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العالم
أردوغان :سنكون
في الميدان
وعلى طاولة
المفاوضات
(أ ف ب)

وه ــذا املـكــان حاليًا هــو املــوصــل ولذلك
ّ
س ـن ـك ــون ف ـي ـه ــا» .وج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن
الرئيس التركي كان قد استحضر ،في
خـطــاب ألـقــاه فــي قـصــره مـســاء أول من
أم ــس ،ص ــورة لتركيا مـقـ ّـيــدة مــن قــوى
خ ــارج ـي ــة «ت ـس ـت ـه ــدف ج ـع ـل ـنــا ننسى
ت ــاري ـخ ـن ــا ال ـع ـث ـمــانــي وال ـس ـل ـج ــوق ــي».
وقـ ـ ـ ــال مل ـ ـئـ ــات م ـ ــن رؤسـ ـ ـ ـ ــاء ال ـب ـل ــدي ــات
املحلية الذين عادة ما يكونون موالني
للحكومة« ،من اآلن فصاعدًا لن ننتظر
أن تـطــرق املـشـكــات بــابـنــا ...لــن ننتظر

أو مسألة استمرار إطالق الصواريخ،
بل يمكن التقدير أن املفهوم األساسي
ل ـخ ــاص ــة ال ـت ـح ـق ـيــق ي ـت ـم ـحــور ح ــول
العناوين اآلتية :هل كان منشأ الفشل
استخباريًا ،أم استخباريًا وعمالنيًا،

حتى يوضع النصل على رقابنا ،ولن
ننتظر حتى تأتي املنظمات اإلرهابية
وتـهــاجـمـنــا» ،فــي إش ــارة إل ــى «داع ــش»
والقوى الكردية (غير املتحالفة معه)،
وال ـل ـت ــن ت ـس ـتـخــدمـه ـمــا أنـ ـق ــرة راه ـن ــا
كــورقــة ّ
تخولها الـتــدخــل فــي الشمالني
ال ـع ــراق ــي وال ـ ـسـ ــوري .وق ـ ــال أردوغ ـ ـ ــان:
«ظنوا أن بإمكانهم إبعادنا عن املوصل
بمضايقتنا بحزب العمال الكردستاني
وداع ـ ـ ـ ـ ــش ...ي ـع ـت ـق ــدون أن ب ـم ـقــدورهــم
تـشـكـيــل مستقبلنا ب ــأي ــدي املـنـظـمــات
اإلره ــابـ ـي ــة ،لـكـنـنــا ن ـع ــرف أن أسـلـحــة
اإلرهابيني ستنفجر في أيديهم قريبًا».
وم ــن املــرجــح أن تــرتـفــع ح ــدة الخطاب
ال ـتــركــي فــي ال ـســاعــات املـقـبـلــة ،خاصة
إثـ ــر ن ـفــي «ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» غ ـيــر املـبــاشــر
أمس ،لنبأ التوصل إلى اتفاق مع أنقرة
ّ
يخول مقاتالتها املشاركة في العمليات
الجوية للمعارك ،وذلك في وقت تقل فيه
على مــا يـبــدو احـتـمــاالت التوصل بني
أنقرة وبغداد إلى اتفاق عام.
ميدانيًا ،شهد اليوم الثالث للعمليات
ّ
تقدمًا ملختلف القوى العراقية املشاركة،
ّ
ّ
إذ تـمــكــن الـجـيــش ال ـعــراقــي مــن الـتـقــدم
عـلــى م ـحــور ال ـح ــود ،فـيـمــا اسـتـطــاعــت
«الـشــرطــة االت ـحــاديــة» إن ـجــاز مهمتها
ف ــي م ـح ــور الـ ـش ــور .وواصـ ـل ــت ال ـق ــوات
الـعــراقـيــة تقدمها نـحــو قــرقــوش ،أكبر
البلدات املسيحية في البالد ،مقتحمة
ضواحيها التي تقع على بعد نحو 15
كلم جنوب غرب املوصل.
ّ
كــذلــك ،تمكنت ق ــوات «الـبـشـمــركــة» من
ال ـت ـقـ ّـدم بــات ـجــاه قــريــة بــرطـلــة ( 21كلم
ش ــرق ــي امل ـ ــوص ـ ــل) ،ف ـي ـمــا أعـ ـل ــن عـضــو
مجلس محافظة مدينة نينوى ،حسام
العبار ،وصــول «البشمركة» على بعد
 8إل ــى  9كلم عــن مــركــز مدينة املوصل
من محور الخازر ،الفتًا إلى أن «القوات
ً
س ـت ـت ــوق ــف عـ ـن ــد ب ـع ـش ـي ـق ــة» ،م ـم ـه ــدة
الطريق أمــام «جـهــاز مكافحة اإلرهــاب
ل ـل ــدخ ــول إلـ ــى م ــرك ــز امل ــدي ـن ــة م ــن ه ــذا
املحور».
(األخبار)

أم هـ ـ ــو ب ـ ـ ــاألس ـ ـ ــاس ف ـ ـشـ ــل لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة
السياسية في إدارة الحرب واإلشراف
على اإلعداد لها ...أم أنه مركب من كل
هذه األبعاد؟
ي ـت ـض ــح م ـم ــا ورد فـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق أن
الـ ـفـ ـش ــل االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري كـ ـ ــان م ــدوي ــا،
خصوصًا عندما ّ
يقر تحقيق الجيش
بأنه «كــان هناك إدراك للخطر» الــذي
تـشـكـلــه األنـ ـف ــاق ،ول ـكــن «قـ ــوة الـخـطــر
لــم تكن مــدركــة» ،األم ــر الــذي يعني أن
االستخبارات العسكرية لم تكن على
درايـ ـ ــة كــاف ـيــة ب ـح ـجــم األنـ ـف ــاق وم ــدى
خ ـط ــورت ـه ــا ،والـ ـ ـ ــدور ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن
تؤديه خالل أي مواجهة .كذلك كان من
الطبيعي أن يستدرج اإلقرار بالقصور
االستخباري إخفاقًا عمالنيًا ،ألن أي
خ ـط ــة ع ـس ـكــريــة ي ـف ـت ــرض أن تـسـتـنــد
بــالـضــرورة إلــى تـقــديــرات ومعلومات
تحاكي طبيعة الخطر وحجمه ،وهو
ما لم يكن متوافرًا ،وفق التقرير.
على هذه الخلفية ،يصير مفهومًا ما
ورد في خالصة التحقيق ،أنه «عشية
ال ـ ـحـ ــرب ،ك ــان ــت األن ـ ـفـ ــاق ال ـه ـجــوم ـيــة
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى م ـع ـظــم ق ـ ــادة الـ ـق ــوات
املشاركة نوعًا من املجهول» ،ونتيجة
ذلك« ،لم تمر األلوية (العسكرية) بأي
نوع من اإلعداد ملعالجة األنفاق خالل
ال ـه ـج ــوم ،وبــال ـتــأك ـيــد ل ـيــس بــالـحـجــم
الذي ظهر أثناء الحرب».
اإلخ ـف ــاق ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ل ــم تقتصر
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مصر

البرلمان يتجنب «اإلزعاجات»:
تعيين ضابط رئيسًا لـ«لجنة حقوق اإلنسان»
البرلمان ال يرغب في اإلزعاج،
هذه خالصة تجربة وصول
النائب محمد السادات إلى رئاسة
«لجنة حقوق اإلنسان» .تجربة
لم تكن مريحة لرئيس البرلمان،
لذلك لجأ «ائتالف دعم مصر»
إلى السيطرة على رئاسة اللجنة،
وأوكلتها إلى ضابط شرطة
سابق اتهم بالتورط في
قضية تعذيب
القاهرة ــ جالل خيرت
إن ـه ــا ال ـكــوم ـيــديــا الـ ـس ــوداء تـتـحـقــق في
ُّ
ال ــواق ــع املـ ـص ــري :ضــابــط ســابــق ات ـ ِـه ــم ـ
لكنه لم ُيـ َـدن ـ في قضية تعذيب ،يتولى
رئاسة «لجنة حقوق اإلنسان» في برملان
البالد .مجلس النواب ،الــذي يسعى إلى
ّ
طي صفحة األزمات واإلحراجات بسبب
اللجنة ،يريد أن ينهي تجربة رئيسها
الـ ـس ــاب ــق .ح ـ ــاول الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد أنـ ــور
السادات ،خالل ترؤسه «حقوق اإلنسان»
ف ــي دور االنـ ـعـ ـق ــاد األول ،ال ـع ـم ــل بـجــد
لتحسني أوضاع حقوق اإلنسان وكشف
الحقائق للرأي العام .أما اآلن ،فأتى عالء
عــابــد ،وهــو عضو «ائـتــاف دعــم مصر»
املـقــرب مــن أجـهــزة األم ــن ،ليكون رئيسًا
ل ـهــذه الـلـج ـنــة ،رغ ــم أن ــه مـتـهــم بتعذيب
مــواطــن خ ــال عمله ضــابــط شــرطــة عــام
.2005
ال يرغب «ائـتــاف دعــم مـصــر» ،املسيطر
ع ـل ــى األغ ـل ـب ـي ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة ف ــي ال ـب ــرمل ــان
وامل ــدع ــوم م ــن ج ـهــات أم ـن ـيــة ،ف ــي ت ـكــرار
تجربة السادات ،هو اآلخر ،فحشد نوابه
لالنضمام إلى اللجنة من أجل التصويت
الخ ـت ـي ــار ع ــاب ــد .ص ـح ـيــح أن األخ ـي ــر لم
تثبت إدانته في واقعة التعذيب ،لكن من
عملوا معه في وزارة الداخلية يؤكدون
أن ــه م ــن ال ـض ـبــاط الـسـيـئــي الـسـمـعــة في
الـتـعــامــل م ــع امل ــواط ـن ــن .وبـسـبــب حشد
األصــوات ،فاز االئتالف برئاسة اللجنة،
الـتــي شـهــدت تــوتـرًا كبيرًا فــي األسابيع
املاضية بعد استقالة السادات اعتراضًا

ع ـلــى الـ ـ ــدور ال ـه ـجــومــي ل ــأن ـف ــاق ،بل
ه ــي ،كـمــا أق ــر الـتـحـقـيــق ،وف ــرت مظلة
أمان لـ«منظومات القيادة والسيطرة»
لـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،ول ـل ـم ـن ـظ ــوم ــة
ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ح ــافـ ـظ ــت ع ـلــى
اس ـت ـهــداف الـعـمــق اإلســرائ ـي ـلــي حتى
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب .وفـ ــي
ض ــوء ه ــذه امل ـع ـط ـيــات ،ت ــرى ال ـق ـيــادة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة أن أس ـب ــاب إخـفــاقــاتـهــا
ب ــات ــت ج ـل ـي ــة ،وال ـص ـل ــة ب ـي ـن ـهــا وب ــن
ال ـع ـي ــوب الـ ـت ــي وسـ ـم ــت اسـ ـتـ ـع ــدادات
الجيش أكثر وضوحًا.
فـ ــي كـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،لـ ــم يـ ـك ــن ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي ليعرض أسباب اإلخفاقات
ويـ ـعـ ـت ــرف ب ــال ـق ـص ــور االس ـت ـخ ـب ــاري
والعمالني ،لوال أنه قرن ذلك بالحديث
عــن اسـتـخــاص الـ ــدروس وترجمتها

لم يعد السؤال
في إسرائيل عن
حدوث اإلخفاق ،بل
المسؤول عنه

على عجزه عن القيام بالدور املنوط به،
وال سيما ما يتعلق بزيارة السجون.
كـ ــذلـ ــك واجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـس ـ ــادات ات ـ ـهـ ــامـ ــات مــن
ن ــواب داخ ــل املجلس وجـهــات خارجية،
بسبب مشاركته في مؤتمر حقوقي في
ســوي ـســرا بــرفـقــة ع ــدد آخ ــر م ــن ال ـن ــواب،
بل رأى رئيس املجلس ،علي عبد العال،
أن املؤتمر املــذكــور كــان ينتقد األوضــاع
الــداخـلـيــة فــي مـصــر ،وأن رئـيــس اللجنة
ذه ـ ــب إل ـ ــى ال ـ ـخ ـ ــارج م ـ ــن أج ـ ــل ش ـك ــوى
األوض ـ ـ ــاع ال ـح ـقــوق ـيــة ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـمــا ال
يتناسب مع طبيعة دوره البرملاني.
ب ـس ـب ــب ذل ـ ــك ،تـ ـق ــدم ث ــاث ــة مـ ــن أع ـض ــاء
«حقوق اإلنسان» في البرملان استقاالتهم
منها بعد فوز عابد برئاستها ،ما يمهد
للقول إن اللجنة ستنتهج سياسة أمنية
فــي الـتـعــامــل مــع األزمـ ــات ،وأن ــه ال يجب
ألحد أن يأمل التعاون معها ،خاصة أن
املنظمات الحقوقية غير الحكومية لن
ت ـبــدي تــرحـيـبــا بــاخـتـيــار ضــابــط سابق
والتواصل معه.
وت ـت ــزام ــن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة م ــع اس ـت ـعــداد
البرملان إلمرار قانون الجمعيات األهلية

سيمرر ّالبرلمان قريبًا
قرارًا يحجم عمل
المؤسسات الحقوقية

فـ ــي خـ ـط ــط الـ ـجـ ـي ــش عـ ــامـ ــة ،ووسـ ــط
قيادة الجبهة الجنوبية وســاح البر
خ ــاص ــة ،وه ـ ــو م ــا ص ـ ــدر ع ـل ــى ل ـســان
املتحدث باسم الجيش ،الــذي قال إنه
«حـتــى اآلنُ ،جـ ِّـسـ َـدت معظم ال ــدروس،
ومــوضــوع املواجهة مع األنـفــاق صار
ّ
ُ
على رأس سلم األولــويــات ،وتستثمر
ٌ
ٌ
فـيــه أمـ ــوال وج ـهــود طــائـلــة ،س ــواء في
بـنــاء ال ـقــوة ،أو الـخـطــط العمالنية أو
العمليات امليدانية ...لتوفير أفضل رد
على الخطر».
ومـ ـ ـ ــع أن الـ ـتـ ـق ــري ــر يـ ـتـ ـمـ ـح ــور ح ــول
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة ،الـ ـت ــي ُي ـع ـنــى
بها الـجـيــش ،فــإن الـقـيــادة السياسية
ليست بـمـنــأى عــن مفاعيل االع ـتــراف
باإلخفاقات ،لذلك ،رأى ديــوان رئيس
الحكومة خالل األشهر املاضية مقولة
أن إسرائيل لــم تستعد مسبقًا لخطر
األن ـفــاق «زع ـمــا بــا أسـ ــاس» ،ووصــف
االتهامات التي وجهها عضو املجلس
ال ــوزاري املصغر ،نفتالي بينيت ،بأن
خطر األنـفــاق لــم يعرض بكامله على
املجلس الوزاري ،بـ«الكذب» ،مؤكدًا أن
املـحــاضــر تثبت ع ــرض خـطــر األنـفــاق
بكل ّ
شدته في تسع جلسات مختلفة
للمجلس الوزاري.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،م ــن الـ ــواضـ ــح ف ــي ض ــوء
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـودة ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن الـ ـض ــابـ ـط ــن
األســاس ـيــن ال ـلــذيــن س ـتــوجــه إليهما
معظم االنـتـقــادات بشأن أداء الجيش

خ ــال دور االن ـع ـقــاد ال ـحــالــي ،والــواجــب
فـيــه أن يـحــدد «ضــوابــط وآل ـيــات تمويل
امل ـن ـظ ـمــات ال ـح ـقــوق ـيــة» ،وه ــو م ــا يعني
أن رئيس اللجنة الحالي سيوافق على
إمــرار الحكومة للقانون بالطريقة التي
تــريــدهــا ،رغ ــم رف ــض حـقــوقـيــن كثيرين
ل ـهــا ،ف ــي ظ ــل أن ـهــا سـتـقـلــص أنشطتهم
وتوقف أي تدريبات شبابية إال بموافقة
الدولة ،ووفق شروط تسمح لها بعرقلة
املراكز التي ال ترى أنها تتفق معها في
الرؤية.
أيضًا ،ليس من املتوقع في أحسن األحوال
أن يتحرك عابد ليساعد الناس ،خاصة
أنه اتهم بالتعذيب وأغلق ملفه بصورة
غــامـضــة ،مــا يـعـنــي أن أزمـ ــات «املـجـلــس
الـقــومــي لـحـقــوق اإلن ـس ــان» ستبقى هي
األخ ــرى رهـيـنــة الـشـلــل .وبــرغــم افـتــراض
التنسيق بني املجلس املذكورة والبرملان،
فإن عابد على صدام مع عدد من أعضاء
امل ـج ـل ــس الـ ـح ــالـ ـي ــن ،ك ــذل ــك إن ق ــان ــون ــا
جــديـدًا ســوف يقر فــي الـبــرملــان يجب أن
يحظى بموافقة «لجنة حقوق اإلنسان»
قـبــل إمـ ــراره إل ــى الـجـلـســة ال ـعــامــة ،األمــر
ال ــذي يعني أن فــرصــة الـحـكــومــة إلم ــرار
أي قــوانــن مرتبطة بـحـقــوق اإلن ـســان ال
تتوافق مــع آراء الحقوقيني باتت أقــوى
من أي وقت مضى.
وال ي ــرى عــابــد فــي طــريـقــة وصــولــه إلــى
رئ ــاس ــة ال ـل ـج ـنــة أي م ـخــال ـفــة ل ــأع ــراف
ال ـبــرملــان ـيــة ،ف ـهــو مـتـمـســك ب ــأن منصبه
السابق في الشرطة ليس سببًا يحرمه
رئــاس ـتــه «ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان» ،ب ــل وصــف
ات ـه ــام ــات ال ـت ـعــذيــب ال ـت ــي وج ـه ــت إلـيــه
بـ«الشائعات االنتخابية» التي تعرض
لها ولم تثبت صحتها ،مؤكدًا أنه يعمل
محاميًا في الوقت الحالي ولديه خبرة
عبر املركز الذي أسسه بعد خروجه من
جهاز الشرطة.
ّ
لكن نائبًا برملانيًا ،تحدث إلى «األخبار»،
شدد على وجــود حالة غضب بني نواب
ع ــدة أح ـ ــزاب ،وم ــن بـيـنـهــا أحـ ــزاب داخــل
«ائـ ـت ــاف دع ــم م ـص ــر» ،بـسـبــب الـتـمـســك
بـ ـع ــاب ــد رئـ ـيـ ـس ــا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،رغ ـ ـ ــم وج ـ ــود
شـخـصـيــات أخـ ــرى ،خــاصــة أن كثيرين
طـلـبــوا اخـتـيــار نــائــب آخ ــر مــن االئـتــاف
تـجـنـبــا الس ـت ـف ــزاز الـ ـش ــارع ،ل ـكــن رئـيــس
املـ ـجـ ـل ــس ورئ ـ ـي ـ ــس االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ت ـم ـس ـكــا
باختياره.

ه ـم ــا رئـ ـي ــس «ه ـي ـئ ــة األرك ـ ـ ـ ـ ــان» بـنــي
غانتس ،ورئيس «شعبة االستخبارات
العسكرية» اللواء آفي كوخافيّ .
واألول
لـكــونــه يتحمل املـســؤولـ ّيــة األســاسـيــة
عن إعداد الجيش ،أما الثاني ،فلكونه
ف ـشــل ف ــي ف ـهــم ت ـهــديــد األنـ ـف ــاق وع ــدم
تـقــديــره نـيــات حــركــة «ح ـمــاس» لجهة
قـ ــرارهـ ــا خ ـ ــوض م ـع ــرك ــة ط ــوي ـل ــة مــع
إسرائيل.
ـواز ،ي ـ ـ ـ ــزداد ال ـت ـخ ــوف
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ـ
ـ
ـ
ـ
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عـ ـل ــى خـ ـ
ٍ
ف ــي «ه ـي ـئ ــة األرك ـ ـ ـ ــان» م ــن أن ي ـكــون
ج ــوه ــر االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات م ــوجـ ـه ــا نـحــو
ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ،ويـخـفــف منسوبها
إلـ ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،وهـ ــو مــا
ي ـل ـق ــي عـ ـ ــبء ال ـف ـش ــل ع ـل ــى ال ـج ـي ــش.
ل ـ ـكـ ــن ،ي ـ ـبـ ــدو أن ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ــوظ ـي ــف
السياسي ملضمون التقرير في سياق
الـخـصــومــات وال ـصــراعــات الداخلية
ب ـ ـ ــدأ م ـ ــع عـ ـض ــو املـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزاري
امل ـص ـغ ــر ،ي ــوف ــال ش ـطــاي ـن ـتــس ،ال ــذي
أل ـقــى املـســؤولـيــة عــن إعـ ــداد الجيش
مل ــواج ـه ــة األنـ ـف ــاق ع ـلــى ع ــات ــق وزي ــر
األمن آنذاك ،موشيه يعلون ،ورئيس
األركان ،بني غانتس.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح شـ ـط ــايـ ـنـ ـت ــس أن أع ـ ـضـ ــاء
املجلس الوزاري املصغر ال يفترض أن
يراقبوا أعمال الجيش ،إنما من يجب
أن يقوم بذلك ،هو وزير األمن ورئيس
األرك ــان ،كــذلــك فــإن «املجلس ال ــوزاري
ليس هو من يدير الحروب».

