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هاج�س الإ�سالميين لدى بلير �ستارة للدفاع عن «الدم من �أجل النفط»
ال�صهاينة م�ستم ّرون في �سخطهم من الم�صالحة بين فتح وحما�س
ثالثة ملفات سلّطت الصحف األوروب��ي��ة أم��س األض���واء عليها :األزم���ة األوكرانية،
االنتخابات المصرية ،والشأن السوري.
فالصحف البريطانية ر ّكزت على إجراءات الشرطة حيال وقف سفر «الجهاديين» إلى
سورية ،وأشارت صحيفة «ديلي تلغراف» إلى أنّ شرطة سكوتالنديارد تلجأ إلى النساء
لمكافحة سفر «الجهاديين» البريطانيين إلى سورية .كما هاجمت صحيفة «غارديان»
البريطاني السابق توني بلير ،معتبر ًة أنّ هاجس اإلسالميين لديه ،ليس إال
رئيس الوزراء
ّ
ستارة للدفاع عن «الدم من أجل النفط».

صخيفة «إلموندو» اإلسبانية تساءلت عن غياب المشير المصري عبد الفتاح السيسي
عن األض��واء اإلعالمية مع اقتراب موعد االنتخابات ،فيما دع��ت صحيفة «آي بي سي»
اإلسبانية أيضا ً الدول األوروبية إلى تر ّقب االنتخابات الرئاسية في سورية ،التي ستقام
قريباً.
الصحف العبرية وأخ���رى أوروب��ي��ة سلّطت األض���واء على المصالحة الفلسطينية ـ
الفلسطينية ،وتأثيرها على مسار المفاوضات مع «إسرائيل» ،كما سلّطت األض��واء على
استمرار ردود الفعل الصهيونية الغاضبة من هذه المصالحة.

«ديلي تلغراف» :ال�شرطة البريطانية تلج�أ �إلى الن�ساء «وول �ستريت جورنال» :اتفاق الم�صالحة الفل�سطيني
لمكافحة �سفر «الجهاديين» البريطانيين �إلى �سورية يته ّدد مفاو�ضات ال�سالم
ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» ،أنّ عدد البريطانيين الذين اعتقلوا بعد
عودتهم من سورية زاد إلى س ّتة أضعاف ،ما دفع شرطة سكوتالنديارد
إلى ّ
حث األمهات والزوجات على تقديم تقارير حول أحبائهن.
وأوضحت الصحيفة ،أنّ الشرطة البريطانية اعتقلت نحو  40شخصاً،
في األشهر الثالثة األول��ى من ه��ذه السنة ،لقيامهم بأنشطة متعلقة
بسورية مقارنة بـ 25على مدار عام  2013بكامله .وإذا استمر هذا النمط
من الزيادة ،فإن نحو  160شخصا ً سيعتقلون بنهاية عام  ،2014إما
بسبب السفر إلى سورية للمشاركة في القتال ضمن الجماعات اإلسالمية
المتط ّرفة ،أو لمساعدة آخرين على االلتحاق بالقتال هناك.
وتشير الصحيفة إلى أن شرطة سكوتالنديارد فتحت جبهة جديدة
في جهودها الرامية إلى مكافحة التط ّرف ،و َتح ّول الشباب البريطاني
إلى «الجهاد» العنيف من خالل استهداف أمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم
وصديقاتهم .وقد أطلقت هيلين بول ،منسقة جهود مكافحة اإلرهاب في
ّ
لحث النساء على استخدام نفوذهن
شرطة متروبوليتان ،حملة وطنية
على أحبائهن.
وقالت هيلين« :نحن نريد أن نضمن ألولئك الناس ،خصوصا ً السيدات،
اللواتي يشعرن بالقلق بشأن أحبائهن أن يحصلن على المعلومات الكافية
حول ما يمكنهن القيام به لمنع حدوث ذلك» .وأضافت أنهم يستهدفون
زي��ادة الثقة بين الشرطة وشركائهم من المواطنين لتشجيعهم على
المضي قدماً ،ثم يمكن التدخل والمساعدة.
وأكدت المسؤولة الشرطية أن هذه االستراتيجية ال تستهدف تجريم
الناس ،إنما الحؤول دون وقوع المآسي.

«غارديان» :هاج�س الإ�سالميين لدى توني بلير �ستارة
للدفاع عن «الدم من �أجل النفط»
هاجمت الصحيفة البريطانية «غ��اردي��ان» ،رئيس ال��وزراء البريطاني
السابق توني بلير ،على إثر إلقائه خطابا ً لشبكة بلومبرغ ـ لندن األربعاء
الفائت ،بعنوان «لماذا يهمنا الشرق األوس��ط؟» تحدث فيه عن مواجهة
التط ّرف اإلسالمي لدى بعض المتشدّدين وخطورتهم على الشرق األوسط
والمجتمع الغربي ككل.
ا ّتهمت الصحيفة بلير بأن خطابه تفوح منه رائحة الجوع لنفط الشرق
األوسط ،إذ قال صراحة« :من الواضح أن العالم لن يستغني عن نفط العالم
العربي في المستقبل القريب ،مهما بلغ التقدم الذي بلغته الواليات المتحدة
في ثورة الطاقة ،ثم يظل الشرق األوسط متحكما ً في أسعار النفط وآثاره ،ما
يؤ ّثر على االقتصاد العالمي واستقراره ،لذلك يفترض القيام بشيء لضمان
استمرار قدرتنا على الوصول إلى النفط بأفضل الشروط الممكنة لضمان
استقرار الرأسمالية العالمية».
السبب الثاني الهتمام بلير بالشرق األوسط ،قرب المنطقة ألوروبا الغربية
عن طريق ساحل الشام الشرقي ،إضافة إل��ى وج��ود «إسرائيل» في تلك
المنطقة العاصفة باالضطرابات ،والتي تحتاج إلى حمايتها وحماية تحالفها
مع الواليات المتحدة األميركية .ولم يشر بلير هنا إلى احتالل «إسرائيل» غير
الشرعي لألراضي الفلسطينية ،والفصل العنصري القانوني.
كما تساءلت الصحيفة« :من هو بلير ليق ّرر كيف يكون اإلسالم الصحيح؟»،
كما اتهمته بأنه يحارب من أج��ل الحفاظ على مصالح الرأسماليين في
المنطقة ،تحت مس ّمى «الديمقراطيين».

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» ،إن اتفاق المصالحة الذي عقدته
السلطة الفلسطينية برئاسة حركة فتح مع حركة حماس ،في قطاع غزة،
ستتسبب في تعقيد مفاوضات السالم.
وأوضحت الصحيفة في تقرير على موقعها اإللكتروني أن اتفاق المصالحة
بين فتح وحماس من شأنه أن يق ّوض عمل الواليات المتحدة كوسيط في
محادثات السالم بين «إسرائيل» والفلسطينيين.
وتشير الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو وإدارة
الرئيس األميركي باراك أوباما ،ح ّذرا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،
الذي يرأس حركة فتح ،بأنه يعمل على تعقيد عملية السالم المترنحة من خالل
سعيه إلى التق ّرب من حماس المتشددة التي تقبض على غزة.
وفي أعقاب إعالن اتفاق المصالحة صباح األربعاء الماضي ،ألغى نتنياهو
لقا ًء كان مق ّررا ً في إطار مفاوضات السالم بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين»،
مساء اليوم نفسه .وتقول الصحيفة إن المصالحة بالتأكيد ستطفئ أيّ بارقة
أمل لدى اإلدارة األميركية إلحياء محادثات السالم.

«ها �آرت�س» :ليبرمان يرى في الم�صالحة الفل�سطينية
�إنها ًء لعملية ال�سالم مع «�إ�سرائيل»
اعتبر وزير الخارجية «اإلسرائيلي» ،أفيغادور ليبرمان ،اتفاقية المصالحة
الفلسطينية إنها ًء لعملية السالم في المنطقة.
وذكرت صحيفة «ها آرتس» العبرية أنّ ليبرمان اعتبر التوقيع على اتفاقية
المصالحة بين حماس وحركة فتح بمثابة التوقيع على إنهاء عملية السالم
والمفاوضات ،معتبرا ً هذه المصالحة مع حركة حماس التي تدعو إلى إنهاء
دولة «إسرائيل» خيارا ً إلنهاء السالم من قبل السلطة الفلسطينية ،مؤكدا ً أنه ال
يمكن صنع سالم مع «إسرائيل» ،وفي الوقت نفسه صنع مصالحة مع حركة
حماس «اإلرهابية».
ولم يقتصر األمر على وزير الخارجية «اإلسرائيلي» ،إذ تط ّرق وزير االقتصاد،
زعيم حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينت إلى اتفاقية المصالحة الفلسطينية
بالقول« :هذه حكومة وحدة اإلرهاب ،حماس تستمر في قتل اليهود ،وأبو مازن
يستمر في المطالبة باإلفراج عن القتلة ،ومن كان يعتقد أن أبا مازن شريك
للسالم ،عليه النظر إلى هذا المسار الجديد».

«يديعوت �أحرونوت» :مناورات ع�سكرية «�إ�سرائيلية»
بعد لحظات من توقيع الم�صالحة
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أنّ الجيش «اإلسرائيلي» أعلن
عن إجراء مناورات بشكل مفاجئ في القيادة المركزية بعد لحظات من اإلعالن
عن اتفاق المصالحة بين حرك َت ْي فتح وحماس.
وأضافت الصحيفة ،أن الهدف من المناورات ،التصدّي أليّ أعمال عنف ض ّد
الجنود «اإلسرائيليين» في الضفة الغربية ،أو القيام بعمليات إرهابية ض ّد
ق ّوات االحتالل «اإلسرائيلية».
وأك���دت الصحيفة أن رئ��ي��س األرك����ان بني جانتس حضر ال��م��ن��اورات
بنفسه ،وشاهد تدريبات الجنود على مواجهة أعمال شغب ،ومواجهات مع
الفلسطينيين.

«�آي بي �سي» :خارجية �إ�سبانيا تعتبر
االنتخابات ال�سورية تغييراً في الم�سار
أكد وزير الخارجية اإلسباني خوسيه مانويل مارغايو أمس ،أن االنتخابات
الرئاسية المقرر عقدها في سورية في الثالث من حزيران المقبل ،ستمثل تغييرا ً
في المسار داخل هذا البلد العربي ،لذلك على االتحاد األوروبي «التفكير مجدّداً»
حيال الوضع في دمشق.
ووفقا ً لصحيفة «آي بي سي» اإلسبانية قال مارغايو« :دُع��ي إلى إجراء
انتخابات رئاسية في سورية في ظل ظروف صعبة ،وأنا أرى أن هذا األمر
سيمثل تغييرا ً في المسار ،وبالتالي ينبغي على االتحاد األوروبي التفكير مجدّدا ً
حيال الوضع في سورية».
وأشارت الصحيفة إلى أن مارغايو أدلى بتلك التصريحات في مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره األذربيجاني إلمار ماميدياروف في إطار زيارته الرسمية إلى
أذربيجان بعد اجتماعهما سويا ً في العاصمة باكو.
وبدأت المحكمة الدستورية العليا في سورية اعتبارا ً من أول من أمس ،تلقي
طلبات الترشح إلى منصب رئاسة البالد ،وستستمر حتى األول من أيار.

«�إلموندو»� :أين ال�سي�سي؟
قالت صحيفة «إلموندو» اإلسبانية تحت عنوان «أي��ن السيسي؟» ،إن
ٍ
مختف عن اإلعالم بشكل كبير ،حتى أنه لم يقود
المرشح عبد الفتاح السيسي
حملته االنتخابية بنفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن صحيفة مصرية نشرت مقاال ً قالت فيه ،إن السيسي
قرر عدم إعالن برنامجه السياسي قبل فتح باب الدعاية االنتخابية رسميا ً في
الثاني من أيار المقبل ،مضيف ًة أنه لم يُلق أيّ خطابات منذ نهاية آذار الماضي.
ولذلك ،من المتوقع أن يلقي خطابا ً رسميا ً في الثاني من أيار.
وسيعرض المشير السيسي في خطابه وثيقة مهمة تتكون من  35صفحة،
وتتضمن رؤية برنامجه السياسية ،أما البرامج والسياسات التي تترجم هذه
الرؤية فسيقوم الخبراء المشاركون في البرنامج ،الذي تزيد صفحاته على
 300صفحة ،بعرضها من خالل برنامج أع ّد للقاءات الصحافية واإلعالمية.
وأوضحت الصحيفة اإلسبانية ،أن السيسي حتى اآلن حصل على أكثر من
نصف مليون توكيل من الشعب المصري ،إذ يرون فيه بطلهم وبطل الفترة
المقبلة الوحيد القادر على القضاء على اإلرهاب وتحقيق االستقرار.

«فورين بولي�سي»� :شهوة الإخوان �إلى الد ّم
تدفع الم�صريين لاللتفاف حول ال�سي�سي
تحدّث إريك تريغر ،الصحافي في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى
والمختص بالشأن المصري ،عن اإلج���راءات األمنية المكثفة التي تحيط
ّ
بالمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ،متسائالً إذا كان المشير ووزير الدفاع
السابق يتمتع بشعبية جارفة ،فلماذا كل هذه اإلجراءات؟
ويقول تريغر ،في مقاله في مجلة «فورين بوليسي» أمس الخميس« :حتى
ال يخطئ أحد ،فإن عددا ً من اإلخوان المسلمين يريدون قتل السيسي» .وينقل
تريغر ع ّمن وصفه «ناشط إخواني» ،يبلغ من العمر  18سنة ،قوله« :ال بد من
إعدامه عندما يسقط االنقالب» .ويشير إلى أن قياديا ً بارزا ً في الجماعة أبلغه
أنه كخطوة أول��ى نحو المصالحة الوطنية ،ال بد من تعيين لجنة مستقلة
للتحقيق في أعمال العنف الدامية التي أعقبت اإلطاحة بمحمد مرسي ،بحيث
تكون نتائجها إلزامية ،ما يعني إدانة السيسي بالقتل الجماعي وبالتالي تنفيذ
حكم اإلعدام فيه.
ويتابع أنه التقى القيادي اإلخواني جمال حشمت في تركيا ،الذي ف ّر في
أعقاب سقوط حكم الجماعة في مصر ،وقد أبلغه أن زوال السيسي قد يأتي من
مصدر آخر« :أولئك الذين حوله» ،مشيرا ً إلى أنه ربما يقوم مسؤولون مصريون
بقتله من أجل إيجاد نهاية لألزمة.
ويقول الباحث األميركي البارز ،إن شهوة اإلخوان المسلمين إلى الدم ،فضالً
عن العنف المتزايد ض ّد قوات الشرطة والجيش ،دفعت مصريين كثر لدعم
شخص قوي مثل المشير السيسي بحماسة .لكن على رغم أنّ الكثيرين ينظرون
إلى السيسي كأملهم األخير ،لكنهم يعرفون أن انتخاب رئيس مستهدف من قبل
مئات آالف اإلخوان المسلمين ،مناورة محفوفة بالمخاطر ،كما يخشون تسليم
السلطة السياسية إلى الجيش.
ونتيج ًة لهذه المخاطر التي تحيط بالسيسي ،والتي يق ّر بها أعضاء حملته،
فإنه سيضطر إلى إرسال ممثلين عنه إلى الريف بدال ً من الظهور بنفسه .كما أنه
يعيش في مكان لم ي َ
ُكشف عنه .ويقول تريغر« :يبقى أن نرى أن السيسي يمكنه
الحكم بشكل فعّ ال من دون أن يغادر العاصمة».
ويقول الباحث األميركي ،إن الخوف م ّما قد يحدث بعد تو ّلي السيسي
الرئاسة ،يتخلل كل نقاش حول مستقبل مصر ،خصوصا ً في ما يتعلق بهويته
الوثيقة بالجيش .وينقل عن ناشط يساري من اإلسكندرية قوله« :إن الناس
ترى السيسي من منظور عالقته بالجيش ،لذلك ،إذا فقدوا الثقة فيه ،فهذا يعني
فقدان ثقتهم في الجيش ،المؤسسة الوحيدة التي يلتف حولها الشعب».
وح ّذر قيادي من حزب «النور» السلفي ،في مرسي مطروح ،أن اعتقال آالف

اإلسالميين ساعد في انتشار التط ّرف العنيف من داخل السجون وبالتالي خلق
وضعا ً متفجراً .ويؤكد أن الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد الباقي
على قوته ووحدته بعد تفكك الجيوش في العراق وليبيا والسودان واليمن،
قائالً« :على رغم ارتكاب الجيش المصري بعض األخطاء ،فإننا ندعمه للحفاظ
على الدولة المصرية».
ويختم تريغر مقاله مشيرا ً إلى أن عشية االنتخابات الرئاسية الثانية لمصر
في غضون سنتين ،فإن السياسات المصرية هي بالفعل كارثية ،وهناك كارثة
أكبر في االنتظار .فبالنظر إلى المخاطر الوجودية لكل العب سياسي ،فإن نوايا
واشنطن الحسنة بالدفع نحو الشمول السياسي لم تح ّقق نجاحاً .فالحكومة
المصرية الحالية ترى أن جهود واشنطن نحو تشجيع الديمقراطية باعتبارها
مؤامرة خادعة للتعجيل ب��زوال السيسي .وفي الوقت نفسه ،إن اإلخ��وان
المسلمين وأنصارهم يعتقدون أن واشنطن تآمرت لإلطاحة بمرسي.

«�إيزف�ستيا» :توني بلير يريد التقارب بين الغرب ورو�سيا
جاء في صحيفة «إيزفستيا» الروسية :ص ّرح رئيس الوزراء البريطاني السابق
توني بلير الذي يقوم بأعمال المفوض البريطاني الخاص في «رباعية الشرق
األوسط» في  23نيسان الحالي ،بضرورة التعاون مع روسيا على رغم الخالفات
في الموضوع األوكراني .ويعتقد توني بلير أن تقارب البلدان الغربية مع روسيا أمر
ضروريّ في سبيل التصدّي للراديكاليين اإلسالميين في الشرق األوسط .وعلى ح ّد
قول بلير أزاحت القضية األوكرانية موضوع الشرق األوسط من مركز الصدارة على
رغم أنه لم يفقد أهميته شأنه شأن مواضيع باكستان وأفغانستان وشمال أفريقيا
التي «غرقت في عدم استقرار ال نهاية له» .إذ يقف الراديكاليون في قمة هذه األزمة
ويقومون بتشويه أحكام اإلسالم الحقيقية وإخفائها.
وأشار بلير في تصريحه إلى أن مصالح الصين وروسيا وأوروب��ا والواليات
المتحدة في منطقة الشرق األوس��ط هي مصالح عامة ،إذ تريد االنتصار على
التعصب الديني ،األمر الذي يتجاهله
أيديولوجيا التطرف في اإلسالم واستئصال
ّ
المجتمع الدولي اآلن .ذلك علما ً بأنّ عدد سكان أوروبا المسلمين تجاوز  40مليونا ً
ويستمر بالتزايد .كما يتزايد نشاط حركة اإلخوان المسلمين ومنظمات راديكالية
أخرى ،إذ يدل عدد من الحوادث التي وقعت في مدارس بريطانية وفرنسية على
مدى ّ
توغل اإلسالميين في المجتمع الغربي.
وتعتقد خبيرة مركز األبحاث البريطانية في معهد أوروب��ا التابع ألكاديمية
العلوم الروسية يلينا أنانيفا ،أن بلير بصفته ممثالً خاصا ً في رباعية الشرق
األوسط يمكن أن يؤثر على العالقات الغربية الروسية اليوم تأثيرا ً ال بأس به .إذ
حقق بلير تقاربا ً بين روسيا والناتو عندما كان رئيسا ً للوزراء من أيار عام 1997
إلى حزيران عام  .2007ومع هذا ،ال تسعى لندن الرسمية اآلن إلى التقارب مع
روسيا ،بل على العكس ،تص ّر على فرض عقوبات جديدة على السياسيين الروس
بسبب القرم .بينما من المشكوك فيه من جهة أخرى ،أن تستطيع بريطانيا العيش
بصورة طبيعية إذا قطعت اتصاالتها مع روسيا.
تقول خبيرة مركز األبحاث إن لندن معنية كثيرا ًبالعالقات مع روسيا ألن تقليص
عجز الميزانية البريطانية وتخفيض الديون الحكومية من األهداف االستراتيجية
في مجال األمن القومي البريطاني ،ويتطلب ذلك تطوير صالت مع أسواق جديدة،
وهذه هي أسواق بلدان مجموعة «بريكس».
ب��ردت العالقات الروسية البريطانية على مرحلتين :األول��ى بسبب قضية
ليتفينينكو عام  ،2007والثانية بسبب النزاع بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية
عام  ،2008على رغم أن لندن تف ّرق بين المسائل االقتصادية والسياسية.
ور ّدا ًعلى تصريحات بلير هذهُ ،ذ ّكر بخطاياه السابقة ،وبصورة خاصة قرار غزو
العراق عام  2003الذي أدّى إلى تعزيز مواقع اإلسالميين اليوم إلى هذه الدرجة.

«كم�سمول�سكايا برافدا» :الثورات التي تجري في
الميادين ُتع ّد في المكاتب
كتبت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية ،أن الواليات المتحدة
اعترفت بفقدان القرم ووصفت ذلك بأنه واقع ،لكنها ال تزال تستهدف روسيا ،إذ
تع ّرضت األخيرة طوال الشهر الماضي لحملة إعالمية قوية.
وتقول الصحيفة إن بعض الجهات والمسؤولين الغربيين ال يزالون يعدّون
موجهة ض ّد روسيا ،وبينهم وزراء خارجية مجموعة «السبع
خططا ً س ّرية
ّ
الكبرى» ،وممثلو وزارة الخارجية األميركية والبنتاغون وبعض المنظمات غير
الحكومية العاملة في أوكرانيا.
وأفاد مصدر الصحيفة الذي حضر أحد االجتماعات بمشاركة ممثلي تلك الفئة
من المسؤولين الذي عقد قبل إجراء االستفتاء في القرم ،بأن السفير األميركي
في كييف جيفري بايت أحاطهم علما ً بأن تركيز اهتمام الرأي العام العالمي على
موضوع القرم ال داعي له ،وأن انفصال القرم عن أوكرانيا كان نتيج ًة للسياسة
الخارجية الروسية النشطة.
واعترف السفير بحسب المصدر ،بأن القدرة القتالية للجيش األوكراني
متدنية ج� ّداً ،مشيرا ً إلى أنه عاجز عن مواجهة السكان المحليين في أقاليم
جنوب ـ شرق أوكرانيا ،وطالب السفير بتقديم معونات للجيش عن طريق
جمع التب ّرعات وتدريب األفرد على تكتيك مواجهة حرب األنصار .فيما سمع
الحضور في االجتماع نقدا ً الذعا ً
موجها ً ض ّد الرئيس األميركي أوباما الذي،
ّ
بحسب المشاركين ،وجد نفسه عاجزا ً عن الدفاع عن مصالح الغرب في المسار
األوكراني .وبالمناسبة ليست مصالح أوكرانيا بل مصالح الغرب بعينه .وقال
المصدر إن األميركيين اعترفوا في االجتماع بأنهم لن يجروا عمليات حربية في
أوكرانيا ،لكنهم ال يستبعدون تنفيذ عمليات أمنية س ّرية هناك.

«�إلبايي�س» :كوبا ت ّتهم وا�شنطن بعرقلة عمل الأمم المتحدة
قالت صحيفة «إلباييس» اإلسبانية ،إن كوبا أكدت أن الواليات المتحدة
األميركية تعرقل عمل منظمة األمم المتحدة ،ودعت واشنطن إلى احترام القانون
الدولي أمام الصعوبات التي تخلّفها لعمل المنظمة الدولية ،برفضها منح
مندوب إيران في األمم المتحدة حامد أبو طالب تأشيرة الدخول إلى األراضي
األميركية.
وأكدت الدبلوماسية الكوبية ،أن الواليات المتحدة هي المسؤولة عن أي
حادث ناجم عن اإلخالل بااللتزامات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في اجتماع اللجنة المسؤولة عن تنظيم العالقات
بين األم��م المتحدة والدولة المضيفة ،عقد في مقر األم��م المتحدة ،وصفت
الدبلوماسية الكوبية تانيرسي دييغيز العراقيل التي تضعها الواليات المتحدة
للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المنظمة الدولية بـ«غير المقبولة».
ودعت الدبلوماسية الكوبية إلى تنفيذ اتفاقية فيينا الخاصة بالعالقات
الدبلوماسية ،واالتفاق حول أن الدولة المقر لألمم المتحدة يجب عليها ضمان
احترام القانون الدولي.

المحافظون الجدد بل�سان بريطانيا
} عامر نعيم الياس*
دعا رئيس ال���وزراء البريطاني توني بلير الغرب إلى التصالح مع
روسيا والصين للتف ّرغ للحرب على اإلس�لام المتط ّرف ،وذل��ك عبر
دع��م «اإلسالميين المعتدلين ض�� ّد اإلسالميين المتطرفين» .رئيس
الوزراء البريطاني السابق ومبعوث السالم إلى الشرق األوسط الذي
ّ
التدخل العسكري الغربي في سورية ،وهاجم سياسات
دعا مرارا ً إلى
أوب��ام��ا وك��ام��ي��رون ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،يعتبر «ال��ت��اب��ع» المطلق للرئيس
األميركي السابق ج��ورج دبليو ب��وش ،إذ شاركه في احتالله العراق
وأفغانستان تحت الفتة «الحرب على اإلره��اب» ،الفتة ما زالت تداعب
أحالم المحافظين الجدد حتى يومنا هذا ،وتعود اليوم لتطرح بشكل
رسمي مغلف ًة بلبوس الحرب على اإلسالم المتط ّرف ،وبلسان بريطاني
يحاول اللعب على مخاوف الداخل البريطاني من الهجرة المعاكسة
لـ«الجهاديين» من سورية تحديدا ً إلى بريطانيا ،وتداعيات ذلك على
األمن البريطاني الداخلي.
االزدواجية الغربية في التعامل مع الملفات الكونية الهامة ال تقف
فقط عند رؤى المحافظين الجدد ،بل تتعدّاهم إلى رؤى النخب الحاكمة
اليوم في الغرب وسياساتهم ،فبالنسبة إلى ملف اإلسالم السياسي،
نجد أنفسنا اليوم في مواجهة طرحين مد ّمرين:
األولُ ،يطبَّق ويقوده الرئيس األميركي ورئيس الوزراء البريطاني
وي��ق��وم على تفريخ «الجهاديين» وإرس��ال��ه��م إل��ى المنطقة لتدميرها
والتخلص منهم فيها ،من دون التدخل العسكري المباشر واحتالل
الدول التي يتواجدون فيها ،وهنا تشكل سورية الصورة األمثل لهذا
التوجه ،وحتى مصر ودعم «اإلسالم المعتدل» بشكل غير مباشر.
الثاني ،المحافظون الجدد القابعون على يمين النخب الحاكمة في
الغرب والذين يعملون على الدفع باتجاه استمرار «الحرب على اإلرهاب»
عبر االحتالل ودعم التوجهات اليمينية في البالد التي ُتحتَ ّل أو وضع
بعضها تحت الوصاية ،وهنا ر ّكز بلير على «التف ّرغ لدعم اإلسالميين
المعتدلين ض ّد اإلسالميين المتط ّرفين».
صحيفة «غ��اردي��ان» البريطانية قالت إن طرح بلير «ح��رب صليبية
جديدة على اإلسالم السياسي» وذلك في مقال للكاتب سيوماس ميلن
الذي رأى أن خطاب بلير ّ
يدشن «عودة المحافظين الجدد إلى الساحة
ع��ن ط��ري��ق خليط ق��ات��ل بين دع���وات ال��ت ّ
��دخ��ل العسكري ف��ي الخارج
والتي تنطلق من عقيدة صهيونية مسيحية وبين ممارسة المكارثية
واالضطهاد في الداخل .سياسات لم تقدّم للعالم سوى أفغانستان
والعراق وغوانتانامو وتفجيرات لندن والتالعب بالعقول لدعم الطغيان
والتدخل العسكري في الشرق األوسط الذي كان السبب األكبر وراء
تزايد عدد المنتمين إلى الجماعات اإلسالمية منذ عام .»2001
هل نحن في صدد مواجهة حرب على اإلسالم المتط ّرف بعد حرب
جورج دبليو بوش على اإلرهاب؟
من الواضح أن النخب الحاكمة في الغرب ال يميلون إلى هذا األمر بل
على العكس يسعون إلى بثّ «الفوضى الخالقة» في المناطق التي يراد
التحكم بها أو استنزافها بشكل غير مباشر ،وعبر دعم المتط ّرفين من
أي مذهب كان ،لكن بشرط أن يكون ذلك بعيدا ً عن التدخل العسكري
ّ
المباشر .فاإلمبراطورية األميركية «تعبت بعد عشر سنوات من الحروب
في العراق وأفغانستان» بحسب الرئيس األميركي باراك أوباما ،ولذلك
فهي اليوم تدعم بعض الحركات اليمينية داخل أوروبا كأوكرانيا على
سبيل المثال ،في الوقت الذي تدعم فيه «ثوار جبهة النصرة واإلخوان
المسلمين» في سورية و«التجربة الناجحة (بحسب تعبير الرئيس
األميركي) للميليشيات اإلسالمية المتحالفة مع القاعدة» في ليبيا،
وتضييق الخناق على المؤسسة العسكرية في مصر بعد الثورة التي
دعمها الجيش المصري على «حركة اإلخوان المسلمين».
إذاً ،كلمة السر والمشترك بين المحافظين والنخب الحاكمة اليوم في
واشنطن ولندن هي «اإلسالم المعتدل» ،نعم المعتدل بمعنى المنضبط
في اإلطارين االستراتيجي والتكتيكي لما يحاك للمنطقة ،أما الخالف
فهو حول طريقة الدعم ليس إال ،بين حرب على «اإلس�لام المتط ّرف»
وتقديم الدعم «للربيع الثوري الديمقراطي اإلسالم المعتدل».
 كاتب سوري

الم�صالحة الفل�سطينية
فر�صة ال عقبة!
كتب كل من تسفي برئيل وعموس هرئيل في صحيفة «ها آرتس»
العبرية:
يمكن اعتبار اتفاق المصالحة بين فتح وحماس ،فرصة ال عقبة،
على رغم أن طريق المصالحة ما زال طويالً ومليئا ً بالعثرات .وبالتالي
يجب النظر إلى االتفاق باعتباره فرص ًة ال تهديداً.
بعد أن ادّعى نتنياهو بأنه ال يمكن التقدّم في التسوية ،ألن عباس ال
يمثّل كل الفلسطينيين كون السلطة ال تسيطر على غزة ،فإن االتفاق
في حال نجاحه يشكل جوابا ً على ادّعاء نتنياهو هذا.
إن الطريق نحو تشكيل حكومة وحدة طويلة فلسطينية ،محفوفة
باأللغام ،لكن الظروف السياسية التي تواجهها السلطة الفلسطينية
وحركة حماس من شأنها أن تساهم في المصالحة.
إن موقف حكومة نتنياهو من المصالحة كان عدائيا ً
وأهوج ،على
َ
رغ��م أن االت��ف��اق ي��واج��ه عقبات ت��ح��ول دون تطبيقه .م��ع ذل���ك ،فإن
المصالحة بين فتح وحماس ال تعني خراب الهيكل الثالث ،خصوصا ً
أنّ الجانبين أظهرا في الماضي موهبة خاصة في نسف االتفاقات
بينهما ،لكن المصالحة الحالية توفر لنتنياهو ذخيرة دعائية تخدم
جهوده الهادفة إلى إثبات أنّ الفلسطينيين هم من تسبّبوا في انهيار
المفاوضات.
لم تكد تم ّر دقائق على إعالن التوصل إلى اتفاق المصالحة ،حتّى
ش�� ّن مكتب رئيس الحكومة هجوما ً على كل الجبهات ،ك��ان أكثرها
هيستيرية ،تصريحات المتحدث ِباسم نتنياهو أوفير غندلمان ،الذي
قال إنّ «إسرائيل» قادرة على سحق حماس وفتح.
مواقف نتنياهو وبعض وزرائه كانت عدائية ومتوقعة ،وهذا هو ر ّد
أي تغيير يحصل في الشرق
الفعل الذي يميّز حكومة «إسرائيل» إزاء ّ
األوس��ط .ه��ذا ما ك��ان حين أطيح بحسني مبارك ،وحين ف��از حسن
التوصل إلى اتفاق موقت
روحاني في االنتخابات اإليرانية ،وحين
ّ
بين ال��دول العظمى وإي��ران حول برنامجها النووي ،وها هو يتكرر
أي تغيير للوضع
اليوم ،ما يشير إلى ارتباك «إسرائيلي» يرى في ّ
القائم تهديدا ً ال فرصة.
إنّ ر ّد الفعل هذا لم يكن متوقعا ً فحسب ،بل منافقا ً أيضاً ،فخالل
وج��ود نتنياهو على رأس الحكومة ،أج��رى محادثات م��ع حماس،
وتوصل إلى اتفاقين مكتوبين ،األول حول تبادل األس��رى ،والثاني
حول وقف إطالق النار.
إنّ نتنياهو الذي استنزف عباس خالل عملية إطالق سراح ثمانين
أسيرا ً قضوا أكثر من عشرين سنة في السجون «اإلسرائيلية» ،وأدّى
رفضه إطالق سراح  14أسيرا ً فلسطينيا ً من «عرب  »48إلى تفجير
ال��م��ف��اوض��ات .ك��ان على استعداد إلع��ط��اء حماس أل��ف أسير بكامل
لياقتهم البدنية ،بمن فيهم «عرب  .»48لكنه رفض في المقابل ،إعطاء
أي رمز من رموز السيادة في الضفة الغربية.
عباس ّ
وأي��ض��اً ،ت��ج��اوزت وزي���رة القضاء تسيبي ليفني ح��دود النفاق،
بتماهيها مع ّ
خط نتنياهو ،وادّعائها أنّ اتفاق المصالحة الفلسطيني
يمس بجهود التسوية وفرصها .لكن فات ليفني أن تقول
من شأنه أن ّ
إنّ إحياء المفاوضات لو تحقق ،لن يكون أكثر من استمرار للمحادثات
العبثية التي اضطلعت بها طوال األشهر الثمانية األخيرة.
ك��ان ُيتوقع م��ن «إس��رائ��ي��ل» التي تقول إنها تسعى إل��ى دف��ع ح ّل
الدولتين ،أن تعبّر عن سرورها بتوقيع االتفاق بين حماس وفتح،
وت��رى فيه فرص ًة ال تهديداً .إذ إنّ نجاح االتفاق يعطي إجابة على
ادّعاءات نتنياهو وليبرمان ،ومن شأنه أن يدفع باتجاه حكومة تمثل
كل الفلسطينيين.

