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الخـــالف 
الفلسطيني

 א��א�	��
א�כ��� א������

الحرب  عىل  ترتبت  التي  األولية  النتائج  أظهرت 
اإلجرامية التي سبق وأن شنها الكيان الصهيوني 
عىل قطاع غزة تباينات مختلفة كشفت يف طياتها 
جوانب مهمة لصالح االحتالل إذ تباينت املواقف 
ومنظمة  جهة  من  وحماس  الجهاد  حركتي  بني 
الوطنية  بالسلطة  ممثلة  الفلسطينية  التحرير 
وجهها  التي  الحادة  االنتقادات  بعد  خصوصاً 
لحركة  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 

حماس والتي هي األخرى ردت باملثل.
األهداف  أهم  أحد  أن  ذلك  ومعنى 
للكيان  واملحورية  االسرتاتيجية 
قطاع  عىل  عدوانه  يف  الصهيوني 
الوفاق  حكومة  عىل  االلتفاف  غزة 
السلبي  التأثري  وإلحاق  الفلسطيني 
أعضاء  بني  والبعيد  املنظور  املدى  عىل 
الظرف  يف  اتضح  ما  وهو  الحكومة  تلك 
الراهن بالنظر للترصيحات املتبادلة من 
الذي يعكس  الحركتني األمر  قبل ذينك 
يف  االنقسام  يشبه  ما  وجود  بالتأكيد 
ما  وذلك  الفلسطيني  الوطني  الصف 
العدو، ييل ذلك إجراء مباحثات  يريده 
مرتقبة بني الفلسطينيني لجهة حماس 
واالرسائيليني بهدف إيجاد تسوية دائمة 
بغزة بناء عىل ما تضمنه البيان املرصي 
الخاص بوقف اطالق النار ثم استئناف 
بني  شهر  بعد  املبارشة  غري  املحادثات 

الجانبني يف القاهرة.
وبالتايل فإن إيجاد تسوية دائمة يف غزة وفقاً ملا 
يريده ويخطط له الكيان الصهيوني خاصة وهو 
نفذ ذلك العدوان من أجل املفاوضات وما يسعى 
إليه من جر أحد األطراف الفلسطينية إىل توقيع 
تلك  تشرتط  أن  بالرضورة  ليس  أمنية  اتفاقية 
االتفاقية نزع سالح املقاومة ولكن عدم استخدام 
ذلك السالح ضد االحتالل ييل ذلك  أن تكون تلك 
االتفاقية األمنية يف نطاق غزة مقابل فتح بعض 

املعابر.
وهذا بالتأكيد يظهر القضية الفلسطينية 
قبالة تحديات محلية عىل صعيد الشأن 
ودولية  وإقليمية  الداخيل  الفلسطيني 
انطالقاً مما يخطط له ذلك الكيان إزاء 
تصوراته املحددة ورؤيته الخاصة لجهة 
حفظ أمن واستقرار الدولة اليهودية من 
غزة  من  النار  اطالق  عدم  ضمان  خالل 
دون وجود أي ضمانات تحول دون تكرار 
العدوان عىل القطاع ألنه يحتل فلسطني، 
وإن  حقائق  جملة  يعكس  الذي  األمر 
كانت املقاومة قد أحرزت نرصاً سياسياً 
وعسكرياً وهزم العدو سياسياً وعسكرياً 
أن  الحقائق  لتلك  بالنظر  الواضح  لكن 
كجبهة  املوحد  الفلسطيني  الشعب 
الحديث  خالل  من  نفسه  يجد  واحدة 
السيايس املتواصل واملتكرر عن القضية 
العربية  واألمتني  الشعب  لذلك  املركزية 
غزة  قطاع  يف  فلسطني  إزاء  واإلسالمية 
وفلسطني  الغربية  الضفة  يف  وفلسطني 
احتلها  التي  القدس  بعاصمتها 
السياسة  أن  يعني  ما  وهو  الصهاينة، 
الصهيونية أوجدت حالة انقسام داخل 
الصف الوطني الفلسطيني، األمر الذي 
أثر كما أرشنا بشكل سلبي عىل حكومة 
التوافق التي تم تشكيلها والتي عارضها 
الكيان الصهيوني وكان ذلك من أسباب 

عدوانه عىل قطاع غزة.
وإذا كانت املفاوضات السابقة التي قادتها السلطة 
الوطنية قد شملت محاور وأجندة وملفات عديدة 
تراوحت بني االستيطان والقدس وقضايا أخرى 
لم يتم التوصل مع العدو إىل نتائج محددة وثابتة 
تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإنما ما حدث 
مزيد من التعنت الصهيوني يف ظل استمراره يف 
سياسة االستيطان واعرتاف اإلدارة األمريكية بأن 
القدس العاصمة األبدية لذلك الكيان.. الذي نجح 
يف تجزئة املفاوضات بالنظر ملا حدث عقب وقف 
اطالق النار عىل غزة محوره األسايس بحث دؤوب 
خاصة  أمنية  اتفاقية  إليجاد  ارسائيل  قبل  من 
وقد استندت اتفاقية التهدئة إىل وقف اطالق نار 
دائم، وهو ما يعني أن املحادثات املرتقبة غامضة 
كما  موحد  فلسطيني  بوفد  هي  فهل  وملتبسة 
ثم  التهدئة  اتفاق  عند  قائماً  الوضع  ذلك  كان 
نفضها وتكرار العدوان يف املباحثات غري املبارشة 
يف القاهرة أم أن شكل التفاوض املرتقب سيقترص 
عىل جانب املقاومة أو أحد أهم فصائلها والكيان 

الصهيوني؟.
االختالف  حالة  يف  األسباب  أحد  وهذا 
وحركة  الوطنية  السلطة  بني  القائمة 
حكومة  ضمن  كالهما  أن  برغم  حماس 
كما  كان  وإن  الفلسطينية  الوفاق 
يطرح وال نقلل من أهمية ذلك بأن غزة 
املشهد  صعيد  عىل  لكن  انترصت  قد 
العملية  تبدو  الفلسطيني  السيايس 
تواجه تحديات راهنة إضافة إىل جملة 
اختالالت يبدو أبرزها أنه ال توجد رؤية 
حيال  موحدة  فلسطينية  سياسية 
مماثلة  رؤية  وال  مرتقبة  مفاوضات  أية 
باملقابل من ذلك حول مستقبل املقاومة، 
ويف  موسمية  تكون  أن  يجب  ال  التي 
قبل  من  للعدوان  انتظاراً  تأهب  حالة 
االحتالل وهو ما يتطلب أن يكون انتصار 
الشعب  لوحدة  أساسياً  دعماً  غزة 
الداخلية  جبهته  وتماسك  الفلسطيني 
كما كان الوضع عند العدوان عىل قطاع 
غزة خالفاً ملا هو حاصل اآلن من تباينات 
مؤسفة تتطلب قدراً عالياً من العقالنية 
السياسية لتجاوز االنقسامات الحاصلة 
وما نجم عن ذلك عقب العدوان األخري 
من خالفات ال تساعد عىل بقاء حكومة 

الوفاق الفلسطينية.

طرابلس تخرج عسكريًا وإداريًا عن سيطرة الحكومة الليبية
طرابلس/ أ ف ب

أغلب  أن  املؤقتة  الليبية  الحكومة  أقرت 
والهيئات  واملؤسسات  الـــوزارات  مقرات 
الرسمية يف طرابلس باتت خارج سيطرتها، 
خارج  من  مهامها  تمارس  أنها  إىل  الفتة 

العاصمة حتى تأمينها.
من  أعمالها  تدير  التي  الحكومة  وذكرت 
أقىص رشق ليبيا لتجنب ضغوط امليليشيات 
اإلسالمية الحارضة بقوة يف طرابلس يف بيان 
مسلحني  قبل  من  محتلة  املقرات  "هذه  أن 
بعد أن تمت محارصتها واقتحامها من قبلهم 
دخولها  من  موظفيها  بمنع  قاموا  حيث 

وهددوا وزراءها ووكالءهم".
أنه "بات من الخطورة بمكان  وأوضحت 
الدولة إىل مقار عملهم من  وصول موظفي 
أو  باالعتقال  سواء  للخطر  تعرضهم  دون 
من  "العديد  أن  إىل  واشــارت  باالغتيال".. 
تهديدات  عن  أعلنت  املسلحة  التشكيالت 
مبارشة ملوظفي الدولة بل وهاجمت وأحرقت 

بيوتهم وروعت أرسهم".
وأعلن رئيس الحكومة عبدالله الثني  يف 
صحايف  مؤتمر  خالل  املايض  أغسطس   25
عقده يف طربق (1600 كلم رشق طرابلس)، 
ان ميليشيات اسالمية قامت بنهب واحراق 

منزله يف طرابلس.
ويومها اتهم الثني امليليشيات االسالمية 
واملتحدر  ليبيا"  "فجر  باسم  املعروفة 
كلم   200) مرصاتة  مدينة  من  معظمها 

يف  الواقع  منزله  عىل  التعدي  بهذا  رشق) 
أن  مؤكدا  طرابلس،  جنوب  االحياء  أحد 
مقر  وأن  عموما  متوفر  غري  العاصمة  أمن 

الحكومة مهدد أيضا.
"املباني  أن  الحكومة  أكدت  بيانها  ويف 
ويتعذر  آمنة  غري  للدولة  العامة  واملقار 

تحت  صارت  أن  بعد  بعضها  إىل  الوصول 
أيدي املسلحني".

الدولة  تأمني  يتم  "وحتى  أنه  إىل  ولفتت 
من  ستعمل  الحكومة  فإن  العامة  ومقارها 
أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة 
موظفي الدولة واملؤسسات العامة بالعاصمة 
طرابلس، وستقوم بتسيري األعمال وما تكلف 

به إىل حني تكليف حكومة جديدة".
بسلطة  تتمتع  ال  التي  الحكومة  وقدمت 
فعلية يف بلد تسيطر عليه عمليا ميليشيات 
الربملان  اىل  الخميس  استقالتها  متناحرة، 
املنتخب والذي يعقد جلساته للسبب نفسه 

يف مدينة طربق.
وكان مجلس النواب اعترب يف وقت سابق 

قوات "فجر ليبيا" جماعة إرهابية.
العاصمة  عىل  الــقــوات  هــذه  وتسيطر 
بعد  ــايض  امل أغسطس   24 منذ  طرابلس 
زهاء  استمرت  طاحنة  معركة  خاضت  أن 
"املدني"  للتيار  تنتمي  قوات  ضد  يوما   40
 180) الزنتان  مدينة  من  بمجملها  تتحدر 

كلم جنوب غرب).
املتناحرتني  القوتني  هاتني  أفــراد  وكــان 
نظام  ضد  الثورة  إبان  سالح  رفاق  حاليا 
العقيد الراحل معمر القذايف الذي سقط يف 

2011م.

أكرث من ١٤٣٠ شخصا ضحايا العنف خالل أغسطس

األمم املتحدة  تتهم  مسلحي داعش وقوات الحكومة  
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بالعراق

روسيا  تحث الدول األوروبية على التعقل

متابعة / قاسم الشاوش

مسلحي  املتحدة  ــم  األم اتهمت 
 ( (داعــش  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
ضد  جرائم  برتكاب  العراقية  والقوات 
يأتي  مدنيني   قتل  منها  اإلنسانية 
و  العنف  ذلك يف وقت ال تزال أعمال 
العراقية   القوات   العنيفة بني  املعارك 
ومسلحي داعش مستمرة يف عدد من 
مناطق البالد حيث أعلنت البشمركة 
بلدة سيلمان  وقوات عراقية دخولها 
بيك قرب آمريل الواقعة شمايل العراق، 
الذي  يشهد دوامة عنف وآلة إرهاب 
عام  األمريكي   االحتالل  دخول  منذ 

2003م حتى اليوم .
وأكد مسؤولون كبار يف األمم املتحدة 
الدولة اإلسالمية  تنظيم  أن مسلحي 
جميعا  العراقية  الحكومة  ــوات  وق
قتلوا مدنيني، وارتكبوا "فظائع" خالل 
القتال الذي خاضوه يف األشهر الثالثة 

املاضية..
حقوق  مفوضة  نائبة  وأضــافــت 
فالفيا  الدولية،  املنظمة  يف  اإلنسان 
بانسيريي، خالل جلسة طارئة أمس  
هناك  أن  العراق  يف  ــرصاع  ال لبحث 
"أدلة قوية" عىل أن مسلحي التنظيم، 
وبعض الجماعات املرتبطة به، نفذوا 
عىل  وإجبار  متعمدة،  قتل  عمليات 
وتعذيب،  وخطف،  الديانة،  تغيري 

وإساءات جنسية..
افتتاح  يف   - بانسيريي  وقــالــت 
الجلسة التي عقدت يف مجلس حقوق 
اإلنسان بجنيف - إن الرشطة العراقية 
قصف  بينما  محتجزين،  أعدمت 
جنود الجيش العراقي بلدات، ونفذوا 
وإصابة  قتل  إىل  أدت  جوية،  غارات 

كثري من املدنيني.
الجرائم  أن  إىل  بانسيريي  وأشارت 
ترقى  "قد  الجانبان   ارتكبها  التي 
عىل  واملنتظمة  املتعمدة  الهجمات 
وجرائم  حــرب،  جرائم  إىل  املدنيني 
والقادة  األفراد  وكال  اإلنسانية.  ضد 

مسؤولون عن ارتكاب تلك األعمال.
وعربت بانسيريي عن القلق العميق 
واأليزيديني،  املسيحيني،  قمع  بشأن 
والجماعات  والرتكمان،  والشيعة، 
مسلحي  يد  عىل  ــرى  األخ العرقية 
الذين  اإلســالمــيــة  ــة  ــدول ال تنظيم 
منذ  وغربه  العراق  شمال  اجتاحوا 
 1.2 نزوح  إىل  أدى  مما   ، يونيواملايض 

مليون عراقي من منازلهم.
وقالت إن "التقارير التي تسلمناها 

إنسانية  غري  أعمال  ارتكاب  تكشف 
بوجه  قلقة  إنني  يتصور.  ال  بمعدل 

خاص من االضطهاد الذي يحدث.".
إىل ذلك كشفت بعثة األمم املتحدة 
 1430 أن  أمس  لها  بيان  يف  العراق  يف 
شخصا قتلوا و1370 جرحوا يف العراق 
التي  واإلرهاب  العنف  أعمال  نتيجة 

رضبت البالد يف أغسطس املايض
وأوضحت البعثة أن "عدد املدنيني 
بلغ  املنرصم  الشهر  يف  قتلوا  الذين 
عنارص  من   155 قتل  فيما   ،1265

األمن..
الجلسة  تلك  إىل  دعا  العراق  وكان 
واحد،  ليوم  تستمر  التي  الخاصة 
بدعم من حلفائه، ومن بينهم الواليات 

املتحدة..
ومن املتوقع أن يوافق املنتدى الذي 
يضم 47 دولة عضوة عىل طلب بغداد 
إرسال فريق من خرباء األمم املتحدة 
ارتكبها  التي  الجرائم  يف  للتحقيق 
يف  وآخرون  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

الرصاع..
ميدانيا دخلت قوات من البشمركة 
الكردية ترافقها قوات عراقية مدعومة 
بما يعرف بقوات الحشد الشعبي بلدة 
سليمان بيك قرب آمريل الواقعة شمايل 
العراق، والتي أعلنت القوات العراقية 

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  حصار  فك 
االشتباكات  تزال  ال  حني  يف  عليها.. 
وعنارص  القوات  هذه  بني  مستمرة 
بلدة  داخل  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
محافظة  يف  الواقعة  بيك  سليمان 

صالح الدين شمال رشق بغداد..
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
قائمقام بلدة طوزخورماتو املجاورة أن 
القوات الداخلة ما تزال تواجه مخاطر 
املفخخة  واملنازل  الناسفة  العبوات 

التي تركها مسلحو الدولة اإلسالمية
أن  األمريكية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
عىل  ــارات  غ شنت  أمريكية  طائرات 
سد  قــرب  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

املوصل وبلدة آمريل شمايل العراق..
من   16 إن  طبية  مصادر  ــرت   وذك
قتلوا  الشيعي  الحشد  مليشيات 
وأصيب 36 يف الهجوم عىل بلدة آمريل، 
كما أقر متحدث باسم الجيش العراقي 
بصفوف  القتىل  من  عــدد  بسقوط 

القوات، دون أن يحدد عددهم..
ويف محافظة نينوى، ال تزال قوات 
مدينة  تحارص  الكردية  البشمركة 
أن  دون  وتقصفها  املوصل  غرب  زُّمار 
مصادر  وقالت  اقتحامها.  من  تتمكن 
طبية يف مدينة املوصل إن مستشفى 
الطب العديل يف املدينة تسلم 26 جثة 

اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  ملسلحي 
قال إنهم قتلوا الليلة املاضية وصباح 
أمس يف القصف الجوي واملدفعي عىل 

زمار..
يومني  منذ  ــار  زم مدينة  وتشهد 
غارات جوية مكثفة تنفذها املقاتالت 
األمريكية وقصفا مدفعيا شديدا تنفذه 
القوات الكردية، التي تقف عىل أبواب 

املدينة يف محاولة القتحامها..
اإلسالمية  الــدولــة  تنظيم  ــان  وك
"الخالفة"  املايض  يونيو  نهاية  أعلن 
يف  عليها  يسيطر  التي  املناطق  يف 
واسعا  هجوما  شنه  بعد  ــراق  ــع ال
واسعة  مناطق  عىل  بموجبه  استوىل 
بما يف ذلك  بغداد وغربها  من شمال 
سلطات  وسارعت  املوصل،  مدينة 
السيطرة  إىل  العراق  كردستان  إقليم 
عليها،  املتنازع  كركوك  مدينة  عىل 
إعالن  أكراد  مسؤولون  يستبعد  ولم 

استقالل اإلقليم..
وتواصل الواليات املتحدة مهاجمة 
اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  ــداف  أه
الدفاع  وزارة  وأعلنت  العراق،  شمايل 
التي  الغارات  مجموع  أن  األمريكية 
شنتها طائرات أمريكية يف العراق منذ 

أغسطس املايض بلغ 120 غارة.

موسكو/ أ. ف. ب.
 دعا الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
بعدما  "التعقل"  اىل  االوروبيني  أمس 
اعتبارا  جديدة  بعقوبات  موسكو  هددوا 
من هذا االسبوع بسبب ضلوعها املفرتض 
يف االزمة االوكرانية. وقال بوتني كما نقلت 
عنه وكاالت االنباء الروسية خالل اجتماع 
يف اقىص الرشق الرويس: "آمل يف ان يسود 
التعقل، وان نعمل معا بشكل طبيعي، وأال 

نعمد نحن او رشكاؤنا اىل اذية اآلخر".

وكذلك  جديدة  بعقوبات  والتهديد 
يزاالن  ال  اوكرانيا  يف  املعارك  استمرار 
املالية  االســواق  عىل  بثقلهما  يلقيان 
الروسية، التي تراجعت يف نهاية االسبوع 
املايض، بسبب االتهامات املتزايدة لروسيا 
وخشية  اوكرانيا،  يف  عسكري  بتدخل 

اندالع حرب واسعة النطاق بني البلدين.
وبعدما تدهور الروبل اىل مستوى غري 
مسبوق امام الدوالر الجمعة، سجل أمس 
ليتجاوز  انهيارًا جديًدا  التبادل  بداية  يف 

تجاوز  كما  روبــل.   37,30 ــدوالر  ال سعر 
اليورو من جهته عتبة الـ49 روبل للمرة 

االوىل منذ بداية مايو.
بزيادة  يهدد  الروسية  العملة  وتراجع 
 %  7 من  اكرث  اساًسا  بلغ  الذي  التضخم 
ارتفاع  ان  كما  االوكرانية.  االزمة  بسبب 
الحظر  بسبب  يزداد  ان  يرتقب  االسعار 
الذي فرضته موسكو عىل غالبية املنتجات 
الغذائية املستوردة من دول تفرض عليها 
السبت  االوروبيون  امهل  وقد  عقوبات. 

فيما  موقفها،  لتغيري  اسبوعا  روسيا 
تتكثف االتهامات لها بالتدخل عسكريا 

يف رشق اوكرانيا.
الكيس  الــرويس  االقتصاد  وزير  وكان 
اوليوكاييف حذر يف االسبوع املايض من ان 
موسكو حرضت اجراءات رد ضد الغربيني 
جديدة،  عقوبات  عليها  فرضوا  حال  يف 
اىل جانب الحظر عىل املنتجات الغذائية 
الذي يحرم املزارعني االوروبيني من سوق 

مهمة.

املزرية  للحالة  موضوعياً  توصيفاً  أجـد  ال 
من  راهنـاً  العربيـة  املنطقة  تعيشها  التي 
تراجيـديا املشهد السيايس واألمني، فضـًال 
عـن اختـالط أوراق اللعبة بني الكبار إال يف 
خاصة  والعدمية،  العبثية  من  حالة  كونها 
وأنها ـ جميعاًـ ال تحمل مرشوعاً  حضارياً 
االستالب  تداعيات  أرس  من  األمة  يخرج 
عىل  السلبية  بانعكاساتها  الواقع  األمر  إىل 

حارض ومستقبل األمة.
هذا  أدوات  حالة  توصيف  عند  قليال  توقفنا  ما  وإذا 
الرصاع، سواء يف سورية أو يف العراق أو غريهما من 
الدول املجاورة فإنك لن تجد غري أشباح ومسميات 
ال صلة لها أصًال بروح الدين اإلسالمي وإنما تتحرك 
هذه األشباح وفقاً ألجندات محورها األساس القتل 
واإلرهاب فضًال عن إعطاء فكرة سيئة عن جوهر الدين 
واالنفتاح  التسامح  مبادئ  عىل  القائم  اإلسالمي  

واملحبة.
وأنت  الدهشة  تصيبك  األمر  حقيقة  ويف 
موضوعية  تفسريات  وضع  مجتهداً  تحاول 
لدور جماعات (داعش) و(النرصة)وغريهما 
من الجماعات املسلحة املتشددة واملنترشة 

يف أكرث من قطر عربي.
ارتباك  عند  يقترص  ال  األمر  فإن  الحال  وبطبيعة 
املشهد السيايس واألمني جراء اتساع شبح اإلرهاب 
وإنما يتجاوزه إىل ارتباك مشهد التحالفات اإلقليمية 
املنطقة  يف  الوباء  هذا  استرشاء  ملحارصة  والدولية 
تلقي  مخاطر  من  يرتبه  ملا  نظراً  مخيفة  وبصورة 
العربي واإلقليمي  بظاللها السلبية عىل واقع األمن 
ماليني  عىل  الحرب  هذه  تأثريات  عن  فضًال  والدويل، 
املواطنني الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة وما 
تلقيـه تبعات هـذه الحرب من أعباء عىل الدول التي 

تستضيف أعـداداً كبرية من الالجئني.
مشهد  يف  ارتباكا  ثمة  فإن  وبالتأكيد 
ذلك  يتجىل  حيث  الدولية  الدبلوماسية 
األبيض  البيت  إدارة  موقف  يف  واضحاً 
التعامل مع اتساع  الغربية تجاه  والعواصم 
الجماعات  من  وأخواتها  (داعش)  خطر 
وإشكالية  سورية  يف  وتحديداً  اإلرهابية 
التعامل مع النظام السيايس القائم وما يرتبه 
وال  ـ  ظلت  التي  إيران  مع  تنسيق  من  ذلك 
تزال ـ محل انتقاد دويل جراء تزايد نشاطها 
وتدخلها يف الشؤون الداخلية للدول العربية 
األسلحة  بتصنيع  الصلة  ذات  وسياستها 

النووية.
وإزاء التباس هـذا املشهد بأبعاده وتداخالته 
ال يجد املرء غري التساؤل عن إمكانية الخروج 
من هذا النفق املظلم يف القريب العاجل أم أن 
احتماالت اتساع رقعة االنفجار الكبري قادم 

ال محالة؟!

خلط أوراق اللعبة إىل 
أين يقود المنطقة؟!

���א� �א��


