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فلسطين

تقرير

«حماس» و«الجهاد» إلى القاهرة :ال هدوء مقابل خنق غزة
بعد إرسال فصائل
المقاومة في غزة إشارات
عدة إلى استعدادها
إلعادة تسخين األوضاع
في حال استمرار االحتالل
في المماطلة في تنفيذ
التفاهماتّ ،
توجه وفد
منها إلى القاهرة ،حيث
ُيتوقع أن يعيد التشديد
على رسالة المقاومة
هذه ،بالترافق مع
التحذير من أنه ال إمكان ّ
الستمرار الهدوء في ظل
تواصل الحصار المشدد
على غزة
غزة ـــ هاني إبراهيم
عاد الهدوء إلى قطاع غــزة ،بعدما
قصفت طائرات العدو اإلسرائيلي،
ف ـ ـجـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـ ــواقـ ـ ــع ل ـل ـم ـق ــاوم ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ش ـم ــال ال ـق ـط ــاع ،ردًا
ع ـل ــى «إط ـ ـ ــاق ب ــال ــون ــات ح ــارق ــة»،
بـحـســب ب ـيــان جـيــش ال ـع ــدو ،لـتـ ّ
ـرد
املقاومة بدورها بإطالق صواريخ
بــات ـجــاه مـسـتــوطـنــات غ ــاف غ ــزة،
ف ــي إشـ ـ ــارة مـنـهــا إل ــى جــاهــزيـتـهــا
ُللرد .بعد هــذا التصعيد املحدود،
ت ّوجت اتصاالت الوسيط املصري
َ
ّ
بتوجه وفدين قياديني من حركتي
«حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي»
املخابرات
إلــى القاهرة للقاء وزيــر
ّ
املصرية ،اللواء عباس كامل .ترأس
وف ـ ـ َـد «حـ ـم ــاس» ق ــائ ــد ال ـح ــرك ــة في
غزة يحيى السنوار ،على أن ينضم
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إليه نائب رئيس املكتب السياسي
لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاروري،
ومسؤول ملف العالقات الخارجية
موسى أبو مرزوق ،ومسؤول ملف
ال ـعــاقــات الــوطـنـيــة ح ـســام ب ــدران.
نشرت «سرايا القدس» ،الذراع
أما وفد «الجهاد» فقد رأسه األمني
العام للحركة زياد نخالة.
العسكرية لـ«الجهاد» ،مشاهد
وبحسب مــا علمته «األخ ـبــار» من
لالستعداد إلطالق صواريخ
م ـص ــدر «حـ ـمـ ـس ــاوي» ،فـ ــإن زيـ ــارة
الـ ـسـ ـن ــوار ل ـل ـق ــاه ــرة ح ـص ـلــت بـعــد
اع ـ ـتـ ــذاره مـ ـ ــرات عـ ــدة خـ ــال ال ـع ــام
اإلسرائيلية الكبرى في حال إقدام
املــاضــي عــن ع ــدم زيــارت ـهــا .ووفـقــا
إسرائيل على استهداف أو اغتيال
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ،س ـي ـب ـحــث ال ـس ـن ــوار
أحـ ــد م ــن املـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ه ـن ــاك ع ـ ــددًا م ــن امل ـل ـف ــات املـتـعـلـقــة
ب ــال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة امل ـص ــري ــة ـ ـ ـ ـ
وقفة ّ
لصيادي غزة أمس ،للمطالبة بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم (األناضول)
«الـحـمـســاويــة» ،ومـلــف التفاهمات
مــع االح ـت ــال .فــي مــا يـتـصــل بهذا
األخ ـيــر ،سيجدد احـتـجــاج حركته
ع ـل ــى م ـم ــاط ـل ــة ال ـ ـعـ ــدو فـ ــي تـنـفـيــذ
ال ـت ـف ــاه ـم ــات ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـح ــال ــة
اإلنسانية السيئة على ما هي عليه
م ــن دون تـغـيـيــر ي ــذك ــر ،وس ـيــؤكــد
رف ـ ـ ــض ال ـ ـحـ ــركـ ــة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ح ــال ــة
الـ ـ ـه ـ ــدوء فـ ــي وقـ ـ ــت ُيـ ـت ــواص ــل فـيــه
خـنــق غـ ــزة .ك ــذل ــك ،تـعـتـبــر «صفقة
الـ ـ ـق ـ ــرن» أح ـ ــد أب ـ ـ ــرز املـ ّـلـ ـف ــات ال ـتــي
سيناقشها ،على أن يبلغ املصريني
ال ــرف ــض «ال ـح ـم ـس ــاوي» للمخطط
األمـ ـي ــرك ــي ب ـخ ـصــوص ـهــا ،وي ـج ــزم
ل ـهــم أن غ ــزة س ـت ـكــون عـقـبــة كـبــرى
ق ــد ت ـق ـلــب الـ ـط ــاول ــة .أمـ ــا ف ــي مـلــف
املصالحة الفلسطينية ،فسيطرح
الـ ـسـ ـن ــوار رؤي ـ ـتـ ــه إلعـ ـ ـ ــادة تـفـعـيــل
امللف ،على قاعدة مواجهة املخاطر
الـتــي تـهــدد القضية الفلسطينية،
وإع ـ ـ ــادة تــرت ـيــب ال ـب ـيــت ال ــداخ ـل ــي،
وخ ـفــض حــالــة الـتــوتــر بــن «فـتــح»
و«حـ ـم ــاس» ،ل ـت ـجــاوز األزمـ ــة الـتــي
تعيشها القضية حــالـيــا .وأض ــاف
املصدر نفسه ان السنوار سيوجه
«دعـ ــوة لــرئـيــس الـسـلـطــة ،محمود
ع ـب ــاس ،ل ــزي ــارة ق ـط ــاع غـ ــزة ،وهــي
الدعوة نفسها التي ّ
وجهها نخالة
ل ـع ـب ــاس ب ــاس ــم ف ـص ــائ ــل امل ـق ــاوم ــة
مجتمعة».
وسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــغ حـ ـ ــرك ـ ـ ـتـ ـ ــا «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»
و«الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي» ،الــوسـيــط
املصري ،طبقًا للمعلومات ،نيتهما
ّ
ال ـت ـص ـع ـيــد م ــع االح ـ ـتـ ــال ف ــي ظ ــل
مماطلته في تنفيذ املرحلة الثانية
م ــن ال ـت ـف ــاه ـم ــات ،ك ـم ــا س ـت ـش ــددان
عـلــى أن الـتـهــديــدات جــديــة ،وليس
ه ـ ـنـ ــاك ت ـ ـخـ ــوف م ـ ــن ال ـ ــذه ـ ــاب إل ــى
مواجهة عسكرية جديدة في حال
اسـتـمــرار الـعــدو فــي الـتـســويــف ،أو
فــي ح ــال تـنـفـيــذه عـمـلـيــات اغـتـيــال

لـ ـقـ ـي ــادات ع ـس ـكــريــة أو س ـيــاس ـيــة.
وفي هذا اإلطار ،هدد نخالة ،قبيل
توجهه إلى القاهرة« ،بقصف املدن

ُب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن أي ت ـفــاه ـمــات
أبــرمــت أو ســوف تـبــرم ،ولــن تكون
أمـ ــام امل ـق ــاوم ــة أي خ ـطــوط ح ـمــر».
وق ــال نخالة إن الـعــدو يتباطأ في
تنفيذ الـتـفــاهـمــات ،وم ــن املحتمل
ج ـ ـدًا أنـ ــه يـ ـح ــاول ال ـت ـن ـصــل مـنـهــا،
فـ ـه ــو ل ـ ــم ي ـن ـف ــذ ب ـش ـك ــل ج ـ ـ ــدي أي ــا
منها ،مضيفًا ان الحصار ال يــزال
مفروضًا على القطاع وهو بمثابة
عــدوان مستمر .وعلى رغم تثمينه
الجهود املصرية في منع العدوان،
إال أنـ ــه أش ـ ــار إلـ ــى أن االحـ ـت ــال ال
يـ ـض ــع اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا جـ ــديـ ــا وح ـق ـي ـق ـيــا

التراشق الناري مع القطاع :سباق التهدئة والتصعيد
يثير التراشق الناري األخير بني إسرائيل وقطاع
غزة أكثر من عالمة استفهام حول اآلتــي ،وقدرة
الــوس ـيــط امل ـص ــري ه ــذه املـ ــرة أي ـضــا ع ـلــى تـهــدئــة
«خـ ــواطـ ــر» الـ ـغ ــزي ــن ،ع ـب ــر اس ـت ـج ــاب «ع ـط ــاي ــا»
إســرائـيـلـيــة اقـتـصــاديــة مــؤقـتــة ،مــع وع ــود جــديــدة
بتطبيق االلتزامات الحقًا ،كما هي العادة املتبعة
مـنــذ أش ـهــر .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،مــن املـفـيــد اإلش ــارة
إلــى أن رؤي ــة إســرائـيــل لــأوضــاع فــي غــزة تتسم
بـ«الالاستراتيجية» ،بمعنى أن تل أبيب تسعى الى
ً
إمــرار الــوقــت ،من دون أن تملك حلوال للمعضلة.
ما يدعو إليه سياسيون إسرائيليون من «حلول»
تستند إل ــى ال ـقــوة الـعـسـكــريــة ،يـهــدف فعليًا إلــى
تـحـصـيــل تــأي ـيــد ال ـج ـم ـهــور الـيـمـيـنــي ،وه ــو ليس
واقعيًا ،ولــذا ترفض املؤسسة العسكرية اتباعه،
على اعـتـبــار أن الـيــوم ال ــذي سيلي انـتـهــاء الحرب
سيكون نفسه الـيــوم ال ــذي سبق هــذه «الـحـلــول»،
وربما أسوأ منه :مواجهة وتراشق ناري ،أو اجتياح
كامل وعودة إلى مستنقع غزة.
ع ـلــى ذل ـ ــك ،ي ـع ـ ّـد ال ــو ّض ــع ال ــراه ــن أف ـض ــل املـمـكــن
إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ،ف ــي ظـ ــل سـ ــوء الـ ـخـ ـي ــارات األخ ـ ــرى.
والــوضــع الــراهــن ّال يعني فقط اسـتـمــرار حصار
القطاع الــذي يتخلله «تنفيس» اقـتـصــادي دوري
بني الحني واآلخر ،بل يتعلق أيضًا بحالة االنقسام

بعد غيابها لسنوات ،اشتغلت
خاللها على توفير خدمات
ألنظمة الخليج المتوجسة
من الحراك الشعبي في
بلدانها ،ومن ثم وضعت
بصماتها في حرب اليمن
من خالل تجنيدها مرتزقة
عالميين للقتال ،تعود «بالك
ووتر» اليوم إلى العراق ،فيما
عين صاحبها إريك برانس
على سوريا ،حيث يمكن
ّ
«متعهدينا التصدي للنفوذ
اإليراني» بحسبه
هادي أحمد
فـ ــي قـ ــاعـ ــدة عـ ــن األس ـ ـ ــد الـ ـج ــوي ــة فــي
محافظة األنبار (غرب) ،تواصل شركة
«بـ ــاك ووت ـ ــر» ،الـسـيـئــة الـصـيــت الـتــي
كانت لها بصمات شديدة القتامة في
العراق ،عملها ،بعد عودتها وشركات
أمنية أخرى إلى هذا البلد مطلع العام
املاضي بموجب رخصة عمل منحتها
إي ــاه ــا وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة آن ـ ـ ــذاك تـحــت
ضغوط أميركية مكثفة ،وفقًا ملا علمته
«األخبار» من مصادر ّ
مقربة من القائم
باألعمال األميركي في العراق جودي
املصادر بأن أول نشاطات
هــود .تفيد
ّ
«بـ ــاك ووت ـ ــر» ت ـمــثــل ف ــي ن ـقــل م ـعــدات
عسكرية أميركية من األردن إلى غربي
محافظة األنبار ،بالتنسيق الكامل مع
قــاعــدة عــن األسـ ــد ،ثــانــي أكـبــر قــاعــدة
ف ــي ال ـب ــاد ،كــاشـفــة أن ال ـشــركــة تعمل
حاليًا في القاعدة نفسها على تدريب
عناصر من تنظيم «داعش» ،الفتة إلى
أنها ّ
ضمت قبل أيام إلى برامجها نحو

ألف من هؤالء .وكانت مصادر ميدانية
قــد كشفت ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إب ــان اشـتــداد
امل ـع ــارك ف ــي الـجـيــب األخ ـي ــر للتنظيم
فــي محافظة دي ــر ال ــزور ال ـســوريــة ،أن
ّ
نــاقــات تــرافـقـهــا ق ــوات أمـيــركـيــة أقــلــت
عناصر من «داعش» من بلدة الباغوز
إل ــى «ع ــن األس ـ ــد» (راجـ ـ ــع :ال ــدواع ــش
بـحـمــايــة األم ـيــرك ـيــن ،ع ــدد  23شباط
.)2019
تــأتــي ع ــودة «ب ــاك ووت ــر» إل ــى الـعــراق
ب ـع ــد غـ ـي ــاب ألكـ ـث ــر مـ ــن ع ـش ــر س ـن ــوات
منذ عــام  ،2007حــن ُط ـ َ
ـردت مــن البالد
على خلفية قتلها  14مدنيًا عراقيًا في
ســاحــة الـنـســور فــي ب ـغــداد ،فــي جريمة
مثلت ذروة انتهاكاتها بحق العراقيني.
وشـكـلــت ال ـشــركــة ،الـتــابـعــة للمليونير
األميركي إريك برنس (الصورة) ،واجهة
جيش «املـقــاولــن املــدنـيــن» الــذيــن ُدفــع
بهم إلى بالد الرافدين في عهد جورج
بـ ــوش االبـ ـ ــن ،ض ـمــن م ـســاعــي الـتـغـلــب
ع ـلــى «ب ـيــروقــراط ـيــة ال ـب ـن ـتــاغــون» كما
ّ
سماها وزير الدفاع األميركي األسبق،
دونــالــد رامسفيلد .وهــي استراتيجية
أعاد الرئيس األميركي الحالي ،دونالد
ً
ت ــرام ــب ،إح ـي ــاء ه ــا ،م ــرس ــا الـكـثـيــر من
اإلشارات إلى نيته إعادة تفعيل القطاع
ال ـخ ــاص ع ـلــى ق ــاع ــدة «تـحـقـيــق أرب ــاح
أكبر بكلفة أقــل» ،خصوصًا في العراق
الــذي يــرى ترامب أن بــاده أهــدرت فيه
تريليونات الـ ــدوالرات مــن دون مقابل
(راج ـ ـ ـ ــع :ص ـه ــر ت ـ ــرام ـ ــب ...ب ـ ــول بــري ـمــر
ج ــدي ــد :ال ـ ـحـ ــدود ال ـع ــراق ـي ــة ل ـل ـشــركــات
الخاصة ،عدد  10نيسان .)2017
فــي هــذا اإلط ــار ،أمــاط موقع «بازفيد»
األمـيــركــي ،قبل أي ــام ،اللثام عــن وثيقة
ل ـ ـ ــوزارة ال ـت ـج ــارة ال ـع ــراق ـي ــة تـظـهــر أن
مــن بــن ال ـشــركــات األجـنـبـيــة املسجلة
ل ــدى األخ ـيــرة (بـتــاريــخ )2018 - 2 - 8
«مـ ـجـ ـم ــوع ــة ف ــرونـ ـتـ ـي ــر س ـي ــرف ـي ـس ــز»
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـب ــرن ــس (هـ ــي ن ـف ـس ـهــا ب ــاك
ووتــر بمسمى آخــر) ،والتي تتخذ من
ه ــون ــغ ك ــون ــغ م ـق ـرًا ل ـه ــا ،ولــدي ـهــا فــرع

كشفت وثيقة رسمية
منح «التجارة» العراقية
ترخيصًا لمجموعة
تابعة إلريك برنس

ف ــي اإلم ـ ـ ــارات (ت ـع ــرض ع ـلــى مــوقـعـهــا
الرسمي خدمات حراسة مسلحة وغير
مـسـلـحــة ،مـشـتــرطــة للتوظيف «تمتع
ّ
املتقدمني بخبرة عسكرية ال تقل عن
خمس سنوات») .ويشير املوقع إلى أن
«برنس بدأ عام  2014في هونغ كونغ
تأسيس مجموعة خدمات لوجستية،
ومنذ ذلــك الحني توسعت شركته في
تقديم الخدمات للعديد من املشاريع،
خاصة في أفريقيا ،قبل أن تبدأ العمل
ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات» .وال ـجــديــر ذكـ ــره ،هـنــا،
أن اإلم ـ ــارات اسـتـعــانــت بـشــركــة «بــاك
ووتر» ،التي عمدت غير مرة إلى تغيير
اس ـم ـه ــا ،ف ــي م ـح ــاول ــة لـل ـت ـخـلــص مــن

صــورة ســوداء طبعتها بها تجربتها
فــي ال ـع ــراق ،مــن أج ــل تجنيد مــرتــزقــة
كولومبيني وغيرهم للقتال في اليمن
(راجــع :الخليج يقاتل بـ«بالك ووتــر»:
الـبـحــث عــن نـصــر ب ــاالرت ــزاق ،ع ــدد 19
كانون األول .)2015
فــي تـقــريــرهــا ال ـس ـنــوي األخ ـي ــر ،تنفي
الشركة األمنية وجــودهــا فــي الـعــراق،
متحدثة فــي الــوقــت نفسه عــن مكاتب
ُ
افت َ
تحت في الشرق األوسط
جديدة لها
العام املاضي ،من دون أن تحدد أسماء
وثيقة
البلدان التي استضافتها .لكن َ
«بـ ــازف ـ ـيـ ــد» ،الـ ـت ــي ت ــؤك ــد م ـض ـمــون ـهــا
ُ
معلومات «األخبار» اليوم ،كانت كفيلة
بــاس ـت ـثــارة ق ـلــق ك ـث ـيــريــن ،م ــن بينهم
ع ـض ــو الـ ـك ــونـ ـغ ــرس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،جــن
شــاكــوفـسـكــي ،ال ـتــي رأت أن «الــوثـيـقــة
ي ـجــب أن ت ـك ــون بـمـثــابــة ج ــرس إن ــذار
بالنسبة إلى الحكومة العراقية ،التي
طردت بالك ووتر من أراضيها بسبب
س ـلــوك ـهــا اإلج ـ ــرام ـ ــي» .إال أن ال ـع ــراق
لــن يـكــون الـســاحــة الــوحـيــدة للمرحلة
ّ
الجديدة مــن عمل املنظمة التي شكل
غـ ــزو هـ ــذا ال ـب ـلــد عـ ــام  2003فــرصـتـهــا
الذهبية األولى ،بل إن سوريا ستكون
على ما يبدو على قائمة خياراتها.
ت ـن ـب ــئ ب ــذل ــك حـ ـم ــاس ــة ب ــرن ــس إلعـ ــان
ترامب ،في السادس من كانون الثاني/
ي ـن ــاي ــر املـ ــاضـ ــي ،ن ـي ـتــه س ـح ــب الـ ـق ــوات
األم ـيــرك ـيــة م ــن س ــوري ــا .إذ ق ــال بــرنــس،
حينذاك ،في مقابلة مع شبكة «فوكس
بزنس» األميركية ،إن «الواليات املتحدة
ليس لديها أي التزام استراتيجي طويل
األجـ ــل يـبـقـيـهــا ف ــي س ــوري ــا ،م ــا يــوجــب
إتـمــام عملياتها هـنــاك» ،مستدركًا بأن
«ال ـح ــرب ح ــرب ال نـهــايــة ل ـه ــا» .وعـلـيــه،
اق ـ ـتـ ــرح «اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال م ـت ـع ـه ــدي خ ــدم ــات
ع ـس ـكــريــة خ ــاص ــة ب ــال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
املـنـسـحـبــة م ــن سـ ــوريـ ــا» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
ّ
«متعهدينا قد يحمون حلفاء الواليات
ّ
امل ـت ـحــدة ،وي ـت ـصــدون لـلـنـفــوذ اإليــرانــي
بعد مغادرة الواليات املتحدة البالد».

سوريا

مقالة تحليلية

يحيى دبوق

للجهود املـصــريــة إال بــالـقــدر الــذي
تحققه من مصلحة إسرائيل.
ب ــدوره ــا ،نـشــرت «س ــراي ــا ال ـقــدس»،
الذراع العسكرية لحركة «الجهاد»،
مقطعًا تـضـ ّـمــن ت ـهــديــدات لنخالة،
ومـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد إلطـ ـ ــاق
ص ـ ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ـ ــخ ،وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الق ـ ـت ـ ـحـ ــام
م ـس ـت ــوط ـن ــات إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .وقـ ــال
ن ـخ ــال ــة فـ ــي الـ ـفـ ـي ــدي ــو« :كـ ـم ــا نـحــن
نتألم نستطيع أن نؤلم الـعــدو في
ك ــل مـسـتــوطـنــاتــه امل ـحــاذيــة لقطاع
غ ـ ـ ــزة» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :ي ــوج ــد ف ــات ــورة
سيدفعها الـعــدو فــي هــذه املعركة،
ليس نحن فقط مــن سيدفعها ،لن
نقبل بأن يبقى الشعب الفلسطيني
محاصرًا .أن نستشهد فــي املعركة
 100مـ ـ ـ ــرة أفـ ـ ـض ـ ــل مـ ـ ــن أن ُي ـق ـت ــل
أط ـف ــال ـن ــا م ــن الـ ـج ــوع وحــاجــات ـهــم
ّ
«سنمس باألمن
اإلنسانية» .وتابع:
اإلسرائيلي فــي حياة املستوطنني
بكل املــدن ،ولــن نقبل بــأي حالة من
األح ــوال أن تكون التهدئة من أجل
التهدئة ،واالستشهاد أفضل من أن
نستسلم».
فــي املـقــابــل ،ذكــر املحلل السياسي
ف ــي م ــوق ــع «والـ ـ ــا» ال ـع ـب ــري ،أمـيــر
ـوط ،أن ال ــوس ـي ــط امل ـص ــري
ب ــوخـ ـب ـ ّ
س ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــلـ ـ ــم وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدي «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس»
و«الـ ـجـ ـه ــاد» رس ــال ــة م ــن إســرائ ـيــل
م ـف ــاده ــا أن ـ ــه« :إذا ل ــم ت ـن ـت ــهِ لـعـبــة
الـ ـبـ ـيـ ـن ــغ بـ ــونـ ــغ ه ـ ـ ــذه عـ ـل ــى خ ـي ــر،
فسيكون هـنــاك انـفـجــار لـلــوضــع»،
فيما رأى محلل ال ـشــؤون األمنية
في صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
رون بن يشاي ،أن الرد اإلسرائيلي
السريع على قطاع غزة ،ومهاجمة
منشأة عسكرية تابعة لـ «حماس»،
يأتي لرغبة إسرائيل في استمرار
ح ــال ــة ال ـ ـهـ ــدوء ،م ــع اقـ ـت ــراب ذك ــرى
«االستقالل» (النكبة) ،و«مهرجان
األغـنـيــة األوروب ـيــة (ي ــورو فيجن)،
وج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــود تـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــل االئ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف
الحكومي.

«بالك ووتر» تعود إلى العراق
 ...وعينها على سوريا

القائمة بني غزة ورام الله ،والتي ترغب إسرائيل في
استمرارها كونها تخدم مصالحها .يعني هذا أن
إسرائيل ستواصل العمل على استبعاد الحلول
العسكرية ،التي يزايد بعض الداخل بها ضد رئيس
الحكومة بنيامني نتنياهو ،وفــي امل ــوازاة التقليل
قدر اإلمكان من التهديدات ّ
الغزية ،عبر ربط سالح
املقاومة ووجودها بالعطاء االقتصادي.
على أن استراتيجية إسرائيل املعلنة هــذه شهدت
تراجعًا نسبيًا ملصلحة املقاومة ،التي فرضت على
االحتالل التخفيف من مراهناته .لكن تلك األفضلية
لم تلغ بشكل كامل املعادلة نفسها ،بل ّ
عدلت فيها
ِ
إل ــى ال ـحــد ال ــذي بــاتــت مـعــه الـتـهــدئــة ممكنة مقابل
عطاءات اقتصادية ومعونات ،وهو ما كانت إسرائيل
ً
ابتداء ،كما كانت الفصائل ترفضه أيضًا.
ترفضه
هل ّ
يعد هذا نجاحًا فلسطينيًا أم إسرائيليًا؟ األكيد
أن تراجعًا مشتركًا حصل بالفعل ،وإن كان امليزان
يميل ملصلحة الفصائل ،ربطًا بظرفها األكثر من
قاهر ،و«التكالب» عليها من جميع الجهات.
ع ـلــى ه ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ت ـ ّ
ـوص ــل ال ـج ــان ـب ــان ،بــرعــايــة
مصرية ،إلى تهدئة تنص على موجبات متقابلة،
ّ
ج ـ ــرى ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــأج ـي ــل اس ـت ـح ـق ــاق ال ـش ــق
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ـن ـهــا نـتـيـجــة «ض ــائ ـق ــة» نـتـنـيــاهــو
السياسية ،ما دفع تل أبيب إلى الطمع في تأجيل
إضافي ،بل والدعوة إلى تجزئة املوجبات ،خشية
ردود فعل سلبية لشركاء نتنياهو خالل مرحلة

الـت ـفــاوض عـلــى تــألـيــف الـحـكــومــة .لـكــن الفصائل
رفـضــت هــذه التجزئة ،الـتــي تعني ترحيل تنفيذ
ال ـجــزء األه ــم مــن الـتـفــاهـمــات إل ــى مــا بـعــد تأليف
الحكومة ،وهو ما يفتح بابًا على تأجيل الحق على
اعتبار أن االستحقاقات والتجاذبات السياسية
في إسرائيل ال تنتهي.
والجدير ذكره ،هنا ،أن املماطلة اإلسرائيلية األخيرة
ً
استثناء ،بل سبقها تاريخ طويل من التعنت
ليست
إزاء اتفاقات تهدئة سابقة جرى التوصل إليها في
األشهر املاضية ،مع أو من دون حمالت انتخابية،
األمر الذي يعني أن املماطلة صفة ثابتة لتل أبيب،

المماطلة اإلسرائيلية األخيرة
ً
استثناءّ ،بل سبقها تاريخ
ليست
طويل من التعنت
وليست نتاج «الظروف القاهرة» التي ّتدعيها في
الغرف املغلقة .على خلفية ذلــك ،جــاءت صواريخ
القطاع «بالخطأ» لتسقط على مدينة بئر السبع،
ثم لتسقط مرتني متتاليتني على تل أبيب ،وأخيرًا
«بالخطأ» ربما على شاطئ مدينة أشدود ،وكذلك
على تخوم مستوطنات غالف غزة ،وهو ما يمكن
أن يتكرر في املستقبل.
لكن ،هل تتسارع األحداث نحو مواجهة؟ يصعب

الـجــزم فــي مــدى مــا يمكن أن يــذهــب إلـيــه كــل من
الطرفني فــي محاولة اختبار الـطــرف اآلخ ــر ،عبر
الضغط عليه من خالل التنقيط الناري ومالمسة
الـتـصـعـيــد دون سـلــوكــه الـفـعـلــي .لـكــن الـخـطــوات
امليدانية التي عمدت إليها تل أبيب في األيام القليلة
املاضية ،تشير إلى أنها تريد مواصلة املماطلة ،وإن
كانت مستعدة لتنفيذ بعض من موجبات التهدئة،
بما ال يشكل مادة تجاذب ومزايدة خالل التفاوض
القائم على تأليف الحكومة .فــي مقدمة خطوات
إسرائيل «التهويلية» الحديث عن نشر منظومات
القبة الحديدية وقائيًا ،واالستعداد امليداني ملواجهة
ب ــري ــة ،وت ـظ ـه ـيــر ال ـت ــدري ـب ــات ال ـت ــي ت ـحــاكــي حــربــا
واحـتــاالت جغرافية .بالطبع ،ال تهدف إسرائيل
مــن استعراضها الدفاعي والهجومي إلــى تهيئة
م ـســرح الـعـمـلـيــات ملــواج ـهــة واسـ ـع ــة ،ب ــل مـ ــؤازرة
الوسيط املـصــري فــي الضغط على فصائل غزة
لدفعها الى التراجع عن مطالباتها ،وهو ما بادرت
إليه القاهرة عبر املسارعة إلى «استدعاء» وفدين
من «حماس» و«الجهاد» إلى القاهرة للحؤول دون
التصعيد.
ٌ
هــو ع ــود عـلــى ب ــدء إذًا ،وتــأجـيــل بـعــد تــأجـيــل ،ما
ً
ّ
يحتم على فصائل غزة االنزياح قليال إلى الرهان
عـلــى مـنـســوب أعـلــى مــن ال ـض ـغــوط ،يـكــون كافيًا
لتليني موقف العدو ودفعه إلى تنفيذ التزاماته ،بال
أعذار وتجزئة وتأجيل متواصل.

جولة أولى لـ«إحياء» مسار جنيف
تصعيد ميداني «مضبوط» في محيط إدلب
ارتـفــع منسوب التصعيد فــي املنطقة
الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن تـ ـك ــون «م ـن ــزوع ــة
ال ـســاح» فــي محيط جيب إدل ــب ،إلى
م ـس ـت ــوي ــات مـ ــا ق ـب ــل ت ــوق ـي ــع «اتـ ـف ــاق
أستانا» الذي «ضبط» تطورات امليدان
داخـ ــل إطـ ــار ال ـت ـج ــاذب ــات ال ــروس ـي ــة ـ ـ
اإليرانية ـ ـ التركية .ورغم أن تفاهمات
ّ
التصعيد» ُعززت عبر «مذكرة
«خفض ّ
سوتشي بني أنقرة
في
عة
املوق
إدلــب»
ّ
ومــوس ـكــو ،إال أن تـعــثــر تـنـفـيــذ بـنــود
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى األرض ف ـ ــرض عـ ــودة
ّ
جــوالت املـعــارك املتقطعة ،التي يمكن
استثمارها في سياق الجهد التركي،
املـبــارك مــن روسـيــا وإي ــران حتى اآلن،
ّ
لحل ملف إدلب بال االحتكام إلى عمل
عسكري واسع .وخالل األيام املاضية،
ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت حـ ـ ـ ـ ـ ــدود مـ ـنـ ـطـ ـق ــة «خـ ـف ــض
ال ـت ـص ـع ـيــد» حـ ـش ــودًا ع ـس ـكــريــة الفـتــة
للجيش ال ـســوري وحـلـفــائــه ،وخاصة
ف ـ ــي ري ـ ـ ــف ح ـ ـمـ ــاة ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي ،وذل ـ ــك
بــال ـتــزامــن م ــع عـ ــودة ن ـش ــاط سـ َ
ـاحــي
الجو السوري والروسي ،كما ُس ّجلت
مشاركة الطائرات املروحية َفي قصف
اسـ ـتـ ـه ــدف مـ ــواقـ ــع بـ ــن ريـ ــفـ ــي إدلـ ــب
وحماة بعد غيابها ملا يقارب العام.
وت ـ ــراف ـ ــق ال ـت ـح ـش ـي ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري مــع
اسـتـهــداف الـفـصــائــل املـسـلـحــة ،وعلى

رأسـ ـ ـه ـ ــا «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ت ـ ـحـ ــريـ ــر الـ ـ ـش ـ ــام»،
ب ـص ــواري ــخ مـتــوسـطــة امل ـ ــدى ،مـنــاطــق
َ
فــي مـحــافـظــتــي ح ـمــاة والــاذق ـيــة ،وال
سيما محردة ومحيط قاعدة حميميم
ال ـج ــوي ــة .وت ـش ـيــر امل ـع ـلــومــات إل ــى أن
الـ ـص ــواري ــخ الـ ـت ــي س ـق ـطــت ف ــي ب ـلــدة
الـقـبـيـسـيــة فــي ري ــف جـبـلــة ،وتسببت
بــاسـتـشـ ُهــاد شـخــص وإص ــاب ــة أربـعــة
آخ ــري ــن ،أط ـل ـقــت م ــن جـ ــوار ب ـلــدة بــاب
الـ ـط ــاق ــة فـ ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـش ـم ــال ــي،
ال ـت ــي تـفـصـلـهــا ع ــن ق ــاع ــدة حميميم
مسافة تصل إلــى نحو  40كيلومترًا.
وتـعــد البلدة داخــل «املنطقة منزوعة
ال ـ ـسـ ــاح» ،ح ـيــث ي ـجــب أال ت ــوج ــد أي
أس ـل ـحــة ثـقـيـلــة أو ف ـصــائــل إره ــاب ـي ــة،
كما أنها تبعد أقل من كيلومترين عن
إحــدى نقاط املراقبة التابعة للجيش
التركي.
ووسـ ــط أج ـ ــواء ت ــوح ــي ب ـق ــرب نـشــوب
معارك في سهل الغاب وأطــراف ريف
ال ــاذقـ ـي ــة ال ـش ـم ــال ــي الـ ـش ــرق ــي ،تـفـيــد
امل ـع ـل ــوم ــات امل ـت ــوف ــرة بـ ــأن أي ت ـحـ ّـرك
م ـح ـت ـمــل س ـي ـجـ ّـيــر مل ـص ـل ـحــة الـضـغــط
وإن ـ ـف ـ ــاذ ب ـ ـنـ ــود «ات ـ ـف ـ ــاق س ــوتـ ـش ــي»،
وسيعتمد مداه على حجم االنتهاكات
التي قد تخرج عن الفصائل املتشددة
امل ـت ـم ــرك ــزة هـ ـن ــاك .وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ــك،

س ـي ـت ــاب ــع س ــاح ــا الـ ـج ــو وامل ــدف ـع ـي ــة
مهمة استهداف النقاط التابعة لتلك
الفصائل ،على رقعة أوســع مما جرى
اس ـت ـه ــداف ــه خـ ــال ج ـ ــوالت الـتـصـعـيــد
املاضية.
الــافــت فــي ه ــذه ال ـت ـطــورات املـيــدانـيــة
أن ـه ــا ت ـت ــزام ــن م ــع ح ـ ــراك دب ـلــومــاســي
الف ــت فــي جـنـيــف ،قــد يـكــون االخـتـبــار
األول لفعالية عـمــل املـبـعــوث األمـمــي
غ ـيــر ب ـي ــدرس ــن .إذ يـنـتـظــر أن يلتقي
األخير ّ ،اليوم ،ممثلني عن «املجموعة
امل ـ ـ ـصـ ـ ــغـ ـ ــرة» و«هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض»
املعارضة ،إلى جانب لقاءات مجدولة
بينه وبني مندوبي «الدول الضامنة»
ملـ ـس ــار «أس ـ ـتـ ــانـ ــا» .ويـ ـض ــع ب ـيــدرســن
نصب عينيه تحصيل تــوافـقــات على
دعم ملف إنشاء «اللجنة الدستورية»
برعاية أممية ،في محاولة إلحياء دور
املحادثات التي تقودها األمم املتحدة،
ون ـقــل مـلـفــات «أس ـت ــان ــا» إل ـي ـهــا .وب ــدا
ذل ــك واض ـحــا خ ــال إحــاطـتــه األخ ـيــرة
ّ
ف ــي مـجـلــس األم ـ ــن ،ح ـيــث أكـ ــد وج ــود
َ
جانبي الحكومة
تـعــاون إيجابي مــن
وامل ـع ــارض ــة ف ــي مـلــف «الــدس ـتــوريــة»،
م ـش ـي ـرًا فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه إل ـ ــى ع ــدم
وج ــود «ات ـف ــاق عـلــى ك ــل ش ــيء» حتى
اآلن .وح ـ ــاول ب ـيــدرســن ال ـت ـنــويــه إلــى

نقاط جديدة لم يتطرق إليها الوسيط
األممي بوضوح من قبل ،في محاولة
لكسب ثقة األط ــراف املعنية؛ إذ أشــار
إلى أن «املعاناة (في سوريا) ال تقتصر
على الالجئني والنازحني ،حيث يواجه
امل ــاي ــن م ــن الـ ـس ــوري ــن ف ــي ال ــداخ ــل
نـقـصــا ح ــادًا فــي ال ـس ـلــع ،بـمــا فــي ذلــك
الــوقــود ،وهــم يقتربون من مستويات
ّ
األزم ـ ــة» .كـمــا أك ــد أن «ه ــذا ال ـن ــزاع ذو
طــابــع دول ــي كـبـيــر» ،وأن الـحــديــث عن
«احـ ـت ــرام واس ـت ـع ــادة س ـي ــادة ســوريــا
واسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــا ووح ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا وس ــام ــة
أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا» ال ي ـك ـف ــي ل ـت ـح ـق ـيــق ذل ــك
دون خـطــوات فعلية .ويـصــل مسؤول

التواصل في الخارجية األميركي في
الشأن السوري ،جايمس جيفري ،إلى
جـنـيــف لـلـمـشــاركــة ف ــي االج ـت ـمــاعــات،
قادمًا من أنقرة ،حيث أجرى محادثات
مــع املـســؤولــن األت ــراك حــول «املنطقة
اآلمنة» املفترضة وسواها من ملفات
م ـش ـت ــرك ــة .وخـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات ،ع ــادت
تركيا إلــى الحديث عــن قــرب التوافق
مــع الـجــانــب األمـيــركـ ّـي حــول «املنطقة
اآلم ـن ــة» .ورغ ــم ذل ــك ،مل ــح جـيـفــري إلــى
تعويل بالده على مشروع إنشاء «قوة
حفظ ســام» مشتركة ،وهــو مــا سبق
وعارضته أنقرة بالكامل.
(األخبار)

ُس ّجلت مشاركة
الطائرات
المروحية بعد
غيابها لما يقارب
العام (أ ف ب)

