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من يوقف حرق وذبح وقتل
�أبناء فل�سطين والأمة؟
} راسم عبيدات
مسلسل الحرق وال��ذب��ح وال�م��وت بحق أبناء فلسطين واألمة
متواصل ،والنبكة الفلسطينية متواصلة أيضاً ،ويبدو أنه بفضل
ح��روب التدمير ال��ذات��ي العربي وال �ع��دوان المستمر على األمة
العربية ،استتبعتها نكبات عربية على نحو أشد وأوس��ع ،الموت
والدمار منتشر في كل العواصم التي اجتاحها ما يسمى بـ«ثورات
الربيع ال�ع��رب��ي» ،وال �ن��اس تف ّر هائمة على وجوهها م��ن الموت
من أجل البقاء على الحياة ،وليس من أجل عيشة آمنة ،في ليبيا
وال�ع��راق وس��وري��ة واليمن ،وال�ف��رار من رائحة الموت والدمار،
ليس نحو ال�ب�ل��دان ال�ت��ي ساهمت وش��ارك��ت ف��ي تدمير بلدانهم
بأموالها ونفطها ،فهي التي وعدتهم بالحرية والديمقراطية واللبن
والعسل ،ترفض استقبالهم وتوفير العيش الكريم لهم ،بل تجاه
البلدان األوروب�ي��ة التي كانت عواصمها أرح��م عليهم ،من أبناء
جلدتهم الذين ورطوهم في حروب التدمير الذاتي.
المحتل الصهيوني يطلق العنان لسوائب مستوطنيه لكي
يمارسوا القتل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ،فكانت جريمة خطف
وتعذيب وحرق الفتى الشهيد أبو خضير حيا ً في ،2014/7/2
بمثابة «هولوكست» جديد في القرن الحادي والعشرين ،وفصول
الجريمة البشعة تلك ،لم تغلق ولم تنته ،فالقتلة والمجرمون ما زال
قضاة االحتالل وحكامه يبحثون لهم عن مخرج ،لكي يفلتوا من
العقاب مرة بادعاء ان اثنين من القتلة المجرمين قاصرين وأخرى
بأن المتهم الرئيسي مضطرب ومختل عقليا ً وغير سوي نفسياً،
ول��م يمض ع��ام على تلك الجريمة حتى أق��دم القتلة من سوائب
المستوطنين على جريمة أخرى على حرق عائلة بكاملها في قرية
دوما الفلسطينية ،حتى اللحظة استشهد الرضيع علي الدوابشة
ووالده سعد ولتلتحق بهم األم ريهام ،وليبقى شقيقه اآلخر أحمد
في حالة خطر شديد ،جريمة مكتملة كل أركانها ،ولكن القتلة
ال��ذي��ن يتوعدون بحرق مزيد م��ن أب�ن��اء الشعب الفلسطيني ،ما
زالوا طلقاء يهددون ويتوعدون ،ووزير جيش االحتالل يعالون
حدد العقوبة سلفا ً لهذه الجريمة ،باالعتقال اإلداري لمن ارتكبوا
هذه الجريمة البشعة ،ال هدم بيوت وال طرد وال ترحيل لعائالت
وأس��ر مرتكبيها ،كما هي ح��ال العقوبات الجماعية بحق أسرة
الشهيد غسان أبو جمل منفذ عملية الكنيس اليهودي ،هو وابن
عمه الشهيد عدي أبو جمل.
وجرائم المستوطنين بحق شعبنا ،سبقتها جرائم بحق شعب
كامل في قطاع غزة ،واجه ويواجه أبناؤه الموت كل يوم من خالل
حصار مستمر يدخل عامه العاشر ،وث�لاث ح��روب شنت على
شعب أعزل ألقت فيه طائرات االحتالل مئات األطنان من القنابل
واألسلحة المحرمة دوليا ً لتقتل اآلالف وتشرد عشرات اآلالف
وتبقيهم في العراء من دون مأوى.
في عالمنا العربي مسلسل الذبح والحرق والموت متواصل بال
توقف ،والمشاهد اليومية للقتل والذبح والخراب والدمار ،تؤشر
إلى أن أوطاننا ضاقت بأبنائها ،حيث مخيمات الالجئين السوريين
والعراقيين والليبيين واليمنيين منتشرة في كل دول الجوار في
ظ��روف تفتقر ال��ى أبسط مقومات الحياة البشرية واإلنسانية،
وتمارس كل أشكال االستغالل والتعذيب وامتهان الكرامة بحق
ه��ؤالء الالجئين ،فال عمل بكرامة وال معاملة الئقة ،ناهيك عن
االس�ت�غ�لال الجنسي للنساء وال�ف�ت�ي��ات ،حيث أصبحت تجارة
الجنس والدعارة والقوادة لحساب الباحثين عن اللذة الجنسية
من أغنياء وأثرياء الخليج رائجة ،وينتشر أبناء المخيمات على
األرصفة والطرق والشوارع كباعة متجولين أو متسولين ،بلدان
كانت مزدهرة تنعم باالستقرار واألم��ان ،بل مزدهرة ومتقدمة
اقتصاديا ً قياسا ً بالبلدان العربية األخرى تحديدا ً العراق وسورية،
تحولت الى دول فاشلة يعمها الخراب والدمار.
فقراء اليمن يذبحون ال ذنب لهم سوى أنهم يريدون نظاما ً يعبر
عن أمانيهم وتطلعاتهم ،ويوفر لهم شيئا ً من العدالة االجتماعية،
وينتشلهم م��ن ال�ج��وع والفقر والتخلف ،ويخلصهم م��ن حكام
فاسدين ،هم وعائالتهم ينهبون خيرات وثروات البلد ،ويستولون
على أموالها ،ولكن هناك من ال يريد لهم ذل��ك ،بل يريد أن يبقي
وصايته وسيطرته عليهم بالقوة والنار .وطائرات وجيوش عربية
تهاجمهم كل يوم وتعمل القتل والذبح فيهم ،لم نسمع بها ولم
نراها في معارك الدفاع عن فلسطين أو العزة والكرامة وحماية
السيادة الوطنية العربية ،ال أثناء الحرب العدوانية على لبنان
والمقاومة في تموز  ،2006وال في الحروب الثالث التي شنتها
«إسرائي»ل على قطاع غزة وآخرها في العام الماضي.
أما سورية والعراق المستهدفتان بشكل أساسي في مشاريع
ح ��روب ال�ت��دم�ي��ر ال��ذات��ي وال�ف��وض��ى ال�خ�لاق��ة ،ح�ي��ث الجماعات
التكفيرية والجماعات المتسترة بالدين من «القاعدة» ومتفرعاتها
من «داعش» و«النصرة» و«جند الشام» و«أحرار الشام» و«السلفية
ال�ج�ه��ادي��ة» وغ�ي��ره��ا ،فهي ت�م��ارس القتل بحق المواطنين ممن
تعتبرهم معادين ورافضين لفكرها وعقيدتها س��واء من أتباع
النظام أو غيره ،بأبشع الطرق وبوسائل قتل وحشية وبوهيمية
مبتكرة لم يعرف لها التاريخ البشري مثيالً حتى على يد التتار
والمغول وغيرهم.
وتلك العصابات عملت على ترحيل وتهجير طوائف بكاملها،
كما هي حال مسيحيي العراق وسورية واليزيدية العراقية.
وهربا ً من جحيم الموت والدمار والذبح بطرق وحشية ،خرج
مئات اآلالف إن لم يكن الماليين في رحلة لجوء من بلدانهم الى
البلدان األوروبية ،بعد أن ضاقت بهم بلدان أبناء جلدتهم ،الذين
كانوا يذرفون عليهم دم��وع التماسيح ،ويريدون لهم «الحرية»
و«الديمقراطية» من جحيم وظلم واستبداد أنظمتهم ،في وقت
كانت أموالهم وأسلحتهم من تسفك دماءهم وتدمر بلدانهم.
خ��رج��وا ف��ي رح�ل�ات محفوفة المخاطر ب�ط��رق غير شرعية
طلبا ً للنجاة وغريزة حب البقاء والحياة دفعتهم لذلك ،لكي يقعوا
ضحايا وفرائس في العديد من الرحالت لتجار وقوادين عديمي
الضمير والقيم واألخ�ل�اق ،لكي يغرقوهم ف��ي غياهب البحار،
أو يتخلوا عنهم في منتصف الطريق أو الصحارى ،لكي يموتوا
جوعا ً وعطشاً ،أو التحلل في البرادات المثلجة على الحدود لتتحلل
جثثهم ،أو تتقاذف ش��واط��ئ البحار جثث الغارقين منهم ،كما
حصل مع الالجئين السوريين أخيراً ،أو التوسل لرجال الحدود
األوروبيين من أجل السماح لهم بالعبور والمرور.
معاناة ونكبات فلسطينية وعربية مستمرة ومتواصلة ،قتل
وذبح وحرق وموت مستمر ،والمأساة والطامة الكبرى ،ليست
القتل بأيدي األع��داء ،ولكن عندما يكون ذلك بأي ٍد وأدوات عربية
وب �م��ال ع��رب��ي وس�ل�اح م��دف��وع الثمن م��ن قبل مشيخات النفط
والغاز.
النفط والغاز العربي بدل أن يكونا نعمتين للعرب من أجل إحداث
تنمية ونمو وتطور اقتصادي وتحقيق أوس��ع عدالة اجتماعية
وتقدم علمي وتكنولوجي ،كانا وباالً على هذه األمة أفسدا الثورات
ودم��را بلدانا ً وشعوبا ً بكاملها ،وكانت أول��ى ضحاياهما لبنان،
ومن ثم الثورة الفلسطينية ،واآلن كل بلد حلت عليه لعنة «ثورات»
الربيع العربي ،ليبيا والعراق وسورية واليمن والقائمة تطول.
وال نعتقد بأن مسلسل القتل والذبح والحرق والموت بحق أبناء
الشعب الفلسطيني والعربي ستتوقف قريباً ،من دون أن تكون
هناك صحوة عربية تمكن من سحق حملة هذا المشروع المدمر،
ليس فقط ل�لأدوات المنفذة ،بل لحواضن وممولي تلك األدوات
المجرمة والتكفيرية.
وعندما يستعيد المشروع القومي العربي عافيته ،وتتحقق
أوس��ع حالة وح��دة عربية م�ق��اوم��ة ،يمكن وق��ف مسلسل القتل
والحرق والذبح والموت العربي ،وبما يمكن من تحرير األراضي
العربية المحتلة وفي المقدمة منها فلسطين ،وحينها سيتوقف
القتل والحرق والذبح بحق الشعب الفلسطيني.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

التفاهم النووي وعبث موا�صلة الحرب
} عدي رستم
تتسم استراتيجيات محور المقاومة على مدى سنوات
ما س ُم ّي بـ«الربيع العربي» والتي شكلت سورية ساحة
االش�ت�ب��اك المعقدة فيها ب��ال�ت�ب�دّل وف �ق �ا ً ل �ق��راءة حسابات
موازين القوى والقدرة على تحديد عناصر القوة ونقاط
الضعف ،سواء في المشروع أو في جسم حلف المقاومة،
حيث ك��ان��ت ال �ح��رب على ال��دول��ة ال�س��وري��ة ف��ي ش��ق منها
تشتغل على استنزاف قوة الحلف وصوالً إلى النفاذ لتغدو
مؤشرات االنكسار ترجح كفة الموازين للحلف الذي يقود
الحرب على سورية.
مضي خمس سنوات من الحرب على سورية
اآلن وبعد
ّ
اختلطت األوراق اإلقليمية بالمحلية بالدولية فمن جهة
تقدر إي��ران على ان�ت��زاع التفاهم والتوقيع على البرنامج
ال��ن��ووي ،ل�ك��ن ق��د يشتبه ع�ل��ى ال���رأي ال �ع��ام أنّ الضعف
في التفاوض اإلي��ران��ي األميركي يك ّرس في أنّ إي��ران لم
تطرح الملفات اإلقليمية على طاولة التفاوض بالتزامن مع
التفاوض على برنامجها النووي ،في حين أنّ من يقارب
بعقل ب��ارد وه��دوء يستنتج أنّ التفاهم النووي ُو ّق��ع ،لكن
الملفات العالقة هي بنود شكلية (من تفتيش المنشآت إلى
التحقيق مع العلماء) لعودة إيران وانضمامها إلى الساحة
الدولية ،وأنّ االنتصار اإليراني المد ّوي هو بانتزاع شرعية
البرنامج النووي من دون التط ّرق إلى غيره من الملفات،
ومن جهة أخرى إنّ الحرب السورية هي المفصل المهم في
ك ّل مشاهد الحروب ألهميتها في تحديد مصير الجغرافيا
الجديدة في الشرق األوسط دونا ً عن باقي فصول الحروب

التي تشهدها المنطقة من حرب اليمن ،والتي باتت تحدّد
النفوذ السعودي ،إلى حرب أوكرانيا والتي هي حرب مكانة
ووزن روسيا على المستوى الدولي ،وص��والً إلى حرب
ليبيا والتي هي حرب تواصل امتداد «اإلخوان المسلمين»
بصيغ مختلفة ،لذلك أوقفت مفاوضات بغداد عام 2012
بعد الرفض اإليراني في بحث األزمة السورية على طاولة
التفاهم النووي منعا ً لتحقيق هدف الغرب بفصل إيران عن
سورية ،لتعود و ُتستأنف المفاوضات وتنتهي بانتصار
يضاف إلى رصيد حلف المقاومة.
ألنّ ج��رع��ة التصاعد ف��ي ال��وض��ع ال��دول��ي تتوقف على
امتالك معطيات في الميدان ،لذلك نجد سخونة في المواقف
الدولية ال تق ّل في حماوتها عن االشتباكات التي تجرى في
الداخل السوري لجهة المزيد من التقدّم واالنتصار لثنائية
الجيش العربي السوري والمقاومة اللبنانية ،واالنتقال إلى
إشعال جبهة الزبداني بعد الصراخ النصروي في القلمون
لنجد أنّ األميركي أوجد اللعبة الداخلية المسلحة لتعويض
فشله الناجم ع��ن عجزه ع��ن اختيار ال�ق��رار بالذهاب إلى

زمن حلف الحرب
على �سورية ينفذ...
وتوازنات التفاهم النووي
ت�شكل �أر�ضية المعادالت
المقبلة في المنطقة

حرب ،فاآلن بات ال يستطيع حماية هذه الحركة المسلحة
إال بالذهاب إلى حرب لكنها أيضا ً محكومة بالفشل ،األمر
الذي استدعى تدخالً «إسرائيلياً» في الجنوب السوري عبر
غارات استهدفت القنيطرة لكن «إسرائيل» تدرك جيدا ً أنّ
مستقبلها سيلفه المجهول جراء العبث المفتوح بالتركيبة
السورية وارتكاب حماقة الدخول في حرب ستمت ّد إلى نار
شاملة.
على الجبهة الشمالية ،نجد اس�ت�ع��ارا ً تركيا ً م��ن خالل
كثرة الحديث عن المناطق العازلة في حين نجد لحظات في
التاريخ تتكثف فيها ك ّل عوامل القوة والجبروت واإلرادة
ليصير عندها التاريخ متوقفا ً على ق��رار ،لكن عندما تم ّر
تلك اللحظات من دون أن يكون هناك إال الطريق للصراخ
عاليا ً ندرك جيدا ً أنه مهما تكاملت عناصر القوة بعدها لن
تكون ثمة قدرة على مجرد التفكير في التغيير ،وفي قراءة
التاريخ التركي في األزمة السورية سنجد أنه لم يم ّر لحظة
أفضل من اللحظة التي أُسقِطت فيها الطائرة التركية بقدرة
الدفاعات السورية للجرأة على اتخاذ قرار إنشاء المنطقة
العازلة ،لكنه م ّر بـ«التهديد بالقصف في الزمان والمكان
المناسبين» ألنّ تركيا ق��رأت في دفتر حسابات موازين
القوة أنّ القدرة الرادعة للدولة السورية أعظم من مخيّلة
أردوغان الصغيرة.
زمن حلف الحرب على سورية ينفد ...فالتفاهم النووي
يشكل أرضية المعادالت المقبلة التي ستُق ّرر في المنطقة
وال �ت��ي ستكون محكومة ب�ت��وازن��ات��ه لكونه ي �ح �دّد سقف
االن �خ��راط ف��ي ال�ت�س��وي��ات ليضيف إن �ج��ازا ً آخ��ر لرصيد
االنتصارات المق ّررة ،ما يجعل االتجاه للتسويات الخيار
الوحيد.

قال مسؤول أوروبي
انّ ستة دول أوروبية
ستلحق بإسبانيا
والنمسا وبريطانيا في
االتجاه نحو العالقة
بالدولة السورية
كضمان الستقرار
سورية ووقف تدفق
المهاجرين ،وانّ المانيا
وإيطاليا واليونان في
مقدمة هذه الدول،
وأضاف المسؤول انّ
فرنسا تعيش صراعا ً
بين قادتها السياسيين
وأجهزتها األمنية في
تقدير الموقف الواجب
اتخاذه تجاه سورية،
وخصوصا ً في شأن
التعامل مع قضيتي
اإلرهاب والمهاجرين...

بورو�شينكو يعلن  25ت�شرين الأول موعداً النتخابات محلية

زعماء النورماندي يجتمعون في باري�س في الثاني من ال�شهر المقبل
أكد زعماء دول «رباعية النورماندي» خالل مكالمة
هاتفية بينهم التقدم الملموس الحاصل على طريق وقف
إطالق النار في دونباس ،واتفقوا على اللقاء في  2تشرين
األول المقبل في باريس.
وأفاد موقع الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو بأن
زعماء الرباعية بحثوا خالل المكالمة وضع تنفيذ اتفاقيات
مينسك ونتائج االجتماع الثالثي لمجموعة االتصال وفرق
عملها الفرعية األربع في العاصمة البيالروسية مينسك.
وق��ال الموقع إن «المتباحثين أك��دوا ض��رورة توقيع
وثيقة حول سحب الدبابات ومدافع عيار حتى  100ملم
وقاذفات عيار حتى  120ملم من خط التماس في أقرب
وقت ،بمراقبة نظام وقف إطالق النار والتحقق منه من
قبل خبراء البعثة الخاصة لمنظمة األمن والتعاون في
أوروبا ،فضال عن إقامة نقاط مراقبة دائمة على طول خط
التماس».
من جهة أخرى ،أعلن قصر األليزيه أن الرؤساء األربعة
تطرقوا كذلك خالل المكالمة الهاتفية إلى الموضوع األمني
والجانبين اإلنساني والسياسي للتسوية في جنوب -
شرقي أوكرانيا.
وفي السياق ،أعلن ألكسندرهوغ نائب رئيس بعثة
منظمة األمن والتعاون األوروبي في أوكرانيا أن مجموعة
األمن التابعة لمجموعة االتصال الخاصة بأوكرانيا تعمل
على إعداد اتفاق لسحب األسلحة من شرق أوكرانيا .وقال:
«لم نتنه من العمل حتى اآلن .إن العمل سيستمر ،نحن
نعمل كل يوم».
وكان فالديسالف دينيغو مبعوث «لوغانسك الشعبية»
في مجموعة االتصال الخاصة بتسوية األزمة األوكرانية
قد ق��ال إن المجموعة الفرعية الخاصة بمسائل األمن
التابعة لمجموعة االتصال لم تتمكن حتى اآلن من االتفاق
على صياغة نص وثيقة حول سحب األسلحة من عيار يقل
عن  100مم.
ورحبت مجموعة االتصال الخاصة بتسوية األزمة في
شرق أوكرانيا بالتقدم الحاصل لمجموعة العمل المتفرعة
عنها في مسألة سحب األسلحة من عيار أقل من  100ملم
والدبابات من خط التماس.
وأعلن مارتين سايديك المبعوث الخاص لرئيس منظمة
األمن والتعاون في أوروبا عقب انتهاء جولة المفاوضات
لمجموعة االتصال الخاصة بتسوية األزمة األوكرانية في
مينسك أن «مشاركي مجموعة االتصال رحبوا بحقيقة
إقامة نظام وقف إطالق النار بشكل عام».

وقال سايديك إن «مجموعة االتصال تتوقع أن تمنح
النزعة اإليجابية إمكانا ً لحل المسائل التي تتم مناقشتها
في إطار المجموعات الفرعية الخاصة بمسائل السياسة
واالقتصاد واألمن والمسائل اإلنسانية».
وأخ��ب��ر ب��أن «مجموعة االت��ص��ال دع��ت منظمة األم��ن
والتعاون في أوروبا الى تأمين مراقبة فعالة والتحقق من
نظام وقف إطالق النار» ،الفتا ً الى أن المجموعة الفرعية
للمسائل السياسية ستجتمع يومي  15و 16من الشهر
الجاري لتفعيل العمل.
وكان وزيرا خارجية روسيا سيرغي الفروف وألمانيا
فرانك  -فالتر شتاينماير قد بحثا خالل مكالمة هاتفية
التحضيرات الجارية للقاء ال��وزاري في إط��ار «رباعية
النورماندي».
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم خالل المحادثة
الهاتفية ،التي أجريت اليوم وج��اءت بمبادرة ألمانية،
تبادل وجهات النظر حول آفاق تسوية األزمة في جنوب
شرقي أوكرانيا ،وتم اإلعراب عن «االرتياح لتمكن األطراف
المتنازعة ف��ي األي���ام األخ��ي��رة م��ن الحفاظ على نظام
وقف إطالق النار ،وتأكيد ضرورة اتخاذ خطوات الحقة
لتثبيته».
وأضافت الخارجية أن «الوزيرين بحثا بالتفصيل نتائج

مقتل ع�سكري تركي في والية هاتاي
بق�صف من جانب الحدود ال�سورية
لقي عسكري تركي مصرعه أمس بنيران أطلقت
من الجانب السوري للحدود ،وذلك في والية هاتاي
جنوب تركيا.
وأوضحت إدارة والية هاتاي أن الهجوم وقع فجر
الخميس ،وأسفر عن مقتل جندي بالغ من العمر 21
سنة قرب مدينة الريحانية ،مضيفة أن المنطقة التي
أطلقت منها النيران تعد خاضعة لسيطرة جماعة
مسلحة متحالفة مع «الجيش الحر».
وكان حادث مماثل قد أسفر في تموز الماضي عن
اندالع مواجهة عسكرية بين الجيش التركي ومسلحي
تنظيم «داعش» ،فيما توعدت أنقرة بالعمل بمفردها
على إقامة منطقة آمنة خالية من عناصر التنظيم في
شمال سورية ،وذلك ردا ً على قتل ضابط صف تركي
وإص��اب��ة عسكري ْين آخرين بجروح في قصف عبر
الحدود من قبل عناصر «داعش».
وقد أسفر تبادل إلطالق النار عبر الحدود األسبوع
الماضي بين حرس الحدود التركي في والية كيليس
و«داعش» عن مقتل جندي ،فيما ما زال جندي آخر في
عداد المفقودين .ونقلت وسائل إعالم تركية عن شهود
عيان أن الجندي المفقود موجود في مستشفى تابع
لـ«داعش» في األراضي السورية.
وفي السياق ،لقي شرطي تركي مصرعه وأصيب
 3أشخاص آخرون ،هم شرطيان ومدني جراء هجوم
استهدفهم في والية تونجلي شرق البالد.
وأوض���ح التلفزيون المحلي أم��س أن مسلحين
يعتقدوا أنهم من حزب العمال الكردستاني أطلقوا النار
على عربة نقل مدرعة قرب بوابة مسكن خاص بعناصر
مديرية األمن المحلية .ورد حراس المبنى على مصادر
ال��ن��ار ،كما تم استدعاء وح��دة من ال��ق��وات الخاصة
التابعة للشرطة ،لكن المهاجمين الذوا بالفرار.
وك��ان��ت السلطات التركية أعلنت  4أقضية في
محافظة دي��ارب��ك��ر جنوب شرقي ال��ب�لاد« ،مناطق
عسكرية مغلقة» ،في ض��وء االشتباكات مع حزب
العمال الكردستاني.
وأفاد بيان صادر عن المحافظة أنه تم إعالن مناطق

«س��ي��ل��وان» و«ك��ول��ب» و«دج��ل��ة» و«ليجا» مناطق
عسكرية مغلقة ،لغاية األول من آذار عام  ،2016ما
يعني حظر دخول المواطنين إليها« ،بهدف حماية
أرواح وممتلكات السكان ،ومنع المنظمة اإلرهابية
االنفصالية م��ن وض��ع يدها على بعض األراض���ي،
والحيلولة دون وقوع أعمال شغب» في إش��ارة إلى
حزب العمال الكردستاني.
وكانت القوات األمنية والعسكرية في تركيا ،بدأت
عمليات واسعة ضد مقاتلي حزب العمال داخل البالد
فيما شنت مقاتالت الجيش غارات على معاقلهم شمال
العراق .من جانبه كثف الحزب هجماته ضد القوات
التركية في خطوة أدت إلى توقف مباحثات السالم
بين أنقرة واألكراد ،للتوصل إلى حل للمسألة الكردية.
وحذر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لألكراد من
أن إجراء االنتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 1
تشرين الثاني المقبل ،أمر يزداد صعوبة مع تدهور
الوضع األمني في البالد.
وكانت عملية السالم مع المتمردين األك��راد التي
أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في عام  ،2012قد
انهارت في تموز الماضي ،بعد أن شن حزب العمال
الكردستاني سلسلة من الهجمات االنتقامية ردا ً على
الهجوم االنتحاري في مدينة سروج الحدودية مع
تركيا والذي أسفر يوم  10تموز عن سقوط أكثر من 30
قتيالً في صفوف مجموعة نشطاء مناصرين لألكراد.
وفي هذا السياق أعلن حزب الشعوب الديمقراطي
على لسان رئيسه صالح الدين دمريطاش خالل مؤتمر
صحافي في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية:
«يبدو أن إجراء االنتخابات أمر يزداد استحالة نظرا ً
للوضع األمني في المنطقة» ،مضيفاً« :إننا نريد إجراء
هذه االنتخابات ،لكننا نريد أن تتحسن الظروف في
المنطقة قبل االقتراع».
وكانت متشددون قوميون قد هاجموا مقر الحزب
في اسطنبول بعد تظاهرة حاشدة لهم أول من أمس.
ونشر الحزب شريط فيديو يظهر مقره وهو مشتعل
بعد إضرام النيران فيه من قبل قوميين.

االجتماع الجديد الذي انتهى أمس في مينسك لمجموعة
االتصال ومجموعات العمل الفرعية حول أوكرانيا ،حيث
تم بحث مسائل التنفيذ الفعلي لجملة ق��رارات مينسك
المتخذة يوم  12شباط من هذا العام».
وبينت ال��وزارة أن الوزير «سيرغي الف��روف أكد بهذا
الصدد ضرورة تنفيذ كييف الفعلي لإلصالح الدستوري،
م��ع تثبيت ال��وض��ع ال��خ��اص ل��دون��ب��اس ،واالت��ف��اق مع
دونيتسك ولوغانسك على أشكال االنتخابات المحلية
فيها».
وذك��رت أنه «تم تبادل اآلراء حول سير التحضيرات
للقاء الوزاري المقرر عقده آخر األسبوع الجاري في برلين
في «إطار النورماندي» ،باإلضافة إلى «بحث بعض بنود
العالقات الروسية  -األلمانية».
إلى ذلك ،أكد الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو أن
أوكرانيا ستبقى دولة موحدة .وأعلن أنه وقع مرسوما ً
حول إجراء انتخابات محلية «ديمقراطية وشفافة» في
البالد في  25تشرين األول.
وقال بوروشينكو في اجتماع لمجلس التنمية اإلقليمية
في كييف« :أوكرانيا كانت وستبقى دولة موحدة .ونحن
ل��ن نغير النظام ال��م��وح��د» ،مضيفا ً أن «إق��ام��ة النظام
الالمركزي ال عالقة له بالفدرالية ،أنا ال أقبل بالالمركزية

في مجاالت ال��دف��اع ومكافحة الفساد وحماية حقوق
وحريات المواطنين والقطاع العسكري».
وأكد الرئيس األوكراني أن معظم األوكرانيين ( 74في
المئة بحسب استطالعات الرأي األخيرة) يؤيدون إصالح
النظام السياسي وإقامة نظام المركزي في البالد ،إال أن
هذا اإلص�لاح يتطلب دراس��ة تفصيلية وتوضيحات من
أجل «حماية األوكرانيين» من االستفزازات والسياسيين
الشعبويين.
وأعلن بوروشينكو أنه سيوقف عملية تعديل الدستور
األوكراني بشأن ال مركزية الدولة في حال إفشال الهدنة
في دونباس بشرق البالد ،قائالً «سأصدر مرسوما ً حول
األحكام العرفية أو فرض حالة الطوارئ وسأحيله إلى
البرلمان من دون أي تردد إذا اقتضت الضرورة ذلك».
وأكد الرئيس األوكراني أن اتفاقات مينسك تنفذ ألن
الهدنة تسود في الجبهة بمنطقة النزاع ألول مرة منذ عام
ونصف عام ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى ض��رورة تعزيز
الجيش األوكراني واالستعداد لخرق الهدنة والتقدم في
أي وقت.
واستبعد بوروشينكو إمكان إدخال تعديالت جديدة في
قانون «الوضع الخاص» لمنطقة دونباس ،مشيرا ً إلى أن
الجزء األكبر من مواد هذا القانون معلق اآلن وأن مفعولها
يمكن أن يسري مجددا ً بعد إجراء انتخابات محلية في
بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وفقا ً
للقوانين األوكرانية وتحت مراقبة منظمة األمن والتعاون
في أوروبا وبعد استعادة سيطرة كييف على كامل الحدود
األوكرانية الروسية.
وأكد الرئيس األوكراني أنه قد وقع مرسوما ً حول إجراء
«انتخابات محلية ديمقراطية وشفافة» في  25تشرين
األول ،موضحا ً أن االنتخابات ستجرى على أساس «قوائم
مفتوحة» ،أي أن ذلك سيجعل «تجارة المقاعد» النيابية
أمرا ً مستحيالً.
ويرى بوروشينكو أن االنتخابات المحلية األوكرانية
يجب أن تجرى في مناطق البالد كافة ،باستثناء تلك
البلدات التي تقع على خط المواجهة والتي يوجد هناك
خطر تعرضها لقصف عشوائي.
وأضاف أن السلطات األوكرانية لن تتمكن من ضمان
أمن المواطنين في تلك البلدات أثناء االنتخابات ،مؤكدا ً أن
البرلمان سيحدد موعدا ً إلجراء انتخابات جديدة في تلك
المناطق بعد تحقيق استقرار الوضع األمني هناك.

نتنياهو في لندن وتظاهرات راف�ضة لزيارته
وص��ل رئ��ي��س وزراء ك��ي��ان العدو
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو أمس
إلى لندن للقاء نظيره البريطاني ديفيد
كاميرون ،فيما شهدت عاصمة المملكة
تظاهرات رافضة لزيارته.
وت��أت��ي زي���ارة نتنياهو الرسمية
لبريطانيا في وقت يواجه فيه ضغوطا ً
دبلوماسية بشأن المستوطنات في
الضفة الغربية وجهود السالم المتوقفة
مع السلطة الفلسطينية.
وص��رح نتنياهو لدى وصوله إلى
العاصمة البريطانية ب��أن الزعيم
اإليراني علي خامنئي «يقضي بنفسه
على أوهام مؤيدي االتفاق النووي من
خالل تصريحاته المعادية للواليات
المتحدة» ،وتأكيده أن بالده تريد إبادة
«إسرائيل».
وك������ان م���ت���ظ���اه���رون م���ؤي���دون
للفلسطينيين وآخرون لـ«إلسرائيليين»
قد تواجهوا أمام مقر رئيس الحكومة
البريطانية في داونينغ ستريت قبيل
وص��ول نتنياهو إل��ى ل��ن��دن .ورددوا
هتافات مثل «أوق��ف��وا نتنياهو» أو
«مجرم حرب» فيما كتب على اليافطات
التي رفعوها «قاتل األطفال».
وقد وقع أكثر من  108آالف شخص
عريضة على موقع البرلمان البريطاني
اإللكتروني تطالب باعتقال رئيس
وزراء العدو بتهمة ارتكاب «جرائم
ح��رب» وخصوصا ً خ�لال ح��رب غزة
األخيرة.
وردت الحكومة البريطانية رسميا ً
مؤكدة أن رؤساء الدول الزائرين لديهم
حصانة من المالحقة القضائية ،في
حين وصفت السفارة «اإلسرائيلية»
في لندن العريضة بأنها «دع��اي��ة ال
معنى لها».
وفيما يقوم نتنياهو بأول زيارة له

إلى بريطانيا منذ مشاركته في دفن
رئيسة ال����وزراء ال��راح��ل��ة مارغريت
تاتشر ف��ي  ،2013ت��واج��ه حكومة
االحتالل ملفات عدة ساخنة.
حيث دعت  16دولة أوروبية بينها
بريطانيا إل��ى تطبيق ق��ان��ون ينص
على وضع ملصقات على المنتجات
المصنعة ف��ي مستوطنات الضفة
الغربية وال��ق��دس الشرقية وهضبة
الجوالن السورية وجميعها مناطق
محتلة منذ عام .1967
فيما ت��واص��ل «إس��رائ��ي��ل» حملتها
الدبلوماسية ضد االتفاق حول الملف
النووي اإليراني الذي أبرم بين طهران
والقوى الكبرى في  14تموز الماضي.
يذكر أن األم��م المتحدة ق��د قبلت
فلسطين كعضو في محكمة الجنايات
الدولية في كانون الثاني الماضي،
استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في
إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة
الفلسطينية لنيل االعتراف بها دولياً،
بعد فشل المفاوضات المباشرة مع
«إسرائيل».

وقد أب��دت «إسرائيل» منذ البداية
معارضة شرسة للفكرة خشية مواجهة
مواطنيها بقضايا دولية ،وللحيلولة من
دون تعزيز الوضع الدولي لفلسطين
على خلفية هذا النجاح.
وبعد إعالن الفلسطينيين توقيعهم
على اتفاقية روم��ا ،ردت «إسرئيل»
ب��وق��ف ت��ح��وي��ل أم�����وال ال��ض��رائ��ب
الفلسطينية إلى رام الله ،ما أدى إلى
تعميق األزم��ة المالية التي تمر بها
الضفة الغربية.
لكنها أعلنت أواخر آذار تخليها عن
هذا القرار استجابة لتوصيات وزارة
الدفاع والقوات المسلحة وجهاز األمن
ال��داخ��ل��ي (ال��ش��اب��اك) ،ن��ظ��را ً لوجود
مخاوف من استمرار زعزعة االستقرار
وموجة جديدة من العنف في الضفة
الغربية بسبب األزمة المالية.
وك��ان وزي��ر الخارجية الفلسطيني
ري��اض المالكي ،ق��دم أواخ��ر حزيران
الماضي ب�لاغ دول��ة فلسطين األول
إلى مكتب المدعية العامة في محكمة
الجنايات الدولية ضد «إسرائيل».

