12

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

العالم

العالم
فلسطين

سوريا

تقرير

ّ
قمة «البرلماني العربي»:
السعودية تفشل في
إسقاط «رفض التطبيع»

تحرك برلماني لمنع «سيناريو االسكندرون» في الشمال!
ال دعوات لسحب الجنسية ّ
السورية من السوريين المجنسين
في تركيا ،وفق ما ذكرته مصادر
برلمانية في حديث إلى «األخبار».
غير أن تحركًا برلمانيًا انطلق لنقاش
ّ
ملفهم في مجلس الشعب ،وسط
مخاوف من إسكانهم «المنطقة
اآلمنة» المفترضة

دمشق ــ مرح ماشي
ت ـبــرز قـضـيــة تـجـنـيــس ال ـس ــوري ــن في
تركيا فــي واجـهــة األح ــداث السياسية
أخـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـرًا ،وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا مـ ـ ـ ــع اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب
االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة الـتــركـيــة امل ـقــررة
ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي .وفـ ــي ت ـحــرك
رسـمــي س ــوري ـ ـ هــو ُاألول مــن نــوعــه ـ ـ
للتفاعل مع القضية ،ق ّدم طلب رسمي
إل ــى مـجـلــس ال ـش ـعــب ي ـط ــرح نـقــاشـهــا
ف ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ب ـه ــدف
ـراءات احـتــرازيــة بخصوص
اتـخــاذ إج ـ ّ
الالجئني املجنسني واملرتهنني ملشيئة
أنقرة ،وفــق ُم ِّ
قدم الطلب النائب نبيل
صــالــح .الــدافــع الــرئـيــس لـهــذا النقاش
هو التخوف من وجود «نوايا ّ
مبيتة»
ت ــراه ــن ع ـلــى إس ـك ــان آالف ال ـســوريــن

ّ
املـ ـج ــنـ ـس ــن ف ـ ــي «املـ ـنـ ـطـ ـق ــة اآلمـ ـ ـن ـ ــة»،
بـهــدف اسـتـخــدام أصــواتـهــم الحـقــا في
«اس ـتـف ـتــاء دولـ ــي» لـتـحــديــد تبعيتهم
ومناطق سكنهم بني سوريا أو تركيا،
في سيناريو مشابه لقضية سلخ لواء
اسكندرون من ِق َبل تركيا مطلع القرن
ّ
املاضي .ويتضح حجم التهديد بتكرار
هذا السيناريو ،بالنظر إلى تزايد عدد
الـســوريــن الـحــاصـلــن عـلــى الجنسية
و820
التركية ،والذي وصل إلى  79ألفًا
ّ
شخصًا ،منهم  53ألفًا و 99فقط يحق
لهم التصويت في االنتخابات املحلية
امل ـق ـبـلــة ،بـحـســب إعـ ــان ســابــق لــوزيــر
الداخلية التركي سليمان صويلو.
وف ـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،يـنـفــي
ال ـنــائــب صــالــح م ــا أش ـيــع ع ــن دع ــوات
بـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــة ل ـ ـس ـ ـحـ ــب الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة م ــن

الـســوريــن الـحــاصـلــن عـلــى الجنسية
التركية ،ولـكــن املـطـلــوب بحسب قوله
«إقــرار إجــراءات ّ
جدية بعد اجتماعات
م ــع ال ـق ــان ــون ـي ــن ،وفـ ــق م ــا ي ـس ـمــح بــه
الـ ـق ــان ــون ال ـ ـس ـ ــوري» .ويـ ـ ــرى ضـ ــرورة
اتخاذ «اإلجراءات الالزمة» في وجه أي
نيات أو تدابير ّ
عبر عنها بيان «جماعة
اإلخ ــوان املسلمني فــي ســوريــا» ،الــذي
طــالــب ب ـس ـيــادة تــركـيــا ع ـلــى «املـنـطـقــة
اآلمنة» .وطالب البيان الذي صدر قبل
أيــام بــإشــراف تركيا على تلك املنطقة
املـفـتــرضــة ،بـمــا يتيح «ض ـمــان حقوق
مــواطـنـيـهــا ومـسـتـقـبــل أمـنـهــا الـقــومــي
واملجتمعي» ،واصفًا تركيا بـ«جوارنا
التاريخي الجيوسياسي».
وفي السياق ذاته ،لفتت مصادر أهلية
ف ــي ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري إلـ ــى أن إم ـكــان

ّ
أولوية «اللجنة الدستورية»
د
تؤك
موسكو
ّ

ّ
إسكان السوريني املجنسني على طول
الشريط الشمالي الحدودي مع تركيا
ليس باألمر السهل ،وسط ازدياد نسبة
ً
الـنــازحــن واملـهـ ّـجــريــن إلــى إدلــب مثال،
ب ــأض ـع ــاف عـ ــدد س ـكــان ـهــا األص ـل ـي ــن.
وت ـش ـيــر املـ ـص ــادر إلـ ــى أن إس ـك ــان من
ت ــم تــرحـيـلـهــم ب ـمــوجــب «ال ـت ـســويــات»
خــال الـسـنــوات املــاضـيــة ،فــي املناطق
ال ـسـ ّـاخ ـنــة ،أمـ ـ ٌـر وارد .ورغـ ــم أن أغـلــب
املـجــنـســن ال ـجــدد فــي تــركـيــا مقيمون
ويـعـمـلــون ،وال سبيل إلجـبــارهــم على
ن ـقــل إقــام ـت ـهــم إل ــى «امل ـن ـط ـقــة اآلم ـن ــة»،
ف ـ ــإن الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي يـ ـق ـ ّـدم الـكـثـيــر
مــن اإلغـ ـ ــراءات والـتـسـهـيــات ،بـمــا في
ُ
ذل ــك تــأمــن ف ــرص ع ـمــل ،تــدفــع روات ــب
م ـع ـظ ـم ـهــا ب ــال ـل ـي ــرة ال ـت ــرك ـي ــة (راج ـ ــع
«األخبار»  12تشرين األول .)2017

أكد وزير الخارجية الروسي ،في مطلع
جولة خليجية طويلة ،أن طرح «بدائل»
عن «اللجنة الدستورية» من ِق َبل
بلدان «عرقلت عملها» ال يخدم مسار
ّ
المرعية أمميًا» ،مشددًا على
«التسوية
أنه «ال حاجة إلى منصة تنسيق جديدة»
بوجود «أستانا» ،في تعقيب على
التصريحات اإلسرائيلية عن «مجموعة
العمل المشتركة»
فــي م ــوازاة اجـتـمــاع عسكري روس ــي ـ
ـت اسـتـضــافـتــه العاصمة
أمـيــركــي الف ـ ٍ
النمساوية فيينا ،بدأ وزير الخارجية
ال ـ ــروس ـ ــي ،س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف ،جــولــة
ديبلوماسية تشمل السعودية وقطر
ّ
وال ـك ــوي ــت واإلم ـ ـ ـ ــارات ،وي ـح ـتــل املـلــف
السوري جزءًا مهمًا من أجندتها .وفي
ّ
تصريحاته من الدوحة والرياض ،ركز
الفروف (في ما ّ
خص الشأن السوري)
على أهمية دعم مسار تشكيل «اللجنة
الدستورية»ّ ،
ملمحًا ـ من جديد ـ إلى
احتمال توسعة طاولة «املراقبني» في
اجـتـمــاعــات «أس ـتــانــا» لـتـضـ ّـم ممثلي
دول جديدة .وكان أبرز ما رشح أمس
ع ــن ت ـل ــك الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،ت ــوض ـي ــح ال ــوزي ــر
ّ
الــروســي لـعـ ّـدة نـقــاط احـتــلــت مساحة
م ـه ـم ــة م ـ ــن املـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـس ـ ــوري خ ــال
األي ــام القليلة املــاضـيــة .فبعد حديث
رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو ع ــن «ت ـ ــواف ـ ــق» م ــع ن ـظ ـيــره
الروسي فالديمير بوتني على تشكيل
بإخراج القوات
«مجموعة عمل تعنى ّ
األجنبية» من سوريا ،فند الفروف ما
طرحه نتنياهو ،مؤكدًا خــال مؤتمر
صحافي في الدوحة أن «ال حاجة إلى
إنـشــاء مثل هــذه املجموعات ،بوجود
عـمـلـيــة أس ـت ــان ــا ال ـت ــي ش ـه ــدت حـ ــوارًا
ن ــاج ـح ــا بـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة واملـ ـع ــارض ــة
بوساطة روسيا وتركيا وإيران» .ومع
اإلشارة إلى «النتائج امللموسة» التي
حققتها «أستانا» ،لم يستبعد الوزير
الروسي «انضمام مراقبني جدد» إلى
اجـتـمــا ُعــاتـهــا املـقـبـلــة .وي ـت ـســاوق ذلــك
مع ما أعلن سابقًا عن بحث انضمام
لـبـنــان وال ـع ــراق بـصـفــة «م ــراق ــب» إلــى
املحادثات في العاصمة الكازاخية.
ّ
وذك ـ ــر الف ـ ــروف بــات ـصــاالت بـ ــاده مع
أع ـضــاء «املـجـمــوعــة امل ـص ـغــرة» ضمن
ص ـي ـغ ــة «رب ــاعـ ـي ــة اسـ ـطـ ـنـ ـب ــول» ،إل ــى
جــانــب ق ـنــاة االتـ ـص ــال ب ــن الـجـيـشــن
َ
الروسي واألميركي ووزارتي خارجية
ال ـب ـل ــدي ــن ،ل ـي ــؤك ــد أن ـ ــه «ال ي ــوج ــد أي

من القصف الذي استهدف بلدة الباغوز أول من أمس (أ ف ب)

نقص في آليات التنسيق والتعاون».
التوضيح الالفت من الوزير الروسي
ج ـ ـ ــاء بـ ـع ــد ت ــوجـ ـي ــه ك ـ ـ ــام ن ـت ـن ـيــاهــو
إع ــامـ ـي ــا وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ل ـل ـت ـش ـك ـيــك فــي
الـتـفــاهـمــات الــروس ـيــة ـ ـ اإليــران ـيــة في
امللف السوري .وهو ما خرجت وزارة
الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة ،أم ــس ،للحديث
ع ـ ـنـ ــه ،وال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد أن ال ـت ـص ــري ـح ــات
اإلســرائـيـلـيــة «مـثــال آخــر على الحرب
النفسية» ،مع اإلشارة إلى أن «عالقات
إي ـ ــران بــروس ـيــا م ـت ـي ـنــة ...والـتـنـسـيــق
والتشاور مستمران».
وف ـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـغ ــل الف ـ ــروف
املــؤت ـمــر الـصـحــافــي م ــع وزيـ ــر الــدولــة
للشؤون الخارجية السعودية ،عادل
ال ـج ـب ـيــر ،لـتــوضـيــح م ـقــاربــة مــوسـكــو
بشأن ما طرحته باريس عن «تعديل
الدستور الـســوري وإج ــراء انتخابات
مـ ـبـ ـك ــرة»َ ،إذ أكـ ــد أن «هـ ـن ــاك تـفــاهـمــا
واضحًاُ ،مق ّرًا بني الالعبني الرئيسيني
بطريقة أو بــأخــرى ،على أن األولــويــة
هي إلنشاء لجنة دستورية» ،موضحًا

أن ـ ــه «ف ـ ــي ح ـ ــال ك ــان ــت الـ ـبـ ـل ــدان ال ـتــي
حــاولــت إبـطــاء أو عرقلة تلك العملية
تقترح اآلن أفكارًا بديلة ،يجب تركها
ل ـض ـم ـي ــره ــا ...وأن ـ ــا ال أع ـت ـقــد أن ذلــك
ّ
ويمهد
يخدم مصالح الشعب السوري
إلطــاق عملية سياسية شاملة تحت
إش ـ ـ ــراف األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة» .ولـ ــم يـغـفــل
الف ــروف شكر السعودية على دورهــا
املهم في إقناع قوى املعارضة السورية
امل ــوج ــودة عـلــى أراض ـي ـهــا بــاالنـخــراط
في محادثات «التسوية» .وفي املقابل،

إعادة بناء
الجبير:
ّ
سوريا ال تتم إال بعد
أن تنتهي الحرب

خــرج الــوزيــر الـسـعــودي ليؤكد أن «ال
تغيير في موقف اململكة في ما يتعلق
بفتح السفارة في دمشق» ،معتبرًا أن
«إع ــادة ســوريــا ملقعدها فــي الجامعة
ال ـع ــرب ـي ــة مــرت ـب ـطــة ب ـت ـط ــور الـعـمـلـيــة
السياسية ،وهذا لم يحدث ،ومن املبكر
(الـ ـح ــدي ــث عـ ـن ــه) ،وه ـ ــذه وج ـه ــة نـظــر
ال ـجــام ـعــة» .وبـعــدمــا لـفــت إل ــى حــرص
بــاده على وحــدة سوريا وسيادتها،
قال إن «إعــادة بناء سوريا» ال ّ
تتم إال
«ب ـعــد أن تـنـتـهــي ال ـح ــرب ،ونستطيع
ضمان االستقرار واألمن».
الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ال ـ ــاف ـ ــت ال ـ ــذي
سـ ُـيـسـتـكـمــل ف ــي اإلم ـ ـ ــارات وال ـكــويــت،
وازاه ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس
هـ ـيـ ـئ ــة األركـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ــروس ـ ـيـ ــة ف ــالـ ـي ــري
غـ ـي ــراسـ ـيـ ـم ــوف ،ونـ ـظـ ـي ــره األم ـي ــرك ــي
جوزف دانفورد ،في فيينا .ولم يخرج
م ــا يـشـيــر إل ــى تـفــاصـيــل م ــا ت ــم بحثه
ف ــي الـ ـش ــأن ال ـ ـسـ ــوري ،غ ـيــر أن وزارة
الــدفــاع األميركية أكــدت أنــه تــم نقاش
«منع التصادم» بني القوات الروسية

بينما أفاقت الضفة
استشهاد شابين
على خبر
ُ
في حادث لم تعرف
تفاصيله الدقيقة بعد،
ّ
حذرت األجهزة األمنية
اإلسرائيلية حكومتها من
«استفزاز الضفة» ،مشيرة
أيضًا إلى احتمال نشوب
حرب في غزة التي يحاول
االحتالل ترسيخ معادلة
جديدة فيها

ّ
عمان ــ فراس الشوفي

المكان الذي وقع فيه حادث رام الله صعب من ناحية التضاريس الطبيعية (أ ف ب)

شهيدان في رام الله
إسرائيل تخشى الضفة

الفروف من الخليج :ال حاجة إلى «منصة» غير «أستانا»

وقـ ـ ـ ــوات «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» .وم ــن
ّ
يتظهر خالل األيام القليلة
املتوقع أن
املقبلة إذا ما تمكن اللقاء من الخروج
ب ـت ـف ــاه ـم ــات حـ ـ ــول م ـخ ـي ــم ال ــركـ ـب ــان،
بعدما عرقل الجانب األميركي مبادرة
م ــن دم ـش ــق وم ــوس ـك ــو ت ـت ـيــح خ ــروج
الحكومة
قاطنيه إلى مناطق سيطرة
ّ
الـ ـس ــوري ــة .وب ــالـ ـت ــوازي ،ح ـضــر مـلــفــا
منبج و«املـنـطـقــة اآلم ـنــة» فــي لـقــاءات
املـبـعــوث األمـيــركــي ل ـشــؤون التسوية
السورية ،جايمس جيفري ،في أنقرة
التي وصلها أمس ،من دون أن ترشح
أي تفاصيل عــن ّ اجـتـمــاعــاتــه .أم ــا في
املـ ـي ــدان ،فـقــد خــفــت وت ـي ــرة العمليات
العسكرية الـتــي يـقــودهــا «الـتـحــالــف»
فــي محيط الـبــاغــوز ،نـهــار أم ــس ،بعد
ليلة قصف عنيف ،إلتاحة املجال أمام
إج ــاء م ـئــات املــدن ـيــن وامل ـقــات ـلــن في
صفوف «داعــش» ِم َّمن قـ ّـرروا الخروج
وفــق الصفقة املـبــرمــة مــع «التحالف»
و«قوات سوريا الديموقراطية».
(األخبار)
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«االنتقام االنتقام ،يا سرايا ويا ّ
قسام».
بهذا الـ ُـهـتــاف تـ ّ
ـوجــه أهــالــي قرية كفر
نعمة في قضاء رام الله (وسط الضفة
املـحـتـلــة) إل ــى امل ـقــاومــة الفلسطينية،
بـعــدمــا اسـتـشـهــد فلسطينيان اثـنــان
أمــس ،وأصـيــب ثــالــث بـجــروح خطرة،
في حادث سيارة مع جنود من العدو،
تــزام ـنــا م ــع تـحــذيــر أطـلـقـتــه األج ـهــزة
األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة إل ــى حكومتها
من «مغبة القرارات» التي تتخذها في
إطار الحملة االنتخابية .ففي الرابعة
من فجر أمس ،اصطدمت سيارة كانت
ّ
تقل ثالثة فلسطينيني ،جميعهم في
العشرينيات ،بــآلـيــات لجنود العدو
ك ــان ــت ق ــد اق ـت ـح ـمــت ق ــري ــة ك ـفــر نعمة
العتقال عدد من الشبان.
ووفق اإلعــام العبري ،نفذ الشهيدان
أم ـي ــر م ـح ـمــود ّ
دراج ،وي ــوس ــف رائ ــد
عنقاوي ،والجريح هيثم باسم جمعة،
«عـمـلـيــة ده ــس اسـتـهــدفــت ال ـج ـنــود».
لـكــن رئـيــس املـجـلــس ال ـقــروي فــي كفر
نعمة ،نعمة خلدون ،قال في تصريح
ص ـحــافــي إن «املـ ـك ــان الـ ــذي وق ــع فيه
الحادث صعب من ناحية التضاريس
ً
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ف ـض ــا ع ــن أن املـنـعـطــف
خـطـيــر ومـ ـع ــروف أن ح ـ ــوادث كـثـيــرة
ت ـح ـصــل ع ـ ـنـ ــدهُ ...يـسـتـبـعــد أن يـكــون
ُالشبان الثالثة قد نفذوا عملية ،ومن
املرجح أنهم أعدموا بالرصاص بعد
اصطدام سيارتهم دون قصد».

الخوف أكبر في الضفة
ـواز ،ك ـ ـشـ ــف امل ـ ــراس ـ ــل
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ل ـص ـح ـي ـف ــة «هـ ـ ــآرتـ ـ ــس»
الـ ـعـ ـب ــري ــة ،ي ــان ـي ــف ك ــوب ــوف ـي ـت ــش ،أن
«قـ ـ ـ ـ ـ ــادة األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة حـ ـ ـ ــذروا
ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة م ــن احـتـمــال
تصعيد األوضــاع في الضفة الغربية
ُّ
بسبب ال ـق ــرارات الـتــي ات ـخــذت أخـيـرًا
خ ــدم ــة ألج ـ ـنـ ــدات ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وع ـلــى
رأس ـهــا ال ـق ــرارات االق ـت ـصــاديــة» .وفــي
التفاصيل ،أكــدت األجهزة األمنية أن
قـ ــرار ال ـح ـكــومــة خ ـصــم ن ـصــف مـلـيــار
شيكل (نـحــو  138مـلـيــون دوالر) من
عائدات الضرائب املستحقة للسلطة
ُّ
الفلسطينية «اتخذ لدوافع سياسية
وحــزبـيــة ذات عــاقــة بــاالنـتـخــابــات»،
فــي إش ــارة إلــى خصم مــا قيمته %20
مــن ميزانية السلطة ،بحجة أن هذه
األمـ ـ ــوال ت ـس ــاوي م ــا دف ـع ـتــه األخ ـيــرة
ل ــأس ــرى وعـ ــائـ ــات الـ ـشـ ـه ــداء خ ــال
.2018

وأش ــارت «هــآرتــس» إلــى أن االعـتـقــاد
الـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــد لـ ـ ـ ــدى األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة،
أن «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة لـ ــن تـ ـت ــوق ــف عـ ــن دف ــع
املخصصات ،خشية أن يثير ذلك نقمة
األسرى عليها» ،وهو يطابق ما ّ
صرح
ب ــه رئ ـي ــس ح ـكــومــة تـسـيـيــر األع ـم ــال،
رام ال ـح ـمــدال ـلــه ،قـبــل ي ــوم ــن .ونـقـلــت
ال ـص ـح ـي ـفــة ع ــن مـ ـص ــادر ف ــي أج ـه ــزة
األمــن قولها إنــه «قــد يـحــدث تصعيد
أمني في الضفة ألن القيادة الحالية
(للسلطة) ضعيفة ،وال تقوم بخطوات
ف ـع ـل ـيــة ضـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،األم ـ ـ ــر الـ ــذي
سـ ّـبــب أزم ــة ثـقــة فــي الـضـفــة يمكن أن
تقود إلى انقالب في السلطة واندالع
احتجاجات».
وم ــن ال ـس ـي ـن ــاري ــوات ال ـت ــي عــرضـتـهــا
األجهزة األمنية أخيرًا أمام «املجلس
املـ ـصـ ـغ ــر» (الـ ـك ــابـ ـيـ ـنـ ـي ــت) ،أن ي ـق ــود
«حدث أمني أو مواجهات على خلفية
دينية ،أو أحــداث داخل األقصى» إلى
س ـق ــوط أع ـ ــداد م ــن ال ـش ـه ــداء ،ث ــم إلــى
«اح ـت ـج ــاج ــات ع ـن ـي ـفــة» ،ق ــد يـسـ ّـبـبـهــا
ُ
«استياء الفلسطينيني من طرح
أيضًا
صفقة القرن» .كذلك ،ذكرت الصحيفة
ن ـف ـس ـه ــا أن األج ـ ـه ـ ــزة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
تــرى أن ان ــدالع احتجاجات يمكن أن

لن تتوقف السلطة
عن دفع المخصصات
خشية نقمة
األسرى عليها
ُي ـع ــزز م ــوق ــف م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،ال ــذي
«ق ـ ــد ي ـس ـت ـخ ــدم ورق ـ ــة س ـ ــوء ال ــوض ــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي إلث ـ ـ ـ ــارة الـ ـغـ ـلـ ـي ــان ل ــدى
الفلسطينيني ضـ ّـد إســرائـيــل وحركة
حماس على ّ
حد سواء».
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ن ـق ـلــت «ه ــآرت ــس»
عــن مـصــدر أمـنــي إســرائـيـلــي أن ــه «قــد
ال ي ـخ ــرج الـفـلـسـطـيـنـيــون بـجـمــاهـيــر
غـ ـفـ ـي ــرة م ـ ــن أج ـ ـ ــل أم ـ ـ ـ ــور س ـي ــاس ـي ــة،
ولـكـنـهــم سـيـخــرجــون حـتـمــا مــن أجــل
وض ـع ـه ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ،وال ــدلـ ـي ــل مــا
ح ـصــل ع ـنــدمــا ج ــرى ت ـعــديــل قــوانــن
التقاعد والـضـمــان االجـتـمــاعــي» .من
ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أوردت ال ـص ـح ـي ـفــة أن

التماس قانوني لـ«أسرى شاليط»
ّ
تقدم  31أسيرًا فلسطينيًا أفرج عنهم
في «صفقة شاليط» ،وأعيد اعتقالهم
بعدها ،بالتماس إلى «املحكمة العليا»
اإلسرائيلية أمس ،للمطالبة باإلفراج
ّ
عنهم .وقد وكل هؤالء محاميًا إسرائيليًا
يدعى أفيغدور فيلدمان ،قال بدوره
إن إسرائيل أعادت اعتقالهم ألسباب
سياسية ،رغم أنهم «لم يرتكبوا أي
مخالفة أمنية ،ولم ّ
يعرضوا أمن الدولة
للخطر» ،مشيرًا إلى تصريح سابق لوزيرة القضاء اإلسرائيلية ،أيليت شاكيد ،قالت
فيه إن الهدف من االعتقال «إيالم اإلرهابيني والضغط على أسرهم» ،في إشارة إلى
خطف ثالثة مستوطنني في الخليل عام .2014
ويربط كثيرون بني توقيت هذا االلتماس ،واجتماع أخير لجهاز «الشاباك» مع هؤالء
األسرى ،على أنه «مخرج قانوني» ينهي الشرط األساسي من شروط «حماس»
لبدء الحديث في تبادل جديد ،أي اإلفراج عنهم ،خاصة أن هذا الحراك يأتي بعد
مرور خمس سنوات على حرب غزة األخيرة ،حينما فقد العدو عددًا من جنوده،
وهي املدة نفسها التي كانت بني أسر جلعاد شاليط وإتمام صفقة ّ
تخصه.
(األخبار)

«ج ـه ــاز األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي» (ال ـش ــاب ــاك)
طلب تخفيف القيود املفروضة على
نحو  100ألف عامل فلسطيني داخل
أراضـ ـ ـ ــي  ،1948واملـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات فــي
 ،1967لتجنب تصعيد األوض ــاع .أما
بالنسبة إلى غزة ،فإن الوضع األمني
«مــرجــح لــاشـتـعــال» ،بــل لــم تستبعد
األجـهــزة األمنية نشوب حــرب هناك،
خاصة بعد تصريحات رئيس هيئة
أركــان الجيش ،أفيف كوخافي ،حول
االسـتـعــداد فــي األم ــد الـقــريــب للحرب
عـلــى الجبهة الـجـنــوبـيــة ،وأن ــه صـ ّـدق
على خطة لشن حرب على القطاع.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ن ـق ـلــت الـصـحـيـفــة
عــن دائ ــرة الـبـحــوث الـتــابـعــة لـ«شعبة
االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة» (أمـ ــان) أن
«حـ ـم ــاس» ق ــد «ت ـس ـعــى إلـ ــى تـصـعـيــد
ً
األمـ ــور وصـ ــوال إل ــى ال ـح ــرب ،مــن أجــل
إع ــادة الـحــديــث عــن الــوضــع اإلنساني
ال ـص ـعــب ف ــي ال ـق ـط ــاع ،ب ـعــدمــا وصـلــت
ه ــذه الـقـضـيــة إل ــى أف ــق مـ ـس ــدود» .مع
ذل ـ ــك ،ت ـخ ـشــى األجـ ـه ــزة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
أكـثــر مــن تـفـ ّـجــر األوضـ ــاع فــي الضفة،
ألن ـه ــا ت ـح ـتــاج إلـ ــى عـ ــدد ج ـن ــود أكـبــر
لحماية املستوطنات والسيطرة على
املواجهات واالشتباكات.
ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن آخ ـ ـ ـ ــر ،ص ـ ـ ّـدق ـ ــت «امل ـح ـك ـم ــة
ال ـع ـل ـي ــا» اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،عـلــى
األم ــر الـعـسـكــري الـقــاضــي بـهــدم منزل
األسير عاصم البرغوثي ،منفذ عملية
بلدة
«غفعات أس ــاف» قبل شهور فــي َّ
كــوبــر (قـضــاء رام ال ـلــه) ،على أن ُينفذ
ال ـهــدم خ ــال أي ــام .يــأتــي ه ــذا فــي وقــت
قــال فيه «ن ــادي األسـيــر الفلسطيني»،
ُّ
أم ـ ـ ــس ،إن قـ ـ ـ ـ ــرارًا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ات ـخ ــذ
باإلفراج عن األسيرة سهير البرغوثي
( 59عــامــا) ،وهــي والــدة األسير عاصم
(والشهيد صالح وزوجة األسير عمر)،
بعد اعتقال لنحو شهر.

معادلة جديدة في غزة
في غــزة ،استهدف العدو اإلسرائيلي،
َ
ع ـصــر أم ـ ــس ،ن ـق ـطــتــي رصـ ــد تـتـبـعــان
لـلـمـقــاومــة وس ــط قـطــاع غ ــزة وجـنــوبــه
مــن دون وق ــوع إص ــاب ــات ،وذل ــك عقب
يوم من قصف طائرة إسرائيلية نقطة
للمقاومة شرقي بيت حانون (شمال).
ويـقــول مــراقـبــون مـيــدانـيــون إن العدو
يحاول ترسيخ قاعدة جديدة استباقًا
لحدوث موجة إضافية من البالونات
مــع تحسن األح ــوال الـجــويــة ،علمًا أن
مستوطنني كـثـرًا ســارعــوا إلــى قطاف
جـ ــزء م ــن مـحــاصـيـلـهــم ق ـبــل نضجها
خوفًا من احتراقها ،وخاصة القمح.
هذه املعادلة تقوم على ّ
الرد املوضعي
والـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع ،لـ ـي ــس عـ ـل ــى ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
فحسب ،بل على البالونات التي تحدث
ان ـف ـجــارات وخ ــراب ــا فــي املـسـتــوطـنــات،
وهو ما لم ّ
ترد عليه املقاومة بعد ،في
وقت وصلت فيه رسائل من الوسطاء،
األمـ ـمـ ـي ــن وامل ـ ـصـ ــريـ ــن والـ ـقـ ـط ــري ــن،
ب ـ ـضـ ــرورة وق ـ ــف ظـ ــاهـ ــرة ال ـب ــال ــون ــات
مقابل عدد من التسهيالت.

أحبطت املواقف اللبنانية والسورية واألردنية
املساعي السعودية واإلماراتية والبحرينية
إلسقاط بند رفض التطبيع مع العدو
اإلسرائيلي من البيان الختامي للمؤتمر الـ29
لالتحاد البرملاني العربي ،الذي اختتم أعماله
في العاصمة األردنية ّ
عمان عصر أمس.
بكل وقاحة ،لم يخجل رئيس مجلس الشورى
السعودي عبد الله آل الشيخ ،مدعومًا من
رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل،
ورئيسة املجلس الوطني االتحادي اإلماراتي
أمل القبيسي ،من االعتراض على البيان
الختاميّ ،
متذرعًا بأن هذا املوقف مسؤولية
الحكومات ،ال البرملانات!
لكن «برملانات» الدول الخليجية الثالث ،التي
ال تعرف مبدأ االنتخاب من األصلّ ،
تعينها
ً
صدى لسياساتها تحت
أنظمتها لتكون
ّ
عنوان برملاني .ومن هنا ،تمسك ممثل مجلس
الشورى السعودي بموقف بالده الرسمي
تجاه العدو الصهيوني ،الذي تجلى بأوضح
صوره في لقاء وزراء الخارجية الخليجيني،
رئيس وزراء العدو بنيامني نتنياهو ،في مؤتمر
وارسو قبل أسابيع.
إال أن رئيس البرملان األردني عاطف الطراونة،
وعلى الرغم من اتفاقية السالم املوقعة بني
األردن وإسرائيل في وادي عربة ،كان رأس
الحربة مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه
بري ،ورئيس مجلس الشعب السوري حمودة
صباغ ،في الدفاع عن بند رفض التطبيع
والتصدي للموقف الخليجي ،عاكسًا حالة
التمايز في أوساط البرملان األردني عن املوقف
الرسمي ،ومطالبات النواب بطرد السفير
اإلسرائيلي من ّ
عمان ،ومزاج الشارع الذي لم
يهضم بعد اتفاقية السالم مع العدو.
أما بريّ ،
فحصل إنجازًا مهمًا في بيان
املؤتمر ،بعد اعتراضه على إدراج مصطلح
«القدس الشرقية» فيه .وأثناء قراءة البيان،
اعترض بري ،بحضور رؤساء الوفود ،على
استخدام تعبير «القدس الشرقية» ،مطالبًا
باستبدال «القدس الشريف» به ،ملقيًا
ّ
الحجة على الحاضرين بأن هذا املوقف
تنازل مجاني للعدو ،الذي ال يزال يستبيح
األراضي العربية ويعتدي على الفلسطينيني.
كالم بري حاز تأييدًا واسعًا من غالبية
الوفود ،وال سيما السوري واألردني ،ما
أضعف املوقف الخليجي ،وأدى إلى تبني
اعتماد مصطلح «القدس الشريف» في
الصيغة النهائية.
ومما ال شك فيه ،أن موقف االتحاد البرملاني
األخير رفع سقف الخطاب البرملاني العربي،
خصوصًا بعد تأكيد الطراونة أن الشعوب
العربية ترفض التطبيع مع إسرائيل ،األمر الذي
يؤسس لخطاب يعاكس النشاط اإلسرائيلي
ـ الخليجي الحثيث لفرض التطبيع أمرًا
واقعًا كمقدمة التفاقيات السالم ،على عكس
السياسة اإلسرائيلية القديمة التي كانت تحاول
تقديم اتفاقيات السالم على التطبيع مع العرب.
ويمكن القول إن مؤتمر أمس حقق شيئًا من
استعادة ماء الوجه في ما ّ
خص استمرارية
الصراع مع العدو اإلسرائيلي على مستوى
ً
املوقف (فضال عن موقف قوى املقاومة
املسلحة طبعًا) ،على الرغم من كل اإلحباطات
التي يوجهها النظام الرسمي العربي إلى
فلسطني والفلسطينيني ،وال سيما بعد
ً
فضيحة وارسو ،فضال عن أن مشاركة
أعادت إلى االتحاد البرملاني
سوريا في املؤتمر ّ
العربي اعتباره ،في ظل استمرار األنظمة
الخليجية في االنصياع لإلرادة األميركية،
والتباطؤ في قرار وقف تجميد عضوية
سوريا في الجامعة العربية.

