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«مي�سترال» :االقت�صاد الفرن�سي
في مواجهة �سيا�سات هوالند
} عامر نعيم الياس*
«تعليق حتى إشعار آخ��ر» ،عبارة اختصرت االلتفاف الفرنسي
الرسمي على موعد تسليم «فالديفوستوك» ،حاملة الطائرات األولى
من نوع «ميسترال» إلى روسيا .فتح اإلليزيه م�� ّر ًة جديدة فصالً
دولي ال نهاية له .فهو اآلن ،وبعد
آخر من فصول مسلسل ابتزاز
ّ
ّ
المضي ُقدما ً في صفقة تسليم حاملتَ ْي الطائرات
مؤشرات على
ّ
إلى موسكو ،تراجع مع تعنّت اإلدارة األميركية في سورية وعدم
مسايرة الرئيس االشتراكي الذي يص ّر وتركيا على فرض منطقة
ح��ظ��ر ج���� ّوي ،ك��م��ا ات��ض��ح أ ّول م��ن أم���س ،م��ن ت��ص��ري��ح��ات وزي��ر
الخارجية فابيوس ،التي جاءت بالتوازي مع زيارة وزير الخارجية
السوري وليد المعلّم إلى روسيا .لكن األطلسي قال كلمته ،فيما
هوالند يستخدم أوراق��ه للضغط على موسكو وتسليف واشنطن
موقفا ً يضرب ع��رض الحائط ح��ال االقتصاد الفرنسي المتدنية،
والتراجع غير المسبوق في فرص التوظيف داخل فرنسا.
وبحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية« ،فإن البطالة مستم ّرة
وبمعدّالت مرتفعة منذ وصول فرانسوا هوالند إلى الرئاسة» .ووفقا ً
لبيانات العمل في فرنسا الصادرة في تشرين األول الماضي ،فإنه
«ومنذ انتخاب هوالند ازداد معدّل العاطلين عن العمل بنسبة 30
فرنسي أسماءهم في مكاتب
سجل حوالى  2.2مليون
في المئة ،إذ ّ
ّ
التوظيف .كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب
الفرنسي تحت س ّن الـ ،25بنسبة  9.5في المئة بين أيلول 2012
وأي��ل��ول  .»2014فما ال��ذي ي��ري��ده ه��والن��د؟ وه��ل ف��ي إمكانه إلغاء
الصفقة مع روسيا؟
َ
تخف على
االنتهازية السياسية الفرنسية ومنذ أيام شيراك ،لم
أحد ،فالساسة الفرنسيون ملكيون أكثر من الملك ،وهنا يبرز مثال
التعامل األميركي ـ الفرنسي مع األزمة السورية كدليل على النهج
الفرنسي .لك ّن هوالند َّ
خط ما هو مختلف عن ساركوزي الذي اعتبر
أنّ توقيع صفقة «الميسترال» مع الروس عام  ،2011بمثابة إنجاز
فرنسي .ويكفي أن نعرف أن بناء حاملتَ ْي الطائرات
مه ّم له كرئيس
ّ
قد و ّفر أكثر من أل َف ْي وظيفة مستدامة و 4ماليين ساعة عمل للع ّمال
الفرنسيين في شركتَ ْي « ،»STXو« .»DCNSهذه األخيرة التي
تملك الدولة الفرنسية ثلثيها ،وعليه فإن الرئيس األقل شعبية في
التاريخ الفرنسي يضرب ع��رض الحائط المصالح االقتصادية
الفرنسية .وهذا أمر ال يمكن احتماله في المدى المنظور في ضوء
العواقب االقتصادية والمعنوية التي ستنجم عن إلغاء االتفاق بين
روسيا وفرنسا .فبالسنبة إلى الجانب االقتصاديُ ،يتو ّقع أن تبلغ
تعويضات إلغاء الصفقة مبالغ كبرى ال يتح ّملها االقتصاد الفرنسي،
فشركة « »STXالمسؤولة عن تصنيع أجزاء من «ميسترال» تبلغ
قيمة عقودها مع الروس حوالى  660مليون يورو .و ُيتو ّقع في حال
فسخ العقد أن تدفع حوالى  30مليون دوالر .أما شركة «،»DCNS
فتبلغ قيمة عقدها ح��وال��ى  1.2مليار ي���ورو ،و ُي��ت��و َّق��ع أن تدفع
عشرين في المئة منه كشرط جزائي في حال فسخ العقد ،أي حوالى
 240مليون يورو ،وهو مبلغ يتجاوز األرباح التشغيلية للمجموعة
التي بلغت حوالى  166مليون يورو عام  .2013واألسوأ من ذلك،
بحسب صحيفة «لوموند»« ،اللجوء إلى التحكيم الدولي إذ يمكن أن
تتجاوز قيمة التعويضات مليار دوالر».
أما بالنسبة إلى الجانب المعنوي ،فإن القرار الفرنسي من شأنه
أن يض ّر بثقة مستوردي السالح الفرنسي بالحكومة الفرنسية،
كالهند على سبيل المثال ،والتي ترتبط بعقود تسليح مع باريس.
كما أن��ه يمنع بعض ال��ع��م�لاء المحتملين م��ن ال��ل��ج��وء إل��ى السوق
العسكرية الفرنسية.
يحاول هوالند التق ّرب من واشنطن على حساب اقتصاد بالده،
لك ّن العواقب التي من الممكن أن تترتب على مستوى االقتصاد
الفرنسي أ ّوالً ،والعالقة م��ع روس��ي��ا ثانياً ،ال يمكن غ ّ
��ض النظر
ّ
الملف إلدراكها
عنها ،ور ّب��م��ا تحاول موسكو التعامل بصبر مع
العوامل السابقة وفهمها االنتهازية الفرنسية .ففي الوقت الذي لم
يؤ ّثر فيه القرار الفرنسي على أعمال بناء حاملة الطائرات الثانية
المسماة «سيفاستوبول» بحسب صحيفة «لوفيغارو» ،ر َّد يوري
الروسي ،على القرار الفرنسي قائالً:
بوريسوف ،نائب وزير الدفاع
ّ
«سننتظر بصبر».
*كاتب سوري

بلير يعترف بدور رو�سيا الفاعل في ال�ساحة الدولية
�أوباما يواجه ارتداد «الثورة المل ّونة» عليه
ربما تكون «صحوة» لرئيس الوزراء البريطاني السابق
توني بلير ،وربما هي مراجعة للسياسة األوروبية إزاء
شريك هام في هذه الـ«أوروبا» ال يمكن االستغناء عنه وعن
دوره الفاعل في الساحة الدولية .ومناسبة هذا الحديث
اعتراف بلير بأن روسيا العب مهم في المحافل الدولية،
وبأنّ الغرب مدع ّو إلى التعاون معها في شأن مواجهة
التط ّرف اإلسالمي ،من دون النظر إلى األزمة األوكرانية.
من الضروري أن يتعاون الغرب مع الكرملين في هذا
الموضوع ألن روسيا تبقى العبا ً مؤثرا ً في حل مشاكل

معينة ،من بينها الشرق األوسط .ومن الصعب من دون
روسيا تسوية األزمة السورية .ك ّل ذلك بحسب صحيفة
«نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية التي اعتبرت أنّ دعوة بلير
هذه ،تتعارض وموقف أوباما ،الذي يضع روسيا إلى
جانب ح ّمى «إيبوال» و«داعش» الذي يتهدّد األمن العالمي.
ّ
محط اهتمام صحيفة «إيزفستيا»
أوباما بدوره كان
الروسية التي نشرت تقريرا ً عن ارتداد حادثة مدينة
فيرغسون األميركية ،واالضطرابات العنيفة احتجاجا ً على
تبرئة هيئة المحلّفين ضابط الشرطة الذي قتل شابا ً أسود.

«نيزافي�سيمايا غازيتا»  :بلير يعترف
ب�أن رو�سيا العب مهم في ال�ساحة الدولية
تط ّرقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى حديث المبعوث الخاص
للّجنة الرباعية في شأن أزمة الشرق األوسط توني بلير إلى صحيفة «وول ستريت
جورنال» حول تعاون الغرب مع روسيا في تسوية المشاكل الدولية.
اعترف بلير بأن روسيا العب مهم في المحافل الدولية ،ودعا الغرب إلى التعاون
معها في شأن مواجهة التط ّرف اإلسالمي ،من دون النظر إلى األزمة األوكرانية .من
جانبها تدعو روسيا إلى تسوية األزمة السورية دبلوماسياً.
دعوة بلير هذه تتعارض وموقف أوباما ،الذي يضع روسيا إلى جانب ح ّمى
«إيبوال» و«داعش» الذي يتهدد األمن العالمي.
بحسب رأي بلير« ،إنّ التط ّرف اإلسالمي الذي نواجهه يشكل تهديدا ً بعيد المدى
لألمن .لذلك من الضروري أن يتعاون الغرب مع الكرملين في هذا الموضوع ألن
روسيا تبقى العبا ً مؤثرا ً في حل مشاكل معينة ،من بينها الشرق األوس��ط .ومن
الصعب من دون روسيا تسوية األزمة السورية».
وأشار بلير في حديثه إلى صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية ،إلى أن
األوضاع الدولية الحالية معقدة جداً ،لذلك على الغرب أن يكون مستعدا ً للتعاون مع
موسكو في قضايا معينة واتخاذ موقف متشدّد في أخرى.
وقال المبعوث الدولي« :بوتين قومي روسي ،ويؤمن بروسيا قوية ،وندّد علنا ً
بتف ّكك االتحاد السوفياتي .وإن الشعارات القومية تحظى بالشعبية في روسيا.
أنا أعتقد انه(بوتين) مع الوقت توصل إلى استنتاج ،مفاده ،أنّ الغرب والواليات
المتحدة يعمالن ض ّد مصالح روسيا .لذلك من وجهة نظري يجب توخي الحذر في
شأن تفسير ما يجري في روسيا حالياً».
وتتخذ روسيا على هذه الخلفية ،اجراءات إلعادة تشغيل الجهود الدبلوماسية
لتسوية األزمة السورية .من هذا المنطلق دعت (روسيا) مسؤولين سوريين رفيعي
المستوى من السلطة والمعارضة إلى موسكو ،لضمان اتصاالت بين الطرفين،
وتوضيح انه من دون نظام األسد ال يمكن االنتصار على «داعش».
وبحسب مصدر في الخارجية الروسية ،تتحمل السلطات السورية العبء األكبر
في محاربة «داعش» .لذلك من دون التنسيق معها في ما يسمى عمليات مكافحة
االرهاب التي تقودها الواليات المتحدة ستكون نتائجها محدودة .إن خطر االرهاب
موجه كما للسلطة كذلك «للمعارضة المعتدلة».
من جانبها أشارت مصادر صحافية إلى أن كل هذا يمهّد الطريق إلى عقد مؤتمر
«موسكو ـ »1بدال ً من «جنيف ـ .»3وهذه المبادرة تتب ّناها القاهرة والمبعوث الخاص
لألمم المتحدة في شأن سورية ،ستيفن دي ميستورا .بموجب هذه الخطة ،سيرأس
وزير خارجية سورية وليد المعلّم الوفد األول إلى هذا المؤتمر ،والوفد الثاني سيض ّم
معاذ الخطيب وممثلين عن المعارضة .الهدف من المؤتمر تشكيل حكومة انتقالية،
تكون مهمتها إجراء تعديالت دستورية جذرية ،وبعد مضي سنتين إجراء انتخابات
برلمانية ورئاسية.

«�إيزف�ستيا» :هل ارت ّدت «الثورة الملونة» على �أوباما؟
جاء في صحيفة «إيزفستيا» الروسية :تشهد مدينة فيرغسون وغيرها من المدن
األميركية ،اضطرابات عنيفة ،احتجاجا ً على تبرئة هيئة المحلفين ضابط الشرطة
الذي قتل شابا ً أسود .وتشير هذه االضطرابات إلى أن مسألة التمييز العنصري لم
تح ّل حتى اآلن في الواليات المتحدة األميركية ،أي أن المشكلة قائمة.
ويثق المحتجون ،بأن سبب قتل الفتى األسود وقرار هيئة المحلفين هو

تقرير
«ع�صي» �صهيونية في عجالت االتفاق
ّ
الغربي ـ الإيراني حول ّ
ّ
النووي
ملف طهران
ي��ب��دو أنّ الصهاينة ل��ن ي��ه��دأ ل��ه��م ب���ال قبل
أي ات���ف���اق ب��ي��ن ال���غ���رب ـ ال سيما
«ت��خ��ري��ب» ّ
ال��والي��ات المتحدة األم��ي��رك��ي��ة ـ وإي����ران حول
ّ
النووي .ال بل يبدو أنّ الصهاينة
ملف األخيرة
ّ
أي تقارب في هذا الخصوص .أما
ينوون تدمير ّ
السالح األمضى في سبيل ذلك فهو اإلعالم،
وإليكم هذا التقرير من صحيفة «إسرائيل اليوم
العبرية».

كتب افرايم كام:
نتائج المحادثات بين إي��ران والقوى الستّ
حول الموضوع النووي ،لم تفاجئ أح��داً .هناك
اعتقاد منذ أسابيع بأنه على رغم التقدّم ،ما زالت
هناك فجوات كثيرة ال تسمح بالتوقيع على اتفاق
شامل في الموعد المحدّد .فشل المحادثات أدّى
إلى تمديدها للم ّرة الثالثة لسبعة أشهر.
جذور الخالف موجودة في المواقف األساسية
المتناقضة بين االطراف :إيران تص ّر على االحتفاظ
بقدرتها على الوصول إلى السالح النووي خالل
أشهر معدودة إذا قررت ذلك ،في الوقت الذي تلتزم
فيه الواليات المتحدة منع ذلك .وانطالقا ً من هذا
األمر يمكن تلخيص نقاط الخالف بخمس مسائل:
ـ القيود على تخصيب ال��ي��وران��ي��وم :وافقت
ال���دول ال��س��ت على السماح إلي���ران بتخصيب
اليورانيوم على افتراض أنه بغير ذلك ال يمكن
تحقيق االتفاق .من الواضح بالنسبة إلى هذه
الدول أن هذا ما يغري إيران على السعي للحصول
على السالح النووي .وتكتفي هذه الدول بتقييد
التخصيب – ح��ول ع��دد أجهزة الطرد المركزي
ونوعيتها ،مستوى التخصيب وكمية اليورانيوم
المخصب التي س ُتسمح لها ـ وإنتاج البلوتونيوم،
ّ
على أمل أن ي��ؤدّي ذلك إلى وقف إي��ران .الجدل
األس��اس يتعلّق بخطورة القيود التي ستفرض
على التخصيب.

ـ موضوع التقدّم :تحديد المدة الزمنية التي
تحتاجها إي��ران للتقدم من لحظة اتخاذ القرار
وحتى القنبلة ،وهذه مسألة حاسمة ،ألن المدى
الزمني سيحدّد إذا ك��ان في االم��ك��ان وقفها في
الموعد .تستطيع إيران اليوم إنتاج القنبلة في
ع�دّة أشهر ،وهي تسعى إلى الحفاظ على هذه
القدرة في الوقت الذي تطلب فيه الواليات المتحدة
زيادة الوقت لسنة على األقل.
ـ مدّة االتفاق :تطلب إيران أن تكون مدّة االتفاق
بين ثالث وخمس سنوات ،بعدها ُت��زال القيود
عن البرنامج النووي ،والواليات المتحدة تطلب
توقيع االتفاق لمدة عشرين سنة.
ـ الرقابة والتفتيش :تقترح إيران أن تزيد من
شفافيتها ح��ول المنشآت النووية كبديل عن
القيود ،لكن ليس من الواضح إلى أيّ مدى ستكون
ش ّفافة ،والوكالة الدولية للطاقة النووية اشتكت
في هذا الشهر من أن إيران ال تجيب على االسئلة
بالشكل المطلوب.
ـ إلغاء العقوبات :تطلب إيران إلغاء العقوبات
المفروضة عليها عند التوقيع على االت��ف��اق،
وتطلب الواليات المتحدة أن يت ّم اإللغاء بالتدريج
من أجل التأكد من أن إيران تفي بتعهّداتها ،وألنّ
مراحل سنّ القوانين لن تسمح بفعل ذلك بالسرعة
المطلوبة.
تم االتفاق بين االطراف خالل المحادثات على
تقديم التنازالت .وقد وافقت الواليات المتحدة
على أن تقوم إي��ران بتخصيب اليورانيوم ولكن
ضمن قيود :عدم تفكيك أي منشأة نووية ،وأن
تكون أجهزة الطرد المركزي ع�دّة آالف ب��دال ً من
ع��دّة م��ئ��ات ،وأال ُت��ط��رح مسألة ال��ص��واري��خ في
المحادثات .ووافقت إي��ران على وقف تخصيب
اليورانيوم بمستوى  20في المئة واستبدال ما
لديها بيورانيوم بهذا المستوى وتغيير أهداف
المفاعلين النوويين ومناقشة جوانب عسكرية

ممكنة لبرنامج السالح النووي .المشكلة في هذه
التنازالت هي أن إيران مستعدة لتقييد قدراتها
النووية ولكن ليس تفكيكها ،وهكذا تستطيع في
المستقبل إعادة السعي إلى إنتاج القنبلة.
واضح أن األطراف تريد االتفاق على رغم أنها
تخفي عمق الخالفات ،واإلي��ران��ي��ون يحاولون
استغالل الحماسة األميركية لتحقيق هذا االتفاق
ـ الصورة المعتدلة التي يبثها اإليرانيون تهدف
إلى أخذ تنازالت إضافية ،وقد يوافق األميركيون
على تنازالت من جانبهم ـ مثل عدد أجهزة الطرد
المركزي ،إذ أعطى األميركيون أنفسهم هامش
مناورة كبير.
في المقابل ،إنّ الطرفين يتع ّرضان لضغوط
داخلية لعدم تقديم التنازالت ـ من الكونغرس
في الجانب األميركي ومن الجناح الراديكالي في
النظام اإليراني .الشك المتبادل واالختالف في
المواقف ال يسمحان بالتنبؤ إذا ما كان هناك اتفاق
نهائي ،لكن هذه االحتمالية ما زالت قائمة.
في «إس��رائ��ي��ل» تن ّفسوا الصعداء عندما لم
يتحقق االتفاق ،لكن هذه فترة قصيرة المدى،
وال ضمان ألن تستمر .إذا ت ّم التوصل إلى اتفاق
يعطي إيران فترة زمنية للحصول على السالح ـ
حتى وإن كانت سنة كما تطلب الواليات المتحدة
ـ فستبقى إيران دولة على شفا السالح النووي،
وهذا الوقت ال يكفي لوقفها .لذلك تطلب «إسرائيل»
أن تكون الفترة بين ثالث وخمس سنوات .إال أن
تأثير «إسرائيل» محدود :هي ليست طرفا ً في
المحادثات ،والتهديد باستخدام القوة العسكرية
الذي ضغط على حكومات الغرب ،ليس موجودا ً
على الطاولة في ظ ّل استمرار المحادثات على
األق��ل .تستطيع «إسرائيل» السعي إلى التأثير
على االدارة األميركية سواء من خالل أصدقائها
سيء .والسؤال هو :هل
بعدم التوقيع على اتفاق ّ
سيكون هذا كافياً؟

ونقلت «إيزفستيا» عن رئيسة قسم التحليل التطبيقي
للمشاكل الدولية في معهد العالقات الدولية ،تاتيانا
شكالينا ،قولها في هذا الخصوص ،إن أوباما مشغول ج ّدا ً
أي وقت لحل المشاكل
بالقضايا الدولية ،إذ ال يبقى لديه ّ
المرتبطة بالقضايا االجتماعية واالقتصادية في الداخل.
وإنّ أوباما بدأ بنشاط تنفيذ عمليات عسكرية في واليته
األولى ،وحاليا ً هو مشغول باألزمة األوكرانية وأحداث
أي مشكلة
الشرق األوسط وكذلك روسيا ،التي ال تشكل ّ
للواليات المتحدة.

التمييز العنصري ،على رغم أنّ الشاب لم يب ِد أي مقاومة لرجال الشرطة.
لذلك ،إنّ سكان حوالى  100مدينة أميركية بينها واشنطن ونيويورك وشيكاغو
بحسب وسائل اإلعالم األميركية ،دعموا هذه االحتجاجات.
وأكد بيان صادر عن الرئيس األميركي باراك أوباما التوترات العرقية في
فيرغسون .ويشير شهود عيان ،إلى أن الحالة تشبه ما جرى عام  1992في
لوس أنجلوس ،عندما أصدرت المحكمة قرارا ً ببراءة الشرطي الذي قتل مواطنا ً
أميركيا ً أسود ،وكانت النتيجة مقتل أكثر من  50شخصا وجرح المئات.
يقول مدير مركز «كارنيغي» في موسكو ،دميتري ترينين ،إن السلطات
األميركية في السنوات األخيرة لم تعد تولي مشكلة التمييز العنصري والعرقي
واالجتماعي االهتمام الالزم .هذه المشكلة موجودة منذ عشرات السنين في
الواليات المتحدة إضافة إلى مشكلة عدم المساواة االجتماعية بين المواطنين.
إن أح��داث فيرغسون ،إش��ارة جدّية ،إلى أن مشكلة التمييز العنصري في
الواليات المتحدة لم تح ّل نهائياً.
أما رئيسة قسم التحليل التطبيقي للمشاكل الدولية في معهد العالقات
الدولية ،تاتيانا شكالينا ،فتقول إن أوباما مشغول ج ّدا ً بالقضايا الدولية ،إذ ال
يبقى لديه أيّ وقت لحل المشاكل المرتبطة بالقضايا االجتماعية واالقتصادية
في الداخل.
وتضيف« :لقد بدأ أوباما بنشاط تنفيذ عمليات عسكرية في واليته األولى،
وحاليا ً مشغول باألزمة األوكرانية وأحداث الشرق األوسط وكذلك روسيا ،التي
ال تشكل أيّ مشكلة للواليات المتحدة».
وتشير شكالينا ،إلى أن الواليات المتحدة ،ال تولي أيّ اهتمام بحقوق اإلنسان
في جنوب شرق أوكرانيا ،على رغم المعاناة التي يعيشها سكان هذه المنطقة.
إن الموقف من حقوق اإلنسان والحياة خارج البالد ،ينعكس على حقوق الناس
وحياتهم داخل البالد .وهذا ما نالحظه في الواليات المتحدة على غرار ما يحدث
حاليا ً في فيرغسون .ومع ذلك لم تتعظ السلطات األميركية ولم تتخذ اإلجراءات
الضرورية لح ّل هذه المشكلة.
وتضيف شكالينا ،قد يتخذ النزاع بين السود والبيض شكالً أكثر حدّة ،لذلك
يجب تسوية هذه األزمة بالسرعة الممكنة ،قبل أن تتفاقم األمور أكثر.

«نيويورك تايمز» :وا�شنطن تح ّرك طائراتها
من �أفغان�ستان للم�شاركة في الحرب على «داع�ش»
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية إن الواليات المتحدة تقوم بتحويل
مزيد من طائراتها الهجومية واالستطالعية من أفغانستان للمشاركة في الحرب
الج ّوية على تنظيم «داعش» في سورية والعراق ،ما يع ّمق التدخل األميركي في
الصراع ،ويمثل تحدّيا ً جديدا ً
ّ
للمخططين العسكريين الذين يعملون في قاعدة في
وسط كارولينا الجنوبية بعيدا ً عن األهداف التي يختارونها لتلك الطائرات.
وق��ال مسؤولون عسكريون إن نحو عشر طائرات هجوم أرض��ي من طراز
« »A-10قد تح ّركت مؤخرا ً من أفغانستان إلى الكويت ،للبدء في مهام تحليق
لدعم القوات البرية العراقية في وقت مبكر هذا األسبوع .كما يعاد نشر حوالى
خمس طائرات من دون طيار من أفغانستان خالل األسابيع القليلة المقبلة.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أنه ربما في أي مكان خارج الشرق األوسط ال
يمكن أن يكون لهذه الطائرات اإلضافية تأثير مباشر مقارنة بوجودها في تلك
القاعدة الجوية في كارولينا الجنوبية التي أصبحت رمزا ً بارزا ً بقدرة الجيش
األميركي على تنفيذ عمليات عالمية من بعيد .لكن في حين أن أفراد القوات الجوية
الذين ساعدوا في تخطيط ضربات جوية ض ّد «داعش» من تلك القاعدة سيكون
لديهم المزيد من القوة الهجومية ،إال أنهم يوجهوان عد ّوا ً غير معتاد ،مزيج بين
جيش تقليدي وشبكة إرهابية ،وهو ما لم يثبت أنه هدف سهل أليّ قوة جوية
أميركية.
ونقلت الصحيفة عن الرائد سوني ألبرديتسون ،المسؤول عن االستهداف بتلك
القاعدة ،قوله إنه عندما يت ّم استهداف دولة ،ينظرون بشكل تقليدي إلى قدرتها على
مدار عقود ويكون أمامهم مجموعة أهداف واسعة ،لكن رجال «داعش» يتح ّركون
ويمكن أن يكونوا في مكان ما ،وبعد أسبوع ،يختفون منه .ومع حشد البنتاغون
أسطوله الحربي من طائرات «بريداتور وريبير» من دون طيار من قواعده في
نيفادا وغيرها في الواليات المتحدة ،فإن هذا المقر الخلفي للقيادة المركزية للقوات
الجوية ينفذ الجزء األكبر من العمل لتحليل واختيار األه��داف المخططة التي
ستضربها طائرات الدول المتحالفة في سورية والعراق .وتشمل األهداف مقرات
عسكرية ومراكز اتصاالت ومصافي نفطية ومعسكرات تدريب وثكنات عسكرية
ومستودعات أسبخة ،باختصار كل ما يحتاجه «داعش» للحفاظ على حربه.

«�إندبندنت» :كيف �ستكون
تون�س عند عودة الجهاديين؟
نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في عددها الصادر أمس ،مقاال ً عن
نتائج االنتخابات الرئاسية التونسية ،وقالت إنّ االنتخابات ت ّمت في أجواء
سلمية وقادت لتقدّم مرشحَ ْين ،كالهما له ماضيه ،األول الباجي قائد السبسي
مرشح حزب «ن��داء تونس» وكان من أعضاء النظام السابق ،أما المنصف
المرزوقي ،فقد تعاون مع حكومة «النهضة».
وأشارت الصحيفة إلى أنّ االنتخابات تعتبر انتصارا ً للعملية الديمقراطية،
فقد عرف الناخبون التونسيون أنّ اإلطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن
علي لم يتبعها بشكل أوتوماتيكي «يوتوبيا».
وأضافت الصحيفة أنّ كال المرشحين ارتكب أخطاء في مسيرته السياسية،
ولكنهما قدّما مسارا ً يقود إلى االستقرار وحماية الحقوق التي حصل عليها
التونسيون بكفاحهم الطويل .ولم يحقق أيّ من المرشحين اآلخرين ممن قدّموا
رؤى تتراوح من بناء دولة ثيوقراطية إلى بلد يقود ثورة دائمة ،أقل من  10في
المئة من أصوات الناخبين.
وتذكر الصحيفة أن السبسي حقق نسبة  39في المئة من أصوات الناخبين،
أما المرزوقي فقد حصل على  33في المئة من األصوات ،وبلغت نسبة المشاركين
في االنتخابات الرئاسية حوالى  52في المئة ،وهي نسبة أقل من  69في المئة
ممن شاركوا في االنتخابات البرلمانية ،التي حصل فيها «نداء تونس» على
غالبية األصوات .والمهم هو أن النسبة التي ق ّررت البقاء في البيت لم تخرج
إلى الشوارع.
ويرى الكاتب أن تونس قد تج ّنبت ويالت «الربيع العربي» التي أصابت الدول
المجاورة ،فلم تنزلق نحو خالفات م ّرة وانقسامات وحروب أهلية وفوضى ،مثل
ما حدث في ليبيا وسورية ومصر .وال يعرف إن كانت ستحافظ على مكتسبات
الثورة ،مشيرا ً إلى أن الثورة التونسية كانت ثورة سلمية ،إذ أخبر قائد الجيش
رشيد عمار الرئيس المخلوع بن علي أنه لن يكون قادرا ً على توفير الحماية له،
ومن هنا انض ّم إلى زوجته ليلى الطرابلسية التي هربت قبله مع أوالدها ،وهرب
معها أعضاء النخبة الذين استفادوا من نظام بن علي.
ويبين سينغوبتا أنه باستثناء عمليات نهب وحرق لمؤسسات النظام السابق
واعتقاالت لمن لم يستطع الهرب من زمرة بن علي فالثورة ظلت سلمية.
وتختم الصحيفة باإلشارة إلى أن البطالة هي من أسباب هجرة الشباب
وانضمامهم إلى تنظيم «داعش» .والسؤال هو كيف سيكون حال تونس عندما
يعود الشبان الغاضبون هؤالء؟ وعندئ ٍذ سنعرف إن كانت ثورة الياسمين
التونسية ستنجو من «الشتاء العربي».

�صحافة عبرية
ترجمة :غسان محمد

ليفني ت�سحب معار�ضتها
قانون «حنين الزعبي»
سحبت وزيرة القضاء «اإلسرائيلية» تسيبي ليفني ،معارضتها قانون
«حنين الزعبي» بعد تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بنقل بحث
الملف من اللجنة الوزارية التي ترأسها.
ويخ ّول مشروع القانون الذي يحمل اسم النائب عن «التج ّمع الوطني
الديمقراطي» حنين الزعبي ،أعضاء «الكنيست» بفصل عضو «كنيست»
يثبت أنه «يدعم اإلرهاب» أو يتعامل معه أو يص ّرح بدعمه لدولة معادية
خالل الحرب».
وقال موقع صحيفة «هاآرتس» العبرية إنّ قرار ليفني بسحب معارضتها
القانون جاء بعد تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسحب مشروع
القانون من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وعرضه على الحكومة.
وأشار الموقع إلى أن ليفني اجتمعت مع مقدّم القانون رئيس لجنة
التشريع البرلمانية دافيد روتيم من حزب «يسرائيل بيتينو» ،في محاولة
نص مشروع القانون،
للتوصل إلى اتفاق حول إدخ��ال تعديالت على ّ
واقترحت تخويل جهة قضائية البتّ في التصريحات أو المواقف التي
يتط ّرق إليها القانون.
وكانت ليفني قد قدّمت منذ يومين اعتراضا ً على مشروع القانون،
وتسبّب ذلك في إرجاء التصويت عليه.
يشار إلى أن القانون يتناقض مع الشرائع الدولية التي تعتبر مقاومة
االحتالل حق ،كما يح ّد من مساحة ح ّرية التعبير للن ّواب العرب المنتخبين،
موجه أساسا ً ض ّد النائب
ويخ ّول «الكنيست» فصل ن ّواب منتخبين ،وهو ّ
حنين الزعبي.
وبحسب مشروع القانون ،فإن أعضاء «الكنيست» مخ ّولون إبعاد عضو
«كنيست» عبّر عن دعمه أي تنظيم «إرهابي» أو دولة تحارب «إسرائيل».
وينص على أن كل عضو «كنيست» يص ّرح بتأييده الكفاح المسلّح ض ّد
ّ
«إسرائيل» ،أثناء الحرب أو أثناء عملية عسكرية ض ّد دولة معادية ،أو تأييد
تنظيم إرهابي ،تسحب منه العضوية بقرار من غالبية أعضاء «الكنيست»،
بتوصية من لجنة «الكنيست».
وكانت النائب حنين الزعبي قد ردّت على إعالن نتنياهو تأييده القانون
بالقول إن نتنياهو يؤكد ما نعرفه منذ زمن ،وهو أن موشي فيغلين ليس
الفاشي الوحيد في «الكنيست» .ولفتت في هذا السياق إلى أن قانون
ّ
القومية ليس تكتيكا ً انتخابياً ،إنما فكر عنصريّ وغير ديمقراطي وبنيوي.
ّ
يحق له أن يدّعي الديمقراطية.
وأضافت أن برلمانا ً يبعد أعضاءه ال
ووصفت الخطوة بأنها معادية للجمهور العربي ال��ذي يدعمها ،وكل
ديمقراطي.

ماذا فعلت ال�شجاعية
بقائد الكتيبة « »12في «غوالني»؟
تمكن قائد الكتيبة « »12في لواء «غوالني» في جيش االحتالل شاي
سيمنتوف ،خالل األيام القليلة الماضية من الوقوف على رجليه ،للم ّرة
األول��ى منذ إصابته بالشلل في معارك شرق مدينة غ ّزة إبان العدوان
«اإلسرائيلي» األخير على قطاع غ ّزة.
أنّ
وأوردت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية سيمنتوف تع ّرض لشلل
رباعي بعد اإلصابة التي لحقت به خالل العدوان وعجز عن تحريك جسده
ّ
من رقبته حتى قدميه في حين كان ينقل عبر كرسي متحرك.
وأصيب سمنتوف بجراح بالغة خالل معركة شرق الشجاعية بعد
سقوط حائط عليه أثناء محاولته تدمير نفق في عملية قتل ،وأصيب
خاللها أكثر من نصف قادة كتائب لواء «غوالني» في المنطقة ذاتها ،في
ما بات يعرف بمعركة الشجاعية ،التي قتل خاللها  13جنديا ً وأصيب
العشرات ،وأسِ ر الجنديّ أورون شاؤول حينذاك.

«�إ�سرائيل» تبني جداراً مائ ّيا
على الحدود الأردنية
ذكر موقع «والال» العبري أنه بعد ما أعلنت «إسرائيل» نيّتها بناء جدار
مائي على الحدود المصرية ـ «اإلسرائيلية» ،وبالتحديد عند مدينة إيالت
ّ
القريبة من طابا ،قامت «إسرائيل» ّ
مائي على الحدود مع
مؤخرا ً ببناء جدار ّ
األردن.
وأض��اف الموقع أن الهدف من الجدارين منع أيّ عملية تسلّل إلى
الشواطئ ،وبالتحديد عند خليج إيالت ،موضحا ً أنّ األوضاع األمنية في
مصر واألردن دفعت الحكومة «اإلسرائيلية» إلى اتخاذ هذا القرار.
ونقل الموقع عن ضابط كبير في سالح البحرية قوله إنه في أعقاب
إغاللق الحدود الب ّرية ،وفي إطار العمل المشترك بين سالح البحرية
والب ّرية ،تم التوصل إلى ضرورة بناء جدار آخر على طول الحدود المائية
األردنية بهدف منع التسلل وانتقال اإلرهابيين.
من يحمل علما ً فلسطينيا ً
إرهابي!
ّ
ذكرت «القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي» أنّ عضو «الكنيست»
ياريف لفيان من حزب «الليكود» ،تقدّم بمشروع قانون لرئيس الوزراء
عربي متو ّرط في اإلرهاب وسحب
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو بطرد أيّ
ّ
الجنسية منه.
وأضافت القناة أن الطلب سيُطرح كمشروع قانون في «الكنيست» بعد
موافقة الحكومة عليه ،موضحة أن مشروع القانون يدعو إلى طرد أيّ داعم
إلرهاب «اإلسرائيليين».
وأشارت القناة إلى أن من يحمل زجاجة «مولوتوف» أو يحمل حجارة
في يده أو يرفع علم فلسطين داخل «إسرائيل» ،أو يحمل علم أيّ ّ
منظمة
إرهابية.
وتابعت القناة أن عملية الطرد تشمل الشخص وعائلته وأقاربه من
الدرجة األول��ى من أجل تطهير «إسرائيل» من اإلره��اب على ح ّد وصف
النائب.

نتنياهو عازمٌ على تمرير
قانون «يهودية الدولة»
أكد رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو أنه عاقد العزم على
تمرير مشروع قانون «الدولة القومية اليهودية» في صيغة معدّلة ،وذلك
إلصالح عدم التوازن بين مبدأَيْ «يهودية الدولة» ونظامها الديمقراطي
الذي ازداد حدّة على مر السنين.
وذكرت «إذاعة إسرائيل العامة» أنّ نتنياهو قال لمق ّربين منه إنّ هذا
القانون يعتبر ضروريا ً بسبب األصوات التي تعلو وتطعن بكون «إسرائيل
دولة الشعب اليهودي» ،كما أكد عزمه على سنّ قانون يحرم كل الضالعين
في أعمال إرهابية والتحريض على القيام بها من حقوقهم كمواطنين.
وأض��اف أن كل من يدعو إلى تدمير «دول��ة إسرائيل» ال يمكنه أن ينعم
بالحقوق ويتقاضى معاشات التأمين الوطني.

