8

ترجمات

السنة السادسة  /الثالثاء  6 /أيار  / 2014العــدد 1478
Sixth year / Tuesday / 6 May 2014 / Issue No. 1478

تعاظم هيبة رو�سيا يثير غ�ضب وا�شنطن وحنقها
كيري في نظر �صحافة بالده ...فا�شل دبلوما�سي ًا
إذا كانت الصحافة األميركية ال تتوانى عن التدخل ـ كما البيت األبيض وتوابعه ـ في
شؤون شرق األرض ومغاربها ،وآخر قبيلة في أعمق أدغال أفريقية ،فإنها ال تتوانى أيضا ً
عن التصويب على أميركا ذاتها ،كمثل العقرب الذي يلدغ نفسه .أما آخر فصولها ،الحملة
التي تشنّها صحيفة «واشنطن بوست» على وزير الخارجية األميركي جون كيري ،معتبر ًة
أن استرتيجيته الدبلوماسية في الشرق األوسط فاشلة ،ال سيما على ّ
خط المفاوضات بين
الفلسطينيين و«اإلسرائيليين».
الصحافة األميركية ذات��ه��ا ر ّك���زت أم��س أي��ض��ا ً على األوض���اع ف��ي فلسطين المحتلة،

«�إلبايي�س»� :إيطاليا م�ستعدة لإر�سال
قوات حفظ ال�سالم �إلى �أوكرانيا
أعربت وزيرة الدفاع اإليطالية روبيرتا بينوتي عن اعتقادها أن أوروبا على
شفا حرب ،مؤكدة أن بلدها لن تقف مكتوفة األيدي بل إنها ستتحرك مع األمم
المتحدة وحلف شمال األطلسة واالتحاد األوروبي ،إذ إن إيطاليا مستعدة اآلن
إلرسال قوات حفظ السالم إلى أوكرانيا.
ووفقا لصحيفة «إلباييس» اإلسبانية ،قالت بينوتي إن األوضاع تعقدت أكثر
بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا ،مؤكدة أن بالدها عملت مع ألمانيا
لتجنب فرض عقوبات على روسيا ،ولكن حتى اآلن ال يوجد أيّ تطور بهذا
الشأن.
ونقلت الصحيفة قول الوزيرة اإليطالية لصحيفة «ال ريبوبليكا» اإليطالية
إنها تعرب عن قلقها إزاء األحداث الجارية ،مشيرة إلى أن إيطاليين كثرا ً يخشون
احتمال حدوث اشتباكات جديدة في أوروبا.
واستشهدت بينوتي بإرسال إيطاليا قوات إلى لبنان بسبب الحرب التي
نشبت بين «إسرائيل» ولبنان عام  ،2006ولفتت إلى عدم حدوث أيّ اشتباكات
أخرى بسبب وجود قوات حفظ السالم هناك.

«نيويورك تايمز» :الجهاد الإ�سالمي
تو�سع نفوذها في غزة على ح�ساب حما�س
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية إن حركة الجهاد اإلسالمي تحقق
مكاسب متزايدة في غزة ،فالحركة التي تع ّد أقل حجما ً وأكثر تشدّدا ً من الحركة
اإلسالمية المسلّحة حماس ،باتت تحظى بتأييد شعبي مع اتجاهها إلى افتتاح
وحدات صحية ،وبناء مدارس وتقديم خدمات اجتماعية مختلفة.
وتشير الصحيفة في تقريرها إلى أنّ حركة الجهاد اإلسالمي تسعى إلى
منافسة حماس ،التي تسيطر على القطاع منذ االنتخابات التشريعية في
 .2007مستغلة نقاط الضعف لدى حماس وتوتر عالقتها ببعض الدول وعلى
رأسها مصر وسورية ،وحتى إيران مع اندالع الحرب األهلية في سورية ،إذ تميل
حماس إلى دعم جماعات التم ّرد اإلسالمي الس ّنية.
وقد استطاعت الجهاد اإلسالمي وذراعها العسكري «كتائب القدس» ،تصدر
عناوين الصحف الرئيسية بعد أن أطلقت وابالً من الصواريخ الذي يصل إلى
 100صاروخ نحو «إسرائيل» في غضون أقل من ساعة.
وتقول «نيويورك تايمز» ،إن مصر سمحت مؤخرا ً لثالثة من كبار قادة
الجماعة بمغادرة غزة عبر أراضيها ،للقاء رئيس الجماعة في بيروت ،وهو األمر
الذي لم يتوافر لمسؤولي حماس منذ اإلطاحة بالرئيس اإلخواني السابق محمد
مرسي من السلطة صيف .2013
وعلى رغم أن الجهاد اإلسالمي ليست ضمن الموقعين على اتفاق المصالحة
الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس ،لكن من المتوقع أن تنضم الحركة إلى
حماس ،كجزء من القيادة الفلسطينية الرسمية ،إذا ُن ّفذ االتفاق.
ويشير محللون إلى أن الجماعة التي نشأت ،قبل عقد من تأسيس حماس،
لطالما تجاهلت السياسة االنتخابية لتركز على المقاومة العسكرية ض ّد
«إسرائيل» .ويضيفون أنه بسبب دعم إيران لها وحريتها من أعباء السلطة،
فإن الجهاد اإلسالمي قادرة اآلن على فرض نفسها باعتبارها الجناح العسكري
الرئيسي للوطنية الفلسطينية ،في حين تواجه حماس انتقادات بسبب تفشي
البطالة والنقص اليومي من الوقود والكهرباء والمياه.

«وا�شنطن بو�ست»� :سالم ال�شرق الأو�سط
يحتاج نهجا ً �أكثر براغماتية
انتقدت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية وزير الخارجية األميركي جون
كيري لفشله في الوصول إلى اتفاق بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين» في
الصراع األطول في الشرق األوسط ،وقالت إن جهوده التي ركزت بشدة على
محاولة التوصل لحل وسط لم تكن أبدا ً منطقية ،وكان من الممكن استغالل
طاقته بشكل أفضل في تطوير استراتيجيات ناجحة للحرب في سورية
أو التهديد المتزايد من قبل تنظيم القاعدة في المنطقة ،أو تراجع مصر إلى
الديكتاتورية ،ناهيك عن المشكالت في مناطق أخرى في العالم.
وعلى رغم ذلك ،رأت الصحيفة أن فشل عملية السالم يثير تساؤالت بشأن
ما سيتبع ذلك .وأضافت أن أحد التحدّيات الموجودة حاليا ً يتمثل في اتفاق
المصالحة بين فتح وحماس ،والذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

فأشارت إلى تعاظم شأن حركة الجهاد اإلسالمي على حساب حركة حماس ،كون األولى
تبتعد عن السياسة لتتف ّرغ للعمل المقاوم.
األزمة األوكرانية كانت حاضرة بامتياز في الصحافة الروسية وأيضا ً اإلسبانية ،وإذ
أشارت األخيرة إلى نيّة إيطاليا في إرسال قوات حفظ السالم إلى أوكرانيا على غرار لبنان
ومعارضتها سياسة فرض العقوبات ،ر ّكزت صحافة موسكو على غضب أميركا المتنامي
من ج ّراء تعاظم هيبة روسيا ،كما ر ّكزت على كلمة الممثل الدائم الروسي فيتالي تشوركين
في مجلس األمن ،التي وصفتها بالحماسية.

وبما أن حماس لن تغير على األرجح موقفها الرافض االعتراف بـ«إسرائيل»،
فإن االتفاق الفلسطيني قد يؤدي إلى إنهاء التمويل األميركي و«اإلسرائيلي»
للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ،وهناك اقتراحات بالفعل في الكونغرس
بقطع المساعدات األميركية للفلسطينيين ،وهي خطوة ترى الصحيفة أن من
شأنها اإلضرار بأمن «إسرائيل» أكثر من معاقبة الرئيس الفلسطيني محمود
عباس.
وترى الصحيفة أن اتخاذ خطوة عملية من قبل «إسرائيل» وأميركا سيكون
مفيدا ً بشكل أكبر .فبإمكان األولى أن تتيح حرية الحركة في الضفة وتحفز
االقتصاد الفلسطيني بإزالة الحواجز وتخفيف القيود على الصادرات وتسهيل
األعمال وبناء مساكن جديدة.
كما دعت الصحيفة واشنطن للسعي إلى وقف تدهور الحكومة الفلسطينية
ال��ذي حدث منذ إقالة رئيس الحكومة اإلصالحي ،وقالت إن على الواليات
المتحدة أن تجعل مبدأ تأسيس مؤسسات ديمقراطية في قلب سياسة
براغماتية جديدة من جانبها.

«نيزافي�سيمايا غازيتا» :تعاظم هيبة رو�سيا
يثير غ�ضب وا�شنطن
جاء في صحيفة«نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية :تتفاعل الواليات المتحدة
ودول أوروبية أخرى ،عاطفيا ً وبصخب مع ما يجري في أوكرانيا اليوم ،وكل
همهم ينحصر في اتخاذ مواقف مضادة لموقف موسكو .بسبب هذا الموقف
يتراجع الواقع إلى الوراء ،رغبة منهم في فرض موقفهم .هناك من يدعو للتأكيد
على أن السياسية الخارجية األميركية المعادية لروسيا ترتبط بالموقف
الهادئ والمدروس لروسيا.
توجه
إن موسكو تعمل بشفافية ،على رغم الضغوطات والتهديدات التي ّ
ضدها .اليوم ،يمكن التحدّث عن توزيع جديد للقوى في العالم ،بعد تفكك
االتحاد السوفياتي .أي لم يعد هناك مركز قوة واحد ،بل هناك حاليا ً ثالثة
مراكز قوة :الواليات المتحدة ،الصين وروسيا .تقاوم الواليات المتحدة بحزم
فقدان دورها المتميز في المحافل الدولية ،محاولة الحفاظ على نفوذها في
مجرى األحداث العالمية .ولكن لم تحقق شيئاً ،فهي اغفلت ظهور الصين كدولة
عظمى على الساحة الدولية ،ويبدو أنها لم تعد تؤثر في مواقف موسكو بشأن
المشاكل الدولية واالقليمية .لهذا ،فالواليات المتحدة مستعدة لعمل أي شيء
يوقف تعاظم نفوذ روسيا وقوتها.
ولكن يبدو أنّ ما تحتويه الترسانة األميركية لهذا األمر من وسائل محدود جدا ً
وغير فعّ ال .إن فرض العقوبات ،ليس سوى إجراء عاطفي .لقد اثبتت الحياة
فشل هذا االسلوب .روسيا دولة مكتفية ذاتياً ،والمجال الوحيد الذي كانت
العقوبات المفروضة عليها ستؤثر في نشاطه هو المجمع الصناعي العسكري،
أي على القدرة الدفاعية لروسيا .ولكن هذا القطاع متكامل بصورة تامة.
لم تعترف روسيا بشرعية السلطة الجديدة في كييف .لذلك ال ب ّد من السير
على النهج بصرامة .وهذا مهم جدا ً في سياق عدم االعتراف المحتمل بنتائج
االنتخابات الرئاسية في أوكرانيا ،التي تنظمها مجموعة استولت على السلطة
هناك بالقوة .كما يجب على روسيا ،اتخاذ موقف ح��ازم من المسؤولين
العسكريين والنشطاء السياسيين وغيرهم في أوكرانيا ،الذين يتحملون
مسؤولية الجرائم الحربية التي تقترف بحق الشعب األوكراني.
هنا ال بد من اإلشارة إلى أن انتقاد السلطات األميركية لقناة روسيا اليوم،
دليل على نجاح االعالم الروسي .ولكن الحتالل مركز ثابت وقوي في مجال
«القوة الناعمة» ،ال بد من السير على هذا النهج باستمرار وتقديم الدعم الالزم
لقطاع االعالم .كما يجب توثيق العالقة مع المنظمات األجنبية التي تقف ضد
سياسة الكيل بمكيالين.

«كم�سمول�سكايا برافدا» :الغرب يقطع
طريق الت�سوية ال�سلمية في �أوكرانيا
سلّطت صحيفة «كمسمولسكايا برافدا» الروسية األض��واء على جلسة
طارئة لمجلس األمن بطلب من روسيا في مقر هيئة األمم المتحدة الجمعة
الماضي  2أيار الحالي ،وجاء في التقرير« :انهال الممثل الدائم الروسي فيتالي
تشوركين على زمالئه الغربيين بتوبيخ غاضب مطالبا ً بإيقاف عملية القمع
في سالفيانسك (شرق أوكرانيا) ف��وراً .ص ّرح تشوركين بأن روسيا تطالب
الغرب وبطريقة قاطعة بالتخلي عن سياسة تدمير أوكرانيا ،كما تطالب الذين
أعلنوا أنفسهم سلطة في كييف بإيقاف عملية القمع وممارسة أعمال العنف

ضد الشعب األوكراني وإطالق سراح السجناء السياسيين فورا ً وتأمين حرية
مطلقة لنشاط الصحافيين .كما طالبت روسيا بتنظيم حوار متساوي الحقوق
بمشاركة كل األقاليم األوكرانية بغية التوصل إلى اتفاقيات يتقبلها الجميع من
دون محاوالت تمثيل إصالحات في «ائتالف ضيق» من الفائزين الذين أعلنوا
فوزهم بأنفسهم.
كما أنذر الدبلوماسي الروسي أولئك الذين أعطوا أوامر إجرامية بسفك الدماء
ونفذوا تلك األوامر ،أنذرهم بتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب األوكراني.
وأعرب تشوركين عن القلق الروسي بشأن معلومات حول مكالمات باإلنكليزية
ما بين المهاجمين على مدينة سالفيانسك أثناء عملية القمع ،ما يدل على
التدخل الخارجي في ما يحدث في أوكرانيا.
اتهم تشوركين الغرب في تطبيق معايير مزدوجة ،ما يجعل التسوية
السلمية لالزمة األوكرانية مستحيلة .تتحمل الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي مسؤولية هائلة عندما يدعمان منظمي االنقالب الحكومي في كييف
في اتباعهم سياسة ممارسة قمع االحتجاجات بالقوة ،ما يقطع طرق الحل
السلمي للنزاع عملياً.
لم تبتعد الممثلة السامية لالتحاد األوروبي عن حلفائها األميركيين كثيرا ً
عندما ب��دأت بالتفلسف في موضوع «احتكار الدولة األوكرانية الستخدام
القوة» .ال يجوز اعتبار هذه التصريحات في الظروف األوكرانية الراهنة إال
استفزازية وتحريضية .ومن الممكن أن يتشكل تصور بأن الممثلة السامية
ليس فقط كأنها لم تشارك في صوغ وثيقة جنيف ،بل لم تقرأ هذه الوثيقة.
اختتم الدبلوماسي الروسي كلمته الحماسية بدعوة مجلس األمن الدولي إلى
مطالبة السلطات األوكرانية بإيقاف العنف واستخدام القوات المسلحة في
المناطق شرق أوكرانيا فوراً.

«ترود» :اقتراب الذكرى الـ 69للن�صر على النازية
يتزامن مع ت�صعيد الو�ضع في �شرق �أوكرانيا
تناولت صحيفة «ترود» الروسية تزامن اقتراب موعد االحتفال بالذكرى
الـ 69للنصر على النازية مع زيادة وتيرة المواجهات في شرق أوكرانيا ،معتبرة
أن من يسمونهم «االنفصاليين» لن يعملوا أكثر على انقسام أوكرانيا مما تفعله
سلطاتها الحالية .ومع زيادة االنقسام في أوكرانيا ،تتعالى أصوات السلطات
في كييف حول ضرورة الحفاظ على «وحدة البالد».
وتساءلت الصحيفة :ماذا يمكن أن يربط الغرب والشرق في إطار دولة
موحدة؟ وقد أجاب الشرق على هذا السؤال ،مطالبا ً بمنح اللغة الروسية صفة
اللغة الرسمية وإقامة نظام فدرالي ووقف فرض قيم القوميين المتشدّدين
على من ال يشاطرها بالقوة .وفي الوقت الذي يستعد فيه الشرق (األوكراني)
لالحتفال يوم  9أيار بعيد النصر ،أعلن مجلس مدينة لفيف (الغرب األوكراني)
يومي  8و 9أيار «يومي الحداد على ضحايا الحرب العالمية الثانية والنظام
الشمولي» ،و ُمنع استخدام رموز سوفياتية في الشوارع خالل هذين اليومين.
أما سلطات كييف ،فاكتفت بإلغاء االستعراض العسكري (المعتاد في هذا
اليوم) واستبداله بالعروض واالحتفاالت الشعبية ،وذلك خوفا ً من تقسيم
المجتمع بشكل نهائي.
وق��ال العسكري والسياسي السوفياتي ديميتري ي��ازوف ،وهو مارشال
االتحاد السوفياتي الوحيد الذي ال يزال على قيد الحياة« :إن الواليات المتحدة
تعمل على إبعاد أوكرانيا عن روسيا بشكل نهائي ،وتستغل  9أيار في ذلك» .من
جهته ،اعتبر عضو لجنة الدفاع واألمن في مجلس االتحاد فاليري شنياكين إن
األنباء األخيرة من أوكرانيا تدل على فشل السيناريو األميركي الذي كان يهدف
إلى توريط روسيا وجيشها في النزاع األوكراني ودفع االتحاد األوروبي إلى
فرض عقوبات جادة ال تعود بالنفع على أوروبا.

غازي عنتاب :اسطنبول/بروكسل

} ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
يعيق تدفق الالجئين السوريين المستمر من قدرات تركيا ،ويح ّتم إجراء
تعديالت طويلة األمد ،ومشاركة دولية أفضل لتح ّمل األعباء الكثيرة.
في تقريرها األخير بعنوان «ارتفاع كلفة المستنقع السوري في تركيا»،
أوضحت مجموعة األزمات الدولية مدى الجهود اإلنسانية المبذولة نحو
السوريين سواء على أراضيها أو في الشمال السوري؛ التوتر الناجم عن
التعاطف الشعبي وعدم االرتياح نحو الالجئين في المقابل؛ مدى دعم أنقرة
المعارضة السياسية والعسكرية السورية؛ ودورها اإلقليمي في إيجاد ح ّل
توافقي لألزمة الحاصلة؛ التأثير السلبي لهذه األزمة على تركيا على مدى
ثالث سنوات استضافت خاللها أكثر من  720000الجئ ،وعانت من 75
حالة وفاة بسبب قتالها غير المباشر في سورية .سيبقى هؤالء الالجؤون
في سورية لسنوات ،وإذا ما كانت تركيا تسعى إلى الحفاظ على «سياسة
الباب المفتوح» ،فإنها تحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي.
وقدّم هذا التقرير بعض النتائج والتوصيات وهي التالية:
• على أنقرة كما المجتمع الدولي العمل على إيجاد خطة لإلسكان وإليواء
الالجئين السوريين ال ُمعدمين وذلك من خالل مساعدات مالية نقدية وتأمين
وحدات سكنية مناسبة.
• تسجيل هؤالء السوريين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم
االجتماعية والتأهيل المهني والرعاية االجتماعية والتعليم ووضع أوراق

} عامر نعيم الياس*
اتفق «ممثلون عن المعارضة المسلّحة» وال��دول��ة السورية على
ان��س��ح��اب ال��م��س��لّ��ح��ي��ن م��ن ح��م��ص ال��ق��دي��م��ة .وب��ح��س��ب م��ص��در في
ينص على «خروج
«االئ��ت�لاف» لوكالة ف��ران��س ب��رس ،ف��إن االت��ف��اق ّ
المسلّحين (يبلغ عددهم وعائالتهم  2250شخصاً) مع عائالتهم
وبسالحهم الفردي وحقائب السفر بوساطة حافالت ترافقها الشرطة
السورية ،نحو ريف حمص الشمالي» ،وال يبدأ تنفيذ االتفاق إال «بعد
اإلف��راج عن األس��رى المحتجزين ل��دى الجبهة اإلسالمية والسماح
بدخول المواد اإلغاثية إلى مدينتي نبّل والزهراء المحاصرتين في
ريف حلب».
من سيخرج من حمص؟ هل هذا االستعجال ناتج عن وجود ما قالت
عنه التسريبات عن ضباط استخبارات من السعودية وفرنسا مرورا ً
بـ«إسرائيل» وتركيا؟ على فرض كان األمر على ما ذكرته الشائعات،
هل خرج محتلو حمص القديمة خروجا ً آمناً ،أم أن الخروج اآلمن الذي
يتبجح به اإلعالم الغربي هو تورية لدخول آمن للطرف المقابل؟
وصفت ما يجري في حمص
«وول ستريت جورنال» األميركية ّ
حرفيا ً بالتالي« :توصل المتم ّردون والحكومة السورية إلى وقف
إلطالق النار في حمص ،ما قد يسمح للمسلحين بممر آمن للخروج
م��ن ه��ذه المدينة االستراتيجية نحو مناطق أخ���رى يسيطر عليها
ال��م��ت��م�� ّردون ،وبالتالي ع��ودة المدينة إل��ى سيطرة الحكومة ...هذا
االتفاق سيشكل نصرا ً للنظام».
في ضوء ذلك هل نحن أمام مبادلة الخروج لإلرهابيين بانتصار
النظام في عاصمة االنقالب على الدولة السورية؟ في سياق اإلجابة
عن مجمل عالمات االستفهام ال ب ّد من اإلضاءة على التالي:
ـ االنسحاب المأمول الذي ر ّوجت له الصحافة الغربية في معرض
ترويجها أو تبريرها باألصح لالتفاق حول حمص ،هو انسحاب نحو
مناطق مكشوفة ال تشكل عمقا ً معقدا ً كذلك المتوفر في مدينة حمص
القديمة تحديداً ،ولذلك يمكن توصيف «االنسحاب اآلمن» بـ«الموقت»
في وضعية اتفاق حمص.
وس��ع مفهوم التفاوض ال��ذي تتبعه الدولة
ـ ال��خ��روج من حمص ّ
السورية منذ فترة إلى مناطق أخرى ليشمل ،في حالة حمص تحديداً،
وللمرة األولى ،ملف بلدتي نبّل والزهراء المحاصرتين في ريف حلب،
أمر سيساهم في دعم مقومات الصمود في ريف حلب بالتوازي مع
السيطرة الكاملة على مدينة حمص.
ـ حمص هي «عاصمة الثورة» ،وبالتالي فإن االنسحاب منها يشكل
ضربة سياسية ومعنوية كبيرة لجمهور استلب تماما ً بمصطلحات
منسقة أطلقتها غ���رف ال��ع��م��ل��ي��ات اإلع�لام��ي��ة ف��ي واش��ن��ط��ن ولندن
وباريس ،وهنا فإن االنسحاب «اآلمن» ليس بمستوى هذه الخسارة
الكبرى التي عبّرت عنها «ليبراسيون» الفرنسية بالقول« :قبل شهر
من االنتخابات الرئاسية ،يشكل اتفاق حمص نجاحا ً عسكريا ً لبشار
األسد».
ـ ب���ال���ع���ودة إل����ى ه��وي��ة م���ن س��ي��خ��رج م���ن ح��م��ص ،ف����إن األهمية
االستراتيجية السترجاع وسط سورية بشكل كامل والسيطرة التامة
على كامل العقد الحيوية لخطوط النقل واإلمداد على مختلف أنواعه
وفئاته في سورية ،من دون أن يتع ّرض الجيش العربي السوري
وق��وات الدفاع الوطني وال��ق��وات المتحالفة معهما إل��ى دف��ع فاتورة
خسائر بشرية باهظة لدخول زواريب المدينة القديمة والسيطرة على
ما فوق األرض وتحت األرض فيها ،هذان األمران يجعالن الحديث
عن هوية الموجودين في حمص غير ذي قيمة ،خصوصا ً أن الخروج
من حمص ومن أي مكان في سورية نحو مناطق أخرى داخل البالد،
هو خروج موقت تمهيدا ً لواحد من احتمالين :األول ،التطبيق الدقيق
لمصطلح «الخروج اآلمن» أي الخروج الدائم خارج أراضي الجمهورية
العربية السورية .أما الثاني فمواجهة مصير من أص ّر على مواجهة
الجيش السوري.
إذاً ،نحن هنا في مواجهة دخول آمن للقوات المسلحة السورية إلى
عاصمة االنقالب على وحدة سورية ،دخول من دون خسائر يدفن
البروباغاندا الغربية في «عاصمتها» بشكل نهائي ،فيما ينسحب من
انسحب من حمص انسحابا ً آمنا ً موقتا ً ليس إال.
*كاتب سوري.

مقتطفات من �صحافة العدو
} ترجمة :غسان محمد

«غارديان» :ال�سي�سي ي�ؤكد على �أهمية
دور الإعالم في توحيد الم�صريين
سلّطت صحيفة «غارديان» البريطانية الضوء بدء الحمالت االنتخابية
لكال المرشحين في انتخابات الرئاسة ،وقالت إن المشير عبد الفتاح السيسي
أكد على الدور المهم لإلعالم في األشهر المقبلة ،وقال إنه قادر على توحيد
المصريين بعد االنقسامات الكبيرة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن السيسي ألمح إلى إمكانية تطبيق إجراءات
تقشف صارمة ،إلحياء االقتصاد المتداعي في حال انتخابه.
من ناحية أخ��رى ،تحدثت الصحيفة عن البرنامج االنتخابي لحمدين
صباحي ،وقالت إنه تعهد بإلغاء قانون التظاهر والتركيز على إصالح الدولة
المصرية.
واعتبرت «غارديان» أن خطاب صباحي قدم توازنا ً دقيقا ً بين خلق مسافة
سياسية بينه وبين منافسه السيسي من ناحية ،ودعم الحكومة الحالية في
حملتها ضد تنظيم اإلخوان المسلمين من ناحية أخرى.

ارتفاع كلفة الم�ستنقع ال�سوري في تركيا
موحدة لهوياتهم.
ّ
• تحتاج الحكومة التركية والمجتمع الدولي إلى تعاون أوثق في مجال
تقديم المساعدات اإلنسانية .على تركيا القيام بالمزيد لتسهيل تسجيل
المنظمات غيرالحكومية الدولية واإلنسانية.
• يتعيّن على االتحاد األوروبي وجماعات المعونة متعدّدة األطراف
والمجتمع الدولي األوسع دعم البنية التحتية في تركيا ،بما في ذلك الرعاية
الصحية والتعليم والخدمات األساسية .كما يتعيّن على االتحاد األوروبي
والدول األعضاء فيه توفير حماية موقتة في أوروبا للسوريين والسماح
بجمع شمل األسرة والحفاظ على مبدأ عدم جواز طرد الالجئين السوريين،
كما ينبغي الدفع نحو تقديم مساعدات أكثر من قبل األمم المتحدة لعملية
إنسانية أوسع عبر الحدود.
• من خالل العودة إلى الحياد الطائفي والعرقي في السياسة الخارجية،
والحفاظ على التواصل المفتوح مع نظرائهم اإلقليميين بما في ذلك إيران
وتركيا اللتين عليهما أن تعمال بشكل أفضل لوقف تصاعد التدخل األجنبي
في الحرب السورية ،والعمل على خلق بيئة أكثر سالما ً في سورية.
«بنت تركيا لضيوفها الالجئين المالجئ األوسع في العالم ،الفسيحة
وغالية الثمن ،لكن غير الكافية للتدفق المستمر» ،يقول ديدم كولينزوورث،
المحلّل التركي القبرصي ،ثم يضيف« :تركيا بحاجة إلى وضع استراتيجية
شاملة للتعامل مع تدفق الالجئين ،وعليها أال تدفع هذا الثمن وحدها.
وتواجه تركيا اآلن خطر السيارات المفخخة القاتلة والحوادث المسلّحة على
خصوصا في المناطق القريبة من الحدود الشمالية السورية.»...
أراضيها،
ً

حم�ص ...الخروج الآمن
�أم الدخول الآمن؟!

«�إندبندنت»� :إ�سبانيا تمنح حق العودة
لليهود وتتجاهل الم�سلمين
قال الكاتب البريطاني روبرت فيسك في مقال له في صحيفة «إندبندنت»
البريطانية« :إن إسبانيا تدعو اليهود الذين ُط��ردوا من أراضيها في القرن
السادس عشر للعودة إليها ،في الوقت الذي لم يُذ َكر فيه المسلمين .إن إسبانيا
والبرتغال ،اللتان شكلتا يوما بالد األندلس تحت الحكم اإلسالمي ،ال ترغبان
ببساطة في قدوم المسلمين إلى أوروبا».
َ
المواطنة للمنحدرين من
وأوضح فيسك أن إسبانيا والبرتغال ستمنحان
العائالت التي ُطردت من هذين البلدين .واعتبرت الحكومة اإلسبانية أن طردهم
كان مأساة أو وفقا ً لتعبير وزير العدل اإلسباني «خطأ تاريخياً».
ويرى فيسك أن هذا الطرد كان بالتأكيد تطهيرا ً عرقيا وجريمة بشعة ضد
اإلنسانية .لكن يبدو أن هذا األمر ال ينطبق على المسلمين.
ويمضي فيسك قائالً إن أبناء العائالت اليهودية التي طردت من إسبانيا
والبرتغال ،سيحصلون على جواز سفر يسمح لهم بالتنقل بحرية بين دول
االتحاد األوروبي الثمانية والعشرين .والكثير من هؤالء اليهود يعيشون في
«إسرائيل» ،وسيحصلون على حق العودة ،وهو الحق الذي ترفض الدولة
العبرية منحه للفلسطينيين.

ر ّك��زت وسائل اإلع�لام العبرية على تصريح لرئيس أرك��ان الجيش
«اإلسرائيلي» ،الجنرال بيني غانتس ،قال فيه إنّ التدريبات التي يجريها
الجيش بعد انتهاء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ،تأخذ بعين
االعتبار التطورات الميدانية على كل الجبهات ،الجنوبية والشمالة
مرورا ً بالضفة الغربية.
وأضاف« :علينا أن نتدرب وفقا ً للتط ّورات الميدانية ألن الفلسطينيين
لن يبقوا هادئين إلى األبد».
وقال غانتس« :ال أتوقع أن تكون هناك حرب أو اتفاق سالم ،لكنني
كعسكري ،أشعر بالقلق ألنه إذا سيطر الفلسطينيون على هذه الجبال ـ
وكان يشير إلى جبال نابلس ـ فإن بيتي سيكون تحتهم».
وأض��اف« :إن العالم من حولنا تغير ،وكنا نستعد لمواجهة الجيش
السوري ،أما اليوم فإننا نستعد لمواجهة الجماعات المسلحة».
ولم يستبعد غانتس حصول مواجهة واسعة في المستقبل مع حركة
حماس والجهاد االسالمي في قطاع غزة ،لكنه أشار إلى وجود تطورات
يومية ،قائالً إن صواريخ ح��زب الله تغطي كل «إسرائيل» ،والجيش
يراقب ويقوم بتطوير قدراته لمواجهة هذا االمر.
وحول مصر ،قال غانتس« :نحن مرتاحون للهدوء من جهة سيناء،
والعالقة مع المصريين جيدة ،وهناك اتصاالت بين الجيشين ،وطالما
أن العالقة جيدة مع المصريين فإننا ال نحتاج إلى التفكير بالدخول إلى
االراضي المصرية للعمل وحدنا».
أ ّم����ا ال��ق��ن��اة ال��ع��اش��رة ف��ي ت��ل��ف��زي��ون ال���ع���دو ،ف��اس��ت��ض��اف��ت الباحث
«اإلسرائيلي» في معهد «سياسات الشعب اليهودي» ،وعضو الكنيست
السابق ،عينات وولف ،الذي اعتبر أن فترة ما ُيعرف بالربيع العربي،
كانت الفترة األكثر سالما ً وهدوءا ً لـ«إسرائيل».
وحول المفاوضات بين الجانبين «اإلسرائيلي» والفلسطيني ،أوضح
وولف أنّ وزير الخارجية األميركي جون كيري كان يص ّر خالفا ً لرغبة
الطرفين على جرهما إلى جلسات مفاوضات تشاورية ،لكن عالقاتهما
كانت مسمومة منذ سنوات .وبالتالي فإن صعوبة التوصل إلى حلول
وسط ،والتأخر في اتخاذ قرارات صعبة ،ليست أمورا ً مستغربة.
وق����ال وول����ف« :إن ك��ي��ري ال����ذي أخ���ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه م��ح��اول��ة إحياء
المفاوضات ،وضع أهدافا ً طموحة للغاية ،وك��ان يتوقع التوصل إلى
اتفاق سالم نهائي نهاية الشهر الماضي ،لكن هذا لم يحصل ،ما دفع
الجانب األميركي إلى اعتبار أنه ليس هناك ما يمنع من محاولة السعي
نحو الهدف ،هو ما يجعل أميركا دولة عظيمة ،ولكن في الشرق األوسط،
وخصوصا ً بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين» ،قد تكون المحاولة
الفاشلة أسوأ من عدم المحاولة».
ورأى وولف أن المحاوالت الفاشلة في الماضي إلحراز اتفاق سالم،
أدّت إلى إثارة موجات من العنف واالنقسام ،كما أن سنوات الجمود التي
مرت بها العالقات بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين» في السنوات التي
سبقت محاولة كيري الحالية الفاشلة ،كانت بالنسبة إلى «إسرائيل» من
السنوات األكثر سالما ً منذ عقود ،خصوصا ً في ظ ّل ما يسمى الربيع
العربي».

