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جنوب �سورية :هل حان وقت تطوير
ّ
التدخل ال�صهيوني؟
} عامر نعيم الياس*
بعد حوالى شهر على بدء غارات تحالف واشنطن داخل األراضي
السورية ،وبالتوازي مع التقدّم الالفت إلرهابيّي «داع��ش» على
األرض ،خصوصا ً في مدينة عين العرب السورية ،وبعض مناطق
العراق ،عاد الجدل داخل دوائر صنع القرار في واشنطن حول جدوى
الضربات الج ّوية في وقف تقدّم «داعش» ،وضرورة انخراط الحلفاء
يفسر في جزء منه زيارة
في جهد أكثر جديّة في هذه الحرب .وهذا ما ّ
ّ
بتدخل
منسق تحالف أوباما ،إلى أنقرة والمطالبة
الجنرال جون آلنّ ،
َ
بشرط ْين :األول،
«فاعل وسريع» ال تريد تركيا له أن يبصر النور سوى
الموافقة على خلق منطقة عازلة ،والثاني منطقة حظر ج ّوي على
الحدود التركية ـ السوريّة الستقبال الالجئين وتدريب «المعارضة
المعتدلة» .وعند هذه الجزئية تبرز التصريحات األميركية بموافقة
تركيا على تسليح «المعارضة المعتدلة» في سورية وتدريبها .فهل
الجبهة الجنوبية بعيدة عن ذلك ،أم أنّ التعتيم عليها مقصود حالياً؟
خالل الشهرين المنصرمين ،ظهر وضع جديد في جنوب سورية،
إذ سيطرت المجموعات المسلّحة أو ما يسميه «المرصد السوري
المعارض» «جبهة النصرة والكتائب اإلسالمية المقاتلة» على كامل
ّ
لخط الهدنة بين سورية والكيان الصهيوني،
األراض��ي الموازية
بالتوازي مع انسحاب كامل ق��وات «األن���دوف» من المنطقة التي
تخضع لمراقبتها منذ عام  ،1974إذ توقف عمل هذه القوات وتخلّت
عن عمليات التفتيش التي تقوم بها ،وبالتالي أصبحت المنطقة
في مواجهة وضع جديد ،فال اتفاق هدنة بين الكيان والميليشيات
المسلّحة وال قوات مراقبة دولية .األمر الذي يسمح بإنشاء شبكة
من العالقات والتحالفات ،أو باألحرى تطويرها بين الكيان والوضع
بحجة تأمين حدود الكيان الصهيوني بعد انسحاب
الجديد الناشئ
ّ
القوات الدولية وتراجع الجيش العربي السوري عن مواقعه .والجدير
بالذكر ،أنه لم يتم حتى اآلن رصد أيّ حادثة تبادل إلطالق النار بين
قوات االحتالل و«جبهة النصرة» والكتائب المتحالفة معها ،األمر الذي
يعكس وجود قرار بعدم التو ّرط في مواجهة مع العد ّو الصهيوني،
واستغالل الميليشيات المسلحة الموجودة في هذه المنطقة العالقات
المميزة لبعض فصائلها مع «تل أبيب».
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،يبيّن معهد واشنطن« :يقتصر معظم الدعم
اإلسرائيلي لجماعات الثوار المقاتلة والمعتدلة وغير اإلسالمية
المتمركزة على الحدود ،على المساعدات اإلنسانية مثل معالجة
 1400شخص من المرضى والجرحى السوريين في المستشفيات
اإلسرائيلية ،وتوفير ال��دواء والغذاء والمدافئ لسكان القرى ...كما
تحافظ بعض جماعات الث ّوار على اتصال دائم مع الجيش اإلسرائيلي
بما في ذلك عقد اجتماعات س ّرية دورية في طبريا ،ولكن لم يتم توريد
سوى كميات قليلة من األسلحة إلى هؤالء الثوار ،ال سيما قاذفات
صواريخ آر بي جي».
ّ
الشك،
إن التدخل «اإلسرائيلي» في جنوب سورية واضح ال يقبل
وهو ملموس ما قبل إسقاط الطائرة الحربية السورية في  23أيلول
الماضي ،لكن الخيار األساس لدى قادة الكيان ،بين التدخل المحدود
في جنوب سورية ،وبين تطوير هذا التدخل لما يشبه مشروع منطقة
عازلة كتلك التي تتحدّث عنها تركيا.
إن عدم إثارة ّ
ملف المنطقة العازلة في جنوب سورية ،كما يجري في
الشمال ،مردّه األساس إلى التقدّم المدروس الذي تحرزه الميليشيات
المسلّحة الموجودة هناك ،وعدم الرغبة في التشويش عليه ،فضالً
عن عدم الرغبة في التشويش على الموقف األردني المزدوج من األزمة
السورية ،والذي يحاول حتى اللحظة عدم النزوع إلى الصدام المباشر
مع الدولة السورية على غرار السعودية ،إذ إنّ إقامة أيّ منطقة عازلة
في جنوب سورية بحاجة إلى جهود األردن ،خصوصا ً أنّ المنطقة هذه
تستم ّد أهميتها من الرهان على جبهة درعا التي تض ّم «النصرة» إلى
جانب عد ٍد من المجموعات المحليّة المقاتلة ض ّد الدولة السورية ،تلك
المجموعات التي تحاول تغيير الوضع على األرض باتجاهين ،األول
الربط بين درعا والقنيطرة ،والثاني تهديد العاصمة دمشق ،مجموعة
عوامل تدفع «تل أبيب» إلى التريّث في مواجهة الوضع المتغيّر على
ّ
التدخل الحالي.
الحدود مع سورية ،واالكتفاء حتى اللحظة بحدود
*كاتب سوري

يحرمه ال�صهيوني
في ما
ّ
على الفل�سطينيين ويرتكبه هو
كتب جدعون ليفي في صحيفة «هاآرتس» العبرية أمس:
اكتظ الكنيس بالمصلّين ،فقد كان اليوم «يوم الغفران» ،وكانوا يطلبون
ّ
وأشك في أنّ أحدا ً ما منهم الحظ
العفو والمغفرة ،ويحاسبون أنفسهم.
الالفتة الزرقاء التي ُنصبت هناك قرب مدخل دار العبادة ،من قبل وزارة
الثقافة والرياضة ،و«مجلس الحفاظ على المواقع التراثية في إسرائيل»
وقرية «رشبون الزراعية»« :وصل مستوطنو رشبون إلى االرض في شباط
 1936وبعد ذلك بشهرين نشبت أحداث تلك السنة… واشترى السكان
أسلحة للدفاع عن أنفسهم لكن البريطانيين حكام البالد ح ّذروا من حيازة
السالح ،ولهذا ،أُخفي في قبو بُني تحت أسس المبنى العام االول .وكان
في ذلك المبنى موقع استهالك وعيادة وروضة أطفال ،وكان دخول مخزن
السالح الس ّري من مراحيض روضة األطفال».
أمخزن سالح في روضة أطفال؟ أ َو قب ٍو تحت عيادة؟ أ َو دخول عن طريق
مراحيض الروضة؟ يا ويل األعين التي تقرأ هذا :إن منظ ّمة «الهاغانا»
استعملت سكانا ً مدنيين درعا ً بشرية استعماال ً مستخ ّفاً؛ وأخفت سالحا ً
في عيادات ورياض أطفال وع ّرضت للخطر بذلك غير المقاتلين .واالستنتاج
قاطع ،وهو أنّ أوالد روضة «رشبون» كانوا مستحقين للموت ،وكان من
يفجروا هذه الروضة والعيادة
حق البريطانيين إن لم نقل من واجبهم أن ّ
المالصقة لها أيضا ً ألنه أُخفي سالح في قبويهما كما في مستشفى «الشفاء»
تماماً ،وكما في مدارس وكالة الغوث تماما ً التي أصبحت ملجأ ً لالجئين من
أهوال الحرب .وزعمت «إسرائيل» أنّ سالحا ً أُخفي في أقبيتها ،ولهذا كان
يجوز لها أن تقصفها.
ونقول في المناسبة إن البريطانيين أجروا تفتيشات في «رشبون» ولم
يفجروا روضة أطفال
يجدوا شيئاً ،وهم على كل حال لم يخطر في بالهم أن ّ
ألنها استعملت كمخزن للسالح.
وليست «رشبون» وحدها ،فلم تكن «بلدة يهودية» لم يكن فيها مخزن
سالح في قلب تج ّمعات سكانية مدنية .ففي «عين غنيم» أُخف َِي سالح
داخل كنيس (فهل يجوز قصفه؟)؛ وفي «نهالل» تحت منشأة الستجرار
بول االبقار (فهل يجوز قصفها؟)؛ وكان مخزن سالح الدمع في ساحة بيت
في حي «بوروخوف في جفعتايم» (فهل يُقصف بالمدافع؟)؛ وكان مخزن
سالح مقهى «بيلتس» في «تل أبيب» في مخزن مشروبات (فهل يُخ ّرب؟).
ولم تتخلّف «االيتسل» أيضا ً عن مثل ذلك ،إذ أنشأت مخزن سالح تحت
«التابوت المقدّس» في «كنيس هحورفاه» في البلدة القديمة في القدس.
ّ
المنظمات .واس ُتعملت المدارس
فهل كان سالح في كنيس؟ هذه هي سخرية
مواقع تدريب بل اس ُتعملت ورشات لصنع السالح ،وفي الليإلى أدّى فيها
أعضاء «الهاغانا» الشباب يمين الوالء في مراسم عسكرية .وتوجد اآلن في
شوارع المدن الفتات تذ ّكر بفخر كيف كانت توجد مخرطة سالح أو مخزن
ّ
ومنظمات العصابات
ذخيرة أو موقع تدريب ألنه هكذا تعمل حركات التحرير
واإلرهاب ،أي في وسط السكان المدنيين.
«إسرائيليون» كثيرون يعرفون ك ّل ذلك؛ ويعرف مؤ ّرخون ومتخ ّرجو
ّ
المنظمات االشارة إلى كل مخزن سالح ،لكن قليلين يتج ّرأون على اإلشارة
إلى التناظر التاريخي .فلم يقم أحد في «إسرائيل» إزاء «الدعاية اإلسرائيلية»
التي اتهمت حماس باستعمال السكان المدنيين ،وإزاء ش ّتى التسويغات
والتعليالت المريبة لقصف المساجد والمدارس والعيادات والمالجئ ـ ألنه
أُخف َِي فيها سالح فقط ـ لم يقم ليقول« :وماذا فعلت ّ
منظماتنا حينما حاربت
ح ّكام البالد؟» .ففي «إسرائيل» ال َتحِ ّل المقارنة بين اليهود والفلسطينيين
بأيّ شأن تقريباً .فحماس ّ
منظمة إرهاب ،أما «االيتسل» فال .لكن الحقيقة أنّ
الفلسطينيين يواجهون احتالال ً أقسى وأطول ،ولهذا فإنّ مقاومتهم أعنف.
تغيّر حكام البالد منذ كانت أحداث  ،1936لكن يُح ّرم على بعض س ّكانها
حيازة السالح اآلن أيضاً .فيجوز لـ«إسرائيل» أن تتسلّح ما شاءت لها
نفسها ألنها ليست دولة معتدية ،بل تريد فقط أن تدافع عن نفسها ،لكن ال
يجوز في غ ّزة حيازة زناد (وفي الضفة أيضا ً بقدر كبير) .ولهذا يجب على
الفلسطينيين أن يخفوا سالحهم المحظور وهم يفعلون ذلك في المساجد
والمدارس والعيادات كما فعلت ذلك تماما ً «الهاغانا» و«االيتسل» .ويكون
الدخول عن طريق مراحيض رياض األطفال كما كانت الحال في «رشبون».

داع�شي» ّ
يتهدد بوتين
أمير
«� ٌ
ّ
وبغداد تخ�شى ليلة �سقوط جديدة!
التقارير اإلعالمية الغربية تشير في معظمها إلى «ليلة
سقوط بغداد» ثانية ،خصوصا ً بعد معلومات عن  10آالف
مقاتل من «داعش» يستعدّون لش ّن هجوم على العاصمة
العراقية.
وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية
أنّ تقارير عدّة تفيد بتقدّم التنظيم اإلرهابي «داعش» ،من أبو
غريب ،إحدى ضواحي بغداد ،وأنّ صباح كرحوت ،رئيس
المجلس الموقت لمحافظة األنبار ،المحافظة الصحراوية
الشاسعة التي تمتد غرب بغداد والتي سقطت إلى ح ّد كبير في
أيدي «داعش» ،قال إن ما يصل إلى  10آالف مقاتل من «داعش»
يستعدّون اآلن لش ّن هجوم على العاصمة.
أما صحيفة «إندبندنت» البريطانية ،فاعتبرت أنّ
االستراتيجية األميركية لمحاربة تنظيم «داعش» في حالة يرثى
لها مع تقدّم مسلّحي التنظيم اإلرهابي .وأنّ الخطط األميركية
في حالة دمار مع اقتراب «داعش» من االستيالء على مدينة
كوباني وإلحاقه هزيمة ثقيلة بالجيش العراقي غرب بغداد.

«�إندبندنت» :ا�ستمرار تق ّدم «داع�ش»
ي�ضع اال�ستراتيجية الأميركية
في حالة يرثى لها
قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن االستراتيجية األميركية
لمحاربة تنظيم «داعش» في حالة يرثى لها مع تقدّم مسلّحي التنظيم
اإلرهابي .وفي تقرير كتبه الصحافي المخضرم باتريك كوكبرون ،قالت
الصحيفة« :إن الخطط األميركية في حالة دمار مع اقتراب داعش من
االستيالء على مدينة كوباني وإلحاقه هزيمة ثقيلة بالجيش العراقي
غرب بغداد .فالهجمات الجوية التي يش ّنها التحالف بقيادة الواليات
المتحدة ض ّد داعش ،والتي بدأت في الثامن من آب في العراق وفي 23
أيلول الماضي في سورية لم تنجح ،ولم تبدأ خطة أوباما في تفكيك
يوسع سيطرته في
داعش وتدميره في تحقيق النجاح .بل إن التنظيم
ّ
العراق وسورية بدال ً من أن تتضاءل».
وتابعت الصحيفة قائلة إنه في ظل احتمال أن يحقق «داعش» انتصارا ً
في كوباني ،يحاول المسؤولون األميركيون تفسير الفشل في إنقاذ
األك��راد السوريين في المدينة ،وهم أق��وى معارضين ل��ـ«داع��ش» في
سورية.
وقال نائب مستشار األمن القومي األميركي توني بلينكن إن تركيزهم
ينصب على الح ّد من ق��درة «داع��ش» على بسط السلطة
في سورية
ّ
والقيادة والحفاظ على نفسه وتوفر الموارد ،فيما اعتبرته الصحيفة
محاولة إلخفاء الهزيمة .إذ أضاف بلينكن قائالً« :الحقيقة المأسوية ،أنه
في غضون تحقيق ذلك ،سيكون هناك أماكن مثل كوباني ،قد نكون أو ال
نكون قادرين فيها على القتال بفعالية».
وتمضي الصحيفة قائلة إنه لسوء حظ أميركا ،فإن كوباني ليست
المكان الوحيد الذي فشلت فيه الضربات الج ّوية في وقف «داع��ش».
ففي هجوم في العراق في الثاني من تشرين األول ،لم يتم تداوله على
نطاق واسع إعالميا ً خارج البالد ،استولى «داعش» تقريبا ً على كل المدن
والبلدات التي لم تكن يسيطر عليها في محافظة األنبار التي تقع على
مساحة شاسعة غرب العراق ،وتمثل حوالى ربع البالد ،واستولى على
عاصمة المحافظة الرمادي التي حارب طويالً ألجلها .كما سقطت مدن
وقواعد وقرى أخرى سواء على نهر الفرات أو قريبة منه غرب بغداد في
غضون أيام قليلة بعد مقاومة ال تذكر من قبل الجيش العراقي الذي أثبت
أنه ال يزال غير فعال مثلما كان في الماضي ،على رغم دعمه بضربات
جوية أميركية.

«�صنداي تلغراف»� 10 :آالف «داع�شي»
ي�ستع ّدون للهجوم على بغداد
ذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية أنّ مسؤولين عراقيين أرسلوا
ندا ًء يائسا ً للواليات المتحدة إلعادة قواتها الب ّرية في مواجهة متشدّدي تنظيم
المدججين بالسالح ،بعد أن صارت العاصمة بغداد قاب قوسين أو
«داعش»
ّ
أدنى من السقوط.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أنه وسط تقارير عدّة تفيد بتقدم التنظيم
اإلرهابي ،من أبو غريب ،إحدى ضواحي بغداد ،قال مسؤول عراقي رفيع إن ما
يصل إلى  10آالف مقاتل من «داعش» يستعدون اآلن لشنّ هجوم على العاصمة.
وتأتي التحذيرات من صباح كرحوت ،رئيس المجلس المؤقت لمحافظة األنبار،
المحافظة الصحراوية الشاسعة التي تمتد غرب بغداد والتي سقطت إلى ح ّد
كبير في أيدي «داعش».
وبحسب الصحيفة ،فإن اثنتين من المناطق الرئيسة في المحافظة :الفلوجة
والرمادي ،كانتا تعرفان ِباسم «مقبرة األميركان» ،لذا فإن فكرة العودة لن تجد
ترحيبا ً من قبل البنتاغون .ويقول مسؤولون من الحكومة العراقية إنه في حين
انصب االهتمام الدولي في األسابيع األخيرة على مدينة كوباني ،التي تقع
ّ
على الحدود بين سورية وتركيا ،حيث ال يزال يكافح المقاتلون األكراد للحفاظ
عليها من السقوط في أيدي إرهابيي «داعش» ،كانت محافظة األنبار على وشك
االنهيار.

وجه القائد الشيشاني في تنظيم
وفي سياق متّصلّ ،
«داعش» ،المعروف ِباسم «عمر الشيشاني» ،تهديدا ً للرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،متو ّعدا ً بأنه سيعود مع مقاتلين
يصل عددهم إلى اآلالف ،وسينض ّم إلى هؤالء المزيد من
المقاتلين الذين سيتبعونه في قتاله ض ّد روسيا لينتقم من
«الداعشي» ورد في اتصاالت
الرئيس الروسي .وكالم هذا
ّ
جمعته بوالده الذي يعيش في جورجيا ،وتحدّثت عنها صحيفة
«إندبندنت».
أميركياً ،تواجه واشنطن انتقادات من حلفائها العرب بسبب
قطر ،إذ أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن
ِ
صالت قطر بـ«جبهة النصرة» في سورية وحركتي حماس
وطالبان ،تزيد القلق في واشنطن والعواصم العربية في شأن
نوايا العائلة الحاكمة .وأضافت أنّ دبلوماسيين من السعودية
واألردن واإلمارات ،ح ّذروا البيت األبيض أنّ قطر تمارس
لعبة مزدوجة في المنطقة ،فمن جانب تعلن دعمها السياسات
األميركية بينما تدعم األعداء.

«وول �ستريت جورنال» :تحالف وا�شنطن والدوحة
يق ّو�ض االئتالف الدولي �ض ّد «داع�ش»
قال مسؤولون أميركيون وعرب إن تحالف إدارة الرئيس األميركي باراك
أوباما مع قطر يق ّوض االئتالف الدولي ض ّد تنظيم «داعش» ،مشيرين إلى أن
العالقات القوية التي تجمع الدوحة مع الجماعات اإلسالمية في الشرق األوسط
تمثل مشكلة .وأش��ارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ِ
صالت قطر
بـ«جبهة النصرة الجهادية» في سورية وحركتي حماس وطالبان ،تزيد القلق
في واشنطن والعواصم العربية في شأن نوايا العائلة الحاكمة .وأضافت أنّ
دبلوماسيين من السعودية واألردن واإلمارات ،من من حلفاء الواليات المتحدة،
ح ّذروا البيت األبيض أنّ قطر تمارس لعبة مزدوجة في المنطقة ،فمن جانب
تعلن دعمها السياسات األميركية بينما تدعم األعداء .وهذه البلدان تضغط
على واشنطن لتوجيه توبيخ أكبر للدوحة بشأن تلك العالقات التي تجمعها
مع «الجهاديين».
وعلى رغم أنّ قطر تلعب دورا ً مهما ً
وحساسا ً في الحرب ،التي تقودها
ّ
واشنطن في المنطقة ،وتستضيف قاعدة «العيديد الج ّوية» التي يطلق منها
البنتاغون هجماته على «داعش» ،فإن وزارة الخزانة األميركية صارت أكثر
قلقا ً في شأن تدفق األموال القطرية للجماعات المسلّحة في المنطقة ،بما في
ذلك «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة».
ويتهم مسؤولو وزارة الخزانة األميركية أحد رجال األعمال القطريين األثرياء
«داعشي» في سورية ،المسؤول عن تجنيد
بتحويل مليو َن ْي دوالر لقياديّ
ّ
توجه إدارة أوباما اتهامات علنية للحكومة القطرية في
مقاتلين أجانب .ولم ّ
شأن إرسال أموال بشكل مباشر إلى الجماعات اإلرهابية ،لكنها تقول إن هناك
تراخيا ً في تنظيم الشؤون المالية للمواطنين القطريين والجمعيات الخيرية
والمنظمات اإلسالمية.

«�إندبندنت»:
مقاتلو «داع�ش» ال�شي�شانيون يته ّددون بوتين
وجه القائد الشيشاني في تنظيم «داعش» ،المعروف ِباسم «عمر الشيشاني»،
ّ
تهديدا ً للرئيس الروسي فالديمير بوتين في اتصال جمعه بوالده الذي يعيش
في جورجيا ،إذ قال لوالده إنه سيعود مع مقاتلين لينتقم من الرئيس الروسي
فالديمير بوتين.
وقال الشيشاني في االتصال األخير مع والده ،إ ّنه يقود اآلالف اآلن ،وسينض ّم
إلى هؤالء المزيد من المقاتلين الذين سيتبعونه في قتاله ض ّد روسيا وفقا ً لما
نشره موقع الصحيفة البريطانية «إندبندنت» نقالً عن والد المقاتل.
وي��ت��راوح ع��دد المقاتلين الشيشانيين داخ��ل تنظيم «داع��ش» بين 200
و 1000مقاتل معظمهم من إقليم بانكيسي جورج الذي يقع في الحدود بين
جورجيا وجمهورية الشيشان ،ويجمع معظم المقاتلين الشيشانيين في
صفوف «داعش» تاريخا ً دمويا ً في روسيا التي دخلت في حربين مع جمهورية
الشيشان خالل السنوات الـ 25األخيرة.
وكان «داعش» قد نشر مقطع فيديو ألحد مقاتليه بعد السيطرة على قاعدة
الطبقة الج ّوية في سورية في شهر آب الماضي ،حيث هدّد المقاتل روسيا
والرئيس فالديمير بوتين بعد أن أشار إلى بعض الطائرات روسية الصنع داخل
القاعدة ،متهما ً بوتين بتسليح الرئيس السوري بشار األسد ،ومتوعّ دا ً إياه بنقل
الحرب إلى دياره في روسيا في وقت قريب.
وأدان رئيس جمهورية الشيشان رام��زان كاديروف تلك التهديدات م ّتهما ً
مقاتلي «داعش» بخروجهم عن اإلسالم ،متوعّ دا ً إياهم بالموت في سورية ث ّم
الخلود في الجحيم.
وكان عمر الشيشاني ،واسمه الحقيقي تارخان باتيراشفيلي ،قد خرج من
السجون الجورجية عام  2012بعد فصله من الجيش لحيازة أسلحة بشكل
غير قانوني ،لينتقل بعد ذلك إلى سورية ويحصل على رتبة قائد داخل التنظيم
اإلرهابي.

ناشد ممثل األمم المتحدة في سورية ،المجتمع الدولي لمنع حدوث مذبحة
محتملة ألكثر من  10آالف شخص على يد إرهابيي «داعش» ،إذا ما استطاعوا
السيطرة على مدينة كوباني على الحدود التركية مع سورية.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،استدعى المبعوث األممي
الخاص ستيفان دي ميستورا ،في تصريحات له ،مذبحة سربرنيتشا في
البوسنة ،وقال« :أتتذكرون سربرنيتشا؟ نعم وربما لن نسامح أنفسنا أبداً؟».
ومذبحة سربرنيتشا التي وقعت في حزيران  1995شهدت مقتل آالف
المدنيين في المدينة البوسنية على يد القوات الصربية شبه العسكرية ،بينما
كانت قوات حفظ السالم األممية تقف على الجانب اآلخر في صمت .وتابع
دي ميتسورا مستشهدا ً بمذابح تاريخية بحق اإلنسانية ،مشيرا ً إلى فوكوفار
ورواندا ،وغيرها من جرائم اإلبادة الجماعية ،إذ اختار المجتمع الدولي وقتذاك
عدم التدخل.
ودعا تركيا إلى السماح للمقاتلين األكراد بنقل السالح والعبور إلى البلدة
الكردية للتصدّي لعناصر «داعش».

ترجمة :غسان محمد

الخارجية «الإ�سرائيلية» ت�أ�سف لعدم
الم�شاركة في م�ؤتمر �إعمار ّ
غزة

ذك��ر موقع «وال�ل�ا» أنّ ع���ددا ً م��ن العاملين ف��ي وزارة الخارجية
«اإلسرائيلية» ،اعتبروا أنّ عدم حضور «إسرائيل» مؤتمر إعمار غ ّزة في
القاهرة أمرا ً مؤسفاً.
وقال مسؤول كبير في الخارجية «اإلسرائيلية»« :إن حضور ممثلنا في
المؤتمر كان بإمكانه أن يطرح أهمية موضوع نزع سالح المقاومة ،إلى
ستوجه ضدّها خالل
جانب الدفاع عن إسرائيل بشأن االتهامات التي
ّ
المؤتمر».
وأضاف المسؤول «اإلسرائيلي» أنّ هناك داللة رمزية من حضور ممثل
«إسرائيل» في المؤتمر للتباحث مع ممثلي الدول الشريكة في المنطقة.
وأشار إلى أنّ عددا ً من وزراء الحكومة ،وعلى رأسهم يائير لبيد ،يعقوب
بيري ،وتسيبي ليفني ،دعوا خالل الحرب إلى عقد مؤتمر دولي بشأن غ ّزة
بمشاركة «إسرائيل» ،ولكن في النهاية يعقد هذا المؤتمر من دون وجود
«إسرائيل».
وت��اب��ع « :نحن ف��ي ال��ق��دس ن��ق�دّر ب��أن المؤتمر سيهت ّم بالشؤون
االقتصادية ،وأنّ البلدان المشاركة ستبحث في سبل إعادة بناء غ ّزة ،مع
تعزيز موقف رئيس السلطة محمود عباس وإضعاف حماس في غ ّزة».

ليبرمان�« :إ�سرائيل» غير معن ّية
بمنع عملية �إعادة �إعمار ّ
غزة
أكد وزير الخارجية «اإلسرائيلي» أفيغدور ليبرمان ،أنّ «إسرائيل» غير
معنيّة بمنع عملية إعادة إعمار قطاع غ ّزة .وقال ليبرمان في سياق مقابلة
إذاعية إنّ حقيقة عدم دعوة «إسرائيل» إلى مؤتمر المانحين في القاهرة ال
تساهم في جدّية المداوالت.
وأضاف إن حركة حماس لن تلقي سالحها طواعية ،وبالتالي يجب
منع تعاظم هذه الحركة عسكرياً ،والتأكد من عدم وصول االموال التي
سيتم التب ّرع بها خالل المؤتمر إلى مصانع إلنتاج األسلحة وإلى أعمال
حفر االنفاق.
ورأى ليبرمان أنّ الفلسطينيين وحدهم يستطيعون منع عملية
عسكرية أخرى في قطاع غ ّزة ،ألن «إسرائيل» غير معنية بمهاجمة القطاع
مرة أخ ّرى .وأ ّكد أنّ «إسرائيل» ال تبحث عن أيّ مغامرات ،ولكن إذا تجدّد
إطالق القذائف الصاروخية على «أراضيها» فمن ح ّقها الدفاع عن نفسها.

حزب العمل يحاول �إقناع «العمال»
البريطاني بعدم االعتراف بفل�سطين
ذكرت صحيفة «هاآرتس» العبرية أنّ سكرتير حزب العمل ،عضو
الكنيست حيليك بار ،وهو مستوطن يسكن في مستوطنة «بسغات زئيف»
في شمال القدس المحتلة ،أرسل يوم الخميس الماضي رسالة حول
الموضوع إلى نواب حزب العمال البريطاني ،وذلك في أعقاب محادثات
مع «أصدقاء إسرائيل في حزب العمال».
وقال بار للصحيفة إنه تم االتفاق مع أعضاء حزب العمال على أن
يو ّزعوا رسالته بين أعضاء الحزب البريطاني ،وإ ّن��ه يؤيّد منذ فترة
طويلة ح ّل الدولتين الذي يستند إلى األمن والعدل لـ«اإلسرائيليين»
والفلسطينيين ،ويحارب من أجله .علما ً أنّ حزب العمل «اإلسرائيلي»
أجهض كل محاوالت التوصل إلى سالم بين «إسرائيل» والفلسطينيين.
وأضاف بار أنّ االعتراف الفوري وأحاديّ الجانب بالدولة الفلسطينية
لن يدفع هذه الغاية الهامة ،إنما سيفعل العكس تماماً ،وهذا موقف ال
يختلف أبدا ً عن موقف اليمين «اإلسرائيلي» وعلى رأسه رئيس الحكومة،
بنيامين نتنياهو.
واعتبر بار أنّ الخطوات أحادية الجانب أدّت في الماضي إلى مواجهات
وعنف أكثر ،وأنّ أحد مبادئ اتفاق أوسلو أنّ أيّ خالف ينبغي حلّه
بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين فقط ال غير.
وقال بار في الرسالة إنه «لألسف الشديد ،أحادية الجانب تخدم أولئك
الموجودين في عمق اليمين في إسرائيل ،وتساعدهم في االدّعاء بألاّ شريك
للسالم وأنّ الفلسطينيين ال يريدون الجلوس في مفاوضات معنا» ،علما ً أن
«زعيم» حزب العمل في حينه ورئيس حكومة «إسرائيل» األسبق ،أيهود
باراك ،هو من استخدم تعبير عدم وجود شريك ،بعد قمة كامب ديفيد عام
 ،2000التي شارك فيها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

كالب «�إ�سرائيلية» للبحث
عن جنود قتلى في ّ
غزة

نشرت القناة العبرية الثانية تقريرا ً مص ّورا ً حول آلية عمل الكالب
العسكرية المد ّربة خالل الحرب الب ّرية األخيرة على قطاع غ ّزة.
وبيّنت القناة في التقرير أنّ ق ّوات االحتالل «اإلسرائيلي» عملت على
تركيب كامرات على أجساد الكالب لكشف ما يدور داخل المباني.
واستضافت القناة عددا ً من القائمين على تدريب هذه الكالب لمعرفة
طبيعة دورها في البحث على جثث الجنود القتلى خالل تفجير الناقلة
شرق التفاح وخان يونس ورفح ومناطق أخرى.
وأشار التقرير إلى مقتل عدد كبير من هذه الكالب خالل مهام وصفت
بالقتالية ،والتي كانت تهدف إلى فتح الطريق أمام الجنود للدخول إلى
المباني والشوارع.

وفد من الكني�ست يزور �أدي�س �أبابا

«�إلموندو» االتحاد الأوروبي
يع ّزز ال�سيطرة على الحدود لمواجهة «داع�ش»
«وا�شنطن بو�ست» :دي مي�ستورا
ينا�شد العالم ّ
التدخل لمنع وقوع
مذبحة محتملة في كوباني

�صحافة عبرية

قالت صحيفة «إلموندو» اإلسبانية ،إن تنظيم «داعش» أصبح من أهم األمور
التي تثير قلقا ً بالغا ً لدى االتحاد األوروب��ي في الوقت الحالي .وعبّر االتحاد
األوروبي عن قلقه العميق في شأن الوضع األمني واإلنساني في كوباني وباقي
المنطقة الكردية السورية التي أعلنت نفسها منطقة ذات حكم ذاتي بعد ثالثة
أسابيع من الحصار والقتال الشرس ض ّد «داعش» .وهذا الوضع جعل االتحاد
يتوجه إلى اتخاذ بعض التدابير الوقائية من هذا التنظيم ،ومنها
األوروب��ي
ّ
تعزيز السيطرة على الحدود وتشديد قوانين «شنغن» لمواجهة هذا التنظيم
توجه كثيرون من األوروبيين إلى
اإلرهابي ،خصوصا ً أ ّنه في األشهر األخيرةّ ،
العراق وسورية لالنضمام إلى «داعش».
وقال وزير الداخلية اإليطإلى أنخلينو آلفانو ،بعد االجتماع مع نظرائه
في االتحاد األوروبي في لوكسمبورغ ،إن أه ّم نقطة للسيطرة على «داعش»،
السيطرة على الحدود الخارجية مع دول االتحاد األوروبي .ولذلك ،ال ب ّد أيضا ً
من تعزيز اإلجراءات األمنية على قواعد «شنغن».
أما سكرتير الدولة اإلسبانية لإلجراءات األمنية فرانسيسكو مارتينز ،فأكد أن
إسبانيا ترى أنّ تعزيز اإلجراءات األمنية مع الحدود ،ال ب ّد من أن يبدأ بالحدود
بين أوروبا وأفريقيا.
وأدان االتحاد األوروب��ي في السياق ذاته تنظيم «داع��ش» وهجومه على
كوباني ،معربا ً أ ّنه ما زال عازما ً على القيام بدوره كامالً في الحرب ض ّد التنظيم
اإلرهابي ،مشيرا ً إلى ض��رورة أن يظهر االتحاد األوروب��ي وتركيا والشركاء
اإلقليميون والدوليون اآلخرون المزيد من التعاون من أجل عزل تنظيم «داعش»
واحتواء تهديده.

بحث وفد من الكنيست «اإلسرائيلي» ،يقوم بزيارة هي األولى من نوعها
إلى إثيوبيا ،مع مسؤولين في البرلمان اإلثيوبي النظام التشريعي في
البلدين وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وكشفت صحيفة «ريبورتر» اإلثيوبية المستقلة ،عن لقاءات أجراها
الوفد «اإلسرائيلي» برئاسة مدير عام الكنيست رونن بلوت مع مسؤولين
في البرلمان اإلثيوبي برئاسة السكرتير العام نيقوسوليما ،ولم تذكر
الصحيفة تاريخ وصول وفد الكنيست أو موعد مغادرته ،بحسب صحيفة
«معاريف العبرية».

حما�س تمار�س الحرب النف�سية
في ق�ضية الجنود المفقودين
قال المحلل السياسي للشؤون العربية في القناة الثانية العبرية
يارون شنايدر ،إن تصريحات قيادة حماس حول وجود مفاوضات قريبة
في شأن ملف األسرى الجنود «اإلسرائيليين» تأتي ضمن إطار تلك الحرب
النفسية.
وأ ّكد أن حركة حماس بدأت تخوض حربا ً نفسية في قضية اختفاء آثار
الجنديين الذين يعتقد أنهما قتال خالل الحرب على غ ّزة ،وحماس نجحت
في العثور على جثثهم وأعلنت عن أ َ ْسر أحدهم فيما لم تعط معلومات عن
آخر.
وش ّكك شنايدر في المعلومات التي نشرت على لسان مصادر من حركة
حماس حول وجود جنود أسرى أحياء لديها ،إضافة إلى عدد من جثث
الجنود الذين قتلتهم في الشجاعية وبيت حانون.
وأضاف« :الحديث عن مفاجآت ووجود أسرى ،ليس إال حربا ً نفسية
تهدف إلى خلق الشكوك في إسرائيل في شأن مصير الجنود».
ولفت إلى أن حماس تحاول أن تقوم بما قام به حزب الله في صفقة عام
 2006حين سلّمت «إسرائيل» ج ّث َت ْي جند َي ْين كان يعتقد أنهما على قيد
الحياة مقابل عدد كبير من األسرى اللبنانيين.

