السبت  26آب  2017العدد 3260

العالم

دمشق تشهد
تحرير  95مختطفًا
مرح ماشي
ش ـه ــد ري ـ ــف ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـس ــوري ــة أكـ ـب ــر ع ـم ـل ـيــة ت ـ ـبـ ــادل مـخـتـطـفــن
ومعتقلني بني الدولة السورية واملسلحني ،إذ تم تحرير  95شخصًا
من املختطفني ،الذين كانوا في حي برزةّ ،
ممن تم نقلهم عبر األنفاق
إل ــى م ــواق ــع س ـي ـطــرة امل ـس ـل ـحــن ف ــي ع ـمــق ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة ،خــال
عمليات الجيش داخل الحي قبل أشهر .وذلك في مقابل إفراج الدولة
ً
الـســوريــة عــن  65معتقال وسجينًا لــديـهــا ،األم ــر ال ــذي يعني إغــاق
ّ
ملف مختطفي برزة بشكل نهائي .املختطفون املحررون وصلوا إلى
املناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات عبر مخيم الوافدين ،وذلك
على مرحلتني ،ليتم نقلهم إلى ضاحية حرستا ،وليصار إلى نقلهم
الحقًا إلى املشافي ملعاينتهم والكشف عن أوضاعهم الصحية ،بعد
سنوات االختطاف .وكشفت مصادر عدة في لجان املصالحة أن األيام
ستحمل اإلف ــراج عــن أكـثــر مــن  3800شخص مــن مختطفي ضاحية
امللف الدعم
عدرا العمالية ،فيما لو اكتملت شروط التفاوض ونال ُ
اللوجستي الكامل إلتمامه .وتتابع املـصــادر أن «مرحلة أخــرى من
املصالحات ستبدأ بعد عيد األضحى ،قد تحمل في طياتها اإلفراج
عن جميع املختطفني املتبقني لدى مسلحي الغوطة الشرقية».
َ
على الصعيد امليداني ،تستمر العمليات العسكرية في منطقتي عني
ترما وجوبر ،على أطراف العاصمة ،بشكل يقتصر على االستهدافات
املوضعية .وذلــك بهدف إفساح املجال أمــام مسلحي جبهة النصرة
وفـيـلــق الــرحـمــن لـتــرك مــواقـعـهــم ،وع ــزل نـقــاط تـ ُـوزعـهــم عــن بعضها
الـبـعــض ،ألغ ــراض تتعلق بــالــدفــع نـحــو مــرحـلــة أخ ــرى تقضي بنقل
مـسـلـحــي ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة إل ــى مــدي ـنــة إدلـ ــب ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـس ــوري.
مصادر ميدانية أكدت أن «ال وقف إطالق نار تامًا ،إنما تركيز على
ضــربــات مدفعية وجــويــة تعتمد الضغط بـهــدف الـتـفــاوض السريع
للبدء بمرحلة جــديــدة تــؤذن بــدخــول الجيش الـســوري إلــى املنطقة،
وبــوجــود روس ــي» ،األمــر الــذي يخرج املنطقة مــن دائــرة الـصــراع ،ما
يؤدي إلى التركيز على ملف املصالحات في الغوطة الشرقية.
المحررون كانوا في ّ
حي برزة ونقلوا عبر األنفاق إلى عمق الغوطة (أ ف ب)

ار)

ديـ ــر ال ـ ــزور ال ـع ـس ـك ــري» ،أبـ ــو مـحـمــد
ال ـش ـع ـي ـط ــي ،الـ ـ ــذي ق ـ ــال إن «امل ـع ــرك ــة
س ـت ـكــون ب ــات ـج ــاه ريـ ــف ديـ ــر الـ ـ ــزور»،
مضيفًا أنهم «ملتزمون بقتال داعش
ّ
فقط ،كما يخطط التحالف الدولي».
إل ــى ذل ــك ،نـجــح الـجـيــش ال ـســوري في
اس ـت ـي ـعــاب ه ـج ـمــات عـنـيـفــة ملسلحي
مواقعه في ريــف الرقة
«داع ــش» على
ً
الـجـنــوبــي ،أدت ب ــداي ــة إل ــى انـسـحــاب
ال ـج ـي ــش و«م ـق ــات ـل ــي ال ـع ـش ــائ ــر» مــن
بعض النقاط ،إال أنه سرعان ما تمت
استعادة معظم النقاط .تزامن ذلك مع
ّ
صد هجوم للتنظيم على منطقة «سد
ال ــوع ــر» فــي األطـ ــراف الـشــرقـيــة لريف
حـ ـم ــص ،امل ـت ــاخ ــم ل ـل ـح ــدود اإلداري ـ ـ ــة
ل ــدي ــر ال ـ ـ ـ ــزور .ويـ ــأتـ ــي ذل ـ ــك فـ ــي وق ــت
يـحـشــد فـيــه الـجـيــش قــواتــه فــي تدمر

وال ـس ـخ ـن ــة ،مل ـتــاب ـعــة مــرح ـلــة جــديــدة
مــن السيطرة على الـبــاديــة السورية،
ً
وص ـ ــوال إل ــى دي ــر ال ـ ــزور ،تــزام ـنــا مع
وص ــول ت ـعــزيــزات إضــاف ـيــة مــن أبـنــاء
الـعـشــائــر لــدعــم الـجـيــش فــي املـعــركــة.
وأك ـ ــد م ـص ــدر ع ـس ـكــري أن «ال ـج ـيــش
سـيـتــابــع قــريـبــا عـمـلـيــاتــه الـعـسـكــريــة
فــي مـحـيــط الـسـخـنــة ،وال ـتــي سيكون
هــدفـهــا الــرئـيـســي ال ــوص ــول إل ــى ديــر
الزورّ ،
وفك الطوق عنها» .وأضاف أن
«التكامل سيكون موجودًا بني محاور
ال ـج ـي ــش ال ـث ــاث ــة امل ـت ـج ـهــة إل ـ ــى دي ــر
ال ــزور مــن ري ــف الــرقــة وري ــف حمص،
بـهــدف الضغط على التنظيم مــن كل
االتجاهات ،إال أن العمليات الرئيسية
ستكون انطالقًا من السخنة إلى دير
الزور».

األلـ ـبـ ـس ــة لـ ـه ــم ب ـع ـج ــزه ــم ع ـ ــن ذل ـ ــك،
ف ــأوض ــح زي ـ ـ ــود« :بـ ــاألصـ ــل ،ل ــم يـكــن
م ـس ـمــوحــا ب ــاس ـت ـي ــراد األق ـم ـش ــة فــي
ســوريــاُ ،
وسمح بها في زمــن الحرب
ب ـس ـبــب ت ــوق ــف ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـعــامــل،
ولـ ـك ــن اآلن ت ـغ ـي ــر الـ ــوضـ ــع وع ـ ــادت
منشآت كثيرة إلى عملها الطبيعي،
وبــال ـتــالــي ي ـجــب أن ت ـعــود ال ـقــوانــن
كما كانت عليه قبل ال ـحــرب» .ولفت
إلى أنه «يجب أن نعلم ما هي الكمية
والـ ـن ــوعـ ـي ــة .وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـج ــزن ــا عــن
تلبية الطلب فمن حقهم االعـتــراض.
في املقابل ،يجب عليهم أن يحددوا
ع ــدد امل ـعــامــل وال ـ ــورش املتخصصة
بتصنيع األلبسة ،وعدد العمال فيها
وحاجتهم بالوزن والنوع لألقمشة».
وي ـخ ـتــم حــدي ـثــه ب ــال ـس ــؤال« :ملـ ـ ــاذا ال
ي ـس ـم ــح ب ــاسـ ـتـ ـي ــراد الـ ـخـ ـي ــوط بــأقــل
رسوم ممكنة؟».

الصناعي سامر قــداح أن «تخفيض
تـ ـكـ ـلـ ـف ــة م ـ ـكـ ــونـ ــات اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج سـ ــوف
ي ـس ـه ــم فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة دوران ال ـع ـج ـلــة
وف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق امل ـن ــاف ـس ــة م ــع ال ـ ــدول
املـجــاورة .كما سيخفف عبء السعر
عـلــى املـسـتـهـلــك وامل ـس ـت ــورد أي ـضــا».
وشرح بأن «أسعار األقمشة مرتفعة،
فالكونتينر يحتاج إلى  9ماليني ليرة
كي يتم تخليصه جمركيًا ،ونضطر
إلى استيراد بعض األصناف التي ال
ً
يمكن تصنيعها فــي ســوريــا ،فضال
ع ــن ك ــون إن ـت ــاج األق ـم ـشــة املـحـلــي ال
يـغـطــي ح ــاج ــة الـ ـس ــوق» .ول ـف ــت إلــى
أن «م ـص ـن ـعــي األل ـب ـس ــة ال ي ـم ـكــن أن
ينتظروا دائـمــا مشاكل التأخير في
تسليم الطلبيات» ،مضيفًا أنــه «في
دمـ ـش ــق وج ـ ــد أرب ـ ـ ــع م ـص ــاب ــغ ف ـقــط،
ف ــي ح ــن ي ــوج ــد ع ـش ــرة آالف معمل
لـتـصـنـيــع األل ـب ـس ــة ،وبــال ـتــالــي كيف
يمكن أن يأمنوا هذا الضغط».

ّ
على النقيض تمامًا ،وجــد مصنعو
األق ـم ـش ــة ف ــي ال ـ ـقـ ــرار م ـس ــاع ــدة لـهــم
فــي عملهم ودعـمــا ملسيرتهم .ورأى

جدل بين «صناعة دمشق»
والشهابي

«اإلنتاج المحلي ال يكفي»!

م ــن جـهـتـهــا ،طــال ـبــت غ ــرف ــة صـنــاعــة

دم ـش ــق ع ـلــى ل ـس ــان رئـيـسـهــا ســامــر
ال ـ ـ ـ ــدب ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدم رف ـ ـ ـ ـ ــع األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار
االس ـتــرشــاديــة لــأقـمـشــة والـخـيــوط،
للحفاظ على صناعة األلبسة ،وعدم
رف ــع الـتـكــالـيــف اإلن ـتــاج ـيــة وخـفــض
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار .فـ ـج ــاء ال ـ ـ ــرد ع ـل ــى ال ـف ــور
مــن قـبــل الـشـهــابــي« :لــأســف (غــرفــة
صـنــاعــة دم ـشــق) ال تمثل صناعيي
األقمشة في دمشق والذين تواصلوا
معنا مــن أجــل حمايتهم ،والجميع
ي ـ ـع ـ ـلـ ــم أن حـ ـ ـل ـ ــب ه ـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
النسيجية لـســوريــا ...لــأســف هناك
مجموعة مــن مصنعي األلـبـســة في
دمشق املتحالفني مع غرفة التجارة
مــن أج ــل اس ـت ـيــراد األق ـم ـشــة وزي ــادة
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ول ـ ـ ــو عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب م ــوت
اآلخرين».
كـ ــام ال ـش ـه ــاب ــي اس ـت ـج ـلــب ردًا مــن
رئـ ـي ــس «ل ـج ـن ــة ص ـن ــاع ــة األل ـب ـس ــة»
أكرم قتوت ،جاء فيه أن «الشهابي ال
يملك معلومات كافية عما يتحدث
به ،وكل املعامل التي تنتج األقمشة
في دمشق وريفها ،مجموع عمالها
املسجلني في التأمينات االجتماعية

ً
ال ي ـت ـج ــاوزون  70ع ــام ــا ،ح ـتــى إن
بعض املعامل معظم عمالها عبارة
ع ــن س ــائ ـق ــن وي ـع ـم ـل ــون ف ــي مـهـنــة
ال ـع ـتــالــة» .ل ـي ـعــود ال ـش ـهــابــي ،وي ــرد
أن «ه ـنــاك م ـس ـتــودعــات أقـمـشــة في
جرمانا واملـنــاطــق املـجــاورة تحوي
مــا ال يقل عــن  250طـنــا ،مــن أقمشة
ق ـط ـن ـي ــة ت ـن ـت ـظ ــر دخ ـ ـ ــول األسـ ـ ـ ــواق.
وبـسـبــب ت ـحــرك ال ـج ـمــارك وتكثيف
دورياتها ،توقفت بانتظار شرعنة
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع .وه ـ ـ ــي مـ ــوجـ ــودة
أي ـضــا ف ــي مـنـطـقــة الـ ـب ــاردة وطــريــق
األش ــرف ـي ــة ...وكـلـهــا أت ــت عــن طــريــق
لبنان وذات شهادات منشأ مزورة».
وت ــوس ـع ــت الـ ـح ــرب ال ـك ــام ـي ــة أك ـثــر
ب ــن أط ـ ــراف الـ ـن ــزاع ،ح ـتــى تـحــولــت
إلى ما يشبه التخوين أو االنقسام
املناطقي مــع توصيف البعض لها
على أنها «حرب دمشقية ـ حلبية».
إذ ات ـه ــم ال ـش ـه ــاب ــي ،ع ـضــو مـجـلــس
الـ ـشـ ـع ــب وأمـ ـ ـ ــن سـ ــر ات ـ ـحـ ــاد غ ــرف
الـتـجــارة ،محمد حمشو ،بــاإلســاء ة
إل ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـل ـ ــب وأه ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
تصريحاته.
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فلسطين

األميركيون يضغطون
مجددًا على السلطة:

أوقفوا تمويل
اإلرهاب!

ال جــديــد مـبـشـرًا حمله الــوفــد األمـيــركــي إلــى
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .ج ــل م ــا ت ـح ــدث عنه
األميركيون املزيد من التنازالت ،على شاكلة
التشدد في «مكافحة اإلرهاب» وقطع تمويله،
وبـعـبــارة أخ ــرى :وقــف دفــع روات ــب املــزيــد من
أهــالــي الـشـهــداء واألس ــرى والـجــرحــى ،لكن ال
تعهد أميركيًا بشيء بعد ،مع أن جولة الوفد
ولقاءه مسؤولني سعوديني وقطريني وأردنيني
ومـصــريــن قـبــل وصــولــه إل ـّـى فلسطني كلها
توحي بأن التحضيرات لحل سيفرض على
رام الله ال تزال متواصلةّ .
على الصعيد الرسمي ،عقب رئيس السلطة
محمود عباس ،بالقول إن «الجانب الفلسطيني
يقدر عاليًا جهود الرئيس األميركي دونالد
ترامب الذي أعلن أنه سيعمل على عقد صفقة
سالم تاريخية» .وفي املقابل ،اكتفت القنصلية
األمـيــركـيــة فــي مــديـنــة ال ـقــدس املـحـتـلــة ،ببيان
يوم أمس ،قالت فيه إن اجتماع عباس والوفد
«كــان مثمرًا وركــز على كيفية بدء محادثات
جوهرية للتسوية اإلسرائيلية ـ الفلسطينية».
حتى في سبيل االعتراض ،لم تسجل بيانات
الفـتــة للفصائل الفلسطينية ،فيما اقتصر
االحتجاج على عــدد محدود ممن ّلبوا دعوة
«ال ـق ــوى الــوطـنـيــة واإلســام ـيــة الفلسطينية»
لتنفيذ مسيرة في مدينة رام الله ّقبل وصول
ال ــوف ــد األم ـي ــرك ــي .ويـ ــوم أمـ ــس ،تـلــقــى عـبــاس
ً
اتـصــاال هاتفيًا من األمير القطري ،تميم بن
حمد .وجاء في البيان الرسمي أن عباس أطلع
تميم «على نتائج لقائه مع الوفد األميركي...
كما اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور
بني الجانبني من أجل دفع عملية السالم إلى
األمام».
ثان ،يزور عضو اللجنة املركزية
صعيد
على
ٍ
لحركة «فتح» عزام األحمد ،العاصمة اللبنانية
ب ـ ـيـ ــروت ،ل ـل ـب ـحــث ف ــي آلـ ـي ــات ع ـق ــد «امل ـج ـلــس
الــوطـنــي» ،وتـحــديـدًا إلقـنــاع «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني» وفصائل أخــرى بإمكانية
ً
عقد املجلس في رام الله بدال من الخارج.
فــي ش ــأن آخ ــر ،كـشـفــت م ـصــادر عـبــريــة عن
أن وزارة الداخلية اإلسرائيلية تتبع منذ سبع
سنوات سياسة سحب الجنسية من املواطنني
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي صـ ـح ــراء ال ـن ـق ــب ج ـنــوب
فلسطني املحتلة عــام  .1948وقالت صحيفة
«هـ ــآرتـ ــس» أم ـ ــس ،إن «ال ـح ــدي ــث ي ـ ــدور حــول
البدو الفلسطينيني الذين بقوا في أراضيهم
ّ
بعد قيام الدولة ( ،)1948إذ فضلت السلطات
اإلســرائـيـلـيــة تــوطـيـنـهــم عـلــى أراض م ـحــددة،
بعدما اعتمدوا طريقة الترحيل في السابق،
حتى باتت إسرائيل ال تعترف بقراهم».
وأوضحت «هآرتس» أن «املواطن البدوي» الذي
يقصد مكاتب وزارة الداخلية للقيام إجراءات
روتينية كالتسجيل أو إضافة األطـفــال على
ال ـهــويــة ،أو حـتــى تـجــديــدهــا أو إصـ ــدار جــواز
سفر ،يسحب منه املوظف جنسيته ،ثم يغير
تـعــريـفـهــم مــن مــواطـنــن إل ــى «مـقـيـمــن» ،بعد
إبالغهم بسحب جنسيتهم ،بذريعة «منحها
لهم عن طريق الخطأ» ،علمًا بــأن النقب الذي
ي ـش ـكــل ن ـح ــو  %40م ــن م ـس ــاح ــة فـلـسـطــن
يـقـطـنــه ق ــراب ــة  240أل ــف م ــواط ــن فلسطيني،
نصفهم يعيشون فــي نحو  45قــريــة عربية
غير معترف بها حكوميًا.
إلــى ذلــك ،مــن املـقــرر أن يعمل معبر رفــح ،بني
قطاع غزة ومصر ،يومي غد وبعد غد بصورة
استثنائية ،لخروج حجاج املكرمة السعودية
امللكية مــن أهــالــي الـشـهــداء ،وبـعــض الـحــاالت
اإلنسانية ،مع عودة العالقني خارج القطاع.
(األخبار)

