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«�آرتو»� ...أيها ال�صديق ال�صامد

اليمن :عودة الأزمة
�إلى ما قبل خلع �صالح

} األمين سمير رفعت

} حميدي العبدالله
ُعرف عن النظام اليمني في عهد الرئيس علي عبدالله صالح أنه لم يقف
في وجه مخططات ال��دول الغربية ،تحديدا ً الواليات المتحدة ،وحافظ
على موقع ملتبس في المعسكرات العربية ،وك��ان أق��رب إلى «معسكر
االع �ت��دال» العربي ال��ذي ك��ان ي�ق��وده نظام م�ب��ارك ف��ي مصر والمملكة
العربية السعودية .لكن في السنوات الماضية بدا أنّ هذا النظام عاجز
عن الصمود في وجه التحديات التي تواجهه ،وب��ات في وضع خطير
وقد يسقط لمصلحة جهات خارج نطاق السيطرة وغير خاضعة لعمل
المنظومات الغربية ودول المنطقة التي تدور في فلكها.
تمثلت هذه التحديات في الحراك الجنوبي الذي استقطب الماليين
�وح��ده مع
احتجاجا ً على الظلم ال��ذي لحق بسكان جنوب اليمن بعد ت� ّ
الشمال ،وتمثل أيضا ً في ح��راك الحوثيين ال��ذي ح��اول النظام اليمني
والسعودية قمعه عسكرياً ،وفشلت ست جوالت في السيطرة على هذا
الحراك ،إذ استغلّت تنظيمات «القاعدة» هذا الواقع لتعزيز دوره��ا في
جنوب ووسط اليمن ،ولم تستطع الضربات التي وجهها الجيش اليمني
والطائرات األميركية وضع ح ّد لتنامي نفوذ هذه التنظيمات في مناطق
قريبة من الحدود مع السعودية.
عجز النظام عن مواجهة تلك التحديات دف��ع ال��دول الغربية ودول
المنطقة التي تتبنى إحداث تغييرات في النظام إلى احتواء هذه التحديات
وتأهيل النظام للصمود في وجهها ،وراهنوا على أنّ تغيير رأس النظام
يمكن أن يوصل إلى هذه النتيجة ،أو باألحرى د ّب��روا محاولة االغتيال
التي تع ّرض لها الرئيس علي عبدالله صالح إلرغامه على التنازل لنائبه.
لكن ل��م ت�ح��دث أي تغييرات ج��دي��ة ف��ي بنية ال�ن�ظ��ام ،وال سيما تلك
التغييرات التي يتطلع إليها حراك الجنوبيين والحوثيين وغالبية أبناء
يمس األسباب الحقيقة التي أدّت إلى
الشعب اليمني ،أي أنّ التغيير لم ّ
نشوء التحركات في جنوب اليمن وتصاعدها والمجاهرة بالدعوة إلى
االنفصال ،وال إلى المطالب المشروعة التي دفعت الحوثيين إلى خوض
ست جوالت من المواجهة العسكرية مع النظام ومع القوات السعودية.
ّ
غياب التغيير الجذري ،أو الحقيقي ،الذي ينشده الشعب اليمني ،أبقى
األمور على ما هي عليه إبان عهد الرئيس علي عبدالله صالح ،فالحراك
الجنوبي لم يتوقف ،وتصاعد إلى درجة غير مسبوقة ،والحوثيون باتوا
على أب��واب صنعاء العاصمة ،أما تنظيم «القاعدة» فبات أقوى مما كان
عليه قبل خلع علي عبدالله صالح ،وعادت هذه التحديات بقوة لتؤكد أنّ
التغيير الذي حصل كان تغييرا ً شكلياً ،وأجريت التعديالت في الحكومة
لتفجر أزمة حادة داخل الفريق الذي تولى الحكم بعد استقالة
الحالية ّ
الرئيس علي عبدالله صالح ،وبعد انتخاب نائبه رئيسا ً لليمن.
فجرت التغييرات األخيرة في الحكومة ،مضاف ًة إلى
هذه األزمة التي ّ
تصاعد قوة الحراك الجنوبي وتعاظمها ،وتنامي قوة تنظيم «القاعدة»
في الجنوب والوسط ،واقتراب الحوثيين من العاصمة ،ودخول الجيش
مجددا ً في الصراع العسكري معهم ،وبخاصة اشتراك الطائرات اليمنية
في قصف مواقع للحوثيين في عمران ،تعيد األزمة في اليمن إلى ما كانت
عليه قبل خلع الرئيس علي عبدالله صالح ،أي إلى نقطة الصفر.

س��ن��وات ونحن نحشر ف��ي ُمحترفه التصويريّ
في ساحة يوسف العظمة ،وأص�� ّر على أنها ساحة
يوسف العظمة رغم أنهم استكثروا عليه ساحة في
قلب دمشق ،وهو الذي يستأهل ساحات دمشق كلّها،
أخذوه ورموه في ميسلون حيث استشهد ،ونسوا أنه
باستشهاده كان في بيت كل س��وريّ  ،وفي حارة ك ّل
سوريّ وفي مدينة ك ّل سوريّ  ...وفي قلب ك ّل سوريّ .
نعود إلى محترفه التصويريّ في ساحة يوسف
العظمة حيث كنا نحشر ك ّل صباح منذ سنوات...
��ي السوريّ
��ي أو األرم��ن ّ
«آرت���و» ه��ذا ال��س��وريّ األرم��ن ّ
صاحب المحترف ال��ذي ك��ان وم��ا زال يواظب على
الحضور ك��ل صباح ف��ي الساعة ال��س��ادس��ة ،يفتح
محترفهُ ،ي ّ
شغل آالت��ه ،يكنس محترفه وأم��ام دكانه
أل ّنه يحب النظافة ...ي ّ
ُحضر ركوة القهوة ألربعتنا...
سليم العبد قديس شركات التأمين ،وما أدراك��م ما
شركات التأمين ،سليم العبد أب��و نضال اآلت��ي ك ّل
يوم من ساحة البطريركية في باب شرقي مشيا ً إلى
ساحة يوسف العظمة اللتزامه باللقاء الصباحي
والصحبة الصباحية ،ثلّة الصباح في محترف «آرتو»
التصويري ،إبراهيم حسان أب��و نائل الفلسطيني
الفلسطيني اآلتي أيضا ً بلفافة
السوريّ أو السوريّ
ّ
التبغ من شركات التأمين بروحه المرحة ،وكاتب
هذه الكلمات اآلتي من التزام حزبي شديد صار له اآلن
نصف قرن وسنوات خمس ،السوريّ جداً.
كانت تجمعنا في محترفه التصويري سوريتنا
األرمني له عالقة
الرائعة الصافية النقية ،فال «آرتو»
ّ
بأرمينيا التي ناضل األرمن سنين إلعادتها إلى الحياة،
وال سليم العبد اآلتي من حمص إلى جار البطريركية وال
ابراهيم حسان اآلتي من جنوب الجنوب من فلسطين
السورية ...كانت تجمعنا سوريتنا المتج ّذرة في
القلب ،وركوة القهوة التي كان يقدّمها «آرتو» إلينا،
وانقطع اليوم عن تقديمها بعدما أصبحت كلفة فنجان
القهوة تساوي تصوير وتظهير فيلم بكامله.
سليم العبد وابراهيم حسان واظبا على الحضور
الصباحي في الساعة السابعة حتى اآلن ،أم��ا أنا
فقد انقطعت سنوات قليلة كنت غادرت فيها مجلس
الشعب والتلفزيون السوري ،وحين عدت ،عدت إلى
الجلسة الصباحية في محترفه التصويريّ في الساعة
السابعة من ك ّل صباح.
ال أروي هذه الواقعة التي ال قيمة لها إال ّ بثرثراتها
الصباحية ،ك ّل يُدلي برأيه في ما سمع باألمس وقرأ،
نحب
ونلتقي على تحليل واحد أننا جميعا ً سوريّون
ّ
سورية ونفخر بانتمائنا .أروي هذه الواقعة لكي أثبت
صمود شعبنا السوري العظيم بعد سنوات ثالث
ونيّف على المؤامرة الكونية« ...آرت��و» ما زال يترك
بيته في كورنيش التجارة ك�� ّل صباح في الساعة
السادسة ليفتح محترفه التصويريّ في ساحة يوسف
العظمة في قلب دمشق ،غير آبه بالقذائف التي تالحقه
يشغل آالت��ه ،ينتظر زبونا ً
ّ
من منزله حتى محترفه،

هيئة التن�سيق النقاب ّية ...الهادمة البانية
} حسين علي ماجد



الشكر والتحية لكم يا أبناء هيئة التنسيق النقابية،
والتقدير لوعيكم وانتفاضتكم ولمواطنيّتكم ووحدتكم
ولمقاومتكم الهادمة الش ّر والظلم والظالم والباطل،
الهادفة إلى بناء لبنان الخير والعدالة والنور والحق،
ولصمودكم وثباتكم ف��ي وج��ه ث��ال��وث ال�ش��ر ،فرعون
وه��ام��ان وق� ��ارون ث��ال��وث التسلط وال�ط��ائ�ف�ي��ة والمال
وأتباعهم وزبائنيتهم.
إن��ه ص��راع تاريخي بين اإلنسانية والبهيمية التي
تتجاهل أنّ األرض هي للناس جميعا ً وأنّ خرابها من
أع ��واز أهلها ،وتستب ّد بمصير األوط ��ان والمواطنين
محتكرة منفردة للطبيعة وخيراتها ،تساعد الجماد
ليقضي على األحياء ،وتساند الموت لتسلب الحياة ،ال
دين لها وال قومية وال وطن ،العقل ،ال قلب وال حياء.
لقد ح ّرر الشعب بجيشه ومقاومته هذا الوطن ،ويبنيه
محافظا ً عليه حرا ً عزيزا ً مستقالً لجميع أبنائه ،فتن ّكروا
ل��ه وان�ق� ّ
ورس �خ��وا استغاللهم وسيطرتهم
�ض��وا عليه
ّ
وت �س �ل ّ�ط �ه��م م�ت�ح� ّك�م�ي��ن ف �ي �ن��ا ،م�س�ت�خ� ّف�ي��ن بالجهود
والتقديمات والتضحيات ،ووقفوا يصرخون من دون
خجل أو حياء أو فهم بما ينطقون قائلين« :م��لء عين
الزمان سيفنا والقلم» ويحاربون ممتشقي السيوف
األبطال وحملة األقالم الشرفاء ويأكلون حقوقهم ،إنهم
لم ولن يملكوا أو يحملوا يوما ً سيفا ً وال قلماً.
�ح��وا مهما كبرت
اص�ب��روا واس�ت�ع�دّوا وأق��دم��وا وض� ّ
التضحية وعظمت فهي أسهل من استمرارنا في تقديم
التضحيات ولو كانت صغيرة مدى الحياة ،وال تهدأوا
وال تتراجعوا حتى تحققوا للجميع عيشا ً ح��را ً كريماً،
وتبنوا وطنا ً قويا ً منيعا ً آم�ن�اً ،واعلموا أنّ ي��وم العدل
على الظالم والمستب ّد أش� ّد وط��أة من ي��وم الجور على
المظلوم.
تعلمون من دون شك أنّ بعض حكامنا ال يقيمون لنا
وللشعب كلّه وزناً ،وال يشعرون حتى بوجوده إالّ عندما
يحتاجونه سلما ً أو مطية ،ولقد استغلوا طيبته وأفادوا
م��ن نبل أخ�لاق��ه عندما رفعهم ف��وق ق��دره��م فبادلوه
بالكره والعداء وح ّطوا من قدره بقدر ما رفعهم.
لقد أج�ه��زوا بكذبهم ومواقفهم وقوانينهم على ما
تبقى م��ن ديمقراطيتهم ودف �ن��وا أغنيتهم وه��ي حكم
الشعب م��ن الشعب وللشعب وت�ب�نّ��وا وي��ر ّب��ون اليوم
وبك ّل فخر حكومة الشركات من الشركات وللشركات.
ت �ي � ّق �ن��وا أنّ ن�ض��ال�ك��م أي �ق��ظ ال �ض �م��ائ��ر وع � �زّز الثقة
بالنفوس واكتشف القدرات والطاقات وح ّرك السكون
وال�ل�ام� �ب ��االة ،ف�ل�ا ت �ي��أس��وا ،ف��دائ��رت �ك��م إل ��ى ات �س��اع،
وجماهيركم إل��ى ازدي� ��اد ،إن�ك��م على ح��ق وال �ح��ق إلى
جانبكم فاخرجوا ولبّوا دعوة أبي ذر الغفاري شاهرين
سيوفكم لتأمين ق��وت�ك��م وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى إنسانيتكم،
ون ّفذوا حكمة اإلمام علي وقد تمثّل لكم الفقر فاقضوا
عليه وعلى
مسبّباته وتخلصوا من حكم مسبّبيه واسجونهم في
أوكارهم الطائفية والسياسية والمالية.
ال تستهينوا بهم فلهم جنودهم في مجاالت الرشوة
والتزوير والتهريب والتسويق ،ولهم شركاء ومعينون،
إن�ه��م ورث��ة ال�م��ال والحكم وال�م��راك��ز واألل �ق��اب (أمير،
باشا ،بيك ،أفندي ،آغا وشيخ )...يفاخرون بعائالتهم
وأجدادهم وآبائهم ،ومعظمهم من بقايا األتراك إقطاعا ً
ومخلفات الفرنسيين اح �ت �ك��اراً ،ال تكترثوا بهم وال
تهت ّموا لهم ،فمن أبطأ ب��ه عمله وسلوكه وسمعته لم
يسرع ب��ه حسبه ،وم��ن ي��رث منصبه غير ق��ادر وغير
مؤهّل للقيام بمه ّمات هذا المنصب ،فليملكوا ولكن لن
نسمح لهم بعد أن يحكموا.

عاجلوهم بحقوقكم وال تمهلوهم ألنهم إذا تأخروا
وف ّكروا رجعوا الى طبعهم المعهود ،وال تعتمدوا على
«الهامانات» حماة الطائفية ومؤسساتهم ليساعدوكم
ويخلصوكم ،ألنّ معظمهم يشاركون «فرعون» السلطة
وي �س��اي��رون وي �س��ان��دون «ق� � ��ارون» أخ �ط �ب��وط المال
والجميع يؤلفون الحكم الطاغية.
ت� � �ج � ��اوزوا م� ��واق� ��ف ال� �ب� �ع ��ض واع� � ��ذروه� � ��م على
تصريحاتهم وتس ّرعهم ،وتواصلوا معهم وحاوروهم
ألنّ موقعهم الطبيعي إل��ى جانبكم ،وإن مقولة «ال
ي�م��وت ال��ذئ��ب وال يفنى الغنم» ال�ت��ي ي��ردّده��ا بعضهم
تسمح للذئاب بالحياة بيننا ليأكلوننا عندما يجوعون،
فلن يشبعوا ولن يبقى منا ومنهم أح��دا ً ألنهم بحسب
علمنا ليسوا ولن يصبحوا ذئاباً ،وهل يأكل الشاة من
اختارته راعيا ً لها؟
ً
لقد أعدوا لك ّل حق باطال .استعانوا بأكاذيب حقيرة
لتبرير مواقفهم ولالحتفاظ بامتيازاتهم وليظهروا
أنفسهم أنهم حريصون على الوطن وعلى اقتصاده،
وخائفون على بعض فئات الشعب من الضرائب وأنهم
يحتجون على النعوت التي تصفهم بها هيئة التنسيق،
وسخروا أبواقهم وح��راس نظامهم للتنظير لهم ممن
يتقاضون راتبا ً من خزينة الدولة يفوق رواتب خمسين
رئ �ي��س دائ� ��رة ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام .وأن بعضهم يملك
مليارات ال��دوالرات وألوف األسر تكاد ال تملك قوتها.
إن وراء ك ّل ثروة من ثروات معظمهم سرقة أو جريمة،
ويصح في بعض منهم حديث النبي محمد صلى الله
ّ
عليه وسلم «بيوت األثرياء بيوت الشياطين».
أم��ا ف��ي م��ا يتعلق ب �ث��ورة المجلس ال�ن�ي��اب��ي لكرامة
ساكنيه وال�ت��ي اعتبرها البعض ت�ط��اوالً على النواب،
فإننا لم ولن ننسى المآتم وتقبل بعض الكتل النيابية
التعازي وهي توديع خريجيها عندما عملوا لحسابهم
الخاص مكتملة ثرواتهم وفوح روائح خزائنهم العطرة
تزكم األنوف ،والشعب اللبناني اليوم يأنس لمسرحهم
النقال بين المجالس والهيئات والصناديق ،وبعرض
مستمر للفضائح وال�ت�ع��دي��ات وال �س��رق��ات ،يعرضها
بأسلوب شائق وسيناريو رفيع ف��ي لغته وعباراته،
ونقول لهم «ليس بعاقل من ينزعج من قول الزور فيه
وال بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه».
انتفاضتكم تأسيس لعصر لبناني جديد ،تجاوزت
ب�ن��وع�ي�ت�ه��ا وم �ط��ال �ب �ه��ا وص��م��وده��ا وت �ن � ّوع �ه��ا معظم
التنظيمات النقابية والمدنية واألهلية ،فهي امتداد إذا
ج��از القول لعاميتي لحفد ع��ام  1821وإنطلياس عام
 1840حين ثار اللبنانيون بفطرتهم وبمواطنيتهم ض ّد
اإلقطاع واإلقطاعيين.
ت �ح �لّ��وا ب��ال�ص�ب��ر وع� � �زّزوا بنيتكم التنظيمية أ ّوالً
وتواصلوا مع من ال يضمر لكم شراً ،ولنبن مجتمعا ً إذا
اهتدوا وغيّروا ما بأنفسهم وبدّلوا سلوكهم ولن يبدّلوا،
ألنهم لم يتركوا ف��ي لبنان قاسما ً أو جامعا ً مشتركا ً
حتى بتنا نخاف على الشمس وال�ه��واء .لنبن مجتمعا ً
لجميع أبنائه للجميع وبالجميع.
وتوجسوا منها خوفاً ،فكان
لقد فوجئوا بانطالقتكم
ّ
طبيعيا ً أن يتظافر ه��ذا الجسم المريض ض � ّد العضو
الجديد السليم ،وقد أدركتم منذ البداية أنّ تنظيمكم هو
المستهدف قبل سلسلة رواتبكم ،بدليل أنها أعطيت
لغيركم من دون اعتراض .ولكن تفاءلوا بالخير ،سوف
تحصن
نحقق أهدافنا ،وليعلم الجميع أنّ قضايا الداخل
ّ
�وح��د م�ع�ه��ا ،وك�ل�ن��ا ثقة
ق�ض��اي��ا ال �خ��ارج وت�ت�ك��ام��ل وت �ت� ّ
بمراجعة بعض من نثق بهم لمواقفهم ووقوفهم إلى
جانب الحق والعدالة واإلنصاف.

 موظف متقاعد

عملية الخليل ...و�سلطة التن�سيق الأمني

يريد صورة لجواز السفر ،رغم أنه تجاوز الثمانين
كسب المدينة األرمنية التي
من عمره ،لم
يتحسر على َ
ّ
تحسر على
تع ّرضت لهجمة يهود الدونمة بأكثر مما
ّ
القذيفة التي سقطت في ساحة مدرسة دار السالم
أو في ساحة بائعي الخضار في الشعالن ،أرمنيته
باعها من زمان حين قبض سوريته عن جدّ ...وسليم
العبد أبو نضال لم يتوان يوما ً عن ممارسة مشواره
الصباحي من جوار البطريركية في باب شرقي إلى
ساحة يوسف العظمة في قلب دمشق ثم إلى شارع أبو
رمانة حيث شركة التأمين ...وأبو نائل ابراهيم حسان
الذي تن ّقل بفعل الحوادث اإلرهابية من بيت إلى آخر،
لم تفارق وجهه تلك الضحكة المستمرة ،والمواظبة
على عمله في البرامكة ...وكاتب هذه الكلمات الذي
عاود العمل في مجلس الشعب بلفتة كريمة من رئيسه
ليعود إلى دمشق التي عشقها وإل��ى ساحة يوسف
العظمة ك ّل صباح...
أسألكم جميعاً :أليس صمود «آرت��و» في محترفه
التصويري يستقبل ك�� ّل صباح أص��دق��اءه قبل أن
يستقبل زبائنه ،أليس هذا الصمود عنوانا ً لصمود
شعبنا ال��س��وريّ ف��ي وج��ه ال��م��ؤام��رة خلف جيشنا
السوري الرائع وقيادتنا السورية الفذة؟ هذا الصمود
الذي أذهل العالم األع��داء واألصدقاء ،األع��داء الذين
حاولوا بجميع الوسائل كسر هذا الصمود وفشلوا،
واألص��دق��اء الذين بنوا مواقفهم ونظامهم العالمي
الجديد على هذا الصمود« .آرتو» أيها الصديق أحيّي
فيك صمودك وه��و صمود ماليين السوريين الذين
آلوا على أنفسهم الوقوف في وجه المؤامرة الكونية
وجبهها.
وإلى رفيقة عمري الغالية هدى ،أعتذر منك ألنني
سمحت لنفسي ومددت يدي إلى ورقة كنت قد كتبتها
بتاريخ الثامن عشر من أيار ،وكما قلت إنها كانت «في
الساعة العاشرة صباحا ً من على شرفة منزلي في
دمشق» ...قلت فيها بالفرنسية التي أجهلها« :كما
بالنسبة إلى أجمل ام��رأة في العالم أعشقها تفوح
منها رائحة الموت ويصدر عنها الحزن ويهيمن ،إنها
دمشق.»...
رافقت تلك الكلمات حينها دمعتان ،وتم ّنعٌ عن
االع��ت��راف ك��م تؤلمك دمشق الحزينة الباكية وقد
أحببتها ضاحكة الهية جميلة شامخة ...لدمعتي
عينيك الجميلتين أقول :دمشق عادت مثلما عرفتها،
لبست ثوب الفرح غير آبهة آللة القتل الهمجية ألنها
تحب الحياة.
ك��ان نصيب دمشق وح��ده��ا أكثر م��ن مئة قذيفة
حقد في الثالث من حزيران اليوم االنتخابي ...وكان
نصيب صناديق العز عشرات الماليين من األصوات
التي ص ّوتت للوطن من شامه إلى لبنانه إلى أردنه
إلى فلسطينه إلى عراقه إلى كويته وحتى إلى نجمته.
هؤالء الماليين كانوا «آرتو» وسليم وابراهيم وسمير...
وهدى ،كانوا األمة السورية جمعاء.

} رامز مصطفى
ما هي حكاية رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود
عباس ،مع التنسيق األمني؟ كلما ق��ام ي��ده عن قدمه
يكون التنسيق األمني مع الكيان الصهيوني حاضرا ً في
كالمه! هو ال يترك مناسبة ،أو مقابلة أو تصريح ،أو لقاء
أو اجتماع ،إالّ ويتحدث بإسهاب عن التنسيق األمني
والتمسك به على اعتبار أنه مقدس ،وال يمكن التنازل
أو التخلي عنه .حتى أن أبو مازن ومع تشكيل حكومة
التوافق الوطني ،والتي جاءت ثمرة اتفاق مخيم الشاطئ
مع حركة حماس لم يراعِ ها ولو في الح ّد األدنى ،ليؤكد
على التنسيق األمني ،بمعنى أنه يقول ليس لحماس
وحدها بل ولكافة الفصائل والشعب الفلسطيني «من
ال يعجبه كالمي ،ليذهب إلى بحر غزة ويشرب منه».
وك��أنّ ه��ذا التنسيق العار وال��م��دان والمشبوه أصبح
الالزمة للسلطة الفلسطينية ورئيسها .في الوقت الذي
ال يقيم نتنياهو وحكومته أيّ وزن يذكر لألجهزة األمنية
في السلطة ،والتي هي من المفترض أنها الطرف الثاني
في عقد هذا التنسيق «كما الزيجة التي ال طالق فيها ،ال
بأبغضه ،وال في حق العصمة والمسك بها».
ومع عملية الخليل وما نتج منها من اختفاء ثالثة
مستوطنين صهاينة ،من مستعمرة «غوش عتصيون»
في الخليل ،وتصاعد حفلة الجنون التي تشهدها الدوائر
في حكومة نتنياهو .حيث تشنّ قوات االحتالل حملة
عسكرية واستخباراتية واسعة النطاق لم تشهد لها
مدن وقرى الضفة الغربية مثيالً لها .ونتج منها اعتقال
العشرات م��ن الناشطين الفلسطينيين ،وم��ن بينهم
وزراء ونواب وفي مقدمهم عزيز الدويك رئيس المجلس
التشريعي ،ومح ّررون سابقون من سجون االحتالل .هذه
الحملة والتي طاولت أيضا ً قطاع غزة بالغارات الجوية
على عدد من مواقع المقاومة الفلسطينية .هذه العملية
والتي أتت بالتزامن مع اإلض��راب المفتوح الذي أعلنه
أسرانا اإلداري��ون في سجون االحتالل منذ ما يزيد على
الخمسين يوماً .وإذا كانت حملة الهستيريا التي تنتاب
نتنياهو وحكومته وقادته العسكريين واألمنيين كتعبير
دقيق عن مدى القلق الصهيوني من عودة الروح للمقاومة
في الضفة الغربية ،من خالل عملية الخليل ،التي مثلت
بارقة األمل في استعادة قوى المقاومة زمام المبادرة في
مناطق الضفة الغربية .بعد ما سببه التنسيق األمني بين
أجهزة أمن السلطة وأجهزة أمن الكيان الصهيوني ،من
أضرار فادحة أقلها أنها كبلت المقاومة وجعلت ناشطيها
عرضة لالعتقال أو االغتيال على يد سلطات االحتالل
الصهيوني .ه��ذا التنسيق ال��ذي ع��اد رئيس السلطة
إلشهاره كما السيف في وجه الفصائل وقوى المقاومة في
الضفة والقطاع .وهو الذي أبدى حماسة منقطعة النظير
في إبدائه في م ّد يد العون لألجهزة األمنية الصهيونية في
بحثها عن هؤالء المستوطنين الذين شاركوا في االعتداء
على شعبنا وأهلنا في الخليل وغيرها من مناطق الضفة.
واألغرب أنّ رئيس السلطة يتساءل باستغراب« :لماذا
االحتالل يتصرف هكذا ،ونحن أول من اكتشف السيارة
المحروقة التي استخدمها الخاطفون» .وقد ذهب أبو
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مازن في كالمه عن عملية الخليل ،ومن على منبر مجلس
وزراء خارجية الدول اإلسالمية المنعقد في السعودية.
إلى اعتبار التنسيق األمني مع «إسرائيل» أنه «مصلحة
للفلسطينيين حتى ال تندلع انتفاضة جديدة» ،ويتابع
رئيس السلطة كالمه «الفتيان اإلسرائيليون الثالثة
المختفين بالضفة هم بشر ونحن نبحث عنهم حتى
نعيدهم إلى عائالتهم ،وسنحاسب من قام باختطافهم
كائنا ً من كان» .وأضاف أبو مازن« :إن من قام بخطف
المستوطنين يريد أن يدمر السلطة ،مؤكدا ً أنها سيكون
لها حديث آخر معه أيا ً كان» ودافع عباس عن التنسيق
األمني مع الكيان اإلسرائيلي ،وق��ال إن��ه من مصلحة
السلطة لكي تحمي الشعب الفلسطيني ،وختم بالقول:
«هذا ليس عارا ً وإنما واقع نحن نلتزم به ،كما تلتزم به
حكومة التوافق الوطني».
بدورها الفصائل الفلسطينية تقف في المقلب اآلخر
من خلفية تقييمها لعملية الخليل في التأكيد على حق
الشعب الفلسطيني في المقاومة ،وفي القيام بكل ما من
شأنه تحرير أسرانا ،بما فيه اإلقدام على عمليات تهدف
إلى أسر جنود صهاينة .وبالتالي رفضها بل تنديدها
بتصريحات رئ��ي��س السلطة ح��ول التنسيق األمني
مع االحتالل ال��ذي يمارس القتل واالعتقال واإلره��اب
بحق شعبنا ونخبه وقياداته وأبنائه .وفي ردها على
تصريحات أبو م��ازن في شأن التنسيق األمني ،قالت
الجبهة الشعبية – القيادة العامة« :إن تصريحات
ومواقف رئيس السلطة من التنسيق األمني وتباهيه
ف��ي وصفه بالمقدس ليس فيه ج��دي��د ،ب��ل ه��و تأكيد
المؤكد على سلوك لطالما خبره الشعب الفلسطيني».
ومن ناحيته ،اعتبر محمد البريم «أبو مجاهد» الناطق
اإلعالمي للجان المقاومة« :أن هذه التصريحات ال تليق
برئيس السلطة ،فحديثه استكمال لدور االحتالل» .أما
النائب عن كتلة التغيير واإلصالح يحيى العبادسة
فصرح« :أخشى أن يكون عباس فقد ذاكرته ولم يعد
ل��ه ذاك��رة وطنية ،م��ؤك��دا ً أن ال��ذي يجري معيب بكل
معنى الكلمة» .فيما اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية
«حماس» وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري
«أن تصريحات الرئيس عباس حول التنسيق األمني غير
مب ّررة وضارة بالمصلحة الفلسطينية ،وهي تمثل إساءة
إلى نفسيات آالف األسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون
للموت البطيء في سجون االحتالل» .أما مسؤول المكتب
اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب فقال
تصريح لـ«وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية» :إن
في
ٍ
«التنسيق األمني» أشبه بكأس السم الذي تج ّرعناه على
يد من ارتكبوا إثم التوقيع على اتفاق أوسلو المشؤوم
وتوابعه» .بدورها الجبهة الشعبية قالت« :فليذكرنا
المتح ّمسون للتنسيق األمني كم مرة قامت فيها حكومة
االحتالل وأذرعها األمنية بمنع اعتداءات المستوطنين
على أهلنا وأرضنا في كل بقاع الضفة ،وكم مرة منعت
قوات جيش االحتالل من اجتياح المدن والقرى العتقال
فلسطينيين أو هدم بيوت ،وكم مرة منعت المستوطنين
من غزو المسجد األقصى وغير ذلك الكثير».

االحتالل وحده يتح ّمل الم�س�ؤولية
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
أعلنت «إس��رائ��ي��ل» في أعقاب اختطاف مستوطنيها
الثالثة حربا ً شاملة على الشعب الفلسطيني ،واستدعت
قوات احتياطها ،وأدخلت الى مدينة الخليل ألوف الجنود
إذ تن ّكل تلك القوات بسكان محافظة الخليل من خالل
عمليات المداهمة والتفتيش التي تطول البشر والحجر
والشجر والحيوانات ،والحد من حرية الحركة والتنقل
لسكان المدينة وقراها ،ومنع الدخول الى داخ��ل الخط
األخضر ومدينة القدس .كما شهدت الضفة الغربية عمليات
اعتقال غير مسبوقة طالت العشرات من أنصار وأعضاء
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ،وهذه العملية مستمرة
ومتواصلة ومرشحة للتوسع ،ناهيك عن عمليات القصف
المتواصلة لقطاع غزة ،ومعظم اهتمام االحتالل يتركز على
المستوطنين المختطفين ،وال يرى في إجراءاته وممارساته
التي بلغت حدا ً ال يطاق سببا ً لما حصل وسيحصل ،ويح ّمل
السلطة الفلسطينية المج ّردة من السلطة والصالحيات
المسؤولية عن عملية الخطف ،رغم أن العملية وقعت في
منطقة «سي» الخاضعة للسيطرة «اإلسرائيلية» الكاملة،
وف��ي ال��وض��ع ال��راه��ن ال��ي��وم ال ف��رق بين مناطق «ال��ف»
و«بي» و«سي» .كما طالب الرئيس طالب األجهزة األمنية
الفلسطينية بالتعاون الكامل مع أجهزة األمن «اإلسرائيلي»
لضمان سالمة المخطوفين وعودتهم ،وحديثه عن قدسية
التنسيق األمني يندرج في هذا السياق.
ال ت��رى «إس��رائ��ي��ل» في ما تقوم به من أعمال عربدة
وبلطجة وإذالل وتنكيل ف��ي ح��ق الشعب الفلسطيني،
والتنغيص عليه في تفاصيل حياته اليومية كافة سببا ً
لما يحصل ،فهي تريد من الشعب الفلسطيني أن يستقبل
القرارات «اإلسرائيلية» ببناء ألوف الوحدات االستيطانية
بالورود والرياحين ،وأن يستقبل سنّ تشريعات تمنع
تقديم موعد إطالق سراح أسرى فلسطينيين من أصحاب
األحكام المؤبدة بالزغاريد واألهازيج ،ومحاولة السيطرة
على المسجد األقصى وتقسيمه زمانيا ً ومكانيا ً بقرع
الطبول وضرب الدفوف ،وإغالق أي نافذة للحل السياسي
وترسيخ االح��ت�لال وتشريعه فيه «مصلحة» و«خير»
و«منفعة» للشعب الفلسطيني.

االحتالل «يتغ ّول» في كل شيء ،وينكر حقوق شعبنا
ويد ّمر إنسانيتنا وآدميتنا ،ويحرمنا من أبسط مق ّومات
الحياة البشرية ،ويريدنا أن نفتخر بذلك ،وأن نقدم إليه وإلى
مستوطنيه الشكر والطاعة ،فهو موافق على بقائنا على قيد
الحياة ،فهل هناك أوقح من هذا االحتالل؟ في المفاوضات،
يرفض تقديم أي تنازل جدي إليجاد مخرج وحل للصراع،
فهو يريد تلك المفاوضات لخلق حقائق ووقائع جديدة
على األرض واستكمال مشاريعه في االستيطان والتطهير
العرقي ،وعندما تتجه السلطة الفلسطينية نحو تشكيل
حكومة «توافق» وطني ،يخرج عليك ق��ادة «إسرائيل»،
قائلين إن عباس اختار «اإلره��اب» على السالم من خالل
التحالف مع حماس ،كأن «إسرائيل» قدمت في المفاوضات
إلى عباس دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من
حزيران؟ وهي طول فترة المفاوضات .وتقول إن عباس
ضعيف وال يسيطر على قطاع غزة ،وعندما يشكل حكومة
«ت��واف��ق» وطني ،يتحالف مع «اإلره���اب» ضد السالم،
ومحظور عليه التوجه إلى المؤسسات الدولية ،كي ينض ّم
الى مؤسساتها الدولية ،في إطار الحق المكفول والمشروع
له كدولة مراقب في األمم المتحدة؟ وبعد رفض «إسرائيل»
االلتزام والوفاء بتعهداتها عبر إطالق سراح أسرى ما قبل
أوسلو (عددهم مئة واربعة) مقابل عدم التوجه واالنضمام
الى المنظمات والهيئات والمؤسسات والوكاالت الدولية،
توجهت السلطة وقدمت طلبات انضمام الى (خمس عشرة)
وكالة ومنظمة دولية ،ونتيجة ذل��ك أقامت «إسرائيل»
الدنيا وأقعدتها وهددت السلطة بسلسلة من العقوبات إن
استمرت في هذا النهج أو خطت خطوة أخرى على طريق
استكمال عضويتها في المؤسسات والمنظمات والهيئات
الدولية األخرى ،وتحديدا ً اتفاق روما ومحكمة الجنايات
الدولية.
إن ما حصل في الخليل ،يتحمل االحتالل مسؤولياته
م��ب��اش��رة ،فهو يمعن ف��ي قهر شعبنا وإذالل����ه ،ودفعه
نحو اليأس واإلحباط وفقدان األم��ل ،فما دام��ت العقلية
«اإلسرائيلية» قائمة على القمع والتنكيل ورفض االعتراف
بحقوق شعبنا الفلسطيني ،وس��نّ تشريعات وإص��دار
قوانين من شأنها أن تعيد أسرانا في أكياس بالستيكية
س��وداء ،فإني أعتقد أن ال أهالي األس��رى وال الفصائل وال

حتى السلطة تقبل بذلك ،فعندما تغلق كل الطرق والسبل
أمام األسرى للتحرر من األسر ،ماذا يتوقع االحتالل؟
ّ
يحض الرئيس أبو م��ازن للتدخل لتأمين
كيري ال��ذي
إطالق سراح «اإلسرائيليين» الثالثة المخطوفين ،لم ينبس
بكلمة واحدة وكان مصابا ً بالخرس ،حين تعلق األمر بأكثر
من  5200أسير فلسطيني في سجون االحتالل ،تمارس في
حقهم أبشع انواع القمع والتنكيل والتعذيب ،وكذلك عندما
تخرق «إسرائيل» القانون الدولي وتحتجز أكثر من 180
أسيرا ً فلسطينياً ،وفق ما يسمى بـ»االعتقال اإلداري» ،من
دون تهم واضحة ومحددة ومحاكمات ،ويخوضون إضرابا ً
مفتوحا ً عن الطعام دخل يومه الثالث والخمسين ،على
نحو يهدد حياتهم للخطر والموت ،لم يحتج كيري ولم
يدعُ «إسرائيل» إلى إطالق سراح هؤالء األس��رى ،ووقف
سياسة االعتقال اإلداري المتعارضة مع جميع االتفاقيات
والقوانين والمواثيق الدولية.
بات على السلطة الفلسطينية ،وعلى االحتالل ،التفكير
مليون مرة في ما يحصل على األرض ،فالسلطة تتحدث عن
الحل السياسي والمفاوضات والتنسيق األمني وقدسيته،
فيما يواصل االحتالل إجراءاته وممارساته القمعية كافة
على األرض تعاند السلطة الواقع والوقائع وتريد حلب
الثور ،فالحكومة «اإلسرائيلية» تعلن جهارا ً أنها ماضية
في مشاريعها االستيطانية في كل منطقة القدس والضفة
الغربية وعلى كل مساحة فلسطين التاريخية ،وتش ّرع
وتصدر المزيد من القوانين لجهة التهويد و«األسرلة»،
وتحكم على أسرانا باإلعدام بطريقة الموت البطيء ،فعن
أي ح�� ّل سياسي تتحدث السلطة؟ الشعب الفلسطيني
لم يعد يثق بالسلطة وال بمشروعها السياسي ،وهيبتها
تزداد تآكالً في أذهان الجماهير ،التي باتت على اقتناع
ب��أن السلطة حتى ف��ي م��ا يُس ّمى بـ»حكومة التوافق»
تضع المصالح الخاصة والفئوية فوق مصالح الشعب
الفلسطيني .فالخليل هي الرسالة المزدوجة للمحتلين.
أوق��ف��وا قمعكم وإذالل��ك��م لشعبنا الفلسطيني ،وان��ه��وا
احتاللكم وارحلوا عنا .وللسلطة نقول يكفي السير واللهاث
خلف السراب ،فمشروعكم السياسي لن يؤدي الى إحقاق
حقوقنا ،وال يوفر دولة فلسطينية مستقلة وال قدسا ً وال
عودة للالجئين.

العراق� ...شبح التق�سيم ورع�شة االحت�ضار
} فهد المهدي
تداولت وسائل اإلعالم والسياسيون في داخل العراق
وخارجه السقوط الدراماتيكي المفاجئ لمدينة الموصل
وتداعياته على العراق والشرق األوسط من قبل التنظيم
اإلره��اب��ي «داع���ش» وت��م��دّده إل��ى المحافظات األخ��رى
وت��و ّزع��ه م��ن ش��رق ال��ب�لاد إل��ى غربها ،م��ع ف��رار وح��دات
الجيش العراقي وترك معداتها العسكرية في يد التنظيم
اإلرهابي! وكشفت تقارير سابقة أن الجماعات المسلحة
كانت تتحكم على نحو غير رسمي في أجزاء من الموصل
ألشهر عدة ،فيما تحدثت التقارير عن إخراج ألوف السجناء
التابعين لإلرهابيين من السجون ،ما يُمهد لنا االجابة عن
التساؤل حول كيفية سقوط مدن الموصل ونينوى برمتها
في أي��دي «داع��ش» وخ�لال ساعات م��ح��دودة ،مع وجود
أربع فرق عسكرية في هذه المحافظة ولم تلق الجماعات
اإلرهابية أيّ مقاومة منها ،ومصير التدريب الذي تلقاه
الجيش العراقي واألسلحة التي اشتراها ال��ع��راق من
الواليات المتحدة األميركية والتي أصبح الكثير منها في يد
الجماعات اإلرهابية ؟
ليس مستغربا ً أن تحصد واشنطن ما زرعته باألمس ،إذ
كانت تدرك أن الجيش العراقي الذي تم أخذ قرار بحله –
إلى جانب وزارتي الدفاع واإلعالم  -من قبل الحاكم اإلداري
المدني األميركي للعراق آنذاك بول بريمر من دون ترك قوة
رمزية ،ليصبح العراق بعد هذا القرار بال سور يحميه ،وأن
تشكيل جيش جديد من قبل متعهد مدني سينتج مريضا ً

تنخر في جسده فيروسات االنتماءات السياسية والطائفية
والحزبية لتحويله هيكالً بال فعل.
هذا القرار أخ��رج القوة العراقية من معادلة الصراع
في المنطقة ،واستغاللها على نحو غير مباشر لتجنيدها
ضمن تنظيمات وجماعات إرهابية تملك الخبرة الكافية
في التنظيم والتمرس في القتال ،وبذلك تصبح شرارة
ح��رب منتظرة لتفتيت ال��ع��راق ودول ال��ش��رق األوس��ط
وتقسيمها.
سقوط محافظة نينوى في يد تنظيم»داعش» منطقي
وليس مثلما ي��ص�� ّوره البعض بأنه مفاجئ ،فالفوضى
ال��خ�لاق��ة ال��ت��ي زرع���ت ف��ي ال��ع��راق منذ ب��داي��ة االح��ت�لال
األميركي وبعد خروجه ،وإلى اليوم رسمت مالمح خريطة
الطريق لمشروع تمزيق العراق وتقسيمه ،فالمعطيات
ت��ؤش��ر ال��ي��وم إل��ى عمليات «اس��ت�لام وتسليم» لبعض
المناطق وإلى أط��راف متعددة ،فغالبية المجريات تمت
بال عنف ،وعمليات تسليم األرض للمسلحين قريبة جدا ً
من التراضي ،إذ سلمت قيادات عسكرية وشرطية بعض
المواقع إلى تنظيمات إسالمية متطرفة يعتقد أنها تنتمي
إلى تنظيم «داعش» ،وسلمت مواقع أخرى إلى ميليشيات
تابعة لقوات البشمركة ،وكشفت صحيفة «هوال» الكردية
عن مشروع يتم تداوله حاليا ً بين قيادات في الموصل
إلقامة إقليم يضم محافظات كركوك ونينوي وصالح الدين
وديالي ،على أن تكون كركوك عاصمة له .مع تسارع حول
سقوط مناطق جديدة ،وصوال ً إلى أبواب العاصمة بغداد
التي لم تعد بعيدة عن مناطق سيطرة المسلحين سوى

عشرات الكيلومترات ،ما يمهد لجعل العراق كله تحت خطر
التقسيم ،وسيكون بوابة لتقسيم دول الشرق األوسط ،إذ
عبّرت الواليات المتحدة بقولها إن ما يحصل في العراق
اليوم يهدد منطقة الشرق األوسط كلّها.
هذه المعطيات تشكل لوحة واقعية إذا ُربطت بالفكرة
الرئيسية التي كانت وال ت��زال مطروحة بقوة ،وتتعلق
بالصيغة المستقبلية الخاصة بالعراق والشرق األوسط
التي أشارت إليها تحليالت إستراتجية باكرة ،وتخلص
إل��ى فرضية تقسيم العراق كمدخل إل��ى تقسيم الشرق
األوسط الذي يعاني اضطرابات حادة تعصف به.
تقف واشنطن راهنا ً كمتفرج فحسب ،فتكريس األوضاع
الراهنة في العراق يشكل أهمية قصوى لتنفيذ مشروعها
لتقسيم هذا البلد والذي سعت وعملت ألجله مع حليفها في
المنطقة الكيان الصهيوني منذ غزوها العراق عام ،2003
وهذا ما يتوافق مع تصريحات من داخل العراق أنّ حل
األزمة التي يمر بها العراق اليوم هو تقسيمه إلى ثالث دول،
فتقسيم العراق بات لدى بعض الكتل السياسية والحزبية
والطائفية اليوم مطلبا ً سياسيا ً وشعبياً!
دخ��ول ال��ع��راق ف��ي ه��ذا ال��ص��راع سيترك أص���داءه في
المنطقة وينتج ضغوطا ً جديدة على النظم السياسة في
دول المنطقة ،بخاصة الدول المجاورة للعراق ،ما يستلزم
منها إي��ج��اد تنسيق عملي ينظم مصالحها المشتركة
قبل أن ستستدير هذه الكرة لتدق أبوابها ،مستفيدة من
األزمات المحيطة بغالبيتها لمواجهة المخططات األميركية
والصهيونية ضدها.

