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العالم

الحدث
الجيش و«البشمركة»،
انطلقت عمليًا أمس «معركة الموصل» ،بمشاركة ّ
و«الحشد»( ،الشعبي والوطني) ،فكانت من أولى نتائجها ترقب في الميدان
السوري ،ووقــوف العراق وشماله عند مفترق طرق من شأنه إعــادة رسم
النفوذ في مساحة عليها عيون الكثيرين

معركة الموصل
تنطلق
دخ ــل ال ـع ــراق أم ــس مــرحـلــة «تـحــريــر
مدينة املوصل» ،بعد أن أعلن رئيس
مجلس الــوزراء (القائد العام للقوات
امل ـس ـل ـح ــة) ،حـ ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،األم ــر
م ـب ــاش ــرة .ف ـخــال ل ـقــاء جـمـعــه بـعــدد
من اإلعالميني واملحللني السياسيني
ّ
في مكتبه في بغداد ،قال العبادي إن

«االنتصار وتحرير ّكامل املــدن باتا
ملك ال ـيــد» ،مضيفًا أن ــه «قـبــل عامني
كنا نقاتل داعش على مشارف بغداد،
فيما بتنا اليوم على مشارف املوصل
لتحريرها ...ونحن اآلن قريبون من
ذلـ ـ ــك ،وس ـن ـف ــاج ــئ الـ ـع ــدو وس ـت ـعــود
املــوصــل إل ــى حـضــن ال ــوط ــن» .وفجر

الرياض تستحدث منصبًا للسبهان:
وزير دولة لشؤون الخليج
بعد يومني على إعــان تعيني امللحق
العسكري السعودي فــي أملانيا ،عبد
الـعــزيــز الـشـمــري ،فــي منصب القائم
باألعمال في السفارة السعودية لدى
بغداد ،أعلنت الرياض ،أمس ،أنها ّ
عينت
سـفـيــرهــا ال ـســابــق ف ــي الـ ـع ــراق ،ثــامــر
السبهان ،في منصب مستحدث ،هو
«وزير دولة لشؤون الخليج العربي».
وكــانــت الـحـكــومــة الـعــراقـيــة قــد طلبت
في نهاية آب من السعودية استدعاء
الـسـبـهــان واسـتـبــدالــه ،وذل ــك إث ــر عــدة

تـصــريـحــات إعــامـيــة مستفزة بحق
الدولة العراقية ،إلى جانب تدخالته في
الشأن العراقي ،التي لم تحترم حدود
منصبه الدبلوماسي.
وكــان ثامر السبهان الــذي قــدم أوراق
اعتماده في كانون الثاني  ،2016أول
سفير للسعودية مقيم في العراق منذ
قطع الــريــاض عالقاتها الدبلوماسية
م ــع ب ـغ ــداد ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس ص ــدام
حـســن إث ــر اجـتـيــاح الـكــويــت فــي عــام
.1990

الـ ـي ــوم ،اع ـل ــن ال ـع ـب ــادي رس ـم ـيــا بــدء
معركة تحرير املوصل.
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت كـ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات
واملعطيات (مــن بينها إعــان رئيس
إقليم كــردسـتــان ،مسعود الـبــرزانــي،
ّ
أن «وقــت بــدء العملية قد حــان» ،إلى
ج ــان ــب وص ـ ـ ــول ق ـ ـ ــادة مـ ــن «ال ـح ـش ــد
الشعبي» إلى محيط املدينة ،أبرزهم
ه ــادي ال ـعــامــري ،إضــافــة إل ــى تعزيز
ُ
ّ
ال ـج ـيــش ل ـق ــوات ــه) ،ت ـف ـيــد عـمـلـيــا ب ــأن
ّ
املـ ـع ــرك ــة ان ـط ـل ـق ــت ،ف ـ ـ ــإن األحـ ــاديـ ــث
ال ـتــي كــانــت تـشـيــر عـلــى مـ ــدار األي ــام
املــاضـيــة إلــى إخ ــاء أع ــداد مهمة من
مـسـلـحــي تـنـظـيــم «داع ـ ــش» للمدينة
وتــوجـهـهــم نـحــو ال ـح ــدود الـســوريــة،
كــانــت ب ــدوره ــا ت ـتــأكــد .فــإضــافــة إلــى
تأكيدات متابعني عراقيني (بعضهم
ع ـل ــى ات ـ ـصـ ــال ب ـن ــاش ـط ــن مـ ــن داخـ ــل
املوصل) لذلك ،أشار مصدر سياسي
رفـ ـي ــع ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،
ّ
ّ
إلــى أن آخــر التقديرات تشير إلــى أن
عــدد مــن تبقى مــن مسلحي التنظيم
داخ ـ ــل امل ــدي ّـن ــة «ال ي ـت ـج ــاوز أل ـف ــن»،
الف ـتــا إل ــى أن ــه «رغ ــم املـعـطـيــات التي
ّ
تـكــاد تــؤكــد أن غالبية عــديــد النخبة
ّ
في التنظيم غ ــادروا املدينة ،فــإن من
بقي في املوصل سيقاتلون» .وفيما
ّ
رجح استمرار املعارك «أليــام ،وليس
ألسابيع» ،أبدى خشيته من «همجية
الـقـصــف األمـيــركــي ال ــذي سـبــق لــه أن
ألحق دمارًا كبيرًا بالرمادي ،كما فعل

قوات عراقية تتجمع في قاعدة القيارة جنوبي الموصل (أ ف ب)

بغيرها من املناطق واملدن العراقية».
وكــانــت الـعـمـلـيــات الـجــويــة قــد بــدأت
مـ ـس ــاء أول م ــن أمـ ـ ــس ،وف ـ ــق ق ـي ــادي
ف ــي ق ـ ــوات «ال ـب ـش ـم ــرك ــة» ،ال ـ ــذي قــال
إن «س ــاح املــدفـعـيــة الـتــابــع للجيش
األميركي قصف للمرة األولى السبت
مــواقــع التنظيم قــرب املــديـنــة» ،فيما
ذكـ ــر م ـص ــدر آخـ ــر م ــن «ال ـب ـش ـمــركــة»
ّ
مـ ـس ــاء أم ـ ــس أن «الـ ـقـ ـص ــف ال ـج ــوي
للتحالف ،في غرب املوصل ،أدى إلى
مقتل  15مسلحًا من التنظيم».
وف ــي ظ ــل ع ــدم ات ـض ــاح أس ـب ــاب عــدم
إعــان بغداد بــدء العمليات بصورة
مـ ـب ــاش ــرة ،رأى م ـص ــدر عـ ّــراقـ ــي ،فــي
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن ــه «عندما
ستعلن بغداد الساعة الصفر ،فهذا
ّ
يعني أن املعركة قد ُحسمت ،وتكون
قـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي ق ــد وصـلــت

إلـ ــى امل ــدي ـن ــة وم ــرك ــزه ــا» ،ف ـي ـمــا عــزا
م ـص ــدر س ـي ــاس ــي ع ــراق ــي آخـ ــر ع ــدم
إع ــان ال ـع ـبــادي األم ــر م ـبــاشــرة إلــى
ّ
«معرفته بأن القرار ليس ملكه وحده
ّ
فــي ال ـظ ــروف الـحــالـيــة ،وأن اإلع ــان
ع ـ ــن ب ـ ـ ــدء تـ ـح ــري ــر املـ ــدي ـ ـنـ ــة ي ـح ـت ــاج
بداية إلى تأكد البشمركة من تنفيذ
بغداد لعدد من االلتزامات (األمنية
والعسكرية ،والنفطية أيضًا) ،وإلى
تأكد الحشد الوطني (التابع ألثيل
ّ
النجيفي الـقــريــب مــن أن ـقــرة) مــن أن
تــوس ـعــه ف ــي م ـح ـيــط امل ــدي ـن ــة سيتم
وفــق االتـفــاقــات التي جــرى التوصل
إليها».
وال ت ــزال تـلــك «االت ـف ــاق ــات» غامضة،
لكن مــواقــع قريبة مــن حكومة إقليم
ك ــردس ـت ــان كــانــت ت ـت ـحــدث أم ــس عن
ّ
أنه «وفق اتفاق عمليات املدينة ،فإن

تقرير

ُ
وهم «انتصار» فلسطيني
في اليونيسكو
هلل البعض جاهال ومتجاهال النتصار على إسرائيل في اليونيسكو،
وهـلــل إلن ـهــاء مقولة ارت ـبــاط الـيـهــود بــالـحــرم الـقــدســي الشريف.
التدقيق في قرار المنظمة الدولية يظهر تعمية ،وتحريفا ،وانتصارا
موهوما
يحيى دبوق
ال جـ ــدال أن نـتـيـجــة تـصــويــت ال ــدول
االع ـض ــاء فــي منظمة االم ــم املـتـحــدة
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ـ ـ
الـفـلـسـطـيـنــي بــإن ـت ـقــاد اس ــرائ ـي ــل في
تقييدها حرية دخــول املسلمني الى
الـ ـح ــرم الـ ـق ــدس ــي ،وع ـ ـبـ ــارات اخـ ــرى،
يعد تصويتًا طيبًا على قــرار عــادل.
لكن الـقــرار ،ومــا ورد فيه ،ال يبرر أن
يهلل البعض «لــإنـتـصــار» .ال يبرر

التهليل وكأن فلسطني قد استرجعت
وبــات االحـتــال مــن املــاضــي .لألسف
االن ـت ـص ــار ش ـك ـلــي ،وي ــأت ــي ف ــي زمــن
التراجع وبيع فلسطني باملجان ،وال
يغدو كونه قياسا بالواقع ،انتصارا
بال نصر.
ال ــواض ــح أن سـبــب «الـتـهـلـيــل» يعود
إل ــى اخـفــاقــات السلطة الفلسطينية
واالع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدال ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي وان ـ ـك ـ ـشـ ــاف
تراجعهم بــل وحلفهم مــع االحـتــال.
ال ـس ـل ـطــة ،ت ـح ــدي ــدا ،ت ـح ـتــاج ف ــي ظل
هــذا الـتــراجــع وغ ـيــره ،الــى انـجــاز ما،

يلهي الفلسطينيني عــن اخفاقاتها،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ت ـح ـق ــق لـ ـه ــا مـ ــن خ ــال
ه ــذا «االن ـت ـص ــار» امل ـح ــرف ملـضـمــون
القرار كما صدر ،ولألسف أيضا من
املقدر أن يتالشى في القراءة الثانية
ملـ ـش ــروع ال ـ ـقـ ــرار ،م ــع ت ــرج ـي ــح إقـ ــدام
املـمـتـنـعــن ع ــن ال ـت ـصــويــت ف ــي امل ــرة
األولـ ــى ،عـلــى رفـضــه بـعــد احجامهم
في التصويت الثاني.
ف ــي ال ـ ـقـ ــرار وب ـم ـنــاس ـب ـتــه والـتـهـلـيــل
حوله ،الكثير من النقاط التي تجب
إثارتها ،أهمها:
ً
أوال :عجيب هــو التهليل لالنتصار
ف ـ ــي زم ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــراجـ ــع شـ ـب ــه الـ ـك ــام ــل.
التراجع املقصود هنا يأتي بمعنى
الـ ـتـ ـخ ــاذل وب ـي ــع ف ـل ـس ـطــن :ال ـت ـن ــازل
ع ـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة حـتــى
األدنـ ــى مـنـهــا ب ــا م ـقــابــل ،وف ـقــط من

يأتي هذا االنتصار
الشكلي في
زمن التراجع وبيع
فلسطين بالمجان

اج ـ ــل كـ ـي ــان ص ـ ـ ــوري ي ـس ـم ــى «دول ـ ــة
فلسطني» تنحصر مهماته فقط في
اراح ـ ــة االحـ ـت ــال م ــن ع ــبء املـحـتـلــن
الفلسطينيني كأشخاص في مــوازاة
التنازل عن ارضهم لإلحتالل؛ يأتي
الـتـهـلـيــل اي ـضــا ف ــي م ـ ــوازاة م ــا يـكــاد
يحصر مهمة السلطة لألسف ،ايضا
ف ــي ت ــول ــي األمـ ــن الـ ـج ــاري لــإحـتــال
داخ ـ ــل امل ـ ــدن والـ ـق ــرى الـفـلـسـطـيـنـيــة؛
ويــأتــي هــذا التهليل كذلك بما ّ
يعبر
ع ـنــه «بــالـتـنـسـيــق األمـ ـن ــي» الـ ــذي لم
تعد تقتصر مهمته فقط على اعتقال
مــن ق ــاوم أو خـطــط أو ن ــوى مـقــاومــة
االحتالل ،بل أيضا من ّ
عبر عن رفضه
لالحتالل بالكلمة.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :كـ ـ ــل مـ ـ ــا ق ـ ـيـ ــل عـ ـ ــن أن قـ ـ ــرار
ال ـيــون ـي ـس ـكــو املـ ـص ــوت ع ـل ـيــه يـنـهــي
ويرفض أي صلة لليهود واسرائيل
بــالـحــرم الـقــدســي الـشــريــف ،هــو كالم
غير دقيق في حد أدنى .مراجعة قرار
اليونيسكو امل ـصــوت عليه ال تشير
ال ــى ذل ــك .ال إشـ ــارة ال ــى رف ــض صلة
اليهود بالحرم او حائط البراق ،هذه
الكلمات لم ترد في نص القرار .وردت
فـيــه ض ـ ــرورة حـفــظ ال ـت ــراث الـثـقــافــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي وإدانـ ـ ـ ـ ـ ــة االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االسرائيلية في الحرم وادانــة تقييد
حرية العبادة للمسلمني فيه .روحية
ن ــص الـ ـق ــرار تــدعــو لـلـمـحــافـظــة على
الوضع القائم ووقف االعتداءات على
الحرم والعودة الى تفاهمات ما قبل
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