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قضية

ّ
ما زالت فرنسا تلملم خيبة تركها وحيدة في حملة شن هجوم عسكري على سوريا.
فرنسا فرانسوا هوالند أرادت استكمال التحالف السياسي ــ العسكري مع الواليات املتحدة
بالصيغة التي أرساها نيكوال ساركوزي ،تابع ومتبوع .لكن الخيبات الفرنسية تتالى ،وآخرها
اكتشاف متأخر أن الحليف االميركي ليس سوى الـ«بيغ بروذر» القديم الذي ّ
يتجسس على اإلدارة
الفرنسية وعلى املواطنني من خالل «وكالة األمن القومي» .ملاذا استدعت الخارجية الفرنسية
السفير األميركي أمس؟

تجسست على  70مليون فرنسي
أميركا ّ

باريس تحت «الصدمة»
صباح أيوب

طلب ضمانات
طلبت فرنسا أمس رسميًا من السفير االميركي تشارلز ريفكني ،بعد استدعائه الى
مقر الخارجية ،أن يقدم لها ضمانات بعدم إجراء ّ
تنصت على اتصاالت فرنسيني بعد
ّ
اآلن .وقال املسؤول في الخارجية أليكساندر جيورجيني «ذكرناه بأن هذا النوع من
املمارسات بني شركاء غير مقبول البتة» .وسيبحث وزير الخارجية لوران فابيوس
ه��ذا امل��وض��وع مع نظيره األميركي ج��ون كيري في لقاء مرتقب في مقر الخارجية
ُ
الفرنسية اليوم قبل اجتماع لـ«أصدقاء سوريا» في لندن .وسبق أن استدعي السفير
األميركي في االول من تموز املاضي ليقدم توضيحات في أعقاب كشف املعلومات
االول��ى حول ممارسات وكالة االم��ن القومي االميركية .من جهتهّ ،
رد البيت األبيض
على املوضوع بالقول إن واشنطن تجمع من الخارج معطيات «من النوع نفسه الذي
تجمعه كل الدول».

األردن

ّ
تجسست
فرنسا هي من بني الدول التي
عليها «وكالة األمن القومي» االميركية
(إن إس إي) .الخبر ليس ج��دي �دًا ،فهذا
بالضبط ما أظهرته بوضوح ،منذ أيار
امل��اض��ي ،ال��وث��ائ��ق التي ّ
سربها املوظف
ال �س��اب��ق ف ��ي ال��وك��ال��ة إدوارد س �ن��ودن.
الفضيحة التجسسية ال��دول �ي��ة تتالت
ف�ص��ول�ه��ا ،وف��رن �س��ا ك��ان��ت ح��اض��رة في
م �ع �ظ��م ال ��وث ��ائ ��ق ك �ن �ظ��ام « ّم �س �ت �ه��دف»
ب��ال�ت�ج�س��س وك ��دول ��ة م�ص��ن�ف��ة م��ن قبل
واش�ن�ط��ن «ع ��دوًا ي�ج��ب مهاجمته» كما
ج��اء ح��رف�ي��ًا ف��ي ال�ت�س��ري�ب��ات .ل��م تشعر
ب��اري��س أن�ه��ا م �ه��ددة حينها ول��م يرفع
ال��رئ �ي��س ف��ران �س��وا ه��والن��د أي ش�ك��وى
مباشرة لنظيره األميركي باراك أوباما
ول��م يحشد لتحريك مجلس األم ��ن ،بل
اك �ت �ف��ى ب � �ـ«رف� ��ض» ش �ف �ه��ي واس �ت �ن �ك��ار
ب��اه��ت .ح�ي�ن�ه��ا ،ك��ان ه�ن��اك خ�ط��ر أوح��د
ي �ح��دق ب�ف��رن�س��ا وال �ب �ش��ري��ة وه ��و ن�ظ��ام
بشار األسد.
ت �ت��ال��ت ال �ف �ض��ائ��ح ال �ت��ي ط��ال��ت ف��رن�س��ا
واالت �ح��اد االوروب ��ي ب�ين أي��ار وح��زي��ران
وت � �م� ��وز ّ امل � ��اض � ��ي ،وأظ� � �ه � ��رت ال ��وث ��ائ ��ق
التي تكفل بنشرها اإلع�لام البريطاني
واألمل � ��ان � ��ي (ال ال �ف��رن �س��ي ح �ي �ن �ه��ا) ،أن

فرنسا كانت حاضرة في معظم الوثائق التي سربها سنودن (أرشيف)
الوكالة االستخبارية االميركية زرع��ت
ميكروفونات سرية في مبنى «االتحاد
األوروب � � ��ي» ف��ي واش �ن �ط��ن وف ��ي مكاتب
االتحاد في األم��م املتحدة في نيويورك
وح�ت��ى ف��ي مبنى البعثة الرئيسية في
ب��روك �س��ل ،ل�ك��ن أح� �دًا ل��م ي�ت�ح��رك ج� ّ�دي��ًا.
اخ �ت��رق��ت ال��وك��ال��ة االس �ت �خ �ب��اري��ة ن�ظ��ام
البعثة االوروب �ي��ة املعلوماتي والبريد
اإلل �ك �ت��رون��ي ل �ك��اف��ة ال ��وف ��ود األع� �ض ��اء،
وال � ��وف � ��د ال� �ف ��رن� �س ��ي ض� �م� �ن ��ًا .ت �ن� ّ�ص �ت��ت
واشنطن أيضًا على م�ح��ادث��ات الوفود
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ف��رن �س �ي��ة امل �ش ��ارك ��ة ف��ي
اجتماعات األمم املتحدة .وتجاه كل ذلك،
اكتفى ه��والن��د ووزي��ر خارجيته ل��وران
فابيوس باالستنكار الشفهي .ثم جاءت

ّ
التجسسي
فضيحة برنامج «ب��ري�س��م»
الذي تعتمده «إن إس إي» ليشمل جميع
م�س�ت�خ��دم��ي «م��اي �ك��روس��وف��ت» و«آب� ��ل»
و«غ��وغ��ل» و«ي��اه��و» وغيرها في أنحاء
العالم ،أي املواطنني الفرنسيني ضمنًا.
ّ
ُج� ��ل م��ا ق��ام��ت ب��ه ال �ح �ك��وم��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
حينها ك��ان ال��دع��وة ال��ى تأجيل انعقاد
امل�ح��ادث��ات ح��ول إق��ام��ة منطقة للتبادل
الحر بني ضفتي األطلسي ،ولم تستجب
دع� ��وت � �ه� ��ا ف � �ع � �ق ��دت ال � �ق � �م ��ة ب� �م� �ش ��ارك ��ة
ال�ف��رن�س�ي�ين .ث��م ف��ي ت �م��وز ف�ت��ح االدع ��اء
الفرنسي تحقيقات أولية حول برنامج
«ب��ري �س��م» .ل��م ت �ق� ّ�دم ف��رن�س��ا أي ش�ك��وى
رسمية ضد الواليات املتحدة ولم تقطع
عالقاتها الدبلوماسية معها بعد وابل

جدة ضبط التحالف األردني السعودي
عبداهلل الثاني في ّ

وقعت عمان في حيرة ــ
ومخاض ــ التناقض بني
حليفيها األقربني ،الواليات
املتحدة والسعودية؛
األولى مضت قدمًا في طريق
التسويات والتفاهمات،
بينما َواظبت الثانية على
سياستي الحرب بال توقف
إسقاط النظام السوري.
حتى ّ
هل تخلص زيارة امللك
جدة،
عبدالله الثاني ،إلى ّ
األردنيني من ارتباك يشل
سياستهم الخارجية ،وربما
الداخلية أيضًا؟

ناهض حتر
ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ط ��ال ان �ت �ظ��اره��ا ،أق �ل��ه منذ
رم�ض��ان امل �ب��ارك ال�ف��ائ��ت ،حصلت أخ�ي�رًا؛
رب� �م ��ا ص �ح��ة امل� �ل ��ك ال� �س� �ع ��ودي ع �ب��دال �ل��ه
ب��ن ع �ب��دال�ع��زي��ز ت�ح�س�ن��ت ب�ح�ي��ث أص�ب��ح
ب��إم �ك��ان��ه اس �ت �ق �ب��ال ن �ظ �ي��ره األردن � � ��ي ،أو
أن األخ�ي��ر ل��م يعد يمكنه تأجيل البحث
ف��ي املستجدات ال��دول�ي��ة ـ�ـ اإلقليمية ذات
ال�ط��اب��ع ال��درام��ات�ي�ك��ي؛ ف�م��ن ش�ف��ا ال�ح��رب
ال� �ت ��ي ح � ��ددت واش �ن �ط ��ن ت��وق �ي �ت �ه��ا ،ب�م��ا
ي �ت�ل�اءم ت �م��ام��ًا م ��ع ال �خ �ط��ط ال �س �ع��ودي��ة،
إل��ى م�ف��اج��أة التفاهم االس�ت��رات�ي�ج��ي بني
موسكو وواشنطن ،تفاهم بدأ بحل سريع
وج ��ذري مللف ال�ك�ي�م��اوي ال �س��وري ُ(ي�ق��ال
في عمان أن امللك عبدالله الثاني كان أول
م��ن ناقشه م��ع ال ��روس) ث��م انتقل إل��ى ما
بدا أنه شهر عسل أميركي ــ إيراني ليس
امل �ل��ف ال �ن��ووي س ��وى ع �ن��وان��ه ال�ع��ري��ض،
وت�ح�ت��ه ه �ن��اك ج�ن�ي��ف  2وال �ت��واف��ق على
ح��ل م�ت��وازن ل�لأزم��ة ال�س��وري��ة ،ومكافحة
اإلره � ��اب (ف � ُ�ي س��وري��ا وال �ع ��راق وال �ش��رق
األوس � ��ط) ،وأط ��ر س��ال�ك��ة ل�ح�ل��ول واق�ع�ي��ة

ف ��ي ال �ب �ح��ري��ن وال � �ع ��راق ول� �ب� �ن ��ان ...ف��إل��ى
أي��ن سيمضي ال�ق�ط��ار ال��روس��ي اإلي��ران��ي
األميركي ،املنطلق بقوة ،غير آبه بالقوى
اإلقليمية املضادة من الرياض إلى أنقرة
إل��ى ت��ل أب�ي��ب؟ م��ا ه��ي امللفات املطروحة،
وم� ��ا ه ��و ن �ط��اق �ه��ا ،وم� ��ا ه ��ي م �ج��االت �ه��ا
األمنية واالقتصادية ،وما هي مساراتها،
وف��ي ال�خ�لاص��ة :م��ا ه��و ش�ك��ل ومضمون
إدارة املنطقة في املرحلة املقبلة؟ وما هو
دور إيران فيها ــ بينما كل الدالئل تشير
إل��ى ط��اب�ع��ه ال �ق �ي��ادي ـ �ـ؟ ل�ي��س ث�م��ة س��وى
األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ت �ص��دع رأس ال�س�ع��ودي��ة،
وت �م�ل�أه��ا ب �م �ش��اع��ر ال �ه��زي �م��ة وال �خ ��ذالن
والخسارة ،ما يدفعها إلى اتخاذ مواقف
سياسية متطرفة ليست معهودة عنها،
م �ث ��ل االم� �ت� �ن ��اع ع� ��ن م �خ��اط �ب��ة اج �ت �م��اع
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أم��م امل �ت �ح ��دة ،وح�ت��ى
رف� ��ض ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س األم � ��ن ال ��دول ��ي،
وال �ت �ح��ري��ض ض��د ج�ن�ي��ف  ،2وم��واص �ل��ة
ت��زوي��د امل �ت �م��ردي��ن ب��ال �س�لاح وامل�س�ل�ح�ين
والغطاء السياسي ،وتكثيف التفجيرات
في العراق ،ومنع الحلول السياسية في
لبنان والبحرين إلخ.

ليس لألردن مصلحة
في الحرب وال في التمرد
المسلح ضد دمشق
بالنسبة إل��ى ع� ّ�م��ان ،ك��ان ت�لاف��ي ال�ح��رب
أش�ب��ه ب�ي��وم ع�ي��د ل��م يستطع امل�س��ؤول��ون
األردن� �ي ��ون ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ف��رح�ه��م ال�غ��ام��ر
ب��ه؛ فالحرب باهظة الكلفة بالنسبة إلى
األردن ع �ل��ى ج�م�ي��ع األص� �ع ��دة ال��وط�ن�ي��ة
واالن� �س ��ان� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة واألم �ن �ي ��ة،
واقتناع الدولة األردنية العميق بمخاطر
إس� �ق ��اط ال �ن �ظ��ام ال � �س ��وري ب��ال �ق��وة ع�ل��ى
ّ
يتغير .ليس
النظام والكيان األردنيني لم
لألردن مصلحة في الحرب وال في التمرد
املسلح ضد دمشق ،وال في تمركز اإلرهاب
ع �ل��ى ح� � ��دوده ،وال ب��االن �ق �س��ام امل��ذه �ب��ي،

وال ب��ان �ه �ي��ار ال � �ع � ��راق ،وال ب��ال�ت�ص�ع�ي��د
ض��د إي ��ران .على ال�ع�ك��س ،مصالح عمان
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ث�ل��اث :اس �ت �ق��رار س ��وري
ظهير لالستقرار األردني ،ونجاح للعراق
يستعيد الشراكة االقتصادية والنفطية
مع ه��ذا البلد الحليف ،وإط��ار من تفاهم
ً
ع��رب��ي ي �ع��رق��ل ح�ل�ا إس��رائ �ي �ل �ي��ًا للقضية
الفلسطينية على حساب الكيان األردني.
غ�ي��ر أن ع�م��ان تصمت ح�ت��ى ع��ن اإلع�ل�ان
ع��ن ه ��ذه امل��روح��ة م��ن امل �ص��ال��ح ال�ك�ب��رى،
متمسكة بتظهير مواقفها بالعالقة مع
ال�س�ع��ودي��ة ال�ت��ي ت�ع� ّ�د م�ن��ذ  2003ال��داع��م
االق�ت�ص��ادي والسياسي الرئيس للبالد.
ول � ��م ت� �ت ��واف ��ر ،ب� �ع ��د ،ال� � �ظ � ��روف ،ال �خ �ي��ال
السياسي ،وال�ج��رأة ،بل وربما العروض
التي توازن الثقل السعودي.
ل��م يكن األم��ر م��ع السعودية هكذا دائمًا؛
ف�م��ن دون ال �غ��وص ف��ي ال �ت��اري��خ البعيد،
ي �ك �ف��ي أن ن �س �ت��ذك��ر ال � �ص� ��راع األردن� � � ��ي ـ�ـ
ال� �س� �ع ��ودي امل ��ري ��ر وال �ع �ل �ن��ي ف ��ي أع �ق��اب
دخ� ��ول ال� �ع ��راق إل ��ى ال �ك��وي��ت ع ��ام ،1990
حينها اصطفت عمان مع الرئيس الراحل
ص��دام حسني حتى النهاية ،بينما كانت

