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عربيات ودوليات

تمثل متابعة ما يكتبه كبار امعلقن والصحافين وامراسلن في الوايات امتحدة نافذة مهمة معرفة اتجاهات الرأي العام
هناك وعلى نحو خاص لفهم امنطق الذي يتم فيه تفسير ااحداث الرئيسية في العالم.ومن هذا امنطلق تنشر «النهار»
في هذه الصفحة مختارات مترجمة من أهم امقاات والتحليات السياسية امنشورة في كبرى الصحف ااميركية
حول امستجدات العامية وخصوصا ما يتعلق منها بمنطقة الشرق اأوسط بالتعاون مع امركز العربي اأميركي
للترجمة واأبحاث واإعام «آكت» وهو أول مركز دراسات وأبحاث عربي أميركي مستقل ،تأسس في العاصمة
اأميركية واشنطن عام  2003ويعني برصد الداخل اأمييكي ومتابعة ودراسة و العاقات اأميركية مع العامن العربي
واإسامي وتحليل السياسات الخارجية تجاه منطقة الشرق اأوسط.

تسليح «الثوار» ليس السبيل الوحيد مساعدة سورية

ً
كتب مارك لينش مقاا نشرته مجلة «فورين بوليسي» تحت عنوان
ً
«تسليح الثوار ليس السبيل الوحيد مساعدة سورية» ,استهله قائا
ان السياسة اأميركية بحاجة الى ذلك النوع من التغيير ال��ذي طرأ
على الصراع السوري خال العام اماضي .فقد كانت معظم القرارات
السياسية الرئيسية التي اتخذتها ال��واي��ات امتحدة العام اماضي
صائبة ,مثل اامتناع عن التدخل عسكريً ومعارضة تسليح الثوار
وال�ح��ث على ال��وص��ول ال��ى ح��ل س�ي��اس��ي ,ول�ك��ن ه��ذا ل��م يمنع بعض
امسؤولن من التساؤل حول بدائل هذه القرارات.
وق��ال الكاتب ان��ه يتفق م��ع أع�ض��اء مجلس الشيوخ اأميركي الذين
ينادون بارسال مساعدات مباشرة الى امناطق التي يهيمن عليها

ال �ث��وار .اذ ينبغي ع�ل��ى واش�ن�ط��ن ال�ض�غ��ط م��ن أج��ل اس �ت �ص��دار ق��رار
جديد من مجلس اأمن يسمح لأمم امتحدة بارسال امساعدات الى
شمال سورية عن طريق ال�ح��دود التركية ,واذا ب��اءت ه��ذه امحاولة
بالفشل ينبغي أن تشرع واشنطن في تصعيد امساعدات .ولن تقود
هذه الخطوة الى تقديم امساعدة لعدد أكبر من السورين امحتاجن
فحسب ,ولكنها أيضً قد تغير امشهد ااستراتيجي في سورية .وا
ينبغي أن تحاول الوايات امتحدة اامتناع عن ربط مسعى تقديم
امساعدات عبر الحدود التركية باستراتيجية سياسية تهدف لتعزيز
امعارضة السورية .حيث ان امساعدات اانسانية اأميركية لم تحقق
حتى اآن سوى تقدم صغير في تعزيز أهدافها ااستراتيجية أو في

لبنان على شفا كارثة جديدة مع تزايد أعداد الاجئن

أعدت آن بارنارد تقريرً نشرته صحيفة «نيويورك
تايمز» تحت عنوان «لبنان على شفا كارثة جديدة
م��ع ت��زاي��د أع ��داد ال��اج�ئ��ن» ,أوردت فيه أن موجة
م �ت��واص �ل��ة م ��ن ال��اج �ئ��ن ال �س��وري��ن ال �ف��اري��ن من
ال�ح��رب اأه�ل�ي��ة امتصاعدة ف��ي بلدهم ق��د تسللت
بهدوء إلى لبنان.
ح�ي��ث تشير اح �ص��اءات اأم ��م ام�ت�ح��دة إل��ى وج��ود
أك�ث��ر م��ن  305أل��ف اج��ئ س��وري ف��ي ل�ب�ن��ان ,ولكن
ام �س��ؤول��ن ام�ح�ل�ل��ن وع �م��ال اإغ ��اث ��ة ي �ق��ول��ون إن
ال� �ع ��دد ال �ح �ق �ي �ق��ي ي �ص��ل إل� ��ى  400أل� ��ف اج� ��ئ في
ه� ��ذا ال �ب �ل��د ال �ص �غ �ي��ر ذي اأرب� �ع ��ة م��اي��ن ن�س�م��ة.
وم��ن جانبها ,تترك الحكومة اللبنانية الاجئن
السورين الذين يتوافدون على أراضيها لتدبير
شؤونهم بأنفسهم.

ح �ي ��ث إن� �ه ��ا ل� �ج ��أت ف� ��ي ال� �غ ��ال ��ب إل � ��ى ت �ج��اه��ل
ام�ش�ك�ل��ة وإل �ق��اء ام�س��ؤول�ي��ة ع�ل��ى ع��ات��ق زع�م��اء
امجتمعات امحلية ,وذل��ك نتيجة انقسامها
العميق حول الصراع السوري ولخشيتها من
ت �ك��رار أزم ��ة ال��اج �ئ��ن ال �ت��ي وق �ع��ت ق �ب��ل ث��اث��ة
عقود تقريبً.
َ
وتمكن لبنان حتى اآن من الحفاظ على التوازن
الدقيق الذي يقوم عليه ,ولكن هناك شعور متزايد
ب��ال �ت �ه��دي��د .ح �ي��ث ت �ت �ص��اع��د ال �ت ��وت ��رات ال�ط��ائ�ف�ي��ة
ب�ص��ورة مستمرة؛ ووق�ع��ت اش�ت�ب��اك��ات ب��ن ال�ث��وار
ال�س��وري��ن ال�ف��اري��ن إل��ى ال�ق��رى ال�ح��دودي��ة وجنود
لبنانين؛ كما أس�ف��ر رد فعل الحكومة الضعيف
ع��ن ت��أخ��ر ام�س��اع��دات ال��دول�ي��ة بينما ي��وش��ك صبر
وأموال امتطوعن امحلين على النفاد.

التحركات اماكرة إيران

ك�ت��ب ك��ل م��ن م��اي�ك��ل ماكوفسكي وب��اي��ز
م� � �ي � ��زت � ��ال ،م � ��دي � ��را م� � �ش � ��روع ال �س �ي ��اس ��ة
الخارجية في مركز السياسات الحزبية،
ً
م�ق��اا نشرته مجلة «وي�ك�ل��ي س�ت��ان��درد»
تحت عنوان «التحركات اماكرة اي��ران»،
أش ��ارا ف��ي مستهله ال��ى ح��اج��ة ال��واي��ات
ام �ت �ح��دة ال ��ى ف �ه��م ااس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال�ت��ي
تستخدمها اي��ران في التفاوض مع بدء
جولة جديدة من امحادثات الدولية حول
ب��رن��ام�ج�ه��ا ال �ن��ووي .ح�ي��ث س ��ارت اي��ران
في الفترة اأخيرة على نهج استراتيجي
م �ت �ن��اق��ض ان �ت �ق �ل��ت ف �ي ��ه ب� ��ن ت�خ�ف�ي��ض
وت �ص �ع �ي��د وت� �ي ��رة ب��رن��ام �ج �ه��ا ال� �ن ��ووي،
ولكنها تسعى اآن بدهاء بعد أن كسبت
بعض ال��وق��ت ال��ى ال�ت�ه��رب م��ن الضغوط
ال��دول �ي��ة وااس � ��راع ن�ح��و ام �ت��اك ق ��درات
اأسلحة ال�ن��ووي��ة .فقد أعلنت اي��ران في
 12فبراير أن�ه��ا ق��ام��ت بتحويل ج��زء من
م �خ ��زون ال �ي ��وران �ي ��وم ام �خ �ص��ب ب��درج��ة
ن �ق ��اء  20ف ��ي ام �ئ ��ة ال� ��ى وق � ��ود ل�ت�ش�غ�ي��ل
مفاعل اأب �ح��اث ،وه��و م��ا أك��دت��ه الوكالة
ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة اح �ق��ً .وأش ��ارت
ه��ذه ال �خ �ط��وة ،وه��ي ال�ث��ال�ث��ة م��ن نوعها
خال العام اماضي ،الى أن ايران تحاول
تخفيض وتيرة البرنامج النووي .حيث
أف��ادت الوكالة الذرية في مايو ونوفمبر
ام��اض��ي ب��أن اي ��ران اس�ت�خ��دم��ت ج ��زءً من
ال� �ي ��وران� �ي ��وم ام �خ �ص��ب ل�ت�ص�ن�ي��ع وق ��ود
امفاعل.
وأوضح الكاتبان أن ايران كانت لتتجاوز
الخط اأح�م��ر لتصنيع القنبلة النووية
ال �ح��د اأدن ��ى م��ن ال �ي��وران �ي��وم امخصبال��ازم ان�ت��اج س��اح ن��ووي -ف��ي نوفمبر
اماضي .ولكن من خال تحويل جزء من
ال �ي��وران �ي��وم ام�خ�ص��ب ال��ى وق ��ود ن��ووي،
أرج��أت اي��ران هذا اموعد امتوقع امتاك
ق��درات اأسلحة النووية ال��ى شهر مايو
ال � �ق� ��ادم ،م �م��ا أك �س �ب �ه��ا ح ��وال ��ي  7أش �ه��ر
للمماطلة .ويتماشى هذا ااطار الزمني
م��ع ال �خ��ط اأح �م��ر ال� ��ذي وض �ع��ه رئ�ي��س
ال� ��وزراء ااس��رائ�ي�ل��ي بنيامن نتانياهو
ال�ع��ام ام��اض��ي للتهديد ضمنً باللجوء
الى العمل العسكري قبل أن تمتلك ايران
اليورانيوم ال��ازم لصنع القنبلة .ووفقً
لتقرير أخ�ي��ر ص��در ع��ن ال��وك��ال��ة ال��ذري��ة،
قامت ايران مجددً بتحويل  10كيلوغرام
م��ن ال �ي��وران �ي��وم ،ول ��ذا ف�م��ن امعتقد أنها
ستصل الى ذلك الخط اأحمر في يونيو
القادم -مما يعني أنها كسبت شهرً آخر
قبل الهجوم ااسرائيلي .ومع ذلك ،أعلنت
ايران يوم  13فبراير أنها بدأت في تركيب

تعزيز نفوذ واشنطن داخ��ل سورية .وعلى الرغم من ال��دور الحيوي
ال��ذي تقوم به امنظمات اانسانية التقليدية ,ينبغي أن يوجه جزءً
كبيرً من امساعدات من خال ائتاف امعارضة السورية ,وذل��ك في
سبيل تعزيز قوات امعارضة ضد الرئيس بشار اأسد ومنافسيهم
ااسامين على حد سواء .وأشار الكاتب الى أن هناك احتمال قوي
ب��أن يوافق مجلس اأم��ن على تمرير ه��ذا ال�ق��رار الجديد ,وذل��ك أنه
سيكون من الصعب على روسيا استخدام حق النقض نظرً اعتراف
موسكو مؤخرً بخطورة الوضع اانساني ولقبولها بفكرة التفاوض
مع امعارضة .وق��د تساهم أيضً ال�ن��داءات ال�ص��ادرة من داخ��ل اأمم
ام�ت�ح��دة لتوثيق حجم م�ع��ان��اة ال�س��وري��ن ف��ي تمرير ال �ق��رار .كما أن

وي �ش �ي��ر ال �ت �ق��ري��ر إل� ��ى أن ل �ب �ن��ان ي �ش �ه��د ك ��ل ه��ذه
امشكات بينما لم تبدأ بعد امعركة على العاصمة
السورية دمشق؛ إذ يخشى اللبنانيون من أن تؤدي
الكارثة اإنسانية التي ستصحب معركة دمشق,
ام��دي �ن��ة ال �ت��ي ت�ت�س��م ب �ت �ع��ددي��ة دي �ن �ي��ة وس�ي��اس�ي��ة
وت �ض��م ح ��وال ��ي م �ل �ي��ون��ي ون �ص��ف م �ل �ي��ون نسمة
وتبعد مسافة نصف ساعة تقريبً عن الحدود ,إلى
تدمير الهدوء الهش الذي ينعمون به.
وي��وض��ح ال�ت�ق��ري��ر أن أزم ��ة ال��اج�ئ��ن ف��ي ل�ب�ن��ان ا
تتطابق مع الصورة امألوفة التي تضم معسكرات
ومخيمات واس�ع��ة وج�ي��وش م��ن منظمات اإغاثة
اأجنبية ,فهي أزم��ة أكثر ان�ت�ش��ارً .حيث يبدو أن
الاجئن ال�س��وري��ن يشغلون ك��ل زاوي��ة ورك��ن من
أركان لبنان.

ج �ي��ل ج��دي��د م��ن أج �ه��زة ال �ط��رد ام��رك��زي
في منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم
ب �ي �ن �م��ا ت ��واف� ��دت ت �ق ��اري ��ر ح� ��ول س�ع�ي�ه��ا
لشراء حلقات مغناطيسية خاصة لبناء
ام��زي��د م��ن أج �ه��زة ال �ط��رد ام��رك��زي .ولكن
م� ��اذا ت � َ�س ��رع ط� �ه ��ران ب��رن��ام��ج تخصيب
ال�ي��وران�ي��وم ف��ي ال��وق��ت ال�ت��ي تماطل فيه
على ما يبدو لكسب الوقت؟
وقال الكاتبان ان ايران لم تخفض برنامج
التخصيب بقدر كبير ،حيث ان العشرة
ك� �ي� �ل ��وغ ��رام ��ات ال � �ت ��ي ح��ول �ت �ه��ا م ��ؤخ ��رً
ت �ب��دو م��وج�ه��ة ن�ح��و ام �ف��اوض��ات امقبلة
ف��ي سبيل اف �س��اح ام �ج��ال أم ��ام اس�ت�م��رار
امحادثات -ام��ا أن اي��ران ا ت��زال مهتمة
بمسار التفاوض أو أنها ت��رى الجهود
الدبلوماسية كوسيلة أخ��رى للمماطلة.
وأشار الكاتبان الى أن ما تفعله ايران هو
ارج��اء اليوم ال��ذي ستكون فيه مستعدة
لصنع الساح النووي ،ولكن مع ضمان
أن تظل الفترة الزمنية التي ستستغرقها
لتحقيق ذل��ك قصيرة ق��در اام�ك��ان .ومن
ث� � َ�م ف� ��ان اي� � ��ران ت �ت �ج ��اوز ال� �خ ��ط اأح �م��ر
ااسرائيلي بدهاء بينما تصعد رهانات
الجولة القادمة من امفاوضات الدولية.
ح�ي��ث ت �ق��وم اي� ��ران بتصعيد ام��وق��ف من
خ� ��ال ااش � � ��ارة ال� ��ى أن �ه��ا س �ت �ك��ون على
وش��ك ام �ت��اك ق� ��درات اأس �ل �ح��ة ال�ن��ووي��ة
اذا ل��م ي�ت��م ال�ت��وص��ل ال��ى ات �ف��اق .وي�ه��دف
هذا التحذير غير امعلن الى ارغام القوى
الغربية على قبول اتفاق بشروط مواتية
للمصالح اايرانية ،مثل ااعتراف بحقها
ف ��ي ت �خ �ص �ي��ب ال� �ي ��وران� �ي ��وم .وردً ع�ل��ى
ذل��ك ،ينبغي أن ت��ؤك��د ال��واي��ات امتحدة
على التزامها منع اي��ران بكل م��ا أوتيت
م��ن ق ��وة م��ن ام �ت��اك اأس �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة،
ف��ي ح��ن ي�ج��ب أن ي �ع��ود ال��رئ�ي��س ب ��اراك
اوب ��ام ��ا ال ��ى ال �خ��ط اأح �م��ر ال� ��ذي رس�م��ه
خ � ��ال ان �ت �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��اس ��ة اأم �ي��رك �ي��ة
حول ق��درات اأسلحة النووية .وفي تلك
اأث � �ن� ��اء ،ي �ج��ب أن ي�ت�ج�ن��ب ال �ك��ون �غ��رس
اأميركي التخفيضات امتوقعة ميزانية
وزارة ال ��دف ��اع ،ف �ه��ذا م��ن ش��أن��ه تقويض
ام��وارد العسكرية اأميركية ال��ازم��ة في
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ب�ي�ن�م��ا س�ي�ع��د م��ؤش��رً
ع�ل��ى ض�ع��ف ال��واي��ات ام�ت�ح��دة ف��ي وق��ت
حاسم .ويختتم الكاتبان امقال بااشارة
ال��ى أن اي ��ران تبطئ برنامجها ال�ن��ووي
من أج��ل ااس��راع بمسارها نحو امتاك
أسلحة نووية ،وأنه ا ينبغي أن تخشى
ال��واي��ات امتحدة اظ�ه��ار قوتها م��ن أجل
تحقيق السام.

ففي البدايةَ ,
توجه معظم الاجئن _الذين ينتمون
إل��ى طائفة السنة  -إل��ى ام�ن��اط��ق السنية ام��وال�ي��ة.
ول�ك��ن بعد أن ام�ت��أت تلك امناطق وت��زاي��د شعور
قاطنيها بااستياء ,انتقل السوريون إلى مناطق
أخ��رى متعددة _م��ن القرى الجبلية التي يسكنها
امسيحيون إل��ى معاقل امسلمن الشيعة اموالن
لحكومة الرئيس السوري بشار اأسد.
وأش� � ��ار ال �ت �ق��ري��ر إل� ��ى أن ال �س ��وري ��ن ال �ف ��اري ��ن من
ع �م �ل �ي��ات ال �ق �ت��ل ال �ط��ائ �ف��ي ام� �ت� �ص ��اع ��دة وض �ع��وا
مخاوفهم ب�ج��وار م�خ��اوف ذل��ك البلد ال��ذي م��ا زال
يعاني من آث��ار الحرب اأهلية الطائفية .حيث إن
يفرضون اختبارً وك��ذل��ك يعتمدون على ال�ت��وازن
ام��رن ال��ذي نشأ في لبنان منذ انتهاء الحرب قبل
 22عامً.

ال�ت�ه��دي��د ال�ض�م�ن��ي بتنفيذ ج�ه��ود ااغ��اث��ة ه��ذه دون دع��م م��ن اأم��م
امتحدة من منطلق أن الحكومة السورية فقدت سيادتها على تلك
امناطق سيكون أكثر مصداقية من التهديدات بالعمل العسكري.
وأوض ��ح ال�ك��ات��ب ان م�ع��ارض��ي ه��ذه ااس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ي�خ�ش��ون م��ن أن
يتسبب تقديم امساعدات مباشرة عبر الحدود في فتح الطريق أمام
التدخل العسكري أو ف��ي تقويض امعايير القانونية الدولية التي
تحافظ على حياد جهود ااغاثة اانسانية .حيث تعتقد امنظمات
اانسانية أن امعارضة السورية تفتقر في الوقت الراهن الى القدرة
على التعامل مع أو تقديم امساعدات بشكل فعال ,في حن تخشى
الجماعات العاملة على اأرض من أن ه��ذا امسعى قد يهدد قنوات
امساعدات القائمة بالفعل .فقد تقع امساعدات في أيدي أمراء الحرب
امحلين ويستخدمونها كأداة في معارك سياسية داخل امعارضة,
كما قد تجعل عمال ااغاثة أهدافً عسكرية .ولكن خافً للخيارات
العسكرية ,فان مكاسب هذه ااستراتيجية تفوق التكاليف امتكبدة.
حيث ان امساعدات التي تسمح بها الحكومة السورية حاليً تخدم
سكان امناطق الواقعة تحت هيمنتها في امقام اأول ,وتترك أعدادً
هائلة من سكان امناطق امحررة في حاجة ماسة للمساعدة.
وفيما يتعلق ب��ال�ح��رب ,ي��رى الكاتب أن تسليح ال�ث��وار ليس امسار
اأفضل لكي تؤثر ال��واي��ات امتحدة على مسار ال�ص��راع ,وانما هو
تنسيق امساعدات العسكرية التي تتدفق على سورية بالفعل .فبينما
ُ
ت َوجه امساعدات اانسانية من خال امنظمات غير الحكومية التي
تعمل بموافقة من الحكومة السورية ,تتدفق امساعدات العسكرية
للثوار عبر دول الخليج والحكومات ااقليمية وامواطنن العادين.
وهذا يخلق وضعً سياسيً ذا تداعيات خطيرة للغاية ,مثل التشجيع
على انقسام امعارضة وتعميق اانقسامات السياسية والجغرافية
وح��ث امقاتلن على امضي قدمً ف��ي ال�ح��رب .واختتم الكاتب امقال
بااشارة الى أن اأوان قد فات على تجنب انتقال سياسي مضطرب
في سورية ,ولكن مع ذلك ينبغي بذل جهود فائقة لضمان امسارعة
باستعادة النظام والسيطرة فور سقوط اأسد.

ماذا اشترت اإمارات
طائرات بدون طيار؟!

أع� ��د دب �ل �ي��و ج� ��اي ه �ل �ي �غ��ن ت �ق��ري��رً ن�ش��رت��ه
ص �ح �ي �ف��ة «ل � ��وس أن �ج �ل �ي��س ت��اي �م��ز» ت�ح��ت
ع �ن��وان «اام � � ��ارات ت �ش �ت��ري ط ��ائ ��رات ب��دون
رب � � ��ان» ،أش � ��ار ف �ي��ه ال� ��ى أن دول � ��ة اام� � ��ارات
العربية امتحدة تقترب من ابرام عقد شراء
ط��ائ��رات ب ��دون رب ��ان م��ن ال��واي��ات امتحدة
اأم� �ي ��رك� �ي ��ة م� ��ن ط� � ��راز «ب � ��ري � ��دات � ��ور» .واذا
ت��م اب � ��رام ت �ل��ك ال�ص�ف�ق��ة ب �ن �ج��اح فستصبح
اام � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة ب��ذل��ك أول دول� ��ة خ ��ارج
حلف شمال اأطلسي تحصل على مثل تلك
الطائرات.
وأش ��ار التقرير ال��ى أن تلك الصفقة أث��ارت
ال �ق �ل ��ق ب� ��ن دع � � ��اة ال� �ح ��د م� ��ن ال �ت �س �ل��ح ف��ي
امنطقة.
هذا ولم يتم ااعان عن عدد تلك الطائرات
بدون ربان التي ستشتريها دولة اام��ارات
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ام � �ت � �ح� ��دة م � ��ن ش� ��رك� ��ة «ج � �ن� ��رال
أوت��وم�ي�ك��س» ف��ي صفقة تصل قيمتها الى
 197مليون دوار .وفيما يتعلق باأصوات

ام� �ن ��اه� �ض ��ة اب � � � ��رام ت� �ل ��ك ال� �ص� �ف� �ق ��ة ،اش � ��ار
ال �ت �ق��ري��ر ال ��ى ت �خ��وف ال �ب �ع��ض م ��ن وص ��ول
مثل تلك التكنولوجيا الى أي��دي امتطرفن
أو اس �ت �خ��دام �ه��ا ع �ل��ى ي��د ال �ح �ك��وم��ات ضد
مواطنيها.
ه��ذا وت�ن�ت�ظ��ر ال�ص�ف�ق��ة م��واف�ق��ة ال�ك��ون�غ��رس
ع�ل�ي�ه��ا ل �ي �ت��م اب ��رام� �ه ��ا ،ف �ه �ن��اك ال �ك �ث �ي��ر من
ُ
القيود التي تحد مثل تلك الصفقات الكبيرة
للطائرات بدون ربان.
ولفت التقرير ال��ى أن «جنرال أوتوميكس»
ص� �م� �م ��ت ن� �س� �خ ��ة ج � ��دي � ��دة غ � �ي ��ر م �س �ل �ح��ة
م ��ن ال � �ط ��ائ ��رات ط� � ��راز «ب� ��ري� ��دات� ��ور» ي�م�ك��ن
استخدمها للمهام ااستخباراتية وامراقبة
وااستطاع ،لكنها غير مجهزة باأسلحة.
والنسخة ال�ج��دي��دة م��ن تلك ال�ط��ائ��رات لها
ن �ف��س اأب� �ع ��اد ام ��ادي ��ة ل�ل�ن�س�خ��ة اأص �ل �ي��ة،
ً
ف� �ض ��ا ع� ��ن أن� �ه ��ا ت �ت �م �ت��ع ب �ن �ف��س ال �س��رع��ة
وال �ت �ح �م��ل ع �ل��ى ال �ط �ي��ران م��ا ي �ص��ل ال ��ى 35
ساعة متواصلة.

ن � �ش� ��رت ص �ح �ي �ف��ة «ك ��ري� �س� �ت� �ي ��ان س��اي �ن��س
م��ون �ت��ور» ت �ق��ري��رً أع ��دت ��ه ك��ري�س�ت��ن تشيك
تحت عنوان «هل يسعى اإخ��وان امسلمون
لقتل منظمات امجتمع ام��دن��ي؟» ،استهلته
م�ت�س��ائ�ل��ة ع �م��ا إذا ك��ان��ت ج �م��اع��ة اإخ� ��وان
ام�س�ل�م��ن ت�س�ع��ى ل�ق�ت��ل م�ن�ظ�م��ات ام�ج�ت�م��ع
ام ��دن ��ي ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن ق��ان��ون ال�ج�م�ع�ي��ات
اأه �ل �ي��ة ام �ق��دم م��ن وزي� ��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ام�ح�ل�ي��ة
امنتمي لحزب الحرية والعدالة يقيد بشدة
ح �ق��وق ت �ل��ك ام �ن �ظ �م��ات .ون �ق��ل ال �ت �ق��ري��ر عن
نشطاء حقوقين قولهم إن هذا القانون قد
ً
يشل حركة امجتمع امدني في مصر ،فضا
عن أنه عامة على انتقال اإخوان امسلمون
ت � �ج ��اه ت �ب �ن��ي ال � �ط� ��رق ال � �ت ��ي ك� � ��ان ي�ت�ب�ع�ه��ا
ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق حسني م �ب��ارك .كما أش��ار
التقرير إل��ى أن مسودة القانون من امرجح
أن يتم مراجعتها قبل أن ترسل إلى الجهة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة (م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى) ل�ل�م��واف�ق��ة
عليها ،إا أن قادة منظمات امجتمع امدني
ُ
وكثير من النشطاء أكدوا أن امسودة تظهر

أن ح� ��زب ال �ح ��ري ��ة وال� �ع ��دال ��ة ي �ت �ب �ن��ى ن�ف��س
ف�ل�س�ف��ة م� �ب ��ارك .ح �ي��ث ك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة في
ع �ه��ده ت ��رى أن ال �ج �م��اع��ات ام�س�ت�ق�ل��ة تشكل
تهديدً ،وفي ضوء ذلك سعت إلى التشديد
ع�ل��ى ن�ش��اط��ات�ه��ا وت�م��وي��ات�ه��ا .وك ��ان ح��زب
الحرية والعدالة قد قدم العام اماضي ،قبل
أن ُينتخب رئيسه د .محمد مرسي رئيسا
مصر ،اق�ت��راح��ً بقانون للجمعيات اأهلية
اقى ترحيبً حذرً من امنظمات الحقوقية،
إا أن محمد علي بشر ،وزير التنمية امحلية
ام�ن�ت�م��ي ل�ج�م��اع��ة اإخ� � ��وان ام �س �ل �م��ن ،ق��دم
اأسبوع اماضي مقترحً أكثر تشددً يذكرنا
بامشروع الذي قدمه أحد ال��وزراء السابقن
في حكومات عهد مبارك .إذ يتيح القانون
ال�ج��دي��د للحكومة ال�ت��دخ��ل ف��ي طريقة عمل
وت�ن�ظ�ي��م ت�ل��ك ام�ن�ظ�م��ات ،وس�ي�ف��رض ق�ي��ودً
مشددة على التمويل الخارجي للمنظمات
غير الحكومية ،وسيسمح للمرة اأولى في
التاريخ للسلطات اأمنية امصرية أن تراقب
منظمات امجتمع امدني بقوة القانون.

هل يسعى «اإخوان»
إلى قتل «امجتمع امدني»؟

نتانياهو «يشتري» غضب الفلسطينين بأموال الضرائب امجمدة

أعدت جويل غرينبيرغ تقريرً نشرته صحيفة «واشنطن بوست»
ت�ح��ت ع �ن��وان «إس��رائ �ي��ل ت��رف��ع ح��ال��ة ال �ت��أه��ب ع�ق��ب م�ق�ت��ل سجن
ف�ل�س�ط�ي�ن��ي» ،ق��ال��ت ف�ي��ه إن م�ق�ت��ل ال�س�ج��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ع��رف��ات
جرادات ،أثناء التحقيقات اإسرائيلية بعد أسبوع من امظاهرات
التي اندلعت للمطالبة بإطاق س��راح أربعة سجناء فلسطينين
َ
وصعد حالة
مضربن عن الطعام قد أث��ار خافات جديدة اأح��د
القلق في إسرائيل إزاء انتشار موجة اضطرابات الضفة الغربية.
حيث أعلنت السلطة الفلسطينية أن نتائج عملية التشريح التي
أجرتها الحكومة اإسرائيلية أظ�ه��رت تعرض السجن لتعذيب
ش��دي��د ،ف��ي ح��ن ق��ال��ت وزارة ال �ص �ح��ة اإس��رائ �ي �ل �ي��ة إن ال�ن�ت��ائ��ج

اأولية لم تحدد سبب الوفاة على الرغم من أنها لم تدعم امزاعم
اإسرائيلية السابقة التي أفادت بأن السجن توفي جراء السكتة
القلبية.
وبينما أث��ارت وسائل اإع��ام اإسرائيلية ام�خ��اوف ج��راء ان��داع
انتفاضة فلسطينية ثالثة ،أوفد رئيس الوزراء اإسرائيلي بنيامن
نتانياهو مبعوثً إلى السلطة الفلسطينية مطالبتها باستعادة
الهدوء ،في حن أمر حكومته باإفراج عن أموال الضرائب امجمدة
التي ُجمعت الشهر اماضي نيابة عن الفلسطينين.
حيث ك��ان��ت إس��رائ�ي��ل ق��د أوق�ف��ت ع��ائ��دات ال�ض��رائ��ب الفلسطينية،
التي تشكل ثلثي اإيرادات امحلية للسلطة الفلسطينية ،استجابة

ل�ن�ج��اح مسعى ااع �ت��راف بفلسطن ك��دول��ة غ�ي��ر ع�ض��و ف��ي اأم��م
امتحدة خال شهر نوفمبر اماضي.
وأشار التقرير إلى أن التوترات امتصاعدة في الضفة الغربية تأتي
قبل أس��اب�ي��ع م �ع��دودة م��ن زي ��ارة ال��رئ�ي��س اأم�ي��رك��ي ب ��اراك اوب��ام��ا
امقررة إلى امنطقة ،وفي خضم الجمود الذي يعتري جهود السام
وامصاعب ااقتصادية التي تؤرق السلطة الفلسطينية وتمنعها
عن دفع رواتب ما يزيد عن  150ألف موظف.
أوضح التقرير أنه بعد أيام من امواجهات التي نشبت بن مئات
امتظاهرين الفلسطينين والقوات اإسرائيلية في الضفة الغربية
والقدس ،هدد مقتل ج��رادات بإشعال احتجاجات واسعة النطاق

مما دفع الحكومة اإسرائيلية إلى رفع حالة التأهب بن قواتها.
وبينما اشتبكت حشود من امتظاهرين يوم اأحد مع قوات اأمن
في عدة مواقع بالضفة الغربية ،أعلن ال� 4600أسير فلسطيني في
السجون اإسرائيلية عن إضرابهم عن الطعام احتجاجً على وفاة
زميلهم  -وفقً إدارة السجون اإسرائيلية.
وأع �ل��ن ج�ه��از اأم ��ن ال��داخ �ل��ي اإس��رائ�ي�ل��ي ف��ي ب�ي��ان أن ج ��رادات
اع �ت��رف ب�ت��ورط��ه ف��ي ح ��ادث رش��ق ب��ال�ح�ج��ارة أس �ف��ر ع��ن إص��اب��ة
إسرائيلي في نوفمبر اماضي ،وأوضح البيان أن السجن توفى
ب�ع��د خ�م�س��ة أي ��ام م��ن اع�ت�ق��ال��ه خ��ال ع�م�ل�ي��ات ااس �ت �ج��واب دون
توضيح سبب الوفاة.

