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ترجمات

خوف العدو من العملية البرية لعدم معرفته كيفية الخروج منها ...و�صواريخ المقاومة تق�ضي على مو�سم ال�سياحة في «�إ�سرائيل»

�أردوغان والأكراد:
الرئا�سة من الجولة الأولى
} عامر نعيم الياس



أق � ّر البرلمان التركي أول من أم��س مشروع قانون قدمته
الحكومة اإلسالمية المحافظة في تركيا يهدف إل��ى «ضمان
حماية قانونية للمسؤولين المشاركين في المفاوضات مع
ح��زب العمال الكردستاني» ال��ذي تعتبره تركيا والعديد من
الدول الغربية منظمة إرهابية ال يجوز التعامل معها أو االتصال
بها .ووافق البرلمان بالغالبية على المشروع الحكومي الذي
يشتمل على ستة بنود أحدها يتيح «لرئاسة الحكومة اتخاذ
القرارات المتعلقة بإنهاء اإلرهاب وتعزيز التكامل االجتماعي
واتخاذ ما يلزم لدمج أعضاء المنظمة اإلرهابية ممن يسلّمون
أسلحتهم في الحياة االجتماعية ،وذلك في إطار مسيرة السالم
الداخلي».
رح� ��ب ع �ب��دال �ل��ه أوج �ل��ان رئ �ي��س حزب
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رىّ ،
العمال الكردستاني المعتقل في تركيا ،بالقانون واصفا ً إياه
«بالحدث التاريخي» ،فهل يندرج هذا الترحيب في سياق مد
اليد ألردوغان في االنتخابات الرئاسية التركية التي ستجرى
جولتها األولى في العاشر من شهر آب المقبل؟
إن توقيت طرح مشروع القانون والتصويت بالغالبية عليه
م��ن قبل البرلمان ال��ذي يسيطر عليه ح��زب العدالة والتنمية
اإلسالمي ،وهذه المقاربة لملف يعد األكثر حساسية في الحياة
السياسية التركية ،يعكس وجود استراتيجية انتخابية لرئيس
الحكومة التركية أردوغ��ان إلدارة العملية ،أكثر منها توجها ً
ص��ادق�ا ً لحل المسألة ال�ك��ردي��ة .ف��أردوغ��ان وخ�لال السنوات
اإلح��دى عشرة من حكمه استخدم الملف الكردي في سياق
استراتيجية التمكين لحزبه أوالً ،ومقارعة خصومه السياسيين
وإظهار فشل سياساتهم في ما يخص القضية الكردية ثانياً.
مناورات تكتيكية نجحت من دون أدنى شك في الحفاظ على
شعرة معاوية بين عبد الله أوج�لان ورج��ب طيب أردوغ��ان،
يفسر
وهو ما جعل الملف الكردي مضبوطا ً نوعا ً ما ،ويمكن أن ّ
الرد السريع من جانب أوجالن على مبادرة أردوغان الخاصة
باألكراد والتي جرى الترويج لها سياسيا ً وإعالميا ً على أنها
«داف�ع��ة لعملية السالم مع األك ��راد» .ه��ذا االلتقاء ال يقف عند
هذا الحد ،بل إن سياسات أردوغ��ان الخاصة بدعم البارزاني
وطموحاته االنفصالية وخلق الوهم بإمكان خلق دولة لألكراد
قابلة للحياة في شمال العراق ،ساهمت بشكل غير مباشر في
بلورة موقف كردي يميل إلى إدارة اللعبة السياسية االنتهازية
مع رئيس ال��وزراء التركي على أمل مراكمة بعض اإليجابيات
بالنسبة إلى وضع أكراد تركيا.
يمثّل األك��راد حوالى  20في المئة من المجتمع التركي ،أو
ما تعداده  15مليون نسمة ،وفي هذه االنتخابات التي تجرى
للمرة األول��ى عبر االق�ت��راع المباشرّ ،
رش��ح ح��زب «الشعوب
الديمقراطية» رئيسه صالح الدين ديمرطاش ،لخوض جولة
ال �ع��اش��ر م��ن آب ،ك��ذل��ك ّ
رش���ح ح��زب��ا «ال �ش �ع��ب الجمهوري»
و«الحركة القومية» أكمل الدين إحسان أوغلو الرئيس السابق
لمنظمة ال�م��ؤت�م��ر اإلس�لام��ي ل�م��واج�ه��ة اإلس�لام��ي اإلخواني
أردوغ ��ان ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ،مشه ٌد م��ن شأنه إذا م��ا أخ��ذن��ا في
االعتبار نتائج االنتخابات البلدية األخيرة ونسبة األصوات
التي حازتها المعارضة التركية ،فضالً عن الت ّوزع الجغرافي
لهذه األص��وات ،والذي دفع المراقبين إلى الحديث عن تعزيز
االصطفافات ف��ي ال��داخ��ل التركي ،ك��ل ه��ذه العوامل مجتمعة
من شأنها رفع منسوب القلق لدى أردوغان من إمكان خوض
جولة ثانية ،وه��و ال��ذي يميل إل��ى االستعراض وي��راه��ن على
االنتخابات الرئاسية في تعزيز قبضته على الحكم ،وعليه فإن
الحصول على جزء من أص��وات األك��راد هو الهدف واألساس
لمحاولة حسم االنتخابات من الجولة األولى ،وعدم االضطرار
إل��ى اللجوء إل��ى جولة ثانية سيكون الفائز فيها على األرجح
أردوغان.

 كاتب سوري

دعوات �صهيونية لوقف �إطالق النار واالتعاظ من تجربة الر�صا�ص الم�صبوب وحرب 2006
تتزامن مع ا�ستعداد �أوباما للتو�سط لتحقيقه
حسن حردان
دخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الرابع في ظل
استمرار المقاومة في قصف عمق الكيان الصهيوني وتمكنها من
شل الحركة داخله ،في حين ثبت عجز القبة الحديدية عن اعتراض
نحو  70في المئة من الصواريخ التي أطلقت من غزة في األربع
والعشرين ساعة الماضية .الصحف «اإلسرائيلية» الصادرة
أول من أمس نقلت عن مصدر عسكري قوله :إن نحو ثلث القتلى
ج��راء ال�غ��ارات «اإلسرائيلية» على قطاع غ��زة هم مدنيون ،وأن
سالح الجو قصف خالل الساعات األرب��ع والعشرين الماضية
مئتين وع �ش��رة أه ��داف ف��ي ال �ق �ط��اع ،ضمنها أك�ث��ر م��ن ثمانين
منصة إلطالق الصواريخ وإحدى عشرة منشأة عسكرية وسبع
مؤسسات سلطوية حمساوية» .من ناحية أخرى وللمرة األولى
منذ بدء الحرب ،تحدث الرئيس األميركي باراك أوباما مع رئيس
الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو ،وأبلغه بحسب التقارير
«اإلسرائيلية» أنه «على استعداد للتوسط من أجل وقف إطالق
النار مع حركة حماس».

ع �ل��ى أن ذل���ك ت ��زام ��ن م ��ع دع� ��وة م�ح�ل�ل�ي��ن وخ� �ب ��راء أمنيين والجزرة» ،أي العمل على تتبنى نهج مختلف في عملية السالم
«إسرائيليين» إلى «وقف إطالق النار بين «إسرائيل» وقطاع غزة يقوم على قبول المبادرة العربية وتغيير رؤيتها مع عالقة
على خلفية استمرار التهديدات «اإلسرائيلية» ،المدعومة بإجراءات ال�س�لام بأمنها ،وب�ه��ذا األس �ل��وب «األك �ث��ر تعقيدا ً وذك� ��ا ًء» من
على أرض ال��واق��ع ،مثل حشد ق��وات االح�ت�لال عند ال�ح��دود مع الممكن أن إلحاق الهزيمة بحركة حماس ،بدالً من اعتماد أسلوب
القطاع ،لشن عملية عسكرية برية .وعلى رغم ذلك فإن التخوف قصف غزة بالقنابل الذكية فقط ،الذي يدعو إلى اتباعه التيار
الكبير داخل الكيان «اإلسرائيلي» يكمن في أنه بحال شن عملية اليميني المتطرف بقيادة وزي��ر الخارجية أفيغدور ليبرمان
برية ،فإن «إسرائيل» ال تعرف كيفية الخروج منها.
بهدف «اقتالع حماس من جذورها وتقويض بنيتها االجتماعية
ولهذا فإن آراء المحللين الصهاينة تفضل أن تعمد الحكومة على المستويين المحلي والدولي» ،على أن هذا الخيار قد يكون
«اإلسرائيلية» إلى وقف إطالق النار وعدم الذهاب إلى عملية برية مجديا ً برأي البعض لكن خالل ذلك سوف يسبب خسائر كبيرة
على غرار ما حصل عام  2008في عملية الرصاص المصبوب ،لـ»إسرائيل».
وأن عليها أخذ العبرة من تجربة حرب  2006في لبنان التي لو
ويبدو ذلك واضحا ً منذ اآلن فقد أدى انهمار صواريخ المقاومة
عمدت إلى وقفها في األسبوع األول «العتبرت نجاحا ً كبيرا ً وليس على جميع مناطق العمق الصهيوني إلى ضرب الموسم السياحي
إخفاقا ً شديداً».
في الكيان ،وتجسد ذلك في إقدام السياح على مغادرته ،إذ باتت
على أن بعض المسؤولين «اإلسرائيليين» باتوا على قناعة الطائرات مليئة بالمسافرين ولم يعد هناك إمكان للحجوزات ،فيما
بأن ال يمكن لـ»إسرائيل» هزيمة المقاومة الفلسطينية وتحديدا ً أقدم السياح في الخارج على إلغاء حجوزاتهم في الفنادق بسبب
حركة المقاومة اإلسالمية في قطاع غزة بعمل عسكري منفرد .الوضع األمني ،األمر الذي بدد «التوقعات الوردية كافة بشأن عام
وأن الوسيلة األنجع برأيهم تكمن في استخدام أسلوب «العصا آخر تسجل فيه السياحة أرقاما ً قياسية».

«يديعوت �أحرونوت»:
حان الوقت لوقف �إطالق النار في غزة

«�إ�سرائيل اليوم» :تحذير من تكرار
تجربة عملية الر�صا�ص الم�صبوب

دع��ا محللون وخبراء أمنيون «إسرائيليون» إل��ى «وق��ف إط�لاق النار بين
«إسرائيل» وقطاع غزة على خلفية استمرار التهديدات «اإلسرائيلية» ،المدعومة
بإجراءات على أرض الواقع ،مثل حشد قوات عند الحدود مع القطاع ،لشن عملية
عسكرية برية .وعلى رغم ذلك فإن التخوف في «إسرائيل» ،في حال شن عملية
برية ،يكمن في عدم معرفتها كيفية الخروج منها.
ودعا رئيس شعبة االستخبارات العسكرية «اإلسرائيلية» السابق ورئيس
معهد أبحاث األم��ن القومي في جامعة تل أبيب عاموس يدلين ،في مقال في
صحيفة «يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية» أمس ،إلى أن «تبادر «إسرائيل» إلى
التوصل إلى اتفاق وقف إطالق نار ،إذا وافقت حماس على ذلك».
وأشار يدلين إلى أن الحكومة «اإلسرائيلية» ،ورئيسها بنيامين نتنياهو ،لم
يضعوا أهدافا ً للعدوان الحالي ضد قطاع غزة» .وأضاف أنه «إذا افترضنا أن
هدف «إسرائيل» االستراتيجي كان خلق الردع ،فعلى ما يبدو أنه ُح ِّقق بالحد
األدنى من التكلفة ،وسيكون من الصواب وقف العملية العسكرية في األيام القريبة
المقبلة».
وأردف قائالً« :إذا استجابت حماس بصورة إيجابية القتراح «إسرائيلي» لوقف
إطالق النار ،بشروطنا ،فهذا مؤشر على أنها ارتدعت فعالً .وإذا قوبل االقتراح
«اإلسرائيلي» بالرفض ،فسوف تعبئ «إسرائيل» بطاريات الشرعية بصورة
تسمح بتوسيع كبير لغايات العملية العسكرية وحجمها».
ورأى يدلين أن «لو أوقفت «إسرائيل» حرب لبنان الثانية ،في تموز عام ،2006
في أسبوعها األول ،وبعد أن دمرت الصواريخ الطويلة األمد التي كانت بحوزة
حزب الله وألحقت دم��ارا ً بالغا ً بالضاحية الجنوبية ،العتبرت الحرب نجاحا ً
كبيرا ً وليس إخفاقا ً شديداً» ،على حد زعمه .وتابع أن «الوضع مقابل حماس
اليوم مشابه .وفيما تتمتع «إسرائيل» بشرعية واسعة داخلية وخارجية وتتفوق
عسكرياً ،تتلقى حماس ضربات شديدة منذ بداية هذه الجولة القتالية وفشلت في
كل خطوة نفذتها تقريباً .وأحبط جميع مفاجآتها ،وإذا رفضت حماس وقف إطالق
النار أو خرقته بعد وقت قصير من التوصل إليه ،فإن هذا سيسهل على «إسرائيل»
توسيع غايات العملية العسكرية ،وتعميق المس بحماس واستخدام المفاجأة
وقدرات أخرى كانت ناقصة اآلن في سلة أدوات الجيش «اإلسرائيلي».
ودعا قائد الجبهة الجنوبية السابق يوءاف غاالنت في الصحيفة نفسها إلى
«وقف إطالق النار من منطلق أنه توجد أمام «إسرائيل» طريقتين أساسيتين
للعمل .األولى ،هي «جباية ثمن كبير وخلق ردع موقت لمدة أشهر أو سنوات،
والثانية ،هي تغيير الواقع في قطاع غزة إلى درجة التسبب بانهيار حكم حماس
واحتالل القطاع كله».
واعتبر غاالنت أن «الطريقة األول��ى هي األفضل اتباعها «بسبب التحديات
األمنية المعقدة الماثلة أمامنا» ،وأنه «سنسوي الحساب مع حماس في ظروف
مناسبة وفي الموعد الذي نراه مالئما ً لنا».

وحذر المحلل السياسي في صحيفة «إسرائيل اليوم» دان مرغليت من تجربة
عملية «الرصاص المصبوب» على غزة في نهاية عام  ،2008وأشار إلى أن «في
أعقاب الضربات الجوية في البداية قررت «إسرائيل» تنفيذ اجتياح بري ،جر
عليها انتقادات دولية واسعة وتقرير غولدستون الذي اتهمها بارتكاب جرائم
حرب».
وكتب مرغليت أن «عملية «الجرف الصامد» جارية بصورة منتظمة وقوية
حتى اآلن ،وال توجد حاجة بعد إلى التورط المقرون بعملية عسكرية برية.
ولهذا السبب لم يُطرح اجتياح بري خالل اجتماع الكابينيت(أول من) أمس
كمبادرة ينبغي تنفيذها».

مراكز الأبحاث الأميركية :الف�شل الأميركي في العراق
يتحمل م�س�ؤوليته ال�سا�سة و�صناع القرار
انتقل مركز ثقل االهتمامات الشعبية والرسمية من تدهور األوضاع
األمنية في العراق إلى مواكبة قرارات المحكمة العليا التي سددت
سلسلة ضربات متتالية للرئيس أوباما وسياساته ،في ظل أجواء
احتفاالت ذكرى استقالل البالد.
أثبت النظام األميركي في صيغته الراهنة قدرته النسبية على التعامل
بصعوبة مع التحديات الداخلية ،أما الخارجية فهي مسألة شائكة ال
تدعو إلى الطمأنينة واالرتياح بالنسبة إلى عموم المواطنين.
في الشأن الداخلي برز صراع النفوذ بين السلطتين التنفيذية
والقضائية بقوة خالل األسبوع الجاري في أعقاب إقرار المحكمة العليا
سلسلة أحكام قضائية مخالفة لتوجهات الرئيس أوباما وسياسات
السلطة التنفيذية؛ رافقته نتائج استطالعات للرأي متدنية بالنسبة إلى
مكانة الرئيس أوباما ومدى التأييد الشعبي له الذي شهد انخفاضا ً حادا ً
لم تشهد المؤسسة الرئاسية مثيالً له منذ  70عاماً.
يستعرض قسم التحليل آليات النظام األميركي وركائزه القائمة على
مبدأ الفصل بين السلطات وإرساء توازن بين مدى نفوذ كل منها؛ وتوصيف
التداعيات التي تهدد لحمة النسيج االجتماعي.
ملخص دراسات ونشاطات مراكز األبحاث

العراق

أعرب معهد الدراسات الحربية عن اعتقاده بأن تنظيم داعش يمضي
في استكمال استعداداته لالنقضاض على بغداد ال سيما أنه «يملك قوة
هائلة ،فضالً عن يسر التنبؤ بخطواته المقبلة بعد كشفه عن عناصر
أساسية الستراتيجيته .وهو لم يبلغ أوج إنجازاته في العراق بعد».
المرجح لداعش سينصب على ممر الحديثة –
وأضاف« :إن الهدف المقبل
ّ
الرمادي لالنقضاض على مقار الحكومة المركزية في بغداد».
وألقى مركز السياسة األمنية مسؤولية الفشل األميركي في العراق على
كاهل «الساسة وصناعها وليس على األجهزة االستخبارية .ال سيما أن
سيالً غنيا ً من المعلومات جرى تداولها في الوسائل اإلعالمية عبر السنة
الماضية تشير إلى انفجار وشيك للحرب الطائفية في العراق وتنامي قوة
داعش في كل من العراق وسورية» .وأضاف أنه «كان يتعين على إدارة
الرئيس أوباما االتعاظ بسيطرة داعش على مدينة الفلوجة ومناطق أخرى
في محافظ األنبار «واتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتعديل سياستها العراقية»،
وذ ّكر المركز بشهادة مدير وكالة االستخبارات العسكرية مايكل فلين ،أمام
لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في شباط  ،2014محذرا ً من
أراض في العراق وسورية جنبا ً إلى جنب مع
«سعي داعش للسيطرة على
ٍ
احتفاظها بعدد من المالذات اآلمنة لنشاطاتها داخل سورية».
وم ّثل تصاعد وتيرة تصريحات قادة إقليم الحكم الذاتي في كردستان
العراق محط اهتمام معهد هدسون ،معربا ً عن اعتقاده أن «التحدي
األكبر يكمن في القدرة على ترسيم الحدود ،التي ال تمت بصلة قوية لحق

تقرير المصير أو حتى الثروة المادية .بل في التحوالت الجيوستراتيجية
وتموضع دول أكبر وأش��د ق��وة» .وأض��اف أن «في هذا الجانب «تنفرد
«إسرائيل» عن غيرها من الالعبين اإلقليميين والدوليين ،وعلى رأسها
تركيا وإيران والواليات المتحدة ،بامتالك الرغبة في ترويج (انفصال)
استقالل كردستان».
بينما أوضح معهد واشنطن لشؤون الشرق األدنى أن «تركيا تبدي
استعدادها لرؤية دولة كردية على حدودها ،وظيفتها تشكيل منطقة
عازلة .ومثل اندفاع داعش السريع ضغطا ً مضاعفا ً على تركيا لتطوير
عالقاتها مع أك��راد العراق وما يتطلبه ذلك من تراجع تركيا عن بعض
الخطوط الحمراء التي رسمتها سابقا ً وعدم تجاوز األكراد لها» ،وتابع أنه
«عند إقدام إقليم كردستان على إعالن استقالله ،ستكون أنقرة في الصف
األول الستغالله واالعتراف به ...وباتت التطورات تشير بوضوح إلى أن
داعش يعتبر خطرا ً داهما ً أوسع على تركيا مقارنة مع إعالن أكراد العراق
االستقالل».

إيران

ناشد معهد كارنيغي دول االتحاد األوروب��ي إجراء مراجعة لمواقفه
مع إيران «بالتعاون الوثيق مع الواليات المتحدة ،وخارج نطاق سبل
التعاون الراهنة بين فريقيهما للتفاوض ،ال سيما أن دور دول االتحاد حيال
الملف اإليراني ال يعطى حقه من قبل الشعب األميركي في وقت يدخل عامل
الكونغرس ليمارس دورا ً حاسما ً في عدد من قرارات المقاطعة األميركية،
وتسخير نفوذه الجمعي لضمان الحصول على موافقة أميركية لتخفيف
العقوبات عند التوصل إلى اتفاق شامل (مع إيران) أو ابتداع مسار جماعي
جديد نحو إيران في حال فشل المفاوضات الجارية معها».

مستقبل حلف الناتو

في تقييم نادر من نوعه ،طالب معهد كارنيغي حلف الناتو بـ»مراجعة
أولوياته االستراتيجية» على ضوء ما أفرزته األزمة األوكرانية التي أثبتت
أن «الحلف لم يوفر مبررات كافية الستمرارية وجوده .بل على العكس فإن
التباينات الواضحة في مواقف أعضاء الحلف حول خطورة تهديد روسيا
قد تدفع بدول الحلف إلى مزيد من التباعد ،كما أثبتت بولندا خيبة أملها
(وشكوكها) في استمرارية تماسك الحلف» .وحذر من تحول الحلف إلى
«صندوق حافظ لألدوات والمعدات يستخدم لمصلحة تحالف الراغبين
متى أرادوا ،والذي لن يستطيع الحفاظ على ديمومة تماسكه .إلاّ باستعادة
أعضائه مفهوما ً مشتركا ً لطبيعة التحديات والمخاطر» .ومما دلت إليه
األزمة األوكرانية «تسليطها الضوء على ما ينبغي على أعضاء الحلف
القيام به على وجه السرعة».

«ه�آرت�س» :القبة الحديدية اعتر�ضت � 70صاروخا ً
من �أ�صل � 350أطلقت ليالً من غزة
قالت تقارير «إسرائيلية»« :إن الطيران الحربي قصف نحو  1100هدف في
قطاع غزة منذ بداية الحملة» ،وبحسب صحيفة «هآرتس» فقد «أطلق من قطاع
غزة نحو  350صاروخاً ،حتى ساعات منتصف الليل (قبل الفائت) اعترضت
القبة الحديدية  70منها».
وفي حين أش��ارت الصحيفة إلى إطالق نحو  200ص��اروخ يوم الخميس
باتجاه «إسرائيل» ،قالت اإلذاعة «اإلسرائيلية»« :أطلق نحو  140صاروخاً،
اعترضت القبة الحديدية نحو  40منها».

«يديعوت �أحرونوت» :ال�سياح يغادرون
و�إلغاء حجوزات في الفنادق ب�سبب الو�ضع الأمني
نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش نفذ في
الساعات األربع والعشرين األخيرة نحو  200غارة على قطاع غزة ،استهدف
فيها  81منصة إطالق صواريخ و 21مقر قيادة و 51نفقا ً و 7مؤسسات سلطة،
وأضاف« :الجيش هاجم قطاع غزة بمعدل غارة كل أربع دقائق ونصف ،وألقى
على القطاع ما يقارب  2000طن من المتفجرات منذ بداية الحملة العسكرية»،
وقال إن ثلث المصابين في الغارات الجوية هم من المدنيين.
وذكرت الصحيفة «أن أعدادا ً كبيرة من السياح الموجودين في «إسرائيل»
طلبوا تقصير زيارتهم بسبب الوضع األمني ،وفي موازاة ذلك قال مسؤولون في
الفنادق «اإلسرائيلية» إن كثيرا ً من «اإلسرائيليين» ألغوا حجوزات في فنادق
في أنحاء البالد».
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين في فرع الفنادق قولهم:
«اليوم (أم��س) هناك سياح كانوا يقضون إجازاتهم في جنوب «إسرائيل»
طلبوا االنتقال إلى شمالها ،وسياح يقضون إجازاتهم في تل أبيب طلبوا مغادرة
«إسرائيل» كلياً».
وقال المدير العام لشبكة فنادق «فتائيل» رؤوفين ألكس« :على ضوء سقوط
الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة في «إسرائيل» ،فإن هذا األمر بدأ بضيف هنا
وآخر هناك ،ثم تزايد ذلك في اليومين األخيرين» .وأردف« :لدينا عدد كبير من
إلغاء الحجوزات ،سواء من جانب «إسرائيليين» بسبب األمر ( 8استدعاء قوات
االحتياط) أو من جانب سياح .وقد طلب كثيرون أن يغادروا ،لكنهم يواجهون
مشكلة ألن جميع الطائرات المغادرة مليئة بالمسافرين ،ويصعب حجز مقاعد
في الطائرات».
وقال مسؤول آخر في مجال الفنادق لـ»يديعوت أحرونوت»« :إن التوقعات
الوردية كافة بشأن عام آخر تسجل فيه السياحة أرقاما ً قياسية تبددت».
وأوضح أن «ال يوجد نزوح للسياح بعد ،لكن توقف الحجوزات كافة في خارج
البالد لمجموعات كانت ستأتي في شهري أيلول وتشرين الثاني ،وكذلك إلغاء
حجوزات بدأت بوتيرة عالية في خارج البالد ،تؤكد لنا أننا نتجه إلى مرحلة
ليست هلة أبداً».
وتبين من استطالع أجرته وزارة السياحة «اإلسرائيلية» بين بعثاتها في
أنحاء العام« ،أن إلغاء الحجوزات بدأ في نيويورك .وهناك توقف كامل لحجز
تذاكر في شركة الطيران «اإلسرائيلية» «إل – عال» في شيكاغو وأتالنتا وكندا
وخصوصا ً بين مجموعات يهودية .كذلك هناك إلغاء حجوزات في أميركا
الجنوبية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا».
وقال المدير العام لشبكة فنادق «دان» رافي ساديه« :إن الوضع ال يبدو
جيداً» وال توجد لديه معطيات بشأن إلغاء حجوزات من جانب رجال أعمال
وأفراد يأتون إلى «إسرائيل» بشكل فردي وليس ضمن مجموعات منظمة».
وحذر من أنه «في حال استمرار األوضاع األمنية ولو أليام أخرى فإن تأثير ذلك
في فرع الفنادق سيكون لفترة طويلة جداً».

«تليغراف» :كيف يجب �أن تتعامل «�إ�سرائيل»
مع حما�س؟
خصصت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية إحدى صفحاتها لمقال
لنائب رئيس البرلمان «اإلسرائيلي» «الكنيسيت» هيليك بار أوضح فيه وجهة
نظره في كيفية التعامل «اإلسرائيلي» مع األوضاع في غزة.
وجاء المقال تحت عنوان «كيف ينبغي «إلسرائيل» التعامل مع حماس؟» أكد
فيه« :أن حركة المقاومة اإلسالمية في القطاع ال يمكن هزيمتها بعمل عسكري

منفرد».
وأش��ارت الصحيفة إلى أن بار طالب «حكومة تل أبيب باتخاذ إج��راءات
إضافية إلى جانب العمليات العسكرية إلنزال الهزيمة الساحقة بحماس ،ومن
هذه اإلج��راءات الموافقة على مبادرة السالم العربية» .وقال« :إن الدعوات
تتردد في «إسرائيل» بشكل متكرر لضرب غزة وحماس بشكل أكثر عنفا ً في كل
مرة ،وعلى رغم أن ذلك ينبع من منطق يمكن فهمه» ،على حد تعبيره« ،إال أنه
منطق بني على االندفاع الشعوري فقط».
وأض��اف ب��ار« :هناك بالفعل مكاسب سريعة أو على المدى القريب من
العمليات العسكرية في غزة لكن في المقابل هناك خسائر على المدى البعيد»،
مؤكداً« :أن اتباع سياسة العقاب الجماعي لسكان غزة يع ّد أمرا ً غير أخالقي
وغير ضروري في الوقت ذاته» .وتابع« :إن جدة اإلرهابي ليست بالضرورة
مذنبة وال مسؤولة عن أفعال حفيدها ،وضرب العجوز لن يجدي شيئا ً ألنه لن
يقدم شيئا ً سوى زيادة غضب حفيدها من «إسرائيل».
ورأى نائب رئيس البرلمان «اإلسرائيلي»« :أن هناك  3طرق للتعامل مع
األزمة .األول ،هو المضي قدما ً في العمل العسكري الصرف واتباع الدعوات
المنادية باقتالع حماس من ج��ذوره��ا وتقويض بنيتها االجتماعية على
المستويين المحلي والدولي وهو خيار قد يكون مجدياً ،لكن «إسرائيل»
ستعاني خسائر كبيرة في تلك األثناء».
وتابعت الصحيفة قائلة« :إن الطريقة الثانية التي يتحدث عنها بار
فهي «العصا والجزرة» عن طريق التهديد بمزيد من العمليات العنيفة ضد
الفلسطينيين «المتشددين» ودعم المعسكر الفلسطيني األكثر اعتداالً .وهو ما
سوف يضعف حركة حماس تدريجيا ً ويسمح للمعتدلين بهزيمتهم ،بعدما
يرى الفلسطينيون أن خيار السالم يجلب لهم مزيدا ً من النتائج» .وأضافت:
«أما الطريقة الثالثة فهي دفع (قادة) حماس إلى تغيير استراتيجي في طريقة
تفكيرهم ،بالتوازي مع تفكيك جناحهم العسكري ونزع أسلحتهم ليكونوا
مستعدين للتخلي عن نهجهم القائم على إزال��ة «إسرائيل» وعدم االعتراف
بها».
وخلص بار إلى أن «إسرائيل» عليها أن تتبنى نهجا ً مختلفا ً في عملية السالم
يقوم على قبول المبادرة العربية وتغيير رؤيتها مع عالقة السالم بأمنها»،
مؤكدا ً أنه «من الممكن أن تهزم «إسرائيل» حماس بهذا األسلوب األكثر تعقيدا ً
وذكا ًء من قصف غزة بالقنابل الذكية فقط».

«�إندبندنت» :اتهامات متبادلة بين المالكي والأكراد
تق ّو�ض العمل الم�شترك
نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية موضوعا ً تحت عنوان «االتهامات
المتبادلة بين الحكومة العراقية واألكراد تق ّوض فرص العمل المشترك ضد
المسلحين».
وقال الكاتب باتريك كوبين« :إن االتهامات التي وجهها القادة األكراد إلى
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بكونه مريضا ً نفسيا ً وغير متزن ،عندما
قال إن أربيل أصبحت معقالً للمتطرفين ،ال تترك مجاال ً لتعاون مستقبلي بين
الطرفين».
وأضاف الكاتب« :إن عددا ً من الوزراء األكراد قاطعوا جلسات الحكومة في
بغداد احتجاجا ً على تصريحات المالكي بالتوازي مع تعليق رحالت الطائرات
بين العاصمة العراقية ومدينتي أربيل والسليمانية في المناطق التي يسيطر
عليها أكراد العراق» .وأوضح« :إن الطرق البرية بين بغداد وكردستان مقطوعة
أيضا ً من قبل مقاتلي الدولة اإلسالمية وأنصارها من مسلحي العشائر وهذه
كلها أسباب تمنع إمكان التعاون بين الطرفين في توجيه ضربة انتقامية
للمسلحين السنة».

«غارديان» :خطر الجهاديين ال�شباب على بريطانيا
يجرى ت�ضخيمه
نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية موضوعا ً تحت عنوان «كيف يجب أن
ننظر إلى تفكير الجهاديين المراهقين؟».
وقال كاتب المقال سايمون جنكينز« :إن هناك تضخيما ً لخطر الجهاديين على
بريطانيا» .موضحاً« :أن كثيرا ً من أصدقائه يرون أنه من الممكن التسامح مع
تعاطي الشباب للمخدرات أو العالقات الجنسية ،لكنهم ال يمكن أن يتسامحوا
معهم عندما يصبحون متدينين» .وأضاف« :إن الرومانسية في موضوع خوض
الشباب حروبا ً بعيدة من الوطن كما حدث في الحرب اإلسبانية ومع الفيلق
األجنبي في فرنسا ،قد تكون ساهمت في دفع شابين من كارديف وفتاتين من
مانشستر للسفر إلى سورية لخوض تجربة «الجهاد».
واعتبر جنكينز« :أن الشباب هناك يشاركون في حرب مع السلفيين «السنة»
بهدف السيطرة على المنطقة وإقامة دولة الخالفة اإلسالمية» .وتابع« :إن
 10في المئة من األطفال البريطانيين تحت سن الخامسة هم من المسلمين
وهؤالء يذهبون إلى المساجد ويتعلمون أحكام الشريعة والقرآن ،وفي يوم من
األيام سيكبرون ويصبحون شبابا ً وتعتمد ميولهم حينها على ما تعلموه في
صغرهم».
وق��ال إنه سافر كثيرا ً إلى عدد من ال��دول اإلسالمية وفوجئ عندما وجد
أن األنظمة الحاكمة فيها علمانية بدرجة كبيرة على رغم المشاعر الدينية
على المستوى الشعبي ،لكنه يعتقد «أن الحسنة التي قدمتها هذه األنظمة
الديكتاتورية هي أنها تمكنت من إبقاء اإلسالميين بعيدا ً من الصورة».
وأشار كاتب المقال إلى أن «جميع الحكام السلطويين بدءا ً من أتاتورك إلى
عبد الناصر وصدام حسين نجحوا في ذلك بشكل كبير» .وخلص جنكينز إلى
أن «أبناء العالم اإلسالمي يحتاجون إلى الدعم الغربي في المجاالت اإلنسانية
واإلغاثية .لكن ينبغي على بريطانيا أن تقبل بوجود بعض األصداء للصراعات
الطائفية والعرقية بين المسلمين .هذه الصراعات ال يمكن تجنبها بوساطة
القنابل واألسلحة ،وأن اإلصرار على سلوك واشنطن ولندن هذا المنهج سيكون
جريمة وتأجيجا ً للحروب في العالم اإلسالمي».
ً
واختتم قائالً« :لقد ألحقنا بالعالم اإلسالمي أضرارا تفوق كل ما ألحقه بنا
وينبغي أن نتركه يح ّل مشاكله بنفسه».

