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الجهاديون الأوروبيون :زمن العودة
} عامر نعيم الياس*
مثلت حادثة اعتداء الفرنسي مهدي نموش البالغ من العمر 29
سنة على المتحف اليهودي في بروكسيل ،بعد أشهر من عودته
من الجهاد في سورية في صفوف تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية في
العراق والشام «داعش» نقطة فاصلة في مسار التعاطي األوروبي
مع ملف الجهاديين في سورية .فقد أث��ارت الحادثة التي سبقها
بأيام قليلة فرار سعاد مراح شقيقة اإلرهابي الجزائري محمد مراح
المتهم الرئيس في أحداث تولوز ،كثيرا ً من النقاشات في صفوف
النخب األوروبية العتبارات عدة ،أولها بدء التطبيق الفعلي لألفكار
والخبرات الجهادية المكتسبة في سورية على األراضي األوروبية.
وثانيها ،استهداف اليهود وتعويم ملف العداء للسامية من جديد
على مستوى النخب وعلى مستوى المجتمعات األوروبية إذ بدأت
األسئلة تطرح حول التعايش بين الجاليات المسلمة واليهودية في
أوروبا عموما ً وفي فرنسا على وجه الخصوص ،وثالثها ،ضعف
التنسيق بين أجهزة األمن األوروبية فالمشتبه به في حادثة المتحف
اليهودي عاد من سورية إلى فرنسا ومن ثم سافر إلى بروكسيل
وعاد منها إلى مدينة مرسيليا الفرنسية.
اجتمع وزراء داخلية تسع دول أوروبية هي األكثر تخ ّوفا ً من
ملف الجهاديين في سورية في لوكسمبورغ ل��دراس��ة الموقف،
فاألمور تجري بتسارع غير متوقع والخطر أصبح فعلياً ،وهنا من
الضروري أن نعرف أن األح��داث آنفة الذكر جرت فقط في فاصل
أقل من شهر عن آخر اجتماع لوزراء الداخلية األوروبيين في الثامن
من أيار المنصرم ،وبحسب «لوموند» الفرنسية فإن االجتماع خرج
هذه المرة «بخطوات وجدول زمني ،إذ صدر عنه سلسلة من قرارات
الرصد والمتابعة للرعايا العائدين من سورية ،وذلك بهدف التوفيق
في إج��راءات أجهزة األمن واالستخبارات األوروبية» .في المقابل
قالت صحيفة «تايمز» البريطانية إن قادة الدول السبع الكبار وافقوا
في قمتهم على «اتخاذ إجراءات ضد الجهاديين األوروبيين العائدين
إلى بالدهم من الجبهات في سورية ،مشددين على التعاون من أجل
معاقبة الجهاديين الذين يلحقون الضرر بالدول األوروبية».
هو زم��ن ال�ع��ودة إذاً ،مانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية
قال أمام مجلس شيوخ بالده« :إن  140جهاديا ً فرنسيا ً عادوا إلى
البالد» مردفا ً أن بالده بحاجة إلى «خطة ذكية» لمواجهة هؤالء ،لكن
هل تفي خطط تتبع الجهاديين العائدين بالغرض؟ ما مدى جدية
القرارات األوروبية األخيرة ،هل هي مجرد زوبعة إعالمية ،أم أنها
تعكس توجها ً فعليا ً لمكافحة التطرف في سورية؟
تجمع مداخالت السياسيين الغربيين كافة على ضرورة مكافحة
التطرف العائد من سورية ،في الوقت الذي تسقط فيه عمدا ً النقطة
األهم والمحورية وهي العمل ضد الجهاديين المرشحين للقتال في
سورية داخل أوروبا ،وطرح استراتيجية متكاملة تبدأ من الداخل
األوروب��ي باتجاه سورية وليس العكس ،استراتيجية إن وجدت
تحاول بعض النخب األوروبية إدخالها في سراديب الحاالت الفردية
ومدى مالءمتها للقوانين والدساتير األوروبية النافذة ،خصوصا ً ما
تعلق منها بحقوق المواطنة ومفهوم الحرية الفردية ،متناسين عمدا ً
اإلج��راءات التي اتخذت والقوانين التي سنّت عقب أحداث الحادي
عشر م��ن أي�ل��ول ع��ام  2001ه��ذا م��ن جهة ،وم��ن جهة أخ��رى فإن
المصطلح المستخدم في توصيف القلق األوروب��ي من المقاتلين
األوروبيين في سورية ،ال يزال يسمح بوضع العصي في دواليب
أي توجه جدي لمكافحة هذه الظاهرة فمصطلح «اإلرهاب» ال يزال
غير مستخدم في توصيف من يقاتل في سورية فهم «جهاديون»
استقطبوا من قبل «المجموعات اإلسالمية الجهادية» في سورية،
ما يفسح المجال أمام تمييع الملف وإدخاله في سراديب الثغرات
القانونية والدستورية ،وحتى النفسية كظاهرة «الذئب المستوحد»
التي خ��رج بها الفرنسيون في محاولة لسبر وتفسير تصرفات
مهدي نموش ومحمد مراح على أنها «ذاتية وفردية» مسقطين من
اعتباراتهم أسس الفكر المتطرف المتعارف عليها دولياً.
أوروبا ال تزال تحاول حتى اللحظة التغطية على سلبيات موقفها
السياسي من األزمة في سورية ،والذي أنتج بشكل مباشر ظاهرة
«الجهاديين األوروبيين» ،لكن زمن العودة بدأ ،والتضليل أصبح
سيفا ً ذو حدين.
*كاتب سوري

�شرط االعتراف بيهودية الدولة كان هدفه �إي�صال المفاو�ضات �إلى الف�شل ...ولقاءات باري�س دليل ف�شل �سيا�سة وا�شنطن لعزل رو�سيا

الغرب يمهد لالعتراف بف�شله :تفكك الجماعات الم�سلحة وحروبها ونجاحات الجي�ش ال�سوري وراء بقاء الأ�سد في من�صب الرئا�سة
خطر الإرهابيين العائدين من �سورية محور اهتمام االتحاد الأوروبي ...وانهيار حلم الديمقراطية في ليبيا
حسن حردان
بدأ الغرب فيما يبدو التمهيد لالعتراف بفشله في إضعاف شعبية الرئيس السوري بشار
األسد وتبرير سبب فوزه في االنتخابات الرئاسية التي عكست ازدياد شعبيته عما كانت عليه
قبل األزمة.
ويتبدى ذلك من خالل المبررات التي ساقتها الصحف الغربية والتي جعلت الرئيس األسد
يستمر في منصب الرئاسة ،ومنها تفكك الجماعات المسلحة بعد تورطها في حروب داخلية
على غرار المعارك بين جبهة النصرة وحركة داعش .غير أن ذلك لم يمنع من االعتراف بدور
النجاحات التي أحرزها الجيش السوري في القصير والقلمون وصوالً إلى محاصرة المسلحين
في حلب.
وبات من الواضح أن قلق الغرب بدأ يتجه نحو التركيز في مواجهة تنامي خطر اإلرهابيين
العائدين من سورية ،الذي كان له الدور األساس في إرسالهم ودعمهم بالمال والسالح .لكن
فشلهم في سورية ارت��د عليه حيث ب��دأت ع��ودة هذه العناصر اإلرهابية إلى ال��دول األوروبية
تتسبب بحدوث أعمال عنف فيها وهو ما تمثل في الهجوم الذي نفذ ضد المتحف اليهودي في
بلجيكا ،ما دفع وزراء داخلية االتحاد األوروب��ي للتداعي إلى االجتماع لتدارس سبل مواجهة
تنامي هذا الخطر.

يأتي ذلك في وقت تزداد الوقائع التي تؤكد انهيار ما سمي بالربيع العربي الذي راهنت عليه
أميركا وال��دول األوروب�ي��ة لتجديد شباب األنظمة الدائرة في فلك سياساتها تحت ستار دعم
الديمقراطية والحرية ،وما حصل ويحصل في ليبيا من ان��زالق نحو الحرب األهلية المدمرة
والمترافقة مع حالة االنقسام والتشظي على جميع المستويات وضع نهاية لحلم أميركا والغرب
بريبع عربي يعيد إنتاج الهيمنة الغربية في المنطقة ويقود إلى إسقاط سورية.
في المقابل بدأت الصحف الغربية تح ّمل اإلخوان مسؤولية سقوط حكمهم في مصر لكونهم
استهزؤوا بوصفة الرئيس األميركي باراك أوباما لتحقيق الديمقراطية حيث استبعدوا الناشطين
السياسيين والصحافيين والمعارضة العلمانية من المشاركة في الحياة السياسية.
على الجانب «اإلس��رائ�ي�ل��ي» كشف النقاب ع��ن س��ر ال�ش��رط ال��ذي وضعه رئيس الحكومة
«اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو في بداية المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وهو االعتراف
بيهودية الدولة ،إذ تبين أن الغاية منه كانت إيصال المفاوضات إلى الفشل ألجل البقاء في الحكم
وكسب الوقت لترتيب وضعه الداخلي.
أما على صعيد العالقات الروسية ـ الغربية فإن احتفاالت باريس بذكرى إنزال قوات الحلفاء
في نورماندي واللقاءات التي جمعت الرئيس الروسي بوتين مع القادة األوروبيين شكلت داللة
واضحة على فشل سياسة واشنطن لعزل روسيا ،وب��رأي وسائل اإلع�لام الغربية فإن هذه
اللقاءات تنهي مفهوم العزلة الذي تصر عليه الواليات المتحدة.

«الإيكونوم�ست» :تفكك الحركات الم�سلحة المعار�ضة
للأ�سد �ساعد على ا�ستمراره في الرئا�سة

«لوموند» :االتحاد الأوروبي ينظر في ظاهرة
«الجهاديين» التي تم ّثل تهديداً كبيراً

نشرت «اإليكونومست» البريطانية تقريرا ً رصدت فيه األسباب التي جعلت
الرئيس بشار األسد يستمر في منصب الرئاسة على رغم تع ّرض بالده
لفوضى الحرب األهلية بعد االنتخابات الرئاسية األخيرة التي فاز فيها
بنسبة  88,7في المئة ،ورأت «أن أهم األسباب التي جعلت الرئيس بشار
األسد يحتفظ بمنصبه هو تفكك الحركات المسلحة المعارضة لنظامه،
بعد تورطها في ح��روب داخلية مثل المعارك التي نشبت بين جبهة
النصر اإلسالمية ونظيرتها حركة «داعش» على رغم انتماء كل منهما إلى
القاعدة».
وأضافت الصحيفة في تقريرها« :إن ثبات الداعمين لنظام بشار األسد
على مواقفهم ،أبرزهم روسيا وإي��ران وح��زب الله ودعمهم جعل جنود
بشار األس��د يحرزون تقدما ً ظاهرا ً على الحركات المسلحة المعارضة،
تبدو أثاره في طرد القوات المتمردة من مدينة القصير والقلمون القريبة
من ح��دود لبنان خالل العام الماضي ،ما يجعل المتمردين محاصرين
في مدينة حلب المنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لنظام بشار األسد».
على الجانب اآلخ��ر رص��د التقرير «ت��ذب��ذب الجهات الداعمة للحركات
المعارضة مثل أميركا وفرنسا وتركيا ودول الخليج ،فتنامي الحركات
األصولية اإلسالمية بين صفوف المعارضة المسلحة وتصدرها المشهد
سبب للدول الداعمة قلقا ً من احتمال مساندتها لحركات جهادية ذات
نزعات إرهابية» .ورأى أن «أفضل دليل على ذلك قيام تركيا بقطع إمداداتها
عن المتمردين وتصنيفها لجبهة النصرة كحركة إرهابية» ،ما أ ّثر بحسب
قولها في «توازن القوى بين الحركات المسلحة المعارضة وقوات الجيش
السوري التي تبدو بوصلتها واضحة وغير معرضة النقسامات داخلية على
غرار خصومها».
وأشار التقرير إلى «جنوح كثير من الحركات المعارضة السورية إلى
االعتدال للحفاظ على الدعم من دول الخليج والغرب ،لكنه دعم غير كاف
لتغيير األمور داخل سورية المنهكة من الحرب األهلية» .وقال أيضاً« :إن
حركة «داعش» اإلسالمية المتطرفة والمتمركزة داخل الحدود العراقية تمثل
عائقا ً كبيرا ً أمام الحركات المسلحة المعارضة لنظام الرئيس األسد ،فهي
تشن كثيرا ً من الحروب الدامية ضد الحركات المسلحة ،وفي الوقت نفسه
تدخل في معارك صغيرة ضد الجيش السوري بهدف السيطرة على أسلحة
وليس مناطق جديدة ،األمر الذي أثار الشكوك حول احتمال تعاونها مع
نظام األسد» على حد زعم التقرير.
ورأى التقرير أن النظام «يشهد حاليا ً تأييدا ً حتى من معارضيه بين
المواطنين بسبب الحرب األهلية الدائرة ورغبة الجماهير في االستقرار
الغائب منذ  3أعوام» ،لكن هذا األمر بحسب التقرير «قد ينقلب إذا ظهرت
حركات مسلحة أكثر اع��ت��داال ً وإقناعا ً للغرب للحصول على اإلم��دادات
الكافية».

نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تقريرا ً تحت عنوان االتحاد األوروبي يعيد
االطالع على ملف «الجهاديين» أوضحت فيه« :أن وزراء داخلية االتحاد األوروبي
اجتمعوا في لوكسمبورغ بعد الهجوم على المتحف اليهودي في بلجيكا إلعادة النظر
في ملف المقاتلين في سورية والعائدين منها» .وأشار منسق االتحاد األوروبي في
مجال مكافحة اإلرهاب جيل دو كرشوف خالل هذا االجتماع إلى «التهديد الكبير
الذي تمثله هذه الظاهرة التي من المرجح أن تستمر في السنوات المقبلة وتتطلب
المتابعة على المدى الطويل» .ولفت إلى التقدم الذي أحرز في مجاالت الوقاية
والتحديد والكشف عن الذين يغادرون البلدان ،إضافة إلى االستجابة القضائية
والتعاون مع دول العالم الثالث إال أنه شدد على أن هذه اإلجراءات غير كافية.

«غارديان» :الحرب الأهلية ت�ضع
نهاية حلم الديمقراطية في ليبيا
نشرت صحيفة «غ��اردي��ان» البريطانية تقريرا ً يرصد فصول الحرب األهلية
الدائرة حاليا ً في ليبيا« ،مما يكتب نهاية التجربة الديمقراطية التي أجري
تفعيلها بعد التخلص من حكم الراحل معمر القذافي بعد حكم دام  42عاماً».
وي��درس التقرير «الظروف الحاصلة حاليا ً في ليبيا بعد انقسام البرلمان في
العاصمة طرابلس بين مجموعة إسالمية تؤيد أحمد معيتيق كرئيس للوزراء
ومجموعة أخرى تساند رئيس الوزراء عبد الله الثني الذي استالذ بمدينة برقة مع
جزء من حكومته غير المعترفة بتنصيب «معيتيق» كرئيس للوزراء».
وق��ال التقرير« :إن تصاعد األم��ر بدأ منذ إع�لان الجنرال «خليفة حفتر» في
الشهر الماضي حربه ضد الميليشيات اإلسالمية في مدينة بنغازي واصفا ً إياها
بالجماعات اإلرهابية ،تؤيده حكومة الثني المتمركزة في مدينة برقة».
وأضافت الصحيفة« :ي��رى اإلسالميون أن برلمانهم قائم على انتخابات
ديمقراطية في حين يقول خصومهم إن البرلمان فقد شرعيته بعد أن ّ
تخطى أدواره
القانونية والتشريعية ،بينما تأمل جموع الشعب الليبي عودة األمن واالستقرار
إلى البالد» .وتابعت« :بالنسبة إلى الجنرال الليبي حفتر فهناك من يؤيده طمعا ً
في عودة األمن ودولة المؤسسات ،لكن هناك أيضا ً من يبدي القلق تجاه الجنرال
المحسوب على نظام الرئيس الراحل القذافي».
وأشار التقرير أيضا ً إلى «بيان منظمة الصليب األحمر بتوقيف أعمالها في ليبيا
بعد مقتل أحد موظفيها الخميس بمدينة سرت» ،وذكر «أن منظمة األمم المتحدة

حق ًا �س� ٌ
روبرت في�سك ي�شهد «عذوبة» انت�صار الأ�سد و�سط حرب دموية � ...إنه ّ
ن�سبي
ؤال
ّ

كيف ا�ستطاع الأ�سد ال�صمود في ال�سلطة
ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
ت�ف� ّوق ب�ش��ار األس��د على انتصار المشير عبد ال�ف�تّ��اح السيسي في
االنتخابات الرئاسية المصرية التي جرت األسبوع الماضي ،والتي فاز
بها األخير بنسبة  93.7في المئة ،على رغم أن سماء دمشق كانت تصدح
ودوي اإلنفجارات وهتاف مواطنيها ورقصهم
بعويل الطائرات المقاتلة
ّ
خارج مراكز االقتراع.
إثنان من السياسيين المملّين والمطيعين ـ المعروفة نتائج خسارتهما
مسبقا ً ـ أُضيفا إلى قائمة الرجل الواحد للمرة األول��ى في تاريخ الحزب
سألت وزير الخارجية السوري وليد المعلّم ،حول
البعثي .لذلك عندما
ُ
احتمال خسارة بشار األس��د ،أج��اب بحكمة« :ه��ذا األم��ر متروك للشعب
السوري».
آه ،ص�ح�ي��ح ...إن��ه الشعب ال �س��وري .المسحوق ،ال��ذل�ي��ل ،ال ُمع ّذب،
المسجون ،المذبوح ،المطالب وإلى األبد بالتح ّرر من القهر – مع مالحظة
مدى استخدام هذه العبارات المأساوية من قبل الجانبين ض ّد بعضهما
�ي للمشاركة في
البعض في مسيرة األل��م السوري .ك ّل هذا الشعب ُد ِع� َ
االنتخابات ،في ذروة معاناته ،في واحد من ألمع فصول الديمقراطية في
الشرق األوسط 60 .في المئة من السكان كانوا قادرين على التصويت في
 40في المئة من األراضي الخاضعة لسيطرة النظام ،في أكثر من 9000
مركز للتصويت ،كانت بمعظمها تحت مرمى نيران القوات المعارضة
الضعيفة والمدعومة من الغرب.
هذه المجموعات المتم ّردة المتالشية ،المتخ ّوفة من اإلسالميين ـ بدت
منكسرة كانكسار ألواح الزجاج ـ تتو ّعد بإطالق سي ٍل من الصواريخ على
المدن السورية إلفشال العملية االنتخابية التي قادها الزعماء األميركيون
واألوروبيون ،واصفين ما يحصل بأنه مج ّرد مهزلة .ومنذ الفجر ،بدأت
قذائف «مورتر» والصواريخ تضرب قلب دمشق ،إلى أن قامت طائرات
«ميغ» باجتياح المدينة وضواحيها ،في أكثر أشكال العنف االنتخابي
إقناعا ً في تاريخ الديمقراطية .وقد نقل التلفزيون السوري وقائع إدالء
بشار األسد وزوجته أسماء ،بصوتيهما في مركز االقتراع.
بدأت االحتفاالت بالنجاح في المؤسسة الداخلية للمركبات الفضائية
في مركز وزارة الخارجية السورية ،بوجود مجموعة من الوزراء الذين
قدّموا أوراق اعتمادهم لألسد ،مكلّلين باألعالم السورية ،متل ّهفين لإلدالء
بأصواتهم االنتخابية ،وعدد من هؤالء الرجال األمينين والمخلصين ،مثل
َ
يتعاف بعد من عملية جراحية أُجريت له،
وزير الخارجية المعلّم الذي لم
كذلك نائبه الفصيح فيصل المقداد ،ووزير إعالمه الماكر الزعبي ،ص ّوتوا
للمرة الثالثة على سنوات سبع جديدة من حكم بشار .الحظنا وجود ستائر
لحماية س ّرية التصويت في مبنى وزارة الخارجية ،والتي تشكل جدرانها

العالية المساحة األنسب لمثل هذا الحدث.
شملت مراكز االقتراع الشعبية المواقع الحدودية ،والمدارس ،ووزارات
أمضيت وقتا ً ال بأس به في دمشق
الحكومة كذلك مكاتب شركات الطيران.
ُ
لشراء تذكرة سف ٍر محلية في غرفة مكتظة برجال الميليشيا وبالمص ّوتين،
حيث الجدران مليئة بصور الرابح في االنتخابات .ولتحزروا من هو؟
بينما تحوم الطائرات المقاتلة فوق األسطح« .هل تريد التصويت»؟ سألني
أحد الموظفين بنبرة تهكمية .فهمت المغزى .وهل سأص ّوت لمصلحة
السيسي مثالً؟
لكن ثمة فرق بين الفرعون السابق الذي حكم مصر ،وبين طبيب العيون
ال��ذي – ومن دون أدن��ى شك ـ سيحكم سورية .فقد تميزت االنتخابات
المصرية بمراكز اقتراع فارغة وبمقترعين متج ّهمين وضجرين من حرارة
ثورتهم ...بينما اآلالف من فرق الناخبين السوريين ،حاملين صور «ذلك
الرجل» القائد المبتسم في وجه البحر المتوسط الهادر ،وصفوف طويلة
من الشباب اليافعين .عفويون؟ أبداً .مجبورون؟ إلى ح ّد ما .سعداء؟ ومن
ذا الذي يستطيع قراءة ما تخبئه تلك االبتسامات والصيحات البائسة التي
تهتف« :بالروح ،بالدم ،نفديك بأرواحنا؟» ،وكلّنا يعلم من هو ذلك الذي
يريدون أن يفتدوه.
بدأت الشائعات ُتر ّوج عندما اجتاز اآلالف من السوريين الحدود اللبنانية
للتصويت في مراكز اقتراع تبعد بضع مئات من األمتار داخل بالدهم.
وفي لبنان ،أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارا ً يقضي بالطلب من
والمسجلين لدى مفوضية األم��م المتحدة،
جميع النازحين السوريين
ّ
االمتناع عن الدخول إلى سورية تحت طائلة فقدان تصنيفهم كنازحين
في لبنان .بتعبير آخر ،كان تصويتٌ مكلف ،بحق الشعب السوري الفقير.
وقد قيل لي في دمشق إنّ السلطات اللبنانية قضت بأن يدفع كل مواطن
سوري مبلغ  200دوالر أميركي مقابل عودته إلى بلده .وهذا غير صحيح
على اإلطالق .فلقد انتظر السوريون استالم ورقة صفراء من رجال األمن
العام اللبنانيين ،للسماح لهم بالعودة إلى لبنان خالل  24ساعة .ولم ألحظ
تبادالً لألموال في أيدي أح ٍد منهم.
ً
ولن ُعد اآلن إلى إدارة صفحة الحقائق األساسية ،ولنجمع سويا غالبية
المسيحيين وال��دروز والعلويين ،وعدد كبير من السنّة المسلمين الذين
يشكلون  60في المئة من السكان المتواجدين ضمن  40في المئة من
األراضي الخاضعة لسيطرة النظام ،ألم يص ّوت هؤالء بغالبيتهم لبشار؟
المعارضة المسلّحة ،لم تكن متمثلة ،بطبيعة الحال ،كذلك اإلسالميون،
وهم بمعظمهم غير سوريين ،حتى حسن عبد الله النوري وماهر عبد
الحفيظ حجار ،ممن ز ّينت صورهم بعض أوراق التصويت والذين ال
�أي فرصة .والنوري ـ بالمناسبة
انتقادات عليهم من األس��د لم يحظوا ب� ّ
ـ حائ ٌز شهادة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة «وسكنسون»،

وشهادة دكتوراه من جامعة «كنيدي» في كاليفورنيا؛ والحجار هو الذي
اشتهر بالقول إن المسيحيين لطالما ظلّوا محايدين خالل مواجهة بالدهم
المؤامرة الخارجية.
ً
أربعة وع�ش��رون مرشحا ق� ّدم��وا أنفسهم كمرشحين للرئاسة ،غير
أنهم بدأوا باالنسحاب لمصلحة الثالثة المتبقين بمن فيهم بشار نفسه.
وسيسجل المؤ ّرخون هذا الحدث على إنه صفعة سياسية سدّدها الرئيس
ّ
في وجه أعدائه ،لتتالءم مع االنتصارات العسكرية التي حق ّقتها جيوشه
إلى جانب مقاتلي حزب الله والحرس الثوري اإليراني.
ولع ّل أشرس هجوم صحافي على االنتخابات السورية جاء من الكاتب
حازم صاغية في مقاله المنشور في صحيفة «الحياة» المم ّولة سعودياً،
يقول فيه إنّ قرار بشار األسد بخوض االنتخابات أكثر قسو ًة من وحشية
قمعه لهم ...لقد ض��رب العنف جثثهم كذلك عقولهم ،لكن ه��ذه المهزلة
االنتخابية هي مذلّة لم يسبق لها مثيل» .ويتابع صاغية مستنتجاً« :هل
يستحق التجميل كل هذا العناء؟».
ل��ذا ،عندما سألت وزي��ر الخارجية ال�س��وري كيف ي��داف��ع عما ُس ّمي
بالمهزلة االنتخابية أجاب« :ال أرى حاجة للدفاع عن نفسي» .وتابع« :اسأل
العالم أن يلقي نظر ًة إلى شاشات التلفزيون ...كي يروا بأنفسهم ما الذي
يريده الشعب السوري .إنها ديمقراطية الشعب السوري الذي يمارس
حقه االنتخابي».
أردت معرفته حقاً ،وما يرغب الجميع في معرفته ،أظ ّن ـ ل َم حصلت
ما
ُ
االنتخابات في مصر األسبوع الماضي وفي سورية هذا األسبوع؟ هل
هي محاولة لمحاكاة الكمال الذي يشهده النظام الديمقراطي القوي في
أوروبا وث ّم التف ّوق عليه من خالل نسب من ّمقة وبشعة؟
هل هو من قبيل الصدفة أن تكون الشعوب العربية المتأثرة بالسياسة
األوروب�ي��ة على مدى السنوات الـ  150الماضية – والذين آث��روا ارتداء
المالبس الغربية بدالً من الجالبيب العربية ،والذين قرأ آباؤهم «فولتير»
و«روسو» وأدباء العصر الفيكتوري ـ قد تش ّربوا المثل العليا للحكومات
التمثيلية؟ وهل يفسر هذا ل َم الخليجيون العرب الفخورون بعباءاتهم إلى
ح ّد ما ،يظهرون اهتماما ً ال يكاد ُيذكر بالديمقراطية البرلمانية؟
ما من شكٍ في أن سورية كانت أ ّم � ًة ثورية في ظ ّل الحكم العثماني.
فاالستقالل جز ٌء ال يتجزّأ من حقها التاريخي الطبيعي المكتسب .لكن هل
ٌ
وطني فقط؟
استقالل
هذا هو االستقالل الفردي الذي نتحدث عنه؟ أم أنه
ّ
ثم ما هي اإلحصاءات الصادرة من دمشق والتي سنسمعها هذا األسبوع؟
البعض م ّمن يمتلكون مصداقية ُتذكر ،أك��دوا لي أن التصويت لألسد لم
يتع َّد  62في المئة .لكن آخرين ـ وأتو ّقع ـ  90في المئة منهم ـ سيقولون إن
بشار نال نسبة أصوات تخ ّطت  95في المئة.
حرب دموية.
 ...إنه انتصا ٌر لورقة وسط
ٍ

تعرض  4من موظفيها للضرب من قبل مجهولين كنوع من الترهيب».
وقال التقرير« :إن الدولة الليبية أصبحت على شفا حرب أهلية مدمرة ،وتظهر
دالئل ذلك في حث تونس واألردن وكندا وأميركا رعاياها على الرحيل من ليبيا فوراً،
فضالً عن قيام األخيرة بتحريك سفنها الحربية و 1000جندي من مشاة البحرية
إلى المنطقة» .وأوضح« :إن الجنرال حفتر يبدو واقفا ً على أرضية تأييد أميركا له،
بعد أن أبدت قلقها من ازدياد قوة التنظيمات المنتمية إلى القاعدة في ليبيا ،فأميركا
ال تزال تتهم جماعة أنصار الشريعة بمقتل سفيرها كريس ستيفنز بعد هجوم على
السفارة األميركية ببنغازي عام .»2012

«نيويورك تايمز» :الإخوان ا�ستهز�أوا
بـ«و�صفة» �أوباما لتحقيق الديمقراطية
قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير« :إن الرئيس األميركي باراك أوباما
حاول أن يصلح األوضاع والعالقات بين الواليات المتحدة والدول اإلسالمية ،بعد
خوض القوات األميركية حروبا ً في العراق وأفغانستان» .ولفتت إلى أن «الجميع
كان يشعر بالقلق إزاء الفجوة الكبيرة بين أميركا والعالم اإلسالمي ،فحاول أوباما
أن يتعامل مع الدول اإلسالمية ،مثل القاهرة وإسطنبول وجاكرتا والرباط بلغة
جديدة» .واسترجعت الصحيفة خطاب الرئيس األميركي في جامعة القاهرة منذ
خمسة أعوام مشيرة إلى أن «مصر واجهت بعد ذلك الخطاب ثورة كانون الثاني
 ،2011ثم تولى اإلخوان الحكم ،قبل أن يقوم الجيش بعزل الرئيس السابق محمد
مرسي ،وجماعته من الحكم في تموز الماضي ،فحاول أوباما أن ينقل الرسالة نفسها
إلى اإلخوان وأن يقنعهم بتطبيقها ،إال أن مرسي وجماعته لم يستجيبوا للرسالة،
ولم يطبقوها بالشكل المناسب» .ورأت« :أن اإلخوان استهزؤوا بـ«وصفة» أوباما
لتحقيق الديمقراطية خالل العام الذي تولوا فيه السلطة ،حيث حاول اإلخوان
فرض سيطرتهم على القضاء ،وفشلوا في توفير الحماية للمسيحيين .ومن
جانب آخر لم يستطع اإلخوان التعامل مع الناشطين السياسيين والصحافيين
والمعارضة العلمانية ،وحاولوا استبعادهم من المشاركة في الحياة السياسية».

«يديعوت �أحرونوت»� :شرط نتنياهو االعتراف
بيهودية الدولة لإي�صال المفاو�ضات �إلى الف�شل
أج��رت صحيفة «يديعوت أح��رون��وت اإلسرائيلية» مقابلة مع الدكتورة
أوريت غاليلي – تسوكر ،مستشارة اإلعالم السياسي السابقة لرئيس الحكومة
«اإلسرائيلية» ،بنيامين نتنياهو طوال ثالثة أعوام ،فقالت« :إن شرط االعتراف
بيهودية الدولة «الذي وضعه نتنياهو في بداية المفاوضات مع الفلسطينيين،
كانت غايته قيادة المفاوضات إلى ال مكان» أي الفشل.
وشددت المستشارة على أن «غاية نتنياهو هي البقاء في الحكم وأنه منذ
البداية ناور مع األميركيين من أجل أن يحصل على سنة أخرى كان بحاجة إليها
من أجل تنظيم نفسه من الناحية السياسية الداخلية .ووفقا ً لهذا التوجه اقترح
أخيرا ً سن قانون القومية من أجل تحقيق هدوء سياسي في حزبه (الليكود)».
وأضافت أن خطة نتنياهو الستئناف المفاوضات قبل عام كانت منتظمة فقد
«طرح مطلب االعتراف بـ«إسرائيل» على أنها الدولة القومية اليهودية ،فيما
هو يعلم أن أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لن يتمكن من بدء
مفاوضات مع شرط كهذا .وكان االحتمال الوحيد للحصول على موافقة على
هذا الشرط بأن يطرح في نهاية المفاوضات فقط ،ومن خالل اإلعالن عن دولتين
قوميتين» .ورأت أنه «في كل ما يتعلق بالعملية السياسية مع الفلسطينيين،
نصب نتنياهو ّ
فخين لنفسه وكان راضيا ً بتكريسهما ،والفخ األول هو التحالف
مع اليمين المتطرف الذي سيطر على حزبه ،بدال ً من إقامة أحالف سياسية أخرى
بروح ما هو مطلوب من «إسرائيل» تجاه الداخل والخارج ...والفخ الثاني الذي
ين ّميه بيبي هو أنه ال جدوى من صنع سالم مع الفلسطينيين فيما باإلمكان فعل
ذلك فقط مع نصفهم في الضفة ومن دون القسم الموجود في غزة».

«نيزافي�سيمايا غازيتا» :فالديمير بوتين
ال يرغب في تجديد الحرب الباردة
تناولت صحيفة «نيزافيسمايا غازيتا» الروسية االحتفال في فرنسا بالذكرى 70
إلنزال قوات الحلفاء في نورماندي عام .»1944
ورأت« :ال تجذب هذه الذكرى اهتمام الرأي العام واإلعالم العالميين بهذه الفعاليات
فحسب ،بل هناك عامل الظروف المتعلقة باألزمة األوكرانية وتوتر العالقات الغربية
الروسية ،ما يزيد أهمية العنصر السياسي الدبلوماسي وقبل كل شيء زيارة الرئيس
الروسي فالديمير بوتين إلى باريس ومشاركته في الفعاليات في نورماندي .من هنا
يربط كثيرون آمالهم بتخفيض حدة التوتر في العالقات الغربية ـ الروسية بنتائج
المحادثات المقبلة بين رؤساءء الغرب وروسيا» .وقالت« :إن الرئيس بوتين أدلى
عشية زيارته إلى باريس بتصريحات مهمة ر ّكز فيها على أمله بأال يدخل العالم
المعاصر يدخل مرحلة جديدة من الحرب الباردة ،وعلى قناعته بأن البشر أينما كانوا
يتمتعون بحقوق معينة وبضرورة توافر القدرة لتحقيقها .كما أشار الرئيس الروسي
إلى عدم وجود أي خبراء عسكريين روس وأية وحدات عسكرية روسية في جنوب
شرقي أوكرانيا» .وأضافت «إن برنامج زيارة الرئيس الروسي يبدأ بمحادثاته مع
الرئيس الفرنسي ثم مع رئيس الوزراء البريطاني في باريس ،بينما سيجري محادثاته
مع المستشارة األلمانية في نورماندي حيث اتفق بوتين وميركل على هذا اللقاء أثناء
مكالمتهما الهاتفية في 3حزيران» .وقالت« :إن ما تس ّرب من األوساط الحكومية في
برلين ّ
يدل على أن المستشارة األلمانية تعتقد أن على روسيا أن تبذل جهدا ً أكبر
إلحالل االستقرار في شرق أوكرانيا وأن تعترف بانتخاب بوروشينكو رئيسا ً وأن تعزز
مراقبة حدودها مع أوكرانيا» .وختمت الصحيفة في نهاية مقالها مؤكدة« :إحباط نهج
عزل روسيا الذي اتبعته واشنطن ،ألن لقاءات بوتين مع رؤساء الغرب تنهي ،برأي
وسائل اإلعالم الغربية ،مفهوم العزلة الذي تص ّر عليه الواليات المتحدة».

