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أوفـد رئـيس الـوزراء االسـرائـيـلي آنـذاك
ــوسـاد في مــنــاحـيم بــيــغن بــعـثــة من ا
 1977الـى اخلـــرطــوم بـــقـــيـــادة نـــاشط
يهودي إثـيوبي من أجل العـمل على نقل
الــيـهـود اإلثــيـوبــيـ أو الـفـالشـا الـذين
هـاجـروا الى الـسـودان مع مـئـات اآلالف
من اإلثـيـوبـيـ اآلخـرين بـسـبب احلـرب

األهلية واجملاعة في بالدهم.
وساد أربعة أعـوام ليجد مكانا وبحث ا
منـاسـبا عـلى الـساحل الـسـوداني حتى
تـتـمـكن قـطع الـبـحـريـة االسـرائـيـليـة من

. االقتراب ونقل اليهود اإلثيوبي
ويـوضح لـيمـور أن "الـيـهود االثـيـوبـي
ـعــزولـ لـقـرون في إثــيـوبـيـا غـادروا ا
بالدهم هـارب مـن البـؤس واالضـطـهاد
عـــبـــر طـــريق طـــويـل حـــتى الـــســـودان

قدسة+". متشبث بحلم +أرضهم ا
ويضـيف لـيمـور الذي أصـبح مـستـشارا
لــسـيــنــاريـو الــفـيــلم الـهــولـيــودي الـذي
ســيــعـرض عــلى الــشـاشــة الـكــبــيـرة في
" 2019 تــعــرض الـيــهــود االثـيــوبــيـون
لالعـتداء واالغـتـصاب والـسـرقة. عـانوا
ولقوا حتـفهم في مخيـمات للالجئ في

السودان".
وكان لـلنشـطاء اإلثـيوبيـ الذين عـملوا
وساد دور فعال في إجنـاز العملية مع ا
واختيار اليهـود الذين غادروا اخمليمات
الى إســرائــيل وسـط أخــطــار كــبــيـرة ال
ســيـمــا أن دولـة الــسـودان الــعـربــيـة في

عالقة عداء مع اسرائيل.
يقول مـيكي أخيـهون اليـهودي اإلثيوبي
وساد "في ذلك الذي عمل متطوعا مع ا
الوقت كنت طـالبا في الـسودان وعمري
عشـرون عامـا. كنـا عيـني وأذني وساقي

وساد". ا
ويتـذكر مـيكي اخـيهون الـذي أصبح في
مــا بــعـد ضــابـطــا بــرتـبــة لـفــتــنـانت في
اجليش اإلسرائيلي "لم يكن هناك هاتف

او إنـتـرنت كـنــا نـقـوم بـكل شيء سـيـرا
على األقـدام. لم يـكن لديـنـا عقـد عمل مع
وسـاد ولم نحـصل على رواتب فـعلـنا ا
ذلك من أجل شعـبنـا".أما جـاد شيـمرون
ـوســاد الــذين عــمــلـوا في أحــد عــمالء ا
مــنــتــجع عـروس فــيــقــول "عـنــدمــا كـان
يـــتــجـــمـع مــئـــة او مـــئـــتـــا شـــخص من
الالجـئـ اإلثيـوبـيـ اليـهـود كـان أحد
ـوســاد يـأخـذهـم من مـخــيـمـات عــمالء ا

الصحراء في شاحنة الى الساحل".
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وجــاد شــيــمــرون هــو مــؤلف كــتــاب عن
العملية حتت عنوان "احضروا لي يهود

اثيوبيا" باللغة العبرية.
ويــقــول "كــان عــلى قــافــلــة الــشــاحــنـات
احملـملـة بـاالثيـوبـي أن تـسـافر مـسـافة
 700كـيلـومـتـر تتـخـللـهـا نـقاط تـفـتيش
عسكرية وعمـليات تفتيش لـلشرطة. كما
تـعـرضـنـا لـكـمائـن قـبل إرسـال الالجـئ
لالنضمـام إلى السفن اإلسـرائيلـية التي

ياه الدولية". كانت تنتظر في ا
ويـضـيف "بـالطـبع كـنـا نـعـرف أن هـناك
ـطاف فـي هذه خـطـرا بـأن يـنـتـهي بـنـا ا

العملية بالشنق".
ويروي "في إحـدى الـليـالي قـام اجليش
الــســودانـي الــذي اعــتــقــد بــأنــنــا جتـار
مــهـربـون بــإطالق الـنــار عـلــيـنـا عــنـدمـا

." انطلق آخر قارب بالالجئ
وقان االسـرائيـليـون بتغـييـر تكـتيـكاتهم
وغـــيــروا طــريــقــة الـــنــقل. ويــقــول جــاد
شـيـمـرون "هــبـطت طـائـرات إسـرائـيـلـيـة
وسط الــصـحــراء في الـســودان ومـا إن
أغـــلـــقت أبـــواب الـــطـــائـــرات وحـــلـــقت
بــالـــســمــاء حـــتى شــعـــرت بــالـــنــشــوة
والــســعــادة. اســتــغــرقت الــرحــلــة ثالث
ساعـات من الـسـودان الى تل ابـيب. كان

كل شىء هادئا بشكل ال يصدق".
ويـضـيف "سـافـر الالجـئـون االثـيـوبـيون

تل ابيب (أ ف ب) - كانت قـريـة عروس
الــسـيـاحــيـة الـسـودانــيـة الـواقــعـة عـلى
الــبــحــر األحــمــر تــوصف بــأنــهــا جــنــة
للـغـواص ومـركـز رائع للـترفـيه. لـكنـها
كـانـت في الـواقع مــسـرحـا إلحــدى أكـثـر
ــوسـاد االســرائــيـلي عــمــلـيــات جـهــاز ا
جـرأة وألـهـمت مــنـتـجـ في هـولـيـوود

لفيلم سيعرض قريبا.
في أوائل الثمـانينـات كان منـتجع قرية
عـروس فـي صـحـراء الــسـودان مــقـصـدا
حملــبي قــاع الــبــحــار والــغـوص وكــانت
ميـاهه من أنـقى ميـاه البـحار في الـعالم
ــراقـبــة الــشــعـاب ومن أجــمل األمــكــنــة 
ـرجـانــيـة في الـبـحــر األحـمـر بـحـسب ا
منشورات دعائـية وزعت في تلك احلقبة

على آالف شركات السياحة في العالم.
ـســؤول عن ويــتــذكــر دانــيــال لــيــمــور ا
"عملية األخوة" للموساد االسرائيلي أن
نـتجع كان يـضمّ حوالى خـمسـة عشر "ا

منزال صغيرا".
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ويضيف ليمور وهو من عشاق الغوص
أيــضـــا أن "الـــســلـــطـــات الــســـودانـــيــة
والـسيـاح كـانوا يـعـتقـدون أن أوروبـي
ـــســاعــدة ـــنــتـــجع  كــانـــوا يــديــرون ا
نتجع في موظف محـلي بينـما كان ا
احلــقــيــقـــة قــاعــدة لــلـــمــوســاد" جــهــاز

االستخبارات اخلارجية اإلسرائيلي.
ـشـروع من ويـقــول "سـقط عـلــيـنـا هــذا ا
السماء. فقد بنـاه رجال أعمال إيطاليون
ــاضي لــكــنـهم فـي سـبــعــيـنــات الــقـرن ا
كان لعدم وجود بنية حتية من هجروا ا

كهرباء وماء وطرق".
ولم يــعـلم أحــد أن مـنــتـجع عــروس كـان
قـاعــدة لـلـمــوسـاد لـتـهــريب سـبـعـة آالف
إثــــيـــوبـي من مــــخـــيــــمــــات الالجــــئـــ
اإلثـيـوبـيــ في الـسـودان إلى إسـرائـيل

ب  1981 و.1985. 
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الـيــهــود بــالــطــائــرات من مــخــيــمـاتــهم
نتجع عروس". ـرور  بالصحراء دون ا
ويتـابع "بـالنـسبـة للـسيـاح ظنّ كثـيرون
في أن هـنـاك حـركــة تـهـريب من مـنـتـجع
نطقة. عروس" الى موانىء أخرى في ا
ــزدوجــة ولـم يــكـــتــشف أحـــد احلــيـــاة ا
نـتجع كما تـقول مديرة للموظـف في ا
ــنــتــجع ســابـقــا يــوال إحــدى عــمـيالت ا
وسـاد الـتي لم تشـأ ذكر اسـم عائـلتـها ا
وعملت قبل تلك العملية مضيفة طيران
ثم عادت الى عملها كمضيفة بعد انتهاء
وسـاد.وكـانت يـوال تود الـبـقاء عـملـيـة ا
في منتجع عروس. وتقول لفرانس برس
"لم أكن أريد أن أعـود لقـد أصبـحت تلك

العملية جزءا من حياتي".
وتبتـسم يوال وتتـحرك جتعـدات شعرها
ـنـسـدل عـلى وجـهـهـا. وتـتـابع األشـقـر ا

ـغــامـرة في  1985عـنــدمـا  "انـتــهت ا
اســــتـــــجــــواب أحــــد رجـــــال االتــــصــــال
االثيـوبيـ من الشـرطة. كـإجراء وقائي

dLF « œU —
كـلـمـا اخـلـو  لـنـفسـي احـاسـبـها مـاذا جـنـيـتي مـن تـلك االعـوام الـسـالـفة
تقول.. رماد..! اقول وهذه االوالد الذين شبـوا معك ليكونوا حزام ظهرك

!.. تقول رماداً
ـرء يـدركه!.. قـلت صـحـيح ولـكن ـاذا? قـالت لـيس كل مـا يـتــمـنـاه ا قـلت 
كثيرين الذين كـنا لم نحسب لـهم حساباً اصبـحوا نورا وناراً? قالت هي
قسمـتك? قلت صحـيح وبكيـت كثيـرا. لعلـمي وباليـق القـاطع "الحل لها"
مع اتفاق الرأي مع ابن اخي اركان. وهكذا دائـما.. تسدل الستارة على
تفرجون وتبقى في شهد يـذهب الالعبون الى نومهم ويذهـب ا نهاية ا
الـبال فـي مالمح االشـيـاء واطيـافـهـا تـبـقى في الـذاكـرة الـصـور شـاهدا
يستريح في الظل وح نستعيدها ونضعها امام مصباح الوقت تذكر
بــحـــدوث الــزمن واثـــاره ونــدوبه وبـــتــبــدالت االحـــوال واالهــواء.. حــ
رارة نـتخيل التفاصيل نستعيدها تـعيدنا الى حلظة التـقاطها نبتسم 
واالشيـاء الـواقـعة خـلف حـدود االطـار نـحاول تـذكـر الـوجوه الـصـديـقة
ـضي الى شـأن اقل ضراوة من الـفـقدان. الـصور.. نتـفـقد مالمـحنـا و
ـرء حـ نفـتح ابـوابهـا نـشاهـد انـفسـنا في دروب هي خزانـة لـتجـربة ا
الرحيل ومـتاهـاته في احملطات الـتي اقمـنا بهـا لتـحقيق مـعنى لـوجودنا
نـعـطفـات التي غـيـرت في مسـاراتـنا واحـدثت فـجوات في الـنفس. وفي ا
ح نفتح ابوابها نشرف على مـطارح وبيوت ومدن وبالد ووجوه غيبها
الدهر ووجـوه غابت من الـهجـرات نفـتح على قـصص تشـبه اخليال او
هي اخليال عـلى حكـايات اهل واصـدقاء واخوة وجـيرة وعـشاق وايام..
وفيهـا نعثـر على ظالل اعمـارنا على ظالل اجـسادنا عـلى بريق خافت
على رغبات انـطفأت وعـلى اشتعاالت اخـمدت وعلى حلـظات فرح بوهم
انتـصار حلـظات حـزن من فعـل جور االيـام وجور الـناس حلـظات ريـبة
امام مـشهـد ظـالم متـعسف حلـظـات انكـسار وتـبـدد امل منـعقـد ورجاء.
الصور خـزانة اعمـارنا ح نـفتحـها نلتـقي اناسـا اضافوا الى حـياتنا
حياة وبهاء ومعنى وحرضوا ارواحنا على االشتعال وعقلنا على التفتح
غـامـرات الكـبـرى. نعـثر كزهـور الـبريـة وعـلى االسئـلـة احملرمـة وعـلى ا
نـافي فصـاروا جزءا من صـورتنا ـصادفـة وا على انـاس جمعـتنـا بهم ا
وصـاروا شـركـاء في الـسـؤال عن جـدوى الـلـعـبـة لـعـبـة احلـيـاة صاروا
رفــاق درب مــجـهــول ومــطــارح الســرارنــا واحالمــنــا وتـوقــنــا لــلــحــريـة
واجلمال. نفتح الصـورة اخلزانة نعثـر على من تسببـوا في مجيئنا الى
العـالم مـنـهـدم عـلى ارواحـهم مـتـكئـ عـلى عـصي الـزمان يـنـتـظرون

النهايات..
 نعثر على اب يجر خلفه االعوام قافلة منهكة في الفلوات يغالب التعب
والـعـمـر ليـفـوز بـاخلـبـز نـعـثـر عـلى ام تـوقـد احلـطب وسـنـواتـهـا لـتطـعم
ـغيب تكـنس قشـور فاكهـة الصيف وايـامها فصيل اجلـياع على تـخوم ا
ـســطـبـة وتـغـنـي لـلـسـريـر كي يــغـفـو كي تـهــجع الـطـيـور الى من عـلى ا
اعشاشـها والـصغـار الى احالمهم. نـعثر عـلى امرأة اقـامت في حيـاتنا
وخصبتـها ففاضت ارواحـنا بالعشـق وفاضت اقالمنا بـاللغة واجلراءة

والشعر.
ـغـيب.. على جـد يهش نعـثر عـلى حـقول قـمح وصـبيـة يشـاكـسون فـتاة ا
. نعثـر على بلد جمع وفرق على احفاده بعكـازه سئما من وطأة الـسن
ة صـوت مـذياع واغـنـية شمل االحـبـة اسمه الـعـراق في احـيائه الـقـد
بلحن وصوت جميل. ونعثر على صديق شهيد.. على شاعر يغني بلهجة

جنوب العراق..
مرينا بكم حمد

واحنا بقطار الليل
وسمعنا دق قهوة

وشمينا ريحة هيل.. 
ـشهـد.. تـبقى هكـذا.. تـسدل الـسـتارة عـلى نـهايـة ا
.. في الـبــال الـصـورة شــاهـدا عــلى رمـاد الــسـنـ
واقـول وا اسـفـا ولم تــبـيض عـيـنــاي لـتـرى الـرمـاد

واضحا.. وتبكي عليه كثيرا حيث الينفع البكاء.
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وسـاد بإخالء الـقرية بـشكل عاجل قام ا
ووضع عملية سرية أخرى".

هـاجـر الـى اسـرائـيل أكـثــر من مـئـة ألف
من الـيــهـود االثـيـوبــيـ مـنـذ  1980في
عمليات عدة حتمل أسماء "موسى" وقد
نـقـل خاللـهـا ثــمـانـيــة آالف إثـيـوبي الى
اسرائيل و"سلـيمان" عام  1991 عندما
نـقل أكــثـر من  14ألف يـهــودي إثـيـوبي

خالل  36 ساعة.
بالنـسبة لإلثـيوبيـ لم تكتـمل فرحتهم
بـوصـولـهم الى اسـرائـيل. فـقـد واجـهـوا
تمـيـيزا وكـان االنـدماج صـعـبا بـحسب

ما يقول ميكي اخيهون.
وبـعـد  35 عـامــا عـلى عــمـلــيـة "االخـوة"
لـلــمــوســاد ألــهــمت الــعــمــلــيــة اخملـرج
جـدعــون راف في فـيــلم "مـنــتج الـغـوص
عــلى الـبــحـر األحـمــر". وقـد  تــصـويـر
الفـيلم فـي جنـوب إفريـقيـا ونامـيبـيا مع
بن كــيـنـغــسـلي وهــالي بـيـنــيت وكـريس

إيفانز.

رفح (االراضي الـفـلسـطـيـنـية) (أ ف
ب) - مع حــلــول الــلـيـل يـبــدأ فــتــيـة
فلسطـينيون بقـرع الطبول واألغاني
فـيمـا يـطلق آخـرون بـالونـات حـارقة
أو مـــــفــــرقـــــعـــــات بــــهـــــدف إزعــــاج
االسـرائـيـليـ الـذين يـسـكـنـون قرب

السياج احلدودي مع قطاع غزة.
شــكل الــفــلــســطــيــنــيـون قــبل ثـالثـة
أســــابــــيع مــــجــــمــــوعـــات تــــســــمى
ب"وحـــدات االربــاك الـــلـــيــلـي" تــضم
مـئـات الشـبـان والـصـبـية ومـهـمـتـها
ــئــات خــلق أجـــواء "رعب وإزعــاج" 
الــــســـــكــــان االســـــرائــــيــــلـــــيــــ في
ــسـتـوطــنـات والــبـلـدات الــزراعـيـة ا
احلـــدوديـــة ولـــعــــشـــرات اجلـــنـــود
االسرائيلي الذين يراقبون احلدود
من أبــراج مـراقــبـة عــسـكــريـة أو في
مــواقـع أقــيــمت مـــؤخــرا خــلف تالل
رمـلـيـة عـلى طـول احلـدود الـشـرقـيـة
والشمالية للقـطاع الفقير واحملاصر

منذ عقد.
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ولـيل األربـعـاء جتـمع نـحـو ثالثـمـئة
مـتـظـاهـر عـلى بـعـد عـشـرات األمـتار
من السياج الـفاصل القريب من برج
ـوقع العـسكري راقـبة في مـحيط ا ا
ـعـبـر كـرم ابـو سـالم "كـيـرم شـالـوم"
االســـرائـــيـــلي احملـــاذي لـــلـــســـيـــاج
الـفـاصل في رفح وأقـامـوا فـعـالـيـات
على وقع الـطبـول واألغاني والـدبكة
الـفـلكـلـوريـة قـبل أن يـبـدأوا "االرباك

الليلي".
وفي خــيـمــة نـصـبـت عـلى بــعـد عـدة
مئـات االمتـار من احلدود كـان أربعة
شـبـان ينـفـخـون عـشرات الـبـالـونات
بـيــضــاء الــلــون ومــطــبــوع عــلــيــهـا
باالنكلـيزية "انـا احبك" وحتمل مواد

حــارقـة قـبل أن يــطـلــقـونـهــا بـاجتـاه
ـنــاطق االسـرائـيـلــيـة والـتي تـؤدي ا
أحـــيـــانـــا الى حـــرق مـــســاحـــات من

زروعة. األراضي ا
وفي األثـنـاء أطلـق ناشـطـون الـعـنان
ألبـــواق مــزامــيـــرهم وألــقـى شــبــان
أخـرون من وراء تالل رمــلـيـة قـنـابل
صـوت يـدويـة ومفـرقـعـات مـصـنـوعة

من مواد بدائية.
وفي ذات اخليمـة كانت مجـموعة من
لـثم الـذين يطلـقون على الشبـان ا

أنــفــســهم اسـم مــجــمــوعــات "أبــنـاء
ــهـنـدس (مــحـمـد) الــزواري" نـســبـة 
طـيـران تـونسـي وناشـط في اجلـناح
العسكري حلمـاس اغتاله مجهولون
في تــونس في  ?2016تــعــد طــائـرة
ورقـــيــة ثـــبت فــيـــهــا عـــدد من مــواد

حارقة.
الــنـاشط أبــو أنس قـائــد اجملـمــوعـة
يــقــول لــفــرانس بــرس "نــعــمل عــلى
إيالم الــعــدو بــالــطــائــرات الــورقــيـة
والــبــالــونـات احلــارقــة" كــاشــفـا عن

"وسيلة جديدة هي عبارة عن مجسم
حلـــوامــــة صـــغـــيــــرة حتـــمـل شـــعل
بواسطـة بالونـات تطيـر فوق مواقع

العدو وتستطيع ارباكه".
وشـــدد عـــلـى أن هـــذه اجملـــمـــوعــات
"فـرديــة وبـدعم ذاتي" وال عالقــة لـهـا
بحركة حماس أو الفصائل االخرى.

ويـقـول الـنــاشط صـقـر اجلـمـال (22
عــامــا) "نــهـدف الـى إربـاك االحــتالل
ستوطنات غالف غزة أنه ورسالتنا 
ال نـوم بـدون حتقـيق مـطـالـبـنـا برفع

احلصار والعودة لبالدنا".
ويـــضـــيف الـــشــاب وهـــو عـــاطل عن
العمل "نرى حالة اخلوف الكبير لدى

جنود االحتالل".
أما محمد ابو عقل ( 17عاما) وهو
مــصـــاب قـــبـل نـــحــو ثـالثـــة أشـــهــر
بـــرصـــاصـــة في الـــســـاق اضـــطـــرته
لـــلـــمــــشي عـــلـى عـــكـــازيـن فـــيـــقـــول
"مــسـتــمــرون إربـاك الــعــدو بـقــنـابل
الــصــوت والـــزمــامــيـــر والــتــكـــبــيــر

واألكواع (قنابل) الصوتية".

تـحدر مـن مديـنة يـافا وب الـفـتى ا
انه يـشـارك فـي الـفـعـالـيـات الـلـيـلـيـة
يـــومــــيـــا مـع ســـتــــة من أصــــدقـــائه
ــــصـــابـــ أيـــضـــا قـــائال "االربـــاك ا

سيرجعنا الى يافا".
من جـــــهـــــتـه أشـــــاد حـــــازم قـــــاسم
ــتـحــدث بـاسـم حـمــاس ب"ابـتــكـار ا
الــشــبــاب الــثــائــر وســائل وأخــرهــا
وحـدات االربـاك الـلـيـلي" قـائال "هـذه
وســيـلــة سـلــمــيـة تــعـبــر عن إصـرار
الـــشــــبـــاب عــــلى كــــســـر احلــــصـــار

والعودة".
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وقبيل منتصف الليل اقترب عشرات
الـفـتـيـة من الـسـيـاج االلكـتـروني في
محـاولة لقـصه وفجـأة صرخ أحدهم

أنه أصيب.
وبـســرعـة تـرجل مـسـعــفـان يـتـبـعـان
جلمعية "الهالل األحمـر" الفلسطيني
صـاب وهـو فـتى يـبـلغ عـمره لـنـقل ا
 17عـــامــا وأصـــيب بـــرصـــاصــة في
الــقـــدم في ســيــارة االســـعــاف الــتي
كانت تتوقف على بـعد مئات االمتار

تظاهرين. من ا
ـســيـرات وتــقــول الـهــيــئـة الــعـلــيــا 
ــثل الـــعــودة إن االربـــاك الــلـــيــلـي 
ــــرحــــلــــة مــــتـــطــــورة في "بــــدايـــة" 
االحــتـــجــاجــات الـــتي بــدأت في 30
ـاضي لـلمـطـالبـة برفع آذار/مارس ا
احلصار االسرائيـلي وتثبيت حقوق
الالجـئــ "في الـعـودة الى بــلـداتـهم
وقــراهـم الــتي هــجــروا مــنــهــا" قــبل

سبع عاما.
وقتل قرابة  193فلسطينيا وأصيب
أكـــــثـــــر من  20ألـــــفـــــا أخـــــريـن في
االحـتجـاجـات الـتي تـبـلغ الذروة في

كل جمعة.

 الـفـضــاء الـوطـني كـلــمـتـان انــتـشـرتـا كــثـيـرا في االعالم,وتـعـني هـاتـان
الكلـمتـان ان حوارات الـسيـاسة لن حتدث عـلى القـمر ولـكن ستـكون ب
الكتل الـفائزة في االنـتخابـات.عليـنا اذن ان نقـتنع بحـقيقة مـا يجري النه
يجري ضمن حـدود محسوبـة هي حجم الكتـلة والفضاء الـذي تسبح فيه

الكتل جميعا. 
ظاهريا تبدو كلمتا الفضـاء الوطني دافئت جدا بل وواعدت ايضا.لكن
تعثر االتفاق بـ الكتل على تشـكيل احلكومة يـدل على ان الفضاء الذي
تدور فيه احلوارات الـسياسيـة ال يختلف كـثيرا عن تقـلبات اجساد رواد

الفضاء الذين يدورون فاقدين اوزانهم بسبب انعدام اجلاذبية.
في الفضاء الوطني توجد جاذبيـة من نوع خاص جتمع الكتل السياسية

دون ان توحدهم.
ان لـن يكـون اال ثالثي جـاذبيـة الـفـضـاء الـوطـني تـعـني بال شك ان الـبـر

االلوان فيمــــــا الطوائف واالقـــــليات االخرى ستكون ظال غير مرئي.
وببراعة كـاملة ستـناور الكتـل وتتحاور حتت عـنوان مصلـحة الوطن التي
ـانـيـة ال تـتـحـقـق اال من خالل الـطـيف الــلـوني الكـبـر ثـالثـة جتـمـعــات بـر

معروفة.
شكـلة رئيس شـهد وحيـرته.بدأت الـلقطـة االولى  لذا اننـا نشاهـد قوة ا
ان ونائبيه.كان "الـسنة"ابطال اللقطة,وجرى حديث ولغط عن اخراج البر
هم راى الـرئيس ونـائبـاه النور.كـانوا جـميـعا في رحم تلك الـلقـطة فـنيـا.ا
الـغـيب وهـا هم يـبـرزون  لـلـضــوء بـتـوافق سـني جـر الـتـوافـقـات االخـرى

واعني كتلتا الفتح وسائرون.
ثم جـاءت اللـقـطـة الـثـانـية وهـي انتـخـاب رئـيس لـلـجـحمـهـوريـة.وهـنـا كان
شـهـد.صمت اجلـمـيع وبـدأ الكـورد بـاحلديث.وزادت الكـورد هم ابـطـال ا

حركة اللقاءات والوفود القادمة من االقليم.
شهد الثالث وهو تكليف وستحل مشكلة رئيس اجلمهورية,ونتقدم نحو ا
مرشح الـكتـلة الـكـبرى لـتسـميـة رئيس الـوزراء ومن ثم تـشكـيل احلكـومة

شكلة الكتلة االكثر عدداً. هذا ان وجد الفرقاء حال 
انـا احتدث هـنـا عن واقع نـراه جـمـيـعـا.اتالحـظـون كم نـحن بـطـيـئون اذا
ـهـمة ,وكم نحن بـطـيـئـون في اجناز ـناصب ا تعـلق االمـر بـاختــــــــيـار ا

شاريع اخلدمية. ا
ـواطنـ سواء ـشتـعـلة النـهاء مـعـاناة ا في الواقع ال تـوجـد تلك االرادة ا

في ملف اخلدمات ام االمن ام االقتصاد.
مـا نـقـبـضه من الـســيـاسـة هـو لـغـة سـيـاسـيـة تـســتـخـدم وتـنـتـشـر بـيـنـنـا
كننا التخلص لتصديقهـا.وهذا هو البؤس الوطـني الذي نعانيه منه,وال 

منه.
ونتيجـة لكل ما قلت لن تـكون كلـمتا الفـضاء الوطني اال مـدخال التفاقات
سـيـاسـيــة لن تـخـلق انــسـجـــــــامـا بـ االطــراف جـمـيـعـا.ســيـظل هـنـاك

خلــــــــل في ايقاع العمل السياسي.
يـوجـد نـشـاز واضح,ولـقـاءات غـيـر اصـيـلـة,وابـتـسـمـات حتـرك عـضالت

الوجه بالقوة واالكراه.
فـفي الـسيـاسـة ال بـد ان تـكـون عـضالت وجـهك خـاضـعـة الرادة الـلـقـطة
ـشـهـد.وهـذا يــعـني انـنـا نـعـيـش في ظل حـالـة انـعـدام كــامـلـة لـنـظـريـة وا

االبتسامة وتاثيرها في االخرين
وبـــــضـــــعــــة .ذلك الن قـــــدرا دافـــــئـــــا مـن الـــــلـــــغــــة,
لقاءات,وابتسامة دمـية صغيرة تـكفي الجناز الوعد
احملتوم. ومع ذلك فانـا اتمنى ان اتشـبث بامل غير

موجود االن,وقد يأتي او ال يأتي.
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باريس (أ ف ب) - أوقف أحد عشر
شـــخـــصــا صـــبـــاح الــثـالثــاء خالل
ـكـافـحـة اإلرهـاب" قـام بـها عـمـلـية "
نـــحــو مــئــتي شـــرطي واســتــهــدف
مركـزا شـيعـيا ومـسـؤوليه في بـلدة
غـرانـد سـانت بـشـمـال فـرنـسـا كـما
ـلف لـوكـالة ذكـر مصـدر قـريب من ا

فرانس برس.
وفي الوقت نفسه  جتميد أموال
"مـركـز الـزهـراء في فـرنـسـا" لـسـتـة
أشـهـر وفق نص نـشـر في اجلـريـدة

الرسمية التي صدرت الثالثاء.
ــلف وذكــرت مــصــادر قــريــبــة من ا
وفي الشرطة أن نـحو مئتي شرطي
قامـوا صبـاح الثالثاء ب 12عمـلية
ـــركـــز دهم وتـــفـــتــــيش في مــــقـــر ا

ومنازل أبرز مسؤوليه.
وأوضـــــحـت أنه تـــــمـت مـــــصــــادرة
أسـلحـة ومـواد أخـرى وتـوقيف 11
شــــخـــــصــــا أبــــقـي ثالثــــة مـــــنــــهم

محتجزين قيد التحقيق.
وذكر مصدر ثان قريب من التحقيق
ان "بـــعـض األفـــراد الـــذين فـــتـــشت
تـلكـون أسلـحة بـطريـقة منـازلهـم 

قانونية".
و"مركز الزهراء في فرنسا" هو أحد
ــراكـز الــشـيــعـيــة الـرئــيـســيـة في ا

أوروبا.
وهــو يـضم عـدة جــمـعــيـات بـيــنـهـا
"احلزب ضد الصهيونية" و"االحتاد
الشـيعـي لفـرنسـا" و"فرنـسا مـاريان
تيلي" وكـلها جمـدت أموالهـا لستة
أشـهـر أيـضـا اعـتـبارا مـن الثـالثاء

حسب النص نفسه.

وتـشـتبه الـسـلـطـات الفـرنـسـيـة بأن
هـذه اجلـمـعـيـات "تـشرعـن اإلرهاب"
و"تـمجـد حـركات مـتـهمـة بـاإلرهاب"
مـــثل حـــركــة حـــمــاس وحـــزب الــله

دعوم من إيران. اللبناني ا
وقـالت شـرطـة بـاريس إن الـعـمـلـيـة
الـتي بـدأت عـند الـسـاعـة الـسـادسة
( 04,00ت غ) "تــــنـــــدرج في إطــــار

التصدي لإلرهاب".
ركز "جتري وأضافت أن نشاطات ا
متـابعتـها بـدقة بسـبب تأيـيد قادته
ـنـظمـات إرهـابـيـة عـديدة الـواضح 
وحركات تـروج أفكاراً مـخالفـة لقيم

اجلمهورية".
ÈuJý V dð

عـلـى صـعـيـد اخــر تـصـدر مــحـكـمـة
الـــعــدل الــدولـــيــة الــيـــوم األربــعــاء
ـنــتـظـر بـتـرقب شـديـد في قـرارهـا ا
الـشـكـوى الـتي قـدمـتـهـا طهـران في
تمـوز/يـولـيو  2018ضد واشـنطن
لــلـطـعن فـي الـعـقــوبـات األمـيــركـيـة

عليها.
وباشرت إيران معركة قضائية أمام
مــحــكـمــة الــعـدل الــدولـيــة مــتـهــمـة
ـــــتـــــحـــــدة بـ"خـــــنق" الـــــواليـــــات ا
اقــتــصــادهــا بــعــدمــا أعـادت إدارة
الــــرئـــيـس دونـــالـــد تــــرامب فـــرض
عــقـوبــات صـارمــة من طــرف واحـد
عـــلى طــهــران ســبـق أن عــلــقــتــهــا
وقع مع وجب االتـفـاق النـووي ا

طهران.
وسحب ترامب بالده في أيار/مايو
من هـذا االتفـاق الـذي وقـعـته إيران
مع الدول الـست الكـبرى في 2015

وتعـهدت فـيه بعـدم السـعي المتالك
السالح النووي.

وتــعـتــبــر واشـنــطن من الــضـروري
إعــادة فــرض الــعـقــوبــات حلــمــايـة

األمن الدولي.
ويــقــول تــرامب إن هــذه الــتــدابــيـر
تـهــدف إلى "تـشـديـد الــضـغط" عـلى
النظام اإليـراني حلمله على "تـغيير
سـلوكه" وال سـيـمـا بشـأن بـرنـامجه
الــبـــالـــســتـي ومــجـــمل "أنـــشـــطــته

نطقة. ضرة" في ا ا
وتبت احملـكـمة الـتي تعـتـبر الـهيـئة
القـضائيـة الرئـيسيـة التـابعة لأل
ـتـحـدة صـبـاح االربعـاء في طـلب ا
طهران تـعلـيق العقـوبات األميـركية
بــعــدمـا عــقــدت جـلــســات اسـتــمـاع
اســتــمــرت أربــعــة أيــام في نــهــايــة

آب/أغسطس.
وتــتـــضــمـن الــعـــقــوبـــات جتــمـــيــد
ـواد ـالــيــة وواردات ا ــعـامـالت ا ا
األولـيــة إضـافــة إلى تـدابـيــر تـطـال
مـــشــــتـــريـــات إيــــران في قــــطـــاعي

السيارات والطيران التجاري.
وتؤكد طـهران أن سيـاسة واشنطن
لها "عواقب خطـيرة" على االقتصاد
اإليــراني وأن "ماليــ األشــخـاص"
في هـذا الـبـلد "يـعـانـون بـشـدة مـنذ

اآلن" من عودة العقوبات.
وتـــعــتـــبـــر إيـــران أن الـــعـــقـــوبــات
األميـركيـة تشـكل "انتـهاكـا صارخا"
وقعة ب طهران عاهدة ا ألحكام ا
وواشنـطن عام  1955والتي تنص
عــــلى إقــــامــــة "عالقــــات صــــداقــــة"
ــبـادالت الــتـجــاريـة بـ وتــشـجع ا

ـتـخصص البـلـدين.ورأى الـباحث ا
فـي الــقـــانـــون الـــدولي في مـــعـــهــد
"آسير" في الهـاي جيف غوردون أن
ـــكن أن تـــوفـــر ـــعـــاهـــدة " هــــذه ا
لـلــمـحـكـمـة قـاعـدة قــانـونـيـة كـافـيـة
وجب الـقانون لوضع حد أقـصى 
الــــدولـي لإلكــــراه الــــذي تـــمــــارسه

تحدة". الواليات ا
وتابع متحـدثا لوكـالة فرانس برس
أنه بــصـورة عـامــة "قـد تــشـكل هـذه
الـقضـيـة فرصـة لـلـمحـكـمة من أجل
أن تـــثــبت إمـــكــانــيـــة فــرض قــيــود
ــــوجب الـــقـــانـــون الــــدولي عـــلى
احلـرب الـتـجـاريـة الـتي قـد يـشـنـها
بــلـد عــلى بـلــد آخـر". من جــانـبــهـا

تــؤكــد واشــنــطن أن إيــران لـم تــبـد
ــعــاهـدة "حــسن نــيــة" بــتـذرعــهــا 
الصداقة في هذه الشكوى في ح
أن العالقات الدبـلوماسيـة مقطوعة

ب البلدين منذ 1980.
 UHK  W¹u ð

تحدة أن مـحكمة وتؤكد الواليـات ا
الــعـدل الـدولــيـة الــتي أنـشــئت عـام
 1946 لـــتـــســويـــة اخلالفـــات بــ
الدول غـيـر مخـولـة النـظـر في هذه

القضية.
وقــال أســتـاذ الــقــانـون الــدولي في
جـامـعـة اليــدن إريك دو بـرابـانـديـار
إنه "إذا أمـــرت احملــكـــمــة بـــاتــخــاذ

تدابير ينبغي احترامها".

لـــكـــنه غـــيــر واثـق بــأن الـــدولـــتــ
سـتلـتـزمـان بـقرار الـقـضـاة في هذه
الـقـضـيــة إذ سـبق أن جتـاهـلت كل
من طهـران وواشنـطن رأي احملكـمة

التي تصدر قرارات ملزمة وباتة.
ويصـدر قرار احملـكـمة في ظل تـوتر
مــتـــصــاعــد بــ إيــران والــواليــات
تحدة وقد تواجه رئـيسا البلدين ا
في خطابيهما أمام اجلمعية العامة

اضي. تحدة األسبوع ا لأل ا
وأضــــاف دو بـــرابـــانــــديـــار أنه إذا
اخـــتـــارت احملــــكـــمــــة أن تـــمـــارس
صالحـيـاتـهـا "ستـعـلن عـلى األرجح
أن عـــلى الـــطـــرفـــ االمـــتــنـــاع عن

تصعيد اخلالف" بينهما.
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