تتمات

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6295

ان عمان مستعدة دائما لتوظيف قدراتها
الزال ��ة التوتر القائم واجي ��اد ارض�ي��ة للحوار
البناء بني دول املنطقة.
كما إلتقى وزي ُر اخلارجية العماني يوسف
رئيس جملس الشورى االسالمي،
بن علويَ ،
ع�ل��ي الرجي ��ان ��ي ،ح�ي��ث حب��ث اجل��ان �ب��ان أه � َم
القضايا الثنائية واإلقليمية والدولية وتبادال
وج�ه��ات النظر ح� َ
�ول القضايا ذات االهتمام
امل� �ش�ت�رك ،وع �ل��ى اخل �ص ��وص م� �ب ��ادر ُة هرمز
للسالم اليت طرحتها ايران والرامي ُة اىل تعزيز
األمن واإلستقرار يف منطقة اخلليج الفارسي
ومضيق هرمز.
كذلك إستقبل وزي��ر اخلارجية حممد
جواد ظريف ،نظريه العماني يوسف بن علوي،
أمس االثنني ،وحبث معه أهم القضايا الثنائية
واإلقليمية والدولية.
دع��ا وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة العماني ،ي��وس��ف بن
علوي ،خالل لقاء مع نظريه اإليراني ،حممد
جواد ظريف ،إىل عقد مؤمتر بني دول منطقة
اخل �ل �ي��ج مب �ش��ارك��ة إي � ��ران حل ��ل اخل�لاف��ات
القائمة.
وأف��ادت وزارة اخلارجية اإليرانية ،يف بيان
أصدرته عقب اللقاء املنعقد يف طهران ،أمس
االثنني ،بأن اجلانبني حبثا دائ��رة واسعة من
القضايا اخل��اص��ة ب��ال�ع�لاق��ات الثنائية بني
البلدين وامللفات اإلقليمية والدولية ،ومنها
ال �ت �ع��اون ال�س�ي��اس��ي واالق �ت �ص ��ادي والعلمي
والتكنولوجي بني إيران وسلطنة عمان.
وأش� ��ار ظ��ري��ف ،إىل أن ع �م��ان ت�ل�ع��ب دورا
جيدا وبناء يف املنطقة ،واصفا العالقات بني
البلدين بـ»الشاملة واحلسنة للغاية» ،مرحبا
بتوسيعها وتعميقها يف كل اجملاالت.
وشدد على ضرورة خفض التوتر يف املنطقة،
وخ��اص��ة يف ال �ي �م��ن ،م�ض�ي�ف��ا« :اجل�م�ه��وري��ة
اإلسالمية اإليرانية ترحب بأي مبادرة تتطلق
م ��ن ح�س��ن ن�ي��ة ت�ص��ب يف خ�ف��ض ال �ت��وت��ر يف
املنطقة ،ومستعدة لدعمها».
وأش ��ار إىل أن إي ��ران لديها إرادة حقيقية
للحوار مع مجيع دول املنطقة ،موضحا أن
بالده تقدمت يف هذا السياق بـ «مبادرة هرمز
للسالم».
من جانبه ،ش��دد بن علوي ،حسب البيان،
على ض��رورة تعزيز احل��وار والتفاهم بني دول
اخلليج ،معتربا أن «عقد مؤمتر جامع وشامل
حبضور مجيع ال��دول املعنية سيكون مفيدا
للمنطقة».
وتأتي زي��ارة الوزير العماني إىل طهران يف
إط��ار امل�ش��اورات حول آخر التطور اإلقليمية،
وإعالن وجهة نظر مسقط حول مبادرة هرمز
للسالم اليت طرحتها إيران ،لتعزيز األمن يف
منطقة اخلليج الفارسي.
يذكر أن يوسف بن علوي قد زار طهران
يف  20م��اي��و/أي��ار امل��اض��ي ،كما زاره ��ا للمرة
الثانية يف  27يوليو/متوز امل��اض��ي ،والتقى
خالهلما ظريف.
كما التقى وزي ��را خارجية إي ��ران وعمان
يف نيويورك على هامش اجتماعات اجلمعية
العامة لالمم املتحدة يف نيويورك ،يف سبتمرب/
أيلول املاضي.
ون � �ش� ��رت ص �ح �ي �ف��ة «واش� �ن� �ط ��ن ب ��وس ��ت»
األمريكية مقاال للكاتب الصحفي األمريكي
ال��ب ��ارز ،دي�ف�ي��د إغ �ن��ات �ي��وس ،ال ��ذي رص ��د فيه
معلومات عن إنفراجة يف األزمات اخلليجية،
وخاصة عالقة إيران مع السعودية واإلمارات.
وقال الكاتب األمريكي :إن هناك بادرة حوار
حمتمل بني طهران وحلفائها يف اليمن (أنصار
اهلل) ،والسعودية واإلمارات ،لتخفيف التوترات
يف اليمن وأماكن أخرى.
وتابع« :دول اخلليج الفارسي ،باتت أكثر
إن�ف�ت��اح��ا ع�ل��ى إج � ��راء حم ��ادث ��ات م ��ع إي ��ران
وح�ل�ف��ائ�ه��ا ج��زئ �ي��ا ،ألن �ه��ا ف �ق��دت بعضا من
ثقتها السابقة يف الواليات املتحدة ،كحامية
عسكرية ميكن اإلعتماد عليها».
وحت � ��دث إغ �ن��ات �ي��وس ع ��ن أن زي� � ��ارة وزي ��ر
اخل��ارج �ي��ة ال�ع�م��ان��ي ،ي��وس��ف ب��ن ع �ل��وي إىل
واش �ن �ط��ن األس��ب ��وع امل ��اض ��ي ،ك��ان��ت ليطلع
الواليات املتحدة على النشاط الدبلوماسي
اجل��دي��د املتعلق باليمن ،بصفتها (ع�م��ان)
«الوسيط» التقليدي بني ال��والي��ات املتحدة
وحلفائها وإيران.

وأك��دت اهليئة أن التنظيم تكبد خسائر
ودم� ��رت ال �ق��وة املهامجة
ك�ب�يرة يف األرواحّ ،
بالكامل ،الفتة إىل أن املنطقة اآلن ختضع
لسيطرة تامة ملقاتلي احلشد الشعيب.
وحذرت هيئة احلشد الشعيب من أن داعش
ب��دأ بالتحرك يف حمافظات املوصل وصالح
ال��دي��ن واألن �ب��ار ودي ��اىل وك��رك��وك وحميط
بغداد ،يف حماولة إلعادة السيطرة على بعض
القرى واملدن اليت كانت مناطق نفوذ له.
وق��ال مراسل السومرية نيوز :إن وف��داً من
توجه ،أم��س ،إىل مكتب زعيم
شيوخ العشائر ّ
التيار الصدري مقتدى الصدر ،وس ّلمه رسالة
تتضمن مناشدته بالتدخل وإط�ل�اق مبادرة
حلقن الدماء يف النجف.
وأضاف :إن املكتب وعد بإيصال الرسالة اىل
الصدر.
ودعت كتلة حتالف القوى النيابية ،أمس،
اجلهات اليت تدّعي رفضها للمحاصصة اىل
ترشيح شخصية من مكون آخر غري الشيعي
لرئاسة ال ��وزراء يف ح��ال أرادت تلك اجلهات
تطبيق شعاراتها ،معتربة تلك اخلطوة رسالة
حقيقية لتجاوز الطائفية.
وكشفت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان
يف العراق ،أمس االثنني ،عن إحتجاز السلطات
م �س �ع �ف�ين وط �ل �ب��ة ج ��ام��ع ��ات يف م�ع�ت�ق�لات
إستخبارات قيادة عمليات بغداد.
وذك � ��ر ب �ي ��ان ل�ل�م�ف��وض�ي��ة أن �ه ��ا الح�ظ��ت
خ�لال زي ��ارة فرقها إىل أح��د امل��واق��ف التابعة
الستخبارات عمليات بغداد «وج��ود موقوفني
مسعفني وط�ل�اب ج��ام�ع��ات وم��وظ�ف�ين على
خلفية التظاهرات».
وطالبت املفوضية جملس القضاء األعلى
بـ»اإلسراع يف حسم قضاياهم مجيعا».
وأك��د مصدر مقرب من الرئيس العراقي
ب��ره��م ص� ��احل ،أم ��س االث �ن�ي�ن ،ان األخ �ي�ر مل
يستلم اسم أي بديل لرئيس الوزراء املستقبل
عادل عبداملهدي.
وكشف نائب يف الربملان ،االثنني ،عن فشل
التوافق على إختيار رئيس وزراء جديد ،فيما
أش��ار اىل وج��ود توقعات بتأخري إق ��رار قانون
االنتخابات اجلديد.
وق ��ال يف تصريح تابعته السومرية نيوز:
إن «استقالة احلكومة منح محاسة إضافية
ل�ل�م�ت�ظ��اه��ري��ن ودف �ع �ه��م ل�لاس �ت �م��رار أك�ث��ر
حنو إستقالة باقي الرئاسات والتوجه صوب
انتخابات مبكرة» ،مبينا ان «الربملان قد يلجأ
إىل تأخري إق ��رار ق��ان��ون االنتخابات اجلديد
كونه يعلم أن إقراره قد يعجل أكثر بالذهاب
صوب عقد إنتخابات مبكرة ،فمن غري املطروح
إجراء انتخابات بالقانون القديم البائس».
وأض��اف :إن «استمرار التظاهرات سيعجل
ب��امل �ص��ادق��ة ع �ل��ى ال� �ق ��ان ��ون» ،الف �ت ��ا اىل ان
«األوض ��اع داخ��ل املنطقة اخلضراء تشري إىل
فشل التوافق على إختيار رئيس وزراء جديد
وأعضاء احلكومة ،مما سيجعل من التوجه
حن��و إن�ت�خ��اب��ات تشريعية مبكرة أف�ض��ل من
إستمرار أزمة خانقة».
يذكر ان جملس النواب صوت خالل جلسة
استثنائية عقدت االح��د ،على قبول إستقالة
رئيس ال��وزراء ع��ادل عبد املهدي ،استنادا اىل
احكام املادة  75من الدستور.
وم��ن جانبه دع��ا النائب عن كتلة النهج
ال ��وط�ن�ي ح �س�ين ال �ع �ق��اب��ي ،االث� �ن�ي�ن ،الكتل
السياسية إىل أخذ الدرس والعربة مما جرى،
مشدداً على أن رئيس الوزراء املقبل ينبغي أن ال
يكون من األمساء املستهلكة سابقاً وهي نقطة
مهمة جداً وحيوية.
ه ��ذا وأف� ��اد م �ص��در أم�ن�ي ع ��راق ��ي ،االح ��د،
بإمخاد احلريق الذي إندلع يف بناية القنصلية
االيرانية بالنجف.
وق��ال امل�ص��در :إن «ث�لاث ف��رق م��ن مديرية
الدفاع املدني مبحافظة النجف متكنت من
إمخ��اد احلريق ال��ذي جت��دد مساء االح��د ،يف
بناية القنصلية االيرانية يف احملافظة».
يشار اىل أن القنصلية االيرانية يف النجف
شهدت ،مساء االح��د ،جتدد إن��دالع حريق يف
بنايتها.
وأعلنت مديرية الدفاع املدني يف حمافظة
ال �ن �ج��ف ال �ع ��راق �ي ��ة ،م �س ��اء األح� � ��د ،إح� ��راق
القنصلية اإليرانية يف النجف للمرة الثانية.
ك��م ��ا أع� �ل ��ن ع � ��دد م� ��ن ش� �ي ��وخ ووج� �ه ��اء
عشائر البصرة يف وثيقة وق�ع��وه��ا ،براءتهم
م��ن امل�ت�س�ب�ب�ين ب��أع �م��ال احل� ��رق وال�ت�خ��ري��ب
ومؤكدين ،إن صمام أمان العراق بيد أبنائه
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ال�س�ل�م�ي�ين وال � �ق� ��وات األم�ن�ي��ة
واحلشد الشعيب املقدس.

االمارات...

طهران...

م� �ش�ي�رة إىل أن  6م ��ن م �ق��ات �ل��ي احل �ش��د
إستشهدوا وأصيب  17آخرون بينهم آمر اللواء
 20باحلشد الشعيب.
ويف بيان هلا ،قالت هيئة احلشد الشعيب:
إن من أه��م املناطق ال�تي هامجها التنظيم،
ه��ي حمافظة دي ��اىل ال�تي ش�ه��دت ي��وم أمس
معركة شرسة بني مقاتلي احلشد وعناصر
داعش الذين حاولوا إخرتاق املدينة وإسقاطها
عسكرياً منذ أيام.
وأوضح البيان :إن هذه املعركة كانت يف
منطقة أم��ام ويس بدياىل ،وإستخدمت فيها
مجيع أن ��واع األسلحة ،م�ش�يراً إىل أن الثقل
األك�بر ك��ان للواء  20من احلشد الشعيب
ال ��ذي أص�ي��ب ق��ائ��ده أمح��د التميمي جب��روح
خ �ط��رة ،ك�م��ا إش �ت�رك ل�ل�م�س��ان��دة ال��ل ��واء 4
من احلشد.

او ال��وع��ود اخل��اوي��ة على احل�بر ،عليها ان
تبدأ مببادرة بسيطة جدا :وهي أن تطلب من
(شرطة أدوي��ة) مولنليك ان تبيع منتجاتها
(اىل اي� � ��ران) م ��ن أج� ��ل م �س��اع��دة االط �ف ��ال
االي��ران �ي�ين امل �ص��اب�ين مب ��رض ( EBإحن�ل�ال
البشرة الفقاعي) .فاالرهاب االقتصادي يقتل
البشر.
مرض ( EBاحن�لال البشرة الفقاعي) هو
جمموعة م��ن االض�ط��راب��ات ال��وراث�ي��ة تصيب
النسيج الضام وتسبب ظهور بثرات باجللد
واألغ�ش�ي��ة املخاطية .ويصيب طفال واح��دا
من بني كل  50ألف حالة والدة .وحيدث هذا
نتيجة لنقص يف الروابط الدقيقة بني طبقتى
ال�ب�ش��رة واألدم � ��ة .مب��ا ي ��ؤدى إىل االح�ت�ك��اك
بينهما وهشاشة اجللد وت�تراوح ح��دة املرض
من طفيف اىل قاتل .ويُطلق على االطفال
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وزير الخارجية...

املصابني بهذا امل��رض «االطفال الفراشات».
وتشري التكهنات اىل وجود قرابة  1200مصاب
بهذا املرض يف ايران ،مت التعرف على نصفهم.

الكرملني...
وأض��اف بيسكوف :بالطبع ،مع قدر كبري
م��ن ال�ي�ق�ين ،ميكننا ال�ت��وق��ع ب ��أن الزعيمني
يستغالن هذه الفرصة ملواصلة احل��وار بشأن
�اح ��ا .أو ً
ال وق�ب��ل كل
القضايا األك �ث��ر إحل � ً
ش��يء ،العالقات الروسية الرتكية الثنائية،
ف�ه��ي م �ت �ع��ددة األوج � ��ه ،وه �ن��اك ال �ع��دي��د من
املشاريع الكبرية على ج��دول األعمال ،واليت
حنتاج باستمرار إىل التحدث والتحقق من
املواقيت املوضوعة.
ك �م��ا أش� ��ار ب�ي�س�ك��وف إىل أن ال��رئ�ي�س�ين
يتطرقان خالل اللقاء إىل املشاكل اإلقليمية
مبا يف ذلك األزمة السورية.
وأع� �ل ��ن ال ��رئ��ي ��س ال�ت�رك ��ي رج� ��ب طيب
أردوغ� � ��ان ،يف وق ��ت س��اب��ق؛ أن م��وع��د إط�لاق
مشروع الغاز»السيل الرتكي» سيكون يف الـ8
يناير/كانون الثاني املقبل.

املسؤول...
وقال بوريل يف مقابلة مع صحيفة البايس
اإلسبانية وال�تي نشرت يوم األح��د ،بالتزامن
مع بدء عمله كمسؤول للسياسة اخلارجية
واألم ��ن ب��االحت��اد األوروب� ��ي« :لدينا مصلحة
قوية يف احلفاظ على اإلتفاق النووي ،وندعو
املسؤولني االيرانيني أيضاً اىل بذل كل ما يف
وسعهم للحفاظ على هذا اإلتفاق».
وقال املسؤول اجلديد للسياسة اخلارجية
واألم� ��ن يف االحت� ��اد األوروب� � ��ي وال� ��ذي ك��ان
وزي��راً للخارجية اإلسبانية سابقا :إننا نفعل
اآلن كل ما يف وسعنا للحفاظ على اإلتفاق
النووي.
وأضاف بوريل :نقول ألصدقائنا اإليرانيني
أن أفضل شيء بالنسبة هلم هو عدم السماح
بتالشي هذا اإلتفاق.
وح� � ّذر م��ن أن��ه سيكون م��ن اخل�ط��أ الكبري
بالنسبة هلم القيام بشيء قد يؤدي إىل تدمري
هذا اإلتفاق.

إعتقال...
ون��وه املدير العام لقسم مكافحة اإلره��اب
ال�ت��اب��ع ل� ��وزارة األم ��ن أي �ض �اً :إن ��ه مت حتديد
اهل ��وي ��ات وإل��ق ��اء ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ال �ع��دي��د من
الفرق اإلرهابية ال�تي خططت أو لعبت دو ًرا
ً
فعال يف ختريب ومهامجة املراكز احلساسة
واألشخاص العاديني يف مجيع أحناء البالد،
واليت سيتم االعالن عنها قري ًبا.

العمالق...
والعراقي كل العقبات اليت كانت حتول
دون تقاربهما واإلنتقال بعناصر القوة املوجودة
يف العالقة بينهما من القوة اىل الفعل ،وبانت
مفاعيل ه��ذا اإلنتقال يف وق��وف اي��ران باملال
والرجال والسالح اىل جانب الشعب العراقي
عندما تعرض لغزو جحافل الظالم الوهابية
املدعومة من أيتام النظام الصدامي ،وبإشراف
امريكي «اسرائيلي» سعودي واضح.
ال حيتاج امل��رء ان يكون خبريا بالسياسية
وض �ل �ي �ع��ا يف ال �ت �ح �ل �ي�لات االس�ترات �ي �ج �ي��ة،
ليدرك أه��داف اللعبة ال�تي جت��ري يف العراق
حاليا ،واملتمثلة بركوب الثالثي االمريكي
«االسرائيلي» السعودي موجة اإلحتجاجات
ال�ش�ع�ب�ي��ة ،ع�ب�ر جت�ن�ي��د م��رت��زق��ة ال �س �ف��ارات
والبعثية والدواعش وبعض املغرر بهم ،لرفع
ذات الشعارات البعثية الداعشية العنصرية
وال �ط��ائ �ف �ي��ة امل� �ق ��ززة ،وال �ق �ي��ام بسلوكيات
اج��رام�ي��ة ،جت ��اوزت ك��ل اخل�ط��وط احل�م��راء
للشعب ال�ع��راق��ي ،مثل اإلس ��اءة اىل االس�لام
وال �ش �ع��ائ��ر احل�س�ي�ن�ي��ة واىل م ��راج ��ع ال��دي��ن
واالع� �ت ��داء ع�ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن وق �ت��ل اب�ط��ال
احل�ش��د الشعيب واض� ��رام ال�ن��ار يف األض��رح��ة
والقنصليات االيرانية ،فهدف اللعبة واضح،
وهو دق إسفني بني الشعبني االيراني والعراقي،
وم �ن ��ع أي ت� �ق ��ارب ب�ي�ن�ه�م��ا ،خ ��دم ��ة مل�ص��احل
الثالثي املشؤوم.
ال�ت�ح��ال��ف ال�ث�لاث��ي ال �ب��ائ��س ،م��ا أس ��رع ما
فضح نفسه وخمططه ،عندما دس مرتزقته
ب�ين امل�ت�ظ��اه��ري��ن السلميني ،ورف�ع�ه��م شعار
«اي� ��ران ب ��ره ب� ��ره»! ،يف حم��اول��ة ل�لإحي��اء انه
شعار «ع��راق��ي» ،االم��ر ال��ذي ك� ّذب��ه تصدي
االي��ران �ي�ين وال �ع��راق �ي�ين امل �ش�ترك لعصابات
«داعش» الوهابية والعصابات البعثية ومرتزقة
ال�س�ف��ارات ،كما كذبّته يف زي ��ارة االرب�ع�ين،
عندما استقبل العراقيون حنو  5ماليني زائر
ايراني على مدى  20يوما ،فباتوا يف بيوتهم
وأكلوا من على موائدهم ،ومل ير االيرانيون
م��ن ال�ع��راق�ي�ين اال ك ��رم ال�ض�ي��اف��ة وح �ف��اوة
االستقبال ،مل تسجل أي حادثة خالل زيارة
االربعني رغم توافد حنو  20مليون زائر عراقي
واي��ران��ي وم��ن جنسيات أخ ��رى اىل كربالء
املقدسةُ .ت��رى من اي��ن ج��اء شعار «اي ��ران بره
بره» اذا؟ ،انه شعار مرتزقة التحالف االمريكي
«االسرائيلي» السعودي البائس.
رغم كل احلاقدين من «دواعش» وبعثيني
ومرتزقة ال�س�ف��ارات ،ف��إن «العمالق االيراني
ال� �ع ��راق ��ي» ل ��ن ي��ع ��ود اىل ُق �م �ق��م االن �ظ �م��ة
ال�ش��وف�ي�ن�ي��ة وال �ع �ن �ص��ري��ة احل ��اق ��دة مطايا

ال �غ��رب وام��ري �ك��ا م ��رة أخ� ��رى ،وس�ي�ق�بر كل
أحالمهم ،وإعادة الزمن اىل ال��وراء ،فاحلسني
وكربالء ربطا االيرانيني والعراقيني بوشائج
أقوى من الدم.
املصدر :قناة العامل االخبارية
تتمــــــات صفحــــــة
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الرئيس اللبناني...
أكثر من  40يوما ،وتعثر القوى السياسية
يف البالد على تشكيل حكومة حتاكي مطالب
الشارع.
كما اشتدت أزم��ة شح ال ��دوالر يف السوق
احمللية اللبنانية األمر الذي رفع سعر صرف
الدوالر مقابل اللرية اللبنانية ،حيث ناهز سعر
صرف الدوالر الواحد ال  2000لرية لبنانية ما
انعكس سلبا على كافة القطاعات االساسية
يف البالد.
ومع استمرار األزمة اليت القت بثقلها على
املؤسسات والشركات واملطاعم والفنادق أعلن
جملس إدارة نقابة أصحاب املطاعم واملقاهي
وامل�لاه��ي والباتيسري ،ان « 265مؤسسة من
امل��ؤس �س��ات ال�ت�ي تتعاطى ال�ط�ع��ام وال �ش��راب
أقفلت أب��واب�ه��ا نهائيا يف غ�ض��ون شهرين»،
وهذا الرقم اىل تصاعد بسبب استمرار االزمة
االقتصادية اليت تعيشها البالد.
يف السياق ارتفعت أس�ع��ار امل ��واد الغذائية
واالستهالكية واخلضار والفاكهة والدخان
ب�ن�س�ب��ة  %30ب�س�ب��ب أزم� ��ة ش ��ح ال� � ��دوالر من
األسواق.
ويف ب�ل��دة ع��رس��ال اق ��دم امل��واط��ن اللبناني
ناجي الفليطي ابن األربعني عام ،االحد ،على
االنتحار نتيجة تراكم الديون عليه.
وحبسب والده فإن «الفليطي انتحر بسبب
ديون عليه يف املتاجر اجملاورة واليت ال تتجاوز
 ٢٠٠ال��ف ل�ي�رة ،وه��و ع��اط��ل ع��ن العمل منذ
شهرين ،وعندما طلبت ابنته الف لرية لشراء
منقوشة زعرت َ
ول جيد انهى حياته».
وبينما ال تزال االحتجاجات يف لبنان تركز
على االقتصاد والفساد ،فإن واشنطن مصممة
بشكل متزايد على استغالل احلركة كسالح
جيوسياسي ض ّد خصومها يف املنطقة.
يف السياق كتبت الصحافية رانيا خالق
م �ق��ال��ة م �ط��ول��ة يف م��وق��ع «ذا غ � ��راي زون»
األم �ي�رك� ��ي ت��ن ��اول ��ت ف �ي �ه��ا ك �ي��ف ت��وظ��ف
الواليات املتحدة األمريكية احلراك الشعيب
يف لبنان لتنفيذ سياستها ض � ّد ح��زب اهلل،
من خالل بعض األح��زاب ومنظمات اجملتمع
املدني التابعة هلا .واآلتي أبرز ما جاء يف اجلزء
األول من املقالة:
وك��ان��ت احتجاجات ح��اش��دة ق��د اندلعت
يف تشرين األول  /أكتوبر يف لبنان .جتاوزت
ال �ت �ظ��اه��رات ال�ط��ائ�ف��ة وال�ط�ب�ق��ة ،وان�ت�ش��رت
بسرعة يف مجيع أحن��اء البالد .كان الدافع
وراء هذه احلركة هو فرض الضرائب التنازلية
واستمرار النظام النيوليربالي الفاسد الذي
أساء إدارة االقتصاد وأفسد القطاع العام مع
إثراء حفنة من النخب وسط انهيار اقتصادي
يلوح يف األفق .وعلى الرغم من أن االحتجاجات
ال تزال تركز على القضايا الطبقية والفساد،
فإن الواليات املتحدة مصممة بشكل متزايد
ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار احل ��رك ��ة لتحقيق أه��داف �ه��ا
اخلاصة .يف مقدمة ج��دول أعمال واشنطن،
طرد حزب اهلل من االئتالف احلكومي اللبناني
وتهميشه كوسيلة إلضعاف إي ��ران .لذلك
تطالب الواليات املتحدة وعمالؤها داخل لبنان
حبكومة «تكنوقراطية» ال مصلحة هل��ا يف
مقاومة «إسرائيل».
وأش � � � ��ارت ال��ك ��ات��ب ��ة إىل ك �ل��ام ال �س �ف�ير
األمريكي السابق يف لبنان جيفري فيلتمان
يف شهادته أمام الكونغرس الشهر املاضي وقوله
إن «هذه االحتجاجات تتقاطع حلسن احلظ
م��ع م �ص��احل ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة األم�يرك�ي��ة
ضد ح��زب اهلل» ،مؤكداً على أهمية املبادرة
الداخلية مدجمة بدعم خارجي (غربي).
وأشارت الكاتبة إىل أن التدخل األمريكي
يف االحتجاجات اللبنانية مل يشكل بعد عملية
واسعة النطاق ،إال أنه شوهد من خالل وجود
أحزاب سياسية مدعومة من الواليات املتحدة
ونشطاء مدعومني من أكثر األجهزة مألوفة
يف آل�ي��ة تغيري ال�ن�ظ��ام األم�يرك �ي��ة :ال��وق��ف
ال��وط�ني ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة ( ،)NEDوامل�ع�ه��د
األم�ي�رك ��ي ل�ل�س�لام ( ،)USIPوال��وك��ال��ة
األم�يرك�ي��ة للتنمية ال��دول�ي��ة .وتسعى هذه
العناصر جمتمعة إىل نشر الدعوة إىل حكومة
تكنوقراطية خالية م��ن ح��زب اهلل يف أعمال
استفزازية يف مجيع أحناء البالد.
ولفتت الكاتبة إىل أن االحتجاجات ،اليت
ك��ان مقرها يف وس��ط ب�ي�روت ،مشلت بداية
ق��اع��دة الطبقة العاملة حل��زب اهلل ونشطاء
اجملتمع املدني ،وهو ما يرمز إىل رفض نظام
تقاسم السلطة الطائفي.
ولكن ،يف غضون أي��ام ،ب��دأت االحتجاجات
ت �ت �ح��ول إىل م ��زي ��ج غ ��ري ��ب ب�ل�ا ق� �ي ��ادة من
ط�لاب الطبقة املتوسطة والدنيا ،إىل جانب
الليرباليني ونشطاء اجملتمع املدني واملنظمات
غري احلكومية واألح��زاب السياسية املدعومة
م��ن ال��والي��ات املتحدة واجل�م��اع��ات اليسارية
الصغرية وناشطني معادين حل��زب اهلل .ويف
حني أن الغالبية العظمى من املتظاهرين سعوا
ببساطة إىل حكومة عاملة ق��ادرة على تلبية
احتياجاتهم األساسية ،فإن التكوين احلالي
حل��رك�ت�ه��م واف �ت �ق��اره��م إىل اإلي��دي��ول��وج�ي��ا

بني معظم املتظاهرين قد خلق فراغاً واسعاً
مس��ح للتدخل م��ن ج��ان��ب اجل �ه��ات الفاعلة
اخلارجية .كان هذا صحيحاً بشكل خاص
بالنسبة إىل ال��والي��ات املتحدة ،ال�تي ابتكرت
طرقاً الختيار حركات االحتجاج املناهضة
للحكومات والتالعب بها لتنفيذ أهدافها يف
تغيري األنظمة.
يف لبنان ،صممت الواليات املتحدة بشكل
علين على االن �ق�لاب على ف��وز ح��زب اهلل يف
االنتخابات النيابية لعام  2018اليت منحته
األغلبية إىل جانب حلفائه يف التيار الوطين
احل� ��ر ،وح ��رك ��ة أم� ��ل .م � ّك��ن ه ��ذا االئ �ت�لاف
احل ��اك ��م ح� ��زب اهلل م ��ن مح ��اي ��ة م�ص��احل��ه
التقليدية ،ومن بينها ردع «إسرائيل» وهو ذو
أهمية قصوى ،من دون أن يكون احل��زب وجه
احل�ك��وم��ة .وحب�س��ب ال�برق�ي��ات الدبلوماسية
األم�ي�رك� �ي ��ة امل� �س� � ّرب ��ة ال �ت�ي ن �ش��ره��ا م��وق��ع
وي�ك�ي�ل�ي�ك��س ،ك� ��ان رئ �ي ��س ح� ��زب «ال� �ق ��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» مس�ي�ر ج�ع�ج��ع ج �ه��ة االت �ص ��ال
ال��رئ �ي �س �ي��ة ب ��ال��س��ف ��ارة األم�ي�رك� �ي ��ة خ�لال
اشتباكات  7أيار  /مايو عام  2008بني كتليت
 8آذار و 14آذار .يف اجتماعات يف السفارة ،طلب
جعجع م��راراً من واشنطن تزويد ميليشياته
باألسلحة ض��د ح��زب اهلل .ورأت الكاتبة أن
االحتجاجات اليت اجتاحت لبنان خالل الشهر
املاضي ش ّكلت ضغطاً كبرياً على االئتالف
احلاكم ،يف حني وفرت فرصة سياسية ملعظم
خصومه االنتهازيني وخاصة أولئك الذين
هلم روابط تارخيية مع الواليات املتحدة.
ويف  17تشرين األول  /أكتوبر امل��اض��ي،
ان��دل �ع��ت االح �ت �ج��اج��ات ب�ش�ك��ل ت �ل �ق��ائ��ي يف
وسط بريوت رداً على جمموعة من الضرائب
التنازلية ،بينها ضريبة على خدمة واتسآب،
واحد من تطبيقات وسائل االتصال اجملانية
الوحيدة يف س��وق االت �ص��االت باهظ الثمن.
ل �ك� ّ�ن ال ��رس ��وم نفسها سبقتها سلسلة من
األحداث اليت أدت إىل االنفجار الذي ال مفر
منه .يف أوائ��ل شهر تشرين األول  /أكتوبر،
دم ��رت غ��اب��ات لبنان بسبب ح��رائ��ق الغابات
ب�س�ب��ب إه �م��ال احل �ك��وم��ة وع �ج��زه��ا .ال��دول��ة
على سبيل امل �ث��ال فشلت حتى يف دف��ع مثن
ال�ص�ي��ان��ة األس��اس �ي��ة مل��روح �ي��ات اهلليكوبرت
اجملهزة إلمخاد احلرائق .يف الوقت نفسه ،أدى
النقص يف ال��دوالر األمريكي ،ال��ذي يعتمد
عليه االقتصاد اللبناني ،إىل الذعر من انهيار
وشيك ،وهو أمر توقعه االقتصاديون لسنوات.
وأوض�ح��ت الكاتبة أن رئيس ال� ��وزراء سعد
احل��ري��ري رمب��ا يقدم املثال األكثر وضوحاً
وسخرية :مت الكشف ع��ن إرس��ال��ه يف تشرين
أألول  /أكتوبر  16مليون دوالر إىل عشيقته
يف جنوب إفريقيا .كان هناك عامل آخر يقود
االحتجاجات هو اإلحباط من النظام الطائفي
يف البالد ،الذي يولد الفساد واجلمود .مبوجب
اتفاق تقاسم السلطة يف لبنان.
هذه الديناميكية جترب املواطنني اللبنانيني
على االعتماد على قادة طائفتهم يف اخلدمات
ب� ��د ً
ال م ��ن ال� ��دول� ��ة ،مم ��ا ي� ��ؤدي إىل حكومة
مركزية ضعيفة.
القطاع املصريف القوي مس ّيس أيضاً .لقد
حتول إىل عدو حلزب اهلل من خالل شراكته
وتعاونه مع العقوبات األمريكية .عالوة على
ذل��ك ،ف��إن حاكم املصرف امل��رك��زي رياض
سالمة يطمح إىل إقالة وزير اخلارجية رئيس
التيار الوطين احلر ج�بران باسيل ،واحللول
بدل رئيس اجلمهورية احلالي ميشال عون .إنه
يريد أيضاً إضعاف حزب اهلل ،وهو ما يعتربه
هو والقطاع املصريف نقطة ج��ذب للعقوبات
األم�يرك�ي��ة ،وبالتالي ،حيملونها مسؤولية
التدهور.
فقد أدت العقوبات األمريكية اليت فرضت
م ��ؤخ ��راً إىل تصفية ب�ن��ك ل�ب�ن��ان��ي مملوك
للشيعة ،ي��دع��ى مج ��ال ت��رس��ت ب �ن��ك ،على
أس��اس مشكوك يف صحته للغاية بأنه كان
مي�وّل نشاط حزب اهلل( .ك��ان مجال ترست،
يف الواقع ،حليفاً وثيقاً للسفارة األمريكية
وأق � ��ام ش ��راك ��ة م ��ع ال ��وك ��ال ��ة األم�يرك �ي��ة
للتنمية الدولية لتمويل برامج حمو األمية
يف البالد).
وأض��اف��ت :لعبت قاعدة ح��زب اهلل الشعبية
دوراً مهماً يف االحتجاجات يف مراحلها املبكرة
وبعد أيام من االحتجاجات ،أظهر أنصار حزب
اهلل م��ن االحت ��ادات الطالبية ع��رض�اً ق��وي�اً يف
االحتجاجات ق��رب املصرف امل��رك��زي .ولكن
بعد ذلك ،مت حتييدهم جانباً من قبل اليمني.
وأك� ��دت ال�ك��ات�ب��ة ،ل�س��وء احل ��ظ بالنسبة
إىل واشنطن ،ظل جوهر حركة االحتجاج
يركز بشكل أساسي على األزمة االقتصادية.
على الرغم من أن ح��زب اهلل قد انسحب من
صفوف االحتجاج ،إال أن اجلماعات اليسارية
مثل احلزب الشيوعي اللبناني ،ومواطنون يف
دول��ة ،وحركة الشعب ،وغريها من العناصر
ذات التوجه االشرتاكي ظلت متورطة.
ويف األس� ��اب � �ي� ��ع امل� ��اض � �ي� ��ة ،ك ��ان ��ت ه ��ذه
اجمل�م��وع��ات تعقد جمموعات ن�ق��اش وتعمل
للتأثري على أك�بر ع��دد م��ن امل�ش��ارك�ين يف
االحتجاج يف االجتاه اليساري .ومع ذلك ،فهم
ميثلون شرحية صغرية من اجملتمع اللبناني
ويفتقرون إىل م ��وارد األح ��زاب املدعومة من
الواليات املتحدة وجمموعات اجملتمع املدني.
ورأت الكاتبة أن عدم وجود قيادة للحركة
االح �ت �ج��اج �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة جي�ع�ل�ه��ا ع��رض��ة
لالختطاف م��ن قبل أط ��راف خارجية قوية.
ميكن ألي شخص تقريباً أن يظهر ويضخ
ج � ��دول أع �م ��ال ��ه يف احل� ��رك� ��ة ،ول��ك ��ن حتت
اسم آخر.
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الداخلية اليمنية...
وأف� ��اد م �ص��در حم�ل��ي ب�ت�ع��رض ق ��رى آهلة
بالسكان يف مديرية رازح لقصف صاروخي
وم��دف �ع��ي س �ع��ودي م��ا أدى إىل إص��اب��ة رج��ل
وزوجته وامرأة أخرى جبروح.
ه ��ذا وك�س��ر اجل�ي��ش وال �ل �ج��ان الشعبية،
األح � ��د ،زح � ًف ��ا مل��رت��زق��ة ال� �ع ��دوان ال �س �ع��ودي
األمريكي مبحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري أن اجملاهدين متكنوا
من كسر زحف للمرتزقة يف الكدحة مبديرية
املعافر ما أسفر عن مصرع عدد من املرتزقة.

الجيش السوري...
وأض��اف البيان« :وق��د أصيب ثالثة جنود
روس كانوا على منت املدرعة جبروح طفيفة
وكدمات ،وال يوجد ما يهدد حياتهم».
*قتلى وجرحى بانهيار مبنى مأهول يف
حلب السورية
ه ��ذا وأدى ان �ه �ي��ار مبنى خم��ال��ف يف حي
امل �ع��ادي حبلب ال�ق��دمي��ة ،فجر االث �ن�ين ،إىل
مقتل وج� ��رح أش��خ ��اص ،فيما ت��واص��ل ف��رق
اإلنقاذ رفع األنقاض والبحث عن ناجني.
وق��ال مصدر طيب لـ  ،RTإن��ه مت انتشال
 5جثامني ،بينهم طفل وام��رأت��ان ،من حتت
الركام ،و البحث مستمر عن آخرين.
وبني الدكتور معد مدجلي ،رئيس جملس
مدينة حلب ،يف تصرحيات صحفية ،أن سبب
االنهيار يعود لألمطار الغزيرة ال�تي هطلت
م�س��اء األح ��د ،إىل ج��ان��ب أن املبنى خمالف
ومتهالك.
وأش� ��ار م��دجل��ي إىل أن ط��واق��م اإلس �ع��اف
والدفاع املدني واإلطفاء توجهت على الفور
إىل املكان النتشال املصابني ورفع األنقاض.

السلطةالفلسطينية...
إىل امل � ��واط � ��ن م� ��وس� ��ى م� � � ��رزوق أب � ��و ط��ه
( 47ع��ام �اً) ،م��ن سكان رف��ح خ�لال حماولته
اللحاق بشقيقه ال��ذي غ��ادر قبل مل��دة أسبوع
إلجراء عملية يف عينه يف مستشفيات الضفة
الغربية.
بينما اعتقل  2من الصيادين خالل عملهم
يف صيد األمساك مقابل شواطئ رفح ،وشابني
آخرين مت اعتقاهلم خالل اجتيازهم السلك
الفاصل شرق القطاع.
وخ�ل�ال ال�ش�ه��ر امل��اض��ي اع�ت�ق��ل االح �ت�لال
حمافظ القدس عدنان غيث عدة مرات ،كما
استدعاه للمقابلة عدة مرات أيضاً ،كذلك
اعتقل وزير شؤون القدس فادي اهلدمي بعد
االعتداء ،وهو االعتقال الثالث له منذ توليه
منصبه.
من جانب آخر شنت قوات العدو الصهيوني،
فجر االثنني ،محلة مداهمات واعتقاالت يف
مناطق متفرقة من الضفة الغربية احملتلة.
وأعلن املتحدث باسم جيش العدو أن قواته
اعتقلت ( )11فلسطينيا ،من الضفة ،بزعم
أنهم من «املطلوبني» لديه.
ويف ال�ق��دس احملتلة اعتقلت ق��وات العدو
فتيني بعد اقتحام منزليهما يف بلدة العيسوية.
ووفق املصادر املقدسية ،فقد اعتقلت قوات
العدو شابني من منزهلما يف العيسوية ،بعد
بتفتيش املنزل وختريب حمتوياته.
ويواصل العدو الصهيوني محلته الشرسة
ضد أهالي البلدة منذ  6أشهر على التوالي،
حيث يقوم باقتحام املنازل وتعزيز قواته بشكل
يومي يف أحناء البلدة ،ويشن محالت اعتقاالت
يومية.
تتمــــــات صفحــــــة
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مسيرة...
وق ��ال هيكل حسن املتحدث باسم حركة
ألومين ” 212الرسالة الرئيسية هلذا التجمع
هي أن إندونيسيا حتتاج إىل وحدة ميكنها أن
تغض الطرف عن اخلالفات واالحتقان الذي
حدث منذ بعض الوقت.
ل�ك�ن��ه أض � ��اف ع�ب�ر اهل ��ات ��ف أن ال�س�ل�ط��ات
تستهدف بعض علماء الدين دون وجه حق،
وق ��ال :ن��ري��د إلندونيسيا أن تتقدم بعدالة.
وحنن نشعر بوجود ظلم.
ودعمت كتلة املسلمني احملافظني بأغلبية
س��اح�ق��ة حت ��دي امل �ع��ارض��ة ل�ل��رئ�ي��س جوكو
وي� ��دودو يف االن�ت�خ��اب��ات ال�تي ج��رت يف أبريل
نيسان مما زاد املخاوف من تفاقم االنقسام
الديين يف أكرب دولة ذات غالبية مسلمة يف
العامل.
وق ��ال يسري يونس املتحدث باسم شرطة
ج��اك��رت��ا إن أك �ث��ر م��ن  12أل �ف��ا ش��ارك��وا
يف امل �س�يرة لكن املنظمني ذك� ��روا أن العدد
أكرب بكثري.

احتجاز...
باحلكومة الفيتنامية من أجل احليلولة دون
إعادة املنشقني إىل كوريا الشمالية.
وذك��رت ال ��وزارة يف بيان أن حكومتنا تبذل
اجل �ه ��ود ال�ل�ازم ��ة ل�ض�م��ان إرس � ��ال املنشقني
ال �ك ��وري�ي�ن ال �ش �م��ال �ي�ين ال ��ذي ��ن ي �ع �ي �ش��ون يف
اخل� ��ارج إىل امل �ك��ان ال� ��ذي ي��رغ �ب��ون ف�ي��ه دون
إعادتهم قسرا.

