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فيديوات تك�شف و�صول م�ضا ّدات �أميركية للد ّبابات �إلى �أيدي المجموعات الإرهابية في �سورية
«تكويعة» في خطط كيري الدبلوما�سية �إزاء مو�سكو ...و�أوروبا تخ�شى اال�ستخبارات الرو�سية
«من صحافتهم تدينهم» ...فها هي الصحف األميركية تؤ ّكد تسريب أسلحة أميركية
مضادة للدبابات إلى العصابات اإلرهابية في سورية ،كخطوة للملمة الخيبات التي ألحقها
بها الجيش العربي السوري ،في أكثر من موقعة .إذ أشارت صحيفة «لوس أنجلس تايمز»
إلى أنّ هذه األسلحة انتقلت فعالً إلى أيدي العصابات المسلّحة ،وذلك من خالل فيديو
أي «كتائب»
نشرته على موقعها
اإللكتروني ،يبيّن ع��ددا ً من المسلحين ،المعروفين إلى ّ
ّ
ينتمون ،يج ّربون هذه األسلحة.
الصحافة األميركية أيضاً ،كما البريطانية ،انشغلت بموضع آخر ،أال وهو االنتخابات

«لو�س �أنجل�س تايمز»� :أ�سلحة م�ضادّة للدبابات
�أميركية ال�صنع تنتقل �إلى �أيدي الع�صابات في �سورية
نشرت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» األميركية تقرير فيديو يظهر عملية
لبعض الجماعات المسلحة في سورية ،يستخدمون فيها صواريخ موجهة
مضادة للدبابات ،وهذا دليل على أن األسلحة األميركية المتطورة تشق طريقها
إلى المجموعات المسلحة في سورية.
وانتشر الفيديو على موقع «يوتيوب» يوم  13نيسان الماضي ،يظهر فيه
مقاتل من جماعة تدعى «كتائب العمري» ،يطلق صواريخ BGM-71 TOW
على ما يبدو دبابة  bunkeredللجيش السوري ،وتعتبر تلك ثاني مرة
يظهر فيها سالح أميركي في أيدي المجموعات المسلحة علنا ً في كل الفيديوات
المنتشرة على اإلنترنت لعمليات استهداف الجيش السوري قرب الحدود
األردنية ،والمرة األولى كانت على يد «كتائب أحمد عبده» في منطقة القلمون
الجبلية بين سورية ولبنان ،حيث نشرت فيديو يستخدمون فيه صواريخ
.TOW
وصرح قائد «كتائب أسود الله» أبو ياسر في مكالمة أجراها عبر «سكايب»
أن شحنة كبيرة من صواريخ  TOWوصلت إلى سورية ،حيث يمكن شراؤها
من السوق السوداء اآلن.
ونفى متحدث باسم «كتائب العمري» ،في اتصال عبر «سكايب» ،استالم
صواريخ  ،TOWمص ّرا ً على أن األسلحة التي بدت في تسجيل الفيديو جاءت
من مخازن الجماعة من صواريخ «السهم األحمر» المضادة للدبابات ،مع العلم
أن الفيديوات المنتشرة عن عمليات المجموعات المسلحة ليست كلّها دقيقة.
ورجحت الصحيفة أن بعض الدول مثل األردن والسعودية قد تكون من أم ّد
ّ
المجموعات المسلحة بتلك األسلحة ،وهي حليفة للواليات المتحدة ومساندة
رئيسية للمجموعات المسلحة في سورية ،خصوصا ً أن السعودية حصلت
على صفقة صواريخ  TOWمن البنتاغون العام الماضي ،تشمل  15ألف
صاروخ بسعر مليار دوالر.
كما زعمت الصحيفة أن هناك شحنة محتملة لصورايخ  TOWلدعم
المجموعات المسلحة ،بتحريض من بعض القوى الغربية لتزويدهم بأسلحة
متط ّورة مثل مضادات الطائرات التي تطلق من على الكتف ،ولكن إدارة أوباما
رفضت ،خشية استخدام تلك األسلحة ض ّد الطائرات المدنية.
ويقول خبراء إن بعض األسلحة المضادة للدبابات لن تغيّر وحدها مجرى
حرب بلغ عمرها  3سنوات ،كما أن ق��وات األس��د تحقق مكاسب ثابتة ضد
المجموعات المسلحة المدعومة من الواليات المتحدة.

المصرية ،وربطا ً استئناف المساعدات العسكرية األميركية لمصر ،الصحف األميركية
هاجمت ه��ذه الخطوة ،ف��ي حين أض���اءت الصحف البريطانية على المرشح اآلخ��ر إلى
الرئاسة المصرية حمدين صباحي ،معتبر ًة أنه سيخسر حتماً.
الصحافة العبرية ر ّك��زت على المصالحة الفلسطينية ،وعلى تأثيرها في ما أسمته
«عرقلة المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية» ،بينما ر ّكزت الصحف الروسية على التح ّول
الواضح في خطط وزير الخارجية األميركي جون كيري حيال موسكو ،وعلى التخ ّوف
السائد في بعض الدول األوروبية من القوة االستخباراتية الروسية.

التنبيهات المذكورة ألن كثيرين من الذين يتعرضون للتجنيد ال يتص ّورون
الواقع على حقيقته ويتصرفون بتهور .وبنا ًء على معطيات االستخبارات
األلمانية ،يجري تنفيذ حوالى مئة محاولة لتجنيد مخبرين جدد في برلين
وحدها.
كما أدلى رئيس مكتب االستخبارات السويدية فيلهلم أونغي بتصريحات
مماثلة إذ قال إن األجهزة األمنية الروسية زادت نشاطها في السويد لدرجة أن
المرء يمكن أن يعتقد أن روسيا تستعد للحرب .كما تتردد أقوال حول تصعيد
نشاط االستخبارات الروسية في بلدان بحر البلطيق ،إذ يعمل الجواسيس
الروس تحت ستارة موظفي السفارات والممثليات التجارية والقنصليات.
وال يستبعد مدير الموقع اإللكتروني الخاص بشؤون االستخبارات أندريه
سولداتوف وجود أسس لمخاوف سلطات البلدان األوروبية مع أنه يالحظ أن
«الواقع يجب أن يكون هكذا» ،إذ ال بد من تصعيد النشاط االستخباراتي لبلد في
حالة نزاع خارجي.
يتلخص الخالف في أن الطرف األميركي يعتمد على استخدام الوسائل
الفنية بما في ذلك األقمار الصناعية والتنصت على المكالمات الهاتفية والتقاط
الرسائل اإللكترونية بينما يتكل الروس على العنصر البشري بسبب عدم توفر
إمكانيات فنية واسعة ولهذا يظهر الجواسيس الروس بمظهر أكثر عدوانية.

«�إندبندنت» :اتفاق الم�صالحة الفل�سطينية
ال يح ّل الخالفات الأ�سا�سية بين الطرفين
اهتمت الصحيفة البريطانية «إندبندنت» بقرار «إسرائيل» وقف االتصاالت
الدبلوماسية مع الفلسطينيين ،وقالت إن تلك الخطوة تج ّمد عملية السالم في
الشرق األوسط ردا ً على اتفاق الوحدة الوطنية مع حماس.
ورأت الصحيفة أن االتفاق يهدف إلى إنهاء الخصومة بين فتح في الضفة
الغربية وحماس التي تسيطر على قطاع غزة ،إال أنه ال يح ّل أيّ من الخالفات
التي أفسدت العالقات بين الطرفين ،بما في ذلك الموقف تجاه «إسرائيل»
وتقاسم السلطة.
وذكرت الصحيفة أن المحللين سواء في «إسرائيل» ،أو فلسطين يعتقدون أن
عباس اختار الوحدة مع حماس كوسيلة تكتيكية للضغط على «إسرائيل» من
أجل الموافقة على شروطه لمد مفاوضات السالم المتعثرة.
وقال خليل شيقاقي ،مدير المركز الفلسطيني للسياسة والبحوث ،إنه ال
يعتقد أن حماس أو عباس جادين في تطبيق االتفاق ،فكال الطرفان يحتاجان
االتفاق ألسباب تكتيكية ،فحماس قلقة وتسعى إلى تعزيز موقفها في أعقاب
اإلطاحة باإلخوان المسلمين في مصر ،بينما يريد عباس أن يحسن موقفه في
التفاوض مع «إسرائيل».

«كومير�سانت» :بلدان �أوروبية تكت�شف
ازدياد ن�شاط اال�ستخبارات الرو�سية
نبّهت مكاتب االستخبارات في عدد من الدول األوروبية مواطني بالدها من
تصعيد نشاط األجهزة األمنية الروسية ،إذ عبّرت سلطات ألمانيا والسويد
وبلدان بحر البلطيق عن قلقها الزائد.
ال يستبعد الخبراء ال��روس وجود أساس لهذه المخاوف بسبب تع ّرض
موسكو لحالة نزاع خارجي ،مع أنهم يحذرون من اشتداد نشاطات األجهزة
األمنية الغربية في روسيا .أصدر المكتب الفيدرإلى لحماية الدستور األلماني
مؤخرا ً تنبيهات بخصوص تصعيد نشاط األجهزة األمنية الروسية في
أراضي ألمانيا ،إذ صرح رئيس المكتب هانس غيورغ مسن بأنها بدأت بتجنيد
مساعدي السياسيين األلمان ومستشاريهم والمسؤولين بشكل ناشط ،كما
تحاول الوصول إلى موظفي أجهزة الدولة والمؤسسات والشركات األلمانية
الذين تملك معلومات سرية ومؤثرة.
وتعتقد السلطات األلمانية أن ثلث موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية
تقريبا ً مرتبطون باألجهزة األمنية .وق ّرر مكتب حماية الدستور األلماني إصدار

تو ّقع وزير الخارجية «اإلسرائيلي» أفيغادور ليبرمان خالل حديث له ،فوز
حركة حماس في االنتخابات المقبلة .وقال« :من الواضح أن حماس ستفوز في
قطاع غزة والضفة في حال تمت االنتخابات التي اتفق على تنظيمها بين فتح
وحماس ضمن اتفاق المصالحة».
وفي ما يتعلق بمستقبل المفاوضات ،قال ليبرمان إنه طالما كان هناك اتفاق
بين السلطة الفلسطينية وحماس ،فإنه من المستحيل التوصل التفاق مع
«إسرائيل».

«يديعوت �أحرونوت» :غازي حمد يعتبر
� ّأن �إطالق ال�صواريخ على «�إ�سرائيل» قابل للنقا�ش
أجرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية حوارا ً مع غازي حمد ،نائب
وزير الخارجية الفلسطيني في حكومة غزة المقالة ،أكد فيه أال تراجع عن دولة
فلسطينية حدودها عام  1967وعاصمتها القدس.
ورفض حمد اإلجابة عما إذا كانت حماس توافق على استئناف المفاوضات
مع الجانب «اإلسرائيلي» ،بينما أكد أن إطالق الصواريخ على «إسرائيل» من
القطاع والضفة الغربية أمر مطروح على دائرة المحادثات بين حركتي فتح
وحماس.
وحول ما إذا كانت حركة حماس تعترف بدولة «إسرائيل» ،قال حمد إن
االعتراف بوجود الدولة يأتي بين دولتين ال بين حركة ودول��ة ،موضحا ً أن
الجهة المعنية بذلك هي منظمة التحرير الفلسطينية التي تعبّر عن الشعب.

«�إيكونومي�ست» :حمدين �صباحي
يواجه تح ّديا ً �صعبا ً و�سيخ�سر

«رو�سي�سكايا غازيتا» :تح ّول
في خطط كيري الدبلوما�سي
ص ّرح وزير خارجية الواليات المتحدة األميركية خالل عرض خطط السياسة
الخارجية األميركية المستقبلية في واشنطن ،أنه ليس من حق الواليات
المتحدة األميركية اليوم ،بخالف فترة «الحرب الباردة» اقتراف أخطاء جدية
في السياسة الخارجية ،اعتمادا ً على هيمنتها العسكرية واالقتصادية .وأشار
كيري إلى أنه خالل فترة الحرب الباردة لم يكن من الصعب على الزعماء اتخاذ
القرارات ،كما هي الحال في الوقت الحاضر .وبحسب رأيه كان عدد الخيارات
آنذاك أقل ،وكانت أبسط وأوضح :الشيوعية أم الديمقراطية ،الشرق أم الغرب.
ويضيف« :كانت الواليات المتحدة آن��ذاك تسمح لنفسها باتخاذ قرارات
خاطئة ،ومع ذلك كانت تبقى رابحة ،ألنها كانت تقريبا ً القوة المسيطرة
اقتصاديا ً وعسكريا ً في العالم .أما اليوم فقد برزت دول نامية ،لذلك يجب أن
تكون السياسة الخارجية فعالة».
وأضاف« :اليوم علينا أن نشق طريقا ً صعبا ً في عالم سريع التغير ،يواجه
تهديدات مثل نمو التط ّرف الديني واالديولوجيات الراديكالية».
كما اعترف كيري ،بأن الدبلوماسية األميركية تواجه صعوبات على الساحة
األوكرانية وفي سورية والشرق األوسط .هذا من جانب ،ومن جانب آخر نجحت
الجهود التي بذلتها بشأن مشكلة السالح الكيماوي السوري ،ومسألة البرنامج
النووي االيراني .إن فرز هاتين المشكلتين يثير االهتمام ،ألن تسويتهما كانت
ثمرة التعاون األميركي الروسي ،الذي قررت واشنطن تجميده حالياً.
لم يكشف كيري تفاصيل السياسة الخارجية األميركية المستقبلية ،واكتفى
باإلشارة إلى أن الوثيقة لم تشمل كافة التفاصيل ،ألنها تركز على التحديات
األساسية فقط .وأضاف« :هذه الوثيقة هي برنامج نجاح الواليات المتحدة.
علينا التفكير بكيفية استعراض قوتنا ،لكي نصل إلى األهداف العظيمة وحماية
مصالحنا .علينا أن نكون مرنين وقادرين على التكيف مع الظروف بسرعة».
وختم كيري حديثه بالقول« :ليست الواليات المتحدة دولة متميزة ،ألنها
تعتقد ذلك ،بل ألنها تقوم بأعمال متميزة استثنائية ،وعلينا مواصلة ذلك».
ويعلق الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر على السياسة الخارجية
األميركية ،قائالً :لكي تثبت الواليات المتحدة دورها كوسيط ،عليها المساهمة
بنشاط في العملية ،كما فعلت هيالري كلينتون ،عندما كانت وزيرة الخارجية.
ال أري��د كشف الرسائل التي استلمتها من كيري ،لكني حذرته من أنه لدي
صياغة أسس العمل ،ال داعي للخروج عن مبادئ القانون الدولي ،التي كانت
الواليات المتحدة تراعيها دائما ...أعتقد أن إعادة النظر بأسس األمم المتحدة
المتفق عليها باإلجماع ،خطوة إلى الوراء .إن انضمام القرم كان أمرا ً ال ب ّد منه.
أنا ال أعتقد أنه كان بإمكان الواليات المتحدة أو أوروبا عمل شيء لمنع ذلك.
أنا آمل وأثق ،بأن الرئيس الروسي فالديمير بوتين لن يستخدم القوة في شرق
أوكرانيا .ألنه يملك وسائل أخرى للتأثير ،وإقناع الناس بالتوجه نحو روسيا ال
نحو الغرب .أعتقد أنه ليس بإمكاننا منع ذلك.

«معاريف» :ليبرمان يتو ّقع فوز حما�س
في انتخابات ال�ضفة وقطاع غزة

«تايم» :قرار نتنياهو بتعليق المفاو�ضات
خطوة تكتيكية
قالت مجلة «تايم» األميركية إن قرار رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين
نتنياهو بتعليق المفاوضات مع الفلسطينيين ،ربما يبدو مؤشرا ً على نهاية
المفاوضات ،إال أن الخطوة ربما تؤدي فقط إلى خلق مزيد من عدم اليقين بشأن
المستقبل.
ويقول محللون إن الخطوة ربما تكون خطوة تكتيكية من قبل نتنياهو ،فيقول
باراك رافيد إن تعليق المحادثات ربما يكون مجرد وقف للمفاوضات ،إلى حين
تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ،وحتى تصبح سياستها أوضح.
بينما يقول إفريم إنبار ،رئيس مركز «بيغن» للدراسات االستراتيجية في
جامعة «بار إيالن اإلسرائيلية» ،إن غضب نتنياهو ال يعني بالتأكيد انتهاء
المفاوضات ،لكننا ننتظر ماذا سيحدث مع حماس.
ويرى إنبار الذي يدعم نتنياهو ،أن قرار الحكومة «اإلسرائيلية» بتعليق
المفاوضات خطوة تكتيكية ،هدفها الضغط على عباس بعد أخذ الرئيس
الفلسطيني زمام المبادرة.
وتحدثت المجلة عن صالح الحموري ،الذي كان عمره  20سنة في آذار
 2005عندما اعتقلته القوات «اإلسرائيلية» ،واتهم الحموري ومعه عضوان
من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتآمر الغتيال الحاخام «اإلسرائيلي»
عوفاديا يوسف .ويقول الحموري ،المقدسي الذي يحمل الجنسية الفرنسية،
إنه كان محظوظا ً بين السجناء الفلسطينيين في «إسرائيل» ،فقد كان له أصدقاء
ساندوه ،ولم يواجه مشكالت كثيرة واجهت عددا ً من السجناء في الخارج.
ويقول الحموري إن كل ط��رف سياسي ك��ان له تنظيمه وممثلوه داخل
نظام السجن ،وشكلوا جميعا ً حكومة موحدة ،فكل ح��زب يرسل شخصا
أشبه بوزير الخارجية إلى لجنة ،واللجنة تختار ممثالً ليذهب ويتفاوض مع
«اإلسرائيليين».
و ُق ّنن هذا االتفاق بين الفلسطينيين في السجون «اإلسرائيلية» في وثيقة
الوفاق الوطني لألسرى التي وقعها أعضاء بارزون مسجونون من كل الفصائل
الفلسطينية ،وأُص��درت في أيار  2006بعد انتصار حماس في االنتخابات
التشريعية.

تحدثت مجلة «إيكونوميست» البريطانية ،عن المرشح الرئاسي في
مصر حمدين صباحى ،تحت عنوان «الرجل اآلخر» ،وقالت إنه في بلد ي ّتسم
بسياسة ديمقراطية عادية ،فإن صباحي ،وهو المرشح الوحيد الذي سينافس
عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة في مصر ،قد يكون مرشحا ً طبيعيا ً
للمنصب األرفع.
وأضافت المجلة أن السياسي البارز البالغ من العمر  59سنة ،والذي من
المؤكد تقريبا ً أن يخسر ،لديه سجل غير عادي في مهنة نادرة في مصر ،فهو
سياسي يفرض نفسه ويتمتع بالمهارة في ذلك.
وأشارت المجلة إلى أن صباحي ،األصغر بين  11طفالً لعائلة فقيرة في
إحدى قرى كفر الشيخ ،عمل بال كلل من أجل أن يروج لنفسه وألفكاره القومية
اليسارية التي تصفها بالغامضة منذ أن انتخب رئيسا ً التحاد طالب جامعة
القاهرة عام  ،1975وحققت له لمسته الشعبية قاعدة والء في مسقط رأسه
ونجاحات برلمانية متعاقبة.
وفي عام  2012حصل على  4.8مليون صوت في أول انتخابات رئاسية
حرة في مصر ،ليحصل على المركز الثالث.
لكن خالل مسيرة صباحي لم ت ّتسم مصر أبدا ً بسياسات ديمقراطية عادية.
فقبل «ثورة يناير» كان هناك تضييق على المجموعات المسلحة ،وتع ّرض
صباحي للسجن مرتين :األولى عام  ،1981والثانية في التسعينات لدفاعه
عن الفالحين الفقراء.
واآلن ،يواجه صباحي تحديا ً آخ��ر صعباً .فالسيسي بطل لكثير من
المصريين لقيادته اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي قبل عشرة أشهر،
ويمكنه أن يعتمد على دعم الجيش القوي وعلى التأييد الضمني للدولة
المصرية.
ورأت المجلة أن عدم التوازن بين المرشحين تب ّين في تقديم التوكيالت
للجنة االنتخابات ،إذ شكا صباحي من عرقلة المكاتب الحكومية تحرير 25
ألف توكيل على األقل الالزمة للترشح ،في حين استطاع رجال السيسي جمع
ما يقارب  200ألف توكيل من دون جهد يذكر.
وتتابع المجلة قائلة إن عقود االستبداد وما تبعها من سنوات االضطراب
جعلت مصريين كثر قلقين من السياسة ،ويميلون إلى رجل قويّ  ،ورجحت
أن يمتنع الناخبون الذين ال يرون السيسي منقذا ً وطنيا ً عن التصويت في
االنتخابات بدال ً من إعطاء أصواتهم إلى صباحي.

رئا�سيات �سورية
بين العزل واالعتراف بالواقع
} عامر نعيم الياس*
حدّد موعد االنتخابات الرئاسية في سورية في الثالث من حزيران
المقبل في الداخل السوري ،والثامن والعشرين من أي��ار للمقيمين
ّ
الترشح ابتدا ًء من  22من الشهر الجاري
خارج البالد ،ويفتح باب
ولمدة عشرة أيام .إعالن استدرج ردود فعل غربية رسمية فورية،
فالمتحدثة ِباسم الخارجية األميركية رأت أن «الدعوة إلى استفتاء
بحكم الواقع اآلن جعلها بال معنى» ،أما بان كي مون ،أمين عام األمم
المتحدة ،فأشار إلى أن االنتخابات «تنسف جهود الوساطة من أجل
التوصل إلى اتفاق».
ذرائ��ع رسمية سبقت بتمهيد إعالمي في الصحافة الغربية ر ّكز
على الذرائع التالية:
تقويض جهود التسوية :مما ال شك فيه أن البعد الدولي في األزمة
ال��س��وري��ة أم��ر ال يمكن إن��ك��اره ف��ي م��ا يخص مجمل وج��وه األزم��ة،
خصوصا ً ما تعلّق منها بالتسوية «عبر المفاوضات» التي تحدثت
عنها «غ��اردي��ان» البريطانية ،لكن السؤال هنا عن توقيت التقويض
تحديداً ،ودوافع الشروع في التسوية؟
هنا يمكننا القول إن أس��اس التسوية في سورية أو عقد مؤتمر
جنيف  ،2قام على التوافق الروسي األميركي الذي أفرز االتفاق حول
الكيماوي السوري والذي ض ّمن في صفقة تشير إلى إزالة العقبات
بوجه جلوس الدولة والمعارضة في سورية إلى طاولة التفاوض،
وبالفعل عقد المؤتمر وانتهى بجولتيه ،لكن ما يدركه المراقبون
جيداً ،أن «تقويض التسوية» جاء نتيجة الخالف الروسي األميركي
الناشئ في أوكرانيا وتداعيات األحداث فيها على العالقة بين القوتين
العظميين والتي تتجه إلى مزيد من التشنّج الذي سينعكس على الملف
السوري في المدى المنظور ،ولذلك نرى أن «إندبندنت» البريطانية
في افتتاحيتها قبل يومين طالبت «قادة الغرب بأن يجتهدوا إلحياء
مفاوضات السالم بين الطرفين في سورية» ه��ذا من ناحية ،ومن
ناحية أخرى من حقنا طرح التساؤل التالي :ما عالقة الحوار الوطني
أو التسوية التفاوضية باالنتخابات؟ هل عطلت االنتخابات العراقية
في ظل االحتالل األميركي ،قبل عقد من اآلن ،الحوار ،وهل حصل
الشيء ذاته في أفغانستان التي تجري انتخاباتها اليوم بمعزل عن
الحوار أو عدمه مع طالبان؟!
استمرار العنف :االزدواجية الغربية في التعامل مع قضايا المنطقة
تنسحب على الملف السوري بكل تشعباته ففرضية الربط بين العنف
واالنتخابات أو كما عنونت «غارديان» البريطانية «البراميل المتفجرة
واالنتخابات» ،هذه الفرضية تنقضها ممارسات االحتالل البريطاني
األميركي للعراق وأفغانستان ،كما ينقضها ما يجري اليوم في ليبيا
بعد القذافي ،فاالنتخابات األفغانية جرت وتجري في ظل االحتالل
األميركي ألفغانستان ،وحامد كرزاي فاز في االنتخابات الرئاسية
قبل سنوات في ظل احتالل وانقسام وعنف ال ح��دود له لم يتوقف
ّ
مرشح قادر على منافسته ،أما
حتى يومنا هذا ،ومن دون وجود أي
ليبيا فقد هلل الرئيس األميركي شخصيا ً لتجربتها «الناجحة» من
وجهة نظره في الوقت الذي اختطفت فيه الميليشيات المسلحة رئيس
الوزراء وهو على رأس عمله ،وسحلت أخرى القنصل األميركي في
شوارع بنغازي.
مسألة النازحين والالجئين :بعد ث�لاث سنوات اتضح أن ورقة
الالجئين والنازحين ليست سوى ورقة ضغط متعددة االستعماالت
التكتيكية بما يخدم االستراتيجية األميركية في سورية« ،غارديان»
رأت أن «نظام األسد يستعد إلجراء االنتخابات الرئاسية مع العلم أن
هناك ماليين النازحين ال يستطيعون المشاركة في االنتخابات» ،وهنا
يحضر السؤال التالي :ألم تجري االنتخابات التشريعية العراقية،
وفي سورية مليون ونصف المليون الجئ عراقي ،وفي شمال العراق
مئات آالف النازحين من مختلف المناطق العراقية األخرى؟
القانون االنتخابي والمقاطعة :في ظل رفض الطرف اآلخر للحوار
وإص���راره على ش��رط التنحي ،ومقاطعة االستفتاء ح��ول الدستور
عام  2012وانتخابات مجلس الشعب ،كيف يمكن للغرب الطعن في
القانون االنتخابي وفي شروط انتخاب رئيس الجمهورية التي أقرتها
الغالبية المنتخبة؟
تقول «كريستيان ساينس مونيتور» األميركية« :ثمة أماكن كثيرة
من البالد مغلقة بسبب القتال ،وهذا سيؤثر على العملية االنتخابية،
لذا من غير المرجح أن يكون األمر مختلفا ً كثيرا ً عن االستفتاءات التي
سبقت هذه االنتخابات .ويبدو أن فكرة المنافسة االنتخابية فارغة،
نظرا ً إلى سلسلة من متطلبات الترشيح تمت الموافقة عليه مؤخرا ً من
قبل البرلمان السوري ،إذ يتوجب على المرشح للرئاسة أن يكون قد
عاش في سورية بشكل مستمر مدة  10سنوات وليس لديه إدانات
جنائية ،وهذا يمنع جميع زعماء المعارضة من خوض االنتخابات،
كما يحتاج المرشح الدعم من قبل  35نائبا ً على األقل في البرلمان
الذي يهيمن عليه حزب البعث الخاص باألسد» .عند هذه النقطة أال
يحق لنا السؤال لماذا اعترف العالم أجمع بالدستور المصري على
رغم االنسحابات التي حصلت من لجنة صياغة الدستور ،انسحابات
واعتراضات أتت من مك ّونات أساسية للشعب المصري؟ هل منع
وسيمنع الوضع األمني المضطرب هناك إجراء االنتخابات الرئاسية
في موعدها؟
إن ال���ذرائ���ع ال��ت��ي يختلقها ال��غ��رب ل��م��واج��ه��ة م���أزق االنتخابات
الرئاسية في سورية ال تعدو عن كونها محاولة لعزل الدولة السورية
إلبقاء سقف التفاوض حول سورية بوضعه الحالي على األقل من
الناحيتين السياسية والمعنوية في ضوء االعتراف بعدم القدرة على
تغيير موازين القوى على األرض ،وسقوط ش��رط التنحي تلقائيا ً
مع تنظيم االنتخابات الرئاسية في موعدها «فاألسد ال��ذي بدا على
وشك الهزيمة يقترب من تحقيق النصر» تقول التايمز البريطانية،
أما المعارضة فإنها بأسوأ أحوالها «فالدول الغربية نفضت أيديها من
سورية وأصبحت ال تحب أعضاء المعارضة المسلحة ،على رغم أنها
قدمت لهم الدعم في بادئ األمر» بحسب افتتاحية «إندبندنت».
* كاتب سوري

�أميركا تحتاج �إلى �صديق في القاهرة في ّ
ظل م�شكالت ال�شرق الأو�سط

«نيويورك تايمز»� :سيا�سة البيت الأبي�ض
�إزاء م�صر ت�سير في طريق مرتبك
نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية ،مقاال ً شديد اللهجة ينتقد القرار
األميركي بإتمام صفقة منح الطائرات اآلباتشي لمصر ،ووصف سياسة البيت
األبيض تجاه مصر حاليا ً بأنها تسير في طريق مرتبك.
كما انتقدت الصحيفة تأخر أوباما في اتخاذ قرار وقف المعونة المقدمة
لمصر ،وقالت« :كان ينبغي إيقافها عقب اإلطاحة بمحمد مرسي مباشرة ،وأمر
أوباما في آب إيقاف تسليح الجيش المصري بطائرات اآلباتشى ،صواريخ
هاربون ،دبابات  M1-A1ومقاتالت .»F-16
وكان المسؤولون األميركيون أعلنوا عند إيقاف المساعدات ،أن استرجاعها
يتوقف على التزام القاهرة التحول السلمي للديمقراطية .وشككت الصحيفة
في تصريحات المتحدث الرسمي باسم البنتاغون الذي أعلن أن اإلفراج عن
صفقة طائرات اآلباتشي جاءت لمساعدة الجيش المصري في استعادة األمن
في سيناء ،ومحاربة الجماعات اإلرهابية عالية التسليح هناك ،في حين أن
مسؤولي البنتاغون أخبروا الكونغرس في تشرين األول الماضي ،أن إلغاء
صفقة اآلباتشي لن يؤثر على حرب الجيش ضد اإلره��اب ،هذا إلى جانب أن
الجيش المصري نفسه أعلن الخميس ،أنه سيطر على الوضع في سيناء بشكل
كامل.

انتقدت مجلة «نيوزويك» األميركية قرار
إدارة ب��اراك أوب��ام��ا تقديم ط��ائ��رات آباتشي
إلى مصر ،في استئناف جزئي لمساعداتها
للقاهرة ،وقالت إن اإلدارة قدّمت اآلباتشي إلى
مصر ،بينما تأمل أن تبقي القاهرة على الوضع
الراهن فيها.
وأش��ارت المجلة إلى أن واشنطن اتخذت
ق��راره��ا ف��ي تشرين األول الماضي بتعليق
المساعدات لمصر بسبب ما وصفته بـ«مذبحة
أغسطس  ،»2013في إشارة إلى ّ
فض اعتصام
أنصار اإلخ��وان المسلمن في ميدا َن ْي رابعة
العدوية والنهضة ،وما أعقبه من حملة ال تزال
مستمرة عليهم.
وقالت الخارجية األميركية وق��ت��ذاك ،إن
الواليات المتحدة تريد أن ترى نجاح مصر،
وأكدت إيمانها بأن الشراكة المصرية ـ األميركية
ستكون أقوى بانتخاب حكومة مدنية شاملة
تستند إلى حكم القانون والحريات األساسية
واالقتصاد التنافسي .إال أن اللهجة األميركية
إزاء مصر تغيرت مرة أخرى بعد ستة أشهر.

وطرحت المجلة سؤاال ً ع ّما يعنيه استئناف
المساعدات األميركية لمصر بالنسبة إلى
موقف الواليات المتحدة من حقوق اإلنسان.
الصحافي في
ونقلت عن براين كاتيولس،
ّ
مركز التقدم األميركي ،والذي يدرس السياسة
األميركية تجاه الشرق األوسط ،اعتقاده بأن
القرار األخير يتماشى مع عدد من قرارات إدارة
أوب��ام��ا إزاء مصر ،والتي تهدف إل��ى إرس��ال
رسالة مفادها بأن عودة األمور إلى ما كانت
عليه لن يحدث ،لكن يتعين على واشنطن
العمل مع مصر في قضايا أمنية محددة.
وتقول «نيوزويك» إن ال��والي��ات المتحدة
تجاهلت توصيات المنظمات الحقوقية التي
دعتها إلى استمرار تعليق مساعداتها لمصر
ومطالبة الحكومية المصرية بإصالح يشمل
التحقيق في انتهاكات الشرطة ،والتراجع
عن حظر جماعة اإلخ���وان المسلمين .إال أن
المسؤولن األميركيين ال يزالوا حريصين على
القول عالنية إن حقوق اإلنسان تمثل مبعث
قلق في ما يتعلق بمصر.

ّ
حث
ومضت المجلة قائلة إن��ه على رغ��م
وزير الخارجية األميركي جون كيري نظيره
نبيل فهمي على إجراء انتخابات ح ّرة ونزيهة
وشفافة ،إال أنه من المستبعد أن يحصل هذا
في ظل النظام الحالي .لكن في منطقة تعج
بالمشاكل لصناع القرار األميركيين ،بدءا ً من
برنامج طهران النووي والحرب في سورية
التي ال يبدو أنها ستنتهي ،ومحادثات السالم
المتوقفة بين «اإلسرائيليين» والفلسطينيين،
فإن وجود صديق لواشنطن في القاهرة أمر له
أهمية كبيرة.
وتتوقع المجلة أن الحكومة المصرية قد ترد
على استئناف المساعدات بالتفاته تصالحية،
على ح ّد تعبيرها ،ويقول كاتيوليس« :كانت
ه��ن��اك م��ح��اوالت خلف ال��ك��وال��ي��س للحديث
م��ع السيسي ،وال��ش��يء العملي ال��ذي يمكن
أن تقوم ب��ه واش��ن��ط��ن ،مساعدته ف��ي ف��وزه
الرحب بالرئاسة والقيام بخطوات متواضعة
لتحسين سجل ح��ق��وق اإلن��س��ان وتحسين
التحول الديمقراطي».

