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مقالة

ّ
إسرائيل تتباهى باغتيال البطش ...وال تتبناه

ماكرون ساعي بريد
في «الحوار» الروسي ــ األميركي
بينما يستغل شركاء واشنطن
الغربيون كل فرصة لحشد الجهود
ضد موسكو ،وبخاصة في الملف
السوري ،تبدو باريس منهمكة في
نقل الرسائل بين الطرفين األميركي
والروسي في هذا الشأن
ت ـعـ ّـمــق انـ ـخ ــراط ب ــاري ــس ف ــي مهمة
ت ـم ـث ـي ــل املـ ـص ــال ــح األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،فــي
واح ــدة مــن ذرى «الـجـفــاء» األميركي
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،وب ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي امل ـل ــف
الـ ـس ــوري .الـجـلـيــد ب ــن الـعــاصـمـتــن
ّ
شكل ساحة واسعة للعب الفرنسيني

دور «س ـ ــاع ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــري ـ ــد» ب ـي ـن ـه ـم ــا،
وتبنيهم «إق ـن ــاع» الــرئـيــس دونــالــد
تـ ــرامـ ــب ب ــإبـ ـق ــاء قـ ــواتـ ــه فـ ــي س ــوري ــا
لفترة أطول .وبينما ّ
ترص الواليات
املتحدة صفوف معسكرها في وجه
روسيا ،بدءًا من مجلس األمن وليس
انـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء ب ــال ـع ـق ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة
األحــاديــة ،ينهمك الرئيس الفرنسي
إيـ ـم ــان ــوي ــل مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ،فـ ــي سـلـسـلــة
ل ـ ـقـ ــاءات واتـ ـ ـص ـ ــاالت مـ ــع م ـســؤولــي
ال ـ ــدول املـعـنـيــة بــامل ـلــف الـ ـس ــوري .إذ
وص ــل أم ــس إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
في زيــارة رسمية لنظيره األميركي،
واستبق تلك الزيارة باتصال هاتفي
م ـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
ب ــوت ــن ،تـضـمــن نـقــاطــا عـ ـ ّـدة أبــرزهــا
املـلــف ال ـســوري .كما يفترض أيضًا،

شركات صينية تستعد لـ«إعادة اإلعمار»
أكد السفير السوري لدى الصني ،عماد مصطفى ،في مقابلة مع وكالة «تاس»
الروسية ،أن العديد من الشركات الصينية أعربت عن اهتمامها باالستثمار
في سوريا .وأضاف أن بالده بدأت فعليًا إعادة اإلعمار ،ولكن تلك الشركات
«تفضل البدء بمجرد استقرار معظم املناطق»،
مؤكدًا أن بالده ال تطلب مساعدة «بل شراكة تقوم
على املنافع املتبادلة» .ولفت إلى أن «وزارة الخزانة
األميركية تراقب في شكل دقيق هذا امللف...
وستفرض على الفور عقوبات على كل شركة تقول
إنها تريد املشاركة» ،مضيفًا أن سوريا تحتاج
مشاريع في ثالثة قطاعات ،هي توليد الطاقة ،وبناء
الوحدات السكنية حيث «يتمتع الصينيون بمهارة
خاصة في هذا املجال» ،إلى جانب مشاريع البنية
التحتية الرئيسة .وأشار إلى أن بالده تدعم مشروع
«الحزام والطريق» ودخلت في محادثات مع بكني
في هذا الشأن ،مضيفًا أن دعم الصني ال يأتي مرفقًا بـ «قيود سياسية».
(األخبار)

أن يزور ماكرون موسكو ،خالل شهر
أيــار املقبل .بيان كل من الرئاستني،
الروسية والفرنسية ،حول االتصال،
وإن تضمن اإلشارة إلى ضرورة دفع
املحادثات السياسية ،فقد تطرق إلى
ن ـقــاش الـضــربــة الـعـسـكــريــة األخ ـيــرة
ضد ســوريــا ،بمقاربتني مختلفتني.
إذ نـ ّـوه بيان «الكرملني» إلــى اعتبار
ض ــرب ــات املـخــالـفــة
ب ــوت ــن أن ت ـلــك ال ـ ّ
للقانون الــدولــي ،عــقــدت الــوضــع في
سوريا ،في حني لفت بيان «اإلليزيه»
إلـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــات
وم ـش ــروع ـي ـت ـه ــا .ه ـ ــذا ال ـت ـب ــاي ــن فــي
املوقفني الروسي والغربي ،تبلور في
شكل آخر ـ أكثر حدة ـ في كالم وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
الذي رأى في التصريحات الفرنسية
عــن ضـ ــرورة ب ـقــاء ال ـق ــوات األجنبية
ع ـ ـلـ ــى األرض ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة «م ــوقـ ـف ــا
استعماريًا» ،مضيفًا أن بالده سوف
تطلب توضيحات مــن بــاريــس بهذا
الخصوص.
الالفت في تصريحات الفــروف ،كان
إش ــارت ــه إلـ ــى ضـ ـ ــرورة «االس ـت ـع ــداد
الحـتـمــال ت ـكــرار ه ــذه االس ـت ـفــزازات»
العسكرية
فــي إش ــارة إلــى الضربات
ّ
الـثــاثـيــة ،مــوضـحــا أن ب ــاده ح ــذرت
«زم ــاء ن ــا األمـيــركـيــن واألوروب ـي ــن
املشاركني فــي هــذه املـغــامــرة» .وجــاء
ذلك بالتوازي مع تأكيده أن بالده لم
ّ
تقرر بعد إذا ما كانت ستسلم منظمة
الدفاع الجوي « »300 Sإلى سوريا،
م ـض ـي ـفــا أنـ ـه ــا ح ــن تـ ـق ــرر الـتـسـلـيــم
ســوف تعلنه فــي شكل واض ــح .كالم
ال ــوزي ــر ج ــاء بـعــدمــا نـقـلــت صحيفة
«كوميرسانت» الــروسـيــة ،مــا مفاده
أن تـسـلـيــم املـنـظـمــة س ــوف ي ـبــدأ في
وقت قريب ،مشيرة في الوقت نفسه
إلــى احتمال إرســال عسكريني روس
إلى مواقع نشر املنظومة ،لإلشراف
ع ـلــى ع ـم ـل ـهــا .وي ــأت ــي هـ ــذا ال ـحــديــث
في وقت يرتفع التوتر بني إسرائيل
وإي ـ ـ ــران ف ــي س ــوري ــا ،م ــع ت ـهــديــدات

علي حيدر

من عمليات الجيش على أطراف الحجر األسود أمس (أ ف ب)

ّ
إسرائيلية متكررة تـحــذر إي ــران من
أي تحرك عسكري انطالقًا من هناك.
وك ـش ـفــت وس ــائ ــل إعـ ــام إســرائـيـلـيــة
أم ـ ـ ــس ،أن ق ــائ ــد امل ـن ـط ـق ــة امل ــرك ــزي ــة
الوسطى األميركية ،جــوزف فوتيل،
زار إسرائيل والتقى كبار املسؤولني
الـعـسـكــريــن ف ـي ـهــا ،لـبـحــث ت ـطــورات
املنطقة وتـحــديـدًا فــي ســوريــا .وفــي
املقابل ،استقبلت دمشق أمس ،كبير
مساعدي وزي ــر الخارجية اإليــرانــي
حـ ـس ــن ج ـ ــاب ـ ــري أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري ،ال ـ ــذي
ال ـت ـقــى الــرئ ـيــس ب ـشــار األس ـ ــد .وهــي
الزيارة الثانية ملسؤول إيراني رفيع
امل ـس ـت ــوى خـ ــال أس ـب ــوع ــن ،وتــأتــي
بعد لقاء أنـصــاري ،املبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا ،قبل أيــام في
طهران.
وعـ ـل ــى األرض ،ت ــواص ـل ــت املـ ـع ــارك
ضد تنظيم «داعــش» جنوب شرقي
دمشق ،مع محاولة الجيش السوري
ع ـ ـ ــزل الـ ـجـ ـي ــب ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم م ـخ ـيــم
الـ ـي ــرم ــوك وحـ ـي ــي ال ـح ـ ّج ــر األس ـ ــود
وال ـ ـق ـ ــدم .وب ـي ـن ـم ــا ي ـك ــث ــف ال ـج ـيــش

اسـتـهــدافــه املــدف ـعــي وال ـج ــوي لـعــدد
من مواقع املسلحني ،تتقدم القوات
الـبــريــة بـبــطء فــي املنطقة السكنية،
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن ت ـح ـص ـي ـن ــات هــامــة
ب ـن ـيــت خـ ــال سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب عـلــى
أطــراف املخيم ،وضمنه فــي املعارك
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــن ال ـف ـص ــائ ــل .وي ـتــركــز
ال ـج ـهــد امل ـي ــدان ــي ع ـلــى أط ـ ــراف حــي
التضامن من الشمال ،وعلى املنطقة
الفاصلة بني يلدا والحجر األســود.
وف ـ ـ ــي بـ ـ ـل ـ ــدات الـ ـقـ ـلـ ـم ــون الـ ـش ــرق ــي،
وبعد خــروج دفعتني مــن املسلحني
واملدنيني الرافضني لتوقيع تسوية
من الجانب الحكومي ،قرر عدد من
أبناء تلك البلدات البقاء في املنطقة
وتـســويــة أوضــاع ـهــم ،بـعــدمــا كــانــوا
قد سجلوا أسماء هم للرحيل نحو
الشمال .وفي ريفي حمص وحماة،
تـسـخــن امل ـع ــارك فــي شـكــل تــدريـجــي
على أطــراف الجيب املحيط بمدينة
الـ ــرسـ ــن ،ح ـي ــث اس ـت ـه ــدف الـجـيــش
مـ ــواقـ ــع امل ـس ـل ـح ــن أمـ ـ ــس ،فـ ــي ق ــرى
ع ـي ــدون وال ـس ـط ـح ـيــات وال ـعــامــريــة،

ف ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـج ـن ــوب ــي ،وس ــط
اش ـ ـت ـ ـب ـ ــاك ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــور ق ــري ــة
الحمرات.
وبينما ينتظر انطالق أعمال مؤتمر
بروكسيل الثاني ،الخاص بالقضية
ال ـســوريــة والـ ـه ــادف إل ــى جـمــع نحو
سـتــة م ـل ـيــارات دوالر لتخصيصها
للمساعدات اإلنسانية ،بقي احتمال
حضور وزير الخارجية الروسي من
ّ
عدمه ،معلقًا ،بغياب تصريح رسمي
مـ ــن م ــوسـ ـك ــو .وعـ ـل ــى رغ ـ ــم ال ـل ـه ـجــة

اعتبر الفروف تصريحات
فرنسا عن سوريا
«مقاربة استعمارية»

الـعــدائـيــة الـتــي خــرجــت عــن اجتماع
وزراء خــارجـيــة «الـ ــدول الـسـبــع» في
مــون ـتــريــال ال ـك ـنــديــة ،ت ـجــاه روس ـيــا،
ف ـقــد أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمل ــان ــي
ه ــاي ـك ــو م ـ ـ ــاس ،أن «وثـ ـيـ ـق ــة ال ـب ـي ــان
الـخـتــامــي تــؤكــد أن ال ح ــل سياسي
فــي ســوريــا مــن دون روس ـي ــا» .وهــو
ما كـ ّـرره األمــن العام لألمم املتحدة،
أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش ،وإن بصيغة
مختلفة ،إذ اعتبر أن «من السذاجة»
االع ـت ـق ــاد ب ــأن األمـ ــم امل ـت ـحــدة ق ــادرة
ع ـلــى ح ــل األزمـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة «بـشـكــل
س ـح ــري» ،مضيفًا أن «األح ـ ــداث في
سـ ــوريـ ــا خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـي ــرة
مــؤشــر عـلــى ع ــودة ال ـحــرب ال ـب ــاردة،
وف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق ك ـ ــان الـ ـع ــال ــم ث ـنــائــي
ال ـق ـطــب ،وك ــان ــت روس ـي ــا وال ــوالي ــات
املتحدة ،تتمكنان من السيطرة على
حلفائهما ...أمــا فــي الـحــرب الـبــاردة
الـحــالـيــة ال يستطيع ه ــذان الـبـلــدان
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ...ف ـه ـنــاك
تركيا والسعودية وإيران وغيرها».
(األخبار)

ليست هناك حاجة العتراف إسرائيلي رسمي بعملية اغتيال
املهندس «القسامي» فادي البطش في العاصمة املاليزية
كواالمبور ،فقد تغني عن ذلك ردود الفعل الرسمية نفسها التي
أوحت بتبني العملية مواربة ،وتعليقات املعلقني اإلعالميني من
ذوي العالقات والصلة مع األجهزة األمنية التي تعمدت مقاربة
عملية االغتيال على مستوى الرسائل الكامنة فيها ،والسياق
ً
الذي تندرج فيه ،واألهداف املرجوة منها ،فضال عن البعد
العمالني.
ّ
تندرج عملية االغتيال هذه ،في إطار «حرب» تشنها إسرائيل
على قوى املقاومة في شكل عام في املنطقة ،واملقاومة
الفلسطينية وحركة حماس في شكل خاص .لذلك ،كانت
امتدادًا ملسلسل اغتياالت مشابهة على مستوى الهوية املهنية،
واألسلوب والساحات البعيدة والقريبة من فلسطني .ومع ذلك،
تنتمي العملية أيضًا إلى أكثر من عنوان في آن .فإلى كونها
تأتي في سياق استهداف الكوادر املهنية والعلمية الناشطة،
فهي تأتي ترجمة ملفهوم يتبناه جهاز «املوساد» ،وسبق أن
ّ
عبر عنه رئيسه السابق مئير دغان« :سلسلة عمليات سرية
مركزة ،تحقق تغييرات استراتيجية للواقع» .لكن ذلك ال يعني
بالضرورة أن هذا الهدف سوف يتحقق .كما حصل في اغتياالت
العلماء النوويني في إيران ،ومع بعض كوادر حزب الله الذين
استهدفتهم األجهزة األمنية اإلسرائيلية ،وأيضًا في فلسطني.
وينقل معلق الشؤون األمنية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»
رونني بيرغمان ،عن رئيس «املوساد» يوسي كوهني وصفه لهذا
النوع من العمليات بأن الهدف منها «انتزاع قدرات استراتيجية
من األعداء كتلك التي يمكنها التسبب بضرر ملستقبل دولة
إسرائيل وسالمتها .وعندما يلح األمر ،تجب إصابة األعداء
أنفسهم ،ولكن فقط عندما يكون األمر جزءًا من املفهوم الشامل
لوسائل كثيرة».
وتعليقًا على اغتيال البطش ،أكد عضو املجلس الوزاري
املصغر ،يوآف غاالنت ،أن إسرائيل ستالحق «كل شخص
أيًا يكن موجودًا حتى لو في أقاصي العالم ،وسنجلبه حيًا
غاالنت اإلقرار بأن
للمحكمة أو ميتًا للمقبرة» .ومع ذلك رفض َّ
تكون إسرائيل تقف وراء العملية .في املقابل ،عقب وزير األمن
أفيغدور ليبرمان على عملية االغتيال بالقول« :دائمًا ينسبون
لنا أمورًا كهذه ،من املمكن أيضًا إلقاء تهمة االغتيال على
جيمس بوند .نحن نركز على ما يحدث على حدودنا .حماس
تحاول مرة تلو األخرى شن هجمات في الخارج ولكنها تفشل».
أما وزير التعليم نفتالي بينت فقد ّ
عبر عن سروره من العملية
ورأى أن «مهمة الصديقني تتم على يد آخرين» .في السياق
نفسه ،رأى وزير االستخبارات يسرائيل كاتس ،أن إسرائيل ال
تعلق على حوادث من هذا النوع ،ولكنه لفت الى أن «مواطني
إسرائيل لن يذرفوا الدموع على رحيله .حماس هي جزء من
محور الشر اإليراني في املنطقة ،وهناك الكثير من الجهات في
هذه املنطقة ،وليس فقط إلسرائيل مصلحة في ضرب قدراتها».

وأضاف أن «حماس تحاول تطوير قدرات تحت األرض ،وفوق
األرض ،وأيضًا عبر الصواريخ وعبر البحر أيضًا .وظيفتنا من
الناحية االستخبارية والعمالنية هي منع هذه األمور من أن
تتطور وتشكل تهديدًا على دولة إسرائيل».
على مستوى الرسائل ،اعتبر املعلق العسكري في القناة
العاشرة ،ألون بن ديفيد ،أن الهدف من االغتيال توجيه
رسالة أنه «من املهم لكم أن تجهدوا في الحفاظ على أنفسكم،
وأفضل من العمل على تطوير أمور ضدنا» ،الفتًا إلى أن
«هناك اغتياالت اعترفت بها إسرائيل ولم تخفيها ،مثل
تصفية املسؤولني عن عملية ميونيخ أو اغتيال يحيى عياش
في سنوات التسعينات .وأيضًا في سنة ألفني إسرائيل لم
تخف أنها قامت بتصفيات هنا وهناك» .وأكد أن في هذا
ِ
النوع من العمليات ،في ماليزيا ،ال يمكن أن تعترف بها أبدًا.
في السياق نفسه ،اعتبر برغمان ،أن استهداف البطش هو
«الحافة العلنية واملدوية لجهد استخباري عاملي ،شارك فيه
كما يبدو العشرات ،وربما أكثر ،من أفراد االستخبارات
املختصني بالعديد من املهن واملهارات املختلفة ،والذين رأوا
فيه يشكل خطرًا واضحًا وفوريًا ،يبرر ،من الناحية العملية
واالستخبارية والقانونية وحتى األخالقية – القيام بمثل هذه
الخطوة الحادة» .واعتبر أنه في حال كانت إسرائيل تقف وراء
ّ
العملية ،فهي «تعود إلى مفهوم أوسع للحرب ،تركز على ضرب
وحدات البحث والتطوير التابعة لحماس ،حتى وإن كانت
بعيدة ،وهي في مهدها ،قبل أن تتمكن من تحسني قدراتها
التشغيلية» .ولفت أيضًا إلى أن عمليات «املوساد» تحتاج إلى
مصادقة رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو عليها .وأضاف أن
الرسالة األصيلة في عملية االغتيال مفادها بأن «جميع أعداء
الدولة ،أينما كانوا ،ستعثر عليهم إسرائيل وتقتلهم» .وأقر أنه
طوال السنوات املاضية« ،أنتجت هذه العمليات أسطورة حول
ذراع املوساد الطويلة .إال أن الحوادث العملية أدت إلى تضخيم
سمعته باعتباره عدوانيًا وال يعرف الرحمة .وهذا ليس إنجازًا
سيئًا ،خصوصًا بالنسبة إلى منظمة استخباراتية ،ال يقل
هدف الردع لديها عن هدف الوقاية» .إلى ذلك ،اعتبر يوآف
ليمور في صحيفة «إسرائيل اليوم» ،أن «عملية االغتيال في
ماليزيا تحمل تحذيرًا إلى أعداء آخرين إلسرائيل ،وبخاصة
إيران» .ولفت إلى أنه «في األسبوع املاضي ،نشر املتحدث
باسم الجيش اإلسرائيلي تفاصيل وأسماء ضباط الحرس
الثوري الذين شاركوا في املحاوالت اإليرانية لترسيخ وجودها
في سوريا ،وكانت الرسالة في اإلعالن تقول لهم :نحن نعرف
من أنتم ،ماذا تفعلون ،وفي أي مكان تعيشون».
وفي إطار تسليط الضوء على الرسائل واألهداف ،أضاف
معلق الشؤون العربية في القناة الثانية ،عوديد غرانوت ،أن ما
حصل هو «أمر مذهل من حيث املدايات والقدرة على العمل،
والنظافة في العمل .إنها حرب متواصلة ويأتي مثله آخرون،
عملية التصفية هذه ال تنهي مشكلتنا مع حماس ،ألن املشكلة
مع حماس هي في جبهات عدة وليس فقط بمجال الطائرات
املسيرة أو الصواريخ».

فلسطين

إعادة تفعيل «تحالف المقاومة» :الخطة البديلة لـ «المجــلس الوطني»
بعد شهور على تشكيل الفصائل
الفلسطينية في غزة تحالفًا جديدًا لم
ُيكشف عنه آنذاك ،وأرجئ تفعيله في
ُظل مراوحة ملف المصالحة مكانه،
أعيد طرح الموضوع بعد اجتماعات
الشعبية» و
أجرتها «حماس» و «الجبهة ٌّ
«فتح» واالستخبارات المصرية ،كل على
حدة ،فيما عاد القياديون الذين خرجوا
من القطاع إليه
غزة ــ هاني إبراهيم
ي ـ ـبـ ــدو أن إص ـ ـ ـ ـ ــرار رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـط ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،على
ع ـقــد «امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي» ل ـ ـ «مـنـظـمــة
التحرير» في رام الله ،على رغم رفض
غالبية الفصائل عقده تحت «حماية
االح ـتــال» ،دفــع الرافضني إلــى تفعيل
بديل عن املنظمة بتحالف جديد (راجع
ال ـع ــدد  3372ف ــي  17ك ــان ــون ال ـثــانــي)

يشمل فصائل غزة و «دمشق» ،إضافة
إلــى املجاميع الفلسطينية فــي الــدول
ّ
األوربـيــة .وعلمت «األخـبــار» أن حركة
«حماس» تشاورت أخيرًا مع عدد من
ال ـف ـصــائــل ف ــي غـ ــزة أب ــرزه ــا «ال ـج ـهــاد
اإلسالمي» ،ومن ثم طرحت على جهاز
«االستخبارات العامة» املصرية فكرة
«إقــامــة مــؤتـمــر فلسطيني مــوســع في
الـقــاهــرة لجميع الفصائل واملجاميع
الفلسطينية الــراف ـضــة لعقد املجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي م ـ ــن دون تـ ـ ــوافـ ـ ــق ،وت ـح ــت
حماية االحتالل اإلسرائيلي» .وخالل
اللقاءات األخيرة ،طلبت «حماس» من
املصريني الضغط للمرة األخيرة على
ع ـبــاس لـلـتــراجــع ع ــن عـقــد «الــوط ـنــي»
بهذه الحالة ،وذلك قبل إعالن الفصائل
ً
الرافضة له جسمًا بديال عن «منظمة
الـتـحــريــر» ،خصوصًا أن هــذا التحرك
الـفـصــائـلــي يــأتــي فــي ظــل رف ــض «أبــو
مــازن» عــدة وســاطــات عربية (لبنانية
وبحرينية) وفصائلية لعقد املجلس
وف ــق م ـخــرجــات ال ـل ـق ــاءات التمهيدية
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـيـ ـه ــا «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» و
«الجهاد» مطلع .2017
وكــانــت عــدة فـصــائــل قــد تـ ّ
ـوصـلــت إلــى

يستمر سقوط الشهداء المتأثرين بإصاباتهم في «مسيرات العودة» (أ ف ب)

ت ـش ـك ـيــل ج ـس ــم ج ــدي ــد ي ـم ـث ـل ـهــا ،وه ــو
نفسه الذي جاء بعد مشاورات مكثفة
بينها مطلع العام الحالي وكشفت عنه
«األخبار» في  17كانون الثاني ،وكان
سبب تكوينه آنذاك هو مواجهة خطوة
عباس بعقد «الوطني» من دون توافق،
والفصائل هي« :حماس» و «الجهاد»
و «األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» و «حـ ـ ــركـ ـ ــة امل ـ ـقـ ــاومـ ــة
الشعبية» و «لجان املقاومة الشعبية»
و «النضال الوطني» و «الصاعقة» و
«الـجـبـهــة الشعبية ـ ـ الـقـيــادة الـعــامــة»

فـ ــي دم ـ ـشـ ــق و «امل ـ ـجـ ــاهـ ــديـ ــن» .ل ـك ــن،
لوحظ استثناء الجبهتني «الشعبية»
و «الــديـمــوقــراطـيــة» مــن هــذا التشكيل
لـ ـك ــونـ ـهـ ـم ــا ع ـ ـضـ ــويـ ــن فـ ـ ــي «م ـن ـظ ـم ــة
التحرير».
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـض ــو املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـ
«ح ـم ــاس» ،ح ـســام ب ـ ــدران ،إن الـحــركــة
«تـقــود حــراكــا سياسيًا بــالـتـعــاون مع
الجهاد اإلســامــي والجبهة الشعبية
وق ــادة الفصائل فــي الــداخــل والـخــارج
التخاذ خطوات عملية لرفع الشرعية

عــن املجلس الــوطـنــي الـحــالــي كــونــه ال
يمثل الشعب الفلسطيني في أي حال
من األحوال».
ومــع أن «حـمــاس» سألت «الشعبية»
ع ــن رأي ـه ــا ف ــي امل ـش ــارك ــة أخـ ـيـ ـرًا ،فــإن
األخ ـي ــرة ـ ـ ال ـتــي أبـ ــدت مــوقـفــا ثمنته
األول ــى فــي ش ــأن رف ــض امل ـشــاركــة في
جلسة رام الله ـ رفضت أيضًا املشاركة
فـ ــي أي إط ـ ـ ــار ي ـف ـت ــت امل ـن ـظ ـم ــة .لـكــن
مصادر مقربة من «حماس» تقول إن
«الشعبية» ربما تغير تحفظها على
«الجسم املوازي للمنظمة» ،خصوصًا
أنها أبدت استعدادها للمشاركة في
ج ـم ـيــع ال ـف ـعــال ـيــات امل ـنــاه ـضــة لعقد
«الوطني» في رام الله ،بعد جملة من
اإلغـ ـ ــراءات الـتــي قــدمـتـهــا «ف ـتــح» إلــى
الجبهة للمشاركة.
وقــال مـصــدر جبهاوي إن «الشعبية
رف ـض ــت ع ــروض ــا م ــال ـي ــة وس ـيــاس ـيــة
حاول الوفد الفتحاوي تقديمها خالل
ل ـق ــاء ال ـق ــاه ــرة األخ ـي ــر ب ـه ــدف حثها
ع ـلــى امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ــوط ـن ــي ،تشمل
إعادة صرف مخصصات الجبهة من
الصندوق القومي وزيادة قيمتها في
شكل مضاعف ،وتعيني مقربني منها

فــي مـنــاصــب مـهـمــة ،مــع زي ــادة حجم
ت ـم ـث ـيــل ال ـج ـب ـهــة ف ــي م ــراك ــز مـنـظـمــة
ال ـت ـحــريــر امل ـخ ـت ـل ـفــة» ،ع ـل ـمــا أن هــذه
اإلغراءات جاءت بعد جملة تهديدات
أطلقها الوفد الفتحاوي وملخصها
ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى «ال ـش ـع ـب ـي ــة» مــالـيــا
وتنظيميًا في الضفة املحتلة.
ُ
ك ــذل ــك ،ســت ـن ـظــم ال ـف ـص ــائ ــل م ـس ـيــرات
شعبية وفـعــالـيــات راف ـضــة بــالـتــزامــن
م ــع ع ـق ــد «امل ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي» ،فـيـمــا
ي ـس ـبــق ذلـ ــك ب ـيــومــن مــؤت ـمــر شعبي
ب ـم ـشــاركــة غ ــزة وبـ ـي ــروت سـيـحـضــره
الكثير من أعضاء املجلس في الخارج

«الشعبية» رفضت
إغراءات «فتح» وتدرس
عرض «حماس»

وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات وط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،خ ـص ــوص ــا
أن أك ـث ــر م ــن  100ع ـضــو م ــن أع ـضــاء
«ال ــوطـ ـن ــي» ن ـف ـســه ط ــال ـب ــوا بـتــأجـيــل
ال ـج ـل ـســة ال ـث ــال ـث ــة وال ـع ـش ــري ــن «درءًا
لألخطار املحدقة بالقضية ،وحرصًا
على لم الشمل».
وفــي شــأن الـحــوارات في القاهرة ،عاد
ظهر أمس وفدا «حماس» و «الشعبية»
إل ــى غ ــزة ب ـعــد زي ـ ــارة اس ـت ـمــرت أيــامــا
عـ ــدة م ــن دون إع ـ ــان ت ـق ــدم ف ــي مـلــف
امل ـصــال ـحــة .وبـيـنـمــا ح ــاول ــت ال ـقــاهــرة
إقناع «حماس» باملشاركة ولو شكليًا
في جلسة «الوطني» ،عرضت الحركة
عـلــى امل ـصــريــن ال ـتــوصــل إل ــى «ات ـفــاق
ي ـق ـض ــي بـ ــالـ ــذهـ ــاب إل ـ ـ ــى انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
فلسطينية شاملة (رئاسية وتشريعية
وم ـج ـل ــس وطـ ـن ــي) ف ــي غـ ــزة وال ـض ـفــة
واألمـ ــاكـ ــن امل ـت ــاح ــة خـ ــال ش ـهــريــن أو
ثالثة ،وتأجيل جلسة الوطني إلى ما
بـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات» .لـكــن وف ــد «ف ـتــح»،
الـ ــذي ل ــم ي ـل ـتـ ِـق ن ـظ ـيــره ف ــي «ح ـمــاس»
هناك ،أبلغ املصريني «إصرار الرئيس
على عقد دورة املجلس وعدم االنتظار،
مع التعهد بجلسة أخرى عندما تقرر
حـ ـم ــاس والـ ـجـ ـه ــاد امل ـ ـشـ ــاركـ ــة» ،وه ــو

امل ـق ـتــرح ال ــذي «أع ـج ــب االس ـت ـخ ـبــارات
العامة» ،وفق تصريحات فتحاوية.
م ـي ــدان ـي ــا ،أع ـل ـنــت «ك ـت ــائ ــب ال ـق ـس ــام»،
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاح ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ل ـ ــ«ح ـ ـم ـ ــاس»،
اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاد اثـ ـ ـن ـ ــن مـ ـ ــن عـ ـن ــاص ــره ــا
أحدهما ثائر الزريعي ( 30سنة) الذي
قـضــى خــال عمله فــي نـفــق للمقاومة
وســط الـقـطــاع ،فيما استشهد الثاني
م ـح ـمــد ن ـم ــر املـ ـق ــادم ــة ( 50س ـن ــة) فــي
انفجار قذيفة صاروخية سقطت عليه
بعدما حــاول سلفيون إطالقها تجاه
األراضي املحتلة ،وهم الذين وصفتهم
الكتائب بـ «جهات مشبوهة وخارجة
عن الصف الوطني».
إلى ذلــك ،ارتفع عدد شهداء «مسيرات
الـ ـع ــودة» إل ــى  39ش ـه ـي ـدًا ب ـعــد إع ــان
وزارة الـ ـصـ ـح ــة اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد ش ــاب ــن
م ــن م ــدي ـن ــة رف ـ ــح (ج ـ ـنـ ــوب) م ـتــأثــريــن
بإصاباتهم األسبوع املاضي ،أحدهم
م ــن ذوي ال ـحــاجــات ال ـخــاصــة واسـمــه
تحرير وهبة ( 17سنة) ،والثاني عبد
الله محمد الشمالي وهو نجل قيادي
كـبـيــر ف ــي «ال ـق ـس ــام» ك ــان ــت ق ــد قتلته
ج ـمــاعــات سـلـفـيــة أي ـضــا ف ــي رف ــح عــام
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