــن عمــر حكومــة الرئيــس 
حكومــة  إلــى  تحولهــا  قبــل  ميقاتــي  نجيــب 
الــوزراء  مجلــس  أقــر  رســميًا  أعمــال  تصريــف 
المالــي  التعافــي  خطــة  بمصطلــح  يعــرف  مــا 

ــوم  ــي تق واالقتصــادي والت
ــزء  ــطب ج ــدأ ش ــى مب عل
التزامــات  مــن  كبيــر 
المصــارف  تجــاه  الدولــة 
اللبنانيــة  التجاريــة 
ــر  ــة عب بالعمــات األجنبي
مــن  كبيــر  جــزء  الغــاء 
الديــون المســتحقة لهــذه 
المصــارف علــى المصــرف 
الــى  وصــواًل  المركــزي، 
القطــاع  هيكلــة  اعــادة 

ــر  ــارف غي ــل للمص ــن ح ــه م ــا يرافق ــي وم المصرف
رأســمالها  ضعــف  بســبب  لاســتمرار  القابلــة 
ــي مــن  ــة شــهر تشــرين الثان ــة أقصاهــا بداي بمهل

الجــاري. العــام 
كذلــك عرضــت الخطــة العديــد مــن األفــكار 
ــدأ مــن إطــاق وعــود باالصاحــات فــي  العامــة تب
مجــاالت الكهربــاء واالدارة العامــة مــرورًا بإعــادة 
الماليــة  مــوارد  وتحســين  العــام  الديــن  هيكلــة 
العامــة وصــواًل إلــى بنــود تســاهم فــي تحفيــز 
لإلجــراءات  وفًقــا  االقتصــادي  والنشــاط  النمــو 
التــي تتضمنهــا، علمًــا أن المؤكــد الوحيــد فــي 
صنــدوق  يطلبــه  مــا  تنفيــذ  هــو  الخطــة  هــذه 
ــي مــن شــروط عامــة وخاصــة بهــدف  ــد الدول النق
الحصــول علــى مبلــغ 3 مليــارات دوالر مقســطة 
علــى 4 ســنوات وخاصــًة بعــد أن توصلــت الحكومــة 

إلــى توقيــع اتفــاق مبدئــي مــع الصنــدوق علــى 
الخبــراء. مســتوى 

أوجه الشبه واالختالف بين خطة 
دياب وخطة ميقاتي

ــع المراقبيــن أن خطــة التعافــي  الواضــح لجمي
الحكومــة  أقرتهــا  التــي  واالقتصــادي  المالــي 
الخطــة  مــع  كثيــرًا  تتشــابه  مؤخــرًا  اللبنانيــة 
الماليــة التــي اقترحتهــا حكومــة الرئيــس ديــاب 
بعــض  مــع  والمضمــون  الشــكل  حيــث  مــن 
التــي تســجل لخطــة  االختافــات وااليجابيــات 
حكومــة ديــاب. وفــي مــا يلــي ســنعرض أبــرز أوجــه 

الخطتيــن: بيــن  والشــبه  االختــاف 
أ- أبرز أوجه االختاف:

1- خطــة ديــاب أكــدت علــى حمايــة كل الودائــع 
تحــت مبلــغ 500 ألــف دوالر بينمــا خطــة ميقاتــي 

تحمــي الودائــع تحــت 100 ألــف دوالر فقــط.
ــدوالر الموحــد فــي حكومــة  2- ســعر صــرف ال
ديــاب وفــق تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي كان 3500 
ــوم ســعر الصــرف  ــا الي ــد بينم ــدوالر الواح ــرة لل لي

ليــرة   20000 الـــ  بالتأكيــد  أصبــح يتخطــى  الموحــد 
ــد. ــدوالر الواح لل

3-الفــارق الزمنــي مهــم جــدًا حيــث إن خطــة 
ديــاب لــو أقــرت فــي حينهــا لكانــت موجــودات 
مصــرف لبنــان اليــوم أكثــر مــن 32 مليــار دوالر 
اليــوم  أمــا  الذهــب،  احتيــاط  الــى  باالضافــة 
فالموجــودات قاربــت الـــ 10 مليــارات دوالر باالضافــة 

الــى احتيــاط الذهــب.
ب- أبرز أوجه التشابه:

ــن  ــوال المودعي ــن أم ــر م ــزء كبي ــطب ج 1- ش
ــاب تقضــي  ــة، فخطــة دي تحــت مســميات مختلف
بشــطب مــا بيــن 60 الــى 70 مليــار دوالر مــن أمــوال 
كبــار المودعيــن عبــر هيــركات مباشــر بينمــا خطــة 
ميقاتــي تقضــي بشــطب حوالــي 60 مليــار دوالر 
علــى  المســتحقة  المصــارف  ديــون  الغــاء  عبــر 
مصــرف لبنــان مــع االشــارة الــى أن حجــم الودائــع 
تقلــص بحــدود 30 مليــار دوالر فــي الفتــرة الممتــدة 

ــاب الــى حكومــة ميقاتــي. مــن حكومــة دي
2- اعادة هيكلة القطاع العام.

3- االتفــاق مــع شــركة أجنبيــة الجــراء تدقيــق 
ــم  ــع العل ــان م ــي حســابات مصــرف لبن شــفاف ف
أن هــذه التجربــة لــم تصــل إلــى نتائــج مرجــوة 

حتــى اآلن.
4- توحيــد ســعر صــرف الــدوالر مــع االختــاف 

باالرقــام بيــن عامــي 2020 و2022.
ــة الديــن العــام وبــدء التفــاوض  5- إعــادة هيكل

مــع الدائنيــن.
ملــف  فــي  الازمــة  باالصاحــات  القيــام   -6

الكهربــاء.
7- اعــادة هيكلــة القطــاع العــام ومؤسســات 

االنتاجيــة. بهــدف تحســين  الدولــة 
8-إقــرار قانــون »كابيتــال كونتــرول« باالضافــة 
ــز النمــو  ــة بهــدف تحفي ــى عــدة اصاحــات هام ال

االقتصــادي.
خالصة وتحليل

الواضــح أن كاًّ مــن الخطتيــن المذكورتيــن 
صنــدوق  شــروط  محــاكاة  بهــدف  وضعهمــا  تــم 
مرتبطــة  بنــود  عــدة  وضــع  مــع  الدولــي  النقــد 
ــا  باالصاحــات الهيكليــة المطلوبــة. والواضــح أيضً
أن كل توجهــات القــوى السياســية تهــدف إلــى 
الخســائر  معظــم  وحدهــم  المودعيــن  تحميــل 
وتبعــات االزمــة الماليــة واالقتصاديــة وان الدولــة 
ــا أن الحكومــات  ال تريــد تحمــل مســؤولياتها علمً
المتعاقبــة كانــت قــد صرفــت مجمــل هــذه األمــوال 
بعــد تشــريع المجلــس النيابــي لهــا عبــر إقــرار 
الصــرف ســنويًا علــى القاعــدة االثنــي عشــرية 
دون االعتمــاد علــى أرقــام دقيقــة تفرزهــا الموازنــات 
االيــرادات  حجــم  مــن  لــكل  ســنويًا  العامــة 
وبالتالــي  العامــة.  النفقــات  وحجــم  المتوقعــة 
فــإن هــذه الخطــة بشــكلها الحالــي ال يجــب أن 
يوافــق عليهــا فــي المجلــس النيابــي قبــل تعديــل 
ــر  ــن وهــذا يعتب ــوق المودعي ــة بحق ــود المتعلق البن
أول امتحــان جــدي وحقيقــي للمجلــس النيابــي 
الجديــد بنوابــه القدامــى والجــدد الذيــن يحملــون 
فكــر التغييــر واالصــاح ويرفعــون شــعار حمايــة 
حقــوق المودعيــن علــى أمــل اعتمــاد التصويــت 
ــم  ــى يعل ــي حت ــس النياب ــي المجل ــي ف االلكترون
الشــعب مــن صــوّت مــع هــدر حقــوق المودعيــن 
ومــن وقــف بحــق الــى جانبهــم عبــر التصويــت 

ــة. ــذه الخط ــد ه ض

تتعــرض  التــي  الشــديدة  العقوبــات  بمــوازاة 
الحيويــة  األصعــدة  مختلــف  علــى  روســيا  لهــا 
يشــنّ  والدبلوماســية،  والسياســية  واالقتصاديــة 
الغــرب حربًــا شــعواء عليهــا للحــدّ مــن نفوذهــا علــى 
امتــداد مســاحة الكــرة األرضيــة، ال ســيما فــي منطقــة 
القوقــاز التــي تشــهد محــاوالت لزعزعــة عاقاتهــا 
بروســيا ومحاولــة تأليــب دولهــا علــى موســكو، كمــا 
فعــل ويفعــل االتحــاد االوروبــي حاليــا مــن خــال 
تســلله ودخولــه علــى خــط عمليــة الســام بيــن 

وارمينيــا. أذربيجــان 
ما عالقة االتحاد األوروبي بعملية 
السالم االذربيجانية - االرمينية؟

لاتحــاد  المتنامــي  الــدور  ماحظــة  يمكــن 
بيــن جمهوريتــي  الســام  فــي عمليــة  األوروبــي 
والــذي  القوقــاز،  جنــوب  فــي  وأرمينيــا  أذربيجــان 
للرئيــس  الثنائيــة  القمــة  فــي  مؤخــرًا  تجلــى 
الــوزراء  ورئيــس  علييــف  إلهــام  األذربيجانــي 
ــي  ــد ف ــذي كان عق ــي نيكــول باشــينيان، وال األرمين

الماضــي. أبريــل  نيســان/   6 فــي  بروكســل 
تبعًــا لذلــك شــجبت المتحدثــة باســم وزارة 
ــا فــي 21 نيســان/  ــا زاخاروف ــة الروســية ماري الخارجي
أبريــل ســعي االتحــاد األوروبــي لحشــر نفســه فــي 
األرمنيــة   - األذربيجانيــة   - الروســية  االتفاقيــات 
عليهــا  العمــل  يجــري  والتــي  المســتوى،  رفيعــة 
ــن أذربيجــان  ــة بي ــة بترســيم حــدود الدول والمتعلق

وأرمينيــا وترميــم ممــرات النقــل اإلقليميــة.
كمــا وصفــت موســكو عبــر زاخاروفــا مــا تقــوم بــه 
بروكســل، بالتدخــل الســافر والوقــح لاســتياء على 
ــام الماضــي  ــي الع ــه ف ــذي اقترح ــال ال ــدول األعم ج
الرؤســاء المشــاركون لمجموعــة مينســك التابعــة 
وتضمــن  أوروبــا،  فــي  والتعــاون  األمــن  لمنظمــة 
ــة، فضــا عــن إعــداد  ــا اإلنســانية العاجل حــل القضاي

ــان. ــن باكــو ويريف معاهــدة ســام بي
مــن هنــا عُــدّ تصريــح زاخاروفــا تعبيــرًا عــن 
رفــض  مــن  المتزايــد  واســتيائها  موســكو  رفــض 
ــة مينســك«  ــا داخــل »مجموع ــاون معه ــرب التع الغ
التــي كانــت علــى مــدى مــا يقــرب مــن ثاثــة عقــود 

المنتــدى الرئيســي لعمليــة الســام.
كيف دخل االتحاد األوروبي على هذا الملف؟

فــي  العســكرية  بعملياتــه  الكرمليــن  انشــغال 
ــاب  ــى حس ــاء عل ــا ج ــة له ــاؤه األولوي ــا واعط أوكراني
القضايــا األخــرى نوعــا مــا، ومــن ضمنهــا الصــراع 
األذربيجانــي - األرمنــي حــول كارابــاخ، مــا مّكــن 
االتحــاد االوروبــي مــن اســتغال االنشــغال الروســي 
والتســلل الــى هــذا الملــف للقيــام بــدور أكثــر نشــاًطا.

لكــن ســرعان مــا تداركــت روســيا األمــر، وعلــى 
االرمينــي  الــوزراء  رئيــس  التقــى  الخلفيــة  هــذه 
فاديميــر  الروســي  الرئيــس  مــع  باشــينيان  

أبريــل  نيســان/   19 فــي  موســكو  فــي  بوتيــن 
ــال  ــة لاحتف ــمية مخصص ــارة رس ــال زي ــت خ الفائ
بالذكــرى الثاثيــن إلقامــة العاقــات الدبلوماســية 
يذكــرا  لــم  القائديــن  أن  الافــت  البلديــن.  بيــن 

أمــام  تصريحاتهمــا  فــي 
الكاميــرات، وال فــي بيانهمــا 
صــدر  الــذي  المشــترك 
عقــب االجتمــاع أي جديــد 
بخصــوص عمليــة كارابــاخ 

للســام.
ذلــك،  علــى  وبنــاء 
مــن  العديــد  اعتبــر 
أن  باكــو  فــي  المراقبيــن 
الزيــارة هــي محاولــة مــن 
موســكو لتقويــض جهــود 

الســام التــي يحكمهــا االتحــاد األوروبــي. وقــد تعــزز 
هــذا الــرأي بعــد شــهر، عندمــا أصــدرت يريفــان ردًا 
مــن ســت مــواد علــى اقتــراح باكــو الســابق المكــون 
مــن خمــس مــواد حــول كيفيــة هيكلــة معاهــدة 

الســام.
تضمنــت  األرمنيــة  الــردّ  نســخة  أن  الافــت 
بوضــع  متجــددة  مطالــب  التحديــد،  وجــه  علــى 
كارابــاخ المنفصــل، وهــو مــا فســره بعــض المعلقيــن 
األذربيجانييــن علــى أنــه نتيجــة لتدخــل روســيا 
األرمنيــة  المعارضــة  مــن  الداخلــي  والضغــط 

روســيا. مــع  المتحالفــة 
وغنــي عــن التعريــف أن الحكومــة األذربيجانيــة، 
رفضــت باســتمرار منــذ نهايــة حــرب كارابــاخ الثانيــة 
ألراضــي  خــاص  وضــع  أي  منــح   ،2020 العــام  فــي 
ــن  ــى الرغــم م ــن. وعل ــي يســكنها األرم ــاخ الت كاراب
أن باشــينيان أثــار مســألة وضــع كارابــاخ حتــى قبــل 
زيارتــه إلــى موســكو، إال أن سلســلة مــن التطــورات 
ــد  ــا العني منــذ ذلــك الحيــن تؤكــد أن موقــف أرميني
ــة تشــكيل  ــن عــن كيفي ــدم رضــا الكرملي ــط بع يرتب

ــات الســام. محادث
ما هي اجراءات موسكو لتطويق 

التدخل األوروبي في كاراباخ؟
فــي خطــوة يــراد منهــا تطويــق النفــوذ األوروبــي 
وجهــت  لموســكو،  المهمــة  المنطقــة  هــذه  فــي 
روســيا عــدة رســائل تحذيريــة لــكل مــن أرمينيــا 
وأذربيجــان لفرملــة اندفاعهمــا نحــو اوروبــا، تضمنــت 
تهديــدًا مبطنًــا بالتلويــح باثــارة عاقاتهمــا الســرية 
فــي المجــال البيولوجــي مــع امريــكا، فيمــا حرصــت 
ــا الســتعادة  ــف جهوده ــى تكثي ــت، عل ــي ذات الوق ف
موقعهــا الوســيط المهيمــن فــي عمليــة الســام بيــن 

ــان. ــو ويريف باك
 وبنــاء علــى ذلــك، اتهــم أميــن مجلــس األمــن 
نيســان/   27 فــي  باتروشــيف  نيكــوالي  الروســي 

أبريــل الماضــي أرمينيــا وأذربيجــان، إلــى جانــب 
وكازاخســتان،  وأوزبكســتان  وأوكرانيــا  جورجيــا 
باســتضافة مختبــرات حيويــة للواليــات المتحــدة 
وأقمارهــا الصناعيــة ألغــراض عســكرية، تحــت ســتار 

البحــث العلمــي.
وفــي حيــن نفــى جهــاز أمــن الدولــة األذربيجاني 
أي  يريفــان  تصــدر  لــم  باتروشــيف،  اتهامــات 
اعتــراض رســمي. الجديــر بالذكــر أن أرمينيــا كانــت 
ــان  ــأن ضم ــم بش ــرة تفاه ــام 2021 مذك ــت ع ــد وقع ق
الســامة البيولوجيــة مــع روســيا. وفــي خطــوة يــراد 
منهــا احتــواء غضــب روســيا، وخــال زيــارة باشــينيان 
إلــى موســكو فــي نيســان/ أبريــل، جــدد األخيــر 
التزامــه بعــدم الســماح باســتخدام أراضيهــا مــن قبــل 
دول ثالثــة لغــرض تنفيــذ أنشــطة ضــد روســيا فــي 

ــة. ــامة األحيائي ــال الس مج
وبالتــوازي مــع ذلــك، ســعت موســكو إلــى إعــادة 
تنشــيط مشــاركتها فــي مفاوضــات الســام فــي باكو 
ويريفــان. فعلــى مــدى األســابيع القليلــة الماضيــة، 
منــذ قمــة باشــينيان - علييــف فــي بروكســل، بــدأت 
)روســيا-أرمينيا- وزاريًــا ثاثيًــا  اجتماعًــا  روســيا 
أذربيجــان(، وجهــدت إلــى إعــادة إطــاق مجموعــة 
العمــل لنــواب رئيــس الــوزراء التــي أنشــئت فــي 
كانــون األول/ ديســمبر 2021، إضافــة الــى ذلــك أعلنــت 
موســكو عــن خطــط لعقــد اجتمــاع ثــان لمنصــة 
)أرمينيــا  القوقــاز 3+3  لجنــوب  اإلقليمــي  التعــاون 

وأذربيجــان وجورجيــا، وروســيا وتركيــا وإيــران(.
رفــض  )وبســبب  الغايــة  لهــذه  وتحقيقــا 
روســيا  مــع  العمــل  وفرنســا  المتحــدة  الواليــات 
ضمــن مجموعــة مينســك(، عينــت موســكو إيغــور 
خوفاييــف الرئيــس المشــارك الســابق لمجموعــة 
مينســك الروســية، مبعوثــا خاصًــا لهــا لتطبيــع 

أرمينيــا وأذربيجــان. العاقــات بيــن 
اجتمــاع  عقــد  الجــاري،  مايــو  أيــار/    12 وفــي 
روســية  بوســاطة  الثــاث  الــدول  خارجيــة  وزراء 
وأفضــى  - عاصمــة طاجيكســتان،  فــي دوشــانبيه 
هــذا االجتمــاع الــوزاري الثاثــي الــى اإلعــان عــن 
حظــر  إلغــاء  بشــأن  إحداهمــا  عمــل،  مجموعتــي 

خطــوط النقــل بيــن أرمينيــا وأذربيجــان واألخــرى 
البلديــن. بشــأن ترســيم حــدود 

ــا وقعــت المفاجــأة بالنســبة لموســكو.  لكــن هن
وفــور انتهــاء االجتمــاع أعــاه، ذكــر الموقــع اإلخبــاري 
مصــادر  عــن  نقــا   ،  Haqqin.az األذربيجانــي 
ــى مناقشــة  ــا عل ــم تعــط موافقته ــو ل ســرية، أن باك
مســألة ممــرات النقــل وأمــن الحــدود خــال اجتمــاع 
دوشــانبيه. ليــس هــذا فحســب ولــم يذكــر الموقــع 
ــة العمــل  ــاع مجموع ــا إذا كان اجتم بشــكل قاطــع م
ــه ســيعقد أم ال. موقــف أذربيجــان هــذا  المخطــط ل

ــي. ــى تدخــل اوروب ــض ال رده البع
الافــت أن موعــد لقــاء مجموعــة العمــل انقضــى 
رئيــس  نائــب  مكتــب  أن  رغــم  يُعقــد  أن  دون 
الــوزراء األرمينــي مهــر غريغوريــان، أعلــن أن هــذه 
المجموعــات ســتجلس فــي وقــت الحــق مــن هــذا 
الشــهر مــع تحديــد التاريــخ فــي الفتــرة مــن 16 إلــى 
ــم  ــاع ل ــر أن االجتم ــي موســكو، غي ــو ف ــار/ ماي 17 أي

ــن: ــي عاملي ــا ف ــذا دالالت نلخصه ــد، وله يعق
االول، عــدم اكتمــال التفاهــم المتبــادل بيــن باكــو 
ويريفــان، والثانــي، الــدور االوروبــي التحريضــي علــى 
روســيا، لســلبها ملــف عمليــة الوســاطة التــي تقودهــا 

بيــن أذربيجــان وارمينيــا.
االتحــاد  »اختطــاف«  أن  يبــدو  الختــام،  فــي 
األوروبــي لــدور الوســاطة فــي عمليــة الســام بيــن 
أرمينيــا وأذربيجــان سيســتمر فــي المســتقبل إن 
الــى قلــب الموازيــن، واتخــاذ  لــم تبــادر موســكو 
ــن شــأنها أن تخــرج بروكســل  إجــراءات حاســمة م
نهائيًــا مــن هــذا الملــف، وإال فــإن الــدور ســيأتي 
علــى كافــة الــدول التــي تخضــع للنفــوذ الروســي.

كان الفتــًا إصــرار رئيــس حــزب القــوات 
انتصــار  عــن  الحديــث  فــي  اللبنانيــة 
انتخابــي أســفر عــن نقل الكتلة المســيحية 
الــى  الحــر  الوطنــي  التيــار  مــن  األكبــر 
ــة  ــة النيابي ــل األغلبي ــة، ونق ــوات اللبناني الق
مــن مناصــري المقاومــة إلــى مناوئيهــا، رغــم 
معرفتــه اليقينيّــة بــأن كامــه غيــر صحيــح، 
وأن أعلــى ســقف يمكــن الحديــث عنــه هــو 
ــي،  ــوازن وطن ــوازن مســيحي وت ــق ت تحقي
ســواء بيــن التيــار والقــوات أو بيــن مؤيــدي 

المقاومــة وخصومهــا.
البطريــرك  تدخــل  أيضــًا  الفتــًا  كان 
لتدعيــم  الراعــي  بشــارة  المارونــي 
أطروحــة القــوات اللبنانيــة، وصــواًل التهامــه 

نتائــج  مــن  بالمتضرريــن  مــن وصفهــم 
الصــرف  بســعر  بالتاعــب  االنتخابــات 
والتســبب بأزمــات القمــح والمحروقــات، 
رغــم إدراكــه أن محــور كل هــذه األزمــات 
يبــدأ وينتهــي عنــد حاكــم مصــرف لبنــان، 

الــذي يتمتــع بدعــم البطريــرك.
كافيــًا  يكــن  لــم  ذلــك  كل  أن  يبــدو 
الموعــود،  االنتصــار  بتحقيــق  لإليحــاء 
ســابقين  معاونيــن  كام  مــع  خصوصــًا 
لوزيــر الخارجيــة األميركيــة، ديفيــد شــنكر 
خصــوم  خســارة  عــن  هيــل،  وديفيــد 
المقاومــة لمعركتهــم بإضعــاف حــزب اهلل.

جــاء الــكام الافت للســفير الســعودي 
عــن نتائــج االنتخابــات خــارج المألــوف، 

رغــم الســقوف غيــر الدبلوماســية لــكام 
الســابقة،  ســقوفه  فخــرق  الســفير، 
االنتخابــات  بحديثــه عــن زفّ بشــرى 
كأن  والغــدر،  الخيانــة  رمــوز  وســقوط 
الــكام عــن  مــن ال يصــدق كل  هنــاك 
االنتصــار فــي االنتخابــات، ومــن يُصــرّ 

لتأكيــده. األوراق  كل  توظيــف  علــى 
الســفير  إن  يقــول  مَــن  هنــاك 
الســعودي يقــف وراء هــذا اإلصــرار عنــد 
ــة  ــى إدارة المعرك ــن تول ــه م ــن، ألن اآلخري
وفقــًا لتعهــد بتحقيــق االنتصــار أمــام ولــي 
الــذي  الفشــل  وإن  الســعودي،  العهــد 
بــات مؤكــدًا يتســبب بقلــق الســفير مــن 

البناءالمســاءلة!

لبنان خطة التعافي.. أين حقوق المودعين؟
د. محمود جباعي

هل يستبق السفير البخاريّ مساءلة ولي العهد؟

محاوالت أوروبية لخطف عملية السالم في كاراباخ من روسيا
د. علي دربج 


