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مقابلة

س ـنــوات بــالـكــامــل إل ــى جـيــب الــدولــة،
وهو الشرط الذي ترى فيه الحكومة
ف ــرص ــة ج ـي ــدة ل ـت ـت ـبــع أي أم ـ ـ ــوال أو
مشروعات لم يكشف عنها.
«األخبار» علمت من مصدر قضائي
أن قـيـمــة تـســويــة س ــال ــم ،ال ـتــي واف ــق
عليها الجهاز ،يرى القائمون عليها
أنـهــا «أفـضــل املمكن» فــي ظــل األزمــة
االقـتـصــاديــة الكبيرة ،مقابل العجز
عــن اس ـتــرداد أي أم ــوال مـنــه ،فــي ظل
أن ال ــدول ــة ل ــم تـسـتـطــع اسـ ـت ــرداد أي
أموال مهربة بسبب تعقد اإلجراءات
القانونية وصورتها في الخارج.
وأضــاف املصدر« :الـظــروف اختلفت
اآلن وق ـن ــاع ــات امل ـس ــؤول ــن تـغـيــرت،
وهناك ضــرورة للحصول على أكثر
ً
أمــوال ممكنة بــدال عن السجن ،وهو
ما ستتبعه قرارات تصالح أخرى مع
أشخاص آخرين».
امل ـصــدر نفسه تـحــدث عــن استحالة
اسـتـعــادة  %100مــن األمـ ــوال مــن أي
رج ـ ــل أعـ ـم ــال ه ـ ـ ــارب ،ف ـض ــا ع ــن أن
الــدولــة ال تــريــد إن ـفــاق مـبــالــغ طائلة
ف ــي سـبـيــل اسـ ـت ــرداد األمـ ـ ــوال ضمن
ن ـس ـب ــة مـ ـخ ــاط ــرة ع ــالـ ـي ــة ،م ـض ـي ـفــا:
«ال ـ ـ ــروح ال ـث ــوري ــة ال ـت ــي ت ـعــامــل بها
بعض األعضاء السابقني في الجهاز
ح ـم ـلــت طـ ـم ــوح ــات غ ـي ــر واقـ ـعـ ـي ــة ال
يمكن تنفيذها».
لكن ،لم تكشف الحكومة عن مصادر
تــوجـيــه األمـ ــوال (الـ ــدول أو الـبـنــوك)
ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن ح ـســن
سالم ،وخاصة أن أصــوال عدة جرى
استردادها عبر طائرة خاصة كانت
ف ــي م ـطــار ال ـق ــاه ــرة ،حـصـلــت عليها
«امل ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات» ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى حـصــة
شــراكـتــه فــي إح ــدى ال ـشــركــات ،فيما
س ـتــؤول ملكية ال ـف ـنــادق واألراضـ ــي
التي تنازل عنها إلى وزارة السياحة.
أما في التسوية املالية ،فمن املتوقع
التحويل مباشرة إلى خزانة الدولة
لتمويل املوازنة العامة.

وستنظر «العليا» فــي الثالث عشر
م ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ف ــي اس ـت ـك ـمــال
الدعوى التي تضر املصالح املصرية
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ت ـت ـح ــدث
فـيــه م ـص ــادر قـضــائـيــة ع ــن مـســانــدة
«هيئة قضايا الدولة» ملقيم الدعوى
ل ــدى «األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة» بـصــورة
مستترة.
يشار إلــى أن ل ــ«األمــور املستعجلة»
أحـكــامــا أث ــارت ال ــرأي ال ـعــام العربي
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــري عـ ـل ــى ح ـ ــد سـ ـ ـ ـ ــواء ،م ـثــل
ال ـح ـك ــم الـ ـ ــذي ص ـ ــدر الـ ـع ــام امل ــاض ــي
للمرة الثانية فــي تاريخها ،عندما
اعتبرت أول مــرة أنها غير مختصة
في النظر في دعوى تطالب بـ«حظر
أن ـش ـط ــة إس ــرائـ ـي ــل» وغ ـل ــق م ـقــارهــا
بالقاهرة وإدراجها ضمن «الكيانات
اإلره ــابـ ـي ــة» ،ث ــم ب ـعــد ذل ــك ب ــأق ــل من
ش ـهــريــن ق ـضــت ب ـع ــدم االخ ـت ـصــاص
النوعي في النظر في دعوى تطالب
باعتبار إسرائيل «إرهابية».
واملحكمة نفسها لها تاريخ مشابه
مع حركة «حماس» حينما صنفتها
«م ـن ـظ ـمــة إره ــابـ ـي ــة» ف ــي  28شـبــاط
 ،2015ثم في  11آذار من العام نفسه
ق ـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة ال ـط ـعــن
بالحكم وحددت جلسة في السادس
من حزيران  2015قضت أيضًا بعدم
االختصاص في جلسة استئناف.
(األخبار)

تشير نائبة رئيس «معهد الشؤون الدولية» اإليطالي ورئيسة تحرير مجلة «The
 ّ ،»International Spectatorناتالي توتشي ،خالل حديثها عن «التهديد اإلرهابي»
في أوروبا ،إلى خطر جديد يتمثل بـ«المجرمين المشوشين» ،محذرة في سياق آخر من
الواقع المفزع الذي بات يمثله اليمين المتطرف ،في فرنسا على نحو خاص

ناتالي توتشي

«داعش» واليمين المتطرف...
خطر على الجميع

¶ يبدو ّأن «التهديد اإلرهابي» من بني أكبر املشاكل التي
ّ
سيتطور برأيك؟ وكيف نربط
تواجه أوروبا اليوم ،فهل
بينه وبني الحملة الجوية في سوريا والعراق؟
*م ــن املـسـتـحـيــل ت ـقــديــر كـيـفـيــة ت ـطــور الـتـهــديــد
اإلرهـ ــابـ ــي ،وخ ـصــوصــا أن ـن ــا نـشـهــد ع ـلــى نحو
متزايد حاليًا تنفيذ أفــراد مرتبطني بجماعات
جهادية على نحو حر أعماال إرهابية (حتى إنه
ّ
في حالة نيس ،يبدو أن املهاجم لم يكن مرتبطا
بجماعات جهادية).
في معظم الحاالت ،نالحظ أن هؤالء األشخاص
ي ـعــانــون أم ــراض ــا عقلية أو االك ـت ـئــاب ،ولــديـهــم
سجل حافل بالجرائم الصغيرة والعنف .كذلك،
يتبني أن هــؤالء األفــراد ليسوا مسلمني تطرفوا
ع ـلــى م ــر الـ ـسـ ـن ــوات ،إن ـم ــا عـ ـب ــارة ع ــن مـجــرمــن
م ـش ــوش ــن ل ـي ــس ل ــدي ـه ــم ش ـ ــيء ل ـي ـخ ـس ــروه فــي
ال ـح ـي ــاة .ه ــم ف ــي ال ـحــالــة الـطـبـيـعـيــة م ـعـ ّـرضــون
الرتكاب فعل االنتحار ببساطة ،إنما يفضلون
إنهاء حياتهم بطريقة أخرى ّ
يعدونها بطولية،
وال أحــد يعلم كــم ف ــردا مماثال تحمله مختلف
املجتمعات.
في املقابل ،إن ما يجب القضاء عليه نهائيا هو
ّ
املجسدة على نحو عملي
فكرة الجهاد العنفي
بـتـنـظـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ،ال ـ ــذي ي ـجــب ال ـق ـض ــاء عليه
أيضًا .وإن ضرورة القضاء على «داعش» ال تأتي
فـقــط بـسـبــب وج ــود ع ـقــول م ــدب ــرة ف ــي التنظيم
تعطي الـضــوء األخـضــر لتنفيذ أعـمــال إرهابية
في أوروب ــا وفــي العالم ،بل ألن وجــود «داعــش»
يقوي اإليديولوجيا التي تعزز وتـشــرع أفعاال
كـهــذه .وهــذا يعني أن الــرد ال يمكن أن يتضمن
وسـيـلــة واح ــدة أو سـيــاســة واحـ ــدة ،فــالــرد بقدر
ما هو مرتبط بالوسائل العسكرية ،وبالتعاون
االسـ ـتـ ـخـ ـب ـ ّ
ـاري ،يـتـعـلــق ب ــالـ ـت ــوازي بــال ـتــواصــل

والدبلوماسية ،إضافة إلى سياسات التوظيف
واالندماج االجتماعي.
¶ تشير بعض االستطالعات والتحليالت إلــى صعود
الـيـمــن املـتـطــرف فــي أوروبـ ــا .م ــاذا يمكن أن يحقق هــذا
الـيـمــن سـيــاسـيــا ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب ،وه ــل سيؤثر
بسياسات الدول األوروبية داخليا وخارجيا؟
ال أراهــن على أن اليمني املتطرف سيتمكن من أن
يفوز باالنتخابات في أي بلد كبير داخل االتحاد

األسوأ بين أوروبا
األيام ّ
وروسيا ولت وسنرى مزيدا
من البراغماتية
األوروبي ،لكن الخطر الحقيقي الوحيد حاليًا هو
فرنسا ،ولكن حتى في هذه الحالة ،فإن تقديري أن
اليمني املتطرف لن يتمكن من تحقيق فوز أيضا.
هــذا ال ينفي أن هناك صعودا لليمني ،واألحــداث
في أوروب ــا والـشــرق األوســط تــؤدي دورا في دفع
هـ ــذا ال ـص ـع ــود .وح ـق ـي ـقــة ،إن ـن ــي أرى أن الـخـطــر
ال ــواقـ ـع ــي ي ـك ـم ــن فـ ــي أن صـ ـع ــود ت ـل ــك األح ـ ـ ــزاب
اليمينية املتطرفة ،سيدفع بــاألحــزاب الرئيسية
مــن كــا طــرفــي يمني الــوســط ويـســار الــوســط إلى
اعتماد سياسات أكثر يمينية ،وخصوصا في ما
يتعلق بالهجرة.

أجرتها
لور الخوري

¶ بعد األزمة األخيرة في تركيا ،وتوتر العالقات التركية
ـ ـ األوروب ـي ــة ،هــل ستجد أوروب ــا نفسها أم ــام املــزيــد من
التعقيد في أزمة املهاجرين؟
ّ
إذا سادت العقالنية ،فإنه يجب أل ُيضرب االتفاق
ك ـلــه ب ـ ُـع ــرض ال ـح ــائ ــط .ك ــل م ــن تــرك ـيــا واالتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي بــإمـكــانــه االس ـت ـفــادة مــن ه ــذا االت ـفــاق،
لكن ،على االتـحــاد األوروب ــي أن يظهر مــزيــدا من
الـتـعــاطــف بـعــد الـصــدمــة العميقة الـتــي عاشتها
تــركـيــا بـسـبــب م ـحــاولــة االن ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري .في
الــوقــت عينه ،على تركيا أن تفهم جـيــدا أنــه وإن
بقي تحرير التأشيرات من األمــور املحتملة ،فمن
غير املــرجــح أن ُيمنح لها ذلــك طــاملــا بقي قانون
الطوارئ قائما في البالد.
¶ هل من املمكن أن يدفع تراكم األزمــات األوروبية ،التي
تأتي على رأسها األزمة املالية ،بدول أخرى إلى االحتذاء
ُ
بخطوة بريطانيا فتجري استفتاء للخروج من االتحاد؟
ال ،ألن بــريـطــانـيــا حــالــة م ـن ـفــردة .وع ـلــى الـعـكــس،
ّ
فــإن قــرار بريطانيا سيجلب عليها مشاكل على
املستوى االقـتـصــادي فــي العامني املقبلني ،وهي
مشاكل مــن شأنها أن تكون ضخمة ج ـدًا لدرجة
أنها ستجعل أي دولة أوروبية أخرى تتردد قبل
اللعب بالنار.
¶ كيف يمكننا توصيف العالقة األوروب ـيــة ـ ـ الروسية
اليوم ،وخصوصا بعد التراجع الذي شهدته منذ عامني
بسبب األزمة األوكرانية؟
م ــن غ ـي ــر امل ــرج ــح أن تـ ـع ــود ال ـع ــاق ــة األوروب ـ ـيـ ــة
الروسية إلــى مــا كانت عليه قبل عــام  .2014لكن
اعتقادي أن األيام األسوأ قد ولت وانتهت ،وسنرى
مزيدا من البراغماتية من كال الطرفني في مقاربة
العالقة ما بينهما.

