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العالم

العالم

تقرير

فلسطين

ُ
ّ
قوات حفتر تصعد هجومها
تجاذب تركي ـ ـ روسي حول ليبيا

أطلقت قوات المشير خليفة حفتر،
مساء أول من أمس ،حملة غارات جوية
مكثفةّ ،
توعدت بمواصلتها ما لم
تسحب «الوفاق» مقاتليها من الجبهات
في غضون ثالثة أيام .بموازاة ذلك،
تواصل تركيا إرسال شحنات األسلحة إلى
الوقت نفسه إلى
ليبيا ،وتسعى في
ّ
الملف مع روسيا،
إيجاد تفاهم حول ّ
التي فتحت بدورها خط تواصل مع
«الوفاق» عبر الرئيس الشيشاني
عقدت حكومة «الوفاق» في طرابلس،
أول مــن أم ــس ،اجـتـمــاعــا استثنائيًا
مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ت ـ ـ ّـم خ ــال ــه إع ــان
ت ـف ـع ـي ــل م ـ ــذك ـ ــرة الـ ـتـ ـف ــاه ــم األمـ ـن ــي
والعسكري املوقعة مع تركيا نهاية
الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ــاض ـ ــي .وبـ ـحـ ـل ــول ال ـل ـي ــل،
أط ـل ـقــت قـ ــوات امل ـش ـيــر خـلـيـفــة حفتر
ح ـم ـل ــة ج ــوي ــة اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ت ـح ــدي ـدًا
مدينة مصراتة ،وشملت حوالى 14
هــدفــا .وقــالــت قــوات حفتر ،فــي بيان،

تنفي روسيا على
المستوى الرسمي دعمها
ّ
ألي من أطراف النزاع الليبي
إنها ّ
أجلت استهدافها مصراتة أكثر
ّ
من مـ ّـرة ،ووجهت تحذيرات متتالية
إلـ ـ ــى أعـ ـي ــانـ ـه ــا مـ ــن دون اس ـت ـج ــاب ــة
مـ ـنـ ـه ــم ،وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ـج ــوي ــة
ب ــ«ح ـم ــاي ــة سـ ـي ــادة وأم ـ ــن لـيـبـيــا من
ال ـتــدخــل ال ـتــركــي ،وال ـ ـ ّ
ـرد عـلــى إعــان
حكومة الــوفــاق املــزعــوم طلب الدعم
ال ـل ــوج ـس ـت ــي والـ ـفـ ـن ــي مـ ــن ت ــرك ـي ــا».
ومـ ـض ــى الـ ـبـ ـي ــان فـ ــي شـ ـ ــرح أهـ ـ ــداف
القصف ،حيث قال إن الغارات ضربت

«م ــواق ــع عـسـكــريــة ي ـتــم اسـتـخــدامـهــا
ّ
واملعدات العسكرية
لتخزين األسلحة
الـ ـت ــركـ ـي ــة» ،م ـض ـي ـف ــا إن اسـ ـتـ ـه ــداف
امل ــديـ ـن ــة «سـ ـيـ ـت ــوا ّص ــل ي ــوم ـي ــا دون
ً
انقطاع وبشكل مكثف ...نهارًا وليال،
إذا لم تسحب (الوفاق) ميليشياتها
م ــن ط ــراب ـل ــس وس ـ ــرت خـ ــال  3أي ــام
ّ
ّ
استهداف
كحد أقصى ،واعدًا بأل يتم
ّ
املـنـسـحـبــن م ــن ال ـج ـب ـهــات» .وتـمــثــل
م ــدي ـن ــة م ـص ــرات ــة ال ـس ــاح ـل ـي ــة ،ال ـتــي
تـبـعــد حــوالــى  200كـيـلــومـتــر شرقي
ً
العاصمة ،ثقال عسكريًا وسياسيًا؛
إذ إن ـه ــا ت ـح ــوي أق ـ ــوى الـتـشـكـيــات
العسكرية (تسليحًا وخـبــرة وعــددًا)
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــات ــل إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ح ـك ــوم ــة
ّ
«الــوفــاق» ،عــاوة على تولي أبنائها
مواقع ّ
مهمة في الحكومة واملصرف
ُ
املركزي ومؤسسة النفط .وينظر إلى
م ـصــراتــة ع ـلــى أن ـه ــا الـعـنـصــر األه ــم
فــي صـمــود ق ــوات «ال ــوف ــاق» ،ال فقط
فــي جبهات الـعــاصـمــة ،بــل كــذلــك في
سرت التي تسيطر عليها تشكيالت
تتبعها مـنــذ دح ــر تنظيم «داع ــش»
منها عام .2016
لكن القصف الجوي ّ لم يقتصر فقط
على مصراتة ،إذ شنت قــوات حفتر،
أمــس ،غــارات على معسكرين جنوب
مدينة زلـيــن ( 150كيلومترًا شرقي
طرابلس) وجنوب مدينة سرت (450
كيلومترًا شرقي طرابلس) .ومع أنها
ُ ّ
ليست امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي ت ـشــن فيها
غــارات مكثفة في مدة زمنية وجيزة،
إال أنـ ـه ــا ت ـح ـم ــل ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة رس ــائ ــل
سياسية أكثر ّ
شدة ،ومن ذلك ما ورد
فــي تـصــريـحــات الـنــاطــق بــاســم قــوات
حفتر فــي مؤتمر صحافي أمــس عن
«ت ـحـ ّـول املـعــركــة مــن عملية عسكرية
ض ـ ّـد امليليشيات ،إل ــى جـهــاد مـقـ ّـدس
ضـ ّـد األت ــراك وال ـخــونــة» .هــذه النزعة
ال ـعــدائ ـيــة مل ـح ــور ش ــرق لـيـبـيــا تـجــاه
األت ـ ـ ـ ــراك ل ـي ـس ــت أمـ ـ ـرًا م ـس ـت ـج ـدًا ،بــل
هــي تـعــود إل ــى أع ــوام ســابـقــة ،لكنها
تصاعدت تدريجيًا ،لتبلغ ذروتها مع

ّ
أعلنت «الوفاق» تفعيل مذكرة التفاهم األمني والعسكري الموقعة مع تركيا نهاية الشهر الماضي (أ ف ب)

تــوتــر األوضـ ــاع فــي شــرقــي املتوسط
بني مصر وتركيا بعد توقيع األخيرة
مــذكــرة تـفــاهــم مــع حـكــومــة «الــوفــاق»
حـ ــول تــرس ـيــم امل ـن ـط ـقــة االق ـت ـصــاديــة
ّ
الـ ـخ ــالـ ـص ــة لـ ـ ـك ـ ــل بـ ـ ـل ـ ــد .يـ ـعـ ـن ــي ذل ــك
احتمال وجــود مساهمة مصرية في
غـ ــارات الـيــومــن الـســابـقــن ،وخــاصــة
أن الـ ـغ ــارات ت ـمــت ب ـط ـيــران ع ـم ــودي،
فيما رصيد حفتر من هذه الطائرات
مـتـهــالــك ومـتـنــاقــص بــاسـتـمــرار ،كما
أن دق ــة تـصــويـبــه مـنـخـفـضــة .وسبق
أن ق ـص ـفــت م ـص ــر م ــواق ــع ف ــي لـيـبـيــا
في األع ــوام املاضية ،لكن ذلــك تـ ّـم في
نطاق محدود ،وفــي سياق الـ ّ
ـرد على

َ
تنظيمي «داعش» و«القاعدة» اللذين
ّ
ق ـت ــا م ــواط ـ ِـن ــن مـ ـص ــري ــن أق ـب ــاط ــا،
ُ
ّ
وهربا أسلحة استخدمت في عمليات
إرهابية داخل األراضي املصرية.
احـ ـتـ ـم ــال وجـ ـ ــود م ـس ــاه ـم ــة م ـصــريــة
ف ــي ال ـق ـصــف ال ـج ــوي ُت ـ ّ
ـرج ـح ــه أيـضــا
حـكــومــة «ال ــوف ــاق» ،لـكــن م ــن دون أن
ُت ـ ّ
ـوج ــه أصــابــع االت ـه ــام مـبــاشــرة إلــى
الـقــاهــرة .إذ قــالــت ،فــي بـيــان أصــدرتــه
ف ــي س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة أول م ــن أم ــس،
إن «ال ـق ـص ــف الـ ـج ــوي الـ ـ ـغ ـ ــادر ...قــام
ب ــه ط ـي ــران أج ـن ـبــي» ،مـعـتـبــرة تنفيذ
ه ــذه الـعـمـلـيــات «دل ـي ــل ضـعــف ّ
يعبر
عــن ي ــأس وت ـخـ ّـبــط ،ويــأتــي ك ـ ّ
ـرد فعل

عـ ـل ــى عـ ـج ــز امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات امل ـع ـت ــدي ــة
ع ــن تـحـقـيــق ّ
أي ت ـق ـ ّـدم ع ـلــى األرض،
وفـ ـش ــل م ــا س ـ ّـم ــاه (ح ـ ـف ـ ـتـ ــر) ...ســاعــة
الحسم لدخول طرابلس»ّ .
وردًا على
الـعـمـلـيــات ال ـج ـ ّ
ـوي ــة ،أط ـل ـقــت ال ـق ــوات
الــداع ـمــة لـحـكــومــة «ال ــوف ــاق» ،صباح
أم ــس ،هـجــومــا عـلــى مــديـنــة تــرهــونــة
( 90ك ـي ـ ّلــوم ـت ـرًا ج ـنــوبــي ط ــراب ـل ــس)،
التي تمثل قاعدة العمليات األساسية
ل ـقــوات حفتر بـعــد خـســارتـهــا مدينة
غريان .وسيطرت قوات «الوفاق» على
بلدتني محيطتني باملدينة الجبلية،
ف ـي ـمــا تـ ـع ـ ّـول ع ـل ــى ان ـت ـش ــار مـقــاتـلــي
ترهونة في جبهات العاصمة ،ما قد

إسرائيل تنتقم لـ«هيبتها» بقصف غزة
غزة ــــ األخبار

يـخـلــق ف ـجــوة تـسـمــح بــالـت ـسـ ّـرب إلــى
داخل املدينة.
الدولي ،تشير معطيات
املستوى
على
ّ
ُ
تـقـ ّـدمـهــا مــواقــع تـعــقــب حــركــة املــاحــة
إلى استمرار توافد
البحرية والجوية
البواخر والطائرات ُامل ّ
حملة بالسالح
م ــن ت ــرك ـي ــا ب ــاتـ ـج ــاه ل ـي ـب ـي ــا .وت ـع ـمــل
تــركـيــا ،مـنــذ أي ــام ،عـلــى الـتــواصــل مع
س ـ ـيـ ــا إلي ـ ـجـ ــاد أرض ـ ـيـ ــة م ـش ـتــركــة
رو ّ
لتدخل األخـيــرة فــي ليبيا ،على رغم
ّ
خفي
أن ــه ُيـنـظــر إل ــى مــوسـكــو كــداعــم
لـحـفـتــر ،وخــاصــة مــع ص ــدور تـقــاريــر
حــول وج ــود مقاتلني روس يتبعون
شركة «فاغنر» الخاصة على الساحة
الليبية .وهــذا ما ّ
تطرق إليه الرئيس
الـتــركــي ،رجــب طيب إردوغـ ــان ،أمــس،
ب ـق ــول ــه مل ـح ـطــة «إن.ت ـ ـ ــي.ف ـ ـ ــي»« ،إن ـه ــم
ي ـع ـم ـلــون حــرف ـيــا ك ـمــرتــزقــة ملصلحة
ّ
املسماة
حفتر في ليبيا عبر املجموعة
فاجنر .أنتم تعلمون من يدفع لهم».
وأضاف إردوغان إن «هذا هو الوضع،
ـواب أن نـبـقــى
ول ـ ــن يـ ـك ــون مـ ــن ال ـ ـ ّصـ ـ َ
صامتني أمــام هــذا كــلــه .ف َعلنا أفضل
ما يمكننا حتى اآلن وسنواصل ذلك».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ت ـن ـف ــي روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ع ـلــى
امل ـس ـتــوى ال ــرس ـم ــي ،دع ـم ـهــا ّ
ألي من
أطـ ـ ّـراف ال ـن ــزاع الـلـيـبــي ،وت ـق ــول إنـهــا
ّ
ت ـفــضــل ال ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى ح ــل سـيــاســي.
وفـيـمــا ُيـنـتـظــر ان ـع ـقــاد ح ــوار رسمي
بينها وبني تركيا حول امللف الليبي
بداية الشهر الـقــادم ،فتحت موسكو،
ّ
أمس ،خط تواصل جديدًا مع حكومة
«ال ــوف ــاق» ،عبر الــرئـيــس الشيشاني،
رمضان قــاديــروف ،الــذي اتصل أمس
برئيس املجلس الرئاسي لـ«الوفاق»،
فــائــز ال ـس ــراج ،وأبـلـغــه دعـمــه «جـهــود
إع ــادة األمــن واالسـتـقــرار» إلــى ليبيا،
واسـ ـتـ ـع ــداد ب ـ ــاده ل ــ«ن ـق ــل ال ـخ ـبــرات
ّ
املكتسبة في َحل النزاعات ومكافحة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» .وقـ ـ ـ ِـبـ ـ ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــراج دع ـ ــوة
ق ــادي ــروف إل ــى زي ـ ــارة ال ـش ـي ـشــان في
املستقبل القريب.
(األخبار)

بـ ـ ـع ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــوم عـ ـ ـل ـ ــى كـ ـ ـش ـ ــف املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة إفـ ـ ـس ـ ــاده ـ ــا م ـخ ــط ـط ــا
إســرائـيـلـيــا ه ــدف إل ــى ض ــرب قــدراتـهــا
ال ـصــاروخ ـيــة ،ع ــاد ال ـع ــدو إل ــى قصف
قطاع غزة بذريعة إطالق صواريخ على
املستوطنات ،لكن بوتيرة ّ
أشد من الرد
امليداني املعتاد .يأتي ذلــك إثــر عرض
«كـتــائــب ال ـق ـســام» ،الـجـنــاح العسكري
لحركة «ح ـمــاس» ،أول مــن أم ــس ،عبر
ق ـن ــاة «املـ ـي ــادي ــن» ،فـيـلـمــا ي ــوث ــق كيف
تــاعـبــت الـكـتــائــب بـضـبــاط مــن جـهــاز
«الـشــابــاك» حــاولــوا عبر أحــد العمالء
تحديد أمــاكــن الـصــواريــخ وتفجيرها
قـبــل إطــاق ـهــا .إذ أوهـ ــم أم ــن املـقــاومــة
ال ـ ـعـ ــدو ب ــأم ــاك ــن م ـع ـي ـنــة ل ـل ـص ــواري ــخ
م ــا ب ــن  2016و ،2018وه ــو م ــا كــانــت
تــراه إسرائيل إنجازًا أمنيًا وعسكريًا
كبيرًا حصل على ثناء رئيس األركــان
ورئيس الــوزراء ،وفق تسجيل صوتي
ألحد ضباط «الشاباك».
ّ
ّ
وفي اليوم التالي لبث الفيلم ،استغل
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو س ـ ـ ـقـ ـ ــوط ص ـ ـ ـ ــاروخ ـ ـ ـ ــن ع ـل ــى
مستوطنة «سيديروت» شمال القطاع
ليقصف ف ـج ـرًا مـنـشــأة تــابـعــة لسالح
َ
التصنيع فــي «الـقـســام» ُيطلق عليها
«السفينة» ،غرب غزة ،بأربعة صواريخ
ّ
ثقيلة يبلغ وزن كــل واحــد منها ،وفق
م ـص ــادر ف ــي امل ـق ــاوم ــة ،أك ـث ــرُ م ــن 250
كـلــغ .وأع ـقــب ذل ــك بـيــوم قـصــف مــواقــع
للمقاومة في عدد من املناطق بذريعة
إطــاق قذيفة هــاون على مستوطنات
ال ـغــاف .فــي املـقــابــل ،واصـلــت فصائل
املقاومة ضبط النفس أمام االعتداءات
الـتــي بـ ّـررهــا االح ـتــال بــأنـهــا ّ
رد على
إطـ ــاق ص ــواري ــخ ،ف ــي وق ــت اشـتـغـلــت
فيه االتصاالت مع الوسطاء املصريني
واألمميني لضمان الهدوء.
إســرائ ـي ـل ـيــا ،دع ــا رئ ـيــس ح ــزب «أزرق

أب ـ ـيـ ــض» ،ب ـي ـنــي غ ــان ـت ــس ،إلـ ــى رف ــض
التعامل مع استمرار إطالق الصواريخ
مـ ـ ــن غـ ـ ـ ــزة ك ـ ــأن ـ ــه «روت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» ،م ـط ــال ـب ــا
بـ«تغيير املعادلة في غــزة ،والتوصل
إل ــى ق ــرار واض ــح يـهــدف إل ــى (تــوفـيــر)
الهدوء واألمن لسكان الجنوب وإعادة
األوالد إلى منازلهم» .وردت «حماس»
على ذلك بالقول إن «اعتماد االحتالل
ّ
املوجه واملتواصل
سياسة االستهداف
مع املقاومة وكتائب القسام ،واستمرار
ضرب وتدمير مقدراتها وتهديد حياة
الناس ،لن يجلب له تحصينًا ...أثبتت
ال ـت ـج ــرب ــة أن م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات
ال ـح ـم ـق ــاء م ـح ـظ ـ ٌ
ـور اس ـت ـخ ــدام ـه ــا مــع
كتائب الـقـســام ،وفــي سلسلة معاركه
َ
مع القسام ل ِعبرة».

ب ــال ـت ــوازي م ــع ذلـ ــك ،عـ ــادت «مـسـيــرات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة» أم ـ ـ ــس ،ب ـع ــد ت ــوق ـف ـه ــا عـ ـ ّـدة
م ــرات الـشـهــر امل ــاض ــي .وأفـ ــادت وزارة
ال ـص ـح ــة ب ــأن ـه ــا ت ـعــام ـلــت م ــع ثــاثــن

يسعى هنية الموجود
في الدوحة إلى تمديد
المنحة القطرية لعام

تقرير

«الجنائية الدولية» نحو التحقيق في جرائم االحتالل

«شب يلدا» في طوكيو :هل يعفي ترامب اليابان من عقوبات إيران؟
يلف الغموض زيارة حسن روحاني لليابان،
الوسيطة على خط التوتر مع الواليات ً
المتحدة ٌ .وإذ يبدو أن مفاوضات سريعة
مستبعدة في هذه المرحلة ،تنبعث
إشارات حول إمكانية ما يشبه «الهدنة»
تتراجع طهران بموجبها
بين الطرفينّ ،
عن مزيد من التحلل من قيود االتفاق
النووي ،مقابل إعفاء أميركي لطوكيو
من العقوبات على شراء النفط اإليراني
قبل أن يصل الرئيس اإليراني ،حسن
روحاني ،إلى اليابان ،أمس ،قادمًا من
قمة كواالملبور ،في زيــارة هي األولــى
من نوعها لرئيس إيراني إلى طوكيو
مـ ـن ــذ  20عـ ــامـ ــا ،كـ ــانـ ــت ت ـص ــري ـح ــات
املـ ـس ــؤول ــن اإليـ ــران ـ ـيـ ــن ال تـسـتـبـعــد
تـمــامــا أن ي ـق ـ ّـدم ال ـيــابــان ـيــون م ـبــادرة
ّ
جــديــدة تتعلق بــاألزمــة مــع الــواليــات
املتحدة .لكن مع ذلــك ،بقي الغموض
ّ
يلف جوانب الزيارة ،على رغم الضوء
األخضر األميركي لطوكيو باستقبال
روحـ ــانـ ــي ،وهـ ــو م ــا أوح ـ ــى بــاهـتـمــام

الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ب ــإحـ ـي ــاء املّـ ـ ـب ـ ــادرة
اليابانية ،الـتــي كــانــت قــد تعثرت مع
الفشل الــذريــع لــزيــارة رئـيــس ال ــوزراء
الياباني ،شينزو آبــي ،لطهران ،حني
ّ
رفـ ــض امل ــرش ــد ع ـلــي خــام ـن ـئــي تـســلــم
رســالــة يحملها األخ ـيــر مــن الــرئـيــس
األميركي ،دونالد ترامب.
اليوم ،تأتي زيــارة روحاني لتضيف،
ّ
الحد األدن ــى ،مؤشرًا جديدًا على
في
جـمـلــة م ــؤش ــرات إل ــى ج ـنــوح أمـيــركــي
ّ
إيــرانــي نحو تخفيف الـتــوتــر ،تجلى
ف ـ ــي تـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء عـ ـب ــر ال ـق ـن ــاة
الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،وت ـف ـع ـي ــل ال ــوس ــاط ــة
العمانية بـشــأن الـيـمــن .فــي تفاصيل
ّ
ال ــزي ــارة ،شــكــل «تخفيف الـتــوتــر» في
الخليج محور الحديث بــن الطرفني
وفـ ــق ال ـت ـصــري ـحــات ال ـع ـل ـن ـيــة ،مــرفـقــا
ب ـش ــرح آب ــي لـلـضـيــف اإلي ــران ــي خطة
أمـنـيــة مستقلة عــن الـتـحــالــف األمـنــي
البحري األميركي ،لنشر قوات بحرية
(مدمرة وطائرات دوريات من طراز بي
  3سي لجمع املعلومات) في الشرقاألوسط ـ ـ مصدر  %90من نفط اليابان
ـ ــ ،في سبيل حماية السفن اليابانية.
يــأتــي ذل ــك ف ــي وق ــت كـ ـ ّـرر فـيــه تــرامــب
رغبته في إسهام الدول املستفيدة من
التجارة عبر الخليج في حماية أمنه،

وفيما من املقرر أن تبدأ عملية أمنية
أوروب ـي ــة لـتــأمــن املــاحــة فــي املنطقة
بداية العام الجديد.
تحييد اليابان نفسها عن التحالف
األم ـيــركــي ،وت ـ ّ
ـودده ــا إل ــى إيـ ــران في
الوقت نفسه ،يوحيان للوهلة األولى
ب ــأن ال ـس ـيــاســة ال ـيــابــان ـيــة ال ـجــديــدة
تجاه املنطقة هدفها حفظ املصالح
اليابانية .لكن ذلك ال يمكن أن يظهر
بمعزل عــن واشـنـطــن ،ســواء لتعبير
آبي الدائم عن إدراكه خطورة التوتر

ّ
شكل «تخفيف
التوتر» في الخليج
محور الحديث بين
الطرفين

يعزز المعامالت االقتصادية،
روحانيّ :
أرحب ّ
بأي جهد يمكن أن ّ
وخاصة في قطاع الطاقة ،ويزيد صادرات النفط (أ ف ب)

بثمن هو تخفيف التوتر والحصار
ن ـس ـب ـيــا .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،قـ ــال روح ــان ــي
أمس« :أتمنى أن تعمل اليابان ودول
أخ ــرى فــي العالم جــاهــدة للمساعدة
فــي بـقــاء االت ـفــاق ال ـن ــووي» .تصريح
ّ
يشي بتصلب إيراني بوجه الدعوات
التي تبنتها طوكيو بعدم استمرار
ط ـه ــران بــالـتـخـفـيــف م ــن ال ـتــزامــات ـهــا
بــاالتـفــاق ال ـنــووي فــي مـعــرض ردهــا
على االنسحاب األميركي من االتفاق.
وهو ما يجعل الجميع ينتظر تراجعًا
إي ــرانـ ـي ــا ع ــن «الـ ـخـ ـط ــوة ال ـخ ــام ـس ــة»
فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار بـ ـن ــاء ع ـل ــى ف ـحــوى
الرسائل التي حملها آبــي لروحاني
ّ
يشجع على تخفيف
في الزيارة ،بما
التوتر أو ما يشبه الهدنة مرحليًا ،في
انتظار عودة املفاوضات املستعصية
في هذه املرحلة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ب ـ ـ ــدا وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ً
اإليراني ،محمد جواد ظريف ،متفائال
بـنـتــائــج الـ ــزيـ ــارة .وإذ نـ ـ ّـوه بـحـفــاوة
االستقبال الـتــي شملت إحـيــاء «شب
يلدا» (تقليد إيراني في أطول ليلة في
العام) ،قال« :اللقاء كان مثمرًا ووديًا
وصريحًا :املزيد من تعزيز العالقات
الثنائية واإلقليمية والدولية».
(األخبار)

إصــابــة مختلفة خــال الجمعة الـ ـ .85
وبينما أك ــدت «ح ـمــاس» أن املسيرات
س ـت ـت ــواص ــل ،أع ـل ـنــت «ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا
ملسيرات العودة» استمرارها بطابعها
ال ـش ـع ـبــي ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ـه ــا ستعلن
قريبًا تفاصيل برنامج الفعاليات لعام
 .2020من ناحية أخرى ،كشفت مصادر
فلسطينية عن تمديد املنحة القطرية
ح ـت ــى آذار /مـ ـ ــارس امل ـق ـب ــل م ـبــدئ ـيــا،
ف ــي وقـ ــت ي ـس ـعــى ف ـيــه رئ ـي ــس املـكـتــب
السياسي لـ«حماس» ،إسماعيل هنية،
املوجود في قطر (قادمًا من ماليزيا)،
إل ــى تـمــديــد املـنـحــة حـتــى نـهــايــة الـعــام
املقبل ،إضافة إلى زيادة دعم الكهرباء.
ُ
ويتوقع صرف دفعة جديدة من املنحة
لـ  50ألف أسرة خالل األسبوع الجاري.

دعا غانتس إلى رفض التعامل مع استمرار إطالق الصواريخ من غزة كأنه «روتين» (أ ف ب)

تقرير

ورغ ـب ـت ــه ف ــي الـ ـت ــدخ ــل ،أو لـطـبـيـعــة
الـ ـع ــاق ــة ب ـ ــن ط ــوكـ ـي ــو وواشـ ـنـ ـط ــن
ال ـتــي تــرغــب فــي أن ت ـمـ ّـرر «ال ـج ــزرة»
باتجاه طهران عبر طوكيو .في هذا
اإلطــار ،تـ ّ
ـرددت ،قبل الزيارة ،بحسب
الصحافة اإليرانية ،معلومات حول
إمكانية حصول اليابان على إعفاء
خاص من العقوبات األميركية على
شراء النفط اإليراني .وفي حني نفى
مـتـحــدث يــابــانــي حـكــومــي أن يـكــون
اجتماع روحاني ـ ـ آبي أمس قد ّ
تطرق
إلى مناقشة مشتريات النفط الخام،
كان الفتًا نشر الرئيس اإليراني عقب
ّ
«أرحـ ــب
ال ـل ـقــاء ت ـغــريــدة ج ــاء ف ـي ـهــا:
بــأي جهد يمكن أن يـعــزز املعامالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ق ـطــاع
الطاقة ،ويزيد صادرات النفط».
ّ
ترغب كل األطراف في الدور الياباني
الـ ـحـ ـي ــادي ال ـ ــذي ف ـش ـلــت أوروبـ ـ ـ ــا فــي
أدائـ ـ ــه ،م ــا يــزيــد الـتـكـهـنــات ف ــي شــأن
ج ـن ــوح ت ــرام ــب ن ـحــو االس ـت ـف ــادة من
ال ـق ـنــاة الـيــابــانـيــة لـتـخـفـيــف تكاليف
الـ ـتـ ـح ــال ــف األم ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى بـ ـ ـ ــاده مــن
ج ـهــة ،وإع ـط ــاء ط ـهــران إع ـفــاء جزئيًا
م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ط ـم ـعــا ف ــي إق ـنــاع ـهــا
ّ
ّ
املضي
باملفاوضات أو على األقل عدم
ّ
قدمًا في التحلل من االتفاق النووي
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ّرحبت «حماس» بالقرار كـ«خطوة في االتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة االحتالل اإلسرائيلي» (أ ف ب)

ّ
تتجه املحكمة الجنائية الدولية إلــى فتح تحقيق شامل
ّ
في «جرائم حرب محتملة» ارتكبتها إسرائيل في حق
الفلسطينيني ،تشمل العدوان على غزة في عام ،2014
ٌ
وال ـش ـه ــداء ال ــذي ــن ق ـضــوا ف ــي م ـس ـيــرات الـ ـع ــودة .خـطــوة
اس ـت ـشــاط ع ـلــى إث ــره ــا رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
ّ
بنيامني نتنياهو ،غضبًا ،كونها تمثل ،بحسب ما قال،
«يومًا ُمظلمًا للحقيقة والعدالة».
وجاء إعالن املحكمة على لسان املدعية العامة لـ«الجنائية»،
التي كان مستشار األمن القومي األميركي السابق ،جون
تحركوا ّ
بولتون ،قد ّ
هدد قضاتها بالقبض عليهم إذا ّ
ضد
إسرئيل والواليات املتحدة .وفي حيثيات إعالنها ،أعربت
ُ
فاتو بنسودة عن «اقتناعها بأن جرائم حرب ارتكبت أو

ُ
ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية
ّ ً
وقـطــاع غ ــزة» ،معبرة عــن «ارتـيــاحــي إزاء وجــود أســاس
مـعـقــول ملــواصـلــة الـتـحـقـيــق فــي الــوضــع فــي فلسطني».
َ
ولكن قبل فتح التحقيق ،ستطلب بنسودة من املحكمة،
ومقرها الهاي ،أن ّ
ّ
تقرر ما هي األراضي املشمولة ضمن
اختصاصها بسبب «ف ــرادة الــوضــع القانوني والوقائع
املرتبطة بهذه الحالة ،والخالفات الشديدة حولها» ،نظرًا
إلى أن إسرائيل ليست عضوًا في «الجنائية» شأنها في
ذلك شأن حليفتها األميركية .وفي هذا السياق ،أضافت:
«سعيت بشكل خاص للحصول على تأكيد أن األرض
التي يمكن املحكمة ممارسة اختصاصها عليها ،والتي
يمكنني أن أخضعها للتحقيق ،تشمل الضفة الغربية

َّ
بما في ذلك القدس الشرقية ،وغزة» ،كما حضت القضاة
على الفصل باختصاص املحكمة «من دون تأخير غير
ً
مـبـ َّـرر» ،مشيرة ،في الوقت ذاتــه ،إلــى أنها ال تحتاج إلى
طـلــب ّأي إذن مــن الـقـضــاة لفتح تحقيق ،إذ ثـمــة إحــالــة
سابقة ّ
تقدمت بها فلسطني بعد انضمامها إلى املحكمة
في .2015
الـخـطــوة الـتــي مــن شــأنـهــا أن تـسـهــم فــي تقييد حركة
اإلســرائـيـلـيــن؛ إذ يمكن لتحقيق شــامــل أن يـقــود إلــى
ّ
توجيه اتهامات فــي حــق «أف ــراد» ،اعتبر نتنياهو أنها
ّ
تمثل «يومًا مظلمًا للحقيقة والعدالة» ،مكررًا اإلشارة إلى
أن هذا القرار يجعل من «املحكمة الجنائية الدولية» «أداة
سياسية» ّ
ضد كيان االحتالل .وقــال« :ليس للمحكمة
واليـ ــة قـضــائـيــة ف ــي ه ــذه ال ـق ـض ـيــة .املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة
الدولية لها سلطة فقط لنظر االلتماسات التي ّ
تقدمها
دول ذات سيادة .لكن ال وجود لدولة فلسطينية» .وفي
االتجاه نفسه ،أعلن املستشار القضائي لحكومة العدو،
أفيحاي مندلبليت ،أن «املوقف القانوني واملبدئي لدولة
إســرائـيــل ،غير العضو فــي املحكمة ،هــو أن املحكمة ال
تملك صــاحـيــة قضائية بالنسبة إلــى إســرائـيــل ،وأي
نشاط فلسطيني في املحكمة ليس نافذًا قضائيًا» .في
املقابلّ ،
رحبت وزارة الخارجية في رام الله ،في بيان،
ّ
«بــاإلعــان كـخـطــوة للمضي قــدمــا نـحــو فـتــح التحقيق
الـجـنــائــي ال ــذي ط ــال ان ـت ـظ ــاره ...بـعــد مــا ي ـقــارب خمس
س ـنــوات مــن ب ــدء ال ــدراس ــة األول ـي ــة» ،فـيـمــا ع ـ ّـدت حركة
«حماس» ،القرار« ،خطوة في االتجاه الصحيح ،تعكس
انـكـشــاف طبيعة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي لــدى املنظومة
الــدولـيــة» ،بحسب الناطق باسمها فــوزي بــرهــوم ،الــذي
أبــدى استعداد الحركة «الـتــام لتسهيل مـهـ ّ
ـام ّأي لجان
مـنـبـثـقــة بــال ـخ ـصــوص وال ـت ـع ــاون مـعـهــا ورف ــده ــا بكل
ال ــوث ــائ ــق وال ـق ــرائ ــن وال ـب ــراه ــن ال ـت ــي ت ــدل ع ـلــى جــرائــم
االحتالل وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا».
(األخبار ،رويترز)

