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سوريا لم يدخل االتـفــاق األميركي  -التركي على وقف
إطــاق النار في شــرق الـفــرات ّ
حيز التنفيذ بعد ،على رغم
ّ
استمرت
اإلعــان عن بدء سريانه ليل الخميس  -الجمعة .إذ
جــوالت القصف التركية على مدينة رأس العين وريفها،
بالتوازي مع دخــول الجيش السوري مناطق جديدة في
ريــف الحسكة ،باتجاه رأس العين .في غضون ذلــك ،أعلن
«الـبـنـتــاغــون» أن األميركيين سيواصلون انسحابهم من
المنطقة ،ولن يكونوا جزءًا من «المنطقة اآلمنة»

تركيا تخرق وقف
إطالق النار قبل سريانه
ال انتشار أميركيًا في
«المنطقة اآلمنة»
لــم يلتزم الجيش التركي ،والفصائل
ال ـســوريــة املــدعــومــة م ـنــه ،بـمــا أعلنته
أنقرة وواشنطن أمس من اتفاق على
تـعـلـيــق ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ضمن
ع ـم ـل ـي ــة «ن ـ ـبـ ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــام» .إذ ش ـه ــدت
مدينة رأس العني وريفها جــوالت من
ّ
القصف العنيف ،توازيًا مع تسلل ّبري
إل ــى بـلــدة أب ــو رأس ــن جـنــوب املــديـنــة.
وتزامنت االنتهاكات التركية لالتفاق
مع إزالــة الجدار اإلسمنتي الحدودي
فـ ــي ال ـ ـقـ ــرى الـ ـش ــرقـ ـي ــة ل ـ ـ ــرأس الـ ـع ــن،
وتكثيف الهجمات في الجهة الشمالية
ً
والغربية ،وصوال إلى املشفى الوطني
فــي ال ـج ـنــوب ال ـشــرقــي لـلـمــديـنــة .وفــي
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ـق ــول م ـص ــدر مـيــدانــي
ّ
تصد
ك ــردي ل ــ«األخ ـبــار» إن «قــواتـهــم
هـجـمــات عـنـيـفــة م ــن الـجـيــش الـتــركــي

وامل ــرت ــزق ــة ع ـل ــى م ــدي ـن ــة رأس ال ـعــن
وأري ــافـ ـه ــا» ،م ــؤك ـدًا أن ـهــم «ال يــزالــون
يبدون مقاومة كبيرة في املدينة ،وهي
في غالبية أحيائها تحت سيطرتهم».
ويلفت املصدر إلى أن «القصف طاول
املشفى الوطني واملراكز الطبية ،وهو
ما يؤدي إلى صعوبة إسعاف املدنيني
واملقاتلني في املدينة» .وتعليقًا على
اسـتـئـنــاف الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ،قــال
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،إن
ّ
ـض ال ـن ـيــران هــذا
«قــنــاصــة أطـلـقــوا بـعـ ُ
الصباح (أمــس)» ،كما «أطلقت قذائف
مــورتــر (ه ــاون) .تــم وقــف ذلــك سريعًا.
وع ـ ــادوا لــوقــف الـقـتــال بـشـكــل كــامــل».
كـمــا أم ــل وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
مايك بومبيو ،أمــس ،أن «يتم احترام
اتفاق وقف إطالق النار».

ّثبت الجيش السوري نقاطًا جديدة له في عين العرب باتجاه أرياف الرقة شرقًا (أ ف ب)

ويـسـتـهــدف الـتـصـعـيــد ال ـتــركــي ،على
مــا ي ـبــدو ،إس ـقــاط مــديـنــة رأس الـعــن،
ث ــم رب ـط ـه ــا ب ـم ـنــاطــق س ـي ـط ــرة أن ـق ــرة
فــي تــل أبـيــض ،لــرســم ح ــدود «املنطقة

يستهدف التصعيد التركي
إسقاط مدينة رأس العين ،ثم
ربطها بمناطق سيطرة أنقرة
في تل أبيض
اآلمنة» املنشودة ،والتي ستكون تحت
السيطرة التركية على امتداد الطريق
بــن رأس الـعــن وتــل أبـيــض .وامـتــدت
االنتهاكات التركية ،أيضًا ،إلى طريق

تل تمر  -الحسكة ،من خالل استهداف
م ــدف ـع ــي طـ ـ ــاول ق ــاف ـل ــة م ــدن ـي ــة كــانــت
ّ
تتجه إلى رأس العني ،في ظل تحليق
لطائرات استطالع تركية فوق مدينة
املالكية وريفها ،شمال الحسكة .وأدى
ال ـق ـصــف الـ ـج ــوي وامل ــدف ـع ــي ال ـتــركــي،
أمس ،إلى مقتل  8مدنيني منهم  5في
قــريــة بــاب الـخـيــر ،و 3فــي قــريــة زركــان
فــي ري ــف رأس ال ـعــن ،مــع اإلع ــان عن
ان ـت ـش ــال  16ج ـث ــة ف ــي ق ــري ــة م ـشــرافــة
ج ـن ــوب رأس الـ ـع ــن .وب ــالـ ـت ــوازي مع
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ــرك ـي ــة ،ثـ ّـبــت
الجيش السوري نقاطًا جديدة له في
عني العرب باتجاه أرياف الرقة شرقًا،
تمهيدًا النتشار إضــافــي فــي املنطقة،
بعدما دخــل مــزيـدًا مــن الـقــرى بــن تل
تمر ورأس العني في ريف الحسكة.

ووس ــط اس ـت ـمــرار الـهـجـمــات الـتــركـيــة
ح ـتــى ع ـصــر أمـ ــس ،أص ـ ــدرت «اإلدارة
الــذاتـيــة» لشمال وشــرق ســوريــا بيانًا
أكدت فيه «التزامها التام بتنفيذ قرار
وق ــف إطـ ــاق الـ ـن ــار» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
«تركيا لم تلتزم باالتفاق واستهدفت
بـ ـع ــض املـ ـن ــاط ــق فـ ــي ش ـ ـمـ ــال وشـ ــرق
سـ ــوريـ ــا ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي م ــدي ـن ــة رأس
الـعــن» .ورأى البيان أن «اتـفــاق وقف
إطالق النار ِّ
يفو ُت على تركيا ما كانت
تريد تحقيقه بإجراء سياسة التطهير
الـ ـع ــرق ــي وال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ــديـ ـم ــوغ ــراف ــي
مل ـكـ ّـونــات املـنـطـقــة ،كـمــا ُي ـف ـ ِّـوت عليها
احتالل املزيد من األراضــي السورية».
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن «االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق سـيـشـمــل
فـقــط املنطقة املـمـتــدة بــن رأس العني
وت ــل أب ـيــض ،مــع ضـمــان ع ــودة جميع

الـنــازحــن إلــى مناطقهم» .مــن جهته،
اع ـت ـبــر ال ـق ـي ــادي الـ ـك ــردي ف ــي «حــركــة
املجتمع الديموقراطي» ،إلــدار خليل،
ف ــي ت ـص ــري ـح ــات إل ـ ــى وس ــائ ــل إع ــام
ك ــردي ــة ،أن «ف ـت ــرة وق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
مهمة ملناقشة كل شيء مع األميركيني،
ّ
خ ــاص ــة األم ـ ـ ــور امل ـت ـعــل ـقــة بـمـسـتـقـبــل
امل ـن ـط ـق ــة وم ـ ــن سـ ـي ــدي ــره ــا» ،مـضـيـفــا
أن «وقـ ــف إطـ ــاق ال ـن ــار ل ــن يـتـعــارض
مــع اتفاقنا مــع ال ــروس والـنـظــام على
االن ـت ـشــار عـلــى ال ـح ــدود وحـمــايـتـهــا».
أميركيًا ،أكد وزير الدفاع ،مارك إسبر،
أن ق ــوات ب ــاده لــن ت ـشــارك فــي إقــامــة
«املـنـطـقــة اآلم ـن ــة» فــي ش ـمــال ســوريــا،
مضيفًا أن «الواليات املتحدة تواصل
ان ـس ـحــابــا م ــدروس ــا م ــن ش ـم ــال شــرق
ســوريــا» .جــاء ذلــك فــي وقــت أورد فيه

ال ـت ـل ـفــزيــون الـ ـس ــوري ال ــرس ـم ــي خـبـرًا
ع ــن «ان ـس ـح ــاب  50ج ـنــديــا م ــن ق ــوات
االح ـتــال األمـيــركــي مــن مـطــار رحيبة
(روب ـ ــاري ـ ــا) غ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي فـ ــي ري ــف
املالكية في ريف الحسكة ،إلى العراق».
ّ
خضم ذلــك ،يظهر أن ثمة تباينًا
في
فـ ـ ــي وج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــر بـ ـ ــن دمـ ـش ــق
واألكراد ،فاألخيرون يريدون انتشارًا
سريعًا للجانب الحكومي فــي رأس
العني ودخــولــه املعركة ضد األتــراك،
ف ـي ـمــا ال ت ـ ــزال وحـ ـ ــدات ال ـج ـيــش في
حالة جاهزية لالنتشار من املالكية
وحتى الدرباسية في ريف الحسكة.
ّ
وربـمــا يـهــدف الجيش ال ـســوري ،من
خ ــال إت ـم ــام االن ـت ـشــار ف ــي الـشــريــط
الـ ـح ــدودي ال ـش ـمــالــي لـلـحـسـكــة ،إلــى
تــأمــن  240كــم على ام ـتــداد الـحــدود
بني املالكية ورأس العني وحمايتها
من أي ّ
توسع تركي ،تمهيدًا إليجاد
آلـ ـي ــة ل ـل ـت ـع ــام ــل مـ ــع املـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي
ّ
احتلها األتراك في عمليتهم األخيرة.
وعلى رغم عدم اتضاح املوقف بشكل
كامل ،إال أن ما بات محسومًا هو أن
الجيش سيتابع انتشاره في مناطق
إضــاف ـيــة عـلــى الـ ـح ــدود ،األمـ ــر ال ــذي
لــن يعارضه الجانب التركي ،تمامًا
مثلما حصل في
منبج وعــن الـعــرب .لكن االنتشار قد
يصطدم بإصرار األكراد على استمرار
نـ ـش ــر م ـقــات ـل ـي ـه ــم إلـ ـ ــى ج ــان ــب ن ـق ــاط
ال ـج ـيــش ،وه ــو أم ــر ُي ـ ّ
ـرج ــح أن تعمل
روس ـي ــا عـلــى حـسـمــه ،وتـثـبـيــت واق ــع
جديد على الحدود .وفي هذا اإلطــار،
يـبــدو الفـتــا مــا قــالــه الــرئـيــس التركي،
رج ــب طـيــب أردوغـ ـ ــان ،مــن أن «ب ــاده
ال يــزعـجـهــا انـتـشــار الـنـظــام الـســوري
ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـس ـي ـطــر
عليها التنظيمات الكردية» ،وتأكيده
أن ـه ــم «ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى ال ــوص ــول إلــى
حــل مقبول مــع روسـيــا فــي مــا يتعلق
باملنطقة اآلمنة» ،وأن «القوات التركية
لــن تنسحب مــن املناطق التي دخلت
إل ـي ـهــا ش ـم ــال سـ ــوريـ ــا» .تـصــريـحــات
أردوغ ـ ــان ه ــذه رم ــت ال ـكــرة فــي ملعب
الروسي ،الذي يبدو أنه سيلعب الدور
الــرئـيــس فــي التنسيق بــن الجانبني
ال ـ ـتـ ــركـ ــي والـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ،وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا بــن
الحكومة السورية واألك ــراد ،لالتفاق
على صيغة تــوقــف العملية ،لصالح
بـســط الـحـكــومــة ال ـســوريــة سيطرتها
على مناطق «قسد» على الحدود.
(األخبار)

ليبيا

ّ
ّ
مسودة اتفاق برعاية إيطالية لحل «أزمة مرزق»
بعد أسابيع من التفاوض،
ّ
توصلت مكونات مدينة
مرزق في جنوب غرب
ليبيا إلى توقيع اتفاق
مبدئي ،برعاية إيطالية،
ُينهي الصراع المستعر في
المدينة منذ دخول قوات
خليفة حفتر إليها ،وما
أعقبه من عمليات إماراتية
ّأدت إلى اقتتال أهلي
دخلت قــوات خليفة حفتر إلى مدينة
م ـ ــرزق ن ـهــايــة ش ـهــر شـ ـب ــاط /ف ـبــرايــر
املــاضــي ،بعد مـعــارك دامـيــة مــع «قــوة
ح ـمــايــة ال ـج ـن ــوب» امل ــوال ـي ــة لـحـكــومــة
«الـ ـ ــوفـ ـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي» املـ ـتـ ـم ــرك ــزة فــي
طرابلس .مباشرة بعد ذلــك ،انطلقت
ف ــي املــدي ـنــة عـمـلـيــات ان ـت ـقــام ـيــة ،أدت
ً
إلــى حــرق حوالي  90منزال وعمليات
تـهـجـيــر .عـلــى م ــدى األش ـه ــر الـتــالـيــة،
شـهــدت م ــرزق ه ــدوءًا ح ــذرًا ،اخترقته
ّ
نزاعات بني الحني واآلخر .لكن ،مع شن
ّ
مسير سلسلة غارات،
طيران إماراتي

قـبــل ش ـهــريــن ،أدت إل ــى مـقـتــل حــوالــي
 45مدنيًا ،عــادت حالة االقتتالّ .بررت
ق ــوات حفتر ذلــك الهجوم باستهداف
مجموعة مسلحة تتبع «ق ــوة حماية
الجنوب» ،إال أنه بحسب شهود عيان
أودت الـغــارات بحياة مجموعة كانت
ت ـح ـضــر ح ـفــل زف ـ ــاف وجـ ـ ــاءت إلغــاثــة
قتلى الغارة األولــى .وينتمي ضحايا
ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات إلـ ـ ــى إثـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـب ــو ،ال ــذي ــن
يشكلون أغلبية ضمن املدينة وينحدر
م ـن ـه ــم أغـ ـل ــب م ـق ــات ـل ــي «ق ـ ـ ــوة ح ـمــايــة
الجنوب» .وأدى االستهداف اإلماراتي
إلـ ــى م ــوج ــة ان ـت ـقــام ـيــة ،أودت بـحـيــاة
ّ
وتسببت بتهجير
حوالي  100شخص
اآلالف إلــى الـبـلــدات امل ـجــاورة ،أغلبهم
من «األهالي» (وهم مجموعة تتحدث
العربية وتمثل أقلية داخل مرزق).
ّ
في محاولة لحل هذا الصراع األهلي،
اس ـت ــدع ــت اإلمـ ـ ـ ــارات وفـ ـ ـدًا م ــن الـتـبــو
ل ـل ـت ـف ــاوض ،تـ ــوازيـ ــا م ــع إح ـض ــاره ــا
الناطق الرسمي بــاســم ق ــوات حفتر،
الـ ـ ـل ـ ــواء أحـ ـم ــد امل ـ ـس ـ ـمـ ــاري ،ل ـل ـغــرض
نفسه .عــرضــت أبــو ظبي على التبو
اتفاقًا من خمسة بنود مقابل إعالن
والئ ـ ـهـ ــم ل ـح ـف ـت ــر .وي ـق ـض ــي االتـ ـف ــاق
بــوقــف التحريض اإلعــامــي ضدهم،
ّ
وت ــول ــي اإلم ـ ــارات ص ــرف تعويضات
عــن الـخـســائــر فــي املــدي ـنــة ،ومنحهم

م ـن ــاص ــب ق ـي ــادي ــة ض ـم ــن تـشـكـيــات
أمـنـيــة جــديــدة مــع تــوفـيــر ضـمــانــات،
وفــي حــال رفضوا العرض سيستمر
الـ ـقـ ـص ــف الـ ـ ـج ـ ــوي ع ـل ـي ـه ــم (راج ـ ـ ـ ــع:
األخ ـ ـبـ ــار عـ ــدد  .)3858رفـ ــض أغ ـلــب
الـ ـتـ ـب ــو ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض اإلم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي ،ب ـعــد
تباحثهم إياه في اجتماعات شعبية.
ً
وب ــدال مــن ذل ــك ،ت ـ ّـم الـتــوجــه إل ــى رفــع

انتهت المحادثات بتوقيع «مذكرة
حسن نوايا» بين الطرفين تشمل 6
بنود وآليات للمتابعة
قـضـيــة ف ــي مـحـكـمــة ال ـع ــدل الــدول ـيــة،
وال ـت ـش ـه ـي ــر ب ـح ـف ـتــر واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات فــي
ّ
املــؤسـســات الــدولـيــة .وش ــن قياديون
من التبو ،بينهم عيسى عبد املجيد،
حملة فــي اإلع ــام وفــي لجنة حقوق
اإلن ـس ــان فــي األم ــم امل ـت ـحــدة ،اتـهـمــوا
فيها اإلمــارات بقصفهم والتحريض
عليهم فــي قـنــوات تلفزيونية ليبية
ّ
تمولها.
ّ
بـ ــاملـ ــوازاة ،دخ ـلــت إي ـطــال ـيــا ع ـلــى خــط
ّ
الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن حـ ـ ـ ــل ،خـ ــاصـ ــة وأن لـهــا
ّ
س ـ ــواب ـ ــق ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــوسـ ــط ف ـ ــي ق ـضــايــا
ّ
تخص مدن جنوب ليبيا .وصل وفدا

كان أغلب التبو قد رفضوا عرضًا إماراتيًا إلنهاء النزاع في مدينتهم (أ ف ب)

التبو و«األهالي» إلى روما بداية هذا
ّ
األسـبــوع ،وتولت الحكومة اإليطالية
ومنظمة «أرابــاتـشــي للسالم» الجمع
بـيـنـهـمــا .ان ـت ـهــت امل ـح ــادث ــات أول من
أم ــس بـتــوقـيــع «م ــذك ــرة حـســن نــوايــا»
بني الطرفني تشمل ستة بنود وآليات
ل ـل ـم ـتــاب ـعــة وال ـ ـتـ ــزامـ ــات مـسـتـقـبـلـيــة.
ّ
«األخ ـ ـبـ ــار» اط ـل ـع ــت ع ـلــى ن ـس ـخــة من
املــذكــرة ،تحمل توقيع ممثل عــن وفد

أه ــل م ــرزق ال ـع ــرب ،وه ــو عـلــي محمد
شـمـســي ،ومـمـثــل عــن وفــد تـبــو مــرزق،
وهـ ــو ال ـس ـن ــون ــي آجـ ــي ص ــال ــح ت ــوك ــة،
وتشمل بنودها:
 الكشف عــن املخطوفني واملفقودينوم ـع ــرف ــة م ـص ـيــرهــم وتـسـلـيـمـهــم إلــى
ذويهم
 تـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة ت ـ ـقـ ـ ّـصـ ــي ح ـق ــائ ــقمـلــزمــة لـلـطــرفــن ،وتـمـكــن املــؤسـســات

ما قل
ودل
الـحـقــوقـيــة ووس ــائ ــل اإلعـ ــام املحلية
والـخــارجـيــة مــن الــدخــول إل ــى املدينة
للوقوف على الحقائق
 تمكني لجنة فنية متخصصة لحصراألضـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـت ــي ل ـح ـق ــت بــامل ـم ـت ـل ـكــات
العامة والخاصة
 اتخاذ كل التدابير الالزمة لتسهيلعودة النازحني إلى بيوتهم
 وقــف جميع األعـمــال العدائية التيت ـطــاول املــدنـيــن وممتلكاتهم ووقــف
خطاب الكراهية
ُ
 تـشــرف لجنة (ت ـكـ ّـون لـهــذا الـغــرض)عـلــى تـقــديــم ال ـخــدمــات املـصــرفـيــة في
أماكن النزوح حتى عودتهم.
أم ـ ــا آل ـ ـيـ ــات م ـت ــاب ـع ــة ت ـن ـف ـيــذ امل ــذك ــرة
وااللتزامات ،فتشمل:
 تشكيل لجنة ثالثية للمتابعة بنيالطرفني والجهة الراعية
ـزام ال ـط ــرف ــن ب ــال ـب ــدء ف ــي مـســار
 الـ ـت ـ ّحوار بناء والوصول إلى اتفاق نهائي
للتعايش السلمي
 فــي حــالــة تنفيذ بـنــود الـتـفــاهــم تتمالدعوة إلى عقد جولة تفاوض نهائية
 ترعى الحكومة اإليطالية ومنظمة«أراباتشي للسالم» الحوار املقبل ،مع
إش ــراك بعض أعـيــان وحـكـمــاء منطقة
ف ـ ــزان (جـ ـن ــوب غـ ــرب ل ـي ـب ـيــا) وب ـعــض
الشخصيات املهتمة بالشأن.

استشهد ،مساء أمس ،شاب
فلسطيني برصاص العدو
اإلسرائيلي ،عند حاجز جبارة
جنوبي طولكرم شمال الضفة
المحتلة ،بدعوى محاولته
تنفيذ عملية طعن .وأفادت
وزارة الصحة بأن «االرتباط
المدني الفلسطيني» ُأبلغها
باستشهاد مواطن ،لم تعرف
هويته حتى المساء ،عقب
إطالق النار عليهّ .
وادعت وسائل
إعالم عبرية أن الشاب ركض
باتجاه الجنود على الحاجز وهو
يحمل بيده سكينًا .أما في
غزة ،فأفادت وزارة الصحة بأنها
تعاملت مع  69إصابة ،منها
 26بالرصاص الحي ،جراء اعتداء
االحتالل على المتظاهرين شرق
قطاع غزة ،في الجمعة الـ79
من «مسيرات العودة» ،والتي
حملت عنوان «ال للتطبيع».
(األخبار)
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ّ
إسرائيل تثبت االعتقال اإلداري على هبة اللبدي

األردن عاجز عن استعادة أبنائه
في جلسة مغلقة لمحكمة
«عوفر» العسكرية ،صدر
القرار بتثبيت االعتقال اإلداري
لخمسة أشهر في حق
األسيرة األردنية  -الفلسطينية
هبة اللبدي ،على رغم
إضرابها عن الطعام ألكثر من
 25يومًا ،ما يعني أن الجهود
األردنية إلطالق سراحها باءت
باإلخفاق
عمان ــ أسماء عواد
ّ
لم تفلح الجهود التي بذلها األردن لحل
قضية مواطنته هبة اللبدي ( 24عامًا)،
وال ـت ــي أس ــره ــا ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي في
 20آب /أغـسـطــس املــاضــي عـنــد «معبر
ال ـكــرامــة» ،أث ـنــاء توجهها إل ــى فلسطني
املحتلة في زيــارة عائلية ،كونها تحمل
ال ـ ـهـ ــويـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة أيـ ـ ـض ـ ــا .خ ــال
قاس،
التحقيق ،تعرضت اللبدي لتعذيب ٍ
وف ــق إفــادت ـهــا ملـحــامـيــة ش ــؤون األس ــرى
واملـ ـح ــرري ــن ،إذ كـ ــان ي ـت ـ ّـم اسـتـجــوابـهــا
لـســاعــات طويلة فــي األي ــام ال ــ 16األولــى
(مـ ــن ال ـتــاس ـعــة ص ـبــاحــا ح ـتــى الـثــانـيــة
ف ُـج ـرًا) النـ ـت ــزاع اعـ ـت ــراف مـنـهــا بــالـتـهــم
املـ ّ
ـوجـهــة إلـيـهــا ،وهــي «تـهــم فضفاضة»
تتعلق بـ«أمن إسرائيل» .ومنذ البداية،
ّ
هددها املحققون باالعتقال اإلداري مع
تخويفها بصالحية املحكمة بتمديده
كل ستة شهور على مدى سبع سنوات
ون ـصــف س ـنــة ،وم ــن بـعــدهــا مـنـعـهــا من
الـ ــرجـ ــوع إلـ ــى األردن وإب ـق ــائ ـه ــا تـحــت
املراقبة في الضفة املحتلة مع منع أهلها
من زيارتها.
طوال فترة التحقيقُ ،منعت هبة من لقاء
ـام أو حـتــى ال ـتــواصــل مـعــه هاتفيًا،
م ـحـ ٍ
ولم يكن تحويلها إلى االعتقال اإلداري
ً
إال دل ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى صـ ـم ــوده ــا ورف ـض ـه ــا
ّ
االع ـ ـتـ ــراف ب ـ ــأي ت ـه ـمــة .ووف ـ ــق م ـصــادر
معنية بــاملـلــف ،تـتـعــرض الـلـبــدي ج ـ ّـراء
ذل ــك ل ـظــروف اعـتـقــال مهينة فــي سجن
«الجلمة» ،ولذا أعلنت منذ تحويلها إلى
«اإلداري» إضــرابــا مفتوحًا عن الطعام،
أدى إل ــى تــدهــور حالتها الـصـحـيــة ،مع
انخفاض كبير فــي وزنـهــا .حــاول طاقم
الدفاع ،في جلسة تثبيت الحكم اإلداري
األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،اق ـت ــراح عــودتـهــا إلــى
ُاألردن ،بما يعني إف ــراغ التهمة العامة
امل ّ
وجهة لها  -أي «تهديد أمن إسرائيل»
 من مضمونها ،لكن املحكمة العسكريةرفضت هذا االقتراح .ووفق املصادر ،لو

أي من التهم ُامل ّ
كانت ّ
وجهة إلى األسيرة
صحيحة ،لتعرضت الستدعاءات أمنية
ً
فــي عـ ّـمــان أص ــا ،األم ــر ال ــذي لــم يحدث،
خاصة أنه ال نشاط سياسيًا لها .وبعد
تثبيت الحكم ،قالت الخارجية األردنية
إن ال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ــى االعـ ـتـ ـق ــال اإلداري
للمواطنة اللبدي هو «حكم ً باطل وغير
مطالبة ب ــ«اإلفــراج
مقبول ومــرفــوض»،
ِ
الفوري عنها» ،علمًا أنه سبق ملسؤولني
فــي الـسـفــارة األردن ـي ــة ل ــدى تــل أبـيــب أن
ال ـت ـقــوا ه ـبــة ف ــي سـجـنـهــا ل ـكــن م ــن دون
نتيجة.
اللبدي لم تكن األردنية الوحيدة التي
ُ
اعتقلت أخيرًا ،إذ أقدم العدو بالطريقة
نفسها وفــي املـكــان عينه على اعتقال
عـبــد الــرحـمــن مــرعــي ( 29عــامــا) أثـنــاء
تــوج ـهــه إلـ ــى فـلـسـطــن ف ــي الـعـشــريــن
ّ
ووجـهــت املحكمة
مــن الشهر املــاضــي.
العسكرية ،بداية ،تهمة حضور ندوة
داعمة للقدس ضد مرعي ،نفى األخير
حـضــورهــا ،فيما خــرج الـقــاضــي الــذي
ح ـ ّـول عبد الــرحـمــن إلــى «اإلداري» في

األسير الثاني المعتقل
ُحديثًا عبد الرحمن مرعي
مصاب بالسرطان
منذ سنوات

ثاني جلسات محاكمته (نهاية الشهر
امل ــاض ــي) بـتـهـمــة ج ــدي ــدة م ـف ــاده ــا أن
األسير «قد يشكل خطرًا على إسرائيل
في املستقبل» .ومثلما حصل للبدي،
تنتظر مــرعــي فــي الـثــالــث والـعـشــريــن
م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري جـل ـســة مـحــاكـمــة
جــديــدة سيصدر خاللها حكم نهائي
بالتثبيت ،ه ـ ّـدد مــرعــي ،وه ــو مريض
بالسرطان منذ عشر سنوات ،بخوضه
إض ـ ــراب ـ ــا فـ ــي حـ ـ ــال صـ ـ ـ ـ ــدوره .وتـ ـق ــول
عائلة عبد الرحمن إن ابنها قابع في
سجن «عوفر» وممنوع من مهاتفتها،
لـكــن أس ــرى آخــريــن ت ـبــرعــوا بـمــواعـيــد
ات ـ ـصـ ــاالت ـ ـهـ ــم بـ ــذوي ـ ـهـ ــم ل ـي ـخ ـب ــروه ــا
بإصابته بمرض جلدي نادر.
مــن جهتها ،استدعت وزارة الخارجية
األردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــائـ ــم بـ ــأع ـ ـمـ ــال ال ـس ـف ـي ــر
ّ
اإلسرائيلي لدى ّ
عمان ،وسلمته مذكرة
احـتـجــاج عـلــى اعـتـقــال الـلـبــدي ومــرعــي،
طالبت فيها بـ«توفير ظــروف احتجاز
م ــائـ ـم ــة لـ ـهـ ـم ــا ،ومـ ـ ــراعـ ـ ــاة اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات

لم تفلح المحاوالت األردنية «الناعمة» حتى في تحسين ظروف اعتقال االثنين (من الويب)

القانونية السليمة بما يتفق مع القانون
ُ
ال ـ ــدول ـ ــي» .كـ ــذلـ ــك ،طـ ـل ــب مـ ــن ال ـس ـف ــارة
األردنـ ـي ــة ل ــدى ت ــل أب ـيــب إجـ ــراء زيـ ــارات
دوري ــة لهما فــي أمــاكــن اعتقالهما ،لكن
السلطات اإلسرائيلية لــم تستجب ّ
ألي
من مطالب ّ
عمان .وإذ يصعب القول إن
اعتقال مرعي واللبدي جاء في وقت غير
مناسب للعالقات بني الطرفني ،بالنظر
إلـ ــى أن ق ـض ـيــة األسـ ـ ــرى األردن ـ ـيـ ــن في
سجون الـعــدو ليست جــديــدة (باعتقال
م ــرع ــي وص ـ ــل عـ ــددهـ ــم إل ـ ــى  22أس ـي ـرًا
وأسـيــرة ،سبعة منهم من ذوي األحكام
ال ـعــال ـيــة ،أي م ــن تـسـعــة م ــؤب ــدات حتى
 36سـنــة) ،إال أن التصعيد اإلسرائيلي
يثير تساؤالت عن ّ
تعمد إحــراج األردن،
والس ـي ـم ــا ف ــي ذك ـ ــرى تــوق ـيــع «ات ـفــاق ـيــة
ّ
الـســام» (تـحــل فــي الـســادس والعشرين
الجاري).
من الشهر
ّ
حـ ـت ــى اآلن ،تـ ـف ــض ــل املـ ـمـ ـلـ ـك ــة األطـ ـ ــر
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وت ـت ـج ـنــب الـتـصـعـيــد
واستخدام أوراق الضغط التي لديها،
ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مـ ــن س ـح ــب ال ـس ـف ـي ــر األردن ـ ــي
ّ
وإعادته إلى عمان (آخــر مرة استدعى
األردن س ـ ـف ـ ـيـ ــره ك ـ ــان ـ ــت عـ ـ ـ ــام 2015
ولثالثة شـهــور) ،أو الطلب مــن البعثة
الــدبـلــومــاسـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـغ ــادرة،
أو حـ ـت ــى الـ ـتـ ـل ــوي ــح ب ـت ـج ـم ـيــد ال ـع ـمــل
خصوصًا أنها
بــاالتـفــاقــات املـشـتــركــة،
ً
في موقع قوة وال تهم ملموسة في حق
مواطنيها هذه املرة .في املقابل ،يظهر
الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي أنـ ــه ي ـت ـعــامــل مــع
اللبدي ومــرعــي وغيرهما مــن األســرى
األردن ـي ــن بوصفهم فلسطينيني ،مع
أنهم من َح َملة الرقم الوطني األردنــي
وب ـط ــاق ــة إحـ ـص ــاء ال ـج ـس ــور ال ـص ـف ــراء
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـ ـهـ ــويـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
وه ـ ـ ــؤالء ال ت ــوج ــد إح ـ ـصـ ــاءات عـلـنـيــة
رسمية بخصوصهم فــي اململكة ،لكن
ت ـقـ ّـدر أع ــداده ــم بــربــع مـلـيــون شخص.
وت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ك ـثـيــريــن من
مــوظ ـفــي الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ومــن
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـبـ ــاس،
يحملون الجنسية األردن ـيــة والهوية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي آن ،ل ـكــن م ــع ذل ــك لم
تـ ـح ـ ّـرك ال ـس ـل ـطــة ســاك ـنــا ت ـج ــاه قضية
اللبدي ومرعي بوصفهما فلسطينيني
ً
أصال.
االهتمام الشعبي الكبير بقضية اللبدي
على وجه الخصوص زاد الضغوط على
عـمــان ،وفــي الــوقــت نفسه أع ــاد تسليط
الـضــوء على قضية املعتقلني اإلداري ــن
ع ـ ــام ـ ــة ،واألسـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ــذي ـ ــن ي ـخ ــوض ــون
إضرابًا عن الطعام بعيدًا عن ّ
أي اهتمام
إعالمي بهم ،وهم إضافة إلى هبة :أحمد
غنام ( 98يومًا على التوالي) ،إسماعيل
علي ( 91يومًا) ،طارق قعدان ( 81يومًا)،
أح ـ ـمـ ــد زهـ ـ ـ ـ ــران ( 27ي ـ ــوم ـ ــا) وم ـص ـعــب
الهندي ( 26يومًا).

