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العالم

سوريا

فلسطين

ّ
العدو:
ون
يتحد
الغزيون
ّ
مسيرات الجمعة الـ 40رغم الجو العاصف

الجيش يدخل ريف منبج الغربي

ورقة ميدانية تستبق «لقاء موسكو» اليوم
حمل إدخال الجيش السوري تعزيزات
إلى ريف منبج الغربي بتنسيق مع
«الوحدات» الكردية ومباركة روسية
وإيرانية ،رسائل عدة تسبق االجتماع
المرتقب اليوم في موسكو،
بين كبار المسؤولين العسكريين
والديبلوماسيين من روسيا وتركيا،
لبحث مصير المدينة وشرق الفرات
قـ ـب ــل يـ ـ ــوم واح ـ ـ ــد عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ــارة وف ــد
تركي ديبلوماسي ـ ـ سياسي رفيع
املستوى إلى موسكو ،لبحث مصير
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة «قـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ع ـق ــب االن ـس ـح ــاب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي املـ ــرت ـ ـقـ ــب ،دخ ـ ـلـ ــت أم ــس
وحـ ـ ــدات م ــن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري إلــى
مـ ـحـ ـي ــط مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـنـ ـب ــج ال ـ ـغـ ــربـ ــي،
وت ـم ــرك ــزت ق ـبــالــة ح ـش ــود عـسـكــريــة
كـبـيــرة لفصائل «الـجـيــش الــوطـنــي»

رياض درار :العمل مستمر إلنجاز
اتفاق ذي طابع إداري وسياسي
لمناطق شرق الفرات
ُ
ُ
امل ـعــارض ال ــذي تــديــره أن ـقــرة .وأتـبــع
الـ ـح ـ ُ
ـراك امل ـي ــدان ــي ب ــإع ــان الف ــت من
وزارة ال ــدف ــاع ال ـس ــوري ــة ع ــن دخ ــول
تـلــك ال ــوحــدات ورف ــع الـعـلــم الـســوري
ف ــي مـنـطـقــة مـنـبــج ،وذلـ ــك بـعــد وقــت
قصير على صدور بيان عن «وحدات
ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» الـ ـك ــردي ــة ،يـطــالــب
دمشق بتنفيذ تلك الخطوة لحماية
امل ـن ـط ـق ــة م ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـت ــرك ـي ــة.
اإلخ ـ ـ ـ ُ
ـراج امل ـت ـفــق عـلـيــه م ــن الـطــرفــن
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ُ
لـ ـه ــذا ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ،اس ــت ـك ـم ــل ب ـب ـيــانــي
دع ــم وتــرح ـيــب م ــن روس ـي ــا وإي ـ ــران،
أدخله تحت عباءة دولية من بلدين
شريكني لتركيا ،التي تهدد بدخول
منبج أيضًا.
وأث ــار إع ــان وزارة الــدفــاع السورية
ً
بداية ،جدال واسعًا بني نفي وتأكيد
ل ــدخ ــول الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة مــديـنــة
منبج ،ال سيما في شأن مصير قوات
«الـتـحــالــف ال ــدول ــي» الـعــامـلــة شمال
املــديـنــة وداخ ـل ـهــا ،قـبــل أن يـتـبـ ّـن أن
ال ــوح ــدات ال ـتــي دخ ـلــت تـمــركــزت في
محيط بلدة العريمة كمرحلة أولى.
وأكــدت مصادر ميدانية سورية في
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» أن «الـجـيــش
ي ـس ـت ـع ــد (وف ـ ـ ــق اتـ ـ ـف ـ ــاق) ل ــان ـت ـش ــار
عـلــى خـطــوط الـتـمــاس املـشـتــركــة مع
فصائل درع الـفــرات في ريفي منبج
والباب» ،على أن يتم ذلك تباعًا حتى
يشمل «بــدايــة ،قــرى بــوزكـيــج وعــرب
حـســن جـنــوبــي وال ـج ــات والــذيــابــات
ً
وكامل خط الساجور الحقًا ،وصوال
إل ــى ب ـل ــدة ع ــون ال ـ ـ ــدادات ف ــي الــريــف
ال ـش ـم ــال ــي ملـ ـنـ ـب ــج» .ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن
«اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـن ـش ــاط األمـ ـي ــرك ــي فــي
مـنـبــج ه ــو م ـحــاولــة لـعــرقـلــة تطبيق
هذا االتفاق» .وكان الجيش األميركي
قــد أعلن أمــس أن الـقــوات الحكومية
لــم تنتشر ضمن منبج ،فيما أكــدت
أوساط محلية أن دوريات «التحالف
الــدولــي» ال تــزال مــوجــودة فــي داخــل
املدينة وفي ريفها الشمالي املتاخم
مل ـ ـنـ ــاطـ ــق س ـ ـي ـ ـطـ ــرة ف ـ ـصـ ــائـ ــل «درع
ال ـ ـفـ ــرات»؛ ك ـمــا ش ـهــد أمـ ــس تحليقًا
لطائرات مروحية تتبع «التحالف»
ف ــي س ـمــاء مـنـبــج وري ـف ـه ــا .وأوض ــح
«ال ــرئ ـي ــس امل ـش ـتــرك ملـجـلــس ســوريــا
الديموقراطية» ريــاض درار ،أن «ما
يجري في منبج يهدف لحمايتها»،
م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه أن
«التحالف سوف يستمر في مهمته
داخ ــل املــديـنــة ،والـجـيــش (ال ـســوري)

تمركزت وحدات الجيش السوري في مقابل حشود الفصائل التي تديرها أنقرة (أ ف ب)
سينتشر على حدودها ...وال نعتقد
أنه سيكون هناك اصطدام بينهما».
ولفت إلى أنه «سيتم االنتظار حتى
إت ـ ـمـ ــام ق ـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف مل ـه ـم ـت ـهــا»
فــي مـ ــوازاة «اس ـت ـمــرار الـتــواصــل مع
الـجــانــب الــروســي إلنـجــاز اتـفــاق ذي
طابع إداري وسياسي لشرق الفرات،
يحميه من األطماع التركية».
خـ ـط ــوة ال ـج ـي ــش وم ـ ــا راف ـق ـت ـه ــا مــن
ت ـصــري ـحــات وم ــواق ــف ،ت ــأت ــي ضمن
مـ ـ ـس ـ ــار ت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض تـ ـ ــرعـ ـ ــاه روسـ ـ ـي ـ ــا،
وتـتـنــاســب ســرعــة ال ـت ـقــدم ع ـبــره مع
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات املـ ـسـ ـتـ ـج ــدة ف ـ ــي م ـل ـفــي
م ـن ـبــج وش ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات .وهـ ــي أك ــدت

اس ـت ـعــداد دم ـشــق لـلـتــدخــل وحـمــايــة
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة «قـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» فـ ــي إط ـ ـ ــار ات ـف ــاق
مكتمل األركــان ،يراعي عودة سيادة
الـ ــدولـ ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا .وع ـل ــى رغ ــم
أن االنـ ـتـ ـش ــار ف ــي م ـح ـيــط م ـن ـبــج مــا
زال ف ــي مــرح ـل ـتــه األولـ ـ ـ ــى ،وي ـشــابــه
فــي شـكـلــه دخ ــول ق ــوات إل ــى عفرين
ق ـبــل اح ـتــال ـهــا م ــن ت ــرك ـي ــا ،غ ـيــر أن
طـبـيـعــة الـ ـق ــوات وجــاهــزي ـت ـهــا تشي
بـغـيــر ذلـ ــك .فـعـلــى ع ـكــس ال ـح ــال في
عفرين حينما أرسـلــت ق ــوات رديفة
للجيش بتجهيزات عسكرية خفيفة،
تـتـبــع الـ ــوحـ ــدات ال ـت ــي ان ـت ـش ــرت في

ريـ ــف م ـن ـبــج ال ـغ ــرب ــي إلـ ــى «ال ـح ــرس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري» و«ال ـ ـفـ ــرقـ ــة األولـ ـ ـ ــى».
وت ـ ــؤك ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــادر أن تـ ـل ــك ال ـ ـقـ ــوات
تـلـقــت أوام ـ ــر ب ــال ــرد ع ـلــى أي تـحــرك
ع ــدوان ــي م ــن ق ـبــل الـ ـق ــوات الـتــركـيــة
أو ال ـف ـصــائــل ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا .وبينما
تتواصل تعزيزات الجيش إلى بلدة
ال ـعــري ـمــة ،دف ـع ــت أن ـق ــرة ب ــأرت ــال من
فصائل «الجيش الوطني» إلى ريفي
الـبــاب ومحيط ريــف منبج الغربي.
ُ
وس ّجل دخــول «حركة أحــرار الشام»
و«فـيـلــق ال ـش ــام» و«ج ـيــش اإلس ــام»
ضمن قائمة الفصائل املـشــاركــة في
ال ـت ـح ـش ـي ــدات ال ـت ــرك ـي ــة الـ ـت ــي ت ـهــدد

باجتياح املدينة.
وعـلــى رغــم أهمية الــوجــود امليداني
ال ـق ــري ــب م ــن م ـن ـبــج لـ ـق ــوات الـجـيــش
إال أن م ـص ـيــر امل ــدي ـن ــة م ــا زال رهــن
ت ــواف ـق ــات دولـ ـي ــة ف ــي س ـي ــاق يشمل
مناطق شرق الفرات أيضًا .وينتظر
أن ي ـك ــون اج ـت ـم ــاع مــوس ـكــو ال ـي ــوم،
ب ـ ـ ــن وف ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــار املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
األت ــراك ،ونظرائهم الديبلوماسيني
والـعـسـكــريــن الـ ــروس ،محطة هامة
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق .ف ـمــن دون تــوافــق
مـ ــع الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي ع ـل ــى دخـ ــول
الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة س ـي ـكــون وج ــود
ً
«ال ـت ـحــالــف» ع ــام ــا م ـســاع ـدًا ألنـقــرة
ّ
ومثبطًا ألي جهد حكومي ســوري،
خ ـصــوصــا أن األم ـي ــرك ـي ــن ت ـع ـهــدوا
ّ
«منسق وبطيء».
لتركيا بانسحاب
وسيعتبر أي تحرك لـقــوات الجيش
الـ ـس ــوري ن ـحــو مـنـبــج ح ـي ـن ـهــا ،وإن
جـ ــاء ب ــرض ــى «ال ـ ــوح ـ ــدات» ال ـك ــردي ــة
ً
و«مـجـلــس منبج الـعـسـكــري» ،عمال
«ع ــدوان ـي ــا» ضــد ق ــوات «الـتـحــالــف»،
من شأنه تعقيد املشهد أكثر .وكان
الفـتــا أن املــوقــف الـتــركــي مــن خطوة
دمشق أمس ،لم يحمل رسائل حادة
اللهجة؛ إذ اعتبر الرئيس رجب طيب
أردوغ ـ ـ ــان ،أن ال ـت ـحــرك يــدخــل ضمن
ن ـط ــاق «الـ ـح ــرب ال ـن ـف ـس ـيــة» ،مـشـيـرًا
إلــى أن «هــذه املناطق (شــرق الفرات
وم ـن ـبــج) تـنـتـمــي ل ـســوريــا وفـ ــور أن
ت ـغ ــادره ــا امل ـن ـظ ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة لن
يبقى لدينا ما نفعله هناك» .كذلك،
حـ ـ ــاولـ ـ ــت مـ ــوس ـ ـكـ ــو تـ ـخـ ـفـ ـي ــف حـ ــدة
مـ ـج ــري ــات أمـ ـ ــس ،ف ـ ّ
ـرحـ ـب ــت ب ـخ ـطــوة
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري م ــن جـ ـه ــة ،وأك ــد
وزي ــر خارجيتها سـيــرغــي الف ــروف،
أن بــاده «تــرى خطط أنقرة ملكافحة
الجماعات اإلرهابية في شرق الفرات
من منظور تخليص األرض السورية
م ـ ــن اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة وح ـ ــدة
سوريا واستقاللها» من جهة أخرى.
(األخبار)

رأت الفصائل الفلسطينية
أن الجماهير أثبتت ثقتها
بالمقاومة بعدما خرجت
أمس بأعداد كبيرة في
«مسيرات العودة» ُعلى رغم
الجو العاصف .ثقة تظهر
انعكاسات إيجابية إلى ّ
حد ما،
فيما يستقبل الفلسطينيون
عامًا جديدًا بعد سنة صعبة
على المستويات كافة
عـلــى رغ ــم ال ـظ ــروف ال ـجــويــة الصعبة،
ق ـ ـ ّـرر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون فـ ــي قـ ـط ــاع غ ــزة
إكـ ـم ــال ف ـعــال ـيــات «م ـس ـي ــرات الـ ـع ــودة»
على الحدود للجمعة األربعني ،تأكيدًا
ل ـل ـت ـح ــدي ال ـ ـ ــذي أطـ ـلـ ـق ــوه م ـن ــذ مـطـلــع
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد خ ـم ـســة
مــواط ـنــن وإص ــاب ــة أك ـث ــر م ــن أرب ـع ــن،
وم ــن ث ــم ت ـهــديــد امل ـق ــاوم ــة ب ــال ــرد على
ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي ح ــال تـصــاعــد
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة .ص ـح ـيــح أن ــه
استشهد ش ــاب وأص ـيــب نـحــو سبعة،
لكن املشهد العام للمواجهات كان أقل
ّ
حدة من أيام الجمعة املاضية ،ما يدل
على تأثير تهديد املـقــاومــة فــي مسار
ً
مساء
األحــداث .وأعلنت وزارة الصحة
استشهاد كرم محمد فياض ( 26عامًا)
متأثرًا بجروحه التي أصيب بها عصرًا
شرق خان يونس ،جنوب القطاع.
ت ـع ـق ـي ـب ــا ع ـ ـلـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــال ـ ــت «حـ ــركـ ــة
املـ ـق ــاوم ــة اإلس ــامـ ـي ــة» (ح ـ ـمـ ــاس) فــي
بـيــان مـســاء أم ــس ،إن «شعبنا مصمم
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي خ ـ ــوض م ـعــركــة
ال ـت ـحــدي ال ـك ـبــرى م ــع ال ـع ــدو بـكــل قــوة
وم ـه ـمــا بـلـغــت ال ـت ـض ـح ـيــات» ،مـشـيــدة
بــ«املـشــاركــة الجماهيرية ال ـحــاشــدة...

على رغم كل الظروف الصعبة وإرهاب
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال» .ك ـ ــذل ـ ــك ،قـ ــالـ ــت «الـ ـجـ ـه ــاد
اإلسالمي» في بيان آخر ،إن «مشاركة
شعبنا الـكـثـيـفــة ...على رغــم تهديدات
االح ـ ـتـ ــال وإرهـ ـ ــابـ ـ ــه ،دلـ ـي ــل ع ـل ــى ثـقــة
الجماهير باملقاومة» .وأضــاف البيان
أن «املقاومة قادرة على حماية شعبنا
والدفاع عنه ،ومستعدة دومًا ومتأهبة
في كل وقت ملواجهة االعتداءات».
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــق إحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة رس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أدت
االع ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة مـنــذ انـطــاق
املسيرات في الثالثني من آذار /مارس
املاضي إلى استشهاد  243فلسطينيًا
ً
من بينهم  44طفال و 5سيدات ،وإصابة
نحو  26ألفًا آخرين بجروح متفاوتة.
ّ
أما في الضفة املحتلة ،فسلمت سلطات
ً
مساء جثمان الشهيد إلياس
االحتالل
صالح ياسني ( 23عامًا) من بلدة بديا
غرب مدينة سلفيت (شمال) ،املحتجز
منذ  74يومًا .وكان ياسني قد استشهد
في  15تشرين األول /أكتوبر املاضي،

بعد إطالق جنود االحتالل النار عليه
بــدعــوى محاولته تنفيذ عملية طعن
بالقرب من مفترق قرية حارس شمال
سلفيت.

«أونروا» :السعودية
من كبار المتبرعين
للوكالة خالل 2018

م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وف ـ ـ ــي تـ ـط ــاب ــق مــع
مـ ــا أوردتـ ـ ـ ـ ــه «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» (راجـ ـ ـ ــع ع ــدد
الخميس) ،أكــد نائب وزيــر الخارجية
الـ ــروسـ ــي ،مـيـخــائـيــل ب ــوغ ــدان ــوف ،أن
رئـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي لــ«حـمــاس»،

استشهد شاب وأصيب  7في «مسيرات العودة» على حدود غزة أمس (أ ف ب)

إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،س ـيــزور مــوسـكــو في
ً
الخامس عشر من الشهر املقبل ،قائال
فــي حديث إلــى الصحافيني أمــس ،إنه
من املقرر عقد لقاءات وإجــراء حوارات
بــن هنية ووزيـ ــر الـخــارجـيــة سيرغي
الف ـ ــروف ،وذل ــك «ملـنــاقـشــة ال ــوض ــع في
الشرق األوســط ...والوضع في املناطق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة خ ـص ــوص ــا
قـطــاع غ ــزة ،ومـهـمــة اسـتـعــادة الــوحــدة
الفلسطينية».
وم ــع نـهــايــة  ،2018أظ ـهــرت إحصائية
أص ــدره ــا «م ــرك ــز عـبــد ال ـلــه ال ـحــورانــي
للدراسات والتوثيق» (تابع لـ«منظمة
التحرير») ،أمس ،أن العدو نفذ عمليات
ً
هـ ــدم ط ــاول ــت  538مـ ـن ــزال فلسطينيًا
ومـنـشــأة فــي الـضـفــة وال ـقــدس املحتلة
العام املاضي .وذكر البيان أن عمليات
ال ـهــدم خلفت 1300م ــواط ــن بــا م ــأوى،
خـصــوصــا أنـهــا ارتـفـعــت بنسبة ٪24
م ـقــارنــة م ــع  .2017وسـجـلــت عمليات
الهدم في القدس النسبة األكبر خالل
 ،2018إذ بلغت  %45مــن املجمل ،كما
أص ــدرت السلطات اإلسرائيلية أوامــر
بوقف البناء ومنع الترميم لنحو 460
بيتًا ومنشأة خالل العام نفسه.
إلــى ذلــك ،قالت «وكــالــة غــوث وتشغيل
ال ــاج ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن» (أونـ ـ ـ ــروا)
فــي بـيــان أم ــس ،إن الـسـعــوديــة حـ ّـولــت
 50م ـل ـي ــون دوالر لـ ـه ــا ،واصـ ـف ــة إي ــاه
بـ«التبرع االستثنائي» .وأضاف البيان
أن مفوض «أونروا» ّ في الشرق األدنى،
ب ـي ـيــر ك ــري ـن ـب ــول ،وقـ ـ ــع خ ـ ــال زي ــارت ــه
امل ـم ـل ـك ــة أم ـ ـ ــس ،ات ـف ــاق ـي ــة مـ ــع امل ـش ــرف
ال ـعــام ل ــ«مــركــز املـلــك سـلـمــان للمعونة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة واإلغ ـ ـ ــاث ـ ـ ــة» ،واص ـ ـفـ ــا ه ــذا
الــدعــم بــ«غـيــر املـسـبــوق مــن املتبرعني
وال ـش ــرك ــاء عـلــى الـصـعـيــد ال ـعــاملــي ،ما
ّ
مــكــن ال ــوك ــال ــة م ــن الـتـغـلــب ع ـلــى أس ــوأ
أزم ــة مالية عــرفـتـهــا» ،ومـشـيـرًا إلــى أن
الرياض ّ
تبرعت هذا العام وحده بأكثر
مــن  160مـلـيــون دوالر ،مــا جعلها من
كبار املتبرعني للوكالة خالل .2018

مصر

ّ
استنفار أمني واسع في ذكرى «الثورة» ...و اإلعالم يركز على «اإلنجازات»

هيئة «مكافحة تمويل اإلرهاب» السورية:

أردوغان والحريري وجنبالط وجعجع على قائمتنا
دمشق ــ األخبار
نـحــو  615شخصًا و 105كيانات
هــم حصيلة «القائمة املحلية» التي
أص ــدرت ـه ــا أخ ـي ـرًا «ه ـي ـئــة مـكــافـحــة
غسل األموال وتمويل اإلرهــاب» في
ســوريــا ،وذل ــك اسـتـنــادًا إل ــى ق ــراري
مجلس األمــن  1267و .1373ووفق
الـقــائـمــة امل ــذك ــورة ،ف ــإن األش ـخــاص
ال ــواردة أسماؤهم ينتمون إلــى نحو
 30جـنـسـيــة عــرب ـيــة وأج ـن ـب ـيــة ،في
حني أن مقار عمل الكيانات ،والتي
هــي عـبــارة عــن جمعيات ومنظمات
ومؤسسات ووكــاالتّ ،
توزعت على
أكثر من  12دولة عربية وأجنبية.
وك ـم ــا ه ــو م ـت ــوق ــع ،فـ ــإن الـشــريـحــة
األكـ ـب ــر م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات املـتـهـمــة
س ــوري ــا «ب ـت ـمــويــل اإلره ـ ـ ــاب» كــانــت
تـحـمــل الـجـنـسـيــة ال ـس ــوري ــة ،مؤلفة
بذلك نحو  %58.5من إجمالي عدد
األشـخــاص الذين شملتهم القائمة،
ثم جاء السعوديون في املرتبة الثانية
بنحو  67شخصًا ومــا نسبته من
اإلجمالي  ،%10.8فاللبنانيون في

املــرت ـبــة الـثــالـثــة بـنـحــو  42شخصًا
وب ـن ـس ـب ــة تـ ـص ــل إلـ ـ ــى  ،%6.8أم ــا
املــرتـبــة الــراب ـعــة فـكــانــت مــن نصيب
األشخاص الذين يحملون الجنسية
الكويتية ،والذين بلغ عددهم نحو 31
شخصًا مؤلفني بذلك نسبة قدرها
نحو .%5
وشـ ـمـ ـل ــت الـ ـق ــائـ ـم ــة املـ ـ ـش ـ ــار إل ـي ـهــا
شـخـصـيــات سـيــاسـيــة ،وعـسـكــريــة،
وديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،واج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ورج ـ ـ ــال
أعمال ،وأســاتــذة جامعات ،وقضاة،
ومـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن عـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــن .ف ـ ـمـ ــن ب ــن
الشخصيات الكويتية الـتــي وردت
أس ـمــاؤهــا فــي الـقــائـمــة وزي ــر الـعــدل
ش ــاف ــي ال ـع ـج ـم ــي ،وال ـس ـف ـي ــر عـبــد
العزيز السبيعي ،ونحو  9نواب ،في
ح ــن أن عـمــل مـعـظــم الشخصيات
الـسـعــوديــة ي ـتــوزع عـلــى ث ــاث مهن
رئ ـي ـس ـي ــة ه ـ ــي :دعـ ـ ــاة ديـ ـ ــن ،رجـ ــال
أعمال ،وأساتذة جامعيون.
والالفت في األسماء التي احتوتها
الـ ـق ــائـ ـم ــة ورود أسـ ـ ـم ـ ــاء ل ــزع ـم ــاء
سـ ـي ــاسـ ـي ــن لـ ـبـ ـنـ ــانـ ـيـ ــن ،ورجـ ـ ـ ــال
دي ـ ـ ــن م ـ ـعـ ــروفـ ــن ،ونـ ـ ـ ـ ــواب ع ــرف ــوا

بتحريضهم على «إسقاط النظام»
ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،فـ ـحـ ـض ــرت أسـ ـم ــاء
الـنــواب سعد رفيق الحريري ،وليد
جـ ـنـ ـب ــاط ،س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ،خ ــال ــد
الـ ـض ــاه ــر ،عـ ـق ــاب ص ـق ــر وال ـش ـيــخ

داع ـ ـ ــي اإلسـ ـ ـ ــام ال ـ ـش ـ ـهـ ــال ،وبـ ــال
دقماق وغيرهم.
كذلك األمر بالنسبة إلى الشخصيات
ال ـت ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـص ـ ّـدره ــا الــرئ ـيــس
رجب طيب أردوغــان ،رئيس الوزراء

تضم القائمة نحو  615شخصًا و 105كيانات (أرشيف)

السابق أحمد داوود أوغلو ،الداعية
الـشـيــخ ن ــور ال ــدي ــن ي ـلــديــز ،والـشـيــخ
مراد باشا.
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة
ح ـض ــر ك ــل م ــن مـ ـس ــرور مـسـعــود
ال ـبــرزانــي والـشـيــخ ح ــارث سليمان
الضاري .واملصرية ،الشيخ يوسف
ال ـق ــرض ــاوي وال ـش ـيــخ مـحـمــد عـبــده
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم عـ ـل ــي .وت ـ ـطـ ــول ال ـق ــائ ـم ــة
لتشمل أسماء شخصيات من آسيا
وأفريقيا وأوروبا.
أما ما يتعلق بالشخصيات السورية،
فمنها ما هو معروف بحكم مهنته
وبـ ـ ـ ـ ـ ــروز اسـ ـ ـم ـ ــه ض ـ ـمـ ــن صـ ـف ــوف
«املـ ـع ــارض ــة» خـ ــال ف ـت ــرة ال ـح ــرب،
كــال ـف ـن ــان ع ـب ــد ال ـح ـك ـيــم الـقـطـيـفــان
ورج ــل األع ـمــال املقيم منذ سنوات
ف ــي دب ــي ول ـي ــد الــزع ـبــي وغـيــرهـمــا،
وم ـن ـهــا م ــا ه ــو غ ـيــر مـ ـع ــروف لكن
تتهمه الـحـكــومــة ال ـســوريــة بتمويل
اإلرهاب ودعمه.
يذكر أن قراري مجلس األمن 1267
و 1373يهدفان إلــى اتخاذ التدابير
الالزمة لوقف وقمع تمويل اإلرهاب.

القاهرة ــــ جالل خيرت
فــي بــدايــة  ،2018كــانــت ص ــور الــرئـيــس عـبــد الفتاح
ال ـس ـي ـســي ت ــاح ــق امل ـص ــري ــن أي ـن ـمــا ذهـ ـب ــوا ،صــور
أتــت ضمن الدعاية االنتخابية لوالية رئاسية ثانية
خــاض ـهــا «ال ـج ـن ــرال» أمـ ــام م ـنــافــس ديـ ـك ــوري .لكن
هــذه األي ــام ،لــن تــرى فــي الـقــاهــرة ســوى الحديث عن
«إنجازات» النظام التي يركز األخير على إبرازها عبر
الشاشات قبل ذكرى «ثورة  25يناير».
صـحـيــح أن أي ج ـهــة ل ــم تـ ـ ُ
ـدع إل ــى ت ـظ ــاه ــرات وســط
القبضة األمنية الحديدية التي ال تسمح إال بتظاهرات
التأييد للرئيس وضيوفه ،لكن الدولة تخشى ردود
فعل مفاجئة ،خصوصًا مع معرفتها بوجود غضب
متزايد ضد سياسات اإلفقار واملالحقة املتواصلة.
ول ـيــس ب ـيــدهــا اآلن س ــوى مــاح ـقــة امل ــواط ـن ــن على
موجات الراديو ،والشاشات ،وحتى إعالنات الشوارع،
للحديث عــن «اإلن ـج ــازات» ،عبر املنصات اإلعالمية
ُ
الـخــاصــة والـحـكــومـيــة ،ب ـصــورة تـظـهــر الـبـلــد كأنها
تحولت إلى واحة في مجاالت الطرق واالستثمار ،من
دون النظر إلى انخفاض مستوى الدخل وزيادة الفقر
وغيرها من النتائج للسياسات التي طبقها السيسي
بل استجابته لتنفيذ غالبية شروط «صندوق النقد
الدولي» التي رفض رؤساء سابقون تطبيقها.
غــالـبــا ،ستمر ال ــذك ــرى الـثــامـنــة كـمــا م ــرت الـسـنــوات
السابقة بعدما هاجر غالبية الشباب املشاركني في

الثورة أو صار ّمصيرهم السجون أو حتى اختفوا
قسريًا .ومن تبقى منهم تحولت حياته إلى جحيم
بعدما منعوا مــن السفر وتـعــرضــوا للتضييق في
أعمالهم وتحولوا إلــى «أشـخــاص منبوذين» ،فحتى
مــن استطاع التوافق منهم مــع السيسي فــي بدايته
بــات على خــاف مــع سياساته الحالية .لــذلــك ،يبدو
خــوف الــدولــة مــن « 25يـنــايــر» غير مـبــرر ،ليس ألن
املصريني صــاروا يخشون أي تغييرات في الوضع
السياسي لتجنب وضــع اقـتـصــادي أس ــوأ فحسب،
بــل ألن فــزاعــة األم ــن نجحت حتى اآلن فــي تحجيم
أي تـحــركــات مـعــارضــة وال ـق ـضــاء عـلــى أي شخص
ينوي مجرد إبــداء مالحظات على أداء الــدولــة ،حتى
لو كان من داخل مجلس النواب الذي بات أيضًا ٌ
قطاع
عريض من نوابه املحسوبني على الدولة ممنوعني من
الظهور إعالميًا.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ص ــار اإلع ـ ــام م ـع ـب ـرًا ع ــن ال ــدول ــة
وسياستها فـقــط ،إذ تـحــول إلــى أداة لتتبع الرئيس
وهو يعرض إنجازاته في مؤتمرات ال يحضرها إال
الوزراء وعدد محدود من النواب بجوار أعداد كبيرة
من العسكريني الذين يقومون على اإلشراف والتنفيذ
لغالبية املـشــروعــات مــن دون الــرجــوع إلــى الحكومة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ع ـب ــر الـ ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة ب ـه ــم .وطـبـعــا
يفوزون باملناقصات من دون مراجعة مالية للجدوى
االقـتـصــاديــة أو مــا يضمن التنفيذ بــأقــل األس ـعــار،
فجميع املشروعات التي ينفذها الجيش عبر «الهيئة

الهندسية» و«إدارة املهندسني العسكريني» ال تخضع
ســوى لرقابة الجيش نفسه ،كما ال تعلن تفاصيل
التنفيذ وإنما املبالغ اإلجمالية.
يـعــود الـخــوف فــي الــدولــة ،الـتــي تسيطر على األنـبــاء
وامل ـ ـقـ ــاالت ق ـبــل صـ ــدورهـ ــا ،إلـ ــى ال ـش ـع ــور ال ــواض ــح
بالغضب الشعبي جراء التقارير األمنية التي ترصده.
ففي األيــام املاضية ،باتت الرئاسة تهتم بنشاطات
السيسي إعالميًا أكثر من أي وقت ،ففي كل تحرك
له داخليًا وخارجيًا تصدر تقريرًا تلفزيونيًا يتناول
تفاصيل املـشــروعــات الـتــي يتفقدها الــرئـيــس حتى
لــو كــانــت مـشــروعــات بسيطة ،وه ــو سـلــوك «املــركــز
اإلعالمي ملجلس الــوزراء» أيضًا .وهذا املركز يشدد
على «إنـجــازات الطاقة والطرق» من دون حديث عن
الزيادات في تكاليف الحياة أو زيادة الرسوم وعوائد
صناديق الجيش والشرطة والقضاة من هذه الرسوم.
هكذا ،ال يتوقف الرئيس عن الحديث أمام الكاميرات
ل ـشــرح م ــا م ـشــروعــات ال ــدول ــة ،فــالـعــاصـمــة اإلداريـ ــة
الجديدة التي لن يقيم فيها إال األثرياء والتي تحولت
إل ــى م ـش ــروع رب ـحــي م ــن ال ــدرج ــة األول ـ ــى يحسبها
إن ـج ــازًا ،فــي حــن أن أكـثــر مــن  %80مــن املصريني
يــرون إعالنات كثيرة تخصها من دون أن يتمكنوا
من شراء  10أمتار فقط فيها .أيضًا ،من «اإلنجازات»
التي يحسبها السيسي على مواطنيه إنشاء مقرات
صيفية للحكومة فــي مدينة العلمني الـجــديــدة وفي
مبان لن يستفيد منها سوى
العاصمة اإلدارية ،وهي ٍ

النخبة الـحــاكـمــة ،بـجــانــب مـقــر لـ ــوزارة الــدفــاع ُيبنى
ليكون محصنًا وبعيدًا مــن املواطنني فــي العاصمة
الجديدة.

انفجار قنبلة بحافلة سياح فييتناميين
على رغم بوادر االستنفار األمني الكبير ،استهدفت
قنبلة حافلة تقل  14سائحًا من فييتنام كانوا في
طريقهم إلــى منطقة األه ــرام ــات لحضور «عــروض
الصوت والـضــوء» مساء أمــس ،ما أسفر عن مقتل
اثنني من السائحني باإلضافة إلــى املرشد املصري
وإصابة  13آخرين منهم السائق.
وح ـ ّـم ــل رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى مــدبــولــي ســائــق
الحافلة مسؤولية ال ـحــادث ضمنًا بعد «سـيــره في
طريق غير مؤمن» ،كما حرص على زيارة املصابني
في املستشفى بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.
وبينما فتحت األجـهــزة األمنية تحقيقات موسعة،
تـشـتــد حــالــة االسـتـنـفــار لـتــأمــن الـكـنــائــس املختلفة
بالتزامن مع احتفاالت املسيحيني .وقالت الحكومة
إنها تواصلت مع السفارة الفيتنامية للتنسيق في
ش ــأن الـضـحــايــا وامل ـصــابــن ،فــي وق ــت قــالــت أجـهــزة
األمن إن «استخدام قنبلة بدائية الصنع يؤكد نجاح
الجهود األمنية فــي إحـبــاط ق ــدرات اإلرهــابـيــن على
إحداث تفجيرات ضخمة» ،وسط توجيهات رئاسية
بـ«معالجة آثار الحادث سريعًا على املستوى الدولي
لتجنب أي آثار سلبية على القطاع السياحي».

