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سوريا

الحدث
خالل حملته
على الرغم من انتقاد الرئيس األميركي الطويلَ ،
االنتخابية ،لحضور قوات بالده العسكري المباشر في ميداني سوريا
والعراق ،فإن قراراته األخيرة التي تطلق أيدي القادة العسكريين،
القوات المنتشرة هناك في طريقها
تدلل على أن أعــداد تلك ّ
إلى التعاظم .وبالتوازي ،تغذي أنقرة فتيل األزمة التي أشعلها
قصفها األخير لمواقع األكــراد في الحسكة ،عبر استهدافات
متكررة تتحول إلى اشتباكات على طول الشريط الحدودي

االشتباكات التركية ــ الكردية تتصاعد

ترامب يطلق يد البنتاغون
في سوريا والعراق
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ـب ــدو ف ـي ــه مـشـهــد
ّ
ً
ـوري مـقـبــا نـحــو تــوتــر
ال ـش ـمــال ال ـس ـ ّ
إضــافــي تستحثه االشـتـبــاكــات التي
تـ ـشـ ـه ــده ــا م ـ ــواق ـ ــع ع ـ ـ ــدة عـ ـل ــى ط ــول
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ـ ـ ـ الـ ـت ــركـ ـي ــة بــن

«وح ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ال ـكــرديــة
والـجـيــش ال ـتــركــي ،ب ــدا الف ـتــا تحرير
إدارة ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تــرامــب ،البنتاغون مــن سلطة البيت
األبـ ـ ـي ـ ــض عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات

األسد :دول «التحالف»
لن تشارك في إعادة اإلعمار
ّ
شدد الرئيس السوري بشار األسد على أن
الــدول األعضاء في «التحالف الــدولــي» ،التي
شاركت في العدوان على سوريا ،لن يكون
لها أي دور في عملية إعادة اإلعمار ،موضحًا

في مقابلة مع قناة «تيليسور» الفنزويلية،
أن تلك الــدول «ال تريد إعمار سوريا ،ولكن
بعض الشركات االنتهازية إذا رأت أن األمور
ب ــدأت تـتـحــرك ،أي عجلة االقـتـصــاد وإع ــادة
اإلع ـمــار ،سـتـحــاول امل ـشــاركــة» .وأض ــاف أن
«الشعب السوري لن يقبل بهذا الشيء ...هذا
الشيء محسوم».
وجـ ــدد ال ـتــأك ـيــد أن بـ ــاده طـلـبــت م ـ ــرارًا من
منظمة حظر األسلحة الكيميائية أن ترسل
ل ـج ــان ــا م ـخ ـت ـصــة مـ ــن أج ـ ــل ال ـت ـح ـق ـي ــق فــي
الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا
م ــن ق ـبــل امل ـس ـل ـحــن» ،وف ــي ك ــل م ــرة كــانــت
الــواليــات املـتـحــدة تعرقل هــذه التحقيقات»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة قــد تقوم
فــي م ــرات الحـقــة بــإعــادة نفس التمثيلية أو
املسرحية من خالل فبركة استخدام أسلحة
كيميائية مزيفة ،من أجل أن تكون لها حجة
بالتدخل العسكري».

العسكرية في سوريا والعراق ،وعلى
رأسها عدد أفراد القوات التي تشارك
في العمليات.
التغيير األميركي الذي يعاظم القوة
املـمـنــوحــة لـلـعـسـكــر ،سيعطي ال ـقــرار
لــوزيــر الــدفــاع جيم ماتيس ،السلطة
إلرسال مزيد من القوات إلى سوريا.
وهو ما كان قد قام به في خالل األشهر
امل ــاضـ ـي ــة ـ ـ ـ ض ـم ــن ال ـ ـحـ ــدود امل ـتــاحــة
حينها ـ ـ عبر إرس ــال مـئــات مــن أفــراد
م ـش ــاة ال ـب ـحــريــة ووح ـ ـ ــدات املــدفـعـيــة
ال ـتــي ش ــارك ــت ف ــي عـمـلـيــات مـبــاشــرة
فــي ريــف الــرقــة ومحيط الطبقة .غير
أن املـتـحــدثــة بــاســم الـبـنـتــاغــون دان ــا
وايت ،أشارت أمس إلى أن ماتيس «لم
ّ
ّ
املصرح
يغير بعد من مستوى القوات
بإرساله مسبقًا».
ويـ ـح ــرر ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـقـ ــادة الـعـسـكــريــن
مــن املــوافـقــة املسبقة الـتــي كــان يجب
عليهم الحصول عليها في عهد باراك
أوباما ،حتى على القرارات الروتينية
ال ـت ـق ـن ـيــة امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـت ـحــريــك األف ـ ــراد
والقوات في مناطق النزاعات .ولقيت
حينها تلك اإلجـ ــراءات انـتـقــادات من
عدد كبير من القادة العسكريني الذين
طــالـبــوا بإعطائهم السلطة للتحرك
«وفق املقتضيات العسكرية».
وقالت شبكة «فوكس نيوز» األميركية
ّ
إن «الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة سـتـمـنــح
ش ـفــاف ـيــة أك ـب ــر حـ ــول الـ ـع ــدد الـفـعـلــي
للقوات األميركية العاملة في العراق
وس ـ ــوري ـ ــا ،ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن غ ـيــاب
مـعـلــومــات دقـيـقــة حــولـهــا ل ــدى ال ــرأي
الـ ـع ــام» .ولـفـتــت إل ــى أن اإلح ـص ــاءات
الرسمية كانت في عهد أوباما تشير

دفعت القوات التركية بتعزيزات إلى الحدود مقابل مدينة تل أبيض (األناضول)

إلــى وج ــود  503أف ــراد مــن الـقــوات في
س ــوري ــا ،و 5262ف ــي الـ ـع ــراق ،غـيــر أن
«مـ ـئ ــات م ــن األف ـ ـ ـ ــراد امل ـن ـت ـش ــري ــن فــي
البلدين لم يسجلوا ضمن هذا العدد
بسبب طبيعة مهماتهم املؤقتة».
ّ
وال ــاف ــت فــي ق ــرار تــرامــب أن ــه يغطي
ف ـقــط س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،م ــن دون أن
ي ــؤث ــر ب ــآلـ ـي ــة ات ـ ـخـ ــاذ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات فــي
أفغانستان أو غيرها من الــدول التي
ت ــوج ــد ف ـي ـهــا قـ ـ ــوات أم ـي ــرك ـي ــة ،عـلــى

أكد «العمال
الكردستاني» حقه في
الرد في كافة المناطق

الرغم من أن مصادر في وزارة الدفاع
أشــارت إلى أن توسيع القرار ليشمل
ً
دوال إضافية «هو قيد النقاش».
وتأتي الصالحيات ّ
املوسعة املمنوحة
ل ـل ـب ـن ـت ــاغ ــون بـ ـع ــد جـ ــولـ ــة إق ـل ـي ـم ـيــة
واس ـعــة لــوزيــر الــدفــاع مــاتـيــس ،جــال
في خاللها على حلفاء واشنطن في
املنطقة وناقش فيها تعزيز التعاون
ح ــول امل ـلــف الـ ـس ــوري .كــذلــك تــرافـقــت
م ــع ت ــوت ــر ي ـس ــود م ـن ــاط ــق االن ـت ـش ــار
األميركي في الشمال الـســوري ،عقب
القصف التركي فــي جبل قــره تشوك
في املالكية ،واالشتباكات املتواصلة
في عدد من املناطق الحدودية.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوازي م ـ ــع مـ ـط ــالـ ـب ــة األك ـ ـ ـ ــراد
لألميركيني بــاتـخــاذ خـطــوات عملية
لحماية مقاتليهم والـتـهــديــد بوقف
العمليات الـكــامــل عـلــى جبهة الــرقــة،
أع ـل ـنــت ال ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة أن ـهــا ّ
«ردت
ُ
بــاملـثــل» عـلــى م ـصــادر ن ـيــران أطـلـقــت
نـحــو مـخـفــر حـ ــدودي ج ـنــوب شــرقــي
البالد ،من منطقة خاضعة لـ«وحدات

تقرير

ّ
السلطة مشغولة بغزة ...وترامب يقدم القدس لالحتالل؟
أحداث متسارعة تشهدها الساحة
الفلسطينية بعد شهور من الركود:
السلطة تواصل االنفصال عن غزة ،لكن
عبر عقابها كي تثور في وجه «حماس»
التي ال تتالفى األخطاء ،ودونالد ترامب
ينوي زيارة فلسطين المحتلة ،بعد
أسبوعين من اللقاء المرتقب بينه وبين
محمود عباس في واشنطن
تـ ـت ــواص ــل امل ـ ـفـ ــارقـ ــات فـ ــي فـلـسـطــن
املحتلة .ليس ما يكيد الفلسطينيني
اسـتـمــرار سـيــاســة التنسيق األمـنــي
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،فـ ــي وق ــت
تقف فيه لغة الحوار مع قطاع غزة،
وتتجه السلطة إلى إجراءات عقابية
إضافية .فيوم أمــس ،قدمت رام الله،
امل ـش ـغــولــة ب ـغ ــزة أك ـث ــر م ــن األس ـ ــرى،
مـفــارقــة أخ ــرى ،إذ كشفت الصحافة

اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن ال ـس ـل ـط ــة أب ـل ـغــت
منسق حكومة االحـتــال فــي الضفة
وغزة ،الجنرال يوآف مردخاي ،أنها
قررت أنها لن تستمر في دفع الجزء
املوجب عليها من تكلفة الكهرباء في
ال ـق ـطــاع ،وأن بــإمـكــان اإلســرائـيـلـيــن
أن يـقـطـعــوا ال ـك ـهــربــاء ع ــن مـلـيــونــي
فـلـسـطـيـنــي .تـكـمـلــة امل ـف ــارق ــة أن تل
أبيب رفضت قطع الكهرباء ،وأبلغت
أنها ستبحث مع «املجتمع الدولي»
ً
سبال لحل مشكلة غزة.
وي ـ ــزود ق ـط ــاع غ ــزة بــال ـك ـهــربــاء عبر
ع ـشــرة خ ـطــوط م ــن إس ــرائ ـي ــل ،فيما
يبلغ حجم الطاقة الكهربائية الذي
ي ـصــل ع ـبــرهــا  125م ـي ـغ ــاواط ،وهــو
ما يشكل  %30من إجمالي الكهرباء
اإلسرائيلية ،بتكلفة تصل إلى نحو
 40مليون شيقل ( 100دوالر أميركي
=  360ش ـي ـقــل) يـحـسـمـهــا االح ـتــال
ش ـه ــري ــا م ــن م ـس ـت ـح ـقــات ال ـض ــرائ ــب
ال ـعــائــدة إل ــى الـسـلـطــة .كــذلــك أبلغت
السلطة ،الشركة اإلسرائيلية ّ
املوردة

للمياه «مـ ـك ــوروت» ،بـتــوقــف تــوريــد
املياه إلى غــزة ،وتقدر بنحو خمسة
آالف كوب شهريًا.
وت ـب ــرر رام ال ـلــه ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،إلــى
جــانــب إعـ ــادة ف ــرض ال ـضــرائــب على
الـ ـ ــوقـ ـ ــود الـ ـ ـ ـ ــازم ل ـت ـش ـغ ـي ــل م ـح ـطــة
توليد الكهرباء فــي غــزة ،بــأن حركة
«حـ ـ ـمـ ـ ــاس» «تـ ـجـ ـب ــي الـ ـف ــواتـ ـي ــر مــن
ُ
الفلسطينيني ،ولــم ت ـحـ ّـول أي مبلغ
إل ـ ــى ح ـك ــوم ــة الـ ـ ــوفـ ـ ــاق» ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
ه ــذه ال ـخ ـطــوات كلها تــأتــي بـصــورة
متسلسلة قبيل لقاء مقرر بني رئيس
الـسـلـطــة مـحـمــود ع ـبــاس ،والــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب.
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،طـ ـ ـ ــاول «ج ـ ـنـ ــون»
الـسـلـطــة الـبـيــت الــداخ ـلــي لـ«منظمة
التحرير» ،إذ تجدد حسم مستحقات
فصائل املنظمة .ووف ــق املعلومات،
طاول قرار الحسم «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني» حـص ـرًا ،وأبلغت
األخ ـ ـيـ ــرة رس ـم ـي ــا ع ـب ــر «ال ـص ـن ــدوق
الـقــومــي» بإشعار الحسم ملــدة شهر

قالت صحيفة
إسرائيلية إن ترامب
سيعترف بأن القدس
عاصمة لالحتالل

واح ــد بذريعة األزم ــة املــالـيــة .وتفيد
امل ـ ـصـ ــادر بـ ــأن رمـ ـ ــزي خ ـ ـ ــوري ،وه ــو
رئـيــس «الـصـنــدوق الـقــومــي» ،طمأن
فصائل أخــرى في «املنظمة» إلــى أن
القرار لن يطاولها.
ووفـ ــق م ـص ــادر ف ــي «فـ ـت ــح» ،ال ت ــزال
الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة م ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرة ع ـ ـلـ ــى م ــواصـ ـل ــة
س ـيــاس ـت ـهــا ضـ ــد «ح ـ ـمـ ــاس» وغ ـ ــزة،
لكنها ظاهريًا شكلت لجنة ملتابعة

امل ـبــاح ـثــات م ــع «حـ ـم ــاس» ،يــرأسـهــا
عزام األحمد وفي عضويتها :ناصر
الـ ـق ــدرة وروح ـ ــي ف ـتــوح وأبـ ــو أحـمــد
ح ـلــس وح ـس ــن ال ـش ـيــخ .أم ــا رئـيــس
ال ـل ـج ـنــة ،األحـ ـم ــد ،ف ـق ــال أم ـ ــس ،عبر
ت ـل ـفــزيــون «ف ـل ـس ـطــن» ال ــرس ـم ــي ،إن
«رام الله ال يمكنها أن توفر عوامل
ملختطفي غ ــزة» ،مضيفًا
الــديـمــومــة
ِ
أنها بدأت إجراءات تشديد الحصار
وخنق القطاع حتى تسلم «حماس»
الحكم فيها ،وداعيًا في الوقت نفسه
ج ـم ــاه ـي ــر غ ـ ــزة أن «ي ـن ـت ـف ـض ــوا فــي
وجــه االنقسام ويعيد غــزة إلــى حكم
السلطة».
وفي تواصل للعقوبات ضد غزة ،أفاد
نقيب موظفي السلطة في غزة ،عارف
أبو جراد ،في حديث إلى «األخبار»،
بأن الحسومات استمرت على رواتب
املوظفني للشهر الثاني على التوالي،
وشملت ال ـعــاوات املــالـيــة واإلداري ــة
كافة .ووفق املقربني من عباس ،أبلغ
ّ
سيصدق على
األخـيــر مقربيه بــأنــه

