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العالم

العالم

سوريا

وسط توتر أمني تشهده عدة مناطق في محافظة درعا ،تم اإلفراج
أمــس عــن  15مــوقــوفــا ،وإع ـفــاء مــا يــزيــد على  1000مطلوب من
َ
محلية،
ِقــبــل السلطات الحكومية .ووفــق مــا نقلت وســائــل إعــام ّ
فقد شمل العفو أكثر من  2000شخص ،صدرت سابقًا بحقهم
بــاغــات توقيف .واعـتـبــرت أوس ــاط إعالمية هــذه الخطوة «تلبية
ملطالب أهــالــي درع ــا» ،فيما لــم يـصــدر أي تصريح رسـمــي حول
املوضوع.
ويأتي هذا العفو في وقت يرتفع فيه منسوب التوتر األمني ،وال
سيما في بلدة الصنمني ،بعد استشهاد عناصر من األمن الجنائي
فــي اشتباك مــع مسلحني داخــل البلدة .وزادت الـقــوات الحكومية
التدقيق في عملية الدخول والخروج من الصنمني ،التي بقيت ملدة
طويلة ضمن إطار مصالحة محلية.
وبالتوازي ،هاجم عــدد من املسلحني نقاطًا أمنية في بلدة جلني
في ريف درعا ،بعد توتر ّ
سببه توقيف قيادي سابق في فصيل
«جيش املعتز بالله» ،وفق أوساط معارضة.
(األخبار)

االئتالف الميداني الجديد
بين الفصائل يشي
بوجود إرادة تركية
باستثمار أوراق الضغط
الميداني (أ ف ب)

غليان جبهات «جيب إدلب»
يحيي سيناريوات «ما قبل سوتشي»
«اإلدارة الذاتية» تخطب ّ
ود العشائر:
إخراج محتجزين من الهول
أعلنت «اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»
أنها بدأت ترتيبات إلخراج النساء واألطفال
م ــن ع ــوائ ــل ع ـنــاصــر «داعـ ـ ــش» املـحـتـجــزيــن
فــي مخيم ال ـهــول ،وإعــادت ـهــم إل ــى مناطقهم
األص ـل ـي ــة .وزار وف ــد م ــن «اإلدارة الــذات ـيــة»
املخيم أمــس ،لبحث إخ ــراج هــؤالء قبل عيد
الفطر املقبل «اسـتـجــابــة ملطالب العشائر»،
وفق ما أفاد به بيان رسمي.
وأشـ ــار الـب ـيــان إل ــى أن «الـلـجـنــة ح ــددت آلية

تحليل إخباري

عفو جنائي وسط توتر
أمني في درعا

وسط تحذيرات
غربية من التصعيد
العسكري في
منطقة إدلب،
تبدو التحضيرات
الميدانية ّ
مقدمة
لمعارك أوسع
على طول جبهات
«منطقة خفض
التصعيد» ،بما يعيد
الحال إلى ما قبل
«اتفاق سوتشي»
الروسي ــــ التركي،
حين كانت الكلمة
العليا للميدان

إلخــراج مجموعة من نساء وأطـفــال داعــش،
ِم َّمن لديهم وثائق ثبوتية مع وجود كفيل من
نفس املنطقة» .وأضاف أنه «تم التأكيد على
عــدم إجـبــار أي شخص على الـخــروج إن لم
تكن لــديــه الرغبة فــي ذلــك ،الفـتــا إلــى أن «ما
يـقــارب  % 66مــن القاطنني (فــي املخيم) ال
يملكون ثبوتيات شخصية».
وج ــاء ه ــذا اإلجـ ــراء فــي مـحــاولــة لـخـطــب ّ
ود
العشائر العربية وتخفيف حدة التوتر الذي
شهدته أرياف دير الزور .وأتى بالتوازي مع
ّ
مختصة
مطالبات بإنشاء «محكمة دولية»
بمحاكمة عناصر «داعش» األجانب.
وف ــي م ـس ــودة ال ـت ـشــريــع ال ـخ ــاص بـمـيــزانـيــة
الدفاع األميركية للعام  ،2020والتي كشفت
ع ـن ـهــا ل ـج ـنــة الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ف ــي مجلس
ال ـش ـي ــوخ األمـ ـي ــرك ــي ،بـ ــرز م ـق ـت ــرح بـتـعـيــن
مـبـعــوث أمـيــركــي خ ــاص لـلـتـعــامــل مــع ملف
املـقــاتـلــن الـســابـقــن فــي «داعـ ــش» وأن ـصــاره
الذين يعيشون اآلن في معسكرات احتجاز
في سوريا.
(األخبار)

«ال يـمـكــن ال ـحــديــث ع ــن أي تـعــايــش
سـلـمــي م ـع ـه ــم» .هـ ــذه ال ـج ـم ـلــة الـتــي
ق ــالـ ـتـ ـه ــا امل ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم وزارة
الخارجية الروسية ،ماريا زخاروفا،
في حديثها عن الفصائل اإلرهابية
فــي «جيب إدل ــب» ،قــد تكون مفتاحًا
الس ـت ـقــراء مــا قــد تفضي إلـيــه جولة
امل ـ ـعـ ــارك َاألخـ ـ ـي ـ ــرة ،الـ ـت ــي اق ـت ـص ــرت
عـ ـل ــى ريـ ــفـ ــي حـ ـم ــاة وال ـ ــاذقـ ـ ـي ـ ــة .إذ
ترسم املعطيات املتوفرة من امليدان،
وال ـ ـغـ ــائ ـ ـبـ ــة م ـ ــن أروق ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـف ــاوض
الــروس ـيــة ـ ـ ـ ـ الـتــركـيــة ،مـشـهـدًا بعيدًا
ع ــن ال ـت ـه ــدئ ــة الـ ـت ــي سـ ـ ــادت مـنـطـقــة
«خـ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـي ــد» مـ ـن ــذ تــوق ـيــع
«اتـ ـ ـف ـ ــاق سـ ــوت ـ ـشـ ـ ّـي» .وال ي ـ ـبـ ــدو أن
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت امل ـ ـكـ ــث ـ ـفـ ــة بـ ـ ــن أن ـ ـقـ ــرة
ّ
ومــوسـكــو قــد تمكنت حـتــى اآلن من
اجتراح صيغة «مقنعة» تتيح تنفيذ
«مذكرة التفاهم» الخاصة بإدلب بني
ال ـطــرفــن ،خـ ــارج اإلط ـ ــار الـعـسـكــري.
وس ــاهـ ـم ــت مـ ـج ــري ــات امل ـ ـع ـ ــارك فــي
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ف ــي ت ـعــزيــز احـتـمــال
ّ
املواجهة الواسعة ،إذ شكل اجتماع
الفصائل تحت قيادة «هيئة تحرير
الشام» ،وبمشاركة وحدات «الجيش
ال ــوطـ ـن ــي» ،وس ـي ـطــرت ـهــا ع ـلــى بـلــدة
ّ
كـفــرنـبــودة ،محط ُة جــديــدة قــد تعيد
ْ
أحـ ــام «م ـعــركــة وقـ ـ ِـل اع ـم ـل ــوا» الـتــي
أطلقتها «تحرير الشام» في آذار عام
 ،2017واضـعــة هــدفــا لها «الــوصــول
إلـ ــى مــدي ـنــة حـ ـم ــاة» .هـ ــذا االئ ـت ــاف
امليداني الجديد بني الفصائل يشي

بــوجــود إرادة تركية إلظـهــار بعض
أوراق الـ ـضـ ـغ ــط امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ال ـق ــاب ــل
لــاسـتـثـمــار عـلــى طــاولــة الـتـفــاوض،
لـ ـكـ ـن ــه ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل يـ ـجـ ـع ــل م ـ ــن كــل
ت ـلــك ال ـف ـصــائــل عــرضــة لــاسـتـهــداف
العسكري من ِق َبل دمشق وحلفائها،
وه ــو فعليًا مــا ي ـجــري عـبــر عـشــرات
ال ـضــربــات ال ـجــويــة واملــدف ـع ـيــة الـتــي
تستهدف مواقع في أريــاف الالذقية
وحماة وإدلب.
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن ح ـ ـ ّـدة االش ـت ـب ــاك ــات
ع ـل ــى خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس ان ـخ ـف ـضــت
أمـ ــس ب ــامل ـق ــارن ــة م ــع مـ ـع ــارك األيـ ــام
السابقة ،إال أن التحركات امليدانية
ت ـبــدو مـقــدمــة ل ـع ــودة الـتـصـعـيــد من
أوس ــع أب ــواب ــه .فــإلــى جــانــب تكثيف
ال ـ ـغـ ــارات ال ـج ــوي ــة ،ي ـج ــري ال ـحــديــث
عن اإلعــداد لفتح معبرين للمدنيني
الــراغـبــن فــي م ـغــادرة «جـيــب إدل ــب»
نـ ـح ــو مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـســوريــة ،فــي مـحـيــط ب ـلــدة ص ــوران
فـ ــي ري ـ ــف ح ـ ـمـ ــاة ،وق ـ ـ ــرب بـ ـل ــدة أب ــو
ال ـض ـه ــور ف ــي ريـ ــف إدل ـ ــب ال ـشــرقــي.
وسـتـكــون املـعــابــر مـسـتـعــدة لتقديم
ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة وامل ـس ــاع ــدات من
ِق َبل الجانبني الحكومي والــروســي.
ّ
ويذكر هذا اإلجراء بما جرى في عدد
كبير من مناطق «خفض التصعيد»
قبل انطالق عملية عسكرية واسعة
فيها .وتشير مـصــادر ميدانية إلى
أن الجيش الـســوري دفــع بتعزيزات
إلــى ريــف حـمــاة الشمالي اسـتـعــدادًا

لـتــوسـيــع رق ـعــة االش ـت ـبــاكــات هـنــاك.
وقد تختلف طبيعة املعارك املحتملة
خالل األسابيع الفائتة ،إذ
عما ّ جرى
ّ
ُيتوقع أن يسخن الجيش ّ عددًا أكبر
من املحاور ،وهو ما قد يحفز هجمات
م ــن ج ــان ــب ال ـف ـصــائــل ع ـلــى جـبـهــات
ال تـ ــزال مـضـبــوطــة ح ـتــى اآلن ،مثل
محيط مدينة حلب .والالفت أن تلك
الجبهة التي تشهد وجــودًا عسكريًا
إي ــرانـ ـي ــا ل ــم ت ـن ــزل ــق إل ـ ــى الـتـصـعـيــد
األخير ،على رغم كثافة القذائف التي
سقطت على أحياء حلب .وأتــى ذلك
وسـ ــط غ ـي ــاب ش ـبــه تـ ــام ألي تعليق
بارز من جانب طهران على تطورات
امليدان األخيرة .وبينما غابت أيضًا
بيانات وزارة الدفاع السورية حول
يجري الحديث عن فتح
معبرين للمدنيين
الراغبين في مغادرة
«جيب إدلب» (سانا)

مـجــريــات العمليات األخ ـيــرة ،تولت
وزارة الدفاع الروسية مهمة إحصاء
خسائر املسلحني فيها .وبرز أول من
ّ
عبر توسيع رقعة
أمس تطور الفتُ ،
ّ
استخدام الطائرات املسيرة من قبل
ّ
الفصائل ،فبعدما تركزت هجماتها
ّ
ع ـلــى ق ــاع ــدة حـمـيـمـيــم ملـ ــدة طــويـلــة،
ّ
ومحطة
تعرض كل من مطار حماة
ُّ
الــزارة لتوليد الكهرباء العتداء نفذ
بـطــائــرات مـسـ ّـيــرة .وتمكنت وسائط
ال ــدف ــاع ال ـج ــوي م ــن إس ـق ــاط طــائــرة
في محيط املطار العسكريّ ،
وبينت
ال ـصــور أن ـهــا تـمــاثــل مــا تــم إسـقــاطــه
ســاب ـقــا م ــن أجـ ـ ــواء ق ــاع ــدة حميميم
الجوية.
وبدا الفتًا أمس ،في موازاة التطورات
امل ـيــدان ـيــة ،تـصــريــح امل ـت ـحـ ّـدث باسم
ح ــزب «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» الـتــركــي،
ع ـم ــر ج ـل ـي ــك ،ال ـ ـ ــذي اع ـت ـب ــر ف ـي ــه أن
الـلـقــاء بــن مـســؤولــن أمـنـيــن أتــراك
وسـ ــوريـ ــن س ـي ـك ــون ط ـب ـي ـع ـيــا «ف ــي
ض ـ ــوء ب ـع ــض االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات» .ول ــم
يؤكد جليك حدوث أي لقاء على هذا
املستوى ،لكنه قال أمس إن «وكاالت
امل ـخــابــرات الـتــابـعــة لـنــا وعناصرنا
في امليدان (ضمن سوريا) بإمكانها
ـده فــي الــوقــت
عـقــد أي اج ـت ـمــاع تــريـ ّ
الذي تراه مناسبًا لتجنب وقوع أي
مأساة إنسانية أو في ضوء بعض
االح ـت ـيــاجــات» .وج ــاء الـتـعـلـيــق ردًا
عـلــى تـقــريــر نـشــرتــه إح ــدى وســائــل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،أف ـ ـ ـ ــاد ب ــوج ــود
اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت رف ـ ـي ـ ـعـ ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى بــن
مـمـثـلــن ك ـبــار ع ــن تــرك ـيــا وس ــوري ــا.
إذ كـ ــانـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «آي ــديـ ـنـ ـلـ ـي ــك»
ال ـت ــرك ـي ــة ق ــد ن ـق ـلــت ع ــن صـحــافـيــن
«الـ ـتـ ـق ــوا ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار
األسـ ـ ــد» قــول ـهــم إن «ل ـج ـنــة ســوريــة
التقت مع رئيس املخابرات التركية
حقان فـيــدان» .وحينها ،خــرج بيان
ع ــن ال ــرئ ــاس ــة ال ـس ــوري ــة أكـ ــد أن أي
ت ـص ــري ـح ــات ل ـلــرئ ـيــس ت ـص ــدر عـبــر
القنوات الرسمية فقط.
(األخبار)

لم يصدر أي
تصريح إيراني
الفت حول
التطورات األخيرة
في إدلب
دفع الجيش
السوري بتعزيزات
جديدة إلى
ريف حماة
الشمالي
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نتنياهو في الطريق إلى تشكيل الحكومة:
ليبرمان وزيرًا لألمن؟
علي حيدر
لم تخرج ّ املفاوضات االئتالفية التي يجريها رئيس حكومة
العدو املكلف ،بنيامني نتنياهو ،مع حلفائه في معسكر اليمني
عن التقليد اإلسرائيلي املتبع في مثل هذه الحاالت ،لناحية
رفع السقف ،أو استغالل ضغط الوقت ،أو لعبة حافة الهاوية.
ُّ
فالحكومة السابقة اتفق عليها في الدقائق األخيرة قبل انتهاء
الوقت الرسمي املسموح .واآلن تتكرر التكتيكات نفسها.
الجميع يرفع السقف ،وال يعني ذلك أنه ال توجد خالفات
ً
حقيقية وعميقة ،بل هي موجودة فعال ،لكن تبقى كلمة الفصل
ملصلحة اليمني كجماعة بأن يبقى مسيطرًا على الحكومة.
مشكلة نتنياهو في هذه الوالية من الكنيست أنه لم يحقق
غالبية  61عضو كنيست من دون حزب «إسرائيل بيتنا»
برئاسة أفيغدور ليبرمان ،على عكس ما حدث في الوالية
ّ
السابقة عندما تمكن من تشكيل الحكومة دونه ،إلى أن
التحق ليبرمان في السنة التالية بعدما شعر بأن هناك
مسعى إلدخال «العمل» إلى االئتالف .أما اآلن ،فنال املعسكر
نفسه  65مقعدًا ،من ضمنها خمسة لحزب ليبرمان ،وهو
ما َّ
ضيق املناورة على الجميع ،بمن فيهم داخل «إسرائيل
بيتنا» أنفسهم الذين ال يستطيعون التسبب بسقوط نتنياهو
واليمني عن الحكم.
يحضر لدى األطراف جميعًا سابقتان في التاريخ اإلسرائيلي
ّ
سببت فيهما الخالفات داخل اليمني إجراء انتخابات مبكرة
أدت إلى فوز «العمل» بالحكومة .املرة األولى حصلت عندما
كان يترأس إسحاق شامير «الليكود» وأدت الخالفات داخل
اليمني إلى انتخابات مبكرة في  ،1992فاز في أعقابها إسحاق
رابني على رأس «العمل» .وفي املرة الثانية ،تكرر الخالف داخل
املعسكر نفسه وأدى إلى انتخابات مبكرة في  ،1999وتكرر
فيها سقوط «الليكود» برئاسة نتنياهو ،وفاز بموجبها إيهود
باراك برئاسة الحكومة.
في ظل هذه األجواء ،جرت وتجري املفاوضات االئتالفية
ومحورها الرئيسي موقف ليبرمان الذي يملك مفتاح تشكيل
الحكومة .فبعد تجاذبات ورسائل متبادلةُ ،عقد لقاء مطول
مساء أول من أمس بني نتنياهو وليبرمان توصل فيه الطرفان
إلى اتفاق مبدئي يتسلم بموجبه األخير منصب وزير األمن
في حال انضمامه إلى االئتالف .يجسد هذا االتفاق حدوث
تقدم حقيقي قبل أقل من أسبوع على نهاية املدة القانونية،
وبعدما كانت اإليحاءات بأن شركاء نتنياهو لن يتوصلوا إلى

اتفاق ،لكن الواقع أن ما جرى ويجري ما زال تحت سقف
اللعبة الداخلية.
في كل األحوال ،يتصل التقدم الذي تحقق بمطالب ليبرمان في
إدارة حقيبة األمن ،كما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
إذ تمت املوافقة عليها بموجب «خطوط أساس» تتصل بحركة
«حماس» في غزة ،حتى ال تتكرر السجاالت التي أدت إلى
استقالة ليبرمان من املنصب نفسه سابقًا .ووفق التقديرات
املتداولة من املتوقع أن يحصل «إسرائيل بيتنا» ،أيضًا على
وزارة الهجرة .مع ذلك ،لفتت الصحيفة إلى أنه برغم التفاهمات،
لم تتم تسوية الخالفات بني نتنياهو وليبرمان كلها ،وال سيما
القضايا األساسية املرتبطة بقانون التجنيد وموضوع الدين
والدولة ،إضافة إلى خالفات حول ممثل «إسرائيل بيتنا» في
لجنة الداخلية في الكنيست.
في غضون ذلك ،أكدت تقارير إعالمية إسرائيلية أن ليبرمان
اجتمع مع رئيس أركان الجيش ،بتصديق من نتنياهو،
وأجرى محادثات مع قادة األجهزة األمنية ،من ضمنهم رئيس
«الشاباك» ،وهو ما يؤشر على أن عودة ليبرمان إلى وزارة
مواز ،عمد نتنياهو في
األمن باتت أمرًا محسومًا .وعلى خط ٍ
األيام األخيرة إلى تسريع وتيرة لقاءاته مع رؤساء األحزاب،
وتوصل إلى تفاهمات في القضايا املركزية مع حزب «شاس»
الحريدي .وفي املقابل ،توصف املحادثات مع «يهدوت هتوراه»
بأنها أكثر تعقيدًا.
من جهة أخرى ،أعلن املستشار القضائي للحكومة
اإلسرائيلية ،أفيحاي مندلبليت ،تأجيل جلسة االستماع إلى
رئيس الحكومة ،نتنياهو ،حتى الثاني من تشرين األول/
أكتوبر املقبل .يأتي ذلك ،بعدما كان املوعد السابق في العاشر
من تموز /يوليو املقبل .وكان نتنياهو قد طلب تأجيله لسنة
بذريعة حجم مواد التحقيق ،لكن املستشار القضائي وافق
جزئيًا على الطلب الذي قدمه عبر محاميه ،مشيرًا إلى أنه ال
يوجد ما يبرر هذا التأجيل الطويل .وقال مندلبليت إنه قرر
االستجابة لطلب تأجيل جلسة االستماع ثالثة أشهر أخرى
ً
زيادة على ثالثة سابقة أعطيت له ،وهي أصال زيادة على
الجدول الزمني املحدد في التعليمات .ورأى املستشار أنه ال
يوجد ما يبرر تأجيل الجلسة لعام ،وفق طلب نتنياهو ،كذلك
إن التأجيل «يمس باملصلحة العامة في اتخاذ القرار في امللف
في أقرب وقت ممكن» .يشار إلى أن نتنياهو متهم بتلقي
الرشوة في «ملف  ،»4000وباالحتيال وخيانة األمانة في
«امللف  »1000و«.»2000

فلسطين

«غالف غزة» يشتعل :الحرائق مقابل مساحة الصيد
على رغم سريان تفاهمات التهدئة في غزة ،تشي األوضاع
الميدانية بتكرار سيناريوهات التصعيد السابقة .فقد عادت
«األدوات الخشنة» بعدما أشعلت عشرات البالونات الحارقة
منطقة «غالف غزة» بسلسلة حرائق غير مسبوقة ،ردًا على
تقليص العدو مساحة الصيد في البحر بأكثر من طريقة،
بالتوازي مع التحشيد لـ«مسيرات العودة» اليوم
غزة ــــ هاني إبراهيم
م ـن ــذ أي ـ ـ ــام ع ـ ــاد ال ـت ـس ـخ ــن امل ـي ــدان ــي
إلــى ح ــدود قـطــاع غــزة ج ــراء التعرقل
امل ـت ـك ــرر لـتـنـفـيــذ ت ـفــاه ـمــات الـتـهــدئــة
والـ ـتـ ـلـ ـك ــؤ اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ف ـ ــي ت ـن ـف ـيــذ
ب ـع ـض ـه ــا ،خ ــاص ــة تـ ـع ـ ّـم ــده تـقـلـيــص
مساحة الصيد ومالحقة الصيادين
دون إعالن ذلك ،وهو ما كان سببًا في
إطالق دفعات متتالية من البالونات
الـ ـح ــارق ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوط ـن ــات«غ ــاف
غزة» .أدت تلك البالونات إلى سلسلة
ح ـ ــرائ ـ ــق كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي امل ـس ـت ــوط ـن ــات،
وص ـلــت ذروت ـه ــا أم ــس بــال ـتــزامــن مع
ُ
ارت ـ ـفـ ــاع درج ـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ــرارة ،لــتـسـجــل
حرائق في أكثر من  30موقعًا جنوب
ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي دف ــع
مئات املستوطنني إلى إخالء منازلهم

والـ ـ ـه ـ ــرب مـ ـنـ ـه ــا ،وفـ ـ ــق ق ـ ـنـ ــاة «كـ ـ ــان»
الـعـبــريــة .يــأتــي ذل ــك ـ ـ كـمــا يـبــدو ـ ـ ردًا
عـلــى تقليص بـحــريــة ال ـعــدو مساحة
الصيد املسموح بها للفلسطينيني،
ّ
ً
وقــد قلصها أمــس أيضًا مــن  12ميال
ب ـحــريــا إلـ ــى  10أمـ ـي ــال ب ــدع ــوى ال ــرد
على استمرار إطــاق البالونات ،وقد
كــان عــدد من الصيادين قد تعرضوا
إلطالق نار متكرر ،ما دفعهم إلى ترك
العمل أليام.
وت ــرب ــط ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة اس ـت ـمــرار
الهدوء بمواصلة العدو تنفيذ بنود
الـ ـتـ ـه ــدئ ــة ،ك ــذل ــك ف ـ ــإن ت ــأخ ــر إدخ ـ ــال
األموال القطرية نهاية األسبوع املقبل
قد يعني عودة التصعيد .وفوق ذلك،
قالت مصادر في الفصائل لـ«األخبار»،
إن الـيــوم (الجمعة) سيكون اختبارًا
جــديـدًا الل ـتــزام االح ـتــال التفاهمات،

وتحديدًا «إذا قرر العودة إلى سياسة
قتل املتظاهرين واستخدام الرصاص
الحي ...سيؤدي هذا إلى حالة تصعيد
وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة» ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى م ــراق ـب ــة
تنفيذ ب ـنــود أخ ــرى تتعلق باملعابر
والتصدير واالسـتـيــراد مــن املفترض
أن ت ــدخ ــل ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذ األسـ ـب ــوع
امل ـق ـب ــل .ون ـق ـلــت املـ ـص ــادر أن آخـ ــر ما
ب ـل ـغ ـهــم م ــن الـ ـع ــدو ع ـب ــر الــوس ـي ـطــن
املصري واألوروبي هو وعد بتخفيف
القيود التي يفرضها على البضائع
املـمـنــوع إدخــال ـهــا إل ــى الـقـطــاع خــال
األسبوع املقبل ،بما في ذلك البضائع
«املزدوجة االستخدام» .ومن املفترض
أن ُيـسـمــح كـخـطــوة أول ــى بــدخــول 40
صـنـفــا م ــن أص ــل  200م ـنــع االح ـتــال
إدخ ــال ـه ــا ب ـعــد ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة عــام
 ،2014ث ــم سـ ُـيـسـمــح بـتـصــديــر أن ــواع
جــديــدة مــن بـضــائــع غ ــزة إل ــى الضفة
املـحـتـلــة وع ــدد م ــن الـ ــدول األوروب ـي ــة
واألجنبية.
رغ ــم ذل ــك ،ت ـقــول امل ـص ــادر نـفـسـهــا إن
تصعيد إطالق البالونات الحارقة رد
«موضعي» على التراجع عن توسيع
مـســاحــة الـصـيــد .وف ــي الــوقــت نفسه،
دعت «الهيئة العليا ملسيرات العودة»
الـغــزيــن إلــى «املـشــاركــة الــواسـعــة في
فعاليات جمعة التكافل والـتــراحــم...
على طــول الـحــدود الشرقية» ،بعدما

ألـ ـغ ــت فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـج ـم ـع ــة امل ــاض ـي ــة
لضمان الهدوء.
ف ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،وض ـ ـمـ ــن ال ـت ـح ــري ــض
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي امل ـ ـتـ ــواصـ ــل عـ ـل ــى ح ــرك ــة
«ال ـج ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي» ،ادعـ ــى مــوقــع
«والال» العبري أن تقديرات الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي تـشـيــر إل ــى أن الـحــركــة
ّ
قـ ــد تـ ـش ــن هـ ـجـ ـم ــات صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة أو
عـمـلـيــات قـنــص أو إط ــاق صــواريــخ
مـ ـض ــادة لـ ـل ــدب ــاب ــات ،ب ــال ـت ــزام ــن مــع
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـض ـغ ــط األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
الجمهورية اإليــرانـيــة ،فــي وقــت قال
فـيــه األم ــن ال ـعــام ل ـ «ال ـج ـهــاد» ،زيــاد
النخالة ،إن حركته «لــن تــألــو جهدًا
لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي ل ـ ـجـ ــرائـ ــم االح ـ ـ ـتـ ـ ــال فــي
مــديـنــة ال ـق ــدس ،كـمــا بــاقــي الـجــرائــم
فــي األراضـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة» .ووفــق
تـ ـق ــدي ــرات الـ ـجـ ـي ــش ،ال تـ ـ ــزال ف ــرص
ال ـت ـص ـع ـي ــد ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ــدًا،
ع ـ ـلـ ــى رغـ ـ ـ ــم «م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت املـ ـسـ ـت ــوى
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـت ــوص ــل إل ـ ــى ت ـســويــة
م ــع ح ـم ــاس» ،وه ــو م ــا دف ــع «ق ـيــادة
امل ـن ـط ـقــة ال ـج ـنــوب ـيــة» إل ــى تـغـيـيــرات
ف ــي خ ـط ـط ـهــا ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة تـقـتـضــي
رفع جاهزية الوحدات القتالية التي
سـ ـتـ ـش ــارك فـ ــي أي ع ـم ـل ـيــة واسـ ـع ــة،
بما فــي ذلــك التجهيزات الهندسية
ف ــي «ف ــرق ــة غـ ـ ــزة» وم ـن ــاط ــق ال ـق ـتــال
املتوقعة ،وفق املوقع نفسه.

