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عربيات
دوليات

م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ب��اح �ث�ين وال �ع��ام �ل�ين في
م� ��راك� ��ز أب � �ح� ��اث وم ��ؤس � �س ��ات س �ي��اس �ي��ة
أمل��ان�ي��ة ،املحطات األس��اس�ي��ة الحالية في
العالم العربي .محطات مفصلية «تؤسس
ل �ق �ط �ي �ع��ة ت ��اري �خ �ي ��ة ف� ��ي ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ين
املجتمعات العربية والنظم االستبدادية،
ّ
التي شكلت ،في أجزاء عديدة من املنطقة،
ثقافة سياسية خ�لال العقود املاضية»،
حسبما جاء في خطة الدراسة.

حريق إقليمي

ُ
ن �ش��رت دراس ��ة للباحث األمل��ان��ي شتيفن
روزي � � � �ن � � ��ي ،امل � �ه � �ت� ��م ب� ��ال � �ش� ��رق األوس � � ��ط
وال� �ش ��ؤون ال �ع��رب �ي��ة وي �ع �م��ل ل ��دى معهد
«غيغا» لألبحاث السياسية (مقره مدينة

تجسس

ه��ام �ب��ورغ األمل ��ان� �ي ��ة) ،وذل� ��ك ع �ل��ى م��وق��ع
املركز اإللكتروني ،تحت عنوان «سوريا:
من حرب أهلية إلى حريق إقليمي هائل».
ينظر روزيني في بداية دراسته بتشاؤم
ً
إل��ى ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا ،ق��ائ�لا إن��ه «ف��ي
السنة الثالثة لالنتفاضة السورية ليس
هناك نمط واضح».
وبشأن التوصل إلى حل لألزمة القائمة،
ي��وض��ح روزي� �ن ��ي ،ال� ��ذي أن �ج��ز أط��روح��ة
دك � �ت� ��وراه ع ��ن ح� ��زب ال �ل ��ه ال �ل �ب �ن��ان��ي ،أن
«ال ال�ن�ظ��ام وال ال�ط�ي��ف ال��واس��ع م��ن ق��وى
امل �ع ��ارض � ُ�ة ،ي �ب��دو ق � ��ادرًا ع �ل��ى ال �ف ��وز في
ال �ص��راع امل � ّ
�دم ��ر ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة .ك�ث�ي��ر من
ينّ
امل��ؤش��رات تب أن��ه في النهاية لن يكون
هناك سوى خاسر .في الصراع السوري
ث�م��ة ت ��ورط واض ��ح ل�ل�ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��ات
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ،ال � �ت� ��ي إم� � ��ا ت� ��دع� ��م ال �ن �ظ ��ام
أو األط � �ي� ��اف امل �خ �ت �ل �ف��ة م� ��ن امل� �ع ��ارض ��ة،
ديبلوماسيًا وعسكريًا وماليًا .وبالتالي
من العصيان املدني إل��ى الحرب األهلية
أصبحت سوريا في حالة حرب بالوكالة».
ويستنتج ال��دك �ت��ور روزي �ن��ي أن س��وري��ا
ه��ي ال �ي��وم امل �س��رح امل��رك��زي ل�ل�ص��راع من
أج� ��ل ب �ن ��اء ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د ف ��ي ال �ش��رق
األوسط بعد «الربيع العربي» ،مشيرًا إلى
أن «معاناة السكان والتدمير الكبير الذي
يحصل ال يمكن تصوره».
ل �ك �ن��ه م ��ع ذل � ��ك ي � ��رى أن � ��ه ي �ن �ب �غ��ي وض��ع
ح��د ل�ج��رائ��م القتل ال�ت��ي ي�ق��وم بها أن��اس
ّ
م��ن ال� �خ ��ارج ،وال �ع �ن��ف امل �س��ل��ح وم�ع��اق�ب��ة
مرتكبي الجرائم قانونيًا وعسكريًا.
ويقول إن «الشك في األسباب السياسية
ّ
والنتائج العكسيةُ ،يحتم أن يكون البديل
ه��و التدخل سياسيًا على ن�ط��اق واس��ع،
وأن ي��دف��ع أص� �ح ��اب ال� �ش ��أن إل ��ى تجنب
ال��وس��ائ��ل ال�ع�س�ك��ري��ة وال �ت��وس��ط للعمل
على إيجاد مفاوضات سياسية لتقاسم
السلطة».

اإلسالم املتشدد
في صحيفة «دراديو» اإللكترونية ،أجرى
ال �ص �ح��اف��ي آن � ��دري ه��ات �ي �ن��غ ،ح � ��وارًا مع
الخبير األملاني في شؤون املنطقة رئيس
مركز البحوث حول العالم العربي ،غونتر
ماير ،تحت عنوان «الجهاديون مجهزون
بأسلحة جيدة للغاية».
ّ
يحذر الخبير األملاني من تصاعد التسلح
ف � ��ي أوس � � � ��اط اإلس�ل��ام � �ي�ي��ن امل� �ت� �ش ��ددي ��ن
ف � ��ي س � ��وري � ��ا ،م� �ش� �ي� �رًا إل� � ��ى أن ت �ح �ق �ي��ق

سوريا هي اليوم المسرح
المركزي للصراع من أجل
بناء النظام الجديد في
الشرق األوسط
الصراع بين اإلسالميين
والعلمانيين يتشابك
مع تشكيالت أخرى تضر
بالتطور السلمي

أن �ه ��ا ت � �ح � ّ�ررت ال ت � ��زال ت �ش �ه��د م �م��ارس��ة
االستبداد الوحشي والتعذيب والفوضى
وان � �ع� ��دام ال� �ك� �ف ��اءة وال �ت �ع �ص��ب ال��دي �ن��ي،
ول �ي��س ه �ن��اك س �ل �ط��ة م ��رك ��زي ��ة» .وي�ل�ف��ت
إل ��ى ال ��وض ��ع االق �ت �ص��ادي ح �ي��ث ش�ه��دت
ل �ي �ب �ي��ا ،ال ��دول ��ة ال �غ�ن �ي��ة ب��ال �ن �ف��ط ،ت��راج��ع
صادرات النفط بنسبة  90في املئة .وساد
البؤس والسرقة وعمليات القتل اليومية
وال �خ �ط��ف .ويستنتج ال�ك��ات��ب أن نتائج
ال� �ت ��دخ�ل�ات ال �غ��رب �ي��ة ل ��م ت �ح �ق��ق ال �ح��ري��ة
وح �ق��وق اإلن �س��ان واالزده� � ��ار ،ب��ل يجري
إخفاء ذلك بحكمة.

تغيير دموي

األم � ��م امل �ت �ح��دة ف ��ي اس �ت �خ ��دام األس �ل �ح��ة
الكيميائية في خان العسل في ضواحي
ال�ع��اص�م��ة ال�س��وري��ة دم �ش��ق ،ل��م ي��ؤك��د أن
نظام األسد هو الذي ارتكبها ،مشيرًا إلى
أن ال �ق��رار ال�ص��ائ��ب ي �ك��ون ب��وق��ف إرس ��ال
األسلحة الغربية إلى سوريا.
ي �ق��ول م��اي��ر ف��ي امل �ق��اب �ل��ة« :م �ن��ذ ش�ه��ري��ن،
أوض��ح (رئيس فرنسا فرنسوا) هوالند،
أن�ن��ا ن��رس��ل أس�ل�ح��ة إل��ى ث ��وار علمانيني
أو م �ع �ت��دل�ي�ن ،ل �ك��ن م� ��ع ذل � ��ك ع �ل �ي �ه��م أن
يكونوا حذرين ،إزاء الجماعات املتشددة
اإلس�لام �ي��ة ال�ج�ه��ادي��ة ،ال�ت��ي تختفي في
امل �ن��اط��ق ذات ال �ص �ل��ة .وه� ��ذا وه� � ٌ�م ت ��ام»،
�وى األب� � ��رز ف ��ي إط ��ار
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ال� �ق � ُ
التنظيمات الجهادية املسلحة في سوريا
ه��ي تنظيم ال�ن�ص��رة ال�ق��ري��ب م��ن تنظيم
القاعدة.
وي�ل�ف��ت الخبير األمل��ان��ي إل��ى ال�ع��دي��د من
«ال �ج �م��اع��ات امل�ت�ط��رف��ة ل�ل�غ��اي��ة» األخ ��رى
التي قد تأتي معظمها من الدول العربية
«ال �س �ن �ي��ة» ،م �ث��ل أول �ئ��ك ال��ذي��ن اك�ت�س�ب��وا
خبرة من القتال في العراق وليبيا ،مؤكدًا
مشاركة ما بني  70و« 90جهاديًا» أملانيًا
يقاتلون إلى جانب املتمردين اإلسالميني
ضد النظام في سوريا.

نتيجة تدخالت الغرب
وف � � ��ي ص� �ح� �ي� �ف ��ة «ب� ��رل � �ي � �ن� ��ر» ال� ��واس � �ع� ��ة
االنتشار ،بدا املؤرخ غوتز آلي ،متشائمًا
خ�لال ع��رض��ه لنتائج الربيع ال�ع��رب��ي؛ إذ
«مفاوضات شرق
يقول في مقالة بعنوان
ُ
أوس�ط�ي��ة» ،إن «ليبيا ال�ت��ي م��ن املفترض

امل� � � � �ح � � � ��رر ال � � �س � � �ي� � ��اس� � ��ي ف � � � ��ي ص� �ح� �ي� �ف ��ة
«فرانكفورتر ألغيماينة» رينر هيرمان،
ك�ت��ب ال �ع��دي��د م��ن امل �ق ��االت ال �ت��ي ت�ت�ن��اول
ُما ي��دور في البلدان العربية ،منها مقال
نشر ف��ي  16آب امل��اض��ي بعنوان «تغيير
دم��وي» ،يرى فيه أن مصر تشهد صراعًا
ب�ي�ن ط��رف�ي�ن ال ي�م�ك��ن ال �ت��وف �ي��ق بينهما:
الديموقراطية العلمانية باملعنى الغربي،
واإلسالميني الذين يتجذرون في املجتمع
ويحولون سلطتهم من حكم ديموقراطي
إل��ى حكم الغالبية لألقلية ،حيث يخسر
املسيحيون ،مشيرًا إلى أن الطرفني بعد 3
سنوات من إطاحة الرئيس حسني مبارك
لم يتوصلوا إلى صياغة لغة مشتركة.
يختصر ال�ك��ات��ب امل�ه�ت��م ب �ش��ؤون ال�ش��رق
األوس � � � ��ط ،وص � ��ف ال� ��وض� ��ع ف� ��ي ال �ع��دي��د
م ��ن ال �ب �ل��دان ال �ع��رب �ي��ة ب ��أن ال� �ص ��راع بني
اإلس�ل�ام �ي�ي�ن وال �ع �ل �م��ان �ي�ين ي �ت �ش��اب��ك مع
تشكيالت أخرى تضر بالتطور السلمي.
ف�ف��ي ليبيا ت��رس��ان��ة ه��ائ�ل��ة م��ن األسلحة
تملكها ميليشيات في ظل غياب سيطرة
سلطة م��رك��زي��ة ق��وي��ة ،وف��ي اليمن تشكل
ح��رب تخوضها ط��ائ��رات م��ن دون طيار
(أميركية) ضد تنظيم القاعدة ،خطرًا على
إمكانية ح�ص��ول إج�م��اع ب�ش��أن «ال�ح��وار
ال��وط �ن��ي» .وف ��ي س��وري��ا وال� �ع ��راق ت�ق��وم
«ال �ق��اع��دة ب�ت��وس�ي��ع ن �ف��وذه��ا ع �ل��ى نحو
درام��ات �ي �ك��ي .وف��ي ت��ون��س ي �س��ود ال�ت��وت��ر
بعد اغتيال اثنني من املثقفني العلمانيني
(شكري بلعيد ومحمد البراهمي).
ولعل العبارة األه��م التي تختصر وضع
األم ��ة ال�ع��رب�ي��ة ف��ي م�ق��ال��ة ه�ي��رم��ان ق��ول��ه:
«ف��ي ال�س�ن��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي،
أصبح العالم العربي برميل ب��ارود كما
لم يحدث من قبل في التاريخ الحديث».

واشنطن تعترف« :ذهبنا بعيدًا جدًا» بالتجسس!

في أول اعتراف من واشنطن حول قضية
التجسس أق� ّ�ر وزي��ر الخارجية األميركي
ج � � ��ون ك � �ي� ��ري ب � � ��أن ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
«ذهبت بعيدًا جدًا» في مجال التجسس.
وه� ��ي امل� � � ّ�رة األول� � ��ى ال �ت ��ي ي �ع �ت��رف ف�ي�ه��ا
م �س��ؤول ح�ك��وم��ي ب��وض��وح ب�م�م��ارس��ات
م �ث �ي��رة ل �ل �ج��دل ت�ت�م�ث��ل ب�ت�ن�ص��ت «وك��ال��ة
األم��ن ال�ق��وم��ي» على ات �ص��االت مواطنني
وم �س��ؤول�ي�ن ف��ي أوروب� � ��ا .وج� ��اء اع �ت��راف
كيري بعد ح��وال��ي عشرة أي��ام على نشر
سلسلة من الفضائح تخللتها تسريبات
ون�ف��ي ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وحلفائها
االوروب �ي�ين .وق��ال كيري خ�لال مشاركته
في مؤتمر من واشنطنّ ،
«أقر لكم ،كما فعل
الرئيس (ب ��اراك أوب��ام��ا) ،ب��أن بعض تلك
ال�ع�م�ل�ي��ات ذه��ب ب�ع�ي�دًا ج �دًا وسنحرص
ع �ل��ى أن ال ي �ت �ك��رر ذل� ��ك ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل».
وأكد الوزير االميركي أن الرئيس أوباما
«م�ص�م��م ع�ل��ى م �ح��اول��ة ت��وض�ي��ح األم ��ور
وأنه يقوم بمراجعة تلك املمارسات كي ال
يشعر أحد بأنه قد خدع».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أق ��رت ل�ج�ن��ة االس �ت �خ �ب��ارات
ف� ��ي م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ م � �ش� ��روع ق ��ان ��ون
ً
خ� � �ج � ��وال إلص � �ل� ��اح ال� � �ق � ��وان �ي��ن امل �ن �ظ �م��ة

ألنشطة التجسس التي تمارسها وكاالت
االس �ت �خ �ب��ارات .وم �ش��روع ال �ق��ان��ون ال��ذي
ّ
أقرته اللجنة بأغلبية  11صوتًا مقابل ،4
يواجه عقبات عدة قبل أن يصبح قانونا
وي ��دخ ��ل ح �ي��ز ال �ت �ن �ف �ي��ذ ،وم� ��ن أب � ��رز تلك
العقبات إق ��راره ف��ي جلسة عامة ملجلس
الشيوخ وكذلك إقراره في مجلس النواب،

علمًا أن البرملانيني اإلصالحيني عازمون
على أن يكون االصالح جذريا وأن يحظر
بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات
الشخصية التي تقوم بها حاليا «وكالة
االمن القومي».
ّ
وينص املشروع الذي تقدمت به السناتورة
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة داي ��ان فاينشتاين ،التي

أقرت لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ مشروع قانون إلصالح القوانني املنظمة للتجسس (أ ف ب)

دافعت حتى االن عن أنشطة وكالة االمن
ال� �ق ��وم ��ي ،ع �ل��ى اس� �ت� �ح ��داث م �ن �ص��ب ف��ي
«م�ح�ك�م��ة م��راق�ب��ة وك ��االت االس�ت�خ�ب��ارات
ال�خ��ارج�ي��ة» ،وه��ي محكمة خاصة تعود
اليها مسؤولية إج��ازة اس�ت�خ��دام برامج
امل��راق �ب��ة االس �ت �خ �ب��اري��ة او م �ن �ع �ه��ا .كما
سيرغم القانون املسؤولني في الوكاالت
االس�ت�خ�ب��ارات�ي��ة ع�ل��ى إب�ل�اغ ال�ك��ون�غ��رس
بأي انتهاك للقوانني من قبل موظفيهم.
غير ان التعديل ال ينص على وقف عملية
جمع البيانات الهاتفية لكل االتصاالت
ال� � �ت � ��ي ت � �م� ��ر ب � ��أح � ��د م � � � � � ��زودي ال � �خ ��دم ��ة
االميركيني.
وفي حني يستمر السجال بني األميركيني
واألوروبيني حول التجسس ،انتقل الجدل
أم��س ال��ى آسيا .إذ استدعت إندونيسيا
س �ف �ي��ر اس �ت��رال �ي��ا غ��ري��غ م ��وري ��ات ��ي ب�ع��د
أن أف ��ادت مجلة «دي��ر شبيغل» االملانية
وصحيفة «ذي سيدني مورنينغ هيرالد»
االسترالية ب��أن االستخبارات االميركية
استعملت س �ف��ارات أس�ت��رال�ي��ة ف��ي آسيا
ل��رص��د ت� �ب ��ادل م �ع �ل��وم��ات .وع �ل��ى اإلث� ��ر،
أعربت بكني عن «قلقها الشديد» وطالبت
«بتوضيحات وتفسيرات».

مقتل زعيم طالبان باكستان

قالت مصادر أمنية إن زعيم
طالبان الباكستانيةُ ،حكيم الله
محسود (الصورة) ،قتل في
هجوم بطائرة أميركية بال طيار
أمس ،في أحدث ضربة للجماعة
املتشددة واألكثر خطورة في
باكستان .وكانت تقارير قد
أعلنت مقتل محسود عدة مرات
من قبل ،لكن عدة مصادر
من االستخبارات والجيش
واملتشددين في باكستان ،أكدت
في وقت متأخر أمس أنه قتل
في غارة على منطقة وزيرستان
الشمالية .وقال مسؤول أمني
رفيع «يمكننا أن نؤكد أن حكيم
الله محسود قتل في غارة بطائرة
بال طيار».
(رويترز)

إطالق نار في مطار
لوس أنجليس
ُ
أخلي مبنى واحد على األقل
في مطار لوس أنجليس الدولي،
أمس ،إثر حادث إطالق نار أدى
إلى إصابة شخصني على األقل
بجروح ،كما أفاد مسؤولون
وتقارير إعالمية .وقال مسؤول
في املطار على «تويتر» ،إن «هناك
حادثًا جاريًا في مطار لوس
انجليس الدولي» ،فيما أظهرت
املشاهد التي بثتها محطات
التلفزة شخصًا ينقل إلى سيارة
إسعاف .ولم يتضح ما إذا كان قد
ألقي القبض على مطلق أو مطلقي
النار .وأفادت صحيفة «لوس
أنجليس تايمز» بأن مشتبهًا فيه
أصيب بجراح إلى جانب عامل
في مصلحة سالمة النقل ،مشيرة
إلى أنه أخلي املبنيان الرقم  2و3
في املطار .وكان يمكن رؤية مئات
املسافرين يغادرون احد املباني.
(أ ف ب)

ً
 40قتيال بني الحوثيني
والسلفيني في اليمن
قال قيادي سلفي في اليمن إن
املتمردين الحوثيني هاجموا
أمس بلدة في شمال البالد
يسيطر عليها خصومهم من
السلفيني ،وإن عدد القتلى نتيجة
االشتباكات الطائفية املستمرة
منذ ثالثة أيام ارتفع إلى 40
قتيالّ .
وتفجر القتال يوم األربعاء
املاضي رغم جهود الوساطة التي
تبذلها الحكومة للحفاظ على هدنة
بدأت منذ أواخر العام املاضي
في محافظة صعدة الخارجة
عن سيطرة السلطة املركزية في
صنعاء منذ فترة طويلة .وقال
املتحدث أبو اسماعيل الحجوري،
إن جميع القتلى من السلفيني ،وإن
ما ال يقل عن  200شخص آخر
أصيبوا خالل هجوم الحوثيني
على بلدة دماج.
(رويترز)

