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الحدث

إيران تربح الجولة النووية

أوباما يسترضي إسرائيل :معًا ضد حزب الله
يعرف باراك أوباما مدى تأثير بنيامين
نتنياهو على تصويت الكونغرس على
االتفاق النووي ،ورغم أنه يؤكد أنه
سيخرج منتصرًا ،لكنه يدرك تمامًا أن
عليه ،بشكل أو بآخر ،استرضاء حليفه
األساسي ّفي الشرق األوسط ،من خالل
وعد مبطن له ،مفاده أنه «يمكننا أن
نناقش حزب الله ولكن بعد مرور االتفاق
في الكونغرس»
نادين شلق
ال ي ــري ــد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ــاراك
االتفاق
أوباما شيئًا ،اآلن ،غير إمرار
ّ
ال ـ ـنـ ــووي فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس .ي ـت ــرق ــب
معركة صعبة هو من أشد العارفني
أنــه قــد بــدأ بخوضها ،بالفعل ،وأن
ما شهده في هذا اإلطار قبل االتفاق
لم يكن إال تمهيدًا ملا سيأتي بعده،
خصوصًا بــوجــود حلفاء مشككني،
مـثــل الــزعـمــاء الخليجيني ،وآخــريــن
م ـت ــرب ـص ــن ،م ـث ــل رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو .لكن
أوب ــام ــا لــن يــألــو ج ـه ـدًا ملـنــع تلطيخ
«إرثــه» السياسي ،املتبلور ،بشائبة

أوباما :من المهم أن
تكون إيران جزءًا من الحل
في سوريا
معيارنا الوحيد للحكم على هذه
الصفقة هو عدم حصول طهران
على سالح نووي
قد تسببها عوامل خارجية مستغلة
أرض ـيــة داخـلـيــة خـصـبــة ،ومنتهجة
حربًا من نوع آخرِ ،سمتها التهويل
الكالمي واإلعالمي .لذا ،بدأ باملقابل
ح ـ ــرب ـ ــه االس ـ ـت ـ ـبـ ــاق ـ ـيـ ــة ،يـ ـ ـ ــوم إعـ ـ ــان
ّ
االتـ ـف ــاق ،ح ــن ح ــط خـطــوتــه األول ــى
املتمثلة في الوعيد والتحذير تجاه
أعـ ـض ــاء ال ـك ــون ـغ ــرس ال ـج ـم ـهــوريــن
ال ــذي ــن يـ ـ ـه ـ ـ ّـددون ب ـع ــرق ـل ــة االتـ ـف ــاق،
ّ
تحولت إلــى استرضاء ولغة
لكنها
ّ
«حب ومحبة» بمجرد توجهها إلى
الـخــارج .هو مستعد لفعل أي شيء
لـيـبـعــد ال ـن ــاق ــدي ــن ع ــن ط ــري ـق ــه ،ومــا
قاله لتوماس فريدمان في صحيفة
«نيويورك تايمز» ،في مقابلة نشرت
فــي وق ــت مـتــأخــر مــن م ـســاء أول من
أم ــس ،وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي أمــس،
يـشــي بـمــا يـمـكــن أن يــذهــب إل ـيــه من
أج ــل اس ـت ـع ـطــاء «ال ـن ـج ــاح ال ـبــاهــر»،
بـعــدمــا حـقــق الـنـجــاح الــدبـلــومــاســي
في إتمام االتفاق النووي.
ب ـ ــدأ ي ـ ــوم أوب ـ ــام ـ ــا ،الـ ـث ــاث ــاء ،ب ــاك ـرًا
بـ ـت ــوقـ ـي ــت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،اضـ ـ ـط ـ ـ ّـر إل ــى
ضبط ساعته على الدقيقة النووية.
اس ـت ـي ـقــظ وخ ــاط ــب األم ـ ــة وال ـع ــال ــم،
أشـ ــاد ب ــاالت ـف ــاق وحـ ــذر ال ــداخ ــل من
عــرق ـل ـتــه وطـ ـم ــأن ال ـح ـل ـف ــاء .بـعــدهــا
أجـ ـ ــرى ات ـ ـصـ ــاالت ه ــات ـف ـي ــة وط ـم ــأن
الحلفاء ،تال ذلك مقابلة مع فريدمان،
حيث حــذر الــداخــل وأش ــاد باالتفاق
و«ب ـم ـن ــع إي ـ ـ ــران م ــن امـ ـت ــاك قـنـبـلــة
نــوويــة» ...وأيضًا طمأن الحلفاء ،ثم
عقد مــؤتـمـرًا صحافيًا ،أم ــس ،حيث
أدى الواجب ذاته في سبيل «طمأنة
الحلفاء».

على الجبهة اإلعالمية والخطابية،
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــأنـ ـ ــة تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول إلـ ـ ــى
اس ـتــرضــاء .قــد يــراهــا الـبـعــض نوعًا
مــن الدبلوماسية ،لكن ذلــك ال يمنع
من أن ينظر إليها آخــرون على أنها
اسـتـمــاتــة .رغــم إشــارتــه فــي املقابلة،
إل ــى أن م ـح ــاوالت نـتـنـيــاهــو لعرقلة
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ـ ـ ـ بــال ـض ـغــط عـلــى
الكونغرس ـ ستبوء بالفشل ،إال أنه
وع ــده بـمـنــاقـشــة كـيـفـيــة مـنــع «حــزب
الـ ـل ــه» م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى أس ـل ـحــة،
لـكــن بـعــد م ــرور االت ـفــاق ال ـنــووي في
الكونغرس .وقد ال تدخل زيارة وزير
دف ــاع ــه آش ـت ــون ك ــارت ــر املــرت ـق ـبــة إلــى
إسرائيل ،إال في هذا السياق.
أوباما اتصل بنتنياهو على الهاتف
مباشرة قبل املقابلة .وهو لم يحاول
تلطيف ّ الخالفات ،بحسب فريدمان،
ولكنه ملــح إلــى أن «إدارت ــه تنظر في
ت ـح ـق ـي ــق ت ـح ـس ـي ـن ــات م ـه ـم ــة ت ـج ــاه
حـلـفــائـهــا ف ــي إس ــرائ ـي ــل وال ـخ ـل ـيــج».
ّ
وهو إذ قال« :ال أظن أن من املناسب
مناقشة تفاصيل أي اتفاق أمني أو
العمل الذي يمكن أن نقوم به» ،لكنه
أشار إلى أن «العملية على املسار».
الرئيس األميركي قال إن «نتنياهو
يعتقد أنه يمكن أن يزيد التأثير على
ال ـجــدل الــدائــر فــي الـكــونـغــرس ،وأنــا
على ثقة بأننا قادرون على دعم هذه
الصفقة وتنفيذها دون أن يمنعها
الكونغرس» ،ولكنه أضاف« :بعد أن
يتم ذلك ،إذا كان هذا ما يراه مناسبًا،
سنتناقش كعهدنا دوم ــا ،ثــم نطرح
بـعــض األس ـئ ـلــة الـعـمـلـيــة جـ ـدًا :كيف
يمكننا منع حزب الله من الحصول
على أسلحة أكثر تطورًا؟ كيف نبني
ع ـلــى ن ـجــاح ال ـق ـبــة ال ـحــديــديــة ،الـتــي
عملت الواليات املتحدة مع إسرائيل
على تطويرها ،والتي أنقذت أرواحًا
ّ
إســرائ ـي ـل ـيــة؟» .إذًا ،بــأس ـلــوب مبطن
م ـ ّـرر رس ــال ــة إل ــى نـتـنـيــاهــو مـفــادهــا:
يمرّ ،
«دعه ّ
ثم نفعل ما تشاء».
وف ـ ـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس،
ً
تـطـ ّـرق إلــى النقطة ذات ـهــا ،قــائــا إنه

قال أوباما إن إدارته تنظر في تحقيق تحسينات مهمة تجاه حلفائها في إسرائيل والخليج (أ ف ب)

قد يكون بمقدور إيران الدفع بمزيد
مــن امل ــوارد بــاتـجــاه مـســاعــدة «حــزب
الـلــه» ،ليرد بعدها على ســؤال« :هل
يتعني علينا الــدفــع ب ـمــوارد ملنعها
م ــن إي ـص ــال ت ـلــك امل ـس ــاع ــدات لـحــزب

الله؟» بـ«نعم» جازمة.
ل ـ ـكـ ــن املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ت ـم ـ ّـي ــز
بإضافة أخ ــرى ،هــي أن إلي ــران دورًا
في إنهاء الحرب الدامية في سوريا،
ّ
مـعـتـبـرًا أن ــه ال يــوجــد ح ــل عـسـكــري

ّ
لـلـنــزاع هـنــاك .وق ــال« :أعـتـقــد أن من
املهم أن يكونوا (اإليــرانـيــون) جــزءًا
مــن ه ــذا» ،مضيفًا فــي الـسـيــاق ذاتــه
أن «املـ ـش ــاك ــل ف ــي س ــوري ــا ل ــن تـحــل
مــن دون مـشــاركــة ال ــروس واألت ــراك

واشنطن تطمئن الخليجيين :متمسكون بـ«كامب دايفيد»

ُ
شغلت الدبلوماسية األميركية في اليومني
امل ــاض ـي ــن ب ـط ـمــأنــة ال ـ ـعـ ــروش الـخـلـيـجـيــة
القلقة .وبــالـتــوازي ،وتنفيذًا ألحــد مالحق
االت ـفــاق ح ــول الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإليــرانــي،
أعلنت سفيرة الــواليــات املتحدة لــدى األمم
املتحدة ،سامنتا بــاور ،أن بالدها سترفع
خالل األيام املقبلة« ،باسم مجموعة الدول
الست واالتـحــاد األوروبـ ــي» ،مشروع قرار
إلــى مجلس األمــن «يقر االتـفــاق (الـنــووي)
وي ـنــص عـلــى إج ـ ـ ــراءات مـهـمــة ،م ــن بينها
اس ـت ـب ــدال اآلل ـي ــة ال ـحــال ـيــة لـلـعـقــوبــات الـتــي
يـفــرضـهــا مـجـلــس األم ـ ــن ب ـق ـيــود جــديــدة
ملزمة تقررت في فيينا».
طمأن الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،امللك
الـسـعــودي ،سلمان بــن عبد العزيز ،وولــي
عهد أبــو ظـبــي ،محمد بــن زاي ــد آل نهيان،
لـ«سلمية» برنامج إيران النووي ،بعد إبرام
ط ـه ــران وم ـج ـمــوعــة ال ـس ـتــة الت ـف ــاق حــول
البرنامج يوم الثالثاء املاضي .وأوضح بيان
للبيت األبـيــض صــدر أمــس أن أوبــامــا أكد
للزعيمني ،في اتصالني هاتفني منفصلني،
«وقــوفــه إلــى جانب األصــدقــاء فــي املنطقة،
ودعم قدراتهم الدفاعية ،والعمل معهم لحل
املشاكل التي تختلقها إيران».
وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،أع ـلــن األمـ ــن الـعــام
ملجلس التعاون الخليجي ،عبداللطيف بن

راشد الزياني ،أن وزراء خارجية املجلس
ً
تلقوا ليل األول من أمس اتصاال من وزير
خــارجـيــة الــواليــات املـتـحــدة ،جــون كيري،
أطلعهم فيه على تفاصيل االتفاق بشأن
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،وأك ــد ال ـتــزام
الــواليــات املتحدة نتائج القمة الخليجية ـ
األمـيــركـيــة الـتــي ُعـقــدت فــي كــامــب ديفيد
أخيرًا (والتي طمأن فيها الجانب األميركي
قــادة الخليج إلى استمرار دعمه لهم على
كافة املستويات) .وبحسب الزياني ،أعرب
الوزراء عن أملهم في أن يؤدي االتفاق إلى
إزالة املخاوف بشأن البرنامج املذكور ،بما
يحفظ استقرار املنطقة ويجنبها سباق
تسلح نووي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن «مصدر
إماراتي مسؤول» قوله إن االتفاق «يمثل
ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة لـفـتــح صـفـحــة جــديــدة
فــي الـعــاقــات اإلقليمية وال ــدور اإليــرانــي
في املنطقة ،ويتطلب ذلك إعــادة مراجعة
طهران لسياساتها اإلقليمية بعيدًا عن
التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة»،
مشيرًا بشكل خاص إلى العراق وسوريا
ول ـب ـنــان وال ـي ـم ــن .وب ـح ـســب وك ــال ــة أن ـبــاء
اإلم ــارات ،بعثت قـيــادات الـبــاد ببرقيات
إل ــى الــرئـيــس اإلي ــران ــي ،حـســن روحــانــي،
هنأته «باالتفاق النووي التاريخي» ،الذي
تــأمــل أن «ي ـس ـهــم بـتـعــزيــز أم ــن املنطقة
واسـتـقــرارهــا» .والـجــديــر ذك ــره أن إيــران
هــي الـشــريــك الـتـجــاري الــرابــع لــإمــارات،
بالرغم من الخالف املستمر بني البلدين
حــول  3جــزر في الخليج تسيطر عليها
إيران.
ّ
ووجــه أمير الكويت ،صباح األحمد الجابر
ال ـص ـب ــاح(ال ـص ــورة) ،بــرقـيـتــي تـهـنـئــة إلــى
روحــانــي واملــرشــد األعـلــى ،علي خامنئي،
ُ«هنأهما فيهما بــاالتـفــاق التاريخي الــذي
أبرم في فيينا» .وأعرب الصباح في برقيته
عن أمله «أن يسهم االتفاق في تعزيز األمن
واالس ـت ـق ــرار ف ــي املـنـطـقــة ،وتــوج ـيــه كــافــة
الطاقات والجهود لتنمية املنطقة».

أم ــا ال ـس ـعــوديــة ،ف ــأش ــادت بــإب ـقــاء االت ـفــاق
للعقوبات املتعلقة بالتسلح اإليــرانــي ملدة
 5سنوات .ونقلت وكالة األنباء السعودية
تصريحًا ملـصــدر مـســؤول جــاء فـيــه« :إن
اململكة ت ـشــارك (الـ ــدول ال ـســت) واملجتمع
ال ــدول ــي بــاس ـت ـمــرار ال ـع ـقــوبــات املـفــروضــة
على إيران ،بسبب دعم (األخيرة) لإلرهاب
وانتهاكها لالتفاقيات واملعاهدات الدولية
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـت ـس ـل ــح» .وأض ـ ـ ــاف الـتـعـلـيــق
ال ـس ـع ــودي ،الـ ــذي ل ــم يـتـضـمــن أي إش ــادة
باالتفاق ،أن «اململكة كانت دائمًا مع أهمية
وجــود اتفاق حيال برنامج إيــران النووي،
يضمن منع إيران من الحصول على السالح
النووي بأي شكل من األشكال ،ويشتمل
فــي الــوقــت ذات ــه على آلـيــة تفتيش محددة
وص ــارم ــة ودائ ـم ــة لـكــل امل ــواق ــع ،بـمــا فيها
املــواقــع العسكرية ،ومــع وجــود آلية إلعــادة
فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في
حالة انتهاك إيران لالتفاق» .وتابع املصدر
ً
قائال إن «على إيران أن تستغل مواردها في
خدمة تنميتها الداخلية وتحسني أوضاع
الشعب اإليــرانــي ،عوضًا عن استخدامها
في إثارة االضطرابات والقالقل في املنطقة،
األمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من
دول املنطقة».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب ،رويترز)
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ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل

والشركاء الخليجيني».
ف ــي املـقــابـلــة م ــع «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
التي دامــت  45دقيقة ،رفــض أوباما
االنتقادات بشأن عدم تناول االتفاق
ال ـنــووي نـشــاطــات إي ــران السياسية
الـخــارجـيــة ،ودأب عـلــى ت ـكــرار حجة
واح ــدة« :ال تحكموا عـلـ ّـي بـنـ ً
ـاء على
مــا إذا ك ــان ه ــذا االت ـف ــاق قـ ــادرًا على
تـغـيـيــر إيـ ـ ــران ،وإيـ ـق ــاف تـصــرفــاتـهــا
الـ ـع ــدائـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه بـ ـع ــض ح ـل ـفــائ ـنــا
علي ً
العرب ،احكموا ّ
بناء على شيء
واحــد :هــل سـيــؤدي هــذا االتـفــاق إلى
منع إي ــران مــن امـتــاك قنبلة نووية
خــال السنوات العشر املقبلة؟ وهل
سيعود بنتائج أفضل على الواليات
امل ـت ـح ــدة ،ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل وال ـح ـل ـفــاء
الـ ـع ــرب ،إذا م ــا ج ــرت م ـقــارن ـتــه بــأي
بديل على الطاولة؟».
وف ـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـفـ ــاضـ ــة ف ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــل،
أض ـ ـ ــاف« :م ـع ـي ــارن ــا ال ــوحـ ـي ــد ال ــذي
نحكم به على هذه الصفقة ،هو عدم
حـصــول ط ـهــران عـلــى س ــاح ن ــووي،
فــامل ـقــدمــة املـن ـط ـقـيــة األص ـل ـي ــة لـهــذه
املناقشة هــي عــدم إمكانية حصول
إي ــران عـلــى س ــاح ن ــووي ،وسنكون
قــادريــن على تحقيق ذلــك مــن خالل
التعاون الكامل مــن جانب املجتمع
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ومـ ـ ــن دون الـ ـح ــاج ــة إل ــى
الــدخــول فــي حــرب أخــرى فــي الشرق
األوسط».
ف ــي مـ ـك ــان آخـ ــر م ــن امل ـق ــاب ـل ــة ،أش ــار
أوبــامــا إلــى أن «الـسـبــب ال ــذي مكننا
مـ ــن جـ ـم ــع امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي ح ــول
إقامة نظام العقوبات األكثر فعالية،
أدى إلــى زعــزعــة االقـتـصــاد اإليــرانــي
وأحضارهم إلى طاولة (املفاوضات)،
ك ـ ــان ألن الـ ـع ــال ــم اتـ ـف ــق م ـع ـن ــا عـلــى
أن ــه سـيـكــون ه ـنــاك خـطــر أك ـبــر على
املنطقة ،على حلفائنا ،على العالم،
إذا ما أكملت إيران باتجاه الحصول
على سالح نووي».

وبـ ـع ــدم ــا قـ ـ ــارب االت ـ ـفـ ــاق م ــن خ ــال
ال ـت ـطـ ّـرق إل ــى الـصـفـقــة ال ـتــي تــوصــل
إل ـي ـه ــا ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق ري ـت ـش ــارد
نيكسون مع الصني ،اعتبر أنه يعد
«اعـتــرافــا بــأنــه إذا مــا كــان بإمكاننا
ح ـ ــل بـ ـع ــض ال ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات ،م ـ ــن دون
الـلـجــوء إل ــى ال ـق ــوة ،ف ــإن ذل ــك أفضل
بكثير بالنسبة إلينا وللشعوب في
تلك املنطقة».
أوباما انطلق ،أيضًا ،من «الدهشة»
ال ـت ــي اع ـت ــرت ــه ب ـس ـبــب «االنـ ـتـ ـق ــادات
امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة الـ ـت ــي ت ـت ـخ ـط ــى امل ـس ــأل ــة
الـنــوويــة إلــى الـحــديــث عــن أنــه حتى
إذا تـ ّـم حــل القضية الـنــوويــة ،فإنهم
(اإلي ــرانـ ـي ــن) س ـيــدع ـمــون اإلره ـ ــاب،
وسـيـحـصـلــون ع ـلــى مــزيــد م ــن امل ــال
ً
وبناء
للدخول في نشاطات سيئة».
ع ـلــى ه ــذه ال ـه ــواج ــس ذك ــر أن «ه ــذا
ممكن» ،مضيفًا أنه «سيكون علينا
الـعـمــل ض ــد ذل ــك بــأس ـلــوب منهجي
مــع حلفائنا ـ ـ فــي ال ــدول الخليجية
وإس ــرائـ ـي ــل ـ ـ ـ مل ـن ــع م ــا يـ ـق ــوم ــون بــه
خارج البرنامج النووي» .ولكنه عاد
بعدها ليكرر أن «األســاس هنا ،هو
أنـهــم لــو تمكنوا مــن الـحـصــول على
السالح النووي ،لكان األمر مختلفًا،
ً
وبناء عليه ،لقد حققنا هدفنا».
بــالـنـسـبــة إل ــى اإلســرائ ـي ـل ـيــن ،أعــرب
أوبــامــا عــن اعـتـقــاده بــأنــه «لـيــس من
ال ـض ــرورة ال ـقــول إن ــه تـحــت إدارتـ ــي،
قـ ـمـ ـن ــا بـ ــاملـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ت ـط ــوي ــر
القدرات اإلسرائيلية ،وقد قلت إنني
م ـس ـت ـعــد ل ـل ـق ـيــام ب ــأك ـث ــر م ـم ــا قــامــت
ب ــه أي إدارة أخ ـ ــرى س ــاب ـق ــا ف ــي مــا
يتعلق بتأمني املزيد من الضمانات
األم ـن ـي ــة (إلس ــرائـ ـي ــل) م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة» .في هــذا اإلطــار ،أضــاف أن
«م ـخ ــاوف ال ـنــاس م ـشــروعــة ،فحزب
ال ـلــه لــديــه ع ـشــرات آالف الـصــواريــخ
املوجهة إلى إسرائيل .وهي تصبح
مع الوقت أكثر تعقيدًا» ،مضيفًا أن
«منع وصول هذه الصواريخ لم يكن
ناجحًا كما يجب».
ول ـ ــم ي ـه ـم ــل أوب ـ ــام ـ ــا االلـ ـتـ ـف ــات إل ــى
حـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــه اآلخ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا
الخليجيني ،فــ«وفــق الطريقة ذاتها
سـ ـيـ ـج ــري م ـ ـحـ ــادثـ ــات م ـع ـه ــم ح ــول
كـيـفـيــة ص ـيــاغــة س ـيــاســة م ـن ـ ٍـع أكـثــر
فعالية ،وكيفية بناء هياكل حاكمة
وعسكرية أكثر فعالية فــي املناطق
السنية التي أصبحت فــراغــا تملؤه
ج ـمــاعــة داعـ ـ ــش ،أو ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن
ت ـس ـت ـغ ـلــه األنـ ـشـ ـط ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فــي
بعض األحوال».
«هناك مخاوف مشروعة على جهة
الـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
ب ـم ـح ــاول ــة إيـ ـ ــران ت ـح ــري ــك األح ـ ــداث
التي تزعزع االستقرار في داخلها»،
ّ
أضاف أوباما ،ليعلل الجملة التالية
وه ـ ـ ـ ــي« :ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا مـ ــرضـ ــى ب ـج ـن ــون
الشك».
وع ـ ــاد ب ـع ــده ــا ل ـي ــؤك ــد أن ـ ــه رغ ـ ــم أن
«إي ـ ـ ــران ت ـق ــوم ب ــأع ـم ــال غ ـيــر ب ـن ــاءة،
بأسلوب خطر» ،إال أن «ما قلته بكل
ّ
بـســاطــة هــو أن عـلـيـنــا إب ـقــاء عيننا
عـلــى أم ــر واحـ ــد ،وه ــو أن إيـ ــران مع
سالح نووي ستكون أكثر خطرًا».
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،ح ــاج ــج ال ــرئ ـي ــس
األميركي بالقول إن «منع إيــران من
ال ـح ـصــول عـلــى قـ ــدرات تخصيبية،
ه ــو أمـ ــر م ـس ـت ـح ـيــل ب ـك ــل ب ـس ــاط ــة»،
لـيــوضــح أن «امل ـتــاح األســاســي هنا،
هـ ـ ــو ك ـ ـيـ ــف يـ ـمـ ـك ــن ك ـ ـبـ ــح ج ـم ــاح ـه ــا
وال ـت ـح ـقــق م ــن حـ ــدودهـ ــا» .وقـ ــال إن
«نـتـنـيــاهــو ك ــان يـفـضــل ـ ـ وي ـشــاركــه
العديد مــن النقاد فــي وجـهــة النظر
هذه ـ أال يكون إليران قدرات نووية،
ولـ ـك ــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ي ـن ـط ــوي ه ــذا
الرأي على فكرة القضاء على وجود
املعرفة».

خامنئي يحتوي «فيينا»:
خطوة مهمة ولكن...
السيد علي خامنئي يحتوي أي تداعيات سلبية لـ»انتصار
ويضع األطر الجديدة الستكمال مسار المفاوضات،
فيينا»ّ ،
خصوصًا أن بعض أطراف « »1+5ال يمكن الوثوق بها
«بأي شكل من األشكال» .باختصار ،طهران تنجح في أول
استحقاقات ما بعد فيينا
س ـ ــريـ ـ ـع ـ ــا ،ط ـ ـ ـ ـ ــوت ط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران مـ ـف ــاعـ ـي ــل
ص ـف ـحــة االتـ ـف ــاق م ــع م ـج ـمــوعــة «»1+5
ب ـش ــأن بــرنــام ـج ـهــا ال ـ ـنـ ــووي ،م ــن خــال
مــوقــف واض ــح ال ـ ــدالالت رد فـيــه مــرشــد
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،الـ ـس ـ ّـي ــد عـلــي
خــامـنـئــي ،عـلــى رســالــة ك ــان قــد وجهها
ُ
ل ــه الــرئ ـيــس ح ـســن روح ــان ــي .تـخـتـصــر
رســالــة خــامـنـئــي بـثــاث ن ـقــاط :االتـفــاق
هو بمثابة نقل للمفاوضات إلى مرحلة
جــديــدة وذل ــك «خ ـطــوة مـهـمــة»؛ وجــوب
دراسـ ــة ال ـنــص بــدقــة وأن يــأخــذ مـســاره
القانوني ألن بعض الطرف املقابل غير
قابل للثقة؛ تأكيد أهمية الوحدة.
الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة كـ ــانـ ــت م ـ ــع رس ـ ــال ـ ــة وج ـه ـه ــا
روح ــان ــي إلـ ــى خــام ـن ـئــي رأى ف ـي ـهــا أن
إدارت ـ ــه اسـتـطــاعــت أن «تـثـبــت حقوقنا
املشروعة» من خــال اتفاق فيينا الذي
وصـ ـف ــه ب ــأن ــه «انـ ـتـ ـص ــار ك ـب ـيــر ف ــي ظــل
ظروف صعبة من العقوبات الضاغطة».
وأضـ ـ ــاف« :اسـتـطـعـنــا أن نـفـشــل ســاح
املقاطعة الذي لم يوقف تقدمنا» ،وذلك
«ب ـف ـضــل اإلجـ ـم ــاع الــوط ـنــي ال ــداخ ـل ــي».
وت ـ ــاب ـ ــع« :اس ـت ـط ـع ـن ــا أن ن ـق ـض ــي عـلــى
اإليرانوفوبيا التي حاولوا من خاللها
عــزل إيــران على املستوى الــدولــي ،وهذا
ما فتح كوة في املجتمع الدولي وجعل
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران مـ ـمـ ـكـ ـن ــا» .وخ ـت ــم
بالقول إن «ه ــذا اإلنـجــاز ال ــذي ال نظير
له في تاريخ العالقات الدولية جعل كل
القرارات ضدنا تزول وشكل درسًا كبيرًا
للمنطقة بأن حل مشكالتها بالسياسة
أصـ ـب ــح م ـم ـك ـنــا ب ـ ــدل الـ ـ ـع ـ ــدوان وال ـق ـتــل
واإلرهاب».
رد خامنئي جاء مقتضبًا« :جناب السيد
رئيس الجمهورية بعد التحية والسالم
والشكر لكم على مساعيكم الحثيثة .في
الـبــدايــة أرى مــن الــواجــب علي أن أوجــه
جزيل الشكر وأثني على مساعي الفريق
رد خامنئي جاء مقتضبًا (أ ف ب)

املفاوض الحثيثة والجبارة ،أســأل الله
أن يجزيهم خير الـجــزاء ،ثــم إن اختتام
هذه املفاوضات يعد خطوة مهمة ،لكن
مع ذلك فلتتم متابعة النص الناتج من
امل ـف ــاوض ــات بــدقــة ولـتـســر األمـ ــور وفــق
ال ـن ـهــج ال ـقــانــونــي امل ـل ـح ــوظ ،وم ـت ــى ما
تــم الـتــوقـيــع يـجــب ال ـحــذر مــن أي نقض
محتمل لبنود االتـفــاق يقوم به الطرف
املقابل والسعي إلى سد الطريق أمام أي
تالعب» .وأضاف« :تعلمون جيدًا أنه ال
يمكن الوثوق ببعض األطراف الستة في
الطرف املقابل بأي شكل من األشكال»،
خاتمًا الرسالة بالقول« :أملي بالشعب

ظريف :مجلس
األمن سيصدر األسبوع
المقبل قرارًا يعترف
فيه ببرنامجنا
ه ــو أن ي ـب ـقــي ع ـل ــى وح ــدت ــه وتــاح ـمــه
وتـكــاتـفــه كــي يتسنى تحقيق املصالح
الوطنية في جو تسوده الحكمة ويعمه
الهدوء واالستقرار».
ّ
هكذا ،فإن اإلدارة اإليرانية التي راكمت
خـ ـ ـ ــال ث ـ ــاث ـ ــة عـ ـ ـق ـ ــود ونـ ـ ـي ـ ــف مـ ـع ــارف
دبـلــومــاس ـيــة خ ــال مــواج ـهــات عــديــدة،
ّ
ّ
أك ــدت أن الـخـطــوط الـحـمــر ال ـتــي أط ــرت
ّ
م ـض ــام ــن االت ـ ـفـ ــاق األخـ ـي ــر م ــك ـن ــت مــن
إن ـج ــاز «خ ـط ــوة م ـه ـمــة» ج ــدي ــدة ،ليس
ّ
أكثر .كذلك ،إن سياسة احتواء «انتصار
ّ
ن ـ ــووي» ق ــد ي ـت ـح ــول ف ــي أي وقـ ــت إلــى
م ــا يـشـبــه ك ــرة ال ـث ـلــج ،أص ــاب ــت بــرســالــة

خامنئي مخططات خارجية وتوجهات
أخرى في مقتل.
تـحــت ه ــذا ال ـس ـقــف ،وص ــل ،فـجــر أم ــس،
ال ـفــريــق امل ـف ــاوض إل ــى ط ـه ــران آت ـيــا من
مدينة مشهد التي كــان قــد عـ ّـرج عليها
«لــزيــارة مرقد اإلمــام الرضا» في طريق
العودة من فيينا.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،صـ ـ ّـرح وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ّ
اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ـح ـمــد جـ ـ ــواد ظ ــري ــف ،ب ــأن
«املـبــاحـثــات الـنــوويــة لها أبـعــاد ومــزايــا
ُ َ
ك ـث ـيــرة ســت ـعــلــن ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل» .وق ــال
ظــريــف للصحافيني ل ــدى وصــولــه إلــى
ط ـه ــران« :نـحــن بــدأنــا املـبــاحـثــات حيال
مــا ك ــان يصفه مجلس األم ــن (الــدولــي)
هــاجـســا عــامل ـيــا ،وك ــان يــريــد (املـجـلــس)
م ــن ال ـش ـع ــب اإلي ـ ــران ـ ــي أن ي ـت ـخ ـلــى عــن
حقه ،كاشفًا أن «مجلس األمن سيصدر
األس ـ ـب ـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل ق ـ ـ ـ ــرارًا يـ ـعـ ـت ــرف فـيــه
ببرنامج إيران النووي السلمي».
وأوضح ظريف ،الذي أرسل بدوره رسالة
شكر إلــى خامنئي «لدعمه املتواصل»،
أن «اع ـت ــراف مـجـلــس األم ــن بالبرنامج
ال ـنــووي إلح ــدى ال ــدول الـنــامـيــة لــم يكن
ليتحقق إال بمقاومة وصـمــود الشعب
وإثبات أن أدوات الضغظ والغطرسة لم
تعد فــاعـلــة» .وأش ــار ظــريــف إلــى غضب
الكيان الصهيوني واستيائه ،وقــال إن
الـصـهــايـنــة ح ــاول ــوا فــي جـمـيــع وســائــل
اإلعــام العاملية أن يبدوا استيائهم من
هذا املوضوع.
وتــراف ـقــت األح ــادي ــث الــدبـلــومــاسـيــة مع
إعـ ـ ــان وزيـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ،ال ـع ـم ـيــد حـســن
دهقان ،أن االتفاق النووي «أثبت الطابع
ّ
وجسد
السلمي لنشاط إي ــران ال ـنــووي
املقاومة والــوحــدة بني الشعب اإليراني
والـحـكــومــة لـضـمــان املـصــالــح الوطنية
علی أساس الوئام والوفاق».
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق الـ ـ ـ ـ ــردود ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـلــى
«االتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــاق» ،أش ـ ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ـشـ ــورى ،ع ـلــي الريـ ـج ــان ــي ،بــالـجـهــود
الحثيثة وال ـجــادة الـتــي بذلها «كــل من
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ووزيـ ــر الـخــارجـيــة
ورئيس منظمة الطاقة الذرية والفريق
ال ـ ـنـ ــووي خ ـ ــال امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات» ،م ـش ـي ـرًا
إل ــى الـتــوجـيـهــات الـقـيـمــة ال ـتــي وجهها
خامنئي .وفي جانب آخرّ ،
قدم الريجاني
شكره ملبادرة سلطان عمان ،قابوس بن
سعيد ،والجهود التي بذلتها السلطنة
في ما يتعلق باملفاوضات النووية.
أم ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس م ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ــذريـ ــة
اإليــرانـيــة ،علي أكـبــر صالحي ،فقد أكد
أن االت ـفــاق ال ـنــووي لــن يقلص النشاط
الـ ـ ـن ـ ــووي االيـ ـ ــرانـ ـ ــي ،بـ ــل س ـ ـيـ ــؤدي إل ــى
ازدهـ ــاره وتكثيفه .وق ــال صــالـحــي بعد
عــودتــه مــع الـفــريــق اإلي ــران ــي امل ـفــاوض،
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي« :خ ـ ـ ـ ــال ه ــذه
امل ـف ــاوض ــات ش ـهــدنــا اس ـت ـعــراضــا قــويــا
وشامخًا وعزيزًا للجمهورية اإلسالمية
وللفريق التفاوضي النووي ،الذي قابل
ف ــي م ــواج ـه ــة غ ـيــر مـتـكــافـئــة مـجـمــوعــة
 1+5ولـكــن بـكــل ق ــوة واقـ ـت ــدار» ،واصـفــا
وزيــر الخارجية اإليــرانــي بأنه «مفخرة
للجهاز الــدبـلــومــاســي اإلي ــران ــي» .وأكــد
أن املـعــادالت الدولية تغيرت وأن إيــران
تـمـكـنــت م ــن فـتــح م ـكــان لـهــا ب ــن ال ــدول
الكبرى.
وك ــان مــديــر مكتب رئـيــس الجمهورية،
مـحـمــد ن ـهــاونــديــان ،ق ــد أوضـ ــح ،أم ــس،
أن «إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـح ـ ـظـ ــر کـ ــان
ُي ـع ـت ـبــر أول ــوي ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـنــا خــال
املـ ـف ــاوض ــات» ،مـضـيـفــا أن «االتـ ـف ــاق لم
يكن علی أســاس الثقة بالطرف اآلخــر،
بــل علی أســاس الثقة بشبابنا الثوري
والفريق املفاوض».
(األخبار ،تسنيم ،ارنا ،فارس)
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إسرائيل تجيد استغالل ...حتى الهـ
مشكلة المنطق الذي يستند إليه بنيامين نتنياهو في التحريض ضد االتفاق النووي مع إيران أن
عناصره حاضرة لدى الطرف األميركي المؤيد لالتفاق .لذلك فإنه ال يقدم جديدًا ،سواء للبيت األبيض أو
لمؤيدي االتفاق في الكونغرس ،يستطيع به أن يكشف لهم ّ
عما ال يعلمون
الفكرة هي
بالجمع بين
كون الصراخ
اإلسرائيلي
تعبيرًا عن
الخيبة وأنه
خطوة
مدروسة
وهادفة

علي حيدر
ّ
عندما تبنت إدارة الرئيس األميركي
باراك أوباما خيار االتفاق مع إيران،
فــإنـهــا كــانــت ت ــدرك مسبقًا املفاعيل
السلبية التي تتحدث عنها إسرائيل.
ومع هذا ،فقد رأى أوباما في االتفاق
ف ــرص ــة ل ـت ـج ـنــب س ـي ـن ــاري ــوات أك ـثــر
س ــوءًا ك ــان قــد ت ـحــدث عـنـهــا ســابـقــا.
لــذا ،كــان يمكن للمنطق التحريضي
ل ــرئـ ـي ــس حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــدو ب ـن ـيــامــن
نتنياهو أن يكون له أثر جوهري لو
َّ
ركــز فــي حملته على مــا استند إليه
أوباما في الترويج لالتفاق.
وتستند الفكرة املــركــزيــة فــي منطق
أوب ـ ــام ـ ــا إلـ ـ ــى اقـ ـتـ ـن ــاع يـ ـق ــول إنـ ـ ــه ال
خيارات بديلة تؤدي إلى منع طهران
عن مواصلة تقدمها النووي ،سوى
ال ـ ـحـ ــرب ،خ ــاص ــة ب ـع ــدم ــا ث ـب ــت ،كـمــا
أوض ـ ــح ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي نـفـســه،
أن العقوبات لــم تعرقل تطور إيــران
ال ـن ــووي ،ول ــم تــردعـهــا عــن مــواصـلــة
برنامجها .إضافة إلى ذلك ،ثمة رؤية
ّ
يتبناها أوباما ،وهي أن الجمهورية
اإلس ــامـ ـي ــة ،قـ ـي ــادة وش ـع ـب ــا ،ليست
فـ ــي وارد االسـ ـتـ ـس ــام وال ـخ ـض ــوع
ل ـل ـم ـطــالــب الـ ـت ــي ق ـ َّـدمـ ـه ــا نـتـنـيــاهــو
ألوبــامــا كسقف للمفاوضات ،حتى
لــو أدت إلــى نشوب حــرب ،وهــو آخر
م ــا ي ــري ــده أوب ــام ــا ف ــي ه ــذه املــرحـلــة
الـتــاريـخـيــة الـتــي تـمــر بـهــا الــواليــات
املتحدة والعالم.
ً
بناء على ذلك ،فإن مشكلة نتنياهو
أن خياره الفعلي الوحيد هو الدفع
نـحــو تــوريــط ال ــوالي ــات املـتـحــدة في
ح ـ ــرب ضـ ــد إي ـ ـ ـ ــران ،فـ ــي ظـ ــل ال ـع ـجــز
اإلســرائ ـي ـلــي ع ــن خــوضـهــا وحــدهــا.
ومشكلة نتنياهو أيضًا أن الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ي ـع ــي ت ـم ــام ــا الـ ـف ــخ ال ــذي
تــدفــع إلـيــه إســرائـيــل ،لــذلــك عمد إلى

ّ
الصحافة اإلسرائيلية تتشح بالسواد« :العالم خضع
يحيى دبوق
بـ ــدت ال ـص ـح ــف اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أم ــس
كــأنـهــا ص ــدرت فــي ال ـيــوم ال ــذي يلي
كــارثــة وح ــدادًا وطنيًا كبيرًا .وصف
وتـحـلـيــل تــداع ـيــات االت ـف ــاق الـنــووي
وس ـب ــل م ــواج ـه ـت ــه ،م ــع ان ـت ـق ــاد ك ــاد
يـ ـك ــون ج ــام ـع ــا ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة،
بنيامني نتنياهو ،الذي «لم يتصرف

فضلت «معاريف» عنوانًا
تحليليًا ومألت صفحتها األولى
بعبارة «شرق أوسط جديد»
ك ـمــا ي ـج ــب» ،وت ـس ـبــب ف ــي «االت ـف ــاق
ّ
السيئ».
وكـ ــادت الـصـفـحــات األولـ ــى لكبريات
الصحف أن تصدر باأللوان السوداء
وال ـ ـص ـ ـفـ ــراء ،م ــع صـ ــور لــاح ـت ـفــاالت
الـتــي عـ ّـمــت امل ــدن اإليــران ـيــة بــاالتـفــاق
ال ـنــووي .وفـيـمــا كــان الـعـنــوان الـبــارز
ل ـص ـح ـي ـفــة «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أح ـ ــرون ـ ــوت»
أن «ال ـعــالــم خـضــع إليـ ـ ــران» ،عنونت
صحيفة «إسرائيل اليوم»ّ ،
املقربة من

نتنياهو ،صفحتها األولــى بـ«اتفاق
وصـمــة الـعــار ّاألب ــدي ــة» ،أمــا صحيفة
«معاريف» ،ففضلت عنوانًا تحليليًا
ومألت صفحتها األولى عبارة «شرق
أوسط جديد».
مع ذلك ،ورغم أن الكتابات التحليلية
عــادت وأكــدت ســوء االتـفــاق والكارثة
الـكــامـنــة ف ـيــه ،إال أن تـحـلـيــل م ــا بعد
صدمة االتفاق ،التي كانت بطبيعتها
مـ ـت ــوقـ ـع ــة كـ ـم ــا ج ـ ـ ـ ــاءت ف ـ ــي اإلع ـ ـ ــام
الـعـبــري وفــي تصريحات املسؤولني
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ،بـ ـ ـ ــدأ مـ ـ ــن م ـن ـظ ــور
ال ـ ـقـ ــدرة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـف ـع ـل ـيــة عـلــى
ال ـتــأث ـيــر ،وي ـط ــال ــب بـ ـض ــرورة الـعـمــل
ع ـل ــى «الـ ـتـ ـع ــاي ــش» م ــع االت ـ ـفـ ــاق ،مــع
الـتـطـلــع إل ــى واش ـن ـطــن وإل ــى «حــزمــة
التعويضات» املرتقبة من األميركيني،
ماليًا وعسكريًا.
صحيفة «يــديـعــوت أح ــرون ــوت» رأت
أن «الـعــالــم خـضــع إليـ ــران» ،ووجـهــت
االنـتـقــاد فــي مقالها االفـتـتــاحــي ضد
االت ـ ـفـ ــاق وض ـ ــد اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة،
لـكـنـهــا أكـ ــدت ف ــي امل ـقــابــل أن الـسـبــب
ف ــي الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـسـ ّـيــئ
ه ــو نـتـنـيــاهــو ن ـف ـســه ،ألن ــه ل ــو ق ــارب
املسألة بشكل مغاير لكانت النتائج
أف ـضــل ،ول ــو تــواصــل مــع األمـيــركـيــن

م ــع تــوج ـهــات عـقــانـيــة ،ل ـكــان حــافــظ
على املـصــالــح اإلســرائـيـلـيــة فــي إطــار
االتفاق.
وكتب كبير معلقي الشؤون العسكرية
في الصحيفة ،أليكس فيشمان ،يشير
إلــى أن املسعى الرسمي اإلسرائيلي
في دفع الكونغرس األميركي لرفض
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي م ـح ـك ــوم بــالـفـشــل
مسبقًا ،إذ إن «املـعــركــة اإلسرائيلية
بهذا الشأن خاسرة» ،ودعا في املقابل
إل ــى وق ــف مـهــاجـمــة االت ـف ــاق والـعـمــل
ســريـعــا عـلــى ب ـل ــورة «س ـلــة املـطــالــب»
مــن األمـيــركـيــن ،وتـعــويــض إسرائيل
ع ــن الـ ـض ــرر الـ ـ ــذي أصـ ـ ــاب مـكــانـتـهــا
االستراتيجية في املنطقة.
وكتب في «يديعوت أحرونوت» أيضًا،
رئيس مركز «أبحاث األمن القومي»،
الرئيس السابق لشعبة االستخبارات
ال ـع ـس ـكــريــة ،الـ ـل ــواء ع ــام ــوس يــدلــن،
يؤكد أن االتفاق النووي مع إيران هو
تحد ّ
ّ
جدي لألمن القومي اإلسرائيلي،
إذ إن إزال ــة العقوبات سيوفر إليــران
مــا يـلــزم مــن أم ــوال لــدعــم طموحاتها
اإلقليمية وقــدراتـهــا العسكرية .لكن
في الوقت نفسه ،أشار إلى أن االتفاق
زاد املــدة الزمنية التي تحتاج إليها
إيــران إلنتاج القنبلة النووية األولى

م ــن ثــاثــة أش ـهــر إل ــى ع ــام ك ــام ــل ،مع
نظام رقابة أشمل من السابق ،وذلك
«رغم أن االتفاق غير قادر فعليًا على
إحباط املشروع النووي االيراني».
ّ
ورجــح يدلني أن تلتزم إيــران باتفاق
ف ـي ـي ـنــا ،ل ـك ـنــه حـ ــذر م ــن أن ال ـتــزام ـهــا
سيكون خطرًا جـدًا ،ألن بإمكانها أن
تستغل مدة االتفاق لتعزيز قدراتها
وخ ـبــرت ـهــا ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـن ــووي ــة،
وبــذلــك تـقـلــص الـفـتــرة الــزمـنـيــة التي
تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـيـ ـه ــا ل ـت ـص ـن ـي ــع ال ـق ـن ـب ـلــة
النووية األولى.
وفي «هــآرتــس» ،كتب محلل الشؤون
الـعـسـكــريــة ف ــي الـصـحـيـفــة ،عــامــوس
ه ــرئ ـي ــل ،يـشـيــر إلـ ــى أن ال ـ ــذي حصل
فــي فيينا هــو أن « الـبـقــرة (الــواليــات
املـتـحــدة) أرادت أن تــرضــع أكـثــر مما
ي ــري ــد ال ـع ـج ــل (إي ـ ـ ـ ــران) أن ي ــرض ــع»،
م ــؤك ـدًا أن ات ـف ــاق فـيـيـنــا ب ــات حقيقة
ناجزة رغم كل املساوئ الكامنة فيه،
و«إي ــران هي اآلن قــوة إقليمية وعلى
إسرائيل أن تجد ردًا على ذلك».
وقـ ــال هــرئ ـيــل إن الــرئ ـيــس األمـيــركــي
ب ــاراك أوبــامــا سينتظر فــي واشنطن
وصــول نتنياهو مع «دفتر شيكات»
ودع ـ ــم س ـخــي إلس ــرائ ـي ــل ف ــي امل ـجــال
األمـ ـ ـن ـ ــي وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،م ـ ــع ت ــأك ـي ــده

ف ــي امل ـق ــاب ــل أن «الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـس ـكــري
اإلســرائ ـي ـلــي ض ــد امل ـن ـشــآت ال ـنــوويــة
اإليرانية لم يعد خيارًا واقعيًا».
أم ـ ــا ص ـح ـي ـف ــة «إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـي ـ ــوم»،
الـتــي تـعـ ّـد الصحيفة الـنــاطـقــة باسم
نتنياهو ،فبرز فيها «اللطم والنواح»
عـلــى ال ـكــارثــة الـتــي حـلــت بــإســرائـيــل،
ووج ـه ــت ان ـت ـق ــادات ألوب ــام ــا ووزي ــر
خارجيته جون كيري ،وقدمت اتفاق
فيينا على أنه االتفاق الذي سيؤدي
إلى إبادة إسرائيل.
املقال الرئيسي في الصحيفة ،تحت
عنوان «وصمة العار األبــديــة» ،قارن
ب ــن اتـ ـف ــاق فـيـيـنــا واتـ ـف ــاق مـيــونـيــخ
ل ـعــام  ،1938بــن بــريـطــانـيــا وفــرنـســا
م ــن ج ـه ــة ،وأمل ــان ـي ــا الـ ـن ــازي ــة ،والـ ــذي
ق ـ ـ ــاد الح ـ ـقـ ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة
الثانية .ويتخلل املقال صورة لوزير
الخارجية األميركي جون كيري ّ
يلوح
بــاتـفــاق فيينا ،وإل ــى جانبها صــورة
أخــرى من أرشيف عــام  1938لرئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي ال ـس ــاب ــق نفيل
ت ـش ـم ـبــرلــن ،يـ ـل ـ ّـوح أي ـض ــا بــاتـفــاقـيــة
مـيــونـيــخ ،مــع اإلشـ ــارة إل ــى أن اتـفــاق
فيينا سيقود إلى حرب جديدة ،وإلى
كارثة «هولوكوست» جديدة لليهود.
وضـ ـم ــن الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ك ـت ــب دان
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ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل

ــزيمة
استنفاد كل الوسائل من أجل تجنب
االنجرار نحو هذا املسار.
إل ــى ج ــان ــب األغ ـل ـب ـيــة ال ـســاح ـقــة من
الـقـيــادات اإلسرائيلية الـتــي تشترك
ف ــي ت ــوص ـي ــف االت ـ ـفـ ــاق ب ــأن ــه يـشـكــل
تـحــديــا لــأمــن الـقــومــي اإلســرائـيـلــي،
ي ـبــدو أن ه ـنــاك أقـلـيــة ف ــي املــؤسـســة
األم ـن ـيــة ،كـمــا ذك ــر مــوقــع «إســرائ ـيــل
ديـفـنــس» ،تــرى إيـجــابـيــات «نــوويــة»
في االتفاق الذي تم التوصل إليه.
لـكــن املشكلة بالنسبة إل ــى الطرفني
أن امل ـس ـتــوى الـسـيــاســي الـ ــذي يــرفــع
ال ـ ـصـ ــوت اح ـت ـج ــاج ــا وتـ ـح ــذيـ ـرًا مــن
أخ ـط ــار مـقـبـلــة ،يـ ــدرك «اإلي ـجــاب ـيــات
النووية» التي تشير إليها «األقلية»
األمنية ،خاصة أن إي ــران ستتراجع
خ ـط ــوات إل ــى الـ ـ ــوراء ،وف ــق االت ـف ــاق،
بما يؤدي إلى إطالة املسافة الزمنية
الفاصلة بينها وبني القنبلة النووية
مــن ثــاثــة أشـهــر إلــى سـنــة ،وهــو أمر
ال يستطيع وال ينكره نتنياهو وكل
املعارضني اآلخرين.
مــع ذل ــك ،يستند م ـعــارضــو االت ـفــاق
إلى أن إيران:
ـ ـ أخــذت على املستوى الـنــووي أكثر
م ـم ــا قـ ــدمـ ــت ،ك ــون ـه ــا ح ـص ـلــت عـلــى
شرعية دولـيــة لبرنامجها الـنــووي،
مقابل قيود عليه ملدة زمنية َّ
محددة،
وضمن الخطوط الحمر التي َّ
حددها
قــائــد الجمهورية اإلســامـيــة السيد
علي خامنئي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ االت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاق ي ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤس ـ ـ ـ ــس ملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادالت
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي املـنـطـقــة،
اس ـت ـن ــادًا إل ــى مـفــاعـيـلــه وتــداع ـيــاتــه
االقتصادية والسياسية والعسكرية
على مستوى املنطقة.
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،مـ ـ ـ ــن ي ـ ـت ـ ـح ـ ــدث ع ــن
«إيـجــابـيــات نــوويــة» فــي االت ـف ــاق ،ال
ينكر مفاعيله وتــداعـيــاتــه السلبية
غير النووية التي بسببها اآلخرون

وهم الرهان
على انقسام داخل إيران
يرفعون الصوت عاليًا .فعلى ضوء
ُ
ذلــك ،نحن أمــام مشهد مركب تجمع
فيه كل األطراف على توصيف املشهد
ببعديه النووي وغير النووي.
حتى لو افترضنا أن نتنياهو يدرك
ضمنًا أنه غير قادر على تغيير مسار
االتفاق من خالل الكونغرس ،فهو ال
يستطيع إال أن يخوض هذه املعركة
َّ
وأن ال يبدو كمن سلم بالنتيجة.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـصــح الـ ـق ــول إن الـحـمـلــة
الـ ـت ــي ت ـش ـن ـهــا إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وخ ــاص ــة
نـتـنـيــاهــو ،ت ـهــدف ـ ـ م ــن ضـمــن أم ــور
أخـ ـ ـ ــرى ـ ـ ـ ـ إل ـ ـ ــى م ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـح ـص ــول

تريد إسرائيل
الحصول على
«سلة تعويضات»
عسكرية مالئمة
لحجم الحدث

م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ـل ــى «س ـلــة
تعويضات» عسكرية مالئمة لحجم
ال ـحــدث والـتـحــديــات الـتــي يفرضها
االتـ ـف ــاق ع ـلــى ت ــل أب ـي ــب .م ــع ذلـ ــك ،ال
تلغي سياسة التوظيف اإلسرائيلية
ً
حقيقة أن ما جرى يشكل فشال مدويًا
لالستراتيجية اإلسرائيلية العامة.
ُ ِّ
كذلك ال تلغي أو تقلل املفاعيل غير
النووية لهذا االتفاق ،التي ترى فيها
إسرائيل تحديًا استراتيجيًا يمس
أمنها القومي.

ل ـ ـهـ ــذا ك ـ ـلـ ــه ،ف ـ ـ ــإن الـ ـجـ ـم ــع ب ـ ــن ك ــون
ال ـ ـصـ ــراخ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ت ـع ـب ـي ـرًا عــن
شعور مرير بالفشل والخيبة ،وكونه
خطوة مــدروســة وهــادفــة ،يعود إلى
ِّ
أن إسرائيل دولة تعرف كيف توظف
حتى حــاالت الفشل أو الهزائم التي
قد تتعرض لها هنا أو هناك.
وت ـف ــادي ــا ل ـلــوقــوع ف ــي اإلربـ ـ ــاك على
مستوى الفهم والتحليل ،ينبغي أال
ً
نقيس عليها دوال وجهات وزعامات
عربية ُت ِّ
فرط في عناصر القوة التي
تملكها شعوبها ودولـهــا ـ ـ املقاومة
في لبنان نموذجًا ـ وتنكر حتى ما
يتم تحقيقه من إنجازات وانتصارات
في املعارك التي تخوضها في وجه
إسرائيل.
أيضًا ،ال تقتصر سياسة التوظيف
اإلسرائيلية على ساحة دون أخرى؛
ففي الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل
حملتها النتزاع تعويضات مالئمة
بـمــا يـمـكـنـهــا م ــن مــواج ـهــات تنامي
قـ ـ ـ ـ ــدرات م ـ ـحـ ــور املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،ي ـس ـعــى
نـتـنـيــاهــو إل ــى تــوظـيــف االت ـف ــاق في
الــداخــل اإلســرائـيـلــي ،بما يــؤدي إلى
تـعــزيــز حـكــومـتــه الـهـشــة عـبــر دع ــوة
عدد من أحــزاب املعارضة للمشاركة
ف ــي الـحـكــومــة عـلــى ق ــاع ــدة مــواجـهــة
التهديد الذي يمثله االتفاق النووي
اإليراني.
عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،رأى نتنياهو،
خـ ــال ك ـل ـمــة أل ـق ــاه ــا ف ــي الـكـنـيـســت،
أنـ ـ ـ ــه «فـ ـ ـ ــي امل ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع الـ ـق ــومـ ـي ــة ال
ت ــوج ــد م ـعــارضــة وال ح ـك ــوم ــة ...في
ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع (م ــواجـ ـه ــة االتـ ـف ــاق
النووي) املطلوب تكاتف األيدي بني
تالمذة زئيف جابوتنسكي (الزعيم
التاريخي ملعسكر اليمني) وتالمذة
بـ ــن غ ـ ــوري ـ ــون (ال ــزعـ ـي ــم ال ـت ــاري ـخ ــي
لحزب الـعـمــل) ...هــذا ما هو مطلوب
لشعب إسرائيل في هذه املرحلة».

إليران»
مرغليت فــي «إســرائـيــل الـيــوم» يؤكد
أن إي ــران تتحول إلــى الـقــوة العظمى
في الشرق األوسط برعاية من أوباما
نفسه ،و«إذا كــان (الرئيس األميركي
ال ـس ــاب ــق ج ـي ـم ــي) ك ــارت ــر س ــاه ــم فــي
إس ـقــاط ن ـظــام ال ـش ــاه ،إال أن (بـ ــاراك)
أوباما أعطى آيات الله مفتاح الشرق
األوسط».
أم ــا صحيفة «م ـعــاريــف» الـتــي أكــدت
ّ
يتسبب في «شــرق أوسط
أن االتفاق
جـ ــديـ ــد» ،ف ـ ـهـ ــزأت مـ ــن ق ـ ــرار امل ـج ـلــس
الـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر ل ـل ـش ــؤون األم ـن ـيــة
والسياسية ،الذي رفض اتفاق فيينا،
ورأت أنه مساو تمامًا لقرار قد يصدر
عــن املجلس يقرر أن يعطي أو يمنع
ع ــن إي ـ ـ ــران م ـل ـك ـيــة ك ــوك ــب «ب ـل ــوت ــو».
وأكـ ـ ــدت ال ـص ـح ـي ـفــة أن االتـ ـف ــاق بــات
منجزًا ،ومــن الصعب الـحــؤول دونــه،
ولن ينجح نتنياهو في إسقاطه في
الكونغرس.
وأش ـ ـ ــارت «مـ ـع ــاري ــف» إلـ ــى أن إيـ ــران
اش ـت ــرت لـنـفـسـهــا م ــن خـ ــال االت ـف ــاق
ح ـص ــان ــة مـ ــن ال ـ ـغـ ــزو وحـ ـص ــان ــة مــن
الـ ـهـ ـج ــوم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وذلـ ـ ـ ــك ط ـ ــوال
العقدين املقبلني ،أما إسرائيل فباتت
م ـع ــزول ــة أم ـ ــام إجـ ـم ــاع ع ــامل ــي م ـ ّ
ـؤي ــد
لالتفاق.

عنونت «إسرائيل
اليوم» صفحتها
األولى بـ«اتفاق
وصمة العار
األبدية»

عنونت «يديعوت
أحرونوت»
صفحتها األولى
أن «العالم خضع
إليران»

إيلي شلهوب
يحار املرء في التعامل مع تحليالت كثيرة صدرت ،وستصدر ،تقدم ما حصل في فيينا
على أنه أشبه بانقالب إيران على نفسهاّ .
تحول يحاكي بمكان ما ما حصل مع «مصر
 كامب ديفيد» ومع «فتح – أوسلو» .مقاربات ترى أن الجمهورية اإلسالمية خرقتأولى خطوطها الحمر يوم قررت الجلوس مع األميركي وجهًا لوجه إلى طاولة التفاوض.
وتعتبر الذروة يوم وقف محمد جواد ظريف مع نظرائه من مجموعة « »1 + 5إلعالن
التوصل إلى تفاهم فيينا.
أصحاب هذه النظرية يبنون تقييمهم على نوعني من االستنتاجات:
األول داخلي ،يقول بانتصار الفريق املؤيد للمفاوضات (اإلصالحيون وكوادر البناء)،
ما يبشر بقرب اكتساحه للحكم في االنتخابات املقررة بداية  2016على حساب الفريق
املعارض (األصوليون) ،وبالتالي سيتغير وجه إيران.
أمــا الثاني فخارجي ،يقول ّ
بتغير جــذري فــي مقاربة إي ــران للعالم ،باتجاه مزيد من
االنـخــراط في عالقات مع الغرب على حساب مبادئ الثورة اإلسالمية وحلفائها من
حزب الله إلى سوريا والعراق واليمن...
ليس معلومًا من قال إن الجمهورية اإلسالمية ضد أصل التفاوض مع الواليات املتحدة.
صحيح أنهما فــي ص ــراع مــذ أطــاحــت ال ـثــورة نـظــام الـشــاه قبل  36عــامــا ،لكنه صــراع
سياسي بامتياز وليس صراعًا وجوديًا .مشكلة طهران مع واشنطن أنها دعمت نظام
الشاه وطغيانه ،وحاربت الثورة منذ قيامها حتى يومنا هذا ،بكل الوسائل والسبل ،لعل
أبرزها حرب السنوات الثماني العراقية  -اإليرانية ،كما أنها استعبدت الشعوب ووقفت
مع الظالم (اقــرأ إسرائيل) ضد املستضعف (اقــرأ شعوب فلسطني وللبنان وسوريا
واألردن ومـصــر) .وحتى في ظل هــذا الــوضــع ،لم تقل إيــران يومًا إنها ضد التفاوض
مع أميركا « -الشيطان األكبر» .فقه الثورة يجيز حتى الصلح مع األعــداء وليس فقط
التفاوض ،ضمن شروط طبعًا وعلى قاعدة «وإذا جنحوا للسلم.»...
مشكلة إيران كانت في أن أميركا لم تكن تقبل التفاوض بال شروط .ظلت أميركا تبني
سياستها كلها على قاعدة املواجهة واإلخضاع .تريد إسقاط الثورة تارة ،وتغيير النظام
أو تغيير سلوكه طورًا .وعندما كانت تفتح كوة ما في جدار العالقات ،كانت واشنطن
تريد إمالء الشروط وفرض التسويات.
فــي املـقــابــل ،كــانــت إي ــران تصر دوم ــا على أســاســن ألي جلسة تفاوضية لــم تتنازل
يومًا على أي منهما :األول ،اعتراف أميركي بإيران ككيان سيد له كينونته السياسية
والثقافية واالقتصادية املستقلة .أما الثاني ،فهو الجلوس إلى الطاولة من الند إلى الند.
وهو ما لم يتحقق لها إال في عهد باراك أوباما ،علمًا بأن اللقاء الثنائي الرسمي املباشر
األول بني إيران وأميركا جرى في العام األخير من والية الرئيس السابق جورج بوش
االبن في إطار مجموعة «.»1 + 5
ً
أصال حكاية املفاوضات التي جرت ضمن هذا اإلطــار تصلح بذاتها موضوعًا لرواية
من مئات الصفحات :إيــران وحدها في مواجهة أميركا وبريطانيا وفرنسا واالتحاد
األوروب ــي مجتمعة (أخ ـذًا باالعتبار أن املفاوضني الروسي والصيني كانا في غالبية
األحيان متعاطفني مع مطالب طهران) .روايــة تشرح بالتفصيل كيف انتزع املفاوض
اإليراني احترام محاوريه باحترافيته وخبرته وجرأته واحترامه لنفسه ولقيادته ولبلده.
وكيف كان حريصًا على التعامل باملثل والرد على كل كلمة أو حركة أو سلوك مهما كان
صغيرًا وتافهًا ،ينم عن نزعة نزق أو تفوق ،بما يعادله.
ولـيــس معلومًا أيـضــا مــن قــال فــي إي ــران إنــه ضــد الـتــوصــل إلــى اتـفــاق مــع أمـيــركــا في
املوضوع النووي يحفظ إليــران حقوقها بالكامل ،وال يوجب تقديم تنازالت جوهرية
ســواء في الـنــووي أو في امللفات األخ ــرى .في إيــران كــان هناك أكثر من رأي ،الخالف
بينها كان في تقدير النتيجة التي يمكن أن يؤدي إليها املسار التفاوضي .فريق كان
يحاجج بأن أميركا خائنة غدارة ال تلتزم مواثيق وال عهود ،ولن تقبل باتفاق يستجيب
للمطالب اإليرانية .وفريق آخر يدعو لالنخراط اإليجابي ،مراهنًا على أن مستوى معني
ُ َ
من الطمأنة للغرب يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مقبولة ترفع بموجبها العقوبات الجائرة
ضد إيران.
الدليل على ما تقدم أن األصوليني ،ممثلني بإدارة الرئيس املتشدد محمود أحمدي نجاد،
كانوا أول من ولج غمار التفاوض مع أميركا .حصل ذلك في األشهر األولى من تسلمه
ً
الرئاسة .وقتها ،أدار نجاد ،ممثال بمستشاره وقريبه اسفنديار رحيم مشائي ،حوارًا
غير مباشر مع إدارة جورج بوش ،عبر رئيس مجلس العالقات اإليرانية ـ ـ األميركية،
هوشنغ أمير أحمدي ،الذي يعيش في مدينة برنستون في والية نيوجيرزي ّ
ويدرس
مادة االقتصاد في جامعة راتغرز املجاورة .حوار بلغ مراحل متقدمة ،وكاد أن يحقق
اتفاقات على تسيير رحالت جوية مباشرة بني إيران والواليات املتحدة وإقامة تمثيل
قنصلي إيراني في أميركا.
حتى على مستوى البرنامج النووي ،قد يفاجأ البعض بأن اتفاق فيينا ،سبق إلدارة
نجاد أن توصلت إلــى شبيه لــه يحاكي جــزءًا كبي ّرًا مــن بـنــوده قبل عامني مــن انتهاء
واليته الثانية .وما منع والدته في ذلك الحني كان تملص إدارة باراك أوباما منه ورفضها
توقيعه .وقد كشف عن ذلك املرشد علي خامنئي في أحد خطاباته في األشهر املاضية.
األنكى ،الــذي ال بد أن يغيظ املحللني السالفي الذكر ،أن اإلنـجــازات التي حققها فريق
روحاني على طاولة التفاوض في جنيف وفيينا وغيرها ،بنيت على اإلنـجــازات التي
حققها الفريق األصــولــي فــي امل ـيــدان ،ســواء فــي الـنــووي (عـهــد نـجــاد) أو فــي ساحات
الصراع من لبنان إلى اليمن مرورًا بسوريا والعراق وغيرها .أكثر من ذلك .يحلو لهؤالء
تجاهل حقيقة أن إجماعًا إيرانيًا كان قائمًا خلف «الخطوط الحمر» التي أعلنها املرشد.
موقف موحد ملختلف ألوان الطيف السياسي ،يعكس وحدة إيران حول امللفات املتعلقة
بكرامتها الوطنية وأمنها القومي.
ربما من املفيد لهؤالء ،االستماع إلى تصريحات الرئيس األميركي باراك أوباما باألمس،
وهو الذي ال يمني النفس بأي رهان على تغيير في إيران ،ال على املستوى الداخلي وال
في ما يتعلق بسياستها اإلقليمية.
على اللبيب من اإلشارة أن يفهم.
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الحدث

إيران تربح الجولة النووية

مواسم الحج االقتصادي إلى إيران
قد تكفي األخبار الطيبة في بعض األحيان لبلسمة الجراح
االقتصادية وتخفيف وطأة موجات غضب مثل التضخم .هذا ما
تعيشه إيران حاليًا على وقع اتفاقها التاريخي مع الغرب ،بعدما
تفوق  .%25غير أن الثمار
أرهقتها العقوبات وأوصلتها إلى بطالة ّ
ً
الذي ستنعم بها الجمهورية المنتصرة لن يحل قطافها إال ابتداء من
جميع الشركات،
المدى المتوسط ،وهو حدث بدأت تتهافت عليه
ً
من بنوك لبنان إلى عمالقة التكنولوجيا األلمانية ،وصوال إلى خبراء
الجو األميركيين
حسن شقراني
لــم يكد يجف الحبر بعد عــن االتـفــاق
التاريخي الذي وقعته إيران مع القوى
الدولية في شــأن برنامجها النووي،
ّ
حــتــى ب ــدأت تـحــركــات نــوويــة مــن نوع
ّ
آخــر ،تتعلق بسعي الشركات والــدول
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن االق ـت ـص ــاد اإلي ــران ــي
املتعطش للتكنولوجيا ،والرساميل
والخبرات.
أولـ ــى بـشــائــر ال ـحــج االق ـت ـص ــادي إلــى
طهران ظهرت من برلني ،التي ينطلق
منها خــال األيــام القليلة املقبلة ٌ
وفد
اق ـت ـصــادي بـقـيــادة نــائــب املـسـتـشــارة،
س ـي ـغ ـم ــار غـ ــابـ ــريـ ــال ،فـ ــي اس ـت ـج ــاب ــة

االرتياح
تدريجًا ومع
ّ
االقتصادي سيقرر عدد متزايد من
المهاجرين البقاء في بالدهم
س ــريـ ـع ــة ملـ ـط ــال ــب م ـج ـت ـم ــع األع ـ ـمـ ــال
األملاني ،الذي ُي ّ
عد األقوى في أوروبا.
ّ
تقضي تلك املطالب بتفحص الفرص
امل ـت ــاح ــة واإلط ـ ـبـ ــاق ع ـل ــى م ــا يـتـيـ ّـســر
مـنـهــا؛ وال ـجــائــزة كـبـيــرة ال ش ـ ّـك ،فهي
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى الـ ـتـ ـج ــاري وحـ ـ ــده قــد
تقارب  15مليار دوالر ،وفقًا لتقديرات
نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز»
أخيرًا.
ّ
تحتاج إي ــران إلــى كــل ش ــيء :الهواتف
ً
الذكية ،الطائرات وقطع الغيار ،وصوال
لتحديث
إل ــى الـتـكـنــولــوجـيــا الــرفـيـعــة
ّ
قطاعها النفطي ،وهــذه الحاجة تمثل

حـ ــاف ـ ـزًا م ـغ ــري ــا ل ـل ـش ــرك ــات والـ ـبـ ـل ــدان
الـتــي ب ــدأت تـفــرك محافظها على وقع
املؤتمرات الصحافية لوزير الخارجية
اإليراني ،محمد جواد ظريف.
ف ـل ـن ـبــدأ ب ـ ــاألج ـ ــواء ،ح ـيــث ي ـب ــدو أنـهــا
سـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب األمـ ـي ــركـ ـي ــن،
وت ـح ــدي ـدًا ش ــرك ــة  .Boeingفــأس ـطــول
الطائرات لــدى الجمهورية اإلسالمية
ع ـ ــان ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ـ ّـريـ ـ ـ ـ ــن ،خ ـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــدي ــن
املاضيني ،واليوم يبلغ متوسط عمره
ّ
 20ع ــام ــا ويـ ـئ ــن ملـ ـع ــدات وت ـج ـه ـيــزات
حيوية لعمله األســاســي؛ بلغة األرقــام
التي تقدمها الهيئة اإليرانية للطيران
ّ
املدني ،فإن الحاجة اإليرانية املباشرة
في هذا املجال تقارب  8مليارات دوالر.
وال ش ـ ّـك أن الـنـقــاشــات الـجــانـبـيــة بني
أعـ ـض ــاء الـ ــوفـ ــود ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،مــن
ّ
ً
اإليــرانــي وصــوال إلــى كــل وفــد من دول
ً
مجموعة الخمس زائدة أملانيا ،تطرقت
إلــى الـفــرص االقتصادية الــدسـمــة ،من
العيار املذكور ،التي يتيحها االنفتاح
عـلــى إيـ ــران وال ـس ـمــاح لـهــا ب ــاالزده ــار
اقتصاديًا.
ّ
وقد استغل الفريق الدبلوماسي الفذ
ـف جـمـيــع ال ـظــروف
الـ ــذي ي ـق ــوده ظــريـ ّ
املـ ـت ــاح ــة لـ ـك ــي يـ ـح ــق ــق لـ ـبـ ـل ــده ن ـص ـرًا
م ـب ــاش ـرًا ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد االق ـت ـص ــادي:
س ـي ـتــم رف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات األهـ ـ ـ ـ ّـم ،وه ــي
تـلــك امل ـفــروضــة عـلــى الـقـطــاعــن املــالــي
والـطــاقــوي ،فــي وقــت الحــق هــذا العام
على األرج ــح ،وذلــك بــالـتــوازي مــع بدء
تطبيق طهران التزاماتها املنصوص
عـلـيـهــا ف ــي اتـفــاقـيــة فـيـيـنــا ،عـلـمــا بــأن
ال ـجــانــب األم ـيــركــي ك ــان يـعـمــل إلبـقــاء
ال ـع ـق ــوب ــات إلـ ــى ح ــن ت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـنــود

ستكون إيران مستعدة لموجات سخية من االستثمارات ومن مخططات التطوير واالنفتاح االقتصادي (األناضول)

كليًا ،فيما السقف األعلى الذي طرحه
اإليرانيون هو رفع العقوبات مباشرة
قبل تحقيق أي شيء.
ف ــي امل ـج ــال امل ــال ــي ،تـحـتــاج إيـ ــران إلــى
تزييت عجالت مصارفها ومؤسساتها
املــالـيــة املختلفة ،وهـنــا مــن املـتــوقــع أن
يلعب لـبـنــان دورًا أســاسـيــا نـظـرًا إلــى
ال ـخ ـبــرات املــالـيــة واملـصــرفـيــة الكبيرة
التي يتمتع بها ،إضافة إلى العالقات
اإلقليمية الـتــي شبكتها مؤسساتها
على مر السنني .وبحسب موقف معهد
التمويل الدولي ،فإن دور لبنان يتمثل
ف ــي ت ــأم ــن ال ـت ـمــويــل وت ــأم ــن تــدف ـقــه،
إضافة إلى إدارة االستثمارات الالزمة
التي يحتاجها االقتصاد اإليراني.
ومع االنتقال إلى الشق اآلخر الحساس
مــن «الـنـصــر اإلي ــران ــي» ،ت ـبــرز الحلقة

املهمة مــن الـحــالــة اإليــرانـيــة الـجــديــدة:
عـ ــودة ال ـن ـفــط اإلي ــران ــي إل ــى األسـ ــواق
ال ـعــامل ـيــة .حــال ـيــا ،يـعـيــش ه ــذا الـقـطــاع
ّ
حالة من الترهل القاتل .للخروج منها
ع ـلــى ن ـحــو ك ــام ــل ،ت ـح ـتــاج إي ـ ــران إلــى
اسـتـثـمــار مــا يـفــوق  200مـلـيــار دوالر،
بحسب البيانات املتاحة لـ«فايننشال
تايمز» نفسها.
هذه االستثمارات لن تخرج من خزنة
الدولة ـ أي من جيوب املواطنني الذين
أضناهم التضخم وأضحوا يتبضعون
حــامـلــن كـمـيــات ُمتعبة مــن الــريــاالت،
ت ـمــامــا ك ـمــا كــانــت ح ــال األمل ــان ـي ــن مع
املــارك بعد الحرب العاملية الثانية .بل
على العكس تمامًا ،فشركات أوروبية
مثل  ENIو Royal Dutch Shellوحتى
ش ــرك ــات أم ـيــرك ـيــة وآس ـي ــوي ــة يـسـ ّـرهــا

ك ـث ـي ـرًا أن تـسـتـثـمــر م ـبــالــغ دس ـم ــة من
مـ ـح ــافـ ـظـ ـه ــا لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ف ــرص
باستغالل الحقول أو تطوير املصافي.
س ـت ـس ـعــى ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات إلـ ــى إعـ ــادة
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي م ـ ــن الـ ـنـ ـف ــط إل ــى
مستوياته الـتــي كــانــت ســائــدة عشية
ان ـط ــاق ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة ضـ ّـد
إي ــران؛ حينها كــان التصدير عند 2.5
مـلـيــون بــرمـيــل يــوم ـيــا ،م ــع الـعـلــم بــأن
أولــى العقوبات التي فرضها املجتمع
ّ
الــدولــي ـ ـ وتـحــديـدًا ال ــوالي ــات املــتـحــدة
واالت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ـ ـ ع ـل ــى ال ـق ـطــاع
النفطي اإليــرانــي كانت في عــام ،2002
ّ
حيث سـ ّـرب إيرانيون معارضون أدلــة
عــن وج ــود مـفــاعــل نــاتـنــز للتخصيب
ـووي .مــن بعدها تــوالــت العقوبات
ال ـنـ ّ
وت ـم ــث ـل ــت ب ــأرب ـع ــة قـ ـ ـ ــرارات ع ــن األم ــم

اليورانيوم ...فخ االعتراف
طهران ــ حسن حيدر

ظريف وصالحي لدى وصولهما إلى طهران أمس ( أ ف ب)

قـ ـب ــل ث ــاث ــة عـ ـش ــر عـ ــامـ ــا ،كـ ـش ــف عــن
مشروع نووي لتخصيب اليورانيوم
ف ــي إيـ ـ ــران .امل ــوض ــوع ل ــم ي ـكــن ســريــا،
فـكــافــة دوائـ ــر االس ـت ـخ ـبــارات العاملية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ك ــان ــت ع ـل ــى م ـع ــرف ــة بــه
وبـتـفــاصـيـلــه ،ولكنها أرادت أن يــدب
الرعب في قلوب العامة ،فأعلنت عن
ب ــرن ــام ــج نـ ـ ــووي إيـ ــرانـ ــي لـتـخـصـيــب
اليورانيوم ،مع العلم أن الــدول الست
ال ـتــي ت ـف ــاوض ط ـه ــران تـمـتـلــك معظم
القنابل للترسانة الـنــوويــة العاملية.
اليورانيوم كان الشماعة التي ألصقت
عـلـيـهــا ال ـع ـق ــوب ــات ك ــاف ــة ض ــد إي ـ ــران،
فــال ـح ـســاب م ــع ط ـه ــران ل ــم ي ـكــن على
التقنيات بل على النيات .اإلمكانات
اإلي ــرانـ ـي ــة ح ـي ـن ـهــا ل ــم ت ـك ــن ت ـت ـجــاوز
 305أج ـهــزة ط ــرد مــركــزي مــن الجيل
األول ،أوق ـف ــت جـمـيـعـهــا ف ــي اتـفــاقـيــة
سعد أباد (تشرين األول  ،)2003وهو
أول إع ـ ــان اتـ ـف ــاق ن ـ ــووي ب ــن إيـ ــران

والترويكا األوروب ـيــة وقتها (فرنسا
أملانيا وبريطانيا) .دخلت الواليات
امل ـت ـح ــدة وال ـ ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ــي ع ــام
ُ
 ،2006في املفاوضات لتعرف بـ«»1+5
( الدول الخمس الدائمة العضوية في
مجلس اإلمــن ،باإلضافة إلى أملانيا).
إذًا ،بعد عمليات تخصيب اليورانيوم
ب ـ ــدأ م ـج ـلــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ب ـفــرض
ال ـع ـقــوبــات ت ـلــو األخـ ـ ــرى ،ألن ط ـهــران
لم تلتزم وقــف تخصيب اليورانيوم،
ب ـح ـســب تــوص ـي ـفــه س ـتــة قـ ـ ـ ــرارات فــي
مجلس األمــن على الصعد التجارية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــل...
أضـ ـيـ ـف ــت إلـ ـيـ ـه ــا الئ ـ ـحـ ــة ط ــويـ ـل ــة مــن
العقوبات األحادية أميركيًا وأوروبيًا،
لتغلق األرض والبحر والسماء بوجه
إيران.
أك ـ ـمـ ــل املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـن ـ ــووي وتـ ـي ــرت ــه
ال ـت ـص ـع ـيــديــة ،أن ـج ــزت دورة ال ــوق ــود
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ت ـخ ـص ـيــب
اليورانيوم بنسبة ّ ،%20
هدد اإليراني
أكثر مــن مــرة بترك طــاولــة املباحثات

إذا ل ــم ي ـجـ ِـر الـتـعــامــل مـعــه بــاح ـتــرام،
كذلك هــدد مجلس الـشــورى اإليــرانــي
الغرب برفع مستوى التخصيب إلى
 60فــي املـئــة .بعد مباحثات موسكو،
فـ ــي ح ـ ــزي ـ ــران  ،2012اقـ ـتـ ـن ــع الـ ـغ ــرب
بضرورة العمل على ورقة املقترحات
اإليــرانـيــة .لــذا ،جــاءت رســالــة الرئيس
األم ـيــركــي بـ ــاراك أوب ــام ــا إل ــى املــرشــد
األعلى للجمهورية اإليرانية آيــة الله
عـلــي خــامـنـئــي ،بــالـحــاجــة األمـيــركـيــة
للحوار.
انتهت لعبة التصعيد اإليــرانــي عند
ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد ،ل ـق ــد ج ـ ــرى ن ـص ــب ال ـفــخ
وإح ـكــامــه ،اس ـتــدرجــت ال ـطــريــدة َإليه
وأصبحت في دائرة الهدف ،لم يبق إال
اإلطباق عليها.
ف ــي عـ ــام  ،2013وصـ ــل م ـح ـمــد ج ــواد
ظــريــف إل ــى مـبـنــى وزارة الـخــارجـيــة
ال ـت ــراث ــي ج ـنــوبــي ال ـعــاص ـمــة ط ـهــران،
ّ
وتـ ـس ــل ــم ه ـ ـنـ ــاك م ـق ــال ـي ــد الـ ـتـ ـف ــاوض
النووي ،لتنطلق عملية اإلطباق .ألغت
طهران نسبة ال ــ ،%20وقبلت بالقليل

ال ــذي يـسـ ّـد حــاجـتـهــا مــن الـيــورانـيــوم
بـنـسـبــة  ،% 3.6وافـ ـق ــت ع ـلــى الـعـمــل
ب ـب ـعــض األم ـ ـ ــور ال ـت ــي ال تـحـتــاجـهــا،
مع تقديم بعض التنازالت التي ّ
تعد
مــورد انتقاد وبحث داخـلــي .املهم أن
ال ـغ ــرب سـ ــارع إل ــى احـ ـت ــواء ال ـتــراجــع
اإليــرانــي ،على مبدأ االعـتــراف بنسبة
قليلة من التخصيب كبداية ،ثم العمل
لــإج ـهــاز ع ـلــى عـمـلـيــات الـتـخـصـيــب.
ك ــان االسـ ـت ــدراج اإلي ــران ــي فــي محله،
أعـلــن فــي جنيف اتـفــاق إط ــار يعترف
بـحــق إيـ ــران بتخصيب ال ـيــوران ـيــوم،
فـيـمــا لــم ي ـســارع اإلي ــران ــي إل ــى كشف
أوراقــه ،فقد بقي على هدوئه املعهود
ووزع االبـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام ـ ــات مـ ـ ــن دون أي
إشــارات إلى نجاح الخطة .عاد الوفد
بـعــد ذل ــك إل ــى ط ـهــران وأع ـلــن نـصــره:
بتخصيب اليورانيوم
الغرب اعترف
ُ
عـلــى رؤوس األش ـهــاد ،أخ ــذ اإلمـضــاء
الغربي على األوراق التي تنص بحق
تخصيب اليورانيوم بنسبة .%3.6
خ ــرق ــت ط ـه ــران جـ ــدار األمـ ــم املـتـحــدة
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ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل

ّ
امل ــتـ ـح ــدة وم ـج ـم ــوع ــة م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات
الـعـقــابـيــة مــال ـيــا م ــن جــانــب ال ــوالي ــات
ّ
ً
املــت ـحــدة وأوروب ـ ــا ،ف ـضــا عــن الـحــرب
االستخبارية واإللكترونية املباشرة
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـنـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ــت ـ ـحـ ــدة
وإس ــرائ ـي ــل ،ووص ـل ــت إل ــى أوج ـه ــا مع
فيروس  Stuxnetالذي نجح في تعطيل
املئات من أجهزة الطرد املــركــزي التي
ُ
تستخدم في تخصيب املواد النووية.
ول ـكــن رغ ــم اس ـت ـعــادة الـنـفــط اإلي ــران ــي
ن ـ ـشـ ــاطـ ــه ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـتـ ـط ــوي ــر
واالس ـت ـخ ــراج ،يـبـقــى األهـ ــم اسـتـعــادة
موقعه في السوق؛ وهي ّ
حصة كسبها
ال ـع ــراق وال ـس ـعــوديــة .غـيــر أن لطهران
خيارات كثيرة على هذا الصعيد ،من
بينها الـعـقــود الـثـنــائـيــة املـبــاشــرة مع
ّ
األوروب ـ ـيـ ــن ح ــتــى ل ــو كــان ــت بــأسـعــار

أدن ــى م ــن ال ـســائــد ،م ــع الـتـشــديــد على
أن ال ـعــودة اإليــرانـيــة إلــى ّ ســوق النفط
س ـت ـكــون تــدرج ـيــة وت ـت ـمــثــل بـنـمــو في
ال ـصــادرات ُي ـقـ ّـدر بثلث مليون برميل
ً
بعد التطبيق املباشر لالتفاق ،وصوال
إلــى نصف مليون بعد عــام كــامــل من
تطبيقه.
ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،م ـع ـط ــوف ــا ع ـل ــى واق ـ ــع أن
املـ ـح ــادث ــات امل ــارات ــونـ ـي ــة ق ـض ــت عـلــى
عــامــل املـفــاجــأة ،ي ـ ّ
ـؤدي إلــى االستقرار
النسبي في أسعار الخام ،على الرغم
مــن أن االن ـط ـبــاع األول ــي يـكــون بأنها
ستنخفض مــع تــوقــع ع ــودة اإليــرانــي
إلــى الـســوق .غير أن الــواقــع قد ينقلب
ك ـل ـي ــا فـ ــي نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام  ،2016حـيــث
تتوقع شــركــة االسـتـشــارات الطاقوية
األمـيــركـيــة  Clearview LLCأن عــودة
النفط اإليــرانــي سـتــؤدي إلــى خسارة
البرميل  12دوالرًا من سعره.
ومــن النفط إلــى التصنيع والسياحة
والـصــادرات الغذائية ،في جميع هذه
املـ ـ ـج ـ ــاالت س ـت ـك ــون إيـ ـ ـ ــران م ـس ـت ـعــدة
ملـ ــوجـ ــات س ـخ ـي ــة مـ ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
وم ــن مـخـطـطــات الـتـطــويــر واالن ـف ـتــاح
االق ـت ـص ــادي .وس ـت ـكــون ع ــودة الـقــوى
العاملة إلــى قطاع صناعة السيارات
ً
م ـثــا ـ ـ ال ـتــي خ ـســرت نـصــف نشاطها
بـسـبــب ف ـق ــدان قـطــع ال ـغ ـيــار ـ ـ وحــدهــا
كــاف ـيــة ل ـش ـ ّـد مـ ـع ـ ّـدل ال ـب ـطــالــة املــرت ـفــع
ً
نزوال.
وت ــدري ـج ــا م ــع االرتـ ـي ــاح االق ـت ـصــادي
ّ
سيقرر عدد
الــذي ستشعر بــه الـبــاد،
متزايد من اإليرانيني الذين يهجرون
ال ـب ــاد س ـنــويــا ـ ـ ـ وم ـعــدل ـهــم  150ألـفــا
مــن أصــل تـعــداد سـكــان عــام يـفــوق 78
م ـل ـيــون ن ـس ـمــة ـ ـ ـ ال ـب ـق ــاء ف ــي ب ــاده ــم.
ص ـح ـيـ ٌـح أن ه ـكــذا أن ـم ــاط أو تقلبات
على مستوى حركة الهجرة قد تؤخر
م ـخ ـط ـطــات ال ـح ـكــومــة لـخـفــض مـعــدل
البطالة إلــى دون  %10في عــام ،2016
إال أن ـهــا أســاسـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى اليد
العاملة الخبيرة واملتعلمة.
ّ
هكذا سيحصل كل قطاع من االقتصاد
ّ
اإليـ ــرانـ ــي ـ ـ ال ـ ــذي ي ـت ــوق إلـ ــى تـخــطــي
حجمه نـصــف تــريـلـيــون دوالر ـ ـ على
حقنة استثمارية أو تحريرية خاصة،
ُ
س ــت ـس ـه ــم م ـج ـت ـم ـعــة ب ــرف ــع األه ـم ـي ــة
االقتصادية العاملية إليران.

الدبلوماسية األوروبية
تمهد طريق الشركات إلى طهران
«إس ــرائ ـي ــل ت ــري ــد ح ــال ــة م ــواج ـه ــة دائ ـم ــة،
وال أعـتـقــد أن ه ــذا مــن مـصـلـحــة املنطقة
(أو) مصلحتنا» .جــاء هــذا الـكــام أمــس
عـلــى لـســان وزي ــر الـخــارجـيــة البريطاني،
فيليب هــامــونــد ،ال ــذي قــال لـبــرملــان بــاده
إن إس ــرائ ـي ــل ل ــن تــرضــى بــات ـفــاق ن ــووي
مع إيــران ،من أي نوع كان ،وذلك في رده
على معارضي االتفاق مع القوى الست.
ورأى هــامــونــد أن االت ـف ــاق يـعـنــي أن كل
الطرق لصنع قنبلة نووية قد أغلقت أمام
إيــران ،معلنًا أن بالده تأمل أن تعيد فتح
س ـفــارت ـهــا ف ــي ط ـه ــران ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـعــام
الـجــاري .وناقش هاموند مع وزيــر مالية
ب ـ ــاده ،جـ ــورج أوزبـ ـ ـ ــورن ،االس ـت ـع ــدادات
ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ــاس ـت ـف ــادة «ب ـش ـكــل كـبـيــر
للغاية» من الفرص التجارية التي ستنشأ
عن االتفاق« .أعتقد أن إيران تريد بعضًا
من أصولها التي سيجري فك تجميدها
للتعامل مــع عجز كبير بحق فــي البنية
األساسية ،بما في ذلك في صناعة إنتاج
الـنـفــط وال ـغ ــاز ،حـيــث سـتـكــون بريطانيا
مستعدة بشكل كبير للقيام بــدور» ،قال
هاموند ،معلنًا أنه قد ُيرفع تجميد أصول
إيرانية بنحو  90مليار جنيه استرليني
( 140مليار دوالر) ،نتيجة لالتفاق.
وذك ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر أن وزيـ ـ ــر االق ـت ـص ــاد
األملاني ،سيغمار غابرييل ،يعتزم التوجه
إلــى إي ــران يــوم األح ــد املـقـبــل ،لالستفادة
ســري ـعــا م ــن ال ـف ــرص ال ـت ـجــاريــة ال ـجــديــدة
ال ـس ــان ـح ــة ب ـع ــد إبـ ـ ــرام االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي.
وبحسب املصادر نفسها ،فإن غابرييل،
وه ــو نــائــب امل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة ،أنغيال
مـ ـي ــرك ــل ،وزعـ ـي ــم الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــريـ ــك فـ ـ ــي االئـ ـ ـت ـ ــاف
الحكومي ،يعتزم اصطحاب وفد صغير
إلــى طـهــران فــي زيــارتــه التي ستستغرق
 3أي ـ ـ ــام .وق ــال ــت م ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم وزارة
االق ـت ـص ــاد األمل ــان ـي ــة إن «ه ـن ــاك اهـتـمــامــا
كبيرًا من جانب الصناعة األملانية بتطبيع
العالقات االقتصادية مع إيران وتقويتها،
بل وزاد هذا االهتمام بعد توقيع االتفاق

الـ ـن ــووي» .وم ــن جـهـتـهــا ،قــالــت جمعيات
الصناعات األملانية يــوم الثالثاء املاضي
إن الصادرات إلى
إيــران قد تتضاعف إلــى  4أمثالها خالل
الـسـنــوات القليلة املقبلة نتيحة لالتفاق.
وخ ـ ـ ــال س ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ت ــراج ـع ــت
الـ ـص ــادرات األملــان ـيــة إل ــى إيـ ــران م ــن 4.4
مليارات يــورو في  ،2005إلى  1.8مليار
يـ ــورو ف ــي  .2013وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه،
قال وزير الخارجية النمسا ،سابستيان
كورتس ،إن االتفاق نفسه يحقق مصالح
اقتصادية لدول كـ «النمسا ،التي يمكن أن
تكون نشطة اقتصاديًا مع طهران» .ورأى
كــورتــس أن االتـفــاق «التاريخي» سيعزز
األم ـ ـ ــن والـ ـ ـس ـ ــام فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط

الصناعات األلمانية
مهتمة بتطوير
العالقات االقتصادية
مع إيران

والـعــالــم ،وأن «الجميع لــديــه مصلحة في
التأكد من أن إيران اليمكنها صنع سالح
نــووي» .وأشــار الوزير إلى إمكانية عودة
فرض العقوبات على إيران في حال «عدم
وفــائـهــا بــالـتــزامــاتـهــا» ،م ـشــددًا عـلــى أخــذ
قلق «إســرائـيــل» مــن االتـفــاق على محمل
الجد.
وكـ ــذلـ ــك ،أعـ ـل ــن أم ـ ــس وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الفرنسي ،لوران فابيوس ،أنه ينوي زيارة
ً
ايران قريبًا ،قائال إلذاعة أوروبية إن وزير
الخارجية اإليــرانــي ،محمد جــواد ظريف،
«دع ــان ــي م ــن ق ـبــل (لـ ــزيـ ــارة إي ـ ـ ــران) ولــم
اقـبــل .دعــانــي مــن جديد أمــس (الـثــاثــاء)،

وقلت لــه ســاذهــب إلــى إي ــران ،وهــذا يعني
أنـ ـن ــي س ـ ــأذه ـ ــب» .ول ـ ــم يـ ـح ــدد ف ــاب ـي ــوس
مــوعــد زي ــارت ــه ،لـكـنــه ش ــدد عـلــى «اآلف ــاق
ُ
املهمة» التي ستفتح للشركات الفرنسية.
«التجارة بالغة األهمية؛ إنها تتيح النمو،
وهو أمر مهم جدًا لإليرانيني ،ومهم جدًا
لنا» ،قال فابيوس ،مضيفًا أن قــرار دعم
ُّ
االتـ ـف ــاق ات ـخ ــذ «ألسـ ـب ــاب اس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
ألننا أردنا تجنب االنتشار النووي .وكنا
نـعــرف أن ــه إذا تــوصـلـنــا إل ــى ات ـفــاق متني
جدًا ،يمكننا تجنب هذا االنتشار».
وت ـح ــدث فــاب ـيــوس ع ــن مـسـعــى مـشـتــرك
مــع نظيريه البريطاني واألملــانــي ،فيليب
هــامــونــد وفــرانــك فالتر شتاينماير ،لدى
وزيــر الخارجية األمـيــركــي ،جــون كيري،
ل ـت ـج ـن ـيــب امل ــؤسـ ـس ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـتــي
س ـت ـع ـقــد ص ـف ـق ــات ب ـ ــال ـ ــدوالر م ــع إي ـ ــران
ال ـت ـع ــرض مل ــاح ـق ــات ق ـضــائ ـيــة ف ــي حــال
إعادة العمل بالعقوبات« ،إذا حصل خرق
ل ــاتـ ـف ــاق» .وت ـ ــرى ال ـش ــرك ــات الـفــرنـسـيــة
ال ـك ـبــرى ،كـشــركـتــي صـنــاعــة ال ـس ـيــارات،
بـيـجــو ـ ـ ـ س ـي ـتــرويــن وريـ ـن ــو ،واملـجـمــوعــة
ال ـن ـف ـط ـيــة ال ـع ـم ــاق ــة ،ت ــوت ــال ،ف ــي ال ـســوق
اإلي ــران ـي ــة الـ ــواعـ ــدة .وب ـس ـبــب ال ـع ـقــوبــات،
تــراج ـعــت قـيـمــة املـ ـب ــادالت ال ـت ـجــاريــة بني
إيران وفرنسا إلى  500مليون يورو في
 ،2013أي إل ــى أق ــل ب ــ 8م ــرات مــن حجم
املـ ـ ـب ـ ــادالت فـ ــي  ،2004ب ـح ـس ــب ت ـقــريــر
ملجلس الشيوخ الفرنسي.
من جهته ،شدد وزير الخارجية الروسي،
سـيــرغــي الفـ ــروف ،أم ــس ،عـلــى أن ــه يجب
ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل وض ــع ال ـع ــواط ــف جــانـبــا
حتى دراسة االتفاقية حول إيران.
وقـ ــال الفـ ـ ــروف« :ي ـج ــب وض ــع م ـثــل هــذه
الـتـصــريـحــات الـعــاطـفـيــة إزاء االتـفــاقـيــات
التي تم التوصل إليها جانبا حتى تقوم
كافة الــدول بدراسة االتفاقية التي تحمل
ف ــي ط ـيــات ـهــا الـ ـت ــوازن الـ ـع ــادل واملـسـتـقــر
لـلـمـصــالــح ،وال ـت ــي ال تــوفــر ف ـقــط ال ـل ـتــزام
بعدم االنتشار النووي بل وتعززه».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
ٌ
خيبة سعودية :أميركا تتخلى عن أصدقائها
بأسلحة ال ــدول الـســت ونـسـفــت عشر
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن الـ ـحـ ـظ ــر ،ف ـك ـي ــف يـمـكــن
ّ
العالم أن يتفهم أن الغرب اعترف بحق
إيران بتخصيب اليورانيوم ،ومجلس
األم ــن ال ــدول ــي ي ـفــرض ع ـقــوبــات على
إي ــران ،ألنها تقوم بأنشطة تخصيب
اليورانيوم.
ُ
ه ـنــا ض ــرب ــت كــافــة ال ـج ـهــود الـغــربـيــة
ّ
وت ـحــط ـمــت ال ـصــدق ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،ما
ي ــدف ــع إل ـ ــى ال ـت ــدق ـي ــق بـ ـعـ ـب ــارة وزيـ ــر
الخارجية األميركي جون كيري بعد
ات ـفــاق فيينا األخ ـي ــر ،ال ــذي ق ــال« :لــو
ل ــم ن ـت ـفــق النـ ـه ــار ن ـظ ــام ال ـع ـق ــوب ــات».
وب ــال ـف ـع ــل اس ـت ـط ــاع ــت إي ـ ـ ــران ان ـت ــزاع
ح ـ ـق ـ ـهـ ــا مـ ـ ـ ــن واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن وأدخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت
ال ـس ــداس ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ف ــي دوام ـ ـ ــة مــن
الـ ـ ـخ ـ ــاف ،فـ ـم ــارس ــت ضـ ـغ ــوط ــا عـلــى
بعضها للقبول بالشروط اإليرانية.
نجحت إي ــران ألنها لــم تـحــاول فرض
م ـن ـط ـق ـهــا ع ـل ــى اآلخ ـ ــري ـ ــن ،بـ ــل ألن ـهــا
أثبتت أن منطق الطرف املقابل خاطئ
وال أساس له.

نبرة أقرب إلى «الخيبة» سيطرت على
بعض املقاالت في الصحف السعودية
ّ
أمس« .أميركا تخلت عنا» هو فحوى
مـقــال «مــا بعد شـعــار امل ــوت ألميركا»
ف ــي صـحـيـفــة «ال ــري ــاض» ال ـسـعــوديــة،
للكاتب هاشم عبده هاشم ،حيث أكد
الكاتب أنه «ليس هناك صداقة دائمة
أو عـ ـ ـ ــداوة م ـس ـت ـم ــرة ،إنـ ـم ــا م ـصــالــح
درس ف ــي عـلــم
ت ـف ــرض ن ـف ـس ـهــا» ،ف ــي
ٍ
ال ـس ـيــاســة أع ـ ــاد ال ـك ــات ــب ال ـتــذك ـيــر بــه
ل ــإش ــارة إ ّل ــى أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
بــاتــت «تـفــضــل» إي ــران ،وتـنــوي إزاحــة
ال ــري ــاض ودول ال ـخ ـل ـيــج م ــن املـشـهــد
اإلقليمي .املقال دعا دول الخليج ،في
خــاصــةٍ ل ـهــذا ال ــوض ــع ،إل ــى االعـتـمــاد
عـلــى الـنـفــس وتـنــويــع م ـصــادر الـقــوة،
م ــؤك ـدًا ض ـ ــرورة أن «ت ـص ـحــو شـعــوب
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة املـ ـ ـغ ـ ــرر بـ ـه ــا م ـ ــن غ ـف ـل ـت ـه ــا،
وت ـت ـن ـبــه ل ـل ـم ـتــاجــرة ب ـعــواط ـف ـهــا عـبــر
الشعارات التي رفعتها إيــران ومنها
ـت قــد يــزور فيه
املــوت ألميركا ،فــي وقـ ٍ
ال ــرئ ـي ــس بـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا طـ ـه ــران ع ــام

 ،2016بـصـفـتــه ح ـب ـيــب إيـ ـ ــران الــوفــي
ال ـج ــدي ــد» .وأش ـ ــار ال ـكــاتــب أي ـضــا إلــى
«عدم حاجتنا إلى الثقة بمن يتخلون
عن أصدقائهم في أية لحظة».
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة
«الـ ـج ــزي ــرة» ال ـس ـع ــودي ــة ،إل ــى أن رفــع
العقوبات عــن إي ــران وتــدفــق مليارات
ال ــدوالرات املجمدة إليها« ،سيتحول
إل ــى ن ـظــام (الــرئ ـيــس ال ـس ــوري) بـشــار
األسـ ـ ــد وامل ـي ـل ـي ـش ـي ــات ال ـط ــائ ـف ـي ــة فــي
الـعــراق ولـبـنــان والـيـمــن» .أمــا الــافــت،
ً
فكان مقاال بعنوان «ال تشتموا إيران...
واسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا ل ـغ ـت ـه ــا» ف ــي صـحـيـفــة
ّ
تضمن انتقادًا للخطاب
«الــوطــن» ،إذ
امل ـع ـت ـمــد ف ــي اإلعـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي إزاء
إيران« ،والذي ال يزال متمسكًا بخطاب
االستخفاف بالجمهورية اإلسالمية،
ً
بدال من االستفادة من تجربتها ومن
سياستها الخارجية الناجحة».
في البحرين ،رأت صحيفة «الوسط»
أن االتـ ـف ــاق سـيـتـعــدى امل ـلــف ال ـنــووي
بــذاتــه ورف ــع الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة،

إل ــى احـ ـت ــواء ال ـص ــراع ــات ف ــي املـنـطـقــة
ً
ّ
ودول ال ـج ــوار ثــم إل ــى حــلـهــا ،مـشـيــرة
إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد س ـي ـع ـيــد
ت ـن ـظ ـي ـم ــات م ـث ــل «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» فــي
اليمن إلى «وضعها الطبيعي كحركة
سياسية ال غير» .واعتبرت الصحيفة
أن تسوية تاريخية ضرورية اآلن بني
إيــران والسعودية ،بوساطة ُعمانية،
لفتح ال ـبــاب أم ــام تـســويــات للمشاكل
اإلقليمية األخرى.
وفي أبو ظبي ،تماهت معظم الصحف
مع الخطاب اإلمــاراتــي الرسمي الذي
ّ
هــنــأ إي ــران عـلــى االت ـف ــاق ،مـعـتـبـرًا أنــه
فــرصــة حقيقية لفتح صفحة جديدة
ول ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـتـ ــدخـ ــات ب ـ ـهـ ــدف ت ـع ــزي ــز
األم ـ ـ ــن فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،م ـط ــال ـب ــا إيـ ـ ــران
بإعادة مراجعة سياساتها اإلقليمية.
الــرؤيــة نـفـسـهــا ،قــاربــت بـهــا الصحف
الكويتية الـحــدث الــذي طــال انتظاره،
حـ ـي ــث اكـ ـتـ ـف ــت «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي» ال ـك ــوي ـت ـي ــة
بالتأكيد أن االتفاق يعزز فرص األمن
واالسـتـقــرار فــي العالم ،فيما اعتبرت

صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة» أن ط ـ ـهـ ــران
ّ
«ق ــدم ــت ت ـنــازلــت ك ـب ـيــرة ،وت ـخــلــت عن
خطوطها الحمراء» .أما بالنسبة إلى
الصحف ال ـصــادرة فــي سلطنة ُعمان
أم ــس ،فـقــد كــانــت األبـعــد عــن الخطاب
ال ـخ ـل ـي ـجــي الـ ـس ــائ ــد .ورأت صـحـيـفــة
ُ
«عـمــان» أن «االتـفــاق التاريخي يمنع
شـبــح الـ ـح ــرب» ،وك ــان لـلــدبـلــومــاسـيــة
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أدت دورًا ف ــي
ٌ
املفاوضات حول امللف النووي ،فضل
في تجنيب املنطقة حربًا كونية.
أما صحيفة «الوطن» العمانية ،فرأت أن
باالنتقال
االتفاق سيرتب آثــارًا كبيرة
ّ
من مرحلة املواجهة إلى التعامل البناء
وامل ـث ـم ــر ،وإع ـ ـ ــادة م ـخ ـط ـطــات إس ـقــاط
الـنـظــام االي ــران ــي إل ــى األدارج ،وإن ــزال
البندقية من على األكتاف ،ووضع لغة
املصالح املشتركة واالحـتــرام املتبادل
ً
بــدال منها .وأكــدت الصحيفة أن إيــران
أثبتت أن الغرب ال يعترف إال باألقوياء
وال يركع إال أمام اإلرادات الصلبة.
(األخبار)
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سياسة

إسرائيل ـ ليكس

وثائق ضابط االرتباط اإلسرائيلي مع المعارضة السورية []4

هوس إسرائيلي بحزب الله من لبنان وسوريا إلى
يبقى حزب الله الشاغل الرئيسي
للعدو اإلسرائيلي ومحط اهتمامه
واهتمام عمالئه .عشرات الملفات
ُ
التي قرصنت من الكومبيوتر
الشخصي لضابط االرتباط اإلسرائيلي
مع المعارضة السورية ،مندي
الصفديَ ،ومن هاتفه تشير الى ما
يشبه َ
«الهوس» بحزب الله .رسائل
ومحادثات وصور وخرائط كلها
تتعلق بالحزب وبتحركات قادته
وعناصره وطلبات لجمع ًمعلومات
عنه وعن خططه ،وصوال الى
مالحقة لبنانيين في الخارج على
أساس أنهم مقربون منه في
محاولة الستدراجهم .عيون عمالء
إسرائيل على حزب الله في كل
!مكان في العالم

رضوان مرتضى
ّ
بعد عملية «شهداء القنيطرة» التي نفذها
حزب الله في ّ ،2015/1/28
ردًا على اغتيال
ال ـعــدو ق ــادة فــي ال ـح ــزب ،بـيـنـهــم الشهيد
جـهــاد عـمــاد مغنية وج ـنــرال إيــرانــي في
غــارة إسرائيلية استهدفت موكبهم في
ّ
منطقة القنيطرة الـســوريــة ،تلقى مندي
ال ـص ـف ــدي ،ال ـس ــاع ــة  ،17:40رس ــال ــة من
ّ
«ب ـشــار سـلـطــان» عـبــر «سـكــايــب» تـحــذر
من أن «هيبة إسرائيل في األرض ،والثمن
سيكون غاليًا فــي حــال عــدم رد الجيش
ع ـلــى الـعـمـلـيــة ال ـت ــي ن ـفــذهــا حـ ــزب ال ـل ــه».
فــأجــاب مـنــدي «ه ـنــاك مخطط رح يلغي
حزب الله من شروشو ...انتظر لتشوف»!
ليرد األخير ممازحًا« :اللهم انصر العدو
اإلسرائيلي على حزب الله».

وفي الساعة  19:15من اليوم نفسه ،جرت
محادثة بني اإلسرائيلي «ناجي أرهيب»
(م ـج ـه ــول ال ـص ـف ــة) والـ ـصـ ـف ــدي ،ت ـحـ ّـدث
فيها األول عــن مـقـتــرح إســرائـيـلــي للرد
على العملية عــن طــريــق دعــم الجماعات
ّ
املسلحة في القلمون والسلسلة الشرقية
ومـســاعــدتـهــا لـلــوصــول ال ــى بعلبك .فــرد
مندي بأن املعركة يجب أن تكون منسقة
وهجومية ،الفتًا الــى أن إسرائيل قـ ّـررت
«ت ـخــديــر» ح ــزب ال ـلــه لـحــن االن ـت ـهــاء من
تجهيز األمور.
وفـ ـ ـ ــي  ،٢٤/٢/٢٠١٤جـ ـ ـ ــرت مـ ـح ــادث ــة
ب ــن «أح ـم ــد زي ـ ــدان» (م ـج ـه ــول الـصـفــة)
والـصـفــدي ،ســأل فيها األول عــن ضربة
ُو ِّجـهــت لـحــزب الـلــه ،فأجابه مـنــدي بأنها
ت ـم ــت م ـس ــاء ال ـس ـب ــت .ك ــذل ــك ُع ـث ــر عـلــى
مراسلة قديمة تعود إلــى عــام  ٢٠٠٨بني
العميل «ن .ن ».واللبناني «م .خ ».يفيد
فيها األخـيــر بــأن «د .ح ».يـقــوم بــإرســال
م ــادة  C4املـتـفـجــرة ال ــى ال ـعــراق بواسطة
«عناصر ينتمون الى مغنية».
وفي محادثة جرت في  ٢/٤/٢٠١٤بني
م ـنــدي وال ـضــابــط اإلســرائ ـي ـلــي يــوشــي
كــوبــرفــاســر (الــرئ ـيــس الـســابــق لشعبة
التحليل في الجيش اإلسرائيلي واملدير
العام لوزارة الشؤون االستراتيجية في
حكومة الكيان الصهيوني) ،يشير األول
ّ
الى أن الجماعات املسلحة في القلمون
تواصلت معه بشأن «دخــول شاحنات
كبيرة مغطاة بشوادر صفراء (يعتقد
بأنها تابعة لحزب الله) الى نفق» بمعدل
ن ـحــو ع ـشــر ش ــاح ـن ــات ي ــوم ـي ــا .وطـلــب
ّ
العمل على «تزويد الجماعات املسلحة
ب ــأجـ ـه ــزة م ــراقـ ـب ــة وأجـ ـ ـه ـ ــزة ت ـصــويــر
باألشعة السينية» .فأجابه كوبرفاسر
بـ ـ ــأن الـ ـجـ ـم ــاع ــات ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى كـشــف
األنفاق .وكشف مندي في املحادثة أن
املعارضة السورية زودت اإلسرائيليني
بمعلومات عــن وجــود نفق فــي جنوب
ســرغــايــا يـبـعــد ثــاثــة كـيـلــومـتــرات عن
بـلــدة الـنـبــي شـيــت الـلـبـنــانـيــة ،مــؤك ـدًا ّأن
«املجموعات أبلغتني استعدادها للقيام
بهذا العمل» ،أي رصد الشاحنات عبر

استخدام أجهزة املراقبة والتصوير.
وعـ ـث ــر فـ ــي املـ ـلـ ـف ــات ع ـل ــى ص ـ ــور جــويــة
وإحــداثـيــات لبعض مــواقــع حــزب الـلــه في
مـنـطـقــة الـقـلـمــون أرس ـل ـهــا ال ـص ـفــدي الــى
كــوبــرفــاســر ،وع ـلــى رس ــال ــة مــوجـهــة من
م ـج ـه ــول ال ـ ــى مـ ـن ــدي ت ـت ـض ـمــن خ ــرائ ــط
وإحداثيات عسكرية ملوقع تابعة للحزب
غ ــرب بـلــدة الـقـصــر فــي الـبـقــاع الشمالي،
إضافة الى شريط مصور ألسير إيراني
يــدعــى عبد الحسني رضــا أميني نجفي
معتقل لــدى إحــدى املجموعات السورية
املسلحة.
وفي  ،٤/٦/٢٠١٤جرت محادثة بني قائد
«لــواء القادسية» في «الجيش الحر» أسد
الخطيب وال ـص ـفــدي ،ت ـحـ ّـدث فيها األول
عن تحضيرات لعمل عسكري الستعادة
القلمون وقطع اإلم ــدادات العسكرية عن
حــزب الـلــه ،وطـلــب مساندة عسكرية في
ه ــذه الـعـمـلـيــة .وب ـتــاريــخ  ،٣/٧/٢٠١٤قــال
الخطيب في محادثة أخرى «إن موضوع
ً
قـ ــريـ ــة ال ـط ـف ـي ــل لـ ـي ــس سـ ـ ـه ـ ــا .ال ـج ـيــش
السوري وحزب الله ّأمنا الطريق للتحرك
بحرية باتجاه الـقــرى اللبنانية والـحــدود
مــع الـطـفـيــل» .وأض ــاف إن «ه ـنــاك حركة
غــري ـبــة ف ــي الـطـفـيــل ان ـطــاقــا م ــن مــواقــع
لحزب الله في بلدتي حام وبريتال ،حيث
تم قطع الكهرباء عن البلدتني ألكثر من
تسع ساعات» .وطلب الخطيب من مندي
«التحرك بقوة ألهمية هذا املوضوع وتأثير
القلمون على العاصمة (دمشق)» ،فأجابه
مندي بأنه سيدرس املوضوع ليرى كيف
يمكن التحرك .وبتاريخ  ،٣/١١/٢٠١٤في
مـحــادثــة ثــالـثــة بــن الـخـطـيــب والـصـفــدي،
أشــار مندي الــى أنــه تــواصــل مــع «البيك»،
وسـ ـ ــأل ال ـخ ـط ـيــب م ــا إذا كـ ــان مـفــوضــا
للحوار وما إذا كانت هناك «طريقة لحل
القضية» ،من دون أن ذكر تفاصيل حول
القضية الـتــي يـتـحــدثــان عـنـهــا ،وبـتــاريــخ
 ،٧/١٢/٢٠١٤ســأل الخطيب املـتــورط في
خـطــف صـحــافـيــن أجــانــب عــن «ال ـغ ــارات
اإلسرائيلية في دير ميماس».
وفي  ،٣١/١/٢٠١٥أرسل مندي رسالة الى
اإلسرائيلي شيمرات ريغيف (العالقات

«صديق جعجع» إلى إسرائيل لمناقشة «الصفقة»!
تضمنت امللفات التي وجــدت فــي كومبيوتر مندي
ال ـص ـفــدي م ـحــادثــة ج ــرت ف ــي  ،٢٦/١١/٢٠١٤بينه
وبــن كوبرفاسر ،يذكر فيها الصفدي أن شخصًا
من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
ّ
تحدث معه ،وأن هذا الشخص أعطى الضوء األخضر
لشخص آخر من طرفه لإلجتماع والتنسيق والتعاون
مع إسرائيل .وفي اليوم التالي ،في محادثة أخرى بني
كوبرفاسر والصفدي ،سأل مندي عن إمكانية زيارة
«صديق سمير جعجع» إلى دولة إسرائيل ملناقشة
تفاصيل «الصفقة» من دون االشــارة الى تفاصيل
إضافية .وســأل ما إذا كــان الجميع (فــي إسرائيل)
على علم بهذا اإلتـفــاق .وقــال إنــه مــن الـضــروري أن
يتحدث «سمير» معه غدًا .وفي  ،٢٩/١١/٢٠١٤جرت
محادثة بــن اإلسرائيلي نير بومز (مــوظــف سابق
في سفارة إسرائيل في واشنطن) والصفدي ،أشار
األخير فيها إلى أنه بعث برسالة عاجلة الى «يوشي»

حــول زيــارة «صديق سمير» إلــى إسرائيل ،لكنه لم
يتلق جــوابــا مـنــه ،فأجابه بــومــز بــالـقــول« :ســأحــاول
اإلمساك به» .وشـ ّـدد مندي على أن «سمير» ينتظر
إجابة عاجلة ،واذا كان الجواب إيجابيًا فسيستغرق
األمـ ــر ب ـعــض ال ــوق ــت ،ألن امل ـع ـلــومــات امل ـت ــوف ــرة لــدى
«سمير»« ،خطيرة جدًا وعلى أعلى املستويات».

رسائل ومحادثات وصور وخرائط كلها تتعلق بالحزب وبتحركات قادته
وعناصره وطلبات لجمع معلومات عنه (هيثم الموسوي)

معارضون سوريون
يزودون العدو
بمعلومات عن
المقاومة ومواقعها

اإلعــام ـيــة ف ــي الـكـنـيـســت اإلســرائ ـي ـلــي)،
تحت عنوان ُ«يرجى أن ترسل إلى يوشي»
(يعتقد أن املقصود يوشي كوبرفاسر)،
ّ
تتضمن «معلومات ُم ّ
سربة مــن ضباط
فـ ــي ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري» عـ ــن ت ـح ــرك ــات
لعناصر من حزب الله في قرية وادي حنا
السورية ،إضافة الــى معلومات عن نقل
مواد كيماوية من سوريا الى اليمن.

إحداثيات في القلمون
وم ــع ب ــدء ق ــرع ط ـب ــول م ـعــركــة الـقـلـمــون

األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة ،أرس ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـن ـ ــدي ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2015/05/09لكوبرفاسر صــورًا جوية
ل ـب ـعــض م ــواق ــع ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي مـنـطـقــة
القلمون مع إحداثياتها كاآلتي:
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج- N”14.14’33º44 :65
E”37.24’36º30
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج- N”13.93’33º44 :65
E”42.46’36º30
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج- N”27.26’33º42 :67
E”28.61’36º26
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج- N”37.69’33º42 :103
E”35.34’36º25
وف ــي  ٢٠١٥-٥-١٦ج ــرت م ـح ــادث ــة بني
كوبرفاسر والصفدي ،نقل فيها األخير
عن شخص لم يذكر اسمه في القلمون
ً
يطلب تدخال مباشرًا للجيش اإلسرائيلي
طالبًا إمداد املسلحني بصواريخ مضادة
للدروع ،بعد خسارة «الكثير من القتلى»،
وأضــاف راجيًا« :هيك سالح رح يردهن
عنا شوي .اعذرونا .تحملونا».
وفــي محادثة أخ ــرى فــي الـتــاريــخ نفسه،
أرسل مندي معلومة منقولة عن مصدر

واشنطن :إسرائيل اغتالت
ُ«ي ّ
عد اغتيال العميد السوري محمد
سليمان من قبل كوماندوس بحري
إسرائيلي قــرب طــرطــوس ـ ـ سوريا،
الدليل األول املعلوم حول استهداف
إسرائيل ملسؤول حكومي رسمي»،
هكذا تصف إحدى الوثائق الداخلية
ل ــ»وكــالــة األم ــن ال ـقــومــي» األمـيــركـيــة
 NSAالتي ّ
سربها إدوارد سنودن
أخ ـي ـرًا ع ــن عـمـلـيــة اغ ـت ـيــال مـســاعــد
الــرئ ـيــس ال ـس ــوري مـحـمــد سليمان
فــي  ١آب عــام  .٢٠٠٨وهـكــذا تكون
ّ
ت ـلــك الــوث ـي ـقــة ال ـســريــة ق ــد أك ـ ــدت ما
لــم تـعـتــرف بــه إســرائ ـيــل ول ــم تنكره
م ـنــذ ع ــام  ٢٠٠٨أي ض ـلــوعـهــا في
اغتيال سليمان ،وهــو ما اتهمها به
األمني العام لحزب الله ّ
السيد حسن
نصرالله سابقًا.
“سليمان كان لديه يد في  ٣مجاالت
أس ــاس ـي ــة :ق ـضــايــا داخ ـل ـيــة متعلقة
بالنظام والـحــزب ،قضايا عسكرية

حساسة ،وقضايا مرتبطة بلبنان
م ــن خـ ــال ت ــواص ـل ــه م ــع حـ ــزب الـلــه
وآخ ــري ــن ع ـلــى ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة
اللبنانية» ،هكذا تقول «وكالة األمن
ّ
املسربة املدرجة
القومي» في الوثيقة
فــي مـلــف بـعـنــوان «ال ـج ــدول الزمني
ل ــاغـ ـتـ ـي ــاالت ـ  .»٢٠٠٨يـ ــذكـ ــر أن
نصرالله ،فــي مقابلة مــع «األخـبــار»
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،أشـ ــار ال ــى أن هـنــاك
«رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا» ب ـ ــن اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال إس ــرائـ ـي ــل
لـسـلـيـمــان ودور األخ ـي ــر ف ــي حــرب
تموز  ٢٠٠٦الى جانب املقاومة.
“وثيقة وكالة األمن القومي األميركي
هي ّأول تأكيد رسمي على أن سليمان
اغتيل بعملية عسكرية إسرائيلية
ّ
التكهنات حول أن
وهي تنهي بعض
نــزاعــا داخ ــل الـحـكــومــة الـســوريــة هو
الذي ّأدى الى مقتله» ،قالت مجلة «ذي
إنترسبت» اإللكترونية التي نشرت
الوثيقة أمس.
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أوروبا

مجهول مفادها أن الجيش السوري ّ
جهز
منظومة صواريخ فولكان ،وأنه بعد رصد
اإلحداثيات (املرفقة ربطًا بالصور) ّ
يتبي
أن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وحـ ــزب ال ـل ــه قــامــا
بتثبيت هذه القواعد.

عمالء وراء البحار
ك ــذل ــك ج ــرت م ـحــادثــة ب ــن كــوبــرفــاســر
وم ـ ـ ـنـ ـ ــدي ،ت ـ ـحـ ــدث فـ ـيـ ـه ــا األخـ ـ ـي ـ ــر عــن
«الـسـعــي الس ـتــدراج أحــد قـيــاديــي حزب
الـلــه ال ــذي يعيش فــي ل ـنــدن» .وق ــد أبــدى
يــوشــي اهتمامه بـهــذا املــوضــوع .ويفيد
مضمون املحادثة بأن وسيلة االستدراج
ستكون فتاة .وفي محادثة أخرى ،يقول
الصفدي إن لديه مصدرًا للمعلومات عن
حزب الله ،ولديه قدرة على أداء املهمات
أيضًا.
ّ
وفــي مـحــادثــة مــع «ج ــان فــرنــش» (تـعــذر
تـحــديــد هــويـتــه) يــذكــر مـنــدي أن ــه يمتلك
«معلومات هامة» عن اللبنانيني «ع .ب».
و»ع .ن( ».يحمل جــواز سفر بريطانيًا)
الـ ـل ــذي ــن ي ـع ـم ــان فـ ــي ت ـه ــري ــب ال ـس ــاح

واألملـ ـ ـ ــاس ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أن ـه ـمــا يـعـمــان
ملصلحة «االستخبارات اإليرانية وحزب
ّ
الـلــه» و»يـغــذيــان خاليا أمنية فــي أوروبــا
تهدف الى استهداف الجالية اليهودية».
وفي مراسلة بني مندي وشخص ُيدعى
ّ
«أبــو خليل» (تعذر تحديد هويته سوى
أن ــه لـبـنــانــي) ،يـشـيــر األخ ـيــر ال ــى أن في
ح ــوزت ــه «م ـع ـلــومــات ه ــام ــة» ح ــول ق ــادة
عسكريني لحزب الله يمتلكون معلومات
عن مواقع وأسلحة تابعة للحزب ،إضافة
ال ــى مـعـلــومــات بـشــأن الـقـطــع العسكرية
للجيش اللبناني جنوب الليطاني وهي
ب ـق ـي ــادة «ضـ ـب ــاط ش ـي ـع ــة» .وذك ـ ــر «أب ــو
خليل» أن لــديــه معلومات عــن صــواريــخ
إسرائيلية الصنع من نوع «رافائيل» في
حــوزة حــزب الـلــه .وطلب مــن مندي عدم
التواصل هاتفيًا معه كونها «طريقة غير
آم ـن ــة» ،ف ـ ّ
ـرد األخ ـيــر بــأنــه سيعمل على
عـقــد اج ـت ـمــاع مــع ال ـج ـهــات اإلســرائـيـلـيــة
املختصة .واقترح «أبــو خليل» أن يكون
مكان االجتماع في القاهرة أو عمان.
كذلك وجدت رسالة من اللبناني «ن .ح،».
الذي يبدو أنه يعمل في مجال االتصاالت،
يعرض فيها خدماته على اإلسرائيليني
مقابل مبلغ  ٣٠٠٠دوالر شهريًا.
وضمن املراسالت املقرصنةُ ،عثر على
مـحــادثــة بــن مـنــدي واللبنانية «ن .ب».
التي تعمل في إحــدى املنظمات الدولية.
وفي سياق املحادثة ،أبلغته أنها تتنقل
بــن أمـيــركــا ولـبـنــان وفــرنـســا ،وتحدثت
ّ
ع ــن م ــؤت ـم ــر ك ـب ـيــر ع ــن ل ـب ـن ــان (تـ ـع ــذر
تحديد تفاصيله) ،وأبلغته أنها تحدثت
مع الشيخ موفق (تعذر تحديد هويته)،
وأن رئيس الجمهورية السابق ميشال
سليمان ك ــان مــوجــودًا فــي دار األوب ــرا
ف ــي ب ــاري ــس ،وس ــأل ـت ــه ع ــن س ـبــب عــدم
ق ــدوم ــه إل ــى فــرنـســا رغ ــم أن ـهــا حـجــزت
تــذكــرة سـفــر ل ــه ،فأبلغها بــأنــه تــواصــل
م ــع ش ـخ ــص ي ــدع ــى ح ــاي ـي ــم (م ـج ـهــول
باقي الهوية) ،وطلب منها التواصل معه
لترتيب ل ـقــاء .وأث ـنــاء امل ـحــادثــة ،أرسـلــت
«ن .ب ».صورتها مع شخصني (تعذر
تحديد هويتيهما).

محمد سليمان
«مجموعة صغيرة من الكوماندوس
ّ
البحري اإلسرائيلي نفذت االغتيال
قبالة سواحل طرطوس ،حيث أصاب
ّ
ق ــن ــاص س ـل ـي ـمــان ب ــرص ــاص ــات في
الـ ــرأس والــرق ـبــة خ ــال حـفــل عـشــاء
ك ــان يقيمه األخ ـيــر فــي مـنــزلــه قــرب
ال ـش ــاط ــئ ،ق ـبــل أن ت ـعــود املـجـمــوعــة
أدراجها بحرًا» ،تضيف املجلة.
ثـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط س ـ ـ ــابـ ـ ـ ـق ـ ـ ــن ف ــي
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مــن
املـهـتـمــن بـمـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
ّ
أكـ ـ ــدوا لـلـمـجـلــة أن «ال ــوك ــال ــة علمت
ب ــأم ــر االغ ـت ـي ــال م ــن خ ــال مــراق ـبــة
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة حـســب
تـ ـصـ ـنـ ـي ــف ال ـ ــوثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة» ،وأضـ ـ ــافـ ـ ــوا
«كـ ــان لــدي ـنــا إم ـكــان ـيــة ال ــدخ ــول الــى
االت ـصــاالت العسكرية اإلسرائيلية
لفترة من الزمن».
“ذي إنترسبت» ذكــرت أن سليمان
كـ ــان «ك ـب ـي ــر م ـس ـت ـش ــاري الــرئ ـيــس

ب ـ ـ ـش ـ ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون األمـ ـ ـ ــن
واالس ـت ـخ ـبــارات ،ويشتبه بــأنــه كــان
وراء ت ـس ـه ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
تدريب إيران وتسليحها لحزب الله،
كما يعتقد أنه كان املسؤول عن أمن
بناء منشأة «الكبر» النووية السورية
الـتــي قصفها الـطـيــران اإلســرائـيـلــي
عام .”٢٠٠٧
ّ
ـرت ب ــأن
املـ ـجـ ـل ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ذك ـ ـ ـ ـ ّ
اغـتـيــال سـلـيـمــان ج ــاء بـعــد أق ــل من
س ـت ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى اغـ ـتـ ـي ــال ال ـق ــائ ــد
العسكري في حزب الله عماد مغنية
ف ــي دم ـشــق ف ــي ش ـبــاط “ .٢٠٠٨لــم
ً
يـكــن فـقــط عـمــا انـتـقــامـيــا بالنسبة
لإلسرائيليني ...بل هو قطع الطريق
أم ــام عمليات مستقبلية» قــال أحد
ض ـب ــاط االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة
ممن عملوا مع اإلسرائيليني للمجلة،
تعليقًا على اغتيال سليمان.
(األخبار)

اهتمام بأئمة
مساجد عكار
ُعثر في أحد امللفات املحفوظة على الكومبيوتر
ّ
يتضمن
الشخصي ملندي الصفدي على جدول
أسماء أئمة مساجد وخطباء في دائرة أوقاف
عكار مع كشف بعناوينهم وأرقام هواتفهم
واألعمال الخاصة التي يزاولونها!

«عظمة» من إصبع
رون أراد!
في ملف على الكومبيوتر الشخصي ملندي
الصفدي حمل اسم «مندي ـ خاص» وجدت
ّ
مذكرة محفوظة تتعلق بالطيار رون أراد ،من
دون معرفة تاريخ كتابتها أو مصدر إرسالها.
والالفت أن الرسالة تشبه املذكرات الرسمية ،إذ
يتصدرها اسم «الجمهورية العربية السورية»،
مع خانتني فارغتني إحداهما للتاريخ وأخرى
للرقم ،مع عنوان «مذكرة لالطالع» .وجاء فيها
(حرفيًا)« :نحيطكم علمًا أن املسؤول (عن)
ملف املالح اإلسرائيلي رون اراد والذي سقطت
طائرته في  16أكتوبر عام  1986في جنوب
لبنان عند قيام إسرائيل بغارات على مناطق
جوار صيدا ،العميد «غ .خ ».وهو ضابط في
ّ
ومقرب من الرئيس بشار
القصر الجمهوري
األسد .وقد استلم امللف عام  2010بشكل
سري.
من الجدير بالذكر :أن العميد غ .خ .يعرف مكان
رفات املالح اإلسرائيلي رون اراد ً
بناء على
معلومات سابقة وردت إلى شعبة املخابرات
العسكرية ،تؤكد أن شخص لبناني شيعي
قد قدم عن طريق وسطاء «لحسن نصرالله»
األمني العام لحزب الله اللبناني عظمة من إصبع
يد املالح اإلسرائيلي.
وأكد الوسطاء لحسن نصرالله أن هذا الشخص
يعرف مكان وجود جثة رون أراد ،وأنه مستعد
لتقديم معلومات تحدد مكانها مقابل مبلغ 3
مليون دوالر أمريكي ،إال أن حسن نصرالله
قدم هذا الدليل على وفاة رون اراد إلى الجانب
اإلسرائيلي لالستفادة منه في صفقة تبادل
األسرى ،وبدأ الجهاز األمني التابع لحزب الله
محاولة ملعرفة هذا الشخص الذي قدم العظمة
ومعرفة مكانه ،إال أنه فشل.
في حني استطاع العميد غ .خ .وبالتعاون مع
اللواء آصف شوكت الوصول إلى هذا الشخص
وإحضاره إلى دمشق بالتعاون مع محامي من
بلدة املليحة في ريف دمشق .وكان اللقاء بني
الشخص اللبناني والعميد «غ .خ ».في قصر
تشرين بمدينة دمشق ،وحصل العميد غ .خ.
على كافة املعلومات املتعلقة بمكان وجود جثة
املالح اإلسرائيلي رون أراد ،حيث أبلغها بدوره
للرئيس بشار األسد ،وطلب الرئيس بشار
األسد نقل كافة امللفات والوثائق واألوراق
والصور والفيديوهات التي تتعلق بملف رون
أراد واملوجودة في شعبة املخابرات العسكرية
إلى العميد «غ .خ ».حصرًا.

مندي ّ
يهدد باللعب
بـ«رأس علوش»
في محادثة بني مندي الصفدي وفراس
الغضبان ،الناشط السياسي في املعارضة
السورية ،سأل األول عن موضوع «املخطوفات
عند زهران علوش» ،فأجابه الغضبان بأن
الجهة الخاطفة أخبرته بأن املخطوفات في
حوزة «لواء الرحمن» في دوما ،ثم تهربت
من متابعة املوضوعّ .
فرد مندي بأن لديه
«معلومات دقيقة»
تفيد بأن املخطوفات
موجودات «عند
علوش» ،ألن جهة
وسيطة قد التقت
ّ
بهن ،وأن اإلفراج
ّ
عنهن متعلق بأمر
من علوش نفسه.
ً
وختم مندي قائال:
«الزم يعرف زهران
إنو إذا احتاج األمر
بوصلو وبخلي
االوالد يلعبوا براسو كرة قدم»!

دبلوماسي فلسطيني
يستعين بـ«أبو رسالن»
في  ،٨/٦/٢٠١٤جرت محادثة بني مندي
الصفدي وديبلوماسي فلسطيني ُيدعى
«عبدالكريم الريهاوي» ،أشار فيها األخير
الى أن لديه مشكلة في جواز سفره ،وطلب
مساعدة مندي في األمر عن طريق تأمني
اجتماع له مع نائب رئيس البرملان النمساوي.
وفي محادثة أخرى بني مصعب الحريري
والصفدي ،قال مندي إنه ينتظر دخول
الحريري الى مدينة درعا ،فأجابه األخير بأنه
يحاول ذلك.
وأبلغه أن ضابطًا سوريًا منشقًا هو املالزم
مهران املقداد (رقم هاتفه )0789869356
يحتاج الى جواز سفر مزور.

ّ
جهاديو سيناء
وصواريخ «لواء البدر»
ذكر مندي الصفدي ،في محادثة مع يوشي
كوبرفاسر ،أنه سيجتمع مع شخص لديه «كل
التفاصيل عن تنظيم القاعدة» .وأضاف أن هناك
معلومات عن  40شخصًا دخلوا سيناء (مصر)
وبدأوا بالتدريب.
وفي  2014/04/28أبلغ الصفدي كوبرفاسر أن
«أحمد فرحات» هو الشخص املكلف باألعمال
اللوجستية للجماعات اإلرهابية .وفي تاريخ
 ،2014/05/01في محادثة أخرى بينهما ،أكد
مندي أن صواريخ «تاو» األميركية موجودة
في حوزة «لواء البدر» التابع لـ»حركة الشام
اإلسالمية» ،وأن «أمير اللواء» هو «أبو أيمن» (رام
حمدان ـ إدلب).
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
«استطالع ال
خبث سياسي»
جانب جريدة «األخبار» املوقرة
عطفا على الرد الذي نشر في جريدتكم
الغراء صباح أمس ،تحت عنوان «خبث
سياسي ال استطالع» ،والــذي تضمن
بعض املغالطات في سياق الــرد على
نتائج االستطالع الذي أجريناه حول
رئاسة الجمهورية ،ونشرته «األخبار»
( 14تـمــوز  2015الـعــدد  )2640يهمنا
توضيح التالي:
ً
أوال ،حول هامش الخطأ ،كما ورد في
ال ــرد ،حـيــث اعـتـبــر أن الـقــاعــدة الدنيا
ألصــول املعاينة تنطلق من اســاس ال
يقل عن  30شخصا ،كما لو أن الدراسة
اعـتـمــدت أس ـلــوب الـعـيـنــة العشوائية
الطبقية أو الطبقية العنقودية ،وهذا
مــا لــم يحصل ،حيث أشــرنــا ال ــى أننا
اعـتـمــدنــا اس ـلــوب العينة العشوائية
البسيطة ،واكتفينا ،بالتالي ،باالشارة
ال ــى االت ـج ــاه ــات ال ـعــامــة عـنــد تعميم
الـ ـنـ ـت ــائ ــج عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى األقـ ـضـ ـي ــة،
فيما تــم تظهير املــؤشــرات فقط على
امل ـس ـت ــوى ال ــوط ـن ــي .وقـ ــد اوردن ـ ـ ــا في
ال ـن ــص «ان ح ـج ــم ال ـع ـي ـنــة ال يسمح
بكشف االحجام الحقيقية للمرشحني
في األقضية اال انها تعطي صورة عن
االتجاهات العامة».
ث ــانـ ـي ــا ،إن م ــرك ــز ب ـ ـيـ ــروت لــأب ـحــاث
وامل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات ل ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــل ي ــوم ــا
االستخدام السياسي في استطالعاته
التي تعتمد دائمًا املنهجية العلمية،
ويمكن جـهــاز الـتــواصــل واالع ــام في
الـقــوات اللبنانية ســؤال بعض نوابه
الذين تعاملوا مع املركز سابقًا حول
املـقــدار العلمي فــي استطالعاته على
حساب الخبث السياسي.
مركز بيروت لألبحاث والمعلومات

♦♦♦

القوات تنفي
«إسرائيل ليكس»
في معرض حق ّ
الرد على ما ورد أمس
في «األخبار» تحت عنوان« :إسرائيل
ّ
يتطوعون لخدمة
ـ ليكس :لبنانيون
إســرائـيــل»ّ ،
يهم الــدائــرة االعالمية في
القوات اللبنانية توضيح ما يلي:
ً
أوال :دأب ــت صحيفة «األخـ ـب ــار» على
زج اس ــم «الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» واس ــم
رئـيــس ال ـحــزب سمير جعجع بسبب
أو من دون سبب كما في املقال موضع
البحث في عدد من املواضيع ،وهي ال
ُ
تـفـ ّـوت فرصة لتشويه صــورة الحزب
ورئيسه (.)...
ثانيًا :فات صحيفة «األخبار» أن بطل
ال ــرواي ــة املــدعــو «ن .ن ».ك ــان مشتبهًا
ب ــه ف ــي ع ــدد م ــن مـ ـح ــاوالت االغ ـت ـيــال
واالغ ـت ـي ــال ب ــن ع ــام ــي  1992و1994
ط ــال ــت م ـســؤولــن ك ـب ــارًا ف ــي ال ـق ــوات،
ومن بينها االشتباه بعالقته باغتيال
الرفيق نديم عبد النور في األشرفية.
ثــالـثــا :تستغرب ال ـقــوات اللبنانية ان
تقوم «األخبار» بنشر هكذا معلومات
فيما لو كانت صحيحة ،بدل إعطائها
لألجهزة القضائية واألمنية املعنية
والـ ـت ــي ك ـ ــان ل ـه ــا الـ ـب ــاع ال ـط ــوي ــل فــي
الكشف عن الكثير من عمالء اسرائيل
وشبكاتها في لبنان.
رابعًا :تطالب القوات اللبنانية املراجع
القضائية واألمنية املختصة اعتبار
مــا ورد فــي جــريــدة «األخ ـبــار» إخبارًا
ُ
والتحرك على أساسه لتبيان الحقيقة
من عكسها وهي تعلن في هذا الصدد
عن نيتها رفع دعوى «افتراء جنائي»
ضــد «األخ ـب ــار» انـطــاقــا مما ورد في
املقال املذكور.
القوات اللبنانية
جهاز االعالم والتواصل
الدائرة االعالمية

في الواجهة

اآللية الثالثة لمجلس الوزراء:

إما التوافق أو ...التوافق

خطف االتفاق االيراني ـ ـ
االضواء من االزمات
الغربي ُ
َ
الداخلية ،ون ِظر اليه على
انه الصدمة التي ستخرج
لبنان ـ ـ وان يقتضي انتظار
بعض الوقت ـ ـ من معظم
مشكالته ،واخصها انتخاب
رئيس للجمهورية .مصدر
المشكالت تلك واولها

نقوال ناصيف
ّ
يتعي انتظار وقت طويل ،ربما،
قد
ق ـبــل ان ي ـحــن اوان وص ـ ــول ع ــدوى
ايجابيات االتفاق االيراني ـ ـ الغربي
الـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان .اذ ي ـم ــر ق ـب ــا بــال ـي ـمــن
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وسـ ـ ــوريـ ـ ــا ،وب ــالـ ـع ــاق ــات
االيرانية ـ ـ السعودية ،الى ان يرسو
ذات ي ـ ــوم هـ ـن ــا .ال ـ ــى ذل ـ ــك ال ـ ـيـ ــوم ،ال
اح ــد فــي وارد االل ـت ـفــات ال ــى الــداخــل
اللبناني.
مر املوعد الـ 26النتخاب الرئيس من
دون انتخابه اقل من عادي ،وال احد
يـبـحــث حـقــا فــي مــا ينتظر الجلسة
املـقـبـلــة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـعــد عطلة
الفطر ،على نحو يعيد االنتظام الى
حـكــومــة الــرئـيــس تـمــام س ــام .اضــف
ان ت ــراج ــع ال ـس ـجــال ف ــي التعيينات
ال ـع ـس ـكــريــة واالمـ ـنـ ـي ــة يـجـعـلـهــا فــي
االيـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـل ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة ل ـل ـع ـط ـلــة
اس ـت ـح ـق ــاق ــا جـ ــديـ ــا وداه ـ ـ ـمـ ـ ــا ،عـلــى
اب ــواب الشهر املقبل ،مــع بـ ّـت مصير
رئ ـي ــس االرك ـ ـ ــان ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ــواء
ولـ ـي ــد س ـل ـم ــان ت ــأج ـي ــا ل ـت ـســري ـحــه.
مــا يقتضي قبل  7آب ـ ـ وهــو موعد
اح ــال ـت ــه ع ـلــى ال ـت ـقــاعــد ـ ـ ـ ـ ب ــت ايـضــا
مـصـيــر والي ــة قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد
جـ ـ ــان قـ ـه ــوج ــي فـ ــي ص ـف ـق ــة واحـ ـ ــدة
متكاملة :تأجيل جماعي للتسريح

يضم اليهما االمــن الـعــام للمجلس
االعلى للدفاع اللواء محمد خير.
ب ــات ــت م ـش ـك ـل ـتــا آلـ ـي ــة ع ـم ــل مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ال ـع ـس ـكــريــة
واالم ـن ـيــة م ـتــازم ـتــن .االت ـف ــاق على
احداهما يشق الطريق الــى التفاهم
ع ـلــى االخ ـ ـ ــرى .م ــع ذل ـ ــك ،ال ت ـب ــدوان
ب ــرس ــم الـ ـحـ ـل ــول ال ــوشـ ـيـ ـك ــة ،م ـق ــدار
مـ ــا ه ـم ــا م ـق ـب ـل ـت ــان ع ـل ــى م ــزي ــد مــن
التصعيد.
ـض الـ ـك ــام ع ــن آلـ ـي ــة ج ــدي ــدة
ل ــم يـ ـف ـ ِ
اخــرى الدارة اعـمــال مجلس ال ــوزراء
الـ ـ ــى انـ ـطـ ـب ــاع ــات ايـ ـج ــابـ ـي ــة ،تـتـيــح
ت ــواف ــر تـســويــة محتملة ب ــن رئـيــس
الحكومة وتكتل التغيير واالصــاح
وح ـ ــزب الـ ـل ــه .ت ـم ـ ّـس ــك سـ ــام بــرفــض
تعطيل مجلس الوزراء ،يقابله رفض
الفريق اآلخر الخوض في اي مخرج
ال ي ـضــع ب ــن ي ــدي ــه ف ـي ـتــو الـتـعـطـيــل
مـ ــن خ ـ ــال االص ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى ال ـت ــواف ــق
املطلق آلية وحيدة ودائـمــة لقرارات
ال ـس ـل ـطــة االج ــرائـ ـي ــة .ه ـك ــذا ت ـه ــاوت
ســري ـعــا بـضـعــة اق ـت ــراح ــات تـنــاولــت
امكان البحث في آلية ثالثة كتجزئة
ق ــرارات مجلس الـ ــوزراء وتصنيفها
في ترتيب يبدأ باالقل اهمية ّ
تدرجا
ذهابا الى االكثر اهمية ،او ما ُسمي
قرارات ميثاقية امللزمة للتوافق.
ي ـخ ـت ـل ــف سـ ـ ـ ــام وت ـ ـك ـ ـتـ ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واالصـ ــاح وح ــزب الـلــه عـلــى طريقة
م ـ ـقـ ــاربـ ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت فـ ـ ــي م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ب ـ ــل اض ـ ـحـ ــى ال ـت ـص ــوي ــت
املشكلة الرئيسية فــي طريق تمكني
املـجـلــس مــن ات ـخــاذ ق ــرارات ــه .يحظى
رئيس الحكومة بدعم الرئيس نبيه
بــري والـنــائــب ولـيــد جنبالط وتيار
امل ـس ـت ـق ـبــل بــال ـت ـش ـبــث بــال ـت ـصــويــت،
ويـ ـق ــف فـ ــي املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـ ــ»ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـت ـ ـشـ ــاوري»
بــاإلصــرار على توافق يحاذر مقدار
ما يستطيع التعطيل:
ـ يقول سالم باالحتكام الى املادة 65
مــن الــدسـتــور الـتــي ت ـنــادي بــاولــويــة
الـتــوافــق عـلــى ان يصبح التصويت
ف ــي ح ــال اخ ـفــاقــه م ـلــزمــا .تــالـيــا فــإن

امل ـ ـ ـ ــادة  65دون س ـ ــواه ـ ــا ،ودونـ ـم ــا
الحاجة الى اجتهادات ،وحدها تقرر
طريقة عمل مجلس الوزراء وتنظمه،
سواء حضر رئيس الجمهورية ام لم
يحضر ،وس ــواء كــان فــي منصبه او
شـغــر ه ــذا املـنـصــب ،كــونـهــا تختص
تحديدا بصالحيات مجلس الوزراء
وات ـ ـخـ ــاذه ه ــو ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ،وال ـ ـ ــذي ال
ّ
يصوت الرئيس فيه.
ـ على طرف نقيض منه ،يعزو تكتل
ال ـت ـغ ـي ـي ــر واالص ـ ـ ـ ـ ــاح وحـ ـ ـ ــزب ال ـل ــه
تطبيق احـكــام امل ــادة  65الــى وجــود
رئـيــس الـجـمـهــوريــة فــي منصبه .ما
يقتضي تحت وطأة الشغور تعليق
مفاعيل هــذه امل ــادة ،وجعل التوافق
املطلق آلية وحيدة التخاذ القرارات،
مــا دام مجلس الـ ــوزراء تــولــى وكالة
صـ ــاح ـ ـيـ ــات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـ ــا ان وق ــع
الشغور.
مفاد ذلك ان ال مكان آللية ثالثة لعمل
مجلس الــوزراء ،بل تفاهم الفريقني ـ
وهــو مــا يـبــدو حـتــى اآلن عـلــى االقــل
متعذرا ـ على تفسير جديد ومشترك،
يـتــوئــم م ــا ب ــن مـفـهــومــن متباينني
للتوافق.
ع ـلــى ان ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ــاح
وحزب الله يذهبان الى ابعد من ذلك:
 1ـ ال قرار يصدر عن مجلس الوزراء
مـ ـ ــا لـ ـ ــم يـ ـ ـج ـ ـ ِـر الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق عـ ـلـ ـي ــه بــن
امل ـك ــون ــات الــرئ ـي ـس ـيــة ف ـي ــه .م ــا يفيد
بــرفـضــه الـتـصــويــت ف ــي ك ــل حـ ــال .ال
تتحدث وجهة النظر هذه عن الوزراء

تكتل التغيير
واالصالح وحزب الله
متمسكان برفض
التصويت

ج ـم ـي ـعــا ،وت ـم ـي ــز ب ــن عـ ــدد ال ـ ـ ــوزراء
الــذيــن تـتــألــف منهم الـحـكــومــة وبــن
املـكــونــات الرئيسية ،اذ يضم ّ
مكون
واحــد احيانا اكثر مــن وزي ــر .يشمل
هـ ــذا الـتـفـسـيــر ل ـل ـت ــواف ــق ،م ــن ضمن
هــذه اآللية ،عــدم الحاجة الــى توقيع
ال ــوزراء ال ــ 24قــرارات مجلس الــوزراء
م ــا دام ــت امل ـكــونــات الــرئـيـسـيــة الـتــي
ينتمي اليها الوزراء ـ ـ سواء حضروا
او اضطر بعضهم للغياب ـ ـ قد وافقت
عليها .على ان تطبيق هذه القاعدة
ال يسري على املراسيم العادية التي
يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الـ ــوزراء والــوزيــر او ال ــوزراء
املختصون ،بحيث يلزم الوزراء الـ24
توقيعها ،وال يمسي القرار نافذا ما
لم يمهره هؤالء.
يترجح هــذا التفسير بني آلية اولى
اعتمدت على اثــر الشغور الرئاسي
ب ـت ـك ــر ُي ــس الـ ـت ــواف ــق امل ـط ـل ــق ،وآل ـي ــة
ثانية أ ِخذ بها باصرار من سالم في
االشهر الثالثة املنصرمة تتغاضى
عن موافقة الوزراء الـ 24وتواقيعهم،
وتكتفي بـمــوافـقــة الـكـتــل الحكومية

المشهد السياسي

جعجع يبادر بين عون وسالم
ال يـ ـ ـ ـ ــزال الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــود يـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـلــى
ال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورات ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
ّ
ف ـ ــي ظـ ـ ــل انـ ـتـ ـظ ــار م ـخ ـت ـل ــف الـ ـق ــوى
انعكاسات االتفاق النووي اإليراني
على الــواقــع اللبناني ،وحـلــول عيد
الفطر نهاية هذا األسبوع.
محاوالت إحداث اختراق في العالقة
بـ ــن رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـم ــام س ــام
ورئ ـي ــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالصـ ــاح
النائب ميشال عــون ،تابعها رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
بـعــد زي ـ ــارة ق ــام بـهــا إل ــى س ــام ّأول
مــن أمــس ،تبعتها زي ــارة مــوفــده إلى
الرابية ملحم الرياشي لوضع عون
في أجواء لقاء جعجع مع سالم.
ّ
ّ
م ـصــادر مــطـلـعــة أكـ ــدت لـ ـ «األخ ـب ــار»
أن «جعجع تـنــاول فــي اللقاء أهمية
رأب الصدع في الحكومة في الظرف
الحالي ،وحماية االستقرار الوطني
واعـتـمــاد املـقــاربــة املناسبة لتسيير
ع ـمــل ال ــدول ــة ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب رئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة» .وأكـ ـ ــدت املـ ـص ــادر أن

«ه ـنــاك تــوافـقــا بــن ال ـق ــوات والـتـيــار
أن تكون أولويات العقد االستثنائي
ملجلس النواب ،إقرار قانون انتخاب
جديد وقانون استعادة الجنسية».
وال ت ـخ ــرج زيـ ـ ــارة جـعـجــع ل ـس ــام لـ
«ترطيب األجواء مع عون» ،عن سياق
م ـفــاع ـيــل ورقـ ـ ــة إعـ ـ ــان الـ ـن ــواي ــا بــن
التيار والقوات ،التي اتفق الجانبان
بموجبها على التعاون في التواصل
مــع مختلف الـفــرقــاء السياسيني .إذ
يبدي جعجع اهتمامًا بالوصول إلى
مــوقــف مـشـتــرك مــع ع ــون أم ــام ســام
وباقي القوى السياسية ،تحديدًا في
مــا خـ ّـص مسألتي قــانــون االنتخاب
واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـج ـن ـس ـي ــة ،ف ـي ـمــا بـقــي
موقف سالم مبهمًا ،مع تأكيده على
ّ
نيته تحقيق ال ـتــوازن فــي الحكومة
بما يضمن استمرار عملها.
ومــن املقرر أن يــزور النائب ابراهيم
ك ـن ـع ــان مـ ـ ـع ـ ــراب ،مـ ــوف ـ ـدًا مـ ــن عـ ــون،
الس ـت ـك ـم ــال ال ـب ـح ــث فـ ــي امل ــواض ـي ــع
املطروحة .وكــان الفتًا أمــس ،انعقاد

جدد التيار الوطن
الحر دعوة مناصريه
الى التجمع اليوم

ل ـق ــاء ن ـقــابــي كـبـيــر ج ـمــع ال ـقــوات ـيــن
والعونيني ،هو األول من نوعه بعد
إعــان النوايا ،ضم رؤســاء املصالح
النقابية لدى الطرفني.
من جهة أخرى ،أرجأ رئيس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه ب ــري جـلـســة انـتـخــاب
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـ ـ  ،26وال ـت ــي
كانت مقررة أمس ،إلى  12آب املقبل.
ونقل ّ
نواب عن بري في لقاء األربعاء
النيابي ،توقعاتع أن «تكون لالتفاق

ان ـع ـكــاســات ايـجــابـيــة عـلــى املـنـطـقــة،
وأن يساعد على تحقيق االنفراج في
لبنان».
فـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،لـ ـ ــم ت ـ ـ ــدم ه ــدن ــة
األسـبــوعــن الـتــي تـحــدث عنها عون
عـقــب الـجـلـســة الـحـكــومـيــة الخميس
املــاضــي طــويــا ،بـعــد أن دع ــا التيار
الوطني الحر مناصريه الى التجمع
ال ـيــوم أم ــام هـيـئــات األقـضـيــة مبقيًا
برنامج التحرك رهن لحظة حصوله.
وت ـقــول م ـصــادر الــراب ـيــة إن الـتـحــرك
«وس ـي ـلــة الب ـق ــاء ال ـش ــارع ح ــاض ـرًا ال
سيما أن املفاوضات الحكومية بدأت
لتوها».
وك ـ ـ ــان ال ـ ـطـ ــاب الـ ـع ــونـ ـي ــون ع ـم ــدوا
ليل أمــس الــى تــوزيــع مناشير تحت
عنوان «نعم أنا مسيحي ولن أسمح
ب ـت ـه ـم ـي ـشــي» م ــع ه ــاش ـت ــاغ  #م ـعــا_
نستعيد_حقنا .وأكدت املناشير عدم
مـســاومــة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر على
حقوق املسيحيني.
(األخبار)
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أسرار فيينا بحسب اآلذاريين وخصومهم
جان عزيز

جدول
اعمال
مجلس
الوزراء شرط
التوافق
وجزء ال يتجزأ
منه

الرئيسية ،وتحديدا التيار الوطني
الحر وتيار املستقبل.
 2ـ ي ـت ـم ـســك ه ـ ــذا الـ ـف ــري ــق بـتـعـمـيــم
التوافق املطلق ،غير املـشــروط ،على
وضع جدول االعمال شأن القرارات،
ما يجعله يرفض اي جدول لالعمال
ال ي ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار تـحـفـظــه عن
اي م ــن ب ـن ــوده ،خــافــا لــوجـهــة نظر
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة بـمـعــارضـتــه منح
ُ َ
ال ــوزي ــر صــاح ـيــة ل ــم ت ـع ــط لــرئـيــس
الجمهورية بازاء وضع جدول اعمال
مجلس ال ـ ــوزراء ال ــذي هــو صالحية
ح ـصــريــة لــرئ ـيــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء.
ال ي ـســع رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة رفــض
ج ـ ــدول االع ـ ـمـ ــال ،وال ت ـج ـم ـيــده ،وال
ارغ ـ ــام رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء على
اع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ـيــه ،اال ان ل ــه عـنــدئــذ
طرح اي بند من خارج الجدول.
واقع االمر ما يعنيه هذا الشرط ابقاء
الـيــد موضوعة على ج ــدول االعـمــال
ك ــي تـ ـك ــون ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ال ـع ـس ـكــريــة
واالم ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ــي رأس بـ ـ ـن ـ ــوده .مـلــف
املــرحـلــة الـحــالـيــة مــن املــواجـهــة التي
يقودها التكتل.

حتى االتفاق النووي الواحد ،يبدو قد انشطر
اتـفــاقــن متباينني وقــراءتــن متناقضتني في
لبنان .لكل من فريقي الصراع اتفاقه وقراءته
وتوقعاته وإرهاصاته.
ً
مــن وجـهــة نظر  14آذار أوال ،أن االت ـفــاق بني
إي ــران وال ـغــرب لــم يكن متوقفًا منذ أع ــوام ،ال
ح ــول تـقـنـيــات الـتـخـصـيــب وال ح ــول نتائجه
الـسـيــاسـيــة .ي ـجــزم أح ــد ص ـقــور ه ــذا الـفــريــق
بأن العقدة الوحيدة التي ظلت تؤخر االتفاق،
كانت تلك املخفية وغير املعلنة ،ال بل كبرى
القطب السرية املحاكة بــن سطور صفحاته
املـئــة :م ــاذا عــن حصة اســرائـيــل فـيــه؟ وحصة
اسرائيل ،يتابع الركن اآلذاري ،تعني بوضوح
كامل أمرين اثنني :أمن اسرائيل ومصالحها
في املنطقة .وهذان الهدفان االسرائيليان ال بد
أنهما قد تم االتـفــاق حولهما ،ضمن املالحق
ال ـس ــري ــة التـ ـف ــاق ف ـي ـي ـنــا .وهـ ــو م ــا سـيـفــاجــئ
حسابات املهللني لالتفاق النووي في املحور
اإليراني .ال بل ،يتابع املسؤول اآلذاري قراءته
بشكل أوضح :هذان الهدفان يشمالن بال شك
وضــع حــزب الـلــه فــي لبنان وســوريــا ،ووضــع
ً
سوريا املتفجر ،وصوال إلى كل امللفات العربية
التي تورطت فيها طـهــران .باختصار ،يجزم
املسؤول اآلذاري بأن إيران هي من سيدفع في
امللفات العربية ،بنتيجة اتفاق فيينا .ولن تكون
هي من سيقبض.
ليست قــراءة القطب اآلذاري مجرد تخمني أو
ً
تحليل .بل يسوق لتزكيتها وتأكيدها سيال
ً
مما يراه أدلة وبراهني :أوال كالم السيد حسن
ن ـصــرال ـلــه م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،وتــوق ـفــه
لــدقــائــق طويلة عند مــوقــف إي ــران مــن الكيان
االسرائيلي ومبدئية السيد خامنئي حيال هذه
املسألة ورفــض إيــران املطلق ألي تنازل على
هذا الصعيد ...كل ذلك ،بحسب الركن اآلذاري،
مؤشر واضح على أن املسألة مطروحة .ال بل
طرحت ،وربما اتفق عليها ،واألرجح أنها ذللت.
ك ـيــف؟ لننتظر ونـ ـ َـر .ثــانـيــا ،حـمــاســة املــوقــف
الفرنسي .فالكل يعلم أن باريس كانت األكثر
تعنتًا مــن بــن مجموعة الست حيال االتفاق
مع طـهــران .وهــي من عرقل مـحــاوالت سابقة
للحل .وذلك ألسباب عدة ،تتراوح بني السياسة
واملصالح االقتصادية ربما ،وتموضع اإلدارة

الفرنسية تقربًا من الرياض ومناوءة لطهران.
فجأة وافقت باريس على صيغة فيينا .ال بل
باتت متحمسة لها ومسرعة لزيارة العاصمة
اإلي ــران ـي ــة .مل ـ ــاذا؟ ي ـقــول اآلذاري ـ ـ ــون إن لــديـهــم
ً
معلومات مؤكدة بأن مسؤوال سعوديًا رفيع
املستوى ،كان قد زار العاصمة الفرنسية قبل
أسابيع .وإنــه عقد خلوة طويلة جدًا مع خلية
األزمات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية
التابعة لإلدارة هناك .في محصلة الخلوة ،طرح
الـفــرنـسـيــون عـلــى امل ـس ــؤول ال ـس ـعــودي فكرة
تحركهم باتجاه واشنطن ،إلقناع األميركيني
بإدراج بند إبعاد بشار األسد عن دمشق ،مع
اإلبقاء على نظامه ،على أجندة التفاوض مع
طهران .رد املسؤول السعودي بأن هذا الطرح
مرفوض ألنه متواضع جدًا .وبأن الحد األدنى
املقبول هو اإلطاحة باألسد وبنظامه ،وإقامة
حـكــم جــديــد فــي دم ـشــق ،ي ـتــواله املـعــارضــون
املــدعــومــون مــن السعودية .ذهــب الفرنسيون
بعدها لعرض األمر على األميركيني .لم يتمكن
اآلذاريــون من معرفة جواب واشنطن .غير أن
دعم باريس التفاق فيينا وحماسها لترجمته
وال ـبــدء بتحقيق مفاعيله ،مــؤشــران بحسب
اآلذاريــن إلى أن األمــر قد تم ،وأن الصفقة قد
أقرت.
دليل ثالث يسوقه اآلذاري ــون ،يقولون إنه بعد
أيام قليلة ستقرأون كالمًا واضحًا وصريحًا
للرئيس األميركي بــاراك أوباما ،يقول فيه أن
أكثر ما شجعه على املضي في اتفاق فيينا
ه ــو امل ــوق ــف ال ــروس ــي اإلي ـج ــاب ــي ج ـ ـدًا حـيــال
رؤية واشنطن نفسها ألزمات منطقة الشرق
األوسط .ال بل أكثر من ذلك ،سيكشف أوباما
ً
أنــه تلقى اتـصــاال من الرئيس الــروســي ،بحث
خالله معه في الوضع السوري تحديدًا ،وفي
مصير الــرئـيــس األسـ ــد! هــل يعقل أن يكون
بوتني قد ناقض موقفه املعلن قبل أيام حيال
دعمه األسد؟ فلننتظر أيضًا ،يقول اآلذاريون،
ولنترقب كالم أوباما...
يبقى دليل رابــع ،ماذا حصل على األرض في
ال ـي ـمــن ،فــي شـكــل م ـتــزامــن مــع ات ـفــاق فيينا؟
م ـجــرد م ـصــادفــة؟ األك ـي ــد أن م ــوازي ــن الـقــوى
ف ــي حـ ــروب املـنـطـقــة ال ت ـعــرف االرتـ ـج ــال وال
املصادفات.
يبتسم أنـصــار الـفــريــق املـقــابــل حـيــال الـقــراءة
اآلذارية التفاق فيينا برمتها .هي مثال للتفكير

بحسب التمني يقولون .ال شيء جديًا فيها إال
رغـبــات أصحابها .يقول أصــدقــاء طـهــران إن
من يقرأ صفحات االتفاق املئة ونيف ،يكتشف
تفاصيل ما حققته إيــران في مواجهتها مع
ال ـغ ــرب .حـتــى ال ـبــرامــج املـعـلــومــاتـيــة ،وأس ـمــاء
مـ ـ ــوردي ت ـكــونــولــوج ـيــا اإلن ـت ــرن ــت امل ـح ـظــورة
عليها ،تضمنها االت ـف ــاق ،لجهة رف ــع الحظر
وإل ـغ ــاء ال ـع ـقــوبــات وف ـتــح ط ـه ــران عـلــى الـعــالــم
ً
الـغــربــي .فـضــا عــن تـتــويــج ذل ــك ب ـقــرار أممي
يـشـكــل تـصــديـقــا م ــن قـبــل الـشــرعـيــة الــدولـيــة
لحق إيران النووي .ثم ،كيف لدولة بهذا الحجم
املقبل ،وب ــواردات من رتبة ثمانية أصفار في
غ ـضــون سـتــة أش ـه ــر ،وبــاح ـت ـيــاط غـ ــازي هو
ال ـثــانــي ف ــي ال ـعــالــم ونـفـطــي ه ــو ال ــراب ــع دول ـيــا،
وبانفتاح غربي يشبه الهرولة أو حتى التسابق
األوروبــي ـ ـ األميركي على االستثمار فيها...
كيف لها في املقابل أن تدفع ثمنًا؟! وأين؟ في
ســوريــا وفــي لـبـنــان؟! أي فــي املـكــانــن اللذين
شـكــا ال ـعــامــود الـفـقــري لـصـمــودهــا ومـســرح
كباشها الــذي ساهم فــي إقـنــاع الـغــرب نفسه
بالذهاب إلى االتفاق معها .أكثر من ذلك ،يقول
أصدقاء إيران ،من يقرأ اتفاق فيينا ،يكتشف
بوضوح جلي ،أن الغرب أعطى طهران حقها
الكامل في استيراد السالح ملحاربة اإلرهاب.
واألهــم حقها في تصديره لهذه املهمة أيضًا.
ً
تصديره ملن؟! هنا يكمن أصال جوهر اتفاق
فيينا .وهنا تكمن العلة األساسية التي دفعت
الغرب إلى إبرامه .أن إيران ستكون جزءًا من
التحالف الــدولــي ملـحــاربــة اإلره ــاب ومكافحة
أنشطته واستئصال جماعاته .ومــن ال يفقه
هــذه املسألة ،سيكون غائبًا عــن نتائج فيينا
كما عن مشهد الشرق األوسط ملا بعد فيينا.
هــل يعقل إذن أن تـكــون إي ــران قــد ربـحــت كل
ش ــيء؟ يـجـيــب أص ــدق ــاؤه ــا :أن ـظ ــروا اآلن إلــى
أفغانستان ،وإلى الــدور اإليراني في مساعدة
واش ـن ـطــن عـلــى االن ـس ـحــاب م ــن مستنقعات
كابول .هناك حيث صارت منظمة شانغهاي
تـضــم إس ــام آب ــاد ،وحـيــث ينفتح أف ــق العالم
الـ ـج ــدي ــد ،خ ـص ــوص ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـغ ــرب
عمومًا وواشنطن خصوصًا ...تبقى مسألة
اســرائـيــل؟ غــزة هــي الـجــواب اإليــرانــي الوحيد
حيال هذه القضية .إال إذا كان بعض اآلذاريني
حريصًا على أمن الكيان الصهيوني أكثر من
واشنطن نفسها!

تقرير

ّ
المحكمة الدولية :شهود االدعاء يهزون روايته
تهتز رواية االدعاء العام في املحكمة
الــدول ـيــة ال ـخــاصــة بــاغـتـيــال الــرئـيــس
رفيق الـحــريــري .لهذه الــروايــة أركــان،
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا أن ـ ـ ــه اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا إل ـ ـ ــى ح ــرك ــة
االتصاالت الهاتفية ،استنتج االدعاء
أن املـ ـتـ ـهـ ـم ــن الـ ـخـ ـمـ ـس ــة (م ـص ـط ـف ــى
بـ ـ ــدر ال ـ ــدي ـ ــن وسـ ـلـ ـي ــم ع ـ ـيـ ــاش وأس ـ ــد
صـ ـ ـب ـ ــرا وحـ ـ ـس ـ ــن عـ ـنـ ـيـ ـس ــي وحـ ـس ــن
م ـ ــرع ـ ــي) شـ ـ ــاركـ ـ ــوا ف ـ ــي ال ـت ـخ ـط ـي ــط
لـلـجــريـمــة ،وف ــي إع ــداده ــا وتنفيذها.
وح ــرك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ه ـ ــذه «س ـم ـحــت
ب ــاالسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج» أن ب ـع ــض امل ـت ـه ـمــن
اشـ ـت ــروا شــاح ـنــة مـيـتـســوبـيـشــي من
البداوي يوم  ،2005/1/25وفخخوها
وف ـجــروهــا فــي مــوكــب ال ـحــريــري يــوم
 14شـبــاط  .2015تضيف ال ــرواي ــة أن
املتهمني عنيسي وصـبــرا أسهما في
«اختالق» الشريط املسجل الذي ظهر
فيه أحمد أبو عدس ليتبنى الجريمة.
ك ــذل ــك ُي ــزع ــم أن ـه ـمــا تــول ـيــا االت ـص ــال
بـمـكـتــب ق ـن ــاة ال ـج ــزي ــرة ف ــي ب ـي ــروت،
إليصال الشريط.

الـثـغــر فــي ال ــرواي ــة ب ــدأت تـظـهــر علنًا
م ــن ج ـل ـســات اس ـت ـج ــواب امل ـســؤولــن
ع ــن م ـع ــرض الـ ـسـ ـي ــارات الـ ـ ــذي يــزعــم
االدع ـ ـ ــاء أن ال ـشــاح ـنــة اب ـت ـي ـعــت مـنــه.
ف ــأح ــد الـ ـشـ ـه ــود ق ـ ــال إن امل ـ ـعـ ــرض ال
يـبـيــع شــاحـنــات مـقــودهــا إل ــى الجهة
اليمنى .فيما قــال آخــر إن من اشترى
امليتسوبيشي لــم يـكــن يحمل هاتفًا
خ ـل ــوي ــا .واملـ ـف ــاج ــأة ك ــان ــت أن تــاريــخ
الـيــوم ال ــذي زعــم املحققون أن عملية
بيع الشاحنة جرت فيه ،غير مؤكد .إذ
تبني أن أصـحــاب املـعــرض لــم يكونوا
دقيقني فــي تسجيل الـتــواريــخ ،كذلك
فإنهم يمألون الفواتير بعد أيــام من
إجـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـي ــع ،وع ـشــوائ ـيــا.
و»يمكن االستنتاج» أن محققي لجنة
ال ـت ـح ـق ـيــق ال ــدول ـي ــة وم ـك ـتــب االدع ـ ــاء
الـ ـع ــام «طـ ـ ّـوعـ ــوا» ن ـتــائــج اس ـت ـجــواب
املـ ـس ــؤول ــن ع ــن م ـع ــرض الـ ـسـ ـي ــارات،
لكي تتوافق مع نظريتهم حول حركة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت .وه ـ ــذه ال ـن ـظ ــري ــة قــائـمــة
ف ــي أح ــد جــوان ـب ـهــا ع ـلــى زع ــم وج ــود

هــواتــف للمتهمني ،كــانــت تنشط في
البداوي يوم  25كانون الثاني .2005
لكن بعض إفــادات الشهود تشير إلى
أن عملية البيع جــرت يــوم  17كانون
الـثــانــي  ،2005مــا يعني نـســف رواي ــة
املدعي العام بشأن حركة االتصاالت.
الضربة الثانية أتت خالل استجواب
ش ـ ـهـ ــود م ـك ـت ــب ق ـ ـنـ ــاة الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة ،إذ
ت ـض ــارب ــت رواي ـت ـه ــم ع ــن االتـ ـص ــاالت
الـتــي وردت إلــى املـكـتــب ،مــع مواقيت
االتصاالت التي استند إليها االدعاء
ف ــي مـ ــواد ق ـ ــراره االت ـه ــام ــي .الـضــربــة
الـثــالـثــة أت ــت أم ــس ،مــن إفـ ــادة شاهد
كان يعمل محققًا في لجنة التحقيق
ال ــدول ـي ــة .اإلي ـط ــال ــي ل ــورن ــزو الن ــزي،
وخـ ـ ــال ع ـم ـلــه م ــع ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق،
قابل شاهدًا يقول االدعــاء إنه ّ
تعرف
إلـ ــى ص ـ ــورة امل ـت ـهــم ع ـن ـي ـســي ،زاع ـمــا
أنــه كــان ي ــراه برفقة أحـمــد أبــو عدس
ف ــي م ـس ـجــد ف ــي ال ـط ــري ــق ال ـج ــدي ــدة.
االستماع إلى إفادة الشاهد ـ ـ املحقق
ك ــان يـهــدف إلــى فـهــم منهجية عمله.

وتـبــن خــال اسـتـجــوابــه وج ــود عدد
مــن الـثـغــر ال ـتــي تـسـمــح باالستنتاج
ب ـ ـ ــأن املـ ـحـ ـقـ ـق ــن ّ
وج ـ ـ ـهـ ـ ــوا ش ــاه ــده ــم
ل ـكــي «يـ ـتـ ـع ـ ّـرف» إلـ ــى الـ ـص ــورة الـتــي
يريدونها .فأصول التحقيق تقتضي
ع ــرض ص ــور ألش ـخ ــاص متشابهني
ع ـل ــى الـ ـش ــاه ــد ،الخـ ـتـ ـب ــار ص ـح ــة مــا
تختزنه ذاكرته .لكن ّ
تبي أن املحققني
وضـعــوا على «لــوح الـعــرض» صــورة
لشخص من مواليد عــام  ،1983فيما
املـتـهــم م ــن مــوال ـيــد ع ــام  .1969كــذلــك
ســأل املحامي املكلف تمثيل مصالح
عنيسي ،فينسان كورسيل البــروس،
الـشــاهـ َـد ـ ـ املـحـقــق ،عــن سبب وضعه
صـ ـ ــورًا ألقـ ـ ـ ــارب ع ـن ـي ـســي ،ف ـ ــرد بــأنــه
ن ـســي .كــذلــك ل ــم ي ـعــط تـفـسـيـرًا لـكــون
غالبية أصحاب الصور ينتمون إلى
ً
الـطــائـفــة الـشـيـعـيــة ،قــائــا إن ـهــا ربما
الـ ـص ــدف ــة .فـ ـق ــال ل ــه املـ ـح ــام ــي« :أه ــي
ال ـص ــدف ــة ال ـت ــي تـصـنــع األشـ ـي ــاء كما
يجب؟» ،فرد الشاهد ـ املحقق بالقول:
ربما نعم.

أحمد أبو عدس (األخبار)
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مجتمع وإقتصاد

تحقيق بالتزامن مع عيد الفطر ،ستغرق قرى وبلدات جبل لبنان والعاصمة بيروت والضواحي بالنفايات المنزلية الصلبة.
الطريق الى مطمر عين درافيل مقفلة باألتربة ،والناشطون ّ
أعدوا العدة ّ
وجهزوا الخيم ،فيما تقول البلديات إنها
ستعتصم لثالثة أيام فقط .ومن المتوقع أن يصدر موقف اليوم عن النائب وليد جنبالط حول الموضوع

النفايات على الطرقات في عيد الفطر
بسام القنطار
ق ـبــل ي ــوم م ــن ال ــدع ــوة ال ـتــي وجهتها
حملة إقفال مطمر الناعمة وحملة كفى
نفايات ،للتوجه صباح يــوم الجمعة
 2015/7/17إلى مدخل «مطمر املوت»
إلق ـف ــال ــه بـشـكــل ن ـهــائــي ودائ ـ ــم ،ب ــدأت
القوى السياسية في قرى غرب عاليه
ت ــدرس سـقــف ه ــذا ال ـت ـحــرك ،ال ــذي من
املتوقع أن ّ
يحول حاويات النفايات في
بيروت وجبل لبنان الى مرتع ألكوام
ضـخـمــة م ــن ال ـن ـفــايــات بــال ـتــزامــن مع
حلول عيد الفطر .وفي وقت سعى فيه
وزي ــر الــزراعــة أك ــرم شهيب الــى إقناع
املعتصمني بتأجيل تحركهم الى يوم
االثنني املقبل تفاديًا لتنغيص فرحة
العيد على اللبنانيني ،أصـ ّـر املجتمع
امل ـح ـلــي ع ـلــى مــوق ـفــه ب ــإق ـف ــال املـطـمــر
ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ،وذلـ ــك ل ـت ـعــذر حـصــول
إجماع على تأجيل موعد االعتصام،
وال ــرف ــض ال ـقــاطــع م ــن ق ـبــل الـبـلــديــات
وال ـج ـم ـع ـي ــات االه ـل ـي ــة ل ـل ـخ ـطــة ال ـتــي
طرحها وزيــر البيئة محمد املشنوق،
وتقضي بتمديد العمل باملطمر لفترة
ان ـت ـقــال ـيــة تـمـتــد ح ـتــى أواخـ ـ ــر كــانــون
الثاني  ،٢٠١٦على أن يستقبل املطمر
ً
 ٦٠٠طن من النفايات يوميًا بــدال من
استقباله  ٣٠٠٠طن.
«ال داعي لتحفيز الناس على املشاركة
فــي االع ـت ـصــام» ،يـقــول رئـيــس رابـطــة
أبناء الحكمة وليد الشعار« .الروائح
الـكــريـهــة الـتــي انـتـشــرت بشكل واســع
هذا االسبوع وصلت أمس إلى عرمون
وال ـ ـشـ ــوي ـ ـفـ ــات وع ـ ـ ــن عـ ـ ـن ـ ــوب ،وه ــي
أكـبــر محفز لحسم الـنــاس خياراتهم
بــامل ـشــاركــة ف ــي ه ــذا االع ـت ـصــام ال ــذي
يجمع الــداعــن الـيــه على رفضهم أي
ت ـف ــاوض ع ـلــى م ـســألــة ف ـتــح ال ـطــريــق،
قبل إعالن الحكومة أن مطمر الناعمة
ـ ـ عــن دراف ـيــل قــد أقـفــل بشكل نهائي،
ولن يستقبل أي شاحنة نفايات بعد
اليوم.
أج ـ ــود ال ـع ـي ــاش ،ال ـن ــاش ــط ف ــي حملة
إق ـف ــال مـطـمــر الـنــاعـمــة ـ ـ ع ــن دراف ـيــل
أك ـ ــد فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن
م ــواك ــب امل ـع ـت ـص ـمــن س ـت ـن ـط ـلــق غ ـدًا
الجمعة مــن الـقــرى املحيطة باملطمر
عـنــد الـســاعــة الـتــاسـعــة صـبــاحــا ،على
أن ي ـتــم الـتـجـمــع أمـ ــام مــدخــل املـطـمــر
عند الساعة العاشرة صباحًا ،حيث
سيتم إغ ــاق الـطــريــق ونـصــب الخيم
واالعـ ـ ـ ــان أن م ـط ـمــر ال ـن ــاع ـم ــة ـ ـ ـ عــن

دراف ـيــل مغلق بشكل نهائي ال عــودة
عـنــه .ولـفــت الـعـيــاش الــى أن املشاركة
هــذه املــرة ستكون كثيفة ج ـدًا ،مؤكدًا
أن اكثر من  ٦٠شابًا وشابة من بلدة
ب ـعــورتــه س ـي ـشــاركــون ف ــي االعـتـصــام
املفتوح .ولفت العياش الــى أن حملة
إقفال مطمر الناعمة ـ عني درافـيــل ال
تــأخــذ أوامــرهــا مــن أحــد ،وهــي ليست
على تنسيق مع حملة «كفى نفايات»
الـتــي تـشــارك فيها البلديات والـقــوى
السياسية ،وبــالـتــالــي سيكون هناك
ت ـج ـم ـع ــان م ـن ـف ـص ــان فـ ــي ال ـن ــاع ـم ــة،
االول ثــابــت ال يـتــزحــزح تقيمه حملة
إقـفــال مطمر الـنــاعـمــة ،أمــا االعتصام
الثاني فال نعرف كيف سيبدأ ومتى
سينتهي وبأوامر من؟
بالعودة الــى املرحلة االنتقالية التي
تـطــرحـهــا وزارة الـبـيـئــة تـحــت عـنــوان
«الـخـطــة الــوطـنـيــة للنفايات الصلبة
املرحلة االنتقالية :من  18تموز 2015
ـ ـ  31كــانــون الـثــانــي  ،»2016يتبني أن
الــوزارة تراهن على نجاح املناقصات
خـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـت ـ ــة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر ف ـ ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
الخدماتية ،وبالتالي انطالق عملها،
خـصــوصــا فــي جـبــل لـبـنــان الجنوبي
والشمالي ،لكن هذه الخطة ال تلحظ
أن م ـنــاق ـصــة بـ ـي ــروت وال ـضــاح ـي ـتــن
ال تـ ــزال ت ـ ــراوح عـنــد الـنـقـطــة الـصـفــر.
وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــإن ال ـط ـل ــب مـ ــن مـجـلــس
االنماء واالعمار إطالق مناقصة ثالثة
ملنطقة ب ـيــروت وضــوا ّحـيـهــا ونـجــاح
ه ـ ـ ــذه املـ ـن ــاقـ ـص ــة وف ـ ـ ـ ــض ع ــروضـ ـه ــا
والتلزيم والتجهيز وانطالق االعمال،
ت ـح ـت ــاج ال ـ ــى م ـه ـلــة ت ـم ـتــد ألكـ ـث ــر مــن
ستة أشـهــر ،وإن أي مرحلة انتقالية
س ـ ــواء ارتـ ـك ــزت ع ـلــى ط ـمــر ال ـن ـفــايــات
فــي مـطـمــر الـنــاعـمــة ـ ـ عــن دراف ـي ــل أو
أي منطقة اخ ــرى ،يجب أن تــراعــي أن
 ١٨٠٠طن يوميًا من النفايات ناتجة
من بيروت والضواحي سوف تحتاج
الى ما ال يقل عن تسعة اشهر كمرحلة
انتقالية قبل انطالق العمل في املواقع
الجديدة.
رئيس بلدية عبيه ـ عني درافيل غسان
حمزة أكد لـ»األخبار» أن قرار بلديات
املنطقة يقضي باالعتصام ملدة ثالثة
اي ــام تـبــدأ ي ــوم الجمعة وتنتهي يــوم
االحـ ـ ــد ،وأن ـ ــه ع ـلــى ضـ ــوء ن ـتــائــج هــذا
االعـ ـتـ ـص ــام وال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ــذي سـتـتـخــذه
الحكومة بداية االسبوع سوف يتقرر
مصير االعتصام .ولفت حمزة الى أن
البلديات ترفض رفضًا قاطعًا اقتراح

يتوقع صدور
موقف عن النائب
وليد جنبالط
اليوم بعد لقائه
وزير البيئة (مروان
بو حيدر)

قرار بلديات المنطقة يقضي
باالعتصام لمدة ثالثة أيام فقط
الوزير محمد املشنوق بطمر  ٦٠٠طن
من النفايات يوميًا في مطمر الناعمة
ـ ـ عــن دراف ـي ــل ،ل ـعــدة أس ـب ــاب ،أبــرزهــا
أن ه ــذا االق ـت ــراح يمكن أن يستمر ملا
ب ـعــد املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،وأن يتخذ
قـ ـ ــرار ب ـت ـحــويــل م ـط ـمــر ال ـن ــاع ـم ــة ال ــى
موقع دائــم للمنطقة الخدماتية التي
تضم الـشــوف وعاليه وبعبدا مــا عدا
الضواحي ،ضمن املناقصات الجديدة،
وم ــا يستتبع ذل ــك مــن تسليم املطمر
للمتعهد الجديد وتمديد عمله لفترة
إضافية تمتد لعشر سنوات أو أكثر،
وه ــو أم ــر مــرفــوض مــن قبلنا .وشكك
حمزة في قبول البلديات التي توجد

فيها مكبات عشوائية مثل برج حمود
وحـبــالــن وس ــرار وزح ـلــة وغـيــرهــا أن
تستقبل النفايات الـتــي تطمر حاليًا
فــي الـنــاعـمــة ،مشيرًا الــى أن أخـطــر ما
فــي املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ان ـهــا لــم تذكر
أي بند يتعلق باملعالجة ،ما يعني ان
معمل املعالجة في منطقة برج حمود
ستبقى قدرته االستيعابية  ٣٠٠طن،
وان الـنـفــايــات ستبقى تـغـلــف وتنقل
وتدفن كما هي الى أجل غير مسمى.
واصدر اللقاء الديمقراطي بيانا أعلن
فيه أمــا ان موعد  ١٧تموز هو املوعد
النهائي إلقفال املطمر وأي تمديد لن
ُيقبل ومــا سينتج عن ذلــك ال تتحمله
املنطقة وأهلها بل سياسة التسويف
وعدم الحسم التي إعتمدت في األشهر
املاضية .من هذا املنطلق ،فإننا نعلن
أن منطقة الشوف واإلقليم وعاليه قد

تحملت قسطها من العبء واملسؤولية
مـنــذ ال ـعــام  ١٩٩٨وه ــي لــن تـكــون بعد
ال ـ ـيـ ــوم م ـك ـب ــا ل ـل ـن ـف ــاي ــات وال س ــاح ــة
للحسابات املالية والسمسرات التي
تقوم بها الشركات وخاصة تلك التي
تقدمت بعروضها في اللحظة األخيرة
والتي ال نقبل أن تكون املنطقة ساحة
لحساباتها الخاصة.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ان وزي ـ ــر الـبـيـئــة
محمد املشنوق سوف يلتقي بالنائب
وليد جنبالط الـيــوم ،وليس معلومًا
بـعــد املــوقــف ال ــذي سيتخذه جنبالط
بناءًا على هذا اللقاء.
تجدر االشــارة الى أنه في حال تمرير
الـتـمــديــد املـقـتــرح لطمر الـنـفــايــات في
مطمر الناعمة ـ عني درافيل فسيكون
هذا التمديد هو السابع ملطمر دفن فيه
ما يقارب  ١٨مليون طن من النفايات.

تقرير

أهالي تمنين الفوقا ينتفضون على آليات المقالع

قطع أهالي بلدة تمنين الفوقا،
أمس ،الطريق المؤدي الى مقالع الصخر،
لمدة ساعتين ،احتجاجا على األذى
والضرر اللذين تسببهما آليات المقالع
للبلدة والهلها ،مهددين بخطوات
تصعيدية بعد عيد الفطر ما لم تظهر
بوادر معالجة سريعة لهذه «األزمة»

رامح حمية
«رضـيـنــا ان يستفيدوا مــن املقالع،
ولــو بطريقة مخالفة لـلـقــانــون ،لكن
مــش عـلــى حـســاب أوالدنـ ــا وبيوتنا
وبـســاتـيـنــا وم ـص ــادر رزق ـن ــا» .بهذه
العبارة يحاول محمد الزيز ابن بلدة
تمنني الفوقا ـ غرب بعلبك ،التعبير
ع ــن اس ـت ـيــائــه وس ـخ ـطــه م ــن مشكلة
آل ـيــات امل ـقــالــع ال ـتــي تـنـقــل الـصـخــور
داخــل أحياء البلدة ،والتي «لــم يجد
ً
ل ـهــا امل ـس ــؤول ــون ح ــا م ـنــذ أك ـثــر من
ع ــام» .عـشــرات الـشــاحـنــات الضخمة
املحملة بــالـصـخــور مــن مـقــالــع جــرد
ب ـلــدة تـمـنــن ال ـفــوقــا ،تـعـبــر األح ـيــاء
ّ ً
ـدم ـ ــرة» الـبـنــى
الــداخ ـل ـيــة ل ـل ـب ـلــدة «م ـ ـ
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـل ـب ـلــدة ،م ــن جـ ـ ــدران دعــم

وقـ ـن ــوات ص ــرف ص ـح ــي ،ومـتـسـ ّـبـبــة
ب ـت ـش ـق ـقــات وت ـص ــدع ــات ف ــي جـ ــدران
امل ـن ــازل الـقــريـبــة م ــن ال ـطــرقــات الـتــي
ت ـس ـل ـك ـه ــا ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات .ال تـقـتـصــر
أض ـ ــرار شــاح ـنــات امل ـقــالــع ع ـلــى هــذا
ال ـح ــد ،وإن ـم ــا تـمـتــد ل ـت ـط ــاول مـئــات
الـ ــدون ـ ـمـ ــات مـ ــن ب ـس ــات ــن األشـ ـج ــار
املـثـمــرة عـلــى اخـتــافـهــا مــن مشمش
وك ــرز ول ــوز وج ــوز وت ـف ــاح« ،تـمــوت
االش ـج ــار نـتـيـجــة ال ـغ ـبــار املـتـصــاعــد
وبـسـبــب تــدمـيــر ال ـطــرقــات الــزراع ـيــة
الـتــي استصلحها أهلنا منذ عقود
الستعمالها من قبل أبناء البلدة في
الوصول إلى أرزاقهم» كما يقول علي
محمد ناصر لـ»األخبار».
أكـثــر مــن  18مقلعًا للصخر تنتشر
ف ــي جـ ـ ــرود ت ـم ـنــن الـ ـف ــوق ــا ،وتـعـمــل

آل ـي ــات ضـخـمــة عـلــى تـفـجـيــر ونـبــش
الصخور في جــرود البلدة ،ويجري
ن ـق ـل ـهــا ب ــال ـش ــاح ـن ــات ع ـب ــر ط ــرق ــات
ال ـب ـلــدة الــزراع ـيــة (ف ــي أعــالــي تمنني
الفوقا) ،ومنها إلى طرقاتها الفرعية
ً
الداخلية وصوال حتى الطريق العام.
يـشـكــك الـكـثـيــر م ــن اب ـن ــاء تـمـنــن في
أن جـمـيــع امل ـقــالــع ت ـقــع ف ــي مـلـكـيــات
خــاصــة ،الفـتــن الــى ان هـنــاك الكثير
من املقالع «تلتهم» مشاعات البلدة.
طـ ـ ـ ــوال الـ ـفـ ـت ــرة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،مـ ــا ان ـف ــك
االه ـ ــال ـ ــي ي ــرسـ ـل ــون شـ ـك ــاواه ــم ال ــى
الجهات املعنية ،سواء لبلدية تمنني
الفوقا أو األجهزة األمنية أو محافظ
بعلبك ـ الهرمل ،وبقيت األمــور على
حالها دون ان تلقى هــذه الشكاوى
ردا ،ب ــال ــرغ ــم م ــن امل ـع ــان ــاة الـيــومـيــة

لــأهــالــي وال ـخ ــاف ــات ال ـيــوم ـيــة بني
أبناء البلدة الواحدة.
ل ــم ي ـت ــوان يــوســف قــاســم أح ــد أب ـنــاء
بـلــدة تمنني الـفــوقــا ،وامل ـجــاور منزله
لـ ـلـ ـط ــري ــق ال ـ ـ ـ ــذي ت ـس ـل ـك ــه ش ــاحـ ـن ــات
امل ـقــالــع ،عــن الـتـقــدم بـشـكــوى ملحافظ
ب ـع ـل ـبــك ـ الـ ـه ــرم ــل م ـن ــذ س ـن ــة بـسـبــب
التشققات والتصدعات التي أصابت
مـنــزلــه وم ـنــازل جـيــرانــه ،أتبعها منذ
ايـ ـ ــام ب ـش ـك ــوى ج ــدي ــدة وف ـ ــق م ــا ق ــال
لـ»األخبار» ،وأرفقها بعريضة موقعة
م ــن غــال ـب ـيــة أبـ ـن ــاء ال ـب ـل ــدة يـطــالـبــون
فيها «بــرفــع األذى والـضــرر عــن أبناء
تمنني الفوقا ،واإليـعــاز إلــى األجهزة
املختصة العمل على معالجة مشكلة
آلـ ـي ــات امل ـق ــال ــع مل ــا ف ــي ذلـ ــك م ــن ضــرر
كبير على السالمة الخاصة والعامة»،
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اضاءة

ماركس ضد سبنسر

االنقالب واقتصاد الزومبي

لكن ال ـســؤال االه ــم أيــن سيتم تجهيز
ال ـخ ـل ـيــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي سـتـسـتــوعــب
ن ـ ـفـ ــايـ ــات املـ ــرح ـ ـلـ ــة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة؟ هــل
س ـت ـكــون ل ـج ـهــة ب ـل ــدة ال ـنــاع ـمــة حيث
طبيعة االرض الصخرية تحتم القيام
بأعمال حفر وتجهيز تمتد لشهرين
كحد أدنــى؟ ومــاذا عن جاهزية شركة
سـ ـك ــوم ــي لـ ـلـ ـقـ ـي ــام بـ ــأع ـ ـمـ ــال ال ـط ـم ــر،
خ ـص ــوص ــا ل ـج ـه ــة امل ـ ـعـ ــدات وال ـب ـن ـيــة
التحتية من أنابيب وأغلفة وغيرها،
خـصــوصــا أن ال ـشــركــة أبـلـغــت االدارة
املمثلة بمجلس االنماء واالعمار ،منذ
أكثر مــن عــام ،أن الـقــدرة االستيعابية
لـلـمـطـمــر ق ــد اس ـت ـن ـف ــدت ،وأن أع ـم ــال
سالتوسعة تحتاج إلــى ش ــراء أراض
وتـجـهـيــزات ،وأن املتعهد يحتاج الى
ستة أشهر كحد أدنــى إلتمام تجهيز
خلية جديدة للطمر!

ك ـم ــا أرفـ ـ ــق ال ــرج ــل شـ ـك ــواه ب ـت ـقــاريــر
م ــن مـهـنــدســن ي ــؤك ــدون أن «اآلل ـي ــات
الضخمة والثقل الظاهر على الطريق
وم ــا تـسـبــب ب ــه م ــن ع ـلــو وان ـخ ـفــاض
فــي الــزفــت مــن جـهــة امل ـن ــزل» ،أحــدثــت
تصدعات وتشققات في جدران منزله،
مع التأكيد على «وجود خطر أكبر ما
تجر املعالجة» .محمد الزيز تقدم
لم
ِ
اي ـض ــا ًب ـش ـك ــوى إلزال ـ ــة خ ـطــر انـهـيــار
ج ـ ــدار دع ـ ــم ك ـب ـي ــر ،ن ـت ـي ـجــة ال ـض ـغــط
«ال ـهــائــل» مــن شــاحـنــات امل ـقــالــع ،ومــا
يمثله من تهديد للسالمة العامة.
بلدية تمنني الفوقا حاولت معالجة
املشكلة سابقًا تحت إلحاح األهالي،
فلجأت إلى «ترقيع» الحفر في طرقات
الـبـلــدة الــداخ ـل ـيــة ،إال أن ذل ــك لــم يكن
كافيا ألهــالــي الـبـلــدة ،وخـصــوصــا أن

االنضمام الى اليورو مع السنوات الخمس عشرة من
غسان ديبة
بعده يمكن رؤيــة مــدى التاثير السلبي لليورو .ففي
«فــي االنقالبات سابقا كانت الدبابات هي املرحلة االولى زاد الناتج املحلي للفرد ثالث مرات من
السالح االمثل للقضاء على الديمقراطية .نحو  4000يــورو الــى  12000ي ــورو ،امــا فــي املرحلة
اما هذه المرة فكان السالح ،المصارف»
الـثــانـيــة فـلــم يتحقق اي ن ـمــو ،فـيـمــا الـ ــدول األوروب ـي ــة
يانيس فاروفاكيس الناشئة التي بقيت خــارج الـيــورو حققت نموا جيدا،
كما ان املستقبل بعد االتفاقية االخـيــرة يبدو قاتما،
ب ـعــد االزم ـ ــة ال ـعــامل ـيــة ف ــي  2008ك ـتــب ج ــون كــويـغــن فقد توقع االقـتـصــادي اشــوكــا مــودي االسـتــاذ الزائر
كتابا سـ ّـمــاه «اقتصاد الــزومـبــي» يفند فيه مــا يمكن في جامعة برينستون ان ينكمش االقتصاد اليوناني
اع ـت ـبــاره املـسـلـمــات االق ـت ـصــاديــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة حــول بنحو ال ــ %10خــال مرحلة التقشف االتـيــة .ووافقته
كفاءة االسواق املالية
واستقرار االقتصاد الراسمالي .على ذلــك احــدى مؤسسات االعـمــال اليونانية ،حيث
شـ ّـبــه ه ــذه االف ـك ــار ،الـتــي عـ ّ
ـزال
ـ
ت
ال
ولكنها
ميتة
ـا
ـ
ه
ـد
توقعت انكماشا نسبته  %3.5هذه السنة بدل النمو
تسيطر على عقول اكثرية االقتصاديني والسياسات املـتــوقــع بـ ــ %2.9نتيجة ارتـفــاع الـضــرائــب واالج ــراءات
االقتصادية ،بانها كالزومبي ال حية وال ميتة .اليوم االخ ــرى الـتــي اتـفــق عليها فــي بــروكـســل .كـمــا هاجم
بعد سنوات عدة من االزمة واالصرار على تطبيق هذه صندوق النقد الدولي خطة االنقاذ الثالثة ،اذ ستؤدي
السياسات ،اصبحنا ا ُمــام واقــع ان هناك بلدا بكامله الــى ارتـفــاع الدين الــى الناتج املحلي الــى  %200خالل
اصبح ال حيا وال ميتا ،أخذ رهينة من خالل اسوأ انواع سنتني .كل هذه االرقام تعني ان االستمرار في الدين
التسلط الخارجي منذ زمن االستعمار ،اذ ّ
شبه البعض والتقشف لن يزيد الوضع اال سوءا وسيستمر الركود
وضــع الـيــونــان بــوضــع ال ــدول التابعة لالمبراطوريات واالنهيار االقتصاديان.
القديمة كالصني والعثمانيني ( )vassal stateفي فترة اذا الحل يكمن فــي االج ــراء الــراديـكــالــي بــالـخــروج من
ما قبل الدولة الحديثة.
الـ ـي ــورو واع ـت ـم ــاد ال ــدراخـ ـم ــا مــرة
م ـ ــا ال ش ـ ــك فـ ـي ــه ان ال ـي ـك ـس ـيــس
اخ ـ ـ ـ ــرى .ان هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج ،عـلــى
ت ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــراس وح ـ ـكـ ــوم ـ ـتـ ــه ك ــان ــا
الرغم من السلبيات التي ستنشأ
يواجهان اكبر معضلة اقتصادية
م ــؤقـ ـت ــا ك ـ ــاع ـ ــادة تـ ــوزيـ ــع ال ــدخ ــل
الناتجة عن التغيرات املتوقعة في
ال ـواحجــ ـ ــدهيــ ــثـت ربـحــ ـم ـك ــا،ـومف ـــةهـ فـوـ ـيــيحاـلـ ـكـت ــم بـارـيلـــداـخ الحل يكمن بالخروج
سعر الصرف ،اال انه على املديني
صغيرا مدينا بــ %180من دخله ،من اليورو واعتماد
املتوسط والبعيد كان سيؤدي الى
ال ــذي بــات ب ــدوره اقــل بـ ــ %25مما الدراخما مرة اخرى
اعــادة انتعاش االقتصاد اليوناني
كــان عليه فــي  ،2010وواح ــد من
نتيجة لزيادة الصادرات والسياحة
ك ــل اث ـن ــن م ــن ش ـب ــابــه ب ــا ع ـمــل،
وانتفاء اثار التقشف.
و %40مــن مـتـقــاعــديــه تـحــت خط
ف ــي تـ ـم ــوز  ،1794ب ـع ــد س ـن ــوات
ّ
الـفـقــر ،واقـتـصــاده مـهــدد بــانـهـيــار كــامــل نتيجة ازمــة قليلة على الثورة الفرنسية ،انقضت الثورة املضادة
سيولة نقدية في مصارفه ،اذ كانت ستنفد خالل ايام عـلــى اليعاقبة وقــادتـهــم روبسبيير وس ــان جــوســت.
ما سيؤدي الى انخفاض كبير في التبادل لالقتصادي وهــذه الحركة الثرموديرية (ثرمودير هو شهر تموز
والواردات وازمة انسانية كبرى.
في الروزنامة التي اعتمدت بعد الـثــورة) ،التي تغطت
صندوق
ومعه
ـي،
ـ
ب
االورو
بمواجهة ذلــك وقــف النظام
بانهاء ما عرف بـ»حكم االرهاب» ،مهدت الطريق لعودة
الـنـقــد ال ــدول ــي ،بـكــل تعنت وتـجـبــر ،راف ـضــا اي حلول امللكية بشكلها االمبراطوري لنابليون ،وقضت على
ف ــي ال ـت ـفــاوض ال ـقــائــم م ــع ال ـيــونــان مـنــذ  2010تحت الـجـمـهــوريــة االولـ ــى .وك ــان الـبــاشـفــة فــي اوائـ ــل عهد
مظلة الخطط االنـقــاذيــة ،ما عــدا االستسالم او الطرد الثورة الروسية مهووسني بفكرة الثرموديريني ،اي ان
م ــن مـنـطـقــة الـ ـي ــورو .اخ ـت ــار ت ـس ـي ـبــراس االس ـت ـســام تتعرض الثورة لخيانة من الداخل تعيد القيصرية او
بمذلة ورمــى في سلة املهمالت التفويض الــذي اعطاه اي شكل من اشكال الردة الراسمالية ،لكن لم يتحقق
ايــاه الشعب اليوناني في االستفتاء في  5تموز وفي خوفهم اال بعد  70سنة من الثورة .في اليونان سمح
االنتخابات العامة قبل ذلك في يناير املاضي.
تسيبراس بنشوء اســرع حركة انقالبية على ثورته
ـذي
ـ
ل
ا
ـؤال
ه ــل ك ــان ه ـن ــاك خ ـي ــار اخـ ــر؟ ه ــذا ه ــو الـ ـس ـ
الديمقراطية ،التي رأى فيها اليونانيون وشعوب اوروبا
يـطــرحــه ال ـب ـعــض .بـبـســاطــة ،امـ ــام الـتـعـنــت االوروب ـ ــي ،والعالم امال بالتغيير لكسر الجبروت الرأسمالي ،الذي
الــرافــض لــرفــع التقشف عــن كــاهــل الشعب اليوناني ،سحق شعوب العالم منذ  35عاما حتى االن ،لكن االمل
ك ــان عـلــى تـسـيـبــراس ،كـمــا دع ــاه الـكـثـيــرون ،الـخــروج يبقى بان يجد الشعب اليوناني ،ومعه بعض الشعوب
من طاولة املفاوضات وانهاء عضوية بلده في اليورو .االوروبية ،بعد سنوات من االزمة املستمرة ،انفسهم،
فـهــذا االنـتـمــاء لــم يجلب للشعب اليوناني اال الـخــراب كما وجد الشعب الروسي نفسه بني فبراير واكتوبر
االقـتـصــادي .واالن ،بسبب مــوقــف تـسـيـبــراس ،جلب  ،1917انهم بحاجة إلى ان يعلنوا ثورتهم الراديكالية
التبعية السياسية واالذالل الوطني.
حقا ال ان يبقوا رعايا في دولة من روافد االمبراطورية
قبل
ـرة
ـ
ش
ـ
ع
ـس
ـ
م
ـ
خ
اقـتـصــاديــا اذا قــارنــا ال ـس ـنــوات الـ
االوروبية الجديدة.

أكثر من  18مقلعًا
للصخر تنتشر في جرود
تمنين الفوقا

«البلدية تتقاضى مبلغ مئة ألف ليرة
عن كل حمولة كميون يمر بالبلدة»،
كـمــا يــؤكــد قــاســم لـ ــ»األخـ ـب ــار» .إال أن
الالفت أن ثمانية أعضاء من املجلس
البلدي لتمنني الفوقا وردت أسماؤهم
فــي ش ـكــاوى املــواط ـنــن ،واعـتــراضـهــم
عـ ـل ــى آلـ ـ ـي ـ ــات امل ـ ـقـ ــالـ ــع ،فـ ـيـ ـم ــا رف ــض
رئيس البلدية وثالثة اعضاء توقيع
ع ــري ـض ــة ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى .ي ــوض ــح عـضــو
املجلس الـبـلــدي سمير شــرف الــديــن،

وهو احد موقعني عريضة الشكاوى،
لـ»األخبار» أنه ومنذ  3سنوات بدأت
آليات كبيرة تشق طرقات في الجرود،
لـتـبــدأ بـعــدهــا مــرحـلــة نـقــل الـصـخــور
وتــدمـيــر الـبـســاتــن الــزراع ـيــة ،مــا اثــار
اسـتـيــاء واحـتـجــاج األهــالــي وقطعهم
لـ ـلـ ـط ــرق ــات أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـ ــرة وت ـق ــدي ــم
ش ـكــاوى للمحافظ وزي ـ ــارات للنواب
وقــائــد منطقة الـبـقــاع فــي قــوى االمــن
ً
الــداخ ـلــي ،فـضــا عــن شـكــوى ملديرية
العمل البلدي «التي انحازت للبلدية
واملقالع» وفق ما يقول.
ليس لدى ابناء تمنني الفوقا مطالب
غير «إيقاف العمل بآليات املقالع التي
تنقل الصخور» ،أســوة بسائر القرى
املـجــاورة ،التي رفضت ومنعت مرور
آليات املقالع على طرقاتها الداخلية،
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وم ـ ـن ـ ـهـ ــا بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدات ب ـ ــدن ـ ــاي ـ ــل ونـ ـيـ ـح ــا
وقصرنبا وشمسطار ،حتى إن بلدة
تمنني التحتا منعت حتى أيام قليلة
اآلليات من املرور بداخلها.
لكن الـخــوف مــن تـطــور األم ــور نحو
األس ــوأ ،يكاد يكون الهاجس األكبر
ف ــي تـمـنــن ال ـفــوقــا ،وخ ـصــوصــا ً أن
ال ـب ـل ــدة ت ـش ـهــد خ ــاف ــات وإشـ ـك ــاالت
تـصــل إل ــى حــد إط ــاق ال ـنــار ،نتيجة
الـخــاف على عمل املقالع ،واآللـيــات
التي تهدد منازل بالسقوط« .اليوم
تـمــر ال ـخــافــات بــالـصـلــح ،ول ـكــن إذا
انهار منزل أو جــدار دعــم على أحد،
أو إذا س ـق ــط ق ـت ـي ــل ف ـم ــن س ـي ـه ـ ّـدئ
ال ـن ـفــوس؟ لــذلــك ال ب ــد م ــن اس ـت ــدراك
األمـ ـ ــر» ،وف ــق م ــا ي ـقــول ن ــاص ــر ،احــد
شبان البلدة.

«لغط» بشأن تسجيل
والدات الالجئين
إيفا الشوفي
تستمر الحكومة فــي ّ
تخبطها فــي إدارة ملف
ال ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ،إذ بـ ــدا واضـ ـح ــا غـيــاب
التنسيق بــن ال ـ ــوزارات املعنية فــي ه ــذا املـلــف.
ف ـق ــد «فـ ــوجـ ــئ» وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـتــربــن
جبران باسيل أول من أمــس ،بقيام «املفوضية
الـعـلـيــا ل ـش ــؤون الــاج ـئــن بـتـسـجـيــل ال ـ ــوالدات
الـســوريــة بـمـشــاركــة مــن اإلدارة الـلـبـنــانـيــة» ،أي
وزارة الشؤون اإلجتماعية ،مشيرًا إلــى ّأن «ما
يحصل هــو بــدايــة عملية لفرض واقــع توطيني
ج ــدي ــد» .ول ـفــت إل ــى ّأن «ع ـلــى ه ــؤالء املــولــوديــن
الـ ـج ــدد ال ـت ـس ـجــل وال ـت ـس ـج ـيــل لـ ــدى الـسـلـطــات
ال ـســوريــة ،ل ــدى ال ـس ـفــارة ال ـســوريــة ،ول ـيــس من
مـســؤولـيــة الــدولــة اللبنانية الـقـيــام أو املـشــاركــة
أو حتى غض النظر عن أي إجــراء قد ّ
يحملها
م ـســؤول ـيــات الح ـق ــة ب ـمــوضــوع ان ــدم ــاج ه ــؤالء
السوريني في املجتمع اللبناني» .على الفور قام
باسيل «باملراسلة الــازمــة للمفوضية واتخاذ
اإلجراءات» .الرد األول على باسيل جاء من وزير
الشؤون اإلجتماعية رشيد دربــاس ،الــذي نفى
كــل مــا ورد على لـســان باسيل فــي حــديــث إلى
إذاعــة «صوت لبنان» ،وقال إن «اللجنة الوزارية
املكلفة تلتزم تطبيق الخطة التي أقرتها الحكومة
بدقة كاملة» ،مشيرا إلى أنه «كــان من األفضل
على وزير الخارجية إحاطتنا علما بمالحظاته
ونـحــن ج ــاه ــزون لـلـتـفــاهــم» .ت ــرى م ـصــادر في
وزارة ال ـش ــؤون اإلج ـت ـمــاع ـيــة ّأن «ه ـن ــاك لغطا
حصل مع وزارة الخارجية بموضوع تسجيل
ال ــوالدات الـجــدد ،إذ ّإن مسؤولية إعـطــاء وثائق
ثبوتية تعود اصال لــوزارة الداخلية ال الشؤون
اإلجـتـمــاعـيــة» .تــوضــح ه ــذه امل ـصــادر ّان وزارة
الشؤون اإلجتماعية ّ
توصلت مؤخرًا الى اتفاق
مــع املـفــوضـيــة -بـعــدمــا كــانــت قــد فــرضــت على
املـفــوضـيــة وق ــف التسجيل -مــن أج ــل تسجيل
ال ــوالدات الجديدة فــي سجالت املفوضية فقط
إذا تــوافــر شــرطــان :أن يـكــون الــوالــدان سوريني
ومـسـجـلــن ل ــدى املـفــوضـيــة ،وأن ي ـكــون الطفل
ُ
م ــول ــودا داخـ ــل ل ـب ـنــان ع ـلــى أن ت ـش ــرف وزارة
الشؤون اإلجتماعية بالكامل ،عبر ممثلني لها
في جميع مراكز التسجيل التابعة للمفوضية،
على عملية التسجيل مــن ناحية االط ــاع على
األوراق املطلوبة وإجراء التحقيقات الالزمة.
تـ ـق ــول ال ـن ــاط ـق ــة اإلع ــامـ ـي ــة ب ــاس ــم امل ـفــوض ـيــة
العليا لشؤون الالجئني دانــا سليمان إنــه وفق
إح ـص ــاءات املـفــوضـيــة بـلــغ ع ــدد املــوالـيــد الـجــدد
لالجئني السوريني في لبنان منذ عام  2011حتى
أيار  58 ،2015الف مولود .النسبة األكبر منهم
غير مسجلة قانونًا لدى دوائر النفوس .وتؤكد
ّأن امل ـفــوض ـيــة تــوق ـفــت ع ــن تـسـجـيــل الــاجـئــن
بناء على طلب الدولة اللبنانية منذ
بشكل عام ّ
أيار املاضي ،إل ّأن اإلتفاق الذي حصل سابقا
مــع وزارة ال ـش ــؤون قـضــى بتسجيل الـ ــوالدات
الجديدة ضمن قاعدة بيانات املفوضية ،وهذا
التسجيل ال عالقة لــه بإعطاء الجنسية وليس
ل ــه أي م ـفــاع ـيــل ق ــان ــون ـي ــة .وت ـض ـيــف سـلـيـمــان
«التسجيل لدى املفوضية هدفه فقط إثبات صلة
الدم بني األهل واملولود من أجل الحفاظ على حق
الطفل في الحصول على جنسيته الحقًا كي ال
تنشأ مع الوقت فئة واسعة من مكتومي القيد».
وستطلق املفوضية قريبًا حملة توعية لالجئني
عــن أهـمـيــة تسجيل الـ ــوالدات الـجــديــدة واتـخــاذ
الخطوات الالزمة إلزالة خطر كتمان القيد .وقد
تبلغت املفوضية باألمس رسالة باسيل على ان
تناقش مضمونها في االيام املقبلة.
ُوتلفت املصادر الى أن عددا من الالجئني الذين
قبلت طلباتهم إلعادة توطينهم في بلد ثالث لم
يتمكنوا من مغادرة لبنان بسبب عدم تسجيل
الوالدات الجديدة في العائلة ،لذلك ّ
فإن التسجيل
ل ـ ــدى امل ـف ــوض ـي ــة قـ ــد ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى حـ ــل ه ــذه
املشاكل .وتتخوف املصادر من مخاطر كبيرة
ل ـعــدم الـتـسـجـيــل مـثــل ح ــرم ــان الـطـفــل حـقــوقــه،
ً
مشيرة الى ان عدم التسجيل يزيد املشاكل على
الالجئني وعلى الدولة.
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مقدمة :اإلفصاح عن تجربة الحرب
تسير الحياة فــي الـحــرب بوتيرة مختلفة،
تـتـســارع فيها األحـ ــداث وت ـتــراكــم ،وتتغير
وف ــق ق ـي ــاس زم ــن خـ ــاص .ال يـمـكــن وصـفــه
ّ
إال بذوقه ،وما الحرب إال ما عرفتم وذقتم.
والذوق في هذا املعنى ،هو الحياة املعاشة،
وفعل التجربة وآثارها.
تـتـعــدد أش ـك ــال اإلف ـص ــاح ع ــن ذوق تجربة
ال ـح ــرب ،ويـصـيــر اإلف ـص ــاح فــي ه ــذا املـحــل،
ّ
ص ـن ــو ال ـت ـج ــرب ــة ال ي ـج ـي ــده إل مـ ــن عــرفــه
املعرفة األصلية الواقعية ولكون اإلفصاح
عن املعرفة واملعرفة ،مسألتني متشاركتني
فــي وص ــف ال ـح ــرب .كـمــا ي ـشــارك املــوضــوع
الفني شكله وتتحد الصورة بهيوالها ،فال
ينفصل اإلحساس في الحرب عن اإلفصاح
اللغوي ،أو غيره من األشكال األخرى.
ال ّ
بد من اإلفصاح عن تجربة الحرب ،إنها
التعبير اللغوي واملتعالي على اللغة ،في
وصــف الحياة نفسها في لحظاتها األكثر
كـثــافــة وحـ ـض ــورًا ،حــركــة وت ـغ ـي ـي ـرًا ،وعليه
عزمت أن أكتب عن تجربتي في حرب تموز
ع ــام  ،2006وال ـتــي شغلت فيها مسؤولية
وزي ــر للعمل فــي الـحـكــومــة اللبنانية ّإب ــان
الـ ـح ــرب ،وهـ ــذه ال ـح ـكــومــة وف ــق الــدس ـتــور،
هي القيادة العامة إلدارة الـبــاد ،وللقوات
املـسـلـحــة ،ولــذلــك ف ــإن املـســؤولـيــة الوطنية
وال ــدسـ ـت ــوري ــة مـتـح ـق ـقــة وب ــال ـغ ــة األه ـم ـيــة
والخطورة ،وثمة أسباب أخرى ،تجمع بني
ال ــذات ــي واملــوضــوعــي فــي بنية املـســؤولـيــة،
ويتعلق هــذا األمــر بالشخصية اإلنسانية
ومن تمثل .وعليه يلزم التذكير أنني كنت
ً
وزيرًا للعمل ممثال لحزب الله في الحكومة
ّ
التي حصلت الحرب إبان إدارتها للبالد .من
هذه الناحية ترتفع نسبة فعالية التجربة
وكــذلــك طــرائــق اإلف ـصــاح عنها ،الرتباطها
ب ـم ــا ال ي ـح ــد م ــن الـ ـع ــائ ــق ،ال ـت ــي تـسـتـبــن
أش ـكــال ـهــا م ــن خـ ــال م ـتــاب ـعــة مــوضــوعــات
اإلفصاح عنها.
كنت بــن خ ـيــارات مـحـصــورة فــي اإلفـصــاح
املـبــاشــر بــالـحــديــث عــن ال ـحــرب فــي أسـلــوب
امل ــذك ــرات وال ـس ـيــرة الــذات ـيــة .املـسـتـنــدة إلــى
املـعـلــومــات والــوثــائــق الـتــي ت ــؤرخ للوقائع
واألحـ ـ ــداث ،وه ــذا مــا فـعـلــه آخ ـ ــرون ،لكنهم
لـ ـيـ ـس ــوا فـ ــي مـ ــواقـ ــع تـ ـشـ ـب ــه ،املـ ــوقـ ــع الـ ــذي
أفصح فيه بدوري عن الحرب ،وذلك يعطي
للمذكرات نفسها انقسامًا بــن مــا يسميه
الفيلسوف األملاني هيغل التاريخ األصلي
والتاريخ النظري ،في حدود معينة ،وكذلك
ما يعبر عنه في اللغة الفارسية (بالعيش
ن ـق ــد) .ع ـيــش ال ـح ــرب بـشـكــل ح ـ ّـي ومـبــاشــر
وح ـ ـ ـيـ ـ ــوي .وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن الـ ــزمـ ــان
الواقعي والزمان النفسي وما تحمله عبارة
ال ـصــوف ـيــة ،ب ــأن ال ـصــوفــي اب ــن وق ـتــه أو ما
يتضمنه مفهوم الـحــال وثـبــوتــه فــي املقام
إلى ما قاله الشاعر العربي:
وما الحرب إال ما عرفتم وذقتم

ّ
املرجم
وليست هي بالحديث
فــي ه ــذه الـنــاحـيــة يـجــب الـتــأكـيــد مــن أنني
أفـصــح عــن تجربتي فــي حــرب تـمــوز 2006
م ـ ــن مـ ــوقـ ــع وزيـ ـ ـ ــر لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ،م ـم ـث ــل ل ـح ــزب
ال ـلــه وامل ـق ــاوم ــة اإلس ــام ـي ــة ،ف ــي الـحـكــومــة،
املنوطة بها مسؤولية إدارة البالد والقوات
املـسـلـحــة .لـقــد سـبــق وع ـشــت تـجــربــة حــرب
 ،1982وك ـنــت ق ــائ ـدًا لـكـتـيـبــة ،كــانــت تتخذ
لها مــواقــع فــي البقاع الغربي ،ثــم قمت مع
أخ ـ ــوان آخ ــري ــن بـم ـســؤولـيــة إع ـ ــادة تنظيم
ق ــوات فتح املنسحبة مــن الـجـنــوب وبعض
مناطق البقاع الغربي والجبل في منطقة
الـبـقــاع الشمالي واألوسـ ــط .وك ــان مــن أبــرز
م ـه ـم ــات ـه ــا األخ ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي إعـ ـ ــادة
ال ـت ـن ـظ ـيــم وان ـت ـش ــار الـ ـق ــوات الـفـلـسـطـيـنـيــة
املنسحبة من مناطق الجبل واألكثر أهمية
استقبال الـقــوات الفلسطينية وغيرها من
املتطوعني والطالب الذين ّلبوا نداء التعبئة
العامة وانتشروا في مناطق البقاع والجبل
ً
املشرفة عليه ،وصــوال حتى بحمدون ،تلك
كانت تجربة من مواقع قيادة ميدانية وهذه
التجربة مــن مــواقــع املـســؤولـيــة السياسية
الحكومية ،واألمران مترابطان ،متمايزان.
اإلفـصــاح الثاني يكون عبر مـقــاالت تشرح
وت ـض ــيء ج ــوان ــب م ــن الـتـجــربــة ويـمـكــن لو
جمعتها أن تضيء التجربة كاملة.
أما اإلفصاح الثالث فهو اإلفصاح الروائي
ال ـس ـي ــري ،وال ـ ــذي أس ـتـطـيــع م ــن خ ــال ــه ،أن
أحيط بــاألمــر مــن جميع جوانبه ،وال أتــرك
ألحد أن يسألني ماذا تقول ،ألنني أملك كل
ٍ
الحرية في أن أروي...
ل ــم أح ـس ــم ال ـش ـكــل الـ ــذي ســأف ـصــح ف ـيــه عن
الحرب ،لكن ما عزمت عليه أن تكون الذكرى
العاشرة للحرب في تموز  .2016هي موعد،
ص ــدور الـكـتــاب (ش ـكــل اإلف ـص ــاح ووعـ ــاؤه)
الــذي أتـحــدث فيه عــن زمــن الـحــرب ،وأشــرح
ّ
وأؤرخ ل ــأح ــداث
وأب ـ ـ ـ ـ ّـن ،وأق ـ ـ ـ ـ ّـدم ال ــدلـ ـي ــل
والوقائع ،وأروي.
وه ـ ــذه امل ـق ــال ــة ،ال ـت ــي أخ ـ ـ ّـص ف ـي ـهــا جــريــدة
"األخـ ـب ــار" الـ ـغ ـ ّـراء ،هــي ن ـمــوذج ملــا ســأقــولــه
أو لنقل الفصل األول منه لو ســارت أمــوره
ّ
على التيسير .لعلها تساعدني في استفتاء
اآلراء ،حول كتابة ،يقوم بها فرد ،عن تجربة
صنعها جميع الناس الشرفاء...
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ت ــوج ــد ع ــاق ــة اس ـ ـت ـ ـسـ ـ ّ
ـراريـ ــة بـ ــن ال ـح ــري ــة
وال ـش ـم ــس ،ت ـع ــود رم ــوزه ــا ال ـب ــاط ـن ــة ،إلــى
ال ـعــاقــة ب ــن اإلشـ ـ ــراق ف ــي دالل ـت ــه املـكــانـيــة
والـنــور فــي معانيه العرفانية وألن الشرق
م ــوط ــن الـ ـ ـن ـ ــور ،والـ ـ ـغ ـ ــرب غ ـ ــروب ـ ــه ،اخـ ـت ــار
الـصــوفـيــون الـصـيــف أج ـمــل ال ـف ـصــول ،ولــم
تـقـبــل الـشـمــس عـلــى م ــا ي ـقــول أدون ـي ــس أن
واحد منها ،وكل ما أسوقه من
تنتسب إلى
ٍ
لغة النور واإلش ــراق ،في هذا املحل ،يهدف
إل ــى وص ــف ال ـحــال ،صـبــاح  12تـمــوز 2006
ح ــن أدرت مـفـتــاح الـتـلـفــاز ألش ــاه ــد مــذيــع
املنار ،يعلن عملية أسر الجنود في الصباح
الباكر من يوم األربعاء  12تموز  ،2006في
خلة وردة ،ناحية عيتا الشعب على الحدود

الفاصلة الواصلة بني لبنان وفلسطني.
ال ـع ــاق ــة ال ـبــاط ـنــة ب ــن ال ـش ـمــس وال ـح ــري ــة،
تجعل النفس اإلنسانية ّ
ميالة إلى السرور
ب ــأخـ ـب ــار ك ـس ــر ق ـض ـب ــان الـ ـسـ ـج ــون ،وم ـنــح
األس ـ ـ ــرى ح ــري ــة ال ـ ـعـ ــودة ل ــأه ــل وال ــوط ــن،
لـلـسـيــاحــة ف ــي س ـم ــاء ال ـع ــال ــم ،ال تحجبهم
قـيــود مــن هـنــا ،وال غـيــوم مــواقــف غــالــت في
خصومتها ،للحرية وأهلها من هناك.
ك ـنــت أرى ف ــي ال ـف ــرح املـنـتـشــر ف ــي الـطــابــق
ال ـ ـسـ ــادس الـ ـ ــذي ي ـش ـغ ـلــه ف ــري ــق ع ـم ـلــي فــي
الوزارة ،من األخوة األحبة ،يدخلون الواحد
ب ـع ــد اآلخـ ـ ـ ــر ،ف ــرح ــا م ـس ـت ـب ـش ـرًا ،ي ـب ـشــرنــي
بما سمع ويـتــابــع فــي مكتبي على شاشة
الـ ـتـ ـلـ ـف ــاز ،وخ ـ ـطـ ــوط الـ ـه ــات ــف وغـ ـي ــره ــا مــا
يحصل من تطورات ويصدر من مواقف.
شــاهــدت على الــوجــوه أسئلة مــن نــوع :هل
ب ــدأت ال ـحــرب إذن ،وأس ـئ ـلــة مــن ن ــوع نحن
أق ــوى ،رج ــال الـلــه ،فــرســان الــوعــد الـصــادق.
كنت أع ــرف أن متغيرات كـبــرى تفصل بني
ما كانت تجري عليه الحياة يــوم كنت في
ش ـ ــارع ال ـح ـم ــراء أشـ ـت ــري ل ـبــاســا ألوالدي،
وأب ـحــث بشكل خ ــاص عــن قميص لزينب،
وكانت الحياة تجري ،فيما طائرات العدو
ت ـغ ـي ــر عـ ـل ــى امل ــديـ ـن ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة وط ــري ــق
الـجــديــدة ...وقلبها الفاكهاني مركز قيادة
ياسر عرفات.
أذكر أنه في عام  1982كانت ثمة احتماالت
ل ـل ـحــرب ،بـعــد اغ ـت ـيــال سـفـيــر إســرائ ـيــل في
ل ـن ــدن ،وأن ع ــرف ــات كـ ــان خ ـ ــارج ل ـب ـنــان في
جــولــة ،الستجماع قــوى الحماية الــدولـيــة،
ملـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة وقــوات ـهــا
املرابطة في لبنان من الشمال إلى الجنوب
وحصلت الحرب.
م ــرت ح ـكــايــة ال ــذاك ــرة ع ـلــى م ــا ذكـ ــرت وأن ــا
أجـمــع الـجــواب على ســؤال هــل تقع الحرب
ب ـع ــد أسـ ــر الـ ـجـ ـن ــود؟ ورجـ ـح ــت أن ال ـح ــرب
واق ـع ــة ال ري ــب م ــن ذل ــك لـكــن أس ـب ــاب الـقــوة
قــائـمــة وان ـت ـهــاء ال ـح ــرب بــالـنـصــر وهــزيـمــة
العدو ،يقني في العقل مؤيد بأمان القلب.
أع ـل ــن س ـمــاحــة األمـ ــن ال ـع ــام ال ـس ـيــد حسن
ن ـصــر الـ ـل ــه ،أن امل ـج ــاه ــدي ــن األبـ ـط ــال وف ــوا
الـيــوم بــالــوعــد ،وتمكنوا مــن أســر جنديني،
ولذلك سميت عمليتهم بـ«الوعد الصادق»
وبالشكر وببركة جباههم لن يبقى قيد في
أسمر في سجون االحتالل.
زند
ٍ
ٍ
هــي شمس الحرية تطل صباح هــذا اليوم
من تموز ،والصيف أفضل الفصول ،والوعد
الصادق مبشر بالنصر في الكتاب اإللهي
ّ
وبشر الصادقني.
هــي الـحــريــة الـتــي تستحق أن تـخــاض من
أجلها الـحــروب .إن واح ـدًا من األس ــرار ذات
البعد املـعـنــوي الــرمــزي لـحــرب تـمــوز ،أنها
ك ــان ــت م ـن ــازل ــة ف ــي امل ـ ـيـ ــدان ،ع ـلــى مـسـتــوى
لبنان وفلسطني ،وديــار العرب واملسلمني،
وأحرار العالم أجمعني ،من أجل الحرية...
رج ــال ح ــزب الـلــه قــاتـلــوا مــن أج ــل فــك قيود
ال ـن ــاس األحـ ـ ــرار ،ول ــن يـبـقــى قـيــد عـلــى زن ـ ٍـد
أسمر في سجون االحتالل.
إن ال ـن ـظ ــر فـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ـع ــد االسـ ـتـ ـس ــراري
ّ
لعملية خلة وردة ،وانتصار الوعد الصادق
ف ــي ت ـمــوز أن ــه حـصــل م ــن أج ــل أع ـلــى قيمة
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إنسانية ذات بعد إلهي ميتافيزيقي.
إن الوعد الصادق قائم على يقينني:
يقني الذهاب إلى قتال أعداء الحرية من أجل
سطوع شمسها ،التموزية ،املشرقية على
هذا العالم.
ي ـقــن أن ال ـن ـصــر حـلـيــف ال ـص ــادق ــن الــذيــن
أوفوا بالعهد.

 -3في سيرة جلسة مجلس الوزراء
االستثنائية والتاريخية
دع ـيــت ال ـحـكــومــة إل ــى اج ـت ـمــاع اسـتـثـنــائــي
ي ــوم  13ت ـم ــوز  .2006ب ـعــد ي ــوم واحـ ــد من
عملية أسر جنود العدو ،وكانت التطورات
ال ـع ـس ـك ــري ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،تـ ـن ــذر ب ــوق ــوع
الـ ـ ـح ـ ــرب .أك ـ ــد س ـم ــاح ــة األم ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ،فــي
خـطــاب الــوعــد ال ـصــادق أن املـقــاومــة أعلنت
أســر جنديني وأن األسـيــريــن فــي مكان آمن
بعيد ،بعيد ،العملية حصلت عند الساعة
الـتــاسـعــة وخـمــس دقــائــق ،وال ـغ ــارات بــدأت
عند الساعة الحادية عشرة .اإلسرائيليون
لم يفعلوا شيئًا ،منذ سنة نقول إننا نريد
ت ـح ــري ــر األسـ ـ ـ ــرى .وت ــوج ــه ق ــائ ــد امل ـق ــاوم ــة
إلــى قـيــادة ال ـعــدو :إن األسـيــريــن مــوجــودان
لــديـنــا وهـمــا لــن ي ـعــودا إل ــى الــديــار إال عبر
التفاوض املباشر والـتـبــادل وال يمكن ألي
قوة في العالم أن تعيد هذين األسيرين إلى
ديارهما املغتصبة إال بهذه الطريقة ،أفق
الخيار العسكري الستعادة األسيرين أفق
معدوم.
كان العدو قد أعلن اجتماع قيادته املصغرة
مساء يوم األربعاء وعنده تجربة العدوان
عـلــى غ ــزة ،ربـمــا تشجعه عـلــى شــن الـحــرب
ولذلك أضافت هذه العملية قوة ومساندة

مهمة سينمائية إلسقاط المرشد
صادق النابلسي *

عجز املخرج اإليراني محسن مخملباف في
فـيـلـمــه ع ــن ح ـيــاة مــرشــد ال ـث ــورة اإلســامـيــة
اإليرانية السيد علي الخامنئي عن العبور
مــن املـهـمــة الـفـنـيــة إل ــى الـحـقـيـقــة .ب ــدا العمل
الوثائقي ،الذي خصصت له بعض القنوات
هجينة من
الفضائية مكانة مميزة ،أخالطًا
ّ
الـتـحـ ّـجــرات الـفـكــريــة ،وأس ـطــوريــات تخفض
العقل الفني والـنـقــدي إلــى مستوى ال ــردود
االنـفـعــالـيــة والـهــذيــانـيــة .الــوئــاثـقــي الجديد
مـ ـلـ ـص ــق ف ـ ـ ــوق واق ـ ـ ـ ــع مـ ـصـ ـن ــوع ومـ ـت ــوه ــم،
وامل ـع ـلــومــات ال ـ ــواردة فـيــه ال يـمـكــن وصفها
إال بــاع ـت ـبــارهــا ان ـع ـكــاســا لـخـيـلــة وه ـم ـيــة ال
تمكن مطابقتها مــع الـحـقــائــق والــوقــوعــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .كـ ــان ال ــواق ــع ال ـ ــذي أوح ـ ــى لــه
فــي فيلمه ،دائـمــا فــي مـكــان آخ ــر .ممارسات
افـتــرضـهــا مـخـمـلـبــاف وأنــزل ـهــا عـلــى اإلم ــام

ال ـخ ــام ـن ـئ ــي ،ل ـي ــس ل ـه ــا ح ـي ـث ـيــة وجـ ــوديـ ــة.
مـ ـب ــالـ ـغ ــات جـ ــوفـ ــاء ص ــالـ ـح ــة فـ ـق ــط ل ـت ـبــريــر
الكراهية .تفسيرات سطحية تتحرك بعيدًا
مــن املـ ــدارات العلمية واملنطقية .باختصار
الفيلم عمل أداتــي .ومن ينفذ آليًا كل أعماله
يـجـعــل قـلـبــه آل ــة .والـ ــذي يـحـمــل قـلــب آل ــة في
صدره يفقد براءته وحسه اإلنساني ويجعل
همه األكبر منحصرًا في االنتاج والتسويق
والربح وفي سبيل املزيد من الشهرة والعلو.
ّ
ال شك أن هناك خالفات وف ــوارق وتباينات
واتـجــاهــات داخ ــل املجتمع اإلي ــران ــي .بعض
مــن يعيش داخ ـلــه ي ـحــاول اكـتـشــاف ثقافته
بــالـعـقــانـيــة واألص ــال ــة واالس ـت ـقــال ـيــة ومــن
خالل االضطالع بدور في التاريخ الحاضر،
والـبـعــض يتخلى عــن انتسابه العلني إلى
القيم األصيلة ويبالغ باالنحناء واإلذع ــان
أمام النماذج ّالغربية ،فيهرب من واقعه إلى
مــا يتوهمه أن ــه الـحــق .هــذا الـبـعــض يسعى

ب ـقــوة إلي ـج ــاد وس ـي ـلــة تـعـبـيــريــة تـمـكـنــه من
ً
ممارسة ديكتاتورية في الــذوق وصــوال إلى
إعـ ــادة قــولـبــة ون ـمــذجــة املـفــاهـيــم وال ـع ــادات
ب ـط ــري ـق ــة تـ ـخ ــدم غ ــاي ــات ــه ل ـي ـح ـتــل ه ــو وم ــن
يلحق بــه مـقــدمــة امل ـســرح الـثـقــافــي واملشهد
االجتماعي.
والفيلم يقع في قلب الهموم الساخنة التي
يعيشها املجتمع اإليــرانــي ثقافيًا ،وإن كان
لــه معنى مــا فــي هــذه املرحلة ،فهو مواجهة
الحضور الكلي للنظام اإلسالمي اإليراني.
وامل ــواجـ ـه ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة س ـم ـحــت ملـخـمـلـبــاف
وغـيــره مــن املشوهني يطلون برؤوسهم ّمع
أي خ ــاف سـيــاســي .وه ــذا ال يعني قــط أنــه
غير مسيس ولـيــس لــه أفضليات سياسية
ّ
ش ـخ ـص ـيــة ،ب ــل ي ـع ـنــي ف ـقــط أن خـصــوصـيــة
وظيفته تعفيه مــن مــوقــف أخــاقــي ومهني
وإبداعي.
ً
وه ـ ـكـ ــذا ع ـن ــدم ــا ت ـص ـب ــح ال ـث ـق ــاف ــة ت ـج ـه ـيــا

ً
ومــذه ـبــا عــدائ ـيــا ،ال ي ـعــود الـعـقــل ع ـقــا ،وال
املـهـنــة رس ــال ــة ،وال الـتـبــايــن فــي اآلراء غنى.
ّ
وه ــذه نتيجة طبيعية إذا حــلــت املذهبيات
الذهنية والعصبيات الثقافية على مناخ هو
باألصل فاسد ومــوبــوء باألفكار التي ّ
تقيد
الـعـقــل ب ـمــوازيــن ومـقــايـيــس يـظــن صاحبها
ي ـق ـي ـن ـي ــة .بـ ـعـ ـب ــارة أخ ـ ـ ــرى ت ـص ـب ــح ال ـث ـقــافــة
انعكاسًا أليديولوجيا وثوقية من أجل املزيد
من التسويغ ،ال معرفة علمية من أجل املزيد
من الهداية والكشف والتطلعات الفكرية.
ّ
قطعًا إن األح ــداث التي وقعت بعد انتخاب
الــرئـيــس اإلي ــران ــي الـســابــق مـحـمــود أحـمــدي
نـجــاد طــرحــت بإلحاح استثنائي مجموعة
م ـ ــن الـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات ف ـ ــي امل ـ ـجـ ــالـ ــن ال ـث ـق ــاف ــي
ُ
والسياسي تحديدًا ،وترجمت عند البعض
ّ
أعـ ــراض قـلــق عـمـيــق ،ولـكــن ك ــان واض ـحــا أن
استهداف الجمهورية اإلسالمية وشخص
ال ـس ـي ــد ال ـخ ــام ـن ـئ ــي لـ ــم ي ـك ــن م ــرت ـب ـط ــا ب ــأي
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إلخ ــوان ـن ــا الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي غ ــزة وأن كل
الضغوطات والـتـهــديــدات لــن تفيد ،هدفنا
مــن أســر الـجـنــود املـبــادلــة وال أخــذ املنطقة
إل ــى ح ــرب لـكــن لــن نخشى ه ــذه ال ـحــرب إذا
وقعت.
ال ـي ــوم  12ت ـمــوز  2015م ـجــاهــدو امل ـقــاومــة
يريدون أن يجددوا القيم التي انهارت في
هذا العالم.
بعد هذا الخطاب ،الصريح تحركت الساحة
العسكرية والسياسية فــي دوائ ــر موجات
مـتــاحـقــة .ض ـغــوطــات أمـيــركـيــة – فرنسية
ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،مل ـطــال ـبــة حــزب
الـلــه بتسليم األسـيــريــن وديـعــة إلــى الــدولــة
الـلـبـنــانـيــة ،أو إل ــى األم ــم املـتـحــدة وبـعــدهــا
يتولى الجانب اللبناني التفاوض.
وأع ــرب ــت حــركــة الــدب ـلــومــاس ـيــن الـغــربـيــن
قـلـقــا م ــن خ ــرق ال ـخــط األزرق ،م ــا أدى إلــى
ً
تأزيم الوضع املتأزم أصال وقد اتخذ أبعادًا
خطرة جـدًا في وقــت حساس بالنسبة إلى
لبنان واملنطقة.
ف ــي ظ ــل هـ ــذه امل ــواق ــف والـ ـضـ ـغ ــوط ،دعـيــت
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة إل ــى اج ـت ـمــاع ي ــوم 13
تموز  2006بصورة استثنائية للنظر بما
يـجــري مــن أح ــداث على ال ـحــدود اللبنانية
وأن عملية األســر جرت في توقيت مشبوه
و«بأمر عمليات إيراني سوري» وأنها تضر
بالبلد سياسيًا واقتصاديًا .وهي مرفوضة
ً
جـمـلــة وت ـف ـص ـيــا ،وم ـخ ـلــة بــال ـع ـهــود الـتــي
أعـطـيــت فــي لجنة ال ـح ــوار ،وب ـق ــرار الـحــرب
والسلم وحصريته في يد الدولة .ولو كانت
خطوة شجاعة لكن توقيتها غير مناسب
سياسيًا واقتصاديًا وسياحيًا ،وفق طريقة
وليد جنبالط الخاصة في التعبير وفيها

ت ـم ـكــن م ــأس ــاة امل ــوق ــف ال ـس ـي ــاس ــي ،عـنــدمــا
ي ـخ ـلــط ج ــدي ــة ال ــوق ــائ ــع ب ـهــزل ـيــة اإلف ـص ــاح
عنها...

ّ
 -4ملخص سجل محاضر الجلسة

بــدأت الجلسة بحضور وفد قيادة الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي حـ ـض ــره ق ــائ ــد الـ ـجـ ـي ــش ،مــديــر
املـ ـخ ــاب ــرات ،وم ـم ـثــل األرك ـ ـ ــان وال ـع ـم ـل ـيــات،
عرض قائد الجيش العماد ميشال سليمان
للوضع العسكري ،ذكــر فيه :ابـتــدأ الوضع
عـنــدمــا حـصــل اشـتـبــاك عـلــى الـخــط األزرق.
ت ــده ــور ال ــوض ــع ب ـش ـكــل م ـف ــاج ــئ وق ـصــف
مـتـبــادل ،القصف يـهــدف إلــى قطع املناطق
وق ـص ــف الـ ـجـ ـس ــور .أرسـ ـل ــت تـ ـع ــزي ــزات مــن
ال ـج ـي ــش ،ت ـم ــرك ــزت ال ــوح ــدات ض ـمــن خطة
انتشار للدفاع عن األرض في حالة اختراق
ب ــري أو إنـ ـ ــزال ،ت ـعــزيــز مــدف ـعــي ودب ــاب ــات،
ّ
دوري ـ ـ ـ ـ ــات بـ ـح ــري ــة ل ـ ــإن ـ ــذار ح ــول
أط ـل ـق ـن ــا
اإلنزاالت البحرية ويوجد:
وحدات إخالء ولوجستية
خطة الستيعاب املدنيني
لجنة للتنسيق مع وزارة الصحة لإلسعاف
واإلغاثة.
بعدها قدم مدير املخابرات العميد جورج
خـ ـ ـ ــوري صـ ـ ـ ــورة ع ـ ــن ال ـ ــوض ـ ــع ال ـس ـي ــاس ــي
واألمـنــي واتـصــاالت مــع كوفي أنــان ووزيــر
الخارجية األميركي وبوتني .كثفت مديرية
املخابرات االتـصــاالت الداخلية للمحافظة
ع ـل ــى وح ـ ــدة ال ـب ـل ــد واالسـ ـتـ ـق ــرار ال ــداخ ـل ــي
الطبيعي.
لدينا  6وحدات تكفي ستة أيام من الحرب.
وفي السياق ذاته تحدث وزير الدفاع وأكد
عـلــى ض ــرورة اجـتـمــاع الـحـكــومــة للتشاور
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اخ ـت ــاالت أو ت ـط ــورات داخ ـل ـيــة ،وإن ـمــا كــان
ممتدًا بكل كثافة منذ البواكير األولى للثورة
حتى اللحظة الــراهـنــة ،وه ــذه حقيقة ماثلة
يعرفها عامة الناس وخاصتهم.
وبفعل العداء املفرط وقع مثقفون إيرانيون
بـ ـ ــارزون ف ــي ف ــخ امل ـس ـت ـع ـمــر .يـعـيـشــون معه
(وه ــم الطلعية) ويـضـعــون أنفسهم موضع
مــن يـحــق لــه تـقــديــم ال ـص ــورة ال ـتــي يـجــب أن
ي ـكــون عـلـيـهــا الـشـعــب اإلي ــران ــي .وي ــروج ــون
كالفضائيات تمامًا ألفـكــار سريعة الجري،
يــرتـفــع مـعـهــا ه ـيــاج ّ واض ـط ــراب الجماهير.
الكذب أمر باطل ولكنه ضروري عندما يريد
املثقف أن يصل إلى غرضه .والخداع كذلك،
ولكن ال بأس به للتشكيك بإيمان وتوجهات
وخ ـ ـيـ ــارات ش ـع ــب ي ـق ــات ــل م ــن أجـ ــل ال ـحــريــة
واالستقالل والتقدم .والخيانة شيء مشني،
ولكنها مقبولة لتعميم الثقافة السطحية
والتجهيلية التي تجذب الحواس وترفع من

مستوى املشاهدين.
وإذا ك ــان امل ـجــال ال يـسـمــح بـنـقــد ا ّلـعـمــل من
الناحية الفنية بكل أب ـعــاده ،ولـكــنــه يسمح
ب ــاإلش ــارة إل ــى إش ـكــال ـيــة وقـ ــوع امل ـث ـقــف في
الــوهــم واإلسـقــاطــات بحيث ال تعود املعرفة
وسيلة كشف بــل وسيلة انـحـيــاز وتمذهب
وتمويه وتشويه .النقد يرسم ،في مضمارنا،
ح ــدودًا أول ــى حــن يفصل م ـيــدان الـعـقــل عن
األح ـ ـكـ ــام الـ ـج ــاه ــزة ،ول ـك ـن ــه ي ــرس ــم ب ــال ــذات
حدودًا ثانية تفصل بني الوظيفية واإلبداع،
وأي مخرج ال يراعي هــذه الـحــدود سيخلط
حتمًا بني الخيلة والواقع.
ّ
لـقــد ك ــان واض ـحــا أن الـفـيـلــم ي ــدور فــي مــدار
خـ ــاص ولـ ــه وظ ـي ـف ــة مـ ـح ــددة ه ــي مـجــابـهــة
الخصوم بالكذب .ومهمة مخملباف كانت
تـصـنـيــع ال ـك ــذب وت ـقــدي ـمــه كــأف ـكــار وثــوقـيــة
قطعية ت ــدور فــي وع ــي الـجـمــاهـيــر لــزعــزعــة
االع ـ ـت ـ ـقـ ــاد ب ـش ـخ ـص ـيــة الـ ـسـ ـي ــد ال ـخــام ـن ـئــي

وأن ل ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــوزارة م ـع ـل ــوم ــات م ــن ج ـهــات
خــارجـيــة أن الـخـطــة اإلســرائـيـلـيــة تتحضر
على  3مراحل:
 )1تحضير اللواء املجوقل إلنزال عسكري
 )2إرسـ ـ ـ ــال  5ك ـت ــائ ــب مـ ــن الـ ــدبـ ــابـ ــات إل ــى
الجنوب اللبناني.
 )3ضـ ــرب ال ـع ـم ــق ال ـل ـب ـنــانــي لـلـمــؤسـســات
االقتصادية واالجتماعية والعسكرية...
وأض ــاف فــي مداخلة الحقة أن الـعــدو طلب
اسـتــدعــاء كامل االحـتـيــاط ،مشيرًا إلــى أنــه،
كتيار سياسي من البلد ويعرف كيف يدافع
عنه ،يعني أنــه سيفاوض ألن األمــر صعب
وخطير وأن وزارة الــدفــاع ال تريد االبتزاز
ً
وطلب ماال لشراء ذخائر ضرورية.
قال وزير الدفاع أن العدو سيقوم بعمليات
إنــزال وأنــه حــدد الئحة اسمية باملسؤولني
فــي حــزب الـلــه للقيام بأعمال ضـ ّـدهــم وأنــه
دع ــا إل ــى اج ـت ـمــاعــات لـيـلـيــة عـلــى املـسـتــوى

ّ
مرت حكاية الذاكرة وأنا
أجمع الجواب عن سؤال هل تقع
الحرب بعد أسر الجنود؟
ال ـح ـكــومــي ون ـه ــاري ــة ع ـلــى م ـس ـتــوى وزارة
الدفاع وأن الجو إلى التصعيد وأنه ينتظر
مــا حــدث مــن نصف ســاعــة فــي طلب لوقف
إطالق النار قد توافق عليه إسرائيل ولكن
لسحب الدبابة املعطوبة .القصف لم يقف
متوقع زيادة العمليات الحربية.
فــي مستهل الجلسة ،قـ ّـدم رئيس الحكومة
ف ــؤاد الـسـنـيــورة مـشــروعــه إلصـ ــدار الـبـيــان
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري عـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة فـ ـ ــي ج ـل ـس ـت ـهــا
االستثنائية متضمنًا النقاط التالية:
 -1ال ـح ـك ــوم ــة ل ــم ت ـك ــن ع ـل ــى ع ـل ــم ول ـي ـســت
مسؤولة عما جرى ويجري بالرغم من أنها
طــالـبــت املـجـتـمــع ال ــدول ــي بــامل ـســاعــدة على
تحرير األسرى اللبنانيني.
 -2ال ـح ـك ــوم ــة ت ــدي ــن ك ــل االع ـ ـت ـ ــداءات عـلــى
املدنيني اللبنانيني واملنشآت اللبنانية.
 -3ال ـح ـكــومــة س ـت ـقــدم ش ـكــوى إل ــى مجلس
األمن.
 -4اسـ ـتـ ـع ــداد ال ـح ـك ــوم ــة ل ـل ـت ـف ــاوض عـبــر
املجتمع الدولي لحل مشكلة األسرى.
 -5مشاركة الحكومة اللبنانية في اجتماع
وزراء الخارجية العرب.
 -6الدعوة إلى انعقاد هيئة الحوار الوطني.
ك ــان مــوقــف ف ـخــامــة الــرئ ـيــس ام ـيــل ل ـحــود،
م ـ ـحـ ــاولـ ــة إلع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ــوض ـ ــع إل ـ ـ ــى ن ـص ــاب ــه
الـحـقـيـقــي .وذل ــك بـنـظــرة الـقــائــد السياسي
والعسكري الوطني وذلك بتأكيده على ما
يلي:
 )1ثمة مشكلة ،وجود عسكريني إسرائيليني
معتقلني يجب على الحكومة أن تتصرف.
 )2ف ــي أي ــدي ـن ــا ن ـصــر ي ـجــب أن ال نضيعه
(يقصد الجنود اإلسرائيليني األسرى).
 )3أي ق ـ ــرار خ ــاط ــئ س ـي ـك ــون ل ــه ان ـع ـكــاس
داخلي لبناني.
 )4لبنان واجه اجتياحات وخرج منها.
 )5سأساعدك للخروج من املأزق (متوجهًا

القيادية والسلوكية والسياسية ،وتحويله
إل ـ ــى زع ـ ـيـ ــم م ـ ـتـ ــرف ودي ـ ـك ـ ـتـ ــاتـ ــور م ـس ـت ـبــد،
وشخص غــارق في األنانية والشخصانية.
ق ـط ـع ــا ال ـ ـحـ ــرب الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدور رحـ ــاهـ ــا ال ـي ــوم
فـ ـ ــي جـ ـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر مـ ـنـ ـه ــا هـ ـ ــي حـ ـ ـ ــرب أف ـ ـكـ ــار

من يشاهد فيلم
مخملباف يلزمه عقل آخر وعين
أخرى ليصدق ما فيه
وتصورات للسيطرة والتحكم في الجماهير
وإخ ـض ــاع ـه ــا ل ــآل ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة واإلع ــامـ ـي ــة
والسياسية والعسكرية الغربية .اإلخضاع
ه ـنــا ش ــام ــل .أي خ ـض ــوع ف ـك ــري وفـيــزيــائــي
شامل .ولذلك تم اختيار مخملباف للمهمة
الفكرية إلحداث مزيد من التمزق الذهني في

رأي

إلى رئيس الحكومة).
يوجد أســرى لدينا وأس ــرى لبنانيني لدى
العدو.
الحكومة ال تكشف املقاومة.
من خــال الحديث عن خطط للعملية وأنه
ليس في البلد حكومة الخ...
 )6ن ـس ـت ـط ـيــع ت ـك ـث ـي ــف االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت خ ــال
الساعات القادمة لتأمني عملية التفاوض
وتبادل األسرى.
ّ
أذكـ ـ ــر أنـ ـن ــي ع ــل ـق ــت إي ـج ــاب ــا ع ـل ــى مــداخ ـلــة
فخامة الرئيس وطالبت الحكومة اللبنانية
باتخاذ موقف وطني من خالل مواجهتها
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـ ـعـ ــدو ،وأن املـ ـق ــاوم ــة طــاملــا
ت ـحــدثــت ع ــن ت ـحــريــر األسـ ـ ــرى واملـعـتـقـلــن
وأنها تقوم بواجبها في هذا املوضوع.
ّ
أسجل في التقرير ما
أقــول أذكــر ،ألنني لم
كتبت عندما كنت أحـكــي كنت أتــوقــف عن
الكتابة ،وما كان يهمني أن أكتب ما أقوله
ألنني ربما كنت أعتقد أنــه طاملا أعــرف ما
ق ـلــت ،ال لـ ــزوم ل ـتــدوي ـنــه وع ـل ـيــه ك ـنــت أت ــرك
مـســافــة بـيـضــاء وأقـ ــول إن ـنــي تـحــدثــت هنا
فــي مــوضــوع ك ــذا ....وم ــرات ن ــادرة ج ـدًا كان
األخ الـحــاج محمد فنيش يكتب مــا أقــولــه،
ألضمه إلى تقرير الجلسة وكنت أترك له أن
يتصرف بما يجد فيه واجبه واستطاعته
للقيام به.
وألن ـنــي كــاتــب وص ـحــافــي وأس ـت ــاذ تعليم،
ف ـقــد ك ــان ــت ال ـف ـكــرة ع ـنــدمــا ّ
أدونـ ـه ــا تصير
راس ـخ ــة ف ــي ذاكـ ــرتـ ــي ...ال ـكــاتــب ك ــان يعقل
الفكرة بالكتابة...
ت ـحــدث ال ــوزي ــر مـحـمــد فـنـيــش وف ــق اإلط ــار
التالي:
 )1ال أحـ ــد ي ــري ــد  ،82وال  96وال  93لـكــن
املقاومة قادرة أن ترد على العدو.
 )2عندما ناقشنا مشاركتنا في الحكومة
ّ
وقضية األسرى.
وافقنا على املقاومة
 )3ل ــم ن ـم ــارس ريـ ــاء ول ـس ـنــا غــام ـضــن في
مواقفنا وعلى طاولة الحوار نحن لم نبدل.
 )4نحن خرقنا الخط األزرق صحيح ولكن
العدو يخرق يوميًا الخط األزرق.
 )5أوامر عملياتنا ال أحد يصدرها لنا ،هذه
العملية ليست مصالح إقليمية.
ه ــذا مـلـخــص س ـجــل حـقـيـقــي ،كـتـبــت متنه
ب ـخــط ي ـ ــدي .وفـ ــي م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،واآلن
أقوم بدراسته إلظهار املناخ العام للجلسة،
واألصل في األمر عندي ،هو أنني أروي...
وفــي محضر الجلسة إش ــارات إلــى الحوار
خ ـ ــارج مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء مـنـهــا م ــا ن ـقــل عن
ال ـ ــوزي ـ ــر عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل« :حـ ــاضـ ــرون
لـلـتـفــاوض عـلــى هــذيــن األس ـي ــري ــن» يجيب
عـلــي حـســن خـلـيــل ،املــوضــوع نـعــالـجــه هنا
(فـ ــي ال ـل ـق ــاء الـ ـ ـح ـ ــواري) وي ـج ـت ـمــع مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وت ـب ـقــى اج ـت ـمــاعــاتــه م ـف ـتــوحــة ال
يـتـخــذ أي مــوقــف ال مــع وال ض ـ ّـد .ثــم ينقل
مــا قاله عمرو موسى واألم ــن الـعــام لألمم
امل ـت ـحــدة وال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر ع ــن ب ـيــدرســون
ويـخـلــص إلــى أن تصعيد املــواقــف ال يفيد
وأن الـخـطــر غـيــر نـظــري وإنـمــا عـمـلــي .وقــد
بدأ ضرب الجسور ويبدو أن اإلسرائيليني
سيكملون...
* كاتب ،وزير لبناني سابق

وعي وقيم وثقافة الشعب اإليــرانــي .أي قتل
األف ـكــار اإلســامـيــة وذب ــح الــرمــوز اإليمانية
التي من خاللها يستهدي الشعب وينتصر.
فــي الـحـيــاة هـنــاك دائ ـمــا األس ــود واألب ـيــض.
املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــروم فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــي.
املستضعف في مقابل املستكبر .هكذا ترسم
دروب ال ـح ـيــاة عـلــى ض ــوء ه ــذه الـثـنــائـيــات.
ث ـن ــائ ـي ــات ي ـ ـ ــدرك ال ـح ـص ـي ــف أبـ ـع ــاده ــا فــي
صراعات اليوم.
من يشاهد فيلم مخملباف يلزمه عقل آخر
وعني أخرى ليصدق ما ّفيهّ .لو كان يتحدث
عن شخص آخر مبهم عنا لكنا ربما شعرنا
برغبة فــي التصديق .أمــا وأنـنــا نعرفه حق
املعرفة فاألفضل الخلود إلى النوم باكرًا من
تضييع الوقت على خرافات وثرثرات فارغة.
الوقائع حتمية تاريخية والحماقة حتمية
نفسية وشتان بني االثنني.
* كاتب وأستاذ جامعي
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ّ
ّ
تقرير
زهران علوش في الواجهة من جديد .رجل السعودية المثير للجدل يختلف عن معظم قادة المجموعات المسلحة
في كثير من التفاصيل ،سواء لجهة هيمنته شبه المطلقة على الغوطة الشرقية ،أو تمكنه من كسر حصارها مرات عدة.
أسئلة واتهامات كثيرة بطلها علوش ،و«جيش اإلسالم» يصفها بـ«الكالم الفارغ»

ّ
زهران علوش «رجل االنسحابات واالستخبارات»
أم «بطل الغوطة المكوكي»؟
صهيب عنجريني
ال يكاد الجدل الذي ُيثار حول «جيش
ّ
اإلس ـّ ـ ــام» ،وق ــائ ــده زه ـ ــران ع ــل ــوش أن
يـتــوقــف حتى يـعــود إلــى الــواجـهــة من
ج ــدي ــد .ك ـث ـي ــرة ه ــي االتـ ـه ــام ــات ال ـتــي
ّ
طاولت علوش و«جيشه» بـ«التهاون
واالن ـس ـح ــاب م ــن ال ـج ـب ـهــات ،وخ ــذالن
الـ ـ ـث ـ ـ ّـوار» .خـ ــافـ ـ ٌ
ـات ع ـ ـ ّـدة ن ـش ـبــت بــن
«جـيــش اإلسـ ــام» وع ــدد مــن «فصائل
الغوطة» ،ودائمًا ما كانت الغلبة ّ
لألول.
ول ـي ـســت ال ـت ـظــاهــرات واالح ـت ـجــاجــات
ّ
التي تشهدها مناطق نفوذ علوش في
الـغــوطــة الـشــرقـ ّـيــة بــن الفينة والفينة
ّ
بــأقــل منها .رغــم ذل ــك ،بقي ق ــادرًا على
ف ـ ــرض ح ـ ـضـ ــوره ،مـ ــن دون أن تـلـقــى
األص ـ ــوات امل ـعــاديــة ل ــه ص ــدى مـجــديــا.
َ ّ
وش على مكانةٍ يرى كثير من
حافظ عل ّ
ّ
مناوئيه أنها أكبر من قدراته .تكررت
رح ــات ــه ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ،زار ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة
واألردن مرات عدة ،قبل أن يظهر فجأة
فــي تــركـ ّـيــا«( .األخ ـب ــار» ،الـعــدد .)2570
أولته وسائل اإلعالم اهتمامًا زائدًا بلغ
ذروت ــه إثــر املـقــابـلــة الـتــي أجــراهــا معه
مــوقــع «مــاكــاتـشــي» األمـيــركــي ،وأدلــى

ُ
بكالم يخالف ما دأب على تكراره
فيها
ٍ
سابقًا حول شكل الدولة السورية في
ّ
رأي «ج ـي ــش اإلسـ ـ ــام» .ات ـه ــم عـلــوش
بــ«الـعـمــالــة لــاسـتـخـبــارات» الـســوريــة
م ـ ـ ـ ـ ــرات ،واألمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـسـ ـع ــودي ــة
ُ
مـ ــرات أخ ـ ــرى .أح ـ ــدث ت ـلــك االت ـهــامــات
ّ
ج ـ ــاء ع ـل ــى لـ ـس ــان امل ـ ـغـ ــرد ال ـس ـع ــودي
ال ـش ـه ـيــر «م ـج ـت ـهــد» ق ـبــل ش ـه ــر ،حــن
تـحـ ّـدث عــن ل ـقــاءات عقدها عـلــوش مع
«االستخبارات السعودية واألميركية
واألردنـ ـي ــة فــي ف ـنــادق ع ـمــان لتنسيق
َ
تنظيمي داع ــش وجبهة
الــوضــع ضــد
النصرة ،إضافة الى مهمات أخرى».

ع ـلــى االت ـه ــام ــات بــات ـهــامــات م ـضــادة،
ّ
ّ
وأكـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ه ـ ــذا الـ ـك ــام
ّ
«روجـ ـ ـ ـ ــت لـ ــه أج ـ ـهـ ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
وم ـن ـه ــم م ـج ـت ـه ــد» .وعـ ـ ــزا االت ـه ــام ــات
إلــى أن «الشيخ زه ــران يــواجــه داعــش،
وه ـ ـ ــذا يـ ـه ــدد م ـص ــال ــح ب ـع ــض ال ـ ــدول
فــي املـنـطـقــة» ،قـبــل أن يـعـتــذر عــن عــدم
خ ــوض ف ــي تـفــاصـيــل أك ـث ــر ،مــرجـعــا
ال ـ ّ
تحفظه إلــى إيــاء االهتمام في الوقت
ال ــراه ــن ل ــ«م ـح ــاوالت إخ ـمــاد الـفـتـنــة».
عـ ـل ــى ال ـن ـغ ـم ــة ذات ـ ـه ـ ــا ،عـ ـ ــزف م ـص ــدر
ٌ
مــرتـبــط بــ«جـيــش اإلس ـ ــام» ،مشترطًا

«القائد األوحد»

علوش واالستخبارات
خـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن األخ ـ ـي ـ ــري ـ ــن ،ع ـ ــادت
تـ ـغ ــري ــدات «م ـج ـت ـه ــد» إل ـ ــى ال ـ ـتـ ــداول،
على خلفية الـخــافــات املـسـتـجـ ّـدة بني
«جيش اإلسالم» و«جبهة النصرة» في
الـغــوطــة الـشــرقـ ّـيــة ،حـيــث رأى مناوئو
ّ
ّ
ٌ
ّ
عــلــوش أن الـتــوتــر بــن الـطــرفــن دلـيــل
عـلــى أن ــه «بـ ــدأ بـتـنـفـيــذ امل ـه ـمــات الـتــي
أوكلت إليه» ،األمر الذي يصفه الناطق
باسم «جيش اإلسالم» إسالم
الرسمي ّ
ّ
ـأنــه «ك ــام ف ــارغ» .عـ ّـلــوش ّ
رد
عــلــوش بـ

ّ
عدم ذكر اسمه .املصدر أكد لـ«األخبار»
ّ
ّ
أن «كل ما يحصل في الساحة الشامية
ك ـش ــف ل ـك ــل ذي ع ـق ــل مـ ــن هـ ــم ع ـمــاء
ّ
االستخبارات وأدوات ـهــا» .املصدر أكد
أن «أجنحة داخل النصرة مرتبطة كليًاّ
بأجهزة استخبارات من كل الجهات».
وأض ــاف« :كثرة ال ــرؤوس داخــل جبهة
ً
ال ـن ـص ــرة ك ــان ــت ع ــام ــا أس ــاس ـ ّـي ــا مــن
املقابل ،تفاخر
عوامل
اختراقها» .وفي ٌ
ّ
املصدر بأن «الحال مختلف لدينا في
جيش اإلس ــام .هيكليتنا على درجــة
عــال ـيــة م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم ،وث ـق ـت ـنــا كـبـيــرة
بحكمة الشيخ زهران».

كثرة الرؤوس
«النصرة» كانت
داخل
ً
ّ
عامال أساسيًا من
عوامل اختراقها

ّ
ف ـ ــي ح ـق ـي ـق ــة األم ـ ـ ـ ـ ــرُ ،ي ـ ـمـ ــثـ ــل «ج ـي ــش
ً
اإلسـ ـ ــام» ظ ــاه ــرة ف ــري ــدة ب ــن مـعـظــم
ّ
الجماعات املسلحة في سوريا ،لجهة
ارتـبــاطــه بــ«قــائــد وح ـيــد» ،األم ــر الــذي
ً
يعتبره مصدر «جهادي» دليال دامغًا
ع ـلــى أن «ج ـم ــاع ــة ع ـل ــوش م ـنــذ ال ـبــدء
ك ــان ــت ص ـن ـي ـعــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـتــي
أشرفت وال تــزال على كل التفاصيل».
ّ
ّ
امل ـص ــدر أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» أن «عـلــوش
ل ـ ـيـ ــس سـ ـ ـ ــوى ش ـ ـخـ ــص ي ـ ـتـ ــولـ ــى ن ـقــل

أحدث
االتهامات
لعلوش
على
جاءت ّ
المغرد
لسان
الشهير
«مجتهد»
(األناضول)

الـتـعـلـ ٌيـمــات .وه ــو فــي أفـضــل األح ــوال
واجهة ال أكثر» .وإذا كان والء عناصر
ّ
«جيش اإلسالم» املطلق لعلوش (حتى
ً
اآلن) ظ ــاه ــرة الف ـتــة ،ف ــإن الــافــت أكثر
ّ
ه ــو ت ـمــك ـنــه م ــن ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى مـكــانــة
ّ
ٌ
«رجل الغوطة األول» .وهو أمر يرتبط
وف ـ ــق مـ ـص ــادر عـ ـ ـ ّـدة بـ ــ«ال ــدع ــم امل ــال ــي
ّ
استمر السعوديون في
املفتوح الــذي
إغداقه» ،وهو دعم «ال يقتصر على ما
ُ
يخصص لجيش اإلسـ ــام» .وبمعنى
آخــر ،فــإن ّ
املمولني حـ ّـولــوا ُ
رجلهم إلى
وكيل شبه حصري في مناطق نفوذه،
وح ــا ٍج ــة اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة أس ــاس ـ ّـي ــة ملعظم
ّ
حملة السالح في الغوطة .لكن «نقطة
ال ـ ـقـ ـ ّـوة» ه ـ ــذه ،ت ـب ــدو ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
ـف أس ــاس ـ ّـي ــة ل ــدى «جـيــش
نـقـطــة ض ـع ـ ٍ
األوح ــد» عن
ـده
ـ
ئ
ـا
ـ
ق
«
فغياب
اإلس ــام».
ً
ُ
الـســاحــة قــد يـجـعــلــه عــرضــة للتهاوي
سريع ،على نحو مشابه لـ«لواء
بشكل
ٍ
الـتــوحـيــد» ال ــذي انـتـهــى دوره الفعلي
ب ـم ـجـ ّـرد مـقـتــل ق ــائ ــده ال ـع ـس ـكــري عبد
ال ـقــادر الـ ّـصــالــح «حـ ّـجــي مـ ــارع» ،األمــر
الــذي ُي ّ
فسر الـصــرامــة األمـنـ ّـيــة العالية
ال ـتــي تـحـيــط ب ــزه ــران ،وال ـت ــي نجحت
ّ
بسرية
حتى اآلن في إحاطة تحركاته
تـ ّـامــة .وفــي إيجاد مخارج ومــداخــل له
بشكل مستمر ،وعبر قنوات ووسائل
ّ
غامضة تتطلب قدرات أكبر من قدرات
ّ
أي مجموعة محلية بالتأكيد.

ّ
أين علوش اآلن؟

سؤال تمتنع مصادر «جيش اإلسالم»
عــن اإلجــابــة عنه بطبيعة الـحــال ،لكن
ّ
املصادر تؤكد أن «كل تحركات الشيخ
زهـ ـ ـ ــران ت ـص ــب فـ ــي م ـص ـل ـحــة الـ ـث ــورة
ـدافـ ـه ــا» .أه ــداف
ال ـس ــوري ــة وت ـخ ــدم أه ـ ّ
ت ـص ـ ّـر امل ـ ـصـ ــادر ع ـل ــى أنـ ـه ــا تـتـمـحــور
حول «إسقاط النظام ،من دون التردد
في مواجهة أي عقبة تحول دون ذلك،
وع ـل ــى رأس ت ـلــك ال ـع ـق ـبــات الـ ـخ ــوارج
والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاة» .فـ ـه ــل ت ــدخ ــل املـ ـن ــاوش ــات
األخـيــرة مــع «جبهة النصرة» فــي هذا
اإلطار؟ يؤكد املصدر املرتبط بـ«جيش
اإلسالم» أن «ال استثناءات وال تهاون.
أولويتنا حل الخالف ووأد الفتنة .لكن
إذا مــا بـغــى ال ـطــرف اآلخ ــرّ ،
وأي ــا يكن،
فسيكون ّ
الرد أكبر من التوقعات».

مشهد ميداني
َ
الجيش يتقدم في ريفي حمص وحماه والمسلحون يتهددون كفريا والفوعة
أحمد حسان ــ سائر اسليم
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات الـ ـقـ ـتـ ـل ــى وال ـ ـج ـ ــرح ـ ــى فــي
صـ ـف ــوف «داعـ ـ ـ ـ ــش» ،س ـق ـط ــوا أمـ ــس،
بعد نجاح الجيش السوري في ِّ
صد
الهجوم الالمتوازن لعناصر التنظيم
ب ــات ـج ــاه ال ـج ـب ـهــة ال ـج ـنــوب ـيــة ملــديـنــة
ت ــدم ــر .الـتـنـظـيــم ،الـ ــذي تـلـقــى ضــربــة
أخ ـ ـ ـ ــرى ،م ـت ـم ـث ـلــة ب ــإحـ ـك ــام ال ـج ـيــش
سيطرته الـكــامـلــة عـلــى قـصــر الحير
ال ـغــربــي (ج ـنــوب غ ــرب ت ــدم ــر) ،جهد
عبر املــواقــع املقربة منه لترويج نبأ
تقدمه باتجاه مطار الــ T4العسكري
واملساكن القريبة منه ،وهذا ما نفاه
ٌ ّ
م ـصـ ٌ
ـري مــطـلــع عـلــى مـعــارك
ـدر عـسـكـ
ـال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار»،
ت ــدم ــر ،ف ــي ات ـ ـصـ ـ ٍ
مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ه ـ ـ ــدف اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن هــو
التشويش اإلعالمي على نجاحاتنا
ف ــي ت ــدم ــر .ك ــل ه ـجــومــات بــات ـجــاه ال ـ
 T4أو ال ـب ـي ــارات ال ـغــرب ـيــة ،ق ــد جــرى
التصدي لها بقوة».

وفي العاصمة ،وبعد ساعات من قيام
مقاتلي «داع ــش» بتثبيت تمركزهم
فــي املـبــانــي واألح ـيــاء الـتــي سيطروا
عليها داخل مخيم اليرموك ،تجددت
معاركهم مــع الفصائل الفلسطينية
بــزخـ ٍـم أك ـبــر ،تجلى فــي ارت ـفــاع حــدة
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات عـ ـل ــى ط ـ ـ ــول ال ـ ـشـ ــارع
الرئيسي لليرموك.
من جهةٍ أخــرى ،وفيما تواصل تقدم
الجيش السوري واملقاومة اللبنانية
فــي األحـيــاء الجنوبية والغربية من
مــدي ـنــة ال ــزب ــدان ــي ،م ـس ـف ـرًا ع ــن قتلى
وجـ ـ ــرحـ ـ ــى فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف امل ـس ـل ـح ــن
جــراء استهداف أحــد مبانيهم شرق
حي الــزهــرة (شمال غــرب الزبداني)،
شـ ـه ــدت الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة إحـ ـي ـ ً
ـاء
ل ـل ـت ـظ ــاه ــرات واالح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ضــد
قــادة وعناصر «جيش اإلســام» ،إثر
اإلعالن عن مقتل املزيد من املعتقلني
لـ ــدى الـتـنـظـيــم ت ـحــت ال ـت ـعــذيــب ،وال
سـيـمــا ف ــي س ـجــن ال ـتــوبــة ف ــي دوم ــا،

ِّ
فــي ظــل اشتباكات عنيفة خاضتها
وحدات الجيش السوري ضد مقاتلي
التنظيم في محيط تل كردي ،بالقرب
من دوما.
سياق آخــر ،استمرت املواجهات
في
ٍ
بــن الـجـيــش ومـقــاتـلــي «داعـ ــش» في
مـحـيــط ب ـلــدة املـقـبـلــة ،ش ـمــال املــديـنــة
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــف الـ ـش ــرق ــي
مل ـح ــاف ـظ ــة ح ـ ـلـ ــب .كـ ــذلـ ــك ت ـص ــاع ــدت
املــواج ـهــات بينهما فــي مـحـيــط حي
الـ ـنـ ـش ــوة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،جـ ـن ــوب مــدي ـنــة
الحسكة.

تقدم في الغاب
وي ـتــابــع الـجـيــش ال ـس ــوري عملياته
الـعـسـكــريــة ف ــي سـهــل ال ـغ ــاب ،شـمــال
غــرب حماه ،لتأمني املناطق الواقعة
ت ـح ــت س ـي ـطــرتــه وف ـت ــح طـ ــرق إمـ ــداد
ج ــدي ــدة تـمـكـنــه م ــن ف ـتــح امل ــزي ــد من
املعارك مع «القاعدة».
وسيطر الجيش والقوات املــؤازرة له

على بلدة خربة ناقوس بعد أيام من
سـيـطــرتــه عـلــى ق ــرى كــريــم والـحــويــز
وقبر فضة ،متابعًا تقدمه نحو بلدة
املنصورة.
وقال مصدر ميداني في سهل الغاب
ّ
لـ«األخبار» إن عملية السيطرة على
خ ــرب ــة ن ــاق ــوس بـ ــدأت م ــن م ـحــوريــن:
شمالي من مزرعة السالم ،وجنوبي
مـ ــن بـ ـل ــدة ال ـ ـحـ ــاكـ ــورة ب ـت ـغ ـط ـيــة مــن
سـ ــاحـ ــي امل ــدفـ ـعـ ـي ــة وال ـ ـ ـجـ ـ ــو ،ح ـيــث
دارت معارك عنيفة انتهت بسيطرة
الـجـيــش عـلــى الـبـلــدة لـيـتــابــع تقدمه
نحو بلدة املنصورة.
ّ
وأشــار املصدر إلى أن الجيش تمكن
من اقتحام بلدة املنصورة والسيطرة
عـلــى مـســاحــة واس ـع ــة مـنـهــا ،إال أنــه
تــراجــع منها بـعــد قـصــف عنيف من
قبل مسلحي «القاعدة» الذين شنوا
هجومًا مـضــادًا على مــواقــع الجيش
فــي ال ـب ـلــدة ،مــا أج ـبــرت ال ـق ــوات على
االنسحاب منها.

وأك ـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــدر امل ـ ـيـ ــدانـ ــي اسـ ـتـ ـم ــرار
العملية في سهل الـغــاب ،التي تأتي
ف ــي إط ـ ــار ف ـتــح طـ ــرق إمـ ـ ــداد جــديــدة
ت ـس ــاع ــده ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات الـعـسـكــريــة
املـقـبـلــة بــات ـجــاه ري ــف ادلـ ــب ،وتــأمــن
قرى جورين والزيارة والبحصة التي
يستهدفها املسلحون بالصواريخ.
وفــي ريــف إدل ــب ،قــال عــدد مــن أهالي
بلدتي الـفــوعــة وكـفــريــا املحاصرتني
إن م ـس ـل ـح ــي «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ق ـص ـف ــوا
البلدتني بأكثر من  150قذيفة هاون
وأسطوانة غاز وصاروخ ،ما أدى إلى
اسـتـشـهــاد وج ــرح ع ــدد مــن املــدنـيــن
ووقـ ـ ـ ــوع أضـ ـ ـ ــرار مـ ــاديـ ــة ك ـب ـي ــرة فــي
املنازل.
وأصـ ــدر «جـيــش الـفـتــح» بـيــانــا أعلن
فيه أنــه أعلن معركة «تحرير بلدتي
الـ ـف ــوع ــة وكـ ـف ــري ــا ن ـ ـصـ ــرة ملـسـلـحــي
الــزبــدانــي» ،مـحــذرًا مــن مصير يهدد
الزبداني مشابه ملا حدث في القصير
ً
«وقد تكون الغوطة مستقبال».
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تفاهم «أنصار الله» و«الحراك» على إدارة الجنوب
لقمان عبدالله
مــع اسـتـمــرار ال ـعــدوان الـسـعــودي على
ّ
اليمن وغياب أي أفــق سياسي للحل،
ت ــوص ـل ــت ح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» إل ــى
تفاهم مع قيادات من الحراك الجنوبي،
ي ـت ـم ـحــور ح ــول امل ـســؤول ـيــة امل ـبــاشــرة
ع ـ ــن م ـ ــدن ومـ ـن ــاط ــق ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،ب ـعــد
انسحاب الجيش و«اللجان الشعبية»
مـنـهــا ،وذل ــك وف ــق مـعـلــومــات مــواكـبــة
للمحادثات الـتــي شهدتها العاصمة
ال ـع ـم ــان ـي ــة م ـس ـقــط بـ ــن الـ ـط ــرف ــن فــي
اآلونة األخيرة.
وب ـع ــد لـ ـق ــاءات م ـك ـث ـفــة ،ت ـمــت صـيــاغــة
اتفاق على الشكل التنظيمي السياسي
وال ـع ـس ـك ــري لـلـجـهــة ال ـج ـنــوب ـيــة الـتــي
سوف تمأل الفراغ األمني بعد انسحاب
ال ـج ـيــش و«ال ـلـ ـج ــان» م ــن امل ـ ــدن ،وهــي
ستتولى مهمة حماية الحدود أيضًا.
ـأت مــن حصيلة
لكن هــذا االت ـفــاق لــم ي ـ ِ
الـلـقــاءات األخ ـيــرة فـقــط ،فالعالقة بني
«أنـ ـص ــار ال ـل ــه» وتـ ـي ــارات ف ــي ال ـح ــراك
الـجـنــوبــي تـعــود إل ــى تــاريـ ٍـخ قــديــم من
التفاهم والدعم في قضايا عديدة ،رغم
أن الحراك منقسم بني عدة قيادات.

سبق المتغيرات الميدانية التي يشهدها الجنوب اليمني حاليًا اتفاق بين
«أنصار الله» وقوى من الحراك الجنوبي تقضي بتسليمهم المدن الجنوبية عقب انسحاب
ّ
التصدي لتنظيم «القاعدة» هناك .االتفاق الذي
الجيش و«اللجان الشعبية» منها ،لمواصلة
رعته سلطنة ُعمان ولم يخرج إلى العلن بعد ،جاء حصيلة سنوات من التقارب بين الحركة
والجنوبيين ،رغم توجه بعض تيارات الحراك أخيرًا إلى تأييد العدوان

عالقات دعم متبادل

ظـ ّـل الشطر الجنوبي مــن اليمن ّ
يقدر
م ــواق ــف الـ ـع ــام ــة ال ـس ـي ــد ب ـ ــدر ال ــدي ــن
ال ـحــوثــي ،واب ـن ــه الـسـيــد ح ـســن ،الـتــي
رفـ ـ ـض ـ ــت «حـ ـ ـ ـ ــرب  »94بـ ـ ــن الـ ـشـ ـم ــال
والجنوب ،كما رفضت فتاوى التكفير
ال ـ ـتـ ــي أص ـ ــدره ـ ــا حـ ـ ــزب «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح»
وال ـش ـيــخ ع ـبــد امل ـج ـيــد ال ــزن ــدان ــي ضد
«الكفار».
الجنوب باعتبارهم من ّ
وفي الحروب الست التي شنها النظام
الـســابــق عـلــى «أن ـصــار ال ـلــه» ،تعاطف
شعب الجنوب بكل فصائله ومكوناته
م ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة ،وخ ـ ــرج ـ ــت مـ ـسـ ـي ــرات
وم ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ل ـ ـل ـ ـحـ ــراك تـ ــدعـ ــم أبـ ـن ــاء
ال ـش ـمــال ،خـصــوصــا عـنــد ب ــدء نشاطه
ع ــام  ،2007تــاريــخ ب ــدء االحـتـجــاجــات
السلمية للحراك الجنوبي على النظام
السابق.
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــلّ ،
ردت «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»
بــال ـت ـضــامــن م ــع ال ـق ـض ـيــة الـج ـنــوب ـيــة
بــاعـتـبــارهــا قضية عــادلــة ومـشــروعــة،
بمعزل عــن األفـكــار حــول طريقة حلها
ومـعــالـجـتـهــا ،وال سـيـمــا أن مـكــونــات
الـحــراك الجنوبي تنطوي على تباين
ج ــوه ــري حـ ــول ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي يـجــب
ّ
تبنيها لحل القضية الجنوبية.
في هذه الحروب ،حاول النظام بزعامة
الرئيس السابق علي عبدالله صالح
ّ
دق اإلس ـف ــن ب ــن أب ـن ــاء ش ـمــال الـيـمــن
وجنوبه ،باستقدام وح ــدات عسكرية
م ـح ـســوبــة ع ـلــى ال ـج ـن ــوب لـلـمـشــاركــة
فــي ال ـحــروب عـلــى «أن ـصــار ال ـلــه» .لكن
ينطل علی الطرفني،
هــذا األسـلــوب لم
ِ
الجنوبية قاتلت ّ
بجدية
فال الوحدات
للشعور لديها بعبثية هــذه الحروب،
وف ــي امل ـق ــاب ــل ،عــام ـلــت «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
األس ـ ـ ــرى ال ـج ـنــوب ـيــن ب ــاحـ ـت ــرام ،ول ــم
تـكــن االس ـت ـف ــادة مـنـهــم ك ــأس ــرى حــرب
للمبادلة ،بــل أطلق سراحهم مــن دون
مقابل ،حتى إنهم نقلوهم إلى الحدود
الجنوبية مع مصروفهم الشخصي.
أكـ ـث ــر مـ ــن ذل ـ ــك ،ف ـف ــي ب ـع ــض األم ـك ـنــة
الـتــي كــانــت فيها الــوحــدات العسكرية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة مـ ـح ــاص ــرة ،ك ـ ــان مـقــاتـلــو
«أنصار الله» يتركون لهم ممرات آمنة
لــانـسـحــاب وف ــي بـعــض ال ـح ــاالت مع
أسـلـحـتـهــم ال ـفــرديــة ،وه ــو األم ــر الــذي
ترك انطباعًا إيجابيًا عند الجنوبيني،

ال ـ ـحـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ــذي رعـ ـت ــه األم ــم
املتحدة عبر مبعوثها جمال بن عمر.
وشكل املكونان ائتالفًا ،وصـ ّـوتــا معًا
فــي مجموعتي العمل حــول الجنوب
وص ـع ــدة ل ــزي ــادة وزن ـه ـمــا الـسـيــاســي
مقابل املكونات األخرى.
وقــد أصــدر الـحــراك الجنوبي (مؤتمر
شعب الجنوب) و«أنـصــار الله» بيانًا
مشتركًا حــول مؤتمر الـحــوار اليمني
ف ــي ص ـن ـع ــاء ،وأع ـل ـن ــا ات ـفــاق ـه ـمــا على
تنسيق مواقفهما للعمل على إنجاح
الحوار والخروج بنتائج يقبلها أبناء
ً
اليمن شماال وجنوبًا.
حاولت القوى التقليدية تفريغ مؤتمر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار م ـ ــن م ـ ـح ـ ـتـ ــواه ومـ ـضـ ـم ــون ــه،
وت ـس ـل ـي ــم أه ـ ـ ــم قـ ـض ــاي ــا ال ـ ــوط ـ ــن إل ــى
مراكز القوى التقليدية ،ليضعوا لها
امل ـخ ــرج ــات بــاملـحــاصـصــة الـسـيــاسـيــة
ف ــي م ــا بـيـنـهــم .ف ـمــا ك ــان م ــن «أن ـصــار
ال ـلــه» وال ـح ــراك الـجـنــوبــي إال أن علقا
مشاركتهما في الجلسة العامة الثالثة
ال ـخ ـتــام ـيــة ملــؤت ـمــر الـ ـح ــوار الــوط ـنــي،
ورفضا املشاركة قبل التوافق على حل
لقضيتي الجنوب وصعدة ،إضافة إلى
إعادة بناء الدولة.

ما بعد العدوان السعودي

يمثل تعدد المرجعيات داخل الحراك الجنوبي وغياب قيادة موحدة له أزمة كبرى (أ ف ب)

وســاهــم فــي فـتــح ق ـنــوات تــواصــل بني
قيادات في الحراك و«أنصار الله».
وعـ ـ ــام  ،2009اشـ ـت ــدت وطـ ـ ــأة ال ـن ـظــام
على معارضيه ،فشن حملة اعتقاالت
شـ ـمـ ـل ــت ك ـ ـ ـ ـ ــوادر الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي
و«أنـصــار الـلــه» ،لتجمع سجون األمن
الـسـيــاســي والـقــومــي ك ــوادر وناشطي
ال ـطــرفــن ،وق ــد ت ــم خ ــال م ــدة السجن
بـنــاء عــاقــات متينة وصــداقــات قوية،
إض ــاف ــة إل ــى الـتـفـهــم امل ـش ـتــرك لقضية
ّ
ّ
يتحدثون عن العالقة
كل طرف .والكل
التي جمعت القيادي الجنوبي فــادي
الباعوم (نجل الزعيم الجنوبي حسن
ال ـب ــاع ــوم) بــالـقــائــد ف ــي «أن ـص ــار الـلــه»
مـحـمــد ال ـح ــوث ــي ،الـ ــذي يـشـغــل حــالـيــا
منصب رئيس اللجنة الثورية العليا
التي تدير البلد ،بل بقيت االتصاالت
مستمرة بعد الـخــروج من السجن مع
تلبية الباعوم االبن دعوة موجهة من
ال ـس ـيــد ع ـبــد امل ـلــك إل ــى ص ـع ــدة ،وعـقــد

ع ــدد مــن الـتـفــاهـمــات واالت ـف ــاق ــات بني
الطرفني.
وعند اندالع االحتجاجات في صنعاء
عام  ،2011وقع االنقالب داخل النظام،
عبر تمرد حــزب «اإلص ــاح» (اإلخ ــوان
املسلمون) وآل األحمر (حميد وأخوه
حسني عبدالله األحـمــر وقــائــد الفرقة

التنسيق بين الجانبين
ّ
تعزز ّخالل الثورة ضد صالح
وتعثر مع العدوان
األولـ ـ ــى م ـ ــدرع ع ـلــي م ـح ـســن األح ـم ــر)
عـلــى حـكــم الــرئـيــس صــالــح ،علمًا بــأن
ّ
آل األحـمــر ظــلــوا شــركــاء أساسيني في
الحكم لثالثني عــامــا ،وكــان لهم الــدور
األســاســي فــي إق ـصــاء الـجـنــوبـيــن من
السلطة وحرمانهم حقوقهم ،كما كان

ّ
لهم الــدور األســاســي في شــن الحروب
ضد «أنصار الله» في الشمال .ويعرف
ال ـي ـم ـن ـي ــون أن ال ـف ــرق ــة األولـ ـ ــى م ــدرع
واأللوية املحسوبة على «اإلخوان» هي
التي قادت الحروب ميدانيًا .في املقابل،
ان ـ ـخـ ــرط «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» والـ ـح ــرك ــات
الشبابية الشمالية فــي االحتجاجات
واالعـ ـتـ ـص ــام ــات وامل ـ ـظـ ــاهـ ــرات جـنـبــا
إل ــى ج ـنــب م ــع شــركــائ ـهــم ف ــي ال ـح ــراك
الجنوبي.
س ـ ـ ـ ــارع الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــون إل ـ ـ ــى اح ـ ـتـ ــواء
الثورة ،وأطلقوا املبادرة التي استقال
بموجبها صالحّ ،
وعي نائبه عبد ربه
مـنـصــور ه ــادي رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة.
ل ـكــن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ل ــم تــوقــف ال ـثــورة
ال ـش ـع ـب ـيــة ،وب ـق ـيــت قـضـيـتــا ال ـج ـنــوب
وصـعــدة تـتـصــدران أولــويــاتـهــا .ورغــم
أن امل ـبــادرة الخليجية كــانــت مجحفة
بحق «أنصار الله» والحراك الجنوبي،
لـكـنـهـمــا واف ـق ــا ع ـلــى ح ـض ــور مــؤتـمــر

الجيش و«اللجان الشعبية» يستعيدان المبادرة في عدن
بعد ثالثة أشهر ّ
ونيف من انطالق العدوان
السعودي على اليمن ،يحاول التحالف،
بواسطة املجموعات املسلحة املؤيدة له،
استعادة زمام املبادرة ميدانيًا في املدن
الجنوبية ،بعد اإلخفاق امليداني الذي دام
ً
طويال ،مقابل تقدم الجيش و»اللجان
الشعبية» على امتداد البالد .راهن التحالف
الذي تقوده السعودية ،منذ البداية ،على مدينة
عدن «إلعادة الشرعية» إليها ،أي تأمني موطئ
قدم للرئيس عبد ربه منصور هادي وفريقه،
محافظة حضرموت من دون جدوى.
ثم على
ّ
اليوم ً ،استغل التحالف الهدنة املفترضة،
محاوال قلب املعادالت امليدانية ثم السياسية.
ّ
تدخلت اإلمارات عبر إنزال أسلحة ومقاتلني
لدعم املجموعات املسلحة ،وتجندت ماكينة
التحالف اإلعالمية للترويج لعود ٍة قريبة
لهادي وفريقه إلى عدنً ،
بناء على الهجمات
ّ
التي شنها املسلحون في اليومني املاضيني،
ومكنتهم من السيطرة على مطار عدن الدولي

وبعض املناطق ،قبل أن يعاود «أنصار الله»
طردهم منها .وعلمت «األخبار» أن الجيش
و»اللجان الشعبية» تمكنا مساء أمس ،من
ّ
إعادة تعديل الواقع امليداني ،حني شنا هجومًا
مضادًا على املناطق التي بقي فيها املسلحون؛
بينها مطار عدن الدولي ،متمكنني من
إخراجهم منها .وبحسب معلومات من عدن،
أغار طيران العدوان ،على األثر ،بنحو 100
غارة على املدينة ومطارها ،ثم عاد املسلحون
إلى مواقعهم السابقة .وقالت املعلومات إن

املسلحني يستعدون ملعاودة الهجوم من
جديد ،وخصوصًا أن تعزيزات جديدة جرى
استقدامها عبر ميناء البريقة ،منها دبابات
وآليات عسكرية وأسلحة متوسطة وخفيفة.
وكان املتحدث العسكري باسم املجموعات
املسلحة املوالية لهادي في مدينة عدن ،علي
األحمدي ،قد أعلن أمس ،السيطرة على
ميناء عدن ومنطقة املعال املتاخمة له ،بعد
معارك عنيفة مع الجيش و«اللجان الشعبية»،
وذلك ضمن معركة «السهم الذهبي لتحرير
عدن» التي أطلقها املسلحون أول من أمس،
وبدعم
بمساندة جوية وبحرية من العدوان،
ٍ
وتسليح إماراتيني .وأكد األحمدي أن املقاتلني
ٍ
«سيعززون مكاسبهم بعدما سيطروا على
حي خور مكسر ومطار عدن الدولي» ،في
إشار ٍة إلى مواصلة املعارك للسيطرة على
مدينة عدن التي ال تزال في قبضة الجيش
و»اللجان الشعبية».
(أ ف ب ،رويترز)

ّ
ظــل الـطــرفــان فــي حــال تفاهم متبادل،
واستمر التنسيق بينهما قبل العدوان
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
الوطنية ،وعقدت جلسات حوارية في
صنعاء والقاهرة .لكن إشكاالت عديدة
بـ ــرزت ،مـنـعــت ت ـطــور الـعــاقــة بينهما
حتى تأخذ مسارًا مؤسساتيًا في إطار
آل ـي ــات مـعـتـمــدة ل ـلــوصــول إل ــى نتائج
مشتركة.
ّ
م ــن ج ــان ــب ال ـ ـحـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي ،مــثــل
ـاب
تـعــدد املــرجـعـيــات فــي داخ ـل ــه ،وغـيـ ً
قـيــادة مــوحــدة لــه ،أزمــة كـبــرى ،إضافة
إلــى غياب االتـفــاق بــن الفصائل على
الصيغة التي يجب أن تحكم الجنوب.
ولكون الحراك أشبه ما يكون بجمهور
واسع يفتقد من ينظم مهمات قياداته
الـعـلـيــا والــدن ـي ــا ،ل ــذا ف ــإن كـثـيــريــن من
قياداته على عالقة وطيدة مع «أنصار
الله» بصور ٍة شخصية.
أمــا مــن نــاحـيــة «أن ـصــار ال ـلــه» ،فتكمن
ً
اإلشكاالت أوال في تركيز معظم جهود
ال ـحــركــة ف ــي ال ـش ـمــال ،ث ــم غ ـيــاب رؤي ــة
شاملة لكامل الوطن لديها ،إضافة إلى
اعتمادها بصورة أساسية على العمل
الجهادي ،حتى مدة غير بعيدة.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ن ـجــح ه ـ ــادي ،قـبــل
فـ ـ ـ ــراره إل ـ ــى ع ـ ــدن ،فـ ــي خ ـل ــط األوراق
م ــن ج ــدي ــد ،فـعـمــد إل ــى جـعــل الـجـنــوب
«منصة إطالق» على الشطر الشمالي،
بينما كــان الجنوب يتحول إلــى مالذ
آمــن لتنظيم «الـقــاعــدة» ،وذلــك برعاية
ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي .وت ــراف ــق ذل ــك مع
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة املـ ـكـ ـثـ ـف ــة لـ ــوسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام
السعودية والخليجية ،التي تمحورت
حول عنوان واحد :التحريض املذهبي
واملناطقي.
ومــع ان ــدالع املــواج ـهــات ،بــرز التشتت
فــي ال ـش ــارع الـجـنــوبــي ع ـمــومــا ،وعـنــد
قوى الحراك خصوصًا ،فبرز االنقسام
بني داعــم للعدوان السعودي ورافــض
ل ــه ،وه ــو أم ــر زاد إب ـع ــاد الـجـنــوبـيــن
عــن مهمة مواجهة ال ـعــدوان .ومــا عزز
هــذا الـسـلــوك ،هــو التحالف العمالني
الـ ــذي أرس ـت ــه «أن ـص ــار ال ـل ــه» م ــع أب ــرز
خـصــوم الجنوبيني ،الرئيس السابق
صالح وحزبه املعروف باسم «املؤتمر
الشعبي العام».

18
العالم

الخميس  16تموز  2015العدد 2642

◄ وفيات ►

العراق

استكمال محاصرة الفلوجة...
وتقدم في الرمادي
تــواصــل الـقــوات العراقية مدعومة من
قـ ــوات «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» والـعـشــائــر
تقدمها في الرمادي ،في وقت تستكمل
فيه حصارها مدينة الفلوجة القريبة
مــن العاصمة بـغــداد .فبعد يــومــن من
انـطــاق العمليات العسكرية لتحرير
الـ ـ ــرمـ ـ ــادي ،أع ـل ـن ــت ق ـ ـيـ ــادة ال ـع ـم ـل ـيــات
املـشـتــركــة أن «أف ــواج مـغــاويــر الشرطة
االتـحــاديــة تمكنت مــن تطهير منطقة
امل ـض ـيــق ف ــي ال ـخــالــديــة م ــن عـصــابــات
داع ـ ـ ــش» ،وأضـ ــافـ ــت« :أنـ ـش ــأت قــوات ـنــا
األم ـن ـي ــة خـ ـط ــوط ص ــد م ـت ـق ــدم ــة ،بـعــد
هجوم منظم ّ
تكبد خالله العدو خسائر
ُ
كبيرة وأجبر ما بقي منه على الفرار».
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة إلـ ـ ــى أن «ط ـ ـيـ ــران
الجيش العراقي نفذ تسع طلعات على
قــواطــع الـعـمـلـيــات كــافــة إلس ـنــاد تقدم
محاور تحرير األنبار ،فيما نفذ طيران
الـتـحــالــف ال ــدول ــي ســت طـلـعــات جوية
ع ـلــى م ـنــاطــق الـ ــرمـ ــادي ـ ـ ـ الـ ـبـ ـغ ــدادي ـ
الكرمة ،وكانت النتائج قتل  19إرهابيًا
ً
وتدمير موقع دفاعي ،فضال عن قصف
م ـخــزن وتــدم ـيــر ه ـمــريــن (مــرك ـبــة دفــع
رباعي) اثنني للعصابات اإلرهابية».
في الوقت نفسه ،أوضح رئيس اللجنة
األمـنـيــة فــي مـجـلــس ق ـضــاء الـخــالــديــة،
إبراهيم الفهداوي ،أن «القوات األمنية
تـ ـتـ ـق ــدم ب ـ ـصـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي مـ ـع ــارك
تطهير الـقــاطــع الـشــرقــي لـلــرمــادي في
م ـن ـط ـقــة ح ـص ـي ـبــة والـ ـ ـط ـ ــوك 12( ،كـلــم
شــرقــي ال ــرم ــادي)» ،مشيرًا إلــى «مقتل
الـعـشــرات مــن تنظيم داع ــش وخسائر
ف ــادح ــة ب ــال ـع ـج ــات وت ــدم ـي ــر خ ـطــوط
دفاعاتهم األمامية» .وكشف الفهداوي
في حديث صحافي ،أن «األيــام القليلة
املقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في معارك
التطهير في القاطع الشرقي للرمادي
ومحيطها ،مع استقرار الوضع األمني
في قضاء الخالدية».
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،ك ـ ـشـ ــف م ـص ــدر

وصل المزيد من التعزيزات العسكرية والقتالية إلى حدود الفلوجة (أ ف ب)

فــي ق ـيــادة عـمـلـيــات األن ـب ــار ،أم ــس ،أن
«تـ ـع ــزي ــزات ع ـس ـكــريــة وق ـت ــال ـي ــة تـضــم
دروعًا ودبابات وسالح مدفعية قادمة
من قاعدة الحبانية وصلت إلى حدود
مــدي ـنــة ال ـف ـلــوجــة بــال ـقــرب م ــن مـنــاطــق
الحالبسة واملشاهدة ومحطة القطار،
اسـ ـتـ ـع ــدادًا لـتـطـهـيــر ال ـق ــاط ــع ال ـغــربــي
للمدينة من عناصر داعــش» ،مبينًا أن
«ه ــذه الـتـعــزيــزات تضم ثــاثــة أف ــواج».
وأضاف املصدر في حديث ألحد املواقع
امل ـح ـل ـي ــة ،أن «ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات األم ـن ـي ــة مــن
الجيش والشرطة تحاول عزل الفلوجة
عن الــرمــادي من املحيط الشرقي ،ملنع
إيصال الدعم واملساندة منها وإليها».
كذلك أوضح املتحدث العسكري باسم
«كتائب حــزب الله» ،جعفر الحسيني،
أن الـتـقــدم بــاتـجــاه الـفـلــوجــة ال يــواجــه
أي مشكلة عسكرية ،وهو «يسير وفق
الخطة األمنية التي وضعتها مركزيًا
قـ ـ ـي ـ ــادات ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي وال ـ ـقـ ــوات
األمنية» .وأضاف الحسيني أن «قوات

ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي وال ـ ـق ـ ــوات األم ـن ـي ــة
ح ــددت م ـســارات العمليات العسكرية
فــي الــرمــادي والفلوجة التي ال تشمل
مــركــزي املــديـنـتــن فـقــط ،وهــي ستبقى
فــي ط ـ ّـي الـكـتـمــان حـتــى تـكــون مباغته
للعدو لنحقق انتصارات سريعة بأقل
الخسائر» .كذلك أعلنت قيادة عمليات
بـغــداد تطهير املنطقة املـحـصــورة بني
ج ـســر ال ــذي ـب ــان وج ـســر ع ـبــاس جميل
فـ ــي ال ـض ـف ــة ال ـش ــرق ـي ــة ل ـن ـهــر ال ـ ـفـ ــرات،
غرب بغداد .إلى ذلــك ،أعلن قائد القوة
الـجــويــة الـعــراقـيــة ،الـفــريــق الــركــن أنــور
ح ـم ــة أمـ ـ ــن ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي أن
ط ــائ ــرات «أف  »16ال ـت ــي وص ـل ــت قبل
يــومــن إل ــى ال ـع ــراق بـ ــدأت أم ــس أول ــى
ط ـل ـعــات ـهــا ال ـتــدري ـب ـيــة داخ ـ ــل األج ـ ــواء
املحلية ،مؤكدًا أنها «ستكمل خالل أيام
عمليات املسح واالطــاع على األجــواء
ال ـعــراق ـيــة لـتـبــاشــر تــوج ـيــه ال ـضــربــات
الجوية ملواقع داعش».
(األخبار)

◄ ذكرى ►
باسمه تعالى
للضلع املكسور ينده وجع الكون
لجرح ٍّ
علي عند الفجر
ّ
للنور االتي يحمل خبزا وسالما
ذكرى اربعني
يصادف نهار اليوم الخميس
2015/7/16
ذكرى مرور اربعني يوما على
استشهاد
شهيد الدفاع املقدس
الشهيد املجاهد
رواد محمد املقداد

وال ــده املــؤهــل األول املـتـقــاعــد محمد
ضاهر املقداد.
شقيقاه :مايز ويامن.
يقام عن روحه الطاهرة مجلس عزاء
حسيني
املكان :مجمع املجتبى (ع) – الحدت.
الزمان:من الساعة  4حتى  5بعد الظهر.
لكم من بعده طول البقاء.

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

«الكورنيت» مجددًا في سيناء...
وإحباط هجوم انتحاري على طريق القاهرة
قــال الجيش املـصــري إنــه أحبط هجومًا «إرهــابـيــا» بسيارة
مفخخة ،يوم أمس ،على تمركز لقواته ،وتحديدًا على طريق
يقع شرقي القاهرة ،وهــو هجوم نــادر على القوات املسلحة
خارج نطاق شبه جزيرة سيناء وشمالها.
وقال املتحدث العسكري العميد محمد سمير ،في بيان ،إن
القوات املسلحة نجحت صباحًا في «إحباط محاولة هجوم
إرهــابــي بـسـيــارة مفخخة على أحــد الـتـمــركــزات العسكرية
بطريق القطامية ـ السويس» املؤدي إلى القاهرة .وأضاف في
ـان ،نشر في وقــت الحــق ،إن عربة نقل بيضاء اللون
بيان ثـ ٍ
حاولت «اختراق االرتكاز األمني فأطلقت النيران التحذيرية
في الهواء إليقافها ،ولم يمتثل قائد العربة للتحذير ،فجرى
التعامل معها بنيران القوات» ،مشيرًا إلى أن ذلك أسفر عن
انفجار السيارة ومقتل قائدها من دون حدوث خسائر في
صفوف القوات .وتابع سمير« :بالفحص املبدئي ،تبني وجود
آثار ملادة تي إن تي املتفجرة بكمية أكبر من نصف طن».
وفي وقت الحــق ،أعلن تنظيم «واليــة سيناء» املوالي لتنظيم
«داع ـ ــش» مـســؤولـيـتــه ع ــن م ـحــاولــة ال ـه ـجــوم ف ــي ب ـيــان على
«تــويـتــر» ،وقــال إن ذلــك جــرى فــي منطقة جبل الجاللة على
طــريــق القطامية ـ ـ الـعــن السخنة .وزعـمــت الجماعة حــدوث
«خـســائــر كـبـيــرة» فــي صـفــوف الـجـنــود ،لكن بـيــان املتحدث
الـعـسـكــري نـفــى وق ــوع أي إصــابــات أو خـســائــر بــن الـقــوات
املسلحة .كما نشر «والية سيناء» صورتني للعربة ،إحداهما
قبل تفجيرها واألخــرى لحظة انفجارها وكانت تسير على
الطريق الصحراوي وهو شبه خاو ،ولم يظهر في الصورتني
أي وجود لقوات.
وفي بيان التنظيم ،ادعى أن أفرادًا من التمركز العسكري الذي
جرى استهدافه امس كانوا قد شاركوا في عملية قتل فيها
ستة مسلحني في منطقة جبل الجاللة بالصحراء الشرقية
العام املاضي.
وي ــوم األح ــد املــاضــي ،قــال املتحدث العسكري إن العمليات
العسكرية التي ينفذها الجيش في شمال سيناء أسفرت عن

مقتل « 252إرهابيًا» منذ األول من تموز حتى الحادي عشر
من الشهر الجاري.
وبالحديث عن سيارة مفخخة خــارج حــدود سيناء ،يجدر
التذكير بأنه فــي أواخ ــر حــزيــران املــاضــي ،قتل النائب العام
ه ـشــام بــركــات ج ــراء انـفـجــار س ـيــارة مـلـغــومــة بـمــوكـبــه في
القاهرة .ويــوم السبت املاضي أيضًا ،قتل شخص وأصيب
ع ـشــرة أش ـخــاص عـنــدمــا انـفـجــرت س ـيــارة أم ــام القنصلية
اإليطالية وسط القاهرة .وتبنى «والية سيناء» الهجوم الذي
ألـحــق أضـ ــرارًا بــالـغــة بمبنى القنصلية وأثـ ــار م ـخــاوف من
إمكانية أن تفتح جبهة جديدة ضد األجانب.
ُ
في الوقت نفسه ،قتل عريف في الجيش وأصيب جنديان في
هجوم تبناه «واليــة سيناء» على دبابة جنوب مدينة الشيخ
زويــد في شمال سيناء .وقــال «واليــة سيناء» إنــه استهدف
الدبابة بـصــاروخ موجه مــن نــوع «كــورنـيــت» ،كما استهدف
تفجير آخــر جــرافــة وشاحنة عسكرية كانت تحمل دبابة،
وهــذا هو االستخدام الثاني البارز لهذا النوع من الصواريخ
منذ هجمات «األربعاء الدامي» قبل أسبوعني.
وقالت مصادر إن طائرات حربية شنت فجر أمس غارات على
أهداف مجهولة قرب منطقة القسيمة وسط سيناء ،وأطلقت
ثالثة صواريخ أحدثت انفجارات قوية .وأوضحت املصادر
أن اشتباكات عنيفة تدور بني قوات الجيش ومسلحني قرب
الكمني الجديد الذي نصب جنوب رفح.
إل ــى ذل ــك ،ق ــررت الـحـكــومــة املـصــريــة خـفــض ســاعــات حظر
الـتـجــول امل ـفــروض فــي عــدد مــن مناطق شـمــال سـيـنــاء ،ملدة
ساعة واحدة ،في أول أيام عيد الفطر ،الذي يحل غدًا أو بعد
غ ــد .وكــانــت وزارة األوقـ ــاف فــي شـمــال سـيـنــاء قــد خاطبت
رئاسة مجلس الوزراء بشأن صالة العيد ،تضمنت اقتراحًا
بإلغاء الحظر في ليلة العيد ألداء الصالة ،فجاء قرار رئيس
الوزراء ،إبراهيم محلب ،بإنهاء الحظر في الخامسة صباحًا
بدال من السادسة.
(األخبار ،رويترز ،األناضول)
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والده رستم يوسف عازار
والدته منيرة سعيد الحلبي
ّ
زوجته ميتا دونالد Bahr
أبناؤه :رستم ،جاد ،داريوس
ابنته إليسار
شـقـيـقـتــه :غـ ــادة رس ـتــم ع ـ ــازار زوج ــة
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس تـ ـ ـ ّـمـ ـ ــوز إل ـ ـ ـيـ ـ ــاس ق ـن ـي ــزح
وعائلتها
زوجـتــه
ـازار
ـ
ـ
ع
ـم
ـ
ت
ـ
س
ر
ـازي
ـ
غ
شـقـيـقــه:
ّ
املـ ـهـ ـن ــدس ــة إل ـ ـ ـهـ ـ ــام مـ ـ ـك ـ ــرم ح ــن ــوش
وعائلته
أعمامه :عائلة املرحوم فريد يوسف
عازار
عائلة املرحوم إلياس يوسف عازار
عائلة املرحوم ريمون يوسف عازار
ّ
عمتاه :عائلة املرحومة فريدة يوسف
ع ـ ــازار أرمـ ـل ــة ال ـق ـن ـصــل ب ـط ــرس أبــو
شديد
ريـنـيــه يــوســف عـ ــازار أرم ـلــة الـشــاعــر
إيليا أبو شديد وعائلتها
أخواله :عائلة املرحوم الدكتور خليل
سعيد الحلبي
عائلة املرحوم حليم سعيد الحلبي
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس مـ ـنـ ـي ــر سـ ـعـ ـي ــد ال ـح ـل ـب ــي
وعائلته
خــالـتــه :أتـيـنــا سعيد الـحـلـبــي أرمـلــة
أنيس سماحة وعائلتها
وعـ ـم ــوم ّعـ ــائـ ــات :عـ ـ ـ ــازار ،ال ـ ّح ـل ـبــي،
 ،Bahrزخـ ـ ـ ـ ـ ــور ،ق ـ ـن ـ ـيـ ــزح ،حـ ــنـ ــوش،
مسعود ،النفيلي ،أبو شديد ،صليبا،
فزع ،سماحة وأنسباؤهم في الوطن
واملـ ـهـ ـج ــر وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي امل ـط ـي ـلــب
والجالية اللبنانية في غانا ينعون
إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـل ــوع ــة واألسـ ــى
املأسوف على شبابه
رستم رستم عازار
مهندس كيميائي
املنتقل إلــى رحمته تعالى فــي نيس
ـ ـ ـ فــرن ـســا يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع فيه
 2015/7/10عن عمر  49سنة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ص ــال ــون كنيسة
مار يوسف ،املطيلب يومي الخميس
والجمعة في  ،16و 17تموز الجاري
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية
الساعة السابعة مساء.
يحتفل بــالـصــاة لــراحــة نـفـســه بعد
وصــول الجثمان وذلــك يــوم الجمعة
فــي  17تـمــوز ال ـجــاري ،تـمــام الساعة
الـ ـس ــادس ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ف ــي كـنـيـســة
مار يوسف ،املطيلب ومن ثم يوارى
الثرى في مدافن العائلة.
ل ـكــم م ــن ب ـعــده ط ــول ال ـب ـقــاء وال ـب ـقــاء
ّ
لألمة
ال ـ ــرج ـ ــاء إب ـ ـ ـ ــدال األكـ ــال ـ ـيـ ــل ب ــال ـت ـب ــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا.
اإلداريـ ـ ــون واملــوظ ـفــون وال ـعـ ّـمــال في
شركات
Azar Chemical Industries Ltd
City Paint Supply Ltd
.Synrez Industries (Gh.) Ltd
في غانا ـ غرب أفريقيا
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـل ــوع ــة
واألسى
املأسوف على شبابه
املدير التنفيذي
رستم رستم عازار
مهندس كيميائي
املنتقل إلــى رحمته تعالى فــي نيس
ـ ـ فرنسا يــوم الجمعة الــواقــع فيه 10
تموز  2015عن عمر  49سنة
لكم من بعده طول البقاء.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اجـ ــراء اسـتـقـصــاء االس ـع ــار ل ـشــراء قطع
غيار لزوم الكشف العام على املجموعة
الثانية والكشف على االجــزاء الساخنة
على املجموعة االول ــى فــي معمل صور
وهي من نوع .GE frame 6B
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األس ـع ــار امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علما إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/8/28
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11.00صباحًا.
بيروت في 2015/7/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1348
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اج ــراء اسـتـقـصــاء االس ـعــار إلن ـشــاء ممر
يتسع  19كابل توتر متوسط في محطة
بصاليم الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/7/24
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11.00صباحًا.
بيروت في 2015/7/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1367
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة2014/964 :
املـنـفــذ :شــركــة البناية الحديثة ش.م.ل.
وكيلها املحامي الياس الحلو
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا :ش ــرك ــة مـ ـح ــات ســامــي
الغريب وشركاه
ت ـ ـطـ ــرح دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـ ـي ـ ــروت لـلـبـيــع
باملزاد العلني املوجودات للمرة الثانية
املحجوزة التالية:
القيمة االجمالية/62.271.000/ :ل.ل.
الطرح/49.816.800/ :ل.ل.
ستاند خشب ،براد مياه ،كرسي متحرك،
تلفزيون قديم نوع ،Sony
 ،V.H.S Video Sharpم ـك ـت ــب خـشــب
سويدي ،كرسي جلد بني متحرك كبير،
كرسي جلد اســود ،مكتب زاويــة خشب،
ك ــرس ــي م ـت ـحــرك نـ ـح ــاس ،خ ــزن ــة حــديــد
مـتــوسـطــة مـقـفـلــة ،بـ ــراد ص ـغ ـيــر ،فــرامــة
ورق ،مــاكـنــة تـصــويــر ،طــاولــة فورميكا
بـ ــاج م ـس ـت ــدي ــرة 3 ،حـ ـ ــراق  Rielloل ــون
احـ ـم ــر ،خ ــزن ــة ح ــدي ــد ص ـغ ـي ــرة ،سـتــانــد
امل ـن ـيــوم زج ـ ــاج ،ت ـل ـفــون / .م ــارك ــة امـيــل
هـنــري :مجموعة مــن االغ ــراض التالية:
طـنـجــرة بـيـضــاويــة ،ابــريــق م ــاء ،ابــريــق
م ـ ــاء ص ـغ ـي ــر ،ج ـ ــاط بـ ـيـ ـض ــاوي رق ـ ــم ،6
ج ـ ــاط رق ـ ــم  ،9ج ـ ــاط م ـس ـت ـط ـيــل رق ـ ــم ،5
ج ــاط مــربــع ،ج ــاط م ــدور صـغـيــر ،جــاط
مــدور كبير ،جاط سوفليه ،قالب تارت،
طنجرة مستطيلة ،جــاط م ــدور غميق،
سلطة ،كــاســة ،طاسة للبهارات ،صحن
للصدف ،كباية صغيرة وكبيرة ،صحن
للفاكهة ،صحن للشوربة ،صحن فايش،
صحن لـلـبــزاق ،طقم للترويقة/ .مــاركــة
جـ ــورج داف ـي ــد :مـجـمــوعــة م ــن االغـ ــراض
التالية :علبة تبروير مربع ،طقم  3قطع
و 4قطع تـبــرويــر ،علبة صلصة ،كالون

للبنزين مختلف ،كــالــون مــاء مختلف،
س ـ ـطـ ــل بـ ــدع ـ ـسـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـم ــام  6ل ،ش ـبــك
لـلـمـجـلــى ،م ـشــك ل ـل ـمــاعــق ،ب ـ ــراد لـلـمــاء
 4لـيـتــر ،قـمــع لـلــزيــت ،طـشــط م ــدور ،انــاء
ل ـلــزراعــة ،سـلــة للغسيل ،سـطــل للحمام
ص ـغ ـيــر ووسـ ـ ــط وك ـب ـي ــر ،مـ ـ ــوزع ملــرشــة
امل ـ ـ ــاء ،س ـط ــل ل ـل ــزب ــال ــة م ـخ ـت ـلــف ،طـشــط
مــربــع ،طقم  3قطع طشط مــربــع ،طشط
م ــدور مـخـتـلــف ،سـلــة لـلـغـسـيــل ،ستاند
للشمسية ،مشك صحون ،مرشة للماء،
طقم صحون للرحالت ،مشك للمالعق،
م ـشــك ل ـل ـص ـحــون ،م ـص ـفــايــة م ــع غ ـطــاء،
عـلـبــة ل ـل ـخــزانــة مـخـتـلــف ،م ـطــرة لـلـمــاء،
محول على البطارية الى الكهرباء ،اناء
لـلــزراعــة ،ب ــراد لـلــرحــات مختلف ،علبة
للمالعق ،غطاء للميركرويف ،مصفاية،
علبة  6ج ــواري ــر ،علبة مــع غـطــاء  8ل و
 20ل و 30ل ،علبة مــع غـطــاء ودوال ـيــب،
علبة مع غطاء مختلف/ .ماركة ديرول:
سـ ـك ــاك ــن م ـخ ـت ـل ــف ل ـل ـب ـي ــزا وال ـف ــاك ـه ــة
والستيك والروستو واملطبخ والشيف،
ق ـ ـشـ ــارة بـ ـط ــاط ــا ،ط ـق ــم سـ ـك ــب/ .م ــارك ــة
دومايير :حاملة جاط بيركس مختلف
/ماركة كــوزون :شيكر للكوكتيل ،جاط
للفاكهة ،سطل شمبانيا ،ملقط وغطاء
للزجاجة الشمبانيا/ .ماركة شيف دور
فرنس :مسن سكاكني ،سكاكني مختلف
للمطبخ ،للشيف ،للجانبون ،الللحمة،
لـ ـلـ ـف ــاكـ ـه ــة ،ل ـ ـجـ ــرم الـ ـلـ ـحـ ـم ــة ،ل ـل ـس ـت ـيــك،
س ـكــن ش ـي ــف ،ق ـش ــارة ب ـطــاطــا/ .م ــارك ــة
كيليمس :صـبــاب لـلــرديــاتــور مختلف،
صباب معكوف للشوفاج ،ترموستات،
اتوماتيك للهواء ،سكر نحاء  2/1انش،
وصلة نحاس مجوز ،وصلة نحاس/ .
م ــارك ــة كـســن م ــاش ــر :خ ــاط م ــع دوش،
خ ــاط ل ـل ـب ـيــدة ،غ ـطــاء كــرســي لـلـحـمــام،
نربيج شطاف ،شنبر للحنفية مختلف،
سـ ـط ــل كـ ـ ـ ــروم مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،غ ـ ـطـ ــاء م ـع ــدن
للمجلى مختلف/ .ماركة كالين وكلي:
بــردايــة حمام نايلون وقماش مختلف،
( 3قطع سجاد للحمام) ،سجادة للبيدة،
( 3قطع سجاد للحمام) ،سجادة مدورة
ل ـل ـح ـمــام 3( ،ق ـطــع س ـج ــاد ل ـل ـح ـم ــام)/ .
مــاركــة اليفهايت :غـيــار ق ــزاز للترموس
 ،TOWERقالب للتارت  12سنت ،مكبس
للكرز ،للتنظيف الرودياتور ،غيار قزاز
ل ـل ـتــرمــوس  ،COLUMBUSللتنظيف
ال ـب ــرادي املـعــدنـيــة ،مكنسة ل ــأرض مع
ممسحة ،غيار ملمسحة االرض/ .ماركة
م ــول ـي ـن ـي ـك ــس :مـ ـب ــرش ــة ي ـ ــدوي ـ ــة ،مـقـلــي
للبطاطا ،توستر للخبز ،مكنة للقهوة
مختلف ،طقم للسفر سيشوار ومكواية،
مكنسة كهربائية ،شــوايــة للسندويش
ص ـغ ـي ــرة ،ش ــواي ــة ل ـل ـه ـم ـبــرغــر ،ش ــواي ــة
لــأكــل املكسيكي ،مكنة لـفــرم امللوخية.
/م ــارك ــة رمـنـغـتــون :سـيـشــوار مختلف،
رول ـ ـ ــو ل ـل ـش ـعــر م ـخ ـت ـل ــف ،م ـك ـن ــة لـنـتــف
الـشـعــر ،مكنة حــاقــة نسائية مختلف،
مكنة حالقة بطارية رجالية ،سيشوار
مشط مــع رول ــو ،سـيـشــوار مـشــط ،مكنة
ح ــاق ــة رج ــال ـي ــة/ .م ــارك ــة ري ـل ـل ــو :قطع
غيار للحراقات امل ــازوت 3 ،حــراق كبير
صـنــاعــي/ .م ــارك ــة روتـ ــو :عـلـبــة للمونة
 ،PLEXIعلبة للمونة مختلفة ،PLEXI
مشك صـحــون ،تـبــرويــر م ــدور مختلف،
عـلـبــة ل ـل ـمــاعــق ،عـلـبــة ل ــال ـع ــاب ،غـطــاء
لعلبة االلعاب ،علبة لــورق التصوير/ .
مــاركــة سـتــانـفــوردشــايــر :طقم للشاي 3
قطع ،ابريق حليب ،كباية فخار ،كباية
بـ ــورسـ ــان ،ك ـب ــاي ــة ج ــام ـب ــو ل ـل ـتــروي ـقــة،
كـ ـب ــاي ــة ل ــاطـ ـف ــال  / .MAGICم ــارك ــة
فــاش ـيــت :ق ـفــل ن ـحــاس اط ـلــس مختلف،
قفل نحاس اجاكس مختلف ،ضد سرقة
الدراجة ،قفل للتلفون ،دالية للقفل ،قفل
مـعــدن ،سكن للباب اتوماتيك مختلف،
ج ـن ــزي ــر ل ـل ـب ــاب ع ـ ـ ــادي ،ج ـن ــزي ــر لـلـبــاب
ن ـح ــاس ،ج ـنــزيــر ل ـل ـبــاب ك ـ ــروم/ .مــاركــة
بـ ـ ـ ــورال :اب ــري ــق زجـ ـ ــاج نـ ـ ــاري مـخـتـلــف،
كباية زجاج.
فعلى الراغب بالشراء الحضور في يوم
الـخـمـيــس الــواقــع فــي  30تـمــوز الساعة
 2:30بعد الظهر الى مكان البيع الكائن
فـ ــي م ـب ـن ــى ال ـب ـن ــاي ــة ال ـح ــدي ـث ــة مـنـطـقــة
الـصـيـفــي ال ـطــابــق االرضـ ــي مـقــابــل بنك
ع ـ ــودة ،مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا ورس ــم
الداللة .%5

هيثم حيدر احمد
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن رقم 2/22
تعلن وزارة الــزراعـيــة ـ ـ املديرية العامة
لـلــزراعــة ـ ـ عــن اج ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لتلزيم اعمال تشجير طرقات وصيانتها
في زحله ـ ـ البولفار للعام  ،2015وذلك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2015/8/20
الساعة التاسعة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصحلة الــديــوان ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت ،في 2015/7/9
مدير عام الزراعة باالنابة
حنا الحاج
التكليف 1352
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اجراء استقصاء االسعار العمال تركيب
لوحة القياس مؤشر خزان فيول رقم ()3
في معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األس ـع ــار امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علما ان اخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/7/24
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11.00صباحًا.
بيروت في 2015/7/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1374
مناقصة عامة
رقم /3492م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2015/8/11ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الكائنة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدث مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اش ـ ـغـ ــال دراسـ ـ ـ ــة انـ ـ ـ ــارة مـ ـ ـ ــدارج ق ــاع ــدة
حامات الجوية.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/1315م ع إ/م هـ تاريخ .2015/7/6
يمكن ملن يرغب االشـتــراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــإدارة
ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة الـهـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
ل ــإدارة ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب أن تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2015/7/13
العميد وائل حاطوم
ّ
مسير أعمال املديرية العامة لإلدارة
التكليف 1355
اعالن
ص ــادر ع ــن مـحـكـمــة االمـ ــور املستعجلة
فــي صيدا برئاسة القاضي ايــاد بــردان

بالدعوى رقم .2015/128
البالغ املدعى عليها زينب قاسم زيعور
مجهولة محل االقامة الحضور الى هذه
امل ـح ـك ـمــة ب ــال ــذات او ب ــواس ـط ــة وكـيـلـهــا
القانوني السـتــام استحضار الدعوى
ب ـم ــوض ــوع ازال ـ ـ ــة ال ـت ـع ــدي وم ـخــال ـفــات
في الشقة الشمالية في الطابق الثاني
واالخ ـيــر مــن الـبـنــاء الـقــائــم عـلــى العقار
رقم  /3697/عنقون واملقامة من املدعي
امــن محمد زيــدان وعليها اتخاذ محل
اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق امل ـح ـلــة واال اعـتـبــر
ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــك ب ــواس ـط ــة رئـ ـي ــس الـقـلــم
وبالتعليق على لوحة اعالنات الدائرة
يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن قضائي
فــي تفليسة شــركــة يــونـيـفــرســال بزنس
سيستمز ش.م.م.
رقم االفالس 943
ب ـت ــاري ــخ  2015/7/15ص ـ ــدر قـ ـ ــرار عــن
حضرة القاضي املشرف على التفليسة
قـضــى بــدعــوة وك ـيــل التفليسة وممثل
ال ـشــركــة املـفـلـســة ال ــى جـلـســة تـعـقــد في
مكتبها قصر العدل ـ ـ بيروت يوم االثنني
الواقع فيه  2015/7/20الساعة التاسعة
صباحًا الستطالع رأيه بشأن االتفاقية
مـ ــوضـ ــوع اسـ ـت ــدع ــاء وكـ ـي ــل الـتـفـلـيـســة
الــوارد بتاريخ  2015/6/16وموضوعه
تـنـفـيــذ االت ـفــاق ـيــة املــوق ـعــة ب ــن املــالـكــن
ووكيل التفليسة.
رئيس القلم
جهاد مشموشي
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي رنا عويدات
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/3073
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـجــر
ش.م.ل.
املنفذ عليه :رواد فاروق مياسي
قيمة الدين :سند دين بقيمة /13025/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم
تطرح هذه الدائرة للمرة االولى في تمام
الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر
ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2015/7/29
للبيع باملزاد العلني السيارة ماركة ب
ام اف  323 Clرقــم /208218/ج موديل
 2000املـ ـخ ـمـ ـن ــة ب ـم ـب ـل ــغ /6500/د.أ.
والطروحة للبيع بقيمة التخمني ،علمًا
انــه يتوجب عليها رســوم ميكانيك من
سنة  2011لغاية سنة  2015ومجموعها
/1.451.000/ل.ل.
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن ب ــال ـش ــراء ال ـح ـضــور الــى
م ــرآب ف ــادي مشيلح فــي جـســر الــواطــي
مصحوبًا بالثمن نقدًا يضاف اليه %5
رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزه
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي ع ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2015/113
املتكونه في ما بني:
املـ ـنـ ـف ــذ حـ ـس ــن اس ـ ـعـ ــد ق ـ ـشـ ــور وك ـي ـل ــه
املحامي محمد حسن جحا.
املنفذ عليه :عبد الجبار ابراهيم زبــد ـ ـ
الناقورة.
بـتــاريــخ  2015/7/13تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـلـيــه عـبــد ال ـج ـبــار ابــراه ـيــم زب ــد املقيم

ف ــي الـ ـن ــاق ــورة وم ـج ـه ــول م ـحــل االق ــام ــة
حاليًا بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملستندات املرفقة باملعاملة التنفيذية
رقم  2015/113واال اعتبر كل تبليغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
علي حجازي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي ع ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2015/170
املتكونه في ما بني:
املـ ـنـ ـف ــذ :حـ ـس ــن م ـح ـم ــد صـ ــائـ ــغ وك ـي ـلــه
املحامي حنا فاضل.
املنفذ عليه :علي عفيف الخليل ـ ـ صور.
بـتــاريــخ  2015/7/13تـقــرر اب ــاغ املنفذ
ع ـل ـيــه ع ـل ــي ع ـف ـيــف ال ـخ ـل ـيــل امل ـق ـي ــم فــي
صـ ــور وم ـج ـه ــول م ـح ــل االقـ ــامـ ــة حــالـيــا
بـ ـ ــوجـ ـ ــوب ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ـ ـ ــى قـ ـل ــم دائ ـ ـ ــرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملستندات املرفقة باملعاملة التنفيذية
رقم  2015/170واال اعتبر كل تبليغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
علي حجازي
إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري املركزية في
زحلة والبقاع الغربي
طلب سمير نايف غطاس سندات تمليك
بدل عن ضائع
بحصصه بــالـعـقــارات ذات االرق ــام 388
و 1570و 1572و 1578مشغرة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
امني السجل العقاري
ليلى الحويك
إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري املركزية في
زحلة والبقاع الغربي
طلب نزيه نايف غطاس سندات تمليك
ب ــدل ع ــن ضــائــع بـحـصـصــه بــال ـع ـقــارات
ذات االرق ــام  388و 1570و 1572و1578
م ـش ـغ ــرة وطـ ـل ــب مل ــوك ـل ــه روب ـ ـيـ ــر نــايــف
غـ ـط ــاس س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصته بالعقار رقم  1570مشغرة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
امني السجل العقاري
ليلى الحويك
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رياضة

الكرة اللبنانية

أسبوع حاسم للنجمة واألنصار يعمل بصمت
هــي عـ ــودة الـ ــروح واس ـت ـعــادة الـحـيــاة
للكثيرين مــن الـعــامـلـيــن فــي الــوســط
الـ ـك ــروي ،مــع ت ـحــرك األن ــدي ــة واإلدارات
مفاوضات
وحـتــى األق ــام على وقــع
ّ
وم ـبــاح ـثــات وص ـف ـحــات جــديــدة تحضر
لمرحلة قد تكون ُذهبية لكثيرين ،وقد
تكون مدمرة إذا لم تحسب األمور بدقة

كان االجتماع بين مدرب
األنصار جمال طه والعبه
ربيع عطايا إيجابيًا (عدنان
الحاج علي)

عبد القادر سعد
س ـت ـكــون عـطـلــة ع ـيــد ال ـف ـطــر الـسـعـيــد
الـ ـح ــد الـ ـف ــاص ــل بـ ــن إعـ ـ ـ ــادة تـشـغـيــل
ماكينات فرق الــدوري اللبناني وبني
انـ ـط ــاق مــرح ـلــة ال ـج ــد ورف ـ ــع وت ـيــرة
االسـ ـتـ ـع ــدادات .ع ــدد كـبـيــر م ــن الـفــرق
يـتـحــرك عـلــى أكـثــر مــن صعيد إداري ــا
وف ـن ـيــا وتـنـظـيـمـيــا ،ومـ ــن ت ـلــك ال ـفــرق
األنصار الذي ُيتوقع أن ّ
يقدم موسمًا
الفتًا في ظل التحضيرات واالستفادة
من أخطاء املوسم املاضي .فاملجموعة
الـعــامـلــة فــي األن ـص ــار ،وع ـلــى رأسـهــا
الرئيس نبيل ب ــدر ،تسير وفــق خطة
مرسومة بدقة ،وما يساعد على ذلك
طريقة تعاطي بدر مع األمــور بخبرة
وواقعية وهدوء أكثر.
األنصار ،وفي ظل تحركه على صعيد
الــاع ـبــن واملـحـلـيــن واألج ــان ــب ،كــان
ال بــد مــن أن ي ـكــون م ــادة لــإعــام في
ظ ــل ت ـن ــاق ــل األخ ـ ـبـ ــار حـ ــول ت ـحــركــات
األخضر .هــذا األمــر استوجب ردًا من
إدارة النادي التي أصــدرت بيانًا جاء
فـيــه «تـتـنــاقــل بـعــض وس ــائــل اإلع ــام
ومواقع التواصل اﻻجتماعي أخبارًا
عــن ان ـت ـقــاﻻت واس ـت ـغ ـنــاءات وم ــا إلــى
هنالك تتعلق بالنادي ،لذا ومنعًا ألي
التباس ّ
يهم اإلدارة توضيح ما يأتي:
 ت ــم اﻻس ـت ـغ ـنــاء ع ــن الــاع ـبــن نبيلبعلبكي وع ـمــاد املـيــري رسـمـيــا بـنـ ً
ـاء
على طلبهما.
 تم التعاقد رسميًا مع األرجنتينيلـ ــوكـ ــاس غـ ـ ـ ــاﻻن ،والـ ـبـ ـح ــث ج ـ ــار عــن
ﻻع ـبــن أج ــان ــب ل ــن يـتــم اخ ـت ـيــار أحــد
منهم قبل البدء بالتمارين الرسمية
بعد عيد الفطر السعيد ،على أن يعلن
الـنــادي فــي بيان رسمي عــن ذلــك فور
اﻻنتهاء من اﻻختيار.
 كـلـفــت اإلدارة امل ــدي ــر ال ـف ـنــي جـمــالطــه اﻻج ـت ـمــاع بــالــاعــب ربـيــع عطايا
ون ـق ــل األج ـ ـ ــواء إل ــى ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ــة
ﻻتخاذ القرار املناسب بعد عيد الفطر
السعيد.
 -ي ـهــم اإلدارة ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـســادة

اإلعــام ـيــن اس ـت ـقــاء اأخ ـب ــار املتعلقة
ب ــال ـن ــادي م ــن م ـص ــادره ــا الـحـقـيـقـيــة
منعًا أي التباس».
ويأتي البيان بعد الحديث عن اقتراب
العـ ــب ال ـن ـج ـمــة ال ـس ــاب ــق س ــي الـشـيــخ
من التوقيع مع األنـصــار ،اضافة الى
حسم الـقــرار باالستغناء عــن الالعب
رب ـيــع ع ـطــايــا ب ـعــد األجـ ـ ــواء السلبية
التي ترافق املفاوضات معه.
لـ ـك ــن فـ ــي ح ـق ـي ـق ــة األمـ ـ ـ ــر أن ع ـطــايــا

ّ
لم يوقع بوكير مع دبا
الفجيرة بعد وهو على
تواصل مع النجمة

اجـتـمــع ب ــامل ــدرب ج ـمــال ط ــه ،وكــانــت
أجـ ــواء االج ـت ـمــاعــات إي ـجــاب ـيــة ،على
أن ي ـتــم ن ـقــل الـ ـص ــورة لـ ـ ـ ــإدارة بـعــد
عـ ـ ــودة ط ــه م ــن ال ـ ـخـ ــارج ل ـك ــي تـتـخــذ
ال ـق ــرار امل ـنــاســب .وال شــك أن ــه صعب
عـلــى أي ادارة االسـتـغـنــاء عــن العــب
بــوزن عطايا ومـسـتــواه ،وخصوصًا
فـ ــي ظـ ــل نـ ـ ـ ــدرة ال ــاعـ ـب ــن امل ـم ـي ــزي ــن
فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا قـ ـ ــد تـ ــأخـ ــذه
اإلدارة ف ـ ــي ع ـ ــن االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ول ـك ــن

ضـمــن ضــوابــط وض ـمــانــات م ـشــددة.
ّ
أمــا فــي مــا يتعلق بـســي الـشـيــخ ،فقد
ك ــان ــت هـ ـن ــاك مـ ـف ــاوض ــات مـ ــع وك ـيــل
أعـمــالــه وج ــرى تقديم عــرض رسمي،
ل ـك ــن ل ــم ي ـت ــم ت ــوق ـي ــع ال ـع ـق ــد م ــن قـبــل
ســي الـشـيــخ .فــاألخـيــر ي ــدرس عرضًا
آخر من ناد كويتي ّ
قدم له عرضًا كي
يشارك معه كأجنبي رابع في املسابقة
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة .وفـ ـ ــي حـ ـ ــال صـ ـ ــرف ســي
الـشـيــخ الـنـظــر عــن ال ـعــرض الكويتي،
حينها يمكن الحديث بجدية أكثر عن
اقترابه من األنصار.
فــي هــذا الــوقــت ،تعمل إدارة األنصار
على استصدار تأشيرات دخول لعدد
من الالعبني؛ بينهم العبان من غانا:
األول يلعب في مركز االرتكاز ويتمتع
بمستوى مـمـتــاز ،أمــا الـثــانــي فيلعب
في املركز الذي يلعب فيه سي الشيخ.
فــي الـنـجـمــة ،سـيـكــون األس ـبــوع الــذي
يـلــي عـطـلــة عـيــد الـفـطــر حــاسـمــا على
ال ـص ـع ـي ــد اإلداري فـ ــي ظـ ــل األج ـ ــواء
اإليجابية والجدية العالية التي تدور
ف ــي إطـ ــارهـ ــا املـ ـف ــاوض ــات ،ح ـي ــث مــن
املفترض أن يظهر الدخان األبيض أو
األسود في نهاية األسبوع املقبل.
هذا األمر وعدم وضوح االستراتيجية
املالية للنادي يجعالن األمور مجمدة،
وخصوصًا على صعيد املدير الفني
زال خـيــارًا
ال ـجــديــد .فـثـيــو بــوكـيــر مــا ّ
قائمًا ،وخصوصًا أنــه لــم يــوقــع عقدًا
مــع فــريــق دب ــا الـفـجـيــرة رغ ــم الـعــرض
الذي تلقاه ،حيث ال يزال هناك تواصل
مــع امل ـســؤولــن فــي الـنـجـمــة وه ــو في
انتظار وضوح الصورة.
ف ــال ـق ـي ـم ــون ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــادي يــرف ـضــون
الـ ــدخـ ــول ف ــي أي الـ ـت ــزام ــات إال بـعــد
وضــوح صــورة الوضع املالي للنادي
وشكل اإلدارة فيه .وتشير املعلومات
الى أن املسؤولني حاسمون في قضية
امل ـ ـ ــدرب وي ـع ـت ـب ــرون أن ع ـل ــى الع ـبــي
الفريق أن يلتزموا بقرار اإلدارة مهما
كانت هوية املدرب وإال سيكون هناك
إجراءات قاسية بحق املتخلفني.

سوق االنتقاالت

ّ
ريال مدريد يتجه لتغيير خطته للحصول على دي خيا

إنتقل دوس سانتوس إلى الدوري األميركي للمحترفين (أ ف ب)

ال ي ــزال الـتـعــاقــد مــع خليفة لـلـحــارس
التاريخي إيكر كاسياس الــذي انتقل
إلى بورتو البرتغالي ،الشغل الشاغل
في ريال مدريد اإلسباني ،وخصوصًا
أن ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـح ــال ـي ــة تـ ـح ــوي فـقــط
الـ ـح ــارس ــن ال ـك ــوس ـت ــاري ـك ــي ك ــاي ـل ــور
نافاس والشاب فرناندو باشيكو.
وارتبط النادي امللكي حتى قبل رحيل
ك ــاس ـي ــاس ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــات
مــواط ـنــه ديـفـيــد دي خـيــا م ــن صـفــوف
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي ،لكن
إزاء ّ
تمسك األخير بحارسه إال في حال
حـصــولــه عـلــى مبلغ  35مـلـيــون جنيه
استرليني وهو ما يجده ريال مرتفعًا،
فإن األخير بدأ التفكير بخطة جديدة
للتعاقد معه مجانًا بعد انتهاء عقده

الحالي في الصيف املقبل مقابل راتب
سـنــوي يبلغ  5مــايــن ي ــورو ،بحسب
صحيفة «م ــارك ــا» .ووف ـقــا للصحيفة،
فــإن الـنــادي امللكي يــدرس التعاقد مع
ب ــدائ ــل أخ ــرى لـتــدعـيــم حــراس ـتــه حتى
قـ ــدوم دي خ ـيــا ح ـيــث يـ ــدور ف ــي فلكه
تـحــديـدًا كــل مــن كـيـكــو كــاسـيــا حــارس
إسبانيول وسيرجيو روميرو حارس
منتخب األرجنتني الــذي انتهى عقده
مع سمبدوريا اإليطالي.
في موازاة ذلك ،ال يزال يونايتد مهتمًا
بالحصول على خــدمــات مــدافــع ريــال،
سيرجيو راموس.
وبـحـســب صحيفة «أس» اإلسـبــانـيــة،
فـ ــإن ال ـ ـنـ ــادي اإلن ـك ـل ـي ــزي ق ـ ـ ّـدم عــرضــا
ج ــديـ ـدًا ي ـب ـلــغ  45م ـل ـيــون ي ـ ــورو لضم

املدافع البالغ  29عامًا.
وفـ ــي إس ـبــان ـيــا أي ـض ــا ،عـ ــزز فــالـنـسـيــا
خط وسطه بتعاقده مع قائد منتخب
ال ـبــرازيــل لـلـشـبــاب ،دانـيـلــو بــاربــوســا،
ملـ ــدة م ــوس ــم ع ـلــى س ـب ـيــل اإلع ـ ـ ــارة من
براغا البرتغالي.
وتـضـمـنــت الـصـفـقــة شـ ــراء ع ـقــد العــب
الــوســط الــدفــاعــي الـبــالــغ  19عــامــا في
نـهــايــة إع ــارت ــه مـقــابــل نـحــو  7مــايــن
يورو ،بحسب ما ذكرت التقارير.
ّ
من جهته ،يتجه أتلتيك بلباو للتعاقد
م ــع مــواط ـنــه نــات ـشــو م ــون ــري ــال ظهير
أيسر ارسنال اإلنكليزي لثالثة أعوام،
بحسب ما ذكرت صحيفة «أس».
وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن أرس ـن ــال
يستعد في املقابل الستبدال مونريال

بــال ـجــزائــري فـ ــوزي غ ــام م ــن نــابــولــي
اإليطالي.
وفي البرتغال ،أعلن بورتو تعاقده مع
مدافع غريمه التقليدي بنفيكا ،الدولي
األوروغــويــانــي ماكسي بيريرا ،ملــدة 3
أعوام.
وبعيدًا عن مالعب أوروبا ،تعاقد لوس
انجلس غاالكسي األميركي مــع العب
الــوســط املكسيكي الــدولــي جيوفاني
دوس سانتوس ألربع سنوات ونصف
من فياريال اإلسباني.
وب ـح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة «ل ـ ـ ــوس أن ـج ـلــس
تايمز» فإن دوس سانتوس سينال أقل
من راتــب زميله الــوافــد الجديد أيضًا،
اإلنكليزي ستيفن جـيــرارد ،والبالغ 6
ماليني دوالر سنويًا.
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رياضة

كرة المضرب

أخبار رياضية

سيرينا تضيف رقمًا قياسيًا جديدًا إلى أسطورتها
واصلت األميركية سيرينا وليامس،
ال ـتــي أحـ ــرزت أرب ـع ــة أل ـق ــاب متتالية
في البطوالت الكبرى للمرة الثانية،
كـتــابــة أسـطــورتـهــا فــي مــاعــب الـكــرة
ال ـص ـف ــراء بـتـحـقـيـقـهــا رق ـم ــا قـيــاسـيــا
ج ـ ــديـ ـ ـدًا ف ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا ال ـ ــزاخ ـ ــرة
باأللقاب ،بعد تتويجها بلقب بطولة
ويمبلدون األخيرة.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت راب ـ ـ ـطـ ـ ــة م ـ ـح ـ ـتـ ــرفـ ــات كـ ــرة
املـضــرب أن ولـيــامــس ،املصنفة أولــى
عــاملـيــا ،أصـبـحــت أول العـبــة تتصدر
التصنيف العاملي برصيد مضاعف
ألقرب مطارداتها.
وب ــات ــت ول ـي ــام ــس ( 33ع ــام ــا) تـمـلــك
 13161نقطة مقابل  6490للروسية
ماريا شارابوفا.
ً
وفضال عن بطوالتها األربــع الكبرى
ف ــي «ف ــاش ـي ـن ــغ م ـ ـيـ ــدوز» وم ـل ـب ــورن
وروالن غ ـ ــاروس ووي ـم ـب ـل ــدون ،فقد
أحـ ـ ـ ـ ـ ــرزت سـ ـي ــريـ ـن ــا ل ـ ـقـ ــب م ــاسـ ـت ــرز
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدات ف ـ ــي س ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة الـ ـع ــام
املاضي ،كذلك فازت بدورة ميامي في
آذار املاضي ،ما ساعدها على تعميق
فارق النقاط مع أقرب مطارداتها.
وه ـ ــزم ـ ــت سـ ـي ــريـ ـن ــا ش ـ ــاراب ـ ــوف ـ ــا فــي
ّ
ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ق ـب ــل أن ت ـتـخــلــص
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م ــن اإلس ـبــان ـيــة غــارب ـي ـنــي مــوغــورثــا
فــي النهائي ،لتحرز لقبها السادس
فــي ويمبلدون وال ـحــادي والعشرين
فــي الـبـطــوالت الـكـبــرى ،لتصبح على
بعد بطولة واحــدة من معادلة الرقم
القياسي لألملانية شتيفي غراف في
مسابقات فردي السيدات ،وثالث عن
الــرقــم الـقـيــاســي ال ـعــام لــاوسـتــرالـيــة
مارغريت كورت.

والالفت أن وليامس أحرزت ألقابًا في
الـبـطــوالت الـكـبــرى أكـثــر مــن مجموع
ألقاب كل الالعبات الحاليات :خمسة
ألـقــاب لـشــارابــوفــا ،سبعة لشقيقتها
الـ ـكـ ـب ــرى ف ـي ـن ــوس ولـ ـي ــام ــس ،اث ـن ــان
للتشيكية بـتــرا كفيتوفا والــروسـيــة
سفتالنا كوزنتسوفا والبيالروسية
فيكتوريا أزارنكا وواحد لألوسترالية
ســامــانـتــا س ـتــوســور وال ـصــرب ـيــة آنــا

سيرينا ترفع جائزة بطولة ويمبلدون األخيرة (غلين كيرك ــ أ ف ب)

أصداء عالمية

جامايكا وكوستاريكا
في ربع نهائي الكأس الذهبية

مواعيد اتحاد كرة القدم
دع ــت اللجن ــة التنفيذي ــة لالتح ــاد اللبنان ــي لك ــرة الق ــدم
جمعيتها العمومية الى عقد جلس ــتها العادية الس ــنوية
ي ــوم الخمي ــس  27آب عن ــد الس ــاعة  ،17.00كم ــا حددت
فت ــرة تس ــجيل الالعب ــن األجان ــب ل ــدي أندي ــة الدرجتني
األول ــى والثاني ــة كاآلت ــي :فت ــرة التس ــجيل الصيفي ــة م ــن
 15تم ــوز حت ــى  13تش ــرين األول ،والش ــتوية م ــن 1
كان ــون الثان ــي  2016حتى  2ش ــباط .ما يعني أن بطولة
ال ــدوري الع ــام للدرجت ــن األول ــى والثاني ــة س ــتنطلق في
منتص ــف ش ــهر تش ــرين األول املقب ــل ،وتحديـ ـدًا ف ــي
ُ
 16من ــه كم ــا أعلن ــت األمان ــة العام ــة .وستس ــحب قرعتا
البطولة يوم األربعاء عند الس ــاعة  13.00للدرجة األولى
والس ــاعة  13.30للثاني ــة .وتقرر س ــحب قرعة مس ــابقة
كأس النخبة يوم األربعاء في  22تموز عند الس ــاعة 12
ف ــي مق ــر االتح ــاد ،على أن تنطلق البطول ــة في  11أيلول.
أما كأس التحدي ،فستس ــحب قرعتها بعد قرعة كأس
النخب ــة مباش ــرة وتنطل ــق ف ــي  10أيلول.

إيفانوفيتش واإليطالية فرانشيسكا
سكيافوني.

جوائز «فالشينغ ميدوز»
أعلن االتحاد األميركي لكرة املضرب
رفـ ـ ـ ــع جـ ـ ــوائـ ـ ــز ب ـ ـطـ ــولـ ــة «ف ــاشـ ـيـ ـن ــغ
م ـ ـيـ ــدوز» ،رابـ ـع ــة بـ ـط ــوالت «ال ـغ ــران ــد
سالم» ،بنسبة  10في املئة ،لتصل الى
 42,3مليون دوالر.
وسترتفع جائزة الفائز باللقب لدى
الــرجــال وال ـس ـيــدات بــالـتــالــي ال ــى 3,3
ماليني دوالر.
وسـ ـيـ ـن ــال ال ــوصـ ـي ــف لـ ـ ــدى الـ ــرجـ ــال
وال ـس ـيــدات  1,6مـلـيــون دوالر ،كذلك
سيضمن كل العب يشارك في القرعة
الــرئـيـسـيــة لـلـبـطــولــة ال ـح ـصــول على
 39,5ألف دوالر.
ويـ ـن ــال ال ـف ــائ ــز ب ـب ـطــولــة وي ـم ـب ـلــدون
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة  2,9م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر،
فـيـمــا ي ـنــال ال ـفــائــز بـبـطــولــة مـلـبــورن
األوسترالية  2,5مليون دوالر ،مقابل
مليوني دوالر لبطل «روالن غاروس»
الفرنسية.
وارت ـف ـع ــت ج ــوائ ــز فــاشـيـنــغ م ـيــدوز
بنسبة  67في املئة في األعوام الثالثة
املاضية.

نهائي دورة رمضان للفوتسال
يلتق ــي الي ــوم فريق ــا الجي ــش وامليادي ــن عن ــد الس ــاعة
 22.00ف ــي نهائ ــي دورة رمضان الثانية بكرة الصاالت
عل ــى ملعب الس ــد التي ينظمها ن ــادي امليادين بالتعاون
م ــع ش ــركة  Any Eventsاملالك ــة الحصري ــة لحق ــوق
اللعب ــة ف ــي لبنان.

استراحة
2048 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 4 8

لح ــق منتخب ــا جاماي ــكا وكوس ــتاريكا
باملتأهل ــن إل ــى ال ــدور رب ــع النهائ ــي م ــن
بطول ــة ال ــكأس الذهبي ــة لك ــرة الق ــدم ملنطق ــة
الكون ــكاكاف (أمي ــركا الش ــمالية والوس ــطى
والكاريب ــي) ،املقام ــة حالي ــا ف ــي الوالي ــات
املتح ــدة وكن ــدا.
وف ــي الجول ــة الثالث ــة ضم ــن املجموع ــة الثانية،
ف ــازت جامايكا على الس ــلفادور  ،0-1س ــجله
غ ــاراث ماكليري ( ،)71فيم ــا تعادلت كندا مع
كوستاريكا .0-0
وتص ــدرت جاماي ــكا الترتي ــب بـ ــ 7نق ــاط
أم ــام كوس ــتاريكا ( 3نق ــاط) والس ــلفادور
(نقطت ــان) وكن ــدا (نقطت ــان).
وتلع ــب الي ــوم ف ــي الجولة الثالث ــة واألخيرة من
مباريات املجموع ــة الثالثة :كوبا مع غواتيماال
(الس ــاعة  01,00فجـ ـرًا بتوقي ــت بي ــروت)،
واملكس ــيك م ــع تريني ــداد وتوباغ ــو (.)03,30

أيمار يقول وداعًا
وض ــع النج ــم األرجنتين ــي بابل ــو أيم ــار حـ ـدًا
ملش ــواره ف ــي املالع ــب بإعالن ــه اعتزال ــه ،وذل ــك
لع ــدم حصول ــه عل ــى فرص ــة اللعب م ــع فريقه
ريف ــر باليت.
وع ــاد أيم ــار ( 35عام ــا) إل ــى فري ــق بدايات ــه
ريف ــر بالي ــت ف ــي أي ــار املاض ــي ،لك ــن
ّ
يضم ــه إل ــى
امل ــدرب مارس ــيلو غاي ــاردو ل ــم
التش ــكيلة الت ــي خاض ــت نص ــف نهائي كأس
ليبرتادور ي ــس.

برشلونة لن يستفيد
من فيدال وتوران ّ
وديًا
ل ــن يتمكن أليك ــس فيدال والترك ــي أردا توران
م ــن املش ــاركة ّ
ودي ــا م ــع فريقهم ــا الجدي ــد
برش ــلونة اإلس ــباني ،بحس ــب ما ذكرت إذاعة
«كادين ــا كوب ــي» املحلي ــة.
وأش ــارت اإلذاع ــة إل ــى أن «البرس ــا» ،املعاق ــب
باملن ــع م ــن إج ــراء تعاق ــدات حت ــى ش ــتاء
 2016م ــن االتح ــاد الدول ــي لكرة القدم ،أرس ــل
استفس ــارًا لألخي ــر ح ــول إم ــكان االس ــتفادة
َ
الالعب ــن ف ــي جول ــة الفري ــق الودي ــة قب ــل
م ــن
ّ
انط ــاق املوس ــم ،لك ــن ال ــرد ج ــاء س ــلبيًا.

أفقيا
 -1رئيس جمهورية لبناني راحل –  -2يبس غصن الشجر وزالــت عنه الرطوبة – عاصمة
أوروبية –  -3ماركة غاالت ومفاتيح عاملية – أكبر سلسلة جبال أوروبية – جنون –  -4وضع
ضجر وسئم – تتكلمها وتتداول بها الشعوب –  -5نهر أميركي ُيعتبر أكبر نهر في
خلسة – ِ
العالم من حيث الحجم والعمق والغزارة –  -6طويل القامة – فك العقدة أو املسألة الحسابية
–  -7حــرف عطف – حــرف نصب – إســم حمله عــدد مــن أبــاطــرة أوروب ــا وملوكها –  -8ضد
ُ
نجس – إحسان – قادم –  -9من أنواع الطيور ُيشبه الك ْركي – الظاهر الى العلن –  -10تنشق
العطر – خالف الفقيرة

عموديًا

 -1موسيقار ومطرب مصري راحل من أصل سوري ُي ّ
عد من أعالم الفن العربي –  -2يحمله
ّ
متخيل ومـتـصـ ّـور –  -3أحـتــرم وأوق ـ ّـر – خبز يــابــس – ضمير منفصل – -4
كــل إنـســان –
آلــة موسيقية إيقاعية شرقية – آلــة موسيقية من العائلة الهوائية –  -5صحيفة عربية
ُ
– للتعريف –  -6حبوب تستعمل لتطييب القهوة – عاصفة بحرية – نضج وأدرك الثمر –
ّ
سنور – خداع وتحايل في اإلمتحانات املدرسية
 -7ماركة سيارات – عاصمة آسيوية – -8
– بواسطتي –  -9حرف جزم – ضد بــرودة –  -10من أهم املعارك على الساحة األوروبية
بني النمسا وروسيا ضد األمبراطور نابليون بونابرت والتي ّ
أدت الى انتصار نابليون

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1خليل الكافر –  -2لوزان – ملجأ –  -3دموع – شرف –  -4الر – بندق –  -5معدني – دينا – -6
طم – أسد – قول –  -7راين – بر – له –  -8الحتف – صف –  -9تي – فارنا –  -10حجر الصوان

عموديًا
 -1خليل مطران –  -2لو – أعمال –  -3يزدرد – يحتج –  -4الم – نانتير –  -5انوبيس –  -6عن –
ّ
الهجان
دب – فل –  -7كم – د د – رصاص –  -8الشقيق – فرو –  -9فجر – نول – نا –  -10رأفت

حل الشبكة 2047

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

2048
7

8

9

10

11

شاعر مصري ( )1923-1854وأحــد فــرســان األحـيــاء والبعث فــي تــاريــخ الشعر
العربي في العصر الحديثّ .
ّ
ولقب بشيخ الشعراء
تميز شعره بالرقة والعاطفة
 = 5+7+8+1صفة فقدان شعر الرأس ■  = 10+3+4+2حادث بالليل ■ 5+6+9+11
= ضد يشتري

حل الشبكة الماضية :فرنسوا بوشيه
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ثقافة وناس

تلفزيون

مسلسل الموسم «غدًا نلتقي»
 ...وأزهرت جراح شعبي في الدراما الرمضانية
وسام كنعان
ي ـ ــرى ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـف ــرن ـس ــي ه ـنــري
بـ ـي ــرغـ ـس ــون أن اإلمـ ـك ــانـ ـي ــة م ـت ــاح ــة
لـ ـل ــوص ــول إلـ ـ ــى ال ـح ـق ـي ـق ــة فـ ـق ــط عــن
ط ــري ــق «الـ ـخـ ـب ــرة الـ ـح ــدسـ ـي ــة» ال ـتــي
ّ
ي ـت ـم ــك ــن الـ ـفـ ـن ــان مـ ــن إيـ ـص ــالـ ـه ــا فــي
ع ـم ـلــه ،إذا كــانــت م ــادت ــه تـنـتـمــي إلــى
«ال ـح ــرك ــة ال ــرم ــزي ــة» ال ـتــي ن ـشــأت في
م ــواجـ ـه ــة ال ــواقـ ـعـ ـي ــة ال ـف ـن ـي ــة .ي ـبــدو
ال ـك ــام ف ـض ـفــاضــا إذا ان ـس ـحــب على
الدراما التلفزيونية التي باتت تلتزم
مـنـطــق ال ـس ــوق األهـ ـ ــوج ،أو تعتصم
عند مواضيع «السيكس» املجانية،
وصراعات رؤوس األموال .لكن الكالم
ذات ــه ينطبق على املسلسل الـســوري
«غـ ـدًا نـلـتـقــي» (اإلم ـ ـ ــارات -أب ــو ظبي-
 -lbci- ldcإخـ ـ ــراج رام ـ ــي ح ـنــا ال ــذي
ت ـشــارك الـكـتــابــة مــع املـمـثــل إي ــاد أبــو
الشامات) .في أول تجربة لهما ،يثبت
ّ
الكاتبان أن الــدرامــا الـســوريــة ليست
كذبة ،أو طفرة فات أوانها.
مـ ـ ــن يـ ـ ـع ـ ــرف رامـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـن ـ ــا ،يـ ـ ـ ـ ــدرك أن
ال ــرج ــل ف ـهــم الـلـعـبــة ب ــاكـ ـرًا ،وأي ـق ــن أن
األضواء وحدها ال تصنع مبدعًا .لذا،
ان ـس ـحــب م ــن الـتـمـثـيــل ن ـحــو اإلخـ ــراج
ً
فـصـنــع أعـ ـم ــاال مـهـمــة م ـثــل «ع ـن ـتــرة»
(كتابة غسان زكريا ـ  ،)2007و«زهــرة
الـ ـن ــرج ــس» (كـ ـت ــاب ــة خـ ـل ــدون قـ ـت ــان ـ
 )2008ث ــم ح ـقــق ص ــدى عــرب ـيــا كـبـيـرًا
من خالل مسلسل تجاري هو «روبي»
(كتابة كلوديا مرشيليان ـ  .)2012بعد
ذل ــك انـكـفــأ بـحـثــا عــن تـجــربــة جــديــدة،
ع ـس ــاه ي ـق ــارع ال ـن ـي ــران ال ـت ــي انــدلـعــت
فــي ب ــاده .إذا بــه يـعــود إلـيـنــا بخيار
ّ
مدهش تمكن منذ حلقاته األولــى من
أس ــر امل ـشــاهــد ،وتـحـقـيــق نقلة نوعية
فـ ــي مـ ــا يـ ـخ ــص درام ـ ـ ـ ــا األزمـ ـ ـ ـ ــة .لـعــب
املمثل واملخرج السوري على الطريقة
الــرمــزيــة للشخصيات وتــاريـخـهــا .بل
تـ ــرك الـ ـب ــاب م ــوارب ــا أم ـ ــام اح ـت ـم ــاالت
تــأويـلـيــة مـتـبــايـنــة ،بـحـيــث يـمـكــن لكل
م ـت ـفـ ّـرج أن ي ـفــك ش ـي ـفــرة ه ــذه الــرمــوز
وفق وعيه وإدراكه وتماسه مع الجرح
ال ـس ــوري ال ــذي ن ــراه معممًا فــي «غ ـدًا
نلتقي» على كل مستضعفي العالم.
بلغة شــاعــريــة ،ي ـجـ ّـرب حـنــا الــوصــول
إل ــى مـقــوالتــه مــن دون طــرحـهــا بشكل
م ـبــاشــر وفـ ــج ،بـ ــدءًا م ــن الـ ـش ــارة الـتــي
يلتقط فيها ص ــورًا وثــائـقـيــة صــادمــة
ِّ
مــن الـحــرب ثــم يــركــب عليها بأسلوب
كاميرا األطفال شخصيات مسلسله،
ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك خ ـ ـ ـيـ ـ ــار امل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى إلي ـ ـ ــاد

باألسود والرمادي
يعتصم املسلسل عند خيار اإلضاءة
املعتمة واللونني الرمادي واألسود في
الكثير من مشاهده .وهو بذلك يتخلى
عن رمزيته ليأخذ منحى واقعيًا مقصودًا
يراد منه تكريس حالة العتمة التي ّ
تسور
الشخصيات كما هي ،والتلميح إلى غياب
الضوء الذي يعلن نهاية النفق الذي دخله
ّ
السوريون .لكن الخيار خلف انطباعًا
سيئًا عند املتابع وأفقده متعة املشاهدة
بسبب املبالغة الزائدة في اإلضاءة الخافتة.
في املقابلّ ،
سببت لقطات الفالش باك
لوردة بعد وصولها فرنسا بدءًا من الحلقة
الـ  18إرباكًا لدى جزء من الجمهور.
علمًا أنه كان ُيفترض افتتاح املسلسل
ّ ّ
لكن تأخر
انطالقًا من هذه املشاهد،
صدور التأشيرات لفريق املسلسل ،أجبر
مخرجه على تأخير هذه املشاهد .األخيرة
أسهمت في مكان معني في تعويض غياب
األحداث في تلك الحلقات ،فيما يؤخذ
على العمل ضعف التبرير الدرامي للتطور
الالفت واملفاجئ في شخصية أبو عبدو،
واتجاهها إلى التطرف الديني ،في وقت
غير مقنع .ربما كان من األجدى ربط هذا
االنقالب في شخصيته بوفاة أخيه (علي
ً
كريم) بسكتة قلبية مثال.
مكسيم خليل وكاريس بشار في مشهد من المسلسل

الــريـمــاوي ،فيطغى الوجع الــذي يبثه
الكمان ،فتتفق املوسيقى باملجمل مع
ش ـخــوص املـسـلـســل ،مـ ــرورًا بمشاهد
بالغة الداللة كأن نسمع بطلة املسلسل
«وردة» (ك ـ ــاري ـ ــس بـ ـ ـش ـ ــار) م ـغـ ّـس ـلــة
األموات ،وهي تخبر الشاعر الصعلوك
مـحـمــود (عـبــد املـنـعــم ع ـمــايــري) كيف
ارت ـب ـطــت أغ ـن ـيــات ف ـي ــروز بـطـفــولـتـهــا
املسحوقة وصباحات عائلتها الباردة
والـفـقـيــرة .وهــو مــا جعلها تـعــزف عن
سماعها الحقًا ،لكنها في املقابل تترك
رن ــة هــاتـفـهــا مـلـكــا لـصــاحـبــة الـصــوت
امل ــائ ـك ــي بــأغ ـن ـيــة «ح ـك ـي ـلــي حـكـيـلــي
ع ــن بـ ـل ــدي ح ـك ـي ـل ــي» .ط ـي ـلــة مـفــاصــل
امل ـس ـل ـس ــل ،ن ــراق ــب اخـ ـتـ ـص ــارًا مـكـثـفــا
لخالف أهل البيت السوري الواحد ،من
خــال نـقــاشــات حامية بــن الشقيقني
ّ
املهجرين محمود الشاعر والصحافي
امل ـع ــارض الـ ــذي يـعـتـقــد أن ــه سيجابه
بــاملــوت فــي املعتقالت لــو قــرر الـعــودة
إلـ ــى ال ـ ـشـ ــام ،وج ــاب ــر ب ــائ ــع األقـ ـ ــراص
املدمجة املتنقل (مكسيم خليل) املؤيد

ال ــذي ه ــرب مــن جحيم ال ـحــرب خائفًا
مــن االل ـت ـحــاق بــالـجـيــش ،واع ـت ـقــد أنــه
يحمي ب ــاده عندما قــرر التبليغ عن
شباب التنسيقيات .نقاشات تعكس
ّ
ح ــاّل ــة الـ ـشـ ـق ــاق الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وظ ـف ـه ــا
ّ
صناع العمل برمزية تعلق الشقيقني
ب ـف ـتــاة أحــام ـه ـمــا امل ـن ـشـغ ـلــة بــإخ ـفــاء

وردة هي رمز معادل
لسوريا المستمرة في تغسيل
وتكفين أمواتها
مهنتها بتغسيل األم ــوات وإرسالهم
أن ـق ـي ــاء إلـ ــى ع ــال ــم أف ـض ــل م ــن ال ـعــالــم
ال ــذي نعيشه ،كـمــا يـقــول مـحـمــود في
واحدة من سكراته عند باب صديقته.
تضيق البطلة ذرعــا بكل مــن حولها،
فـتـقــرر مــواجـهــة ال ـبــؤس املـحـيــط بها،
وت ـت ـخــذ م ــن ال ـص ــراح ــة املـطـلـقــة منبر
نـجــاة وحـيــد .هنا تــوظــف كــاريــس كل
إمكانيتها إلظـهــار الـعــوالــم الداخلية

للشخصية ،في أحد أدوارهــا الفارقة.
تـجـتـهــد ل ـتــوضــب مـ ـف ــردات أحــام ـهــا
الصغيرة ،ثم نراها تسبك من أدوات
ب ـس ـي ـطــة س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا ب ـي ــت نـظـيــف
ّ
ومرتب رغم فقره املدقع ،كونها تعتبر
ّ
وطنها كل مكان تطأه قدماها .تسير
األح ــداث وفــق مشاهد بصرية عالية
هـ ــي ل ـي ـس ــت سـ ـ ــوى قـ ـص ــص ق ـص ـيــرة
تـصــل فــي نهايتها إل ــى ذروة درامـيــة
ب ــأسـ ـل ــوب رشـ ـي ــق ،ي ـم ـشــي ب ـم ـح ــاذاة
الكارثة اإلنسانية للسوريني ،وبخالف
مع الرؤية الكالسيكية للبناء الدرامي
بتعقيد األح ــداث مع تتالي الحلقات.
ه ـ ـكـ ــذا ،ن ـص ــل إلـ ـ ــى ل ـح ـظ ــة م ـص ـيــريــة
يشتعل فيها بيت وردة بمن فيه أي
الشقيقان املختلفان على ام ــرأة .هذا
في الظاهر ،لكن حقيقة العراك تعكس
خ ـ ــاف ش ـع ــب ب ـك ــام ـل ــه ،ك ـ ــأن امل ـش ـهــد
يريد القول بأن وردة هي رمز معادل
لسوريا املستمرة في تغسيل وتكفني
أمــوات ـهــا يــومــا بـعــد ي ــوم ،فـيـمــا أسهم
أهلها املوالون واملعارضون في صب

الزيت على حرائقها امللتهبة .يبرز أداء
املمثلني كورقة رابحة (راجع الكوادر).
يختار رامي حنا لعب دور لشخصية
كــأنــه اس ـت ـعــارهــا م ــن األدب الــروســي
ع ــن رج ـ ــل ي ـب ـحــث ف ــي ك ــوم ــة ال ـب ــؤس
ّ
تلك عـ ّـمــن يملك شجاعة قتله .كــل ما
سبق كــان أكـبــر مــن ق ــدرة محطة مثل
 mtvعلى االسـتـيـعــاب ،فما كــان منها
ّ
سوى أن استلت سيف ضغينتها بعد
بضع حلقات ،وقررت أن تحرض ضد
الـفــن .على أمــل إيـقــاف املسلسل الــذي
اتهمته زورًا وبهتانًا بالعنصرية ضد
اللبنانيني ألنــه يمر في ملحات عابرة
على جزء يسير مما عاناه النازحون
في هذا البلد (األخبار .)2015/6/24
الـ ـ ّخـ ـي ــار الـ ـ ــدرامـ ـ ــي الـ ـن ــاج ــح ي ــوض ــح
تــأثــر مـخــرج الـعـمــل بــاملـعـلــم الصربي
أمـيــر كوستوريتسا وحــرفـيـتــه بمزج
الـتــراجـيــديــا مــع الـكــومـيــديــا ال ـســوداء،
واستخالص األخيرة من عمق األولى،
وإج ـب ــار امل ـت ـفــرج عـلــى الـضـحــك حتى
عندما يقدم له ذروة مأساته.

أهل الكار استقبلوه بحفاوة فايسبوكية
ل ــم ي ـس ـبــق ل ـ ّع ـمــل سـ ـ ــوري ق ـب ــل «غـ ـدًا
نلتقي» أن حقق هــذا اإلجماع املطلق
م ــن ق ـبــل ال ـج ـم ـهــور وال ـن ـق ــاد وم ــن ثم
زمـ ــاء امل ـه ـنــة ال ــواح ــدة أي املـمـثـلــون
واملـ ـخ ــرج ــون وم ـن ــاف ـس ــون ي ـطــرحــون
مسلسالتهم في املوسم نفسه .هكذا،
سمعنا للمرة االول ــى كتابًا ّ
مكرسني
وهم يعبرون عن حالة يأس حقيقية
بـعــد مـشــاهــدتـهــم ل ـهــذا الـعـمــل ،ألنهم
ملـ ـس ــوا الـ ـف ــرق ب ــن م ــا قـ ـ ّـدمـ ــوه خ ــال
ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة وب ــن ســويــة الـنــص
الحقيقي الــذي يحمل على عاتقه ّ
هم
ال ـتــوث ـيــق اإلن ـس ــان ــي وامل ـع ــان ــاة الـتــي
ّ
خلفها الزلزال ،من دون أن يسقط من
ي ــده الـتــرفـيــه واملـتـعــة الـتــي يقترحها
التلفزيون.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،رأيـ ـ ـن ـ ــا اعـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــات صــري ـحــة
ّ
م ــن م ـخــرجــن قــل ـمــا ي ـع ـتــرفــون بـهــذه
الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـأي مـ ـنـ ـج ــز ثـ ـ ـ ــري ألي
ّ
أح ـ ـ ــد .ع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،ص ــرح ــت
املخرجة السورية رشا شربتجي في

ح ـ ــوار ص ـحــافــي ع ــن مـ ــدى إعـجــابـهــا
ب ـه ــذا ال ـع ـمــل وت ـم ـيــزه واخ ـت ــاف ــه عن
غيره.
كذلك ،أعربت مخرجة «غزالن في غابة
ال ــذئ ــاب» ع ــن إع ـجــاب ـهــا بـمــواطـنـتـهــا
ك ـ ــاري ـ ــس ب ـ ـشـ ــار وه ـ ـ ــي تـ ـج ـ ّـس ــد دور
«وردة» ف ـي ـم ــا ك ـت ــب امل ـ ـخـ ــرج أح ـمــد
إب ــراهـ ـي ــم أحـ ـم ــد رس ــال ــة فــاي ـس ـبــوكــة
تـ ّ
ـوج ــه ب ـهــا إلـ ــى رام ـ ــي ح ـنــا بــال ـقــول:
«ال ـ ـ ــذي ي ـع ــرف ــك ع ــن قـ ــرب يـ ـ ــدري ب ــأن
هــذا املنجز جــزء مــن روح ــك الجميلة
والشفافة ،وهذا التأمل هو فيض من
ذاك االبــداع .أتحفتنا بأيقونة سنظل
نفتخر بـهــا ون ـقــول نـحــن ه ـن ــا ...كما
أنك حرضتنا أن نسرع ،عسانا نواكب
ّ
خطاك أو علنا نجاريك.
حفزتنا وستجعلنا نتريث كثيرًا قبل
أن نقدم على أي تجربة فنية جديدة».
واس ـت ـط ــرد م ـخ ــرج «ع ـنــايــة م ـش ــددة»
م ــوجـ ـه ــا الـ ـشـ ـك ــر ل ـل ـك ــات ــب إيـ ـ ـ ــاد أب ــو
الشامات وملمثلني يراهم للمرة األولى

إياد أبو
الشامات

جـ ـ ــزءًا م ـت ـنــاغ ـمــا ض ـم ــن ال ـ ـكـ ــل .كــذلــك
ك ـتــب ال ـن ـجــم ق ــاس ــم مـلـحــو تـعـلـيـقــات
متتالية على صفحته الخاصة على
فايسبوك أش ــاد فيها بـهــذا املسلسل
وأث ـ ـنـ ــى ب ـش ـك ــل خـ ـ ــاص عـ ـل ــى «بـ ـه ــاء

الـ ـ ـص ـ ــوت ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ب ـمــوس ـي ـقــى
اللهجة القريبة إليك كمشاهد ،تشعره
ً
ه ــاال يعانق الــن فــي فنجان قهوتك.
ً
ّ
تيسير إدري ــس قــدم جـمــاال أدائـيــا من
الصعب أن نستطيع تجاهله» .وقالت

ّ
النجمة سالفة معمار إن هذا املسلسل
هو الوحيد الــذي تتابعه خــال شهر
رمـ ـ ـض ـ ــان .مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ن ـق ــل امل ـخ ــرج
امل ــرم ــوق ح ــات ــم ع ـلــي تـهـنـئـتــه لـفــريــق
العمل وجـهــا إلــى وجــه كــونــه يجافي
عالم «السوشال ميديا» بشكل قطعي.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن ش ـغ ـفــه بـ ـه ــذا امل ـس ـل ـســل،
ّ
الصباغ بالقول:
وهمس لعبد الهادي
ّ
«تجسد شخصية نرفع بها رأسنا».
ّ
وف ــي مـحــادثــة هــاتـفـيــة ع ــاب ــرة ،صــرح
لنا النجم جمال سليمان عن إعجابه
بـمـسـلـســل ي ـقــدم ســويــة عــال ـيــة اسـمــه
«غدًا نلتقي».
لـكــن الـنـجــم ســامــر امل ـصــري سـبــق كل
زمالئه فكتب مطلع شهر رمضان على
صفحته الشخصية عـلــى فايسبوك
تـحـيــة إل ــى رامـ ــي ح ـنــا وش ــري ـكــه أبــو
الشامات ليكون «العكيد» ّأول من قرأ
أهمية وغنى املسلسل منذ الحلقات
األولى.
وسام...
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في كل عمل ناجح ،هناك أعمدة ثابتة .تلك هي حال أبطال مسلسل «غدًا نلتقي» الذين ّ
خوا
رس
ً
صورتهم في ذاكرة المشاهدين ،بدءًا من الكاتب إياد أبو الشامات والمخرج رامي حنا ،وصوال
إلى الممثلين الذين ّ
قدموا الشخصيات بمستوى الفت
إعداد وسام كنعان

مشاغب
وشاعر
صعلوك!

«الشغب» سمة لم تفارق عبد املنعم عمايري ( .)1970نصيحة
وال ــده يحيى عـمــايــري األس ـتــاذ ال ــذي تـعــرفــه م ــدارس الـشــام
رسـخــت فــي ذه ـنــه :أن تـكــون مــاســح أحــذيــة يتقن عمله جـيـدًا أفضل
ً
ّ
ّ
والتميز
التفوق
بمليون مــرة مــن أن تكون طبيبًا فــاشــا .هـكــذا ،كــان
ّ
التفرد بمقدرات ممثل كبير هي سكة العمايري بعد مواصلة
وربما
ّ
العمل ،والنفخ في قربة املسرح املثقوبة والتعلم من تجربة أستاذه
ّ
ّ
يخلع
غسان مسعود .يخفق
العمايري في خياراته ّمــرات ،لكن حاملا ّ
ّ
عنه رداء «الخطيئة» ويشمر عن ساعديه ،مـقــررًا أنــه يريد أن يمثل،
ّ
يطل بدور يكشف فيه عن إمكاناته البارعة ،ويمسح غبار ما تركه من
ّ
خيارات أقل مستوى .هذا ما حصل في دور الشاعر الصعلوك محمود
في «غدا نلتقي».
ّ
فيغير مسار «وردة» بقصيدة
ليست مصادفة أن يكون اسمه محمود،
ملـحـمــود درويـ ــش يلقيها عـلــى س ـكــر .أص ـ ّـر امل ـخــرج عـلــى مـنــح ال ــدور
للعمايري ،ألنــه يعرف بمن يضع ثقته ،فالرجل خبر حانات دمشق
ومقاهيها ،وملس روح مدنها جيدًا برفقة شعرائها الصعاليك .عرف
كيف يصنع دور شاعر صعلوك مــن هــذه امل ـفــردات ،ثــم يستدعي من
ّ
التأمل ،وهــو يخلط األداء املسرحي عند اللزوم
مشاهديه مزيدًا من
بلغة التلفزيون ،في مشهد يقرأ فيه أبياتًا للشاعر يوسف الخال قبل
ّ
تمكن العمايري من ّ
جر املعنيني بالحرب إلى
أن يعدد نخبة من قرأهم.
دموع وفيرة ،عندما ّ
غص وهو يقول جملة مهمة في لحظة حقيقية
تأخذ على عاتقها الدفاع عن طليقته ورفاقها الذين هربوا من ويالت
الحرب إلى أميركا.

ممثل
ّ
حريف
مشية كاريس بشار
ّ
لم تعرف كاريس بشار ( )1975يومًا كيف ّتصنع البروباغندا
ّ
لنفسها .مع ذلك ،فرضت نفسها نجمة صف أول قبل عقدين،
متسلحة بموهبتها وبصمتها التمثيلية الـتــي تـتــرك على ّ
أي دور
تــؤديــه روح ــا ســاحــرة ،ولــو كــانــت شخصية فــي درام ــا سطحية مثل
الــدرامــا الشامية التي ّ
قدمت فيها بشار نماذج ساطعة (دوراه ــا في
ّ
«ليالي الصالحية» و«أهل الراية .)»2/1اعتلت ذات يوم منصة أضخم
مسرح في سوريا ،أي صالة «دار األوبرا»ّ ،
مكرمة في «مهرجان دمشق
ُ
ُ
السينمائي» ،ف ــإذا بها تـبــدي خجل امل ـبــدع عندما تــواجـهــه موجات
ّ
الـتـصـفـيــق .الـخـجــل ذاتـ ــه ك ــان وراء تـخــلـيـهــا ع ــن دراس ـت ـهــا لــإعــام،
ّ
وتفرغها لدراسة اللغة اإلنكليزية .قصدت أميركا بعدما دفعت أثمانًا
بــاهـظــة قــربــانــا لـلـحــرب ال ـتــي تبتلع س ــوري ــا ،لكنها ع ــادت مشفوعة
بهاجس العمل واإلبـ ــداع ،فتنازلت لفترة عــن املـسـتــوى ال ــذي تطمح
إلـيــه ،ثــم قطفت دورًا جــديـدًا على الــدرامــا الـســوريــة فــي «قـلــم حمرة»
ليم مشهدي وحاتم علي .وهــذا الـعــامّ ،
تربعت على عــرش النجومية
ّ
العربية بــدور «وردة» مغسلة األمــوات في «غـدًا نلتقي» .تلك النبيلة
التي ّ
تلبي من يحتاج إليها ،وال تسمح للمعاناة حولها بأن تسرق
شيئًا من أنوثتها ،أو احتفائها بنفسها ،ترقص وتضحك ولو فوق
جثة هامدة .بعينني المعتني تغرغر فيهما الــدمــوع ،تقنعنا كاريس
وه ــي تـجـ ّـســد وردة ،لـيــس عـلــى صعيد الـشـكــل فـحـســب ،إنـمــا بجمال
ّ
داخلي ينعكس في ملعة عينيها وبكائها الحقيقي على طريقة معلم
التمثيل الروسي ستانسالفسكي ،أي بــأداء داخلي عميق ومتقن من
اعتدنا رؤيته في بعض األعمال الفنية.
دون انفعال وعويل ونحيب ّ
املوفق الــذي ّ
يعبر عن عفوية الشخصية،
تبقى املشية خيار كاريس
ّ
ّ
وتذكر بنجوم عامليني يتركون بصمتهم األخاذة بدءًا من مشيتهم.

شامخ
مثل
قاسيون
ينتمي إلــى فلسطني من جهة وال ــده ،وإلــى لبنان من ناحية
أمــه ،لكنه ربما ينتمي أكثر إلــى سوريا لكونه ولــد في ريف
ّ
املدمرة .دوما التي عرف عنها نخوة رجالها
دمشق وتحديدًا في دوما
ّ
ُ
في إغاثة امللهوف وإكرام الضيف ،سحقت وهدمت فوق رؤوس أهلها،
لكن تيسير إدري ــس ( )1949بقي شامخًا مثل قــاسـيــون ،قــويــا بقوة
الشعب الفلسطيني املـقــاوم .ورث عن أبيه وأمــه الصوت الجميل في
تجويد الـقــرآن وت ــاوة القصص ،لكن شخصيته صقلت فــي مــدارس
ً
وكــالــة الـغــوث (األون ـ ــروا) .لــذلــك ،سيكون سـهــا عليه الحـقــا أن يركب
قافلة الـحــراك الثقافي واملسرحي في سوريا السبعينيات ،ويعتلي
خشبات املـســارح فــي املخيمات الفلسطينية ودمـشــقّ ،
ليقدم أدوارًا
ّ
تعبر عن مأساة الفلسطينيني وجدوى املقاومة .ذلك الحراك الثقافي
ّ
ج ــذب ال ـشــاب ال ـيــافــع ،لـيـتـحــول ملــا يـشـبــه «الـجــامـعــة الـعــربـيــة» وهــو
يحمل هـمــوم شعبه الفلسطيني وال ـســوري واللبناني .كــل مــا سبق
ّ
مهد له املهمة األنضج ،فكان ورقةّ رابحة في «غدًا نلتقي» .بدور «أبو
ليلى» ،يقدم إدريس شخصية كأنها هاربة من «مسرح العبث» ،لكن
ً
املخرج ّ
ردها إلى واقعيتها مناضال فلسطينيًا الذ بمجمع الالجئني
ّ
ّ
السوريني بحثًا عن سميعة لبطوالته ،ساعيًا وراء لم الشمل مع ابنه
بعدما ّ
ضيع له ماله بالقمار.
يقبض على دواخــل مشاهديه عندما يقول لصديقه محمود بلكنته
الفلسطينية والنخوة تقطر منها «إيــش مفكر إنــت الـعــرق والــدخــان
واملصاري الزم يكونوا ملكية عامة للشعيب .كل واحد يوخوذ حاجتو
ّ
منها ويمشي إالاا» .يحن إدريس إلى األدوار املسرحية ،ألنه ُيعيد فيها
تأهيل أدواتــه ،لكنه هــذه املــرة حقق في التلفزيون ما يطمح إليه في
«أبو الفنون».

ّ
املـمـثــل ال ــذي ش ــق طــريـقــه الــوعــر مــن ري ــف دم ـشــق وتـحــديـدًا
ّ
«التل» ،إلى شهرة ّ
مميزة واحترام يجمع عليه زمالؤه
مدينة
ومعارفه ،صار يمتهن تحويل األدوار الجانبية إلى بطوالت مطلقة.
ّ
إنه محمد حداقي ( ،)1970أو «الحداقي» كما يعرفه الوسط السوري.
ما زال يشكو ظروف املهنة الصعبة برغم اشتغاله على أدواره بعمق
مهني وثـقــافــة واس ـعــة ،وإجــادتــه للتراجيديا بــالـبــراعــة نفسها التي
ّ
ّ
وتقمصه كركترات صعبة .يطل حداقي في كل
يجيد فيها الكوميديا،
ّ
ّ
مرة هو ذاته ،لكن أداءه وإحساسه يختلفان جذريًا .لذا ال يمكن ملروره
ّ
إال أن يترك أثره وبصمته في أي دور يؤديه .في «غدًا نلتقي» ،يترك
لنا عالمات استفهام وافرة .بصمت ،يتنقل في امللجأ بني مكان وآخر.
ّ
ال شيء يشي بأن ّ الشخصية ستكون محورية وصاحبة جدل سوى
ّ
ّ
صمته املطلق .ممثل ال يتكلم أي جمل ،ويترك ّبصمة في مكانه ببراعة،
هو ممثل ّ
حريف حتمًا .يقف في مكانه املفضل على سطح البناية،
ويخرج من جيبه ورقة الـ  100دوال ،يفردها بلقطة نادرة ويرميها لـ
«أبو رياض» (فوزي بشارة) ،كدفعة من أجرة غرفته .يستخدم عضالت
وجهه بطريقة واقعية حـ ّـد التطابق مع الحقيقة ،عندما ّيضرب ّفيه
ّ
السلم فيقع من سطح املدرسة إلى األرض من دون أن يتأذى .تتلقفه
ّ
ّ
رغبة ناظلي الرواس العارمة في التخلص من زوجها ،حتى لو منحته
ّ
نفسها بأسلوب تخطت به كل أدوراها السابقة .كل هذا الخوف الذي
ّ
يزرعه الرجل في دهاليز املكان ،تحيله أمه منى واصف وهمًا بضربة
حذاء على رأسه وتوبيخ رفيع املستوى ومشاهد معدودة هي مرور
للنجمة العريقة في واحة العمل السوري األبرز منذ عقد.

عظمة
على
عظمة
جابر تحدى نفسه
منذ دخوله ميدان التمثيل ،لم يحتج مكسيم خليل ()1978
إلى واسطة أو دعم كما حصل مع غيره برغم أن والدته هي
خـبـيــرة املــاكـيــاج الـشـهـيــرة ستيال خـلـيــل .مـنــذ مـشــاهــده األول ــى على
الـشــاشــة ،كــان مكسيم واعـ ـدًا .عـشــرات الـبـطــوالت مــع كـبــار املخرجني
املـعــروفــن فــي الــدرامــا الـســوريــة منهم :حــاتــم عـلــي ،ورش ــا شربتجي،
هامشًا خاصًا ،لكنه خسر الكثير عندما
وشوقي املاجري صنعت له
ّ
اعتلى منصة تكريمه كأفضل ممثل عربي في الـ «موركس دور» قبل
سـنــوات ،وطــالــب بالحرية لزمالئه الفنانني املعتقلني .هنا ّ
تعرضت
ّ
وسمي «الخائن» لدى شريحة صغيرة
أمالكه في طرطوس لالغتصاب
ّ
ُتغالي في ّ
التعدي
حبها ودفاعها عن السلطة .ثم تبعت ذلك محاولة
عليه في بيروت في مسبح «الـســان ج ــورج»» (األخـبــار )2013/8/28
ّ
على يد متطرفني أيضًا .كل ذلك فقط ألنه امتلك جرأة يفتقدها املئات
ّ
مــن زمــائــه .مكسيم صــار اسمًا بياعًا بعد ثنائيته مــع سيرين عبد
الـنــور فــي «روب ــي» ،وصـنـ َـع ملوهبته ال ـنــادرة مساحة فــي «هــولـيــوود
الشرق» .أما في العمل السوري الخالص ،وتحديدًا في «غدًا نلتقي»،
فقد ّ
ّ
ليجسد شخصية مختلفة عن قناعاته من دون أن
تحدى نفسه
يجعلنا للحظة واحدة نشعر بذلك ،حتى وهو يحاكم هذه الشخصية
بأسلوب األداء ونبرة الصوت والثبات الواضح في العينني .كأنه يقول
ّ
لكنه ّ
إنه ليس ّ
ضد القتل والتحريض« .جابر»
ضد املؤيدين للنظام،
ّ
مات كما مات الشاعر ،وظلت وردة تعيش بعد احتراق بيتها لكنها
في غربة ووحدة قاتلة!.

ّ
التمرد منذ الصغر .تنازعته
ابن عائلة دمشقية عريقةَ ،عرف
ّ
ّ
هواجس الرياضة والفن .في طفولته ،لعب كرة السلة ثم اتجه
ّ
إلى فنون القتال ،وتحديدًا املالكمة ،لكن شخصيته لم تتقاطع يومًا
مع هــذه اللعبة ،هو املـعــروف بحالته املساملة البعيدة عن الخالفات
التي اشتهر بها الــوســط الفني فــي ســوريــا .عندما كــان عبد الهادي
العمر ،تـعـ ّـرف إلــى املمثل الــراحــل يوسف
الصباغ ( )1950فــي ُمقتبل
ّ
ّ
حــنــا .يومها ،وضـعــه املمثل املثقف على الطريق الصحيح فــأرشــده
إلى املسرح العاملي والعربي .لم يكن حينها رامي حنا ابن عم يوسف
قد ولد بعد .الحقًا سيكون الصباغ من أوائــل املمثلني الذين ساندوا
رامــي عندما اختار اإلنتقال من التمثيل إلى اإلخــراج في عمله األول
ّ
ّ
الصباغ
«زهرة النرجس» ( .)2008حينها لم يكن معلومًا لدى أحد بأن
سيجسد أجمل أدواره تحت إدارة املخرج املسكون بهاجس إبداعي
ّ
ويستمد
خــاص .يــؤدي املمثل دوره بحرفية عالية في «غـدًا نلتقي»،
عال.
بمزاج
من يوميات «أبو عبدو» املسحوقة سحرية الذعة وتهكمية
ٍ
يعبث مع عائلته بتلك الروح الساخرة .يفشل «أبو ليلى» في إقناعه
بــأن يكون نديمًا ولــو بكأس عــرق يتيمة ،مع أنــه كــان على مقربة من
ذلك.
ً
ولو فعلها وخرج متراقصًا بثيابه الداخلية مثال في مشهد كوميدي
مؤثر ،ثم استفاق على نفسه ليكتشف «فداحة» الخطأ الذي ارتكبه،
لكانت الـ ّ
ـردة الدينية التي اعترت الشخصية الحقًا ّ
مبررة على نحو
ّ
ّ
أع ـمــق م ـمــا ظ ـهــرت ع ـل ـيــه .ع ـلــى أي حـ ــال ،ي ـضــحــي ال ـصــب ــاغ م ــن أجــل
الشخصية ،فنراه يحلق شعره في مطلع املسلسل في مشهد ينسجم
كليًا مع الكوميديا السوداء التي تصبغ مفردات «أبو عبدو» ليكون
واحدًا من أملع نجوم الدراما السورية في هذا املوسم.
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كينغ»
«بي .بيّ .
مات ميتة ربه

ليوناردو دي كابريو
يواجه تدمير األرض

ّ
المسرب
فيديو «داعش»
صحيح ...غير صحيح!

«بي .بي .كينغ» (الصورة)
توفي في ظروف طبيعية
وليس مسمومًا كما ادعى
ّ
أفراد من عائلته .هذا ما أكده
الفحص الذي خضعت له أخيرًا
ّ
جثة أسطورة البلوز الذي رحل
ّ
في أيار (مايو) املاضي عن 89
سنة (األخبار .)2015/5/16
وقد طالبت ابنتاه كارن وليامز
وباتي كينغ بهذه الفحوصات،
واتهمتا معاونه الشخصي
مايرون جونسون بـ «التسريع
في الوفاة»ّ .
وقالت كينغ إنها شاهدت
«نقطني من مادة غير معروفة»
ّ
على لسان والدها .غير أن
ّ
ّ
االختبارات الطبية أكدت أن
وفاة «بي .بي .كينغ» تعود إلى
مرض الزهايمر ،إضافة إلى
مرض الشريان التاجي ،وفشل
القلب ،وآثار السكري من النوع
 ،2بحسب ما قال املحقق جون
فودنبيرغ لوكالة «أسوشييتد
برس».

أعلنت جمعية املمثل األميركي
ليوناردو دي كابريو ( 40سنة
ـ الصورة) ّ
تبرعه بـ  15مليون
دوالر أميركي لقضايا بيئية.
ّ
وذكرت صحيفة «غارديان» أن
األموال يفترض أن تذهب إلى
منظمات ّ
عدة بينها Amazon
 ،Watchو«أنقذوا الفيلة» ،و
 ،Tree PeopleوWorld Wildlife
ّ
مستمر
« .Fundتدمير كوكبنا
وال يمكننا تجاهل املوضوع»،
قال دي كابريو ّفي بيان ّأول من
أمس .وأوضح أننا «مسؤولون
عن تأمني مستقبل ال يأتي فيه
سكن كوكبنا على حساب َمن
ّ
يعيشون فيه» ،مشددًا على أن
الجهات التي ستتلقى التبرعات
ّ
حل أكبر ٍّ
تحد
«تعمل على
ّ
يواجه اإلنسان» .يذكر أن بطل
فيلم «ذئب وول ستريت» ناشط
بيئي معروف ،وأسس «جمعية
ليوناردو دي كابريو» عام
 1998لحماية األرض واألجناس
املهددة باالنقراض.

أخذ موقع  metabunk.orgعلى
عاتقه ّ
مهمة «فضح» عدم
ّ
صحة الفيديو الذي سربته
اإللكترونية
مجموعة القرصنة
ّ
 ،CyberBerkutوزعمت أنه
من كمبيوتر أحد مساعدي
السيناتور األميركي ،جون
ماكنيُ ،
ويظهر كواليس تصوير
فيلم ذبح شهير لـ «داعش» ،في
أجواء «هوليوودية» .نشر مدير
ً
املوقع ميك ويست مقاال أمس
ّ
مدعمًا بالصور والفيديوات التي
ّ
ّ
تظهر أن الفيديو املسرب «ليس
الذي انتشر لذبح الصحافيّ
األميركي جايمس فولي ،وإنما
محاولة لتكرار اللقطات من دون
أن تنجح في مطابقة أي منها».
واستند ويست في تحليله إلى
مجموعة من العوامل ،أبرزها
وضعية يد املجرم «جهادي
جون» في البداية ،واملسافة التي
تفصل بني رجلي الضحية،
واإلضاءة ،واالستديو ذو
الخلفية الخضراء وغيرها.

