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الحدث

إيران تربح الجولة النووية

ّ
ُ
اتفاق يعدل قواعد االشتباك وال يوقف الصراع
تنفس العالم الـصـعــداء ،أخـيـرًا .مفاوضات
ماراتونية استمرت عامين ،وضعت حدًا لـ12
سنة من الصراع على البرنامج النووي اإليراني،
الذي كاد يهدد ،في أكثر من مناسبة ،بحرب
ّ
إقليمية .اتفاق في الساعات األخيرة أدخل
رباعي أوباما ـ كيري وروحاني ـ ظريف التاريخ
من أوسع أبوابه .بات للرئيس األميركي إرث
يفاخر به ،ولإليراني إنجاز يعزز نفوذه .الجميع
في انتظار ثمار االتفاق ،فأي مستقبل ينتظر
إيران والمنطقة من بعده؟
إيلي شلهوب
يـ ـ ــوم ت ــاريـ ـخ ــي بـ ــا شـ ــك ي ـف ـص ــل بــن
زم ـن ــن ،ذاك الـ ــذي ش ـهــده ال ـعــالــم يــوم
أمس .نقطة فاصلة ،لها ما قبلها وما
ب ـعــدهــا .ح ــدث كــاشــف ع ـ ّـرى الــواليــات
املتحدة ّ
وبي للجميع حدود ما تمتلكه
م ــن ق ـ ــوة .ض ــاب ــط إيـ ـق ــاع وضـ ــع سقفًا
لقواعد االشتباك في املنطقة« .خالصة
املفاوضات» ،التي يتم تعريفها بأنها
«اتـفــاق» بني إيــران ومجموعة «،»1+5
ل ــم ت ـعــد ذات ص ـلــة ب ــذات ـه ــا ،ب ـق ــدر ما
ت ـك ـم ــن أه ـم ـي ـت ـه ــا فـ ــي دالالت ـ ـه ـ ــا .كـثــر
سيسعون خلف امل ـفــردات والتعابير،
بــل ربـمــا يحللون الـفــواصــل واألرق ــام.

االتفاق يعطي إيران هامشًا
أكبر من الحركة اإلقليمية،
مدعومة بالمقدرات التي
سيمنحها إياها رفع العقوبات
سيقارنون بني «النتيجة» و»األهداف»
ليبنوا استنتاجات الربح والخسارة.
لـ ــن ي ـت ــذك ــر هـ ـ ـ ــؤالء ،رب ـ ـمـ ــا ،أن م ـجــرد
تفكير إيــران في ولــوج الغمار النووي
ك ــان م ـح ـظــورًا عـلـيـهــا ت ـحــت الـتـهــديــد
بالحديد والنار .بل سيتجاهلون على
األرج ــح أنـهــا بنت برنامجها الـنــووي
ً
ك ــام ــا ،وم ــن ث ــم فــرض ـتــه ع ـلــى طــاولــة

بات واضحًا من خالل نص اإلتفاق الذي وزع أمس أنه محصور بالنووي من دون أن يشمل الملفات اإلقليمية (أ ف ب)

املـ ـف ــاوض ــات .ه ــل م ـص ـط ـلــح «ال ـك ـع ـكــة
الصفراء» الذي أقام الدنيا ولم يقعدها
على الجمهورية اإلسالمية في بداية
العقد املاضي ال يزال يعني شيئًا؟
صحيح أنه «اتفاق» قد يبدو مفخخًا،
ويحمل فــي ثناياه الكثير مــن النقاط
الـتــي تسمح للطرفني بـ ّـادعــاء تحقيق
أهدافه ،وهو بالتالي يحتاج إلى وقت
مــن التمحيص الس ـت ـخــراج الشيطان
الـ ـك ــام ــن فـ ــي ت ـف ــاص ـي ـل ــه ،ل ـك ـن ــه شـكــل
مـ ـص ــداق ــا ل ـك ـث ـيــر مـ ــن االس ـت ـن ـت ــاج ــات
الـتــي اعـتـبــرت ،خــال فـتــرة خـلــت ،أنها
تحليالت.
لعل أول دالالته إخراج «خيار الحرب»
على إي ــران مــن دائ ــرة ال ـتــداول نهائيًا.
كــان بــاراك أوبــامــا قــد عبر عــن ذلــك في
أك ـث ــر م ــن مـطــالـعــة (ع ـ ــادة ال تـتـلــى إال
في دوائــر مغلقة) أكــد فيها أن الخيار
الثاني ،وهــو العقوبات ،لم يجد نفعًا

ول ــم يـمـنــع إيـ ــران مــن تـطــويــر قــدراتـهــا
الـ ـن ــووي ــة وال م ــن ت ـم ــدد ن ـف ــوذه ــا فــي
املـنـطـقــة ،وبــالـتــالــي لــم يـبــق مــن خيار
س ــوى ال ـحــوار والـتـفــاهــم .بــل أكـثــر من
ذل ــك .أط ــاح االت ـفــاق ،بما استبطن من
إج ـ ـمـ ــاع إي ـ ــران ـ ــي ع ـل ـي ــه ض ـم ــن سـقــف
«ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـح ـ ـمـ ــر» ال ـ ـتـ ــي ح ــدده ــا
املـ ــرشـ ــد ،ك ــل رهـ ـ ــان ع ـل ــى اس ـت ـخــدامــه
كحصان طــروادة إلثــارة فتنة داخلية،
ً
أكــد أوبــامــا أص ــا أنــه ال يـعـ ّـول عليها.
اق ـت ـصــر س ـقــف اآلم ـ ــال األم ـي ــرك ــي على
إدخـ ـ ــال ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة فــي
«ث ـقــافــة ح ـ ــوار» يـمـكــن أن تـ ــؤدي بعد
عقد من الزمن إلى تطويع طهران عبر
املــراه ـنــة عـلــى الـجـيــل الـثــالــث لـلـثــورة،
الــذي لــم يشهدها ،ويفترض أن يكون
ّ
قــد تـســلــم املــواقــع الـقـيــاديــة فــي الـبــاد
بحلول ذلك التاريخ .يمكن املحاججة
بأن االنجاز الوحيد الذي حققه الغرب

هو إيجاد آلية تمنع طهران من امتالك
قـنـبـلــة ن ــووي ــة ،ه ــذا ع ـلــى ف ــرض أنـهــا
ً
ً
كانت ترمي إلى ذلك أصال ،وهذا فضال
طبعًا عــن فـتــح الـطــريــق أم ــام شركاته
لولوج األسواق اإليرانية.
في املقابل جاء االتفاق ليحسم «نطاق
التفاهم» ،الذي بات واضحًا من خالل
ال ـنــص ال ــذي وزع أم ــس أن ــه محصور
بــال ـنــووي م ــن دون أن يـشـمــل املـلـفــات
اإلقليمية .بل على العكس .كان واضحًا
مــن خـطــاب الـسـيــد عـلــي خامنئي قبل
يومني أن الصراع مع الواليات املتحدة
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة م ـس ـت ـم ــر ،بـ ــل سـيـشـهــد
ت ـص ـع ـي ـدًا .ص ـح ـيــح أن إي ـ ـ ــران واف ـق ــت
على إخـضــاع كافة منشآتها ،وبينها
العسكرية منها ،للتفتيش ،لكن وفق
اآللـيــة التي ينص عليها البروتوكول
اإلضافي ملعاهدة حظر نشر االسلحة
ال ـن ــووي ــة ،وه ــي آل ـيــة مـعـقــدة جـ ـدًا إلــى

ح ــد تـجـعــل م ــن ه ــذا «اإلخ ـ ـضـ ــاع» بال
قيمة عمالنية .لكنها نــالــت مطالبها
األساسية منه ،في مقدمها رفع كامل
للعقوبات ومـنــع اسـتـجــواب العلماء،
مع اإلبقاء على آراك مفاعل مياه ثقيلة
ً
وإن بإشراف الصني ،فضال طبعا عن
االعتراف بها دولة نووية بدورة إنتاج
إيرانية بالكامل.
أيًا يكن من أمر ،ما من شك في أن بلوغ
هذا التفاهم يعكس إرادة سياسية من
الـجــانـبــن لـلــوصــول إل ــى ه ــذه الـغــايــة،
الـ ـت ــي ال ب ــد أن ت ـض ــع حـ ـ ـدًا الح ـت ـمــال
ال ـص ــدام امل ـبــاشــر الـ ــذي ك ــان يــزيــد من
منسوبه الـتـقــدم ال ـنــووي الـصــاروخــي
ل ـط ـهــران ،والـ ــذي وضـعـهــا عـلــى حــافــة
ثــاثــة أشـهــر مــن امـتــاك قنبلة نووية
على مــا يعترف بــه الـغــرب .وبالتالي،
يشكل االتفاق سقفًا لقواعد االشتباك
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال يـمـكـنـهــا ت ـ ـجـ ــاوزه .بل

«اتفاق ليس مثاليًا ...لكنه أفضل الممكن»
اسـ ـتـ ـيـ ـق ــظ الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـلـ ــى أن
امل ـل ــف الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ،الـ ــذي شهد
صـ ــوالت وج ـ ــوالت ،أص ـب ـحــت نـهــايـتــه
حقيقة ،بعدما جعلتها األيــام القليلة
املــاضـيــة ـ ـ الـتــي حفلت بالتصريحات
واالتهامات والتأويالت ـ بعيدة املنال.
 109صـ ـفـ ـح ــات ت ـح ـم ــل فـ ــي ط ـ ّـي ــات ـه ــا
ّ
نـجــاحــا دبـلــومــاسـيــا يـكــلــل سنتني من
املـفــاوضــات الصعبة واملكثفة ،وتقفل
ملفًا معقدًا طاملا كــان سببًا في تأزيم
العالقات الــدولـيــة ،منذ أكثر مــن اثني
عـشــر عــامــا ،ولكنها تفتح فــي املقابل
على واقع جديد وآفاق مختلفة تشارك
إي ـ ــران ف ــي ص ـنــاع ـت ـهــا ،ب ـعــدمــا قــاتـلــت
للحصول على اتفاق (أبرز بنوده على
املــوقــع) يعني فــي أب ــرز مــا يعنيه رفع
الـعـقــوبــات عنها ،تحت ذريـعــة طمأنة
العالم إلــى أنها لــن تتمكن مــن امتالك
قنبلة نووية.
ترحيب وتعبير عن ارتياح حفل بهما

ي ــوم أمـ ــس ،ب ـعــدمــا كــانــت األي ـ ــام الـ ــ18
السابقة مليئة بالغموض والتمديد
وباتهامات متبادلة مــن قبل مختلف
األطـ ـ ـ ـ ــراف ب ـع ــرق ـل ــة الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى مــا
أع ـلــن ع ـنــه ،صـبــاحــا ،وزي ــر الـخــارجـيــة
اإليراني محمد جواد ظريف ومنسقة
الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبــي
فدريكا موغريني .في مؤتمر صحافي
مشترك ،قالت موغريني إن هذا االتفاق
يعتبر «خطوة كبيرة باتجاه عالقات
دولـيــة أفـضــل» .هــي اتفقت ،أيـضــا ،مع
ظريف على أن «هذا اليوم تاريخي».
«نـ ـعـ ـل ــن الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــی خـ ـط ــة ال ـع ـمــل
املـ ـشـ ـت ــرك الـ ـش ــامـ ـل ــة ،فـ ـه ــي قـ ــد ت ـک ــون
ن ـه ــاي ــة ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ل ـک ـن ـهــا لـيـســت
ن ـه ــاي ــة ل ـل ـع ـمــل املـ ـشـ ـت ــرك» ،اس ـتــأن ـفــت
مــوغــريـنــي كــامـهــا ،ســاعـيــة إل ــى شــرح
أه ـم ـيــة الـلـحـظــة ومـضـيـفــة ف ــي الــوقــت
ذاتــه« :سنواصل هذه املهام الجسيمة
ونــدعــو املـجـتـمــع ال ــدول ــي لــدعـمـنــا من

أج ــل تـنـفـيــذ ه ــذا الـجـهــد ال ـتــاري ـخــي».
موغريني اعترفت بأن «االتفاق لم يكن
ً
سهال» ،وأشارت في هذا املجال إلى أن
«الجهود تضافرت لتجاوز اللحظات
الصعبة» ،معتبرة أن «االلتزام املشترك
بــن األط ــراف مكننا مــن الـتــوصــل إلی
ه ــذا اإلنـ ـج ــاز» .كــذلــك أك ــدت أن «خطة
العمل املشترك صفقة متوازنة ملصالح
کل األطراف».
وهي إذ أشارت إلى أن االتفاق يضمن
أن ي ـك ــون ب ــرن ــام ــج إي ـ ـ ــران لـتـخـصـيــب
اليورانيوم ألغــراض سلمية فقط ،فقد
أضافت أن «ذلك يشير إلى أن التنفيذ
الكامل لخطة العمل املشتركة سيسهم،
بشكل إيجابي ،في السالم واألمن على
املستويني اإلقليمي والــدولــي» ،الفتة
إل ــى أن «إي ـ ــران تــؤكــد م ـجــددًا أن ـهــا لن
تسعى قط تحت أي ظــرف لتطوير أو
امتالك أسلحة نووية».
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األيـ ــرانـ ــي ق ـ ــال ،مــن
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الحدث

ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل
ابراهيم األمين
ه ـ ــو ،ب ـح ـكــم وجـ ـ ـ ــوده ،ي ـح ـقــق أم ــري ــن:
األول ،عجز املجتمع الدولي عن فرض
عقوبات على إيران تحت أي ذريعة من
دون املـخــاطــرة بــإعــان إي ــران تحللها
مــن الـتــزامــاتـهــا بـمــوجــب ه ــذا االت ـفــاق.
والثاني ،يعطي إيران هامشًا أكبر من
الحركة اإلقليمية ،مدعومة باملقدرات
التي سيمنحها إياها رفع العقوبات،
ومحررة من عقدة حافة الهاوية.
أمـ ــا م ــوض ــوع ال ـع ـق ــوب ــات ،ف ـهــو ليس
ً
تفصيال ماليًا ،وال يعني إي ــران فقط.
ه ــو عـمـلـيــا سـيــدخــل إل ــى الـجـمـهــوريــة
اإلســام ـيــة حــوالــى  120مـلـيــار دوالر.
وم ـت ــى؟ ف ــي أوج أزمـ ــة مــالـيــة تعصف
بــال ـعــالــم .ل ـيــس ه ــذا ف ـق ــط .سيعيدها
الــى نـظــام سويفت ويــرفــع الحظر عن
ال ـت ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة م ـع ـهــا ،م ــع ما
يـعـنـيــه ذل ــك آلالف ال ـشــركــات الـغــربـيــة
الجائعة الى فرص استثمارية من هذا
النوع ،ستشكل بذاتها ،عند تحققها،
كـ ــاب ـ ـحـ ــا ل ـ ـل ـ ـغـ ــرب ض ـ ــد أي ت ـص ـع ـيــد
للمواجهة مع إيران.
تبقى الرسالة األبلغ تلك التي صدرت
عــن خامنئي خ ــال إف ـطــار جمعه إلــى
ال ــرئـ ـي ــس ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي وأعـ ـض ــاء
ح ـك ــوم ـت ــه مـ ـس ــاء أم ـ ـ ــس .ف ـف ــي ال ــوق ــت
ال ــذي اعـتـلــى فـيــه ق ــادة ال ـعــالــم املـنــابــر
وم ـح ـط ــات ال ـت ـل ـف ــزة ل ـ ـ ــإدالء بــدلــوهــم
ف ــي ال ـت ـفــاهــم الـ ـن ــووي ،اك ـت ـفــى املــرشــد
بـجـمـلــة واح ـ ــدة ح ــول ه ــذا امل ــوض ــوع،
بالرغم من أنه كانت لديه كلمة مقررة
فــي اإلف ـطــار .قــال «نشكر جهود الوفد
امل ـفــاوض ال ـصــادقــة» ،وحـصــر خطبته
كلها فــي الـحــديــث عــن نـصــائــح اإلم ــام
ع ـلــي ف ــي رســال ـتــه إل ــى م ــال ــك األش ـت ــر،
حــول ض ــرورة الحديث عــن مواصفات
ال ـح ـك ــام ال ـســاب ـقــن ب ــإن ـص ــاف ال ـنــاس
وال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــم بـ ـت ــواض ــع .م ـقــاربــة
رأت م ـ ـصـ ــادر إي ــرانـ ـي ــة م ـط ـل ـعــة أن ـهــا
«تـعـ ّـبــر عــن رســال ـتــن :األولـ ــى لـلــداخــل
بضرورة الهدوء والتصرف بعقالنية
وعـ ــدم اس ـت ـغــال م ــا حـصــل ف ــي فيينا
فــي امل ـعــارك الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة .أمــا
الثانية فللخارج ومـفــادهــا أال يعتقد
أحــد بــأن إي ــران تقرر نومها ويقظتها
على إيقاع ما يحصل في العالقات مع
الغرب».

جهته« :نعلن بفخر واعتزاز توصلنا
إل ــی خـطــة الـعـمــل امل ـش ـتــرك الـشــامـلــة»،
م ــؤك ـدًا أن «امل ـع ـط ـيــات ال ـتــي توصلنا
ـأت ن ـت ـي ـجــة ج ـه ــد ف ـ ــردي،
إل ـي ـه ــا ل ــم تـ ـ ـ ِ
ب ــل ج ـ ــاءت ب ـج ـهــود ج ـمــاع ـيــة ،ونـحــن
ن ــری أنفسنا مـســؤولــن أم ــام األجـيــال
املقبلة» .كذلك شدد على أن «القرارات
ال ـتــي ات ـخ ــذت مـصـيــريــة وتـمـکـنـنــا من
ح ــل ال ـخ ــاف الـ ــذي دام  10س ـن ــوات».

الفروف :االتفاق
سيزيل «العراقيل» أمام
تشكيل «تحالف واسع»
ضد «داعش»

الموت ألمريكا

ٍّ
لكل ما يهمه من متابعة نتائج االتفاق االيراني ـ الغربي .لكن
ً
للشعب االيراني ،أوال وأخيرًا ،حق التمتع بنتائج إنجاز كبير،
عانوا ّ
وقدموا ألجله التضحيات الكبيرة .ويجب أن يشعر
الشعب االيراني ،من الطالب والجنود والعمال والعلماء بنتائج
هذا اإلنجاز .ولهم قبل غيرهم ،وقبل أي أحد في العالم ،حق
ً
االستراحة ولو قليال من عناء املواجهات الكبيرة ،ألن ما
ينتظرهم في السنوات املقبلة قد يكون األصعب في معركة
الحصول على التقدم والرفاهية واملحافظة على السيادة
الوطنية.
ما يجب أن يهمنا نحن ،العرب قبل العجم ،أن نتعلم هذا
الدرس جيدًا ألجل مواجهة نظام الهيمنة العاملي ،الذي يقوده
الغرب نفسه الذي اضطر إلى الخضوع أمس أمام إيران .واملهم
أن نعيد قراءة الوقائع من حولنا ،لنعرف ببساطة شديدة ،أن
عصر هيمنة الغرب على العالم قد دخل مرحلة األفول ،وأن
استقالل الشعوب بات في متناول يد كل مظلوم .لكنه يكون

علينا االستعداد لمرحلة جديدة في المواجهة قائمة
على فكرة أن إسقاط الظلم بات في متناول اليد
أكيدًا في متناول يد كل من هو مستعد للعمل املثابر ،القائم
على رؤية واضحة ،واستعداد للتضحية ،واستغالل كامل
للعقل ،وإنتاج قيادات موثوقة ووفية.
ما أنجزته إيران ،وكيفية تعامل الغرب مع املفاوضات ثم مع
االتفاق نفسه ،يجعلنا أمام حقائق دامغة:
ـ ربع قرن ،منذ سقوط االتحاد السوفياتي الى اليوم ،مارس
الغرب بقيادة الواليات املتحدة الهيمنة املطلقة على العالم.
ّ
شنت الحروب التي أبادت املاليني ،وقهرت الشعوب تلو
الشعوب ،وتم تدمير مقدرات دول كبرى وصغرى .لكنه زمن
دخل مرحلة األفول .وصار هذا الغرب نفسه ،عاجزًا عن
مواصلة الجنون نفسه .بل صار مضطرًا الى التراجع حتى ال
يخسر كل ما كسبه بقوة الحديد والنار.
ـ ربع قرن ،شهد انهيارًا ألفكار ومعتقدات وشعارات وبرامج
ونظم عمل وحكم ،وخضع الجميع بذل ،وساروا في العصر

وآث ـ ــر ال ـتــأك ـيــد مـ ــرة أخ ـ ــرى أن «إي ـ ــران
ل ـ ــم تـ ـک ــن يـ ــومـ ــا ت ـس ـع ــی إل ـ ـ ــى امـ ـت ــاك
أسلحة نــوويــة» .ظريف لم ينس شكر
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ع ـلــى ص ـبــرهــا ،خــال
املـ ـف ــاوض ــات ال ـط ــوي ـل ــة .وبـ ـع ــد ق ـ ــراءة
الـبـيــان نفسه ال ــذي تلته موغيريني،
ولكن بالفارسية ،وصف االتفاق بأنه
«ليس مثاليًا» ،ولكنه اعتبره «أفضل
ما كان يمكن التوصل إليه» ،مؤكدًا أنه
«انتصار لكافة األطراف» .بعدها ،كتب
على موقع «تــويـتــر» ،أن االتـفــاق ليس
س ـق ـفــا ،ب ــل ه ــو أسـ ــاس م ـتــن ي ـجــب أن
نبدأ ببنائه .سبق هذا املؤتمر اجتماع
بني وزراء خارجية بريطانيا والصني
وفــرنـســا وأملــانـيــا وروس ـيــا والــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،الس ـت ـك ـم ــال االت ـ ـفـ ــاق الـ ــذي
جرى التفاوض عليه ،منذ أكثر من 20
َ
شهرًا .وتبعه ترحيب من كافة األطراف
امل ـف ــاوض ــة واملــرت ـب ـطــة بـشـكــل مـبــاشــر
ب ــامل ـل ــف .م ــن ه ـ ــؤالء وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

األم ـي ــرك ــي جـ ــون ك ـي ــري ال ـ ــذي رأى أن
االتفاق النووي يمثل خطوة لالبتعاد
عــن الـصــراع واالنـتـشــار ال ـنــووي .وفي
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ،قـ ــال إن «هـ ـ ــذا هــو
االتفاق الجيد الذي سعينا له».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أعـ ـل ــن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـفــرنـســي ل ــوران فــابـيــوس أن مجلس
األمـ ــن ال ــدول ــي س ـي ـصــدر قـ ـ ــرارًا ،خــال
«بـ ـضـ ـع ــة أي ـ ـ ـ ـ ــام» ،ي ـ ـصـ ــادق فـ ـي ــه عـلــى
االت ـفــاق ،فيما صـ ّـرح مـســؤول أميركي
بـ ــأن مـ ـش ــروع ق ـ ــرار ي ـت ـض ـمــن االت ـف ــاق
الـنــووي سيعرض على مجلس األمــن
الدولي «اعتبارًا من األسبوع املقبل».
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ف ــران ــك
فــال ـتــر شـتــايـنـمــايــر وص ــف ي ــوم أمــس
بـ«التاريخي» ،معتبرًا أن هذا االتفاق
«سـ ـيـ ـجـ ـل ــب األم ـ ـ ـ ــن لـ ـلـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط
والعالم» .كذلك أشــاد وزيــر الخارجية
البريطاني ،فيليب هاموند ،باالتفاق،
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا إي ـ ـ ــاه «ض ـ ـمـ ــانـ ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع

االميركيّ .
لكن جمعًا من بني هذا العالم ،اختار طريقًا
مختلفًا ،ومارس اقتناعات مغايرة .وضع برامج عمل ،وخاض
التجارب ،وقدم تضحيات جليلة ،لكنه أثبت غير مرة أنه أجدى
وأكثر فعالية ،وأكثر استحقاقًا للحياة.
ـ ربع قرن ،انتهى بانتكاسات كبيرة للقاهر االميركي،
وانسحاب مستمر لجيش الواليات املتحدة من دول العالم،
وتمردًا لحلفاء على الراعي االكبر ،وتفلتًا من قيوده .وأظهرت
السنوات االخيرة أن هوامش «جماعة أميركا» آخذة باالتساع،
بينما ،كان محور املقاومة للهيمنة االميركية يواصل صموده
ومقاومته لكل أشكال العدوان.
بعد الذي حصل ،علينا أن نتذكر أننا في بلد صغير مثل
لبنان ،نجحنا أيضًا خالل ربع القرن هذا في إفشال مشروع
تحويل لبنان الى خادم مطيع وذليل للنظام العاملي الجديد.
ونجحنا في إفشال املشروع االسرائيلي الحتالل لبنان،
وأطلقنا مقاومة صارت نموذجًا يساعد أهل فلسطني
وسوريا والعراق واليمن على مواجهة قوى الغرب وحلفائه
من العرب.
ولذلك ،وجب علينا أن نتجه صوب الوضوح أكثر .وعلينا فهم
حقيقة أنه ال يمكن لنا االستمرار في الرقص داخل دائرة
رمادية ،نبحث عن تسويات هنا وهناك ،وأن نتحايل على
أنفسنا السترضاء غرب مقيت ،أو نظم عربية بائدة من أجل
قطرة ماء .وعلينا االستعداد ملرحلة جديدة في املواجهة ،قائمة
على فكرة أن الغرب ومعه أميركا ،يشكالن قوة قادرة ،لكن ال
يشكالن قدرًا ،وأن إسقاط هذا الظلم بات في متناول اليد.
ليس أمامنا سوى العودة الى االرض ،والتخلي عن األوهام،
َ
ونزع الدونية املضمرة في نفوس كثيرين منا ،وأن نعي
قدرتنا على مواجهة التحديات .ولم يعد صعبًا التخلص
ً
من نظام الهيمنة العاملي ،ولم يعد مستحيال إسقاط النظام
الصهيوني في فلسطني ،ولم يعد صعبًا إسقاط ما تبقى من
أنظمة الجهل والتخلف العربية.
ما أنجزته إيران مع الغرب ،أمس ،يعيدنا الى النقطة االولى ،الى
حيث يجب أن ترتفع أصواتنا ،وبملء حناجرنا ،بشعار واحد:
املوت ألمريكا!

الدولي حول سلمية البرنامج النووي
اإليراني».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف ـ ـ ـ ــروف ان االتـ ـ ـف ـ ــاق س ـي ـت ـي ــح إزالـ ـ ــة
«الـ ـع ــراقـ ـي ــل» أمـ ـ ــام ت ـش ـك ـيــل «ت ـحــالــف
واس ـ ـ ــع» ض ــد «داعـ ـ ـ ــش» وم ـج ـمــوعــات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ورأى أن تـطـبـيــع
ال ـ ــوض ـ ــع م ـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ي ـت ـي ــح م ـعــال ـجــة
«سـلـسـلــة مــن املـشــاكــل وال ـن ــزاع ــات في
املنطقة» ،وسيكون له «تأثير إيجابي
على الــوضــع بــرمـتــه» .كــذلــك أش ــار إلى
أن «هذا األمر يقدم خصوصًا حججًا...
إلقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار
ال ـش ــام ــل ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط» .كما
يسمح ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة
الـ ــذريـ ــة ب ــال ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــات تـفـتـيــش
أوسع .لكن عن هذا املوضوع الحساس
امل ــرتـ ـب ــط ب ــإم ـك ــان ـي ــة دخ ـ ـ ــول مـفـتـشــي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية املواقع
العسكرية اإليرانية ،فقد وافقت طهران

عـلــى الـسـمــاح ب ــ«دخــول م ـحــدود» إلــى
بعض املواقع.
وأك ـ ــد امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـلــوكــالــة الــدول ـيــة
ل ـل ـطــاق ــة الـ ــذريـ ــة ي ــوك ـي ــا أمـ ــانـ ــو« :أن ــا
واث ـ ــق م ــن ق ــدرت ـن ــا ع ـلــى ال ـق ـي ــام بـهــذا
الـعـمــل امل ـهــم .الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة
الـ ــذريـ ــة م ـس ـت ـع ــدة ل ـل ـق ـي ــام ب ـم ــا ي ـلــزم
م ــن أع ـم ــال امل ـتــاب ـعــة وال ـت ـح ـق ــق» .في
امل ـق ــاب ــل ،س ـتــرفــع ال ـع ـقــوبــات الــدول ـيــة
التي فرضتها الواليات املتحدة واألمم
املتحدة واالتحاد األوروبي على إيران.
أما في ما يتعلق بحظر األسلحة الذي
يعتبر من النقاط الحساسة ،فسيبقى
ساريًا ملدة  5سنوات.
في غضون ذلكّ ،
مدد االتحاد األوروبي
تعليق العقوبات املفروضة على إيران
لـسـتــة أش ـه ــر .وف ــي ب ـي ــان ،أوضـ ــح أنــه
«م ـ ـ ّـدد حـتــى  14ك ــان ــون ال ـثــانــي 2016
تعليق إجراءات تقييدية» على إيران.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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الحدث

إيران تربح الجولة النووية
ّ 14
تموز

المرحلة اإليرانية؛ أين العـ

عامر محسن
ّ
املستحب أن يـبــدأ املقال
ـروف كالتي نشهدها الـيــوم ،قــد ال يـكــون مــن
فــي ظ ـ
ٍ ّ
بتشكيك؛ ولكننا ،في الحقيقة ،مجبرون على االعتراف بحدود ما نعرفه عن
ّنتائج االتفاق النووي وتأثيره على املنطقة ـ في ما يتجاوز نص االتفاق ذاته.
ّ
االيرانية
كل من يخبركم أنه يعرف يقينًا الشكل اآلتي للعالقات األميركية ـ
ّ
يكذب عليكم ،ومن يرسم خريطة جديدة للمنطقة على ضوء االتفاق يتكلم
بـنـ ًـاء على افـتــراضــات وتــأويــات ،ولـيــس على وقــائــع .هــذا حتى ال نــدخــل في
التحليالت «الــواثـقــة» لبعض العرب ـ الذين يفهمون إيــران من خــال عقدهم
وأوهامهم ـ عن ّ
تحوالت «الداخل االيراني» إثر االتفاق.
ّ
ّ
الكثير من هذه األسئلة سيتضح مع مــرور الزمن .ما نملكه اليوم هو النص
ّ
األولي للتفاهم بني إيران واملجموعة الدولية .وهو يختصر ،بني بنوده ،مغازي
ّ
سياسية كثيرة ،ومسيرة صدام وتفاوض طويلة أوصلت الى هذا االتفاق ،أهمّ
أحداثها قد جرى ،تمامًا ،قبل تسع سنوات من اليوم.
بصاروخ إيراني الصنع،
في  14تموز  ،2006حني ضربت ّ املقاومة اللبنانية،
ٍ
البارجة االسرائيلية «حانيت» ،تقلص احتمال الحرب على ايران وبدأ البحث
عن بدائل .أحد العارفني جزم يومها بأن «فكرة الضربة ضد إيران قد انتهت»،
رغــم طبول الحرب التي كانت تقرع بصخب ،والتعليل منطقي :حني ثبت ّأن
صاروخًا من الترسانة االيرانية قادر على إصابة بارجة غربية حديثةّ ،
مزودة
ّ
بوسائط الحماية والدفاع ،فإن ذاك يعني أن كل األسطول األميركي في الخليج
ُ
هو في خطر مشابه .هــذه هي االش ــارات التي تنصت اليها قيادات الجيوش
واملـخــابــرات ،وتــرســم على أساسها الخطط .وتجربة عسكرية على األرض
(كحرب لبنان عام  2006و ،قبلها ،الصراع ضد أميركا في العراق) هي أصدق
ً
انباء من آالف املقاالت والتحليالت الرغبوية.
باملعنى التقني ،قــد يكون مــن املفيد ق ــراءة االتـفــاق على أســاس التمييز بني
البرنامج االيــرانــي املدني والبرنامج الـنــووي العسكري .التنازالت ،و»الـحــدود
ّ
الطوعية» التي التزمت بها إي ــران فــي املـجــال الـنــووي ،قــد ُحـصــرت فــي الشق
الـعـسـكــري ،أي بـمــا يـضـمــن أال يتمكن الـبــرنــامــج مــن إن ـتــاج بـلــوتــونـيــوم ذي
استعمال حربي ،أو كميات من اليورانيوم تكفي إلنتاج قنابل نووية ،أو أعداد
من أجهزة الطرد املحوري تسمح بـ»وثبة نووية» ،أي تخصيب ما يكفي من
اليورانيوم إلنتاج قنبلة في أقل من عام.
ّ
أصر املفاوضون على حمايته .ضمن اتفاق
ّأما البرنامج
النووي «املدني» ،فقد ّ
ّ
«اإلطار» الذي تم إعالنه منذ أشهر ،ظلت نقاط عالقة ترتبط باألبحاث النووية
ونوعية أجهزة الطرد املركزي التي يمكن إليــران تطويرها (كــان املفاوضون
ّ
يصرون على حصر التخصيب النووي االيراني بأجهزة الجيل األول،IR1 ،
ّ
أكثر تـطــورًا) ،فأعطى اتفاق اليوم االيرانيني
وعـ ّـدم تصنيع أو تصميم بدائل ّ
ً
الحق في تطوير أجهزة الطرد من كل األجيال ،وصوال الى  ،IR8خالل السنوات
العشر القادمة ،حتى تكون جاهزة الستبدال التكنولوجيا الحالية مع نهاية
املدة.
ٌ
ّ
ّ
يتضمن بنودًا للتعاون
بل ّإن االتفاق كفيل بتعزيز البرنامج النووي ،إذ إنــه
التقني بني إيران والغرب في املجال املدني ،ليس فقط بمعنى رفع العقوبات عن
تصدير األجهزة والتكنولوجيا ،بل ّإنــه ّ
يعدد مجموعة كبيرة من النشاطات
البحثية والعلمية التي ستستفيد إيران فيها من معارف الغرب.
ّ
ستتمكن إيران ،بحسب االتفاق ،من بناء ما تشاءه من مفاعالت نووية إلنتاج
الطاقة السلمية ،ويكون الوقود املستورد لتشغيل هذه املفاعالت خــارج حدّ
الـ ــ 300كـيـلــوغــرام مــن الـيــورانـيــوم املـخـ ّـصــب ال ــذي يمكن إلي ــران االحـتـفــاظ به
ّ
سيتم بيعه في السوق الدولية بحسب االتفاق).
وتخزينه (الفائض
ّ
فإن البنية التحتية النووية االيرانية ـ باستثناء إنتاج البلوتونيوم
بتعبير آخرّ ،
وتدويره ـ ستظل مكتملة مع انقضاء البنود األساسية لالتفاق بعد خمسة
ّ
عشر عامًا ،وهو ما حذر منه الدبلوماسي األميركي السابق دنيس روس ،إذ
ّنبه إلى أن االتفاق سيترك إيــران ،بعد أكثر من عقد ،في وضعية «دولــة على
ّ
(ويشرع هذه الوضعية).
عتبة إنتاج القنبلة»
مقابل تجميد الـقــدرات العسكرية الـنــوويــة ،يحصل االيــرانـيــون على تنازلني
ً
أساسينيّ ،
ّ
يحددان ـ فعليًا ـ األهمية االستراتيجية لالتفاقّ :أوال ،انه لن تكون
ّ
ٌ
هـنــاك ح ــرب غربية على إي ــران (ألي سـبــب ،وبـغــض النظر عــمــا يحصل في
الساحة السياسية) ،وثانيًا ،انه لن تكون هناك عقوبات على إيران (ألي سبب،
بصور أخرى ،ويطالب
بل إن االتفاق يحوي بنودًا تمنع إعادة فرض العقوبات
ٍ
أميركا باالمتناع حتى عن الجهود الدبلوماسية واالقتصادية لتقليص مبيعات
النفط االيراني ـ أي خارج إطار العقوبات).
ّ
سيجرد نفسه من
في موازاة االلتزام بهذا االتفاق ،إذًا ،تضمن إيران أن الغرب
ّ
الوقاية صارت
السالحني الفعليني اللذين يمكن أن يهدد بهما طهران .وهذه ّ
مربوطة بامللف النووي ،ومستدامة ،وبضمانات ،بغض النظر عن كل مجريات
الساحة السياسية والتنافس االقليمي .هــذا ،تحديدًا ،كــان هــدف املفاوضني
االيرانيني منذ البداية ،وأغلب النقاط التقنية التي يلتهي بتمحيصها املحللون ـ
بحثًا عن غاية سياسية ما ـ نوافل ومناورات.
من الطبيعي أن يشعر بعض الـعــرب ،الذين جعلهم هوسهم الطائفي أدوات
تراهن ـ حصرًا ـ على ضربة أميركية إلي ــران ،بالخيبة و»الخيانة» ،فيهاجم
(أدوات أميركا) طهران ألنها تتفاوض مع األميركيني ،أو يغوصون في تفاصيل
االتفاق لتبيان عمق «تنازالت» إيران (لو كان املفاوض نظامًا عربيًا ،كصدام
أو القذافي أو غيرهما ،لتخلى ببساطة عن كامل القطاع النووي ،وملا سمعنا
بتفاصيل وبنود) .من الصعب واملؤلم أن تخسر ما في العاملني :املوقف املبدئي،
ونظرتك الى نفسك ،والنتيجة العملية في آن واحد .ولكن مشكلة هؤالء ،علينا
ّ
أن نذكرهم ،هي مع أميركا ،وليست مع إيران.

اكتسبت إيران وضع القوة اإلقليمية الحاكمة في الصراعات الجيوسياسية المحتدمة في منطقتنا (أ ف ب)

ناهض حتر
1
ب ــدا الــرئـيــس األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا
مضطربًا وهو يعلن االتفاق النووي
مع إيران .مضطربًا في النص واألداء؛
ك ــان يـلـ ّـح عـلــى الـتــأكـيــد أن العقوبات
والدبلوماسية حققتا الهدف املطلوب
ل ــأم ــن ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ وق ـصــده
اإلســرائ ـي ـلــي ـ ـ ـ وه ــو مـنــع اإليــران ـيــن

مــن امـتــاك القنبلة الـنــوويــة .وكأنهم
ً
أرادوا ،أص ـ ــا ،ام ـتــاك ـهــا ،ال ام ـتــاك
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي املـ ـ ـج ـ ــاالت
السياسية واالقتصادية والدفاعية .و
كأن الواليات املتحدة كانت قد فرضت
العقوبات على الجمهورية اإلسالمية
بسبب برنامجها ال ـنــووي ،ال بسبب
رفـ ـضـ ـه ــا االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ـ ــإي ـ ــران ك ــدول ــة
مستقلة وق ــوة إقليمية مـتـحــررة من
التبعية لإلمبريالية.

ج ـ ــادل أوب ــام ــا ف ــي إم ـكــان ـيــة تحقيق
ّ
األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـق ــومـ ـي ــة مـ ـ ــن دون ش ــن
ال ـح ــروب ،وأن إيـ ــران أذع ـنــت سلميًا،
وان ـت ـهــى خ ـطــرهــا .بــاخ ـت ـصــار ،أنـجــز
ال ــرئ ـي ــس إرث ـ ــه ل ـل ـت ــاري ــخ؛ ف ـمــن يـظــن،
ب ـع ــد ،أنـ ــه سـيـسـمــح ألي كـ ــان بــاملــس
بـ ـ ـ ــه؟ ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة األهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،فـ ـ ــي خـ ـط ــاب
أوبـ ــامـ ــا ،تـمـثـلــت ف ــي م ــا تـنـبــأ ب ــه من
ّ
للتوصل إلى حلول توافقية في
آفاق
امللفات الساخنة األخرى.

أوباما يحقق إنجازه الدبلوماسي األكبر
ع ــاش الــرئ ـيــس األم ـيــركــي بـ ــاراك أوبــامــا
الـلـحـظــات الـتــي حـلــم بـهــا وال ـتــي رسمها
ّ
لـنـفـســه لـيـكــلــل ب ـهــا «إرث ـ ــه» الـسـيــاســي،
قـبــل خــروجــه مــن الـبـيــت األب ـي ــض ،الـعــام
املقبل .ها هو يحقق نجاحًا دبلوماسيًا
كبيرًا من خالل االتفاق ،الذي يأتي ثمرة
مفاوضات شاقة استمرت سنتني ،والذي
يعتبر من أبرز إنجازاته.
أوباما قــال ،أمــس ،إن «هــذا االتفاق يوفر
فــرصــة للمضي فــي اتـجــاه جــديــد علينا
أن ن ـغ ـت ـن ـم ـهــا» ،واع ـ ـ ـدًا ب ــرف ــع ال ـع ـقــوبــات
األميركية عن إيران.
وف ـي ـمــا م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـش ـهــد االت ـف ــاق
فــي الــواليــات املتحدة مرحلة جــديــدة من
املـفــاوضــات املكثفة ،هــذه املــرة بــن إدارة
أوبــامــا والـكــونـغــرس ،فقد حــذر الرئيس
األميركي من أنه سيستخدم حق النقض
(الفيتو) ضــد أي تشريع سيحول دون
نجاح تطبيقه ،وبعث برسالة واضحة إلى
الجمهوريني الذين قد يفكرون في اتباع
ً
مثل هذا الخيار قائال :ال تفعلوا ذلك.
وقـ ـ ــال« :أع ـت ـق ــد أن االن ـس ـح ــاب م ــن هــذا
االتـفــاق سيكون (إج ـ ً
ـراء) غير مسؤول.

ّ
الخطاب املتشدد مــن واشنطن لــن يحل
املـ ـش ــاك ــل» ،م ــؤكـ ـدًا أن «ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ال ـص ـل ـبــة والـ ـقـ ـي ــادة ال ـت ــي وح ـ ــدت ال ـقــوى
ال ـك ـبــرى ال ـعــامل ـيــة ،ت ــوف ــران طــري ـقــة أكـثــر
فعالية لضمان أال تسعى إيران للحصول
عـلــى س ــاح ن ـ ــووي» .وه ــو إذ أش ــار إلــى
أن االت ـف ــاق قـطــع كــل الـسـبــل أم ــام إي ــران
ّ
المـتــاك ســاح ن ــووي ،إال أنــه عقب على
ُ
التحقق ،ال الثقة،
ذلك بالقول إنه بني على ً
وبالتالي سيكون رفضه خطأ.
في مقابل ذلك ،قال السيناتور الجمهوري
بـ ــوب كـ ــروكـ ــر ،رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـع ــاق ــات
الخارجية في مجلس الشيوخ ،إنه ينظر
إلى االتفاق من زاويــة يشوبها «تشكيك
عـمـيــق» وتـعـ ّـهــد بـمــراجـعـتــه بــدقــة بــالـغــة.
وأضـ ــاف ك ــروك ــر أن الـلـجـنــة سـتــراجـعــه
عن كثب ،وأنــه سيبدأ «من موقع تشكك
عـمـيــق» ،فــي مــا إذا ك ــان االت ـف ــاق يحقق
بالفعل هدف منع إيران من امتالك سالح
نووي.
ّ
لـكــن وزي ــر الـخــارجـيــة ج ــون ك ـيــري قلل
م ــن أه ـم ـي ــة م ــراج ـع ــة االت ـ ـفـ ــاق م ــن قـبــل
ال ـك ــون ـغ ــرس ،وق ـ ــال« :ال أع ـت ـقــد ح ـقــا أن

يدير الناس ظهورهم إلى اتفاق فيه مثل
هذه الخطوات االستثنائية في ما يتعلق
ب ـبــرنــامــج إيـ ـ ــران وأي ـض ــا ال ــدخ ــول (إل ــى
املنشآت) للتحقق».
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ف ـق ــد ذه ـ ــب ب ـع ــض األعـ ـض ــاء
الـجـمـهــوريــن ال ـبــارزيــن إل ــى مــا هــو أبعد
م ــن ذل ــك ف ــي ان ـت ـقــادات ـهــم ،فـ ــرأى رئـيــس
مجلس النواب جون بينر أن أوباما تخلى
عن أهــدافــه للمفاوضات ووعــد بمحاربة
ً
اتفاق ّ
سيئ .وأضاف في بيان« :بدال من
منع انتشار األسلحة النووية في الشرق
األوس ـ ــط ،ي ـ ّ
ـرج ــح أن يــذكــي ه ــذا االت ـفــاق
سـبــاقــا لـلـتـسـلــح ال ـن ــووي عـلــى مـسـتــوى
العالم».
أما على الجهة الديموقراطية ،فقد أشادت
نانسي بيلوسي ،التي تقود الديمقراطيني
فــي مجلس الـنــواب ،بالرئيس األميركي.
وبعدما تحدثت إليه ،الليلة املاضية ،قالت
في بيان إنها تمتدح الرئيس «لقوته خالل
املفاوضات التاريخية التي قادت إلى هذه
املرحلة» ووعــدت بــأن يــدرس الكونغرس
تفاصيل االتفاق «عن كثب».
(األخبار)
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ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل

ــرب منها وفيها؟
2
لم يترك املرشد األعلى ،علي خامنئي،
أي التباس في موقفه؛ أعلن أن املعركة
م ــع «ال ـغ ـطــرســة ال ـعــامل ـيــة» املـتـجـســدة
فــي الــواليــات املـتـحــدة ســوف تستمر.
غـيــر أن ت ـفــاعــات االت ـف ــاق اإلي ــران ــي ـ
األم ـيــرك ــي ،ال يـمـكــن ُأن تـبـقــى أسـيــرة
املواقف املبدئية .لقد خلقت ،باالتفاق،
ع ـم ـل ـيــة س ـي ــاس ـي ــة أه ـ ـ ـ ّـم مـ ــن االتـ ـف ــاق
نـ ـفـ ـس ــه ،ب ـ ــل ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوزه إل ـ ــى مــرح ـلــة
جديدة من التفاهمات حول جملة من
املسائل االقتصادية واالستراتيجية
والجيوسياسية.
اقتصاديًا ،سوف يختبر األميركيون،
اآلن ،إمكانات الشراكة مع إيــران التي
س ـت ـه ـبــط ع ـل ـي ـهــا ،ع ـ ّـم ــا ق ــري ــب ،ث ــروة
س ــائ ـل ــة ض ـخ ـم ــة ،ف ــي ظـ ـ ــروف األزمـ ــة
املالية العاملية ،ما يمنح طهران قدرة
استثنائية على التدخل في األسواق،
خ ـص ــوص ــا أن املـ ـلـ ـي ــارات اإلي ــرانـ ـي ــة،
املـسـتـنــدة إلــى بنية إنـتــاجـيــة قومية،
ه ــي م ـضــاع ـفــة ال ـت ــأث ـي ــر ،عـ ــدة مـ ــرات،
عن الـبـتــرودوالرات التي تملكها دول
نفطية ذات اقتصادات هشة .السؤال
األميركي األول ،محل االختبار ،هو هل
سيواصل اإليرانيون تعزيز عالقاتهم
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــع روس ـ ـيـ ــا والـ ـص ــن
ّ
سيتحولون إلى
ودول البريكس ،أم
االن ــدم ــاج ف ــي امل ـن ـظــومــة األم ـيــرك ـيــة؟
سيكون ذلك ،باألساس ،موضع صراع
داخـ ـل ــي ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة االســام ـيــة
ال ـتــي تـطـمــح ف ـئــات اجـتـمــاعـيــة وازن ــة
ف ـي ـهــا إل ـ ــى الـ ــذهـ ــاب غـ ــربـ ــا .بـ ــا ش ــك،
سيشرع اإليرانيون ،توًا ،في مبادالت
تجارية واسعة مع الواليات املتحدة،
لكن التبادل التجاري شيء والتوجه
االق ـت ـصــادي ش ــيء آخ ــر .هـنــا يحضر
الـخـيــار االسـتــراتـيـجــي؛ فـفــي السياق
نفسه ،هــل تــواصــل طـهــران اندفاعها
شنغهاي
منظمة
نحو االنضمام إلى ّ
ّ
ال ـ ــدف ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،أم سـ ـتـ ـف ــض ــل ال ـ ـتـ ــأنـ ــي
وال ـح ـي ــاد وال ـب ـح ــث ع ــن دور خ ــاص،
ي ـك ـف ــل اس ـت ـق ــال ـه ــاُ ،
ويـ ـخ ــرجـ ـه ــا مــن

إطــار املحاور العاملية؟ الخيار املعلن
للمرشد األعلى واضــح االتـجــاه نحو
االصطفاف ضد املحور األميركي .لكن
كيف ستتضافر العوامل االقتصادية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،داخ ــل
إيـ ــران ،وف ــي مــا بــن إي ــران والــواليــات
امل ـت ـح ــدة وال ـ ـغـ ــرب؟ هـ ــذا م ــا ال يمكن
ّ
التنبؤ به حاليًا.
فــي الـحــالـتــن ،اكـتـسـبــت الـجـمـهــوريــة
اإلس ــامـ ـي ــة وض ـ ــع الـ ـق ــوة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ـ ــات
ال ـ ـج ـ ـيـ ــوس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة املـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــدم ـ ــة ف ــي
منطقتنا؛ أعني أنــه ســواء أكــان خيار
اإليرانيني نحو الشرق أم نحو الغرب،
فقد حصلوا على االعتراف بمكانتهم
املـحــوريــة فــي مـلـفــات ســوريــا ولبنان
وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن ،ب ــل ف ــي ك ــل م ــا له
عــاقــة بــال ـصــراعــات الـجـيــوسـيــاسـيــة
ب ــأشـ ـك ــالـ ـه ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوديـ ـ ــة واألمـ ـنـ ـي ــة
واملــذهـبـيــة إل ــخ .ال ـجــوهــري ،هـنــا ،هو
االع ـت ــراف الـصــريــح ب ــال ــدور اإليــرانــي
فــي محاربة اإلره ــاب .وللتذكير ،فقد
ورد ذلــك االع ـتــراف فــي نــص االتـفــاق،
من خالل استثناء األسلحة واملعدات
الالزمة ملكافحة التنظيمات اإلرهابية
مــن الحظر امل ـفــروض على إي ــران ،في
م ـج ــال اس ـت ـي ــراد املـ ـع ــدات الـعـسـكــريــة
وتصديرها.
بالنسبة إلى روسيا ،املعنية بتشكيل
تـ ـح ــال ــف دول ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ اقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،ي ـح ـ ّـي ــد
الخالفات السياسية ملصلحة مواجهة
اإلرهـ ـ ــاب ،أص ـبــح االت ـف ــاق عـلــى املـلــف
الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي مـنـطـلـقــا لـلـشــروع
فــي تنفيذ م ـبــادرة الــرئـيــس الــروســي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،ال ـقــائ ـلــة بـتـحــالــف
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــارب ـ ــن ض ـ ـ ــد ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــش ال ـ ـ ــذي
ي ـهــدد الـجـمـيــع .اآلن ،يـمـكــن أن تكون
إي ــران ،بـقــدراتـهــا وفاعليتها وشبكة
تحالفاتها ،مـحــور مكافحة اإلره ــاب
في املنطقة ،في سياق سياسي يسمح
بتفاهم روســي أميركي أوســع نطاقًا،
ّ
ويـ ـخ ــف ــض م ـس ـت ــوى ال ـت ـن ــاف ــس عـلــى
الشريك اإليراني.
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هكذا ،إذًا ،انفتحت عملية سياسية ـ
معقدة وشائكة وربما طويلة ـ ولكنها
فــاعـلــة ب ــن األم ـيــرك ـيــن واإلي ــران ـي ــن،
للتفاهم عـلــى مـلـفــات ه ــي ،جميعها،
ملفات عــربـيــة ،ولـكــن الـعــامــل العربي
فيها غائب ،إال في سياقات االنتحار
الذاتي.
ل ـي ــس ث ـم ــة مـ ــؤامـ ــرة وال خ ـط ــة ت ـمــدد
إي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ب ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ـ ـ ــراغ وجـ ـن ــون
ومصالح صغيرة في العالم العربي.
وهو ما سيحكم التفاهمات األميركية
اإليرانية ،في غياب الفاعلني املعنيني.
هـ ــل سـ ـت ــواص ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة ـ ـ ـ وق ـطــر
ـ ـ ال ـس ـي ــاس ــات املــرت ـب ـطــة ب ـمــا ُيـسـ ّمــى
ّ
السنية السياسية أو املشروع السني ـ
ّ
الذي يحول الكتلة العربية األساسية

ليس ثمة مؤامرة وال خطة تمدد
إيراني ،بل هناك فراغ وجنون
ومصالح صغيرة في العالم العربي
هل ترى السعودية ّــ تحديدًا ــ
المشهد ،أم أنها تصر على االنتحار؟
من كتلة قومية إلى كتلة طائفية ـ هذا
امل ـش ــروع ،كـمــا ي ــدل واق ــع ال ـصــراعــات
القائمة ،عاجز عن استقطاب أي قوة
ذات وزن سوى التنظيمات التكفيرية
اإلرهابية.
هـ ــل س ـت ـس ـت ـمــر ال ـ ــري ـ ــاض والـ ــدوحـ ــة
فــي دعــم تلك التنظيمات فــي سوريا
وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن؟ ه ــل يـسـتـمــر هــذا
الجنون إلى املزيد واملزيد من تحطيم
ال ـك ـي ــان الـ ـع ــرب ــي ،وت ـح ــوي ــل املـنـطـقــة
ال ـع ــرب ـي ــة إل ـ ــى مـ ــوضـ ــوع ل ـت ـفــاه ـمــات
القوى الدولية واإلقليمية؟
ـ بالتناحر العراقي ـ العراقي ،ال يبقى،
موضوعيًا ،من أفق في العراق ،سوى
ت ـفــاهــم إي ــران ــي ـ ـ أم ـي ــرك ــي ،يـمـكـنــه أن

ي ــؤدي إل ــى اس ـت ـقــرار ه ــش ،ولـكـنــه لن
ي ـ ــؤدي إلـ ــى خ ـلــق آلـ ـي ــات إعـ ـ ــادة بـنــاء
الــدولــة الوطنية ،املشروطة بالوحدة
واالستقالل.
ـ مـ ـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ــران ال ـ ـ ـصـ ـ ــاعـ ـ ــدة ،س ـي ــاس ـي ــا
واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا ،ت ـ ــواص ـ ــل ال ـس ـع ــودي ــة
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــار الـ ـ ـ ــذاتـ ـ ـ ــي ف ـ ــي عـ ــدوان ـ ـهـ ــا
الوحشي على اليمن .فــي النهاية ،ال
تملك الــريــاض ال ـقــدرة عـلــى اعـتــراض
حــل دول ــي للقضية الـيـمـنـيــة ،أصبح
متاحًا اآلن.
ـ ف ــي س ــوري ــا ،امل ـل ــف األك ـث ــر تـعـقـيـدًا،
الرتباطه بملف الصراع مع إسرائيل،
س ـي ـكــون ه ـنــالــك اح ـت ـم ــاالنّ ،أول ـه ـمــا
تفاهم إيراني أميركي يلجم السعودية
وق ـط ــر وت ــرك ـي ــا ،وثــان ـي ـه ـمــا تـصــاعــد
امل ـس ــاع ــدات االق ـت ـصــاديــة والــدفــاعـيــة
اإلي ــران ـي ــة ل ــدم ـش ــق ،ب ـمــا يـسـمــح لها
بالحسم .في االحتمالني ،سوف يزداد
الـنـفــوذ اإليــرانــي فــي ســوريــا .وهناك
الكثيرون ،من السوريني وأنصارهم
ف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــةَ ،مـ ــن ي ـج ــدون
ه ــذا ال ـخ ـيــار وجـيـهــا وم ـف ـي ـدًا م ــن كل
ال ـن ــواح ــي الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
والدفاعية.
فماذا يبقى من العالم العربي؟
السعودية املتورطة في حرب مدمرة
واملهددة بالخالفة الداعشية واألزمة
امل ــال ـي ــة ،أم م ـص ــر« ،أم ال ــدن ـي ــا» الـتــي
يضربها اإلرهابيون في عمق أمنها،
وم ــا ت ــزال تـتــرنــح تـحــت أع ـب ــاء م ــآزق
ديموغرافية واقتصادية وإدارية؟
4
ّ
إنها املرحلة اإليرانية ،تخلف ،وراءها،
املرحلة السعودية السوداء املستمرة
م ـن ــذ أواس ـ ـ ـ ــط ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات .بـ ــدأت
بتخريب مصر ثم العراق ثم سوريا،
ودف ــع الـفـلـسـطـيـنـيــون والـلـبـنــانـيــون،
ع ـلــى ه ــام ــش م ـش ــروع ال ـتــدم ـيــر ذاك،
أثـمــانــا بــاهـظــة ،ه ــي ،مــع كــل مــا فيها
مــن ع ــذاب ــات ،تـبــدو اعـتـيــاديــة مقارنة
ّ
ب ــالـ ـك ــوارث الـ ـت ــي ح ــل ــت بــال ـعــراق ـيــن
والسوريني والليبيني واليمنيني.

روحاني :صفحة جديدة في تاريخ المنطقة
شـ ـ ـه ـ ــدت شـ ـ ـ ـ ـ ــوارع طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،ط ـي ـل ــة
ي ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ب ــاالتـ ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي بـ ــن إي ـ ـ ـ ــران والـ ـس ــداسـ ـي ــة
الــدول ـيــة ،حـيــث احـتـشــد االيــران ـيــون
وااليــران ـيــات للتعبير عــن فرحتهم
ب ـم ــا ي ـع ـت ـبــرونــه انـ ـتـ ـص ــارًا لـبـلــدهــم
وش ـع ـب ـه ــم ،خ ـص ــوص ــا ل ـج ـه ــة رف ــع
ال ـع ـقــوبــات وإن ـه ــاء ال ـعــزلــة الــدولـيــة
ال ـتــي دام ــت لـعـقــود .وف ــي مــا ّ
شبهه
ال ـب ـع ــض ب ـم ـش ــاه ــد ع ــرف ـت ـه ــا إي ـ ــران
فـقــط عـنــد تــأهــل منتخبها الوطني
ل ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــات ك ـ ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم لـ ـك ــرة
ال ـ ـقـ ــدم ،رق ـ ــص الـ ـشـ ـب ــان والـ ـش ــاب ــات
فــي ال ـش ــوارع حـيــث ّ
دوت موسيقى
صاخبة ،وأطلقت أبــواق السيارات،
في حني رفع املواطنون علم بالدهم
وص ـ ـ ــور ال ــرئـ ـي ــس ح ـس ــن روح ــان ــي
هاتفني بشعارات النصر.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ،أك ـ ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
روحــانــي أن إي ــران «حققت أهدافها
خطاب
الكاملة» في هذا االتفاق ،في
ٍ
«ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي» أع ـ ـقـ ــب الـ ـت ــوص ــل إل ــى
االت ـف ــاق الـنـهــائــي فــي فـيـيـنــا .وعـ ّـبــر

روح ــان ــي ي ــوم أم ــس ع ــن «س ـعــادتــه
بــال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى مــرح ـلــة ج ــدي ــدة مع
الغرب» ،مؤكدًا أن املفاوضات كانت
عبارة عن «حوار ّ
جاد للتوصل إلى

اتفاق وفقًا ملصالحنا الوطنية».
ـاق آخــر،
واخ ـ ّت ــار روح ــان ــي ،فــي س ـيـ ٍ
التطرق إلــى العالقات اإليرانية مع
دول ال ـجــوار خ ــال املــرحـلــة املقبلة.
ُوفـ ـيـ ـم ــا أكـ ـ ــد أن «صـ ـفـ ـح ــة ج ــدي ــدة
ف ـت ـحــت ف ــي ت ــاري ــخ امل ـن ـط ـقــة ،مبنية
على أســاس الـحــوار» ،شــدد على أن
أم ــن إي ــران ودول املـنـطـقــة «مـشـتــرك
دائـمــا» ،داعيًا دول الجوار إلــى عدم
الخضوع للدعاية الصهيونية.
وقـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ،ك ـتــب
روح ــان ــي ع ـلــى م ــوق ــع «ت ــوي ـت ــر» أن
ّ
«آفاقًا جديدة ترتسم اليوم بعد حل
هذه األزمــة التي لم تكن ضرورية»،
مضيفًا أنه «يمكن اآلن التركيز على
ّ
التحديات املشتركة (مع الغرب)».
وف ـ ــي خـ ـط ــاب ــه املـ ـتـ ـلـ ـف ــز الـ ـ ـ ــذي ت ـلــى
خـ ـط ــاب ال ــرئ ـي ــس االمـ ـي ــرك ــي بـ ــاراك
ّ
أوب ــام ــا ،ذكـ ــر روح ــان ــي بــأنــه أع ـلــن،
م ـ ـنـ ــذ أداء ال ـ ـق ـ ـسـ ــم الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي ،أن
ال ـ ـغـ ــرب ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ـع ــام ــل مـعـنــا
إذا نـبــذ أس ـل ــوب اإلذالل ،م ــؤك ـدًا أن
امل ـف ــاوض ــات ل ــم تــرتـكــز عـلــى أس ــاس
أن هـنــاك رابـحــا وآخــر خــاسـرًا« ،ألن
الـجـمـيــع راب ـ ــح» .وق ــال روح ــان ــي إن
الـهــدف مــن املـفــاوضــات كــان اإلبـقــاء
ع ـل ــى ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي وإخـ ـ ــراج

املـلــف ال ـن ــووي مــن الـفـصــل الـســابــع،
وإلغاء كل أنواع الحظر على إيران،
مشيرًا إلى أنه فيما كان الغرب يريد
أن يقتصر العمل على  4آالف جهاز
طــرد مــركــزي فــي إي ــران« ،بــات اليوم
مع االتفاق الـنــووي ،لدينا أكثر من
 6آالف جهاز طرد مركزي».
وأش ــار إلــى أن القضية األه ــم كانت
صـ ـم ــود ال ـش ـع ــب اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ــؤك ـدًا
أن ال ـش ـع ــب ح ـص ــل ع ـل ــى ال ـن ـت ـي ـجــة
املـ ــرجـ ــوة مـ ــن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات .وأش ـ ــار
روحـ ــانـ ــي إلـ ــى إن ـ ـجـ ــازات حـكــومـتــه
ً
االق ـت ـص ــادي ــة ،ق ــائ ــا :إن حـكــومـتــه،
خالل العامني األخيرين ،استطاعت
ضبط التضخم ورفع مستوى النمو
االقتصادي رغم الحظر املفروض.
وتـ ـتـ ـط ــرق روح ـ ــان ـ ــي إلـ ـ ــى املـ ــواقـ ــف
ال ـ ـتـ ــي أعـ ـلـ ـنـ ـه ــا ل ـل ـش ـع ــب اإلي ـ ــران ـ ــي
خـ ـ ـ ــال االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة،
وق ـ ـ ــال إن الـ ـشـ ـع ــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي أع ـل ــن
بصراحة أنه يختار حكومة تحفظ
املنجزات النووية عبر سبل سلمية
ودبلوماسية ،مــؤكـدًا أن اإليرانيني
«م ــوح ــدون فــي مــا يـخــص القضايا
ال ــوط ـن ـي ــة ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا الـتـقـنـيــة
النووية».
(األخبار ،أ ف ب)

املرحلة اإليرانية ...نعم .وهي خالصة
ال ـت ـنــامــي االس ـت ـث ـنــائــي ف ــي الـ ـق ــدرات
ال ـق ــوم ـي ــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــة االس ــامـ ـي ــة،
وت ـ ــاش ـ ــي م ــرحـ ـل ــة الـ ـقـ ـط ــب الـ ــواحـ ــد
وصعود روسيا والبريكس ،وصمود
سوريا في مواجهة تحالف عدواني
ش ـ ــرس شـ ـم ــل الـ ـ ـق ـ ــوى االمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة
والرجعية العربية والعثمانية.
ل ـي ــس أم ـ ــام ال ـ ـعـ ــرب ،ع ـل ــى اخ ـت ــاف
تــوجـهــاتـهــم الـسـيــاسـيــة ،إال امل ـب ــادرة
إلــى اكـتـشــاف صيغ التعايش معها،
ً
واإلفـ ـ ـ ــادة م ـن ـهــا؛ أوال ،ل ـج ـهــة ضــرب
اإلرهاب ،وثانيًا ،لجهة إعادة االعتبار
للقضية الفلسطينية ،وثالثًا ،لجهة
إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار والـ ـبـ ـن ــاء ال ـت ـن ـمــوي،
ورابـ ـع ــا ،لـجـهــة إق ــام ــة ن ـظــام إقليمي
أكثر عقالنية ودينامية.
ول ـك ــن ،لتعظيم إي ـجــاب ـيــات املــرحـلــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وت ـخ ـف ـي ــض س ـل ـب ـيــات ـهــا،
بالنسبة إل ــى الـعــالــم ال ـعــربــي ،هناك
شروط أساسية ،هي اآلتية:
ً
أوال ،الوقف الفوري للعدوان ،املتعدد
األشـكــال ،على ســوريــا ،والتفاهم مع
حكومتها الـشــرعـيــة لــدعــم جهودها
في مكافحة اإلرهاب وإعادة البناء.
ث ــانـ ـي ـ ّـا ،س ـح ــب مـ ــا ي ـس ـمــى املـ ـش ــروع
ال ـ ـسـ ــنـ ــي ،ال ـ ـقـ ــائـ ــم عـ ـل ــى ال ـت ـح ــري ــض
املـ ــذه ـ ـبـ ــي والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ـ ّـرب م ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل
عـلــى ح ـســاب إي ـ ــران ،ملـصـلـحــة إع ــادة
ب ـنــاء ال ـن ـظــام ال ـعــربــي بــالـتـفــاهــم بني
رك ــائ ــزه ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،س ــوري ــا ومـصــر
والـسـعــوديــة .وهــو مــا سيخلق مظلة
ل ـل ـت ـفــاعــل اإليـ ـج ــاب ــي ال ـت ـع ــاون ــي مــع
صعود القوة اإليرانية ،واإلفادة منها
إلع ــادة تعريف إســرائـيــل باعتبارها
ّ
العدو املشترك ،وللتوصل إلى حلول
سياسية وطنية فــي ال ـعــراق واليمن
ولبنان وليبيا والبحرين.
هـ ــذا ه ــو ال ـب ــدي ــل ال ـع ـقــانــي الــوحـيــد
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى امل ـص ــال ــح الـجـمــاعـيــة
للقوى العربية املتصارعة؛ هــل ترى
السعودية ـ تحديدًا ـ املشهد ،أم أنها
ّ
تصر على االنتحار؟

مشهد لم تعرفه إيران
إال عند تأهل منتخبها
الوطني لنهائيات كأس
العالم (أ ف ب)
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الحدث

إيران تربح الجولة النووية

«حداد» سياسي في إسرائيل :خضع الغرب وانتصرت
مع االعالن عن االتفاق النووي أمس في فيينا ،أقامت إسرائيل
مراسم «حداد» سياسي ،غلبت عليها ردود هستيرية وصلت الى حدّ
اتهام الواليات المتحدة ومعها بقية السداسية الدولية بالمقامرة
بمستقبل إسرائيل ،وبأن العالم بات أكثر خطرًا ّ
مما كان عليه قبل
االتفاق
محمد بدير
م ـنــذ ل ـح ـظــة اإلعـ ـ ــان ع ــن االتـ ـف ــاق في
فيينا ،ذابت الفروقات والخالفات بني
امل ـع ــارض ــة وال ـح ـكــومــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل،
وتـ ــوالـ ــت املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي ت ـ ـعـ ــددت فــي
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر عـ ـ ــن م ـ ـخـ ــاوف ـ ـهـ ــا .وسـ ـ ـ ــارع
املـ ـس ــؤول ــون ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،م ــن كــافــة
أل ــوان ال ـقــوس الـسـيــاســي ،إل ــى اإلق ــرار
بـشـكــل م ـبــاشــر وغ ـي ــر م ـبــاشــر ،بفشل
االستراتيجية التي اعتمدتها الدولة
ال ـع ـب ــري ــة ف ــي م ــواج ـه ــة إيـ ـ ـ ــران .وع ـلــى
الرغم من أن الــردود اإلسرائيلية تعزز
ِّ
وتعمق من
من صورة إيران املنتصرة،
ص ــورة إســرائـيــل املـهــزومــة والـفــاشـلــة،
وت ـحــدي ـدًا قـيــادتـهــا الـسـيــاسـيــة وعلى
رأس ـ ـهـ ــا رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـن ـيــامــن
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،لـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـط ــع امل ــؤسـ ـس ــة
الـسـيــاسـيــة ب ـكــافــة أح ــزاب ـهــا وقــادت ـهــا
أن تـضـبــط ردود فـعـلـهــا ف ــي التعبير
عــن حقيقة الـفـشــل اإلســرائ ـي ـلــي ،الــذي
عكست ردود الـفـعــل عليه حقيقة أنــه
أت ــى وف ــق صـيـغــة «أس ـ ــوأ» مـ ّـمــا كــانــت
تــراهــن إســرائـيــل عليه ،خــاصــة أن هذا
االتـفــاق سيعزز من دور إيــران ومعها
مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ف ــرض
على إســرائـيــل مــروحــة مــن التساؤالت
تتصل بتداعيات االتفاق على املكانة
االستراتيجية إلســرائـيــل وعـلــى بقية
ً
حلفاء الــواليــات املتحدة ،وص ــوال إلى
مفاعيله التي طرحت عالمات استفهام
حــول فعالية مـبــادئ النظرية األمنية
اإلسرائيلية العامة.
وأعـ ـ ـل ـ ــن املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغ ــر،
بـ ــاإلج ـ ـمـ ــاع ،رفـ ـض ــه االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،م ــؤك ـدًا
أن إس ــرائ ـي ــل غ ـيــر مـلـتــزمــة بـ ــه .وات ـهــم
نـتـنـيــاهــو ال ـ ــدول الـعـظـمــى «بــاملـقــامــرة
بمستقبلنا املشترك» .وبالرغم من أنه

أعـلــن أول مــن أمــس أنــه لــم يلتزم بمنع
االتفاق مع إيــران ،لكنه عاد وأعلن بعد
جـلـســة امل ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر أنــه
«فعل كــل شــيء مــن أجــل منع االتـفــاق».
ّ
ورد ع ـلــى االص ـ ــوات ال ـت ــي ت ـعــالــت في
إسرائيل متهمة إيــاه بأن توتر عالقته
مــع الــرئـيــس االمـيــركــي كــانــت وراء هذا
الفشل املدوي ،مؤكدًا بأن «العالقات مع
الرئيس االميركي باراك أوباما لم تؤثر
في معالجة القضية» .وشــدد نتنياهو
على أنه سيقوم بجهوده من أجل شرح
أن هــذا االتـفــاق مليء بالعيوب وخطر
ع ـل ــى الـ ـس ــام الـ ـع ــامل ــي .وف ـ ــي ّرد عـلــى
املنطق االميركي في تبرير االتفاق ،رأى
نتنياهو أن «العالم بات أكثر خطرًا ّ
مما
كان عليه باألمس».
وت ـحــدث نتنياهو هــاتـفـيــا ،أم ــس ،مع
الــرئ ـيــس االم ـي ــرك ــي ،ف ــي مـكــاملــة أع ــرب
خاللها عــن قلق إســرائـيــل مــن االتـفــاق
النووي مع إيــران باعتباره يهدد أمن
إسرائيل وأمــن العالم كله .وقــال بيان
ص ــادر عــن مكتب رئـيــس الحكومة إن
نتنياهو ش ــدد ،فــي مكاملته الهاتفية
م ــع أوب ــام ــا ،عـلــى أن االت ـف ــاق ينطوي
على خطرين مركزيني .يتمثل الخطر
األول فــي ك ــون االت ـفــاق يسمح إلي ــران
بــالـتـسـلــح ب ـســاح ن ـ ــووي ،سـ ــواء بعد
االلـتــزام باالتفاق ،خــال  10ـ  15عامًا،
أو بخرقه قبل ذلــك املوعد .أمــا الخطر
الثاني ،بحسب البيان ،فهو يكمن في
تدفق مليارات ال ــدوالرات إلــى «ماكنة
اإلرهاب والحرب اإليرانية» التي تهدد
إسرائيل والعالم كله.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،أكـ ــد ال ـب ـي ــت االبـ ـي ــض أن
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ش ــدد عـلــى ال ـتــزام
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ب ــأم ــن إس ــرائـ ـي ــل.
وأض ـ ــاف أن وزيـ ــر ال ــدف ــاع االم ـيــركــي،
اشتون كــارتــر ،سيسافر إلــى إسرائيل

شدد نتنياهو في اتصال مع أوباما على أن االتفاق ينطوي على خطرين مركزيين (أ ف ب)

شدد أوباما
على التزام واشنطن
بأمن إسرائيل

األسبوع املقبل.
وحاول نتنياهو استغالل هذا الحدث
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ل ـت ـعــزيــز
حكومته التي تهتز مع كل نسمة ريح
داخلية ،وتوجه إلى القادة السياسيني
في إسرائيل بالقول «لقد حــان الوقت
لنبذ الـخــافــات السياسية الهامشية
وللتوحد وراء أكثر القضايا مصيرية
بالنسبة إلــى مستقبل دولــة إسرائيل
وأمنها».
م ــن جـهـتــه ،رأى وزيـ ــر األمـ ــن ،موشيه
يعلون ،أن إيران خرجت من املفاوضات

ويدها هي العليا ،متهمًا إياها بأنها
مارست «الكذب والتضليل» على دول
ال ـعــالــم .وتــوقــف يـعـلــون عـنــد خـطــورة
أن «يمنح العالم الحر الشرعية لنهج
ً
اإلرهاب بدال من محاربته بكل طريقة
ممكنة» .ووصــف االتفاق بأنه بمثابة
«مــأســاة لكل مــن يسعى للحفاظ على
النظام العاملي ولكل من يخشى تحول
إيران إلى دولة ذات أسلحة نووية».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،وص ـ ـ ــف مـ ـ ـس ـ ــؤول امل ـل ــف
ال ـن ــووي فــي إســرائ ـيــل ،ال ــوزي ــر يــوفــال
ش ـط ــاي ـن ـت ــس ،االت ـ ـفـ ــاق ب ــالـ ـق ــول «إنـ ــه

حذر وتفاؤل بـ«إيران ما بعد االتفاق»
ّ
رح ـ ـ ـبـ ـ ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن دول الـ ـع ــال ــم
بالتوصل إلــى اتـفــاق حــول البرنامج
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي .بـعـضـهــا رأى أن
االتفاق سيعيد العالقات الثنائية مع
ط ـهــران إل ــى طبيعتها ويـفـتــح الـبــاب
أم ـ ــام ت ـط ــوي ــره ــا ،ف ـي ـمــا رأى الـبـعــض
اآلخـ ــر أن ال ـح ــذر م ــن «إيـ ـ ــران م ــا بعد
االتفاق» واجب ،وأن االتفاق قد يسهل
العمل «لتغيير سلوك» طهران تجاه
القضايا اإلقليمية والدولية.
ورأى ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
بـ ــوتـ ــن ،أم ـ ـ ــس ،أن تـ ـط ــور ال ـع ــاق ــات
الروسية ـ اإليرانية لن يتأثر من اآلن
فصاعدًا «بالعوامل الخارجية» بعد
إنـ ـج ــاز االت ـ ـف ّـ ــاق .وأع ـ ـ ــرب ب ــوت ــن عــن
أمله «بأن تنفذ كافة األطراف املعنية،
وخــاصــة ال ــدول الـســت ،ال ـقــرارات التي
ً
ً
ت ــم ات ـخ ــاذه ــا ت ـن ـف ـي ـذًا كـ ــامـ ــا» ،قــائــا
إن «اإلرادة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي أبــدتـهــا
ال ـســداس ـيــة وإي ـ ــران سـتـضـمــن تنفيذ
خ ـطــة ال ـع ـمــل ال ـطــوي ـلــة األمـ ــد تـنـفـيـذًا
ناجحًا».

ووعـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروسـ ــي
س ـ ـي ـ ــرغ ـ ــي الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ب ـ ـ ـ ـ ــأن روس ـ ـي ـ ــا
«س ـت ـســاهــم ف ــي خـ ـط ــوات عـمـلـيــة من
أج ــل تطبيق االتـ ـف ــاق» ،مــا مــن شأنه
أن ي ـع ـطــي دف ـع ــا إض ــاف ـي ــا لـلـعــاقــات
االق ـت ـصــاديــة بــن ب ــاده وإي ـ ــران ،ذلــك
أنــه «سيتم رفــع القيود التي فرضها
ال ـش ــرك ــاء ال ـغ ــرب ـي ــون ع ـلــى إيـ ـ ــران من
جانب واحد».
من جهته ،رأى رئيس لجنة العالقات
الخارجية في مجلس الدوما الروسي،
أل ـ ـك ـ ـسـ ــي ب ـ ــوش ـ ـك ـ ــوف ،أن مـ ـ ــن شـ ــأن
االت ـف ــاق أن «يـقـضــي تـقــريـبــا عـلــى أي
احـتـمــاالت لعمل عسكري فــي الشرق
األوس ــط» .وأب ــدى بوشكوف اعتقاده
بأن «إسرائيل لن يمكنها اإلقدام على
عمل عسكري (ضد إيــران) بــدون دعم
الواليات املتحدة األميركية» ،مضيفًا
أن «خروج إيران من مظلة العقوبات،
وعودتها إلى األســواق العاملية كقوة
ت ـجــاريــة واق ـت ـصــاديــة ،سـتـكــون لهما
انـ ـعـ ـك ــاس ــات ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى األسـ ـ ـ ــواق.

ّ
الغرب إيران على
يشجع ّ
أداء دور «بناء وشفاف»
في القضايا اإلقليمية

وقــد تكون تلك االنعكاسات إيجابية
لـبـعــض الـ ـ ــدول ،وسـلـبـيــة ألخ ـ ــرى ،ما
سـ ـي ــؤدي إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي تــركـيـبــة
بـعــض الـتـحــالـفــات ال ـقــائ ـمــة» .وأش ــار
ب ــوشـ ـك ــوف إل ـ ــى أن االت ـ ـفـ ــاق ُي ـس ـقــط
الذرائع التي تتخذها دول في املنطقة
تسعى المتالك األسلحة النووية.
وإل ـ ــى ج ــان ــب روس ـ ـيـ ــا ،أعـ ــربـ ــت دول
ع ـ ــدة ع ــن أم ـل ـه ــا ب ـت ـطــويــر ال ـع ــاق ــات
االقتصادية الثنائية مــع إي ــران ،بعد
إع ــان الـتــوصــل إلــى االت ـفــاق املــذكــور.

وقــال وزيــر الخارجية التركي مولود
تشاووش أوغلو إن رفع العقوبات عن
إيــران سيعود بالنفع على االقتصاد
اإلقـلـيـمــي ،وسـيـكــون لــه أث ــره املباشر
ع ـل ــى ت ــركـ ـي ــاّ .
ورحـ ـ ـ ــب وزي ـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة
ال ـت ــرك ــي ت ــان ــر يـ ـل ــدز ب ــال ـت ــوص ــل إل ــى
االتفاق ،مشيرًا إلى أن رفع العقوبات
ع ــن إيـ ـ ــران أمـ ــر م ـهــم لــاس ـت ـث ـمــار في
الـ ـب ــاد ،وك ــذل ــك (الن ـخ ـف ــاض) أس ـعــار
النفط .وقال وزير النفط الباكستاني،
شاهد خاقان عباسي ،إن بالده تأمل
أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى
استكمال بناء خط الغاز بني األخيرة
وباكستان ،متوقعًا أن يكون ذلك في
أيلول املقبل.
ومن جهته ،رأى الرئيس السوري بشار
االس ــد ،فــي برقية وجهها إلــى السيد
ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،أن «ت ــوق ـي ــع االت ـف ــاق
ُيعتبر نقطة تحول كبرى فــي تاريخ
إي ــران واملنطقة والـعــالــم ،واعـتــرافــا ال
لبس فيه بسلمية البرنامج النووي
اإليراني» .وأعرب االسد عن اطمئنانه

بأن إيران «ستتابع وبزخم أكبر دعم
قضايا الشعوب العادلة والعمل من
أجـ ــل إح ـ ــال ال ـس ـلــم واالسـ ـتـ ـق ــرار في
املنطقة والعالم».
مــن جهته ،قــال متحدث بــاســم وزارة
الخارجية املصرية إنه يأمل أن يكون
ً
االتفاق «شامال ًمتكامال ،ويؤدي إلى
منع نشوب سباق للتسلح في منطقة
الشرق األوسط وإخالئها بشكل كامل
مــن جـمـيــع أسـلـحــة ال ــدم ــار الـشــامــل»،
ف ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ــاح ال ـ ـنـ ــووي
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .وفـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـقـلــت
«روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن «مـ ـس ــؤول س ـع ــودي»
قــولــهّ ،أم ــس ،إن اتـفــاق إي ــران النووي
مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى ال ــدولـ ـي ــة س ـي ـك ــون يــومــا
سعيدًا للمنطقة إذا منع طـهــران من
امتالك ترسانة نووية ،لكنه سيكون
سيئًا إذا سمح لطهران بأن تعيث في
املنطقة ف ـســادًا .وأض ــاف امل ـســؤول أن
إي ــران زعــزعــت اسـتـقــرار املنطقة كلها
بأنشطتها في العراق وسوريا ولبنان
واليمن ،وأن منح طهران تنازالت في
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ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل

إيران
ّ
سيئ ومليء بالثغرات» ،ولفت إلى أن
ّ
إسرائيل «لم تصل لهذا الولد ،وليس
َّ
لهذا الولد صلت الــدول العظمى التي
ب ــدأت امل ـفــاوضــات» .وأق ـ ّـر شطاينتس
بـ ــأن االت ـ ـفـ ــاق ي ـش ـكــل «نـ ـصـ ـرًا لـلـنـظــام
اإلسـ ــامـ ــي ف ــي إيـ ـ ــران ع ـل ــى الـ ـغ ــرب»،
مـ ــؤك ـ ـدًا أن مـ ــا س ـع ــت إلـ ـي ــه إس ــرائ ـي ــل
ه ــو «اتـ ـف ــاق تـفـكـيــك وت ــدم ـي ــر ،مـشــابــه
ل ـل ـن ـمــوذج ال ـل ـي ـبــي ،وحـيـنـئــذ ال يـعــود
هناك حاجة إلى الرقابة».
ورأى وزير الداخلية ،سيلفان شالوم،
ِّ
أن اتفاق فيينا سيمكن إيران من إنتاج
عـشــرات القنابل الـنــوويــة ،مــا سيؤدي
إلــى انـطــاق سـبــاق ن ــووي فــي املنطقة
ب ــأس ــره ــا .وأض ـ ــاف ش ــال ــوم أن الـعــالــم
«أص ـب ــح أق ــل أم ـن ــا ف ــي أع ـق ــاب تــوقـيــع
االتفاق».
أمـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ،ي ـت ـس ـح ــاق
هرتسوغ ،فرأى أن ما تم في فيينا هو
«تفريط في مصالح إسرائيل» ،ولكنه
َّ
حمل مسؤولية ذلك إلى نتنياهو على
خـلـفـيــة ال ـن ــزاع الـشـخـصــي بـيـنــه وبــن
أوبــامــا .وتعهد رئـيــس املـعــارضــة بأن
ت ــؤدي امل ـعــارضــة دورهـ ــا ف ــي سياسة
الـتـحــريــض الـتــي ستتبعها الحكومة
اإلســرائـيـلـيــة مــع أع ـضــاء الـكــونـغــرس،
ب ـ ـهـ ــدف ت ــوعـ ـي ــة ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
ع ـل ــى امل ـخ ــاط ــر ال ـت ــي ي ـن ـط ــوي عـلـيـهــا
االتـفــاق بالنسبة إلــى إسرائيل ،وعلى
الــوســائــل ال ــواج ــب ات ـخــاذهــا ملــواجـهــة
هــذه املـخــاطــر .ومــن أجــل مواجهة هذا
التحدي االستراتيجي دعــا هرتسوغ
إل ــى إج ـ ــراء حـ ــوار م ــع ال ـ ــدول الـعــربـيــة
الـ ـب ــراغـ ـم ــاتـ ـي ــة ح ـ ـ ــول قـ ـض ــاي ــا األم ـ ــن
اإلق ـل ـي ـم ــي ودف ـ ـ ــع مـ ـ ـب ـ ــادرة س ـيــاس ـيــة
إسرائيلية ،في إشارة إلى السعودية.
من جهتها ،رأت نائبة وزير الخارجية
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ت ـس ـي ـبــي حــوطــوف ـي ـلــي،
أن االت ـفــاق يمثل «خـضــوعــا تاريخيًا
ل ـل ـغــرب مل ـح ــور ال ـش ــر ب ـق ـيــادة إي ـ ــران»،
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت حـ ــوطـ ــوف ـ ـي ـ ـلـ ــي أن «إي ـ ـ ـ ـ ــران
سـتــواصــل نـشــر خــايــاهــا السرطانية
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع االتـ ـج ــاه ــات،
وستستمر في إشعال الشرق األوسط،
واألخـ ـط ــر م ــن ك ــل ذل ـ ــك ،س ـت ـقــدم عـلــى
خ ـطــوة عـمــاقــة بــات ـجــاه كــونـهــا دول ــة
حافة نووية».

االتفاق من شأنه أن يجعل الوضع في
املنطقة أكثر خطورة.
«عـلـيـنــا أن ن ـكــون يـقـظــن جـ ـدًا بـشــأن
ما ستكون عليه إيــران» ،قال الرئيس
الـ ـف ــرنـ ـس ــي فـ ــران ـ ـسـ ــوا هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،فــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ح ــن ّ
رح ـ ــب ب ــاالت ـف ــاق،
ودعــا طهران إلى مساعدة «التحالف
الـ ــدولـ ــي» ع ـل ــى «إن ـ ـهـ ــاء» الـ ـح ــرب فــي
ســوريــا« .اآلن سيكون إلي ــران قــدرات
أكبر على الصعيد املالي( ،بعد رفع)
ً
ال ـع ـق ــوب ــات» ،ن ـ ّـب ــه ه ــوالن ــد ،ق ــائ ــا إن
«فــرن ـســا كــانــت ح ــازم ــة جـ ـدًا ف ــي هــذه
امل ـف ــاوض ــات ...لــن تحصل إي ــران على
ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ،وس ـن ـكــون قــادريــن
ع ـل ــى ال ـت ـح ـق ــق م ـ ّـم ــا إذا كـ ـ ــان ه ـنــاك
ت ـق ـص ـي ــر ،إذ ي ـم ـك ـن ـن ــا ال ـ ـع ـ ــودة إل ــى
العقوبات» .وأضــاف هوالند أن «دعم
إي ـ ــران لـبـعــض امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة
التي تزعزع استقرار الــدول (هو أمر)
غير مقبول».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

بروفايل

محمد جواد ظريف :فاتح العهد الجديد؟
ألكـثــر مــن  20شـهـرًا قــاد وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي،
محمد جواد ظريف ،فريق املفاوضني اإليرانيني خالل
املباحثات مع مجموعة « ،»1 + 5لينجح يوم أمس في
مسعاه ،فاتحًا أمام بالده آفاقًا جديدة في السياسة
الدولية.
وك ــان واضـحــا منذ تعيني ظــريــف فــي منصب وزيــر
الخارجية (آب ّ )2013أن سياسة الـبــاد الخارجية
اخ ـ ـتـ ــارت م ـن ــح ف ــرص ــة ل ـل ـحــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ب ـشــأن
ال ـبــرنــامــج الـ ـن ــووي .وت ـحــت ه ــذا الـسـقــف ق ــاد ظــريــف
امل ـفــاوض ــات ،بــرعــايــة مــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة حسن
روحــانــي ،رغــم مــا كــان يحكى عــن مـعــارضــة يلقاها
هذا النهج ضمن النظام اإليراني .وقد أظهرت لقطات
ّ
صورت سرًا في أيار املاضي (بحسب رويترز) وزير
الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي وه ــو يـتـجــادل بغضب مــع نائب
وصـفــه بــأنــه «خــائــن» ،خــال جلسة برملانية مغلقة.
وفي الشهر املاضي ،حاول مجلس الشورى اإليراني
تـكـبـيــل ظ ــري ــف بــاس ـت ـصــدار ق ــان ــون ج ــدي ــد يـفــرض
شــروطــا على أي اتـفــاق ن ــووي .لكن فــي املـقــابــل ،فـ ّ
ـإن
الفريق املفاوض ـ بقيادة ظريف ـ كان ّ
يصر دومًا على
التأكيد أن تحركاته تحترم األطر التي رسمها مرشد
الجمهورية ،السيد علي خامنئي.
وبينما كــان الفـتــا خــال الـعــامــن املــاضـيــن التركيز
الــذي أواله ظريف لتلك املـفــاوضــات فــي ظــل تطورات
ً
إقليمية كانت تــزداد اشـتـعــاال ،نجح وزيــر الخارجية
اإليراني ،بكثير من الحنكة والصبر ،في الوصول إلى
فيينا قبل أيام ،ليقود عملية صوغ التفاصيل األخيرة
الخاصة باالتفاق .النجاح الدبلوماسي هناك ،واكبه
نـجــاح إعــامــي آخ ــر يـسـ ّـجــل لـظــريــف ،حــن اسـتـطــاع
جــذب اهتمام أبــرز وسائل اإلعــام الدولية من خالل
إطالالته من على شرفة الفندق الــذي كانت تقام فيه
امل ـف ــاوض ــات .وت ـك ـ ّـرس ذاك ال ـن ـجــاح بــإطــاق وســائــل
إعالمية لعبارة «الدبلوماسية الباسمة».
وع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ي ــرى تـقــريــر لــوكــالــة «روي ـت ــرز»

ّأن ظــريــف «اس ـت ـطــاع بــوجـهــه ال ـبــاســم وإت ـقــانــه اللغة
االنـكـلـيــزيــة أن يبني عــاقــة وثـيـقــة مــع الدبلوماسيني
األج ــان ــب ،وال سيما (ج ــون) كـيــري ال ــذي ي ـنــادي كل
منهما اآلخــر باسمه األول .وكــان أبعد مــا يكون عن
النبرة التصادمية التي كانت سمة مسؤولي الجمهورية
اإلسالمية» .ظريف نفسه كتب في مذكراته املنشورة
عام  2013تحت عنوان «السيد السفير»« ،ينبغي أن
تبتسم دائمًا في املساعي الدبلوماسية ...لكن على أال
تنسى أبدًا أنك تحادث عدوًا».
وعن أسلوب وزير الخارجية اإليراني في املفاوضات،
يقول جــون ليمبرت ،وهــو نائب سابق ملساعد وزير
الخارجية األمـيــركــي لـشــؤون إي ــران ،إنــه «عـنــدمــا بدأ
ظريف وفريقه املفاوضات في ّ ،2013
تغيرت األجواء

في الغرفة تمامًا» ،معتبرًا ّأن «لكيري وظريف نهجًا
مشابهًا في الدبلوماسية .ما يثير إعجابي فيهما هو
أنهما يــدركــان أهمية التحلي بالصبر .لديهما قــدرة
على اإلنصات واملثابرة وعدم االستسالم».
أمــا كريم سـجــادبــور ،املحلل فــي «مؤسسة كارنغي
للسالم الدولي» ،فيرى ّأن «ظريف هو أنجح دبلوماسي
حظيت بــه إي ــران مـنــذ ال ـث ــورة» ،مضيفًا أن ــه «الــرجــل
الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يتحدث إلى جون
كيري في يوم ،ثم إلى علي خامنئي في اليوم التالي،
ً
وأن يقنع كال منهما بأنه يشاركه وجهة نظره».
ويحاول البعض اليوم انتقاد ظريف من باب أن مسيرته
األكاديمية والسياسية كــان لها التأثير الــواضــح في
أسلوبه وفي توجهاته في الدبلوماسية ،رغم واقع أنه ال
يمكن لعامل واحد بأن يكون كافيًا للشرح.
ووزي ــر الخارجية اإليــرانــي هــو رجــل تـ ّ
ـربــى فــي كنف
عــائـلــة يـعـ ّـد أفــرادهــا مــن كـبــار تـجــار ب ــازار العاصمة
طهران ،تلقى علومه االبتدائية والثانوية في مدراس
طهران ،قبل أن يغادر البالد في سن السابعة عشرة
فــي ظ ــروف سياسية حــرجــة بالنسبة إل ـيــه ،مختارًا
متابعة الدراسة في الواليات املتحدة األميركية.
ذاك الخيار جعل مــن ظريف على اطــاع واســع على
ً
الـسـيــاســة األمـيــركـيــة ،فـضــا عــن أن ــه شـغــل منصب
سـفـيــر ل ـبــاده ل ــدى االم ــم املـتـحــدة بــن عــامــي 2002
و .2007وت ــرى املحللة س ــوزان مــالــونــي ،مــن «معهد
بروكينغز» ،أن وزيــر الخارجية اإليــرانــي «لديه قدرة
الترويج لسياسات َت َ
طرح من وجهة النظر االميركية
مـشــاكــل ،لـكــن بـطــريـقــة تجعلها مقنعة تـمــامــا ال بل
مغرية» .وظــريــف ،رغــم حيازته دكـتــوراه في القانون
الدولي من إحــدى جامعات الواليات املتحدة (دنفر)،
هو من صلب النظام االيراني« ،واألمر ليس صدفة أن
يكون بلغ منصبًا رفيعًا كهذا في مرحلة حاسمة مثل
اآلن» ،تضيف مالوني.
(األخبار)

ّ
ّ
جون كيري :هاوي الدبلوماسية المكوكية
دخــل وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ،جــون كـيــري ،تاريخ
الشرق األوسط من الباب األوسع :إنهاء الخالف املمتد
مع إيران ألكثر من عشرة أعوام ،بما يخص برنامجها
النووي بصفة خاصة ،من دون أن يعني ذلك بالتأكيد
انتهاء الصراع بني البلدين.
األكيد ّأن معرفة مدى تأثير كيري في اتخاذ القرارات
الحاسمة ،فــي مسار املـفــاوضــات مــع إي ــران ،لــن يعرف
اليوم وال حتى على املدى القريب ،لكن في املقابل ّ
فإن
خلف هـيــاري كلينتون ،على رأس وزارة الخارجية
األميركية ،منذ شباط  ،2013هو بال شك الدبلوماسي
األم ـيــركــي ال ــذي أج ــرى أكـبــر ع ــدد مــن االت ـص ــاالت مع
اإليــران ـيــن (بــاسـتـثـنــاء مـســاعــدتــه وي ـنــدي شـيــرمــان).
وك ــان مـنــذ  2012ضـمــن فــريــق الــدبـلــومــاسـيــن الــذيــن
ق ــام ــوا ب ـم ـش ــاورات ســريــة م ــع إي ـ ــران ف ــي ع ـمــان حــول
إمكانية إطالق مفاوضات بشأن ملفها النووي .ومنذ
امل ـصــاف ـحــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ــن ك ـيــري ون ـظ ـيــره اإلي ــران ــي،
محمد جواد ظريف ،في األمم املتحدة في أيلول ،2013
تعارف الوزيران جيدًا بعد سلسلة لقاءات ،حتى أنهما
بــاتــا يـنــاديــان بعضيهما البعض باسميهما؛ «جــون»
و»جواد».
الدبلوماسي األميركي الذي كانت «ظروف نشأته ّ
تمهد
ملستقبل سياسي ما على الطريقة األميركية :مدارس
نخبوية لطبقة معينة من العائالت ،صداقات مع أبناء
ّ
ضباط وسياسيني ورجال أعمال بارزين ،ومع صديقات
ٌ
من عائالت نافذة ،والد في السلك الدبلوماسي» (األخبار
عدد العدد  )٢٢٠٦لم يكن معروفًا لدى الــرأي العام في
الشرق األوسط قبل  ،2013برغم مواجهته جورج بوش
االبن في انتخابات الرئاسة لعام  ،2004وبرغم ترؤسه
تسلمه
لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس قبيل ّ
منصب وزير الخارجية (ولإلشارة هو أول من يتنقل
ّ
ً
بني هذين املنصبني مباشرة) .ولعل املتابعني لسياسة
الشرق األوسط يذكرون زيارات كان قد أجراها ،نهاية

العقد املــاضــي ،لدمشق حيث التقى الرئيس السوري،
بشار األسد ،قبل أن يتحول إلى رأس حربة في الصراع
الحالي.
َّ
سيسجل لـكـيــري ،يــومــاّ ،أن تسلمه وزارة الخارجية
ّ
األميركية تزامن مع تعقد صراعات السياسة الدولية
في الشرق األوســط ،كما في أوروبــا حيث كان من بني
أهم األطراف املناوئة لسياسات «عودة روسيا» للتحرك
ضمن مجال نفوذ االتحاد السوفياتي سابقًا (شرقي
أوروب ــا) .أزمــة أوكرانيا خير مثال على ذلــك ،برغم كل
م ــا يـحـكــى ع ــن ّأن ك ـيــري ك ــان ي ــواج ــه ف ــي خ ــال هــذه
األزمــة «صقورًا» ما زالت تتمتع بالنفوذ في الخارجية
األميركية.
امل ـنــاوشــات مــع روس ـيــا فــي بـعــض امل ـج ــاالت الـحـيــويــة،

تحولت إلــى تعاون محدد األطــر معها في ملف األزمــة
ال ـســوريــة (قـضـيــة امل ـخ ــزون الـكـيـمـيــائــي ال ـس ــوري في
صـيــف  ،)2013فــي ح ــراك واجـهـتــه فــي حينه كــل من
تركيا والسعودية ،بشكل رئيس .وهو مشهد ُيقال إنه
راكم أيضًا عناصر الخالف بني «دول الخليج» واإلدارة
األم ـيــرك ـيــة عـلــى خـلـفـيــة م ــا حـكــي ع ــن إعـ ــادة تعريف
واشنطن ـ أوباما لدورها الشرق أوسطي ،والتي يبدو
أنها خلصت إلى االتفاق الحالي.
فــي مـقــابــل ذاك ال ـت ـعــاون امل ـحــدد األطـ ــر ،ف ـ ّ
ـإن الـجـنــدي
األميركي في حرب فيتنام ،واملنضم الحقًا إلى حركة
«مقاتلي حــرب فييتنام املناهضني للحرب» (األخـبــار
عدد العدد  ،)٢٢٠٦ال بد وأن يشار إلى دوره مع وزير
الخارجية السعودي السابق ،سعود الفيصل ،بشأن
تثبيت أسس الحرب املزعومة على اإلرهاب بني األراضي
العراقية والـســوريــة ،فاتحًا املـجــال أمــام «دول الخليج»
ألداء دور عسكري مباشر غير معهود في دول املشرق
العربي .أدى كيري دورًا مهمًا في هذا الصدد ،في وقت
لم ينجح فيه ـ على ما يظهر ـ باإلحاطة بأدوات «العودة
التركية» إلى الشرق األوسط.
فــي الـشــرق األوس ــط أيـضــا ،تــرافــق املشهد مــع صياغة
كيري للتماهي بــن موقف إدارت ــه واملــوقــف السعودي
ب ـشــأن مـصــر فــي عـهــد عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،وســط
«إخ ـ ـف ـ ــاق» فـ ــي ال ـع ـم ــل ع ـل ــى م ـل ــف ال ـ ـصـ ــراع ال ـعــربــي
اإلسرائيلي ،وصل إلى حد ما ّروج عن نشوب خالفات
كبيرة بينه وبني حكومة دولة االحتالل.
ع ـم ــوم ــا ،ن ـجــح ك ـي ــري ـ ـ ـ ه ـ ــاوي «س ـي ــاس ــات ال ـج ــوالت
املكوكية» ـ في عدد من امللفات ،وأثبت أنه «من املدرسة
الـقــديـمــة ،وي ــرى أن دور ب ــاده يتمثل فــي كــونـهــا قــوة
مهيمنة ،ووسـيـطــا عــاملـيــا ،وفــي بعض األح ـيــان أيضًا
ت ـكــون شــرط ـيــا» (ديـ ــر شـبـيـغــل) ،لـكــن ي ـبــدو جـلـيــا ّأن
«دخوله» طهران لن يكتب لدبلوماسيته.
(األخبار)
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سياسة

إسرائيل ـ ليكس

وثائق ضابط االرتباط االسرائيلي مع المعارضة السورية []3

ّ
لبنانيون يتطوعون لخدمة إسرائيل
تثبت مراسالت ضابط االرتباط
اإلسرائيلي مع المعارضة السورية،
مندي (منذر) الصفدي ،ما هو
معروف من نشاط ألجهزة االستخبارات
اإلسرائيلية على األراضي اللبنانية
والسورية .وتكشف المعلومات التي
جرت قرصنتها من أجهزة كومبيوتر
وهواتف تعود إلى الصفدي
وغيره من األمنيين اإلسرائيليين،
عن اعتماد العدو على عمالء
لبنانيين لعقد لقاءات مع معارضين
سوريين في إسطنبول وبوخارست
والواليات المتحدة ،ولتنسيق تمويل
مجموعات المعارضة المسلحة
.وتسليحها
رضوان مرتضى
تكشف املــراســات وامللفات التي جرت
قرصنتها من ملفات العميل اإلسرائيلي
م ـنــدي ال ـص ـفــدي ،ات ـصــاالتــه م ــع عـمــاء
مـحـلـيــن ف ــي ل ـب ـنــان وس ــوري ــا ،أب ــرزه ــم
اللبنانيان «ج .أ ».و»ن .ن ».وال ـســوري
«م .د ».ال ــذي يعمل لــدى اللبناني «ش.
م ،».إضــافــة إل ــى الـسـيــدة «ت .م ».التي
أوقفتها األجـهــزة األمنية اللبنانية قبل
مــدة .وينشط على خط هذه االتصاالت
وتـ ـجـ ـنـ ـي ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء أيـ ـ ـض ـ ــا الـ ـض ــاب ــط
اإلســرائ ـي ـلــي مــوتــي كــاهــانــا ال ــذي يركز

عـلــى م ـشــروع إقــامــة منطقة عــازلــة في
جنوب سوريا .وتبني من املحادثات أن
األخير على معرفة بعدد من اللبنانيني
في الواليات املتحدة ،وأنه يعمل أساسًا
على تجنيد عمالء من النساء للعمل في
سوريا ،خصوصًا في مخيم الزعتري
للنازحني الـســوريــن فــي شـمــال األردن
( 35ألــف ن ــازح) .ويـجــري التجنيد عبر
م ـش ــاري ــع ت ـمـ ّـول ـهــا مــؤس ـســة «مــاي ـكــرو
فــانــد ف ــور وومـ ــن» ،ومـقــرهــا نـيــويــورك،
وهي مؤسسة خاصة غير ربحية ّ
تمول
مشاريع لتمكني النساء.
وقـ ــد ُرص ـ ـ ــدت م ـح ــادث ــة ب ــن ال ـص ـفــدي
وال ـل ـب ـن ــان ــي «ك .ش ،».امل ـل ـق ــب بـ ــ«أب ــو
نـمــر» (مــوالـيــد  ،)١٩٥٧ال ــذي تبني أن له
اتصاالت مع العميل اللبناني البارز «ن.
ن ،».إضــافــة إلــى اتـصــاالت متكررة مع
ضباط من أجهزة أمنية لبنانية.
وف ــي رس ــال ــة ف ــي أح ــد امل ـل ـفــات (تــاريــخ
إنشائه في  )2015/1/24من اإلسرائيلي
ي ــوس ــف ك ـ ــوب ـ ــورواس ـ ــر ،أحـ ـ ــد ض ـب ــاط
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة (أم ـ ـ ـ ــان)،
يشدد األخير على الصفدي بضرورة
الـتـنـسـيــق م ــع الـلـبـنــانــي «ج .أ ،».لـكــونــه
«ص ـلــة وص ــل م ــع امل ـع ــارض ــة ال ـســوريــة
ومـ ـسـ ـتـ ـش ــارًا ل ــرئـ ـي ــس حـ ـ ــزب ال ـ ـقـ ــوات
ً
ال ـل ـب ـنــان ـيــة س ـم ـيــر ج ـع ـجــع ،ف ـض ــا عن
ّ
أن ــه عـضــو فــي الـحـلـقــة امل ـصــغــرة إلدارة
الـشــؤون الطارئة فــي الــداخــل اللبناني».
وتضمن امللف صورة عن هوية أميركية
ال ـل ـب ـنــانــي وصـ ـ ــورة أخ ـ ــرى تـجـمـعــه مع
جعجع .والعميل املذكور من مواليد -١٥
 ،١٩٥٦-٧كان ضابطًا سابقًا في «فرقة
الصدم» و»القوات الخاصة» في «القوات
اللبنانية»ُ ،
وع ـ ِّـن رئيسًا ملكتب الحزب
في إحدى الواليات األميركية بني ٢٠٠٣

«أبو أرز» ّ
يبيض أموال «الثوار»
لم يغب زعيم حزب «حراس األرز» إتيان صقر (أبو أرز) عن الواجهة.
الــرجــل السبعيني ( )1936املـحـكــوم عليه ب ــاإلع ــدام بـجــرم العمالة
للعدو اإلسرائيلي ،أظهرت امللفات املقرصنة أن عالقة وثيقة تربطه
بالعميل «ن» .وتشير امللفات واملحادثات لصقر (املقيم في قبرص)
في امللف السوري ،إلى عالقة له مع شخصيات بارزة في املعارضة
الـســوريــة .وقــد نجح الــ«هــاكــرز» فــي قرصنة رســائــل على صفحته
ّ
على "فايسبوك» ،أبرزها رسالة تلقاها من رئيس الحكومة السوري
السابق املنشق رياض حجاب لنقل أموال له ،مقابل مردود مالي بما
ّ
يوحي كأنه يعمل في تبييض األموال .وتلقى صقر أيضًا رسالة في
 25كانون األول  2013من «بنيامني دبراه» ،أحد العاملني في مصرف
باركلي في غانا ،مضمونها أن «بنيامني» يريد أن يرسل له األموال،
مقابل مردود مادي أيضًا .كذلك ُعثر على رسالة تلقاها «أبو أرز»،
في  13تشرين الثاني  ،2012من مارتينز لورنس ،الذي ّ
يقدم نفسه
على أنه "املحامي الشخصي للراحل روبرت صقر ،لبناني الجنسية،
ويعمل كــرجــل أعـمــال ومــوظــف أســاســي فــي شــركــة شــل النفطية".
وتتطرق الرسالة أيضًا الى تبييض مبلغ مالي كبير.
وفي ملف «أبو أرز» ،رسالة منه مؤرخة في  4آذار  ،2014الى العقيد
السوري املنشق رياض األسعد ،قائد «الجيش السوري الحر» ،معزيًا
إياه بمقتل ابنه ،وجاء فيها حرفيًا« :دفعتم غاليًا وما زلتم ثمن الحرية
شرف وجدارة .نطلب للشهيد الغالي الرحمة
التي تستحقونها بكل
ٍ
بجوار الله ،ولكم الصبر الجميل ،والعمر الطويل والنصر املبني ،وهو
على كل شيء قدير».

و  ،٢٠٠٨وشغل منصب أمــن الشؤون
االجـتـمــاعـيــة فــي أمـيــركــا الـشـمــالـيــة بني
 ٢٠٠٥و .٢٠٠٨
كذلك ُوجدت في ملفات الصفدي رسائل
من اللبناني «ن .ن( ».ملقب بـ«شيكو»)
الــذي يقيم في الــواليــات املتحدة ويحمل
جنسية أميركية باسم مايك ريتشارد
ستيفانز (مواليد  ،٥/٦/١٩٦٤رقم السجل
 ٦٧١الـصـيـفــي) ،وه ــو يــديــر «املــؤسـســة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـل ـس ــام» وي ـع ـم ــل م ـســاع ـدًا
للجنرال األميركي املتقاعد بول فاليلي،
وتفيد امللفات بأنه يعمل عنصر ارتباط
بــن املــوســاد واالسـتـخـبــارات األميركية،
علمًا بأنه يدير موقعًا إلكترونيًا يـ ّ
ـروج
للسالم مع العدو اإلسرائيلي.
وف ــي إح ــدى الــرســائــل (،)١٨/٤/٢٠١٤
يـطـلــب «ش ـي ـكــو» م ــن م ـنــدي أن يسقط
ً
س ــاح ال ـجــو اإلســرائ ـي ـلــي ل ـيــا م ـ ّعــدات
لـ ــوج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــة ملـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات مـ ـس ــلـ ـح ــة
يحاصرها الجيش السوري وحزب الله
فــي مناطق مـحــددة مــن جبال القلمون.
وفــي  ٢٤من الشهر نفسه ،أبلغ العميل
ُ
«ن» مندي أنه خالل أيام ستنقل «مواد
كيماوية موجودة في منطقة مسيحية
من مدرسة في منطقة «النقطة» (كــذا)
في اتجاه األراضي اللبنانية» ،طالبًا منه
التنسيق مع قائد «لــواء القادسية» أسد
الخطيب في األمر .وفي مراسلة بتاريخ
 ٥/٤/٢٠١٤ط ـلــب م ـنــدي م ــن «شـيـكــو»
تــوفـيــر مبلغ ّمــالــي إلح ــدى املـجـمــوعــات
السورية املسلحة .وفي محادثة بينهما،
أبلغ الصفدي العميل اللبناني أنه تلقى
ً
اتـ ـ ـص ـ ــاال مـ ــن أح ـ ــد ق ـ ـ ــادة امل ـج ـم ــوع ــات
املسلحة فــي الـجــوالن يطلب بــن 5000
و 7000دوالر لتزويد املقاتلني بالسالح.
وفي  ٦/٤/٢٠١٤أبلغ «شيكو» الصفدي

مندي الصفدي مع رئيس حكومة العدو

العميل «ن» يطلب
إسقاط مساعدات
إسرائيلية جوًا
ّ
لمسلحي القلمون

أنــه على صلة بمجموعة مــن الضباط،
م ــن ب ـي ـن ـهــم ال ـن ـق ـيــب «ع .و ».يـمـكـنـهــم
الـسـيـطــرة عـلــى ن ـقــاط م ـح ــددة ،مـشــددًا
على ضــرورة أال يعلم أحــد باألمر «وال
حتى محمد عدنان» ،فأجابه مندي بأنه
التقى هــذا الضابط مــرتــن .وبعد ثالثة
أيام ،ذكر «ن» أن السعوديني والقطريني
هم الوحيدون الذين يوفرون املساعدات
املالية واللوجستية .وفــي ،٢٨/١/٢٠١٥
لفت «شيكو» إلى ضرورة «إعــداد خطة
في منطقة القلمون واملناطق (السلسلة)
الشرقية» ،وطلب مــن مندي «التنسيق

رسالة إلى «األخ وليد» :هل تري ـ
بني امللفات التي ُوجدت على الكومبيوتر
ال ـش ـخ ـص ــي ملـ ـن ــدي الـ ـصـ ـف ــدي ،واحـ ــد
ب ــاس ــم «رسـ ــالـ ــة الـ ــى ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط»،
ي ـت ـض ـ ّـم ــن وث ـي ـق ـت ــن ه ـم ــا ع ـ ـبـ ــارة عــن
رس ــال ـت ــن غ ـي ــر م ــؤرخ ـت ــن مــوجـهـتــن
ال ــى ال ـنــائــب االش ـت ــراك ــي .وم ــن الــافــت
أن الصفدي ،في الرسالة األول ــىّ ،
يقدم
نـفـســه لـجـنـبــاط ب ـمــا يــوحــي وكـ ــأن ال
مـعــرفــة ســابـقــة بينهما .كـمــا أن كالمه
عــن الـقـصــف اإلســرائـيـلــي للبنان وعــن
مالحقة العالم لزعيم تنظيم «القاعدة»
أســامــة بــن الدن ال ــذي قـتــل فــي نيسان
 2011يـشـيــر ال ــى أن ت ــاري ــخ الــرســالــة
ً
يعود الى ما قبل ذلك ،وصوال ربما الى
فـتــرة ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي عــام .2006
أم ــا ف ــي الــرســالــة ال ـثــان ـيــة ،فـيـبــدو فيها
الصفدي أكثر «ارتـيــاحــا» فــي مخاطبة
جـنـبــاط ،إذ يـتـ ّ
ـوجــه إلـيــه ب ـ ــ»األخ ولـيــد»
مقارنة بـ»سيادة الرئيس» في الرسالة
األولى ،ويعرض عليه« :إذا احتجتم ألي
م ـســاعــدة كــات ـبــونــي» .ورغ ــم أن مـنــدي
ّ
يحيي «جرأة» زعيم املختارة في «وجه
الحكم الديكتاتوري في سوريا» ،إال أنه
يسأله املساعدة في ّ
تقصي أثر معتقل
«أخ ــذه فــرع فلسطني» ملعرفة مصيره.

ولــم يــرد فــي الرسالة الثانية أي إشــارة
الى األحداث في سوريا.
في ما يلي ،ننشر الرسالتني كما وردتا
حرفيًا ،وبـمــا تتضمنان أخـطـ ًـاء لغوية
وإمالئية ،مع اختزاالت بسيطة.

الرسالة األولى

سيادة الرئيس الحبيب وليد جنبالط.
انا من ابناء الجوالن الحر ،قرية مجدل
شـمــس ،منذ صـغــري رضـعــت مــن اهل
ب ـي ـتــي م ـح ـبــة ال ـش ـه ـيــد ازع ـي ـي ــم ك ـمــال
جنبالط ،واغتياله البشع اثار بي الحقد
والكراهية للحكم السوري الغاشم (.)...
أعوانهم االرهابيني في لبنان حزب ()...
ال يـخـتـلــف ك ـث ـيــرا ع ــن الـ ـس ــوري ،فهو
مستعد ان يضحي بكل لبنان وشعبه
من اجــل الــوصــول الــى اهــدافــه ،فهذا هو
مخرب لبنان الجديد ،فاكيد انك تذكر ان
مخرب لبنان السابق كان عرفات لعنه
ال ـلــه .الســرائـيــل لــم يـكــن ه ــدف او ارادة
لـشــن الـحــرب عـلــى لـبـنــان ،الكــن عندما
اعـ ـت ــدى ع ـل ــى مــواط ـن ـي ـهــا ع ــرف ــات فــي
الـحــرب السابقة وحسن ( )...االن ،من
عمق االراضي اللبنانية لم يبقى بيدها
مبرر اال ان ترد على العدوان رغم االلم

على دمار عروس الشرق لبنان الحبيب،
اتفهم مشاعر اهل لبنان وعليكم تفهم
مشاعرنا ،فــا تــوجــد فــي الـعــالــم اجمع
دولة تقبل ان يعتدي ارهابي على بيتها،
فامريكا واوروبا يالحقون ابن الدن في
االق ـصــى االخ ــر مــن الـعــالــم ألن ــه تجرئ
بالتعدي على بيتهم ،ال اطلب من لبنان
ان ت ــؤي ــد ال ـق ـصــف االس ــرائ ـي ـل ــي ،الكــن
عـلـيـكــم تـفـهـمــه ورب ـم ــا رغ ــم ال ــدم ــار قد
يكون الجواب االسرائيلي لغزو حسن
واعـ ــوانـ ــه ،ملـصـلـحــة ل ـب ـنــان وس ـيــادت ـهــا
الحرة على كل رقعة من ارضها .اتمنى
ان تصادقني بهذا االمر وتتقبل اسفي
على مــا اسفرته هــذه الـحــرب مــن دمــار
وخسائر ،والله يساعدنا على الوصول
البـ ــادة االره ـ ــاب وتـحـقـيــق ال ـس ــام ولــم
الشمل.
ابو رسالن مندي الصفدي
++972546949277

الرسالة الثانية

إلى االخ وليد.
أبـ ـع ــث لـ ــك احـ ـت ــرام ــي وتـ ـق ــدي ــري عـلــى
جـ ــرأت ـ ـكـ ــم ب ـ ــإط ـ ــاق ص ـ ــرخ ـ ــات ال ـح ــق
والحرية بوجه الحكم الديكتاتوري في
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بنحو أفـضــل» لــوضــع خطة ضــد حزب
الله في بعلبك وبيروت.
وفــي محادثة أخــرى بني مندي والعميل
«ن» ،أرســل األخير صور ثالث جــوازات
سفر سورية ،أحدها للعقيد في الجيش
السوري «أ.ح ،».فأجاب مندي بأن األمور
«تـتــرتــب بــالـشـكــل املـنــاســب فــي النمسا
ورومانيا» .وبعد ثمانية أيام ،أبلغ مندي
العميل اللبناني أن األم ــور لــم تجر كما
ي ــرام فــي رومــان ـيــا ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه في
حــاجــة لــإعــداد للقاء جــديــد ،وطـلــب منه
حجز تذكرة سفر على الخطوط الجوية

ال ـت ــرك ـي ــة .ف ــأخ ـب ــره «ن» ب ــأن ــه يـتـحــدث
فــي ه ــذه األث ـنــاء مــع عميد تــركــي ،و»أن
الجماعة اتصلوا ّ
وأجلوا اجتماع رومانيا
إلى األسبوع املقبل» .وفي محادثة الحقة
بعد أسبوع ،سأل العميل «ن» مندي إن
كان يعرف عمار القربي ،رئيس «املنظمة
الوطنية لحقوق اإلن ـســان فــي ســوريــا»،
املوجود في تركياَّ ،
وعرف عنه بأنه من
«أبرز شخصيات الثورة السورية» ،وأنه
طرح عليه فكرة التعاون مع اإلسرائيليني،
فلم يعارض وأبدى استعداده لذلك.
ول ــدى مــراجـعــة الـنـشــرة األمـنـيــة للعميل
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ت ـب ــن أن ف ــي ح ـق ــه ب ــاغ ــات
وتـعــامـيــم تتعلق بـجــرائــم خـطــف وقتل
وتـ ـج ــارة سـ ــاح ،إض ــاف ــة إل ــى شـبـهــات
تـ ـع ــام ــل مـ ـ ــع امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
واإلسرائيلية .كذلك يوجد في حقه بالغ
ت ـق ـ ٍّـص صـ ــادر ع ــن ق ـي ــادة ال ـج ـيــش في
 .١٨/٣/٢٠٠٤غـيــر أن ــه لــم يتبني وجــود
أي بالغات باالسم األجنبي الذي يحمله
ع ـلــى جـ ــواز س ـف ــره األم ـي ــرك ــي .وي ـعــود
تــاريــخ إص ــدار آخــر جــواز سفر لبناني
له إلى  .٢٤/٤/٢٠٠١ولدى مراجعة حركة
دخ ــول زوج ـتــه «د.خ ».تـبــن أنـهــا زارت
لـبـنــان أرب ــع م ــرات فــي ال ـس ـنــوات األرب ــع
املاضية ،آخرها في تشرين األول .٢٠١٤
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ـع ـم ـيــل «ن»
ي ـس ـت ـخ ــدم رق ـ ـمـ ــي هـ ــاتـ ــف أم ـي ــرك ـي ــن
(.)12022850359( ،)17608550445
وق ــد أظ ـه ــرت دات ــا االتـ ـص ــاالت تــواصــل
الرقمني مع عدد من ضباط أحد األجهزة
األمـ ـنـ ـي ــة .ك ــذل ــك ت ـب ــن أن ال ــرق ــم األول
ُ
اســتـخــدم فــي لبنان عــام  ٢٠١٠وتنقل
ما بني املطار وجــورة البلوط ،وتواصل
م ــع عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن األرق ـ ـ ــام الـلـبـنــانـيــة
واألجنبية.

ــد أي مساعدة؟
ســوريــا .انــا ابــن الـجــوالن واح ــب وطني
وشعبي في سوريا ،الكــن قيادة الظلم
هذه ال تمثلني ،وال ارغب ان اكون تحت
حكمها ،هكذا ايظًا اغلبية ساحقة من
الـجــوالن .قبل أكثر مــن سنتني اختفى
بــرجــس ع ــوي ــدات ،اب ــن م ـجــدل شـمــس،
جامعي من ابناء الجوالن ،اللذي قصد
دمـشــق للتعلم .يـقــال ان فــرع فلسطني
اخـ ــذوه مــن غــرفـتــه فــي جــرمــانــا ،ومنذ
ذلك الحني ال يعرف مكانه احد .الجواب
الوحيد اللذي وصل ألهله هو (ال تسألو
عنه) .ال بد انك تعرف كيف يبدوا حال
اهـلــه حيث ال يعرفون عنه شيئًا اكثر
م ــن س ـن ـتــن .أود ان اسـ ــأل ه ــل لــديـكــم
وسيلة للتقصي عن اخباره ،ربما احدا
من املساجني الذي اطلق سراحهم سمع
عنه شيئًا .اود ان اعرف اذا كان ما زال
حيا ،اين مكان سجنه وسبب اعتقاله،
وه ــل م ــن املـمـكــن ارسـ ــال اي مـســاعــدة
بواسطة الصليب االحمر او اي منظمة
اخــرى؟ أرجــو ان تـ ّ
ـرد باقرب وقت على
رسالتي هــذه ،واتمنى ان تـكــون عندك
ب ـش ــرى خ ـيــر ل ـس ــؤال ــي ،واذا احـتـجـتــم
الي مساعدة كاتبوني .شكرا لكم والله
يحميكم وينصركم.

العلبة الحمراء!
صدت محادثة بني مندي و«أمني سر الجيش السوري
ُر ِ
الحر» طلب فيه األخير عقد اجتماع مغلق مع مندي.
فسأله مندي ما إذا كان «ن» أبلغه عن «موعد الجتماع
الساعة  3.00في الغرفة  1701في فندق امليريديان».
وفي محادثة أخرى أبلغ مندي محدثه بأن الجلسة
تحتاج إلى دقة عالية ،وسأله ما إذا كان قد أحضر
«الغرض الذي اتفق عليه مسبقًا واملغلف بعلبة
حمراء»ّ ،
فرد عليه بأنه أحضر العلبة معه ،لكنه لم
يعمل عليها بعد .وطلب العميل السوري أن يكون األمر
بينهما فقط ،مشيرًا إلى أنه أحضر الغرض ملحافظات
إدلب وحلب وحماه ،وأنه أوصى أحد عناصره بجلب
غرض آخر (قياس مترين  xمتر) لتوزيعه على
كل القوات .وختم «أمني سر الجيش السوري الحر»
بأن هناك «أمرًا مهمًا جدًا أريد مناقشته مع مندي
ومحمد عدنان حسني» ،في اجتماع ُح ّدد في تاريخ
ً
مساء.
 2014/05/09الساعة 6:30

لقاء سوري  -إسرائيلي
في إسطنبول و«تاو» لـ«حزم»
تضمنت إحدى املحادثات بني مندي والعميل «ن»،
في  ،٢٦/٦/٢٠١٤تحضير األخير للقاء مع معارضني
سوريني من «فيلق حمص» في إسطنبول .وأبلغ «ن»
مندي أن الفيلق يضم نحو  3000شخص ،طالبًا عدم
إبالغ الجهات التركية باألمر .كذلك أرسل إليه نسخة
عن بيان باسم «الجيش السوري الحر» ،قال له إنه
سيصدر في اليوم التالي .وبتاريخ  ،2014/08/31أشار
ّ
مندي إلى أن املعارضة السورية (ب.ط) املرشحة لرئاسة
«االئتالف السوري» موجودة في تركيا ،وأن املعارض
كمال اللبواني موجود في السويد .وفي محادثة ثالثة،
طلب العميل اللبناني من مندي تنظيم عمل املجموعات
املرتبطة باإلسرائيليني على غرار حركة «حزم» وآخرين،
ً
وأبلغه نقال عن لؤي املقداد ،املنسق اإلعالمي والسياسي
لـ«الجيش الحر» وصديق النائب اللبناني عقاب صقر ،أن
البريطانيني أرسلوا لـ«حزم»  100قاعدة إلطالق صواريخ
«تاو» .وفي  20/9/2014أبلغ العميل «ن» مندي أن دعوة
كمال اللبواني و»ب .ط» كانت بموافقة الجنرال األميركي
بول فاليلي .وفي  ،٢٣/٩/٢٠١٤أخبره مندي أنه تكلم
«البارحة» مع «نائب الوزير» (كذا) ،وطلب منه أن تتزامن
زيارة اللبواني مع موعد قمة األمم املتحدة الشهر املقبل،
مشيرًا إلى أن البرنامج السياسي واألرضية السياسية
يجب أن ينظمهما «أبو عدنان» .وطلب من «ن» تولي
موضوع الكوادر العسكرية .وفي  ،٩/١٠/٢٠١٤أجابه
مندي بأن «ب .ط» لم تحصل على سمة دخول للواليات
املتحدة ،فرد «ن» بأنه سيراجع اإلدارة األميركية في
ّ
األمر ،وعلق بأن «اإلدارة األميركية متورطة مع اإلخوان
املسلمني الذين يقفون وراء العرقلة».

صواريخ «ستينغر» للمعارضة
أبلغ املعارض السوري عمار األشقر الذي يستخدم
الرقم التركي ( ،)905062353585في إحدى املحادثات،
الصفدي (كان قد التقاه سابقًا في أماكن عدة بحسب
امللفات املقرصنة) ،أنه اجتمع مع عدد من كبار
الضباط الفارين من الجيش السوري ،وطلب من مندي
التعاون للقاء بهم .وفي  ،٢٣/٦/٢٠١٤أرسل الصفدي
إلى األشقر صورًا لصواريخ «ستينغر» ،وأبلغه أن
تسليم املعدات العسكرية سيكون على الحدود التركية
السورية .وفي محادثة بني الصفدي واسم مستعار
ُيدعى «جند الله» ،أشار األخير الى إمكان توفير
جوازات سفر ّ
مزورة ،وطلب من مندي توفير معدات
ّ
عسكرية لتصنيع صواريخ لم يحدد نوعها.
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لبناني يتطوع للقتال
مع اإلسرائيليين في غزة
ُعثر في ملفات مندي الصفدي على رسالة وجهها
لبناني يدعى «ع .غ» (مواليد  )١٩٧٣عبر بريده
اإللكتروني يطلب فيها التسجيل في وزارة الدفاع
اإلسرائيلية بهدف املشاركة في القتال في غزة ضد
الفلسطينيني.

ضابط وصحافي
الختراق «داعش»
تضمنت محادثة
بتاريخ 30/4/2014
بني مندي واملعارض
السوري محمد
عدنان حسني،
إشارة األخير إلى أن
اتصاله بصحافي
لبناني وبالضابط
املتقاعد عميد حمود
(الصورة) ،املستشار
األمني السابق للرئيس سعد الحريري ،من أجل
موضوع اختراق «داعش» .وبتاريخ  ،٢١/٥/٢٠١٤أبلغ
حسني مندي أنه فتح خط تواصل مع «أبو محيي
الدين» الذي وصفه بأنه «مسؤول املحفل املاسوني
في لبنان».

ّ
اإلسرائيليون «يدللون»
على عقار في الشوف
في محادثة جرت بتاريخ  26/5/2015بني مندي
الصفدي والسوري سليم الدليمي امللقب بـ«أبو الهمام»
حامل رقم الهاتف ،905379981052 :عرض الدليمي
على الصفدي شراء عقار في منطقة دميت – قضاء
الشوف (مساحته  16600متر مربع)« ،ضمن
منطقة نفوذ» الوزير السابق وئام وهاب .وطلب
الدليمي أن يكون له نصيب من الصفقة ،وقال إنه
سيرسل إليه العقود ورقم املحضر .وفي اليوم نفسه،
عرض الصفدي على السوري حسن القنطار ،في
محادثة بينهما ،شراء العقار .وفي محادثة ثالثة في
اليوم نفسه ،مع اللبناني يوسف رياض فخر امللقب
بـ«الكاوبوي» (مسؤول ميليشيات الحزب التقدمي
االشتراكي في منطقة الروشة في الثمانينيات) واملقيم
في الواليات املتحدة ،عرض مندي على األخير أيضًا
شراء العقار املذكور!

تجنيد عمالء وسفير منشق
ُرصدت مجموعة محادثات بني الضابط اإلسرائيلي
موتي كاهانا ومندي ،تحدث األخير في إحداها عن
«تجنيد مجموعتني موجودتني في سوريا ،وأنهما
باتتا جاهزتني للعمل امليداني» .وخالل املحادثة ّ
عي
«مندي» موعدًا لالجتماع في باريس .وفي محادثة
الحقة ،ذكر الصفدي ّأن السفير السوري في بغداد
املنشق نواف الفارس التقى القنصل الفرنسي في
تركيا مع  30شخصًا ،بينهم املدعو «أبو عدنان».
وذكر أن القنصل طلب منه اإلسراع في اتخاذ خطوات
من شأنها أن تضمن منزلتهم في املعادلة .وفي
محادثة تتعلق باملوضوع نفسه بني كاهانا ومندي،
أشار األخير إلى اجتماع ُ
سيعقد في غازي عنتاب بني
القنصل الفرنسي والفارس.
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رسائل
إلى المحرر
القوات :خبث
سياسي ال استطالع
ج ــان ــب ص ـح ـي ـفــة «األخـ ـ ـب ـ ــار»
ّ
الغراء،
بعد التحية،
وع ـط ـف ــا ع ـل ــى ال ـت ـق ــري ــر الـ ــذي
نشرته صحيفتكم في عددها
الـ ـص ــادر ص ـب ــاح أمـ ــس ،تحت
عنوان «من يرشح املسيحيون
ل ـ ـ ـلـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة؟» وهـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـب ـ ــارة
عـ ــن اسـ ـتـ ـط ــاع ل ـ ـلـ ــرأي ال ـع ــام
املسيحي أجراه «مركز بيروت
لألبحاث واملعلومات»،
يـ ـه ـ ّـم ال ـ ــدائ ـ ــرة اإلع ــامـ ـي ــة فــي
الـقــوات اللبنانية توضيح ما
يأتي:
ً
أوال ،ب ــال ــرغ ــم م ـ ــن اإلسـ ـ ـ ــاءة
الـ ـف ــاضـ ـح ــة لـ ـعـ ـل ــم اإلح ـ ـصـ ــاء
واس ـت ـطــاعــات الـ ـ ــرأي ،وال ـتــي
أسهمت ّ
عينة الشركة املذكورة
ف ــي رفـ ــع ه ــام ــش ال ـخ ـط ــأ ال ــى
ـدود قـ ـ ـص ـ ــوى ،حـ ـي ــث ب ـلــغ
حـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ف ــي املـ ــن  ،%11وتـ ـج ــاوز في
ً
كسروان  %8مثال ال حصرًا ،في
ّ
ّ
حني يقضي أن ال يتعدى حده
األقصى نسبة  %2.83وجوبًا،
فإن الفضيحة العلمية أتت في
اسـتـخــراج النتائج للمناطق،
وف ــق عـ ّـي ـنــة ل ــم تـبـلــغ ال ـقــاعــدة
الدنيا ( )normale Loiألصول
املعاينة ،أي  30شخصًا.
ث ــانـ ـي ــا ،تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة ال ــى
أن خـلـفـيــة ه ـكــذا أرق ـ ــام فـقــدت
قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا فـ ـ ـ ــي االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام
ال ـس ـي ــاس ــي ،ولـ ــم ت ـعــد غــرضــا
صــالـحــا لـ ــزرع ال ـخــافــات بني
امل ـس ـي ـح ـي ــن ب ـ ــاألخ ـ ــص ب ـعــد
صـ ــدور وث ـي ـقــة ال ـن ـ ّـي ــات ف ــي 2
حزيران الفائت ،علمًا بأن فيها
مــن اإلسـ ــاءة ال ــى الـ ــرأي الـعــام
املـسـيـحــي أك ـث ــر م ــا فـيـهــا الــى
األسماء موضوع االستطالع،
وفـيـهــا مــن الـخـبــث السياسي
ّ
امل ـ ّ
ـوج ــه ب ـك ــل أس ـ ــف ،أض ـعــاف
مـ ــا ل ـي ــس ف ـي ـه ــا مـ ــن األص ـ ــول
العلمية ودقتها.
القوات اللبنانية
جهاز اإلعالم والتواصل
الدائرة اإلعالمية

تقرير

استراتيجية ما بعد فيينا:
تثبيت مفاتيح النفوذ
قراءة في تداعيات
االتفاق النووي على
مناطق الصراع والمواجهة
بين محورين ،حيث يمكن
أن تحاول إيران وخصومها
استعجال تثبيت مناطق
النفوذ االستراتيجية
هيام القصيفي
ك ــان مــن الطبيعي أن تــرصــد أوس ــاط
س ـي ــاس ـي ــة م ـت ــاب ـع ــة ملـ ـل ــف الـ ـع ــاق ــات
األميركية ـ ـ اإليرانية ،منذ أمد طويل،
األيام والساعات األخيرة التي سبقت
اتفاق فيينا بني إيران والدول الخمس
زائدًا واحدًا .ففيما كان لبنان الرسمي
منصرفًا الى البحث في جنس املالئكة
واألزم ـ ــة الـحـكــومـيــة الــداخ ـل ـيــة ،كــانــت
األنظار تتوجه الى طهران والسعودية
وواشـنـطــن ،كما ســوريــا وال ـعــراق ،في
مـحــاولــة لتلمس مــا يمكن أن ينتجه
االت ـف ــاق املـفـصـلــي ف ــي ت ــاري ــخ منطقة
الشرق األدنى واألوسط.
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى هـ ــذه األوس ـ ـ ـ ــاط ،لـيــس
من الـضــرورة أن يشكل االتـفــاق بداية
مرحلة استتباب املنطقة ،علمًا بأنه
يـ ـحـ ـت ــاج الـ ـ ــى وقـ ـ ــت ط ــوي ــل لـتـثـبـيـتــه
وم ــروره بمراحل التطبيق العمالني.
وهـ ــذا ال ــوق ــت ق ــد ت ـح ـتــاج إل ـيــه ال ــدول
الـ ـش ــرق أوس ـط ـي ــة الل ـت ـق ــاط أنـفــاسـهــا
واالس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ملـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـ ــا أفـ ــرزتـ ــه
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــن ج ـ ــاء فـ ــي امل ــواق ــف
األميركية واألوروبـيــة واإليرانية ،من
دون أن نـنـســى م ــا سـيـتــركــه االت ـف ــاق
م ــن ت ــأث ـي ــرات م ـب ــاش ــرة ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة عـ ـل ــى انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
رئ ــاس ـي ــة ،وتـ ـح ـ ّـول هـ ــذا االتـ ـف ــاق إلــى
ّ
رئيسي فــي بــرامــج املرشحني من
بند

الـجـمـهــوريــن والــديـمــوقــراطـيــن ،كما
كــانــت مــواضـيــع اإلره ــاب و»الـقــاعــدة»
أســاس ـيــة ف ــي األعـ ـ ــوام ال ـســاب ـقــة .ومــن
امل ـتــوقــع أن نـشـهــد ت ــدري ـج ــا ،وبـعـيـدًا
عن الصراع داخل الكونغرس وحوله،
تحول االتفاق إلى مادة كباش حقيقي
حتى داخ ــل معسكر الديموقراطيني،
كما هــي الـحــال مــع املــرشـحــة هيالري
كلينتون الـتــي قــد تسعى الــى اإلف ــادة
من معارضته انتخابيًا.
إذًا ،وبعد أعــوام طويلة من االنتظار،
يمكن أن يشكل االتفاق حافزًا أساسيًا
للدول املعنية بالخالف الثنائي الذي
تمثل إيران أحد محاوره ،وبعض دول
املـنـطـقــة م ـح ــوره اآلخـ ــر ،إلعـ ــادة رســم
استراتيجية جديدة وتثبيت املناطق
الـ ـت ــي ي ـع ـت ـب ــره ــا كـ ــل مـ ـح ــور م ـنــاطــق
نفوذه وتشكل «مفاتيح» أساسية في
حضوره اإلقليمي وتأثيراته الدولية،
وف ــي وض ــع ك ــل ط ــرف خـطــوطــا حـمـرًا
أمــام خصمه .واألخـطــر أن يـحــاول أي
منهما اسـتـعـجــال الــذهــاب الــى فــرض
«أج ـن ــدة» جـغــرافـيــة وهيكلية جــديــدة
لتحسني وضعيته وتحصينها.
ف ـ ـ ــدول امل ـن ـط ـق ــة ع ــاش ــت فـ ــي األع ـ ـ ــوام
األخيرة ،على إيقاع انتظار ما سيؤول
إل ـي ــه ال ـ ـحـ ــوار األمـ ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ـ اإليـ ــرانـ ــي،
ودخ ـ ـ ــول األطـ ـ ـ ــراف األوروبـ ـ ـي ـ ــن عـلــى
خـطــه ،واسـتـثـمــار مــراحــل ال ـحــوار في
ب ـل ــدان املـنـطـقــة ال ـخــاض ـعــة لـتــأثـيــرات
إي ــران ومعارضيها على ال ـســواء .وال
شك أن صعود أسهم الحوار وهبوطه
ف ــي ب ـعــض امل ــراح ــل ال ـح ـســاســة تــركــا
تداعياته السياسية والعسكرية على
س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،وع ـلــى الـتـجــاذبــات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .إضـ ــافـ ــة ال ــى
تــأث ـيــرات م ـبــاشــرة عـلــى عــاقــات دول
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ك ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
بـ ــالـ ــواليـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،بـ ـع ــدم ــا طـبــع
الرئيس األميركي بــاراك أوباما عهده
بدعم واضح لعالقة أميركية ـ ـ إيرانية
سوية ،رغم معارضة داخلية شديدة.

وال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا حـ ـسـ ـم ــت الـ ـ ـ ــدول
املعنية موقفها لصالح اتـفــاق على
ه ــذا امل ـس ـتــوى ،يـمـكــن أن ي ـبــدأ عصر
جــديــد يــأخــذ فــي االع ـت ـبــار مــا حققه
االتـفــاق الـنــووي فــي صــورة مباشرة
ومــن تــأثـيــرات جانبية يمكن إليــران
وخـ ـص ــومـ ـه ــا اإلف ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـنـ ـه ــا .وم ــن
الطبيعي أن تعمد هذه الدول الى بناء
قاعدة سياسات مختلفة في ساحات
النزاع اإلقليمية املعروفة ،من العراق
ً
الـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا ،وص ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ــى ل ـب ـنــان
ّ
(ال ــذي ال تــزال ال ــدول الفاعلة تحيده
عــن املــواجـهــة املـبــاشــرة) ،إضــافــة الى
اليمن ،وهي التي انفجرت بطريقة أو
بــأخــرى ،وارتـسـمــت خطوط التماس
السياسية واألمنية فيها ،فيما كان
يشتد الكباش الشيعي ـ ـ السني في
املنطقة.
تنطلق إي ــران مــن الــواقــع ال ــذي فــرض
نـ ـفـ ـس ــه ع ـ ـلـ ــى األرض ،فـ ـ ــي األعـ ـ ـ ـ ــوام
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،إن ل ـج ـه ــة وضـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــراق
ج ـغ ــراف ـي ــا وأم ـن ـي ــا وس ـي ــاس ـي ــا ،حـيــث
ي ـت ـمــدد ال ـن ـفــوذ الـشـيـعــي ف ــي مـنــاطــق
مـعــروفــة ،وإن فــي ســوريــا حيث فــرزت
ف ــي األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة م ـن ــاط ــق ن ـفــوذ
النظام السوري بدعم من إيران وحزب
ال ـل ــه .وم ــن ش ــأن االت ـف ــاق أن يعطيها
م ــدى أوس ــع فــي تثبيت احتياجاتها
واملـنــاطــق املفاتيح التي تدخل ضمن

مشهدية جديدة
في طريقها إلى
الظهور ومعها
خطوط حمر كثيرة

استراتيجيتها الجديدة.
وعـلــى خــط م ــواز ،ب ــدأت تتشكل في
العراق مناطق االمتداد السني ،كما
هي الحال في ســوريــا .واألمــر نفسه
ينطبق على وضع اليمن ،ما يساعد
امل ـحــور الـسـنــي عـلــى تــأطـيــر مناطق
محددة ّ
ومدها بالعون .لكن املعضلة
ال ـتــي سـتـتـبـلــور صــورت ـهــا تــدريـجــا،
وال تــواجـهـهــا إيـ ــران ،هــي أن املـحــور
السني «الرسمي» ال ّ
يتفرد بسيطرته
عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــات الـ ـسـ ـنـ ـي ــة ،فـ ــي ظــل
ّ
الـصـعــود امل ــط ــرد لتنظيم «داعـ ــش»،
الذي تعتبره هذه الدول خطرًا عليها
وتسعى الى محاربته .وانفالش هذا
التنظيم وقوته يضعان الــدول التي
ت ـخــاصــم إيـ ـ ــران ف ــي م ـ ــأزق حـقـيـقــي،

تقرير

األسير «يكزدر» بين عين الحلوة وصـ ـ

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

اقتربت نهاية
ملف أحداث عبرا.
فهل يتزامن ختم
المحاكمة بتحديد
مصير أحمد األسير؟
اعترافات حديثة
ألحد مساعديه أمام
المحكمة العسكرية
رسمت مساره األخير
من طرابلس إلى صيدا
وعين الحلوة

آمال خليل
لحسن ال ـحــظ ،وص ــل مـلــف املــوقــوف
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ع ـ ـ ــاء امل ـ ـغـ ــربـ ــي إل ــى
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ــدائ ـم ــة قبيل
انـطــاق جلسات املــرافـعــة فــي قضية
أح ــداث عـبــرا فــي  30تـمــوز ال ـجــاري.
ف ــي ال ـش ـكــل ،ب ــدا م ــن خـ ــارج الـسـيــاق
استجواب أحد عناصر الشيخ الفار
أحمد األسير عن املرحلة التي أعقبت
معركة عـبــرا ،فيما املحاكمة تتركز
عـلــى مــا فـعـلــه املــوقــوفــون يــومــي 23
و 24حزيران  .2013لكن قناعة رئيس
املحكمة العميد خليل إبــراهـيــم بأن
ّ
تتجزأّ ،
صبت في مصلحة
القضية ال
ال ــرأي الـعــام لتكشف أن األسـيــر كان
ط ـ ـ ــوال األش ـ ـهـ ــر امل ــاضـ ـي ــة «ي ـ ـكـ ــزدر»
ب ـح ــري ــة ب ــن ع ــن ال ـح ـل ــوة وص ـي ــدا،
وأنـشــأ ســرايــا صغيرة لالنتقام من
سرايا املقاومة والجيش.
عناصر ملثمون من القوة الضاربة
رافـ ـق ــوا امل ـغ ــرب ــي امل ـل ـقــب ب ــ»ح ــات ــم»،
الـنـجــم الـجــديــد لجلسات عـبــرا ،الــى

أنشأ األسير من
مخبأه سرايا صغيرة
لالنتقام من سرايا
المقاومة والجيش

ب ــاح ــة امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـك ــري ــة .كـشــف
امل ـغ ــرب ــي ه ــوي ــة م ـط ـلــق الـ ـن ــار عـلــى
الـنـقـيــب الـشـهـيــد ســامــر طــان ـيــوس،
ال ـ ـض ـ ــاب ـ ــط امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ع ـ ـ ــن ح ــاج ــز
الجيش قبالة مسجد بالل بن رباح،
مــا أطـلــق ش ــرارة املـعــركــة .أوض ــح أن
قــاتــل طــان ـيــوس ه ــو أم ـجــد (شـقـيــق
األس ـي ــر) ال ــذي تــوجــه مـعــه وم ــع كل
مــن الفارين الشيخ أحمد الحريري
وفــادي البيروتي ومحمد النقوزي

وأبــو علي ياسني الــى الحاجز ألمر
عـنــاصــره بــإزال ـتــه .املـغــربــي ق ــال في
مثوله األول أمام املحكمة بعد شهر
عـلــى تــوقـيـفــه مــن قـبــل اسـتـخـبــارات
ال ـج ـيــش ف ــي م ـنــزلــه ف ــي مـجــدلـيــون،
إن شــاهــن سليمان (ورد ذك ــره في
اعـ ـت ــراف ــات خ ــال ــد ح ـب ـلــص وي ـت ــردد
بــأنــه حــالـيــا فــي ال ـقـل ـمــون) زاره في
م ـن ــزل ــه ق ـب ــل ح ــوال ــى س ـن ــة ،ع ــارض ــا
عليه االنـضـمــام إلــى خــايــا األسـيــر
الـتــي يعيد تجميعها مــن عناصره
ال ـس ــاب ـق ــن .س ـل ـي ـم ــان الـ ـ ــذي ي ـعــرف
بــأنــه «مـنـســق بـقــايــا خــايــا األسـيــر
ومـ ــديـ ــرهـ ــا ومـ ـح ــركـ ـه ــا» ،ت ــواص ــل،
ب ــالـ ـت ــزام ــن ،مـ ــع أسـ ـي ــري ــن آخ ــري ــن؛
مـنـهــم مـحـمــد ال ـس ـبــع أع ــن وط ــارق
سـ ــرحـ ــان .ق ـ ــال املـ ـغ ــرب ــي« :ك ـ ـ ــان عــم
يبرم عالشباب»ّ ،
وزوده ــم بشرائح
ه ـ ــوات ـ ــف أمـ ـنـ ـي ــة وأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة خ ـل ــوي ــة
ال تـ ـتـ ـعـ ـقـ ـبـ ـه ــا أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـتـ ـنـ ـص ــت،
ل ـل ـت ــواص ــل بـ ــن ب ـع ـض ـهــم ال ـب ـع ــض.
قبل انتهاء معارك طرابلس ،عرض
عليه سليمان االنـتـقــال للعيش في
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حزب الله إلطالق مبادرة
بين بري وعون

االتفاق
النووي:
عصر جديد
في الشرق
األوسط
(أ ف ب)

ألن ـه ــا تـصـبــح تـلـقــائـيــا ب ــن خ ـطـ َـري
«داع ـ ــش» م ــن ج ـهــة ،وإي ـ ــران م ــا بعد
الـنــووي مــن جهة أخ ــرى .وال شــك أن
مــا يعيشه الـيــوم األردن وتركيا في
عملهما للحد مــن صـعــود التنظيم
فــي املناطق املتاخمة لهما ،وإمكان
تمددهما الى داخل سوريا ملحاربته
في عقر داره ،وإنشاء مناطق عازلة
تبعد خـطــر ال ـحــرب عــن أراضـيـهـمــا،
يـمـثــل ال ـي ــوم أبـ ــرز صـ ــورة ع ــن واق ــع
هذه الدول .وإذا كانت تركيا تحارب
عـلــى جبهة األكـ ــراد والـتـنـظـيــم معًا،
وتالقي دعمًا قطريًا ،فإن السعودية،
التي تدعم األردن ،تريد بدورها خلق
حالة متماسكة بعد حرب اليمن ،ما
يجعلها بعد اتفاق فيينا في موقع

ح ـ ـسـ ــاس ،ت ـ ـحـ ــاول مـ ــن خـ ــالـ ــه ،مــع
تـحـيـيــد نـفـسـهــا ع ــن تـنـظـيــم ال ــدول ــة،
اإلم ـ ـسـ ــاك ب ـم ـنــاطــق نـ ـف ــوذ ف ــي دول
املواجهة مع إيران .وهو ما لن يكون
ً
سهال في ظل تنامي قوة «داعش».
وألن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي وضـ ــع خـطــا
ً
فــاصــا بــن مرحلتني ،فــإن مشهدية
ج ــدي ــدة ف ــي طــري ـق ـهــا الـ ــى ال ـظ ـه ــور،
وم ـع ـه ــا خـ ـط ــوط ح ـم ــر كـ ـثـ ـي ــرة ،فــي
خضم مرحلة تاريخية وانقسامات
ط ــائـ ـفـ ـي ــة وت ـ ـصـ ــاعـ ــد ح ـ ـ ــدة الـ ـح ــرب
وط ــاب ـع ـه ــا األمـ ـن ــي وال ـع ـس ـك ــري فــي
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط .وجـ ــرت الـ ـع ــادة أال
ترسم هذه الخطوط إال بالدم ،وليس
مــن خــال مفاوضات وح ــوارات على
الطاولة.

خـ ّـيــم تــوقـيــع االت ـف ــاق ال ـن ــووي بني
إيــران وأميركا وال ــدول الكبرى في
ال ـع ــال ــم ع ـل ــى األجـ ـ ـ ــواء الـسـيــاسـيــة
ّ
التطورات
العامة في البالد ،فغابت
والـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول ع ـ ــن أي م ـ ــن األزم ـ ـ ـ ــات
املستمرة ،ال ّ
سيما أزمــة الحكومة
وآلـ ـي ــة ال ـع ـمــل داخ ـل ـه ــا ،وخ ــاف ــات
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر م ــع رئـيــس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ت ـ ـم ـ ــام س ـ ـ ـ ــام وت ـ ـيـ ــار
املستقبل.
غ ـيــر أن ال ـت ـبــايــن ف ــي امل ــواق ــف بني
رئ ـي ــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالصـ ــاح
النائب ميشال عون والرئيس نبيه
ب ـ ـ ّـري ح ـظــي بــاه ـت ـمــام حـ ــزب ال ـلــه.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن ال ـحــزب بــدأ
ٌّ
م ـفــاوضــات م ــع حـلـيـفـيــه ،ك ــل على
ح ـ ــدة ،ل ـت ــدوي ــر الـ ــزوايـ ــا .وبـحـســب
امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن الـ ـح ــزب يـسـتـعــد
إلط ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـعــد
عـيــد الـفـطــر م ــن أج ــل الـتـقــريــب في
وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر ب ــن بـ ــري وعـ ــون،
خـصــوصــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــاألزمــة
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وم ــرس ــوم ف ـتــح دورة
استثنائية ملجلس ّ
النواب .ويمكن
القول إنه إلى ّ
حد اآلن تم التوصل
إل ــى «م ـنــع االش ـت ـبــاك امل ـبــاشــر بني
ال ـط ــرف ــن ،خ ـ ــارج مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
أو داخـ ـل ــه» ،وإن ب ـ ّـري ك ـ ّـرر موقفه
امل ـ ّخ ــال ــف لـبـعــض ت ــوج ـه ــات ع ــون،
لكنه أكد أن «وزيــري أمل لن يكونا
فــي صـ ــدارة املـتـصـ ّـديــن لـطــروحــات
وزي ــري ع ــون» .وفــي سياق مسعى
حـ ــزب الـ ـل ــه ،ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
الـ ـح ــزب أب ـ ّل ــغ ف ــرق ــاء ال ـح ـكــومــة أن
وزي ــري ــه وق ـع ــا م ــرس ــوم فـتــح دورة
اسـتـثـنــائـيــة ملـجـلــس ال ـن ــواب ،فيما
قالت مصادر وزارية أخرى إن عون
أب ــدى لـيــونــة ف ــي مـســألــة امل ــرس ــوم،
بعد تـشـ ّـدده سابقًا ّفــي رفــض عقد
أي جلسة ملجلس النواب ما لم يكن
على جدول أعمالها انتخاب رئيس
للجمهورية.
ّ
م ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ـ ــد «ت ـك ـت ــل الـتـغـيـيــر
واالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،بـ ـ ـع ـ ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــه

األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ،ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـن ــائ ــب
إبــراه ـيــم ك ـنـعــان ،أن «ف ـتــح ال ــدورة
االستثنائية ال يتم إال بحسب ما
ي ـق ــرره مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء مجتمعًا،
والتكتل على هــذا الصعيد شريك
أس ـ ـ ـ ــاس ،بـ ـم ــن ي ـم ـث ــل ومـ ـ ــا ي ـم ـثــل،
فــي وض ــع ج ــدول االع ـم ــال» ،داعـيــا
إلــى «اح ـتــرام آلـيــة اتـخــاذ ال ـقــرارات
ّ
ل ـ ـبـ ـ ّـت مـ ــا يـ ـج ــب بـ ــتـ ــه مـ ــن م ـســائــل
ع ــال ـق ــة ل ـه ــا ع ــاق ــة ب ــان ـت ـظ ــام عـمــل
الــدولــة وبالتعيينات وســواهــا من
الـبـنــود» .وطــالــب التكتل بـ ــ«إدراج
قــانــون انـتـخــاب وقــانــون استعادة
ال ـج ـن ـس ـيــة ل ـل ـم ـن ـحــدريــن م ــن أصــل

ليونة عونية حول فتح
استثنائية ووزيرا
دورة ّ
الحزب وقعا المرسوم

ل ـب ـن ــان ــي ،وال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـظــر م ـن ــذ 20
عــامــا ،والـبـنــود املــالـيــة األخ ــرى من
موازنة وسواها ،على جدول أعمال
ّ
الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة لـبــتـهــا خــال
ال ـ ــدورة االسـتـثـنــائـيــة ،وه ــذا األمــر
برسم الحكومة والكتل النيابية».
ً
واسـتـكـمــاال لـجـلـســات ال ـح ــوار بني
تـيــار املستقبل وح ــزب الـلــه ،عقدت
ل ـيــل أول م ــن أم ــس جـلـســة جــديــدة
فــي مـقــر الــرئــاســة الـثــانـيــة فــي عني
التينة ،بحضور ممثلي املستقبل
وحزب الله االعتياديني ،ومشاركة
ال ــوزي ــر عـلــي حـســن خـلـيــل .وقــالــت
م ـص ــادر م ـشــاركــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن
«املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــن نـ ــاق ـ ـشـ ــوا م ـخ ـت ـلــف
الـ ـقـ ـض ــاي ــا واألزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ال س ـ ّـي ـم ــا
الــوضــع األمـنــي ،مــن دون أن يسفر
اللقاء عن أي جديد» .بدورها ،دعت
كتلة املستقبل النيابية فــي بيان

ـيدا
الشمال ألنها «أكثر أمانًا وستعلن
إمارة» ،لكنه رفض.
فـ ــي ش ـق ـت ــه الـ ـت ــي تـ ـق ــع فـ ــي ال ـط ـب ـقــة
األرض ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـح ــت م ـ ـنـ ــزل ذوي ـ ـ ـ ــه فــي
م ـ ـجـ ــدل ـ ـيـ ــون ،اس ـ ـت ـ ـضـ ــاف املـ ـغ ــرب ــي
سليمان و(املخلى سبيله) سرحان
و(امل ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــوف) ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـع ـج ـم ــي
وأس ـي ــري ــن آخ ــري ــن ف ــي اج ـت ـمــاعــات
تنسيقية بحثت فــي ال ـتــدريــب على
الـســاح وجمعه فــي أمــاكــن مختلفة
م ـ ــن ص ـ ـي ـ ــدا؛ مـ ـنـ ـه ــا شـ ـق ــة تـ ـق ــع فــي
الـ ـقـ ـي ــاع ــة .س ـل ـي ـم ــان ك ـل ـف ـهــم بــرصــد
تحركات شخصني ،األول يدعى «أبو
ع ـلــي» ويـعـمــل ســائــق س ـيــارة أج ــرة،
وال ـث ــان ــي مـحـمــد املـ ـص ــري ،م ـســؤول
ســرايــا املقاومة فــي التعمير ،بهدف
اغ ـت ـي ــال ـه ـم ــا( .امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب) مـعـتـصــم
قـ ـ ـ ــدورة ،ط ـل ــب م ــن امل ـغ ــرب ــي تــأجـيــر
ش ـق ـت ــه األرضـ ـ ـي ـ ــة لـ ـن ـس ــوة م ـن ـق ـبــات
وأط ـف ــال (أزواجـ ـه ــن م ــن دون عـمــل).
بعد انتهاء معارك طرابلس األخيرة،
ق ـ ــاد ق ـ ـ ــدورة امل ـط ـل ــوب أيـ ـم ــن مـسـتــو
مــن طــراب ـلــس إل ــى ص ـيــدا وط ـلــب من

املـغــربــي أن يدخله إلــى عــن الحلوة
م ــن ط ــري ــق غ ـيــر شــرع ـيــة ال تخضع
للمراقبة .وهذا ما فعله .الفلسطيني
أوضح أن صديقه محمد الشيشاني
ّ
دل ــه على الـطــريــق الـتــي تقع لناحية
م ـن ـط ـقــة ال ـح ـس ـب ــة ب ــاتـ ـج ــاه ب ـس ـتــان
داخل املخيم تقود إلى حي الطوارئ
وحطني .ذات يوم ،قامت امرأة منقبة
(زوجـ ـ ـ ــة وس ـ ـ ــام ش ــريـ ـت ــح) ب ــإي ـص ــال
امل ـط ـلــوب أم ـجــد األس ـي ــر إل ــى مـنــزلــه،
ق ـبــل أن يــدخ ـلــه إل ــى امل ـخ ـيــم .ق ــدورة
راف ـ ــق الحـ ـق ــا ،م ــن ط ــراب ـل ــس ،محمد
النقوزي والبيروتي وأحمد األسير
ونجله محمد إلــى صـيــدا .اتصل به
وقــال له إن «الشيخ معنا وننتظرك
ب ـجــوار مــدرســة عــائـشــة أم املــؤمـنــن
لتوصلهم إل ــى املـخـيــم» .فــي سـيــارة
ق ــدورة مــن نــوع هــونــدا ،كــان األخير
يجلس في مقعد السائق إلى جانبه
زوجته (املخلى سبيلها) أمــل شبو.
ف ــي الـ ـخـ ـل ــف ،ك ـ ــان ي ـج ـلــس األسـ ـي ــر،
حـ ـلـ ـي ــق الـ ـ ــذقـ ـ ــن .يـ ـض ــع قـ ـبـ ـع ــة ع ـلــى
رأســه وأســدل تحتها شعره الطويل

ً
ويرتدي بنطاال وسترة .مستو كان
فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــاره ــم ع ـن ــد آخ ـ ــر ال ـط ــري ــق
لناحية املخيم .املغربي حنى ظهره
ل ـي ـص ـعــد األسـ ـي ــر ف ــوق ــه وي ـق ـف ــز عــن
ال ـس ــور بــات ـجــاه ال ـب ـس ـتــان .مـنــذ ذلــك
الحني ،تحول إلى «نقليات» املغربي.
بإشارة من قدورة ،تولى نقل األسير،
الـ ــذي تـبــدلــت جــزئـيــا مـعــالــم وجـهــه،
مرات عدة من عني الحلوة إلى صيدا
وبالعكس .خالل تلك الفترة ،كان قد
أع ـطــى نـسـخــة عــن مـفـتــاح بـيـتــه إلــى
ق ـ ـ ــدورة الـ ـ ــذي أع ـط ــى ن ـس ـخــة أخ ــرى
إلــى سليمان .فــي الـبـيــت ،كــانــت تتم
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ت ـن ـس ـي ـق ـيــة ي ـح ـضــرهــا
األسير وكوادر خالياه الجديدة.
اعـ ـت ــراف ــات امل ــوق ــوف خ ــال ــد حبلص
كشفت املستور في صيدا .قادت على
ن ـحــو م ـت ـتــال إل ــى تــوق ـيــف الـعـجـمــي
وشـ ـ ـب ـ ــو وم ـ ـح ـ ـمـ ــد عـ ـجـ ـي ــل وحـ ـس ــن
الــدغ ـي ـلــي والـ ـس ــوري يــاســر األس ـعــد
وامل ـ ـ ـغـ ـ ــربـ ـ ــي ...ومـ ــداه ـ ـمـ ــة شـ ـق ــق فــي
شــرحـبـيــل كــانــت تـسـتـخــدم لتخبئة
الـ ـس ــاح .اع ـت ــراف ــات ـه ــم ت ـث ـيــر أسـئـلــة

عدة عن مدى جدية األجهزة األمنية
في تعقب بقايا خاليا األسير الذي
يبدو أنه «يسرح ويمرح بني املخيم
وصيدا»!
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أص ـ ـ ــدر رئـ ـي ــس امل ـح ـك ـمــة
العميد خليل إبــراهـيــم ق ــراره بشأن
املطالب التي قدمها عــدد مــن وكــاء
الـ ــدفـ ــاع ع ــن م ــوق ــوف ــي عـ ـب ــرا ،مـنـهــا
األخــذ فــي االعتبار تقارير ومقاالت
وت ـس ـج ـي ــات ت ـظ ـهــر ب ــرأي ـه ــم ت ــورط
س ــراي ــا املـ ـق ــاوم ــة ف ــي م ـع ــرك ــة ع ـب ــرا،
ً
فضال عــن الطلب مــن هيئة املحكمة
ت ــزوي ــده ــم ب ـت ـق ــاري ــر ت ـظ ـه ــر كـيـفـيــة
إصابة الجنود الشهداء والجرحى،
وأخـ ـ ـ ــرى ت ـث ـب ــت تـ ـع ــرض امل ــوق ــوف ــن
لـ ـلـ ـتـ ـع ــذي ــب .واف ـ ـ ـ ــق إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ع ـلــى
ب ـع ـض ـهــا ّ
ورد ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر .كـمــا
حدد الخميس في  30تموز الجاري
أولـ ـ ــى ج ـل ـس ــات االسـ ـتـ ـم ــاع ملــراف ـعــة
وك ــاء ال ــدف ــاع ع ــن الـفـئــة األولـ ــى من
امل ــوق ــوف ــن .وم ــا تـبـقــى مـنـهــم تـحــدد
الـجـلـســات ال ـخــاصــة بـهــم تـبــاعــا في
مهلة ال تتعدى الشهرين.

لها ،بعد اجتماعها األسبوعي ،إلى
«التمسك بالحوار نهجًا وأسلوبًا،
وعـ ـل ــى وج ـ ــه ال ـخ ـص ــوص الـ ـح ــوار
ال ـج ــاري فــي عــن الـتـيـنــة مــع حــزب
الله» ،على الرغم من أنه «لم يتحقق
تقدم جدي في املواضيع الخالفية
الرئيسية ،من انتشار السالح غير
ال ـشــرعــي ال ــى ال ـق ـتــال ف ــي س ــوري ــا،
ً
وصوال الى ضرورة انتخاب رئيس
للجمهورية».
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،سـ ـ ّـجـ ــل الـ ــوزيـ ــر
جـبــران باسيل موقفًا الفـتــا بعيدًا
ّ
متطرقًا إلى
عن األزمــة الحكومية،
دور «املجتمع الدولي» في معالجة
أزم ــة ال ـنــزوح ال ـســوري إل ــى لبنان،
خ ــال اسـتـقـبــالــه وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإليطالي بــاولــو جنتيلوني ،الــذي
ي ـ ـقـ ــوم بـ ـج ــول ــة عـ ـل ــى املـ ـس ــؤول ــن
اللبنانيني.
ودع ــا بــاسـيــل «املـجـتـمــع الــدولــي»
ّ
إلـ ــى «أل ي ـف ــرض ع ـل ــى ل ـب ـن ــان مــا
يـ ـمـ ـتـ ـن ــع عـ ـ ــن تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــه فـ ـ ــي دول
ً
أخــرى» ،قــائــا« :لقد حافظنا على
حدودنا مفتوحة مستقبلني مئات
اآلالف م ــن امل ــواطـ ـن ــن ال ـس ــوري ــن
بـيـنـمــا ،وب ــال ـت ــوازي ،س ـ ّـدت بعض
الـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة حـ ــدودهـ ــا فــي
وج ــه م ـئــات ال ـنــازحــن الـســوريــن،
ضاربة عرض الحائط بمبدأ عدم
اإلب ـعــاد» .وأض ــاف أنــه «ال يمكننا
أن نقبل أن يلزمنا املجتمع الدولي
بتطبيق ما يمتنع عن تطبيقه في
دول أخ ـ ــرى» ،الف ـتــا إل ــى أن «مـنــح
إجــازات العمل وتسجيل الــوالدات
ومـ ـن ــح وث ــائ ــق أح ـ ـ ــوال شـخـصـيــة
للنازحني السوريني في لبنان هي
إش ـ ــارات أول ـي ــة الن ــدم ــاج مـسـتــدام
ألك ـث ــر م ــن م ـل ـيــونــي أج ـن ـب ــي عـلــى
أرض ـ ـنـ ــا» ،واصـ ـف ــا «ه ـ ــذا امل ـن ـحــى»
ب ـ «الـخـطـيــر وي ـهــدد وج ــود بـلــدنــا،
كما أنــه تهديد لهويتنا» ،معتبرًا
ً
أنها «بوادر توطني ،نرفضه شكال
ومـ ـضـ ـم ــون ــا ،ألنـ ـ ــه سـ ـ ـي ـ ــؤدي ال ــى
ذوبان لبنان».
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مجتمع وإقتصاد

ّ
تحقيق وقع المحظور الذي طالما حذر القانونيون من وقوعه .المستأجرون والمالكون المتنازعون في ما بينهم
أمام المحاكم باتوا أمام أحكام قضائية تستند إلى قانونين مختلفين :قانون  92/160القديم وقانون اإليجارات
صرح ّ
الجديد .هي فوضى إذًا ،تمس «األمن القضائي» بحسب ما ّ
مرة رئيس مجلس القضاء األعلى ،إال أنها أخطر من
ذلك ،فهي ّ
تمس المساواة بين المواطنين الذين ما عادوا يعرفون على أساس أي قانون يجري التقاضي

نافذ أم غير نافذ؟ أحكام متناقضة في قضايا اإليجارات
هديل فرفور
ف ــي  ،2015/6/29وق ـب ــل ي ــوم ــن مــن
ص ـ ــدور ق ـ ــرار امل ـح ـك ـمــة االسـتـئـنــافـيــة
املدنية في بيروت الذي تبنى اجتهادًا
يـقـضــي بــاع ـت ـبــار ق ــان ــون اإليـ ـج ــارات
الـجــديــد نــاف ـذًا ،كــانــت رئيسة محكمة
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ــدنـ ـي ــة الـ ـس ــادس ــة فــي
جـبــل لـبـنــان الـقــاضـيــة ري ـمــا ش ـبــارو،
قد اتخذت قــرارًا مختلفًا ،إذ استندت
ف ــي ح ـك ـم ـهــا إل ـ ــى الـ ـق ــان ــون 92/160
(قــانــون اإلي ـجــارات الـقــديــم) ،وح ـ ّـددت
ال ـت ـع ــوي ــض ل ـل ـم ـس ـتــأجــر وفـ ــق املـ ــادة

الحكم على أساس
القانون 92/160
في  2013/7/30أصدر القاضي المنفرد
فــي بعبدا ق ــرارًا سمح للمالك بــاسـتــرداد
مأجوره وحكم للمستأجر بتعويض قدر
 $14500أم ـيــركــي .فــي 2014/2/10
استأنفت المستأجرة الحكم «ألنه لم ُيعمد
للتثبت بمدى تحقق موجب الـضــرورة
المبيحة لالسترداد» ،إضافة إلى «أن الخبير
لــم يـعـكــس بـتـقــريــره حقيقة األس ـبــاب
الــرائ ـجــة لـلـمــأجــور» ،وطـلـبــت المستأجرة
تعويض بقيمة  %50من قيمة المأجور.
وف ــي  2015/7/29أصـ ــدرت القاضية
ريما شبارو قــرارًا سمحت للمالك باسترداد
مــأجــوره ،على أن يدفع تعويضًا َّ
يقدر
ب ــ%50مــن قيمة الـمــأجــور ،مستندة إلى
القانون .1992/160
ممثلو المالكين تجاهلوا هــذا الحكم
ـذي يعتبر أن القانون الجديد غير نافذ،
الـ ّ
وركزوا على حكمين صدرا عن محكمة
االستئناف في بيروت عـ ّـدا القانون نافذًا.
ّ
محامي لجنة المالكين شربل شرفان
يعلق
ّ
بالقول« :لم نطلع على حيثيات القاضية
شبارو» ،إال أن استنادها إلى القانون 92/ 160
يدل على أنها أخطأت في حكمها ،ذلك
أن هذا القانون لم يجر تمديده من قبل
المجلس النيابي ،إضافة إلى أن لجنة اإلدارة
والعدل حــددت فترة سريانه حتى تاريخ
 ،2014/12/28أي موعد نفاذ القانون،
الفتًا إلى أن قانون اإليجارات الجديد يعد
نافذًا وفق ما تؤكده الكثير من األحكام
القضائية الصادرة.

الثامنة منه ( %50من قيمة املأجور)،
مــا يعني أنـهــا تبنت االجـتـهــاد الــذي
يـقـضــي ب ـعــدم ن ـفــاذ ال ـقــانــون الـجــديــد
ّ
ّ
وعلة ،في ّ
مقدمها أن املواد
أللف علة
الـتــي طعن فيها املجلس الــدسـتــوري
ً
ت ـج ـعــل مـ ــن ن ـ ـفـ ــاذه أمـ ـ ـرًا م ـس ـت ـح ـيــا،
الرتباط الكثير من املواد غير املبطلة
باملواد املبطلة.
إذًا ،ل ــم ي ـعــد ال ـت ـنــاقــض ب ــن األح ـك ــام
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة مـ ـقـ ـتـ ـصـ ـرًا عـ ـل ــى أحـ ـك ــام
القضاة املنفردين املدنيني الناظرين
ف ــي ق ـضــايــا اإلي ـ ـجـ ــارات ،إذ «ان ـت ـقــل»
التباين إلى محاكم االستئناف ،وهو
أمـ ٌـر عـ ّـده بعض القضاة والقانونيني
خـ ـطـ ـيـ ـرًا ،ذل ـ ــك أن ـ ــه «ي ـ ـمـ ـ ّـس امل ـ ـسـ ــاواة
ووحدة القانون واألمن القضائي».
أول من أمس ،الم املستأجرون رئيس
مجلس القضاء األعلى القاضي جان
ف ـهــد ،ل ــ»س ـمــاحــه بــاالسـتـنـســابـيــة في
ال ـع ــدال ــة» ،مـطــالـبــن مـجـلــس الـقـضــاء
ب ــاتـ ـخ ــاذ ت ــوج ــه واض ـ ـ ــح ي ــرم ــي إل ــى
اس ـت ـئ ـخ ــار ب ـ ـ ّـت ال ـق ـض ــاي ــا إل ـ ــى حــن
تـعــديــل ال ـقــانــون أو رده إل ــى املجلس
ال ـن ـيــابــي .ك ــذل ــك ن ــاش ــد رئ ـي ــس لجنة
املـ ـح ــام ــن امل ـك ـل ـف ــة ال ـط ـع ــن وت ـع ــدي ــل
ق ــان ــون اإليـ ـج ــارات ال ـجــديــد املـحــامــي
أدي ــب زخ ــور ،القاضي فهد «الـحــؤول
دون التمييز بني املواطنني وإعطائهم
حق املساواة أمام القانون» .برأيه ،إن
ّ
«تمس مبدأ املساواة بني
هذه القرارات
املواطنني ،وبالتالي حقهم في العدالة
أمـ ــام ال ـق ــان ــون ،ك ــأن ُي ـح ـكــم ملـسـتــأجــر
بتعويض أعلى من مستأجر آخر ،أو
أن ُي َ
نصف مالك دون آخر».
يــؤكــد ال ـقــاضــي فـهــد ل ــ«األخ ـب ــار» ،أن
«امل ـج ـل ــس ال ي ـحــق ل ــه إلـ ـ ــزام ال ـق ـ ُضــاة
بـ ـت ــوج ــه م ـ ـ ـحـ ـ ــدد» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :ن ـ ـ ــام
مسلكيًا إذا ما أقدمنا على هذا األمر».
فـ ــي ح ــدي ــث س ــاب ــق مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»،
لـفــت الـقــاضــي فـهــد إل ــى مـفـهــوم األمــن
القضائي الــذي «يرتكز على استقرار
االجتهاد والذي يفرض نوعًا من رؤية
م ــوح ــدة أو ف ـه ــم م ــوح ــد لـلـنـصــوص
ّ
الـقــانــونـيــة» .أال تـشــكــل هــذه ال ـقــرارات
املتباينة ّ
مسًا باألمن القضائي وبحق
املواطنني بــأن يكونوا سواسية أمــام
القانون؟ يجيب فهد بالقول إن «على
محكمة التمييز أن تـ ّ
ـوحــد االجتهاد
تداركًا للتناقضات الحاصلة».
ّ
يعلق أحــد القضاة الحاليني بالقول:
«مـ ــن ح ــق امل ـح ـك ـمــة أن ي ـك ــون لــديـهــا
اجـتـهــاد مغاير دون أن تـكــون ملزمة
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بـ ـت ــوج ــه م ـ ـحـ ــدد ،إال أن ال ـت ـب ــاي ـن ــات
ال ـفــاق ـعــة ب ــن الـ ـ ـق ـ ــرارات ت ـس ـت ـلــزم من
محكمة التمييز توحيد االجـتـهــاد»،
فيما يعتبر مصدر قضائي آخــر أنه
«حتى قــرار محكمة التمييز ال يكون
ملزمًا للقضاة» ،الفتًا إلى «أن املرجع
ال ـصــالــح الــوح ـيــد ل ـبـ ّـت ه ــذا ال ـخــاف
الحاصل هــو مجلس ال ـنــواب» .يشير
امل ـصــدر نـفـســه إل ــى أن ه ــذه ال ـق ــرارات
(الصادرة عن املحكمتني املذكورتني)
ال تقبل التمييز ،الفتًا إلى أن «السلطة
ّ
تتحمل مسؤولية
التشريعية هي من
ه ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـلـ ـبـ ـل ــة ،وعـ ـلـ ـيـ ـه ــا أن ت ـت ـخــذ
ّ
قـ ـ ــرارًا م ـت ـعــل ـقــا ب ـشــري ـحــة ع ـظ ـمــى من
اللبنانيني».
ي ـ ـقـ ــول عـ ـض ــو املـ ـجـ ـل ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوري
ال ـســابــق ال ـقــاضــي سـلـيــم الـ ـع ــازار ،في
حـ ــديـ ــث مـ ــع «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إن ـ ـهـ ــا املـ ــرة
األولــى التي يشهد فيها القضاء هذا
الـتـبــايــن ال ـح ــاد ،الف ـتــا إل ــى أن قــانــون
اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات الـ ـج ــدي ــد «غ ـ ـيـ ــر واض ـ ــح

ومربك» ،وبالتالي« ،يستطيع القضاء
أن ي ـع ـطــي تــوج ـي ـهــاتــه بــال ـتــريــث فــي
ّ
بت األحكام القضائية إلى حني إقرار
ال ـت ـعــديــات عـلـيــه أو سـحـبــه م ــن قبل
مجلس ال ـن ــواب» .ينتقد ُ ال ـعــازار قــرار
املـج ـ ّلــس ال ــدس ـت ــوري «املـ ــربـ ــك» ،ال ــذي
ت ـجــنــب ت ـحــديــد إذا م ــا ك ــان ال ـقــانــون
نافذًا أو ال ،الفتًا إلى أن «القانون نفسه
يثير الكثير من البلبلة ،فهو لم ُيدرس

القاضي جان فهد:
مجلس القضاء األعلى
ال يحق له إلزام القضاة
بتوجه محدد

بشكل كاف ،األمر الذي جعله ال يرضي
ً
املالكني وال املستأجرين» ،متسائال عن
طبيعة النظام القضائي والسياسي
واالق ـت ـصــادي الـقــائــم ال ــذي يستطيع،
بهيكليته الحالية ،أن ُينصف املعنيني
في هذا القضية االجتماعية.
ُيجمع القانونيون على أن اإلرباك بدأ
مع إقــرار قانون اإليجارات في الهيئة
العامة ملجلس النواب بمادة وحيدة من
واستكمل
دون درسه (في ،)2014/5/9
ّ
مــع ق ــرار املـجـلــس الــدس ـتــوري املـتــخــذ
ف ــي  2014/8/6الـ ــذي ط ـعــن بـمــادتــن
ونصف (املــادة  7و 13والفقربة ب من
املـ ــادة  )18دون أن ي ـحــدد إذا مــا كــان
ّ
القانون نافذًا أو ال .حينها ،أكد رئيس
املـجـلــس عـصــام سليمان ل ــ»األخ ـبــار»
أنه «ال يمكن تطبيق قانون اإليجارات
ب ـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ــواد وال ـ ـف ـ ـق ـ ــرات ال ـ ـتـ ــي ج ــرى
إبطالها» ،وذلك قبل أن ينقل املالكون
عنه «نفيًا لهذا التصريح وأنــه جرت
ت ـجــزئــة ك ــام ــه» .عـشـيــة رأس الـسـنــة،

ّ
مياومو الضمان يعلقون إضرابهم

تقرير

فاتن الحاج
ل ــم ي ــدم اإلض ـ ــراب امل ـف ـتــوح ملـيــاومــي
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـلـ ـضـ ـم ــان
االج ـت ـم ــاع ــي أكـ ـث ــر م ــن ي ــوم ــن ،فـقــد
ع ـ ّـل ـق ــوه اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
«ح ــرص ــا ع ـل ــى م ـص ـل ـحــة ال ـص ـن ــدوق
ً
وت ـس ـه ـي ــا ألم ـ ـ ــور امل ـن ـت ـس ـب ــن إل ـيــه
وامل ـ ـض ـ ـمـ ــونـ ــن وإفـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــا إلجـ ـ ـ ــراء
االتـ ـص ــاالت م ــع املـعـنـيــن بقضيتنا
املـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة» .ه ـ ـ ــذا م ـ ــا ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي ب ـي ــان
التعليق .عــزا املـيــاومــون الـعــودة عن
اإلضــراب إلــى ظهور بــوادر حل ـ كما
قــالــوا ـ مـثــل «إعـ ــان وزي ــر الــوصــايــة

وقــوفــه إل ــى جانبنا والـصـيـغــة التي
اقـتــرحـهــا علينا املــديــر ال ـعــام محمد
ك ــرك ــي ،وت ـق ـضــي بـتـعــديــل امل ـ ــادة 54
م ــن ق ــان ــون امل ـ ــوازن ـ ــة الـ ـع ــام ــة ،ال ـتــي
تنص على إجــراء مباراة في مجلس
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة املـ ــدن ـ ـيـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـص ــورة
استثنائية ومل ــرة واح ــدة فـقــط» .لكن
مثل هذا التعديل يحتاج إلى قانون
ّ
معطل
في مجلس النواب،
واملجلس ّ
ّ
حــال ـيــا .بـعــض ال ـع ـمــال عــل ـقــوا بــأنـهــا
«إبـ ـ ـ ــرة مـ ــورفـ ــن جـ ــديـ ــدة ون ــاط ــري ــن
طبخة يأخذ فيها كل زعيم حصته»!
وك ــان كــركــي ق ــد دع ــا امل ـيــاومــن عبر
حديث لـ«اللواء» إلى إعطاء القضية

بعض الوقت لتوفير الغطاء القانوني
ّ
مل ـعــال ـج ـت ـهــا ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «ال ـحــل
ال ــوح ـي ــد ألزم ـ ــة ع ـ ّـم ــال ال ـف ــات ــورة في
الضمان يكون بمحاولة الضغط من
مجلس إدارة الضمان ووزارة العمل
ع ـل ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الس ـت ـص ــدار
ق ــرار استثنائي ،ومل ـ ّـرة واح ــدة فقط،
ُيـجـيــز تثبيتهم وإخـضــاعـهــم لنظام
املياومني وإنصافهم».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـشـ ــرح نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
مجلس إدارة الصندوق غازي يحيى
ً
ل ــ«األخ ـبــار» ،قــائــا إن ه ــؤالء العمال
ُ
ليسوا مياومني ،بل استعني بهم في
فترة من الفترات بدوام جزئي بصفة

البحث عن صيغة للحل
ضمن نظام المياومين
تحقق التوازن

ّ
«عـ ــتـ ــالـ ــة» ق ـب ــل أن ي ـك ـت ـســب عـمـلـهــم
م ــع ال ــوق ــت ص ـفــة الــدي ـمــومــة ،ل ـكــن ال
ّ
يـطـبــق عـلـيـهــم ق ــان ــون الـعـمــل إال إذا

اسـتـصــدروا ق ــرارًا مــن املحكمة بذلك.
ومع ذلك ،يقول يحيى إن الحل وضع
ّ
ع ـلــى ال ـس ـك ــة ،إذ إن ه ـن ــاك إمـكــانـيــة
إليـ ـ ـج ـ ــاد ص ـي ـغ ــة لـ ـه ــم ضـ ـم ــن ن ـظ ــام
املـيــاومــن ال ــذي ص ـ ّـدق عليه مجلس
ّ
اإلدارة .ويـشـيــر إل ــى أن املـطـلــوب أن
يرفع املدير العام إلى مجلس اإلدارة
ن ـظ ــام املـ ـب ــاراة امل ـح ـص ــورة بــالـعـمــال
الحاليني في مجلس الخدمة املدنية،
يضاف إليهم من يرغب في االشتراك
باملباراة بحسب القضاء مع تحديد
الحاجات ليقره املجلس ويرفعه إلى
وزيــر الوصاية وزيــر العمل سجعان
قزي ،الذي يرفعه بدوره إلى مجلس

األربعاء  15تموز  2015العدد 2641

مجتمع وإقتصاد

دراسة

أخبار

انعدام الشعور باألمان

 %25من الالجئين تعرضوا لالعتداء

ّ
صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري
بأن «القانون غير نافذ» ،إال أنه حتى
ال ـس ــاع ــة ،وب ـع ــد  7أشـ ـه ــر ،م ــن إط ــاق
هــذا املــوقــف لــم يجر اتـخــاذ أي خطوة
عملية تقضي بتعليق نفاذ القانون.
وفيما كان «الرهان» على لجنة اإلدارة
وال ـعــدل لـلــدفــع بـهــذا االت ـجــاه وإج ــراء
الـتـعــديــات املـنـصـفــة لـلـطــرفــن ،أقــرت
األخيرة بعض التعديالت «الشكلية»
ف ـ ــي نـ ـيـ ـس ــان املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،م ـب ـق ـي ــة ع ـلــى
«إشكاليات القانون».
وكان رئيس مجلس القضاء األعلى قد
اجتمع منذ نحو ستة أشهر مع قضاة
اإليـجــارات لـ«تقريب وجهات النظر»
وللحؤول دون التباينات الحاصلة،
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،ل ـت ـج ـن ـيــب «ال ـف ــوض ــى
ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـح ــاص ـل ــة» .وب ـع ــد فـتــرة
على االجتماع ،أكدت مصادر قضائية
أن هـ ـن ــاك ت ــوج ـه ــا ل ـل ـق ـضــاة لـتــأخـيــر
بـ ّـت الــدعــاوى ،إال أن فترة التأخير لم
ً
تــدم طــويــا ،حتى بــدأ بعض القضاة
ب ـ ــإص ـ ــدار األحـ ـ ـك ـ ــام امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،تـ ــارة
باالستناد إلى القانون األسبق ،وتارة
باعتبار القانون الجديد نافذًا.
يقول املحامي ماجد ّ
فياض إنه بغض
الـنـظــر ع ــن األح ـك ــام املـتـنــاقـضــة الـتــي
ت ـصــدر (سـ ــواء تـلــك ال ـتــي اع ـت ـبــرت أن
ال ـقــانــون نــافــذ أو ال)« ،ه ـن ــاك حـقــوق
ُ
ُ
تـكـتـســب وح ـق ــوق أخ ــرى ت ـه ــدر ج ــراء
هذا التناقض» .ويضيف فياض« :لم
ً
يعد املرء فعال يدرك في ظل أي قانون
ي ـت ـقــاضــى ب ــه أمـ ـ ــام ال ـق ـض ــاء ف ــي ظــل
مسألة الصراع الدائم».
ي ـق ــول رئ ـي ــس مـحـكـمــة تـمـيـيــز ســابــق
ل ـ ـ ـ ــ»األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» إن «االخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاف ف ــي
االجتهاد هو شــيء طبيعي» ،مخففًا
م ــن «وهـ ــج» الـتـحــذيــر م ــن تـنــاقـضــات
األحـ ـك ــام ال ـت ــي ي ـث ـيــرهــا ك ـث ـي ــرون من
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــن .ي ـس ـت ـب ـعــد
الـقــاضــي إمكانية وص ــول الكثير من
الــدعــاوى إلــى التمييز ،وبالتالي «إن
الهيئة الـعــامــة التمييزية كــي ّ
تكرس
وج ـه ــة ن ـظ ــر ،عـلـيـهــا أن تـسـتـنــد إلــى
قضايا تـكــون قــد وصـلــت أســاســا إلى
هــذه املحاكم» .إال أن مصدرًا قانونيًا
يقول إنه يحق ألي متضرر من أحكام
الـ ـقـ ـض ــاة ال ـع ــدل ـي ــن مـ ــداعـ ــاة ال ــدول ــة
بشأن املسؤولية الناجمة عــن أعمال
ال ـقــاضــي« ،ف ــي ح ــال الـخـطــأ الجسيم
ال ـ ــذي ي ـف ـتــرض أن ال ي ـقــع ف ـيــه قــاض
يهتم بواجباته» ،وفق ما تنص عليه
املادة  741من القانون.

الـ ـ ـ ـ ــوزراء التـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار اس ـت ـث ـنــائــي.
لـكــن املـتــابـعــن للقضية يـعـلـمــون أن
ال ـحــل لـيــس ب ـهــذه ال ـب ـســاطــة ،واألم ــر
ي ـن ـت ـظ ــر صـ ـفـ ـق ــة إلح ـ ـق ـ ــاق ال ـ ـت ـ ــوازن
الطائفي.
رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي ل ـن ـقــابــات
العمال واملستخدمني كاسترو عبد
الله ،قال إن االتحاد يقف إلى جانب
املـيــاومــن ،داعـيــا ممثلي الـعـمــال في
مجلس إدارة الـصـنــدوق إلــى اتـخــاذ
املــوقــف الـحــاســم وتـطـبـيــق الـقــانــون،
وأن ي ـت ــوق ـف ــوا ع ــن ت ـس ـه ـيــل وإمـ ـ ــرار
الـ ـصـ ـفـ ـق ــات عـ ـل ــى حـ ـ ـس ـ ــاب الـ ـعـ ـم ــال
واملوظفني.

أظهر الملخص التنفيذي
لدراسة ستطلقها جامعة
القديس يوسف نهاية
هذا الشهر ،أنه مع مرور
الوقت يتدنى مستوى
األمان لدى الالجئين
السوريين ،وتسوء
عالقاتهم مع السلطات.
فـ  %25من الالجئين
تعرضوا العتداءات لم
يبلغوا بمعظمهم
عنها ،خوفًا ّ من
التوقيف ،ألن  %70منهم
ال يملكون أوراقًا قانونية،
ما يعزز شعورهم
بانعدام األمان
إيفا الشوفي
م ـ ـنـ ــذ أن ب ـ ـ ـ ــدأ ت ـ ــدف ـ ــق ال ــاجـ ـئ ــن
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن إلـ ـ ــى ل ّـ ـبـ ـن ــان ارت ـف ـع ــت
األصــوات التي حــذرت من مخاطر
عدم اعتماد استراتيجية واضحة
في التعامل معهم وعدم إدارة هذا
ّ ّ
املـلــف بشكل سـلـيــم .إل أن الــدولــة
اختارت الهرب ،فاعتمدت سياسة
«ال ــاس ـي ــاس ــة» ف ــي مــواج ـهــة أكـبــر
أزمـ ــة ل ـج ــوء .ب ـعــد س ـن ــوات قـلـيـلــة،
عـ ـن ــدم ــا تـ ـ ـج ـ ــاوز ع ـ ـ ــدد ال ــاج ـئ ــن
امل ـل ـيــون ،انـتـبـهــت مـنـظـمــات األم ــم
املتحدة إلى ضــرورة االلتفات إلى
املجتمعات املضيفة حيث يتنافس
الالجئون واللبنانيون على موارد
ق ـل ـي ـلــة ،م ــا سـ ـي ــؤدي إلـ ــى ان ـف ـجــار
هــذه املجتمعات بــوجــه الالجئني،
فبدأت بتنفيذ مشاريع مخصصة
لهذه املجتمعات بهدف امتصاص
ال ـتــوتــر وتـخـفـيــف االح ـت ـق ــانّ .أم ــا
ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ّـقــد ان ـت ـظــرت
س ـنــوات لـتـقــرر ال ـتــدخــل فــي إدارة
امل ـلــف ،فــأوقـفــت الـلـجــوء ،وفــرضــت
إجـ ـ ـ ــراءات مـ ـش ـ ّـددة ع ـلــى ال ـح ــدود.
ّ
ســلـمــت املـفــوضـيــة الـعـلـيــا لـشــؤون
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ق ـ ــاع ـ ــدة م ـع ـل ــوم ــات ـه ــا
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لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وت ـ ـح ـ ــدي ـ ـدًا لـ ـ ـ ـ ــوزارة
ُ
الشؤون االجتماعية ،وفيما تعلن
املفوضية وجود مليون و 100الف
الجئ ،يتحدث الكثيرون عن أعداد
أكبر .ال تعرف الدولة فعليًا من هم
الالجئون املوجودون على أرضها،
وأين يوجدون ،وقد أظهر امللخص
التنفيذي لــدراســة بـعـنــوان «مــدى
إحـ ـ ـس ـ ــاس الـ ــاج ـ ـئـ ــن الـ ـس ــوري ــن
باألمان في لبنان» ،أجراها معهد
الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة
القديس يوسف ،وستصدر نهاية
ّ
هــذا الشهر ،أن  %70من الالجئني
ال ي ـم ـل ـكــون وث ــائ ــق إقـ ــامـ ــة ،فـيـمــا
 %79ف ـقــط مـنـهــم م ـس ـج ـلــون لــدى
املفوضية.
ّ
تــأخــر الــدولــة فــي إدارة األزم ــة أثــر
على
كثيرًا باللبنانيني والالجئني ّ
ّ
حد سواء ،وقد أثبتت الدراسة أنه
مــع م ــرور الــوقــت يـتــدنــى مستوى
األمان لدى الالجئني واللبنانيني،
كذلك تسوء عــاقــات الالجئني مع
السلطات.
ّ
وي ـظ ـه ــر أن  %34م ــن ال ـس ــوري ــن
ف ــي ب ـي ــروت ال ي ـش ـعــرون ب ــاألم ــان،
وتنخفض هــذه النسبة إلــى %30
في الشمال %27 ،في البقاع%18 ،
في جبل لبنان و %13في الجنوب.
إذًا ،عـ ّـبــر ال ــاج ـئ ــون ع ــن مـسـتــوى

 %28من الالجئين
ال يتمكنون من
الوصول إلى الخدمات
أعـلــى مــن األم ــان فــي الـجـنــوب ،في
ّ
ح ــن أن امل ــوج ــودي ــن ف ــي عــرســال
ُ
وطــرابـلــس وب ـيــروت سـجــل لديهم
أدنـ ــى مـسـتــوى م ــن األم ـ ــان .يـحــدد
الـقـســم ال ـثــانــي م ــن ال ــدراس ــة مــدى
شعور اللبنانيني باألمان ،إذ ّ
تبي
ّ
أن نـحــو  %50مــن الـلـبـنــانـيــن في
أغلب املناطق ال يشعرون باألمان،
وي ـت ـط ــاب ــق ت ــوزي ــع ه ـ ــذا ال ـش ـعــور
حـســب املـنــاطــق مــع تــوزيــع شعور
الالجئني.
ي ـ ــؤث ـ ــر حـ ـ ـص ـ ــول الـ ــاج ـ ـئـ ــن ع ـلــى

األوراق ال ـقــانــون ـيــة ك ـث ـي ـرًا بـمــدى
ش ـعــورهــم بـ ــاألمـ ــان ،ف ـ ـ  %91من
ال ـس ــوري ــن ي ـع ـت ـقــدون أن اإلق ــام ــة
ت ــؤث ــر ب ـم ــدى ش ـع ــوره ــم ب ــاألم ــان.
وحـ ـس ــب الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،اع ـ ـتـ ــرف 293
الج ـ ـئ ـ ــا م ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ــل  1200الجـ ــئ
ّ
بتعرضهم /أو عائالتهم
مستطلع
لحالة اع ـتــداء ،أي نسبة  %25من
الالجئني تعرضت لــاعـتــداء ،لكن
 %69مــن ه ــؤالء لــم يـفـعـلــوا شيئًا
ردًا على االع ـتــداء فيما أبـلــغ %13
ف ـق ــط م ـن ـهــم ال ـس ـل ـط ــات %86 .مــن
َ
هــذه الـحــاالت ُح ِّملت مسؤوليتها
ّ
ملـعـتــديــن لـبـنــانـيــن ،وق ــد ُســجـلــت
أع ـل ــى ن ـس ـبــة م ــن االعـ ـ ـت ـ ــداءات في
بـيــروت ،طرابلس ،عــرســال ،اللبوة
وبـعـلـبــك .الـسـبــب الــرئـيـســي لـعــدم
ال ـت ـب ـل ـيــغ ه ــو عـ ــدم امـ ـت ــاك ه ــؤالء
إق ـ ـ ــام ـ ـ ــات ،م ـ ــا يـ ـع ـ ّـرضـ ـه ــم ل ـخ ـطــر
التوقيف من قبل األجهزة األمنية،
فـتـتـحـ ّـول القضية مــن اع ـتــداء إلــى
عدم امتالك أوراق قانونية .يشكو
ال ــاجـ ـئ ــون أن ال ـس ـب ــب الــرئ ـي ـســي
ل ـع ــدم ام ـتــاك ـهــم أوراق ـ ـ ــا قــانــونـيــة
هــو ض ــرورة وج ــود كفيل لبناني
وارتـ ـ ـف ـ ــاع ت ـك ـل ـفــة ال ـ ــرس ـ ــوم .يــؤثــر
ان ـع ــدام األوراق الـقــانــونـيــة بتنقل
الالجئني ،خصوصًا على حواجز
الـقــوى األمنية ،إذ صـ ّـرح  %48من
ال ــذي ــن ال ي ـم ـل ـكــون إقـ ــامـ ــات أن ـهــم
واجهوا مشاكل على الحواجز.
ُ
تعتبر املديرية العامة لألمن العام
الـ ـجـ ـه ــاز األك ـ ـثـ ــر س ـ ــوءًا بــالـنـسـبــة
إل ــى الــاج ـئــن ،إذ تــؤكــد ال ــدراس ــة
ّ
أن الـ ـنـ ـظ ــرة األك ـ ـثـ ــر س ـل ـب ـيــة ل ــدى
الــاجـئــن هــي لــأمــن ال ـع ــام ،فيما
ّ
أع ـلــن نـحــو  %75مـنـهــم أن لديهم
نـ ـظ ــرة إي ـج ــاب ـي ــة ل ـل ـج ـيــش وق ــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي .وت ـل ـفــت ال ــدراس ــة
ّ
إلى أن أكثر الرجال يتسجلون لدى
األمـ ــن ال ـع ــام ،بـيـنـمــا ال ـن ـســاء أكـثــر
ً
احتماال للتسجيل لدى املفوضية،
علمًا بأن النساء يواجهن مشاكل
أقل على الحواجز مقارنة بالرجال.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول إلـ ــى
ّ
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ،تـ ـ ـب ـ ـ ّـن أن  %28مــن
الالجئني ال يتمكنون من الوصول
إلى الخدمات مقابل  %27يتمكنون
أحيانًا من الوصول إلى الخدمات.
وق ـ ــال  %37م ـن ـه ــم إنـ ـه ــم ي ـت ـل ـقــون
م ـعــام ـلــة س ـي ـئــة ع ـنــدمــا ي ـحــاولــون
الحصول على الخدمات.

مزارعون يطالبون
برفع التعديات عن ساقية رأس المال
نفذ مزارعون من الهرمل اعتصامًا أمس للمطالبة
برفع «التعديات عن ساقية رأس املال ومنع الهدر
وتنظيم التوزيع ليتمكنوا من ري البساتني التي
ي ـهــددهــا ال ـي ـبــاس» .ودع ــا املـعـتـصـمــون املعنيني
إل ــى «إي ـج ــاد حــل ســريــع لـلـمــوضــوع بـعــد تحول
مجرى الساقية إلــى مصب للمياه اآلسـنــة ،التي
تفوح منها روائــح تهدد سكان البيوت املجاورة
باألمراض ،محذرين من التصعيد في حال عدم
التجاوب مع مطالبهم».
نقابة المستشفيات:
شكاوى المرضى ستستمر!
اللقاء الــذي عقده وزيــر الصحة وائــل أبــو فاعور
مــع نـقــابــة أص ـحــاب املـسـتـشـفـيــات الـخــاصــة في
مبنى اإلدارة املركزية للجامعة اللبنانية ،عرض
فيه أصحاب املستشفيات مطالبهم ،وال سيما
تـســديــد ال ــدي ــون لـهــم املـسـتـحـقــة فــي ذم ــة الــدولــة
اللبنانية ،فيما طالبهم أبــو فاعور باملبادرة إلى
معالجة ش ـكــاوى املــرضــى ،الــذيــن يـعــانــون على
أب ــواب املستشفيات ،وتحسني معاملة مرضى
وزارة الصحة ،فال يشعر هؤالء بأنهم مرذولون
أو مــرفــوضــون عـنــدمــا يـعــالـجــون عـلــى حـســاب
ال ــدول ــة ،وال ـت ــزام الـفــواتـيــر الـصـحـيـحــة ،فــا يعمد
بعض املستشفيات إلى تضخيم بعض الفواتير.
وقال رئيس النقابة سليمان هارون «إن الوصول
إلى هدف عدم وجــود شكاوى على اإلطــاق هو
أمــر صعب جـدًا ،لكننا من دون شــك ،اتفقنا مع
الوزير أبو فاعور على أن تقوم املستشفيات من
ضمن اإلمـكــانــات املتاحة ،بأقصى مــا يمكن أن
تـقــوم بــه ،على أن يعمل وزي ــر الصحة وال ــوزارة
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ع ـل ــى ت ــأم ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ـش ــروع ــة
للمستشفيات».
ً
ابتداء من أول أيلول
حراك هيئة التنسيق
تستعد هيئة التنسيق النقابية لتنفيذ خطواتها
ً
ابتداء من أوائل أيلول املقبل
التصعيدية امليدانية
بــالـتــزامــن مــع ع ــودة املـ ــدارس ،وإن كــانــت تسعى
إلى أن يكون التحرك في أوجه مع انعقاد الدورة
االستثنائية ملجلس النواب إذا انعقدت للضغط
باتجاه إقرار سلسلة الرتب والرواتب .كذلك فهي
ُ
تـعـ ّـد ل ــدورة إع ــداد نقابي للمعلمني فــي بــدايــة آب
املقبل وللموظفني في منتصف أيلول.
رابطة موظفي اإلدارة
ّ
تلوح بالخيارات الصعبة
ح ــذرت الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة لــرابـطــة مــوظـفــي اإلدارة
العامة من «أن عدم إقرار السلسلة للسنة الرابعة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ب ـعــدمــا قـ ــارب الـتـضـخــم ،%150
سيدفع الرابطة إلى خيارات صعبة ،ال نتمنى أبدًا
الوصول إليها ،وهي تدعو املسؤولني إلى ّ
تحمل
مسؤولياتهم حرصًا على اإلدارة ومصالح الناس
والوطن ،وهي لن تبقى مكتوفة األيــدي أمــام هذا
االستهتار بحقوقها ،ألنــه بسقوط اإلدارة ،التي
كــانــت وستبقى املساحة الــوحـيــدة الـتــي تتالقى
فيها كل مكونات املجتمع اللبناني ،ينهار الوطن».
الدورة الثانية المتحانات المهني
في  15أيلول
كشف وزيــر التربية الياس بو صعب ،أن الــدورة
الثانية لالمتحانات املهنية ستقام في  15أيلول
املـقـبــل .وأع ـلــن ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــده في
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي في
الدكوانة ،صدور نتائج عشرة آالف مرشح فقط،
على أن ذلك سيستمر في األيــام املقبلة بحسب
إن ـجــاز عـمــل ال ـل ـجــان .وت ـحــدث عــن نـســب نجاح
ً
متفاوتة ،ففي الفنون الفندقية مثال بلغت نسبة
الـنـجــاح  ،%79وف ــي الـبـيــع وال ـعــاقــات الـتـجــاريــة
المست  .%18,9وقــال ّإن العام املقبل سيشهد
تـسـجـيــل ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي لـكــل مــرشــح عند
تقديمه طلب الترشيح لكي تصله النتيجة فور
صــدورهــا على عنوانه الـخــاص ،ولكي ال يتكبد
مشقة االنتظار أو ثمن رسائل نصية .وقد تقدم
إلى امتحانات التعليم املهني نحو  30ألف مرشح
يتوزعون على  157اختصاصًا.
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جعفر البكلي*
ّ
تكدس آالف الكويتيني فــوق بعضهم بعضًا
داخل ساحة حصن صغير ال تزيد مساحته
عـلــى سـتــة آالف مـتــر مــربــع ،يسمى «القصر
األح ـم ــر» وي ـش ــرف عـلــى شــاطــئ «ال ـج ـه ــراء».
وظلت تفترش األرض بني أولئك األلــوف من
البشر ،مئات الجثث التي أخــذت في التعفن
بفعل حرارة شمس الصيف الكويتي الالهب...
ُ
ولــم تــكــن رائـحــة املــوتــى فقط هــي الـتــي تزكم
األنــوف في ذلــك املحبس البغيض ،بل كانت
هـنــالــك روائ ــح مـنـ ّـوعــة أخ ــرى :ق ـ ْـيء الجرحى
وعرق األجساد الننت ،وبراز اآلدميني املبعثر
في كل مكان ،والدواب التي تزاحم البشر على
بقعة ظلّ ،
ثم إذا اقتضاها الحال فهي تبول
عليهم ...ولقد زاد ذلــك الـهــوان عويل النساء
ّ
ال ــائ ــي ي ـن ــدب ــن قـ ـت ــاه ــن ،ون ـش ـي ــج األط ـف ــال
الذين يطلبون ،منذ األمــس ،املاء فال يجدون
مـنــه ق ـطــرة واحـ ــدة تـخـفــف ال ـظ ـمــأ .لـقــد صــار
املــاء والطعام مفقودين تمامًا في هذا املكان
املحاصر من أركانه األربعة بآالف مؤلفة من
جنود عبد العزيز آل سعود املتعطشني للعق
دماء الكويتيني!
كـ ــان الـ ـف ــزع والـ ـج ــزع ي ـف ـتــرســان أرواح أهــل
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،والـ ـ ـج ـ ــوع وال ـ ـع ـ ـطـ ــش يـ ـعـ ـص ــران
ّ
األم ـ ـعـ ــاء واأللـ ـ ـس ـ ــن ،والـ ـ ــذل وال ـ ـ ِـغ ـ ــل ي ـلــوثــان
الــوجــوه واألنـ ــوف ،والـغـيــظ والـقـهــر يكويان
ال ـق ـل ــوب والـ ـعـ ـق ــول ...أهـ ــذا ه ــو الـ ــذي جــاء نــا
طريدًا فآويناه ،وجائعًا فأطعمناه ،وعاريًا
ً
ف ـك ـس ـي ـن ــاه ،وذل ـ ـيـ ــا ف ــأك ــرمـ ـن ــاه ،ومـسـكـيـنــا
فأغنيناه؟! أهــذا الــذي رددنــا عليه ُملكه بعد
أن باد ،ورفعنا له ذكره بعدما ماد ،وأمددناه
بمال ورجال ّ
وعدة وعتاد؟! أهكذا يكون جزاء
ّ
اإلحسان؟! ال ،واملهزلة ،أن ابن سعود وجنوده
ّ
األجالف يزعمون أنهم ما جاؤونا بالذبح إل
ليدخلوا أهــل الكويت لــإســام؟! ّ
وأي إسالم
ه ــذا ال ــذي تــذبـحــونـنــا لـتــدخـلــونــا ف ـيــه؟! وأيّ
إسالم سعودي هذا الذي يقنص أهل الكويت،
حينما يخرجون بضعة أمتار من محبسهم
ف ــي «ال ـق ـصــر األحـ ـم ــر» ل ـيــدف ـنــوا ق ـتــاهــم ،أو
لـيـسـحـبــوا جـثــث مــوتــاهــم م ــن الـ ـف ــاة؟! ّ
وأي
ّ
ّ
يجوع الكويتيني ويعطشهم ،ويمنع
إســام
ّ
كــل سفينة غــوث أن تصل لـهــم ،بــل ينهبها،
ّ
ويقتل بحارتها ،على شاطئ «الجهراء»؟!
كان ّ
املكدسون خلف أسوار «القصر األحمر»،
وفـ ــوق أب ــراج ــه ،وب ــن غ ــرف ــه ،وف ــي ســاحـتــه،
وديوانيته ،ومسجده ،وإسطبله ،قرابة ثالثة
آالف كويتي ( ،)1يمثلون معظم أف ــراد ذلك
املجتمع الصغير :الشيب والشباب ...السادة
وال ـع ـب ـي ــد ...األغ ـن ـي ــاء وال ـض ـع ـف ـّـاء ...األط ـفــال
والنساء ...البدو َ
والحضر ...السنة والشيعة...
وك ــان شـيــخ الـكــويــت نفسه ســالــم بــن مـبــارك
الصباح بني أولئك القوم املحاصرين ،وكان
بعض من أفراد األسرة الحاكمة ،مثل الشيخ
ج ــاب ــر ال ـع ـبــد ال ـل ــه ال ـص ـب ــاح ،ج ـثــة مـضـ ّـرجــة
تفترسها الكواسر في الخالء! ولم ّ
يشك القوم
امل ـكـ ّـدســون ،فــي تلك الـجـحــور الـضـ ّـيـقــة ،نهار
االثنني الحادي عشر من شهر تشرين األول
 ،1920أن عاصفة الحرب التي توشك أن تدور
رحــاهــا مــن جــديــد ،فــي هــذه الليلة الشنعاء،
ستكون نتيجتها الحتمية إبادة شاملة ألهل
ال ـكــويــت! فـلـقــد ك ــان لـهــم فــي هــزيـمــة األم ــس،
ٌ
درسّ ،
أي درس! وكيف لهم أن َيهزموا أولئك
ّ
الــوحــوش الذين يسمون أنفسهم «إخــوانــا»،
وما هم ببشر عاديني ،بل صنف من األحياء
– األموات؟!
غــرقــت الشمس فــي البحر ،وأطـبــق فـ ّـك الليل
وزاغ ــت األب ـصــار ،وبلغت الـقـلــوب الحناجر،
وظ ـ ـل ـ ــت ال ـ ــري ـ ــح ت ـ ـس ـ ــوق إل ـ ـ ـ ــى الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــن
املحصورين أصوات ُحداء الوهابيني البعيد،
وهم ينشدون أهازيجهم« :ابراهيم يا عمود
الدين ،امحمد يا رسول الله»ّ ...
«هبت هبوب
الجنة ،وين انت يا باغيها»ّ ...
«خيال الخيل،
وأنا أخو من طاع الله» ...وشيئًا فشيئًا أخذ
ّ
نسق األهــازيــج يــرتـفــع ،وك ــان ذلــك معناه أن
الغزاة يقتربون .ولم يلبث الكويتيون حتى
بدأوا يلمحون من بعيد جحافل الوهابيني،
بـعـمــامــاتـهــم ال ـتــي ت ـمـ ّـيــزهــم ،وه ــم يـشـهــرون
السيوف ،ويرفعون البيارق .كان «اإلخــوان»
يسيرون إلــى الحصن صفوفًا مستقيمة من
ورائها صفوف ،وكأنهم يقومون إلى صالة.
ّ
ثم تمركزوا بمدافعهم الحربية الضخمة فوق
رابية قريبة استعدادًا لقصف الحصن على
مــن ف ـيــه .وص ـعــد بـعــض الـجـنــود الكويتيني
حــام ـلــن ب ـنــادق ـهــم ،إل ــى «ال ـغ ــول ــة» الـغــربـيــة
الـجـنــوبـيــة املـطـلــة عـلــى ج ـمــوع األع ـ ــداء ،كي

ي ـع ــاون ــوا ال ــرج ــال امل ــراب ـط ــن ه ـن ــاك .وكــانــت
هـ ــذه «الـ ـغ ــول ــة» (ك ـم ــا ت ـس ـمــى ف ــي ال ـكــويــت)
إح ـ ــدى أبـ ـ ــراج أربـ ـع ــةٍ ش ـ ّـي ــدت ل ـل ـمــراق ـبــة في
زواي ــا الـحـصــن .وجـثــم آخ ــرون عـلــى األرض،
يتربصون للسعوديني ببنادقهم ،من خلف
«املــزاغ ـيــل» الكثيرة فــي ال ـســور .وكــانــت هذه
ثـقــوبــا مـتـفــاوتــة األح ـجــام حـفــرت فــي جــدران
الحصن ،من أجل أن تكون مكمنًا للتصويب
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــزاة .ف ـ ـجـ ــأة رج ـ ـفـ ــت «ال ـ ــراجـ ـ ـف ـ ــة»،
فاشتعلت األرض والـسـمــاء بـقــذائــف مــدافــع،
ورصــاص بنادق أربعة آالف وهابي أطلقوا
حـمـمـهــم دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،ف ــي ل ـح ـظــة واح ـ ــدة،
بإشارة من زعيمهم فيصل الدويش.

السلطان واإلخوان

ً
ك ــان «ال ــراج ـف ــة» مصطلحًا قــرآنـيــا داال على
ّ
ّ
لحظة إفناء الله للدنيا ،ودكها دكًا ،تحضيرًا
ملـيـعــاد الـقـيــامــة .ولـقــد تبنى «اإلخ ـ ــوان» ذلــك
املـصـطـلــح ،ليجعلوه لـقــب صدمتهم األول ــى
ألع ــدائـ ـه ــم ع ـن ــد ال ـ ـحـ ــرب .ف ـك ــان ــت «ال ــراج ـف ــة
الوهابية» حملة قصف منظمة تستغرق من
الجنود بضع دقائق ُ
يدكون فيها معًا ّ
عدوهم
ُ
م ــن دون ّ
أي ت ــوق ــف .واع ــتـ ـب ــر هـ ــذا تـكـتـيـكــا
عسكريًا جهنميًا ،في عالم الجزيرة العربية،
فــي بــدايــة الـقــرن العشرين! ولــم يكن بمقدور
األع ــداء  -وهــم ع ــادة عـصــابــات َ
قبلية بدوية
ّ
والفر  -أن يصمدوا
غير منظمة تعتمد الكر
أم ـ ــام هـ ــذا ال ـط ــوف ــان م ــن الـ ـن ــار ال ـ ــذي يـنـهــال
ّ ّ
ثم إن «اإلخوان» أحيوا من
عليهم بال توقف!
ً
تــراث «السلف» أسلوبًا آخــر هائال لم تعرفه
ّ
ح ــروب الـصـحــراء ق ــط ،وذل ــك هــو اإلق ـبــال بال
إدبــار ،والزحف إلــى األمــام دومــا من دون ّ
أي
تفكير في التولي ،والحرص على املوت بمثل
حرص اآلخرين على الحياة!
ب ــدأ «الـقـصــر األح ـم ــر» ي ـتــداعــى ،تـ ّلــك الليلة،
تحت واب ــل عظيم مــن ال ـنــار .فانقضت عليه
صفوف «اإلخ ــوان» املتتالية ،وهــم يهرولون
م ـت ـقــدمــن بــاس ـت ـقــامــة ع ـج ـي ـبــة ،ال يــردع ـهــم
رصــاص أو جــراح أو حـتــوف! وكــان جيشهم
فــي مـعــركــة «ال ـج ـه ــراء» يـتـكــون مــن جناحني
م ــن ال ـف ــرس ــان ،وأربـ ــع ف ــرق م ــن امل ـش ــاة :فــرقــة
«مـبــايــض» ،وفــرقــة «فريتان واالث ـلــة» ،وفرقة
«قرية السفلى» ،وفرقة «قرية العليا» .وكانت
ُ
كل هذه أسماء «هجر» استوطنها «اإلخوان»،
في فيافي نجد .وانعزلوا داخلها مهاجرين
بــأنـفـسـهــم مــن الــدن ـيــا م ـتــاع ال ـغ ــرور ،بــاذلــن
أرواح ـه ــم لـلـجـهــاد فــي سـبـيــل إع ــاء شريعة
الله ،وتعلم ضوابط الدين املستقيم ونواهيه
كما ّ
حددها السلف الصالح.
ك ــان ه ــؤالء «اإلخ ـ ــوان» كـنـزًا ســاقــه الـلــه البــن
س ـعــود! ولـقــد فـطــن عـبــد الـعــزيــز ســريـعــا إلــى
ج ـ ـ ــدوى االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء ال ـس ـل ـف ـيــن
الجهاديني في حمالته التوسعية ،فشملهم
بـحـمــايـتــه الـسـيــاسـيــة املـطـلـقــة ،مـنــذ أن ـشــأوا
أولـ ـ ــى خ ــاي ــاه ــم ف ــي نـ ـج ّــد ،ف ــي حـ ـ ــدود ع ــام
ّ .1912
ثم إن عبد العزيز ملا رأى شدة بأسهم
فــي الـقـتــال ،عمل على االس ـتــزادة منهم ،فمدّ
م ـهــاجــري ـهــم بــأن ـص ــار م ــن مـخـتـلــف الـقـبــائــل
النجدية ،وسلحهم بأجود ما حصل عليه من
السالح اإلنكليزيّ ،
ومولهم بخيرات الغنائم
املنهوبة ...وكانت تلك سياسة ناجحة ،فلقد
ً
وج ــد الـسـلـطــان فــي «اإلخ ـ ــوان» بــديــا ظــافـرًا
وضــاريــا ومنظمًا يستغني بــه عــن عصائب
البدو االنتهازيني الذين س ـ ّـودوا وجهه ،في
معركتي «جراب» و«كنزان» عام  .1915وكذلك
نـمــت تـلــك الـهـجــر ،ورب ــت ب ــ«إخ ــوان مطيعني
لله» حتى ص ــاروا ،في عشر سنني ،أكثر من
سـتــن أل ــف مـقــاتــل ،ي ـكـ ّـونــون جـيـشــا وهــابـيــا
جهاديًا ذا صيت مرعب في كل أنحاء الجزيرة
العربية والعراق وشرق األردن؛ ال سيما بعد
املذابح ّ
املروعة التي اقترفها أفراده في معركة
ّ
«تربة» ،عام  ،1919ضد الحجازيني.

لقد فطن عبد العزيز سريعًا إلى جدوى االستفادة من هؤالء
السلفيين الجهاديين في حمالته التوسعية (مروان طحطح)

ّ
وك ــان مــن أسـبــاب مــا جــرى أن شيخ الكويت
ال ـج ــدي ــد س ــال ــم ب ــن مـ ـب ــارك ال ُـص ـب ــاح أظ ـهــر
توجسًا من االنتفاخ املفاجئ مللك ابن سعود
الذي ما كاد يستقيم له ُحكم نجد ،حتى ابتلع
األحساء شرقًاّ ،
ثم افترس بالد عسير غربًا.
ولعل َحسدًا ما قد خالط التوجس في نفس
ابن صباح؛ فهو كان يعرف ماضي آل سعود،
في منفاهم الكويتي ،أيام كان بعضهم يجيء
ّ
َز ّ
ري ـ ــا تــافـهــا إل ــى مـجـلــس أب ـيــه! ث ـ ّـم إن ضيق
ّ
شيخ امليناء التجاري األهــم في الخليج ،ما
ّ
علم سالم أن
لبث حتى استحال حنقًا ،حني ِ
ُ
«ه ُجر» اإلخــوان قد بدأت تقضم من أراضيه
هــو ،وأنهم أخــذوا يبنون مستوطنة جديدة
س ـم ــوه ــا «الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» ،ب ــالـ ـق ــرب م ــن آبـ ـ ــار م ــاء
كويتية .فأرسل لهم سرية من جنوده قوامها
 300مقاتل بـقـيــادة قريبه دعـيــج بــن سلمان
ّ ّ
الصباح ،ليطردهم من ذلك املكان .إال أن تلك
ُ
القوة سرعان ما هــزمــت ،يــوم  18أيــار ،1920
ب ـعــد أن هــاج ـم ـهــا ق ــائ ــد «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» فيصل
الدويش بأكثر من ألفني من أتباعه ،في مكان
يسمى َ
ّ
«ح َمض» (.)2
كــانــت هــزيـمــة شـيــخ الـكــويــت ،مــذلــة ومهينة.
ف ـم ــن ه ــزم ــوه ل ــم ي ـك ــون ــوا س ـ ــوى أتـ ـب ــاع مــن
ُ
اعتبر  -يومًا ما« -تابعًا» ألبيه! وبدا للشيخ
ّ
سالم الصباح أن تحالفاته اإلقليمية يجب
أن ي ـح ــدث ف ـي ـهــا ش ـي ـئــا م ــن ال ـت ـغ ـي ـيــر ،وأم ــا
تحالفاته الدولية فيجب أن يصير فيها شيء
من التمتني .وهكذا فإنه بادر ،قبل كل شيء،

الفاجر والتاجر
لم يكن ضمن مخططات عبد العزيز آل سعود،
عام  ،1920أن يفتك بالكويت .فهو يعلم جيدًا
أنها  -مثل باقي مشيخات الخليج الصغيرة
األخــرى  -إحــدى املحميات البريطانية .وهو
بنفسه قد تعهد للسير بيرسي كوكس ،في
البند السادس من اتفاقية «داريــن» (بتاريخ
 26كانون الثاني  )1915أن يتحاشى االعتداء
ّ ّ
ثم إن
على الكويت ،أو التدخل في شؤونها.
عــن سـلـطــان نـجــد كــانــت شــاخـصــة ،فــي ذلــك
العام ،نحو بالد حائل خاصة ،ونحو الحجاز
ّ
ت ــالـ ـي ــا .ول ـ ـكـ ــن وقـ ــائـ ــع ص ـغ ـي ــرة اسـ ـتـ ـج ـ ّـدت،
فأشعلت حربًا ضد الكويتيني.

كانت «الراجفة
الوهابية» حملة قصف
منظمة تستغرق من
الجنود بضع دقائق

إل ــى مـقــابـلــة الــوك ـيــل الـسـيــاســي الـبــريـطــانــي
في الكويت امليجور جون مور ليشكو له ما
ّ
تعرض له من أذى «اإلخوان» ،وليطلعه على
ما يخشاه من مكر ابن سعود بالكويت .وهدأّ
«املـيـجــور» مــن روع الشيخ التاجر ،وطمأنه
ّ
بـ ــأن ال ـكــويــت ال خ ــوف عـلـيـهــا ،فـهــي تحظى
برعاية الله وبريطانيا.
وبعد أن اطمأن ابن صباح لرضى ّ
الرب عنه،
أرسـ ــل إل ــى اب ــن رش ـي ــد ح ــاك ــم ح ــائ ــل ،طــالـبــا
ال ـت ـحــالــف م ـعــه ض ــد ال ـخ ـصــم امل ـش ـت ــرك ابــن
ّ
يضيع ابــن رشيد الفرصة ،فقام
سعود .ولــم
ب ــإرس ــال ن ـج ــدة م ــن ال ـف ــرس ــان إل ــى ال ـكــويــت،
بقيادة الشيخ ضــاري بن طــوالــة .ولــم يكتف
الشيخ ســالــم بـهــذا السند مــن حــائــل ،فسعى
ّ
إلـ ــى أن ي ــوط ــد ع ــاق ــات ــه م ــع شـ ـي ــوخ قـبـيـلــة
ّ
ال ـع ـج ـم ــان أع ـ ـ ــداء ابـ ــن سـ ـع ــود ،ورح ـ ـ ــب بـهــم
وبرجالهم ،في مشيخته ،من بعد أن طردهم
ّ ّ
ثم إن
عبد العزيز من موطنهم في األحساء.
ابن صباح  -وملزيد االحتياط  -أمر بعد أربعة
أيــام من هزيمة «حمض» ،ببناء سور جديد
ّ
ويصد املتربصني به
ثالث ليحيط بالكويت،
ّ
شرًا.
ّ
لكن هذه التحالفات واالحتياطات الجديدة
الـتــي اشـتـغــل عليها اب ــن ص ـبــاح ،لــم تجعله
يقطع شعرة معاوية نهائيًا مع ابن سعود.
ف ــأوف ــد لــأخـيــر ف ــي ال ــري ــاض وفـ ــدا ،ي ــوم 30
حزيران  ،1920وشكا إليه ما حصل منه ومن
ّ
«إخوانه» ،وذكره بأفضال آل الصباح على آل
سعود في أيام محنتهم في املنفى الكويتي.
ّ
ويبدو ّأن عبد العزيز لم ُ
يرقه هذا املن عليه،
ً
فخاطب مــن قــدم عليه مــن الكويتيني قائال:
«أم ــا فـضــل آل ص ـبــاح ع ـلـ ّـي -الـ ــذي يـعـ ّـيــرنــي
علي لسواهّ .
به -فالفضل لله ،وال فضل ّ
وأما
م ــا ح ــدث ب ــن ج ـن ــود ال ـكــويــت و«اإلخ ـ ـ ــوان»
مــن قـنــال ،فــا دخــل لــي فـيــه ،بــل إنـنــي رغبت
ف ــي م ـن ـعــهّ .
وأمـ ـ ــا ش ـك ــواك ــم م ـمــا ح ـصــل لكم
فمردودة ،ألنكم أنتم الذين تدخلتم في ما ال
يعنيكم»ّ .
ثم استدرك عبد العزيز ،وقال« :إن
كان ابن صباح يطلب مني حقوق الصداقة
القديمة فأنا أعطيه ،وسأرسل معكم ناصر
بن فرحان آل سعود ليراضي الشيخ سالم.
وأمــا األمــوال التي صادرها جيش اإلخــوان،
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شذرات
«راجـ ـف ــة اإلخ ـ ـ ـ ــوان» ،ورأوه ـ ـ ــم وهـ ــم يـقـبـلــون
ّ
عليهم مقتحمني ،أيقن أهــل الكويت أن ذلك
اليوم سيكون آخر أيام حياتهم!

أسلمنا ...أسلمنا!

ُ
فإنني ُآمر لكم من اآلن بجمع خمسها ،الذي
هــو نصيبي ،وإرســالــه معكم ألهــل الكويت.
وأما البقية فهو غنيمة اإلخوان».
وك ــذل ــك ع ــاد وف ــد اب ــن ص ـب ــاح إل ــى ال ـكــويــت،
فــي يــوم  1تـمــوز  .1920وقــابــل الشيخ سالم
َ
مندوب عبد العزيز ،فتالسنا .ورأى املندوب
مجلس ابن صباح،
السعودي رجال حائل في ّ
ّ
ومسرة األخير بهم ،وما يحضره من السور
حول الكويت .فأضمر ذلك في نفسه .وأخبر
به َ
عبد العزيز ،حني التقاه .وفهم ابن سعود
ّ
أن ســاملــا «يـلـعــب بــذي ـلــه» .فـبـعــث ،مــن ف ــوره،
لقائد جيشه سلطان الــدويــش ،املتمركز في
هجرة «األرط ــاوي ــة» ،ليتجهز لغزو الكويت.
وجمع الدويش أربعة آالف من جنوده ،وأقبل
بمن معه إلى «الجهراء» ،فجر يوم  10تشرين
األول  .1920وتـجـهــز الـشـيــخ ســالــم بـمــن في
شمر الذين ّ
مدينته من رجال ،وبفرسان ّ
أمده
بهم حاكم حائل .وخــرج بــدوره ،في أكثر من
ّ
لصد الغزاة السعوديني.
ثالثة آالف مقاتل،
وف ـ ــي الـ ـس ــاع ــة الـ ـس ــادس ــة مـ ــن صـ ـب ــاح ي ــوم
األح ــد امل ــواف ــق  ،1920/10/10زح ـفــت قــوات
«اإلخـ ـ ـ ــوان» ع ـلــى قــريــة ال ـج ـه ــراء الـكــويـتـيــة،
وت ـم ــرك ــزوا ف ــي مــرتـفــع يـسـمــى «صـيـهــد ابــن
الــرش ـيــد» ،ال ــواق ــع فــي ال ـج ـنــوب ال ـغــربــي من
البلدة .كان هجوم اإلخوان عنيفًا ،لدرجة لم
يستمر معها القتال أكثر من ثالث ساعات،
قتلوا فيها من الكويتيني قرابة  300شخص.
وكان أول من هرب من ساحة املعركة الشيخ
سالم الصباح ،فقد انسحب إلى داخل حصن
بـ ـح ــري ص ـغ ـيــر ي ـس ـمــى «ال ـق ـص ــر األحـ ـم ــر».
وان ـت ـشــرت ،مــن بـعــد ف ــرار الـشـيــخ ،الـفــوضــى
فــي بقية الـقــوات الكويتية املــدافـعــة ،واندفع
أفـ ــرادهـ ــا ب ـغ ـيــر نـ ـظ ــام ،ط ـل ـبــا ل ـل ـســامــة (.)3
واحتمى الهاربون الكويتيون جميعًا بذلك
ّ
«القصر األحمر» ،وغلقوا من خلفهم األبواب،
حـتــى غ ـ ّـص بـهــم غـ ّـصــا .وانـتـشــر ج ـنــود ابــن
سعود في البساتني كالجراد ،ينشرون املوت
والـخــراب ،ويقتلون كل من يقابلهم .وأطبق
ال ـح ـص ــار ال ـخ ــان ــق ع ـلــى ال ـكــوي ـت ـيــن يــومــن
كاملني ،بال طعام أو شراب .وكانت عيشتهم
ّ
في الحصن عيشة ضنكا .حتى إذا حل مساء
ال ـيــوم الـتــالــي ( 11تـشــريــن األول) ،وسمعوا

ول ـقــد ب ــدت نتيجة مـعــركــة بـلــدة «ال ـج ـهــراء»
(أو «الجهرى» كما تنطق) محسومة سلفًا.
ّ
غ ـيــر أن ال ـكــوي ـت ـيــن ،وق ــد أي ـق ـنــوا أن ال أمــل
لهم في مهرب أو نجاة ،اتـخــذوا من يأسهم
عزمًا ،فاستبسلوا وراء أسوارهم ،في الدفاع
ع ــن أن ـف ـس ـه ــم ،ت ـل ــك ال ـل ـي ـل ــةّ ،
أي اس ـت ـب ـســال!
وكــان كلما تقدم إليهم فــوج من «اإلخ ــوان»،
ْ َ
أصــلـ ْـوه بنيرانهم؛ حتى مات من الوهابيني
ّ
الــذيــن ي ـعــز عليهم أن يـتــولــوا ي ــوم الــزحــف،
خلق كثير .ولـقــد دفـعــت مذبحة «اإلخ ــوان»
بقائدهم فيصل الــدويــش أن يـقـ ّـرر الهجوم
ً
ّ
بنفسه على الحصن حامال الراية .لكن عددًا
من معاونيه أمسكوا به زاعمني له أن ال شيء
يستدعي منه ذل ــك ،فالقصر ســاقــط ساقط،
إن بنصل السيف ،أو بنصل الجوع ،وليس
هنالك أي داع للعجلة! وهكذا هدأ القتال بني
ّ
الوهابيني والكويتيني ،تلك الليلة ،حتى حل
الفجر.
ف ــي ص ـبــاح ي ــوم ال ـثــاثــاء  12ت ـشــريــن األول
 ،1920طلب ابــن صباح التفاوض .وكــان قد
ج ــاءه إل ــى حـصـنــه ،قـبــل يــومــن ،مــن فيصل
الــدويــش م ـنـ ٌ
ـدوب اسـمــه مـنــديــل بــن غنيمان
يــدعــوه إلــى الــدخــول فــي اإلس ــام ،وأن يترك
هو وأهل الكويت ما هم عليه من كفر ُ
وعهر،
وأن ي ـط ـ ّـه ــروا مــدي ـن ـت ـهــم م ــن ال ـش ـي ـعــة ،وأن
ّ
يقطعوا عالقاتهم مــع الـنـصــارى .فـعــز على
الشيخ ســالــم ،رغــم مــا بــه مــن ك ــرب ،أن يقبل
التي تجعله كافرًا وداعرًا.
ّ
بمثل هذه املطالب ُ
ولكنه ،من بعد أن ض ّيق عليه الحصار ،لم
َ
ّ
يجد بدًا من أن يقبل العوج طلبًا للفرج!
وأرســل الدويش إلى سالم الصباح ،بعد أن
ّ
بلغه أن األخير يرضى بالدخول في اإلسالم،
مفتي «اإلخوان» الشيخ عثمان بن سليمان،
لـ ُـي ـعـ ِـلــم أه ــل ال ـكــوي ــت أمـ ــور دي ـن ـه ــم .وكــانــت
ً
أوال أن ّ
يقر
مطالب املفتي الوهابي كالتالي:
الـكــويـتـيــون أمــامــه بــأنـهــم يــدخـلــون اآلن في
اإلس ــام ويطبقون أركــانــه الخمسة .وصــاح
كل املحشورين في الحصن ،وقد صاروا إلى
حال مقرف من الضجر« :أسلمنا  ...أسلمنا».
وكان الشرط الثاني أن يلغى «سوق البغاء»

ّ
المكدسون خلف
كان
أسوار «القصر األحمر» وبين
غرفه ومسجده قرابة
ثالثة آالف كويتي

ف ــي امل ــدي ـن ــة ،ف ـق ـب ـلــوا .ث ـ ّـم رضـ ــوا أن يـتــركــوا
املنكرات والتدخني ،وأن ّ
يرحلوا الشيعة عن
الكويت ،بــل إنهم وعــدوا أيضًا بــأن يطردوا
القنصل البريطاني من بلدهم .وأن يهدموا
املستشفى األميركي الــذي سمع «اإلخ ــوان»
ّ
بــأن أطباءه يقومون بالتبشير باملسيحية،
تحت ستار التطبيب والرعاية الصحية.
وت ـظــاهــر الـشـيــخ ســالــم بــن م ـبــارك الـصـبــاح
باملوافقة على مطالب اإلخ ــوان ،وأوع ــز إلى
عـبــد الـعــزيــز الــرشـيــد ب ــأن يكتب رســالــة إلــى
«األخ» فيصل الدويش يخبره باملوافقة على
ك ــل ش ــروط ــه ،وأول ـه ــا ال ــدخ ــول ف ــي اإلس ــام؛
على أن يفك الحصار ،وينسحب «اإلخــوان»
م ــن ال ـج ـه ــرة إلـ ــى ال ـص ـب ـي ـح ـيــة .وب ـع ــد ذل ــك،
ي ـجــيء إل ـي ـهــم ســالــم ال ـص ـبــاح وم ـعــه جميع
أهــل الكويت ،ليشهدوهم كيف أنهم دخلوا
لإلسالم على أيديهم.
وط ـب ـقــا ل ـه ــذا االتـ ـف ــاق ،ان ـف ـ ّـك ال ـح ـص ــار .فـفـ ّـر
ال ـك ــوي ـت ـي ــون بـ ـجـ ـل ــوده ــم ،وه ـ ــم ال يـ ـك ــادون
ّ
يصدقون بأنهم قد أفلتوا!

حضرة حميد الشيم األجل األفخم
مــا إن خــرج أول أصــابــع رجــل الشيخ سالم
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح خ ـ ـ ـ ــارج املـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــدة ،ح ـ ـتـ ــى ب ـعــث
ً
مستعجال إلى الوكيل السياسي البريطاني
في الكويت امليجور جون مور ،بهذا املكتوب.

[تنويه :األخطاء اللغوية والتركيبية ،هي من
املصدر]
«إلـ ـ ــى حـ ـض ــرة ح ـم ـيــد ال ـش ـي ــم األجـ ـ ــل األف ـخ ــم
املحب العزيز امليجر جــي .ســي .مــور بولتكل
أجنت [يعني ]political agent :الدولة البهية
القيصرية االنكليزية بالكويت دام محروسا.
بعده ،نعرض لسعادتكم بخصوص تعديات
الــدويــش وأت ـبــاعــه .فـبـتــاريــخ  26مـحــرم 1339
هجموا على الجهرة وفعلوا بموجب ما ّبينا
لجنابكم بوقته ونحن ما كنا مستعدين من
حيث أننا آمنني بواسطة الجواب من قبولنا
لتحكيم الحكومة البريطانية .فاآلن الدويش
ومــن معه نــزلــوا على الصبيحية وأرس ــل لنا
مـنــدوبــن بطلب املـســاملــة عـلــى ش ــروط ليست
مــرضـيــة وال يـمـكــن ن ــواف ــق عـلـيـهــا .فـبـنــأن [=
ف ـب ـن ـ ً
ـاء] عـلـيــه بـحـســب ال ـص ــداق ــة ال ـت ــي بيننا
وبــن الـحـكــومــة البريطانية نطلب املـســاعــدة
بدفع هــاءاال [هــؤالء] من هــذا املوقع .وال زلنا
شاكرين فضل الحكومة البريطانية .هــذا ما
لــزم ودمـتــم مـحــروســن .فــي  6صفر  1339هـ.
سالم املبارك الصباح حاكم الكويت».
وقـبـيــل منتصف ليلة  1920/10/20وصلت
السفينة الحربية البريطانية «سبيكل» إلى
مـيـنــاء ال ـكــويــت وبـ ــدأت تــرســل أسـهـمــا نــاريــة
حـ ـم ــراء ف ــي ال ـج ــو ح ـت ــى الـ ـصـ ـب ــاح ،لـتـطـمـئــن
ال ـش ـي ــخ الـ ـصـ ـب ــاح .ث ـ ـ ّـم رم ـ ــت طـ ــائـ ــرة حــرب ـيــة
بريطانية منشورات على معسكر «اإلخــوان»
ت ـهــدد بـقـصـفـهــم إن ه ــم ل ــم يـ ـغ ــادروا الـكــويــت
ً
حاال .وكان النص الحرفي للمنشور كالتالي:
[مالحظة :تبدو لغة الوكيل جون مور العربية،
ً
بــرغــم أخـطــائــه الـكـثـيــرة ،أفـضــل ح ــاال مــن لغة
سالم الصباح]
«إلــى فيصل الــدويــش وجميع اإلخ ــوان الذين
معه.
ليكن معلوم لديكم بأنه طاملا أفعالكم ّ
ضيقت
على البادية وحتى على الجهره أيضًا وبما
أن الحكومة البريطانية لم تدعى لتعمل أكثر
مما هــي عادتها أن تسعى بحسب الصداقة
وراء اإلصــاح .فأما اآلن ما دام أنتم تهددون
ليس فقط ضــد حـقــوق سـعــادة شيخ الكويت
ال ـت ــي ت ـخــالــف تــأمـيـنـنــا ل ــه ب ــل ض ــد مـصــالــح
بريطانيه ،وسالمة الرعايا البريطانيني .وال
يمكن بعد للحكومة البريطانية أن تقف على
جــانــب ب ــدون دخــولـهــا فــي املسئلة (املـســألــة).
ث ــم م ــن ال ـتــأم ـي ـنــات ال ـت ــي ن ـطــق ب ـهــا م ــن مــدة
قـصـيــرة س ـعــادة الـشـيــخ ســر عـبــد الـعــزيــز بن
عبد الرحمان الفيصل السعود كــي .ســي .اي.
دي ،إلــى فخامة السر برسي كوكس املندوب
السامي في العراق ،تثق الحكومة البريطانية
أن أفعالكم العدائية هي بعكس إرادة وأوامــر
األمـ ـي ــر املـ ـش ــار إلـ ـي ــه .وال ش ــك بـ ــأن س ـعــادتــه
سينبهكم بذلك عندما يعلم بأفعالكم.
ب ـنــاء عـلـيــه ب ـهــذا نـنـبـهـكــم بــأنــه إذا تـجــربــون
أن ت ـه ـج ـمــوا ع ـلــى مــدي ـنــة ال ـك ــوي ــت فحينئذ
س ـت ـح ـس ـبــون م ـج ــرم ــن ب ــال ـح ــرب ل ـي ــس فـقــط
عند سـعــادة شيخ الكويت بــل عند الحكومة
البريطانية أيضًا .فالحكومة البريطانية لم
تعتبر ذل ــك بــل ستقابل هـكــذا أف ـعــال عدائية
بواسطة القوة التي تفتكر اليقة .هــذا ما لزم
اعالمه لكم .تاريخ  7صفر 1339هـ.
ميجر .جي .سي .مور الوكيل السياسي لدولة
بريطانيا في الكويت .»)4( 20/10/20
ومــن بعد أن قــرأ زعـيــم السلفيني الجهاديني
ال ـس ـعــوديــن ،الـتـعـلـيـمــات ال ـتــي ألـقـتـهــا عليه
ال ـط ــائ ــرة ال ـبــري ـطــان ـيــة ،أسـ ــرع م ــع «إخ ــوان ــه»
يـلـمـلـمــون أغ ــراض ـه ــم م ــن املـ ـك ــان ،ويـ ـغ ــادرون
الكويت .لقد انتهت اللعبة.
الهوامش:
( )1األرجح أن عدد الكويتيني الذين خرجوا للقتال،
كانوا ما بني  1500و 3000رجلّ .
لكن الذين أطبق
عليهم ح ـصــار الــوهــابـيــن فــي «ال ـق ـصــر األح ـمــر»،
كانوا أكثر من ذلــك بكثيرّ ،
ألن أطفال بلدة الجهرا
ونساءها قد التجأوا جميعًا إلى الحصن .وقد ذكر
ذلــك املــؤرخ الكويتي عبد العزيز الرشيد في كتابه
«تاريخ الكويت» ،صفحة  .255والرشيد نفسه كان
واحدًا من جملة املحاصرين.
( )2أمني الريحاني ،كتاب «تاريخ نجد الحديث» ،ص
.272
( )3خــالــد حـمــود الـسـعــدون ،الـعــاقــات بــن الكويت
ونجد ( )1922-1902ص .217
( )4يمكن مراجعة مجموعة مراسالت الشيخ سالم
الصباح ،والوكيل البريطاني جون مور ،في مالحق
كتاب «معركة الجهراء  -دراســة وثائقية» للمؤرخ
بدر الدين عباس الخصوصي.
* كاتب عربي

بضاعتكم الفاسدة
الكاسدة ترد إليكم!
زياد منى
ربما قلة منا يتذكرون أيامًا في تواريخنا املعاصرة
والحديثة عندما كان كل طامع في سلطة في بالدنا،
أو متطلع لتسلم قيادة أو مستوزر ...إلخ ،يسوغ أفعاله
وأقــوالــه بأنها مــن أجــل قضية الـعــرب األول ــى ،قضية
فلسطني .فلسطني كانت قميص عثمان واملنبر الذي
استخدمه كثر من السياسيني ،من أجل «الصعود»
والــوصــول إلــى املنصب .وكما كــان تحرير فلسطني
وت ـحــريــرهــا ت ـت ـقــدم ش ـعــارات ـهــم ق ـبــل ال ــوص ــول إلــى
مواقعهم ،فقد فقدت موقعها ،حتى في خطاباتهم،
بعدما وصلوا إلى ما يطمحون إليه.
هــذا مــن نــاحـيــة ،ومــن ناحية أخ ــرى ،يختزل آخــرون
تبنيهم فـلـسـطــن ،قضيتنا األولـ ــى واألخ ـي ــرة ألنها
تلخص كــل نـضــاالتـنــا عـلــى الـصـعــد كــافــة ،الوطنية
واالقتصادية والفكرية َ
والع ِق ِد َّية وغيرها ،بشعار هنا
أو بحركات بهلوانية هناك وتحرك استعراضي في
مناسبة ثالثة ،وهكذا.
من منظورنا ،فلسطني قضية انتماء وطني /قوميّ ،أيًا
كان تأويل األخير وتطبيقاته العملية ،وليست قضية
تضامن .أن تكون وطنيًا /قوميًا يعني أن فلسطني
قضيتك الحياتية وحتى الشخصية .وعندما تكون
فلسطني هي القضية ،فإن كل ما قد يتناقض مع هذا
املفهوم وجب نبذه.
أمـ ـ ــا مـ ـس ــأل ــة الـ ـتـ ـض ــام ــن م ـ ــع ف ـل ـس ـط ــن ،م ـ ــن نـمــط
«مـتـضــامـنــون» عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،فـهــو أم ــر معيب
حقًا .التضامن يكون ،في ظني ،مع اآلخر .وبذلك فإن
الـقــول بالتضامن مــع هــذه القضية أو تـلــك ،واملعني
هنا فلسطني ،يعني أم ـرًا واح ـدًا هو أن هــذه القضية
تعني قائلها من باب الدعم وليس من منظور التبني.
هذه العقلية غير السوية هي التي تقود إلى خيارات
اختصار قضية فلسطني والـنـضــال مــن أجلها إلى
شـعــارات ومـقــوالت ومــا إلــى ذلــك من االستعراضات
الفارغة .هذه النظرة العرجاء هي التي تختزل النضال
من أجل فلسطني في مجموعة منتقاة من الطقوس
التي تتكرر في األعياد واملناسبات ،الوطنية وغيرها!
ٍّ
وفــي أح ــدث تـجــل لـهــذه الـنـظــرة غير الـســويــة لقضية
ف ـل ـس ـطــن ،بــوص ـف ـهــا تـعـبـيــر م ـك ـثــف ع ــن ن ـضــاالت
ش ـعــوب أم ـت ـنــا م ــن أج ــل ال ـت ـحــرر الــوط ـنــي وال ـقــومــي
والـفـكــري واالق ـت ـص ــادي ...إل ــخ( ،ان ـظــر إل ــى مشاركة
السيد املنصف املرزوقي ،رئيس الجمهورية التونسية
األسبق الذي أعفاه الناخب التونسي أخيرًا هو ومن
وراءه ،من منصبه ،في سفينة ماريان اإلغاثية التي
تــوجـهــت فــي شـهــر ح ــزي ــران املــاضــي إل ــى األراض ــي
الفلسطينية املحررة ،املسماة مجازًا «قطاع غزة»).
ُ
ال ن ــدري كـيــف ن ـصــف ت ـصــرف رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
التونسية األسبق! هل هو عمل تضامني؟
ً
لنعد قليال إلى سنوات حكم السيد املنصف املرزوقي
َ
ونسأله مستنكرين :عندما كنت في موقع الرئاسة
في تونس ،ماذا قدمت لفلسطني؟ وإذا ما قدمت من
شــيء م ــادي ،لــم نسمع بــه ،فهل تناسب ذلــك مــع ما
بمقدورك عمله وأنــت في أعلى منصب سياسي في
تونس؟!
السيد رئيس الجمهورية األسبق! هل طالبت بحظر
أي ت ــواص ــل م ــع الـ ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونــي وعـ ــد أي عمل
تطبيعي معه على أنه تصرف يقع تحت خانة الخيانة
العظمى! هل طالبت بوضع تحرير فلسطني ضمن
مــواد دسـتــور الـبــاد التي ترأستها! هــذا بعض مما
كان بإمكانك عمله ،وهو أضعف اإليمان ،لو َ
كنت تعد
فلسطني قضيتك الوطنية والشخصية حـقــا .وهل
اعترضت على حلفائك ،الذين جاؤوا بك إلى السلطة،
واسـتـخــدامـهــم منبر «اآلي ـب ــاك» الصهيوني للترويج
لحكمهم ولحسن نواياهم تجاه أعداء فلسطني!
ل ــو أن ــك فـعـلــت ذل ــك ل ـكــان بــإم ـكــان املـ ــرء ال ـن ـظــر إلــى
م ـش ــارك ــة ال ـس ـيــد امل ـن ـصــف املـ ــرزوقـ ــي ف ــي سـفـيـنــة
اإلغاثة على أنها تجديد ملواقف سابقة .لكن تذكرك
فلسطني عندما ّ
نحاك الناخب التونسي عن موقعك
يجعل املرء يقول :هذا التضامن االستعراضي ،مهما
كــان مصدره ،فاسد وبضاعة كاسدة ،وتمثيلية ال
تنطلي على أحد.
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العراق

الجيش يصل إلى مشارف
الفلوجة ...و«داعش»
يعلن بيعة الموت
المفاجآت الميدانية التي حققتها القوات العراقية المشتركة
في ثاني أيام معارك األنبار ،ووصولها إلى مشارف الفلوجة ،دفعت
بسياسيين إلى محاولة إخراج «داعش» من الفلوجة ،حيث أعلن
األخير بدوره بيعة الموت بعد تزايد خسائره
بغداد ــ محمد شفيق
ش ـه ــد الـ ـي ــوم ال ـث ــان ــي م ــن الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا ال ـج ـيــش
ال ـع ــراق ــي ،أول م ــن أمـ ــس ،الس ـت ـعــادة
األن ـبــار مــن سيطرة «داعـ ــش» ،تقدمًا
الفـ ـت ــا ل ـل ـق ــوات ال ـع ــراق ـي ــة و«ال ـح ـش ــد
ال ـش ـع ـب ــي» وم ـق ــات ـل ــي ال ـع ـش ــائ ــر ،مــا
شـكــل م ـفــاجــأة لـلـمــراقـبــن واملـحـلـلــن
الـ ـ ـ ــذي ت ــوقـ ـع ــوا أن ت ـح ـس ــم امل ـع ــرك ــة
ملصلحة القوات العراقية إذا استمرت
عـ ـل ــى نـ ـف ــس وتـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ،ف ـي ـمــا

تجري اتصاالت لبحث
كيفية إخراج «داعش» من
الفلوجة وتجنيبها القتال
ت ـص ــاع ــد ال ـح ــدي ــث ع ــن «وسـ ــاطـ ــات»
تضمن
و«م ـف ــاوض ــات» مــع «داعـ ــش»
ّ
إخــراج عناصره من الفلوجة لتجنب
القتال بعد إعالنه «بيعة املوت».
وتمكنت القوات املشتركة من الجيش
وال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة و«ال ـ ـح ـ ـش ـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي»
ومـ ـق ــاتـ ـل ــي الـ ـعـ ـش ــائ ــر مـ ــن الـ ــوصـ ــول
إل ــى م ـشــارف مــديـنــة الـفـلــوجــة وعــزل
بعض مناطقها عن مدينة الرمادي،
ح ـيــث ت ــم ت ـحــريــر م ـنــاطــق الـشـهــابــي
ً
والـ ـب ــوج ــاس ــم والـ ـح ــابـ ـس ــة ،ف ـض ــا
عــن منطقة الـطــاحــونــة الــواقـعــة على
مـشــارف مدينة الفلوجة ،بحسب ما
أعـلــن املـتـحــدث بــاســم هيئة «الحشد
الشعبي» النائب أحمد األسدي.
وأوض ـ ـ ـ ــح األس ـ ـ ـ ــدي فـ ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن «عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـح ــري ــر
مـحــافـظــة األن ـب ــار حـقـقــت الـكـثـيــر من
أه ــدافـ ـه ــا ،وأح ـ ـ ــزرت ت ـقــدمــا مـيــدانـيــا
كبيرًا»ّ ،
مبينًا أن «العمليات ّأدت حتى
اآلن إل ــى ت ـحــريــر م ـنــاطــق الـشـهــابــي،
وال ـب ــوج ــاس ــم ،وال ـح ــاب ـس ــة ،وبـعــض
املناطق في شمال الصقالوية (شرق
ً
الـ ـفـ ـل ــوج ــة) ،فـ ـض ــا ع ــن ال ـص ـق ــاوي ــة
نفسها والقرى املحيطة بها ،إضافة
إل ــى تـحــريــر منطقة الـطــاحــونــة على
مشارف الفلوجة».
األسدي أكد قطع الطريق بني الرمادي
وال ـف ـلــوجــة ،وق ـطــع خ ـطــوط إم ـ ــدادات
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن ال ـت ـن ـظ ـيــم
ي ـحــاول عــرقـلــة تـقــدم ال ـقــوات األمنية
مـ ــن خـ ـ ــال ات ـ ـخـ ــاذ امل ــدنـ ـي ــن دروعـ ـ ــا
بـشــريــة أو ارت ـك ــاب جــرائــم وعمليات
ق ـت ــل ب ـه ــدف اتـ ـه ــام ال ـ ـقـ ــوات األم ـن ـيــة
و«الـحـشــد الـشـعـبــي» ،كما حصل في
بقية املناطق.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أب ـلــغ م ـصــدر أمني
م ـ ـيـ ــدانـ ــي فـ ـ ــي األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»
أن ال ـ ـطـ ــائـ ــرات الـ ـع ــراقـ ـي ــة وطـ ــائـ ــرات
«ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» نـ ـف ــذت غ ـ ــارات
وض ـ ـ ــرب ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ومـ ـع ــاق ــل
ل ـ ـ ــ«داعـ ـ ــش» اسـ ـتـ ـم ــرت م ـن ــذ ال ـســاعــة
العاشرة صباحًا حتى ساعات ما قبل
اإلفطار ،مؤكدًا أن تلك الضربات كان
لها وقــع كبير على األرض ملصلحة
القوات املشتركة العراقية.
في موازاة ذلك ،كشف الخبير األمني

واملـ ـخـ ـت ــص ف ــي شـ ـ ــؤون ال ـج ـم ــاع ــات
املـسـلـحــة ،ه ـشــام الـهــاشـمــي ،أن عــدد
ق ـت ـلــى «داعـ ـ ـ ــش» خـ ــال الـ ـ ـ ــ 48ســاعــة
املاضية تجاوز  200قتيلّ ،
مبينًا أن
ت ـلــك ال ـخ ـســائــر دف ـعــت الـتـنـظـيــم إلــى
إعـ ــان «ب ـي ـعــة امل ـ ــوت» ال ـت ــي ال يحق
بموجبها للمبايع الهروب أو الوقوع
أسيرًا.
ويـضـيــف الـهــاشـمــي فــي حــديــث إلــى
«األخ ـب ــار» أن «داع ــش أعـلــن مبايعة
ألـ ـ ــف شـ ـخ ــص ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم وفـ ـ ــق تـلــك
البيعة .داعش حشد بشكل كبير لهذه
امل ـعــركــة ،ألن ــه يـعـتـبــرهــا الـحــاسـمــة».
ّ
ورجح أن تنتهي املعارك خالل األيام
امل ـق ـب ـل ــة فـ ــي ح ـ ــال اعـ ـتـ ـم ــدت الـ ـق ــوات
املـشـتــركــة عـلــى الـتـحــريــر ف ـقــط ،ومــن
ثم البدء بعمليات جديدة للتطهير،
ً
كون التطهير يستغرق وقتًا طويال.
في تلك األثناء ،كشف عضو في لجنة
األمــن والــدفــاع فــي البرملان العراقي،
اسكندر وتــوت ،عن قيام سياسيني،
ّ
يسمهم ،بالتفاوض مع «داعــش»
لم

تم قطع
الطريق بين
الرمادي
والفلوجة
وخطوط
إمدادات
«داعش»
(أ ف ب)

مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل إخـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ـنـ ــاصـ ــرهـ ــم مــن
الفلوجة مــع املــدنـيــن ال ــذي ينزحون
من املدينة.
وأكد وتوت في حديث إلى «األخبار»

أن «ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ــدواعـ ـ ـ ــش فــي
الحكومة والـبــرملــان يـحــاولــون إنقاذ
أقرانهم بعد تضييق الخناق عليهم
في الفلوجة وقرب نهايتهم» ،محذرًا

من السماح بتنفيذ تلك املخططات أو
أن تتورط الحكومة في ذلك.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــدر م ـط ـلــع
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ال ـق ـي ــادي الـ ـب ــارز في

اليمن

العدوان يطلق معركة «تحرير عدن» برعاية إمـــ
ّ
شنت المجموعات
المسلحة المؤيدة
للعدوان هجومًا على
مدينة عدن «لتحريرها»
وتسليح
بدعم
ٍ
ٍّ
إماراتيين ،تصدى
و«اللجان
له الجيش
ّ
الشعبية» ،ما مكنهم
من استعادة معظم
المناطق ،ما عدا مطار
عدن الدولي

في ّ توقيت مثير للتساؤالت والريبة،
ّ
شــنــت املـجـمــوعــات املـســلـحــة املــؤيــدة
ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـصــور
ه ـ ـ ـ ــادي ،يـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،هـ ـج ــوم ــا عـلــى
مــدي ـنــة عـ ــدن ،ت ـحــت ع ـن ــوان «الـسـهــم
ً
ال ــذه ـب ــي ل ـت ـحــريــر عـ ـ ــدن» ،م ـس ـنــودة
ّ
جوًا وبحرًا بمقاتالت التحالف الذي
تقوده السعودية .املعركة التي ُتعدّ
األوس ــع واأله ــم ميدانيًا ،العتبارات
ع ـ ـ ــدة ،ب ـ ـ ــدأت بـ ـع ــد ثـ ــاثـ ــة أي ـ ـ ــام مــن
سريان الهدنة اإلنسانية املفترضة،
م ــا أت ـ ــاح ل ـل ـت ـحــالــف وم ـس ـل ـح ـيــه فــي
ّ
الداخل إعادة التموضع جنوبًا ،لشن
الهجوم املضاد.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن ه ــذه العملية
تم اإلعــداد والتخطيط لها منذ فترة
لـيـســت بـعـيــدة ،وأن ـهــا تـمــت ّ
برمتها
بتخطيط وتمويل وإشراف إماراتي.
وأف ــادت املـعـلــومــات بــوصــول بــاخــرة

وانطلقت العملية فجر أمس ،بإسناد بحري وجوي مباشر من قوات التحالف (أ ف ب)

أسلحة إلى عدن ،وحصول إنزال في
الـبــريـقــة ،تضمن  150آلـيــة عسكرية
ونـ ـح ــو ألـ ـ ــف مـ ـق ــات ــل م ـع ـظ ـم ـهــم مــن
الـيـمـنـيــن امل ــدرب ــن ف ــي ال ـس ـعــوديــة.
ّ
وتم توزيع االسلحة بني قوة «الفرقة
الــراب ـعــة» ،وه ــي مــن املــوالــن لـهــادي،
أم ــا األسـلـحــه الــرشــاشــة واملتوسطة
فكانت من حصة تنظيم «القاعدة».
وف ـ ـج ـ ــر أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ت ـ ـحـ ــركـ ــت اآلل ـ ـي ـ ــات
العسكرية ،واتخذت  50منها الطريق
البحري ،بينما سلكت  44آليه طريق
املـ ــاحـ ــات .وت ــوج ــه امل ـق ــات ـل ــون نحو
«دوار كــالـتـكــس» فــي املــدي ـنــة ،حيث
ت ـمــركــزت ،وق ــد تــم إح ـصــاء أك ـثــر من
أل ــف مـقــاتــل م ــن «ال ـق ــاع ــدة» وال ـقــوى
ّ
جوي
الجنوبية ،مسنودين بقصف
جنوني ّ
مهد للعملية.
ّ
الـهـجــوم ال ــذي جــاء فــي ظــل هــدنــةٍ لم
ّ
تطبق ،وكان مقررًا أن تتواصل حتى
نهاية شهر رمضان الحالي ،انطلق
أي ـضــا فــي لـحـظــةٍ إقـلـيـمـيــة مفصلية
تحاكي وزن مدينة عدن واستعادتها
ف ــي ح ـســابــات الـتـحــالــف ال ـس ـعــودي،
ّ
إذ يمكن وضــع توقيت شــن العملية
إلى
فــي م ــوازاة اإلعــان عــن التوصل ّ
اتفاق بني إيــران والغرب حــول امللف
الـنــووي ،فــي محاولةٍ سعودية ّ
للرد
ف ــي امل ـ ـيـ ــدان ال ـي ـم ـن ــي اس ـت ـب ــاق ــا ألي
تغيرات عسكرية وسياسية مقبلة،
مــن دون إغـفــال الحديث ،الــذي ازداد
أخيرًا ،عن اتفاق بني حركة «أنصار
الله» وزعماء جنوبيني على تسليم
ّ
قيادات محلية.
الجنوب إلى
ٍ
ّ
وت ـمــكــن امل ـقــات ـلــون امل ــوال ــون ل ـهــادي
أمــس مــن السيطرة على مـطــار عدن
وع ـلــى أجـ ــزاء مــن املــديـنــة الجنوبية
بـ ـع ــد مـ ـ ـع ـ ــارك ع ـن ـي ـف ــة م ـ ــع ال ـج ـي ــش

اليمني و«اللجان الشعبية» ،بحسب
م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة .ون ـق ـل ــت وك ــال ــة
«فــرانــس بــرس» عن هــذه املـصــادر أن
امل ـقــاومــة الشعبية اس ـت ـعــادت مطار
عـ ــدن بــال ـكــامــل وأجـ ـ ـ ـ ً
ـزاء واس ـع ــة من
منطقة خ ــور مكسر بـعــد مــواجـهــات
خلفت ع ـشــرات القتلى والـجــرحـ ّـى».
غير أن الجيش و«أنصار الله» شنوا
هجومًا بعد ظهر أمــس ،تمت خالله
اسـ ـتـ ـع ــادة ج ـم ـيــع امل ـن ــاط ــق م ــا ع ــدا
املطار الذي يحاصره حاليًا الجيش
و«اللجان الشعبية».
ومنذ دخول الجيش و«أنصار الله»
إلـ ــى عـ ــدن ف ــي ن ـهــايــة آذار امل ــاض ــي،
حــاولــت املـجـمــوعــات املــؤيــدة لـهــادي
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى امل ــراف ــق ال ـع ــام ــة في
امل ــديـ ـن ــة مـ ــن دون ن ـت ـي ـج ــة .وت ـم ـكــن
الجيش و«اللجان» من السيطرة قبل
أسابيع على املطار الدولي في عدن،
بعد معارك عنيفة.
وان ـط ـل ـقــت الـعـمـلـيــة ،أمـ ــس ،بــإسـنــاد
بـ ـح ــري وج ـ ـ ــوي م ـب ــاش ــر مـ ــن قـ ــوات
الـتـحــالــف السـتـعــادة الـسـيـطــرة ّعلى
خــور مكسر ومنطقة املـطــار .وكثفت
ط ــائ ــرات الـ ـع ــدوان غــارات ـهــا الـجــويــة
منذ الخامسة فجرًا ،حيث استغرقت
ّ
العملية خمس ساعات ،شن التحالف
خاللها غارات على مواقع وتجمعات
ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» فــي
مـنـطـقــة ال ـعــريــش واملـ ـم ــدارة وم ـطــار
ع ـ ــدن وغـ ـي ــره ــا .وب ـح ـس ــب م ـص ــادر
ع ـس ـك ــري ــة ،ق ـص ـف ــت بـ ـ ـ ــوارج ب ـحــريــة
تابعة للتحالف تجمعات لـ«اللجان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» والـ ـجـ ـي ــش فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـع ــري ــش شـ ــرق عـ ــدن وفـ ــي ال ـطــريــق
الـســاحـلــي ف ــي خ ــور مـكـســر ومــدخــل
مدينة كــريـتــر .وأك ــدت وكــالــة «سبأ»
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«حماس» ترفض اإلفراج عن «أسرى إسرائيليين»
«تـ ـح ــال ــف ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــراقـ ـي ــة» ،رافـ ــع
العيساوي ،وقريبه فالح العيساوي
نائب رئيس مجلس محافظة األنبار،
يجريان اتصاالت مع شيوخ عشائر
ً
ووجـ ـ ـه ـ ــاء فـ ــي ال ـف ـل ــوج ــة فـ ـض ــا عــن
ق ـيــادات بعثية لبحث كيفية إخ ــراج
«داع ـ ــش» وت ـج ـنـيــب املــدي ـن ــة ال ـق ـتــال.
وكـ ـش ــف امل ـ ـصـ ــدر أن ـ ــه يـ ـج ــري فـعـلـيــا
الحديث عــن تخصيص مـمــرات آمنة
لخروج املدنيني.
إن ـســان ـيــا ،حـ ــذرت امل ـفــوض ـيــة الـعـلـيــا
لحقوق االنـســان مــن تفاقم األوضــاع
اإلنسانية في مناطق الصراع ،وتزايد
االنتهاكات وارتكاب «داعش» لجرائم
اإلب ـ ـ ـ ــادة ال ـج ـم ــاع ـي ــة .ع ـض ــو الـلـجـنــة
ف ــاض ــل ال ـ ـغ ـ ــراوي أك ـ ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
أن «داعـ ـ ــش ات ـخ ــذ إجـ ـ ـ ــراءات خــاصــة
ف ــي ال ـف ـلــوجــة الـ ـه ــدف م ـن ـهــا اإلب ـ ــادة
الجماعية املمنهجة للمدنيني الذين
يخالفون تعليماتهم».
وأشـ ــار ال ـغ ــراوي إل ــى ق ـيــام «داع ــش»
بتفخيخ كافة الجوامع واملآذن والدور
السكنية والطرق املؤدية إلى الفلوجة
وامل ــؤس ـس ــات الــرسـمـيــة فـيـهــا بقصد
إيقاع أكبر الخسائر البشرية واملادية
فيها بقصد اإلب ــادة املمنهجة ،الفتًا
إلــى أن التنظيم اإلرهــابــي عمل على
االستهداف املباشر للعوائل والنساء
واألط ـ ـفـ ــال ال ــذي ــن اخ ـت ـط ـف ـهــم وط ـلــب
الفدية من ذويهم.
من جهته ،قال املتحدث باسم مجلس
م ـحــاف ـظــة األن ـ ـبـ ــار ،ع ـي ــد عـ ـم ــاش ،إن
«ت ـن ـظ ـي ــم داعـ ـ ـ ــش أطـ ـل ــق ل ـي ـل ــة أم ــس
(االث ـ ـ ـنـ ـ ــن) والـ ـلـ ـيـ ـل ــة الـ ـت ــي سـبـقـتـهــا
الــرصــاص على بعض الـعــوائــل التي
حــاولــت ال ـفــرار مــن املــديـنــة ،واحتجز
املدنيني في مدينة الفلوجة ،ومنعهم
من الخروج».

وصفت حركة «حماس» ،تصريحات
األمــن الـعــام لألمم املتحدة ،بــان كي
م ـ ــون ،ال ـت ــي دعـ ــا ف ـي ـهــا إلـ ــى اإلف ـ ــراج
عــن «أس ــرى إســرائـيـلـيــن» مفقودين
ف ــي قـ ـط ــاع غ ـ ــزة ب ــأن ـه ــا «مـ ـنـ ـح ــازة».
وقـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ب ــاس ــم
الحركة ،سامي أبــو زهــري ،أمــس ،إن
تصريحات بان «مثيرة لالشمئزاز».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أب ـ ـ ـ ــو زه ـ ـ ـ ـ ـ ــري« :ب ـ ـ ـ ـ ــان ك ــي
مـ ــون م ـج ــرد أداة ل ـخ ــدم ــة امل ـصــالــح
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ...يـجــب عـلــى املجتمع
الــدولــي ،أن يعمل على إنـهــاء مأساة
س ـت ــة آالف فـلـسـطـيـنــي ف ــي س ـجــون
االح ـت ــال قـبــل الـحــديــث عــن الـجـنــود
اإلسرائيليني القتلة».
وتأتي دعــوة بان إلى «اتخاذ جميع
اإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة إلع ـ ــادة األس ــرى
اإلســرائ ـيـل ـيــن امل ـف ـقــوديــن ف ــي غ ــزة»،
بعدما طــالــب رئـيــس حكومة الـعــدو،
بنيامني نتنياهو ،املجتمع الدولي،
بــال ـض ـغــط ع ـل ــى «ح ـ ـمـ ــاس» ف ــي ه ــذا
الـ ـش ــأن .وكـ ــان ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
قـ ــد أع ـ ـلـ ــن فـ ــي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن ال ـش ـهــر
الجاري ،اختفاء إسرائيليني في غزة
الـعــام املــاضــي ،وهــو يتهم «حماس»

باحتجاز جثتي جنديني منذ الحرب
األخ ـي ــرة صـيــف ال ـع ــام امل ــاض ــي .لكن
ال ـح ــرك ــة ت ــرف ــض ال ـح ــدي ــث ع ــن ملف
األسـ ـ ــرى وامل ـف ـق ــودي ــن ،م ـش ـتــرطــة أن
تـ ـف ــرج إس ــرائـ ـي ــل ع ــن أسـ ـ ــرى صـفـقــة
«ش ــال ـي ــط» ال ــذي ــن أعـ ـ ــادت اعـتـقــالـهــم
مجددًا.
وك ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــن اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
موشيه يعالون ،قد قال أول من أمس،
إن «الحكومة اإلسرائيلية لــن تعقد
صـفـقــة ت ـب ــادل ل ــأس ــرى م ــع حـمــاس
مـقــابــل إفـ ــراج ال ـحــركــة ع ــن مــواطـنــن
إسرائيليني اثنني تحتجزهما».
وأضاف يعالون لإلذاعة اإلسرائيلية
الرسمية أن تل أبيب تطالب «حماس»
باإلفراج عن «املواطنني اإلسرائيليني
دون قـيــد أو شـ ــرط» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
االثنني اللذين يجري الحديث عنهما
«يعانيان اضطرابات نفسية ،وأنهما
دخ ــا ال ـق ـطــاع بـمـحــض إرادت ـه ـم ــا».
ً
وتـ ــابـ ــع ق ـ ــائ ـ ــا« :إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ح ــاول ــت
إط ـ ــاق س ـ ــراح مــواط ـن ـي ـهــا بــوســائــل
مختلفة ،في ظل تعتيم إعالمي».
وأشـ ــارت امل ـص ــادر اإلســرائـيـلـيــة إلــى
أن أحـ ـ ــد امل ـح ـت ـج ــزي ــن هـ ــو أبـ ــراهـ ــام

مانغيستو وهو إسرائيلي من أصل
إث ـيــوبــي م ــن س ـكــان مــديـنــة عسقالن
ال ـق ــري ـب ــة مـ ــن غ ـ ـ ــزة ،ف ـي ـم ــا ذك ـ ـ ــرت أن
ال ـث ــان ــي م ــن بـ ــدو األراض ـ ـ ــي املـحـتـلــة

معلومات عن اإلسرائيليني املحتمل
وج ــوده ـم ــا ف ــي غ ــزة ب ـشــرط اإلفـ ــراج
ع ـ ــن أسـ ـ ـ ــرى ُح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـرروا ضـ ـم ــن ص ـف ـقــة
شاليط عــام  2011وأع ــادت إسرائيل
اعتقالهم ،وعددهم سبعون.
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ادع ـ ـ ـ ــت الـ ـقـ ـن ــاة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـثــان ـيــة أن «ح ـم ــاس»
نـ ـف ــذت خ ــدع ــة مـ ــع ج ـي ــش االحـ ـت ــال
فــي قضية منغستو .ووف ـقــا لتقرير
القناة ،فــإن مفاوضات غير مباشرة
ب ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن ت ـس ـل ــل مـنـغـسـتــو
إل ــى ال ـق ـطــاع ،طـلــب خــالـهــا الـجــانــب
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي تـ ـسـ ـلـ ـيـ ـم ــه املـ ـ ــواطـ ـ ــن
اإلثـ ـي ــوب ــي والـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـق ـض ـيــة
كطلب إنساني ،وقد «وافقت حماس
على ذلــك ،وتم االتفاق على أن يكون
التسليم عـلــى حــاجــز» بـيــت حــانــون
ش ـمــالــي ال ـق ـط ــاع .وأض ــاف ــت ال ـق ـنــاة:
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ـ ــداع ج ـي ــش
االح ـ ـتـ ــال ،ف ـقــد ان ـت ـظــر ال ـج ـن ــود في
املمر على الحاجز ،ولكنهم فوجئوا
بأن ناشطني من حماس قد أحضروا
شـخـصــا آخـ ــر ،يـعـتـقــد أن ــه إري ـت ـيــري
وص ــل إل ــى ّغ ــزة عـبــر مـصــر ،ليرفض
الجنود تسلمه ويعيدوه إلى غزة».

الزهار« :حماس»
مستعدة لتقديم
معلومات عن
اإلسرائيليين بشروط

عــام  1948دون أن تكشف عن اسمه.
وزار نتنياهو الجمعة املاضية عائلة
مانغيستو.
فـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،قـ ـ ـ ــال ع ـ ـضـ ــو امل ـك ـت ــب
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ل ـ ـ ــ«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» م ـح ـم ــود
الــزهــار ،إن حركته مستعدة لتقديم

استراحة
2047 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 4 7

ــاراتية
استهداف طائرات العدوان مصافي
عدن في البريقة ،ما أدى إلى اشتعال
ً
الـنـيــران فـيـهــا ،فـضــا عــن اسـتـهــداف
شــاحـنــات محملة بــالـخـضــروات في
املدينة.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال مــديــر مـكـتــب ه ــادي،
محمد علي م ــارم ،إن «ه ــذه العملية
أط ـل ــق ع ـل ـي ـهــا اسـ ــم ال ـس ـه ــم الــذه ـبــي
لـتـحــريــر ع ـ ــدن» ،مـضـيـفــا أن «ه ــادي
يتولى اإلشــراف مباشرة على تنفيذ
هــذه العملية من غرفة العمليات في
ال ــري ــاض» .وأوض ــح مـصــدر عسكري
ف ــي ع ــدن أن «قـ ــوات عـسـكــريــة يمنية
ُد ّربـ ــت أخ ـي ـرًا فــي الـسـعــوديــة تـشــارك
بقوة في القتال مع املقاومة الشعبية
ضــد ميليشيا الـحــوثــي وصــالــح في
منطقة العريش ومعسكر الصولبان
شمال مطار ع ــدن» .وأض ــاف املصدر
أن هـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات «ت ـم ـك ـنــت م ــن ط ــرد
الحوثيني من هذه املواقع ،كما أغلقت
الطريق املؤدي من الشيخ عثمان في
الغرب إلى مطار عدن ملنع وصول أي
إم ــدادات عسكرية ،وتــم تطهير خور
مكسر» ،إضــافــة إلــى سيطرتهم على
ح ــي ال ـصــول ـبــان الـ ــذي ي ـقــع ف ـيــه مقر
القوات الخاصة .من جهة أخرىّ ،أدت
الغارات الجوية لطائرات العدوان ،يوم
أمــس ،إلى مقتل  26شخصًا وإصابة
أكثر من  55آخرين ،وذلك باستهداف
أحـيــاء سكنية فــي العاصمة صنعاء
وم ـح ــاف ـظ ـت ــي صـ ـع ــدة وحـ ـج ــة .وف ــي
محافظة ع ـمــران ،اسـتـهــدف ال ـعــدوان
م ـص ـن ــع اس ـم ـن ــت ع ـ ـمـ ــران بـ ـع ــدد مــن
الـ ـ ـغ ـ ــارات ،أدت الـ ــى ت ــدم ـي ــر املـصـنــع
بشكل كلي ،فيما استهدفت  12غارة
شاحنة محملة بالدقيق.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

أفقيا
 -1قصة مــن كتاب األرواح املـتـمــردة لجبران خليل جـبــران –  -2مدينة سويسرية – مكان
ُيحتمى بــه أثـنــاء ال ـغــارات الـجـ ّ
ـويــة –  -3تنهمر مــن الـعـيــون – شـعــار للجيش اللبناني –
 -4مدينة إيــرانـيــة – مــن املـكـســرات –  -5خــاف خشبي – راقـصــة مصرية –  -6مــن أسماء
الـبـحــر – لـيــث ورئ ـب ــال – ك ــام أو كــل لـفــظ –  -7نـهــر أوروبـ ــي يـمــر عـبــر ســويـســرا وفــرنـســا
وأملــانـيــا وهــولـنــدا ُ
ويعتبر أهــم وأط ــول األنـهــار فــي الـقــارة األوروب ـيــة – إحـســان – خاصته
وملكه –  -8امل ــوت وال ـهــاك – رتــل مــن الـسـيــارات –  -9شــاي باألجنبية – مدينة سياحية
بـلـغــاريــة عـلــى الـبـحــر األسـ ــود –  -10م ـع ــروف بــالـحـجــر ال ـشــديــد الـ ــذي ُي ـق ــدح ب ــه أو حجر
النار

عموديًا

 -1شاعر لبناني راحل كان ُيعرف بشاعر القطرين –  -2للتمني – أشغال –  -3يبتلع اللقمة
أو الطعام – يعترض على القرار –  -4عاتب الشخص – مدينة فرنسية –  -5من آلهة الفراعنة
كــان حــارس املوتى ولــه رأس إبــن آوى –  -6حــرف جر – من الحيوانات – من األزهــار – -7
في القميص – متشابهان – ُيطلق من األسلحة الحربية –  -8األخ – ُيستخرج من بعض
الـحـيــوانــات ُ
ويـعـمــل منه ألبسة –  -9ضــوء الـصـبــاح – خشبة الـحــائــك – ضمير متصل –
 -10اإلســم الحركي لجاسوس مصري عمل داخــل إسرائيل مدة طويلة لصالح املخابرات
املصرية ّ
وتم بث مسلسل تلفزيوني ناجح عن حياته

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

 -1موز – النصيب –  -2أطلس – ربو –  -3راحيل – سيرك –  -4ف ف – شعر –  -5آلة – أحد – ّ
أح –
ّ
 -6لب – الناطور –  -7تاتشر – نف –  -8يسر – ود – لوم –  -9بنكوك –  -10وليم الفاتح

عموديًا

 -2مارشال تيتو –  -2وطأ – لباس –  -3زلحفة – ّ
تربي –  -4سيف – أش – ّ
نم –  -5الروكا – -6
لو – شحن – دول –  -7سعدان – كف –  -8صرير – طفل – ّ -9
يبر – أو – وقت –  -10بوكو حرام

حل الشبكة 2046

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

2047
8
7

9

10

11

رسام فرنسي ( )1770-1703من رواد فن الروكوكو اي فن التزيني الداخلي الذي
ظهر في القرن الثامن عشر واختفى بعد الثورة الفرنسية .من تحفه الفنية لوحة
« زينة فينوس»  = 8+3+6+2+7+5+4طبقة صوت النساء العالي ■ 3+6+7+8+9
= موسيقي بولندي ■  = 11+10+1+4جاهل ووقح
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◄ وفيات ►

تقرير

الفصائل الفلسطينية تتراجع في اليرموك...

وتفجير نفق في الزبداني
بعد ساعات من السيطرة
على حي السلطاني ونقاط
أخرى في الزبداني ،عمل الجيش
السوري والمقاومة على تثبيت
وقت
تحصيناتهما فيها ،في ٍ
تراجعت فيه الفصائل الفلسطينية
داخل مخيم اليرموك ،بعد
هجوم مزدوج لتنظيمي
«داعش» و«النصرة»
أحمد حسان
عملت ق ــوات الـجـيــش الـســوري
واملقاومة اللبنانية ،أمس ،على
تثبيت تحصيناتهما في عدد
من النقاط العسكرية املتاخمة
ل ــدوار الكهرباء وش ــارع الحقل
األصـ ـ ـف ـ ــر عـ ـل ــى ج ـب ـه ــة م ــدي ـن ــة
الــزبــدانــي ،مثبتتني بــذلــك قطع
املدخل الرئيسي للمدينة ،الذي
يصلها بـمــواقــع املـسـلـحــن في
بلدة مضايا ،إذ تتجه مجريات
امل ـعــركــة نـحــو تــأمــن الـتـطــويــق
ال ـ ـنـ ــاري ل ـل ـمــدي ـنــة ،ومل ـعــابــرهــا
ّ
ٌ
األبـ ـ ـع ـ ــد .تـ ــأمـ ــن ت ـج ــل ــى أمـ ــس،
ب ـق ـي ــام وح ـ ـ ــدات ال ـه ـن ــدس ــة فــي
الـ ـجـ ـي ــش وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة بـتـفـجـيــر

قتل عدد من عناصر
وقياديي «أحرار الشام» في
تفجيرين انتحاريين

قتل
أمس أكثر
من 13
مسلحًا من
«شهداء
اليرموك»
(األناضول)

نفق بطول  350مترًا ،في طلعة
ال ـ ــوزي ـ ــر (ج ـ ـنـ ــوب الـ ــزبـ ــدانـ ــي)،
كـ ــانـ ــت ت ـس ـت ـخ ــدم ــه ال ـف ـص ــائ ــل
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ال ــرب ــط
واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال الـ ـل ــوجـ ـسـ ـت ــي مــع
مـقــاتـلــي امل ـعــارضــة ف ــي منطقة
بقني (جـنــوب شــرق الــزبــدانــي)،
ما أسفر عن تدميره بالكامل.
اإلن ـج ــاز ف ــي ال ــزب ــدان ــي أفـضــى،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عـ ـسـ ـك ــري ــة
س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة ،إلـ ـ ـ ـ ــى سـ ـلـ ـسـ ـل ــة م ــن
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي وردت إلـ ــى
القيادة امليدانية للجيش على
األرض مـ ــن ق ـب ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
املسلحة فــي املــديـنــة ،مــن خالل
الـ ــوسـ ــاطـ ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ب ـه ــدف
ال ـب ــدء ب ـم ـفــاوضــات م ــن شأنها
أن تـضــع حـ ـدًا لـحــالــة الـتــدهــور
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي مل ـق ــات ـل ــي املـ ـع ــارض ــة

خـ ــال األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،غير
أن «املـ ــوقـ ــف ال ـث ــاب ــت لـلـجـيــش
أنــه ال تـفــاوض مــع التنظيمات
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة،
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات
ال ـت ــي ت ـت ـه ــاوى ف ـي ـهــا قــدرات ـهــا
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ويـ ـكـ ـب ــده ــا فـيـهــا
الجيش خسائر فــادحــة ،ســواء
ف ــي امل ــادي ــات أو ف ــي األرواح»،
تؤكد املصادر ذاتها.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ومـ ــع ت ــدم ـي ــر نـفـقــن
جـ ـ ــديـ ـ ــديـ ـ ــن ل ـ ـل ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة ف ــي
العمق الشمالي من حي جوبر
الــدمـشـقــي ،كــانــت جبهة مخيم
ال ـيــرمــوك تـشـهــد ت ـطــورًا نوعيًا
منذ الـســاعــات األول ــى مــن فجر
أم ـ ـ ـ ــس ،ت ـم ـث ـل ــت ف ـ ــي اض ـ ـطـ ــرار
الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة إل ــى
ـدد مـ ــن ن ـقــاط
الـ ـت ــراج ــع مـ ــن ع ـ ـ ـ ٍ
سيطرتها داخ ــل املـخـيــم ،جــراء
ال ـه ـجــوم امل ـ ــزدوج ال ــذي ق ــام به
ٌّ
كـ ــل م ــن «داع ـ ـ ــش» ع ـلــى الـقـســم
الـجـنــوبــي مــن ش ــارع الـيــرمــوك،
و«النصرة» في الشق الشمالي
الـ ـش ــرق ــي مـ ــن ش ـ ــارع فـلـسـطــن
وب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــارات ف ـ ـ ــي ح ــي
التضامن ،ما أدى إلى اشتعال
جبهة املخيم على مدار ساعات
يـ ــوم أم ـ ــس .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ــدت
اتصال
مصادر فلسطينية ،في
ٍ
مع «األخبار» أن العملية بدأت
بسلسلة من االستهدافات التي
قــام بها «داع ــش» في اليرموك،
م ــا أدى إل ـ ــى ت ــأم ــن الـتـغـطـيــة
عـ ـل ــى ت ـ ـحـ ــرك «ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» فــي
ش ــارع فـلـسـطــن املـ ـ ــوازي ،وهــو
م ــا تـضـعــه امل ـص ــادر ف ــي سـيــاق
«ال ـت ـع ــاون امل ـش ـتــرك ب ــن إخ ــوة
ً
ال ـ ـف ـ ـكـ ــر» ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن «م ـع ــرك ــة
ال ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ،بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ع ـ ـ ـ ــام ،هــي
معركة كــر وف ــر ،وه ــذا ال يعني
أن ه ــؤالء قــد سـيـطــروا سيطرة
مطلقة على اليرموك».
في مــوازاة ذلــك ،واصــل الجيش
الـ ـس ــوري عـمـلـيــاتــه ف ــي محيط
مــديـنــة تــدمــر فــي ري ــف حمص،
إذ ك ــان ــت س ــاع ــات ن ـه ــار أم ــس
قـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرارًا ف ــي
االشتباكات العنيفة في املناطق
ال ـش ــرق ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـي ــارات ال ـغــرب ـيــة
املتاخمة ملدينة تدمر ،بالتزامن
مع تنفيذ سالح الجو عددًا من
ال ـ ـغـ ــارات ال ـت ــي ط ــاول ــت مــواقــع
مـقــاتـلــي «داع ـ ــش» ف ــي املـنــاطــق
الـشــرقـيــة والـشـمــالـيــة املحيطة
ب ـمــدي ـنــة ت ــدم ــر ،وال س ـي ـمــا في
قــريـتــي أب ــو طــوالــة ومــره ـطــان،

ما أفضى إلى سقوط العشرات
مــن مقاتلي التنظيم بــن قتلى
وجرحى.
إلــى ذلــك ،قتل عــدد مــن عناصر
مقر «الشرطة» التابعة لتنظيم
«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» وأص ـي ـب ــوا
ع ـنــدمــا ف ـجــر ان ـت ـح ــاري نـفـســه
ب ــالـ ـق ــرب م ــن املـ ـق ــر الـ ــواقـ ــع فــي
مدينة سلقني في ريف محافظة
إدلـ ــب .كــذلــك قـتــل ع ــدد آخ ــر من
عناصر حركة «أح ــرار الـشــام»،
م ــن ب ـي ـن ـهــم ق ــائ ــد «ك ـت ـي ـبــة أب ــو
طلحة األن ـص ــاري» املــدعــو أبــو
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ،ف ــي تـفـجـيــريــن
ان ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن اسـ ـتـ ـه ــدف ــا م ـق ـرًا
ع ـس ـكــريــا ف ــي ق ــري ــة أبـ ــو طلحة
قـ ــرب س ـل ـق ــن ،ف ـي ـمــا اس ـت ـهــدف
س ــاح الـجــو مــواقــع «الـنـصــرة»
فــي بلدتي التمانعة والهبيط،
ً
فضال عن قرى الفطيرة وحاس
والحامدية في ريــف املحافظة،
وقت قتل فيه القائد امليداني
في ٍ
فـ ــي «لـ ـ ـ ــواء ع ــاص ـف ــة ال ـش ـم ــال»
التابع لـ«الجيش الحر» ،محمد
املولى ،إثر اشتباكات خاضها
ال ـ ـلـ ــواء مـ ــع م ـس ـل ـحــي «امل ـك ـت ــب
األم ـ ـن ـ ــي» الـ ـت ــاب ــع ل ــ«ال ـج ـب ـه ــة
الـ ـش ــامـ ـي ــة» فـ ــي م ــديـ ـن ــة أعـ ـ ــزاز
شمال محافظة حلب.
كـ ــذلـ ــك ،أفـ ـض ــى تـ ـق ــدم ال ـج ـيــش
الـســوري في حي غــويــران ،أحد
أك ـب ــر أحـ ـي ــاء مــدي ـنــة الـحـسـكــة،
إلى تأمني الطريق الواصل بني
الحسكة والقامشلي ،وتمهيد
الـ ـط ــري ــق الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة س ـي ـطــرة
ـدد مــن الـنـقــاط
الـجـيــش عـلــى ع ـ ٍ
التي تخلخلت فيها تحصينات
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وهـ ـ ـ ــذا مـ ــا ان ـع ـكــس
بدوره ،يوم أمس ،بعودة الكثير
من أهالي الحسكة الذين نزحوا
من املدينة جراء تصاعد وتيرة
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات خ ـ ــال األسـ ـب ــوع
املاضي.
إل ــى ذل ــك ،وف ــي سـيــاق الـصــراع
املـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ب ـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ــات
امل ـع ــارض ــة ف ــي ج ـن ــوب ال ـب ــاد،
ق ـت ــل يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس أكـ ـث ــر مـ ــن 13
مـ ـسـ ـلـ ـح ــا مـ ـ ــن «لـ ـ ـ ـ ـ ــواء ش ـ ـهـ ــداء
اليرموك» عند حاجز عني ذكر،
فـ ــي وادي الـ ـي ــرم ــوك ب ــال ــري ــف
الـ ـغ ــرب ــي مل ـح ــاف ـظ ــة درعـ ـ ـ ــا ،إث ــر
عملية نـفــذهــا مقاتلو «جيش
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــح» ،وقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــوا خ ــالـ ـه ــا
بـ ــالـ ــولـ ــوج إلـ ـ ــى الـ ـح ــاج ــز عـبــر
سيارة مدنية ،موجهني نيران
أسلحتهم الفردية إلى عناصر
الحاجز.

◄ ذكرى ►
باسمه تعالى
للضلع املكسور ينده وجع الكون
لجرح ٍّ
علي عند الفجر
ّ
للنور االتي يحمل خبزا وسالما
ذكرى اربعني
يصادف نهار 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

03/662991
من أي
منطقة في
لبنان ،يوميًا
من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

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
م ــار يــوســف ،املطيلب ّأي ــام األرب ـعــاء
والخميس والجمعة في  ،16 ،15و17
تموز 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
الــرابـعــة بـعــد الـظـهــر فــي كنيسة مــار
ي ــوس ــف ،امل ـط ـي ـل ــب وم ـ ــن ث ــم ي ـ ــوارى
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
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار لشراء قطع غيار لزوم
ال ـك ـشــف الـ ـع ــام ع ـلــى امل ـج ـمــوعــة الـثــانـيــة
وال ـك ـش ــف ع ـلــى االج ـ ـ ــزاء ال ـســاخ ـنــة على
املجموعة االول ــى فــي معمل صــور وهي
من نوع .GE frame 6B
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علما إن آخر موعد لتقديم العروض هو نهار
الجمعة الــواقــع في  2015/8/28عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  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 ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء محوالت توتر منخفض  /متوسط
مختلف الـقــدرات (عــدد  ،)120وذلــك وفق
امل ــواص ـف ــات ال ـف ـن ـيــة والـ ـش ــروط االداري ـ ــة
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء سبعماية
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة االداريـ ـ ــة فــي مــركــز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي ام ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الــواقــع فيه  6آب  2015الـســاعــة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1319
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية2015/680 :
املنفذ :جميل محمد علي الحبال ورفاقه
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :م ـح ـم ــد ص ــال ــح ع ـث ـمــان
الـحـبــال وط ــارق عـثـمــان الـحـبــال ومحمد
حـســان عثمان الـحـبــال وخــديـجــة عثمان
الحبال وغادة عثمان الحبال.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ق ــرار محكمة الــدرجــة
االول ــى بـيــروت تــاريــخ  2015/2/26حكم
2015/79
تاريخ التنفيذ2015/4/11 :
تاريخ محضر الوصف2015/5/20 :
تاريخ تسجيله2015/5/22 :
ان ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :وهـ ــو كــامــل
ال ـع ـقــار  539املـصـيـطـبــة وه ــو ع ـب ــارة عن
قطعة ارض ضمنها بناء من حجر مؤلف
من طابقني ودرج خارجي وتحت البناء
يوجد قبو الطابق االرض ــي مقسوم الى
شـقـتــن اول شـقــة تـحـتــوي عـلــى غرفتني
وزاروب ومطبخ وحـمــام وبــرنــدا ،الشقة
الثانية تحتوي على غرفة ودار وايــوان
وم ـط ـب ــخ وح ـ ـمـ ــام وبـ ــرنـ ــدتـ ــن وم ـن ــاف ــع.
الطابق االول يحتوي على مدخل وثالث
غرف ودار ومطبخ وبرندا وحمام وسطح
ومنافع.
مساحته 529 :مترًا مربعًا
ً
حدود العقار :شماال العقار  2646ـ ـ غربًا
العقار  312ـ ـ شرقًا العقار  182ـ ـ جنوبًا
العقار  181و 2442ولدى الكشف الحسي
تبني ان املواصفات مطابقة للمندرجات
املوصوفة اعــاه علمًا ان العقار مشغول
عـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل االجـ ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ــن قـ ـب ــل ث ــاث ــة
مستأجرين.
قيمة التخمني/2.420.610 :دوالر أميركي
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـحـ ــدد مـ ــن رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
التنفيذ/2.420.610 :دوالر أميركي.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :ي ــوم
االثنني الواقع فيه  2015/10/12الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا فــي مـكـتــب رئيس
دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع في املزاد العلني
العقار املوصوف اعاله.

فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة او احـ ـ ــد املـ ـ ـص ـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
مـقــام مـخـتــار لــه فــي نـطــاق ال ــدائ ــرة ان لم
يكن لــه مـقــام فيه او لــم يسبق لــه ان عني
مقامًا مختارًا واال عد قلم الــدائــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعليه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او طلب ذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ
صدور قرار باالحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن بيع باملعاملة 2013/425
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االرب ـع ــاء في
 2015/7/29ال ـســاعــة الـثــانـيــة والـنـصــف
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ج ــورج
انطوان كورية ماركة نيسان  350Zموديل
 2008رقـ ــم /413297/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي بول نون
البالغ  $/24518/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/15300/واملـ ـط ــروح ــة لـلـمــرة
الثانية بسعر  $/10500/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية وان رسوم امليكانيك قد
بلغت /713.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/1580
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االرب ـع ــاء في
 2015/7/29الساعة الثالثة بعد الظهر
سيارة املنفذ عليه طوني ريمون ابراهيم
م ــارك ــة فــولـكـسـفــاكــن  Eosم ــودي ــل 2008
ً
رقم /337066/ب الخصوصية تحصيال
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املـحــامــي بــول نــون البالغ
 $/18515/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/7432/واملطروحة بسعر  $/6000/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /552.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار إلنشاء ممر يتسع 19
كــابــل تــوتــر متوسط فــي محطة بصاليم
الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2015/7/24
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
صباحًا.
بيروت في 2015/7/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1367

إعالن
ص ــدر ع ــن املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
البيان اآلتي:
ُ
تعلم املديرية العامة لألمن العام الكفالء
الــذيــن يـقـيـمــون ضـمــن ن ـطــاق عـمــل مركز
م ــدح ــت ال ـ ـحـ ــاج االق ـل ـي ـم ــي ومـ ــركـ ــز أم ــن
ع ــام الـشــويـفــات االقـلـيـمــي ،أن ــه واعـتـبــارًا
م ــن ت ــاري ــخ  2015/07/27سـيـتــم اي ـقــاف
العمل بتجديد االقــامــات للرعايا العرب
واالج ـ ــان ـ ــب ع ـب ــر مـ ــراكـ ــز ل ـي ـب ــان بــوســت
وبالتالي عليهم تقديم طلبات التجديد
ح ـص ـرًا ف ــي امل ــرك ــزي ــن امل ــذك ــوري ــن وذل ــك
بـ ـه ــدف ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة االق ــام ــة
ال ـب ـيــوم ـتــريــة ال ــذك ـي ــة ،م ــع ال ـتــأك ـيــد على
إلــزام ـيــة ح ـضــور ال ـعــربــي واألج ـن ـبــي مع
الكفيل عند تقديم طلب تجديد االقــامــة
(م ــن االن ـم ــوذج ال ـقــديــم) ،ووج ــوب تقديم
هذه الطلبات قبل فترة خمسة ايــام على
االقـ ــل م ــن ان ـت ـهــاء م ــدة صــاح ـيــة الـسـمــة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـط ـل ـبــات ال ـج ــدي ــدة وان ـت ـهــاء
صالحية االقامة في حال التجديد.
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري املــركــزيــة في
زحلة والبقاع الغربي
طـ ـلـ ـب ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة م ـي ـش ـل ــن اسـ ـ ـب ـ ــر ك ــرم
بوكالتها عن كابي روجه كرم الوكيل عن
انطوان جرجس حداد احد ورثة املاز قيس
ابــو قيس سـنــدات تمليك بــدل عــن ضائع
بالعقارات رقم  266مارجرجس ومخايل
و 102و 198و 199و 201م ــارال ـي ــاس و
 1094و 741اراضــي زحلة وبالقسم  3من
العقار  284البربارة واالقسام  2و 3و 5من
العقار  102مارالياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ليلى الحويك
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليه جـمــال حسني حوماني
ً
من بفروة ومجهول محل االقامة ،وعمال
بــاملــادة  409أ.م.م .تنبئك هــذه الــدائــرة ان
لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2014/188
واملتكونة بــن فرنسبنك ش.م.ل .وبينك
انــذارًا تنفيذيًا بموضوع سندات وقرض
وحـ ـس ــاب جـ ـ ــاري وفـ ــوائـ ــد م ــا مـجـمــوعــه
 906318.99د.أ .عدا الرسوم وامللحقات.
وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
متابعة التنفيذ بحقك بانقضاء  20يومًا
تلي النشر مضافًا اليها مهلة االنذار.
رئيس القلم
حسن ايوب
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
م ــوج ــه ل ـل ـس ـيــد ع ـل ــي م ـن ـيــر ع ـب ــد ال ـنــافــع
ً
الشريف املقيم اصال في الصفرا ـ ـ الطريق
الـســاحـلـيــة م ـقــابــل مـجـمــع ص ـفــرا مــاريــن
بلوك  Cوحاليًا مجهول محل االقامة.
ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور الـيـهــا
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االنـ ـ ـ ـ ــذار مـ ــع ط ـل ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ وامل ــرفـ ـق ــات
باملعاملة رقم  2014/866املقامة بوجهك
من جمعية مالكي العقار رقم  322الصفرا
ـ ـ مجمع صـفــرا مــاريــن ك ــروزر بموضوع
ً
تـنـفـيــذ نـفـقــات مـشـتــركــة تـحـصـيــا ملبلغ
/16817/د.أ .اضافة الى الفوائد والرسوم.
عليك الـحـضــور ضـمــن املـهـلــة القانونية
واال ي ـس ـقــط ح ـقــك ب ــاالعـ ـت ــراض وي ـتــابــع
التنفيذ بوجهك كما عليك اتـخــاذ محل
اق ــام ــة ل ــك ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
موجه للسيد ايلي انطوان ابراهيم املقيم
ً
اص ــا فــي ال ـصـفــرا ـ ـ ـ ـ الـطــريــق الساحلية
م ـق ــاب ــل م ـج ـم ــع صـ ـف ــرا مـ ــاريـ ــن بـ ـل ــوك D
وحاليًا مجهول محل االقامة.
ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور الـيـهــا
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االنـ ـ ـ ـ ــذار مـ ــع ط ـل ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ وامل ــرفـ ـق ــات
باملعاملة رقم  2014/723املقامة بوجهك

من جمعية مالكي العقار رقم  322الصفرا
ـ ـ مجمع صـفــرا مــاريــن ك ــروزر بموضوع
ً
تـنـفـيــذ نـفـقــات مـشـتــركــة تـحـصـيــا ملبلغ
/13096/د.أ .اضافة الى الفوائد والرسوم.
عليك الـحـضــور ضـمــن املـهـلــة القانونية
واال ي ـس ـقــط ح ـقــك ب ــاالعـ ـت ــراض وي ـتــابــع
التنفيذ بوجهك كما عليك اتـخــاذ محل
اق ــام ــة ل ــك ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
مــوجــه للسيد اي ــاد حــاتــم سـلـطــان املقيم
ً
اص ــا ف ــي ال ـص ـفــرا مـجـمــع ص ـفــرا مــاريــن
كــروزر القسم رقم  12Aشقة  142وحاليًا
مجهول محل االقامة.
ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور الـيـهــا
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االنـ ـ ـ ـ ــذار مـ ــع ط ـل ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ وامل ــرفـ ـق ــات
باملعاملة رقم  2012/1081املقامة بوجهك
من جمعية مالكي العقار رقم  322الصفرا
ـ ـ مجمع صـفــرا مــاريــن ك ــروزر بموضوع
ً
تـنـفـيــذ نـفـقــات مـشـتــركــة تـحـصـيــا ملبلغ
/6347/د.أ .اضافة الى الفوائد والرسوم.
عليك الـحـضــور ضـمــن املـهـلــة القانونية
واال ي ـس ـقــط ح ـقــك ب ــاالعـ ـت ــراض وي ـتــابــع
التنفيذ بوجهك كما عليك اتـخــاذ محل
اق ــام ــة ل ــك ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب حسن نجيب ســابــق ملوكله نجيب
ع ـلــي رعـ ــد أحـ ــد ورث ـ ــة ع ـلــي م ـح ـمــد رعــد
شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 3261
حاصبيا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل املعاون في مرجعيون
متري مبيض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلـبــت س ــام ن ــور ال ـحــركــه املـشـتــريــة من
ح ـس ـنــي ،زهـ ـي ــر ،س ــال ــم ،ن ـظ ـي ــره ،ه ـي ـفــاء،
يــوســف نــور الـحــركــه سـنــدات ملكية بدل
ضائع للعقار  7/806برج البراجنة وعن
حصتها فــي مــا خــص الـعـقــار  2144برج
البراجنة
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

رشكة رائدة
يف صناعة القوالب البالستيكية
تطلب إختصاصني يف:
 - CNCمخرطة – فريزة –
تجميع وتصميم
ت 05/810590 :
Email:hr@doriane-copar.com

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الضريبة على القيمة املضافة ـ ـ
مصلحة العمليات ـ ـ دائرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
ادناه للحضور الى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة املضافة،
مبنى وزارة املالية ،قــرب قصر العدل ـ ـ شــارع كورنيش النهر ـ ـ بيروت ،لتبلغ البريد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله،
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
جورج انيس فوش
وفيق ابراهيم بدور

رقم املكلف
14995
150765

رقم البريد املضمون
RR139381617LB
RR139381625LB
التكليف 1349

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الضريبة على القيمة املضافة ـ ـ
مصلحة العمليات ـ ـ دائــرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول
ادنــاه للحضور الــى دائــرة املراقبة الضريبية واالس ـتــردادات في مديرية الضريبة على
القيمة املضافة ،مبنى وزارة املالية ،قرب قصر العدل ـ ـ شارع كورنيش النهر ـ ـ بيروت،
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم
املكلف

رقم البريد
املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

leather house trading
2015/06/02 2015/05/13 RR136822933LB 2371924 general international
محمد عقيل مروة
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــرام ـ ـيـ ــك
2015/06/22 2015/06/04 RR136822964LB 2060243
العامة ش.م.ل .جيسيكو
التكليف 1349
إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الضريبة على القيمة املضافة ـ ـ
مصلحة العمليات ـ ـ دائرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
ادناه للحضور الى دائرة التدقيق امليداني في مديرية الضريبة على القيمة املضافة،
مبنى وزارة املالية ،قــرب قصر العدل ـ ـ شــارع كورنيش النهر ـ ـ بيروت ،لتبلغ البريد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله،
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
عباس شرف الدين

رقم البريد
رقم
املضمون
املكلف
RR009974771LB 2168929

تاريخ الزيارة
الثانية
2015/05/26

تاريخ لصق
LIPANPOST
2015/06/08
التكليف 1349
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رياضة

الكرة اإلسبانية

كاسياس ...وظلم ريال مدريد!
كان لدموع إيكر كاسياس أثـ ٌ
النفوس خالل مؤتمر صحافي
في
بالغ
ـر
ُ
عقده في ملعب «سانتياغو برنابيو» ،بعدما أخرج بطريقة غير الئقة من
ريال مدريد ،إن عبر دفعه للمغادرة ،أو من خالل طريقة توديعه .النادي
الملكي استحق عالمة «صفر» على ما فعله بحق أحد رموزه
حسن زين الدين
وصل إيكر كاسياس إلى مدينة بورتو
البرتغالية ليلعب في فريقها األشهر
ال ـ ــذي ي ـح ـم ــل اسـ ـمـ ـه ــا .ب ــات ــت م ــدري ــد
اإلسبانية وفريقها ريــال من املاضي.
ب ــات ل ــزام ــا عـلــى عـشــاق
هذا الحارس أن يعتادوا
واق ـع ــا ج ــدي ـدًا لنجمهم
ال ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـبـ ــح ي ــرت ــدي
ال ـ ـق ـ ـم ـ ـيـ ــص ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــم 12
بعدما كان  1في مدريد
دوم ــا .ربـمــا لغة األرق ــام
ه ــذه ت ـبــدو م ـع ـ ّـبــرة ،في
مـ ـك ــان مـ ــا ،ب ــن م ــا ك ــان
عليه حال هذا الحارس
ّ
الكبير أي ــام «ال ـع ــز» في
مــدريــد ،ومــا وصــل إليه
اآلن ب ـعــدمــا أص ـبــح في
الرابعة والثالثني .املهم
أن يومًا جديدًا بدأ عند
لم يتوان شافي هرنانديز،
كــاس ـيــاس ،وم ـعــه بــدأت
النجم السابق لبرشلونة
اإلسباني ،عن توجيه انتقادات مـ ــرح ـ ـلـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ولـ ــو
ك ــان كـثـيــرون لــم يخفوا
لمسؤولي ريـال مدريد بسبب
تـ ـف ــاج ــؤه ــم ب ــأنـ ـه ــا فــي
رحيل قائده وحارس مرماه
بورتو.
يحصل
إيكر كاسياس دون أن
لكن املـســافــة مــن مدريد
تكريم
على ما يستحقه من
إلى بورتو كانت ،ال شك،
لصحيفة
الئق .وقال شافي
رغــم قربها ،طويلة جدًا
«ال فانغارديا» المحلية« :يبدو عـلــى كــاسـيــاس ومليئة
أنه يشعر بالمرارة وأعتقد أن باملشاعر واألحــاسـيــس
الجميع في إسبانيا يشعرون املـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــة ،إذ ل ـيــس
ب ـق ـل ـي ــل مـ ــا ع ــاش ــه ه ــذا
بذلك» ،وأضاف« :يحزنني
ال ـح ــارس ف ــي الـســاعــات
أال يحصل واحد من أبرز
الرياضيين في اسبانيا على ما األخيرة له في العاصمة
ّ
يستحقه من تقدير واحترام .اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ظ ــل
ح ـ ـتـ ــى م ـ ـ ـغـ ـ ــادرتـ ـ ــه ل ـه ــا
ينسى هؤالء الناس ّكل ما
ال ـ ـ ـقـ ـ ــائـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـم ــى
قدمه للرياضة ويركزون
على العيوب وربما كان ذلك عــريــن فــريـقـهــا املـلـكــي بـ
«رمـ ــوش ال ـع ــن» ،كاتبًا
بدافع نيات خبيثة».
قصة حــارس لم يعشها
م ـ ـل ـ ـعـ ــب «سـ ــان ـ ـت ـ ـيـ ــاغـ ــو
بــرنــابـيــو» فــي تــاريـخــه،
غير أن طريقة ال ــوداع الـصــادمــة التي
ال تليق بهذا الالعب األيقونة هي التي
طغت على رمزية رحيله ومعانيها.
م ــن امل ـع ـل ــوم أن ل ـل ــدم ــوع وق ـع ـه ــا فــي

شافي
ينتقد الملكي

عالم كرة القدم .إذ هنا دمعة لخسارة
وه ـ ـنـ ــاك دمـ ـع ــة لـ ـف ــوز وأخـ ـ ـ ــرى ل ـ ــوداع
الـفــريــق وال ــزم ــاء ،لـكــن قـبــل أي ــام ذرف
ك ــاس ـي ــاس دم ــوع ــا ك ــان ــت مــزي ـجــا بني
الـ ـح ــرق ــة وال ـ ـحـ ــزن ع ـل ــى مـ ــا ل ـق ـي ــه مــن
مـعــامـلــة م ــن فــريـقــه ال ــذي ب ــذل الـغــالــي
ألجـ ــل شـ ـع ــاره ،وال ـح ـس ــرة ع ـلــى ف ــراق
مشجعي الـفــريــق وزمــائــه وكــل زاويــة
من زوايا الـ «برنابيو» الذي كان يعقد
ف ـي ــه م ــؤت ـم ــره ال ـص ـح ــاف ــي .كـ ــان لـتـلــك
الدموع وقعها الكبير على كل متابعي
ال ـك ــرة ،وه ــم ي ـشــاهــدون ه ــذا ال ـحــارس
يجلس وحيدًا في القاعة دون حضور
أي م ــن م ـســؤولــي امل ـل ـكــي ،وإن ح ــاول
ـدارك املوقف
النادي في اليوم التالي تـ ّ
 دون أن يكون «اإلخراج» موفقًا  -عبرحفل صغير في ملعب الفريق مع صور
تذكارية إلى جانب الكؤوس بحضور
الرئيس فلورنتينو بيريز .كان املشهد
مخزيًا إلى أبعد الحدود إلدارة بيريز
فــي طريقة التعامل مــع رمــز مــن رمــوز
الـفــريــق سيقطع بالتأكيد زمــن طويل
لــرؤيــة مـثـيــل ل ــه ،عـلــى األق ــل فــي مركز
ح ـ ــارس امل ــرم ــى ،وه ـ ــذا م ــا ي ـب ــدو غير
مبرر على اإلطالق مهما كانت الظروف
وامل ــابـ ـس ــات الـ ـت ــي أح ــاط ــت بــان ـت ـقــال
كــاسـيــاس إل ــى ب ــورت ــو ،ال ـتــي تستحق
(اإلدارة) عليها عالمة «صفر».
ّ
ّ
وبغض النظر عن الهجمة التي شنها
وال ـ ــدا كــاس ـيــاس  -تــزام ـنــا م ــع إع ــان
رحيله إلى بورتو  -على ريال مدريد،
وتحديدًا على بيريز ،واتهامهما إياه
بدفعه إلى الرحيل وبإساءة معاملته،
ف ــإن ّ
أي مـتــابــع لــم يـكــن بـحــاجــة لهذه
ال ـك ـل ـمــات لـيـقـتـنــع ب ــأن ه ــذا ال ـحــارس
ّ
ت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـ ـ «حـ ـمـ ـل ــة مـ ـن ــظـ ـم ــة» بـغـيــة
إخراجه من مدريد استعدادًا للتعاقد
مــع خليفة لــه عـبــر ال ـعــودة إل ــى كثير
م ــن الــوقــائــع املـتـسـلـسـلــة ف ــي األعـ ــوام
األخيرة بدءًا من القرار الظالم للمدرب
السابق البرتغالي جــوزيــه مورينيو
بإجالسه على مقاعد اإلحتياط على
مـ ـ ــرأى م ــن الـ ـ ـن ـ ــادي ،الـ ـ ــذي ل ــم ي ـح ـ ّـرك
س ــاكـ ـن ــا ،ولـ ـي ــس انـ ـتـ ـه ــاء ب ــال ـح ــدي ــث
املتكرر عن التعاقد مع ديفيد دي خيا
حارس مانشستر يونايتد اإلنكليزي
ومــا بينهما الكثير الكثير ،وهــذا ما

كاسياس يذرف الدموع خالل مؤتمره الصحافي في «سانتياغو برنابيو» (بيار ــ فيليب ماركو ــ أ ف ب)

ّ
كاسياس
ض
تعر
ّ
لـ «حملة منظمة» بغية
إخراجه من مدريد

كــان سببًا فــي وضــع كــاسـيــاس تحت
سلبًا على
ضغط كبير ،ومــا انعكس ُ
أدائه من خالل أخطائه التي كثرت في
الفترة ّاألخيرة.
مــن حــق ريــال مــدريــد طبعًا أن يبحث
عن حــارس جديد لحقبة جديدة بعد
وص ـ ــول ك ــاس ـي ــاس إلـ ــى ع ــام ــه الـ ـ ـ 34
وربما حتى قد يجد البعض أنه كان
مــن األجـ ــدى أن يـعـتــزل ه ــذا ال ـحــارس
بـعــد إح ــراز املـلـكــي لـقــب دوري أبـطــال
أوروبـ ـ ــا ل ـل ـمــرة ال ـع ــاش ــرة ع ــام ،2014

وبـعــدمــا حـقــق كــل ش ــيء فــي املــاعــب،
لكن ،وانطالقًا من عراقة ريال ورمزية
كــاسـيــاس ،كــان مــن املـهــم ج ـدًا واملفيد
أك ـث ــر أن ي ـك ــون ك ــاس ـي ــاس جـ ـ ــزءًا فــي
اإلع ـ ـ ــداد ل ـه ــذه امل ــرح ـل ــة املـسـتـقـبـلـيــة،
واملشاركة في اختيار خلفه وتسليمه
املشعل ،وبالتالي أن تـكــون الخاتمة
الئقة بهذا الحارس الكبير ،أن تكون
مـ ّ
ـذي ـلــة ب ـع ـب ــارة :ف ــي م ـثــل ه ــذا ال ـيــوم
ـاس مـلـعــب «ســانـتـيــاغــو
غـ ــادر كــاس ـيـ ُ
برنابيو» ،ال ...أخرج منه!

سوق اإلنتقاالت

مانشستر يونايتد لضم غايتان وبيع دي ماريا

نيكوالس غايتان (أرشيف)

واف ــق مانشستر يونايتد اإلنكليزي
ع ـلــى ض ــم العـ ــب بـنـفـيـكــا الـبــرتـغــالــي
األرجنتيني ،نيكوالس غايتان ،مقابل
 21.5مليون جنيه استرليني ،بحسب
صحيفة «ميترو» اإلنكليزية.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة إن اإلع ـ ــان عن
ق ــدوم غــايـتــان سـيـتــزامــن مــع الرحيل
املتوقع لألرجنتيني أنخل دي ماريا.
وحمل غايتان ( 27عامًا و 9مباريات
دولـ ـي ــة) ألـ ـ ــوان ب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز بني
 2008و 2010وبنفيكا منذ .2010
في املقابل ،وبينما كثرت األخبار عن
انتقال دي ماريا من صفوف يونايتد
ال ــى بــاريــس س ــان جـيــرمــان الفرنسي،
دايلي ميرور»
فقد أوردت صحيفة «ذا ّ
اإلنـكـلـيــزيــة أن الــاعــب يـفــضــل الـعــودة
إلــى نــاديــه السابق ريــال مــدريــد ،الــذي

ت ــوج مـعــه بلقب دوري أب ـطــال أوروب ــا
العام املاضي ،وذلك بسبب الصعوبات
التي وجدها من تعلم اللغة اإلنكليزية،
وع ـ ـ ــدم االرت ـ ـي ـ ــاح ل ـل ـب ـق ــاء فـ ــي مــدي ـنــة
مانشستر ،وع ــرض منزله ال ــذي يقدر
بأربعة ماليني جنيه استرليني للبيع
بعد محاولة السطو املسلح عليه.
كـمــا يـعــانــي دي مــاريــا مــن صعوبات
أخ ــرى داخ ــل امل ـل ـعــب ،وخ ـصــوصــا أن
مــدرب «الشياطني الحمر» الهولندي
لويس فان غال لم يعتمد عليه بشكل
أســاســي ،رغــم أنــه الصفقة األغلى في
تاريخ الكرة اإلنكليزية ،بعد انتقاله
مقابل  60مليون جنيه استرليني.
وبـ ـخـ ـص ــوص ي ــون ــاي ـت ــد أي ـ ـضـ ــا ،فـقــد
أوردت صحيفة «م ــارك ــا» اإلسبانية
أن مـ ــدافـ ــع ف ــال ـن ـس ـي ــا ،األرج ـن ـت ـي ـن ــي

نـيـكــوالس أوتــام ـي ـنــدي ،أعـلــن التمرد
ع ـل ــى إدارة نـ ــاديـ ــه ل ـل ـض ـغــط عـلـيـهــا
وت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل ان ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــه إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ــادي
اإلنكليزيُ .
ويعتبر أوتاميندي على
رأس اه ـت ـم ــام ــات ي ــون ــاي ـت ــد لـتـعــزيــز
الخط الخلفي ،اال أن فالنسيا يرفض
ّ
االستماع إلى أي عروض تقل عن 50
مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.
من جهة أخــرى ،انتقل مهاجم ميالن
س ـت ـي ـف ــان ال ـ ـش ـ ـعـ ــراوي الـ ـ ــى ص ـف ــوف
مــونــاكــو ع ـلــى سـبـيــل اإلعـ ـ ــارة ملــوســم
واح ــد مــع خـيــار ش ــراء عـقــده بالكامل
بحسب ما أعلن األخير.
وأش ــار مــونــاكــو فــي بـيــان ل ــه« :انـضــم
ال ـش ـع ــراوي ال ــى فــريــق مــونــاكــو ،بعد
خوضه  100مباراة تحت ألوان ميالن.
وي ـس ـت ـع ــد ل ــان ـض ـم ــام ال ـ ــى تـشـكـيـلــة

امل ــدرب البرتغالي لـيــونــاردو جارديم
امل ـع ـس ـك ــرة ف ــي س ــان ــت ف ـن ـســانــت فــي
إيطاليا».
وفي إسبانياّ ،
توصل ريال سوسييداد
الى اتفاق مع بورتو البرتغالي لضم
مدافعه املكسيكي دييغو رييس على
سبيل اإلع ــارة بعد خضوعه لفحص
طبي ،بحسب ما ذكر األول في بيانه.
وأعـلــن الفريق الباسكي على موقعه
ال ــرسـ ـم ــي« :ت ـت ــوق ــف ال ـص ـف ـق ــة ،ال ـتــي
ال تـتـضـمــن ح ــق ش ـ ــراء ال ــاع ــب على
تــوق ـي ـعــه لـلـعـقــد وخ ـض ــوع ــه لفحص
طبي بعد انتهاء مشاركته في الكأس
الذهبية».
وحـمــل ريـيــس ( 22عــامــا و 23مـبــاراة
دول ـ ـيـ ــة) ألـ ـ ـ ــوان أم ـي ــري ـك ــا بـ ــن 2010
و 2013وبورتو منذ .2013
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الدراجات الهوائية

ّ
أبو رشيد موهبة جديدة في عالم الدراجات
يجمع الـيــاس أبــو رشـيــد الـتـفـ ّـوق في
دراسته وسباقات الــدراجــات ،فطالب
الهندسة امليكانيكية (السنة الرابعة)
في الجامعة اللبنانية ،خطا خطوات
سريعة فــي عالم الــدراجــات الهوائية
ّ
وتفرغ
في السنوات الثالث األخـيــرة،
لها رياضيًا بعدما زاولها بداية بدافع
إكتساب اللياقة لتحسني مستواه في
الجري.
هكذا انخرط أبو رشيد ( 20سنة) قبل
 3أع ـ ــوام ف ــي امل ـنــاف ـســات والـسـبــاقــات
الـ ـ ــدوريـ ـ ــة ب ـع ــدم ــا انـ ـض ــم إلـ ـ ــى نـ ــادي
أتـلـتـيـكــو بـ ـي ــروت ،ول ــم يـكـبــح ح ــادث
االصطدام الخطر الذي ّ
تعرض له في
جبيل فــي مستهل تدريباته الجدية
جماح طموحه وتصميمه ،بل واظب
عليها الحقًا فور تعافيه وراح يحصد
اإلن ـت ـص ــارات واأللـ ـق ــاب ف ــي سـبــاقــات
ـدراج ــة الجبلية (مــاونــن
الـطــريــق وال ـ ّ
بايك) ،التي يفضلها عمومًا نظرًا إلى
حبه للطبيعة.
بعد تحقيقه املركز الثالث في بطولة
لـبـنــان ل ـل ــدراج ــات الـجـبـلـيــة (مــاونــن
ب ــاي ــك) عـ ــام  ،2013أح ـ ــرز أبـ ــو رشـيــد
بطولتي لبنان فــي سباقات الطريق
ض ــد ال ـس ــاع ــة واملـ ــاونـ ــن ب ــاي ــك ال ـعــام
امل ــاض ــي ،كـمــا ع ــرف أول ــى مـشــاركــاتــه
الخارجية والتي تمثلت بخوضه في
شهر تموز بطولة العالم للجامعات
ل ـل ـم ــاون ــن ب ــاي ــك ع ـل ــى م ـس ــار عـسـيــر
جـ ـدًا ( 108ك ـل ــم) ف ــي ب ــول ـن ــدا ،فـعــايــن
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ق ـ ـ ــوة املـ ـن ــافـ ـس ــة والـ ـ ـف ـ ــارق
الكبير فــي التخطيط وإدارة الجهد.
ّ
وتـمــكــن الحـقــا مــن تسجيل  28نقطة
فــي التصنيف الـعــاملــي ج ــراء خوضه
ب ـطــولــة آس ـي ــا ل ـل ـمــاونــن ب ــاي ــك الـتــي
أجريت في إندونيسيا خــال تشرين
الثاني .2014
ه ــذا الـ ـع ــام ،حــافــظ أب ــو رش ـي ــد ،ال ــذي

الكأس الذهبية

هاييتي بين الثمانية الكبار
التحق منتخب هاييتي بمنتخب الواليات
املتحدة إلى الدور ربع النهائي من بطولة
الكأس الذهبية ملنطقة الكونكاكاف في
كرة القدم (أميركا الشمالية والوسطى
والكاريبي) املقامة في الواليات املتحدة
وكندا ،بعد فوزه على هندوراس ،0-1
ضمن منافسات املجموعة األولى.
وسجل داكنز نازون الهدف في الدقيقة
.13
وفي مباراة ثانية ،تعادلت الواليات
املتحدة حاملة اللقب مع بنما ،1-1
سجلهما مايكل برادلي ( )55لألول،
وبالس بيريز ( )33للثاني.
ورفعت الواليات املتحدة رصيدها إلى
 7نقاط في صدارة املجموعة ،وكانت
قد ضمنت التأهل من الجولة املاضية،
ورافقتها هاييتي بعد أن رفعت
رصيدها أيضًا إلى  4نقاط ،فيما تملك
بنما الثالثة  3نقاط وهندوراس األخيرة
نقطة واحدة.
وستنتظر بنما التي تعادلت في
مبارياتها الثالث ولديها ثالث نقاط
حتى نهاية منافسات دور املجموعات
لترى إن كان بوسعها التأهل ضمن
أفضل منتخبني باملركز الثالث.
وتلعب اليوم في الجولة الثالثة األخيرة
من مباريات املجموعة الثانية :جامايكا
مع السلفادور (الساعة  01.00فجرًا
بتوقيت بيروت) ،وكندا مع كوستاريكا
(الساعة .)3.30
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أخبار رياضية

الصفاء يطلق أكاديميته الكروية
أطل ــق ن ــادي الصف ــاء أكاديميت ــه الكروي ــة ،عل ــى
ملعب ــه ف ــي وط ــى املصيطب ــة ،بإش ــراف نخب ــة م ــن
املدرب ــن املتخصص ــن .وش ــهدت التماري ــن األولى
مش ــاركة الفتة من الطالب ،كما ش ــهدت مش ــاركة
ع ــدد م ــن العب ــي الفري ــق األول لفري ــق الصف ــاء في
ِاإلش ــراف عل ــى التماري ــن.
ويش ــرف عل ــى األكاديمي ــة الجه ــاز الفن ــي لفري ــق
الصف ــاء ،واملؤل ــف م ــن مدير األكاديمية غس ــان أبو
دي ــاب واملدرب ــن باختي ــار فانلي وجه ــاد محجوب
وناص ــر بخت ــي .وتحظ ــى أكاديمي ــة الصف ــاء ه ــذا
املوس ــم ،برعاي ــة إداري ــة وفنية ،علمًا أنه ــا لن تكون
مرحلي ــة ف ــي فت ــرة الصي ــف فق ــط ،ب ــل ستس ــتمر
ط ــوال الس ــنة ،وس ــتخصص ل ــأوالد م ــا ب ــن
السادس ــة و 16س ــنة .وتق ــام التماري ــن عل ــى ملعب
ن ــادي الصف ــاء بمع ــدل  3م ــرات أس ــبوعيًا.

صليبا والخوري بطال دورة
الصفرا مارين

ّ
الدراج أبو رشيد خالل أحد السباقات

ي ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى ت ــدريـ ـب ــه بـ ـط ــل ل ـب ـنــان
السابق زاهر الحاج ،على لقب بطولة
ل ـب ـنــان ض ــد ال ـســاع ــة .ك ـمــا أحـ ــرز لقب
بطولة لبنان للسباقات على الطرق،
وس ـب ــاق ك ــأس اإلتـ ـح ــاد الـ ــذي يحمل
إسم رئيس االتحاد الراحل طانيوس
امل ـ ـي ـ ــر .ويـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـدر الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ـع ــام
ل ـب ـطــولــة ل ـب ـن ــان ،مـصـمـمــا ع ـلــى جبه
التحديات وما أكثرها ،وخصوصًا أن
إستحقاقات خارجية مهمة تنتظره
وي ـم ـك ـن ــه ال ـ ـبـ ــاء ال ـح ـس ــن ف ـي ـه ــا ،وال
سيما إذا تــوافــر لــه الــدعــم والــرعــايــة،
في ظل إنعدام موارد اتحاد الدراجات
وإفـتـقــار األل ـعــاب الـفــرديــة عمومًا في

ّ
ّ
لبنان إلحتضان يوفر ملواهبها التألق
ّ
خارجيًا وحصد نتائج مشرفة في كل
مناسبة.
قبل أسابيع نافس أبو رشيد في كأس
ال ـعــالــم ل ـل ـمــاونــن ب ــاي ــك ف ــي تشيكيا
وحصد  3نقاط في التصنيف العاملي،
ويستعد لخوض بطولة آسيا املقررة
مــن  12إل ــى  16آب املـقـبــل فــي ميالكا
(ماليزيا) ،املؤهلة لأللعاب األوملبية
فــي ري ــو دي جــانـيــرو  ،2016علمًا أن
ن ـت ــائ ـج ــه ونـ ـق ــاط ــه تـ ـخ ــوالن ــه امل ـضــي
ً
قدمًا في التصنيف ،فضال عن إمكان
ال ـتــأهــل إل ــى ب ـطــولــة ال ـعــالــم لـلـطــريــق
املـ ـق ــررة خـ ــال أيـ ـل ــول امل ـق ـبــل بـمــديـنــة

ريشموند (فيرجينيا) فــي الــواليــات
املتحدة ،بإعتبار أن  8بلدان آسيوية
تتأهل لبطولة العالم في فئة تحت 23
سنة.
ل ـك ــن األب ـ ـ ــرز ف ــي م ـس ـي ــرة أب ـ ــو رش ـيــد
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواص ـ ــل صـ ـ ـع ـ ــوده ـ ــا ،ف ــرص ــة
ذهبية لإلحتكاك والتطور مــن خالل
خوضه السباق اإلختباري «األوملبي»
للماوننت بايك يــوم  11تشرين األول
املـقـبــل ف ــي ري ــو دي جــان ـيــرو ،وال ــذي
دعـ ــي ال ـي ــه  130دراجـ ـ ــا م ــن  30ب ـل ـدًا.
وسيكون أبــو رشيد العربي الوحيد
ف ــي ه ــذا امل ـع ـتــرك الـ ــذي يـمـنــح نـقــاطــا
للعشرة األوائل فيه.

أح ــرز الثنائ ــي ش ــفيق صليب ــا وزخيا الخ ــوري لقب
دورة ن ــادي «الصف ــرا ماري ــن» ف ــي الك ــرة الطائ ــرة
الش ــاطئية التي أقيمت تحت اشراف االتحاد اللبناني
للك ــرة الطائ ــرة وبحض ــور عض ــو االتح ــاد ورئي ــس
ّ
ً
ن ــادي التضام ــن (الصف ــرا) ربيع ف ــراج ممثال رئيس
ّ
اللجن ــة االوملبية ورئي ــس االتحاد جان همام ،ورئيس
ّ
ن ــادي الصف ــرا ماري ــن عص ــام عوك ــر .وق ــد ح ــل في
املرك ــز الثان ــي ايلي ابي ش ــديد وجو قزي وفي املركز
الثال ــث م ــروان حبيب وهش ــام زعروز.

أصداء عالمية

انطالق الـ«ليغا» في  23آب
س ــتنطلق بطول ــة ال ــدوري اإلس ــباني ملوس ــم
 2016-2015ف ــي  23آب املقب ــل ،حس ــب م ــا أعلن
اتح ــاد اللعب ــة .وس ــتقام مبارات ــا «الكالس ــيكو»
ب ــن الغريم ــن التقليدي ــن برش ــلونة حام ــل اللقب
وري ــال مدري ــد الوصي ــف ف ــي  8تش ــرين الثان ــي
عل ــى ملعب «س ــانتياغو برنابي ــو» في مدريد ،و3
نيس ــان ف ــي «كام ــب ن ــو» ببرش ــلونة.
وس ــيبدأ الفري ــق الكاتالون ــي موس ــمه ف ــي الكأس
الس ــوبر اإلسبانية ضد اتلتيك بلباو في  14و17
ً
آب ،عل ــى أن يس ــتهل حمل ــة الدفاع ع ــن لقبه بطال
لل ــدوري ف ــي  23من ــه ضد أتلتيك بلب ــاو أيضًا.

االتحاد الروسي يقيل كابيللو
أق ــال االتحاد الروس ــي لكرة الق ــدم مدرب منتخبه
الوطن ــي ،اإليطال ــي فابيو كابيللو ،بعد أش ــهر من
الجدل حول مس ــتقبله.
وذك ــر االتح ــاد ف ــي بيان ــه« :توص ــل االتح ــاد إل ــى
اتف ــاق م ــع كابيلل ــو إلنه ــاء العق ــد بينهم ــا».
وكان ــت مس ــألة اس ــتمرار كابيلل ــو ف ــي مهمت ــه
م ــن عدمه ــا مث ــار ج ــدل ف ــي الفت ــرة األخي ــرة،
وخصوص ــا بع ــد فش ــل املنتخ ــب الروس ــي ف ــي
تحقي ــق بداي ــة جي ــدة ف ــي التصفي ــات املؤهل ــة الى
كأس أوروب ــا  2016املق ــررة ف ــي فرنس ــا.
وكان كابيلل ــو يرتب ــط بعقد مع االتحاد الروس ــي
حت ــى موع ــد موندي ــال  2018ال ــذي تس ــتضيفه
روسيا.

لوريس يتعرض لكسر في يده
تع ــرض ح ــارس مرم ــى توتنه ــام ،الفرنس ــي
هوغ ــو لوري ــس إلصاب ــة بكس ــر ف ــي معصم ــه،
م ــا س ــيضطره إل ــى الغي ــاب ع ــن املباري ــات مطل ــع
املوس ــم املقب ــل.
وذك ــر توتنه ــام في بيان له على موقعه الرس ــمي:
«يؤك ــد الن ــادي أن لوري ــس تع ــرض لكس ــر ف ــي
معصم ــه خ ــال عطل ــة الصي ــف» ،م ــن دون أن
يوض ــح تاري ــخ أو ظ ــروف الح ــادث .وأض ــاف:
«س ــيتابع ح ــارس مرم ــى منتخ ــب فرنس ــا عمل ــه
م ــع الفري ــق األول م ــن أج ــل الع ــودة ال ــى مس ــتوى
ّ
يخول ــه االنط ــاق ف ــي املوس ــم املقب ــل».
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ثقافة وناس

ميديا

أحوال المهنة

ضجة في «الجديد»
اإلعالم اللبناني
في مواجهة العاصفة
منذ أشهر ،تعاني القنوات والصحف أزمة
مالية نتيجة تراجع سوق اإلعالنات والمصادر
التمويلية األخرى .العاصفة ضربت أخيرًا «الجديد»
التي اضطرت لتسريح عدد من موظفيها قد
يصل إلى خمسين في فترة الحقة ،مع إقفال
أقسام بأكملها
زكية الديراني ،زينب حاوي
م ـن ــذ خ ـم ـســة أش ـه ــر ت ـق ــري ـب ــا ،ت ـغــرق
صحيفة «املـسـتـقـبــل» فــي مجموعة
م ــن امل ـش ــاك ــل امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ّأدت إلــى
حـ ـ ــرمـ ـ ــان م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا مـ ـع ــاش ــاتـ ـه ــم
ال ـش ـهــريــة .ل ــم يـنـجـ ِـل ال ـض ـبــاب حتى
كتابة هــذه األسـطــر ،وال تــزال الحال
ك ـمــا ه ــي ح ـتــى اآلن ،ب ــرغ ــم ال ــوع ــود
ّ
ب ــأن االن ـف ــراج آت خ ــال الـعـيــد .هــذه
األزم ــة لــم تكن األول ــى التي تعانيها
ّ
ج ــري ــدة آل ال ـح ــري ــري ،ل ـك ــن الـجــديــد
في القضية أنها تتزامن مع عقبات
مادية تواجه وسائل إعالمية أخرى
ّ
توجهاتها السياسية
على اختالف
ومنابعها التمويلية ،والحجة دومًا
هي األزمة املالية التي أفرزها املناخ
السياسي من مصر إلى لبنان ،على
وسوق
اختالف السياقات واألسباب ّ
اإلعـ ــانـ ــات .لـيـســت ال ـح ــال املـتـعــثــرة
ف ــي ك ــوال ـي ــس «امل ـس ـت ـق ـبــل» فـحـســب.
ص ـح ـي ـفــة «ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» ّت ـع ــان ــي أي ـضــا
هـ ــذه امل ـش ـك ـلــة ،إذ ت ــأخ ــرت ع ــن دفــع
مـسـتـحـقــات مــوظـفـيـهــا ألش ـه ــر ،كما
تفيد مـصــادر فــي الصحيفة لنا عن
مــوجــة ط ــرد ملـجـمــوعــة مــن املــوظـفــن
الـ ـ ـق ـ ــدام ـ ــى لـ ــدي ـ ـهـ ــا ،وال ـ ـح ـ ـجـ ــة أن ـه ــا

ّ
س ـتــركــز ع ـلــى مــوقـعـهــا االل ـك ـتــرونــي
وتـ ـح ــاول جـ ــذب ال ـن ـس ـبــة األك ـب ــر من
االع ـ ــان ـ ــات إلـ ـي ــه م ـق ــاب ــل م ـن ــح حـيــز
أضـ ـي ــق ل ـل ـص ـح ـي ـفــة ال ــورقـ ـي ــة .أزم ــة
«ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» تـ ـع ــود إل ـ ــى س ـ ـنـ ــوات ،مــا
جعلها تستغني ـ ـ على مراحل ـ ـ عن
شريحة كبيرة من موظفيها ،لتعود
ك ــل ف ـتــرة وت ـت ـخــذ ال ـخ ـطــوة نـفـسـهــا.
ل ـي ـس ــت املـ ـطـ ـب ــوع ــات وحـ ــدهـ ــا ال ـتــي
تعاني الـعــواصــف املــالـيــة ،فاألخيرة
ضربت أيضًا الشاشات املحلية .منذ
فترة ،صرفت  lbciعددًا من موظفيها
لكن على دفعات قليلة وكان آخرهم
املـ ـص ـ ّـور كــري ـس ـت ـيــان جـ ـع ــارة ،ال ــذي
عمل أكثر من ثالثني عامًا في املحطة
(األخ ـب ــار  .)2015/4/2كــذلــك الـحــال
 mtvال ـت ــي تـعـيــش حــالــة
ف ــي أرجـ ـ ــاء ّ
جمود ،وتتأخر في تسديد الرواتب
لثالثة أشهر ،لكنها تدفعها قبل أن
تخرج شكاوى املوظفني إلى اإلعالم.
تـ ـل ــك الـ ـ ـع ـ ــدوى وصـ ـل ــت أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
قناة «الجديد» .كمن ينتظر إقتراب
«املوسى» إلى ذقنه ،يعيش موظفو
املحطة هذه األيام (يصل عددهم الى
 280موظفًا) بلبلة وارتباكا كبيرين.
املـصــادر مــن داخــل القناة تشير إلى
األج ــواء املشحونة التي ســادت بعد

ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ــرار ب ـت ـس ــري ــح عـ ـ ــدد كـبـيــر
مــن املــوظ ـفــن ،سـيـصــل عــددهــم بعد
ف ـتــرة وج ـي ــزة ال ــى خـمـســن مــوظـفــا،
أغلبهم عمل في املؤسسة ألكثر ّمن
 12عامًا .هــذا التسريح الــذي يخض
املــؤسـســة حــالـيــا ويـثـيــر الـقـلــق حتى
ضمن الدوائر اإلدارية هناك ،يوازيه
إقـ ـف ــال ألقـ ـس ــام بــأكـمـلـهــا ع ـلــى غ ــرار
ق ـســم ال ــري ــاض ــة الـ ــذي أق ـف ــل نـهــائـيــا.
ويـعــود القسم فــي أيـلــول (سبتمبر)
املـقـبــل ملــواك ـبــة «الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي»
لكن بمتعاونني يعملون على نحو
ّ
ّ
مستقل وليسوا موظفني مثبتني في
القناة ،كما جرى االستغناء بالكامل
عن قسم الديكور.
ك ــل ه ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ــرات ُيـ ـض ــاف إلـيـهــا
ص ـ ـ ـ ـ ــرف م ـ ـ ـيـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــات م ـ ـتـ ــواض ـ ـعـ ــة
ع ـلــى إنـ ـت ــاج ال ـب ــرام ــج ال ـف ـن ـيــة تحت
ش ـع ــار «إعـ ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة» لــأق ـســام
ّ
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ل ـكــن ف ــي امل ـح ـ ّـص ـل ــة ،ف ــإن
هــذه السياسة أفــرزهــا العجز املالي
واالفتقار إلى السيولة في كل اإلعالم
الـلـبـنــانــي ،وم ـحــاولــة الـتـخـفـيــف من
األع ـ ـبـ ــاء امل ــالـ ـي ــة ب ــاالس ـت ـغ ـن ــاء عـمــا
«يمكن التستغناء عـنــه» .ويـبــدو أن
هـ ــذه «املـ ــوسـ ــى» ل ــن تـ ـط ــاول الـقـســم

إذاعة «الجديد »Fm
إقفال ّ
قريبًا لتحل مكانها إذاعة
«هواكم»
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي امل ـ ـح ـ ـطـ ــة .س ـي ـب ـقــى
األخ ـيــر ّعـلــى حـ ّـالــه ب ـكــادره وع ـتــاده،
رب ـم ــا ألنـ ـ ــه ي ـم ــث ــل ال ـث ـق ــل األس ــاس ــي
ل ـل ـق ـن ــاة .ف ــاألخـ ـي ــرة ت ـع ـيــش تـقــريـبــا
ّ
ع ـل ــى األخ ـ ـبـ ــار ف ـق ــط ،ألن بــرام ـج ـهــا
ال ـف ـن ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ض ـئ ـي ـلــة وال
تـجــذب املعلنني .فــي الـسـيــاق نفسه،
كـثـيــرة هــي ال ــرواي ــات الـتــي أتحفتنا
ب ـهــا امل ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة وحــاولــت
تقديم األسـبــاب املوجبة ملــا يحصل
هـنــاك ،منها مــا تـحـ ّـدث عــن إضطرار
املحطة إلتباع هذه السياسة بهدف
تسديد غرامة «املحكمة الدولية» في

كريستوف نيمين ــ ألمانيا

الــدعــوى املــرفــوعــة على الـقـنــاة .علمًا
أن ــه ل ــم ي ـصــدر ال ـح ـكــم ب ـعــد ف ــي هــذه
ّ
تحدثوا عن دخول
القضية .آخــرون
مستثمرين خليجيني من جنسيات
س ـعــوديــة وق ـطــريــة إل ــى ال ـق ـنــاة ،لكن
ذلــك ال يـعـ ّـد منطقيًا ،فهل يستدعي
دخــول مستثمر تسريحًا للموظفني
بـ ــاألعـ ــداد ال ـت ــي ن ـش ـهــدهــا ،ع ـل ـمــا أن
مجموع موظفي «الجديد» بني إدارة
ومحررين وتقنيني يصل إلى 280؟
إذًا« ،الجديد» كغيرها من املؤسسات
اإلعالمية تشهد ضائقة اقتصادية
طفت إلى السطح بهذه العلنية ،ربما
ألن نـتــائـجـهــا امل ـت ــوات ــرة والـســريـعــة
ظهرت جليًا في اإلج ــراءات املتخذة.
وال يخفى على أحد أنه يندرج ضمن
هذه الضائقة أيضًا ،سوق اإلعالنات
ف ـ ــي الـ ـقـ ـن ــاة الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـه ــد ت ــراج ـع ــا
مـلـحــوظــا ف ــي ّه ــذه ال ـف ـت ــرة .ك ــل هــذه
اإلجــراءات بحق املوظفني واألقسام،
ي ـظ ـهــر أن ـه ــا ان ـس ـح ـبــت ع ـل ــى راديـ ــو
املحطة «الجديد  »Fmاملولود حديثًا.
ف ـق ــد ع ـل ـمــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن اإلذاعـ ـ ــة
ّ
ستفقل قريبًا وستحل مكانها إذاعة
«هواكم» اململوكة من رئيس مجلس
إدارة «ال ـش ــرك ــة امل ـت ـح ــدة ل ــإع ــان»
ّ
ليتحول
(ج ــي غ ــروب) عـمــاد جمعة
مصير «الجديد أف .أم» إلى الشبكة
العنكبوتية وتصبح إذاعية رقمية.

عودة متعثرة
بدأت قناة «الجديد»
االستعدادات لبرمجة
الخريف ،وستكون عبارة
عن شبكة برامج جديدة
ّ
تستعد ريما
وقديمة .إذ
كركي لتقديم موسم
جديد من برنامج «للنشر»،
كما من المتوقع
أن تعود رابعة الزيات
بموسم منتظر من
برنامج «بعدنا مع رابعة»
بديكور مختلف ،ولكن
حتى اليوم ،لم ّ
تحدد
المحطة موعدًا لتلك
العودة ،ولكن يبدو أنها
متعثرة مع وجود تلك
المشاكل المالية التي
تعرقل ّ
أي انطالقة
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ُ
ّ
َ
ليس لعمر الشريف من يودعه إلى مثواه األخير
القاهرة ـ مايكل عادل
م ــات ُع ـم ــر ال ـش ــري ــف ( 1932ـ ـ ـ ،)2015
الـفـنــان الـعــاملــي ال ــذي ظهر فــي العصر
ّ
املصرية خالل فترتي
الذهبي للسينما
الخمسينيات والستينيات مــن القرن
املاضي.
ّ
م ــات ُع ـمــر ال ـشــريــف ال ّـ ــذي مــثــل مصر
ب ــوج ـه ــه ال ـح ـس ــن وفـ ــنـ ــه امل ـت ـم ـ ّـي ــز فــي
ّ
العاملية .مات ُعمر الذي اقتسم
السينما
ال ـشــاشــة م ــع صــوفـيــا ل ــوري ــن وحـصــل
ع ـلـ ّـى ث ــاث ج ــوائ ــز «غ ــول ــدن غ ـل ــوب»،
ورشح لجائزة األوسكار كأفضل ممثل
مساعد في فيلم «لورانس العرب» عام
ليصبح املمثل املصري الوحيد
ّ ،1962
الذي ترشح لتلك الجائزة.

مـ ــات ولـ ـ ّـم ي ـح ـضــر ج ـن ــازت ــه أك ـث ــر مــن
بضعة فــنــانــن ،بــاإلضــافــة إل ــى بعض
األصـ ــدقـ ــاء واألق ـ ـ ـ ــاربّ .
ودعـ ـ ــه الــوســط
ّ
ً
ال ـف ــنــي وداع ـ ــا ّه ــزي ــا ال يـلـيــق ب ــدوره
ّ
ّ
امل ـ ـشـ ــرف ألي ف ــن ــان م ـ ـصـ ــري ،ب ــل ألي
مواطن مصري.
الجنازة كثيرون ممن كانوا
غــاب عــن ّ
ف ـق ــط ي ـت ـم ــن ــون أن ي ـل ـت ـق ـط ــوا صـ ــورة
بصحبة ال ــرج ــل .غ ــاب جـيــل كــامــل من
ّ
الـفــنــانــن الــذيــن لــو ســافــر أحــدهــم إلــى
ال ـخــارج ،سيقوم بتعريف نفسه بأنه
يـنـتـمــي إل ــى ال ــوس ــط الـ ــذي خ ــرج منه
ُعـمــر الـشــريــف .غــاب عــن وداع ــه أولـئــك
امل ـن ـه ـم ـكــون ف ــي ت ـص ــوي ــر م ـشــاهــدهــم
ّ
الرمضانية،
األخيرة في مسلسالتهم
ّ
ّ
ولــم يفكر أحــد منهم فــي ســرقــة ستني

ّ
ليظهر أمــام العالم أن
دقيقة من وقته
ّ
مصر لديها وسطًا فنيًا يحترم كباره
ّ
ويقدر رموزه ونجومه.
وب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان أن ـط ــون ـي ــو ب ــان ــدي ــراس،

إعالمي فتنوي
راح يسأل بإلحاح عن الديانة
التي مات عليها
وص ــوف ـيــا ل ــوري ــن ،وي ــوج ــن سـيـمــون،
وب ــارب ــرا سـتــرايـسـنــد وغـيــرهــم ينعون
الشريف بأرق وأجمل الكلمات والتقدير
واالحـ ـت ــرام ،ك ــان ه ـنــاك م ــن تـبـعــده عن
«مسجد املشير طنطاوي» في التجمع

ال ـخّــامــس دق ــائ ــق مـ ـع ــدودة ب ـسـ ّـيــارتــه،
وفــضــل وقـتـهــا أن ال يــذهــب .فـقــد رحــل
الــرجــل وال فــائــدة ستعود على أحدهم
م ــن ال ـظ ـهــور أمـ ــام ال ـكــام ـيــرات ل ــوداع ــه.
وبـيـنـمــا غ ــاب الـجـمـيــع م ــن بـيـنـهــم من
ك ــان لـ ُـعـمــر أف ـض ــال عـلـيــه ،ظـهــر محمد
عبد الوهاب زوج الفنانة الراحلة فاتن
حمامة في صالة الجنازة ،مبديًا الحزن
الشديد على الشريف ،الذي كان الزوج
األول لـ «سيدة الشاشة العربية».
أمــا عن ّ الجانب الرسمي في الجنازة،
فلم يمثل أحد مؤسسات الدولة سوى
ع ـبــد ال ــواح ــد ال ـن ـب ــوي وزي ـ ــر الـثـقــافــة
ّ
امل ـص ــري الـ ــذي ت ـق ـ ّـدم ج ـمــوع املـصــلــن
على الفنان الراحل.
بينما كان هؤالء جميعًا ينعونه ،كان

هـنــاك إعــامــي متخصص فــي قضايا
الفنت ،إلثارتها ال ملعالجتها ،يقف أمام
ً
ّ
هاتفيًا يسأل
الكاميرات متلقيًا اتصاال
فيه بإلحاح مثير للدهشة واالشمئزاز
ع ــن ال ــدي ــان ــة ال ـت ــي مـ ــات ع ـل ـي ـهــا ُع ـمــر
ً
ال ـش ــري ــف ،م ـع ـلــا س ــؤال ــه بــأن ـنــا يجب
أن نعلم كيف ستتم الصالة والترحم
عـ ـلـ ـي ــه .وق ـ ـ ــف امل ـ ــذي ـ ــع ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــارب
اإلرهاب كل يوم حسب وصفة الطبيب
ليتساءل أمــام عموم ّ الشعب املصري
ع ــن دي ــان ــة أشـ ـه ــر ف ــن ــان مـ ـص ــري فــي
األوساط العاملية.
ه ـكــذا ّ
ودع ـن ــا واحـ ـ ـدًا م ــن س ـف ــراء الـفــن
امل ـ ـصـ ــري فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،بـ ــن ال ـغ ـي ــاب
والـ ـس ــؤال ع ــن ديــان ـتــه قـبــل أن نـتـ ّ
ـرحــم
عليه!

رمضان 2015

تونس :ردود فعل صاخبة على «حكايات تونسية»
تونس ــ نورالدين بالطيب
لـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدل األخ ـ ـ ــاق ـ ـ ــي
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ال ـ ــذي
أث ــاره مسلسل «حـكــايــات تونسية»
مـ ـن ــذ ح ـل ـق ـت ــه األول ـ ـ ـ ــى حـ ـت ــى ن ـهــايــة
رمـ ـض ــان .أخـ ـيـ ـرًا ،ال ـت ـح ـقــت «الـهـيـئــة
العليا املستقلة لــإتـصــال السمعي
البصري» بهذا الـجــدل .الهيئة التي
تـعـ ّـد السلطة املــرجـعـيــة والقانونية
األول ــى فــي تونس فــي كــل مــا يتعلق
باإلعالم ،أصــدرت أخيرًا «لفت نظر»
التونسي»ّ التي
إلدارة قناة «الحوار
ّ
ت ـب ــث ال ـع ـم ــل ،م ـع ـت ـبــرة أنـ ـ ــه تــضـمــن
مشاهد صادمة للمشاهد التونسي
بخاصة األطفال .وجاء في لفت النظر
ّ
ّ
أن الهيئة ترى أن املسلسل «يحتوي
عـلــى مـضــامــن مــن شــانـهــا أن تكون
صادمة لبعض الفئات االجتماعية،
إل ــى جــانــب تـكــريــس صـ ــورة نمطية
للمرأة .كما أن بعض هذه املضامني
من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على
ّ
فئة األطـفــال واملــراهـقــن ،بخاصة أن
املسلسل يـعــرض فــي وقــت ال ــذروة».
ودع ـ ــت ال ـه ـي ـ ّئــة إلـ ــى ال ـقــائ ـمــن على
املحطة وصــنــاع العمل إلــى الكتابة
«ع ـل ــى ك ــام ــل ال ـشــاشــة ب ـخــط واض ــح
«هذا البرنامج غير مناسب لألطفال
دون سن  »12ملدة  10ثوان قبل عرض

حلقة املسلسل» .كما دعــت إلــى عدم
عرض املسلسل قبل الساعة التاسعة
مساء.
وتـ ـع ــددت ردود ال ـف ـعــل إزاء مــوقــف
الـهـيـئــة .بـعــض الـنــاشـطــات اعـتـبــرن
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ولـ ـ ـ ــو جـ ـ ــاء ت
م ـ ـ ـتـ ـ ــأخـ ـ ــرة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا رآهـ ـ ـ ـ ــا آخـ ـ ـ ــرون
م ـ ــؤش ـ ـرًا سـ ـيـ ـئ ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
مضامني اإلنتاج التلفزيوني باسم
«األخ ـ ـ ــاق» ال ـت ــي تـعـتـبــر «مـفـهــومــا
نـسـبـيــا» .فــي ه ــذا الـسـيــاق ،اعتبرت
الـجــامـعـيــة الـ ـب ــارزة وال ـنــاش ـطــة في
ّ
ال ـح ــرك ــة ال ـن ـســويــة أل ـف ــة ي ــوس ــف أن
اعـ ـت ــراضـ ـه ــا عـ ـل ــى امل ـس ـل ـس ــل ل ـيــس
مل ـ ـض ـ ـمـ ــونـ ــه أو تـ ـضـ ـمـ ـن ــه مـ ـش ــاه ــد
ص ــادم ــة ،بــل «لـضـعــف الـسـيـنــاريــو»
واعتبرته« :تافهًا غير جدير بالبث،
إذ يخلو من مقومات اإلبداع».
أم ــا مـنـظـمــة «ن ـس ــاء وري ـ ـ ــادة» الـتــي
ظ ـ ـهـ ــرت بـ ـع ــد « 14يـ ـن ــاي ــر »2011
لـتـثـمــن الـ ـكـ ـف ــاء ات ال ـن ـســائ ـيــة ،فـقــد
أص ــدرت بـيــانــا طـّـالـبــت فـيــه بايقاف
بـ ــث امل ـس ـل ـس ــل ألن ـ ـ ــه «اع ـ ـت ـ ــداء عـلــى
مـكــاســب املـ ــرأة الـتــونـسـيــة وتـشــويــه
ّ
ل ـص ــورت ـه ــا» ،م ـع ـت ـبــرة أن املـسـلـســل
يـنــدرج فــي سـيــاق «تــدمـيــر تــونــس».
ول ـ ــم تـ ـن ـ َـس اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى «م ـس ــأل ــة
إثـ ــارة ال ـن ـعــرات الــديـنـيــة ف ــي الـعـمــل
وال ـح ــدي ــث ع ــن م ـش ـكــل م ــع الــديــانــة

ال ـي ـهــوديــة ،وه ــذا ش ــيء خـطـيــر جـدًا
ّ
يوحي بــأن َمــن صنع هــذا العمل له
ّ
أجندات غير معلومة وأن هذا العمل
ليس إال أداة جديدة لتدمير تونس
ال ـح ـضــارة وال ـث ـقــافــة وب ــث الـفـتـنــة».
ّ
ّ
تونسية» يصور
علمًا أن «حكايات
حـ ـي ــاة ثـ ـ ــاث ص ــديـ ـق ــات مـ ــن وس ــط

وصف ّبأنه ّ
يقدم
ّ
مشوهة عن المرأة ويثير
صورة
النعرات الدينية
اجـ ـتـ ـم ــاع ــي م ـ ـت ـ ـفـ ــاوت ،لـ ـك ــل م ـن ـهــن
ّ
موسيقية.
حكاية وخيبة ومعاناة
ف ــاألول ــى تـكـتـشــف خـيــانــة خطيبها
وت ــدخ ــل ف ــي ح ــال ــة خ ـي ـبــة عــاطـفـيــة.
ّ
أما الثانية فتعيش حالة تمزق بني
رغبة عائلتها في تزويجها وصورة
فـ ــارس أحــام ـهــا ،وال ـثــال ـثــة ن ـمــوذج
ّ
املـ ــرأة املـطــلـقــة املـقـبـلــة عـلــى الـحـيــاة
ّ
بكل ّ
حرية.
رغـ ــم هـ ــذه االح ـت ـج ــاج ــات امل ـت ـنــوعــة
األبـ ـع ــاد واألس ـ ـبـ ــاب ،م ــا زال ـ ــت قـنــاة
«ال ـح ــوار الـتــونـســي» تـبــث املسلسل
فـ ـ ــي أول ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب اإلخـ ــراج ـ ـيـ ــة
الـتـلـفــزيــونـيــة ل ـنــدى امل ــازن ــي ّ
حفيظ
بعد فيلمها اليتيم بالعنوان نفسه

الممثلة سهير بن عمارة في مشهد من المسلسل
ال ــذي أنتجته فــي مـصــر .وك ــان رجل
األعـ ـم ــال ح ـم ــدي املـ ـ ــؤدب ال ـ ــذي يعد
مـ ــن أب ـ ـ ــرز أث ـ ــري ـ ــاء ت ــون ــس ورئـ ـي ــس
«ال ـ ـتـ ــرجـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي» ال ـت ــون ـس ــي

أع ــرق ال ـفــرق الــريــاضـيــة املـحـلـيــة ،قد
س ـح ــب اإلع ـ ــان ـ ــات مل ـن ـت ــوج ــات ــه مــن
الحليب ومشتقاته التي كان يقدمها
للمسلسل احتجاجًا على مضمونه.

خالد الصاوي« ...صعلوك» خارج الواقع
عبدالرحمن جاسم
هـ ـ ــي حـ ـكـ ـم ــة «الـ ـ ـ ـ ــدرويـ ـ ـ ـ ــش» م ــرم ـي ــا
ف ــي ع ــال ـ ٍـم ج ــدي ــد ،س ــري ــع ،بـمـشــاكــل
يــوم ـيــة م ـس ـت ـمــرة وم ـت ــراك ـم ــة .هـكــذا
ه ـ ــو م ـس ـل ـس ــل «ال ـ ـص ـ ـع ـ ـلـ ــوك» ال ـ ــذي
يــؤدي بطولته املمثل املصري ّخالد
عبد العزيز ّ حشاد،
الصاوي (إخراج ّ
وتأليف محمد الـحــنــاوي) .إنــه مزج
لشخص يعيش
ذلك الخيال املدهش
ٍ
ب ــن ع ــامل ــن :عــالــم ال ــدراوي ــش املـلــيء
بـقـصـصـهــم ال ـخ ــارق ــة وبـ ــن ال ـح ـيــاة
صخب وألم
العادية بكل ما فيها من
ٍ
و«عادية» .هو البطل /الالبطل (anti
« )heroم ـحــروس أب ــو خ ـطــوة» الــذي
ال يـشـبــه أي ب ـطــل اعـ ـت ــاده ا ّمل ـشــاهــد.
فهو ليس «نظيفًا» وال «مرتبًا» ،بل
أقــرب إلــى الـصــورة التي أراده ــا قبل
أعوام طويلة الكاتب الروسي فيدور

ديستويفسكي فــي روايـتــه «األبـلــه»،
أو حتى الفيلسوف األميركي كولن
ويلسون في دراسته «الالمنتمي».
ال ينتمي «محروس» إلى هذا العالم
البتة ،وال يقترب منه حتى ،وال يدرك
ً
«بلطجي»
ماهيته .مثال ،حني يعطيه
ّ
ليسلمها
املنطقة قطعة من الحشيش ّ
إل ـ ــى رج ـ ـ ـ ٍـل آخ ـ ــر ط ـم ـع ــا فـ ــي أن ـ ـ ــه لــن
ّ
ّ
للتفتيش نظرًا ألن الجميع
يتعرض ّ
ٌ
يعرفون بأنه «بسيط» للغاية ،يفقد
أبـ ــو خ ـط ــوة ال ـح ـش ـيــش م ــن دون أن
يعرف أين ذهب ،ومن دون أن يعرف
ح ـتــى ّأن هـ ــذا ح ـش ـيــش .األنـ ـك ــى من
ذل ــك ،أن ــه حــن يـتـعـ ّـرض للضرب في
الـشــارع مــن قبل البلطجي نفسه ،ال
ي ـلــوم امل ـع ـتــدي ،ب ــل «ي ـشـ ّـج ـعــه» على
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي م ـش ـه ـ ٍـد س ــوري ــال ــي
ٍ
للغاية .كان كل ذلك ليكون عاديًا لوال
ّ
أن الـحـلـقــة األولـ ــى مــن «الـصـعـلــوك»

ّ
مهدت للموضوع عبر غوصها في ما
يربط «الــدرويــش» باملريد واملوصل
وال ـ ـس ـ ـنـ ــد .هـ ـ ــذه ال ـت ـع ــاب ـي ــر ال ـث ــاث ــة
األخ ـ ـي ـ ــرة هـ ــي جـ ـ ــزء مـ ــن أبـ ـج ــدي ــات
ال ـصــوف ـيــة ال ـب ـس ـي ـطــة .ف ـفــي الـحـلـقــة

يبدع الممثل المصري
في أداء شخصية الدويش
«محروس أبو خطوة»
ً
األولــى من املسلسل ّالتي أجــاد فعال
الـكــاتــب محمد ال ـحــنــاوي (ف ــي ثالث
عمل مع الـصــاوي بعد «تفاحة آدم»
فــي  ،2014و«خــاتــم سليمان» )2011
نـعــرف قـصــة الـسـ ّـيــد ال ـعــدوي ،الــولــي
الـصــالــح ال ــذي يعيش م ـحــروس أبــو
خـطــوة «خــادمــا» و«حــارســا» ملــرقــده.

ي ـع ـت ـبــر ال ـ ـعـ ــدوي جـ ـ ــزءًا م ــن الـ ـت ــراث
الـشـعـبــي امل ـ ــوروث ل ـل ـشــارع املـصــري
(كما العربي) الذي تكثر فيه قصص
أولـيــاء الله الصالحني الــذي تختلط
ق ـص ـص ـه ــم ال ـح ـق ـي ـق ـيــة مـ ــع ال ـخ ـي ــال
الشعبي البسيط (وأحـيــانــا املعقد)،
كـ ـم ــا م ـ ــع «امل ـ ـ ــده ـ ـ ــش» و«املـ ـ ــرضـ ـ ــي»
أحيانًا.
األداء ،يبذل الصاوي جهدًا أكثر
لجهة
ّ
من كبير .إنه دائم الحديث ،والصخب،
ويـحـكــي لـهـجــة غـيــر مـفـهــومــة ـ ـ على
عــادة الــدراويــش ـ وينطق بكالم غير
ً
مترابط ،محاوال ربطه بحركات يديه
ووجهه .فهو بحاجة لخلق تماس مع
الناس من حوله ،خصوصًا األغــراب
ال ــذي ــن ال ي ـع ــرف ــون ــه .ف ــأه ــل منطقته
ي ـ ــدرك ـ ــون ق ـي ـم ـتــه وط ـب ـي ـع ـت ــه ،لــذلــك
يتعاملون معه مــن هــذا املنطلق .أما
الغرباء ،فينظرون إلى شكله الغريب

مــن ب ــاب «ال ـق ــرف» و«ال ـخ ــوف» حتى.
يشارك في املسلسل النجم أحمد راتب
ً
ـدور أقــرب إلــى «ال ــراوي» ،مستعمال
بـ ٍ
أسلوب الرواية مع خلق تأثير ّ
معي
ٍ
( .)color commentatorيـشــارك راتــب
ف ــي ال ـق ـص ــة وي ـ ـمـ ــارس ض ـغ ـطــا على
جانب معني من
املشاهد ليأخذه إلى
ٍ
الحكاية.
وه ـن ــاك ال ـن ـجــم ح ـســن حـسـنــي ال ــذي
أن وج ـ ــوده ف ــي أي
يـعـتـبــر ك ـث ـيــرون ً
عمل درامــي إضــافــة مهمة ،لكن هذه
ٍ
ـور
ـ
ح
ـ
م
ـن
ـ
م
ـر
ـ
ث
ـ
ك
أ
ـل
ـ
م
ـ
ت
ـ
ح
ـ
ت
ال
ـة
ـ
ص
ال ـق ـ
ٍ
واحد ،لذلك خفت أداء الجميع مقارنة
مع الشخصية األساسية التي أبدع
الصاوي في رسمها.
«الـصـعـلــوك» يــومـيــا عـلــى « artحـكــايــات»
ـ ـ ـ  12:30ب ـتــوق ـيــت بـ ـي ــروت ،ويـ ـع ــاد عند
ً
مساء.
السادسة

األربعاء  15تموز  2015العدد 2641

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
مهنة الخاسرين

«إلى آدونيس»
َ
ُ َ ُ َ
يكر ُر َ
وفدًا سماويًا ِّ
نفس ُه و»حقائقه»
الشاعر ليس م
ّ
في كل لحظ ٍة ومناسب ٍة ودهر.
َ ُ
ناق ُ
ضه مع نفسه ومع العالم،
ت
َ
َ
ُ
ّ
َ
نقض ُه لجميع ما سبق ْأن أطلق ُه وتبن ُاه من الحقائق:
ُ
َ
تلك َ
هي رسالته.
¶¶¶
ما يسعى إلي ِه الشاعر ،ليس البرهان على الحقيقة
وإثباتها (إقرؤوا آدونيس!)
َ
َ
ُ
التأكيد على ّأن الحقيقة ،الحقيقة
مــا يسعى إلـيــه:
ُ ِّ
َ
ُ
وأكبر األباطيل.
راك
وحدها ،هي أخبث الش ِ
¶¶¶

صورة
وخبر

يسـتضيف «قصـر الفنـون الجميلـة» فـي مكسـيكو سـيتي معرضيـن
بعنـوان «مايـكل آنجلـو بوناروتـي ،فنـان بيـن عالميـن» و«ليونـاردو
ّ
دافينشـي وفكـرة الجمـال» .ويضـم كل منهمـا قطعـا فنيـة سـبق أن
ُعرضـت فـي أميـركا الالتينيـة( .مانويـل فيالسـكي ـــ األناضـول)

النجوم ينتهرون ّ :Shellإياكم والقطب الشمالي

واآلخرون:
رين
وإليانلن ّ
يمر
التطبيع
منذ حصوله على تمويل من
االتحاد األوروبي في ،2006
يحاول برنامج التدريب
اإلسرائيلي «غرين هاوس»
التواصل مع مخرجني لبنانيني
وعرب بواسطة البريد اإللكتروني.
ورغم رفض العديد من املخرجني
ّ
التجاوب مع الدعوات ،يبدو أن
القائمني على البرنامج املخصص
لـ «تطوير مهارات مخرجي أفالم
وثائقية من الشرق األوسط
وشمال أفريقيا» لم يستسلموا.
هذا العام ،ما زالت املحاوالت
ّ
مستمرة لكنها انتقلت إلى
الرسائل الخاصة عبر فايسبوك،
وشملت عددًا من األسماء
اللبنانية بينها رين متري وإليان
الراهب (الصورة) ،وفق ما أعلنتا
أخيرًا عبر املوقع األزرق ،داعيتني
إلى املقاطعة .أما صاحب الدعوة
ُ
خالد نجاح
فهو ّ مغربي يدعى ّ
ّ
ويعرف عن نفسه بأنه «منسق
اإلنتاج في «املدرسة العليا للفنون
البصرية في مراكش» ()ESAVM
وبرنامج .»Greenhouse

ستون نجمًا ّقرروا املشاركة في
حملة «انقذوا القطب الشمالي»،
عبر جلسة تصوير أجراها لهم
البريطاني الشهير آندي غوت،
قبل أن يبدأ عرض اللقطات في
معرض ضخم ّأول من أمس في
محطة «ووترلو» في لندن ،على
أن يستمر حتى  26تموز (يوليو)
الحالي .العمل على الصور استغرق
ُ
 18شهرًا ،وهي تظهر املشاهير
وهم يرتدون قمصانًا بيضًا
( )T-Shirtتحمل شعار «أنقذوا
القطب الشمالي» ()Save the Arctic
ّ
مصممة األزياء
وهي من توقيع
فيفيان ويستوود .الئحة النجوم
تضم أسماء من مجاالت مختلفة،
بينهم عارضة األزياء كايت موس،
وزميلتها نعومي كامبل ،واملمثلة
جودي دينش ،واملغنية جيسي
جاي ،واملمثلة وعارضة األزياء
سيينا ميلر ،واملمثل االسكتلندي
دايفد تينانت .ومن هوليوود
هناك هيو غرانت ،وطوم هيدلتون،

وإيان ماك كيلني ،وفانيسا
ّ
مصممة األزياء
ريدغرايف ،وطبعًا
ً
ستيال مكارتني ،فضال عن أسماء
موسيقية بارزة مثل بالوما فايث،
وأوزي أوزبورن ،ومغني فرقة
«كولدبالي» كريس مارتني ،وكايلي
مينوغ (الصورة) .اختيار مكان
املعرض لم يكن عبثيًا ،إذ تصل
الساللم الكهربائية من محطة
«ووترلو» إلى ّ
املقر الرئيسي لشركة
النفط «شيل» ،التي يفترض أن تبدأ
الحفر في منطقة القطب الشمالي
هذا الشهر.
«من أكثر الضحايا املحتملني
لهذه العمليات الحيتان ،والدببة
القطبية ،وبط إيدر املهاجر» ،قالت
عارضة األزياء باميال أندرسون
املشاركة في الحملة لصحيفة
«دايلي مايل» البريطانية .ولفت
نجم «هاري بوتر» جون هرت
إلى ّأن «القطب الشمالي ّ
يعد
اإليكولوجية
واحدة من النظم
ّ
البكر القليلة الباقية .إنها مالذ
آمن لألنواع ّ
املهددة باالنقراض
وموطن الشعوب األصلية التي
نجت شعوبها من خالل الوئام مع
الطبيعة منذ آالف السنني .حان
وقت العمل» .من جهته ،أوضح
«غرين
املدير التنفيذي ملنظمة ّ
بيس» في اململكة املتحدة أنه «خلف
الوجوه الستني ،هناك املاليني ممن
يطالبون بحماية هذه املنطقة.
الحركة العاملية للدفاع عن القطب
الشمالي تنمو ككرة ثلج».

ُ
نعم ,مهنت ُه الوحيدة:
َ
َ ْ
ُ
طيء ْأسل ِم البديهيات،
أقصر
اكتشاف
السبل إلى تخ ِ
ِ
ِ
أكبر الخسائر.
وإحراز ِ
ِ
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