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االنتقادات المتبادلة تتح ّكم بالعالقات الفرن�سية ـ الأميركية
يرحب ببوادر التقارب ال�سعودي ـ الإيراني
البيت الأبي�ض ّ
ترحب بدعوة المملكة
يبدو أنّ أميركا تشهد تناقضا ًفي عالقاتها مع غيرها من الدول ،فبينما ّ
العربية السعودية وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض ،اشتعلت حرب
االنتقادات المتبادلة بينها وبين حليفتها فرنسا على خلفية عد ٍد من الملفات .إذ أشارت وكالة
األنباء الفرنسية «فرانس ب��رس» إلى أنّ وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس ،هاجم
سياسة الرئيس األميركي باراك أوباما الخارجية ،ال سيما حول سورية ،وسط انزعاج باريس
من الضغوط األميركية لوقف صفقة بيع روسيا سفينتين حربيتين فرنسيتين .وذلك بعدما
عمدت الواليات المتحدة إلى انتقاد باريس على خلفية الصفقة الفرنسية مع روسيا .إذ عبّرت
وزارة الخارجية األميركية عن قلقها إزاء بيع باريس لموسكو سفينتين حربيتين من نوع
أوج األزمة األوكرانية ،في وقت يفرض فيه الغربيون عقوبات ضد روسيا.
«ميسترال» في ّ
أما صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،فاهتمت بإعالن السعودية عن توجيه دعوة

«فران�س بر�س» :فابيو�س ينتقد دبلوما�سية �أوباما
هاجم وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس الثالثاء الماضي
سياسة الرئيس األميركي باراك أوباما الخارجية ،ال سيما حول سورية،
وسط انزعاج باريس من الضغوط األميركية لوقف صفقة بيع روسيا
سفينتين حربيتين فرنسيتين.
وح��ول هذا الموضوع ،أش��ارت «فرانس ب��رس» إلى أنّ فابيوس قام
االثنين والثالثاء بزيارة إلى واشنطن ،هي األولى له منذ توليه وزارة
الخارجية بعد زي��ارة الدولة التي قام بها الرئيس فرنسوا هوالند في
شباط ،والتي أشاد فيها بالصداقة الدائمة بين الحليفين.
لكن قبل أيام من وصول فابيوس ،عمدت الواليات المتحدة إلى انتقاد
باريس على خلفية الصفقة الفرنسية مع روسيا.
وعبّرت وزارة الخارجية األميركية عن قلقها إزاء بيع باريس لموسكو
سفينتين حربيتين من نوع «ميسترال» في أوج االزمة األوكرانية في وقت
يفرض فيه الغربيون عقوبات ضد روسيا.
وأث��ار ملف هاتين السفينتين الحربيتين توترا ً في العالقات بين
احتجت خالل األيام الماضية على تنفيذ
فرنسا والواليات المتحدة التي
ّ
هذه الصفقة متحدّثة عن مسؤولية روسيا عن االضطرابات الجارية في
أوكرانيا.
وبحث فابيوس هذه المسالة مع وزير الخارجية األميركي جون كيري
الثالثاء الماضي .ولدى خروجه من اللقاء ،أ ّكد أنّ كيري لم يطلب منه
العدول عن بيع السفينيتن.
وقال فابيوس إنّ فرنسا ال تتلقى دروسا ً من أيّ شخص ،وتعرف واجبها
سواء تعلّق االمر بأوكرانيا أو بأيّ مكان آخر.
ّ
ُ
أنّ
وأضاف إنّ القاعدة في مجال العقود ،تتمثل في العقود التي توقع
يجب أن تن ّفذ .وأوضح« :قانونياً ،ال إمكانية أمامنا لعدم تنفيذ العقود...
إنّ الزبون الروسي دفع أكثر من نصف قيمة العقد».
واعتبارا ً من األسبوع الماضي ،استهجنت مصادر حكومية فرنسية
تصريحات واشنطن حول هذه الصفقة .ث ّم ص ّوب فابيوس انتقاداته إلى
السياسة الخارجية التي يعتمدها الرئيس أوباما ،خصوصا ً في ملف
سورية .وعاد إلى مسالة الضربات ضد النظام السوري التي كان من
المرتقب أن توجهها الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الصيف الماضي
والتي عدل عنها أوباما في اللحظة االخيرة.
وقال الوزير الفرنسي« :نأسف لذلك ألننا ّكنا نعتقد أنها كانت ستغير
كثيرا ً من االمور على مستويات عدّة ،إال أنّ هذا واقع حصل ولن نعيد صنع
التاريخ».
وأضاف فابيوس« :في ذلك الحين كان األمر يتعلق باستخدام شامل
ألسلحة كيماوية .وآنذاك قال رئيس عظيم إن ذلك يشكل ّ
خطا ً أحمر» ،في
إشارة إلى الصيغة التي استخدمها أوباما عدة مرات كتحذير للرئيس
السوري بشار االسد.
وتابع« :في ما يتعلق بسورية والحزم ،ال يمكن ألحد أن يعطي دروسا ً
لفرنسا» ،مؤكدا ً أنّ الفرنسيين ال يعطوا دروساً ،وليسوا متعجرفين.

«حوار وطني» في �أوكرانيا
جاء في «فرانس برس»:
تسعى أوكرانيا لبدء ح��وار وطني يشجعه الغربيون لكن من
دون االنفصاليين ،في مواجهة تهديد انفصال الشرق الذي يشهد
حركة تم ّرد مسلحة موالية لروسيا وأعمال عنف دموية.
ويفترض أن تض ّم الطاولة المستديرة من أجل الوحدة الوطنية
مسؤولي الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء آرسيني ياتسينيوك
وبرلمانيين وقادة أو مرشحين سابقين لالنتخابات الرئاسية التي
ستجري في  25أيار.
ويدير المحادثات وزير الخارجية األلماني السابق فولفغانغ
إيشنغر ،وت�ت�ن��اول بشكل خ��اص مسائل االص�ل�اح الدستوري
والالمركزية ومكافحة الفساد ،كما أعلن ياتسينيوك.
ويأتي هذا اللقاء غداة مقتل سبعة جنود أوكرانيين في كمين
�ي سالفيانسك
ق��رب ب �ل��دة أوك�ت�ي��اب��رس�ك��ي ال��واق �ع��ة ب�ي��ن م��دي�ن�تَ� ْ
وكراماتورسك (منطقة دونيتسك) المتم ّردتين شرق البالد ،في
يفسر سعي أوروبا الحثيث إلى الدفع نحو وقف التصعيد
حادث ّ
على أبوابها.
ولم ُيدعَ المتمردون االنفصاليون الذين سيطروا على أكثر من
عشر مدن في الشرق منذ نيسان إلى هذا الحوار على رغم دعوات
موسكو المتكررة في هذا االتجاه.
وق ��ال ن��اط��ق ِب��اس��م وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األوك��ران �ي��ة إن القيادة
األوكرانية منفتحة على حوار شامل للوحدة الوطنية .لكن سيرغي
س��وب��ول�ي��ف ،ال�م�س��ؤول البرلماني ف��ي ح��زب يوليا تيموشنكو
المرشحة الرئاسية قال« :بالتأكيد أشخاص مثل «بافلو» غوباريف
(الذي أعلن نفسه حاكما ً لدونيتسك) ليسوا مدعوين» .وأضاف:
«للمشاركة ف��ي ط��اوالت مستديرة يجب أوالً أن يوقفوا القتال
و ُيخلوا المباني التي يحتلونها».
من جهتها ،رأت المستشارة األلمانية آنجغيال ميركل الثالثاء
الماضي أنّ الطاوالت المستديرة يجب أن تكون واسعة وتمثيلية
قدر االمكان ،لكن العنف ال مكان له عليها .وأضافت« :أعتقد أنّ
إمكانية عقد ط��اوالت مستديرة ،تشكل مناسبة جيدة لمحاولة
التوصل إلى تسوية للوضع».
أم��ا وزي��ر الخارجية األلماني ف��ران��ك فالتر شتاينماير ،فقال
خالل زيارة إلى كييف ثم إلى أوديسا« :بالتأكيد هذه ليست سوى
بداية».
واعترف شتاينماير الذي زار كييف ثالث م ّرات حتى اآلن ،بأنّ
الجهود الدبلوماسية تبقى صعبة .وق��ال« :ال أح��د مستعدا ً لبدء
حوار ( )...والبعض يصرون على العنف».
وي��زور شتاينماير ب��اري��س ،إذ يعرض أم��ام نظيره الفرنسي
لوران فابيوس ،وفي مبادرة غير مسبوقة ،أمام مجلس الوزراء،
نتائج زيارته ألوكرانيا.
ويسعى االوروبيون ومنظمة االمن والتعاون في أوروبا منذ
أي��ام إل��ى الدفع باتجاه الحوار بين األوكرانيين .لكن ب��دءه يبدو
أصعب م ّما كان متوقعا ً بعد مقتل العسكريين قرب كراماتورسك.

االنتخابات الرئا�سية ال�سورية
والإعالم الر�سمي

} عامر نعيم الياس*

لوزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض ،وقالت إن تلك الخطوة تمثل
كسرا ً للجليد في واحدة من أكثر العالقات العدائية في الشرق األوسط ،قبيل المحادثات الهامة
المتعلقة بالبرنامج النووي اإليراني ،والتي تجري في فيينا هذا األسبوع.
ّ
يتمخض عنه من تداعيات،
الصحف الروسية كان شغلها الشاغل ما يدور في أوكرانيا وما
إذ تناولت صحيفة «كمسومولسكايا ب��راف��دا» تصريحات دميتري روغ��وزي��ن نائب رئيس
الوزراء الروسي بشأن احتمال تعليق عمل  11محطة أرضية لمنظومة « »GPSاألميركية
على األراضي الروسية اعتبارا ً من  1حزيران المقبل ،وذلك ر ّدا ً على رفض الواليات المتحدة
إقامة محطات تصحيح إشارة منظومة «غلوناس» الروسية على أراضيها .في حين سلّطت
صحيفة «كوميرسانت» األضواء على رفض أنقرة دفع تعويضات لقبرص بسبب غزو تركيا
الجزيرة عام .1974

«كم�سمول�سكايا برافدا» :هل تع ّلق رو�سيا
عمل محطات « »GPSعلى �أرا�ضيها؟
تناولت صحيفة «كمسومولسكايا برافدا» تصريحات دميتري روغوزين
نائب رئيس ال��وزراء الروسي بشأن احتمال تعليق عمل  11محطة أرضية
لمنظومة « »GPSاألميركية على األراض��ي الروسية اعتبارا ً من  1حزيران
المقبل ،وذلك ر ّدا ً على رفض الواليات المتحدة إقامة محطات تصحيح إشارة
منظومة «غلوناس» الروسية على أراضيها.
وقال روغوزين« :نبدأ المفاوضات مع الجانب األميركي .لدينا ثالثة أشهر.
في حال عدم التوصل قبل نهاية الصيف الجاري إلى ح ّل يتيح استعادة
التعاون على أساس متكافئ ،سيو َقف عمل محطات « »GPSعلى األراضي
الروسية نهائيا ً اعتبارا ً من  1أيلول» .وأكد أن ذلك لن يؤثر على جودة اإلشارة
التي يتلقاها المستخدمون الروس.
وأوضح كبير المحللين في مجموعة « »Mobile Research Groupإلدار
مورتازين أن تعليق عمل المحطات لن يؤثر على المستخدمين العاديين ،بل
على توجيه الصواريخ األميركية فقط .وأكد ممثلون عن كبرى شركات المحمول
الروسية أن خدماتها لتحديد المواقع تعمل باستخدام تكنولوجيا مختلفة ،بما
فيها « »GPSو«غلوناس» وتكنولوجيا تحديد المواقع من خالل المحطات
األساسية ،ولذلك لن يؤثر تعليق عمل محطات « »GPSعلى مستخدميها.
وقال ناطق ِباسم محرك البحث الروسي «ياندكس» إن خدمات «ياندكس»
الجغرافية تعمل فقط مع بيانات أقمار « »GPSأو «غلوناس» وال تستخدم
اإلشارات من محطات تصحيح «.»GPS
وق��ال مدير تسويق مجموعة «Huawei Consumer Business
 »Groupفي روسيا آلكسي غروماكوف« :بحسب معلوماتنا ،فإن تعليق
عمل محطات « »GPSاألرضية لن يؤثر إال على تحديد المواقع فائق الدقة
الذي ال يستخدم ألغراض مدنية».

«وا�شنطن بو�ست» :دعوة ظريف لزيارة الريا�ض
ُتع ّد ك�سراً للجليد بين ال�سعودية و�إيران
اهتمت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية بإعالن السعودية عن توجيه دعوة
لوزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض ،وقالت إن تلك الخطوة
تمثل كسرا ً للجليد في واحدة من أكثر العالقات العدائية في الشرق األوسط ،قبيل
المحادثات الهامة المتعلقة بالبرنامج النووي اإليراني ،والتي تجري في فيينا هذا
األسبوع.
وكان وزير الخارجية السعودي سعود فيصل قد ص ّرح أ ّول من أمس ،أنّ المملكة
العربية السعودية مستعدة الستضافة نظيره اإليراني محمد جواد ظريف في أيّ
وقت يراه مناسباً ،مشيرا ً إلى أن الرياض مستعدة لفتح مفاوضات حول عدد من
القضايا التي تثير الخالفات مع إيران.
وقالت الصحيفة إن الدعوة تأتي بعد أشهر من اتجاه طهران والرياض إلى تخفيف
التوتر بينهما ،وما ساعد عليه ،الحرب في سورية والعداوات في العراق ولبنان
والبحرين واليمن .إذ تدعم السعودية وإيران الطرفين المتعارضين في كل من هذه
الصراعات.
إال أنّ الصحيفة رأت أن الوقت ال يزال مبكرا ً للقول ما إذا كان الخطوة السعودية
تمثل بداية إعادة تقارب أوسع يمكن أن يساعد على استقرار المنطقة ،حسبما يقول
محللون ودبلوماسيون .فإيران لم تر ّد بعد ،ولم تحدّد موعدا ً للزيارة.
وعلى رغم أن إيران بعد انتخاب روحاني العام الماضي سعت إلى رأب الصدع
مع الدول «الس ّنية» في الخليج ،إال أن السعودية كانت متردّدة في التواصل مع
ما تخشى أن يكون دعاية إليران .وتشعر الرياض أيضا ً بالقلق من أن تجد نفسها
منعزلة ،حسبما تقول الصحيفة ،في الوقت الذي تحسن فيه إيران عالقتها ليس فقط
مع الغرب ،ولكن مع عدد من جيران السعودية.
وقال مسؤولون سعوديون ودبلوماسيون غربيون إن الدعوة تمثل اعترافا ً
بالحقائق الحالية أكثر من حل للخالفات .وقال عبد الله العسكر ،رئيس لجنة
العالقات الخارجية في مجلس الشورى السعودي« :إننا عمليون ،وإيران جارتنا ،وال
نستطيع القتال من الناحية الجغرافية .إال أن هذا ال يعني أننا نتفق مع سياستها».
وتستبعد الصحيفة أن تكون السعودية وافقت على استضافة وزير الخارجية
اإليراني من دون ضمان شك ٍل من التنازل في قضية واحدة على األقل من تلك التي
تثير قلق السعودية ،حسبما يقول مصطفى العاني من مركز الخليج .ويشير العاني
إلى أن هذا األمر ال يأتي من فراغ ،فوزير الخارجية اإليراني لن يأتي لتبادل الودّ،
فالسعوديون سيتأكدون تماما ً من أنهم ال يُخدعون قبل أن يقدّموا الدعوة.
وتشير «واشنطن بوست» إلى أنّ أحد أوجه االتفاق المحتمل ظهرت بالفعل .مثل
لبنان الذي يواجه جمودا ً قد يقوض االستقرار بين القوى المدعومة من السعودية
وإيران .فقد عاد السفير السعودي إلى لبنان مؤخرا ً بعد غياب طويل ،وشارك في
مفاوضات للتوصل حول مرشح توافقي.

األوروبية نجاح المفاوضات ،ووصفه بأنه غير عادل وغير قابل للتنفيذ.
أما الجانب القبرصي فمزاجه مختلف ،إذ أعلن مصدر في الحكومة القبرصية:
«نحن ننتظر دفع التعويضات التي أق ّرتها المحكمة األوروبية ،من دون تأخير» .ودعا
سلطات جمهورية شمال قبرص التركية إلى وقف االستغالل غير الشرعي للممتلكات
اليونانية في الجزء المحتل من الجزيرة.

«نيويورك تايمز» :الغ�ضب التون�سي الذي �أطاح بن علي
ال يزال مخ ّيما ً على البالد
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية ،إن تونس ال تزال تشهد تم ّردا ً
واستيا ًء بسبب الظروف االقتصادية التي قامت من أجلها الثورة ضد نظام
الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من ثالثة سنوات.
وتشير الصحيفة إلى أنه بينما يتحدث التونسيون عن بدء االنتفاضة األولى
في «الربيع العربي» بإشعال محمد بوعزيزي ،بائع الفاكهة ،النيران في نفسه
عام  ،2010فإن الغضب بدأ عام  2008عندما خرج المحتجون طيلة ستة أشهر
يتظاهرون ضد ممارسات التوظيف الفاسدة في مناجم قفصة ،وهو المشهد
الذي لم يزل حتى اآلن.
وتوضح أن في مدين َت ْي الرديف وموالريس ،استطاعت االحتجاجات وقف
عمل مناجم الفوسفات ،التي تمثل حجر الزاوية في االقتصاد ،طيلة أكثر من
ثالث سنوات .ويعمل المواطنون الغاضبون على غلق الطرق وحرق اإلطارات
لعرقلة استئناف العمل في المناجم.
وتنقل الصحيفة عن بشير مبروكي ( 28سنة) ،أحد أعضاء مجموعة احتجاج
شبابية تس ّد الطرق أمام شاحنات المناجم« :لن نتوقف أبدا ً عن اإلضراب حتى
نحصل على وظيفة».
وتحدث الشباب التونسي عن ثورتهم غير المنتهية والمشكلة المتوطنة
في جميع أنحاء شمال أفريقيا ،وتشير الصحيفة إلى أنه في تونس ،حيث
يعاني أكثر من  30في المئة من الشباب البطالة ،فإن مناجم قفصة تمثل رمزا ً
للتحدّيات التي تواجه الحكومات .فمنذ بدء العمل في المناجم ،في السبعينات،
تعهدت الحكومات المتعاقبة على خلق  15أل��ف فرصة عمل في مناجم
الفوسفات وغيرها من القطاعات التابعة ،لكن الدولة ال تزال فاشلة في خلق ما
يكفي من الفرص للشباب.
أججت الثورة ضد بن
وتقول «نيويورك تايمز» :إن الشكاوى نفسها التي ّ
علي ،حيث الفقر والتلوث ونقص الخدمات األساسية مثل الكهرباء والمياه
النظيفة ،عالوة على الفساد ،ال تزال تحرك االحتجاجات ضد حكومة التكنوقراط
الجديدة في تونس ،التي تولت السلطة في كانون الثاني الماضي.

تح�صن ليفني دبلوما�سيا ً
«يديعوت �أحرونوت» :بريطانيا ّ
خ�شية اعتقالها على �أرا�ضيها
نقلت صحيفة «يديعوت أح��رون��وت» العبرية عن صحيفة «غ��اردي��ان»
البريطانية ،أن الحكومة البريطانية منحت الحصانة الدبلوماسية الموقتة
لوزيرة القضاء «اإلسرائيلية» تسيبي ليفني ،قبل زيارتها أمس األربعاء
العاصمة البريطانية لندن ،وذلك إلحباط محاوالت إصدار مذكرة اعتقال ضدّها
بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وبدأت ليفني زيارتها مساء أمس إلى لندن ،وتلتقي خاللها وزير الخارجية
البريطاني وليام هيغ ،وت ّتسم الزيارة بوضع مهمة خاصة ،هذه الحالة تمنح
لمبعوث يأتي إلى الدولة إلج��راء اتصاالت سياسية رسمية ،ويتلقى هذه
الحصانة الدبلوماسية ،ليتج ّنب المالحقة القضائية واالعتقال.
وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن الزيارة تأتي تزامنا ً مع لقاء مرتقب
اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن ،بين وزير الخارجية األميركي
جون كيري ،والرئيس الفلسطيني محمود عباس ،حسبما أكدت الخارجية
األميركية ،وذلك في محاولة أخيرة الستئناف المفاوضات المتوقفة منذ نهاية
نيسان الماضي.
وفي السياق نفسه ،ذكرت صحيفة «ها آرتس» العبرية أنّ مكتب هيكمان
وروز للمحاماة في لندن يسعى إلى عمل شراكة مع المركز الفلسطيني لحقوق
اإلنسان في غزة ،بالتقدّم بالنيابة عن أسر فلسطينية بطلب إلصدار مذكرة
اعتقال لليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب خالل الهجوم «اإلسرائيلي» على قطاع
غزة عام  ،2008إذ كانت الوزيرة ليفني تتب ّوأ آنذاك منصب وزيرة الخارجية.
وينص القانون البريطاني على إصدار أيّ أمر اعتقال بشبهة ارتكاب جرائم
ّ
حرب مرهون بموافقة المدعي العام.

جاء في صحيفة «كوميرسانت الروسية» :من جديد ،تواجه عملية المصالحة عبر
إنشاء فدرالية يونانية ـ تركية في قبرص ما يهدّدها بالفشل .هذه المرة بسبب القرار
الذي أصدرته المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،والذي يفرض على تركيا تسديد
مبلغ  90مليون يورو لقبرص كتعويض عن غزوها الجزيرة عام  .1974جاء قرار
المحكمة بناء على الدعوى التي رفعتها قبرص ضد تركيا ،وتضمنت طلبا ً بتسديد
مبلغ  90مليون يورو لسكان الجزء اليوناني من الجزيرة ،على الشكل التالي:
 30مليون يورو ،تعويضا ً معنويا ً عن المفقودين نتيجة الغزو التركي ،و 60مليون
يورو ،تعويضا ً لسكان جزيرة كارباس (حاليا ً الجمهورية التركية في شمال قبرص،
التي تعترف بها تركيا فقط) .قرار المحكمة األوروبية نهائي وغير قابل لالستئناف،
وسيسلّم إلى اللجنة الوزارية باعتبارها الهيئة الرئاسية لمجلس أوروبا .كان ر ّد
تركيا على قرار المحكمة فورياً ،إذ أعلن وزير خارجيتها ،أحمد داود أوغلو من وجهة
نظر القانون الدولي والنظام األساسي للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،قرار هذه
المحكمة ليس ملزماً ،وال قيمة له بالنسبة إلى تركيا .أما يلينا كريميانسكايا ،أستاذة
معهد االقتصاد العالمي والعالقات الدولية ،فأوضحت للصحيفة ،أنه بموجب ميثاق
مجلس أوروبا ،تكون عقوبة عدم تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة األوروبية
تجميد عضوية الدولة في االتحاد األوروبي أو حتى طردها.
وهدّد وزير الخارجية التركي ،بأن هذا القرار ستكون له آثار سلبية على سير
المفاوضات الجارية بشأن تسوية المشكلة القبرصية ،التي أحرزت بعض التقدم في
شباط الماضي بعد استئناف اللقاءات بين مسؤولي الجانبين ،والتي تمخضت عن
اتفاق إليجاد صيغة لتوحيد الجزيرة.
وقال مصدر في الخارجية التركية للصحيفة حول المفاوضات :وصلت تسوية
المسألة القبرصية إلى مرحلتها النهائية .وعبّر عن أمله بألاّ يعيق قرار المحكمة

*كاتب سوري

مقتطفات من ال�صحافة العبرية
ترجمة :غسان محمد

«كومير�سانت» :على تركيا دفع تعوي�ضات عن غزو قبر�ص

أرس��ى الرئيس السوري الدكتور بشار األس��د في خطابه على مدرج
جامعة دمشق بتاريخ  ،2012/1/10معالم الجمهورية الثالثة ،واضعا ً
تص ّورا ً متكامالً لح ّل األزمة التي تم ّر بها البالد ،بما يم ّهد إلحداث التغيير
المرج ّو في بنية النظام الجمهوري في سورية ومفاهيمه ،من دون أن
يتعارض ذل��ك م��ع استمرارية ال�ث��اب��ت ،والمقصود هنا ال��دول��ة والكيان
السوريين.
أعلنت الخطة وب��دأ العمل على تطبيقها بالتوازي مع استعادة الجيش
العربي السوري زمام المبادرة على كامل الجغرافية السورية ،خصوصا ً
سياسي ما كان له ليخرج
في وسط البالد ومحيط العاصمة دمشق .مسار
ّ
بشكله الحالي ونحن على أب��واب استحقاق االنتخابات التعدّدية األولى
لرئاسة الجمهورية العربية السورية منذ عام  1958لوال التالي:
ـ ص�م��ود ال��دول��ة والشعب ف��ي س��وري��ة ،ص�م��ود أق�� ّل م��ا ي��وص��ف بأنه
أسطوري ،وهنا تحديدا ً ال نبالغ في التوصيف.
ّ
ّ
ـ إعادة بناء الثقة بين الدولة والقاعدة الشعبية في البالد دشنها الرئيس
األسد شخصيا ً من خالل لقاءاته المستمرة مع الفاعليات األهلية والشعبية
في مختلف المحافظات السورية ،ما أدّى إلى تأسيس قنوات تواصل على
أعلى المستويات ،جرى من خاللها رعاية عد ٍد من التسويات والمصالحات
في مختلف مناطق البالد.
ـ األرض وموازين القوى التي ساهمت بشكل أساسي في تعرية حقيقة
المخطط الذي يستهدف الكيان السوري قبل نظام الحكم القائم.
ـ المنظومة اإلقليمية والتحالف الدولي المتين مع روسيا والصين.
ب��ال�ع��ودة إل��ى استحقاق االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ،هاجمت المعارضة
السورية ،وكما هو متوقع ،االنتخابات واصف ًة إياها «بالمهزلة» .توصيف
هو اآلخر أتى نقالً عن توصيف النخب السياسية وبعض اإلعالمية لها في
الغرب ،وذلك في إطار محاوالت تشويه االستحقاق الرئاسي وعزل القيادة
السورية التي ستنتج عن االنتخابات ،ومن نافل القول هنا إن «إعادة انتخاب»
األسد للرئاسة كما أجمعت كافة الصحف الغربية من دون استثناء ،أمر غير
قابل للجدل ،ليس بسبب هلوسات المعارضة السورية حول الديمقراطية
والديكتاتورية وحكم األجهزة ،بل بسبب نجاح األسد في تجنيب البالد
ويالت االنفراط وانهيار الدولة أوالً ،وظهور األسد بمظهر «القادر على إبرام
االتفاقات والمصالحات في الداخل» بحسب «لو موند» الفرنسية ،ثانياً .أما
ثالثا ًواألهم ،فحجم القاعدة الشعبية الداعمة للرئيس األسد والمؤيدة للدولة
السورية« ،فالجيش يدين بالوالء للرئيس ،ومؤسسات الدولة قاطبة لم
تحدث فيها انشقاقات كبرى بل بقيت تعمل تحت راي��ة الحكم الحالي»،
بحسب أحد التقارير األخيرة لوكالة «أسوشيتد برس».
القاعدة الشعبية وتأييد الرئيس دفعا الغرب ممثالً بفرنسا وألمانيا إلى
منع الرعايا السوريين من المشاركة في االنتخابات الرئاسية السورية،
فالصورة ستفضح محاوالت خداع الرأي العام العالمي ،وسيحقق األسد
انتصارا ً آخر في حرب السياسة والعسكر واالقتصاد والصورة واإلعالم،
وح��ول ه��ذه األخ�ي��رة ب��ال��ذات ،وف��ي م ��وازاة الحمالت اإلعالمية لتشويه
صورة االنتخابات الرئاسية في سورية ،استضاف اإلعالم الرسمي في
سورية وعلى قناتين مختلفتين المرشحين المنافسين للرئيس األسد في
االنتخابات الرئاسية ،وهما الدكتور حسان النوري وماهر الحجار ،فواجب
اإلعالم توفير منصة للمرشحين الرئاسيين لطرح برنامجهما االنتخابيين
على عموم الشعب ،وواجب اإلعالم الذي قدّم دماءه على مذبح الصمود
السوري ،أن يعكس الوجه الجديد للتغيير الفعلي المحسوس والمادي الذي
تعيشه البالد ،وعند هذه النقطة بالذات خرجت األم��ور عن نطاق المنطق
والعقل وأبسط قواعد العمل اإلع�لام��ي ،إذ يمكننا تسجيل المالحظات
التالية:
ألي مشروع أو حدث من دون احترام
أوالً ،ال يمكن إعطاء مصداقية ّ
مك ّونات هذا الحدث والشخصيات المشاركة فيه ،فهل تستطيع أن تبرز
أهمية االستحقاق ال��دس�ت��وري وأن��ت ت�ح��اول متعمدا ً التقليل م��ن قيمة
المشاركين فيه على كافة المستويات ،بدءا ًمن التشكيك بتوجهاتهم ،مرورا ً
بالتشكيك بقدراتهم على المحاكمة الذهنية ،وليس انتها ًء بتقليل شأنهم
وإهانة ذواتهم باستطالعات للرأي ترى في المرشح «مطرباً» ،أال يعكس
هذا الجواب تجاهالً لالستحقاق الرئاسي قبل أن يكون «ضربة إعالمية»
إلحراج المرشح الرئاسي؟ أال يشكل هذا األمر في بعض أوجهه تساوقا ً مع
مصطلح «المهزلة» الذي يحاول الغرب العمل عليه ليالً ونهاراً؟
ثانياً ،الحوار يفرض عليك أن تكون محاورا ً ال طرفاً .الحوار يفرض
عليك أن تأخذ دور محامي الشيطان في مناقشة األفكار ودفع الحجج ال
محاكمتها.
ث��ال�ث�اً ،اإلع�ل�ام ال��رس�م��ي ه��و إع�ل�ام ل�ل��دول��ة تملكه وي �خ��دم توجهاتها
وسياساتها ،أليس قانون االنتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح أمام أبناء
الشعب السوري ،هو قانون أق ّرته الدولة ومن الواجب إبرازه ،أم أن اإلعالم
مؤسسة مستقلة عن الدولة!
رابعاً ،الموقف السياسي من هذا المرشح أو ذاك موقف شخصي تعكسه
صناديق االق�ت��راع ،ال سباقا ً على الهواء مباشرة بين محاورين يريدان
وضع المرشحين اللذين استُضيفا في غرفة التحقيق تمهيدا ًلتحويلهما إلى
المحكمة بتهمة الترشح لالنتخابات الرئاسية.
خامساً ،الغرب ،عد ّونا ،سلّم بنتائج االنتخابات الرئاسية في سورية.
بشار األس��د يتجاوز مفهوم الرئيس إل��ى قائد لمرحلة هي األقسى في
تاريخ سورية ،قائد ال يجد الغرب ب ّدا ً من المطالبة والعمل على تنحيته بكل
الوسائل المتاحة قبل اللجوء إلى صناديق االقتراع ،فما بالنا نحن نتعامل
مع هذا الملف بهذا النوع من التشنّج واالنفعال؟ من قاد هذه التحوالت ومن
قطع الطريق على الفراغ في البالد وحكم السفارات ،أليس وجود األسد
على رأس الدولة في سورية وطرحه مشروع االنتقال الممنهج للبالد نحو
االنفتاح والديمقراطية؟
إن الدماء التي قدّمها اإلع�لام السوري ال يمكن أن تك ّرم سوى بجهد
وعمل دؤوبين لنقل الصورة الجديدة للبالد من دون اجتهادات شخصية
ضحى بحياته لم يكن ينتظر شيئا ًمن أحد ،آمن بهدفه
ومصالح ضيقة ،فمن ّ
ومضى.

جاء في موقع القناة الثانية في تلفزيون العدو أنّ رئيس حزب العمل
«اإلسرائيلي» يتسحاق هرتسوغ ق��ال« :على إسرائيل التفاوض مع
الحكومة الفلسطينية التي سيشكلها محمود عباس بعد توقيع اتفاق
المصالحة الفلسطينية ،حتى لو كانت هذه الحكومة تحظى بدعم حركة
حماس ،طالما أنها ستستجيب لشروط الرباعية الدولية».
ودعا هرتسوغ إلى تشكيل إئتالف حكومي جديد بقيادة حزب العمل،
لدفع المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين ،معتبرا ً أنّ الطريقة التي أدار
فيها بنيامين نتنياهو المفاوضات مع الفلسطينيين ،كانت إخفاقا ً جديدا ً
يضاف إلى سجل إخفاقات الحكومة «اإلسرائيلية».
قالت وزيرة القضاء «اإلسرائيلية» ورئيسة وفد المفاوضات تسيبي
ليفني إنها تتحفظ على ما قيل ح��ول اتهام الرئيس محمود عباس
بإطالق رصاصة الرحمة على المفاوضات حتى تتأكد من وفاة العملية
السياسية.
وفي تقرير ب ّثته «اإلذاعة اإلسرائيلية» ،قالت ليفني قبل انعقاد جلسة
مجلس الوزراء االسبوعية ،إنها ال تنوي المشاركة في مراسم دفن العملية
السلمية ،مشيرة إلى أنها لن تجري مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة
مع حركة حماس ،مؤكدة وجوب اتخاذ القرارات بالنسبة إلى الموقف
«اإلسرائيلي» من التطورات في المنطقة.
اتهمت صحيفة «إسرائيل اليوم» الحكومة «اإلسرائيلية» بالبحث
عن أي ذريعة لتبرير رفضها التفاوض مع الفلسطينيين ،موضحة
أنّ «إسرائيل» لن تفاوض الفلسطينيين في حال تشكيل حكومة تضم
حماس ،حتى إذا تب ّنت الحكومة الجديدة شروط الرباعية الدولية ،وهذا
الموقف كان جوهر الرسالة التي بعث بها بنيامين نتنياهو للفلسطينيين

واألمريكيين والمجتمع الدولي.
ونقلت الصحيفة عن مق ّربين من نتنياهو قولهم ،إن «إسرائيل» لن
تفاوض ،بأي شكل من االشكال ،أيّ حكومة فلسطينية تعتمد على حماس،
متهمة محمود عباس بالتحالف مع تنظيم إرهابي ،ومحاولة تشريع
تجاوزه الخط األحمر من خالل أحابيل مختلفة.
وقالت الصحيفة إن موظفين «إسرائيليين» كباراً ،هاجموا خطاب رئيس
السلطة محمود عباس ،قائلين إنه أطلق رصاصة الرحمة على عملية
السالم ،وادّعوا أنّ «إسرائيل» بذلت جهودا ً مخلصة لتمديد المفاوضات
من دون شروط ،لكن عباس اختار التحالف مع حماس ووضع شروطا ً
يعرف أن «إسرائيل» لن توافق عليها.
قالت صحيفة «ها آرتس» العبرية إنّ الرئيس األميركي باراك أوباما،
قرر على ما يبدو ،إسدال الستارة على مبادرة السالم األميركية التي قادها
وزير الخارجية جون كيري منذ شهر آذار من العام الماضي .2013
وأضافت ،إنه على رغم عدم رفع أوباما العلم األبيض رسمياً ،إال أنّ
تصريحاته االخيرة توضح أن رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين
نتنياهو ،ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،ليسا شريكين في
السالم في هذه المرحلة.
وبحسب الصحيفة ،فإن أوباما ،التي جاءت تصريحاته عفوية وغير
مدروسة مسبقاً ،يعتبر أنّ نتنياهو وعباس ال يرغبان باتخاذ خطوات من
شأنها حل العقدة المستعصية للصراع «اإلسرائيلي» ـ الفلسطيني بدافع
الحفاظ على مكانتهما السياسية.
ورأت الصحيفة ،أنّ أوباما أعطى أميركا إجازة من عملية السالم ،في
حين قال كيري إنها فترة انتظار ،ولكن بترجمة هذا الموقف إلى العبرية
البسيطة ،يُفهم أنّ االثنين أعطيا اإلشارة لبدء عملية االنسحاب األميركي
من عملية السالم.

