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الداخلية المغربية :تهديد �إرهابي مرتبط بتزايد
عدد المغاربة المقاتلين في �سورية والعراق

�إ�صابات بـ«ال�شوزن» بينها لطفل على يد قوات النظام البحريني

احتجاجات «تقرير الم�صير» في  7مناطق بحرين ّية
اكدت عضو األمانة العامة في جمعية الوفاق ،بشرى الهندي
ان الشعب البحريني لن يتنازل عن حقوقه ،مشيرة الى أن
ممارسة العمل السياسي تحتاج الى الشجاعة.
وأفاد موقع «الوفاق» أن الهندي في لقائها المفتوح مع أهالي
الغريفة قالت« :إن الوضع السياسي الحالي ومحاولة التضييق
من أجل أن يستسلم هذا الشعب ويتنازل عن حقوقه لن يكون».
مشيرة الى أن «الساحة السياسية تتطلب من الشعب أن يتحلى
بصفة تكون مختزنة في النفس البشرية هي الشجاعة وتتحقق
على مدى تحمل اإلنسان للبالء وصبره».
وش��ددت الهندي على أهمية التوثيق السياسي مهما كان
الحدث صغيراً ،الفتة بأن «الحق البد أن يسترد حتى لو بعد
حين ،كما أنه دليل يثبت صمود شعب تع ّرض لما تعّ رض له من
سلب واضطهاد ويكون شاهدا ً وتاريخا ً لألجيال الالحقة».
وأش��ارت عضو أمانة الوفاق الى أن»أهمية دور المرأة في
الوقوف إلى جانب عائالت الشهداء والمعتقلين وتفعيل زياراتهم،
مما له أثر نفسي طيب في نفوسهم ورفع لمعنوياتهم».
جاء ذلك في وقت أصيب عدد من المتظاهرين السلميين في
البحرين بينهم طفل ،برصاص الشوزن والغازات السامة التي
اطلقتها قوات النظام لتفريق االحتجاجات المطالبة بالتحول
الى الديمقراطية.
وبحسب المعلومات األولية ،فإن منطقة الدراز شهدت تجمعا ً
لفعالية «تقرير المصير  »16قمعتها ق��وات األم��ن بالغازات
المسيلة للدموع ورصاص الشوزن.
وأشارت المصادر إلى أن الطفل من منطقة المنامة ومن سكنة
كرباباد ،وك��ان في ال��دراز خالل تناوله وجبة الفطور ،وعند
خروجه من المأتم أصيب بطلقات الشوزن ،وأنه تعرض للضرب
والتنكيل ،ونقل لمركز الشرطة ومنه للمستشفى ،مشيرة إلى أن
حالته الصحية مستقرة.
وأك��د شهود عيان ،ان ق��وات النظام البحريني عملت على
مالحقة المحتجين داخل المناطق السكنية ،قبل أن تقوم بإغراقها
بالغازات السامة ،ما أدى الختناقات في صفوف األهالي.
وأعلنت قوى ثورية بحرينية عن تبنيها مسيرات «تقرير
المصير  »16والتي إنطلقت من سبعة محاور في مختلف مناطق
البحرين مساء الخميس.
ومن جانبه ،ناشد رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل
رجب ،وزارة الداخلية بعدم استخدام رصاص الشوزن اثناء
احتجاجات تقرير المصير ،والبقاء خارج مناطق االحتجاجات
لسالمة الجميع.
وشهدت كل من جزيرة سترة ،الدير ،المالكية ،عالي ،الدراز،
أب��و صيبع والسنابس تظاهرات تؤكد على احقية الشعب
ف��ي تقرير مصيره ،ردد المحتجون خاللها ش��ع��ارات تندد
باالنتهاكات المستمرة التي يمارسها النظام ضد شعبه االعزل،
مطالبين باالفراج عن المعتقلين الذين تجاوز عددهم الثالثة
آالف معتقل.
من جهة أخرى ،وحسب موقع جمعية «الوفاق» فقد انتهت
النيابة العامة في البحرين من تحقيقها مع األمين العام للجمعية
الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق ،على
خلفية لقائهما مساعد وزي��ر الخارجية األميركي للشؤون
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل توماس مالينوسكي.
وأكدت الجمعية رؤيتها في ضرورة اإلصالح وحتميته في
البحرين بصورة ملحة وعاجلة ،وأن السلطة تراهن على مزيد
من تعقيد الحل ،وتصر على االبتعاد عن الشرعية الدولية،
وتزيد من قائمة انتهاكاتها اللتزاماتها الدولية.
وأوضحت أن كل يوم من غياب الحل الجاد يزيد من فقدان
السلطة لثقة المجتمع ،ويوسع الهوة بين النظام والشعب،

كشف محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يوم أمس
أن المعلومات االستخباراتية المتوافرة لديه تفيد بوجود
موجه ضد المملكة» يرتبط خصوصا ً
«تهديد إرهابي جدي ّ
بتزايد عدد اإلرهابيين المغاربة المنتمين إلى صفوف
«التنظيمات المتطرفة» في كل من سورية والعراق.
ونقلت وكالة (أ ف ب) عن حصاد قوله في عرض حول
التهديدات التي تستهدف المغرب والتدابير المتخذة من
أجل مواجهتها قدمه أمام رئيس الحكومة والوزراء أمس
أن «عددا ً من هؤالء المقاتلين بعضهم يتولى مراكز قيادية
في هذه التنظيمات المتطرفة ال يخفون نيتهم تنفيذ مخطط
إرهابي يستهدف المملكة» ،مضيفا ً أن «ما قد يساعد هؤالء
اإلرهابيين في ذلك هو التجربة التي راكموها في مجال
إع��داد المتفجرات وتقنيات الحرب واستعمال األسلحة
الثقيلة والتكوينات التي استفادوا منها في مجاالت
عسكرية متعددة».
وكانت أرقام رسمية صرح بها مسؤول أمني مغربي من
المديرية العامة لألمن الوطني في  14أيار الماضي كشفت
أن أكثر من ألف إرهابي مغربي التحقوا بالمجموعات
اإلرهابية المسلحة في سورية منذ  2011بينهم 900

فل�سطين تحارب ( ...تتمة �ص)1
ويزيد من كلفة الحل على الوطن والمواطنين.
وقالت «الوفاق» إن كالً من أمينها العام ومساعده السياسي
حضرا أمام النيابة العامة لإلدالء بإفادتهما ،بناء على استدعاءات
تفتقد المتطلبات القانونية المقررة لحفظ حقوق المتهم ،والتي
تركزت حول اللقاء المذكور ،وعمالً باستراتيجية العمل العلني
لدى الجمعية ،فقد أجابا على أسئلة النيابة العامة.
وأضافت :إن التحقيق الذي جرى يشكل استمرارا ً لما ذكره
تقصي الحقائق من استخدام القانون لمعاقبة
تقرير لجنة
ّ
المعارضة ،وما قرره تقرير هيومن رايتس ووتش بأن ما أسماه
التقرير «نظام الظلم» يعاقب المعارضة.
علما ً بأن «الوفاق» قدمت أكثر من بالغ جنائي ضد مسؤوليين
حكوميين ما زال��ت حبيسة األدراج دون تصرف من النيابة
العامة ،بينما ال تستغرق البالغات التي تقدم ضد الجمعية
ساعات ليتم االستدعاء واتخاذ اإلج��راءات فيها ،ما يمثل كيالً
بمكيالين ،وعدم تكافؤ في تطبيق القانون ،في صورة تضاف
للصور التي ذكرها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» األخير
حول تجريم المعارضة وترسيخ اإلفالت من العقاب واستمرار
إخفاقات نظام القضاء البحريني منذ ص��دور تقرير اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وذكرت الجمعية في بيانها بأن االتهام الذي تم توجيهه لكل
من األمين العام ومساعده السياسي هو االتصال بممثل دولة
أجنبية بالمخالفة لما يقصي به قانون الجمعيات السياسية
والقرارات الوزارية ذات الصلة ،وقد فند كل من األمين العام
ومساعده االتهام ،وذلك ببيان مخالفة هذا االتهام وقرار وزير
العدل الذي يستند إليه للمعايير الدولية ،حيث يخالف الفقرة
الثانية من المادتين ( )19و ( )25من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية ال��ذي صادقت عليه البحرين بالقانون
رقم ( )56لسنة  ،20016والمادة ( )19من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ،كما يتعارض القرار مع اتفاقية فيي ّنا للعالقات
الدبلوماسية  ،1961وعلى األخص المادة ( )3منه ،ومع المادة
( )5من اتفاقية فيي ّنا للعالقات القنصلية  ، 1963والذي كان

مكان رفض للمجتمع الدولي ،وكان لخارجيات الدول الكبرى
تعليق رافض للقرار.
كما كشف األمين العام ومساعده السياسي في التحقيق بأنه
لم يتم تطبيق القرار مطلقاً ،وقد التقت جميع القوى السياسية
بممثلي الدول ودبلوماسييها من دون اتباع هذه اإلج��راءات،
والتي يصادف تطبيقها استحالة عملية ،حيث ترفض الدول
حضور أي مندوب ل��وزارة الخارجية اللقاءات التي يعقدها
دبلوماسييها ،وال يمكن فرض أي شخص في مالك السفارة أو
القنصلية ،وال يمكن فرض قوانين الدولة على ما يقع داخل مبنى
السفارة ،وفقا ً لما تقرره المعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وأضافت جمعية وفاق بأن أمينها العام ،ونائبه قد أكدا بأن
وزير العدل في قراره موضوع االتهام قد تجاوز سلطة التفويض
التي ف ّوضها المش ّرع إياه في وضع أحكام االتصال باألحزاب
والتنظيمات السياسية ،ولم يفوض الوزير في تنظيم االتصال
بالدبلوماسيين وممثلي الدول ،وال يمكن فرض ما قرره الوزير
لنفسه من تغول ،لم يحترم فيه سلطة القانون ،وما يعد تجاوزا ً
واضحا ً للمادة ( )31من الدستور.
وأك��دت عدم وج��ود رغبة ج��ادة في الوصول لحل سياسي
يقود لالستقرار طويل المدى في البحرين ،ورغبة في إقصاء
الرأي اآلخر ،وعدم القبول بالتعايش والشراكة من قبل السلطة،
ورغبة في مزيد من االستفراد واالستئثار بالسلطة .وأن تكرار
استدعاء قيادات الوفاق إنما يؤكد استغالل القانون في قمع
المعارضة.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها على أن «المجتمع الدولي
معني باألخذ في القانون الدولي لضمان التزام سلطات البحرين
ّ
بالشرعية الدولية واحترام حقوق اإلنسان ،وذلك عن طريق
اإلصالح الشامل ،مشددة على أن المجامالت السياسية ال توفر
سوى مزيدا ً من الفرصة للسلطة في التغول بالخيار األمني
القمعي والهروب من الحل ،وتزيد من حدة الصراع في وضع
حساس وخطير في المنطقة يوجب الضغط في معالجة األزمة
البحرينية بصورة سريعة».

متظاهرون غا�ضبون يحاولون اقتحام �سفارة العدو «اال�سرائيلي» في الأردن

خالل إيصال المساعدات اإلنسانية
ل��ه ،وزي��ادة دع��م المجتمع الدولي
للدول والمجتمعات المحلية التي
تستضيف الالجئين السوريين،
مشيرا ً في هذا السياق ،إلى الضغط
ال��ه��ائ��ل ع��ل��ى إم��ك��ان��ات وم����وارد
المملكة والبنى التحتية فيها جراء
استضافتها أع��دادا ً كبيرة من هؤالء
الالجئين.
وعلى صعيد ما تشهده الساحة
العراقية من أح��داث ،أك��د عبدالله
حرص األردن على سالمة العراق
ووحدة أراضيه وشعبه ،داعيا ً إلى
عملية سياسية شاملة تشارك فيها
جميع مكونات الشعب العراقي من

دون استثناء ألي طرف ،بما ينهي
هذه األزمة ،ومؤكدا ً ضرورة أن يكون
هناك حل توافقي لرئاسة الدولة،
ورئاستي ال��وزراء ومجلس النواب
يرضي جميع األطراف.
وأك���د ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س األميركي
حرص الواليات المتحدة على تعزيز
عالقات الشراكة االستراتيجية مع
األردن ،وإدام��ة التنسيق والتشاور
حيال مختلف القضايا اإلقليمية ذات
االهتمام المشترك.
ج��اء ذل��ك في وق��ت ح��اول مئات
المتظاهرين الغاضبين اقتحام مقر
س��ف��ارة الكيان «االس��رائ��ي��ل��ي» في
العاصمة األردنية ع ّمان ،إثر العدوان

الذي نفذه االحتالل على قطاع غزة،
وجاء ذلك للتضامن مع المتظاهرين
أمام السفارة «اإلسرائيلية» بالقاهرة
احتجاجا على مقتل عدد من الجنود
المصريين برصاص قوات االحتالل
«إسرائيلي».
وقد اشتبك المتظاهرون مع قوات
األم��ن االردن��ي��ة وطالبوا الحكومة
االردنية بإنهاء عالقاتها مع كيان
االحتالل ،وذلك في اق ّل رد ممكن من
قبل االردن حيال العدوان المستمر
ع��ل��ى ال��ش��ع��ب الفلسطيني ،فيما
اعتقلت السلطات  10متظاهرين
حينما حاولوا عبور سياج سفارة
االحتالل.

وبدأ االمر عندما انطلق مئات من
الشبان مساء بعد الصالة في ساحة
مسجد الكالوتي القريب من السفارة،
نحو مقر السفارة الحصين ،إال أن
ق���وات األم���ن تمكنت م��ن توقيفهم
على بُعد 200م من السفارة ،بينما
حضرت تعزيزات أمنية كبيرة أغلقت
الشارع المؤدي إلى السفارة.
ووس����ط دع����وات ال��ش��ب��ان إل��ى
استمرار السير نحو السفارة ،حضر
وزير الداخلية األردني مازن الساكت
وح��اول تهدئة الشبان الغاضبين
وت��ح��دث معهم ق��ائ�لا «رسالتكم
وص��ل��ت» ،غير أن الشبان رفضوا
محاورة الوزير ال��ذي ق��رر مغادرة
المكان ،وبعد مفاوضات بين قادة
األم��ن والشبان تم االتفاق على أن
يغادر المحتجون الشارع الساعة
ال��واح��دة ليالً وال��ع��ودة إل��ى ساحة
مسجد الكالوتي ال��ذي يبعد نحو
كيلومتر عن مقر السفارة.
واف��ت��رش ال��ش��ب��ان المحتجون
األرض ورددوا ه��ت��اف��ات تطالب
ب��ط��رد السفير «اإلس��رائ��ي��ل��ي» من
األردن ،وجاء االعتصام إثر دعوات
على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«فايسبوك» للتظاهر أم��ام سفارة
ال��ع��دو «ل��ط��رد السفير م��ن عمان
تضامنا ً مع أبناء قطاع غزة».
ورفع الشبان المحتجون األعالم
األردن���ي���ة والفلسطينية ورددوا
هتافات منها «ال سفارة صهيونية
على أرض أردنية» و«شيل العسكر
عن الحدود ..حدود الضفة الغربية..
وال��ل��ي ب��دو األرض تعود  ..يحمل
البندقية».

الرئي�س اليمني يدعو الحوثيين �إلى االن�سحاب من عمران
دع��ا الرئيس اليمني عبد رب��ه منصور ه��ادي الحوثيين إلى
االنسحاب من مدينة عمران ،متهما ً «قوى إقليمية» بدعمهم ،وذلك
في إشارة إلى إيران.
وقال منصور هادي خالل ترؤسه اجتماعا ً للقيادتين السياسية
والعسكرية في صنعاء ،إن «المطلوب اآلن ودون مواربة خروج
كل الجماعات المسلحة من غير أبناء محافظة عمران ،وعودة
الحوثيين إلى صعدة ،مع تسليم األسلحة والمعدات كافة ،وإخالء
كافة المباني والمعسكرات التي تم االستيالء عليها من جماعة
الحوثي».
وأكد الرئيس اليمني أنه «ال يمكن التهاون أمام استمرار هذا
الصراع ،وسيتم العمل بكل حزم وقوة للبدء في استرجاع أسلحة
الدولة ونزع كافة األسلحة الثقيلة والمتوسطة من كل األطراف من
دون استثناء ،وسيتم العمل على إخالء المواقع كافة ،وبخاصة من
جماعة الحوثيين» ،بحسب ما نقلت عنه وكالة األنباء اليمنية.
وش��دد منصور ه��ادي على أنه «ال يمكن التحدث عما يحصل
هناك بمعزل عما يدور من صراع في المنطقة ،خصوصا ً في العراق
وسورية ،فهناك قوى إقليمية تدفع بكل قوتها لجعل البلد ساحة
صراع إقليمية».

وسبق أن تم التوصل في الشهر الماضي إلى اتفاقين لوقف
اطالق النار بين الجيش اليمني
والحوثيين ،إال أنهما سرعان ما انهارا ،في حين اتهم الرئيس
اليمني في آذار الماضي إيران بدعم االنفصاليين في جنوب اليمن
والمتمردين الحوثيين في شماله ،داعيا ً طهران إلى وقف التدخل
في شؤون بالده ،األمر الذي نفته طهران.
وأعلنت وكالة يمنية معنية بشؤون الالجئين أن أكثر من 35
ألف من سكان محافظة عمران نزحوا بعد يوم من اجتياح مقاتلين
حوثيين عاصمة المحافظة عقب قتال أسفر عن مقتل أكثر من 200
شخص.
وفي نداء عاجل أرسل إلى منظمات اإلغاثة العاملة في اليمن قال
مدير الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة
اليمنية في عمران «هناك نزوح جماعي من مدينة عمران والمناطق
المحيطة بها بعد سقوط المدينة».
وكتب مطهر يحيى أبوشيحة في ال��ن��داء« ،بحسب الرصد
والمتابعة الذي نقوم به هناك أكثر من  35ألف شخص نزحوا
إلى مديريات المحافظة وإلى أمانة العاصمة وصنعاء وحجة
والمحويت».

كي ال يذهبنّ اليأس أو القنوط بأحد من احتمال عدم
تجاوب الشارع هنا او هناك مع هذه الحرب الضروس...
حتى ،وهنا األه ّم ،ال يظننّ أحد أنّ جوهر ما سينهي المعركة
هذه المرة هو االتصاالت السياسية أو الديبلوماسية...
ذلك كلّه مه ّم ،أعرف...
لكن األه�� ّم أنّ من سيحسمها ه��ذه المرة هو المشهد
الدمشقي المشهور الذي لطالما حدثتكم عنه...
سورية األسد ،نعم سورية األسد ...وإيران الوالية ،نعم
إيران الوالية ...وضاحية أشرف الناس ...نعم ضاحية
أشرف الناس ،هو ذلك المشهد الذي أطلق الطلقة األولى
هذه المرة ،وهو سيطلق الطلقة األخيرة...
ش��روط التفاوض واضحة وشفافة ويعرفها العدو
األساس هذه المرة ،إن في نيويورك أو في تل الربيع...
اسحبوا «دواع��ش��ك��م» ومرتزقتكم م��ن ده��م��اء القتل
والتدمير وسفك الدماء من وهاب ّيي الجزيرة العربية من
مدننا وحواضرنا...
اتركوا العراق وشأنه ودعوه يق ّرر مصيره بنفسه دولة
عربية مستقلة إ ّنما موالية لجبهة المقاومة ورغم أنف
الوهابية المسعورة والصهيونية المقهورة...
اتركوا لبنان وارحلوا منه سريعاً ،واتركوه يختار الرئيس
الذي يناسبه ويناسب أهله من عائلة المقاومة الكبيرة...
ارحلوا من سورية الحبيبة فوراً ،إذ حان وقت تر ّبعها
على عرش العالم الجديد...
أخ��ي��را ً وليس آخ���راً ،ل��ن تنالوا م��ن ط��ه��ران اإلس�لام
والمقاومة والثورة واستقالل القرار ،ال في نوو ّيها وال في
فلسطينها وال في دعمها الالمحدود ألشرف الناس...
وإنْ عدتم عدنا...
بعض ما يجري في عمران اليمنية على مشارف صنعاء
قد يكون إضافة نوعية في معركة الوالء والبراء...
بغداد لنا وسنهزمكم على تخومها مثلما هزمناكم على
أسوار الضاحية وبوابات الشام...

هل تتذكرون ليلة الثالث من أيلول من العام الفائت يوم
اضطررتم أنتم وسيدكم القابع في نيويورك أيها الصهاينة
إلى تج ّرع كأس س ّم التراجع عن العدوان على دمشق
العروبة واإلسالم...
ستشربون ك��أس الس ّم من جديد ي��وم ستتراجعون
وقريبا ً ج��دا ً عن استمرار عدوانكم على بغداد العروبة
واإلس�لام ،بل وتركعون هذه المرة على أس��وار القدس
الشريف...
ال تتو ّقفوا كثيرا ً عند األرقام واألسماء ومن يطوف على
السطح ويسبح في فضاء الخطب الرنانة موظفا ً ما يجري
لزعامة موقتة وزائلة من خارج فلسطين الحبيبة أيا ً يكن
اسمه أو اللواء الذي يرفعه...
بلى ،سرايا القدس والقسام وألوية الناصر وكتائب
أبوعلي واألقصى واألسماء كلّها هي التي تقاتل ،لكنها هذه
المرة هي التي أطلقت الطلقة األولى وهي ستطلق الطلقة
األخيرة...
لكن في إطار الوالء والبراء ودائما ً تحت الكساء تحت
الكساء...
هل ّ
اطلعتم اآلن على الر ّد السوري اإليراني الذي لطالما
تساءلتم عنه...
من المليحة وحلب ودرعا ،وبصواريخ سورية الصنع
والوالء ،نأتيكم هذه المرة أيها الجبناء...
من طهران والبحرين واليمن وبغداد والكويت وسلطنة
عمان والمغرب العربي الكبير ومشرقه األكبر واألكبر
نأتيكم هذه المرة أيها الغ ّدارون الصغار...
دائما ً وأبدا ً من قلب القدس ،وألجل القدس ،ودفاعا ً عن
القدس ،لكن تحت الكساء...
نقاتل بيد ونرفع أيدينا الى السماء باليد األخرى وننادي
بأعلى صوت :بلى ،بعدنا طيبين ،قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

الع�صف الم�أكول ( ...تتمة �ص)1

عبداهلل الثاني يلتقي نائب الرئي�س الأميركي في وا�شنطن
ب��ح��ث ال��م��ل��ك االردن����ي عبدالله
ال��ث��ان��ي ،ف��ي واش��ن��ط��ن ،م��ع نائب
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ج��و ب��اي��دن،
العالقات االستراتيجية بين البلدين،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى آخ���ر مستجدات
األوضاع في الشرق األوسط.
وح���ذر ع��ب��د ال��ل��ه ،خ�ل�ال اللقاء
م��ن التصعيد الخطير ف��ي قطاع
غ��زة والضفة الغربية ،األم��ر الذي
من شأنه تعميق معاناة الشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،وإف���ش���ال مساعي
تحقيق التسوية من خالل استئناف
ال��م��ف��اوض��ات ب��ي��ن الفلسطينيين
و«اإلسرائيليين» ،استنادا ً إلى حل
الدولتين ،ووفق المرجعيات الدولية
ومبادرة التسوية العربية ،م ّنبها من
الفراغ الناجم عن توقف المفاوضات
حول قضايا الوضع النهائي وفق
حل الدولتين ،ما سيؤدي إلى مزيد
من العنف والتصعيد.
وخالل اللقاء ،الذي ركز كذلك على
التحديات والظروف الراهنة التي
تشهدها المنطقة ،خصوصا ً األزمة
السورية واألوض��اع التي يشهدها
ال��ع��راق ،تطابقت وج��ه��ات النظر
األردن��ي��ة واألميركية حيالهما بما
في ذلك ضرورة التصدي للحركات
والتنظيمات اإلرهابية.
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي ح��ذر فيه من
التداعيات الخطيرة الستمرار األزمة
ال��س��وري��ة على مستقبل المنطقة
وشعوبها ،دعا عبدالله إلى تهيئة
ال��ظ��روف المناسبة للتوصل إلى
ح��ل س��ي��اس��ي ش��ام��ل ي��ن��ه��ي ه��ذه
األزمة ،وضرورة تلبية االحتياجات
اإلن��س��ان��ي��ة للشعب ال��س��وري من

التحقوا خالل سنة  2013وحدها.
وفي هذا السياق ،أشار وزير الداخلية المغربي إلى
أنه من المحتمل أن يلجأ هؤالء إلى االستعانة بخدمات
المجموعات اإلرهابية التي تنشط في دول شمال افريقيا،
أو بعض المتطرفين المغاربة الذين أعلنوا والءه��م لما
يس ّمى تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية في العراق والشام»
اإلرهابي التابع لتنظيم القاعدة ،مؤكدا ً أن هناك مجموعة
إجراءات تم اتخاذها لمواجهة هذه التهديدات اإلرهابية
الجديدة وتم رفع درجة اليقظة والتأهب في المغرب.
ووفق أرقام نشرتها اإلدارة العامة لألمن الوطني في
المغرب بشأن اإلجرام في المغرب فقد تم في الفترة الممتدة
بين  2011و  2013تفكيك « 18خلية إرهابية» تنشط في
مجال تجنيد وتدريب ما يطلق عليهم «الجهاديين» في
المغرب.
وبحسب اإلح��ص��ائ��ي��ات ال��ت��ي ت��ت��داول��ه��ا الصحافة
المغربية ،فإن أكثر من  400إرهابي مغربي قتلوا في
سورية كانوا يقاتلون في صفوف المجموعات اإلرهابية
المسلحة.

وقال« :إن معظم هؤالء األشخاص يقيمون حاليا في العراء من
دون م��أوى ،وهم في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية ،وأن
كثيرين آخرين ما زال��وا محاصرين في مناطق المواجهة وغير
قادرين على الرحيل بسبب االشتباكات ،أو لكونهم عاجزين عن
دفع نفقات المغادرة».
«نوجه لكم نداء استغاثة عاجلة لمساعدة هذه األسر
وتابع:
ّ
وتقديم المساعدات الطارئة وتوفير االحتياجات من موا ّد إيوائية
وغذائية وصحية وعالجية وخيام وخزانات ،وكذلك إخراج األسر
العالقة بمناطق المواجهات».
ويأتي سقوط مدينة عمران بعد أقل من أسبوع على انهيار وقف
إطالق النار الذي تم التوصل إليه في  23حزيران بين الحوثيين
والجيش اليمني وميليشيات قبلية متحالفة مع الحكومة ،حيث
أعلن الحوثيون أنهم يقاتلون خصوما ً موالين لحزب اإلصالح
اإلسالمي ،وال ينوون مهاجمة العاصمة اليمنية صنعاء التي تقع
جنوبي عمران.
وع ّبر منسق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة في اليمن
«يوهانس فان دير كالو» عن قلقه على مصير المدنيين في عمران،
داعيا ً جميع األطراف لجعل «المدنيين في منأى عن القتال».

خاصة ف��ي م��ا يتعلق بإستراتيجية النظرية األمنية
«اإلسرائيلية» التي تعتمد على نقل المعركة إلى أرض
العدو ،وكذلك التحكم في مسار المواجهة ومخرجاتها.
فـ«إسرائيل» في حربي  2008و 2012لم تستطع تحقيق
أي من الشروط المعلنة ،بل إنّ المقاومة هي التي فرضت
ّ
شروطها واستطاعت أن تحقق القدر الكبير منها ،وبناء
على ذلك فإن المقاومة ما زالت متحكمة في زمام مسار
ّ
بغض النظر عن حجم الدمار الكبير وعدد
المواجهة،
الشهداء والجرحى ،كذلك العدد الكبير من المنازل المدمرة.
وهذا يعني أنّ إذا ق ّدر وانتهت هذه الحرب وفق قواعد اللعبة
األمنية والسياسية للمقاومة فإن ما بعد الحرب ليس مثل
ما قبلها ،وأن «إسرائيل» ستكون أكثر تجاوبا ً مع المقاومة
في غزة ،خاصة في ما يتعلق بالحصار المفروض عليه،
وفي الضفة من خالل تغير السياسة االستيطانية ،وهذا ما
عجز عنه أبو مازن.
المهزومون :بات الك ّل ،الفلسطيني والعربي واإلسالمي،
على اقتناع بأنّ «إسرائيل» اعتادت أن تمارس الحرب
بالوكالة لكنها تفشل .ففي حرب لبنان  2006بين حزب
الله و»إسرائيل» بالوكالة عن الواليات المتحدة ،خسر
الوكيل «اإلسرائيلي» وربحت المقاومة في لبنان ،واليوم
تطبق «إسرائيل» حربا ً على غ��زة بالوكالة عن بعض
األطراف الدولية مثل الواليات المتحدة ،والعربية وحتى
الفلسطينية ،وليس شرطا ً أن يتفاهم «اإلسرائيلي»
مع العربي أو الفلسطيني على إنهاء المقاومة في غزة،
فـ«اإلسرائيلي» يفهم اإلش���ارات والبيئات الحاضنة
التي تؤهله ألن يقوم بمثل هذا اإلجرام بال وجل من أحد.
لكن رغم ذلك كلّه فإن المشاهد التي ب��دأت تتسرب من
اإلعالم «اإلسرائيلي» ّ
تدل بوضوح على أن صانع القرار
«اإلسرائيلي» يعيش لحظات االنهزام ،وأكثر من ذلك فإن
المؤسسة الصهيونية تفكر اآلن في سيناريو الحد األدنى
للخروج من األزمة .لكن المهم أن أولى الدالالت تفيد بأنّ
مستقبل نتياهو السياسي سيكون الثمن ،وبأن المؤسسة

األمنية ستحمله الهزيمة شخصياً ،خاصة بعد وصول
الصواريخ إلى «تل أبيب» وحيفا والقدس ،وبذلك فإن أيام
نتنياهو أصبحت معدودة.
ال��م��أزوم��ون :ه��م ك��ث��ر ،وأول ال��م��أزوم��ي��ن السلطة
الفلسطينية ،فال نالت بلح الشام ،وال تذ ّوقت عنب الخليل.
وبدال ً من أن يشد من عضد أبناء شعبه ويقف إلى جانبهم
ّ
تحضر لعملية برية ماحقة،
تجده يقول إن «إسرائيل»
كأنه يخيف شعب فلسطين ،ووفق علم النفس السياسي
فإن مثل هذا التصريحات ال تصدر إالّ عن شامت أو جاهل
ونحن نربأ بأنفسنا أن يكون رئيسنا كذلك ،لكن عليه أن
يك ّذب الشعور الفلسطيني والعربي واإلسالمي العام
ويعالج ما أخطأ به في حق غ��زة ،وإال يكون في أزمة
حقيقية قد تضعه في خيار واحد هو االنسحاب اآلمن إلى
غير رجعة من المشهد الفلسطيني .وثاني المأزومين حركة
فتح ،فال هي قادرة على توحيد صفها ولو اصطناعاً ،وال
على تجاوز مملكة المقاطعة في رام الله خوفا ً من الرواتب
واالمتيازات المالية والتنظيمية ،وال استطاعت أن تسلخ
حماس عن عمقها الفلسطيني والوطني ،وأزمتها أكبر من
الرئيس عباس ألنها ستجد نفسها منفصلة عن قواعدها
التنظيمية وال بواكي لها حينئذ .وثالث المأزومين أصحاب
القومية العربية الكاذبة الذين انسلخوا عن جلدهم وظهر
خداعهم أمام الجميع ،فأصبحوا اليوم في انشغال كبير
لتجريم اإلسالميين وتحريض االحتالل على ضرب غزة
كأ ّنها العدو لهم ،فما وجدوا إالّ التحام الشعوب في أصقاع
األرض حول المقاومة واحتضانهم لها .ورابع المأزومين
المجتمع الدولي ال��ذي أضحى طرفا ً مع االحتالل ضد
الشعب الفلسطيني .لكن ما لم يدركه هذه المجتمع الظالم
أن قواعد اللعبة تغ ّيرت وأن الضحية لن تسلّم بموتها،
وأن الجالد حتما سيأتي اليوم الذي يت ّم القصاص منه
ومن أعوانه بقواعد اللعبة نفسها.

د .رائد أبو داير

خواطر يمنية ( ...تتمة �ص)1
نتظاهر ونضغط على أنظمتنا لكي تخرج من حال
العجز والتخاذل والتواطؤ .قد نكتب ونحاضر ،نخطب
ونح ّرض .قد نتب ّرع بالقليل مما نملك .قد نرسل بعض
ما يحتاج إليه الفلسطينيون من مساعدات ،لكن ما هو
مطلوب وحاسم فعالً هو أن نجري جميعاً ،نعم جميعاً،
مراجعات جريئة وجذرية ألنفسنا ،ألفكارنا ،لتجاربنا،
لعالقاتنا ،لسياساتنا لخطابنا ،فنستخرج لسلوكنا
قواعد أداء جديدة ،ولممارساتنا نمط عمل أكثر استجابة
للتح ّديات التي تواجهنا ،ولنتحلى في آن واحد بحكمة
المراجعة ،وشجاعة التراجع .الحكمة لتحديد األخطاء
والشجاعة للتراجع عنها.
ال نستطيع أن نساند إخوتنا المقاومين والمنتفضين
في فلسطين ونل ّبي «ن��داء جراحهم» ،كما ورد في بيان
مؤسسة القدس ،إذا بقينا ننكأ جراحنا األليمة ،ونلعق
دماءها الفاسدة ،بل إذا لم نع ِل شأن المصالحة الوطنية
في ما بيننا ،فلسطينيين وعرباً ،مسلمين ومسيحيين،
لنخرج أوطاننا من جراحها ونتوجه أصحاء معافين في
اتجاه الجرح األكبر في فلسطين.
في هذه المراجعة المطلوبة منا جميعا ً ال مكان للمكابرة،
وال مح ّل لإلنكار ،بل تصميم على تحديد مكامن الخلل في
صفوفنا من دون مجاملة ،ومواضع الزلل في عالقاتنا
من دون مواربة ،ف��إذا اكتشفنا أنّ هناك مؤامرة علينا،
والمؤامرات حولنا كثيرة ،فلنغلق في وجهها الثغر كلّها،
مدركين أنّ أعتى مؤامرات الكون تسقط إذا كانت قالعنا
محصنة بالوعي ،وبنانا معززة بالوحدة ،وعالقاتنا قائمة
ّ
على احترام اآلخر بيننا ،فكرا ً كان هذا اآلخر ،أو رأياً ،أو
جماعة ،أو فئة ،أو فرداً.
آن األوان ألن ندرك أنّ أمتنا تواجه خطرين في وقت

واح��د :خطر االحتالل الصهيوني ل�لأرض في فلسطين
وحولها ،وخطر المشروع الصهيوني الرامي إلى اختراق
األمة بوحدتها وثقافتها وإرادتها .وإنّ مفارقة العصر اليوم
تكمن في أ ّننا فيما نرى مقاومة رائعة وأسطورية الحتالل
األرض ،نرى انكشافا ً مريعا ً لواقعنا أمام المشروع الذي
يتجلّى يوم ّيا ً بصورة جديدة.
إنّ السعي إلى تالزم المراجعة والمصالحة هو اإلسهام
األه ّم لنا في معركة المواجهة الكبرى التي نخوضها اليوم
في فلسطين وعلى امتداد األمة .مصالحة تقوم على إقرار
الجميع بأنّ ال أحد يسعه أن يلغي أحداً ،فبإصرارنا على
االحتراب في ما بيننا نلغي وطننا وشعبنا وأنفسنا.
بل مصالحة تقوم على اعترافنا جميعاً ،ولو بيننا وبين
أنفسنا ،أنّ في سلوكنا كان بعض الخطأ ،وأنّ في موقف
اآلخ��ر كان بعض الصواب ،فال نمعن في تمجيد الذات
ونوغل في تخوين اآلخر ،فتلك وصفة لحروب ال تنتهي،
ولفتن ال تتوقف.
لجة المخاض الدامي،
إنّ ما نحتاج إليه اليوم ،ونحن في ّ
هو قدر عال من التأمل والتج ّرد يبدأ بين النخب المخلصة
المدع ّوة إل��ى دراس��ة األسباب والعوامل التي أبعدتنا
بعضنا عن بعضنا اآلخر لمعالجتها ،فيصل العالج إلى
الناس العاديين وهم غاية ك ّل إصالح وتغيير.
في صنعاء اليوم حكمة تدعو إلى التعالي فوق الجراح
في ما بيننا لكي نتف ّرغ لمعالجة الجرح األكبر ،وفيها،
كالعديد من عواصمنا ،مزاج ال يقبل أن ينتصر الجرح على
العقل ،والحقد على المنطق ،والفوضى على األمن واألمان،
والعصبية الض ّيقة على الوطن ّية الجامعة.
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