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عبا�س و�أ�سلوب الح�صار المالي
الأرعن!
} د .فايز رشيد
رئ�ي��س السلطة محمود ع�ب��اس يستعمل أس�ل��وب�ا ً بدائيا ً
قديماً :الحصار المالي ضد ك ّل من يطالب بمحاسبته على
تصريحاته البعيدة ع��ن الحقيقة ،وال�ت��ي تقع خ��ارج إطار
الزمن ،والتاريخ والجغرافيا أيضاً .رئيس السلطة عندما
يتباهى ب��إص��داره األوام ��ر لمدير مخابراته بمنع عمليات
المقاومة (الطعن بالسكاكين في حالتنا الراهنة) ،ويتباهى
األخير بمنع وإحباط ما ينوف عن  200عملية ضد قوات
االحتالل الفاشي الصهيوني ،تماما ً كما التصريح ولمن؟
للتلفزيون الصهيوني ،بأنه أصدر األوامر بتفتيش حقائب
طلبة المدارس بحثا عن السكاكين المطبخية ،كما التنسيق
األمني ،الذي يعتبره مقدساً ،كما نهج المفاوضات كخيار
استراتيجي وحيد يتبناه! رغم عبثيته وال ج��دواه وعقمه،
ورغ��م أن االستيطان الصهيوني تجاوز نطاق أية إمكانية
لقيام دولة فلسطينية! عباس ،والحالة هذه ،ال يرى أكثر من
مسافة تمتد إلى أرنبة أنفه فقط ال غير.
آخر تقليعات رئيس السلطة ،مسألة رعناء مارسها للمرة
األل��ف ،وه��ي األم��ر بتوقيف مخصصات الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين من الصندوق القومي الفلسطيني ،المق ّرة
من المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية قبل أن يسمع أحد باسم الرئيس ،اال
بعد اعترافه وتفاخره بأنه ال��ذي هندس اتفاقيات أوسلو
المشؤومة سيئة الصيت والسمعة ،والتي لم تجلب سوى
ال �ك��وارث (ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة) لمشروعنا ال��وط�ن��ي ولقضيتنا
ولحقوق شعبنا االفلسطيني .كانت هذه الحصة (التي هي
أصغر بكثير جدا مما تستحقه الجبهة) من أموال التبرعات
للفلسطينيين وليست من جيب عباس أو غيره ،مقررة ومنذ
زم��ن طويل ،مثل كل باقي التنظيمات األخ��رى ،التي تأخذ
أضعاف ما تأخذه الجبهة شهريا ،لكن جرى اقتصارها على
أق��ل من مئة أل��ف دوالر شهرياً ،برغم أن الجبهة الشعبية
وكما تثبت الوقائع ،هي الفصيل الثاني في منظمة التحرير
الفلسطينية وب��اع �ت��راف فصائلها ك��اف��ة .ال�س�ب��ب بالطبع
مواقف الجبهة ضد تصريحات رئيس السلطة ،الخارجة عن
المشروع الوطني الفلسطيني والميثاق الوطني وقوانين
واعراف منظمة التحرير.
الجبهة الشعبية معروفة تاريخيا ً بنظافة أي��دي قادتها
وك��وادره��ا وأعضائها مالياً ،وه��ي في المسلكية النضالية
أقرب منها إلى الطهارة الثورية على شاكلة اليعاقبة الثوريين،
ولم تضع في حسبانها يوما ً رهن موقفها السياسي بفائدة
تجنيها أو ثمن تدفعه أو ستدفعه ،سواء أكان على الصعيد
المالي أو على األصعدة األخرى ،ولم ترتهن يوما ً لنظام أو
لدولة على مدى تاريخها .أما على الساحة الفلسطينية ومنذ
الراحل جورج حبش أمينها العام األسبق ،مرورا ً بالشهيد
أبو علي مصطفى أمينها العام الثاني ،الذي دخل األراضي
الفلسطينية رافعا ً شعار (جئنا لنقاوم ال لنساوم) وصوالً إلى
الحاضر وأمينها العام أحمد سعدات المعتقل في السجون
الصهيونية ،والمحكوم بثالثين عاما ،إثر اختطافه ورفاقه
من سجن أريحا التابع للسلطة (وهي التي قامت باعتقاله
أوالً) ردا ً على العملية العسكرية التي قامت بها الجبهة وهي
اغتيال العنصري الشوفيني الصهيوني رحبعام زائيفي ردا ً
على اغتيال أمينها العام .يومها لم تقم السلطة بالدفاع عن
سجن أريحا وال عن معتقليها ،ووقفت صاغرة أمام الهجوم
الصهيوني… على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ف��ان الجبهة الشعبية
ومنذ انطالقتها تميزت باالنحياز الدائم والعنيد والراسخ
للوحدة الوطنية الفلسطينية وناضلت من أجل تحقيقها وال
تزال .لقد قدمت أوراقا ً ومقترحات كثيرة للخروج من مأزق
االنقسام الفلسطيني الداخلي الراهن .هذا ما هو معروف
عن الجبهة في الساحة الفلسطينية وخارجها .تمثلت ردود
أفعال الجبهة في المنعطفات السياسية الخطرة والحرجة
والمواقف التي كانت ترفضها ببعض الخطوات المختلفة
التي ال تطال وحدة الساحة الفلسطينية.
ح�ص��ار الجبهة الشعبية ب��ال�م��ال م��ن قبل أب��و م ��ازن ،ال
يختلف ب��أي شكل م��ن األش �ك��ال ،ع��ن الحصار المفروض
دول�ي�ا ً وإقليميا ً على التنظيمات التي ال ت��زال ترفع شعار
ال �م �ق��اوم��ة ،بتهمة اع�ت�ب��اره��ا (إره ��اب� �اً) ،ول��ذل��ك ،ف��إن هذه
�اس نتيجة
التنظيمات أص�ب�ح��ت ت�ع��ان��ي م��ادي �ا ً وب�ش�ك��ل ق � ٍ
سياسة (تجفيف مصادر ما يعتبرونه ارهابا) .إنها ليست
حاصر فيها الجبهة مادياً ،فمن المعروف
المرة األولى التي ُت َ
أن الجبهة وقفت ضد مباحثات مدريد وأعلنت موقفا رافضا
لها ،وهي فعليا مباحثات هيأت ألوسلو .لقد تزعمت الجبهة
التيار الفلسطيني الرافض لالتفاقيات المشؤومة وج ّمدت
عضويتها في اللجنة التنفيذية ،فما كان من الرئيس حينها
سوى قطع حصتها المالية من منظمة التحرير بين األعوام
 1991إلى .2000
عانت الساحة الفلسطينية تاريخيا من االستئثار والهيمنة
من قبل الفصيل الواحد ،ومن قبل القائد األوحد على منظمة
التحرير الفلسطينية المهيمن والمتحكم في قرارات هيئاتها
والمؤسسات التابعة لها .هذه المظاهر المغالية في سلبيتها،
تركت آث��اره��ا وتداعياتها في مختلف المناحي ،وبخاصة
المتمثلة ف��ي ق ��رارات سياسية أق��ل م��ا يمكن أن يقال فيها
إنها كانت كارثية على المشروع الوطني الفلسطيني ،مثل
اتفاقيات أوسلو ،والمباحثات التي امتدّت لعقدين مع العدو
اإلسرائيلي ،وها هي النتائج تثبت بما ال يقبل مجاالً للشك،
التداعيات التدميرية الكبيرة لالتفاقيات والمباحثات على
القضية الفلسطينية.
المهيمنون على الساحة الفلسطينية ي��ري��دون للوحدة
ال��وط�ن�ي��ة الفلسطينية أن ت �ك��ون قميصا ً يلبسونه عندما
يريدون ،ويخلعونه عندما ال يناسبهم ،فالجبهة الشعبية،
ح �ت��ى وف��ق��ا ً ل�ت�ق�ي�ي�م�ه��م ،ه��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م ال �ث��ان��ي ف��ي منظمة
التحرير عندما يلزمهم العودة إلى المنظمة ومؤسساتها،
ويحاصرونها بحصتها المالية في ميزانية المنظمة التي هي
ملك لكل الفلسطينيين وفصائلهم في حالة اختالفها معهم.
الجبهة الشعبية ه��ي أك�ث��ر م��ن يتمسك بالميثاق الوطني
الفلسطيني ،وه��ذه حقيقة يعرفها القاصي وال��دان��ي… أما
الخارجون عن ميثاق المنظمة فأبرزهم السلطة ورئيسها
وأرك��ان��ه ،وم��ن ال يستحق أخ��ذ أم��وال من المنظمة بالطبع
هم الخارجون عن ميثاقها وليس الملتزمين به .منذ تشكيل
السلطة الفلسطينية (وه��ي الواقعة فعليا ً تحت االحتالل)
ج��رى إه�م��ال متعمد لمنظمة التحرير ومؤسساتها كافة،
وظ�ل��ت ال �ع��ودة إليها ش �ع��ارا ً (ل�ي��س إالّ) يرفعه المهيمنون
عليها ،عندما تقع السلطة ف��ي ورط��ة سياسية .تنظيمات
فلسطينية عديدة وعلى رأسها الجبهة الشعبية رفعت لواء
اإلصالح في المنظمة ومؤسساتها ،وتم توقيع أوراق على
ه��ذا الصعيد ،لكن ال تتوفر اإلرادة السياسية للمهيمنين
عليها ،العتباراتهم الخاصة ،لبدء هذا اإلص�لاح ،وبالتالي
ظ ّل اإلصالح وإعادة االعتبار للمنظمة ومؤسساتها شعارا ً
فقط ،لم يبدأ تطبيقه .ال يقتصر التفرد والهيمنة واالستئثار
على األموال وحدها في المنظمة ،بل تتجاوزها إلى الوظائف
كلها بال استثناء في مؤسسات المنظمة .إننا ال نطالب فقط
بالحصة المالية للجبهة فقط ،ولكن أي�ض�ا ً بتوزيع مالي
جديد للحصص.

كوالي�س

اليمن بعد عام من العدوان ...ماذا تغ ّير!؟
} هشام الهبيشان
تزامنا ً مع الوقت الذي يتحدث فيه معظم المتابعين،
وف ��ق ال��م��ؤش��رات ال �ح��ال �ي��ة ،ع��ن ان �خ �ف��اض م��ؤش��رات
اق�ت��راب معركة صنعاء رغ��م االس �ت �ع��دادات «اإلعالمية
ال�ك�ب��رى» ال�ت��ي تجريها ال �ق��وات ال�غ��ازي��ة لليمن« :ناتو
ال� �ع ��رب» ،ت�ح�ض�ي��را ً ل�م�ع��رك��ة ص �ن �ع��اء ،خ �ص��وص �ا ً بعد
الخسائر الكبرى التي تكبدتها القوات الغازية بمحافظة
تعز وم��أرب شمال اليمن ،وت�م�دّد تنظي َمي «داع��ش» و
«ال�ق��اع��دة» بجنوب اليمن ،وهنا بالتحديد وتزامنآ مع
ألي متابع ان
ك ّل هذه التحضيرات «اإلعالمية» ،يمكن ّ
يجزم أن��ه وم��ع انقضاء أي��ام ال�ع��ام األول وب��داي��ة العام
الثاني من الحرب العدوانية والمغامرة السعودية في
اليمن «عاصفة ال�ح��زم ـ إع��ادة األم��ل» ،ال يمكن أن يتم
الحديث عن أي نصر حققته هذه الحرب ،وذلك ألسباب
وم�ب� ّررات ع��دة ،سنقدمها في السياق ،ألننا بعد عملية
التقييم ال��واق�ع��ي ل�لأض��رار واالن �ت �ك��اس��ات والخسائر
التي لحقت بالجميع :مشاركين أو مستهدَفين من هذه
الحرب ،سنخلص إلى نتيجة مفادها أنّ الجميع قد خسر
من نتائج وتداعيات هذه المغامرة.
هنا بالتحديد ،فقد تيقن النظام السعودي من عدم
جدوى إعادة اليمن إلى نفوذه ،تزامنا ً مع رفض معظم
اليمنيين ،ال �ي��وم ،ال��رض��وخ إلرادة النظام السعودي،
وهذا ما برز واضحا ً من خالل تظاهرات «سبت صنعاء»
الكبرى ،كما أكدت هذه التظاهرات حقيقة أنّ اليمن ق ّرر
الخروج من تحت العباءة السعودية ،وهذا ما دفع النظام
السعودي إلى البحث عن مخارج من المستنقع اليمني،

ف��ي م�ح��اول��ة منه الستيعاب ص��دم��ة خ��روج اليمن من
تحت العباءة السعودية ،ومحاولة الحصول على بعض
المكاسب السياسية كورقة قوة على طاولة المفاوضات
والحلول السياسية المقبلة الخاصة باليمن.
على المحور اآلخر ،إذا حللنا بوضوح طريقة تعاطي
م�ج�م��وع األن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة ال��رس�م�ي��ة وب �ع��ض األنظمة
اإلق �ل �ي �م �ي��ة م��ع ه ��ذا ال��ح��دث وه� ��ذه ال��ح��رب العدوانية
والمغامرة السعودية في اليمن ،فإننا نالحظ أنّ بعض
ه��ذه األن�ظ�م��ة ك��ان ش��ري�ك�ا ً ف��ي م��راح��ل ه��ذه المغامرة،
وبعضها كان محايداً ،وبعضها اختار طريق مواجهة
شبه مباشرة سياسيا ومن خلف الكواليس مع أطراف
ال �ع��دوان ع�ل��ى ال�ي�م��ن ،ف�ق��د ت�ح��ول��ت وم��ا زال ��ت األرض
اليمنية طيلة أكثر من  370يوما ً إلى ساحة صراع دولية
ـ إقليمية ـ محلية ،وعلى مستويات عدة ،وكان الصراع
األكثر وضوحا ً ص��راع محاور المنطقة واإلقليم ،وقد
ك��ان��ت المعركة على أش��ده��ا ف��ي ال�ي�م��ن ،وك��ان��ت جميع
هذه المحاور تسعى ومن خلف الكواليس ،إلى تصفية
مشروع المحور اآلخر وإجهاضه على أرض اليمن.

ال يمكن �أبداً التقليل من نتائج
و�آثار هذه الحرب العدوانية
على اليمن ،اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا
أهم اجتماعي ًا
و�أمني ًا ،وال ّ

وه �ن��ا ت �ح��دي��داً ،ف�لا ي�م�ك��ن ل�لأن�ظ�م��ة ال �ع��رب �ي��ة «ناتو
ال�ع��رب» التي ساهمت ،ول��و بشكل معنوي ،في توفير
الغطاء وإعطاء الشرعية للنظام السعودي للقيام بهذه
المقامرة والمغامرة في اليمن أن تستمر طويالً بتوفير
ه��ذا ال�غ�ط��اء ،ألن�ه��ا ،حينها ،ستكون أم��ام واق��ع جديد،
فالسعودية قد تج ّر هذه األنظمة إلى مغامرات جديدة
في المنطقة ،وسيكون ثمن ه��ذه المغامرات كبيرا ً في
المقامرات والمغامرات السعودية المقبلة.
وع �ل��ى صعيد ن�ت��ائ��ج ال �ح��رب ع�ل��ى ال�ي�م��ن ،ف�ق��د تأكد
للجميع أن��ه ال يمكن أب ��دا ً ف�ص��ل دور ال �ق��وى الوطنية
اليمنية :أنصار الله والمؤتمر الشعبي وحلفائهم ،أو
اس�ت�ث�ن��اء دوره� ��م ،ك�ش��ري��ك ف��ي ال �ح � ّل ،وه �ن��اك إجماع
شبه كامل ف��ي المنطقة على دور ه��ذه ال�ق��وى الوطنية
ومجموعة الحركات التي تنتمي إليها تحت هذه المظلة،
لتكون بمجموعها شريكا ً او ركنا ً أساسيا ً للح ّل ،وهذا ما
بدأ يقر به أيضا ً النظام السعودي مؤخراً.
ختاماً ،لقد كانت األيام الـ 370من الحرب السعودية
على اليمن كفيلة بتحويل اليمن إلى بلد منكوب ،وهذا
يطرح ،بدوره ،سؤاالً مشروعا ً ويستحق أن يطرح في
ه��ذه المرحلة ،وال�س��ؤال بمضمونه العام وف��ي سياقه
اإلنساني واألخالقي هو :من سيهب اليمن الحياة من
ج��دي��د؟ هنا ال يمكن أب��دا ً التقليل م��ن نتائج وآث��ار هذه
الحرب العدوانية على اليمن ،اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنياً،
واأله ّم من ذلك هو الملف المجتمعي ،الذي هو في حاجة
اآلن إلى عمل مضنٍ إلعادة بناء وترميم البيت الداخلي
المجتمعي اليمني ،وخصوصا ً بعد سلسلة التباينات
وال�ش��روخ التي خلفتها المغامرة السعودية بين أبناء
الوطن الواحد في اليمن.

منظمو تفجيرات بروك�سل كانوا يعتزمون تنفيذها في باري�س

اال�ستخبارات الألمانية تحذر من هجمات لـ«داع�ش»
كشف مدير االستخبارات األلمانية
هانس جورج ماسن عن نية تنظيم
«داع��ش» شن هجمات ضد ألمانيا
ومصالحها ،مشيرا ً إل��ى أن هناك
قضايا جنائية عدة تربط بين ألمان
عائدين م��ن س��وري��ة وخ��ط��ط لشن
ه��ج��م��ات ،م��ح��ذرا م��ن وج���ود خطر
المتشددين في بالده ،لكن ماسن في
الوقت نفسه أش��ار إل��ى ع��دم وجود
معلومات لديه حول خطط ملموسة
لتنظيم «داعش».
أض��اف ماسن أن ألمانيا تفادت
ال��ت��ع��رض لهجوم كبير حتى اآلن
بفضل نجاح عمل السلطات األمنية
والحظ مثل ع��دم عمل مفجر قنبلة
بشكل مناسب في حالة أو حالتين.
ففي ع��ام ُ 2014وج���ه أللماني
ُوص��ف بأنه إسالمي متطرف تهمة
زرع قنبلة أنبوبية لم تنفجر على
اإلط�ل�اق ف��ي محطة ق��ط��ارات بون
ف��ي  .2012وف��ي  2006ل��م تنفجر
حقيبتان ملغومتان تركهما ارهابيون
في قطا َرين في كولونيا.
وأص����درت ال��س��ل��ط��ات األلمانية
م��ذك��رة اع��ت��ق��ال بحق  76إسالميا
متطرفا يستعدون لتنفيذ أعمال
عنف .كما نشرت معلومات حول
مراقبة  200مواطن ألماني عادوا من
سورية والعراق.

يشار إلى أن نحو  800مواطن
ألماني غ��ادر ألمانيا إل��ى العراق
وسورية في السنوات األخيرة ،قتل
منهم حوالي  ،130وعاد الثلث إلى
البالد خالل عام .2012
وفي سياق متصل ،قال المتهم
بتفجيرات بروكسل األخيرة محمد
عبريني إن الخطة ك��ان��ت تهدف
في البداية لتنفيذ تلك الهجمات

ف��ي ب��اري��س ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن��ه تم
تغيير الخطة عقب القبض على
ص�لاح عبد ال��س�لام ،وت��ق��رر تنفيذ
الهجمات في بلجيكا ،حسبما نقلت
وك��ال��ة «ن��وف��وس��ت��ي» ع��ن النيابة
البلجيكية.
وك��ان��ت النيابة البلجيكية قد
أعلنت في وقت سابق القبض على
 5متهمين في تفجيرات باريس

وب��روك��س��ل ،وم��ن ضمنهم محمد
عبريني ،الذي اعترف أنه الشخص
ذو القبعة ال��ذي ظهر في تسجيل
كاميرات مراقبة المطار.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ،أك����دت ال��ش��رط��ة
الفدرالية البلجيكية أن اإلرهابيين
الذين ألقت القبض عليهم بتهمة
ارت��ك��اب أع��م��ال إره��اب��ي��ة ،ك��ان��وا
يخططون لضرب فرنسا مجدّداً.

كيري �أول م�س�ؤول �أميركي كبير ي�صل �إلى هيرو�شيما
منذ الحرب العالمية الثانية
وص��ل وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري
أم��س إل��ى اليابان للمشاركة في اجتماع الـG7
بهيروشيما ،في أول زي��ارة لوزير أميركي لهذه
المدينة.
وف��ي زي��ارة غير مسبوقة لوزير أميركي لهذه
المدينة التي استهدفتها واشنطن بقنبلة ذرية في
آب عام  ،1945وصل كيري إلى قاعدة ايواكوني
العسكرية قادما من العاصمة األفغانية كابل،
ليختتم بذلك جولته التي زار فيها كال من البحرين
والعراق وأفغانستان.
تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت
منذ أسبوع أن الوزير ج��ون كيري ون��ظ��راؤه من
مجموعة الدول السبع سيزورون النصب التذكاري
لضحايا القنبلة النووية في هيروشيما اليوم
االثنين  11نيسان.
ويكون كيري بذلك أول وزير خارجية أميركي
يزور الموقع الشهير ،ومن المقرر أن يضع الزهور
على النصب التذكاري لضحايا أول هجوم نووي
في العالم.
وأقلعت طائرة الوزير من أفغانستان وهبطت
في قاعدة عسكرية غرب هيروشيما ،وفقا لوكالة
«فرانس برس».
باإلضافة إلى ذلك ،أعلن كيري خالل محادثة
هاتفية مع وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا،

عن نيته زي��ارة حديقة السالم في هيروشيما،
المخصصة لضحايا القنابل النووية األميركية.
وسيكون الموضوع الرئيسي الجتماع وزراء
خارجية «السبعة الكبار» ،في هيروشيما ،الصين،
بخصوص نزاعها اإلقليمي مع دول أخ��رى .كما
سيتم ف��ي االج��ت��م��اع ت��ن��اول م��وض��وع أوك��ران��ي��ا،
ومكافحة اإلرهاب ،والالجئين من الشرق األوسط،
والتصنيع النووي لكوريا الشمالية ،كما سيتم
تضمين المشاكل االقتصادية في ج��دول أعمال

االجتماع الذي يستمر يومين في هيروشيما.
وللتذكير في الـ  26من تموز  ،1945أصدر قادة
دول التحالف إعالن بوتسدام الذي يحدد شروط
استسالم اليابان في الحرب العالمية الثانية،
وقدمت الواليات المتحدة اإلع�لان كإنذار نهائي
مهددة بالتدمير الكامل للقوات المسلحة اليابانية
في ح��ال الرفض ،لكن البيان األميركي لم يذكر
أي شيء عن القنبلة الذرية ،وج��اء رد الحكومة
اليابانية بعد يومين برفض إعالن بوتسدام.

قالت مصادر كويتية
إنّ فندقا ً رئيسيا ً في
العاصمة جرى إفراغه
من النزالء وتهيئته
ليكون المق ّر الدائم
للعملية السياسية في
اليمن ،وأنّ غرفة علميات
الهدنة ستكون هناك
ومثلها أيضا ً إقامة
المراقبين الدائمين
من الطرفين اليمنيين،
وكذلك ستكون إقامة
شبه دائمة للموفد
األممي ومعاونيه ومعهم
مستشارون معتمدون
من الفريقين اليمنيين
لصياغة النصوص
السياسية للتفاهمات
بشكلها النهائي قبل
نهاية شهر حزيران
المقبل وفقا ً للم ّدة التي
حجز الفندق خاللها.

ا�شتباكات بين الجي�ش الفيليبيني وجماعة
«�أبو �سياف» الإرهابية ت�سفر عن قتلى
أعلنت السلطات الفيليبينية أمس مقتل  18جنديا وإصابة  ،53اضافة لمقتل
 5ارهابيين وإصابة  20من جماعة «أبو سياف» ،بينهم المغربي محمد خطاب
وأبو عبيدة في اشتباكات وقعت في إحدى الجزر بجنوب البالد في إطار عملية
عسكرية للجيش ضد المسلحين.
وقال متحدث باسم الجيش الفيليبيني إن جنودا فيليبينيين اشتبكوا مع
مجموعة مؤلفة من نحو  120ارهابيا مرتبطين بتنظيم «داعش» في هجوم
استمر عشر ساعات.
وذكرت مصادر رسمية فيليبينية أن االشتباكات وقعت في أعقاب تحديد
جماعة «أبو سياف» الـ 8من نيسان موعدا لتسليمها فدية مالية لقاء تحرير
عدد من الرهائن األجانب لديها تحت طائلة القتل ذبحا.
وأوض��ح رائ��د فيليمون تان الناطق العسكري في منطقة عملية الجيش
الفيليبيني ،أن الجنود القتلى كانوا في طريقهم لمداهمة وكر للجماعة المسلحة
المذكورة ،ووقعوا في كمين محكم نصبه لهم المسلحون الذين باغتوهم بوابل
من الرصاص.
و أضاف تان إن الجيش صعد هجومه على االرهابيين منذ تشرين الثاني
عندما أمره الرئيس بنينو أكينو بتعقب متمردي «أبو سياف» بسبب خطفهم
وإعدامهم أجانب.
وكانت الجماعة االرهابية قد أفرجت يوم الجمعة الماضي في جزيرة جولو
عن إيطالي بعد احتجازه ستة أشهر .وأُعلنت أيضا حالة التأهب في صفوف
الجيش بعد أن هدد فصيل آخر في «أبو سياف» بإعدام ثالثة سائحين منهم
كنديان واآلخر نرويجي بعد انتهاء مهلة للحصول على فدية.
وعرف عن جماعة «أبو سياف» ومنذ سنوات ،تدبير وتنفيذ عمليات الخطف
للحصول على فدية طالت عشرات السياح األجانب ،فيما تحتجز الجماعة في
الوقت الراهن عشرين رهينة.
تجدر اإلشارة إلى أن جماعة «أبو سياف» كانت قد ظهرت في تسعينيات
القرن الماضي بدعم مالي من أسامة بن الدن ،وتتهمها االستخبارات واألجهزة
األمنية بالوقوف وراء االعتداءات اإلرهابية في الفيليبين والتي كان بينها
استهداف عبارة سنة  2004أسفر عن سقوط أكثر من  100قتيل .وبين آخر
نشاطات جماعة «أبو سياف» إعالنها البيعة لتنظيم «داعش» اإلرهابي سنة
.2014

�أنباء مت�ضاربة عن خروقات وقف
�إطالق النار في قره باغ
أعلنت وزارة الدفاع لجمهورية قره
باغ الجبلية ،غير المعترف بها دوليا،
أن القوات األذربيجانية خرقت نظام
وقف إطالق النار في القطاع الشرقي
من خط التماس بين الجانبين في
ساعات الليلة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته
أمس في عاصمة الجمهورية مدينة
ستيباناكيرت ،أن الجانب األذربيجاني
استخدم مدافع هاوتزر عيار  122مم
وهاون عيار  82مم لدى قصف مواقع
جيش دفاع قره باغ دون أن يرد األخير على هذه االستفزازات ،بحسب البيان.
وفي المقابل ،أعلن المكتب الصحافي ل��وزارة الدفاع األذربيجانية ،أن
القوات المسلحة األرمنية المرابطة في منطقة قره باغ الجبلية انتهكت نظام
وقف إطالق النار  125مرة باستخدام رشاشات ثقيلة على خط التماس خالل
الساعات الـ 24األخيرة.
وأضطر الجانب األذربيجاني ،بحسب البيان ،إلى فتح نيران جوابية من
مواقعه األمامية  125مرة تماما في يوم واحد .يذكر أن يوم الثالثاء  5نيسان
شهد اإلعالن عن وقف إطالق النار على امتداد خط التماس في منطقة قره باغ
الجبلية والتي اندلعت فيها عمليات قتالية في ليلة األول إلى الثاني من الشهر
نفسه .وتبادلت أرمينيا وجمهورية قره باغ من جهة ،وأذربيجان من جهة
أخرى ،االتهامات بالقصف والعمليات الهجومية على خط التماس.
وتفيد المعلومات المتوفرة بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من
الجانبين منذ الثاني من نيسان الجاري في أخطر تجدد للمواجهات المسلحة
بين الجانبين في المنطقة منذ إعالن الهدنة هناك عام .1994

كاميرون ين�شر بياناته ال�ضريبية وي�شكل فريق تحقيق في ت�سريبات «وثائق بنما»
نشر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بياناته الضريبية ،وأعلن عن
تشكيل فريق عمل للتحقيق في تسريبات وثائق بنما التي أثرت على وضعه
السياسي وسمعته.
وق��ال كاميرون أمس في بيان بهذا الصدد« :لقد شكلنا فريق عمل لهذا
الغرض ،يضم أفضل الخبراء البريطانيين للوقوف على أي خطأ محتمل في
إطار وثائق بنما» ،مشيرا ً إلى أنه سيشرف على أداء فريق العمل موظفون من
مصلحة الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بدعم من
مكتب الوقاية من االنحراف المالي والهيئة المالية البريطانية.
ويأتي هذا اإلعالن في وقت وجد فيه كاميرون نفسه في وضع ُمح َرج إثر
تسريبات وثائق بنما قبل أسبوع ،التي اضطرته لالعتراف بامتالكه في
الماضي أسهما في شركة «أوفشور» لوالده الذي توفي سنة  ،2010وتعهد
بنشر كشوفاته الضريبية وأعرب عن استعداده لتحمل كامل المسؤولية.
وأك��د كاميرون في حديث متلفز أنه باع حصصه في واح��د من صناديق
«أوفشور» سنة  2010لقاء  30ألف جنيه استرليني ،قبل أشهر على توليه
رئاسة الحكومة البريطانية.
وقال أمام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن بهذا الصدد« :لم يكن
أسبوعا جيدا .أعلم أنه كان األجدر بي التعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل،
خاصة أنه كان من المتاح لي ذلك».

ووفقا للسجالت ،فإن كاميرون دفع ضرائب خالل العام الماضي بلغت
 75898جنيها استرلينيا على دخل بلغ  200307جنيهات استرلينية في
السنة المالية  ،2015-2014وتألف دخله من مرتب بلغ  140522جنيها
ومصاريف تستحق ضرائب عليها بلغت  9834جنيها و 46899جنيها من
نصف نصيب إيجار من منزل أسرته في لندن و 3052جنيها في شكل فوائد
على مدخرات.
ويتعرض كاميرون لجملة من االنتقادات منذ الكشف عن أن وال��ده آيان
كاميرون أدار صندوق «أوف��ش��ور» وبقيت أرباحه خ��ارج النظام الضريبي
البريطاني  30عاما.
وأدار كاميرون األب صندوقه بوساطة مكتب «موساك فونسيكا» لالستشارات
القانونية البنمي الذي ساعد شركات وأثرياء في تأسيس شركات «أوفشور»
لإلفالت من دفع الضرائب المستحقة للحكومات.
وأدت هذه التسريبات إلى المطالبة باستقالة كاميرون ،وأطلقت عنان نواب
المعارضة الذين تساءلوا عن سبب اعتراضه على ذكر ارتباطه المالي بأبيه.
وأشارت «وثائق بنما» إلى تورط عشرات السياسيين ورجال األعمال بينهم
رئيس وزراء ايسلندا المستقيل إبان صدور هذه الوثائق .وتذكر الوثائق التي
تضم  11.5مليون صفحة والتي سربت من شركة «موساك فونسيكا» بشكل
مفصل تسجيل أكثر من  200ألف شركة في المالذات الضريبية.

