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المطلوب �أكثر من «فورة» دم
وردود فعل عاطفية

القد�س وروح علي الدواب�شة ت�ست�صرخان الأمة...

} راسم عبيدات
جريمة ح��رق الرضيع علي ال��دواب�ش��ة ،ل��ن تكون األخيرة
في مسلسل الجرائم التي ترتكبها سوائب المستوطنين بحق
شعبنا األع��زل ،وه��ي عندما ترتكب الجرائم تكون واثقة من
أن ال ع�ق��وب��ات رادع ��ة ستتخذ بحقها ،ب��ل ه�ن��اك م��ن يدعمها
ويساندها ويوفر لها التغطية والحماية في قمة الهرم السياسي
واألمني «اإلسرائيلي» ،وهو وزير الدفاع «اإلسرائيلي» موشيه
يعلون الذي حد سقف العقوبة ـ قبل اعتقال أحد ـ لمن ارتكب
هذه الجريمة البشعة ،وحدّد أقصاها باالعتقال اإلداري .في
حين رأينا كيف كانت العقوبات بحق الشهداء من أبناء شعبنا
الفلسطيني ،عقوبات جماعية ،ه��دم م�ن��ازل وإغ�لاق�ه��ا ،طرد
وترحيل قسري عن القدس لزوجات الشهداء وأطفالهم...
ج�م��اع��ات «ت��دف�ي��ع ال�ث�م��ن» اإلره��اب �ي��ة الصهيونية ارتكبت
عشرات إن لم يكن مئات الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم
وبيوت عبادتهم من مساجد وكنائس ،وحتى المقابر لم تسلم
من جرائمهم ،وفي أغلب الحاالت لم ُيج َر اعتقال من قاموا بتلك
الجرائم ،ومن اعتقل منهم ،وفق سياسة الباب ال��دوار ،ما إن
ُيعتقل ويهدأ الرأي العام حتى يجرى إطالق سراحه.
وردود فعل شعبنا من سلطة وأحزاب ومؤسسات مجتمع
مدني ـ على رغم النبرة العالية وتهديدات كل ق��ادة الفصائل
واألجنحة العسكرية لها بأنّ الر ّد على تلك الجرائم ،سيكون
قويا ً وبحجم تلك الجرائم ،وسيلقن المحتل والمستوطنين
درسا ً قاسياً ،وسيجعلهم يفكرون ألف مرة قبل اإلقدام على
ارتكاب جريمة جديدة مرة أخ��رى بحق أبناء شعبنا ـ نجدها
متواضعة وضعيفة ،لكون تلك ال��ردود القائمة على االنفعال
والعواطف الجياشة و«فورة» الدم ،سرعان ما يتالشى أثرها،
لكي تكون ف��ي الغالب أو المجمل دون سقف التوقعات ،ما
يخلق م��زي��دا ً م��ن ح��ال��ة اإلح �ب��اط وال �ي��أس وف �ق��دان الثقة بين
جماهير شعبنا من تلك األحزاب والفصائل.
دائ�م�ا ً ره��ان االح�ت�لال ومستوطنيه في كل معاركهم معنا
وما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا ،على ذاكرتنا القصيرة،
وعلى عقدة «االرت �ع��اش» السياسي المستديمة التي تعاني
منها قيادتنا ،أي عدم الثبات على الموقف والرأي والقرار ،بل
التراجع عن القرار والموقف في زمن قياسي.
صحيح ،تكون هناك هبات شعبية وجماهيرية ضد الفعل
أو الجريمة المرتكبة تطول وتقصر ليس استنادا ً إل��ى خطة
أو برنامج أو استراتيجية منفردة أو موحدة ،بل تلك الهبات
تعلو وتخبو استنادا ً إلى إجراءات االحتالل القمعية واإلذاللية
وجرائمة ،كما حصل في القدس بعد جريمة خطف وتعذيب
وح��رق الشهيد الفتى أب��و خضر حيا ً في تموز  ،2014حيث
تواصلت وم��ا زال��ت الهبات الجماهيرية الشعبية في القدس
متواصلة منذ ذلك التاريخ ،ودفع خاللها المقدسيون أكثر من
عشرة شهداء وحوالى ألفي معتقل ،وعلى رغم أن تلك الهبات
الشعبية تمكنت من إخراج العدو عن طوره ،وخلقت معادالت
جديدة في العالقة مع المحتل ،وكسرت حاجز الخوف عند
الجماهير المقدسية التي كانت عاقدة العزم على أن تفشل
مخططات االحتالل في فرض وقائع جديدة في قضية المسجد
األق �ص��ى (التقسيم ال��زم��ان��ي وال �م �ك��ان��ي) ،وك��ذل��ك أث�ب�ت��ت أن
المقدسيين لن يتنازلوا عن حقوقهم وكرامتهم ،ولن يسلموا
بمشاريع التطهير ال�ع��رق��ي ال�ت��ي ُت�ن� ّف��ذ بحقهم ،ول�ك��ن غابت
وتغيب عن تلك الهبات الشعبية القيادة والتنظيم والمشاركة
الشعبية الواسعة والهدف ،وفشلت كل الجهود والمحاوالت
في نقل تلك الهبات الشعبية إلى طور أعلى انتفاضة شعبية
شاملة ،ليس فقط بسبب فقدان اإلرادة السياسية عند السلطة
الفلسطينية ،ولكن الحالة الفلسطينية فيها الكثير الكثير من
الضعف وال�ش��رذم��ة ،وه�ن��اك الكثير م��ن الكوابح والمعيقات
المرتبطة بالعوامل الذاتية ،أكثر من الموضوعية والتي هي
ن��اض�ج��ة ت �م��ام �اً ،ح�ي��ث ال�ق�م��ع االح �ت�لال��ي ب�ل��غ ذروت� ��ه ،ولعل
جريمة حرق الرضيع دوابشة ،وسن القوانين والتشريعات
العنصرية ،من تشديد العقوبات على راشقي الحجارة لكي
تصل إلى عشرين سنة ،وسن قوانين «التغذية القسرية» بحق
األسرى المضربين عن الطعام ،ومنعهم من االتصال الهاتفي
مع ذويهم ،وأيضا ً منعهم من استكمال تعليمهم في المؤسسات
التعليمية ،و«تغ ّول» و«توحش» االستيطان ،وغيرها هي عوامل
كافية إلشعال انتفاضة شعبية عارمة ،ليس في القدس والضفة
الغربية ،بل في كل فلسطين التاريخية.
ال نريد الحديث مطوالً في التشخيص للحالة الفلسطينية،
ما نريده هو القول ،بأن الساحة والحالة الفلسطينية من بعد
جريمة حرق الرضيع الدوابشة حياً ،هل هي مهيأة النتفاضة
شعبية عارمة ،وإحداث حالة قطع مع نهج وخيار المفاوضات،
والعمل على إعادة صياغة عالقة السلطة مع دولة االحتالل،
وتغير دور ووظيفة ومهمة السلطة الفلسطينية؟ وكذلك هل
تكون جريمة الطفل الدوابشة ،نقطة تحول في سلوك ونهج
وم��واق��ف ورؤي ��ة ط��رف��ي االن �ق �س��ام (ف�ت��ح وح �م��اس) ،بحيث
ي�ك��ون ال��دم الفلسطيني وج��رائ��م االح �ت�لال كافية لهما ،لكي
يخرجا من شرنقة االنقسام المستديمة؟ أم سيستمران في
حالة التحريض والتحريض الداخلي والمناكفات وتحميل
المسؤوليات ،وتمسك كل منهما برؤيته وبرنامجه وخياراته؟
التوجه ال��ى المؤسسات ال��دول�ي��ة وإل��ى محكمة الجنايات
الدولية واالشتباك السياسي والدبلوماسي مع المحتل على
الساحة الدولية مهم وض��روري ،في تعميق عزلة االحتالل
وفضحه وتعريته ومحاصرته دولياً ،والتمهيد لجلب قادته
وج��ن��وده وم�س�ت��وط�ن�ي��ه إل ��ى ال�م�ح��اك��م ال��دول �ي��ة لمحاكمتهم
ومعاقبتهم على جرائمهم م��ن خ�لال إع��داد ملف كامل بتلك
الجرائم جيد وص��ائ��ب ،ولكن ه��ذا كله ليس بالعامل الحاسم
في كسب معركتنا مع االحتالل ،المعركة تحسم في الميدان
وفوق أرضنا المحتلة ،وهذا الحسم أوالً وقبل شيء بحاجة
إلى إرادة سياسية ،وإلى إعادة الثقة ما بين الجماهير والسلطة
والفصائل ،التي تشعر بأن ما يجري ليس أكثر من استثمار
لنضاالتها وتضحياتها ،خدمة أله��داف وأجندات سياسية ال
تعبر عن أهدافها وهمومها وطموحها وتطلعاتها ،وه��ذا أول
م��ا يتطلب موائمة القيادة الفلسطينية ألقوالها م��ع أفعالها،
وخصوصا ً بأن الشواهد والحقائق غير مشجعة ،خصوصا ً أن
الجماهير ترى أن القيادة الفلسطينية تفقد هيبتها وحضورها
وت��أث �ي��ره��ا ف��ي ال� �ش ��ارع ،م��ن ح �ي��ث ع ��دم ال �ت��زام �ه��ا ق� ��رارات
مؤسساتها من لجنة تنفيذية ومجلس مركزي وغيرها ،بحيث
أضحت تلك المؤسسات مجرد يافطات ودي�ك��ورات مج ّوفة،
فقط وظيفتها التصديق على ق��رارات يجرى اتخاذها بمعزل
عنها.
الجماهير الفلسطينية ضاقت ذرع��ا ً بالسلطة واألح��زاب
وال �ف �ص��ائ��ل ،وال �ت��ي ب �ع��د ك��ل ج��ري �م��ة وج��ري �م��ة ت �ت �ح��دث عن
قرارات ذات طابع استراتيجي ،لنجد أن األمور من بعد انتهاء
«فورة» الدم والردود العاطفية واالنفعالية ،نعود لنتحدث عن
الخيارات والمواقف والحلول نفسها ،الرهان على المبادرات
الدبلوماسية والسياسية المستقطعة للوقت ت��ارة فرنسية
وأخرى قبرصية وغيرها ،وكأننا أدمنا «تجريب المجرب» ،كما
أدمنا المفاوضات.
فهل بعد جريمة حرق الرضيع دوابشة سنكون أمام قرارات
ذات طابع استراتيجي؟ أم سنستمر على نفس المنوال والرتابة
و«اجترار» نفس األسطوانة المشروخة عن المفاوضات وأن ال
بديل من المفاوضات.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

} هشام الهبيشان
تزامنا ً مع جريمة إحراق الطفل الرضيع علي الدوابشة من قبل
عصابات الكيان الصهيوني المسخ ،تتسارع األح��داث بمدينة
القدس المحتلة ،هجمات ومشاريع صهيونية متالحقة تستهدف
المقدسيين ببلدات المدينة المحتلة ،ومن الطبيعي أن تولد هذه
األفعال اإلجرامية والمشاريع االستيطانية الصهيونية ضد
المدنيين الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة وبعموم مناطق
الضفة الغربية ،ردود فعل غاضبة من قبل سكان وأهالي الضفة
الغربية خصوصا ً بعد حديث نتنياهو عن مشروع تهويد وصهينة
مدينة القدس بشكل كامل ،حالة الغضب الفلسطينية بالمدينة
برزت من خالل مجموعة ردود الفعل على التعديات واالستفزازت
الصهيونية للمقدسيين ،ومن هذه االستفزازات قيام مجموعات من
قطعان المتطرفين الصهاينة بمحاوالت اقتحام وتدنيس مستمرة
للمسجد األقصى والتعدي على المقدسيين وف��رض مشاريع
االستيطان على بلداتهم وتهجيرهم منها ،ومن هنا فمن الطبيعي أن
تمثل هذه االستفزازت والتعديات الصهيونية سابقة خطيرة ،وهذا
ما دفع مواطنين من عموم مناطق الضفة الغربية للقيام بعمليات
فدائية وبطرق مبتكرة كرد فعل على االستفزازات الصهيونية
بمدينة القدس المحتلة.
فما يقوم به كيان االحتالل الصهيوني من هجوم بربري،
ن��ازي ،فاشي ،يستهدف الضفة الغربية بشكل ع��ام ومدينة
القدس والمسجد األقصى بشكل خ��اص ،وما سبق كل ذلك من
عدوان أنتج محرقة ارتكبتها عصابات هذا الكيان المسخ بقطاع
غزة «المنكوب» ،هذه العوامل بمجموعها تؤكد أن هناك مشروعا ً
صهيونيا ً  -دوليا ً  -إقليميا ً يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
بشكل كامل ،فاليوم يمارس هذا الكيان الصهيوني دوره القديم
الجديد بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير باقي سكان

فلسطين من وطنهم وإح�لال عصابات وقطعان المستوطنيين
مكانهم.إذ تقوم اليوم عصابات هذا الكيان بجرائم كبرى ومنها
جريمة إحراق الطفل علي الدوابشة ،إضافة إلى حمالت تدمير
وهدم كثير من البيوت والتجمعات السكانية بالضفة الغربية
وبمدينة القدس تحديداً ،ل ُتقام على أنقاضها مستوطنات يوطن
بها مجموعة من صهاينة هذا الكيان.
ولم تكتف عصابات هذا الكيان المسخ بهذه اإلجراءات فقط ،بل
ما زال يحاول الكثير من قادة هذا الكيان المسخ تدنيس المسجد
األقصى واستباحة المقدسات اإلسالمية والمسيحية الموجودة
بمدينة القدس ،وخالل األيام األخيرة شاهد العالم أجمع مشاهد
اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد األقصى من جهة باب المغاربة
وتحت حماية الشرطة الصهيونية ،هذا العمل المستفز وما تبعه
من أعمال أكثر استفزازا ً أفرزت بمجموعها رد فعل شعبيا ً فلسطينيا ً
غاضباً ،تم ّثل بالقيام ببعض العمليات الفدائية واالستشهادية ضد
المستوطنين الصهاينة وبطرق مبتكرة وبدائية نتيجة محدودية
الموارد الدفاعية التي يملكونها ،تمثلت بحوداث الدهس والطعن
وغيرها ،وما رافق كل هذا وذاك من وجود مؤشرات كبرى توحي
باقتراب انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثالثة.
ف��ي ه��ذه المرحلة ي�لاح��ظ بشكل واض���ح أن ق���ادة الكيان
الصهيوني يعدّون العدة إلعالن ساعة الصفر للحرب الدينية التي
ستنطلق قريبا ً بمدينة القدس وبعموم مناطق الضفة الغربية،
وفق ما تتحدث به الرؤية الصهيونية الخاصة بتصفية القضية
الفلسطينية ،فجريمة نابلس تم تصويرها وإظهارها للعالم أجمع
بأنها تمت على أيدي عصابات يهودية متشددة ،وهذا ما يؤكد
أن الكيان الصهيوني يسعى إلى تحويل معركته بعموم مناطق
الضفة إلى معركة بين اليهود والمسلمين ،لتأكيد حق الصهاينة
بأن يكون لهم دولة يهودية مغلقة «قلعة مغلقة» ،تفصل المسلمين
عن اليهود ،وهذا ماصرح به أكثر من مسؤول صهيوني أخيراً ،وهذا
ما يجرى العمل عليه اآلن على أرض الواقع بعموم مناطق الضفة
الغربية وبالقدس بشكل خاص.

طرفا النزاع الأوكراني يوا�صالن المفاو�ضات
في مين�سك لالتفاق على �سحب الأ�سلحة

ت��واص��ل لجنة ال��ش��ؤون األمنية
التابعة لمجموعة االتصال الخاصة
بأوكرانيا لقاءاتها في مينسك لليوم
الثاني على التوالي للتوصل إلى
ات��ف��اق ح��ول سحب األس��ل��ح��ة من
منطقة النزاع.
وك��ان��ت المجموعة ال��ت��ي تضم
كل من أوكرانيا وروس��ي��ا ومنظمة
األم��ن والتعاون قد أج��رت أول من
أم��س في العاصمة البيالروسية،
جولة مفاوضات متكاملة مع ممثلي
«جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين».
كما اجتمعت في مينسك اللجان
الفرعية األرب��ع التابعة للمجموعة
والمعنية بتطبيق مختلف الجوانب
العملية التفاقات مينسك الخاصة
بتسوية النزاع المسلح في شرق
أوك��ران��ي��ا .وم���ن ال��م��ق��رر أن تعقد
مجموعة االتصال جولة جديدة من
المفاوضات يوم  26آب الجاري.
أم����ا ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون األم��ن��ي��ة
فاستأنفت أمس عملها على صياغة
االت��ف��اق الخاص بسحب األسلحة
التي يقل عيارها عن  100مم من خط
التماس بين طرفي النزاع.
ويحاول الطرفان التوقيع على
االتفاق باألحرف األولى منذ حزيران
الماضي ،علما ً بأن سحب األسلحة
المتبقية من خط التماس ،يجب أن
يضمن وقف عمليات القصف على
المناطق المأهولة المجاورة.
وك����ان م��ف��اوض��ا «ج��م��ه��وري��ت��ي
دونيتسك ول��وغ��ان��س��ك» دينيس
بوشيلين وف�لادي��س�لاف دينيغو
ق��د ح ّمال كييف مسؤولية إفشال
المفاوضات بشأن عقد االتفاق ،وذلك
بعد رفض األخيرة بصورة مفاجئة

مشروع االت��ف��اق ال��ذي تم تنسيقه
يوم  21تموز ،ثم عرقلته العمل على
وضع مشروع بديل بهذا الشأن.
وب��ح��س��ب ت��س��ري��ب��ات إع�لام��ي��ة،
يجب أن ينص االتفاق على سحب
األسلحة من خط التماس في منطقة
النزاع بعد  4أيام على الوقف الكامل
إلطالق النار ،والذي بدوره يجب أن
يدخل حيز التنفيذ بعد يومين من
التوقيع على االتفاق.
ل��ك��ن ال��ج��ان��ب األوك���ران���ي أعلن
أن��ه ال ينوي سحب األسلحة من 4
نقاط حساسة على خط التماس،
فيما تصر «جمهوريتا دونيتسك
ولوغانسك» على سحب األسلحة
من كامل المناطق.
وتواجه لجنة الشؤون السياسية
أكبر التحديات في سياق عملها ،إذ
أكد بوشيلين ودينيغو في أعقاب
االجتماعات التي عقدت في مينسك
أم��س االثنين ،أن الطرفين م��ازاال
بعيدين من التوصل إلى توافق حول
القضية الرئيسية المطروحة ،وهي
مسألة الوضع الخاص الذي التزمت
كييف في اتفاقات مينسك بمنحه لـ
دونباس.
وأوضح دينيغو أن هناك قضايا
كبيرة أخ���رى ،منها م��دى تناسب
اإلص�لاح الدستوري ال��ذي تجريه
كييف مع متطلبات اتفاقات مينسك،
والتحضيرات إلج��راء االنتخابات
المحلية في دونباس وف��ق قانون
خ��اص ،يجب تبنيه خصيصا ً لهذا
الغرض.
وبشأن نتائج عمل لجنة الشؤون
اإلنسانية ،قال مفاوض «جمهورية
دونيتسك» دينيس بوشيلين ،إن
هناك تفاهما ً بين الطرفين بشأن

مسألة تبادل األس��رى .وكشف أن
سلطات «ج��م��ه��وري��ة دونيتسك»
تحتجز حاليا ً  40أسيرا ً من القوات
ال��م��س��ل��ح��ة األوك���ران���ي���ة وك��ت��ائ��ب
المتطوعين الموالية لكييف ،مضيفا ً
أن التحقيقات مستمرة مع  28منهم،
أما  12آخرون فيمكن تبادلهم في أية
لحظة .وقد تم تسليم قوائم األسرى
لممثل كييف المكلف بملف األسرى
فيكتور م��ي��دف��ي��دت��ش��وك .ب��دوره��ا
سلمت «جمهورية لوغانسك» قائمة
بأسماء  5عسكريين أوكرانيين
م��وج��ودي��ن بقبضتها ،كما قدمت
كييف قوائم بأسماء األسرى الذين
تحتجزهم.
وأك��د بوشيلين ض���رورة تنفيذ
تبادل األس��رى وفق مبدأ «الجميع
مقابل الجميع» ،لكنه اشترط اإلقدام
على ه��ذه الخطوة بدخول قانون
العفو عن المشاركين في األحداث
بجنوب شرقي البالد حيز التطبيق،
وذلك من أجل اإلفراج عن السجناء
السياسيين الذي اعتقلتهم سلطات
كييف بسبب تعاطفهم مع دونيتسك
ولوغانسك.
وفي ما يخص نتائج عمل لجنة
الشؤون االقتصادية ،أعلن مبعوث
منظمة األم��ن والتعاون ألوكرانيا
مارتين سايديك أن ه��ذه اللجنة
اتفقت خالل لقاءاتها حول مسائل
إع��م��ار منظومتي ت��وزي��ع المياه
والكهرباء في دونباس.
وأوض���ح أن الطرفين سيبدآن
األسبوع المقبل العمل على وضع
ج��دول إلزال��ة األل��غ��ام التي زرعت
على خطوط سكك الحديد ،من أجل
استئناف عمليات إيصال الشحنات
إلى دونباس.

الدور والموقف العربي في ما يجري بمدينة القدس وما جرى
في مدينة نابلس من إحراق للطفل الرضيع علي الدوابشة ،ما زال
كما هو وذلك يبدو واضحا ً من خالل ردود الفعل العربية الرسمية
الهزيلة على كل ه��ذه األح���داث التي تستهدف الفلسطينيين
اليوم بالقدس بشكل خاص وفي باقي مناطق الضفة الغربية
وقطاع غزة بشكل عام ،فقد حاولت هنا بعض المحاور المعتدلة
«العربية» التي تكونت حديثا ً في المنطقة العربية «المحاور التي
تعرف بتبعيتها إلى المشروع الصهيو  -أميركي» إضفاء طابع آخر
للمعركة في مدينة القدس وعموم الضفة الغربية ،إذ حاولت هذه
المحاور تصوير ما يجري في مدينة القدس على أنه أمر عرضي
وسينتهي بفترة زمنية محدودة ،مع أن جميع هذه األنظمة تعرف
وتدرك أن هدف حكومة نتنياهو من استغالل وإشعال فتيل كل
هذه األحداث بمدينة القدس ،هو الوصول إلى كسب موقف دولي
يسمح لحكومة نتنياهو بكسب قرار دولي يسمح للصهاينة بإقامة
دولتهم «اليهودية» على أنقاض الدولة «العربية -اإلسالمية
المسيحية-الفلسطينية».ختاماً ،لقد اتضحت حقيقة ما يجري من أح��داث في مدينة
القدس بشكل خاص وعموم مناطق الضفة الغربية بشكل عام،
وظهر بشكل واضح أن حكومة نتنياهو تسعى إلى استغالل هذه
األح��داث لكسب أوراق قوة من خاللها ،والسعي إلى كسب قرار
وإجماع دولي يسمح للصهاينة بتحقيق حلمهم التلموذي بقيام
دولتهم اليهودية ،فهل سيتحرك العرب لحماية الضفة وأهلها والثأر
لروح الطفل الرضيع علي دوابشة؟ أم سيبقى الموقف العربي كما
هو هزيالً ضعيفا ً كما عهدناه بما يخص قضية الشعب الفلسطيني
وفلسطين؟! الواضح أن موقف بعض العرب سيبقى كما هو ،كيف
ال والبعض من العرب ينسق اليوم مع الكيان الصهيوني وقادته
لتدمير ومحو تاريخ هذه األمة ،وهنا أود تذكير بعض العرب أن
الطريق إلى القدس ال تم ّر في صنعاء ال في عدن ،وأو ّد أن اذكرهم
أنّ جريمة إحراق الطفل علي دوابشة هي وصمة عار بجبين ك ّل من
تآمر على فلسطين وساهم بتدمير وإضعاف هذه األمة...

ماليزيا� :ضغوط
م�ستمرة
على رئي�س الوزراء
واص���ل���ت أح�����زاب ال��م��ع��ارض��ة
الماليزية ضغوطها على رئيس
الوزراء نجيب عبد الرزاق على رغم
بيان لمفوضية مكافحة الفساد برأ
ساحته من مزاعم تلقيه قرابة 700
مليون دوالر م��ن ص��ن��دوق «1ام.
دي.بي» الحكومي المثقل بالديون.
وكانت مفوضية مكافحة الفساد
أقرت في وقت سابق بتحويل 2.6
مليار رينجيت ( 675.15مليون
دوالر) إلى حسابات خاصة باسم
نجيب لكنها قالت إن األموال كانت
ع��ب��ارة ع��ن ت��ب��رع��ات وليست من
الصندوق.
من جهة أخرى ،ذكرت صحيفة
«وول س��ت��ري��ت ج����ورن����ال» أن
المحققين الذين ينظرون في مزاعم
كسب غير م��ش��روع وس���وء إدارة
م��ال��ي��ة ف��ي ال��ص��ن��دوق الماليزي
خلصوا إلى أنه تم تحويل قرابة
 700مليون دوالر إل��ى حسابات
نجيب.
وق���ال ل��ي��م ك��ي��ت س��ي��ان��ج وه��و
قيادي برلماني من ح��زب العمل
الديمقراطي ال��م��ع��ارض «يتابع
الماليزيون وال��ع��ال��م ال��ب�لاد وقد
استبد بها جنون يجعل الحكومة
تصارع نفسها»« .يجب أن يتوقف
ه���ذا ال��ج��ن��ون وي��ج��ب أن يسعى
الماليزيون إل��ى ش��يء واح��د فقط
وهو أن يقنع رئيس الوزراء نجيب
عبد ال���رزاق الماليزيين والعالم
ب��ب��راءت��ه وأن ت��س��ت��م��ر السلطة
األخالقية في أن تقود ماليزيا».
وكان عضو كبير في حزب نجيب
قد انشق بسبب الفضيحة ما يشير
إل��ى أن ال��خ��ط��وات ال��ت��ي اتخذها
رئيس الوزراء إلزاحة المنشقين من
مناصب السلطة وتأخير تحقيق
بشأن الصندوق فشلت في إخراج
حكومته من دائرة الخطر.
في حين دعت منظمة «هيومن
رايتس ووت��ش» وزي��ر الخارجية
األميركي ج��ون كيري ال��ذي يصل
إل��ى كوااللمبور (ال��ي��وم) االربعاء
للمشاركة ف��ي اجتماعات رابطة
دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)
إلى إثارة القضية مع نجيب.
وق�����ال ف��ي��ل روب���رت���س���ون من
المنظمة ف��ي ب��ي��ان« :ي��ج��ب على
وزي��ر الخارجية كيري أن يخبر
رئ��ي��س ال�����وزراء نجيب ص��راح��ة
أن ال��ت��ظ��اه��رات السلمية ال تضر
بالديمقراطية البرلمانية وب��أن
التعبير عن ال��رأي ليس تحريضا ً
وب���أن ع��رق��ل��ة تحقيقات الفساد
ستدمر الديمقراطية ال تنقذها».

رو�سيا تطلب التو�سع
في المنطقة القطبية ال�شمالية
قدمت روسيا لألمم المتحدة طلبا ً معدال ً لتوسيع حدود الجرف القاري في منطقة
القطب الشمالي عبر ضم قمة جبل لومونوسوف وتشكيالت أخرى تملك طبيعة
قارية.
وتطالب روسيا منذ عام  2011بهذا الجزء من الجرف الغني بالنفط بما فيه
قمتي لومونوسوف ومينديلييف ،إال أن طلبها كان يرفض سابقا ً بسبب نقص
المعطيات العلمية عن هذه المناطق.
وجاء في الطلب الروسي الموجه لهيئة األمم المتحدة لشؤون حدود الجرف
القاري أن «الطلب الروسي المعدل جزئيا ً لتحديد الحدود الخارجية للجرف القاري
في المحيط المتجمد الشمالي ينطلق من فهم علمي بأن عناصر من المرتفعات
المغمورة الوسطى في القطب الشمالي ،أي قمة لومونوسوف ومرتفع ميندلييف-
آلفا ومرتفع تشوكوتكا وحوضا بودفودنيكوف وتشوكوتكا ،ذات طبيعة قارية».
وينص اتفاق األمم المتحدة للقانون البحري لعام  1982على حق الدول
الساحلية بإنشاء منطقة اقتصادية بعرض  ،200وفي حال امتداد الجرف خارج
هذه الحدود تستطيع الدولة توسيع حدودها حتى  350ميالً ،حيث تحصل الدولة
ضمن هذه األطر على حق التحكم بالموارد الطبيعية بما فيها النفطية.
ويشير الطلب الروسي إلى أن المناطق المذكورة الواقعة في قاع المحيط هي
امتداد طبيعي للقارة ،ولذلك فهي حسب البند السادس من المادة  76لالتفاق األممي
حول القانون البحري «غير مشمولة بمسافة  350ميالً بحريا ً عن الشاطئ».
ويشمل الطلب إحداثيات جيوديسية للمواقع ،وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية
الروسية أنه في حال تأكيد العلماء حق روسيا في الحصول على هذه المناطق
وعلى تطوير مواردها الطبيعية فإنها قد تحصل حتى  5مليارات طن من الوقود
(نفط أو غاز).
يذكر أنه في كانون األول من عام  2014الماضي قدمت الدنمارك عبر منطقة
الحكم الذاتي (غرينالندا) طلبا ً إلى األمم المتحدة لرسم الحدود الخارجية في
المحيط المتجمد الشمالي ،مطالبة بمساحة تبلغ حوالى  900ألف كم مربع.
وإضافة إلى روسيا والدنمارك هناك امتدادات في المنطقة القطبية الشمالية لكل
من الواليات المتحدة وكندا والنرويج.

زعيم طالبان الجديد يواجه انق�سامات
مع ا�ستقالة م�س�ؤول كبير في الحركة
أعلن مسؤول كبير في حركة طالبان األفغانية استقالته وسط صراع متصاعد
على قيادة الحركة بعد أن أذيع نبأ وفاة زعيمها المال عمر األسبوع الماضي.
وقدم سيد محمد طيب أغا استقالته من منصب مدير المكتب السياسي الذي
يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا ً له والذي أنشئ في األصل لتمكين طالبان
من االنخراط في أي عملية سالم.
وقال أغا إنه اعتبر قرار إخفاء وفاة عمر الذي ينسب بشكل عام إلى منصور «خطأ
تاريخيا ً من جانب األفراد المعنيين» ،وأضاف« :واآلن وبما أن الزعيم عين خارج
البالد ومن جانب أناس يعيشون خارج البالد فهذا يعد أيضا ً خطأ تاريخيا ً كبيراً».
وأضاف أغا في بيانه أن الزعيم يجب أن يعين «في حضور المجاهدين الشجعان
في معاقلهم داخل البالد» ،في حين قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان
إنه ال يستطيع تأكيد صحة البيان المنسوب ألغا.
وفي وقت سابق اعترض أعضاء في مكتب الدوحة على ما تردد عن قرار منصور
إرسال وفد يمثله إلى أول محادثات سالم رسمية بين طالبان وممثلي الحكومة
األفغانية التي أجريت الشهر الماضي في باكستان.
ويواجه منصور الذي يعتبر مقربا ً من باكستان تحديا ً للحفاظ على وحدة
الحركة في وقت يطالب أعضاء متشددون بإنهاء المحادثات والمضي في القتال
الذي حقق نجاحات كبيرة في األشهر القليلة الماضية.
وأثار اإلعالن المتعجل بأن نائب عمر منذ فترة طويلة المال محمد أختر منصور
سيصبح الزعيم الجديد للحركة حفيظة شخصيات كبيرة من تكتمه موت عمر ألكثر
من عامين.
ويمكن لهذا الصراع أن يقسم طالبان ويهدد محادثات السالم الوليدة مع حكومة
كابول إلنهاء  13سنة من الحرب التي بدأت بحملة قادتها الواليات المتحدة في
أعقاب الهجمات التي تعرضت لها البالد في  11أيلول عام .2001
ومنذ تنصيب منصور زعيما ً للحركة والذي أعلنه مجلس قيادة طالبان ومقره
كويتا في باكستان بادر عدد من كبار األعضاء بشجبه وكان من بينهم شقيق عمر.

مقتل ع�سكريين اثنين في تفجير عبوة نا�سفة جنوب �شرقي تركيا
لقي عسكريان مصرعهما وأصيب آخ��ران بتفجير عبوة
ناسفة أم��س أثناء م��رور عربة عسكرية بمحافظة شرناق
جنوب شرقي تركيا.
وتشتبه السلطات بوقوف مسلحي حزب العمال الكردستاني
وراء تفجير العبوة التي ُزرعت إلى جانب أحد الطرق في محيط
بلدة أراكوي .وبعد وقوع التفجير ،أطلق مسلحون النار على
العسكريين من األسلحة الخفيفة ومدافع الهاون.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ش��ن الجيش التركي عملية خاصة في
المنطقة لمالحقة المهاجمين ،بدعم من سالح الجو ،في حين
أطلقت الشرطة التركية عملية جديدة في اسطنبول لمالحقة
المتطرفين ،حيث دخل رتل من قوات الشرطة والقوات الخاصة
حي غازي عثمان باشا ،حيث تجرى المداهمات.
وذكرت قناة «سي أن أن ترك» أن العملية تستهدف بالدرجة
األولى نشطاء حزب «جبهة التحرر الشعبي» الذين يشتبه
بضلوعهم في ارتكاب عدد من العمليات اإلرهابية الخطيرة.
وتستمر حمالت المداهمة في تركيا لألسبوع الثالث على
التوالي على خلفية تصعيد المواجهة بين السلطات التركية
من جهة و«ح��زب العمال الكردستاني» و«جبهة التحرر
الشعبي» من جهة أخرى ،وبعد اشتباكات أجريت األسبوع
الماضي على الحدود بين حرس الحدود وعناصر من تنظيم

«داعش» اإلرهابي.
وأسفرت عمليات المداهمة في مختلف محافظات البالد
حتى اآلن عن اعتقال أكثر من  1300عنصر من «حزب العمال
الكردستاني» و«جبهة التحرر الشعبي» و«داع��ش» ،بينهم
عدد كبير من األجانب.
وفي مناطق عدة باألراضي التركية تستمر االشتباكات
بين الجيش وال��درك التركيين من جهة ومتمردين أك��راد من
جهة أخرى .وفي محافظة ديار بكر أطلق مجهولون النار على
مديرية األمن في دائرة كولب .ولم يسفر الهجوم عن سقوط
ضحايا ،لكن السلطات أطلقت عملية واسعة النطاق إللقاء
القبض على المهاجمين ،ودعت السكان المحليين إلى عدم
مغادرة منازلهم .وفي محافظة ماردين جنوب تركيا أصيب
شخص بجروح نتيجة تفجير سيارة مصفحة للشرطة الليلة
الماضية.
كما تعرض خط الغاز الرئيسي في محافظة قرص التركية
لعملية تخريبية ،إذ وقع تفجير بمنطقة «صاري قاميش» ما
تسبب بوقف تدفق الغاز إلى المدن والمناطق المجاورة.
وفي محافظة أغري شرق البالد ،تمكنت السلطات من إحباط
هجوم مماثل ،إذ تم تفكيك عبوة ناسفة زرعت على خط الغاز
الذي يمر بأراضي المحافظة.

قال إعالمي خليجي
إنّ مصدر تسريب
الروايات الصحافية
عن اللقاء الذي جمع
ولي ولي العهد
السعودي محمد
بن سلمان برئيس
مجلس األمن الوطني
السوري اللواء علي
المملوك هو مكتب
ولي العهد السعودي
محمد بن نايف ،وذلك
في إطار المواجهة
بين األخير وبين
محور الملك ونجله.
وأشار اإلعالمي
الخليجي إلى أنّ
وزيرا ً لبنانيا ً لعب
دورا ً ما في التسريب.

