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ّ
ّ
«حماس» تلمح إلى منع دخول الوزراء األوروبيني

ّ
تصر حكومة «حماس»
في غزة على تنسيق وزراء
الخارجية األوروبيني ،الذين
ينوون زيارة القطاع ،الشهر
الجاري ،معها ،مهددة
باحتمال منعهم من الوصول،
إذ ينوي هؤالء مقاطعة
«حماس» خالل الزيارة

غزة ــ قيس صفدي

ّ
مل �ح��ت ال �ح �ك��وم��ة امل �ق ��ال ��ة ،ال �ت��ي تديرها
حركة «حماس» ،إلى أنها قد تمنع وزراء
خارجية أوروب �ي�ين م��ن زي��ارة قطاع غزة
خ �ل�ال ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،ف �ي �م��ا طالبتهم
كتلتها ال�ب��رمل��ان�ي��ة بتنسيق ال��زي��ارة مع
حكومة غزة ،لتسهيل مهمتهم بالوقوف
على حقيقة الوضع في ظل الحصار.
وق��ال املتحدث ب��اس��م حكومة «حماس»،
طاهر النونو ،ل�ـ«األخ�ب��ار» ،إن��ه «ل��م يجر
أي ات � �ص� ��ال م �ع �ن��ا ب� �ش ��أن زي � � ��ارة وزراء
الخارجية األوروبيني من أي جهة كانت»،
م�ض�ي�ف��ًا إن «ال �ح �ك��وم��ة س�ت�ف�ح��ص كيف
ستتم ه��ذه ال��زي��ارة ،وكيف سينسق لها،
وب� �ن � ً
�اء ع�ل�ي��ه س �ي �ك��ون امل ��وق ��ف» .ورفض
اإلف� � �ص � ��اح ص � ��راح � ��ة ع � ��ن امل � ��وق � ��ف الذي
ستتخذه ال�ح�ك��وم��ة ف��ي غ��زة إذا ل��م يجر
ال�ت�ن�س�ي��ق م�ع�ه��ا ف��ي خ �ص��وص الزيارة،
مبقيًا االحتماالت كلها.

وك ��ان وزراء خ��ارج�ي��ة إس�ب��ان�ي��ا وفرنسا
وإي�ط��ال�ي��ا وأمل��ان�ي��ا ق��د أع�ل�ن��وا موافقتهم
على زيارة قطاع غزة خالل الشهر الجاري،
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى اإلج� � � ��راءات اإلسرائيلية
لتخفيف الحصار ،بناء على دعوة وزير
الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
وق � ��ال م �س ��ؤول ��ون أوروب � �ي � ��ون إن وزراء
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة س �ي �ن �س �ق��ون ج� � ��دول أعمال
زي� ��ارت � �ه� ��م م � ��ع وك � ��ال � ��ة غ� � ��وث وتشغيل
ال�لاج�ئ�ين الفلسطينيني «أون� � ��روا» ،ولن
ي�ل�ت�ق��وا ق ��ادة «ح �م ��اس» وم �س��ؤول�ين في
حكومتها في القطاع.
وف � ��ي ال � �س � �ي ��اق ،أع �ل �ن ��ت ك �ت �ل��ة التغيير
واالصالح البرملانية التابعة لـ«حماس»،
أن «مقاطعة وزراء الخارجية األوروبيني
ل�ل�ح��رك��ة ول�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي غ ��زة ال ي�ن��م عن
عقالنية وح�ك�م��ة ،ب��ل ي��أت��ي تلبية لرغبة
الكيان الصهيوني وخضوعًا لضغوطه،
وه��و ل��ن يغير م��ن حقيقة أن ق�ط��اع غزة
هو تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية

ال� �ش ��رع� �ي ��ة ال � �ت� ��ي أخ� � � ��ذت ث� �ق ��ة املجلس
ال �ت �ش��ري �ع��ي س � ��واء اع� �ت ��رف األوروبيون
واالس��رائ �ي �ل �ي��ون ب �ه��ذه ال �ح �ك��وم��ة أو لم
يعترفوا ،واألفضل لهم أن يعترفوا».
وطالبت كتلة «حماس» البرملانية وزراء
ال �خ��ارج �ي��ة األوروب � �ي �ي�ن «ب��ال��دخ��ول إلى
قطاع غزة من أبوابه الحقيقية من خالل
ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ح �ك��وم��ة الفلسطينية
ال�ش��رع�ي��ة» .وق��ال��ت «ل��م تكن غ��زة ف��ي يوم
من األيام مغلقة أمام املراقب الدولي الذي
يريد أن يعرف الحقيقة ويكتشف جرائم
االح �ت�لال ،ول��ذل��ك فقد سمحت الحكومة
الفلسطينية واملجلس التشريعي للعديد
م ��ن امل ��راق� �ب�ي�ن وال� �ل� �ج ��ان ال ��دول� �ي ��ة ،التي
استطاعت من خالل جوالتها أن تكتشف
حجم الجريمة الصهيونية التي تجسدت
في الحصار وفي العدوان».
وأض ��اف ��ت ك �ت �ل��ة «ح� �م ��اس» إن «جميع
ه ��ذه ال ��وف ��ود ك��ان��ت ت ّ�ل�ت�ق��ي املسؤولني
في قطاع غزة الذين وفروا لها الحماية

األم� �ن� �ي ��ة ووف � � � ��روا ل �ه ��ا ج� � � ��داول أعمال
مريحة تساعدهم على تحقيق أهدافهم
وقابلوهم بكامل االح �ت��رام ،ول��ذل��ك فإن
زي � � ��ارة وزراء ال �خ ��ارج �ي ��ة األوروبيني
الب��د أن تأتي ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق» .وأبدت
استغرابها من «موقف وزراء الخارجية
األوروب �ي�ين ال��ذي عبر ع��ن ع��دم رغبتهم
ف��ي ل�ق��اء امل�س��ؤول�ين أو التنسيق معهم
ف� ��ي ق� �ط ��اع غ � � ��زة» ،م �ت �س��ائ �ل��ة «ه � ��ل من
الحكمة م��ا يقوم ب��ه ه��ؤالء املسؤولون،
وه��ل من املعقول أن يدخلوا إل��ى البيت
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي ق �ط ��اع غ� ��زة م ��ن دون
طرق الباب ومن دون استئذان أصحاب
الشأن؟».
تجدر اإلشارة إلى أن االتحاد األوروبي
يصف «ح�م��اس» كمنظمة إرهابية ،وال
ي�ق�ي��م م�ع�ه��ا أي ع�ل�اق��ة ل��رف��ض الحركة
اإلسالمية التعاطي مع ش��روط اللجنة
ال��رب��اع�ي��ة ،عقب ف��وزه��ا ف��ي االنتخابات
التشريعية مطلع عام .2006

القيادة الوسطى
في
يخلفه
بيترايوس
«توأم»
ّ

«القرد املقاتل» ماتيس :أتيت بسالم لكن ال تعبثوا معي ألنني سأقتلكم جميعًا

اقرعوا الطبول .قيادة
املنطقة الوسطى في الجيش
األميركي ستصبح بعهدة
الجنرال جايمس ماتيس الذي
رشحه وزير الدفاع األميركي
روبرت غيتس ليحل مكان
دايفيد بيترايوس املتفرغ
للمستنقع األفغاني بعد
«فضيحة ماكريستال»
أرنست خوري
أصبح الجنرال جايمس ماتيس خليفة
ل��داي�ف�ي��د ب�ي�ت��راي��وس ف��ي ق �ي��ادة املنطقة
ال��وس�ط��ى ف��ي ال�ج�ي��ش األم �ي��رك��ي .بحث
�اف إلث��ارة الرعب
سريع عن هذا االس��م ك� ٍ
ف� ��ي ال� �ن� �ف ��وس .ف �م��ات �ي��س ،ق ��ائ ��د وحدة
ال�ق�ي��ادة ف��ي ال�ق��وات األميركية املشتركة
 ،USJFCOMوال� �ق ��ائ ��د ال� �س ��اب ��ق لقسم
ال �ت �ح��ول ف ��ي ح �ل��ف ش �م��ال� ّ�ي األطلسي،
س�ب��ق ل��ه أن ق��اد ق ��وات ب�ل�اده ف��ي ك��ل من
ال� �ع ��راق وأف �غ��ان �س �ت��ان .ف ��ي ال� �ع ��راق برز
اس �م ��ه ف ��ي امل �ع��رك��ة األش � �ه ��ر ،ت �ل��ك التي
شهدتها مدينة الفلوجة في  .2004ومنذ
 ،2003يعرف ماتيس ال�ع��راق جيدًا ،بما
أن ��ه ك ��ان ق��ائ��د ال �ف��رق��ة األول� ��ى ف��ي مشاة
البحرية (املارينز) التي كانت من أوائل
الفرق التي دخلت األراضي العراقية.
عسكري هو نموذج ألخالق جيش
قائد
ُ
االح�ت�لال .شغل العالم بأمره العسكري
الذي وجهه إلى جنود «املارينز» ّعشية
دخ ��ول� �ه ��م ال � � �ع � ��راق« :ك � ��ون � ��وا مهذبني،
وكونوا محترفني .لكن ِّ
صمموا على قتل

أي شخص تلتقون ب��ه» .تصريحات لم
تقتصر على ذلك ،بل تطورت مع الوقت
لتصل إلى ذروتها في الرابع من شباط
 ،2005ح�ين ق��ال ل�ق�ن��اة «س��ي أن أن» في
سان دييغو« :من املمتع أن تقتل بعض
األش�خ��اص» .وألن املحتل ُي َ
حاسب على
أسس أخالق االحتالل ،لم ينل ماتيس أي
عقاب على كالمه ذاك ،إال لوم قائد فوج
في حينه ،الجنرال مايكل
مشاة البحرية ّ
هايجي ،ال��ذي فضل «ل��و درس الجنرال
ّ
به».
ماتيس كالمه قبل أن يتفوه ّ
ومن يومها ،بدا أن ماتيس تعلم الدرس،
ف��أس�ه��م ف��ي ج ��والت م��ن امل �ف��اوض��ات مع
م�ق��ات�ل��ي تنظيم «ال �ق��اع��دة» وتنظيمات
�رى ف��ي محافظة
م �ق��اوم��ة وم�س�ل�ح��ة أخ � ً
األنبار (التي كان مسؤوال عنها) ،انتهى

الجنرال ماتيس (إلى اليمني) والوزير غيتس في بروكسل في حزيران املاضي (أ ب)
بعضها إلى والدة «مجالس الصحوات».
ح�ت��ى إن م��ات�ي��س ت�ح��ول م��ع ال��وق��ت إلى
«داع�ي��ة ض��د العنف»؛ ففي  ،2007نصح
ج �ن��وده« :ف��ي ك��ل م��رة ت�ظ�ه��رون ق��رف��ًا أو
غ �ض �ب��ًا ت� �ج ��اه امل ��دن� �ي�ي�ن ،ي� �ك ��ون تنظيم
ال �ق��اع��دة وج�م�ي��ع امل �ت �م��ردي��ن ق��د حققوا
ان�ت�ص��ارًا .وف��ي ك��ل م��رة ت�ل� ّ�وح��ون بسالم
ل�ل�م��دن�ي�ين ،ي�ت� ّ
�وج��ع ال �ق��اع��دة ف��ي قبره».
دروس تعلمها ال �ج �ن��رال م��ن األساليب
ال� �ت ��ي اع �ت �م��ده��ا ال �ض ��اب ��ط البريطاني
الشهير توماس إدوارد لورنس (لورنس
العرب) في قتاله املقاومة الجزائرية في
مطلع القرن املاضي.
لكن قبل ذلك ،وفي  2006تحديدًا ،خاطب
ُ
ماتيس العراقيني باآلتي« :أتيت إلى هنا

بسالم ومن دون مدافع .لكنني أرجوكم
والدمع في عيني ،ال تعبثوا معي ألنني
س��أق�ت�ل�ك��م ج�م�ي�ع�ك��م» .ط��ري �ق��ة مخاطبة
س��وق�ي��ة م�ع��روف��ة ع��ن ال��رج��ل ل��م تقتصر
على مواطني الدول التي احتلها ماتيس
وج �ي �ش��ه ،ب ��ل ط ��ال ��ت ال �س��اس��ة والقادة
ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن ال � ��ذي � ��ن بعث
لهم رس��ال��ة ف� ّ�ي ع��ام  ،2006أب��رز م��ا جاء
فيها« :في سني ،ال أهتم ملقدار تمتعكم
بالتكتيك وال ��ذك ��اء .ف��إن كنتم عاجزين
عن إرس��اء تناغم في ما بينكم ،فعليكم
أن ت��ذه �ب��وا إّل ��ى م �ن��ازل �ك��م ألن قيادتكم
ستكون متخلفة»ّ .
وتشير تقارير إلى أنه كان من املفترض
تعيني م��ات�ي��س ق��ائ �دًا ل �ق��وات «املارينز»

كونوا
مهذبين ومحترفين
ّ
صمموا على قتل
لكن ِّ
أي شخص تلتقون
به

ال �ت��ي ي�ن�ت�م��ي إل �ي �ه��ا .ل �ك��ن ط��ارئ��ًا كبيرًا
ح �ص��ل وغ� � ّ�ي� ��ر ال� �خ� �ط ��ة ،وه � ��و فضيحة
ق ��ائ ��د ال � �ق� ��وات األم� �ي ��رك� �ي ��ة واألطلسية
ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان ،س�ت��ان�ل��ي ماكريستال.
وبحسب مجلة  the atlanticاألميركية،
ّ
ف � ��إن ن �ق��ل ب �ي �ت��راي��وس إل ��ى أفغانستان
ه��و م��ا ف��رض تعيني ماتيس على رأس
امل�ن�ط�ق��ة ال��وس �ط��ى ال �ت��ي ت �ض� ّ�م ،م��ن بني
تضمه ،العراق وأفغانستان وإيران،
ما
ّ
ب �م ��ا أن اإلدارة ال �س �ي��اس �ي��ة للرئيس
ب � ��اراك أوب ��ام ��ا ،ق� ��ررت أن ي �ك��ون خليفة
ماكريستال اس��م م��ن اث�ن�ين :بيترايوس
أو م��ات�ي��س .وب�م��ا أن م��ات�ي��س خبير في
م�ن��اط��ق ال �ح��روب األم �ي��رك �ي��ة ،وتحديدًا
ال�ع��راق وأفغانستان (ح�ي��ث سبق ل��ه أن
قاد فرقتي مشاة البحرية األولى والفرقة
 58ف ��ي ج �ن��وب أف �غ� ُّ�ان �س �ت��ان ف ��ي )2001
وإي��ران وباكستان ،اتخذ القرار بتقسيم
األدوار ب�ين الرجلني .وماتيس ه��و أحد
امل �ق��رب�ين ج� �دًا م��ن ب �ي �ت��راي��وس ،ح�ت��ى إن
م�ج�ل��ة «ك��ري �س �ت��ان س��اي�ن��س مونيتور»
األميركية وصفتهما بأنهما «توأمني»
و«املهندسني الحصريني لكيفية محاربة
امل �ت �م��ردي��ن» ف ��ي أف �غ��ان �س �ت��ان والعراق.
حتى إن الجنرال املعني حديثًا في قيادة
املنطقة الوسطى وض��ع م��ع بيترايوس
خ � ّط��ة اإلغ� � ��راق ف ��ي ال � �ع ��راق ،وه ��ي التي
يهنئ األم�ي��رك�ي��ون أنفسهم عليها ،بما
أنها صاحبة الفضل في «تهدئة» جبهة
بالد الرافدين.
«القرد املقاتل» (لقبه العسكري) عازب،
درس التاريخ ف��ي الجامعة .أم��ا «الكلب
املجنون» فهو اسم الجنرال ماتيس في
املسلسل التلفزيوني األميركي املقتبس
ع��ن ك �ت��اب إي �ف��ان��ت راي� ��ت «ج �ي��ل القتل»
.generation kill
تنقل في عمله في الجيش (منذ )1972
وأنواع
ف� ��ي ع � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن امل� �ن ��اص ��ب ً
املسؤوليات ،اإلدارية منها (مسؤوال عن
عدد من شركات األسلحة التابعة للجيش
ع�ن��دم��ا ك ��ان ب��رت�ب��ة ن�ق�ي��ب) والعسكرية
(ف� ��ي امل ��اري �ن ��ز وال � �ع� ��راق وأفغانستان)
مثلما تشير إل�ي��ه س�ي��رت��ه ال��ذات �ي��ة على
موقع وزارة الدفاع األميركية على شبكة
اإلنترنت.
ّ
ي ��درك امل �س��ؤول��ون ف��ي إدارة أوب ��ام ��ا أن
ماتيس قد يصبح «ماكريستال» جديدًا
م��ن ن��اح�ي��ة ال�ت�ف��وه ب �ـ«ح �م��اق��ات» علنية
(وه � ��و م ��ا ف �ع �ل��ه م � � ��رارًا خ �ل��ال مسيرته
ال �ع �س �ك��ري��ة) .ل�ك��ن وزي ��ر ال ��دف ��اع روبرت
�س ط �م��أن امل �ت �خ� ّ�وف�ين ق �ب��ل يومني:
غ�ي�ت� ّ
لقد تعلم الجنرال ماتيس ال��درس .على
ال �ش �ع ��وب امل �ح �ت �ل��ة أن ت �ف �ه��م الرسالة:
سيقتلكم بتهذيب.

