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العالم

العالم

سوريا

«مجلس سوريا
الديموقراطية» :االتفاق
لتحصين البالد من
التهديدات التركية
(أ ف ب)

بعد مــرور أكثر مــن ثالثة أسابيع على اإلعــان
األميركي ــــ التركي عن التوصل إلى اتفاق «ممر
سالم» شرق سوريا ،إلزالة المخاوف التركية على
الحدود ،ومع غياب تفاصيل واضحة لبنود االتفاق
وآلياته ،يدخل األخير حيز التنفيذ وسط أجواء توحي
بانتكاسة قد تصيبه بسبب «تفاصيله» غير الواضحة،
ما قد يعيد الطرفين ،أنقرة وواشنطن ،إلى دائرة
الخالفات األولى

ّ
المرحلة األولى تدخل حيز التنفيذ

«المنطقة اآلمنة»:
االتفاق ليس آمنًا!
أيهم مرعي
لـ ــم يـ ـك ــن إعـ ـ ـ ــان «اإلدارة ال ــذاتـ ـي ــة»
الـكــرديــة شـمــال ســوريــا وشرقها بدء
تـطـبـيــق ات ـف ــاق «امل ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة» إال
إعالنًا لدخول االتـفــاق حيز التنفيذ،
رغم ّ
شح املعلومات عن بنوده وآليات
ّ
ت ـط ـب ـيـقــه .ربـ ـم ــا أرادت واش ـن ـط ــن أن
يكون إعالن دخوله حيز التنفيذ عبر
«ق ـس ــد» إلث ـب ــات ح ـســن نـ ّـيـتـهــم تـجــاه
تطبيق كــل الـبـنــود ،وإلرس ــال طمأنة
إل ــى أن ـق ــرة ب ـجـ ّ
ـديــة ح ـل ـفــاء ال ــوالي ــات
ّ
املضي في تنفيذ البنود
املتحدة في
كــافــة .وج ــاء إع ــان «اإلدارة» أول من
أمــس على لسان رئيس هيئة الدفاع

ّ
فـيـهــا ،زي ــدان ال ـعــاصــي ،ال ــذي أك ــد أن
ال ـت ـح ــرك ــات واالنـ ـسـ ـح ــاب ــات ل ـ ــإدارة
والقوات التابعة لها تأتي «في إطار
ال ـت ـفــاه ـمــات ال ـث ــاث ـي ــة» .تـصــريـحــات
ال ـعــاصــي تــزام ـنــت م ــع ن ـشــر وســائــل
إع ـ ـ ــام كـ ــرديـ ــة ،م ـق ــرب ــة مـ ــن «قـ ـس ــد»،
مشاهد تدمير أنـفــاق وإزال ــة سواتر
ت ــراب ـي ــة ،وت ـح ــرك ــات ع ـس ـكــريــة قــالــت
إنها لسحب مقاتلني من «الوحدات»
الكردية.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـك ـش ــف م ـص ــادر
مطلعة ،في حديث إلى «األخبار» ،أن
املــرحـلــة األول ــى دخـلــت حـيــز التنفيذ
ً
ف ـعــا ،وه ــي تـمـتـ ّـد عـلــى ط ــول  80كلم
إلى  85كلم في املنطقة بني تل أبيض

ورأس العني في ريفي الرقة والحسكة،
ّ
تمتد
مضيفة إن املرحلة الثانية قــد
ً
من تل أبيض وصوال إلى عني العرب،
وال ـثــال ـثــة م ــن رأس ال ـعــن ح ـتــى عني

برزت بوادر الخالفات بتناقض
التصريحات التركية واألميركية
بشأن تفاصيل التطبيق
دي ــوار فــي أقـصــى ال ـحــدود الشمالية
م ـ ــع ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ـتـ ــركـ ــي .كـ ـم ــا ل ـف ـتــت
امل ـص ــادر إل ــى إج ـ ــراءات تـنـفـيــذيــة تم
االتـفــاق عليها بني أنقرة وواشنطن،

«لكن ال توجد تفاصيل دقيقة سوى
إبعاد الوحدات الكردية عن الحدود،
ومصادرة األسلحة الثقيلة».
بالتوازي ،تكشف مصادر ّ
مقربة من
ال ـف ـصــائــل ال ـع ـس ـكــريــة امل ــدع ــوم ــة من
تركيا أن اجتماعًا جرى مع قادة هذه
امل ـج ـمــوعــات «م ــن أب ـن ــاء املـحــافـظــات
ال ـشــرق ـيــة» لـتــوضـيــح ب ـنــود االت ـف ــاق.
وتنقل املصادر عن أشخاص حضروا
االجـ ـتـ ـم ــاع أن األتـ ـ ـ ــراك أوض ـ ـحـ ــوا أن
«االت ـ ـفـ ــاق م ــرح ـل ــي ،ل ـتــرم ـيــم ال ـعــاقــة
بـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن وأن ـ ـق ـ ــرة ،وال ـت ـم ـه ـيــد
لتغيير الواقع السياسي والعسكري
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة» ،م ـض ـي ـفــة إن «واش ـن ـط ــن
طلبت من أنقرة املوافقة على املنطقة

اآلم ـن ــة ب ـص ــورة مـبــدئـيــة السـتـيـعــاب
خطر تنظيم داعش الذي ال يزال يشكل
تهديدًا كبيرًا شــرق ســوريــا» .وتلفت
املـصــادر نفسها إلــى أن «األميركيني
أوض ـ ـحـ ــوا لـ ــأتـ ــراك أن ت ـه ــدي ــد قـســد
بإطالق مقاتلي داعش وعائالتهم من
السجون واملخيمات ّ
جدي ،وسيؤدي
إل ــى ك ــارث ــة ف ــي ح ــال ح ـصــول هـجــوم
عشوائي على املنطقة».
ف ــي االج ـت ـم ــاع امل ــذك ــور ،أك ــد األتـ ــراك
أن االت ـ ـفـ ــاق س ـي ـم ـتـ ّـد مل ــرح ـل ــة زمـنـيــة
قــد ت ـطــول وتـتـغـيــر مـعـهــا املـعـطـيــات،
مـ ــا س ـ ـيـ ــؤدي إلـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر س ـيــاســي
وع ـس ـكــري ت ــدري ـج ـ ّـي يـسـمــح لـتــركـيــا
بتنفيذ ال ـب ـنــود وف ــق ال ـش ــروط الـتــي

ّ
وضـعـتـهــا .ول ـعــل الــافــت فــي االتـفــاق
املـ ـبـ ـه ــم الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ال ـت ـص ــري ـح ــات
ال ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن واألك ـ ـ ـ ــراد.
وي ــؤك ــد فـيـهــا ال ـطــرفــان أن ــه ّأدى إلــى
إيقاف هجوم وشيك على الكرد ،وأنه
سيضمن أمن املنطقة الشرقية من أي
هـجـمــات تــركـيــة مستقبلية ،وه ــو ما
قوبل بتلميحات مــن أنـقــرة إلــى أنها
ستدخل شرق الفرات ُدون إطــاق أي
رص ــاص ــة ،األم ــر ال ــذي فـ ّـســر عـلــى أنــه
مـحــاولــة إلب ــراز كــل ط ــرف أن ــه الــرابــح
األكبر.
وجــريــا على قــاعــدة «الشيطان يكمن
في التفاصيل» ،بدأت بوادر الخالفات
بـ ـ ــن تـ ــرك ـ ـيـ ــا وال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة

اجتماع غرفة التجارة السورية اإليرانية :تعاون في وجه الحصار والعقوبات
دمشق ــ مرح ماشي
كــاألعــوام السابقة ،تحتشد شــوارع
دم ـش ــق م ــع اق ـ ـتـ ــراب م ــوع ــد اف ـت ـتــاح
مـ ـع ــرض دمـ ـش ــق الـ ـ ــدولـ ّـ ــي .غـ ـي ــر أن
الحضور اإليراني ،املتمثل بمشاركة
 60شـ ــركـ ــة عـ ـل ــى ام ـ ـ ـتـ ـ ــداد أج ـن ـح ــة
امل ـع ــرض ،ال يقتصر عـلــى املناسبة
ال ـس ـن ــوي ــة ،ب ــل ي ـتــوســع إلـ ــى أع ـم ــال
غــرفــة ال ـت ـج ــارة ال ـس ــوري ــة اإليــران ـيــة
املـشـتــركــة ،الـتــي تعمل على توسيع
جـ ـ ــوانـ ـ ــب الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي.
وإذ يـ ـظـ ـه ــر بـ ـ ــوضـ ـ ــوح االنـ ـ ــزعـ ـ ــاج
اإلي ــران ــي مــن ع ــدم تـنــامــي الـعــاقــات
االقتصادية مع سوريا ،بما يــوازي
ال ـع ــاق ــات الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة،
م ــن خ ـ ــال ت ـص ــري ـح ــات امل ـس ــؤول ــن
ورجـ ـ ـ ــال األع ـ ـم ـ ــال اإليـ ــران ـ ـيـ ــن ،ف ــإن
ُ
مطالب عــديــدة طــرحــت خــال اللقاء
التحضيري لغرفة التجارة السورية
اإليرانية ،والــذي عقد أول من أمس،
وحـ ـض ــر ج ــان ـب ــا م ـن ــه م ـس ـت ـش ــارون
اقتصاديون للرئيس اإليراني حسن
روحاني.
خـ ـ ـ ــرج املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون مـ ـ ــن ج ـل ـس ــات
اللقاء بــورقــة عمل تحمل توصيات
لـتـقــديـمـهــا إل ــى حـكــومـتــي الـبـلــديــن.
التوصيات تطوير
وعلى رأس تلك
ّ
االتـفــاقـيــة االقـتـصــاديــة املــوقـعــة بني

البلدين فــي عــام  .2011وزيــر الطرق
واألشغال اإليــرانــي ،محمد إسالمي،
ح ـضــر إحـ ــدى ال ـج ـل ـســات ،الف ـتــا إلــى
رغ ـبــة الـشـعـبــن ال ـس ــوري واإلي ــران ــي
ف ــي تـطــويــر ال ـعــاقــات االق ـت ـصــاديــة،
أس ــوة بــالـجــانـبــن الـحـكــومـيــن .غير
أن املـ ـشـ ـك ــات الـ ـت ــي تـ ـع ــوق ت ـطــويــر
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــاتـ ــت م ـح ـص ــورة
بالجانب الـقــانــونــي ،بــاعـتـبــاره أبــرز
امل ـعــوقــات ،بالنسبة إل ــى اإليــرانـيــن.
ع ـض ــو م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى اإليـ ــرانـ ــي،
ف ــره ــاد تـ ـج ــري ،أشـ ـ ــار ف ــي تـصــريــح
إل ــى الـصـحــافـيــن إل ــى أن «املـعــوقــات
االقتصادية غالبًا متعلقة بالجانب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» ،م ـش ـي ـرًا ال ـ ــى مـ ـح ــاوالت
لـ ــ«ت ــدارك ه ــذه امل ـع ــوق ــات» .كـمــا لفت
إل ــى الـتــركـيــز اإلي ــران ــي عـلــى تطوير
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،إلـ ـ ــى ح ـ ّـد
أبــدى فيه «استعداد أعضاء مجلس
ّ
الـ ـش ــورى ل ـس ــن ب ـعــض ال ـق ــوان ــن في
إيران ،في حال دعت الحاجة إلى ذلك،
بهدف إتمام هذا التعاون».
املشكالت القانونية لــدى السوريني
ّ
تـ ـت ــرك ــز ف ـ ــي مـ ـن ــع اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد بـعــض
األدوات وال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع مـ ـ ــن إي ـ ـ ـ ــران،
ً
كــاألدوات املنزلية مثال ،فيما تنعقد
اآلم ــال اإليــرانـيــة على تقليص حجم
السلع املمنوع استيرادها من إيــران
إلــى ســوريــا .وال ُينكر الـســوريــون أن

ال ـع ــوائ ــق ال ـت ــي ت ـح ــول دون تـطــويــر
العالقات االقتصادية مــع إيــران هي
س ــوري ــة ب ــال ـف ـع ــل ،غ ـي ــر أن تــأسـيــس
الغرفة الـســوريــة اإليــرانـيــة املشتركة
ي ـ ـعـ ـ ّـد مـ ـح ــاول ــة لـ ـتـ ـج ــاوز ال ـع ـق ـب ــات
ال ـق ــائ ـم ــة ،واالنـ ـ ـط ـ ــاق ن ـح ــو مــرحـلــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة .رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا
لـلـمـسـتـثـمــريــن ف ــي امل ـن ــاط ــق الـ ـح ـ ّـرة،

تشارك في المعرض
هذا العام أكثر من
 60شركة إيرانية
ون ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـغـ ــرفـ ــة الـ ـس ــوري ــة
اإلي ــرانـ ـي ــة امل ـش ـت ــرك ــة ف ـه ــد دروي ـ ــش،
أشار في حديث إلى «األخبار» إلى أن
التوصيات التي نتجت عن االجتماع
الـتـحـضـيــري ،عـقــب تــأسـيــس الغرفة
ُ
امل ـش ـتــركــة« ،تـع ـت ـبــر بـمـثــابــة مـطــالــب
للغرفة ،بما يتيح ،في حال تنفيذها،
تحقيق التبادل التجاري ،الذي يصل
إلى الذروة االقتصادية املطلوبة».
م ــن جــان ـبــه ،ل ـفــت أم ــن س ــر الـغــرفــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،مـ ـص ــان نـ ـح ــاس ،أث ـن ــاء
حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إل ـ ـ ــى أن

يتيح تطبيق توصيات اللجنة تطوير التبادل التجاري (ماهر مونس  -أرشيف)

الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــار ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا «فـ ـ ــرض
االتجاه نحو الشرق ،وفق ّ
توجهات
تقتضي االنتقال من بلد استهالكي
إلـ ــى ص ـن ــاع ــي» .ك ـمــا أشـ ــار إلـ ــى أن
إبـ ــرام ع ــدد مــن االت ـفــاق ـيــات ،بـهــدف
إنـ ـ ـش ـ ــاء مـ ـع ــام ــل ل ـح ـل ـي ــب األط ـ ـفـ ــال
واألدوي ـ ـ ــة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـســرطــان ـيــة،
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـع ـ ــام ـ ــل تـ ـجـ ـمـ ـي ــع
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات «سـ ـيـ ـسـ ـم ــح ب ـت ـح ـس ــن

اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى الـ ـق ــري ــب،
ب ـم ــا ي ـل ـح ـظــه املـ ــواطـ ــن ال ـ ـسـ ــوري».
وتـ ـقـ ـتـ ـض ــي تـ ــوص ـ ـيـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاع
التحضيري أن تكون نسبة ضريبة
الجمارك «صفر» على البضائع بني
البلدين ،مع استثناء كامل لجميع
املنتجات اإليرانية ،حيث ال تسري
عليها قوانني منع االسـتـيــراد .كما
ن ـ ّـوه ن ـحــاس ب ـ «الـع ـمــل عـلــى تـقــديــم

ال ـت ـس ـه ـيــات لـلـمـعــامــل الـصـنــاعـيــة،
وبــدعــم كــامــل مــن الـحـكــومـتــن ،بما
في ذلك تقديم القروض من الجانب
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ألص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
الـصـنــاعـيــة وتـسـهـيــل دخ ــول امل ــواد
األول ـ ـيـ ــة» .وي ــؤي ــد ن ـح ــاس ال ـحــاجــة
إل ــى إل ـغــاء بـعــض ال ـقــوانــن ،مــؤكــدًا
أن «طـ ـم ــوح ــات ال ـغ ــرف ــة ال ـت ـج ــاري ــة
ت ــأت ــي ب ـت ــأس ـي ــس مـ ـص ــرف م ـش ـتــرك
بــن ســوريــا وإي ــران ،وفــق تعامالت
مــالـيــة بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة لـلـبـلــديــن،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة إي ـ ـجـ ــاد خــط
ترانزيت لنقل البضائع عبر العراق
أو األردن ،وت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة نـقــل
سورية ـ إيرانية عبر الجو والبحر
والـ ـ ـب ـ ــر ،لـ ـت ــأم ــن ت ـ ـبـ ــادل ال ـب ـض ــائ ــع
ب ــن الـبـلــديــن وت ـسـهـيــات جـمــركـيــة
ولوجيستية».
وإذ أكـ ــد امل ـج ـت ـم ـعــون خ ـب ــر تـفـعـيــل
الـخــط االئـتـمــانــي اإلي ــران ــي الـخــاص
بسوريا خــال األيــام املقبلة ،تزامنًا
مــع أي ــام «م ـعــرض دمـشــق الــدولــي»،
بعد انتظار طــويــل مــن املستثمرين
السوريني واإليرانيني ،يبقى أن يتم
ف ـع ـل ـيــا األخ ـ ــذ ب ـت ــوص ـي ــات اج ـت ـمــاع
الـغــرفــة الـتـجــاريــة املـشـتــركــة ،والـتــي
ح ــددت امل ـعــوقــات ال ـتــي ت ـحــول دون
ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ـسـ ــريـ ــع فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
االقتصادية.

ّ
ب ـت ـن ــاق ــض الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات امل ـت ـعــل ـقــة
ب ـت ـفــاص ـيــل ال ـت ـط ـب ـي ــق .ف ـب ـي ـن ـمــا أك ــد
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغان،
أن «قــوات برية ستدخل شرق الفرات
قــريـبــا» ،مشيرًا أيضًا إلــى «استعداد
بـ ــاده لـتـنـفـيــذ خـطــة بــديـلــة ف ــي حــال
إجـبــارهــا على اتـبــاع خطة غير التي
تــريــدهــا للمنطقة» ،ش ــددت مـصــادر،
حـضــرت اجـتـمــاعــا عـسـكــريــا أميركيًا
َ
مجلسي تــل أبـيــض ورأس العني
مــع
ال ـع ـس ـك ــري ــن ،ع ـل ــى أن «األم ـي ــرك ـي ــن
أكدوا للحاضرين أن الوجود التركي
ضمن املنطقة اآلمنة سيكون بصورة
دوري ــات مشتركة مــع التحالف دون
تثبيت أي نقاط».
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ،ي ــوض ــح ال ــرئ ـي ــس
امل ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرك لـ ـ ـ ــ«مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا
الــديـمــوقــراطـيــة» ،ري ــاض درار ،أنــه لن
يكون هناك «قدم ألي جندي تركي في
شرق الفرات» ،وأن حضورهم «سيكون
ح ـص ـرًا ض ـمــن دوري ـ ــات م ـش ـتــركــة مع
ال ـت ـح ــال ــف» .درار ي ـضــع االتـ ـف ــاق فــي
إطار «آلية أمنية لحماية حدود البالد
وتحصينها ...وكخطوة للتفاهم مع
ال ـجــانــب ال ـتــركــي إلزال ـ ــة ك ــل امل ـخــاوف
ّ
ً
املتعلقة بأمن الحدود» ،مبديًا تفاؤال
حيال بنود االتـفــاق ،إذ إن «املؤشرات
ت ــوح ــي ب ــوج ــود إجـ ـم ــاع دولـ ـ ــي عـلــى
ً
قبوله ،ما يجعل فرصة تطبيقه كامال
م ـم ـك ـنــا» .م ــع ذلـ ــك ،ي ـعـ ّـبــر ال ــرج ــل ،في
ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ع ــن تــوجــس
«مـجـلــس ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة» من
أي تـحــركــات تركية «قــد تخلق ذرائــع
إلي ـقــاف االت ـف ــاق وعــرق ـل ـتــه» ،وخــاصــة
أنه «لم يحدث أي تواصل مع الحكومة
السورية حول بنود االتـفــاق( ...الــذي)
ه ــو ل ـت ـح ـصــن الـ ـب ــاد وأب ـن ــائ ـه ــا مــن
التهديدات التركية ،ولكي يبقى شرق
ال ـ ـفـ ــرات جـ ـ ــزءًا م ــن س ــوري ــا امل ــرك ــزي ــة،
وعاصمتها دمشق».
بـ ـ ـم ـ ــوازاة الـ ـ ـج ـ ــدل ح ـ ــول ال ـت ـط ـب ـي ــق،
بـ ــرز ن ـق ــاش ك ـ ــردي حـ ــول ب ـن ــد ع ــودة
ّ
املهجرين إلى الداخل السوري ،إذ رآه
ّ
كثيرون يمس بديموغرافية املنطقة
ف ــي حـ ــال ك ــان ــت ال ـ ـعـ ــودة ع ـشــوائ ـيــة.
وهـنــا يـقــول درار إنـهــم يرحبون بكل
العائدين مــن السكان األصليني إلى
م ــدن وب ـل ــدات ش ــرق وش ـم ــال ســوريــا
ال ـخــاض ـعــة لـسـيـطــرتـهــم ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن غ ـيــر س ـك ــان ه ــذه امل ـن ــاط ــق ســوف
يـجــري استيعابهم ضـمــن مخيمات
داخلية حتى تهيئة ظروف انتقالهم
إل ــى مـنــاطـقـهــم األص ـل ـيــة ،ونــاف ـيــا في
ال ــوق ــت نـفـســه «األحـ ــاديـ ــث ع ــن تـغـ ّـيــر
ديموغرافي للمنطقة».

ما قل
ودل
أعلن المبعوث األميركي إلى
الشرق األوسط ،جيسون غرينبالت،
عبر حسابه على «تويتر» ،أن الواليات
المتحدة قررت تأجيل كشف النقاب
عن الجزء السياسي من خطة
الرئيس دونالد ترامب لـ«السالم»
بين العدو اإلسرائيلي والسلطة

الفلسطينية ،إلى ما بعد االنتخابات
االسرائيلية في السابع عشر من
الشهر المقبلّ .
وغرد غرينبالت
ً
قائال« :قررنا عدم إطالق رؤية
السالم أو أجزاء منها قبل االنتخابات
اإلسرائيلية» .يأتي ذلك بعد سلسلة
تصريحات أطلقها ترامب مسبقًا،
وكشف فيها عن إمكانية نشر
أجزاء من «صفقة القرن» قبل
االنتخابات اإلسرائيلية.
(األخبار)
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فلسطين

«داعش» يضرب في غزة من جديد
منتصف الشهر الثامن في
 ،2017واجهت «حماس»
السيناريو األخطر في عالقتها
المتوترة مع السلفيين
الجهاديين ،عندما ّ
فجر
انتحاري نفسه في نقطة
للمقاومة في رفح .كانت
الحركة تشن حربها عليهم
آنذاك ،وقد نجحت في
السيطرة عليهم إلى حدّ
كبير ،حتى جاء انتحاريا أمس
وخلطا األوراق مجددًا
غزة ــ هاني إبراهيم
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مـ ـ ــع انـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــال امل ـ ـقـ ــاومـ ــة
الفلسطينية ،في قطاع غزة ،بالتجهيز
للمشاركة في أي معركة قد يخوضها
محور املقاومة ضد العدو اإلسرائيلي،
عــاد تنظيم «داع ــش» ليضرب مجددًا
داخل القطاع ،في عمليتني انتحاريتني
ضد عناصر من الشرطة الفلسطينية،
مــا أدى إل ــى اسـتـشـهــاد ثــاثــة عناصر
مـ ـنـ ـه ــا وإص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن .ت ــزامـ ـن ــت
االنفجارات ،وفق مصدر أمني تحدث
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،مــع تـغـيـيــرات واسـعــة
أجرتها وزارة الداخلية فــي غــزة على
صعيد قيادة األجهزة األمنية ،إذ تسلم
صباح أول من أمس قادة جدد مفاصل
العمل األمني.
ف ــي ت ـفــاص ـيــل ال ـ ـحـ ــادث األول ،وص ــل
انتحاري يدعى ع .ح .بدراجة نارية إلى
املكان ّ
وفجر نفسه في حاجز للشرطة.
ووفـ ــق مـعـلــومــات أمـنـيــة «االن ـت ـحــاري
ً
كان معتقال قبل أشهر لدى جهاز األمن
الداخلي على خلفية محاولته اإلخالل
ب ــاألم ــن ،واالن ـت ـمــاء إل ــى فـكــر تكفيري،
ثم أطلق سراحه منذ مــدة» .وأدى هذا

االنـ ـفـ ـج ــار ،وفـ ــق وزارة ال ـص ـح ــة ،إلــى
اس ـت ـش ـهــاد ال ـشــرط ـيــن س ــام ــة مــاجــد
النديم ( 32عامًا) وعالء زياد الغرابلي
( 32عامًا) ،فيما أعلنت «الداخلية» أنها
تتابع خلفية االنـفـجــار ،فــي وقــت نفى
فيه جيش العدو تنفيذه أي هجوم في
القطاع ،كما نقلت القناة الـ  12العبرية.
بـعــد وق ــت ق ـصـيــر ،اس ـت ـهــدف انـفـجــار
آخر حاجزًا للشرطة في شارع الرشيد
الساحلي فــي منطقة الشيخ عجلني،
غــرب مدينة غــزة ،أدى إلــى استشهاد
ع ـن ـصــر ث ــال ــث م ــن ال ـش ــرط ــة ه ــو وائ ــل
مــوســى خـلـيـفــة (م ــن س ـكــان ال ـبــريــج).
وأش ـ ـ ــار املـ ـص ــدر إلـ ــى أن االن ـت ـح ــاري
ً
ال ـث ــان ــي أيـ ـض ــا ،م .س ،.كـ ــان مـعـتـقــا
لدى «األمن الداخلي» قبل أشهر على
خـلـفـيــة تـصـنـيــع م ــواد مـتـفـجــرة ،وقــد
أعـلــن بـعــد اعـتـقــالــه تــوبـتــه عــن «الفكر
ال ــداع ـش ــي» ،لـكـنــه خ ــرج ون ـفــذ عملية
ضد الشرطة.
التحقيقات األولية ،كما ينقل املصدر
ن ـف ـس ــه ،ت ـش ـي ــر إل ـ ــى «م ـج ـم ــوع ــة مـمــن
يحملون فكر داعش تم تجنيدهم عبر

ّ
اللذان نفذا التفجيرين
كانا معتقلين قبل أشهر
لدى «األمن الداخلي»

مــواقــع التواصل االجتماعي» ،مشيرًا
إل ـ ــى أن «ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ت ـن ـص ـ ّـب ح ــول
تـمــويـلـهــم وتــوق ـيــت الـعـمـلـيــة وعــاقــة
معادية في توجيههم باسم
مخابرات ّ
داع ــش» .وشنت األجـهــزة األمنية بعد
ســاعــات مــن العمليتني حملة كبيرة،
ما أفضى إلى «اعتقال شخصني على
عالقة بالحادثة ،إضــافــة إلــى مطاردة
شخصني آخرين يعتقد أن لهم ضلعًا

هذا التفجير االنتحاري ليس األول من نوعه الذي ينفذه دواعش في القطاع (األناضول)

في التخطيط للتفجيرين» .كما أعلنت
«ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» ح ــال ــة االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار ل ــدى
األجهزة األمنية والشرطية كافة.
وه ـ ــذه ل ـي ـســت ال ـح ــادث ــة األولـ ـ ــى الـتــي
ت ـس ـت ـغــل ف ـي ـهــا أجـ ـه ــزة أم ـن ـي ــة أفـ ـ ــرادًا
يحملون فكرًا متطرفًا لضرب األمن أو
«حـمــاس» في غــزة ،إذ إن «التحقيقات
السابقة كشفت ت ــورط خلية جندتها
م ـخ ــاب ــرات ال ـس ـل ـطــة لـتـنـفـيــذ م ـحــاولــة
اغتيال لرئيس ال ــوزراء السابق رامــي
الحمدالله قبل عامني ،وأنه تم تجنيد
الخلية عبر أحــد املنتديات الجهادية
ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت» ،وف ــق املـ ـص ــدر .وهــو
م ــا مل ــح إل ـي ــه امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـحــركــة
ف ـ ـ ـ ــوزي ب ـ ـ ــره ـ ـ ــوم ،فـ ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة ع ـلــى
«تويتر» أمــس ،قــال فيها« :ال نريد أن
نـسـتـبــق ن ـتــائــج الـتـحـقـيـقــات ،ل ـكــن كل
محاوالت إثــارة الفوضى في غزة كان
يقف وراء هــا جهاز مخابرات السلطة
ال ـتــابــع ملــاجــد ف ــرج ملـصـلـحــة الـشــابــاك
الصهيوني واالحـتــال ،كما حــدث في
اغـتـيــال الـقــائــد م ــازن فـقـهــاء ومـحــاولــة
اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم وتفجير
موكب الحمدالله».
ردًا ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس «امل ـك ـت ــب
اإلع ـ ــام ـ ــي» ف ــي «م ـف ــوض ـي ــة الـتـعـبـئــة
والتنظيم لفتح» ،منير الجاغوب ،في
بيان رسمي ،إن «اتهام حماس ...يمثل
إف ــاس ــا س ـيــاس ـيــا وه ــرب ــا م ــن تسمية
امل ـن ـف ــذ ال ـح ـق ـي ـق ــي» .أي ـ ــا يـ ـك ــن ،أث ـ ــارت
العمليتان سخطًا كبيرًا داخل الساحة
الفلسطينية ،ونعت الفصائل شهداء
الشرطة ،داعية إلى «مواجهة اإلرهاب
والـتـطــرف» .وبينما قــال عضو املكتب
السياسي لـ«حماس» خليل الحية إننا
«سننتظر نتائج التحقيقات لتقول لنا
من هي الجهة املجرمة التي استأجرت
املغفلني املتطرفني اللذين باعا وطنهم
ألجـ ـه ــزة األم ـ ــن ف ــي ال ـع ــال ــم كـ ـل ــه» ،قــال
ع ـضــو امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ــ«ال ـج ـهــاد
«جهات
اإلســامــي» خالد البطش ،إن
ٍ
بيننا أخـ ــذوا املـهـمــة مــن يــد االح ـتــال
ليستهدفوا عنوان األمــن واالستقرار،
وه ــو ج ـه ــاز ال ـش ــرط ــة واألم ـ ـ ــن ،بـهــدف
خلق فوضى».

