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 26حالة �شلل بعد  14عام ًا من الق�ضاء على المر�ض في �سورية

�شبكات تركية ـ «�إ�سرائيلية» ل�سرقة �أع�ضاء ال�سوريين
دمشق ــ سعد الله الخليل
على رغم الحرب الكونية التي تواجهها ،سورية ما زالت تقدّم
الرعاية ألبنائها ،في وقت يتاجر اإلرهابيون بصحة وأعضاء
السوريين الرازحين تحت نير اإلرهاب وداعميه من دول إقليمية،
في مشهدين متناقضين يوضحان صورة ما يجري على الساحة
السورية .إذ يكثر الحديث عن نشاط جماعات اإلتجار باألعضاء
في المناطق الساخنة وحمالت التلقيح ضد مرض شلل األطفال
المتتالية.

سرقة األعضاء شماال ً وفي المخيمات

تنشط مافيات سرقة األعضاء البشرية في المناطق الساخنة
وخصوصا ً المناطق الشمالية والشرقية ومخيمات اللجوء ،على
مرأى ومسمع من حكومات تلك الدول من دون أن تحرك ساكناً،
فأكثر من  18ألف حالة سرقة أعضاء من سوريين ،معظمهم
أطفال في المناطق الشمالية في ظل عدم القدرة على التوثيق.
فيما يوجد أكثر من  100ألف طفل سوري في مخيمات اللجوء
في تركيا معرضين للمصير عينه ،وخاضعين ألنواع مختلفة من
اإلتجار ،وما يزيد المخاوف أن أكثر من  80في المئة من النازحين
في مخيمات اللجوء خارج الحدود من األطفال والنساء ،يُتاجر بهم
عبر ثالث سنوات من األزمة ،فقد ُقدّرت عشرات اآلالف من حاالت
التورط التركي الذي لم يعد خافيا ً على أحد ،إذ كشفت وسائل
اإلعالم تو ّرط المستشفيات الحكومية التركية في سرقة أعضاء
السوريين ،عبر نقل المسلحين المصابين إلى المستشفيات
التركية لتجري سرقة أعضائهم ،ما يؤكد ارتباط مافيات اإلتجار
بالمؤسسات الرسمية التركية.
واستغلت المجموعات المسلحة حاجة الناس والضعف
االجتماعي والمادي أو الجسدي في مسعى لتدمير المجتمع
واألسس التي يقوم عليها ،التعليم والصحة والبنية االجتماعية،
وهو ما عملت عليه المجموعات المسلحة خالل السنوات الثالث
الماضية من الحرب التي تتعرض لها سورية ،بتدمير ممنهج
لقطاعات الصحة والتربية بهدف تجهيل الناس وإمراضهم
وإضعافهم ،ليصبحوا ضحايا اإلتجار بالبشر وسرقة األعضاء،
ولفت مرهف المعلم رئيس المركز االستشاري لحقوق اإلنسان
إلى ما تخلقه األزم��ات من بيئة مناسبة لإلتجار بالبشر وقال:
«بالعودة إلى التاريخ ،فإن كل ال��دول التي شهدت حربا ً من

الحربين العالميتين إلى راوندا وأوغاندا والسودان والصومال،
شهدت هذه الحالة خصوصا ً في مناطق اللجوء ،وأغلبهم من
النساء واألط��ف��ال ،ب��دءا ً من العمالة غير المنصفة إل��ى سرقة
األعضاء ،وأغلبها تذهب إلى الدول الغنية التي تتهم الدول الفقيرة
بها األمر».
أضاف أن المركز هو أول من وثق حاالت االتجار بالبشر للطفل
فراس البكري الذي شرحت والدته ما حصل في شمال سورية،
وما تقوم به عصابات حاصلة على شهادات علمية تدرك أهمية
وقيمة هذه األعضاء ،إذ كشف التدقيق بالمعلومات تو ّرط شبكة
«إسرائيلية» ـ تركية باالتجار بأعضاء السوريين.
واتهم المعلم منظمة أطباء بال حدود بالتورط في التغطية على
العملية ،واعتبرها شريكا ً أساسيا ً في السرقة من خالل تغطيتها
لهؤالء القتلة ،وتابع «قبل الحرب التي تخاض على سورية،
كانت إعالنات اإلتجار باألشخاص ،والتقارير الدولية تثبت أن
«إسرائيل» لديها أكبر قائمة انتظار لألعضاء البشرية ،ولذلك
تمارس تجارة األعضاء عبر قبرص من الهند ودول أخرى ،ومع
الحرب التي تشن على سورية أصبحت العملية أسهل وأرخص
بالحصول على أعضاء السوريين» ،مضيفاً« :الصحف األميركية
كشفت سرقة الجيش اإلسرائيلي لألعضاء البشرية من جثث
الشهداء الفلسطينيين ،وبحسب إحصائية مايكل بوس عضو
منظمة الصحة الهولندية فإن  25ألف كلية تزرع في الواليات
المتحدة و 16ألفا ً في أوروبا سنوياً ،وهي بالتالي تجارة رابحة
ورائجة».
وأوضح رئيس المركز االستشاري لحقوق اإلنسان« :راسلنا
المنظمات العالمية بتقارير موثقة باألرقام واألسماء ،من دون
أن تحرك ساكناً ،ولم يؤخذ بالتقارير ألن لمنظمة أطباء بال حدود
سلطة وسطوة ضمن هذه المنظمات» ،ورأى أن إمكانية المحاسبة
تقتصر على وجود التعاون الدولي ،أما في غيابه وفي ظل سيطرة
الكيان الصهيوني كأكبر مركز لسرقة األعضاء البشرية ،فمالحقة
عصابات السرقة المنظمة غير ممكنة .وح��ول أهمية التوعية
بأهمية الجسد البشري قال المعلم« :كل األديان السماوية رفضت
اإلتجار باألعضاء إال في حال التبرع قبل الوفاة ،وذلك يجب أن
يكون مو ّثقا ً عبر القضاء ،ما يُكسبه الصفة الشرعية القانونية،
بعيدا ً من قضايا اإلتجار بالبشر».
وتتم سرقة األعضاء عبر مافيات منظمات طبية وغير طبية
تستهدف السوريين ،ب��دءا ً من الكشف على الضحايا ،وهي

تستهدف األصحاء ،فأعضاء المرضى غير مرغوبة وتتم العملية
عبر دول عدة .ب��دءا ً من الحصول على األعضاء وإرسالها عبر
الترانزيت إلى دول التي ينبغي الوصول إليها ،الفتا ً إلى صعوبة
سرقة األعضاء في ال��دول اآلمنة ،فالقوانين والحالة األمنية ال
تسمح ،وسورية من الدول النادرة التي يوجد فيها رقابة على
االتجار بالبشر والقانون السوري يعاقب عليه.

اإلرهاب يعيد شلل األطفال

من جهة أخرى ،تسعى الحكومة السورية إلى القضاء على ما
حمله تسلل اإلرهابيين من أكثر من  80دولة إلى األراضي السورية
من أمراض أهمها شلل األطفال ،بعد إعالن البدء في القضاء عليه،
إذ تنفذ وزارة الصحة السورية حمالت التلقيح المنتظمة لمنع
انتشار المرض ،بعد تسجيل  26حالة من منشأ باكستاني،
أغلبها في المناطق الشرقية فنفذت الحملة الرابعة خالل شهر
آذار التي استهدفت أكثر من مليونين طفل ،فيما تنطلق الحملة
الخامسة غدا ً وتستمر حتى السادس من نيسان ومن المتوقع أن
تستهدف مليونين وثمانمئة ألف طفل ،كذلك تسعى حملة التلقيح
الخامسة للوصول إلى  2.9مليون طفل .وسجلت الحملة الرابعة
تلقيح  309آالف في محافظة ريف دمشق ثم حماه  308ثم دمشق
التي سجلت تلقيح أكثر من  278ألف طفل.
الدكتورة نضال أبو رشيد ،مديرة برنامج التلقيح الوطني
في وزارة الصحة ،لفتت إلى ظهور حاالت المرض عام ،2013
النخفاض نسب المناعة ،وظهرت حاالت مرضية ،وستستمر
الحمالت إلى حين القضاء على الفيروس وتوزعت الحاالت
على محافظات دير ال��زور وحلب والحسكة وإدل��ب ،وظهرت
حالة واحدة في حماة ،وتسعى ال��وزارة للقضاء على المرض
لتعود سورية كما كانت قبل  14سنة ،خالية من مرض شلل
األطفال ،وأضافت أبو رشيد أن الحمالت لزيادة المناعة لدى
األط��ف��ال مستمرة ،وقالت «بعد اكتشاف حالة في العراق،
تتضافر الجهود اإلقليمية لمنع انتشار المرض» ،وأشارت أبو
رشيد لتعاون أكثر من جهة إليصال اللقاح للمناطق الساخنة
كالهالل األحمر ،إضافة إلى تفعيل بادرة المتطوعين بالتدريب
لمنح اللقاح ،وهو ما يضمن وصول اللقاح عن طريق المجتمع
المحلي وفي مناطق عالية الخطورة ينتقل اللقاح من منزل إلى
منزل لضمان حماية الكوادر ووصول اللقاح.

�أكد �أن ال�سي�سي مر�شح ال�ضرورة والجي�ش �أنقذ م�صر من الطوفان

هيكل« :الإخوان» �أداة �ضد ال�شعوب العربية
عاد الكاتب المصري البارز محمد حسنين
هيكل إلى الحديث مجدّدا ً عن المشهد المصري
وتداخالته اإلقليمية وال��دول��ي��ة .وعلى رغم
الصعاب والتحديات ،إال أنه عبّر عن تفاؤله
بمستقبل مصر ،قائالً في حواره مع اإلعالمية
لميس ال��ح��دي��دي مساء أول م��ن أم��س ،عبر
سلسلة حلقاته «مصر أين وإلى أين؟» إن هناك
دوال ً استعملت جماعة اإلخوان ضد الشعوب
العربية ،فيما أك��د أن المشير عبد الفتاح
السيسي هو «مرشح ال��ض��رورة» ،واستبعد
أن تفتح الخلفية العسكرية للسيسي الباب
لـ«عسكرة الدولة المصرية» ،وتطرق هيكل
إلى عالقات مصر عربيا ً ودولياً.
وق��ال الكاتب المصري ال��ب��ارز إن��ه عندما
قام زل��زال  25كانون الثاني وتدخل الجيش
لحماية الثورة ،كان متعجباً ،ولديه تساؤل عن
«أوضاع الجيش المصري ،وهل مازال الجيش
جيش ال��وط��ن أم جيش ال��ن��ظ��ام؟» ،متط ّرقا ً
بالحديث إلى اللقاء الذي جمعه مع السيسي،
حين كان المشير حسين طنطاوي وزيرا ً للدفاع
ورئيسا ً للمجلس األعلى للقوات المسلحة في
 .2010وأوضح أن السيسي «تكلم ما يقرب
من الساعة والنصف ول��م يقاطعه ،وتط ّرق
إلى ملف االنتخابات الرئاسية آن��ذاك وفكرة
التوريث».

حمدين صباحي

وح���ول وض���ع م��ؤس��س ال��ت��ي��ار الشعبي
والمرشح المحتمل إلى االنتخابات الرئاسية
حمدين صباحي ،أش��ار هيكل إل��ى أن��ه «قد
ينسحب من السباق االنتخابي ،حتى لو في
اليوم األخير؛ نظرا ً إلى العديد من األسباب،
أبرزها أن جمع التوكيالت يعوقه ،ومكاتب
ممثليه تواجه مصاعب».
ونصح هيكل المشير باتخاذ «من هم قريبين
منه في السن لتحمل مسؤولية البالد الفترة
المقبلة» ،مشيرا ً إلى أن تفاؤال ً كبيرا ً يملؤه
حول «تطور األوضاع في مصر لألفضل».

القوات المسلحة

وح��ول ال��دور ال��ذي تلعبه القوات المسلحة
المصرية في الساحة السياسية ،لفت إلى أن
«القوات المسلحة موجودة في أية دول��ة؛ لكي
تضمن سالمتها أمام أي خطر وتهديد محتمل».
وأردف أن الجيش «مبني لكي يُقاتل عندما
تقتضي ض���رورات أم��ن البلد» ،مشيرا ً إل��ى أن

«زلزال  25كانون الثاني  2011هدم السدود من
دون أن يقدم البديل ،فكان الجيش هو العمود
الوحيد الباقي في الدولة ،وهو قارب إنقاذ من
الطوفان».
وفي ما يتعلق ببعض التجاوزات التي تجلت
في هتافات «يسقط حكم العسكر» التي يُرددها
بعض الشباب ،أوضح أنها «ليست مشكلة ألن
الجيوش اآلن ووف��ق مقتضيات األم��ن القومي
أصبحت تتعدى السالح ،وبالتالي هناك دور
للجيوش في االستراتيجية العامة لألوطان،
وعلينا تقبله» ،مشيرا ً إلى «المسؤولية الكبرى
الواقعة على عاتق الجيش المصري ،وخصوصا ً
بوجود العديد من التهديدات التي تواجه مصر
وأمنها عبر الحدود».

تحديات المستقبل

وع��ن التحديات التي تواجه مصر ،وم��ا إذا
كانت مواجهة عبر تحالف عربي خاص ،أفاد:
«مصر لها وض��ع جغرافي مميز ،وه��ي الكتلة
السكانية األكبر» ،مؤكدا ً أن «دورها لم يعد كما
كان في المنطقة ،كما أن العالم العربي أصيب

مرشح الضرورة

وب��ش��أن ت��رش��ح ال��س��ي��س��ي لالنتخابات
الرئاسية ،أوض��ح أن��ه «مرشح ال��ض��رورة»،
واصفا ً الخلفية العسكرية في بعض لحظات
األمم بأنها قد تكون «األنسب واألكثر قدرة على
تحقيق الصعب من أجل الوطن» .وتساءل:
«هل يبحث الشعب عن رجل يقود أم يبحث عن
زي؟» ،وأوضح أن الخلفية العسكرية للسيسي
«لن تفتح الباب لعسكرة الدولة المصرية».
ونفى هيكل اإلش��اع��ات ح��ول مسؤوليته عن
برنامج حملة السيسي أو صياغة برنامجه،
مؤكدا ً أنه غير عضو في الهيئة االستشارية.
وأوض���ح أن السيسي «ال يحتاج لحملة
انتخابية» ،مشيرا ً إلى أن الحملة تكمن في
أنه «الرجل القادر على حل األزمة ،وأن المشير
سينحاز إلى أمن هذا البلد».

بالخمول».
واس��ت��غ��رب الكاتب المصري ال��ب��ارز محمد
حسنين هيكل الغضب المصري من قطر ،قائالً:
«مؤلم أن تكون قطر خطرا ً على مصر» ،الفتا ً إلى
أن��ه في « 1956حاولت تسع محطات إذاعية
دولية واآللة اإلعالمية للدول الكبرى هدم عزيمة
مصر ،لكنها كانت ماضية ق��دم��ا ً ف��ي طريقها
وتحارب وتؤمم» .وأوض��ح أن فكرة أن تصبح
قطر هي الخطر على مصر «إهانة لمصر» ،متابعاً:
«نحن أم��ام دول استعملت اإلس�لام السياسي
واإلخوان ضد شعوبها ،وضد الوطنية ،واكتشفت
أن المهمة اختلفت ،والضرورة لم تعد موجودة،
وأن هناك مشاكل أكبر اآلن».

وضع سيناء

مطالب برلمانية ب�إقرار قانون جمع ال�سالح

لجنة كويتية ترف�ض االتفاقية الأمنية الخليجية

بحث وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ،مع األمين العام لحلف شمال األطلسي (الناتو)
أن��درس فوغ راسموسن« ،قضايا مكافحة اإلره��اب» وذلك على هامش زيارته الحالية إلى
بروكسل لرئاسة الوفد المصري إلى القمة األوروبية  -األفريقية الرابعة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي إن «المقابلة تناولت العالقات بين مصر
وحلف الناتو ،سواء على المستوى الثنائي أو في إطار مشاركة مصر في الحوار المتوسطي
الذي بدأ عام  ،»1994مضيفا ً أن «اللقاء ناقش مجاالت التعاون بين الجانبين ومن بينها قضايا
مكافحة اإلرهاب» .وأوضحت أن اللقاء تناول أيضا ً عددا ً من القضايا اإلقليمية والدولية« ،بينها
األوضاع في ليبيا والمبادرة الخاصة بإنشاء صندوق دولي تحت إشراف األمم المتحدة لجمع
األسلحة هناك ،وتطورات األزمة السورية ،وقد شدد فهمي على أهمية الحل السياسي لألزمة».

جمع السالح

في غضون ذل��ك ،تحدثت تقارير إعالمية عن
موافقة مجلس األم��ة على ض���رورة استعجال
اللجنة التشريعية البرلمانية بإعداد تقريرها
بشأن القانون المقدّم حول جمع السالح .وأفادت
التقارير نقالً عن مصادر برلمانية أن «موافقة
المجلس باإلجماع على الرسالة دليل إيمان النواب
المطلق بضرورة مكافحة فوضى انتشار السالح،
وإحساسها الوطني باآلثار السلبية المترتبة على
هذه الفوضى التي أدت إلى تسجيل أكثر من مئة
قضية وشكوى في مراكز أمن الكويت» .وأوضحت
المصادر أن «عدم وضع ح ّد النتشار السالح في
الكويت قد ينعكس سلبا ً على الحالة األمنية،
ويوصل المجتمع إلى فوضى أمنية يصعب معها
إيجاد الحل» ،مشدّدة على «ضرورة اإلسراع في
إق��رار قانون جمع ال��س�لاح» .وأف���ادت المصادر
أن اللجنة التشريعية «مطالبة بإعداد تقريرها
بشأن ال��ق��ان��ون ف��ي أس��رع وق��ت ،حتى يتسنى
للمجلس نظره ومناقشته تمهيدا ً إلقراره» ،الفتة
إلى «ضرورة األخذ في االعتبار الحوادث األخيرة،
ال سيما حادثتي الصليبية وتيماء ،وإطالق النار
في أحد األفراح الذي كاد يتسبب بإسقاط طائرة
مدنية».

متى يقتنع المن ّظرون بنهج التفاوض بأن ال جدوى
من مواصلة المفاوضات مع عد ّو ال يفهم سوى لغة
القوة ،وهو مع األسف يقول ذلك ويذكرنا به كل يوم،
«ب��أن العرب ال ينفع معهم إال القوة» أي أن��ه بصريح
العبارة ،يسعى إلى استخدام القوة لفرض ما يريده
على طاولة التفاوض ،أو لجعل المفاوضات مجرد
غطاء لتمرير مخططاته التي يفرضها على األرض
بقوة وح���راب اح��ت�لال��ه ،على ط��ول وع���رض مساحة
فلسطينالمحتلة.
باألمس أنهى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو
المفاوضات ،التي جاهد وزي��ر الخارجية األميركي
ج��ون كيري كي ينعشها ويمد في عمرها ،ويجعلها
تصل إلى خاتمة تحقق لـ»إسرائيل» حلمها في تكريس
«شرعية يهودية الدولة» وشطب حق العودة لالجئين
الفلسطينيين ،م���ع ت��ق��دي��م ب��ع��ض ال��ف��ت��ات للسلطة
الفلسطينية تحت ع��ن��وان :دول���ة مسلوبة السيادة
يرض ذلك شهيّة
واإلرادة في كل شيء ،ومع ذلك لم ِ
نتنياهو وبقية القادة الصهاينة ،الطامعين في االستيالء
على كل األرض الفلسطينية ،وإعالن الدولة اليهودية ـ
العنصرية ،مستفيدين م��ن ال��واق��ع العربي الممزق
والمنهك في ح��روب داخلية ،جعلت قضية فلسطين
بعيدة عن االهتمام ،ومن االنقسام السائد في الساحة
الفلسطينية.
وإذا كان من ح ّل يقبل به القادة الصهاينة فهو ال يعدو
إعطاء الفلسطينيين حكما ً ذاتيا ً في مناطق وجودهم،
لكن تحت سيادة «الدولة اليهودية» التي عليهم التسليم
واالعتراف بها إذا ما أرادوا القبول بهذا الحل.
أليس هذا ما أعلنه صراحة نتنياهو في كتابه مكان
تحت الشمس ...أليس ه��ذا ما أص��ر عليه المفاوض
الصهيوني ف��ي ال��م��ف��اوض��ات األخ��ي��رة ،وأب��ل��غ��ه إلى
األميركي والفلسطيني كشرط لمواصلة المفاوضات
وإطالق الدفعة األخيرة من األسرى الفلسطينيين...
وعندما لم يوافق المفاوض الذي لم يب َق ما يستطيع
أن يتنازل عنه أو يقدمه ،واضطر إلى استخدام بعض
من حقوقه البسيطة والطبيعية ،وهو االنضمام إلى
 14منظمة دولية ،فأسرع نتنياهو إلى إعالن إنهاء
المفاوضات ،عبر رفضه إط�لاق الدفعة الرابعة من
األسرى.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أن المفاوضات لم يكن لها وظيفة بالنسبة إلى
«إسرائيل» سوى استخدامها إلضفاء الشرعية على
ما سرقته وتسرقه يوميا ً من أرض فلسطين وحقوق
الشعبالفلسطيني.
وي��ع��ن��ي أن ال��ذي��ن ن��اه��ض��وا ال��ك��ف��اح المسلح ضد
االحتالل ،وراهنوا على خيار المفاوضات سبيالً وحيدا ً

تعهّد �أميركي ـ جزائري محاربة الإرهاب

وح��ول ع��ودة العالقات المصرية ـ الروسية
م��ن ج��دي��د ،وم��ا إذا كانت تخفف م��ن التبعية
العسكرية للواليات المتحدة ،أوضح هيكل أن
كنوع
لموسكو اعتقادا ً بأن مصر «تذهب إليها
ٍ
من المناورة ،ولكن يجب أن يكون لدينا نوع من
الخطة المستقبلية» .وأردف« :في البداية يجب
أن نثبت إليران وواشنطن أننا طرف قادر على
إدارة المشاكل ،والتأثير بما حولنا ،وهذه هي
البداية ...استعادة مصر إلى مصر».
وأك���د أن موسكو واج��ه��ت م��وق��ف القاهرة
بـ«اهتمام» وليس بـ«جدية» .وأردف« :نحن ال
نستطيع صياغة خريطة مصالحنا االستراتيجية
ف��ي المستقبل ف��ي ه��ذه اللحظة القائمة بهذه
اإلمكانات المتاحة لنا».

فهمي يبحث ورا�سمو�سن ق�ضايا الإرهاب

رفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس
األم��ة الكويتي في اجتماعها مشروع قانون في
شأن اتفاق أمني بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،في وقتٍ تصاعدت في المجلس
المطالب الداعية إلى ض��رورة اإلس��راع في إقرار
قانون جمع السالح.
وق��ال م��ق�� ّرر اللجنة النائب ف��ي مجلس األم��ة
الكويتي حمدان العازمي في تصريحات صحافية
عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية
البرلمانية أول من أمس« :إنها أعطت هيئة الخبراء
الدستوريين المش ّكلة من قبل مكتب المجلس مهلة
شهر إلب��داء ال��رأي في موضوع االتفاقية األمنية
الخليجية إال أن الرد لم يصل للجنة» ،مبينا ً أن هيئة
الخبراء الدستوريين «طلبت مهلة أخرى» .وذكر
أن اللجنة «ارتأت أن تبتّ باالتفاقية والتصويت
عليها ،إذ رفضتها بغالبية أعضائها» ،مضيفا ً
أنه «ستتم إحالة تقرير اللجنة بشأن االتفاقية
على المجلس ليُدرج على جدول أعماله» .وأكد
عضو اللجنة النائب حمد الهرشاني أنها «رفضت
بغالبية أعضائها االتفاقية األمنية الخليجية»،
موضحا ً أنه هو والنائب كامل العوضي صوتا
بالموافقة عليها ،بينما رفضها كل من النواب
علي الراشد وصالح عاشور وحمدان العازمي،
وق��ال النائب علي الراشد بأن اللجنة «ستحيل
تقريرها بالرفض على المجلس للتصويت عليه

} حسن حردان

إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرض .قد حصدوا الخيبة
والمرارة والفشل .وقبل كل ذلك و ّف��روا الفرص أمام
العدو لمواصلة قضم وتهويد واستيطان أكبر مساحة
من األرض الفلسطينية ،حتى بات وحش االستيطان
يلتهم ال��ي��وم معظم مناطق الضفة الغربية والقدس
الشرقية ،بعد أن التهم وحسم ،قبل ذلك ،سيطرته على
القدس الغربية وبقية األراض��ي التي احتلت عام ،48
لكن الخاسر األكبر في كل ه��ذه العملية ،هو الشعب
العربي الفلسطيني وحقوقه التاريخية الثابتة.
بعد كل ذلك ،أليس هناك من قع ّر ...من نهاية لهذا
المسارالمدمروالكارثيللقضيةالفلسطينية؟!ألميقتنع
المراهنون على خيار المفاوضات ،بأن رهانهم كان
وهما ً وسراباً ،وأن المقاومة المسلحة والشعبية التي
تخلوا عنها هي السالح األمضى واألق��وى الستعادة
األرض والحقوق والحفاظ على عروبة فلسطين ،وأن
هذه الحقيقة هي التي أكدتها تجارب الشعوب الظافرة
ال��ت��ي ق��اوم��ت المحتلين ...وع��ل��ى رغ��م ذل��ك ال تزال
القيادة الرسمية الفلسطينية ،مع األس��ف ،متمسكة
بخيار التفاوض وال تريد التسليم بسقوطه والخروج
من فخ أوسلو الذي استدرجت إليه إلنهاء االنتفاضة
والمقاومة ،وبالتالي جعل المفاوض الفلسطيني عاريا ً
من أية أوراق قوة ليتمكن «اإلسرائيلي» بدعم أميركي
من فرض إمالءاته وشروطه عليه ...وإال واجه مصير
الرئيس ياسر عرفات ،الذي اغتيل بالسم الصهيوني،
ألن��ه رف��ض التخلي ع��ن ال��ق��دس الشرقية ،وع��ن حلم
إقامة دولة فلسطينية ،وقرر العودة إلى المزاوجة بين
المقاومة والمفاوضات ،بعد أن اكتشف متأخرا ً أن
العدو ال يريد تنفيذ ما وعد به في أوسلو من موافقة على
مفاوضات تقود إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها
القدس الشرقية ،وهو ال يريد االكتفاء بما حصل عليه
من اعتراف بوجوده على أراض��ي  ،48ويريد أيضا ً
االستيالء على ما تب ّقى من فلسطين.
لقد آن األوان ل�لاع��ت��راف بالحقائق ،وأن تخرج
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من فخ أوسلو ،ومن
مسرحية المفاوضات المذِلة ،وتاليا ً أن تضع السلطة
الفلسطينية حدا ً لالرتهان للمحتل الذي لم ُيردها إال
مظلة لمواصلة استيطانه وتهويده لألرض وتصفية
كوادر المقاومة.
ً
يكفي تجريبا لخيار التفاوض مع العدو والمراهنة
عليه ،ويكفي م��ع��ان��دة ف��ي االس��ت��م��رار ف��ي��ه ...وبات
مطلوبا ً االقتناع بصوابية نهج المقاومة ،الذي انتصر،
في لبنان وغ��زة ،على عدو ثبُت أنه ال يفقه سوى لغة
المقاومة المسلحة.
h.hardan@hotmail.com

العالقات مع روسيا

قال الكاتب المصري محمد حسنين هيكل
ح��ول ال��وض��ع ف��ي سيناء ،إن «ه��ن��اك جيشا ً
إرهابيا ً في سيناء ،ولكن ال أخشى منه كثيراً،
ألن ال موارد لديه ،وهو محصور بين الجيش
المصري من جهة ،والحدود «اإلسرائيلية»،
وخطره الوحيد هو ما يتعلق بحركة المالحة»،
موضحا ً أن تعداد ذلك الجيش يبلغ من 2000
إل��ى  2800ف��رد فقط ،من ال ُمنتمين لتنظيم
القاعدة ،معربا ً عن قلقه البالغ من التطورات
التي تحدث من جهة أخرى في ليبيا وحالة
الفوضى العارمة هناك.

في الجلسة المقبلة».

�أما �آن �أوان وقف المفاو�ضات ال ُم ِذلة
والخروج من ّ
فخ �أو�سلو

زيارة كيري للجزائر أثارت ردودا ً مغاربية
أع���رب ك�� ّل م��ن وزي���ر الخارجية
األم��ي��رك��ي ج���ون ك��ي��ري ،ونظيره
الجزائري رمطان لعمامرة ،خالل
لقاء جمعهما في الجزائر عن استعداد
بلديهما للتعاون م��ع��ا ً ف��ي مجال
«مكافحة اإلرهاب».
وق�����ال ل��ع��م��ام��رة ف���ي اف��ت��ت��اح
المحادثات االستراتيجية التي جرت
بينه وبين نظيره األم��ي��رك��ي« :إن

الجزائر دفعت ثمنا ً باهظا ً في حربها
مع اإلره��اب» ،وأض��اف« :اإلره��اب ال
دين وال جنسية له ،يستهدف الجميع
بال استثناء».
ص��رح ك��ي��ري أن «ال��س�لام وحق
تقرير المصير باتا مهددين اليوم
أكثر من أي وقت مضى» ،مشيرا ً إلى
أن «من يمارسون العنف واإلرهاب ال
يوفرون لشعوبهم وظائف وال تعليما ً

وال رعاية صحية ،وال يملكون أية
برامج واضحة للنهوض ببالدهم».
ووص��ل كيري إلى الجزائر مساء
األربعاء الماضي،
وتأتي ال��زي��ارة في خضم حملة
انتخابات الرئاسة الجزائرية المق ّررة
في  17ال��ج��اري ،ما دف��ع بالصحف
الجزائرية إلى طرح تساؤالت حول
توقيتها.

طالباني يظهر في �صور حديثة

الأردن �سي�ستقبل قوات خليجية لتدريبها

«حما�س» تنفي تقدمها بطلب فتح مكاتب لها في عمان
أعلن وزير الدولة األردن��ي لشؤون اإلعالم واالتصال محمد المومني ،أن بالده ستستقبل
المئات من القوات الخليجية لتدريبها على أراضيها.
ونقلت وكالة «عمون» اإلخبارية المستقلة عن المومني ،أن األردن «سيستقبل المئات من
القوات الخليجية من دول خليجية شقيقة عدة ،لتدريبها على األراضي األردنية خالل الصيف
المقبل» .وأضاف أنه «سيعلن تفاصيل عمليات التدريب التي ستتم في مراكز متخصصة أنشئت
لهذه الغاية» .وقال المومني إننا «نفخر بما وصل إليه منتسبو قواتنا وأجهزتنا األمنية ،التي
أصبحت في مصاف متقدّمة تؤهلها للقيام بدور نقل الخبرات».
من ناحية أخرى ،نفت حركة «حماس» ،أن تكون قد تقدمت بطلب لفتح مكاتب لها في األردن.
وأكدت الحركة في تصريح صحافي« ،إننا في حركة حماس ،ننفي بشكل قاطع ،طلب الحركة،
فتح مكاتب لها في األردن ،سواء باالتصال المباشر ،أو عبر أيّ وساطة عربية».
وكان رئيس الوزراء األردني عبد الرؤوف الروابدة قد أصدر قرار إغالق مكتب «حماس» في
المملكة ،قبل أكثر من  14عاماً ،ومنع قيادتها من العمل على األراضي األردنية ،واعتبره خطأ
دستوريا ً وسياسياً.

ظهوره الجديد يأتي نفيا ً الشاعات عدة
نشرت وسائل إع�لام تابعة لحزب «االتحاد الوطني
الكردستاني» ال��ذي يترأسه الرئيس العراقي جالل
الطالباني صورا ً ال ُتقطت خالل أعياد «ن��وروز» للرئيس
الذي يخضع للعالج منذ عام ونصف في ألمانيا.
وتظهر ه��ذه الصور الفوتوغرافية الرئيس العراقي
يرتشف كوبا ً من الشاي ،ويتحدث إلى من حوله ،وبينهم
رشيد عبد اللطيف مستشاره الخاص ،وهو زوج شقيقة

زوجة طالباني السيدة هيرو إبراهيم احمد.
كذلك يظهر في الصور عدد من األشخاص ،بينهم سيدان
بالمالبس الكردية الشعبية .وأف��اد الموقع اإللكتروني
لحزب طالباني أن «هذه الصور هي أحدث صور أخذت له
في ألمانيا خالل الفترة األخيرة».
يذكر أن هذه ثالث مرة يقوم إعالم حزب طالباني بنشر
صور فوتوغرافية له بعد نقله إلى ألمانيا لتلقي العالج.

