8

ترجمات

السنة السادسة  /األربعاء  28 /أيار  / 2014العــدد 1494
Sixth year / Wednesday / 28 May 2014 / Issue No. 1494

�سيا�سة �أوباما الخارجية متخاذلة وم�س�ؤولة عن �شروع �أميركا باالن�سحاب من مكانتها في العالم

م�شعل ،الفتاوى ،الأنفاق ،والعلم
} عامر نعيم الياس



قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،المقيم في
قطر ،خالل لقائه حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير
الخارجية اإليراني« ،لن أنسى الدعم الذي قدمه الرئيس
ال �س��وري ب�ش��ار األس ��د وال�ش�ع��ب ال �س��وري لفلسطين،
م��ؤك��دا ً ض ��رورة ال�ح��ل السياسي ل�لأزم��ة ف��ي سورية،
ومشيدا ً بدعم إيران لمحور المقاومة» ،انتهى االقتباس.
خرج خالد مشعل من دمشق منتصف عام  2012بعد
«ح��رده» من القيادة السورية التي لم تستجب «لصوت
العقل» حينها ولم تقبل أي تدخل من «حركة المقاومة»
في إعادة ترتيب البيت السوري الذي احتضنها يوم لم
يلتفت لها ولمشعل تحديدا ً أي أحد في هذا الكون ،حتى
التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين الذي انضوت حماس
رسميا ً تحت رايته بعد الخروج من دمشق ،هذا التنظيم
اللندني لم يتحمل أن يحمي رجالً مطلوبا ً من إسرائيل.
الرجل لم يوفر أي مناسبة للنيل من القيادة السورية،
طعنها في الظهر بأسلوب فج شكل إهانة للشعب والدولة
السورية التي وقفت يوما ً على حافة الهاوية في دفاعها
عن الحركة ومشعل ،ال نريد العودة إل��ى ش��روط كولن
ب ��اول وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم �ي��رك��ي ب�ع��د اح �ت�لال بغداد.
قبّل علم «الربيع ال �س��وري» ولفه ه��و وأع�ض��اء حكومة
فصيله ف��ي قطاع غ��زة ح��ول عنقه ،متناسيا ً ذاك العلم
الذي حماه في دمشق ،تحدث عن الديمقراطية وامتدح
«خليفة المسلمين أردوغ� ��ان» ف��ي شهر تشرين األول
من عام  2012عند حضوره لمهرجان تأسيس حزب
العدالة والتنمية في تركيا ،كما أنه لم ينسى مدح أمير
قطر والرئيس محمد مرسي في مصر الذي تم في عهده
تدمير غالبية األنفاق التي كان سكان غزة يستخدمونها
لاللتفاف على الحصار الصهيوني ،أنفاق تعتبر االختراع
الحصري لحماس المقاومة ،اختراع جرى تجييره في
سورية لقتل عناصر الجيش العربي السوري وتدمير
ال�ت��راث ال�س��وري العالمي ،وهنا ال ب��د أن نستشهد بما
قاله «بطل األن�ف��اق» أب��و أس��د خ�لال لقائه الحصري مع
الغارديان البريطانية فقد أشار «إلى أنه أقدم على حفر
األن �ف��اق وتفخيخها بغية تحقيق أه ��داف على األرض،
موضحا ً أن صديقا ً فلسطينيا ً زاره العام الماضي في
شمال سورية ولفت نظره إل��ى فكرة حفر األن�ف��اق ،لذا
قرر توظيف الفكرة».
ربيع اإلخ��وان القصير لم يكن في الحسبان ،انقلب
السحر على الساحر وأخطأ ذراع اإلخ��وان المقاوم مع
وق��ف التنفيذ ف��ي فلسطين ال�ح�س��اب ،فمصر انتفضت
واألن��ف��اق وم�خ�ي��م ال �ي��رم��وك ي�ن��زف��ان ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة ،لم
ينفعه االعتدال شيئاً ،فحمد «المقاوم» وأردوغ��ان «إمام
المسلمين» ال يستطيعان منحه غطاء دمشق وال دعم
ط �ه��ران ،األم ��وال فقط للمخربين ف��ي س��وري��ة وليست
لتسليح المقاومين ،اللهم س��وى تسليح م��ن يؤمن أن
«ال�ج�ه��اد نحو ال �ق��دس يمر م��ن دم �ش��ق» .وال �ي��وم يوجه
مشعل رسائل إلى دمشق عبر طهران ،يبدو أنه أدرك ما
يجري على الساحة ،مصر السيسي تغيّرت ودورها في
الملف السوري ،ووزير الخارجية السعودي دعا نظيره
اإليراني لزيارة المملكة ،أما الجهاد اإلسالمي وموقفها
وال�ت�ق��ارب بين السلطة الفلسطينية ودم�ش��ق ملف آخر
ي��درك مشعل معانيه ودالالت��ه ج�ي��داً ،فهل تقبل دمشق
اع�ت��ذارا ً ضمنيا ً بصيغة إع��ادة إق��رار ب��دوره��ا من جانب
مشعل؟ هل تنتظر دمشق إق��رارا ً بدورها من أح��د؟ هل
تعوض بضع كلمات عن الغدر بسورية؟ هل تستطيع
إي ��ران المعنية ج ��دا ً ب��إع�لاء ش �ع��ار ال �ت��واف��ق اإلسالمي
ووح��دة المقاومة انطالقا ً م��ن ه��ذه ال��زاوي��ة التأثير في
موقف دمشق من مشعل؟
في السياسة قد يكون المستحيل غائبا ً عن المعادلة،
وقد تكون البراغماتية سيدة الموقف ووصف ًة سحرية
للسياسي والسياسات الناجحة ،لكن الكرامة الوطنية ال
تؤخذ بفتوى وال تخضع للمتحول ،هي ثابت من الثوابت
وج��زء م��ن س�ي��ادة ال��دول��ة ،ال��دول��ة التي ال تغيّر هويتها
فتوى من هنا ودع��وة للعنصرية من هناك ،الدولة التي
يعني تغيير علمها نسفها من جذورها وليس إصالحها
ك�م��ا ي �ح��اول ال�ب�ع��ض االدع� ��اء ،إن��ه تغيير ل��دول��ة منحت
ح�م��اس ك��ل ش��يء وت��أس�ي��س ل��دول��ة «التطبيع الصحي»
مع نتنياهو ،دولة األنفاق والتفخيخ المستعينة بخبرات
اإلخ��وة بهدف «تحريك الجمود على جبهة حلب» وفقا ً
للغارديان البريطانية.

 كاتب سوري

الإخوان ف�شلوا في �إرهاب الم�صريين ومنعهم من انتخاب رئي�سهم ال�سابع...
ذوبان الجليد بين طهران والغرب ينع�ش ال�سياحة ...ونجاح ا�ستراتيجية االنفتاح الرو�سية على ال�شرق
بالمقابل كشف سماح السعودية للمرة األولى بترجمة ونشر كتاب يتحدث عن العالقات السعودية
اإلخ��وان المسلمون فشلوا في عرقلة إنجاز انتخابات الرئاسة المصرية ومنع المصريين من
اختيار رئيسهم السابع ،ما يعني أن االره��اب الذي مورس ضد الشعب المصري وزرع العبوات اإلسرائيلية عن اتجاه النظام السعودي نحو إماطة اللثام عن عالقاته السرية مع الكيان اإلسرائيلي.
إلى ذلك شكل انعقاد منتدى سان بطرسبورغ االقتصادي الدولي محطة هامة عكست نجاح
الناسفة لم ينجحا في إخافة المصريين والحيلولة دون توجههم إلى مراكز االقتراع .لكن يبقى
التحدي الذي يهدد عهد المشير عبد الفتاح السيسي بعد توليه منصب الرئاسة يتمثل في تراجع استراتيجية االنفتاح الروسية على الشرق ،ففي مقابل البرودة الحاصلة في العالقات الروسية
االقتصاد المصري وكيفية التحرر من االعتماد على المساعدات المالية الخليجية التي ال يمكن أن الغربية ،يسجل حماوة كبيرة في العالقات بين روسيا والصين ،وبعد إبرام شركة غاز بروم قبيل
انطالق المنتدى عقد القرن لتوريد الوقود األزرق إلى الصين بقيمة  400مليار دوالر ،تعتزم شركة
تدوم لألبد.
في هذا الوقت يستمر الخالف بين اإلدارة األميركية والحزب الجمهوري في شأن السياسة نوفاتيك الروسية التعاقد مع شركة صينية لتوريد ثالثة ماليين طن من الغاز الروسي المسال
الخارجية المتبعة ،فالرئيس باراك أوباما متهم بالتخاذل والتردد أمام التحديات الخارجية وبدء للصين.
هذه التطورات االقتصادية في العالقات الروسية الصينية تأتي فيما تشهد الدول الغربية حالة
أميركا االنسحاب من مكانتها في العالم ،وأن موقف أميركا من األزمة السورية يظهر منهج أوباما
من االرتباك واالنقسام تجاه الموقف من روسيا ،فبعد مشاركة  200شركة ألمانية كبرى في منتدى
المبني على أفضلية تجنب األخطاء بعد إظهار الحزم.
على أن االنفتاح الغربي على الجمهورية االسالمية االيرانية وذوبان الجليد بين الدول الغربية بطرسبورغ ،أحدثت االنتخابات األوروبية زوبعة في الدول األوروبية نتيجة صعود أحزاب اليمين
وطهران بدآ يؤتيان ثمارهما االيجابية على االقتصاد االيراني ،فالسياحة في إيران تشهد انتعاشا ً المتطرف واحتاللها نسبة  30في المئة من مقاعد البرلمان األوروبية مما أثار قلقا ً أوروبيا ً من
وتوافد السياح األجانب على إيران حقق عائدات بقيمة ثالثة مليارات جنيه استرليني ،فيما تتجه أن يقود ذلك إلى انفراط االتحاد األوروبي ال سيما أن األحزاب اليمينية المتطرفة تعارض سياسة
الحكومات األوروبية من روسيا.
مجموعة روتا السعودية إلقامة فنادق خمس نجوم في مدينتي طهران ومشهد.

«الإذاعة الإ�سرائيلية» :الإخوان ف�شلوا
في منع الم�صريين من اختيار رئي�سهم ال�سابع
علقت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية على انتهاء اليوم األول من تصويت
المصريين النتخابات الرئاسة ،حيث ذكرت اإلذاعة أن «اإلخوان المسلمين
فشلوا في تعكير صفو المصريين وه��م يختارون رئيسهم السابع».
وأضافت اإلذاعة إن «اإلخوان لم يتمكنوا من بث الخوف فى قلوب المصريين
أو إرهابهم على رغم رصد األجهزة األمنية لقنابل تم وضعها بجوار مناطق
حيوية خالل اليوم األول لالنتخابات فى محافظات عدة ،ولم يصاب أي
شخص نتيجة عمل إرهابي».
وأش��ادت اإلذاع��ة ب��أداء «القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تأمين
االنتخابات ،حيث انتشر أكثر من  200ألف لتأمين العملية االنتخابية».

«البايي�س» :م�صر ال يمكنها �أن تعي�ش للأبد
بالم�ساعدات المالية من دول الخليج
قالت صحيفة الباييس اإلسبانية «إن ت��راج��ع االقتصاد المصري
يهدد عهد عبد الفتاح السيسي بعد توليه منصب رئيس جمهورية مصر
العربية» ،مشيرة إلى أنه «على سبيل المثال في األقصر هناك  6صفوف من
السفن الكبيرة تقف من دون عمل بعد أن كانت تبحر في النيل يوميا ً وهى
حاملة العديد من السياح ،ولكن بين عامي  2010و 2013كان دخل مصر
من قطاع السياحة  14000مليون دوالر أي أقل بـ 6000مليون دوالر،
وهذا التباطؤ فى قطاع السياحة يؤدي بطبيعة الحالة إلى ركود الحالة
االقتصادية».
وقال محمد أبو باشا ،المحلل بالمجموعة المالية هيرمس ،أكبر بنك
استثمارى عربي وأنشط شركات سوق األسهم والبورصة مع حجم التداول
وقيمته وعدد العمليات ،إن «الوضع المالي في مصر أصبح حساسا ً للغاية
على رغم حدوث انتعاش بسيط في األشهر األخيرة ،وفي السنوات الثالث
الماضية فإن الناتج المحلي زاد فقط  2في المئة وهو ما يعد أقل بكثير
من النمو السكاني ،ولذلك فإن هناك أزمة ركود وعجز من الممكن أن تؤدي
النفجار ،وال بد من أن يزيد الناتج المحلي بنسبة  14في المئة هذا العام».
وأوضح أبو باشا للصحيفة اإلسبانية أن «المشكلة األكثر إلحاحا ً هو انهيار
احتياطات النقد األجنبي» ،مشيرا ً إلى أن «السبب في انتعاش االقتصاد
المصري في األشهر األخيرة يرجع إلى المساعدات اآلتية من الخليج ،حيث
وصلت تلك المساعدات إلى  12000مليون دوالر».
وأض��اف أبو باشا أن «اإلخ��وان المسلمين يعتبرون ع��دوا ً مريرا ً لدول
الخليج وهو ما يفسر المساعدات السخية للنظام الملكي النفطي لمصر،
ولكن مصر ال يمكنها أن تعيش لألبد بتلك المساعدات المالية من دول
الخليج والوضع الحالي غير قابل لالستمرار».
وقال محمد فهمي ،أستاذ في الجامعة األميركية في القاهرة إن «تراجع
سعر برميل النفط في المملكة العربية السعودية يمكن أن يسبب االنسحاب
المفاجئ لتلك المساعدات ،لذلك فمن الصعب استمرار ه��ذا الوضع
في مصر» ،مشيرا ً إلى أن الكثير من العيون على البرامج االقتصادية
للمرشحين الرئاسيين وخصوصا ً على السيسي الذي يعتبر األفضل في
تلك االنتخابات» .وأضاف« :على السيسي أن يلتزم بتحفيز االقتصاد من
خالل برنامج كبير من البنية التحتية العامة وزيادة كبيرة في األراضي
الصالحة للزراعة».

«اجتثاث الدوالر» ...ال�صين و�إيران على ا�ستعداد
لإ�سقاطه من التجارة الثنائية
تايلر دوردن
منذ بداية األزمة في أوكرانيا تسعى روسيا
إلى وضع ترتيبات تجارية جديدة لتقليص
دور الدوالر األميركي في تعامالتها التجارية.
وللتذكير ،فإن بوتين يستعد إلعالن «الكأس
المقدس» أي صفقة الغاز مع الصين .ولكن
حتى اآلن هذه المعلومات تأتي على مستوى
التمني واإلشاعات.
بالتأكيد هذا «مثير للسخرية» فمن حق تلك
البالد التفكير بجدية بالتحرر من عقيدة ودين
البترودوالر ،وإذا فعلها أحد ما سيفعلها آخر.
ال��والي��ات المتحدة تعاني م��ن التضخم
واالنهيار االجتماعي والحرب األهلية ،وفيها
الميزات األخرى كلها الموجودة في جمهوريات
الموز االشتراكية ،مثل فنزويال التي لألسف لم
يكن لديها عملة احتياطية عالمية.
االق��ت��ص��اد األم��ي��رك��ي منهار اآلن ،قاطرته
المتمثلة في الصناعة التكنولوجية High
 Techتدهورت بشكل كبير .هذا االقتصاد
يعيش على الطلب العالمي للدوالر من أجل
النفط وبقية الموارد ،والحكومة تغطي عجز
اإلنفاق من بيع سندات وزارة الخزانة.
االقتصاديون «الكينزيون» التقليديون
(وي��ع��رف��ون أي��ض �ا ً ب��اس��م «الكهنة» و»دي��ن
البترودوالر») يطلبون من العالم أن يؤمن.
على رغم المتاعب التي قد تواجهها روسيا،
إال أنها تعمل بنشاط على تنفيذ خططها لوضع
ال���دوالر األميركي ف��ي م��رآة ال��رؤي��ة الخلفية
واستبداله بنظام جديد ،أو كما يطلق عليه في
روسيا عالم «دي دوالر».
نقل «صوت روسيا» عن مصادر صحافية
روسية أن وزارة المال في البالد مستعدة

للموافقة على خطة زيادة دور الروبل الروسي
في عمليات التصدير مع تقليل حصة المعامالت
القائمة على الدوالر ،وتعتقد مصادر حكومية
أن القطاع المصرفي الروسي «مستعد للتعامل
مع العدد المتزايد من المعامالت القائمة على
الروبل».
ووفقا ً لوكالة األنباء الرئيسية فقد نظمت
الحكومة في  24نيسان اجتماعا ً خاصا ً إليجاد
حل للتخلص من الدوالر األميركي في عمليات
التصدير الروسية .استدعى خبراء الطاقة
البنوك والوكاالت الحكومية ،واقترحوا عددا ً
من التدابير استجابة للعقوبات األميركية
ضد روسيا .حسناً ،إذا كان الغرب يتوقع ردا ً
روسيا ً قويا ً على العقوبات فإنه على وشك أن
يحصل عليه.
ت��رأس اجتماع «ال��دي دوالر» أو «اجتثاث
ال��دوالر» النائب األول لرئيس وزراء االتحاد
الروسي إيغور شوفالوف ،ما يثبت أن موسكو
ج��ادة ج��دا ً في نيتها وقف استخدام ال��دوالر.
وت��رأس االجتماع الالحق نائب وزي��ر المال
أليكسي مويسيف ال��ذي ق��ال «لقناة روسيا
« :»24إنه ستتم زيادة كمية العقود القائمة
على الروبل» ،مضيفا ً أن الخبراء الذين شملهم
االستطالع وممثلي البنوك لم يجدوا أي مشكلة
مع خطة الحكومة في زيادة حصة المدفوعات
بالروبل .وقال مويسيف« :إذا كنت تعتقد أن
أوباما فقط يستطيع أن يحقق ما يريد بفرض
أمر تنفيذي ،فأنت مخطئ .ألن الروس يفعلون
ذل��ك وعلى نحو ف��ع��ال« ،مفتاح العملة أمر
تنفيذي».
ومن المثير لالهتمام أن مويسيف ذكر في
حديثه اآللية القانونية التي يمكن وصفها
بأنها «م��ف��ت��اح العملة» ،فالحكومة لديها

السلطة القانونية إلجبار الشركات الروسية
على االتجار ببعض السلع عبر الروبل .ورأى
مسؤول روسي «عندما تصبح نسبة التداول
بعملة الروبل  100في المئة ،فسيكون من
الصعب بالنسبة إلي أن أتوقع كيف ستستخدم
الحكومة هذه القوة ،ما دامت الخيارات واسعة
أمامها».
ولكن األهم من ذلك ،أن خطة روسيا ليس
من شأنها أن تتبلور إذا لم تتخ ّل الدول األخرى
التي تربطها معها عالقات تجارية ثنائية
عن التعامل بالدوالر ،ومع ذلك ليس مفاجئا ً
أن الصين وإيران هما الدولتان اللتان وافقتا
بالفعل على هذه الخطة.
بطبيعة الحال ،إن نجاح حملة موسكو في
التعامل بالروبل أو العمالت اإلقليمية األخرى
يعتمد على مدى استعداد شركائها التجاريين
للتخلص من الدوالر .وذكرت مصادر «بواليت
أون الين» أن الصين وإيران مستعدتان لدعم
روسيا .وسيزور الرئيس الروسي فالديمير
بوتين بكين في  20أيار ،ويمكن أن نتوقع أن
عقود الغاز والنفط المزمع توقيعها بين روسيا
والصين ستتم بالروبل واليوان وليس الدوالر.
وبعبارة أخ��رى ،سنشهد خ�لال األسبوع
اتفاقا ً بين روسيا والصين حول الغاز وستتم
تسويتها من الناحية المالية ،ويبدو أن التعامل
سيكون حصريا ً بالروبل أو اليوان.
وكما أوضحنا م��رارا ً وتكرارا ً في الماضي،
الغرب يعادي روسيا ،والعقوبات االقتصادية
ال��ت��ي ف��رض��ت ستعالجها روس��ي��ا بالنظام
التجاري القائم على الدوالر ،وإعالن األسبوع
المقبل بالتأكيد سوف يكون مج ّرد بداية.
ترجمة :وكالة أخبار الشرق الجديد

�أوباما متهم بالتردد والتخاذل في ال�سيا�سة الخارجية «معاريف» :مذكرات اعتقال تركية بحق
قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية« :إن الرئيس األميركي باراك قادة ع�سكريين «�إ�سرائيليين» بينهم «�إ�شكنازي»

أوباما ال يزال يوصم بالتخاذل أمام التحديات الدولية من قبل خصومه في
الحزب الجمهوري ،على رغم نجاحه في المهمة الخطيرة بقتل أسامة بن
الدن».
وأض��اف��ت« :إن األص���وات األكثر انتقادا ً ترتفع في صفوف خصومه
الجمهوريين ،ولكنها وجدت صدى أيضا ً في الدول الحليفة ألميركا مثل
السعودية واليابان ،والتي يتساءل المسؤولون فيها عما إذا كانت الواليات
المتحدة ستأتي للدفاع عنهم».
وتابعت الصحيفة« :ففي عام  2008كان أوباما يقنع الناس بأن العالم
أصبح يضيق ذرعا ً بالوجود األميركي في كل مكان ،ولكنه يواجه اليوم
تهما ً بغياب أميركا في كثير من األماكن والقضايا الدولية».
وتنقل الفاينانشال تايمز عن وزي��ر الخارجية األميركي جون كيري
اعترافه بأن «واشنطن ال ينبغي أن تنتقل من سياسة «التدخل المفرط»
التي انتهجت في العقد الماضي إلى «اإلفراط في العزلة».
ونقلت في تقريرها عن أوباما «دفاعه عن منهجه في السياسة الخارجية
بأنه ال يستهدف اإلعجاب أو اإلثارة وإنما تجنب األخطاء» .وقالت« :يلخص
المنتقدون لسياسة أوباما الخارجية في أمرين أولهما التردد واالحتشام،
وثانيهما شروع أميركا في االنسحاب من مكانتها في العالم».
وترى الصحيفة أن «موقف الواليات المتحدة من سورية يبين منهج
أوباما في السياسة الخارجية المبني على أفضلية تجنب األخطاء بدل
إظهار الحزم».
وتتابع في تحليلها بالقول« :إن نظرة أوباما ومنهجه في السياسة
الخارجية تجعله مختلفا ً عن الكثير من المسؤولين األميركيين يمينا ً
ويساراً ،الذين يتمسكون ب��روح التدخل ،على رغم صدمة الحرب على
العراق».
وختمت قائلة« :حتى بعض حلفاء الرئيس يخشون أن يتحول حذر
الرئيس إلى مبرر لعدم التحرك».

«الإندبندنت» :ذوبان الجليد بين طهران والغرب
ينع�ش ال�سياحة في �إيران
نشرت صحيفة «اإلندبندنت» البريطانية تقريرا ً حول تأثير ذوبان الجليد
في العالقات بين طهران والغرب على قطاع السياحة اإليرانية ،فقالت« :إن
السياح األجانب في إيران يعد أبرز أثر لمساعي الرئيس حسن روحاني
لتحسين العالقات مع الواليات المتحدة وأوروب��ا» .ونقلت الصحيفة عن
أحد مساعدي روحاني قوله« :إن توافد السياح أدر حوالى  3مليارات
جنيه استرليني على االقتصاد اإليراني الذي عانى تحت وطأة العقوبات
الغربية» ،وأشار التقرير إلى أن «فنادق عالمية تخطط حاليا ً للعودة إلى
العمل في إيران للمرة األولى منذ الثورة اإلسالمية عام  ،1979حيث تخطط
مجموعة روتانا السعودية إلى فتح فنادق خمس نجوم في طهران ومدينة
مشهد ،واستأنفت شركات طيران نمسوية رحالتها المباشرة إلى طهران
في آذار» ،بحسب ما نقلته الصحيفة عن وكالة «ف��ارس» شبه الرسمية
اإليرانية.

«يديعوت �أحرونوت» :كتاب لم�ؤلف «�إ�سرائيلي»
عن عالقات الريا�ض بـ«�إ�سرائيل»
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» «اإلسرائيلية» أنه «في سابقة هى
األولى من نوعها قامت دار نشر سعودية تسمى «دار المدارك» بترجمة
ونشر كتاب ألدي��ب «إسرائيلي» يحمل عنوان «السعودية والساحة
االستراتيجية الجديدة».
وأضافت الصحيفة أن «الكاتب «اإلسرائيلي» هو يشوع تتليبون الخبير
والمحاضر بشؤون الشرق األوسط بجامعة بار -إيالن ،والباحث بمركز
بيجين – السادات ،وصدر الكتاب أول مرة في عام  2010باللغة اإلنكليزية.
وأوضحت الصحيفة أن «الكتاب ناقش العالقات بين السعودية وإيران،
إضافة إلى العالقات مع «إسرائيل» ،مشيرة إلى أن ترجمة الكتاب يعد
تغييرا ً واضحا ً لموقف المملكة الرسمي الرافض للتطبيع الثقافي مع تل
أبيب.
وأكدت الصحيفة أن «هذا الموقف من قبل المملكة فتح عليها النار من
قبل بعض دور النشر اللبنانية ،التى اعتبرت ترجمة الكتاب نوعا ً من أنواع
التطبيع.

«رو�سيا اليوم» :منتدى بطر�سبورغ...
حماوة ال�شرق وبرودة الغرب
أقيمت فعاليات «منتدى س��ان بطرسبورغ االقتصادي ال��دول��ي» في
دورته األخيرة في أجواء غير مسبوقة ،حماوة العالقات الروسية الصينية
تزامنت مع برودة من جانب أطراف غربية ،أقحمت السياسة في حسابات
االقتصاد .وأحد أبرز جوانب هذه الدورة من منتدى بطرسبورغ ،ما شهده
على صعيد تجسد استراتيجية االنفتاح الروسي على الشرق ،فبعد إبرام
«غازبروم» قبيل انطالق المنتدى عقدا ً محوريا ً لتوريد الوقود األزرق إلى
الصين بقيمة  400مليار دوالر ،جاء دور «نوفاتيك» ثاني أكبر منتج للغاز
في روسيا للتعاقد مع «سي أن بي سي» الصينية على توريد  3ماليين طن
من الغاز الروسي المسال.
ويبحث الجانبان الروسي والصيني تطوير التعاون في مجاالت الزراعة
والتعدين والنقل واالستثمار والصناعة وص��وال ً إلى مضاعفة التبادل
التجاري.

ذكرت صحيفة «معاريف» «اإلسرائيلية» «إن محكمة تركية مختصة نشرت
مذكرات توقيف بحق قادة سابقين فى جيش االحتالل «اإلسرائيلي» على خلفية
الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية عام  ،2010بينهم قائد أركان الجيش
سابقا ً غابي إشكنازي.
وأضافت الصحيفة أن «المحكمة أصدرت أوامر اعتقال يوم االثنين (الماضي)
ألربعة قادة عسكريين «إسرائيليين» سابقين يحاكمون غيابيا ً فى قضية قتل
تسعة أتراك على سفينة مساعدات كانت متجهة إلى غزة عام .»2010
وأش���ارت إل��ى أن الخطوة «ج��اءت بعد مفاوضات على م��دى أشهر بين
تركيا و»إسرائيل» إلنهاء أزمة دبلوماسية وقعت بعد أن اعتلت قوات خاصة
«إسرائيلية» السفينة (مرمرة) وهى سفينة تركية كانت تتحدى الحصار
البحري الذي تفرضه «إسرائيل» على غزة».
وقالت إن «االدعاء التركي طالب بإصدار أحكام متعددة بالسجن المؤبد على
الضباط اإلسرائيليين المتقاعدين حاليا ً بتهمة الضلوع في قتل التسعة».
وتابعت« :من بين االتهامات التي وردت في الئحة االتهام ،المكونة من 144
صفحة ،التحريض على القتل من خالل القسوة أو التعذيب ،والتحريض على
اإلصابة بأسلحة نارية».
ورأت أنه «على رغم صدور الئحة االتهام في عام  2012لم تصدر أوامر
اعتقال حينئذ» .وقالت المحكمة إنها ستطلب من منظمة الشرطة الجنائية
الدولية (إنتربول) اعتقال القادة العسكريين األربعة السابقين».

«التايمز» :االنتخابات �أحدثت زوبعة
في الدول الأوروبية
خصصت صحيفة التايمز البريطانية مقاال ً لنتائج االنتخابات األوروبية،
وتبعاتها على مستقبل االتحاد األوروبي.
وقالت« :إن منح جائزة نوبل للسالم لالتحاد األوروبي عام  2012لدعمه
قضايا السلم والمصالحة وحقوق اإلنسان في العالم كان قرارا ً غير صائب».
وأوضحت أن «الدليل هو االنتخابات األوروبية األخيرة التي سيتمخض عنها
برلمان يضم تيارات ال تحمل قيم المصالحة بل العداء لألجانب والشوفينية
واالنعزال».
وأضافت التايمز« :إن مشروع االتحاد األوروبي وضع بشكل خاطئ أصالً
عندما جمع مختلف االقتصاديات الوطنية تحت عملة واحدة .فكانت النتيجة
أزمة في الديون وانهيارا ً لمستوى المعيشة».
وتابعت تقول« :وأدى ذلك بالناخبين إلى التصويت للشعوبية واألحزاب
المعادية للمهاجرين في فرنسا والدنمارك واليونان وفي دول أوروبية
أخرى».
وقالت الصحيفة إنه «على القادة السياسيين في أوروبا أن يعيدوا تقييم
نظرتهم لالتحاد األوروبي» .وترى أن «القادة األوروبيين أثبتوا ضعفهم إال
القلة القليلة منهم على غرار المستشارة األلمانية أنغيال ميركل».
وترى الصحيفة أن أبرز مثال على هذا الضعف «هو الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند ،الذي توهم أن حل األزمة االقتصادية يكمن في رفع الضرائب
على األغنياء ،فجرفه وحزبه االشتراكي ،سيل االنتخابات األوروبية ،التي فاز
بها اليمن المتطرف».
وتحذر الصحيفة قادة االتحاد األوروب��ي «من تهوين نتائج االنتخابات
األوروب��ي��ة ألن  70في المئة من مقاعد البرلمان ستبقى في يد األح��زاب
التقليدية ،وأن توافق اليسار المتطرف واليمين المتطرف مسألة غير واردة».

«نيزافي�سيمايا غازيتا» :الغرب يجند جوا�سي�س
في ال�صين عبر الإنترنت
يتعاظم دور الكمبيوتر ف��ي ال��ص��راع بين األج��ه��زة األمنية الصينية
واألميركية ،فبعد أن وجهت واشنطن تهمة التجسس إلى خمسة من ضباط
الجيش الصيني وسرقة وثائق تجارية سرية ،وطلبت تسليمهم إلى القضاء
األميركي .ذكرت وسائل اإلعالم الصينية ،أن هناك دولة أجنبية تسعى عبر
شبكات التواصل االجتماعي الصينية إلى تجنيد عمالء لها ،وقد تم كشف 30
فردا ً منهم .وبحسب رأي الخبراء فإن الهجمات اإللكترونية هي صفة العالم
الجديد ،ونتجت من العولمة .وقد ردت بكين على االتهامات األميركية بشدة
وأعلنت أن األميركيين أنفسهم يتجسسون على زعماء وشركات خاصة في
الصين وغيرها من البلدان .لم تنته األمور عند هذا الحد ،فقد أعلنت وسائل
اإلعالم المركزية الصينية أن «دولة أجنبية» خالل أعوام 2013 – 2007
جندت عبر اإلنترنت  40جاسوسا ً في  20محافظة صينية وحصلت منهم
على معلومات عسكرية .تحاول االستخبارات األجنبية بالدرجة األولى،
تجنيد طالب الجامعات والمعاهد التي لها عالقة بالقوات المسلحة ،وتمكنت
األجهزة األمنية الصينية عام  2012من كشف  30طالبا ً وافقوا على التعاون
مع االستخبارات األجنبية مقابل مبالغ مالية .وتقول صحيفة «South
 »China Morning Postإن نشر هذه المعلومات هو رد على اتهامات
واشنطن .كما أنها تحذير لمستخدمي اإلنترنت ليكونوا أكثر ح��ذرا ً عند
تعارفهم مع آخرين عبر الشبكة.
في غضون ذلك ،بدأت واشنطن تضييق الخناق على مستخدمي اإلنترنت
في الصين ،وتدرس مسألة رفض منح تأشيرات دخول للصينيين الراغبين
في حضور المؤتمر الدولي الخاص بالقرصنة اإللكترونية ،الذي سيعقد في
الس فيغاس قريباً.
ويقول نائب رئيس معهد بلدان آسيا وأفريقيا التابع لجامعة موسكو،
اندريه كارنييف« :إن ال��والي��ات المتحدة من دون خجل تسرق األس��رار
وتقوم بالتنصت على البلدان األخرى والشركات الخاصة ،وهذا ما كشفة
إدوارد سنودن .مع العلم أن البلدين ال ينويان التخلي عن القيام بهجمات
إلكترونية» .وأضاف ،لقد سبق لواشنطن أن حاولت وضع العراقيل أمام
الصينيين الراغبين في زي��ارة المؤسسات العلمية والشركات الخاصة،
«المسألة ليست فقط في الوصول إلى المعلومات السرية ،ألن شبكة اإلنترنت
أصبحت ساحة معارك فكرية .وتحاول الواليات المتحدة استخدامها لدعاية
الديمقراطية الغربية كونها أفضل من النظام القائم في الصين».

