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السياسيون اللبنانيون يتبرأون
من إفشال المبادرة الفرنسية

بعد ليبيا ..تركيا ترسل
مرتزقة سوريين لحرب
أرمينيا وأذربيجان

مصطفى أديب يعلن ّ
تنحيه عن مهمة تشكيل الحكومة لسقوط التوافق
بيروت – اش���تعلت دراما التصريحات
في لبن���ان بعد أن اعت���ذر رئيس الوزراء
المكل���ف مصطف���ى أدي���ب ع���ن تش���كيل
الحكوم���ة ،وأعاد المش���اورات إلى نقطة
الصف���ر ووض���ع األفرق���اء السياس���يين
ف���ي موقع من عمل على إفش���ال المبادرة
الفرنس���ية ،خاص���ة أن أغلبه���م يظه���ر
التمسك بها ،لكنه يعمل على إفشالها من
خالل استهالك الوقت.
وف���ي ر ّد أوّ ل���ي ،قال رئي���س مجلس
الن���واب نبي���ه ب���ري ،زعيم حرك���ة أمل،
إن حركته م���ا زالت متمس���كة بالمبادرة
الفرنس���ية ،ف���ي الوقت ال���ذي تجمع فيه
األوس���اط السياس���ية اللبناني���ة على أن
حرك���ة أمل وم���ن ورائها ح���زب الله ،أو
ما يطلق عليهما بالثنائي الش���يعي ،هما
من أفش���ل المب���ادرة الفرنس���ية ووضعا
أي تقدم إلنجاحها.
العراقيل أمام ّ
ووصف سليمان فرنجية ،الذي يتزعّ م
جماعة مس���يحية متحالفة مع حزب الله،
المبادرة الفرنس���ية بأنها “فرصة ذهبية
ويجب اإلسراع بتشكيل حكومة وفاقية”.
وق���ال التي���ار الوطن���ي الح���ر ،وهو
أسس���ه الرئي���س اللبناني
الح���زب الذي ّ
ميش���ال عون ،إنه ملت���زم بمبادئ الخطة
ّ
وحث ماكرون عل���ى مواصلة
الفرنس���ية
دعم لبنان .وأضاف أن الحكومة الجديدة
تحتاج إلى دعم التكتالت السياسية.
وأعلن رئيس الوزراء الس���ابق سعد
الحريري ،الذي دأب عل���ى القول إنه قدم
مبادرة إلنقاذ مسار المشاورات األخيرة،
“نقول إل���ى أولئك الذي���ن يصفقون اليوم
لس���قوط مب���ادرة الرئي���س الفرنس���ي
إيمانوي���ل ماك���رون إنك���م س���تعضون
أصابعكم ندما”.
وقامت مبادرة الحريري األخيرة على
اقتراح منح حقيبة المالية لوزير ش���يعي
“مس���تقل” بدل أن يع ّينه حزب الله بشكل
مباش���ر ،وهي المبادرة التي قوبلت بر ّد
فعل سلبي لدى اللبنانيين كونها مناورة
صغي���رة تس���مح برفع الح���رج عن حزب
ّ
وتمكنه من االحتفاظ بمكاس���به ،بدل
الله
ماذا ستفعل فرنسا بعدما
ّ
اختار لبنان جهنم؟

خيرالله خيرالله
ص5

الكل في لبنان يضع يده على قلبه
إنجاح مس���اعي مصطف���ى أديب لتحييد
الوزارات الس���يادية ع���ن الكتل الطائفية
المختلفة ومنحها لتكنوقراط.
وكان الرئيس اللبناني قد أش���ار إلى
جهنم في معرض تعليقه على الوضع في
بالده في إش���ارة إلى زيادة عجز الطبقة
أي نوع
السياس���ية عن اإلتيان بح���ل من ّ
لألزمة السياس���ية واالقتصادية والمالية
في لبنان.
وقل���ل متابعون للش���أن اللبناني من
ردة فعل باريس على انتكاس���ة مبادرتها
وما بدا من اس���تهانة بها ل���دى الثنائي
الش���يعي وحلف���اء مس���يحيين بعضهم
محس���وب تاريخيا على فرنسا ،مشيرين
إل���ى أن باري���س الت���ي تري���د االحتفاظ
بنفوذه���ا التاريخي في لبنان س���تضطر
إل���ى انتظ���ار مش���اورات جدي���دة بنفس
المقايي���س الحالي���ة عل���ى أم���ل تحقيق
اختراق.
ونقلت رويترز ع���ن مصدر مق ّرب من
الرئي���س الفرنس���ي إيمانوي���ل ماكرون
قوله إن فرنس���ا لن تخذل لبنان وذلك بعد
إعالن مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل

الحكوم���ة .وق���ال المص���در إن األحزاب
السياس���ية ف���ي لبن���ان ارتكب���ت "خيانة
جماعية".
وأعل���ن أديب الس���بت انس���حابه من
مهم���ة تش���كيل الحكوم���ة بع���د جه���ود
يوجه
اس���تمرت قراب���ة ش���هر ،وهو م���ا ّ
ضربة للمب���ادرة الفرنس���ية التي تهدف
إل���ى دفع زعماء لبنان للتكاتف كي تخرج
الب�ل�اد م���ن أس���وأ أزماتها من���ذ الحرب
األهلية بين عامي  1975و.1990
وكان أدي���ب ،الس���فير الس���ابق لدى
برلين ،قد ُكلف بتش���كيل حكومة في الـ31
من أغسطس بعد تدخل من جانب الرئيس
أمن توافقا على تسميته.
الفرنسي ّ
وبموجب خارطة الطريق الفرنس���ية
كانت الحكومة الجديدة ستتخذ خطوات
س���ريعة لمكافح���ة الفس���اد وتطبي���ق
إصالحات مطلوبة تضمن الحصول على
مس���اعدات دولي���ة بملي���ارات الدوالرات
إلنقاذ اقتصاد يرزح تحت جبل من الدين
العام.
وتل ّقى لبنان ضربة أخرى عندما وقع
االنفجار الهائل بمرفأ بيروت في الرابع

ودمر مس���احة واسعة من
من أغسطس ّ
العاصمة.
وأعل���ن أدي���ب ،وهو س���ني بموجب
نظ���ام المحاصص���ة الطائفي���ة ،تنحيه
ع���ن مهمة تش���كيل الحكوم���ة ،لكنه قال
إن لبن���ان يجب أال يتخل���ى عن المبادرة
الفرنسية.
وق���ال بع���د أن التق���ى بالرئي���س
اللبنان���ي ميش���ال عون “إنن���ي أؤكد أن
ه���ذه المبادرة يج���ب أن تس���تمر ألنها
تع ّبر عن نية صادقة من الدولة الفرنسية
الصديقة ومن الرئيس ماكرون شخصيا
بدعم لبنان ومساندته".
وأض���اف ف���ي بي���ان االعت���ذار “مع
وص���ول المجه���ود لتش���كيل الحكومة
إلى مراحله األخي���رة ،تب ّين لي بأن هذا
التوافق ال���ذي على أساس���ه قبلت هذه
المهمة الوطنية في هذا الظرف الصعب
من تاريخ لبنان لم يعد قائما".

حزب الله يدعم من وراء الستار
ترسيم الحدود بني لبنان وإسرائيل
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أنق��رة – تتح���دث تقارير س���ورية عن
تولي تركيا تجني���د المئات من المرتزقة
السوريين ضد أرمينيا في منطقة قرة باغ
االنفصالية التي ترفض غالبيتها س���لطة
أذربيجان ،في خطوة توحي بأن الرئيس
الترك���ي رجب طيب أردوغ���ان بات يو ّرط
بالده في بؤر توتر مختلفة للتغطية على
األزمات الداخلية المتراكمة.
وق����د ُنش����رت أخب����ار نق����ل المرتزقة
الس����وريين إل����ى ق����رة ب����اغ عل����ى مواقع
التواص����ل االجتماع����ي خ��ل�ال األس����بوع
الماضي وتداولها الالجئون والمعارضون
الس����وريون وغيره����م مم����ن يراقب����ون
التطورات في المنطقة ككل.
وس���اعدت وس���ائل اإلع�ل�ام التركية
واليوناني���ة في تأجيج الش���ائعات حول
ه���ذا الموض���وع .فقد صعّ ���دت تركيا من
خطابها ض���د أرمينيا في األيام األخيرة،
واتهمته���ا بأنه���ا “تلعب بالن���ار” وأنها
قد جن���دت “إرهابيين” .ويب���دو الخطاب
الجديد وس���يلة أنقرة لتبرير أزمة جديدة
والتدخل في القوق���از ،مما قد يؤدي إلى
تجنيد س���وريين كم���ا رأينا ف���ي حربها
األخيرة في ليبيا.
وفي أواخر يوليو ،تعهد وزير الدفاع
التركي خلوصي أكار بـ”االنتقام” للجنود
األذريي���ن الذين قتلوا في اش���تباكات مع
أرمينيا.
وطالب وزير الخارجية التركي مولود
جاويش أوغل���و ،في الـ 22من س���بتمبر،
أرمينيا بوقف “عدوانها” على أذربيجان.
وق���ال إن “أنقرة تقف جنبا إلى جنب
م���ع أذربيجان… ورحم الله الجنود الذين
سقطوا مؤخرا”.
ولسنوات ،حرصت تركيا على تجنيد
المتمردين الس���وريين كوس���يلة لتحويل
الوضع ف���ي س���وريا لخدمة سياس���تها
الخارجي���ة .فقد أنش���أت مجموعات مثل
فيلق الش���ام ث���م الجيش الس���وري الحر
والجي���ش الوطني الس���وري للقتال ضد
األكراد السوريين في عفرين.
ثم ج ّندت تركيا السوريين وأرسلتهم
للقتال ف���ي ليبيا أين و ّقع ح���زب العدالة
والتنمي���ة الحاك���م في أنق���رة صفقة مع
حكومة طرابلس المحاصرة حول الطاقة
والقواع���د العس���كرية .واآلن ،يب���دو أن
أردوغ���ان ،الذي يخلق أزمة دولية جديدة
كل شهر ،يستهدف أرمينيا.

وللمفارق����ة ،فقد خلقت أنق����رة أزمات
متتالي����ة هذا العام :في إدل����ب في فبراير
ومارس ،ثم في ليبيا في أبريل ومايو ،ثم
قصف ش����مال العراق في يونيو ويوليو،
وتهديد اليونان في ش����رق المتوس����ط في
أغس����طس وس����بتمبر .واآلن تتعهد بدعم
أذربيج����ان ف����ي اش����تباكاتها األخيرة مع
أرمينيا.
وقدّم مصدر س����وري ص����ورا ومقاطع
فيديو لحاف��ل�ات يُزعم أنها تحمل مرتزقة
سوريين جندتهم تركيا إلرسالهم باتجاه
أرميني����ا يوم األربعاء الـ 23من س����بتمبر.
وتش����مل تأكيدات بأن هؤالء الس����وريين
الذي����ن جندتهم أنقرة ه����م على صلة بمن
ارتكبوا جرائم في عفرين وتل أبيض.
وقال المصدر إن هن����اك مجموعة من
السيارات والحافالت على متنها  200فرد
م����ن المرتزقة مرتبطة بجماعة الس����لطان
م����راد الموالية لتركيا .وش����مل تس����جيل
ُنش����ر على اإلنترن����ت مجندين س����وريين
يزعمون أنهم أرس����لوا إلى قاعدة بالقرب
من الحدود مع أرمينيا.
ويق����ول التقري����ر إن الرج����ال الذي����ن
انضموا س����يتقاضون  500دوالر شهريا.
وبالطبع ،يتقاضى الضب����اط مبالغ أكبر.
ويشبه هذا األمر ،تلك الترتيبات المتخذة
م����ع اآلالف من الس����وريين الذين يعانون
من الفقر إذ جندتهم تركيا وأرسلتهم إلى
ليبيا بشكل غير قانوني.
ويق����ول مراقب����ون إن ه����ذا التدخالت
التركي����ة جزء م����ن خطاب أنق����رة الهادف
إلى تحوي����ل الصراع إلى قضي����ة دينية،
والس����اعي الس����تعادة النفوذ الذي كانت
تمتلك����ه اإلمبراطوري����ة العثمانية ،وهي
إمبراطوري����ة قومي����ة تركي����ة نجحت في
التمدد تحت شعارات دينية.
وفض��ل�ا ع����ن اس����تثمار التعاط����ف
اإلس��ل�امي ،واس����تقطاب المجموع����ات
المتش����ددة ألجندته����ا ،ف����إن المراقبي����ن
يلفتون إل����ى أن تورط تركيا في التوترات
وس����يلة من حكوم����ة أردوغان لتش����تيت
االنتب����اه ع����ن المش����اكل االقتصادية في
الداخ����ل وطريق����ة لتجني����د المزي����د م����ن
الالجئين الس����وريين الفق����راء تحت راية
الصراع الديني ضد “اإلرهابيين” لتأجيج
نيران القومية والتط����رف ،وهو الخطاب
الذي يحاول من خالله الحزب الحاكم في
تركيا تثبيت نفوذه محليا وإقليميا.

حزب الحكومة يدفع غرامات البناء لجذب الناخبين في مصر
غلق باب الترشح للبرلمان وسط جدل حول تأثير المال السياسي في االقتراع
أحمد جمال
القاه��رة – أغلق���ت الهيئ���ة العلي���ا
لالنتخاب���ات ف���ي مص���ر باب الترش���ح
النتخابات مجلس النواب ،الس���بت ،بعد
حالة من الش���د والجذب أحاطت بعملية
تش���كيل القوائم التي تمثل نصف مقاعد
البرلم���ان ،وظل حزب مس���تقبل وطن هو
األكثر دفع ًا بالمرشحين.
وأثار الحزب الوليد ،الذي يمثل ظهيرا
سياسيا ش���به رس���مي للحكومة ،الجدل
بش���أن اس���تغراقه في توزيع الرش���اوى
االنتخابية واهتمامه بالجوانب الخدمية
دون أن يطرح رؤية سياسية متماسكة أو
أي من
يقدم برنامجا انتخابيا محددا في ّ
االقتراعات السابقة.
وطرح إع�ل�ان الحزب أخي���را تحمل
قيمة التصالح ف���ي مخالفات البناء لـ 27

ألف ش���خص ،م���ن ذوي الح���االت األكثر
احتياج ًا ،تس���اؤالت حول تطوّ ر الدعاية
االنتخابية وطرق تقديم الرش���اوى ،التي
اعتمدت على توصيل الس���لع األساس���ية
للمواطني���ن في المناطق الش���عبية ،أمال
في اس���تمالتهم للتصويت ومنع العزوف
المعتاد لكثيرين.
يس���تفيد م���ن مس���اعدات الح���زب
ف���ي مخالفات البن���اء ألف حال���ة في كل
محافظ���ة ،وه���و رقم ضئيل ال يتناس���ب
م���ع إجمالي من يحق له���م التصويت في
االنتخاب���ات على مس���توى الجمهورية،
وعددهم نحو  62مليون ش���خص ،غير أن
الحزب يع���وّ ل على القيمة المعنوية التي
يمثلها انخراطه لدفع مئات الماليين من
الجنيهات ما يؤكد نفوذه.
ونجحت قوائم وترش���يحات الحزب،
المهجن���ة م���ن أحزاب ت���دور ف���ي فلكه
ّ

وبعضه���ا محس���وب عل���ى المعارضة،
في أن تك���ون محط أنظ���ار الناس ،وبدا
ككيان قريب من الحكومة ،وليكون وريثا
للحزب الوطني المنح���ل ،الذي حكم في
عه���د الرئيس األس���بق حس���ني مبارك،
حيث يتبنى سياسات قريبة منه ،ويطلق
تصورات ليست بعيدة عنه.
ويؤم���ن الح���زب ،الذي انخ���رط في
تحال���ف موس���ع يتش���كل م���ن  12حزبا
لخوض انتخابات البرلمان ،بأن أس���هل
الطرق للوصول إلى المواطنين هو تلبية
احتياجاته���م الرئيس���ية ،وه���ي طريقة
درجت عليها القوى واألحزاب الدينية.
ويس���عى “ح���زب الحكوم���ة” إليجاد
قواعد ش���عبية له من خالل تعظيم الدور
المجتمعي ،بذريع���ة تخفيف األعباء عن
الحكوم���ة التي وجدت نفس���ها في مأزق
بس���بب تصاعد حدة الغضب من قرارات

هدفت إلى تحصيل مزي���د من الضرائب
وارتف���اع رس���وم الخدم���ات بمس���توى
مرتفع.
ووجدت الحكومة المصرية نفس���ها
في موقف حرج عندما لجأ حزب مستقبل
وط���ن لتوزيع كراتي���ن الزيت والس���كر
واألرز ف���ي انتخاب���ات مجلس الش���يوخ
الماضية ،بع���د أن جرى تصوير لقطات،
أعادت إلى األذهان األسلوب الذي اتبعته
جماع���ة اإلخ���وان كرش���اوى انتخابي���ة
لح���ض المواطني���ن عل���ى التصوي���ت
ألعضائها.
وش���هدت محافظ���ات مصري���ة عدة
حاالت تذمر عق���ب تهديد الحكومة بهدم
آالف البناي���ات المخالف���ة م���ا ل���م يُقدم
أصحابها على دفع غرامات مقابل تقنين
أوضاعهم ،ما انعكس سلبا على حظوظ
المؤيدين لها في الشارع.

وي���رى مراقب���ون أن توقي���ت ق���رار
مس���تقبل وط���ن بحص���ر الح���االت
المس���تحقة لدف���ع الغرام���ات يض���رب
عصفوري���ن بحج���ر واحد ،فه���و يدعم
صورة الحزب ف���ي االنتخابات ،ويحقق
للحكوم���ة رغبة في تهدئ���ة األجواء في
القرى والنجوع الصغيرة ،ويتس���ق مع
إعالنها مد فترة التصالح لنهاية الشهر
المقبل.
ويفضي ربط المواطنين بالرشاوى،
وليس البرامج السياس���ية ،إلى منافسة
غير مش���روعة بين رجال األعمال الذين
جمال أسعد
ربط االنتخابات بالرشاوى
ال يخلق مستقبال واعدا
للديمقراطية

ال يتو ّرع���ون ع���ن دفع تبرع���ات لضمان
مش���اركتهم على قوائم الحزب ،وتؤدي
خس���ارة هؤالء االنتخاب���ات أو التخلي
الحزب عنهم ألي سبب إلى السقوط ،ألن
العالقة مع المواطنين لم تتأس���س على
الرؤى السياسية.
وق���ال المحل���ل السياس���ي جم���ال
أس���عد إن رهن المشاركة السياسية في
االنتخابات بالرشاوى المالية والعينية
ال يخلق مس���تقبال واع���دا للديمقراطية
والسياسة.
وأكد جمال ف���ي تصريح لـ”العرب”،
أن انتش���ار المال السياس���ي بقدر هائل
أمر طبيعي مع غياب األدوات المعنوية
الفاعل���ة ،وأضح���ت قوة األح���زاب في
الوق���ت الراهن محصورة في ميزان قوة
مادية غاشمة ،وليس النضال السياسي
أو المواقف التاريخية لكل حزب.
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