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العالم

العالم
تقرير

العراقي ـ ـ األميركيّ:
ّ
الحوار
الضعف في مواجهة المكر

ينشغل ال ـســوريــون بـ ُـارت ـفــاع أس ـعــار السلع
سوريا بينما
ّ
االستهالكية وتقلبات سعر الصرف ،أقيل رئيس الحكومة
بمرسوم رئاسي .في األثناء ،خرجت ّ
تحركات في دمشق
قال المشاركون فيها إنها ّ
تتحدى «قانون قيصر»

ُ
األسد يقيل خميس:

ُصبغت الجلسة األولى من
الحوار العراقي ـ ـ األميركي
«االستراتيجي» بضعف
الفريق العراقي ،وافتقاره
إلى الخبرات الدبلوماسية
الالزمة ،ومكر الفريق
ّ
األميركي ،بتأكيد جهوزيته
تنفيذ رغبات حكومة ّ ً
مصطفى الكاظمي ،محمال
ّإياها تبعات ذلك .الكاظمي
إلى زيارة واشنطن
يسعى ّ
قريبًا ،ليوقع هناك «اتفاقية»
جديدة من شأنها أن ترسم
العالقة الثنائية بين اإلدارتين

عرنوس لمرحلة
ّ
تحدي «قيصر»
بـعــد أي ــام فـقــط عـلــى حـضــور رئيس
الوزراء السوري أمام مجلس الشعب،
في جلسة لنقاش الواقع االقتصادي
الـصـعــب ال ــذي تعيشه ال ـب ــاد ،أقيل
عماد خميس مــن منصبه بمرسوم
ُّ
رئــاســي وكــلــف وزي ــر امل ــوارد املائية
حسني عرنوس ،بمهامه.
اإلق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـ ـعـ ـ ــد تـ ــأج ـ ـيـ ــل
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة م ـ ّـرت ــن
عـلــى ال ـت ــوال ــي ،بـسـبــب ال ـق ـيــود الـتــي
فرضها انتشار فيروس «كــورونــا»،
وت ــزام ـن ــت م ــع ف ــوض ــى س ـعــر صــرف
ال ـ ـل ـ ـيـ ــرة وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع أس ـ ـع ـ ــار ال ـس ـل ــع
االسـتـهــاكـيــة وال ـخــدمــات ،كـمــا تلت
املعركة اإلعالمية التي خاضها رجل
األعمال السوري رامــي مخلوف ،مع
السلطات ،حول ممتلكاته وأعماله.
كـ ـ ــل ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل جـ ـعـ ـل ــت املـ ـل ــف
املـعـيـشــي واالق ـت ـص ــادي ف ــي واجـهــة
املـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وس ـ ـ ــط ت ــراج ــع
الف ـ ــت ل ـل ـن ـق ــاش ــات ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
ّ
وال ـع ـس ـك ــري ــة ُمـ ـن ــذ ح ـ ــل «كـ ــورونـ ــا»
ً
ضيفًا ثقيال على املنطقة والعالم.
وس ــاه ــم قـ ــرب م ــوع ــد ن ـف ــاذ «ق ــان ــون
ق ـي ـص ــر» فـ ــي ت ـع ــزي ــز املـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
تـ ــدهـ ــور م ـع ـي ـشــة الـ ـس ــوري ــن أك ـث ــر،
ُ
وتـ ـ ــرجـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ب ـ ـجـ ــدل كـ ـبـ ـي ــر ح ــول
ش ـ ـ ـعـ ـ ــارات ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات خـ ــرجـ ــت فــي
السويداء ،وما لبثت أن غابت عنها
املطالب املعيشية لحساب الشعارات
الـسـيــاسـيــة ،وع ـلــى رأس ـهــا «إس ـقــاط

النظام» و«إخراج روسيا وإيران».
وف ـ ــي م ـق ــاب ــل املـ ـ ـخ ـ ــاوف وال ـت ـم ـل ـمــل
الشعبي من الواقع املعيشي القاسي،
تم تنظيم ّ
تحرك في العاصمة دمشق
ع ـصــر أمـ ــس ،لـلـحـشــد س ـيــاس ـيــا في
وجــه تـظــاهــرات الـســويــداء مــن جهة،
وإعــامـيــا فــي وجــه «قــانــون قيصر»
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .وح ـ ـمـ ــل عـ ـش ــرات
ّ
التحرك أعالمًا وصورًا
املشاركني في
ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــوري ب ـ ـشـ ــار األسـ ـ ــد،
مـ ّ
ـوج ـهــن خـطــابـهــم ض ـ ّـد الـعـقــوبــات
ّ
األميركية ،ومــردديــن شـعــارات على
غرار« :الشعب السوري ال يجوع».
وال ُينتظر أن ينعكس تغيير رئيس
الوزراء بشكل مباشر على االقتصاد
أو األداء الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،إذ تـجـتـمــع
ّ
عوامل عـ ّـدة لتقلل من فــرص حدوث
ذلك ،بينها العقوبات ونقص املوارد
الـ ــازمـ ــة إلح ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر ف ــي بـنـيــة
االقـتـصــاد بما يالئم واقــع الحصار
وسنوات الحرب.
وبالحديث عن املوارد ،وصلت أمس
شـحـنــة م ـســاعــدات طـبـيــة إل ــى مطار
دم ـش ــق الـ ــدولـ ــي ق ــادم ــة م ــن أرب ـي ــل،
ّ
ش ـم ــال ــي ال ـ ـعـ ــراق ،م ـنــظ ـمــة م ــن قـبــل
مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة وبــرنــامــج
الغذاء الدولي .وتعد الشحنة ّ
املقدرة
بـنـحــو  32ط ـنــا ،الــدف ـعــة األول ـ ــى من
أصــل ثــاث دفـعــات مرتقبة ستصل
ت ـبــاعــا خ ــال  24س ــاع ــة ،وتـتـضـ ّـمــن
مستلزمات طـ ّـبـيــة وجــراحـيــة كجزء
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بغداد  -األخبار

شهدت دمشق تظاهرة رفعت أعالمًا وصورًا للرئيس السوري وهاجمت العقوبات األميركية (أ ف ب)

مــن االسـتـجــابــة الصحية فــي شمال
شرقي سوريا ،على ما أوضح مكتب
منظمة الصحة العاملية في سوريا.
ومن املقرر أن يصل حجم الشحنات
اإلج ـم ــال ــي إلـ ــى ن ـح ــو  85ط ـن ــا .ول ــم
توضح منظمة الصحة العاملية إذا
م ــا ك ــان ــت ه ـ ــذه ال ـش ـح ـن ــات وص ـلــت
ـاق م ـع ـبــر ال ـي ـعــرب ـيــة
جـ ـ ـوًا ب ـع ــد إغـ ـ ـ ّ
الحدودي ،وتعذر تسليم املساعدات
الـطـبـيــة امل ـخـ ّـص ـصــة ل ـش ـمــال شــرقــي
ســوريــا ،عـبــره .وفــي حــال صــح ذلــك،
س ـت ـكــون هـ ــذه ال ـش ـح ـنــة األولـ ـ ــى مــن
ّ
نوعها التي تسلم إلى دمشق ،لتنقل
الحـ ـق ــا إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق نـ ـف ــوذ «قـ ـ ــوات
سوريا الديمقراطية» ،حيث تتواجد
قوات االحتالل األميركي.

وت ـ ــوازي ـ ــا م ــع ال ـت ــوت ــر الـ ـ ــذي ي ــراف ــق
ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا فــي
مـنــاطــق ش ــرق ال ـف ــرات ،ك ــان الفـتــا ما
ق ــال ــه أول م ــن أم ـ ــس ،ق ــائ ــد ال ـق ـي ــادة
املركزية األميركية ،كينيث ماكنزي،

يزور ظريف موسكو
لبحث جملة ملفات
بينها سوريا

ع ـ ــن ت ــوقـ ـع ــات ــه ب ـ ـ ــأن ت ـ ـقـ ــوم دم ـش ــق
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة امل ـق ـب ـل ــة (لـ ـ ــم ي ـح ــدد
املــدى الــزمـنــي) بالضغط ومضايقة
األميركيني في شمال شرقي سوريا.
وج ــاء ذل ــك فــي حــديــث ملــاكـنــزي عبر
الفيديو ،قال فيه إن قوات بالده «لن
تـظــل إلــى األب ــد فــي ســوريــا» ،ولكنه
أوض ــح أنــه «ال يـعــرف امل ــدة الـتــي قد
تظل فيها هناك» ،مشيرًا إلى أن هذا
األمر «قرار سياسي» ال عسكري.
حديث ماكنزي جاء في وقت ّ
توسع
فيه القوات الروسية والتركية مسار
دورياتهما املشتركة في إدلب ،برغم
التوتر الذي شهدته خطوط التماس
أخيرًا في سهل الغاب .ويتوازى ذلك
مــع نـشــاط دبـلــومــاســي الف ــت ،ترجم

بــاتـصــال الــرئـيــس فــاديـمـيــر بوتني
بملك األردن عبد الله الثاني ،ونقاش
ملفات بينها سوريا وليبيا.
وب ـع ــد م ـح ــادث ــة هــات ـف ـيــة ب ــن نــائــب
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سيرغي
فـيــرشـيـنــن ،وامل ـســاعــد األول لــوزيــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة عـ ـل ــي أص ـ ـغـ ـ ُـر خ ــاج ــي،
نــاق ـشــت امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري ،أعـ ـل ــن عن
زيارة قريبة لوزير الخارجية محمد
جواد ظريف إلى موسكو ،األسبوع
املقبل .وينتظر أن تكون «محادثات
أسـتــانــا» ج ــزءًا مهمًا مــن النقاشات
املــرتـقـبــة لـظــريــف فــي مــوسـكــو ،على
أن تحضر ملفات أخرى على رأسها
امللف اليمني.
(األخبار)

بـ ـ ــات ـ ـ ـصـ ـ ــال بـ ـ ــال ـ ـ ـصـ ـ ــوت والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة،
ُع ـقــدت الجلسة األول ــى مــن «سلسلة»
جـلـســات ال ـحــوار الـعــراقــي  -األمـيــركــي
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي .س ــاعـ ـت ــان تـضـ ّـمـنـتــا
ّ
«تمهيديًا» ألربـعــة بـنــود ،هي:
نقاشًا
األم ـ ـنـ ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وال ـس ـي ــاس ــي
وال ـث ـق ــاف ــي .مـ ـص ـ ٌ
ـدر م ـت ــاب ــع مل ـجــريــات
ال ـج ـل ـســة األول ـ ـ ــى ،وص ـف ـهــا بــ«جـلـســة
ّ
تـعــارف واس ـت ـمــاع» ،فــي وقــت أك ــد فيه
م ـص ـ ٌ
ـدر دب ـلــومــاســي ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن
«جلسة أمس أقرب إلى ُ أن تكون حفلة
ً
ع ــاق ــات ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة» ،إذا شـ ـ ّـرحـ ــت ش ـكــا
وم ـض ـمــونــا .وت ـ ـسـ ــاءل« :ك ـي ــف لـفــريــق
ّ
دبلوماسيًا أن يفاوض فريقًا
ضعيف
وقت يشير فيه مصدر
وفي
مخضرمًا»،
ٍ
مصطفى
مـ ـق ـ ّـرب م ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ّ
الـكــاظـمــي ،إل ــى أن األخ ـيــر وبـ«تجنبه
ّ
ّ
السياسية ،عجز عن
املس بالتوازنات
تـشـكـيــل ف ــري ــق دب ـلــومــاســي مـحـتــرف،
فأبقى على قائمة األسماء التي سبق
وأن رفعها سلفه عــادل عبد املـهــدي»،

«الكاظمي سعى إلى إضافة
مضيفًا أن
ّ
بعض الــوجــوه ،لكنه اصـطــدم برفض
ّ
فاضطر إلى املضي
السياسية،
القوى
ّ
ق ــدم ــا ب ــامل ـت ــوف ــر» .هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ،وفــق
أكثر من مصدر ،كانت محط تجاذب،
ُبـعـيــد اإلق ـ ــرار بـفـشــل الـفــريــق الـعــراقــي
وع ـ ـجـ ــزه عـ ــن ت ـح ـق ـي ــق «خ ـ ـ ـ ــرق» أمـ ــام
الفريق األميركي ،إذ اكتفى بتسجيل
املالحظات من دون أن ّ
يقدم «ما يدعم
ّ
توجهات حكومته».
أب ـ ــرز وج ـ ــوه ال ـف ــري ــق األمـ ـي ــرك ــي ك ــان
مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـش ــؤون
ال ـطــاقــة فــران ـس ـيــس ف ــان ــون ،وال ـنــائــب
ّ
األول ملساعد وزير الخارجية لشؤون
الشرق األوســط جــوي هــود ،ومساعد
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ف ــي م ـق ــر وزارة ال ـخــارج ـيــة
ديـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــد ش ـ ـن ـ ـك ـ ـيـ ــر ،ووكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل وزارة
الخارجية للشؤون السياسية ديفيد
هـيــل ،والسفير األمـيــركــي لــدى بغداد
ماثيو تــولــر .فــي املـقــابــل ،أب ــرز وجــوه
الـ ـف ــري ــق الـ ـع ــراق ــي ك ـ ــان وكـ ـي ــل وزيـ ــر
ّ
واملالية
الخارجية للشؤون اإلداري ــة
عبد الكريم هاشم ،والسفير العراقي
ل ــدى واش ـن ـطــن فــريــد مـصـطـفــى كــامــل
ياسني ،ووكيل وزيــر التعليم العالي
وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي ل ـل ـش ــؤون اإلداري ـ ــة
ٌ
وجوه لم تلق ترحيبًا أو
حامد خلف.
دعمًا كافيًا من ِقبل الشارع العراقي،
قـ ً
ـوى وج ـم ـهــورًا ،املـنـقـســم عـلــى نفسه
ف ــي امل ــوق ــف م ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــوار .وزي ــر
ّ
العراقي األسبق هوشيار
الخارجية
ّ
زي ـ ـبـ ــاري ،أك ـ ــد أن «ف ــري ــق ال ـت ـف ــاوض
األم ـي ــرك ــي أقـ ــوى وأك ـث ــر اح ـت ــراف ــا من
الوفد الـعــراقــي» ،داعيًا إلــى «معالجة
ّ
تفاوضية
هذا التفاوت ...فهي مسألة
خطيرة للغاية» .أما هــادي العامري،
زعـ ّيــم «تـحــالــف الـفـتــح» ،فـقــد عـ ّـبــر عن
توقعات تحالفه بأن تكون املفاوضات
تـحــت سـقــف «ق ــرار الـبــرملــان الـعــراقــي،
والـقــاضــي ب ـخــروج ال ـق ـ ّـوات األجنبية
من العراق».
ُ
الـجـلـســة األولـ ـ ــى ،ســتـسـتـتـبــع بـثــانـيــة
خــال الـســاعــات القليلة املقبلة .وكــان
الف ـت ــا فـيـهــا «ال ـ ـخـ ــاف» حـ ــول تـحــديــد

ّ
حذر األميركيون
الجانب العراقي من
تبعات االنسحاب

الـجـهــة الـتــي طــالـبــت بــال ـحــوار .بـغــداد
ّ
أك ـ ـ ــدت أن واش ـن ـط ّــن ط ـل ـبــت ذل ـ ــك ،أم ــا
ّ
ّ
األخـ ـي ــرة فـ ـ ــردت أنـ ـه ــا حـ ـ ــددت املــوعــد
ً
نزوال عند رغبة عبد املهدي ،ورسالته
ّ
ال ـت ــي بـعـثـهــا إلـ ــى اإلدارة األم ـيــركــيــة
مطلع العام الجاري.
مــا رشــح أيضًا عــن تفاصيل الجلسة،
أن األميركيني أعربوا عن استعدادهم
لـسـحــب قــوات ـهــم امل ـن ـت ـشــرة ع ـلــى طــول
الـ ـ ـخ ـ ــارط ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ـ ّـي ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا ال
ّ
تــريــده حـكــومــة الـكــاظـمــي راه ـن ــاّ .لـكــن
األم ـيــرك ـيــن ،فــي الــوقــت ذاتـ ــه ،ح ــذروا
الجانب العراقي من تبعات االنسحاب،
ّ
ّ
خاصة في الشق املتعلق بالحرب على
ّ
تنظيم «داعـ ــش» .كــذلــك ،ق ــدم الجانب
األميركي مطالعة للواقع االقتصادي
وال ـس ـي ــاس ــي واالج ـت ـم ــاع ــي ال ـع ــراق ــي،
معربًا عن استعداده تقديم املساعدات

ال ــازم ــة «ل ـكــن ب ـشــروط لــم ي ـحـ ّـددهــا»،
فــي وقــت اكتفى فيه الـجــانــب العراقي
بتدوين املالحظات ،من دون أن ّ
يقدم
أي مطالعة مقابلة.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ث ـ ّـم ــة م ــن ي ـص ــف مــا
ج ـ ــرى أم ـ ــس ب ــأن ــه ت ـه ـي ـئ ــة ل ـل ـمــرح ـلــة
الثانية من الحوار ،بنقله من مستوى
وكـيــل وزيــر إلــى وزي ــر ،على أن ّ
يتوج
فــي املــرحـلــة الثالثة بــزيــارة الكاظمي
لـلـعــاصـمــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ّواش ـن ـط ــن ،في
ال ـخ ــري ــف امل ـق ـب ــل ،ل ـي ــوق ــع هـ ـن ــاك ،مــع
وفــد رفـيــع املـسـتــوى ،اتـفــاقـيــة جــديــدة
تــرســم مــامــح الـعــاقــة بــن الجانبني،
مع األخذ في االعتبار «رأي املرجعية
الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا (آيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـل ـ ــه ع ـل ــي
السيستاني) والبرملان العراقي» ،كما
قــال الكاظمي أمــس .كــذلــكّ ،
ثمة إقــرار
عراقي بأن جلسة أمس ترجمت املكر
األميركي والضعف العراقي ،في ظل
دعــوات ّ
جدية لتبديل بعض الوجوه
وتـطـعـيــم ال ـفــريــق بــوجــوه لـهــا باعها
فــي ال ـت ـفــاوض مــع الـجــانــب األمـيــركــي
البعض
ت ـحــدي ـدًا .ه ــذا اإلقـ ــرار يـصـفــه
ّ
بـ «التيه السياسي» في ظروف معقدة
للغاية قــد تنفجر فــي وجــه الحكومة
إن أسـ ـ ــاء ت االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـفــرصــة
امل ـتــاحــة ،ف ــأي إخ ـف ــاق ،أك ــان خــارجـيــا
أم داخليًا ،سيدفع الكاظمي ،ال غيره،
ثمن ذلك.

المرحلة الثالثة يزور الكاظمي واشنطن ،في الخريف
في
ّ
المقبل ،ليوقع هناك اتفاقية جديدة (أ ف ب)

فلسطين

دفعة واحدة أو تدريجيًا:

التجاذب اإلسرائيلي
ال يلغي الضم
يحيى دبوق
ال خ ــاف ف ــي ت ــل أب ـيــب عـمـلـيــا على
أراض فلسطينية
ضــم مــا أمـكــن مــن
ٍ
محتلة في الضفة الغربية .الخالف
إن جــرى ،بــن املؤيدين واملـتــردديــن،
ف ــإن ــه يـتـعـلــق ب ـت ـقــديــر ردود الـفـعــل
لدى الفلسطينيني واملحيط العربي
والـ ــدولـ ــي ،ض ـمــن م ـعــادلــة ال ـج ــدوى
والتكلفة ،ومن دون أي صلة بأصل
الحق الفلسطيني أو فكرة االستيالء
على أراضــي اآلخــريــن وسلبها .هذا
التجاذب ،الذي ال يلغي خطة الضم
وال يـشـكــل خ ـط ـرًا عـلـيـهــا ،ينسحب
أيضًا على الجانب األميركي ضمن
إدارة الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب التي

تـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع خـ ـط ــة ال ـ ـضـ ــم ل ـج ـهــة
ال ـت ــوق ـي ــت واملـ ـضـ ـم ــون مـ ــن م ـن ـظــور
ال ـ ـجـ ــدوى وال ـت ـك ـل ـف ــة وم ـ ــن دون أي
صلة بالحق الفلسطيني املسلوب،
وهــو مــوقــف يمكن ّ
تفهمه مــن جـ ّـراء
التماهي العربي مع مشروع الضم،
إذ ال ي ـت ـجــاوز إطـ ــاق امل ــواق ــف ،من
دون تــرج ـمــات عـمـلـيــة ،ف ــي ح ــن أن
م ــوق ــف الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ّعلى
حاله :اللجوء إلى «التباكي البناء»
إلج ـبــار االح ـتــال عـلــى الـتــراجــع عن
خطته!
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ـعـ ــرض
إســرائ ـيــل خـطـطـهــا املـخـتـلـفــة تـبــاعــا
عـبــر تـســريـبــات فــي اإلع ــام الـعـبــري
وال ـغ ــرب ــي ،السـ ـت ــدراج ردود الـفـعــل،

ع ـلــى أن تـلـجــأ إل ــى األن ـس ــب واألق ــل
ثمنًا ،تمهيدًا الستكمال الضم الحقًا
إن جاءت أقل مما تسعى إليه الخطة،
وه ــو ثـلــث أراض ــي الـضـفــة ،مــن دون
أي ثمن مقابل للجانب الفلسطيني.
ه ــذا ال ـتــوجــه يـفـســر ال ـحــديــث األول
عــن ضــم األراضـ ــي دفـعــة واح ــدة في
األول مــن الشهر املقبل ،ثــم الحديث
عــن الـتــأجـيــل أســاب ـيــع ،وبـعــدهــا عن
ضــم مـتــدرج للكتل الـكـبــرى تعقبها
بقية املـسـتــوطـنــات ،لـيـعــاد الحديث
م ــن ج ــدي ــد ع ــن ض ــم ك ــام ــل ك ـم ــا هــو
التخطيط االب ـتــدائــي .فبعد حديث
الـ ـض ــم الـ ـت ــدريـ ـج ــي أول مـ ــن أمـ ــس،
عـ ـ ــادت مـ ـص ــادر «رفـ ـيـ ـع ــة» ومـعـنـيــة
بملف الضم ،كما وصفتها صحيفة
«معاريف» ،وأكدت أنه «ال صحة وال
معقولية» ملا يرد من تقارير عن ضم
م ـت ــدرج ،ب ــل إن «إس ــرائ ـي ــل ال تعمل
عـلــى بـســط سـيــادتـهــا عـلــى ج ــزء من
املستوطنات دون غيرها ،أو املضي
قدمًا في تنفيذ الخطة على مراحل»،
ن ــاف ـي ــة ال ـت ـق ــاري ــر ال ـع ـب ــري ــة ع ــن ضــم
مرحلي ملستوطنات الكتل الكبيرة
ال ـثــاث« :مـعــالــي أدوم ـي ــم» و«غ ــوش
عتسيون» و«أريئيل».
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ق ـ ــال ـ ــت وزيـ ـ ـ ــرة
امل ـس ـتــوط ـنــات ،تـسـيـبــي حــوتــوفـلــي،
وهـ ــي ع ـض ــو ل ـج ـنــة رسـ ــم ال ـخ ــرائ ــط
م ــع ال ـجــانــب األم ـي ــرك ــي ،إن «جـمـيــع

تعرض إسرائيل خططها عبر تسريبات في اإلعالم
العبري والغربي ،الستدراج ردود الفعل (أ ف ب)

ال ـخــرائــط امل ـن ـشــورة (ع ــن خـطــة ضم
مــرحـلـيــة) غـيــر ذات صـلــة بــالــواقــع».
ون ـق ـلــت «إذاع ـ ـ ــة ال ـج ـي ــش» ع ـن ـهــا أن
«الـتـمـيـيــز ب ــن الـكـتــل االسـتـيـطــانـيــة
الــرئ ـي ـس ـيــة وامل ـس ـت ــوط ـن ــات األخـ ــرى

ه ــو م ــا ال يـمـكــن ال ـس ـم ــاح بـتـمــريــره
أبدًا» .كذلك ،أكد وزير االستخبارات،
إي ـلــي ك ــوه ــن ،أن ف ــرض «ال ـس ـيــادة»
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة «يـ ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة
إس ــرائـ ـي ــل» ،م ـس ـت ـب ـع ـدًا إق ــام ــة دول ــة

فـلـسـطـيـنـيــة وج ـي ــش آخـ ــر ب ــن نـهــر
األردن والـ ـبـ ـح ــر .وقـ ـ ــال ك ــوه ــن فــي
ح ــدي ــث إذاعـ ـ ــي أم ـ ــس ،إن «ال ـفــرصــة
م ــؤاتـ ـي ــة ل ـت ـط ـب ـيــق خ ـط ــة الـ ـض ــم مــن
اآلن ح ـت ــى االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة

ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة» ،م ـت ـه ـمــا
حــزب «أزرق أبيض» بأنه «يتجاهل
الــواقــع العـتـقــاده بـضــرورة تحصيل
موافقة دولية على خطة الضم قبل
ً
تـنـفـيــذهــا» ،فــي حــن أن دوال كثيرة
ف ــي ال ـعــالــم رف ـض ــت ف ــرض ال ـس ـيــادة
عـلــى ال ـج ــوالن وكــذلــك نـقــل الـسـفــارة
األميركية إلى القدس .أيضًا تطرقت
ح ــوت ــوفـ ـل ــي إل ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ــات فــي
املواقف وأقرت بها ،قائلة« :ال توجد
خــريـطــة متفق عليها (لـلـضــم) ،لكن
لدينا عــدد من الخطوط العريضة».
وأضافت« :هناك مدرستان فكريتان
ف ــي ال ـجــانــب األم ـي ــرك ــي أيـ ـض ــا» ،في
إشارة واضحة إلى السفير األميركي
لدى تل أبيب ،ديفيد فريدمان ،الذي
ي ــؤي ــد ت ــوسـ ـي ــع الـ ـض ــم إلـ ـ ــى أق ـص ــى
حــد ممكن ،مقابل مستشار تــرامــب،
جاريد كوشنير ،الذي يؤيد تقليص
الضم مــا أمكن فــي هــذه املرحلة ،مع
التشديد على موافقة غانتس وفريقه
على أي خـطــة ،بمعنى ح ــدوث شبه
إجماع إسرائيلي عليها ،لتفادي أي
تــداعـيــات سلبية على حملة ترامب
االنتخابية.
هـ ـ ــذا ال ـت ـن ــاق ــض ال ـع ـل ـن ــي واملـ ـس ــرب
يؤكد التجاذب في رؤيــة التداعيات
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــره ـ ــا ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى «جـ ــس
ن ـ ـبـ ــض» اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن وال ـ ـع ـ ـمـ ــل الح ـق ــا
ع ـل ــى ت ـل ـيــن م ــواق ـف ـه ــم ،األمـ ـ ــر ال ــذي

ينسحب التجاذب
أيضًا على اإلدارة
األميركية من دون
خالف على المضمون

يـنـسـحــب ع ـلــى ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي،
ً
إذ ال يقل ممثلوه انشغاال في خطة
ال ـض ــم ع ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن أنـفـسـهــم.
ووفــق اإلع ــام العبري ،مــن املـقــرر أن
يجتمع فريدمان مع رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو ،ووزير األمن بيني
غ ــان ـت ــس ،وك ــذل ــك وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
غــابــي أش ـك ـنــازي ،ملـنــاقـشــة مضمون
خطة الضم وشكل إخراجها ،األحد
املقبل .إلى جانب ذلك ،قررت إسرائيل
إجراء أول إحصاء للسكان في الضفة
م ـنــذ  1967م ــع اقـ ـت ــراب تـنـفـيــذ ق ــرار
الـضــم .وذك ــرت صحيفة «هــآرتــس»،
أمــس ،أن مسؤولي «اإلدارة املدنية»
غـيــر مـتـفـقــن إل ــى اآلن عـلــى تحديد
كيفية ومعايير التعداد ،خاصة أنه

غير واضــح لديهم إلــى اآلن الحدود
الجغرافية لألراضي املنوي ضمها.
لكن صحيفة «يديعوت أحــرونــوت»
ق ــال ــت إن الـ ـتـ ـع ــداد ،الـ ـ ــذي سـيـتــركــز
على مناطق «ج» في الضفة ،الهدف
م ـنــه «ت ـقــريــر مـصـيــر الفلسطينيني
املقيمني في األراض ــي املقرر ضمها،
وم ـص ـي ــر ال ـج ـن ـس ـيــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
كـمــا أك ــد نـتـنـيــاهــو فــي وق ــت ســابــق،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــؤول الحـ ـق ــا دون
انـ ـتـ ـق ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن مـ ــن أجـ ـ ــزاء
أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـضـ ـف ــة إلـ ـ ــى األراضـ ـ ـ ــي
امللحقة بإسرائيل ،وتحصيل املكانة
القانونية التي لم تتحدد بعد».
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أظـ ـه ــر اسـ ـتـ ـط ــاع ل ـل ــرأي
الـعــام تأييد  %68مــن الـيـهــود خطة
ال ـض ــم بـصـيـغـتـهــا ال ـح ــال ـي ــة .وج ــاء
في االستطالع ،الــذي نشرته القناة
ال ـس ــاب ـع ــة ،أن غ ــال ـب ـي ــة املـسـتـطـلـعــة
آراؤه ـ ـ ـ ــم ( )%72م ـم ــن أع ـ ـطـ ــوا رأيـ ــا
بخصوص الخطة يرون أنه ال يجب
عـلــى حـكــومـتـهــم «ت ــرك مستوطنات
م ـعــزولــة فــي الـضـفــة كـجـيــوب داخــل
املـ ـن ــاط ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة» .وذكـ ـ ــرت
القناة أن االستطالع نظمه «مجلس
مستوطنات شمال الضفة» إلثبات
وجــود غالبية تدعم الخطة ،لكنه ال
ّ
يعبر عن وجهة نظر أكثر من %40
من املجتمع ممن لم يبلوروا وجهة
نظر حتى اآلن بهذا الخصوص.

الحرائق تعود
إلى «غالف غزة»
ُس ّجل اندالع حريقني في «كيبوتسات»
إسرائيلية مـجــاورة لقطاع غــزة أمــس،
ب ـعــد إطـ ــاق مـجـمــوعــة م ــن ال ـبــالــونــات
الحارقة واملتفجرة ،وذلك عقب توقفها
مـنــذ مــا يــزيــد عـلــى سـبـعــة أش ـهــر ،مع
أن ــه ج ــرى إط ــاق بــالــونــات فــارغــة قبل
ن ـحــو أسـ ـب ــوع ،ف ــي ت ـحــذيــر فـصــائـلــي
م ــن م ــواص ـل ــة الـ ـع ــدو ت ـجــاه ـلــه تنفيذ
التفاهمات األخيرة بواسطة مصرية،
وال سيما تأخر صرف املنحة القطرية.
ونـقــل اإلع ــام العبري أنــه رصــد عــددًا
كبيرًا من البالونات طوال أمس أطلقت
ب ــات ـج ــاه م ـس ـتــوط ـنــات الـ ـغ ــاف ،فيما
قالت مصادر فلسطينية إن التصعيد
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي سـ ـيـ ـع ــود ت ــدريـ ـجـ ـي ــا خ ــال
األسبوع املقبل.
(األخبار)

