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تقرير قديكون اجتماع «التحالف» في لندن ،أمس ،األول منذالصيف الماضي الذي ال ينتهي بإعالنات حرب صريحة،
بل َ
تواجه الدول بواقع الدعم «القليل» الذي تقدمه للعراق ،في وقت بدا فيه أن المطلوب من االجتماع هو
التركيز على تداعيات الهجمات التي تعرضت لها فرنسا أخيرًا

العبادي يشكو لـ«التحالف»
نقص السالح ...والمال
لـ ــم يـ ـخ ــرج االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـ ــذي ع ـقــده
وزراء خــارج ـيــة  20دولـ ــة مـشــاركــة
ف ــي «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ف ــي لـنــدن،
أمس ،بإعالنات واضحة حول مسار
الـعـمـلـيــات ال ـتــي ت ـقــودهــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة فــي ال ـع ــراق ،فــي وق ــت غــاب
فيه الحديث العلني عن سوريا.
وط ـ ـغـ ــى عـ ـل ــى االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ح ـض ــور
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ح ـيــدر
ال ـع ـب ــادي ،الـ ــذي حـ ــاول لـفــت أنـظــار
املشاركني إلى أن حربهم املعلنة ضد
تنظيم «الدولة اإلسالمية» لم تؤت
ثمارها املزعومة بعد ،فيما تعاني
ب ـغــداد مــن سلسلة أزم ـ ــات ،أبــرزهــا
انخفاض أسعار النفط وتداعياتها

هاموند :نحتاج الى نحو عامين
لطرد «داعش» من العراق
ع ـلــى امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـبــاد وعـلــى
العمليات العسكرية.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،قـ ــال ال ـع ـب ــادي،
خـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ف ــي ل ـنــدن
عـقــب اج ـت ـمــاع «ال ـت ـحــالــف»« ،نــزلــت
أس ـع ــار الـنـفــط إل ــى نـحــو  40باملئة
مــن مستوياتها فــي الـعــام املــاضــي.
واقتصاد العراق وموازنته يعتمدان
بنسبة  85باملئة على النفط ،وهذا
أمر كارثي بالنسبة إلينا» .وأضاف
«ال نريد حدوث انتكاسة لجيشنا...

بـ ـسـ ـب ــب مـ ـش ــاكـ ـلـ ـن ــا املـ ــال ـ ـيـ ــة وت ـل ــك
املتعلقة باملوازنة».
وكــان العبادي قد تطرق في كلمته
خــال االجـتـمــاع إلــى األزم ــة املالية،
مشيرًا الى «ضــرورة أن تكون هناك
مـســاعــدة حقيقية لـلـعــراق» ،مشددًا
في الوقت ذاته على «ضرورة إعادة
جــدولــة مــا بــذمــة ال ـع ــراق مــن ديــون
فــي مــا يـخــص ع ـقــود األس ـل ـحــة ،مع
الحاجة الى التسليح اآلني وتأجيل
ال ــدف ــع الـ ــى وقـ ــت الحـ ـ ــق» .ورأى أن
«دور الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي مـ ـه ــم»،
ل ـك ـنــه دعـ ــا إلـ ــى «زيـ ـ ـ ــادة ال ـض ــرب ــات
الجوية وتسليح قواتنا وتدريبها،
ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى املـ ـس ــاع ــدات املــال ـيــة
لدفع تكلفة الحرب وهــزم عصابات
داعش».
وفي حديث إلى وكالة «أسوشييتد
ب ـ ـ ـ ــرس» ،اشـ ـتـ ـك ــى رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـع ــراق ــي ،أول م ــن ام ـ ــس ،م ــن ع ــدم
التسريع فــي التسليح وفــي تنفيذ
تـعـهــدات تــدريــب ال ـق ــوات الـعــراقـيــة.
وق ــال« :قيل الكثير ...لكن (وجــدنــا)
القليل جدًا على األرض».
وخالل مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره األميركي جون كيري ونظيره
الـبــريـطــانــي فيليب هــامــونــد ،أعلن
العبادي ،أمــس ،أن «الـعــراق بحاجة
الــى أسلحة ،ولــدى املجتمع الدولي
الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ت ـ ــزوي ـ ــده بــاألس ـل ـحــة
الـتــي يـحـتــاج إلـيـهــا» .واض ــاف «أنــا
شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ه ـ ـنـ ــا لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
م ــزي ــد مـ ــن الـ ــدعـ ــم مـ ــن ش ــرك ــائ ـن ــا».

العبادي وكيري خالل مؤتمرهما الصحافي في لندن أمس (أ ف ب)

لكنه أش ــار الــى أن ال ـقــوات املسلحة
العراقية حصلت أخـيـرًا على مزيد
مــن األسلحة .وقــال «تلقينا شحنة
س ــاح أمـيــركـيــة وسـنــدفــع ثـمــن تلك
األسلحة عند ارتفاع أسعار النفط»،
دون ذك ــر مــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل عن
تلك األسلحة.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ك ـي ــري إن «غ ـ ــارات
ال ـت ـح ــال ــف أوق ـ ـفـ ــت ت ــوس ــع تـنـظـيــم
داع ـ ــش ف ــي م ـنــاطــق ه ــام ــة ،مـجـبــرة
إيـ ـ ـ ــاه عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــراجـ ــع ف ـ ــي م ـنــاطــق
أخـ ــرى» ،الفـتــا إل ــى أن «غــايـتـنــا هي
تحرير املناطق التي يسيطر عليها
داعش وتمكني ضحاياها من إعادة
ب ـنــاء حـيــاتـهــم مـ ـج ــددًا» .واسـتـطــرد
ً
قــائــا« :قضينا على نحو  %50من
ق ـ ــادة داع ـ ــش (س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق)»،

مضيفًا «إن ـنــا نسعى إل ــى تجفيف
منابع تمويل داعش وهزيمة الفكر
ال ــذي يمثله ويـجــب تعزيز الجيش
العراقي» .وتابع« :سنواصل ضرب
املتطرفني» ،موضحًا أن «الــواليــات
امل ـت ـح ــدة سـتـعـمــل ع ـلــى ت ــدري ــب 12
ل ــواء فــي ال ـعــراق واملـعــركــة لــن تكون
قصيرة األمد».
وبحث وزراء  20دولة من «التحالف
الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا دول عــرب ـيــة
وتركيا ،خالل اجتماع لندن ،أمس،
ال ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق وسـ ــوريـ ــا
وكيفة الرد على خطر «الجهاديني»
األجـ ــانـ ــب الـ ـ ــذي ت ـص ــاع ــد ال ـحــديــث
حــولــه بشكل مـلـ ّـح بـعــد االع ـت ــداءات
األخيرة في فرنسا.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي

ج ـ ــون ك ـ ـيـ ــري ،م ـف ـت ـت ـحــا االج ـت ـم ــاع
الذي عقد في «النكستر هاوس» ،إن
محاربة تنظيم «الدولة اإلسالمية»
يشكل «تحديًا لهذا الــزمــن» .وأعلن
كيري «وقف تقدم الدولة اإلسالمية
في العراق والتخفيف من مواردها
املالية وقدرتها على جلب مقاتلني
ً
أجـ ــانـ ــب» ،ق ـبــل أن ي ـس ـت ــدرك ق ــائ ــا:
«ال يــزال أمامنا الكثير من العمل».
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى ال ـه ـج ـمــات األخ ـي ــرة
فـ ـ ــي ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا ،قـ ـ ـ ــال إن «ال ـ ـخـ ــايـ ــا
الـنــائـمــة» مــوجــودة منذ أع ــوام عدة
«فـهــذه املـجـمــوعــات لديها مشاريع
اع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات م ـن ــذ وق ـ ــت ط ــوي ــل ضــد
املصالح الغربية» ،مشيرًا الــى «بن
الدن و 11أيلول في نيويورك».
وق ـ ـ ــال كـ ـي ــري إن االجـ ـتـ ـم ــاع يـمـثــل

تقرير

عباس يختبر والء الفتحاويين بقطع الراتب
غزة ـ سناء كمال
ال ي ـم ـكــن اح ـت ـس ــاب عـمـلـيــة ت ــرق ــن قيد
(تـ ـجـ ـمـ ـي ــد)  220م ــوظـ ـف ــا فـلـسـطـيـنـيــا
يتبعون سلطة رام الله على أنها خارجة
عن أوامــر مباشرة من رئيسها ،محمود
ع ـبــاس ،فــي ظــل ال ـحــرب املـفـتــوحــة بينه
وب ـ ــن الـ ـقـ ـي ــادي امل ـف ـص ــول م ــن «فـ ـت ــح»،
محمد دحالن ،أيضا بأمر منه .جزء من
تهديدات عباس بدأ يطبق بحق من هم
حول دحالن على قاعدة أن «صاحب املال
هــو صــاحــب الـ ـق ــرار» ،تـمـهـيــدا للتهديد
األكـبــر بطرد غــزة «املـتـمــردة» مــن ملعب
السلطة «بال عــودة» ،إذا تحالف دحالن
مع حركة «حماس» ،التي ال ترى مانعا

عدد ممن أوقفت رواتبهم
نفوا أي صلة لهم بأنصار دحالن
في ذلك ما دام «يخدم الوطن واملواطن».
وبمراجعة سريعة لكشف األسماء التي
أوقفت رواتــب اصحابها ،واكتشفوا ما
ج ــرى لـهــم م ــع ص ــرف حـكــومــة الـتــوافــق
 %60من رواتــب الشهر املاضي (بسبب
الـ ـعـ ـق ــوب ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة) ،ي ـظ ـه ــر أن
املـ ـتـ ـض ــرري ــن هـ ــم مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب ال ــرت ــب
العالية ،وأن ج ــزءا منهم ُ
«حـ ّـمـلــوا عبء
املـ ــواج ـ ـهـ ــة فـ ــي االنـ ـتـ ـف ــاضـ ـت ــن األول ـ ــى
والثانية ،وتبعات سيطرة حماس على

غــزة بالقوة» ،كما يؤكد عــدد من كــوادر
وق ـ ــادة «ف ـت ــح» مـمــن رصـ ــدت إف ــادات ـه ــم،
مع تحفظهم على التصريح بأسمائهم
خوفا من قطع رواتبهم بصورة نهائية.
وي ــرى ه ــؤالء أن أب ــو م ــازن يــراهــن على
إص ــاب ــة «ع ـص ـف ــوري ــن ب ـح ـجــر واح ـ ــد»،
إذ يـ ـض ــرب «املـ ـص ــالـ ـح ــة ال ــدح ــانـ ـي ــة ـ
الحمساوية» ،بعد أن ُيثبت لـ«حماس»
أن دحالن غير قادر على اإليفاء بوعوده
املالية لغزة اذا لم يستطع توفير رواتب
ألنـ ـص ــاره ،وم ــن نــاحـيــة أخـ ــرى فرئيس
ال ـس ـل ـطــة ي ـع ــاق ــب «ال ــدح ــانـ ـي ــن» عـلــى
تأييدهم قائدهم الذي فصل من الحركة.
فــي النقطة األولـ ــى ،رد الـقـيــادي املـقــرب
مــن دح ــان ،سمير امل ـش ـهــراوي ،بالقول
إنهم باشروا «اإلجراءات الالزمة لتوفير
شبكة أم ــان مالية لـعــائــات مــن توقفت
رواتـبـهــم ،وسـيـكــون التنفيذ خــال أيــام
قـلـيـلــة» .كـمــا رد امل ـت ـض ــررون بإعالنهم
أنهم سيخوضون «إج ــراءات قانونية»
السـتـعــادة حقوقهم ،وعـقــدوا يــوم أمس
اجتماعا فــي غــزة نــاشــدوا فيه االتـحــاد
األوروبي ومؤسسات حقوقية بالضغط
على حكومة التوافق إلعادة رواتبهم.
اذا نجح عباس ،يكون برأيهم قد حقق
أحد مراديه ،إما إحباط توافق «حماس»
ودحـ ــان ،أو التخلص نهائيا مــن غــزة
وأعبائها ،إذ يؤكد مصدر مـســؤول في
رام الله ،لـ«األخبار» ،أن أبو مازن أوصل
املـ ـس ــؤول ــن وامل ـس ـت ـش ــاري ــن مـ ــن حــولــه

إل ــى مــرحـلــة صـ ــاروا يـخـشــون لـفــظ اســم
دحالن أمامه أو حتى في الغرف املغلقة،
مضيفا« :عباس يستخدم قضايا فساد
إداري وم ــال ــي وأخ ــاق ــي ارتـكـبـهــا عــدد
م ــن املـ ـس ــؤول ــن ويـ ـه ــدده ــم بـفـضـحـهــم
ومقاضاتهم اذا أعلنوا معارضتهم له،
وم ــن ه ــؤالء مـتـحــدثــون بــاســم األج ـهــزة
األمنية والحكومة والحركة ،سابقون أو
حاليون».
ويـتــابــع امل ـص ــدر« :ف ــي رام ال ـلــه يصمت
الجميع ،فيما يرتعب آالف املوظفني في
غزة من فكرة قطع رواتبهم» ،كاشفا أن
ه ــذه الــدفـعــة ( )220لــن ت ـكــون األخ ـيــرة،
بل «بالون اختبار للفتحاويني من أجل
حثهم على تقديم الوالء لعباس».
لــم يمض وقــت كثير على ره ــان عباس

على الــوالء ،فسرعان ما أعلى عدد ممن
قطعت رواتـبـهــم صــوتـهــم ،ومنهم عالء
ش ـمــالــي ال ـ ــذي ق ـ ــال« :أن ـ ــا م ــع الـشــرعـيــة
الفتحاوية ،ومع الرئيس محمود عباس.
نـحــن انـتـخـبـنــاه ويـبـقــى ه ــو شرعيتنا
حتى إجراء انتخابات رئاسية وتغييره
دي ـم ــوق ــراط ـي ــا» ،م ــوض ـحــا أنـ ــه ل ــم يكن
يعلم أن الفعالية التي ُدعــي إليها ،قبل
أسابيع ،ستكون مساندة لدحالن ،وإال
«ملا حضرتها من األساس».
ال ـحــال ت ـكــررت مــع العميد عـبــد الـجــواد
زي ـ ــادة ،الـ ــذي أك ــد ق ــائ ــا« :ل ـس ـنــا أت ـبــاع
دحـ ــان وال نـنـتـمــي إل ــى جـمــاعــة أخ ــرى
ف ــي فـ ـت ــح ...نـحــن أب ـن ــاء الـفـتــح ال غـيــر»،
مستدركا« :كل من يحاول تفتيت الحركة
ب ــن دحـ ــان وعـ ـب ــاس ،يـصـغــر امل ـشــروع

غادرت أمس ست حافالت مسافرين في اليوم األخير من الفتح الجزئي لمعبر رفح (آي بي ايه)

ال ــوط ـن ــي وي ــري ــد ت ـق ــزي ــم فـ ـت ــح» .وي ــرى
ش ـمــالــي وزي ـ ـ ــادة ،وآخ ـ ـ ــرون ،أن «تــرقــن
قيدهم» جــاء بناء على «تقارير كيدية»
مــن بعض زمــائـهــم الــذيــن يسعون إلى
تــوسـيــع ال ـف ـجــوة ب ــن ع ـبــاس ودحـ ــان،
آم ـلــن أن ي ـعــود الــرئ ـيــس ع ــن «خـطــوتــه
غير املـبــررة بمسوغ قانوني أو ارتكاب
جرم على يد املجمدين» .من وجهة نظر
أخرى ،فإن دحالن قد ينتهز هذه الفرصة
لتعزيز امللتفني حوله إذا ما أصر عباس
على توسيع دائ ــرة قطع ال ــروات ــب ،لكن
األول لن يستطيع فعل ذلك بسرعة ،فهو
بحاجة إلى املزيد من األشهر لرؤية هل
سيفصل آخرون من «فتح» حتى يعمل،
لو كان قادرا ،على تأمني رواتبهم ،سعيا
إلى انشاء حالة شبه حكومية ،أو وضع
تنظيمي واضح داخل الحركة .وإذا وفر
دحالن لعناصره بدال ماليا فإن املشهد
يخلص إلى حالة كاريكاتورية ،إذ تعجز
«حماس» والسلطة عن صرف راتب كامل
ملوظفيهما ،فيما يساند دحالن عناصره
بقوة ،مع االنتباه إلى فارق العدد.
وملحاولة استيضاح الخطوات املقبلة،
حـ ـ ــاولـ ـ ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مــع
مسؤولني في السلطة ،فأكدت وزارة املال
أنه ال معلومات لديها عن هذه القضية،
ف ـي ـمــا أغـ ـل ــق امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم األجـ ـه ــزة
األمـنـيــة ،عــدنــان الضميري ،هاتفه بعد
تصريحاته األخـيــرة التي أدلــى بها في
املوضوع.

