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تنوعت العناوين التي تناولتها وسائل اإلعالم العالمية
في اليومين الماضيين.
التطورات السياسية واألمنية في المنطقة ال سيما
في سورية والعراق ،كانت الملف األبرز ،حيث أثارت
تصريحات وزير الخارجية األميركي جون كيري ،حول
أهمية الحوار مع الرئيس السوري بشار األسد ،فرأى
الصحافي المصري مجدي الدقاق ،إن رغبة الجانب
األميركي في بدء مناقشات حول حل األزمة السورية
هو انتصار للرؤية الروسية ،وللشعب السوري وتراجع
للرؤية ،التي كانت تريد أن تسقط الدولة السورية وتستبعد
الرئيس بشار األسد من أي حل سياسي لألزمة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية الهندي السابق كانوال
سيبال أن الواليات المتحدة ودول الغرب تتبع سياسة
ممنهجة لتغيير األنظمة في سورية في شك ٍل خاص
والشرق األوسط وشمال أفريقيا في شك ٍل عام من خالل
شن الحروب ودعم التنظيمات اإلرهابية لتحقيق ذلك.
وأكد المتحدث باسم الحشد الشعبي في العراق كريم
النوري ،أن األوضاع الميدانية في ساحات القتال ضد
تنظيم «داعش» اإلرهابي ال تزال تحت سيطرة القوات
المشتركة وأن المعارك تتجه ألخذ سياق السيطرة ووضع
نقاط الصد.
االنتخابات الرئاسية األميركية كانت أيضا ً مادة للنقاش،
حيث بدأ التنافس بين الرؤساء على استعطاف واستمالة
المسلمين في الواليات المتحدة لضمان أصواتهم في
االنتخابات المقبلة ،فقد أعلن المرشح الرئاسي دونالد
ترامب ،أنه يحب المسلمين وسيفكر بترشيح مسلم في
إدارته في حال فوزه بالرئاسة.

ترامب لـ«�سي اأن اأن» :اأحب الم�سلمين
و�ساأفكر بتر�سيح م�سلم باإدارتي
قال الملياردير األميركي ،دونالد ترامب ،المرشح الجمهوري
البارز لالنتخابات األميركية ،إنه «يحب المسلمين ويعتقد أنهم
أشخاص رائعون» وذلك في رد على سؤال أتى في أعقاب ضجة
كبيرة نالت من المرشح لعدم اإلجابة عن سؤال يتمحور حول أن
«أميركا تواجه مشكلة هي اإلسالم وأين ومتى سنتخلص منهم؟».
وفي رد على سؤال حول كون اعتبار أن األميركيين الذين يعتنقون الديانة اإلسالمية يعتبرون جزءا ً مهما ً
من نسيج المجتمع في الواليات المتحدة األميركية ،فقال ترامب« :بالطبع ،ال شك في ذلك».
وأضاف« :أنا أحب المسلمين وسأفكر بترشيح مسلم في إدارتي في حال فوزي بالرئاسة».

الدقاق لـ«�سبوتنيك»� :سمود �سورية
وحلفائها هزم الروؤية الأميركية
رأى رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» األسبق ،مجدي الدقاق ،إن
رغبة الجانب األميركي في بدء مناقشات حول حل األزمة السورية
هو انتصار للرؤية الروسية ،بل وانتصار ايضا ً للشعب السوري
وت��راج��ع للرؤية ،التي كانت تريد أن تسقط ال��دول��ة السورية
وتستبعد الرئيس بشار األسد من أي حل سياسي لألزمة.
وأضاف الدقاق أنه «يمكن أن تأتي حلول جديدة ،على سبيل المثال ،انعقاد مؤتمر دولي تقوده الرؤية
الروسية إلنقاذ سورية من الحرب الدائرة منذ سنوات ،فمجرد رغبة األميركيين في إجراء مناقشات هو
انتصار للشعب السوري وأيضا ً انتصار لفكرة عدم التدخل في السيادة الوطنية ألي دولة .فصمود الشعب
السوري والدعم الروسي وبعض القوى االقليمية لسورية ساعدا كثيرا ً على أن تهزم الرؤية األميركية في
إسقاط الرئيس بشار األسد ،كما فعلوا في ليبيا وبعض الدول األخرى.
وأكد أن التعبير القديم هو األصح وهو أن «اإلمبريالية األميركية ال تنتصر» .فاألميركيون ينسون ما حدث
في فيتنام ،وال يرون ما يحدث اآلن ،فأميركا ترضخ وتعود لعالقاتها مع قوة بعد حصار دام نصف قرن على
الثورة الكوبية.
ورأى الخبير أن األميركيين سوف يحاولون مرة أخرى في دول كثيرة بالمنطق نفسه ،حيث أن الغباء
السياسي يقود السياسة األميركية الخارجية .فهم يتعاملون بنوع من الغباء والكبرياء واالستكبار مع
الشعوب ،وكل مرة يتلقون درساً ،ولكن ال يستفيدون منه.

النوري لـ«فار�س» :الأو�ساع الميدانية
تحت �سيطرة القوات الم�ستركة

�سيبال لـ«راجيا �سابها الهندية»:
الغرب يتحمل م�سوؤولية ما يجري في �سورية

أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي في العراق كريم النوري ،أن
األوضاع الميدانية في ساحات القتال ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي
ال تزال تحت سيطرة القوات المشتركة وأن المعارك تتجه ألخذ سياق
السيطرة ووضع نقاط الصد.
وأوضح النوري أن «الهدف اآلن هو أخذ سياق السيطرة على بعض األهداف ووضع نقاط الصد لمنع
وتفادي دخول أي عجالت مفخخة من قبل الدواعش بخاصة أن هذه الظاهرة بدأت تنشط في الفترة األخيرة
باعتبارها السالح األقوى لهم على مستوى الجبهات».
ووفقا ً للنوري فإن «المحور الغربي في محافظة األنبار يشهد سيطرة للقوات المشتركة على منطقة العنكور
باتجاه منطقة الملعب جنوب شرقي الرمادي وهناك سيطرة باتجاه الجامعة».
وأضاف« :إن حي التأميم ال يزال ينتظر تحقيق تقدم فيه ليكون المربع الحكومي تحت السيطرة كونه على
بعد  2كلم أو أقل».
وأكد أن «الجسر الياباني شمال غربي الفلوجة تمت السيطرة عليه وهناك تقدم في المنطقة في محاولة
شل حركة داعش وتقطيع أوصاله في المنطقة ،أما في بيجي فال تزال قطعات تسيطر على المناطق المهمة
وتعمل على تطهير الطريق المؤدي الى جامع الفتاح وبقية المناطق المسيطر عليها في محيط الصينية ،كما أكد
النوري أن الدواعش محاصرون في شمال المصفى الذي لم يبق منه سوى  40في المئة تحت سيطرتهم».
وطمأن النوري بأن «سعي القوات المشتركة الى احراز التقدم والنصر في كل هذه الجبهات ،ال تزال مستمرة
واألمن في بغداد خطر أحمر ويبقى بعيدا ً من الدواعش ونحن نطمئن البغداديين بذلك».

أكد وكيل وزارة الخارجية الهندي السابق كانوال سيبال أن
الواليات المتحدة ودول الغرب تتبع سياسة ممنهجة لتغيير األنظمة
في سورية في شك ٍل خاص والشرق األوسط وشمال أفريقيا في شك ٍل
عام من خالل شن الحروب ودعم التنظيمات اإلرهابية لتحقيق ذلك.
وقال سيبال إن «دول الغرب والواليات المتحدة تتحمل مسؤولية ما يحدث في سورية من دمار وخراب
وتشريد ،الفتا ً إلى أن «هدف هذه الدول الرئيسي هو زرع الفتن والتطرف وحالة عدم االستقرار في سورية على
غرار ما حدث في العراق وليبيا».
واعتبر سيبال أن «سياسة الدول الغربية كانت منذ البداية تريد تغيير النظام الشرعي في سورية ألن بقاءه
ليس من مصلحتهم حيث قاموا بإرسال اإلرهابيين والسالح والعتاد إلى سورية من دون أن يتحدث أحد عن ذلك
فيما يتم توجيه األنظار إلى ما تقدمه روسيا من مساعدات للحكومة السورية الشرعية والذي يتم وفق القانون
الدولي ،مشددا ً على ضرورة أن تلعب روسيا دورا ً مهما ً في حل األزمة في سورية.
ولفت الدبلوماسي الهندي إلى أن «دول الغرب تنتهك القوانين الدولية من خالل شنها هجمات داخل األراضي
السورية من دون تنسيق مع الحكومة السورية في حين أن روسيا تتصرف بمسؤولية تجاه األوضاع في
سورية والشرق األوسط».
وأشار سيبال إلى ضرورة إجراء حوار بين الدول الكبرى إلنهاء األزمة في سورية والتعاون مع روسيا
والصين« ،ألنه لن يكون بإمكان الدول الغربية نزع فتيل األزمات في العالم من دون التعاون المتساوي مع
بقية الدول».

حمل ( ...تتمة �ص)1
ظريف ّ
ب -الشمال :الفوعة ،كفريا ،بنش ،تفتناز ،ﻃعوم،
معرة مصرين ،مدينة إدلب ،رام حمدان ،زردنا،
شلﺦ.
 3ـ خروﺝ كامل المقاتلين من بلدة الزبداني مع
الراغبين بالخروﺝ من عائالتهم من منطقة الزبداني.
 4ـ الوجهة الوحيدة لخروﺝ كافة الشرائح من
منطقة الزبداني (مسلحين  -جرحى  -عوائل) هي
إدلب حصراً.
 5ـ تعمل حكومة إيران مع الحكومة اللبنانية
على إخراﺝ عائالت الزبداني التي هربت بطريقة
غير قانونية إلى لبنان وإعــادتـهــا إمــا إلــى سورية
مباشرة أو إلــى تركيا ،شرط أن يكون العدد بين
أربعين وخمسين عائلة فقط ،وأن يت ّم ذلك خالل
المرحلة األولى.
 6ـ خروﺝ الراغبين من النساء واألﻃفال دون
الﺜامنة عشر والرجال فوق الخمسين من الفوعة
وكفريا بحيث ال يزيد العدد على عشرة ﺁالف مواﻃن
سوري.
 7ـ خروﺝ كامل الجرحى قيد العالﺝ في الفوعة
وكفريا على أن يحتسب الذين تمكن معالجتهم في
الفوعة وكفريا حال خروجهم من سقف العشرة
ﺁالف.
 8ـ التعهد وااللتزام بإﻃالق سراﺡ  500معتقل
من سجون الدولة بعد إنجاز المرحلة االولى والبدء
بمحادثات المرحلة الﺜانية ،وتفصيل هذا العدد 325
امرأة  25حدثا ً  150رجالً من دون االلتزام بأسماء
محددة أو مناﻃق معينة ،على أن تكون تواريﺦ
اعتقالهم سابقة لـ .2015/7/1
 9ـ تعتبر الساعة الصفر لسريان وقف إﻃالق
النار وقت البدء بتنفيذ المرحلة االولى.
 10ـ يشمل وقف إﻃالق النار األمور التالية
وااللتزام من الطرفين:
أ  -وقف كامل العمليات العسكرية وإﻃالق النار
من داخل مناﻃق «التهدئة» إلى خارجها ،ومن خارجها
إليها.
ب  -وقف الطيران الحربي والمروحي ،بما في
ذلك إلقاء المساعدات من الطيران المروحي.
ﺝ  -وقف أي تحصين للدشم والمق ّرات على الخط

األول من الجبهة.
د -وقف أي تقدّم في المناﻃق الفاصلة على خطوط
التماﺱ.
 11ـ تشمل التهدئة إضافة إلى وقف إﻃالق النار
إيقاف الخطوات العدائية كﺈغالق الطريق اإلنساني
إلى الفوعة وكفريا ،أو إغالق منافذ مضايا وبقين
وسرغايا.
 12ـ يتم خروﺝ المسلحين من بلدة الزبداني
بالسالﺡ الفردي الخفيف مع الجعب وحقيبة كتف
واحدة (ال تحتوي سالحا ً أو ذخائر).
 13ـ الفردي الخفيف المسدﺱ ،وأحد األسلحة
التالية« :البندقية
بﺄنواعها ،القناصات بﺄنواعها ،رشاش ،PKC
قاذف  RPGمع الوحدة النارية لها.
 14ـ يتم تدمير السالﺡ الﺜقيل في منطقة
الزبداني.
 15ـ يتم تنفيذ االتفاق برعاية وإشراف وحضور
األمم المتحدة.
 16ـ يضمن كل ﻃرف األمن والسالمة خالل سير
العمل داخل مناﻃق سيطرته.
 17ـ تم االتفاق على أن تكون نقطة التسليم
والتسلّم للداخلين إلى منطقة إدلب أو الخارجين منها
هي بلدة مورك ،أما في الزبداني فيت ّم االتفاق على
نقطة من خالل ضباط االرتباط من الطرفين.
 18ـ يتم خالل  48ساعة من تاريﺦ الموافقة على
الوارد أعاله التحضير اللوجستي لبدء تنفيذ االتفاق.
 19ـ ال يشمل هذا االتفاق خروﺝ مسلحي مضايا،
ولكن يسمح بإخراﺝ الجرحى مــن ذوي الحاالت
الصعبة الذين ال يمكن عالجهم داخل مضايا ويحدّد
ذلك من خالل الهالل األحمر تحت إشراف األمم
المتحدة.
 20ـ عوائل مسلحي الزبداني الراغبين في
الخروﺝ :يشمل كافة العوائل الراغبة بالخروﺝ
المتواجدة في الزبداني ومضايا وبقين وسرغايا.
 21ـ بعد احتساب العدد اإلجمالي الذي سيخرﺝ
من الفوعة وكفريا (نساء  -أﻃفال  -عجز  -جرحى)
والزبداني (جرحى  -مسلحين  -عوائل) يت ّم تحديد
دفعة من المنطقتين بما يتناسب واألعداد المحددة

يا قادة فل�سطين ( ...تتمة �ص)1
وتكون نقطة مورك هي نقطة التبادل باالتجاهين.
 22ـ يتم دخول فريق ﻃبي إلى الفوعة وكفريا
(تحدّده األمم المتحدة) لتحديد الجرحى الذين يمكن
عالجهم داخل الفوعة وكفريا ويرغبون بالخروﺝ
الحتسابهم ضمن سقف العشرة ﺁالف.
 24ـ يتم تشكيل مجموعة عمل تشمل مندوبا ً من
األمم المتحدة ومندوبـا ً من إيران ومندوبـا ً من ﻃرف
المسلحين ،تعتبر مرجعية لمتابعة تنفيذ االتفاق وح ّل
أي مشاكل قد تطرأ ويتواجد مندوبو األمم المتحدة
وإيـ ــران في دمشق ويكون التواصل مع مندوب
المسلحين.
 - 25مع انتهاء المرحلة األولى ،تبدأ المرحلة
الﺜانية التي تشمل إﻃالق سراﺡ الـ 500معتقلة
ومعتقل ،وتﺜبت هدنة لمدة  6أشهر في المناﻃق التي
ذكرت في البند رقم  ،2وتت ّم مناقشة تفاصيل الهدنة
وﺁليات ضبطها أثناء اللقاء وجها ً لوجه.
وتشير المصادر القريبة مــن جــو التفاوض إلى
أن اإليرانيين قالوا للمسؤولين األتــراك أنّ األمور
الـمـيــدانـيــة وص ـلــت لـلـخـطــوط الـحـمــر ال ـتــي لــن تقبل
بـهــا إي ـ ــران ،ول ـيــس مــن مصلحة أح ــد فــي المنطقة
ارتكاب مجازر في الفوعة ،قد تجلب عشرات ﺁالف
الغاضبين إلــى ســوريــة .وأعــرب الوفد اإليــرانــي عن
قلقه من الوجود السعودي القوي في معركة الفوعة
وفــي «جيش الفتح» ،عبر الشيﺦ السعودي عبدالله
المحيسني الــذي ه ـدّد علنا ً في شريط مصور على
اليوتيوب بقتل رجال الفوعة وكفريا وسبي النساء،
وقالت المصادر إن هذه الهدنة لها فرص كبيرة للحياة
بسبب الوضع الحرﺝ في الفوعة.
وأشارت مصادر ميدانية في البلدة في اتصال مع
«البناء» إلى أن تلة الخربة و 70في المئة من الصواغية
سقطت بيد «جيش الفتح» التكفيري ،أمــا في الجهة
الجنوبية عند دير الزغب فلم يحصل أي تغيير مه ّم
وبقيت المحارﺱ على حالها ،وقد استهدف محرﺱ
ذو الفقار االستراتيجي بعبوة ناسفة عبر نفق حفر
تحته لكن المدافعين عن الفوعة كانوا محتاﻃين لألمر
وانسحبوا بعدما شعروا بحفر تحت األرض وما لبﺜوا
أن رجعوا إليه بعد التفجير.

نضال حمادة

الخروﺝ من الحالة الكارثية التي يرزﺡ تحتها الوضع الفلسطيني،
يتطلّب استعادة مركزية القضية .استعاد ُة المركزية تتطلب استعادة
الوحدة الوﻃنية داخل الكيان الفلسطيني المتمﺜل بمنظمة التحرير
الفلسطينية .وال سبيل إلى النهوض بك ّل هذه المهام االستراتيجية
التاريخية إالّ بتحرير المنظمة من أثقال السلطة ،أي من «النظام»
الفلسطيني المغلول والمشلول والعاجز عن مواجهة التحديات غير
المسبوقة التي تواجه القضية والكيان معاً.
لقد فشلت جميع ال ـم ـحــاوالت لمصالحة الفصائل الفلسطينية
ودفعها ،مجتمع ًة ،إلى استعادة الوحدة الوﻃنية الفلسطينية .ال يبقى،
إذاً ،إالّ أن يعود القادة الفلسطينيون ،بعضهم في األق ّل ،إلى الشعب
الفلسطيني بما هو حارﺱ القضية ومستودع القدرة على النهوض
والتصحيح وإع ــادة البناء والتفعيل .ال ـقــادة الـﺜــوريــون مطالَبون،
بالتعاون مع قياديين شعبيين ﺁخذين بالتكاثر والتعاضد ،بدعوة
الجماهير الساخطة على جمود الـقـيــادات «الرسمية» وشللها إلى
االعتصام في مقار منظمة التحرير ،كما في مقار الفصائل المنضوية
تحت لوائها أو الناشطة خــارﺝ إﻃــارهــا ،داخــل الوﻃن المحت ّل وفي
عــالــم الـشـتــات ،لمطالبة قــادة منظمة التحرير والسلطة وقيادات
سائر الفصائل ،تحت ﻃائلة تدويم االعتصام ،بــ ِ «إسـقــاط النظام»
الفلسطيني .ذلك يكون ِباتخاذ التدابير اآلتية:
أوالً ،إحياء اإلﻃــار القيادي المعروف ِباسم «لجنة تفعيل منظمة
التحرير» المنبﺜقة من «إعــالن القاهرة» العام  ،2005التي لم تجتمع
إالّ مرة واحدة ،وإعادة تشكيلها بقياديين كفوئين من الصف األول في
جميع الفصائل والهيئات والنقابات وميادين الحياة الفلسطينية ،بعيدا ً
عن المحاصصة والمقاسمة في توزيع مقاعد التمﺜيل ،على أساﺱ أنّ
اتخاذ القرارات الملزمة في «الهيئة القيادية العليا» الجديدة يت ّم بالتوافق
وليس بالتصويت.
ثانياً ،تﺄليف حكومة وﻃنية جامعة من بين أعضاء «الهيئة القيادية
العليا» برئاسة أبو مازن محمود عباﺱ (أو غيره ،في حال رفضه ،ممن
تراه الهيئة مناسباً) لتق ّرر بالسرعة الممكنة:
أ ـ اعـتـبــار الـضـفــة الـغــربـيــة واق ـعــة تـحــت االح ـتــالل «اإلسرائيلي»
المباشر ،وبالتالي إلغاء اتفاق التنسيق األمني المعقود بين السلطات
«اإلسرائيلية» والسلطة الفلسطينية.
ب ـ دعــوة الشعب الفلسطيني إلى مواجهة أعمال االستيطان بك ّل
الوسائل المتاحة ،وال سيما المقاومة المدنية والميدانية.
ﺝ ـ تنظيم المرابطة في األقصى على مدار الساعة ،وتعزيز المواجهة
فــي جميع أنـحــاء الـقــدﺱ والضفة الغربية ،وال سيما مــا يتعلق منها
بمقاومة أعمال االستيطان.
ّ
د ـ تفعيل لجان القدﺱ في الوﻃن المحتل وعالم الشتات ،وال سيما

صندوق دعم القدﺱ ،وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.
ثالﺜاً ،تتولى «الهيئة القيادية العليا» ،بصورة موقتة ،صالحيات
اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ،وتتخذ بالسرعة الممكنة التدابير
اآلتية:
أ ـ رســم سياسة الحكومة الوﻃنية الجامعة وتوجيهها ومراقبة
أعمالها.
ب ـ تﺄليف لجنة تحضيرية مهمتها إعادة النظر بالنظام األساسي
لـمـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر بـغـيــة ت ـحــديــد أس ــس تــﺄل ـيــف الـمـجـلــس الوﻃني
الفلسطيني ،ســواء باالنتخاب أو بالتوافق ،وإج ــراءات دعوته إلى
دورات عــاديــة أو استﺜنائية ،وتـعــديــل الـقــانــون األســاســي للسلطة
لتحديد عالقتها بالمنظمة كي تصبح أداة من أدوات تنفيذ سياستها
وقراراتها.
ﺝ ـ تﺄليف «لجنة التخطيط االسـتــراتـيـجــي» مهمتها إع ــادة النظر
ِباستراتيجية العمل الوﻃني الفلسطيني بعد سقوط اتفاق أوسلو،
وفـشــل مــا يس ّمى «العملية السياسية» مــن خــالل اللجنة الرباعية
وغيرها ،واستشراء أعمال االستيطان من جهة واالعـتــراف األممي
بالدولة الفلسطينية ،ورفع العلم الفلسطيني في األمم المتحدة ،وقبول
عضوية فلسطين في نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية من
جهة أخرى.
د ـ بعد اإلﻃــالع على تقارير اللجنة التحضيرية ولجنة التخطيط
االستراتيجي المن ّوه بهما ﺁنفا ً وبتّهما ،تقوم «الهيئة القيادية العليا»
بــدعــوة المجلس الــوﻃـنــي الفلسطيني إلــى االن ـع ـقــاد خ ــارﺝ الوﻃن
المحت ّل من أجل مناقشة وإقرار ما يكون قد جرى إعداده من تقارير
وتــوص ـيــات وم ـشــروعــات ومـخـطـطــات وإصــالحــات ،بحيث ُينجب
المجلس الوﻃني في اجتماعه االستﺜنائي التاريخي منظمة تحرير
جديدة فاعلة بهيكليتها وقياداتها وأجهزتها واستراتيجيتها ووسائل
عملها ،وذلــك كله فــي إﻃــار صفتها ودورهــا كحركة تحرير وﻃني
تعتمد المقاومة نهجا ً وثقافة.
إنّ ترفيع منظمة التحرير إلى هذا المستوى المرتجى من الرؤية
السياسية ،والتنظيم الف ّعال ،والعمل المقاوم الهادف ال يمكن أن يتحقق
من خالل ﺁليات المنظمة والسلطة في وضعهما المزري الحالي.
وألنّ القوى الحية في الشعب الفلسطيني قــادرة ،بالتﺄكيد ،على
تحقيق المرتجى لها ومنها ،فهي مدعوة إلى االنتفاض ض ّد «النظام»
المتهالك وذلك باالعتصام الجماهيري في مقار منظمة التحرير على
مدى العالم بر ّمته لحمل أهل القرار الفلسطيني في جميع مستوياته
على الرضوخ لمطالبها المحقة.
الرضوخ لقوة المنطق تفاديا ً لمنطق القوة...
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