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فلسطين

ـمانية»
هي :وقف تسليح «الوحدات» الكردية
ّ
وجمع األسلحة التي ُسلمت بالفعل؛
وانـسـحــاب املقاتلني األك ــراد مــن غرب
نهر الفرات؛ إلى جانب اتخاذ خطوات
ق ــان ــونـ ـي ــة مـ ـلـ ـم ــوس ــة ض ـ ــد ال ــداعـ ـي ــة
اإلسـ ــامـ ــي ف ـت ــح الـ ـل ــه غ ــول ــن .وذه ــب
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ن ــور ال ــدي ــن جــانـيـكـلــي،
خ ــال مـشــاركـتــه ف ــي اج ـت ـمــاع لـ ــوزراء
دفــاع دول «التحالف الــدولــي» ،أمــس،
ف ــي ال ـعــاص ـمــة اإلي ـطــال ـيــة رومـ ـ ــا ،إلــى
الـقــول إن بــاده تنتظر الــدعــم الــدولــي
لعملية «غصن الزيتون» .ومن جانبه،
ج ـ ــدد األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ــ«حـ ـل ــف ش ـمــال
األطلسي» يانس ستولتنبرغ ،تأكيده
املـ ـخ ــاوف األم ـن ـيــة امل ـش ــروع ــة ألن ـق ــرة،
مضيفًا أنــه يجري اتـصــاالت منتظمة
مــع املـســؤولــن األتـ ــراك بـشــأن الــوضــع
ف ــي سـ ــوريـ ــا .وع ـل ــى األرض ،تــابـعــت
تركيا عدوانها العسكري على منطقة
عفرين ،عبر استهداف سالح املدفعية
ل ـعــدد كـبـيــر مــن ال ـب ـلــدات وال ـق ــرى ،في
وقـ ـ ــت واص ـ ـلـ ــت ف ـي ــه الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـب ــري ــة
ضغطها على محيط ناحية جنديرس
(جـنــوب غــرب) فــي محاولة للسيطرة
على التالل الرئيسية املحيطة بها.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،انـ ـتـ ـق ــد وزي ـ ــر
الخارجية الــروســي سيرغي الفــروف،
التعاطي األميركي مع امللف السوري،
معتبرًا أن واشنطن تنوي اإلبقاء على
وج ــوده ــا الـعـسـكــري مل ــدة طــويـلــة في
ســوريــا «إن لــم يكن لــأبــد» .وق ــال في
مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي
ديدييه رينديرز ،إن «الواليات املتحدة
ت ـقــول إن ـهــا تــرغــب ف ــي ال ـب ـقــاء إل ــى أن
ت ـن ـط ـلــق ع ـم ـل ـيــة س ـي ــاس ـي ــة م ـس ـت ـقــرة
مقبولة للجميع ،وه ــذا يعني تغيير
الـحـكــم» ،مضيفًا أن «ال ـخـطــوات التي
تتخذها الواليات املتحدة في سوريا،
ت ـه ــدف إلـ ــى إنـ ـش ــاء ش ـبــه دول ـ ــة تمتد
مــن شــرق نهر الـفــرات وحـتــى الـحــدود
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة» بـ ـشـ ـك ــل ي ـ ـق ـ ـ ّـوض وح ـ ــدة
األراضي السورية.
(األخبار)

ّ
السلطة ترفض تسلم «المطلوب» عاصي:

تنسيق أمني «على المقاس»
ال تنجح السلطة الفلسطينية
أمام
في تجميل صورتها ّ
شعبها ،فبينما ترفض تسلم
المطلوب عبد الكريم عاصي،
حتى تحت عنوان حمايته،
كما كانت تروج العتقالها
مقاومين سابقًا ،هي
نفسها أمس التي أرجعت
ليس جنديين إسرائيليين دخال
جنين بالخطأ فحسب ،بل
ُأعادت قطعة السالح التي
أخذت منهما

نابلس ــ األخبار
أربعة أسابيع مضت على قرار «املجلس
امل ــرك ــزي» الفلسطيني ب ــدورت ــه الثامنة
وال ـع ـشــريــن وق ــف الـتـنـسـيــق األم ـن ــي بني
السلطة والـعــدو اإلســرائـيـلــي ،وذلــك بعد
عــامــن آخــريــن عـلــى تــوصـيــات مشابهة،
ل ـك ــن ال يـ ـ ــزال ال ـت ـن ـس ـيــق «ع ـم ـي ـق ــا» عـلــى
األرض ،وف ــق وص ــف وزيـ ــر أم ــن ال ـعــدو،
أفيغدور ليبرمان.
وجاءت إشادة ليبرمان بالتنسيق األمني
م ــع الـسـلـطــة ف ــي أع ـق ــاب إن ـق ــاذ األج ـهــزة
الفلسطينية جنديني إسرائيليني دخال
مــديـنــة ج ـنــن ،شـمــالــي الـضـفــة املـحـتـلــة،
م ــن ط ــري ــق ال ـخ ـطــأ ،وت ــأم ــن خــروجـهـمــا
مـ ــن امل ــديـ ـن ــة ب ـ ـسـ ــام ،ثـ ــم إع ـ ـ ـ ــادة قـطـعــة
ال ـ ـسـ ــاح الـ ـت ــي غ ـن ـم ـهــا الـفـلـسـطـيـنـيــون
منهما .وحــول هــذه الــواقـعــة ،قــال الوزير
اإلسرائيلية إن للتنسيق «نتائج جيدة...
السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية
يستحقون كلمة طيبة».
إعــام العدو أيضًا أضــاء بصورة مكثفة
على حــادثــة جـنــن ،وعـكــس رض ــا جيش
الـ ـع ــدو ع ــن أداء أجـ ـه ــزة ال ـس ـل ـطــة ال ـتــي
منعت ما وصفه بـ«شالل دماء» ،و«حمت

املـجـنــديــن مــن سـيـنــاريــو قـتــل الجنديني
اإلسرائيليني في رام الله عام .»2000
لكن ،في حالة الشاب املطارد عبد الكريم
عــاصــي ،وه ــو مـنـفــذ عملية طـعــن وقتل
الحاخام املتطرف ايتمار بن غال بالقرب
مــن مـسـتــوطـنــة «أرئ ـي ــل» وس ــط الـضـفــة،
ّ
يــرفــض أم ــن الـسـلـطــة تـســلــم ال ـش ــاب من
ذوي ــه وحـمــايـتــه داخ ــل مـقــارهــم األمنية
عـلــى غ ــرار ح ــاالت مـشــابـهــة ،أق ــدم األمــن
ف ـي ـهــا ع ـلــى «ال ـت ـح ـف ــظ» ع ـلــى مـطـلــوبــن
ت ـح ــت ذري ـ ـعـ ــة ح ـم ــاي ـت ـه ــم مـ ــن مــاح ـقــة
االح ـتــال ،وهــو مــا يعني بعبارة أخــرى
تحويل مصير عاصي إلى غير االعتقال،
أي القتل.
ويأتي رفض السلطة تسليم عاصي لها،
رغم أن هذه املهمة سبق أن فعلتها وكانت
م ــن ج ـم ـلــة امل ـت ـف ــق ع ـل ـيــه ب ــن الـجــانـبــن
اإلسرائيلي والفلسطيني فــي برتوكول
األمن .وحدث في التسعينيات مع بدايات
السلطة ،وخ ــال االنـتـفــاضــة الـثــانـيــة ،أن
اح ـت ـجــز األم ـ ــن الـفـلـسـطـيـنــي املـ ـئ ــات من
ك ــوادر «ح ـمــاس» و«ال ـج ـهــاد اإلســامــي»
وحتى «فتح» إما لوقف العمليات ،وكانت
ال ــذري ـع ــة «ت ــوف ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة» ،وإم ـ ــا في
برنامج حل مشكلة املطلوبني بعد عملية
«السور الواقي».
ب ـمــراج ـعــة ع ــدد م ــن املـ ـص ــادر ،أف ـي ــد بــأن
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ف ــي نــاب ـلــس (ش ـم ــال)
رفـضــت طلب ذوي عــاصــي تسليمه لهم
وإب ـ ـقـ ــاءه ب ـح ــوزت ـه ــم ،وذل ـ ــك ب ـح ـجــة أنــه
يـحـمــل ال ـهــويــة ال ــزرق ــاء (اإلســرائ ـي ـل ـيــة)،
وأيـضــا كــي ال تتحمل املــؤسـســة األمنية
ت ـب ـعــات ت ـس ـل ـمــه ،ألنـ ــه س ـبــق ف ــي ح ــاالت
أخرى إخفاق السلطة في توفير الحماية
لعناصر املقاومة من مالحقات االحتالل،
واملثال الكبير على ذلك ما حدث مع األمني
العام لـ«الجبهة الشعبية» أحمد سعدات
و«خلية زئيفي» عام  2006حينما اقتحم
جيش العدو سجن أريحا واعتقلهم.
حتى بعد هــذه الـحــادثــة بسبع سـنــوات،
لم تستطع السلطة أن تمنع اعتقال ثالثة
مــن عـنــاصــرهــا سـ ّـبـبــوا مـقـتــل مستوطن
في محيط قبر يوسف شرق نابلس عام

 2011أثناء محاولتهم تفريق مجموعة من
املـسـتــوطـنــن دخ ـلــت املــدي ـنــة دون تنسيق
أم ـن ــي .ورغ ـ ــم أن مـحـكـمــة عـسـكــريــة أج ــرت
محاكمات داخلية حكمت بموجبها عليهم
بالسجن ستة أشـهــر فــي سـجــون السلطة،
اح ـت ـجــت إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى األحـ ـك ــام ،ف ـعــادت
السلطة وحكمت على الثالثة بالسجن ملدة
عــام وعلى رابــع بثالثة أع ــوام .وبمجرد أن
أفرجت عنهم بعد قضاء محكوميتهم ،أعاد
جيش العدو اعتقالهم.
ثان ،تستمر املالحقة اإلسرائيلية
من جانب ٍ
الحثيثة لعاصي ،وقد ضايق جيش العدو
عـلــى مـ ــدار األي ـ ــام املــاض ـيــة أق ـ ــارب ال ـشــاب،
واع ـت ـق ــل عـمـتــه وعـ ـ ــددًا م ــن أقـ ــاربـ ــه ،وده ــم
بيوتهم بحثًا عنه ،رغم مرور نحو أسبوع
على املواجهات العنيفة بني الشبان وقوات
العدو في نابلس ،عندما أدت إلى استشهاد
شاب وإصابة مئة ،مع العلم أن العدو اقتحم
املدينة فــي ذلــك الــوقــت دون إب ــاغ الجانب

الفلسطيني بعدما وصلته معلومات عن
وجود املطلوب في منزل والده.
م ــع ذلـ ــك ،يـتـبــن يــومــا ب ـعــد ي ــوم أن هــذا
التنسيق ،فــي أحـســن أحــوالــه وأسوئها،
ه ــو تـنـسـيــق م ــن طـ ــرف واحـ ـ ـ ــد ،تـحـتــرم
بموجبه السلطة التزاماتها تجاه العدو
ك ــاف ــة ،ف ـي ـمــا ال ي ـح ـت ــرم األخـ ـي ــر أي ـ ــا مــن
التزاماته ،وهو ما يتجلى باالقتحامات
الـيــومـيــة مل ــدن وب ـل ــدات الـضـفــة املصنفة
مناطق «أ» وفق اتفاقية أوسلو .وبينما
ال تـمـلــك األج ـه ــزة الفلسطينية أي قــرار
ج ــدي ،أو لــربـمــا قـ ــدرة ،لــوقــف التنسيق
مــع ال ـعــدو ،فهي تحت الضغط الشعبي
توحي بأنها تخفضه ،ولعل رفض تسلم
عاصي أص ــاب عصفورين بحجر :هـ ٌ
ـرب
من املسؤولية عن مصير الشاب ،خاصة
ف ــي ظ ــل نـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة إلع ــدام ــه مثل
ٌ
وظهور بمظهر
من سبقه من مطلوبني،
الرافض للتنسيق.

التميمي في «جلسة مغلقة» وتأجيل متواصل
للمرة الرابعة ،مثلت الشابة عهد التميمي،
في جلسة مغلقة أمام محكمة عسكرية
أمس .وأمر قاضي املحكمة بإخراج
الصحافيني من القاعة ،على اعتبار أن عهد،
ُ
البالغة  17عامًا ،ستحاكم كقاصر ،وسمح
بدخول ذويها فقط .ودخلت التميمي القاعة،
الواقعة بالقرب من القدس املحتلة وقد
ُ
كبلت يداها ورجالها ،ولم تكد تبتسم إال
عندما التقط صحافيون صورًا لها ،فيما
خاطبها والدها باسم بصوت عال وهو
ً
ِّ
يلوح لها بيده قائال« :خليك قوية ...انت
منتصرة» .وعقدت الجلسة ملدة ساعتني
تقريبًا قبل تعليقها حتى  11آذار املقبل،
فيما تواجه عهد  12تهمة ،يمكن جراءها أن
تواجه عقوبة بالسجن ملدة طويلة في حال
إدانتها ،كذلك من املفترض أن تمثل والدتها
ناريمان ،وقريبتها نور أمام املحكمة
نفسها في وقت الحق الثالثاء املقبل.
(أ ف ب)

اليمن

«اإلصالحيون» في دائرة االغتياالت أيضًا :مشروع إماراتي لتصفية الخصوم؟
تعمل تل أبيب
جاهدة على ترميم
صورة الخسارة

كانت قد وضعت على طاولة البحث
ف ــي ت ــل أب ـ ـيـ ــب» .ون ـق ــل ب ــرغ ـم ــان عــن
مـ ـص ــدر ع ـس ـك ــري إس ــرائ ـي ـل ــي رف ـيــع
املستوى قوله« :لقد أدان الروس علنًا
انتهاك إسرائيل للسيادة السورية.
قــالــوا ذل ــك عـلـنــا ،ول ــم يكتفوا بقوله
ف ــي م ـحــادثــات مـغـلـقــة غـيــر عـلـنـيــة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ال ـت ـك ـت ـي ـكــي
امل ـحــدود بــن إســرائـيــل وروس ـي ــا ،لم
ّ
يؤد إلى دفع روسيا لفهم احتياجات
إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل .مـ ـ ــع اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب انـ ـتـ ـص ــار
(ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار) األسـ ــد،
طلبت إســرائ ـيــل مــن روس ـيــا ضمان
مغادرة اإليرانيني األراضي السورية
بعد انتهاء الحرب ،إال أن هذا الطلب
قــوبــل بــام ـبــاالة ف ــي مــوس ـكــو ،الـتــي
تــرغــب فــي بـنــاء مــوطــئ ق ــدم آم ــن في
الشرق األوسط ،وسياستها تقتضي
امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ع ــاق ــات ج ـي ــدة مــع
إيران».

يعود مسلسل االغتياالت بقوة إلى مدينة عدن جنوبي
َ
اليمن ،في وقــت يستمر َ فيه التوتر بني طرفي املعركة
األخيرة في املدينة ،ممثلني في حكومة أحمد عبيد بن
دغر و«املجلس االنتقالي الجنوبي» .ومع تجدد عمليات
التصفية ،التي تستهدف خصوصًا شخصيات أمنية
وأئمة ومشايخ ،تتجدد االتهامات املوجهة إلى اإلمارات
بالوقوف خلف تلك العمليات ،في مسعى منها للتخلص
مــن خصومها أو حـتــى مــن تحتمل أنـهــم خصومها.
اتهامات ال يقتصر إطالقها على القيادات والفصائل
الجنوبية املناوئة ألبو ظبي ،بل يشمل كذلك شخصيات
«إصالحية» لم تعد تجد حرجًا في انتقاد السياسات
ال ـس ـعــوديــة  -اإلم ــاراتـ ـي ــة ،وتــوصـيـفـهــا ب ــ«االح ـت ــال»،
و«ال ـب ـلـط ـجــة» ،و«املـيـلـيـشـيــاويــة» ،خـصــوصــا أن أحــدث
عـمـلـيــات االغ ـت ـي ــال اس ـت ـهــدفــت رئ ـيــس دائ ـ ــرة التنظيم
والتأهيل في الحزب ،شوقي كمادي.
املفارقة أن كمادي ال ُي ّ
عد من ضمن الجناح السياسي
ً
فــي الـحــزب ،وأن لشخصه ثـقــا ورمــزيــة يتجاوزان
ح ــدود «اإلص ـ ــاح» ،مثلما أثـبـتــت ردود الـفـعــل على
حادثة مقتله ،واملشاركة الشعبية في تشييعه .وهذا
ما يعيد إلى األذهان عمليات اغتيال سابقة كانت قد
استهدفت مشايخ سلفيني من املدرسة املناوئة ألبو
ظبي ،والرافضة للقتال تحت لوائها .استهداف تقرأ
فيه مـصــادر جنوبية محاولة للقضاء على مراكز
الثقل التي تعتقد اإلم ــارات أنها تشكل خطرًا بعيد
األمــد على نفوذها ،خالفًا للسياسيني الــذيــن تبدو

املعركة معهم أكثر سهولة.
صباح أمــس ،أقــدم مسلحان مجهوالن كانا يستقالن
دراجــة نارية على إطالق النار على كمادي ،بينما كان
متجهًا بسيارته إلى مقر عمله في مديرية املعال ،ما أدى
إلى مقتله على الفور ،فيما الذ املسلحان بالفرار .هذه
الطريقة هي نفسها التي اغتيل بها ،أيضًا ،في الفترة
املــاضـيــة ،مشايخ سلفيون مــن بينهم عــادل الشهري،
فهد الـيــونـســي ،يــاســن الـعــدنــي ،عبد الــرحـمــن العدني،
راوي العريقي ،وغيرهم .ما يجمع بني هؤالء جميعًا هو
«تمردهم» على «البوتقة السلفية» التي أرادت أبو ظبي
انضواء الجميع في إطارها تحت قيادة الوزير املقال،
هاني بن بريك.
م ــن ه ـنــا ،سـ ُـهــل تــوجـيــه االت ـه ــام بــاملـســؤولـيــة ع ــن تلك
االغتياالت إلى اإلمارات ،خصوصًا أن األخيرة لم تحجم،
عبر أذرع ـهــا العسكرية واألمـنـيــة ،عــن تنفيذ عمليات
تضييق واعـتـقــال ومــاحـقــة بحق السلفيني .عمليات
لم يسلم منها ،كذلك« ،اإلصالحيون» املعارضون ألبو
ظبي ،الذين بدا أمس وكأن الكيل قد طفح بهم ،وال سيما
أن اغتيال كمادي يعقب صفعة قوية تلقتها «الشرعية»
عبر سيطرة ميليشيات «الـحــزام األمـنــي» على معظم
مقارها ومواقعها في عدن.
وفيما لم يتهم بيان النعي الـصــادر عن رئيس الدائرة
اإلعــامـيــة ل ــ«اإلص ــاح» فــي ع ــدن ،خــالــد ح ـيــدان ،طرفًا
محددًا باملسؤولية عن «حادثة االغتيال اآلثمة»ّ ،
حملت
ّ
الناشطة املعلقة عضويتها في الـحــزب ،توكل كرمان،

اإلم ــارات ،املسؤولية عن مقتل كـمــادي ،معتبرة أن أبو
ظبي «ترعى ،بصورة ممنهجة ،اغتيال القيادات السلفية
واإلص ــاح ـي ــة ف ــي امل ـنــاطــق الـجـنــوبـيــة حـتــى يـخـلــو لها
ومليليشياتها الـجــو» .وقالت كــرمــان ،في منشور على
«فايسبوك»(« :إننا) سنحاسب محمد بن زايد ومحمد
بن سلمان على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء
شعبنا» .موقف متجدد من شأنه تسعير الجدل بني
َ
جناحي «اإلصالح» ،اللذين يبدو أن السعودية واإلمارات
تدفعان باتجاه إقصاء أحدهما ،وتحديدًا ذلك الذي تمثل
كرمان أحد أبرز وجوهه.
لكن ما بدا الفتًا أمس أن بيانات النعي لم تقتصر على
«اإلص ــاح ـي ــن» ،بــل شـمـلــت أي ـضــا مـســؤولــن رفيعني
من «الشرعية» ،من بينهم نائب الرئيس ،علي محسن
األحمر ،الــذي استنكر «هــذه الجريمة البشعة» ،مشددًا
على «ض ــرورة مالحقة الـجـنــاة وإل ـقــاء القبض عليهم
وإحالتهم على العدالة» .واتهم رئيس حكومة «الشرعية»،
أحمد عبيد بــن دغــر ،ب ــدوره ،مــا سماها «أي ــادي الغدر
والخيانة» باملسؤولية عن مقتل كمادي ،فيما وصف
وزيــر الشباب والــريــاضــة فــي الحكومة ،نايف البكري،
م ــا حـ ــدث ب ــأن ــه «ف ــاج ـع ــة م ــزل ــزل ــة هــزت ـنــا وه ـ ــزت عــدن
بأسرها» ،ما يشي بأن عمليات التصفية دخلت دائرة
أكثر خطورة ،بعدما أطاحت في األيــام القليلة املاضية
 3قياديني أمنيني تقول منابر موالية لـ«الشرعية» إنهم
محسوبون عليها.
(األخبار)

