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حكاية بطولة

هل توقفت عملية ال�سيطرة
على الرقة؟
} حميدي العبدالله
يتساءل كثيرون عن مصير معركة السيطرة على الرقة من قبل
التحالف األميركي الكردي بعد تراجع التغطية اإلعالمية للمعارك
التي خاضتها «قوات سورية الديمقراطية» في الريف الشمالي للرقة،
وبالتحديد بالقرب من عين عيس ،حيث ت ّمت السيطرة على قريتين
وعدد من المزارع وتوقف القتال بعد ذلك.
ثمة اعتقاد واسع بأنّ العملية باألساس لم يت ّم اإلعداد الجيّد لها،
ال من الناحية العسكرية ،وال من الناحية السياسية ،ولذلك وقبل
ب��دء العملية ب��دأ الحديث عن م��دى العملية المحصور في تحرير
الريف الشمالي من دون السيطرة على مدينة الرقة ،علما ً أنّ التغطية
اإلعالمية كانت تشير إلى عكس ذلك ،وأنّ العملية تستهدف مدينة
الرقة بالدرجة األولى.
ولكن يبدو أنّ قناعة األميركيّين بأنّ العملية غير مضمونة النتائج
دفعتهم إلى الحديث عن السيطرة على الريف الشمالي من دون
السيطرة على المدينة عاصمة المحافظة.
لكن حتى الحديث عن السيطرة على الريف الشمالي تراجعت بقوة
إلى درجة أنّ ثمة من يقول إنّ العملية قد تعثرت وربما ت ّم تأجيلها.
وواضح أنّ ثمة عوامل جدية لعبت دورا ً كبيرا ً في الووصل إلى هذه
النتيجة:
أول هذه العوامل ،التصريحات التي أدلى بها مسؤول في وحدات
الحماية الكردية المقيم في شمال العراق ،وتحدّث فيها عن ض ّم مدينة
الرقة إلى المناطق الفيدرالية ،وهذا بنظر كثيرين خضوع المحافظة
لسيطرة األكراد ،األمر الذي أثار ارتياباً ،وتحدثت تقارير غير موثقة
عن انضمام حوالى ( )2500شاب سوري إلى تنظيم داعش من أبناء
المحافظة للحؤول دون سقوطها تحت سيطرة األكراد.
ثاني هذه العوامل ،التردّد التركي وعدم موافقة تركيا على هذه
العملية ،حيث تبيّن الحقا ً أنّ تركا ترفض مشاركة وحدات الحماية
الكردية في السيطرة على الرقة ،وتدعو إلى استبدالها بقوات تركية،
أج��ج الموقف التركي التقاط إح��دى الوكاالت األجنبية صورا ً
وقد ّ
لجنود أميركيين وضعوا على بدالتهم العسكرية شارات «وحدات
الحماية الكردية» األم��ر ال��ذي يفضح أكذوبة وج��ود مس ّمى «قوات
سورية الديمقراطية».
ثالث هذه العوامل ،ما بات يُعرف بمعادلة اعزاز -الرقة التي نجح
داعش في خلقها ،عندما هاجم بمساندة تركية واضحة ،ع��ددا ً من
القرى والبلدات المحيطة بمدينة اعزاز وتوغل داخل بلدة مارع.
ال شك أنّ هذه العوامل مجتمعة ،وربما يُضاف إليها نقص عديد
تفسر تعثر العميلة ،وربما
القوات المجهّزة القتحام الرقة ،هي التي ّ
إلغاءها أو تأجيلها ،ريثما يت ّم إيجاد ح ّل لبعض المسائل السياسية
والميدانية التي أثرت على زخمها.

} معن بشور
حين اح��ت��ج��زت سلطات االح��ت�لال الصهيوني
«سفينة األخ��وة اللبنانية» التي انطلقت من مرفأ
طرابلس (كانت أول سفينة لكسر الحصار تنطلق
من مرفأ عربي وآخر سفينة) ،في أوائل شهر شباط/
فبراير عام  ،2009واقتادت ركابها الثمانية إلى ميناء
أشدود ،وقبل إطالق سراحهم قلنا في وسائل اإلعالم
التي كانت تواكب الحدث ،وبين الركاب المحتجزين
أربعة إعالميين (أوغاريت دندش ،سالم خضر ،مازن
ماجد ،ومحمد عليق) ،إذا احتجز الصهاينة اليوم
سفينة فسيواجهون «أسطوالً» يتحرك من عدّة مرافئ
في العالم.
لم يكن كالمنا شاعرياً ،كما لم تكن دعوتنا شاعرية
قبل سنوات إلرسال طائرات لكسر الحصار الجوي
على العراق ابّان الحصار الظالم الذي مهّد للحرب
واالحتالل والمحنة التي م ّر بها العراق ،بل حملنا
االقتراح ،األخ الدكتور هاني سليمان منسق سفينة
األخ��� ّوة وأن���ا ،إل��ى اسطنبول ،حيث ك��ان يعقد في
أواسط شباط /فبراير  ،2009مؤتمر «نصرة غ ّزة»
بدعوة من «الحملة العالمية لمقاومة العدوان» ،في
المؤتمر طرحنا االقتراح فالقى قبوالً ،ال سيّما من رجل
األعمال الجزائري عبد الكريم رزقي ،وأحد أركان هيئة
اإلغاثة اإلنسانية ( )IHHبولند يلدريم الذي أصبح
قائد أسطول الحرية وسفينة «مافي مرمرة» ،ومن
المهندس محمد صوالحة (من لندن) ،والمهندس وائل
السقا (األردن) ،والنائب وليد الطبطابائي (الكويت)،
الذين كانوا نواة لجنة تحضيرية للمشروع الكبير.
تب ّنت «الحملة الدولية لكسر الحصار على غ ّزة»
التي انطلقت من بيروت برئاسة الرئيس الدكتور
سليم الحص (أط��ال الله ع��م��ره) ،وبمشاركة عدد
من أب��رز الناشطين الفلسطينيين في أوروب��ا ،فكرة
األسطول ،وأج��رت اتصاالت بنشطاء من ك ّل أنحاء
العالم ،وحدّد  ،2010/5/31موعدا ً لتالقي السفن
في ميناء ليماسول لالنطالق إلى غ ّزة...
كانت حصة لبنان في تلك الرحلة ثالثة هم الدكتور
هاني سليمان ،واألخوان نبيل حالق ،وحسين شكر
(أبو محمد – أبو الشهداء) ،الذي فقد عائلته خالل
حرب تموز ...2006
أما المطران البطل إيالريون كبوجي مطران القدس
في المنفى ،وأحد رواد سفينة «األخ ّوة اللبنانية» مع

الجبهة ال�شعبية وح�صارها في منظمة التحرير!
} د .فايز رشيد
بداية نثق تماما ً بإدراك كافة الفلسطينين
والعرب ،وقسم كبير من األجانب ،وكافة
األنظمة العربية ومعظم دول العالم لطبيعة
وض��وح وع��دم مساومة وتفريط الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ،ف��ي أيّ من
الحقوق الفلسطينية .وهي مع تحرير كامل
التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر ،ومن
رأس الناقورة حتى رفح .وهي مع تحرير ك ّل
األراضي العربية المحتلة من دنس االحتالل
الصهيوني .نعم ،نؤمن ب��أن ال تفاوض
وال تعايش مع ه��ذا العدو ،ال��ذي يعترف
بعض من قادته بفاشيته ،وال لغة معه
سوى المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها
على طريق اجتثاثه من ج��ذوره .هذه هي
استراتيجيتنا .لقد وقفت الجبهة الشعبية
ض ّد اتفاقيات أوسلو المشؤومة والمد ّمرة،
وال تزال ،نعم والجبهة الشعبية هي حزب
الفقراء ...من أمنائها العامين حتى أصغر
عضو فيها ...كانت وال تزال وستظ ّل ص ّمام
أمان الثورة الفلسطينية .تتجه بوصلتها
حيث تتجه الجماهير الفلسطينية.
منذ انطالقتها وحتى اللحظة حافظت
وت��ح��اف��ظ وس��ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى منطلقاتها
االستراتيجية ونهجها السياسي .هكذا
استمرت الجبهة الشعبية وهكذا ستستم ّر.
اس��ت��ط��اع��ت ف���ور ان��ط�لاق��ت��ه��ا استقطاب
الجماهير الفلسطينية ،بالشكل الذي باتت
تهدّد بالتف ّوق على التنظيمات التي كانت
قائمة! ل��ذا تآمروا عليها من خ�لال تغذية
بعض االتجاهات فيها لالنشقاق عنها...
وهذا ما حصل .الجبهة الشعبية ال تهادن وال
تساوم أحدا ً أيا ً كان ،على تغيير ولو بسيط
في نهجها ،منذ انطالقتها وحتى اللحظة
تميّزت بالمواقف الوطنية الواضحة ،التي
ال تقبل التأويل.
رف��ض��ت ال��ج��ب��ه��ة ات��ف��اق��ي��ات أوس��ل��و
وتوابعها :كإنشاء السلطة وعدم المشاركة
فيها .رفضت من قبل :اتفاقية كامب ديفيد،
وم��ن بعد اتفاقية وادي ع��رب��ة .الجبهة
تدعو إلى االستمرار ومواصلة قتال العدو
واستمرار الصراع ورفض أية هدنة معه.
ول��ه��ا م��وق��ف مبدئي راف���ض للصراعات
المذهبية ،والطائفية ،واإلثنية في الوطن
العربي ،تربط بين الخاص الوطني والعام
القومي ،وتعمل على تعزيز العالقة مع كافة
القوى الديمقراطية على الصعيدين العربي
والعالمي .تحدّد معسكر القوى الصديقة
والحليفة ،كما تحدّد معسكر األعداء .الجبهة
اعتبرت أنّ  :حق العودة ،وتقرير المصير
وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة
على ك ّل األراضي المحتلة عام  1967هو ح ّل
مرحلي على طريق تحرير كامل فلسطين،
وإن��ش��اء ال��دول��ة الديمقراطية .ناضلت
وتناضل من أجل تشكيل الجبهة الوطنية

الأوراق تختلط مجدداً...
�ضياع �أميركي وحزم رو�سي!

الفلسطينية العريضة على قاعدة الوحدة
الوطنية على األسس الثابتة لحقوق شعبنا
الفلسطيني.
كما تؤمن الجبهة بإنشاء الجبهة العربية
المساندة للثورة ،وتناضل من أجل تعزيز
التالحم م��ع ح��رك��ات المقاومة العربية
والعالمية والقوى الديمقراطية والتقدمية
واالشتراكية على الساحة الدولية ،تؤمن
بمبدأ تغليب القانون الجدلي :ص��راع،
وحدة ،صراع في التعامل مع فصائل منظمة
التحرير ،على ق��اع��دة ع��دم التفريط في
األهداف الوطنية للشعب الفلسطيني .وأنّ
منظمة التحرير الفلسطينية (م .ت .ف) هي
ُمنجز وطني جماهيري فلسطيني ،تتوجب
فعالية مؤسساتها الدائمة وتطوير آليات
فعلها وإصالحها على أساس من المراجعة
الفلسطينية الدورية الشاملة.
الجبهة الشعبية وف���ي المنعطفات
الفلسطينية الصعبة ،حين ك��ان��ت تت ّم
االنشقاقات ف��ي التظيمات الفلسطينية
األخ��رى وبخاصة في حركة فتح ،وحين
سعى البعض إلنشاء تشكيل جديد مواز
لمنظمة التحرير ،وقفت بك ّل إصرار وتح ّد على
منع هذا األمر ،باعتبار المنظمة الموجودة
هي اإلطار الجامع لشعبنا في ك ّل مواقعه
في الوطن والشتات ،وهي الممثل الشرعي
والوحيد لشعبنا وفصائله .لها ميثاقها
ودستورها ،المتوجب النضال على أسسه
وهديه .لذلك استمتنا في الدفاع عن الميثاق
الوطني الفلسطيني بأشكال متعددة ،حين
ارتأى البعض إلغاء بعض بنوده الكفاحية
انطالقا ً من مقتضيات نصوص اتفاقيات
أوسلو الكارثية.
الجبهة الشعبية وح��ي��ن ك��ان ال��ق��رار
القيادي في الحركة ،بوقف المخصصات
المالية عن أصحاب االنشقاق ،تب ّنتهم مالياً،
العتبارات إنسانية بحتة ،ودون قيد أو شرط.
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ح��ط��ات السياسية
الفلسطينية ،وإذا ما اعترضت الجبهة على
نهجسياسيمحدّدللمتحكمينوالمسيطرين
والمهيمنين على ق���رار المنظمة ،بحكم
سيطرتهم على كافة مقدراتها (وهي سياسة
حرص عليها هؤالء المتنفذين في شؤونها)،
كانت الجبهة تج ّمد عضويتها في اللجنة
التنفيذية للمنظمة ،أو تعترض من خالل
وسائل قانونية وديمقراطية أخرى من خالل
عدم حضور هذا االجتماع أو ذاك ،لكن على
أساس انتمائها للمنظمة ،التي من المفترض
أن ال تكون حكرا ً ال لتنظيم فلسطيني وال
مجاال ً لسيطرته على اعتقاده في أحقيته
(غير القانونية) للحيازة على األغلبية،
وفقا ً لقاعدة دكتاتورية وضعها ظلما ً وهي
معادلة« :النصف  !»+1من الحصص.
لطالما ح��وص��رت الجبهة الشعبية
بكافة الوسائل والسبل ،من الحصار المالي
األرعن ،وصوال ً إلى عدم إعطائها ما تستحق

الليرة ال�سورية
ـ خالل سنوات تحرك الدوالر بوجه الليرة السورية صعودا ً ولم يعرف الهبوط إال
لفترات محدودة وبنسب ضئيلة ال تلبث الزيادات أن تأكلها.
ـ األمر طبيعي في ظ ّل توقف دورة االقتصاد السوري تقريبا ً وحجم دمار وخراب
البنى التحتية والصناعية والزراعية والخدمية وتوقف السياحة وسوق العقارات.
ـ الطبيعي مع بلوغ موارد الدولة مرحلة الصفر وحجم المفروض عليها من عقوبات
وحصار ومنع متاجرة ومنعها من بيع نفطها أن تضعف عملتها.
ـ الطلب على العمالت األجنبية لتلبية حاجات السوق االستهالكي بالوقود والمواد
الضرورية وكلفة الحرب ترتب ضعفا ً مستمرا ً ومتصاعدا ً بوضع الليرة.
ـ في الحروب واألزمات المشابهة تضيع المحدّدات العلمية التي تقول ما هو السعر
الحقيقي للصرف فيدخل تجار الحروب للتالعب بسوق العمالت لتحقيق األرباح
الخيالية ،وكثيرا ً ما تحرك بعضهم السياسة والقوى المعادية للدولة.
ـ ثمة ثقب يتصل بتحويل العمالت األجنبية العائدة من الصرف نحو الخارج
والمح ّولة من الخارج إلى سورية دون المرور بالمصرف المركزي بسبب التهريب من
جهة وفارق السعر الكبير من جهة.
ـ قرار رئاسي سوري ح ّل المعضلتين فربحت الليرة السورية ومعها السوريون ثلث
القيمة للعملة.

التعليق السياسي

سواء في العضوية لهيئات المنظمة كافة
أو ال��ح � ّد ال��م��دروس والمخطط ل��ه ،ذلك
للح ّد من تواجد أعضائها في المؤسسات
الفلسطينية التابعة لهيئات المنظمة! فمثالً
أتدري جماهير شعبنا الفلسطيني وجماهير
أمتنا العربية ،أنّ للجبهة الشعبية في ك ّل
السلك الدبلوماسي لمنظمة التحرير موظف
واحد فقط ،وأنّ المبلغ الذي تأخذه12( :
ألف دوالر) من أصل خمسة ماليين دوالر
تدفعها المنظمة شهريا ً لفرعها في لبنان!
وأنّ مخصصات (حصة) الجبهة الشعبية
للطبابة من الصندوق القومي هو ()200
دوالر فقط ،وقد ال تكفي ألدوية مريض واحد
من أعضائها في لبنان! هذا في ظ ّل الحقيقة:
أنّ الجبهة الشعبية وفقا ً لقرار مجلس وطني
فلسطيني ،هي التنظيم الثاني بين التظيمات
المنضوية تحت لواء منظمة التحرير!
في الجانب السياسي ،لقد وقفت الجبهة
الشعبية بك ّل أصالة وطنية ،لمنع انشقاق
المنظمة ،وح��اول��ت إع���ادة توحيد حركة
فتح ووق��ف خالفاتها الداخلية ،رغ��م أنّ
اآلخرين غ ّذوا كافة االنشقاقات التي حصلت
في الجبهة .وقفوا وراءه��ا ماليا ً وإعالميا ً
واحتضاناً .لقد أص � ّرت الجبهة الشعبية
وما زالت تص ّر على إجراء االنتخاب لجميع
مؤسسات المنظمة ومؤسسات الشعب
الفلسطيني ،االت��ح��ادات – البلديات...
وغيرها .أيضا ،ح ّري التذكير بأنّ من اعتقل
أمين ع��ام الجبهة الشعبية القائد أحمد
سعدات ورف��اق��ه ،منفذي عملية (تصفية
الفاشي العنصري العفن رحبعام زئيفي)
هي األجهزة األمنية للسلطة! الخطوة كانت
المقدّمة الحقيقية الختطافهم من قبل العدو
الصهيوني ومعاناتهم القاسية كما ك ّل
األسرى في معتقالته الما بعد نازية ،والحكم
عليهم بالؤبدات.
لتعلم جماهير شعبنا وأمتنا :أنّ للجبهة
الشعبية في المرحلة الراهنة ،أكبر عدد من
األسرى في سجون ومعتقالت العدو الفاشي
الصهيوني!
كما أنّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
هي التنظيم الوحيد ،ال��ذي استقال أمينه
العام المرحوم الرفيق الدكتور جورج حبش
من منصبه ،ليفسح المجال لغيره لهذا
المنصب .وأنّ الجبهة الشعبية هي التنظيم
الفلسطيني األول ،ال��ذي ع��ارض برنامج
النقاط العشرة السيّئ الصيت والسمعة!
وال��ذي يعتبر مقدّمة حقيقية (كما فهمه
البعض من الصانعين والمهندسين لها)
التفاقيات العار في أوسلو .الجبهة الشعبية
رف��ض��ت ه��ذه االت��ف��اق��ي��ات ال��ك��ارث��ي��ة ،وما
تبعها من إفرازات عبثية كريهة ،هذه التي
ألحقت وما تزال الدمار بالمشروع الوطني
الفلسطيني ،وبحقوق شعبنا الوطنية
وقضيته النضالية .الجبهة قدّمت عشرات
المبادرات السياسية الستعادة الوحدة
الوطنية الفلسطينية ،وتجاوز االنقسامات
السابقة واالنقسام الحالي بين حركتي فتح
وحماس.
ط��ال��ب��ت وت��ط��ال��ب الجبهة الشعبية
بإعادة االعتبار للمنظمة ومؤسساتها بعد
أن ج��رى تهميشها عمدا ً من قبل السلطة
لصالح األخ��ي��رة! ه��ذا هو إيمان القائمين
علي السلطة! لكن ال تتوفر اإلرادة السياسية
للمهيمنين على السلطة ،العتباراتهم
الخاصة بالطبع (وبخاصة بعد وضوح
ح��دود الح ّل الصهيوني ،الرافض لمطلق
حق وطني فلسطيني) لبدء هذا اإلصالح،
وبالتالي ظ � ّل اإلص�ل�اح وإع���ادة االعتبار
للمنظمة ومؤسساتها شعارات فقط ،لم
يبدأ تطبيقه .نعم ،ال يقتصر التف ّرد والهيمنة
واالستئثار على األموال وحدها في المنظمة،
بل تتجاوزها إلى كافة مؤسساتها.
ككاتب فلسطيني ،ارتأيت أهمية إبراز
هذه الجوانب المؤلمة والمحزنة ،لجماهير
شعبنا الفلسطينية وأمتنا العربية ،وللقارئ
الكريم.

} محمد ح .الحاج

مطران القدس السابق في المنفى هيالريون كبوجي كان من بين المتضامنين مع غزة على متن مرمرة
الشيخين داود مصطفى وص�لاح الدين العاليلي،
فاتصل بنا من روما مؤكدا ً على ضرورة مشاركته في
رحلة العودة إلى فلسطين التي أبعد عنها قسرا ً قبل
عقود ،ولم تنفع معه ك ّل محاوالت إقناعه وهو ابن
السادسة والثمانين من العمر للعدول عن المشاركة،
خصوصا ً أنه قام بواجبه قبل أشهر...
كان المطران محقا ً في إصراره ،وباتت صورته وهو
يصلي الفجر حامالً اإلنجيل المقدس مع رفاق الرحلة
البطولية ،رمزا ً تاريخيا ً لوحدة أبناء األ ّمة على طريق
فلسطين...
لم يتح ّمل العدو مشهد السفن الست المتوجهة إلى
غ ّزة ،وق ّرر اقتحام السفينة األكبر (مافي مرمرة) وعلى
متنها حوالي  600مشارك من دول عربية وإسالمية
وأج��ن��ب��ي��ة ،ف��ق��ام ب��إن��زال وح��ش��ي اص��ط��دم خالله
بالمشاركين وأطلق النار على متن السفينة فاستشهد
ثلّة من المشاركين األت��راك األبطال (ومعظمهم من
األخوة األكراد) ،وجرح عدد آخر بينهم رئيس البعثة

اللبنانية الدكتور هاني سليمان ال��ذي أصيب في
ساقيه إصابة قاسية ما زال يعاني منها حتى اآلن...
تح ّرك العالم غاضبا ً للمجزرة الصهيونية في
البحر ،وأضطر العدو إلى إخالء سبيل الركاب بعد
احتجازهم ليومين ،واتضح للعالم حجم المأساة
الفلسطينية في غ ّزة ،وحجم اإلجرام الصهيوني في
البحر...
منذ ذلك اليوم التاريخي ،جرت مياه كثيرة تحت
جسر العالقات بين أبناء األ ّم��ة وتياراتها ،وتح ّول
ال��ص��دام ض � ّد ال��ع��دو إل��ى ص��دام��ات داخ��ل أوطاننا
ومجتمعاتنا ،وبات واضحا ً أنّ أحد قوانين الصراع
مع العدو يقوم على أنّ تالقي تيارات األ ّمة وقواها هو
مصدر قوتها وقدرتها على الفعل ،وأنّ تصادم هذه
التيارات ،تحت هذا الشعار أو ذاك ،هو خدمة مجانية
ألعداء األ ّمة.
رحم الله الشهداء ،ونصر المجاهدين في سبيل الله
وتحرير األرض.

اال�ستراتيجية الكفاحية الجديدة البديلة
} زياد جرغون* ـ غزة
دخلت النكبة الوطنية الكبرى التي حلت بشعبنا عام 1948
عاما ً جديدا ً منذ أيام محدودة ،واليوم أيضا ً تدخل النكسة التي
حلت بشعبنا عام  1967عاما ً جديدا ً آخر ،في ظ ّل أوضاع
فلسطينية عاصفة وشديدة التعقيد ،وخاصة ما يعيشه شعبنا
في قطاع غزة .وتزداد األوضاع صعوبة في ظ ّل السياسات
االنقسامية والتوتيرية والتفتيتية والكيدية التي تهيمن على
سياسات القيادة المتنفذة في م.ت.ف ،وسياسة سلطة األمر
الواقع في قطاع غزة ،وهذا سبّب هدر الكثير من طاقات شعبنا
النضالية في معارك وصراعات ونزاعات جانبية على حساب
التف ّرغ للنضال ض ّد المشروع الصهيوني وسياسات االحتالل
ومشاريع التوسع االستيطاني االستعماري ،التي تهدّد
مستقبل الح ّل الوطني للقضية الوطنية الفلسطينية.
ففي ظ � ّل ما تتع ّرض له القضية الفلسطينية وحقوق
شعبنا الوطنية المشروعة من المخاطر .وفي ظ ّل أوضاع
عربية منشغلة بهمومها الداخلية ،أو في صراعات أو الترويج
ألحالف ال تندرج فلسطين أو التصدّي للمشروع الصهيوني
ضمن أهدافها ،بقدر ما تقود إلى تعميق الصراعات الثنائية
والمحورية وتفتيت الدول العربية وإغراقها بمعارك لن تعود
عليها إال المزيد من الدمار وهدر اإلمكانيات والطاقات ومن
هنا يتطلب منا نحن الفلسطينيين تبني استراتيجية كفاحية
جديدة بديلة تتمثل في التالي:
 1ـ التمسك بخيار االنتفاضة الشعبية الشاملة خيارا ً
نضاليا ً من أجل تحقيق أهدافنا ونيل حقوقنا الوطنية والعمل
على تطوير االنتفاضة من خالل:
ـ تشكيل قيادة موحدة لالنتفاضة تعبيرا ً عن اإلجماع
الوطني عليها خيارا ً سياسيا ً لجميع القوى السياسية.
ـ وقف التنسيق األمني مع سلطات االحتالل وتجاوز اتفاق
باريس االقتصادي عبر التحلل من التزاماته والعمل على بناء
االقتصاد الوطني الفلسطيني وتعزيز مقومات الصمود الشعبي
في وجه االحتالل واالستيطان.
ـ العمل على محاكمة قادة االحتالل مجرمي الحرب أمام
محاكم الجنايات الدولية وتدويل ملف األسرى واالستيطان
وإدانة جرائم اإلعدام ،ونسف المنازل والعقوبات الجماعية
بحق شعبنا.
ـ العمل على تدويل القضية الفلسطينية وتحريرها من
الهيمنة األميركية ورفض المبادرات الهابطة وآخرها المبادرة
الفرنسية التي تستجيب للمطالب اإلسرائيلية وال تتحدّث
عن االنسحاب من األراض��ي المحتلة ع��ام  1967بما فيها
القدس عاصمة دولة فلسطين وضمان عودة الالجئين وفق
القرار  .194والمطلوب تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي
مقدمتها القرار  .194وجميع القرارات التي تضمن قيام الدولة
الفلسطينية.
 2ـ إنّ االنقسام يشكل عامالً مد ّمرا ً يعطل الوصول إلى
إجماع وطني حول االنتفاضة الشاملة التي يجب أن تشمل
الضفة والقدس وغزة وتستخدم بها ك ّل الطرق والوسائل التي
تلحق األذى والخسائر في صفوف االحتالل ،حيث ال يتح ّول
االحتالل إلى احتالل  7نجوم ،بل يجب أن يخسر االحتالل
من جنوده ومستوطنيه واقتصاده ليشعر أنّ احتالله ألرضنا
مكلف يجعله ينسحب ويندحر من أرضنا ،وبهذا يكون هذا
الخيار خيارا ً سياسيا ً وطنيا ً بديالً لما نحن نعيش به اآلن.
إنّ سياسة طرفي االنقسام باتت أسيرة الحسابات المحلية
واإلقليمية والدولية والذاتية واألمنية قصيرة النفس تعكس
ممارساتها ض ّد االنتفاضة الشاملة ومحاصرتها ويجب التأكيد
على أنّ تطوير االنتفاضة يتطلب إنهاء االنقسام وبناء إجماع
وطني حولها كخيار رئيس لشعبنا.
 3ـ يتطلب االبتعاد عن السياسات التوتيرية في العالقات
الوطنية التي تعتمدها القيادة المتنفذة ،التي ال تحترم شعبنا
ونضاله .بل تعمل على تسميم األج��واء الوطنية وان تغرق
الساحة الفلسطينية في خالفات على حساب التف ّرغ للصراع
من االحتالل واالستيطان ،وقطع الحقوق الوطنية للجبهتين
الديمقراطية والشعبية من الصندوق القومي ،هو قرار خاطئ
وجائر وغير قانوني ويعتبر انتهاكا ً لالئتالف الجبهوي الذي
تقوم عليه م.ت.ف .وهو مرفوض ألنه ال يحق ألحد أن يتخذ
إجراءات وقرارات دون الرجوع إلى الهيئات الشرعية بدءا ً من
المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية ،بل
إنّ هذه الحقوق ليست منة من أحد ،بل هي حق من حقوق
المناضلين اكتسبته الجبهتان على م ّر التاريخ من خالل الدور
الذي تقومان به في سياق تضحيات غالية قدمتها من آالف
الشهداء واألسرى والجرحى والمنازل المد ّمرة.
 4ـ إنّ المفاوضات العقيمة وصلت إلى طريق مسدود،
فأكثر من  25عاما ً من المفاوضات العبثية والعقيمة وك ّل
المبادرات واالقتراحات لم توصل الشعب الفلسطيني إلى ح ّل
بل إلى مزيد من مصادرة األراض��ي وتهويد القدس وحصار
قطاع غزة واستمرار القيادة المتنفذة برئاسة أبو مازن الرهان
على المشاريع الهابطة التي ال تلبّي الح ّد األدنى من حقوق
شعبنا ،وأيضا ً غموض هذه المشاريع وآخرها المؤتمر التي

دعت إليه فرنسا في  .2016/6/3فالمبادرة الفرنسية هذه
ال تنطلق من اعتماد ق��رارات باالعتراف بالدولة الفلسطينية
في حال فشل المفاوضات وفقا ً للزمن المحدد لها .وتراجعت
أيضا ً فرنسا إرضاء لالحتالل اإلسرائيلي عن تحديد السقف
الزمني للمفاوضات .فالمؤتمر الفرنسي ال يعتمد على قرارات
الشرعية الدولية وال يشكل حالً لألزمة السياسية التي تعيشها
القيادة المتنفذة لمشروعها الفاشل وهذا الرهان ال يشكل بديالً
ناجحا ً للخيار الوطني المتمثل بالذهاب إلى مجلس األمن
الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة والدعوة لمؤتمر دولي
برعاية المنظمة الدولية ووفقا ً لقراراتها ذات الصلة التي تضمن
لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في الخالص من االحتالل
واالستيطان وحق تقرير المصير.
وإلى جانب التوجه إلى مجلس األمن يتطلب التمسك بسالح
المقاومة وتصعيدها في جميع المناطق إلجبار االحتالل
لالنصياع لقرارات الشرعية الدولية التي تضمن انسحابه من
جميع األراضي المحتلة بما فيها القدس ،وحق الالجئين في
العودة إلى ديارهم التي هجروا منها منذ عام .1948
 5ـ إنّ قطاع غزة يتطلب خطة إنقاذية شاملة تعيد القطاع
إلى قلب النضال مدخلها إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة.
فإنّ األوضاع المأساوية التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة
المحاصر والمد ّمر ،ففي ظ ّل االنقسام العبثي والمد ّمر الذي
تشهده الحالة الفلسطينية .وفي ظ ّل حالة الحصار على قطاع
غزة والتي طالت واستطالت منذ حزيران  2007حتى حزيران
 2016أيّ تسع سنوات فهذه المدة أدّت إلى تدمير معظم
مقومات الحياة الطبيعية في قطاع غزة ،ودفعت «أون��روا»
والخبراء الدوليين إلى القول بأنّ قطاع غزة منطقة منكوبة لن
تكون صالحة للعيش بعد سنوات قليلة ومن هنا نؤكد على:
ـ من يتح ّمل المسئولية الشاملة عن هذا الوضع الكارثي
بقطاع غزة أوال ً هو االحتالل الصهيوني ،وثانيا ً سلطة حماس
في غزة والسلطة في رام الله ووكالة الغوث وتشغيل الالجئين
«أونروا».
وه���ذا يتطلب استنهاض دور جميع قطاعات شعبنا
لتصحيح سياسات السلطتين االقتصادية والخدمية وتحسين
خدمات «أون��روا» ،وفك الحصار عن القطاع وإعادة إعمار ما
د ّمره العدوان ووقف االنتهاكات للحريات العامة وإنصاف
ضحايا االنقسام وفتح معبر رفح بشكل دائم ويومي وإلغاء
الضرائب الجائرة ورفض أية تقليصات في خدمات «أونروا»،
بهذا السبيل يستطيع قطاع غزة أن يأخذ دوره في العملية
الوطنية ألنه هو جزء ومكون رئيس من مكوناتها.
 6ـ التأكيد على صمود أبناء شعبنا الالجئين في نضالهم
الوطني في الضفة والقطاع ولبنان وسورية واألردن وفي
الشتات والمنافي وتمسكهم بحقهم الثابت في العودة إلى
الديار والممتلكات التي هجروا منها عام  ،1948وفي نضالهم
دف��اع�ا ً ع��ن مصالحهم وحقوقهم اإلنسانية واالجتماعية
وتصديهم لسياسات الوكالة.
 7ـ مطلوب العمل على التصدّي لسياسات التمييز العنصري
في أراضينا عام  1948والتصدّي لمحاوالت األسرلة والنضال
من أج��ل حفظ الحقوق القومية والوطنية والديمقراطية
واالجتماعية ألبناء شعبنا الفلسطيني وضرورة توفير اآلليات
توحد نضاالت شعبنا في مناطق
النضالية التي من شأنها أن ّ
تواجده عامة وفي مناطق الـ ،48والمناطق المحتلة عام 1967
وفي مناطق اللجوء والشتات.
إنّ اإلستراتيجية الكفاحية البديلة لعموم أبناء شعبنا في
القدس والضفة والقطاع وفي عام  1948وفي مناطق اللجوء
والشتات وبلدان المهجر التي تتطلب وضع راية االنتفاضة
الشاملة لتتح ّول إلى عصيان وطني شامل في وجه االحتالل
على طريق كنسه ودحره بك ّل الطرق والوسائل ،وأيضا ً حق
أبناء شعبنا بقطاع غزة بحياة كريمة تح ّرره أوال ً من االنقسام
المد ّمر والعبثي وترفع الحصار الظالم عنه.
االستراتيجية الوطنية البديلة تتطلب من ك ّل القوى الوطنية
والديمقراطية واإلسالمية الفلسطينية على موقف فلسطيني
موحد ،ينهي االنقسام وأعمال التفكيك والتفتيت في األوضاع
الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية االئتالفية
بانتخابات مؤسسات منظمة التحرير والمجلس الوطني
بقانون التمثيل النسبي الكامل .وهذا يتطلب أوال ً دعوة اإلطار
القيادي المؤقت الذي يض ّم جميع القوى الوطنية والديمقراطية
واإلسالمية لتطبيق ما جرى التوافق عليه من اتفاقات إلنهاء
االنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لالنتخابات.
ومطلوب من جميع ال��دول العربية والصديقة لشعبنا
بالتمسك الحازم بمؤتمر دول��ي شامل لح ّل قضايا الصراع
الفلسطيني والعربي و«اإلسرائيلي» التوسعي .وفق قرارات
الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الكبرى األعضاء في
مجلس األمن الدولي ،وحق شعبنا في الكفاح والنضال ض ّد
االحتالل الصهيوني الذي ال زال يحت ّل أرضنا منذ أكثر من 68
عام.

*عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

استجابت القيادة الروسية العليا للطلب األميركي
بتأجيل عملية سحق جبهة النصرة على وع��د تحقيق
الفصل بين معارضاتها المعتدلة وإبعادهم عن مواقع
جبهة النصرة ،فهل نجحت اإلدارة األميركية أم ال ،ولماذا؟
من العسير بل والمستحيل فصل جماعات تس ّميها
اإلدارة األميركية معتدلة عن تنظيم جبهة النصرة الذي
يتغلغل في مواقع واسعة ويسيطر عليها في الوقت الذي
تستظ ّل تلك المعارضات جناح النصرة لعدم قدرتها على
االنفراد بمناطق تنتشر فيها ،أما الفشل األميركي فأسبابه
عدم قدرة أتباعها على الخروج من تحت عباءة النصرة
وفي حال المحاولة فإنهم سيكونون هدفا ً لقواتها التي
تشكل أغلبية ساحقة بمن التحق بصفوفها من كتائب
وألوية ومس ّميات عديدة ،وكلها متشدّدة ،حتى بعض
فصائل «الجيش الحر» ،وقد أعلنوا ذلك عبر مواقعهم
وأنهم والنصرة جسد واحد وموقف واحد وقرار واحد...
وق��د يكون ذل��ك أشبه بعملية تضامن أق��رب إل��ى الغزل
والرشوة بمواجهة موقف عالمي يص ّنف النصرة جماعة
إرهابية مثلها كمثل داعش ،وقد تكون أسوأ.
االدارة األميركية التي لم تحقق النجاح في وعدها للقيادة
الروسية تبحث عن زواريب جانبية إلثبات وجودها وأنها
صاحبة كلمة في المنطقة ،وتجابه مطالبها بالرفض من
قبل الحكومة العراقية التي لم توافق على مشاركة مباشرة
للقوات األميركية في تحرير المناطق المحتلة من قبل
داعش ،وهذا ين ّم عن انعدام الثقة بهذه القوات التي تأكد
للكثيرين أنها لم تهدف في أي يوم إلى القضاء على داعش،
وإنما استثمار ما تقوم به هذه المنظمة التكفيرية المتخلّفة
لمصالح أميركية ذاتية تغلب عليها المصلحة الصهيونية،
وفي الشمال الشرقي من الشام تستظ ّل اإلدارة األميركية
قوات ما يس ّمونه سورية الديمقراطية وأغلبها كردية رغم
انعدام إجماع كردي عليها ،ومعارضة عشائرية عربية
مطلقة لما تخطط له ه��ذه ال��ق��وات المرتبطة بالخارج
كارتباط غيرها من قوات سواء مع تركيا أو السعودية
وتدرك اإلدارة األميركية جيدا ً نتائج المخطط الكردي في
محاولة فرضه الفيدرالية ضمن الدولة الواحدة ،وأنّ حربا ً
أهلية حقيقية قد تقع لو رغبت الحكومة السورية بتوفير
السالح لعشائر المنطقة وهم األغلبية ،ويمكن تفسير
امتناع الحكومة عن هذا العمل أنه من باب الحرص على
مكونات المنطقة وعدم تحقيق الرغبات األجنبية ومنها
تصب في المصلحة الصهيونية بالكامل.
األميركية التي
ّ
للحكومة السورية خططها وأولوياتها في ك ّل منطقة على
حدة ،فالتخلص من داعش والنصرة هما أولوية ،وبعد ذلك
يمكن معالجة الطفرات األخرى بالحوار ومشاريع الشراكة
الوطنية ،ومن يرفض هذا المبدأ ليس من العسير وضع
ح ّد لطموحاته وعمالته بمنتهى البساطة ودون أيّ تدخل
خارجي.
الحراك العسكري المتسارع على األرض العراقية،
ونجاحات الجيش العراقي والحشد الشعبي في تحرير
الكثير من المناطق ،يجعل احتمال الهزيمة الكاملة لداعش
أقرب إلى الواقع رغم المحاوالت الدولية السرية إلطالة
المعركة وتوفير سبل الصمود لوحدات داعش وتوفير
احتياجاتها ،فتركيا والسعودية ليستا صادقتين في ادّعاء
محاربة التنظيم الذي خدم مصالحهما على مدى طويل وما
زال ،والقول باستهداف التنظيم لتركيا واألراضي التركية
انما هو لعبة استخبارية ،كما في حالة السعودية التي
لم يقم التنظيم بأية محاولة الستغالل تو ّرطها في اليمن
وانكشاف حدودها المفتوحة أمامه ،وما من عاقل يصدّق
أنّ النظام السعودي لديه رغبة بالقضاء على وليد ينكره
ويتألم فعالً إذا تع ّرض للهزيمة.
لم تتوقف القوى العسكرية السورية والقوات الرديفة
لها عن مقارعة داعش في مناطق سيطرته ،سواء في دير
الزور ،أو حتى داخل الرقة ،وما يشاع عن احجام الحكومة
السورية تزويد قواتها المتواجدة في محيط الرقة بما
يلزم من عتاد وذخيرة ومقومات القوة للهجوم هو محض
دعاية هدامة لتثبيط المعنويات ،فقوات داعش تتع ّرض
منذ سيطرتها على الرقة لعمليات استنزاف واستهداف
قياداتها بطرق مختلفة ،وقد لحقت بها خسائر جسيمة،
ونتيجة ذلك وافقت قيادتها مؤخرا ً على السماح بخروج
وهجرة المزيد من المدنيين المتواجدين فيها ،وكذلك قام
التنظيم بإجالء عائالت قواته ،وتسلل الكثير من قادته
خارج الرقة وربما وصل بعضهم إلى تركيا ،نقطة انطالقهم
األولية.
لم ينتظر ال��روس كثيرا ً على الوعد األميركي ،بعد أن
فهموا أسلوب المماطلة واالبتزاز األميركي الهادف إلى
امتصاص نجاحات القوة الروسية على أرض الواقع
خالل فترة زمنية قصيرة قياسا ً إلى زمن استغرقته حرب
التحالف بقيادة أميركا وضحالة النتائج التي تحقق في
ظلها تمدّد داعش وانتشارها على مساحات أوسع وربما
جاء في حقيقة األم��ر طبقا ً لمخطط أميركي مشابه إلى
ح ّد ما حركة وزير الخارجية األسبق كيسنجر والذي عبر
جوالته المكوكية ومباحثاته أفرغ انتصار حرب تشرين
 1973من مضمونه وحوله إلى شبه هزيمة في بعض
جوانبه ،خصوصا ً ما يتعلق بتحرير الجوالن واألراضي
التي احتلها العدو عام  1967عدا سيناء التي ت ّم وضعها
تحت الوصاية األميركية وهي اليوم تشكل أفضل حزام
أمني لكيان العدو بما يتواجد على أرضها من مراكز إنذار
مبكر...
لم يتغيّر األميركي بل ربما تطورت عقليته لتحقيق
األف��ض��ل وتطوير ألعابه ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يحافظ فيه
الروسي على أسلوبه المحكوم بالقوانين الدولية دون
التالعب بتفاصيلها.
تتلقى اليوم قوات جبهة النصرة ومن معها من فصائل
المعارضات المسلحة على امتداد الوطن ضربات جوية
ساحقة ،وخصوصا ً في ادلب ،يجيء ذلك متوافقا ً مع القرار
الذي أعلنت عنه الحكومة الروسية دون مواربة ،بالتوازي
مع الفشل األميركي في فصل أتباعها عن جبهة النصرة أو
خروجهم من مناطق سيطرتها ،وعلى األغلب ألنّ هؤالء
غير مؤهّ لين لفرض سيطرتهم منفردين على أية رقعة مهما
مناص لهم من البقاء تحت
صغر حجمها وق ّل شأنها ،وال
ّ
ً
ً
أجنحة جبهة النصرة التي أصبحت هدفا مشروعا ألية
قوة دولية ،وخصوصا ً القوة الجوية الروسية  -السورية،
ولتقدّم الجيش السوري وحلفائه بعد أن أصبحت شبه
مط ّوقة من عدة جهات ،وبعد أن أصبح عسيرا ً إمدادها عبر
األراضي التركية التي ما زال الطيران الروسي يمتنع عن
ضرب القوافل العابرة للحدود متجهة من تركيا إلى مناطق
سيطرة هذه الجبهة بذريعة إم��داد فصائل المعارضات
المعتدلة التابعة للقيادة األميركو – تركية ...الغربية
والمم ّولة سعوديا ً وخليجياً.
تشهد الحرب الحالية على األرض السورية عملية
خلط أوراق واضحة ال تحتاج إلى ترجمة أو توضيح،
وستتكشف في اآلتي من األيام مفاجآت كثيرة ،خصوصا ً
بعد انتهاء عمليات تحرير الفلوجة ونينوى واندحار
داعش الذي لن يجد مفرا ً من اللجوء إلى األراضي التركية
رغم احتمال الصدام مع العناصر الكردية ،أما التوجه
نحو العمق السوري فقد يكون أكثر صعوبة مع تكثيف
العمليات الجوية المشتركة ،رقابة وقصفاً ...الهزيمة
المحققة لداعش قادمة وما على النصرة سوى انتظار دورها
ومصيرها المحتوم لنجد أنّ ك ّل ما يُقال عن معارضات
معتدلة هو مجرد وهم وادّعاء ،وأنّ هؤالء انتهوا مع انتهاء
التنظيمين التكفيريين ...داعش والنصرة.

