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ترجمات

�أوباما وتقدير الموقف
ال�سعودي ـ الفرن�سي في �سورية
} عامر نعيم الياس



أعلن الرئيس األميركي في السابع من آب الماضي عن «ضربات
محدودة» على مواقع تنظيم «داعش» بهدف حماية الخبراء األميركيين
والطائفة األيزيدية من خطر «اإلب��ادة» .شهر بعد هذا اإلع�لان ،خرج
الرئيس األميركي في ذكرى أحداث الحادي عشر من أيلول ليعلن عن
انخراط بالده في صراع طويل األمد هدفه «ال َطموح» «تدمير داعش»،
متحاشيا ً إرسال قوات ب ّرية إلى المنطقة .حاول أوباما قدر اإلمكان
رسم ّ
خط يفصله عن سلفه جورج دبليو بوش وحربه الشهيرة على
اإلرهاب .فالرئيس األميركي مؤمن بنجاح االستراتيجية المتّبعة في
اليمن والصومال ،ويريد سحب هذا النجاح على حربه ض ّد «القاعدة
الجديدة» .هي ح��رب على مراحل «هدفنا واض��ح ،سنضعف تنظيم
الدولة اإلسالمية وند ّمره في نهاية المطاف من خالل استراتيجية
شاملة ومتواصلة لمكافحة اإلره��اب» .مؤكدا ً على «مالحقة عناصر
التنظيم أينما كانوا» ،وذلك في إشارة واضحة إلى سورية التي ش ّكلت
منذ بداية تبلور فكرة التحالف الدولي اإلقليمي ض ّد «داعش» ،محور
عد ٍد من التساؤالت ،التي تكفل اإلجابة عنها سبر مدى جد ّية اإلدارة
األميركية الحالية في حربها الجديدة على «داعش».
يخص هذه النقطة ،أعلن الرئيس األميركي أنّ بالده ستهاجم
وفي ما
ّ
اإلرهابيين أينما وجدوا« .لن نتردّد في التح ّرك ض ّد الدولة اإلسالمية
ف��ي س��وري��ة كما ف��ي ال��ع��راق» .م��ش��دّدا ً على ع��دم التعامل م��ع الدولة
السورية ،فالنظام السوري وفقا ً لتوصيفه «لن يستعيد أبدا ً شرعيته
المفقودة» ،واالستعاضة عن ذلك بتدريب «المعارضة المعتدلة» في
سورية وتسليحها لتكون األداة لمحاربة الجيش السوري وتنظيم
«ال��دول��ة اإلسالمية»« ،م��ع استمرار البحث عن ح�� ّل سياسي لألزمة
السورية».
ف��ي ض��وء االستراتيجية األميركية للحرب على تنظيم «الدولة
اإلسالمية» في سورية تحديداً ،يمكن تسجيل المالحظات التالية:
ـ تبنّي الرئيس األميركي ب��اراك أوباما تقدير الموقف السعودي
ـ الفرنسي ح��ول س��وري��ة ،س���واء على مستوى التعامل م��ع الدولة
السورية ،أو على مستوى البديل القائم على إعادة إنتاج الح ّل القديم
ـ الجديد المستمر منذ  43ش��ه��راً ،وه��و دع��م ما يس ّمى «المعارضة
المسلّحة المعتدلة» في سورية .لكن هذه الم ّرة في سياق أكثر شرعية
على المستويين الدولي واإلقليمي .ولع ّل في التسريبات التي تحدّثت
عن موافقة مملكة آل سعود على فتح معسكرات لتدريب المجموعات
المسلّحة في سورية ،ما يشير إلى إعادة إنتاج الرهان على الميليشيات
العميلة للغرب ف��ي س��وري��ة ف��ي إط��ار ال��ح��رب الجديدة ألوب��ام��ا على
«داعش».
ـ على مستوى التكتيك داخل سورية في المرحلة األولى من الحرب
على «داعش» ،تبنّى الرئيس األميركي الخيارات السعودية ـ الفرنسية
مع مراعاة الجانب التركي وخياراته أيضاً .فالهدف المشترك ألدوات
واشنطن في المنطقة سواء كانوا عن يمينها أو عن يسارها ،تدمير
س��وري��ة ،واستمرار ال��ص��راع داخلها بما يضمن بقاء الفوضى في
البالد .هنا ،لم يذكر الرئيس األميركي في استراتيجيته الخطوات
الواجب ا ّتباعها لمنع تد ّفق اإلرهابيين األجانب للقتال في «الحرب
المقدّسة» في سورية والعراق والتي تح ّولت اليوم بقرار أميركي إلى
«حرب على اإلرهاب» ،بل أيضا ً ترك هذا الملف إلدارة صراع الحلفاء
بوساطة وزير الخارجية األميركي جون كيري في اجتماع جدّة الذي
يض ّم وزراء خارجية ع��دد م��ن ال���دول العربية منها لبنان واألردن
ومصر ،ودول مجلس التعاون الخليجي ،إلى جانب تركيا.
ـ مراعاة ّ
خط أوباما األحمر القائم على عدم التورط الب ّري ،استعيض
عنه بدعم الخيارات األميركية البديلة في المنطقة ،سواء البشمركة
الكردية ،أو المجموعات المسلّحة العميلة للغرب في سورية ،وذلك
في مؤشر على أمرين :األول ،محاولة أوباما الحفاظ على مسافة مع
حرب سلفه بوش االبن على اإلرهاب .والثاني ،ضمان عدم استنزاف
القدرات البشرية األميركية بما يضمن س ّد ثغرة ضغط الرأي العام
األم��ي��رك��ي ف��ي ّ
ملف ح��رب ج��دي��دة على اإلره���اب سِ متها األساسية
التنفيذ على مراحل ،والرهان على إدارة حرب استنزاف طويلة األمد
مع المحور المعادي لواشنطن في المنطقة.
ّ
سياسي لألزمة
ل
ح
عن
البحث
ـ حديث الرئيس أوباما عن ضرورة
ّ
السورية يعكس أحد أه��داف الرهان على حرب االستنزاف الجديدة
تحت ستارة محاربة تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي ،وه��ي محاولة دفع
سياسي يراعي المصالح األميركية
الدولة السورية إلى القبول بح ّل
ّ
عبر محاولة تغيير موازين القوى على األرض م ّرة أخرى.
ـ ال��دور السعودي محوري في سياسات اإلدارة األميركية في ما
يخص الملف السوري .ولع ّل في اإلعالن عن فتح معسكرات لتدريب
ّ
«المعتدلين» السوريين في السعودية ،واجتماع وزراء خارجية دول
المنطقة برئاسة كيري في جدّة ،فضالً عن العملية التي أودت بحياة
القائد العام لما يسمى «حركة أحرار الشام» السلفية اإلرهابية مع كامل
«قيادات» الحركة ،ما يعكس وجود غطاء أميركي للخيار السعودي في
سورية ولبنان واليمن.
إذاً ،أعلن الرئيس باراك أوباما عن استراتيجيته بغطاء غير مباشر
من الكونغرس األميركي ،وبغطاء مباشر من األمم المتحدة التي أعلن
أمينها العام أنّ الحرب على «داعش» ليست بحاجة إلى موافقة مجلس
األمن ،وذلك في خطوة تستهدف عزل روسيا والصين عن قرار بهذه
الموجهة ضمن
األهمية ،بما يشير إلى طبيعة هذه الحرب الجديدة
ّ
استراتيجيّة أميركية أوسع إلدارة الصراع مع موسكو دولياً ،ومع
طهران إقليميا ً على أرض سورية والعراق .لكن ردود الفعل الروسية
واإليرانية مرفق ًة بالتهديد الذي أطلقه الشهر الماضي وزير الخارجية
السوري وليد المعلّم ،تعكس هي األخرى مدى تعقيد خيارات الرئيس
األميركي على األرض السور ّية .فاإلعالن االستعراضي الستراتيجية
كونية ال يكفي إذا كان المحور المضا ّد يملك أدوات فعل على األرض
تتجاوز القول إلى الفعل.

 كاتب سوري

�أوباما يُطلق ا�ستراتيجيته لمحاربة «داع�ش» و�سط ّ
تحديات وانتقادات
و«�إ�سرائيل» تغتنم فر�صة «المو�سم» وتعمل «ب ّياعة �ص َور»!
بينما كان أوباما يقدّم لألميركيين تص ّورات عن حملته
الحربية للقضاء على اإلرهاب الجديد المتمثل بـ«داعش»،
كان غيره يحاول اغتنام فرصة هذه الحملة لكسب المال
من جهة ،وإشعال المنطقة أكثر فأكثر.
وبحسب الصحف األميركية الصادرة أمس ،فإنّ أوباما
تع ّرض النتقادات كثيرة بسبب استراتيجيته التي أعلنها،
والتي قال إنها ستعتمد على الخطوات ذاتها التي اعتمدها
في كل من اليمن والصومال .متباهيا ً بأن سياسته في اليمن
والصومال تع ّد مثاال ً واضحا ً لما ينتظر مستقبل سورية
والعراق ،من خالل االعتماد على القوة الج ّوية األميركية
والقوات الب ّرية المحلية.
وذهبت الصحف األميركية إلى أبعد من انتقاد مسار

«وا�شنطن بو�ست» :ا�ستراتيجية �أوباما
للتعامل مع «داع�ش» جاءت مت� ّأخرة
علّقت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية في افتتاحيتها أمس على
خطاب الرئيس باراك أوباما بشأن استراتيجيته للتعامل مع «داعش»،
وقالت إن إعادة صوغ السياسة األميركية للتكيّف مع الواقع العنيد في
الشرق األوسط ،الذي تسبّبت فيه الحرب األهلية في العراق وفشل إدارة
أوباما في التعامل معه ،وتجلّت في خطاب الرئيس لألميركيين مساء
األربعاء جاءت متأخرة ،لكن ليس تماماً« .فال يزال هناك وقت لهزيمة داعش
واستعادة دولة العراق الموحدة ،حتى لو كانت فدرالية ،وإرساء استقرار
السالم والحكم اإلنساني في سورية».
وأ ّك��د أوباما باقتناع أنّ أيّ من هذا لن يحدث من دون تدخل أميركي
طويل المدى ومستديم يشمل القوة العسكرية وتركيز كبير على العمل
الدبلوماسي.
وتابعت الصحيفة« :وكما قال الرئيس أيضاً ،وللمرة األولى ،فإن الضربات
األميركية على داع��ش ال يمكن أن تقتصر على جانب واح��د من الحدود
السورية العراقية ،فالطائرات الحربية األميركية والطائرات من دون طيار
يجب أن تالحق داعش أينما كان ،وهذا يشمل مالذاته في سورية».
يرحب الكونغرس بالتزام أوباما
وأعربت الصحيفة عن أملها في أن
ّ
الجديد ويوافق على األموال التي قد يطلبها لتدريب «المعارضة السورية
المعتدلة» وتسليحها ،وأيضا ً إعادة بناء القوى الكردية والس ّنية والحكومية
في العراق.
ورأت «واشنطن بوست» أيضا ً أنّ الكونغرس أمامه واجب يتمثل في
ض��رورة مناقشة السياسة والتصويت على التفويض بالمهمة .وأكدت
الصحيفة ضرورة النقاش العام داخل الكونغرس للمساعدة في تعزيز تلك
األجزاء في استراتيجية أوباما التي ال تزال مح ّل شكوك« .فقد ذكر أوباما أن
سياسته في اليمن والصومال تع ّد مثاال ً واضحا ً لما ينتظر مستقبل سورية
والعراق ،من خالل االعتماد على القوة الج ّوية األميركية والقوات الب ّرية
المحلية» .لكن الصحيفة تقول إن الصومال دولة فاشلة ،واليمن بالكاد
سليم ،وتظل الدولتان حاضنتين لإلرهاب الخطر.

«نيويورك تايمز» :ا�ستراتيجية �أوباما لمواجهة
«داع�ش» تترك للرئي�س المقبل حربا ً م�شتعلة
غير مكتملة
انتقدت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية إعالن أوباما توسيع الحملة
العسكرية لمحاربة «داع��ش» .وقالت إنه من خالل األمر بحملة عسكرية
مستم ّرة ض ّد المتط ّرفين اإلسالميين في سورية والعراق ،فإن أوباما وضع
بشكل فعّ ال مسارا ً جديدا ً للفترة الباقية من رئاسته ،وربما يضمن أنه سينقل
لخلفه حربا ً مشتعلة غير مكتملة مثلما فعل معه سلفه جورج بوش.
وترى الصحيفة أن تلك الحرب ستكون من نوع مختلف تماماً ،ليست
مثل العراق أو أفغانستان إذ كان ال يزال هناك عشرات اآلالف من القوات
األميركية عندما أدّى أوباما ال َق َسم الرئاسي قبل ستّ سنوات ،وعلى رغم أنّ
أوباما قارنها بالهجمات صغيرة المدى والمتفرقة ض ّد اإلرهابيين في أماكن
مثل اليمن والصومال ،فإنها لن تكون كذلك أيضاً .بل إن المعركة الم ّتسعة
جيلي أبقى الواليات
ض � ّد «داع���ش» ستكون الفصل المقبل في ص��راع
ّ
المتحدة في حالة حرب بشكل أو بآخر منذ ثالثة عشر سنة عندما وقعت
أحداث أيلول عام  .2001فتلك المرحلة الجديدة التي يش ّنها رئيس تتوانى
شعبيته العامة ،لن تشمل وجود كثير من القوات األميركية على األرض،
بل يبدو مؤكدا ً أنها ستتطلب مزيدا ً من القصف األميركي أكثر م ّما حدث في
الصومال واليمن.
واعتبرت الصحيفة أنّ االختبار األساس الذي سيواجهه أوباما خالل
السنتين الباقيتين له في الحكم ،سيتمثل في م��دى قدرته على سحق
الجماعات «الجهادية» بأقل قدر من الخسائر األميركية .وقد اعترف أوباما
بأن استئصال سرطان مثل «داع��ش» سيستغرق وقتا ً من دون أن يقدم
تقديرات محدّدة.
وفي افتتاحيتها ،قالت «نيويورك تايمز» إنه مع وضع أوباما أميركا في
وضع االستعداد للحرب ،فإنه من المهم أن يكون هناك نقاش حول مدى
تكلفة هذا النهج ،فالبنتاغون كان لديه «شيك على بياض» في العراق
وأفغانستان ،وك��ان الثمن ال��ذي تجاوز تريليون دوالر عبئا ً كبيراًعلى
أميركا.

روالن دوما :فرن�سا تعاني التبعية للقرارات الأميركية
اجتمع أعضاء الناتو في  4و 5أيلول في نيوبوت
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة .وك����ان ال��ب��ن��د األس�����اس على
جدول األعمال :أوكرانيا .ففي حين تتطالب أوكرانيا
بالتحالف وتنظر في إحياء عملية االنضمام ،يجب
على الناتو ات��خ��اذ ق��رار ف��ي ش��أن إرس���ال مساعدات
مادية إلى كييف.
الفرنسي األسبق روالن دوماس،
الخارجية
وزير
ّ
يبدي قلقه إزاء انشقاق الناتو وتداعيات هذا االنشقاق
على الدبلوماسية الفرنسية.
{ هل هناك سبب لبقاء الناتو؟
 من الممكن أن يكون هناك سبب ألولئك الذينيديرونها .تاريخيا ،ك��ان حلف األطلسي عبارة عن
عسكري ذي كفاءة جغرافية محدودة .وكان
تحالف
ّ
هدفه إنهاء الحرب مع ألمانيا .فإذا نظرنا إلى مجموعة
ه��ذه العوامل ،نجد أن ليس هناك من سبب لبقائها.
وألن��ن��ي ك��ن��ت وال أزال ف��ي ال��خ��ارج��ي��ة ،ف��ق��د ق ّررنا
تفكيك التحالفات .فعملنا على إزالة الحلفين :الحلفين
األط��ل��س��ي وح��ل��ف وارس����و .وق��د أزي���ل حلف وارس��و
تماماً ،أما حلف األطلسي فال.

هذه الحرب العتيدة ،فاعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز»
أنّ أوباما من خ�لال األم��ر بحملة عسكرية مستم ّرة ض ّد
المتط ّرفين اإلسالميين في سورية والعراق ،فإنه يضع
بشكل فعّ ال مسارا ً جديدا ً للفترة الباقية من رئاسته ،وربما
يضمن أنه سينقل لخلفه حربا ً مشتعلة غير مكتملة مثلما
فعل معه سلفه جورج بوش.
في هذا الوقت ،كان العدو الصهيوني يف ّتش عن سبل
أكثر لإلفادة من هذه الحرب .وإذا كانت هذه الحرب التي
ستشعل المنطقة أكثر فأكثر خير إفادة لـ«إسرائيل» ،فال
ضير من استغنام الفرص ،واالستفادة من األموال التي قد
ّ
تضخها الدول المنضوية في الحلف الذي سيشنّ الحرب
على «داعش» ،والسبيل األمثل إلى ذلك ،استنفار أسطول

��وس��ع و ُدعِ�����م (م���ع بولونيا
ك��م��ا أنّ ه���ذا ال��ح��ل��ف ت ّ
ودول البلطيق) .ويكفي االس��ت��م��اع إل��ى أمينه العام
راسموسين ،إلدراك أنّ الناتو قد أصبح أداة للحرب.
{ تدعو أوكرانيا الناتو للمساعدة وتسعى إلى دمج
التحالف ،ما رأيكم؟
 يتدخل الناتو في ك ّل أمر ،وكيف ألمينه العام أنيخاطب قائالً« :أدعو روسيا إلى عدم إرسال األسلحة
للناطقين باللغة الروسية ف��ي أوك��ران��ي��ا» .كيف لهذا
ّ
يتدخل
الحلف الذي أنشأ إلنهاء الحرب ض ّد ألمانيا أن
ف��ي قضايا غ��اي��ة ف��ي األه��م��ي��ة مثل قضية أوكرانيا؟
وبما أننا نتكلم عن ن��زع السالح (م��ع انهيار االتحاد
السوفياتي) ،فقد أص�� ّر نظيري الروسي على الناتو
ل��ع��دم ام��ت�لاك األسلحة ف��ي ال��ب�لاد ال��ت��ي ك��ان��ت تش ّكل
جزءا ً من حلف وارسو ،أي التي كانت على مقربة من
ح��دوده��ا .ه��ذا هو جوهر ال��س�لام .ك��ان الكل موافقاً.
لكن األميركيين لم يحسبوا لألمر حساب .فأرسلوا
األسلحة إل��ى ب�لاد البلطيق وبولونيا .وم��ن هنا نشأ
الخالف لدى وصول بوتين إلى الحكم .قال« :لم تفوا
أي مصلحة لتحريض
ب��وع��ودك��م» .ليس لدينا فعالً ّ

األقمار االصطناعية في أج��واء الشرق األوس��ط ،ورصد
تح ّركات «داعش» في العراق وسورية ولبنان ،والتقاط
صور ...وبيعها لمن يدفع أكثر!
وإذا كانت صحيفة «يديعوت أح��رون��وت» قد كشفت
منذ أي��ام قليلة عن صفقة بين «الموساد» الصهيوني»
وواشنطن ،وشراء األخيرة صورا ً لتح ّركات «داعش» ،فإنّ
موقع «وال�لا» العبري كشف أمس أنّ تركيا اشترت في
اآلونة األخيرة من «إسرائيل» معلومات استخباراتية عن
تح ّركات تنظيم «داع��ش» في العراق وسورية بماليين
ال��دوالرات .وأنّ أنقرة اشترت صورا ً توضح أماكن تمركز
التنظيم وتح ّركاته وطرق مدّه بالسالح والمنافذ التي يصل
من خاللها السالح.

وقالت الصحيفة إن تشكيل تحالف دول��ي يض ّم دوال ً عربية وحلفاء
غربيين والواليات المتحدة مه ّم لمنح الشرعية لعملية تقودها أميركا .كما
أن الشركاء سيكونون بحاجة إلى تعليق مصادر تمويل «داع��ش» وغلق
الحدود التركية أمام تجنيد المسلحين وإدخال األسلحة .ويجب أن ُتقنِع
الدول العربية الس ّنية الس ّنة الذين يجذبهم «داعش» بأن التنظيم يعبّر عن
رؤية لإلسالم يجب رفضها.
وخلصت الصحيفة في النهاية إل��ى القول ب��أنّ التدخالت العسكرية
األميركية في الشرق األوسط عادة ما أثارت غضب العرب حتى عندما كانت
أميركا تنفق مليارات الدوالرات على برامج تحقق الفائدة في مجاالت الصحة
والتعليم ،وقد أعرب أوباما عن ثقته في أن خطة مواجهة «داعش» ستنجح،
ويبدو أن في الوقت الراهن يدرك المخاطر التي يقوم بها.

«والال»« :المو�ساد» باع تركيا �صوراً
لتح ّركات «داع�ش» في العراق
ذك��ر موقع «وال�ل�ا» العبري أنّ تركيا اشترت في اآلون��ة األخ��ي��رة من
«إسرائيل» معلومات استخباراتية عن تح ّركات تنظيم «داعش» في العراق
وسورية بماليين الدوالرات .وأضاف الموقع أن أنقرة اشترت صورا ً التقطتها
األقمار الصناعية «اإلسرائيلية» للتنظيم اإلرهابي في العراق توضح أماكن
تمركز التنظيم وتح ّركاته وطرق مدّه بالسالح والمنافذ التي يصل من خاللها
السالح.
وأوضح الموقع أن االئتالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» سيعتمد في
حال توجيه ضربة عسكرية للتنظيم في العراق أو سورية على المعلومات
االستخباراتية التي جمعها «الموساد اإلسرائيلي» لـ«داعش».

«�صوت �إ�سرائيل»:
الحرب على «داع�ش» �ست�ستمر لثالث �سنوات...
و�أوباما لن يتم ّكن من الق�ضاء على التنظيم
قال المحلّل والكاتب السياسي الصهيوني في إذاعة «صوت إسرائيل»
يوسي نيتشر ،إن الرئيس األميركي بارك أوباما الذي ر ّكز في بداية واليته
الرئاسية على سياسة االبتعاد عن األزم��ات الخارجية وتج ّنب التدخل
دولي أوال ً في
العسكري ،يجد نفسه اليوم مضطرا ً لقيادة تح ّرك عسكريّ
ّ
العراق الذي انسحب منه قبل ثالث سنوات ،وثانيا ً في سورية التي لم يبلور
أوباما استراتيجية بشأنها بعد أكثر من ثالث سنوات على اندالع الحرب
فيها.
ّ
تحطم حلمه
وأضاف نيتشر« :إنّ استراتيجية أوباما الجديدة تعكس
بهيمنة اإلس�لام السياسي على المشهد العربي ،وذلك بعد سقوط نظام
مرسي واإلخوان المسلمين في مصر» .وأوضح نيتشر أنّ التح ّرك العسكري
الدولي المتبلور بقيادة أميركية يتزامن مع استطالعات للرأي العام األميركي
تشير إلى تراجع حا ّد في شعبية الرئيس أوباما ،وإلى ارتفاع حا ّد في نسبة
األميركيين المؤيّدين لفكرة توجيه ضربات ج ّوية أميركية في العراق
وسورية لمواجهة تنظيم «داع��ش» ،وهذا التح ّول في موقف األميركيين
تزامن مع أشرطة الفيديو التي ب ّثها تنظيم «داعش» و ُتظهر ذبح الصحافيين
األميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف ،وأيضا ً مع االنتقادات المتزايدة
التي يتع ّرض لها أوباما حول سياسته المتردّدة في الشؤون الخارجية.
وأ ّك��د نيتشر أنّ الحملة الدولية المتبلورة ض ّد «داع��ش» تتضمن ثالث
مراحل رئيسة :األول��ى تتمثل في الغارات الج ّوية األميركية في الشمال
العراقي لحماية المصالح األميركية في بالد الرافدين .أما المرحلة الثانية
التي يجري االنتقال إليها اآلن بعد اإلعالن عن تشكيل الحكومة العراقية
برئاسة حيدر العبادي ،فتر ّكز على تدربيات وحتى تسليح الجيش العراقي
وقوات البشمركة الكردية والعشائر الس ّنية في العراق .لكن المرحلة الثالثة
واألخيرة هي األكثر تعقيدا ً ميدانيا ً وسياسياً ،إذ إن الهدف تدمير معاقل
«داعش» في سورية ،علما ً أنّ التنظيم سيطر على مناطق استراتيجية في
الشمال الشرقي السوري ،واستولى على عدد من حقول النفط السورية.
وهذه المرحلة قد تستغرق ثالث سنوات ،وهذا يعني أن استكمالها ينتظر
الرئيس األميركي ما بعد أوباما .

«فاينن�شيال تايمز» :وا�شنطن تواجه انعدام ثقة عميق
لدى العرب مع محاولة ح�شد دعمهم �ض ّد «داع�ش»
قالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية إن الجهود األميركية لحشد
حكومات الشرق األوسط لمواجهة «داعش» تواجه عدم ثقة عميق في منطقة
يلقي فيها الكثيرون باللوم على سلبية اإلدارة األميركية سابقاً ،والتي سمحت
بازدهار المتط ّرفين.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزير الخارجية األميركي جون كيري قام بزيارة
مفاجئة للعاصمة العراقية بغداد أ ّول من أمس في محاولة لكسب دعم حكومة
بغداد الوليدة ،للحملة العسكرية ض ّد «داعش» بعد ساعات من الخطاب التي
ألقاه باراك أوباما« .لكن هناك ارتيابا ً في العواصم العربية قبيل ما يبدو أنه
مرحلة جديدة في المواجهة المستمرة منذ سنوات بين الغرب وحلفائه العرب
من ناحية ،والمتط ّرفين من ناحية أخرى .فالقادة العرب ،وعلى رغم صدمتهم
من وحشية داعش ،يفتقرون للثقة بأوباما بسبب فشله في التح ّرك ض ّد بشار
األسد في سورية ،وتخلّي الواليات المتحدة عن حلفائها القدامى خالل ثورات
الربيع العربي».
ونقلت الصحيفة عن رياض القهوجي ،رئيس «معهد التحليل العسكري
للخليج والشرق األدنى» قوله« :إنّ أوباما ال يتمتع بالكثير من المصداقية لدى
قادة المنطقة .فهذه إدارة يُنظر إليها على أنها تتحمل كثيرا ً من مسؤولية ظهور
داعش وازدياد قوته .واآلن فإن اإلدارة تقول إنها ستتولى القيادة في تشكيل
تحالف يقاتل داعش» .ويضيف القهوجي« :ألغى أوباما في اللحظة األخيرة
ضربة ض ّد النظام السوري الذي استخدم السالح الكيماوي ض ّد شعبه ،ورفض
القيام بالمزيد إلنهاء الحرب في سورية التي أدّت إلى ظهور داعش .فهل سينفذ
االستراتيجية بشكل كامل من دون أن يخلّف مرة أخرى فوضى وراءه؟».
وتشير الصحيفة كذلك إلى أنّ الكثيرين في الخليج يشعرون بالقلق من
أن الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة هي تعديل للوجوه ،ولن يكون
لها تأثير كبير في حكم العراق ،معربين عن تردّدهم في االنضمام إلى أيّ
تحالف.

«�إلموندو» :م�سلمو �إ�سبانيا يرف�ضون
عنف «داع�ش» على رغم انق�سام قياداتهم
قال المحلل اإلسباني السياسي إغناسيو ثيمبريرو ،إنّ مسلمي إسبانيا
يرفضون العنف الذي يقوم به «داعش» .وبمناسبة الذكرى الـ 13ألحداث 11
أيلول اإلرهابية ،أعرب مسلمو إسبانيا عن رفضهم أيّ عنف يقوم به «داعش»
على رغم انقسام رئاسة المجتمعات اإلسالمية على أيدي السوري رياض
تاتاري ،الذي يرأس اتحاد الجاليات اإلسالمية في إسبانيا ،ومنير بن جلون
وهو مغربي ويرأس االتحاد اإلسباني للكيانات الدينية اإلسالمية.
وأوضح ثيمبريرو في تصريح لصحيفة «إلموندو» اإلسبانية ،أنه دائما ً
يكون موقف تاتاري واضحا ً ومعبّراً ،ودائ��م�ا ً يكون لديه تعليقاته على
األحداث الجارية ،سواء ما حدث في غ ّزة أو ما يقوم به «داعش» في سورية
والعراق ،والتهديدات التي أرسلها إلى إسبانيا ،في الوقت التي يتغيب فيه
بن جلون عن الصحافة اإلسبانية .وأوضحت الصحيفة أن اتحاد الجاليات
اإلسالمية في إسبانيا كان قد ندّد بالعنف اإلرهابي الذي يمارسه تنظيم
«داعش» .وقال رئيسها رياض تاتاري« :إن هذه الجماعات ليس لديها أيّ
صلة باإلسالم» ،وأعرب عن رفضه هذا العنف قائالً« :نحن اآلن نواجه الدولة
اإلسالمية التي تطلق على نفسها هذا االسم ،على رغم أ ّنها ليست دولة وال
إسالمية ،ولكنها تغتصب ِباسم الدين ،وتقترف األعمال الوحشية» .وندّد
تاتاري أيضا ً بتسجيالت الفيديو التي ظهر فيها ذبح الصحافيين األميركيين،
وإصدار التهديدات التي ستستمر مع هذه الممارسات« ،غير أنهم يقومون
بتدمير حياة النساء واألطفال بطرق وحشية ،وح��االت إع��دام جماعية من
جميع المسيحيين الذين يعبرون دربه والذين يرفضون اعتناق اإلسالم».
وأشارت الصحيفة إلى أنه سواء في العراق وأفغانستان وسورية ،أحدثت
أعمال هؤالء اإلرهابيين تأثيرا ً كبيرا ً وصدى رهيبا ً في أوروب��ا بشكل عام،
وإسبانيا بشكل خاص .وقال تارتاري« :ليس من الغريب إح��داث هذا ،إذ
إن العشرات من اإلسالميين المتط ّرفين غادروا من هنا حتى أصبحوا جزءا ً
من صفوف المتط ّرفين ،إن ثلث داعش يتألف من المقاتلين الذين انتقلوا من
أوروبا».
وأعرب تاتاري عن خشيته من عودة هؤالء المتط ّرفين إلى البالد ،على
رغم أنّ هذا أصبح واحدا ً من االهتمامات الرئيسية ألمن الدولة ،ولكنه طالب
بتعزيز حماية البشر سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين ،إذ إنهم يواجهون
شكالً جديدا ً من العنف القمعي ،وذلك حتى يمكن بناء مستقبل من السالم
والتقدّم.



الروس لتخويفهم ولتخفيف عزيمتهم.
ف��ي الحقيقة ،ب��م��اذا ت��ه��دّدن��ا روس��ي��ا؟ إ ّن��ه��ا ليست
طريقة للتعامل م��ع ق��� ّوة عظمى .وال��ت��ي ن��ال��ت تماما ً
حصتها من النصر عام  .1945أصبح
كاألميركيين ّ
الوضع في غاية التو ّتر ،وسيزيد أكثر فأكثر .كان ثمة
عالمي لكن الخلل أصاب هذا التوازن.
توازن
ّ
{ ما كانت عواقب االنضمام إلى القيادة المتكاملة
لحلف شمال األطلسي؟
 ك��ان ش��ي��راك ي��ري��د أن ي��ض�� ّم ال��ق��ي��ادة لكن مقابلتعويضات .ثم حذا ح��ذوه س��ارك��وزي ،لكن من دون
أن يطلب أدن���ى ت��ع��وي��ض .أم��ا بالنسبة إل��ى هوالند،
فلم يطرح ه��ذا الموضوع من جديد .وم��ن هنا أعرب
عن استيائي .قالها تقريبا ً بعد يوم من انتخابه .كان
نموذجيا ً جداً .أعتقد أنه ال يلجأ أبدا ً إلى االقتفائية في
هذا المجال.
ال��ي��وم ،أص��ب��ح ص���وت ف��رن��س��ا غ��ي��ر م��س��م��وع .إننا
نتبع الدبلوماسية األميركية ونحن نسعى إلى وهم
اآلخرين بأننا ال نزال موجودين على الساحة العالمية.
نحن نصرخ بصوت أعلى من اآلخرين .إلاّ أنّ فرنسا

أصبحت كلب الطليعة في الحلف .و ُيعتبر خطرا ً أن
تصبح فرنسا دولة «الذهاب إلى الحرب» .فنحن أدرنا
ظهرنا كلّيا ً للموقف القديم الذي اعتُمِد بعد الحرب.
في كل مرة أذهب فيها إلى الناتو ،كان ميتران يقول
لي« :دوم��اس على ّ
األخ��ص ،تذكروا جيداَ ،نحن لسنا
في القيادة المتكاملة» .ونفهم« :ال تطيعوا كل القرارات
التي َ
تتخذ! قبالً ،كان صوت فرنسا مسموعا ً و ُيؤخذ
بعين االعتبار.
{ هل بإمكاننا الخروج من الناتو؟
 نعم بإمكاننا ،لكن ه��ذا ق��رار مه ّم ج�� ّدا ً ويتطلبهيبة دي��غ��ول .كما أنّ ذل��ك يتطلب شخصا ً صاحب
سلطة عالمية ال يرقى إليه الشك ،إضافة إلى ظروف
تجعل الجميع يفهمون هذا القرار .وهذا يتطلّب وقتا ً
طويالً ،ألنهم ما زالوا «أقزاماً»!
 مقتطفات م��ن ل��ق��اء أج��رت��ه صحيفة
« »l’humanitéالفرنسية األحد الماضي
مع وزير الخارجية األسبق روالن دوماس

ترجمة :فاطمة ضاهر

«�أي بي �سي» :ارتفاع م�ستوى الحذر في �إ�سبانيا
�ض ّد التهديد الإرهابي لمنع تجنيد المواطنين
قالت صحيفة «أي بي سي» اإلسبانية ،إن النيابة العامة ق� ّررت رفع
مستوى الحذر في إسبانيا ض ّد التهديد اإلرهابي ،مشيرة إلى أن هناك
هياكل لوجستية تلعب دورا ً رئيسا ً في تجنيد «الجهاديين» وإرسالهم إلى
مالي وسورية ،ولذلك فإن هناك محاوالت لمنع تجنيد اإلسبان وإرسالهم
لالنضمام إلى تلك الجماعات اإلرهابية .وأوضحت النيابة في تقريرها
السنوي أنّ التهديد اإلرهابي في إسبانيا وصل إلى مستوى عالٍ « ،يح ّذر
أيضا ً أن لبلدنا دورا ً رئيسا ً في تجنيد اإلرهابيين».
وأش��ارت النيابة العامة في تقريرها إلى أنه على رغم عدم وجود أيّ
حوادث إرهابية في إسبانيا في الوقت الراهن عقب التهديدات التي وصلت
إلى البالد من قبل «داع��ش» ،إلاّ أن المدّعي العام أوض��ح أنّ المواطنين
والمصالح اإلسبانية سيكونون أهداف اإلرهاب الدولي.
وأشارت النيابة إلى دور اإلنترنت في نشر التط ّرف ،وذلك بوجود وسائل
اإلعالم الراديكالية التي تساهم في نشر التط ّرف بين المسلمين في إسبانيا.
وأوضحت الصحيفة أن التهديد اإلرهابي ال يركز فقط على التراب الوطني
بل أيضا ً على اإلسبان في الخارج ،كما يسلّط الضوء على عمليات الخطف
األخيرة للمواطنين اإلسبان في أجزاء مختلفة من أفريقيا أو في بلدان مثل
سورية.

