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خروقات في �أجهزة ا�ستخبارات �إقليمية ودولية ومنظمات �إرهابية
«افتح يا �سم�سم» ...وتفتح حدود الدول �أمام عبور «الجهاديين»

مدارات
تركيا �إلى �أين؟ ()3

} تركي حسن*

إنّ القراءة المتأنية لنتائج االنتخابات التي وردت تثبت أنّ التمثيل
الحقيقي لالتجاهات السياسية داخ��ل البرلمان التركي كانت في
انتخابات .1973
بعدها ُو ِ
��ت عتبة  10في المئة كحد أدن��ى لدخول البرلمان.
ض�� َع ْ
فش ّوهت صورة البرلمان كانعكاس للقوى السياسية التركية.
وأعتقد أن أسوأ انتخابات برلمانية تركية كانت نتائج انتخابات عام
 2002التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية .فحصل على 34,3
في المئة من األصوات ،ولكنّه أخذ  363عضوا ً في البرلمان بسبب
النظام االنتخابي  -أي قرابة ثلثي األعضاء  -وإذا جمعنا ما حصل
عليه الحزبان اللذان مثّال برلمان  2002فستكون أصوات تمثل 54
في المئة من أصوات الناخبين األت��راك .في حين أخذا كامل أعضاء
البرلمان  541عضوا ً و 9أعضاء للمستقلين.
أما انتخابات  2012فهي أكثر تعبيرا ً عن اتجاهات الشارع التركي
ألنها مثلت  96,4في المئة من األصوات.
وفي االنتخابات البلدية األخيرة حصل حزب العدالة والتنمية على
 45في المئة من األصوات في حين حصل خصومه على  55في المئة
 .وبرأيي هذه النتائج ستجبر القوى السياسية على صوغ تحالفات
في ما بينها لمواجهة االستحقاق الرئاسي المقبل .علما ً أنها لم تفعل
الماسة إليها لهزيمة
في االنتخابات البلدية األخيرة على رغم حاجتها
ّ
أردوغان وحزبه ،فأهدت الفوز ألردوغان.
وطالما أننا نتحدث عن انتخابات مقبلة فأجد أننا أمام احتماالت ال
ب ّد من مناقشتها:
أوالً ،أردوغان مرشحاً:
ّ
سيصطف الحزب ورئيس الجمهورية عبدالله ُغل خلفه لتأمين
أ-
نجاحه ألنهم جميعا ً في مركب واحد ،وبالتالي الحرص على نجاحه
بأي شكل من األشكال ألن سقوطه يعني سقوط ُغل والحزب معاً،
ّ
وخ��س��ارة الصالحيات التي كانت ف��ي الحكومة ،وسيكون الفائز
بالتأكيد من المعارضة ،ما سيؤثر على مستقبل الحزب السياسي
وع��ن��اص��ره  -فالمعركة ستكون معركة ق��ات��ل أو مقتول  -وهنا
الخطورة ألن ما شاهدناه في االنتخابات البلدية ،ال يمثّل إال النذر
اليسير من حمالت واصطفافات ولغة خطابات وتسخير لإلعالم
واألموال.
سيذهب أردوغان وحزبه إلى تأجيج الخطاب المذهبي بغض النظر
عن تأثيره على الداخل التركي في تهشيم بنيته الثقافية واالجتماعية،
وسيقدّم خطابا ً يقوم على مفهوم السنية السياسية ،وعلى أنه حا ٍم
للسنة في تركيا وخارجها ،لش ّد عصب الطائفة السنية ،وأن هناك
خطرا ً داهما ً يتهددها من المعارضة .وقد بدأ باستخدام هذا األسلوب
في االنتخابات البلدية ،وه��ذا يشبه الحريرية السياسية في لبنان
وانحدارها في تقسيم المجتمع اللبناني.
فالسنية السياسية التي يعبّر عنها تيار المستقبل حامي السنة كما
يدعي في وجه اآلخرين ،نجحت في إسقاطها أوراق��ا ً في صناديق
االقتراع لمصلحته.
ب -إظهار سنيته واستثمارها سياسيا ً سيدفعانه لدعم جديد
لإلرهابيين في سورية لتحقيق التوازن كما يظن .وذل��ك يحقق له
دعم حلف العدوان الغربي والعربي.
ج -قد يندفع الستخدام الورقة السورية واستثمارها في صناديق
االقتراع بالذهاب إلى تدخل عسكري أو مشاركة اإلرهابيين عسكريا ً
ّ
يلتف الشعب التركي
بصورة مباشرة من أجل تصدير أزمته وكي
حوله.
د -سيحاول استمالة األك���راد ف��ي االنتخابات ن��ظ��را ً إل��ى أهمية
أصواتهم ف��ي االق��ت��راع المباشر عبر وع��ود ج��دي��دة بحل المسألة
الكردية.
ه��ـ -استمالة العلويين م��ج��دداً ،مدعيا ً أن الخطابات والحمالت
الماضية أملتها ال��ض��رورة ،وسيركز على دف��ع بعبع غولين في
وجوههم.
و -التركيز على االقتصاد لكسب طبقة رجال األعمال والرأسمالية
التركية وعلى النجاحات التي حققها سابقاً ،محاوالً تجاوز الفترة
الحالية ال��ت��ي ب��دأ األت����راك ي��ش��ع��رون ب��ه��ا ،بسبب ان��خ��ف��اض معدل
النمو وال��ص��ادرات ،وإغ�لاق األس��واق في وجه الصادرات التركية،
والصعوبات التي تواجهها نتيجة إغالق الحدود وارتفاع كلف النقل
وتدني سعر الليرة.
ز -سيقف ضده بعض حلفاء أمس الخارجيين (مصر والخليج
باستثناء قطر) وخصوصا ً إعالميا ً ومالياً.
ح -ستقف مجموعات فتح الله غولين ضده بالتأكيد بغض النظر
من سيكون المنافس .وفي هذه الحالة سيكون االمتناع عن التصويت
هو الحد األدنى إن لم يصوتوا لمنافسه.
ط -من المحتمل مشاركة القوى السياسية في هذه االنتخابات
المرجح أال يفوز
بأكثر من مرشح في الجولة األولى ألن االحتمال
ّ
أح��د م��ن المرشحين فيها ،وبالتالي ستكون ه��ذه الجولة لتحديد
أحجام القوى السياسية .وأعتقد أن المعارضة ستجتمع على مرشح
واحد في الجولة الثانية وسيكون الحسم متقاربا ً بين أردوغان ومن
سيواجهه.
ي -تبرز هذه األيام شخصية مهمة في هذه المرحلة قد تصطف
المعارضة خلفها .وهي هاشم كيليتش رئيس المحكمة الدستورية
العليا ،والذي يتمتع بسمعة طيبة وال يمكن اتهامه من قبل أردوغان
بالتعصب للعلمانية فزوجته محجبة ،وقد وقف ضد حكم العسكريين
سابقا ً وض ّد قرار حل الفضيلة اإلسالمي وضد حظر حزب العدالة
والتنمية نفسه .واآلن يقف ك��وري��ث ألح��م��د ن��ج��دت س��ي��زر رئيس
المحكمة السابق ورئيس الجمهورية السابق .وقد وجه أخيرا ً انتقادا ً
شديدا ً لحكومة أردوغ��ان وبحضوره شخصيا ً بأنها تقيد الحريات
وتعطل الديمقراطية وتضرب السلطة القضائية وتغير القوانين وفقا ً
لمصالحها وكأنه يتقدم ببيان انتخابي مدروس.
ثانياً ،أردوغان ليس مرشحاً :هو احتمال ضعيف جدا ً ألنه يعني
نهاية أردوغان السياسية ،خصوصا ً أن المؤتمر األخير لحزبه أق ّر
بعدم جواز ّ
ترشحه لوالية رابعة كرئيس للحكومة ...وأردوغان من
دون سلطة يعني نهايته ،وأعتقد في هذه الحالة أن المرشح سيكون
الرئيس عبدالله ُغ��ل ،ف��إنْ ف��از س��ي��ؤدي ذل��ك إل��ى أخ��ذ الصالحيات
ويبقى أردوغان رئيسا ً للحكومة من دون صالحيات أو بصالحيات
حتى نهاية والي��ت��ه ع��ام  2015على ال��م��دى األب��ع��د .وعلى رغ��م أن
الحزب سيبقى في السلطة ولكن سينشأ صراع داخلي بينهما يقف
الدستور فيه إل��ى جانب ُغ��ل .وق��د ي��ؤدي ذل��ك إل��ى انقسام الحزب
وخسارة الحكومة المقبلة ...علما ً أن ُغل غطى أردوغان وأخطاءه في
صراعاته الداخلية والخارجية سواء أكان وزيرا ً أم رئيساً.
ثالثاً ،تختلف الحسابات في االنتخابات الرئاسية عن البرلمانية،
إذ إن ت��� ّوزع أص���وات األح���زاب التي ل��م تحصل على نسبة  10في
المئة وفق قانون االنتخابات بين األح��زاب الفائزة ،في حين أن في
التصويت الرئاسي الحالي لكل صوت قيمته .علما ً أن االنتخابات
البلدية يدخل فيها المحلي والشخصي والحزبي والمصالح الضيقة،
وبالتالي ال يمكن الركون لنتائج االنتخابات البلدية كقياس أساسي
لحساب احتماالت الفوز والخسارة.
رابعاً ،أعتقد أن تحالفا ً سينشأ بين حزبي الشعب والكتلة القومية
ولكن الشيء غير المؤكد أن ينضم إليهما األكراد حتى اآلن ،وفي حال
حدوثه فاألمر أصبح محتوما ً ضد أردوغ��ان وحزبه وهذا سيخفف
من خطابه المذهبي ألنه الخطاب الوحيد له في هذه المرحلة .ألنه ال
يستطيع أن يتهم الجميع.
لذا أعتبر أن األشهر المقبلة خطرة وصعبة وقد تدفع االنتخابات
واحتماالت الخسارة ألردوعان الرتكابه المغامرات ،وتدخل المنطقة
في نفق ال تستطيع الخروج منه ،يحمل مزيدا ً من الدمار والدماء
والدموع واآلالم  ...فلنتابع لنرى.
*باحث في الشؤون االستراتيجية

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
بثت شبكة «الهالل نيوز» تقريرا ً مهما ً حول
العالقة بين أج��ه��زة االستخبارات م��ن طرف
والفصائل اإلرهابية المسماة «جهادية» من
طرف آخر ،بين «الخرق وتقاطع المصالح» وبين
«العمالة والتبعية المطلقة».
ورأت «الهالل نيوز» أن هذه العالقة تتخذ
أشكاال ً مختلفة ،بعضها ظاهر معلن ،وغالبيتها
تبقى تحت بند «س��ري للغاية» .وغ��ال��ب�ا ً ما
تشهد العالقة بين االستخبارات و«الجهاديين»
تح ّوالت مفصلية تنتقل بها من حا ٍل إلى حال.
وأ ّي �ا ً كانت هذه العالقة وطبيعتها وشكلها،
يظل اإلط�لاع عليها ومعرفة خفاياها مقتصرا ً
على ع��دد محدود من الطرفين ،فال كل رجال
االستخبارات منخرطين في هذه العالقة ،وال كل
«الجهاديين» ّ
مطلعين على مجرياتها .وهذا ما
يزيد من غموض العالقة ،ويتيح لكال الطرفين
هوامش واسعة لنفي وجودها أصالً ،والتنصل
من كل األدلة والبراهين التي تثبتها.
واعتبرت الشبكة أن «تطورات وتحوالت األزمة
السورية ،وانتقال إدارتها في الخارج من يد إلى
ي��د» ،أحدثت نماذج أكثر وضوحا ً عن حقيقة
هذه العالقة بين طرفين متناقضين ،اضطرتهما
المصلحة والضرورة إلى االلتقاء ،على رغم كل
الخالفات التي يفترض أن تباعد بينهما ،بحسب
التقرير.
وال��م��ث��ال األب�����رز ال����ذي ي��ب � ّي��ن ع���دم وع��ي
«الجهاديين» بوجود هذه العالقة ،هو تفسيرهم
لكيفية تمكنهم من عبور حدود دول عدة ،ومن ثم
الدخول اآلمن والسهل إلى األراضي السورية من
دون أن يوقفهم أحد .إذ يالحظ أن غالبية هؤالء
يفسر األمر على أنه «معيّة الله» التي وقفت معهم
وسهلت لهم المرور ،بل وأحيانا ً أعمت عيون
أجهزة االستخبارات عنهم ،خصوصا ً عندما
يكون «الجهادي» مطلوبا ً وممنوعا ً من السفر
في بلده األم .بينما أصبح جل ّيا ً أن قرارا ً سرياً،
اتخذته مجموعة من الدول الغربية والعربية،
هو الذي نطق بالكلمة السحرية «افتح يا سمسم»
لتفتح حدود ال��دول على مصراعيها أمام عبور
«الجهاديين» من كل أصقاع العالم إلى سورية،
وإغماض عيون أجهزة االستخبارات عنهم.
ولكن ليس «الجهاديون» فقط من دخلوا إلى
سورية عبر الحدود المفتوحة ،بل عبر أيضا ً
رج��ال تابعون ألج��ه��زة استخبارات ع��دد من
ال��دول المعنية بالموضوع السوري ،وانتسب
بعض ه��ؤالء إلى الفصائل «الجهادية» بهدف
مراقبتها من الداخل ،وهو أضعف أنواع «الخرق»
ومردوده عادة يكون ضعيفا ً وغير مؤثر.
أما الخرق األهم الذي تحاول بعض أجهزة
االستخبارات تطبيقه ،فهو العمل على تجنيد
شخصية قيادية في تنظيم معين ،وكلما زادت
أهمية منصب هذه الشخصية كلما كان الخرق
ناجعا ً ومفيداً.
وهذه الحالة تجري بطرق عدة ،منها اصطياد
قيادي في أحد التنظيمات وتطويعه عبر طرق
وأساليب معينة تجعل منه ط��وع بنان جهاز
االستخبارات ال��ذي اص��ط��اده ،ومنها تنشئة
وتدريب شخص معين وإدخاله إلى تنظيم ما
ليرتقي به تدريجيا ً حتى يصل إلى منصب قيادي
يتيح له تقديم الخدمات لجهاز االستخبارات
الذي يعمل لمصلحته.
ومن أهم األمثلة على هذا «الخرق القيادي»
أب���و م��ص��ع��ب ال��ج��زائ��ري أح���د ق����ادة «جيش

المهاجرين واألنصار» الذي ربطته عالقات وثيقة
باالستخبارات التركية ،وقبض عليه «جيش
المهاجرين واألنصار» بعد خروجه من اجتماع
مع ع��دد من الضباط األت���راك ،واتهمه المفتي
العام للمهاجرين واألنصار راكان الرميحي ،في
بيان رسمي ،بأنه ُم ْخ َترق من قبل االستخبارات
التركية.
ولم يطل رد أنقرة على افتضاح هوية عميلها،
إذ سارعت إلى اعتقال الرميحي وتسليمه إلى
سلطات بالده السعودية ،بعد أسابيع فقط من
إصداره بيان الخرق.
وأخ��ط��ر أن���واع ال��خ��رق ه��و «ال��خ��رق بصنع
البديل» ،إذ تلجأ أجهزة االستخبارات إلى تشكيل
كيان مطابق للتنظيم المستهدف ،سواء من حيث
العقيدة أو المنهج أو السلوك ،ولكن الفرق الوحيد
هو أن التنظيم ال ُم ْخ َت َرق يتبع لها مباشرة وينفذ
أوامرها.
وتستفيد االس��ت��خ��ب��ارات م��ن ه���ذا ال��خ��رق
باجتذاب أعداد كبيرة من المقاتلين المخدوعين
بعناوين التنظيم المنهجية والعقيدية ،وبالتالي
حرمان التنظيم المستهدف منهم ،والفائدة األكبر
تتحقق عندما تسعى االستخبارات إلى إشعال
المعارك بين التنظيمين ،بما يسمح لها التخلص
م��ن كليهما أو على األق���ل إض��ع��اف التنظيم
المستهدف واستنزافه.
وتأكيدا ً لذلك يالحظ أن الفصائل «الجهادية»
ف��ي س��وري��ة ب��دأت تتهم بعضها بعضا ً بأنها
صنيعة االستخبارات ،أو عميلة لهذا الجهاز
االستخباراتي أو ذاك ،إذ يوجه بعض الفصائل
ات��ه��ام��ات إل��ى تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة في
العراق والشام» (داع��ش) بأنه صنيعة نظام
«ال��ب��ع��ث» ال��ع��راق��ي ،بحسب قولها ،محاول ًة
بشتى السبل إثبات عالقته بجهاز االستخبارات
ال��س��وري ،بينما يتهم «داع���ش» مثالً «جبهة
النصرة» و«الجبهة اإلسالمية» بأنهما عميلتان
لالستخبارات دول��ة خليجية كبرى .والحرب
الدائرة بين الطرفين ،منذ ما يقارب  4أشهر ،تشي
أن أحد هذه التنظيمات على األقل قد يكون بالفعل
«ب��دي�لاً» ،ويقوم ب��دور البيدق لمحاربة بعض
التنظيمات الخارجة عن كل سيطرة.
وبحسب المعطيات حتى اآلن يمكن القول
إن «الجبهة اإلسالمية» هي من تقوم بهذا الدور
لمصلحة أجهزة استخبارات إقليمية ودولية
بهدف ض��رب عصفورين بحجر واح���د ،األول
محاربة النظام السوري ،والثاني الح ّد من اتساع
نفوذ الفصائل األكثر تطرفاً ،مع تحفظ واحد هو
أن تشكيل (الجبهة اإلسالمية) غير متجانس،
وبالتالي م��ن الممكن أن تنقسم على نفسها
بعد توقف الحرب مع (داع��ش) ،لتبدأ مرحلة
جديدة من مراحل تصفية هذه الفصائل وضربها
ببعضها بعضاً.
وهناك العديد من أجهزة االستخبارات التي
لديها مصلحة في العمل على خ��رق الفصائل
«الجهادية» في سورية ،س��واء كان خرقا ً من
النوع األول أو الثاني.
ويعتقد أن أكثر أجهزة االستخبارات نشاطا ً
في هذا المجال هي األميركية والتركية واألردنية
واأللمانية والفرنسية ،ع�لاوة بالتأكيد على
االستخبارات السورية والروسية والعراقية التي
لها مصلحة مباشرة في مراقبة هذه التنظيمات
واإلطالع على كواليسها.
يذكر أن الفصائل المسماة «الجهادية» الكبيرة،
مثل داعش والنصرة وأحرار الشام ،لديها كتائب
أمنية سرية يتركز قسم كبير من نشاطها على

محاولة منع الخرق قبل حصوله.
وكانت الفتة إشارة مسؤول تنظيم «القاعدة»
أيمن الظواهري ،في تسجيله الصوتي األخير،
إلى «الخرق الناعم» الذي يجري عبر المشايخ
ورجال الدين الذين يسدون نصائح وتوجيهات
قد يكون لها تأثير في الفصائل «الجهادية» ،ال
يقل عن تأثير الخرق االستخباراتي.
على رغم ذلك ،ال ينبغي أن يغيب عن البال
أن غالبية المشايخ ،أو رجال الدين ،لها ارتباط
مع أجهزة االستخبارات في بالدها وتعمل وفق
توجيهاتها .ما يفسر الدور الذي يقوم به بعض
مشايخ ورج��ال الدين الخليجيين عموماً ،من
كويتيين وسعوديين خصوصا ً مثل عبدالله
المحيسني وعبدالعزيز الطريفي وحجاج بن فهد
العجمي وموسى الغنامي وغيرهم.
وإذا كانت الفصائل «الجهادية» تبذل جهودا ً
كبيرة لمكافحة الخرق ومنعه ،إال أن حرص هذه
الفصائل يزول أمام شكل آخر من أشكال االرتباط
والتعاون مع أجهزة االستخبارات ،هو شكل
تقاطع المصالح ،بل إنها تسعى بكل طاقتها إلى
استغالل هذا التقاطع ،ومحاولة االستفادة منه
بكل ما أوتيت من قدرات وإمكانات.
وفي هذا الشكل ،يبدو كل من االستخبارات
و«ال��ج��ه��ادي��ي��ن» ك��أن��ه��م ي��س��ع��ون بتناسق
وتناغم نحو ه��دف مرحلي واح���د ،على رغم
أن األه��داف البعيدة مختلفة ومتناقضة .وهذا
التناغم والتناسق هو ما يدفع إل��ى االعتقاد
أن «الجهاديين» ما هم سوى أداة بيد أجهزة
االستخبارات ،أو أنهم عمالء لها.
وه��ذا االعتقاد صحيح مبدئياً ،لكن له وجه
آخر ،هو أن أجهزة االستخبارات بدورها تظهر
في بعض ال��ح��االت وكأنها أداة بيد الفصائل
«الجهادية» وعميلة لها.
غير أن األص��ح ه��و توصيف ه��ذه العالقة
الناشئة بأنها عالقة جدلية ،يتناوب فيها الطرفان
األخذ والعطاء وتبادل الخدمات وعقد الصفقات،
إلى أن يظهر التناقض بين مصالحهما ،فينقلب
التناسق والتناغم إلى تضاد واختالف ،سرعان
ما يتحول إلى عداء مستفحل.
و(نحن) نعيش في سورية حاليا ً إرهاصات
هذه المرحلة المفصلية ،إذ بدأت غالبية أجهزة
االستخبارات في العالم بقلب الطاوالت على
«الجهاديين» بعد أن وصلت هذه األجهزة إلى
نقطة أيقنت فيها أن الضرر من عالقتها بهؤالء
أكبر بكثير من المصالح المرتجاة.
لكن ال ّ
شك في أن الوصول إلى هذه القناعة
سبقه كثير من المخاطر واألضرار التي لن يكون
من السهل إزالتها والتغلب عليها ،بعد أن ترسخت
بما يشبه الحقوق المكتسبة لفئة «الجهاديين»،
وكل ذلك بسبب قصر نظر أجهزة االستخبارات
التي ال تتوانى عن تكرار أخطائها في هذا المجال،
بدءا ً من أفغانستان وليس انتهاء بسورية.
وف���ي خ��ط��وة ع��ك��س��ي��ة ،ت��ح��اول الفصائل
«الجهادية» المغضوب عليها حديثا ً من أجهزة
االستخبارات ،أن تقوم باختراق يحقق مصلحتها
الخاصة في صفوف الفصائل التي ال يزال مرضيا ً
عنها .وقد أصبحنا نسمع عن خاليا نائمة لهذا
التنظيم أو ذاك ،تقوم بأعمال التجسس أو تسريب
الوثائق أو االغتياالت أو االنتساب لتنظيم معين
مرضي عنه ،وتنتظر األوامر إلظهار حقيقة والئها
وانتمائها .وفي حاالت نادرة برزت معطيات من
شأنها الداللة على أن تنظيما ً «جهادياً» ما قد
تكون له عيون وجواسيس داخ��ل أحد أجهزة
االستخبارات.

هل تنا�ست فرن�سا و�ألمانيا قيمهما الديمقراطية؟

الإمام :دول تدعم معار�ضة م�صيرها كم�صير «خلق الإيرانية»
دمشق  -سعد الله الخليل
حذت ألمانيا حذو فرنسا ومنعت
السوريين من اإلدالء بأصواتهم في
االنتخابات الرئاسية على أراضيها
وح��رم��ت��ه��م م��ن م��م��ارس��ة حقهم
الدستوري الديمقراطي ،وتناست
واجبها بتأمين الظروف المواتية
لكل إن��س��ان يقيم على أراضيها
ليدلي بصوته أغلى ما يملك وفق
قيمها الديمقراطية.

اإلمام :أنموذج للنفاق

رأى ال���دك���ت���ور وائ����ل اإلم����ام
األس��ت��اذ ف��ي جامعة دم��ش��ق ،أن
دول ال��غ��رب كفرنسا وألمانيا
تؤمن بالبعد الديمقراطي للعملية
السياسية ،وه��ذا البعد يبدو أنه
م��وج��ه نحو ال��م��واط��ن الفرنسي
واأللماني فقط ،فوحده يحق له
الذهاب إلى صناديق االنتخابات،
أم��ا الشعب ال��س��وري فال يعجب
تلك ال��دول أن يجري انتخابات
تعددية ،فهذه ال��دول إضافة إلى
الواليات المتحدة ،تكيل بمكيالين
داخلي يسمح بتعددية سياسية
وانتخابية حرة وخارجي تطبق
ع��ل��ي��ه م��ع��اي��ي��ر ال��م��ص��ال��ح وف��ق
مصالحها.
وأض��اف اإلم��ام في حديث إلى
«ال��ب��ن��اء» ،شهدنا ف��ي المرحلة
األخيرة عمليتين انتخابيتين في
أوكرانيا ،األولى على شكل انقالب
على الرئيس الشرعي تخدم تلك
ال����دول ف��واف��ق��ت ع��ل��ى االن��ق�لاب،
واعتبرت ما جرى عملية انتخابية
وافق عليها االتحاد األوروب��ي ،أما
استفتاء شبه جزيرة القرم فقد وجد
الغرب فيه عمالً غير ديمقراطي
ودانه من س ّوق النقالب أوكرانيا،
ألن العملية ال تخدم مصالحه.
وت��اب��ع اإلم����ام« :ه���ذه ال���دول
تتشدق بالديمقراطية وتضرب
مبادئها عندما تخالف المصالح،
ف��م��ن��ع ال��م��واط��ن ال���س���وري من
االقتراع واإلدالء بصوته ،خطوة
الحقة لموقف الواليات المتحدة
التي تمنع السوريين من المساهمة
باختيار رئيسهم لسبع سنوات
ضاربة بعرض الحائط مبادئها،

وه��و أكبر دليل على حالة نفاق
تمارسها هذه الدول».
ورأى اإلمام ،أن تلك الدول ومنذ
ب��داي��ة األزم���ة «ط���ردت السفراء
السوريين تمهيدا ً للوصول إلى
هذه الخطوة بأن تمنع السفارات
م��ن لعب دوره���ا الديمقراطي».

وأض��اف« :الغريب أن هذه الدول
تعلم أن ما تقوم به غير قانوني
من جهة ومن جهة أخ��رى تنسق
مع الدولة السورية لضمان عدم
وصول اإلرهابيين من سورية إلى
دولها».
ول��ف��ت اإلم���ام إل��ى أن «معظم

المواطنين السوريين المغتربين
يوجدون في دول أميركا الالتينية،
وب��ال��ت��ال��ي الكتلة ال��ن��اخ��ب��ة في
الدول التي منعت إجراء االنتخاب
على أرضها لن تؤثر في المشهد
االنتخابي».
واعتبر اإلم��ام أن «ه��ذه ال��دول
تتخذ ه��ذه ال��م��واق��ف بعد فشل
اصطفافها إلى جانب المعارضة
ال��خ��ارج��ي��ة المتمثلة بمجلس
اسطنبول وائتالف الدوحة ،والتي
أب���دت ه���زل س��ل��وك��ه��ا وت��واض��ع
أدائها السياسي» ،وق��ال« :أرادت
ال��دول الغربية أن تخرج بموقف
سياسي بأنها استمرت بمساندة
هذه المعارضة حتى آخر لحظات
المساومة ،وعندما يحق الحق
ويعطي المواطن السوري صوته
لمن يستحق بغض النظر عن
الشخص ،فهذه ال��دول ستتعامل
م��ع المعارضة كما تعاملت مع
جماعة مجاهدي خلق اإليرانية
بعد أن تلعب ال��دور ال��ذي لعبته
خلق».

اندبندت :المتاجرة بالتحرير ال ت�شفع
للحزب الحاكم في جنوب �أفريقيا
صور الرئيس األميركي باراك أوباما عام  2008بأنه
ُ
مرشح قريب من الناخبين .وف��ي ع��ام  1994صور
الرئيس نيلسون مانديال في جنوب أفريقيا بالطريقة
ذاتها ،وهو في الحقيقة كان قريبا ً من الناخبين.
وبعد عشرين عاما ً على ذلك ،ستعاود جنوب أفريقيا
انتخاب حزب المؤتمر الوطني األفريقي ،ولكن للمرة
األولى لن تكون الشخصية الوطنية المحررة موجودة
فيه ،في إش��ارة إلى مانديال ،وعلى رغم أن النتائج
باتت شبه معروفة ،وهي أن حزب الرئيس جاكوب
زوما سيتصدر تقريبا ً حاجز  60في المئة من أصوات
الناخبين ،إال أن هذه االنتخابات ستكون هي الدافع
لجعل حزب المؤتمر الوطني يبرهن على مكانته.
ووج��د حزب المؤتمر الوطني األفريقي بعد مرور
عقدين من الزمن على ظاهرة الفصل العنصري في

البالد نفسه مسؤوال ً عن فشل النظام التعليمي ،وعن
ح��االت البطالة المنتشرة بكثرة ،ضمن االقتصاد
المتهاوي ،وال يمكن إخفاء الفقر ،الذي ال تزال نسبته
كبيرة في البالد ،عبر صعود الطبقة الوسطى .وتعتبر
هذه هي المرة األولى التي سيتمكن فيها الجيل الجديد،
وهو المولود بعد عام  1994في البالد من التصويت
في االنتخابات ،وذلك على رغم أن  30في المئة منه
فقط ُمسجل فيها.
وم��ن الجدير ذك��ره أن تناقص نسبة المصوتين
للحزب الحاكم في جنوب أفريقيا ولو قليالً سيكون
مؤشرا ً إلى ضرورة اتخاذ الحزب خطوات أكثر جدية،
الستعادة ثقة الناخبين ،فالمتاجرة بسمعة التحرير
الوطني ،التي كان الحزب أساسا ً فيها يوما ً لم تعد
كافية.

«طالبان» تبد�أ «هجوم الربيع»
من مطار كابول
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بدأت حركة طالبان أمس «هجوم الربيع» السنوي الذي تشنه ضد القوات الدولية
واألفغانية بإطالق صواريخ على مطار كابول لكن من دون إصابة الهدف أو التسبب
بسقوط إصابات ،كما أعلن مسؤولون أفغان.
وانفجر صاروخان على األقل تزامنا ً مع الموعد الذي حدّده المتمردون لبدء هجوم
واسع النطاق على المستوى الوطني ضد القوات الدولية ومنشآت الحكومة األفغانية.
وأعلن قادة طالبان األسبوع الماضي أن الهجوم الذي سيكون األخير قبل انسحاب
ق��وات حلف شمال األطلسي من أفغانستان ،سيؤدي إلى «تطهير البالد من الكفار
والمفسدين» ،وحذروا من أن «المترجمين األفغان والمسؤولين الحكوميين والسياسيين
والقضاة سيكونون أيضا ً أهدافاً».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية صديق صديقي« :إن صاروخين سقطا
شمال مطار كابول الدولي ،لكن من دون وقوع إصابات» .وأكدت القوة الدولية للمساعدة
على إرساء األمن (إيساف) التابعة لألطلسي أنها تحقق بالهجوم على المطار .وأضافت
إن «قذائف هاون أطلقت أيضا ً على مطار باغرام» أكبر قاعدة إليساف في أفغانستان
شمال كابول .وتب ّنت طالبان مسؤولية الهجومين عبر تغريدة على «تويتر» ،وقالت« :إن
ضربات أخرى نفذت في أنحاء أخرى في البالد».
ويتزامن هجوم الربيع الذي أطلق عليه اسم «خيبر» ،مع الدورة الثانية من االنتخابات
الشهر المقبل الختيار خلف للرئيس حميد كرزاي الذي حكم البالد منذ سقوط نظام
طالبان في .2001
ومن المقرر أن ينسحب حوالى  51ألف عنصر من القوة الدولية ال يزالون في
أفغانستان ،بحلول كانون األول مع انتهاء مهمتها القتالية التي كانت طويلة ومكلفة ضد
المتمردين.
وتعتزم القوات األميركية إبقاء آالف الجنود في أفغانستان بعد االنسحاب الدولي
في  2014لتدريب الجيش األفغاني وشن عمليات لمكافحة اإلرهاب ،لكن ذلك يبقى رهنا ً
بتوقيع اتفاقية أمنية ثنائية بين البلدين.

�أردوغان يتعهد ب�إجراءات
لتكميم �أفواه الق�ضاة
تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ،باتخاذ إجراءات لمنع إلقاء الخطب
السياسية التي تحركها دوافع في الفعاليات القضائية.
جاءت تصريحات أردوغ��ان في الجلسة الختامية لالجتماع التشاوري لحزب
العدالة والتنمية الحاكم في البالد الذي يترأسه بعد مرور يوم على الشجار الشفهي
مع رئيس نقابة المحامين التركية متين فايز أوغلو في فعالية قضائية.
وقال أردوغ��ان إن «فايز أوغلو حاول تسييس القضاء باألكاذيب والتصريحات
التي ال أساس لها من الصحة ...بصرف النظر عما يقولونه ،لن نغير نهجنا» ،بحسب
ما نقلت وكالة أنباء األناضول عنه .وتابع أن الصفوة السابقة للبالد ما زالت تعتبر
نفسها صاحبة البالد على رغم أن زمانها قد ولى.
واستطرد أن «األمة التركية قد أعطت ردا ً شديدا ً للصفوات الحاكمة التي كانت
تستغل وترهب الشعب لسنوات عدة في انتخابات تشرين الثاني عام  2002وأن
أولئك األشخاص لن يعودوا أبدا ً إلى السلطة مرة أخرى».
وفي ما يتعلق بالجدال في شأن «الدولة الموازية» قال أردوغ��ان« :هذه الدولة
الموازية قد ألحقت ضررا ً جسيما ً بقضيتنا العادلة وأمن البالد وسوف نجتث عناصر
هذا التشكيل كلها من الدولة بينما نعمل في إطار القانون» .كان أردوغان قد اتهم حركة
«خدمة» التابعة لحليفه السابق عبد الله غولن بأنها وراء قضية الفساد التي هزت
أركان حكومته في كانون األول الماضي.

فيديو جديد لـ«بوكو حرام» يظهر فتيات ي�ؤكد
�أنهن من التلميذات المخطوفات في نيجيريا
ّ
بث زعيم بوكو حرام أمس فيديو جديدا ً ظهرت فيه حوالى مئة فتاة أكدن أنهنّ من
التلميذات النيجيريات المخطوفات في منتصف نيسان من شمال شرقي البالد ،وقال
إنهن «أصبحن مسلمات» وإنه «لن يفرج عنهن إال مقابل معتقلين من عناصره».
وتحدث أبو بكر شيكاو رئيس بوكو ح��رام ط��وال  17دقيقة في شريط الفيديو
ثم ظهرت مئة فتاة يرتدين الحجاب وهن يصلين في مكان في الهواء الطلق لم يتم
تحديده.
وخطفت  276تلميذة في  14نيسان في شيبوك شرق بورنو ،حيث تعيش مجموعة
كبيرة من المسيحيين وما زالت  223منهن في عداد المفقودين.
وظهرت في الفيديو حوالى  130فتاة يرتدين حجابا ًَ طويالً أسود ورماديا ً يكشف
عن وجوههن وهن جالسات في الهواء الطلق بين أشجار ويتلون آيات من القرآن.
ولم يظهر شيكاو البتة في أي لحظة من الشريط الذي يستغرق  27دقيقة مع
الفتيات اللواتي ظهرن محبطات ومنصاعات.
وقالت اثنتان من الفتيات الثالث اللواتي تم استجوابهن أنهما مسيحيتان اعتنقتا
اإلسالم ،بينما قالت الثالثة إنها أصالً مسلمة .وأضافت إحداهن إن المخطوفات ال
يتعرضن لسوء المعاملة.
وليس هناك أي إش��ارة يمكن أن تكشف عن موقع تصوير الشريط الذي تعتبر
نوعيته أفضل من األشرطة التي بثتها الحركة اإلسالمية سابقاً.
وفي وقت ما ظهر رجل مسلح يحمل كاميرا في يده.
وظهر أبو بكر شيكاو خالل حديثه أمام خلفية خضراء وهو يرتدي الزي العسكري
ويحمل سالحا ً رشاشاً.
وتبنى زعيم بوكو حرام الذي تحدث باللغتين العربية والحوسا التي يتكلمها
معظم الناس في شمال نيجيريا ،مجددا ً عملية خطف الفتيات في شيبوك ،مؤكدا ً ما
قاله االثنين الماضي في شريط فيديو سابق ،إن األسيرات اعتنقن اإلسالم.
وقال شيكاو إن «هؤالء الفتيات اللواتي تهتمون بهن كثيراً ،قد حررناهن ( )...وهل
تعرفون كيف حررناهن؟ لقد اعتنقن اإلسالم» .وأضاف« :لن نطلق سراحهن إال بعد أن
تفرجوا عن إخواننا» الذين تعتقلهم السلطات النيجيرية.
وأوض��ح شيكاو أن هذه المبادلة لن تشمل إال «اللواتي لم يعتنقن اإلس�لام» أما
اللواتي قبلن اعتناق اإلسالم فإنهن أصبحن «أخواتنا».

بدء المرحلة الأخيرة من الت�صويت
في انتخابات الهند
بدأت أمس المرحلة األخيرة من االنتخابات العامة في الهند ،وذلك بعد أكثر من خمسة
أسابيع على انطالق عملية االقتراع متعددة المراحل.
وانطلقت هذه المرحلة األخيرة من مدينة فاراناسي المقدسة لدى الهندوس ،حيث
يترشح عن مقعدها ناريندرا مودي ( 63سنة) رئيس الحزب القومي الهندوسي «بهاراتيا
جاناتا» ،المرشح األبرز لتولي منصب رئيس الوزراء؛ منافسا ً على مقعدها البرلماني
أرفيند كيجريوال ،رئيس حزب «آم آدمي» الجديد المناهض للفساد.
و ُنشر أكثر من أربعين ألف فرد من قوات الشرطة وق��وات شبه عسكرية لضمان
تصويت سلمي في المدينة القديمة.
ودعي أكثر من 66مليون ناخب لإلدالء بأصواتهم في هذه المرحلة من االنتخابات ،التي
تشمل ثالث واليات مهمة هي أوتار براديش وبيهار والبنغال الغربية ،إذ تدور المنافسة
الرئيسية في االنتخابات العامة الهندية بين حزب المؤتمر الحاكم بقيادة راهول غاندي
نائب رئيس الحزب وحفيد أنديرا غاندي وحزب بهاراتيا جاناتا المعارض.

اإلطاحة بالمؤتمر

ومودي هو أول مرشح لمنصب رئيس الوزراء يخوض االنتخابات في المدينة التي
يرجع تاريخها إلى ثالثة آالف عام وتختلط فيها ديانات عدة .وتعتبر فاراناسي مركزا ً
قديما ً للبوذية ،ويمثل المسلمون واحدا ً من كل ستة ناخبين فيها.
وللمدينة مقعد واحد من بين  41مقعدا ً في والي��ات أوت��ار براديش وبيهار وغرب
البنغال ،يشملها التصويت في اليوم األخير من االنتخابات العامة.
وبنى م��ودي حملته على وع��ود بتوفير الوظائف وإع��ادة الهند إلى مسار النمو
االقتصادي القوي ،وابتعد إلى حد كبير عن الجوانب الدينية ،غير أن منتقديه يتهمونه
بتبني آراء تؤمن بتفوق الهندوس على باقي الطوائف الهندية األخرى.
وجعلته مهاراته الخطابية وحملته التي اعتمدت على تقنيات متقدمة مرشحا ً قويا ً
في استطالعات الرأي لإلطاحة بعائلة نهرو/غاندي من نيودلهي وللفوز بسهولة في
فاراناسي.
وفي ظل تقارير ميدانية من الجوالت الثمانية للتصويت حتى اآلن ،يتوقع رؤساء حزب
بهاراتيا جاناتا أن يفوز الحزب وحلفاؤه بحصة قياسية في البرلمان تبلغ ثالثمئة مقعد،
وهو ما يزيد على حاجز  272مقعدا ً الالزم للحصول على غالبية صريحة ،إذ ستنهي
عشر سنوات من حكم حزب المؤتمر برئاسة عائلة غاندي الذي تراجعت شعبيته بسبب
تباطؤ النمو االقتصادي واستشراء الفساد وارتفاع معدالت التضخم.
وانطلق ما يسمى «الماراثون االنتخابي» في  7نيسان ،وفي نهاية هذه المرحلة
االنتخابية سيسدل الستار على أكبر عملية انتخابية تجرى في العالم شارك فيها نحو
 815مليون ناخب ،ومن المتوقع أن تعلن النتائج يوم الجمعة المقبل.

