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من الصحافة

افتتاحية اليوم

ْ
ناورات عَ سكري ٍّة روس ّي ٍة صين ّي ٍة في ال َّتاريخ ..لِ اذا اآلن؟
أض َخ ُم ُم
ٍ

بَدأت روس��يا يوم ُّ
الثالثاء َ
الوالي��ات المتح��دة التي أش �هَرت َس��يف
تاريخها
واح��داً ،ودول � ًة ِ
ِ
أضخ َم مُناورات َعس��كريّة في ِ
واح��د ًة ِه��ي ِ
والح��رب االقتصاديّة ِضد روس��يا والصي��ن وال َكثير من
يش��ها ،وألف
الحص��ارات َ
ب ُمش��ا َركة  300أل��ف ُجن��دي ي َ
ِ
ُم ِّثل��ون ُكل ُم َك ِّون��ات َج ِ
ُن مع ال ُمنتدى ُحلفا ِئهما في العالم.
طا ِئرة ،و 63ألف آل ّي ًة َعسكر ّي ًة ،و 80سفينة ،في َتزام ٍ
الصيني َّات َخذ مَوا ِقف ُمش � َتركة َّ
�ادي ال��ذي ي ْن َع ِق��د ف��ي ماليفوس��توك ف��ي َّ
تمث َلت في
التحالف الروس� ّ�ي
االقتص� ّ
األقصى
الش��رق َ
ّ
ويُف َت َرض أن ي ُ
قرارات أمريك ّي ٍة
اس��تخدام الفيتو ال ُمزدَوج ِعدَّة م ّرات ِضد مش��اريع
َحضره الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
ٍ
َّولي بش��أن األ َز َم ِة الس��وريّة ،وها ُه َو
الصين��ي
الجيش��ين ِّ
َح��دات ِم��ن َ
كان ال ِفت �اً ُمش��ا َركة و َ
أوروب ّي � ٍة ف��ي مَج ِل��س األم��ن الد ّ
َ
َ
َ
ُناورات َعسكر ّي ٍة مُش َترك ٍة على أعلى المس َتويات.
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ٍّ�ي صين�
روس�
كس
إ ّنه
استعراض لل ُقوّة أرادَه الرئيس بوتين ل َع ِ
لحلف «وارس��و» الذي
اس��تراتيج ّيته الجدي��دة وإمكان ّيا ِته��ا الدِّفاع ّي��ة
في إحيا ٍء لصيغ ٍة جديد ٍة مُحدَّث ٍة ِ
بانهيار ِّ
لحلف
الس�
انه��ار
َرحل � ِة م��ا َبع��د ال َعص��ر
والهُجوم ّي��ة المتط��وِّرة ف��ي م َ
االتحاد ُّ
ّ
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الحلف المذكور (الناتو).
ُمن��اورات «فوس��توك» ال َتع ِك��س َف َق��ط ال ُق �وّة ال ِقتال ّي��ة
ُي َف ِّسر حالة َق َلق قادَة ِ
األضخ��م ف��ي َّ
َ
التاري��خ
ه��ل َتزا ُم��ن َه��ذ ِه المن��اورات
وجيرا ِنها
ال ِعمال َقة ،وإ ّنما ال َعالقات َّ
الس� ِ
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ُ
الشر ِقيين َّ
ّ
ٍُ
ٍّ
ُ ِ
ٍّد عل��ى الهُجوم الروس��ي الس��وري ال َوش��يك عل��ى مدينة إدلب
َك � َر
وسيل َت ِقي الرئيس بوتين على ها ِم ِشها.
ِق َّم ِة فوستوك اآلسيويّةَ ،
َ
أخط��ر م��ا ِفي َه��ذ ِه المفاوضات َحس��ب المرا ِقبين ه��و َّ
المص َّنف ِة
السيادة السوريّة ،وال َقضاء على الم َن َّظمات َ
التدريب إلعادَتها إلى ِّ
الجزي��رة ال ُكور ّي��ة ،وي ْ
ً
الصد َفة ،أم أ ّنه ُخطوة
َظهَر ذلك إرهاب ّي��ة الت��ي
�
لح
ا
�تعداد
اس�
تتحص��ن فيها ،جا َء ِمن َقبي��ل ُّ
َّ
�رب نوو ّي � ٍة ف��ي ِش��به َ
َ
ٍ
َجل ّي �اً م��ن ِخ�لال ُمش��ا َركة صواري��خ إس��كندر الق��ا ِدرة عل��ى َحم� ِ�ل مَقصودة؟
والرس��الة الروس � ّية الصين ّي��ة
الحديثة.
رؤوس نوو ّي ٍة ،وال ُفرقاطات المزوَّدة بصواريخ «كاليبر» َ
ال َنعت ِق��د أ ّنه��ا ُمج� َّ�رد ُصد َف��ةِّ ،
ٍ
َّ
َ
َ
َّ
واض ٌح لواشنطن والرئيس دونالد ترامب ،أل ّن ضخامَة المش �تركة تقول لواش��نطن إ ّي��اك والل ِعب بالن��ار ،ون ُ
جاهزون
حن ِ
إ ّنه إنذا ٌر ِ
ُ
َهذ ِه ال ُمناورات و ُمش��ا َركة الصين فيها ي ِّ
ُؤكد أ ّنها َتسته ِدف عد ّواً ل ُكل االحتماالت ..واهلل ْأع َلم.

شمال شرق سوريا… فصل االنتصار
ل��م ينج��ح رئيس النظ��ام التركي رج��ب طيب أردوغ��ان في درء
المحت��م أو حت��ى ف��ي تأجيل��ه أو تنفي��ذه عل��ى مراح��ل،
الهج��وم َ
فالقيادت��ان اإليراني��ة والروس��ية أكدتا ألردوغ��ان وأركان نظامه
في قمة طهران الثالثية في السابع من أيلول الجاري ،نية القيادة
الس��ورية وقرارها الحاس��م استكمال تحرير األراضي السورية التي
تحتله��ا ق��وى اإلرهاب من داع��ش إلى النص��رة ومثيالتها في إدلب
واألرياف المتصلة بها ،ثم التوجه الحقاً لتحرير تلك التي ترزح
تحت االحتالل األميركي.
ربم��ا كان يظ��ن أردوغ��ان أن المش��تركات «المصلحية» التي
تحك��م عالقت��ه بش��ريكيه في منظومة «أس��تانا» تس��مح له بفرض
تغيير في مسار إستراتيجي يسلكانه مع حليفهما السوري ،يتعلق
ٍ
بقرار يمس جوهر المواجهة مع اإلرهاب من جهة ومع االحتاللين
األميركي والتركي من جهة أخرى.
ولك��ن كان عل��ى أردوغ��ان أن يس��تنتج أن االنتص��ارات المتتالي��ة
الت��ي حققه��ا الجيش العربي الس��وري وحلفاؤه في مح��ور المقاومة
والق��وات الروس��ية في الميدان الس��وري ،إضافة إل��ى الوقائع الدولية
واإلقليمية التي تحتدم على مستوى العالقات اإليرانية-األميركية
والروس��ية -األميركية ،س��تلغي هامش المن��اورة التي اعتاش
ه��و ونظام��ه عليها خالل س��نوات األزمة في س��ورية ،كما
كان علي��ه أن ُي ِق � َر بأن اللعب عل��ى حبال التناقضات
السياس��ية القائمة بين أحالف دولية وقوى إقليمية
ل��م يع��د ممكن �اً ،كذل��ك ف��إن القف��ز م��ن حض��ن
«النات��و» إل��ى ص��ف «أس��تانا» ث��م الع��ودة إلي��ه وم��ن ثم
التنق��ل بي��ن رعاي��ة جهة إرهابية وبين محاوالت تلميع اس��م
وص��ورة جه��ة أخرى ،لن يؤدي إلى بث المخاوف في نفوس ُص َّناع
الق��رار ف��ي محور المقاومة وحليفها الروس��ي من ارت��دادات االندفاع
نحو إنهاء التجمع اإلرهابي في إدلب أو حتى إلى إرباكهم ،وبالتالي
العودة إلى السير بالعملية العسكرية وفقاً للرؤية التركية القائمة
على إجراء «جراحات تجميلية» للواقع المزري الذي يعيش��ه س��كان
إدلب واألرياف المحيطة بها .هذه الجراحات التي تهدف إلى فرض
الجان��ب الترك��ي ش��ريكاً ميداني �اً يتحك��م بمس��ار الحل��ول النهائية
المفترضة لألزمة في س��ورية .هذه الش��راكة التي س��تمنحه القدرة
عل��ى تحوي��ل مس��ار المعرك��ة من حرب عل��ى ما تبقى م��ن الحاالت
اإلرهابي��ة عل��ى األراض��ي الس��ورية إل��ى صراع م��ع بع��ض المنظمات
االنفصالية الكردية في الداخل السوري.
ال ش��ك أن أردوغ��ان ص��ار وحي��داً ف��ي خيارات��ه ه��ذه ،خصوص �اً

بعدم��ا افت��رق ع��ن نظيري��ه الروس��ي واإليران��ي م��ن حي��ث مقارب��ة
األهداف والوس��ائل التي يجب أن تؤدي إلى خالص س��ورية وتباعاً
الدول المجاورة لها وخصوصاً العراق وتركيا من آفة اإلرهاب.
وال ش��ك أيض �اً أن��ه يتخب��ط بعدم��ا فش��ل ف��ي تثبي��ت ط��وق
الحماية لبالده الذي سعى لتكريسه انطالقاً من الشريط الحدود
الذي حاول إنش��اءه داخل األراضي السورية .ولذلك يحاول اليوم
تخوي��ف أوروب��ا والعالم من تداعيات تحري��ر إدلب وجوارها وصو ًال
إل��ى الح��دود الس��ورية التركي��ة م��ن اإلره��اب ،طالب �اً اس��تنفارهم
وتدخله��م وموحي �اً أن��ه س��يفتح المم��رات لمجامي��ع اإلرهابيي��ن
والمرتزقة الدوليين لعبور بالده إليهم!
كان عل��ى رئي��س النظ��ام الترك��ي أن يعي بع��د كل إخفاقاته
هذه ،أن معركة تحرير منطقة ش��مال ش��رق سورية بدءاً من إدلب
ليس��ت محطة عادية في مس��ار خالص س��ورية من اإلرهاب ،بل هي
ح��رب وجودي��ة فيم��ا يتعل��ق بوح��دة الكي��ان الس��وري كجغرافي��ا
وأيض �اً بوح��دة المجتم��ع الس��وري .إذ إن االنتص��ار عل��ى اإلره��اب
وعل��ى االنفصاليي��ن األك��راد ف��ي ش��مال ش��رق س��ورية س��يفتح
الطري��ق إلع��ادة ضم تل��ك المنطقة إلى باقي المناطق الس��ورية،
وبالتال��ي اس��تعادة تواصله��ا م��ع الدول��ة المركزي��ة وإس��قاط أي
مشروع لتكريس حكم ذاتي أو إدارة ذاتية أو حتى تعايش باإلكراه
بين مؤسسات الدولة الشرعية واالنفصاليين.
كذلك فإن تحرير ش��مال ش��رق س��ورية من اإلرهابيين
واالنفصاليي��ن س��ينهي البيئ��ة الحاضن��ة لالحت�لال
األميرك��ي ،و ُيس � ِقط ف��ي الوق��ت نفس��ه الذريع��ة
التركي��ة حول حق أنقرة في مالحقة التنظيمات
الكردي��ة لمنعه��ا م��ن اس��تهداف أراضيه��ا ،كما أن
ه��ذا التحري��ر س ُيس��رع ف��ي االس��تدارة نح��و المعركة
األه��م وهي مقاومة الق��وات األميركية المحتلة وطردها
م��ن األراض��ي الس��ورية ،وبالتال��ي من��ع واش��نطن م��ن اس��تخدام
الحدود الس��ورية العراقية مس��رحاً للضغط على القيادة الس��ورية
وتالياً على الحليف اإليراني وتباعاً على الند الروسي.
في منطقة ش��مال ش��رق س��ورية وانطالقاً منها س ُترس��م معالم
أحج��ام الالعبي��ن الدوليين واإلقليميي��ن وأوزانهم نظ��راً لوقوعها
عل��ى مثل��ث األطماع األميركية ،لذا فإن االنتصار على واش��نطن
ُخر ُجه��ا م��ن مس��احات كبي��رة تس��تخدمها للضغ��ط عل��ى
فيه��ا ي ِ
محور المقاومة وحليفه الروسي.
محمد عبيد

كيف يفكر العدو؟

ثورة مضادة للديمقراطية

بلطجة الغرب لن تحمي مرتزقته
معرك��ة الحس��م المنتظ��رة ض��د اإلره��اب
وداعمي��ه ف��ي إدلب ،تضيف المزيد من الش��واهد
واألدل��ة عل��ى أن إرهابي��ي النص��رة وداع��ش وم��ن
ينضوي تحت رايتهما الوهابية التكفيرية،
ه��م الرئ��ة الت��ي ب��ات الغ��رب االس��تعماري،
وأدوات��ه اإلقليمي��ة والمس��تعربة ،يتنفس��ون م��ن
خالله��ا ،وأن الدف��اع ع��ن أولئ��ك المرتزق��ة ب��ات
كم��ن يداف��ع ع��ن وج��وده ،والتحش��يد الغرب��ي
غير المس��بوق لمنع الجيش العربي السوري من
تحرير إدلب ،يوضح هذه المسألة.
جون بولتون س��يئ الذك��ر ،ومن باب الضغط
واالبت��زاز ،تح��دث نيابة عن التابعي��ن البريطاني
والفرنس��ي ،بأن العدوان الثالث��ي المحتمل على
س��ورية س��يكون هذه المرة أقس��ى ،بعدما أنجزت
اس��تخبارات الثالوث العدواني كل االستعدادات
لتنفي��ذ مس��رحية «الكيميائي» ،لتك��ون الذريعة
لش��ن الع��دوان ،حي��ث أنه��ت «الخ��وذ البيض��اء»
تصوير مش��اهد تلك المس��رحية ،وتنتظر ساعة
الع��رض ،ف��ور ب��دء عملي��ة تحري��ر ادلب م��ن قبل
الجيش العربي السوري ،بحسب ما أكدته وزارة
الدف��اع الروس��ية ،وه��ذا المنس��وب المرتف��ع م��ن
التهديدات ،يش��ير إلى حجم الغضب األميركي

م��ن فش��ل المش��روع الصهيو-س��عو -أميرك��ي
المع��د لس��ورية ،ولذلك ينافق بولت��ون ،ويتفنن
بتحريف الحقائق لتضليل الرأي العام العالمي،
تمهيداً لتعويم أكذوبة «الكيمياوي» الجديدة.
التهدي��دات األميركي��ة ه��ذه الم��رة ،ال
تس��تهدف الجي��ش العرب��ي الس��وري فق��ط،
وإنم��ا الحليفي��ن الروس��ي واإليران��ي،
بس��بب إصرارهما على دعم س��ورية
بتحري��ر كام��ل أراضيه��ا م��ن
رج��س اإلره��اب وداعمي��ه ،م��ا
يش��ير إل��ى الم��دى ال��ذي يمك��ن
أن تذه��ب إلي��ه أمي��ركا وأتباعه��ا م��ن
أجل حماي��ة اإلرهابيين ،والحفاظ عليهم،
لمواصل��ة االس��تثمار ف��ي جرائمهم م��ن جهة،
وإلطال��ة أم��د األزم��ة ،ومن��ع تظهي��ر أي ح��ل
سياسي ال يتوافق مع أجندات رعاة اإلرهاب من
جهة ثانية.
وعندما تزبد أميركا وترعد ،فما على أدواتها
الرخيصة إال االنصياع إلى أوامرها ،وهذا ما حدا
بمتزع��م إرهابيي «النصرة» أردوغان ،للطلب من
مرتزقته على األرض لالس��تنفار والتحشيد ضد
الجي��ش العرب��ي الس��وري ،فأوع��ز له��م لالنتقال

حق العودة ال يسقط بقرار أمريكي
م��ن الصحي��ح أن المس��اهمة ف��ي الوكال��ة تطوعية أي ال تمث��ل التزاما
ال عل��ى الوالي��ات المتح��دة وال عل��ى غيره��ا ثم من حق الوالي��ات المتحدة
أن توقف مش��اركتها في التمويل .ولكن إنهاء عمل هذه الوكالة ،هو حق
موك��ول للجمعي��ة العامة لألمم المتحدة وحده��ا  ،تبقى عليها أو تلغيها
خصوص��ا أن الق��رار المنش��ئ للوكالة ينص على التش��اور بين دول الجوار
وال��دول األخ��رى المتبرع��ة فيم��ا يتعلق بتحديد متى يتعين توقف نش��اط
الوكالة.
ل��م يك��ن مفاجئ��ا ق��رار اإلدارة األمريكي��ة وق��ف مس��اهمتها ف��ي ميزاني��ة
الوكال��ة الدولي��ة لغ��وث الالجئي��ن الفلس��طينيين (األون��روا) ،ألنه��ا
كان��ت ق��د أعلن��ت ع��ن نيته��ا ه��ذه ف��ي يناي��ر الماض��ي ،وألن الق��رار كان
متوقع��ا ف��ي ظ��ل السياس��ة األمريكية الجدي��دة الهادفة إلى إلغ��اء القضية
الفلس��طينية تمام��ا ب��دءا م��ن قرار نقل الس��فارة م��ن تل أبيب إل��ى القدس
إل��ى محاول��ة ع��زل غ��زة ع��ن الضف��ة الغربي��ة وص��وال إل��ى الق��رار األخي��ر
بوق��ف المس��اعدات لألون��روا بم��ا يعن��ى إلغ��اء ح��ق الع��ودة ،ليتح��ول األمر
إل��ى مج��رد ن��زاع على أراض بين اإلس��رائيليين والفلس��طينيين يمكن حله
بصفق��ة تعك��س ما يري��د المحتل فقط أن يقدم��ه لضمان العيش
للفلس��طينيين تح��ت مظل��ة وس��يادة دول��ة واح��دة ه��ي دول��ة
االحت�لال مس��تندا ف��ي ذل��ك إل��ى م��ا ل��دى المحت��ل م��ن
عوامل القوة.
والق��رار األخي��ر يع��د تحدي��ا واس��تفزازا لباق��ي ال��دول
الكب��رى الت��ي أنش��أت م��ع أمري��كا األم��م المتح��دة للعم��ل
م��ن أج��ل حف��ظ أم��ن وس�لام العال��م ونص��رة الش��عوب الخاضع��ة
لالس��تعمار والمتطلع��ة ال��ى مكان��ة مناس��بة بي��ن األمم األخ��رى .وما
كان لهذا الس��لوك الغريب أن يحدث لوال أن اإلدارة األمريكية الجديدة
ال تلقي باال بالمؤسس��ات وال بالمستش��ارين وأهل الحكمة والخبرة بالشأن
الدول��ي ،وإنم��ا تتص��رف وفق ما تراه قيادتها مفيدا له��ا ولبالدها بعيدا عن
كل التقالي��د الت��ي رس��ختها المؤسس��ات األمريكي��ة وغي��ر األمريكي��ة ،بل
وبعيدا عن قواعد وقرارات المنظمة الدولية التي هي وجهة نظر المجتمع
الدولي نفسه.
وف��ي ظ��ل م��ا تردد حول وج��ود خالفات بي��ن مس��ؤولين أمريكيين كبارا
ح��ول الق��رار الخ��اص بوقف المس��اعدات األمريكي��ة لالون��روا والذي يقف
جاري��د كوش��نر  ،صه��ر الرئي��س األمريك��ي  ،وراءه  ،خرج��ت المتحدث��ة
باس��م الخارجي��ة األمريكية لتقول  ،في س��ياق تبريرها للق��رار  ،إن «اإلدارة
درس��ت الموض��وع ووجدت أن عم��ل الوكالة الدولية معيب بش��كل ال يمكن
إصالحه» وهو ما اس��تقبله مس��ؤولو الوكالة باالستهجان ووصفوه باألمر
الغريب والمثير للدهشة .والملفت أن أمريكا ذاتها كانت قد تبرعت بنحو
 368مليون دوالر العام  2016وكانت تمول نحو  %30من أنش��طة الوكالة،
فكيف اكتشفت خالل عامين فقط أن عمل هذه المنظمة معيب إلى حد
يصعب إصالحه؟! ،علما أن عمل الوكالة ممتد منذ  68عاما ولم تعترض
عليه أية إدارة أمريكية سابقة.
يعل��م الكاف��ة م��ن المس��ؤولين األمريكيي��ن األحياء واألم��وات وكذلك
كل الخب��راء والسياس��يين الذي��ن تابعوا القضية الفلس��طينية على مدى
التاريخ أن نشأة وكالة غوث الالجئين ارتبطت ارتباطا وثيقا بالحل الذي
رأت��ه األم��م المتح��دة مع قيام إس��رائيل ،وهو أن هناك ش��عبا فلس��طينيا تم
تش��ريده من وطنه فلس��طين بس��بب حرب  1948وأن قطاعا كبيرا من هذا
الش��عب أصب��ح الجئ��ا ف��ي أكثر م��ن بلد عربي مج��اور هي تحدي��دا األردن
وس��وريا ولبن��ان واألراض��ي الفلس��طينية س��واء الضف��ة أو غ��زة ،وأن وضعية
الالج��ئ تعن��ي أن��ه ف��ي حالة مؤقتة يتعين م��ع انتهائها أن يع��ود إلى وطنه،

م��ن مناط��ق بريف حل��ب إلى إدلب ،له��ذه الغاية،
كم��ا ع��زز ذاك اإلخوان��ي م��ن انتش��ار قوات��ه
المحتل��ة عل��ى الحدود مع إدلب ،للغاية نفس��ها،
وهذا يشير أيضاً إلى أن قرب ساعة تحرير إدلب،
دفعت بأردوغان إلى أن يثبت موضعه في الخندق
اإلرهابي ،ويكشف عن حقيقة نفاقه وريائه تجاه
روس��يا وإيران ،وأن اجتماعات «آس��تانة» وما نتج
عنها لم تعد تعنيه ش��يئاً ،طالما أن عملية دحر
اإلرهاب من إدلب باتت أمراً واقعاً ،وال رجعة
عنها.
رغ��م م��ا ق��د تش��هده األي��ام أو
المرحل��ة القادمة من تصعيد غير
مسبوق من رعاة اإلرهاب لمحاولة
من��ع الجي��ش العرب��ي الس��وري م��ن
اس��تكمال مهمت��ه الوطني��ة ف��ي اجتث��اث
اإلره��اب ،أو تفخي��خ كل المس��ارات المؤدي��ة
للح��ل السياس��ي ،إال أن الجي��ش أكث��ر عزيم��ة
الي��وم للتص��دي لتل��ك التهدي��دات ،والس��يما
أن��ه ب��ات على مش��ارف إنجاز النص��ر الكامل على
اإلره��اب وداعمي��ه ،رغ��م أن��وف أصح��اب الرؤوس
الحامية في جوقة العدوان.
ناصر منذر

وأن��ه يحت��اج إل��ى المس��اعدة الضرورية ليبق��ى على قيد الحي��اة وخصوصا
ف��ي مج��االت الغ��ذاء والصح��ة والتعلي��م والتش��غيل .وبن��اء علي��ه حرص��ت
المنظم��ة الدولي��ة على التش��ديد عل��ى أن الوضع المؤقت والمس��اعدة من
خ�لال وكال��ة الغ��وث ال يمس��ان ح��ق الالجئي��ن ف��ي الع��ودة .هك��ذا كانت
صياغة القرار الصادر من الجمعية العامة برقم  302يوم  8ديسمبر .1949
اإلدارة األمريكية تتعمد إلغاء عمل الوكالة تدريجيا إللغاء حق العودة
برغ��م وض��وح الق��رار الدولي المذكور الذي يعد س��ندا قانوني��ا دوليا قويا
لتأكي��د ه��ذا الحق .وقدمت طرحا ضعيفا للغاية لقرارها وقف التمويل ،
وهو ما أثار اس��تنكار قيادات الوكالة وبالطبع القيادة الفلس��طينية .فهي
تق��ول ب��أن عم��ل الوكالة «معي��ب» مع أنها على درجة عالي��ة من الكفاءة ،
وإال لكان��ت ال��دول األخرى المتبرعة قد توصل��ت إلى نفس التقدير وقررت
أن تس��لك نفس الموقف ،وهو ما لم يحدث ،خصوصا أنها مؤسس��ة تعمل
ضم��ن إش��راف األمم المتحدة ولها تاريخ طوي��ل .وقالت أيضا إنها تريد أن
تراج��ع حج��م الالجئي��ن حي��ث ال تعت��رف بم��ا هو مس��جل ع��ن عددهم في
وثائ��ق األم��م المتح��دة .وتريد أن تقلل هذا الع��دد من  5ماليين الجئ إلى
 500أل��ف فق��ط .ومع أن هذا يعد تش��كيكا في مصداقية المنظمة الدولية،
فإنها لم تقدم الدليل على صحة تقديرها الجديد .والهدف هو إثبات أنه ال
توجد قضية الجئين أو أنها قضية بسيطة جدا تتعلق بحياة نصف مليون
شخص فقط ومن ثم ال يتعين وجود وكالة لرعايتهم وال اعتمادات مالية
كبي��رة .واتس��اقا م��ع هذا التوج��ه األمريكي إلف��راغ القضية م��ن جوهرها
ولترويج أنها مسألة ال تستحق أن تكون ضمن أية خطة سالم مقبلة .فقد
صدر القرار بضغط من «كوش��نر» ردا على رفض أفكاره التي طرحها
عل��ى مدى األش��هر األخي��رة .ومن ناحية أخ��رى يمثل ضغطا على
الدول التي تحتضن الالجئين وفي المقدمة من هؤالء األردن،
حي��ث يصب��ح م��ن المتعين أن تتحمل هذه ال��دول نفقات حياة
الالجئي��ن م��ن غ��ذاء وصحة وتعليم وتش��غيل بم��ا يعني ترحيل
المش��كلة كامل��ة إلى ه��ذه الدول ،مع أن نظ��ام الوكالة قائم على
التب��رع الطوع��ي م��ن مختل��ف دول العال��م عب��ر الصن��دوق المخص��ص
لذل��ك .وتتص��ور اإلدارة األمريكية أنه بهذا الوضع تجعل الدول الحاضنة
والمتبرع��ة ف��ي مأزق يتعلق بضرورة أن تتحمل المس��ؤولية على األقل لكي
تواص��ل الوكال��ة نش��اطها مع احتم��ال أن تضيق ذرع��ا بالمهمة مع الوقت
ومن ثم ترضخ إلقصاء مسألة حق العودة من أية عملية سالم مقبلة.
وم��ن الصحي��ح أن المس��اهمة في الوكالة تطوعي��ة أي ال تمثل التزاما
ال عل��ى الوالي��ات المتح��دة وال عل��ى غيرها ثم من حق الوالي��ات المتحدة
أن توقف مش��اركتها في التمويل .ولكن إنهاء عمل هذه الوكالة ،هو حق
موك��ول للجمعي��ة العامة لألمم المتحدة وحده��ا  ،تبقى عليها أو تلغيها
خصوصا أن القرار المنش��ئ للوكالة ينص على التش��اور بين دول الجوار
وال��دول األخ��رى المتبرعة فيم��ا يتعلق بتحديد متى يتعين توقف نش��اط
الوكال��ة .ولي��س م��ن المتص��ور أن ال��دول الكب��رى األخ��رى وبقي��ة أعضاء
الجمعية العامة س��يوافقون على الرغبة األمريكية في إنهاء عمل األونروا
احتراما اللتزاماتهم الدولية فيما يتعلق بتحقيق الس�لام واالس��تقرار في
الش��رق األوس��ط .ومن جهة أخرى فإن مس��ألة التمويل يمكن أن تتكفل بها
دول عربية وإس�لامية عديدة أي ال تش��كل مش��كلة كما قد يتصور البعض
 .وك��رد فع��ل ب��دأت دول أوروبية تتحدث عن اس��تعدادها لرفع مس��اهماتها
ف��ي ميزاني��ة الوكال��ة الدولية مث��ل ألمانيا .واألرجح انه ل��ن تجني اإلدارة
األمريكي��ة م��ن ه��ذا الق��رار إال المزي��د م��ن الح��رج والصعوب��ة ف��ي القي��ام
بدوره��ا كدول��ة عظمى في عملية الس�لام بالش��رق األوس��ط ،تماما مثلما
حدث معها في مسألة نقل السفارة إلى القدس وفي محاولة فصل غزة عن
الضفة الغربية .
د .عبد العاطي محمد

عين على الصحافة االجنبية

مصير إدلب :الكرة اآلن في ملعب تركيا

تس
هآر

�إيزف

اس��تضافت طه��ران قم��ة قادة روس��يا وتركيا وإيران في صيغة أس��تانا
للتس��وية الس��ورية .الوض��ع ف��ي إدل��ب ،كان الموض��وع الرئي��س ف��ي
االجتم��اع .إدل��ب ،آخ��ر حصن للمس��لحين واإلرهابيين الذي��ن يعارضون
الحكومة الس��ورية .تجدر اإلش��ارة إلى أن كثيرين أعربوا عن مخاوفهم،
قبل انعقاد القمة بفترة طويلة ،من أن تصبح االختالفات حول إدلب،
التي تتمتع فيها تركيا بمواقع قوية ،بداية نهاية لصيغة أستانا،
الت��ي تعم��ل بنج��اح منذ يناير  .2017لكن انس��حاب تركيا من
ثالثية أستانا لم يتم.
س��يتعين عل��ى تركي��ا ،الت��ي تعه��دت بالحف��اظ عل��ى روح
أس��تانا ف��ي حل مش��كلة إدل��ب ،تعزيز عمله��ا مع الجماع��ات التي
تق��ع تح��ت س��يطرتها ف��ي ه��ذه المحافظ��ة ،والمس��اعدة ف��ي ضم��ان
تس��ليم اإلرهابيي��ن ،بم��ا ف��ي ذلك عش��رات آالف األجانب ،أس��لحتهم أو
مغادرة المنطقة.
ل��دى أردوغ��ان إغ��راء ق��وي للبق��اء ف��ي إدل��ب ألط��ول فت��رة ممكن��ة.
أم��ا في الواقع،
بالكلم��ات ،يعل��ن حرص��ه على مبدأ وحدة أراضي س��ورياّ ،

فق��د أنش��أت تركي��ا نوع �اً م��ن المحمي��ة ف��ي الش��مال الغربي م��ن البلد
المج��اور ،عل��ى مقرب��ة جغرافي��ة م��ن المحمي��ة األمريكي��ة عل��ى الضفة
الشرقية لنهر الفرات.
يسمح الوقت والموارد ألردوغان بلعب مثل هذه اللعبة لبعض الوقت.
ومع ذلك ،فهي محدودة لعدة عوامل.
عش��ية قمة طهران ،كانت هناك تقارير تفيد بأن القوات العس��كرية
الروس��ية والتركي��ة ،خ�لال المش��اورات التي اس��تمرت خمس��ة أيام،
أح��رزت تقدم��ا ف��ي تنس��يق أعماله��ا ف��ي إدل��ب .يجب��ر الوض��ع
الجيوسياس��ي تركي��ا عل��ى التح��رك اآلن ف��ي إط��ار أس��تانا
وتنس��يق خطواته��ا م��ع موس��كو وطه��ران .وم��ن المتع��ذر
توق��ع أي تغي��رات ح��ادة في المس��ار الحال��ي ألنقرة على
المدى القصير .بلغة كرة القدم ،الكرة اآلن في الملعب
الترك��ي .تط��ور األح��داث ف��ي إدلب وف��ي المنطق��ة عموما
يتعلق بموقف أنقرة.
رونالد بيجاموف

�ستيا

محظ��ور الصم��ت ف��ي ض��وء تره��ات
وزي��رة العدل آييلت ش��كيد ،ففي اجتماع
لبداي��ة الس��نة القضائي��ة ف��ي رابط��ة
المحامي��ن ،عق��د األس��بوع الماض��ي،
هاجم��ت ش��كيد ق��رار محكم��ة الع��دل
العلي��ا ع��دم الرد التام لاللتماس��ات ضد
قان��ون القومي��ة .وبزعمه��ا ،فإن��ه «إذا
قض��ت المحكم��ة ب��أن قواني��ن األس��اس
ليس��ت محصنة ه��ي األخرى من
النق��د القضائ��ي ،فس��يحرم
الش��عب م��ن إمكاني��ة
التأثي��ر عل��ى خل��ق
األنظم��ة القانوني��ة م��ن
خ�لال مندوبي��ه .وهك��ذا ينه��ي
الش��عب دوره فيم��ا كان نظامن��ا
الديمقراطي حتى اآلن».
ودون أن تتلعث��م ،اتهم��ت ش��كيد
محكمة العدل العليا بالمس باألساسات
الديمقراطي��ة ،مس بدأ عل��ى حد قولها
في عهد رئيس المحكمة العليا األس��بق
اه��رون ب��اراك .أم��ا ال��رد القاس��ي م��ن
النائ��ب بين��ي بيغ��ن ال��ذي ق��ال إن «هذه
األق��وال الفظ��ة بات��ت تتعل��ق باألط��واق
التي جمعتنا معا» ،فهو الدليل األفضل

عل��ى أن أقوال ش��كيد تش��ذ ع��ن الخالف
الديمقراط��ي الداخلي .وحتى الرئيس��ة
المتقاع��دة للمحكم��ة العلي��ا دوري��ت
بين��ش اتهم��ت الوزي��رة بتج��اوز خطوط
حم��راء إذ قال��ت« :ثم��ة س��وء فه��م ف��ي
عل��ة وج��ود الديمقراطي��ة ،ه��ذه تعابي��ر
ديماغوجي��ة تنتم��ي ألنظم��ة حك��م
أخرى».
وبالفع��ل ال تع��رف ديماغوجي��ة
وزي��رة الع��دل ح��دودا؛ فه��ي تس��تخدم
أدوات ديمقراطي��ة ك��ي تق��وض
الديمقراطية ،وتستند إلى المبدأ
التأسيس��ي لحس��م األغلبي��ة
ك��ي تم��س بالمب��ادئ
األخ��رى
التأسيس��ية
لألنظم��ة الديمقراطي��ة.
فقد شطب قانون القومية قيمة
المساواة لتعريف الدولة ،وهو يمنح
مواطنيه��ا اليه��ود تفوقا على غير اليهود.
وحس��ب رئيس الدولة ،روبين ريفلين ،قال
إن القان��ون يس��وغ تصنيف��ا للمواطني��ن،
فالنظ��ام ال��ذي ال يق��وم عل��ى أس��اس
المس��اواة ال يمكن��ه أن يك��ون ديمقراطية،
وباس��م الديمقراطي��ة تس��عى ش��كيد إل��ى

تقوي��ض قي��م الديمقراطي��ة .وكأن��ه
باس��م الش��عب ال��ذي ه��و صاحب الس��يادة
الديمقراطي��ة كم��ا تذكرن��ا ،مس��موح
تبري��ر كل قان��ون .وكأن قان��ون القومية
ل��م يميز بين عموم مواطني الدولة الذين
يفت��رض به��م أن يش��كلوا صاحب الس��يادة
إي��اه ،وبي��ن «الش��عب اليه��ودي» ،وعرف��ه
كجماعة مميزة ،الدولة في ملكيته ،وهي
التي من حقها فقط أن تقرر طبيعتها.
إن مراجع��ة قانونية القانون األس��اس
ال��ذي يش��طب قيم��ة المس��اواة ويق��وض
الطبيع��ة الديمقراطي��ة للدول��ة ه��ي
ال��دور الجوه��ري لمحكم��ة الع��دل
العلي��ا كحامية ألس��وار الديمقراطية.
وس��يكون م��ن الخط��أ االعتق��اد بأن��ه
س��يكون بوس��عها التص��دي لث��ورة ش��كيد
وحدها؛ إذ إنها هي نفسها ضحية لتلك
الهجمة ض��د النظام الديمقراطي .ضد
الخط��وات الكاس��حة لش��كيد الرامي��ة
إل��ى تغيي��ر طبيع��ة النظ��ام والدول��ة،
يج��ب توحي��د الق��وى م��ن كل األن��واع:
القانوني��ة ،والجماهيري��ة ،واألكاديمية
والسياس��ية .فه��ذا خط��ر واض��ح عل��ى
طبيعة دولة إسرائيل.
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