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فلسطين

تقرير

ساعات حاسمة أمام األسرى :االتفاق اليوم أو اإلضراب
ساعات حاسمة تنتظر
األسرى الفلسطينيين :إما اتفاق يعيد
إليهم ما سلبتهم إياه «مصلحة
السجون» من حقوق ،وإما اإلقبال على
خطوة ستكون أعنف وأصعب من
اإلضراب العام عن الطعام قبل عامين،
مع زيادة عدد الذين ينوون دخول
اإلضراب هذه المرة ،جراء اتساع الهجمة
اإلسرائيلية األخيرة
غزة ـــ هاني إبراهيم
قررت قيادة الحركة األسيرة في سجون
االح ـت ــال ،وت ـحــدي ـدًا «الـهـيـئــة العليا»
ّ
َ
لـكــل مــن حركتي «حـمــاس» و«الجهاد
اإلس ـ ــام ـ ــي» ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـجـبـهـتــن
«الشعبية» و«الديموقراطية» ،تأجيل
اإلض ـ ــراب امل ـف ـتــوح ع ــن ال ـط ـعــام ،ال ــذي
كان مقررًا أن يبدأ أمس بإضراب قيادة
األس ــرى ،عقب أسـبــوع مــن املفاوضات
مــع «مصلحة الـسـجــون» اإلسرائيلية
أف ـضــى إل ــى ت ـقــدم فــي بـعــض املـطــالــب،

من المقرر إعالن
تشكيلة الحكومة الجديدة
الخميس المقبل
كما تفيد مصادر من داخل السجون.
ت ـق ــول املـ ـص ــادر لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن أب ــرز
املطالب التي تقدمت بها قيادة الحركة
األسـ ـ ـي ـ ــرة ت ـت ـم ـثــل فـ ـ ــي :إزال ـ ـ ـ ــة أج ـه ــزة
التشويش ،ورفع العقوبات املفروضة
ع ـلــى األسـ ـ ــرى إثـ ــر األح ـ ـ ــداث األخ ـي ــرة
كليًا ،وتـحــديـدًا فــي معتقلي «رام ــون»
و«ال ـ ـن ـ ـقـ ــب» .وم ـ ــن املـ ـط ــال ــب :مـعــالـجــة
جميع األســرى املصابني في األحــداث،
ون ـق ـل ـهــم إلـ ــى امل ـس ـت ـش ـف ـيــات (ب ـخــاف
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـ ـس ـ ـجـ ــون) ،وال ـس ـم ــاح
بعودة زيارة عائالت أسرى «حماس»
و«ال ـج ـه ــاد» ،وخــاصــة مــن قـطــاع غــزة،
بعد قرار إسرائيلي بمنع زياراتهم.

ربطت المقاومة بين األحداث داخل السجون وخارجها ،وال سيما التصعيد األخير (أ ف ب)
تـضـيــف امل ـص ــادر إن امل ـطــالــب شملت
إل ـغ ــاء الـتـهــديــد اإلســرائ ـي ـلــي بسحب
تـصــاريــح زي ــارة عــائــات األس ــرى من
ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،وال ـس ـم ــاح بـتـقــديــم
أمــوال إضافية إلــى األســرى في ضوء
ّ
ارتفاع األسعار في «الكانتني» (دكان
الـشــراء) ،وخــاصــة أن الـعــدو ال يسمح
للعائالت بشراء حاجات من الخارج
واص ـط ـحــاب ـهــا م ـع ـهــم ف ــي الـ ــزيـ ــارات.
وليس أخيرًا ،يطلب األســرى السماح
ل ـه ــم ب ـم ـش ــاه ــدة امل ــزي ــد م ــن ال ـق ـن ــوات
التلفزيونية الـتــي كــانــت قــد ُسحبت،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى رفـ ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـت ــي
ص ـ ـ ــدرت عـ ــن وزي ـ ـ ــر األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
اإلسرائيلي ،غلعاد أردان.

في هذا السياق ،يقول مسؤول «ملف
األسـ ـ ـ ــرى» ف ــي «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة»،
ّ
عـ ـ ــام ال ـك ـع ـب ــي ،إن ـ ــه ج ـ ــرى تـ ـق ــدم فــي
املفاوضات بني قيادة الحركة األسيرة
وإدارة ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ،وق ـ ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــرت
لـســاعــات طــويـلــة فــي األيـ ــام املــاضـيــة،
مـضـيـفــا إن تـعـلـيــق اإلض ـ ـ ــراب يـعــود
إل ــى «ال ـت ــواف ــق عـلــى قـضــايــا ك ـث ـيــرة...
بقيت بـعــض التفاصيل املـهـمــة التي
يفترض أن تحصل قيادة الحركة على
إجابات عنها» .وشدد على أن خطوة
اإلضــراب مرهونة اآلن بـ«مدى إنجاز
كـ ــل ال ـق ـض ــاي ــا امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ،وخ ــاص ــة
أن إدارة ال ـس ـج ــون غــال ـبــا م ــا تـ ــراوغ
ف ــي ت ـع ـهــدات ـهــا» .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»

أن األم ــن ال ـعــام لــ«الـشـعـبـيــة» ،أحمد
س ـعــدات ،انـضـ ّـم إلــى لـجــان التفاوض
ّ
حول مطالب األســرى ،في ظل تأجيل
اإلضراب.
ّ
وفــق عــام ،قــام الوفد األمني املصري
بدور مهم في ملف األسرى على نحو
الفت وجديدً ،
بناء على طلب الفصائل
في غزة كشرط لضمان عدم التصعيد،
على أن يكون هناك «حــوار جــدي مع
الـحــركــة األس ـيــرة» .ويـقــول« :األح ــداث
في غزة شكلت رافعة حقيقية ليواصل
األسـ ـ ـ ـ ــرى م ـط ــال ـب ـه ــم ويـ ــدخ ـ ـلـ ــوا فــي
ح ــوار مـتـقــدم مــع مصلحة الـسـجــون،
وال ـســاعــات الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة قــد نكون
فـيـهــا أم ــام ات ـف ــاق .وف ــي ك ــل األحـ ــوال،

الـحــركــة األس ـيــرة عـلــى جــاهــزيــة تامة
لكل الخيارات» ،مضيفًا« :غزة تترقب
م ــا سـيـحــدث داخـ ــل امل ـع ـت ـقــات ،علمًا
بــأنـهــا ّ
وج ـه ــت خ ــال األي ـ ــام املــاضـيــة
رسائل قوية داعمة للحركة األسيرة،
وحــذرت االحتالل من التصعيد الذي
يمكن أن ينتقل من داخل السجون إلى
خارجها».
كــذلــك ،علمت «األخ ـب ــار» مــن مـصــادر
سياسية أن املبعوث األممي لـ«عملية
السالم» إلى الشرق األوسط ،نيكوالي
مالدينوفّ ،أدى دورًا إلى جانب الوفد
املصري ،وخاصة أن «حماس» أبلغته
أن الصواريخ األخيرة مرتبطة أيضًا
بقضية األس ــرى .وأوضـحــت املصادر

أن املوقف اإلسرائيلي الحالي ذو بعد
سـيــاســي ،إذ إن «مصلحة السجون»
تنتظر تـفــويـضــا مــن رئ ـيــس حكومة
الـ ـع ــدو ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ووزي ـ ــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة (أردان) ل ـل ـم ــواف ـق ــة عـلــى
املطالب.
وف ــي ح ــال اإلخ ـف ــاق فــي الـتــوصــل إلــى
ات ـفــاق ،سـيـكــون األس ــرى أم ــام إضــراب
جماعي تدريجي ،سيشكل ،إذا ما بدأ
بالتزامن مع االنتخابات اإلسرائيلية
(غ ـدًا الـثــاثــاء) ،ضغطًا على املستوى
السياسي اإلســرائـيـلــي ،وهــو مــا يزيد
الــرهــان على نـجــاح املـفــاوضــات اليوم
(االثـنــن) .مع ذلــك ،تشير مصادر إلى
صعوبة وضع األســرى الحالي ،وذلك
لسببني :األول مرتبط بموقف أســرى
«فـتــح» مــن اإلض ــراب ،والثاني اقتراب
شهر رمضان الــذي يعيد إلــى الذاكرة
إضــراب نحو  1500أسير في نيسان ـ ـ
أيار (أبريل ـ ـ مايو)  .2017تقول مصادر
إن هـنــاك انـقـســامــا «فـتـحــاويــا» بشأن
اإلضـ ــراب إذا ت ـقــرر ،انـعـكــاســا للحالة
السياسية الفلسطينية ،وخــاصــة أن
الهجمة اإلسرائيلية ركزت على أسرى
غــال ـب ـيــة ال ـف ـصــائــل ع ــدا «فـ ـت ــح» ،وهــو
م ــا ف ـتــح ب ــواب ــة ض ـغــط مل ـســؤولــن في
السلطة كي يطلبوا من أسرى الحركة
أال يشاركوا في أي خطوات احتجاجية
وإال أصابتهم عقوبات تنظيمية.
في شأن آخر ،علمت «األخبار» أن عضو
«اللجنة املركزية لفتح» ،محمد أشتيه،
املكلف تأليف حكومة جديدة ،سيعلن
تشكيلة حكومته الخميس املقبل ،على
رغـ ــم مـقــاطـعــة «حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـه ــاد»
و«ال ـج ـب ـه ـتــن» إض ــاف ــة إل ــى «املـ ـب ــادرة
الوطنية الفلسطينية» .وقــال القيادي
فــي «ف ـتــح» ،أمــن مـقـبــول ،ل ــ«األخ ـبــار»،
ّ
إن قائمة الــوزراء املرشحني سلمت إلى
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة م ـح ـمــود ع ـب ــاس قبل
يــومــن ،عـلــى أن ي ـكــون اإلعـ ــان نهاية
األس ـبــوع ال ـجــاري .وفــي الــوقــت نفسه،
أثار قرار االنضمام إلى حكومة أشتيه
خالفات داخل َ
حزبي «فدا» و«الشعب»،
وهـمــا مــن أح ــزاب «منظمة الـتـحــريــر»،
وه ـنــا ت ــم االت ـف ــاق عـلــى تـشـكـيــل لجنة
مــن فصائل املنظمة (دون الجبهتني)
إلعــادة تفعيل لجان األخيرة ً
بناء على
تركيبة الحكومة.

ّ
مادورو يمد يده رغم العقوبات :لطاولة حوار في أقرب وقت

في الوقت الذي ّ
شددت فيه الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ع ـق ــوب ــات ـه ــا االق ـت ـص ــادي ــة
على الحكومة الفنزويلية ،شهدت
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،تـعـبـئــة
ج ــدي ــدة لـلـمـعـسـكــريــن .ف ـقــد تـظــاهــر
أنصار الرئيس نيكوالس مــادورو،
ومــؤيــدو االنـقــابــي خ ــوان غــوايــدو،
فـ ــي شـ ـ ـ ــوارع الـ ـع ــاصـ ـم ــة كـ ــاراكـ ــاس

وم ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ــرى .وارتـ ـ ـ ــدى أن ـص ــار
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ق ـ ـم ـ ـصـ ــانـ ــا ح ـ ـ ـم ـ ـ ـرًا ض ــد
«اإلمـبــريــالـيــة» ،بينما دعــا الرئيس
االشـتــراكــي ،أمــام حشد مــن أنصاره
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن ق ـص ــر م ـي ــراف ـل ــوري ــس
ال ــرئ ــاس ــي ،ع ـ ــددًا م ــن دول املـنـطـقــة
إل ــى امل ـســاه ـمــة ف ــي ف ـتــح حـ ــوار بني
ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــن .وق ـ ــال إن «ف ـن ــزوي ــا
تطلب دعـمــا ومــرافـقــة إلج ــراء حــوار
كبير للسالم والتوافق».
وك ـ ــان ـ ــت املـ ـكـ ـسـ ـي ــك واألوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
اقترحتا ،في كانون الثاني /يناير،
امل ـس ــاه ـم ــة ف ــي ح ـ ــوار ب ــن م ـ ــادورو
وغـ ــوايـ ــدو ال ـ ــذي رفـ ــض ّ
أي ن ـق ــاش.
وباإلضافة إلى هذين البلدين ،طلب
مادورو أيضًا املساعدة من بوليفيا
ودول الـكــاريـبــي .وق ــال« :لـنـضــع كل
األوراق ع ـلــى الـ ـط ــاول ــة ،ولـتـتــوقــف
كــل الـهـجـمــات اإلرهــابـيــة والـكـمــائــن.
وب ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة املـ ـكـ ـسـ ـي ــك وب ــول ـي ـف ـي ــا
واألوروغواي ودول الكاريبي ،يمكن
لـفـنــزويــا تـنـظـيــم ط ــاول ــة ح ــوار في
أقرب وقت ممكن مع كل القطاعات».
غ ـي ــر أن غ ــواي ــدو ال ـ ــذي ي ــرف ــض أي

حوار ،دعا في وقت متأخر ،الجمعة،
إلى النزول بأعداد كبيرة إلى شوارع
كاراكاسُ ،معلنًا ملؤيديه في رسالة
عبر الهاتف بــدء «أكبر تصعيد في
الضغط الذي نشهده في تاريخنا».
ولضمان استمرار التعبئة ،دعا إلى
ت ـظ ــاه ــرات ج ــدي ــدة ،األربـ ـع ــاء ،ب ـنـ ً
ـاء
عـلــى مــا سـ ّـمــاه «املــرحـلــة النهائية»
إلزاحـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــادورو .وق ـ ـ ــال غـ ــوايـ ــدو:
«نـحــن هنا وسنبقى هـنــا! كلنا في
ال ـش ــارع مــن أج ــل املــرحـلــة النهائية
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـقـ ـض ــي ع ـ ـلـ ــى اغـ ـتـ ـص ــاب
السلطة!».
تـ ــأتـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـورات ف ـ ــي وق ــت
ت ـش ـهــد ف ـي ــه ف ـن ــزوي ــا أسـ ـ ــوأ تـقـنــن
للتيار الكهربائي منذ مطلع آذار/
م ـ ـ ــارس املـ ــاضـ ــي ،ب ـل ــغ ذورتـ ـ ـ ــه قـبــل
عـشــرة أي ــام ج ــراء انـقـطــاع الكهرباء
بشكل متقطع ولفترات منتظمة ،ما
يـتـسـ ّـبــب بـمـشــاكــل فــي تــوزيــع املـيــاه
م ــع ت ــوق ــف م ـض ـخــات م ـي ــاه امل ـن ــازل
واملباني التي تعمل على الكهرباء.
ّ
وخــفـضــت الحكومة ســاعــات العمل
ّ
مــن ثـمــانــي ســاعــات إل ــى س ــت ،فيما

دعا غوايدو إلى
تظاهرات جديدة
تحت شعار «المرحلة
النهائية»

ّ
عــل ـقــت ال ـ ــدروس ف ــي املـ ـ ــدارس .ومــن
املـتــوقــع أن يستمر تقنني الكهرباء
طــوال شهر نيسان /أبــريــل ،إذ دعا
م ــادورو السكان إلــى تخزين املياه،
ما يشير إلى أن املشكلة ستطول.
وفي حني يعتبر الرئيس الفنزويلي
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة م ـســؤولــة عن
املشاكل االقتصادية التي ّ
تمر بها
فـنــزويــا ،فقد أشــار فــي الــوقــت ذاتــه
إل ــى أن ه ـج ـمــات اس ـت ـهـ ُـدفــت شبكة
ال ـك ـهــربــاء ف ــي ف ـنــزويــا أط ـل ـقــت من

ت ـش ـي ـل ــي وك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا ،بـ ــدعـ ــم مــن
الحكومة األميركية.
في غضون ذلك ،حذر املمثل األميركي
الخاص باألزمة في فنزويال ،إليوت
أب ــرام ــز ،ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع شـبـكــة «إن
تــي إن  ،»24مـًـن أن تــوقـيــف غــوايــدو
«سيكون خطأ فادحًا ،وربما األخير
ال ــذي يرتكبه الـنـظــام» .وق ــال« :أؤكــد
لكم أن الرد سيكون قويًا جدًا ،ولدينا
ال ـخ ـط ــط لـ ــذلـ ــك» ،ردًا ع ـل ــى ت ـجــريــد
ال ـح ـك ــوم ــة لـ ـغ ــواي ــدو م ــن حـصــانـتــه
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ،والـ ـسـ ـم ــاح بـمــاح ـق ـتــه
بتهمة إعــان نفسه رئيسًا انتقاليًا،
ومـنـعــه مــن تــولــي مـنـصــب ع ــام على
مدى  15عامًا.
وس ـي ـع ـق ــد م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ــدول ــي
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا ،األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،بـ ـطـ ـل ــب مــن
واشنطن ،وبحضور نائب الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــايـ ــك ب ـ ـنـ ــس ،مل ـنــاق ـشــة
األزم ـ ـ ـ ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ف ـ ــي فـ ـن ــزوي ــا،
وذلـ ــك ب ـعــدمــا أع ـل ــن ب ـنــس عـقــوبــات
ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى  34س ـف ـي ـن ــة ت ــاب ـع ــة
لشركة النفط الفنزويلية ،وشركتني
ت ـش ـح ـنــان ال ـن ـفــط إل ــى ك ــوب ــا .وق ــال،

أردوغان في موسكو اليوم:
ّ
ملفات «أستانا» تتسيد طاولة المباحثات
ي ـص ــل ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
أردوغ ـ ـ ـ ــان ،الـ ـي ــوم ،إلـ ــى روسـ ـي ــا ،لـلـقــاء
ن ـظ ـي ــره ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن،
ضمن اجتماع ثامن لـ«مجلس التعاون
االسـتــراتـيـجــي» بــن الـبـلــديــن .الــزيــارة
ال ـثــال ـثــة ألردوغـ ـ ـ ــان إلـ ــى مــوس ـكــو منذ
مطلع العام الـجــاري ،تأتي في توقيت
الفــت ،بعد انتهاء االنتخابات املحلية
ّ
الـتــركـيــة ،ووس ــط تــوتــر يـغــلــف عــاقــات
أن ـقــرة مــع واشـنـطــن عـلــى خلفية ملف
الـتـسـلـيــح ،وال ـت ـعــاون فــي ش ــأن مصير
منبج وشــرق الـفــرات .ووفــق اإلعالنات
الــرسـمـيــة املقتضبة عــن ج ــدول أعـمــال
االجتماعات ،سيتم إعطاء ّ
حيز واسع
لـ ـلـ ـع ــاق ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـث ـن ــائ ـي ــة بــن
البلدين ،ولكن ذلــك لن ّ
يغيب القضايا
الـ ـع ــالـ ـق ــة ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــأن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وال
سيما مــا سـيـجــري بحثه خ ــال جولة
مـحــادثــات «أس ـتــانــا» املــرتـقـبــة فــي آخــر
أسـبــوع مــن نيسان ال ـجــاري .وسيكون
مستقبل منطقة إدلــب ومحيطها ،كما
الخطوات األميركية املرتقبة بعد إعالن
«هــزيـمــة داعـ ــش» ،عـلــى رأس أولــويــات
نقاشات الرئيسني.
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا مـ ـن ــح ال ـ ـجـ ــانـ ـبـ ــان الـ ــروسـ ــي
واإليراني حيزًا زمنيًا واسعًا ألردوغان،
أتاح له التركيز على ملف االنتخابات

يتشارك «ضامنو أستانا»
الرغبة في انسحاب
األميركيين رغم
اختالف األسباب

املحلية ،قد يجد الرئيس التركي نفسه
اآلن مضطرًا إلــى تقديم «جــديــد» على
األرض ،ف ــي سـ ـي ــاق الـ ـت ــزام ــات ب ــاده
ب ـمــوجــب «م ـ ّـذك ــرة ال ـت ـفــاهــم» الـخــاصــة
بإدلب ،واملوقعة في سوتشي في أيلول
املــاضــي .ويـعــزز ذلــك مــا تشهده حــدود
منطقة «خفض التصعيد» من خروقات
وق ـصــف م ـت ـبــادل ،ط ــاول ال ـي ــوم مدينة
م ـص ـي ــاف فـ ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـج ـنــوبــي
الـغــربــي ،والبعيدة نسبيًا عــن خطوط
الـ ـتـ ـم ــاس .وي ـ ـصـ ـ ّـب املـ ــوقـ ــف ال ــرس ـم ــي
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي سـ ـي ــاق ضـ ـ ـ ــرورة إن ـه ــاء
امل ـمــاط ـلــة ال ـتــرك ـيــة ف ــي تـنـفـيــذ «ات ـف ــاق

افتتحت «الشؤون الدينية التركية» معهدين لتحفيظ القرآن في أعزاز (األناضول)

س ــوت ـش ــي» ،وهـ ــو م ــا ع ـ ّـب ــر ع ـنــه أخ ـي ـرًا
وزي ــر الـخــارجـيــة ولـيــد املـعـلــم ،بالقول
ّ
إن «ال ـجــانــب ال ـتــركــي تـلــكــأ ف ــي تنفيذ
االتـفــاق ،ونسمع من األصــدقــاء الــروس
ّ
مصممة على تنفيذه ،ونحن
أن تركيا
ما زلنا ننتظر ذلــك ،لكن أيضًا للصبر
ح ــدود ،ويجب أن نحرر هــذه األرض»،
قبل أن يلفت إلى أن «األصدقاء الروس
ب ـ ــدأوا ي ـش ـعــرون ب ـن ـفــاد ص ـبــرنــا ،وهــم
يـتــواصـلــون مــع الـجــانــب الـتــركــي الــذي
نعتقد أنه يفتقد العقالنية والحكمة».
ول ـ ــم ي ـك ــن الـ ــوقـ ــت اإلضـ ــافـ ــي امل ـم ـن ــوح
ً
ألن ـق ــرة م ـن ـف ـصــا ع ــن ت ـق ـل ـبــات املــوقــف
األمـ ـي ــرك ــي امل ـع ـل ــن ف ــي شـ ــأن مـسـتـقـبــل
الوجود العسكري في سوريا ،والذي ال
تخفي روسيا وإيران وتركيا تنسيقها
العالي املستوى حوله .وال شـ ّـك في أن
«ضامني أستانا» الثالثة يتشاركون
الــرغ ـبــة فــي رؤي ــة ال ـج ـنــود األمـيــركـيــن
خـ ــارج امل ـي ــدان الـ ـس ــوري ،وإن تباينت
أسبابهم .وبينما ّ
أكدت روسيا وإيران
غير ّ
مرة أن عودة القوات الحكومية إلى
شــرق الـفــرات سيكون «الـحــل األفـضــل»
إذا مــا تــم االنـسـحــاب األم ـيــركــي ،لفتت
تركيا إلى أن الجانب األميركي أوضح
أنــه لــن ينسحب «لحساب عــودة قــوات
النظام».
وع ـل ــى رغ ــم ن ـج ــاح واش ـن ـطــن ف ــي كبح
ج ـمــاح الـتـصـعـيــد امل ـيــدانــي بــن تركيا
و«وحـ ــدات حماية الـشـعــب» على طول
خ ـطــوط ال ـت ـمــاس بــن مـنـبــج واملــالـكـيــة
خالل األشهر املاضية ،فإن ما يخرج من
ّ
معطيات يؤكد غياب «توافقات منجزة»
بـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن الـ ـت ــرك ــي واألمـ ـي ــرك ــي
حتى اآلن ،إذ ال تــزال تنتظر تركيا من
حليفتها تسليمها قوائم باسم اإلدارات
املحلية في منبج ،لفحصها والتوافق
على األسماء الواردة فيها ،بينما يبدو
مـشــروع «املنطقة اآلمـنــة» عالقًا ضمن
إط ــار نـظــري ،مــع غـيــاب رؤي ــة مشتركة
بني مؤسسات البلدين املعنية ،أو بني
واشنطن وحلفائها األوروبيني ،بعدما
طلب منهم الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،املشاركة في تشكيل «فرقة عمل
مـشـتــركــة» فــي ال ـشــرق ال ـســوري تتولى
مهمة «حفظ السالم».
(األخبار)

موسكو ّ
وعمان:
إلغالق مخيم
الركبان

ّ
تـ ــركـ ــزت ت ـص ــري ـح ــات وزي ــر
الخارجية الــروســي سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،خ ـ ـ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه
لـ ـ ـ ـ ــأردن أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى م ـلــف
م ـخ ـيــم ال ــركـ ـب ــان ال ـ ـحـ ــدودي،
إذ دعـ ــا إلـ ــى إغ ــاق ــه وعـ ــودة
قاطنيه إلــى بلداتهم وقراهم.
ّ
وذك ـ ــر الف ـ ــروف ب ــأن ــه «وف ـقــا
مل ــراق ـب ــن م ــن األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
زاروا هــذا املخيم ،فــإن معظم
الـنــازحــن هـنــاك يرغبون في
الـ ـع ــودة إل ــى ب ـيــوت ـهــم ...ومــن
ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري وقـ ـ ــف ال ـج ـه ــود
الـتــي تمنع حــريـتـهــم» .ولفت
إلــى أن «الـحــل األكـثــر بساطة
وف ـع ــال ـي ــة ي ـت ـم ـثــل ق ــي إن ـه ــاء
االح ـتــال األمـيــركــي فــي تلك
املـنـطـقــة الـ ـس ــوري ــة» ،مـعـتـبـرًا
أن «الــرك ـبــان ذري ـعــة عـلــى ما
ي ـب ــدو لــأم ـيــرك ـيــن لـلـحـفــاظ
على احتالل غير مشروع في
الجنوب» السوري.
وتـ ـ ـس ـ ــاوق م ــوق ــف ال ـض ـيــف
الــروســي مــع نظيره األردن ــي،
أيـمــن الـصـفــدي ،ال ــذي أكــد أن
«الـ ـح ــل األس ـ ـ ــاس والـ ـج ــذري
للركبان هو في عودة قاطنيه
إل ـ ــى مـ ـن ــاطـ ـقـ ـه ــم ...وظ ـ ــروف
التوصل إلــى هــذا الحل باتت
مـ ـت ــاح ــة اآلن» .ول ـ ـفـ ــت إل ــى
وجــود «اجتماع ثالثي مقبل
(أمـيــركــي ـ ـ روس ــي ـ ـ أردن ــي)
من أجل التوافق على حل هذه
القضية اإلنسانية الكبيرة».
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

فنزويال

ّ
تجرب الواليات المتحدة ،للمرة
الثالثة ،حظها في مجلس األمن ،سعيًا
الستصدار قرار ضد الرئيس نيكوالس
مساع تترافق مع استمرار
مادورو.
ٍ
التحركات التي يقودها االنقالبي خوان
غوايدو ،والتي ال تزال تقابلها كاراكاس
بالدعوة إلى الحوار ،في وقت تعمل
فيه على تعزيز عوامل صمودها
بوجه العقوبات األميركية
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ّ
ّ
سوريا :السرطان يتقدم على «سلم القتل»
فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــاب فـ ـ ــي ه ـ ـيـ ــوس ـ ـتـ ــون ،إن
«ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة سـ ـت ــواص ــل
ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية
واالقتصادية ،للوصول إلى انتقال
سلمي إلى الديموقراطية» ،مضيفًا
أن «كل الخيارات مطروحة ،ويجب
أال ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول نـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــوالس مـ ـ ـ ـ ــادورو
اخـتـبــار تصميم ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األميركية».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ك ـت ــب م ـس ـت ـش ــار األمـ ــن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي ،ج ــون بــولـتــون،
فــي تغريدة أول مــن أمــس ،أن «هــذه
مـ ـج ــرد خـ ـط ــوة أولـ ـ ـ ــى» ،ف ــي إش ـ ــارة
إل ــى الـعـقــوبــات .ونـ ّـبــه وزي ـ َـر الــدفــاع
الفنزويلي ،فالديمير بادرينو ،في
ت ـغ ــري ــدة أخـ ـ ــرى ،إلـ ــى «م ـســؤول ـي ـتــه
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ع ــن ح ـم ــاي ــة املــدن ـيــن
األب ــري ــاء ال ــذي ــن ي ـت ـظــاهــرون بشكل
سلمي» .وفيما رأى بولتون أن كوبا
شريك للنظام الفنزويلي ،فقد أشار
إلــى أن «الــواليــات املـتـحــدة حاضرة
ّ
تسهل
ملحاسبة أي دول ــة أو شــركــة
قمع الشعب الفنزويلي».
(األخبار ،أ ف ب)

لمى علي
فــي مشفى «الـبـيــرونــي» ال ـخــاص بمعالجة األورام،
تجلس آمنة ( 52عامًا) وابنتها ،في انتظار دورهــا
لتلقي جرعة العالج الشعاعي .مع بسمة ال تفارق
وجهها ،وتــوتــر تعكسه حــركــات جسدها ،ال تمانع
آمنة في سرد تفاصيل عالجها من سرطان الثدي،
املستمر منذ عــام  2010حتى ال ـيــوم ،وتنقلها بني
مشفيي «البيروني» و«األســد الجامعي» الحكوميني
لـلـحـصــول عـلــى أدويـ ــة وج ــرع ــات وص ــور وتحاليل
ّ
باملجان .رحلة العالج الصعبة التي تخللتها عملية
استئصال للثدي أثـمــرت ،وباتت آمنة تشعر بأنها
ت ـخ ـط ــت امل ـ ــراح ـ ــل ال ـص ـع ـب ــة فـ ــي م ــرض ـه ــا نـفـسـيــا
وج ـس ــدي ــا؛ إذ ت ـع ــود ب ـعــد ك ــل ج ــرع ــة إلـ ــى حـيــاتـهــا
الطبيعية وعملها في املنزل وخارجه .تعتقد آمنة بأن
غياب ثقافة الكشف املبكر عن األورام ،أوصلها إلى
عملية االستئصال بعد تأخر العالج ،ومع ذلك تقول:
ّ
«كتر خير الدولة ما عم تقصر مع كل املرضى».
أما ديمة ( 27عامًا) التي فقدت والدها قبل أشهر بعد
معاناته ألكثر من  3سنوات ،فال تتذكر من مراحل

عالج أبيها من سرطان الرئة إال أمله خالل جلسات
الـعــاج الكيميائي ،واالنـتـظــار فــي ال ــدور ،وصعوبة
التنقل بني منزلها واملشفى الوحيد الخاص بعالج
األورام ،واملــوجــود على أط ــراف العاصمة .وتــرى أن
ارتفاع نسب املوت بسبب السرطان يقع على عاتق
الجهات املعنية املسؤولة عن «ضعف الجانب الطبي»
وفــق رأيـهــا .وتضيف« :الفقر هو اللي مـ ّـوت أبــي ،لو
معنا مصاري لكنا سافرنا ّ
لبرا عالجناه».
يلفت أحــد األط ـبــاء فــي وزارة الـصـحــة (رف ــض ذكــر
ُ
اسمه) إلــى أن  %70من حــاالت السرطان تكتشف
في مراحل متأخرة في سوريا ،وأن اإلحصاء األخير
الــذي أعلنته الــوزارة ،والــذي يقول إنه في عام 2016
وصل عدد حــاالت اإلصابة بالسرطان إلى 18450
حالة تقريبًا ،فيما بلغ معدل اإلصابة  138حالة لكل
مئة ألــف مــن السكان ،غير دقـيــق .ويضيف إن تلك
األرق ــام «تـســاوي تقريبًا  %75من الرقم الواقعي...
ألن الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي يـعـتـمــد ف ـي ـهــا ال ـس ـجــل الــوط ـنــي
للسرطان للوصول إلى إحصائية شاملة تقوم على
قاعدة املشافي فقط ،أما القاعدة السكانية فهي غير
موجودة».

تـشـيــر ب ـعــض اإلح ـ ـصـ ــاءات ال ـعــامل ـيــة إل ــى أن مــرض
السرطان سيصبح «القاتل األول» فــي عــام .2030
أمــا في ســوريــا ،فيوضح الطبيب نفسه لـ«األخبار»
أنه «وفق اإلحصاءات الرسميةُ ،يعد مرض السرطان
املسبب الخامس للوفيات ...إال أن الواقع يقول غير
ذل ـ ــك ،وخ ــاص ــة أن س ـجــل ال ــوف ـي ــات غ ـيــر مـضـبــوط
الجودة ،وال يمكن االعتماد عليه في معرفة ترتيب
مسببات الوفيات الحقيقية ،فهو قائم على التقدير،
وه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن م ــرض ــى ال ـس ــرط ــان يـكـتــب في
ملفاتهم عند وفاتهم أن السبب هو احتشاء عضلة
قلبية ،وهذا يعود إلى عدم وجود منهجية صحيحة
لـتـعـلـيــم اإلح ـص ــاء الـطـبــي ف ــي ال ـجــام ـعــات واملـعــاهــد
الطبية» .وبــرأيــه ،فــإن ّ«األم ــراض القلبية ع ــادت بعد
انحسار الحرب لتحتل مرتبة القاتل األول ،ويليها
السرطان في املرتبة الثانية».
ومــن الــافــت فــي ملف عــاج الـســرطــان ،مــا كشفته
أرق ـ ــام ص ـ ــادرة ع ــن «امل ـك ـت ــب امل ــرك ــزي لــإح ـصــاء»
( )2016من أن عدد األطباء املتخصصني في جراحة
األورام انخفض من  35طبيبًا في عام  ،2013إلى 20
طبيبًا فقط في عام .2016

