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العالم

العالم

سوريا اليمكن َّ
أي «ستاتيكو» أن يستمر إلى ما
ال نهاية .أمام هذه الحقيقة ،ينبغي البحث
عن إجابات ألسئلة ما بعد الجمود الحالي
في الملفات السورية ،على الصعيدين
العسكري والسياسي ،خاصة أن ثمة من
يرى في هذا الجمود «سالحًا يمكن تسخيره
لقلب الطاولة» في وجه دمشق

تضييق الخناق االقتصادي
وتيئيس حواضن الدولة

«حرب الديمقراطية»
الغربية قادمة
صهيب عنجريني

ت ـه ـي ـم ــن حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـمـ ــود ع ـلــى
املـلــف الـســوري بمختلف تفاصيله.
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة ،ل ــم تشهد
ً
خ ــرائ ــط ال ـس ـي ـطــرة تـ ـب ـ ّـدال ُي ــذك ــر في
ال ـ ـعـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــر ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء إنـ ـه ــاء
الهيمنة الجغرافية لتنظيم «الدولة
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة /داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» املـ ـت ـ ـط ــرف
شـ ــرقـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــرات مل ـص ـل ـح ــة «ق ـ ـ ــوات
س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة» .وع ـلــى رغــم
الـتـصـعـيــد امل ـت ـك ـ ّـرر ب ــن وق ــت وآخ ــر
ً
في إدلــب ومحيطها ،قصفًا متبادال
أو اش ـت ـبــاكــات مــوضـعـيــة م ـحــدودة،

ال تــوحــي املــؤشــرات بـتـحـ ّـول جــذري
وشيك قد يلحق باملشهد العسكري
فــي مثلث «حـلــب ،حـمــاة ،إدل ــب» في
امل ــدى املـنـظــور .وعـلــى نـحــو مـمــاثــل،
ّ
لـ ـ ــم ت ـ ـخـ ــلـ ــف زوب ـ ـ ـعـ ـ ــة «االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب
األم ـيــركــي» واق ـعــا مـلـمــوســا مـغــايـرًا
ملــا كــانــت عـلـيــه األم ــور قـبــل تـغــريــدة
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
الشهيرة ،وما لحقها من ّ
شد وجذب
بني مختلف مراكز الثقل األميركي.
أمـ ــا آمـ ـ ــال أنـ ـق ــرة ب ـ ـ «م ـن ــاط ــق آم ـن ــة»
ُ
تـ ـح ــت إدارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا تـ ـخ ــل ــف االح ـ ـتـ ــال
األم ـي ــرك ــي ،ف ـلــم ت ـخــرج ب ــدوره ــا من
حــالــة «ال ـه ــرول ــة ف ــي املـ ـك ــان» .وعـلــى

ّ
اختفى «اقتصاد الحرب» من معظم المناطق من دون أن تنغرس محله بذور «االقتصاد اإلنتاجي» (أ ف ب)

ّ
رغـ ـ ــم ح ـ ـضـ ــور املـ ـ ـل ـ ــف عـ ـل ــى ط ــاول ــة
الرئيسني الروسي فالديمير بوتني،
وال ـ ـتـ ــركـ ــي رجـ ـ ــب طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان،
يــوم االث ـنــن ،فــإن املـعـطـيــات العامة

يختبر الشارع اليوم حالة من
الجمود االقتصادي في ظل
انكماش تضخمي هائل
بتوافر التوافق الــازم بني مختلف
الالعبني لكسر جمود امليدان قريبًا.
ويتزامن «الستاتيكو» امليداني مع
ّ
مسبب
آخر سياسي ،هو في الواقع

أســاســي لتجميد الجبهات ،بعدما
ب ــات مــألــوفــا فــي الـعــامــن األخـيــريــن
حصر معظم التحركات العسكرية
«تحت سقف التفاهمات»ّ .
وثمة ،في
مـكــان مــا ،مــن يــرى فــي هــذا الجمود
سـ ــاحـ ــا ي ـم ـك ــن تـ ـسـ ـخـ ـي ــره ل ـ ـ «ق ـل ــب
الطاولة في وجه النظام السوري»،
على حـ ّـد تعبير مصدر دبلوماسي
أوروب ــي يعمل فــي بـيــروت .يتحدث
املصدر عن توجه غربي الستخدام
سالح «الصبر االستراتيجي» الذي
ط ــامل ــا اع ـت ـم ــدت ــه دم ـ ـشـ ــق ،ب ـطــري ـقــة
معكوسة هــذه امل ــرة« .فــي السنوات
ً
األول ــى ،لــم يـكــن الـنـظــام مستعجال،

َ
ولــم يخش مــن امـتــداد عمر الحرب،
ب ـ ـخـ ــاف ال ـ ـسـ ــاعـ ــن إلـ ـ ــى إسـ ـق ــاط ــه.
الـ ـي ــوم ،ت ـغ ـيــرت الـ ـص ــورة ،وت ـبـ ّـدلــت
األدوار» ،ي ـق ــول املـ ـص ــدر .وت ـس ــري
فــي بعض الكواليس الدبلوماسية
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة أح ـ ـ ــادي ـ ـ ــث عـ ـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة
«م ـح ــارب ــة ال ـن ـظ ــام بــأس ـل ـح ـتــه» ،مع
االس ـت ـش ـه ــاد ب ــال ــواق ــع الـ ـ ــذي سـبــق
أن أف ـل ـحــت دم ـش ــق وح ـل ـف ــاؤه ــا فــي
فرضه على عــدد من املناطق املهمة
ال ـتــي كــانــت خ ــارج ــة ع ــن الـسـيـطــرة.
ّ
والحد
«تشديد الخناق االقتصادي،
مــن قــدرة املجموعات املسلحة على
ّ
ً
شـ ــن امل ـ ـعـ ــارك ال ـه ـج ــوم ـي ــة ،وصـ ــوال

إلــى تيئيس الحواضن من إمكانية
إحـ ـ ـ ــداث أي ت ـغ ـي ـي ــر» ،ك ـل ـه ــا ك ــان ــت
عوامل مهدت في النهاية لـ «سقوط
ال ـغــوطــة ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال» ،وفـقــا
للمصدر نفسه.
وي ـبــدو أن الــرهــان الـغــربــي قــد انعقد
أخيرًا على «تحويل سوريا إلى غوطة
ك ـب ـي ــرة» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى اسـتـنـســاخ
ظ ـ ـ ـ ــروف مـ ـش ــابـ ـه ــة ،ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بــالــوض ـعــن االق ـت ـص ــادي وال ـخــدمــي
عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص .وي ـخ ـت ـبــر
الـســوريــون بالفعل منعكسات بالغة
ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـل ـع ـق ــوب ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ،وال
سيما بعدما فاقمها «مشروع قانون

قـيـصــر» األم ـيــركــي ،عـلــى رغ ــم أن ــه لم
ي ـت ـحــول إل ــى ق ــان ــون سـ ــاري املـفـعــول
حتى اآلن! ومن دون أن يكون واضحًا
ع ـلــى ن ـحــو قــاطــع م ــا ق ــد ت ـكــون عليه
«الخطوة التالية» من هذا السيناريو،
ي ـم ـكــن الـ ـج ــزم بـ ــأن األوراق سـتـكـ ّـون
كثيرة في يد واضعيه ،فيما لو تحقق
املطلوب ،وانزلقت الظروف الداخلية
إلى حالة من االختناق التام ،معطوفة
على يأس الشارع من إمكانية تحقيق
أي ان ـف ــراج ــة ولـ ــو ج ــزئ ـي ــة .ويـخـتـبــر
ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـسـ ــوري ال ـ ـيـ ــوم ح ــال ــة مــن
ّ
انكماش
الجمود االقتصادي ،في ظل ّ
تضخمي هائل ،عالوة على تعثر في
ّ
األداء الحكومي ولــد أزم ــات متتالية
فـ ــي قـ ـط ــاع «ح ـ ــوام ـ ــل الـ ـط ــاق ــة» عـلــى
وج ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص .وم ـ ــن املـ ـف ــارق ــات
أن انـحـســار رقـعــة امل ـعــارك يـبــدو أحد
ّ
مسببات نقص السيولة املتداولة؛ إذ
اختفى «اقتصاد الـحــرب» مــن معظم
ّ
املـنــاطــق ،مــن دون أن تـنـغــرس محله
بذور «االقتصاد اإلنتاجي».
وث ـ ـمـ ــة مـ ـ ـخ ـ ــاوف ط ـب ـي ـع ـي ــة ت ـف ــرض
ّ
نـفـسـهــا فــي ظ ــل ال ــواق ــع ال ــراه ــن ،من
انتشار موجة جديدة من «االنفالت
األمني» ،تأخذ طابع ازدياد معدالت
ج ــرائ ــم ال ـس ــرق ــة وال ـن ـه ــب وال ـس ـطــو،
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ــراه ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــض األوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط
املـ ـع ــارض ــة ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة «انـ ـ ــدالع
ث ـ ـ ـ ــورة ج ـ ـ ـيـ ـ ــاع» تـ ـعـ ـي ــد األم ـ ـ ـ ـ ــور فــي
بعض املناطق السورية إلى النقطة
الصفر .ويشير املصدر الدبلوماسي
ال ـس ــاب ــق ال ــذك ــر إل ـ ــى أن «لـ ـك ــل ه ــذه
الـ ـظ ــروف رص ـي ـدًا يـمـكــن ص ــرف ــه في
حــرب الديمقراطية» .يجيب املصدر
ع ـ ــن اسـ ـتـ ـيـ ـض ــاح ــاتـ ـن ــا بـ ــال ـ ـقـ ــول إن
«اس ـت ـم ــرار ه ــذه امل ـع ـط ـيــات سـيـكــون
ً
ك ـف ـيــا ع ـلــى األرجـ ــح بـقـلــب ال ـطــاولــة
فــي وج ــه (الــرئ ـيــس ال ـس ــوري بـشــار)
األ َسـ ـ ـ ــد ف ـ ــي أي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ق ــادم ــة
ُ
تراقب دوليًا في شكل صارم» .ينفي
املـ ـص ــدر ع ـل ـمــه ب ــوج ــود أي م ـب ــادرة
ج ــاه ــزة ت ـنـ ّـص ع ـلــى إج ـ ــراء م ــن هــذا
النوع ،لكنه يرى أن «طرحها ممكن
ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب» .امل ــؤك ــد ،وفـقــا
لـلـمـصــدر نـفـســه ،أن «ه ــذه ال ـظــروف
كفيلة بإحجام النظام عن أي سعي
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى م ــزي ــد

تقرير

ُ
ترامب يطلع السيسي على «صفقة القرن»
ّ
وأخيرًا اطلع
عبد الفتاح السيسي على
«صفقة القرن»ّ .الرئيس
المصري ،الذي حل ضيفًا
على نظيره األميركي
لنحو ساعتين أمس،
مع مأدبة غداء ،يغادر
واشنطن اليوم بعد زيارة
قصيرة قرر اختصارها ،لكن
نوقشت فيها
قضايا كثيرة
القاهرة ـــ األخبار
على عكس زيــارات سابقة للواليات
املتحدة قبل عامني ،اختصر الرئيس
املـ ـ ـص ـ ــري ،ع ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـســي،
زيارته الجارية للعاصمة واشنطن
لتكون ثالثة أيام فقط ،يعقد خاللها
ج ـل ـس ــات م ـك ـث ـفــة مـ ــع جـ ـه ــات عـ ــدة،
ف ــي وقـ ــت ح ـصــل ف ـيــه ع ـلــى م ـبــاركــة
م ــن الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب بــدعــم
ال ـت ـعــديــات الــدس ـتــوريــة ف ــي ب ــاده،
ب ـعــدمــا وصـ ــف ت ــرام ــب م ــا ي ـق ــوم به
بــ«الـعـمــل الـعـظـيــم» .السيسي ،الــذي

ل ـ ّـب ــى «الـ ــدعـ ــوة» األم ـيــرك ـيــة ســريـعــا،
ّ
حل ضيفًا على قصر «بلير هاوس»
ولــم يقم فــي فندق على غــرار زيارته
األولى في نيسان/أبريل  ،2017وهو
م ــا ع ـ ّـدت ــه الــرئــاســة امل ـصــريــة تـقــديـرًا
ل ـج ـهــوده الــدب ـلــومــاس ـيــة! خــاصــة أن
الـقـصــر ال يـفـتــح لــإقــامــة فـيــه إال ملن
ت ـخ ـتــاره اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،رغ ــم أن
الرئيس املخلوع حسني مبارك كان
يقيم فيه عادة خالل زيارته السنوية
لواشنطن.
ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،ت ـط ــرق ــت امل ـبــاح ـثــات
بصورة أساسية إلى «صفقة القرن»،
إذ تفيد م ـصــادر مطلعة بــأنــه جــرت
«مناقشات مستفيضة عــن الوضع»
خـ ــاصـ ــة أن الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ك ـ ـ ــان ي ـح ـمــل
مقترحات جاهزة في ورقــة مكتوبة،
م ـج ــددًا رف ــض ال ـقــاهــرة ال ـت ـنــازل عن
أي أرض في إطــار الصفقة ،ومشيرًا
ك ــذل ــك إلـ ــى ص ـعــوبــة تـطـبـيــق ت ـبــادل
ل ــأراض ــي مل ــا س ـيــواج ـهــه م ــن رفــض
شعبي .وتــذكــر امل ـصــادر أن الرئيس
املصري استعرض في اليوم السابق
للقاء ترامب تفاصيل موسعة بشأن
الـخـطــة األم ـيــرك ـيــة املــرت ـقــب إعــانـهــا
قريبًا مع صهر الرئيس ومستشاره،
جاريد كوشنر ،بعدما ّ
أعد املالحظات
املصرية مع وزيــر الخارجية ،سامح
شكري.
وف ــق املـ ـص ــادر ،س ـبــق إبـ ــاغ شـكــري
ق ـب ــل ال ـق ـم ــة بـ ــأن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
تـ ـعـ ـت ــزم اتـ ـ ـخ ـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة

ما قل
ودل

ق ــريـ ـب ــا ،م ـن ـه ــا إمـ ـك ــانـ ـي ــة االع ـ ـتـ ــراف
ب ـ ـمـ ــزارع ش ـب ـعــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة املـحـتـلــة
وامل ـس ـتــوط ـنــات ف ــي ال ـض ـفــة املـحـتـلــة
«أراضـ ــي إســرائـيـلـيــة» ،وه ــو مــا نقل
ش ـ ـكـ ــري ت ـ ـحـ ــذيـ ــرات ب ـ ـشـ ــأنـ ــه ،ط ـب ـقــا
لشخصيات شاركت في اللقاءات ،إذ
ً
قــال إن هــذه الـقــرارات فضال عن أنها
غير ذات أثــر واقـعــي فإنها قــد تفجر
األوضــاع .ونقلت املصادر أن شكري
أكــد «الــرفــض املـصــري الـصــريــح ملثل

ُ
أبلغ شكري قبل القمة أن
واشنطن تنوي إعالن الضفة
وشبعا «إسرائيلية»

ً
هــذه املقترحات التي لن تلقى قبوال
دول ـيــا وعــربـيــا ،كــذلــك فــإنـهــا تخالف
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات األم ـ ـم ـ ـيـ ــة» ،م ـ ـشـ ــددًا عـلــى
أن هـ ـ ــذا «سـ ـيـ ـع ــوق أي مـ ـف ــاوض ــات
مستقبلية ،وقــد ي ــؤدي إلــى اشتعال
األوضـ ــاع فــي املـنـطـقــة ،وال سيما أن
التحركات الشعبية في الضفة وغزة
ال يـمـكــن الـسـيـطــرة مــن ق ـي ــادات فتح
وحـ ـم ــاس ،ب ــل ق ــد يـ ــؤدي الـ ـق ــرار إلــى
تظاهرات تشبه ما حــدث في أعقاب
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
ونقل السفارة إلى القدس».
ق ـ ـب ـ ـيـ ــل ال ـ ـق ـ ـم ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ت ـ ــرام ـ ــب
والـ ـسـ ـيـ ـس ــي أسـ ـئـ ـل ــة ال ـص ـح ــاف ـي ــن
ل ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق ،وهـ ـ ـن ـ ــا ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا وصـ ــف

ّلمح ترامب إلى أهمية أن تشتري القاهرة أسلحة أميركية خارج المعونة الدورية (أ ف ب)

األول مــا ي ـقــوم بــه ضـيـفــه ب ـ «الـعـمــل
العظيم» ردًا على سؤال عن مساعي
«ال ـ ـج ـ ـن ـ ــرال» لـ ـلـ ـبـ ـق ــاء ف ـ ــي ال ـس ـل ـط ــة
ح ـت ــى  2034ب ـم ــوج ــب ال ـت ـع ــدي ــات
ُ
ال ــدسـ ـت ــوري ــة الـ ـت ــي س ــتـ ـج ــرى قـبــل
نهاية الشهر الجاري .وقال الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إن ـ ـ ــه ال ي ـع ـل ــم ع ـ ــن ه ــذه

املـ ـس ــاع ــي ،ل ـك ـنــه يـ ــرى أن الـسـيـســي
«شـخــص عظيم يـقــوم بعمل رائ ــع»،
علمًا أنه خالل كلمات الترحيب في
بــدايــة املؤتمر أثنى كــل منهما على
تطور العالقات التي أكــدا أنها تمر
بــأفـضــل حــاالت ـهــا مـنــذ وق ــت طــويــل.
وكـ ـ ـع ـ ــادة ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة املـ ـص ــري ــة ل ــدى

م ــن امل ـن ــاط ــق ،ف ــأي س ـي ـطــرة جــديــدة
س ـت ـك ــون ع ـب ـئ ــا يـ ـف ــوق ط ــاق ـت ــه عـلــى
إدارتـهــا» .بطبيعة الحال ،ال ينطبق
ه ـ ــذا الـ ـك ــام ع ـل ــى م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة
«قسد» ،التي ُي ّ
عد استمرار خروجها
عـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـطـ ــرة دمـ ـ ـش ـ ــق واح ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا م ــن
أس ـب ــاب ت ــردي ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
الـ ـي ــوم ،ف ـي ـمــا ي ـن ـط ـبــق أس ــاس ــا عـلــى
إدل ــب .وي ـبــدو الفـتــا أن الـحــديــث عن
هيمنة «الجهاديني» على املحافظة
امل ــذك ــورة ق ــد ع ــاد إل ــى الـ ـت ــداول فــي
بـ ـع ــض وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـغ ــرب ـي ــة،
وعلى نحو متزايد .لكن التحذيرات
ال ـغ ــرب ـي ــة املـ ـتـ ـك ــررة م ــن «اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـســاح الـكـيـمــاوي م ـجــددًا» ،توحي
بــأن «الـخـطــوط الـحـمــر» الـتــي تعوق
أي عـمـلـيــة عـسـكــريــة بــريــة فــي إدلــب
م ــا زال ــت قــائ ـمــة ،م ــن دون أن تشكل
س ـي ـط ــرة «الـ ـجـ ـه ــادي ــن» ع ـل ــى إدل ــب
وم ــدن ـي ـي ـه ــا فـ ــارقـ ــا« .ه ـ ــل ي ـم ـك ــن أن
ن ـش ـه ــد نـ ـش ــاط ــا جـ ــدي ـ ـدًا ل ـل ـت ـحــالــف
ال ــدول ــي ي ـك ــون م ـســرحــه إدل ـ ــب هــذه
املرة؟» ،نسأل املصدر ،فيشير إلى أن
ّ
«األمر غير مطروح حاليًا ،لكنه يظل
واردًا».
على املقلب اآلخر ،ال تشير املعطيات
فــي مـعـسـكــر دم ـشــق وحـلـفــائـهــا إلــى
وجـ ــود «ال ـت ــواف ـق ــات ال ــازم ــة» حــول
ك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل املـسـتـقـبـلـيــة.
وتـ ــذهـ ــب ب ـع ــض اآلراء إلـ ـ ــى إدراج
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـكـ ـي ــان
اإلســرائ ـي ـلــي ،فــي ش ــأن تـسـلـيــم جثة
الـ ـجـ ـن ــدي زخ ـ ـ ّـاري ـ ــا ب ـ ــاوم ـ ــل ،ضـمــن
سياق «لعبة عض أصابع» ،وتصف
ال ـص ـف ـقــة بــأن ـهــا «أح ـ ــد أشـ ـك ــال ال ــرد
الروسي على زيارة األسد لطهران».
ّ
أصح هذا الكالم أم ال ،فاملؤكد
وسواء
أن تــوقـيــت َ تسليم الـجـثــة وطريقته
كانا مناقضني للمصالح السورية.
الــافــت ،ضمن إط ــار عــاقــات دمشق
بحلفائها أيضًا ،أن «الخط االئتماني
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي» ال يـ ـ ــزال مـ ـج ـ ّـمـ ـدًا ،بــرغــم
اشتداد الحاجة إليه .ماذا تعني كل
هذه املعطيات؟ وإلى أين يسير امللف
ّ
ال ـســوري فــي ظــلـهــا؟ ال يـبــدو أن ثمة
إجابات واضحة سريعة ،لكن املؤكد
أن مرحلة حساسة وصعبة قد بدأت
قبل فترة وجيزة.

واش ـن ـطــن ،ح ـشــدت ال ـس ـفــارة أع ــدادًا
م ـحــدودة مــن املـصــريــن أم ــام البيت
األبـيــض للترحيب بالسيسي وقت
وصوله ومغادرته ،وسط مخاوفها
م ــن ت ـظــاهــرات م ـعــارضــة ،لـكـنـهــا لم
تتمكن من حشد أعــداد أكبر بسبب
ض ـيــق ال ــوق ــت ب ــن تــرت ـيــب ال ــزي ــارة

وموعد وصول الرئيس.
ت ـ ـشـ ــرح مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن أن
املـ ـب ــاحـ ـث ــات ان ـت ـق ـل ــت بـ ـع ــد «ص ـف ـقــة
ال ـق ــرن» إل ــى ع ــدد مــن امل ـل ـفــات ،منها
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،إذ تـ ـح ــدث تـ ــرامـ ــب عــن
رغ ـب ـتــه ف ــي ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ب ـشــراء
القاهرة أسلحة أميركية في صفقات
كـبـيــرة عـلــى غ ــرار الـتــي أبــرمـتـهــا مع
روسـ ـي ــا ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن هـ ــذا األم ــر
مهم ل ــإدارة الـحــالـيــة ،وأن ــه ال يجب
أن يقتصر ح ـصــول امل ـصــريــن على
الـ ـ ـس ـ ــاح األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـب ــر ات ـف ــاق ـي ــة
املعونة الناتجة من اتفاقية التسوية
ب ــن م ـص ــر وإس ــرائـ ـي ــل .ك ــذل ــك طـلــب
الرئيس األميركي من ضيفه اإلفراج
عن عدد من املصريني الذين يحملون
ال ـج ـن ـس ـيــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وتـسـلـيـمـهــم
للواليات املتحدة خالل األيام املقبلة،
وهــو مــا أبــدى السيسي مــرونــة فيه،
ل ـك ـن ــه ش ـ ــدد ع ـل ــى «بـ ـح ــث كـ ــل حــالــة
بصورة منفردة والتعامل معها وفق
ل ـل ـقــانــون» .وف ــي ال ـجــانــب ال ـت ـجــاري،
تطرقت املباحثات إلــى زي ــادة حركة
الـ ـتـ ـب ــادل ،وكـ ـ ــان الفـ ـت ــا أن الــرئ ـيــس
امل ـصــري لــم يـبـ ِـد تحفظًا عـلــى زي ــادة
ال ـح ـص ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي ات ـفــاق ـيــة
«ال ـ ـكـ ــويـ ــز» ،ل ـك ــن م ـق ــاب ــل امـ ـتـ ـي ــازات
جــديــدة تــدخــل بموجبها املنتجات
امل ـصــريــة إل ــى ال ـ ــدول امل ـص ــدر إلـيـهــا
دون ج ـم ــارك ،عـلــى أن تـبـحــث لجنة
مشتركة ه ــذا األم ــر خ ــال األســابـيــع
املقبلة لتفعيله.

ّ
تسبب انفجار انتحاري في
مقتل سبعة مصريين ،بينهم
خمسة من الشرطة ،وإصابة
 27آخرين ،في مدينة الشيخ
زويد في سيناء ،شمال شرق
مصر ،بعد أسابيع من الهدوء
النسبي .ووفق المعلومات،
ّ
فجر االنتحاري نفسه في
قوة أمنية كانت تالحقه بعد
االشتباه فيه وهو مختبئ بين
الناس داخل سوق المدينة.
وقالت الداخلية المصرية ،في
بيان أمس ،إنه خالل «إجراء
عمليات تمشيط واسعة ،وقع
(ثان) بعبوة ناسفة
انفجار ٍ
في محيط قسم شرطة رفح،
خالل مرور إحدى المدرعات»،
ما أدى إلى مقتل شخص ثامن
(مجند) وإصابة آخر نقل إلى
المستشفى .وسرعان ما تبنى
تنظيم «والية سيناء» على ً
«تويتر» العملية األولى ،قائال
إن انتحاريًا يدعى «أبو هاجر
المصري» نفذ هجومًا على
دورية للشرطة المصرية.
(األخبار)
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فلسطين

ّ
مئات األسرى ينضمون
إلى «الكرامة :»2

للعودة إلى
ما قبل 2014

يدخل اليوم إضراب «الكرامة  »2يومه الثاني.
المرة ،كما كل ّ
هذه ّ
مرة ،الموت جوعًا أو إعادة شروط
السجن (السيئة أساسًا) إلى ما كانت عليه قبل  .2014صحيح
أن اإلضراب الذي خاضه آالف األسرى قبل عامين قد ُمني
بإخفاق ،لكن اليأس في حالة كهذه ُي ّ
عد ترفًا
ٍ
بيروت حمود
ُ
ع ـ ــام  ،2014خـ ـط ــف ث ــاث ــة مـسـتــوطـنــن
إسرائيليني في مدينة الخليل ،جنوبي
الـضـفــة املـحـتـلــة ،قـبــل أن ُيـقـتـلــوا وتـجــد
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ج ـث ـث ـه ــم ب ـعــد
 18ي ــوم ــا م ــن اخ ـت ـفــائ ـهــم ،داخ ـ ــل م ـغــارة
ق ــرب بـلــدة حـلـحــول .ك ــان ه ــدف العملية
التأثير في القيادة اإلسرائيلية من أجل
االس ـت ـجــابــة ملـطـلــب  300أس ـيــر أضــربــوا
ألكثر من  50يومًا عن الطعام احتجاجًا
ع ـل ــى اع ـت ـق ــال ـه ــم اإلداري ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ع ـش ــرات آخ ــري ــن ي ــرف ــض ال ـع ــدو اإلفـ ــراج
عـنـهــم مـنــذ ع ـشــرات ال ـس ـنــنّ .
رد األخـيــر
ّ
ب ـشــن ع ـ ــدوان ع ـلــى ق ـطــاع غـ ــزة ،وبـسـلــب
األســرى عــددًا من الحقوق التي ناضلوا
ً
م ــن أج ـل ـهــا ط ــوي ــا واس ـت ـط ــاع ــوا نيلها
بعدما خاضوا اإلضرابات واملعارك ضدّ
«مصلحة السجون».
ل ـل ـيــوم ال ـث ــان ــي ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،يـخــوض
األسـ ــرى أنـفـسـهــم إض ــراب ــا جــدي ـدًا اسمه
«مـعــركــة الـكــرامــة  »2إلع ــادة الــوضــع في
ال ـس ـجــون إل ــى م ــا ك ــان عـلـيــه قـبــل .2014
وح ـ ـتـ ــى ن ـ ـهـ ــار األح ـ ـ ـ ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ك ــان ــت
قـيــادة الـحــركــة األس ـيــرة قــد توصلت مع
«مـصـلـحــة ال ـس ـجــون» إل ــى ات ـفــاق يجري
بـ ـم ــوجـ ـب ــه تـ ــركـ ـيـ ــب هـ ـ ــواتـ ـ ــف ع ـم ــوم ـي ــة
ليتسنى لألسرى االطمئنان إلى ذويهم
ً
وعــائــات ـهــم بـ ــدال م ــن تـهــريــب ال ـهــواتــف،
وإلغاء العقوبات املالية املتمثلة بسلب
«املـصـلـحــة» أكـثــر مــن  50أل ــف دوالر من
ّ
يحولها أهالي
أم ــوال «الكانتينا» التي
األسرى إلى حسابهم في السجن (بعدما
اعـتــدت وح ــدات القمع اإلســرائـيـلـيــة قبل
أسبوع على األسرى ،قررت إدارة السجن
خصم  130دوالرًا من كل أسير كعقاب).
أيـضــا ،كــان الـحــوار قــد انتهى إلــى إعــادة
السماح بزيارة أهالي أسرى غزة ،ولكن
«مصلحة السجون» ـ ـ كما فــي كــل مـ ّـرة ـ ـ
ّ
بتعهدها
حاولت االلتفاف على االتفاق،
بـتـطـبـيـقــه ب ـعــد س ـنــة م ــن ال ـتــوصــل إلـيــه
اختبروا هذه
وليس فــورًا .وألن األســرى ّ
األســال ـيــب ســاب ـقــا ،قـ ــرروا ف ــض ال ـح ــوار،
والـ ـب ــدء ب ــاإلض ــراب ب ـطــري ـقــة ُع ــرف ــت في
ثمانينيات القرن املاضي باسم «إضراب
ال ـفــدائ ـيــة» ،وه ــو مــا نقلته أم ــس «هيئة
ش ــؤون األس ــرى وامل ـحــرريــن» الـتــي قالت
إن «إدارة الـسـجــون لــم تستجب ملطالب
الحركة األسيرة».
َ
وف ــق م ـص ــادر ،ت ـخــوض املــرح ـلــة األول ــى
مـ ــن «إض ـ ـ ـ ــراب الـ ـف ــدائـ ـي ــة» أو اإلض ـ ـ ــراب
التدريجي ق ـيـ ُ
ـادات الحركة األسـيــرة من
ّ
كل الفصائل ،ثم ينضم أسرى آخرون في
ً
غضون األيــام القريبة وصــوال إلــى الــ17
من الشهر الجاري ،الذي يتزامن مع «يوم
ّ
سينضم
األس ـي ــر الـفـلـسـطـيـنــي» .وه ـن ــا،
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن األس ـ ـ ــرى ،ك ـمــا سيسبق
ذل ــك ي ــوم ل ــإض ــراب عــن املـ ــاء .الـخـطــوات
التصعيدية لــن تتمثل فـقــط بــاإلضــراب
عن الطعام ورفض الوجبات ،بل برفض
ال ـخ ــروج إل ــى بــاحــة الـسـجــن ،واالمـتـنــاع
ّ
انضم أمس نحو
عن تناول األدوية .وقد
 250أس ـي ـرًا إل ــى اإلض ـ ــراب ،لـيــرتـفــع عــدد
املضربني إلى  400وفق «نادي األسير».
مـ ــن بـ ــن املـ ـض ــرب ــن ،امل ـ ـقـ ــاومـ ــون ال ــذي ــن

اغ ـت ــال ــوا وزي ـ ــر ال ـس ـيــاحــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
رح ـب ـعــام زئ ـي ـفــي ،وف ــي مـقــدمـتـهــم عــاهــد
أبـ ــو غ ـل ـم ــي ،وهـ ــو أحـ ــد قـ ـ ــادة «ال ـج ـب ـهــة
الشعبية» ،وتتهمه إسرائيل باملسؤولية
عن التخطيط لهذه العملية .وفاء يوسف،
زوجـ ــة أب ــو غ ـل ـمــي ،ق ــال ــت إن «اإلض ـ ــراب
الحالي يهدف إلــى إع ــادة الــوضــع داخــل
ال ـس ـجــون إل ــى م ــا ك ــان عـلـيــه قـبــل ،2014
فقد وصل إلى ذروتــه إثر تركيب أجهزة
تـ ـش ــوي ــش داخ ـ ـ ـ ــل بـ ـع ــض األق ـ ـ ـسـ ـ ــام فــي
السجون» ،مضيفة أنــه ُ
«عـقــدت أكثر من
جلسة ح ــوار مــع مصلحة الـسـجــن ،لكن
ُّ
األخيرة رفضت إزالتها ،فيما اتفق على
تأجيل تركيب األجهزة في بقية األقسام
إل ــى يــون ـيــو (حـ ــزيـ ــران) امل ـق ـب ــل» .وقــالــت
يــوســف ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن «ال ـن ـقــاط التي
أفـشـلــت االت ـفــاق تمثلت ب ـشــروط ّ
معينة
حاولت فرضها إدارة السجن على طريقة

أعلنت «القسام» تغيير
طريقة معاملتها الجنود
اإلسرائيليين األسرى

االت ـصــال مــن ال ـهــواتــف الـعـمــومـيــة ،وفــي
النهاية تنصلت من االتفاق كله».
وردًا على ســؤال بشأن الـتـخـ ّـوف مــن أن
يـفـشــل اإلضـ ـ ــراب ك ـمــا ح ــدث ف ــي ،2017
ق ــال ــت ي ــوس ــف إن «ق ـ ـ ــرار اإلضـ ـ ـ ــراب فــي
الــوقــت الـحــالــي هــو نتيجة املـضــايـقــات
وال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــة ال ـ ـش ـ ــرس ـ ــة م ـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـص ـه ـيــونــي ع ـل ــى األسـ ــرى
داخ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـج ــون ،وق ـ ــد ق ـ ــرر ه ـ ـ ــؤالء أن
املعركة الحالية هي أن نكون أو ال نكون...
توجد تخوفات تتمثل في احتمال عدم
م ـش ــارك ــة ال ـج ـم ـيــع ،أو أن ت ـك ــون ه ـنــاك
تدخالت خارجية كاملستوى السياسي
في السلطة الفلسطينية التي قد تحاول
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مــع إســرائ ـيــل على
حساب مصلحة األسرى».
وتــزام ـنــا م ــع ب ــدء اإلض ـ ــراب أمـ ــسّ ،
وج ــه
املتحدث باسم «كتائب القسام» ،الــذراع
العسكرية لحركة «حماس»« ،التحية إلى
أسرانا في معركة الكرامة  ،2ونقول لهم
ً
ً
إنـنــا نحمل ّ
همكم فـعــا ال ق ــوال ،ونضع
قـضـيـتـكــم فـ ــوق ك ــل اع ـت ـب ــار» ،مـعـلـنــا أن
«املـعــامـلــة الـتــي تلقاها الـجـنــدي (املـفــرج
عنه جلعاد) شاليط سابقًا لدى املقاومة،
التي يعلمها العدو جيدًا ،لن تتكرر مع
أســراه لدينا أمــام استمراره في التنكيل
باألسرى وذويهم» .وأضاف أبو عبيدة:
«أمام ما يعانيه أسرانا من بطش املحتل
وغطرسته ،أعطت قيادة القسام توجيهًا
إلــى وح ــدة الـظــل (املـســؤولــة عــن األســرى
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـ ًـن) بــال ـض ـغــط ع ـل ــى أس ــرى
العدو معاملة باملثل وانتصارًا ألسرانا
األبطال».

