8

ترجمات

السنة السادسة  /اجلمعة  6 /حزيران  / 2014العــدد 1502
Sixth year / Friday / 6 June 2014 / Issue No. 1502

قمة ال�سبع تهدد بعقوبات ...و�أوباما يعلن للمرة الأولى تفهمه حق رو�سيا في مراعاة م�صالحها في �شرق �أوكرانيا

الغرب يمعن بعدم االعتراف باالنتخابات ال�سورية و�صحفه تق ّر بن�سبة الم�شاركة العالية وبفوز الأ�سد بـ 88,7في المئة
قلق «�إ�سرائيلي» من تكرار انت�صار  ...2006وخبراء «�إ�سرائيليون» يتوقعون ف�شل حكومة الوحدة الفل�سطينية
حسن حردان
على رغ��م انتقادات ال��دول الغربية لالنتخابات السورية ورفضها االع�ت��راف بها ،اّإل أن
الصحافة الغربية لم تستطع تجاهل الحديث عن نسبة المشاركة العالية البالغة  73في المئة
وفوز الرئيس بشار األسد بنسبة  88,7في المئة من األصوات.
ويعكس هذا التناقض ارتباك الغرب والمأزق الذي وجد نفسه فيه .فالشعب السوري قلب
المعادلة وأسقط المنظومة السياسية كلها التي بناها الحلف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
للنيل م��ن شرعية الرئيس األس��د وف��رض الوصاية على س��وري��ة ،كذلك أجهز على الفكرة
التي حاول الغرب والدول الدائرة في فلكه الترويج لها وترسيخها لدى الرأي العام العالمي
والعربي لتبرير حربه ضد الدولة الوطنية السورية .ولهذا فإن قادة الغرب أصيبوا بالصدمة
وارتبكوا واستمروا في اإلمعان في إطالق المواقف التي تتجاهل الواقع الذي فرضه الشعب
السوري من خالل إقباله الكثيف على االنتخابات ومنح الرئيس األسد شرعية تفوق شرعية
كثير من رؤوساء العالم الذي يتغنى بالديموقراطية ويرفض اإلقرار باختيار الشعب السوري
لرئيسه.
على أن ه��ذا التجاهل لم يعد ينطلي على ال��رأي العام ال��ذي تابع وشاهد عن كثب حماس
السوريين وإقبالهم على التصويت بحرية على نحو أذه��ل أع��داء سورية وأصدقاءها على
السواء ،ولهذا لن يطول الوقت الذي يستمر فيه قادة الغرب في تجاهل هذه الحقيقة الساطعة
سطوع الشمس في رابعة النهار.
على الضفة «اإلسرائيلية» فإن تنامي ق��درات المقاومة وخططها المستقبلة للمواجهة ال

يزاالن الهاجس األكبر الذي يدفع ضباط االستخبارات «اإلسرائيلية» إلى تسليط الضوء عليه
وسط قلق من أن يتكرر انتصار المقاومة في  2006في المستقبل ،وأن تخوض المقاومة حرب
استنزاف ضد الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية» بوساطة إطالق عشرات آالف الصواريخ لفترة
طويلة نسبيا ً والقيام في الوقت نفسه بالتصدي للجيش «اإلسرائيلي» ومنعه من تحقيق أي
انتصار في داخل األراضي اللبنانية ،بل إن ضباط االستخبارت «اإلسرئيليين» بدأوا يحذرون
من سيناريو «يخوض فيه حزب الله حربا ً من نوع آخر» في إشارة إلى حديث قادة المقاومة
عن تحرير الجليل في أي حرب مقبلة.
على صعيد آخ��ر يستمر النقاش «إس��رائ�ي�ل�ي�اً» ح��ول كيفية التعامل م��ع حكومة الوحدة
الفلسطينية إذ يتوقع خبراء «إسرائيليون» أن تفشل هذه الحكومة خالل أيام ،متحدثين عن
سيناريوهات عدة تقود إلى هذا الفشل.
وعلى رغ��م ذل��ك أعلنت الحكومة «اإلسرائيلية» تحت ذريعة ال��رد على تشكيل الحكومة
الفلسطينية الجديدة عن البدء بمشروع بناء  1500وح��دة استيطانية جديدة في القدس
والضفة الغربية ،بما يعكس الهجوم االستيطاني المستمر في األرض الفلسطينية لتهويدها
وفرض الحل الصهيوني كأمر واقع.
من جهة أخرى ،واصلت الدول الغربية سياسة توتير العالقة مع روسيا من خالل إقدام
قمة السبع الكبار على التهديد بفرض عقوبات عليها ،ومع ذلك فإن الرئيس األميركي بارك
أوباما بعث رسالة تهدئة وصفت بأنها األكثر مسالمة منذ بداية األزمة األوكرانية عندما قال:
«إن أميركا ال تنوي أن تهدد روسيا إذ تتفهم حقها في مراعاة مصالحها في ما يخص األحداث
الجارية في شرق أوكرانيا على رغم ضرورة احترام مبدأ وحدة األراضي».

«ليبرا�سيون» :الرئي�س الأ�سد فاز بن�سبة  88.7في المئة «غارديان» مفكرون عالميون يطالبون �شركة بريطانية
وقف تعاونها مع ال�سجون «الإ�سرائيلية»
في االنتخابات التي انتقدها الغرب
فوز الرئيس السوري بشار األسد في االنتخابات الرئاسية السورية لوالية
ثالثة ،كان من أهم المواضيع التي تناولتها الصحف الفرنسية الصادرة أمس،
إذ حصل على نسبة  88.7في المئة من أص��وات الناخبين فيما تضاعفت
انتقادات الغرب لهذا االستحقاق الرئاسي على على رغم أن كثيرا ً من الدول
اعترفت بديمقراطية هذه العملية االنتخابية في سورية.
ونشرت صحيفة «ليبراسيون» تقريرا ً عن فوز الرئيس السوري بشار األسد
في االنتخابات ،مشيرة إلى أن «الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي
قد عبرا مسبقا ً عن قلقهما إزاء نتائج هذا االستحقاق الرئاسي الذي شارك فيه
أكثر من  73في المئة من الشعب السوري وفقا ً للمحكمة الدستورية السورية».
ولفتت الصحيفة إلى «أن الرئيس األس��د فاز بنسبة  88.7في المئة من
األص��وات في االنتخابات التي انتقدها الغرب ،فيما حصل المرشح حسان
النوري على  4.3في المئة من األصوات و 3.2في المئة حصل عليها المرشح
الثاني ماهر الحجار».
ومن جهة أخرى ،قالت الصحيفة« :إنه قبيل إعالن نتائج االنتخابات السورية
زار وزير الخارجية األميركي جون كيري لبنان وانتقد العملية االنتخابية التي
أجريت في سورية نهار الثالثاء ودعا حلفاء سورية اللبنانيين إلى وضع ح ّد
لألزمة في سورية وإنهاء الحرب».

«ه�آرت�س» :حزب الله قد يغ ّير ا�ستراتيجيته
ويخو�ض حربا ً من نوع �آخر
رأى عاموس هرئيل في صحيفة «هآرتس اإلسرائيلية»« :إن حزب الله
سيسعى إلى تكرار إنجاز الـ ،2006وخ��وض حرب استنزاف ضد الجبهة
الداخلية «اإلسرائيلية» بوساطة إطالق عشرات آالف القذائف الصاروخية
لفترة طويلة نسبياً ،ويسعى في الوقت نفسه إلى عرقلة العملية العسكرية
للجيش «اإلسرائيلي» في األراض��ي اللبنانية ،من أجل منع «إسرائيل» من
تحقيق انتصار حاسم».
ونقل الكاتب عن ضابط برتبة مقدم في شعبة االستخبارات العسكرية
«اإلسرائيلية» (أمان) قوله« :إن على «إسرائيل» أن تأخذ في الحسبان احتمال
أن يغير حزب الله استراتيجيته ويخوض في المستقبل حربا ً من نوع آخر».
وأشار إلى «وجود مؤشرات على أن حزب الله يدرس العمل من أجل تقصير مدة
الحرب المقبلة بوساطة خطوات برية في األراضي «اإلسرائيلية» ،وأوضحت
هآرتس أن «الضابط يستند في تحليله إلى التصريحات التي يكررها قادة
الحزب بشأن «احتالل الجليل» .ورأى أن حزب الله بدأ عام  2011التحدث
عن استراتيجية تتعدى الرأي السائد في الجيش «اإلسرائيلي» حول حرب
االستنزاف».
وختمت الصحيفة بالقول« :وخلص الضابط «اإلسرائيلي» إلى أنه في حال
غيّر حزب الله استراتيجيته ،فإنه سيكون لذلك انعكاسات جوهرية بالنسبة
لـ «إسرائيل».

نشرت صحيفة غارديان موضوعا ً تحت عنوان «ديزموند توتو يطالب
شركة جي فور إس بوقف إمداداتها للسجون اإلسرائيلية» قالت فيه« :إن
القسيس الجنوب أفريقي المتقاعد ديزموند توتو باإلضافة إلى عدد من
الشخصيات البارزة بين المفكرين والفالسفة العالميين وجهوا خطابا ً إلدارة
شركة أنظمة األمن البريطانية جي فور إس لوقف تعاملها مع إسرائيل».
وذكرت الصحيفة« :أن توتو سيقود تظاهرة ضد إدارة الشركة البريطانية
والتي توفر أنظمة األمن وعمليات الصيانة واإلصالح لعدد من المعتقالت
«اإلسرائيلية» داخ��ل «إسرائيل» والضفة الغربية» .وأضافت« :إن القس
السابق والحائز جائزة نوبل للسالم يتحدى إدارة الشركة المتهمة بإمداد
«اإلسرائيليين» بتسهيالت تساعدهم في «مواصلة االح��ت�لال الوحشي
واستمرار نظام السجون البغيض وذل��ك خ�لال االجتماع السنوي العام
للجمعية العامة للشركة وال��ذي ينعقد الخميس (أم��س) في العاصمة
البريطانية لندن».
وقالت الصحيفة« :إن توتو شارك في صوغ الخطاب مع عدد من المفكرين
البارزين بينهم نعوم شومسكي» .ونشرت غارديان نصه الكامل في العدد
نفسه الذي يطالب الشركة بوقف تعاونها مع السجون «اإلسرائيلية».

«لوموند» :مجموعة الدول ال�سبع تهدد رو�سيا
بفر�ض عقوبات جديدة عليها
قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية« :إن مجموعة الدول الصناعية السبع
الكبرى ( )G7هددت روسيا ً مساء أمس (أول من أمس) األربعاء أثناء القمة التي
عقدتها في بروكسيل بفرض عقوبات جديدة عليها إن لم تخفف من التصعيد في
أوكرانيا بحسب ادعاءات هذه الدول».
ولفتت الصحيفة إلى أن «هذا القرار جاء في بيان أصدرته هذه الدول في
نهاية حفل العشاء الذي أقيم بمجلس االتحاد األوروبي ببلجيكا وتضمن« :نحن
مستعدون لتشديد العقوبات وتنفيذ تدابير تقييد جديدة مهمة لتدفع روسيا
تكلفة إضافية بسبب األحداث في أوكرانيا» .وذكرت «أن أميركا وكندا وألمانيا
وفرنسا واليابان وإيطاليا وبريطانيا دعت موسكو إلى اإلسراع بسحب قواتها
من الحدود مع أوكرانيا والتوقف عن إرسال األسلحة للميليشيات».

«نوفيه �إيزفي�ستيا» :قمة ال�سبع تر ّكز على
العالقات الرو�سية ـ الأوكرانية رغم غياب رو�سيا
«ه�آرت�س» :خبراء يتوقعون ف�شل الوحدة
بين حما�س وفتح خالل �أيام
ذكرت صحيفة «هآرتس اإلسرائيلية»« :أن خبراء «إسرائيليين» توقعوا أن
تفشل ،خالل أيام ،الوحدة بين حماس وفتح» .معتبرة أن الوحدة لن تصمد،
وعددت سيناريوهات عدة تقود إلى الفشل ،منها «أن تواصل حماس تسميم
األجواء بالتصريحات النارية ،أو أن تقوم بالتصعيد وإطالق قذائف صاروخية
على «إسرائيل» المتصاص انتقادات المتشددين داخل التنظيم».
وأضافت الصحيفة« :نظريا ً على األقل هناك احتمال آخر قائم ،وهو الحفاظ
على هدوء نسبي ،وتبني سياسة ننتظر ونرى ،وأن يترك الفلسطينيون ليقوموا
بالعمل بموجب التوقعات بأن الوحدة لن تصمد» .وتابعت قائلة« :يصح هذا
الموقف أكثر بكثير في حال أخذنا بالحسبان أن التوقعات «اإلسرائيلية» لن
تتحقق ،وأن الحكومة الفلسطينية ستصمد وتلتزم شروطا ً الرباعية ،وفي
هذه الحالة فإن واشنطن ستتعامل مع الحكومة كما أوضحت ،ويخطو كل
العالم على خطاها ،وتزداد عزلة «إسرائيل» ،ولن تستطيع سوى إقناع نفسها
وصديقتها كندا بصدقها».
ومن ناحية ثانية ،قالت صحيفة «هآرتس» :إن «وزير اإلسكان «اإلسرائيلي»
أوري أريئيل فتح باب العطاءات لتشييد  1500وحدة سكنية استيطانية جديدة
في القدس والضفة الغربية ،وذلك ردا ً على تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية
الجديدة».
وأضافت هآرتس في نسختها االلكترونية« :إن  400من الوحدات الجديدة
ستشيد في القدس الشرقية المحتلة ،بينما ستشيد الوحدات المتبقية في
مواقع مختلفة من الضفة الغربية التي تحتلها «إسرائيل» منذ عام .»1967
ونقلت الصحيفة عن الوزير أريئيل ،وهو عضو في حزب البيت اليهودي
اليميني المتطرف ،قوله« :إن القرار جاء ردا ً صهيونيا ً مناسبا ً على تأسيس
حكومة اإلرهاب الفلسطينية» .زاعماً« :إن حق وواجب دولة «إسرائيل» في
البناء في أنحاء كافة البالد من أجل خفص أسعار المساكن أمر ال ينازع ،وأعتقد
أن هذه العطاءات ال تمثل سوى البداية».
وأش���ارت الصحيفة إل��ى أن اإلع�ل�ان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» يتوافق «م��ع إحياء
الفلسطينيين لذكرى نكسة عام  1967التي احتلت «إسرائيل» فيها القدس
الشرقية والضفة الغربية».

بدأت في بروكسيل يوم األربعاء  4حزيران الجاري اجتماعات مجموعة
«السبعة الكبار» .كان هذا النادي الدولي يسمى مجموعة «الثمانية
الكبار» ولكن بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا ،قررت الدول
األخرى األعضاء في هذا النادي عدم دعوة روسيا إلى اجتماعاتها.
وحول هذه االجتماعات ،كتبت صحيفة «نوفيه إيزفيستيا» الروسية
تقول« :ب��دأت هذه القمة بمأدبة عشاء حضرها رؤس��اء ال��دول السبع
األعضاء (فرنسا وألمانيا وكندا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والواليات
المتحدة األميركية) وتستمر مدة يومين.
وأضافت الصحيفة« :إن القمة بدأت أعمالها بمناقشة األوضاع الدولية،
وتوقعت أن تتركز المناقشات في األزمة األوكرانية والعالقات الروسية
– األوكرانية ،على رغم غياب روسيا عن هذه القمة .وستناقش القمة
بموجب جدول العمل المقرر المسائل االقتصادية يوم الخميس (أمس)
وتتضمن فرض عقوبات جديدة على روسيا» .وذكرت «أن المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل ،ص ّرحت قبل انعقاد القمة أنه «إذا تطلب األمر»
سنفرض عقوبات جديدة ضد روسيا «من دون أي تردد» .ومن المعروف
أن هذا يتفق مع الموقف األميركي .لكن تبقى مواقف الدول األخرى غير
واضحة بهذا الشأن ،مع العلم أن رجال األعمال في كثير من الدول وبينها
ألمانيا ،يعارضون فرض العقوبات علنا ً أو لم يعلنوا موقفهم حتى اآلن».
وقالت الصحيفة الروسية« :إن الرئيس الروسي سيصل باريس يوم
الخميس (أم��س) لحضور االحتفاالت المكرسة للذكرى الـ 70إلن��زال
نورماندي ،وخ�لال وج��وده في فرنسا سيلتقي كالً من ميركل ورئيس
وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند.
وعلى خلفية «العامل الروسي» ستبقى بعض المسائل في الظل ،على
رغم أهميتها ،وبينها األوضاع السورية ،واألوضاع في مالي وجمهورية
أفريقيا الوسطى ،حيث الحروب األهلية مستعرة ،بمشاركة المجموعات
اإلسالمية المتطرفة المرتبطة بـ»القاعدة» .كذلك أفغانستان التي توترت
عالقتها بواشنطن ستكون موضع مناقشة في قمة بروكسيل».

«كومير�سانت» :باراك �أوباما
يعلن �شروط ا�ستعادة الثقة مع رو�سيا
تناولت صحيفة «كوميرسانت» الروسية شروط استعادة العالقات بين
واشنطن وموسكو وهي «مراعاة روسيا ألحكام القوانين الدولية وإعادة عالقاتها
مع أوكرانيا إلى مجراها الطبيعي» .وقالت :إن الرئيس األميركي تطرق إلى هذا
الموضوع أثناء زيارته لبولندا مع أنه لم يتخ ّل عن تعزيز الوجود العسكري
األميركي في أوروبا الوسطى والشرقية» .وأشارت الصحيفة إلى أن «الرئيس
األميركي أدلى بهذا التصريح في وارسو ،المحطة األولى من جولته األوروبية
وكانت لهجته أكثر مسالمة منذ تفاقم األزمة األوكرانية حيث قال إن الواليات
المتحدة ال تنوي أن تهدد روسيا إذ تتفهم حقها في مراعاة مصالحها في ما
يخص األحداث الجارية في شرق أوكرانيا على رغم ضرورة احترام مبدأ وحدة
األراضي» .وأوضحت« :إن الرئيس أوباما دعا روسيا إلى المشاركة الفعالة في
إحالل االستقرار في أوكرانيا .كما دعا الرئيس بوتين للقاء بيوتر بوروشينكو
وسحب القوات الروسية من الحدود األوكرانية والمساعدة في إطالق الحوار
بين أطراف النزاع في هذا البلد».
وقالت الصحيفة« :قبل المؤتمر الصحافي تحدّث أوباما أمام طياري مقاتالت
 F-16األميركيين والبولنديين في مطار أوكينتشي في وارس��و ،وك ّرس
كلمته لتعزيز األمن في القارة األوروبية ،معتبرا ً التزامات الواليات المتحدة
أمام حلفائها في أوروبا الوسطى والشرقية حجر زاوية لألمن األميركي نفسه،
ووصف تلك االلتزامات بأنها التزامات مقدسة .كذلك أعلن الرئيس األميركي عن
رغبته في التقدم للكونغرس بطلب تخصيص  1مليار دوالر لتعزيز الوجود
العسكري األميركي في المنطقة بغية نشر قوات أميركية إضافية في وسط
وشرق أوروبا وإجراء المناورات والتدريب» .وتابعت الصحيفة« :إن رؤساء
بلدان أوروب��ا الشرقية وحوض البلطيق ال يعتبرون الضمانات ال��واردة في
أحكام معاهدة واشنطن كافية لضمان األمن الجماعي ويعتقدون أن بالدهم
بحاجة إلى ضمانات أخرى تتم ّثل في وجود قواعد أميركية على أراضيها
ومرابطة عسكريين أميركيين فيها ،األمر الذي يعتبر خطا ً أحمر في روسيا».

«وا�شنطن بو�ست»� :إدارة �أوباما تدافع عن
�إطالق �سراح قيادات طالبان �أمام الكونغر�س
ال يزال الجدل الذي تشهده الواليات المتحدة بسبب اإلفراج عن الجندي الذي
اختطفته حركة طالبان األفغانية مقابل خمسة من قيادتها ،مسيطرا ً على اهتمام
صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،فقالت على صدر صفحتها الرئيسية:
«إن إدارة الرئيس باراك أوباما صعدت من جهودها ،للدفاع عن قرارها بإطالق
سراح خمسة من قيادات حركة طالبان مقابل اإلفراج عن الجندي بو بيرجدال،
على أمل تهدئة االنتقادات الموجهة لها من الكابيتول ومن صفوف الجيش».
وأشارت إلى أن «كبار الدبلوماسيين ومسؤولي االستخبارات المشاركين في
المفاوضات قدموا موجزا ً سريا ً لكل أعضاء مجلس الشيوخ في غرفة االجتماع
المؤمنة بمقر الكابيتول».
وأضافت الصحيفة« :وخالل الجلسة عرض المسؤولون ألعضاء مجلس
الشيوخ الذين انتقدوا فشل اإلدارة في إعالم الكونغرس بإطالق سراح سجناء
طالبان ،فيديو لبيرجدال سجل عام .»2013
وقال مطلعون على الجلسة« :إن مسؤولي االستخبارات األميركية ومن بينهم
نائب مدير االستخبارات الوطنية روبرت كارديلو أشاروا إلى دليل على صحة
الجندي المتدهورة في التسجيل مقارنة بآخر صور له قبل ثالث سنوات».
وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ الذين غادروا الجلسة« :أن الجندي بدا مريضا ً
في الفيديو» .غير أن الجمهوريين قالوا« :إنهم غير راضين عن اإلجابات التي
تلقوها خالل الجلسة ،وأنهم ال يزالون قلقين من احتمال عودة أعضاء طالبان
المطلق سراحهم إلى القتال مرة أخرى».

الجهادية الأوروبية:
ال�سيا�سي يطغى على الأمني
} عامر نعيم الياس*
م�ن��ذ أش�ه��ر وم�ل��ف ال�ج�ه��ادي�ي��ن األوروب �ي �ي��ن ي�ح�ت� ّل ص��دارة
اهتمامات الصحافة الغربية ف��ي م��ا يخص الملف السوري
ت�ح��دي��داً ،ويعد م��ن أب��رز الملفات الثابتة الحاضرة دوم��ا ً في
سياق الخبر السوري في عيون القارئ والنخب األوروبية على
حد س��واء ،وقد فرضت التطورات األخيرة المتالحقة نفسها
على مجمل الحراك األوروبي األمني والسياسي في ما يخص
الشبكات الجهادية ،ف��ي ض��وء فشل واض��ح ف��ي معالجة هذا
الملف سواء على مستوى القمة األوروبية أو سواء على صعيد
االجتماعات األمنية والسياسية لوزراء خارجية وداخلية وعدل
ال��دول األوروب�ي��ة مع بعض من دول العالم وال��دول اإلقليمية
المعنية باألزمة السورية.
اليوم وبالتوازي مع قمة ال��دول السبع الصناعية الكبرى
وال�ت��ي أعلن فيها الرئيس الفرنسي ف��ران�س��وا ه��والن��د «مقتل
أكثر من ثالثين فرنسيا ً في سورية» ،من دون تحديد الزمان
وال�ك�ي�ف�ي��ة ،يعقد ف��ي ل��وك�س�م�ب��ورغ اج �ت �م��اع ل� ��وزراء داخلية
سبع دول أوروبية هي :فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا
وإسبانيا والدنمارك وهولندا .وذلك لبحث ملف مسلمي القارة
المنضوين تحت راية التنظيمات القاعدية في سورية ،وذلك
ف��ي ض��وء ت�ط��ور ب��ارز ي��ؤرخ بشكل محسوس ل��وض��ع أفكار
الجهاديين األوروبيين اآلتين من سورية موضع التنفيذ ،إنه
مهدي نموش الفرنسي البالغ من العمر  29سنة والذي عاد من
سورية نهاية عام « ،2013يعتقد أنه قاتل في صفوف داعش»
بحسب لوموند الفرنسية ،والذي ذهب إلى بلجيكا وقتل أربعة
أشخاص قرب «متحف يهودي» في بروكسيل .وبحسب مصدر
دبلوماسي بريطاني فإن محادثات وزراء الداخلية األوروبيين
من شأنها أن «تساعد في عرض الخبرات والموارد ،والنظر في
إمكان التعاون مع الدول الحدودية لسورية ،ومراقبة تمويل
اإلرهاب» ،إجراءات تطرح بدورها تساؤالً حول جدواها ومدى
نجاعتها في ضوء الفشل االستخباري والقانوني األوروبي
وال��دول��ي ف��ي ضبط شبكات تجنيد الجهاديين األج��ان��ب إلى
سورية ،خصوصا ً أن التقارير األمنية الرسمية األوروبية كافة
تؤشر إلى ازدياد عدد اإلرهابيين األوروبيين الملتحقين بركب
«الجهاد» في سورية ،فهل يضغط األمني على السياسي أم أن
القرار ال يزال بيد األخير عند األطراف كلها؟
أحدث النتائج المباشرة لالنتخابات الرئاسية السورية التي
قطعت الطريق على ال�ف��راغ وحكم السفارات والميليشيات،
كانت تجديد روح الشرعية السياسة الممنوحة للدولة السورية
بشكلها الحالي ،تجديد يفرض على الجميع قواعد لعبة جديدة
لخصها وزي��ر الخارجية ال�س��وري وليد المعلم في رده على
س��ؤال لصحيفة «ل��وف�ي�غ��ارو» الفرنسية ،أث �ن��اء تصويته في
االنتخابات ،حول إمكان التعاون األمني بين دمشق وباريس،
فأجاب« :ال يمكن أن يكون هناك تعاون أمني ضد الجهاديين
م��ن دون ت�ع��اون سياسي .الحكومة الفرنسية ع��دون��ا األول،
وعندما تتوقف عن تقديم الدعم السياسي والمالي والتسليحي
للمجموعات اإلرهابية ،وتقدم الدعم للشرعية السورية التي
ستفرزها االنتخابات الرئاسية ،عندئ ٍذ تفتح األبواب من جديد».
في المقابل وعلى المقلب اآلخ��ر يسود االرتباك في المواقف
واالس �ت �ن �ت��اج��ات ص ��ورة ال�م�ش�ه��د األوروب � ��ي وح �ت��ى الدولي
الخاص بالجهاديين« ،لوفيغارو» الفرنسية كانت قد نقلت منذ
شهرين عن مصادر دبلوماسية تأكيدها «إجراء اتصاالت أمنية
وإرس��ال مبعوثين إل��ى دمشق ،وق��د اعترفت إسبانيا بذلك»،
ويوم أمس تنقل عن مصادر دبلوماسية في الشرق األوسط
أن��ه وف��ي «إط��ار إع��ادة تقييم ال��وض��ع ،وحتى قبل االنتخابات
الرئاسية ،فإن دوالً أوروبية عدة تحاول إع��ادة االتصال مع
دمشق» ،معلومات تجد صداها في تصريحات رئيس الحكومة
الفرنسية مانويل فالس الذي قال «فرنسا لم تواجه أب��دا ً مثل
هذا التحدي الجهادي ،وربما هو التهديد األكثر أهمية» ،لكن
المواقف الرسمية والفورية ال�ص��ادرة ح��ول االنتخابات من
جانب دول االتحاد األوروبي والبيت األبيض ومجموعة الدول
السبع الصناعية ،إضاف ًة إلى الفشل المزدوج لالستخبارات
الفرنسية في قضيتي مهدي نموش وسعاد مراح شقيقة محمد
م��راح المتهم بالهجمات الدموية في تولوز ع��ام  ،2012هذه
األمور تكشف عن عدم توافر الغطاء السياسي الالزم لتحرك
أكثر فعالية على المستويات كافة لتطويق ظاهرة الجهاديين،
فتركيا ال تزال المعبر األساسي للجهادين اآلتين من أوروبا إلى
سورية والعائدين باالتجاه المعاكس ،وحجة عدم القدرة على
ضبط الحدود تبدو حاضرة في ثنايا الرفض التركي للنداءات
األوروبية بالتعاون .والواليات المتحدة ال ي��زال رئيسها في
طور البحث عن «طرف ثالث بديل من نظام األسد والجهاديين
المتطرفين» .أما أوروب��ا فإنها تستمر في مفاجأة نفسها أوالً
بإحصاءات حول «جهاديي حريتها» في سورية ،وهنا تقول
«ل��وم��ون��د» ف��ي تقرير ب�ع�ن��وان «بروكسيل عاصمة الجهادية
األوروب�ي��ة» إن بلجيكا واح��دة من أكثر ال��دول األوروب�ي��ة التي
تجتاحها الظاهرة الجهادية ،كما أن نسبة تجنيد الجهاديين
فيها هي األعلى في االتحاد األوروب��ي « 27لكل مليون نسمة
و 15في الدنمارك و 9في هولندا و 6في فرنسا».
قواعد لعبة جديدة ترسيها االنتخابات الرئاسية في سورية
فالسياسي قبل األمني ،قاعدة يحاول األميركيون واألوروبيون
االلتفاف عليها ،لكن المبادرة لم تعد بأيديهم.
*كاتب سوري

«وا�شنطن تايمز» :ارتفاع عدد الجماعات
الراديكالية الإ�سالمية في العالم
وجدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «راند  »RANDاألميركية« :أن عدد
الجماعات الرايكالية اإلسالمية التي تعمل في شتى أنحاء العالم ،قد ارتفعت
بشكل كبير منذ عام .»2010
وأوضحت «واشنطن تايمز»« :إن الدراسة ،التي صدرت األربعاء ،شملت
آالف الوثائق المنشورة من المصدر الرئيسي ،بما في ذلك التصريحات العامة
والمذكرات الداخلية التي كتبها كبار أعضاء تنظيم القاعدة وغيرهم من
الجماعات اإلرهابية».
وخلصت ران��د ك��ورب إلى احتمال «زي��ادة قدرها  60في المئة في أعداد
الجماعات اإلسالمية الراديكالية على مدى السنوات األربع الماضية ،وزيادة
بنسبة  300في المئة في عدد الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة والجماعات
التابعة له».
وقالت الصحيفة« :وفقا ً للدراسة فإن الجماعات الراديكالية اإلسالمية شنت
ما يقرب من  950هجوما ً في أنحاء العالم عام  .2013وعلق سيث جونز،
مؤلف الدراسة بالقول« :بناء على هذه التهديدات ،ليس أمام الواليات المتحدة
إما تنسحب أو تبقى بعيدة من المناطق الرئيسية في شمال أفريقيا والشرق
األوسط وجنوب آسيا».
وأضافت الصحيفة« :مع ذلك يرى منتقدو الدراسة إن العديد من الهجمات
التي شملتها الدراسة ذات تركيز إقليمي» .ورد جونز بالقول« :إن اإليديولوجية
المشتركة بين هذه الجماعات الراديكالية ال تزال قائمة ونشطة ما يمثل تهديدا ً
كبيرا ً للواليات المتحدة».

«تليغراف» :بريطانيا تف�ضل عدم التورط
بمو�ضوع قطر والفيفا
نشرت صحيفة «ديلي تليغراف» موضوعا ً تحت عنوان «ك��أس العالم
 :2022ربما يرغب كاميرون في الصمت بخصوص قطر والفيفا» ،قالت فيه« :إن
بريطانيا تعتمد على قطر في الحصول على إمداداتها من الطاقة وربما ينبغي
علينا عدم التورط في المشاكل المتعلقة بتنظيم قطر بطولة كأس العالم حتى
نحتفظ بهذه العالقات الجيدة» .معتبرة أن «هذا السجال حول عمليات رشاوى
قدمت لعدد من المسؤولين في الفيفا كي تحصل قطر على حق تنظيم البطولة
سيشكل اختبارا ً للعالقات بين لندن والدوحة».
وأضافت الصحيفة« :قطر تنكر بشكل مستمر كل التقارير الواردة حول هذا
الموضوع خصوصا ً ما يتعلق بالمسؤول القطري السابق في الفيفا محمد بن
همام وقيامه باإلشراف على توزيع مبالغ مالية لشراء األصوات» .وأوضحت:
«كل ذلك لم يوقف كاميرون عن التأكيد أن بريطانيا قد تدخل سباق الحصول
على حق تنظيم البطولة في حال سحبها من قطر».
وختمت «تليغراف» بالقول« :ل��ن يكون من الحكمة أن تقوم الحكومة
البريطانية بتعريض المصالح المتعددة مع قطر لمخاطر غير محسوبة مقابل
فرصة في الحصول على حق تنظيم البطولة المنتظرة عام .»2022

