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�شروط تعجيزية للقبول بها وعلى ر�أ�سها اعتراف حما�س بـ «�إ�سرائيل»

اجتاهات

ّ
ي�ستعد لفر�ض عقوبات على الفل�سطينيين بعد الم�صالحة
العدو
ش��نّ ال��ع��دو حملة واس��ع��ة على
السلطة الفلسطينية وحماس بعد
ات��ف��اق ال��م��ص��ال��ح��ة ،وه����دّد بوقف
المفاوضات وبفرض عقوبات على
الفلسطينيين.
وأعلنت مصادر العدو أن الحكومة
األمنية المصغرة اجتمعت لمناقشة
فرض سلسلة من العقوبات .وقبيل
االجتماع اعتبر مق ّربون من رئيس
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو
اتفاق المصالحة خطيرا ً ج��دا ً وبأن
القيادة الفلسطينية بتحالفها مع
حماس تدير ظهرها للتسوية.
وفي المقابل يبدأ رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس جولة
م��ش��اورات لتشكيل حكومة توافق
وطني سيترأسها ،كذلك سيستقبل
المبعوث األميركي مارتن إنديك في
رام الله.
واع��ت��ب��رت واش��ن��ط��ن أن ات��ف��اق
ال��م��ص��ال��ح��ة ال��ج��دي��د ال���ذي وقعه
الفلسطينيون األرب��ع��اء في غ��زة قد
«يع ّقد» الجهود الجارية لتحريك
عملية التسوية ،معربة عن «خيبة
أملها».
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية األميركية جنيفر بساكي
أن على أي حكومة فلسطينية أن
ت��ل��ت��زم «م���ن دون ل��ب��س» بمبادئ
الالعنف ووجود بما يسمى بـ« دولة
اس��رائ��ي��ل» ،وأض��اف��ت أن «غ��ي��اب
االل��ت��زام ال��واض��ح ب��ه��ذه المبادئ
يمكن أن يعقد بشكل جدي جهودنا
لمواصلة المفاوضات».
وسبق أن أك��د أوف��ي��ر غيندلمان
ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م رئ��ي��س
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو
أن الكيان قرر إلغاء الدورة الجديدة
من المفاوضات مع الفلسطينيين
ح��ول استئناف عملية التسوية
بعد إع�ل�ان حركتي فتح وحماس
المصالحة ،فيما أكد رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس أن اتفاق
إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة ال

يتناقض بتاتا ً مع المفاوضات مع
االحتالل «اإلسرائيلي».
وفي حين خيّر نتنياهو السلطة
بين المفاوضات أو المصالحة مع
ح��م��اس ،وص���ف وزي���ر خارجيته
اف��ي��غ��دور ليبرمان رئيس السلطة
الفلسطينية أب��و م��ازن بأنه معني
ب���اإلره���اب ال��س��ي��اس��ي ،وح��م��اس
باإلرهاب الكالسيكي.
تزامن ذلك مع مزاعم «إسرائيلية»
عن ات��ص��االتٍ تجريها تل أبيب مع
حماس منذ ف��ت��ر ٍة طويلة ،بحسب
رئيس حزب العمل المعارض اسحاق
هرتسوغ.
نتنياهو لم يكتف بذلك ،بل اتخذ
جملة خطوات تصعيدية ،ب��دءا ً من
إل��غ��اء االج��ت��م��اع ال��ت��ف��اوض��ي بين
«إسرائيل» والفلسطينيين الذي كان
م��ق��ررا ً انعقاده مساء أم��س ،م��رورا ً
بدعوة المجلس ال���وزاري المصغر
للشؤون األمنية والسياسية لعقد
جلسة لتقدير الوضع المستجد في ما
يتعلق بالمفاوضات ،واتخاذ الموقف
المناسب ،وصوال ً إلى االتصال بوزير
ال��خ��ارج��ي��ة ج���ون ك��ي��ري ،إذ ج��دد
نتنياهو اتهام الفلسطينيين بالتهرب
من االستحقاقات الحاسمة.
ما يسمى باليمين «اإلسرائيلي»
دخل بقوة على خط االنتقادات وشنّ
حملة غير مسبوقة على السلطة
الفلسطينية ،فقد قال نفتالي بينيت:
«إن السلطة الفلسطينية تح ّولت إلى
أكبر جهة إرهابية في العالم ،على
بعد عشرين دقيقة من تل أبيب»،
أما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان
فقال إن توقيع اتفاق المصالحة هو
توقيع على نهاية المفاوضات بين
السلطة الفلسطينية و»إسرائيل»،
في حين اعتبر نائبه زئيف الكين أن
السلطة الفلسطينية كشفت هدفها
الحقيقي وهو تدمير الدولة اليهودية.
حتى الوزيرة تيسبي لفني التي
تحمل لواء المفاوضات داخل حكومة
نتنياهو اليمينية ،رأت في المصالحة
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خطوة إشكالية جداً.
ب��ي��ن ت��ح��ري��ض ال��ي��م��ي��ن على
أب���و م����ازن ،وت��ح��ذي��ر ال��ي��س��ار من
خطورة تفجير المفاوضات ،عادت
إل���ى ص�����دارة االه��ت��م��ام ال��ش��روط
«اإلسرائيلية» التعجيزية للقبول
بحكومة الوحدة الفلسطينية وعلى
رأسها اعتراف حماس بـ« إسرائيل»،
ووق��ف المقاومة والمصادقة على
االتفاقات التي وقعت حتى اآلن بين
«إسرائيل» والسلطة الفلسطينية.
هذه الشروط التي تنسجم ومطالب
اإلدارة األميركية ،يبدو الهدف منها
واضحاً ،هو إحباط خطوة المصالحة
الفلسطينية بمباركة أميركية.

الفروف ي�ستغرب الإحباط الأميركي
ب�سبب الم�صالحة الفل�سطينية!
استغرب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
اإلحباط الذي أصاب الواليات المتحدة بسبب المصالحة
بين حركتي «فتح» و»حماس».
وق���ال الف���روف أم���س« :س��م��ع��ت تعليق ال��والي��ات
المتحدة ،الذي أعرب عن اإلحباط بسبب االتفاق على
ال��وح��دة الفلسطينية ،ووصفته بالتفاهم ال���ذي تم
التوصل إليه في الوقت الخطأ» .وأض��اف إن��ه تقويم
غريب جداً ،ألن أي شخص عادي سيرحب بوحدة شعب

أعلن رئيس تحالف القوى الوطنية في ليبيا ،محمود جبريل ،رفضه المشاركة
في الحوار الوطني بين مختلف التيارات السياسية في بالده ،والذي دعت إليه
تونس ،كاشفاً ،ألول مرة ،عن تع ّرضه ألربع محاوالت اغتيال داخل ليبيا.
وانتقد جبريل ،في مقابلة مع قناتي «العاصمة» و«الدولية» الليبيتين الليلة
قبل الماضية الحوار المرتقب الذي دعت إليه تونس ،معتبرا ً أن موضوعاته
أصبحت أمرا ً واقعا ً وفرضت بالقوة في ليبيا.
وأشار جبريل ،الذي تقلّد رئاسة أول حكومة ليبية بعد إسقاط نظام العقيد مع ّمر
القذافي ،إلى أنه تلقى دعوة من رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي،
والرئيس المنصف المرزوقي لمشاركة التحالف الذي يقوده في الحوار.
وتساءل« :هل تريدوننا أن نضع بصمتنا على ما ُفرض بالقوة؟» ،وخاطب
خصومه من تيار اإلسالم السياسي بالقول« :لكم الحكومة والبرلمان وافعلوا ما
تشاؤون» ،مؤكدا ً أنه «لن يكون هناك حوار حقيقي من دون قبول اآلخر».
في غضون ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية األميركية أن نائب وزير الخارجية
األميركي بيل بيرنز زار ليبيا أول من أمس للقاء مسؤولين ليبيين كبار من بينهم
رئيس الوزراء عبدالله الثني وقادة المؤتمر الوطني العام.
وبيرنز هو أرفع مسؤول أميركي يزور ليبيا منذ الهجوم على السفارة األميركية
في بنغازي في  2012والذي قتل فيه أربعة أميركيين من بينهم السفير األميركي
كريس ستيفنز.
وجاء في بيان ال��وزارة أن بيرنز سيستمع خالل الزيارة إلى قادة المجتمع
المدني والقادة السياسيين حول مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالعملية
االنتقالية الجارية في ليبيا .وأضاف أن «هذه الزيارة هي لتجديد التأكيد على
الدعم األميركي للشعب الليبي أثناء سعيه لتحقيق تطلعات الثورة في تحقيق
السيادة والديمقراطية واالزدهار واألمن في البالد».

انتخابات العراق ...انفراط التحالفات ووالدة التفاهمات
مع اقتراب موعد االنتخابات العراقية المقررة
في الثالثين من الشهر الجاري ،يجري الحديث
عن تحالفات ما بعد االنتخابات ،وما إذا كانت
مجسا ً انتخابياً ،أم خريطة طريق ترسم مالمح
شراكة جديدة ،يمكن أن تقود الحكومة العراقية
المقبلة .وفيما تؤكد أطراف سياسية أهمية هذه
التحالفات ،فإن قوى أخرى تنفي وجودها في
هذا الوقت ،فتسميها «تفاهمات» ،وسط انشقاق
التحالفات القديمة التي استمرت العبا ً رئيسا ً
طوال ثماني سنوات.
وي��ؤك��د س��ي��اس��ي��ون ه��ن��ا أن االن��ت��خ��اب��ات
البرلمانية تش ّكل نقطة مفصلية ف��ي تاريخ
ال��ع��راق ،فهي األول��ى التي تجرى بعد خروج
االحتالل األميركي ،كما أنها ستحدّد مسار حكم
ربما يختلف عن السنوات السابقة ،إم��ا نحو
تغيير حقيقي في العملية السياسية ،أو ترسيخ
عملية بنيت على أسس طائفية تحكمها مكونات
العراق الرئيسة.
وعلى رغ��م االخ��ت�لاف الشيعي ـ الشيعي،
والكردي ـ الكردي ،في مناطق الجنوب والشمال،
إال أن هذه المكونات تتفق في محافظة ديالى،
في مواجهة الغالبية السنية ،وإلثبات وجودها

وثقلها ،حتى لو كان ذلك بالقوة المسلحة ،وبكل
إمكانات الحكومة المركزية في بغداد ،وحكومة
اإلقليم في الشمال.
أما حلفاء األمس خصوم اليوم ،فسيلعبون
اللعبة نفسها ،مع إضافات أنهم حسموا تحالفا ً
ع��ري��ض �اً ،ح��اف��ظ إل���ى ح��د بعيد ع��ل��ى مالمح
التحالف الوطني ،ولكن بصورة قطبين ،هما
األحرار الممثل للتيار الصدري ،والمجلس األعلى
اإلسالمي.
فالتحالف الوطني العراقي شهد انقساما ً
ع��ري��ض �اً ،تمثل بتحالف ك��ت��ل ممثلة للتيار
الصدري الذي كان مدعوما ً من الزعيم الديني
مقتدى الصدر وائتالف المواطن برئاسة عمار
الحكيم ،بعيدا ً عن ائتالف دولة القانون الذي
يترأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،
فيما انقسمت القائمة العراقية إلى ائتالفات عدة،
أكبرها حجما ً ائتالف متحدون لإلصالح.
ويستعد  294مرشحا ً ضمن  17ائتالفا ً وكيانا ً
سياسيا ً لشغل  14مقعدا ً في البرلمان ،هي حصة
محافظة ديالى .وبحسب المراقبين السياسيين،
إن المحافظات الرئيسة التي تتحرك فيها أحزاب
التحالف الوطني «الشيعي» ،لم يظهر فيها

اللجنة العليا النتخابات الرئا�سة الم�صرية:
�إغالق «الطعون» وال اعترا�ض بين ال�سي�سي و�صباحي
أيضا ً على المرشحين فقط ليتم الفصل فيها
خالل يومي  30نيسان واألول من أيار لتصدر
اللجنة القائمة النهائية بأسماء المرشحين
في الثاني من أيار.
على صعيد متصل ،أكدت مصادر أن رمز
«النسر المجنح» الذي تمت إضافته لرموز
السباق ال��رئ��اس��ي ،تلبية لرغبة المرشح
للرئاسة صباحي ليس حكرا ً عليه ،ومن حق
السيسي ،المرشح األول ،اختياره.
جاء ذلك بعد أن تقدمت الحملة االنتخابية
لصباحي بطلب إلى لجنة االنتخابات إلضافة
رمز «النسر» إلى قائمة الرموز االنتخابية ،إذ
سبق لصباحي أن خاض السباق الرئاسي
في  2012بذلك الرمز ،وهو األمر الذي وافقت
عليه اللجنة.
في األثناء ،تطالب أوساط مصرية بضرورة
وجود «ميثاق شرف انتخابي» بين حملتي
مرشحي الرئاسة وزير الدفاع السابق المشير
عبد الفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي
حمدين صباحي ،يضمن نزاهة االستحقاق.
وشدد أستاذ العلوم السياسية في جامعة
القاهرة نائب رئيس مركز األهرام للدراسات
االستراتيجية د .ط��ارق فهمي على أهمية
وجود «ميثاق شرف انتخابي» بين حملتي

المرشحين .ولفت فهمي ،إل��ى أن حملتي
السيسي وصباحي ماضيتان في طريقهما
للدعاية لمرشحيهما ،معربا ً عن تحفظاته
على حملة صباحي بسبب مهاجمتها لحملة
داع ،مشيرا ً
السيسي بشكل متكرر ومن دون ٍ
إل��ى أن��ه ف��ي ض��وء ه��ذا ال��وض��ع «ال مانع
إط�لاق �ا ً م��ن وج��ود ميثاق ش��رف انتخابي
لتنظيم العملية االنتخابية ،خصوصا ً مع
وج��ود منظمات دول��ي��ة لمتابعة العملية
االنتخابية».
وأش����ار ف��ه��م��ي إل���ى أن م��ي��ث��اق ال��ش��رف
االن��ت��خ��اب��ي س��وف ُي��ل��زم ب���دوره ك��ل ط��رف
باحترام الطرف اآلخر ،بما يخدم االنتخابات
الرئاسية ،بحيث تخرج بنزاهة شديدة.
وبينما كشف رئيس لجنة الشباب في
حملة السيسي ،حازم عبد العظيم ،عن توقيع
الحملة ميثاق شرف مع حملة صباحي إلدارة
االنتخابات الرئاسية المقبلة ،بما يستهدف
ابتعاد أعضاء الحملتين عن ال��خ��روج عن
حدود النقد والهجوم في حدود األدب ،نفت
حملة صباحي ،على لسان الناطقة الرسمية
باسم الحملة هبة ياسين ذلك مؤكدة أنه لم
يحدث أي لقاء أو تنسيق مباشر أو غير مباشر
بهذا الخصوص.

ا�ستئناف الدعم الع�سكري الأميركي لم�صر
في تغيير واضح في الموقف األميركي إزاء مصر ،وقبل نحو شهر
من إجراء االنتخابات الرئاسية فيها ،أعلنت اإلدارة األميركية استئناف
المساعدات العسكرية لمصر جزئيا ً بـ 10مروحيات «أباتشي» لمواجهة
اإلرهاب في سيناء ،متراجعة بذلك عن قرار ا ُتخذ الصيف الماضي في
أعقاب اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي وأعمال العنف التي شهدتها
مصر.
وأصدر الناطق باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) األميرال جون كيربي
بيانا ً قال فيه إن وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل أبلغ نظيره المصري
الفريق صدقي صبحي أن وزي��ر الخارجية ج��ون كيري «سيخطر
الكونغرس قريبا ً بأن مصر تحافظ على الشراكة االستراتيجية مع

من دون قيد أو شرط .وأكد الفروف« :نحن مقتنعون أنه
من دون استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ،فإن أي
اتفاق يتم التوصل إليه بين فلسطين و»إسرائيل» ،لن
يكون مستداماً» ،وتابع« :وفي حال تنفيذ االتفاق فإن
الوفد الفلسطيني سيتمكن من العمل بشكل أكثر فعالية
ومسؤولية في المفاوضات مع «اإلسرائيليين»» ،مضيفاً:
«ال أعتقد أن وف��دا ً فلسطينيا ً م��وح��دا ً سيكون مخالفا ً
لمصالح «إسرائيل».

ّ
ت�شكل نقطة مف�صلية بعد خروج االحتالل الأميركي

جبريل يرف�ض دعوة تون�س
للم�شاركة في الحوار الليبي

أعلنت اللجنة العليا النتخابات الرئاسة
المصرية إغ�لاق ب��اب الطعون ،من دون أن
يتقدم أي من المرشحين عبدالفتاح السيسي
وحمدين صباحي بأي طعن ضد بعضهما
بعضا ً.
وأكدت مصادر في اللجنة العليا النتخابات
الرئاسة أن ك�لاً من السيسي وصباحي لم
يتقدما ب��أي طعون على بعضهما بعضاً،
معلنة إغالق باب الطعون في تمام الساعة
الثامنة من مساء أول من أم��س بعد أن تم
فتحه صباح الثالثاء الماضي.
وق��ال مصدر ف��ي اللجنة ،م��ن مقرها في
الهيئة العامة لالستعالمات بمدينة نصر ،إن
السيسي وصباحي «حبايب» حتى اآلن ،ولم
يطعن أحد باآلخر.
وق���ال األم��ي��ن ال��ع��ام للجنة االنتخابات
المستشار د .عبد العزيز سالمان إن حق
االعتراض يقتصر على المرشحين لخوض
السباق وهذا لم يحدث حتى اآلن ،مشيرا ً إلى
أن اللجنة ملتزمة بالجدول الزمني الموضوع
سابقا ً لالنتخابات إذ يستمر تلقي الطعون
لمدة يومين ،على أن تتولى اللجنة الفصل
في االعتراضات خالل ثالثة أيام ،يليها فتح
ب��اب التظلم على ق��رارات اللجنة ،ويقتصر

الم�صالحة الفل�سطينية
والقرار الجريء المطلوب لت�صحيح الم�سار

الواليات المتحدة ،وتحترم تعهداتها بموجب اتفاقية السالم مع
«إسرائيل» لعام .»1979
وأشار كيربي إلى أن هذا اإلخطار «مطلوب من أجل إقرار المساعدات
المالية لمصر ضمن موازنة عام  2014األميركية».
وأكد هيغل لصبحي أن الرئيس األميركي باراك أوباما وافق على قرار
تسليم الجيش المصري  10مروحيات من طراز «أباتشي» ،لـ«دعم
جهود مصر في عمليات مكافحة اإلرهاب في سيناء».
ونقل كيربي عن هاغل قوله« :نؤمن بأن هذه المروحيات الجديدة
ستساعد الجيش المصري على مواجهة اإلرهاب الذي يهدّد أمن أميركا
ومصر و«إسرائيل»».

تحالف شيعي موحد ،إال أن ائتالف المالكي ضم
في ديالى كتالً جديدة إلى قائمته ،خالفا ً لخريطة
التحالفات في باقي المحافظات ،حيث استمرت
قوائم التيار ال��ص��دري والمواطن والجعفري
تخوض االنتخابات النيابية بشكل منفرد.
ويقول المحلل السياسي وائل نعمة إن «ائتالف
دولة القانون الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء
نوري المالكي ،يعول على منظمة فيلق بدر ،وهي
أحد مكونات القائمة في بغداد وباقي المحافظات
التي كان لها الفضل في حصول دولة القانون
على مقاعد في االنتخابات المحلية األخيرة ،بعد
أن ُمني ائتالف المالكي بخسارة كبيرة في أكثر
من محافظة».
وخالفا ً لخريطة تحالفات ائتالف المالكي في
باقي المحافظات ،ضم إل��ى جانبه في ديالى
قائمة كتلة ص��ادق��ون ،التابعة لعصائب أهل
الحق التي يترأسها «الشيخ قيس الخزعلي»،
وح��زب الفضيلة ال��ذي يمثله في ائتالف دولة
القانون عبد الكريم السعدي صاحب التسلسل
رقم  .3وتخوض الكتلتان االنتخابات في أغلب
المحافظات بشكل منعزل عن دولة القانون.

هدوء حذر ( ...تتمة �ص)1
وال تبدو األمور مائلة إلى التهدئة ،حيث ستنفذ
مدينة الطفيلة العصيان المدني اليوم تضامنا ً مع
معان ،التي بدأت اعتصاما ً مدنيا ً اعتبارا ً من أمس
بعد مؤتمر عقده أهالي معان ،حددوا فيه مطالبهم
في إقالة الحكومة المحلية وتحديد المسؤولين عن
التصفيات الميدانية ،ومطالب أخرى.
وتبدو الهوة واسعة بين مطالب أهل معان وبين
الشرح الذي قدمه وزير الداخلية تجاه ما جرى
ويجري ،في وقت تقول مصادر أن هذه الحالة
ام��ت��دت إل��ى وادي موسى والحويطات .ب��ل إن
إعالميين معنيين يعملون في مؤسسات إعالمية
اتخذت مواقف مساندة للحكومة بمواجهة معان،
تقدموا باستقاالتهم من تلك المؤسسات.
ويقول مراقبون إن من أسباب ما حدث محاذاة
معان األكثر اتساعا ً وفقرا ً وقلة سكان ،للسعودية،
حيث يرى المعاني فوارق المستويات المعيشية،
إل��ى جانب تنامي الجماعات المسماة جهادية
مدعومة من جهات خارجية ،ترفل بالمال والسالح،
فيما بقيت الجماعات غير الموالية للخارج والتي
أسهمت في استقبال مؤسس األردن عبد الله األول
على حالها من التهميش المعيشي.
وال بد أن وج��ود مسؤولين من عائلة واح��دة
يمسكون بمفاصل القرار في محافظة معينة يثير
الكثير من الحساسيات ،بخاصة أن أهالي معان
يشعرون بأنهم مهمشون بما فيه الكفاية وأن لهم
األولوية في نشوء إم��ارة شرق األردن ومن بعد
المملكة األردنية الهاشمية.
لم تتسرب حتى اللحظة مستجدات جديدة عن
تطورات األوضاع في معان سواء من مصادر رسمية
أو غيرها ،لكن هدوءا ً حذرا ً يسود المدينة وحالة
من االنتظار ،حيث يريد أهالي معان أن يسمعوا
ما يطمئنهم من حيث تلبية مطالبهم الرئيسة
وانسحاب قوى ال��درك ،وتطييب الخواطر وفتح
صفحة جديدة قبل أن تفلت األم��ور من السيطرة
عليها واتساعها واستغالل جهات خارجة عن
القانون وأخرى اسالموية تحاول التصيد ،وجهات
تسمى جهادية لن تتورع عن بيع آالم المعانيين
للخارج المجاور.
وكانت أح��داث معان أول من أم��س األربعاء
قد أسفرت عن حرق وتكسير  3بنوك هل األردن
واأله��ل��ي واإلس��ك��ان وح��رق مقر ضريبة الدخل
وإش��ارة ضوئية ،وبعض اإلصابات في مركبات
أمنية ورجال درك .كما أصيب عدد من المدنيين ال
يقل عن . 7

إعالن المصالحة بين حركتي فتح وحماس يمكن أن يشكل
تطورا ً مهما ً في الساحة الفلسطينية إذا كان يندرج في سياق
خطوات عملية جادة إلعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية على
قاعدة مغادرة خيار أوسلو والمفاوضات العقيمة والمدمرة
للقضية الفلسطينية ،وال��ع��ودة إل��ى إح��ي��اء منظمة التحرير
الفلسطينية لتكون اإلط��ار الجامع لقوى وفصائل المقاومة
الفلسطينية على أس���اس استعادتها لهويتها ولمنطلقاتها
األولى كحركة تحرر وطني تعتمد المقاومة خيارا ً استراتيجيا ً
ضد االحتالل وليس خيارا ً تكتيكياً.
أما إذا كان اإلعالن هو نتيجة وصول المفاوضات مع العدو
الصهيوني إلى طريق مسدود بفعل الشروط «اإلسرائيلية»
المذلة ،واس��ت��خ��دام المصالحة ورق��ة ضغط لدفع الحكومة
«اإلسرائيلية» إلى تليين موقفها والتخفيف من شروطها ،فإن
اإلعالن عن المصالحة لن يقدم جديدا ً وسيكون مجرد خطوة
تكتيكية ال ترتقي إل��ى مستوى تطلعات وطموحات شعبنا
الفلسطيني والجماهير العربية الت ّواقة إل��ى رؤي��ة االنقسام
الفلسطيني وقد زال وتم تجديد حركة المقاومة الفلسطينية
ضد االحتالل.
إن ق���رارا ً استراتيجيا ً بوضع حد لالنقسام وال��ع��ودة إلى
خيار المقاومة كخيار استراتيجي مرتبط أوالً وأخيرا ً بوصول
قيادة حركة فتح ومعها طبعا ً السلطة الفلسطينية ،إلى قناعة
راسخة بفشل عملية أوسلو ،وأن عليها مغادرتها وتحويل
التهديد بحل السلطة الفلسطينية إلى فعل ،كي يعود االحتالل
إلى تح ّمل مسؤولية احتالله وتبعاته ،وبالتالي وضع نهاية
لسلطة لم تكن لها وظيفة سوى تمويه هذا االحتالل وإراحته
من األكالف كلّها المترتبة عليه ،حتى بات أرخص احتالل في
التاريخ ،إذ يستمر في ممارساته التعسفية والقمعية وعمليات
استيطان وتهويد األراض��ي الفلسطينية وتصفية المقاومين
في ظالل السلطة والمفاوضات.
غيرأن ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية ال يحتاج سوى
إلى إرادة تجرؤ على إعالن حل السلطة الفلسطينية وإعالن
نهاية أوسلو.
األك��ي��د أن ام��ت�لاك ه��ذه اإلرادة مرتبط بالتحرر م��ن قيود
االح��ت�لال واالرت���ه���ان لحلفائه وف��ي ال��م��ق��ام األول الواليات
المتحدة األميركية التي سارعت وحكومة العدو الصهيوني
إل���ى ال��ت��ل��وي��ح ب��وق��ف ال��م��س��اع��دات ال��م��ال��ي��ة للسلطة ف��ي حال
اس��ت��م��رت قيادتها ف��ي تنفيذ ات��ف��اق المصالحة م��ع حماس،
ولن تتوانى حكومة العدو في مرحلة الحقة عن وقف سائر
االمتيازات المعطاة لقيادات السلطة من حرية حركة وغيرها
من التسهيالت.
ل��ذل��ك ،إذا ك��ان��ت ق��ي��ادة ف��ت��ح ت��ري��د ال��س��ي��ر ف��ي المصالحة
والمحافظة ف��ي ال��وق��ت نفسه على عملية أوس��ل��و والتمسك
ب��ال��س��ل��ط��ة وام��ت��ي��ازات��ه��ا ،ف��س��ت��ب��ق��ى أس���ي���رة ق��ي��ود االح��ت�لال
واالرت��ه��ان ل��ه وخ��اض��ع��ة لضغوطه ،إذ ال يمكن الجمع بين
األم��ري��ن ،إال إذا ك��ان��ت ح��رك��ة ح��م��اس ق���ررت ال��م��واف��ق��ة على
أوسلو واالنضمام إلى نهج التفاوض والتخلي عن شعاراتها
التي ترفض االعتراف بـ«إسرائيل».
أثبتت التجربة أن السلطة تحت االحتالل ال يمكن أن تكون
ق��ادرة على اتخاذ ال��ق��رارات الوطنية المستقلة فاالحتالل ال
يمكن أن يقبل بها ،وإذا أرادت قيادة فتح تصحيح المسار
وأخذ العبر من تجربة السلطة تحت االحتالل وعقم المراهنة
على وهم المفاوضات الستعادة بعض الحقوق وإقامة دولة
على جزء من األرض الفلسطينية فإن ذلك متاح فحسب في
ح��ال اتخذت ق��رارا ً جريئا ً بحل السلطة وال��خ��روج من عباءة
أوسلو والعودة إلى قواعد النضال الوطني التحرري.
فهل ُتقدم على اتخاذ مثل هذا القرار وتصحح المسار؟

الفروف يدعو ( ...تتمة �ص)1
يأتي ذلك في وقت توالت الترشيحات المقدمة النتخابات
رئاسة الجمهورية في سورية إلى المحكمة الدستورية
العليا ،حيث قدم حسان عبد الله النوري ترشيحه مع
الوثائق المرفقة به إلى المحكمة الدستورية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة ماجد خضرة
أن المحكمة تلقت أمس طلبين للترشح إلى منصب رئيس
الجمهورية بعد ثالثة أيام من فتح باب الترشيح ،مشيرا ً
في تصريح صحافي أن المحكمة أضافت إل��ى سجلها
الخاص طلبا ً تقدم به الدكتور حسان عبد الله النوري
بالترشح بعد تلقي طلب بالترشح من ماهر حجار أول من
أمس.
وأكد خضرة ضرورة أن يستجمع المتقدمون بطلبات
الترشيح جميع األوراق الثبوتية الالزمة للترشح ،مشيرا ً
إلى أن المحكمة ليست معنية بتصحيح أوراق المتقدم
بطلب ترشيحه ،مبينا ً أن المحكمة ستقبل جميع الطلبات
التي زودت بالوثائق المطلوبة.
وف��ي السياق ،أص��در الرئيس ال��س��وري بشار األسد
أمس مرسوما ً يشكل بموجبه اللجنة القضائية العليا
لالنتخابات ،وتضم القضاة هشام ممدوح الشعار ،خليل
ذيب فرنسيس ،كامل نايف فاهمة ،آمنة أحمد الشماط،
زياد يوسف الحمود الياسين ،رضا سليمان موسى ،عبد
المجيد محمد عصام المصري.
إضافة إلى قضاة احتياطيين وهم ،سفيان إسماعيل
جوخدار ،عبدو حسن شهال ،منيرة زكي واسطي ،حيدر
حمزة رحمة ،زياد ايليا أبو زي��دان ،محمد جمال الدين،
محمد رجائي الخطيب ،محمد مضحي الشمالي.
من ناحيتها ،أعلنت قيادة «جبهة التغيير والتحرير»
السورية رفضها المشاركة في االنتخابات الرئاسية
معتبرة أنها لن تكون شاملة وتعددية في ظل الظروف
الراهنة ،مشيرة في بيان أمس إلى أنها لن تكون طرفا ً في
هذه العملية ال ترشيحا ً وال تصويتاً.
وأوض��ح��ت أن االستحقاق الرئاسي ف��ي ظ��ل األزم��ة
السورية هو جزء من العملية السياسية التي يفترض أن
تكون منتجا ً للحل السياسي ،وال يوجد دستوريا ً ما يمنع
عدم إجرائها ،حيث تنص الفقرة الثانية من المادة  87من
الدستور السوري صراحة على أنه إذا انتهت والية رئيس
الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس
الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس
الجديد.
واعتبرت الجبهة أن «هذا اإلجراء يلبي مصلحة البالد
للتوجه نحو حل األزم��ة سياسيا ً وسلميا ً تزامنا ً مع
محاربة التكفيريين واإلرهابيين الوافدين ومن بحكمهم
من السوريين» .وأضافت أنه ضمن الظروف الحالية فان
هذه االنتخابات لن تكون شاملة ألصوات عموم الناخبين

السوريين وعموم المناطق السورية ،ولن تكون تعددية
بالمعنى الحقيقي للكلمة».
واختتمت الجبهة بالتأكيد أن أي رئيس حالي أو الحق
هو رئيس لكل الجمهورية العربية السورية ،غير أن إجراء
هذه االنتخابات اآلن ضمن الظروف القائمة ميدانيا ً يحمل
في طياته خطر استثمارها سلبياً ،بكل ما يعنيه ذلك من
تداعيات.
وفي شأن آخر ،أعلنت منظمة حظر األسلحة الكيماوية
أمس أن سورية شارفت على تسليم أسلحتها الكيماوية
كاملة ،حيث أخرجت  90في المئة منها من أراضيها حتى
اآلن.
وأعلنت المنظمة في بيان أن «العملية تشمل اليوم
مجمل المواد الكيماوية التي تم إخالؤها أو تدميرها بنسبة
 92.5في المئة» ،مشيرة إلى أن شحنة جديدة من المواد
السامة غادرت سورية من مرفأ الالذقية.
يأتي ذلك في وقت أكد المندوب السوري الدائم في
األمم المتحدة بشار الجعفري أن سورية لم ولن تستخدم
السالح الكيماوي ،بما في ذلك الكلور الذي ال يعد سالحاً،
متوقعا ً أن يقفل ملف هذه األسلحة في حزيران المقبل،
بعد أن تقدم مسؤولة بعثة األسلحة سيغريد كاغ تقريرها
األخير.
ميدانياً ،تقدمت وح��دات الجيش السوري مدعومة
بالقوات الرديفة في ريف الالذقية
وتمكنت من السيطرة على البرج الزراعي االستراتيجي
في جبل تشالما في كسب ،ما يتيح لها السيطرة بالنار
على منطقة نبع المر ،وأجزاء من جبل النسر.
يأتي ذلك في وقت واصلت وح��دات الجيش السوري
تقدمها في أحياء حمص القديمة ،حيث دارت اشتباكات
عنيفة مع المسلحين على محاور باب هود ،القرابيص،
الورشة ،الحميدية ،واستهدفت وحدات أخرى تجمعات
المسلحين في حي الوعر ومناطق كفرالها والدار الكبيرة
والخالدية والغنطو وعين حسين وبرج قاعي.
وفي ريف دمشق ،واصل الجيش عمليته العسكرية في
المليحة وقتل عددا ً من المسلحين ودمر آلياتهم ،في وقت
استهدفت وح��دات الجيش مسلحين في مناطق جوبر
وحرستا ودوما وزبدين ودير العصافير وداري��ا وجبال
قرية افرة في الزبداني ،في حين سلم  56مسلحا ً أنفسهم
وأسلحتهم للجيش السوري من مناطق الزبداني وكناكر.
وفي حلب ،استهدف الجيش السوري مسلحين في
مناطق الشيخ سعيد والعامرية والجبيلة وتل رفعت
والمدينة الصناعية والراشدين واورم وبستان القصر
وكويرس وجديدة وعربيد ،في حين استهدفت وحدات
أخرى من الجيش مسلحين في ريف ادلب في مناطق جبل
الزاوية وبنش وحيش.

