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اتفاقية جنيف حول �أوكرانيا غير قابلة للحياة ...واليابان تخ�شى ال�صدام مع ال�صين
وا�شنطن تن ّبه «�إ�سرائيل» من تفكيك ال�سلطة الفل�سطينية ...وبلبلة داخل كيان العدو
حدثان ب��ارزان ك��ان محور اهتمام الصحف األجنبية من جهة ،والعبرية من جهة
ثانية .األزمة األوكرانية بعد اتفاقية جنيف ،كانت الموضوع األبرز للصحف الغربية،
خصوصا ً الروسية التي وصفت هذه االتفاقية بغير المفيدة ،وغير القابلة للحياة ،بينما
هاجمت الصحف األميركية باراك أوباما ألنه «ال يبالي» بالخطوط الحمراء التي أعلن
ّ
يتخطاها الرئيس الروسي فالديمير بوتين باستمرار.
عنها منذ فترة ،والتي ال

«ترود» اتفاقية جنيف حول �أوكرانيا غير قابلة للحياة
جاء في صحيفة «ترود» الروسيةُ :تظهر األحداث األخيرة أن التوصل إلى
اتفاقية جنيف بشأن األزمة األوكرانية كان أسهل من تنفيذها .فقبل خمسة
أيام ،عند التوصل في جنيف إلى اتفاقية بشأن أوكرانيا ،بالطبع لم يعتقد أحد
أن كافة المشاكل ستحل .عموماً ،هناك وجهات نظر متضاربة بشأن اتفاقية
جنيف .فمثالً في روسيا هناك من يشير إلى فشل الدبلوماسية الروسية ،في
حين هناك في الغرب من يعتقد بفشل دبلوماسيتهم ،المحلل العسكري في قناة
«فوكس نيوز» األميركية ،رالف بيترس على سبيل المثال ،يعتقد أن اتفاقية
جنيف هي فشل جديد للرئيس األميركي أوباما ،ألن بموجبها من حق روسيا
عمل ما تشاء في أوكرانيا ،وعلى كييف العمل على استعادة النظام واالستقرار،
ويضيف أن نص االتفاقية أحسن هدية للرئيس بوتين.
يمكن أن نستنتج من محصلة اللقاء الرباعي في جنيف :وقف العمليات
العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا ،مناقشة مسألة الفيدرالية ،واألهم من كل
هذا لم تتضمن االتفاقية أي إشارة إلى مسألة شبه جزيرة القرم ،أي أن الغرب
تقبل عودتها إلى روسيا.
يبيّن واقع الحياة أن التوصل إلى مثل هذه االتفاقيات أسهل من تنفيذها،
فكيف ال تسرع في نزع سالح مقاتلي «القطاع األيمن» وتحرير المباني المحتلة.
مقابل هذا ال يسرع المنتفضون في جنوب شرق أوكرانيا في تسليم اسلحتهم
والتفرق .المهم أن العمليات العسكرية الفعلية قد توقفت ،كما توقفت حركة
الطائرات واآلليات المد ّرعة.
على خلفية هذا ،يبدو أن سبب إلغاء يوليا تيموشينكو زيارتها إلى الواليات
المتحدة .يتمثل بعدم وجود من يرغب بلقائها من السياسيين .من جانب آخر
أعلن سكان مقاطعة زاكارباتية أنهم سيعلنون استقاللهم يوم  24من الشهر
الجاري .والسلطة الشعبية في مقاطعة لوغانسك أعلنت تشكيل قيادة موحدة
في جنوب شرق البالد ،وفي أوديسا أعلن عن تشكيل جمهورية نوفوروسيا
الشعبية .من جانب آخر وجهت وزارة الداخلية األوكرانية نداء إلى مقاتلي
«بيركوت» تدعوهم فيه إلى نسيان األحقاد القديمة وفتح صفحة جديدة
لحماية البلد من التفكك .كل هذا بعد ما تعرض له مقاتلو «بيركوت» على يد
سلطات كييف الجديدة .وها هي السلطات نفسها تطلب منهم الحماية.
يقول المحلل السياسي فيودر لوكيانوف ،رئيس تحرير مجلة «روسيا في
السياسة العالمية» ،إنه على رغم التوصل إلى اتفاقية جنيف ،إال أن أوكرانيا
تبقى على حافة االنفجار .المشاكل االقتصادية ـ االجتماعية متفاقمة ولم يعثر
لها على حل .االتفاقية هي حل وسط على ورق غير مجبرة وال تتضمن آلية
لتنفيذها .روسيا والواليات المتحدة تعمالن من أجل إدارة الصراع في أوكرانيا
ال تسويته.

«رو�سي�سكايا غازيتا»� :أوروبا بين التكامل
مع رو�سيا والتناف�س مع �أميركا
أجرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» مقابلة صحافية مع المندوب الخاص
للرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي لشؤون التعاون الفرنسي ـ الروسي
في المجال االقتصادي جان بيير توما ،الذي تناول العالقات بين روسيا والغرب
على خلفية األزمة األوكرانية .وقال توما« :قمت عام  2012بطلب من الرئيس
الفرنسي السابق ساركوزي وبالتعاون مع الخبراء الروس بإعداد تقرير من
شأنه إنشاء منطقة أوروبية روسية للتبادل الحر .وطرحت آنذاك فكرة تشكيل
فضاء اقتصادي في القارة األوراسية ال يض ّم روسيا وأوروبا فحسب ،بل والبلدان
األعضاء في رابطة الدول المستقلة ،بما فيها أوكرانيا .وقد بُحث هذا المشروع في
بعض العواصم األوروبية ،علما ً أن التقرير أكد أن روسيا تتكامل مع أوروبا من
ناحية اقتصادية خالفا ً للواليات المتحدة التي تنافسها».
وتنقل الصحيفة عن توما قوله إن االتحاد االوروبي لم يوافق على المشروع
على رغم أن الرئيس الروسي كان قد اقترح في مطلع السنة الجارية تشكيل
لجنة ثالثية مشتركة بمشاركة االتحاد األوروبي وأوكرانيا وروسيا ،والنظر في
مسألة إنشاء منطقة أوروبية روسية للتبادل الحر .وقال توما إن االتحاد األوروبي
ليس لديه مع األسف نهج سياسي واضح إزاء روسيا .وأعاد توما إلى األذهان
أن األعضاء في الجمعية العامة للحوار الفرنسي ـ الروسي كانوا قد دعوا االتحاد
األوروبي إلى التخلي عن فرض عقوبات على روسيا.
وتناول توما موضوع أوكرانيا إذ قال إن االتحاد األوروبي تعهد بمنح أوكرانيا
 11مليار دوالر .وتساءل توما من أين تلك األموال؟ لدى فرنسا ديون كبيرة .إال
إنها أعلنت في اآلونة األخيرة أنه يجب توفير  50مليار يورو لتمويل كييف.

«نيزافي�سيمايا غازيتا» :اليابان تخ�شى ال�صدام مع ال�صين
للمرة األولى منذ  40سنة ،بدأت اليابان توسيع قواعدها العسكرية .فعلى
مسافة  150كيلومترا ً من جزر «سينكاكو دياويو» المتنازع عليها ،ستنشئ
محطة لمراقبة تحركات الصين .الهدف من ذلك ،االستعداد لر ّد أيّ هجوم
محتمل من جانب الصين .الحكومة اليابانية متخوفة من احتمال قيام الصين
بتنفيذ سيناريو شبيها بالسيناريو الروسي في القرم ،لذلك فهي تسعى إلى
الحصول على ضمانات أميركية .واليابان في انتظار إعالن أوباما ،الذي سيزور
اليابان هذه األيام ،انه لن يسمح بتغيير الوضع الراهن.
خالل سنوات طويلة لم تكن في جزر «يوناغوني» الواقعة غرب اليابان
سوى نقط َت ْي حراسة ،كانت مهمتهما المحافظة على النظام في الجزيرة
التي يقطنها  1500نسمة فقط .ولكن كل هذا سيتغير ،إذ ستبنى محطة رادار
ويخصص لحمايتها  100جندي .ستسمح هذه المحطة لليابان
خالل سنتين
ّ
بالحصول على صورة متكاملة عن التحركات الصينية بحرا ً وجواً ،خصوصا ً
حول الجزر المتنازع عليها.
يقول أتسونوري أونوديرا وزير الدفاع الياباني« :نحن مص ّممون على الدفاع
عن جزيرة يوناغوني ،التي هي جزء من األراضي اليابانية» .وتفيد صحيفة
توسع شبكة قواعدها العسكرية في
«فايننشال تايمز» البريطانية إن اليابان ّ
هذه المنطقة منذ سنوات ،وإذا كانت روسيا هدفها إبان الحرب الباردة ،فإن
الهدف حاليا ً يتمثل بالصين التي تحدث بسرعة قواتها المسلحة وتدّعي ملكية
الجزر التي تعتبرها اليابان جزءا ً من أراضيها.
تتبع جزيرة «يوناغوني» محافظة «أوكيناوا» التي يرابط فيها القسم
األكبر من القوات المسلحة األميركية في اليابان .استنادا ً إلى هذا ،وإضافة
إلى االتفاقية األمنية بين طوكيو وواشنطن ،فإن الواليات المتحدة شاءت أم
أبت ،ستكون طرفا ً في النزاع الصيني ـ الياباني ،وهذا ما تسعى إليه اليابان.
لذلك ،سيعلن أوباما وآبي شجبهما الشديد انتهاك سفن الحراسة الصينية مياه
الجزر المتنازع عليها .مقابل هذا سوف يتعهد رئيس الحكومة اليابانية آبي،
بالتعاون مع واشنطن بشأن األزمة األوكرانية ،على أن يعلن أوباما أن الجزر
تقع ضمن بنود االتفاقية األمنية الموقعة بين الطرفين .ولكن المفاجأة كانت،
رفض الواليات المتحدة استفزاز الصين ،لذلك لم يذكر اسم الجزر في الوثيقة
المتوقع توقيعها بعد الزيارة.

الصحف الروسية أيضا ً سلّطت األضواء على بوادر األزمة بين الصين واليابان حول
«سينكاكو دياويو» المتنازع عليها ،وعالقة هذا النزاع بض ّم القرم من قبل روسيا.
أما الصحف العبرية ،فكان شغلها الشاغل تلويح رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس أبو مازن بح ّل السلطة وتفكيكيها ،واألنباء عن الوحدة مع حركة حماس ،ما أشعل
فتيل البلبلة في صفوف كيان العدو ،فانقسم الصهاينة بين مؤ ّيد ومعارض.

«وا�شنطن تايمز»� :أوباما ملزم بتبرير
قتل الم�شتبه في �صلتهم بالإرهاب
ذكرت صحيفة «واشنطن تايمز» األميركية في عددها الصادر أمس ،إن
محكمة استئناف اتحادية قضت بإلزام إدارة الرئيس باراك أوباما باإلفراج عن
وثائق قانونية داخلية تب ّرر عمليات القتل المستهدف في جميع أنحاء العالم
للمشتبه في صلتهم باإلرهاب سواء أميركيين أو أجانب.
وأشارت الصحيفة األميركية ،إلى أن القرار الصادر في قضية رفعها اثنان
من صحافيي جريدة «نيويورك تايمز» ،واتحاد الحريات المدنية األميركية ،من
المرجح أن يلقي ضوءا ً جديدا ً على استخدام اإلدارة األميركية الغارات الجوية
بطائرات من دون طيار في استهداف اإلرهابيين في الخارج.
وأدّى هذا البرنامج إلى مقتل مواطنين أميركيين ،مثل زعيم فرع تنظيم
القاعدة فى اليمن أنور العولقي ،الذي قتل في غارة طائرة من دون طيار في
اليمن عام .2011
وسعى مسؤولو اإلدارة األمريكية إلى اإلبقاء على المذكرات الداخلية التي
تتعلق بعمليات القتل هذه ،في سرية ،لكن الدائرة الثانية لمحكمة االستئناف،
قالت إن الحكومة الفدرالية تنازلت عن مزاعمها في الخصوصية من خالل
انتقال بعض الوثائق إلطالق سراحها والتحدث علنا ً عن البرنامج.
وقالت المحكمة في نص قرارها« :نحن ندرك ،في بعض الظروف ،إن حقيقة
التحليل القانوني الذي يتعلق بعملية مخططة من شأنه أن يخاطر بالكشف عن
تفاصيل العملية ،لكن هذا ال ينطبق على عمليات الطائرات من دون طيار والقتل
المستهدف الذي اع ُترف به علنا ً من قبل أعلى المستويات في الحكومة».
وتشير الصحيفة ،إلى أن قرار المحكمة ينقض قرار محكمة أقل درجة ،في
كانون الثاني  ،2013الذي قضى بأن الحكومة لم تنتهك أي قوانين من
خالل عدم تسليم الوثائق التي طلبتها صحيفة «نيويورك تايمز» وغيرها من
الكيانات .وقد وصف ديفيد ماكغرو ،محامي الصحيفة ،قرار محكمة االستئناف
بأنه انتصار للديمقراطية.

«تايم» :هل تزوّد �أميركا المجموعات الم�س ّلحة
في �سورية ب�صواريخ م�ضا ّدة للطائرات؟
قالت مجلة «تايم» األميركية ،إن المسؤولين في البيت األبيض يوازنون بين
إمكانية إرسال صواريخ أرض ج ّو إلى ما المجموعات المسلحة في سورية
إرهابي ممكن.
بمخاطر كابوس
ّ
وأش��ارت الصحيفة إلى أن مدير سابق في « »CIAوصف من قبل فكرة
سقوط هذه الصواريخ في يد متط ّرفين بأنها أسوأ كابوس ألميركا .ووجدت
دراس��ة أجريت في عام  2005أن واح��دا ً فقط من هذه الصواريخ قد يسبب
خسائر في االقتصاد العالمي تكلفتها  15مليار دوالر .لكن على رغم ذلك ،فإن
إدارة أوباما تفكر في إرسالها إلى سورية.
وتتحدّث المجلة عن الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف
والقادرة على قنص المروحيات والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.
ويص ّر أعضاء الجماعات المسلحة في سورية والحكومات العربية المؤيدة لهم
على أن هذه األسلحة «يمكن أن تعكس بشكل حاسم زخم الحرب في سورية»
التي تحولت في اآلونة األخيرة إلى مصلحة الرئيس بشار األسد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي قوله ،في تصريح خاص لها ،إن إدخال
منظمة الدفاع الجوي المحمولة يمكن أن تغير في قواعد اللعبة في سورية،
مثلما كان الحال في أفغانستان في الثمانينات مع صواريخ «ستينغر»،
ويعتقد إن إدارة أوباما بدأت مناقشة الفكرة بشكل أكثر جدية .وقالت مصادر
أخرى لـ«تايم» إن القضية ُتنا َقش في البيت األبيض ،لكنّ شكوكا ً قوية بشأن
حكمة تقديم صواريخ للمتط ّرفين تظل حاضرة.

�إندبندنت :االنتخابات الجزائرية تعك�س ي�أ�س الجزائريين
تحدّث الكاتب البريطاني روبرت فيسك عن االنتخابات الجزائرية ،ووصفها
بأنها «انتخابات عار أخرى مع فوز الرئيس عبد العزيز بو تفليقة بفترة رئاسية
رابعة ،في تصويت شجبه المعارضون لما شهده من تزوير».
ويقول فيسك في مقال نشر في صحيفة «إندبندنت» البريطانية« :إن
السياسة في الجزائر مسرحية ،بينما الحقيقة هي الدماء .وربما تسخر من
إعادة انتخاب بو تفلية المسنّ المريض البالغ من العمر  77سنى بنسبة 81.5
في المئة من األصوات ،لكن ال يمكن أن تشكك في مقتل  14جنديا ً جزائريا ً في
الجبال البربرية ،وهو األمر الذي ح ّملت مصادر عسكرية تنظيم القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي مسؤوليته».
ورأى الكاتب البريطاني أن «هناك سخرية ونفاقا ً وكذبا ً محضا ً يكمن وراء
انتخاب الرجل الذي يسطيع بالكاد أن يفهم ما يقال له بسبب مرضه ،كما أنه
يعكس حالة من اليأس من جانب الجزائريين».
واعتبر فيسك أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية األميركي جون كيري
إلى الجزائر قبيل االنتخابات ،م ّثلت دعما ً من جانبه لبو تفليقة ...وأشار إلى
أن كيري قال« :نتطلع إلى انتخابات شفافة وتتماشى مع المعايير الدولية،
وستعمل الواليات المتحدة مع الرئيس الذي سيختاره شعب الجزائر».
ويصف فيسك كل الحديث عن الشفافية والمعايير الدولية بأنه محض هراء
في عالم السياسة الجزائرية ،مشيرا ً إلى شكاوى المعارضة من التزوير.

«يديعوت �أحرونوت» :وا�شنطن تنبّه
«�إ�سرائيل» من تفكيك ال�سلطة الفل�سطينية
اهتمت الصحف «اإلسرائيلية» الصادرة أمس بالتحذير األميركي من أبعاد
وتنحي رئيس السلطة محمود عباس ،وتسليم
تفكيك السلطة الفلسطينية
ّ
المفاتيح لـ«إسرائيل» ،كما نقلت ردود الشخصيات «اإلسرائيلية» الرسمية
المستهترة بهذا التهديد.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن المتحدثة بلسان الخارجية
األميركية ،جين ساكي ،اعتبرت إقدام الفلسطينيين على خطوة كهذه سينطوي
على أبعاد خطيرة فى مجمل العالقات بين الواليات المتحدة والفلسطينيين،

بما فى ذلك الدعم االقتصادي األميركي.
ونقلت صحيفة «ها آرتس» عن ساكي قولها« :لقد اس ُتثمر خالل السنوات
األخيرة الكثير من الجهود لبناء المؤسسات الفلسطينية ،بمساعدة الدعم
المالي األميركي ،وتفكيك السلطة لن يخدم المصلحة الفلسطينية ،وسينعكس
ذلك على عالقاتنا مع الفلسطينيين وعلى المساعدات االقتصادية التى نقدّمها
لهم».
وقالت «ها آرتس»« :إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو تطرق
إلى التهديد الفلسطيني ،وقال خالل مشاركته فى احتفاالت عيد الميمونة
اليهودي في منطقة أور عكيفا ،إن الفلسطينيين تحدثوا أمس عن تفكيك السلطة،
واليوم يتحدثون عن التحالف مع حماس ،فليق ّرروا ما إذا كانوا يريدون التفكيك
أو الوحدة ،وليبلغونا عندما يرغبون بالسالم».
ونشرت «يديعوت تصريح» وزير المالية اإلسرائيلى اليمينى المتشدّد
نفتالي بينت ،المستهتر بالتهديد الفلسطيني ،قائالً« :إذا كان أبو مازن يريد
الذهاب فلن نمنعه ،فمع تهديدات كهذه من يحتاج إلى التمنيات؟».
في المقابل ،ق��ال رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ« :إن المقصود
خطر جدّي يجب عدم االستهتار به ...لو كنت رئيسا ً للحكومة لكنت قد بدأت
االستعداد جيدا ً لمواجهته».
كما أعربت رئيسة حركة «ميرتس» اليسارية ،زهافا جلؤون ،عن قلقها
وقالت« :إن حل السلطة سيجبر إسرائيل على إقامة إدارة مدنية للسيطرة على
الجمهور فى الضفة ،وسيعمق االحتالل ،ويتسبّب بتفعيل العقوبات الدولية
ضد إسرائيل ويح ّولها إلى دولة منبوذة ومعزولة في العالم».
وفى الجانب الفلسطيني قالت مصادر رسمية ،بحسب «يديعوت أحرونوت»:
إن احتمال إعالن حل السلطة مسألة وارد ،مضيفة أن قسم المفاوضات بدأ
بفحص أبعاد خطوة كهذه.
وأضافت «يديعوت» أنه ومع ذلك ،هناك فى القيادة من يعارض الفكرة،
كياسر عبد ربه الذي قال« :علينا ألاّ نقدم هدية إلسرائيل تتمثل فى معاقبة
أنفسنا» ،فيما قالت جهات قيادية« :إن إقامة السلطة الوطنية يعتبر إنجازا ً
قوميا ً يمنع التخلي عنه».

«الإذاعة الإ�سرائيلية» :نتانياهو يح ّذر
ال�سلطة الفل�سطينية من الوحدة مع «حما�س»
ح ّذر رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو ،السلطة الفلسطينية التي
تحدّثت عن تفكيكها ،من الوحدة مع حركة حماس ،خصوصا ً بعد التحركات
الجديدة فى إطار تفعيل المصالحة بين فتح وحماس.
ونقلت اإلذاعة العامة «اإلسرائيلية» عن نتنياهو قوله« :عليهم أن يق ّرروا ما
إذا كانوا يرغبون فى التفكيك أو فى الوحدة».
وأضاف نتنياهو خالل حضوره احتفاالت «عيد الميمونة لليهود المنحدرين
من أصل مغربي» فى مدينة «أور عكيفا»« :عندما تكون لدى الفلسطينيين
الرغبة في السالم ،فليخبرونا بذلك ألننا نريد سالما ً حقيقياً» ،على ح ّد زعمه.
وحول إطالق القذائف الصاروخية الفلسطينية على النقب الغربي من قطاع
غزة ،قال نتنياهو« :إن سياستنا واضحة وتتمثل بالر ّد فورا ً وبقوة على كل
إطالق نار».

دم�شق تقول كلمتها :نعم للأ�سد
} عامر نعيم الياس



سقطت بغداد فسقط نظام البعث فيها ،سقطت طرابلس
أيضا ً فسقط القذافي ونظامه .وحدها دمشق غيّرت المعادلة
وقلبت الموازين وأفشلت المشروع األميركي والحرب الكونية
على الدولة السورية ،نعم صمدت دمشق بقيت الدولة.
ث�لاث سنوات من الصمود األس��ط��وري دفعت الغرب إلى
التساؤل عبر إعالمه ومراكز أبحاثه حول موقف أقدم عاصمة
في التاريخ من األزمة السورية مع اقتراب موعد االنتخابات
الرئاسية في سورية ،فقوة الجيش وحدها ال تكفي ،والتحالف
المقاوم ال يكفي ،في مؤامرة من هذا النوع وصمود من هذا
النمط ،يتوجب دراسة الموقف الشعبي واالطالع عليه.
بريطانيا والواليات المتحدة المح ّرك األس��اس لما يجري
وي��ح��اك م��ن م��ؤام��رات بصيغة سياسات ف��ي العالم عموماً،
وسورية خصوصاً ،توصلتا إلى كلمة الس ّر في هذا الصمود،
إنه االصطفاف إلى جانب الدولة السورية ،وااللتفاف حول
شخص الرئيس السوري بشار األسد ،وعلى رغم محاوالت
دس الس ّم في الدسم وتصوير ما يجري في
الغرب وعمالئه ّ
سورية على إن��ه ح��رب أهلية ،إال أن صحيفة «ل��وس أنجلس
تايمز» األميركية ،وصحيفة «تلغراف» البريطانية كان لهما
رأي آخر يتماهى إلى ح ّد التطابق مع ما قاله السفير األميركي
األس��ب��ق ف��ي س��وري��ة وم��س��ؤول الملف ال��س��وري ف��ي اإلدارة
األميركية روب��رت ف��ورد ،بعد تقاعده ح��ول تقويمه الوضع
الراهن في سورية« :األس��د صمد ألنّ المعارضة فشلت في
اجتذاب القاعدة الشعبية المؤيدة للنظام» ،قاعدة قوامها ليس
فقط «األقليات» بحسب التوصيف الغربي لشعوبنا المستند
إلى اإلرث العثماني ،بل «الشعب بمختلف أطيافه» ابتداءا ً من
«النخب السياسية واالقتصادية» من مختلف مك ّونات الشعب،
م��رورا ً «بموظفي القطاع العام في سورية ال��ذي لم تحصل
أي انشقاقات» وليس انتها ًء «بالعلمانيين» و«المعتدلين»
فيه ّ
و«القوميين» و«األقليات».
وبالعودة إلى «لوس أنجلس تايمز» و«تلغراف» يمكن لحظ
مسلّمتين أساسيتين:
«لوس أنجلس تايمز» عنونت أحد تقاريرها «في العاصمة
السورية الناس تتذكر العنف الطائفي» جاء فيه أن المسيحيين
السوريين اجتمعوا لالحتفال بالجمعة الحزينة تحت «تشديد
أم��ن��ي م��ك��ثّ��ف» لخوفهم م��ن ال��ه��اون ال���ذي ق��ت��ل ط��ف�لاً وجرح
العشرات في إحدى مدارس باب توما قبل أيام «وسط قلق من
هجمات أخرى يقوم بها الثوار خالل أسبوع الفصح» ،إذا ً نحن
هنا في مواجهة ميليشيات مسلحة متط ّرفة تهدف إلى إلغاء
مك ّون هام من مك ّونات الشعب السوري ،مك ّون يريد بشدة
الحفاظ على ال��دول��ة الوطنية في سورية الموحدة ويحتمي
بجيشها الوطني.
«تلغراف» عنونت أحد تقاريرها «مع سقوط الهاون :الناس
ف��ي دم��ش��ق تلتف ح���ول ب��ش��ار األس����د» كتبه كبير مراسلي
ال��ش��ؤون السياسية ف��ي��ه��ا ،ج��اء ف��ي��ه «ال��غ��رب رب��م��ا يعارض
نظام األس��د ولكن عليهم أن يعرفوا بأنه في ش��وارع دمشق
العاصمة هنالك خوف من حدوث ش ّر أكبر» .وأضاف الكاتب
أنه دُهش بأن هنالك أناسا ً من خارج حزب البعث أيضا ً بما في
ذلك بعض المعارضين لألسد ،ذكروا بأنهم سوف يدعمونه
ألنهم ببساطة يشعرون بأن بالدهم أصبحت مهدّدة من قبل
ق��وى خارجية (أهمها السعودية وقطر وتركيا) التي ترعى
المجموعات «الجهادية» المعارضة للنظام ،وأن��ه ُده��ش أكثر
عندما علم أن هذا الطرح لم يأت فقط من أبناء الطائفة العلوية
الملتفة ح��ول ال��رئ��ي��س ،إن��م��ا م��ن مسلمين س��نّ��ة ومسيحيين
وأش��خ��اص ينتمون إل��ى مجموعات أخ��رى .وانتهى التقرير
بالقول« :علينا عدم إغفال حقيقة أن هناك مشروعا ً يهدف إلى
تدمير البالد وثقافتها واستبدالها بالمشروع الوهابي الشبيه
بالدولة السعودية وسوف يذكر التاريخ أنّ دوالً كبريطانيا
والواليات المتحدة ودوالً غربية أخرى قدّمت المساعدة من
أجل قيام هذا المشروع.
األس���د سينتصر ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ،فالعاصمة التاريخية
والسياسية تؤيده ،ص��ورة تعكس المزاج في مختلف أنحاء
الجمهورية العربية السورية ،أما المشروع الغربي في تقسيم
سورية فقد فشل بانتظار إقرار الساسة الغربيين بذلك.

 كاتب سوري

«ديلي تلغراف» :جدل وا�سع ب�سبب
م�سيحي»
قول كاميرون �إن «بريطانيا بلد
ّ
أثار مقال رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون ،في الصحيفة
الناطقة ِباسم الطائفة اإلنكليكانية ،وال��ذي قال فيه إن «بريطانيا بلد
مسيحي» ،جدال ً واسعا ً داخل المملكة المتحدة.
وذك��رت صحيفة «ديلي تلغراف» ،أنه في رسالة مفتوحة نشرتها
الصحيفة االثنين الماضي ،أعرب نحو  50شخصا ً من ك ّتاب وعلماء
وأكاديميين عن قلقهم من «العواقب السلبية» لتصريحات رئيس الوزراء،
قائلين إن هذا الوصف قد ينطوي على نفور وانقسام.
وكان كاميرون قد تحدث في مقال لصحيفة «تشيرش تايمز» ،الناطقة
ِباسم الطائفة اإلنكليكانية ،عن إيمانه بعقيدته التي جعلته يجد طريق
مسيحي
«السالم» .وأضاف أنه على بريطانيا زيادة تأكيد وضعها كبلد
ّ
وا ّتباع نهج أكثر قربا ً من اإلنجيل ،مع إيمان يدفعنا إلى الرغبة في تحسين
حياة الناس.
ورأى بعض المراقبين في تصريحات رئيس ال��وزراء وسيلة لتهدئة
غضب جزء من المسيحيين بسبب تشريع زواج المثليين .إذ دخل قانون
تاريخي يدعى «قانون مساواة مثليي الجنس قانونياً» حيّز التنفيذ ،نهاية
الشهر الماضي ،في مرحلة أخيرة من معركة طويلة ،خاضها المدافعون
عن المثليين .وجرى االحتفال بزواج مثليين ،فيم ا اعتبره رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون لحظة مهمة للبالد.
وفيما أكد المو ّقعون على الرسالة حق كاميرون في إيمانه بعقيدته
الدينية ،إال أنهم أشاروا إلى أن تصريحاته ال تعكس واقع البالد اليوم.
وقالوا« :باستثناء وجهة نظر دستورية صارمة تبقى رسميا ً على وضع
الكنيسة ،فإن بريطانيا ليست بلدا ً مسيحياً ،لكنها مجتمع تعدّدي وغير
ديني».
ّ
وشدّد المتحدث ِباسم داونينغ ستريت على أن رئيس الوزراء يؤكد أن
ذلك ال يعني قط ،أن الذين يؤمنون بعقائد أخرى أو ال يؤمنون بأي عقيدة
على خطأ .وفي مقال منفصل ،ر ّد الكاتب البريطاني البارز تشارلز مور،
كاتب سيرة حياة رئيسة ال��وزراء السابقة مارغريت تاتشر ،قائالً« :إن
كاميرون لديه كل الحق في القول بأن القيم المسيحية هي التي تشكلت
عليها المملكة المتحدة ،ولكن كان عليه أن يدرك حاجة هذه القيم للدفاع
عنها من هجمات الملحدين».
وتحدث م��ور في مقاله عن كافة جوانب النظام الملكي والبرلمان
والقانون واألخالق والتعليم التي ترجع في أصولها إلى المسيحية ،وكذلك
النشيد الوطني والنصوص األساسية والكثير من األدب والفن والعمارة،
وحتى الرعاية الصحية وع��دد من الجمعيات الخيرية وأي��ام العطل
الرسمية واألعياد وهيكل األسبوع وأسماء أماكنها وحتى مواطنيها.
وأشار إلى أن البروفسور جيم الخليلي ،الذي قاد توقيعات الرسالة
المفتوحة ،يستمد اسمه األول من أحد رسول المسيح يسوع ،وكذلك
المتعصب المعادي للدين.
شريكه الروائي فيليب بولمان وبيتر تاتشل،
ّ
وأكد الكاتب البريطاني أن الطابع السياسي لبريطانيا اليوم ،وفكرته
القائمة على الحرية ،سيكون مختلفا ً جذريا ً لو لم تكن المملكة المتحدة
بروتستانتية في القرن الـ .16
وأضاف« :من دون تاريخنا الديني ،ما كان أجدادنا اكتشفوا أميركا
توحدتا
الشمالية أو تأسست الواليات المتحدة .كما أن اسكتلندا وإنكلترا
ّ
فقط ،في المقام األول ،ألنهما وجدتا وسيلة للحفاظ على الهياكل المنفصلة
لكنيستهما ،وقد أصدر ملكهم الكتاب المقدس باإلنكليزية».

�أين خطوط �أوباما الحمراء؟!
انتقدت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،سياسة اإلدارة
األميركية تجاه أزمة أوكرانيا ،وقالت إن الرئيس باراك أوباما تجاهل
الخط األحمر الذي حدده بنفسه في هذه القضية ،وي ّتسم تعامله
معها بالتردّد.
وتقول الصحيفة ،إن وزير الخارجية األميركي جون كيري ،كان
واضحا ً في التعبير عن التوقعات األميركية بعد توقيع اتفاق الح ّد
من تصعيد التوتر واستعادة األمن في أوكرانيا .إذ قال« :نحن نتوقع
أن يظهر الروس جدّيتهم باإلصرار على أن االنفصاليين الموالين
لروسيا يتخلون عن أسلحتهم ويتركوا المباني الحكومية في شرق
أوكرانيا».
وأضاف أنه أوضح لنظيره الروسي سيرغي الفروف أنه «لو لم
نشهد تقدما ً خالل عطلة نهاية األسبوع ،فلن يكون أمامنا سوى
خيار فرض مزيد من العقوبات على روسيا» .ومرت نهاية األسبوع
وواصلت روسيا التصعيد ،ولم ينسحب عمالؤها والموالون لها من
المباني الحكومية التي يحتلونها ،بل إن الفروف عاد إلى التهديد
بالغزو باستخدام عشرات اآلالف من القوات الروسية إلى الحدود
األوكرانية ،زاعماً ،وفقا ً لوزارة الخارجية بموسكو ،أن روسيا دُعيت
بشكل متزايد لحفظ جنوب غرب أوكرانيا من الفوضى.
وم��رة أخ��رى يتجاهل فاليمير بوتين التحذيرات والخطوط
الحمراء التي تتحدث عنها إدارة أوباما ،ولديه مب ّرر لذلك ،فأوباما
نفسه ال ينظر إليها .وعلى رغم تصريحات كيري  ،فإن العقوبات
التي أعدّت ضد المقربين من الرئيس الروسي والشركات المشاركة
في مغامرته في أوكرانيا ،ال تزال متجمدة في البيت األبيض .وعندما
سئل المتحدث باسم البيت األبيض غاي كارني عن مدى استمرارية
هذا الوضع ،ر ّد قائالً« :ليس لديّ موعد محدّد».
وتتابع الصحيفة قائلة :صحيح أن نائب الرئيس األميركي جو
بايدن سيصل إلى كييف يوم االثنين المقبل ،ومن المتوقع أن يعلن
عن مساعدات أميركية ،إال أن تقديم معدّات غير قتالية للجيش
األوكراني ال��ذي يعاني الخلل ،لن يوقف الغزو الروسي أو يدفع
بوتين لإلذعان التفاق جنيف الذي ُو ّقع األسبوع الماضي  .وربما
لن يكون هناك ما يردعه ،إال أن االستراتيجية الوحيدة التي لديها
فرصة نجاح ،تتمثل بتنفيذ ما تقوله اإلدارة األميركية .فعندما بدأ
العمالء الروس باالستيالء على المباني في المدن األوكرانية قبل
أسبوعين ،قال كيري في جلسة للكونغرس ،إن العقوبات الواسعة
ضد المصارف الروسية وقطاعات الطاقة والتعدين مطروحة على
الطاولة.
ورأت الصحيفة ،أن هذه الخطوات من شأنها أن توقف النخبة
الروسية ،إن لم يكن بوتين ،وكان خوف هذه النخبة سببا ً في توقيع
الفروف على خطة وقف التصعيد كوسيلة لمنع الغرب من اتخاذ
إجراءات.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة ،إن أوباما تراجع على مدار
أسابيع عن إجراءات قوية ض ّد عدوان روسيا على أوكرانيا اعتمادا ً
على نظرية أن الدبلوماسة قد تسفر عن نتائج ،لكن هذه السياسة
فشلت ،ويجب أن يتحرك أوباما اآلن ،وإال فإن أوكرانيا ستتقطع
أوصالها.

