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الوطن � /سيا�سة

فيون يبدي ا�ستعداده للتعامل مع الو�ضع الجديد في �سورية ..ومو�سكو و�أنقرة ت�شددان على االلتزام بالهدنة

كيري :ق�صف الموقع الع�سكري ال�سوري كان خاطئ ًا ..ولم نبد�أ «الربيع العربي»

وزير الخارجية األميركية يقول إنّ الحرب في سورية
هي حرب مر ّكبة ،مؤ ّكدا ً أنّ الحفاظ على قيادة الواليات
المتحدة المتقدّمة في العالم ينطوي عليه االنخراط مع
كا ّفة األطراف.
قال وزير الخارجية األميركية جون كيري ،أمس ،إنّ
الحرب في سورية هي حرب مر ّكبة تنخرط فيها عدّة
أطراف إقليميّة ودولية ،وك ّل منها لها مصالحها الخاصة.
وفي كلمة له أمام «معهد السالم األميركي» ،قال كيري
في سياق حديثه عن تدهور العالقة الروسية األميركية
سبُل ح�� ّل األزم��ة السوريّة ،إنّ القصف األميركي
ح��ول ُ
«الخاطئ» لموقع عسكري سوري قرب مطار دير الزور هو
ما قاد روسيا لالعتقاد بأنّ الواليات المتحدة لم تكن جادّة
في فصل اإلرهابيّين عن المعارضة المعتدلة.
من جه ٍة أخرى ،قال كيري« :لم نبدأ «الربيع العربي»،
ولم يكن باستطاعتنا إيقافه» بحسب تعبير .وأوضح وزير
الخارجية األميركية أنّ المجموعات المتط ّرفة تستثمر في
الجيل الشاب وتقدّم له مساعدات مالية وتعزله نفسيا ً
عن بيئة المنزل ،وحين يكبر يصبح آلة لتنظيم الجيل
التالي ،ولديه خطة طويلة تمت ّد لـ  35عاماً ،مضيفاً« :هذا
فحوى ما ح ّذرني منه وزير خارجية إحدى دول أفريقيا
الشمالية».
من جهته ،وبشأن الوضع في الشرق األوس��ط ،قال
ّ
المرشح في االنتخابات الرئاسية المرتقبة
فرانسوا فيون،
في فرنسا ،إنّ «الوضع في سورية حال ّيا ً يتغيّر .مهما
كان ،ك ّنا مسرورين أو ممتعضين لذلك .ويمنح ذلك فرنسا
إمكانيّة المشاركة في العمليات بنشاط».
وأبدى استعدادا ً للتعامل مع هذا الواقع الجديد ،قائالً:
«أريد أن تستعيد فرنسا موقعها كدولة تعمل في الساحة
الدولية بشك ٍل مستق ّل ،وتأخذ موقعها بين األميركيّين
والروس ،بين الس ّنة والشيعة».
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن اتصال
هاتفي جرى بين وزير الخارجية سيرغي الفروف ونظيره
التركي مولود جاويش أوغلو الثالثاء ،ش��دّدا فيه على
ضرورة االلتزام بالهدنة في سورية.
وأك ّد ك ّل من الفروف وأوغلو على أهمية التعامل بشك ٍل
ب ّناء مع التحضير للقاء أستانا.
وجد ّد ك ّل من وزيري الخارجية الروسية والتركية عزم
موسكو وأنقرة االستمرار في مكافحة اإلرهاب.
على صعيد مؤتمر الحوار السوري السوري ،المزمع
عقده في أستانا ،ص�� ّرح مصدر دبلوماسي روس��ي أنّ

الدعوة للمشاركة في االجتماع حول سورية في أستانا
يوم  23كانون الثاني الحالي ،س ُترسل قريبا ً إلى المبعوث
الخاص لألمم المتحدة لسورية ستيفان دي ميستورا.
وقال المصدر من مجموعات العمل الخاصة بسورية
في جنيف« :لم ُترسل الدعوة بعد ..س ُترسل إلى مبعوث
األمم المتحدة الخاص إلى سورية ،ستيفان دي ميستورا،
في المستقبل القريب».
س���ي���اق م�� ّت��ص��ل ،أع��ل��ن��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
وف���ي
ٍ
ال��ك��ازاخ��س��ت��ان��ي��ة ع��ن ان��ت��ه��اء التحضير الستضافة
المفاوضات السوريّة برعاية روسيا وتركيا وإيران واألمم
المتحدة.
الجدير بالذكر ،أنّ الرئيس الروسي فالديمير بوتين أعلن
التوصل إلى اتفاق بين أطراف
في كانون أول عام ،2016
ّ
النزاع في سورية حول وقف إط�لاق النار ،واالستعداد
لمفاوضات سالم في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
بدوره ،أبدى رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان
نزاربايف ،دعمه لمبادرة إجراء المفاوضات «السورية-
السورية» في أستانا ،وأعرب عن استعداد بالده لتأمين
منصة لهذه المفاوضات.
ّ
السياق ،ق��ال رئيس جبهة التغيير والتحرير
وف��ي ِّ
السوريّة المعارضة ق��دري جميل ،إنّ دع��وات أستانا

قطع المياه عن المدن
والنا�س ...ماركة تركيّة بامتياز
} سماهر الخطيب
ال يمكن النظر إل��ى االنتصار ال��ذي تح ّقق في حلب إلاّ
باعتباره محسوبا ً فقط للجيش السوري وحلفائه في ظ ّل
إصرار القيادة السور ّية على حسم معركة حلب.
وليس صحيحا ً أنّ تركيا تخلّت عن المجموعات اإلرهابية
في شرق حلب ،بل هي أدركت أنّ القرار السوري حاسم
سجلت
لجهة تحرير المدينة من المجموعات اإلرهابية ،لذا ّ
انعطافة مرنة باتجاه الروس واإليرانيّين لتأمين انسحاب
المجموعات اإلرهابية ،والمعلومات تؤ ّكد أنّ من كان يقود
تلك المجموعات ضباط أتراك ومن دول أخرى.
وعليه ،فإنّ تركيا ذهبت مرغمة لالستثمار في هزيمة
مجموعاتها اإلرهابية ،فكان اتفاق وقف النار وضمنت
ه��ي المجموعات ت��ل��ك ،وك���ان ات��ف��اق ال��ذه��اب إل��ى أستانا
للحوار.
بعد هزيمتها وحلفائها وأدواتها في حلب ،لم تعد تركيا
تمتلك أوراق����ا ً ضاغطة ك��ب��ي��رة ،ل��ذل��ك ل��ج��أت إل��ى الروس
نهج
وضمنا ً اإليرانيّين .لكنّها في المقابل ،لم تتخ ّل عن ِ
التصعيد والتخريب ،وف��ي ه��ذا السياق يأتي قطع مياه
وادي بردى من قِبل المجموعات اإلرهابية عن نحو ستة
ماليين نسمة في دمشق .علما ً أ ّنه سبق لهذه المجموعات
أن فعلت األمر ذاته بقطع المياه عن مدينة حلب.
هنا تتبادر إل��ى أذه���ان الكثيرين أسئلة ع��دي��دة؛ لماذا
قطع مياه وادي بردى عن دمشق في هذا الوقت تحديداً؟
وأي انعطافة تركيّة
وما هي غاية المجموعات اإلرهابية؟ ّ
طالما أنّ تركيا ضمنت تلك المجموعات؟
ال ش ّ
��ك أنّ ال��دول��ة السورية التي صمدت في مواجهة
الحرب اإلرهابية الكونيّة على مدى ستة أعوام ،تستطيع
أن ت��تّ��خ��ذ اإلج����راء ال��م��ن��اس��ب ال���ذي ي��ح��ول دون تعطيش
دم��ش��ق وس��ك��ان��ه��ا ،إنْ ك��ان م��ن خ�لال ت��أم��ي��ن ال��م��ي��اه من
اآلب��ار اإلرتوازية ،أو من خالل معركة طرد اإلره��اب من
منطقة وادي ب��ردى ،وه��ذا أمر يدركه رع��اة اإلره��اب ،ما
يضع أمر قطع المياه عن دمشق محاولة تركية لتقويض
يفسر الحملة المدروسة
م��ا ت�� ّم ال��ت ّ
��وص��ل إل��ي��ه ،وه��ذا م��ا ّ
التي تشاركت فيها تركيا والمجموعات اإلرهابية ،لجهة
بالتنصل من االتفاق اآلنف الذكر ،إذا ما استم ّر
التهديد
ّ
الجيش السوري في تقدّمه باتجاه مناطق وادي بردى.
إنّ قرارا ً بحجم قرار قطع المياه عن دمشق وس ّكانها،
معروفة تبعاته وتداعياته ،ال يمكن أن تتّخذه المجموعات
اإلرهابية من دون أمر عمليات خارجي ،وتحديدا ً
تركي،
ّ
فقطع المياه عن ماليين البشر جريمة ض ّد اإلنسانية.
حين نتحدّث عن قطع المياه عن المدن والناس ،تحضر
تركيا كدولة تتبع هذه السياسة ،فهي قطعت م�� ّرات عدة
مياه نه َري دجلة والفرات عن الشام والعراق ،ما أحدث
نقصا ً حا ّدا ً في بحيرة األسد التي تغ ّذي عدّة مدن سورية،
وهو ما اعتُبر وقتذاك تهديدا ً لمق ّومات الحياة في سورية
ومحاصرة المواطنين في أبسط حاجاتهم الحياتيّة.
وإل���ى السياسة التركية ال��م��ع��روف��ة ب��ه��ذا الخصوص،
فإنّ دفع المجموعات اإلرهابية لقطع المياه عن دمشق،
معناه أنّ تركيا ل��م تقطع م��ع األم��ي��رك��يّ��ي��ن ،وه��ي تعتمد
س��ي��اس��ة ال��ت�لاع��ب وال��ل��ع��ب ع��ل��ى ال��ح��ب��لَ��ي��ن ،وت��ن��ت��ظ��ر من
الواليات المتحدة األميركية أن ُتعيد النظر في عالقاتها
مع المجموعات الكردية ،ومؤازرتها في معركة السيطرة
على مدينة الباب .وهي تل ّقت إش��ارة أميركية ،حيث أ ّكد
المتحدّث العسكري ِباسم «التحالف الدولي ض ّد اإلرهاب»
الكولونيل جون دوريان استعدا َد التحالف لدعم عمليات
الجيش التركي في شمال س��وري��ة .وح��رص الكولونيل
األميركي في تصريحه األخير على تأكيد أهميّة قاعدة
أنجرليك التركية بالنسبة لعمليات التحالف الدولي ،علما ً
أنّ دوريان نفسه كان أ ّكد في م ّرات سابقة أنّ التحالف ال
يدعم عمليّة «درع الفرات» التي تقوم بها تركيا.
ما تقدّم ،يوضح أنّ تركيا ال ت��زال تلعب دورا ً خطيرا ً
ومتمسكة بدعم اإلرهاب ،وهي تحاول أن تح ّول ضعفها
ّ
وفشلها إل��ى أوراق ق��وة لتضمن مكانا ً لها ف��ي صفوف
الرابحين ...لكن ما هو مؤ ّكد أنّ سياساتها لن تجني لها
سوى الخيبة والفشل.

ُو ّجهت فقط لمم ّثلي الفصائل المسلّحة برعاية تركيّة.
وأشار جميل إلى أنّ وجود وفود متعدّدة للمعارضة
السورية يمنع فعليا ً وعمليا ً المحادثات المباشرة،
مضيفاً« :لم ُترسل لنا دعوات لمؤتمر أستانا ،وننتظر أن
ينجح تثبيت وقف إطالق النار لبدء محادثات جنيف».
كما أوضح جميل أنّ نجاح مفاوضات جنيف بجولتها
الجديدة يرتبط بتشكيل وفد واحد للمعارضة السوريّة.
ميدان ّياً ،استهدف الطيران السوري بسلسلة من الغارات
م��واق��ع وت��ح�� ّرك��ات مسلّحي تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي
في قرية الجفرة ومحيطها في ريف دير الزور الجنوبي
الغربي وحويجة المريعية وجبال الثردة وشرق المطار
السياق،
جنوبي المدينة ،مح ّق ًقا ً إصابات مؤ ّكدة .وفي ّ
نصب الدفاع الوطني كمينا ً ق��رب قرية الهرط الغربي
بريف مدينة سلمية في ري��ف حماه الجنوبي الشرقي
أوقع مسلّحين قتلى ،فيما ُ
ضبطت شاحنة مح ّملة بطائرة
استطالع وكميّات كبيرة من الذخيرة.
هذا ،وما زالت المجموعات المسلّحة تواصل اعتداءاتها
اليومية بحق المدنيّين العُ َّزل في بلد َتي كفريا والفوعة
المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي ،حيث سقط عدد
من قذائف الهاون وأسطوانات الغاز على بلدة الفوعة
مصدرها مواقع ب ّنش المجاورة.

وفي ريف الرقة الغربي ،أفادت تنسيقياّت المسلحين
أنّ تنظيم «داعش» استعاد السيطرة على قرية جعبر مع
القلعة األثريّة بالكامل وقرية سويدية ،بعد اشتباكات
مع «قوات سورية الديمقراطية» .بالمقابل ،ذكرت مواقع
كردية أنّ «القوات» صدّت هجوما ً لمسلّحي التنظيم على
قرية جب شعير جنوب شرقي بلدة عين عيسى في ريف
الرقة الشمالي الشرقي لدى محاولة التنظيم استعادة
السيطرة عليها ،وأوق��ع��وا إص��اب��اتٍ مؤ ّكدة في صفوف
المهاجمين.
وباالنتقال إلى الجنوب السوري ،أعلنت تنسيقيّات
المسلّحين عن مقتل أحد «الناشطين اإلعالميّين» التابع
للمجموعات المسلّحة المدعو «أبو عبادة الحمصي» عند
أطراف مدينة طفس في ريف درعا الشمالي ،بعد اختطافه
قبل  4أيام من قبل مسلّحين مجهولين.
وأ ّما في شرق حلب ،كشف خبراء إزالة األلغام الروس
حي بأكمله،
عن مخزن لقذائف يدويّة الصنع تكفي لنسف ّ
حيث ّ
فخخ المسلّحون المخزن قبل انسحابهم بشبكة
تفجير أساسيّة واحتياطيّة ،واستطاع الخبراء إبطال
مفعول شبكة تفخيخ القذائف التي كانت بداخله قبل نقلها
إلى خارج األحياء السكنيّة وإتالفها.
وكانت القيادة العامة للجيش وال��ق��وات المسلحة
ال��س��وري��ة ،أعلنت سابقاً ،ع��ن وقفها الشامل لألعمال
القتالية فوق جميع األراض��ي السورية ،اعتبارا ً من ليل
الخميس  -الجمعة الموافق  30كانون األول عام ،2016
واستثنت في بيانها من هذا القرار ،تنظيمَي «داعش» و
«جبهة النصرة» اإلرهابيَّين والمجموعات المرتبطة بهما،
مشير ًة إلى أنّ هذه الخطوة تأتي بهدف تهيئة الظروف
المالئمة لدعم الح ّل السياسي لألزمة في سورية.
السياق الميداني ،ذكرت مصادر أمس أنّ عملية
وفي ِّ
اإلن��زال التي قامت بها الواليات المتحدة ووحدة تابعة
لـ«قوات سورية الديمقراطية» فشلت في تحقيق أهدافها
المرسومة لها.
وأ ّكدت المصادر أنّ المروحيات العسكرية انطلقت من
قاعدة «الرميالن» الجوية وكانت محميّة بطائرات حربية،
الهدف المرسوم لها كان محاولة القبض على قادة لتنظيم
«داع��ش» بالقرب من محطة «الكبر» ،مشيرين إلى فشل
العملية في أسر أيّ أحد من المسلّحين.
وأشارت المصادر إلى أنّ «األميركيّين حاولوا التغطية
على فشل العملية ،عن طريق التقليل من أهميّتها ،وقد
استم ّرت لمدة ساعتين من دون تحقيق المرج ّو».

حي ال�سكر �شرق المو�صل بالكامل وترفع العلم على مبانيه
القوات العراقية
ّ
تحرر ّ

العبادي :عالقتنا ب�أنقرة لن ّ
تتقدم
من دون ان�سحاب ق ّواتها من �أرا�ضينا

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسالة
ّ
إلى أهل الموصل الثالثاء ،قائالً إنّ «تفجير «داعش»
لجسور المدينة لن يمنعنا من تحريرها» ،مؤ ّكدا ً أنّ
هناك انهيارا ً كبيرا ً يشهده تنظيم «داعش» في مدينة
الموصل.
وأ ّك��د العبادي أنّ عملية تحرير قضاء الحويجة
ستنطلق قريبا ً في ظ�� ّل االنهيار الكبير في صفوف
«داعش».
العبادي أش��ار إلى أنّ «داع��ش» يحاول تعويض
هزائمه في الموصل باستهداف المدنيّين عبر التفجيرات
األخيرة ،مضيفا ً أنّ نسبة الخطر في س ّد الموصل ضئيلة
جداً ،وليست كما يص ّورها البعض.
وقال العبادي إ ّنه أبلغ نظيره التركي ،بن علي يلدريم،
بأنّ عالقة بغداد وأنقرة لن تتقدّم من دون سحب القوات
التركية من األراض��ي العراقية« .نحن النريد تصفير
العالقات مع الدول المجاورة ،بل نسعى إلى تطويرها
ونقلها إلى مستويات متقدمة» ،بحسب العبادي الذي
ّ
المنظمة وإرهاب «داعش» يم ّثالن
أشار إلى أنّ الجريمة
خطرا ً واحدا ً يهدّد المجتمع.
وأوضح رئيس ال��وزراء العراقي أنّ عدد النازحين
بسبب الحرب أق�� ّل من المتو ّقع ،ولدينا اإلمكانات
الستقبال المزيد منهم.
حي
ميدان ّياً ،أعلنت القوات العراقية أمس تحرير ّ
السكر شرق مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش»
بالكامل.
وص ّرح قائد عمليات «قادمون يا نينوى» عبد األمير
يارالله في بيان ،بأنّ «ق��وات جهاز مكافحة اإلرهاب
حي السكر» ،مؤ ّكدا ً
رفعت العلم العراقي على مباني ّ
القضاء على عدد من مسلّحي التنظيم هناك.
وق��ال ضباط في الموصل ،إنّ ال��ق��وات العراقية

الخاصة ح ّققت مزيدا ً من التقدّم وطردت المسلحين من
حي البلديات في الشرق ،لتقترب من االلتحام بوحدات
ّ
قريبة للجيش .وع ّزز ذلك التقدّم السيطرة على عدد من
األحياء القريبة من أطالل موقع نينوى اآلشوري األثري
شرق النهر.
وستكون المنطقة المستهدَفة القادمة هي جامعة
الموصل ،التي ُت��ع�� ّد ذات موقع استراتيجي مهم،
والسيطرة عليها س ُتتيح السيطرة كذلك على الغابات
القريبة ومج ّمع القصور الرئاسية.
وكان التنظيم قد أ ّكد استخدامه لمختبرات الجامعة
في صناعة أسلحة بيولوجية وتخزين مواد كيميائية،
كما أعلنت األمم المتحدة وقتها أنّ المسلّحين استولوا
على م��واد نوويّة ُتستخدم في األبحاث العلمية في
الجامعة في العام .2014
ورغ��م أ ّن��ه من المستبعد أن ُتتيح تلك المواد إلى
تصنيع أسلحة ،ف��إنّ التنظيم ش��نّ ،وأكثر من مرة،
هجمات بصواريخ تحتوي على غاز الخردل السا ّم على
القوات الحكومية العراقية والبيشمركة الكرديّة.
م��ن جهته ،ق��ال العقيد عبد األم��ي��ر المحمداوي،
المتحدّث باسم وحدات االستجابة السريعة ،إنّ القوات
وحي
حي فلسطين
ّ
الحكومية ش ّقت أمس طريقها داخل ّ
سومر جنوب شرقي الموصل ،لكنّ عناصر التنظيم كانوا
يطلقون النار على المدنيّين الذين يحاولون الفرار.
وأضاف المحمداوي ،أنّ العائالت عندما ترى القوات
العراقية قادمة تف ّر من المناطق التي يسيطر عليها
التنظيم باتجاه القوات وهي تل ّوح برايات بيضاء ،ليبدأ
اإلرهابيّون قصفهم بقذائف المورتر والقنابل الحارقة
حي ينسحب منه
ويطلقون النار عليهم ،متابعا ً أنّ أيّ ّ
التنظيم يقوم بقصفه عشوائيا ً وبشك ٍل ثقيل.
ومنذ استئناف العمليات العسكرية الخميس

الماضي في شرق الموصل ،تم ّكنت القوات العراقية
من السيطرة على مناطق جديدة والوصول إلى الضفة
الشرقية من نهر دجلة الذي يقسم المدينة إلى شطرين.
وسيُتيح الوصول إلى النهر للقوات العراقية أن تبدأ
هجمات على األحياء الغربيّة التي ال تزال تحت سيطرة
التنظيم.
وكان مصدر أفاد بأنّ قوات الحشد الشعبي د ّكت
موقعا ً لـ«داعش» بصواريخ الكاتيوشا ،يتواجد فيها
أكثر من عشرين عنصرا ً تابعا ً للتنظيم في منطقة
حويجة مسيّرة ضمن قاطع عمليّات سام ّراء.
وأشار المصدر إلى أنّ العملية ت ّمت وفق معلومات
استخباراتية عن مكان المضافة أوردتها استخبارات
الحشد الشعبي «سرايا السالم» لعناصر اإلسناد ،وأنّ
عناصر «داعش» الذين كانوا ينوون استهداف القطعات
األمنيّة المرابطة شرق سام ّراء المقدّسة.
من جهته ،قال قائد الشرطة االتحادية الفريق رائد
شاكر ج��ودت ،إنّ الشرطة اقتربت من تحرير المثلث
الجنوبي في الساحل األيسر للموصل بالكامل ،مضيفاً:
«العدو يفقد القدرة على المقاومة ،ويلجأ للقصف
العشوائي باستهداف المناطق السكنيّة لالنتقام من
أهالي الساحل األيسر».
وفي وقتٍ سابق ،أُفيد بأنّ القوات العراقية تم ّكنت
من تحرير مسجد الصائغ شرق الموصل ،في حين
حي األندلس حيث تدور اشتباكات عنيفة مع
تتقدّم إلى ّ
«داعش».
حي األندلس ،إضافة إلى
وتدور حرب شوارع في ّ
قصف لمواقع «داعش» خلف التلّة األثريّة.
المصادر الميدانية أ ّكدت أنّ القوات العراقية تتقدّم
في عمق الموصل ،وت��ح�� ّرر  80في المئة من شرق
المدينة.

رام اهلل لترامب� :س ُنعيد النظر في االعتراف بـ«�إ�سرائيل»
قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى مق ّرب من رئيس السلطة محمود عباس
أمس ،إنّ نقل السفارة األميركية من «تل أبيب» إلى القدس سيؤدّي إلى إعادة النظر
في اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني.
وقال محمد إشتية ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح« :إذا ت ّم اإلعالن عن نقل
السفارة األميركيّة من «تل أبيب» للقدس ،فس ُنعيد النظر في االعتراف بالكيان
الصهيوني ،وسنن ّفذ خطوات احتجاجية أخرى متعلّقة بكامل المسار السياسي..
ونحن نتحدّث عن إجراءات وليس تهديدات».
واعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني في العام  1993عند
التوقيع على اتفاقية أوسلو بين الجانبَين.
وقال إشتية في مؤتمر صحافي في رام الله« :الحديث عن نقل السفارة األميركية
التفاوضي
للقدس يعني نهاية ح ّل الدولتين ،ويعني بالنسبة لنا انتهاء المسار
ّ
وإغالق الباب كل ّيا ً أمام المفاوضات».
وأضاف «أ ّننا نأمل أن ال يُعلن الرئيس األميركي الجديد دونالد ترامب في خطاب

تنصيبه في  20الحالي عن نقل السفارة من «تل أبيب» إلى القدس».
وأوضح إشتية أنّ «القيادة الفلسطينية ال تعلم شيئا ً عن السياسة الخارجية
لإلدارة القادمة ...سمعنا من بعض الدوائر في الواليات المتحدة ومن دبلوماسيّين
َ
المنتخب سيُعلن عن نقل السفارة خالل حفل
وأصدقاء ،أنّ الرئيس األميركي
التنصيب».
وأعلن دونالد ترامب خالل حملته االنتخابية عن نيّته نقل السفارة األميركيّة من
«تل أبيب» إلى القدس.
وقال إشتية« :نحن من جانبنا نأمل أن ال يقوم الرئيس ترامب بهذه الخطوة».
وأضاف« :الرئيس محمود عباس بعث رسالة إلى الرئيس ترامب يطلب عدم نقل
السفارة ،مؤ ّكدا ً على خطورة ذلك».
وشارك عشرات الفلسطينيّين في وقفة دعت إليها القوى الوطنية واإلسالمية في
مدينة رام الله ،احتجاجا ً على إمكانيّة نقل السفارة األميركيّة من «ت ّل أبيب» إلى
القدس.
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ّ
المتوقع بعد عملية المكبر...؟
ما
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلذة
واض����ح ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة أنّ ك��� ّل أل�����وان ال��ط��ي��ف السياسي
«اإلسرائيلي» الحزبي والحكومي ُتجمع على أنّ الح ّل في مدينة
القدس أمني ـ عسكري وليس حالً سياسياً ،فالح ّل السياسي
في عرف الحكومة الصهيونية يعني التنازل أمام ما يس ّمونه
«إره��اب��اً» ...على الرغم من أنّ هذه الحكومة منذ هبّة الشهيد
محمد أبو خضير في تموز  2014 /وحتى اللحظة ،ج ّربت
ك ّل أشكال القمع والتنكيل بحق المقدسيّين وأهالي الشهداء،
من هدم منازل ،طرد وإبعاد خارج مدينة القدس ،إغالق منازل
وم��داخ��ل ال��ق��رى بالمك ّعبات اإلسمنتيّة وال��س��وات��ر الترابية،
احتجاز جثامين ال��ش��ه��داء ،القتل ب��ال��دم ال��ب��ارد والتصفيات
الجسدية ،ال��ح�� ّد م��ن حرية التنقل وال��ح��رك��ة واإلب��ع��ادات عن
األقصى ،االعتقاالت بالجملة والمستهدفة الشبان والفتيان
وحتى األط��ف��ال إل���خ ...من اإلج���راءات والعقوبات الجماعية،
ولكن ك ّل ذلك لم يو ّفر األمن واألمان للمستوطنين الصهاينة،
وه��ذه العملية وغيرها من العمليات وأش��ك��ال المقاومة التي
يخوضها المقدسيّون والفلسطينيّون ض�� ّد المحتل ،ترسل
موحدة وهي محتلّة
رسائل واضحة للصهاينة بأنّ القدس غير ّ
وفق القانون الدولي .هذا القانون واالتفاقيات الدولية التي ال
تريد ال «إسرائيل» وال أميركا تطبيقها أو االلتزام بها كمدخل
ل��ح�� ّل س��ي��اس��ي ،حتى األص���وات ال��داع��ي��ة م��ن أع��ض��اء كنيست
وجنراالت عسكريين وأمنيّين ووزراء سابقين لالنفصال عن
س ّكان القدس الشرقية ،هي ال تأتي في إطار ح ّل سياسي أو
االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل
والخالص من المحت ّل ،بل التخلّي عن أكبر عدد من المقدسيّين
وحشرهم ب��ج��دران ع��زل عنصري م��ن أج��ل الحفاظ على ما
يس ّمونه بنقاء يهود ّية القدس.
العقوبات التي أق ّرها «الكابينت» الصهيوني ،وفي مقدّمتها
ه���دم ب��ي��ت الشهيد واع��ت��ق��ال ك��� ّل م��ن ي��ب��دي ف��رح��ه بالعملية،
باإلضافة الى زيادة عدد الحواجز الشرطيّة واألمنيّة وقوات
ال��ش��رط��ة وح���رس ال��ح��دود ف��ي منطقة ال��ق��دس ،والعقوبات
ال��ج��م��اع��ي��ة م��ث��ل إغ��ل�اق م��داخ��ل ال��م��ك��ب��ر وغ��ي��ره��ا م��ن القرى
المقدسيّة بالمكعبات اإلسمنتية واالعتقاالت ،وتشديد األحكام
على المعتقلين وتسريع عمليات ه��دم المنازل تحت ذريعة
ال��ب��ن��اء غ��ي��ر ال��م ّ
��رخ��ص ،وم��ط��اردة المقدسيّين ف��ي تفاصيل
حياتهم اليومية اقتصاديا ً واجتماعيّا ً وغيرها م��ن عمليات
القمع والتنكيل بالمقدسيّين ،يجري العمل بها وتطبيقها بعد
ك ّل عملية تحدث في القدس ،ويستهدف المقدسيّين بالمزيد
من العقوبات الجماعية ،ويتبارى قادة حكومة االحتالل من
أجل كسب و ّد وثقة الجمهور الصهيوني والمستوطنين في
أ ّيهم سيتّخذ عقوبات أش ّد بحق المقدسيّين ،حتى ينال مقاعد
أكثر في االنتخابات الصهيونية المقبلة ،وهم جميعا ً يدركون
أنّ ال ح�� ّل أمنيّاً ،فمهما قالوا وص��رخ��وا وص�� ّرح��وا يوميا ً أنّ
القدس
موحدة وعاصمة لدولة االحتالل ،فالواقع يؤ ّكد بأنّ
ّ
موحدة ،والقانون الدولي يقول إنّ القدس الشرقية
القدس غير ّ
محتلّة ،ولع ّل القرار األخير لمجلس األمن الدولي الذي أ ّكد على
عدم شرعية االستيطان ودعا حكومة االحتالل إلى وقفه في
القدس والضفة الغربية ،وكذلك القرار الذي ا ّتخذته أيضا ً لجنة
التراث العالمي التابعة لليونسكو قبل ذلك ،بأنّ ك ّل اإلجراءات
الصهيونية في البلدة القديمة ومحيطها غير شرعيّة ومخالفة
للقوانين واالتفاقيات الدولية .هي رسائل واضحة لحكومة
االح��ت�لال ،ال اع��ت��راف بشرعيّة ال��ض�� ّم للقدس وال��ق��دس غير
موحدة ،ونقل سفارة أميركا أو غيرها من السفارات من «تل
ّ
أبيب» إلى القدس ،على الرغم من خطورته واعتباره انقالبا ً
على القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة التي تن ّظم السلم
واألمن في المنطقة ،فهذا ليس من شأنه شرعنة احتاللها ،بل
دى
هذا من شأنه
صب الزيت على النار ودفع الصراع نحو ُم ً
ّ
وسقوف أعلى في فلسطين والمحيط العربي ،فعلى الرغم
من حالة االنهيار العربي ،وال��دخ��ول في ال��ح��روب المذهبية
والطائفية وتراجع االهتمام بالقضية الفلسطينية .فالقدس
ّ
محط إجماع عربي وإسالمي ،ال يمكن ألحد أن يتخلّى
تبقى
تمس بطابعها العربي ـ اإلسالمي.
عنها أو يقدّم تنازالت ّ
جزء من القيادة األمنيّة الصهيونية خلص إلى قناعات بأنّ
استهداف الفتية والشبان من ح َملة السكاكين بالقتل ،من شأنه
أن يدفع نحو المزيد من العمليات ،وكذلك هناك من خلص إلى
نفس النتيجة في قضية العقوبات الجماعية وه��دم البيوت.
ول��ك��ن حتى ه��ذه اللحظة ل��م نشهد ،ال م��ن اليسار أو اليمين
الصهيوني ،من يقول دعونا نج ّرب طريق الحلول السياسية
واالع��ت��راف بحقّ ه��ذا الشعب أن يحيا بحر ّية وسالمة وأمن
بعيدا ً من االحتالل ،فأقصى ما يت ّم طرحه هو االنفصال من
طرف واحد ،من دون االتفاق على ح ّل سياسي.
القمع والتنكيل بالمقدسيّين وانسداد أفق العملية السياسية،
تفجر األوض��اع على شكل هبّات
كلّها عوامل ضاغطة اتجاه ّ
شعبية جماهيرية ،أغلب عمليّاتها كانت في اإلط��ار الفردي
أو ما ُيطلق عليه االحتالل «الذئب» المنفرد ،وهي تعلو حينا ً
وتهبط حينا ً آخر ارتباطا ً بشدّة القمع واإلج���راءات التنكيليّة
والعقوبات الجماعية «اإلسرائيلية» .وهذه العمليات التي تحمل
الطابع العفوي وال��ف��ردي ،ال توجد لها حواضن تنظيميّة أو
ّ
مؤطرة تقودها .ومن الواضح أنّ عملية الشهيد القنبر
قيادة
السياق ،والتي حاول االحتالل أن يربط بينها وبين
أتت في هذا ِّ
تنظيم «داعش» ،لكي يح ّقق مجموعة أهداف بالقول إنّ اإلرهاب
واحد في تركيا ،في العراق ،في باريس ،في لندن ...وكذلك في
القدس .أي يريد أن يج ّرم النضال الوطني الفلسطيني ويعطيه
صفة اإلره��اب ،لكي يأخذ مشروعيّة دولية في تنفيذ حروب
ّ
مرشحة
ع��دوان��يّ��ة على شعبنا الفلسطيني ،ربما تكون غ��زة
لمثل هذا العدوان ،باإلضافة إلى ش ّن حملة شرسة على الضفة
الغربية وال��ق��دس ،والحملة في القدس ستحمل طابع العزل
لألحياء المقدسيّة .ك ّل قرية تش ّكل منعزالً ووحدة اجتماعية
منفصلة عن األخ��رى ،أي تقطيع المق ّطع من أوص��ال المدينة
وتحويلها إلى جزر متناثرة في محيط صهيوني واس��ع عبر
إغراقها بالمستوطنات ،فالحديث عن إقامة ( )19000وحدة
استيطانية ف��ي المدينة ،ج��زء منها أُق��ي��م بالفعل ،يعني طرد
وت��رح��ي��ل ق��س��ري وتطهير ع��رق��ي ب��ح��قّ ال��ع��رب المقدسيّين.
أ ّم��ا الضفة الغربيّة ،ففي ظ ّل عهد الرئيس األميركي اليميني
المتط ّرف ترامب ،الداعم لدولة االحتالل وحكومتها اليمينيّة
بال حدود ،ما ينتظرها خطة «بينت» زعيم البيت اليهودي ض ّم
مستوطنة معاليه أدوميم للقدس كمقدّمة لض ّم مناطق (سي)
من الضفة الغربية ،والتي تش ّكل  % 60من مساحتها لدولة
االحتالل ،مع تأبيد وشرعنة االحتالل مقابل تحسين شروط
وظروف حياة الفلسطينيّين تحت االحتالل بأموال وصناديق
عربية ودولية ،أي مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
بتحسين أوضاعه وظروفه االقتصادية تحت االحتالل.
قوى ومؤسسات
على ضوء ذلك ،ال
مناص أمام المقدسيّينً ،
َ
ولجان ،س��وى المزيد من الوحدة والتالحم من أج��ل الدفاع
وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وج���وده���م وب��ق��ائ��ه��م ف���ي م��دي��ن��ت��ه��م وعلى
أرضهم ،والقيادة السياسيّة الفلسطينيّة والقوى واألحزاب
يجب أن ترتقي إلى مستوى الخطر الدّاهم ال ُمحدق بالمدينة
المقدّسة وأهلها ،من خالل توفير مق ّومات وعوامل الصمود
الفعلي والحقيقي لهم ،وليس الشعارات والبيانات والخطب
الر ّنانة ،وكذلك العمل على فضح وتعرية االحتالل أم��ام ك ّل
التوجه إلى المحاكم
المحافل والمؤسسات الدولية ،وكذلك
ّ
الدولية لجلب ومحاكمة مستوطني وجنود االحتالل وقادته
على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق المقدسيّين وشعبنا
الفلسطيني.

