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تقرير

«مركز ستراتفور للدراسات»
علي مملوك زار الرياض
«وزيري الحزب التقدمي االشتراكي
ّ
ي ـف ــض ــان أن ال ت ـط ــرح أسـ ـم ــاء في
الجلسة ويـتـ ّـم الـخــاف حولها ،بل
أن يحمل وزير الدفاع سمير مقبل
اسمًا توافقيًا يتم تعيينه حتى ال
يضطر االشتراكيون إلى املفاضلة
ب ــن ال ـض ـب ــاط الـ ـ ـ ــدروز ،لـحـســابــات
تعني الحزب االشتراكي في داخل
بيئته».
وب ـي ـن ـم ــا ي ـط ـغ ــى خ ـ ـيـ ــار ال ـت ـم ــدي ــد
ّ
ّ
التوصل إلى
لسلمان فــي ظــل عــدم
ح ــل بــديــل بــالـتـعـيــن ،وص ـلــت إلــى
أكثر من جهة سياسية إشارات عن
محاوالت طرح مقبل التمديد لقائد
الجيش الـعـمــاد جــان قـهــوجــي ،في
ال ــوق ــت ذاتـ ــه م ــع الـتـمــديــد لسلمان
كـمــا ج ــرى فــي امل ــرة املــاضـيــة ،علمًا
بــأن ّ
حجة االعـتــراض على التمديد
لقهوجي جاهزة بأن موعد التمديد
أو ال ـت ـع ـيــن ل ــم ي ـحــن ب ـع ــد ،ولـيــس
واردًا ال ـحــديــث ع ــن األمـ ــر اآلن في
ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ل ــم ت ـن ـتــه ف ـي ــه والي ــة
ق ـه ــوج ــي الـ ـت ــي ت ـم ـت ــد إل ـ ــى أي ـل ــول
املقبل.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن أزم ـ ـ ـ ــة ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات،
تـ ـب ــدو األجـ ـ ـ ــور ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـع ــام
وس ـ ـنـ ــدات «الـ ـي ــوروب ــون ــد» مـحـطــة
خالفية أخــرى على طــاولــة مجلس
ال ــوزراء .لكن مصادر وزاري ــة أكدت
لـ«األخبار» أن وزير املال علي حسن
خليل ال ينوي طرح األمر في جلسة
الغد لـ«تخفيف األزمــات في جلسة
واح ـ ــدة ب ـعــد طــرح ـهــا ف ــي الـجـلـســة
امل ــاضـ ـي ــة ،ل ـك ــن األم ـ ـ ــور ل ــن تـنـتـظــر
كثيرًا ويجب اجتراح حلول سريعة
وإال دخلنا في أزمة رواتب أيضًا».
ومـ ــن أزم ـ ــة ال ـت ـع ـي ـي ـنــات واألم ـ ـ ــوال،
ّ
التخبط
إلى أزمة النفايات ،ال يزال
ن ـف ـســه .ف ــال ــوزي ــر وائـ ــل أب ــو فــاعــور
ّ
حـ ـ ــذر أم ـ ــس ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
ّ
مــن أن «ال ـب ــاد مــتـجـهــة نـحــو أزمــة
نفايات مديدة» ،وأن «حلول ترحيل
ّ
النفايات إلى الخارج تتطلب وقتًا»،
ّ
وح ــذر مــن أن «املـكـ ّـبــات العشوائية
ال ـت ــي ت ـ ّـم اس ـت ـحــداث ـهــا بـ ــدأت تبلغ
حــدهــا األق ـصــى ،وخـصــوصــا املكب
املستحدث فــي محيط املـطــار الــذي
ّ
ُيشكل ضررًا على املناطق السكنية
امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاورة وخ ـ ـ ـط ـ ـ ـرًا ع ـ ـلـ ــى ح ــرك ــة
الطيران».
ّ
بـ ـ ــدوره ،حـ ــذر وزيـ ــر الـبـيـئــة محمد
املشنوق فــي اتـصــال مــع «األخـبــار»
مــن «خـطــر الـحــرائــق بسبب ارتـفــاع
درجـ ــات الـ ـح ــرارة وال ـن ـفــايــات الـتــي
ت ــرم ــى ب ـش ـك ــل ع ـ ـشـ ــوائـ ــي» ،داع ـي ــا
البلديات إلى «تفعيل دورهــا» ،من
دون أن يشير إلى حلول قريبة في
أزمــة النفايات ،مـكـ ّـررًا الحديث عن
خ ـطــورة األزمـ ــة .إال أن م ـصــادر في
وزارة البيئة أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» أن
«الـيــوم وغ ـدًا من املرجح أن تتضح
الـصــورة الكاملة لناحية حــل أزمــة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ال ـ ـتـ ــي قــد
تقدمها الشركات لترحيل النفايات
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـك ـل ـفــة
والجمع والفرز األولي والتوضيب
لـلـتــرحـيــل» .وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
وف ـدًا من شركة فرنسية جــال أمس
على بعض األمــاكــن ،ومنها شركة
س ــوك ـل ــن ل ــاط ــاع ع ـل ــى الـ ـظ ــروف
وآل ـيــات الـعـمــل بغية إع ــداد دراس ــة
ك ــام ـل ــة والـ ـتـ ـق ــدم بـ ـع ــرض ل ـل ــدول ــة
اللبنانية.

أص ــدر «مــركــز سـتــراتـفــور ل ـلــدراســات»
ت ـ ـقـ ــري ـ ـرًا أكـ ـ ـ ــد مـ ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت قـ ـ ــد ن ـش ــرت ــه
«األخبار» ،الجمعة املاضي ،حول زيارة
رئـيــس مكتب األم ــن الــوطـنــي الـســوري
اللواء علي مملوك للعاصمة السعودية
ولـقــائــه ول ــي ول ــي الـعـهــد وزي ــر الــدفــاع
الـ ـسـ ـع ــودي م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان .وأك ــد
ال ـت ـقــريــر أن ــه ج ــرى اإلعـ ـ ــداد ل ــ»ال ــزي ــارة
الـبـعـيــدة ع ــن األض ـ ــواء ال ـتــي ج ــرت في
وقت ما من شهر تموز املاضي» ،خالل
اج ـت ـمــاع الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتني مع األمير السعودي في حزيران
املاضي.
وي ـع ـنــى امل ــرك ــز األم ـي ــرك ــي ب ــال ــدراس ــات
ّ
ويعد من ّ
أهم
االستراتيجية واألمنية،
املؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع
االستخبارات ،وتطلق عليه الصحافة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة اسـ ـ ــم «وك ـ ــال ـ ــة املـ ـخ ــاب ــرات
امل ــرك ــزي ــة ف ــي ال ـ ـظـ ــل» .وم ـع ـظ ــم خ ـب ــراء
املــركــز ضـبــاط ومــوظـفــون ســابـقــون في
االستخبارات األميركية.

وقالت «املصادر الخاصة» لستراتفور
إن املبعوث الـخــاص للرئيس الروسي
ال ــى ال ـش ــرق االوسـ ــط وش ـم ــال أفــريـقـيــا
مـيـخــائـيــل ب ــوغ ــدان ــوف اق ـت ــرح تشكيل
جبهة ملحاربة «داع ــش» تـضــم :تركيا،
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،االردن ،وسـ ـ ــوريـ ـ ــا ،وأن
روس ـيــا تــأمــل أن يشكل ه ــذا التحالف
ً
م ــدخ ــا ل ـل ـحــوار ب ــن ال ـن ـظــام ال ـســوري
ومعارضيه.
وع ــن ل ـقــاء مـمـلــوك ـ ـ بــن س ـل ـمــان ،أشــار
ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ــى أن ـ ــه مـ ــن غ ـي ــر ال ــواض ــح
م ــا إذا ك ــان ه ــذا ال ـح ــوار سـيـسـتـمــر أو
سـيـســاهــم فــي حـصــول تـفــاهــم إقليمي
بــن السعودية وقـطــر واالردن وتركيا
م ــن ج ـه ــة ،وإي ـ ـ ــران وس ــوري ــا م ــن جهة
أخـ ــرى .ول ـفــت ال ــى أن الـسـعــوديــة التي
تملك شكوكًا قوية تجاه نـ ّـيــات إيــران،
ّ
ت ـفــضــل أن ت ـك ــون ق ــوة م ــوازي ــة إلي ــران
على التفاهم معها .أمــا فــي مــا يتعلق
بتركيا ،فلفت الى أن تورطها ازداد في
الشمال الـســوري ،وأن أنـقــرة تميل الى

م ـس ــاع ــدة «ال ـ ـثـ ــوار» إلض ـع ــاف ال ـق ــوات
ال ـســوريــة عـلــى األرض قـبــل الـتـفــاوض
جديًا مع النظام.
وأض ـ ــاف الـتـقــريــر أن ــه «ح ـتــى ل ــو اتـفــق
كل داعمي الثوار على إضعاف النظام
وال ـت ـفــاوض مـعــه ،إال أن ال ـســؤال األهــم
يبقى :هل سيستطيعون إجبار الثوار
على الـتـفــاوض مــع الـنـظــام ،وإقناعهم
ب ـم ـش ــارك ــة ال ـس ـل ـطــة م ــع ال ـع ـل ــوي ــن؟».
ورأى أن ــه فــي ه ــذه املــرحـلــة مــن األزم ــة،

محادثات سعودية
سورية «بعيدة
عن األضواء»

ف ـ ـ ــإن لـ ــروس ـ ـيـ ــا ولـ ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
أسبابهما الـخــاصــة لــدعــم املـفــاوضــات
ب ــن امل ـت ـصــارعــن .ف ــال ــوالي ــات املـتـحــدة
أعطت تركيا موافقة ضمنية على إقامة
منطقة عازلة في شمال سوريا ،ولكنها
ت ـف ـضــل ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى هــزي ـمــة تنظيم
داعـ ـ ــش ،ول ـي ــس ع ـلــى إسـ ـق ــاط حـكــومــة
الرئيس بشار األسد.
ورأى الـ ـتـ ـق ــري ــر أن روس ـ ـي ـ ــا ت ـس ـعــى
للحفاظ على نفوذها من خالل تحسني
عــاقــاتـهــا م ــع األط ـ ــراف «ال ـس ـن ـيــة» في
النزاع السوري ،بينما توظف عالقتها
القائمة مع دمشق إلنجاح املفاوضات.
وأش ــار ال ــى أن هــذا املــوضــوع سيطرح
ل ـل ـن ـقــاش ع ـن ــد ل ـق ــاء وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
االم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــري م ـ ــع ن ـظ ـي ــره
الــروســي سيرغي الفــروف في الدوحة.
وت ـســاءل عـ ّـمــا إذا كــانــت الدبلوماسية
املـكــوكـيــة الــروس ـيــة كــافـيــة لـجـعــل هــذه
املفاوضات قابلة للحياة.
(األخبار)

تحية

مزارع عساف أبو رحال
آمال خليل
فــي مثل هــذا الـيــوم ،قبل خمس سـنــوات،
غفا عساف أبو رحــال في راحته األبدية
في ثرى بلدته الكفير (قضاء حاصبيا).
قبلها بيوم ،هرع إلى العديسة للمشاركة
بـقـلـمــه فــي مــواج ـهــة الـجـيــش ضــد الـعــدو
الصهيوني .قاتل كعادته حتى أسقطته
امل ـيــركــافــا م ــع الــرق ـي ـبــن روب ـي ــر الـعـشــي
وع ـبــدال ـلــه الـطـفـيـلــي .تـلــك امل ـيــركــافــا الـتــي
طاردها يــوم تحرير الجنوب على طريق
كــوك ـبــا ـ ـ ـ ـ إب ــل ال ـس ـقــي ح ـتــى اصـطــدمــت
بعمود كهرباء.
فــي مـثــل ه ــذا ال ـيــوم ،فيما ك ــان «املــراســل
الـ ـف ــاح» ي ـ ــودع أحـ ـ ــراج ال ـك ـف ـيــر وق ـف ــران
النحل والبيادر ،كانت شجرة السرو في
العديسة ت ـ ّ
ـودع أرضـهــا أيـضــا .فــي اليوم
ال ـســابــق ،ارت ـفــع عـســاف إل ــى الـسـمــاء مع

الجنديني عندما اقتصوا من العدو الذي
ح ــاول قـطــع ال ـش ـجــرة الـطــالـعــة فــي أرض
لبنانية متحفظ عليها .في مثل هذا اليوم،
سقط عساف فعليًا .الجيش وافــق على
قطع الشجرة التي سقطت تحت جرافات
العدو.
لـكــن األرض الــوف ـيــة لـفــاحـهــا لــم تــرض.
اق ـت ـ ّـصــت م ــن الـ ـع ــدو ف ــي مـ ـ ــزارع شـبـعــا.
فــي  28كــانــون الثاني الفائت ،استهدفت
املقاومة موكبًا عسكريًا .لعساف أسهم
فــي املـ ــزارع .كــان أول مــن شهر الحقيقة
بقلمه عند التحرير ،جــازمــا بلبنانيتها.
زحـ ــف ف ــي واد وعـ ــر ألك ـث ــر م ــن ســاعــة
ون ـص ــف ،لـيـصــل إل ــى ال ــراع ــي أب ــو قــاســم
زهرة ،الصامد تحت االحتالل في مزرعة
بسطرة .حمل عساف له ريحة األهل قبل
أن تطوق دورية لالحتالل املنزل وتجبره
على العودة تحت وابل من الرصاص.

بني عائلة عساف والعدو حساب طويل.
يرديها هو بالرصاص فتهزمه بالتحرير
والصمود .في اجتياح عام  ،1978أصيب

والــده جرجس بشظايا قذيفة ،استشهد
متأثرًا بجروحه منها بعد أشهر .انتصر
 .2000ث ــم انـتـصــر
ع ـس ــاف ع ـل ـيــه عـ ــام
ّ
مجددًا في مزارع شبعا وملا يزل .استرد
عـســاف حـقــه .لـكــن م ــاذا عــن حــق روبـيــر
وعبدالله؟ .في آب الفائت ،استشهد رفاق
وخطف آخــرون في عرسال .أما آب هذا،
فال أعاد حق العديسة وال حق عرسال.
مصطبة البيت الصغير تحت سفح جبل
الـشـيــخ ال تـ ــزال تـنـتـصــر .طـيــف عـســاف
ثابت في جذوع الصنوبر وفي ّ
بزة نجله
جــرجــس ،النقيب فــي الـجـيــش ال ــذي كــان
قــد احـتـفــل بتخرجه فــي الكلية الحربية
قبل يــومــن .الجيش فــي محيا جرجس،
والـشـعــب وامل ـقــاومــة فــي أهـ ــداب عـســاف.
معادلة أزهرتها الشجرة املقطوعة على
مدخل العديسة ،بنصب تذكاري افتتحته
البلدية في الذكرى الثانية للواقعة.

علم
و خبر
القوميون يعودون الى طرابلس
ّ
تجمع أعضاء من منفذية طرابلس في الحزب السوري القومي االجتماعي
أمام نصب شهداء الجيش اللبناني على مدخل مخيم نهر البارد ،أول من
أمس ،ووضعوا أكاليل من الزهر ملناسبة عيد الجيش ،علمًا بأن الحزب كان
قد أغلق مكاتبه في طرابلس قبل ثالث سنوات ،ولم يقم بنشاطات علنية
في املدينة منذ ذلك الحني.

أين بالل البدر؟
تضاربت املعلومات حــول مكان اإلسالمي بــال البدر بعدما توعد العميد
محمود عيسى «اللينو» بقتله ثأرًا الغتيال العقيد طالل األردنــي .ففي حني
تحدثت معلومات عن أنــه يلتزم حظر التجول ويقيم في حي حطني الذي
لجأ إليه بعد مشاركته في اغتيال األردني ،تردد بأنه عاد متنكرًا تحت جنح
الظالم إلــى مقره في حي الطيرة .وسجلت حركة حــذرة لعناصر وناشطي
«الشباب املسلم» بعد علمهم باإلجراءات التي اتخذتها فتح الستهدافهم في
أرجاء املخيم.

نعي أسيري قضى في الحسكة
أعلنت صفحات تابعة ملناصري الفار أحمد األسير ،على مواقع التواصل
اإلج ـت ـم ــاع ــي ،ع ــن «اس ـت ـش ـهــاد أب ــو ع ـمــر امل ـس ـلــم ف ــي ال ـح ـس ـكــة م ــع ال ــدول ــة
اإلسالمية» .واقتصرت النبذة التي وزعتها عنه بأنه «شاب صيداوي غيور
على دينه وسنة نبيه وكان يتردد الى مسجد بالل بن رباح وهو صديق
للشهيد نادر الرفاعي» .أبو عمر هو محيي الدين عبد الرحمن حنينة من
سكان حارة صيدا ،كان قد اختفى قبل أشهر .الالفت أنه لم يكن مطلوبًا لدى
األجهزة األمنية ،بل إن ملفه يقتصر على أنه مؤيد لألسير ولم يشارك في
معركة عبرا وبقيت حركته اعتيادية بعدها ألشهر .وكان يزاول عمله كبائع
خضر على بسطة في السوق التجاري في صيدا.

