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هدوء ال�شارع الأردني ...لماذا؟
� ّأي خيارين � ّ
أقل كلفة للأردن؟
} محمد شريف الجيوسي
لم يعد سرا ً تكاتف دول عربية وإقليمية ودولية ،ضد سورية
وال �ع��راق واليمن ،وه��ي م��ا رفضته على سبيل المثال األح��زاب
القومية واليسارية األردنية في بيانات معلنة محذرة من التورط
ف��ي ال�ت�ح��ال��ف األم �ي��رك��ي ـ ال �س �ع��ودي ،ك�م��ا رف �ض��ه ب ��ذات القدر
المتقاعدون العسكريون األردنيون؛ الذين ال يمكن احتسابهم على
المعارضة؛ ولكنهم يدركون بحس وطني عال ،أن هذا االنزالق ال
يشكل خطرا ً على سورية أو العراق واليمن فحسب وإنما أيضا ً
على األردن ،وأغلب المتدخلين في التحالف إن لم يكن جميعهم.
وه�ن��اك شخصيات أردن �ي��ة ع��دي��دة داخ��ل وخ ��ارج مؤسسات
الدولة األردنية ،من مواقع وخلفيات متباينة يدركون هذا الخطر
ويحذرون منه همسا ً وعلناً.
لكن الرفض الشعبي األردن��ي لهذا التدخل لم يعد بذاك الزخم
«الشارعي» الذي كان عليه قبل سنة وأكثر ،ولم يعد ليتجاوز حدود
إطالق البيانات والتصريحات الصحافية والمقاالت والحوارات
على الفضائيات ووس��ائ��ل اإلع�لام األخ��رى ولذلك أسبابه ،ففي
ذروة الصعود األردني المعارض لسياسات الحكومات المتعاقبة
(وقبل أن يتبلور االنخراط األردن��ي في التحالفات الدولية على
نحو ما هو عليه اآلن) استقوى اإلخوانيون على الدولة والمجتمع
األردنيين ،وقاموا بتحركات استعراض للقوة بمواجهة النظام
وال�ش��ارع األردن��ي وحلفاء (األم��س) وفكوا تحالفهم بتنسيقية
أحزاب المعارضة ،وعرضوا على الحكومة األردنية الحديث مع
سلطة مرسي العياط الستئناف ضخ الغاز ل�لأردن ،في رسالة
استفزازية أخرى غير مقبولة.
وأم��ام م��ا ك��ان يحدث ف��ي تونس (الخاضعة لسلطة إخوانها
وق �ت��ذاك) وم �م��ارس��ات اإلخ��وان�ي�ي��ن ف��ي عهد ال�ع�ي��اط ف��ي مصر،
ودعوتهم لتوريط الجيش المصري في سورية ،وإط�لاق صفة
الصديق العظيم على بيريز في حين تم إغالق السفارة السورية في
القاهرة ،وما كان يحدث في سورية على يد العصابات اإلسالموية
اإلرهابية المسلحة ،وما حدث في ليبيا من ذهاب للدولة وانتشار
العصابات اإلرهابية المسلحة في كل مكان فيها ،وصعود القاعدة
في اليمن ودعوات العودة لـ(التشطير).
وفي األردن تعرض أردنيون أصدقاء لسورية في مدينة إربد
الشمالية العتداء إسالمويين بالسالح األبيض ،على م��رأى من
رجال أمن.
وقام من يسمون بالسلفيين «الجهاديين» بمسيرة بالسيارات
في ياجوز وهم يحملون رايات «داعشية» أو «نصروية» وظهرت
أشياء شبيهة في معان والرصيفة .وف��ي ال��زرق��اء ح��دث التحام
بالسالح األبيض بين جهاديين ورجال أمن أمام مسجد ،ذات يوم
جمعة.
وظهرت مستودعات أسلحة ومصنع لها في الشمال وكثر اقتناء
السالح على نحو غير مسبوق مع تعاظم الشجارات العشائرية
والجامعية وانتشار سرقة السيارات وتهريب المخدرات وتجارة
البشر.
كل ما سبق أقنع الشارع الشعبي الوطني األردن��ي ،بضرورة
الخلود إل��ى التهدئة ،لكي ال ينزلق البلد إل��ى مثيل لما في حدث
في بلدان أخ��رى نتاج الخريف األميركي وصعود المحسوبين
على اإلس�لام من تكفيريين ووهابيين وإخوانيين وتفريخاتهم
«الداعشية» و«النصروية» ،بخاصة أن البديل من النظام السياسي
األردن��ي ،هو األخونة في أحسن الحاالت ،وهو ما شهد الشارع
األردن��ي نماذج له دموية وفتنوية ومذهبية وطائفية وتمييزية
وج�ه��ال�ي��ة ظ�لام �ي��ة ،م�م��ا ه��و م��رف��وض جملة وت�ف�ص�ي�لاً ،وبكل
المقاييس ،وك � ّرس ه��ذه القناعة استقواء إخوانيي األردن على
الشارع األردني وانحيازهم إلى جانب إخوانيي سورية والعراق،
وم�ح��اوالت اقتحام السفارة السورية بالقوة في حين تجاهلوا
السفارة الصهيونية القابعة على قلوب األردنيين أعلنوا ذلك أو
كظموا غيظهم.
وحيث أن األخ��ون��ة ع��ادت للفشل ف��ي ك��ل م��ن تونس ومصر،
وتم حظرها في السعودية (لتنافس على ال��دور) وفي اإلمارات
ومصر تبعا ً لها ،وحيث حدث انشقاق كبير داخل األردن (شجعته
الحكومة األردنية) فقد تراجعت فعالياتهم التظاهرية ،ما عكس
ت��راج�ع�ا ً مماثالً على صعيد ال�ق��وى القومية واليسارية أحزابا ً
وت �ي��ارات ،ول��ذات السبب (ال��ذي أش��رن��ا إليه آن�ف�اً) سلكت القوى
القومية واليسارية طريق تجنيب البلد ما حدث في بلدان عربية
عديدة ،وبالتالي حرص القوميون واليساريون على الحيلولة دون
خلق الظروف المالئمة لحلول إسالمويين محل النظام السياسي
الراهن أو مشاركتهم في الحكم (في حين دعت شخصيات ليبرالية
أردنية محسوبة على واشنطن إلى إشراك اإلسالمويين في الحكم
على األقل مطلقين المحسنات البديعية في ذلك والمعلقات بأنهم ال
يشكلون خطرا ً على الدولة األردنية).
لقد وجدت القوى القومية واليسارية في األردن ،نفسها بين
خياري الخريف األميركي واإلس�لام األميركي الصاعد ،وبين
القبول بالنظام السياسي على عالته خشية االنجرار إلى حالة
الفوضى المرسومة بدقة ،على رغم كل المالحظات المعلنة على
النظام ،وما هو عليه من واقع التبعية ،وانحيازه ضد سورية ،على
رغم البيانات السياسية (الجميلة) التي تتحدث عن الحل السياسي
ووح��دة سورية أرض �ا ً وشعباً ،مكتفية ه��ذه القوى بالمعارضة
الهادئة ف��ي ح��دود سقفها المتمثل ف��ي البيانات والتصريحات
والمسيرات المحدودة المتباعدة.
وق��د استفاد األردن الرسمي م��ن فشل اإلخ ��وان ف��ي تحقيق
إنجاز في سورية ومن تراجع حالتهم في مصر وتونس ،ومن
سوء النموذج الذي قدموه في غير ساحة عربية وصلها إرهابيون
إخوانيون أو قاعديون أو داعشيون وأمثالهم ،وم��ن حظر غير
دول��ة عربية لهم وم��ا اع�ت��راه��م ف��ي األردن م��ن ش��رذم��ة ورفض
الشارع الشعبي لطقوسهم واستقوائهم عليه ،ومن حالة الهدوء
التي مارسها القوميون واليساريون خشية ان��زالق البلد إلى ما
ال ُتحمد عقباه ...فانخرط علنا ً ومباشرة وبالقدر المطلوب منه
من دون تردد أو مفاضلة بين خيار وآخر ،في التحالفاألميركي
ـ السعودي ،على نحو بات يهدد أمنه القومي ونسيجه الوطني،
سواء حقق األميركيون غاياتهم النهائية في سورية وفي العراق
واليمن وليبيا ومصر أم لم يحققوا.
ففي حال حقق األميركيون خططهم في تمزيق المنطقة وإقامة
دول مذهبية طائفية إثنية ،ف��إن ه��ذا سيعكس ذات��ه على األردن،
من حيث امتداد حالة عدم االستقرار إليه ،ومن حيث استغالل
الكيان الصهيوني للحالة الناشئة هذه (أشرت إلى تفاصيلها في
مقالة سابقة) وم��ن حيث أيضا ً أن واشنطن لن تعود في حاجة
للدور األردني الوظيفي ،فسيكون هناك أكثر من خادم مجاني في
المنطقة.
وفي حال فشلت أميركا في تحقيق الدور وهو المرجح المؤكد،
فستكون هناك شروخ مع سورية والعراق ،وبقدر أقل في اليمن
والبحرين ،وسيكون المنتصر أقدر على فرض شروطه كما هي
قوانين الحرب والسياسة ،وستكون فيروسات المرض التي قلنا
إننا بصدد القضاء عليها واالنتفاع بنتائج ذلك ،قد انتقلت عدواها
إلينا ،ونخرت عظامنا.
بكلمات ،إن الخالص من هذا المازق ،يكون بمواجهته ،بعدم
االنخراط فيه ،فكلف عدم االنخراط أقل بكثير من أكالف التورط،
بل إن عدم احتراق األردن في لجة الفوضى اإلقليمية التي أعلنتها
كونداليزا رايس قبل نحو  10سنوات (الفوضى الخالقة) سيبقي
على حاجة األميركيين ل��ه ،كما ل��ن يكون لسورية وال �ع��راق مع
األردن أي ن��وع م��ن ال� �ث ��ارات ،ول��ن ت�ت��اح ل�ف�ي��روس��ات اإلره ��اب
االنتقال للجسد األردني ،بإحكام الحدود مع الخارج وبالتنسيق
في ضبطها مع الجيوش الوطنية في دول الجوار العربية ،ال مع
التحالف األميركي ـ السعودي.
M.SH.JAYOUSI@HOTMAIL.CO.UK

كوالي�س

في ذكرى يوم القد�س العالمي
} راسم عبيدات
صرخة مدوية أطلقها الراحل الكبير اإلمام الخميني في السابع
من آب لعام  ،1979باعتبار الجمعة األخيرة من شهر رمضان
المبارك من كل عام ،يوما ً عالميا ً لنصرة القدس ،يوما ً تخرج فيه
الجماهير العربية للشوارع والساحات والميادين العامة للتعبير
عن غضبها واالحتجاج على ما تتعرض له المدينة من عمليات
تطهير عرقي ،وأسرلة وتهويد تطاول كل معالم وجودها من بشر
وحجر وشجر ،عملية يراد منها نفي وجودنا المتجذر في هذه
المدينة وتزوير تاريخنا والسطو على تراثنا وآثارنا وكل معالم
حضارتنا العربية واإلسالمية ،حتى مسجدنا األقصى يريدون
تقسيمه زمانيا ً ومكانيا ً تمهيدا ً لهدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل
المزعوم مكانه.
تأتي الذكرى السادسة والثالثون ليوم القدس العالمي والكثير
من العرب أضاعوا البوصلة والهدف ،فليس فقط لم تعد القدس
قبلتهم وقضيتهم المركزية ،بل هي القضية الفلسطينية برمتها،
واألخطر من ذلك أن تنتقل العديد من الدول العربية من مرحلة
العداء مع االحتالل الصهيوني إلى مرحلة التطبيع والتعاون
والتنسيق معه في ظل استمرار احتالله لفلسطين والقدس
وأراضي دول عربية أخرى ،ولتصل الحالة العربية إلى درجة
غير مسبوقة من االنهيار والتفكك والتدمير الذاتي بفعل الحروب
المذهبية والطائفية التي أدخلتها فيها قوى االستكبار والطغيان
العالمي ،وف��ي مقدمها أميركا ودول أوروب���ا الغربية خدمة
لمشاريعها ومخططاتها وأهدافها في المنطقة ،أهداف تتلخص
في تفكيك وإعادة تركيب الجغرافيا العربية على حدود الفواصل
والتخوم المذهبية والطائفية ،لكي تقوم بدل ال��دول المركزية
المدمرة والمفككة جيوشها وبالذات (العراق ،سورية ومصر)
كيانات اجتماعية هشة غير مالكة إلرادتها وقرارها السياسي وال
مسيطرة على خيراتها وثرواتها.
قبل ما يسمى بـ»ثورات الربيع العربي» كانت العديد من الدول

العربية تحيي هذه الذكرى بالشعارات والهتافات والمسيرات
والتظاهرات والتي جزء منها مدجن ،ويجري تحت سقف وعيون
مخابرات األنظمة العربية ،لكي تمتص غضب الجماهير ،ومن
أجل أن تقوم بتفريغ شحنات غضبها وعواطفها ومشاعرها ،ولكن
بعد أن نجحت القوى االستعمارية وبمشاركة أدوات عربية،
وبالذات الخليجية منها ،في نقل الفتنة المذهبية (سني -شيعي)
والطائفية (مسلم – مسيحي) من المستوى الرسمي إلى المستوى
الشعبي ،فإن العديد بل أكثر دول النظام الرسمي العربي ،لم تعد
ترى في «إسرائيل» عدوها األول ،وبدلت وغيرت قواعد الصراع
وحرفته عن أساسه من صراع عربي  « -إسرائيلي» إلى صراع
عربي – إيراني «فارسي» ،وبذلك هي لم تعد ترى في صرخة
الراحل اإلمام الخميني ،أي قيمة آو معنى ،بل تقوم بمهاجمة هذه
الدعوى ،والتي تعتبرها خدمة ألجندات مذهبية ،واألخطر من
ذلك أن على جبهة أصحاب القضية المركزية ،ومن هم يكتوون
بنار االح��ت�لال وإج��راءات��ه وممارساته العنصرية والقمعية
واإلذاللية وجرائمه المرتكبة بحقهم وحق قدسهم ،فإن حالتهم
وأوضاعهم الداخلية ،ليس بأفضل وال أحسن من الحالة العربية
واإلسالمية ،حيث االنقسام المدمر يتكرس ويتعمق ويتشرعن،
والحالة الفلسطينية تزداد ضعفا ً على ضعف ،حيث تغيب الرؤية
واالستراتيجية الموحدة ،وال تظهر في األفق القريب أي بوادر
إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة ال على صعيد المؤسسات وال
الجغرافيا ،والوضع الداخلي ينذر بانفجار مدمر ،نتيجة ارتفاع
حدة الشحن والتراشق اإلعالمي والتحريض والمناكفات بين
طرفي االنقسام ،واألخطر من ذلك أنه في ظل احتدام الصراع بين
طرفي االنقسام على سلطة منزوعة الدسم ،االحتالل يتحكم في
برها وبحرها وجوها وحتى حركتها وتنقالتها ليس الخارجية
فقط ،بل والداخلية منها ،تجري عمليات اعتقال سياسية متبادلة
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ونحن ما زلنا تحت االحتالل؟
ولكن ما يبعث التفاؤل واألمل في الذكرى السادسة والثالثين
لصرخة اإلم��ام الخميني ،أن ب��ذور الثورة التي زرعها وأطلق
شرارتها ،أثمرت وتثمر أزهارا ً يانعة ،فها هي إيران ،على رغم كل

مقترح �ألماني بخروج اليونان من منطقة اليورو موقت ًا

�إلغاء قمة االتحاد الأوروبي وا�ستمرار
المفاو�ضات في �ش�أن �أثينا

أعلن رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك إلغاء القمة
األوروبية بشأن اليونان التي كان مقررا ً عقدها مساء أمس،
مع انعقاد قمة أخرى لمنطقة اليورو تبحث خطة إنقاذ مالية
محتملة ألثينا.
وقال توسك عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي
«تويتر»« ،إن القمة األوروبية ألغيت فيما ستبدأ قمة منطقة
اليورو في الساعة  14:00( 16:00بتوقيت غرينتش)
وستستمر حتى ننجز المفاوضات بشأن اليونان» ،في
حين استؤنفت المحادثات على مستوى وزراء المالية في
منطقة اليورو أمس بعد تعليقها السبت في غياب التوصل
إلى توافق.
وكان مخططا ً أن تعقد قمتان األولى لقادة الدول الـ 19
األعضاء في منطقة اليورو والثانية لقادة ال��دول الـ 28
األعضاء في االتحاد األوروبي.
ويهدف اجتماع وزراء المالية التوصل إلى نص مشترك
يمكن استخدامه نقطة ان��ط�لاق لمفاوضات على خطة
جديدة لمساعدة اليونان مقابل برنامج اإلصالحات الذي
قدمته يوم الخميس الماضي حكومة ألكسيس تسيبراس
اليسارية إلى الجهات الدائنة لليونان (االتحاد األوروبي
وصندوق النقد الدولي).
وتسود المفاوضات أجواء من انعدام الثقة تجاه أثينا من
قبل بعض الدول مثل ألمانيا وفنلندا وسلوفاكيا ومالطا ،مع
كالم من بعض الدول يدور صراحة عن خروج اليونان من
منطقة اليورو.
ولخص مصدر أوروب��ي الوضع بقوله« :هناك بعض
الدول التي تعرقل» وال تريد اعتماد خطة ثالثة للمساعدة،
فيما تبدو ألمانيا وفنلندا متشددتين في مواقفهما من
أثينا ،وعلى وشك القول صراحة إنهما ال تريدان اليونان
في منطقة اليورو ،حيث أشارت وثيقة سربت السبت إلى
اقتراح ألماني لخروج موقت لليونان لمدة خمس سنوات
من منطقة اليورو.
وجاء في الوثيقة القاسية بالنسبة ألثينا« :في حال لم
تستطع اليونان أن تضمن اتخاذ إج��راءات ذات صدقية
وتؤكد أن الدين يمكن سداده فيجب أن تكون هناك محادثات
سريعة حول فترة لها خارج منطقة اليورو مع إمكانية إعادة
هيكلة ديونها إذا تطلب األمر لمدة خمس سنوات».
كما أكد مصدر آخر أن أكثر من نصف الدول األعضاء يرى
أن المقترحات اليونانية (للحصول على خطة مساعدة
ثالثة) ال تطمئن ،وق��د طالب وزراء المالية األوروب��ي��ون
اليونان أن تطبق مزيدا ً من الخطوات قبل بدء مفاوضات
بشأن خطة مساعدة ثالثة.
وأوض���ح م��ص��در أوروب���ي م��ق��رب م��ن ال��م��ح��ادث��ات أنه
«من الصعب على كثيرين من ال��وزراء إقناع برلماناتهم
والحصول على تفويض لبرنامج مساعدة جديد مع تدابير

مماثلة تقريبا ً لتلك التي حصلت في أواخر حزيران ،إذ أن
المبلغ أكبر بكثير».
وص��رح المصدر ،ال��ذي اطلع على المقترح األلماني،
بأن الوثيقة داخلية ،لم توزع في اجتماع منطقة اليورو،
وتتضمن خيارين ،األول تحسين االقتراحات ،والثاني هو
الخروج الموقت من منطقة اليورو.
ووف��ق مصادر مطلعة على المحادثات ،فإنه لم يتم
التباحث في الوثيقة األلمانية خالل اجتماع وزراء مالية
منطقة اليورو في بروكسيل الهادف إل��ى تفادي خروج
اليونان من اليورو.
وكما جاء في التقارير اإلخبارية أن وزير المالية األلماني
فولفغانغ شويبله وضع خطة لخروج اليونان من منطقة
اليورو لخمسة أع��وام على األق��ل ،إذا فشلت في تحسين
اقتراحاتها للحصول على خطة المساعدة.
وأف��اد وزي��ر المالية األلماني ب��أن اقتراحات اليونان
لخطة المساعدة الثالثة بأنها تفتقر إلى قطاعات مهمة من
اإلصالحات.
وفي وقت سابق استبعد شويبله التوصل إلى «نتيجة
سهلة» في المستقبل المنظور في المفاوضات مع اليونان
حول برنامج إنقاذ جديد ،مؤكدا ً اتباع نهج متشدد حيال
أثينا قائالً «سنجري مفاوضات بالغة الصعوبة».
وبينت صحيفة «ف��ران��ك��ف��ورت��ر ألغماينه زونتاغز
تسايتونغ» األلمانية أن الخطة تتضمن البقاء على اليونان
كعضو في االتحاد األوروبي واستمرار تقديم الدعم التقني
واإلنساني للبالد ،مشيرة إلى أن برلين تقدمت بالوثيقة إلى
الدول األعضاء ألن االقتراحات المقدمة من اليونان ليست
كافية.
وردا ً على االقتراح األلماني وتصريحات شويبله ،قال
وزير المالية اليوناني السابق غيانيس فاروفاكيس إن
وزير المالية األلماني «لم يكن ينظر إلى خروج اليونان
من اليورو باعتباره اإلمكان الوحيدة للتفاوض بوضوح
فحسب ،بل إنه يسعى كذلك إلى إخضاع كل منطقة اليورو
لما يمليه».
وأضاف فاروفاكيس بأن وزير المال األلماني «يريد طرد
اليونان من منطقة اليورو لتخويف الفرنسيين وإجبارهم
على الخضوع لنموذج لمنطقة اليورو يسود فيه انضباط
صارم».
وبحسب حسابات الدائنين فإن أقرت خطة المساعدة
الثالثة التي تطالب بها أثينا فإن اليونان قد تتلقي ما بين
 74و 82مليار يورو على مدى ثالث سنوات.
وتجعل هذه العقبات مسألة خروج اليونان من منطقة
ال��ي��ورو أم��را ً أكثر احتماال ً ال سيما أنها باتت في وضع
على شفير انهيار مالي مع اقتصاد يتالشى شيئا ً فشيئا ً
ومصارف مغلقة منذ أسبوعين.

�إطالق نار تحذيري نحو كوريين �شماليين
توغلوا داخل �أرا�ضي الجنوبية
أطلق جنود كوريون جنوبيون النار تحذيرا ً باتجاه
جنود كوريين شماليين توغلوا داخل المنطقة المنزوعة
السالح التي تشكل الحدود بين الكوريتين بحسب ما
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
ووقع الحادث في «شيورون» إلى شمال شرق سيول
عندما عبر  10عسكريين كوريين شماليين الخط
الفاصل بين الدولتين منذ انتهاء الحرب الكورية في
 ،1953ولم يرد الجنود الكوريون الشماليون بحسب
الوزارة.

وتشهد حدود الدولتين تبادل إطالق النار بين الحين
واآلخر إال أنه نادرا ً ما تقع صدامات على الحدود البرية
المحاطة بتدابير عسكرية مشددة للغاية.
وعلى رغم اسمها فإن المنطقة المنزوعة السالح
تعتبر على األرجح الحدود األكثر عسكرة في العالم ،إذ
هي شريط بعرض  4كيلومترات وطول  248كلم توجد
فيه حواجز مكهربة وحقول ألغام وج��دران مضادة
للدبابات ،والخط الفاصل العسكري الذي يعتبر بمثابة
حدود بين الدولتين يمر في وسطها.

ما تعرضت له على مدار سبع وثالثين سنة من حصار مدمر بكل
أشكاله وترهيب وترغيب أميركي  -غربي استعماري ،لمنعها
من حقها في امتالك التكنولوجيا النووية ،بفضل قوة وصالبة
ومبدئية قيادتها ،وامتالكها لإلرادة والصمود تفرض شروطها
على قوى النهب ولصوص االستكبار العالمي ،لكي تسلم تلك
الدول بحق إيران في امتالك برنامج نووي سلمي ،يلبي حاجاتها
من الطاقة واالستخدامات غير العسكرية للتصنيع النووي.
إيران اليوم أضحت قوة مركزية في المنطقة ،قوة مقررة والعبا ً
رئيسياً ،ال يستطيع أحد أن يتجاهلها ،من أفغانستان وحتى اليمن
وفلسطين ،فهي تعلمت كيف أن تقول ال ،وعملت على ترجمة هذه
«الال» إلى فعل على أرض الواقع ،لم ترتعش قيادتها سياسياً،
ولم تقدم تنازالت تضر بسيادتها أو حقوقها.
منذ صرخة اإلمام الخميني ،وحتى اللحظة الراهنة« ،إسرائيل»
تضخ مليارات ال����دوالرات م��ن أج��ل تهويد المدينة ،وزرعها
بالمستوطنات ،ونحن نعقد القمم العربية واإلسالمية حولها،
وتجتمع اللجان المسماة باسمها ،وتقر دعما ً للقدس ،ال يصل منه
إال النزر اليسير ،وأغلبه يتبخر بعد انتهاء تلك القمم واجتماع تلك
اللجان.
ال��ق��دس تضيع ،ونحن نسير على نفس النمط والوتيرة
والنهج «جعجعات» و«هوبرات» إعالمية وتصريحات ومقابالت
صحافية ،وشعارات وبيانات شجب واستنكار ،ونخوض جداال ً
بيزنطيا ً حول جنس المالئكة «ذكور أم إناث؟!».
نحن بحاجة إلى الخروج على ما هو مألوف ،نحن بحاجة
إلى مواقف عملية ،تخرج على كل األشكال والسياقات القديمة،
بدل المبالغ التي تصرف للصراخ والهتاف وغيرها ،تبرعوا بتلك
المبالغ من أجل شراء منازل وبيوت وعقارات في القدس وأوقفوها،
تبرعوا من أجل إقامة مشاريع إسكان في القدس ،تحمي األرض
من خطر المصادرة ،تبرعوا من أجل بناء مدارس في القدس ،تثبت
الطلبة في مدينتهم ،وتحمي ذاكرتهم ووعيهم من خطر التشويه
واالحتالل ،فاحتالل الوعي أخطر من احتالل األرض.
Quds.45@gmail.com

يبدي مسؤولون
أمنيون مصريون
قلقهم من تر ّدد الرئيس
عبد الفتاح السيسي
في كشف المعلومات
الموثقة عن دور تركي
مباشر في اغتيال
النائب العام المصري
وفي تفجيرات القاهرة،
وخشيتهم من أن يكون
السبب مراعاة ضغوط
سعودية نظرا ً إلى
المصالحة التي قامت
بين الرياض وأنقرة،
والتي يبدو أنّ الرياض
تع ّهدت فيها بالنيابة
عن القاهرة بعدم
مهاجمة تركيا على
خلفية المواجهة مع
«اإلخوان» و«داعش».

تقرير ا�ستخباراتي �أ�سترالي يحذر من تقرب
طيارين مدنيين �إندوني�سيين من «داع�ش»
أص�����درت ال��ش��رط��ة ال��ف��درال��ي��ة
األسترالية تقريرا ً استخباراتيا ً نشره
موقع «انترسيبت» قال إن طيارين
إندونيسيين يشكالن تهديدا ً أمنيا ً
بعد تأثرهما بتنظيم «داعش» .وعلى
رغ��م وج��ود وثائق وأدل��ة ملموسة
تفيد ذلك إال أن المسؤولين رفضوا
تأكيد ذلك.
وأعربت السلطات األسترالية عن
اعتقادها بأن طيارين إندونيسيين
يشكالن تهديدا ً أمنيا ً بعد أن قادهما
تنظيم «داعش» إلى التطرف ،بحسب
وثيقة استخباراتية مسربة حصل
عليها موقع تحقيقات استقصائية.
وج���اء ف��ي ت��ق��ري��ر اس��ت��خ��ب��ارات
الشرطة الفدرالية األسترالية أن
الطيارين هما على األرجح موظفان
في شركة «إيراسيا» وبريميار» قد
لفتا االنتباه على صفحتيهما على
فايسبوك حيث أعرب الطياران عن
دعمهما للتنظيم اإلرهابي.
ك��م��ا أض����اف ال��ت��ق��ري��ر أن���ه بعد
مراجعة محتوى صفحتي الطيارين
على الموقع االجتماعي «فايسبوك»،
خلص إلى أن هذين الشخصين تأثرا
على األرجح بعناصر متطرفة ،على
األقل من اإلنترنت ،مؤكدا ً أنه نتيجة
لذلك فإن الطرفين يشكالن تهديدا ً
أمنياً.
ولم تعلق الشرطة الفدرالية بشأن
صحة الوثيقة التي تحمل عنوان
«التعرف إلى طيارين إندونيسيين
بمعتقدات متطرفة محتملة» بتاريخ
 18اذار  ،2015حيث شددت الشرطة
الفدرالية األسترالية أنها ال تعلق على
الشؤون االستخباراتية.
وق���ال م��وق��ع «أن��ت��رس��ي��ب��ت» إن
الطيار ال��ذي يعمل في «إيراسيا»
وي��دع��ى رض���وان أوغستين تخرج
م��ن أكاديمية ال��ش��رك��ة ف��ي 2010
ويعمل على خطوط دولية من بينها

هونج كونج وسنغافورة ،مضيفا ً أن
التغيير بدا واضحا ً على الطيار من
خالل نشر مواد تظهر تأييده لتنظيم
«داع��ش» في شهر أيلول من العام
الماضي.
يذكر أن أوغستين كان قال وضع
في منتصف شهر آذار على موقع
«فايسبوك» أن��ه موجود في الرقة
بسورية ،علما ً بأنه غير اسمه على
م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي من
رضوان أوغستين إلى رضوان أحمد
األندونيسي.
كما أوضح الموقع االستقصائي أن
الطيار األندونيسي على عالقة بطيار
سابق ف��ي البحرية األندونيسية
يعمل م��ع ط��ي��ران «بريميار» كان
يعلق بـ»أعجبني» على ما ينشره
الطيار األول.
وأبرز التقرير أن طيار «بريميار»
قام برحالت إلى أستراليا وأوروب��ا
الشرق األوسط والواليات المتحدة،
واشتملت صفحته على «فايسبوك»
ع��ل��ى إع����ادة ن��ش��ر م��ق��االت تتعلق
بالتطرف.
وقد علقت المتحدثة باسم طيران

«آي��راس��ي��ا» أن الطيار المذكور في
الوثيقة لم يعد يعمل مع الشركة
اآلسيوية.
يذكر أن الطيار الثاني قام بكتابة
تدوينات مؤيدة لتنظيم «داع��ش»
عبر ح��س��اب آخ��ر غير فيه اسمه،
حيث نشر في الـ 19من كانون األول
الماضي ص��ورة لرجل يحمل راية
التنظيم وعبارة «إن لم تكن مجاهدا ً
فكن مناصرا ً لهم».
وتعليقا ً على الموضوع ،أكدت
محللة شؤون المالحة الجوية ليس
أبند أن هذا األمر ال بد من أن يثير القلق
بالنسبة للجميع ،حيث أن الطيار
الذي يعمل على الخطوط التجارية
ال يقتصر علمه على الطائرة وكيفية
قيادتها فقط ب��ل وع��ل��ى إج���راءات
السالمة المتبعة وما إلى غير ذلك.
وق���ال م��وق��ع «ان��ت��رس��ي��ب��ت» إن
التقرير وزع على السلطات األمنية
ف��ي ت��رك��ي��ا واألردن وب��ري��ط��ان��ي��ا
وأوروب������ا وال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
وال��ي��وروب��ول ،وم��ن جهتها أف��ادت
الحكومة االندونيسية أنها ال تزال
تجمع معلومات عن التقرير.

لوغان�سك ت�شكر فرن�سا و�ألمانيا لمنح دونبا�س و�ضع ًا قانوني ًا

تظاهرة لـ«القطاع الأيمن» �أمام مقر الرئا�سة
أعرب رئيس «جمهورية دونيتسك الشعبية» إيغور
بلوتنيتسكي عن شكره لرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل لدعوتهما كييف لمنح
منطقة دونباس وضعا ً قانونيا ً خاصاً.
وفي تصريح صحافي عبر بلوتنيتسكي عن أمله أن
يصغي القادة األوكرانيون لهذه الدعوة ويتخلوا عن
«تجاهل اتفاقات مينسك» ،مشيرا ً إلى أن المشروع الحالي
للتعديالت الدستورية الخاصة بوضع دونباس يحتوي
على «جملة غامضة واحدة فقط» خارج النص األساسي،
األمر الذي يجعل تثيبت الحقوق الخاصة لمنطقة دونباس
مستحيالً.
وأكد بلوتنيتسكي إص��رار جمهوريته أن يتم إدخال
ال��ت��ع��دي�لات ال��دس��ت��وري��ة المتعلقة ب��وض��ع دون��ب��اس
القانوني بالتوافق مع ممثلي «لوغانسك الشعبية» ،وأن
تحتوي هذه التعديالت على وصف الوضع الخاص،
ال سيما في ما يخص حق المنطقة في إقامة عالقات
تعاهدية مع كييف.
إلى ذلك ،تجمع مئات من أنصار تنظيم «القطاع األيمن»
األوكراني المتطرف وسط العاصمة كييف ،وذل��ك على
خلفية األحداث الدرامية في مدينة موكاتشيفو في أقصى
غرب أوكرانيا.
وأف���ادت وك��ال��ة «ت���اس» الروسية ب��أن ح��وال��ى 500
شخص ،بحسب منظمي التظاهرة ،تجمعوا أمام القصر
الرئاسي في كييف ،مطالبين بإقالة وزير الداخلية أرسين
أفاكوف وهتفوا بشعارات مناهضة للسلطة.
وبحسب الوكالة فإن المتظاهرين حاولوا استفزاز
رجال األمن ،واصفين إياهم بـ»الخونة» ،وأطلقوا هتافات
منها «الثورة» و«المجد لألمة».
وفي وقت سابق أعلن «القطاع األيمن» أن اثنين من
عناصره قتال وأصيب  4آخرون بجروح في تبادل إلطالق
النار حصل في مدينة موكاتشيفو بأقصى غرب أوكرانيا.
وأفاد التنظيم أن الحادث جاء نتيجة العتداء تعرض له
مسلحو «القطاع األيمن» من قبل «عصابات» تابعة ألحد
النواب المحليين ،وهو ميخائيل النيو ،وكتب التنظيم على
صفحته في موقع «فايسبوك»« :رجال الشرطة شاركوا
في االشتباك إلى جانب العصابات» .مضيفا ً (القطاع

األيمن الذي يشارك متطوعوه في حملة كييف العسكرية
ضد ق��وات الدفاع الشعبي في دون��ب��اس)« :تشكيالتنا
وضعت في حالة استنفار بسبب ح��ادث موكاتشيفو،
مطالبا ً بتوقيف النائب النكو وجميع المسؤولين الذين
أعطوا األوامر بإطالق النار على عناصره.
وفي وقت سابق أفاد أنتون غيراشينكو ،مستشار وزير
الداخلية األوكراني ،بمقتل  3مهاجمين في موكاتشيفو،
إضافة إلى إصابة  7آخرين بجروح ،بينهم  3شرطيين،
وق���ال« :إن مسلحين وص��ل��وا إل��ى مبنى تابع للنائب
ميخائيل النيو حيث وقع «اشتباك مسلح لم تحدد أسبابه
بعد» .ودمر المهاجمون سيارتين للشرطة ،مستخدمين
قاذفات للقنابل .ورجح المستشار نقالً عن مصادر له أن
يكون «صراع على مناطق نفوذ» وراء الحادث.
كما ذك��رت وسائل إع�لام محلية أن مسلحي «القطاع
األيمن» هاجموا ناديا ً رياضيا ً مملوكا ً لميخائيل النيو
وأطلقوا النار على أعضائه من رشاشة مثبتة على متن
إحدى سياراتهم ،قبل أن يهاجموا مركزا لشرطة المرور.
وع��زا محللون سياسيون أوك��ران��ي��ون ال��ح��ادث إلى
محاولة «القطاع األي��م��ن» بسط سيطرته على مدينة
موكاتشيفو التي تعد مركزا ً لألعمال والتجارة في أقصى
غرب أوكرانيا.
من جانبه ،أفاد أحد النواب األوكرانيين بأن الرئيس
بيترو بوروشينكو وق��ادة األجهزة األمنية يتفاوضون
مع زعيم التنظيم دميتري ياروش إلقناعه بإعطاء أوامر
لمسلحي التنظيم في موكاتشيفو بإلقاء السالح.
وفي وقت سابق ،قال مسلحو «القطاع األيمن» الذين
يختبئون في غابة في محيط المدينة إنهم مستعدون
لتسليم أنفسهم بشرط إص��دار دميتري ي��اروش أوام��ر
مباشرة بهذا الشأن.
يذكر أن تنظيم «القطاع األيمن» الذي يعتنق إيديولوجيا
القومية األوكرانية المتشددة ،والذي قام بدور بارز في
االنقالب على السلطة الشعري في كييف في شباط عام
 ،2014أدرج في روسيا في قائمة المنظمات النتطرفة
المحظورة ،أما زعيمه دميتري ي��اروش ففتحت النيابة
العامة الروسية ملفا ً جنائيا ً في حقه متهمة إياه بدعوات
إلى أعمال إرهابية.

