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الواليات المتحدة و�سورية
والغارات :تحالف الطرف الثالث

} عامر نعيم الياس*

وس��ط ال��ج��دل ال��دائ��ر ف��ي دوائ���ر صنع ال��ق��رار الغربي حول
الضربات الج ّوية األميركية على سورية وجدواها وقانونيتها،
برز مؤشران في الصحافتين البريطانية واألميركية في غاية
األه��م��ي��ة ح��ول م��ق��ارب��ة ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي تعترض ه��ذا الملف
المع ّقد ،وطريقة االلتفاف عليها تجليا ً بالتالي:
ـ التسريبات ال��ص��ادرة ع��ن بعض ال��م��ص��ادر الدبلوماسية
الغربية حول ضرورة العمل مع سورية عبر طرف ثالث وبشكل
س�� ّري ،يجنّب واشنطن اإلح��راج أمام حلفائها على الج ّو وفي
األرض ،نظرا ً إلى المصالح المتعارضة التي تغلّف ما يس ّمى
بالتحالف الدولي للحرب على تنظيم «الدولة اإلسالمية».
ـ م��ا ن��ش��ره الكاتب البريطاني روب���رت فيسك ف��ي صحيفة
«إندبندنت» البريطانية حول «وجود اتصال بين االستخبارات
الغربية واالستخبارات السور ّية منذ أشهر لبحث سبل التعاون
سر ّياً».
ّ
ُب��ع��ي��د ه���ذه ال��ت��س��ري��ب��ات ب���أي���ام ،ش��ن��ت ال��ط��ائ��رات الحربية
األم��ي��رك��ي��ة ،ي���وم أم����س ،ب��م��ش��ارك��ة م���ن خ��م��س دول عربية
(السعودية ،اإلم���ارات ،األردن ،البحرين ،وبدعم من قطر)،
غارات جو ّية هي األولى من نوعها على مواقع تنظيم «الدولة
اإلسالمية ـ داعش» في الرقة السور ّية ،وأيضا ً ما يعرف عبر
اإلعالم األميركي بتنظيم «خراسان».
ً
وزارة الخارجية السور ّية أصدرت بدورها بيانا قالت فيه إن
«الجانب األميركي أبلغ مندوب سورية لدى األمم المتحدة بأ ّنه
سيتم توجيه ضربات إلى داعش من قبل واشنطن وحلفائها قبل
الغارة بساعات» وبعد ذلك «تلقى وزير الخارجية والمغتربين
وليد المعلّم رسال ًة من نظيره األميركي جون كيري عبر وزير
خارجية العراق يبلغه فيها أن أميركا ستستهدف قواعد داعش
وبعضها موجود في سورية» وشدّد بيان الخارجية السورية
على «اح��ت��رام سيادة ال��دول ووح��دة أراضيها وفقا ً للمواثيق
ال���دول���ي���ة ...وأن ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع ال���ع���راق م��س��ت��م��ر وع��ل��ى أعلى
المستويات لضرب اإلرهاب تنفيذا ً للقرار  ،»2170وعليه فإن
البيان ،معطوفا ً على ما سبق من تسريبات إعالمية ،يعكس عدّة
أمور أهمها:
أوالً ،م��ا ج��رى ف��ي ال��ع��راق م��ن تغييرات أخ��ي��رة ف��ي هيكلية
الحكم ال يمكن فصله عن شكل التحالف الدولي ألوباما في
ال��ح��رب على «داع���ش» .فاستبدال المالكي بالعبادي وإسناد
حقيبة الخارجية إلبراهيم الجعفري تحديداً ،ترجم اليوم عبر
شرعنة عمل ما يس ّمى الطرف الثالث ،أو االتصال غير المباشر
لطلب إذن من الحكومة السور ّية لضرب تنظيم «داعش» داخل
أراضيها.
ثانياً ،ال��دور العراقي في الحرب األميركية على اإلرهاب،
ودخ���ول المرجعية الشيعية على خ ّ
��ط رس��م ح���دود التدخل
األم��ي��رك��ي ال��ج��دي��د ف���ي ال���ع���راق ،م��ع��ط��وف��ا ً ع��ل��ى ت��أك��ي��د بيان
الخارجية السورية على «استمرار التنسيق مع العراق وعلى
أعلى المستويات لضرب اإلره��اب» ،يعكس محاولة استغالل
محور المقاومة في المنطقة لتحالف أوباما ض ّد «داع��ش» من
أجل تعزيز مواقع الدولتين العراقية والسورية على الجغرافية
الخاصة بهما ،إضاف ًة إلى تشريع التح ّرك العسكري واألمني
المشترك بين ب��غ��داد ودم��ش��ق ورف���ع مستوى التنسيق بين
البلدين ،ليرتقي إل��ى ما يمكن تسميته «الحلف ال��م��وازي» أي
تحالف طهران ـ بغداد ـ دمشق للحرب على اإلره��اب في إطار
القرار .2170
ثالثاً ،قبيل الضربة األميركية على سورية ،ترأس الرئيس
ال��روس��ي ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن اج��ت��م��اع��ا ً لمجلس األم���ن القومي
الروسي أعلن فيه الناطق ِباسم الكرملين أنّ المجلس ناقش
اقتراحا ً من الرئيس بوتين لتشكيل تحالف من أجل محاربة
تنظيم «داعش» ،تبعه اتصال جرى بين أمين عام األمم المتحدة
بان كي مون والرئيس الروسي ،أكد فيه األخير على ضرورة
أي عمل يستهدف «داع���ش» على
اح��ت��رام س��ي��ادة س��وري��ة ف��ي ّ
أراضيها .تح ّركات لحظ ٍة أخيرة تكشف عن العمل على إرساء
تفاهمات تضبط األوض��اع وال تخرجها عن نطاق السيطرة،
بحيث تحفظ األطراف كافة ماء وجهها.
إذاً ،أبلغت واشنطن دمشق عبر العراق ،أما موسكو فتولّت
التواصل مع األمم المتحدة ،الطرف الثالث حضر في المعادلة
وه��و ال��ع��راق المقبول م��ن كافة األط���راف المنخرطة ف��ي لعبة
الحرب .دور ليس غريبا ً على الحروب األميركية في المنطقة
ينسق بالوكالة عن واشنطن
التي لطالما كان فيها طرف ثالث ّ
وعلني
مباشر
بشكل
معها
مع قوة ال تريد واشنطن التعامل
ّ
في مواجهة «العدو المشترك» ،كما حصل في حر َب ْي العراق
وأفغانستان.
*كاتب سوري

محاولة تفجير �سيارة
حاخام �إنكليزي بعد ترديده
تعليقات معادية لـ«�إ�سرائيل»
ب��دأت تحقيقات الشرطة في مدينة مانشستر اإلنكليزية،
بعد حرق سيارة حاخام كانت له أراء معادية لـ«إسرائيل» إبان
العدوان «اإلسرائيلي» على غزّة .وذلك خالل شهري تموز وآب
الماضيين ،قبل توقف الحرب بعد إعالن هدنة الشهر الماضي.
وك��ان��ت المحاولة ق��د تمت ص��ب��اح ي��وم الجمعة ب��وض��ع وقود
في السيارة المتوقفة ،ثم حرقها في محاولة لتفجيرها ،ما
استدعى قوات الشرطة التي بدأت تحقيقاتها في األمر معتبرة
إياه جريمة حرق متعمد لسيارة قد يودي بحياة أحدهم وفقا ً
لما نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وك����ان ص��اح��ب ال��س��ي��ارة ال��ح��اخ��ام أه�����ارون ك��وه��ي��ن ،أحد
قادة جماعة «نيتوري كارتا» المعادية لـ«إسرائيل» ،قد أصدر
تعليقات ض�� ّد «إسرائيل» قبل أسبوعين ،منتقدا ً الحرب التي
شنّتها على قطاع غزّة والتي أودت بحياة كثير من المدنيين بمن
فيهم األطفال في القطاع .وشهدت بريطانيا الكثير من حوادث
العنف بين المواطنين المؤيدين لـ«إسرائيل» وآخرين مناهضين
لموقف «إسرائيل» وحربها ض ّد غزّة خالل هذا الصيف منذ بدء
الحرب في شهر تموز الماضي.
وأبدى كوهين أسفه على الحادثة التي كانت من شأنها إيذاء
أحدهم إذا تفجرت السيارة ،منتقدا ً لجوء البعض إلى العنف
بدالً من التحاور والتناقش واالعتراف بالحق في االختالف.
وك���ان كوهين ق��د وص��ف ق��ي��ام دول���ة «إس��رائ��ي��ل» ب��ال��ك��ارث��ة ما
اس��ت��دع��ى غ��ض��ب الكثيرين ال��ذي��ن اع��ت��ب��روا تعليقاته معادية
��ي غالبية أب��ن��ائ��ه التحقوا
للسامية ،إذ يقطن ال��ح��اخ��ام ف��ي ح ّ
بالجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وش��ارك��وا ف��ي ال��ح��رب األخ��ي��رة التي
شنّتها «إسرائيل» على قطاع غزّة.

ً
ً
ً
جديدة في ال�صراع
مرحلة
أميركيا من الج ّو ير�سم
�ضرب «داع�ش» في �سورية �
احتل موضوع التحالف المش ّكل للحرب األميركية
ض ّد «داعش» ،حيّزا ً هاما ً في الصحافتين المحلية
والعالمية على مدى األسابيع القليلة الماضية.
وشغل هذا التحالف صحفا ً على مدار العالم ومحلّلين
كثيرين .كما شهد م ّدا ً وجزرا ً وأخذا ً ور ّداً ،وقبوالً
وتردّداً ،لكن الكلمة المفتاح كانت قبل إنشاء التحالف
في سورية التي بادرت أ ّوالً إلى التعاضد والتكاتف
في سبيل القضاء على هذا اإلرهاب المستجدّ.
تمنّعت الواليات المتحدة وتدللت ورفضت بعد
ّ
وتنطحت دول للمشاركةُ ،
وش ّكك في
أن احتارت،
مبادرات دولٍ أخرى .لكن ما حصل أنّ الضربات

األولى ض ّد «داعش» أتت بالتنسيق مع سورية.
وفي هذا السياق ،أشارت صحيفة «واشنطن
بوست» األميركية إلى الضربات األميركية التي
ُو ّجهت أمس ض ّد «داعش» في سورية ،وقالت «إن
وسع الحرب على تنظيم داعش،
الجيش األميركي ّ
بإرسال موجات من الطائرات الحربية ،وإطالق
صواريخ من طراز توماهوك داخل سورية ،لمهاجمة
عدد من األهداف في عملية قوية ،وتحمل مخاطر
وتمثل بداية لمرحلة جديدة في الصراع».
إال أنّ رئيس الوزراء األسترالي توني آبوت جاء
متأخراً ،في اإلعالن عن نيّة حكومته المشاركة

بالضربات الج ّوية الموجهة ض ّد قواعد التنظيم
األصولي «داعش» في كل من سورية والعراق.
وذلك في اجتماع جمعه بأعضاء األحزاب األسترالية
األخرى أمس .وح ّذر من المخاطرة التي ستصطحب
هذه المشاركة ،وذلك قبل سفره إلى أميركا
للمشاركة في جلسة مجلس األمن التي ستنعقد
لبحث خطط الحرب ضد «داعش» ،بحسب صحيفة
«غارديان» البريطانية .والغريب أنّ أستراليا ذاقت ـ
ّ
أخف» ـ بعض الويل «الداعشي» من خالل
ولو بـ«دوز
وجهها الداعشيون ض ّد كنائس في
التهديدات التي ّ
أستراليا.

�صحافة عبرية
ترجمة :غسان محمد

«وا�شنطن بو�ست»� :ضرب «داع�ش» في �سورية
بداية لمرحلة جديدة في ال�صراع
اهتمت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،بالضربات األميركية التي
وسع الحرب
ُو ّجهت ض ّد «داعش» في سورية ،وقالت «إن الجيش األميركي ّ
على تنظيم داعش ،بإرسال موجات من الطائرات الحربية ،وإطالق صواريخ
من طراز توماهوك داخل سورية ،لمهاجمة عدد من األهداف في عملية قوية،
وتحمل مخاطر وتمثل بداية لمرحلة جديدة في الصراع».
وقال السكرتير الصحافي في البنتاغون «إن القادة العسكريين األميركيين
أرسلوا مزيجا ً من الطائرات المقاتلة والقاذفات ،وأطلقوا صواريخ توماهوك
المتمركزة على السفن ،ض ّد أهداف لداعش في سورية» ،وأضاف أن العمليات
مستمرة ،مشيرا ً إلى أنه لن ي َ
ُكشف عن مزيد من التفاصيل لحين انتهاء هذه
العمليات.
وقال المتحدث جون كيربي «إن قوات من دول شريكة كانت مشاركة في
الهجمات ،من دون أن يحدّد أسماء هذه ال��دول األخ��رى» .غير أن اثنين من
مسؤولي وزارة الدفاع األميركية قاال «إن هذه الدول هي السعودية واإلمارات
والبحرين» .ووصف أحد المسؤولين ال��دول بأنها مشاركة بشكل كامل في
الهجمات الجوية في سورية ،لكن لم يكشف عن مزيد من التفاصيل ،قائالً «إن
األمر يعود لهذه الدول للكشف عن أدوارها.
كما أرسلت قطر أيضا ً طائرة عسكرية للقيام بدور داعم إال أنها لم تن ّفذ هجمات،
على ح ّد قول مسؤول ثالث في وزارة الدفاع األميركية .وقالت «واشنطن بوست»
إنّ الواليات المتحدة كانت تخطط لضرب حوالى  20هدفا ً في العملية ،ما يمثل
أكبر عدد من الهجمات في يوم واحد منذ بدء ضرب «داعش» في العراق ،في
الثامن من آب الماضي ،حسبما أفاد مسؤول عسكري أميركي رفض الكشف عن
هويته ،لمناقشته تفاصيل عملية مق ّررة.
وتشمل األه��داف المباني التي احتلها قياديو «داع��ش» ،ومواقع التدريب
وخطوط اإلمدادات والترسانات .وأشارت الصحيفة إلى أن الواليات المتحدة
عملت على بناء تحالف دولي ض ّد «داعش» مع تركيز على الدول اإلسالمية،
وحتى أمس ،كانت هذه الدول متردّدة في االنضمام ،على األقل من الناحية
العلنية ،ما أثار شكوكا ً حول استعدادها لمهاجمة جارة عربية.
لكن إدارة أوباما بض ّمها خمس دول عربية للمشاركة في عملية سورية ،يمكن
أن تدعم تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير ،فلدى السعودية واألردن واإلمارات
تحديدا ً ق� ّوات ج ّوية مد ّربة ومسلّحة جيدا ً بفضل الشراكة العسكرية معه
البنتاغون.

«غارديان» :رئي�س الوزراء الأ�سترالي
يدقّ طبول الحرب �ض ّد «داع�ش»
أفصح رئيس الوزراء األسترالي توني آبوت عن نيّة حكومته في المشاركة
بالضربات الجوية الموجهة ض ّد قواعد التنظيم األصولي «داعش» في كل من
سورية والعراق .وذلك في اجتماع جمعه بأعضاء األحزاب األسترالية األخرى
أمس .وح ّذر من المخاطرة التي ستصطحب هذه المشاركة ،وذلك قبل سفره إلى
أميركا للمشاركة في جلسة مجلس األمن التي ستنعقد لبحث خطط الحرب ضد
«داعش».
وكانت أستراليا قد أرسلت  600جنديّ من ق ّواتها الج ّوية إلى اإلم��ارات
لالستعداد لمشاركة الواليات المتحدة األميركية في ضرباتها الج ّوية ض ّد
قواعد «داعش» في العراق وسورية ،إذ قامت أميركا اليوم باستهداف مراكز
تابعة لـ«داعش» في سورية للم ّرة األولى منذ بدء تح ّرك التحالف الدولي ض ّد
التنظيم اإلرهابي .وأجمعت األحزاب األسترالية بأكملها بما فيها المعارضة على
ضرورة مواجهة التنظيم اإلرهابي لما يمثله من خطر على أمن أستراليا القومي،
على رغم ظهور بعض األصوات التي أبدت عن هواجسها في أن يكون هناك ث ّمة
تس ّرع في اتخاذ قرار الحرب.
وقال آبوت في اجتماعه باألعضاء إنّ عواقب الحرب المنتظرة غير معروفة،
وإنّ هناك خطورة في األمر ،مشدّدا ً على أنّ ذلك ال يعني أن قرار التورط في
الحرب خاطئ أو متس ّرع ،بل أكد أنّ القوى الغربية كانت بطيئة في ردّها على
همجية التنظيم اإلرهابي.
وأض��اف آب��وت أنّ تدخل أستراليا عسكريا ً سيعمل على مساندة قوات
البشمركة التي تخوض حربا ً ض ّد «داعش» ،الفتا ً إلى أنّ الحرب المقبلة ستجلب
بعض التعديالت على قوانين األمن داخل أستراليا ،ما سيؤثر قليالً على التوازن
بين حرية التعبير وأمن البالد القومي.

«وول �ستريت جورنال» :ال�سي�سي يدعو �أوباما
�إلى تو�سيع حملته �ض ّد الإرهاب في المنطقة
تعهّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم الواليات المتحدة في
حربها على تنظيم «داعش» ،داعيا ً نظيره األميركي باراك أوباما إلى توسيع
حملته ضد التط ّرف إلى ما وراء البلدين .وح ّذر السيسي في مقابلة مع صحيفة
«وول ستريت جورنال» األميركية ُنشرت أمس ،ح ّذر اإلدارة األميركية من غسل
يديها من الشرق األوسط ،في الوقت الذي تواجه فيه حدود المنطقة حالة تغيير
مستمر وتنامي خطر التشدد مع عدم االستقرار.
واستشهد السيسي بالتهديدات اإلرهابية في ليبيا وال��س��ودان واليمن
وسيناء ،كانعكاس للخطر الذي يتهدد الشرق األوسط والغرب من قبل تنظيم
الدولة اإلسالمية .وأش��ار إلى أنه يسعى إلى تحقيق التنمية االقتصادية
والتعليم وتعزيز التسامح الديني كأدوات على قدر من األهمية في مواجهة
«الدولة اإلسالمية» ،وغيرها من الجماعات المتط ّرفة ،مع الضربات العسكرية.
وتابع السيسي في المقابلة التي استمرت ساعة في أحد فنادق مانهاتن،
حيث يحضر الجمعية العامة لألمم المتحدة ،هذا األسبوع ،أن الجيش العراقي
والبلدان المجاورة للعراق وسورية ،ال سيما تركيا واألردن والسعودية ،يجب
أن يلعبوا الدور األكثر مباشرة في مكافحة «داعش».
وتقول الصحيفة إنّ الرئيس المصري بدا حذرا ً حيال فكرة التورط العسكري
الكبير في المعركة ،لكن مسؤولين أميركيين تحدثوا بشأن احتمال قيام الجيش
المصري بتدريب قوات عراقية على تكتيكات مكافحة اإلرهاب .وشدّد السيسي
على أنّ مصر ستحافظ على حقها في مكافحة التط ّرف بشكل مستق ّل ،وكذلك
التهديدات األخرى ألمن شعبها.
وفي ما يتعلق باالتهامات األميركية لمصر بالسماح لإلمارات استخدام قواعد
عسكرية لشنّ هجمات ج ّوية على الجماعات المتط ّرفة في ليبيا ،فإنه لم يؤكد
الهجمات ،لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تلعب دورا ً مهما في مساعدة
الحكومة الليبية المنتخبة في محاولة الحفاظ على النظام في الجارة الغربية.
وأوضح السيسي« :لقد ساعدنا الحكومة في طرابلس لتقف على قدميها ،قدّمنا
لليبيين الفرص التي يحتاجونها» .وتحدث بشأن خطة الحكومة األوسع
إلنعاش االقتصاد المصري وتحديد مسار االنتخابات البرلمانية الجديدة.

نتنياهو يلتقي �أوباما
في البيت الأبي�ض الأربعاء المقبل

�سيا�سي ي�ش ّكك في ت�ص ّرفات قطر
«�إلموندو» :محل ّل
ّ
السياسي آلدو أولثيسي في مقال له ُنشر في صحيفة «إلموندو»،
قال المحل ّل
ّ
اإلسبانية «إن العالم يشهد بين الدهشة والفزع ما يسمى بداعش ،ونحن نسير
في طريق االشمئزاز والغضب من أعمالهم الوحشية من ذبح الصحافيين ومن
األعمال اإلرهابية الوحشية ضد األبرياء ،ولذلك كان ال ب ّد من اتخاذ اإلجراءات
الالزمة .ولم يتم االكتفاء بمجرد استجابة دولية قوية إلبادة هذه الجماعات
المتط ّرفة ،ولذلك ال ب ّد من أن تكون هذه اإلجراءات واالستجابة فعالة ،و ُتن ّفذ
بشكل حاسم ،وهذا ما فعلته الواليات المتحدة وحلفاؤها أمس بعد ش ّنها للمرة
األولى  18غارة على مواقع لتنظيم الدولة اإلسالمية في الرقة السورية فجر
أمس ،و 18أخرى في بوكمال».
وق��ال« :إن هذا يش ّكل مرحلة جديدة من الهجوم على الجهاديين ،الذين
يُحا َربون في العراق أيضاً» .وأوض��ح أنه كان على المجتمع الدولي إعالن
الحرب على تنظيم «داع��ش» وبقوة للدفاع عن اإلنسانية ض� ّد ه��ذا البالء
«الجهادي المتط ّرف» ،ولكن على رغم ذلك ،فإن الدول العربية لم يكن لها الدور
نفسه الذي قامت به الواليات المتحدة األميركية والدول األوروبية في التخلص
من هذا التنظيم على رغم أنّ الدول العربية ،التي ينتشر فيها اإلسالم ،كان من
المفترض أن تكون أولى الدول التي تشارك في التحالف ألنّ مثل هذه المنظمات
اإلرهابية تسيء إلى مفهوم اإلسالم عند الغرب .والدولة العربية الوحيدة التي
أعلنت هذا هي األردن ،إذ قال وزير إعالمها المومني «إن المملكة تشارك في
الغارات الج ّوية التي انطلقت على عدد من أهداف تنظيم داعش في سورية».
وأض��اف أولثيسي« :أما قطر فإنها من أولى ال��دول العربية المشكوك في
تص ّرفاتها إزاء دعمها داعش ،إذ إنها من الدول المشتركة في التحالف على
رغم أنّ وسائل إعالمية دولية كثيرة ،أكدت دعم قطر لداعش وتمويله من قبلها،
ولذلك فإن موقف قطر غير واضح على اإلطالق» .وشدّد على أنّ العمل العسكري
ليس كافياً ،إذ إنه عالج غير دائ��م ،ولكن ال ب ّد من استكمال الطريق بالعمل
االجتماعي واالقتصادي ،كما أن العمليات العسكرية فقط ستتطلب الكثير من
المال ،واألسوأ من ذلك ستؤدّي إلى موت عد ٍد من األبرياء.

«نيويورك تايمز» :نائب مدير «بروكينغز» يطالب
الحوثيين بم�شاركة الإخوان الم�سلمين في ال�سلطة
قال إبراهيم شرقية ،نائب مدير مركز بروكينغز ـ الدوحة« :بعد اإلطاحة
بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح ،اعترفت الحكومة االنتقالية بسوء
المعاملة ضد الحوثيين ،وقدّمت اعتذارا ً عن الحروب الست التي ش ّنها صالح
ضدّهم بين  2004و ،2010لكنها لم تعالج المظالم التاريخية الالحقة بهم ،ما
دفعهم إلى الضغط على الحكومة من خالل التم ّرد».
وأضاف شرقية في مقال نشره في صحيفة نيويورك تايمز ،أنّ عددا ً من
اليمنيين يعتقدون أن الحوثيين يعملون كعمالء إليران ،وإلضفاء الشرعية على
تم ّردهم ،لجأ الحوثيون إلى طرح قضايا شعبية مثل مواجهة ارتفاع أسعار
الطاقة وعدم كفاءة الحكومة .ويرى الكاتب أنّ ضعف أداء الحكومة االنتقالية
سمح لهذه الفئة المتمردة بتحقيق نجاح في مسعاها .وسيطر المتم ّردون
الحوثيون على محافظة عمران ،في تموز الماضي ،فيما قاموا مؤخرا ً بمحاوالت
لالستيالء على محافظة الجوف .غير أنهم استطاعوا محاصرة العاصمة
صنعاء والسيطرة بالفعل على مقر قيادة القوات المسلحة ورئاسة الوزراء
ومقر المنطقة العسكرية السادسة .وأطاح الحوثيون برئيس الوزراء اليمني،
وسيطروا على التلفزيون والحكومة والبنك المركزي ،ولجأ الرئيس عبد ربه
منصور هادي ،األحد الماضي ،إلى توقيع اتفاق أماله المتم ّردون ،بدعم من
وينص االتفاق على اختيار رئيس وزراء
مبعوث األمم المتحدة ،حقنا ً للدماء،
ّ
جديد .وفي الوقت نفسه ،رفض الحوثيون التوقيع على بنود االتفاق األمنية
التي تدعو إلى انسحاب قواتهم من صنعاء وعدّة مناطق أخرى استولوا عليها.
ويقول الكاتب أن الرئيس هادي وحكومته ،بما في ذلك رئيس الوزراء محمد
سالم ،فشلوا فشالً ذريعا ً في توفير الخدمات األساسية ،وتحقيق التنمية
االقتصادية واألهم خلق فرص العمل .ويضيف أنه كان ينبغي على المجتمع
الدولي دعم اليمن لضمان نجاح المرحلة االنتقالية لالستقرار والتنمية .لكن
بدال ً من ذلك ،فإنّ العالم ح ّول ظهره بعيدا ً لتغرق البالد في مزيد من الفقر
والفوضى والتط ّرف.
وأضاف أنّ الواليات المتحدة وحدها تقريباً ،ر ّكزت على مكافحة اإلرهاب،
وواصلت غاراتها الج ّوية على عناصر القاعدة ،فيما ح ّولت السعودية انتباهها
إلى أجزاء أخرى من المنطقة ،متجاهلة احتمال الفوضى في حدودها الجنوبية،
ومن غير المرجح أن تتخذ واشنطن إجراءات في القضية حالياً« ،إذ إنّ مكافحة
«داعش» صارت لها األسبقية على تحدّي النفوذ اإليراني المتزايد في المنطقة».
ويوضح أن الحوثيين أعداء لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ،وأولئك
المتم ّردون الذين سيطروا على السلطة في صنعاء بالتأكيد سيو ّفرون لواشنطن
ضمانات في ما يتعلق بمكافحة القاعدة .ويستشهد بالبيان األخير الصادر عن
وزير الخارجية األميركي جون كيري ،الذي أكد على الدور اإليراني في مواجهة
«داعش» ،ما يشير إلى أن الواليات المتحدة ستمنح األولوية للتقارب مع إيران
والحوثيين في اليمن على التح ّرك السلمي الشامل نحو ديمقراطية مستقلة،
بحسب رأي الكاتب.
ويخلص إلى أن االنهيار السريع للوحدات العسكرية ،التي عملت واشنطن
على دعمها طوال العقد الماضي ،ويشير إلى ضعف النهج األميركي في مكافحة
اإلره���اب ،ولمنع المزيد من الفوضى ،ليس هناك بديل عن وض��ع العملية
االنتقالية السلمية والشاملة في مسارها الصحيح ،فالحوثيون بحاجة إلى
مشاركة أحزاب أخرى ،خصوصا ً خصمهم الرئيسي حزب «اإلصالح اإلسالمي»،
التابع لجماعة اإلخوان المسلمين.
ويختتم الكاتب بالقول إنّ مطالبة الحوثيين بنقل السلّة من صنعاء ربما
يكون خطوة إلى األمام ،لكن يجب عليهم أن يوصوا في خطتهم على نزع سالح
الميليشيات المختلفة ،مع البدء بأنفسهم« ،عند هذا فقط يمكن إحياء أمل الربيع
العربي في اليمن».

قالت صحيفة «هآارتس» العبرية إنّ رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو ،سيلتقي يوم األربعاء المقبل الرئيس األميركي باراك أوباما في البيت
األبيض ،بحسب ما ذك��رت الناطقة بلسان مجلس األم��ن القومي في البيت
األبيض كايتلين هايدن.
وأضافت «هآارتس» أنّ هذا اللقاء سيكون األول بين نتنياهو وأوباما بعد
سبعة أشهر من اللقاء األخير بينهما ،ويأتي على خلفية التوتر الكبير في
العالقات بين البلدين ،خالل حملة «الجرف الصامد» ض ّد قطاع غ ّزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه بسبب حلول «عيد رأس السنة العبرية»،
لن يشارك نتنياهو هذا األسبوع في المداوالت الجارية في األمم المتحدة على
مستوى القادة ،وسيسافر إلى نيويورك يوم األحد المقبل فقط ،إللقاء خطاب
أمام الجمعية العامة .وسيصل نتنياهو إلى نيويورك بعد أن يكون غالبية
قادة العالم قد غادروها ،ولذلك سيسافر من نيويورك إلى واشنطن للقاء أوباما.
ويسود التكهن بأن اللقاء سيتناول العملية األميركية ضد «داعش» في العراق
وسورية ،والمفاوضات حول المشروع النووي اإليراني .كما يتوقع أن يناقشا
الخطوة الفلسطينية الجديدة في األمم المتحدة.

الجي�ش «الإ�سرائيلي»
يغتال القوا�سمي و�أبو عي�شة
قالت صحيفة «معاريف» العبرية إنّ الجيش «اإلسرائيلي» داهم مدينة
الخليل فجر أمس ،وقتل مروان القواسمي وعمار أبو عيشة اللذين تتهمهما «تل
أبيب» بقتل المستوطنين الثالثة قبل نحو ثالثة شهور قرب الخليل.
وأضافت الصحيفة العبرية أن العملية العسكرية التي ُن ّفذت في الخليل في
ساعات الليل المتأخرة استهدفت القواسمي وأبو عيشة ونفذت بالتنسيق بين
«الشاباك» والجيش والقوات الخاصة «يامام».
وقالت وسائل إعالم «إسرائيلية» ،إنه «في أعقاب نشاط استخباري مع ّقد،
عُ ثر على مكان اختباء القواسمي وأبو عيشة من الخليل المتهمين بتنفيذ عملية
اختطاف المستوطنين الثالثة وقتلهم.
وزعم مصدر أمني «إسرائيلي» «أنه خالل محاولة اعتقال القواسمي وأبو
عيشة جرى تبادل إطالق النار ما أسفر عن إصابتهما» .لكن مصادر فلسطينية
أكدت أن قوات االحتالل أطلقت صاروخا ً من طراز «الو» على المنزل الذي تواجد
فيه القواسمي وأبو عيشة ،وشرعت بهدم المنزل باستخدام آليات ثقيلة.
واعتبرت وسائل اإلع�لام «اإلسرائيلية» أن قتل القواسمي وأب��و عيشة
يعتبر «إغالق حساب» مقتل المستوطنين الثالثة ،في حين قالت والدة أحد
المستوطنين الذين قتلوا ،إنها «سعيدة ألن األمر قضى دون تعرض أي جندي
لألذى».
وك��ان مسؤول أمني «إسرائيلي» قد ص� ّرح قبل أسابيع أن أجهزة األمن
الصهيونية تستخدم كل الوسائل للعثور على القواسمي وأبو عيشة ،وأنها
تنتظر أن يقوما بخطأ ما يساعد في العثور عليهما.
وكانت وسائل إعالم فلسطينية قد ذكرت أنّ قوة عسكرية «إسرائيلية» كبيرة
حي الجامعة في
داهمت فجر أمس مدينة الخليل وشرعت في هدم منزل في ّ
مدينة الخليل بعد محاصرته .وأشارت إلى أن المكان شهد إطالق نار كثيف.
وأُحضرت جرافة وحفارة تتبعان ق � ّوات االحتالل ،وشرعتا بعمليات هدم
وتجريف في المنزل ومحيطه ،قبل أن تعتلي ق ّوات االحتالل أسطح عدد من
العمارات المرتفعة في المكان ،وتغلق كافة المداخل المؤدية إلى الموقع.
وداهمت قوة عسكرية أخرى منزل المطارد عامر أبو عيشة في حي دائرة
السير ،فيما اعتقلت عددا ً من ّ
الشبان من عائلة القواسمي بعد مداهمة منازلهم
حي أبو كتيلة بالخليل.
في ّ

مطالبة الطائرات «الإ�سرائيلية»
بعدم االقتراب من الحدود ال�سورية
ذكر موقع «والال» العبري أنّ رئيس قسم الطيران االستخباراتي ،المسؤول
عن مسارات الطيران المدني في «إسرائيل» ،طلب من جميع الطائرات المدنية
«اإلسرائيلية» االبتعاد عن الحدود السورية لمسافة عشرة كيلومترات ،خشية
ر ّد سوريّ ُمحتمل في أعقاب إسقاط «إسرائيل» طائرة مقاتلة سورية من نوع
«سوخوي .»24
وأشار المسؤول «اإلسرائيلي» إلى أنّ القرار دخل حيّز التنفيذ اعتبارا ً من
أمس الثالثاء وحتى إشعا ٍر آخر ،ويشمل أيضا ً تحذير جميع الطائرات المدنية
وطائرات االستطالع وطائرات ّ
رش المبيدات.
وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية ،أنّ مصدرا ً «رفيع المستوى» في ما
يس ّمى «المعارضة السورية» ،شكر «إسرائيل» على إسقاطها المقاتِلة السورية
من نوع «سوخوي  .»24معتبرا ً أنّ قيام «إسرائيل» بعمليات من هذا القبيل،
يساعد «المعارضة» في بناء مستقبل جديد بين «إسرائيل» وسورية.
وأضاف المصدر في حديث للصحيفة ،أنه يأمل أن يكون إسقاط الطائرة
بداية لسياسة «إسرائيلية» جديدة إزاء سورية .وقال« :نحن نشكر إسرائيل
على إسقاط الطائرة ،ونأمل أن يكون ذلك بداية لواقع جديد يكون فيه المجال
الج ّوي السوري ،خصوصا ً في منطقة الجوالن ،خاليا ً من الطائرات الحربية
السورية».

برية في ّ
غزة
نتنياهو :عملية ع�سكرية ّ
كانت �ستك ّبد «�إ�سرائيل» خ�سائر ج�سيمة

قال رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو ،إنّ حركة حماس ستقبل
في النهاية بشروط «إسرائيل» ،التي ستحصل بذلك على النتيجة التي كانت
تسعى إليها .وأضاف في حديث نقلته صحيفة «معاريف» العبرية« :لو قمنا
بعملية عسكرية ب ّرية واسعة النطاق في قطاع غ ّزة ،لك ّنا تكبّدنا خسائر جسيمة
جداً ،فهدفنا كان التوصل إلى اتفاق لوقف النار بأقل ثمن من الخسائر ،وقد عملنا
خالل الحرب بضبط النفس ،لكن مع اإلصرار ،حتى أكملنا المهمة».
فلسطيني يعيشون في قطاع غ ّزة ،وهم
وأض��اف« :إن ما يقارب مليو َن ْي
ّ
بمثابة رهائن ،ومع ّرضون للموت ،ليس بقطع األعناق ،بل بإطالق الرصاص
على رؤوسهم».
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله ،إن موضوع األنفاق عولج خالل الحرب
األخيرة على قطاع غ ّزة ،وأنّ المهمة اكتملت .معترفا ً بمقتل عدد من الجنود
«اإلسرائيليين» في عملية تدمير األنفاق .وأضاف أنه قرر سحب الجيش من
غ ّزة كي ال يُقتل المزيد من الجنود ،أو خشية وقوعهم في األسر ،وق ّرر مواصلة
عمليات القصف الج ّوي.

م�صدر «�إ�سرائيلي»:
مفاو�ضات القاهرة �ستكون �صعبة
قال مصدر سياسي «إسرائيلي» رفيع المستوى لـ«اإلذاعة اإلسرائيلية» ،إنه
لم يُحدَّد جدول زمني للمراحل المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع الفصائل
الفلسطينية .متوقعا ً أن تكون المفاوضات صعبة ،ومؤ ّكدا ً أنّ «إسرائيل» ستص ّر
خاللها على مطالبها األمنية.
وأضاف المصدر أنّ جولة المفاوضات ستكون قصيرة بسبب حلول «عيد
رأس السنة العبرية الجديدة».

