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عربيات  /دوليات

بين الإبهار والإقناع
�أ�سلحة ذكية تواجه الق�ضية؟
 سعدالله الخليل
بين اإلب�ه��ار واإلق �ن��اع ،ت��دور معادلة التأثير والسيطرة على
العقول والمشاعر والنفوس ،في زمن تالشت فيه الحدود بين
العناصر المك ِّونة لألفكار والمعتقدات ،مع القدرة الهائلة لوسائل
االتصال على الضخّ بك ّم هائل من المعلومات واإلشارات واضحة
المعالم مخفيّة المرامي ،بالتزامن مع سهولة المزج بين أكثر من
وسيلة للتأثير ،ليصبح من الصعوبة بمكان الفصل ما بين اإلبهار
واإلقناع ،في القدرة على التأثير ،حيث غلُب على وسائل اإلعالم
خالل العقد الماضي ،جانب اإلبهار على المنحى اإلقناعي وغابت
الحجج المقنعة والبراهين الدامغة ،وب��ات المطلوب من المتلقي
االسترخاء واالكتفاء بالذاكرة السطحية التي تلعب عليها وظيفة
اإلبهار ،وتخدير الجانب العقلي والذاكرة التراكمية التي تغذيها
القناعات الراسخة ،ليُس ّهل بناء قناعات جديدة بصورة تراكمية
تح ّل مكان ما هو مك ّرس ،وربما ما هو مقدّس ،في العقد االجتماعي
وتهيئة األرضية المناسبة للتغيّر الفكري في العقلية لشريحة جلّها
من الشباب المندفع التواق إلى التغيير ،لتأتي وسائل التواصل
االجتماعي وترسخ تلك األفكار.
ب �ه��ذه اآلل� �ي ��ة ،ن �ج��ح ال� �غ ��رب ف ��ي ال �ت �س �ل��ل إل���ى ف �ك��ر الشباب
العربي حامالً معه الفكر الصهيوني والدعاية لكيان االحتالل
«اإلسرائيلي» ،وق��د نجح ال�ع��دو ،بك ّل أس��ف ،في ابتكار أساليب
التغلغل إلى الجسد العربي الشاب ،لبراعته ولتقصير العرب ،فال
ُيالم عدو على جهوده بالسعي إلى تحقيق أهدافه باختراق عقول
أعدائه وقلوبهم ،دفاعا ً عن أفكار وأهداف رسم لها بتأنٍّ وحرفية،
ّ
بغض النظر عن قناعته بصحة وصوابية تلك األفكار والمعتقدات،
�وج��س وأس��ى إل��ى الضعف ال�ع��رب��ي ف��ي كشف تلك
ب��ل ينظر ب�ت� ُّ
المرامي ،والقدرة على االنتقال من دائرة ر ّد الفعل إلى موقع الفعل
في التعاطي مع وعي الشباب العربي حيّال قضية الصراع العربي
ـ «اإلسرائيلي» على أق� ّل تقدير ،وإخراجها من القوالب الرسمية
األيديولوجية التي تص ّورها على أنها منتج ألزم��اتٍ سابقة ،ال
عالقة لها بالواقع اليومي ال ُمعاش للشباب العربي ،فال يعي حيوية
تلك المفردات وعدالة قضيتها وأنّ وراءها معاناة إنسانية ووطنية
وتحمل ذكريات وعواطف وثقافة شعب ألنه لم يتل ّقها سوى من
منابر الوعظ واإلرشاد التي تضع العوائق المباشرة للولوج إلى
ع��وال�م��ه ،م��ن دون أن ت��داع��ب مشاعره ف��ي لحظات االسترسال
في العالم االفتراضي ،مقابل مئات الصفحات التي تغزو عقول
الشباب العربي ،والتي تتغنّى بجميع مناحي الحياة في الكيان،
وت��روج لعشرات المفاهيم وال��رؤى الصهيونية ،ولع ّل أخطرها
تلك التي تتناول يوميات الحياة «اإلسرائيلية» بلغة عربية سلسة
وبسيطة ،إض��اف��ة إل��ى شخصيات ك�ب��ار ال �ق��ادة «اإلسرائيليين»
الحريصين على بناء صالت مباشرة مع الشباب العربي ،وتل ّقي
ردود أفعالهم مهما ك��ان��ت قاسية أو ُم�ح��رج��ة ،ف�لا ض��رر لدى
شخصية بحجم أفيخاي أدرعي ،المتحدث بلسان جيش االحتالل
«اإلسرائيلي» لإلعالم العربي أن يتلقى على صفحته العربية يوميا ً
عشرات بل المئات من التعليقات الشاتمة لكيان االحتالل ،التي
ُتظهر هشاشة جيشه ووحشيته ،بما يؤ ّمن االستثمار المضاعف
المؤسسة العسكرية بتقبل النقد من منطلق
فيُظهر رحابة صدر
ّ
حرية ال��رأي من جهة ،ويفتح الباب أمام ردود مناصرة له تقزِّم
المنطق العربي وال�ح��قّ الفلسطيني بتكرار ع�ب��ارات المديح من
شخصيات تحمل أسماء عربية تفنّن العدو في إنتاجها وتسويقها
عبر منابر استخباراتية ،بما يخدم الحالة التفاعلية التي يتوخاها
العدو في النهاية من تلك الوسائل .يمزج أدرع��ي ،المتقن للغة
والثقافة العربية واإلسالمية والعارف بآلية التفكير العربي ،على
صفحته ما بين الخطاب العسكري واالستماالت العاطفية والدينية
للجمهور العربي المسلم .وال يضيّع الثعلب الصهيوني فرصة
مرور يوم الجمعة من دون أن يتوجه بالدعاء لله قائالً« :أسأل الله
أن يجعلك مباركا ً موفقا ً مسددا ً صالحا ً ومصلحا ً وأبعدك عن أبناء
الحرام ومحبّي اإلج��رام و ُمح ّرضي األط�ف��ال ...الله ّم أنر طريق
أبنائنا وأحبابنا وأبعد عنا شرور أعدائنا» ...ويختم دعاءه بعبارة
«جمعة مباركة»!
وإذا كانت رسائل الناطق باسم جيش االحتالل تعتمد اللعب على
األفكار والعواطف ،فإنّ رسائل أوفير جندلمان المتحدث باسم
رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو واضحة الرؤية ،ومفا ُد
رسالته للعرب« :ك � ّل قياداتكم إرهابية وأفكاركم إرهابية ،وإن
أردتم السالم فهو فقط في أحضاننا .»...هكذا هي الخالصة التي
يتوصل إليها من يتابع نشاطه على مواقع التواصل االجتماعي.
وبعيدا ً عن السياسة والحرب يتغلغل العدو في ذهنية الشباب
ال�ع��رب��ي م��ن ب��واب��ات ص�ف�ح��ات معلنة ،ت ��روج للقيم اإلنسانية
في الكيان ،وتتباهى بقيمة ال�ف��رد ،وتغطي نشاطات اجتماعية
ورح�ل�ات ،ونشاطات في الطبيعة وال�ه��واء الطلق .وال ب��أس من
اإلش��ارة إل��ى أنّ المشاركين هم مزيج من اليهود وال�ع��رب ،بما
يضفي أج��واء أخوية وحميمية ،توحي بالتآخي ،وتضيف على
المكان سحراً ...أو الترويج لفرقة عربية تعزف ما يسمى «النشيد
اإلسرائيلي» ،ويستمتع الحضور بأنغام العود والرق ،فـ«الحياة
جميلة» بـ«عيون عربية إسرائيلية» ،ال يع ِّكر صفوها وجمالها إال
عربي كاره للحياة والحب ،يست ُّل سكينه ،أو يفجر نفسه ،ليفرض
الموت على محبّي الحياة!...
هذه هي الرسائل الخفية والمعلنة التي تحاول تلك الصفحات
إرسالها بالتعاون مع خ ّريجي المؤسسة االستخباراتية تشكل
وحدة مكافحة التحريض إحدى منابرها ،فباإلضافة إلى دورها في
تع ُّقب واكتشاف األفالم التي تتضمن فحوى تحريضية ،وتقديم
شكوى إلدارات المواقع التي تنشر األف�لام إلزالتها ،وتطوير
كلمات مفتاحية باللغة العربية ،لزيادة مدى القدرة على اكتشاف
األف�ل�ام ليشكل المجال الثالث محور الدعاية الصهيونية على
الخط المعاكس للدعاية الفلسطينية ،ردا ً على ما تس ّميه مضامين
التحريض الفلسطيني ،بحسب تعبير الخارجية «اإلسرائيلية»،
ف �ح��رب ال��دع��اي��ة «اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» ،ن ��واة أدوات� �ه ��ا خ��ري�ج��و وح��دة
التجسس اإللكتروني التابعة لجيش االحتالل ،المعروفة باسم
ّ
«الوحدة  ،»8200إضافة إلى خبراء في اللغة العربية والمجتمع
ق��ادري��ن على اخ�ت��راق م��واق��ع التواصل االجتماعي والتحكم به
لخدمة مشاريعها.
أمام حجم القدرات الكبيرة وإمكانية الوصول ،ثمة ما يعرض
ت �س��اؤالً ع��ن أس �ل��وب ال�م��واج�ه��ة وال� ��ر ّد ف��ي ال�ع��ال��م االفتراضي
المطلوب لالنتقال من موقع المفعول به إل��ى الفاعل في عقول
الشباب العربي أوالً ،واالن�ت�ق��ال إل��ى التأثير ف��ي عقلية الطرف
المقابل ،بما يقطع الطريق على الدعاية الصهيونية بالعمل الفاعل
في عقول الشباب الصهيوني ،ليكون بمثابة مشروع بعيد المدى،
لمخاطبة عقول الشباب العربي ،بأسلوب يتماشى م��ع طبيعة
تفكيرهم وتسارع األحداث في الشكل والمضمون ،ويعزّز فيهم
انتماءهم إلى القضايا الكبرى ،بدالً من اتهامهم بترك تلك القضايا
مهب الريح .وم��ا يجري على األراض��ي المحتلة من عمليات
في
ّ
وحجم التضامن الشبابي في العالم العربي ،يؤكد أنّ جيل الشباب
متمسك بقضيته ،وم��ا ي��ري��ده بك ّل بساطة خطاب يحاكي عقله
ِّ
لنصرة تلك القضية ،ال أن يص ّر على خطاب خشبي تحت شعارات
القضية الكبرى التي لم يتخ ّل عنها يوما ً من األيام ...ولن يفعل.
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بين حريق الأحزان وربيع الأوطان
 عبد الرحمن الخليفة
إنّ التطرف الديني الذي غزا العالمين العربي واإلسالمي
في محصلة واقعية يدركها ك ّل متأ ّمل لالحداث ،التي بدأت
في افغانستان برعاية أميركا لطرد االتحاد السوفياتي من
وجهة نظر المجاهدين ،وانهاء الحرب الباردة واالنتصار
على المعسكر االشتراكي ضمن منظومة من األدوات التي
كانت تعمل على حصاره وتفكيكه من الواليات المتحدة
والمديرين الخفيّين ال��ذي��ن ك��ان��وا يوجهون األح ��داث من
خلف ال�س�ت��ار ،وي�س�ت�ع�دّون إلط�ل�اق مرحلة ال �ص��راع مع
الخطر األخضر؛ وقضم األرض في الشرق االوسط تطبيقا ً
ل��ذات النهج في دول القوقاز وأوك��ران�ي��ا ال��خ ...لمصلحة
مشروع أحادي قاهر لمستقبل ك ّل التن ّوع في العالم ينتهي
بمحاصرة الصين وتفكيكها وابتالع آسيا.
انقلب الحلفاء إل��ى أع��داء وتمظهرت طالبان والقاعدة
بمظهر أع��داء الحضارة في اآلل��ة اإلعالمية الغربية ،بعد
أحداث  11أيلول /سبتمبر التي قيل فيها الكثير واشترك
فيها المد ّبرون الكبار إلدارة دفة الصراع نحو افق جديد،
بعد ال�ظ��ن ب��أنّ التفكك ال��ذي ح��دث وخ��رج��ت منه روسيا
االتحادية منهكة القوى منهوبة الثروات وقد تح ّولت بفضل
ابراهيموفيتش الشهير والمافيا الروسية المصنوعة إلى
الغرب ،كان الظ ّن ب��أنّ روسيا لن تشهد إال ت َوهانا ً طويل
األم��د ال تخرج منه إال إل��ى ص��رع��ات داخلية دم��وي��ة ت ّمت
محاولة إشعالها كثيراً.
في اإلتجاه اآلخر كان التخبّط األكبر من نصيب تنظيم
القاعدة ال��ذي ت ّم احتواؤه واختراقه ،ليمثل ص��ورة قاتمة
ودم��وي��ة بعد التح ّول إل��ى ال�ع��راق ليتط ّور إل��ى ما شهدناه

كوالي�س
خفايا

تحت مس ّمى «الدولة االسالمية في العراق والشام» رغم
انها قد وصلت ليبيا ومصر وتونس ،وقد تظهر في اماكن
اخرى.
لم يفكر القادة الحقيقيون للتنظيم األول أو لعلهم فعلوا
وه��م يتج ّمعون اآلن في ما يس ّمى «جبهة النصرة» كيف
جسدته أحداث سجن
تكون بيئة وطن محت ّل بشكل بربري ّ
أبوغريب الصادمة واالنتهاكات العديدة التي وقعت في
العراق إبان فترة اإلحتالل األميركي ،وهي موجهة وترمي
إل��ى ص�ن��ع بيئة ح��اض�ن��ة للعنف األع �م��ى ال�ف��اق��د للمسار
وال�ه��دف بفضل النقشبندية وغيرها توجه إل��ى المعاني
اإلنسانية واآلث��ار الحضارية في المنطقة لهدم ك ّل قيمها
النبيلة وتلطيخها بالدماء والمجازر بال أفق واضح أدّى إلى
جلب اإلس��اءة للدين االسالمي الحنيف ،وهو أحد أهداف
صناعة ه��ذا ال��واق��ع ال �م��زري ال��ذي ش � ّرد الماليين وهدم
العمار واألف �ك��ار ،ليفرز روح� �ا ً همجية وب��رب��ري��ة ال ت ّعي
مصالح أوطانها ،ولم تكن يوما ً ضمن تص ّور المجتمعات
العربية المسالمة .انخرط تيار آخ��ر كبير يمثل اإلسالم
السياسي في الحرب على الدولة السورية ،وبتحالف مع
نفس الجهات التي م ّولت ودعمت تنظيم القاعدة سابقاً،
وعلى خلفية ال�ص��راع م��ع القوميين ال�ع��رب ال��ذي��ن قدّموا
التضحيات األولى في الصراع العربي االسرائيلي ،افرغ
اإلخ� ��وان ك � ّل ش�ع��وره��م ب��ال �م��رارة دف�ع��ة واح� ��دة ،ب�ع��د أن
وج��دوا السند والمم ّول الذي يسير حثيثا ً نحو المشروع
الصهيوني ال��ذي يستند ب ��دوره على االن�ق�س��ام العربي
والتصادم الداخلي لدول المحور المواجهه له.
لم يقرأ اإلخ��وان ه��ذا وال م�ح��اوالت الكيان الصهيوني
للعب ب��أوراق جبهة النصرة في ال�ج��والن وتحويلها إلى
جيش لحد ج��دي��د ،وس��ار ف��ي ذات المسار ال��ذي ال يربط
ال��دي��ن بقضايا ال�ن��اس الحقيقية وبالقيم اإلنسانية ،التي

كانت من صميم الدين وتح ّولت إلى اللهث وراء مكاسب
وقتية زائ�ل��ة ،صرفت ف��ي المهاجر على حساب األوطان
التي أديرت ضدّها الصراعات التي أول ما ضربت ضربت
ال�ش��واه��د ع�ل��ى ح��ق ال�ش�ع��ب الفلسطيني ف��ي ال �ع��ودة إلى
أرضه ،من خالل هذه االضطرابات في مخيمات وجودهم
على األراضي المجاورة ،اسوة بما حدث في أيلول االسود
ف��ي االردن ،كما ح��دث اآلن ف��ي مخيم ال�ي��رم��وك المدينة
الدمشقية الفلسطينية ال�ت��ي ه��دم�ه��ا «داع���ش» والنصرة
ف��ي صراعهما ال�م��ري��ر ،ول�ع� ّل ك � ّل ه��ذا ي�ك��ون كافيا ً ليبيّن
أنّ هذا المسار خاطئ تماماً ،وأن��ه ش� ّوه القضايا العربية
واإلس�لام �ي��ة ،وأن ت�ت� ّم م��راج�ع�ت��ه ب ��دالً م��ن تلقي األوام ��ر
الجاهزة وتنفيذها ،أو االنسياق وراء دعاية إعالمية لم يكن
يوجهها في اإلض��اءة على قضايا العالم
يوما ً من يديرها ّ
العادلة من فك احتكار وتسلط الراسمالية العالمية على
شعوبنا واراضينا.
وم��ن المؤكد وال��واض��ح أنّ ه��ذا المسار ال��ذي انجرفت
إليه العديد من التيارات الدينية وق��د يكون السياسية ال
يؤدّي إال إلى صناعة تاريخ الهزيمة الكبير لهذه المشاريع
العمياء إلى ما ال نهاية .وأن يت ّم اعتماد أنّ الربيع الفعلي هو
التوافق على ثوابت وطنية هي فقط سيادة األوطان وحرية
االنسان والقبول باآلخر شريكا ً دون تطرف؛ أو إقصاء
لمحاولة تعويض النزيف الهائل ماديا ً وبشريا ً ليتوقف
هذا الحريق الذي فجر ك ّل هذه األحزان ويزهر ربيع أوطان
ترتفع بمقام االنسان ،ويجب أال ينسى الجميع أنّ هناك
مشاريع كبرى موازية ومانعة ألحالم وتطلعات شعوبنا
المشروعة ،ت��دار ف��ي المنطقة م��ن قبل ق��وى كبرى يجب
أن نستبصرها ونحن نقيّم توجهاتنا السياسية والفكرية
دوماً ،وإال سنقع دائما ً في مطبات ومنزلقات خطيرة.

�أنقرة :ال توجد بين تركيا ورو�سيا ق�ضايا ال يمكن حلها
أعلن نعمان كورتولموش نائب
رئيس ال���وزراء التركي ،أن��ه ال يرى
ف��ي العالقات م��ع روس��ي��ا قضايا ال
يمكن حلها ،معربا ً عن أمله في تطبيع
العالقات الثنائية بين البلدين قريباً.
وق���ال ك��ورت��ول��م��وش ف��ي مؤتمر
صحفي ف��ي أن��ق��رة أم��س« ،ل��م تكن
ل��دي��ن��ا ن��ي��ة ف���ي إس���ق���اط ال��ط��ائ��رة
الروسية (ال��ق��اذف��ة الروسية التي
أسقطها الطيران التركي في أجواء
سوريا العام الماضي) .ونع ّول على
تصحيح العالقات مع روسيا خالل
فترة قصيرة .ال يمكن لروسيا أو
لتركيا التضحية بها .وال توجد بين
البلدين قضايا ال يمكن حلها».
وأضاف المسؤول التركي أنّ أنقرة
أعلنت بعد ح��ادث إسقاط الطائرة
الروسية ،أنه ال يمكن لتركيا وروسيا
ت��ج��اه��ل بعضهما ال��ب��ع��ض ،فهما
جارتان تاريخياً ،قائالً «كنا نتنافس
في بعض المراحل ،و نتعاون بشكل
وثيق في مراحل أخرى».
من جانبه دع��ا وزي��ر الخارجية
التركي مولود تشاوش أوغلو ،إلى
تشكيل فريق عمل خ��اص بتطبيع
العالقات ،مشيرا ً إل��ى خبرة تركيا
و»إس��رائ��ي��ل» ف��ي تطبيع العالقات
الثنائية .وق��ال ال��وزي��ر التركي إنّ
أن��ق��رة أج��� ّرت ل��ق��اءات م��ع الجانب
«اإلسرائيلي» من أجل مناقشة شروط
الخطوات التي يمكن القيام بها في

المستقبل ،مضيفا ً أنّ أنقرة اقت ّرحت
ذات الطريق لروسيا .وأكد أ ّنه يمكن
إج��راء لقاءات رسمية وغير رسمية
من أجل التوصل إلى حل وسط .من
جهته قال المتحدث باسم الرئاسة
الروسية دميتري بيسكوف ردا ً على
اقتراح وزير الخارجية التركي إنّ أيّ
فريق عمل ال يمكن أن يحل المشكلة
في العالقات مع روسيا ،مؤكدا ً أنّ
موسكو تتوقع من القيادة التركية
تقديم اعتذار ودف��ع تعويضات عن

إس��ق��اط ال��ق��اذف��ة ال��روس��ي��ة .وك��ان
الرئيس الروسي فالديمير بوتين قد
أعلن مؤخرا ً أنّ روسيا تود استئناف
العالقات مع تركيا وتنتظر خطوات
محددة من قبل أنقرة في هذا االتجاه،
لكن أنقرة لم تقدم بعد على هكذا
خطوات.
وأضاف «نسمع تصريحات حول
الرغبة في استئناف العالقات .نحن
أيضا نود استئناف العالقات ،لكن
ليس نحن من قوضها .نحن قمنا بكل

ما بوسعنا طوال عقود لنقل العالقات
الروسية التركية إلى مستوى غير
مسبوق للشراكة والصداقة ،صداقة
الشعبين الروسي والتركي وصلت
بالفعل إلى مستوى عال».
ف��ي غضون ذل��ك ،قالت صحيفة
«ستار» التركية المؤيدة للحكومة
ووسائل إع�لام محلية أخ��رى أمس،
إنّ الرئيس رجب طيب إردوغان اتهم
روسيا بإرسال أسلحة وصواريخ
مضادة للطائرات إلى مقاتلي حزب

العمال الكردستاني المحظور.
وذك��� ّرت الصحيفة أنّ إردوغ���ان
اتهم موسكو في كلمة للصحفيين،
على متن طائرته بعد زي��ارة إلقليم
ديار بكر في جنوب شرق البالد خالل
مطلع األس��ب��وع ،بنقل أسلحة إلى
حزب العمال الكردستاني عن طريق
العراق وسوريا.
ونسبت الصحيفة إلى أردوغ��ان
ق��ول��ه «ف��ي ه��ذه اللحظة يستخدم
اإلرهابيون مدافع وصورايخ مضادة
للطائرات أرسلتها روسيا .المنظمة
االنفصالية اإلره��اب��ي��ة لديها هذه
األسلحة التي سلمت لهم عن طريق
سورية والعراق».
وت��س��ت��خ��دم ال��ح��ك��وم��ة التركية
مصطلح «ال��م��ن��ظ��م��ة االنفصالية
اإلرهابية» لإلشارة إلى حزب العمال
الكردستاني الذي بدأ تمردا ً منذ ثالثة
عقود على الدولة سقط خالله أكثر من
 40ألف قتيل معظمهم من مسلحي
الحزب في جنوب شرق تركيا الذي
تسكنه غالبية كردية.
ورغم أنّ إردوغ��ان سبق أنّ انتقد
روسيا بسبب دعمها للمقاتلين األكراد
في سورية ،فإن التصريحات األحدث
تبدو وكأنها المرة األولى التي يتهم
فيها موسكو بتقديم أسلحة لحزب
العمال الكردستاني ،ال��ذي تصنفه
تركيا والواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي كمنظمة إرهابية.

تح�سن العالقات
يونكر �إلى مو�سكو ال�شهر المقبل والكرملين ي�ستبعد ُّ
قالتْ متحدثة باسم المفوضية األوروب��ي��ة أم��س ،إنّ
رئيس المفوضية ج��ان كلود يونكر واف��ق على حضور
منتدى في روسيا الشهر المقبل ،في خطوة قد تثير النقاش
حول عالقات االتحاد األوروبي المتوترة مع موسكو.
وقالتْ المتحدثة «الرئيس يونكر تلقى دعوة ويعتزم
المشاركة ف��ي المنتدى االق��ت��ص��ادي ال��دول��ي ف��ي سان
بطرسبرغ يوم  16حزيران»« .سينتهز الفرصة لينقل
للقيادة الروسية ولجمهو ٍر واسع النطاق رؤية االتحاد
األوروب���ي ،فيما يتعلق بالوضع الراهن للعالقات بين
االتحاد وروسيا».
كما أك��دتْ المتحدثة أنّ المفوضية تتفق تماما ً مع
المبادئ الرئيسية للنهج ال��ذي تتبعه ال��دول األعضاء
وعددها  28دولة اتجاه روسيا.
و منذ عشرة أي��ام قال مسؤولون أوروب��ي��ون ،إ ّن��ه لم
يتضح ما إذا كان يونكر الذي دعا إلى تحسين العالقات

مع روسيا سيقبل دع��وة الكرملين ،رغ��م أنّ مسؤولين
روس توقعوا حينها حضوره .ووصف مسؤول باالتحاد
األوروب��ي أيّ زيارة من هذا النوع ،بأ ّنها عالية المخاطر
السياسية وأكد على أنّ حضور يونكر سيتوقف على عدم
حدوث تدهور كبير في العالقات مع روسيا قبل الزيارة.
من جهته ،قال الكرملين إنّ من غير المرجح أن تؤدي
زي��ارة يونكر الشهر المقبل ،إلى انفراجة في العالقات
المتوترة بين روسيا واالت��ح��اد األوروب���ي لكن موسكو
مستعدة دائما للحوار.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين« ،لن
أكون مفرطا ً في التفاؤل عندما يتعلق األمر بالبحث عن
مؤشرات على انفراج في كل تحرك منفصل (من االتحاد
األوروبي)» .وتابع قوله «لكن الرئيس (فالديمير) بوتين
تحدث مرارا ً عن اهتمامه واهتمام موسكو بقيادة وتوسيع
نطاق مثل هذا النوع من الحوار».

رئي�س من �أ�صل جزائري
لأكبر مجموعة يهودية في �أوروبا

مر�شح «ليبرتاري»
النتخابات الرئا�سة الأميركية

�ن» فرنسيس خليفة» رئيسا ً
عُ � ّي� َ
جديدا ً للمجلس التمثيلي للمؤسسات
اليهودية ف��ي فرنسا ،ليكون أول
شخص من السفارديم يتسلم هذه
المسؤولية بعد هيمنة األشكيناز
لنحو نصف قرن.
وال��رئ��ي��س ال��ج��دي��د خليفة من
مواليد وهران في الجزائر ،ويبلغ من
العمر  63عاماً ،وجاء خلفا ً لروجيه
كوكيرمان ( 79عاما) الذي بقي في
هذا المنصب لثالث سنوات ،وكان
خليفة المرشح الوحيد خالل اجتماع
الجمعية العامة للمجلس التمثيلي
للمؤسسات اليهودية الذي يمثل 70
جمعية.
وبتعيين خليفة ،وهو من اليهود
ال��س��ف��اردي��م ،على رأس الممثلية
ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ل��ي��ه��ود الفرنسيين
يكون أول شخص من السفارديم،
ويعتبرخليفة ناشط سابق في حركة
بيتار للشبيبة من اليمين الصهيوني
المتطرف ،التي تدعو إل��ى الدفاع
عن الذات ،دون أن يتردد أعضاؤها
ف��ي اس��ت��خ��دام ال��ق��وة ف��ي ال��ش��ارع
أحيانا ً .

أعلن الحزب الليبرتاري األميركي رسميا ً أ ّن��ه اختار
غ��اري جونسون الحاكم السابق ،لوالية نيو مكسيكو
مرشحا ً له لالنتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين
الثاني المقبل.
وأصبح جونسون بذلك أول مرشح النتخابات الرئاسة
األميركية ،وق��ال بعد انتخابه في مؤتمر لهذا الحزب
الصغير في أورالن��دو بوالية فلوريدا «أنا أقول الحقيقة
وال أك��ذب» .وأض��اف أنه يع ّول على صراحته واستياء
الناخبين من السياسيين التقليديين لجذب األصوات.
ويرجح أن ينافس جونسون في االنتخابات المرشح
ّ
الجمهوري دون��ال��د ت��رام��ب ال��ذي حصل على األغلبية
المطلوبة ليترشح باسم حزبه ،وهيالري كلينتون التي
يبدو أنها واثقة من فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي.
وك��ان الحاكم السابق لنيو مكسيكو قد ترشح باسم
الحزب في انتخابات  2012وحصل بالكاد على أصوات
 1%من الناخبين.
لكن جونسون يع ّول هذه السنة على الفوضى التي
ق��د تنجم ع��ن ف��وز ت��رام��ب ف��ي االن��ت��خ��اب��ات التمهيدية
للجمهوريين ،والمشاكل التي تعاني منها صورة كلينتون
ليحسن نتائجه.
يُذكر أنّ التيار الليبرتاري في الواليات المتحدة الذي
يؤيد الحريات الفردية وتقليص دور الدولة في االقتصاد،
صغير لكنه يتمتع بحيوية كبيرة.
وكان جونسون قد ص ّرح مطلع الشهر الجاري « أنني
المرشح الذي يختزل كل المطلوب في شخصه» ،مضيفا ً «

خ��ل��ي��ف��ة ق����ال ف���ي ت��ص��ري��ح��ات��ه
للصحفيين ،إ ّنه «يضع واليته تحت
شعار التسامح الصفر ،في مواجهة
ك��ل م��ا يتعلق ب��م��ع��اداة السامية
خصوصا ً على شبكات التواصل
االجتماعي».
وت��أت��ي تسميته ف��ي وق��ت سجل
أكثر من  800عمل أو تهديد «معاد
للسامية» خالل عام  ،2015أي نحو
 % 40من األعمال العنصرية ،التي
ار ُتكبت في فرنسا ،علما ً بأنّ اليهود ال

يمثلون من سكان فرنسا سوى .% 1
وأوض��ح خليفة أنه سيعمل على
محاربة «مناهضة الصهيونية»،
التي يعتبرها «طريقة جديدة لعمل
المعادين للسامية ف��ي المجتمع،
وتتميز بالدعوة إلى حركات مقاطعة
للمنتجات اإلسرائيلية خصوصا ً من
اليسار المتشدد في فرنسا» ،مؤكدا ً
أ ّنه سيعمل بشكل سريع لحظر حركة
«بي دي أس» ،التي تنشط لمقاطعة
منتجات كيان العدو «اإلسرائيلي».

قالت مصادر إعالمية
روسية إنّ تغيير
هيكلية جماعة الرياض
والوفد المفاوض قد
ت ّم االتفاق عليه في
زيارة وزير الخارجية
السعودي عادل الجبير
إلى موسكو ،وإنّ التزام
موسكو بقبول حصرية
تمثيل وفد جماعة
الرياض كان مشروطا ً
بخروج محمد علوش
وأسعد الزعبي من الوفد
وإضافة صالح مسلم
عن األكراد وهيثم مناع
عن المعارضات األخرى
وفك الترابط بين كل من
يدخل الهدنة والعملية
السياسية مع «جبهة
النصرة».

�شقيق �سائق
المال من�صور
يُقا�ضي م�س�ؤولين
�أميركيين

رفع شقيق الرجل الذي ُقتل
برفقة زعيم حركة «طالبان»
اإلرهابية المال أختر منصور
ب��غ��ارة أميركية جنوب غرب
باكستان ،قضية ضد مسؤولين
أميركيين يتهمهم فيها بالقتل
واإلرهاب.
وك��ان المال منصور يتنقل
ف��ي س��ي��ارة ق��رب بلدة «أحمد
وال» ف��ي  21أي���ار حين ُقتل
بغارة أميركية من طائرة بدون
طيار ،في ضربة قوية للحركة
ال��ت��ي ت��ش��ن ح���رب ع��ص��اب��ات
ف��ي أفغانستان منذ اإلطاحة
بنظامها في .2001
ووصف مسؤولون أميركيون
ال��رج��ل اآلخ��ر ال��ذي ُقتل بأ ّنه
«مقاتل ث��ان» ،إال أنّ مسؤولي
أم��ن باكستانيين ق��ال��وا إ ّن��ه
«سائق اسمه محمد عزام كان
يعمل ف��ي ش��رك��ة (الحبيب)
لتأجير السيارات في كويتا،
المدينة المركزية في المنطقة».
وق���ال شقيقه محمد قاسم
«ع��زام كان رجالً بريئا ً يسعى
لتأمين قوت أطفاله األربعة ،وقد
ُقتل»« ...هناك تقرير للشرطة
ص��در ي��وم الـ 25من أي��ار جاء
فيه ،أنّ مسؤولين أميركيين
ال أع����رف أس��م��اءه��م تحملوا
م��س��ؤول��ي��ة ه���ذا ال���ح���ادث في
وسائل اإلعالم ،وأريد العدالة،
وأطلب تقديم شكوى قضائية
ضد المسؤولين عن الحادث»...
« شقيقي بريء وكان فقيرا ً جداً،
وترك أربعة أطفال صغار وكان
المعيل الوحيد للعائلة ،هدفي
هو إثبات ب��راءة شقيقي ،وأن
ال يتم تقديمه على أ ّنه مقاتل،
ولكنه ك��ان مجرد س��ائ��ق»...
«والعائلة لم ُتطلب حتى اآلن
تعويضا ً لمقتله».
وأكد مسؤولون في الشرطة
واإلدارة ال��م��ح��ل��ي��ة ت��ق��دي��م
ال��ش��ك��وى ،إال أن��ه��م رف��ض��وا
التعليق على الخطوات التي
ستتخذها السلطات لمتابعة
القضية.

أنا على يسار هيالري في المسائل االجتماعية ،ومحافظ
أكثر من تيد كروز في المسائل االقتصادية .فأنا أمثل أفضل
ما في هذين العالمين».
في غضون ذلك ،دعا بيرني ساندرز أحد المرشحين عن
الحزب الديمقراطي في االنتخابات الرئاسية األميركية،
هيالري كلينتون إلى اختيار مرشحها لنيابة الرئاسة من
اليسار.
وقال ساندرز خالل برنامج تلفزيوني على شبكة (أن
بي سي) «هذا يعني أن يكون هناك مرشح قادر على جذب
العائالت المتواضعة والشبان وعلى تشجيع حصول
مشاركة أكبر في االنتخابات».
ولم يعد ساندرز سناتور فيرمونت ( 74عاماً) قادرا ً
على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ،ومع ذلك يواصل
حملته بحماسة وال يزال يلقى تأييدا ً واسعا ً ويواصل الفوز
في عدد من الواليات.
وق��د تمكن س��ان��درز م��ن ج��ذب ناخبين م��ن الشبان
والمستقلين ،وفئات من الناخبين الذين تسعى كلينتون
لجذبهم حتى موعد االنتخابات في تشرين الثاني المقبل.
وردا ً على سؤال حول احتمال أن تطلب كلينتون من
سناتور فيرجينيا الديمقراطي تيم كين أن يكون مرشحها
لنيابة الرئاسة ،قال ساندرز «إنه شخص أكن له الكثير من
التقدير».
ويُعتبر تيم كين وسطيا ً لدى الديمقراطيين ،ودائما ً ما
يدعو إلى ض��رورة قيام تعاون مع الجمهوريين لتمرير
االتفاقات داخل الكونغرس.

