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م�ستمر في �إثارة قلق الأوروبيين و�سخط وا�شنطن
بوتين
ّ
العراق قد ي�ستعين بق ّوات �أميركية للق�ضاء على «القاعدة»
ربما تجتهد الصحافة الغربية في هذه الفترة ،بتجسيد وصف «الصحافة الصفراء»،
إذ كثرت التقارير التي ال تستند إلى الوقائع والبراهين ،لتبقى مج ّرد ادّعاءات ال يمكن أن
أي عاقل.
يصدّقها ّ
فهل يمكن أن يصدّق أحد ،أن العراق الذي عانى ما عاناه من االستعمار األميركي ،والذي
بذل الكثير قبل أن يرحل الجندي األميركي األخير عن أراضيه ،هل يعقل لهذا العراق أن
يعود ويطلب من األميركي ذاته ،ليأتي إلى أراضيه؟!
هذا ما افترضته مجلة «فورين بوليسي» األميركية ،التي ادّعت في تقرير نشرته أمس،
أنّ الحكومة العراقية تسعى بنشاط من أجل الحصول على طائرات من دون طيار لمحاربة
«القاعدة» في محافظة األن�ب��ار ،وسترحب بعودة مشغلي الطائرات األميركية من أجل

«كومير�سانت» :الناتو يقترب من الحدود الرو�سية
جاء في صحيفة «كوميرسانت» الروسية أنّ القائد العام لقوات الناتو في
أوروبا ،الجنرال فيليب بريدالف ،أعلن عن احتمال نشر قواته المسلحة في شرق
أوروبا لترابط هناك بصورة دائمة ،وقال« :أعتقد بأنه يجب علينا أن ندرس هذه
المسألة ونعرضها على حكومات الدول األعضاء .بسبب األوضاع في أوكرانيا،
علينا تقويم قدراتنا في الرد السريع ،ث ّم تحديد مواقع مرابطة هذه القوات لتكون
قادرة على التفاعل السريع مع تطور األحداث ،كالتي شاهدناها في القرم ويمكن
أن تواجهنا في منطقة الحدود الشرقية ألوكرانيا».
وكان السكرتير العام للناتو ،أندرس فوغ راسموسين ،قد صرح لـ«بي بي
سي» أن روسيا تتحول من شريك إلى عدو للحلف .أما نائبه آلكسندر فيرشبو
فقد صرح لـ«كوميرسانت» بما يلي« :انطالقا ً من األوضاع غير المستقرة ،التي
خلقتها روسيا على مقربة من حدود الناتو ،بضمها شبه جزيرة القرم وتأجيج
االضطرابات في شرق أوكرانيا ،اتخذ الحلف االجراءات الالزمة» .وبحسب قوله
تض ّم هذه االجراءات تكثيف الطلعات الجوية لمراقبة الحدود ومراقبة المجال
الجوي لبولندا ورومانيا بواسطة طائرات «أواك��س» وكذلك إرسال وحدات
عسكرية إضافية إلى عدد من المناطق ومن ضمنها البحر األسود.
وأضاف« :هذه االجراءات تتفق تماما ً مع التزاماتنا الدولية واتفاقياتنا مع
روسيا» .إن نشر قوات للحلف في بلدان شرق أوروبا لترابط بصورة دائمة
فيها ،يتعارض تماما ً مع «الوثيقة التأسيسية لعالقات روسيا – الناتو الموقعة
عام  1997التي جاء فيها« :يؤكد الناتو على أنه في الظروف األمنية الحالية
والمستقبلية المنظورة ،سينفذ واجباته الدفاعية من دون نشر قوات مسلحة
إضافية».
من جانبه صرح نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع ،سيرغي
جيغاروف للصحيفة ،ان روسيا ر ّدا ً على هذه االج��راءات ،ستنشر منظومات
«توبول ـ إم» الصاروخية في مقاطعة كالينينغراد ،وتعيد منظومات الصواريخ
الباليستية العابرة للقارات ،المر ّكبة على عربات السكك الحديدية .وأضاف:
«إن إجراءات الناتو ال تساعد في تخفيف التوتر ،ألننا ندرك جيدا ً أن نشر عناصر
موجه إلى روسيا .إن تقدم الناتو نحو
منظومة الدرع الصاروخية في بولندا
ّ
موجه ضدنا .بعد هذا ال يمكن الحديث عن تعاون عسكري مع الناتو».
الشرق ّ
أما مصدر في وزارة الدفاع الروسية فعلق على إجراءات الناتو بالقول« :إن
نشر قوات للمرابطة الدائمة في شرق أوروب��ا تحتاج إلى مخصصات مالية
كبيرة ،ونحن نعتقد أن ميزانية الحلف لن توفرها».

«فران�س بر�س» :بوتين يزور القرم...
وكييف تح ّذر من ا�ستفزازات
أف��ردت وكالة األنباء الفرنسة «فرانس ب��رس» مساح ًة لتقرير جاء فيه:
تستعرض روسيا قوتها العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو ضمن
احتفاالت بدأت صباح الجمعة في ذكرى النصر على ألمانيا في  ،1945فيما
حذر رئيس الحكومة األوكراني آرسيني ياتسينبوك من استفزازات خالل تلك
المراسم.
ويشارك حوالى  11ألف جندي في العرض العسكري الروسي الذي يشارك
فيه الرئيس فالديمير بوتين ورئيس حكومته ديمتري ميدفيديف.
وبدأ العرض باستعراض وزير الدفاع سيرغي شويغو للقوات المحتشدة
في الساحة الحمراء على وقع موسيقى الفرقة العسكرية ،ووفق وسائل إعالم
روسية فإن بوتين قد ي��زور شبه جزيرة القرم للمرة االول��ى منذ انضمامها
إلى روسيا في آذار للمشاركة في العرض العسكري في مدينة سيفاستوبول
لالحتفال باالنتصار السوفياتي.
وأعربت المستشارة األلمانية آنجيال ميركل الخميس عن قلقها لبوتين بشأن
المعلومات التي تحدثت عن نيته المشاركة في عرض القرم ،بحسب ما صرح
وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير.
وقال الوزير إن المستشارة سألته شخصيا ً عن ذلك .وترك الجواب مفتوحا ً
ع ّما إذا كان سيشارك شخصياً.
ويعتبر ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد االطاحة بالحكم الموالي
لموسكو في كييف المنبت االساسي لألزمة األسوأ بين روسيا والغرب منذ
الحرب الباردة .ولم تتوقف االزمة منذ ذلك الحين عن التدهور مع امتداد أعمال
العنف في شرق أوكرانيا ،والتي يخشى أن تكون على حافة حرب أهلية.
ورف��ض االنفصاليون في شرق أوكرانيا طلب الرئيس الروسي بإرجاء
االستفتاء على االستقالل المقرر يوم االحد.
وقال دنيس بوتشيلين قائد جمهورية دونيتسك االنفصالية لـ«فرانس برس»
إن موعد االستفتاء لن يرجأ .ولكنه شكر الرئيس الروسي الذي يهتم بالناس في
جنوب شرق أوكرانيا.
وأض��اف بوتشيلين« :حصل تصويت وهناك قرار باالجماع بعدم تغيير
الموعد».
وفاجأ بوتين االنفصاليين االربعاء بدعوته إلى سيناريو حوار ينص على
وقف كييف عملياتها العسكرية في جنوب شرق البالد مقابل تأجيل إجراء
االستفتاء.
كذلك اكد ممثل عن اللجنة االنتخابية في دونيتسك ان االستفتاء سيحصل
خالل عدة ايام وقد طبعت اوراق االقتراع ويتم توزيعها .كما أعلن متمردون في
جمهورية انفصالية معلنة من جانب واحد أيضا ً في محيط مدينة لوغانسك
أنهم سيجرون استفتاء في الوقت نفسه االحد.
أما االتحاد االوروبي فاعتبر أن إجراء مثل هذا االستفتاء سيزيد من تدهور
الوضع في البالد .وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة ِباسم وزيرة خارجية
االتحاد االوروبي في بروكسل« :نشدد بقوة على ضرورة عدم تنظيم االستفتاء
ألنه سيزيد من تدهور الوضع ويمكن أن يؤدّي إلى تصعيد جديد».
من جهته أعلن الكرملين الخميس الماضي أنه يحلل الوضع بعد اعالن
االنفصاليين عدم إرجاء االستفتاء .وقال ديمتري بيسكوف المتحدث ِباسم
الرئيس الروسي« :هناك تطورات جديدة .ينبغي تحليل الوضع».
وكانت موسكو قد أكدت في وقت سابق هذا االسبوع أنه لم يعد لها نفوذ
على المتمردين الموالين للروس في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع االمني .لكن
صحيفة «أوكرانسكا برافدا» االلكترونية قالت إن بوتين يتظاهر بأنه لم يعد
لديه نفوذ على االنفصاليين .وسبق أن اعلنت سلطات كييف أنها لن تعترف
بشرعية مشروع «االستفتاء االرهابي» هذا.
وج��اء في بيان ص��ادر عن الخارجية األوكرانية الخميس الماضي« :أيّ
عمليات إرهابية أو استفتاء في شرق بالدنا خطوات غير مشروعة .وبالتالي
فإن الدعوة إلى إرجائها ،مجرد مهزلة وليست على االطالق بادرة حسن نيّة».
وأضاف البيان أنّ موسكو ن ّفذت سيناريو شبيه في القرم ،شبه الجزيرة التي
انضمت إلى روسيا بعد استفتاء لم تعترف به كييف والدول الغربية.
وكررت الحكومة األوكرانية من جهتها تأكيدها أن ليس لديها أي نية للعدول
عن قرار إعادة فرض االمن في شرق البالد.
وقال سكرتير مجلس االمن القومي والدفاع األوكراني أندريه باروبي إن
عملية مكافحة االرهاب ستتواصل بغض النظر عن قرارات مجموعة مخ ّربة أو
إرهابيين في منطقة دونيتسك ،في إشارة إلى االستفتاء المرتقب االحد.
وتخوض السلطات األوكرانية منذ الجمعة عملية عسكرية واسعة النطاق
في منطقة سالفيانسك معقل المتم ّردين الموالين لروسيا في محاولة الستعادة
السيطرة عليها .وقتل في هذه العملية عشرات االشخاص.

زيارة الراعي �إلى القد�س:
ال�صمت الداعم
} عامر نعيم الياس*
أث��ار اإلع�لان عن احتمال زي��ارة البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة بطرس الراعي إلى القدس في إطار الزيارة البابوية إلى هناك،
عددا ً من النقاشات حول جدوى الزيارة ومعناها ،وانقسمت النخب
السياسية كما القاعدة الشعبية بين مؤ ّيد لهذه الزيارة ومعارض.
بعضهم أدرج االنقسام في إطار الخصوصية اللبنانية القائمة على
دينامية االنقسام ومفاعيله ،والبعض اآلخر أدرج��ه في إطار أشمل
وأوس��ع يرتبط بصراع الهوية في المنطقة ما بين قومي وليبرالي،
وإس�لام��ي سياسي س��واء على الطريقة الوهابية أو على الطريقة
البريطانية ،بمعنى آخ��ر ال�ص��راع بين بوصلتي ع��داء :األول��ى نحو
الكيان الغاصب على أرض فلسطين ،والثانية مستحدثة نحو كيان
آخر هو إيران ،وضرورات الحرب المذهبية الستكمال فرط المنطقة
بالكامل تحضيرا ً لدولة اليهود في فلسطين ،دولة أمر واقع في حال
نجاح المشروع الثاني ال تستلزم شرط نتنياهو االعتراف العلني
الرسمي بيهودية «دولة إسرائيل».
الالفت في سياق التجاذب القائم على صعيد الداخل اللبناني أو على
صعيد نظيره العربي ،غياب أي تدخ ٍل موا ٍز من قبل الصحافة الغربية
في ملف حساس من هذا النوع ،من شأنه أن يستخدم لتحقيق جملة
أهداف :األول تقديم الدعم غير المباشر لموقف البطريرك الماروني
من قبل الغرب «الكاثوليكي» .الثاني ،يقوم على أساس تجيير االنقسام
القائم في خدمة سياسة تسعير المواجهة القائمة في الداخل اللبناني
حول عدد من الملفات الساخنة وعلى رأسها سورية واالستحقاق
الرئاسي في لبنان وبالتالي محاولة عزل الطرف المعارض للسياسات
الغربية في لبنان .الثالث ،تلميع ص��ورة «إسرائيل» واستغالل ما
ألي شكل من أشكال التطبيع .أما الرابع ،فاستغالل
يجري للترويج ّ
الزيارة وأبعادها في الحملة اإلعالمية المستمرة لشيطنة حزب الله
على كافة المستويات .لكن على رغ��م أهمية ه��ذه األه ��داف ،إال أن
الصمت كان سيد الموقف ،فهل هذا الصمت أمر مقصود أم أنه ناتج
عن رغبة في عدم التدخل في ملف ليس على الئحة أولويات اإلعالم
الغربي؟
المحاوالت الفردية لمقاربة الملف في الصحافة الغربية موجودة
لكنها لم ترق إلى مستوى تظهير الملف واستخدامه لتحقيق األهداف
سابقة الذكر .لذلك قلنا إن الصمت كان سيد الموقف ،لكنه صمت ليس
ناتجا ً عن األولويات الخاصة بملفات المنطقة بقدر ما هو نتاج إرادة
سياسية ونخبوية غربية لعدم الخوض في هذا الملف .فالبطريرك
الراعي رسم ص��ورة أخ��رى للكنيسة المارونية في عهده ،حتى أن
البعض رأى فيها انقالبا ً كنسيا ً وبالتالي سياسيا ً على الخصوصية
التي تتمتع بها الكنيسة المارونية اللبنانية ،خصوصا ً على التقاليد
ال�ت��ي خ ّطها البطريرك ال��ذي سبقه .هنا ي��أت��ي الموقف م��ن دمشق
وال��زي��ارة التي ق��ام بها البطريرك ال��راع��ي إل��ى س��وري��ة ك��اس��را ً فيها
مح ّرما ً أرس��اه البطريرك صفير ،زي��ارة استُخدمت من قبل الراعي
نفسه في إطار تبرير زيارته المزمعة إلى القدس ،فهو «لم يلتق أ ّيا ً من
المسؤولين السوريين» .هنا وفي هذه النقطة تحديداًُ ،وضع النظام
السياسي في دمشق ونظيره في تل أبيب على قدر المساواة ،فلماذا
التشويش من قبل اإلعالم الغربي؟
نحن هنا لسنا بصدد محاكمة البطريرك أو التشكيك بموقفه من
قضايا المنطقة ،فالرجل وض��ع ال��زي��ارة في إط��ار «السياق الديني
وال��واج��ب ال��رع��وي» تجاه مسيحيي فلسطين عموما ً وكاثوليكييها
خصوصاً ،لكننا نناقش ذلك من زاوية الصمت الغربي المريب على ما
يجري حول هذا الموضوع .صمت ال يمكن تفسيره سوى في إطار
االنسحاب لعدم التشويش وقطع الطريق على أي محاولة المتالك
ورقة تأييد الغرب للزيارة ضد البطريرك ،انسحاب يحمل في طياته
تأييدا ً للموقف والزيارة ،انسحاب ال يمكن أن يمنع كاميرات وسائل
أي
اإلع�ل�ام م��ن مالحقة البطريرك ال�م��ارون��ي ف��ي ال�ق��دس أكثر م��ن ّ
شخص آخر حتى لو كان بابا الفاتيكان.

استهداف المسلحين نيابة عنها.
االدّعاء الثاني جاء على لسان وكالة األنباء الفرنسية «فرانس برس» التي نشرت تقريرا ً
واسعا ً عن احتفال روسيا بذكرى االنتصار على ألمانيا النازية ،مدّعي ًة أن بوتين يسعى
إلى تقسيم أوكرانيا وض ّم المناطق الموالية لروسيا على غرار ما جرى في القرم .وأوردت
في هذا التقرير الواسع تناقض اآلراء حول االستفتاء المزمع عقده في شرق أوكرانيا ،بين
مؤيدين ومعارضين.
من جهتها ،سلّطت صحف بريطانية وأخرى أميريكية األضواء على األوضاع في مصر
مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية التي يبدو أ ّنها محسومة لمصلحة المشير عبد الفتاح
السيسي.

وفي مدينتي سالفيانسك ودونيتسك المتم ّردتين ،بدا ان السكان يؤيدون
قرار زعماء االنفصاليين بإبقاء االستفتاء في موعده.
والتوتر يبقى على أشده في أوكرانيا مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية
في  25أيار الختيار خليفة للرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش والذي
أطاحت به احتجاجات واسعة في شباط الماضي.
وأعلن رئيس المجلس االوروب��ي هرمان فان رومبوي الخميس الماضي
أنه سيزور كييف االثنين للتعبير عن دعم االتحاد االوروب��ي ألوكرانيا قبل
االنتخابات الرئاسية في  25أيار.
ويص ّر الغربيون على إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها ،ويتهمون
روسيا بالعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا ومنع إج��راء انتخابات .ومن
المفترض أن يزور أمين عام منظمة االمن والتعاون في اوروبا المبيرتو زانييه
كييف الجمعة.
وش ّكك الغربيون في إعالن بوتين سحب عشرات االالف من قواته على طول
الحدود مع أوكرانيا .وأشار أمين عام حلف االطلسي أندرس فوغ راسموسن
الخميس في وارسو إلى عدم وجود أي مؤشر على هذا انسحاب .ور ّد راسموسن
على تغريدة على موقع «تويتر» لوزارة الخارجية الروسية تتهمه فيها بأنه
«أعمى» لعدم مالحظته االنسحاب ،وقال «نظري سليم» .وفي المقابل ،أجرت
روسيا الخميس عدّة تجارب لصواريخ بالستية خالل مناورات عسكرية أشرف
عليها بوتين.
من جهة ثانية ،أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن صفقة بيع سفن
حربية فرنسية من طراز «مسترال» إلى روسيا ،في الوقت الذي تدرس فيه
واشنطن واالتحاد االوروبي فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

«فورين بولي�سي» :العراق قد يرغب
في عودة بع�ض القوات الأميركية �إلى �أرا�ضيه
ا ّدع��ت مجلة «فورين بوليسي» األميركية ،إن الحكومة العراقية تسعى
بنشاط من أجل الحصول على طائرات من دون طيار لمحاربة «القاعدة» في
محافظة األنبار ،وسترحب بعودة مشغلي الطائرات األميركية من أجل استهداف
المسلحين نيابة عنها ،فيما يمثل تراجعا ً كبي ًرا.
وأشارت المجلة إلى أن حكومة نوري المالكي تكافح ،في األشهر األخيرة،
للتعامل مع العنف في غرب العراق ،ال سيما في محافظة األنبار السنية ،والتي
تع ّد موقع القتال األشد وطأة واألكثر دموية على مدار عقد منذ بداية الحرب على
العراق ،وتسبب المقاتلون القادمون من سورية في حالة عدم االستقرار غرب
العراق.
وتوضح «فورين بوليسي» أن العراق سعى كثيرا ً للحصول على طائرات
من دون طيار ألغراض المراقبة واالستطالع ،وبدأ في تلقي أعداد محدودة من
الواليات المتحدة ،إال أن طبيعة القتال الذي تواجهه حكومة المالكي في غرب
البالد جعلت المسؤولين يقولون إن بغداد تتطلع ليس فقط لتحسين قدرات
المراقبة واالستطالع ،ولكن الحصول على منصات قوية قاتلة.
ولم يكن العراق مستعدا ً لقبول أي أفراد عسكريين أميركيين في البالد بأيّ
شكل يتعلق بالعمليات ،إال أن االستعداد إلعادة النظر في هذه السياسة يمثل
تحوال ً على ما يبدو اآلن ،ورفض متحدث باسم السفارة العراقية في واشنطن
التعليق على القضية ،لكنه قال إن الواليات المتحدة والعراق لديهما عدو
مشترك وهو« ...القاعدة».
وأضاف أن العراق يرى ضرورة استخدام كل األدوات المتاحة لهزيمة هذا
التهديد ،ويرحب بمساعدة أميركا في تعزيز القدرات .وتقول الصحيفة ،إن
الترحيب العراقي قد يمثل تغييرا ً كبيرا ً بعالقة واشنطن ببغداد المتقلبة ،والتي
شهدت صدامات بين إدارة أوباما والمالكي منذ سحب القوات األميركية ،بسبب
عالقة األخير بطهران ،ورفضه السماح ألميركا بنقل األسلحة إلى سورية عبر
األجواء العراقية.

«�إيكونومي�ست»� :أبو الهول يتحدّث!
علّقت مجلة «إيكونوميست» البريطانية على الحوار المطول الذي أجراه
المشير عبد الفتاح السيسي ،المرشح للرئاسة في مصر ،تحت عنوان «أبو
الهول يتحدث» ،وقالت إنه منذ اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي كان
السيسي يمثل لغزاً ،فظهوره كان مدروسا ً بعناية ،إلى جانب التسجيالت
المس ّربة والكالم المعسول والوطنية الصادقة والورع ،لكن لم يكن هناك الكثير
سوى ذلك .لكن اآلن ،تحدث الرجل الذي أصبح شبه مؤكد أنه سيكون الرئيس
المقبل.
ورأت الصحيفة أن تصريحات السيسي خالل الحوار التلفزيوني لم ترح
منتقديه كثيراً ،وأش��ارت إلى ردّه على سؤال حول الرقابة البرلمانية على
الجيش ،وقالت إنه قال بعد فترة صمت طويلة إن الجيش مؤسسة عظيمة جدا ً
ويتمنى أن تكون مصر كلها بالمستوى نفسه.
ورأت «إيكونوميست» أن ما تصفه بصدق السيسي المدروس وهالة السلطة
حوله قد تروق لقطاع عريض من المصريين .فبعد ثالث سنوات من االضطراب
وتراجع الدخول ،فإن إصرار المشير على االنضباط والحديث عن العمل الجاد
يجد أصداء قوية لدى الطبقة المتوسطة.
وأشارت «إيكونوميست» إلى أن حديث السيسي عن «إسرائيل» والحفاظ
على السالم قد يهدئ الحكومات الغربية التي تريد الكثير منها المساعدة في
ضمان االستقرار في مصر ،إال أن عنف النظام ضد اإلخ��وان وتنامي العداء
لألجانب جعل من الصعب على أيّ حكومة أجنبية أن تؤيد السيسي بدفء
كبير.

«نيويورك تايمز» :م�صر ت�ستهدف العرب
لإنعا�ش �صناعة ال�سياحة
أبرزت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية الجهود التي تقوم بها وزارة
السياحة المصرية لجذب السياح من دول الخليج لزيارة مصر ،وتحدثت
عن الحملة اإلعالنية الجديدة التي أطلقها الوزير هشام زعزوع تحت شعار
«وحشتونا» لجذب الزائرين.
وقالت الصحيفة ،إن مسؤولي السياحة حاولوا العام الماضي إقناع العالم

بأن المخاوف المتعلقة بمصر مبالغ فيها ،لكنهم يتجهون اآلن إلى مداعبة
الخيال على نحو متزايد ،من خالل التركيز على الجوانب الروحية ،بهدف
الترويج للبالد التي كانت حتى وقت قريب تروج عن نفسها بنفسها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين تخلّوا عن محاوالت جذب السياح من
الدول األوروبية أو الواليات المتحدة ،ويركزون حاليا ً على السياح العرب ،على
أمل أن تخفف النوايا الطيبة في المنطقة والحنين إلى مصر من المخاوف بشأن
السالمة.
وقالت رشا العزيزي ،المتحدثة ِباسم وزارة السياحة ،إن السياح العرب
الذين يمثلون تقريبا ً ُخمس السياح الذين يزورون مصر ،يشعرون بالراحة
هنا.
وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة تستهدف أيضا ً أسواقا ً لم تكن مرجحة من
قبل مثل التفيا ،على أمل جذب السياح المغامرين.
ورصدت «نيويورك تايمز» الركود الشديد في سوق السياحة في مصر ،وحالة
البطالة التي تشهدها الشركات السياحية ،إلى جانب خلو المزارات تقريبا ً من
السياح .وأردفت قائلة ،إن مصر ستجري انتخابات رئاسية في غضون ثالثة
أسابيع ،ومن المتوقع أن يفوز فيها المشير عبد الفتاح السيسي ،ويحمل
أنصاره آماال ً كبيرة على رئاسته ،ويقولون إنه سيتعامل بحزم مع األزمات
التي تشهدها مصر ،ومنها ما يتعلق بالسياحة .وأشار السيسي إلى نشأته في
إحدى المناطق التاريخية في القاهرة ،في إشارة إلى تقديره السياحة.
إال أن بعض العاملين في تلك الصناعة يشككون في أن تحقق االنتخابات أي
ارتياح سريع ،وعلى رغم أن السياحة تعافت سريعا ً في الماضي من الضربات
التي لحقت بها ،مثل إرهاب التسعينات ،إال أن هناك فقدانا ً أكبر للثقة في مصر
من الخارج ،وهي المشكلة لن تستطيع الشعارات الماهرة والقيادة الواثقة
إصالحها بسهولة.

«فران�س بر�س» :ال�سعودية تطلب
�إرجاء اجتماع للجامعة العربية حول �سورية
أعلن نائب االمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي الجمعة أن السعودية
طلبت إرجاء اجتماع لوزراء خارجية الجامعة العربية حول النزاع في سورية
الذي كان مق ّررا ً االثنين المقبل.
وأشار تقرير نشرته وكالة األنباء الفرنسية «فرانس برس» ،إلى أنّ السعودية
دعت إلى االجتماع للتباحث في الخطوات الالزمة من أجل التعامل مع «المأساة
في سورية» ،إال أن االجتماع أرجئ إلى أجل غير مسمى من دون إعطاء أيّ مب ّرر
أو تحديد موعد جديد له.
في المقابل ،تعقد الدول الغربية ودول الخليج المعا ِرضة للنظام السوري
اجتماعا ً في لندن في  15أيار للتباحث في سبل زي��ادة الدعم للمجموعات
المسلحة.

*كاتب سوري

مقتطفات من ال�صحافة العبرية
ترجمة :غسان محمد
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أنّ عشرين مهاجرا ً
يهوديا ً أوكرانيا ً وصلوا أول من أمس إلى فلسطين المحتلة على متن
طائرة «إسرائيلية» قادمة من أوكرانيا.
وقالت الصحيفة ان عدد اليهود المهاجرين من أوكرانيا ازداد في
األشهر الثالثة األخيرة ثالثة أضعاف ،بسبب األزم��ة التي تشهدها
كييف ،مضيفة أن الهجرة تتم بإشراف الوكالة اليهودية المسؤولة
عن تهجير اليهود في العالم إلى «إسرائيل».
ونقلت الصحيفة ع��ن مسؤولين ف��ي ال��وك��ال��ة اليهودية للهجرة
قولهم ،إن نحو  4200مهاجر يهودي أوكراني وصلوا إلى «إسرائيل»
منذ مطلع العام الحالي.
وجه البروفسور عوزي عيالم ،المدير العام السابق للجنة الطاقة
ّ
النووية «اإلسرائيلية» ،انتقادات حادة لرئيس الحكومة «اإلسرائيلية»
بنيامين نتنياهو ،متهما ً إي��اه باستغالل التهديد اإلي��ران��ي ألهداف
سياسية ،مشيرا ً إلى أن إيران بحاجة إلى عشر سنوات كي تصل إلى
مرحلة إنتاج قنبلة نووية.
وق ��ال ع�ي�لام ف��ي مقابلة م��ع صحيفة «ي��دي �ع��وت أح ��رون ��وت» إن
المشروع النووي اإليراني لن يكون عمالنيا ً إال بعد عشر سنوات.
ووص��ف ال�ت�ه��دي��دات «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» بمهاجمة إي ��ران ،ب��اإلث��ارة غير
المجدية ،ق��ائ�لاً« :على «إس��رائ�ي��ل» أال تكون في مقدمة الجبهة ضد
إي��ران ،وإن المفاعالت اإليرانية محصنة ومدفونة بشكل جيد تحت
األرض ،ما يعني أن هناك حاجة إلى أكثر من ضربة واح��دة ،ال كما
حدث في عمليات تدمير المشروع النووي العراقي ،الذي كانت ضربة
واحدة كافية لتدميره».
وأوض���ح ع �ي�لام ،أن مهاجمة ال�م�ن�ش��آت ال �ن��ووي��ة اإلي��ران �ي��ة هي
عمليا ً بمثابة فتح ح��رب معها ،ق��ائ�لاً إن نتنياهو وبعض الساسة
«اإلسرائيليين» أدخلوا الجمهور «اإلسرائيلي» في حالة فزع مبالغ
بها ،وال حاجه إليها ،الفتا ً إلى تراجع حدة التصريحات في «إسرائيل»
بشأن البرنامج النووي اإليراني.
وأشار عيالم الى انه إنه ليس متأكدا ً من أن إيران تسعى إلى امتالك
قنبلة نووية ،أو ربما تسعى لتكون من الدول التي تمتلك القدرة النووية
من دون الحاجة إلى تصنيع القنبلة ،بهدف تثبيت نفسها كقوة إقليمية.
وأض��اف إن مهاجمة إي��ران سيكون لها أثر عكسي ،كونها ستوحد
الشعب اإليراني خلف القيادة وخلف المشروع النووي اإليراني.
ودعا عيالم إلى إعطاء الجهود الدبلوماسية األميركية فرصة حقيقة
للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مشروعها النووي.
صحيفة يديعوت احرونوت علّقت على تصريحات عيالم بالقول
إنه أحد كبار المسؤولين في المشروع النووي «اإلسرائيلي» ،ولديه
اطالع واسع على قدرات «إسرائيل» النووية وعلى المشروع النووي
اإليراني.
وأضافت الصحيفة ،إن عيالم يأتي من صميم النظام السري ،في
لجنة الطاقة النووية «اإلسرائيلية» المسؤولة عن البرنامج النووي
«اإلسرائيلي» ،وشغل مناصب أمنية رفيعة ،أبرزها مدير عام لجنة
الطاقة النووية مدة عشر سنوات.
أعرب  68في المئة من «اإلسرائيليين» عن تأييدهم لقرار الحكومة
«اإلسرائيلية» وقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ،ر ّدا ً على
توقيعها ات�ف��اق مصالحة م��ع حركة ح�م��اس ،بينما اعتبرت غالبية
«اإلسرائيليين» أن المصالحة الفلسطينية تشكل خطرا ً كبيرا ً على أمن
«إسرائيل».

وفي تقرير بثّ على القناة العاشرة في تلفزيون العدو ،أظهرت
نتائج استطالع للرأي أجراه معهد «غوتمان» التابع لما يس ّمى بـ«معهد
إسرائيل للديمقراطية» وشمل عينات من اليمين والوسط واليسار في
«إسرائيل» ،ان المجتمع «اإلسرائيلي» يتجه نحو التطرف ،إذ بلغت
النسبة في أوساط اليمين  82في المئة ،و 59في المئة في الوسط،
و 26في المئة في اليسار.
وح��ول خطر المصالحة الفلسطينية على أم��ن «إس��رائ �ي��ل» ،رأى
 57.5في المئة م ّمن شملهم االستطالع أن اتفاق المصالحة يشكل
خطرا ً كبيرا ً على أمن «إسرائيل» ،فيما رفضت نسبة مشابهة اعتبار
أن االت �ف��اق يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية بالتفاوض ِباسم
الفلسطينيين ،وأن ينعكس ذلك على قوة االتفاق الذي سيوقعه مع
«إسرائيل».
وبالنسبة إلى أضرار الجمود السياسي على «إسرائيل» في المديين
القريب والبعيد ،قال  41في المئة إن الجمود يض ّر بها على المدى
القريب ،مقابل  36في المئة رفضوا هذا اال ّدع��اء .في حين رأى 40
في المئة أن الجمود يض ّر «إسرائيل» على المدى البعيد ،مقابل  34في
المئة رفضوا ذلك.
وح� ��ول ت�ح�م�ي��ل ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ال �ط��رف �ي��ن« :اإلس��رائ �ي �ل��ي»
والفلسطيني ،مسؤولية فشل المفاوضات بشكل متساو ،رفض 56
في المئة هذا الموقف ،مشيرين إلى أنّ الرئيس األميركي غير ُمحق في
اتهام الطرفين بشكل متساو.
قالت صحيفة «ها آرت��س» إنّ محادثات مستشارة األم��ن القومي
االميركي س��وزان راي��س م��ع المسؤولين «اإلسرائيليين» ،كشفت
عن عمق الخالف في مواقف إدارة الرئيس االميركي ب��اراك اوباما،
والحكومة «اإلسرائيلية» برئاسة بنيامين نتنياهو حيال الملف النووي
االيراني ،وأكدت أنّ اله ّوة بين مواقف الطرفين ،ما زالت واسعة جداً.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ رايس أكدت ان الواليات المتحدة تعتقد
أن الدبلوماسية هي أفضل الوسائل لحل المسألة النووية االيرانية،
في حين أش��ارت تصريحات نتنياهو إلى أنه يخالف كل التوجهات
االميركية من هذه المسألة.
وبحسب محلل الشؤون السياسية في الصحيفة ،رب��اراك رافيد،
فقد التزم مكتب نتنياهو ،الصمت حيال ما دار في المحادثات التي
جرت بين راي��س ونتنياهو ،اال أن االخير اكد ام��ام وفد عسكري أن
«إسرائيل» تشعر بالقلق من احتمال إب��رام صفقة سيئة مع إيران،
هي االن في ط��ور التبلور .كما أص��در مكتب نتنياهو بيانا ً ج��اء فيه
أن موقف «إسرائيل» يرى أنه ال يجوز السماح إليران بإنتاج سالح
نووي ،مشيرا ً إلى أنها تمتلك اآلن آالف أجهزة الطرد المركزي وآالف
الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب ،التي من شأنها أن تم ّكن
طهران من إنتاج القنبلة.
وأوض��ح البيان أن نتنياهو يؤكد أن هناك صفقة سيئة قد تسمح
إليران باالحتفاظ بقدراتها النووية ،وأنّ االفضل عدم التوصل إلى
سيء.
اتفاق ،بدال من اتفاق ّ
من جهة ثانية ،أكدت الصحيفة أن محادثات رايس في «إسرائيل»
تط ّرقت إلى مواضيع أخ��رى بينها األزم��ة في أوكرانيا والحرب في
س��وري��ة ،خصوصا ً أنّ واشنطن غير راضية عن الموقف المحايد
الذي اعتمدته «إسرائيل» حيال األزم��ة األوكرانية ،إذ لم تصوت الى
جانب الواليات المتحدة في التصويت األخير بشأن هذه المسألة في
الجمعية العامة لألمم المتحدة.

