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«داع�ش» الأميركية في العراق تم ّهد لحرب جديدة
على �سورية وب�أدوات جديدة

اجتاهات
المواجهة العرجاء !
} نظام مارديني
أخيرا ً أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما استرتيجيته لمحاربة
«داع���ش» ،مشيرا ً إل��ى إرس��ال��ه مئات المستشارين العسكريين إلى
العراق ،في إطار مهمة مخادعة في شكل واضح وتنطوي على أكثر
من حيلة ،ألن مهمة العسكريين لن تكون مجرد الدفاع عن األميركيين
في المنطقة ،بل في إطار توسيع العمليات استعدادا ً لمخطط معركة
ومواجهة في سورية.
ولكن ما الذي دفع أوباما إلى التغير وإعالن استراتيجية المواجهة
مع اإلره���اب؟ بعدما أعلن أن��ه ال يملك استراتيجية واضحة ،ووجد
نفسه في حالة من االرتباك بعد مقتل الصحافي األميركي جيمس
فولي حينما تواردت مصطلحات غير متناسقة من البيت األبيض في
شأن «داعش» ،إذ قالت اإلدارة حينا ً إنها تريد «احتواء» التنظيم ،وحينا ً
آخر سحق الجماعة أو تدميرها ،وأحيانا ً أنها تمثّل سرطانا ً مخيفاً.
وعلى رغ��م ه��ذه الوقائع ،ستبقى الحرب التي أعلنها أوباما
أمس ضد «داعش» ،حربا ً عرجاء تسير بقدم واحدة ،وسط حقل
ألغام شديد التعقيد ال يمكن تجنبه!
فبغياب روس��ي��ا وإي���ران وس��وري��ة ،ت��ك��ون الجهود الغربية ـ
الخليجية ـ التركية ،لمحاربة «الثور الهائج» أقرب إلى االرتجال
منها إل��ى الحقيقة ،وه��و ما يعيد إل��ى الواجهة األسئلة ذاتها عن
سبل التصدي للجماعات اإلرهابية؟ ولماذا لن تنجح هذه الحملة
الهائلة والمكلفة باقتالع هذه الظاهرة وتجفيف منابعها ،طالما أن
أصدقاء الغرب المنضمين في الحلف هم ممولو هذه الجماعات...
فكيف تحارب من تموله؟
صحيفة «دي ويلت» األلمانية شككت في ج��دوى ضم تركيا
وق��ط��ر إل��ى التحالف ال��دول��ي ،وق��ال��ت« :إن تركيا وق��ط��ر تتبعان
سياسة خارجية ازدواجية وإشراكهما في الحلف الدولي لمحاربة
تنظيم «داعش» اإلرهابي سيزيد من صعوبة هذه المهمة».
ووص��ف��ت الصحيفة رئ��ي��س الجمهورية التركية رج��ب طيب
أردوغان بأنه ديكتاتور خرافي ،يحاول تحويل الحكم في تركيا
إلى حكم مستبد ،وهو من قام مع «إسرائيل» بتسهيل عبور أعداد
كبيرة من اإلرهابيين إلى سورية عبر األراضي التركية.
ول��ه��ذا ف��إن أي��ة استراتيجية للقضاء على «داع���ش» ل��ن تكون
م��ج��دي��ة م��ن غ��ي��ر االل��ت��ف��ات إل���ى ح��ق��ائ��ق مهمة وم��ع��ال��ج��ت��ه��ا ،بأن
هناك دوالً إقليمية ك��ان لها دور كبير في المساهمة في تجنيد
اإلرهابيين وتسليحهم وبقرارات رسمية من الجامعة العربية،
وهناك دول أخرى ساهمت في مرور اإلرهابيين عبر أراضيها
وتوفير التسهيالت لها ،كما فعلت تركيا باعتراف المعارضة
التركية.
لذلك نقول إن أية استراتيجية حقيقية يجب أن تتضمن محاسبة
تلك ال��دول التي تدعم اإلره��اب في المنطقة ومنعها من مواصلة
تقديمها الدعم العلني لـ«داعش» وال��ذي كان السبب الرئيس في
نجاح م��ش��روع «داع���ش» الطائفي ال��ذي اقتنع المجتمع الدولي
أخيرا ً بأنه يشكل خطرا ً على اإلنسانية ،ال سيما بعد أن اكتشف
أن اإلرهابيين األجانب من مختلف دول أوروبا يشاركون في تلك
الجرائم وسيشكلون تهديدا ً حقيقيا ً على دولهم في حال رجوعهم
إليها.
لن نقوم بتشريح خطاب أوباما الذي ستكثر التحليالت حوله
في األيام المقبلة ،في وقت تتجه أنظار العالم نحو طبيعة التعاطي
مع ملف اإلرهاب من جانب الدول الغربية وعلى رأسها الواليات
المتحدة ،وث��م��ة س��ؤال بديهي يطرحه ال���رأي ال��ع��ام ف��ي العراق
وسورية والمنطقة والعالم هو لماذا تهاونت اإلدارة األميركية
ودول حلف «الناتو» مع ملف اإلرهاب؟ لماذا تركته ينمو ويتط ّفل؟
ل��م��اذا آث��رت ال��ت��زام مبدأ الحياد وم��ب��دأ الصمت والتجاهل تجاه
اإلره��اب الذي ضرب ويضرب العراق وسورية خالل السنوات
القليلة الماضية ،خصوصا ً بعد انسحاب القوات األميركية من
العراق؟ أليس األحرى بها أن تتصدى لهذا اإلرهاب؟ أم أن اإلدارة
األميركية ال ت��زال تخطط وتناور بما ينسجم مع مصالحها في
المنطقة؟ ه��ل تقتضي لعبة ال��والي��ات المتحدة أن يسقط آالف
الضحايا من السوريين والعراقيين على يد المجموعات اإلرهابية
لكي تبقى المنطقة مشتعلة وتبقى ال��والي��ات المتحدة المنجد
والمغيث والمجير؟ إنها مفارقة مثيرة.
خلجة
ِ
الخاسرة مبلّلة
لماذا تبقى أسئلتي
بفرات األمنياتِ ؟

مديرة «هيومن رايت�س»:
من قطع ر�ؤو�س ًا �أكثر
ال�سعودية �أم «داع�ش»؟

محمد شريف الجيوسي
على رغم مما تبدو عليه الواليات المتحدة
األميركية واإلمبريالية العالمية وحلف النيتو
واتباعهم اإلقليميين وغير اإلقليميين ،من
عداء شديد لـ «داعش» ورفيقاته من جماعات
إره��اب��ي��ة دم��وي��ة تكفيرية مغلقة العقول
واألفئدة ،إال أن هذه الجماعات (على األقل
في المرحلة الراهنة) أكثر ضرورة لها من أي
شيء آخ��ر ،وربما كانت الحصان األخير أو
الفرصة األخيرة التي يمكن في ضوء ربحها
المفترض إعادة دفة القيادة ثانية لإلمبريالية
في المنطقة ،وبالتالي إع��ادة رسم خريطة
ميزان القوى العالمي وحصار روسيا والصين
ودول البريكس وغيرها.
ل��ق��د اس��ت��خ��دم «داع����ش» األخ��ط��اء التي
وقع بها المالكي في توريط خصوم النظام
السياسي بالتحالف معه على أمل إسقاطه
و»تصحيح المسار» وقيام آخر على قواعد
مدنية غير طائفية وال مذهبية بعيدا ً من
المحاصصة وتكريس وحدة العراق ،وأدخل
في روع «الحلفاء» أن «داع��ش» ال يتجاوز
المئات وأنه في سياق هذا التحول ال يعدو
أن يكون هامشياً ،وم��ا ه��ي إال أي��ام قليلة
حتى ُتحسم معركة بغداد ويسقط النظام
السياسي برئاسة المالكي ،بعد الحسم
السريع الذي تحقق في الشمال ابتداء ،بفضل
الغطاء السياسي ال��ذي وف��ره التحالف لما
سمي بـ «الثورة الشعبية».
لكن األمر لم يدم طويالً ،وتكشفت حقيقة
الثورة الشعبية ،وطغى طغيان داعش على
الرصيد الشعبي الذي حملته الثورة ابتداءً،
فتعثرت ووق��ع العديد م��ن ضباط البعث
والحرس الجمهوري والطريقة النقشبندية
ضحايا «داع��ش» من الذين رفضوا تطبيق
أجندته الدموية الطائفية المذهبية التدميرية،
ومن انساق مع «داعش» أصبح عمليا ً جزءا ً
منه ،تستغل خبراته العسكرية في غير ما
أمل.
لم يكن ما ح��دث من تحوالت متسارعة
عشوائياً ،فالجماعات اإلرهابية في سورية
التي أخذت بالتهاوي تحت ضربات الجيش
السوري والمقاومة الشعبية وغيرها منذ نحو
ع��ام ،وتكريس الرئيس بشار األس��د رئيسا ً
شرعيا ً لفترة رئاسة جديدة وفق الدستور
الجديد ،واستمرار وقوف حلفاء سورية إلى
جانبها ،وفشل جنيف  2سياسيا ً بتحقيق ما
فشلت العصابات عن تحقيقه على األرض،
كل ذلك اقتضى تغيير شكل «اللعبة» على

األرض ومدها باتجاه العراق.
وتمكن «داع��ش» ـ المدعوم أميركيا ً ومن
حلفاء واشنطن اآلخرين ،بما يملك من مال
وسالح ومعلومات وإع�لام وما هو عليه من
إرهابيين متعطشين لمزيد من ال��دم قدموا
من جهات األرض األرب��ع ـ من إغ��واء البعث
والحرس الجمهوري والنقشبندية وجماعات
عراقية أخرى ،شكلت مظلة شرعية له للدخول
اآلمن للعراق ،وقطاف ما قطف بسرعة مذهلة
ما كان ليتحقق لوال تلك المظلة.
لقد كانت الخدعة أكبر من أن يتصورها
عقل وما زال البعض ال يريد االعتراف بالوقوع
في الخدعة وأن البعض أصبح موضوعيا ً
أداته ،فيما جميعهم أصبحوا ضحاياها سواء
ص ّفي من الضباط
من انخرط فيه ،أو من ُ
أو من هرب بجلده لكنه أصبح مطلوبا ً من
«داعش».
ولم تكن الخدعة في معزل عن التنسيق
مع دوائ��ر أميركية وإقليمية ،ساعدت عبر

اختراقات ومضللين إقناع «الحلفاء» بتوفير
الغطاء وبأن داعش شيئا ً عابرا ً وغير مهم.
ولكن ما وج��ه األهمية لهذه الخدعة؟ ال
بد من أن أولى إنجازاتها من وجهة الغرب،
تحقيق مزيد م��ن التفكك ف��ي بنية العراق
الديمغرافية ،وتهجير أكبر قدر من العراقيين
المسيحيين ،الذين قد يستخدمون الحقا ً
كاحتياطي بشري في سياق معين ،ومن
اإلنجازات عودة االحتالل األميركي للعراق،
واستخدام غربه عبر داعش ،منصة جديدة
لالنطالق ضد سورية ،ما يعني أن الحرب
العدوانية على سورية ستطول ،من خالل
دولة خالفة مزعومة تجمع غرب العراق مع
شرق سورية ستكون على اتصال جغرافي
مع األردن وتركيا ،ما يتيح اتصاال ً جغرافيا ً
آمنا ً لألخيرة مع الخليج وهو االتصال الذي
لم يعد متوفرا ً تماما ً عبر سورية والعراق في
السنوات األخيرة.
كما تتيح سيطرة داعش على حقول ٍ
نفط في

خدمة صانعيه ،واستدامة أمد الصراع ألطول
فترة ينشغل الجميع خاللها عن مجرد التفكير
بالعدو الصهيوني والقضية الفلسطينية،
وتكريس ثقافة الدين أوال ً و والطائفة أوال ً
والمذهب أوالً ،وهذا يعني بمفهوم ألصحاب
هذه الثقافة شطب تحرير األوطان من الذاكرة
والصراع مع العدو الصهيوني ،وفي آونة
واح���دة يصبح بمفهوم العالم قيام دول��ة
يهودية خالصة أمرا ً مقبوال ً مبررا ً مطلوبا ً ففي
المنطقة ما يماثل وسبقه في التطبيق.
وسيستتبع ه���ذا ط���رد ب��ق��ي��ة الشعب
الفلسطيني من فلسطين المحتلة عام 1948
و ،1967ونفيهم إلى استراليا ونيوزيلندا
وكندا والمكسيك ،والبعض إل��ى الواليات
المتحدة ،واإلبقاء فقط على العلماء واألثرياء
الستغالل أموالهم وعقولهم.
والقيام بالترانسفير الفلسطيني سيكون
على مراحل أولها إلى األردن ،وصوال ً إلى خلق
قالقل وربما حربا ً أهلية ،جراء اختالل موازين

التنظيم يعدم ع�شرات ال�ضباط ...وو�صول �أ�سلحة بريطانية لـ»لبي�شمركة»

العبادي يرحب با�ستراتيجية �أوباما �ضد «داع�ش»
رح��ب رئ��ي��س ال����وزراء العراقي
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ،باستراتيجية
الرئيس األميركي باراك أوباما ،في
ال��وق��وف م��ع ال��ع��راق بحربه ضد
تنظيم «داعش» والخطوات المتخذة
لحشد تحالف دولي.
وأعلن المكتب اإلعالمي للعبادي
ف���ي ب���ي���ان أن ال����ع����راق ي��رح��ب
باستراتيجية أوباما في ما يخص
الوقوف معه بحربه ضد «داعش»
والجماعات اإلره��اب��ي��ة ،م��ؤك��دا ً أن
«المتضرر األول واألخير من خطورة
هذا التنظيم هم العراقيون بطوائفهم
وأديانهم وأعراقهم كافة».
وأكد البيان أن «دحر هذا التنظيم
اإلرهابي على األراضي العراقية هو
واجب العراقيين أنفسهم ،على رغم
الحاجة إلى وجود دعم ومساندة من
المجتمع الدولي لمواجهته» .ورحب
«بالخطوات المتخذة لحشد تحالف
دولي ضد التنظيم إلنهاء وجوده في
المنطقة» ،كما رحب «ب��أي تعاون
إقليمي فاعل وإي��ج��اب��ي لمحاربة
هذه العصابات اإلجرامية بما يضع
مصالح الشعوب ف��وق المصالح
الطائفية وغيرها».
ودع��ا البيان جميع ال���دول إلى
«محاربة الفكر واإليديولوجيا التي
تتبناها هذه التنظيمات اإلرهابية
وإشاعة روح التسامح» ،مشيرا ً في
ال��وق��ت نفسه إل��ى «أهمية احترام
س��ي��ادة ال���دول وع���دم ال��ت��دخ��ل في
شؤونها الداخلية».

مقتل  16داعشيا ً

ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع
العراقية ،أن طيران الجيش العراقي
تمكن من قتل  16عنصرا ً من تنظيم
«داعش» اإلرهابي بينهم قيادي في

خمس دول.
وقالت المصادر العراقية أمس
إن «الضباط جميعهم يعملون في
شرطة الموصل ،وكانوا وقعوا في
قبضة العناصر المسلحة عندما
سيطرت على الموصل في العاشر
من حزيران الماضي».
وذكرت أنه ال يزال هناك عدد كبير
من ضباط الجيش العراقي أيضا ً
محتجزين في معتقالت العناصر
المسلحة ف��ي ال��م��وص��ل ،ويجرى
التحقيق معهم حالياً.

أسلحة بريطانية لقوات
البيشمركة

قصف جوي بمدينة الفلوجة «غرب
بغداد».
ونقل موقع «السومرية نيوز»
ع��ن ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان ق��ول��ه��ا :إن
«ط��ي��ران الجيش وبالتنسيق مع
االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية ،قصف
رت�لاً تابعا ً لعصابات داع��ش في
منطقة الجغيفي بمدينة الفلوجة».
وأضافت الوزارة أن «القصف أسفر
عن مقتل  16إرهابيا ً من ضمنهم
قيادي».
وأعلنت قيادة شرطة محافظة
األنبار ،وضع خطة كبيرة لتطهير
مدينة الفلوجة من مسلحي ما يعرف
بتنظيم داعش اإلهاربي ،مشيرة إلى

أن العمل بهذه الخطة س��وف يبدأ
بعد االنتهاء من العمليات العسكرية
في حديثة والرمادي.

جريمة إبادة

ت��ص��اع��دت وت��ي��رة ال��ت��ط��ورات
الميدانية في العراق أمس ،إذ أفادت
مصادر بأن مسلحي تنظيم داعش
ن��ف��ذوا حكم اإلع���دام بحق عشرات
الضباط من الشرطة العراقية ،في
مدينة الموصل ،في وقت بدأ الجيش
العراقي عملية عسكرية واسعة
الستعادة ناحية الضلوعية شمال
بغداد من «داع��ش» ،بينما أفيد عن
تسلم البيشمركة الكردية أسلحة من

على رغم القلق من الخطر الذي
يشكله ما يعرف بتنظيم «داعش»
على األمن واالستقرار في بريطانيا
وأوروب������ا ،ال ي����زال ال����رأي ال��ع��ام
البريطاني يتحفظ على احتماالت
التورط في حرب جديدة.
بادرت لندن في الوقت ذاته إلى
إرسال شحنات جديدة من األسلحة
الثقيلة لقوات البيشمركة الكردية
في «إقليم كردستان» العراق.
تعتبر ال��ح��ك��وم��ة البريطانية
هذه األسلحة هبة تلبية لطلب من
الحكومة العراقية التي يترأسها
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي وب��ل��غ��ت قيمتها
حوالى مليون ونصف المليون جنيه
إسترليني.
وستسلم الذخيرة الجديدة لقوات
البيشمركة الكردية التي ترابط في
الشمال لصد التقدم المفاجئ الذي
أحرزه ما يسمى تنظيم «داعش» في
العراق وسورية ،قبل بدء الغارات
الجوية األميركية أخيراً.

جمعية مناه�ضة ال�صهيونية «الأردنية» تعت�صم احتجاج ًا
على اتفاق �شراء الغاز الم�سروق من الكيان ال�صهيوني
عمان ـ البناء
انتقدت س��ارة ليا واطسون ،مديرة الشرق األوس��ط في منظمة «هيومن
رايتس ووتش» لحقوق اإلنسان اإلعالن األميركي استعداد السعودية لتدريب
المعارضة السورية على أراضيها ،ضمن الخطة المتعلقة بمواجهة «داعش».
وتساءلت واطسون ،في سلسلة تغريدات عبر صفحتها على «فايسبوك»:
«هل سيشمل التدريب في السعودية أيضا ً عمليات قطع رأس؟ من الذي قطع
رؤوسا ً أكثر هذا العام السعودية أم «داعش»؟ ،في إشارة إلى أحكام اإلعدام
المطبقة في المملكة.
وسألت واطسون أيضاً« :هل ستد ّرب السعودية «الثوار» في سورية على
القتال ألجل الحرية والديمقراطية أم ألجل محاربة العلويين والشيعة؟»،
وقالت إن «السعودية تد ّرب المعارضين على الديمقراطية ،في حين تحكم على
سعوديين طالبوا باألمر نفسه بالسجن لمدى الحياة».
وكانت مصادر في البيت األبيض قد أشارت إلى أن السعودية عرضت تدريب
قوات المعارضة السورية على أراضيها ،من أجل مواجهة خطر «داعش» ،من
دون توفير المزيد من التفاصيل حول القضية.

ق��ال رئ��ي��س جمعية مناهضة الصهيونية
والعنصرية في األردن ،األكاديمي الدكتور ابراهيم
علوش منسق جماعة «جك» ،أن الجمعية دعت
لالحتجاج على صفقة الغاز مع العدو الصهيوني
التي وقعتها الحكومة أخيراً.
وق��ال علوش« :إن ال��ع��دوان على غ��زة كشف
المستور ،إذ تمخض عن صفقة الغاز المستورد
من بحر فلسطين المحتل ،الذي يسرقه الصهاينة،
وحكومتنا من جانبها بدال ً من دعم غزة وتضميد
جراحها ،فإذا بها تدعم الصهاينة بشراء الغاز من
بحر فلسطين المسروق وبحر لبنان المسروق،
وب���دال ً م��ن مقاطعة منتجات االح��ت�لال أس��وة
بالعديد من المؤسسات الدولية ،فإنها تسهم في
دعم اقتصاد العدو».

وتابع علوش« :هي الصفقة الثانية الستيراد
الغاز المسروق من العدو الصهيوني ،فقد كانت
األولى لمصلحة شركة البوتاس العربية وشركة
برومين األردن ،وتأتي ه��ذه الصفقة الجديدة
لمصلحة شركة الكهرباء األردنية بقيمة 15-
 18مليار دوالر لتعمق التبعية األردنية للطاقة
المسروقة صهيونياً ،وهو ما يشكل خطرا ً على
األم��ن الوطني واالقتصاد األردن���ي ،وهنالك 3
اتفاقات أخرى لبيع الغاز المسروق صهيونيا ً
للسلطة الفلسطينية ومصر بالمناسبة ،تهدف
كلها لربط العدو الصهيوني بالبنية التحتية
القتصاد المنطقة».
وأك��د رئيس جمعية مناهضة الصهيونية
وال��ع��ن��ص��ري��ة ف��ي األردن ع��ل��وش أن جمعية
مناهضة الصهيونية والعنصرية نرفض بشدة
استيراد الغاز وغيره من العدو الصهيوني،

هذا الغاز الذي تحول ن��ارا ً حرقت أبناء شعبنا
في غزة وكل أرضنا المحتلة ،فلن نسكت على
المساهمة في ح��رق شعبنا بحجة االقتصاد،
أو الضائقة المالية ،أو السعر المغري ،ولن
نكون دعما ً القتصاد العدو تحت أي اعتبار ،وال
لوضع أمن الطاقة في األردن تحت رحمة العدو
الصهيوني .ونهيب بكل القوى الحية والشريفة
في أمتنا والعالم إع�لاء الصوت في وجه هذه
الخطوة التطبيعية الخطيرة والقاتلة ،ولن نقبل
أن نكون رصاصا ً مصبوبا ً على رؤوس شعبنا
في فلسطين.
وكانت «جك» دعت إلى االعتصام واالحتجاج
قرب سفارة العدو الصهيوني في عمان مساء
أم���س ،وق���د ش���ارك ف��ي االع��ت��ص��ام ح��ش��د من
الشخصيات السياسية والثقافية والشعبية.

الديمغرافيا األردنية وما ستحرك سفارات
إمبريالية من فتن.
بكلمات ،ه��دف المجريات األخ��ي��رة في
العراق الرئيس ،تجديد الحرب على سورية
بأدوات وأشكال وآليات وقدرات مختلفة ،من
جهة العراق ومد أمدها عبر داعش ،وتوسيع
الوجود االحتاللي األميركي في العراق ،والحقا ً
تبرير قيام دولة يهودية خالصة لما يستتبع
ذلك من قيام بالترانسفير للفلسطينيين.
ولكن كيف يمكن مواجهة المؤامرة الجديدة
على العراق وسورية والمنطقة؟
ينبغي أوالً ،إدراك أن داع��ش مجرد أداة
أميركية تنفخ واشنطن فيها كير مخاطرها،
ما يستدعي الحذر ليس منها ،بقدر ما ينبغي
التحذير من ثقافة التكفير والتعصب والفكر
ال��م��ت��ش��دد ،لضمان تحصين ال��ش��ب��اب من
االنسياق وراء فكر هذه الجماعة عن غير إدراك
لما تشكله من مخاطر راهنة ومستقبلية ،وهذا
يقتضي ج��ه��ودا ً ملموسة شعبية وحزبية
وثقافية ومن الدولة.
وينبغي تعزيز اللحمة الوطنية وعدم
السماح ألي شكل أو نوع من التفريق والتمييز
العشائري والجهوي والمناطقي واإلقليمي
والديني والطائفي والمذهبي والعمل يدا ً
واح��دة في مواجهة أمرين :وقف االنخراط
والتخويف المبالغ فيه من داع��ش باعتبار
أن المبالغة مقصد أميركي ،واألم��ر الثاني
مواجهتها إن تمددت إلى األردن افتراضاً.
وع��ل��ى صعيد ال��دول��ة بخاصة ينبغي
تحقيق أمرين ضبط الحدود وإغالق المعابر
غير الشرعية ومنع تدفق الالجئين من بلدان
مجاورة ،إال من يدخل بطريقة مشروعة عبر
المعابر الشرعية .ومن جهة أخرى ،التعاون
مع الشعب األردني باعتباره الضمانة والسند
والرديف للدولة والجيش والحكومة بمواجهة
أي خطر خ��ارج��ي أو داخ��ل��ي ،عبر تحقيق
مطالبه من حرية وع��دال��ة وم��ن تشريعات
تضمن ت��داول الحكومات ج��راء انتخابات
حزبية نظيفة.
بكلمات ،من المهم ألن يفهم الجميع أن
البوصلة الرئيسة ه��ي ال��ق��دس والقضية
الفلسطينية والمقاومة ،والتوجه الحازم
لنصرتها باعتبارها الخيار الحقيقي وعدم
التورط في أجندات جزئية ألو هويات فرعية.
وعندما تستهدف سورية ألو العراق أو الألردن
أو لبنان أو حتى السودان أو الجزائر أو اليمن
أو مصر ،فإن المقصود استراتيجية القضية
الفلسطينية ،وتكريس الكيان الصهيوني قوة
(أعظم) في المنطقة.

�أبو مرزوق :ممكن التفاو�ض مع «�إ�سرائيل»
�إذا ا�ضطرت حما�س لذلك
أعلن نائب رئيس حركة حماس
م��وس��ى أب���و م����رزوق ف��ي مقابلة
تلفزيونية أن ال��م��ف��اوض��ات مع
«إسرائيل» غير محرمة ،مبينا ً أن
حركته ق��د تجد نفسها مضطرة
للتفاوض مع «إسرائيل».
وقال أبو مرزوق في مقابلة مع
فضائية القدس الفلسطينية بثت
مقاطع منها على وك��ال��ة محلية
ردا ً على سؤال حول إمكان إجراء
حماس مفاوضات مع «إسرائيل»،
من الناحية الشرعية ،ال غبار على
مفاوضة االحتالل ،فكما تفاوضه
بالسالح تفاوضه بالكالم.
وأض���اف أب��و م���رزوق الموجود
حاليا ً في غزة« :أعتقد إذا بقيت الحال على ما هي عليه في الوقت الحاضر ،ألنه
أصبح شبه مطلب شعبي عند كل الناس ،قد تجد حماس نفسها مضطرة لهذا
السلوك (التفاوض) مع «إسرائيل»» .وأوضح« :أصبحت الحقوق البديهية
ألبناء قطاع غزة وقعها ثقيل على إخواننا في السلطة (الفلسطينية) والحكومة
(حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله) ،لهذا الحد ولهذه الدرجة يصبح
الكثير من القضايا التي كانت سياسات شبه تابو (محرمة) عند الحركة تصبح
من الممكن مطروحة على أجندتها».
وبعد أن شدد نائب رئيس حركة على أن «سياستنا حتى اآلن أال نفاوض
االحتالل» استدرك قائالً« :لكن على اآلخرين ان يدركوا ان هذه المسألة غير
محرمة».

تقرير �إخباري
مناكفات فتح وحما�س
والم�صالحة مكانك �سر
ال يمكن النظر إلى المشهد الفلسطيني إال من خالل كونه سلسلة
تتسابق حلقات تعقيداتها بين المعاناة الناجمة عن االحتالل
وسياساته ،واالنقسام الذي يتكرس على رغم كل محاوالت المصالحة
واتفاقاتها ،وآخرها اتفاق الشاطئ وتشكيل حكومة الوفاق الوطني،
ما يعني أن استمرار هذا المشهد التناكفي بين حركتي فتح وحماس
يجعل موضوع المصالحة «مكانك سر» ،كما يقال.
وإذ يعبّر مراقبون للشأن الفلسطيني عن القناعة بأن الخالفات
تتجاوز القضايا اآلنية المثارة وتعود باألساس إل��ى ص��راع بين
مشروعين ،عقد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو
مرزوق مؤتمرا ً صحافيا ً في غزة دعا خالله رئيس السلطة الفلسطينية
المنتهية واليته محمود عباس إلى عقد اجتماع اإلطار القيادي الموحد
لمنظمة التحرير الفلسطينية ،واستكمال بقية ملفات المصالحة.
وكان رئيس كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحماس محمد فرج
الغول انتقد التصريحات التي أدلى بها وزير االقتصاد محمد مصطفى
حول شرعية الموظفين الذين عُ يّنوا إبان فترة «االنقسام» .ورفض
مسؤولون في فتح منطق حماس إزاء قضية الرواتب ،معتبرين أنه
ليس منطقيا ً أن تبقى حماس حاكمة لغزة في حين تطالب حكومة
التوافق بدفع الرواتب.
الناطق باسم فتح أحمد عساف قال إن حركته تنتظر ردا ً من حماس
حول موعد لقاء قيادي بين وفتح حماس ،للحصول على أجوبة حول
أسئلة محددة بخصوص مستقبل المصالحة استنادا ً إلى األسس التي
من أجلها عقدت ،وهي الشراكة الوطنية ،ووجود حكم فعلي للحكومة
الفلسطينية في قطاع غزة» ،مشيرا ً إلى أن فتح تتنظر تحديد موعد
للقاء الذي توقع أن يعقد في القاهرة.
يضاف هذا إلى ما يثيره بعض مسؤولي فتح ونشطائها حول
«اعتداءات» من حماس في غزة على كوادر فتح ،وفرض إقامة جبرية
عليهم خالل العدوان.

