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العالم

العالم

ّ
سوريا ال توفر أنقرة الوقت في استغالل نفوذها العسكري والسياسي على طيف واسع
من القوى المعارضة وحلفائها ،لتسير على خطى واشنطن في ربط الوجودالعسكري
في سوريا بانطالق الحل السياسي وإجراء انتخابات في نهايته

فلسطين

عقار «السعدية» بيد المستوطنين:
على عينك يا ...أقصى!

رهانات «اتفاق إدلب» و«اللجنة الدستورية»

أنقرة :لن ننسحب
قبل «االنتخابات»
بـعــد دع ــم ديـبـلــومــاســي غــربــي واس ــع
لـ ـلـ ـم ــوق ــف الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ،قـ ـبـ ـي ــل الـ ـج ــول ــة
األخـيــرة مــن محادثات أستانا (جــرت
فــي ط ـه ــران) ،خ ــرج «ات ـفــاق إدل ــب» من
ّ
ليجمد العمليات العسكرية
سوتشي
فــي محيط إدلــب إلــى أجــل غير محدد
ب ـعــد .ورغ ــم أن االت ـف ــاق  -فــي شـكـلــه -
يـحـ ّـد مــن انـتـشــار الـفـصــائــل وقــدرتـهــا
العسكرية فــي حــدود منطقة «خفض
التصعيد» األخيرة ،فإنه ّ
يكرس نفوذ
تركيا على تلك املنطقة لتضاف إلى
شريط ح ــدودي واســع يمتد إلــى نهر
ال ـفــرات ،حاليًا .وبمعزل عــن مستقبل
االتفاق واحتماالت نجاح تطبيقه من
عدمها ،فإن الوجود التركي العسكري
وم ــا يــراف ـقــه م ــن سـيـطــرة عـلــى ال ـقــرار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـف ـ ّص ــائ ــل فـ ــي ال ـش ـم ــال
الـ ـ ـس ـ ــوري ،س ـي ـثــقــل دور أنـ ـق ــرة عـلــى
طاولة «التسوية السورية» ،وسيجعل
تفاوضها مع كل من روسيا والواليات
امل ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـيــة ،وح ـل ـفــاء ك ــل من
ال ـطــرفــن ،مــدعـمــا بـ ــأوراق ق ــوة مهمة.
هذا املوقع التركي برز في تصريحات
الف ـت ــة ل ـلــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي رجـ ــب طـيــب
أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ــس ،رب ـ ــط ف ـي ـه ــا وجـ ــود
انسحاب قوات بالده من املناطق التي
تحتلها في سوريا ،بإجراء انتخابات
يشارك فيها السوريون هناك.
هـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح األول م ــن ن ــوع ــه مــن

الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي ،ي ـح ــاك ــي امل ـق ــارب ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ب ـ ـشـ ــأن امل ـل ــف
ال ـســوري واالن ـت ـشــار الـعـسـكــري شــرق
الـ ـف ــرات .ويـتـقــاطــع إل ــى ح ــد كـبـيــر مع
رؤي ـ ـ ــة دول «املـ ـجـ ـم ــوع ــة املـ ـصـ ـغ ــرة»،
ال ـت ــي (ل ـل ـصــدفــة ربـ ـم ــا) دع ـي ــت أن ـقــرة
إلــى املشاركة فيها أو تعزيز التعاون
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـعـ ـه ــا ،ب ــالـ ـح ــدي ــث عــن
املضي بإنشاء «اللجنة الدستورية»
واملـضــي بعدها إلــى تغيير الدستور
فــان ـت ـخــابــات «ح ـ ـ ّـرة وم ــراق ـب ــة» .وكـمــا
راهـ ـن ــت «امل ـج ـم ــوع ــة امل ـص ـغ ــرة» على
ورقة الالجئني واملناطق الخارجة عن
سيطرة الحكومة السورية ،فإن الرهان
التركي يصب في الخانة نفسها ،مع
س ـي ـطــرة أن ـق ــرة ع ـلــى م ـنــاطــق واس ـعــة
تضم عددًا كبيرًا من الفصائل والقوى
الـســوريــة الـتــي فــي غــالـبـهــا ،منصاعة
ملشورة أنقرة السياسية والعسكرية.
ويـ ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك م ــا ت ـب ـن ـيــه أن ـق ــرة
مــن شعبية فــي ال ـشــارع ،اسـتـنــادًا إلى
توليها ملفات املـســاعــدات والتمويل
والخدمات في الشمال السوري.
وخ ــال الـفـتــرة املقبلة ،ستعمل أنقرة
ع ـلــى اس ـت ـغ ــال ف ـت ــرة االسـ ـتـ ـق ــرار في
إدل ــب ،للعمل وف ــق خـطــة مـشــابـهــة ملا
جرى في مناطق ريف حلب الشمالي،
م ـس ـت ـن ــدة فـ ــي ن ـق ــاش ـه ــا مـ ــع ال ـجــانــب
الروسي إلى زخم غربي واسع ضد أي

رغم إجماع عائالت مقدسية على توقيع عريضة تشدد على منع تسريب
ُالعقارات إلى إسرائيليين ،جراء التحقيق الذي نشرته «األخبار» عام  2016عن عقار
لمشتر آخر .أمس ،اقتحم
اشتري بأموال إماراتية ،أصرت عائلة جودة على بيعه بسرعة
ٍ
المستوطنون البيت القريب جدًا من األقصى ،واستولوا عليه .العائلة تدور حول
مختف .المشتري األول (فادي السالمين) يرقص فرحًا
نفسها .المشتري الجديد
ٍ
ّ
وشماتة ،إذ لو بقي البيت معه ،كما يقول ،لكان محميًا ...بأموال اإلمارات!

تصعيد في إدلب .وبذلك تراهن تركيا
وفق ما أوضح املتحدث باسم الرئاسة
إب ــراه ـي ــم ق ــال ــن ،ع ـلــى أن ـهــا ل ــن تسمح
بتدفق موجة جديدة من الالجئني من
إدلـ ــب ،وذل ــك عـبــر عـمــل واس ــع تـتــواله
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـتــرك ـيــة م ــع مختلف
الفصائل «املـعــارضــة وغـيــرهــا» ،على
حد تعبر قالن ،لوضع «اتـفــاق إدلــب»
على سكة التنفيذ .وتناقلت أوســاط
معارضة خالل اليومني املاضيني ،ما

جوزف فوتيل :تسليم
منظومة «»300 S
غير ّ
مبرر
مفاده أن الجهد التركي عبر وساطة
مــن «هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام» ،تمكن من
ت ــأجـ ـي ــل ت ـص ـع ـي ــد عـ ـل ــى ج ـب ـه ــة ري ــف
الالذقية الشمالي ،كان يخطط له عدد
من الجماعات «الجهادية» .وتستفيد
تــركـيــا مــن نـفــوذهــا الـكـبـيــر عـلــى عــدد
مـ ــن أق ـ ـطـ ــاب املـ ـع ــارض ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
الس ـت ـخــدام مـلــف الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة
ف ــي ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـجــانــب ال ــروس ــي.
وهــو مــا بــدا واضـحــا فــي حديث وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــركــي م ــول ــود جــاويــش
أوغـ ـل ــو أم ـ ــس ع ــن أن «بـ ـع ــض ال ـ ــدول

عنصر من «جبهة تحرير سوريا» في ريف حلب الغربي أول من امس (أ ف ب)

تـحــاول قلب ال ـتــوازن (ضـمــن اللجنة)
ملصلحة النظام» ،معتبرًا أن الحديث
ه ـن ــا ي ـخ ــص «م ـس ـت ـق ـبــل بـ ـل ــد ..وه ــذه
فرصة أخيرة من أجل الحل السياسي
فــي ســوريــا ،لــذلــك علينا أن نستغلها
جـيـدًا» .وب ــدوره رأى املبعوث األممي
سـتـيـفــان دي م ـي ـس ـتــورا ،ال ــذي التقى
ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو أم ـ ــس ،أن «ال ـل ـج ـنــة
الــدسـتــوريــة هــي الـتــي ستبحث الحل
السياسي ...وإذا ضاعت هذه الفرصة
س ـن ـعــود ل ـل ـحــل ال ـع ـس ـك ــري ،وه ـ ــذا قد
يكون ميدانيًا أو إقليميًا نصرًا ،ولكنه

سيزيد من مأساة اللجوء».
ومـ ــع بـ ــدء ال ــره ــان ع ـلــى قـ ــوة ال ـن ـفــوذ
والتحالفات في دخول مسار «التسوية
السياسية» ،سيكون ملناطق سيطرة
«قـ ـ ــوات س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» في
شمال شرقي سوريا ،حضور الفت في
«الـبــازار» األميركي  -التركي .إذ تركز
تصريحات املسؤولني األتراك األخيرة
على ملف منبج ،وتل أبيض وغيرها
من مناطق شرق الفرات .وحمل وزير
ال ــدف ــاع ال ـت ــرك ــي خ ـل ــوصــي أك ـ ــار ه ــذا
امللف أمــس إلــى أعـضــاء «حلف شمال

األطلسي» في موازاة تصريحات شبه
يومية من أنقرة .وفي املقابل ،تحاول
واش ـن ـط ــن ت ــأك ـي ــد ال ـت ــزام ـه ــا خــري ـطــة
الـطــريــق الـخــاصــة بمنبج ومحيطها
(غ ـ ـ ــرب الـ ـ ـف ـ ــرات) ،وتـ ــؤكـ ــد أن ال ـع ـمــل
ـار لنقل تنفيذ االت ـفــاق إلــى مرحلة
جـ ٍ
«ال ــدوري ــات املـشـتــركــة»؛ وهــو مــا أكــده
قائد القيادة املركزية األميركية جوزف
فوتيل .وفي سياق آخــر ،أشــار األخير
في تصريحات للصحافيني في وزارة
الدفاع األميركية ،أمــس ،إلى أن بالده
«ال تسعى إلــى الـحــرب مــع إي ــران ،وال

أعتقد أن هذا ما نركز عليه» ،مضيفًا
أن «الطريقة الرئيسية التي نتبناها
تقوم حاليًا على الضغط الدبلوماسي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .وأنـ ـ ــا أؤيـ ـ ــد ذلـ ـ ــك ،وال
أرى أن ذل ــك ب ــال ـض ــرورة ه ــو الـطــريــق
للحرب مــع إيـ ــران» .وبينما اعتبر أن
ال ـق ـصــف ال ـص ــاروخ ــي اإلي ــران ــي على
مــواقــع فــي دي ــر الـ ــزور «طــائــش وغير
ّ
آم ــن وت ـص ـع ـيــدي» ،عــلــق عـلــى تسليم
نظام الدفاع الجوي « »300 Sللجانب
السوري بأنه «غير مبرر».
(األخبار)

اليمن

األزمة االقتصادية تحاصر «التحالف»« :ثورة الجياع» مستمرة ومتصاعدة
مع استمرار التظاهرات
المناوئة لـ«التحالف»
والقوى المحلية الموالية
له في «المحافظات
الم ّ
ُ
حررة» ،يزداد موقف
واإلمارات
السعودية ّ
حراجة في ظل عجزهما
عن تسويق وعود
جديدة .وفيما ُي ّ
سجل
فشل لـ«االنتقالي» في
استنهاض الشارع خلفه
بعيدًا عن الهم المعيشي،
تجد «أنصار الله» اللحظة
مناسبة للتصعيد ضد
العدوان تحت شعار «ثورة
جياع»

ف ــي وقـ ــت ي ـع ـلــو الـ ـص ــراخ ع ـل ــى مـقـلــب
ال ـقــوى املـحـلـيــة املــوال ـيــة لــ«الـتـحــالــف»
بـفـعــل ت ـب ــادل االت ـه ــام ــات بــاملـســؤولـيــة
عـمــا آل ــت إل ـيــه األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة،
ت ـع ـكــف ح ـك ــوم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ ف ــي صـنـعــاء
ع ـل ــى م ـح ــاول ــة إيـ ـج ــاد ح ـل ــول عــاجـلــة
ل ــأزم ــة ،ف ــي ظ ــل دع ـ ــوة أط ـل ـق ـهــا قــائــد
«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» عـ ـب ــد املـ ـل ــك ال ـح ــوث ــي
إل ـ ــى «الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي إصـ ـ ــاح وضـع ـنــا
ً
ال ــداخ ـل ــي» ،ب ــدال م ــن «ج ـ ّـر ال ـن ــاس إلــى
الفوضى» .دعوة وجهود يقابلها على
الضفة املضادة تراشق كالمي ازدادت
ّ
حدته مع تهديدات «املجلس االنتقالي
الجنوبي» ،والتي بدا أمس أنها لم تكن
س ــوى م ـحــاولــة «فــاش ـلــة» لــاسـتـثـمــار
احتجاجية ال تفتأ
السياسي في
موجة ّ ً
وجهة سهامها نحو
تتسع رقعتهاُ ،م
«التحالف» و«الشرعية» و«االنتقالي»
على السواء.
ّ
ّ
وأطــل الحوثي ،أمــس ،في خطاب تركز
على الـجــانــب االقـتـصــادي ،دعــا خالله
إلـ ــى «ثـ ـ ــورة ج ـي ــاع ع ـلــى ع ــدون ــا ال ــذي
ّ
ن ـق ــل ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ،واح ـ ـتـ ــل مـنــابــع
ثرواتنا النفطية ،ومنع حركة املوانئ
واملـ ـ ـط ـ ــارات»ُ ،مـ ـح ــذرًا ِم ـ ّـم ــن ي ـحــاولــون
«توجيه السخط إلى الداخل ،ويسعون
ل ـل ـق ـي ــام ب ـ ـثـ ــورة ع ـل ــى أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم» .وإذ
دعـ ــا ال ـح ــوث ــي ،ح ـكــوم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ ،إلــى
«تفعيل الريال اإللكتروني والوسائل

الـبــديـلــة الـتــي تـحـتــاج ملـ ّســانــدة مــن كل
أصـ ـح ــاب الـ ـخـ ـب ــرة» ،حـ ــض املــواط ـنــن
ع ـلــى «ال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى امل ـن ـتــج امل ـح ـلــي،
واالت ـجــاه إلــى ال ــزراع ــة» ،حــاثــا التجار
على التعاون مع «اللجنة االقتصادية
وال ـح ـكــومــة» .وس ـبــق خ ـطـ َ
ـاب الـحــوثــي
ـورة «ضـ ـب ــط 40
إعـ ـ ــان ال ـل ـج ـ ّنــة امل ـ ــذك ـ ـ َ
ش ــرك ــة وم ـح ــل ص ــراف ــة ث ـ ُـب ــت تــاعـبـهــا

أعلنت األمم المتحدة
للحدّ
أنها تناقش خطة
من هبوط الريال
ب ــأس ـع ــار الـ ـص ــرف ،وال ـت ـع ــام ــل بعملة
محظورة فــي أمــانــة العاصمة» .ضبط
هــو جــزء مــن جملة إج ــراءات اتخذتها
ّ
للحد من انهيار الريال اليمني،
اللجنة
الذي تراجع سعر صرفه أمام الــدوالر،
خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاضـ ـي ــة ،إل ـ ــى 690
للشراء و 720للبيع .لكن تلك اإلجراءات
ّ
ت ـ ـظـ ــل ،ب ـح ـســب ال ـل ـج ـن ــة ،قـ ــاصـ ــرة عــن
ّ
ّ
إيجاد حل جذري في ظل «تحكم قوى
الـ ـع ــدوان وال ـخــونــة بــال ـغــاز وال ـب ـتــرول
فــي م ــأرب وشـبــوة وحـضــرمــوت وعــدم
االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن عـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــده» ،وك ــذل ــك
االسـتـمــرار فــي طباعة العملة مــن دون
غ ـطــاء ن ـق ــدي .وه ــو م ــا جـ ـ ّـدد الـحــوثــي
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الـتـحــذيــر م ـنــه ،الف ـتــا إل ــى أن «األمـ ــوال
املطبوعة في روسيا ،والتي تصل إلى
ُ
ّ
عـ ــدن ،ت ـص ــرف ع ـلــى ال ـخ ــون ــة»ُ ،م ــذك ـرًا
ّ
ب ــأن «الـسـفـيــر األم ـيــركــي ت ــوع ــد ،خــال
مشاورات الكويت ،بأن تكون قيمة فئة
ّ
األلــف ريــال يمني أقــل مــن قيمة الحبر
الذي ُت َ
طبع به».

هذه الحرب املتواصلة على االقتصاد،
وال ـت ــي أريـ ــد مـنـهــا «تـضـيـيــق الـخـنــاق
عـ ـل ــى شـ ـعـ ـبـ ـن ــا» كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال الـ ـح ــوث ــي،
استفاقت إليها أخـيـرًا األم ــم املتحدة،
بإعالنها أم ــس ،على لـســان مبعوثها
إلـ ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن مـ ــارتـ ــن غ ــريـ ـفـ ـي ــث ،أن ـه ــا
ّ
للحد مــن هبوط
تناقش خطة طــارئــة

الريال واستعادة الثقة في االقتصاد،
الفـتــة إل ــى إمـكــانـيــة ات ـخــاذ «مجموعة
من اإلج ــراءات الفورية» بعد التناقش
فـيـهــا بــن «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،وص ـنــدوق
النقد الدولي ،ووكــاالت األمــم املتحدة،
وال ـخ ـل ـيــج بــال ـط ـبــع ،وح ـك ــوم ــة الـيـمــن
(ح ـكــومــة ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور هـ ــادي)»
بـحـســب تـعـبـيــر غــري ـف ـيــث .إال أن تلك
الخطة املفترضة ،التي ربطها غريفيث
َ
ب ــ«ال ـت ـحــالــف» و«ال ـش ــرع ـي ــة» ،ال ُيـعــلــم
إل ــى أي م ــدى يـمـكــن املـنـظـمــة الــدولـيــة
ّ
تطبيقها ،فــي ظ ــل اعـتـبــار الـسـعــوديــة
واإلمـ ــارات االنـهـيــار االقـتـصــادي جــزءًا
م ــن أدوات ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى الـيـمـنـيــن،
وعجز حكومة هادي عن وقف التدهور
وبــل ممارستها عمليات فساد وهــدر
ّ
في عز الحرب.
ّ
مـمــارســات ال ت ــزال تـشــكــل ،إل ــى جانب
س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات «الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــف» ،عـ ـ ـن ـ ــوان
ال ـت ـظــاهــرات الـغــاضـبــة املـتــواصـلــة في
م ــديـ ـن ــة ت ـ ـعـ ــز ،والـ ـ ـت ـ ــي خـ ــرجـ ــت أم ــس
أك ـب ــره ــا ت ـحــت ش ـع ــار «ث ــورت ـن ــا ث ــورة
ج ـي ــاع» .وأفـ ــادت م ـصــادر محلية بــأن
املتظاهرين عمدوا إلى إغالق الشوارع
ال ــرئ ـي ـس ــة وال ـف ــرع ـي ــة وس ـ ــط امل ــدي ـن ــة،
وأجـبــروا شركات الصرافة على إقفال
ّ
أب ــواب ـه ــا ،ف ــي ظ ــل إضـ ـ ــراب ع ــام شمل
ّ
املحال التجارية واملؤسسات الخدمية.
وطــالــب املحتجون بــ«إسـقــاط حكومة

أحمد عبيد ّبن دغر ،وتشكيل حكومة
طــوارئ مصغرة» ،متهمني السعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـ ــ«م ـ ـم ـ ــارس ـ ــة س ـي ــاس ــة
تجويع لتحقيق مكاسبهما» .أمــا في
املحافظات الجنوبية ،فعلى رغم دعوة
«االن ـت ـق ــال ــي» إل ــى «ان ـت ـفــاضــة شعبية
للسيطرة على املؤسسات اإليــراديــة»،
إال أن ه ـ ـ ــدوءًا م ـش ــوب ــا ب ــال ـح ــذر س ــاد
مــديـنــة ع ــدن ،تــوازيــا مــع ص ــدور ردود
فـعــل م ـضــادة عـلــى بـيــان «االنـتـقــالــي»،
سخرت من دعوة األخير إلى السيطرة
ّ
واملقار الحكومية
على املرافق الحيوية
على اعتبار أن هذه ًخاضعة للسيطرة
اإلم ــاراتـ ـي ــةُ ،م ـت ـه ـمــة «امل ـج ـل ــس» بــأنــه
ي ـ ـحـ ــاول «اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ثـ ـ ـ ــورة الـ ـجـ ـي ــاع،
واسـتـخــدامـهــم أدوات» لـبـلــوغ غــايــات
س ـي ــاس ـي ــة .وهـ ــي اتـ ـه ــام ــات تـسـنــدهــا
ً
الكثير من املعطيات ،فضال عن توقيت
إص ــدار الـبـيــان الـتـهــديــدي ال ــذي سبق
ً
لقاء بني رئيس «االنتقالي» عيدروس
الزبيدي ،وبني املبعوث األممي ،في أبو
ظبي ،ناقش بحسب «املجلس» «جهود
إلحياء املفاوضات ،ومشاركة
غريفيث
ّ ً
ال ـج ـنــوب ُم ـمــثــا بــاملـجـلــس االنـتـقــالــي
فــي املـفــاوضــات املقبلة» ،فــي مــا ّ
يفسر
بيانه
محاولة «االنـتـقــالــي» ،مــن خــال
ّ ً
أول م ــن أم ــس ،تـصــويــر نـفـســه ُمـمــثــا
للهبة الشعبية ّ
وقيمًا عليها.
(األخبار)

ضــرب ـتــان «مــوج ـع ـتــان» للمقدسيني
في أقل من  24ساعة أطاحتا عقارين
مـ ـه ـ ّـم ــن ،إن ك ـ ــان ل ـج ـه ــة ال ـ ـقـ ــرب مــن
املـسـجــد األق ـصــى ،أو لجهة املساحة
امل ـس ـتــولــى عـلـيـهــا .إذ ه ـجــم ع ـشــرات
امل ـس ـت ــوط ـن ــن ف ـج ــر أم ـ ـ ــس ،ب ـح ـمــايــة
مــن شــرطــة االح ـت ــال ،عـلــى ع ـقــار في
ح ــارة الـسـعــديــة فــي الـبـلــدة الـقــديـمــة،
واسـتــولــوا عليه ،مــن دون أن يتضح
ب ـع ــد ت ـف ــاص ـي ــل ت ـس ـل ـيــم الـ ـعـ ـق ــار ،أو
ط ــريـ ـق ــة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ـي ــه ل ـل ـنــاح ـيــة
«ال ـق ــان ــون ـي ــة» .ال ـع ـق ــار املـ ـك ـ ّـون م ــن 3
طـبـقــات ،وال ـعــائــد إل ــى عــائـلــة ج ــودة،
ويـبـعــد  100مـتــر فـقــط ع ــن األق ـصــى،
كــانــت «األخ ـب ــار» قــد أنـجــزت تحقيقًا
ً
مـ ـفـ ـص ــا عـ ـن ــه قـ ـب ــل عـ ــامـ ــن (راجـ ـ ـ ــع:
فـلـسـطـيـنـيــون وإم ــاراتـ ـي ــون يبيعون
القدس ،العدد  2895في )2016/5/27
( ،)2HZ9MOJ/https://bit.lyبعدما
حصلت على أوراق تفصيلية بشأنه،
أظهرت بيعه في الخامس من تشرين
الثاني  2014من مالكه (ملياء جــودة،
وابنها أديــب جــواد ج ــودة) ،للمدعو
فـ ـ ـ ــادي ال ـ ـسـ ــامـ ــن ،املـ ـحـ ـس ــوب عـلــى
ال ـق ـيــادي املـفـصــول مــن حــركــة «فـتــح»
مـحـمــد دحـ ــان ،املـقـيــم ف ــي اإلم ـ ــارات،
وقــد سجله املشتري ملصلحة شركة
إماراتية تابعة لألخير.
وبعدما ّ
سبب التحقيق حجز أمــوال
ً
ال ـس ــام ــن أوال (ب ـ ـقـ ــرار م ــن ال ـنــائــب
الـ ـع ــام ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي) ،وث ــان ـي ــا إل ـغــاء
البيع كما أعلن بنفسه (بأمر قضائي
إسرائيلي)َ ،
بيع العقار للمدعو خالد
م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد ع ـ ـطـ ــاري ،فــي
 ،2016/9/28أي بـعــد ش ـهــور قليلة
على تحقيق «األخبار» ،وهو ما يظهر
حرص عائلة جــودة على بيع البيت،
رغــم مــا أثـيــر حــولــه مــن ضـجــة .ورغــم
أن العائلة لم تقدم توضيحات بشأن
البيع األول ،اكتفت آنذاك بالدفاع عن
نفسها ووطنيتها (ابنها أديــب كان
يعمل شرطيًا إسرائيليًا ،كذلك فإنه
يحمل مفتاح كنيسة القيامة بوصفه
أمينًا عليه).
«األخبار» حصلت على نسخة من عقد
البيع الجديد (راجع نهاية التقرير)،
علمًا أن السالمني حرص على إظهار
أن البيع له قد ألغي (عبر منشور على
صفحته بتاريخ  ،)2017/5/12كذلك
فــإنــه اسـتـغــل ال ـحــادث أم ــس ،ليوحي
ع ـبــر م ـن ـش ــورات مـتـتــالـيــة أن ش ــراءه
الـعـقــار (بمبلغ  2.5مـلـيــون دوالر لم
يعقب ُ
بعد على أن مصدرها إماراتي)
ك ــان ب ـه ــدف ح ـمــاي ـتــه ،وأن املـشـتــري
الجديد تقف خلفه السلطة التي كان
هو نفسها على عالقة جيدة بها قبل
أن يختلف معها وينضم إلى دحالن،
ً
فضال عن تقديم فادي دعوى (قائمة)
فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء األمـ ـي ــرك ــي ضـ ــد «ب ـنــك
فـلـسـطــن» (راجـ ـ ــعِ :ك ـب ــاش م ــع «بـنــك
فلسطني» :تحقيق «األخبار» بتدبير
امل ـص ــرف واملـ ـخ ــاب ــرات! ،ال ـع ــدد 3488
.)http://cutt.us/yvsy7( )11/6/2018
أما عقد البيع الجديد (املشطوب فيه
أرق ـ ــام ال ـه ــوي ــات الـشـخـصـيــة واملـبـلــغ
امل ـب ـي ــع ب ــه ال ـع ـق ــار ك ـم ــا وص ـل ـن ــا مــن
امل ـصــدر) ،فشمل إش ــارة واضـحــة إلى
البيع السابق للسالمني ،وأن إلغاءه

ك ــان ألن األخ ـيــر لــم يكمل دف ــع املبلغ
املستحق على الحساب بعد إرساله
ال ــدف ـع ــة األول ـ ـ ــى ف ـق ــط (ن ـح ــو مـلـيــون
ونصف مليون) .وبذلك ،قدمت دعوى
ُ
وألـغــي البيع .وكــان الفـتــا ،على نحو
ي ــدي ــن الـ ـس ــام ــن ،أن ال ـب ـن ــد ال ـثــانــي
فــي الـعـقــد الـجــديــد ذك ــر أن ف ــادي «لــم
ي ـت ـقــدم بــائ ـحــة دف ــاع ـي ــة ،وال ــدع ــوى
تـحــت الـقـيــد واالن ـت ـظــار فــي املحكمة
(اإلسرائيلية)» ،خاصة أن العائلة لم
توضح أنها ردت الدفعة األولى التي
تسلمتها منه ،كذلك إن البند الرابع
(فقرة ب) أكد «إبطال الوكالة الدورية

ّ
قدم السالمين
ما حدث على أنه
«دليل براءة» وأن
السلطة هي المتهم

غير القابلة للعزل الـتــي أعطيت من
الفريق األول للسالمني» ،وهي خطوة
قــانــونـيــة تـحـتــاج إل ــى «واسـ ـط ــة» مع
اإلسرائيليني لتتم.
وفــي البند  14مــن عقد البيع ،يظهر
أن هـنــاك طــرفــا ثالثًا ُسـ ّـمــي «األم ــن»
ّ
سيتسلم الدفعة األولــى من املشتري
ح ـتــى إتـ ـم ــام عـمـلـيــة ال ـب ـيــع ب ـصــورة
سليمة ،وذلك عائد إلى خوف البائع
واملـشـتــري (كـمــا يظهر فــي البند )16
م ــن أن ــه «ال س ـمــح ال ـل ــه (إذا) ل ــم يتم
إب ـطــال الـصـفـقــة مــع الـســامــن يلتزم
امل ـش ـتــري تــرجـيــع ال ــوض ــع الـقــانــونــي
ك ـم ــا ك ـ ــان ق ـب ــل ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ه ــذه
االت ـفــاق ـيــة ،وي ـل ـتــزم ال ـبــائ ـعــون إع ــادة
املـبــالــغ إل ــى امل ـش ـت ــري .»...ول ــم تشمل
اتفاقية البيع أي إشارة إلى موضوع
تسريب العقار إلى جهات إسرائيلية
أو التحذير منه ،رغــم أن العقد شمل
بــالـتـفـصـيــل ق ـض ـيــة ال ـس ــام ــن ال ــذي
مــن املفترض أنــه ألغي البيع لــه ً
بناء
صورة للعقار الذي استولى عليه
المستوطنون (أرشيف)

على سبب سياسي (ملكية اإلمارات)
وسـبــب قــانــونــي ظــاهــري (ع ــدم ســداد
الدفعة الباقية) ،وهــو ما يــدل بالحد
األدنــى على أن العائلة غير حريصة
على مآل بيتها.
وب ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث ،اكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــى االبـ ـ ــن
أدي ـ ــب ب ـم ـن ـشــور ع ـلــى صـفـحـتــه على
«ف ـ ــايـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك» أمـ ـ ـ ـ ــس ،ي ـك ـت ـف ــي ف ـيــه
باإلشارة إلى حدوث البيع «قبل أكثر
مــن ع ــام» (م ــن دون تـحــدد الـتــاريــخ)،
وأنه «قمنا قبل بيعه العقار بالسؤال
عــن شخص الدكتور خالد العطاري
من شخصيات فلسطينية بارزة وقد
أش ــادوا جميعًا بــأخــاق ...وبعائلته
وب ـ ــاألخ ـ ــص إخـ ــوتـ ــه ذوي ال ـس ـم ـعــة
الـطـيـبــة» ،وذل ــك مــن دون تلميح إلــى
ً
كــونــه م ـس ــؤوال عــن الـتـســريــب أو أنــه
ّ
جـ ــرى ج ـب ـرًا ع ـن ــه ،ومـ ــن دون تـحــمــل
أدن ــى مسؤولية عـ ّـمــا حــدث مــن جهة
ً
العائلة ،أو حتى التعقيب (فضال عن
االستنكار) على اقتحام املستوطنني.
واألن ـكــى أن التسريب حــدث رغــم أنه
انـتـشــر بــن املـعـنـيــن مـقـطــع مـسـ ّـجــل،
وص ــل «األخ ـب ــار» نـسـخــة عـنــه ملكاملة
مسجلة مع أحد أقرباء العائلة ،وهو
ع ــدن ــان غــالــب الـحـسـيـنــي ،الـ ــذي كــان
محافظ الـقــدس الـســابــق فــي السلطة
ووزي ـرًا لشؤون القدس وكذلك مديرًا
ألوقـ ــاف ال ـقــدس ومـسـتـشــارًا لرئيس
السلطة لشؤون املدينة .يسأل املتصل
عــن طبيعة املـشـتــري الـجــديــد (خــالــد
عـ ـط ــاري) ،فـيـمــا يــؤكــد ل ــه الحسيني
أنــه جــرى التحقق منه عبر األجـهــزة
األم ـن ـي ــة والـ ـت ــأك ــد م ــن س ــام ــة مـلـفــه
والتشديد على أنــه ال يمكنه الـشــراء
ّ
يصر
والـبـيــع كيفما يــريــد .وعـنــدمــا
املـتـصــل ،ال ــذي يـبــدو أنــه على معرفة
بــاملـحــافــظ ال ـســابــق ،عـلــى ال ـتــأكــد من
ذلــك ،يحاول األخير التملص والقول
إن ال ـع ـقــار «وقـ ــف» ول ــم ي ـقــدم إجــابــة
حاسمة ،إلى أن حدث ما حدث أمس.
ووف ـ ــق م ـع ـلــومــات ص ـحــاف ـيــة ،يعمل
ع ـطــاري فــي مـجــال الـبـنــوك وشــركــات
الـتــأمــن ،ويـبــدو أنــه ح ــاول الحصول
عـ ـل ــى ع ـ ـ ـقـ ـ ــارات أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي امل ــديـ ـن ــة
املحتلة .وه ــذا البيت جــزء مــن مبنى
مـعــروف فــي عقبة دروي ــش فــي حــارة
السعدية ،وكانت تستأجر فيه عيادة
طبية تابعة لـ«كوبات حوليم» (هيئة
إسرائيلية صحية) أخليت منذ مدة
قــري ـبــةُ .
وي ـف ـضــي امل ـن ــزل إل ــى مـحــاور
طرق ألحياء رئيسية ،وهو يطل على
األقصى.
وأول م ــن أمـ ــس ،اس ـتــولــت الجمعية
االستيطانية «إل ـع ــاد» تـحــت حماية
قـ ــوات االح ـت ــال ع ـلــى مـبـنــى وقـطـعــة
أرض في وادي حلوة في قرية سلوان،
القريبة من القدس ،تعود ملكيته إلى
عائلة فتيحة التي تعيش حاليًا في
الواليات املتحدة ،وأجبروا الساكنني
فيه من عائلة مسودة ،مع أنها تعيش
فيه منذ  30عامًا ،على إخالئه .ووفق
مركز «معلومات وادي حلوة» ،يتكون
الـ ـعـ ـق ــار مـ ــن ش ـق ـت ــن ب ـم ـس ــاح ــة 160
مـتـرًا مــربـعــا ،إضــافــة إل ــى أرض تبلغ
مـســاحـتـهــا  800مـتــر مــربــع مــزروعــة
بأشجار الزيتون والتني.
(األخبار)

