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العالم

ّ
حلت غزة قضية رأي عام ّ
حركت الشارع الفلسطيني الراكد
فلسطين من وسط رام الله
في الضفة منذ مدة .ليست القضية هذه المرة قضية حرب إسرائيلية ،بل طفح الكيل
كما يقول المتظاهرون بما تفعله السلطة بالغزيين

الحكومة تراها «تظاهرات مشبوهة»

«نبض غزة»
في الضفة
رام الله ــ األخبار
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ سـ ـن ــوات تكسر
الجماهير الفلسطينية فــي الضفة
املـحـتـلــة حــالــة الـصـمــت أو مــا يمكن
تـسـمـيـتـهــا «الـ ـحـ ـي ــاد» ت ـج ــاه ضغط
ال ـس ـل ـط ــة ع ـل ــى قـ ـط ــاع غ ـ ــزة ب ـجــانــب
ال ـ ـح ـ ـصـ ــار املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروض ع ـ ـلـ ــى أه ـ ـلـ ــه،
وتـحــديـدًا الـعـقــوبــات الـتــي فرضتها
رام الله منذ شهور وتسميها األخيرة
«إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات» .ف ـم ـنــذ أول م ــن أم ــس،
تـشـهــد مـ ـس ــاءات رام ال ـل ــه مـسـيــرات
ملــا بــات ُيـعــرف بــاســم «ح ــراك ارفـعــوا

حذرت «الشعبية»
من محاوالت «شيطنة»
الحراك وضرب رموزه
ال ـع ـق ــوب ــات» ،ال ـ ــذي القـ ــت تـظــاهــرتــه
األول ــى وس ــط املــديـنــة نـجــاحــا كبيرًا
األحـ ــد امل ــاض ــي عـلــى رغ ــم م ـحــاوالت
التشويش من مؤيدي السلطة.
وأمـ ـ ـ ـ ــس جـ ـ ـ ـ ـ ّـدد «ح ـ ـ ـ ـ ــراك #ارفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوا_
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات» دعـ ـ ــوتـ ـ ــه ل ـل ـج ـم ــاه ـي ــر
لـلـمـشــاركــة ف ــي ال ـت ـظــاهــرة الــراف ـضــة
ّ
لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات ض ـ ــد غـ ـ ـ ـ ــزة ،وذلـ ـ ـ ــك فــي
ت ـمــام الـتــاسـعــة وال ـن ـصــف م ـســاء ،إذ
ق ــال منظمون فــي ال ـحــراك إن نجاح

التظاهرة األولــى دفعهم إلــى إطالق
الثانية ،خصوصًا أن «األولى نجحت
في تحريك الرأي العام ولفتت انتباه
وســائــل اإلع ــام املحلية والــدول ـيــة...
ل ــن ت ـت ــوق ــف ال ـف ـع ــال ـي ــات إال بــإل ـغــاء
العقوبات املفروضة على شعبنا».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أوض ـ ــح امل ـن ـظ ـمــون أن
العقوبات فاقمت األوضاع اإلنسانية
خالل العام الحالي بصورة خطيرة،
«فـ ـف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ت ـس ـت ـق ـبــل م ــدن
ال ـض ـفــة ع ـيــد ال ـف ـطــر ،ف ــإن أه ـل ـنــا في
ّ
غـ ـ ــزة ت ـت ــواص ــل ب ـح ـق ـهــم اإلجـ ـ ـ ــراءات
العقابية والحصار الشامل بتواطؤ
النظام املصري ،وبعقوبات السلطة
الجائرة» ،وفقًا لبيانهم.
ُ
وت ّ
قدر مصادر مطلعة ،في حديث إلى
«األخبار» ،أن عدد املشاركني تجاوز
 1800متظاهر فــي الفعالية األولــى،
وه ـ ــو رقـ ـ ـ ٌـم الف ـ ــت ويـ ـس ـ ّـج ــل ك ــأوس ــع
مشاركةٍ في فعاليةٍ احتجاجية منذ
التظاهرات الحاشدة املطالبة بإقالة
ح ـك ــوم ــة س ـ ــام فـ ـي ــاض ع ـ ــام ،2012
أي م ـن ــذ م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  5س ـن ــوات.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي تـ ـح ــاول وســائــل
اإلع ــام املـقــربــة مــن السلطة اخـتــزال
ال ـحــراك فــي قضية روات ــب املوظفني
املحسوبني على رام الله ،خصوصًا
م ــع ت ـصــاعــد األص ـ ـ ــوات ال ـف ـت ـحــاويــة
ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة ب ــاملـ ـط ــال ــب نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ــإن
م ـطــالــب الـ ـح ــراك ت ـش ـمــل اإلج ـ ـ ــراءات

طائرات غزة الورقية...
تهزم جبروت االحتالل
يحيى دبوق
لم تجد إسرائيل في مواجهة «إرهاب»
الـ ـط ــائ ــرات ال ــورقـ ـي ــة وح ــرائ ـق ـه ــا ،إال
الـتـحــريــض وم ـحــاولــة إي ـجــاد شــروخ
ب ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ومـ ـق ــاومـ ـتـ ـه ــم،
وم ـ ــزيـ ـ ـدًا مـ ــن الـ ـحـ ـص ــار عـ ـل ــى ق ـط ــاع
غــزة .ســاح املحاصرين ،الــذي ّ
تحول

أعلن جيش االحتالل أنه
سيتم تقييد حركة إدخال
غاز الهيليوم إلى غزة
إل ــى س ــاح فــاعــل ومــؤثــر فــي مرحلة
تـخـلــى ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ع ــن الـقـضـيــة
الفلسطينية ،بات يقلق املستوطنني
وقـيــادتـهــم األمـنـيــة والـسـيــاسـيــة ،إلى
الـحــد ال ــذي يـقـفــون مـعــه حــائــريــن في
م ــواجـ ـه ــة هـ ـ ــذا ال ـ ـسـ ــاح وم ـفــاع ـي ـلــه
وتأثيراته.

الطائرات الورقية وإشعالها الحرائق
ف ــي أراض ـ ـ ــي امل ـس ـت ــوط ـن ــات ال ـقــري ـبــة
م ــن ال ـس ـيــاج الـ ـح ــدودي م ــع ال ـق ـطــاع،
ت ـع ــد س ــاح ــا ب ــدائـ ـي ــا ،ل ـك ــن ال يـمـكــن
اإلغـ ـف ــال أن ــه مـبـتـكــر جـ ـدًا ويـتـنــاســب
مـ ـ ــع ظـ ـ ـ ـ ــروف امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة وضـ ـ ـ ـ ـ ــرورات
العمل على إيجاد ما يقلق االحتالل
ودفعه للتسويات ،وباألخص إذا ما
تضافر «الجهد الورقي» ،بعد التأكد
م ــن ت ــأثـ ـي ــره ،م ــع م ــواص ـل ــة ال ـج ـهــود
الفلسطينية املفعلة في هذه املرحلة،
لـلــدفــع بــات ـجــاه «ت ـســويــة م ــا» تخفف
الـ ـحـ ـص ــار عـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ،األمـ ـ ــر الـ ــذي
بـ ــدأت تـعـبـيــراتــه تـظـهــر ف ــي الـجــانــب
اإلســرائـيـلــي ،وإن كــانــت محل خالف
حتى اآلن ،بني القيادة العسكرية التي
تطلب التخفيف عــن غ ــزة ،والـقـيــادة
السياسية التي تعاند إلــى اآلن ،كي
ال ت ـظ ـه ــر ب ـ ـصـ ــورة امل ـس ـت ـس ـل ــم أمـ ــام
الفلسطينيني.
بحسب التعليقات اإلسرائيلية ،وجد
الفلسطينيون ،إضــافــة إلــى التظاهر
واالحتجاجات على الحدود ،وسيلة

كافة التي طاولت قطاعات :الصحة،
والكهرباء ،واملستلزمات واملصاريف
التشغيلية ،ورواتب املوظفني ،وكذلك
وق ــف ج ــزء مــن الـتـحــويــات الطبية،
وحرمان عدد من املرضى والجرحى
من مغادرة غزة لتلقي العالج الالزم.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت «وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة غـ ـ ـ ــوث وت ـش ـغ ـي ــل
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن» (أون ـ ــروا)
قــد أعـلـنــت أول مــن أم ــس ،أن  80في
املـئــة مــن الـسـكــان فــي غــزة يعتمدون
على املساعدة اإلنسانية ،مؤكدة أن
مـسـتــويــات الـبـطــالــة الـعــامــة فــي غــزة
ارتفعت من  49.1في املئة إلى  80في
املئة في فئة السكان الذين يعتمدون
على املساعدة اإلنسانية.
املـصــادر نفسها تكشف لــ«األخـبــار»
أن قـ ــرار االنـ ـط ــاق م ــن رام ال ـلــه كــان
بـحـكــم وج ــود الـنـخـبــة الفلسطينية
الحاكمة فيها ،وكذلك السلطة التي
تمتلك قرار رفع العقوبات ،لكن الحقًا
ستنطلق الـفـعــالـيــات االحـتـجــاجـيــة
ـات أخ ـ ــرى من
ت ــدري ـج ــا ف ــي م ـح ــاف ـظ ـ ٍ
الضفة وخارجها.

من يقف خلف الحراك؟
«ارف ـ ـع ـ ــوا الـ ـعـ ـق ــوب ــات» يـ ـع ــرف نـفـســه
ّ
فئات مختلفة
بأنه حــراك واســع يضم
ٍ
تتنوع ما بني أكاديميني وصحافيني
وبــاح ـثــن وف ـنــانــن وأسـ ــرى مـحــرريــن
وناشطني قرروا «طرق جدران الخزان

بـسـيـطــة ل ـكــن ف ـعــالــة إلحـ ـ ــداث ض ــرر،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـض ـغــط ال ـن ـف ـســي على
املستوطنني ومن خاللهم على القيادة
اإلسرائيلية ،العسكرية والسياسية.
األض ـ ـ ــرار ال ـك ـب ـيــرة نـتـيـجــة ال ـحــرائــق
التي بلغت املئات ،يعزز من فاعليتها
مشهد الحرائق التي ال تتوقف ،وهو
مشهد يرافق املستوطنني منذ أكثر
مــن شـهــر ،وبـحـســب تعبير صحيفة
«ه ـ ــآرت ـ ــس» ي ـث ـي ــر ال ـ ـخـ ــوف وال ـك ــآب ــة
لديهم ،ويعرض الحكومة للضغوط
للوقوف بال فاعلية في مواجهة هذا
التهديد الجديد.
ل ـل ـطــائــرات ال ــورق ـي ــة ،ك ـس ــاح ،أثـ ــران
ت ـج ـه ــد إس ــرائـ ـي ــل ل ـت ـج ــاوزه ـم ــا بــا
ط ــائ ــل :األول ي ـت ـع ـلــق بـفـلـسـطـيـنـيــي
قـطــاع غ ــزة ،بعد تأثير وفاعلية هذا
الـســاح وعـجــز إســرائـيــل فــي مقابله.
األمــر الــذي يدفع الفلسطينيني أكثر
ل ـل ـت ـم ـســك بـ ـه ــذا ال ـ ـسـ ــاح وت ـط ــوي ــره
واملثابرة عليه .في مقابل هــذا األثــر،
يتعذر على إسرائيل «كسر األدوات»
والرد عسكريًا بما ال يتناسب مع هذا
ال ـس ــاح ،ل ـيــس ألن ـهــا تـ ــردع ألس ـبــاب
إنسانية ،بــل ألن الــرد غير املتناسب
يــدفــع الفسطينيني إل ــى ال ــرد املقابل
ومن ثم إلى التدحرج ملواجهة تمتنع
إسرائيل عن التسبب بها لخشيتها
من تداعياتها ،خصوصًا أن الفصائل
أثـبـتــت فــي األســاب ـيــع املــاض ـيــة إرادة
الرد على االعتداءات اإلسرائيلية.
األثـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـثـ ــانـ ــي لـ ـ ـس ـ ــاح ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
ال ــورق ـي ــة ،أن ــه مـلـهــم للفلسطينيني،
ولـيــس بما يرتبط بالفصائل ،التي

محافظات أخرى من الضفة وخارجها
ستنطلق الفعاليات االحتجاجية تدريجًا في
ٍ

والـ ــوقـ ــوف ع ـنــد م ـســؤول ـيــات ـهــم تـجــاه
ّ
أبناء شعبهم في غزة ،للمطالبة بإنهاء
اإلج ـ ـ ــراءات ال ـع ـقــاب ـيــة ال ـت ــي تـفــرضـهــا
السلطة الفلسطينية عليهم منذ آذار
م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي» .وم ــن ب ــن الــذيــن
دعموا التظاهرة األولى بعض أعضاء
ّ
ّ
وكت ٌ
اب ومحللون
«املجلس الوطني»،
س ـيــاس ـيــون ،وب ـعــض ع ــائ ــات شـهــداء
«انـ ـتـ ـف ــاض ــة ال ـ ـق ـ ــدس» ،ومـ ـح ــاض ــرون
ج ــام ـع ـي ــون وب ـع ــض أعـ ـض ــاء ن ـقــابــات

وج ـ ــدت ف ـيــه س ــاح ــا م ــؤثـ ـرًا ودف ـعــت
ب ــات ـج ــاه تـفـعـيـلــه أكـ ـث ــر ،ب ــل بــات ـجــاه
عامة الغزيني أنفسهم ،الذين يعرفهم
االحـتــال بالفلسطينيني املستقلني،
ما يشير إلى أن هذا السالح سيصل
ً
إلى حده األقصى تفعيال وتأثيرًا ،في
موازاة امتناع إسرائيلي ،للتعذر ،عن
التسبب بمواجهة فــي هــذه املرحلة.
وعلى هذه الخلفية ،يأتي التوصيف
اإلســرائـيـلــي لـهــذا ال ـســاح« :طــائــرات
ورقية خفيفة ،مع تداعيات ثقيلة».
وع ـ ـ ّـب ـ ــر وزي ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــن اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
أفيغدور ليبرمان ،أمس عن «العجز»
أمام السالح الفلسطيني الجديد ،وإن
كــان موقفه ليس جــدي ـدًا ،وص ــدر عن
امل ـســؤولــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن ف ــي األي ــام
امل ــاض ـي ــة ت ــأك ـي ــدات م ـشــاب ـهــة ،إال أن
ليبرمان ركز في كالمه على التحريض
ومحاولة إيجاد شرخ ما بني فصائل
املـ ـق ــاوم ــة وب ـي ـئ ـت ـهــا ،م ــع اض ـ ـطـ ــراره،
نتيجة فاعلية هــذا ال ـســاح ،إلطــاق
م ــواق ــف وت ـص ــري ـح ــات م ــن امل ـش ـكــوك
أن ت ـجــد ص ــداه ــا ل ــدى املـسـتــوطـنــن،
وكذلك لدى الفلسطينيني.
وق ـ ــال ل ـي ـبــرمــان ف ــي ل ـه ـجــة تـبــريــريــة
ح ـ ــول «ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة إرهـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـط ــائ ــرات
ال ــورقـ ـي ــة» ،إض ــاف ــة إلـ ــى ت ــوس ــع هــذه
الظاهرة في األيام األخيرة ،إن «ثلثي
هــذه الـطــائــرات ننجح فــي اعتراضها
بالبالونات ،على رغم الحجم الكبير
ف ــي اس ـت ـخ ــدام هـ ــذه ال ــوس ـي ـل ــة .نحن
نـعـلــم م ــع م ــن ح ـســاب ـنــا .اع ـت ـقــد أنـهــم
يـشــدون الحبل أكثر مــن ال ــازم ،وفي
نهاية األمر هذا الحبل سينقطع» ،في

ـدد مـ ــن ال ـج ــام ـع ــات
ال ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي ع ـ ـ ـ ٍ
وغيرهم.
أما غالبية الفصائل ،فثمنت الفعالية
ً
األول ـ ــى ف ــي رام ال ـل ــه ،م ــؤك ــدة ض ــرورة
رف ــع ال ـع ـقــوبــات ،وم ــن ه ــذه الـفـصــائــل:
«ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي»« ،ح ـ ـم ـ ــاس»،
«ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـع ـب ـيــة» ،وأي ـض ــا «ل ـجــان
ّ
املـ ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي غ ـ ـ ــزة ،لـيــس
ه ــذا فـحـســب ،بــل إن «ف ـتــح» فــي إقليم
ش ـ ـ ـ ــرق غ ـ ـ ـ ــزة أع ـ ـ ــرب ـ ـ ــت ع ـ ـ ــن «فـ ـخ ــره ــا

التوصيف اإلسرائيلي لهذا السالح :طائرات
ورقية خفيفة مع تداعيات ثقيلة (أ ف ب)

واعـتــزازهــا بجماهير الضفة الباسلة
ال ــذي ــن خ ــرج ــوا نـ ـص ــرة ل ـق ـط ــاع غ ــزة،
ورفـ ـ ـض ـ ــا لـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ال ـ ـظـ ــاملـ ــة ال ـت ــي
أقــرتـهــا الـحـكــومــة الفلسطينية تجاه
املواطنني على وجه العموم واملوظفني
الحكوميني على وجه الخصوص».
لكن ،فوجئ املتظاهرون في الفعالية
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ــإن ـ ـ ــزال ب ـ ـعـ ــض أش ـ ـخـ ــاص
الفتات كبيرة على األبنية والجدران
ف ــي مـحـيــط دوار املـ ـن ــارة ت ــزام ـن ــا مع

ُ
التظاهرة ضد العقوبات ،وكتب على
الالفتات« :االنقالب الحمساوي سبب
كــل املـصــائــب» ،والفـتــة أخ ــرى-6-14« :
دام ف ــي ت ــاري ــخ ال ـش ـعــب»،
 2007ي ــوم ٍ
والفـ ـ ـت ـ ــة ثـ ــال ـ ـثـ ــة 17« :مـ ـلـ ـي ــار دوالر
ّ
صرفتها السلطة على قطاع غزة ،غزة
لن تنسى ولن تغفر القتل والتجويع
والتدمير».
جراء ذلك ،حذرت «الجبهة الشعبية»
ـان أم ــس ،مــن «تـشــويــه صــورة
فــي بـيـ ٍ
امل ـن ــاض ـل ــن» ،مـضـيـفــة أن «اإلس ـ ــاءة
بحق أحد الرفاق املناضلني واألسرى
املحررين من مخيم الدهيشة ببيت
ل ـ ـحـ ــم ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ف ـ ــي س ـج ــون
االح ـتــال أكـثــر مــن  7أع ــوام وفبركة
شريط بحقه هــو محاولة مشبوهة
ومـ ـكـ ـش ــوف ــة لـ ــن ت ـن ـط ـل ــي عـ ـل ــى أح ــد
لشيطنة شباب حراك رفع العقوبات
واإلس ـ ــاءة لـلـمـشــاركــن ف ـيــه» .وتــابــع
الـ ـبـ ـي ــان« :ال ـج ـب ـه ــة س ـت ـت ــاب ــع امل ـلــف
وت ـح ـ ّـم ــل ال ـج ـه ــات ال ـت ــي ت ـق ــف وراء
ه ــذا الـتـشــويــه املـســؤولـيــة ،وإن الــرد
ع ـل ــى مـ ـم ــارس ــات األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
وبلطجيتها يكون باستمرار الحراك
الجماهيري وامتداده».
«فايسبوك»،
في
وكانت عدة صفحات
ّ
منها ما هو ممول ،قد شنت هجومًا
عـلــى األس ـي ــر امل ـح ــرر ب ــال الصيفي
ٌ
من الدهيشة ،واتهمته بأنه «عميل
ي ـس ـت ـخ ــدم ح ــاف ـل ـت ــه ل ـن ـق ــل ال ـ ـقـ ــوات
الـخــاصــة اإلســرائـيـلـيــة» ،ورب ـطــت ما
أسمته «عمالة الصيفي» بـ«مشاركته
في حراك رفع العقوبات» ،األمر الذي
القى استهجانًا واسعًا في املخيم.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ــد مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء في
حكومة «الوفاق الوطني» خالل جلسته
األس ـبــوع ـيــة أمـ ــس« ،الـ ـت ــزام الـحـكــومــة
حرية الرأي والتعبير ،ورفضها املطلق
ألي مساس بهذه الحريات التي كفلها
ال ـ ـقـ ــانـ ــون األس ـ ــاس ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي»،
ل ـك ـنــه وص ـ ــف ال ـ ـحـ ــراك امل ـ ـنـ ــادي بــرفــع
العقوبات عن غزة بـ«محاوالت تضليل
وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي
ال ـعــام واخ ـت ــزال مـشــاكــل غ ــزة بمسألة
الــرواتــب» .وأضافت الحكومة« :دفعنا
رواتـ ــب عـلــى م ــدار  11عــامــا عـلــى رغــم
أن بـعــض املــوظـفــن هــاجــروا مــن غــزة،
وخصومات الــرواتــب موقتة و 35ألف
م ــوظ ــف م ــن ي ـت ـق ــاض ــون  50ف ــي امل ـئــة
م ــن ال ـ ــرات ـ ــب» ،م ــع أن ال ــافـ ـت ــات ال ـتــي
رفعها املـتـظــاهــرون على دوار املـنــارة
لــم تـتـنــاول مسألة «روات ــب املوظفني»
ّ
ب ــل ركـ ــز الـ ـح ــراك ع ـلــى ض ـ ــرورة إل ـغــاء
العقوبات كافة.

تهديد مــن املشكوك تفعيله فــي هذه
املرحلة.
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـتـ ـح ــريـ ـض ــي فـ ـ ــي كـ ــام
لـيـبــرمــان ،تــأكـيــده أن «حــركــة حماس
ت ـس ـت ـغــل ال ـج ـه ــاز ال ـط ـب ــي ف ــي ق ـطــاع
غــزة فــي شكل س ــيء ،وب ــدل أن يذهب
غـ ـ ــاز ال ـه ـي ـل ـي ــوم فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات،
لـلـتـجـهـيــزات ال ـط ـب ـيــة ،يـسـتـخــدمــونــه
إلطالق الطائرات وإحراق الحقول في
الجنوب».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،وف ــي مـحــاولــة
لـلـتــأثـيــر وال ـح ــد م ــن ال ـظ ــاه ــرة ،أعـلــن
ج ـي ــش االح ـ ـتـ ــال أن ـ ــه س ـي ـتــم تـقـيـيــد
حركة إدخال غاز الهيليوم إلى قطاع
غــزة ،وبحسب بيان صــادر عنه« :في
حــال استمر استغالل غــاز الهيليوم
مــن قبل جـهــات إرهــابـيــة فــي القطاع،
فسيتم منع إدخاله ،ومسؤولية ذلك
تقع على حكم حماس».
ت ـع ـب ـي ــرات ل ـي ـب ــرم ــان ع ــن «ال ـض ـي ــق»
جـ ـ ـ ــاءت ف ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـتـ ــام ج ــولـ ـت ــه أم ــس
على مستوطنات غــاف غــزة ،إذ قال
ف ــي «رسـ ــالـ ــة إلـ ــى الـ ـغ ــزي ــن» دع ــاه ــم
ف ـي ـهــا إلـ ــى إسـ ـق ــاط «ح ـك ــم ح ـم ــاس»،
وعمليًا إلــى االبـتـعــاد عــن تطلعاتهم
وت ـح ــرره ــم م ــن االحـ ـت ــال واالك ـت ـف ــاء
بــالــرشــى االق ـت ـصــاديــة ب ـعــد التخلي
عــن قضيتهم ومقاومتهم« :تحولتم
ع ـم ـل ـي ــا إل ـ ـ ــى ره ـ ــائ ـ ــن ل ـ ـ ــدى حـ ـم ــاس.
يمكنكم بناء مستقبل أفضل ملصلحة
أوالدك ـ ـ ـ ـ ــم ،ي ـم ـك ـن ـكــم الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
امل ـس ــاع ــدة اإلن ـســان ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
واملدنية ،لكن عليكم أن تتخلصوا من
حماس».
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سوريا

التزام «عسكري» أميركي بتنفيذ «اتفاق منبج»
تستضيف ألمانيا مشاورات
أميركية ـ تركية بشأن
تطبيق «خريطة الطريق»
الخاصة بمدينة منبج ،وسط
التزام من «البنتاغون» بعدم
المماطلة في تنفيذ بنود
االتفاق والتعاون مع
القوات التركية
ي ــواص ــل «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» عـمـلـيــاتــه
الـعـسـكــريــة ال ـهــادفــة إل ــى الـسـيـطــرة على
املنطقة الحدودية مع العراق التي تمتد
عـلــى ري ـفــي الـحـسـكــة ودي ــر الـ ــزور ،فيما
تستعد قواته ،وال سيما األميركية ،إلى
ال ـبــدء فــي ال ـت ـعــاون مــع الـجــانــب التركي
بشأن خريطة الطريق فــي مدينة منبج
وم ـح ـي ـط ـهــا .املـ ـع ــارك ال ــدائ ــرة ع ـلــى تلك
الجبهة تتيح للواليات املتحدة بصفتها
ق ـ ــائ ـ ــدة «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،إشـ ـ ـغ ـ ــال «ق ـ ـ ــوات
سوريا الديموقراطية» وخاصة مقاتلي
«وحـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب» ال ـكــرديــة ،في
معارك ضد «داعش» ،بما يحمله ذلك من
«شرعية» ّلنشاط تلك الـقــوات ودعمها.
ك ــذل ــك ،ت ــوف ــر ه ــذه الـعـمـلـيــات الـبـطـيـئــة،
ً
غطاء ملشاركة دولية أوســع في صفوف
قــوات «الـتـحــالــف» العاملة على األرض،
وسط معلومات تناقلتها وسائل إعالم
تركية عن وصول قوات إيطالية إلى ريف
دير الزور الشرقي ،وانتشارها في قاعدة
عـسـكــريــة تـتـمــركــز فـيـهــا ق ــوات أمـيــركـيــة
وف ــرن ـس ـي ــة ق ـ ــرب ح ـق ــل ال ـت ـن ــك ال ـن ـف ـطــي.
وتـ ـب ــدو ال ـخ ـط ــط األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ ال ـتــرك ـيــة
ح ــول مـنـبــج ف ــي طــريـقـهــا إل ــى الـتـنـفـيــذ،
وفــق تصريحات املسؤولني العسكريني
األم ـيــرك ـيــن واألت ـ ـ ــراك .وم ــن املـنـتـظــر أن
يلتقي الـطــرفــان فــي مدينة شتوتغارت
األمل ــانـ ـي ــة ،خـ ــال هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،لبحث
تفاصيل تطبيق «اتفاق منبج» .وأوضح
وزير الدفاع األميركي جايمس ماتيس،
أن ب ـ ــاده م ـس ـت ـعــدة لـتـطـبـيــق «خــري ـطــة
الـطــريــق» الخاصة باملدينة مــع الجانب
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،و«الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون عـ ـب ــر ال ـخ ـط ــوط
لقواتنا ،بــدءًا مــن معرفة نقاط
األمامية ّ ّ
وج ــود كــل مــنــا» .ولـفــت إلــى أن الخطوة

الــاحـقــة تتضمن الـقـيــام بــدوريــات على
ك ــل ج ــان ــب ،لـيـصــار بـعــدهــا إل ــى تسيير
دوريات مشتركة داخل جيب منبج .وأكد
ال ـجــانــب ال ـتــركــي بـ ــدوره ال ـل ـقــاء املــرتـقــب
في أملانيا ،على لسان وزيــر الــدفــاع نور
الدين جانيكلي ،الــذي قــال إنــه سيجري
إخ ــراج عناصر «الــوحـ ّـدات» الكردية من
مــدي ـنــة م ـن ـبــج« ،وس ـي ـنــفــذ ج ـنــود أت ــراك
وأميركيون» هــذا .ولفت إلــى أن ماتيس
أك ــد ع ــدم وج ــود «مـمــاطـلــة» فــي تطبيق
ب ـنــود «خــري ـطــة ال ـط ــري ــق» ،مــوض ـحــا أن
بالده والواليات املتحدة ستحددان معًا
املشاركني في «اإلدارة املحلية» للمدينة.
وفي انتظار تطبيق الخطوات الفعلية
األول ـ ـ ــى م ــن أجـ ـن ــدة هـ ــذه ال ـخ ـط ــة ،ب ــدا
الفتًا في ضوء حديث مسؤولني أكراد
فــي «مـجـلــس ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة»
عــن الترحيب بمفاوضات مــع دمشق،
خــروج املجلسني العسكريني ملدينتي
جــراب ـلــس والـ ـب ــاب ،ال ـتــاب ـعــن ل ــ«ق ــوات
سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» ،ب ـب ـيــانــات
ت ـ ـنـ ــدد بـ ــالـ ــوجـ ــود ال ـ ـتـ ــركـ ــي ف ـ ــي ك ـل ـتــا
املــديـنـتــن ،وت ـطــالــب األط ـ ــراف الفاعلة
ب ــإج ـب ــار ت ــرك ـي ــا ع ـل ــى االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
ه ـ ـنـ ــاك ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد أي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة عـلــى
إع ــان «ات ـفــاق مـنـبــج» .ويــأتــي ذلــك في
موازاة إدانة دمشق املستمرة لعمليات
«ال ـت ـحــالــف» ف ــي ري ـفــي الـحـسـكــة ودي ــر
ال ــزور ،إذ أكــدت رسالة وجهتها وزارة
الخارجية السورية إلــى كل من األمني
ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة ورئ ـيــس مجلس
األم ـ ـ ــن ،أن «اسـ ـتـ ـم ــرار ه ـ ــذا ال ـت ـحــالــف
ب ــارتـ ـك ــاب جـ ــرائـ ــم ال ـ ـحـ ــرب والـ ـج ــرائ ــم

ضــد اإلنسانية بحق الشعب السوري
واستمراره بدعم اإلرهاب واستخدامه
اإلرهــابـيــن وامليليشيات االنفصالية
لـتـحـقـيــق أغ ــراض ــه إن ـمــا ي ـبــرز تــراخــي
األمم املتحدة ومجلس األمن في إعمال
القانون الدولي ...ووضع ّ
حد ملمارسات
التحالف ومخططاته العدوانية التي
تستهدف سـيــادة أراض ــي الجمهورية
العربية السورية ووحدتها وسالمتها،
وتسعى إلطالة أمد األزمة فيها» .وجاء
البيان بعدما استهدفت غــارات جوية
ّ
نــفــذتـهــا طــائــرات «الـتـحــالــف» قــريــة تل
الشاير في ريف الحسكة الجنوبي ،ما
أدى إل ــى اسـتـشـهــاد وج ــرح  14مدنيًا
من عائلة واحــدة ،وفق ما نقلت وكالة
«سانا» الرسمية.
وض ـ ـمـ ــن ج ـ ـهـ ــود األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ــدف ــع
م ـس ــار ت ـش ـك ـيــل «ال ـل ـج ـن ــة ال ــدس ـت ــوري ــة»
وت ـج ـي ـيــرهــا مل ـح ــادث ــات ج ـن ـيــف ،الـتـقــى
املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا،
الرئيس املـصــري عبد الفتاح السيسي،
في القاهرة ،حيث بحثا امللف السوري.
وق ــال املـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم الرئاسة
املصرية بـســام راض ــي ،إن السيسي أكد
خ ــال ال ـل ـقــاء «اس ـت ـعــداد مـصــر لتكثيف
اتصاالتها للتوصل إلى حل دائم لألزمة
فــي ســوريــا» .وأش ــار دي مـيـسـتــورا ،إلى
أهمية قيام كافة األط ــراف املعنية ببذل
مـســاعـيـهــا لـكـســر ال ـج ـم ــود ال ـح ــال ــي في
ّ
األزم ــة الـســوريــة ،معربًا عــن تطلعه إلى
زي ــادة التنسيق والـتـشــاور مــع الـقــاهــرة
خالل الفترة املقبلة.
(األخبار)

من أجواء األسواق التجارية في دمشق تحضيرًا النطالق مباريات كأس العالم (أ ف ب)

ّ
«الدين السوري العام» :تمخض الجبل فولد فأرًا!
نسرين زريق

ٌّ
ٌ
تهويلية اشتغل البعض على
«األرض مقابل الــديــن» ،ع ـبــارة
ّ
ً
ّ
ترويجها سنوات ّ
ُ
عدة ُ«مبشرًا» بأنها ستكون مخرجًا محتمال
ٍ
ّ
ّ
تسلكه الدولة السورية لحل مشكالت الدين العام الذي «سجل
أرق ــام ــا فـلـكـ ّـيــة» وف ــق تـلــك امل ــزاع ــم .ل ـكـ ّـن ه ــذه ال ـع ـبــارة ُس ِحبت
من الـتــداول فجأة ،أو تكاد ،ع ِقب إصــدار البنك الــدولــي تقريره
اإلحـصــائــي للديون الــدولـيــة International Debt Statistics
 .2018التقرير املذكور كشف عن ّأن حجم الدين العام السوري
ال ي ـت ـجــاوز  3.5م ـل ـيــارات دوالر ،وب ـحـ ّـصــة  195دوالرًا فقط
للفرد الواحدّ .
(تقدر األمم املتحدة عدد سكان سوريا بحوالى
 18.283.000نسمة ،أمــا مكتب اإلح ـصــاء املــركــزي الـســوري
فيقدر الـعــدد ب ـ  24.422.000نسمة ،مــا يخفض حصة الفرد
الواحد من الدين ًالعام إلى  144دوالرًا فقط) .وفي كلتا الحالتني،
ّ ّ
ّ
حقيقية لكل من كان يراهن على إغراق
يمثل الرقم خيبة أمل
ّ
ســوريــا بــالــديــون إل ــى ح ــد عـجــزهــا عــن ال ـس ــداد .لتقدير حجم
مخاطر الدين العام ،يعمد االقتصاديون إلى قياس نسبة هذا
الدين إلــى الناتج املحلي من جهة ،وحصة الفرد فيه من جهة
ّ
ثانية .قبل الحرب ،كان االقتصاد السوري يتغنى بناتج محلي
مليار دوالر سنويًا ،وبنسبة نمو
متنوع األســس يقدر ب ـ ّ 60
رائدة تصل إلى  5في املئة ،وتوقعات إيجابية عاملية بتطور هذا
ّ
ّ
سنويًا لــو لــم تــدق الـحــرب طبولها.
الناتج إلــى  79مليار دوالر
ُ
ّ
أفرزت الحرب خسارة في الناتج املحلي اإلجمالي تقدر بـ 169
مليار دوالرّ ،تمت إضافتها كرقم أساس في تقديرات خسائر
الحرب التي خاضها االقتصاد السوري باستراتيجية انكماشية
ًّ
ّ
تقشفية ارتأتها الحكومات املتتابعة حل.

وصل الناتج املحلي اإلجمالي حسب التقديرات إلى  45مليار
دوالر ،بناء على آخر إحصاء قام به «معهد التمويل الدولي».
ـزل ع ــن الـعـجــز وه ـشــاشــة الـتـمــويــل املـخـصــص إلع ــادة
وب ـم ـعـ ٍ
ً
ً
اإلعمار ،يأتي حجم الدين العام مقبوال وقابال للسداد ،ما أبعد
سوريا عن تقرير «بلومبيرغ» للتصنيف االئتماني الذي حدد
الدول األكثر خطورة في احتمال عجزها عن إيفاء ديونها.
ووفــق التقرير املــذكــور ،جــاء لبنان فــي ص ــدارة ال ــدول الشرق
ّ
أوسطية بنسبة  %154دين عام من الناتج املحلي .تلته مصر
ّ
بكتلة دين ّوصلت الى  203مليارات دوالر ،ثم البحرين فتركيا.
ّ
ـادي ال ـســوري لـعــامــي 2018
ســجـلــت تــوقـعــات الـنـمــو االق ـت ـصـ ٌ
ّ
لبلد لم تضع الحرب
و 2019نسبة  3في املئة ،وهي نسبة جيدة ٍ
أوزارهــا فيه بعد ،وال ّ
سيما باملقارنة مع نسب سالبة ُس ّجلت
ّ
ّ
ُ
في سنوات الحرب الطويلة (أشدها قسوة سجل عام .)2012
إلى اآلن ال تزال األخبار ّ
«جيدة» ،لكن األخبار السيئة ستأتي
ّ
فــي حــال اسـتـمــرار االسـتــراتـيـجـيــة التقشفية الـتــي اخـتــارهــا
االقتصاد السوري بوجهه الحربي مع التركيز على تحقيق
ً
أقــل سعر صــرف وعلى ترشيد اإلنـفــاق .إذ ال يبدو مقبوال
أن يستمر منهج «االق ـت ـصــاد ال ـحــربــي» فــي حقبة «الـســام
والبناء»ّ .إن «إعادة اإلعمار» التي تتحقق من ورائها توقعات
نسبة النمو تحتاج إلى دعم بميزانية أكبر بكثير من رقم 100
مليون دوالر (مخصصات «إع ــادة اإلع ـمــار» وفقًا للموازنة
السورية لعام  .)2018وهــو رقــم قد ال يكفي إلصــاح بعض
الطرقات .وفــوق ذلــك ،تم توجيهه للبناء وليس إلعــادة إعمار
أهــم النسج املتهتكة من االقتصاد الـســوري ،وهــو االقتصاد
الصناعي الــذي تم تدميره بشكل ممنهج لتتجاوز خسائره
حاجز الـ  18مليار دوالر.

