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العراق :مسودة أولية لقانون إخراج القوات األجنبية

انتفاضة «عدنية» متجددة ضد «التحالف»

شهدت عدة مديريات
في مدينة عدن ،أمس،
مواجهات بين األهالي
والميليشيات التابعة
لإلمارات ،في ّ
تفجر لغضب
متراكم منذ أشهر على
عمليات القتل الممنهجة
التي ترتكبها تلك
تستثن
الميليشيات ،والتي لم
ِ
المخفين قسرًا .في هذا
الوقت ،تحاول «الشرعية»
استثمار الغضب في تعزيز
أوراقها ،وهو ما ال يبدو في
متناولها إلى اآلن
أحمد الحسني
ّ
تجددت في مدينة عدن (جنوب) ،خالل
األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ،ال ـت ـظــاهــرات
املـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـددة ب ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
واملـيـلـيـشـيــات الـتــابـعــة ل ــه .ه ــذه امل ــرة،
كــان إق ــدام «ق ــوات مكافحة اإلره ــاب»،
املــوالـيــة ألبــو ظـبــي ،على قتل املــواطــن
رأفــت دنبع ،بعدما قـ ّـدم شهادته ّ
ضد
جنود تلك القوات في قضية اغتصاب
طفل في مديرية املعال ،السبب املباشر
في ّ
تفجر االحتجاجات .الالفت أن فعل
االحتجاج اتخذ ،بــدءًا منذ يــوم أمس،

طــاب ـعــا أك ـث ــر حـ ــدة ،تـمـثــل ف ــي ان ــدالع
م ــواج ـه ــات ب ــن امل ـت ـظــاهــريــن وقـ ــوات
«الحزام األمني» و«مكافحة اإلرهاب»
فــي مــديــريــات خــور مكسر ودار سعد
وامل ـع ــا وال ـت ــواه ــيّ ،أدت إل ــى سـقــوط
جرحى من الجانبني ،وتدمير عدد من
العربات العسكرية التابعة لإلمارات.
ويشكل مقتل دمبع حلقة جديدة من
سلسلة عمليات تصفية أميط اللثام
عــن بـعــض مـنـهــا فــي كــانــون الـثــانــي/
يناير املــاضــي ،حيث ّ
تبي مقتل عدد
مــن املخفني قـسـرًا ،ومــن بينهم ياسر
الكلدي ،وزكريا قاسم .منذ ذلك الحني،
ّ
ينظم األهــالــي وقـفــات شبه أسبوعية
ف ــي ع ـ ــدن ،ت ـط ــال ــب ب ـم ـحــاك ـمــة ال ـق ــادة
األمنيني التابعني لــإمــارات ،وتسليم
ج ـث ــث ال ـض ـح ــاي ــا .وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة تـلــك
الوقفات ،بدأت تتشكل «رابطة األسرى
وامل ـع ـت ـق ـل ــن» و«امل ـ ـب ـ ــادرة الـجـنــوبـيــة
ل ـق ــوى امل ـج ـت ـمــع وال ـ ـحـ ــراك الـجـنــوبــي
لشؤون القتلى واملخفيني واملعتقلني»،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ن ـق ــل ال ـس ـخ ــط ال ـش ـع ـبــي
ال ـع ـفــوي ض ـ ّـد س ـيــاســات «ال ـت ـحــالــف»
ّ
إل ــى دائـ ـ ــرة ال ـع ـمــل امل ـن ــظ ــم وال ـش ــام ــل،
ب ـم ـشــاركــة مـنـظـمــات املـجـتـمــع املــدنــي
وقوى الحراك السياسي.
وعـلــى الــرغــم مــن أن حـكــومــة الرئيس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
ّ
ه ـ ــادي ،ش ــك ـل ــت ل ـج ـنــة لـلـتـحـقـيــق فــي
مقتل الـشــاهــد فــي قضية االغـتـصــاب،
وأن هـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ـ ـ ّ
ـوصـ ـ ـل ـ ــت إلـ ــى
ت ـفــاه ـمــات م ــع الـ ـق ــوات امل ــدع ــوم ــة من
اإلمــارات لتسليم القتلة ،إال أن ذلك لم
ينهِ االحتجاجات ،بل إن املتظاهرين
رفعوا سقف مطالبهم إلى إقالة قائد

«جـ ـه ــاز م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ي ـس ــران
ـورط ــت ق ــوات ــه فــي
املـ ـقـ ـط ــري ،الـ ـ ــذي ت ـ ّ
عمليات تصفية بحق املخفني .وهي
مـطــالــب يــرفـعـهــا أي ـضــا ن ــزالء السجن
األكـثــر شـهــرة فــي ع ــدن ،وال ــذي تديره
اإلم ـ ــارات ،سـجــن بـئــر أح ـمــد ،تضامنًا
مع املحتجني ،إذ ينفذ هؤالء عصيانًا
واس ـع ــا ،وي ـح ــاول ــون إحـ ــداث فــوضــى،
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى الـ ـق ــوات
اإلمــاراتـيــة .ووفقًا ملصادر «األخـبــار»،
فــإن القائد اإلمــاراتــي في عــدن ،سعيد
امل ـه ـي ــري (أب ـ ــو خ ـل ـي ـفــة)« ،أرسـ ـ ــل قــوة
إلـ ــى ال ـس ـجــن ل ـق ـمــع امل ـع ـت ـق ـلــن ،وف ــور

وص ــول ـه ــا ق ــام ــت بـتـعــذيـبـهــم ق ـبــل أن
تـنـقـلـهــم إل ــى ال ــزن ــازي ــن وتـمـنــع عنهم
الطعام والشراب».

فشل االئتالف الجنوبي
الجديد في عقد مؤتمره
األول في القاهرة
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـقـ ــول عـ ـض ــو «راب ـ ـطـ ــة
األسـ ــرى وامل ـع ـت ـق ـلــن» ،عـبــد الجليل
أحـ ـم ــد ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،

إن ال ـت ـح ــرك ــات ال ـش ـع ـب ـيــة امل ـت ـجــددة
«انـتـفــاضــة لــن تـتــوقــف حـتــى خــروج
التحالف ومحاكمة قادة امليليشيات
الـ ــذيـ ــن س ـف ـك ــوا دم ـ ـ ــاء األب ـ ــري ـ ــاء مــن
املعتقلني واملـخـفــن ق ـس ـرًا» ،معتبرًا
أن «ان ـ ــدالع املــواج ـهــات يــأتــي ضمن
ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن الـ ـنـ ـف ــس»،
داع ـيــا املـكــونــات السياسية وال ـقــادة
الوطنيني والناشطني والصحافيني
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق ـ ـ ـيـ ـ ــن إلـ ـ ـ ـ ـ ــى «ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــوف
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاطـ ــف مـ ـ ــع ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا ضــد
م ـم ــارس ــات اإلم ـ ـ ــارات واملـيـلـيـشـيــات
التابعة لها».

أرسل القائد اإلماراتي في عدن قوة إلى سجن بئر أحمد لقمع العصيان (عن الويب)

تقرير

يزيد
للمرة األولى منذ ما ّ
على عشرة أعوام ،تلقت
السعودية توبيخًا في
مجلس حقوق اإلنسان،
شاركت في توقيعه دول
االتحاد األوروبي كافة .لكن
هذا التوبيخ ،الذي يأتي على
خلفية تصاعد االعتقاالت
ورفض التعاون في قضية
جمال خاشقجي ،يقابله
ّ
تشبث بإبقاء صفقات األسلحة
مع الرياض ،ورفض متواصل
ألي خطوة عقابية ضد
المملكة
ت ــوازي ــا م ــع رفـضـهــا إدراج الـسـعــوديــة
على قائمة الدول املتهاونة في مكافحة
تمويل اإلرهــابّ ،أيدت الدول األوروبية
بـ ـي ــان ــا فـ ــي م ـج ـل ــس حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
يدعو اململكة إلــى إطــاق ســراح عشرة
نـ ـشـ ـط ــاء ،وي ـط ــال ـب ـه ــا ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
التحقيق األمـمــي فــي مقتل الصحافي
ّ
جمال خاشقجي .مفارقة تجلي طبيعة
التكتيكات األوروب ـيــة فــي التعامل مع
الـ ــريـ ــاض ،ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى رفـ ــض ات ـبــاع
خ ـط ــوات م ــن شــأن ـهــا ت ـهــديــد املـصــالــح

التي تجمع تلك الدول بالسعودية ،وفي
الوقت نفسه عدم ممانعة اتخاذ مواقف
ّ
ك ــام ـي ــة ال ت ـك ــل ــف ح ـك ــوم ــات االت ـح ــاد
األوروب ـ ــي ثـمـنــا .م ــع ذلـ ــك ،يـبـقــى لهذه
املواقف دورها في عرقلة جهود اململكة
ملحو آثــار مقتل خاشقجي ،خصوصًا
أنها تتوازى مع تصاعد املزاج املناوئ
للرياض داخل الكونغرس األميركي.
يوم أمس ،وللمرة األولى منذ تأسيس
ـان الـتــابــع لألمم
مجلس حـقــوق اإلن ـس ـ ّ
امل ـت ـحــدة ع ــام  ،2006تـلــقــت الـسـعــوديــة
ّ
أول تــوبـيــخ لـهــا ،ســطــرتــه أكـثــر مــن 30
دولة ،بينها كل دول االتحاد األوروبي
الـ ــ .28ودع ــا الـبـيــان ،ال ــذي تــاه مبعوث
أيسلندا إلى مكتب األمم املتحدة هارالد
أسـبـيـلــونــد ،إل ــى اإلف ـ ــراج عــن النشطاء
لجني الهذلول ،إيمان النفجان ،عزيزة
اليوسف ،نسيمة السادة ،سمر بدوي،
ن ـ ــوف ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،هـ ـت ــون ال ـف ــاس ــي،
محمد الـبـجــادي ،أمــل الـحــربــي ،وشــدن
العنزي .وتأتي هذه الدعوة في أعقاب
إعـ ـ ــان الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي،
اعـتــزامـهــا إحــالــة املعتقلني املــذكــوريــن
ّ
املختصة» بعد «انتهاء
على «املحكمة
ّ
التحقيقات» ،الـتــي تخللتها عمليات
ً
تعذيب بالكهرباء والـجـلــد ،فـضــا عن
انتهاكات جنسية .وج ــددت السلطات
ُ
ات ـه ــام ال ـن ـش ـطــاء ،ال ــذي ــن اعــت ـق ـلــوا على
خلفية حراكهم الحقوقي ،خصوصًا في
مجال الدفاع عن حقوق املرأة ،بـ«العمل
امل ـن ـظ ــم ع ـل ــى ال ـن ـي ــل مـ ــن أم ـ ــن املـمـلـكــة
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا وس ـل ـم ـهــا االج ـت ـمــاعــي،
واملساس باللحمة الوطنية».

واشنطن :منطق دول االتحاد
ّ
تغلب على الموقف الدوغمائي
للمفوضية األوروبية
واالت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي» ،علمًا أن إدراج
السعودية على القائمة املــذكــورة كان
سـيـلــزم امل ـصــارف األوروب ـي ــة بتشديد
القيود على التعامالت املالية لألفراد
واملــؤس ـســات املــالـيــة فــي املـمـلـكــة .ومــن
هنا ،يتضح أن الهاجس الرئيس لدى
العواصم األوروبية هو كيفية الحفاظ
ع ـلــى امل ـصــالــح ال ـقــائ ـمــة م ــع ال ــري ــاض،
بغض النظر عــن أي اعـتـبــارات أخــرى،
وه ــذا مــا ب ــدا واض ـحــا فــي محاولتها
املـحـمــومــة لثني بــرلــن عــن ق ــرار وقــف
تصدير األسلحة للسعودية.
هــذه املــراوغــة األوروب ـيــة ،التي سرعان
مــا تلقت إش ــادة مــن الــواليــات املتحدة
بـقــول السفير األمـيــركــي ل ــدى االتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ــوردون س ــون ــدالن ــد إن ــه

بغداد ـــ األخبار
يدخل البرملان العراقي ،غدًا السبت ،فصله
الـتـشــريـعــي ال ـثــانــي ،لـتـعــود ال ـح ـيــاة إلــى
قاعته في أولى جلسات ما بعد اإلجــازة،
بـعــد تـعـلـيــق دام أك ـثــر م ــن ش ـهــر .ج ــدول
األعمال ّ
حددته رئاسة البرملان بـ«مناقشة
توحيد جهود السلطات ملكافحة الفساد
ٌ
اإلداري واملـ ــالـ ــي» .ج ـ ــدول يــأخــذ طابعًا
مـحـلـيــا ،ويـثـيــر ع ــام ــات اسـتـفـهــام حــول
الـ ـح ــدي ــث املـ ـتـ ـك ــرر لـ ـلـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
َ
املـخـتـلـفــة ،وت ـحــدي ـدًا كـتـلــتــي «س ــائ ــرون»
(املــدعــومــة مــن زعـيــم «ال ـت ـيــار ال ـصــدري»
مقتدى الصدر) و«الفتح» (بزعامة األمني
الـعــام لـ«منظمة ب ــدر» ه ــادي الـعــامــري)،
منذ مطلع العام الـجــاري ،عن أن الفصل
التشريعي الجديد سيشهد إصدار قانون
إخ ــراج ال ـقــوات األجـنـبـيــة مــن ال ـع ــراق ،أو
ّ
عـلــى األقـ ــل تنظيم وج ــوده ــا وف ــق رؤيــة
ّ
ّ
تقرها الحكومة ،التي جدد رئيسها ،عادل
عبد املهدي ،أول من أمــس ،خــال اتصال
ت ـل ـق ــاه م ــن وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
مايك بومبيو ،التشديد على أن «اإلطــار
القانوني لعمل قــوات التحالف الــدولــي،
ّ
ومـنـهــا ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ،ي ـتــركــز على

أثناء تشييع مقاتلين من «الحشد الشعبي» سقطوا في كمين لـ«داعش» (أ ف ب)

محاربة تنظيم داع ــش ،وتــدريــب القوات
ال ـعــراق ـيــة ،وعـ ــدم إق ــام ــة ق ــواع ــد أجـنـبـيــة،
ّ
وذلك كله حسب املوافقات العراقية».
م ـ ـصـ ــادر «ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» تـ ــؤكـ ــد ،فـ ــي ح ــدي ــث
إل ــى «األخ ـب ــار» ،أن ه ــذا ال ـحــراك «ج ـ ّـدي،
وقـ ــد أع ـل ـن ــت م ـع ـظــم ال ـك ـت ــل الـسـيــاسـيــة
ً
تأييدها لنا» ،مشيرة إلى أن اجتماعات
«سائرون» ـ ـ «الفتح» مستمرة ،موضحة
أن «الجانبني ناقشا النقاط املشتركة...
وخلصا إلــى مـســودة أولـيــة للمشروع».
وتضيف املصادر أن «واح ـدًا من األمــور

مصادر «الفتح» :إبقاء أي
سيكون
قوة عسكرية
ّ
مرهونًا بقضايا محددة

ال حرب إسرائيلية على غزة ...رغم التهديد بها؟

أوروبا تدين حليفتها وال تعاقبها!

إج ـ ـ ـ ــراءات ،وت ـح ـت ــرم ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
حقها في عرض وجهة نظرها» ،وفقًا
ملا جاء في بيان صادر عن دول التكتل.
ل ـك ــن ت ـل ــك ال ــذريـ ـع ــة ي ـم ـك ــن ت ـف ـن ـيــدهــا
بسهولة ،بالرجوع إلــى الرسالة التي
بعث بها ملك الـسـعــوديــة ،سلمان بن
عبد العزيز ،إلــى الزعماء األوروبـيــن،
م ـح ــذرًا إي ــاه ــم م ــن أن خ ـطــوة م ــن هــذا
ّ
«ستسبب مصاعب في تدفقات
النوع
الـ ـتـ ـج ــارة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار بـ ــن امل ـم ـل ـكــة

في املقابل ،تحاول «الشرعية» استغالل
املطالب الشعبية مــن أجــل الــدفــع نحو
ّ
حـ ــل امل ـل ـي ـش ـيــات ال ـتــاب ـعــة ألبـ ــو ظـبــي،
وتسليم املؤسسات األمنية والعسكرية
َ
لوزارتي الدفاع والداخلية في حكومة
هادي ،في الوقت نفسه الذي تعمل فيه
عـلــى تشكيل ائ ـتــاف سـيــاســي جديد
ف ــي ج ـنــوب الـيـمــن ملـجــابـهــة «املـجـلــس
االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي» املــدعــوم مــن أبو
ظبي ،والذي يتهمه األطراف الجنوبيون
باالستئثار بتمثيل قضيتهم .ووفقًا ملا
ّ
ّ
(يضم
عرف به االئتالف الجديد نفسه
عددًا من القيادات السياسية والقبلية
وال ــدي ـن ـي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة) ،ف ـه ــو «ي ــؤم ــن
بــالـشــراكــة الوطنية ويــرفــض اإلقـصــاء
وال ـت ـه ـم ـيــش» .وكـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن
ينعقد أم ــس املــؤتـمــر األول لالئتالف
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة،
«استجابة للمتغيرات التي أفضت إلى
قضايا تعصف بــالــوطــن وتـهــدد أمنه
واسـتـقــراره» .لكن املنظمني فشلوا في
ذلــك ،وأعلنوا تأجيل املؤتمر إلــى أجل
غـيــر مـسـ ّـمــى بـسـبــب «ظ ـ ــروف خــارجــة
عن إرادتهم» ،وهو ما ُيعتقد أنه رفض
السلطات املصرية استضافتهم .رفض
ال ُي ـس ـت ـب ـعــد أن يـ ـك ــون ق ــد ج ـ ــاء ب ـن ـ ً
ـاء
ع ـلــى ط ـلــب م ــن أبـ ــو ظ ـب ــي ،خـصــوصــا
أن نائب «االنتقالي» ،هاني بن بريك،
امل ـقـ ّـرب مــن دوائ ــر ال ـقــرار فــي اإلم ــارات،
اعتبر أن «االئـتــاف مخطط إخــوانــي»
ت ـشــرف عـلـيــه شـخـصـيــات ق ـيــاديــة في
حزب «اإلصــاح» وفي مكتب الرئاسة،
مضيفًا أن «أج ـهــزة األم ــن املصرية لن
تكون بعيدة» ،متحدثًا عن «تعاون تام
مع األمن املصري».

مع قرب دخول البرلمان
فصله التشريعي الثاني ،يؤكد
طارحو مشروع قانون إخراج
القوات األجنبية من العراق
أن حراكهم ّ
«جدي» ،لكن
الصيغة النهائية للمشروع
«تحتاج مزيدًا من الوقت»،
مع األخذ باالعتبار وجهة نظر
الحكومة االتحادية

تحليل إخباري

أول توبيخ للسعودية في مجلس حقوق اإلنسان:
وفـ ــي ّرده ـ ــا ع ـلــى ذل ـ ــك ،أع ــرب ــت الـ ــدول
املوقعة على بيان األم ــس ،ال ــذي أيدته
كندا وأوستراليا دون الواليات املتحدة،
عــن «الـقـلــق فــي ش ــأن اسـتـخــدام قــانــون
مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب ،وغ ـي ــره م ــن األم ــور
الـخــاصــة بــاألمــن ال ـقــومــي ،بـحــق أف ــراد
يـمــارســون حقوقهم وحرياتهم بشكل
سـ ـلـ ـم ــي» .وح ـ ـ ــول ق ـض ـيــة خــاش ـق ـجــي،
ج ــدد ال ـب ـيــان إدان ـ ــة ح ــادث ــة القنصلية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،مـطــالـبــا
مستقل وموضوعي وشفاف
بـ«تحقيق ّ
فيها» ،وحاضًا السعودية على التعاون
مــع التحقيق الــذي تـقــوده مـقــررة األمــم
امل ـت ـح ــدة ال ـخ ــاص ــة ل ـع ـم ـل ـيــات اإلع ـ ــدام
خــارج نطاق القانون ،أغنيس كاالمار.
وهو ما رأت فيه كاالمار «خطوة مهمة
لضمان املحاسبة» ،الفتة إلى أن «على
املـجـتـمــع ال ــدول ــي مـســؤولـيــة مشتركة
لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق
اإلنـ ـس ــان ،ف ــي بـلــد اس ـت ـطــاع حـتــى اآلن
ّ
التملص من هذا النوع من التدقيق».
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه الـ ـ ــذي ص ـ ــدر فـيــه
التوبيخ الدولي للسعوديةً ،كانت دول
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،مجتمعة ،ترفض
اقـ ـت ــراح ــا مـ ــن امل ـف ــوض ـي ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة
بـ ـ ـ ــإدراج امل ـم ـل ـكــة ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة سـ ــوداء
ل ـلــدول ال ـتــي ُيـشـتـبــه فــي تـهــاونـهــا مع
تمويل اإلرهــاب وغسل األمــوال .رفض
جـ ــاء ب ـعــد ض ـغ ــوط مـكـثـفــة مــارسـتـهــا
ال ـس ـعــوديــة م ــن أج ــل إس ـق ــاط املـقـتــرح،
األم ــر ال ــذي جــرى تغليفه بــأن مسودة
القائمة لــم تستند إلــى «عملية تتسم
بالشفافية ،تشجع الــدول على اتخاذ
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ّ
«ألم ــر مشجع أن يـتـغــلــب املـنـطــق لــدى
الدول األعضاء على املوقف الدوغمائي
لـلـمـفــوضـيــة» ،تـظـ ّـهــر ب ــوض ــوح ج ــدول
أولــويــات الـعــواصــم الغربية .لكن ،رغم
ّ
ذلــك ،تظل لـ«الجعجعة» الدولية حول
أداء السعودية السيئ في مجال حقوق
اإلنـســان «فــائــدتـهــا» فــي إبـقــاء الضغط
على اململكة قائمًا ،وتبطيء جهودها
الس ـت ـع ــادة الـ ـص ــورة ال ـت ــي ح ـ ــاول ابــن
س ـل ـم ــان رس ـم ـه ــا لـ ـ ـب ـ ــاده .وم ـ ــا ي ـعــزز
«الفائدة» املذكورة استمرار «الهجمة»
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض داخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـك ــونـ ـغ ــرس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي م ـ ـ ــن ِق ـ ـ ـ َـب ـ ـ ــل ت ـ ـي ـ ــار ي ـش ـمــل
جمهوريني وديمقراطيني على السواء.
وفي هذا اإلطارّ ،
جدد أعضاء في مجلس
الشيوخ ،خــال جلسة للتصديق على
ترشيح جــون أبــي زيــد لتولي منصب
سفير الواليات املتحدة في السعودية،
هـجــومـهــم ع ـلــى اب ــن س ـل ـمــان .ووص ــف
الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــوران ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي م ــارك ــو
روب ـيــو ،والـجـمـهــوري رون جــونـســون،
ولي العهد بأنه «مجرم عتيد» .وصف
أضــاف إليه روبيو قوله إن ولي العهد
«م ـت ـهــور عــديــم الــرح ـمــة ،ول ــدي ــه ن ــزوع
للتصعيد واملـخــاطــرة» .وشــدد العضو
الديمقراطي الـبــارز فــي لجنة الشؤون
الـخــارجـيــة ،بــوب منينديز ،مــن جهته،
على «(أننا) ال يمكننا أن ندع املصالح
تعمينا عــن قيمنا ،أو عــن مصالحنا
على األمد الطويل» .لكن
في االستقرار ّ
أبي زيد ،الذي رشحه الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،رأى أن «من مصلحتنا
ضمان قوة العالقة».

يحيى دبوق
ي ـ ـق ـ ـتـ ــرب م ـ ــوع ـ ــد إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ــي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن ال ـش ـهــر
املقبل ،وتتزايد في سياق ذلك التهديدات
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن إس ــرائ ـي ــل ب ــال ـح ــرب على
قطاع غزة ،إذا لم يستسلم الفلسطينيون
أو يرضوا بالحصار ،من دون أي حراك
م ـق ــاب ــل .ب ــات ــت ت ـلــك ال ـت ـه ــدي ــدات تـتـصـ ّـدر
الحمالت االنتخابية ،بعدما ّ
تحول التطرف
ض ـ ّـد الفلسطينيني إل ــى ه ــدف ف ــي ذات ــه،
يـتــراكــض إلـيــه املــرشـحــون طلبًا ألصــوات
الناخبني؛ إذ كلما ازدادت املواقف تطرفًا
م ــع وعـ ــود بــاملــزيــد مـنـهــا ،حـظــي املــرشــح
بقبول الناخبني وأصواتهم في صناديق
االقتراع.
ومــن بــن مــا صــدر عــن تــل أبـيــب ،فــي هذا
اإلطار ،تصريحات لرئيس لجنة الخارجية
واألمـ ــن الـتــابـعــة لـلـكـنـيـســت« ،ال ـل ـي ـكــودي»
آفي ديختر ،أكد فيها أن ال حل سياسيًا
للوضع فــي غــزة ،مطالبًا بــإعــادة احتالله
ووضع خطة لنزع سالحه وتفكيك بنيته
التحتية العسكرية .تصريحات ديختر
هــي واح ــدة مــن سلسلة تتابعت فــي املــدة
األخ ـي ــرة عـلــى خـلـفـيــة االن ـت ـخــابــات ،رغــم
اإلدراك الجمعي ل ــدى اإلســرائـيـلـيــن بــأن
خ ـي ــارات ـه ــم ال ـع ـس ـكــريــة ض ـي ـقــة ج ـ ـدًا في
اللجوء إلى القرارات املتطرفة ،ليس باتجاه
إع ـ ــادة االحـ ـت ــال ال ـب ــري ال ـكــامــل لـلـقـطــاع
كــون الكلفة تزيد على الفائدة ،بل مطلق
املواجهات الواسعة ،مع أو من دون الغزو

البري الذي يهدد به ديختر.
يرتبط ال ـصــراع بــن الجانبني بتموضع
ك ــل مـنـهـمــا وه ــوي ـت ــه ،ب ـم ـعــزل ع ــن هــذه
االن ـت ـخــابــات ،وإن تـسـ ّـبـبــت األخ ـي ــرة في
زيادة ّ
حدة التطرف على خلفية املزايدات
ـاصــر
ب ــن امل ـت ـنــاف ـســن .ث ـمــة مـحـتــل يـحـ ِ
وي ـعــانــد ف ــي اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى ح ـص ــاره في
ّ
ان ـت ـظ ــار اس ـت ـس ــام ي ـ ــدرك أنـ ــه م ـت ـع ــذر،
مــع خشية مــن أن يتسبب حـصــاره في
مــواج ـهــة مـنـفـلـتــة ي ـخــاف تـبـعــاتـهــا وقـلــة
ج ــدواه ــا .وف ــي امل ـقــابــل ط ــرف مـحـ َ
ـاصــر
الجائر عنه ،أو
يسعى إلــى فك الحصار
ّ
ما أمكن منه ،مع انتباهه إلى أل يتسبب
ذلك في مواجهة شاملة ،على رغم إدراكه
أن املواجهة قد تكون األمل األخير في ّ
فك
الحصار.
ّ
على خلفية هذا التموضع ،تركزت قواعد

اش ـت ـبــاك يــربــط ب ـهــا ال ـجــان ـبــان أفـعــالـهـمــا
االب ـتــدائ ـيــة أو ردود أفـعــالـهـمــا ،وتـحــديـدًا
مــا ي ـقـ ّـدره كــل جــانــب مــن رد فعل اآلخــر،
وأقـ ـص ــى م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـت ـحـ ّـم ـلــه ،ضمن
ضابطة حاكمة :االمتناع عن التسبب في
مواجهة شاملة أو ما قد يقود إليها .إال أن
ترسيم قواعد االشتباك ال يلغي حدوث
استثناء على خلفيات متداخلة لــدى هذا
ال ـجــانــب أو ذاك ،أو نـتـيـجــة س ــوء تقدير
مــوقــف الـطــرف آخــر ومـسـتــوى ّ
رد فعله.
لكن الثابت أنه ال إرادة حرب ،وتحديدًا لدى
الجانب اإلسرائيلي ،صاحب املبادرة عادة
ربـطــا بـقــدراتــه وإمـكــانــاتــه؛ إذ ك ــان يمنع،
وإن بمساعدة شركائه في حصار غزة،
التدحرج إلى املواجهة الشاملة.
أما اآلن ،فدخول االنتخابات اإلسرائيلية
على خط الـصــراع ،والتسليم بأنها تمنع

يسعى الطرف المحاصَر إلى فك الحصار من دون أن يجرّ ذلك مواجهة شاملة (أ ف ب)

التصعيد اإلســرائ ـي ـلــي خـشـيــة تــداعـيــاتــه
ع ـلــى األم ـ ــن ون ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،لهما
تأثير فــي اتجاهني اثـنــن :دفــع املرشحني
إلــى التنافس على الصورة األكثر تطرفًا
وكــرهــا وإي ـ ً
ـذاء للفلسطينيني ،فــي مــوازاة
الـسـعــي إل ــى إف ـهــام غ ــزة أن االم ـت ـنــاع عن
املواجهة ،وتحديدًا قبل االنتخابات ،ال يمنع
إسرائيل باملطلق مــن مباشرة الخيارات
العسكرية على اخـتــافـهــا .إذًا ،هــي إرادة
ّ
منع تقلص الــردع في وجه الفلسطينيني،
ومنع استغاللهم فرصة االنتخابات للدفع
باتجاه تصعيد أمني تكون إسرائيل غير
معنية بمجاراته ،حتى وإن كانت تداعياته
محصورة بأيام قتالية محدودة ،ال حربًا
شاملة.
م ــن شـ ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ح ـتــى م ــن دون
موقف ابتدائي أو رد فلسطيني ،أن تزيد
املواقف املتطرفة والتهديدات اإلسرائيلية
كـ ّـمــا ،مــن دون أن تــوازيـهــا أو أن تواكبها
أفعال واعـتــداءات في مستواها .واملعادلة
هنا باتت على هذا النحو ،إلى حني إجراء
االنـتـخــابــات فـ ّـي حـ ّـد أدن ــى :عندما تشدد
إسرائيل على أل حــل سياسيًا مــع غــزة،
فهذا إشارة منها إلى أنها ما زالت مصرة
عـلــى حـصــارهــا ،حـتــى وإن أقــدمــت (قبل
االن ـت ـخــابــات وم ــا ب ـعــدهــا) عـلــى جــرعــات
«تسهيل اقـتـصــادي» ال تنهي الحصار.
ولكن عندما تــؤكــد ،فــي امل ــوازاة ،أن الحل
يكمن فــي عملية عسكرية واسـعــة تنهي
الوضع الحالي بما يؤول إلى األحسن من
ناحيتها ،فهي تكذب.

املتفق عليها وضع آلية إلخــراج القوات
األج ـن ـب ـيــة بــاس ـت ـث ـنــاء ت ـلــك ال ـعــام ـلــة في
َ
مـجــالــي ال ـتــدريــب وت ـب ــادل املـعـلــومــات»،
عسكرية يكون
بحيث إن إبـقــاء أي قــوة
ّ
مرهونًا بقضايا ّ
محددة ومشخصة من
ِق َبل القائد العام للقوات املسلحة (رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء) .وتـ ــأمـ ــل امل ـ ـصـ ــادر أن ت ـل ـتــزم
واش ـن ـطــن م ــا عـ ّـبــر ع ـنــه ال ـقــائــم بــأعـمــال
الـسـفــارة األمـيــركـيــة فــي ال ـع ــراق ،جــودي
ه ــود ،مــن أن «قــوات ـنــا وقـ ــوات التحالف
ال ــدول ــي وال ـن ــات ــو س ـت ـغ ــادر الـ ـع ــراق إذا
طلبت الحكومة ذلك».
وبمعزل عــن مــدى صدقية التصريحات
األم ـيــرك ـيــة وقــابـلـيـتـهــا لـلـتـنـفـيــذ ،تـشــدد
املـصــادر على أن ثمة توجهًا لـ«الحفاظ
على التوازنات القائمة» ،مؤكدة «(أننا) ال
نريد إحراج الحكومة في تطبيق القانون
املرتقب» ،موضحة أن «القانون لن يشكل
ض ـغ ـطــا ع ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ...ب ــل س ـنـ ّ
ـوجــه
الـضـغــط نـحــو أن يـكــون الـقــانــون منظمًا
ل ـه ــذا الـ ــوجـ ــود ،واإلب ـ ـقـ ــاء ف ـقــط ع ـلــى ما
تقتضيه حاجة القوات املسلحة» ،متوقعة
أن «تحاول الحكومة ،بدورها ،تقليل هذا
العدد قدر اإلمكان ،فال تكون محرجة مع
الداخل أو الخارج على ّ
حد سواء».
ّ
فـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ت ـ ـشـ ــكـ ــك ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـقـ ــوى
ّ
وال ـش ـخ ـص ـي ــات ف ــي إم ـك ــان ـي ــة أن ي ـم ــرر
ً
الـقــانــون أصــا داخــل الـبــرملــان .وفــي هذا
اإلط ــار ،بــرز تصريح الفــت لزعيم «تيار
الحكمة» عمار الحكيم ،تساءل فيه ّ
عما
إذا كانت «هذه الكتل ستمضي بمواقفها
املـ ـعـ ـلـ ـن ــة خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـصـ ــل الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي
ال ـج ــاري» .مــن جـهـتــه ،رأى نــائــب رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــاب ــق ،بـ ـه ــاء األعـ ــرجـ ــي ،أن
«مطالبات بعض الكتل السياسية ببقاء
القوات األميركية في العراق ،ومطالبات
أخرى بضرورة إخراجها ،ستكون نقطة
الشروع في الخالفات السياسية املرتقبة
بني بعض الكتل ورئيس الــوزراء ،أو في
ما بني الكتل السياسية نفسها».

تقرير

نتنياهو ّ
يلوح للغزيين
ّ
بـ«رد حازم»
بينمــا عــاد الوفــد األمنــي املصــري ،عصــر
أمــس ،إلــى غــزة ،الســتكمال لقاءاتــه مــع
الفصائــل الفلســطينية وحركــة «حمــاس»
خاصــة ،قادمــا مــن تــل أبيــب التــي بقــي فيهــا
يومــن ،يشــهد القطــاع توت ـرًا منــذ خمســة
أيــام بــن املقاومــة والعــدو اإلســرائيلي .إذ
قصفــت مدفعيــة االحتــال ،مســاء أمــس،
نقطــة رصــد للمقاومــة شــرقي مدينــة غــزة،
إثــر إعــان جيــش االحتــال أن فلســطينيني
أطلقــوا النــار علــى موقــع عســكري علــى
الشــريط الفاصــل شــمالي القطــاع ،وذلــك
بعــد يــوم مــن قصــف الطيــران الحربــي مواقــع
للمقاومــة بقــوة علــى مــدى األيــام املاضيــة.
وبينمــا تترافــق املباحثــات مــع تكثيــف
النشــاطات الشــعبية لـ«مســيرات العــودة»،
كإطــاق البالونــات الحارقــة و«وحــدات
اإلربــاك الليلــي» ،هـ ّـدد رئيــس حكومــة العــدو،
بنيامــن نتنياهــو ،مســاء أمــس ،بـ ّ
ـ«رد
مضاعــف علــى اســتمرار الهجمــات علــى
الحــدود» .وقــال نتنياهــو ،فــي كلمــة مصــورة
قــرب الحــدود املصريــة ،إنــه ســيلتقي مــع
قيــادات عســكرية لتــدارس الوضــع علــى
الحــدود وســبل الـ ّ
ـرد عليــه ،مضيفــا« :نالحــظ
ازديــاد هجمــات حمــاس ...وعليهــا أن
ـتقابل بـ ٍّ
تفهــم أن أي هجمــات سـ َ
ـرد حــازم
ومضاعــف مــن جانبنــا».
(األخبار)

