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الجنوب ال�سوري :المحاولة الأميركية
الأخيرة لوقف هجوم حلب
} عامر نعيم الياس



ال يزال الصراع قائما ً داخل اإلدارة األميركية حول سورية .بهذه
الكلمات يمكن اختصار إدارة األزم��ة السورية أميركياً ،مع اقتراب
اجتماع موعد الثنائي كيري ـ الفروف إلطالق العملية السياسية حول
سورية في آب المقبل ،التزاما ً بالجدول الزمني الذي حمله بيان فيينا.
جبهة الجنوب السوري تعتبر الورقة األه��م في جعبة األميركيين
حالياً ،مع الصمت التركي المريب حول ما يجري في شمال سورية،
واالكتمال الرسمي لطوق حلب ال��ذي يتعزّز يوما ً بعد ي��وم ،باحتمال
تحرير حي «بني زي��د» من المجموعات اإلرهابية التي د ّم��رت أحياء
الحي يع ّد المركز األه��م إلط�لاق قذائف
حلب الغربية على اعتبار أن
ّ
القتل العشوائي على المدنيين اآلمنين .ق��ال وزي��ر ال��دف��اع األميركي
آشتون كارتر« :التحالف الدولي ال يزال يعمل على فتح جبهة جديدة
ض ّد الجهاديين في جنوب سورية» ،حيث تحمل هذه الخطوة «فوائد
إضافية تتمثل في تحسين األمن لدى جيراننا األردنيين وفصل مسرح
العمليات في سورية عن مسرح العمليات في العراق».
إن ما يحمله هذا التصريح يعكس أوالً حالة التنازع داخ��ل اإلدارة
األميركية في الملف ال�س��وري ،فالبعض ال يريد الحل ،وال ي��رى في
أن نهاية والية الرئيس األميركي باراك أوباما تحمل في طياتها إلزاما ً
ببلورة حل على قاعدة تبييض صفحة اإلدارة الحالية في ما يسمى
«الحرب على اإلرهاب» ،والتمهيد لوصول مرشحة الحزب الديمقراطي
ه�ي�لاري كلينتون إل��ى البيت األب�ي��ض على ق��اع��دة ال�ح��ل ،أو باألحرى
التوافق المبدئي مع روسيا حول سورية .ربما هذه األخيرة ال تريد لهذا
التوافق أن يتم وال أن تلتزم به في المدى المنظور من واليتها األولى،
إن وصلت في مواجهة دونالد ترامب.
تراهن واشنطن على فتح جبهة جديدة في سورية باالعتماد على
«جيش سورية الجديد» ال��ذي يتمركز حول معبر التنف على الحدود
األردن�ي��ة السورية العراقية ،وال��ذي اتخذه األميركيون نقطة انطالق
إلى مغامرة البوكمال في حزيران الماضي والتي أبيدت عبرها القوات
المهاجمة من جانب تنظيم «داعش» ،هذا الرهان وإن فشل في البوكمال
لكنه ال يزال في مخيّلة األميركيين لتحقيق ما يلي:
ـ تحقيق الفصل الجغرافي بين سورية وال�ع��راق ،على قاعدة قطع
الطريق على أي فرصة لبلورة جهد عسكري أمني ع��راق��ي سوري
إيراني مشترك في منطقة الحدود العراقية السورية ،بعد استكمال
معركتي الموصل والرقة ،وفتح معركة دير الزور.
ـ ما يجري من إصرار أميركي ،وليس مج ّرد إدارة خالف بين أقطاب
اإلدارة ،على السيطرة على الحدود السورية مع ك ٍّل من العراق وتركيا،
يهدف إلى قطع الطريق على إيران ومن ثم سورية والعراق لبلورة حلف
سياسي له تواصل جغرافي على األرض ،فضالً عن محاصرة القوى
الميدانية السورية بين ح��دود متوزعة السيطرة على القوى الدولية
واإلقليمية ،هذه الحدود التي تفرز تلقائيا ً تقسيما ً ميدانيا ً وسياسيا ً
للبالد على قاعدة حل سياسي مرجو خالل األشهر القليلة القادمة.
ـ تقسيم جبهة جنوب سورية بهدف منع حزب الله من الوصول إلى
الجوالن السوري وفتح جبهة ض ّد العدو الصهيوني.
ـ تشتيت جهد الجيش السوري والقوات الرديفة في شمال سورية
وتحديدا ً في معركة حلب ،حيث اكتمل الطوق على أحياء حلب الشرقية
وس��ط صمت رس�م� ّ�ي ت��رك��ي ،وغ�ي��اب غ��رب��ي ع��ن الحمالت اإلعالمية
التي اعتدنا عليها كلما حققت الدولة السورية تقدما ً ميدانيا ً في حلب.
حيث من الواضح أن كارتر يريد التلويح بما يمكن مقايضته في حلب،
فالجنوب السوري ،وأ ّيا ً كانت الوجهة األميركية والعنوان للحرب على
اإلرهاب ،هو بوابة العاصمة دمشق.
على رغم ما سبق ،تجدر اإلشارة إلى سلسلة من السلبيات ونقاط
الضعف التي تحيط بالتوجه الذي طرحه وزير الدفاع األميركي ،فأوالً،
تواجد الجيش السوري في المنطقة الجنوبية ليس باألمر الذي يمكن
تجاوزه ،وهو ما أفشل «غ��زوة» ح��وران قبل أكثر من سنة ،وأدّى إلى
تثبيت خطوط التماس في الجنوب السوري .وثانياً ،ال يمكن فصل أي
عملية أميركية عن احتمال استكمال العملية التي بدأها الجيش السوري
وحزب الله للسيطرة والتقدّم في مثلث درعا القنيطرة ريف دمشق،
وهو ما يمكن أن يو ّتر األوضاع هناك .أما ثالثاً ،فإن اإلصرار األميركي
على التماهي والمساواة بين «جيش سورية الجديد» و«قوات سورية
الديمقراطية» يغفل بالدرجة األولى العامل العقائدي القومي لألخيرة
والذي يغيب عن مجموعة رجال العشائر وبعض المنشقين والمس ّمى
«جيش سورية الجديد» ،كما أن ال�ق��وات الكردية تعمل في ظل مناخ
تدعمه ثنائية كيري الفروف وهذا ال ينطبق على جبهة الجنوب السوري
التي قصفتها الطائرات الروسية ،من دون أن نسقط ،رابعاً ،العامل
«اإلسرائيلي» والمنطقة الحدودية والتي لن تكون هادئة كما اللحظة،
فضالً عن تواجد «حركة المثنى» التي تع ّد ال��ذراع الرسمية لتنظيم
«داعش» في درعا وريفها.
قد يكون كارتر كمن يحاول التلويح حاليا ً بأمر ال يعتقد ان الرئيس
األميركي سيواقف عليه في ظل تقدّم ميداني ثابت للجيش السوري
والحلفاء في محيط دمشق وفي محيط حلب ،وفي ظل صمت للحليف
التركي األهم لالستراتيجية األميركية في سورية ،بعد األكراد ،والذي
ال يستطيع اللحظة س��وى االلتفات لمشاكله الداخلية ،وه��ي اللحظة
المناسبة ال�ت��ي اخ�ت��اره��ا الجيش ال �س��وري والحلفاء إلع�ل�ان الطوق
الرسمي على حلب ووضع سيناريو حمص على نار حامية.
 كاتب ومترجم سوري

رو�سيا ّ
تتقدم في �سورية على الجبهتين الع�سكرية والدبلوما�سية
ت�م��ارس روس�ي��ا ج �ه��ودا ً حثيثة إلن�ه��اء الحرب
ف��ي س��وري��ة ،إن ك��ان عبر ال�ح��رب «ال�ج� ّدي��ة» التي
تشنّها على المجموعات اإلره��اب�ي��ة ،التي تس ّمي
أميركا بعضها «م�ع�ت��دالً» ،أو من خ�لال الحركات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�م�ك��وك�ي��ة ،ع�ل��ى أك�ث��ر م��ن صعيد،
لتفعيل الحوار ،وإنهاء الحرب ،وإحالل السلم.
في هذا الصدد ،نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا
غازيتا» الروسية تقريرا ً تط ّرقت فيه إل��ى نشاط
مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سورية،
مشيرة إلى انضمام  17بلدة في محافظة الالذقية
إل��ى اتفاق الهدنة .وج��اء في المقال ال��ذي نشرته
الصحيفة أمس :يستعرض مركز التنسيق الروسي
للمصالحة بين األط ��راف المتنازعة ف��ي سورية

فعاليته؛ حيث انضمت  17نقطة سكنية في شمال
محافظة الالذقية إلى نظام وقف األعمال الحربية.
وك ��ان ال �م��رك��ز ق��د ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق م�م��اث��ل مع
التركمان المقيمين في هذه المنطقة ،والذين كانت
تركيا تدعمهم .وبذلك ،تكون محافظة الالذقية،
التي ترابط فيها القوات الجو ـ فضائية الروسية،
قد وافقت عمليا ً على اتفاق الهدنة .أما عدد النقاط
السكنية ،التي انضمت إلى مسار المصالحة في
سورية ،فبلغ  218نقطة ،بحسب معطيات المركز
الروسي للمصالحة.
إلى ذلك ،تناولت صحيفة «إيزفستيا» الروسية
نتائج المفاوضات في جنيف بين ممثلي روسيا
وال��والي��ات المتحدة واألم��م المتحدة ،مشيرة إلى

«نيزافي�سيمايا غازيتا»:
رو�سيا ّ
تن�شط الم�سار ال�سلمي في �سورية
تط ّرقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى نشاط مركز التنسيق
الروسي للمصالحة في سورية ،مشيرة إلى انضمام  17بلدة في محافظة
الالذقية إلى اتفاق الهدنة.
وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة أمس :يستعرض مركز التنسيق
الروسي للمصالحة بين األطراف المتنازعة في سورية فعاليته؛ حيث انضمت
 17نقطة سكنية في شمال محافظة الالذقية إلى نظام وقف األعمال الحربية.
وكان المركز قد توصل إلى اتفاق مماثل مع التركمان المقيمين في هذه المنطقة،
والذين كانت تركيا تدعمهم.
وبذلك ،تكون محافظة الالذقية ،التي ترابط فيها القوات الجو ـ فضائية
الروسية ،قد وافقت عمليا ً على اتفاق الهدنة .أما عدد النقاط السكنية ،التي
انضمت إلى مسار المصالحة في سورية ،بلغ  218نقطة ،بحسب معطيات
المركز الروسي للمصالحة.
وليس مستبعدا ً أن يصبح ه��ذا ال��واق��ع نقطة انطالق للمفاوضات بين
الرئيسين الروسي فالديمير بوتين والتركي رجب أردوغان ،الذي سيصل إلى
سان بطرسبورغ يوم  9آب المقبل؛ حيث أعلن دميتري بيسكوف السكرتير
الصحافي للرئيس الروسي ،أن المفاوضات بين الرئيسين س ُتجرى يوم 9
من الشهر المقبل في عاصمة روسيا الشمالية .ويتوقع أن يناقش الرئيسان
المسائل المتعلقة باألوضاع السورية كافة ،وسبل تسويتها وتحسين الوضع
في المنطقة ،وأن تتمخض المفاوضات عن قرارات حاسمة في تسوية النزاع
في سورية.
على ه��ذه الخلفية ،تبدو باهتة نتائج االت��ص��االت الدائمة بين موسكو
وواشنطن .فيوم الثالثاء الماضي ( 26تموز  ،)2016التقى وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف نظيره األميركي جون كيري على هامش قمة بلدان
«آسيان» ،وبحثا المسألة السورية ،ولكن من دون التوصل إلى نتائج محددة،
بما في ذلك في التعاون بين القوات الجو ـ فضائية الروسية في سورية وقوات
التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة.
وتشير وسائل اإلعالم ،إلى أن جون كيري طالب من جديد باستقالة األسد.
وهنا تجدر اإلش��ارة إلى ما قاله للصحافيين رئيس هيئة األرك��ان العامة
للقوات األميركية الجنرال جوزيف دانفورد في شأن التعاون العسكري بين
روسيا والواليات المتحدة في سورية من أنه محدد وفق مذكرة التفاهم حول
أمن المالحة الجوية .أما وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر ،فقد اتهم روسيا
بدعم النظام السوري ،وإطالة أمد الحرب.
وقد تبين أن غياب التعاون المتبادل بين روسيا والواليات المتحدة في
سورية ،يثير مشكالت جدية وخطيرة ،ويؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين
نتيجة عدم تنسيق العمل بين الجانبين ،كما حصل يوم  19تموز الجاري،
عندما هاجمت الطائرات الفرنسية قرية في ضواحي منبج وقتلت  164مدنياً.
وكان ممثل سورية الدائم لدى األمم المتحدة بشار الجعفري قد أعلن ،يوم
الثالثاء الماضي ( ،)2016/07/19أن فرنسا هاجمت القرية انتقاما ً للعملية
اإلرهابية في مدينة نيس ،ولكن مسلّحي «داع��ش» أثناء هجوم الطائرات
الفرنسية لم يكونوا موجودين في القرية .وأشار الدبلوماسي السوري إلى
أن مسلحي التنظيم كانوا فعالً في القرية ،ولكنهم غادروها بعد أن علموا أن
الرئيس الفرنسي هوالند وعد باالنتقام لمأساة نيس.
من جانبه ،طلب ممثل روسيا الدائم في المنظمة الدولية فيتالي تشوركين
من الدبلوماسيين الغربيين توضيح أسباب هذه األفعال .ولكنه لم يحصل على
جواب مقنع .فممثل فرنسا لم يعلق بشيء .أما ممثلة الواليات المتحدة سامانثا
باور ،فأعلنت أن واشنطن ستحقق في األمر بمشاركة منظمات المجتمع المدني
في سورية .وبحسب تشوركين ،عندما يجري الحديث عن منظمات المجتمع
ّ
تخططان
المدني في سورية ،فإن ذلك إشارة إلى أن الواليات المتحدة وفرنسا
لطمس الحقيقة.
هذا ،ومن الصعوبة الحديث عن نجاحات حققتها الواليات المتحدة وحلفائها
في سورية في محاربة «داعش» .فالهجوم على مواقع اإلرهابيين شمال حلب
ال��ذي شنته المليشيات الكردية المدعومة من القوات الخاصة األميركية
والفرنسية ،قد فشل عملياً .وقد أعلنت وسائل اإلعالم العربية أن قيادة الفرقة
 16في ما يسمى «الجيش الح ّر» ،التي تشرف عليها القوات األميركية الخاصة،
قد استقالت .وبحسب خبراء ،جاءت هذه االستقالة نتيجة الخسائر الكبيرة في
المعدّات واألرواح التي تكبّدها «الجيش الح ّر» في المعارك التي يخوضها ض ّد
الجيش النظامي السوري في حلب.

أن�ه��ا ل��ن ت��دف��ع إل��ى استئناف ال �ح��وار ال �س��وري –
السوري .نقلت الصحيفة عن مصدر م ّطلع قوله
إنّ روس�ي��ا أص� � ّرت على تحديد نهاية آب موعدا ً
نهائيا ً الستئناف الحوار السوري ـ السوري ،خالل
المفاوضات التي أجريت في جنيف بين ممثلي
روسيا وال��والي��ات المتحدة واألم��م المتحدة ،يوم
 26تموز ال�ج��اري ،في ش��أن إمكانية استئناف
ال�ح��وار بين أط��راف ال�ن��زاع في س��وري��ة .وأضاف
المصدر أنه لم يتم التوصل خالل هذه المفاوضات
إل��ى تقدم ملحوظ م��ع ال��والي��ات المتحدة ،بسبب
اخ �ت�لاف م��وق��ف ممثلي ال�خ��ارج�ي��ة والبنتاغون
واألجهزة األمنية األميركية في شأن تسوية األزمة
السورية ،والتعاون مع روسيا في هذه العملية.

«�إيزف�ستيا» :من جديد...
�آثروا الحرب على الحوار لت�سوية الأزمة ال�سورية

«غارديان»:
دحر «داع�ش» ي�ستدعي �إعطاء �أمل لل�شباب

تناولت صحيفة «إيزفستيا» الروسية نتائج المفاوضات في جنيف بين
ممثلي روسيا والواليات المتحدة واألمم المتحدة ،مشيرة إلى أنها لن تدفع
إلى استئناف الحوار السوري – السوري.
وجاء في المقال :قال مصدر ّ
مطلع لـ«إيزفستيا» إن روسيا أص ّرت على
تحديد نهاية آب موعدا ً نهائيا ً الستئناف الحوار السوري ـ السوري ،خالل
المفاوضات التي أجريت في جنيف بين ممثلي روسيا والواليات المتحدة
واألمم المتحدة ،يوم  26تموز الجاري ،في شأن إمكانية استئناف الحوار
بين أطراف النزاع في سورية.
وأض��اف المصدر أنه لم يتم التوصل خالل هذه المفاوضات إلى تقدم
ملحوظ مع الواليات المتحدة ،بسبب اختالف موقف ممثلي الخارجية
والبنتاغون واألجهزة األمنية األميركية في شأن تسوية األزمة السورية،
والتعاون مع روسيا في هذه العملية.
وكان مبعوث األمم المتحدة الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا قد
أعلن أن الجولة الجديدة للمفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة
قد ُتستأنف بعد شهر .وقال إن هدفنا هو استئناف الجولة الثالثة للحوار
السوري ـ السوري قبل نهاية آب.
م��ن جانبه ،أع��ل��ن ن��ائ��ب وزي���ر خارجية روس��ي��ا ورئ��ي��س وف��ده��ا إلى
المفاوضات غينادي غاتيلوف أن موعد الجولة الجديدة للحوار السوري ـ
السوري يتوقف على اتفاق روسيا والواليات المتحدة على الوثائق الخاصة
بالتعاون في محاربة «جبهة النصرة».
أما ما يتعلق بعقد الجولة التالية ،فإننا ننطلق من ضرورة التعجيل في
عقدها .ودي ميستورا معني بذلك ،ولكنه لم يحدد الموعد بصورة نهائية.
واألمر مرتبط بسرعة توصل الخبراء العسكريين الروس واألميركيين إلى
اتفاق على الوثائق التي يتفاوضون في شأنها حالياً ،والتي تتناول أماكن
«جبهة النصرة» وتحديد مواقعها بهدف تنظيم عمل مشترك وفعّ ال في
مكافحتها.
وق��د استمر لقاء جنيف نحو خمس ساعات .واستنتج الدبلوماسي
السابق والمستشرق فياتشيسالف ماتوزوف من البيان الختامي ،الذي
صدر عقب انتهائه ،بأن األطراف المشاركة فيه لم تتوصل إلى أي اتفاق .وال
يرى ماتوزوف مع ذلك ما يمنع دي ميستورا من استئناف الجولة الثالثة
للمفاوضات.
والمهم هنا أن يدعو دي ميستورا األطراف المعنية كافة إلى االجتماع
في موعد محدد .فغالبية األطراف مستعدة عموما ً الستئناف المفاوضات.
والمشكلة الوحيدة تكمن في «مجموعة الرياض» ،التي ترعاها الواليات
المتحدة .هل ستشارك أم ال؟ هذا ما سيوضح موقف واشنطن من تسوية
األزمة السورية .غير أنه أصبح واضحا ً أن واشنطن بدأت تشدّد موقفها في
شأن تسوية األزمة السورية .وهذا ما تشير إليه تصريحات وزير خارجية
المملكة السعودية عادل الجبير ،التي كانت في الواقع نقالً لموقف الواليات
المتحدة ،وتضمنت رحيل األسد .وافترض ماتوزوف أن يوصل هذا الموقف
الجانب األميركي إلى طريق مسدود.
وأشار ماتوزوف إلى زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان المنتظرة إلى
روسيا يوم  9آب المقبل؛ حيث سيسبق هذه الزيارة اإلعالن عن عدد كبير من
المشروعات االقتصادية المشتركة واالستعداد لفتح المنتجعات التركية
أمام السياح الروس .وهذا يعني التحضير التفاقات سياسية محددة.
وتوقع الخبير أن تشمل قبل كل شيء غلق الحدود التركية – السورية
وبالتالي وقف تدفق األسلحة والمواد الغذائية والمسلحين .ويرجح أن
يكون االتفاق قد تم على هذه المسألة عملياً .وإذا ما أُغلقت الحدود ،فإن
«المعارضة» وأسيادها األميركيين سيخسرون عمليا ً الحرب في سورية.
وفي هذه الحالة ،إذا استؤنفت مفاوضات جنيف بنهاية آب ،فلن تكون
للواليات المتحدة والموالين لها أرضية تسمح لهم بإمالء شروطهم.
هذا ،ويذكر أن الجولة السابقة للمفاوضات أجريت في نيسان الماضي،
وانتهت بانسحاب «مجموعة الرياض» لعدم رغبتها في االستمرار في هذا
الحوار.

في مقاله الذي نشرته صحيفة غارديان البريطانية ،قال الكاتب الصحافي
الفلسطيني داود قطب إن أحد العوامل المهمة التي غالبا ً ما يغفلها الكثيرون
في الصراع العالمي ضد تنظيم «داعش» وغيره من المتطرفين الدينيين ،هو
التأثير النفسي للنصر والهزيمة.
وأشار قطب ،وهو أستاذ سابق في قسم الصحافة في جامعة برينستون
األميركية ،إلى أن أيديولوجية تنظيم «داعش» تغري الشباب المسلمين
والعرب األغ ّراء بأن يجدوا في «الخالفة الموعودة» األمل في النصر والطمأنة
الزائفة بعودة العصر الذهبي المفقود.
ولهذا ،فإن دحر تنظيم «داعش» مهم على المستويين العملي والنفسي،
فمن الناحية العملية سينهي السيطرة المادية للجماعة على األراض��ي
واحتمال تدريب وتخطيط الهجمات ،ومن الناحية النفسية سيكون بمثابة
هزيمة أليديولوجية مشوهة.
ويرى الكاتب أن دحر تنظيم «داعش» ماديا ً وأيديولوجيا ً ال ينبغي تركه
لالستراتيجيات العسكرية أو القوات الغربية ،ألن طبيعة من سينسب إليه
الفضل في هذه الهزيمة مؤثرة ،ولكي تكون هذه الهزيمة مستدامة يجب أن
يصاحبها بديل معقول للشباب المتململين الذين يتوقون إلى أن يكونوا
جزءا ً من الفريق الفائز.
ً
وأضاف أنه إذا كان الغرب سيلعب دورا في تشكيل المستقبل بعد دحر
«الخالفة» فمن األهمية بمكان أال ينسب إليه فضل هذه الهزيمة حتى إن كان
قد لعب دورا ً رئيسياً ،وأهم من ذلك من ذا الذي سيمأل الفراغ األيديولوجي
بمجرد فقدان تنظيم «داعش» سيطرته على األراضي التي في قبضته؟
وقال قطب إن من المفارقات أن القوة واالنتصارات القصيرة المدى لتنظيم
«داع��ش» والجماعات التي على شاكلته أدّت إلى تحرك علماني متط ّرف
جديد بدأ يتشكل في الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا عبر وسائل اإلعالم
االجتماعية.
ومثل متظاهري «الربيع العربي» فإن أولئك الذين يأملون في تحقيق
ديمقراطية علمانية فرصتهم ضئيلة لملء الفراغ الذي من المؤكد أن يتطور
بمجرد دحر تنظيم «داعش».
وفي رأي الكاتب فإن المطلوب اآلن هو شراكة جديدة بين القوى المعتدلة
في العالم العربي ونشطاء المجتمع المدني والعلمانيين ،والشرط األول
لمثل هذه الشراكة هو احترام حقيقي لآلخر وإنهاء هذا التنافس ،فالشراكة
الناجحة يجب أن تحترم وتبنى على البدائل الوحيدة للتطرف العنيف ،أال
وهي تقاسم السلطة والشمولية والتعددية.
ونبّه الكاتب إلى أن الخطر األكبر في األشهر والسنوات المقبلة هو أن
الغرب سوف يعيد تركيز اهتمامه بطريقة أنانية ،والهجمات العنيفة
األخيرة في أميركا وفرنسا وألمانيا تظهر جليا ً أن االنعزالية لن تفعل الكثير
لمعالجة القضايا التي تتخطى الحدود.

تقرير
يوجه �أوروبا �إلى اليمين المتط ّرف
«الإرهاب الإ�سالمي» ّ
قال الكاتب كون كوغلين إن استهداف كنيسة صغيرة في بلدة هادئة
نائية غرب فرنسا و َق ْتل كاهنها ،أظهرا أنه ال مكان آمنا ً من المخططات
لمتعصبي تنظيم «داعش» اإلرهابي ،وإن التهديد المتزايد الذي
الخبيثة
ّ
يمثلونه ال يقتصر على فرنسا ،وهذا يدل على أنهم قادرون وقتما شاؤوا
على ضرب أي مكان يختارونه من القارة األوروبية.
وأش���ار الكاتب ف��ي مقاله ال��ذي نشرته صحيفة «دي��ل��ي تلغراف»
البريطانية إلى أن األصداء السياسية لهذه الموجة الجديدة من األعمال
الوحشية أصبحت محسوسة في جميع أنحاء أوروب���ا ،وم��ع اقتراب
االنتخابات في ألمانيا وفرنسا السنة المقبلة ،فقد تكون لها آثار مقلقة على
مستقبل القارة.
وأوضح كوغلين أن فشل الحكومة األلمانية في كبح االستياء الشعبي
المتزايد من سياسة المستشارة آنجيال ميركل في معالجة أزمة المهاجرين
أدّى إلى بروز ملحوظ للحزب اليميني «البديل من أجل ألمانيا».
وفي فرنسا ،سارعت زعيمة الحزب اليميني الجبهة الوطنية مارين
لوبان باستغالل موجة الغضب الموجهة إلى الرئيس فرانسوا هوالند
حول معالجته لتهديد اإلرهاب باتهامها كل المؤسسة الفرنسية بتقاسم
مسؤولية خلق الظروف التي يمكن أن يعمل من خاللها «اإلرهابيون
اإلسالميون» في فرنسا.
وختم كوغلين قائالً إن «اإلره��اب اإلسالمي» يمكن أن يجعل أوروب��ا
ترتمي في أحضان اليمين المتط ّرف.
وعلّقت افتتاحية الصحيفة نفسها على األحداث الدموية التي وقعت
القس المسنّ في
في فرنسا وألمانيا خالل األيام الماضية ،وآخرها مقتل
ّ
مدينة نورماندي الفرنسية ،بأنها تحمل نمطا ً
ّ
وخط سرد واحدا ً يأتي في
إطار سنوات من الهجمات على المسيحيين في الشرق األوسط ،بدأ بتنظيم
«القاعدة» ثم تنظيم «داعش».
وتساءلت الصحيفة :هل «اإلس�لام المتط ّرف» يسعى إلى حرب مع
المسيحية؟ وقالت إن فكرة مثل هذا الصراع بين األديان ستس ّر التنظيم،
لكن من الصعب فهم هذا االضطهاد المخيف من قبل هذه الجماعة إلخوانهم
المسلمين ،حيث قتلت من المسلمين عددا ً أكبر بكثير من المسيحيين أو
اليهود.
ورأت الصحيفة عدم وجود أيّ منطق أو حجة متماسكة يمكن االتكاء
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«تلغراف»� :أميركا �ستكون �أكثر انق�ساما ً
�أ ّيا كان الفائز في االنتخابات
علّقت روث شيرلوك على قبول الحزب الديمقراطي ترشيح هيالري
كلينتون رسميا ً لرئاسة الواليات المتحدة ،بأنها اللحظة التي حلمت بها
وقاتلت من أجلها وأنه ارتياح كبير للحزب ،لكنها أردفت بأن كلينتون ربما
فازت في معركتها األولى لكنها لم تكسب الحرب بعد.
وترى الكاتبة في مقال كتبته لصحيفة «تلغراف» البريطانية ،أن برنامجَ ي
مرشحَ ي الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كلينتون لن يكونا
واضحين لالتجاه السائد في حزبيهما كما في االنتخابات السابقة.
وضربت مثالً بترامب بأنه يمكن أن يكون صارما ً في المسائل المتعلقة
باألمن القومي ،لكن رأيه في الشؤون الخارجية والحمائية االقتصادية أقل
من المعتاد.
أما في األم��ور االجتماعية ،فهو أكثر ليبرالية من الكثيرين في حزبه
وأصبح أول جمهوري يطالب بحقوق الشواذ من على منصة المؤتمر.
وأش��ارت الكاتبة إلى أن أميركا دولة منقسمة ،وهذا يبدو واضحا ً في
محبة الديمقراطيين للرئيس باراك أوباما ومقت الجمهوريين له ،والنتيجة
أن الكونغرس مختل وظيفيا ً إلى ح ّد ما.
وأضافت شيرلوك بأنه ليس من المستغرب إذن أن األميركيين في هذه
االنتخابات أكثر من أيّ وقت مضى يريدون مرشحا ً يؤيد التغيير.

«تلغراف» :بريطانية م�سجونة داخل منزل والدها
في ال�سعودية ب�سبب ...قبلة

عليها لتفسير هذا الش ّر إذا ما أُريد صوغ استجابة فكرية صحيحة ،وأنه
ال يوجد سوى أفعال أفراد قاصرين ومضطربين لديهم رغبة في تدمير أي
شيء يتحداهم ويعارض فكرتهم المشوشة عن العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أهمية مراجعة العمليات األمنية واالستخبارية

في مواجهة هذه الهجمات األخيرة وض��رورة أكبر قدر من الحرص على
عدم تبجيل المهاجمين وأحالمهم البائسة عن العظمة ألنهم ليسوا جنودا ً
يخوضون حربا ً من أجل قضية أسمى ،ولكنهم مجرد قتلة ال يستحقون غير
االزدراء.

نشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية مقاال ً جاء فيه أنّ فتاة من ويلز تقول
إنها مسجونة من قبل والدها في السعودية بسبب تقبيلها لشاب ،وطالبت
المحكمة العليا البريطانية بالمساعدة.
وتقول أمينة الجفري ( 21سنة) التي تربّت في سونزي في ويلز ،وتملك
الجنسيتين البريطانية والسعودية إنها ممنوعة من استخدام اإلنترنت
والتلفون والح ّمام.
وتضيف أنّ والدها ضربها وحلق شعرها وسجنها في غرفتها ووضع
قضبانا ً حديدية على بابها.
أكاديمي في الستينات من
الجفري،
محمد
أمينة،
وأوضح المقال أن والد
ّ
عمره ،انتقل إلى السعودية من جنوب ويلز منذ أربع سنوات ،ينفي ادّعاءات
ابنته.
وأشار المقال إلى أن محامي أمينة في بريطانيا يحاولون الحصول على
حكم قانوني لمساعدتها.
وقال القاضي إن أفضل ما يمكن فعله ،الحكم بنقل أمينة إلى القنصلية
البريطانية في مدينة جدّة.
وأفاد هنري سيتريت ،ممثل أمينة الجفري ،في حديث إلى موظف في
القنصلية البريطانية في جدة أن أمينة كتبت في رسالة أنها مسجونة في
غرفتها ،مضيفة أن أهلها قالوا ألختها الصغيرة بأنها فتاة ش ّريرة.

