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حمليات �سيا�سية

االنهيار المفاجئ
للإمبراطورية الأميركية

أسامة العرب*

ك�ي��ف ه��ي ح ��ال ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة داخ���ل ال ��والي ��ات المتحدة
األميركية؟ وهل أميركا في طريقها للتقسيم؟ ال سيما أنّ التاريخ
األم�ي��رك��ي شهد ح��رك��ات انفصالية ع��دي��دة ،فعندما ت � ّم انتخاب
ابراهام لينكولن الداعم إللغاء العبودية رئيسا ً ألميركا في عام
 1860أدّى ذلك إلى إعالن إحدى عشرة والية من واليات الجنوب
تحت قيادة جيفرسون ديفيس ،االنفصال عن الواليات المتحدة
وتأسيس الواليات الكونفدرالية األميركية ،وإعالن الحرب على
اتحاد الواليات .وقد استم ّرت هذه الحرب خمس سنوات ،و ُتعتبر
أنها كانت الحرب األكثر دموية في التاريخ األميركي ،حيث أدّت
إل��ى مقتل  620.000ج�ن��دي وع��دد غير م�ع��روف م��ن الضحايا
المدنيين .ترتب على هذه الحرب إنهاء الرقّ في الواليات المتحدة،
واستعادة االتحاد.
وبداية التعبير عن اله ّم اإلنسانى للسود في أميركا ،أتت في
مطلع القرن التاسع عشر ،حيث كان صوت «دافيد واكير» الكاتب
األفريقي من أعلى هذه األصوات وأكثرها إقداماً ،حيث قدّم نقدا ً
الذعا ً ض ّد العبودية والعنصرية في أميركا .كما صدرت «مذكرات
حياة فريدريك دوغ�لاس ،عبد أميركي بقلمه» وفيها سرد بليغ
لمواقفه المعادية لألغالل .أما كتاب «الجذور» للمؤلف األميركي
«إليكس هيلي» فقد ك��ان أكثر م��ن عبّر ع��ن ال��وج��ع األفريقي في
أميركا ،والتي تناولت حياة األفريقي كونتا كنتي وكيف ت ّم أسره
بواسطة تجار العبيد ،كاشفا ً عن الطريقة الهمجية التي مورست
الصطيادهم وبيعهم ف��ي م ��زارع العبيد دون أن ينالوا أي �ا ً من
حقوقهم اإلنسانية.
ول�ك��ن طيلة ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة ب�ق��ي ال �ق��ان��ون األم �ي��رك��ي يعامل
األميركيين من أص��ل أفريقي معاملة العبيد ،فيحرمهم من حق
التعلّم وال�ه�ج��رة وال�ت�ص��وي��ت ،وال�م��واط�ن��ة ،وح �ي��ازة األراض ��ي،
ويطبّق عليهم اإلجراءات الجنائية القاسية على مدى فترات طويلة
من الزمن .وحتى منتصف القرن الماضي كانت تنص القوانين
ف��ي ال��والي��ات المتحدة على فصل ص��ارم بين ال�س�ك��ان السود
والبيض وحرمانهم من العديد من الحقوق اإلنسانية .ولهذا قام
األف��ارق��ة األميركيون في ع��ام  1963بثورة لم يسبق لها مثيل
في قوتها اشترك فيها  250ألف شخص ،منهم نحو  60ألفا ً من
البيض متّجهة صوب نصب لينكولن التذكاري ،حيث كانت أكبر
تظاهرة في تاريخ الحقوق المدنية ،وهنالك ألقى الدكتور مارتن
لوثر كينغ جونيور أروع خطبه ،حيث قال« :لدي حلم بأنّ يوما ً
من األيام أطفالي األربعة سيعيشون في شعب ال يكون فيه الحكم
على الناس بألوان جلودهم ،ولكن بما تنطوي عليه أخالقهم».
ولكن كان ر ّد الويالت المتحدة على كينغ سريعاً ،حيث ت ّم تهريب
أحد المجرمين المحكوم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً ،فقط
من أجل تنفيذ عملية اغتياله عام  ،1968والتي على أثرها اندلعت
أكبر أعمال عنف في تاريخ الواليات األميركية ،ما تطلّب استدعاء
أكثر من ستين ألفا ً من الحرس الوطني إليقافها ،بعدما اندلع أكثر
من ستمئة حريق في واشنطن وحدها .ومن ثم بحلول عام 1966
ظهرت حركة ال�ق��وة ال �س��وداء وال�ت��ي اس�ت�م� ّرت ،1975-1966
وس�ع��ت إل��ى أه ��داف ح��رك��ة ال�ح�ق��وق المدنية لتشمل السياسية
واالقتصادية واالكتفاء الذاتي ،والتحرر من سلطة البيض.
وفي األعوام السابقة ،شهدت مدينة فيرغسون بوالية ميزوري
األميركية اضطرابات وأعمال عنف منذ مقتل شاب أسود برصاص
شرطي أبيض .كما جرت سلسلة من حوادث قتل مواطنين سود
عزّل برصاص ضباط شرطة بيض في بالتيمور بوالية ميريالند،
ما أدّى إلى اشتعال المدينة بأعمال العنف على أثر االحتجاجات.
وم��ن ث��م ش�ه��دت أم�ي��رك��ا م �ج��زرة تشارلستون ب��والي��ة كارولينا
الجنوبية ،حيث راح ضحيتها تسعة مواطنين أميركيين من أصول
أفريقية في كنيسة «ساوث كارولينا» ،ما اعتبر بأنه قفزة مأساوية
في جرائم الكراهية ض ّد األميركيين السود.
أما اليوم ،فتقف الواليات المتحدة األميركية مجدّدا ً على حافة
حرب عنصرية جديدة ،اذا لم تتدارك األمور بوقفها ،وهي حرب
بدأت تط ّل برأسها في أكثر من والية ،فقد اشتعلت «ثورة» الغضب
في شوارع الواليات المتحدة ،مندّدة بوحشية الشرطة األميركية
ض ّد السود ،وخرجت مظاهرات في واليات واشنطن ونيويورك
وأريزونا ولويزيانا وكاليفورنيا وجورجيا وتكساس وفيالدلفيا
تحمل شعار «حياة السود تهم» احتجاجا ً على عنصرية الشرطة.
فمؤخرا ً قام شرطي من ذوي البشرة البيضاء بقتل مواطن من
ذوي البشرة السمراء ُيدعى آلتون سترلنغ ( 37عاماً) ،في مدينة
باتون روج ،عاصمة والية لويزيانا األميركية ،أثناء قيام األخير
ببيع نسخة مقلدة من أق��راص مدمجة لألغاني واألف�لام خارج
أح��د متاجر المدينة (وه��ذا م��ا يعاقب عليه القانون األميركي).
فعلى خلفية م�ش��ادّة بين سترلنغ واثنين م��ن عناصر الشرطة
من ذوي البشرة البيضاء ،استه ّل أحدهما سالحه وأطلق النار
على الرجل ،ليُرديه قتيالً .وبعد يوم واح��د ،حصل كذلك حدث
مماثل ،إذ خ ّر الشاب صاحب البشرة السمراء فيالندو كاستيل
( 32عاماً) صريعاً ،إثر قيام شرطي أبيض بفتح النار عليه .وفي
تسجيل مرئي التقطته صديقته كاستيل ،التي كانت بصحبته في
السيارة ،ظهر األخير وهو مضرج بالدماء ،يتل ّوى من األلم ،فيما
موجها ً مسدسه إليه ،ويتحدث بعصبية محاوالً
ظ� ّل الشرطي
ّ
إبعاد وجهه عن الكاميرا التي كانت تحملها الفتاة .وم��ع مقتل
فيالندو كاستيل في مينيسوتا األميركية ،يرتفع عدد األميركيين
من أصول أفريقية الذين سقطوا بيد الشرطة خالل عام 2016
إلى مئة وستة وثالثين شخصاً.
من ناحية أخرى ،فإنّ واحدة من القضايا األكثر خطورة داخل
المجتمعات األميركية هي الفقر .فالفقر في ح ّد ذات��ه عبارة عن
مشكلة ذات صلة أكيدة بالمشاكل الصحية ،وت��د ّن��ي التحصيل
العلمي ،والعجز في األداء النفسي ،والجريمة .فقد تبيّن أنّ 35%
م��ن األس��ر األميركية األفريقية يعيشون تحت مستوى الفقر،
خصوصا ً ف��ي والي��ات أي��وا ومين ومسيسيبي وويسكونسن.
كما أنّ األميركيين األفارقة ال يزالون يعانون من التهميش في
المجاالت التعليمية واالقتصادية واالجتماعية.
وأخ�ي��راً ،يمكن القول بأننا نشهد بداية انهيار دول��ة «الويالت
األميركية» ،وإنْ كانت األح��داث اليوم في بدايتها ،فالصراع بين
ّ
أي لحظة ألنّ عوامله
البيض والسود
مرشح للبروز والتط ّور في ّ
ال ت��زال قائمة ،ول�ه��ذا ص��درت ف��ي أميركا م��ؤخ��را ً ع�ش��رات الكتب
التي تتحدّث ع��ن انهيار اإلم�ب��راط��وري��ة األميركية أب��رزه��ا كتاب
«ح��دود ال�ق��وة» ،ونهاية االستثنائية األميركية ،ال��ذي كتبه آندرو
باسيفتش أستاذ التاريخ والعالقات الدولية في جامعة بوسطن،
وكتاب حرب الثالثة تريليون دوالر ،للمؤلف جوزيف ستيغلتز
الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد العام  ،2000وليندا بيلمز
أستاذة السياسة العامة في جامعة هارفارد .ويبقى أن نشير إلى
التحذير الذي أطلقه الخبير االقتصادي األميركي نيال فيرغسون
األستاذ في جامعة هارفارد وكاتب المقال األسبوعي الشهير في
صحيفة «ل��وس أنجيلوس تايمز» ،حيث أكد أنّ االنهيار المفاجئ
لإلمبراطورية األميركية خالل أعوام قليلة ،ال سيما بعدما بلغ دينها
أي أنّ أفكار برنارد لويس وبوش حول
العام  19ألف مليار دوالرّ .
التقسيم والتفتيت في الشرق األوسط قد زحفت بسرعة لتصيب
العديد من الواليات األميركية ،والتي لم تعد بمنأى عن التع ّرض
للتهديد ذاته .وستنهار أميركا عاجالً أم آجالً ،وستطوى صفحتها
بسبب االستعباد واإلره��اب الذي تمارسه على المستضعفين من
مواطنيها ومن شعوب العالم.
*محام ،نائب رئيس
الصندوق الوطني للمهجرين سابقا ً
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اللهم ال �شماتة يا ني�س ...ولكن؟
 راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
العملية اإلرهابية التي حصلت باألمس في مدينة نيس الفرنسية
وراح ضحيتها عشرات المواطنين األبرياء قتلى والجرحى ،تثبت بأن
اإلرهاب ال وطن وال دين وال مذهب له ،ولكن من الممكن أن يتج ّذر في
مذهب او طائفة او دولة أكثر من غيرها .العملية اإلرهابية البشعة
والفاقد منفذوها ك ّل معاني وقيم البشرية واإلنسانية من الشذاذ
واآلفاقين مدانة من قبلنا كشعب فلسطيني .وهي عمل إرهابي
إجرامي بامتياز مقزز وحيواني .فنحن نقف ضد أن��واع وأشكال
اإلرهاب كلها أيا ً كان مصدره ومنفذه والجهة المستهدفة به .ولكن
على فرنسا وكل دول االستعمار الغربي وأميركا التوقف عن سياسة
الكيل بمكيالين والتعاطي مع ظاهرة اإلرهاب على قاعدة االنتقائية
وخدمة المصالح واألهداف ،عندما تخدم القوى والجماعات اإلرهابية
مصالحها واهدافها في المنطقة او في أي مكان آخر في العالم تصبح
ق��وى «حرية» و«ديمقراطية» وتتج ّند حكوماتها ومؤسساتها
المسماة بحقوق اإلنسان والديمقراطية وغيرها للدفاع عنها؛ وعندما
تتعارض تلك القوى والجماعات واألفراد ومصالحها وأهدافها مع
األهداف األميركية والغربية االستعمارية تتحول الى قوى وجماعات
إرهابية تجب محاربتها واجتثاثها!
هذه المعادلة االنتقائية والتي تميّز بين إرهاب وإرهاب ،إرهاب
جيد يخدم المصلحة والهدف ،وإرهاب سيئ يتعارض مع المصلحة
توسع وتجذر اإلره��اب في المنطقة
والهدف ،هي مَن تعمل على ّ
وارت��دادات��ه على داعميه او مشغليه ،عندما تتعارض المصالح
واأله��داف ،أو عندما تشعر تلك الجماعات واألف��راد ،بأن داعميها
وحلفاءها سيتخلّون عنها في سبيل مصالحهم وأهدافهم .ونحن
نلحظ كشعب فلسطيني وام��ة عربية اكتوينا ونكتوي بنار هذا
اإلرهاب تلك االزدواجية واالنتقائية من خالل ما يُرتكب بحقنا من
جرائم وإرهاب منظم من دولة وجماعات وأفراد ،لعبت وتلعب أميركا
والغرب االستعماري دورا ً رئيسيا ً في دعمها ورعايتها وتمويلها
وتسليحها واحتضانها والدفاع عنها في فلسطين وسورية والعراق
وليبيا وغيرها من البلدان العربية واإلسالمية.

شعب فلسطيني زرعت بريطانيا والقوى االستعمارية على أرضه
دولة االحتالل الصهيوني ،والذي احتلت أرضه وطردت شعبه ،وما
زالت ترتكب الجرائم بحقه ،وترفض عودته وفق قرارات الشرعية
الدولية الى أرض��ه التي طرد وش��رد منها منذ ( )68عاما ً بفعل
العصابات الصهيونية ،النتيجة المهزلة قرار لما يُس ّمى بالرباعية
الدولية في أكبر انحياز للمحت ّل ونصرة للجالد على الضحية ،بالطلب
من الضحية بالتوقف عن «عنفه» و«تحريضه» ،بمعنى إدانة كفاحه
ونضاالته ،أليس هذا بحد ذاته دعما ً وتشجيعا ً لإلرهاب؟ شعب
يعاني من ويالت االحتالل وجرائمه ،يطلب منه أن يعتذر لجالده ،أي
«عهر» وانتقائية هذه؟
وتتجلّى بشكل واضح االنتقائية والمعايير المزدوجة مع ظاهرة
اإلرهاب في ليبيا والعراق والضاحية الجنوبية وسورية على وجه
التخصيص ،حيث القوى اإلرهابية واإلجرامية ت ّم استجالبها من
أكثر من  80دولة في العالم ،سلّحت وم ّولت ودرب��ت واحتضنت
ووفرت لها القواعد والفنادق الفاخرة لقيادتها ومعسكرات التدريب،
من أجل إعادة إنتاج بنية سوريا وهويتها وموقفها كدولة ،بما يتفق
مع مصالح واهداف أميركا والقوى االستعمارية الغربية واسرائيل
والقوى العربية «مشيخات النفط والكاز الخليجية» و«السالجقة
العثمانيين» في تركيا.
«القاعدة» ومتفرعاتها من «داع��ش» و«النصرة» وغيرها من
األلوية والتشكيالت اإلرهابية «أحرار الشام» «جيش اإلسالم» ..الخ،
تمارس كل انواع القتل والتخريب والتدمير على أرض سورية ،بدال ً
من أن تقف أميركا والقوى االستعمارية الغربية ،كدول تدّعي أنها
«حامية» قيم الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومحارب
«عنيد» لإلرهاب ،وجدنا أنها وقفت الى جانبها تمويالً وتسليحا ً
وموقفا ً وحضانة ورعاية ،ال لشيء سوى تصفية حسابات مع النظام
السوري الذي يقف بصالبة ضد أهدافها ومشاريعها ومخططاتها في
المنطقة ،فرغم ك ّل الدالئل والشواهد على حجم جرائم تلك الجماعات،
وما تمارسه من قتل وحشي وتدمير لإلرث والحضارة اإلنسانية،
والتطهير العرقي الكامل بحق أثنيات وأقليات كاملة كاليزيدية في
العراق ومسيحيي الرقة في سورية والموصل في العراق ،ما زالت
أميركا وأوروب��ا الغربية االستعمارية وأدواتها الخليجية العربية

وتركيا تدعم إرهاب تلك الجماعات ،لكي تستمر في خدمة مشاريعها
واهدافها ومخططاتها في تفكيك وإعادة تركيب الجغرافيا العربية،
وبما ينتج سايكس ـــ بيكو استعماريا ً جديدا ً على تخوم المذهبية
والطائفية والثروات ،وبما يضمن األمن والبقاء والسيطرة لربيبتها
«اسرائيل» في المنطقة لعشرات السنين المقبلة.
نحن ال نشمت لقتل األبرياء والمدنيين ،أي�ً�ا كانت جنسيتهم
وهويتهم في نيس او باريس او لندن او واشنطن أو حتى اسطنبول
والمدينة المنورة ،رغم ان شعوبنا العربية عامة وشعبنا الفلسطيني
خ��اص��ة اك��ت��وى وي��ك��ت��وي ب��ن��ار اإلره����اب ال��غ��رب��ي اإلستعماري
و«اسرائيل» ،ففرنسا تاريخها وسجلها األسود في الجزائر وقتل
ما يزيد عن مليون ونصف جزائري ،بدال ً من ان تعتذر عن مقتلهم
وتع ّوض شعب الجزائر ،استمرت في دعم اإلره��اب والعدوان في
سورية وفلسطين وليبيا والعراق وغيره من البلدان العربية .وكذلك
هي بريطانيا المسؤولة أوال ً واخيرا ً عن مأساة الشعب الفلسطيني،
وما ح ّل من كارثة بالعراق جراء إحتالله من قبل أميركا والغرب
االستعماري ،استنادا ً لتقارير كاذبة زوره��ا واعتمد عليها رئيس
وزرائها آنذاك المجرم بامتياز قاتل أطفال العراق «توني بلير» .وكذلك
فعلت ايطاليا في ليبيا .وها هي القوى اإلطلسية التي استقدمتها
مشيخات النفط الحتالل ليبيا ،تمارس هي وعصابات «داعش» القتل
والتخريب والتدمير والتفكيك في ليبيا ،لكي تتحول دولة فاشلة.
نحن نقول اللهم ال شماتة يا «نيس» ،ونعزي ك ّل العائالت الثكلى
التي سقط أبناؤها ضحايا إلرهاب «داعش» .ونتمنى الشفاء لكل
الجرحى .هذا اإلره��اب ال��ذي يضربكم ،هو اإلره��اب نفسه الذي
يضرب في حلب ودمشق والكرادة وبغداد والضاحية الجنوبية
وع��دن وصنعاء واسطنبول والمدينة المنورة ،وعندما تصل
حكوماتكم العنصرية الى قناعة بأن حضانتها ورعايتها ودعمها
للجماعات اإلرهابية سيرت ّد عليها ،حينها يصبح الحديث عن جبهة
عالمية لمحاربة قوى اإلرهاب ممكناً ،اما ما زالت حكوماتكم ماضية
في سياساتها االنتقائية واالزدواج��ي��ة في التعامل مع ظاهرة
اإلرهاب ،فإنه سيستمر وسيتوسع في الضرب والتجذر ،وسيزداد
خطورة.
Quds.45@gmail.com

بعد اإلعراب عن أسفه
للجريمة اإلرهابية
التي شهدتها مدينة
نيس الفرنسية ،وما
خلفته من ضحايا
مدنيين أبرياء ،اعتبر
وزير سابق أنّ على
الحكومة الفرنسية أن
تأخذ ال ِعبر والدروس،
وأن تقلع عن ممارسة
األدوار الخلفية الملحقة
بالسياسة األميركية،
وما هو دون ذلك
أيضا ً كأن تحاول
مثالً تسويق السياسة
السعودية ورغباتها،
علما ً أنّ هذه السياسة
هي نفسها التي تدعم
اإلرهاب وتم ّوله وتؤ ّمن
له القدرة على الضرب
في فرنسا وغيرها...

�سالم في اختتام تدريب فريق غرفة �إدارة المخاطر:
متم�سكون ّ
بحق العودة
با�سيلِّ :
ملتزمون تطوير قدرات لبنان رغم الأزمات
لالجئين الفل�سطينيين

ووجه ر�سالة �إلى كراينبول
التقى ال�سفيرة الأميركية الجديدة ّ

سالم مجتمعا ً إلى الفريق التقني في الغرفة

(داالتي ونهرا)

أكد رئيس الحكومة تمام سالم أنه «رغم ك ّل األزمات
حولنا ف��إنّ الحكومة ملتزمة إتمام واجباتها وتطوير
قدرات لبنان على جبه ك ّل أنواع التهديدات والمخاطر».
كالم سالم جاء خالل رعايته ،في السراي الحكومية،
اختتام تدريب هو األول من نوعه لفريق العمل التقني
لغرفة العمليات الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث في مقر
رئاسة مجلس ال��وزراء في السراي ،في حضور األمين
العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل واألمين العام للهيئة
العليا لإلغاثة اللواء محمد خير.
وق���د ن��ظ��م ه���ذا ال��ت��دري��ب ب��رن��ام��ج األم���م المتحدة
اإلنمائي  -وحدة الحد من مخاطر الكوارث لدى رئاسة
مجلس الوزراء بالتعاون مع برنامج PPRD South
 IIEuromedالممول من االتحاد األوروبي.
وأجري هذا التدريب ضمن سياق تعزيز قدرات غرفة
العمليات الوطنية ،باإلضافة إلى التنسيق والتعاون
الخارجي لمساعدة لبنان في االستجابة خالل الكوارث
واألزم��ات .وجرت خالله محاكاة مكتبية لوقوع زلزال
بقوة  7.1على مقياس ريختر وعمق  2كم في بلدة شحيم
في قضاء الشوف .وشارك في التدريب الذي استمر لمدة
أسبوع كامل ،ممثلون عن اإلدارات الرسمية المعنية
بإشراف خبراء أوروبيين.
وأل��ق��ى س�لام كلمة ش��ك��ر فيها االت��ح��اد األوروب���ي
والوكالة السويسرية للتنمية والسفارة األلمانية في
بيروت والصندوق الكويتي وهولندا لمساهمتها في
رفع مستوى الجهوزية وتطوير إمكانات لبنان على
جبه خطر الكوارث ،وهنأ جميع المشاركين في التمرين
آمالً أن يتم البناء على نتائجه لتطوير خطة االستجابة
وتكثيف التنسيق بين ك ّل األجهزة المعنية.
وق���ال س�ل�ام« :ف��ي ال��ع��ام ال��م��اض��ي افتتحنا غرفة
العمليات هذه إلدارة مخاطر الكوارث ،وها نحن اليوم
نخطو خطوة اضافية نحو رفع مستوى جهوزيتنا في
حاالت الطوارىء الى اعلى الدرجات».
كما رعى رئيس الحكومة حفل توقيع «شرعة المبادئ

األخالقية للبحث العلمي في لبنان» الذي أقيم بدعوة
من المجلس الوطني للبحوث العلمية ،في حضور وزراء
البيئة محمد المشنوق والصناعة حسين الحاج حسن
واإلعالم رمزي جريج والعديد من رؤساء الجامعات في
لبنان وشخصيات علمية وثقافية وإعالمية.
وألقى سالم كلمة أش��اد فيها بالجهود التي يبذلها
المجلس الوطني للبحوث العلمية وبمستوى التعليم
الجامعي والمكانة الكبيرة التي تتبوأها الجامعات في
لبنان .وقال« :إنّ قيمة هذا اللقاء اليوم وهذا الجهد الذي
أنتج شرعة مبادىء أخالقية للبحث العلمي ،تؤكد أنّ
في لبنان خزانا ً كبيرا ً للعمل في هذا االتجاه للمحافظة
على أخالقنا ،ليس فقط العلمية وإنما األخالق العامة
في البالد .ففي ظ ّل ما نسمعه في البالد من ضجيج حول
فضائح من هنا وال أخالقيات من هناك وصفقات وما إلى
ذلك ،نؤكد أنّ هذا الوضع ليس هو الطاغي والمسيطر في
المجتمع اللبناني .اللبنانيون في غالبيتهم الساحقة هم
من أصحاب األخالق ،وهم ضمان أخالقي يحافظ على
بلدنا وعلى مسيرتنا الوطنية ،والجامعات تقود ذلك
ونحن نسعى وراءها إلعالء شأن هذه القيم وتعميمها
على كل اللبنانيين».
وكان األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية
الدكتور معين حمزة القى كلمة عرض فيها عناصر وثيقة
«شرعة المبادئ األخالقية للبحث العلمي في لبنان»
التي قال إنها تهدف إلى «تحديد المرتكزات والقواعد
األخالقية والموجبات التي تقع على عاتق الباحث،
وعلى المؤسسة التي ينتمي إليها من خالل الممارسة
المسؤولة لهذا النشاط ف��ي شتى م��ج��االت المعرفة
العلمية».
وأوضح أنّ «هذه الشرعة وضعت بمشاركة خبراء
من  18مؤسسة جامعية باالستناد إلى عدد كبير من
المراجع والوثائق المعتمدة في أب��رز مراكز البحوث
العلمية والجامعات العالمية».
ومن زوار السراي :السفير المغربي علي أومليل.

هم عون
نقيب ال�صحافة في الرابيةّ :
�أال يبقى مركز الرئا�سة �شاغر ًا
استقبل رئ��ي��س تكتل «التغيير
واإلص�ل�اح» النائب العماد ميشال
ع��ون ،في دارت��ه في الرابية ،نقيب
الصحافة عوني الكعكي على رأس
وفد.
بعد اللقاء ،ق��ال الكعكي« :ك��ان
ال��ع��م��اد ع����ون ص��ري��ح��ا ً ف���ي ك�� ّل
المواضيع ،ال سيما األمور المطروحة،
وش��رح المواضيع سابقا ً وحاضرا ً

بإسهاب ،وق��د ظهر التفاؤل عليه.
أما بالنسبة إلى االتفاق مع القوات
اللبنانية فهذا ينعكس إيجابا ً على
اإلتفاقات مع الطوائف األخ��رى .كما
أش��ار إل��ى زي��ارت��ه إل��ى دار الفتوى
للمعايدة بعيد الفطر ،إضافة إلى
الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نبيه
بري».
وأضاف «إنّ هم العماد عون هو أال

يبقى مركز الرئاسة شاغرا ً والمساعي
كبيرة ،واعتبر العماد عون أن علينا أال
نترك مجاال ً للتدخالت في بلدنا».
وتابع« :العماد عون متفائل بهذا
البلد وهو مع اتفاق الطائف كما أرسل
برسائله إل��ى ملك المغرب والملك
السعودي عبدالله وإل��ى الرئيس
بوتفليقة» ،مؤكدا ً أنه «يؤمن بالوطن
وبلبنان ويتمنى له الخير».

معلولي :لو�ضع برنامج زمني لتطبيق بنود الطائف
رأى النائب األسبق لرئيس مجلس ال��ن��واب ميشال
معلولي ،في بيان ،أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري «في
الكلمة التي ألقاها في مؤتمر االقتصاد االغترابي والتي
أكد خاللها وجوب التشدُّد في تطبيق اتفاق الطائف بك ّل
مندرجاته ورفضه الحديث عن أي تعديل فيه ،قد عاد
وأرسى القواعد التي على أساسها يُبنى لبنان الجديد».
وأوضح أنّ «اتفاق الطائف الذي أصبح دستور لبنان
الجديد منذ إقراره عام  ،1989لم يطبق وخصوصا ً البند

نص على تطبيق الالمركزية اإلداري��ة
اإلصالحي ال��ذي ّ
الموسعة التي تعطي صالحيات أساسية للسلطات
المحلية في قضايا اإلنماء والتطور المحلي».
وأكد معلولي أنّ «المطلوب اليوم وقبل أي عمل آخر ،أن
تضع السلطة االشتراعية برنامجا ً زمنيا ً لتطبيق جميع
بنود اتفاق الطائف تلتزم تنفيذ السلطة اإلجرائية».
وختم« :إنه الطريق الوحيد إليصال لبنان إلى بر األمان
واالستقرار والتطور».

وجه وزير الخارجية والمغتربين
ّ
جبران باسيل رسالة إلى المفوض
العام لوكالة األم��م المتحدة إلغاثة
الالجئين وتشغيلهم ف��ي الشرق
األدنى «أونروا» بيير كراينبول أعرب
خاللها ع��ن «دع��م لبنان المستمر
للمنظمة ال��دول��ي��ة ض��م��ن ن��ط��اق
تفويضها وصالحياتها المحصورة
بالالجئين الفلسطينيين من دون
سواهم» ،مشددا ً على «أنّ الدستور
اللبناني يحظر توطينهم» ،ومؤكدا ً
«تمسك لبنان بحقهم بالعودة إلى
ديارهم».
وف���ي ن��ش��اط��ه ،ال��ت��ق��ى باسيل
السفيرة األميركية إليزابيث ريتشارد
التي قالت بعد اللقاء« :فيما أستهل
فترة خدمتي في لبنان ،فإنني أتطلع
إلى تعزيز الشراكة الطويلة األمد بين
بلدينا ،مستطلعة ك ّل ما يتيحه لي
لبنان لكي أصبح أكثر إلماما ً بما هو
األثمن أال وهو الشعب اللبناني».
أض��اف��ت ري��ت��ش��ارد« :ل��ق��د بنيت
العالقات األميركية ـ اللبنانية على
أساس متين من القيم المشتركة ،وقد
ازدادت نموا ً في السنوات األخيرة
عندما وقفت أميركا جنبا ً إلى جنب
مع لبنان فيما كان يواجه مجموعة
من التحديات».
وختمت« :أتطلع إلى البناء على
ما قام به أسالفي واالستمرار في دعم
أمن لبنان واستقراره وازدهاره».

باسيل وريتشارد خالل لقائهما في قصر بسترس
ك���م���ا ال���ت���ق���ى ب���اس���ي���ل م���دي���رة
«ي��ون��ي��س��ف» ف���ي ل��ب��ن��ان ت��ان��ي��ا
شابويزا التي قالت« :قدمت له خطة
يونيسف للبنان للسنوات األربعة
القادمة حيث سنركز على مختلف
القطاعات لدعم حكومة لبنان ،ليس
فقط لمساعدة األط��ف��ال النازحين
السوريين ،بل أطفال لبنان أيضا ً
ال��ذي��ن يحتاجون إليها .لقد قمنا
ب��م��ش��اورات خ�لال األش��ه��ر الستة
الماضية مع مختلف المسؤولين
اللبنانيين من أج��ل ال��وص��ول إلى
ات��ف��اق مشترك ح��ول كيفية قيام
يونيسف بتقديم الدعم ألطفال لبنان

(داالتي ونهرا)

في السنوات المقبلة».
وبعدما تسلّم باسيل كتاب تعيين
السفير ال��س��ودان��ي ال��ج��دي��د علي
صادق علي ،ختم لقاءاته باستقبال
النائب اللبناني في برلمان التفيا
حسام أبو مرعي ال��ذي تناول معه
مسألة تشكيل مجموعة دعم للبنان
من سياسيين أوروبيين ،فضالً عن
البحث في سبل وضع إطار للتعاون
التجاري بين التفيا ولبنان ال سيما
أن أي إتفاقية ل��م ت��ب��رم بعد بين
الجانبين.
كما جدّد أبو مرعي الدعوة لباسيل
لزيارة التفيا.

ال�سن تبحث التطورات وملف النازحين
مع وزيري الخارجية واالت�صاالت
عرضت سفيرة االت��ح��اد األوروب���ي كريستينا السن
التطورات مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
في قصر بسترس ،في حضور سفير لبنان لدى االتحاد
رامي مرتضى.
وقالت السن بعد اللقاء« :عقدت اجتماعا ً جيدا ً مع الوزير
باسيل تطرقنا فيه إلى الهجوم المأساوي الذي حصل في
نيس مساء أمس (أول من أمس) ،والذي يعتبر نموذجا ً
لالعتداءات المريعة التي طالت المنطقة في السنوات
واألشهر األخيرة .وقد أكدنا أنّ هذا األمر يدل مرة جديدة
على الحاجة الفعلية إلى تعزيز التعاون فيما بين االتحاد
األوروب���ي ولبنان لمواجهة اإلره���اب ،كما في مجاالت
أخرى .ولهذا السبب نحن نحرز تقدما ً في مجال تحديد
أولويات اإلطار الجديد لتعزيز الشراكة في ما بيننا والذي
عملنا عليه في األشهر الستة الماضية .ونريد التركيز

على أولويات أبرزها مسألة األمن واالزده��ار االقتصادي
وخلق فرص عمل والحكم الرشيد والهجرة .وستكون هذه
المسائل موضع اهتمامنا في السنوات المقبلة».
أض��اف��ت« :تحدثنا أيضا ً عن المفاوضات الجارية
حول «الحزمة المتبادلة» ،ولدينا أفكار عملية للتعاون
بين لبنان واالتحاد األوروب��ي وعلى الجانبين احترام
االلتزامات تجاه بعضهما البعض ،ونأمل أن يتم تسريع
وتيرة هذه المفاوضات إلنهائها ،ال سيما بعد مؤتمر لندن
األخير».
كما زارت السن وزير االتصاالت بطرس حرب ،وبحث
الجانبان ،بحسب بيان المكتب اإلعالمي في الوزارة في
«وضع لبنان والعقبات الدستورية التي تواجه عملية
انتخاب رئيس الجمهورية ،فضالً عن مشاكل المنطقة
وانعكاس النزوح السوري على لبنان».

ن�شاطات
 اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري في عين التينة
مستشار رئيس مجلس الشورى
اإليراني حسين شيخ اإلسالم في
ح��ض��ور السفير اإلي��ران��ي محمد
فتحعلي ،وجرى عرض التطورات
الراهنة في لبنان والمنطقة.
 ال��ت��ق��ى ال��رئ��ي��س حسين
الحسيني ،ف��ي مكتبه ف��ي عين
التينة ،وف��دا ً من أعضاء القيادة
القطرية لـ«حزب الطليعة» ض ّم
عمر شبلي ومحمود ابراهيم.
 ع��رض السفير السعودي
ف��ي لبنان علي ع��واض عسيري
التطورات مع ك ّل من رئيس مجلس
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة
تمام سالم.
 زار السفير البريطاني هيوغو
شورتر كالً من رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،في
دارت��ه في الرابية ،ورئيس حزب
ال��ح��وار الوطني المهندس ف��ؤاد

بري مستقبالً شيخ اإلسالم
م��خ��زوم��ي ،ف��ي مكتبه ف��ي وسط
بيروت ،وع��رض معهما األوض��اع
في لبنان والمنطقة.
 استقبل قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة،
األمين العام لتيار «المستقبل»

أح��م��د ال��ح��ري��ري وت��ن��اول البحث
األوض�����اع ال��ع��ام��ة وال��ت��ط��ورات
الراهنة.
كما استقبل قهوجي وف��دا ً من
بلدية القليعة ،ثم وفدا ً من بلدية
رأس المتن.

