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العالم
مــن الـفـصــائــل املـسـلـحــة ،واستهدفت
ب ـغــارات جــويــة مــواقــع ع ــدة فــي ريــف
درعـ ــا ال ـش ــرق ــي ،بـيـنـهــا ب ـل ــدات بصر
الحرير والـغــاريــة الغربية والـحــراك،
ونـ ـق ــاط ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـلـ ـج ــاة .وي ـعــد
ه ــذا االس ـت ـه ــداف ال ـج ــوي ،األول من
نوعه لتلك املنطقة بعد إقرار منطقة
«تخفيض التصعيد» فــي الـجـنــوب.
وترافق القصف مع وصول تعزيزات
إض ــاف ـي ــة إلـ ــى ب ـل ــدة إزرع وامل ـنــاطــق
املجاورة .وفي انتظار ما سيتمخض
عنه التوتر على األرض في الجنوب،
وفـ ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ،ت ـق ــدم الـجـيــش
أمـ ــس ف ــي غ ــوط ــة دمـ ـش ــق ال ـشــرق ـيــة،
وس ـي ـط ــر ع ـل ــى بـ ـل ــدة أفـ ـت ــري ــس ،بـمــا
يضعه على تماس مع أطــراف الكتل
الـعـمــرانـيــة لـبـلــدات حـمــوريــة وسقبا
وج ـس ــري ــن .كــذلــك ّأمـ ــن ال ـج ـيــش عــزل
م ــدي ـن ــة ح ــرس ـت ــا عـ ــن م ــدي ـن ــة دوم ـ ــا،
عـبــر سـيـطــرتــه عـلــى مـحـيــط الـطــريــق
الــرئ ـيــس ب ــن املــدي ـن ـتــن ،ف ــي محيط
إدارة املركبات.
أمــا فــي الشمال ال ـســوري ،فقد فرض
الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـس ــري ــع لـ ـلـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة
ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات مـ ـهـ ـم ــة عـ ـل ــى املـ ـشـ ـه ــد فــي
محيط عفرين؛ فبالتوازي مع نزوح
مئات املدنيني من جيب عفرين الذي
يوشك أن يغلق بشكل كامل ،دخلت
قـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـفــائــه
إلــى املناطق التي كانت توجد فيها
«وحدات حماية الشعب الكردية» في
الرئيس نحو أعــزاز،
محيط الطريق
ّ
بني بلدتي الــزيــارة ومنغ ،وفــي غرب
بلدتي ّ
نبل والــزهــراء .البلدات األبــرز
الـ ـت ــي دخ ـل ـه ــا ال ـج ـي ــش ،ه ــي كـيـمــار
وبــرج القاص وباصوفان (غــرب ّ
نبل
والـ ــزهـ ــراء) ،وبــاش ـمــرة (ش ـم ــال جبل
ال ـش ـيــخ ع ـ ّق ـيــل غـ ــرب ع ـ ـنـ ــدان) ،ودي ــر
ج ـمــال ومــنــغ عـلــى الـطــريــق الــرئـيــس
ّ
ن ـحــو أعـ ـ ــزاز .وي ــأت ــي ت ـســلــم الـجـيــش
وح ـل ـفــائــه لـتـلــك امل ـنــاطــق ف ــي خـطــوة
الستباق التحرك التركي ومنعه من
التوسع شرقًا ،باتجاه مناطق مهمة
فــي تــأمــن ش ـمــال ح ـلــب .وتــأتــي تلك
التطورات في وقت نقلت فيه وسائل
إعـ ـ ــام ت ــرك ـي ــة ،ع ــن امل ـت ـح ــدث بــاســم
الحكومة التركية ،بكر بــوزداغ ،قوله
إن امل ـحــادثــات بــن ب ــاده والــواليــات
املتحدة بشأن وضع مدينة منبج قد
وصلت إلى مرحلة متقدمة ،وإن وزير
ال ـخــارج ـيــة م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغ ـلــو
سـ ــوف ي ـ ــزور واش ـن ـط ــن ف ــي ال ـتــاســع
عشر من الشهر الـجــاري ،لبحث هذا
املـ ـل ــف .ولـ ــم ي ـعــط ب ـ ـ ــوزداغ تـفــاصـيــل
حـ ــول طـبـيـعــة ال ـت ـفــاه ـمــات ّ ال ـت ــي تم
ال ـتــوصــل إل ـي ـهــا ،ولـكـنــه ح ــذر مــن أن
ف ـشــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ال ــوف ــاء
بــال ـتــزامــات ـهــا مـ ـج ــددًا ،سـ ــوف يــدفــع
تركيا إلى تكرار سيناريو عفرين ،في
شمال شرق سوريا.
(األخبار)
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فلسطين

الوفد المصري يعود ...ومعه الحمدالله
جولة جديدة من
المباحثات ،ليس إلحياء
الفلسطينية
ّ
المصالحة ً
قة أصال ،بل للتقدم
المعل
ً
قليال ،في ظل ّ
تمسك
بها
كل من «حماس» و«فتح»
«تفصيلية».
بشروط
ُ
طرح
مقترحات كثيرة ت ّ
ُ
وتسحب ،لكن «المبشر» بالخير
لغزة أن الوفود ـ المصرية
والفلسطينية ـ ال تزال
تأتي إليها
غزة ــ هاني إبراهيم
مــع أن «إج ـ ــازة» الــوفــد األم ـنــي املـصــري
ً
امتدت لثالثة أيام بدال من  24ساعة كما
كان معلنًا ،ورغم أن خروجه كان فجائيًا
وبطريقة أشـعــرت حركة «حـمــاس» بأن
املصالحة انـتـهــت ،فــإن الــوفــد عــاد ظهر
أول مــن أمــس عبر حاجز «بيت حانون
ـ ـ إي ــري ــز» ،وم ــا لـبـثــت ح ـكــومــة «ال ــوف ــاق
الــوط ـنــي» أن أعـلـنــت أم ــس ،أن رئيسها
رامـ ــي ال ـح ـمــدال ـلــه سـيـحــل «ض ـي ـفــا» في
ق ـط ــاع غـ ــزة الـ ـي ــوم ،م ــن دون أن ت ـحـ ّـدد
مضمون الزيارة وتفاصيلها.
وس ـيــرافــق الـحـمــدالـلــه فــي ه ــذه الــزيــارة
رئ ـيــس ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات الفلسطينية
مــاجــد ف ــرج ،فـيـمــا م ــن امل ـق ــرر أن يلتقي
االثنان بـ«حماس» والوفد املصري الذي
ك ــان آخ ــر مــا وص ــل إل ـيــه هــو ع ـجــزه عن
إقناع الحركة بتسليم الجباية الداخلية
في غزة واألمــن لرام الله من دون تقديم
ضـ ـم ــان ــات مـ ــن األخ ـ ـيـ ــرة ب ــدف ــع روات ـ ــب
موظفي حكومة غــزة السابقة .مع ذلك،
عـمــل الــوفــد ه ــذه امل ــرة عـلــى لـقــاء «أغـلــب
ألــوان الطيف الفلسطيني» منذ قدومه
فـ ــي الـ ـخ ــام ــس والـ ـعـ ـش ــري ــن مـ ــن ش ـبــاط
املــاضــي ،كـمــا تـقــول م ـصــادر مـقـ ّـربــة من
«ح ـمــاس» ،األم ــر ال ــذي أث ــار الــريـبــة لدى
جهات أمنية وسياسية في الحركة ،إذ
شـعــرت أن هــذه الـلـقــاءات تحمل أهــدافــا
غير معلن عنها تتعلق بالتعرف على
«تفاصيل املجتمع الـغــزي كــافــة ،وبناء

عالقات مع الشخصيات ومراكز القوى
في القطاع».
امل ـص ــادر نـفـسـهــا قــالــت ل ــ«األخ ـب ــار» إن
ال ــوف ــد الـ ــذي ي ـتــرأســه الـ ـل ــواء ف ــي جـهــاز
«املخابرات العامة» سامح نبيل ،ومعه
العميد فــي الـجـهــاز نفسه عبد الـهــادي
فرج ،والقنصل العام املصري في رام الله
خالد سامي ،كان قد غادر غزة الخميس
املــاضــي ـ ـ قـبــل عــودتــه ـ ـ بـعــدمــا لــم يفلح
في دفــع «حماس» إلــى تسليم الجباية،
وأي ـض ــا ّب ـعــدمــا «ل ــم يـسـتـطــع االل ـت ـفــاف
عـلــى تـعــنــت الـحــركــة فــي ف ــرض سيطرة
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ب ـعــض ال ـ ـ ـ ــوزارات الـتــي
لها عالقة بالجباية غير وزارة املالية».
وكان الوفد قد زار اإلثنني املاضي وزارة
النقل واملواصالت بصحبة وزيرها في
حكومة «التوافق» سميح طبيلة ،لتسلم
امللفات الداخلية في الوزارة ،بما في ذلك
املوارد املالية التي تمثل قرابة  %20من
الجباية الداخلية للحكومة في غزة ،لكن
ذلك قوبل برفض وكيل الــوزارة في غزة
تسليمهم ما يطلبون ،متذرعًا بأن هذه
األمور متعلقة بالجباية ،وأن تسليمها
ي ـتــم ب ـعــد إعـ ــان ال ـح ـكــومــة ح ــل مشكلة
املوظفني.
ّ
وترى املصادر أن تعنت «حماس» ،رغم
ما حمله من «مخاطرة» بشأن مستقبل
امل ـصــال ـحــة ،أث ـمــر ع ــن «ض ـغــط مـصــري
على رام الله لحل قضية موظفي غزة»،
خــاصــة أن الــوفــد الـتـقــى قـبــل مـغــادرتــه
امل ــؤق ـت ــة ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،زي ــاد
أب ــو ع ـمــرو ،وحـمــل لــه «رســالــة شــديــدة
اللهجة بـضــرورة حل قضية املوظفني
لكي تسلم حماس الجباية» ،وهو إلى
ّ
حد ما قد يفسر زيارة الحمدالله ،رغم

أنه ال وعود بحلول.
إلى جانب قبول «حماس» تأمني الوفود
الزائرة ،سيلتقي الحمدالله وفرج قيادة
«حماس» على انفراد اليوم ،ثم يجتمعان
بحضور الــوفــد املـصــري «للتباحث في
م ـل ـفــات امل ـصــال ـحــة امل ـت ـع ـث ــرة» ،تضيف
املـصــادر .كذلك توقعت املصادر حدوث
لقاء بني مدير قوى األمن في غزة توفيق

العمل ،الثقافة ،السياحة.
أما عن املغادرة الفجائية للوفد ،فنقلت
م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن األخ ـيــر أنـهــا جــاءت
«لـلـتـشــاور مــع ق ـيــادة ج ـهــاز املـخــابــرات
ف ــي الـ ـق ــاه ــرة» ،ل ـكــن م ــن دون أن تــؤكــد
عــودتــه بــأفـكــار وحـلــول جــديــدة يمكنها
دفع املصالحة ،في ظل انقضاء املواعيد
امل ـت ـفــق عـلـيـهــا م ـنــذ خ ـم ـســة أش ـه ــر بني
«حماس» و«فتح».

«حماس» ودحالن يبحثان «ما بعد
عباس»

سيلتقي الحمدالله
وفرج قيادة «حماس»
ثم الوفد األمني
أبــو نعيم ،ورئيس ال ــوزراء الــذي يحمل
حقيبة الــداخـلـيــة ،وذل ــك «للتباحث في
القضايا األمـنـيــة ،خــاصــة قضية بوابة
ص ــاح ال ــدي ــن (ج ـن ــوب ال ـق ـط ــاع)» الـتــي
رفض أبو نعيم إغالقها مسبقًا وتدخل
م ـن ـهــا ح ــال ـي ــا ب ـض ــائ ــع مـ ـص ــري ــة ،فـيـمــا
أدخلت إيرادات إلى «حماس» تقدر بـ3.5
ماليني دوالر.
وعلمت «األخ ـبــار» أنــه وفــق التفاهمات
ب ـ ــن «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» و«ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــاق» والـ ــوفـ ــد
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري ،س ـ ـي ـ ـبـ ــدأ األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع امل ـق ـب ــل
اس ـت ـي ـع ــاب مـ ـئ ــات امل ــوظ ـف ــن ال ـتــاب ـعــن
لـحـكــومــة رام ال ـلــه ف ــي وزارات غـ ــزة ،إذ
سيعودون إلى أكثر من ست وزارات هي:
التعليم ،الشؤون االجتماعية ،األشغال،

ّ
تنحصر مشكلة المصالحة في تسليم الجباية مقابل تكفل رواتب موظفي غزة (أ ف ب)

علمت «األخـبــار» من مصادر ّ
مقربة من
«حماس» أنه جرت مؤخرًا مباحثات مع
«التيار اإلصالحي في فتح» الذي يقوده
محمد دحــان ،وذلــك لنقاش مرحلة ما
ب ـعــد رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة م ـح ـمــود ع ـبــاس.
وتـحــدث الـطــرفــان عــن «خـطــوط تحالف
في ما يتعلق بملفات منظمة التحرير
والسلطة والـحـكــومــة» ،وكــذلــك إمكانية
دع ـ ــم م ــرش ــح ل ــرئ ــاس ــة ال ـس ـل ـط ــة يـمـكــن
الـتــوافــق عليه ،كما يمكن أن يـنــال دعم
«الجبهة الشعبية».
وتـشـيــر امل ـص ــادر إل ــى أن ه ـنــاك تــوافـقــا
فــي األفـكــار حــول تــوزيــع املناصب التي
يـشـغـلـهــا ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــاس ع ـل ــى ثــاثــة
أش ـخ ــاص وم ـنــع ت ـك ــرار ال ــرج ــل الــواحــد
ف ــي ال ـق ـي ــادة .ه ــذه الـتـفــاهـمــات أت ــت في
ضوء طروحات قدمتها أخيرًا السلطات
املـصــريــة إل ــى «ح ـمــاس» بــإعــادة تفعيل
املـجـلــس الـتـشــريـعــي (ال ـب ــرمل ــان) ،بشرط
م ــواف ـق ــة ال ـح ــرك ــة ع ـل ــى رئ ــاس ــة ال ـنــائــب
سالم فياض «املقبول أميركيًا ودوليًا»،
وذلـ ـ ـ ــك لـ ـتـ ـج ــاوز م ـش ـك ـل ــة تـ ــولـ ــي ع ــزي ــز
دوي ــك ،ال ـق ـيــادي فــي «ح ـمــاس» ورئـيــس
«التشريعي» ،الرئاسة بعد عباس ،في
ظ ــل أن ال ـق ــان ــون األس ــاس ــي ي ـنــص على
أن رئيس التشريعي هــو مــن ينوب عن
الرئيس في حــال وفــاتــه ،وهــو ما حاول
عـبــاس االلـتـفــاف عليه فــي آذار املاضي
عندما أعلن تشكيل املحكمة الدستورية
الفلسطينية ،قبل أن يكون هناك دستور
للدولة ،وهو ما ّ
عده قانونيون ممارسة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة لـ ـتـ ـك ــري ــس الـ ـحـ ـك ــم م ـ ــا ب ـعــد
الرئيس.
املـ ـ ـص ـ ــادر قـ ــالـ ــت إن «حـ ـ ـم ـ ــاس» ّ
ردت
ع ـلــى امل ـصــريــن بــأن ـهــا ت ـ ّ
ـرح ــب بتفعيل
«التشريعي» بعد تعطيله مــن الرئيس
ع ـب ــاس عـ ــام  ،2007ل ـكــن «ال ـت ـخ ـلــي عن
رئاسة املجلس غير مقبولة ولــن تفرط
بها خالل الفترة املقبلة».

الرياض تحتفظ بصدارتها في استيراد األسلحة
«فــوربــس» كشفت ،عقب إطــاق سراح
الوليد بن طالل ،أنه تم منع األخير من
الـسـفــر إل ــى خ ــارج ال ـبــاد إال بصحبة
ُ
شخص تختاره الحكومة ،وأنــه هـ ّـدد
بمالحقته قضائيًا في حــال مخالفته
تـلــك الـتـعـلـيـمــات .تـعـلـيـمــات اجـتـهــدت
ال ـس ـل ـط ــات ف ــي إخ ـف ــائ ـه ــا ع ــن طــريــق
تـصــويــر امل ـفــرج عـنـهــم ،إعــام ـيــا« ،فــي
ً
أحسن حاالتهم» ،فضال عن مساعيها
ف ــي ط ـم ــأن ــة األوسـ ـ ـ ــاط االس ـت ـث ـمــاريــة
ع ـب ــر س ـل ـس ـلــة خـ ـط ــوات ،كـ ــان أب ــرزه ــا
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـس ــري ــة الـ ـت ــي عـقــدهــا
اب ــن س ـل ـمــان ف ــي م ـنــاطــق مـتـفــرقــة من
الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــع امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن .ه ــذه
املساعي يـجــري العمل على تكثيفها
قبيل الزيارة املرتقبة لولي العهد إلى
الــواليــات املتحدة في  19آذار /مارس
ال ـ ـج ـ ــاري ،وال ـ ـتـ ــي س ـي ـس ـت ـك ـمــل فـيـهــا
األمـيــر الـشــاب حملة العالقات العامة
األخ ـي ــرة ،وال ـتــي تنفق اململكة عليها
م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات .وت ـج ـل ــى أحـ ــدث
ق ــرارات اململكة على هــذا الصعيد في

ُ
أرغم بعض المفرج
عنهم على حمل
سوار إلكتروني

إصدار امللك سلمان ،أول من أمس ،أمرًا
بتشكيل «دوائـ ــر مختصة بمكافحة
الفساد لدى النيابة العامة» .وبحسب
الـ ـن ــائ ــب الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،س ـع ــود
امل ـع ـجــب ،ف ــإن األمـ ــر ن ــاب ــع م ــن «رغ ـبــة
فــي مزيد مــن الفعالية ،ورفــع الجودة
واألداء ،وتـســريــع إجـ ــراءات (التعامل
مع) قضايا الفساد».
(األخبار)

احتفظت السعودية بموقعها في الصدارة العاملية ،كسوق
لألسلحة الغربية ،وفي مقدمها الصناعات العسكرية األميركية.
وحصدت الرياض ،بحسب دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي
ألبحاث السالم» (سيبري) ،املركز الثاني ،بعد الهند ،في حجم
استيراد األسلحة في السنوات الخمس املاضية ،على الرغم
مما تواجهه من حمالت غربية تعارض بيع اململكة األسلحة
على خلفية حرب اليمن .ولحظت الدراسة ،التي راقبت شحنات
األسلحة في الفترة املمتدة بني  2013و ،2017أن  61في املئة
من أسلحة السعودية مصدرها الواليات املتحدة ،و 23في املئة
مصدرها اململكة املتحدة ،وسط تزايد تدفق األسلحة إلى منطقة
الشرق األوسط ،بنسبة بلغت  103في املئة ،في العقد املاضي.
ووفقًا للدراسة ،فإن منطقة الشرق األوسط استقبلت  32في املئة
من مبيعات األسلحة في العالم ،في الفترة الواقعية بني العامني
 2008و .2017وأتت مصر في املرتبة الثالثة عامليًا بعد ارتفاع
قيمة وارداتها من األسلحة  %215خالل الفترة األخيرة املذكورة،
فيما حلت اإلمارات في املرتبة الرابعة.
ّ
وعد «معهد ستوكهولم» الهند كأكبر مستورد لألسلحة في
العالم في السنوات العشر املاضية ،مشيرًا إلى أنها استوردت
 %12من إجمالي األسلحة املصدرة حول العالم في خالل

العقد املاضي ( ،)2017 - 2008موضحًا أن  %62من واردات
األسلحة الهندية في الفترة املمتدة من  2013إلى  2017كانت
روسية الصنع ،فيما تضاعفت ورادات األسلحة األميركية للهند
بنسبة  %557في الفترة نفسها .ويأتي الكشف عن هذه األرقام
الغربية للسعودية،
في وقت تتواصل فيه صفقات بيع األسلحة
ّ
على الرغم من تزايد الحمالت املناهضة لذلك .وتمثل آخر تلك
على بيع السعودية سربًا من املقاتالت
الصفقات في االتفاق ُ
البريطانية الصنع ،والذي أعلن عنه في ختام زيارة ولي العهد
السعودي إلى بريطانيا (بلغت قيمة الصفقة التي تشمل 48
مقاتلة «تايفون»  14مليار دوالر) .وكانت كل من النرويج وأملانيا
حظرتا بيع األسلحة إلى السعودية على خلفية حرب اليمن ،إال
أن الدعوات املماثلة في بريطانيا والواليات املتحدة لم تنجح في
فرض الحظر على بيع األسلحة لدى الحكومتني األكثر استفادة
من السوق السعودية .وأعطت حكومة تيريزا ماي الضوء
األخضر إلبرام الصفقة األخيرة على الرغم من احتجاج حزب
«العمال» املعارض واملنظمات غير الحكومية ،وهو ما فتح نقاشًا
واسعًا في لندن ،في موازاة حراك تقوده املعارضة السويدية
يستهدف حظر األسلحة على كل من اإلمارات والسعودية.
(األخبار)

