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العالم

العالم

سوريا

السعودية

الجديدة»:
«العوامية
ّ
ٌ
رقص «سلماني» على أنقاض «المسورة»

وفود تركية إلى واشنطن مجددًا

«البنتاغون» بدأ سحب
«العتاد» العسكري
في موازاة إعالن إجراء زيارات تركية
مرتقبة للعاصمة األميركية ،للوصول
إلى «تفاهمات ترضي الطرفين» في شأن
ّ
شرقي الفرات ،أكد «التحالف الدولي»،
كما أوساط «البنتاغون» ،إطالق عملية
«االنسحاب» ،بدءًا بالعتاد العسكري ال الجنود
بعد أقل من شهر على إعالن الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ق ـ ـ ــراره
سحب ق ــوات ب ــاده مــن ســوريــا ،خرج
«التحالف الدولي» ليؤكد بدء عملية
االنسحاب أمــس ،رغــم كــل التجاذبات
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة بني
م ـســؤولــن رس ـم ـيــن أم ـيــرك ـيــن حــول
ش ـ ـ ـ ــروط ه ـ ـ ــذا االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب وجـ ــدولـ ــه
الــزمـنــي .إع ــان «الـتـحــالــف» ه ــذا ،جاء

عبر بــريــد إلكتروني أرسـلــه املتحدث
ب ــاسـ ـم ــه شـ ـ ــون راي ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،إلـ ـ ــى وك ــال ــة
«أسوشييتد بــرس» األميركية ،يقول
فيه إن الواليات املتحدة «بدأت عملية
االنـ ـسـ ـح ــاب امل ـ ـ ـ ــدروس م ــن س ــوري ــا»،
م ــن دون ال ـخ ــوض ف ــي تـفــاصـيــل تلك
الـعـمـلـيــة وم ــداه ــا الــزم ـنــي امل ـف ـتــرض.
وبـعــد ســاعــات عـلــى نـقــل الــوكــالــة نبأ
ب ــدء «س ـحــب الـ ـق ــوات» ،عـ ــادت لحذفه
ّ
ومعرفاتها الرسمية على
من موقعها
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ونقل
نسخة جديدة منه عن لسان مسؤول
عسكري أمـيــركــي ،تفيد بــأن مــا جرى
حتى اآلن هو سحب كمية من العتاد
العسكري ،ال العسكريني .وبمعزل عن
اللغط الذي انتقل من التصريحات
هذا
ِ
الـسـيــاسـيــة إل ــى األوسـ ــاط العسكرية،
ن ـش ــرت عـ ــدة وس ــائ ــل إع ـ ــام أمـيــركـيــة
تأكيدات من مصادر في وزارة الدفاع
األم ـيــرك ـيــة ،ل ـبــدء عـمـلـيــة االن ـس ـحــاب.
وأش ــارت تلك األوس ــاط اإلعالمية إلى

إيطاليا تدرس فتح سفارتها في دمشق
أعلنت الحكومة اإليطالية أنها بدأت نقاشات حول إعادة فتح سفارتها في
دمشق ،وذلك بعد تسريبات عدة أشارت إلى قرب حدوث مثل هذه الخطوة.
وأكد وزير الخارجية إنزو موافيرو ميالنيزي ،في حديث نقلته وكالة «أنسا»
اإليطالية ،أن بالده تعمل على تقويم مثل هذه الخطوة
وتوقيتها املحتمل ،معتبرًا أن هذا التحرك طبيعي
ومهم في ظل «انتقال الوضع في سوريا نحو الحالة
الطبيعية».
ويأتي اإلعالن من روما ،بعدما خرجت تصريحات
من باريس ولندن هذا األسبوع ،تؤكد أن العاصمتني
ال تدرسان حاليًا إعادة العالقات الدبلوماسية مع
دمشق .وعلى خالف ما تعلنه معظم الدول األوروبية،
فقد احتفظت إيطاليا بعالقات أمنية جيدة مع دمشق،
تخللتها لقاءات متواترة بني مسؤولني أمنيني كبار من
البلدين.
(األخبار)

وصول تعزيزات عسكرية إلى سوريا،
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فـ ــي ت ـي ـس ـيــر االن ـس ـح ــاب
وضـمــان أمــن ال ـقــوات .هــذه التأكيدات
العسكرية زادت من ضبابية املقاربة
األميركية الرسمية حيال قرار «البيت
األب ـ ـي ـ ــض» ،غ ـي ــر أن ص ـح ـي ـفــة «وول
ـدر
سـتــريــت ج ــورن ــال» نـقـلــت ع ــن مـصـ ّ
عسكري قوله إن «البنتاغون» لم يتلق
أي أوامـ ــر جــديــدة (ب ـعــد ق ــرار تــرامــب)
ولحني تلقيه أي جديد ،إن ّ
تم ،سيتابع
العمل وفــق خطط االنسحاب .وأكــدت
ال ـصـح ـي ـفــة أن ق ـط ـعــا ت ـت ـبــع الـبـحــريــة
األميركية بدأت التحرك للمساهمة في
نقل الـجـنــود وامل ـعــدات الـتــي ستغادر
الـشــرق الـســوري .وفــي تعليق املصدر
نـفـســه لـلـصـحـيـفــة ،عـلــى م ــا ص ــدر عن
مستشار األمن القومي جون بولتون،
مــن ش ــروط مـقــرونــة بــاالنـسـحــاب ،قال
ّ
يتغير شيء حتى اآلن ...نحن
إنه «لم
ال نتلقى أوامر من بولتون».
ومع دخول اإلجراءات العسكرية ّ
حيز
التنفيذ ،كشف بولتون أن وفدًا تركيًا
سـ ـي ــزور واش ـن ـط ــن األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل،
لبحث ملف االنـسـحــاب األمـيــركــي من
سوريا .وقــال في حديث إذاعــي أمس،
«إن م ــا ن ـتــاب ـعــه ف ــي ه ــذه امل ـح ــادث ــات
العسكرية ،هو الضمانات واإلجراءات
الالزمة حتى يشعر الجميع باالرتياح
إزاء الكيفية التي سيحدث بها ذلك»،
م ـع ــرب ــا ع ــن أمـ ـل ــه ف ــي أن ت ـس ـفــر ه ــذه
النقاشات «عن نتائج مقبولة من كال
ّ
الطرفني» .وأك ــدت وكالة «األنــاضــول»
ال ــرس ـم ـي ــة وج ـ ـ ــود زي ـ ـ ـ ــارة م ــرت ـق ـب ــة ـ ـ ـ
وإن كــانــت قــد ذك ــرت أن مــوعــدهــا هو
الـخــامــس مــن شـبــاط ولـيــس األسـبــوع
امل ـق ـبــل ـ ـ ـ ـ ي ـف ـتــرض أن ي ـق ــوم ب ـهــا وفــد
تــركــي يــرأســه نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
س ـ ــادات أونـ ـ ـ ــال؛ وهـ ــي تـ ـن ــدرج ضـمــن
إطـ ـ ــار «م ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـم ــل امل ـش ـتــركــة»
بــن تركيا وال ــوالي ــات املـتـحــدة .وجــاء
الـحــديــث عــن تـلــك ال ــزي ــارة فــي م ــوازاة
ج ــول ــة قـ ــادة ال ـج ـيــش ال ـتــركــي ووزي ــر
ال ــدف ــاع خـلــوصــي أكـ ــار ،عـلــى ال ـحــدود
ال ـس ــوري ــة ـ ـ ـ ـ ال ـت ــرك ـي ــة ،وال ـت ــأك ـي ــد مــن
هناك الستعداد أنقرة إلطــاق عملية
عـسـكــريــة ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب .وك ــان

تحتفي السلطات
السعودية ،في هذه األيام،
بانتهاء ما ّ
تسميه مشروع
ّ
المسورة،
تطوير حي
ّ
«مبشرة» بتدشينه خالل
أسابيع .احتفاء يخفي وراءه
الكثير من حيثيات هذه
القضية التي بدأت منذ قرابة
عامين ،فاتحة الباب على
ستطمس
عملية انتقامية ُ
ّ
معالم المنطقة ،وتغربها
عن نفسها

ّ
أكدت أوساط «البنتاغون» أنه لم يتلق أي أوامر جديدة بعد قرار ترامب باالنسحاب (أ ف ب)

الفـتــا أم ــس ،تــأكـيــد مــوسـكــو شكوكها
فــي نيات االنسحاب األمـيــركــي ،برغم
اع ـت ـبــارهــا إيـ ــاه «خ ـط ــوة ف ــي االت ـجــاه
الصحيح» إن حصل .وقالت املتحدثة
ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة،
مــاريــا زخ ــاروف ــا ،إن مــن امل ـهــم انـتـقــال
امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تنسحب
منها ال ـقــوات األمـيــركـيــة إل ــى سيطرة
الحكومة السورية ،مثنية على أهمية
الـحــوار بني دمشق والـقــوى املسيطرة
في شرقي نهر الفرات.
أمــا فــي إدلــب ومحيطها ،وبعد إتمام
االتـ ـف ــاق ب ــن «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام»،
و«حـ ـ ــركـ ـ ــة أحـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» وصـ ـق ــور
ال ـ ّـشـ ــام» ،ف ــي م ـن ــاط ــق ج ـب ــل الـ ــزاويـ ــة،
وقـعــت «تحرير الـشــام» اتفاقًا شبيهًا
مع «جيش األحــرار» ،لتسليم عدد من
ال ـن ـقــاط ف ــي ري ــف ال ــاذق ـي ــة الـشـمــالــي
ال ـشــرقــي وريـ ــف إدلـ ــب الـ ـح ــدودي مع
ل ـ ـ ــواء إسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدرون .وكـ ــانـ ــت «ك ـت ـي ـبــة
ال ـه ـجــرة» الـتــابـعــة لــ«جـيــش األح ــرار»
قد أعلنت قبل أيام ،حيادها في القتال

الجاري بني «تحرير الشام» و«الجبهة
الوطنية» .وفي موازاة سيطرة «تحرير
ال ـشــام» على تلك املـنــاطــق الـحــدوديــة،
أرسلت تركيا أمس تعزيزات عسكرية
إلــى ح ــدود ل ــواء اسـكـنــدرون مــع إدلــب
والــاذقـيــة ،ضمن دبــابــات ومــدرعــات،
على حد ما نقلت وكالة «األناضول».
وفي مقابل الدعوات إلشراك «الجبهة
الــوطـنـيــة» فــي «حـكــومــة اإلن ـقــاذ» ،قال
عضو «مجلس الشورى» في «تحرير
ال ـشــام» ،املـصــري أبــو الفتح الفرغلي،
إن «تحرير الشام» عرضت ذلك سابقًا
على قادة فصائل «الجبهة الوطنية»،
ّ
ل ـ ـكـ ــن «األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء والـ ـتـ ـبـ ـعـ ـي ــة لـ ـل ــداع ــم
وم ـشــاريــع االس ـت ـســام كــانــت الـعــائــق
أمــام التوحد» .وأوضــح الفرغلي عبر
حـســابــه عـلــى «ت ـل ـغ ــرام» ،أن «م ـشــروع
الـهـيـئــة م ـش ــروع واض ــح جـلــي يتمثل
فــي إع ــاء كلمة الـلــه فــي مــا ُي ـحــرر من
مناطق ،والحكم بشرعه والجهاد في
سبيله كخيار استراتيجي للتحرير،
ف ـم ــن ك ـ ــان ه ـ ــذا مـ ـش ــروع ــه ،ف ـه ــو مـنــا

أكد الفرغلي أن
مشروع «تحرير الشام»
هو «الحكم بشرع الله»

ً
عقال وشرعًا ونحن منه» ،مضيفًا أن
«م ــن ك ــان م ـشــروعــه دي ـمــوقــراط ـيــة ،أو
انهزامية واستسالم إلمــاءات الداعم،
أو نـبــذ الـحــل ال ـج ـهــادي ،فــا مـكــان له
بيننا» .وخـتــم بانتقاد واق ــع مناطق
سيطرة الجيش التركي في ريف حلب
الـشـمــالــي «حـيــث تعلو كلمة الـقــانــون
الــوضـعــي ال ـس ــوري وتـنـتـشــر الــرذيـلــة
والفساد» على حد تعبيره.
(األخبار)

ب ـقــوة الـحــديــد وال ـن ــار فــرضــت السلطات
الـ ـس ـع ــودي ــة إرادتـ ـ ـه ـ ــا ع ـل ــى أهـ ــالـ ــي ح ـ ّـي
امل ـس ــورة ،فــي مـنـطـقــة الـعــوامـيــة الـتــابـعــة
ملحافظة القطيف ،فــي املنطقة الشرقية.
ّ
ّ
ّ
الحي بأكملها ،لتحل محلها
أزيلت معالم
ـراج وأسـ ــواق ومـتـنــزهــات ،فــي نـمــوذج
أب ـ ّ
مـصــغــر ملــا يحلم بــه ول ــي الـعـهــد ،محمد
بــن سـلـمــان ،بتحويل اململكة إل ـيــه .إنها
«ال ـعــوام ـيــة ال ـج ــدي ــدة»« .مــركــز حـضــاري
وثـ ـق ــاف ــي واج ـت ـم ــاع ــي ي ـس ـت ـه ــدف ج ــذب
االس ـت ـث ـمــارات وال ـس ـيــاح ،وخــدمــة سكان
ّ
املستمر
القطيف» وفق الترويج الرسمي
م ـن ــذ م ـط ـل ــع األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،حـيــث
أعلنت «أمانة املنطقة الشرقية» االنتهاء
مــن «م ـش ــروع تـطــويــر وس ــط الـعــوامـيــة».
هـ ـك ــذا ،ت ـس ــدل ال ـس ـع ــودي ــة ال ـس ـت ــار على
م ـش ــروع اس ـت ـئ ـصــالــي ،اس ـت ـهــدف طمس
مــآثــر املنطقة ،وتـبــديــل هويتها ،وإنـهــاء
أي طابع ثوري فيها .إنه مجددًا الثأر من
الضارب في تاريخ اململكة ،ولكن
األماكنَ َ ،
هذه املرة بنفس نيوليبرالي «سلماني».
بـ ــدأت رح ـلــة ال ـث ــأر ت ـلــك ف ــي أوائ ـ ــل أي ــار/
م ــاي ــو  ،2017ع ـنــدمــا أط ـل ـقــت الـسـلـطــات
حملة محمية عسكريًا لهدم ّ
حي املسورة،
الـعــائــد ب ـنــاؤه إل ــى مــا ي ـقــارب  400سنة.
ح ـي ـن ــذاك ،ل ــم ي ـكــن ك ــل أه ــال ــي الـ ـح ـ ّـي قــد
اسـتـجــابــوا لــدعــوة الـحـكــومــة إيــاهــم إلــى
إخ ــاء منازلهم مقابل تـعــويـضــات .على
ال ـع ـك ــس م ــن ذل ـ ــك ،ت ـش ـ ّـبــث األهـ ــالـ ــي بـمــا
يعتبرونها ج ــذوره ــم ،معلنني رفضهم
التخلي عنها ،حتى وصل األمــر إلى ّ
حد
اندالع مواجهات أدت إلى سقوط عشرات
الـقـتـلــى وال ـج ــرح ــى ،ب ـعــد ح ـصــار محكم
استمر قرابة  90يومًا .وعلى الرغم من أن
مفوضية األمــم املتحدة السامية لحقوق

اإلن ـ ـسـ ــان عـ ـ ـ ّـدت م ــا تـ ـق ــوم ب ــه ال ـس ـل ـطــات
«ان ـت ـهــاكــا» ،مـطــالـبــة إيــاهــا بــوقـفــه ف ــورًا،
إال أن الـسـعــوديــة أدارت األذن الـطــرشــاء،
وواص ـلــت تدمير ال ـحـ ّـي ،حتى أتــت عليه
بالكامل.
إثـ ــر ذل ـ ــك ،أع ـل ـنــت امل ـم ـل ـكــة «االنـ ـتـ ـص ــار»،
وت ـف ــاخ ــر وزي ـ ــر إع ــام ـه ــا (آنـ ـ ـ ــذاك) ع ــواد
الـ ـع ــواد بــ«تـطـهـيــر ح ـ ّـي املـ ـس ــورة» .وفــي
أع ـ ـقـ ــاب ه ـ ــذا «الـ ـفـ ـت ــح» ب ـخ ـم ـســة أش ـه ــر،
انطلقت عمليات «تـطــويــر» ال ـحـ ّـي ،الــذي
كانت السلطات قد ادعت أنه «ال يحتوي
على آثــار ،وهــدم املـنــازل فيه ال يتناقض
مــع ال ـقــوانــن الــدول ـيــة واملـحـلـيــة لحماية
ال ـ ـتـ ــراث واآلث ـ ـ ـ ـ ــار» .املـ ـف ــارق ــة أن اإلع ـ ــام
ال ــرسـ ـم ــي ع ـ ــاد ،خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
ليشدد على الطابع التراثي لـ«املسورة»،
التي حرص على محو اسمها ،واستبدال
«الـعــوامـيــة ال ـجــديــدة» ب ــه ،مـلـ ّـحــا عـلــى أن
األخ ـ ـيـ ــرة «تـ ـح ــاك ــي الـ ـت ــاري ــخ امل ـع ـم ــاري
للمنطقة» ،وهو ما يؤكد أن السلطات لم
تفارق فعل التضليل الذي دأبت عليه منذ
ٌ
اندالع هذه األزمة .فعل اشتغلت «املنظمة
األوروبـيــة ـ ـ السعودية لحقوق اإلنسان»
ً
ّ
ُ
صدرة في الذكرى
على تفنيد تجلياته ،م ِ
ّ
الحي
األول ــى إلعــان االنتهاء مــن تدمير
تقريرًا تناول عدة مغالطات في السردية
ّ
الـسـعــوديــة ،لـعــل أهمها مــا يــأتــي :زعمت
السلطات أن «املخطط يهدف إلى التقليل
مــن املـخــاطــر االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
واألمنية» ،على اعتبار أن «حـ ّـي املسورة

تؤكد مصادر
مطلعة أن «العوامية
الجديدة» ال تشتمل على
ّ
مبان سكنية
أي ِ

تستخدمه الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة إلدارة
أنشطتها» .لكن الحقيقة أن الـحـ ّـي ،وإن
كان يؤوي بالفعل عددًا من املطلوبني ،إال
أن هؤالء كانوا يتوارون في أزقته الضيقة
الـ ـت ــي ال ت ـس ـت ـط ـيــع اآلل ـ ـيـ ــات ال ـع ـس ـكــريــة
دخ ــولـ ـه ــا ،خ ـش ـيــة م ــواج ـه ــة م ـص ـيــر مــن
سبقهم من مطلوبني بتهمة «التظاهر»،
لــم يخضعوا لـ«تحقيقات شـفــافــة» ُ ،ولم
َّ
ُيـمــكـنـ ُـوا مــن «محاكمة عــادلــة» ،بــل ش ِّهر
ِّ
بهم وشــوهــت سمعتهم ،وهــو مــا يحمل
آخ ــري ــن ع ـلــى رفـ ــض املـ ـث ــول أم ـ ــام ج ـهــاز
قضائي معطوب في ّ
الحد األدنى.
تـعـتـقــد ال ـس ـل ـطــات أن ـه ــا بـقـضــائـهــا على
ّ
حي املسورة ،معقل املطلوبني ،ستتمكن
مــن إط ـفــاء آخ ــر ج ــذوة لـلـحــراك الشعبي،
ّ
ال ـ ـ ــذي ك ــان ــت قـ ــد ت ـم ــك ـن ــت مـ ــن إض ـع ــاف ــه

واشنطن :تلويح «ديمقراطي» بالتحرك ضد الرياض
َ
طالب أكثر من ّ 12
مجلسي الشيوخ والنواب ،بتحميل
مشرعًا أميركيًا ،من أعضاء
ّ
ُ
السلطات السعودية املسؤولية عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي ،مهددين
بالتحرك ما لم تبادر إدارة الرئيس دونالد ترامب باالستجابة لهم .وخالل فعالية
ُ ّ
ً
«احتفاء بحرية الصحافة» ،وصف أكبر عضو
نظمت في مجمع الكونغرس
جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ،مايك ماكول ،مقتل
خاشقجي بأنه «انتكاسة كبرى» في العالقات مع الرياض ،معتبرًا أنه «يتعني
إحداث تغييرات» .وأعلن رئيس اللجنة نفسها ،الديمقراطي إليوت إنجيل ،أنه يعتزم
عقد جلسات في شأن العالقات مع السعودية في األسابيع املقبلة .وكان مجلس
أقر ،في كانون األول /ديسمبر املاضي ،تشريعني ّ
الشيوخ قد ّ
يحمل أحدهما
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي ،ويدعو اآلخر
إلى إنهاء الدعم األميركي لتحالف العدوان على اليمن .لكن مجلس النواب لم ّ
يقر
َ
املذكورين بسبب سيطرة الجمهوريني عليه حينذاك ،وهو ما لم يعد
التشريعني
عليه الحال اليوم ،حيث يعتزم الديمقراطيون الذين فازوا بأغلبية مجلس النواب،
في انتخابات التجديد النصفي األخيرة ،إثارة القضية مجددًا.
(األخبار)

ً
بالترهيب والـقـمــع ،وص ــوال حتى إعــدام
زع ـي ـمــه األبـ ـ ــرز (املـ ـتـ ـح ـ ّـدر م ــن ال ـعــوام ـيــة
ّ
أي ـض ــا) ،ال ـش ـيــخ ن ـمــر ال ـن ـمــر ،الـ ــذي حــلــت
هذا الشهر الذكرى الثالثة لتنفيذ الحكم
بـحـقــه .يـشــابــه ذل ــك مــا اعـتـقــدتــه سلطات
ال ـب ـح ــري ــن م ــن أن ق ـيــام ـهــا ب ـه ــدم «دوار
الـلــؤلــؤة» ،رمــز انتفاضة شـبــاط /فبراير
 ،2011سيسهم في «التخلص من ذكرى
سـيـئــة» ،عـلــى حـ ّـد تعبير وزي ــر خارجية
املـمـلـكــة خــالــد ب ــن أح ـمــد آل خـلـيـفــة .لكن
االعـتـقــاد الـسـعــودي يـبــدو ،كما االعتقاد
البحريني ،نوعًا من الوهم ليس إال ،إذ إن
ّ
«حي
ما أقدمت عليه سلطات اململكة في
املسورة» أدى إلى مضاعفة شعور أهالي
الـعــوامـيــة خـصــوصــا ،واملنطقة الشرقية
عمومًا ،بالغنب ،وتزكية الغضب الكامن
في نفوسهم على التعامل معهم بمنطق
«الفئة الضالة» ،و«العناصر اإلرهابية»،
ّ
وفق التوصيفات التي استخدمها كتاب
ال ـبــاط أخ ـي ـرًا فــي تـنــاولـهــم حــادثــة بلدة
ال ـجــش ال ـتــي وق ـعــت االث ـنــن املــاضــي في
القطيف .هذه الحادثة نفسها ،التي راح
ضحيتها  6شبان ليسوا مـ َ
ـدرجــن على
ّ
ُ َ
«الـقــوائــم ال ـســوداء» املـعــلـنــة ،تجلي واقــع
الحلقة املفرغة التي يــدور فيها النظام،
ّ
ّ
والتي ستظل مولدة لالضطرابات ما لم
يطرأ ّ
تغير على السياسات الرسمية.
يـ ـع ــزز ال ـت ـق ــدي ــر املـ ـتـ ـق ــدم ،أن ـ ــه ح ـت ــى فــي
م ــا ي ـت ـصــل ب ــال ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى ُم ــن ال ـح ـقــوق
املـفــروضــة ألهــالــي املنطقة املـ َّ
ـدمــرة ،تبني
أن الكالم الرسمي ّ
مجرد وعود عرقوبية.
تـ ـعـ ـه ــدت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ،م ـ ــع بـ ـ ــدء ت ـن ـف ـيــذ
امل ـشــروع ،ب ــ«إع ــادة تــوطــن الـسـكــان» ،إال
أن مـصــادر مطلعة أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» أن
«العوامية الـجــديــدة» ال تشتمل على ّ
أي
ـان سكنية ،بــل تقتصر على الصروح
مـبـ ٍ
ذات ال ـط ــاب ــع ال ـت ـج ــاري واالس ـت ـث ـم ــاري.
وف ــي م ــا يـتـصــل بــالـتـعــويـضــات ،أش ــارت
امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن «أي ج ــدي ــد لـ ــم ي ـطــرأ
ُعـلـيـهــا» ،بـعــدمــا قـ ـ ّـدرت الـحـكــومــة مـنــازل
امل َّ
هجرين بأثمان بخسة ،وأجبرتهم على
م ـغــادرت ـهــا ق ـبــل أن ي ـع ـثــروا ع ـلــى بــديــل،
وهــو ما أدى إلــى ّ
تشرد الكثيرين منهم،
بحسب ما أفــادت به «املنظمة األوروبية
ـ ـ السعودية لحقوق اإلنسان» ،التي لفتت
كــذلــك إل ــى أن ــه ل ــم ُي ـع ـ َّـوض إال عـلــى عــدد
محدود من الخاسرين .ووصفت املصادر
ن ـف ـس ـه ــا ال ـ ـهـ ــرج وامل ـ ـ ـ ــرج ال ـ ــدائ ـ ـ َـري ـ ــن فــي
اإلع ــام الـسـعــودي حاليًا بأنهما «حفلة
كـ ــذب» ،مــوضـحــة أن «امل ـبــانــي الـتـجــاريــة
واالسـتـثـمــاريــة سيعود ريعها لـلــدولــة»،
ّ
فـيـمــا سـتـظــل اح ـت ـيــاجــات أب ـن ــاء املنطقة
على مستويات متعددة في أسفل قائمة
األولويات.
(األخبار)

تحليل إخباري

ّ
هامش نتنياهو في قرار الحرب :ضيق ...لكن
علي حيدر
مع كل حملة انتخابية في إسرائيل،
تـ ـتـ ـص ــدر الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
والـ ـ ـخ ـ ــارج إم ـك ــان ـي ــة أن ت ـش ـك ــل ه ــذه
املحطة مناسبة ودافعًا لقيادة العدو
من أجل شن عمليات عسكرية واسعة
في املنطقة لحسابات داخليةُ .يضاف
إلى هذه االعتبارات ،في هذه املحطة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ب ـ ــال ـ ــذات ،قـ ـل ــق رئ ـي ــس
ح ـكــومــة الـ ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
على مستقبله السياسي والشخصي
ب ـف ـع ــل م ـل ـف ــات الـ ـفـ ـس ــاد امل ـت ـه ــم ب ـهــا،
وخـ ــاصـ ــة أن ـ ــه ي ـس ـعــى إل ـ ــى مــواج ـهــة
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ال ـق ـض ــاء ب ـت ـح ـصــن م ـكــان ـتــه شـعـبـيــا
وسياسيًا عبر االنتخابات.
مـ ــن الـ ــواضـ ــح فـ ــي ض ـ ــوء ال ـن ـص ــوص
الـقــانــونـيــة وال ـت ـجــارب الـتــاريـخـيــة أن
لــرئـيــس الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة دورًا
أساسيًا في صناعة القرار السياسي،
لكن املــؤكــد أن هــذا ال ــدور غير مطلق،
إن ـم ــا ي ــأتــي ف ــي س ـي ــاق مـجـمــوعــة من
ال ـع ــوام ــل وال ـج ـه ــات األخ ـ ــرى املــؤثــرة
فــي بـلــورة الـقــرار السياسي واألمـنــي.
ومــن املعطيات املستجدة التي تعزز
ّ
وجــود قيود عليه التعديل الــذي ُسن
قبل أشـهــر ،إذ نقلت صالحية اتخاذ
قـ ــرار ال ـح ــرب إل ــى «امل ـج ـلــس الـ ــوزاري

املـصـغــر» (الكابينت) بعدما كــان من
صالحية الحكومة حصرًا .في بداية
الـتـعــديــل ،أضـيـفــت م ــادة فــي الـقــانــون
الجديد تمنح رئـيــس ال ــوزراء ووزيــر
األمن في حاالت استثنائية صالحية
ات ـخــاذ ق ــرار ال ـح ــرب ،لـكــن ه ــذه امل ــادة
أثــارت ردود فعل داخلية ،األمــر الذي
أدى إلـ ــى الـ ـت ــراج ــع ع ـن ـهــا وإل ـغــائ ـهــا
وإبـ ـق ــاء ق ـ ــرار ال ـح ــرب م ـح ـص ــورًا بيد
«الكابينت».
مــع ذل ــك ،الـشـخـصـيــات األك ـثــر تــأثـيـرًا
في أي قرار عسكري هم رئيس الوزراء
ووزي ــر األمــن ورئـيــس أرك ــان الجيش،
ل ـكــن األول يـبـقــى الـشـخـصـيــة األك ـثــر

تأثيرًا ،مع أن هذا األمر مرتبط بأكثر
م ــن عــامــل وال يـقـتـصــر عـلــى منصبه
الــرسـمــي فـقــط .وقــد تضيق أو تتسع
مـســاحــة تــأثـيــره فــي الــدفــع نـحــو قــرار
الحرب بلحاظ مجموعة من العوامل
املتصلة بتاريخه وخـبــرتــه ومكانته
في الواقع اإلسرائيلي ،وثقة الجمهور
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات بـ ـ ــه ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ب ـت ـنــاغــم
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة واالسـتـخـبــاريــة
م ـع ــه .وق ـب ــل ك ــل ذلـ ــك ومـ ـع ــه ،املــوقــف
األميركي من الخيار الحربي املطروح.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ثـ ـ ـق ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
وامل ــؤس ـس ــات ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة الـتــي
ي ـ ـمـ ــر ب ـ ـهـ ــا نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـيــة

قضايا الفساد املتهم بها كونه بات
تـحــت مجهر مــراقـبــة وســائــل اإلع ــام
والـسـيــاسـيــن وال ـج ـم ـهــور ،لـجـهــة إن
ك ــان سـيــدفــع نـحــو خ ـي ــارات عسكرية
وس ـي ــاس ـي ــة ت ـخ ــدم ــه ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الشخصي أو ال.
عـلــى مـسـتــوى ال ـت ـجــارب الـتــاريـخـيــة،
يؤكد تــاريــخ الكيان اإلسرائيلي منذ
م ــا ب ـع ــد ح ـ ــرب  1948أن ـ ــه ل ــم يـسـبــق
أن فـ ــرض امل ـس ـت ــوى ال ـس ـيــاســي على
الجيش حربًا كان يعارضها ،رغم أنه
من الناحية القانونية يمكن فعل ذلك،
م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن ــه سـبــق أن فــرض
املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي تـ ـح ــت ضـغــط

ّ
تتسع مناورة
رئيس الوزراء عندما
تتالقى توصيات
العسكر مع مصالحه

امل ـقــاومــة ،عـلــى املــؤسـســة الـعـسـكــريــة،
انسحابات كــان يعارضها ،وأبــرزهــا
تحرير  ،2000واألم ــر نفسه ينسحب
ع ـلــى االن ـس ـح ــاب م ــن ق ـطــاع غـ ــزة .في
امل ـقــابــل ،بــإم ـكــان الـجـيــش أن يــوصــي
بـعـمـلـيــات ع ـس ـكــريــة أو بـ ـح ــرب ،لكن
املستوى السياسي يرفضها ويحول
دون ت ـح ـق ـق ـه ــا بـ ـفـ ـع ــل ص ــاح ـي ــات ــه
املنصوص عليها في قانون الحكومة
والجيش.
هـ ـك ــذا ،ي ـت ـضــح أن م ـس ــاح ــة املـ ـن ــاورة
لـ ــدى رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ت ـت ـســع عـنــدمــا
تتالقى توصيات املؤسسة العسكرية
وتقديراتها مع مصالحه السياسية

والحزبية ،األمر الذي يوفر له هامشًا
ف ــي أص ــل ال ـق ــرار وتــوقـيـتــه وأسـلــوبــه
بـ ـم ــا ي ـم ـن ـح ــه ه ــامـ ـش ــا مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا فــي
توظيفه مصالحه ،فتتداخل املصالح
الشخصية واالستراتيجية .في ضوء
ذلــك ،يصبح رئيس الحكومة ،في أي
خـيــار حــربــي يـتـخــذه ،حـتــى لــو كانت
خلفياته فــي العمق ذاتـيــة أو مركبة،
م ـح ـص ـن ــا مـ ــن أي مـ ـس ــاء ل ــة وخـ ـ ــارج
أي ات ـ ـهـ ــامـ ــات ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء امل ــواق ــف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة امل ـن ـت ـق ــدة
ّ
واملشككة التي ال أثر فعليًا لها.
م ــع ذلـ ـ ــك ،ال ي ـم ـكــن اس ـت ـب ـع ــاد تــأثـيــر
مـجــريــات التحقيق مــع نتنياهو في

خلفية قــراراتــه السياسية واألمـنـيــة،
رغــم أن مــن املستبعد ج ـدًا أن يتمكن
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ب ـ ـم ـ ـعـ ــزل عـ ـ ــن ت ــوصـ ـي ــات
ال ـج ـيــش وت ـقــديــراتــه م ــن ال ــدف ــع نحو
حـ ــرب أو م ــواج ـه ــة واس ـ ـعـ ــة .وي ـ ــزداد
هامشه ضيقًا عندما تكون الخيارات
العمالنية املطروحة هي في مواجهة
حــزب الـلــه والجبهة الشمالية ،بفعل
إدراك القيادتني السياسية واألمنية
األثمان الهائلة واالستراتيجية التي
ستدفعها في أي مواجهة واسعة.
ورغـ ــم أن ت ـطــور ق ـ ــدرات امل ـقــاومــة في
غ ـ ــزة ،وامل ـ ـ ـعـ ـ ــادالت الـ ـت ــي اس ـت ـطــاعــت
إرسـ ـ ـ ــاء هـ ـ ـ ــا ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا بـ ـع ــد الـ ـج ــول ــة

األخيرة ،دفعت قادة العدو كي يكونوا
أكـثــر ح ــذرًا فــي مــواجـهــة الـقـطــاع ،فإن
ذل ـ ــك ال ي ـل ـغــي ح ـق ـي ـقــة أن نـتـنـيــاهــو
سيكون أكثر تطرفًا في كل ما يتعلق
ب ــال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،مـ ــن أج ــل
استنهاض الشارع اليميني وتعزيز
التفافه حوله ،وبهدف االلتفاف أيضًا
عـلــى م ــزاي ــدات منافسيه مــن الـيـمــن،
وتوفير غطاء سياسي شعبي يواجه
به اإلجــراءات القضائية ّ املقدرة ،التي
بــات من املؤكد أنها تقض مضاجعه
وتسيطر على أدائه وتكمن في خلفية
الكثير مــن املــواقــف والـخـطــوات التي
أقدم وقد يقدم عليها الحقًا.

