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فلسطين

اليمن

«باق» في القاهرة
«حماس» ستستعيد «أبو سالم» ...وهنية ٍ
صحيح أن خطوة مثل استعادة معبر
«كرم أبو سالم» ستزيد الطين بلة في
ملف المصالحة ،لكنها مهمة اقتصاديًا
لـ«حماس» وللغزاويين أيضًا .سيعلو صوت
«فتح» اعتراضًا ،مع أن حجتها ضعيفة
بعدما تركت معبر رفح فارغًا من دون
اعتبار لمعاناة المسافرين
غزة ــــ األخبار
ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة أن امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاســي
الـ ــراهـ ــن دف ـ ــع ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» إل ــى
إعــادة تقييم األوض ــاع في قطاع غزة
نواح عديدة ،أهمها األمنية ،وهو
من
ٍ
ما أدى إلى إقرارها خطوات قد تعيد
املصالحة إلى الوراء ،بما أن «فتح» ال
تقدم أي بادرة حسن نية في هذا امللف.
ت ـق ــول املـ ـص ــادر إن ال ـح ــرك ــة تــواف ـقــت
مــع ع ــدد مــن الـفـصــائــل عـلــى خـطــوات
لتخفيف حــدة الـحـصــار والعقوبات،

ربطت مصادر فلسطينية
قرار استعادة المعبر
بـ«اختراقات أمنية خطيرة»
خــاصــة مــع اش ـتــداد األزم ــة املــالـيــة في
القطاع عامة وعلى «حماس» خاصة،
ّ
ول ــذل ــك ت ـق ــرر إعـ ـ ــادة ت ـســل ـم ـهــا معبر
«كرم أبو سالم» التجاري مع الجانب
اإلسرائيلي.
ومـنــذ مطلع الـعــام ال ـجــاري ،انسحب
م ــوظ ـف ــو ال ـس ـل ـطــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة مــن
معبر رفح ،لتتسلمه «حماس» بحكم
األمـ ـ ــر الـ ــواقـ ــع ،ويـ ـع ــود ال ـع ـم ــل عـلـيــه
باالتجاهني منذ نحو أسبوعني ،لكن
موظفي السلطة يواصلون العمل على
«أبــو سالم» حيث يسحبون الجباية
ملصلحة الـخــزيـنــة فــي رام ال ـلــه ،وهــي
أك ـثــر م ــن مـئــة مـلـيــون دوالر شـهــريــا،
كما أنهم على رأس عملهم في حاجز

«بيت حانون ـ ـ إيريز» لألفراد (شمال
القطاع).
وألنـ ـ ـ ــه مـ ـن ــذ ش ـ ـهـ ــور عـ ـ ـ ــادت ال ـن ـق ــاط
األمـنـيــة الـتــابـعــة ل ــ«ح ـمــاس» ملتابعة
الـ ـخ ــارج ــن والـ ــداخ ـ ـلـ ــن ع ـب ــر «ب ـيــت
حانون» جراء «اختراقات أمنية» ،فإنه
ال فائدة للحركة من طرد موظفي رام
الله من هناك ،خاصة أن هذا الحاجز
ت ــدخ ــل م ـنــه ال ــوف ــود األج ـن ـب ـي ــة ،لـكــن
الـحــركــة ق ــررت اسـتـعــادة «أب ــو سالم»
ألس ـب ــاب اق ـت ـصــاديــة وأخ ـ ــرى أمـنـيــة.
تشرح املصادر أنه ثبت لجهات أمنية
«ت ــورط بـعــض الـعــامـلــن فــي السلطة
فــي كــرم أبــو ســالــم فــي إدخ ــال معدات
ل ـل ــوح ــدة الـ ـخ ــاص ــة» الـ ـت ــي اشـتـبـكــت
امل ـقــاومــة مـعـهــا ف ــي تـشــريــن الـثــانــي/
نوفمبر املاضي.
وأول مــن أم ــس ،أفـ ــادت وكــالــة «وف ــا»
الــرسـمـيــة ب ــأن عـنــاصــر مــن «حـمــاس»
مـ ـنـ ـع ــت مـ ــوظ ـ ـفـ ــي «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة املـ ـع ــاب ــر
والحدود من الوصول» إلى «كرم أبو
سالم» وأوقفتهم عند حاجز عسكري
قريب من املعبر ،طالبة منهم التوقيع
ع ـلــى «اس ـت ـب ـي ــان» وأخـ ــذ بـصـمــاتـهــم،
مضيفة أن الحركة تحتجز شاحنات
البضائع واملواد التموينية وتجبرها
عـلــى امل ــرور عـبــر «ال ـبــوابــة الـقـطــريــة»،
حيث تجبي هـنــاك ضــرائــب إضافية،
وفق الوكالة التابعة للسلطة ،وهو ما
يزيد العبء املالي على الغزاويني.
مــن جهة ثــانـيــة ،علمت «األخ ـب ــار» أن
رئيس املكتب السياسي لـ«حماس»،
إسماعيل هنية ،ال يزال في العاصمة
امل ـصــريــة ال ـق ــاه ــرة ،رغ ــم أن ــه مـنــع من
إجراء أي جولة خارجية .والهدف من
بقائه حتى اآلن (أكثر من أسبوعني)
هـ ـ ــو أنـ ـ ـ ــه يـ ـ ـج ـ ــري م ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات حـ ــول
املختطفني األرب ـعــة الـتــابـعــن لـلــذراع
العسكرية« ،كـتــائــب الـقـســام» ،بعدما
اعترفت جهات مصرية بأنهم أحياء،
نافية ما أشيع عن موت أحدهم.
وبينما يستند هنية في إصــراره إلى
وعد سابق من املخابرات املصرية ،فإن
مـصــادر أخ ــرى تشير إلــى أن املشكلة
لدى القاهرة رفضها االعتراف بوجود
املختطفني األربعة (منذ  )2015لديها،
ملــا سيسببه ذلــك مــن إح ــراج ،رغــم أن

الكونغرس يضاعف ضغوطه على ترامب:
إقرار قانون لوقف دعم «التحالف»
ّ
أقر مجلس النواب األميركي،
ليل األربعاء ـ ـ الخميس،
مشروع قانون يدعو إدارة
دونالد ترامب إلى وقف
دعمها لعمليات التحالف
الذي تقوده السعودية
في اليمن .وعلى رغم أن
المشروع قد ال ينال الغالبية
المطلوبة لكسر «فيتو»
ترامب ،إال أن شأنه مضاعفة
الضغوط على األخير

تتضاعف الضرائب على الغزاويين لوجود جهتين ،رام الله و«حماس» ،على «أبو سالم» (األناضول)

الـحــركــة قــدمــت «تـخــريـجــا» للقضية،
عبر إعالن األمن املصري أنه استطاع
إنقاذهم من أيدي «والية سيناء» التي
سبق أن اتهمتها جهات رسمية بذلك.
أما بشأن الجلسات األخيرة بني وفد
«ح ـم ــاس» وامل ـصــريــن ه ـن ــاك ،فاتفق

على «إجراءات جديدة تشمل توسعة
التجارة مع مصر وزيــادة حصة غزة
من الكهرباء املصرية» التي هي صفر
ميغاوات منذ شهور.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـ ـيـ ـ ــدانـ ـ ــي ،ع ـل ـمــت
«األخبار» أن اليوم (الجمعة) سيكون

بـمـنــزلــة «اخ ـت ـب ــار حـقـيـقــي ل ـل ـهــدوء»،
وفــق مــا تـقــرر فــي «الـغــرفــة املشتركة»
لـ ـلـ ـفـ ـص ــائ ــل ،ال ـ ـتـ ــي اتـ ـفـ ـق ــت أذرع ـ ـهـ ــا
ال ـع ـس ـك ــري ــة عـ ـل ــى «ال ـ ـ ـ ــرد ال ـع ـس ـك ــري
ال ـ ـفـ ــوري وفـ ــق م ـع ــادل ــة الـ ـ ــدم ب ــال ــدم»
ف ــي ح ــال ت ـك ــرر االس ـت ـه ــداف املـبــاشــر

بالقنص ،كما حدث األسبوع املاضي.
وفـ ـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر
عبرية إن جيش العدو أجــرى تقييمًا
قبل مسيرات الغد (اليوم) ،وقرر رفع
التأهب ّ
جراء «معلومات عن إمكانية
وقوع عمليات قنص».

نشر التقويم محاولة
استباقية لردع الفلسطينيين
وتخويفهم من اآلتي
نشرت تفاصيل االستعراض أمس،
ذك ـ ـ ــرت أن «ش ـع ـب ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة» (أم ـ ـ ـ ـ ـ ــان) ح ـ ـ ـ ــذرت فــي
تـ ـق ــويـ ـمـ ـه ــا الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي مـ ـ ــن انـ ـ ـ ــدالع
مــواجـهــة فــي الـســاحــة الفلسطينية،
وب ـش ـك ــل أكـ ـث ــر م ـع ـقــول ـيــة فـ ــي غـ ــزة،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن اح ـت ـم ــال املــواج ـهــة
مع حركة «حماس» ازداد هذا العام
قياسًا باملاضي.
ورد ف ــي الـ ـتـ ـق ــدي ــرات أن امل ــواج ـه ــة

وصف مشروع القانون
الحكومة السعودية
بأنها «نظام استبدادي»

«الكونغرس لن يستمر في دعم الحروب الكارثية التي تقودها السعودية» (أ ف ب)

«الحشد» :إغالق مقرات «وهمية» جديدة في بغداد

إسرائيل وخلفيات تقدير حربها على غزة ...واقترابها
استعرض جيش العدو اإلسرائيلي
أم ـ ــام امل ـس ـت ــوى ال ـس ـيــاســي تـقــويـمــه
االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،2019
والـخــاصــات ال ــواردة فيه كإمكانية
ان ــدالع مــواجـهــة عسكرية مــع قطاع
غ ــزة ،عـلــى خلفية األزم ــة اإلنسانية
وتبعاتها الخانقة ،بما يشمل عامة
الـجـمـهــور الفلسطيني ومنظماته.
صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،التي

ّ
ال ي ـ ـ ــوف ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ـ ــن أع ـ ـضـ ــاء
الـكــونـغــرس األم ـيــركــي فــرصــة لتمرير
املــزيــد مــن مـشــاريــع الـقــوانــن ُاملـ ّ
ـوجـهــة
ضـ ــد امل ـم ـل ـك ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وذلـ ـ ــك فــي
أع ـق ــاب مـقـتــل ال ـص ـحــافــي ال ـس ـعــودي،
جـمــال خاشقجي ،فــي قنصلية بــاده
فـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول .وعـ ـل ــى رغ ـ ــم امل ــوق ــف
ال ـص ـلــب ال ـ ــذي ت ـبــديــه إدارة الــرئ ـيــس
دونالد ترامب ،في دعمها للمملكة على
مستويات متعددة ،بما فيها الحرب
عـلــى الـيـمــن ،إال أن مـشــاريــع الـقــوانــن
ُ
التي تطرح تباعًا من شأنها مضاعفة
الـضـغــوط على اإلدارة ،ووض ــع املزيد
مــن الـعـقـبــات أم ــام مـحــاوالتـهــا التفرد
بتقرير السياسات الخارجية.
ليل األرب ـعــاء ـ ـ الخميس ،أق ـ ّـر مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،ذو ال ـغ ــال ـب ـي ــة
الديموقراطية ،مـشــروع قــانــون يدعو
إلـ ـ ـ ــى س ـ ـحـ ــب الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــود األمـ ـي ــركـ ـي ــن
املشاركني في الحرب الدائرة في اليمن،
مــا لــم يــوافــق الكونغرس رسميًا على
بقائهم ،في محاولة جديدة لتقويض
عالقة الرئيس بحكام الــريــاض .وبعد
إقراره بغالبية  248صوتًا مقابل ،177
وامـتـنــاع نــائــب واح ــد عــن التصويت،
ّ
يتعي على مجلس الشيوخ ،حيث
بات

األك ـث ــري ــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــن ،أن ي ـق ـ ّـر هــذا
النص خالل تصويت نهائي .وهو أمر
ليس مستبعدًا ،ال سيما أن السناتورات
الــذيــن ش ــارك ــوا فــي صـيــاغــة امل ـشــروع،
ّ
سـ ـب ــق لـ ـه ــم وأن تـ ـم ــكـ ـن ــوا م ـ ــن حـشــد
ّ
الـغــالـبـيــة ال ــازم ــة إلق ــرار ن ــص مشابه
فــي كــانــون األول /ديسمبر مــن الـعــام
امل ــاض ــي .وي ـن ـ ّـص ال ـق ــان ــون األم ـيــركــي
على أن صالحية إعالن الحرب منوطة
بالكونغرس وليس الرئيس ،على رغم
أن ال ـعــديــد م ــن ال ــرؤس ــاء املـتـعــاقـبــن،
جمهوريني وديموقراطيني ،تجاوزوا
ه ــذه الـصــاحـيــات وأن ــاط ــوا بأنفسهم
إع ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب .وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـش ــروع
الـقــانــون ،فــإن «الكونغرس ،بـنـ ً
ـاء عليه
(ص ــاح ـي ــة إعـ ـ ــان الـ ـح ــرب امل ـم ـنــوحــة
للكونغرس) ،يطلب من الرئيس سحب
ّ
القوات املسلحة من العمليات الحربية
في الجمهورية اليمنية أو التي تؤثر
فيها ،باستثناء العمليات العسكرية
ضد تنظيم القاعدة ،وذلك في غضون

 30ي ــوم ــا م ــن ب ــدء س ــري ــان ال ـق ــان ــون».
كما ّ
ينص املـشــروع على أنــه «بإمكان
ال ــرئـ ـي ــس أن ي ـط ـل ــب مـ ــن ال ـك ــون ـغ ــرس
إرجاء تنفيذ هذا القرار».
ووصـ ــف م ـش ــروع ال ـق ــان ــون الـحـكــومــة
السعودية بأنها «نظام استبدادي ذو
سـيــاســة عـسـكــريــة خ ـط ـيــرة ،وم ــدم ــرة،
وغير مسؤولة» .وأكد أن «الكونغرس
األميركي لن يستمر في دعم الحروب

الـ ـك ــارثـ ـي ــة فـ ــي ال ـي ـم ــن الـ ـت ــي ت ـق ــوده ــا
اإلدارة السعودية .ونأمل بتمرير هذا
املشروع في أســرع وقــت ،وقطع الدعم
األمـيــركــي لـلــريــاض» .ويـنـ ّـص مشروع
القانون املذكور على أن تقوم الواليات
ُ
املتحدة بإنهاء الــدعــم امل ـقـ َّـدم للغارات
الجوية التي يشنها تحالف العدوان
على اليمن بقيادة السعودية ،ولكافة
الوحدات املوجودة في اليمن« ،ما دام
أنها ال تحارب تنظيم القاعدة هناك».
وبحسب صحيفة «نـيــويــورك تايمز»
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن أحـ ـ ـ ــد َمـ ـ ـ ــن قـ ــدمـ ــوا
املـ ـش ــروع إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،وهــو
الديموقراطي رو خانا ،قال في مقابلة،
إن «هذه فرصة (إقرار القانون) إلرسال
رس ــال ــة إل ــى ال ـس ـع ــودي ــن ،م ـفــادهــا أن
سـ ـل ــوكـ ـه ــم بـ ـم ــا يـ ـخ ــص خ ــاش ـق ـج ــي،
وإهـمــالـهــم ال ـصــارخ لحقوق اإلنـســان،
ال يتماشى مع الطريقة األميركية في
م ـم ــارس ــة األع ـ ـمـ ــال ،وال ي ـت ـمــاشــى مع
الـقـيــم األم ـيــرك ـيــة» .وأضـ ــاف رو خــانــا
أنه «يشعر باالرتياح» ،ألن الكونغرس
«ات ـخــذ أخ ـي ـرًا إجـ ـ ً
ـراء فــي ش ــأن ال ـقــرار،
الـ ـ ــذي ط ــرح ــه ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي ع ــام
 .»2017يــأتــي ذل ــك ف ــي ح ــن يعترض
أعضاء آخــرون في «الكونغرس» على
«خـ ـل ــط» م ـســألــة خــاش ـق ـجــي بـمـســائــل
عسكرية يقررها «البنتاغون».
وتجدر اإلشــارة إلــى أن زعيم الغالبية
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ،
إحالة
ميتش ماكونيل ،يمكنه أن يمنع ّ
املشروع على التصويت ،مما سيجنب
ترامب الحاجة إلى استخدام «الفيتو»
ملـنــع ص ــدور ال ـقــانــون .وتـشـيــر وســائــل
إعـ ــام أم ـيــرك ـيــة إل ــى أن ــه سـيـتــم إق ــرار
الـقــانــون فــي مجلس الـشـيــوخ ،لكن من
املتوقع أن يرفضه تــرامــب ،ويستخدم
فــي وج ـهــه «ال ـف ـي ـتــو» .مــن جــانــب آخــر،
قــالــت اإلدارة إنـهــا تستطيع االعتماد
على قوانني أخرى ،بما في ذلك قانون
يسمح لـ«البنتاغون» بتقديم مساعدة
لوجستية للحلفاء ،كأساس ملساعدتها
للتحالف الذي تقوده السعودية.
(األخبار)
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ستكون بمبادرة من الفلسطينيني،
ب ــإط ــاق صـ ــواريـ ــخ أو هـ ـج ــوم عـبــر
األن ـف ــاق ،مــن أج ــل ج ـ ّـر إســرائـيــل إلــى
م ــواجـ ـه ــة وأيـ ـ ـ ــام ق ـت ــال ـي ــة مـ ـح ــدودة
تـسـهــل عـلــى «ح ـم ــاس» فــي أعقابها
التوصل إلى اتفاق يشمل تسهيالت
اقتصادية .على هذه الخلفية ،جاءت
ال ـت ــداب ـي ــر واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـس ـكــريــة
بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ص ـ ـ ـ ــدرت ع ـ ــن رئ ـي ــس
أركــان الجيش أفيف كوخافي ،الذي
طـلــب مــن ق ـيــادة املـنـطـقــة الجنوبية
رف ــع مـسـتــوى ال ـجــاهــزيــة اس ـت ـعــدادًا
ملــواج ـهــة مـحـتـمـلــة .ولـفـتــت مـصــادر
للصحيفة إلى أن كوخافي «بادر إلى
اإلشـ ــراف ف ــور تسلمه منصبه على
تدريبات من شأنها بناء جيش مع
قــدرة هجومية فتاكة ،وإنشاء غرفة
عـمـلـيــات تنسيق بــن ســاحــي البر
والجو».
ف ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ،الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن ن ـشــر
الـ ـتـ ـق ــوي ــم االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ال ـس ـن ــوي
والتركيز عليه فــي اإلع ــام العبري،
مــع اإلدراك املسبق أنــه سيصل إلى
الـجــانــب الـثــانــي فــي غ ــزة ،وتـحــديـدًا
ل ـل ـج ـم ـه ــور وال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ،اتـ ـج ــاه ــان
م ـت ـقــاربــان ،وإن كــانــا مـتـبــايـنــن في
الجوهر.
في وجه ،التقويم كما نشرت تفاصيل

م ـن ــه ،وت ـح ــدي ـدًا حـ ــول ال ـق ـط ــاع ،هو
تقدير واقع قائم من شأنه أن يتفاعل
م ــع تــرج ـمــة ال ـت ـفــاعــل ت ـص ـع ـي ـدًا .في
هذه الوجهة ،التقويم يعد توصيفيًا
وإن غابت عنه أسبابه الدافعة إلى
نـتـيـجـتــه ،أي ال ـح ـصــار اإلســرائـيـلــي
لـلـقـطــاع .ف ــي ذل ــك أي ـضــا تـعـمـيــة عن

األسـ ـب ــاب وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـنـتــائــج،
ب ــأن سـبــب املــواج ـهــة املـقـبـلــة هــي رد
ال ـف ـعــل الـفـلـسـطـيـنــي ض ــد ال ـح ـصــار
وليس الفعل االبتدائي لالحتالل في
الحصار نفسه.
ضمن هذه الوجهة أيضًا ّ
يعد ترجيح
التصعيد كما ورد في التقويم ،أليام

ق ـتــال ـيــة ال حـ ــرب واسـ ـع ــة ،تــرجـيـحــا
ً
م ـع ـقــوال ،عـلــى رغ ــم أن ال ـحــديــث عن
محدودية هذه املواجهة واملدى الذي
يمكن أن تصل إليه هو تحديد سابق
ألوانه ،وإن كانت «أمان» هي األقرب
إلــى الــواقــع الفلسطيني في القطاع،
قياسًا بأي جهاز استخباري آخر.

ورد في التقديرات أن المواجهة ستكون بمبادرة من الفلسطينيين بإطالق صواريخ أو عبر األنفاق (أ ف ب)

فــي الوجهة الثانية لنشر التقويم
ولـفـتــه إل ــى الـتـحــذيــر مــن املــواجـهــة،
م ـ ـص ـ ـحـ ــوبـ ــا بـ ــال ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ـ ـ ــن رف ـ ــع
االسـ ـتـ ـع ــداد ال ـع ـس ـك ــري وج ــاه ــزي ــة
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ،وك ـ ــذل ـ ــك أن ك ــوخ ــاف ــي
ي ـشــرف ع ـلــى ت ـحــويــل ال ـج ـيــش إلــى
جـيــش «هـجــومــي ف ـتــاك» ،هــي كلها
مـحــاولــة استباقية ـ ـ وقــائـيــة لــردع
فـلـسـطـيـنـيــي ال ّـق ـط ــاع وتـخــويـفـهــم
مـ ــن اآلتـ ـ ـ ــي ،ل ـع ــل ـه ــا تـ ـخ ــدم امل ــوق ــف
اإلسرائيلي الرافض لفك الحصار،
ودفـ ــع ال ـف ـصــائــل إل ــى االن ـك ـف ــاء عن
مقارعة هذا الحصار.
في املحصلة ،ال إشكال في خالصة
ال ـت ـق ــوي ــم اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ح ـ ــول غـ ــزة،
وإن حــاولــت إســرائ ـيــل تظهير الــرد
الـفـلـسـطـيـنــي ع ـلــى أنـ ــه ال ـس ـبــب في
املواجهة املقبلة ،ال الحصار نفسه.
ق ــد ي ـك ــون ال ـق ـط ــاع ف ــي أس ـف ــل سـلــم
التهديدات التي تواجهها إسرائيل
في  2019قياسًا بتهديدات ساحات
أخ ـ ــرى ،لـكـنـهــا ف ــي امل ـقــابــل الـجـبـهــة
األك ـث ــر عــرضــة لــان ـف ـجــار ،وهـ ــذا ما
تعمل تــل أبـيــب على ال ـحــؤول دونــه
فـ ــي ك ــامـ ـه ــا الـ ـتـ ـه ــويـ ـل ــي ،وإعـ ـط ــاء
الغزيني جرعات محدودة اقتصادية
هي دون ما يجب فعله للحؤول دون
التصعيد الذي تحذر منه.

حـتــى انـقـضــاء «إج ـ ــازة» الـفـصــل الـتـشــريـعــي األول،
ّ
مطلع آذار /مــارس املقبل ،يتسم املشهد السياسي
العراقي بهدوء نسبي ،يخرقه حراك كتلتي «الفتح»
بزعامة األمــن العام لـ«منظمة بــدر» هــادي العامري،
و«ســائــرون» املــدعــومــة مــن زعيم «الـتـيــار الـصــدري»
مـقـتــدى ال ـص ــدر ،إلت ـمــام التشكيلة الـحـكــومـيــة قبل
نهاية شباط /فبراير الجاري .وإن كان الهدوء سمة
ً
سواء في
السياسة ،فإن املشهد امليداني يبدو مغايرًا،
العاصمة بغداد ،أو في غرب البالد ،وشمالها أيضًا.
تصريحات الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،حول
إمكانية ّإعالن القضاء على تنظيم «داعش» في األيام
املقبلة ،ولــدت حالة من الترقب في «بــاد الرافدين»،
ً
بالنظر إلى أن إعالنًا مماثال سينعكس على حكومة
عبد املـهــدي ،وتحديدًا فــي كيفية ّإدارة ملف عوائل
النازحني العراقيني ،من ذوي املسلحني ،من الشرق
الـ ـس ــوري إل ــى ال ـغ ـ ّـرب ال ـع ــراق ــي .الـ ـص ــورة ضـبــابـيــة
ح ـتــى اآلن ،ف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار املـ ـع ــارك ب ــن «ق ــوات
سوريا الديموقراطية» (قسد) ،و«داعــش» .وفي هذا
ال ـس ـيــاق ،ك ــان الف ـتــا أم ــس ،مــوقــف قــائـمـقــام الـقــائــم،
أحمد املحالوي ،بالقول إن «أهالي القضاء يشعرون
بالخطر نتيجة اشتداد املعارك ضد داعــش بالقرب
من الحدود السورية ،في وقت يتأهب عشرون ألف
مـقــاتــل عــراقــي لـتــأمــن ال ـح ــدود» .وأش ــار امل ـحــاوي،
ف ــي ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة ،إل ــى أن ــه «ط ـ ــوال األي ــام
ُ
األربعة املاضية ،تسمع أصوات االنفجارات ،ونشعر

بعصف الصواريخ وكــأن الحرب في القائم وليست
في ســوريــا» ،مؤكدًا أنــه «لــم يتسلل أي مسلح طوال
الساعات املاضية ،ولم يعبر أي مدني حتى اللحظة
إلى داخل القائم».
تـصــريـحــات امل ـح ــاوي ،تــرســم ص ــورة ذات بعدين
عــن املتابعة الـعــراقـيــة للمشهد املـيــدانــي فــي الشرق
ال ـســوري :األول مـيــدانــي متمثل فــي مــراقـبــة القيادة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي أب ـ ــدت ـ ـ ـ ـ ف ــي أك ـث ــر م ـ ّـن م ــوق ــف ـ ـ
استعدادها للتعامل مــع أي عملية تسلل محتملة.
أما الثاني فخدمي ،وتحديدًا من ِقبل املعنيني بالحال
الخدمي في الغرب العراقي ،والذين سيسارعون إلى
تطبيق رؤية الحكومة لكيفية استيعاب النازحني في
املخيمات املخصصة لهم ،ومن ثم البدء بعملية دمج
«األبرياء» منهم مع املجتمع في وقت الحق.
السخونة املـيــدانـيــة مسحوبة أيـضــا على العاصمة
بـ ـغ ــداد ،ح ـيــث ت ــواص ــل «ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي»،
وتحديدًا «مديرية األمــن» ،إغالق «املقرات الوهمية».
إذ أعلنت أمس إغالق مقرين جديدين ضمن «حملة
غ ـلــق املـ ـق ــرات الــوه ـم ـيــة» ،يـحـمــل األول اس ــم «دع ــاة
اإلس ــام» ،وقــد كــان سابقًا «كتائب زينب الكبرى»،
أما املقر اآلخر فهو مقر «أسد الله الغالب» في ساحة
التحرير فــي منطقة الـبــاب الشرقي ،وقــد كــان الفتًا
العثور في كليهما على مستندات ّ
مزورة ،وفق بيان
املديرية.
أما في الشمال ،وتحديدًا في محافظة صالح الدين،

فـقــد قـتــل قــائــد «مـكــافـحــة املـتـفـجــرات» فــي الشرطة
املحلية ،إثــر تـعــرض موكبه النفجار عـبــوة ناسفة،
ُفي منطقة جبال مكحول شمال املحافظة ،في وقت
قتل  8من املنتسبني إلــى «ســرايــا الـســام» (الجناح
العسكري لـ«التيار ال ـصــدري») جــراء تفجير عبوة
ناسفة في مدينة سامراء.
وفي انتظار جالء غبار املعركة ،ومن ثم الحديث عن
نتائجها وآليات تنفيذ اتفاقياتها ،فإن خرق الهدوء
الـسـيــاســي يــأتــي مــع ح ــراك «س ــائ ــرون» ـ ـ ـ «الـفـتــح»،
وحواراتهما الستكمال التشكيلة الحكومية ،إضافة
إلى اللجان البرملانية ،والدعوة إلى النهوض في ملف
الخدمات ،وحسم الدرجات الخاصة ،والعمل بالوكالة.
وفي هذا اإلطار ،تبرز تسمية الدورة البرملانية الحالية،
من ِقبل نـ ّـواب الكتلتني ،ب ــ«دورة الخدمات» ،وهو ما
عبر عنه النائب عن «ســائــرون» سالم الشمري .إال
أن ال ـب ــارز ك ــان إع ــان الـنــائــب عــن «ال ـف ـتــح» ،حسني
اليساري ،عن تشكيل «لجنة سداسية تضم ثالثة
من قيادات الفتح ،ومثلهم من سائرون ،لالتفاق على
اختيار مرشح لوزارة الداخلية» ،وحديثه عن أن «هذه
اللجنة لــم تتوصل إلــى أي نتائج فــي شــأن اختيار
املــرشــح ،فمن املمكن تغيير فــالــح الـفـيــاض بمرشح
آخر أو اإلبقاء عليه مرشحًا للداخلية ...وهو متوقف
على نتائج عمل اللجنة الـســداسـيــة ،واألي ــام املقبلة
ستبني كل شيء».
(األخبار)

