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العالم

فلسطين

ّ
العدو يقتحم أكبر مصنع مكيفات في الضفة

السلطة تعيد إلسرائيل جنودًا ومستوطنين!

بينما يميل وصف الوضع
في الضفة إلى المستقر دون المسيطر
عليه ،تتكرر حوادث الفتة مرتبطة
بطبيعة الحكم الذاتي الذي تؤديه
السلطة الفلسطينية ودورها في
التنسيق األمني .فبعد مديح إسرائيلي
ألحد المصانع الفلسطينية الكبيرة،
أوقفت قوات العدو عمله ،فيما ال
تزال السلطة تبادر إلى حماية اإلسرائيليين
وإرجاعهم ،حتى الجنود منهم
طولكرم ــ األخبار
فــي مـفــارقــة الف ـتــة ،اقتحمت ق ــوة من
ج ـيــش ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي «مـصـنــع
بـيـســان للمكيفات» فــي بـلــدة عنبتا
ش ــرق طــول ـكــرم ،وص ـ ــادرت عـ ــددًا من
الـ ـسـ ـي ــرف ــرات ذات ال ـع ــاق ــة بـعـمـلـيــة
اإلنتاج ،وبعض تسجيالت كاميرات
ـام
املـ ــراق ـ ـبـ ــة ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد ب ـض ـع ــة أيـ ـ ـ ٍ

عملت الشرطة الفلسطينية
على حماية جنديين دخال جنين
واعادتهما إلى العدو
ـود
ـار ع ـلــى ج ـ ّنـ ٍ
م ــن عـمـلـيــة إط ـ ــاق ن ـ ـ ٍ
إسرائيليني في محيط حاجز عناب
ال ـقــريــب م ــن املـ ـك ــان .وق ــال ــت الـشــركــة
فــي ب ـيــان إن االق ـت ـحــام «اع ـت ــداء غير
ُ
مبرر لشركة تركز عملها في املجال
االقتصادي والصناعي ،واستهداف
مباشر للقطاع الخاص الفلسطيني
ككل للنيل من صموده» ،فيما أفادت
ت ـقــاريــر إعــام ـيــة بـتـقـلـيــص الـشــركــة
عـ ـم ــل غ ــال ـب ـي ــة م ــوظ ـف ـي ـه ــا ف ـ ــي ي ــوم

االقتحام ،ألن مـصــادرة األجـهــزة أول
من أمس ّ
تسببت في توقف اإلنتاج،
علمًا بــأن هــذا املصنع يشكل مصدر
رزق لـ 45عائلة فلسطينية.
ٍ
وك ـ ـ ـ ــان «م ـ ـنـ ـ ّـسـ ــق مـ ـن ــاط ــق ال ـس ـل ـط ــة
الفلسطينية فــي حكومة الـعــدو» قد
نشر على صفحته الرسمية فــي 30
ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي
ـات تشيد ب ـق ــدرات «بـيـســان»
مـعـلــومـ ٍ
التكنولوجية وإنتاجيته املتطورة،
بل وصفه في إطــار تطبيع العالقات
بأنه من أكبر مصانع ّ
املكيفات على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط .وه ـ ــذا
املـصـنــع يـقــع عـنــد مـفـتــرق بـلــدة بلعا
شرق طولكرم ،وتم إنشاؤه عام ،2012
وب ــدأ عـمـلـيــة اإلن ـت ــاج ال ـع ــام املــاضــي
ف ـق ــط ،وهـ ــو أول مـصـنــع فلسطيني
يـخـتــص بتصنيع أج ـهــزة التكييف
ال ـ ـجـ ــداريـ ــة والـ ـعـ ـم ــودي ــة وامل ــرك ــزي ــة
وصـ ـ ّن ــاع ــات ال ـت ـب ــري ــد األخـ ـ ـ ــرى ،كـمــا
يـصــنــف ال ــراب ــع فــي ه ــذا امل ـجــال على
مستوى املنطقة.
مـ ـص ــادر مـحـلـيــة أب ـل ـغــت «األخـ ـب ــار»
أن أحـ ـ ـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرف ـ ــرات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـمــت
مصادرتها خــاص باملعلومات ،إلى
جانب مصادرة التسجيالت الخاصة
بكاميرات املراقبة املشرفة على منطقة
ال ـ ـشـ ــارع ال ــرئ ـي ـس ــي خـ ـ ــارج امل ـص ـنــع.
وتـ ـ ّ
ـرجـ ــح امل ـ ـصـ ــادر ذاتـ ـه ــا أن سـبــب
االق ـت ـح ــام ه ــو ال ـب ـحــث أو الـحـصــول
معلومات أمنية تتعلق بعملية
على
ٍ
ـام
إطـ ــاق ال ـن ــار ال ـتــي وق ـعــت ق ـبــل أي ـ ٍ
ق ــرب امل ـك ــان ،وذلـ ــك ف ــي م ـســاء ال ـيــوم
ال ـ ــذي اس ـت ـش ـهــد ف ـيــه املـ ـط ــارد أحـمــد
ٌ
جــرار ،إذ أوضــح بيان لجيش العدو
أن ق ــوة مــن ال ـ ّج ـنــود تـعــرضــت للنار
قرب حاجز عنابُ ،
وعثر على بضعة
م ـ ـقـ ــذوفـ ــات رص ـ ـ ــاص بـ ـع ــد تـمـشـيــط
امل ـكــان .مــن الـجــديــر ذك ــره أن حـ ّـواجــز
«تسانا عــوز» ،و«تأنيم» ،و«عــنــاب»،
و«ج ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارة» و« ،»104املـ ـحـ ـيـ ـط ــة
ب ـطــول ـكــرم ،ت ـعــرضــت ل ـعــدة عمليات

استطاع الشبان اغتنام بندقية «إم  »16من الجنديين اللذين دخال بالخطأ إلى جنين (األناضول)
ـار ،إض ــاف ــة إل ــى إطـ ــاق نــار
إطـ ــاق ن ـ ـ ٍ
على مستوطنني في املناطق نفسها
منذ عــام  ،2015وكــان أبــرزهــا عملية
وقعت قــرب قرية فرعون في التاسع
من كانون األول  ،2015حينما الحقت
سيارة مقاومني سيارة مستوطنني
وأط ـل ـق ــوا عـلـيـهــم ال ــرص ــاص فـقـتـلــوا
مستوطنًا وأصــابــوا زوجته بجراح،
كما أصيب جندي إسرائيلي بنيران

مـقــاومــن على حــاجــز «( »104غــرب)
في الثالث من تشرين الثاني .2016

«إنقاذ» جنديين وإرجاع
إسرائيليين دخلوا للعشاء!
نجح شبان في مدينة جنني (شمال)
في اغتنام بندقية من طــراز «إم »16
مــن جندي ومجندة بعد تعرضهما
لضرب مبرح جراء دخولهما بالخطأ
ٍ

إلى املدينة أمس .وأظهر فيديو بثته
شبكات التواصل توقيف الجنديني
داخـ ــل مــركـبـتـهـمــا ف ــي املــدي ـنــة ،فيما
كــانــت ال ـشــرطــة الفلسطينية تجري
ات ـصــاالت فــي سبيل تقييم الــوضــع.
وب ـي ـن ـم ــا ك ـ ــان الـ ـجـ ـن ــدي واملـ ـجـ ـن ــدة
يـ ـجـ ـلـ ـس ــان ب ـ ـكـ ــل أري ـ ـح ـ ـيـ ــة وي ـط ـل ــب
ال ـش ــرط ــي الـفـلـسـطـيـنــي م ــن ال ـش ـبــان
ال ـه ــدوء واالب ـت ـع ــاد ،هـجــم حـشــد من

«حماس» و«فتح» تراجعان المذكرات المصرية للمصالحة
تتوالى اللقاءات الحمساوية ـ المصرية
رغم ّ
تغير قيادة «المخابرات العامة»
في القاهرة ،لكن ال يمكن الحديث عن
تقدم ملموس ،سوى أن المصالحة
الداخلية ال تزال قائمة ،ونقاط الخالف
يعاد تدويرها ،فيما يمضي الوقت
سلبيًا على الغزيين الذين سجل لديهم
القطاعان الصحي والتعليمي انهيارًا غير
مسبوق
غزة ــ األخبار
ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل وف ـ ـ ـ ــد حـ ـ ــركـ ـ ــة «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس»
مباحثاته مــع املـســؤولــن املصريني
ال ـت ــي ب ـ ــدأت ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ـي ــة بعد
«استدعاء» جهاز «املخابرات العامة»
ق ـي ــادات ال ـحــركــة وت ـحــديــده الـســاعــة
«ال ـص ـف ــر» مل ـغ ــادرت ــه ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،إذ
ّ
تعمد منظمو الزيارة أال تكون معلنة
إال بلحظاتها األخيرة .وبينما وصل
رئ ـي ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي لـلـحــركــة
إسماعيل هنية برفقة وفد سياسي
وإداري من غزة إلى القاهرة ،رفضت
الـسـلـطــات املـصــريــة الـسـمــاح لعضو
املـكـتــب مــوســى أب ــو مـ ــرزوق بــدخــول
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وأرجـ ـعـ ـت ــه إل ـ ــى ال ــدوح ــة

مـجــددًا بــذريـعــة عــدم وج ــود تنسيق
مسبق لدخوله.
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ـ ــه رغ ـ ــم ك ــون
الزيارة معدًا لها سلفًا ضمن جدول
املـصــالـحــة ،ف ــإن امل ـخــابــرات املصرية
ه ــي الـ ـت ــي حـ ـ ــددت م ــوع ــده ــا ،وك ــان
ً
الفتًا أوال إغالقها معبر رفح مباشرة
بعد خ ــروج الــوفــد ومـنــع املسافرين
مــن الـحــركــة عـلــى الـجــانـبــن ،وثانيًا
تزامنها مع انطالق الحملة األمنية
املــوسـعــة فــي شـمــال ووس ــط سيناء،
لـتـلـقــي ع ـلــى ط ــاول ــة ال ـب ـحــث مـلـفــات
أم ـن ـيــة وص ـف ــت ب ــ«ال ـث ـق ـي ـلــة» .كــذلــك،
غاب عن الوفد رئيس الحركة في غزة
يحيى السنوار ،بفعل حالة الطوارئ
امل ــوازي ــة ال ـتــي تعيشها ال ـحــركــة في
القطاع و«ضمان أال تخلو الساحة»،
ك ـمــا ت ـق ــول امل ـ ـصـ ــادر .أيـ ـض ــا ،علمت
ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن م ــن املـ ـق ــرر أن ي ــزور
وف ــد أم ـنــي م ـصــري ق ـطــاع غ ــزة بعد
عـ ــودة ال ــوف ــد ال ـح ـم ـســاوي ،م ــن دون
تأكيد السماح لألخير بإجراء جولة
خارجية هذه املرة.
تفيد املصادر بأنه قد سبق الزيارة
الـجــاريــة إرس ــال املـصــريــن مذكرتي
ت ـق ـي ـي ــم بـ ـش ــأن املـ ـص ــالـ ـح ــة إلـ ـ ــى كــل
مــن «ح ـم ــاس» و«ف ـت ــح» ،كـمــا علمت
«األخ ـبــار» مــن مـصــادر فــي «اللجنة
املركزية لفتح» ،أن النسخة املرسلة
إلـ ـيـ ـه ــم تـ ـحـ ـم ــل عـ ـت ــاب ــا ح ـ ـ ــول أداء

الـحــركـتــن فــي املـصــالـحــة .وتضيف
املـ ـص ــادر أن «املـ ــذكـ ــرة ت ـحــدثــت عــن
عـتــب بـشــأن ع ــدم االل ـت ــزام فــي ملفي
الـ ـحـ ـك ــوم ــة وامل ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن ،كـ ـم ــا ث ـمــة
إش ـ ــارة م ـصــريــة إل ــى إش ـ ــادة بعض
وزراء الحكومة (التابعني للسلطة)
ب ـت ـم ـكــن وزارات ـ ـ ـهـ ـ ــم فـ ــي غـ ـ ــزة ،مـثــل
وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ص ـبــري
ص ـيــدم» .أم ــا فــي «مــذكــرة حـمــاس»،
فالمها املصريون في مسألتي منع
املوظفني املستنكفني من العودة إلى
ال ـع ـمــل ،ورف ـض ـهــا تـسـلـيــم الـجـبــايــة

الداخلية للوزارات.
ف ــور تسلم الـحــركـتــن امل ــذك ــرات ،بــدأ
كـ ــل ط ـ ــرف ت ـح ـض ـيــر أجـ ــوبـ ــة ع ـن ـهــا،
فـيـمــا أرس ـلــت «ف ـتــح» مــوفــدهــا عــزام
األحمد الذي التقى مسؤولني أمنيني
وآخرين من الخارجية في مصر .أما
ّ
رد «حماس» ،فكان «االتفاق مبدئيًا
عـ ـل ــى ت ـس ـل ـي ــم الـ ـجـ ـب ــاي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة
ل ـلــوزارات مقابل تعهد مــن فتح بأن
ت ـل ـت ــزم ال ـح ـك ــوم ــة دف ـ ــع مـسـتـحـقــات
ُّ
مالية للموظفني كما اتفق قبل شهور
في القاهرة ،بنسبة  ،%50واستكمال

لم يسجل في الجامعات هذا العام سوى  %23من الطلبة (أ ف ب )

ال ـت ـفــاه ـمــات داخـ ــل الـلـجـنــة اإلداري ـ ــة
وال ـقــانــون ـيــة ب ـش ــأن دم ــج املــوظ ـفــن،
وتطبيق بقية التفاهمات».
أم ــا «حـ ـم ــاس» ،ال ـت ــي أقـلـقـهــا مــوعــد
ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة وط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة االس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــاء،
خ ــاص ــة م ــع تـغـيــر إدارة امل ـخ ــاب ــرات
امل ـصــريــة ،فــإنـهــا أبـ ــدت اسـتـعــدادهــا
ال ـت ــام لـلـتـعــاون وإن ـج ــاح املـصــالـحــة
م ــع «ف ـت ــح» ب ـق ـيــادة م ـح ـمــود عـبــاس
«رغ ــم كــل العقبات املفتعلة» ،لكنها
اشتكت للمخابرات مماطلة السلطة
ُّ
في تطبيق بنود ما اتفق عليه ،بما
ُّ
ف ــي ذلـ ــك ت ـســلــم ال ـ ـ ـ ــوزارات بـحـضــور
الوفد املصري والتالعب بحل قضية
امل ــوظـ ـف ــن فـ ــي غ ـ ـ ــزة .ك ــذل ــك أخ ـب ــرت
امل ـص ــري ــن بـ ــأن أط ــراف ــا دولـ ـي ــة عــدة
أبــدت موافقتها على تمويل رواتــب
املوظفني ،بما في ذلك دول أوروبية
وتركيا.
وب ـ ـش ـ ــأن ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات م ــرتـ ـقـ ـب ــة ل ـل ــوف ــد
ال ـ ـح ـ ـم ـ ـسـ ــاوي مـ ـ ــع تـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي
املـفـصــول مــن «فـتــح» محمد دحــان،
نفت مصادر في األخير زيارة دحالن
لـلـقــاهــرة ه ــذه األيـ ــام أو «وجـ ــود أي
تــرت ـي ـبــات ب ـش ــأن خ ـطــة ب ـ ــاء» بــديـلــة
م ــن امل ـص ــال ـح ــة .وق ـ ــال ال ـق ـي ــادي فــي
تـيــار دح ــان ،عبد الحميد املـصــري،
ّ
إن ال ـحــديــث ع ــن تــرتـيـبــات مشتركة
م ـب ـكــر ،ك ــذل ــك ف ــإن «تـشـكـيــل مجلس
إنقاذ لغزة بيننا وبــن حماس غير

