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تقرير

«القوة المشتركة» تتصدر اهتمامات العرب

استعادة مدينة املوصل.
وتزامن ذلك أيضًا مع مواصلة عملية
م ـه ـم ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة األن ـ ـب ـ ــار ،حـيــث
أعلنت «قيادة عمليات بـغــداد» ،أمس،
استعادة السيطرة على أجــزاء واسعة
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة الـ ـك ــرم ــة شـ ــرقـ ــي م ــدي ـن ــة
الفلوجة ،فــي وقــت أدت فيه إلــى مقتل
نائب قائد الفرقة األولى ،العميد الركن
وضاح محمود خضير.

بــال ـتــوازي ،ب ــدأت ق ــوات «الـبـشـمــركــة»،
فجر أمس ،هجومًا واسعًا على تنظيم
«داعــش» جنوب وغرب مدينة كركوك،
أعلنت قيادة «التحالف الدولي»
فيما ّ
أنـهــا شــنــت غــارتــن بــن صـبــاح االحــد
وصباح أمس قرب كركوك ،استهدفتا
وحدة تكتيكية كبيرة للتنظيم وعربة
ومخبأ.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

سيطر الشاغل األمـنــي على اجتماعات
ال ــدورة الـعــاديــة الـجــديــدة ملجلس وزراء
الخارجية العرب التي انعقدت أمس في
مقر جامعة الــدول العربية في القاهرة،
حيث دعــا األم ــن الـعــام للجامعة ،نبيل
العربي ،إلى تشكيل قوة عسكرية أمنية
عــربـيــة ،معتبرًا أنـهــا أم ــر «مـطـلــوب اآلن
وبــإلـحــاح» ،األمــر الــذي تالقى مع معظم
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي أدل ـ ــى ب ـهــا الـ ـ ــوزراء
املشاركون في االجتماع.
وق ــال الـعــربــي ،ال ــذي تـحــدث فــي الجلسة
االفتتاحية للدورة« :يثار التساؤل حول
ّ
رد الفعل العربي الجامع الذي يتناسب
مــع حجم املخاطر ومتطلبات املواجهة
الشاملة مع جماعات العنف واإلرهــاب،
ويـ ـفـ ـض ــي إل ـ ـ ــى دح ـ ـ ــر تـ ـل ــك الـ ـجـ ـم ــاع ــات
اإلرهابية واستعادة السلم واالستقرار
والشرعية في املنطقة».
ورأى أن «املطلوب اآلن بإلحاح هو النظر
ف ــي إن ـش ــاء ق ــوة عـسـكــريــة أم ـن ـيــة عــربـيــة
مشتركة ...قــادرة على االطــاع بما يوكل
إلـيـهــا مــن مـهـمــات فــي م ـجــاالت الـتــدخــل
الـ ـس ــري ــع مل ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب وأن ـش ـط ــة
امل ـن ـظ ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدة فــي
عمليات حـفــظ ال ـســام وتــأمــن عمليات
اإلغاثة وتوفير الحماية للمدنيني».
فــي السياق ذات ــه ،شـ ّـدد وزيــر الخارجية
األردن ـ ـ ـ ـ ــي ،ن ــاص ــر ج ـ ـ ــودة ،ال ـ ـ ــذي تــولــت
ب ــاده رئــاســة ال ــدورة ال ـجــديــدة ،عـلــى أن
ال ــدول الـعــربـيــة تـتـعـ ّـرض ملـخــاطــر أمنية
ّ
املتشددين .وقــال جــودة« :يأتي
من قبل
ف ــي امل ـقــدمــة م ــن ه ــذه امل ـخــاطــر الـكـبـيــرة
والـحـقـيـقـيــة ال ـت ـنــامــي الـخـطـيــر واملـقـلــق
لإلرهاب والفكر واملتطرف» ،مشيرًا إلى
أن «ع ـصــابــات إرهــاب ـيــة إجــرام ـيــة بــاتــت
تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي
دول عربية شقيقة وتـهـ ّـدد أمــن وسالمة
شعوب دولنا وأمنها القومي».

كذلك ،وصف ممثل الجزائر في االجتماع
التحديات األمنية بأنها «غير مسبوقة»،
فـيـمــا رأى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـلـبـنــانــي،
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،أنـ ـه ــا خ ـط ــر وجـ ـ ــودي،
مـ ـح ــذرًا م ــن أن إس ــرائـ ـي ــل ت ـس ـت ـف ـيــد مــن
«حالة التخبط والفوضى».
وفي كلمته ،قال وزير الخارجية العراقي،
إبــراهـيــم الـجـعـفــري ،إن «ال ـعــراق يحارب
نـيــابــة عــن الـ ــدول الـعــربـيــة جميعًا التي
يهدد اإلرهاب استقرارها وأمنها» .ودعا
ال ـج ـع ـفــري جــام ـعــة ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة إلــى
توحيد املواقف باتجاه اتخاذ إجــراءات
ت ـحــول دون ت ـمــدد تـنـظـيــم «داع ـ ــش» في
دول املنطقة.
وق ـ ـب ـ ـيـ ــل ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات وزراء
الـخــارجـيــة ،قــال الجعفري ،فــي بـيــان ،إن
«ال ـ ـعـ ــراق ي ـس ـعــى إلـ ــى ت ـم ـتــن ال ـعــاقــات
م ــع األش ـق ــاء ال ـع ــرب وت ـ ــدارس األوض ــاع
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـ ـتـ ـط ــورات امل ـت ـس ــارع ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «سـيـطــرح استراتيجية
ال ـ ـعـ ــراق امل ـب ـن ـيــة ع ـل ــى أس ـ ــاس امل ـصــالــح
واملخاطر املشتركة».
وأعـ ـ ــرب ال ـج ـع ـفــري ع ــن أم ـل ــه أن «ت ـكــون
ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة ن ــاف ــذة لـ ـل ــدول الـتــي

ألغت وزيرة الخارجية
السويدية بضغط سعودي
خطابًا كانت ستلقيه أمام
الجامعة العربية

تـتـعــرض للهجمة اإلرهــابـيــة الـشــرســة»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى «ضـ ـ ـ ــرورة ت ــوح ـي ــد امل ــواق ــف
فـ ــي الـ ــوقـ ــوف ب ــوج ــه عـ ـص ــاب ــات داعـ ــش
اإلرهــابـيــة للحيلولة دون امـتــدادهــا إلى
أخرى».
دول
ّ
بدوره ،حذر وزير الخارجية الفلسطيني،
ريــاض املالكي ،مــن خـطــورة تصريحات
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،بـنـيــامــن
نتنياهو ،التي قال فيها إن التزام بالده
ّ
ح ــل الــدول ـتــن «ل ــم يـعــد قــائ ـمــا» ،مطالبًا
بالرد عليها.
وق ــال املــالـكــي إن الـحـكــومــة اإلسرائيلية
كـشـفــت ،أمـ ــس ،عـبــر تـصــريـحــات رئـيــس
وزرائـهــا وحزبها الحاكم (الليكود) ،إن
موقفهم من الدولة الفلسطينية «أصبح
ّ
الغ ـي ــا وإن ال ـت ــزام ـه ــم حـ ــل ال ــدول ـت ــن لم
يـعــد قــائ ـمــا» ،وهـ ــذا يـتـطـلــب مـنــا ســرعــة
ال ـ ـ ــرد ع ــربـ ـي ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ض ـ ــرورة
ق ـيــام ات ـص ــاالت فــوريــة مــع الـ ــدول دائـمــة
العضوية في مجلس األمن.
ّ
وتـخــلــل أعـمــال ال ــدورة  143الجتماعات
وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـع ــرب ح ــادث ــة مـنــع
وزي ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ــوي ــدي ــة ،مــارغــو
فالستروم ،من إلقاء كلمتها ،األمر الذي
عــزتــه فــالـسـتــروم إل ــى طـغــوط سـعــوديــة.
وأكدت لوكالة األنباء السويدية «تي تي»
أن ـهــا اض ـط ــرت تـحــت ضـغــط الـسـعــوديــة
إلــى إلغاء خطاب كــان يفترض أن تلقيه
ـدول العربية في القاهرة،
أمــام جامعة الـ ُ
مــوض ـحــة أن ـهــا أب ـل ـغــت أن ـهــا ل ــن تتمكن
م ــن إل ـق ــاء ه ــذا ال ـخ ـط ــاب ،ألن امل ـنــدوبــن
السعوديني ال يرغبون في ذلك.
وأوض ـح ــت أن «الـتـفـسـيــر ال ــذي تلقيناه
هو أن السويد سلطت الضوء على وضع
الــدي ـمــوقــراط ـيــة وح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان (فــي
املنطقة) ،ولهذا السبب ال يريدونني أن
أتكلم .آسف لذلك».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

فلسطين

«حرب االعتقاالت» تعود بين «فتح» و«حماس»
ما قل
ودل
أدى األمير سعود الفيصل (75
عامًا) الذي يتولى وزارة الخارجية
السعودية منذ عام  ،1975أمس،
القسم أمام امللك السعودي سلمان
بن عبد العزيز ،بعد أسابيع على
إعادة تعيينه في منصبه.
وقال سعود الفيصل ،وهو وزير

الخارجية الوحيد في العالم الذي
يستمر في منصبه طوال هذه
الفترة« :أقسم بالله العظيم أن أكون
مخلصًا لديني ،ثم ملليكي وبالدي»،
بحسب ما أفادت وكالة األنباء
السعودية الرسمية .وأضاف:
«أقسم أن ال أبوح ّ
بسر من أسرار
الدولة ،وأن أحافظ على مصالحها
وأنظمتها ،وأن أؤدي أعمالي
بالصدق واألمانة واإلخالص».
(أ ف ب)

غزة ـ عروبة عثمان
ليس تجنيًا القول إن حركة «حماس»
لعبت بنار السياسة في غزة ،فاحترقت
أصابعها في الضفة املحتلة .هي فعلت
ذلــك دون أن تحصد املنشود مــن وراء
عالقتها مــع الـقـيــادي «املـفـصــول بأمر
م ـح ـمــود عـ ـب ــاس» م ــن «فـ ـت ــح» ،محمد
دح ــان .هــذه الـنـيــران اشتعلت مـجـ ّـددًا
بـعــدمــا اعـتـقـلــت «حـ ـم ــاس» ،الخميس
املاضيّ ،
مفوض العالقات الدولية في
«فتح» للمحافظات الجنوبية ،مأمون
سويدان ،قبل أن تفرج عنه مساء أمس.
سويدان ،املقرب من عباس،
اإلفراج عن
ّ
كـ ــان خ ـط ــوة م ـت ــأخ ــرة ب ـعــدمــا اك ـتــوى
أكثر من  50حمساويًا في ّ الضفة بنار
الخصم املـقــابــل ،حيث شــنــت األجـهــزة
األمنية التابعة للسلطة أشــرس حملة
الكوادر
اعتقال منذ شهور ،طاولت تلك
ً
مــن مختلف محافظات الضفة ،تاركة
خـلـفـهــا خ ــراب ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي مـحـتــويــات
مـنــازل املختطفني ،إذ تسابقت أجهزة
«امل ـخ ــاب ــرات» و«األمـ ــن الــوقــائــي» على
«ت ـقــديــم ال ـ ــرد» ،عـلــى اع ـت ـقــال ســويــدان
«الذي شتم دحالن عبر فايسبوك».
فعلى قاعدة «الصاع بصاعني»ّ ،
تحركت
السلطة في وجه «حماس» في الضفة،
لـ ـتـ ـض ــرب بـ ــذلـ ــك عـ ـصـ ـف ــوري ــن بـحـجــر
ّ
واحد ،أولهما ّ
لي ذراع الحركة في غزة
إلج ـبــارهــا عـلــى اإلفـ ــراج عــن ســويــدان،
الــذي ّ
يعد ّ
مقربًا جــدا مــن دائ ــرة عضو
اللجنة املــركــزيــة لــ«فـتــح» نبيل شعت،
ّ
التياري الدحالني في
وهو املكلف كبح
ّ
ّ
غ ــزةّ .أمــا الـثــانــي ،فيتمثل فــي محاولة
السلطة إع ــادة حبل ال ـ ّ
ـود الــذي انقطع
جزئيًا مــع االحـتــال اإلســرائـيـلــي ،بعد
ح ـج ــزه أم ـ ــوال ال ـض ــرائ ــب املـخـ ّـصـصــة
لها .وهكذا ،أخــذت السلطة من حادثة

ً
غطاء لحملة اعتقاالت
اعتقال سويدان
واسعة تصب في دعم دورها املعروف
في «حماية أمن إسرائيل ودرء املخاطر
الفلسطينية» عنها.
وش ـه ــادة عـلــى ذل ــك ،ف ــإن ه ــذه الحملة
الـجـمــاعـيــة ج ــاءت بـعــد ي ــوم واح ــد من
شـ ـه ــادة اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات االح ـ ـتـ ــال ب ــأن
 %80من أعمال املقاومة التي شهدتها
الضفة في اآلونــة األخيرة تقف خلفها
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،كـ ـم ــا ت ــرتـ ـب ــط ب ـت ـق ــدي ــرات
االح ـتــال نية الـحــركــة تنفيذ عمليات
فــي الــداخــل املحتل عشية االنتخابات
اإلسرائيلية املرتقبة .وبرغم أن املجلس
املركزي ملنظمة التحرير ّ
صعد لهجته
ض ـ ــد االحـ ـ ـت ـ ــال وخ ـ ـ ـ ــرج ب ـت ــوص ـي ــات
«تـصـعـيــديــة» قـبــل أي ــام عـلــى صعيدي
املـصــالـحــة الــوطـنـيــة ووق ــف التنسيق
األمـ ـن ــي ،فـ ــإن هًـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات ال تـعــدو
ّ
كــون ـهــا «ض ــرب ــة ف ــي ال ـ ـهـ ــواء» ،ف ــي ظــل
إص ـ ــرار الـسـلـطــة ع ـلــى ت ـهــدئــة الــوضــع

املـيــدانــي ون ــزع فتيل املــواجـهــات قبيل
االنتخابات اإلسرائيلية.
ولعل الــافــت فــي رد الفعل األخـيــر أنه
جــاء مفاجئا وقــويــا على غير األشهر
امل ــاضـ ـي ــة ،الـ ـت ــي دأب ـ ـ ــت ف ـي ـه ــا «ف ـت ــح»
ع ـلــى ات ـه ــام «حـ ـم ــاس» بــاع ـت ـقــال ق ــادة
وكــوادر تابعني لها في غزة ،فضال عن
ُ
بد ردا فعليا غير
«إهانتهم» ،لكنها لم ت ِ
«بيانات االستنكار» ،لكن «فتح» ترى
أن اعتقال سويدان لخمسة أيــام ،وهو
امل ـع ــروف ب ـعــدائــه الـتــاريـخــي لــدحــان،
يأتي ضمن «حلقات االبتزاز واملماحكة
السياسية للرئيس محمود عـبــاس»،
الذي ال يزال ّ
يهمش أزمة الرواتب التي
تعانيها «حماس».
ومع استعادة محاولة اغتيال سويدان،
قـبــل نـحــو ثــاثــة أســابـيــع ،حينما كــان
يستقل سيارته في حي تل الهوا غرب
ّ
غ ــزة ،تبدو الـصــورة أكثر وضــوحــا من
نــاحـيــة ت ـ ّ
ـوج ــه «ح ـم ــاس» و«حـلـيـفـهــا»

أفرجت «حماس» عن قيادي فتحاوي بعدما اعتقلت «فتح» بعض كوادرها (آي بي ايه)

دحـ ـ ـ ــان نـ ـح ــو الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ع ـب ــاس
بــات ـجــاهــن ،األول إدخ ـ ــال ال ـق ـطــاع في
ّ
متقدمة من الفراغ بإطالق شبح
حالة
ال ـف ـل ـت ــان األم ـ ـنـ ــي ،والـ ـث ــان ــي بــاع ـت ـقــال
كــوادر «فتح» املحسوبني على عباس،
ُ
وخصوصًا أنــه سبق أن اعتقل كــوادر
م ـه ـمــون ع ـلــى م ـس ـتــوى األق ــال ـي ــم قبل
نحو شـهــر .عمومًا ،عــاد السجال مع
هذه التطورات ،إذ رفع املتحدث باسم
«فـ ـت ــح» ،أح ـم ــد ع ـس ــاف ن ـب ــرة تـهــديــده
ً
ووع ـيــده ل ــ«ح ـمــاس» ،قــائــا« :لــن نقف
م ـك ـتــوفــي األي ـ ـ ــدي أمـ ـ ــام ق ـي ــام ح ـمــاس
بــاعـتـقــال ق ــادة ف ـتــح» ،ومـشـيـرًا إل ــى أن
ذلـ ــك «ت ـص ـع ـيــد خ ـط ـيــر وت ـ ـجـ ــاوز لـكــل
الـخـطــوط ،وسـيـكــون لــه تــداعـيــات على
كل املستويات السياسية وامليدانية».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ط ــال ــب املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
«حـ ـ ـم ـ ــاس» ،ح ـ ـسـ ــام ب ـ ـ ـ ـ ــدران ،أعـ ـض ــاء
«املـ ـجـ ـل ــس امل ـ ــرك ـ ــزي» بـ ــإعـ ــان مــوقــف
صريح إزاء استهتار األجـهــزة األمنية
ب ـقــرارات ـهــم املـتـعـلـقــة بــوقــف التنسيق
األمني مع االحتالل ،وإتمام املصالحة.
ب ــرغ ــم كـ ــام ال ـط ــرف ــن ،ف ــإن ــه ال يخفى
أن مـلــف االع ـت ـقــاالت فــي الـضـفــة وغــزة
بقي على حــالــه منذ أح ــداث االنقسام
ال ــدم ــوي عـ ــام  ،2007إذ ي ـمــر أع ـضــاء
«فـ ـت ــح» و«ح ـ ـمـ ــاس» بـ ـح ــاالت اع ـت ـقــال
واستدعاءات ّ
متكررة منذ ذلك التاريخ،
م ـ ــع إل ـ ـص ـ ــاق «ت ـ ـهـ ــم كـ ــاري ـ ـكـ ــاتـ ــوريـ ــة»
ل ـب ـع ـض ـهــم ب ـع ـض ــا مـ ــن ق ـب ـي ــل «إث ـ ـ ــارة
الـنـعــرات الطائفية» أو تلفيق قضايا
جنائية ،لكن األفعال وردود األفعال لم
تبلغ طوال املدة املاضية ما بلغته أمس
على نحو ّ
فج وصارخ ،األمر الذي ينذر
ّ
بتعمق أزمــة االنقسام التي ستنعكس
ً
مـبــاشــرة على التلكؤ فــي إع ــادة إعمار
ال ـق ـط ــاع ،وال ـع ــاق ــة ب ـم ـص ــر ...ومـلـفــات
أخرى.

