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م�س�ؤولون �إيرانيون ي�ؤ ّكدون فوز الرئي�س الأ�سد في �سورية
الغارد ّ
تحذر من عواقب وخيمة للأزمة الأوكرانية
االستفتاء في شرق أوكرانيا وأزمتها ،االنتخابات المرتقبة في سورية ،موضوعان
شغال الصحافة الغربية أمس ،ففي حين سلّطت وكالة «فرانس برس» األضواء على
خشية رئيسة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد من عواقب وخيمة بسبب
األزمة األوكرانية ،نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن مسؤولين إيرانيين كبار،
ثقتهم التامة بفوز الرئيس بشار األسد في االنتخابات المقبلة في سورية ،وانهزام
المشروع األميركي.
وأجرت الصحيفة سلسلة من المقابالت مع كبار المسؤولين في طهران ،والذين
يصوغون سياسة إيران الخارجية .وقالوا إن استراتيجية الغرب في سورية لم تفعل
شيئا ً سوى نشر المتطرفين والتسبب في الفوضى ،وأتت بنتائج عكسية في نهاية
المطاف ،بينما تقف القوات الحكومية في المقدمة.
أما وكالة األخبار الفرنسية «فرانس ب��رس» ،فنقلت عن الغ��ارد قولها «إن االزمة

األوك��ران�ي��ة تشكل خ�ط��را ً ال ي��زال يصعب علينا ج��دا ً قياس حجمه ،وال يمكن على
االط�ل�اق ت��وق��ع خطر انتقالها إل��ى دول أخ ��رى .لكن ق��د ت�ك��ون لها م��ع ذل��ك عواقب
اقتصادية وخيمة .وإن االزمة الجيوسياسية في أوكرانيا لها تأثيرات على االقتصاد
الدولي وعلى االستثمارات االجنبية المباشرة .ولها عواقب على تدفق الرساميل
الدولية وعلى إمدادات الطاقة في أوروبا ألن أوكرانيا دولة تمر عبر أراضيها شحنات
الطاقة».
الصحافة األميركية التي كانت شبه غائبة عن هذين الملفين المهمين ،تناولت
مواضيع أخرى ،ولع ّل قالته شبكة «بلومبرغ» ،والمتمثل في أن رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان يتودّد لدول الخليج بعد رهانه الخاطئ في مصر .وأنه يسعى
إلى الحد من الخسائر االقتصادية في بالده من جراء وقوفها مع الجانب الخاطئ ،في
ما وصفته بصراع القوى اإلقليمي حول مصر.

«رو�سي�سكايا غازيتا» :ق�ضايا النزاعات في بحر ال�صين
الجنوبي على ر�أ�س �أجندة قمة «�آ�سيان» في ميانمار
تناولت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» أجندة زعماء مجموعة دول جنوب
شرق آسيا« ...آسيان» الذين وصلوا إلى نايبييدو عاصمة ميانمار (بورما
سابقاً) األحد الماضي ،ويركز االجتماع على النزاعات في بحر الصين الجنوبي،
وأيضا ً قضايا التعاون االقتصادي اإلقليمي .وكان وزراء خارجية دول «آسيان»
قد أعربوا في مؤتمر صحافي عقد عشية االجتماع عن قلقهم البالغ إزاء تطورات
الوضع التي أدت إلى تفاقم النزاعات في بحر الصين الجنوبي .وتحاول
«آسيان» بشكل عام صوغ موقف موحد بهذا الشأن ،فيما تسعى الصين إلى حل
جميع المشكالت على أساس ثنائي مع كل دولة.
ويعد انعقاد القمة للمرة األولى في ميانمار على رغم مرور  17سنة على
عضويتها في «آسيان» ،دليالً على اعتراف المجتمع الدولي بإنجازات قيادة
هذه البالد في المضي قدما ً نحو تحقيق الديمقراطية .ويجري اآلن في ميانمار
الحديث حول إصالح الدستور وإعادة هيكلة النظام السياسي ،وهناك حوار
بين الحكومة والمعارضة .ومن المقرر أن تشهد البالد في عام  2015انتخابات
البرلمان الذي سيختار بدوره زعيما ً جديدا ً للبالد.
وقال الخبير في شؤون دول جنوب شرق آسيا بيوتر كوزما لـ«روسيسكايا
غازيتا»« :من جانب ،في البالد مشكالت معقدة كثيرة تناقش حاليا ً بنشاط.
ولكن من جانب آخر ،يدل وجود هذه المشكالت في ح ّد ذاته والحوار بين الحكومة
والمعارضة على التوصل إلى آليات التوازن المرن في النظام السياسي .وأظهر
القادة العسكريون ،الذين تقاعد عدد كبير منهم مع االحتفاظ بمناصب قيادية
في الدولة ،قدرة على التوصل إلى حل وسط عند الضرورة».
وفيما يتعلق بالعالقات بين روسيا وميانمار ،نقلت الصحيفة عن السفير
الروسي لدى األخيرة فاسيلي بوسبيلوف قوله« :يمكن القول بثقة إن سكان
ميانمار ،ال سيما من الجيل الكبير ،لهم موقف إيجابي تجاهنا منذ خمسينات
القرن الماضي .إنهم يتذكرون المشاريع التي بناها الخبراء السوفيات
ويشعرون بالشكر لدعم روسيا بالدهم في الفترات العصيبة لهذه الدولة ،عندما
كانت تسري بحقها عقوبات غربية صارمة .وعالوة على ذلك ،هناك تشابه بين
مواقف بلدينا في قضايا حيوية كثيرة للسياسة العالمية .تدعو ميانمار أيضا ً
إلى عالم متعدّد األقطاب وتنتهج سياسة خارجية متعددة االتجاهات».

«فران�س بر�س» :الغارد تح ّذر
من عواقب الأزمة الأوكرانية الوخيمة
ح ّذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد من أنّ االزمة األوكرانية
قد تكون لها عواقب اقتصادية وخيمة ،وذل��ك في مقابلة نشرتها صحيفة
«هاندلسبالت» االقتصادية االلمانية االثنين.
وقالت الغارد التي تستقبلها المستشارة االلمانية آنجيال ميركل اليوم الثالثاء

في برلين إلى جانب مسؤولي أربع هيئات دولية كبرى (منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومكتب العمل الدولي) لبحث
وضع االقتصاد العالمي أثناء لقاء سنوي يعقد منذ  ،2007إن االزمة األوكرانية
تشكل خطرا ً ال يزال يصعب علينا جدا ً قياس حجمه ،وال يمكن على االطالق توقع
خطر انتقالها إلى دول أخرى .لكن قد تكون لها مع ذلك عواقب اقتصادية وخيمة.
وأضافت الغ��ارد« :إن االزم��ة الجيوسياسية في أوكرانيا لها تأثيرات على
االقتصاد الدولي وعلى االستثمارات االجنبية المباشرة .ولها عواقب على تدفق
الرساميل الدولية وعلى إمدادات الطاقة في أوروبا ألن أوكرانيا دولة تمر عبر
أراضيها شحنات الطاقة».
ورأت الغارد ان برنامج المساعدة البالغة قيمته  17مليار دوالر ( 12.3مليار
يورو) الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه ألوكرانيا لن يكون كافياً.
وأوضحت أن أوكرانيا بحاجة إلى أكثر من  17مليار دوالر بكثير .على شكل
مساعدات ثنائية مثالً تأتي من الخارج أو مساعدات مالية من جانب منظمات
مالية دولية ،معتبرة أال خيار أمام المجتمع الدولي.

غالبية �ساحقة �أيّدت اال�ستقالل عن كييف
جاء في الوكالة الفرنسية لألنباء «فرانس برس»:
أعلن االنفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك أن
حوالى  90في المئة م ّمن أدل��وا بأصواتهم في االستفتاء الذي
جرى االح��د في هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا ،أيدوا
االستقالل عن كييف التي أعلنت مسبقا ً رفضها االعتراف به.
ب��دأت أول��ى نتائج االستفتاء تظهر اع�ت�ب��ارا ً م��ن م�س��اء االحد
وتشمل فقط دونيتسك ،إح��دى المنطقتين مع لوغانسك ،حيث
جرى التصويت.
وق��ال روم��ان لياغين ،رئيس لجنة االنتخابات التي شكلتها
السلطات االنفصالية في هذه المنطقة ،في تصريح للصحافيين
ُبعيد إغالق صناديق االقتراع ،أنّ  89.07في المئة ص ّوتوا بنعم،
و 10.19في المئة بال .ويمكن اعتبار هذه النتيجة نهائية».
وأض��اف أن نسبة المشاركة في االستفتاء بلغت  74.87في
المئة.
ودونيتسك هي احدى منطقتين في شرق أوكرانيا نظم فيهما
االنفصاليون الموالون لروسيا االحد استفتاء حول االستقالل
ع��ن كييف .والمنطقة الثانية ه��ي لوغانسك ال�ت��ي اغلقت فيها
صناديق االق �ت��راع بعد وق��ت قصير م��ن إغالقها ف��ي دونيتسك
ولكن حتى الساعة لم تصدر اي نتيجة لالستفتاء ال��ذي جرى
هناك.
وجرى االستفتاء على رغم أن الغرب وكييف وصفاه بـ«غير
الشرعي» ،لكنه قد يؤدّي بحكم االمر الواقع إلى انفصال جديد
في أوكرانيا بعد انضمام جمهورية القرم إلى روسيا االتحادية
في آذار الماضي.
ودع ��ا ال �م �ت �م � ّردون ال�م�س�ل�ح��ون ال �م��ؤي��دون ل��روس�ي��ا والذين
ي�س�ي�ط��رون ع�ل��ى ك �ب��رى م ��دن ح ��وض دون��ب��اس ال� �ح ��دودي مع
روس �ي��ا ،ال�س�ك��ان وع��دده��م نحو  7.3ماليين نسمة إل��ى تأييد
م �ش��روع �ه��م إلع �ل�ان اس �ت �ق�لال «ج �م �ه��وري �ت �ي��ن ش�ع�ب�ي�ت�ي��ن» في
دونيتسك ولوغانسك.
ودعي المشاركون في االستفتاءين إلى االجابة بنعم أو ال على
سؤال« :هل تصادق على استقالل جمهورية دونيتسك الشعبية؟»
و«هل تصادق على استقالل جمهورية لوغانسك الشعبية؟».
وف��ي كييف ،اعتبرت وزارة الخارجية األوكرانية االح��د هذا
االستفتاء «مهزلة إجرامية» تم ّولها روسيا ،وأكدت في بيان أن
الغ قانونا ً ولن تكون له أي نتيجة قانونية على
االستفتاء (ٍ )...
وحدة أراضي أوكرانيا.
والسلطات األوكرانية مصممة على إجراء االنتخابات الرئاسية
المبكرة المرتقبة في  25أي��ار ال�ج��اري وتتهم روسيا بالسعي
إل��ى نسفها .وي��رف��ض ال�م�ت�م��ردون ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ويصفون

الحكومة الموقتة التي تتولى السلطة منذ سقوط الرئيس فيكتور
يانوكوفتيش في نهاية أيار بأ ّنها فاشية.
وان�ت�ش��ر مسلحون ع�ل��ى أب���واب م�ك��ات��ب االق� �ت ��راع ،وسجلت
حماسة لدى المقترعين على رغم صفوف االنتظار الطويلة في
بعض االحيان .وكان المشاركون يدلون بأصواتهم في صناديق
شفافة لكن من دون وجود مراقبين دوليين.
وم��ن غير الممكن التحقق بشكل مستقل م��ن النتائج بسبب
ع��دم وج ��ود م��راق�ب�ي��ن م�ح��اي��دي��ن أو وس��ائ��ل إع�ل�ام ب�ع��دم��ا حظر
االنفصاليون وجودها .وبعد نهار طويل من عمليات االقتراع
االح ��د ،أع�ل�ن��ت ال�ن�ت��ائ��ج ب�ع��د أق��ل م��ن س��اع��ة ع�ل��ى إغ�ل�اق مكاتب
االقتراع.
وج��رى االقتراع بهدوء عموماً ،غير أنه وبحسب أحد سكان
م��دي �ن��ة ك��راس �ن��ورام �ي �س��ك ( 65أل ��ف س��اك��ن) ال �ت��ي ت �ق��ع غرب
دونيتسك ،ويعني اسمها «الجيش االحمر» ،دخل مسلحون أحد
المباني الرسمية حيث يجري االستفتاء وأوقفوه.
وفي ماريوبول (جنوب شرق) التي شهدت مواجهات عنيفة
بين القوات األوكرانية ومسلحين انفصاليين خلّفت قتلى هذا
االسبوع ،وقف مئات االشخاص في طابور في الشارع بانتظار
التصويت .في المقابل ،أك��دت وزارة الخارجية األوكرانية انه
بحسب استطالع أجراه اخيرا ً معهد «بيو» لالبحاث ،فإن  70في
المئة من سكان شرق أوكرانيا يؤيدون وحدة البالد.
وتخشى كييف وال��دول الغربية ان يفضي هذا االستفتاء إلى
تكرار السيناريو ال��ذي أدّى إل��ى انضمام جمهورية القرم إلى
االت�ح��اد ال��روس��ي في آذار ،ما أدّى إل��ى أس��وأ أزم��ة بين روسيا
والغرب منذ نهاية الحرب الباردة .وفرضت ال��دول الكبرى في
االسابيع االخيرة عقوبات على روسيا مهدّدة بتوسيعها في حال
لم تنظم انتخابات رئاسية في أوكرانيا.
ون��دد الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند االح��د ُبعيد وصوله
إلى باكو في جولة تشمل عددا ً من دول القوقاز ،باالستفتاء الذي
ينظمه االنفصاليون في شرق أوكرانيا واعتبره الغيا ً وكأنه لم
يكن.
ويعقد اجتماع ل ��وزراء خارجية االت �ح��اد االوروب ��ي االثنين
في بروكسل ويمكن ان يؤدي إلى عقوبات جديدة ضد روسيا.
ومن المرتقب عقد اجتماع خبراء من االتحاد االوروبي وروسيا
وأوكرانيا حول امن امدادات الغاز من أوكرانيا.
وبحسب وزي��ر الدفاع االميركي تشاك هيغل فان روسيا لم
تسحب بعد قواتها المحتشدة على الحدود مع أوكرانيا على رغم
وعودها في هذا الصدد.

«غارديان» :م�س�ؤولون �إيرانيون ي�ؤ ّكدون فوز الأ�سد
نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن كبار المسؤولين اإليرانيين قولهم،
إن إيران وحليفها الرئيس السوري بشار األسد قد فازوا في الحرب الدائرة في
سورية ،وأن الحملة التي دبرتها الواليات المتحدة لدعم جهود المعارضة
لإلطاحة به قد فشلت.
وأجرت الصحيفة سلسلة من المقابالت مع كبار المسؤولين في طهران،
والذين يصوغون سياسة إيران الخارجية .وقالوا إن استراتيجية الغرب في
سورية لم تفعل شيئا ً سوى نشر المتطرفين والتسبب في الفوضى ،وأتت
بنتائج عكسية في نهاية المطاف ،بينما تقف القوات الحكومية في المقدمة.
وقال عالء الدين بوروغيردي ،رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية
في البرلمان اإلي��ران��ي« :لقد فزنا في سورية وسيبقى النظام ،بينما خسر
األميركيون» .وأضاف أن اإلرهاب الذي مارسته جماعات مرتبطة بالقاعدة
وأشخاص مسلحون ومولته دول عربية ،أصبح اآلن التهديد الرئيسي الذي
يواجه الشعب السوري .وأعرب عن خوفه بشأن مستقبل األمن في أوروبا ،في
ظل وجود عدد من المقاتلين األجانب من دول أوروبية يحاربون في سورية.
في حين قال أمير محيي بان ،المخطط االستراتيجي المحافظ والذي يعمل
مستشارا ً للحكومة« :فزنا باللعبة بسهولة في سورية ،وأميركا ال تفهم طبيعة
سورية ،فقد أرادوا اإلطاحة باألسد ،لكن من كان البديل ،وكل ما فعلوه تشجيع
الجماعات المتطرفة وجعل الحدود أقل أمناً».
ً
وتابع قائالً« :إننا نقبل بالحاجة إلى التغيير في سورية لكن تدريجيا ،وإال
سيكون هناك فوضى» .ويرى المحللون الغربيون أن إيران مشاركة في صراع
قوي إقليمي أو حرب بالوكالة ،تمتد خارج سورية ،لتشمل دول الخليج ،ال سيما
السعودية.

«بلومبرغ»� :أردوغان يتودّد لم�ستثمري الخليج
بعد رهانه الخاطئ في م�صر
قالت شبكة «بلومبرغ» األميركية ،إن رئيس ال��وزراء التركي رجب طيب
أردوغان يتودّد لدول الخليج بعد رهانه الخاطئ في مصر .وأشارت الشبكة إلى
أن أردوغان يسعى إلى الحد من الخسائر االقتصادية في بالده من جراء وقوفها
مع الجانب الخاطئ ،في ما وصفته بصراع القوى اإلقليمي حول مصر.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين األت��راك يتودّدون لمستثمرين من دول
الخليج التي أيدت مصر في الثالثين من حزيران ،وقدّمت لها مليارات الدوالرات
كمساعدات .ورأت «بلومبرغ» أن تلك الخطوة تظهر كيفية الموازنة بين غضب
أردوغ��ان من عزل حليفه اإلسالمي محمد مرسي ،وأهمية المنطقة المتزايدة
بالنسبة إلى المصدرين والشركات التركية.
وكانت شركة «طاقة» اإلماراتية قد جمدت مشروع لها في تركيا بقيمة  12مليار
دوالر في أعقاب سقوط مرسي ،بينما تراجعت الصادرات التركية على مصر.
وتضمنت جهود إصالح الضرر زيارة الرئيس التركي عبد الله غول إلى الخليج
ووزير المالية ميمت سيمسك ،إلى جانب عقد مؤتمر حول العقارات والطاقة
للمستثمرين العرب في أسطنبول.
ونقلت «بلومبرغ» عن غانم نوسيبه ،مؤسس شركة في دبي لتقديم استشارات
حول المخاطر في الشرق األوسط ،أن الخليج مهم لتركيا أكثر من الطريق الملتف
حوله .وكلما طالت فترات التوتر السياسي كلما زادت المخاطر على العالقات
التجارية.
وتابع تقرير «بلومبرغ» قائالً« :إن المنطقة مثلت بديالً لتركيا بعد توقف
محادثاتها مع االتحاد األوروبي لالنضمام إليه ،وأدّت أزمة منطقة اليورو إلى
تعطيل النمو التجاري .وزادت مبيعات تركيا للشرق األوسط ثمانية أضعاف
منذ وصول أردوغان إلى السلطة عام  ،2003لتصبح  38.6مليار جنيه في عام
 .2012وفي حين ال يزال االتحاد األوروبي أكبر سوق لتركيا ،فإن الشرق األوسط
يشتري اآلن ربع صادراتها».
وتبرز الشركات التركية في السباق للحصول على عقود بمئات المليارات من
الدوالرات مع توسيع مجلس التعاون الخليجي في البنية التحتية .فتقوم شركة
«تاف» القابضة التركية ببناء مطار في السعودية بالمدينة المنورة بينما تقوم
بتطوير آخر في الرياض .ويقول سونر كاجاباتي الخببير في الشؤون التركية:
«إن استراتيجية أردوغان اإلقليمية حققت نجاحا ً حتى بدأ الربيع العربي».

فرن�سا والثورة واالنتخابات
ال�سورية ...ال خروج على المبادئ
} عامر نعيم الياس*
الحرية ،اإلخاء ،المساواة ،اإلشهار لها عام  ،1789دولة اليعاقبة
دانتون روبسبير وقتل كل من يعارض مبادئ الثورة ،المقصلة
ألي مشبوه من النظام البائد .مونتيسكيو ،أح��د منظري الثورة،
ّ
وكتابه «روح القوانين» ،ق ��راءات أكثر تضعك ف��ي مواجهة روح
قانون يشرعن االستعمار ويب ّرر العبودية ،وأقتبس« :أولئك الذين
ّ
سخروا للعمل في أفريقيا ليسوا غير أقوا ٍم من السود ُفطس األنوف
ال يستحقون رحمة وال إرشاد ...ال أتصور أن الله بحكمته السامية
قد وضع في تلك الكائنات السوداء أرواحا ً يمكن أن تكون طيبة».
االستعمار ،وحملة نابوليون على مصر بعد انتصار الثورة
مباشرة ،ثورة توسعية إمبريالية مرتشية ،إذ يذكر الدكتور أمين
عبد محمود مؤلف كتاب «مشاريع االستيطان اليهودي منذ قيام
ال�ث��ورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية األول��ى» أن «الوعد
الفرنسي بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين كان مقابل تقديم
الممولين اليهود قروضا ً مالية للحكومة الفرنسية التي كانت تمر
آنذاك بضائقة مالية خانقة ،والمساهمة في تمويل الحملة الفرنسية
المتجهة صوب الشرق بقيادة نابوليون».
اليوم ما ال��ذي تغيّر؟ أال يشكل منع رعايا الجمهورية العربية
السورية في فرنسا من التصويت في االنتخابات الرئاسية استمرارا ً
لممارسات الثورة الفرنسية؟
الواضح أنه لم يتغيّر شئ على اإلط�لاق ،فالسياسة الفرنسية
المتّبعة في سورية تحكمها العوامل التالية:
ـ الموروث االستعماري لدولة احتلت سورية ودخلها الجنرال
غورو مرتكبا ً مذبحة بحق جيشها مدنسا ً أرضها وعلمها.
ـ االنضواء التام والكامل في االستراتيجية األميركية الخاصة
بأمور الكون أجمع ،فعدو أميركا هو بالضرورة عدو لفرنسا.
ـ العمل لحساب من يدفع أكثر وتسخير مكانة فرنسا في مجلس
األمن لخدمة سياسات الممولين ،بدءا ً من الحريري األب في زمن
ال��رئ�ي��س اليميني ج��اك ش �ي��راك ،ول�ي��س ان�ت�ه��ا ًء ب��ال�م��ال السعودي
وال �ق �ط��ري ال�م�ت��دف��ق كنهر م��ن االس �ت �ث �م��ارات ع�ل��ى إدارة الرئيس
االشتراكي فرانسوا هوالند إلنقاذ العجز الهائل في الموازنة.
ـ م��ن ليس معنا فهو ض��دن��ا ،المبدأ األس ��اس ال��ذي حكم حراك
الثورة الفرنسية منذ بدايتها ،خصوصا ً أي��ام دول��ة اليعاقبة التي
أعدمت آالف الفرنسيين بحجة مخالفة مبادئ الثورة ،ثورة قيل إنها
قامت إلرساء دولة القانون والتخلص من تسلط الكنيسة والملكية
المستندة إلى نظام الحق اإللهي في الحكم.
إن ق��رار منع الرعايا السوريين المقيمين في فرنسا من حقهم
في التصويت لالنتخابات الرئاسية يع ّد مخالف ًة صريح ًة ألبسط
قواعد القانون الدولي ،خصوصا ً أن السفارة تعتبر تابعة للدولة
ألي فرد من
التي تمثلها وتعتبر أرضها جزءا ً من أراضيها وال يحق ّ
سلطات الدولة المضيفة الدخول إليها إال بترخيص .كما أن القرار
يعكس إدراك الفرنسيين جيدا ً شعبية الرئيس بشار األسد داخل
سورية وخارجها ،فمجرد السماح للرعايا السوريين باالقتراع
ون�ق��ل وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ل�ه��ذا المشهد س�ي�ع��ري ث�ل�اث س �ن��وات من
محاوالت اإلع�لام الغربي عموماً ،والفرنسي خصوصا ً استالب
الرأي العام الغربي وتشويه الحقائق عن سورية عبر رسم صورة
لنظام م �ع��زول وث ��ورة شعبية تنتظر االن�ت�ص��ار على «الطاغية»
للوصول إلى الحكم المنشود حكم السفارات والتوافق الدولي على
اس��م الرئيس ال�س��وري ،فضالً عن محاكاة الثورة الفرنسية التي
مارست طقوس اإلعدامات الجماعية مدة ال تقل عن عشر سنوات
حتى أصبحت حينذاك قادرة على إبرام عقدها االجتماعي ،قادرة
على النطق بحكم األكثرية القاتلة.
مالحظة :يقول أحد المؤرخين األوروبيين إنه لحظة اقتحام سجن
الباستيل ك��ان فيه سبعة سجناء ثالثة منهم مجانين ،واالقتحام
كانت غايته سرقة مستودعات السالح هناك ،و ُقتل آمر السجن وهو
وسحلت جثته في شوارع باريس.
أحد النبالء ُ
*كاتب سوري

م�أزق ال�سيا�سة
جاء في صحيفة «نوفيه إيزفستيا» الروسية:
أعلنت سلطات كييف أنها لن تعترف بنتائج االستفتاء الذي
ج��رى في مقاطعتَ ْي دونيتسك ولوغانسك ،ولكنها ال تعلم ما
العمل الح�ق�اً .وإن إج��راء االستفتاء ف��ي المقاطعتين ،لتحديد
مستقبلهما ،بالض ّد مع موقف كييف ،يؤكد على أن كييف ال
تسيطر على األوض ��اع ف��ي هاتين المقاطعتين ،وأنّ الحملة
العسكرية التي س ّمتها كييف «حملة مكافحة االرهاب» فشلت.
وص� � ّرح ن��ائ��ب رئ�ي��س اللجنة االنتخابية ال�م��رك��زي��ة ف��ي كييف
شرعي لما يسمى
أي استفتاء
للصحيفة« :ال يمكن الحديث عن ّ
ّ
بجمهورية دونيتسك .إن االستفتاء المحلي ال يمكن أن يجري
في مقاطعة ،وحتى إذا جرى االستفتاء ،فإنه ال يمكن أن يمس
أراض
مسألة حدود الدولة األوكرانية ،وإن مسألة تحديد صفة
ٍ
معينة في أوكرانيا ليست من اختصاص االستفتاء المحلي،
لذلك ق��ال القائم بمهام رئيس ال��دول��ة آلكسندر تورتشينوف:
ال يدرك الذين يطالبون باالستقالل ،إنه تدمير تام لالقتصاد،
وإنه تدمير لحياة غالبية سكان هذه المقاطعات .إنها خطوة نحو
الهاوية .هذا تدمير ذاتي ،إنها نشوة يمكن أن تؤدي إلى عواقب
وخيمة».
يبدو من ردود الفعل لدى غالبية الذين في السلطة في كييف
والذين يتمنون الوصول لها ،انهم ال يعلمون ما العمل ،للمحافظة
على وحدة البالد .فمثالً أعلن المرشح لمنصب الرئاسة ،بيوتر
بوروشينكو ،أن روس�ي��ا ال ت�ن��وي االع �ت��راف بنتائج وهمية.
وكان بوروشينكو قد وعد بأنه سوف يعمل من اجل استقرار
األوض ��اع ف��ي ش��رق ال�ب�لاد ،م��ن خ�لال ال�ح��وار م��ع سكان هذه
المناطق باستخدام وسائل مختلفة ،من بينها االستفتاء ،ولكن
ليس تحت تهديد فوهات البنادق .أما زعيم حزب «أودار» فيتالي
كليتشكو حليف بوروشينكو فيقول« :إن ما يسمى باستفتاء
دونباس هو مهزلة تفوق استفتاء القرم .فقد طبع المسلحون
أوراقا ً ما ووزعوها على بعض األفراد وهي جاهزة لرميها في
صناديق االقتراع» .ودعا السلطات إلى معاقبة كل من له عالقة
بتنظيم هذا االستفتاء .من جانبها وصفت المنافسة الرئيسية
لبوروشينكو في هذه االنتخابات يوليا تيموشينكو ،االستفتاء
بقولها« :إنه احتيال من جانب الكرملين وإرهابيين يساندون
خ�ط�ط��ه ال �خ��اص��ة ع�ل��ى األراض� ��ي األوك��ران��ي��ة ،ه��دف�ه��ا إفشال
االنتخابات الرئاسية .إن هدف هذا االستفتاء واض��ح :تمزيق
بالدنا إل��ى قطع وتفريقنا ،وزع��زع��ة االستقرار في أوكرانيا.
إنه في الوقت الذي نحن بحاجة إلى السالم والوحدة والهدوء
من أجل تجاوز األزمة االقتصادية – المالية التي ورثناها من
السلطة السابقة ،ي��زرع��ون بيننا الفوضى والتفرقة والعداء.
نحن ضد هذا كله ،وعلينا أن نقف بوجه هذه المحاوالت بحزم».
أما المرشح اآلخر أناتولي غريتسينكو ،فدعا السلطات إلى غلق
ال�ح��دود م��ع روس�ي��ا ،ث��م العمل م��ن أج��ل توعية الشعب ليدرك
النتائج التي ستتمخض عن الفدرالية.

