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طيران التحالف يدمر �إمدادات ع�سكرية للأكراد خ�شية �سقوطها بيد الإرهابيين

م�شروعان يت�صارعان في المنطقة� ،أحدهما تقوده رو�سيا والآخر �أميركا

هجوم جديد لـ «داع�ش» ومواجهات عنيفة في عين عرب
صعّ د تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
م��ن قصفه العنيف لمدينة عين
العرب السورية ،في وق��ت وصف
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
المسلحين األكراد باإلرهابيين.
يأتي ذل��ك ف��ي وق��ت واف��ق��ت فيه
الحكومة التركية على عبور مقاتلين
أكراد عراقيين عبر أراضيها والتوجه
إلى عين العرب ،فيما ألقت طائرات
أميركية أسلحة وذخ��ائ��ر لصالح
المقاتلين األكراد.
وتبدو معركة عين العرب أنها
ستطول أكثر بين المقاتلين األكراد
في المدينة ومسلحي «داعش» على
وقع المعارك الدائرة والتجاذبات
الدولية.
فهذه المدينة المحاصرة التي
ينظر ل��ه��ا بعين متقلبة م��ن قبل
التحالف األميركي والدول المشاركة
فيه شهدت سماؤها تحليقا ً للطيران
األميركي ..ليس في مهمة عسكرية
ه��ذه ال��م��رة ،ب��ل إلس��ق��اط معونات
قتالية من أسلحة ومعدات للمقاتلين
األكراد.
غير أن الخطوة األميركية دفعت
أحد المسؤولين األت��راك إلى اعتبار
تسليح األكراد في عين العرب خطوة
غير مسؤولة من قبل التحالف ومن
شأنها أن تهدد األمن القومي التركي.
وسبق تصريح هذا المسؤول تأكيد
إردوغان بأن بالده لن تسمح بدخول
أي أسلحة أميركية لعين العرب،
واصفا ً المقاتلين األكراد باإلرهابيين.
إمداد عسكري جاء من دون سابق
إن���ذار ،قدمته واشنطن ألك��راد عين
العرب على الرغم من تصريحات
سابقة لوزير خارجيتها جون كيري
الذي اعتبر أن إنقاذ عين العرب ليس
استراتيجية للتحالف ال��ذي تقوده
ب�لاده ،إال أن التحرك األميركي هذا
جاء بعيد لقاء عقد في باريس جمع
رئيس ح��زب االت��ح��اد الديمقراطي
ال���ك���ردي ص��ال��ح م��س��ل��م وال��م��وف��د
األميركي الخاص إلى سورية دانيال
روبنشتاين.
ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ح��زب ال��ك��ردي

بحث ا�ستراتيجي لناجي الزعبي في موازين القوى

طائرات التحالف تقصف إمدادات مقاتلي «وحدات الحماية»

قصف عين عرب من قبل داعش
نواف خليل ،الذي كشف أن التواصل
بين الحزب والمسؤولين األميركيين
بدأ قبل عامين سراً ،أكد أن محادثات
ب��اري��س شملت تفعيل التنسيق
العسكري بين الطرفين .تصريحات
قد تفيد بحسب المحللين بأن هناك
ما يشير إلى تفاهمات حصلت بين
الطرفين وانتهت بقبول بعض قيادات

األك��راد السوريين ش��روط واشنطن
وأنقرة ،خصوصا ً أن أك��راد سورية
لطالما رفضوا أن يكونوا ج��زءا ً من
المعارضة المسلحة ضد دمشق منذ
انطالق األزمة في سورية.
ويعتقد م��راق��ب��ون أن معونات
السالح ألك��راد سورية تحمل وجها ً
استراتيجيا ً تعتبره واشنطن أولوية

ل��ه��ا وه���و إدخ����ال جميع األط���راف
تحت رحمة رحى ما يحدث في عين
ال��ع��رب ،محولة إي��اه��ا إل��ى أرضية
لحرب استنزاف طويلة األم��د تفقد
ك��ل األط���راف قوتها وق��درت��ه��ا على
المواجهة؛ والنظر إلى واشنطن كأنها
المخلص والقبول بها حكما ً وحاكماً.
وإذا كانت معايير واشنطن تشهد

تقلبا ً تجاه عين العرب ،فأنقرة قد
شابهتها خصوصا ً بعد أن أعلن وزير
الخارجية التركي مولود شاويش
أوغ��ل��و أن ب�لاده ات��خ��ذت إج���راءات
ل��م��س��اع��دة المقاتلين العراقيين
األكراد المعروفين بالبيشمركة على
ال��وص��ول إل��ى مدينة عين العرب
مرورا ً بأراضيها.
ت��ح��رك ت��رك��ي م���واز ،إال أن��ه أقل
ضبابية من التحرك األميركي كما
ي��رى محللون؛ فالسماح لمقاتلين
أك��راد محسوبين على ق��وات تابعة
لرئيس منطقة كردستان العراق
مسعود بارزاني بالعبور إلى عين
ال��ع��رب ي��دل على ش��يء م��ا تحيكه
أنقرة؛ فبارزاني الذي اكتفى منذ شهر
برثاء عين عرب يحرك قواته اليوم
بمباركة تركية؛ وه��ذا ما يشير إلى
اتفاقات مع بعض القيادات الكردية
ال��س��وري��ة ل��ل��دخ��ول ت��ح��ت ع��ب��اءة
ب��ارزان��ي ال��ذي يسعى إل��ى تسويق
نفسه كملك لألكراد في المنطقة.
وفي السياق نفسه ،دمر طيران
التحالف الدولي الذي تقوده الواليات
المتحدة األميركية إمدادات عسكرية
للمقاتلين األكراد الذين يقاتلون في
مدينة عين العرب السورية.
وقالت القيادة األميركية الوسطى
للجيش األميركي في بيان لها إن
مقاتالته دم��رت إم���دادات عسكرية
للمقاتلين األك���راد ك��ان قد أسقطها
عن طريق الخطأ على مشارف بلدة
عين العرب .وأض��اف بيان القيادة
األم��ي��رك��ي��ة ال��وس��ط��ى أن ط��ائ��رات
التحالف الدولي استهدفت اإلمدادات
للحيلولة دون سقوطها ف��ي يد
مقاتلي تنظيم «داع��ش» المتطرف،
خالل عملية إلقاء أسلحة وإمدادات
لألكراد المحاصرين .
م��ن جهة أخ���رى ،ش��ن الطيران
األم��ي��رك��ي  6غ����ارات ج��وي��ة على
المنطقة المحيطة بالبلدة أصابت
م��واق��ع قتالية للتنظيم وشاحنة
تابعة ل��ه ،ول��م يبلغ ع��ن سقوط
قتلى في صفوف عناصر التنظيمات
اإلرهابية .

الجزائر تغلق حدودها مع تون�س قبيل االنتخابات

بن �سالل :كنا م�ستهدفين بعد �سورية
قال رئيس ال��وزراء الجزائري عبد
المالك سالل إن بالده كانت مبرمجة
لزعزعة االستقرار فيها مباشرة بعد
سورية.
ونقلت وكالة األن��ب��اء الجزائرية
(وأج) مقتطفا ً لخطاب س�لال أمام
ممثلي المجتمع ال��م��دن��ي لمناطق
ال��ج��ن��وب دع��ا فيه «إل���ى ال��ك��ف عن
االنقسامات والمغالطات وسياسة
فرق تسد».

وقال أيضا ً إن «الجزائر مستهدفة
وكانت مبرمجة بعد سورية للوقوع
ف��ي الالستقرار م��ن ط��رف ال��ذي��ن لم
يفهموا أن الشعب الجزائري هو شعب
أحرار».
وأكد سالل أن الجزائر «لن تتأثر ال
باإلرهاب و ال بما يسمى بداعش» وأن
«وح��دات الجيش الوطني الشعبي
ت��ق��وم ب���ج���دارة ب��ح��م��اي��ة ال��ح��دود
وتأمينها من التوترات الجارية في

منطقة الساحل».
من جهة أخ��رى ،ق��ررت الحكومة
الجزائرية إغالق المعابر الحدودية
الجزائرية مع تونس يومي  25و26
تشرين األول المقبلين ،تزامنا ً مع
موعد إجراء االنتخابات التشريعية
في تونس مع إمكانية تمديده يوما ً
إض��اف��ي�اً ،وض��م��ان الحد األدن���ى من
الخدمات والسماح بعبور الحاالت
اإلنسانية والطارئة ،بحسب جريدة

«الفجر» الجزائرية.
وأشار مصدر عسكري جزائري إلى
أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر
أوام��ره لقيادات الجيش بزيادة عدد
الجنود المرابطين على طول الشريط
الحدودي مع تونس وليبيا إلى حوالى
 10آالف عسكري ،وتكثيف اآلليات
والعربات والتجهيزات الحربية.
وعلى صعيد متصل ،ت��م أخيرا ً
إحباط محاولة لتسلل  9إرهابيين

ت�أجيل البت ب�شرعية اجتماع البرلمان في طبرق

الجي�ش الليبي نحو الكويفية والمتطرفون يح�شدون
ت��واص��ل ق��وات الجيش الليبي
تقدمها في مدينة بنغازي شرق
البالد،السيماتجاهمنطقةالكويفية،
وسط اشتباكات عنيفة سقط خاللها
قتلى ،فيما أعلن المتطرفون حشد
قواتهم لصد الهزيمة الكبيرة التي
ألحقها بهم الجيش الوطني ،تزامنا ً
مع تأجيل الدائرة الدستورية في
المحكمة العليا حكما ً بشأن شرعية
اجتماع البرلمان في طبرق إلى 5
تشرين الثاني.
وأع��ل��ن الناطق باسم الجيش
الوطني أحمد المسماري تقدم قوات
الجيش الوطني إلى منطقة الكويفية
في ضواحي بنغازي بعد سيطرتها
على منطقة سيدي منصور.
وأك���د ال��م��س��م��اري أن «ش��ب��اب
ب��ن��غ��ازي ي��دع��م��ون ال��ج��ي��ش في
معركته ضد التنظيمات اإلرهابية»،
مضيفا ً أن معظم مناطق المدينة
باتت تحت سيطرة األهالي وقوات
الجيش ،باستثناء بعض األحياء.
وي��ع��م��ل ال��ج��ي��ش ع��ل��ى ط��رد
المسلحين م��ن ب��ع��ض الجيوب
في بنغازي ،بحسب المسماري،
الذي لفت إلى تفادي قوات الجيش
اق��ت��ح��ام األح���ي���اء ذات الكثافة

إلى األراضي الجزائرية.
وأوضح المصدر نفسه أن المنطقة
شهدت ت��ب��ادال ً كثيفا ً إلط�لاق النار،
حيث تمكنت قوات الجيش الجزائري
من دح��ر عناصر المجموعة ،الذين
توجهوا نحو أدغال الجبال التونسية
الحدودية ،مشيرا ً إلى أنه تم إبالغ
الجيش التونسي بالعملية ،وإعطائه
جميع التفاصيل حول عدد اإلرهابيين
والوجهة التي فروا باتجاهها.

تقرير �إخباري
ت�أثيرات محتملة للي�سار في االنتخابات التون�سية
} ناديا شحادة

السكانية العالية ،ح��رص�ا ً على
أرواح المدنيين.

حرب قذرة

وك����ش����ف ال���م���س���م���اري أنَّ
المجموعات المتشددة عمدت بعد
أن أدرك���ت حتمية هزيمتها إلى
اللجوء لـ «الحرب القذرة» ،وذلك
باستهداف بعض ال��م��واق��ع عبر
هجمات انتحارية وتفجير سيارات
مفخخة ،ومن بين تلك العمليات،
وف��ق��ا ً ل��ل��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ج��ي��ش،
استهداف منزل قائد عملية الكرامة
ال��ل��واء المتقاعد خليفة حفتر في
بنغازي ،في هجوم لم يسفر عن

سقوط ضحايا إذ إن البيت كان
خالياً.
في المقابل ،دعت غرفة عمليات
م��ا يسمى ب��ـ «ث���وار ليبيا» كافة
القوات والكتائب المسلحة التابعة
لها ،التواصل مع أم��راء وحداتهم
ب��ص��ورة ع��اج��ل��ة ،ل��م��واج��ه��ة من
أسمتهم بالتابعين لقوات حفتر.
وذكرت الغرفة ،في بيان مقتضب
أول م��ن أم����س ،أن «ق����وات درع
ليبيا تدعو منتسبيها في المنطقة
الشرقية ،وجميع الكتائب المقاتلة،
للمرابطة ورف���ع درج���ة التأهب
وال��ت��واص��ل م��ع أم����راء وح��دات��ه��م
بصورة عاجلة».

م�صر :الإعدام لـ 7والم�ؤبد الثنين من «بيت المقد�س»
قضت محكمة عسكرية مصرية ،أم��س ،بإعدام
 7متهمين وبالسجن المؤبد الثنين آخرين من
تنظيم «أنصار بيت المقدس» في القضية المعروفة
إعالميا ً بـ»عرب شركس» ،وذلك على خلفية اتهامهم
بالهجوم على كمين مستطرد في محافظة القليوبية،
أسفر عن مصرع ع��دد من العسكريين من ضباط
الشرطة والجيش.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهما ً عدة،
منها االنتماء لتنظيم إرهابي والتخطيط لعمليات
إرهابية ،وتلقي تدريبات على األسلحة بمختلف
أنواعها ،وإط�لاق نيران وص��واري��خ ،والتخطيط
للهجوم على مبانٍ ومنشآت عسكرية.
وق��ال مصدر أمني مسؤول إن الجناة اعترفوا
بتنفيذ حادث مديرية أمن القاهرة ،واستهداف حافلة
القوات المسلحة وكمين الشرطة في قليوب في

شباط الماضي ،مضيفا ً أنهم فخخوا موقعا ً لهم في
عزبة عرب شركس ،ونجحت قوات اﻷمن في ضبط 9
عناصر منهم وقتل  6آخرين ،كما تم ضبط نصف طن
من المواد المتفجرة ومصدرها ليبيا.
وأض��اف المصدر أن المتهمين اعترفوا بتلقي
تدريبات عسكرية ف��ي س��وري��ة ،وعقب عودتهم
قاموا بتدريب بعض العناصر على كيفية استخدام
السالح ،وإعداد العبوات الناسفة التي تستخدم في
العمليات اإلرهابية.
ك��ذل��ك ،أك��د أن أع��ض��اء الخلية اع��ت��رف��وا خالل
التحقيقات بأنهم كانوا يخططون الغتيال الرئيس
عبد الفتاح السيسي ،عندما كان وزيرا ً للدفاع ،وأنهم
كانوا سيقومون بهذه المحاولة يوم القبض عليهم.
يذكر أن هذا الحكم هو األول من نوعه ضد عناصر
«أنصار بيت المقدس».

بدأ الع ّد التنازلي لالنتخابات التشريعة التونسية التي ستقام نهاية هذا
األسبوع .ثالثة أيام تفصلنا عن انتهاء الحمالت االنتخابية لألحزاب المشاركة
في االنتخابات التشريعية المفصلية التي تشهد منافسة شديدة بين أهم
مكونات الساحة السياسية وستكون نتائجها مؤشرا ً على شعبية األطراف
التي تخوضها ورجاحة خياراتها السياسية ،ومن المتوقع أن تتجه الخريطة
السياسية الجديدة نحو استقطاب ثنائي بزعامة حزبي النهضة ونداء تونس
مع تأثيرات محتملة لألحزاب اليسارية والقومية.
فالجبهة الشعبية تعتبر من أهم االئتالفات اليسارية التي عُ لّقت عليها آمال
شعبية كبيرة .وبعد الصفعة التي تلقتها خالل انتخابات  ،2011حاولت
القوى اليسارية إعادة تشكيل كيانها الذي يضم قوى بعثية وقومية ويسارية
وشخصيات سياسية مرموقة ،لعل أهمها الشهيد شكري بلعيد والقيادي حمة
الهمامي الذي يحافظ في خطابه على الخطاب اليساري القديم القائم على
التنظير ألفكار وبرامج اقتصادية مختلفة ،يرى المراقبون أنها لم تعد مقنعة في
ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد والتي تحتاج الى حلول
واقعية.
زعيم االئ��ت�لاف الحزبي اليساري والمرشح لالنتخابات الرئاسية حمة
الهمامي ،الذي يعتبر أحد أبرز أع��داء جماعات اإلس�لام السياسي ،يؤكد فوز
الجبهة الشعبية بما ال يقل عن  20مقعدا ً في البرلمان بالرغم من إغراق الحمالت
االنتخابية بالخطاب الديني في المساجد والمال السياسي القادم من الخليج
وشراء الذمم .ويشدد في حملته االنتخابية على طرح مسائل جوهرية ،من أهمها
ضرورة تطبيق العدالة االجتماعية والحد من انتشار الرأسمالية والتقلص من
الفوراق االجتماعية ،ويعمل على فضح فشل حكومة الترويكا ويحذر من الخطر
اإلرهابي الذي تمثله حركة النهضة اإلخوانية بزعامة راشد الغنوشي الذي
يعتبره ال فقيها ً وال سياسياً ،وإنما شخصية تمارس النفاق السياسي من أجل
العودة للحكم وأنه لم يتخ َّل عن استراتيجية اإلخوان المسلمين التي تستعمل
الدين لغايات سياسية.
وجوهر خطاب الجبهة الشعبية يكمن في الحديث عن عدم التحالف مع
الترويكا ،وتحالفتها المستقبلية تحددها موازين القوى التي ستفرزها صناديق
االقتراع ،كما وعن ضرورة انتصار القوى الديمقراطية التقدمية لضمان بناء
جمهورية ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات ويكون فيها القضاء مستقالً
ونزيهاً.
فبالرغم من أن االئتالف اليساري يعتبر مكونا ً أساسيا ً للمشهد السياسي
التونسي ،حيث نجح في أكثر من مناسبة في قلب موازين القوى ،إال أن الجبهة
الشعبية ،أكبر ائتالف يساري في تونس ،بقيت مجرد رقم في المعادلة ،إذ يسهل
الضغط عليها وحصرها من طرف حركة النهضة بفضل خطابها الديني المؤثر
على شريحة شعبية واسعة.
والمتابع للشأن السياسي يالحظ أن نشاطات الجبهة الشعبية في حملتها
االنتخابية بقيت م��ح��دوة ،األم��ر ال��ذي أث��ار تساؤل عديد المهتمين بالشأن
السياسي ،خصوصا ً أن مسألة بحث التونسيين عن بديل سياسي ناجع ال يزال
قائماً ،وهذا كان سببا ً أساسيا في امتناع عدد من التونسيين عن التسجيل في
االنتخابات.
فهل ستضم قبة البرلمان كتلة يسارية؟ وإن حصل ذلك ،هل ستعكس تطلعات
اليسار التونسي بمختلف مكوناته؟

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
تحدث العميد األردني المتقاعد ناجي الزعبي بعنوان
«موازين القوى» في رؤية استراتيجية شاملة لما يجري
ف��ي المنطقتين العربية واإلس�لام��ي��ة وف��ي ال��ع��ال��م ،عن
حقائق ال��ص��راع القائم بين مشروعين ،أحدهما غارب
بقيادة الواليات المتحدة األميركية واآلخر صاعد متعدد
األق��ط��اب ،وم��ا يملكه المشروعان من ف��رص وتحافات
وعناصر إخفاق ون��ج��اح .وم��ن خ�لال رؤي��ة موضوعية
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��ع��ي��دة ال���م���دى ،وج���د ن��اج��ي ال��زع��ب��ي أن
المستقبل للمشروع الصاعد ال��ذي من رم��وزه سورية
وروس��ي��ا والصين وإي���ران وأميركا الالتينية وغيرها،
ونظرا ً ألهمية الحديث نورده كما وصلنا :
يشهد العالم والحقبة الزمنية الراهنة صراعا ً محتدما ً
تتشبث من خالله الرأسمالية برحلة البقاء التي أوشكت
على النهاية ضد عالم يسعى إلى التحرر من ربقة البؤس
واالستغالل والهيمنة والنضال من أجل عالم خال من
الهيمنة والقطب الواحد لفضاء عالم متعدد األقطاب .
وق��ال الزعبي أننا نشهد في ه��ذه األي��ام ص��راع��ا ً بين
مشروعين ،م��ش��روع مواصلة الهيمنة األميركية على
العالم واستمرار النهج الرأسمالي الليبرالي وصناعة
البؤس والتخلف والتبعية والمرض والبطالة والحروب،
لتوظيف رأس المال على شكل قروض للدول المتخلفة
نظرا ً لفوائد القروض العالية التي تجنيها والتي تفوق
عوائد المنتجات الصناعية بمئة م��رة ،ثم مواصلة نهب
ث����روات ه���ذه ال��ش��ع��وب وت��ط��وي��ع ال��ع��ال��م ومؤسساته،
ومشروع اإلطاحة بالهيمنة وإحالل عالم متعدد األقطاب
خال من استغالل الرأسمالية وتقاسم الثروات والتقنيات
والمكاسب .
وأضاف الزعبي :لقد تبدت تجليات هذا الصراع على
شكل بؤر توتر تفتعلها اإلدارة األميركية في المسرح
الدولي.
لكن على غير ما تشتهيه اإلمبريالية ،حسمت أميركا
الالتينية موقفها وخرجت من بيت الطاعة األميريكي
الى غير رجعة .وكانت آخر مظاهر الحسم فوز الرئيس
البوليفي اليساري إيفو موراليس .
وف���ي أوك��ران��ي��ا ،ال��ح��اف��ة ال��غ��رب��ي��ة ل��روس��ي��ا والتهديد
األطلسي المفترض ،جرى قلب المعادلة رأسا ً على عقب،
إذ لعبت روس��ي��ا ب��ذك��اء على معالجة الموقف ،وضمت
القرم وباتت ثروات بحر قزوين ملكا ً للدول المطلة عليه،
وفق قرارات مؤتمر الدول المحيطة به .وجرى محاصرة
النفوذ الصهيوني بمصالح أعلى ألذربيجان ،ثم أصبح
تصدير ال��غ��از عبرها م��ت��اح��اً ،كما ح��ال��ت روس��ي��ا دون
إلحاق أوكرانيا باالتحاد األوروبي وبدا أن الكونفدرالية
الروسية األوكرانية قادمة ال محالة .
وفي هونغ كونغ ،تكشفت اللعبة األميركية السخيفة
على الوتر نفسه الستفزاز الصين ،التي باتت أكثر يقينا ً
بضرورة تصفية النهج األميركي بافتعال األزمات أينما
حل .
واالن���س���ح���اب االم��ي��رك��ي م���ن أف��غ��ان��س��ت��ان ق����ادم في

نهاية العام هذا العام ،وأوراسيا «قلب العالم» ستصبح
ملكا ً لشعوبها .وستبقى كوريا الديمقراطية االحتياط
االس��ت��رات��ي��ج��ي للنهج ال��م��ن��اه��ض ل��ل��م��ش��روع األميركي
االستعماري .
تركيا تواجه رادع��ا ً روسيا ً وإيرانيا ً ال طاقة لها على
مقارعته .فالرسائل التي توالي إيران إرسالها إلى تركيا
وأميركا وال��ع��دو الصهيوني وك��ل األدوات في المنطقة
صريحة وواضحة وال مجال لتأويلها .
كما أن وحدة األكراد الذين أدركوا أنها السبيل الوحيد
لحماية أنفسهم من الخطر التركي قادمة ،والقنبلة العربية
العلوية في تركيا تنتظر فتيل اإلشعال .
وتابع الزعبي :نشهد في السعودية ،الحليف األميركي
 الصهيوني الواهن المتداعي ،نظام أس��رة مفرطة فيالتخلف والجهل وانعدام البصيرة ،وصفعات متتالية كان
آخرها التحوالت اليمنية الدراماتيكية ،وبهذا بات النظام
المتهاوي بعد فشله في أدواره كافة التي أوكلت اليه عبئاً،
كما العدو الصهيوني ال��ذي لم يستطع تحقيق أغراض
العدوان األخير على غزة المحاصرة ،وأصبح بعد عملية
شبعا مذعورا ً مسكونا ً بهاجس حزب الله الذي سيحتل
إصبع الجليل ثم الجليل كله ال محالة ويحسم بالتزامن مع
الثورة اليمنية ،معركته ،مع مشتقات اإلرهاب الوهابية،
ويثبت بما ال يقبل الشك أن دور العدو الصهيوني كرأس
حربة أميركي قد ولى إلى غير عودة .
أم��ا النظام األردن���ي فهو كشركة على وش��ك اإلعالن
عن إفالسها ،وبالتالي فهو ملحق ب��األدوات منتهية مدة
الصالحية بال وزن وال حيثية.
وخلص ناجي الزعبي الى أن روسيا باتت قوة عظمى
تقبض ع��ل��ى أوراس���ي���ا ،وب���اب ال��م��ن��دب وم��ض��ي��ق هرمز
ممرين للنفوذ واألساطيل الروسية.
وباتت إي��ران ب��دوره��ا ق��وة إقليمية عسكرية ونووية
واقتصادية تقبض على مضيق هرمز وب��اب المندب،
فيما تبحث أوروبا الهرمة عن أساليب التخفيف ومعالجة
جراحها االقتصادية التي أثخنتها األزمات .
أما أميركا البراغماتية المثقلة باألزمات االقتصادية
والديون ،فتتخلص قريبا ً ربما بالقطعة أو بالجملة من
حلفاء الماضي  -أعباء الحاضر ،وتبحث عن مكان ما في
العالم الذي قذف بمصالحها ابتداء من باحتها الخلفية،
أميركا الوسطى والالتينية ،الى قلب العالم في أوراسيا،
ث��م ال���ى وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي ال���ذي يسطع ف��ي��ه ن��ج��م سورية
والمقاومة من العراق الى لبنان ففلسطين.
وهي تدرك أن موازيين القوى لم تترك لها سوى أن
تمد يدها لقيادة التحوالت التاريخية على األرض في
سورية .
هذا ما قصده رئيس ال��وزراء الروسي مدفيديف في
تصريحه ،حين ق��ال :أميركا لم تعد تتحدث عن إسقاط
األسد ،بل عن وسيلة إدارة الحوار معه .و»داعش» حكاية
م��ش��روع محكوم بالفشل أصبح مضحكا ً الحديث عن
مستقبل له .

م�شاركتنا في الحرب على االرهاب لحماية وتعزيز �أمن المملكة

العاهل الأردني :حرب �أهلية تدور داخل الإ�سالم
رأى العاهل األردني الملك عبد الله
الثاني أن هناك «حربا ً أهلية» تدور
داخ��ل اإلس�لام بين ق��وى «االع��ت��دال
وال��ت��ط��رف» ،وف��ق ما ج��اء في بيان
صادر عن الديوان الملكي األردني.
ونقل البيان عن الملك عبد الله
قوله خ�لال لقائه ع��ددا ً من النواب
األردن��ي��ي��ن م��س��اء االث��ن��ي��ن إن «كل
دول العالم في حرب بين االعتدال
والتطرف ،واليوم هناك حرب أهلية
داخ���ل اإلس��ل�ام ،لكن ل�لأس��ف نحن
كعرب ومسلمين لم نشعر لغاية اآلن
بخطورة هذا الوضع».
ول��ف��ت م��ن ج��ه��ة أخ���رى ال���ى أن
«هذا التطرف ال يقتصر على اإلسالم
ب���ل ي��ق��اب��ل��ه ت��ط��رف ف���ي س��ي��اس��ة
«إسرائيل»».
وق����ال« :ه��ن��اك ت��ط��رف إس�لام��ي
وأي��ض �ا ً ف��ي المقابل ي��وج��د تطرف

صهيوني ،وإذا ما أرادت كل األطراف
اإلقليمية والدولية محاربة هذا األمر،
فال يمكن القول إن هناك فقط تطرفا ً
إسالمياً ،بل يجب االعتراف بوجود
تطرف في جميع الجهات».
وتابع« :على الجميع أن يدركوا أن
المشكلة هي بين االعتدال والتطرف،
األمر الذي يتطلب من الجميع تحديد
موقافهم بين نهج االعتدال والتطرف،
وهو أمر ال يحتمل موقفا ً رمادياً».
وفي وقت سيطر تنظيم «الدولة
اإلسالمية» الجهادي خ�لال هجوم
كاسح على مساحات شاسعة من
سورية وال��ع��راق ويخوض معارك
ضارية لتوسيع مناطق سيطرته،
حذر الملك عبد الله من أن «الحرب
ع��ل��ى اإلره������اب» ستستمر لفترة
طويلة.
وق��ال بحسب ما ج��اء في البيان

إن «الحرب على اإلره��اب لن تكون
على م���دار ع��ام أو عامين ،ب��ل هي
ح��رب طويلة وت��ح��ت��اج لسنوات،
ف���إذا اح��ت��اج��ت ال��ح��رب العسكرية
فترة قصيرة ،ف��إن الحرب األمنية
واإليديولوجية ستأخذ وقتا ً أكثر،
رب��م��ا تمتد ال��ى  10أو  15ع��ام �اً».
وأض����اف أن «ال��م��م��ل��ك��ة األردن��ي��ة
الهاشمية ك��ان��ت وستستمر على
الدوام في محاربة اإلرهاب والتطرف،
بغض النظر عن مصدره ،وجميع من
يروجون له سواء باسم الدين ،وهم
منه براء ،أو غيره».
وأوض��ح أن «مشاركة األردن إلى
ج��ان��ب دول شقيقة وص��دي��ق��ة في
الحرب على اإلرهاب تصب في حماية
مصالح المملكة وتعزيز أمنها ،وسط
ما تعانيه دول الجوار والمنطقة ككل
من فوضى».

ً
بدال عن البرامج قبل االقتراع البرلماني
�أحزاب تون�س تلج�أ الى التح�شيد

المرزوقي واثق بفوزه في االنتخابات الرئا�سية
تولي األح��زاب الكبرى في تونس
أهمية قصوى للحشد الجماهيري
خالل حمالتها االنتخابية ،قبل موعد
إجراء االنتخابات التشريعية األحد
المقبل ،إذ يقتصر السباق المحموم
ب��ش��ك��ل خ���اص ب��ي��ن ح���زب ح��رك��ة
النهضة اإلسالمية وحزب حركة نداء
تونس ،وهما الحزبان المرشحان
للفوز باألغلبية ،فيما دافع الرئيس
التونسي المنصف ال��م��رزوق��ي عن
حصيلة عهده ،مؤكدا ً أن��ه «واث��ق»
من ف��وزه في االنتخابات الرئاسية
المقررة في  23تشرين الثاني التي
ستكون األول��ى من نوعها منذ ثورة
كانون الثاني .2011
وأك���د ال��م��رزوق��ي ،ف��ي تصريح
ص��ح��اف��ي ،أن��ه «واث����ق» م��ن إع��ادة
انتخابه ،مشيرا ًإلى أنه اكتسب «خبرة
كبيرة» في الرئاسة .ودافع مجددا ً عن
تحالفه مع حكومة النهضة ،معتبرا ً
أنه تمكن من مصالحة المعسكرين
اإلسالمي والعلماني ،فيما أشار إلى
أن «تونس حققت  50في المئة من
أهداف الثورة في زمن قياسي».

نصف المسافة

وق��ب��ل  5أي���ام م��ن االن��ت��خ��اب��ات
التشريعية المقررة في  26تشرين
األول الجاري ،قال المرزوقي« :لقد

قطعنا نصف المسافة ،لقد بنينا
دولة ديمقراطية ،ووضعنا دستوراً»،
وأض����اف أن «ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي
واالج��ت��م��اع��ي س��ي��أت��ي ف��ي وق��ت��ه،
يستحيل بناء أي شيء كان من دون
ت��واف��ق سياسي ،ان��ظ��روا إل��ى بقية
الدول الغارقة في الحرب والدماء»،
ف��ي إش���ارة إل��ى دول م��ا يسمى بـ
«الربيع العربي».
وحض المرزوقي التونسيين على
المشاركة بكثافة ف��ي االنتخابات
واالقتراع ضد عودة النظام السابق،
معتبرا ً أن االنتخابات تمثل «لحظة
حاسمة» لمستقبل البالد.

رجال بن علي

وي��خ��وض م��س��ؤول��ون سابقون
ف��ي ن��ظ��ام ال��رئ��ي��س المخلوع زين
العابدين بن علي غمار االنتخابات
الرئاسية المقررة في  23تشرين
الثاني .وقبلت الهيئة المكلفة تنظيم
االن��ت��خ��اب��ات ط��ل��ب��ات ت��رش��ح ست
شخصيات تقلدت مسؤوليات في
عهد بن علي ال��ذي حكم تونس 23
سنة (.)2011-1987
وفي حملة االنتخابات التشريعية،
يكاد السباق المحموم لحشد الجماهير
يقتصر بشكل خاص بين حزب حركة
النهضة اإلسالمية وحزب حركة نداء

ت��ون��س ،وهما ال��ح��زب��ان األك��ب��ر في
البالد ،ويتصدران على مدى األشهر
األخ��ي��رة استطالعات ال���رأي العام
بالنسبة إل��ى نيات التصويت في
االنتخابات.

تجمعات

ونظمت حركة النهضة تجمعا ً
شعبيا ً في مدينة صفاقس ،ثاني أكبر
المدن التونسية ،في مسرح مكشوف
بحضور نحو  12أل��ف �ا ً م��ن أنصار
الحزب ،بينما حشد «ن��داء تونس»
آالفا ً من أنصاره في مدينة القيروان
وسط تونس في اليوم نفسه.
ويتباهى الحزبان بنشر صور
ال��ح��ش��ود ع��ب��ر م���واق���ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي ،في الوقت ال��ذي يغيب
فيه ال��ح��دي��ث ت��م��ام�ا ً ع��ن البرامج
االنتخابية.
وقال المحلل السياسي نور الدين
المباركي إن «مسألة عدد األشخاص
الذين حضروا لكل حزب ال تعنيني
كثيراً ،ما يعنيني ولألسف أن اإلبهار
وأولوية الحشد والتجميع والتعبئة
أصبحت العنوان الرئيس للحمالت
االنتخابية» .وأضاف أن «التأثير في
المواطن ،ليس من خالل البرنامج،
وإنما من خالل الحشد الذي جمعه
هذا الحزب أو ذاك».

