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أب��رزت الصحف األميركية الصادرة لهذا األسبوع مكامن الخلل
في استراتيجية الرئيس باراك أوباما في سورية ،وباألرقام وعلى
كافة المستويات ،بدءا ً بالمستوى االقتصادي ،مرورا ً برؤى اإلدارة
األميركية حول شكل العمل الب ّري في سورية والعراق ،وليس انتها ًء
ّ
بملف عبور «الجهاديين» إل��ى سورية وم��ح��اوالت منعه .أم��ر يبدو
ً
أي وقت مضى للضغط على اإلدارة األميركية من أجل
من
أكثر
ا
ه
موج
ّ
ّ
إحداث تغيير ما في االستراتيجية ،وجعلها أكثر تماسكا ً ووضوحاً.
ه��ذه النقطة التي طرحها وزي��ر ال��دف��اع األميركي تشاك هاغل في
مذكرة رفعها إلى س��وزان راي��س مستشارة أوباما لألمن القومي،
تو ّقع فيها انهيار خطة أوباما في محاربة «داعش» في سورية «بسبب
ع��دم وض��وح نوايا ال��والي��ات المتحدة إزاء الرئيس ال��س��وري بشار
أي خلل
األسد» ،تساؤل استدعى ر ّدا ً من جانب البيت األبيض لنفي ّ
في االستراتيجية ،وطمأنة الحلفاء على عدم وجود تغيير في األهداف
األميركية في سورية وفي مقدّمها ملف الرئاسة.
وبالعودة إلى مكامن الخلل ،تجدر اإلشارة إلى ما يلي:
الفشل في وقف تد ّفق األموال ،مع ما يعنيه ذلك من تكيّف «داعش»
مع الضربات الجو ّية ،ووجود مكامن قصور متع ّمد في بنك األهداف
األميركي داخل سورية ،وهنا ُتعنْوِن صحيفة «لوس آنجلس تايمز»:
«الدولة اإلسالمية تجني الماليين على رغم محاولة الواليات المتحدة
رسمي صادر عن األمم
وقف تد ّفق األموال» .تقرير يتقاطع مع آخر
ّ
المتّحدة حول تنظيم «داع��ش» و«الجهاديين» األجانب في سورية،
جاء فيه أن «داعش يسيطر على مناطق واسعة في سورية والعراق،
يقطنها حوالى  6ماليين شخص ،وذلك بفضل إيراداته من النفط نحو
مليون دوالر يومياً ،وكذلك حصوله على ما يقارب  45مليون دوالر
كفدية مقابل اإلفراج عن الرهائن المحتجزين لديه».
البديل في سورية والقوة المعتدلة والتي «تواجه عقبات رئيسة»
بحسب «لوس آنجلس تايمز» والتي ذكرت أن تأليف قوة من  15ألف
شخص ،دونها عقبات« .عدم وجود وحدة وطنية ،وتحالف الجيش
الحر مع المتشددين اإلسالميين» فضالً عن أن «األم��ر سيستغرق
سنوات لتدريب قوة جديدة قادرة على ش ّن هجوم ض ّد داعش» ،من
دون أن ننسى أن «المعتدلين لن يساهموا في الجهد الدولي من إذا لم
يكن هدفه الرئيس إسقاط الرئيس بشار األسد».
ال��ف��ش��ل ف��ي وق���ف ت��دف��ق المقاتلين بحسب «واش��ن��ط��ن بوست»
األميركية التي أوردت أن «معدّل تدفق المقاتلين األجانب إلى سورية
أي ألف مقاتل في الشهر ،لم يتغيّر منذ بدء عمليات التحالف في هذا
البلد» ،األمر الذي يتقاطع بدوره مع ما نقلته «غارديان» البريطانية
عن تقرير أممي اعترف بتدفق أع��داد غير مسبوقة من «الجهاديين»
األجانب إلى سورية والعراق ،إذ جاء فيه« :يقاتل في سورية  15ألف
أجنبي من ثمانين دولة ،وعددهم في سورية منذ عام 2010
مقاتل
ّ
��ي 1990
وحتى اللحظة ،يفوق ع��دد الجهاديين األج��ان��ب بين ع��ا َم ْ
و.»2010
إن الصراع القائم داخل اإلدارة األميركية حول الخيارات الواجب
ا ّتباعها في سورية ،واالرتباك في ردود الفعل حول البدائل ،يعكسان
في الشكل والمضمون ن��زوع اإلدارة األميركية إل��ى التجريب في
سورية والعراق على قاعدة الرهان على االستنزاف طويل األمد في
ووصفتها صحيفة «لوس آنجلس تايمز»
حرب ال مكان للحسم فيها،
ٍ
ّ
في أحد تقاريرها بأنها «بداية لحمل ٍة طويلة األمد» ،فكيف يمكن تفسير
تدفق هذا الكم من إرهابيي العالم إلى سورية وسط هذا االستغراب
الموجه ،في الوقت الذي قامت به الدنيا
الدولي السياسي واإلعالمي
ّ
ولم تقعد إلرغام األت��راك على السماح لـ 150مقاتالً من البيشمركة
بعبور الحدود التركية مع مدينة عين العرب السورية.
*كاتب سوري

تقرير
ليلة القب�ض
على «العطية» ...وتركه!
ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية ،أنّ عبد العزيز بن خليفة بن
العطية ،ابن ع ّم وزير خارجية قطر ،أدين في قضية تمويل اإلرهاب
الدولي أم��ام محكمة لبنانية .الفت ًة إلى أنّ العطية ،ال��ذي تل ّقى حكما ً
بإرهابي ُيدعى
غيابيا ً بالسجن لسبع سنوات ،يعتقد أنه على صلة
ّ
«ذئب القاعدة» .وموضحة أنه أعتقل في لبنان ،على إثر معلومات من
االستخبارات البريطانية واألميركية .إلاّ أ ّنه ُسمِح له بمغادرة البالد
قبل المحاكمة ،وذلك على إثر ضغوط مارستها قطر على الحكومة
اللبنانية .وأش���ارت الصحيفة في تقرير نشرته أم��س ،إل��ى أن عبد
العزيز أظهر دعمه بق ّوة ،على مواقع التواصل االجتماعي ،ألسامة بن
الدن و«جبهة النصرة» ،فرع «القاعدة» في سورية .فضالً عن تغريدة
له على «تويتر» يدعم فيها تنظيم «داعش» .مضيف ًة أنّ «جبهة النصرة»
وجهت مانحين لضخّ أموال لها عبر منظمة وثيقة الصلة بالعطية ،كما
ّ
أن ابن عم الوزير القطري على صلة بعمر القطري ،المعروف بـ«ذئب
القاعدة» ،والذي وضعته الواليات المتحدة ،الشهر الماضي ،ضمن
قائمة اإلرهابيين.
وت��ق��ول «ت��ل��غ��راف» إن إدان���ة العطية ،ف��ي ح��زي��ران الماضي ،تزيد
الضغوط على الحكومة القطرية إلنهاء دورها كمركز لتمويل الجهاد
العالمي ،فلطالما ا ُّتهمت قطر بتمويل الجماعات اإلرهابية والسماح
لممولي اإلرهاب بالعمل بحرية على أراضيها.
والعطية هو عضو سابق في اللجنة األولمبية القطرية ،وعلى صلة
وثيقة بالنخبة الحاكمة في البالد ،كما أن أحد أبناء عمومته هو وزير
الطاقة السابق ونائب رئيس ال��وزراء عبد الله بن حمد العطية ،الذي
ي��رأس حاليا ً جهاز الرقابة اإلداري��ة والشفافية في قطر ،المسؤول
عن مكافحة غسيل األم��وال وتمويل اإلره��اب .وفضالً عن ذلك ،فإن
وزير الخارجية خالد بن محمد العطية ،الذي يص ّر على أن بالده ال
بأي شكل من األشكال ،هو ابن عمه أيضاً.
تدعم الجماعات الراديكالية ّ
وتأتي عائلة العطية من النسب القبلي نفسه لعائلة آل ثاني الحاكمة،
كما أنها ثاني كبريات العشائر في قطر.
ويدير العطية حملة «مهد أه��ل ال��ش��ام» ،لجمع التب ّرعات من أجل
وج��ه��ت «جبهة
تسليح الجهاديين ف��ي س��وري��ة .وف��ي آب ّ ،2013
النصرة» القطريين للتب ّرع لها عبر الحملة ،وقبلها في  ،2012اعتُقِل
العطية في لبنان ،بتهمة إرسال أموال إلى خاليا «القاعدة» في سورية،
إذ إنه بحسب وسائل إعالم لبنانية ،فإن عبد العزيز العطية التقى في
أي��ار  2012ب ُعمر القطري «ذئ��ب القاعدة» وش��ادي المولوي ،إذ نقل
إليهما آالف الدوالرات .وأق ّر القطري أمام سلطات التحقيق ،أنه سافر
إلى لبنان للقاء العطية ،الذي دخل البالد ألسباب طبية ،وأنه حصل
على  20ألف دوالر منه لنقلها إلى الجهاديين في سورية .وبحسب
وزارة الخزانة األميركية ،فإنه تم إلقاء القبض على «ذئب القاعدة» في
مطار بيروت خالل عودته ،وفي حوزته آالف ال��دوالرت ،وال يزال
محتجزا ً لدى السلطات اللبنانية .أما في ما يتعلق بالشيخ القطري ،فإن
صحيفة «األخبار» اللبنانية نشرت مقاالً في  23أيار  ،2012تقول فيه
إن السلطات اللبنانية خضعت لضغوط قطرية إلطالق سراح المواطن
القطري عبد العزيز العطية .وبحسب بعض التقارير ،فإن الحكومة
القطرية ه���دّدت بطرد  30أل��ف م��واط��ن لبناني يعملون لديها م��ا لم
ُيطلق سراح العطية.
وت��ق��ول «ت��ل��غ��راف» ،إن���ه ف��ي م��ا يتعلق ب��دول��ة ق��ط��ر ال��ت��ي تمتلك،
سلسلة محال «ه��ارودز» ولديها أسهم في «ش��ارود» في لندن ،فإن
هناك  7متط ّرفين على صلة بها ،موضوعون ضمن قائمة العقوبات
األميركية.

بالتن�صت
ما لم تقبل �أميركا �أخذه من �سورية بالتعاون ...ت�أخذه
ّ
عنجهي متكبّر مستكبر
عجيب أمر باراك أوباما ،فإما أ ّنه
ّ
إلى أبعد الحدود ،أم أ ّنه مخادع م ّكار مراوغ ح ّد الثعلبة .إذ ال
أحد في هذا الكون ينسى عندما مدّت سورية يدها للتعاون
في مكافحة «داعش» وأخواته ،وال كيف عرضت خدماتها في
القتال وفي عالم االستخبارات لكن أميركا تكبرت وعارضت
ورفضت ...فكيف تتعاون مع نظام تبغي منذ البداية إسقاطه؟
دولي ض ّد
استجدى أوباما العالم أجمع لتشكيل تحالف
ّ
«داعش» وضربه ج ّوياً ،واستثنى سورية ،فقط ألنه ال يريد
عونها ،مع علمه المسبق بأ ّنها الوحيدة القادرة على إعانته ال
غيرها.

كما استثنى العمليات الب ّرية من حملته ض ّد «داعش» لعلمه
اليقين والمسبق بأنّ قرارا ً كهذا سيستدعي «تنازل هيبته»
أمام سورية ،ألنّ ال عمليات ب ّرية ناجع ًة من دون حماة الديار
الجيش السوري.
ّ
فتتكشف األمور ،لنرى أنّ ما رفض أوباما أخذه
أما اليوم،
بالتنصت ،إذ قالت صحيفة «وول
من سورية ،يحاول أخذه
ّ
ستريت جورنال» األميركية ،إن االستخبارات األميركية
تنصتت على نظام الرئيس السوري بشار األسد؛ للحصول
ّ
على معلومات عن تنظيم الدولة المعروف بـ«داعش» .وأشارت
التنصت جاءت نظرا ً إلى عدم
الصحيفة إلى أن عمليات
ّ

وجود تعاون بين النظام السوري والواليات المتحدة ،وألن
االستخبارات األميركية « »CIAال عمالء لها على األرض ،وال
تستطيع جمع معلومات من داخل سورية .وأ ّنها كانت بحاجة
ماسة إلى معلومات كهذه ،لكن إدارة أوباما قالت إنها لن
ّ
تنسق مع النظام الذي تطالب برحيله.
وفي تقريرنا التالي ،انتقاد من صحيفة «إندبندنت»
البريطانية لصمت الغرب إزاء ما وصفته بسقوط ليبيا
في الهاوية ،وتقرير لوكالة «آسوشيتد برس» اإلخبارية
األميركية ،تح ّذر فيه تونس من من انفراد حزب السبسي
«نداء الوطن» ،بالحكم بعيدا ً عن اإلسالميين.

�صحافة عبرية
«وول �ستريت جورنال» :وا�شنطن
تتج�س�س على نظام الأ�سد ال�ستهداف «داع�ش»
ّ

«�إندبندنت» :الغرب ي�شاهد �سقوط ليبيا
في الهاوية ب�صمت!

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية إن االستخبارات األميركية
تنصتت على نظام الرئيس السوري بشار األسد؛ للحصول على معلومات عن
ّ
تنظيم الدولة المعروف بـ«داعش».
التنصت جاءت نظرا ً إلى عدم وجود
وتشير الصحيفة إلى أن عمليات
ّ
تعاون بين النظام السوري والواليات المتحدة ،وألن االستخبارات األميركية
« »CIAال عمالء لها على األرض ،وال تستطيع جمع معلومات من داخل
سورية.
ويبيّن التقرير أن الواليات المتحدة قامت بإنشاء بنية تجسس لمراقبة
نظام األسد ،لتحصل من خاللها على معلومات جيدة حول «داعش» ،وهي
معلومات استخدمتها واشنطن لتوجيه الغارات الج ّوية على مواقع التنظيم.
وتقول الصحيفة إن عمليات التنصت تظهر المدى الذي ذهبت إليه الواليات
المتحدة في البحث عن معلومات من داخل دولة تعتبر معادية وعدوة لها ،وال
تقيم عالقات دبلوماسية معها منذ بداية األحداث في سورية.
التنصت يظهر
وتستدرك الصحيفة ب��أنّ تح ّول اإلدارة نحو عمليات
ّ
الصعوبة التي تواجهها اإلدارة األميركية في تحديد األهداف ،وتقييم نجاعة
الغارات التي تش ّنها المقاتالت األميركية على مواقع «داع��ش» منذ الشهر
الماضي.
التنصت جاء في وقت قلّل
وتعلّق الصحيفة على أن التوجه نحو عمليات
ّ
فيه تنظيم «داعش» من استخدام الهواتف النقالة وأجهزة الالسلكي ،ما ح ّد
من الموجات التي يمكن لالستخبارات األميركية التقاطها ،بحسب مسؤول
أميركي.
ويلفت التقرير إلى أن السفير األميركي السابق روبرت فورد غادر دمشق
بعد فترة من اندالع األحداث في سورية ،وظ ّل يعمل مع «المعارضة السورية»
حتى مؤتمر جنيف الثاني العام الماضي ،كما وامتنعت االستخبارات
األميركية عن إرسال عمالئها إلى داخل سورية؛ حتى ال تع ّرضهم للمخاطر.
تتجسس على مكالمات
ويكشف التقرير أن ال��والي��ات المتحدة كانت
ّ
مسؤولي النظام السوري ،ال��ذي يواجه تنظيم «داع��ش» ،وهم يناقشون
تح ّركات التنظيم.
وتزعم الصحيفة أن المعلومات التي اس ُتخلِصت من كالم المسؤولين
ساعدت الواليات المتحدة في معرفة الطريقة التي يتقل فيها «داعش» من
مكان إلى آخر.
وتجد «وول ستريت جورنال» أنه مع ذلك ،يتعامل المخططون العسكريون
التنصت بنوع من الشك ،وال يثقون بها كثيراً ،والمواد التي تجمع
مع عمليات
ّ
التنصت ُتستخدَم للتأكد من صحة معلومات استخباراتية أخرى حصلت
من
ّ
عليها الواليات المتحدة من مصادر أخرى.
التنصت قوله« :هي مصدر
وينقل التقرير عن شخص على معرفة بعمليات
ّ
واحد من عدة مصادر» ،مضيفا ً أن المعلومات التي ت ّم الحصول عليها من
مكالمات النظام من الصعب التأكد من صحتها.
وتع ّقب الصحيفة أن المسؤولين األميركيين مثالً ال يزالون يناقشون ما إن
كان زعيم الحركة المجهولة ،التي قالت واشنطن إنها ضربتها في سورية
«خراسان» ،قد نجا من الضربات أم ال .وكان األميركيون يالحقون محسن
الفضلي منذ سنوات وعرفوا عن وصوله إلى سورية.
ويوضح التقرير أن الغارات الج ّوية األولى ركزت على مواقع لـ«خراسان»،
بما فيها بناية كان قادة الجماعة يستخدمونها بشكل مستمر .وعليه فمن
الصعب التأكد من مقتل الفضلي ،من دون وجود لالستخبارات األميركية على
األرض.
ويمثل «داع��ش» و«خ��راس��ان» ع��دوا ً مشتركا ً لك ّل من النظام السوري
والواليات المتحدة ،لكن إدارة الرئيس باراك أوباما قالت إنها لم تنسق مع
النظام الذي تطالب برحيله ،بحسب الصحيفة.
وترى الصحيفة أنه منذ بروز تنظيم «داعش» كقوة غيّرت معادلة السياسة
في المنطقة ،والواليات المتحدة تحاول البحث عن معلومات من أي مصدر،
ناشطين سابقين ،دول وحلفاء محليين على األرض ،وتستقي الواليات
المتحدة معلوماتها عن التنظيم أيضا ً من الدول الغربية ودول الخليج.
ويؤكد التقرير أنه على رغم هذا ،فسورية تمثل معضلة لالستخبارات
األميركية ،واعترف مدير وكالة األمن القومي جيمس كالبر بهذا الواقع في
مؤتمر عقد في جامعة تكساس في تشرين األول ،إذ قال« :لن أكذب عليكم،
فالتحدي االستخباراتي في سورية عميق؛ ألننا لسنا على األرض ،ما يجعل
ذلك مشكلة كبيرة».
وتعتقد الصحيفة أن الواليات المتحدة مع توسيع الحملة العسكرية ض ّد
«داعش» تحتاج إلى سورية للحصول على معلومات واسعة ومفصلة .وزادت
التجسس ،وجمع المعلومات من
االستخبارات األميركية منذ حزيران عمليات
ّ
سورية .ويعترف المسؤولون أنهم لم يكونوا قادرين على االستجابة للطلب
المتزايد وتقديم معلومات حول سورية بشكل خاص.

انتقدت صحيفة «إندبندنت» البريطانية صمت الغرب إزاء ما وصفته
بسقوط ليبيا في الهاوية ،وقالت في مقال كتبه الكاتب البارز باتريك
كوكبرون إنه في عام  ،2011كان هناك ابتهاجا ً بوفاة الرئيس معمر
القذافي ،لكن لم يعد األمر كذلك ،فأصبحت مرحلة ما بعد التدخل األجنبي
كارثية ودم��وي��ة .وذ ّك��ر الكاتب أن الحكومات األميركية والبريطانية
والفرنسية والقطرية اعتبرت ليبيا نموذجا ً واضحا ً للتدخل األجنبي
الناجح .وكيف أن رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون وقف
كمح ّرر بنغازي في أيلول  ،2011وأشاد بسقوط القذافي ،وقال للّيبيين
في بنغازي إن مدينتكم كانت مثاال ً للعالم وهي تطيح بدكتاتور وتختار
الحرية .لكن كاميرون لم يعد إلى بنغازي ،ومن غير المرجح أن يفعل،
إذ إن الميليشيات المتحاربة تح ّول ليبيا إلى فوضى بدائية .فغالبية
الليبيين أسوأ بشكل واضح اليوم عما كانت عليه في عهد القذافي ،على
رغم حكمه االستبدادي.
وذ ّكر الكاتب مرة أخرى أن كاميرون تعهد لليبيا ،التي أمر بالتدخل
العسكري فيها من قبل ،عندما تحدّث أمام مجلس العموم لتبرير الهجمات
الجوية البريطانية ض ّد «داعش» في العراق .فقد توقفت وسائل اإلعالم
الغربية إلى ح ّد كبير عن تغطية ليبيا ألنها تعتقد ،وهي محقة ،أنه من
الخطر ج��دا ً تواجد الصحافيين هناك ،لكن كوكبرون يقول إنه يتذكر
لحظة في صيف عام  2011على خطوط المواجهة جنوب بنغازي عندما
كان هناك عدد من الصحافيين والمص ّورين أكثر من رجال المعارضة
المسلحين .واعتاد المص ّورون أن يطلبوا من زمالئهم الصحافيين التنحي
جانبا ً أثناء التصوير حتى ال يبدو هذا واضحاً .وفي الواقع كانت اإلطاحة
بالقذافي عمل الناتو أكثر من المسلحين .كما أن منظمات حقوق اإلنسان لها
سج ّل في ليبيا أفضل من اإلعالم منذ بداية ثورتهم عام  .2011واكتشفوا
أنه ال دليل على الفظائع التي حظيت بتغطية إعالمية مكثفة والتي يفترض
أن قوات القذافي ن ّفذتها واس ُتخدمت إلشغال الغضب الشعبي ،ثم تأييد
الحملة الجوية التي تش ّنها بريطانيا وفرنسا وأميركا .ومنها قصة عن
تعرض نساء الغتصاب جماعي على يد ق��وات القذافي ،وه��و ما قالت
أمنستي إنه بال أساس.
ويرى كوكبرون إن الحكومات الغربية ومعها اإلع�لام الغربي لديها
سبب وجيه لنسيان ما قالته وما فعلته في ليبيا عام  ،2011ألنه في
أعقاب اإلطاحة بالقذافي ،أصبح الوضع مروعاً .ويرصد هذا الوضع
الراهن تقريرين ،أحدهما لمنظمة العفو عن حكم السالح في ليبيا وانتشار
االختطاف والتعذيب وانتهاكات الميليشيات في غرب ليبيا ،واآلخر
لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» عن االغتياالت في ليبيا والتي قد ترقى
لكونها جرائم ضد اإلنسانية.

«�آ�سو�شيتد بر�س» :على تون�س
�أن تحذر من انفراد حزب ال�سب�سي
بالحكم بعيداً عن الإ�سالميين
قالت وكالة «آسوشيتد برس» اإلخبارية األميركية ،،إنه على رغم اإلشادة
باالنتخابات البرلمانية في تونس باعتبارها نموذجا ً للديمقراطية يحتذى به
في المنطقة ،فإن المنافسات اإلقليمية ربما تضع ضغوطا ً على هذه الديمقراطية
الوليدة لتدفعها بعيدا ً عن الحوار والتوافق ،الذي جعل انتقالها ناجحا ً حتى
اآلن .مشيرة إلى أنّ الناخبين التونسيين عاقبوا ،األسبوع الماضي ،حزب
«النهضة» اإلسالمي ،الذي أدار البالد خالل سنتين عاصفتين بعد الثورة،
ومنحوا معظم المقاعد لحزب «نداء تونس» الذي يترأسه السبسي.
وأضافت الوكالة« :لكن ال يزال ما يقارب ثلث مقاعد البرلمان الـ  ،217في
جعبة النهضة ،ما يجعل اإلسالميين قوة ال يستهان بها في البالد ،لذا فإن أيّ
محاوالت إلقصائهم ،بتشجيع من القوى اإلقليمية مثل السعودية ،يمكن أن
تق ّوض النجاح الذي حققته المرحلة االنتقالية حتى اآلن».
وبنظر الوكالة ،فإن إسالميي تونس تعلموا الدرس م ّما حدث لنظرائهم في
مصر وليبيا وحتى الجزائر قبل عقدين ،فلقد حكم إسالميو تونس في تحالف
مع األح��زاب العلمانية وعندما اندلعت إضرابات شعبية في  2013بسبب
اإلخفاقات األمنية والمشاكل االقتصادية ،تراجع حزب «النهضة» عن الحكم
لمصلحة حكومة تكنوقراط ،لكن السؤال الكبير اآلن ،ما إذا كان حزب «نداء
تونس» سيختار قاعدة عريضة وائتالفا ً مستقرا ً مع حزب «النهضة» اإلسالمي
من خالل حكومة وحدة وطنية ،أم سيحاول إقصاء الطرف األخير؟
وتقول الوكالة إن الدول الغربية تدفع دائما ً باتجاه ائتالف واسع ،لكن بعض
الحلفاء العرب يدفعون باالتجاه المعاكس.

«وا�شنطن بو�ست» :الجمهوريون ربما ي�سيطرون على
مجل�س ال�شيوخ الأميركي
قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الجمهوريين على أعتاب السيطرة على
مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجري
يوم غ ٍد الثالثاء ،إذ يعتمد الديمقراطيون اآلن على قدرتهم في اجتياز طريق
تزداد ضيقاً ،للحفاظ على غالبيتهم بأقل هامش ،حسبما يشير المخططون
االستراتيجيون والسياسيون ،ووفقا ً لتحليل الصحيفة للحمالت المتنافسة.
وأضافت «واشنطن بوست» أنه في سنة الحمالت التي ا ّتسمت بسلبية ال
تنتهي واشمئزاز الناخبين من واشنطن ،يتفق المخططون االستراتيجيون
في الحزبين على أنه من شبه المؤكد أن يحصل الجمهوريون على خمسة أو
ستة مقاعد يحتاجونها الستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ .وأمامهم
فرص كبيرة النتزاع مقعد إضافي ،لو مضت األمور بشكل حاسم في اتجاههم،
سيستطيعون تحقيق األغلبية بسهولة .بينما تعتمد آمال الديمقراطيين بدرجة
كبيرة على ما إذا كان بإمكانهم الحصول على مقعد أو مقعدين من المقاعد التي
يسيطر عليها خصومهم اآلن.
ومع ذلك ،تتابع الصحيفة ،فإن هناك فرصة جيدة بأن النتائج النهائية لن
ُتعرف في يوم االنتخاب ،ومن المتوقع أن يكون هناك جوالت إعادة في لوزيانا
وربما جورجيا ،وهو ما يعني أن تلك السباقات يمكن أن تستغرق أسابيع
لتحديد الفائز فيها .ولو كان السباق في آالسكا قريب ،فيمكن أن يستغرق أياما
لع ّد بطاقات االقتراع من القرى البعيدة.
وتقول الصحيفة إن الناخبين الجمهوريين أعربوا عن عدم رضا شديد عن
أوباما الذي يبدو أن العامل المحفز األكثر أهمية للحزب ،وتحدث بعضهم عن
زيادة الديون كأحد أسباب ذلك .وكذلك ،فإن بعض الديمقراطيين مستاءون من
أوباما لكنهم يفرقون بينه وبين آرائهم في المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ
بالواليات .وتمضي الصحيفة قائلة إنه في غالبية الواليات التي تشهد سباقاً،
أمضى الديمقراطيون والجمهوريين عطلة نهاية األسبوع في محاولة لحشد
أنصارهم ونشر آالف من المتطوعين الذين يشجعون المواطنين على اإلدالء
بأصواتهم ،من أجل ضمان أن يقوموا باالقتراع وإلقناع الناخبين الذين لم
يتخذوا قرارا ً بعد أشهر من النقاشات واإلعالنات التلفزيونية والمناشدات عبر
البريد اإللكتروني.

ترجمة :غسان محمد

ّ
تعد اقتراح ًا لإحياء
�أميركا
المفاو�ضات «الإ�سرائيلية» -الفل�سطينية
ذكرت مصادر «إسرائيلية» ،أنّ إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما،
تعكف على ب��ل��ورة اق��ت��راح ستعرضه على الطرفين «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
والفلسطيني ،بعد انتهاء االنتخابات النصفية للكونغرس ،مشيرة إلى أنّ
االقتراح يهدف إلى استعادة الهدوء وإنعاش المفاوضات بين الجانبين.
ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون العبري عن المصادر قولها ،إن
اإلدارة تؤمن بأن التوصل إلى اتفاق سالم يقوم على أساس ح ّل الدولتين
وفق األسس المعروفة ،ال يزال ممكناً ،على رغم تراجع الفرصة في ظل
مناخ فقدان الثقة شبه الكامل بين الطرفين ،وزيادة حدة التوتر والعنف،
بسبب اإلجراءات أحادية الجانب من كال الطرفين.
وبحسب المصادر ،فإن الخطة التي تعمل اإلدارة على بلورتها منذ انتهاء
الحرب «اإلسرائيلية» االخيرة على قطاع غزة ،تقوم على ثالثة أسس هي:
وق��ف النشاط االستيطاني في الضفة الغربية وتجميده في القدس
الشرقية ،والتراجع عن المشاريع االستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة
توجه الفلسطينيين
«اإلسرائيلية» في األسابيع األخيرة ،وثانياً ،تجميد ّ
إلى مجلس االمن لتقديم مشروع قرار يحدّد سقفا ً زمنيا ً إلنهاء االحتالل،
وثالثاً ،العودة إلى المفاوضات المباشرة بين الطرفين من حيث انتهت في
الربيع الماضي ،والخوض الفوري في قضايا الحدود والالجئين والقدس.
كيري يدعو نتنياهو وعبّاس إلى عدم اإلقدام على إجراءات استفزازية
ذكرت اإلذاعة العامة «اإلسرائيلية» ،أن وزير الخارجية األميركي جون
كيري ،دعا رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو إلى وجوب
الحفاظ على الوضع القائم في المسجد األقصى ،واالمتناع عن اتخاذ
إجراءات استفزازية.
وأضافت أنّ كيري أعرب لنتنياهو خالل اتصال هاتفي أجراه معه منذ
يومين ،عن تحفظه من التف ّوهات المهينة التي صدرت عن مسؤولين في
اإلدارة األميركية ،ض ّد نتنياهو.
كذلك ،أجرى كيري اتصاال ً هاتفيا ً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس ،وأكد له ضرورة تج ّنب الطرفين «اإلسرائيلي» والفلسطيني أيّ
أعمال أو تصريحات من شأنها تأجيج الموقف.

بالتو�صل
مطالبة نتنياهو
ّ
�إلى ت�سوية �سيا�سية مع الفل�سطينيين
و ّقع  106من المسؤولين األمنيين «اإلسرائيليين» السابقين ،عريضة
التوصل إلى
تطالب رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،بالمبادرة إلى
ّ
تسوية سياسية مع الفلسطينيين ،واتهموا نتنياهو بأنه ُمنشغل بترويع
الجمهور «اإلسرائيلي» ،ول ّوحوا بالبحث عن قيادة «إسرائيلية» جديدة في
حال عدم استجابة نتنياهو للدعوة.
ومن بين المو ّقعين على العريضة ،مفتشو شرطة سابقين وجنرالت
احتياط في الجيش ،ورئيسان سابقان للموساد ،وتعهدوا بتقديم الدعم
الكامل لنتنياهو إذا مضى في التسوية.
وجاء في العريضة ،أنّ حل الدولتين ال ينطوي على مخاطر أمنية ،وأن
لدى «إسرائيل» قوة هائلة يمكنها استخدامها بطرق مختلفة .واتهمت
العريضة ،رئيس الحكومة بأنه ضعيف ومصاب بالعمى السياسي
ومنشغل بترويع نفسه وشعبه.
وأ ّكد المو ّقعون على العريضة أ ّنهم سيدعمون رئيس الحكومة إذا ما ق ّرر
الذهاب في طريق التسوية ،وإال فإنهم سيتح ّركون في مسار آخر ،تحت
قيادة أخرى.
ونقلت القناة الثانية في التلفزيون العبري عن الجنرال احتياط آمنون
ريشف ،قائد القوات المد ّرعة «اإلسرائيلية» االسبق ،وأحد المو ّقعين على
العريضة قوله ،إن ما دفعه إلى نشر العريضة ،التعاون المثمر الذي أبدته
دول عربية معتدلة ،معربا ً عن أمله في أن يبادر نتنياهو إلى دفع عملية
سياسية والتوصل إلى تسوية إقليمية بمشاركة الفلسطينيين.
وقال الجنرال احتياط غابي أوفير ،القائد السابق للجبهة الداخلية ،وأحد
المبادرين إلى توقيع العريضة« :سئمنا المراوحة في المكان واالستماع
إلى شروحات حول المعوقات األمنية ،ومقولة عدم وجود شريك».

يتوجه �إلى االنتخابات المبكرة
نتنياهو
ّ
سياسي رفيع المستوى أنّ رئيس الحكومة «اإلسرائيلية»
أكد مسؤول
ّ
بنيامين نتنياهو ،حسم أمره وق ّرر التوجه إلى انتخابات مبكرة العام
المقبل  .2015ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون العبري عن المسؤول
قوله ،إن نتنياهو يدرك انه لن يستطيع تمرير موازنة عام  ،2015ويرى أنّ
تشكيل ائتالف حكومي بديل ليس قرارا ً صائباً.
وأضاف المسؤول أن نتنياهو يهيّئ األجواء النتخابات جديدة ،مشيرا ً
إلى أن قرار البناء في القدس ،الذي اتخذه األسبوع الماضي ،لم يكن خطوة
غير محسوبة ،بل خطوة سياسية لها عالقة باالنتخابات.

 ...ويطالب بالعمل
على تهدئة الأو�ضاع في القد�س

�أوبزرفر :انتفا�ضة �شعبية متوقعة
�س ُت�سقط «داع�ش»
نشرت صحيفة «أوب��زرف��ر» البريطانية ،تقريرا ً ع��ن تنظيم «داع��ش»
والصعوبات التي يواجهها في إدارة األقاليم التي تحت سيطرته ،بحسب
تقرير مسؤول مكافحة اإلرهاب في االستخبارات الخارجية البريطانية .وتقول
الصحيفة إن التقرير يتوقع انتفاضة شعبية واسعة ته ّز أركان تنظيم «داعش»
الشمولي ،وتقضي عليه تماماً.
وتنقل الصحيفة عن ريشتارد باريت قوله إن استراتيجية تنظيم «داعش»
أثبتت فعاليتها حتى اآلن ،لكن التحدّي األكبر بالنسبة إليه ،احتواء الغضب
الشعبي ،والتعامل مع صعوبات إدارة شؤون الناس اليومية في األقاليم
الواسعة التي يسيطر عليها.
وأض��اف أنّ التعطش للتغيير ال��ذي وع��د به التنظيم سيصطدم بنهجه
الشمولي في التعامل مع الناس ،وأنه ال يمكن أليّ دولة أن تح ّد من وصول
مواطنيها إلى المعلومة أو تمنعهم من التفكير.
وأشار التقرير إلى أنّ المنظمات العالمية الحظت تناقص عدد المقاتلين
األجانب الذين يلتحقون بتنظيم «داع��ش» ،ألن بعضهم عادوا إلى بلدانهم،
وتحدّثوا بسلبية عن تجاربهم.
وتضيف «أوبزرفر» على لسان باريت أن مواقع التواصل االجتماعي التي
يستخدمها التنظيم لنشر دعايته ،ستنقلب عليه ،ألنه يمارس رقابة وقمعا ً
يراهما الناس ال يختلفان عن قمع األنظمة الشمولية األخرى.
ويذكر التقرير أن الحياة في مدينة الموصل أكبر المدن التي يسيطر عليها
التنظيم تدهورت كثيراً ،وأن الكثيرين هجروا المدينة وتركوا المستشفيات
والمدارس بال إدارة.

طالب رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو ،وزراء حكومته
وأعضاء «الكنيست» ،بالعمل على تهدئة األجواء في مدينة القدس ،وإبداء
المسؤولية واالنضباط.
وقالت القناة الثانية «اإلسرائيلية» ،إنّ نتنياهو أجرى اتصاال ً هاتفيا ً مع
رئيس «الكنيست» ،وطلب منه إيصال الرسالة إلى أعضاء «الكنيست»،
مشيرة إل��ى ان نتنياهو يسعى بذلك إل��ى خفض ألسنة اللهب ،بعد
التصريحات المتط ّرفة من أقطاب اليمين ،والتي تدعو إلى تغيير الوضع
القائم في المسجد األقصى.

ّ
مفكرون «�إ�سرائيليون»
يطالبون البرلمان الإ�سباني بالت�صويت
لم�صلحة االعتراف بدولة فل�سطينية
ذكرت اإلذاعة العامة «اإلسرائيلية» ،أنّ حوالى  550مف ّكرا ً وأكاديميا ً
«إسرائيلياً» ،بينهم البروفسور دانيئيل كاهنمان ،الحائز جائزة نوبل
لالقتصاد ،ورئيس «الكنيست» األسبق ابراهام بورغ ،بعثوا عريضة إلى
أعضاء مجلس النواب اإلسباني ،دعوهم فيها إلى التصويت لمصلحة
االعتراف بالدولة الفلسطينية خالل مناقشة البرلمان اإلسباني هذا
الموضوع قريباً.
وأشارت اإلذاعة إلى أن المفكرين والمسؤولين «اإلسرائيليين» أكدوا
نيّتهم توجيه العريضة إلى أيّ برلمان أوروبي يناقش موضوع االعتراف
بالدولة الفلسطينية.

