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العالم

دخلت القافلة مناطق سيطرة الفصائل المسلحة
بعد تفتيش منع عددًا من المواد الطبية (أ ف ب)

الـ ـتـ ـح ــرك عـ ـل ــى األرض تـ ــرافـ ــق مــع
حــراك ديبلوماسي غربي واســع مع
ال ـجــان ـبــن ال ــروس ــي واإليـ ــرانـ ــي ،إذ
ش ــدد الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
مـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــرون م ـ ـ ــع نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره الـ ـ ــروسـ ـ ــي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوتـ ــن ،خـ ـ ــال اتـ ـص ــال
هــات ـفــي ،ع ـلــى أه ـم ـيــة تـنـفـيــذ ال ـقــرار
الدولي « »2401املعني بالهدنة ،بما
في ذلك وصول املساعدات اإلنسانية
وإج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــن واملـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــى.

ورأى ب ـيــان الــرئــاســة الـفــرنـسـيــة أن
روسيا وإيــران «هما البلدان اللذان
ي ـس ـت ـط ـي ـع ــان تـ ـح ــري ــك األم ـ ـ ـ ــور إذا
ال ـتــزمــا ب ــذل ــك» .وط ـلــب م ــاك ــرون من
نظيره تمكني قوافل املساعدات من
«الدخول بدون عوائق ومن دون أي
تأخير إضافي» .املداوالت الرئاسية
الـفــرنـسـيــة ـ ـ ال ــروس ـي ــة ،تــراف ـقــت مع
تصريح الفــت من الرئيس اإليراني
حسن روحــانــي ،على هــامــش لقائه

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف
ل ــودري ــان ،فــي ط ـهــران ،إذ ق ــال ،وفــق
م ــا أورد مــوقــع ال ــرئ ــاس ــة اإليــران ـيــة
ّ
الرسمي ،إن «السبيل الوحيد لحل
األزم ــة الـســوريــة هــو دع ــم الحكومة
املـ ــركـ ــزيـ ــة فـ ــي دمـ ـ ـش ـ ــق» .وت ــرافـ ـق ــت
هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات م ــع انـ ـتـ ـق ــادات مــن
وزارة ال ـخــارج ـيــة الــرو ّس ـيــة لـلـقــرار
ال ـب ــري ـط ــان ــي ال ـ ــذي تـ ـب ــن ــاه مـجـلــس
حقوق اإلنسان ،إذ قالت في بيان إن
«رفض قبول التعديالت التي تهدف
إل ــى إدان ــة الـعـمـلـيــات اإلرهــاب ـيــة في
سوريا ،وقصف األحياء السكنية...
ودع ـ ـ ــوة ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة إل ــى
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاح ل ـ ـل ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــن بـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــادرة
الغوطة» دليل على دعــم تلك الــدول
لتلك الفصائل .وفي السياق نفسه،
أك ـ ــدت وزارة الـ ــدفـ ــاع أن ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ه ــي م ــن يـخــرق
ق ـ ــرار م ـج ـلــس األم ـ ــن حـ ــول ال ـه ــدن ــة،
لكونها «لم تفعل شيئًا لكبح جماح
املتشددين ،الخاضعني لنفوذها في
الغوطة الشرقية».
وبـعـيـدًا عــن الـغــوطــة ،تـتــابــع الـقــوات
ال ـت ــرك ـي ــة عـمـلـيـتـهــا ال ـع ـس ـك ــري ــة فــي
م ـن ـط ـقــة ع ـف ــري ــن ،وسـ ــط ت ـق ــدم الف ــت
وض ـع ـهــا ع ـلــى أع ـت ــاب مــركــز نــاحـيــة
ش ــران ومنطقة كفرجنة الـتــي سبق
أن استضافت مركز القوات الروسية
ف ــي ع ـف ــري ــن س ــاب ـق ــا .وتـ ـب ــرز أهـمـيــة
هــذا التقدم للجانب الـتــركــي ،لكونه
ي ـضــع ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي وال ـف ـصــائــل
املتحالفة معه على بعد أقــل مــن 15
كيلومترًا عن مدينة عفرين ،ويعطيه
املجال للسيطرة على مركز الناحية
الــرابــع في منطقة عفرين ،بعد بلبل
وراجـ ــو وش ـيــخ ال ـحــديــد .وج ــاء ذلــك
بالتوازي مع وصول تعزيزات تركية
جديدة إلى منطقة لــواء إسكندرون،
قـبــل انـتـشــارهــا عـلــى م ـحــاور القتال
ّ
الغربية في عفرين .وبالتوازي ،شن
ســاح الـجــو التركي عــدة غ ــارات في
مـحـيــط نــاح ـيــة ج ـن ــدي ــرسّ ،
تسببت
في استشهاد وإصابة عدد كبير من
املدنيني .وأفــادت مصادر في مشفى
عفرين بأنه تم استقبال  22جريحًا
أغ ـل ـب ـهــم م ــن األط ـ ـفـ ــال ،مــوض ـحــة أن
أغـلــب تلك اإلصــابــات «خـطــرة ج ـدًا»،
ف ـ ــي ح ـ ــن ل ـ ــم تـ ــؤكـ ــد امل ـ ـص ـ ــادر ع ــدد
الشهداء من املدنيني في الغارات التي
استهدفت مركز ناحية جنديرس.
(األخبار)

غولن
ح ـكــوم ـتــي ال ـج ــان ـب ــن :ات ـفــاق ـيــة أول ــى
ب ـخ ـص ــوص «ح ـم ــاي ــة االس ـت ـث ـم ــارات
وتـعــزيــزهــا بــن الــدول ـتــن» ،واتفاقية
ثــانـيــة تتعلق ب ــ«ال ـت ـعــاون فــي مجال
ال ـص ـيــد واالقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـبـ ـح ــري» ،هــذا
في حني كانت االتفاقية الثالثة حول
«التعاون في املجال السياحي» .وأما
مذكرتي التفاهم املوقعتني فلم تبتعد
أيضًا عن املجال االقتصادي :تعلقت
األولى منهما بـ«مجال الهيدروكربون
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادن» ،ف ـي ـم ــا ت ـع ـل ـقــت ال ـثــان ـيــة
بـ«املجال الزراعي».
بعيد ذلــك ،غـ ّـرد الرئيس الـتــركــي ،في
ً ّ
حسابه على «تويتر» ،قائال إن بالده
«ت ـخ ـط ــط ل ـش ــراك ــة ف ــي مـ ـج ــاالت ع ــدة
مــع موريتانيا» مشيرًا إلــى مــا جرى
عقده وتوقيعه من مشاريع مشتركة.
ّ
وب ـ ــدوره ع ــل ــق الــرئ ـيــس املــوري ـتــانــي،
ً ّ
قائال إن زيارة الرئيس التركي لبالده
قد ّأدت إلى «نتائج إيجابية» ،وأنها
«س ـت ـف ـت ــح آفـ ــاقـ ــا ل ـت ـط ــوي ــر ال ـت ـع ــاون
ب ــن الـبـلــديــن الـشـقـيـقــن ف ــي مـجــاالت
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة كـ ــالـ ــزراعـ ــة وامل ـ ـعـ ــادن
وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة» .ول ـ ــم يـفــت
الرئيس املوريتاني ،في ذلــك الصدد،
«تـثـمــن» وق ــوف نـظـيــره ال ـتــركــي إلــى
جــانــب «مجموعة الـســاحــل الخمس»
ف ـ ــي جـ ـه ــوده ــا «لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي مل ـخــاطــر
اإلرهاب والتطرف والتهريب وتجارة
املخدرات».
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ذكرى

سنة على استشهاد باسل األعرج:

«المثقف المشتبك» لم ُ
يمت
رام الله ــ مي رضا
ْ
فيها في شعفاط ،وأن يق ُصر
كان بإمكان الشهيد باسل األعرج أن يجلس في الصيدلية التي يعمل ّ
نشاطه على التنظير مستفيدًا من معارفه التي اكتسبها بقراءاته واطالعه الواسع ،أو أن يكتفي
بفعاليات املقاومة الشعبية التي كان يشارك فيها دائمًا .كان املجال مفتوحًا للشاب الذي تحل ذكرى
استشهاده األولى اليوم ،كي يبادل بعض سنوات عمره ـ وإن طالت ـ بالبقاء على قيد الحياة ،وذلك
بترك العدو اإلسرائيلي يسجنه بعد خروجه من سجون السلطة الفلسطينية في أيلول  .2016لكنه
أبى إال أن ُي ّ
طبق ما كان يدعو إليه بحذافيره ،فهو القائل« :عش نيصًا وقاتل كالبرغوث» .لقد أراد أن
ً
ً
نوع آخر لوطنه ،وهو ما حدث فعال في قصة اختفائه ومعركته األخيرة.
ِ
يصف دواء من ٍ

التكتيك والثقافة

ّ
ٌ
معادالت أو قوانني وضعها باسل األعرج ( 31عامًا) لنفسه في مفهوم املقاومة ،ولخصها لغيره
ثمة
لشباب فلسطينيني،
شرحه
خالل
أطلقها
وقد
مستمرة»،
جدوى
«املقاومة
أبرزها
،
بسيط
أسلوب
في
ٍ
ٍ
ٍ
أثناء رحل ٍة إلى جنني شمالي الضفة املحتلة ،حيث تحدث عن دور «حــرب االستنزاف الطويلة مع
العدو في إرهاقه وكسر شوكته في نهاية املطاف» ،مستشهدًا بإخالء العدو مستوطناته من جنني
عقب انتهاء االنتفاضة الثانية بفعل «شراسة مقاومة أهل املدينة على امتداد االنتفاضتني األولى
والثانية» وما قبلهماّ ،
ليورثوا أبناءهم أرضًا خالية من االستيطان.
أيـضــا ،اسـتـحــوذ أسـلــوب «ح ــرب الـعـصــابــات» على فكر بــاســل واهـتـمــامــه؛ فــاألسـلــوب املبني على
تكتيكات ،مثل الكر والفر والتمويه واالختفاء وتسديد الضربات ّالخاطفة ،كــان جــزءًا كبيرًا من
اهتماماته في لقاءاته داخل القاعات أو خالل الجوالت التي كانت تنظم لزيارة مواقع عمليات سابقة،
أو حتى خالل النزهات املخصصة للتعرف على جغرافيا الضفة والقدس.
وم ــن األف ـكــار الـتــي آم ــن بـهــا «ال ـبــاســل» الـتــوعـيــة قبل
خوض الثورة ،على نسق ما قاله األمني العام الراحل
لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني» ،جــورج حبش،
«املقاتل غير الواعي سياسيًا كأنما يوجه بندقيته نحو
صــدره» .كما كان يستحضر مثل هذه املواقف عبر
صفحته في «فايسبوك» ،إضافة إلــى حرصه الدائم
على تدقيق العمليات الفدائية التاريخية واستخالص
الـ ِـعـبــر منها .هـكــذا ،لــم ّيكن األع ــرج «املـثـقــف املسلح»
فقط ،بل لعب دورًا تخلت عنه الفصائل الفلسطينية
في الضفة خالل السنوات األخيرة املاضية ،وهو التعبئة الفكرية والوطنية.
ٌ
وصحيح أن األعرج ليس النموذج اليتيم لـ«املثقف املقاتل» ،لكنه برز ألن مثل هذا النموذج غاب عن
الضفة لنحو عقد ،إذ كان الشهيد محمد شحادة في بيت لحم يمثل حالة شبيهة ،قبل أن يغتال في
آذار  .2008أسباب كثيرة تقف خلف هذا التراجع ،إذ لم يعد خفيًا حجم االختراق الذي ّأداه التطبيع
ومؤسساته ،مقابل انكفاء الفصائل وإحجام املثقفني عن التحريض على فكرة الثورة أو املقاومة
في الضفة .إلى ٍّ
حد ما ،يعيد باسل اإلرث الطبيعي للصحافي املقاوم يامن فرج الذي كان يكتب في
الصحف املحلية باسم مستعار ،ويواصلّ دوره املقاوم في مدينة نابلس (شمال) خالل انتفاضة
األقـصــى .والحديث عــن الثقافة هنا يتخطى األســاسـيــات ،ألنــه ال مبالغة إذا قلنا إن باسل حفظ
فلسطني عن ظهر قلب ،منذ وقوع البالد في االستعمار ومرحلة االنتداب ،ثم مرحلتي العصابات
عدد كبير من الروايات التاريخية
الصهيونية واالحتالل ،وكان يحرص في سبيل ذلك على توثيق ٍ
الشفهية من كبار السن (عن النكبة) للحفاظ عليها.
«بدك تصير مثقف ،بدك تصير مثقف مشتبك ،ما بدك مشتبك؟ ال منك وال من ثقافتك» ،وكما بدأ
ً
املقاومون الفلسطينيون مقاومتهم باألدوات البسيطة ،كالحجارة ْواملولوتوف وصوال إلى األسلحة
على تنوعها ،هذا ما ّ
طبقه األعرج عندما باشر املقاومة الشعبية ،وقطع الطرق االلتفافية أمام مركبات
ّ
ُ
املستوطنني ،فيما تـصــدرت ص ــوره االحتجاجات على زي ــارة وزيــر الجيش اإلسرائيلي األسبق،
شــاؤول موفاز ،إلى رام الله عام  ،2012ما تسبب آنــذاك في تأجيلها .كذلك كانت له مشاركته في
مواجهات شمال البيرة ،حتى قرر حمل السالح وبدء مرحلة أخرى.

ّ
الذكي
المطارد

ترتبط نواكشوط بعالقات مع
السعودية واإلمارات على حساب قطر
حليفة تركيا (أ ف ب)

وف ــي تـحـلـيـ ٍـل وتـقـيـيــم ل ـلــزيــارة ،يؤكد
الباحث في الشؤون األفريقية سيدي
ولـ ــد ع ـبــد امل ــال ــك ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،أنـهــا
«خ ـطــوة نـحــو إذابـ ــة جـلـيــد الـعــاقــات
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ب ـع ــدم ــا ش ـه ــدت ف ـت ــورًا
كبيرًا ،لعل سببه الرئيسي يعود إلى
حــالــةٍ مــن غـيــاب الـثـقــة بــن النظامني
عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس دع ـ ـ ــم ت ــركـ ـي ــا ل ـل ــرب ـي ــع
ال ـع ــرب ــي وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات اإلس ــامـ ـي ــة فــي
م ـق ــاب ــل م ــواق ــف ال ـن ـظ ــام امل ــوري ـت ــان ــي
امل ـت ـح ـف ـظــة وامل ـت ــوج ـس ــة م ــن الــرب ـيــع

العربي وإفرازاته» .وكتحديد للطابع
العام للزيارة ،يضيف ولد عبد املالك:
«يـ ـب ــدو أن املـ ـح ــور االقـ ـتـ ـص ــادي كــان
األب ـ ــرز ف ــي ال ــزي ــارة ال ـت ــي دامـ ــت فقط
ل ـســاعــات قـلـيـلــة ،فـتــركـيــا لــديـهــا عــدة
أدوات إليـجــاد مــوطــئ قــدم فــي الـقــارة
اإلفريقية ،إذ إنها من جهة تستخدم
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري والـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ل ـت ـع ــزي ــز
تعاونها مع أفريقيا ،مع التركيز في
نفس الــوقــت على الشق االقـتـصــادي،
وقد اصطحب الرئيس أردوغــان معه
 140رجل أعمال موزعني على مجاالت
وقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ت ـ ـجـ ــاريـ ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ّ
مختلفة»ُ .
ويبدي اعتقاده بأن الزيارة
«م ـه ـم ــة فـ ــي حـ ــد ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،وإن كــانــت
نتائجها ضعيفة قياسًا بنتائج زيارة
بــاقــي امل ـح ـطــات األفــري ـق ـيــة والـعــربـيــة
كالجزائر والسنغال ومالي».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ال ي ـخ ـت ـلــف رئـ ـي ــس «امل ــرك ــز
املغاربي لـلــدراســات االستراتيجية»،
دي ـ ــدي ولـ ــد ال ـس ــال ــك ،ك ـث ـي ـرًا ف ــي رأي ــه
ب ــال ــزي ــارة ،إذ ي ــرى ف ــي ت ـصــريـ ٍـح إلــى
ّ
«األخ ـ ـبـ ــار» أن «ال ـب ـعــديــن الـسـيــاســي
واالق ـت ـصــادي هما مـحــورهــا» ،وأنها
«تدخل ضمن االستراتيجية التركية
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ال ـ ـسـ ــوق األف ــري ـق ـي ــة
ً
ال ــواع ــدة؛ ألن ـهــا م ــا زالـ ــت ق ـ ــارة ِب ـك ـرًا،
وس ـت ـكــون ه ــي م ـحــرك الـنـمــو الـعــاملــي
خالل العقود املقبلة».

تكشف تفاصيل مطارد ِة األعرج عن حجم الوعي الذي كان يتمتع به ،بدءًا من اختياره مدينة البيرة
لالختفاء كزائر أجنبي يتكلم اإلنكليزية ،خاصة أن املنطقة ال تثير الريبة في ظل أن محافظة رام
ً
ُ
الله والبيرة ّ
تعج باألجانب واملساكن املستأجرة ،لكنه لو اختار منطقة ريفية (قرية مثال) الكتشف
رفاق (خلية) باسل مباشرة بعد اإلفراج عنهم من سجون
بسرعة .أيضًا ،لم يعتقل العدو اإلسرائيلي ً
السلطة ،بل منحوا مهلة طويلة نسبيًا مقارنة بحوادث سابقة مماثلة ،في محاولة من مخابرات العدو
الستدراج باسل أو رفاقه أو حتى عائلته ،عبر مبادرة األخير إلى االتصال الهاتفي أو لقائهم عبر
تحرك غير معتاد ،لكنه قرر أال يعود إلى بيته .كان باسل يعرف جيدًا أن العدو يراقب كل شيء،
ُويدرك أن شركات تأجير السيارات وأصحاب الشقق السكنية عليهم أن يقدموا نسخة من عقود
اإليجار بصورة دورية إلى السلطة الفلسطينية ،ولذلك لم تكن عملية االختفاء من أيلول  2016إلى
آذار  2017سهلة ،فمسألة املطاردة في الضفة غدت أكثر تعقيدًا مع القدرات التكنولوجية التي تتمتع
بها قوات العدو ،ولذلك كانت الشهور الخمسة «إنجازًا» رغم انتهائها باستشهاده.

ُ
الحر ال يستسلم

يحفل سجل املقاومة الفلسطينية بمعارك الحصار التي يختار فيها املقاوم أن يشتبك مع قوات
العدو في معرك ٍة غير متكافئة ،على أن يخرج رافعًا يديه ومستجيبًا ّ
ملكبرات الصوت ،فيما شهد
تاريخ االنتفاضة حاالت غير اعتيادية ،مثل الذي فعله الشهيد حمزة أبو الهيجا في مخيم جنني
أمام وحدة «يمام» الخاصة ،عندما صرخ بضابط املخابرات« :إذا إنت زملة اطلع (فوق) ،أنا لحالي»،
ّ
مستفزًا إياهم وهو يطلق الرصاص على الجنود ،وهذا ما كرره باسل األعرج مع الوحدة نفسها التي
قدمت الستهدافه .ومنذ  ،2015تزايدت معارك حصار املقاومني ،وعلى األقل رفض سبعة مطاردين
تسليم أنفسهم أثناء الحصار أو االنسحاب عند اكتشاف قدوم العدو ،منهم إلى جانب األعرج وأبو
الهيجا :نشأت ملحم من عرعرة في الداخل املحتل عام  ،48ومحمد الفقيه من بلدة دورا ٍّ في الخليل
ً
(جنوبي الضفة)ّ ،
وعمار الطيراوي من قرية كفر عني في رام الله (وسط) ،وصوال إلى كل من أحمد
إسماعيل وأحمد نصر جــرار ،فيما يواصل االحتالل مطاردة عبد الكريم أبو عاصي منذ مطلع
شباط املاضي .هكذا ،في السادس من آذار  ،2017وبينما كان أفــراد «يمام» يتسللون تحت جنح
الظالم ليضربوا ضربتهم الخاطفة ،استقبلهم الشهيد باسل األعــرج برصاص بندقيته ،إذ أظهر
ّ
«الس ّدة» (سقيفة
تسجيل بثه اإلعالم العبري آنذاك كيف باغت باسل الجنود خالل اقترابهم من ِ
ّ
يتحصن ّ فيها ،إذ لم يستسلم إلى أن أصابه رصاص الجنود بعد نفاد ذخيرته،
الشقة) التي كان
وكانت كل الطلقات التي تلقاها من األمام ال الخلف.

