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سياسة

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

