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العراق

الحدث

«حريق المفوضية» يخلط األوراق
مطالبات بإلغاء االنتخابات
ً
حادثة ُع ّدت األكثر خطورة منذ
في
ٍ
إعالن نتائج االنتخابات التشريعية ،اشتعلت
في أحد مخازن
النيران
ٍ
بشكل مفاجئ ُ
«مفوضية االنتخابات» ،لتخفي بذلك
وفيما
بعض نتائج صناديق بغداد.
ً
أعلنت «المفوضية» امتالكها نسخة
احتياطية من النتائج المفقودة،
سارع عدد من القوى والشخصيات
إلى المطالبة بإعادة االنتخابات .مشهد
معقد ومفتوح ًعلى احتماالت شتى،
يرى البعض أن تدخال من األطراف
والدوليين الفاعلين على
اإلقليميين
ً
الساحة سيكون كفيال بإيقاف كرته
ُ
صــف باملريب ،اشتعلت
في توقيت و ِ
النيران ،ظهر أمس ،في أحد املخازن
الخاصة بـ«املفوضية العليا املستقلة
لــانـتـخــابــات» ف ــي مـنـطـقــة الــرصــافــة
فــي الـعــاصـمــة الـعــراقـيــة ب ـغــداد ،وفــق
مــا أعلنته «ق ـيــادة عمليات ب ـغــداد»،

دعا الجبوري إلى
ضرورة إعادة االنتخابات
بعدما «ثبت تزويرها»
ّ
التي أكــدت في بيان أن «فــرق الدفاع
امل ـ ــدن ـ ــي سـ ـيـ ـط ــرت عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــريـ ــق».
وأش ـ ــار ال ـب ـي ــان إلـ ــى أن «م ـســؤول ـيــة
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة تـقـتـصــر ف ـقــط على
حماية السور الخارجي ملراكز خزن
امل ـف ــوض ـي ــة» ،مـضـيـفــة أن ــه ل ـيــس لها

أي عـمــل داخـ ــل املـ ـخ ــازن« ،ال ـت ــي هي
م ــن اخ ـت ـص ــاص املـ ـف ــوضـ ـي ــة» .وأم ــر
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ،من
جهته ،جميع قـيــادات العمليات في
امل ـح ــاف ـظ ــات ب ــ«ت ـش ــدي ــد اإلجـ ـ ـ ــراءات
األم ـن ـيــة مل ـخ ــازن امل ـفــوض ـيــة ،وزي ــادة
ال ـق ـط ـعــات امل ـخ ـص ـصــة لـحـمــايـتـهــا»،
داعيًا «املختصني في مديرية األدلــة
ال ـج ـنــائ ـيــة إلـ ــى ال ـك ـشــف ع ـلــى مــوقــع
ال ـح ــادث ،والـتـحـقـيــق ،وإعـ ــداد تقرير
م ـفـ ّـصــل ب ــال ـح ــادث وبـ ــاألضـ ــرار بعد
تــدق ـي ـق ـهــا ب ـش ـكــل نـ ـه ــائ ــي» .بـ ـ ــدوره،
أعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية،
الـ ـل ــواء س ـعــد م ـع ــن« ،عـ ــزل صـنــاديــق
االقـ ـت ــراع امل ـه ـمــة ع ــن ح ــري ــق م ـخــازن
املـفــوضـيــة ،وم ــا اح ـتــرق ج ــزء بسيط
مــن الـصـنــاديــق» ،فــي حــن قــال نائب
رئيس «اللجنة األمنية» في مجلس
محافظة بـغــداد ،محمد الربيعي ،إن
«األوراق وال ـص ـنــاديــق ق ــد احـتــرقــت
بالكامل».
وش ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــق جـ ـمـ ـي ــع أج ـ ـهـ ــزة
ت ـســريــع ال ـن ـتــائــج ،وأج ـه ــزة التحقق
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـم ـك ـت ــب
انتخابات بغداد ـ الرصافة ،وفق ما
أع ـل ـنــه رئ ـي ــس «م ـج ـلــس امل ـفــوضــن»
م ـعــن ال ـه ـي ـت ــاوي ،م ــؤك ـدًا ف ــي الــوقــت
ن ـف ـس ــه أن «الـ ـح ــري ــق ال ي ــؤث ــر عـلــى
نتائج االنتخابات ،ف ــأوراق االقتراع
ُ
قد نسخت ،ونمتلك نسخة احتياطية
ع ـن ـهــا ف ــي امل ـك ـتــب ال ــوط ـن ــي ومـكـتــب
انتخابات بغداد الرصافة» .واعتبر
الـهـيـتــاوي ،فــي بـيــان ،أن «املفوضية
مستهدفة من جميع الجهات لثنيها
عن أداء عملها الديموقراطي بموجب
القانون والدستور» .والجدير بالذكر
أن الهيتاوي كان رفع دعوى قضائية
ض ــد رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ،سليم
ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ـصــويــت
البرملان األسبوع املاضي على تعديل

خشية سعودية ـ أميركية ـ إسرائيلية من تبعات الحراك

َ
قمة مكة :حتى ال يفلت األردن من أيدينا

ّ
ّ
أكدت «المفوضية» أن الحريق ال يؤثر على نتائج االنتخابات (أ ف ب)
ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات يـمــا يـلـغــي آلـيــة
الـعــد وال ـفــرز اإللـكـتــرونـيــن ألص ــوات
الـنــاخـبــن ،وان ـت ــداب  9قـضــاة إلدارة
«مـفــوضـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات» ،وتجميد
عـ ـم ــل «مـ ـجـ ـل ــس املـ ـف ــوضـ ـي ــة» ،حـتــى
«االنتهاء من التحقيقات في عمليات
التزوير» ،األمر الذي وصفه الهيتاوي
بـ«املخالف للقانون والدستور».

حــادثــة أمــس ،التي تزامنت مــع قــرار
«م ـج ـل ــس ال ـق ـض ــاء األع ـ ـلـ ــى» تـعـيــن
قـضــاة لــإشــرف عـلــى عـمـلـيــات العد
ً
والـ ـف ــرز ال ـي ــدوي ــن بـ ــدال م ــن أع ـضــاء
«مـجـلــس امل ـفــوضــن» ال ــذي ــن أوق ـفــوا
ع ــن ال ـع ـم ــل ،دف ـع ــت مـخـتـلــف ال ـقــوى
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة (املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدة م ـن ـه ــا
واملـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــررة) إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـس ــاؤل ح ــول

هوية منفذها .إال أن عضو «مجلس
املـ ـف ــوض ــن» ،س ـع ــد ك ــاك ــائ ــي ،أرج ــع
الـ ـح ــري ــق إلـ ـ ــى «ال ـ ـق ـ ـصـ ــور امل ـت ـع ـمــد
م ــن ق ـبــل اإلدارة االن ـت ـخــاب ـيــة داخ ــل
امل ـفــوض ـيــة» ،الف ـتــا إل ــى أن «مــوظـفــي
اإلدارة االنـتـخــابـيــة م ـســؤولــون عن
أم ـ ــن وس ــام ــة صـ ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع،
ويتحملون ما حصل» .وفي معرض

نتنياهو يتراجع :إخراج إيران ...مسار طويل
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة أيـ ـ ـ ــار املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أي ق ـبــل
ع ـش ــرة أيـ ـ ــام ،شـ ــدد رئ ـي ــس الـحـكــومــة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،على
أنه «لن نكتفي بخروج إيران فقط من
جنوب سوريا ،بل يجب على إيران أن
تـخــرج مــن كــل ســوريــا» .أم ــس ،تراجع
نـتـنـيــاهــو ع ــن يـقـيـنــه ،واص ـف ــا الـهــدف
بــالـشــائــك ودونـ ــه ع ـق ـبــات ،إذ أك ــد في
مستهل جلسة الـحـكــومــة أن «خ ــروج
إي ـ ــران م ــن س ــوري ــا ه ــو م ـس ــار طــويــل،
لكني أؤم ــن بــأنــه إذا وضـعــت لنفسك
هدفًا ،فهناك إمكانية ألن تصل إليه».
الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع واض ـ ـ ـ ــح جـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي م ــوق ــف
ن ـت ـن ـي ــاه ــو م ـ ــن إمـ ـ ـك ـ ــان ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح فــي
«إخـ ـ ـ ــراج» إيـ ـ ــران م ــن س ــوري ــا ،والف ــت
ج ـدًا أنــه يــأتــي مــن على طــاولــة جلسة
ال ـح ـكــومــة ،ب ـعــد سـلـسـلــة تـصــريـحــات
وم ـ ــواق ـ ــف ق ـط ـع ـي ــة ،أن إس ــرائـ ـي ــل لــن
ترضى بأقل من إخــراج إيــران وإنهاء
ال ــوج ــود اإلي ــران ــي فــي كــل الـجـغــرافـيــا
الـســوريــة مــن دون أي اسـتـثـنــاءات .ما
الجديد فــي املــوقــف اإلســرائـيـلــي؟ وما
الدافع إلى التراجع؟ وما هي األسباب
الـتــي أدت إلــى إفـهــام إســرائـيــل حــدود
وس ـق ــوف م ــا لــديـهــا م ــن ق ــوة وال ـق ــدرة
على استخدامها؟
بعد االع ـتــداء اإلســرائـيـلــي على مطار

تعليقه على الـحــادث ،اعتبر رئيس
مجلس النواب سليم الجبوري ،من
جــانـبــه ،أن «جــريـمــة إح ــراق املـخــازن
فعل متعمد ،وجــريـمــة مخطط لها،
ت ـهــدف إل ــى إخ ـف ــاء حـ ــاالت الـتــاعــب
وال ـ ـتـ ــزويـ ــر فـ ــي األصـ ـ ـ ـ ــوات ،وخ ـ ــداع
الشعب العراقي» ،داعيًا إلى «إعــادة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـع ــدم ــا ث ـب ــت تــزي ـيــف
إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد
وخ ـط ـي ــر ،وم ــاح ـق ــة ال ـج ـه ــات الـتــي
ســاهـمــت فــي عـمـلـيــات والـتـخــريــب».
أم ـ ــا مـ ـس ــؤول «امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي»
لــزع ـيــم «ال ـت ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري» ،ضـيــاء
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،ف ـ ـقـ ــد وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـحـ ــادثـ ــة
بـ«محاولة استهداف أصوات الفقراء
واملـ ـ ـح ـ ــروم ـ ــن» ،ذل ـ ــك أن مـ ــن «ع ـمــد
إلــى إح ــراق أجـهــزة التحقق وأمــاكــن
وج ــود ب ـيــانــات االن ـت ـخــابــات يـهــدف
إلى أمرين :إما إلغاء االنتخابات أو
إت ــاف بـطــاقــات الـحـشــو ال ـتــي ُع ـ ّـدت
ضمن النتائج».
ودفـعــت حــادثــة أم ــس ،أيـضــا ،رئيس
«ائـ ـت ــاف ال ــوط ـن ـي ــة» ،إي ـ ــاد عـ ــاوي،
إلــى الدعوة إلعــادة إجــراء انتخابات
نزيهة خــال ستة إلــى ثمانية أشهر
«درءًا ألي فـ ـ ــراغ دسـ ـ ـت ـ ــوري» ،فـيـمــا
أع ـل ــن «ت ـح ــال ــف ال ـف ـت ــح» م ـعــارض ـتــه
إجراء عمليات ّ
العد والفرز اليدويني
بنسبة  ،%100مشيرًا إلى أن العملية
س ـت ـس ـت ـغــرق فـ ـت ــرة ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع.
وقــال الناطق باسم التحالف ،أحمد
األس ـ ـ ـ ـ ــدي ،إن «تـ ـح ــال ــف الـ ـفـ ـت ــح مــع
م ـق ـتــرح إجـ ـ ــراء عـمـلـيــة ال ـع ــد وال ـف ــرز
الـ ـ ـي ـ ــدوي ـ ــن ب ـن ـس ـب ــة  ،%25ول ـي ــس
 ،»%100مضيفًا أن «الجميع يترقب
قرار املحكمة االتحادية لقول كلمتها
ب ـش ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وق ـض ـي ــة ال ـعــد
وال ـفــرز الـيــدويــن والـنـسـبــة ،وقضية
إلغاء انتخابات الخارج والنازحني».
(األخبار)

تحاول السعودية اإليحاء
بأن الدعوة إلى قمة مكة
آتية من منطلق الحرص
على إغاثة األردن ،إال أن
تسييق إعالن الملك سلمان،
وما سيعقبه من خطوات،
ينبئان بأن القمة وقراراتها
إنما هي تعبير عن خشية
سعودية ـ أميركية ـ
إسرائيلية من انفالت األوضاع
في المملكة الهاشمية
ب ـ ـعـ ــد قـ ـ ــرابـ ـ ــة أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ع ـ ـلـ ــى انـ ـ ـ ــدالع
االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة ف ــي األردن،
فـ ـ ــاجـ ـ ــأت ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام
بدعوتها إلى لقاء قمة أردني ـ سعودي
ـ ـ ـ إمـ ــاراتـ ــي ـ ـ ـ ك ــوي ـت ــي ف ــي م ـك ــة .دع ــوة
وضـعـتـهــا املـمـلـكــة «ف ــي إطـ ــار اهـتـمــام
خادم الحرمني بأوضاع األمة العربية،
وحـ ــرصـ ــه ع ـل ــى كـ ــل مـ ــا ي ـح ـق ــق األمـ ــن
واالس ـت ـق ــرار ف ـي ـهــا» .لـكــن تـتـ ّـبــع مسار
األح ــداث التي سبقت اشتعال الفتيل
األردن ــي مطلع شهر حــزيــران /يونيو
ال ـح ــال ــي ،ي ـث ـبــت أن هـ ــذه «ال ـص ـح ــوة»
السعودية املباغتة ليست ّ
هبة جماعية
لنجدة األردن ـيــن ،بقدر مــا هــي إجــراء
اح ـتــرازي مطلوب خليجيًا وأميركيًا
وإس ــرائ ـي ـل ـي ــا ل ـت ـطــويــق االض ـط ــراب ــات
ف ــي املـمـلـكــة ال ـهــاش ـم ـيــة ،ومـنـعـهــا من
ّ
االن ـف ــات عـلــى نـحــو يـصـعــب الـتـحــكــم
فيه.
أدرك ـ ـ ــت الـ ــريـ ــاض ،ع ـلــى م ــا يـ ـب ــدو ،أن
الــذهــاب بـعـيـدًا فــي اسـتـخــدام سياسة
ال ـت ــره ـي ــب االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ب ـح ــق ع ـ ّـم ــان
معاكسة ملا كان يتطلع
سيؤتي نتائج
ِ
إل ـي ــه ال ـخ ـل ـي ـج ـيــون م ــن وراء قـطـعـهــم
املساعدات عن األردن .ذلك أن استمرار
االضطرابات في البلد الذي ُينظر إليه

ع ـلــى أنـ ــه ح ـجــر ال ــرح ــى ف ــي مـنـظــومــة
ح ـم ــاي ــة االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـج ـيــوس ـيــاســي
فــي ال ـشــرق األوس ــط مــن شــأنــه تهديد
أمــن جيرانه الخليجيني ،الذين بذلوا
جهودًا في منع انتقال عدوى «الربيع
الـعــربــي» إليهمُ .يـضــاف إلــى مــا تقدم،
أن ت ـص ـع ـيــد ال ـض ـغ ــوط ع ـل ــى املـمـلـكــة
الهاشمية ،التي ُت ّ
عد أحد أكثر البلدان
ّ
تلقيًا للمعونة األجنبية ،ربما يحمل
حـكــامـهــا عـلــى انـتـهــاج خـطــة مشابهة
ملا قامت به قطر عقب فرض املقاطعة
عليها ،لناحية تعزيز الـعــاقــات بمن
تراهم السعودية خصومًا لها ،وعلى
رأس ـهــم األتـ ــراك واإلي ــران ـي ــون .فــي هــذا
ال ـس ـي ــاق ،ل ـيــس م ــن دون داللـ ــة تــأكـيــد
الزعيمني ،التركي رجب طيب أردوغان
واألردن ـ ـ ـ ـ ــي ع ـب ــد الـ ـل ــه الـ ـث ــان ــي ،خ ــال
مباحثات هاتفية جمعتهما أول من
أم ــس ،عزمهما عـلــى تـعــزيــز الـعــاقــات
الثنائية.
ق ـب ــل ذل ـ ـ ــك ،ك ــان ــت م ـ ــؤش ـ ــرات أردنـ ـي ــة
ع ــدي ــدة ق ــد أثـ ــارت الــري ـبــة ل ــدى حـكــام
الـ ــريـ ــاض وأبـ ـ ــو ظ ـب ــي إزاء حـلـيـفـهــم
ال ــذي ك ــان مــرشـحــا لـعـضــويــة مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ق ـبــل أن يــدخــل
األخير مرحلة مــوت سريري باندالع

األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ َخ ـل ـي ـج ـي ــة .أزمـ ـ ـ ــة ل ـ ــم َي ـ ـ ـ ُـرق
ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات ُ
أداء املـمـلـكــة
ال ـه ــاش ـم ـي ــة ف ــي خ ـض ـم ـهــا ،إذ وع ـلــى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن قـ ـي ــام األردن بـتـخـفـيــض
م ـس ـتــوى عــاقــاتــه الــدب ـلــومــاس ـيــة مع
نوع
قطر ،إال أن البلدين حافظا على
ٍ
من ّ
الود بينهما ،سيكون افتتاح خط
مــاحــي ب ــن الـعـقـبــة وال ــدوح ــة قــريـبــا
ت ـج ـل ـيــا واضـ ـح ــا م ــن ت ـج ـل ـي ــات ــه .ه ــذا

توقعات باستئناف
تمويل خليجي بقيمة
 5مليارات دوالر لألردن
الـ ــدفء الـ ــذي ال يـ ــزال َي ـ ِـس ــم ال ـعــاقــات
األردنـ ـي ــة ـ ـ ال ـق ـطــريــة ي ـب ــدو ،بالنسبة
ً
إلى ّالسعوديني ،قابال للهضم مقارنة
بتمنع ّ
عمان عن االنخراط في موجة
الـتـصـعـيــد األخ ـي ــرة ض ــد إي ـ ــران .ومــن

عبد الله الثاني أثناء تأديته العمرة يوم أمس (أ ف ب)

ّ
يتسبب
ه ـنــا ،تـخـشــى ال ـس ـعــوديــة أن
اإلصـ ــرار عـلــى مـعــاقـبــة األردن فــي ما
بات ُيصطلح على تسميته «االرتماء
في أحضان إيران».
خشية ال تظهر منفصلة عــن هاجس
آخر متصل بإسرائيل ،التي ال يحتاج
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ــوج ـس ـه ــا مـ ــن ت ـب ـعــات
االحـتـجــاجــات الشعبية على بلد كان
له الفضل في حفظ أمن الكيان لعقود
مستطيلة إلــى عظيم اس ـتــدالل ،إذ إن
تواصل االضطرابات ،واتساع رقعتها،
مـ ــن ش ــأن ـه ـم ــا ت ـه ــدي ــد أركـ ـ ـ ــان ال ـن ـظــام
األردنـ ـ ـ ـ ــي ،الـ ـ ــذي ال ي ـم ـكــن لــواش ـن ـطــن
وت ــل أب ـيــب الـبـتــة ض ـمــان مــا َ
سيخلفه
فــي ح ــال غلبة ال ـحــراك املطلبي عليه.
وبــال ـتــالــي ،يـمـكــن ال ـق ــول إن ق ـمــة مكة
قــد ال تـكــون خالية مــن إيـعــاز أميركي
إل ـ ـ ــى ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــن ب ـ ـ ــإرخ ـ ـ ــاء الـ ـط ــوق
االقـ ـتـ ـص ــادي املـ ـف ــروض ع ـلــى األردن،
منعًا ملــا هــو أس ــوأ .وانطالقًا مــن ذلــك،
تدور التوقعات حول إمكانية أن تسفر
القمة الرباعية عن استئناف عمليات
تمويل بقيمة خمسة مليارات دوالر،
ك ــان ــت دول ال ـخ ـل ـيــج ق ــد خـ ّـصـصـتـهــا
للمملكة الهاشمية فــي كــانــون األول/
ّ
تتنصل منها.
ديسمبر  ،2011قبل أن
ّ
ول ـع ــل ال ـح ـض ــور ال ـكــوي ـتــي ف ــي الـقـمــة
يمثل ،بالنسبة إلــى األردن ـي ــن ،عامل
ّ
ط ـمــأنــة إلـ ــى أن ـه ــم س ـي ـع ــودون ـ ـ أق ــلــه
مؤقتًا ـ إلى الحظوة الخليجية ،بعيدًا
م ــن ابـ ـت ــزازه ــم ب ـع ـصــا ال ـت ـج ــوي ــع .هل
يعني ذلك أن الثمن املطلوب من األردن
إلتمام «صفقة الـقــرن» سيتم التراجع
ّ
عنه؟ حتمًا ال؛ إذ إن هذا الثمن يشكل
معلمًا رئيسًا مــن معالم الخطة التي
ك ــان تــرامــب يـنــوي إعــانـهــا قــريـبــا ،إال
أن رف ــع ال ـح ـظــر ع ــن ال ــدع ــم الخليجي
ّ
لعمان يشي بــأن الـشــروط األميركية ـ
السعودية على اململكة الهاشمية ربما
يتم تجميدها مرحليًا ،وهو في الوقت
ّ
نفسه يـجــلــي حـجــم املـصــاعــب الـتــي ال
تزال تعترض طريق «صفقة القرن».
(األخبار)
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«تـ ــي ف ـ ــور» ال ـ ــذي اس ـت ـه ــدف ضـبــاطــا
وعناصر من الحرس الثوري اإليراني،
والـ ــذي ك ــان يـفـتــرض بـحـســب الــرهــان
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي أن يـ ــدفـ ــع إي ـ ـ ـ ــران أمـ ــام
خـيــاريــن :إمــا التكيف واالنـكـفــاء أمــام
املـعــادلــة الـتــي تفرضها إســرائـيــل من
خ ـ ــال ه ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ،وب ــال ـت ــال ــي
س ـت ـك ــون أم ـ ـ ــام م ــزي ــد مـ ــن ال ـض ــرب ــات
التصاعدية واألكثر جرأة باستهداف
الــوجــود اإليــرانــي بـهــدف استئصاله؛
وإمـ ـ ـ ــا رد ي ـع ـط ــي مـ ـ ـب ـ ــررًا إلس ــرائـ ـي ــل
بتنفيذ تهديداتها باستهداف كامل
الــوجــود اإليــرانــي في ســوريــا .وضمن
الـخـيــاريــن ،تـكــون إســرائـيــل قــد حققت
هدفها املعلن.
مـ ــا ح ـص ــل فـ ــي ج ـب ـهــة الـ ـ ـج ـ ــوالن ،فــي
«ليلة الصواريخ» ،كشف عن معادالت
مغايرة ملا كانت تخطط له إسرائيل.
ورب ـم ــا أه ــم م ــن ال ـن ـتــائــج الـعـسـكــريــة،
ل ـت ـلــك ال ـل ـي ـل ــة ،ك ــان ــت ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي
وص ـل ــت إلـ ــى ت ــل أب ـي ــب وك ـش ــف عنها
األمــن الـعــام لحزب الله السيد حسن
ن ـص ــر الـ ـل ــه ،والـ ـت ــي أك ــدت ـه ــا ضـمـنـيــا
ال ـت ـقــاريــر اإلع ــام ـيــة ال ـكــاش ـفــة ع ــن أن
املجلس الـ ــوزاري املـصـغــر ،بمن فيهم
مـمـثـلــو ال ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،بـحــث
ورفــض طروحات تدعو إلى استغالل
الضربة لضربات واسعة في سوريا،
خشية أن يتدخل حزب الله وتتدهور

ّ
تصب
األمور إلى مواجهة واسعة ،لن
في مصالح إسرائيل.
م ــن نــاح ـيــة ثــان ـيــة وم ـت ـص ـلــة ،ج ــاءت
حـ ـصـ ـيـ ـل ــة االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـف ـ ــاش ـ ــل حـ ــول
«امل ـص ــال ـح ــة» ف ــي ال ـج ـنــوب و«ف ـي ـتــو»
الدولة السورية على مضمونه ،األمر
الذي كشف لتل أبيب أن رهاناتها على
إمـكــان تــراجــع دمـشــق أم ــام الضغوط،
رهــانــات متطرفة وبـعـيــدة عــن تقدير
صـ ـحـ ـي ــح لـ ـثـ ـب ــات امل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـسـ ــوري
أم ــام الـضـغــوط ،حـتــى وإن ج ــاءت من
الـحـلـفــاء .وهــي حقيقة تـلــزم إسرائيل
بـ ــإعـ ــادة دراس ـ ـ ــة جـ ـ ــدوى «خ ـي ــارات ـه ــا
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة» واإلف ـ ـ ـ ــراط ب ــال ــره ــان
عليها.
خـ ــال جــول ـتــه األخـ ـي ــرة إلـ ــى أوروبـ ـ ــا،
أعـلــن نتنياهو أن األول ــويــة املـبــاشــرة
إلسرائيل هي إخراج إيران من سوريا،
لكن بعد أقل من  48ساعة على موقفه
ه ــذا ،أقــر بــأن إخ ــراج إي ــران هــو مسار
ط ــوي ــل .وه ــو بــذلــك ي ـقـ ّـر ب ــأن الـطــريــق
غير ممهدة أمام تل أبيب لتحقيق هذا
ال ـهــدف ال ــذي تـحــول مــن ه ــدف قطعي
إلـ ــى هـ ــدف م ـش ـكــوك ف ــي الـ ـق ــدرة على
تحقيقه.
مــوقــف نـتـنـيــاهــو املـعـلــن لـيــس موقفًا
ع ــاب ـرًا ،ويـنـطــوي عـلــى دالالت وإق ــرار
بـ ـمـ ـح ــدودي ــة ال ـ ـق ـ ــدرات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
الــذات ـيــة ،وأن ه ـنــاك خـطــوطــا ح ـم ـرًا ال

تستطيع تل أبيب تجاوزها لتحقيق
هـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف .املـ ـس ــار ال ـط ــوي ــل يـعـنــي
وجـ ــود ع ـق ـبــات ومـ ـع ــادالت مـفــروضــة
تحول دون أن يكون «املسار قصيرًا»،
مع أنه في إقــراره هو ،وكل املسؤولني
فــي إســرائ ـيــل ،يحتل أولــويــة فــي هــذه
امل ــرح ـل ــة ال ـت ــي ي ـمــر ب ـهــا الـ ـص ــراع مع
العدو.
م ـع ـن ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــذات ـه ــا
وقـ ـ ــدرات ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ي ـم ـك ـن ـه ــا أن ت ـح ـقــق
ال ـ ـهـ ــدف ،ل ـك ـن ـهــا سـ ـت ــواص ــل امل ـس ـعــى
ع ـبــر واش ـن ـطــن ومــوس ـكــو لـتـحـقـيـقــه،
وف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه ّال ي ـع ـن ــي ذل ــك
أن اإلس ــرائ ـي ـل ــي س ـي ـكــف ع ــن تــوجـيــه
ً
الـضــربــات مــا اسـتـطــاع إليها سبيال،
لكنها ضربات ستبقى دون الخطوط

فشل رهان
تل أبيب على إمكان
تراجع دمشق
أمام الضغوط

«الكابينت» بين استمرار الحصار ومنع المواجهة الواسعة
الـحـمــر الـتــي رسـمـهــا مـحــور املـقــاومــة
في سوريا.
ي ـنـ ـب ـغ ــي االلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــات إلـ ـ ـ ــى أن م ــوق ــف
نتنياهو جــاء بعد أقــل مــن  24ساعة
مــن تشديد السيد نصر الـلــه على أن
ال ـح ــرب ال ـك ـبــرى مـقـبـلــة ف ــي ال ـن ـهــايــة،
وي ـم ـك ــن أن ت ـن ـشــب ألي سـ ـب ــب ،وه ــو
بالتأكيد ،مــع التشديد على التأكيد،
حضر بقوة لدى املؤسستني العسكرية
والسياسية في إسرائيل ،ودالالتــه أن
ما تسعون إلــى تحقيقه دونــه عقبات
حقيقية مانعة ،ويمكن أن يــؤدي إلى
تدحرج ومواجهة عسكرية واسعة.
النتائج السياسية لليلة الصواريخ
كـ ــانـ ــت أك ـ ـبـ ــر ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ن ـتــائ ـج ـهــا
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وت ـن ـط ــوي ع ـل ــى دالالت
غ ـ ـيـ ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة م ـ ـنـ ــذ س ـب ـع ـي ـن ـي ــات
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي .وواضـ ـ ــح أن اإلق ـ ــرار
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ــال ـع ـج ــز ،املـ ـع ـ ّـب ــر عـنــه
بـ ـ ــ«املـ ـ ـس ـ ــار ال ـ ـطـ ــويـ ــل» ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
الوجود اإليراني في سوريا ،جاء بعد
دراســات وتقدير وضع لدى املؤسسة
العسكرية وتبعًا لها السياسية ،حول
الخيارات والقيود والنتائج والكلفة
واألثـ ـم ــان وال ـ ـجـ ــدوى ،وبــال ـتــالــي هو
حصيلة مسار من الرسائل وتحديدًا
تلك التي حصلت في ليلة الصواريخ،
ً
وانتهاء بإعالن السيد نصر الله أول
من أمس.

علي حيدر
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ أش ـهــر ،يعقد املـجـلــس ال ــوزاري
َّ
اإلســرائـيـلــي املـصــغــر (الكابينت) جلسة ملناقشة
ال ــوض ــع ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة .ووفـ ــق ت ـقــاريــر إعــامـيــة
إسرائيلية ،يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة املوضوع
اإلنساني في القطاع وفرص التوصل إلى تسوية
سـيــاسـيــة .وتــأتــي جـلـســة «الـكــابـيـنــت» فــي سـيــاق
«مـسـيــرات ال ـعــودة» املـتــواصـلــة ط ــوال أي ــام ُ
الجمعة
ّ
منذ آذار املــاضــي ،وبعدما ســطــر خاللها الشعب
الفلسطيني فــي الـقـطــاع أع ـلــى مــاحــم التضحية
ً
ووالء لقضية فلسطني،
وأظهر شجاعة واندفاعًا
أذهـ ــل م ـع ـهــا ك ــل امل ـتــرب ـصــن بــال ـق ـض ـيــة ،وأش ـعــل
أضـ ـ ً
ـواء حـمـرًا فــي تــل أبـيــب إزاء مـفــاعـيــل مخطط
تصفية القضية ،عبر «صفقة الـقــرن» ،كذلك رفع
مستوى القلق من إمكانية أن يــؤدي تواصل هذه
املـسـيــرات وتـطــورهــا إلــى انعكاسات مشابهة في
الضفة املحتلة ،وهو ما قد ّ
يغير املعادلة.
ت ـت ــزام ــن ج ـل ـســة «امل ـج ـل ــس ّ امل ـص ـغ ــر» م ــع ت ـقــاريــر
الـهـيـئــات الــدولـيــة الّـتــي ت ـحــذر مــن انـفـجــار الــوضــع
في غزة إذا لم تحل األزمــة التي يسببها الحصار
املتواصل منذ أكثر من  12عامًا ،ومع النقاش الذي
تجريه الجمعية العامة لألمم املتحدة حول الوضع
في القطاع ،وهــو ما أدانــه السفير اإلسرائيلي في

ً
األمم املتحدة ،داني دانــون ،بالقول« :لألسف ،بدال
من إدانــة إرهابيي حماس ،هناك دول تسعى إلى
تلبية احتياجاتها السياسية الداخلية من طريق
اإلضرار بدولة إسرائيل في األمم املتحدة».
ويتناغم البحث اإلسرائيلي مع املوقف األميركي
الذي ّ
عبر عنه املبعوث الخاص للرئيس األميركي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،إل ــى ال ـش ـ ّـرق األوسـ ـ ــط ،جـيـســون
غــريـنـبــات ،بــالـقــول إن «ح ــل الــوضــع فــي غــزة أمر
حــاســم أيـضــا ألسـبــاب إنـســانـيــة ،لكنه مهم أيضًا
ألمن إسرائيل ومصر».
في املقابل ،يأتي بحث القيادة اإلسرائيلية للوضع
في غــزة ترجمة ملخاوف إسرائيل من انهيار تام
هـنــاك ،وهــو مــا تــرى فيه تــل أبـيــب تـهــديـدًا ألمنها،
لكونه سينعكس بالضرورة تصعيدًا قتاليًا على
حدود القطاع .وكان نتنياهو قد وعد خالل زيارته
األخيرة ألملانيا بأن إسرائيل «ستبحث االحتماالت
والخيارات كافة ملنع االنهيار اإلنساني في قطاع
غزة» .لكن ،كما هو الخطاب اإلسرائيلي الرسمي،
إن م ـســؤول ـيــة جــري ـمــة ال ـح ـص ــار ،ال ـ ــذي يـفــرضــه
االحتالل تقع على الضحايا الفلسطينيني ،ألنهم
لــم يـتـنــازلــوا عــن عــودتـهــم إلــى وطـنـهــم ،ويرتكبون
جريمة الدفاع عن أنفسهم وشعبهم.
على أي حال ،كشف تواصل «مسيرات العودة» عن
حجم التصميم الذي يتحلى به الشعب الفلسطيني،

إذ ع ـ َّـزز لــدى صـنــاع ال ـقــرار اإلســرائـيـلــي محدودية
الرهان على إمكانية إخضاع القطاع في ظل مقاومته
صيغة الـتـســويــة الـتــي تسعى إدارة تــرامــب ،بدعم
السعودية ،إلــى فرضها على الشعب الفلسطيني.
وبــات كيان العدو أكثر إدراك ــا لحقيقة أن املقاومة
الفلسطينية ليست ب ــوارد املـســاومــة والتخلي عن
سالحها وخيارها املقاوم ،أو على مقايضة تحسني
الوضع املعيشي مقابل التخلي عن كامل فلسطني.
في ضوء ذلك ،تبقى آفاق البحث الفعلية على طاولة
املجلس الوزاري اإلسرائيلي بما يحافظ على ورقة
الضغط ـ الحصار ـ على القطاع ،وفي الوقت نفسه
بما يحول دون التدحرج نحو مواجهة عسكرية.
ضـمــن ه ــذا اإلط ـ ــار ،يــأتــي بـحــث «ال ـكــاب ـي ـنــت» كما
تـقــول تـقــاريــر إعــامـيــة فــي اقـتــراحــات عــدة تهدف
إلى التخفيف من وطأة املعاناة اإلنسانية على نحو
مدروس ،أي من دون أن يعالجها جذريًا ،كي تبقى
تـحــت سـقــف اسـتـمــرار الـحـصــار ،لـكــن بـمــا يحول
دون التدحرج نحو املواجهة العسكرية الواسعة.
وه ـك ــذا ،ت ـكــون إســرائ ـيــل ق ــد قــدمــت نـفـسـهــا أم ــام
الــراي العام الدولي على أنها حريصة على الواقع
اإلنـســانــي فــي الـقـطــاع ،بـمــا يغطي عـلــى جرائمها
الدموية بحق املتظاهرين السلميني الفلسطينيني.
ويـنـبـغــي ال ـق ــول إن ال ـ ـ ّ
ـرد اإلس ــرائ ـي ـل ــي الــوح ـشــي،
وحالة السكون في الضفة وأيضًا العالم العربي،

والتجاهل الــدولــي إزاء الجرائم اإلسرائيلية ،كلها
ســاه ـمــت ح ـتــى اآلن ف ــي ال ـح ـ ّـد م ــن مـفــاعـيــل هــذه
املـسـيــرات ونـتــائـجـهــا .مــع ذل ــك ،لـيــس أم ــام الشعب
الـفـلـسـطـيـنـ ّـي ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة إال ان ـت ـهــاج خـيــار
ال ـحــراك الشعبي الـشــامــل فــي كــل أمــاكــن وج ــوده،
بما يفرض على املترددين أو املشاركني في منع
تشكله ،الـتـنــاغــم مــع هــذا الـخـيــار وتـبـنــي مصلحة
القضية الفلسطينية فــوق أي اعـتـبــار .بــل إن هذا
الحراك قــادر على تشكيل ّ
سد أمــام خيانة عربية
ـ سعودية أخرى ،وبعبارة أخرى :إفشال «صفقة
القرن» بالنضال الشعبي.
ب ـمــوازاة ذل ــك ،رأى املعلق العسكري فــي صحيفة
«هــآرتــس» ،عاموس هرئيل ،أن الـهــدوء الــذي ساد
منذ ع ــدوان «ال ـجــرف الـصــامــد» قــد تـبــدد وانتهى،
األمر الذي يتعارض مع تقديرات أخرى تراهن على
مفاعيل القتل الجماعي الذي مارسه جنود العدو
ضد املتظاهرين الفلسطينيني .على هذه الخلفية،
يتوقع هرئيل أن تتواصل التظاهرات في الصيف،
مبينًا أن «لدى حماس مزيجًا جديدًا من الوسائل:
التظاهرات التي تذهب إلــى املــواجـهــة ،واملفرقعات
الـنــاريــة ،والـصــواريــخ فــي بعض األح ـيــان ،للحفاظ
على نار املقاومة» .أما عن خطورة التدحرج نحو
مــواجـهــة شــامـلــة ،ف ــرأى أن ه ــذا الـسـيـنــاريــو «غير
مؤكد».

